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 ( : 5المادة األولى ) 
والسالةة   الكتالا على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة اإلسالممية  وققالال لمالا عل عليال   المحاكم تطبق

إجراءات ةظرها بما ورع قالي هال ا  قيوما يصعره ولي األمر من أةظمة ال تتعارض مع الكتا  والسةة  وتتقيع 
 الةظام.

 

 ( : 2المادة الثانية ) 
علالالى  يالالة مالالن إجالالراءات المراقعالالات تالالم صالالحيحال قالالي ظالالل ةظالالام معمالالول بالال  يبقالالى صالالحيحال  مالالا لالالم  إجالالراء كالالل

 غير  لك قي ه ا الةظام.
 

 ( : 4المادة الثالثة ) 
مشالالالروعة  ومالالالع  لالالالك تكةالالالي المصالالاللحة  قائمالالالةال يقبالالالل أل طلالالال  أو عقالالالع ال تكالالالون لصالالالاحب  قيالالال  مصالالاللحة  -5

ضرر محالعق أو االسالتيقاق لحالق ي شالى  وال عليلال  عةالع  لعقعالمحتملة إ ا كان الغرض من الطل  االحتياط 
 الةال اع قي . 

مالالن يقبالالت عليالال  الالالععوص صالالورية أو كيعيالالة وجالال  عليهالالا رقضالالها  ولهالالا الحكالالم علالالى  أنإن ظهالالر للمحكمالالة  -2
 بتع ير.  لك
   

 ( : 3المادة الرابعة ) 
 ال ترقالالالالالالالالالالالالالالالع أل ععالالالالالالالالالالالالالالالالوص حسالالالالالالالالالالالالالالالالبة إال عالالالالالالالالالالالالالالالالن طريالالالالالالالالالالالالالالالالق المالالالالالالالالالالالالالالالععي العالالالالالالالالالالالالالالالالام بعالالالالالالالالالالالالالالالالع مواققالالالالالالالالالالالالالالالالة الملالالالالالالالالالالالالالالالالك  

 تسمع بعع مضي )ستين( يومال من تاريخ ةشوء الحق المععى ب .وال 
 

 ( : 1المادة الخامسة ) 
 علالالى بطمةالال   أو شالالاب  عيالال  ت ل الالغ بسالالبب  الغالالرض مالالن اإلجالالراء   الةظالالاماإلجالالراء بالالاطمل إ ا ةالال   يكالالون

 إ ا قبت تحقق الغاية من اإلجراء. -برغم الة  علي   -ن وال يحكم بالبطم
 

 ( : 6)  سادسةالمادة ال
وقالالالي جميالالالالع إجالالالراءات الالالالععوص كاتالالال  يحالالالرر محضالالالر الجلسالالالة  الجلسالالالاتأن يحضالالالر مالالالع القاضالالالي قالالالي  يجالالال 

 حضور الكات  قللقاضي تولي اإلجراء وتحرير المحضر. تع رويوقع  مع القاضي  وا  ا 
 

 ( : 7ة ) المادة السابع
 يباشالالروا عمالالمل يالالع ل قالالي حالالعوع وظالالائةهم  أنيجالالو  للمحضالالرين وال للكتبالالة وغيالالرهم مالالن أعالالوان القضالالاء  ال

وصالالهارهم حتالالى العرجالالة الرابعالالة  بأو بوقالالاربهم أو  بالالو واجهمقالالي الالالععاوص وطلبالالات االسالالتحكام ال اصالالة بهالالم أو 
ال كان ه ا العمل باطمل   صومة, علىإ ا اشتملت األ رص وك ا اإلةهاءات   .وا 
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 ( : 8ة ) المادة الثامن
  شالالالم غالالالرو   ويعالالالعحسالالال  تقالالالويم أم القالالالرص.   الةظالالالامالمالالالعع والمواعيالالالع المةصالالالو  عليهالالالا قالالالي هالالال ا  تحسالالال 

 كل يوم ةهايت .
 

 ( : 9المادة التاسعة ) 
وبالةسالبة   عتيالاعال ل يقطة  الش   علالى وجال  اال المكانبمكان اإلقامة قي تطبيق أحكام ه ا الةظام  يقصع
لموقالوقين إلالى اوبالةسالبة   كالان الال ل يقطةال  عةالع إقامالة الالععوصالم الشال  لبالعو الرحالل يعالع مكالان إقامالة إلى ا

 الش   المكان الموقوغ قي  أو المسجون قي .  إقامةوالسجةاء يعع مكان 
باإلضالاقة إلالى مكالان    اصالال يتلقالى قيال  التبليغالات التالي توجال  إليال إقامالةألل شال   أن ي تالار مكالان  ويجالو 

 .  قيج  علي  إبمغ المحكمة ب لكسواء ال ا  أو العام مكان إقامت بع ل ال صم  وا  اإقامت  العام  
 

 ( : 51المادة العاشرة ) 
وال يحالق ألحالع   أو جهالة أ الرص محكمالةيجو  ةقل أل قضية رقعت بطريقة صحيحة لمحكمة م تصة إلالى  ال

   وتعع القضية مرقوعة من تاريخ قيعها قي المحكمة.سحبها مةها قبل الحكم قيها
 

 ( : 55ة ) المادة الحادية عشر 
أو طلالالال  ال صالالالم أو إعارك المحكمالالالة  ويقالالالوم  القاضالالالييكالالالون التبليالالالط بوسالالالاطة المحضالالالرين بةالالالاء علالالالى أمالالالر  -5

 بوسالالاطة  ويجالالو  التبليالالط لتبليغهالالاأوراقهالالا للمحضالالرين  وتقالالعيمال صالالوم أو وكممهالالم بمتابعالالة اإلجالالراءات 
 صاح  الععوص إ ا طل   لك. 

  عها اللالوائ  الم مالة لهال ا الةظالامقي تحضير ال صوم وقق ضوابط تحالع ال ا يجو  االستعاةة بالقطاع  -2
 القطاع ال ا  القواعع واإلجراءات المةظمة ألعمال المحضرين. موظةيوتطبق على 

 

 ( : 52المادة الثانية عشرة ) 
الرسالمية   العطالل قالي أيالام وال قي مكان اإلقامة قبل شالروق الشالم  وال بعالع غروبهالا  تبليطيجو  إجراء أل  ال

 القاضي. إال قي حاالت الضرورك وبإ ن كتابي من
 

 ( : 54المادة الثالثة عشرة ) 
أصالالل  واأل الالرص صالالورك  وا  ا تعالالعع مالالن وجالال  إلالاليهم  إحالالعاهماأن يكالالون التبليالالط مالالن ةسالال تين متطالالابقتين   يجالال 

 .   عععهمتع ين تععع الصور بقعر 
 : البياةات اآلتية التبليطأن يشمل  ويج 

 موضوع التبليط  وتاري   باليوم  والشهر  والسةة  والساعة التي تم قيها. - أ
ومكالالان عملالال   واالسالالم   االسالالم الكامالالل لطالالال  التبليالالط  ورقالالم هويتالال   ومهةتالال  أو وظيةتالال   ومكالالان إقامتالال  - 

 ومكان عمل .  إقامت  الكامل لَمْن يمقل   ورقم هويت   ومهةت  أو وظيةت   ومكان 
  ومالالا يتالالواقر مالالن معلومالالات عالالن مهةتالال  أو وظيةتالال   ومكالالان إقامتالال   ومكالالان للمالالععى عليالال  الكامالاللاالسالالم  - ج

 .عمل   قإن لم يكن ل  مكان إقامة معلوم قآ ر مكان إقامة كان ل 
 اسم المحضر والمحكمة التي يعمل قيها .   - ع
 وسبب . امتةاع قبات اسم من سلمت إلي  صورك ورقة التبليط  وصةت   وتوقيع  على أصلها  أو إ -هال
 توقيع المحضر على كل من األصل والصورك. - و
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 الحكومية قي الةقرتين )    ج( من ه ه الماعك ب كر االسم والمقر. اتأجه ك اإلعار  إلىبالةسبة  ويكتةى
 بياةات أ رص.و  وسائل االقتضاء إضاقة ما يل م من عةعاألعلى للقضاء  وللمجل 

 

 ( : 53المادة الرابعة عشرة ) 
ال قيساللمها  ومراققاتهاالمحضر صورك التبليط  يسلم إلى من وجهالت إليال  قالي مكالان إقامتال  أو عملال  إن وجالع  وا 
  وأصالالالهاره يقالالالرر أةالالال  وكيلالالال  أو أةالالال  يعمالالالل قالالالي  عمتالالال  أو أةالالال  مالالالن السالالالاكةين معالالال  مالالالن أهلالالال  وأقاربالالال   َمالالالنْ إلالالالى 

ومراققاتهالا بحسال  األحالوال  الصالوركقإ ا لم يوجع مةهم أحع أو امتةع من وجع عن التسل م أو كان قاصرال قيساللم 
القبيلالالة الالال ين يقالالع مكالالان إقامالالة الموجالال  إليالال   معالالرغإلالالى عمالالعك الحالالي أو مركالال  الشالالرطة أو رئالالي  المركالال  أو 

 .  بالتسلُّماألصل  مع أ   توقيعهم على  السابق الترتي التبليط قي ةطاق ا تصاصهم حس  
إلالى أل مالن الجهالات المال كورك قالي هال ه المالاعك  الصالوركالمحضر  المل أربالع وعشالرين سالاعة مالن تسالليم  وعلى

ي بالره قيال   -مسالجمل مالع إشالعار بالتسالل م  -مكان إقامت  أو عمل   طابالال  قيأن يرسل إلى الموج  إلي  التبليط 
ك أن يبالالين  لالالك قالالي حيةالال  بالتةصالاليل قالالي أصالالل وعلالالى المحضالالر كالال ل  إلالالى تلالالك الجهالالة سالاللمتون الصالالورك بالال

 ويعع التبليط مةتجال آلقاره من وقت تسليم الصورك وققال لألحوال السابقة. التبليط 
 

 ( : 51المادة الخامسة عشرة ) 
القبائالل أن يسالاععوا المحضالر علالى أعاء مهمتال  ي ومعرقالرمساء المراكال  ومراكال  الشالرطة وعمالع األحيالاء  على

 اال تصا .قي حعوع 
 

 ( : 56المادة السادسة عشرة ) 
 ولو قي غير مكان إقامت  أو عمل .  إلي التبليط ةظاميال متى سلم إلى ش   من وج   يكون

 

 ( : 57المادة السابعة عشرة ) 
 تسليم صورك التبليط على الةحو اآلتي : يكون

 إلى رمسائها أو َمْن يةو  عةهم.  الحكوميةما يتعلق باألجه ك  - أ
 مقامهم أو َمْن يمقلهم. قومالش صية المعةوية العامة إلى معيريها أو َمْن ي  ولما يتعلق باألش ا   -ب
 والممسسات ال اصة إلى معيريها أو َمْن يقوم مقامهم أو َمْن يمقلهم.  والجمعياتما يتعلق بالشركات  - ج
مالالعير الةالالرع أو َمالالْن  إلالالىل قالالي المملكالالة مالالا يتعلالالق بالشالالركات والممسسالالات األجةبيالالة التالالي لهالالا قالالرع أو وكيالال - د

 يةو  عة  أو الوكيل أو َمْن يةو  عة .
 التبليط. إلي ما يتعلق برجال القوات العسكرية ومن قي حكمهالم إلى المرجع المباشر لمن وج   -هـ
 ما يتعلق بالبحارك وعمال السةن إلى الربان.  - و
 ولياء بحس  األحوال. ما يتعلق بالمحجور عليهم إلى األوصياء أو األ - ز
 يقوم مقام . َمنْ ما يتعلق بالمسجوةين والموقوقين إلى معير السجن أو مكان التوقيغ أو  - ح
العا ليالالالة  و اركمالالا يتعلالالالق بمالالن لالالالي  لالالال  مكالالان إقامالالالة معالالروغ أو مكالالالان إقامالالالة م تالالار قالالالي المملكالالة إلالالالى  - ط

 بالطرق اإلعارية المتبعة إلعمة  بالطريقة المةاسبة.
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 ( : 58المادة الثامنة عشرة ) 
 -  إ ا امتةالع المالراع تبليغال  )السالابعة عشالرك( مالن هال ا الةظالامعليهالا قالي المالاعك  المةصالو جميالع الحالاالت  قي

   قعلالالى المحضالالر أن يقبالالت  لالالك و مالالن التوقيالالع علالالى أصالاللها بالتسالالل مم الصالالورك أتسالاللُّ  مالالن -أو َمالالْن يةالالو  عةالال  
يالط إليال  التبل الموجال رك التالي يقالع قالي عائالرك ا تصاصالها مكالان إقامالة والصالورك  ويساللم الصالورك ل مالا األصلقي 

 قالالي حيةالال  بالتةصالاليل قالالي أصالالل التبليالالط    لالالكوعلالالى المحضالالر كالال لك أن يبالالين   أو الجهالالة التالالي تعيةهالالا اإلمالالارك
 إلى من سلمت إلي . الصوركويعع التبليط مةتجال آلقاره من وقت تسليم 

 

 ( : 59المادة التاسعة عشرة ) 
قترسالالل صالالورك التبليالالط إلالالى و ارك ال ارجيالالة لتوصالاليلها  المملكالالةكالالان مكالالان إقامالالة الموجالال  إليالال  التبليالالط  الالارج  إ ا

 ال ل يةيع وصول الصورك إلى الموج  إلي  التبليط.ويكتةى بالرع بالطرق العبلوماسية  
 

 ( : 21المادة العشرون ) 
هال ه  مالنعا الل المملكة  الارج ةطالاق ا تصالا  المحكمالة قترسالل األوراق المالراع تبليغهالا  التبليالطكان مكان  إ ا

 المحكمة إلى المحكمة التي يقع التبليط قي ةطاق ا تصاصها. 
 

 ( : 25المادة الحادية والعشرون ) 
 المملكالالة سالالتين يومالالال إلالالى المواعيالالع المةصالالو  عليهالالا ةظامالالال لمالالن يكالالون مكالالان إقامتالال   الالارج  مالالعك تضالالاغ

 .عةع االقتضاء  ياعتها معك مماقلةوللمحكمة 
 

 ( : 22المادة الثانية والعشرون ) 
يحسال  مةالال  يالالوم اإلعالالمن أو اليالوم الالال ل حالالع  قيالال   قالالمكالان الموعالالع مقالالعرال باأليالام أو بالشالالهور أو بالسالالةين  إ ا

 ويةقضالالي الموعالالع باةقضالالاء اليالالوم األ يالالر مةالال  إ ا كالالان يجالال   للموعالالع األمالالر المعتبالالر قالالي ةظالالر الةظالالام مجريالالال 
 إ ا كالالان الموعالالع ممالالا يجالال  اةقضالالامه قبالالل اإلجالالراء قالالم يجالالو  حصالالول اإلجالالراء  أمالالاأن يحصالالل قيالال  اإلجالالراء  

يبالالعأ  التالاليوا  ا كالالان الموعالالع مقالالعرال بالسالالاعات كالالان حسالالا  السالالاعة   اليالالوم األ يالالر مالالن الموعالالع اةقضالالاءإال بعالالع 
 تي يةقضي قيها على الوج  المتقعم.قيها والساعة ال

 متع إلى أول يوم عمل بععها . ا رسميةصاعغ آ ر الموعع عطلة  وا  ا
 

 ( : 24المادة الثالثة والعشرون ) 
للمحالالاكم و وتسالالمع المحكمالالة أقالالوال ال صالالوم والشالالهوع وةحالالوهم مالالن غيالالر  الرسالالميةالعربيالالة هالالي اللغالالة  اللغالالة

لالألوراق  العربيالةالعربية عن طريق مترجم  وتقعم ترجمة معتمعك مالن مكتال  مالر   لال  باللغالة  باللغةالةاطقين 
 المكتوبة بلغة أجةبية.
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 ( : 23المادة الرابعة والعشرون ) 
 م تالار أو عالام إقامالة محالل لال  يكالن لالم ولالو السالعوعل علالى ترقالع التالي صالععالاو  بةظالر المملكة محالاكم ت ت 

 .المملكة  ارج بعقار المتعلقة العيةية الععاوص ععا قيما المملكة قي
 

 ( : 21المادة الخامسة والعشرون ) 
 غيالالر السالالعوعل الالال ل لالال  محالالل إقامالالة عالالام أو م تالالار  علالالىمحالالاكم المملكالالة بةظالالر الالالععاوص التالالي ترقالالع  ت الالت 

 بعقار  ارج المملكة. المتعلقةقي المملكة قيما ععا الععاوص العيةية 
 

 ( : 26المادة السادسة والعشرون ) 
 علالالالى غيالالالر السالالالعوعل الالالال ل لالالالي  لالالال  مكالالالان إقامالالالة عالالالام  ترقالالالعمحالالالاكم المملكالالالة بةظالالالر الالالالععاوص التالالالي  ت الالالت 

 :  اآلتيةأو م تار قي المملكة قي األحوال 
 ةشوئ  أو تةةي ه .  مكانإ ا كاةت الععوص متعلقة بمال موجوع قي المملكة أو بالت ام ُتعع المملكة  - أ

 إ ا كاةت الععوص متعلقة بإقم  ُأشهر قي المملكة .  -ب
 إ ا كاةت الععوص على أكقر من واحع وكان ألحعهم مكان إقامة قي المملكة .  - ج

 

 ( : 27المادة السابعة والعشرون ) 
 علالالى المسالاللم غيالالر السالالعوعل الالال ل لالالي  لالال  مكالالان إقامالالة عالالام  المقامالالةلالالععوص امحالالاكم المملكالالة بةظالالر   الالت ت

 قي األحوال اآلتية: و لكأو م تار قي المملكة  
 إ ا كاةت الععوص معارضة قي عقع  واج يراع إبرام  قي المملكة.  - أ

أو التالي ققالعت  السالعوعيةطل  طمق أو قسخ عقع  واج  وكاةت مرقوعة مالن ال وجالة بإ ا كاةت الععوص  -ب
 أو كاةالالالت الععالالالالوص مرقوعالالالالة  المملكالالالة جةسالالاليتها السالالالعوعية بسالالالب  الالالال واج متالالالى كاةالالالت أل مةهمالالالا مقيمالالالة قالالالي 

لالالال وج  وجها الال ل كان لال  مكالان إقامالة قيهالا متالالى كالالان ا علالىمالن ال وجة غير السعوعية المقيمة قي المملكالة 
 إقامت  قي ال ارج أو كان قع ُأبعع من أراضي المملكة.  مكانقع هجر  وجت  وجعل 

 ل  الةةقة مقيمال قي المملكة. من طلبتطل  ةةقة وكان بإ ا كاةت الععوص  - ج
 الواليالالالة  مسالالالائلإ ا كاةالالالت الالالالععوص قالالالي شالالالون ةسالالال  صالالالغير قالالالي المملكالالالة  أو كاةالالالت متعلقالالالة بمسالالالولة مالالالن  - د

 قي المملكة. إقامةلمال متى كان للقاصر أو المطلو  الحجر علي  مكان على الةة  أو ا
ا أو كالان سالعوعي   المالععيإ ا كاةت الععوص متعلقالة بمسالولة مالن مسالائل األحالوال الش صالية األ الرص وكالان  -هـ

 إقامة معروغ قي ال ارج. مكانغير سعوعل مقيمال قي المملكة  و لك إ ا لم يكن للمععى علي  
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 ( : 28الثامنة والعشرون ) المادة 
الالالالععوص إ ا قبالالالل  بةظالالالر  ت الالالت  محالالالاكم المملكالالالة المملكالالالةعالالالعا الالالالععاوص العيةيالالالة المتعلقالالالة بعقالالالار  الالالارج  قيمالالالا

 .  م تكن عا لة قي ا تصاصهاواليتها ولو ل المتعاعيان
 

 ( : 29المادة التاسعة والعشرون ) 
 م تصالالةبات الالا  التالالعابير التحةظيالالة والوقتيالالة التالالي تةةالال  قالالي المملكالالة ولالالو كاةالالت غيالالر  المملكالالةمحالالاكم  ت الالت 

 بالععوص األصلية.
 

 ( : 41المادة الثالثون ) 
والطلبالالالات العارضالالالة علالالالى الالالالععوص  األوليالالالةمحالالالاكم المملكالالالة يسالالالتتبع اال تصالالالا  بةظالالالر المسالالالائل  ا تصالالالا 

 سير الععالة أن ُيةظر معها. حسناألصلية  وك ا ةظر كل طل  يرتبط به ه الععوص ويقتضي 
 

 

 ( : 45المادة الحادية والثالثون ) 
 ال ارجالالالالة والقضالالالالايا واإلقباتالالالالات اإلةهائيالالالالة ومالالالالا قالالالالي حكمهالالالالا  الالالالالععاوصةظالالالالر جميالالالالع بالمحالالالالاكم العامالالالالة  ت الالالالت 

 وكتابات الععل وعيوان المظالم  ولها بوج   ا  الةظر قي اآلتي : األ رصا تصا  المحاكم عن 
 العقالالاربالعقالالار  مالالن المةا عالالة قالالي الملكيالالة  أو حالالق متصالالل بالال   أو ععالالوص الضالالرر مالالن  المتعلقالالةالالالععاوص  - أ

المسالالاهمة قيالال   أو ععالالوص  أوةةسالال  أو مالالن المةتةعالالين بالال   أو ععالالوص أقيالالام المةالالاقع أو اإل الالمء أو عقالالع األجالالرك 
 لم ية  الةظام على  مغ  لك. ما  التعرض لحيا ت  أو استرعاعه  وةحو  لكمةع 

 االستحكام بملكية العقار أو وقةيت . صكوكإصعار  -ب
المالالالرور والئحتالالال  عالالالن حالالالواع  السالالالير وعالالالن الم الةالالالات المةصالالالو  عليهالالالا قالالالي ةظالالالام  الةاشالالالئةالالالالععاوص  - ج

 التةةي ية.
 

 ( : 42المادة الثانية والثالثون ) 
محكمة مت صصة بةظالر جميالع الالععاوص  الل ين لي  قيهماقي المحاقظة أو المرك   العامةالمحكمة  تختص
  و لالك مالا لالم المت صصالةواإلقباتات اإلةهائية وما قي حكمها العا لة قالي ا تصالا  تلالك المحكمالة  والقضايا

 يقرر المجل  األعلى للقضاء  مغ  لك.
 

 ( : 44المادة الثالثة والثالثون ) 
 بالةظر قي اآلتي: األحوال الشخصية محاكم تختص

 األحوال الش صية  ومةها : مسائلجميع  - أ
   والطمق  وال لع  وقسخ الةكاح  والرجعة  والحضاةة  والةةقة, وال يارك .ال واجإقبات  -1
   وحصر الورقة .والوقاكوالغيبة      والوصية  والةس الوقغإقبات  -2
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 التركالالالالة بمالالالالا قيهالالالالا العقالالالالار إ ا كالالالالان قيهالالالالا ةالالالال اع  أو حصالالالالة وقالالالالغ أو وصالالالالية  أو قاصالالالالر   وقسالالالالمةاإلر    -1
 غائ . أو
قامالالالالالة األوليالالالالاء والةظالالالالالار  واإل ن لهالالالالم قالالالالالي التصالالالالرقات التالالالالالي تسالالالالالتوج   تعيالالالالالينإقبالالالالات  -3  إ ناألوصالالالالياء  وا 

اإلجالالراءات لالالوائ  هال ا الةظالام  وتحالعع  المحكمالة  وعال لهم عةالع االقتضالالاء  والحجالر علالى السالالةهاء  ورقعال  عالةهم
 الم مة ل لك. 

 األ ر  ال ل ال يعرغ القراءك والكتابة. توكيلإقبات  -5
 .ولي لها  أو من عضلها أوليامها الت ويج من  -1
 عن مسائل األحوال الش صية. الةاشئةالععاوص  - 
 الأمالالالالو  للواليالالالالة علالالالالى إليقالالالالاع العقوبالالالالات المةصالالالالو  عليهالالالالا قالالالالي ةظالالالالام الهيئالالالالة العامالالالالة المرقوعالالالالةالالالالععاوص  -ج

 قي حكمهم. ومنالقاصرين 
 

 ( : 43المادة الرابعة والثالثون ) 
 بالةظر قي اآلتي : المحاكم العمالية تختص

صابات العمل والتعويض عةها. المةا عات - أ  المتعلقة بعقوع العمل واألجور والحقوق وا 
 اإلعةالالاءالمتعلقالالة بطلالال   جالال اءات التوعيبيالالة علالالى العامالالل  أوبإيقالالاع صالالاح  العمالالل ال المتعلقالالةالمةا عالالات  - 

 مةها.
 العقوبات المةصو  عليها قي ةظام العمل. إليقاعالععاوص المرقوعة  -ج
 المترتبة على الةصل من العمل. المةا عات - ع
العمل والعمال الال ين لالم تقبالل اعتراضالاتهم ضالع أل قالرار صالاعر مالن أل جهالا  م الت   أصحا شكاوص  -هال

 .التعويضاتالعامة للتوميةات االجتماعية  يتعلق بوجو  التسجيل واالشتراكات أو  الممسسةقي 
 .الحكومةالمتعلقة بالعمال ال اضعين ألحكام ةظام العمل  بمن قي  لك عمال  المةا عات - و
 با تصاصالالاتالةاشالالئة عالالن تطبيالالق ةظالالام العمالالل وةظالالام التوميةالالات االجتماعيالالة  عون إ الالمل  المةا عالالات -  

 المحاكم األ رص وعيوان المظالم.
 

 ( : 41المادة الخامسة والثالثون ) 
 :بالةظر قي اآلتي التجاريةالمحاكم  تختص

 جميع المةا عات التجارية األصلية والتبعية التي تحع  بين التجار. - أ
 الععاوص التي تقام على التاجر بسب  أعمال  التجارية األصلية والتبعية. - 
 المةا عات التي تحع  بين الشركاء قي الشركات. - ج
 عيوان المظالم. با تصا جميع الععاوص والم الةات المتعلقة باألةظمة التجارية  و لك عون إ مل  - ع
 والحجر على المةلسين ورقع  عةهم. اإلقم ععاوص  -هال
 التجارية األ رص. المةا عات - و
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 ( : 46المادة السادسة والثالثون ) 
يقع قي ةطاق ا تصاصها مكالان إقامالة المالععى عليال   قالإن لالم يكالن لال   التييكون اال تصا  للمحكمة  -5

 قيكون اال تصا  للمحكمة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها مكان إقامة المععي .  المملكةمكان إقامة قي 
امة قي المملكة قللمالععي إقامالة ععالواه قالي إحالعص محالاكم مالعن علي  مكان إق والمععىإ ا لم يكن للمععي  -2

 المملكة.
 إقامالالالة مكالالالاناال تصالالالا  للمحكمالالالة التالالالي يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصالالالها  يكالالالونإ ا تعالالالعع المالالالععى علالالاليهم  -4

يقالالالع قالالالي ةطالالالاق  محكمالالالةاألكقريالالالة  وقالالالي حالالالال التسالالالاول يكالالالون المالالالععي بال يالالالار قالالالي إقامالالالة الالالالععوص أمالالالام أل 
 ا تصاصها مكان إقامة أحعهم.

 

 ( : 47المادة السابعة والثالثون ) 
 الالالالرئي  لهالالالا   المقالالالراألجهالالال ك الحكوميالالالة قالالالي المحكمالالالة التالالالي يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصالالالها   علالالالىالالالالععوص  تقالالالام

قالة التي يقع قي ةطاق ا تصاصها قرع الجها  الحكومي قي المسائل المتعل المحكمةويجو  رقع الععوص إلى 
 ع.الةر ب لك 

 

 ( : 48المادة الثامنة والثالثون ) 
 القائمالالالة أو التالالالي قالالالي عور التصالالالةية أو الممسسالالالات ال اصالالالة  الجمعيالالالاتالالالالععوص المتعلقالالالة بالشالالالركات أو  تقالالالام

 ةطالالاق ا تصاصالالها مركالال  إعارتهالالا  سالالواء كاةالالت الالالععوص علالالى الشالالركة أو الجمعيالالة  قالاليقالالي المحكمالالة التالالي يقالالع 
  شالالالالريك  أو مالالالالن الشالالالالركة أو الجمعيالالالالة أو الممسسالالالالة علالالالالى أحالالالالع الشالالالالركاء أو األعضالالالالاء  أو مالالالالن الممسسالالالالةأو 

 الشالالالركة  قالالالرعأو عضالالالو علالالالى آ الالالر  ويجالالالو  رقالالالع الالالالععوص إلالالالى المحكمالالالة التالالالي يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصالالالها 
 أو الجمعية أو الممسسة  و لك قي المسائل المتعلقة به ا الةرع.

 
 

 ( : 49المادة التاسعة والثالثون ) 
 :   ما يوتي( من ه ا الةظام السادسة والثالثينمن الماعك ) يستقةى

ا تصاصالها مكالان إقامالة  ةطاقيكون للمععي بالةةقة ال يار قي إقامة الععوص قي المحكمة التي يقع قي  -5
 المععى علي  أو المععي.

 ال يالالالار قالالالي إقامالالالة ععواهالالالا  -عضالالاللها أوليامهالالالا  ومالالالنوال يالالالارك  والحضالالالاةةقالالالي المسالالالائل ال وجيالالالة  - للمالالالرأك -2
 بلالالعالمععيالالة اسالالت مغ محكمالالة  بلالالعإ ا سالالمعت الالالععوص قالالي  المحكمالالةوعلالالى   قالالي بلالالعها أو بلالالع المالالععى عليالال 

مكالالان إقامتهالالا  إلالالىقالالإ ا توجهالالت الالالععوص أبلالالط المالالععى عليالال  بالحضالالور   المالالععى عليالال  ل جابالالة عالالن ععواهالالا
 المحكمة عون إحضاره . رعتهاال  وا  ا لم تتوج  الععوص للسير قيها  قإن امتةع سمعت غيابي
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عليالال  ال يالالار  المالالععىيكالون للمالالععي قالالي الالععاوص الةاشالالئة عالالن حالواع  السالالير التالالي تقالالع قالي بلالالع غيالالر بلالع  -1
الحالاع  أو مكالان إقامالة المالععى  وقالوعقي إقامة الععوص قي المحكمة التي يقالع قالي ةطالاق ا تصاصالها مكالان 

 علي .
 

 ( : 31األربعون ) المادة 
ا للمحكمالالة التالالي هالالي قيهالالا  وعةالالع تعالالعع المحالالاكم قيهالالا يحالالعع مكاةي الال ةطاقالالال المعيةالالة أو المحاقظالالة أو المركالال   تعالالع

 بلالعكالةطاق المكاةي لكل مةهالا. وتتبالع المراكال  التالي لالي  قيهالا محالاكم محكمالة أقالر   للقضاءالمجل  األعلى 
ةةسالالها. وعةالالع  المةطقالالةللقضالالاء تبعيتهالالا لمحكمالالة أ الالرص قالالي  إليهالالا قالالي مةطقتهالالا  مالالا لالالم يقالالرر المجلالال  األعلالالى

 تحال الععوص إلى المحكمة العليا للةصل قي  لك. -إيجابال أو سلبال  -اال تصا  المكاةي  التةا ع على
 

 

 ( : 35المادة الحادية واألربعون ) 
 وصالالورتالالوعع لالعص المحكمالالة مالن أصالالل   يمقلالال  ممالنموقعالة مةالال  أو   مالن المالالععي بصالالحيةة الالالععوصترقالع  -5

 بععع المععى عليهم. 
 أن تشمل صحيةة الععوص البياةات اآلتية : ويج 

الكامالل لَمالْن  واالسمللمععي  ورقم هويت , ومهةت  أو وظيةت   ومكان إقامت   ومكان عمل    الكاملاالسم  - أ
 . عمل ومكان إقامت  ومكان يمقل   ورقم هويت   ومهةت  أو وظيةت   

  ومالالا يتالالواقر مالالن معلومالالات عالالن مهةتالال  أو وظيةتالال   ومكالالان إقامتالال   ومكالالان للمالالععى عليالال  الكامالاللاالسالالم  - 
 .  عمل   قإن لم يكن ل  مكان إقامة معلوم قآ ر مكان إقامة كان ل 

 تاريخ تقعيم الصحيةة .  - ج
 المحكمة المرقوعة أمامها الععوص. - ع
 إقامة قيها.  مكانمكان إقامة م تار للمععي قي البلع ال ل قي  مقر المحكمة إن لم يكن ل   -هال
 موضوع الععوص  وما يطلب  المععي  وأساةيعه  .  - و

 .والمقرإلى األجه ك الحكومية قي الةقرات )أ       هال( من ه ه الماعك ب كر االسم  بالةسبة ويكتةى
 بياةات أ رص.وسائل و القتضاء إضاقة ما يل م من للقضاء عةع ا األعلى وللمجل 

 ال يجمع قي صحيةة الععوص بين ععك طلبات ال رابط بيةها. -2
 

 ( : 32المادة الثانية واألربعون ) 
بحضالالور  -تقالعيم الصالالحيةة قالي السالالجل ال الا  بالال لك بعالع أن يقبالالت  يالالومالكاتال  الم الالت  الالالععوص قالي  يقيالع

وعليال  قالي اليالوم التالالي   ة المحععك لةظرها قي أصالل الصالحيةة  وصالورهاالجلساريخ ت -ل  المععي أو َمْن يمق
ورع  لتبليغهالا -بحسال  األحالوال  -األكقالر أن يساللم أصالل الصالحيةة وصالورها إلالى المحضالر أو المالععي  علالى

 األصل إلى إعارك المحكمة.
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 ( : 34المادة الثالثة واألربعون ) 
 المل  مسالة  عليال بتسالليم صالورك صالحيةة الالععوص إلالى المالععى  األحالوال بحسال  المالععي أو المحضالر يقالوم

ع  الموعال تقالع قالي أقةالاء هال ا جلسالة قالع حالعع لةظالر الالععوص كالانتسليمها إلي   إال إ ا  من األكقر على عشر يومال 
 . موعع الحضور مراعاكالجلسة  و لك كل  مع  قبل يج  أن يتم التسليم عةعئ ق
 

 ( : 33المادة الرابعة واألربعون ) 
   قالالالالالل مالالالالالن تالالالالالاريخ تبليالالالالالط صالالالالالحيةة الالالالالالععوصعلالالالالالى األ أيالالالالالامالحضالالالالالور أمالالالالالام المحكمالالالالالة العامالالالالالة قماةيالالالالالة  موعالالالالالع

واألحالوال الش صالية أربعالة أيالام علالى األقالل مالن تالاريخ تبليالط  والتجاريالةوموعع الحضور أمام المحالاكم العماليالة 
 ةظالالرتمالعك األيالام األربعالة علالى القضالايا العماليالة والتجاريالة واألحالوال الش صالية إ ا  وتطبالقصالحيةة الالععوص  

السالالالير أو عةالالالع  حالالالواع ن عالالالويجالالالو  قالالالي الالالالععاوص الةاشالالالئة   مالالالة العامالالالة قالالالي المحاقظالالالة أو المركالالال أمالالالام المحك
ةةسالال  قالالي حالالالة ةقالال   لل صالالمالضالالرورك ةقالال  الموعالالع إلالالى أربالالع وعشالالرين سالالاعة  بشالالرط أن يحصالالل التبليالالط 

ويكون ةق  الموعالع بالإ ن مالن المحكمالة  المحعع عع وأن يكون بإمكاة  الوصول إلى المحكمة قي الموعع المو 
 .المرقوعة إليها الععوص

 

 ( : 31المادة الخامسة واألربعون ) 
 ُأةقالال  موعالالع الحضالالور  التالالي صالمسالالتعجلة والالععاو  الالالععاوص عالالعا -عليالال  قالالي جميالع الالالععاوص  المالالععى علالى
 أمالام األقالل علالى قبالل الجلسالة المحالععك لةظالر الالععوص بقمقالة أيالام بعقاع  م كرك المحكمة أن يوعع لعص -قيها 

العماليالالة والتجاريالالة واألحالالوال وأمالالام الالالعوائر واحالالع علالالى األقالالل أمالالام المحالالاكم األ الالرص,  وبيالالوم العامالالة  المحكمالالة
 المحكمة العامة قي المحاقظة أو المرك . أمام ةظرت إ االش صية 

 ( : 36ألربعون ) المادة السادسة وا
أو عالالعم مراعالالاك  )القالقالالة واألربعالالين( مالالن هالال ا الةظالالام مراعالالاك الموعالالع المقالالرر قالالي المالالاعك  عالالعميترتالال  علالالى  ال

  و لالالالك مالالالن غيالالالر إ الالالمل بحالالالق الموجالالال  إليالالال  التبليالالالط قالالالي التوجيالالالل الالالالععوص صالالالحيةةموعالالالع الحضالالالور بطالالالمن 
 . الموععالستكمال 

 ( : 37المادة السابعة واألربعون ) 
ولالو كاةالت الالععوص  الارج ا تصاصالها  -عليال  أمالام المحكمالة مالن تلقالاء ةةساليهما  والمالععىحضر المععي  إ ا

ال حالالالععت  - المكالالاةي جلسالالالة  لهالالاوطلبالالا سالالالماع  صالالومتهما قتسالالمع المحكمالالالة الالالععوص قالالالي الحالالال إن أمكالالن وا 
 أ رص.

 ( : 38المادة الثامنة واألربعون ) 
حضالالالالرا قالالالالي غيالالالالر الوقالالالالت المعالالالالين وطلبالالالالا الةظالالالالر قالالالالي  قالالالالمعيةالالالالت المحكمالالالالة جلسالالالالة لش صالالالالين متالالالالعاعيين   إ ا

 أمكن. إن صومتهما  قعليها أن تجي  ه ا الطل  
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 ( : 39المادة التاسعة واألربعون ) 
أو َمالْن يةالالو  عالالةهم  قالالإ ا كالالان الةائالال  وكالاليمل تعالالين  بوةةسالالهماليالالوم المعالالين لةظالالر الالالععوص يحضالالر ال صالالوم  قالي

 .الةظام حس ل  حق التوكل  كوة  ممن
 

 ( : 11المادة الخمسون ) 
وقيقالالة وكالتالال  لالالعص الكاتالال   يالالوعع صالالورك مصالالعقة مالالن وأنعلالالى الوكيالالل أن يقالالرر حضالالوره عالالن موكلالال    يجالال 

 الوقيقالالالالالالة قالالالالالالي موعالالالالالالع تحالالالالالالععه  الضالالالالالالرورك بإيالالالالالالعاع صالالالالالالورك  عةالالالالالالعوللمحكمالالالالالالة أن تالالالالالالر   للوكيالالالالالالل   الم الالالالالالت 
ويجالو  أن يقبالت التوكيالل قالي الجلسالة بتقريالر يالعون قالي محضالرها    للمراقعالةعلى أال يتجالاو   لالك أول جلسالة 

 أو يبصم علي  بإبهام . الموكلويوقع  
 الوصي والولي والةاظر. علىوجو  اإليعاع المشار إلي  آةةال  ويسرل

 

 ( : 15المادة الحادية والخمسون ) 
بمقابالة مالا يقالرره الموكلالل ةةسال   إال إ ا ةةالاه أقةالاء ةظالر القضالية  يكالونما يقرره الوكيل قي حضالور الموكلالل  كل

   التةالالا لأو  وا  ا لالالم يحضالالر الموكلالالل قالالم يصالال  مالالن الوكيالالل اإلقالالرار بالالالحق المالالععى بالال    ةةسالالهاقالالي الجلسالالة 
 ا كلي الالالال -عالالالالن الحكالالالالم  التةالالالالا لة  أو أو الصالالالالل    أو قبالالالالول اليمالالالالين  أو توجيههالالالالا  أو رعهالالالالا  أو تالالالالرك ال صالالالالوم

أو تالرك الالرهن مالع بقالاء الالعين  أو االععالاء   أو عن طريق من طالرق الطعالن قيال   أو رقالع الحجالر -ا أو ج ئي  
 قي الوكالة.ب لك أو رعه ما لم يكن مةوضال تةويضال  اصال  ال بيربالت وير أو رع القاضي أو ا تيار 

 

 ( : 12المادة الثانية والخمسون ) 
  صالالم أو ع لالالال  بغيالالر مواققالالة المحكمالالة عون سالالير اإلجالالراءات  إال إ ا أبلالالط الموكلالالل  الوكيالالليحالالول اعتالال ال  ال

 .بةةس بتعيين وكيل آ ر بعالل من المعت ل أو المع ول  أو بع م  على مباشرك الععوص 
 

 ( : 14المادة الثالثة والخمسون ) 
ت بحجالالة سالمال موكلال  بقصالع المماطلالالة  قلهالا حالق طلالال  أحالالع الالوكمء كقالرك االسالتمهاال مالنظهالر للمحكمالة  إ ا

 أو توكيل وكيل آ ر. بةةس  إلتمام المراقعة الموكل
 

 ( : 13المادة الرابعة والخمسون ) 
يكالون وكاليمل  أنلعضو هيئة التحقيق واالععاء العام وال ألحالع مالن العالاملين قالي المحالاكم  واليجو  للقاضي  ال

 أمالالام محكمالالة غيالالر المحكمالالة التالالابع لهالالا  ولكالالن يجالالو  لهالالم  لالالك  مقامالالةعالالن ال صالالوم قالالي الالالععوص ولالالو كاةالالت 
 ومن كان تحت واليتهم شرعال. وقروعهمعن أ واجهم وأصولهم 
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 ( : 11المادة الخامسة والخمسون ) 
ولالال  بعالع   تشالط  الالععوصقجلسالة مالن جلسالات الالععوص ولالم يتقالعم بعال ر تقبلال  المحكمالة  عالنغا  المععي  إ ا

بالال لك  وتبلالالطيطلالال  اسالالتمرار الةظالالر قيهالالا بحسالال  األحالالوال  وعةالالع  لالالك تحالالعع المحكمالالة جلسالالة لةظرهالالا  أن لالالك 
وال تسالمع بعالع  لالك  الالععوصتشالط  قالمععى عليال   قالإن غالا  المالععي كال لك ولالم يتقالعم بعال ر تقبلال  المحكمالة 

 إال بقرار من المحكمة العليا.
 

 ( : 16المادة السادسة والخمسون ) 
المالالععى عليالال   حضالالرإ ا  )ال امسالالة وال مسالالين( مالالن هالال ا الةظالالامو الحالالالتين المةصالالو  عليهمالالا قالالي المالالاعك قالالي

والحكالم قالي موضالوعها  الالععوصقي الجلسة التي غا  عةها المالععي قلال  أن يطلال  مالن المحكمالة عالعم شالط  
 حالالالالق  قالالالالي حكمهالالالالاويعالالالالع   تحكالالالالم قيهالالالالا أنإ ا كاةالالالالت صالالالالالحة للحكالالالالم قيهالالالالا  وقالالالالي هالالالال ه الحالالالالالة علالالالالى المحكمالالالالة 

 .غيابيال  المععي
 

 ( : 17المادة السابعة والخمسون ) 
األولالى ولالم يكالن تبلالط لش صال  أو وكيلال  قالي الالععوص ةةسالها  قيمجالل  الجلسالةإ ا غا  المععى عليال  عالن  -5

 تقبلالال إلالالى جلسالالة الحقالالة يبلالالط بهالالا المالالععى عليالال   قالالإن غالالا  عالالن هالال ه الجلسالالة عون عالال ر  الالالععوصالةظالالر قالالي 
حالق المالععى عليال   قاليالمحكمة ولم يكن تبلط لش ص  أو وكيل   قتحكم المحكمالة قالي الالععوص  ويعالع حكمهالا 

 غيابيال.
أو وكيل  قي الععوص ةةسها بموعالع الجلسالة  أو أوعع هالو أو وكيلال  مال كرك  لش ص إ ا تبلط المععى علي   -2

حضالر المالععى عليال  قالي أل جلسالة  أوالمحكمة قبل الجلسة المحععك لةظر الععوص ولم يحضالر   لعصبعقاع  
 ا .المععى علي  حضوري   حققم غا   قتحكم المحكمة قي الععوص   ويعع حكمها قي 

 لالالالي  لالالال  مكالالالان إقامالالالة معالالالروغ أو مكالالالان إقامالالالة م تالالالار قالالالي المملكالالالة  الالالال لإ ا لالالالم يحضالالالر المالالالععى عليالالال   -4
 مالالالن هالالال ا الةظالالالام  قالالالتحكم المحكمالالالة ( الســـابعة عشـــرة( مالالالن المالالالاعك )طورع قالالالي الةقالالالرك ) لمالالالابعالالالع إعمةالالال  وققالالالال 

   ويعع حكمها قي حق المععى علي  غيابيال . الععوصقي 
ال وجية والحضاةة والةةقة وال يالارك ومالن عضاللها أوليامهالا  قللمحكمالة  المسائلإ ا ت لغ المععى علي  قي  -3

 جبرال وقق ضوابط تحععها لوائ  ه ا الةظام. بإحضارهأن تومر 
 

 ( : 18والخمسون ) المادة الثامنة 
 لش صالال   وتغيبالالوا جميعالالال  يبلالالطلش صالال  وبعضالالهم اآل الالر لالالم  بلالالط  وكالالان بعضالالهم قالالع تعالالعع المالالععى علالاليهم إ ا

 وجالال  علالالى المحكمالالة قالالي غيالالر الالالععاوص المسالالتعجلة توجيالالل ةظالالر الالالععوص  ولش صالال   يبلالالطأو تغيالال  مالالن لالالم 
  حالالالقلش صالالال  مالالالن الغالالالائبين  ويعالالالع الحكالالالم قالالالي الالالالععوص قالالالي  يبلالالالطبهالالالا مالالالن لالالالم  المالالالععي يبلالالالطإلالالى جلسالالالة تاليالالالة 

 المععى عليهم حكمال حضوريال. من تبلط من
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 ( : 19المادة التاسعة والخمسون ) 
مالالن حضالالر قبالالل الموعالالع المحالالعع الةتهالالاء  - والجلسالالة لالالم تةعقالالع - غائبالالال تطبيالالق األحكالالام السالالابقة  ال يعالالع  قالالي

 ال الت مةعقعك قيعع حاضرال. والجلسةة  إ ا حضر أالجلسة بقمقين عقيقة  على 
 

 ( : 61المادة الستون ) 
المعارضالة علالى الحكالم  - المل المالعع المقالررك لمعتالراض قالي هال ا الةظالام  - غيابيالال يكون للمحكالوم عليال   -1

 التي أصعرت   من تاريخ إبمغ  أو وكيل  بالحكم. المحكمةلعص 
علالى أن تتضالمن المال كرك رقالم الحكالم   المقالررك لرقالع الالععوص جالراءات ل وققالال يقعم طل  المعارضة بم كرك  -2

   وتاري    وأسبا  المعارضة.علي المعارض 
تحكم المحكمالالة مالالن تلقالالاء ةةسالالها قالالالجلسالالة األولالالى لةظالالر المعارضالالة   عالالنإ ا غالالا  المعالالارض أو وكيلالال   -1

 ةهائيال.يعع حكمها   و المعارضةبسقوط حق  قي 
 الحكالالالالم المعالالالالارض عليالالالال  ممقتالالالالال إ ا ُطلالالالال   لالالالالك قالالالالي مالالالال كرك المعارضالالالالة  تةةيالالالال للمحكمالالالالة أن تالالالالومر بوقالالالالغ  -3

 .وقوع ضرر جسيم يتع ر تعارك  التةةي وكان ي شى من 
 صعر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائ . إ ايوقغ ةةا  الحكم الغيابي  -5
 

 

 ( : 65الحادية والستون )  المادة
الالالم م ةظامالالال مالالن القضالالاك  قالالإن لالالم يتالالواقر العالالعع الالالم م  العالالععأن يحضالالر جلسالالات المراقعالالة قالالي القضالالية  يجالال 

األعلالى للقضالاء  يكلالغ رئالي  المجلال ققضاتها إلكمال الةصالا   قالإن تعال ر  لالك  أحعيكلغ رئي  المحكمة ق
 .الةصا من يكمل 

 

 ( : 62المادة الثانية والستون ) 
التالالي تعالالرض قيالال  مرتبالالة حسالال  الوقالالت المعالالين لةظرهالالا   بالالالععاوصكاتالال  الضالالبط أن يعالالع لكالالل يالالوم قائمالالة  علالالى

 قي اللوحة المععك ل لك قبل يوم الجلسات. تعلن القاضيوبعع عرض القائمة على 
 ( : 64المادة الثالثة والستون ) 

 .قضيتهمعلى ال صوم قي الوقت المعين لةظر  يةاعص
 

 ( : 63الرابعة والستون ) المادة 
ا إجراءهالا سالر   -من تلقاء ةةس  أو بةاء على طل  أحع ال صوم  - القاضيالمراقعة علةية  إال إ ا رأص  تكون

 أو مراعاك لآلعا  العامة  أو لحرمة األسرك . الةظام محاقظة على 
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 ( : 61المادة الخامسة والستون ) 
صالورها  تتبالاعلشةهية  على أن  لك ال يمةالع مالن تقالعيم األقالوال أو الالعقوع قالي مال كرات مكتوبالة  المراقعة تكون

المحكمالالة أن تعطالالي  وعلالالى  قضالالية  مالالع اإلشالالارك إليهالالا قالالي الضالالبطبالالين ال صالالوم  ويحةالالظ أصالاللها قالالي ملالالغ ال
 اقتضت الحال  لك. كلماال صوم المهل المةاسبة لمطمع على المستةعات والرع عليها 

 

 ( : 66السادسة والستون )  المادة
ععالالواه قبالالل اسالالتجوا  المالالععى عليالال   ولالالي  لالال  السالالير  لتحريالالرالقاضالالي أن يسالالول المالالععي عمالالا هالالو ال م  علالالى

 بصالالالالرغ الةظالالالالر    قالالالاليحكم القاضالالالاليعالالالالن تحريرهالالالالا أو امتةالالالالع عالالالالن  لالالالالك المالالالالععيقيهالالالالا قبالالالالل  لالالالالك  وا  ا عجالالالال  
 عن الععوص.

 

 ( : 67المادة السابعة والستون ) 
طلالال   القاضالاليو كالالرر عليالال    أو أجالالا  بجالالوا  غيالالر مالالمق للالالععوصكلي الالاععى عليالال  عالالن الجالالوا  المالال امتةالالع إ ا

إةالال اره  وأجالالرص قالالي القضالالية  بعالالعالجالالوا  الصالالحي  قمقالالال قالالي الجلسالالة ةةسالالها  قالالإ ا أصالالر علالالى  لالالك عالالع ه ةالالاكمل 
 الشرعي.المقتضى 

 

 ( : 68المادة الثامنة والستون ) 
 مالالالن الطالالالرغ اآل الالالر قاسالالالتمهل ألجلالالال  قللقاضالالالي إمهالالالال   الجالالالوا عقالالالع أحالالالع الطالالالرقين بالالالعقع صالالالحي  وطلالالال   إ ا

 يجو  تكرار المهلة لجوا  واحع إال لع ر يقبل  القاضي. المتى رأص ضرورك  لك  على أة  
 

 ( : 69المادة التاسعة والستون ) 
 تقالالرر  أنالمراقعالالة بمجالالرع اةتهالالاء ال صالالوم مالالن مالالراقعتهم  ومالالع  لالالك قللمحكمالالة قبالالل الةطالالق بالالالحكم  بالالا  يقةالالل
عالالاعك  -مالالن تلقالالاء ةةسالالها أو بةالالاء علالالى طلالال  أحالالع ال صالالوم  - ل الالالععوص قالالي جالالعو  قيالالعقالالت  بالالا  المراقعالالة وا 

 .الجلسات   و لك ألسبا  مقبولة
 

 ( : 71المادة السبعون ) 
 ة قالالالالالالالالالالالالالالالي أل حالالالالالالالالالالالالالالالالال تكالالالالالالالالالالالالالالالون عليهالالالالالالالالالالالالالالالالا الالالالالالالالالالالالالالالالععوص تالالالالالالالالالالالالالالالالعوين أن يطلبالالالالالالالالالالالالالالالالوا مالالالالالالالالالالالالالالالن المحكمالالالالالالالالالالالالالالالال لل صالالالالالالالالالالالالالالالوم
 ب لك. صكمن إقرار أو صل  أو غير  لك قي محضر الععوص  وعلى المحكمة إصعار  علي ما اتةقوا 

 

 ( : 75المادة الحادية والسبعون ) 
اقتتالاح كالل مراقعالة  تالاريخوقالائع المراقعالة قالي الضالبط  ويال كر  -تحالت إشالراغ القاضالي  -كات  الضبط  يعو ن

هالالم  قالالم يوقالالع عليالال  ئال صالالوم ووكم وأسالالماءووقتالال   ووقالالت ا تتامهالالا  ومسالالتةع ةظالالر الالالععوص  واسالالم القاضالالي  
 امتةالالع أحالالع مالالةهم عالالن التوقيالالع أقبالالت القاضالالي  لالالك  قالالإنالقاضالالي وكاتالال  الضالالبط ومالالن  كالالرت أسالالمامهم قيالال   

 قي ضبط الجلسة.
 

 ( : 72المادة الثانية والسبعون ) 
 ويكالون  ي الاصحغ الععاوص والتبليغات ومحاضالر الالععاوص واإلةهالاءات وغيالر  لالك إلكتروة بياةاتتعوين  يجو 

 .ال لةظام التعاممت اإللكتروةيةلها حكم المحررات المكتوبة  وقق
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 ( : 74المادة الثالثة والسبعون ) 
مالالالن ي الالالل   الجلسالالالةإعارك الجلسالالالة وضالالالبطها مةوطالالالان برئيسالالالها  ولالالال  قالالالي سالالالبيل  لالالالك أن ُي الالالرج مالالالن قاعالالالة  -5

ت يالالالع علالالى أربالالع وعشالالالرين  ال مالالعكبحبسالال   -علالالالى الةالالور  -بةظامهالالا  قالالإن لالالم يمتقالالالل كالالان للمحكمالالة أن تالالومر 
 .األمرساعة  ويكون أمرها ةهائيال  وللمحكمة أن ترجع عن  لك 

 ومر بكتابالالالة محضالالالر عالالالن كالالالل جريمالالالة تقالالالع أقةالالالاء اةعقالالالاع الجلسالالالة  قالالالم إحالتهالالالا أن يالالال الجلسالالالةعلالالالى رئالالالي   -2
علالالالى مالالالن وقعالالالت مةالالال   بالالالالقبض  ولالالال  أن يالالالومر ةظامالالالال  مالسالالالتكمال مالالالا يلالالال   التحقيالالالق واالععالالالاء العالالالام هيئالالالةإلالالالى 

 الجريمة.
أصالالالعرت الحكالالالم ععالالالوص التعالالالويض عالالالن األضالالالرار الةاتجالالالة مالالالن المماطلالالالة قالالالي أعاء  التالالاليتةظالالالر المحكمالالالة  -4

 . الععوصالحقوق محل 
 

 ( : 73المادة الرابعة والسبعون ) 
  بالالالالععوصهالالالو الالالال ل يتالالالولى توجيالالال  األسالالالئلة إلالالالى ال صالالالوم والشالالالهوع وغيالالالرهم ممالالالن لالالال  صالالاللة الجلسالالالة  رئالالالي 

ن توجيهالال  مالالن أسالالئلة يريالالعو  مالالايطلبالالوا مةالال  توجيالال  وألعضالالاء الالالعائرك المشالالتركين معالال  قالالي الجلسالالة وال صالالوم أن 
أل مالن ال صالوم والشالهوع إلالى األسالئلة  بتوجيال أحالع األعضالاء إلالى ويجالو  للالرئي  أن يعهالع   متصلة بالععوص

 وغيرهم.
 

 ( : 71المادة الخامسة والسبعون ) 
محكمالالة أ الالرص لقيالالام  إلالالىاال تصالالا  المكالالاةي  أو بإحالالالة الالالععوص  بالالبطمن صالالحيةة الالالععوص  أو بعالالعم الالالعقع

قبل أل طل  أو عقاع قالي الالععوص أو عقالع  إبعامهالةال اع ةةس  أمامها أو لقيام ععوص أ رص مرتبطة بها  يج  
ال سقط الحق قيما لم   مةها. يبعبععم القبول  وا 

 

 ( : 76المادة السادسة والسبعون ) 
  أو الالالعقع بعالالعم قبالالول قيمتهالالاالالالعقع بعالالعم ا تصالالا  المحكمالالة الةتةالالاء واليتهالالا أو بسالالب  ةالالوع الالالععوص أو  -5

آ الالر  وكالال ا الالالعقع بعالالعم جالالوا  ةظالالر الالالععوص  سالالب الالالععوص الةعالالعام الصالالةة أو األهليالالة أو المصالاللحة أو ألل 
 تكون قيها الععوص وتحكم ب  المحكمة من تلقاء ةةسها. مرحلةلسبق الةصل قيهاو يجو  العقع ب  قي أل 

 علالالالالى أسالالالالا    قالالالالائمعليالالالال   قبالالالالول الالالالالععوص لعيالالالال  قالالالالي صالالالالةة المالالالالععى إ ا رأت المحكمالالالالة أن الالالالالعقع بعالالالالعم -2
 .جلت ةظر الععوص لتبليط  ل الصةةأ
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 ( : 77المادة السابعة والسبعون ) 
)ال امسالة والسالالبعين والساعسالة والسالالبعين( مالن هالال ا قالي الالالعقوع المةصالو  عليهالالا قالي المالالاعتين  المحكمالالة تحكالم
ع و إلى موضوع الععوص  وعةعئ  تبي ن ما حكمت ب  قالي كالل مالن الالعقها ضمعلى استقمل  ما لم تقرر  الةظام

 والموضوع.
 

 ( : 78المادة الثامنة والسبعون ) 
الةظالالالام  يجالالال  علالالالى المحكمالالالة إ ا حكمالالالت بعالالالعم  هالالال امراعالالالاك المالالالاعك )القامةالالالة والسالالالبعين بعالالالع المائالالالة( مالالالن  مالالالع

 إلى المحكمة الم تصة وتعلم ال صوم ب لك. الععوصا تصاصها واكتس  الحكم القطعية أن تحيل 
 

 

 ( : 79المادة التاسعة والسبعون ) 
ل قالالي الالالالععوص مالالالن كالالالان يصالالال  ا تصالالام  قيهالالالا عةالالالع  لل صالالم  وتُتَّبالالالع  رقعهالالالا أن يطلالالال  مالالالن المحكمالالالة أن تالالالع  

موضالالالوع طلالالال  اإلع الالالال  قالالاليوتحكالالالم المحكمالالالة  ر المعتالالالاعك قالالالي التكليالالالغ بالحضالالالو  اإلجالالالراءاتقالالالي ا تصالالالام  
ال قصلت قي  لالععوص طل  اإلع ال بعع الحكم قالي ا موضوعوالععوص األصلية بحكم واحع كلما أمكن  لك  وا 

 األصلية.
 ( : 81المادة الثمانون ) 

قالالالي إع الالالال   كالالالانأن تالالالومر بإع الالالال مالالالن  -مالالالن تلقالالالاء ةةسالالالها أو بةالالالاءل علالالالى طلالالال  أحالالالع ال صالالالوم  - للمحكمالالالة
 مصلحة للععالة أو إظهار للحقيقة .

 ال صالالوممالالن  يطلالال موعالالعال ال يتجالالاو   مسالالة عشالالر يومالالال لحضالالور مالالن تالالومر بإع الالال   ومالالن  المحكمالالة وتعالالين
 وققال ل جراءات المعتاعك لرقع الععوص .  إع ال 

 

 ( : 85المادة الحادية والثمانون ) 
الحكالم لةةسال  بطلال  مالرتبط  الععوص مةضمال إلى أحع ال صوم أو طالبالال  قيلكل  ل مصلحة أن يتع ل  يجو 

   بصالالحيةة تبلالالط لل صالالوم قبالالل يالالوم الجلسالالة  وققالالال ل جالالراءات المعتالالاعك لرقالالع الالالععوص التالالع لويكالالون   بالالالععوص
  إقةالالالالالوال يقبالالالالل التالالالالع ل بعالالالالع   جلسالالالالة قالالالالي حضالالالالورهم  ويقبالالالالت قالالالالي محضالالالالرهاأو بطلالالالال  يقالالالالعم شالالالالةهيال قالالالالي ال

 با  المراقعة.
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 ( : 82المادة الثانية والثمانون ) 
وققالال ل جالراءات  الجلسالةالطلبات العارضة من المععي أو المععى علي  بصحيةة تبلط لل صوم قبل يالوم  تقعم

 ال صالالالالم  ويقبالالالالت قالالالالي محضالالالالرها.  حضالالالالورالمعتالالالالاعك لرقالالالالع الالالالالععوص  أو بطلالالالال  يقالالالالعم شالالالالةهيال قالالالالي الجلسالالالالة قالالالالي 
 وال تقبل الطلبات العارضة بعع إقةال با  المراقعة.

 

 ( : 84المادة الثالثة والثمانون ) 
 أن يقعم من الطلبات العارضة ما يوتي: ععيللم
الطلالال  األصالاللي  أو تعالالعيل موضالالوع  لمواجهالالة ظالالروغ طالالرأت أو تبيةالالت بعالالع رقالالع  تصالالحي مالالا يتضالالمن  -أ

 الععوص. 
 التج ئة.  يقبلما يكون مكممل للطل  األصلي  أو مترتبال علي   أو متصمل ب  اتصاالل ال  -ب
 حال .  علىما يتضمن إضاقة أو تغييرال قي سب  الععوص مع إبقاء موضوع الطل  األصلي  -ج
 طل  األمر بإجراء تحةظي أو وقتي.  -د
 ما تو ن المحكمة بتقعيم  مما يكون مرتبطال بالطل  األصلي.  -هـ

 

 ( : 83المادة الرابعة والثمانون ) 
 علي  أن يقعم من الطلبات العارضة ما يوتي : للمععى

 .  القضائيةطل  المقاصة  - أ
 طل  الحكم ل  بتعويض عن ضرر لحق  من الععوص األصلية  أو من إجراء قيها.  -ب
أن يحكالم لال  بهالا مقيالعك بقيالع  أوللمالععي بطلباتال  كلهالا أو بعضالها   إجابت  أال يحكالم علىأل طل  يترت   -ج

 .  لمصلحة المععى علي 
 أل طل  يكون متصمل بالععوص األصلية اتصاالل ال يقبل التج ئة.  - د
 ما تو ن المحكمة بتقعيم  مما يكون مرتبطال بالععوص األصلية. -هـ

 

 ( : 81المادة الخامسة والثمانون ) 
الالمحكمالالة قالالي موضالالوع الطلبالالات العارضالالة مالالع الالالععوص األصالاللية كلمالالا أمكالالن  لالالك   تحكالالم اسالالتبقت الطلالال   وا 

 العارض للحكم قي  بعع تحقيق .
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 ( : 86المادة السادسة والثمانون ) 
مالعك ال ت يالع علالى سالتة أشالهر مالن تالاريخ  قيهالاوقغ الععوص بةاء علالى اتةالاق ال صالوم علالى عالعم السالير  يجو 

 أقر قي أل موعع حتمي قع حععه الةظام إلجراء ما.  الوقغإقرار المحكمة اتةاقهم  وال يكون له ا 
ن  .قل   لك بمواققة  صم   عليها المتةقطل  أحع ال صوم السير قي الععوص قبل اةتهاء المعك  وا 
 الععوص قي األيام العشرك التالية لةهاية األجل  ُععَّ المععي تاركال ععواه. قيلم يعاوع ال صوم السير  وا  ا

 

 ( : 87المادة السابعة والثمانون ) 
 الحكالالم المحكمالالة تعليالالق حكمهالالا قالالي موضالالوع الالالععوص علالالى الةصالالل قالالي مسالالولة أ الالرص يتوقالالغ عليهالالا  رأت إ ا

 . الععوصقتومر بوقغ الععوص  وبمجرع  وال سب  التوقغ يكون لل صوم طل  السير قي 
 

 

 ( : 88المادة الثامنة والثمانون ) 
 أحالالع ال صالالوم   بوقالالاك  قالالإن سالالير ال صالالومة يةقطالالع لالالععوص قالالع تهيالالوت للحكالالم قالالي موضالالوعهامالالا لالالم تكالالن ا -5

ل صالومة عةال   علالى أن سالير ا ال صالومةأو بةقعه أهلية ال صومة  أو ب وال صالةة الةيابالة عمالن كالان يباشالر 
مةاسبال للموكلالل إ ا كالان قالع بالاعر قعالين وكاليمل جعيالعال  المل  أجمل وللمحكمة أن تمة    ال يةقطع باةتهاء الوكالة

 وص للحكالالالالم  قالالالالم تةقطالالالالع ال صالالالالومة  أمالالالالا إ ا تهيالالالالوت الالالالالعع  اةتهالالالالاء الوكالالالالالة األولالالالالى مالالالالن مسالالالالة عشالالالالر يومالالالالال 
 الحكم قيها. المحكمةوعلى 

  مالا لالم يكالن موضالوع الباقينإ ا تععع ال صوم وقام سب  االةقطاع بوحعهم  قإن الععوص تستمر قي حق  -2
 .ئة  قتةقطع ال صومة قي حق الجميعالععوص غير قابل للتج  

 

 ( : 89المادة التاسعة والثمانون ) 
 قالالي جلسالالة المراقعالالة  ال تاميالالةالالالععوص مهيالالوك للحكالالم قالالي موضالالوعها إ ا أبالالعص ال صالالوم أقالالوالهم وطلبالالاتهم  تعالالع

 قبل وجوع سب  االةقطاع .
 

 ( : 91المادة التسعون ) 
  وبطالمن  ال صالومعلى اةقطاع ال صومة وقغ جميع مواعيالع المراقعالات التالي كاةالت جاريالة قالي حالق  يترت 

 ةاء االةقطاع .جميع اإلجراءات التي تحصل أق
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 ( : 95المادة الحادية والتسعون ) 
من ي لالغ مالن قالام  إلىالسير قي الععوص بةاء على طل  أحع ال صوم بتكليغ يبلط حس  األصول  يستوةغ

إ ا حضالالر الجلسالالة المحالالععك  الالالععوصبالال  سالالب  االةقطالالاع  أو إلالالى ال صالالم اآل الالر. وكالال لك يسالالتوةغ السالالير قالالي 
 من قام ب  سب  االةقطاع. غُ لَ  َ  قيهاللةظر 

 

 

 ( : 92المادة الثانية والتسعون ) 
 المحكمالة قالي ترك ال صومة بتبليط يوجه  إلى  صالم   أو تقريالر مةال  لالعص الكاتال  الم الت   للمععي يجو 

يال بإبالعاء الطلال  شالةه  أو عليهالاأو بيان صري  قي م كرك موقع عليها مة   أو من وكيل   مع إطمع  صالم  
قبات  قي ضبطها  بعع إبعاء المععى علي  عقوع  إال بقبول . التركوال يكون   قي الجلسة وا 

 

 ( : 94المادة الثالثة والتسعون ) 
 التالركالترك إلغالاء جميالع إجالراءات ال صالومة بمالا قالي  لالك صالحيةة الالععوص  ولكالن ال يمال   لالك  على يترت 

 الحق المععى ب  .
 

 ( :  93المادة الرابعة والتسعون ) 
 وسماعها ولو لم يطل   لك أحع ال صوم قي األحوال اآلتية:  الععوصالقاضي ممةوعال من ةظر  يكون

 ألحع ال صوم أو كان قريبال أو صهرال ل  إلى العرجة الرابعة .   وجال إ ا كان  - أ
 ل وجت   صومة قائمة مع أحع ال صوم قي الععوص أو مع  وجت  .  أوإ ا كان ل   -ب
لوصالالي   وجالالال ألحالالع ال صالالوم  أو وصالاليال  أو قيمالالال عليالال   أو مظةوةالالة وراقتالال  لالال   أو كالالان  وكالاليمل إ ا كالالان  - ج

 به ا الوصي أو القيم.  الرابعةأحع ال صوم أو القيم علي   أو كاةت ل  صلة قرابة أو مصاهرك إلى العرجة 
 لمالنقي الععوص القائمة أو ل وجت  أو ألحع أقارب  أو أصهاره على عموع الةسال  أو  مصلحةل   إ ا كان - د

 يكون هو وكيمل عة  أو وصيال أو قيمال علي . 
أو تراقالالالع عالالالن أحالالالع ال صالالالوم قالالالي الالالالععوص أو كتالالال  قيهالالالا ولالالالو كالالالان  لالالالك قبالالالل اشالالالتغال   أقتالالالىإ ا كالالالان قالالالع  -هــــ

قيهالا  أو باشالر إجالراء  شالهاعكا قاضيال أو  بيرال أو محكمال  أو كالان قالع أعص   أو كان قع سبق ل  ةظرهبالقضاء
 من إجراءات التحقيق قيها.

 

 ( : 91المادة الخامسة والتسعون ) 
  ك )الرابعالالالة والتسالالالعين( مالالالن هالالال ا الةظالالالامقالالالي األحالالالوال المتقعمالالالة قالالالي المالالالاع قضالالالامهبالالالاطمل عمالالالل القاضالالالي أو  يقالالالع

ن وقالالع هالال ا   ولالالو تالالم باتةالالاق ال صالالوم قالالي حكالالم مميالالع جالالا  لل صالالم أن يطلالال  مالالن المحكمالالة العليالالا  الالالبطمنوا 
عاعك ةظر   .أمام عائرك أ رص الععوصةقض الحكم وا 
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 ( : 96المادة السادسة والتسعون ) 
 يجو  رع القاضي ألحع األسبا  اآلتية : -1
 ل وجت  ععوص مماقلة للععوص التي يةظرها .  أول   إ ا كان - أ

ل وجتالالال   صالالالومة مالالالع أحالالالع ال صالالالوم أو مالالالع  وجتالالال  بعالالالع قيالالالام الالالالععوص المةظالالالورك أمالالالام  أولالالال   حالالالع إ ا  - 
 ما لم تكن ه ه الععوص قع أقيمت بقصع رعه عن ةظر الععوص المةظورك أمام .   القاضي 

م أمالا قائمالةالتي ل  مةها ولع  أو ألحع أقارب  أو أصالهاره إلالى العرجالة الرابعالة   صالومة  لمطلقت إ ا كان  - ج
أقيمالالت أمالالام القاضالالي  قالالعالقضالالاء مالالع أحالالع ال صالالوم قالالي الالالععوص  أو مالالع  وجتالال   مالالا لالالم تكالالن هالال ه ال صالالومة 

 بقصع رعه. 
  اعمالالال لالال   أو كالالان القاضالالي قالالع اعتالالاع مماكلالالة أحالالع ال صالالوم أو مسالالاكةت   أو كالالان  ال صالالومإ ا كالالان أحالالع  - ع
 بيل رقع الععوص أو بععه.تلقى مة  هعية قُ  قع
 وبين أحع ال صوم ععاوك أو موعك يرج  معها ععم استطاعت  الحكم عون تحي . بية إ ا كان  -هال
 طل  الرع وقغ الععوص إلى حين الةصل قي . تقعيميترت  على  -2
 

 ( : 97المادة السابعة والتسعون ) 
أو قالام بال   ةظرهالاللقاضي االمتةاع من القضاء قالي قضالية معروضالة عليال   إال إ ا كالان ممةوعالال مالن  يجو  ال

 كلالال  قالالي محضالالر  الالا  يحةالالظ  هالال الالال  بالالالتةحي  ويقبالالت  وعليالال  أن ي بالالر مرجعالال  المباشالالر لالال  ن  سالالب  للالالرع
 قي المحكمة .

 

 ( : 98المادة الثامنة والتسعون ) 
مالن األسالبا  المةصالو   الالرعقام بالقاضي سب  للرع ولم يتة  جا  لل صم طل  رعه  قإن لم يكن سب   إ ا

الالرع قبالل تقالعيم أل عقالع أو عقالاع قالي  طلال  تقالعيمعليها قي الماعك )الساعسة والتسعين( من ه ا الةظالام  وجال  
ال   الالرعالحق قي . ومع  لالك يجالو  طلال  الالرع إ ا حالعقت أسالباب  بعالع  لالك  أو إ ا أقبالت طالال   سقطالقضية وا 

 ل طل  الرع بعع قةل با  المراقعة.جميع األحوال ال يقب وقي أة  كان ال يعلم بها.
 

 ( : 99المادة التاسعة والتسعون ) 
ويجالال  أن يشالمل تقريالالر الالالرع أسالالباب   طالال  الالالرع   موقعالالال مالالنإعارك المحكمالة  يالالوعع قالالي بتقريالر طلالال  الالالرع يقالعم

 من األوراق المميعك ل . عوأن يراقق  ما يوج
 

 ( : 511المادة المائة ) 
 الالمل األيالالام  القاضالالييجالال  علالالى إعارك المحكمالالة أن تطلالالع القاضالالي قالالورال علالالى تقريالالر طلالال  الالالرع  وعلالالى  -1

وأسالباب  و قالإن لالم يكتال  عالن  لالك قالي  الالرعاألربعة التالية الطمع  أن يكتال  إلالى رئالي  المحكمالة عالن وقالائع 
أو كتال  ةاقيالال  -الةظالام لال  بموجال   األسبا  تصل  ه هوكاةت  -الموعع المحعع  أو كت  مميعال أسبا  الرع 

 وقبتت قي حق  و قعلى رئي  المحكمة أن يصعر أمرال بتةحيت  عن ةظر الععوص .  لها
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  أمالا الم تصالة محكمالة االسالتئةاغ رئالي المطلو  رعه رئي  محكمة العرجة األولى قيةصل قيال   كان إ ا -2
رئالالالي   قيالالال لعليالالالا  قيةصالالالل المحكمالالالة ا قضالالالاكإ ا كالالالان المطلالالالو  رعه هالالالو رئالالالي  محكمالالالة االسالالالتئةاغ أو أحالالالع 

 المحكمة العليا.
 ه ا األمر ةهائيال. ويععطل  الرع  أصعر أمرال ب لك,  -بحس  األحوال  -إ ا رقض رئي  المحكمة  -1
 

 ( : 515المادة األولى بعد المائة ) 
 أقةاء المراقعة متعلقة بالععوص مةتجة قيها جائ ال قبولها.يج  أن تكون الوقائع المراع إقباتها 

 

 ( : 512المادة الثانية بعد المائة ) 
إ ا كاةت بيةالة أحالع ال صالوم قالي مكالان  الارج عالن ةطالاق ا تصالا  المحكمالة   قعليهالا أن تسالت لغ القاضالي 

 ال ل يقع  لك المكان قي ةطاق ا تصاص  لسماع تلك البيةة وتععيلها .
 

 ( : 514لثة بعد المائة ) المادة الثا
  ط أن تبالالالالين أسالالالالبا  العالالالالعول قالالالالي الضالالالالبط للمحكمالالالالة أن تعالالالالعل عمالالالالا أمالالالالرت بالالالال  مالالالالن إجالالالالراءات اإلقبالالالالات  بشالالالالر 

 ويجو  لها ك لك أال تو   بةتيجة اإلجراء  بشرط أن تبين أسبا   لك قي حكمها.
 

 :(  513المادة الرابعة بعد المائة ) 
للمحكمالالة أن تسالالتجو  مالالن يكالالون حاضالالرال مالالن ال صالالوم  ولكالالل مالالةهم أن يطلالال  اسالالتجوا   صالالم  الحاضالالر  
وتكون اإلجابة قي الجلسة ةةسها إال إ ا رأت المحكمة إعطاء موعع ل جابالة  كمالا تكالون اإلجابالة قالي مواجهالة 

 طال  االستجوا  .  
 

 ( : 511المادة الخامسة بعد المائة ) 
  -مالالالن تلقالالالاء ةةسالالالها أو بةالالالاء علالالالى طلالالال   صالالالم   سالالالواء -أن تالالالومر بحضالالالور ال صالالالم السالالالتجواب   للمحكمالالالة

 تقرر المحكمة استجواب  أن يحضر الجلسة التي حععها أمر المحكمة. منإ ا رأت حاجة إلى  لك  وعلى 
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 ( : 516المادة السادسة بعد المائة ) 
 يكلالالغ مالالالن يقالالالق بالالال   أوكالالان لل صالالالم عالالال ر مقبالالول يمةعالالال  مالالالن الحضالالالور بةةسالال  السالالالتجواب  يةتقالالالل القاضالالالي  إ ا

 المحكمالالالة قيسالالالت لغ القاضالالالي  ا تصالالالا إلالالالى مكالالالان إقامتالالال  السالالالتجواب   وا  ا كالالالان المسالالالتجو   الالالارج ةطالالالاق 
 قي استجواب  محكمة مكان إقامت .

 

 ( : 517المادة السابعة بعد المائة ) 
  مسالالوغالحضالالور لمسالالتجوا  عون عالال ر مقبالالول  أو حضالالر وامتةالالع عالالن اإلجابالالة عون  ال صالالم عالالن ت لالالغ إ ا

 لالالالم تكالالالن لعيالالال  بيةالالالة  قالالالإنقللمحكمالالالة أن تسالالالمع البيةالالالة  وأن تسالالالت ل  مالالالا تالالالراه مالالالن  لالالالك الت لالالالغ أو االمتةالالالاع  
وتجالرل المحكمالة مالا يلال م   ةالاكمل  - مسالوغعون  اإلجابةالمت لغ عن الحضور أو الممتةع عن  -ُععَّ ال صم 

 .وقق المقتضى الشرعي
 

 ( : 518المادة الثامنة بعد المائة ) 
 حاصالالمل حجالالة قاصالالالرك عليالال   ويجالال  أن يكالالون اإلقالالرار  -عةالالع االسالالتجوا  أو عون اسالالتجواب   - ال صالالم إقالالرار

 أمام القضاء أقةاء السير قي الععوص المتعلقة بالواقعة المقر بها.
 

 ( : 519المادة التاسعة بعد المائة )
ويقبالل إقالرار المحجالور عليال    قي صحة اإلقرار أن يكون المقر عاقمل بالغال م تارال غيالر محجالور عليال  يشترط

 للسة  قي كل ما ال يعع محجورال علي  قي  شرعال.
 

 ( : 551المادة العاشرة بعد المائة ) 
إال إ ا   واحالالعكلالال   بالالل يم الال  جملالالة  اإلقالالرار علالالى صالالاحب   قالالم يم الال  مةالال  الضالالار بالال  ويتالالرك الصالالال  يتجالال أ ال

 .الوقائع األ رص وجوعاةص  على وقائع متعععك  وكان وجوع واقعة مةها ال يستل م حتمال 
 

 

 ( : 555المادة الحادية عشرة بعد المائة ) 
عليهالا, وعلالى المحكمالة  اسالتحمق على مالن يوجال  إلالى  صالم  اليمالين أن يبالين بالعقالة الوقالائع التالي يريالع  يج 

 إشارت  المةهومة إن كان ال يعرغ الكتابة .ب األ ر أن تعع صيغة اليمين الم مة شرعال  ويعع حلغ 
 

 ( : 552المادة الثانية عشرة بعد المائة ) 
 تكالالالالالالالالالالالالالالون اليمالالالالالالالالالالالالالالين وال الةكالالالالالالالالالالالالالالول عةهالالالالالالالالالالالالالالا إال أمالالالالالالالالالالالالالالام قاضالالالالالالالالالالالالالالي الالالالالالالالالالالالالالالععوص قالالالالالالالالالالالالالالي مجلالالالالالالالالالالالالالال  القضالالالالالالالالالالالالالالاء  ال
 اعتبار لهما  ارج    ما لم يكن هةاك ة  ي الغ  لك . وال

 

 ( : 554المادة الثالثة عشرة بعد المائة ) 
 . الحضورمن ععي للحضور إلى المحكمة ألعاء اليمين وج  علي   -1
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جوا هالا وال قالي تعلقهالا بالالععوص  وجال  عليال  أن  قاليإ ا حضر من وجهت إلي  اليمين بةةس  ولم يةا ع ال  -2
الورال أو يرعهالالالالا علالالالالى  صالالالالم   يمعيهالالالالا قالالالال ن امتةالالالالع عون أن يةالالالالا ع أو ت لالالالالغ عالالالالن الحضالالالالور  وا   ُعالالالالعَّ ةالالالالاكمل  وا 

 ك لك . ةاكمل بغير ع ر  ُععَّ 
تعلقها بالالععوص ل مال  بيالان  لالك  قالإن لالم تقتةالع  قيإ ا حضر من وجهت إلي  اليمين وةا ع قي جوا ها أو  -1

ال ُععَّ اليمينالمحكمة ب لك وج  علي  أعاء   ةاكمل .   وا 
 

 ( : 553المادة الرابعة عشرة بعد المائة ) 
أو تكلالالغ أحالالع  لتحليةالال  وجهالالت إليالال  اليمالالين عالال ر يمةعالال  مالالن الحضالالور ألعائهالالا قتةتقالالل المحكمالالة   لمالالنكالالان  إ ا

وجهالت إليالال  اليمالالين يقالاليم  الالارج ةطالاق ا تصالالا  المحكمالالة   قلهالالا أن تسالالت لغ  مالالنقضالاتها بالال لك . قالالإن كالالان 
مكالالان إقامتالال  . وقالالي كالالم الحالالالين يحالالرر محضالالر بحلالالغ اليمالالين يوقعالال  الحالالالغ والقاضالالي  محكمالالةقالالي تحليةالال  
 أو المكلغ والكات  ومن حضر من ال صوم . المست لغ

 

 ( : 551المادة الخامسة عشرة بعد المائة ) 
أو ت لالالغ عون عالال ر  أعائهالالا أن يكالالون أعاء اليمالالين قالالي مواجهالالة طالبهالالا إال إ ا قالالرر تةا لالال  عالالن حضالالور  يجالال 

 قبول مع علم  بالجلسة.م
 

 

 ( : 556المادة السادسة عشرة بعد المائة ) 
بجلبالال   قيالال معايةالالة المتةالالا ع  -مالالن تلقالالاء ةةسالالها أو بةالالاء علالالى طلالال  أحالالع ال صالالوم  -أن تقالالرر  للمحكمالالة يجالالو 

لال لك  علالى أن يال كر قالي القالرار  أعضائهاإلى المحكمة إن كان  لك ممكةال  أو باالةتقال إلي   أو تكليغ أحع 
المعايةالالالة المحكمالالالة التالالالي يقالالالع قالالالي ةطالالالاق ا تصاصالالالها  قالالاليالصالالالاعر بالالال لك موعالالالع المعايةالالالة  ولهالالالا أن تسالالالت لغ 

علالى أن يتضالمن هال ا القالرار   يبلط قرار االست مغ القاضي المسالت لغ الحالةالشيء المتةا ع قي   وقي ه ه 
 القضية. جواة المتعلقة بال صوم وموضع المعايةة وغير  لك من البياةات الم مة لتوضي   البياةاتجميع 

 

 ( : 557المادة السابعة عشرة بعد المائة ) 
 أو القاضالالالالي المكلالالالالغ أو المسالالالالت لغ ال صالالالالوم قبالالالالل الموعالالالالع المعالالالالين بالالالالوربع وعشالالالالرين سالالالالاعة  المحكمالالالالة تالالالالععو
واليالوم  االجتمالاعاطة إعارك المحكمالة تتضالمن بيالان مكالان بم كرك ترسل بوس -ععا مهل المساقة  -األقل  على

 والساعة التي سيةعقع قيها . 
أل  إلالىإ ا لال م األمالر أن تالتحةظ علالى الشاليء موضالع المعايةالة إلالى حالين صالعور الحكالم أو  للمحكمالة ويجالو 

 .تراهوقت آ ر 
 

 ( : 558المادة الثامنة عشرة بعد المائة ) 
  ولهالالا المعايةالالةالمكلالالغ أو المسالالت لغ للمعايةالالة تعيالالين  بيالالر أو أكقالالر لمسالالتعاةة بالال  قالالي  وللقاضالالي للمحكمالالة

 موضع الة اع. قيوللقاضي المكلغ أو المست لغ سماع من يرون سماع شهاعت  من الشهوع 
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 ( : 559المادة التاسعة عشرة بعد المائة ) 
وال صالوم  ويقبالالت  والشالهوعن ال بالراء محضالر بةتيجالة المعايةالة  يوقعالال  المعالاين والكاتال  ومالن حضالر مالال يحالرر

 قي ضبط القضية.
 

 ( : 521المادة العشرون بعد المائة ) 
أن تصالالب  محالالل ةالال اع أمالالام القضالالاء مسالالتقبمل أن  يحتمالاللمصالاللحة قالالي إقبالالات معالالالم واقعالالة  صالالاح لكالالل  يجالالو 
قبالالالاتبالالالععوص مسالالالتعجلة لمعايةتهالالالا بحضالالالور  ول الشالالالون  مكاةالالالال إلالالالى المحكمالالالة الم تصالالالة بهالالالا  يتقالالالعم حالتهالالالا.  وا 

قبالالات الحالالالة وقالالالق  ويكالالون طلالال  المعايةالالة بصالالالحيةة وققالالال ل جالالراءات المعتالالالاعك لرقالالع الالالععوص. وتالالتم المعايةالالالة وا 
 .ه ا الةظام أحكام

 

 ( : 525المادة الحادية والعشرون بعد المائة )
بشهاعك الشهوع أن يبين قي الجلسالة كتابالة أو مشالاقهة الوقالائع  اإلقباتال صم ال ل يطل  أقةاء المراقعة  على

 المائالالالة(  بعالالالع األولالالالى  وا  ا رأت المحكمالالالة أن تلالالالك الوقالالالائع جالالالائ ك اإلقبالالالات بمقتضالالالى المالالالاعك )إقباتهالالالاالتالالالي يريالالالع 
 قيها. إحضارهممن ه ا الةظام قررت سماع شهاعك الشهوع وعيةت جلسة ل لك وطلبت من ال صم 

 

 ( : 522والعشرون بعد المائة ) المادة الثانية 
تكلالالغ المحكمالالة أحالالع  أو  كالالان للشالالاهع عالال ر يمةعالال  مالالن الحضالالور ألعاء شالالهاعت  قيةتقالالل القاضالالي لسالالماعها  إ ا

المحكمالة قالي سالماع شالهاعت   قتسالت لغقضاتها ل لك  وا  ا كان الشاهع يقيم  ارج ةطالاق ا تصالا  المحكمالة 
 محكمة مكان إقامت  .

 

 ( : 524بعد المائة )  المادة الثالثة والعشرون
شالالهاعتهم   تسالالمعشالالهاعك كالالل شالالاهع علالالى اةةالالراع بحضالالور ال صالالوم عون حضالالور بالالاقي الشالالهوع الالال ين لالالم  تسالالمع

الشالالهاعك إ ا حضالالر. وعلالالى الشالالاهع  عليالال علالالى أنَّ ت لُّالالغ ال صالالم المشالالهوع عليالال  ال يمةالالع مالالن سالالماعها  وتتلالالى 
ال  بال صالالوم بالقرابالالة أو االسالالت عام أو غيرهالالا اتصالال وجهالالةأن يالال كر اسالالم  الكامالالل وسالالة  ومهةتالال  ومكالالان إقامتالال  

 من هويت . التحققإن كان ل  اتصال بهم  مع 
 

 ( : 523المادة الرابعة والعشرون بعد المائة ) 
قي أعائها بم كرات مكتوبة إال بإ ن القاضالي وبشالرط أن تسالولغ  لالك  االستعاةةيال, وال يجو  هالشهاعك شة تمعَّص

قيال   طعالن ل تمعص الشالهاعك ضالعه أن يبالين للمحكمالة مالا ي الل بشالهاعك الشالاهع مالن ولل صم ال  الععوصطبيعة 
 أو قي شهاعت  .

 

 ( : 521المادة الخامسة والعشرون بعد المائة ) 
يراه مالن األسالئلة مةيالعال  ماأن يوج  إلى الشاهع  -ال صوم  أحعمن تلقاء ةةس  أو بةاءل على طل   - للقاضي

 .إ ا كان السمال غير مةتج إالقي كشغ الحقيقة  وعلى القاضي قي  لك إجابة طل  ال صم  
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 ( : 526المادة السادسة والعشرون بعد المائة ) 
عالالن مجلالال  الحكالالم قيمهالالل أقالالل مالالعك كاقيالالة قالالي ةظالالر  الغالالائبينطلالال  أحالالع ال صالالوم إمهالالال  إلحضالالار شالالهوعه  إ ا

 المعيةالالة أو أحضالالر مالالةهم مالالن لالالم توصالالل شالالهاعت  أمهالالل مالالرك أ الالرص  الجلسالالةيحضالالرهم قالالي المحكمالالة  قالالإ ا لالالم 
إن لم يحضرهم  قإ ا لم يحضرهم قي الجلسة القالقة أو أحضالر مالةهم مالن لالم توصالل  عاج ال مع إة اره باعتباره 

جهلالال   أوقللمحكمالالة أن تةصالالل قالالي ال صالالومة. قالالإ ا كالالان لالال  عالال ر قالالي عالالعم إحضالالار شالالهوعه كغيبالالتهم  شالالهاعت 
 كان إقامتهم كان ل  حق إقامة الععوص متى حضروا.م
 

 ( : 527المادة السابعة والعشرون بعد المائة ) 
جابت  عمالا يوجال  إليال   قبتتُ  أسالئلة قالي الضالبط بصاليغة المالتكلم عون تغييالالر قيهالا  قالم تتلالى  مالنشهاعك الشاهع وا 

مالا يالرص مالالن تعالالعيل ويال كر التعالعيل عقال  ةال  الشالهاعك  ويوقالع الشالاهع والقاضالالي  عليهالالاعليال   ولال  أن يع الالل 
 والتععيل . الشهاعكعلى 

 

 

 ( : 528المادة الثامنة والعشرون بعد المائة ) 
أو أكقالالر  وتحالالعع قالالي قرارهالالا مهمالالة ال بيالالر وأجالالمل إليالالعاع   بيالالرللمحكمالالة عةالالع االقتضالالاء أن تقالالرر تكليالالغ  -1

السالاللةة التالالي تالالوعع  -عةالالع االقتضالالاء  -المبةيالالة علالالى التقريالالر  وتحالالعع قيالال  كالال لك  المراقعالالةتقريالالره وأجالالمل لجلسالالة 
 واألجالالالل المحالالالعع ل يالالالعاع. وللمحكمالالالة كالالال لك  بإيالالالعاعهالحسالالالا  مصالالالروقات ال بيالالالر وأتعابالالال  وال صالالالم المكلالالالغ 

 قي الجلسة  وقي ه ه الحالة يقبت رأي  قي الضبط. يال هشةإلبعاء رأي   أن تعي ن  بيرال 
 تحعع لوائ  ه ا الةظام ضوابط أتعا  ال براء ومصروقاتهم . -2
 .مةسوبيهاللمحاكم أن تستعين باألجه ك الحكومية للحصول على ال برك المتواقرك لعص  -1
اإلعارك إعالعاع قائمالة بوسالماء  ه ه ارك الععل  وتتولى ال برك قي و  إعاركا تصاصات  الةظاملوائ  ه ا  تحعع -3

الحكوميالة. ويشالترط قاليمن يالعرج اسالم  قالي هال ه  األجهال كال براء ال ين تستعين بهالم المحالاكم مالن غيالر مةسالوبي 
 القائمة ما يوتي :

 أن يكون حسن السيرك والسلوك. - أ
سالالالالارل  تر يصالالالال ن يكالالالالون وأ  أن يكالالالالون حاصالالالالمل علالالالالى تالالالالر ي  بم اولالالالالة مهةتالالالال  مالالالالن الجهالالالالة الم تصالالالالة - 

 المةعول.
والمهةعسالين  الةظالرقسم يسمى )قسم ال براء( يضم أعضاء هيئة  -بحس  الحاجة  -يشكل قي المحاكم  -5

 والمساحين والمترجمين وةحوهم تحت إشراغ رئي  المحكمة.
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 ( : 529المادة التاسعة والعشرون بعد المائة ) 
لل صالالم اآل الالر أن يقالالوم  جالالا لالالم يالالوعع ال صالالم المبلالالط المكلالالغ بإيعاعالال  قالالي األجالالل الالال ل عي ةتالال  المحكمالالة   إ ا

 وا  ا لالالالالم يالالالالوعع المبلالالالالط أل     صالالالالم  علالالالالىبإيالالالالعاع هالالالال ا المبلالالالالط عون إ الالالالمل بحقالالالال  إ ا حكالالالالم لالالالال  قالالالالي الرجالالالالوع 
 غ الالالالععوص ال بالالالرك  قللمحكمالالالة أن تقالالالرر إيقالالالا قالالالرارمالالالن ال صالالالمين وكالالالان الةصالالالل قالالالي القضالالالية يتوقالالالغ علالالالى 

 حتى يوعع المبلط .
 

 ( : 541المادة الثالثون بعد المائة ) 
ال ا تالالالارت مالالن   اتةالالق ال صالالالوم علالالالى  بيالالر معالالالي ن إ ا   وعليهالالالا أن تبالالالين  تالالالراهقللمحكمالالالة أن تقالالر اتةالالالاقهم   وا 

 سب   لك .
 

 ( : 545المادة الحادية والثالثون بعد المائة ) 
قالرار التكليالغ  لمةطالوقالقمقالة التاليالة إليالعاع المبلالط تالععو المحكمالة ال بيالر وتبالين لال  مهمتال  وققالال  األيام  مل

الموععالالة قالالي ملالالغ الالالععوص عون أن  األوراقصالالورك مةالال  إلةةالالا  مقتضالالاه. ولل بيالالر أن يطلالالع علالالى لالال  قالالم تسالاللم 
 .يةقل شيئال مةها إال بإ ن المحكمة

 

 ( : 542المادة الثانية والثالثون بعد المائة ) 
 أن يطلالالال   تكليةالالال ال بيالالالر تابعالالالال للمحكمالالالة قلالالال   الالالمل األيالالالام القمقالالالة التاليالالالة لتسالالاللم  صالالالورك قالالالرار  يكالالالنلالالالم  إ ا

  وقالي هال ه الحالالة تعالين المحكمالة  بيالرال آ الر بالعالل عةال من المحكمة إعةاءه من أعاء المهمة التي كلالغ بهالا   
 تسالالالالالب  قالالالالالي صالالالالالرقها عون ةتيجالالالالالة  التالالالالاليغ ولهالالالالالا أن تحكالالالالالم علالالالالالى ال بيالالالالالر الالالالالال ل لالالالالالم يالالالالالمعل مهمتالالالالال  بالمصالالالالالاري

 المقتضى الشرعي.وقق 
 
 

 ( : 544المادة الثالثة والثالثون بعد المائة ) 
طلال  الالرع بحكالم قالي  ال بيالررع ال براء لألسبا  التي تجيال  رع القضالاك  وتةصالل المحكمالة التالي عي ةالت  يجو 

 ا تالالاره  إال إ ا كالالان سالالب  الالالرع قالالع جالالع  الالال لوال يقبالالل طلالال  رع ال بيالالر مالالن ال صالالم   غيالالر قابالالل لمعتالالراض
 قةل با  المراقعة . بععبعع اال تيار   وك لك ال يقبل طل  الرع 

 

 ( : 543المادة الرابعة والثالثون بعد المائة ) 
  وأن يبلالالالط التكليالالالغأن يحالالالعع لبالالالعء عملالالال  تاري الالالال ال يتجالالالاو  األيالالالام العشالالالرك التاليالالالة لتسالالاللم  قالالالرار  ال بيالالالر علالالالى

يباشالالر أعمالالالال  ولالالو قالالي غيبالالة  أنعالالع مةاسالال  بمكالالان االجتمالالاع و ماةالال   ويجالال  علالالى ال بيالالر ال صالالوم قالالي مو 
 ال صوم متى كاةوا قع ععوا على الوج  الصحي .

 

 ( : 541المادة الخامسة والثالثون بعد المائة ) 
بيالالالان حضالالالور ال صالالالوم وأقالالالوالهم وعلالالالى التةصالالاليل   بأعمالالالالبيالالالان علالالالى مل تال بيالالالر محضالالالرال بمهمتالالال  يشالالال يعالالالع

الحاجة سماع أقوالهم موقعال علي  مةهم. ويشالةع ال بيالر محضالره  اقتضتوملحوظاتهم وأقوال األش ا  ال ين 
 ال بالراءةتيجة أعمال  ورأي  واألوج  التي يستةع إليها قي تبرير هال ا الالرأل  وا  ا تعالعع  يضمة بتقرير موقع مة  

 . وأسباب ال واحعال ي كرون قي  رأل كل واحع مةهم وا تلةوا قعليهم أن يقعموا تقرير 
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 ( : 546المادة السادسة والثالثون بعد المائة ) 
  مالن أوراق إليال أن يوعع لعص إعارك المحكمة تقريره وما يلحق ب  من محاضر األعمالال ومالا ساللم  ال بير على

 .اإليعاع  و لك بكتا  مسجل لحصولوعلي  أن يبلط ال صوم به ا اإليعاع  مل أربع وعشرين ساعة تالية 
 

 ( : 547المادة السابعة والثالثون بعد المائة ) 
أن تعيالع  ولهالاتومر باستععاء ال بير قي جلسالة تحالالععها لمةاقشالة تقريالره إن رأت حاجالة إلالى  لالك   أن للمحكمة

أن تعهالع بال لك إلالى  بيالر آ الر أو  ولهالاإلي  تقريره ليتعارك ما تبين لهالا مالن وجالوه ال طالو أو الالةق  قالي عملال  
 أكقر.

 

 ( : 548المادة الثامنة والثالثون بعد المائة ) 
 ال يقيع المحكمة ولكةها تستوة  ب  . ال بير رأل

 

 

 ( : 549المادة التاسعة والثالثون بعد المائة ) 
الرسالمية هالي التالي  والورقالةورقالة عاعيالة. قالي التي يكالون بهالا اإلقبالات إمالا أن تالعون قالي ورقالة رسالمية أو  الكتابة

أو مالا تلقالالاه مالن  ول الشالالون  و لالالك  يعيالال يقبالت قيهالالا موظالغ عالالام أو شال   مكلالالغ ب عمالة عامالالة مالا تالالم علالى 
 .وا تصاص طبقال لألوضاع الةظامية وقي حعوع سلطت  

 َمْن صعرت مة  أو  تم  أو بصمت . توقيعالورقة العاعية قهي التي يكون عليها  أما
 

 ( : 531المادة األربعون بعد المائة ) 
 قالالالي الورقالالالة  الماعيالالالةأن تقالالالعر مالالالا يترتالالال  علالالالى الكشالالالط والمحالالالو والتحشالالالية وغيالالالر  لالالالك مالالالن العيالالالو   للمحكمالالالة

 من إسقاط قيمتها قي اإلقبات . 
   جالالالا  لهالالالا أن تسالالالول الموظالالالغ الالالال ل صالالالعرت مةالالال  المحكمالالالةشالالالك قالالالي ةظالالالر كاةالالالت صالالالحة الورقالالالة محالالالل  وا  ا

 حقيقة األمر قيها. يوض أو الش   ال ل حررها ليبعل ما 
 

 ( : 535المادة الحادية واألربعون بعد المائة ) 
حكالالام الشالالريعة أ الالالغ ا يقيهالالا مالال ال الت ويالالر  مالالا لالالم يكالالن مالال كور  باععالالاءيقبالالل الطعالالن قالالي األوراق الرسالالمية إال  ال

 اإلسممية.
 

 ( : 532المادة الثانية واألربعون بعد المائة ) 
 أو توقيعالالال  أو بصالالمت  أو  تمالالال  أو أةكالالالر  لالالالك  لةالالال    طالالال أةكالالر مالالالن ةسالالال  إليالالال  مضالالالمون مالالا قالالالي الورقالالالة  إ ا

ولالم تكالالغ  وقالائع الالالععوص ومسالتةعاتها القتةالاع المحكمالالة بمالعص صالالحة  الةال اعأو ةائبال  وكاةالت الورقالالة مةتجالة قالالي 
تسالميهم  أكقالرأو البصمة أو ال تم قللمحكمة إجالراء المقارةالة تحالت إشالراقها بوسالاطة  بيالر أو  يعالتوقال ط أو 

 .قي قرار المقارةة
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 ( : 534المادة الثالثة واألربعون بعد المائة ) 
ال تم ال ل حصل إةكاره علالى مالا هالو قابالت مالن  الط مالن ةسالبت  أومقارةة ال ط أو التوقيع أو البصمة  تكون

 أو  تم . بصمت إلي  الورقة أو توقيع  أو 
 

 ( : 533المادة الرابعة واألربعون بعد المائة ) 
محضالر قالي الضالبط  حالررويُ بما يةيع االطمع   -محل الة اع  -أن يوقع القاضي والكات  على الورقة  يج 

 والكات  وال صوم. القاضيبين قي  حالة الورقة وأوصاقها بياةال كاقيال ويوقع علي  ت
 

 ( : 531المادة الخامسة واألربعون بعد المائة ) 
 القاضالالالي لتقالالالعيم مالالالا لالالالعيهم مالالالن أوراق المقارةالالالة وا تيالالالار  يعيةالالال ال صالالالوم أن يحضالالالروا قالالالي الموعالالالع الالالال ل  علالالالى

غ باإلقبالات بغيالر عال ر جالا  الحكالم بسالقوط حقال  قالي اإلقبالات ال صالم المكلال ت لالغما يصالل  مةهالا لال لك. قالإن 
   وا  ا ت لغ  صم  جا  اعتبار األوراق المقعمة للمقارةة صالحة لها.الة اعبالورقة محل 

 

 ( : 536المادة السادسة واألربعون بعد المائة ) 
 قي المحضر.  وي كر  لك اقبل الشروع قيه المقارةةالقاضي والكات  توقيعاتهما على أوراق  يضع

 

 ( : 537المادة السابعة واألربعون بعد المائة ) 
الصورك التالي ةقلالت مةهالا  طيالال أو تصالويرال وصالعرت مالن موظالغ  قإنكان أصل الورقة الرسمية موجوعال    إ ا

تكالون لهالا قالوك الورقالة الرسالمية األصاللية بالقالعر  -علالى مطابقتهالا ألصاللها  صالع ق -عام قي حعوع ا تصاص  
أحالع   لالكبمطابقت  الصورك لألصل. وتعع الصالورك المصالعقة مطابقالة لألصالل  مالا لالم يةالا ع قالي  قي ال ل يقرر 

 مطابقتهالا ألصاللها  يةيالعال صوم  وقي ه ه الحالة تراجع الصورك على األصالل  وكالل صالورك غيالر مصالعقة بمالا 
 ال تصل  لمحتجاج.

 

 ( : 538المادة الثامنة واألربعون بعد المائة ) 
ولالو كالان االلتال ام الالوارع   رقالة عاعيالة أن ي اصالم مالن تتضالمن هال ه الورقالة حقالال عليال  ليقالر بهالالمن بيعه و  يجو 

ععوص. قالإ ا بصالحيةة وققالال ل جالراءات المعتالاعك لرقالع الال قيها غير مستحق األعاء وقت اال تصالام  ويكالون  لالك
ن أةكالر قتالومر المحكمالة بتحق إقراره حضر المععى علي  قوقر قعلى المحكمة أن تقبت  يقهالا وققالال ل جالراءات وا 

 السالغ  كرها.
 

 ( : 539المادة التاسعة واألربعون بعد المائة ) 
 :يوتيأن تومر بما  -طل  أحع ال صوم عةع االقتضاء  علىمن تلقاء ةةسها أو بةاء  -للمحكمة  يجو 

مصالالعقة مةهالالا بمالالا يةيالالع مطابقتهالالا  صالالورأو أوراق مالالن األجهالال ك الحكوميالالة قالالي المملكالالة أو  مسالالتةعاتجلالال   -5
 تلك المستةعات إن أمكن ووج  اةتةاع  بها . محتوصألصلها إ ا تع ر  لك على ال صم , ويبين للمحكمة 

  لالالالالالك إ ا كالالالالالان  تالالالالالرقضيالالالالالعه   وللمحكمالالالالالة أن  تحالالالالالتبتقالالالالالعيم مسالالالالالتةعات أو أوراق  إلل امالالالالال إع الالالالالال الغيالالالالالر  -2
 لمن أحر ها مصلحة مشروعة قي االمتةاع عن عرضها .
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 ( : 511المادة الخمسون بعد المائة ) 
المحكمالة تحالعع قيال   إعاركباسالتععاء يقالعم إلالى  -قالي أل حالالة تكالون عليهالا الالععوص  -االععاء بالالت وير  يجو 

جالالراءات التحقيالالق التالالي يطلالال   ويجالالو  للمالالععى عليالال  بالالالت وير   بهالالا إقباتالال كالالل مواضالالع الت ويالالر المالالععى بالال  وا 
  عالالالن التمسالالالك بالورقالالالة المطعالالالون قيهالالالابة ولالالال   - عليهالالالاأل حالالالال كالالالان قالالالي  -طلالال  وقالالالغ سالالالير التحقيالالالق قيالالال  

 .مععي الت وير  لك لمصلحة مشروعةالورقة أو حةظها إ ا طل   بضبطوللمحكمة قي ه ه الحال أن تومر 
 

 ( : 515المادة الحادية والخمسون بعد المائة ) 
المبلغالة  صالورتهاالت وير أن يسلم إلى إعارك المحكمة الورقة المطعون قيها إن كاةت تحت يالعه أو  مععي على
ن كاةالالالت الورقالالالة تحالالالت يالالالع ال صالالالم قللقاضالالالي بعالالالع اطمعالالال  علالالالى   إليالالال   أن يكلةالالال  قالالالورال بتسالالالليمها  االسالالالتععاءوا 

ور عليهالالا ُعالالعت غيالالر وتعالال ر علالالى المحكمالالة العقالال الورقالالةإلالالى إعارك المحكمالالة  قالالإ ا امتةالالع ال صالالم عالالن تسالالليم 
 إجراء قي شوةها إن أمكن قيما بعع. ألموجوعك   وال يمةع  لك من ات ا  

 

 ( : 512المادة الثانية والخمسون بعد المائة ) 
بصالالالحة  المحكمالالالة  ولالالالم تالالالغ  وقالالائع الالالالععوص ومسالالالتةعاتها القتةالالاع ععالالالاء بالالالت وير مةتجالالالال قالالالي الةالال اعاال كالالان إ ا

 .جو أمرت بالتحقيقمةت تقريره  ورأت أن إجراء التحقيق ال ل طلب  الطاعن قي الورقة أو ت ويرها
 

 ( : 514المادة الثالثة والخمسون بعد المائة ) 
أن ترسالاللها مالالالع صالالالور المحاضالالر المتعلقالالالة بهالالالا إلالالى الجهالالالة الم تصالالالة  المحكمالالالةقبالالت ت ويالالالر الورقالالة قعلالالالى  إ ا

 .الج ائية الم مة اإلجراءاتالت ا  
 

 ( : 513الرابعة والخمسون بعد المائة ) المادة 
حالتهالا أو مالن  مالنأن تحكم باستبعاع أل ورقة إ ا ظهالر لهالا  -عََّع أمامها بالت وير ولو لم يُ  - للمحكمة يجو 

   التالالي تشالالتب  قالالي صالالحتها بالورقالالةظالالروغ الالالععوص أةهالالا مالال ورك أو مشالالتب  قيهالالا. وللمحكمالالة كالال لك عالالعم األ الال  
 والقرائن التي استباةت مةها  لك. الظروغلمحكمة أن تبين قي حكمها وقي ه ه األحوال يج  على ا

 

 ( : 511المادة الخامسة والخمسون بعد المائة ) 
بورقالالة مالال ورك أن ي اصالالم مالالن بيالالعه هالال ه الورقالالة ومالالن يسالالتةيع مةهالالا لسالالماع  عليالال لمالالن ي شالالى االحتجالالاج  يجالالو 
  وتراعالي المحكمالة قالي تحقيالق  لرقالع الالععوص بصالحيةة وققالال ل جالراءات المعتالاعك. ويكالون  لالك بت ويرهالاالحكم 

 الععوص القواعع واإلجراءات السالغ  كرها. ه ه
 

 

 ( : 516المادة السادسة والخمسون بعد المائة ) 
الالالععوص أو مةاقشالالة ال صالالوم أو الشالالهوع لتكالالون مسالالتةعال  وقالالائعللقاضالالي أن يسالالتةتج قريةالالة أو أكقالالر مالالن  يجالالو 

 .اقتةاع  بقبوت الحق إلصعار الحكمن بهما معال كول قبت لعي  ليُ  ةاقصال لحكم  أو ليكمل بها عليمل 
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 ( : 517المادة السابعة والخمسون بعد المائة ) 
 .تةقع القريةة قيمتها قي اإلقبات  وحيةئ  القريةة التي استةتجها القاضي ي الغمن ال صوم أن يقبت ما  لكل

 

 ( : 518المادة الثامنة والخمسون بعد المائة ) 
 العك  . إقباتويجو  لل صم   ائ  ل  عةع المةا عة قي الملكيةقريةة بسيطة على ملكية الح المةقول حيا ك

 

 ( : 519المائة ) المادة التاسعة والخمسون بعد 
صالالالعار الحكالالالم إلالالالى جلسالالالة أ الالالرص ت إأجلالالالتمالالالت المراقعالالالة قالالالي الالالالععوص  قضالالالت المحكمالالالة قيهالالالا قالالالورال  أو  متالالالى

 .ق بالحكمالةطتحععها  مع إقهام ال صوم بقةل با  المراقعة وموعع 
 

 ( : 561المادة الستون بعد المائة ) 
)القاةيالة والسالتين بعالع المائالة(  المالاعكوباسالتقةاء مالا ورع قالي   قتكون المعاولة قي األحكالام سالريةتععع القضاك  إ ا

 .غير القضاك ال ين سمعوا المراقعة المعاولةمن ه ا الةظام   ال يجو  أن يشترك قي 
 

 ( : 565المادة الحادية والستون بعد المائة ) 
 .اآل ر صم للمحكمالة أقةالاء المعاولة أن تسمع توضيحات من أحع ال صوم إال بحضور ال يجالو  ال

 

 ( : 562المادة الثانية والستون بعد المائة ) 
 رأيهالايصالعر الحكالم باإلجمالاع أو بوغلبيالة اآلراء  وعلالى األقليالة أن تسالجل قمن القضالاك   عععةظالر القضية  إ ا

قالي الضالبط  قالإن لالم  األقليالةأوالل قي ضبط القضية  وعلى األكقرية أن توض  وجهة ةظرها قي الرع على رأل 
رئي  المحكمالة أحالع قضالاتها لتالرجي  أحالع اآلراء  يكلغقتتواقر األغلبية أو تشعبت اآلراء إلى أكقر من رأيين  

 لالالك قيكلالالغ رئالالي  المجلالال  األعلالالى للقضالالاء أحالالع القضالالاك لهالال ا  تعالال رحتالالى تحصالالل األغلبيالالة قالالي الحكالالم  قالالإن 
 الشون.

 

 :(  564المادة الثالثة والستون بعد المائة ) 
ن الحكالالالم قالالالي ضالالالبط المراقعالالالة مسالالالبوقال يجالالال  تالالالعويقالالالي القضالالالية  الحكالالالمقةالالالل بالالالا  المراقعالالالة واالةتهالالالاء إلالالالى  بعالالالع

   قم يوقع علي  القاضي أو القضاك ال ين اشتركوا قي ةظر القضية .عليهاباألسبا  التي ُبة َي 
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 ( : 563المادة الرابعة والستون بعد المائة ) 
 نمالالع أسالالباب , ويجالال  أن يكالالون القضالالاك الالال ي مةطوقالال أو بالالتموك  بالالالحكم قالالي جلسالالة علةيالالة بالالتموك مةطوقالال  يةطالالق

  قإ ا حصل ألحعهم ماةع جا  تغيبال  إ ا كالان قالع وقالع علالى الحكالم الحكماشتركوا قي المعاولة حاضرين تموك 
 .الضبطالمعون قي 

 

 ( : 561المادة الخامسة والستون بعد المائة ) 
يجال  كمالا إقهالام ال صالوم بطالرق االعتالراض المقالررك ومواعيالعها.  - بالالحكمبعالع الةطالق  -المحكمالة علالى  يج 

إن صالالعر الحكالالم قالالي غيالالالر  -واألوصالالياء والةظالالار وممقلالالي األجهالالال ك الحكوميالالة وةحالالوهم ء األوليالالاعليهالالا إقهالالام 
القضالية  سالترقعبالون الحكالم واجال  االسالتئةاغ أو التالعقيق وأةهالا  -من يةوبالون عةال  أو بوقالل ممالا طلبالوا  مصلحة

 إلى محكمة االستئةاغ.
 

 ( : 566المادة السادسة والستون بعد المائة ) 
 ل مصالالالةحاويالالالال  صالالالكال  يومالالالال مالالالن تالالالاريخ الةطالالالق بالالالالحكم عشالالالرينتصالالالعر المحكمالالالة  الالالمل مالالالعك ال تتجالالالاو   -5

, وأسالالماء القضالالاك األيمالالانالالالععوص, والجالالوا , والالالعقوع الصالالحيحة, وشالالهاعك الشالالهوع بلةظهالالا وت كيتهالالا, وتحليالالغ 
, واسالالم المحكمالالة التالالي ةظالالرت الالالععوص الشالالهوعالالال ين اشالالتركوا قالالي الحكالالم, وأسالالماء ال صالالوم, ووكمئهالالم, وأسالالماء 

بالال , مالالع حالال غ الحشالالو  لةطالالقا, وتالالاريخ وةصالال  الحكالالمأمامهالالا, وعالالعع ضالالبط الالالععوص, وتالالاريخ ضالالبطها, وأسالالبا  
 قالالالم يوقالالالع عليالالال  وي تمالالال  القاضالالالي أو القضالالالاك الالالال ين اشالالالتركوا  الحكالالالم والجمالالالل المكالالالررك التالالالي ال تالالالوقير لهالالالا قالالالي 

 قي الحكم.
 قي سجل األحكام, ما لم يقرر المجل  األعلى للقضاء  مغ  لك.يسجل  أنكل حكم يج   -2
 ( من ه ه الماعك.1و مةصو  علي  قي الةقرك )يكون تسليم صورك صك الحكم قي معك ال تتجاو  ما ه -4
 

 ( : 567المادة السابعة والستون بعد المائة ) 
 قبالالالل الةطالالالق بالالالالحكم قيهالالالا  قل لةالالال  االسالالالتمرار قالالالي ةظرهالالالا  مالالالااةتهالالالت واليالالالالة القالالالالاضي بالةسالالالبة إلالالالى قضيالالالالة  إ ا

لالالعص سالاللة  بعالالع تالالموك مالالا تالالم ضالالبط  سالالابقال علالالى ال صالالوم  قالالإن كاةالالت  إجراءاتهالالامالالن الحالالع الالال ل اةتهالالت إليالال  
ن كان ما تم  بتوقيعموقعة  غيالر موقالع  ضالبط القاضي السابق على توقيعات المتراقعين والشهوع قيعتمعها  وا 

 من جعيع. تعاعمن المتراقعين أو أحعهم أو القاضي ولم يصع ق المتراقعون علي  قإن المراقعة 
 

 ( : 568والستون بعد المائة )  المادة الثامنة
ب الالالاتم المحكمالالالة بعالالالع أن يالالال يل بالصالالاليغة  -الالالال ل يكالالالون التةةيالالال  بموجبالالال   -الحكالالالم  يجالالال  أن ي الالالتم صالالالك -5

العمالالل علالى تةةيالال  هال ا الحكالالم األ الرص الحكوميالة  الالو ارات واألجهالال ك: )يطلالال  مالن جميالالع  التةةي يالة التاليالة
 ولو أعص إلى استعمال القوك الجبرية عن طريق الشرطة(. المتبعةبجميع الوسائل الةظامية 

ل  مصلحة قي تةةي ه  ومع  لك يجو  ت ويالع كالل  ل مصاللحة  ال لالحكم إال إلى ال صم  صكال يسلم  -2
 من الصيغة التةةي ية. مجرعكالحكم  صكبةس ة من 
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 ( : 569المادة التاسعة والستون بعد المائة ) 
 القاضالالي  و لالالك قالالي األحالالوال تقالالعيربالتةةيالال  المعجالالل, بكةالالالة أو بالالعوةها حسالال   مشالالموالل يجالال  أن يكالالون الحكالالم 

 اآلتية :
 المستعجلة . األموراألحكام الصاعرك قي  - أ

 ةةقالالالالالالالالالالالة  أو أجالالالالالالالالالالالرك رضالالالالالالالالالالالاع  أو سالالالالالالالالالالالكن  أو رميالالالالالالالالالالالة صالالالالالالالالالالالغير   بتقريالالالالالالالالالالالرإ ا كالالالالالالالالالالالان الحكالالالالالالالالالالالم صالالالالالالالالالالالاعرال  - 
  وجين .  أو امرأك إلى محرمها  أو تةريق بين  تسليم  إلى حاضة أو

 و عامل  أو مرضع  أو حاضن.ةع  أصاإ ا كان الحكم صاعرال بوعاء أجرك  اعم  أو  - ج
 

 ( : 571المادة السبعون بعد المائة ) 
 -االعتالراض علالى الحكالم قالع تقضالي بةقضال   أسالبا متالى رأت أن  -للمحكمة المرقوع إليها االعتالراض  يجو 

 مة  وقوع ضرر جسيم. ي شىأن تومر بوقغ التةةي  المعجل إ ا كان 

 ( : 575المادة الحادية والسبعون بعد المائة ) 
 تصالالحي  مالالا قالالع يقالالع  -علالالى طلالال  أحالالع ال صالالوم أو مالالن تلقالالاء ةةسالالها  بةالالاءل بقالالرار تصالالعره  -المحكمالالة  تتالالولى
هالالال ا التصالالالحي  علالالالى ةسالالال ة الحكالالالم  صجالالالر ويُ  ماعيالالالة بحتالالالة كتابيالالالة أو حسالالالابية. أ طالالالاءالحكالالالم مالالالن  صالالالكقالالالي 

 قي ضبط القضية. القرارالمحكمة التي أصعرت , بعع تعوين  )أو قضاك( ويوقع  قاضي  األصلية
 

 ( : 572المادة الثانية والسبعون بعد المائة ) 
االعتراض على  لك مع االعتراض على الحكالم ةةسال . أمالا القالرار الال ل  قيكونرقضت المحكمة التصحي   إ ا

 يجو  االعتراض علي  على استقمل بطرق االعتراض الجائ ك.  قبالتصحييصعر 
 

 ( : 574المادة الثالثة والسبعون بعد المائة ) 
مالالن المحكمالالة التالالي أصالالعرت  تةسالاليره   يطلبالالواجالالا  لل صالالوم أن  وقالالع قالالي مةطالالوق الحكالالم غمالالوض أو لالالب   إ ا
 يكون  لك بصحيةة وققال ل جراءات المعتاعك لرقع الععوص.و 
 

 ( : 573المادة الرابعة والسبعون بعد المائة ) 
وي تمهالالا قاضالالي )أو قضالالاك( المحكمالالة  ويوقعهالالاالحكالالم الصالالاعر بالتةسالالير علالالى ةسالال ة الحكالالم األصالاللية   يالالعون

 األصالالالاللي  ويسالالالالرل عليالالالال  مالالالالا يسالالالالرل علالالالالى هالالالال ا الحكالالالالم  للحكالالالالمالتالالالالي أصالالالالعرت الحكالالالالم. ويعالالالالع التةسالالالالير متممالالالالال 
 من القواعع ال اصة بطرق االعتراض.

 ( : 571مادة الخامسة والسبعون بعد المائة ) ال
إ ا أغةلت المحكمة الحكم قي بعض الطلبات الموضوعية الم كورك  قلصاح  الشون أن يطل  مالن المحكمالة 

 أن تكلغ  صم  بالحضور أمامها وققال ل جراءات المعتاعك لةظر ه ا الطل   والحكم قي .
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 ( : 576المادة السادسة والسبعون بعد المائة ) 
 والةقض  والتما  إعاعك الةظر.  االعتراض على األحكام هي االستئةاغ طرق

 

 ( : 577ة والسبعون بعد المائة ) المادة السابع
مالالا لالالم يالالة  الةظالالام    أو مالالن لالالم يقالالض لالال  بكالالل طلباتالال  عليالال يجالالو  أن يعتالالرض علالالى الحكالالم إال المحكالالوم  ال

 على غير  لك.
 

 ( : 578المادة الثامنة والسبعون بعد المائة ) 
 علالالى األحكالالام التالالي تصالالعر قبالالل الةصالالل قالالي الالالععوص وال تةتهالالي بهالالا ال صالالومة كلهالالا  االعتالالراضال يجالالو   -5
 الصالالاعربعضالالها إال مالالع االعتالالراض علالالى الحكالالم الصالالاعر قالالي الموضالالوع  ويجالالو  االعتالالراض علالالى الحكالالم  أو

واألحكالالالام الصالالالاعرك بعالالالعم  الجبالالالرلبوقالالغ الالالالععوص وعلالالالى األحكالالالام الوقتيالالالة والمسالالالتعجلة واألحكالالالام القابلالالالة للتةةيالالال  
 اال تصا  قبل الحكم قي الموضوع.

 علالالالالالالى األحكالالالالالالام الوقتيالالالالالالة والمسالالالالالالتعجلة واألحكالالالالالالام القابلالالالالالالة للتةةيالالالالالال  الجبالالالالالالرل  االعتالالالالالالراضال يترتالالالالالال  علالالالالالالى  -2
 .تةةي هاوقغ 

 ( : 579بعد المائة ) المادة التاسعة والسبعون 
 عليالال  وأ الال  توقيعالال   المحكالالومالحكالالم إلالالى  صالالكيبالالعأ موعالالع االعتالالراض علالالى الحكالالم مالالن تالالاريخ تسالالليم صالالورك  -5

الحكالم قتالالوعع  صالكلالم يحضالالر لتساللم صالورك  قالإنقالي الضالبط  أو مالن التالاريخ المحالعع لتسالاللمها إن لالم يحضالر  
عع اإليعاع ال ل يالتم وققالال لال لك بعايالة للموعالع قي الضبط  وي  لكقي ملغ الععوص قي التاريخ ةةس  مع إقبات 

الحكالالم. ويبالالعأ موعالالع االعتالالراض علالالى الحكالالم الغيالالابي أو الحكالالم الصالالاعر تالالعقيقال أمالالام  علالالىالمقالالرر لمعتالالراض 
 العليا من تاريخ تبليغ  إلى الش   المحكوم علي  أو وكيل .  المحكمة

 صالكلتساللم صالورك  للمحكمالةإ ا كان المحكوم علي  سجيةال أو موقوقال قعلى الجهة المسمولة عةال  إحضالاره  -2
 .المعك المحععك لتقعيم االعتراض قي اعتراض الحكم  مل المعك المحععك لتسلمها وك لك إحضاره لتقعيم 

 

 ( : 581المادة الثمانون بعد المائة ) 
كالالالان يباشالالالر  مالالالنبمالالالوت المعتالالالرض  أو بةقالالالع أهليتالالال  للتقاضالالالي  أو بالالال وال صالالالةة يقالالالغ سالالالريان مالالالعك االعتالالالراض 

 أو ي ول العارض. يمقلهمال صومة عة . ويستمر الوقغ حتى إبمغ الحكم إلى الورقة أو َمْن 
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 ( : 585المادة الحادية والثمانون بعد المائة ) 
 ظالالالر االعتالالالراض أن تقتصالالالر اال تصالالالا  وجالالال  علالالالى المحكمالالالة التالالالي تة لم الةتالالال اعتالالالرض علالالالى الحكالالالم  إ ا

 على بح  اال تصا .
 

 ( : 582المادة الثانية والثمانون بعد المائة ) 
إلغالالاء جميالالع القالالرارات واإلجالالراءات المحقالالة للحكالالم المةقالالوض متالالى كالالان  لالالك الحكالالم  الحكالالمعلالالى ةقالالض  يترتالال 
 لها. أساسال 

 

 ( : 584المادة الثالثة والثمانون بعد المائة ) 
 إال قي ج ء مة   بقي ةاق ال قي أج ائ  األ رص ما لم تكن التج ئة غير ممكةة. يةقضكان الحكم لم  إ ا

 

 ( : 583المادة الرابعة والثمانون بعد المائة ) 
  مالا لالم األولالىالعرجالة  محالاكمالقواعع واإلجالراءات المقالررك أمالام  العلياعلى محاكم االستئةاغ والمحكمة  تسرل

 ية  ه ا الةظام على غير  لك.
 

 

 ( : 581المادة الخامسة والثمانون بعد المائة ) 
لمستئةاغ, باستقةاء األحكام قي الالععاوص اليساليرك  قابلةجميع األحكام الصاعرك من محاكم العرجة األولى  -5

 .للقضاءالتي يحععها المجل  األعلى 
 من محكمة االستئةاغ. بتعقيقهايحعع المجل  األعلى للقضاء األحكام التي يكتةى  -2
 االكتةالالالاء - لمعتالالالراض الالالمل المالالالعك المقالالالررك ةظامالالالال  -للمحكالالالوم عليالالال  بحكالالالم قابالالالل لمسالالالتئةاغ أن يطلالالال   -4

ما لم يطل  الطرغ اآل ر االسالتئةاغ. وقالي جميالع   أمامهابطل  التعقيق من محكمة االستئةاغ عون التراقع 
 مراقعة إ ا رأت  لك. لمحكمة االستئةاغ ةظر الععوص األحوال يجو 

يطلالالال   ولالالالمكالالالان المحكالالالوم عليالالال  ةالالالاظر وقالالالغ  أو وصالالاليال  أو وليالالالال  أو ممقالالالل جهالالالة حكوميالالالة وةحالالالوه   إ ا -3
المقالالررك ةظامالالال  أو كالالان  المالالعكاالسالالتئةاغ أو طلالال  االسالالتئةاغ أو التالالعقيق ولالالم يقالالعم مالال كرك االعتالالراض  الالمل 

 لتعقيقالال  و قعلالالى المحكمالالة أن ترقالالع الحكالالم إلالالى محكمالالة االسالالتئةاغ  بالالالحكمالمحكالالوم عليالال  غائبالالال وتعالال ر تبليغالال  
 مهما كان موضوع الحكم, وال يشمل  لك ما يوتي :

القاصالرين ومالن قالي حكمهالم مالن المحكمالة الم تصالة  أموالالقرار الصاعر على الهيئة العامة للوالية على  - أ
 مةة ال لحكم ةهائي سابق .

 يكالالن  أحالالع األشالال ا  لمصالاللحة شالال   آ الالر  أو ورقتالال   مالالا لالالم مبلالالط أوععالالقالالي شالالون الحكالالم الصالالاعر  - 
 للموعع  أو َمْن يمقل   معارضة قي  لك.

 

 ( : 586المادة السادسة والثمانون بعد المائة ) 
 ال تقبل الطلبات الجعيعك قي االستئةاغ  وتحكم المحكمة من تلقاء ةةسها بععم قبولها.
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 ( :  587المادة السابعة والثمانون بعد المائة ) 
 المسالالائلاالسالالتئةاغ أو التالالعقيق قمقالالون يومالالال  ويسالالتقةى مالالن  لالالك األحكالالام الصالالاعرك قالالي  بطلالال االعتالالراض  مالالعك

سالالقط حقالال  قالالي طلالال   المالالعتينالمسالالتعجلة قتكالالون عشالالرك أيالالام. قالالإ ا لالالم يقالالعم المعتالالرض اعتراضالال   الالمل هالالاتين 
حالالالالق المعتالالالرض عةالالالالع اةتهالالالالاء مالالالالعك  بسالالالالقوطلالالالالى الالالالعائرك الم تصالالالالة تالالالالعوين محضالالالر االسالالالتئةاغ أو التالالالالعقيق  وع

الحكم وسجل  بون الحكم قالع اكتسال  القطعيالة  و لالك عون  صكوالتهميش على   االعتراض قي ضبط القضية
 .( من الماعك )ال امسة والقماةين بعع المائة( من ه ا الةظام3) الةقركاإل مل بحكم 

 

 ( : 588بعد المائة )  المادة الثامنة والثمانون
يحصل االعتراض بطل  االسالتئةاغ أو التالعقيق, بمال كرك تالوعع لالعص إعارك المحكمالة التالي أصالعرت الحكالم,  -5

عليهالالالا االعتالالالراض,  ُبة الالاليَ مشالالالتملة علالالالى بيالالالان الحكالالالم المعتالالالرض عليالالال , ورقمالالال , وتاري الالال , واألسالالالبا  التالالالي 
 وطلبات المعترض, وتوقيع , وتاريخ إيعاع م كرك االعتراض.

تقيع إعارك المحكمة م كرك االعتالراض قالي يالوم إيالعاعها قالي السالجل ال الا  بال لك  وتحالال قالورال إلالى الالعائرك  -2
 التي أصعرت الحكم.

 

 ( :  589المادة التاسعة والثمانون بعد المائة ) 
 بعالالع اطالالمع الالالعائرك التالالي أصالالعرت الحكالالم المعتالالرض عليالال  علالالى مالال كرك االعتالالراض  يجالالو  لهالالا أن تعيالالع الةظالالر 
قي الحكم من ةاحية الوجوه التي ُبة َي عليها االعتراض من غير مراقعة, مالا لالم يظهالر مقالتضا لهالا. وعليهالا أن 
تمكالالالع حكمهالالالا أو تععللالالالال  حسالالال  مالالالا يظهالالالر لهالالالا, قالالالإ ا أكالالالعت حكمهالالالا رقعتالالال  مالالالع صالالالورك ضالالالبط القضالالالية ومالالال كرك 

م المعالعَّل لل صالوم  وتسالرل عليال  االعتراض وجميع األوراق إلى محكمة االستئةاغ. أما إن ععَّلت  قيبلالط الحكال
 ه ه الحالة اإلجراءات المعتاعك. قي

 

 ( : 591المادة التسعون بعد المائة ) 
تحعع محكمة االستئةاغ جلسة للةظر قالي طلال  االسالتئةاغ أو طلال  التالعقيق إ ا رأت الةظالر قيال  مراقعالة   -5

قالالإن لالالم يحضالالر المسالالتوةغ أو مالالن طلالال  التالالعقيق بعالالع إبمغالال  بموعالالع الجلسالالة  ومضالالى سالالتون يومالالال ولالالم يطلالال  
 قوط حقالالالال  السالالالالير قالالالالي الالالالالععوص  أو لالالالالم يحضالالالالر بعالالالالع السالالالالير قيهالالالالا و قالالالالتحكم المحكمالالالالة مالالالالن تلقالالالالاء ةةسالالالالها بسالالالال

( مالالن المالالاعك )ال امسالالة والقمالالاةين بعالالع المائالالة( 3قالالي االسالالتئةاغ أو التالالعقيق  و لالالك عون اإل الالمل بحكالالم الةقالالرك )
 من ه ا الةظام.

تةظالر محكمالة االسالتئةاغ قالي طلال  االسالتئةاغ أو طلال  التالعقيق, اسالتةاعال إلالى مالا قالي الملالغ مالالن األوراق  -2
وما يقعم  ال صالوم إليهالا مالن عقالوع أو بيةالات جعيالعك لتوييالع أسالبا  اعتراضالهم المقالعم قالي المال كرك. وتحكالم بعالع 

 بتوييالالع الحكالالم  -  مراقعالالة إ ا رأت الةظالالر قيالال -سالالماع أقالالوال ال صالالوم قالالي طلالال  االسالالتئةاغ أو طلالال  التالالعقيق 
 أو ةقض  كليال أو ج ئيال وتحكم قيما ُةقض.
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 ( : 595المادة الحادية والتسعون بعد المائة ) 
إ ا وجالالعت محكمالالة االسالالتئةاغ أن مةطالالوق الحكالالم قالالي القضالالايا التالالي يالالتم تالالعقيقها عون مراقعالالة مواققالالال مالالن حيالال  

 ع يكالالالون لهالالالا مالالالن ملحوظالالالات ال تقتضالالالي ةقالالالض الحكالالالم  ةتيجتالال  ألصالالالول  الشالالالرعية و أيعتالالال   مالالالع التوجيالالال  بمالالالا قالال
 وا  ا ةقضت الحكم كلي ا أو ج ئي ا و قعليها أن تحكم قيما ةقض بعع سماع أقوال ال صوم.

 

 ( : 592المادة الثانية والتسعون بعد المائة ) 
بقبالول عقالع إ ا حكمت محكمة االسالتئةاغ بإلغالاء حكالم محكمالة العرجالة األولالى الصالاعر بعالعم اال تصالا   أو 

قرعي ترت  علي  مةع السير قي الععوص  وج  عليهالا أن تعيالع القضالية إلالى المحكمالة التالي أصالعرت الحكالم و 
 للةظر قي موضوعها .

 

 ( : 594المادة الثالثة والتسعون بعد المائة ) 
رارات التالي تصالعرها أو تميالعها للمحكوم علي  االعتراض بطل  الةقض أمام المحكمة العليالا علالى األحكالام والقال

 محاكم االستئةاغ  متى كان محل االعتراض على الحكم ما يلي :
 م الةة أحكام الشريعة اإلسممية وما يصعره ولي األمر من أةظمة ال تتعارض معها.  -1
 صعور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيمل سليمال طبقال لما ُة  علي  ةظامال . -2
 ن محكمة أو عائرك غير م تصة.صعور الحكم م -1
 ال طو قي تكييغ الواقعة   أو وصةها وصةال غير سليم . -3
 

 ( : 593المادة الرابعة والتسعون بعد المائة ) 
المسالالالائل المسالالالتعجلة  قالالالياألحكالالالام الصالالالاعرك   لالالالكاالعتالالالراض بطلالالال  الالالالةقض قمقالالالون يومالالالال, ويسالالالتقةى مالالالن  مالالالعك

المالالالعتين سالالالقط حقالالال  قالالالي طلالالال   هالالالاتينقتكالالالون  مسالالالة عشالالالر يومالالالال. قالالالإ ا لالالالم يالالالوعع المعتالالالرض اعتراضالالال   الالالمل 
 .الةقض

 

 ( : 591المادة الخامسة والتسعون بعد المائة ) 
 محكمالالالة االسالالالتئةاغ التالالالي أصالالالعرت الحكالالالم  إعاركاالعتالالالراض بطلالالال  الالالالةقض, بمالالال كرك تالالالوعع لالالالعص  يحصالالالل  -1

البياةالالات المتعلقالالة بوسالالماء ال صالالوم, وعةالالوان كالالل مالالةهم,  علالالى  أن تشالالتمل مالال كرك االعتالالراض أو أيعتالال . ويجالال
وبيالالان الحكالالم المعتالالرض عليالال , ورقمالال , وتاري الال , واألسالالبا  التالالي ُبة الالَي عليهالالا االعتالالراض, وطلبالالات المعتالالرض, 

 , وتاريخ إيعاع م كرك االعتراض.وتوقيع 
إيالعاعها قالي السالجل ال الا  بال لك  وترقعهالا مالع  يالومض قالي إعارك محكمة االسالتئةاغ مال كرك االعتالرا تقيع  -2

العليا  المل مالعك ال ت يالع علالى قمقالة أيالام مالن تالاريخ اةتهالاء  المحكمةصورك ضبط القضية وجميع األوراق إلى 
 معك االعتراض .
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 ( : 596المادة السادسة والتسعون بعد المائة ) 
وقالالغ تةةيالال  الحكالالم  مالالا لالالم يالالة  الةظالالام علالالى  الالمغ  لالالك   العليالالايترتالال  علالالى االعتالالراض لالالعص المحكمالالة  ال

 شالالى مالالن التةةيالال  ا إ ا ُطلالال   لالالك قالالي مالال كرك االعتالالراض وكالالان يُ الحكالالم ممقت الال تةةيالال أن تالالومر بوقالالغ  وللمحكمالالة
غالالالارم  كةيالاللعةالالالعما تالالومر بوقالالالغ التةةيالال  أن توجالال  تقالالالعيم ضالالالمان  أو  ولهالالايتعالال ر تعاركالال    جسالاليموقالالوع ضالالرر 

 تراه كةيم بحةظ حق المعترض علي .  مليء  أو تومر بما
 

 ( : 597المادة السابعة والتسعون بعد المائة ) 
 ( 1عليهالالا قالالي الةقالالرك ) المةصالالو المحكمالالة العليالالا الشالالروط الشالالكلية قالالي االعتالالراض, المتعلقالالة بالبياةالالات  تةظالالر
لال  حالق طلال  الالةقض     ومالا إ ا كالان صالاعرال ممالنالةظالام الماعك )ال امسة والتسالعين بعالع المائالة( مالن هال ا من

شالكمل . قالإ ا كالان االعتالراض غيالر مقبالول مالن حيال  الشالكل, قتصالعر  قبولال قم تقالرر قبالول االعتالراض أو عالعم 
 . ب لكقرارال مستقمل 

 

 ( : 598المادة الثامنة والتسعون بعد المائة ) 
 الملالالالغ  قالالاليقتةصالالالل قالالالي موضالالالوع االعتالالالراض اسالالالتةاعال إلالالالى مالالالا  العليالالالا االعتالالالراض شالالالكمل, المحكمالالالةقبلالالالت  إ ا

ُبة الَي عليهالا االعتالراض أيالعت الحكالم   التاليمن األوراق  عون أن تتةاول وقائع القضية. قإن لم تقتةالع باألسالبا  
ال ةقضالالالالت الحكالالالالم كلالالالال  أو بعضالالالال    مالالالالع  كالالالالر المسالالالالتةع  وتعيالالالالع القضالالالالية إلالالالالى المحكمالالالالة  - الحالالالالالبحسالالالال   -وا 
وكالالالان  -الالالالةقض للمالالرك القاةيالالالة  كالالان قالالالإن مالالن غيالالالر مالالن ةظرهالالالا. جعيالالالع مالالالنالتالالي أصالالالعرت الحكالالم لالالالتحكم قيهالالا 

 ةهائيال. حكمهاويكون   قي الموضوع تحكموج  عليها أن  - للحكمالموضوع بحالت  صالحال 
 

 ( : 599المادة التاسعة والتسعون بعد المائة ) 
لالم يكالن السالب  متعلقالال بالةظالام  مالاقالي مال كرك االعتالراض   يجو  التمسك أمام المحكمالة العليالا بسالب  لالم يالرع ال

 العام و قتو   ب  المحكمة من تلقاء ةةسها.
 

 ( : 211المادة المائتين ) 
 يحق أللٍّ من ال صوم أن يلتم  إعاعك الةظر قي األحكام الةهائية قي األحوال اآلتية:  -1

مالالن  - علالالى شالالهاعك قضالالي ُبة الاليَ علالالى أوراق ظهالالر بعالالع الحكالالم ت ويرهالالا  أو  ُبة الاليَ إ ا كالالان الحكالالم قالالع  -أ 
  بوةها شهاعك  ور. - الجهة الم تصة بعع الحكم

إ ا حصالالل الملالالتم  بعالالع الحكالالم علالالى أوراق قاطعالالة قالالي الالالععوص كالالان قالالع تعالال ر عليالال  إبرا هالالا قبالالل  - 
 الحكم. 

 إ ا وقع من ال صم غش من شوة  التوقير قي الحكم.  -ج 
 ا قضى الحكم بشيء لم يطلب  ال صوم أو قضى بوكقر مما طلبوه. إ  -ع 
 إ ا كان مةطوق الحكم يةاقض بعض  بعضال. -هال
 إ ا كان الحكم غيابيال.  -و 
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 إ ا صعر الحكم على من لم يكن ممقمل تمقيمل صحيحال قي الععوص.  -  
الالالععوص أن يلالالتم  إعالالاعك الةظالالر قالالي يحالالق لمالالن يعالالع الحكالالم حجالالة عليالال  ولالالم يكالالن قالالع أع الالل أو تالالع ل قالالي  -2

 األحكام الةهائية.
 

 ( : 215المادة األولى بعد المائتين ) 
يومال, تبعأ من اليوم ال ل يقبت قي  علالم الملالتم  بت ويالر األوراق أو القضالاء  قمقونالتما  إعاعك الةظر  معك
)المالالائتين( مالالن هالال ا ن المالالاعك الشالالهاعك  ور أو ظهالالرت قيالال  األوراق المةصالالو  عليهالالا قالالي الةقالالرك )   ( مالال بالالون

 عليهالالالا قالالالي الةقالالالرات ) ع  هالالالال  و     (  المةصالالالو قالالالي الحالالالاالت  الموعالالالعأو ظهالالالر قيالالال  الغالالالش  ويبالالالعأ  الةظالالالام
( مالن المالاعك 2ويبالعأ الموعالع بالةسالبة إلالى الةقالرك ) الحكالم مالن وقالت إبالمغ  )المائتين( من هال ا الةظالاممن الماعك 

 . بالحكملم من تاريخ الع )المائتين( من ه ا الةظام
 

 ( : 212المادة الثانية بعد المائتين ) 
أن تشالالالتمل  ويجالالال يرقالالالع االلتمالالالا  بإعالالالاعك الةظالالالر بصالالالحيةة تالالالوعع لالالالعص المحكمالالالة التالالالي أصالالالعرت الحكالالالم   -5

االلتمالا   وتقيالع إعارك المحكمالة  وأسالبا الصحيةة على بيان الحكم الملتم  إعاعك الةظالر قيال  ورقمال  وتاري ال  
ن كان الحكم مميعال من المحكمة العليالا أو مالن محكمالة ب لكالصحيةة قي يوم إيعاعها قي السجل ال ا   . وا 

التي أصعرت الحكم صحيةة التمالا  إعالاعك الةظالر إلالى المحكمالة التالي أيالعت الحكالم  المحكمةاالستئةاغ قترقع 
عالعم قبولال    قالإن  أوأن تعالع قالرارال بقبالول االلتمالا   -س  األحوال بح -قي االلتما . وعلى المحكمة  للةظر

ن لالالم تقبلالال ,  أطالالراغقبلتالال  قتةظالالر قالالي الالالععوص المحكمالالة التالالي أصالالعرت الحكالالم  وعليهالالا إبالالمغ  الالالععوص بالال لك. وا 
 المقالالالالررك لمعتالالالالراض, مالالالالا لالالالالم يكالالالالن القالالالالرار صالالالالاعرال  ل جالالالالراءاتقللملالالالالتم  االعتالالالالراض علالالالالى عالالالالعم القبالالالالول وققالالالالال 

 ة العليا.من المحكم
االلتمالا  أن تالومر  تةظالرال يترت  على رقع االلتما  وقغ تةةي  الحكم  ومع  لالك يجالو  للمحكمالة التالي  -2

يتعالال ر تعاركالال . وللمحكمالالة عةالالعما  جسالاليمبوقالالغ التةةيالال  متالالى طلالال   لالالك  وكالالان ي شالالى مالالن التةةيالال  وقالالوع ضالالرر 
ر بما تراه كةاليمل بحةالظ حالق المعتالرض مليء  أو توم غارمتومر بوقغ التةةي  أن توج  تقعيم ضمان أو كةيل 

 علي .
 

 ( : 214المادة الثالثة بعد المائتين ) 
يجالو   -بةاءل على التما  إعاعك الةظالر  -المحكمة العليا  غيرالتي تصعر قي موضوع الععوص من  األحكام

 أو بطل  ةقضها بحس  األحوال. استئةاقهااالعتراض عليها بطل  
 

 ( : 213المائتين ) المادة الرابعة بعد 

برقالالالض االلتمالالالا   والحكالالم الالال ل يصالالعر قالالي موضالالوع الالالععوص بعالالع قبولالال   ال يجالالو   يصالالالعرالقالالرار الالال ل  -1
 على أل  مةهما بالتما  إعاعك الةظر.  االعتراض

   ممالالا هالالو مةصالالو  عليالال  التمالالا  إعالالاعك الةظالالر مالالرك أ الالرص ألسالالبا  لالالم يسالالبق ةظرهالالا ال صالالومألل مالالن  -2

 )المائتين( من ه ا الةظام.قي الماعك 
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 ( : 211المادة الخامسة بعد المائتين ) 

عليهالالا قالالوات  ي شالالىالمحكمالالالة الم تصالالالة بةظالالالر الموضالالوع بصالالةة ممقتالالة قالالي المسالالائل المسالالتعجلة التالالي  تحكالالالم
سواء رقالع طلال  الحكالم بالاإلجراء   الععوصالوقت والمتعلقة بالمةا عة ةةسها  وال يمقر ه ا الحكم على موضوع 

 الممقت مباشرك أو تبعال للععوص األصلية.
 

 ( : 216المادة السادسة بعد المائتين ) 

 : يوتيالععاوص المستعجلة ما  تشمل
 ععوص المعايةة إلقبات الحالة. - أ

 ععوص المةع من السةر. -ب
 ععوص مةع التعرض للحيا ك  وععوص استرعاعها. - ج
 ععوص وقغ األعمال الجعيعك. - د
 ععوص طل  الحراسة. -هـ
 الععوص المتعلقة بوجرك األجير اليومية. - و
 الععاوص األ رص التي يعطيها الةظام صةة االستعجال. - ز

 

 ( : 217المادة السابعة بعد المائتين ) 

لضالالرورك القصالالوص حالالالة ا قالاليموعالالع الحضالالور قالالي الالالععاوص المسالالتعجلة أربعالالال وعشالالرين سالالاعة  ويجالالو   يكالالون
 ةق  ه ا الموعع بومر من المحكمة .

 

 ( : 218المادة الثامنة بعد المائتين ) 

  أن يقالالعم إلالالالى المحكمالالة الم تصالالالة مباشالالالركمالالعع بحالالالق علالالى آ الالالر أقةالالاء ةظالالالر الالالععوص  أو قبالالالل تقالالعيمها  لكالالل
بالموضوع ععوص مستعجلة لمةالع  صالم  مالن السالةر, وعلالى القاضالي أن يصالعر أمالرال بالالمةع إ ا قامالت أسالبا  

أمالالالر متوقالالالع وبوةالالال  يعالالالرض حالالالق المالالالععي لل طالالالر أو يالالالم ر أعاءه   عليالالال تالالالععو إلالالالى الظالالالن أن سالالالةر المالالالععى 
 ععى عليالالال  متالالالى ظهالالالر أن المالالالععي غيالالالر محالالالق يحالالالععه القاضالالالي لتعالالالويض المالالال توميةالالالال ويشالالالترط تقالالالعيم المالالالععي 

 لتالو يرهبالتعويض مع الحكم قي الموضوع ويقعر حس  ما لحق المععى علي  مالن أضالرار  ويحكمقي ععواه  
 عن السةر.

 

 ( : 219المادة التاسعة بعد المائتين ) 

عالالرض المحكمالالة الم تصالالة بالموضالالوع بالالععوص مسالالتعجلة لمةالالع الت إلالالىلكالالل صالالاح  حالالق ظالالاهر أن يتقالالعم  -1
  بمسالوغات القاضي أن يصعر أمرال بمةع التعرض أو باسترعاع الحيا ك إ ا اقتةالع  وعلىلحيا ت  أو السترعاعها  

أن يتقالعم إلالى القضالاء  الحالقوال يمقر ه ا األمر على أصل الحق وال يكون عليمل علي   ولمن يةا ع قي أصالل 
 وقق أحكام ه ا الةظام.
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الال يجالالو  أن يجمالالع المالالععي قالالي ععالالوص الحيالالا ك بيةهالالا وبالالين المطالبالالة بالالالحق  -2    سالالقط اععالالامه بالحيالالا ك وا 
 إلالالالى الحالالالق  وال تقبالالالل ععالالالواه بالالالالحق قبالالالل الةصالالالل  باالسالالالتةاعوال يجالالالو  أن يالالالعقع المالالالععى عليالالال  ععالالالوص الحيالالالا ك 

 .الحيا ك ل صم   ا ت لى بالةعل عنيصعر قيها  إال إ ال لقي ععوص الحيا ك وتةةي  الحكم 
 

 ( : 251المادة العاشرة بعد المائتين ) 

بغيالالر حالالق أن يتقالالعم إلالالى المحكمالالة الم تصالالة بالموضالالوع بالالععوص مسالالتعجلة  تقالالاملمالالن يضالالار مالالن أعمالالال  يجالو 
بالالمةع  األمالر  وال يالمقر هال ا بمسوغات  وعلى القاضي أن يصعر أمرال بالمةع إ ا اقتةع الجعيعك لوقغ األعمال 

 وقق أحكام ه ا الةظام. القضاءعلى أصل الحق وال يكون عليمل علي    ولمن يةا ع قي  أن يتقعم إلى 
 

 ( : 255المادة الحادية عشرة بعد المائتين ) 

ال ل يقوم قالي شالوة   العقارععوص طل  الحراسة إلى المحكمة الم تصة بةظر الموضوع قي المةقول أو  ترقع
 إ ا كالالالان صالالالاح  المصالالاللحة قالالالي المةقالالالول  بالحراسالالالةيالالال  غيالالالر قابالالالت  وللقاضالالالي أن يالالالومر ةالالال اع ويكالالالون الحالالالق ق

ي شالى معال   طالرال عالاجمل مالن بقالاء المالال تحالت يالع حالائ ه  ويتكةالل  ماأو العقار قع قعم من األسبا  المعقولة 
 .ويرعه مع غلت  المقبوضة إلى من يقبت ل  الحق قي  وبإعارت  الحار  بحةظ المال 

 

 ( : 252نية عشرة بعد المائتين ) المادة الثا

. ويحالالعع الحكالالم الصالالاعر تعييةالال تعيالالين الحالالار  باتةالالاق  ول الشالالون جميعالالال  قالالإ ا لالالم يتةقالالوا تالالولى القاضالالي  يكالالون
. وا  ا سكت الحكم عن  لك و قتطبالق األحكالام وسلطةبالحراسة ما على الحار  من الت ام  وما ل  من حقوق 

 الوارعك قي ه ا الةظام .
 

 ( : 254لثالثة عشرة بعد المائتين ) المادة ا

إلالى إعارك مالن هال ه األمالوال   يحتالاجالحار  بالمحاقظالة علالى األمالوال المعهالوع إليال  حراسالتها  وبالإعارك مالا  يلت م
الاللَّ محلالال  قالالي أعاء  بطريالالقويبالال ل قالالي  لالالك عةايالالة الرجالالل المعتالالاع  وال يجالالو  لالال   مباشالالر أو غيالالر مباشالالر أن ُيح 

 الشون عون رضا اآل رين.  ولأحع  -كلها أو بعضها  -مهمت  
 

 ( : 253المادة الرابعة عشرة بعد المائتين ) 

 أن يتصالالالالالالرغ إال برضالالالالالا  ول الشالالالالالالون جميعالالالالالال  أو بالالالالالالإ ن  -قالالالالالي غيالالالالالالر أعمالالالالالال اإلعارك  -يجالالالالالو  للحالالالالالالار   ال
 من القاضي .

 

 ( : 251عشرة بعد المائتين ) المادة الخامسة 

 أن يتقاضى األجر المحعع ل  قي الحكم  ما لم يكن قع تةا ل عة . للحار 
 

 ( : 256المادة السادسة عشرة بعد المائتين ) 

عةالالع  المحكمالالةبات الالا  عقالالاتر حسالالا  مةظمالالة  وعلالالى القاضالالي إل امالال  بات الالا  عقالالاتر عليهالالا  الالتم  الحالالار  يلتالال م
إلالالى  ول  -علالالى األكقالالر  سالالةةقالالي الةتالالرات التالالي يحالالععها القاضالالي أو قالالي كالالل  -االقتضالالاء  ويلتالال م بالالون يقالالعم 

من مستةعات  وا  ا كان الحار  معيةالال مالن المحكمالة   لكالشون حسابال بما تسلم  وبما أةةق   مع  ال بما يقبت 
 ه ا الحسا  قي إعارتها. منوج  علي  قوق  لك أن يوعع صورك 
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 ( : 257مادة السابعة عشرة بعد المائتين ) ال

  وعلالالى الحالالار  حيةئال  أن يبالالاعر إلالالى رع الشالاليء القاضاليالحراسالالالة باتةالالالاق  ول الشالون جميعالالال أو بحكالالم  تةتهالالي
  وو الشون أو من يعية  القاضي . ي تارهالمعهوع إلي  حراست  إلى من 

 

 

 ( : 258المادة الثامنة عشرة بعد المائتين ) 

إ ا كاةالالالت قيهالالالا  األ الالالرصتسالالالرل أحكالالالام تةحالالالي القضالالالاك علالالالى االسالالالتحكام  وتسالالالرل كالالال لك علالالالى اإلةهالالالاءات  -5
  صومة  أو كان للقاضي قيها مصلحة مباشرك.

  صومة. قيهاتسرل أحكام شط  الععوص ووقةها واةقطاعها وتركها على اإلةهاءات إ ا كاةت  -2
 تسرل أحكام تصحي  األحكام وتةسيرها على اإلةهاءات. -4
 التالالالالالالي تالالالالالالع ل  المشالالالالالالتركةتحالالالالالالعع لالالالالالالوائ  هالالالالالال ا الةظالالالالالالام الضالالالالالالوابط واإلجالالالالالالراءات المتعلقالالالالالالة بقسالالالالالالمة األمالالالالالالوال  -3

جراءات تعيين  والتبليالط واإلحضالار واإلعالمن  المصالةيقي ا تصا  المحاكم   بما قي  لك قسمة التركات وا 
 وا  مء العقار.

 

 

 ( : 259المادة التاسعة عشرة بعد المائتين ) 

  لالالو سالالجل   مالالنوقالالغ  إال بعالالع قبالالوت تملالالك واقةالال  إيالالاه  وبعالالع التوكالالع  أل للقاضالالي تسالالجيل إةشالالاء يجالالو  ال
 التسجيل . إجراء مما يمةع من

 

 ( : 221المادة العشرون بعد المائتين ) 

  تملكال بوقيقالة رسالمية تقبالت  مشالةوعال  تسالجيل الوقالغ أن يقالعم طلبالال بال لك إلالى المحكمالة الم تصالة  طالال  علالى
 لما يريع إيقاق .

 

 ( : 225المادة الحادية والعشرون بعد المائتين ) 

 وقالالق القواعالالع واإلجالالراءات المقالالررك وقةيتهالالاالتالالي لالالي  لهالالا صالالكوك اسالالتحكام مسالالجلة  يجالالرل إقبالالات  األوقالالاغ

 ام .االستحك إلجراء
 

 ( : 222المادة الثانية والعشرون بعد المائتين ) 

لغيالالالر غيالالالر السالالالعوعيين للعقالالالار, ال يجالالالو  تسالالالجيل وقةيالالالة عقالالالار قالالالي المملكالالالة مملالالالوك  تملالالالكمراعالالالاك أحكالالالام  مالالالع
 بالشروط اآلتية : إالسعوعل 



 

 

31 

 طبقال للمقتضيات الشرعية.  الوقغأن يكون  - أ
 على جهة بر ال تةقطع.  الوقغأن يكون  -ب
 على أقراع سعوعيين أو على جهات  يرية سعوعية.  الوقغأن يكون  - ج
 على الوقغ سعوعيال.  الةاظرأن يكون  - د
 حق اإلشراغ على الوقغ. للهيئة العامة لألوقاغ استحكام الوقغ أن يكون صكأن ية  قي  -هـ
  اضعال لةظام األوقاغ قي المملكة. الوقغأن يكون  - و
 

 ( : 224والعشرون بعد المائتين ) المادة الثالثة 

اسالالتبعال  أو ةقلالال   قلالالي  لةالالاظره أن يجالالرل  لالالك إال بعالالع  أواقتضالالت المصالاللحة العامالالة بيالالع وقالالغ عالالام  إ ا -5
قبات المسوغات الشرعية التي تجي  بيعال  أو اسالتبعال  أو  البلعاستئ ان المحكمة قي    ةقلال التي قيها الوقغ  وا 

 لحال.على أن يجعل قمة  قي مقل  قي ا
 قالالالالالالالالالي الوقالالالالالالالالالغ األهلالالالالالالالالالي ببيعالالالالالالالالال  أو اسالالالالالالالالالتبعال  أو ةقلالالالالالالالالال  أو رهةالالالالالالالالال   التصالالالالالالالالالرغالمصالالالالالالالالاللحة  اقتضالالالالالالالالالتا إ  -2
عشالالر  علالالى أو عمجالال  أو تالالوجيره لمالالعك ت يالالع قالالر هلالال  أو تعميالالره أو شالالراء بالالعل مةالال  أو تج ئتالال  أو  االقتالالراض أو

مالن تلالك  اأي الأن يجالرل  لةالاظره قلالي  - القمن ال يكةالي لشالراء البالعلقيما إ ا كان  - بمال سةوات أو المضاربة 
 التصرقات إال بعع استئ ان المحكمة الم تصة.

 

 ( : 223المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين ) 

   واقتضالالالالى األمالالالالر التصالالالالرغ للقاصالالالالر أو الغائالالالال  بشالالالالراء عقالالالالار لالالالال  أو بيالالالالع عقالالالالاره األ كالالالالان الالالالالولي غيالالالالر  إ ا
 الةقالالعغ مالال  الال ل أوععتال  المحكمالة قالي ممسسالة رهةال  أو عمجال  أو االقتالراض لال  أو طلال  صالالر  أوأو قسالمت  

 عليالالال  طرقالالالال  المالالالولىالعربالالالي السالالالعوعل أو أحالالالع قروعهالالالا أو أحالالالع المصالالالارغ قالالالي البلالالالع ألل سالالالب   أو إ ا كالالالان 
ا مالن تلالك أو الوصالي أن يجالرل أي ال للالوليقي الشركات التي يطل  توقيق عقوعها أو  ياعك رأ  مالهالا و قلالي  

 المحكمة الم تصة .التصرقات إال بعع استئ ان 
 

 ( : 221المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين ) 
 التالالالالعقيق  واجبالالالالةاألحكالالالالام الصالالالالاعرك قالالالالي األ وةالالالالات قالالالالي تصالالالالرقات األوليالالالالاء واألوصالالالالياء والةظالالالالار   جميالالالالع -5

أو  يالالاعك رأ  مالهالالا وشالالراء  الشالالركاتمالن محكمالالة االسالالتئةاغ باسالالتقةاء أحكالالام الالالرهن واالقتالالراض وتوقيالالق عقالالوع 
  مغ  لك . للقضاءلقاصر  ما لم يقرر المجل  األعلى ل عقارات

 ( من ه ه الماعك ةهائيال .1قي تعقيق األحكام المشار إليها قي الةقرك ) االستئةاغيكون حكم محكمة  -2
( مالالن هالال ه المالالالاعك و تحكالالم قيهالالا بعالالالع 1األحكالالالام المشالالار إليهالالا قالالالي الةقالالرك ) االسالالتئةاغإ ا ةقضالالت محكمالالة  -4

 وطل  اإل ن بالتصرغ . اإلةهاءسماع 
 

 ( : 226المادة السادسة والعشرون بعد المائتين ) 

غائالال   أو كالالان قالالي هالال ا العقالالار حصالالة شالالائعة  أوإ ا ة عالالت للمةةعالالة العامالالة ملكيالالة عقالالار وقالالغ أو قاصالالر  -5
قراغالالالال     مالالالالا لالالالالم يكالالالالن البالالالالعل عقالالالالارال العالالالالعلألل  مالالالالةهم و قيكالالالالون إقراغالالالال  لالالالالعص كتابالالالالة   قيكالالالالون اإل ن قيالالالال  وا 

 المحكمة الم تصة .من 
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الم تصة قي ممسسة الةقع العربي السالعوعل أو أحالع قروعهالا أو أحالع  المحكمةوعع قيمة العقار بوساطة ت -2
 حتى يصعر إ ن من المحكمة الم تصة بصرقها . البلعالمصارغ قي 

 

 

 ( : 227المادة السابعة والعشرون بعد المائتين ) 

   عقالالالالالالالالالالالار قالالالالالالالالالالالي غيالالالالالالالالالالالر مواجهالالالالالالالالالالالة  صالالالالالالالالالالالم ابتالالالالالالالالالالالعاءل  طلالالالالالالالالالالال  صالالالالالالالالالالالك بإقبالالالالالالالالالالالات تملالالالالالالالالالالالك هالالالالالالالالالالالو االسالالالالالالالالالالالتحكام 
 متى وجعت . بالحقوال يمةع من سماع الععوص 

 

 ( : 228المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين ) 

 عقالالالالالالالالالالالالار  تملالالالالالالالالالالالالكمراعالالالالالالالالالالالالاك أحكالالالالالالالالالالالالام تملالالالالالالالالالالالالك غيالالالالالالالالالالالالر السالالالالالالالالالالالالعوعيين للعقالالالالالالالالالالالالار  لكالالالالالالالالالالالالل مالالالالالالالالالالالالن يالالالالالالالالالالالالععي  مالالالالالالالالالالالالع
قالي ةطالاق ا تصاصالها  يقالعحالق طلال  صالالك اسالتحكام مالن المحكمالة التالي  -بةاءل  مكان  لك أرضال أأسواء  -

  لك العقار.
 

 ( : 229المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين ) 

بموجال  تقريالر  -وأضالمع  ومسالاحت   وحالعوعهصك االستحكام باستععاء يبين قي  ةالوع العقالار وموقعال   يطل 
رقاق وقيقة التملك إن  -مساحي معتمع   . وجعتوا 

 

 ( : 241مادة الثالثون بعد المائتين ) ال

وحالعوعه وأضالمع  ومسالاحت , وأن يقالغ عليال  القاضالي  العقالارعلى المحكمالة أن تتوكالع مالن صالحة موقالع  يج 
 ويحرر محضر ب لك, ويقبت قي ضبط االستحكام.  ل م األمر إنمع مهةع   -أو من يةيب   -

 

 ( : 245المادة الحادية والثالثون بعد المائتين ) 

أن تكتال   المحكمالةقي تعوين اإلةهاء بطلال  االسالتحكام والشالروع قالي إجالراءات اإلقبالات لال لك  علالى  البعء قبل
واألوقالالاغ والالالععوك واإلرشالالاع  وو ارك  اإلسالالمميةإلالالى كالالل مالالن : و ارك الشالالمون البلعيالالة والقرويالالة  وو ارك الشالالمون 

  الالالعقاعتكتالال  إضالالاقة إلالالى  لالالك إلالالى و ارك العمراةالالي المعتمالالع أن  الةطالالاقالماليالالة  وبالةسالالبة إلالالى مالالا هالالو  الالارج 
المععةيالة  وو ارك الةقالل  وو ارك الميالاه والكهربالاء   والقالروكوو ارك ال راعة  وو ارك البترول   الحر  الوطةي وو ارك

  أو قالالروع تلالالك الالالو ارات والمصالالال  أو مالالن الةطريالالة للحيالالاك سالالعوعيةوالهيئالالة العامالالة للسالالياحة واآلقالالار  والهيئالالة ال
و لالالالك   مالالالن الجهالالالات التالالالي يصالالالعر أمالالالر رئالالالي  مجلالالال  الالالالو راء بالكتابالالالة إليهالالالا وغيرهالالالاهالالالا قالالالي  لالالالك  يقالالالوم مقام
عالالالن طلالالال   الةشالالالرعمالالالا إ ا كالالالان لالالالعيها معارضالالالة قالالالي اإلةهالالالاء. وعلالالالى المحكمالالالة كالالال لك أن تطلالالال   لمستةسالالالار

قالي المةطقالة و قعليهالا  صالحغاالستحكام قي إحالعص الصالحغ التالي تصالعر قالي مةطقالة العقالار  وا  ا لالم تصالعر 
 ن تطل  الةشر قي إحعص الصحغ األكقر اةتشارال قيها.أ
 

 ( : 242المادة الثانية والثالثون بعد المائتين ) 

  - )الحاعيالالة والقمقالالين بعالالع المالالائتين( مالالن هالال ا الةظالالامعالالموك علالالى مالالا  كالالر قالالي المالالاعك  -علالالى المحكمالالة  يجالال 
 . الو راءعمل استحكام ألرضا قضاء لم يسبق إحيامها, أن تكت  ب لك إلى رئي  مجل   مةهاإ ا طل  
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 ( :  244المادة الثالثة والثالثون بعد المائتين ) 

حسال  مالالا  الةشالرمضالى سالتون يومالال علالى آ الالر اإلجالراءين مالن إبالمغ الجهالات الرسالالمية الم تصالة  أو  إ ا -5
معارضالالالة, قيجالالال  إكمالالالال إجالالالراء  عونلمالالالائتين( مالالالن هالالال ا الةظالالالام ةصالالالت عليالالال  المالالالاعك )الحاعيالالالة والقمقالالالون بعالالالع ا

 االستحكام إ ا لم يكن قمَّ ماةع شرعي أو ةظامي.
الجهات التي كتال  إليهالا وأرقامهالا وتواري هالا واسالم الصالحيةة  إجاباتتقبت قي ضبط االستحكام مضامين  -2

 االستحكام ورقمها وتاري ها ورقم صةحة الةشر. طل التي ةشر قيها 
البياةات الم مالة المعوةالة قالي على مل تاالستحكام, على أن يش صكبعع استكمال إجراءات اإلقبات يةظم  -4

 .  ويسجل قي السجل ال ا  ب لكيوقع علي  وي تم  القاضي ال ل أقبت االستحكام قمضبط االستحكام, 
 

 ( : 243المادة الرابعة والثالثون بعد المائتين ) 

إ ا كالان العقالار عا الل  -قعلالى المحكمالة   لال  صالك اسالتحكام مسالجل لالي عقار إ ا جرت ال صومة على  -5
أن تجرل معاملة االستحكام أقةاء ةظرها القضالية  وققالال ل جالراءات المةصالو  عليهالا  -ا تصاصها المكاةي 

ات الالا  إجالالراءات  عونالحالالال ضالالرورك اإلسالالراع قالالي قصالالل الةالال اع قيةصالالل قيالال  اقتضالالت   إال إ ا هالال ا الةظالالام قالالي
  مالالا يسالالتةع إلالالى صالالكوك االسالالتحكام بمقالاللالحكالالم علالالى أن الحكالالم ال يسالالتةع إليالال   صالالكاالسالالتحكام ويالالة  قالالي 

 الالالالععوص  وتسالالاللم إلالالالى المحكالالالوم لالالال  صالالالورك مةالالال  موققالالالة  ملالالالغالحكالالالم بعالالالع اكتسالالالاب  القطعيالالالة قالالالي  صالالالكويحةالالالظ 
 من القاضي ورئي  المحكمة.

 اقعليهالالا الةصالالل قيهالال  ارج اال تصالالا  المكالالاةي للمحكمالالةإ ا كالالان العقالالار الالال ل جالالرت عليالال  ال صالالومة  الال -2
حالالة القضالية مراققالال لهالا  عا الل  العقالارالمحكمالة التالي يقالع  إلالىالحكالم  صالكعون ات ا  إجالراءات االسالتحكام  وا 

 ا تصاصها المكاةي و لتتولى إجراءات االستحكام.
 

 ( : 241المادة الخامسة والثالثون بعد المائتين ) 

ن حصالالاللت مراقعالالالة قالالالي شالالاليء  وبالالالاقييجالالالو  إ الالالراج صالالالكوك اسالالالتحكام ألراضالالالي مةالالالى  ال  المشالالالاعر وأبةيتهالالالا  وا 
وأبر  أحع الطرقين مستةعال, قعلالى المحكمالة رقالع صالورك ضالبط  -مةةعت   أوسواء قي أصل العقار  -من  لك 

 راقعة.ب  الم اةتهتبما  صكالمبر  إلى المحكمة العليا  من غير إصعار  المستةعالمراقعة مع 
 

 

 ( : 246المادة السادسة والثالثون بعد المائتين ) 

ويكالون إةهالامه مشالتممل  الم تصالة طال  إقبات الوقاك وحصر الورقالة  أن يقالعم إةهالاء بال لك إلالى المحكمالة  على
المتالوقى  ومكالان الوقالاك  وشالهوع الوقالاك أو شالهاعك طبيالة  إقامةعلى اسم المتوقى  وتاريخ الوقاك ووقتها  ومكان 

إقبالالالات أسالالماء الورقالالالة   علالالى ملتوبالةسالالالبة إلالالى حصالالالر الورقالالة قيشالالال .مراكالالال  طبيالالة قيهالالابهالالا قالالالي األمالالاكن التالالالي 
ةظالالالام المراقعالالالات  ةةالالالا   وةالالالوع قالالالرابتهم مالالالن المالالالورل   والشالالالهوع علالالالى  لالالالك للوقيالالالات التالالالي حالالالعقت بعالالالع وأهليالالالتهم

 هال.21/5/1321( وتاريخ 21رسوم الملكي رقم )م/الشرعية الصاعر بالم
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 ( : 246المادة السادسة والثالثون بعد المائتين ) 

اإلةهالالالاء ةشالالالر طلالالال  إقبالالالات الوقالالالاك وحصالالالر الورقالالالة قالالالي إحالالالعص  مقالالالعمعةالالالالع االقتضالالالالاء أن تطلالالال  مالالالالن  للمحكمالالالة
المتالالالوقى  وا  ا لالالالم تصالالالعر صالالالحغ قالالالي المةطقالالالة قتطلالالال  ةشالالالره قالالالي إحالالالعص  مةطقالالالةالصالالالحغ التالالالي تصالالالعر قالالالي 

 ةطالالاققيهالالا  وللمحكمالالة كالال لك أن تطلالال  مالالن الحالالاكم اإلعارل للمةطقالالة التالالي تقالالع قالالي  اةتشالالارال الصالالحغ األكقالالر 
موقعالة ممالن  اإلجابالاتا تصاصها التحرل عما تقعم ب  طال  إقبالات الوقالاك وحصالر الورقالة  ويجال  أن تكالون 

 من الجهة اإلعارية التي قامت بالتحرل.يقعمها  ومصعقة 
 

 ( : 248المادة الثامنة والثالثون بعد المائتين ) 

قعليالالالال  أن يحقالالالالق قالالالالي الموضالالالالوع بةةسالالالال   وبعالالالالع اسالالالالتكمال   كاقيالالالالةرأص القاضالالالالي أن ةتالالالالائج التحالالالالرل غيالالالالر  إ ا
وتالالاريخ  إن قبتالالت ويحصالالر قيالال  الالالوارقين مالالع بيالالان أسالالمائهم وصالالةاتهم  بالوقالالاكاإلجالالراءات عليالال  إصالالعار صالالك 

 لألصول الشرعية. طبقال والعتهم 
 

 ( : 249المادة التاسعة والثالثون بعد المائتين ) 

 .الم كور حجة  ما لم يصعر حكم بما ي الة  الوج صك إقبات الوقاك وحصر الورقة على  يكون
 

 

 ( : 231المادة األربعون بعد المائتين ) 

 تعالالالع اللالالالوائ  التةةي يالالالة لهالالال ا الةظالالالام مالالالن و ارك العالالالعل والمجلالالال  األعلالالالى للقضالالالاء  وتشالالالارك و ارك العا ليالالالة   -5
قالالي األحكالالام  ات الصالاللة بهالالا  وتصالالعر بقالالرار مالالن و يالالر العالالعل بعالالع التةسالاليق مالالع المجلالال  قالالي مالالعك ال تتجالالاو  

 لطريقالالالة التالالالي تالالالم بهالالالا إصالالالعارها  تسالالالعين يومالالالال مالالالن تالالالاريخ العمالالالل بهالالال ا الةظالالالام  وال يجالالالرل تعالالالعيلها إال بالالالةة  ا
 على أن يستمر العمل باللوائ  المعمول بها حاليال بما ال يتعارض مع ه ا الةظام إلى أن تصعر تلك اللوائ .

قالالي المحالالاكم المهمالالات اإلعاريالالة الم مالالة  -المةشالالوك أو التالالي ستةشالالو مسالالتقبمل  -تباشالالر كالالل إعارك م تصالالة  -2
 التةةي ية.وققال ألحكام ه ا الةظام ولوائح  

 

 ( : 235المادة الحادية واألربعون بعد المائتين ) 

   الصالالالالالالالالالالالالالالالاعر بالمرسالالالالالالالالالالالالالالالوم الملكالالالالالالالالالالالالالالالي الشالالالالالالالالالالالالالالالرعيةهالالالالالالالالالالالالالالال ا الةظالالالالالالالالالالالالالالالام محالالالالالالالالالالالالالالالل ةظالالالالالالالالالالالالالالالام المراقعالالالالالالالالالالالالالالالات  يحالالالالالالالالالالالالالالالل
 من أحكام. مع هال, ويلغي ما يتعارض 21/5/1321( وتاريخ 21)م/رقم 

 

 ( : 232المادة الثانية واألربعون بعد المائتين ) 

 .قي الجريعك الرسمية ةشرهبه ا الةظام من تاريخ  يعمل

 


