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مقدمة اجلمعية
احلمـد هلل وحـده، والصـاة والسـام عـىل مـن ال نبي بعـده، حممد بن عبـد اهلل وعىل آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف اجلمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دومًا إىل املشـاركة الفاعلة يف اجلهود املبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن اجلوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
جتـّي متيُّـز القضـاء اإلسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، واإلجابة عام 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إىل التنسـيق بني املتخصصـني -من القضـاة واملحامـني والباحثني يف 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد اجلسـور بينهم وبني اجلهـات العلمية واإلعاميـة ونحوها.
وتـُرف اجلمعيـة -ضمـن سلسـلة األنظمـة التـي تعمـل عـىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة هبـذه النسـخة املميزة من نظـام املحاكم التجارية والئحتـه التنفيذية مع الفهـارس، وترجو أن 
تكـون مسـاندًا جلميع املسـتفيدين من خال االسـتفادة منها وما حتويه من مزايا عديـدة؛ كاالرتباطات 
اإللكرتونيـة بـني املـواد املرتابطـة عـر الضغط عليهـا واالنتقال بينها بكل سـهولة، إضافـًة إىل كون هذه 
ث باسـتمرار -إن شـاء اهلل-، وسـتكون مواِكَبـًة ألي حتديـث يطـرأ عـىل هـذا النظـام  النسـخة سـُتَحدَّ

والئحته.
وال يفوتنــا هبــذه املناســبة شــكر مــن اعتنــى هبــذا امللــف وفهرســته وتقديمــه إىل اجلمعيــة إلخراجــه 
ونــره؛ ومهــا  صاحَبــا الفضيلــة: الشــيخ/ عاصــم بــن عبــد اهلل الســديس، والشــيخ/ إيــاد بــن حممــد 

الســحيباين -وفقهــام اهلل-.
واجلمعيـة ترحـب بالتعـاون مع مجيـع اجلهات واألفـراد املتخصصـني الراغبني بتقديم الدراسـات 
واملشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة اخلدمـات واإلمكانيـات املتميـزة -بـإذن اهلل 

وتيسـره -.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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الجمعية العلمية القضائية السعودية )قضاء(
مركز قضاء للبحوث والدراسات

 qadha.org.sa/ar/books

 m@qadha.org.sa

 966538999887

 @qdha

/qadha_ksa

   /qadha.ksa

https://qadha.org.sa/ar/books
http://wa.me/966538999887
https://twitter.com/qdha
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https://www.snapchat.com/add/qadha.ksa
http://www.instagram.com/qadha.ksa
https://www.facebook.com/qadha.ksa
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصاة والسام عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وبعد:

فهذا نظام املحاكم التجارية والئحته التنفيذية، وقد ُروِعي فيه اآليت:
ربط مواد )الائحة التنفيذية( باملواد املتعلقة هبا من )النظام()	(.. 	
إجـراء فهرسـة موضوعيـة جلميع مواد النظـام، آملني أن كانت دقيقة موجزة تسـهيًا للوصول . 	

إىل احلكـم النظامـي وإىل فهم املـادة مع متييزها عن املواد املتشـاهبة هبا.
وضـع روابـط يف كل صفحـة -يف النسـخة اإللكرتونيـة- إىل الفهارس والعكـس، وروابط من . 	

نصـوص املـواد التي ُتشـر لغرهـا إىل تلك املواد املشـار إليهـا والعكس.
ه إىل أن هـذا اإلصـدار ال ُيغنـي عـن الرجـوع إىل الوثائـق األصليـة للنظـام والائحـة، كـام  وننـوِّ
ُنسـبغ جزيـَل الشـكر والثنـاء إىل اجلمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( عىل ما قدمـوه من رعاية 

وعنايـة، وبـاهلل التوفيق.

1442/11/25هـ

)	(  صـدرت )الائحـة التنفيذيـة لنظـام املحاكـم التجاريـة( مسـتقلة عن )نظام املحاكـم التجاريـة(، وبام أن أحكاَمهـا مرتبطٌة بمـواد النظام 
وتنفيذيـٌة ألحكامـه وتسـهيًا لفهـم النظـام مـع لوائحـه؛ فقـد جـرى ربُط املـواد من الائحـة باملـواد املتعلقة هبا مـن النظام. ومـا كان من 
مـواد الائحـة مرتبطـًا بأكثـر مـن مـادة مـن مـواد النظام؛ فُتلحـق هبا مجيعـًا إال املـواد العامة التـي ترتبط بكثر مـن مواد النظـام فوضعت 

حتـت املـادة األوىل مـن النظـام باعتبارهـا أول مـادة يف باب األحـكام العامة.

الفهرس
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سجل إصدار وتعديالت النظام والالئحة
أداة التعديلالنوعاملادة

أوالً: النظام:

املرسوم امللكي رقم م/	9 وتاريخ 5	/08/	44	هـإصدار النظام

املرسوم امللكي رقم م/	4 وتاريخ 6	/05/	44	هـإلغاءالباب 7

ثانيًا: الالئحة:

قرار وزير العدل رقم 44	8 وتاريخ 6	/0	/	44	هـإصدار الائحة التنفيذية

مراسيم وقرارات اإلصدار والتعديل:
املرسوم امللكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15هـ.. 1
املرسوم امللكي رقم م/43 وتاريخ 1443/05/26هـ.. 2
قرار وزير العدل رقم 44	8 وتاريخ 6	/0	/	44	هـ.. 3
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الباب األول
أحكام عامة
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املادة األوىل:
يقصـد باأللفـاظ اآلتيـة - أينـام وردت يف هـذا النظـام - املعـاين املبينـة أمـام كل منهـا، مـا مل يقتـِض 

السـياق غـر ذلك:
النظام: نظام املحاكم التجارية.

الالئحة: الائحة التنفيذية للنظام.
املجلس: املجلس األعىل للقضاء.

املحكمة: املحكمة التجارية.
الوزارة: وزارة العدل.

الوزير: وزير العدل.
الطرف أو األطراف: الطرف أو األطراف يف الدعوى أو الطلب.

    الالئحة    
املادة األوىل:

يقصد باأللفاظ اآلتية - أينام وردت يف هذه الائحة - املعاين املبينة أمام كل منها، ما مل يقتِض السياق غر ذلك:
- النظام: نظام املحاكم التجارية.

- الالئحة: الائحة التنفيذية للنظام.
- املجلس: املجلس األعىل للقضاء.

- املحكمة: املحكمة التجارية.
- الوزارة: وزارة العدل.

- الوزير: وزير العدل.
- الطرف أو األطراف: الطرف أو األطراف يف الدعوى أو الطلب.

- اإلدارة املختصة: اإلدارة املختصة باإلجراء بحسب األحوال.
املادة الثالثة:

مـا مل حتـدد املحكمـة وقتـًا النقضـاء امليعـاد - يف احلـاالت التي جيوز هلـا ذلك -؛ فإن امليعـاد ينقيض يف مسـاء اليوم املحدد 
النقضـاء امليعاد، وفق اآليت:

أ - يف اإلجراءات اإللكرتونية عند الساعة )59: 		م(.
ب - يف اإلجراءات غر اإللكرتونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

املادة الرابعة:
للمحكمة قبول الرتمجة املقدمة من الطرف إذا مل يطعن فيها الطرف اآلخر.

املادة السادسة:
يكـون املعتـر يف حتديـد قيمـة املطالبـة األصلية املنصوص عليهـا يف النظام والائحـة؛ قيمة املطالبات الـواردة يف صحيفة 
الدعـوى، فيـام عـدا املطالبـة بمصاريف التقـايض أو أتعاب املحامـاة. وإذا مل تكـن املطالبة بمبلغ كطلب الفسـخ أو إعادة 

املبيـع ونحوهـا؛ فيكـون املعتر قيمة االلتزام الناشـئة عنـه املطالبة.

الفهرس
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املادة السابعة:
	- فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون الضـامن املنصـوص عليه يف النظـام والائحـة بإيداع نقـدي، أو ضـامن بنكي، أو 

رهـن، أو كفيـل غارم.
	- تضمن الدائرة حكمها يف الدعوى احلكم بالتعويض أو اإلفراج عن الضامن - بحسب احلال -.

املادة الثامنة:
يف األحوال التي حييل فيها النظام أو الائحة عىل اتفاق األطراف؛ ال يعتد باالتفاق إال إذا كان مكتوبًا.

2لاملادة الثانية:

دون إخـال بـام نصـت عليـه األنظمـة التجاريـة واالتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون اململكـة طرفـًا 
فيهـا، تـري أحـكام النظـام والائحـة عـىل املحكمـة والدعـاوى التـي ختتـص بنظرهـا.

    الالئحة    
املادة الثانية:

يكون تطبيق أحكام املادة الثانية من النظام وفق الرتتيب اآليت:
أ - النص الوارد يف االتفاقية الدولية التي تكون اململكة طرفًا فيها.

ب - النص اإلجرائي اخلاص الوارد يف األنظمة التجارية واللوائح والقواعد املتصلة هبا.
ج - النص الوارد يف النظام والائحة.

املادة الثامنون بعد املائتني:
تري أحكام النظام والائحة عىل الدوائر التجارية املنشأة يف املحاكم العامة.

املادة الثالثة:
يتوىل املجلس األعىل للقضاء - وفًقا الختصاصاته - النظر يف اآليت:

ن كل حمكمـة . 	 إنشـاء املحاكـم التجاريـة يف املناطـق واملحافظـات بحسـب احلاجـة، عـىل أن تكـوَّ
مـن دوائـر اسـتئناف ودوائـر ابتدائية.

تأليـف دوائـر اسـتئناف ودوائـر ابتدائيـة يف املحاكـم التجاريـة مـن ثاثـة قضـاة، وجيـوز تأليف . 	
الدوائـر مـن قـاٍض واحـد وفـق أحـكام النظام.

    الالئحة    
58ل املادة احلادية عرشة:           

تؤلف دوائر ابتدائية يف املحكمة من قاض واحد، وفق ما يي:
	- دوائر لنظر الدعاوى اآلتية:

أ- الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقرتـني )	( و)	( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة املطالبـة 
األصليـة ال تزيـد عـىل مليـون ريـال.

ب - الدعـاوى املقامـة بنـاًء عـىل الفقرتـني )8( و)9( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن النظـام أيـًا كان مبلـغ املطالبـة فيهـا، 
متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )	/أ( مـن هـذه املادة.

الفهرس
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	- دوائر لنظر الطلبات اآلتية:
أ- الطلبات املستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.

ب - طلب إصدار أوامر األداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

املادة الرابعة:
يتـوىل رئيـس املحكمـة اإلرشاف عىل املحكمة وتسـمية قضـاة دوائرها وموظفـي إداراهتا؛ وفق . 	

ضوابـط حيددها املجلس.
ُيتـار أعـوان القضاء يف املحكمة من ذوي الكفاية وفق اإلجراءات النظامية، وجيوز االسـتعانة . 	

بخرجيـي وداريس ختصـي الريعـة واألنظمـة أو مـا يعادهلـام للعمل يف املحكمـة؛ وفق قواعد 
يصدرهـا الوزير بالتنسـيق مـع وزير املوارد البريـة والتنمية االجتامعية.

حتدد الائحة اختصاصات أعوان القضاء ومهامهتم.. 	

الالئحة
املادة الثالثة عرشة:

يتوىل أعوان القضاء - باإلضافة إىل األعامل املسندة إليهم يف النظام والائحة - اآليت:
أ- األعامل املتصلة بالقيد واإلحالة وتسليم األحكام.

ب - إجراءات التبليغ.
ج - األعامل املساندة إلدارة اجللسة.

د - إجراءات تبادل املذكرات.
هـ - إدارة قاعة اجللسات.

و - إدارة الوحدات املتخصصة.
ز- إدارة الدعوى وملف القضية.

ح - صياغة وإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات الصلة بعمل املحكمة.
ط - إعداد التقارير التي تطلبها املحكمة.

ي - مجيع األعامل ذات الصلة بتهيئة الدعوى.
ك - األعامل ذات الصلة بالتكامل مع اجلهات املختصة.

16ل14لاملادة اخلامسة:

دون إخـال باسـتقال القضـاء، وضامنات التقايض، جيـوز للمحكمة االسـتعانة بالقطاع اخلاص 
يف اآليت:

 املصاحلة والوساطة.. 	
التبليغ واإلشعار.. 	

الفهرس
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قيد الدعوى والطلبات وتسليم األحكام.. 	
إدارة قاعات اجللسات.. 4
تبادل املذكرات واالطاع عىل املستندات.. 5
إجراءات االستعانة باخلرة.. 6
توثيق إجراءات اإلثبات.. 7
إدارة األقسام املتخصصة يف املحكمة.. 8

وحتدد الائحة إجراءات إنفاذ أحكام هذه املادة.
    الالئحة    

املادة الرابعة عرشة:
تكون االستعــانة بالقــطاع اخلــاص - وفق أحــكام املادة اخلامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير عىل أن يراعـى 

يف االستعانة اآليت:
أ - استيفاء املتطلبات النظامية ملامرسة النشاط.

ب - اإلفصاح عن أي مصالح ولو كانت حمتملة.
ج - توافر اخلرات الفنية والقدرات املادية الازمة للقيام بالعمل.

د - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم االطاع عليها، ولو بعد االنتهاء من العمل.
هـ - االلتزام بالروط الفنية اخلاصة.

املادة اخلامسة عرشة:
تشمل االستعانة بالقطاع اخلاص مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.

املادة السادسة عرشة:
جيـوز أن ُيسـند إىل اإلدارة املختصـة - بـام يف ذلـك اإلدارات املركزيـة - أي مـن اإلجـراءات الواردة يف املادة اخلامسـة من 

النظـام، وأي إجـراء آخر نـص عليه النظـام أو الائحة.

9لاملادة السادسة:

اسـتثناء مـن األحـكام الـواردة يف النظـام، واألحـكام الـواردة يف نظـام املرافعات الرعيـة، ودون 
إخـال بالنظـام العـام وقواعـد العدالة؛ لألطـراف يف التعامل التجـاري - متى كان كل منهـم تاجرًا - 

االتفـاق عـىل إجـراءات حمـددة للرتافع ومـا يتصل به.
    الالئحة    

املادة التاسعة:
إضافـة ألي اتفـاق منصـوص عليـه يف النظـام والائحـة، جيـوز لألطـراف االتفـاق عـىل إجـراءات حمـددة للرتافـع ومـا 

يتصـل بـه وفـق أحـكام املـادة السادسـة مـن النظـام، ومـن ذلـك االتفـاق عـىل أي ممـا يـي:
أ - عدد املذكرات.

ب - إجراءات اإلخطار.

الفهرس
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ج - امُلَهل املحددة لتقديم املستندات.
د - حتديـد خبـر معـني أو إجـراءات معينـة يف اخلـرة، بـام يف ذلـك االتفـاق عـىل اعتـامد رأي اخلبـر فيـام يتصـل باملسـألة 

الفنيـة حمـل االسـتعانة باخلـرة.
هـ - خطة نظر الدعوى.

و - تقليـص أي ُمـدد إجرائيـة منصـوص عليهـا يف النظـام أو الائحـة عـدا املـدد املتعلقـة باملحكمة. وفيام مل يـرد فيه نص 
خـاص، ال جيـوز لألطـراف االتفـاق عىل مـدة تتجاوز املـدد املنصـوص عليها يف النظـام والائحة.

املادة العارشة:
	- جيـب التمسـك بوجـود االتفـاق عـىل إجـراءات حمـددة للرتافـع ومـا يتصـل بـه قبـل هناية اجللسـة األوىل؛ وإال سـقط 

احلـق يف التمسـك به.
	- ُتعِمل املحكمة االتفاق إذا استوىف الروط املنصوص عليها يف النظام والائحة.

املادة السابعة:
جيـوز أن يكـون أي مـن اإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف النظـام إلكرتونيًّـا، بـام يف ذلـك تقديـم 
الدعـاوى والطلبـات وقيدهـا، ونظرها، والرتافع عـن ُبعد، وتبادل املذكـرات، واحلكم، واالعرتاض. 
وحتـدد الائحـة إجـراءات إنفـاذ أحكام هـذه املادة بـام يف ذلك األحـكام املتعلقة بوقت اختـاذ اإلجراء.

    الالئحة    
املادة الثالثة:

مـا مل حتـدد املحكمـة وقتـًا النقضـاء امليعـاد - يف احلـاالت التي جيوز هلـا ذلك -؛ فإن امليعـاد ينقيض يف مسـاء اليوم املحدد 
النقضـاء امليعاد، وفق اآليت:

أ - يف اإلجراءات اإللكرتونية عند الساعة )59: 		م(.
ب - يف اإلجراءات غر اإللكرتونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

املادة الثالثة والعرشون:
تكون إجراءات التقايض اإللكرتوين عر األنظمة اإللكرتونية املعتمدة من الوزارة.

املادة الرابعة والعرشون:
جيـوز االسـتفادة مـن تقنيـات الـذكاء االصطناعـي يف اإلجـراءات اإللكرتونيـة، ويسـتغنى عـن أي إجـراء حتققـت غايته 

باسـتخدام تلـك التقنية.
املادة اخلامسة والعرشون:

ال يعتد بإنكار اخلصم ملا قدمه خصمه ملجرد كونه قدم إلكرتونيًا.
املادة السادسة والعرشون:

تكون إجراءات سداد املبالغ املالية املنصوص عليها يف النظام والائحة إلكرتونيًا.
املادة السابعة والعرشون:

	- فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص؛ يكـون وقـت اختـاذ اإلجـراء اإللكـرتوين يف أوقـات العمـل الرسـمي فيـام يتعلـق بعقـد 
اجللسـات وأي إجـراء يسـتلزم سـامع الطـرف أو مـن تطلبـه املحكمـة، وجيـوز عقدهـا خـارج وقـت العمل الرسـمي بناًء 

عـىل موافقـة املجلس.
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	- يف مجيع األحوال، يكون املعتر يف التوقيت املحي للمملكة.
املادة الثامنة والعرشون:

يكتفى عن التوقيع - املنصوص عليه يف النظام والائحة - بوسائل التحقق اإللكرتونية املعتمدة من الوزارة.
املادة التاسعة والعرشون:

يقصد بالرتافع عن بعد: استخدام وسائل االتصال اإللكرتونية بني طرفني أو أكثر لتحقيق احلضور.
املادة الثالثون:

جيـوز إجـراء الرتافـع عـن بعـد - يف كافـة الدعـاوى والطلبـات التـي ختتـص املحكمـة بنظرهـا - عـر اسـتخدام وسـائل 
االتصـال عـن بعـد املعتمـدة مـن الـوزارة، ودون اإلخـال بعلنيـة اجللسـات.

237ل59لاملادة الثامنة:

حتدد الائحة اآليت:
 إجـراءات املصاحلـة والوسـاطة، بـام يف ذلـك الدعـاوى التـي جيب أن يسـبق نظَرهـا اللجوُء إىل . 	

املصاحلـة والوسـاطة، عـىل أال تزيـد مـدة تلك اإلجـراءات عىل )ثاثـني( يومًا مـن تاريخ البدء 
فيهـا، مـا مل تتفـق األطـراف عىل مـدة أطول.

إجراءات الدعاوى اجلامعية، عىل أن تتضمن حتديدها وإجراءات نظرها واحلكم فيها.. 	
إجراءات الدعاوى اليسرية، عىل أن تتضمن حتديدها وإجراءات نظرها واحلكم فيها.)	(. 	

42ل41ل39ل12ن10ناملادة التاسعة:

يعد عنوانًا للتبليغ وفقًا ألحكام النظام اآليت:. 	
أ- العنوان اإللكرتوين املوثق أو املختار من األطراف.

ب- عنوان إقامة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو االعتبارية، ما مل يرت عنوانًا آخر.
ج- العنوان املعتمد لدى اجلهة الريدية املختصة.

د- العنوان املدون يف السجل التجاري فيام يتعلق بالنشاط املرتبط بذلك السجل.
هــ- العنـوان الـذي يثبتـه الشـخص يف بيانات الدعوى أو الطلـب أو املذكرة املقدمـة للمحكمة يف 

الدعـوى ذاهتا.
و- العنوان املدون يف العقد حمل التعامل يف املنازعات الناشئة عن ذلك العقد.

ز- العنوان الذي يتاره األجنبي يف اململكة.

اللوائح اخلاصة هبذه املادة ملحقة عىل استقال بآخر هذا اإلصدار.  )	(
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للشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة أو االعتباريـة أن يتـار عنـوان حمـاٍم لتلقـي التبليغـات عليـه، . 	
وتـري عليـه أحـكام عنـوان ذلـك الشـخص.

عـىل الطـرف حـال تغيـره العنـوان املنصـوص عليـه يف الفقـرة )هــ( مـن هـذه املـادة أن يبلـغ . 	
املحكمـة خـال )ثـامٍن وأربعني( سـاعة مـن تاريخ التغيـر، وإال ُعـدَّ التبليغ عىل ذلـك العنوان 

لـدى املحكمـة منتجـًا آلثاره.
    الالئحة    

املادة التاسعة والثالثون:
جيب أن يكون اختيار العنوان وفق أحكام املادة التاسعة من النظام مكتوبًا.

املادة احلادية واألربعون:
ال تري أحكام الفقرة )	/هـ( من املادة التاسعة من النظام يف احلالتني اآلتيتني:

أ- انقطاع اخلصومة.
ب - االعرتاض بالتامس إعادة النظر.

املادة الثانية واألربعون:
ال تـري أحـكام الفقـرة )	/و( مـن املـادة التاسـعة مـن النظـام بعد انقضاء )مخس سـنوات( مـن تاريخ العقد مـا مل يتفق 

األطـراف عىل خـاف ذلك.

12ناملادة العارشة:

يكـون التبليـغ عـىل العناويـن اإللكرتونيـة الـواردة يف الفقـرة الفرعيـة )أ( مـن الفقـرة )	( مـن . 	
املـادة )التاسـعة( مـن النظـام عـىل النحـو اآليت:
أ- إرسال رسالة نصية إىل اهلاتف املحمول املوثق.

ب- اإلرسال إىل الريد اإللكرتوين املوثق أو املختار من األطراف.
ج- تبليغ املستخدم عند استخدامه أحد احلسابات اإللكرتونية احلكومية.

يكـون التبليـغ عـىل أحـد العناوين الـواردة يف الفقـرات الفرعيـة )ب( و)ج( و)د( و)هـ( و)و( . 	
و)ز( مـن الفقرة )	( من املادة )التاسـعة( مـن النظام عن طريق أحد مقدمي اخلدمات الريدية 
املرخصـني، ويتحقـق التبليـغ هبا بتقديم إشـعار من مقـدم اخلدمة الريدية يفيـد بإيصال التبليغ 

إىل العنوان.
    الالئحة    

املادة الثالثة واألربعون:
جيب أن يتضمن إشعار حصول التبليغ بيان صفة املوجه إليه التبليغ.
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12ناملادة احلادية عرشة:

فيام مل يرد فيه نص خاص؛ يوجه التبليغ وفق اآليت:
 الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة: يف حمـل إقامتـه أو مسـكنه أو حمـل عملـه أو يف أي مـكان آخـر . 	

يكـون فيـه أو لوكيلـه أو ألحـد العاملني معـه يف مقر العمـل ذي الصلة بالتعامـل التجاري حمل 
الدعوى.

الـركات: ملمثلهـا النظامـي أو ألحـد الـركاء املتضامنـني أو للمديـر أو مـن ينـوب عنـه أو . 	
لـإدارات القانونيـة يف الركـة أو أحـد أقسـامها املخصصـة السـتقبال املراسـات املوجهـة 
إليهـا، وإذا تعلقـت الدعـوى بفـرع الركة، فيجـوز توجيه التبليـغ إىل مدير ذلـك الفرع أو من 

عنه. ينـوب 
الـركات األجنبيـة التـي هلـا فـرع أو ممثـل جتـاري يف اململكـة: ملديـر ذلـك الفـرع أو ممثلهـا . 	

ينـوب عنهـام. أو مـن  التجـاري 
األشخاص ذوو الصفة االعتبارية )اآلخرون(: للممثل النظامي أو من ينوب عنه.. 4
اجلهات اإلدارية: للوزير املختص أو لرئيس املؤسسة أو اهليئة أو ملن يقوم مقامهم.. 5
السـفينة التجاريـة: ملالـك السـفينة التجاريـة أو ملسـتأجرها أو لرباهنـا أو وكائهـم متـى كانـت . 6

الدعـوى متعلقة بالسـفينة.
    الالئحة    

املادة األربعون:
يتحقق تبليغ الشخص االعتباري بتبليغ الشخص املفوض بتلقي التبليغات يف السجل التجاري.

44لاملادة الثانية عرشة:

دون إخـال باالتفاقيـات الدوليـة، جيـوز تبليـغ مـن يكـون حمل إقامته خـارج اململكة وفـق أحكام 
املـواد )التاسـعة( و)العـارشة( و)احلاديـة عـرشة( مـن النظام متى وجـد اتفاق بني األطـراف عىل ذلك.

    الالئحة    
املادة الرابعة واألربعون:

يشرتط لتطبيق أحكام املادة الثانية عرشة من النظام أن يكون عنوان املوجه إليه التبليغ مثبتًا يف وثيقة مرمة بني الطرفني.

274ل66ل65ل50ل48ل26ناملادة الثالثة عرشة:

 دون إخـال بـأي عقوبـة أخرى ينص عليهـا نظام آخر؛ للمحكمة عنـد إخال أحد األطراف . 	
بـأي مـن إجـراءات الدعـوى أو نظـام اجللسـة أن تأمـر بفـرض غرامـة ال تتجـاوز عـرة آالف 

ريـال، ويعـد أمر املحكمـة يف هذا الشـأن هنائيًّا.
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 يتـاح اطـاع العمـوم عـىل بيانـات الدعـاوى التجاريـة وأوراقهـا ومسـتنداهتا لقـاء مقابـل مايل . 	
يعـادل تكلفـة اخلدمة.

وجيـوز - بنـاًء عـىل طلـب ذي مصلحة - تقرير رسية بعض أوراق الدعوى التجارية أو مسـتنداهتا 
لغـر املحكمـة، وذلك دون إخـال بعلنية املرافعة واألنظمة ذات العاقـة، وحتدد الائحة اإلجراءات 

والضوابـط املنظمة ذلك.
    الالئحة    

املادة الثامنة واألربعون:
يكـون طلـب االطـاع وفـق أحـكام الفقرة )	( من املـادة الثالثة عرشة من النظـام إلكرتونيًا؛ وال جيوز نـر أو تداول أي 

بيانـات أو وثائـق يف القضيـة إال وفق األحكام املنصوص عليها يف األنظمـة والقرارات ذات الصلة.
املادة التاسعة واألربعون:

يشمل االطاع عىل أوراق القضية االطاع عىل نسخ األحكام والقرارات الصادرة فيها.
املادة اخلمسون:

	- يكـون تقريـر رسيـة بعـض أوراق الدعـوى التجاريـة أو مسـتنداهتا وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة الثالثـة عرشة 
مـن النظـام بنـاًء عـىل طلـب يقـدم مـن أي مـن األطـراف أو ذي مصلحـة متضمنـًا أسـباب الطلـب، وللمحكمـة - عنـد 

االقتضـاء - تقريـر رسيـة األوراق أو املسـتندات مؤقتـًا إىل حـني الفصـل يف الطلـب.
	- تفصل املحكمة يف طلب الرية بقرار غر قابل للطعن بأي طريق، وهلا يف ذلك اآليت:

أ- تقرير رسية األوراق أو املستندات لغر املحكمة واألطراف.
ب - تقرير االطاع دون تداول األوراق أو املستندات.

ج - تقرير رسية األوراق أو املستندات مؤقتًا.
املادة اخلامسة والستون:

يكـون إثبـات أمـر املحكمـة املنصـوص عليـه يف الفقـرة )	( مـن املـادة الثالثـة عـرشة مـن النظـام يف حمـر القضيـة، عـىل 
أن يتضمـن إثبـات الواقعـة حمـل اإلخـال، ومقـدار الغرامـة، وحتديـد الشـخص أو األشـخاص الصـادر بحقهـم األمر، 

ويـزود رئيـس املحكمـة بنسـخة منـه فور صـدوره.
املادة السادسة والستون:

إذا كان األمر املنصـوص عليـه يف الفقـرة )	( مـن املادة الثالثة عشـرة مـن النـظام صـادرًا بحق حمـام أو شخـص مـرخص 
لعمـٍل ذي صلـة بالقضية، فتبلـغ املحكمـة اجلهـة املختصـة، وتزودهـا بنسخة من األمر.

املادة الرابعة عرشة:
 حتـدد الائحـة املـدد الازمـة إلجراءات نظـر الدعوى، بـام يراعي طبيعـة الدعـاوى التجارية، . 	

عـىل أن يشـمل ذلـك عـدد اجللسـات ونوعهـا وإجـراءات ضبطهـا ومواعيدهـا واملـدد بينهـا 
وحـاالت التأجيـل.

يكـون تقديـم الدعـاوى والطلبـات واملذكرات واملسـتندات والتقاريـر وفق إجـراءات ونامذج . 	
العمـل التـي تعدهـا الـوزارة، ويصـدر باعتـامد إجـراءات العمل ونامذجـه قرار مـن الوزير.
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    الالئحة    
املادة الثامنة والثالثون:

فيام مل يرد فيه نص خاص؛ يكون احلد األقىص للفصل يف القضية وفق اآليت:
أ - مائة وثامنون يومًا يف الدعاوى املقامة أمام الدرجة االبتدائية، عدا الدعاوى اليسرة.

ب - عرون يومًا يف االعرتاضات باالستئناف عىل األحكام التي يكتفى بنظر االستئناف فيها دون مرافعة.
ج - تسعون يومًا يف االعرتاضات باالستئناف عىل األحكام غر املشمولة بالفقرة )ب( من هذه املادة.

املادة التاسعة والثامنون:
تعقـد كل دائـرة جلسـاهتا بواقـع يومـني يف األسـبوع عـىل األكثـر، عـىل أال يقـل عـدد الدعـاوى املنظـورة أسـبوعيًا عـن 

سـبعني دعـوى، أو ربـع الدعـاوى املنظـورة لـدى الدائـرة، أهيـام أقـل.
املادة الثالثة والتسعون:

	- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن املسـائل األولية يف اجللسـة التحضرية - أن تؤجل اجللسـة بام ال يتجاوز سـتني يومًا، 
وإذا اقتـى األمـر التأجيـل للمـرة الثانيـة فـا يتجـاوز التأجيـل ثاثـني يومـًا، وعـىل املحكمـة أن تبـني سـبب التأجيل يف 

حمـر القضية.
	- يكـون احلـد األقـىص للجلسـات جلسـتي مرافعـة بعـد تبليـغ املدعـى عليـه، وال جيـوز التأجيـل فيـام زاد عليهـا إال يف 
احلـاالت والظـروف االسـتثنائية، ومـن ذلـك: إذا تبـني للمحكمة أن أسـبابًا خارجة عـن إرادة اخلصم حالـت دون اختاذ 
اإلجـراء املطلـوب، كاملـرض الطـارئ ألحـد أطـراف الدعـوى أو ممثليهـم، أو عـدم متكـن أحـد الشـهود مـن احلضـور 

لظـرف طارئ.
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الباب الثاني
االختصاص
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املادة اخلامسة عرشة:
فيـام مل يـرد فيـه نص خـاص يف األنظمـة التجاريـة، أو املعاهـدات واالتفاقيات الدوليـة التي تكون 
اململكـة طرًفـا فيهـا، تـري قواعـد االختصـاص الدويل املنصـوص عليهـا يف نظام املرافعـات الرعية 

عـىل الدعـاوى التـي ختتص بنظرهـا املحكمة.

51ل/73ن51ل/20ن11ل/33ن11ل/3ناملادة السادسة عرشة:
237ل215ل58ل53ل

ختتص املحكمة بالنظر يف اآليت:
املنازعات التي تنشأ بني التجار بسبب أعامهلم التجارية األصلية أو التبعية.. 	
الدعـاوى املقامـة عـىل التاجر يف منازعـات العقود التجاريـة، متى كانت قيمـة املطالبة األصلية . 	

يف الدعـوى تزيـد عـىل مائة ألف ريـال، وللمجلس عنـد االقتضاء زيادة هـذه القيمة.
منازعات الركاء يف رشكة املضاربة.. 	
الدعاوى واملخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الركات.. 4
الدعاوى واملخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام اإلفاس.. 5
الدعاوى واملخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة امللكية الفكرية.. 6
الدعاوى واملخالفات الناشئة عن تطبيق األنظمة التجارية األخرى.. 7
الدعـاوى والطلبـات املتعلقة باحلـارس القضائي واألمني واملصفي واخلبـر املعينني ونحوهم؛ . 8

متـى كان النـزاع متعلقًا بدعوى ختتـص بنظرها املحكمة.
دعاوى التعويض عن األرضار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من املحكمة.. 9
    الالئحة    

املادة السادسة:
يكـون املعتـر يف حتديـد قيمـة املطالبـة األصلية املنصوص عليهـا يف النظام والائحـة؛ قيمة املطالبات الـواردة يف صحيفة 
الدعـوى، فيـام عـدا املطالبـة بمصاريف التقـايض أو أتعاب املحامـاة. وإذا مل تكـن املطالبة بمبلغ كطلب الفسـخ أو إعادة 

املبيـع ونحوهـا؛ فيكـون املعتر قيمة االلتزام الناشـئة عنـه املطالبة.
املادة احلادية والثالثون:

ختتـص املحاكـم التجاريـة يف الدعـاوى املقامـة عـىل التاجـر يف منازعـات العقـود التجاريـة، متـى كانـت قيمـة املطالبـة 
األصليـة يف الدعـوى تزيـد عـىل مخسـامئة ألـف ريـال.

املادة الثانية والثالثون:
للمجلس حتديد حمكمة جتارية أو أكثر ختتص بالنظر يف نوع معني من القضايا.
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املادة السابعة عرشة:
مـا مل يتفـق الطرفـان كتابـة عـىل غـر ذلـك، وفيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص يف النظـام، يكـون . 	

االختصـاص املـكاين للمحكمـة التـي يقـع يف نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامـة املدعـى عليـه، 
فـإن مل يكـن لــه مـكان إقامـة يف اململكـة فيكـون االختصـاص للمحكمـة التـي يقـع يف نطـاق 
اختصاصهـا مـكان إقامـة املدعـي. وجيـوز أن تقام الدعـوى يف املحكمة التي أبـرم العقد أو نفذ 

أو كان واجـب التنفيـذ يف نطاقهـا.
يف الدعـاوى املتعلقـة بالـركات، يكـون االختصـاص املـكاين للمحكمـة التـي يقـع يف نطـاق . 	

اختصاصهـا املقـر الرئيـس للركـة، سـواء كانـت الدعـوى عـىل الركـة، أو مـن الركـة عـىل 
أحـد الـركاء، أو مـن رشيـك عىل آخـر، أو عىل مديرهيـا أو أعضاء جملس إدارهتـا. وجيوز رفع 
الدعـوى إىل املحكمـة التـي يقـع يف نطـاق اختصاصهـا فـرع الركـة يف املنازعـات الناشـئة من 

التعاقـد مـع ذلـك الفرع.
    الالئحة    

املادة الثالثة والثالثون:
يسـقط احلـق بالدفـع بعـدم االختصـاص املـكاين إذا أبدى الطـرف أي طلـب أو دفاع أو دفـع بعدم القبـول يف أي مرحلة 

مـن مراحـل الدعـوى، بام يف ذلـك مرحلة هتيئـة الدعوى.

35ل34لاملادة الثامنة عرشة:

للمحكمـة أن تفصـل اسـتقاالً يف الدفـع بعدم االختصـاص النوعي يف مـدة ال تتجاوز )عرين( 
يومـًا من تاريـخ الدفع.

    الالئحة    
35ل املادة الرابعة والثالثون:           

حيـال احلكـم الصـادر وفـق أحـكام املـادة الثامنـة عـرشة مـن النظـام إىل اإلدارة املختصـة يف مـدة أقصاهـا ثاثـة أيـام مـن 
تاريـخ النطـق بـه، ويرفـع االعـرتاض إىل دائـرة االسـتئناف يف مـدة أقصاهـا اليـوم التـايل لتقديمـه.

املادة اخلامسة والثالثون:
تـري أحـكام املـادة الثامنـة عـرشة مـن النظـام، واملـادة الرابعـة والثالثـني مـن الائحـة عـىل الفصـل يف الدفـع بعـدم 

واملـكاين. الوالئـي  االختصـاص 
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الباب الثالث
قيد الدعوى
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239ل83ل75ل74ل73ل71ل69ل5لاملادة التاسعة عرشة:

جيـب يف الدعـاوى التـي حتددهـا الائحة أن يطر املدعـي املدعى عليه كتابة بـأداء احلق املدعى . 	
بـه قبل )مخسـة عر( يومًا عـىل األقل من إقامـة الدعوى.

جيـوز ألطـراف التعامـل التجـاري قبـل قيد الدعـوى - وحتـت إرشاف املحكمة - اختـاذ أي مما . 	
يأيت:

أ- إجراءات املصاحلة والوساطة.
ب- تبادل املستندات واملذكرات.

ج- عقد اجتامع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات.
وحتدد الائحة أحكام إنفاذ هذه الفقرة بام يف ذلك كيفية توثيق ما تم اختاذه.

    الالئحة    
املادة اخلامسة:

لألطـراف االتفـاق عـىل إجـراء التهيئـة املنصـوص عليـه يف الفقـرة )	( مـن املادة التاسـعة عرشة مـن النظام بلغـة أجنبية، 
عـىل أن تقـدم كافـة املضامـني للمحكمـة برتمجة معتمـدة باللغـة العربية.

املادة التاسعة والستون:
جيـب أن يطـر املدعـي املدعـى عليـه وفـق أحكام الفقـرة )	( من املادة التاسـعة عرشة مـن النظام يف مجيـع الدعاوى التي 

ختتـص بنظرها املحكمة، فيـام عدا اآليت:
	- الدعاوى املتصلة بالعقوبات املنصوص عليها يف األنظمة التجارية.

	- الدعاوى التي تكون جهة اإلدارة طرفًا فيها.
	- الدعاوى املحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة.

4- الدعاوى اليسرة.
5- الطلبات املستعجلة.

71ل املادة السبعون:            
جيب أن يتضمن اإلخطار بيانات األطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند املطالبة.

املادة احلادية والسبعون:
	- يتحقـق اإلخطـار بقيـام املدعـي بإرسـال البيانـات الـواردة يف املـادة السـبعني من الائحـة إىل أي من عناويـن املدعى 

عليه بـأي وسـيلة كانت.
	- يعـد يف حكـم اإلخطـار تقديـم مـا يثبـت اللجـوء إىل التسـوية الوديـة أو املصاحلـة أو الوسـاطة قبـل قيـد الدعـوى، 

بـرط مـيض املـدة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )	( مـن املـادة التاسـعة عـرشة مـن النظـام.
املادة الثانية والسبعون:

جيـب أن يرافـق صحيفـة الدعـوى مـا يثبـت اإلخطـار، ويف حـال عـدم إرفـاق مـا يثبـت اإلخطـار فتطبـق أحـكام املـادة 
احلاديـة والعرشيـن مـن النظـام.
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املادة الثالثة والسبعون:
	- يف حـال قيـام أطـراف التعامـل التجـاري قبل قيد الدعوى باختـاذ أي من اإلجراءات املنصـوص عليها يف الفقرة )	( 

مـن املادة التاسـعة عرشة من النظام؛ فيشـعر األطـراف املحكمة بالبـدء يف اختاذ اإلجراء.
	- جيـوز إسـناد اإلرشاف عـىل اإلجـراءات املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )	( مـن املـادة التاسـعة عـرشة مـن النظـام إىل 

القطـاع اخلـاص.
املادة الرابعة والسبعون:

يكـون توثيـق مـا تـم اختـاذه بموجـب الفقـرة )	( مـن املـادة التاسـعة عـرشة مـن النظـام عـر أحـد األنظمـة اإللكرتونيـة 
املعتمـدة مـن الـوزارة، أو مـن موثـق معتمـد، أو مقـدم خدمـة مرخـص مـن الـوزارة.

املادة اخلامسة والسبعون:
يقـدم املدعـي لـإدارة املختصـة عنـد قيد الدعـوى نتيجة ما تم اختـاذه من أي من اإلجـراءات املنصوص عليهـا يف الفقرة 

)	( مـن املـادة التاسـعة عرشة من النظـام - إن وجد -.

21ناملادة العرشون:

ترفـع الدعـوى بصحيفـة تودع لـدى املحكمة، وحتـدد الائحـة الدعاوى التي جيـب رفعها من . 	
حماٍم.

جيب أن تتضمن صحيفة الدعوى اآليت:. 	
أ- بيانات األطراف وممثليهم وصفاهتم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي حتددها الائحة.

ب- حرص الطلبات، وحتديد مجيع أسانيد الدعوى.
ال جيمع يف صحيفة الدعوى بني عدة طلبات ال رابط بينها.. 	
    الالئحة    

55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 87/56ن املادة احلادية واخلمسون:   
جيـب أن يكـون رفـع مجيـع الدعـاوى التـي ختتـص بنظرهـا املحكمـة ومجيـع طلبـات االسـتئناف مـن حمـام، ويسـتثنى من 

ذلـك اآليت:
أ - الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرات )	( و)8( و)9( من املادة السادسة عرشة من النظام.

ب - الدعاوى اليسرة املنصوص عليها يف الفقرة )	( من املادة الثامنة والسبعني من النظام.
ج - طلبـات االسـتئناف عـىل األحـكام والقـرارات واألوامـر الصـادرة يف الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقرتـني )أ( 

و)ب( مـن هـذه املادة.
املادة اخلامسة واخلمسون:

اسـتثناًء من أحكام املواد احلادية واخلمسـني، والثانية واخلمسـني، والثالثة واخلمسـني، والرابعة واخلمسـني من الائحة؛ 
جيـوز رفـع الدعـاوى واالعرتاضـات والرتافـع من ممثـي اجلهات اإلداريـة، ومن موظفـي اإلدارات القانونية للشـخصية 

االعتباريـة اخلاصـة إذا كانوا مرخصني مـن الوزارة.
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املادة السادسة واخلمسون:
ال تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة باملخالفة ألحكام املادة احلادية واخلمسني واملادة الثانية واخلمسني من الائحة.

102ل املادة السادسة والسبعون:          
جيب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إىل البيانات املنصوص عليها يف النظام ونظام املرافعات الرعية - اآليت:

أ- االسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي واملدعى عليه.
ب - رقـم اهلويـة للشـخص الطبيعـي، ورقـم السـجل التجـاري للشـخص االعتبـاري، وترخيص االسـتثامر للمسـتثمر 

األجنبـي - بحسـب األحـوال - للمدعـي واملدعـى عليه.
ج - رقم اهلاتف املحمول لكل من املدعي ووكيله، وممثل الشخص االعتباري.

د - تاريخ اإلخطار يف الدعاوى التي جيب فيها اإلخطار.
هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجرًا.

و - رقم رخصة املحاماة إذا كانت الدعوى جيب رفعها من حمام.
ز - بيانات الدعاوى املرتبطة - إن وجدت -.

املادة السابعة والسبعون:
	- جيب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان االرتباط بني الطلبات حال تعددها.

	- دون إخـال بـام نصـت عليـه املـادة احلادية والعـرشون من النظـام، حتكم املحكمة بعـدم قبول الدعـوى عند تضمنها 
طلبـات ال رابـط بينهـا، مـا مل حيرص املدعي دعـواه يف أحدها.

288ل188ل77ل72ل59لاملادة احلادية والعرشون:

ُتقيِّـد اإلدارة املختصـة يف املحكمـة صحيفـة الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية املطلوب وفقـًا للامدة . 	
)العرشيـن( مـن النظام.

إذا قـررت اإلدارة عـدم قيـد الدعـوى؛ لعـدم االسـتيفاء، فعـىل طالـب القيـد اسـتيفاء مـا نقص . 	
خـال )مخسـة عـر( يومـًا مـن تاريـخ إباغـه بذلـك، فـإن قيـدت الدعـوى بعـد االسـتيفاء 
ت مقيـدة مـن تاريـخ تقديـم طلب القيد، وإن مل يسـتوِف ما طلـب منه خال هـذه املدة ُعدَّ  ُعـدَّ
الطلـب كأن مل يكـن، وجيـب عـىل اإلدارة إثبـات تاريـخ تقديـم طلـب القيـد يف مجيـع األحـوال.

لطالـب القيـد التظلـم لـدى رئيـس املحكمـة مـن عـدم القيـد خـال )مخسـة عـر( يومـًا مـن . 	
تاريـخ إباغـه بعـدم القيـد، ويفصـل رئيـس املحكمـة - أو مـن ينيبـه مـن قضـاة املحكمـة - يف 

التظلـم، ويعـد قـراره يف هـذا الشـأن هنائيًّـا.
    الالئحة    

املادة الثامنة والسبعون:
تتـوىل اإلدارة املختصـة التحقـق مـن متطلبات قيد القضية، وأي متطلبـات منصوص عليها يف األنظمـة التجارية، وجيوز 

أن يتـم التحقـق مـن املرفقات إلكرتونيًا عـن طريق الربط مع اجلهـات املختصة.
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املادة التاسعة والسبعون:
	- ُتقيِّد اإلدارة املختصة صحيفة الدعوى يف يوم تقديمها إذا كانت مستوفية، وحتال إىل الدائرة املختصة فور قيدها.

	- حيـدد موعـد اجللسـة التحضريـة للدعـوى بـام ال يزيـد عـىل )عريـن( يومـًا مـن تاريـخ قيدهـا، ويبلـغ األطـراف يف 
اليـوم التـايل مـن قيـد الدعـوى عـىل األكثر.

املادة الثانية والعرشون:
حتيـل اإلدارة املختصـة الدعـاوى والطلبـات إىل الدوائـر وفـق القواعـد التـي حتددهـا الائحة، . 	

وحتـدد اإلدارة تاريـخ اجللسـة املحـددة لنظرهـا، وتبلـغ املدعـى عليـه هبا فـور إحالـة الدعوى.
عـىل املدعـى عليـه - فيـام عـدا الطلبـات املسـتعجلة - أن يـودع لـدى املحكمـة مذكـرة بدفاعـه . 	

مشـتملة عـىل جوابـه عـىل الدعوى ومجيـع دفوعه، وحتديـد طلباته ومجيـع أسـانيده، وذلك قبل 
اجللسـة املحـددة لنظـر الدعـوى بيـوم واحد عـىل األقل.

    الالئحة    
املادة الثامنون:

حتال القضايا للدوائر بالتساوي حسب نوعها آلًيا عر النظام اإللكرتوين.
املادة احلادية والثامنون:

عـىل املدعـى عليـه - فيـام عـدا الطلبـات املسـتعجلة - أن يـودع مذكـرة بدفاعـه مشـتملة عـىل جـواب رصيـح ومـاٍق 
للدعـوى، ومجيـع دفوعـه، وحتديـد طلباتـه، ومجيـع أسـانيده، وذلـك قبـل اجللسـة بيـوم واحـد عـىل األقـل.

املادة الثانية والثامنون:
يكـون موعـد اجللسـة األوىل أمـام املحكمـة بعـد أربعة أيام عـىل األقل من تاريخ اإلبـاغ بالدعوى وجيـوز عند الرورة 
ويف الطلبـات العاجلـة تقليـص املـدة إىل أربـع وعريـن سـاعة، ويلـزم عنـد التقليـص تبليـغ اخلصـم نفسـه وإمكانيـة 

وصولـه إىل املحكمـة يف املوعـد املحـدد.

املادة الثالثة والعرشون:
تتوىل اإلدارة املختصة يف املحكمة هتيئة الدعوى، بام يف ذلك اآليت:

استكامل أوراق الدعوى.. 	
 تبليغ األطراف.. 	
تبادل املذكرات واملستندات.. 	
إعداد التقرير األويل عن الدعوى.. 4

وحتدد الائحة أحكام إنفاذ هذه املادة.
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    الالئحة    
املادة السابعة عرشة:

جيوز إنشاء وحدات متخصصة لتهيئة نظر املنازعات وفق أحكام النظام والائحة.
املادة الثالثة والثامنون:

تتوىل اإلدارة املختصة هتيئة الدعوى، ويشمل ذلك اآليت:
	- إعـداد التقريـر األويل عـن الدعـوى، عـىل أن يتضمـن دراسـة املسـائل األوليـة، وحتديـد حمـل املنازعـة بـني الطرفـني، 

األدلة. ونطـاق 
	- بيان اإلجراءات التي متت قبل القيد وفق أحكام الفقرة )	( من املادة التاسعة عرشة من النظام.

	- طلب إكامل أي متطلبات للتهيئة، بام يف ذلك اآليت:
أ- طلب إكامل أي مستندات ذات صلة ببيانات ونشاط األطراف أو أشر إليها يف صحيفة الدعوى أو يف املذكرات.

ب - طلب أي مستندات منصوص عليها يف األنظمة التجارية أو النظام أو الائحة أو نامذج وإجراءات العمل.
املادة الرابعة والثامنون:

مـع مراعـاة املـدد املنصـوص عليهـا يف املـادة الثامنـة والثالثـني مـن الائحـة، تعـد اإلدارة املختصـة بعـد قيـد الدعـوى 
مـروع خطـة إدارة الدعـوى، عـىل أن تتضمـن اآليت:

أ - تصنيف الدعوى.
ب - وصفًا خمترصًا للدعوى والطلب.

ج - الوقت املقرتح لنظر الدعوى.
د - تزمني اإلجراءات عىل أن تشمل عدد اجللسات املقرتح ومواعيدها ومددها.

هـ - اقرتاح أي إجراء يتطلبه نظر الدعوى وآلية تنفيذه.
املادة اخلامسة والثامنون:

يعتمـد رئيس الدائرة خـطة إدارة الدعـوى وحتـال لإدارة املختصـة لتنفيذها، ويتاح لألطراف االطاع عليها.
املادة السادسة والثامنون:

تتوىل اإلدارة املختصة ما يي:
	- إدارة الدعوى وفق اخلطة املعتمدة.

	- إجـراءات تبـادل املذكـرات يف حـال تضمنتـه خطـة إدارة الدعوى أو قـررت الدائرة أو القايض املحـر إجراء تبادل 
املذكرات.

ولإدارة املختصة الرفع إىل الدائرة - عند االقتضاء - عن أي صعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه الدائرة.
املادة السابعة والثامنون:

تعد اإلدارة املختصة تقريرًا هنائيًا، يتضمن اآليت:
أ- ملخصًا لإجراءات التي متت يف القضية، وخاصة وافية للطلبات والبينات والدفوع.

ب - دراسة قانونية وافية عن القضية، مشتملة عىل املبادئ والسوابق القضائية ذات الصلة.
ج - اقرتاح مروع احلكم.
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37ل36لاملادة الرابعة والعرشون:

فيـام مل يـرد بـه نـص خـاص، ال تسـمع الدعـاوى التـي ختتـص بنظرها املحكمـة بعد مـيض )مخس( 
سـنوات مـن تاريـخ نشـوء احلـق املدعـى بـه، مـا مل يقر املدعـى عليه باحلـق أو يتقـدم املدعي بعـذر تقبله 

املحكمة.
    الالئحة    

املادة السادسة والثالثون:
عـى بـه ناشـئًا قبـل نفـاذ النظام، فتحتسـب املدة املنصـوص عليها يف املـادة الرابعة والعرشين مـن النظام  إذا كان احلـق امُلدَّ

اعتبـارًا مـن تاريخ نفـاذ النظام.
املادة السابعة والثالثون:

فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، يبـدأ رسيـان املـدة املنصوص عليهـا يف املـادة الرابعـة والعرشيـن من النظـام من اليـوم الذي 
يصبـح فيـه الدين مسـتحق األداء.
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الباب الرابع
نظر الدعوى
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املادة اخلامسة والعرشون:
يكون توزيع الدعاوى بني أعضاء الدائرة وفق آلية حيددها املجلس.. 	
تكـون إجـراءات نظـر الدعـوى واملرافعـة فيهـا كتابـة، عـىل أنـه جيـوز للدائـرة سـامع مـا لـدى . 	

األطـراف مشـافهة. ولألطـراف أن يطلبـوا مـن املحكمـة سـامع ملخـٍص ألقواهلـم ودفوعهـم 
مشـافهة يف ختـام مرافعتهـم، وتثبـت املحكمـة ذلـك يف حمـر اجللسـة.

حتدد الائحة الدعاوى التي جيب أن يكون الرتافع فيها من حماٍم.. 	
    الالئحة    

55ل/20ن 55ل/25ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن املادة الثالثة واخلمسون:   
جيب أن يكون الرتافع أمام الدوائر االبتدائية ودوائر االستئناف من حماٍم، يف الدعاوى اآلتية:

أ - الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقـرات )	( و)	( و)8( و)9( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن النظـام، متـى كانـت 
قيمـة املطالبـة األصليـة تزيـد عـىل عـرة مايـني ريال.

ب - الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقـرات )	( و)4( و)6( و)7( مـن املـادة السادسـة عـرشة من النظـام، متى كانت 
قيمـة املطالبـة األصليـة تزيد عىل مليـوين ريال.

ج - الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )5( مـن املادة السادسـة عرشة من النظـام، متى كانت الدعـوى تتعلق بطلب 
افتتـاح إجراء إعـادة تنظيم مايل.

55ل/20ن 55ل/25ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن املادة الرابعة واخلمسون:   
يف مجيع األحوال؛ جيب أن تكون املرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية يف املحكمة العليا من حمام.

املادة اخلامسة واخلمسون:
اسـتثناًء من أحكام املواد احلادية واخلمسـني، والثانية واخلمسـني، والثالثة واخلمسـني، والرابعة واخلمسـني من الائحة؛ 
جيـوز رفـع الدعـاوى واالعرتاضـات والرتافـع من ممثـي اجلهات اإلداريـة، ومن موظفـي اإلدارات القانونية للشـخصية 

االعتباريـة اخلاصـة إذا كانوا مرخصني مـن الوزارة.
املادة الثامنة والثامنون:

تشـمل املرافعـة الكتابيـة تقديـم املذكـرات وتوجيـه أسـئلة املحكمة عـر النظام اإللكـرتوين، ويف مجيع األحـوال جيب أن 
د الطـرف اآلخـر بـكل ما يقـدم يف القضية. ُيـَزوَّ

68ل67ل28ناملادة السادسة والعرشون:

للمحكمـة عنـد ختلـف أي مـن أطـراف الدعـوى عـن تقديـم مـا طلـب منـه يف امليعاد املحـدد دون 
ـا ممـا يأيت: عـذر؛ أن تقـرر أيًّ

فـرض الغرامـة املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )	( مـن املـادة )الثالثـة عـرشة( مـن النظـام، ويعـد . 	
قرارهـا يف هـذا الشـأن هنائيًّـا.

عدم قبول الطلبات العارضة أو املقابلة من الطرف الذي ختلف عن التقديم.. 	
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    الالئحة    
املادة السابعة والستون:

تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة السادسـة والعرشيـن مـن النظـام عـىل ختلـف أي من األطـراف عن تقديـم ما طلب 
منـه بموجـب أحـكام النظـام والائحـة، أو ما طلـب منـه يف مرحلة هتيئـة الدعوى.

املادة الثامنة والستون:
جيـوز االعـرتاض عـىل القـرار املنصـوص عليـه يف الفقـرة )	( مـن املـادة السادسـة والعرشيـن مـن النظام مـع االعرتاض 

عـىل احلكـم الصـادر يف املوضوع.

املادة السابعة والعرشون:
تنظم الائحة عدد اجللسات وأنواعها وإجراءات ضبطها ومواعيدها وحاالت التأجيل.. 	
ال جيـوز تأجيـل اجللسـة إال لسـبب يقتـيض ذلك يثبـت يف حمرهـا، وال جيوز التأجيل للسـبب . 	

نفسـه أكثر مـن مرة.
    الالئحة    

84ل املادة الثامنة والثالثون:           
فيام مل يرد فيه نص خاص؛ يكون احلد األقىص للفصل يف القضية وفق اآليت:

أ - مائة وثامنون يومًا يف الدعاوى املقامة أمام الدرجة االبتدائية، عدا الدعاوى اليسرة.
ب - عرون يومًا يف االعرتاضات باالستئناف عىل األحكام التي يكتفى بنظر االستئناف فيها دون مرافعة.

ج - تسعون يومًا يف االعرتاضات باالستئناف عىل األحكام غر املشمولة بالفقرة )ب( من هذه املادة.
املادة التاسعة والثامنون:

تعقـد كل دائـرة جلسـاهتا بواقـع يومـني يف األسـبوع عـىل األكثـر، عـىل أال يقـل عـدد الدعـاوى املنظـورة أسـبوعيًا عـن 
سـبعني دعـوى، أو ربـع الدعـاوى املنظـورة لـدى الدائـرة، أهيـام أقـل.

املادة الثالثة والتسعون:
	- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن املسـائل األولية يف اجللسـة التحضرية - أن تؤجل اجللسـة بام ال يتجاوز سـتني يومًا، 
وإذا اقتـى األمـر التأجيـل للمـرة الثانيـة فـا يتجـاوز التأجيـل ثاثـني يومـًا، وعـىل املحكمـة أن تبـني سـبب التأجيل يف 

حمـر القضية.
	- يكون احلد األقىص للجلسات جلستي مرافعة بعد تبليغ املدعى عليه، وال جيوز التأجيل فيام زاد عليها إال يف احلاالت 
اختاذ اإلجراء  إرادة اخلصم حالت دون  أسبابًا خارجة عن  أن  للمحكمة  تبني  إذا  والظروف االستثنائية، ومن ذلك: 

املطلوب، كاملرض الطارئ ألحد أطراف الدعوى أو ممثليهم، أو عدم متكن أحد الشهود من احلضور لظرف طارئ.

املادة الثامنة والعرشون:
جيوز أن تعهد الدائرة إىل أحد قضاهتا حتضر الدعوى وهتيئتها للمرافعة، بام يف ذلك اآليت:. 	

أ- اسـتكامل املذكـرات واملسـتندات، واسـتدعاء ذوي الشـأن لسؤالــهم عـن الوقائـع التـي يـرى 
لـزوم حتقيقهـا، وإدخـال وقبـول تدخـل مـن يصـح اختصامـه.
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ب- إعداد دراسة عن الدعوى.
املذكـرات . 	 بتبـادل  األطـراف  تكليـف  الدعـوى  بتحضـر  املكلـف  للقـايض  أو  للمحكمـة 

املختصـة. اإلدارة  لـدى  بتقديمهـا  اإلذن  أو  واملسـتندات 
تـري عـىل إجـراءات حتضر الدعوى وتبـادل املذكرات؛ أحـكام املادة )السادسـة والعرشين( . 	

مـن النظام.
    الالئحة    

272ل 244ل   املادة التسعون:          
تعقد املحكمـة جلسة حتضيـرية قبـل املرافعـة، عىل أن جيري فيها اآليت:

أ- التحقق من االختصاص القضائي، ورشوط قبول الدعوى.
ب - عرض الصلح عىل األطراف.

ج - حرص الطلبات والدفوع، وحتديد حمل املنازعة بني الطرفني، ومستوى تعقيد القضية.
د - حتديد نطاق األدلة وقائمة الشهود.

هـ - اعتامد خطة إدارة الدعوى.
املادة احلادية والتسعون:

ُتعقـد اجللسـة التحضريـة بحضـور أطـراف الدعـوى، وُيعـد - بنـاًء عليهـا - تقريـٌر يتضمـن مـا انتهـت إليـه اجللسـة، 
ويعتمـد مـن رئيـس الدائـرة.

املادة الثانية والتسعون:
للدائرة إسناد إدارة اجللسة التحضرية لدارس القضية، وهلا االستعانة يف ذلك باإلدارة املختصة.

64ل63لاملادة التاسعة والعرشون:

ر الكاتـب حمـر اجللسـة حتـت إرشاف رئيسـها، وحتـدد الائحـة البيانـات التـي جيـب أن . 	 حُيـرِّ
يشـتمل عليهـا املحـر.

إذا اتفـق األطـراف عـىل الصلـح أمـام الدائـرة أثبـت ذلـك يف حمر اجللسـة، ويوقـع األطراف . 	
ـا، وتسـلم صورتـه  عليـه، ويعتمـده رئيـس اجللسـة، ويعـد حمـر اجللسـة املعتمـد سـندًا تنفيذيًّ

وفقـًا إلجـراءات تسـليم األحـكام، وتعـد الدعـوى منقضيـة بذلك.
لألطراف أو من ينوب عنهم؛ االطاع عىل أوراق القضية، أو احلصول عىل صور منها.. 	
    الالئحة    

املادة الثالثة والستون:
تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة التاسـعة والعرشيـن مـن النظـام يف أي مرحلـة تـم فيهـا االتفـاق ولو بعـد قفل باب 

املرافعـة أو أمـام املحكمـة املعـرتض أمامها.

الفهرس



31

املادة الرابعة والستون:
جيـوز ألحـد األطـراف عـرض تسـوية مزمنـة بأجـل حمـدد أو غر مزمنـة للطـرف اآلخر، عـىل أن للطرف سـحب عرضه 
يف أي وقـت، وإذا قبـل الطـرف اآلخـر العـرض قبـل سـحبه فيـري عليه مـا ورد يف نـص الفقـرة )	( من املادة التاسـعة 

والعرشيـن مـن النظام.
املادة الرابعة والتسعون:

جيـب أن ُيثبـت يف حمـر القضيـة بيانـات املحكمة، وأسـامء القضـاة، وبيانـات القضية واجللسـة، واألطـراف، وممثليهم، 
واحلارضيـن ممن طلبـت املحكمـة حضورهم.
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الباب اخلامس
حضور اخلصوم وغيابهم
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املادة الثالثون:
إذا تبلـغ املدعـى عليـه لشـخصه أو وكيلـه، أو حـر أي منهـام يف أي جلسـة أمـام املحكمة، أو . 	

ت اخلصومـة حضوريـة، ولـو ختلف بعـد ذلك. قـدم مذكـرة بدفاعـه، ُعـدَّ
إذا مل حيـر املدعـى عليـه أو وكيلـه وكان قـد تبلـغ لغـر شـخصه، فعـىل املحكمـة تأجيـل نظـر . 	

الدعـوى إىل جلسـة تاليـة يبلـغ هبـا، فإن مل حيـر وكان قد تبلغ لغر شـخصه - للمـرة الثانية - 
ا. فصلـت يف الدعـوى، ويعـد احلكـم يف حـق املدعى عليـه حضوريًّ

تبليغـًا . 	  - النظـام  أحـكام  بموجـب   - االعتباريـة  الشـخصية  تبليـغ  يعـد  األحـوال،  يف مجيـع 
. لشـخصها

حتدد الائحة احلاالت التي يعد فيها التبليغ تبليغًا لغر شخص املطلوب إباغه.. 4
    الالئحة    

املادة اخلامسة واألربعون:
يعـد تبليـغ الشـخص ذي الصفـة الطبيعيـة تبليغـًا لغـر شـخصه إذا تبلـغ أحـد السـاكنني معه يف مقر سـكن من وجـه إليه 

التبليغ.
املادة التاسعة والتسعون:

إذا تبلغ املدعى عليـه لشخصـه - وفق أحكام النظام - ومل حيضـر، فيسقـط حقه يف الدفع بأي من الدفوع املؤقتة.
املادة املائة:

ل يف الطلبـات املبلغ هبا  ال يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي يف اجللسـة التـي ختلَّـف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو أن يعـدِّ
خصمـه، مـا مل يكـن تعديـل الطلـب ملصلحة الطـرف اآلخر، وغـر مؤثر يف حق مـن حقوقه.

196ل95لاملادة احلادية والثالثون:

إذا غـاب املدعـي عـن أي مـن جلسـات الدعـوى ومل يتقـدم بعـذر تقبلـه املحكمة، فلهـا احلكم . 	
يف الدعـوى - بنـاًء عـىل طلـب املدعـى عليه - إذا كانـت صاحلة للحكم فيهـا؛ وُيعد حكمها يف 

ا، وإال قررت شـطبها. حـق املدعـي حضوريًّ
وللمدعـي طلـب السـر فيهـا خـال )ثاثـني( يومـًا مـن تاريخ الشـطب، فـإذا انقضت تلـك املدة 
دون أن يطلـب املدعـي السـر فيهـا أو مل حيـر بعـد السـر فيهـا، حكمـت املحكمـة - من تلقاء نفسـها 

- باعتبـار الدعـوى كأن مل تكـن.
ال يـري حكـم الفقـرة )	( مـن هـذه املـادة عـىل اجللسـة التـي حتددهـا املحكمة بعـد قفل باب . 	

املرافعة.
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    الالئحة    
املادة اخلامسة والتسعون:

يـري احلكـم باعتبـار الدعـوى كأن مل تكـن وفـق أحكام الفقـرة )	( من املادة احلاديـة والثالثني من النظـام يف حال عدم 
حضـور املدعي أي جلسـة بعد السـر فيها.

املادة السادسة والتسعون:
يكون حكم املحكمة باعتبار الدعوى كأن مل تكن قابًا لاعرتاض وفق أحكام النظام.

املادة السابعة والتسعون:
إذا حكـم باعتبـار الدعـوى كأن لـم تكـن وتقـدم املدعـي بالدعـوى ذاهتـا، فتحـال إىل الدائرة التي أصدرت احلكم.

املادة الثامنة والتسعون:
ال يمنع احلكم باعتبار الدعوى كأن مل تكن من االعتداد بام تضمنته القضية من بينات أو إجراءات.

املادة املائة:
ل يف الطلبـات املبلغ هبا  ال يقبـل مـن أي طـرف أن يبـدي يف اجللسـة التـي ختلَّـف فيهـا خصمه طلبـات جديدة، أو أن يعـدِّ

خصمـه، مـا مل يكـن تعديـل الطلـب ملصلحة الطـرف اآلخر، وغـر مؤثر يف حق مـن حقوقه.

املادة الثانية والثالثون:
يف تطبيـق أحـكام هـذا البـاب، ال يعـد غائبـًا من حر قبـل املوعد املحـدد النتهاء اجللسـة. وحتدد 

الائحـة أحـكام حضور اجللسـة ومدهتا.
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الباب السادس
الطلبات املستعجلة

11ل
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املادة الثالثة والثالثون:
جيـوز - بقـرار مـن املجلـس - أن تؤلـف يف املحكمـة دائرة ابتدائيـة مكونة من قـاٍض واحد ختتص 

بالنظـر يف الطلبـات املسـتعجلة، والطلبات األخرى التـي حيددها املجلس.
    الالئحة    

101ل املادة احلادية عرشة:           
تؤلف دوائر ابتدائية يف املحكمة من قاض واحد، وفق ما يي:

	- دوائر لنظر الدعاوى اآلتية:
أ- الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقرتـني )	( و)	( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة املطالبـة 

األصليـة ال تزيـد عـىل مليـون ريـال.
ب - الدعـاوى املقامـة بنـاًء عـىل الفقرتـني )8( و)9( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن النظـام أيـًا كان مبلـغ املطالبـة فيهـا، 

متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )	/أ( مـن هـذه املادة.
	- دوائر لنظر الطلبات اآلتية:

أ- الطلبات املستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام.
ب - طلب إصدار أوامر األداء وفق أحكام الباب التاسع من النظام.

املادة األوىل بعد املائة:
تتـوىل الدوائـر املنصـوص عليهـا يف الفقـرة )	( مـن املـادة احلاديـة عـرشة مـن الائحـة الفصـل يف الطلبـات املسـتعجلة؛ 
سـواًء رفـع الطلـب قبـل رفع الدعـوى املوضوعية أو بعدهـا، وللطرف أن يتقدم بالطلـب إىل الدائرة التـي تنظر الدعوى 

املوضوعيـة يف الدرجـة االبتدائية أو االسـتئناف.

املادة الرابعة والثالثون:
حُيـال الطلـب املسـتعجل إىل الدائـرة املختصـة فـور تقديمـه، وُيفصـل فيـه خـال مـدة ال تتجـاوز 
)ثاثـة( أيـام عمـل مـن تاريـخ إحالتـه، وجيـوز - عنـد االقتضـاء - الفصـل يف الطلب بحضـور مقدمه 

دون حضـور الطـرف اآلخـر.
    الالئحة    

املادة الثانية بعد املائة:
باإلضافـة إىل البيانـات املنصـوص عليهـا يف املـادة السادسـة والسـبعني مـن الائحة، جيـب أن يتضمن الطلب املسـتعجل 

اآليت:
أ- خاصة عن موضوع املطالبة والبيانات األساسية.

ب - حتديد الطلب املستعجل وأسانيده.
ج - مررات حالة االستعجال.

املادة الثالثة بعد املائة:
تقيد اإلدارة املختصة الطلب، وحتيله فورًا إىل الدائرة بعد أن حُتدد موعدًا لنظره.
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املادة الرابعة بعد املائة:
إذا مل حيضـر املدعـي أو مـن ينوب عنـه يف املوعد املحدد لنظر الطلب املستعجل؛ فتقيض املحكمة بعدم قبوله.

املادة اخلامسة بعد املائة:
للدائـرة أن تفصـل يف الطلـب املسـتعجل دون تبليـغ املدعـى عليـه، متى كانـت طبيعة الطلـب تقتيض ذلك، عـىل أن يبلغ 

املحكـوم عليه بنسـخة منه فـور صدوره.
املادة السادسة بعد املائة:

تفصـل الدائـرة يف الطلـب يف اجللسـة األوىل؛ وهلـا تأجيـل البـت يف الطلـب - عند االقتضـاء -، ويف مجيـع األحوال جيب 
البـت يف الطلـب خـال مـدة ال تتجـاوز ثاثـة أيام عمـل من تاريـخ اإلحالة.

املادة السابعة بعد املائة:
جيـوز - عنـد االقتضـاء - الفصـل يف الطلب املستعجـل يف غيـر أوقات العمـل الـرسميـة أو يف أوقات العطل الرسمية.

املادة الثامنة بعد املائة:
يقتـرص نظـر املحكمـة يف الطلـب املسـتعجل عـىل مـدى توافـر رشوط الطلـب املسـتعجل، دون التحقـق من ثبـوت احلق 

املوضوعي.
املادة التاسعة بعد املائة:

حتيل الدائرة احلكم الصادر يف الطلب املستعجل خال مدة أقصاها اليوم التايل من النطق به إىل اإلدارة املختصة.

112ل111لاملادة اخلامسة والثالثون:

ينقيض احلكم الصادر يف الطلبات املستعجلة يف احلاالت اآلتية:. 	
أ- إذا مل يتقـدم مـن صـدر ملصلحتـه احلكـم بدعواه األصلية خال )سـبعة( أيام مـن تاريخ صدور 

القرار.
ب- إذا تـرك املدعـي اخلصومـة، أو حكمـت املحكمـة باعتبـار الدعـوى كأن مل تكـن، وفق أحكام 

النظام.
ج- إذا مل حيكم للمدعي بطلباته األصلية يف الدعوى املرتبطة بالطلب املستعجل.

لكل ذي مصلحة طلب إلغاء احلكم الصادر يف الطلب املستعجل يف احلاالت اآلتية:. 	
أ- زوال حالة االستعجال.

ب- وقف السر يف الدعوى بناًء عىل طلب اخلصوم.
ج- انقطاع سر اخلصومة.

د- شطب الدعوى.
وتري عىل طلب اإللغاء إجراءات نظر الطلب املستعجل.
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    الالئحة    
املادة العارشة بعد املائة:

	- يقصد بانقضاء احلكم انتهاء آثاره.
	- لـكل ذي مصلحـة التقـدم إىل املحكمـة للحصـول عـىل مـا يثبـت حتقـق حالـة مـن احلـاالت املوجبة النقضـاء احلكم 

الصـادر يف الطلب املسـتعجل.
املادة احلادية عرشة بعد املائة:

تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة اخلامسـة والثالثـني مـن النظـام عـىل طلـب إلغـاء أو تعديـل احلكـم يف الطلـب 
القضيـة. مؤثـرة يف  واقعـة  اسـتجدت  متـى  املسـتعجل، 

املادة الثانية عرشة بعد املائة:
ال ينقـيض احلكـم الصـادر يف الطلبـات املسـتعجلة بموجـب أحـكام الفقـرة )	/ج( مـن املـادة اخلامسـة والثالثـني مـن 

النظـام بصـدور حكـم ابتدائـي يف الطلبـات األصليـة.

املادة السادسة والثالثون:
تشمل الطلبات املستعجلة ما يأيت:

املعاينة إلثبات احلالة.. 	
املنع من السفر.. 	
وقف األعامل اجلديدة.. 	
احلراسة القضائية.. 4
احلجز التحفظي.. 5
احلصول عىل عينة من منتج.. 6
التحفظ عىل مستندات معينة.. 7
املنع من الترصف أو اإلذن به.. 8
الطلبات التي هلا صفة االستعجال يف األنظمة التجارية.. 9

املادة السابعة والثالثون:
للمحكمـة - عنـد نظـر الطلبـات املسـتعجلة - أن تطلب تقديـم ضامن لتعويض املدعـى عليه متى 

ظهـر أن املدعـي غـر حمـق يف دعواه، وحيكـم بالتعويض مع احلكـم يف املوضوع.
    الالئحة    

املادة الثالثة عرشة بعد املائة:
جيـب أن يرافـق طلـب املنـع مـن السـفر تقديـم ضـامن نقـدي ال يقـل عـن 	% مـن قيمـة املطالبـة األصليـة، وللمحكمـة 

-  عنـد االقتضـاء - طلـب تقديـم ضـامن إضـايف.
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املادة الرابعة عرشة بعد املائة:
للممنـوع مـن السـفر بنـاًء عـىل حكـم صـادر يف طلب مسـتعجل، أن يقـدم للمحكمة ضامنـًا باملبلـغ املدعى بـه، وتأذن له 

املحكمـة بالسـفر فور تقديمـه للضامن.
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الباب السابع
اإلثبات

47ن
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الفصل األول
أحكام عامة

املادة الثامنة والثالثون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.

املادة التاسعة والثالثون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.

    الالئحة    
املادة اخلامسة عرشة بعد املائة:

يف حـال قـررت املحكمـة العـدول عـام أمرت به من إجـراءات اإلثبات، أو مل تأخـذ بنتيجة إجراء اإلثبات؛ فتبني أسـباب 
ذلـك يف حمـر القضية أو احلكم.

ونـص املـادة سـابقًا: »	. فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص يف األنظمـة التجاريـة، تـري أحـكام هـذا الفصـل عـىل إجـراءات اإلثبـات يف   )	(
الدعـاوى التـي ختتـص بنظرهـا املحكمـة. 	. ال يلـزم إلثبات االلتزام شـكل خـاص، ما مل تتفق األطـراف عىل غر ذلـك. 	. للمحكمة 
أن تعتـّد بإجـراءات اإلثبـات التـي جـرت يف دولـة أجنبيـة مـا مل ختالـف أحـكام النظـام العـام. 4. دون إخـال بالنظـام العـام، إذا اتفـق 
األطـراف عـىل قواعـد حمـددة يف اإلثبـات؛ َفُتعِمـل املحكمـة اتفاَقهـم. 5. فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، جيـوز االتفـاق عـىل نقـل عـبء 

اإلثبات«.
ونـص املـادة سـابقًا: »للمحكمـة أن تعـِدل بقـرار تثبتـه يف حمر اجللسـة عام أمرت به مـن إجراءات اإلثبـات، أو أال تأخـذ بنتيجة إجراء   )	(

اإلثبـات، بـرط أن تبني أسـباب ذلـك العدول«.
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الفصل الثاني
اإلقرار

املادة األربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة السادسة عرشة بعد املائة:
مـا مل يتفـق أطـراف املصاحلة والوسـاطة عىل خاف ذلك، وفيام عدا األدلة واملسـتندات املتاحة بغر املصاحلة والوسـاطة 
ومـا يسـتلزمه تنفيـذ الصلـح أو التسـوية؛ ال حيتـج بـأي إقـرار تـم أثنـاء إجـراءات املصاحلـة والوسـاطة، أو اسـتنتج مـن 

العـروض واملسـتندات املقدمـة فيهـا، أو الناجتة عنها.

املادة احلادية واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.

ونـص املـادة سـابقًا: »	. يعـد اإلقـرار قضائيًّـا إذا أقـر أحـد األطـراف أمـام املحكمـة بواقعـة متعلقـة بدعـوى أثنـاء السـر يف نظرهـا.   )	(
	. يـري حكـم الفقـرة )	( مـن هـذه املـادة عـىل أي إقـرار تـّم أثنـاء إجـراءات حتضـر الدعـوى أو تبـادل املذكـرات. 	. للمحكمـة 

اسـتخاص اإلقـرار القضائـي مـن األدلـة الكتابيـة املقدمـة يف القضيـة املنظـورة أمامهـا«.
ونص املادة سابقًا: »للمحكمة تقدير حجية اإلقرار غر القضائي بحسب الوسائل التي اختذت إلثباته«.  )	(
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الفصل الثالث
الكتابة

املادة الثانية واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة السابعة عرشة بعد املائة:
من احتج عليه بورقة عادية، وناقش موضوعها؛ فا يقبل منه بعد ذلك إنكار اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة.

املادة الثالثة واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.

118لاملادة الرابعة واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الثامنة عرشة بعد املائة:
تـري أحـكام املـادة الرابعـة واألربعـني مـن النظـام عـىل أي مراسـلة صـادرة عـن تابـع ملـن احتـج عليـه باملراسـلة، متـى 

مكـن املرسـل مـن اسـتخدام أداة اإلرسـال باسـم املتبـوع.

املادة اخلامسة واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)4(.
ونـص املـادة سـابقًا: »	. يكـون مضمـون مـا رصح بـه أي مـن األطراف يف األوراق الرسـمية حجة عليـه، ما مل يثبت غر ذلـك. 	. تعد   )	(

الورقـة العاديـة صـادرة ممـن نسـبت إليـه، مـا مل ينكـر رصاحـة ما هو منسـوب إليـه فيها من خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمة«.
ونـص املـادة سـابقًا: »	. ُتَعـدُّ صـورة املسـتند مطابقـة ألصلهـا مـا مل ينـازع يف ذلـك أي مـن ذوي الشـأن؛ فتجـب مطابقتها عـىل أصلها.   )	(
	. جيـوز االعتـداد بصـورة املسـتند التـي نـازع فيهـا أي مـن ذوي الشـأن، وتعـذرت مطابقتهـا عىل أصلهـا؛ قرينـًة يف اإلثبـات يف أيٍّ من 
األحـوال اآلتيـة: أ- الصـورة املحفوظـة لـدى اجلهـات احلكوميـة. ب- الصـورة املثبتـة بياناهتـا لـدى اجلهـات احلكوميـة. ج- الصـورة 

التـي ناقـش اخلصـم مـا ورد فيهـا قبـل إنـكار صحتهـا. د- الصـورة التـي يعضدهـا دليـٌل آخر«.
ونـص املـادة سـابقًا: »تكـون للمراسـات املوقـع عليهـا أو الثابـت نسـبتها إىل مرسـلها؛ حجيـة الورقـة العاديـة يف اإلثبـات، مـا مل يثبـت   )	(

املرسـل أنـه مل يرسـل الرسـالة ومل يكلـف أحـدًا بإرسـاهلا«.
ونـص املـادة سـابقًا: »ُيعـد تأشـر الدائـن عـىل سـند الديـن - بخطـه ودون توقيع منـه - بام يفيد بـراءة ذمة املديـن حجًة عليه، مـا مل يثبت   )4(

غـر ذلك«.

الفهرس



44

    الالئحة    
املادة التاسعة عرشة بعد املائة:

جيـوز اعتبـار التأشـر عـىل سـند الديـن قرينـة يف اإلثبـات، ولو مل يكـن بخط الدائـن وال موقعًا منـه، ما دام السـند مل يرج 
مـن حيازته.

120ل47ل46لاملادة السادسة واألربعون:

ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 
نظـام اإلثبـات)	(.

    الالئحة    
املادة السادسة واألربعون:

للـامدة السادسـة واألربعـني مـن النظـام حتديـد املسـتندات بذاهتـا أو أنواعهـا،  جيـب أن يتضمـن الطلـب املقـدم وفقـًا 
وعاقتهـا بالتعامـل التجـاري أو بالدعـوى، وإذا كان الطلـب متعلًقـا بمجموعـة مـن املسـتندات، فعـىل مقـدم الطلـب 

تصنيفهـا بحسـب نوعهـا.
املادة السابعة واألربعون:

	- عـىل مـن يتمسـك بريـة املسـتند وفـق أحكام الفقـرة )	/ج( من املـادة السادسـة واألربعني من النظـام أن يبني وجه 
الرية.

	- يرجع تقدير رسية املستند - يف حال التمسك هبا - إىل املحكمة، وتراعي يف ذلك اآليت:
أ- ما إذا كانت الرية متقررة بموجب نظام، أو قرار من اجلهة املختصة.

ب - ما إذا تضمن االتفاق بني الطرفني رسية املستند أو عدم رسيته.
ج - ما إذا كان من شأن االطاع عىل املستند انتهاك أي حق يف الر التجاري أو أي حقوق متصلة به.

املادة العرشون بعد املائة:
إذا اسـُتمِهل أي طـرف أكثـر مـن مـرة يف تقديـم مـا أمـرت املحكمـة بتقديمـه إىل الطـرف اآلخر وفـق أحكام الفقـرة )	( 

مـن املـادة السادسـة واألربعـني مـن النظـام؛ فيعد يف حكـم املمتنع.
املادة احلادية والعرشون بعد املائة:

ليس للخصم االعتامد عىل مستند امتنع عن تقديمه بعد أمر املحكمة له بذلك.

ونـص املـادة سـابقًا: »	. ألي مـن األطـراف حـق طلـب ما لدى الطـرف اآلخر من مسـتندات ذات صلـة بالدعوى أو االطـاع عليها،   )	(
وفـق الضوابـط اآلتيـة: أ- أن تكـون املسـتندات حمـددة بذاهتـا أو أنواعهـا. ب- أن تكـون للمسـتندات عاقـة بالتعامـل التجـاري، أو 
ـة. 	. إذا امتنـع أي مـن أطـراف الدعـوى عـن تقديـم مـا أمـرت املحكمـة  تـؤدي إىل إظهـار احلقيقـة فيـه. ج- أال يكـون هلـا طابـع الريَّ
بتقديمـه إىل الطـرف اآلخـر وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن هذه املـادة؛ فللمحكمة أن تعـد امتناعه قرينـة. 	. للمحكمة - بنـاًء عىل طلب 
أحـد األطـراف - أن تأمـر بـاآليت: أ- إدخـال طـرف آخـر إللزامـه بتقديـم ورقـة حتـت يـده ذات صلـة بالدعـوى. ب- إلـزام أي مـن 
اجلهـات احلكوميـة بتقديـم مـا لدهيـا مـن معلومـات أو مسـتندات ذات صلـة بالدعـوى، وذلـك دون إخـال باألنظمـة ذات العاقـة«.
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122لاملادة السابعة واألربعون:

ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 
نظـام اإلثبـات)	(.

    الالئحة    
املادة الثانية والعرشون بعد املائة:

يشرتط لقبول طلب اسرتداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - وفق املادة السابعة واألربعني من النظام - اآليت:
أ- أن يكون املستند املطلوب اسرتداده أو إثبات انقضاء الغرض منه له عاقة بتعامل جتاري ختتص بنظره املحكمة.

ب - أال ينازع الطرف اآلخر يف احلق املوضوعي املرتبط باملستند، ما مل يكن احلق ثابتًا بحكم هنائي.

ونـص املـادة سـابقًا: »لـكل ذي مصلحـة أن يتقدم للمحكمة بطلب اسـرتداد مسـتند يدعي أنه لـه، أو طلب إثبات انقضـاء الغرض منه،   )	(
وتأمـر املحكمـة باسـرتداده وفق أحكام الباب )السـابع( مـن النظام«.

الفهرس



46

الفصل الرابع
الشهادة

املادة الثامنة واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الثالثة والعرشون بعد املائة:
ال يقبـل اإلثبـات بالشـهادة يف املحـل غـر القابـل لـه، كالشـهادة عىل خاف ما اشـتمل عليـه دليل كتـايب أو عرف جتاري 

مسـتقر، أو فيام اشـرتط النظام لصحته سـندًا كتابيًا.

املادة التاسعة واألربعون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الرابعة والعرشون بعد املائة:
ال يل تقديم الشهادة مكتوبة بحق الطرف اآلخر يف طلب حضور الشاهد واستجوابه وفقًا ألحكام النظام.

املادة اخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة اخلامسة والعرشون بعد املائة:
ال جيـوز للمحكمـة منـع الطـرف مـن اسـتجواب الشـاهد مبـارشة، وال يلـزم السـتجواب الشـاهد احلصول عـىل موافقة 

مسـبقة مـن املحكمـة عىل األسـئلة التي سـتطرح.

ونـص املـادة سـابقًا: »	. تقـدر املحكمة شـهادة الشـهود مـن حيث عدالتهم وسـلوكهم وترصفهـم وغر ذلك من ظـروف القضية دون   )	(
حاجـة إىل التزكيـة. 	. إذا مل توافـق الشـهادة الدعـوى أو مل تتفـق أقـوال الشـهود بعضهـا مع بعض أخـذت املحكمة من الشـهادة بالقدر 

الذي تقتنـع بصحته«.
ونـص املـادة سـابقًا: »	. لألطـراف تقديـم الشـهادة مكتوبـة. 	. عـىل الشـاهد اإلفصـاح - قبـل أدائـه لشـهادته - عن أي عاقـة مؤثرة   )	(

بأطـراف الدعـوى، أو أي مصلحـة لـه فيهـا«.
ونـص املـادة سـابقًا: »	. للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها - أن توجه إىل الشـاهد ما تراه من األسـئلة مفيـدًا إلظهار احلقيقـة. 	. للخصم   )	(

اسـتجواب الشـاهد مبـارشة، وحتدد الائحـة إجـراءات وضوابط ذلك«.
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املادة السادسة والعرشون بعد املائة:
ليس للطرف أن يقطع كام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو اإلجابة.

املادة السابعة والعرشون بعد املائة:
للطـرف االعـرتاض عـىل سـؤال وجـه للشـاهد، وعليـه أن يبـني وجـه اعرتاضه، ويثبـت االعـرتاض وما تقـرره املحكمة 

بشـأنه يف حمـر القضية.

املادة احلادية واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الثامنة والعرشون بعد املائة:
مـع عـدم اإلخـال باألحـكام املتصلـة بـأداء الشـهادة واسـتجواب الشـهود؛ تطبـق أحـكام الرتافـع عـن بعـد الـواردة يف 

النظـام والائحـة عـىل أداء الشـهادة بالوسـائل احلديثـة.
املادة التاسعة والعرشون بعد املائة:

تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق الضوابط اآلتية:
أ- أن يكون توثيقها لدى مرخص بالتوثيق.

ب - أال يكون للموثق أي مصلحة حمتملة من توثيق الشهادة.
ج - أن يراعى يف التوثيق إجراءات سامع وضبط الشهادة، بام يف ذلك اإلفصاح عن أي مصلحة حمتملة للشاهد.

د - أن يتضمن توثيق الشهادة بيانات الشاهد وسبب توثيقها قبل إقامة الدعوى.

ونص املادة سابقًا: »حتدد الائحة أحكام استخدام الوسائل احلديثة يف سامع الشهادة، وآليات توثيق الشهادة قبل إقامة الدعوى«.  )	(
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الفصل اخلامس
اليمني

املادة الثانية واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الثالثون بعد املائة:
ال تقبل املحكمة طلب أي من األطراف توجيه اليمني إىل الطرف اآلخر، يف أي من األحوال اآلتية:

أ- إذا مل يكن بني الطرفني خمالطة أو عاقة حُيتمل معها صدق الواقعة املراد أداء اليمني عليها.
ب - إذا كانت الواقعة حمل أداء اليمني متعلقة بثبوت التزام اشرتط النظام لصحته أن يكون مكتوبًا.

ج - إذا كانت الواقعة حمل أداء اليمني ثابتة بأوراق رسمية.
د - إذا كانت الواقعة حمل أداء اليمني خمالفة للعرف التجاري.

املادة احلادية والثالثون بعد املائة:
يشتـرط يف توجيـه اليمني من املحكمـة أال يكـون يف الدعـوى دليل كامل، وأال تكون الدعوى خاليًة من أي دليل.

املادة الثانية والثالثون بعد املائة:
إذا أفهمـت املحكمـة الطـرف بأحقيتـه بيمـني خصمـه ورفـض توجيههـا إليـه؛ فـا يقبـل منـه بعـد قفـل املرافعـة طلـب 

توجيـه تلـك اليمـني.
املادة الثالثة والثالثون بعد املائة:

يف مجيع األحوال؛ ال توجه اليمني إىل الشخصية االعتبارية.

املادة الثالثة واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.

ونـص املـادة سـابقًا: »	. أليٍّ مـن األطـراف أن يطلـب توجيـه اليمـني إىل الطـرف اآلخر، وجيـوز للمحكمـة أن متنع توجيـه اليمني متى   )	(
رأت أال وجـه لطلبهـا، أو رأت أن األدلـة املقدمـة ممـن طلبـت منـه اليمـني مثبتـة لدفعـه. 	. للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها - أن توجـه 

اليمـني إىل أي مـن أطـراف الدعـوى. 	. حتـدد الائحـة أحـكام توجيـه اليمـني وأدائها«.
ونـص املـادة سـابقًا: »إذا قضـت املحكمـة يف الدعـوى بنـاًء عـىل نكـول من وجهـت إليه اليمـني أو ردت عليه، فـا يقبل منـه أداؤها بعد   )	(

ذلك«.
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الفصل السادس
االستجواب

املادة الرابعة واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الرابعة والثالثون بعد املائة:
ال جيـوز للمحكمـة منـع الطـرف مـن اسـتجواب خصمـه مبـارشة، وال يلـزم السـتجواب اخلصـم احلصول عـىل موافقة 

مسـبقة مـن املحكمـة عىل األسـئلة التي سـتطرح.
املادة اخلامسة والثالثون بعد املائة:

ليس للطرف أن يقطع كام اخلصم أثناء االستجواب.
املادة السادسة والثالثون بعد املائة:

للخصـم االعـرتاض عـىل سـؤال وجـه إليه، وعليه أن يبـني وجه اعرتاضه، ويثبـت االعرتاض وما تقرره املحكمة بشـأنه 
يف حمر القضية.

املادة السابعة والثالثون بعد املائة:
غ، فللمحكمة  إذا ختلَّـف اخلصـم عـن احلضـور لاسـتجواب دون عذر مقبـول، أو حر وامتنع عـن اإلجابة دون مسـوِّ

أن تسـتخلص مـن ذلـك ما تـراه قرينة إلثبـات أو نفي الواقعة حمل االسـتجواب.

ونص املادة سابقًا: »ألي من األطراف احلق يف استجواب الطرف اآلخر مبارشة، وحتدد الائحة إجراءات وضوابط ذلك«.  )	(
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الفصل السابع
اإلثبات اإللكرتوني

املادة اخلامسة واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة الثامنة والثالثون بعد املائة:
يشتـرط لصحـة اإلثبـات بالـوسائط اإللكرتونية أن يكون إنشاؤها من قبل الطرف اآلخر أو بموافقته أو علمه.

املادة التاسعة والثالثون بعد املائة:
يعد الدليل اإللكرتوين حجة يف اإلثبات يف أي من األحوال اآلتية:

أ- إذا كان صادرًا وفق نظام التعامات اإللكرتونية.
ب - إذا جرى عر وسيلة إلكرتونية لدى جهة حكومية أو معتمدة منها.

ج - إذا كانت الوسيلة اإللكرتونية التي استخدمت يف الدليل اإللكرتوين منصوًصا عليها يف العقد حمل النزاع.
د - إذا ناقش اخلصم يف موضوع الدليل اإللكرتوين قبل إنكار صحته.

هـ - إذا كان الدليل اإللكرتوين مستفادًا من وسيلة إلكرتونية ملامرسة النشاط للطرف، موثقة أو مشاعة للعموم.
ويف مجيع األحوال للخصم أن يقدم ما يعضد الدليل اإللكرتوين.

املادة األربعون بعد املائة:
للمحكمة أن تستعني بخبر للتحقق من الدليل اإللكرتوين متى رأت أن للدليل أثرًا يف حسم النزاع.

املادة احلادية واألربعون بعد املائة:
للمحكمة أن تطلب من الطرف أن يقدم حمتوى دليله اإللكرتوين مكتوبًا، أو بأي وسيلة إلكرتونية.

ونـص املـادة سـابقًا: »	. جيـوز اعتبـار الدليـل اإللكـرتوين حجـة يف اإلثبـات، عـىل أن تتضمـن الائحـة وسـائل التحقـق مـن الدليـل   )	(
اإللكـرتوين وإجـراءات تقديمـه. 	. يشـمل الدليـل اإللكـرتوين اآليت: أ- املحـرر اإللكرتوين. ب- الوسـائط اإللكرتونية. ج- وسـائل 

االتصـال. د- الريـد اإللكـرتوين. هــ- السـجات اإللكرتونيـة. و- أي دليـل إلكـرتوين آخـر حتـدده الائحـة«.
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الفصل الثامن
اخلربة

املادة السادسة واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.

ونـص املـادة سـابقًا: »يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع املجلـس - القواعد اخلاصـة باخلرة أمـام املحكمة، عـىل أن تتضمن تلـك القواعد   )	(
مـا يـأيت: 	. كيفيـة االسـتعانة باخلبـر، وآليـة اختيـاره. 	. تقديـر أتعـاب اخلبـر ومرصوفاتـه. 	.  التزامـات اخلبـر، وصاحياتـه. 4. 

الرقابـة عـىل أعـامل اخلبـر. 5. إجـراءات أقسـام اخلـرة يف املحكمـة«.
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الفصل التاسع
العرف التجاري

املادة السابعة واخلمسون:
ملغـاة بموجـب املرسـوم امللكـي رقـم م/	4 وتاريـخ 6	/5/	44	هــ املتضمـن املوافقـة عـىل 

نظـام اإلثبـات)	(.
    الالئحة    

املادة احلادية والستون بعد املائة:
تستند املحكمة إىل العرف التجاري املستقر، وهلا عند الطعن فيه أن تستعني بمن تراه إلثبات وجوده من عدمه.

ونـص املـادة سـابقًا: »فيـام مل يـرد فيـه نص خـاص، أو اتفاق بني األطـراف عىل غره؛ جيوز االسـتناد إىل العـرف التجـاري، أو العادة بني   )	(
األطـراف. وعـىل من يتمسـك بالعـرف أو العادة أن يثبـت وجودمها«.
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الباب الثامن
صدور احلكم
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املادة الثامنة واخلمسون:
نـوا مـن اسـتيفاء ما لدهيم مـن طلبات . 	 متـى أبـدى األطـراف مـا لدهيـم يف ختـام املرافعـة، أو ُمكِّ

ودفـوع وفـق أحـكام النظـام، فللمحكمـة قفـل بـاب املرافعـة يف القضيـة متـى كانـت صاحلـة 
للفصـل فيهـا. وال جيـوز فتـح بـاب املرافعـة بعـد قفلـه إال بقـرار ُمسـبَّب ُيثَبـت يف حمـر اجللسـة.

للمحكمـة عنـد قفـل بـاب املرافعـة أن تـأذن ألطـراف الدعـوى بتقديـم مذكـرات تكميليـة؛ . 	
لتوضيـح مـا سـبق تقديمـه واسـتيفائه.

    الالئحة    
املادة الثانية والستون بعد املائة:

يقفل باب املرافعة بالترصيح بقفله، أو برفع اجللسة للمداولة، أو حجز القضية للنطق باحلكم.
املادة الثالثة والستون بعد املائة:

إذا أذنـت املحكمـة ألطـراف الدعـوى - عنـد قفـل بـاب املرافعـة - بتقديـم مذكـرات تكميليـة؛ فُيثبـت ذلـك يف حمـر 
القضيـة، وحتـدد املحكمـة أجـًا لتقديمهـا ال يتجـاوز عـرة أيـام، يقـدم كل طـرف خاهلا مذكـرة واحـدة، وال جيوز أن 
تشـتمل املذكـرات التكميليـة عـىل طلبـات أو بينـات جديـدة، وال أن ترفـق باملذكـرات التكميليـة أي مسـتندات جديـدة.

61ناملادة التاسعة واخلمسون:
ا بـني القضـاة، وإذا قـررت املحكمـة سـامع الدعـوى واإلجابـة . 	 تكـون املداولـة يف األحـكام رسًّ

مشـافهة فيجـب أن يشـرتك يف املداولـة مـن سـمعها مـن القضاة.
تصـدر األحـكام باألغلبيـة عـىل األقـل، وينسـب احلكـم إىل الدائـرة، وعـىل املخالـف توضيـح . 	

وجهـة نظره وأسـباهبا.
    الالئحة    

املادة اخلامسة والستون بعد املائة:
	- يف األحوال التي يصدر احلكم فيها باألغلبية؛ تثبت وجهة نظر املخالف وأسباهبا، وتودع يف ملف القضية.

	- تثبت إجابة األغلبية عىل وجهة نظر املخالف، وهلم أن يكتفوا بام تضمنته أسباب احلكم.
املادة السادسة والستون بعد املائة:

يعد دارس القضية مسودة احلكم وفق رأي األغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر خمالفة.

املادة الستون:
دة أسـبابه ومنطوقـه موقعـة مـن القضـاة. . 	 ُتـوَدع يف ملـف الدعـوى عنـد النطـق باحلكـم مسـوَّ

وللمحكمـة النطـق باحلكـم دون إيـداع مسـودته وفـق مـا حتـدده الائحـة.
إذا اقتـى احلـال تأجيـل النطـق باحلكـم، فتعلـن املحكمـة ذلـك يف اجللسـة وتبـني سـببه يف . 	

املحـر، وحتـدد موعـدًا آخـر للنطـق بـه. ويف مجيـع األحـوال، ال جيـوز تأجيـل النطـق باحلكـم 
مـرة ُأخـرى.
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    الالئحة    
املادة السابعة والستون بعد املائة:

للمحكمة النطق باحلكم دون إيداع مسودته؛ يف األحوال اآلتية:
أ- إذا أقر املدعى عليه بصحة الدعوى يف اجللسة.

ب - األحكام الصادرة يف الطلبات املستعجلة.
ج - األحكام التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة املداولة يف حمر القضية.

د - األحكام الصادرة يف املسائل األولية.
وجيب أن يودع صك احلكم أو املستخرج - بحسب األحوال - يف اليوم التايل من النطق به.

املادة الثامنة والستون بعد املائة:
جيـوز التعديـل عـىل مسـودة احلكـم إىل حـني النطـق بـه، وجيـب أن تكـون املسـودة املودعـة يف ملـف القضيـة معتمـدة من 

مجيـع القضـاة الذيـن اشـرتكوا يف املداولة.

املادة احلادية والستون:
مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه املـادة )التاسـعة واخلمسـون( مـن النظـام، يصـدر احلكـم بالنطـق به يف 
جلسـة علنيـة، وجيـب أن حيرهـا القضـاة الذيـن اشـرتكوا يف املداولـة، وإذا حصـل ألحدهم مـا يمنع 

حضـوره جـاز النطـق باحلكـم إذا كان قـد وّقع مسـودته.
وجيـب أن حيـدد - بعـد النطـق باحلكم - موعٌد لتسـليم صورة من نسـخته، عىل أن يكون التسـليم 

خـال مـدة ال تتجـاوز )عريـن( يومًا من تاريـخ النطق به.
    الالئحة    

املادة الرابعة والستون بعد املائة:
ـن حكمهـا يف املوضوع الفصل يف طلـب التعويض عن األرضار املاديـة واملعنوية بام يف ذلك  جيـب عـىل املحكمـة أن ُتضمِّ

مصاريـف التقايض. وتراعي املحكمـة يف تقدير التعويض اآليت:
أ - جسامة الرر.

ب - مقدار املبلغ املحكوم به.
ج - مماطلة املحكوم عليه.

د - العرف، أو العادة املستقرة.
هـ - رأي اخلبر - عند االقتضاء -.

املادة التاسعة والستون بعد املائة:
يكون النطق باحلكم بتاوة منطوقه يف جلسة علنية، وإثباته يف حمر القضية.

املادة السبعون بعد املائة:
فيام مل يرد فيه نص خاص؛ يكون موعد تسليم صورة نسخة احلكم خال عرة أيام من تاريخ النطق به.

املادة املائتان:
يف حال تضمن احلكم الفصل يف عدة طلبات تتفاوت يف مهل االعرتاض، فالعرة بأطوهلا مهلة.
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76ناملادة الثانية والستون:

جيب أن يبني يف نسخة احلكم اآليت:. 	
أ- املحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، والدائرة، وقضاهتا الذين اشرتكوا يف احلكم.

ب- أسامء األطراف، وصفاهتم.
ج- عرض جممل لوقائع الدعوى، وطلبات األطراف، ودفوعهم اجلوهرية.

د- أسباب احلكم، ومنطوقه.
يوقـع رئيـس الدائـرة وقضاهتـا الذيـن اشـرتكوا يف احلكـم وكاتبهـا نسـخة احلكـم األصليـة، . 	

وتـودع يف ملـف الدعـوى قبـل املوعـد املحـدد لتسـليم صورهتـا.
حتدد الائحة القرارات واألوامر التي يكتفى فيها بإثبات نتيجة املداولة يف ضبط القضية.. 	
    الالئحة    

املادة احلادية والسبعون بعد املائة:
جيوز أن حتيل املحكمة يف عرض الوقائع يف نسخة احلكم إىل ملف القضية، وفق الضوابط اآلتية:

أ- أن تكون اإلحالة بناًء عىل تقرير معد من اإلدارة املختصة.
ب - أن تراعي العنارص الرئيسية األخرى يف احلكم.

ج - أن يكون ذلك يف القضايا الكرى التي يصعب عرض جممل وقائعها.
د - أن يتاح االطاع عىل ملف القضية بأي وسيلة إلكرتونية.

هـ - أن ينص يف نسخة احلكم عىل اإلحالة يف عرض الوقائع إىل ملف القضية ووسيلة االطاع عليه.
املادة الثانية والسبعون بعد املائة:

جيب أن حيتوي احلكم عىل أسباب كافية ألن حُيمل منطوقه عليها.
املادة الثالثة والسبعون بعد املائة:

تبعـث الدائـرة ملـف القضيـة بعـد توقيـع نسـخة احلكـم إىل اإلدارة املختصـة؛ إلكـامل إجـراءات تسـليم صـورة نسـخة 
احلكـم واالعـرتاض عليـه وتذييلـه بالصيغـة التنفيذيـة.

املادة الرابعة والسبعون بعد املائة:
للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة املداولة يف حمر القضية دون إصدار نسخة حكم، يف األحوال اآلتية:

أ- القرارات واألوامر التي ال تقبل االعرتاض.
ب - قرارات ندب اخلبر، وأتعابه.

ج - األحكام التي تصدر بإثبات التنازل عن الدعوى، أو تركها، أو انتهاء اخلصومة، أو اعتبار الدعوى كأن مل تكن.
املادة اخلامسة والسبعون بعد املائة:

جيـب يف األحـكام التـي يكتفـى فيهـا بإثبـات نتيجـة املداولـة يف حمـر القضيـة أن تكـون مسـببة، وتري عىل مسـتخرج 
املحـر املثبـت فيـه النتيجـة؛ األحـكام ذات الصلـة بتسـليم نسـخة احلكم.
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املادة الثالثة والستون:
يوقـع املوظـف املختـص يف املحكمـة صورة نسـخة احلكم غـر التنفيذيـة، وختتم بختمها، وتسـلم 

ملـن يطلبهـا من ذوي الشـأن، وفـق ما حتـدده الائحة.

املادة الرابعة والستون:
ـل صورة نسـخة احلكم - التي يكـون التنفيذ بموجبها - بالصيغـة التنفيذية، ويوقعها املوظف  تذيَّ
املختـص يف املحكمـة، وختتـم بختمهـا، وال تسـلم إال إىل الطـرف الـذي تعـود إليـه مصلحـة يف تنفيـذ 
احلكـم. وللمحكمـة يف األحـكام املشـمولة بالتنفيـذ املعجـل أن تأمر بتنفيـذ احلكم بموجب مسـودته.

    الالئحة    
املادة السادسة والسبعون بعد املائة:

يثبت األمر بتنفيذ احلكم بموجب مسودته يف حمر القضية؛ وتذيل صورة مسودة احلكم بالصيغة التنفيذية.

179ل177لاملادة اخلامسة والستون:

تكون األحكام أو األوامر مشمولة بالتنفيذ املعجل يف احلاالت اآلتية:. 	
أ- إذا كان احلكم أو األمر صادرًا يف دعوى مستعجلة.

ب- أوامر األداء بموجب أحكام النظام.
للمحكمـة - بنـاًء عـىل طلـب املحكـوم لـه - أن تقرر شـمول احلكـم بالتنفيذ املعجـل يف أيٍّ مما . 	

يأيت:
أ- أن يرتتب عىل تأخر التنفيذ رضر جسيم.

ب- أن يكون احلكم مبنيًّا عىل اإلقرار باحلق، أو مبنيًّا عىل ورقة عادية مل ينكرها املحكوم عليه.
    الالئحة    

املادة السابعة والسبعون بعد املائة:
ُيعـد احلكـم الـوارد يف الفقـرة )	( من املادة اخلامسـة والسـتني مـن النظام مشـموالً بالتنفيذ املعجل ولـو مل تنص املحكمة 

عـىل ذلك.
املادة الثامنة والسبعون بعد املائة:

للمحكمة إذا رأت تقرير شمول احلكم بالتنفيذ املعجل أن تطلب من املحكوم له تقديم ضامن.
املادة التاسعة والسبعون بعد املائة:

تثبـت املحكمـة قرارهـا بشـمول احلكـم بالتنفيـذ املعجـل وفق أحـكام الفقرة )	( من املادة اخلامسـة والسـتني مـن النظام 
يف املحـر، مع إشـارة موجزة ألسـبابه.
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املادة السادسة والستون:
تتـوىل املحكمـة مصـدرة احلكـم النهائـي النظـر يف طلـب تصحيـح احلكـم أو األمـر أو تفسـر أيٍّ 

. منهام
    الالئحة    

املادة الثامنون بعد املائة:
تتوىل الدائرة التي أيدت احلكم أو األمر الفصل يف طلب تصحيحه أو تفسره.

املادة احلادية والثامنون بعد املائة:
للمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـىل طلـب أحـد األطراف تصحيـح ما قد يقـع يف صك احلكـم أو األمر مـن أخطاء 
ماديـة بحتـة كتابيـة أو حسـابية، وتصـدر قـرارًا مسـتقًا بذلـك يتضمـن بيـان طلـب التصحيـح، وموضعـه مـن احلكم أو 
األمـر، والتصحيـح الـذي قررتـه، ويعـد القـرار الصـادر بالتصحيـح مصححـًا بذاتـه للحكـم أو األمر، ويبلـغ األطراف 

بنسـخة منـه، ويضع القـرار لطـرق االعرتاض.
املادة الثانية والثامنون بعد املائة:

للخصـوم أن يطلبـوا مـن املحكمـة تفسـر مـا وقع يف منطـوق احلكم من غمـوض أو َلْبـس، وتفصل املحكمـة يف الطلب 
يف جلسـة علنيـة، ويعـد القـرار الصـادر بالتفسـر متماًم للحكـم الذي يفره، ويضـع القرار لطـرق االعرتاض.
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الباب التاسع
أوامر األداء

11ل
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195ل194ل183لاملادة السابعة والستون:

اسـتثناء مـن القواعـد العامـة يف رفـع الدعـاوى ابتـداًء، للدائـن التقـدم إىل املحكمة بطلـب إصدار 
أمر بـأداء ديـن بالـروط اآلتية:

أن يكون حقه ثابتًا بالكتابة.. 	
أن يكون الدين حالَّ األداء.. 	
أن يكـون الديـن معـني املقـدار إذا كان نقـدًا، أو منقـوالً معينـًا بنوعـه ومقـداره، أو معينـًا بذاتـه . 	

تعيينـًا نافيـًا للجهالة.
    الالئحة    

املادة الثالثة والثامنون بعد املائة:
يكـون الديـن معـنيَّ املقـدار وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة السـابعة والسـتني مـن النظـام إذا كان حتديد مقـداره قائاًم 

عـىل أسـس ثابتـة ال يكـون معهـا للمحكمـة سـلطة يف تقديره.
املادة الرابعة والثامنون بعد املائة:

ال يقبل أمر األداء إذا كان مكان إقامة املدين خارج اململكة.
املادة اخلامسة والثامنون بعد املائة:

ال يقبل أمر األداء إذا تضمن التزامات متبادلة، إال إذا أرفق الدائن بالطلب دليًا كتابيًا عىل قيامه بتنفيذ التزاماته.
املادة السادسة والثامنون بعد املائة:

يكـون االختصـاص املـكاين بإصـدار أمـر األداء والتظلـم منـه للمحكمـة التـي يكـون يف نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامة 
املدين.

املادة السابعة والثامنون بعد املائة:
ال يمنع التقدم بطلب إصدار أمر األداء من طلب اختاذ أي من اإلجراءات التحفظية.

املادة الثامنة والستون:
جيـب أن يشـعر الدائـن املديـن - كتابـًة - بطلب الوفاء قبل )مخسـة( أيـام عىل األقل مـن التقدم إىل 
املحكمـة بطلـب األمـر بـاألداء، عىل أن يتضمن اإلشـعار التاريخ املزمـع للتقـدم إىل املحكمة بالطلب.

    الالئحة    
املادة التاسعة والثامنون بعد املائة:

يكـون إثبـات حصـول إشـعار املديـن بطلـب الوفـاء عـر مقـدم خدمـة بريديـة، أو عر مقـدم خدمـة إلكرتونيـة مرخص 
واإلشـعار. بالتبليغ 

املادة التسعون بعد املائة:
ال جيوز أن يكون احلق الوارد يف اإلشعار بطلب الوفاء أقل من املطلوب يف طلب إصدار أمر األداء.
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املادة التاسعة والستون:
يقدم طلب إصدار األمر باألداء إىل املحكمة مرافقًا له اآليت:

وقائع الطلب، وأسانيده، واسم املدين كامًا وعنوانه.. 	
ما يثبت حصول اإلشعار بطلب الوفاء بالدين.. 	
أي بيانات أخرى حتددها الائحة.. 	
    الالئحة    

املادة الثامنة والثامنون بعد املائة:
جيـب أن يشـتمل طلـب إصـدار أمـر األداء عـىل بيانات صحيفـة الدعوى املنصـوص عليهـا يف النظام والائحـة، وتطبق 

بشـأنه األحـكام الـواردة يف املـادة احلاديـة والعرشين مـن النظام.

املادة السبعون:
تفصـل الدائـرة يف الطلـب بأمـر تصـدره خـال )عرة( أيام مـن تاريخ قيـده، ويصدر األمـر مبينًا 
فيـه احلـق الواجـب أداؤه مـن نقـود أو منقـول. فـإن رفضـت الدائـرة الطلـب فيعـد قرارهـا بالرفـض 

هنائيًّـا، وذلـك دون إخـال بحـق الدائـن يف رفـع دعـوى وفـق القواعـد املقـررة.
    الالئحة    

املادة احلادية والتسعون بعد املائة:
تفصل الدائرة يف طلب إصدار أمر األداء يف غر مواجهة اخلصوم.

املادة الثانية والتسعون بعد املائة:
إذا فصلت الدائرة برفض الطلب؛ فيثبت ذلك يف املحر مع إشارة موجزة ألسبابه.

املادة الثالثة والتسعون بعد املائة:
يصدر األمر يف النموذج اخلاص بذلك، وجيب أن حيتوي عىل البيانات اآلتية:

أ- البيانات املضمنة يف طلب إصدار األمر.
ب - تاريخ إصدار األمر، واملحكمة التي أصدرته، والدائرة، واسم القايض.

194لاملادة احلادية والسبعون:
جيـوز للمديـن التظلـم مـن أمـر األداء الصـادر بحقـه أمـام املحكمـة املختصـة، خـال )مخسـة . 	

عـر( يومـًا مـن تاريـخ إباغـه، ويكـون باإلجـراءات املعتـادة لرفـع الدعـوى، عـىل أن يبـني 
املديـن أسـباب تظلمـه. ويعـّد املتظلـم يف حكـم املدعـي، وتراعـى عنـد نظـر التظلـم القواعـد 

واإلجـراءات املقـررة لنظـر الدعـوى.
للمحكمـة بقـرار مسـبب وقـف التنفيذ املعجل ألمـر األداء متى طِلب ذلك منها، وكان يشـى . 	

من التنفيذ وقوع رضر جسـيم.
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    الالئحة    
املادة الرابعة والتسعون بعد املائة:

حيق للمدين الصادر ضده األمر ما يي:
أ- االعـرتاض عـىل أمـر األداء باالسـتئناف؛ اسـتنادًا لوجـود عيـب شـكي، كبطـان التبليـغ، أو عـدم االختصـاص، أو 
لعـدم توافـر أحـد الروط املنصوص عليها يف املادة السـابعة والسـتني من النظـام، وللمحكمة رفض االسـتئناف وتأييد 

األمـر، أو أن تلغـي األمـر دون الفصـل يف املوضوع.
ب - التظلم أمام الدائرة االبتدائية املختصة وفق أحكام املادة احلادية والسبعني من النظام.

املادة اخلامسة والتسعون بعد املائة:
يرتتـب عـىل التظلـم طـرح املوضـوع عـىل املحكمـة، وإصـدار حكم حيسـم أصل احلق يف حـدود ما رفـع به التظلـم، وإذا 
تبـني للمحكمـة عـدم توافـر أحـد الـروط املنصـوص عليها يف املادة السـابعة والسـتني من النظـام، قضت بإلغـاء األمر، 

وفصلـت يف املوضوع.
املادة السادسة والتسعون بعد املائة:

إذا تغيَّب املتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام املادة احلادية والثالثني من النظام.
املادة السابعة والتسعون بعد املائة:

جيـوز االعـرتاض عـىل احلكم الصـادر يف التظلم، وفق اإلجـراءات املقررة لاعرتاض املنصوص عليهـا يف الباب العارش 
النظام. من 

املادة الثامنة والتسعون بعد املائة:
إذا صدر احلكم يف التظلم برفضه، واستأنفه املدين، ورأت دائرة االستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل يف املوضوع.

املادة التاسعة والتسعون بعد املائة:
للمحكمـة التـي تنظـر التظلـم أو االعـرتاض وقـف التنفيـذ املعجل ألمـر األداء متـى ُطِلب ذلـك منها، وكان يشـى من 

التنفيـذ وقوع رضر جسـيم.
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الباب العاشر
االعرتاض

197ل
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الفصل األول
أحكام عامة

املادة الثانية والسبعون:
فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، تـري عـىل دوائـر االسـتئناف والدائـرة التجاريـة يف املحكمـة العليا 

اإلجـراءات املقـررة أمـام الدوائـر االبتدائيـة، بـام يف ذلـك األحـكام املتعلقـة باآليت:
إجراءات حضور أطراف الدعوى.. 	
إجراءات هتيئة الدعوى وحتضرها.. 	
إجراءات إصدار األحكام.. 	

املادة الثالثة والسبعون:
حتدد الائحة االعرتاضات التي جيب رفعها من حماٍم.

    الالئحة    
55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 87/56ن املادة احلادية واخلمسون:  
جيـب أن يكـون رفـع مجيـع الدعـاوى التـي ختتـص بنظرهـا املحكمـة ومجيـع طلبـات االسـتئناف مـن حمـام، ويسـتثنى من 

ذلـك اآليت:
أ - الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرات )	( و)8( و)9( من املادة السادسة عرشة من النظام.

ب - الدعاوى اليسرة املنصوص عليها يف الفقرة )	( من املادة الثامنة والسبعني من النظام.
ج - طلبـات االسـتئناف عـىل األحـكام والقـرارات واألوامـر الصـادرة يف الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقرتـني )أ( 

و)ب( مـن هـذه املادة.
55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 87/56ن املادة الثانية واخلمسون:  

جيب أن يكون رفع طلب النقض أو التامس إعادة النظر من حماٍم.
املادة اخلامسة واخلمسون:

اسـتثناًء من أحكام املواد احلادية واخلمسـني، والثانية واخلمسـني، والثالثة واخلمسـني، والرابعة واخلمسـني من الائحة؛ 
جيـوز رفـع الدعـاوى واالعرتاضـات والرتافـع من ممثـي اجلهات اإلداريـة، ومن موظفـي اإلدارات القانونية للشـخصية 

االعتباريـة اخلاصـة إذا كانوا مرخصني مـن الوزارة.
املادة السادسة واخلمسون:

ال تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة باملخالفة ألحكام املادة احلادية واخلمسني واملادة الثانية واخلمسني من الائحة.

202لاملادة الرابعة والسبعون:

مـا مل ينـص النظـام عـىل غـر ذلـك، ال جيـوز أن يعـرتض عىل احلكـم إال املحكـوم عليـه، أو من . 	
مل ُيقـَض لـه بـكل طلباته.

جيوز االتفاق - ولو قبل رفع الدعوى - عىل أن يكون حكم الدائرة االبتدائية هنائيًّا.. 	
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يكـون االعـرتاض عـىل األحـكام التي تصـدر قبل الفصـل يف الدعوى وال تنتهـي هبا اخلصومة . 	
كلهـا أو بعضهـا مع االعـرتاض عىل احلكم الصـادر يف املوضوع.

وجيـوز االعـرتاض عىل احلكـم الصادر يف وقف الدعوى، أو االختصاص، أو سـامع الدعوى، 
أو الدفـع بـرط التحكيم، وعىل األحكام الوقتية واملسـتعجلة، قبـل احلكم يف املوضوع.

ال يرتتب عىل االعرتاض عىل األحكام املشمولة بالتنفيذ املعجل؛ وقف تنفيذها.. 4
ال يضار املعرِتض باعرتاضه.. 5
    الالئحة    

املادة املائتان:
يف حال تضمن احلكم الفصل يف عدة طلبات تتفاوت يف مهل االعرتاض، فالعرة بأطوهلا مهلة.

املادة األوىل بعد املائتني:
ال جيوز االتفاق عىل أن يكون حكم الدائرة االبتدائية هنائيًا يف حق أحد األطراف دون اآلخر.

املادة الثانية بعد املائتني:
جيـب التمسـك باالتفـاق الـوارد يف الفقـرة )	( مـن املـادة الرابعـة والسـبعني مـن النظـام قبـل إبـداء أي طلـب أو دفاع أو 

دفـع بعـدم القبـول أمـام دائـرة االسـتئناف، أو مـن خـال مذكـرة مكتوبة حـال كـون االسـتئناف دون مرافعة.
املادة الثالثة بعد املائتني:

ملن له حق االعرتاض التنازل عن حقه يف االعرتاض - أثناء مدة االعرتاض -، بمذكرة يقدمها إىل املحكمة.

املادة اخلامسة والسبعون:
ُيَعدُّ العنوان امُلقيَّد يف بيانات الدعوى عنوانًا للتبليغ يف االعرتاض بطريق االستئناف.

املادة السادسة والسبعون:
جيـب أن تتضمـن نسـخة احلكـم الصـادر يف االعـرتاض - باإلضافـة إىل البيانـات األساسـية . 	

املذكـورة يف املـادة )الثانيـة والسـتني( مـن النظـام - اآليت:
أ- ملخـص واٍف لاعـرتاض يشـتمل عـىل: طلبـات املعـرتض، ومنطـوق احلكـم املعـرتض عليه، 

وحاصـل األسـباب التـي ُبنـي عليهـا االعـرتاض، والطلبـات يف الدعـوى املعـرتض عـىل حكمها.
ب- الـرد عـىل مـا تضمنـه طلـب االعرتاض مـن دفـوع جوهرية، ما مل يكـن احلكم املعـرتض عليه 

قـد تضمن الـرد عليها.
جتـوز اإلحالـة إىل وقائـع وأسـباب احلكم املعـرتض عليـه، إذا كان احلكم املحـال إليه موضحة . 	

وقائعه وأسـبابه بـام يكفي لإحالـة عليها.
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    الالئحة    
املادة الرابعة بعد املائتني:

إذا رأت املحكمـة أن احلكـم املعـرتض عليـه قـد تضمـن الـرد عـىل مـا تضمنـه طلـب االعـرتاض مـن دفـوع جوهريـة، 
فتـرصح يف أسـباب حكمهـا بالدفـع اجلوهـري، مـع اإلشـارة إىل مضمـون الـرد مـن احلكـم املعـرتض عليـه.

املادة اخلامسة بعد املائتني:
إذا مل يتضمـن احلكـم املعـرتض عليـه اإلجابـة عـن بعـض الدفـوع اجلوهريـة، فيجـب عـىل املحكمـة اإلجابـة عنهـا يف 

أسـباب حكمهـا.
املادة السادسة بعد املائتني:

يف األحوال التي تقيض فيها املحكمة بتأييد احلكم، فيجب أن يتضمن املنطوق منطوق احلكم املؤيد.

املادة السابعة والسبعون:
األحـكام النهائيـة - التـي حـازت حجيـة األمـر املقـيض - حجـٌة فيـام فصلـت فيـه مـن اخلصومـة، 
وال تكـون لتلـك األحـكام هـذه احلجيـة إال يف نـزاع قـام بـني اخلصـوم أنفسـهم دون أن تتغـر صفاهتم 

وتعلـق باحلـق ذاتـه حمـًا وسـببًا، وتقـيض املحكمـة هبـذه احلجية مـن تلقاء نفسـها.
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الفصل الثاني
االستئناف

207ل51ل/73ن51ل/20ناملادة الثامنة والسبعون:
فيـام مل يـرد فيـه نـص خاص، تعـّد مجيع األحـكام والقرارات الصـادرة من الدوائـر االبتدائية يف . 	

املحكمـة قابلـة لاسـتئناف فيـام عـدا الدعـاوى اليسـرة التـي ال تزيـد عـىل مخسـني ألـف ريال، 
وفق مـا حيـدده املجلس.

حيدد املجلس األحكام التي يكتفى بنظر االستئناف فيها دون مرافعة.. 	
إذا كان احلكـم الـذي ينظـر دون مرافعـة - وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن هـذه املـادة - موافقـًا . 	

يف نتيجتـه ألصولـه؛ أيدتـه املحكمـة مـع إضافـة مـا تـراه من أسـباب. أمـا إذا ألغتـه فتحكم فيام 
ُألغـي بعـد مرافعة.

ويف مجيـع األحـوال ال حيكـم بالتأييـد، أو بـأي حكـم بعـد اإللغاء، إال يف جلسـة علنيـة يبلغ هبا 
األطراف.

    الالئحة    
املادة السابعة بعد املائتني:

ال تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة الثامنـة والسـبعني مـن النظام عىل احلكـم إذا كان صـادرًا بعـدم االختصاص، أو 
بعـدم قبـول الدعـوى شـكًا، أو بعـدم سـامعها مليض املـدة، أو باعتبـار الدعـوى كأن مل تكن.

املادة الثامنة بعد املائتني:
إذا حكمـت املحكمـة بعـدم قبـول االسـتئناف، أو باعتبـار االسـتئناف كأن مل يكـن؛ فيكتسـب احلكـم املسـتأنف الصفـة 

النهائية.
املادة اخلامسة عرشة بعد املائتني:

يكتفى بنظر االستئناف دون مرافعة يف االعرتاض عىل األحكام والقرارات اآلتية:
أ- األحـكام والقـرارات الصـادرة يف الدعـاوى املنصـوص عليها يف الفقـرات )	( و)	( و)	( من املادة السادسـة عرشة 

مـن النظـام، إذا كانـت قيمـة املطالبة األصليـة ال تزيد عـىل مليوين ريال.
ب - األحـكام والقـرارات الصـادرة يف الدعـاوى املقامـة بنـاًء عـىل الفقرتـني )8( و)9( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن 

النظـام، أيـًا كان مبلـغ املطالبـة فيهـا.
ج - األحكام والقرارات واألوامر التي تنظر االعرتاض عليها دائرة االستئناف املؤلفة من قاض واحد.

املادة السادسة عرشة بعد املائتني:
يف األحـوال التـي ينظـر فيها االسـتئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من املسـائل األولية املتعلقـة باالختصاص ورشوط 

قبـول الطلـب خال عـرة أيام مـن تاريخ إحالة القضيـة إليها.
املادة السابعة عرشة بعد املائتني:

إذا كان االسـتئناف دون مرافعـة، ومضـت املهلـة املحـددة لاعـرتاض، فـا يقبـل بعد ذلـك تقديم مذكـرات يف القضية، 
أو االسـتامع ألي مـن اخلصـوم، مـا مل تقرر الدائـرة نظر القضيـة مرافعة.
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املادة الثامنة عرشة بعد املائتني:
فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، إذا رأت املحكمـة مـا يوجـب إلغـاء احلكـم كليـًا أو جزئيـًا، فيكـون حكمهـا باإللغـاء مـع 

احلكـم يف القضيـة بعـد نظرهـا مرافعـة.
املادة التاسعة عرشة بعد املائتني:

إذا رأت املحكمـة النظـر يف االسـتئناف مرافعـة، فتحـدد موعـًدا للجلسـة وتبلـغ األطـراف بـه، فـإذا تبلَّـغ املسـتأنف ومل 
حيـر اجللسـة املحـددة، فتـري عـىل طلـب االسـتئناف أحـكام املـادة الرابعـة والثامنـني مـن النظـام.

املادة العرشون بعد املائتني:
	- مـع مراعـاة مـا ورد يف الفقـرة )	( مـن املادة التاسـعة والسـبعني من النظـام؛ إذا كان االسـتئناف ينظـر مرافعة فيحدد 
موعـد اجللسـة األوىل بـام ال يتجـاوز عريـن يومـًا من تاريخ قيد االسـتئناف، ويبلغ املسـتأنف ضده بموعد اجللسـة، مع 
صـورة مـن طلـب االسـتئناف، وعىل املسـتأنف ضـده إيداع مذكـرة الرد عـىل االعرتاض قبل موعد اجللسـة بثاثـة أيام.

	- جيب عىل املستأنف متابعة مواعيد القضية لدى حمكمة االستئناف فور قيدها.
املادة احلادية والعرشون بعد املائتني:

يف األحـوال التـي ينظـر فيهـا طلـب االسـتئناف مرافعـة، تتحقـق الدائـرة - قبـل اجللسـة األوىل - مـن املسـائل األوليـة 
املتعلقـة باالختصـاص، ورشوط قبـول طلـب االسـتئناف.

220لاملادة التاسعة والسبعون:
تكـون املهلـة املحـددة لاسـتئناف عـىل األحـكام )ثاثـني( يومـًا مـن التاريـخ املحـدد لتسـليم . 	

صـورة نسـخة احلكـم.
تكـون املهلـة املحـددة لاسـتئناف عـىل األحـكام الصـادرة يف االختصـاص وعـىل األحـكام . 	

الصـادرة يف الدعـاوى املسـتعجلة، )عـرة( أيـام مـن التاريـخ املحـدد لتسـليم صـورة نسـخة 
احلكـم.

ترفـع اإلدارة املختصـة االسـتئناف املنصـوص عليـه يف الفقرة )	( من هذه املـادة يف اليوم التايل . 	
لتقديمـه، وتفصـل فيه دائرة االسـتئناف خال )مخسـة( أيـام عمل من تاريـخ إحالته إليها.

ال يقبـل احلكـم النهائـي الصـادر يف اختصـاص املحكمـة نوعيًّـا أو مكانيًّـا االعـرتاَض بـأي . 4
طريـق.

    الالئحة    
املادة املائتان:

يف حال تضمن احلكم الفصل يف عدة طلبات تتفاوت يف مهل االعرتاض، فالعرة بأطوهلا مهلة.

12لاملادة الثامنون:

ختتص دائرة االستئناف املكونة من قاٍض فرد يف املحكمة بالنظر يف اآليت:
االعـرتاض عـىل األحـكام والقـرارات الصـادرة مـن الدوائـر االبتدائيـة املكونـة من قـاٍض فرد . 	

املتعلقـة بالدعـاوى والطلبات املسـتعجلة.
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االعرتاض عىل أوامر األداء الصادرة بموجب أحكام النظام.. 	
االعرتاض عىل األحكام الصادرة بانتهاء اخلصومة أو تركها.. 	
االعرتاضات األخرى التي حيددها املجلس.. 4
    الالئحة    

املادة الثانية عرشة:
إضافـًة إىل نظـر االعرتاضـات املنصـوص عليهـا يف املـادة الثامنـني مـن النظـام؛ تتـوىل دائـرة االسـتئناف املكونة مـن قاٍض 

واحـد يف املحكمـة النظـر يف اآليت:
أ- االعـرتاض عـىل األحـكام والقـرارات واألوامـر املتعلقـة بطلـب االطـاع عـىل املسـتندات، أو اسـرتدادها، أو طلـب 

إثبـات انقضـاء الغـرض منها.
ب - االعرتاض عىل األحكام الصادرة باعتبار الدعوى كأن مل تكن.

212لاملادة احلادية والثامنون:

ُيرفـع االسـتئناف بصحيفـة يودعهـا املسـتأنِف أو َمـن يمثلـه لـدى اإلدارة املختصـة، عـىل أن . 	
املسـتأنِف،  وطلبـات  االسـتئناف،  وأسـباب  املسـتأَنف،  احلكـم  بيانـات  الصحيفـة:  تتضمـن 

والبيانـات األخـرى التـي حتددهـا الائحـة.
تقيـد اإلدارة املختصـة االسـتئناف وحتـدد - بحسـب األحـوال - موعـد جلسـة نظـره فـور . 	

تقديمـه، وحتيلـه إىل دائرة االسـتئناف مرافقًا له ملف الدعوى، وتبلغ املسـتأنف ضده بصحيفة 
االستئناف.

    الالئحة    
214ل املادة الثانية عرشة بعد املائتني:          

جيـب أن يتضمـن طلـب االسـتئناف - إضافـة إىل البيانـات الـواردة يف الفقـرة )	( مـن املـادة احلاديـة والثامنني مـن النظام 
- اآليت:

أ- اسـم املسـتأنف ورقـم هويتـه، أو رقـم السـجل التجـاري - بحســب احلـال -، وعنوانـه، ومـن يمثلـه، ورقـم رخصة 
املحامـاة يف االعرتاضـات التـي جيـب رفعهـا مـن حمام.

ب - اسم املستأنف ضده ورقم هويته، أو رقم السجل التجاري - بحسب احلال -، وعنوانه.
املادة الثالثة عرشة بعد املائتني:

إذا مل يشـتمل طلـب االسـتئناف عـىل بيانـات احلكـم املسـتأَنف، وأسـباب االسـتئناف، وطلبـات املسـتأنِف، فتحكـم 
املحكمـة بعـدم قبولـه.
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املادة الثانية والثامنون:
ينقـل االسـتئناف الدعـوى بحالتهـا التـي كانـت عليهـا قبـل صـدور احلكـم املسـتأنف بالنسـبة . 	

إىل مـا ُرفـع عنـه االسـتئناف فقـط، وتنظـر املحكمة االسـتئناف عىل أسـاس مـا قـدم إىل الدائرة 
مصـدرة احلكـم، ومـا تقبلـه املحكمـة مـن أدلة ودفـوع وأوجـه دفـاع جديدة.

مـع مراعـاة مـا نصـت عليـه الفقـرة )	( مـن هـذه املـادة، جيـوز مـع اسـتئناف احلكـم املنهـي . 	
نفسـها. الدعـوى  مـا سـبق صـدوره يف  اسـتئناُف مجيـع  للخصومـة 

ال ُتقبـل الطلبـات اجلديـدة يف االسـتئناف، وحتكـم حمكمـة االسـتئناف مـن تلقـاء نفسـها بعـدم . 	
قبولـها.

ومـع ذلـك جيـوز أن يضـاف إىل الطلب األصي ما يزيـد من التعويضات أو األربـاح أو األجرة 
التي ُتسـتحق بعد تقديم الطلبـات اخلتامية.

    الالئحة    
املادة التاسعة بعد املائتني:

إذا حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الطلـب اجلديـد، فلمـن مل يقبـل طلبه التقـدم بـه إىل الدوائـر االبتدائية، وفقـًا إلجراءات 
رفـع الدعوى.

املادة العارشة بعد املائتني:
إذا حكمـت الدائـرة بعـدم قبـول الطلـب املوضوعـي الـذي أغفلته الدائـرة االبتدائيـة، فلمـن مل يقبل طلبه التقـدم بطلب 

إكـامل نظـره والفصـل فيـه وفقـًا لإجـراءات املعتـادة لرفع الدعـوى، وحيـال إىل الدائرة االبتدائيـة ذاهتا.
املادة احلادية عرشة بعد املائتني:

ال جيـوز يف االسـتئناف إدخـال مـن مل يكـن خصـاًم يف الدعـوى الصـادر فيهـا احلكـم املسـتأنف، مـا مل يكـن اإلدخـال مـن 
قبـل املحكمـة ملصلحـة العدالـة أو إظهـار احلقيقـة، وال جيـوز التدخـل إال ممن يطلب االنضـامم إىل أحد اخلصـوم دون أن 

يطلـب القضاء لنفسـه.

املادة الثالثة والثامنون:
جيـوز للمسـتأنف ضـده - إىل مـا قبـل إقفـال املرافعـة - أن يرفـع اسـتئنافًا فرعيًّـا يتبـع االسـتئناف 

األصـي، ويـزول بزوالـه، وذلـك باإلجـراءات املعتـادة أو بمذكـرة مشـتملة عـىل أسـباب اسـتئنافه.
    الالئحة    

املادة الرابعة عرشة بعد املائتني:
يف مجيـع األحـوال؛ جيـب أن يقـدم طلـب االسـتئناف الفرعـي يف مذكرة مسـتقلة تشـتمل عـىل البيانات املنصـوص عليها 

يف املـادة الثانيـة عـرشة بعـد املائتني مـن الائحة.
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223ل219لاملادة الرابعة والثامنون:

إذا مل حير املستأنِف اجللسة املحددة جاز للمحكمة اآليت:
أن حتكـم يف االسـتئناف؛ إذا كانـت القضيـة صاحلـة للحكـم فيهـا، أو طلـب املسـتأنف ضـده . 	

احلكـم فيهـا.
تأجيـل اجللسـة بـام ال يزيـد عـىل )ثاثـني( يومًا، فـإذا مل حير فيها املسـتأنف حكمـت املحكمة . 	

مـن تلقاء نفسـها باعتبـار اسـتئنافه كأن مل يكن.
    الالئحة    

املادة الثانية والعرشون بعد املائتني:
إذا مل حير املسـتأنِف أي جلسـة - وقد تغيَّب عن جلسـة سـابقة - فتفصل الدائرة يف القضية إن كانت صاحلة للحكم، 

وإال قضت باعتبار االسـتئناف كأن مل يكن.
املادة الثالثة والعرشون بعد املائتني:

إذا رأت الدائـرة تأجيـل اجللسـة وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة الرابعـة والثامنـني مـن النظـام، فـا يلزم إعـادة تبليغ 
املسـتأنف باجللسـة املحـددة إذا كان قـد سـبق تبليغه.

224لاملادة اخلامسة والثامنون:

جيـب عـىل دائـرة االسـتئناف - يف حـال إلغـاء احلكـم يف الطلب األصـي - أن تعيـد القضية إىل . 	
الدائـرة االبتدائيـة لتفصـل يف الطلبـات االحتياطية.

جيـب عـىل دائـرة االسـتئناف إذا ألغـت احلكم الصـادر بعـدم االختصاص يف نظـر الدعوى، أو . 	
بعـدم جـواز نظرهـا، أو بعـدم سـامعها ملـيض املدة، أو عـدم قبوهلا شـكًا، أو بقبـول دفع فرعي 

ترتـب عليـه منـع السـر فيهـا؛ أن تعيـده إىل الدائرة التـي أصدرته للفصـل يف موضوعه.
    الالئحة    

املادة الرابعة والعرشون بعد املائتني:
للدائـرة أن حتكـم باإللغـاء الـوارد يف الفقـرة )	( مـن املـادة اخلامسـة والثامنني مـن النظـام دون أن حتدد جلسـة للنطق به، 

ويعـد حكمها ملزمـًا للدائـرة االبتدائية التـي أصدرته.
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الفصل الثالث
التماس إعادة النظر

املادة السادسة والثامنون:
جيـوز تقديـم التـامس إعـادة النظر يف األحـكام النهائيـة - الصـادرة بموجب النظـام - يف األحوال 

املنصـوص عليهـا يف نظام املرافعـات الرعية.

املادة السابعة والثامنون:
يرفـع التـامس إعـادة النظـر بصحيفـة يودعهـا امللتمـس أو َمـن يمثله لـدى املحكمة التـي أصدرت 
احلكـم النهائـي، وفقـًا لإجـراءات املقـررة لرفـع الدعـوى. عـىل أن تتضمـن الصحيفـة بيانـات احلكم 

املطلـوب إعـادة النظـر فيـه، وملخصـًا عنـه، وأسـباب الطلب.
      الالئحة    

55ل/20ن 55ل/73ن 56ل/20ن 56ل/73ن 56ل/87ن املادة الثانية واخلمسون:   
جيب أن يكون رفع طلب النقض أو التامس إعادة النظر من حماٍم.

املادة اخلامسة واخلمسون:
اسـتثناًء من أحكام املواد احلادية واخلمسـني، والثانية واخلمسـني، والثالثة واخلمسـني، والرابعة واخلمسـني من الائحة؛ 
جيـوز رفـع الدعـاوى واالعرتاضـات والرتافـع من ممثـي اجلهات اإلداريـة، ومن موظفـي اإلدارات القانونية للشـخصية 

االعتباريـة اخلاصـة إذا كانوا مرخصني مـن الوزارة.
املادة السادسة واخلمسون:

ال تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة باملخالفة ألحكام املادة احلادية واخلمسني واملادة الثانية واخلمسني من الائحة.
املادة اخلامسة والعرشون بعد املائتني:

ختتص دائرة االستئناف بالنظر يف طلب االلتامس عىل احلكم الذي أيدته.
املادة السادسة والعرشون بعد املائتني:

تفصـل املحكمـة أوالً يف جـواز قبـول التـامس إعـادة النظـر والـروط الازمـة لقبولـه يف جلسـة يبلَّغ هبا األطـراف، وهلا 
إذا رأت أنـه مقبـول شـكًا أن حتكـم يف قبـول االلتـامس ويف املوضـوع بحكـم واحـد، وال تعيـد املحكمـة النظـر إال يف 

الطلبـات التـي تناوهلـا االلتامس.
املادة السابعة والعرشون بعد املائتني:

	- ال يرتتـب عـىل رفـع االلتـامس وقـف تنفيـذ احلكـم، ومـع ذلـك جيـوز للدائـرة التـي تنظـر االلتـامس أن تأمـر بوقـف 
التنفيـذ متـى طلـب ذلـك، وكان يشـى مـن التنفيـذ وقـوع رضر جسـيم يتعـذر تداركـه، وللدائـرة عندمـا تأمـر بوقـف 

التنفيـذ أن توجـب تقديـم ضـامن.
	- جيب عىل املحكمة إذا قبلت االلتامس أن تقيض بوقف تنفيذ احلكم متى طلب ذلك.
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الفصل الرابع
النقض

234لاملادة الثامنة والثامنون:

ختتـص الدائـرة التجاريـة يف املحكمة العليـا بالنظر يف االعرتاضات عىل األحـكام والقرارات التي 
تصدرهـا دوائـر االسـتئناف يف املحكمـة؛ إذا كان حمل االعرتاض عـىل احلكم ما يأيت:

خمالفـة أحـكام الريعـة اإلسـامية أو األنظمة، أو اخلطـأ يف تطبيقها أو تأويلهـا، أو خمالفة مبدأ . 	
قضائـي صادر من املحكمـة العليا.

صـدوره مـن حمكمـة غـر خمتصـة، أو صـدوره مـن حمكمـة غر مشـكلة تشـكيًا صحيحـًا وفق . 	
النظام. أحـكام 

اخلطأ يف تكييف الواقعة أو يف وصفها.. 	
فصله يف نزاع خافًا حلكم آخر سبق أن صدر بني أطراف الدعوى.. 4
    الالئحة    

املادة الثامنة والعرشون بعد املائتني:
تنشـأ يف املحكمـة العليـا وحـدة لتهيئـة نظـر االعرتاضـات بطلـب النقـض يف القضايـا التجاريـة، تشـكل مـن عـدد مـن 

القضـاة والباحثـني، تتـوىل اآليت:
أ- فحـص االعرتاضـات عـىل األحـكام الصـادرة يف القضايـا التجاريـة مـن جهـة الـروط املتعلقـة بالشـكل واسـتيفاء 

البيانـات األساسـية.
ب - إعداد الدراسات والبحوث يف املسائل التي تطلبها الدائرة التجارية يف املحكمة العليا.

ج - إعداد وصياغة مسودات األحكام والقرارات.
املادة التاسعة والعرشون بعد املائتني:

تعد اإلدارة املختصة يف املحكمة العليا إجراءات هتيئة طلب النقض.
املادة الثالثون بعد املائتني:

جيـب أن يتضمـن طلـب النقـض بيانـات احلكـم املعرتض عليـه، وملخصًا عنـه، واألسـباب التي بني عليهـا االعرتاض، 
وطلبـات املعرتض.

املادة احلادية والثالثون بعد املائتني:
جيب أن يرافق طلب النقض اآليت:

	- صورة من الوثيقة التي تثبت صفة ممثل املعرتض.
	- صـورة نسـخة احلكـم املعـرتض عليـه، وصـورة نسـخة حكـم الدرجـة االبتدائيـة إذا كان احلكـم املعـرتض عليـه قـد 

أحـال إليه يف أسـبابه.
	- املستندات التي تؤيد االعرتاض.
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املادة الثانية والثالثون بعد املائتني:
جيـب أن يتضمـن االعـرتاض حتديـد األسـباب عـىل نحـو يبـني سـبب االعـرتاض الـذي يعـزوه املعـرتض إىل احلكـم، 

وموضعـه مـن احلكـم، وأثـره فيـه.
املادة الرابعة والثالثون بعد املائتني:

ال يقبـل االعـرتاض بطلـب نقـض احلكـم وفقـًا للفقـرة )4( مـن املـادة الثامنـة والثامنـني مـن النظـام إال إذا كان احلكـم 
السـابق مكتسـبًا الصفـة النهائيـة.

املادة اخلامسة والثالثون بعد املائتني:
ال جيوز إبداء أسباب يف طلب النقض مل يسبق إبداؤها يف االستئناف - وكان ممكنًا إبداؤها فيه -.

233لاملادة التاسعة والثامنون:

ال يرتتـب عـىل االعـرتاض أمـام املحكمـة الُعليـا وقـف تنفيـذ احلكـم، عـىل أنـه جيـوز للمحكمـة 
أن تأمـر بوقـف تنفيـذه إذا ُطلـب ذلـك يف صحيفـة االعـرتاض، وقـدرت أن تنفيـذه يرتـب آثـارًا يتعذر 

تداركها.
    الالئحة    

املادة الثالثة والثالثون بعد املائتني:
	- جيـب أن يتضمـن طلـب وقـف التنفيـذ املنصـوص عليـه يف املـادة التاسـعة والثامنـني مـن النظـام أسـباب طلـب وقف 

التنفيـذ، واآلثـار املرتتبـة عليه.
	- إذا تضمـن طلـب النقـض طلـب وقـف تنفيـذ احلكـم، فيحـال الطلـب إىل الدائـرة املختصـة للفصل فيـه، ويكتفى - 

حـال رفضـه - بإثبـات ذلـك يف املحر.
	- للمحكمـة إذا رأت األمـر بوقـف تنفيـذ احلكـم - وفـق أحـكام املـادة التاسـعة والثامنـني مـن النظـام - أن تطلـب من 

طالـب النقـض تقديـم ضامن.

املادة التسعون:
يتـوىل أحـد قضـاة الدائرة دراسـة االعرتاض وإعـداد تقرير يتضمـن ملخصًا ألسـباب االعرتاض 
والـرد عليهـا، ويعرضـه عـىل الدائرة. فـإن رأت الدائرة أن االعـرتاض غر جائز أو غـر مقبول لفوات 
موعـد االعـرتاض، أو إلقامتـه عـىل غـر األسـباب املبينـة يف النظـام؛ أمرت بعـدم قبوله بقـرار يثبت يف 

حمـر اجللسـة، مع إشـارة موجزة إىل سـبب القرار.
وإن رأت الدائـرة أن االعـرتاض جديـر بالنظـر حددت جلسـة لنظـره. وجيوز هلا يف هـذه احلالة أن 

تأمر بتبـادل املذكرات مـن األطراف.
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املادة احلادية والتسعون:
إذا رأت الدائـرة رضورة املرافعـة الشـفهية، فلهـا أن تسـمع أقـوال أطـراف االعـرتاض، وال جيـوز 
إبـداء أسـباب شـفهية يف اجللسـة غـر األسـباب التـي سـبق لألطـراف بياهنـا يف أوراق االعـرتاض، مـا 
مل تكـن متعلقـة بالنظـام العـام. وللدائـرة - اسـتثناًء - أن تـأذن ألطـراف االعـرتاض بإيـداع مذكـرات 
تكميليـة متـى رأت أن الفصـل يف االعـرتاض يتطلـب ذلـك. وحتـدد الدائـرة املواعيـد التي جيـب إيداع 

تلـك املذكـرات فيها.

املادة الثانية والتسعون:
الفصـل يف  فعليهـا  االختصـاص،  قواعـد  ملخالفـة  عليـه؛  املعـرتض  احلكـم  الدائـرة  نقضـت  إذا 

املختصـة. املحكمـة  إىل  الدعـوى  حتيـل  االقتضـاء  وعنـد  االختصـاص، 
وإذا نقضـت احلكـم لغـر ذلك، فتحيـل القضية إىل املحكمـة التي أصدرت احلكـم املعرتض عليه 
لتفصـل فيهـا مـن جديـد مـن غـر مـن نظرهـا. ويف هـذه احلالـة جيب عـىل املحكمـة التـي أحيلـت إليها 

القضيـة أن تتبـع حكـم املحكمـة العليـا يف املبـدأ الـذي فصلت فيه.
ومـع ذلـك، إذا قـررت املحكمـة نقض احلكم املعـرتض عليه، وكان املوضوع صاحلـًا للفصل فيه؛ 

وجـب عليهـا أن حتكم فيه.
    الالئحة    

املادة السادسة والثالثون بعد املائتني:
يف مجيع األحوال؛ إذا قررت املحكمة نقض احلكم املعرتض عليه للمرة الثانية، وجب عليها أن حتكم فيه.
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الباب احلادي عشر
أحكام ختامية
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املادة الثالثة والتسعون:
فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص يف النظام، تطبـق أحكام نظـام املرافعـات الرعية عىل الدعـاوى التي 

ختتـص بنظرهـا املحكمـة بام ال يالـف طبيعة الدعـوى التجارية.

املادة الرابعة والتسعون:
يصدر املجلس قواعد ختصيص القضاة للمحاكم التجارية.. 	
تتـوىل اإلدارة املختصـة يف الـوزارة نـر مجيـع األحكام التجارية متى اكتسـبت الصفـة النهائية، . 	

وجيـوز أن يعهـد بنرهـا إىل القطاع اخلـاص وفق قرار يصـدره الوزير.
ن من عدد من قضاة وفنيني وباحثني، . 	 تنشـأ يف الوزارة وحدة لدراسـات القضاء التجاري تكوَّ

وختتـص بإعـداد الدراسـات والبحـوث املتعلقـة بالقضـاء التجـاري، ومتابعـة متطلبـات إنفـاذ 
النظـام والائحـة، وإبـداء الرأي يف املسـائل التي حتـال إليها.

    الالئحة    
املادة التاسعة والسبعون بعد املائتني:

تنـر مجيـع األحـكام النهائيـة الصـادرة مـن الدوائـر التجاريـة االبتدائيـة واالسـتئنافية والدائـرة التجاريـة يف املحكمـة 
العليـا، ويتـاح االطـاع عليهـا للعمـوم.

املادة اخلامسة والتسعون:
يصـدر الوزيـر - بالتنسـيق مـع املجلـس - الائحة، والقـرارات الازمـة إلنفاذ النظـام، وتنر يف 

اجلريـدة الرسـمية ويعمـل هبا بعـد نرها.

املادة السادسة والتسعون:
يعمـل بالنظـام بعـد )سـتني( يومـًا مـن تاريـخ نـره يف اجلريدة الرسـمية، ويلغـي كل مـا يتعارض 

معـه مـن أحكام.
    الالئحة    

املادة احلادية والثامنون بعد املائتني:
تنر الائحة يف اجلريدة الرسمية، ويعمل هبا من تاريخ نرها.
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القواعد اخلاصة باخلربة أمام احملكمة
من الالئحة التنفيذية لنظام احملاكم التجارية

56ن

إجراءات االستعانة باخلربة
143ل      املادة الثانية واألربعون بعد املائة:

ن طلبه ما يأيت: إذا تقدم أحد األطراف بطلب اإلذن لاستعانة بخبر، فعليه أن يضمِّ
أ- املجال املطلوب فيه االستعانة باخلبر.

ب - املسائل املطلوب االستعانة فيها باخلبر.
ج - مسوغات طلب االستعانة باخلبر.

د - تقدير تكاليف االستعانة باخلبر.
هـ - اقرتاح اسم اخلبر - إن أمكن -.

ا لألتعـاب التـي للطـرف اسـرتدادها مـن الطـرف  وإذا أذنـت املحكمـة للطـرف باالسـتعانة بخبـر، فلهـا أن تضـع حـدًّ
اآلخـر - عنـد االقتضـاء -.

املادة الثالثة واألربعون بعد املائة:
يف حـال اتفـاق األطـراف عـىل احلاجـة لاسـتعانة بخبـر بشـأن مسـألة حمـددة، فلـكل منهـم تقديـم الطلـب وفـق أحكام 
املـادة الثانيـة واألربعـني بعـد املائـة من الائحـة، وللمحكمة - عنـد االقتضاء - أن تقرر االسـتعانة بخبر واحد مشـرتك 

يتفـق عليـه األطـراف، ويف مجيـع األحـوال حتـدد املحكمة األمـور املطلوب فيهـا االسـتعانة باخلبر.
املادة الرابعة واألربعون بعد املائة:

تراعي املحكمة عند تقريرها االعتامد عىل خبر واحد مشرتك من عدمه، ما يي:
أ- مـدى ماءمـة أن يكـون هنـاك خبـر مسـتقل لـكل طـرف بالنظـر إىل مقـدار املبلـغ حمـل النـزاع، أو أمهيـة املسـألة 

تعقيدهـا. أو  لألطـراف، 
ب - ما إذا كانت االسـتعانة بخبر واحد مشـرتك من شـأنه مسـاعدة األطراف واملحكمة عىل إهناء النزاع بشـكل أرسع 

تكلفة. وأقل 
ج - مـا إذا كانـت املسـألة املطلـوب االسـتعانة فيهـا بخبـر متعلقـة بمجـال مسـتقر يسـتبعد معـه أن تكـون املسـألة حمـل 

نـزاع، أو أن تتعـدد آراء اخلـراء فيهـا.
املادة اخلامسة واألربعون بعد املائة:

اسـتثناء مـن اإلجـراءات املعتـادة للخـرة، للمحكمـة عنـد االقتضـاء أن تكلـف خبـرًا لتقديـم رأيـه يف مسـألة فنيـة أو 
معاينـة يشء متنـازع فيـه، بـام ال يتجـاوز مخسـة أيـام مـن تاريـخ تكليفـه.

املادة السادسة واألربعون بعد املائة:
إذا كان اخلبـر شـخصًا اعتباريـًا فعـىل مـن يمثلـه أن يبـني للمحكمـة اسـم الشـخص الطبيعـي أو األشـخاص الطبيعيـني 

الذيـن يتولـون تنفيـذ املهمة باسـمه.
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إدارة إجراءات اخلربة
املادة السابعة واألربعون بعد املائة:

	- تتـوىل اإلدارة املختصـة إدارة إجـراءات اخلـرة، بـام يف ذلـك إجـراءات تعيـني اخلبـر، وحتديـد مقـدار املبلـغ الـذي 
جيـب إيداعـه حلسـاب مرصوفـات اخلبر وأتعابـه، وتوجيه بعض أو مجيـع األطـراف ذات العاقة بإيـداع املبلغ، وحتديد 

األجـل الـذي يتـم فيـه اإليـداع، ومتابعـة إجراءات اخلـراء إىل حـني تسـليم التقريـر النهائي. 
	- إذا مل يـودع املبلـغ املنصـوص عليـه يف الفقـرة )	( مـن هـذه املـادة كان اخلبـر غـر ملـزم بـأداء املهمة، وختطـر اإلدارة 

املختصـة املحكمـة، وللمحكمـة أن تقـرر سـقوط حـق اخلصـم - املكلـف باإليـداع - يف طلـب االسـتعانة باخلبر.

التزامات اخلبري وصالحياته
21ل     املادة الثامنة واألربعون بعد املائة:

عىل اخلبر اإلفصاح قبل تعيينه عن أي عاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
21ل     املادة التاسعة واألربعون بعد املائة:

يلتـزم اخلبـر بـأن يـؤدي عمله بدقـة وأمانة ودون انحيـاز ألي طرف، مراعيـًا يف ذلك األصول الفنية، وأال يكشـف لغر 
املحكمـة وأطـراف الدعـوى عـن البيانـات واملعلومـات التـي يطلـع عليهـا بسـبب مهمتـه أو أثنـاء تنفيذهـا، ويمتـد هـذا 

االلتـزام حتـى بعد انتهـاء مهمته.
املادة اخلمسون بعد املائة:

جيـب عـىل اخلبـر أن يـرصح عـن أي سـؤال أو مسـألة تعـرض لـه خـارج نطـاق خرتـه، أو عندمـا ال يكـون بمقـدوره 
التوصـل إىل رأي حمـدد ألي سـبب، كعـدم وجـود معلومـات كافيـة.

املادة احلادية واخلمسون بعد املائة:
للخبـر - يف سـبيل أداء مهمتـه - أن يطلـب مـن األطـراف أو غرهـم تسـليمه املسـتندات التـي يراهـا رضوريـة لتنفيـذ 

مهمتـه، وللمحكمـة - عنـد االقتضـاء - األمـر بتقديـم اخلصـم للمسـتندات بنـاًء عـىل طلـب اخلبـر.
املادة الثانية واخلمسون بعد املائة:

للخبر أن يتقدم إىل املحكمة بطلب التوجيه حيال أي أمر من شأنه مساعدته عىل أداء مهمته.

تقرير اخلبري
املادة الثالثة واخلمسون بعد املائة:

	- يقدم اخلبر تقريره مكتوبًا إىل املحكمة، ما مل تقرر املحكمة خاف ذلك يف الدعاوى اليسرة أو املستعجلة.
	- يزود اخلبر األطراف بنسخة من التقرير.

املادة الرابعة واخلمسون بعد املائة:
جيـب أال يزيـد ميعـاد إيـداع التقريـر عـىل مخسـة وأربعـني يومـًا من التاريـخ املحدد لبـدء عمل اخلبـر، وإذا مل يـودع اخلبر 
تقريـره يف امليعـاد املحـدد فللمحكمـة أن متنحـه أجـًا آخـر ال يزيـد عـىل مخسـة عـر يومـًا، وهلـا أن تسـتبدل بـه غـره مع 

أمـره بـرد ما اسـتلمه مـن مرصوفات.
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املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائة:
جيب أن يشتمل التقرير - باإلضافة إىل أي أمر تقرره املحكمة - عىل اآليت:

أ- بيان مؤهات اخلبر.
ب - بيان املصادر واملواد التي اعتمد عليها اخلبر يف التقرير.

ج - بيـان كل مـن متـت االسـتعانة بـه ألداء أي فحـص أو قيـاس أو اختبـار أو جتربـة اسـتخدمها اخلبر يف التقريـر، وبيان 
مؤهـات ذلـك الشـخص، ومـا إذا كانـت االسـتعانة متت حتـت إرشاف اخلبر.

د - إذا كان هناك عدد من اآلراء بخصوص املسألة، فيذكر ملخصها وأسباب ترجيح اخلبر للرأي الذي اختاره.
هـ - ملخص االستنتاجات التي توصل إليها اخلبر.

مناقشة اخلبري
املادة السادسة واخلمسون بعد املائة:

	- جيـوز ألي طـرف تقديـم أسـئلة مكتوبـة للخبـر، وجيـب أن تقـدم هذه األسـئلة مرة واحـدة خال املدة التـي حتددها 
املحكمـة، بـام ال يزيـد عـىل مخسـة عر يومًا مـن تاريخ اسـتام األطـراف للتقرير.

	- ألي من األطراف تقديم ماحظاته عىل التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات اخلبر حياهلا.
ويف مجيع األحوال، تعد إجابات اخلبر عىل األسئلة التي تطلب منه جزءًا من التقرير.

املادة السابعة واخلمسون بعد املائة:
للمحكمة يف أي مرحلة من مراحل القضية أن تطلب من اخلبر إكامل أو توضيح ما ورد يف التقرير.

املادة الثامنة واخلمسون بعد املائة:
للمحكمة إذا مل تأخذ بتقرير اخلبر كليًا أو جزئيًا بسبب إمهال اخلبر أو خطئه، أن تأمر برد ما استلمه من مرصوفات.

حجية اخلربة
املادة التاسعة واخلمسون بعد املائة:

ال جيـوز الطعـن فيـام يثبتـه اخلبـر املعـني مـن املحكمـة ممـا تـم عىل يديـه أو تلقـاه من ذوي الشـأن يف حـدود مـا يرخص له 
يف إثباتـه إال بادعـاء التزوير.

املادة الستون بعد املائة:
يف حال قيام أحد األطراف باالستناد إىل تقرير خبر، فإن للطرف اآلخر االستناد إىل ذلك التقرير كوسيلة إثبات.

استئناس املحكمة برأي التجار
املادة الثامنة عرشة:

للمحكمة االستئناس برأي التجار، وفق الضوابط اآلتية:
أ - أن تكون املنازعة بني تاجرين.

ب - أن يكون من يستأنس برأيه من املامرسني أو املمتهنني للنشاط حمل املنازعة.
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املادة التاسعة عرشة:
مـا مل يتفـق األطـراف عـىل مـن يسـتأنس برأيه؛ يكـون االختيار حسـب الرتتيـب يف القائمة التـي تعدها الوزارة بالتنسـيق 

مـع جملـس الغـرف التجاريـة والصناعيـة أو اجلهات املختصـة ذات الصلة بأنشـطة التجارة أو االسـتثامر.
املادة العرشون:

يتاح - عند االقتضاء - ملن يستأنس برأيه االطاع عىل أوراق القضية ومستنداهتا.
املادة احلادية والعرشون:

تـري عـىل مـن يسـتأنس برأيـه االلتزامـات الـواردة يف املـادة الثامنـة واألربعني بعـد املائة واملـادة التاسـعة واألربعني بعد 
املائـة مـن الائحة.

اآلراء الفنية االستشارية
املادة الثانية والعرشون:

للمحكمـة االسـتعانة بـرأي املختصـني إليضـاح املسـائل الفنيـة يف القوانـني، واتفاقيـات التجـارة أو االسـتثامر الدوليـة، 
واألنشـطة املتصلـة هبا.
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مواد املصاحلة والوساطة
من الالئحة التنفيذية لنظام احملاكم التجارية

8ن
املادة السابعة واخلمسون:

فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص يف النظـام والائحـة ومـا مل يتفـق األطـراف عـىل إجـراءات خاصة؛ تـري عـىل أي مصاحلة 
ووسـاطة يف منازعـة جتاريـة األحـكام ذات الصلـة املنصـوص عليهـا يف قواعـد العمـل يف مكاتـب املصاحلـة وإجراءاته.

الدعاوى التي جيب فيها سبق اللجوء للمصاحلة والوساطة
املادة الثامنة واخلمسون:

جيب اللجوء إىل املصاحلة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى اآلتية:
أ - الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرة )	( من املادة السادسة عرشة من النظام.

ب - الدعاوى املنصوص عليها يف الفقرة )	( من املادة احلادية عرشة من الائحة.
ج - الدعاوى التي يكون أطرافها زوجني، أو تربطهم صلة قرابة إىل الدرجة الرابعة.

د - الدعـاوى املتعلقـة بالعقـود التـي تتضمـن االتفـاق - كتابـًة - عـىل اللجـوء إىل املصاحلة والوسـاطة والتسـوية الودية 
قبـل اللجـوء إىل القضاء.
املادة التاسعة واخلمسون:

	- يتحقـق سـبق اللجـوء إىل املصاحلـة بتقديـم وثيقـة بانتهـاء املصاحلة بغر صلـح أو بصلح يف بعض املنازعـة، أو تقديم 
مـا يثبـت البـدء يف إجـراءات املصاحلـة ومـيض املـدة املحـددة يف الفقـرة )	( مـن املـادة الثامنـة مـن النظـام، وال حيـول قيد 

الدعـوى دون اسـتمرار عمليـة املصاحلة والوسـاطة.
	- تطبق أحكام املادة احلادية والعرشين من النظام يف حال عدم تقديم املدعي ما نصت عليه الفقرة )	( من هذه املادة.

املصاحلة بعد القيد
املادة الستون:

للمحكمـة يف أي مرحلـة إحالـة األطـراف - برط موافقتهم - إىل املصاحلة والوسـاطة، ويثبـت ذلك يف حمر القضية، 
وتراعـي يف املوعـد التايل مدة إجراءات املصاحلة والوسـاطة.

املادة احلادية والستون:
إذا توصـل األطـراف إىل املصاحلـة أو التسـوية بعـد قيـد القضية، أثبت ما اتفقـوا عليه يف حمر صلـح، يوقع من اخلصوم 

ومـن املوظف املختص، ويذيـل بالصيغة التنفيذية.
املادة الثانية والستون:

يف األحـوال التـي تنتهـي املصاحلـة فيهـا بسـند تنفيـذي بموجب أحكام نظـام التنفيـذ، تـزود املحكمة بصورة منـه، وتعد 
الدعـوى منقضيـة بذلك.

الفهرس



83

املادة الثالثة والستون:
تـري أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة التاسـعة والعرشيـن مـن النظـام يف أي مرحلـة تـم فيهـا االتفـاق ولو بعـد قفل باب 

املرافعـة أو أمـام املحكمـة املعـرتض أمامها.
املادة الرابعة والستون:

جيـوز ألحـد األطـراف عـرض تسـوية مزمنـة بأجـل حمـدد أو غر مزمنـة للطـرف اآلخر، عـىل أن للطرف سـحب عرضه 
يف أي وقـت، وإذا قبـل الطـرف اآلخـر العـرض قبـل سـحبه فيـري عليه مـا ورد يف نـص الفقـرة )	( من املادة التاسـعة 

والعرشيـن مـن النظام.
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مواد الدعاوى اليسرية
من الالئحة التنفيذية لنظام احملاكم التجارية

8ن
املادة السابعة والثالثون بعد املائتني:

يقصد بالدعاوى اليسرة - املنصوص عليها يف الفقرة )	( من املادة الثامنة من النظام - اآليت:
أ- الدعـاوى الـواردة يف الفقرتـني )	( و)	( مـن املـادة السادسـة عـرشة مـن النظـام إذا كانـت قيمـة املطالبـة األصليـة ال 

تزيـد عـىل مليـون ريـال، عـدا الدعـاوى الناشـئة عـن مقاوالت اإلنشـاء.
ب - الدعـاوى املقـامـة بناًء علـى الفقـرتني )8( و)9( مـن املادة السادسة عرشة مـن النـظام أيًا كان مبلـغ املطالبـة فيهـا، 

متـى اتصلـت بإحـدى الدعـاوى املنصـوص عليهـا يف الفقرة )أ( من هذه املادة.
املادة الثامنة والثالثون بعد املائتني:

فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص يف هـذا الفصـل؛ تـري األحـكام املنصـوص عليهـا يف النظـام والائحـة عـىل الدعـاوى 
اليسـرة.

مدة نظر الدعاوى اليسرية
املادة التاسعة والثالثون بعد املائتني:

ال تتجـاوز مـدة النظـر يف الدعـاوى اليسـرة تسـعني يومـًا مـن تاريـخ القيـد، ويف األحـوال التي يسـبق فيها قيـد الدعوى 
تبـادل املذكـرات أو االجتـامع بـني األطـراف وفـق أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة التاسـعة عرشة مـن النظام، فـا تتجاوز 

مـدة النظـر ثاثـني يومًا.

إجراءات نظر الدعاوى اليسرية
املادة األربعون بعد املائتني:

جيـب أن يسـبق نظـر الدعـاوى اليسـرة اللجـوُء إىل املصاحلـة والوسـاطة، عىل أال تزيد مـدة تلك اإلجراءات عىل )مخسـة 
عـر( يومًا.

املادة احلادية واألربعون بعد املائتني:
تتـوىل اإلدارة املختصـة التحقـق مـن متطلبـات قيد القضية بـام يف ذلك حتديد الطلبـات وإرفاق املسـتندات وإكامل أوراق 

القضية.
املادة الثانية واألربعون بعد املائتني:

تقيـد الدعـوى إذا كانـت مسـتوفية، وحتـال إىل الدائـرة املختصـة، ويبلـغ هبـا املدعـى عليه يف يـوم قيدها، عـىل أن يتضمن 
التبليـغ حتديـد ميعـاد عقـد اجللسـة التحضريـة بـام ال يتجاوز مخسـة عـر يومًا مـن تاريـخ القيد.

املادة الثالثة واألربعون بعد املائتني:
عـىل املدعـى عليـه يف الدعاوى اليسـرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشـتملة عـىل جوابه عن الدعوى ومجيـع دفوعه، وحتديد 
طلباتـه ومجيـع أسـانيده، وذلـك قبـل يوم واحـد عىل األقل مـن ميعاد عقد اجللسـة التحضريـة، وتتـوىل اإلدارة املختصة 

التحقـق من إكامهلـا، وإكامل أوراق الدعوى، ودراسـة القضية.
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املادة الرابعة واألربعون بعد املائتني:
تعقـد املحكمـة اجللسـة التحضرية املنصوص عليها يف املادة التسـعني من الائحـة؛ وإذا حتققت الدائرة من االختصاص 
واملسـائل األوليـة، فتفصـل يف الدعـوى مـا مل تـر رضورًة إلجـراء تبـادل املذكرات، عـىل أال تتجاوز مدة تبـادل املذكرات 

مخسـة عر يومًا.
املادة اخلامسة واألربعون بعد املائتني:

يف مجيـع األحـوال؛ ال يقبـل مـن األطـراف تقديـم أي طلبـات أو بينـات أو دفـوع مل يتـم إبداؤهـا قبـل انتهـاء اجللسـة 
التحضريـة.

املادة السادسة واألربعون بعد املائتني:
يف األحـوال التـي يتطلـب فيهـا نظـر الدعـوى اإلحالـة للخـرة، فيحدد ميعـاد إيـداع تقرير اخلـرة بام ال يتجـاوز عرين 

يومـًا، وجيـوز متديدهـا مـدة عـرة أيام أخـرى - عنـد االقتضاء -.
املادة السابعة واألربعون بعد املائتني:

	- للمحكمـة - بعـد التحقـق مـن املسـائل األوليـة يف اجللسـة التحضرية - أن تؤجل اجللسـة بام ال يتجاوز مخسـة عر 
يومـًا، وعـىل املحكمـة أن تبني سـبب التأجيل يف حمـر القضية.

	- يكـون احلـد األقـىص للجلسـات جلسـة مرافعـة واحـدة بعـد تبليـغ املدعـى عليـه، وال جيـوز التأجيـل فيـام زاد عليها 
إال يف احلـاالت والظـروف االسـتثنائية، ومـن ذلـك: إذا تبني للمحكمة أن أسـبابًا خارجة عـن إرادة اخلصم حالت دون 
اختـاذ اإلجـراء املطلـوب، كاملـرض الطـارئ ألحد أطراف الدعـوى أو ممثليهم، أو عـدم متكن أحد الشـهود من احلضور 

لظـرف طارئ.

احلكم يف الدعاوى اليسرية
املادة الثامنة واألربعون بعد املائتني:

حتـدد جلسـة النطـق باحلكـم - عنـد االقتضـاء - بعـد قفـل بـاب املرافعـة بـام ال يتجـاوز مخسـة أيـام، وال جيـوز تقديم أي 
مذكـرات مـن األطـراف بعـد قفـل بـاب املرافعة.

املادة التاسعة واألربعون بعد املائتني:
جيـوز أن يكتفـى يف نسـخة احلكـم الصـادر يف الدعـوى اليسـرة، ببيان طلبـات املدعـي وخاصة موجزة لدفـاع اخلصوم 

- إن وجـد -، وأسـباب احلكـم ومنطوقه.
املادة اخلمسون بعد املائتني:

يكـون تسـليم صـورة نسـخة احلكـم فـور صـدوره، وجيـوز عنـد االقتضاء حتديـد موعد لتسـليم صـورة نسـخة احلكم بام 
ال يتجـاوز مخسـة أيـام عمـل مـن تاريـخ النطق به.

املادة احلادية واخلمسون بعد املائتني:
تكـون مـدة نظر االسـتئناف عىل األحكام الصادرة يف الدعاوى اليسـرة مخسـة عـر يومًا من تاريخ إحالتهـا إىل الدائرة، 

مـا مل تقرر الدائـرة نظرها مرافعة.
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مواد الدعاوى اجلماعية
من الالئحة التنفيذية لنظام احملاكم التجارية

8ن

رشوط الدعوى اجلامعية
255ل املادة الثانية واخلمسون بعد املائتني:         

	- يشرتط لرفع الدعوى اجلامعية، اآليت:
أ- احتاد موضوع املطالبة، والسبب، واملدعى عليه.

ب - احتاد املطالبات يف أساس موضوعي مشرتك يمس املدعني وجودًا وعدمًا.
ج - أال يقل عدد املدعني عن عرة.

	- جيب أن يكون قيد الدعاوى اجلامعية والرتافع فيها من ممثل للمدعني؛ عىل أن يكون املمثل حماميًا.

طلب قيد الدعوى اجلامعية
املادة الثالثة واخلمسون بعد املائتني:

يقدم ممثل املدعني إىل املحكمة طلب املوافقة عىل قيد الدعوى اجلامعية، مضمنًا اآليت:
أ- أسامء املدعني، وعدد األشخاص املحتمل انضاممهم.

ب - ملخصًا ملوضوع الدعوى والطلبات والبينات الرئيسية يف الدعوى.
ج - بيان األساس املوضوعي املشرتك للطلبات.

املادة الرابعة واخلمسون بعد املائتني:
تعـد اإلدارة املختصـة تقريـرًا عـن الطلب، يتضمـن التحقق من اسـتيفاء البيانات والـروط، وحرصًا بالدعـاوى املامثلة 

املقيـدة - إن وجدت -.
257ل املادة اخلامسة واخلمسون بعد املائتني:         

	- يفصل رئيس املحكمة يف طلب قيد الدعوى اجلامعية خال مدة ال تتجاوز عرة أيام، وفق اآليت:
أ- قبول الطلب إذا كان مستوفيًا للروط املنصوص عليها يف املادة الثانية واخلمسني بعد املائتني من الائحة.

ب - رفض الطلب إذا مل يكن مستوفًيا الروط املنصوص عليها يف املادة الثانية واخلمسني بعد املائتني من الائحة.
	- اسـتثناًء مـن الفقـرة )	/ب( مـن هـذه املـادة؛ يف األحـوال التـي يسـتويف فيهـا مقـدم الطلـب الـروط املنصـوص 
عليهـا يف املـادة الثانيـة واخلمسـني بعـد املائتـني مـن الائحـة، عـدا الـرط املنصـوص عليـه يف الفقـرة )	/ج( مـن املـادة 
الثانيـة واخلمسـني بعـد املائتـني مـن الائحـة؛ فلرئيـس املحكمـة أن يقـرر إمهال ممثـل املدعني مـدة ال تتجاوز سـتني يومًا 

السـتيفاء الـرط، ويف حـال عـدم اسـتيفائه خـال املـدة، فيقـرر رئيـس املحكمـة رفـض الطلـب.
املادة السادسة واخلمسون بعد املائتني:

يف مجيـع األحـوال؛ يعـد القـرار الصـادر بشـأن قبول طلب قيـد الدعوى اجلامعيـة أو رفضـه هنائيًا وغر قابـل لاعرتاض 
بـأي طريـق، وال حيـول ذلـك دون إعادة تقديـم طلب جديد متـى كان مسـتوفيًا للروط.
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قيد الدعوى اجلامعية
املادة السابعة واخلمسون بعد املائتني:

عـىل ممثـل املدعـني تقديـم الدعـوى اجلامعيـة يف صحيفـة واحـدة وفـق أحـكام النظـام والائحـة خـال مـدة ال تتجـاوز 
عـرة أيـام مـن تاريـخ قـرار قبـول الطلـب وفـق أحـكام الفقـرة )	/أ( مـن املـادة اخلامسـة واخلمسـني بعـد املائتـني مـن 
الائحـة، مرافقـًا هلـا قائمـة تفصيليـة بمطالبات املدعني يف الدعـوى اجلامعية، عىل أن تتضمن بيان وجه انطباق األسـاس 

املوضوعـي املشـرتك عـىل كل منهـم، وتقسـيمهم إىل فئـات عنـد االقتضاء.
املادة الثامنة واخلمسون بعد املائتني:

للمدعني يف الدعوى اجلامعية احلق يف االطاع عىل كافة األوراق واملستندات يف ملف القضية.
املادة التاسعة واخلمسون بعد املائتني:

ينشـأ سـجل خـاص بالدعاوى اجلامعية وتسـجل فيه بيانـات وتفاصيل الدعـاوى، ويتاح للعموم االطـاع عليه، وجيوز 
أن تكـون اإلشـعارات عن طريقه.

ممكنات وصالحيات املحكمة يف الدعوى اجلامعية
املادة الستون بعد املائتني:

للمحكمة - عند االقتضاء - تقرير ما تراه ممكنًا إلدارة الدعوى اجلامعية ورسعة الفصل فيها، ومن ذلك اآليت:
أ- االستعانة بالقطاع اخلاص يف إجراءات الدعوى اجلامعية.

ب - تعيني مستشار ألغراض إدارة الدعوى اجلامعية.
ج - تصنيف األطراف إىل فئات وفق ما تقتضيه طبيعة الدعوى.

د - املوافقة عىل تعيني أكثر من ممثل.
املادة احلادية والستون بعد املائتني:

إذا ظهـر للمحكمـة توافـر رشوط الدعـوى اجلامعيـة يف قضايـا منظـورة لدهيـا، فتحـال مجيـع القضايـا إىل الدائـرة التـي 
أحيلـت هلـا الدعـوى األوىل، وللدائـرة أن تعـرض عىل األطـراف اللجوء إلجـراءات الدعاوى اجلامعية، وتتـوىل اإلدارة 

املختصـة إكامل اإلجـراءات.

االنضامم إىل الدعوى اجلامعية
املادة الثانية والستون بعد املائتني:

جيـوز ملـن انطبقـت عـىل مطالبته رشوط الدعـوى اجلامعية طلب االنضـامم إليها عن طريق ممثل املدعـني، وتثبت املحكمة 
قرارهـا يف طلـب االنضـامم يف حمـر القضية، ويعد قراراها يف هذا الشـأن هنائيًا وغـر قابل لاعرتاض.

املمثل يف الدعوى اجلامعية
املادة الثالثة والستون بعد املائتني:

عىل ممثل املدعني إباغ املدعني املحتملني بإقامة الدعوى اجلامعية، واإلعان عنها يف وسيلة متاحة للعموم.
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املادة الرابعة والستون بعد املائتني:
يلتـزم ممثـل املدعـني ببـذل العنايـة الازمـة حلاميـة مصالـح مجيـع املدعـني، وجيـب عليـه االلتـزام باحلضـور يف اجللسـات 

املحددة.
املادة اخلامسة والستون بعد املائتني:

جيـب عـىل ممثـل املدعـني إحاطـة املدعـني بـأي أحـداث جوهريـة، أو ذات أثـر عـىل حقوقهـم، وطلـب مرئياهتـم حياهلـا، 
وتبليغهـم باألحـكام والقـرارات الصـادرة يف الدعـوى، ومتكينهـم مـن االطـاع عـىل كافـة أوراق ومسـتندات الدعـوى.

املادة السادسة والستون بعد املائتني:
ل أمـام املحكمة بتقديـم الطلبات والدفوع واملذكـرات، وال يقبل تقديـم أي طلب أو دفع  يكـون ممثـل املدعـني هـو املخوَّ

أو مذكـرة - ختـص الدعـوى اجلامعية - إال عن طريـق ممثل املدعني.
268ل املادة السابعة والستون بعد املائتني:         

ال جيـوز ملمثـل املدعـني االعتـزال عن التمثيـل يف الدعوى اجلامعية؛ إال بعـد موافقة املحكمة، ويف حـال وافقت املحكمة 
عـىل طلـب االعتـزال، فتمكـن املدعـني من اختيـار ممثل هلم خال ثاثـني يومًا، ويف حـال عدم االتفاق عـىل ممثل؛ فتعني 

املحكمـة احلائـز عىل أكثر األصـوات من املدعني.
املادة الثامنة والستون بعد املائتني:

فيـام مل يـرد فيـه نـص خـاص، ال جيـوز عـزل ممثـل املدعـني إال بنـاًء عىل طلـب أغلبيـة املدعني، ويف حـال عزلـه؛ يعني ممثل 
للمدعـني وفقـًا ألحـكام تعيـني ممثـل املدعـني الـواردة يف املادة السـابعة والسـتني بعـد املائتني مـن الائحة.

املادة التاسعة والستون بعد املائتني:
يراعي ممثل املدعني يف حتديد أتعابه قسمتها بني املدعني بشكل عادل.

عرض التسوية يف الدعوى اجلامعية
املادة السبعون بعد املائتني:

جيـب قبـل نظـر الدعـوى اجلامعيـة عـرض التسـوية عىل األطـراف، ويف حـال توصل ممثـل املدعني إىل تسـوية مـع املدعى 
عليـه، فيجـب عـىل ممثـل املدعـني عرضهـا عـىل املدعـني بالوسـيلة املناسـبة مع حتديـد ميعـاد إلبـداء املوافقة عـىل العرض 
مـن عدمـه خـال مـدة ال تتجـاوز ثاثـني يومـًا؛ ويف حال قبلهـا أغلبية املدعـني، فتثبت التسـوية بحق من قبـل هبا وتنهي 

املحكمـة الدعوى اجلامعيـة بذلك.

هتيئة الدعوى اجلامعية
املادة احلادية والسبعون بعد املائتني:

تعد اإلدارة املختصة فور إحالة الدعوى اجلامعية اآليت:
أ- تقريـرًا أوليـًا عـن القضيـة؛ عـىل أن يشـتمل عـىل دراسـة أوليـة لألسـاس املوضوعـي املشـرتك يف الدعـوى اجلامعيـة، 

والتحقـق مـن انطبـاق رشوط الدعـوى اجلامعيـة عـىل مجيـع املدعـني.
ب - خطة لنظر الدعوى اجلامعية تتناسب مع طبيعتها.

الفهرس



89

نظر الدعوى اجلامعية
املادة الثانية والسبعون بعد املائتني:

	- تعقد املحكمة اجتامعًا قبل املرافعة، وتتخذ فيه اآليت:
أ- التحقق من انطباق رشوط الدعوى اجلامعية عىل مجيع املدعني.

ب - التحقق من استيفاء املسائل املنصوص عليها يف املادة التسعني من الائحة.
ج - اعتامد خطة نظر الدعوى، عىل أن تتضمن اجلدول الزمني لنظرها.

د - استبعاد من ال تتفق دعواه مع األساس املوضوعي املشرتك للدعوى اجلامعية؛ ويعد قرارها يف هذا الشأن هنائيًا.
هـ - إصــدار قــرار بدء السيــر يف الدعــوى اجلمــاعية، وُيبنيَّ فيــه ممثل املدعني، ومـوضــوع املطالبة وسببهــا، وحتــديد 

األســاس املــوضوعي املشـرتك للدعـوى اجلامعيـة، وقائمـة أسـامء املدعني.
	- يرتتـب عـىل صـدور قـرار املحكمـة املشـار إليـه يف الفقـرة )	/هــ( من هـذه املـادة؛ تعليق نظـر الدعـاوى املقامة ضد 

املدعـى عليـه املتحـدة يف املوضـوع والسـبب مـع الدعـوى اجلامعية؛ وذلـك حلني انقضـاء الدعـوى اجلامعية.
املادة الثالثة والسبعون بعد املائتني:

إذا تغيـب ممثـل املدعـني عـن احلضـور يف جلسـة مـن اجللسـات؛ فتؤجـل املحكمـة السـر يف الدعـوى جللسـة تاليـة، وال 
جيـوز أن تشـطب الدعـوى اجلامعيـة عنـد تغيـب ممثـل املدعـني.

املادة الرابعة والسبعون بعد املائتني:
للمحكمـة عنـد ختلـف ممثـل املدعـني عـن احلضـور يف اجللسـات املحـددة أو عـن تقديـم مـا طلـب منـه يف امليعـاد املحدد 
دون عـذر مقبـول؛ أن تطبـق عليـه أحـكام الفقـرة )	( مـن املـادة الثالثـة عـرشة مـن النظـام، وهلا يف حـال تكـرار ذلك منه 

أن تقـرر عزلـه ويكـون قرارهـا هبـذا الشـأن هنائيًا.
املادة اخلامسة والسبعون بعد املائتني:

يف حـال صاحيـة القضيـة للحكـم؛ تفصـل املحكمـة يف الدعـوى اجلامعيـة بحكـم واحـد يف مجيـع الطلبـات املقدمـة من 
املدعني. ممثـل 

املادة السادسة والسبعون بعد املائتني:
	- يكـون احلكـم النهائـي الصـادر يف الدعـوى اجلامعية حجة عىل من انطبق عليه األسـاس املوضوعي املشـرتك الصادر 

احلكم. به 
	- ملـن مل ُيمثَّـل يف الدعـوى اجلامعيـة حـق طلـب تقريـر رسيـان األسـاس املوضوعـي املشـرتك عليـه وشـموله بحجيـة 

احلكـم بنـاًء عـىل طلـب يقـدم إىل املحكمـة، وتنظـر يف الطلـب الدائـرة التـي أصـدرت احلكـم يف الدعـوى اجلامعيـة.

االعرتاض عىل احلكم يف الدعوى اجلامعية
املادة السابعة والسبعون بعد املائتني:

يف حـال مل حيكـم يف الدعـوى اجلامعيـة بكامـل طلبـات ممثـل املدعـني؛ فيجـب عليـه االعـرتاض عـىل احلكم باالسـتئناف 
متـى طلـب أغلبيـة املدعـني ذلك.

املادة الثامنة والسبعون بعد املائتني:
يقـدم طلـب االسـتئناف عـىل احلكـم الصـادر يف الدعـوى اجلامعيـة مـن ممثـل املدعـني، مبينـًا فيـه أسـامء املعرتضـني، 

املحكمـة. إىل  باسـتئنافهم  يتقدمـوا  أن  وللمدعـني 
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