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 دليل الدورة. 2

 إجراءات التقاضي يف اململكة العربية السعودية.: عنوان الدورةأ. 
 تعريف املتدربني إبجراءات التقاضي يف اململكة العربية السعودية :اهلدف العامب. 

  . بشكل مبسط ومشويل
 : يتوقع من املتدرب يف هناية الربانمج أن يكون قادرا على:األهداف التفصيليةج. 

 اختاذ اخلطوات االحرتازية اليت تسهل التقاضي أو تغين عنه.. 1
 .العربية السعوديةالتصور الشمويل واملختصر إلجراءات التقاضي يف اململكة . 2
 .، وحتديد النظام اإلجرائي الذي يسري عليهاملختصةحتديد احملكمة  .3
 مع حماكم التنفيذ.االلكرتوين . التعامل 4

 .(ساعات 4)يوم واحد   :مدة الربانمجد. 
احملامون، املستشارون الشرعيون  العدلية،املهتمون ابلثقافة  :الفئة املستهدفةهـ. 

 الباحثون يف الشؤون القضائية.و األكادمييون  العدليون، والقانونيون، املمارسون
  :جتهيزات ومستلزمات الربانمجز. 
 .جهاز كمبيوتر .1
 .جهاز عرض .2
 سبورة.  .3
 .حقيبة تدريبية .4
 أوراق. .5

  :األساليب التدريبيةح. 
 .العصف الذهين .1
  حلقات النقاش. .2
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  إرشادات للمتدربني. 3

 ؛حتقيق أهداف الدورةك أيها املتدرب هي العامل الرئيس يف املناطة باملهمة 
لذا أنمل منك مراعاة اإلرشادات اآلتية اليت ستساعدك إبذن هللا عز وجل على 

  :حتقيق أهداف الدورة منها
واإلجابة على األسئلة التحضريية قبل حضور الدورة  قراءة احلقيبة بشكل جيد  .1

 . للدورة
 .الدورةالتفاعل االجيايب أثناء  .2
  حل التمارين التطبيقية. .3
 اإلثراء ابملعلومات واملناقشات املفيدة. .4
 .عدم االنشغال عن الدورة ابجلوال أو احملاداثت اجلانبية وحنو ذلك .5
 .واالستفادة من خرباهتم احرتام وجهات نظر زمالئك املتدربني .6
 عدم الرتدد يف السؤال عن ما يشكل يف حمتوى الدورة. .7
، ومستوعب لكل ما فيهامركز بشكل بعد انتهاء الدورة قراءة احلقيبة إعادة  .8

 وحل أسئلة املراجعة.
 اخلطة الزمنية للدورة:. 4

 املوضوع الزمن  اجللسة اليوم
 
 األول

 يومسارات التقاضياخلطوات العملية قبل التقاضي  دقيقة 70 األوىل
 - دقيقة 20 اسرتاحة

 االختصاص النوعي واملكاين دقيقة 70 الثانية
 - دقائق 10 اسرتاحة
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 األنظمة اإلجرائة اخلمسة والتنفيذ والتحكيم دقيقة 70 الثالثة
 مقــــدمـــــة . 5

، وفقَّه من أحبَّ من عباده يف الدين، احلمد هلل الذي نوَّر ابلعلم قلوب املؤمنني
واملرسلني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، نبينا  وجعلهم من ورثة األنبياء

 وقدوتنا حممد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين، أما بعد:
فإن إقامة العدل من املرتكزات األساسية اليت ال يستغين عنها أي جمتمع، ومن 

مل أتثري العدل يف اجملتمع شعور الناس به، وثقتهم يف تطبيقه ابلشكل الصحيح، أهم عوا
وقناعتهم التامة أبن القضاء هو املالذ اآلمن لنيل احلقوق عند تعذر نيلها ابلطرق 

ولكن من العوامل السلبية يف التقاضي أن يكون لدى بعض أصحاب احلقوق املعتادة. 
الوصول إىل احلق عن طريقه، وال شك أن هذا غموضا يف إجراءات التقاضي وطريقة 

يعيق التقاضي وحيول دون سري الدعوى ابلشكل الصحيح، وأخطر من ذلك أن هذا 
بعض أصحاب احلقوق الغموض قد يكون مانعا من اللجوء إىل التقاضي، مما جيعل 

تنازل عن حقوقهم، ورمبا يبقى بعضهم انقمني على اجملتمع، أو يتخذون يضطرون إىل ال
أساليب غري شرعية للوصول إىل حقوقهم، وعلى كال احلالني يكون لذلك أثر سليب يف 

 أمن اجملتمع، وال ختفى أمهية حفظ األمن؛ إذ ترتكز عليه مجيع الضرورايت اخلمس.
اليت هي مبثابة مدخل إلجراءات التقاضي ومن هذا املنطلق انعقدت هذه الدورة، 

تعريف املتدربني إبجراءات إىل  ابلدرجة األول دفيف اململكة العربية السعودية، وهت
 بشكل مبسط ومشويل. التقاضي يف اململكة العربية السعودية

، يتم تناوهلا يف ثالث جلسات، وختتم حماورقيبة إىل سبعة وقد مت تقسيم هذه احل
كل جلسة بتمارين تطبيقية، وهذه اجللسات الثالث مسبوقة جبلسة حتضريية فردية، 
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 اخلتامية. تم فيها املراجعة تلسة أخرى فردية ملحوقة جبو 
 هي: السبعةواحملاور 

 .خلطوات العملية قبل التقاضيا احملور األول:
 .(سارات التقاضي )االختصاص الوالئيم احملور الثاين:

 .االختصاص النوعي للمحاكم االبتدائية احملور الثالث:
 .االبتدائيةاالختصاص املكاين للمحاكم  احملور الرابع:

 .األنظمة العدلية اخلمسة األساسية يف إجراءات التقاضي  احملور اخلامس:
 .سبل االستفادة من نظام التنفيذ يف نيل احلقوق احملور السادس:

 .القضاء البديل، وأهم إجراءاته احملور السابع:
 وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه.

 
 سليماند. خالد بن عبدالعزيز آل 

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan  

http://faculty.kfupm.edu.sa/ias/khaledan
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 أسئلة حتضريية:. 6

اإلجابة الصحيحة يف األسئلة اخرت 
 اآلتية: ينالعشر 
طريقة الرتافع أمام احملكمة لطلب ) .1

(؛ هذا الفصل يف احلق واألمر بتنفيذه
 تعريف لـ:

 الدعوى.    .أ
 احلكم القضائي.  .ب
 #إجراءات التقاضي.  .ج
أهم خطوة احرتازية يف تسهل  .2

هي التوثيق، التقاضي أو االستغناء عنه 
 :ويف مقدمة صور التوثيق

 #.كتابة العقد املفصل    .أ
 .املطالبة ابلرهن  .ب
 .املطالبة ابلكفالة  .ج
 :ن أمثلة املستند املوضوعيم .3
 .نظام املرافعات الشرعية    .أ

 .نظام اإلجراءات اجلزائية  .ب
 .#قاعدة )اخلراج ابلضمان(  .ج

ينبغي مراعاة حترير الدعوى عند  .4
 وضوابطها، ويف مقدمةصياغة الأسس 

 :املتعلقة بسبك الصياغة الضوابط
الشكل اإلجرائي مراعاة     .أ

 .للدعوى
 #.اإلجياز  .ب
اشتمال الصياغة على   .ج

 .التوصيف القضائي للدعوى
حماكم الدرجة األوىل يف ديوان املظامل  .5
 :هي -حاليا–
 #.احملاكم اإلدارية   .أ

 .احملاكم اإلدارية واجلزائية  .ب
احملاكم اإلدارية واجلزائية    .ج

 .والتجارية
الدعاوي الناشئة عن حوادث ) .6

( داخلة يف االختصاص النوعي السري
 :لمحكمةل
 .املرورية   .أ

 .العامة   .ب
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 .اجلزائية  .ج
إذا اعتدى على آخر وكسر يده ومل  .7

يوجد يف حمافظته إال حمكمة عامة فإن 
 :احملكمة املختصة حينئذ هي

 .احملكمة العامة يف حمافظته   .أ
 .أقرب حمكمة جزائية إليه  .ب
املدعي العام ابخليار بني    .ج

 .احملكمتني السابقتني
وكالة خمتصة إذا اشرتى ثالجة من  .8

خالف وحصل  ابألجهزة الكهرابئية،
مايل مع البائع تطور إىل شجار 
وإصاابت يف الطرفني؛ فإن احملكمة 

 املختصة هي:
احملكمة التجارية يف اخلالف   .أ

 .املايل، واجلزائية يف اإلصاابت
 #.اجلزائية فيهما معااحملكمة   .ب
 .احملكمة العامة فيهما معا  .ج
إذا حصل نزاع مع فرع إلحدى  .9

، ومقر الفرع الدمام، ومقر إدارة الشركات
الذي تقام  احملكمةفإن  الشركة: جدة

  :يالدعوى ه افيه

 .احملكمة العامة يف الدمام  .أ
جدة، وجيوز يف احملكمة التجارية   .ب

احملكمة التجارية يف للمدعي إقامتها 
 #.يف الدمام

، وال احملكمة التجارية يف جدة  .ج
جيوز إقامتها يف احملكمة التجارية يف 

 .الدمام إال مبوافقة إدارة الشركة
أخلى مث يف اخلرب إذا استأجر شقة  .10

إىل سافر الشقة ومل يسدد ابقي األجار و 
الرايض، وكان من بنود العقد الذي حرره 

أنه عند النزاع يف هلما املكتب العقاري: 
 ؛بنود العقد تقام الدعوى يف اخلرب

 :فاحملكمة اليت تقام فيها الدعوى هي
 #.احملكمة العامة يف اخلرب  .أ

 .احملكمة التجارية يف الرايض  .ب
 .احملكمة التجارية يف الدمام  .ج

جلنة النظر من  قرارعليه إذا صدر  .11
 يف خمالفات نظام توزيع األراضي البور
)وهي جلنة شبه قضائية اتبعة لوزارة 
الزراعة(، ومل يقتنع هبذا القرار، فإن 

 :احملكمة املختصة الستقبال دعواه هي
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 #.يةئاحملكمة اإلدارية االبتدا   .أ
 .حمكمة االستئناف اإلدارية   .ب
 .احملكمة العامة   .ج

يعمل موظفا يف شركة لتأجري  .12
السيارات، مث حصل خالف بينه وبني 
الشركة يف أجرة العمل فإن احملكمة 

 :يف دعواه هياملختصة 
 احملكمة العامة.   .أ

 احملكمة التجارية.  .ب
 #.حمكمة العمال   .ج

ملكية قسمة إذا تنازع الورثة يف  .13
املختصة يف فإن احملكمة  ؛عقار ملورثهم
 دعواهم هي:

 احملكمة العامة.   .أ
 احملكمة التجارية.   .ب
 # .األحوال الشخصيةحمكمة   .ج

نظام إجرائي حيدد اخلطوات اليت ) .14
متر عليها الدعوى عامة، واحلقوقية 
واالهنائية خاصة، وكل ما  يتصل بسري 

 :(، ويسمى هذا النظامهذه الدعاوى
 #.نظام املرافعات الشرعية   .أ

 .نظام القضاء  .ب
 .اجلزائيةنظام اإلجراءات    .ج

القاعدة العامة يف االختصاص  .15
 :أن يكون مكان الدعوى هو :املكاين

 .#مقر إقامة املدعى عليه   .أ
 مقر إقامة املدعي.  .ب
 املدعى عليه عملمقر    .ج

الدعوى اليت يطلب فيها تطبيق  .16
 العقوبة على املدعى عليه تسمى:

 .#دعوى جزائية  .أ
 .دعوى إهنائية  .ب
 .دعوى حقوقية   .ج

السندات التنفيذية أسهل من  .17
 :وأوسعها انتشارا

 .الشيك   .أ
 #.السند ألمر   .ب
 .الكمبيالة   .ج

من البياانت السبعة اليت يلزم أن  .18
 :يشتمل عليها السند ألمر

تعهد غري معلق على شرط    .أ
 .#بوفاء مبلغ معني من النقود
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تعهد بوفاء مبلغ معني من    .ب
سواء أكان مقيدا بشرط  النقود

 .أوال
بوفاء مبلغ معني من تعهد    .ج

 .معلق على شرط النقود
إذا حصل نزاع بني شخصني،  .19

واتفقا على اللجوء إىل التحكيم، فحررا 
 اتفاقية حتكيم، فإن هذه االتفاقية تسمى:

 مشارطة حتكيم.#  .أ
 شرط حتكيم.  .ب
 .هيئة حتكيم  .ج

حدد نظام التحكيم مدة ال جيوز  .20
دون إصدار احلكم هليئة التحكيم جتاوزها 

التحكيم، وهذه املدة  إذا قبل طرفاإال 
 هي:

 شهرا.  24  .أ
 شهرا.#  12 .ب
 ستة أشهر.   .ج

 

 متت األسئلة وابهلل التوفيق
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 يومسارات التقاضياخلطوات العملية قبل التقاضي  دقيقة 70 األوىلاجللسة 
  

 حماور احلقيبة التدريبية-7

  :احملور األول . 7-1

  اخلطوات العملية قبل التقاضي

 
  ؟ما معىن إجراءات التقاضي :1س
 .طريقة الرتافع أمام احملكمة لطلب الفصل يف احلق واألمر بتنفيذه ()

  ؟مىت نلجأ إىل التقاضي :2س
  .إذا مل نتمكن من الوصول إليه ابلطرق الودية

  ؟ملاذا ينبغي أن يكون التقاضي آخر احللول :3س
  .ألنه قد يؤثر سلبا يف تعاملك مع املدعى عليه مستقبال .أ

وكان ابإلمكان التخلص  ،ألن له تبعات قد تفوق أحياان مصلحة نيل احلق .ب
  .من هذه التبعات لو كان ابلطرق الودية

وقد ال يكون عنده ما يكفي يف  ،ألن عبء اإلثبات سيكون على املدعى .ج
بل  ،اإلثبات، ولو كان عنده أدلة فقد يلجأ املدعي عليه إىل املراوغة واملماطلة

  .قد ينجح يف تزييف احلقائق
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  ؟ما الذي يساعدك يف نيل احلق من غري تقاض    :4السؤال 
التعامل مع الطرف املباشر مث االنتقال إىل األعلى شأان حسب التدرج  .أ

مع اإلحياء بشكل غري مباشر أبنك إذا مل تقنع حبلوهلم ستلجأ إىل  ،الوظيفي
  .التقاضي

مثال على ) .والوقوف على مستنده الصحيح ،التسلح ابلوعي ابحلق .ب
 .(....ذلك

 .(....مثال على ذلك) .فهم مستند احلق ابلشكل الصحيح .ج
 يف ىف يث ىث} :قال تعاىل حلق؛اللطافة أثناء املطالبة اب .د

 مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن

   [.35-34]فصلت: {حئ جئ
ِّئَة َٰٓوََجَز َٰٓ}  ؛ قال تعاىل:االستعداد للبذل والتسامح .ه ََٰٓسي 

ْ َِّئة ََُٰٰٓٓؤا ِّث َََٰٰٓٓسي  ََٰٓفَمن ََٰٰٓٓلَُها َٰٓم 
ص َٰٓ
َ
ج ََٰٓعَفآََٰوأ

َ
ََٰٰٓٓۥُرهَُٰٓلََحَٰٓفَأ ََٰٰٓٓۥإِّنّهََُٰٰٓٓلّلِّهَٰٓٱلََعَ لِّمِّيََٰٓٱََلَُُٰٓيِّبُّ  .[40]سورة الشورى: {٤٠َٰٓلّظَّٰ

ايا ماْعشارا قـُراْيٍش، ماا تـُراْونا أايِني فااعيٌل فييُكْم؟  قااُلوا: : ))مرفوعا السريةيف وُروي 
ُبوا فاأانـُْتْم الطُّلاقااءُ  :  اْذها ، سرية ابن هشام) ((خارْيًا، أاٌخ كاريمٌي، وااْبُن أاٍخ كاريمٍي، قاالا

2/412). 
  



          إجراءات التقاضي يف اململكة العربية السعودية                    

 

17 

  ؟ما أهم خطوة احرتازية يف تسهل التقاضي أو االستغناء عنه :5السؤال 

 
 .، ويف مقدمة صور التوثيق كتابة العقدجبميع أشكاله أن حترص على التوثيق

َهآَٰٱيَ َٰٓ} :قال تعاىل يُّ
َ
َِّدي ََٰٓءاَمنُو َََّّٰٰٓٓلِّينََٰٓأ َْٰٓإَِّذآَٰتََدايَنُتمَٰٓب َجل ٍََٰٰٓٓنَٰٓإَِّل َٰٓا

َ
ََٰٰٓٓأ َسم ٗ َٰٓ....ُتُبوهَُٰٓك ََٰٰٓٓفَٱمُّ

ش َٰٓ
َ
هَٰٓتَُٰٓآَْٰإِّذَآََٰتَباَيع َٰٓهُِّدو ََٰٓوأ   .[282]البقرة: {م 

َهآَٰٱيَ َٰٓ} وقال تعاىل: يُّ
َ
َحَدُكُمَٰٓٱَٰٓنُِّكم ََٰٓءاَمُنوآََْٰشَهََّٰدةَُٰٓبَي َََّّٰٰٓٓلِّينََٰٓأ

َ
َٰٓأ حَِّيََُٰٰٓٓتََٰٓمو َٰٓل َٰٓإِّذَآََٰحََضَ

ّيةَِّٰٓل َٰٓٱ ِّنُكم ََٰٰٓٓل ََٰٓذَوآََٰعد َََٰٰٓٓنانَِّٰٓث َٰٓٱَٰٓوَصِّ و ََٰٰٓٓم 
َ
َٰٓمِّن ََٰٰٓٓأ َََِّٰٰٓٓءاَخَرانِّ  .[106املائدة:] {َُٰٓكم ََٰٓغي 

َهآَٰيَ َٰٓ} وقال تعاىل: يُّ
َ
و ََٰٓءاَمُنو َََّّٰٰٓٓلِّينََٰٓٱأ

َ
َِّٰٓآَْٰأ  .[1]سورة املائدة: {َُٰٓعُقودِّ َٰٓل َٰٓٱفُوآَْٰب

حبيث تكتب بشكل علمي  ،كتابة العقود التفصيلية :ويف مقدمة صور التوثيق
وإغالق مجيع الثغرات  ،ودقيق، يراعى فيها تغطية مجيع متطلبات العقد بشكل واضح

  .والسيما آلية التخارج ،اليت قد تؤدي إىل االختالف
إذا قررت التقاضي فما أهم املرتكزات اليت عليك أن تنطلق منها قبل  :6السؤال 
  ؟التقاضي

واعرف  (الوالئي والنوعي واملكايناالختصاص الدويل و )احملكمة املختصة  دي دِي حا  .1
  .النظام املتبع يف الرتافع أمامها

  .الدعوى ابلشكل الصحيح ري رِي حا  .2
 .الواقعة املدعى هبا ابلشكل الصحيحر صوِي  .3
  .سواء من الناحية الشرعية أم القانونية ،ف الواقعة املدعى هبا ابلشكل الصحيحكيِي  .4
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القواعد  ،)األدلة الشرعية ؛احبث عن املستند املوضوعي الذي تبىن عليه مطالبك .5
 ،ئيةضاقاملدونة ال ،النصوص النظامية ،النصوص الفقهية ،األصول العامة ،الفقهية

 ... (.السوابق الفضائية ،املبادئ القضائية
واستخدم ذكاءك يف  ،وتدرج يف عرضها ،امجع أكرب قدر ممكن من أدلة اإلثبات .6

، الباب التاسع، حيث وردت فيه مثان صور ألدلة ]راجع نظام املرفعات الشرعية .توقيت عرضها

 .[158إىل املادة  101من املادة  ؛مادة 58اإلثبات، وأفرد لبياهنا 
أن تكون لك حماوالت سابقة  :ومن صور ذلك ،والحظ أنك قد تضطر إىل احليلة

أو ترسل  (مثال ذلك)للمطالبة حبقك حبيث حيضرها عدالن تصح شهادهتما لك 
وإِا مل يبذله تستفيد  ،حبيث يقر ابحلق الذي عليه يفاوضانه يف احلق،له عدالن 

أو  ،وقد تتمكن من ذلك بنفسك يف جملس القضاءمن شهادهتما على إفراره، 
 (مثال ذلك)تستغل أسئلة القاضي له يف ذلك 

وضع اخلطة املناسبة لك  ،ابذل جهدك يف سرب املسارات املتوقعة لسري الدعوى .7
 .مسار

َهآَٰٱَّّلِّينََٰٓيَ َٰٓ} ؛ قال تعاىل:قبل صياغة املذكرة تسلح بتقوى هللا .8 يُّ
َ
آَْٰإِّنََٰٓتّتُقوآََْٰءاَمُنو ََٰٰٓٓأ

وراع أسس صياغة الدعوى  ،وحتًر احلق [29]سورة األنفال: {اقَانَٰٓٗفُر َََٰٰٓٓعلَّٰٓلُكم ََٰٓي ََٰٰٓٓٱلّلََٰٓ
 وهو) .اإلجياز :املتعلقة بسبك الصياغة ويف مقدمة  الضوابط ،وضوابطها ،والدفاع

اإلتيان ابملعىن املطلوب أبقل عدد من  كما يعرفه شيخنا عبد هللا آل خنني:
ذكر التعريف يف دورة أقمناها ملعاليه العام املنصرم بعنوان صياغة  .األلفاظ بدون اإلخالل ابلوضوح (

 وهي ملخصة ومنشورة على الرابط الشبكي:الدعوى والدفوع، 

 126610/0ah.net/sharia/http://www.aluk/ 

http://www.alukah.net/sharia/0/126610/
http://www.alukah.net/sharia/0/126610/
http://www.alukah.net/sharia/0/126610/
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  :احملور الثاني .7-2

 ات التقاضي )االختصاص الوالئي (مسار

  :( ودرجاتهديوان املظامل )القضاء اإلداري :القسم الوالئي األول

 
  .احملكمة اإلدارية االبتدائية .أ

 .اإلدارية حمكمة االستئناف .ب
 .اإلدارية احملكمة العليا .ج

: وديوان املظامل هيف قضاء الالقضاة و  نو اإلدارية لشؤ السلطة الذي ميثل  تنبيه:
  ، ويرأسه رئيس ديوان املظامل.لقضاء اإلداريجملس ا

 :القضاء العام ودرجاته :القسم الوالئي الثاين

 
 رابط تعريفي مبحاكم القضاء العام من حساب وزارة العدل: :توطئة
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kqEq7http://cutt.us/ 
 :احملاكم االبتدائية اخلمسة – 1
 .احملكمة اجلزائية .أ

  .احملكمة التجارية .ب
 .حمكمة األحوال الشخصية .ج
  .حمكمة العمال .د
  .احملكمة العامة .ه
  .حماكم االستئناف – 2
  .احملكمة العليا – 3

: هو العدللشؤون القضاة والقضاء يف حماكم وزارة السلطة اإلدارية الذي ميثل  تنبيه:
 اجمللس األعلى للقضاء، ويرأسه وزير العدل.

http://cutt.us/7kqEq
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 السلم اهلرمي حملاكم اململكة العربية السعودية
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 متارين على االختصاص الوالئي:. 7-3

 
 :مثال تطبيقي )واقعي( لالختصاص الوالئي التمرين األول:

 الوقائع:"
تتلخص وقائع هذه الدعوى ابلقدر الالزم إلصدار هذا احلكم يف أن املدعي 

، حاصلها: أنه يطلب الدمامتقدم بصحيفة دعوى إىل احملكمة اإلدارية يف مدينة 
أن تصرف له اإلعاشة اإلضافية خالل فرتة ]جهة حكومية[ إلزام املدعى عليها 

عواه...، وبطلب اجلواب من خدمته لديها املوضحة ابملشاهد املرفقة مع صحيفة د
ممثل املدعى عليها أجاب: أبنه ال مانع من الصرف، وعليه رفعت اجللسة للمداولة، 

 وأصدرت الدائرة حكمها بناء على األسباب التالية:
 األسباب:

مبا أن املدعي يطلب احلكم إبلزام املدعى عليها أن تصرف له اإلعاشة اإلضافية 
 :هذه الدعوىخالل فرتة خدمته لديها فإن 

تدخل 
 ال تدخل 

 :مبوجب املادة؛ يف اختصاص احملاكم اإلدارية والئيا
8 
13/و  

 :من نظام
ديوان املظامل 
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القضاء 
 الصادر ابملرسوم امللكي رقم... واتريخ....

 :كما ختتص احملكمة بنظر هذه الدعوى مكانيا وفقا لنص املادة  
األوىل 
الثانية  

أمام ديوان املظامل الصادر ابملرسوم امللكي رقم ... واتريخ... من نظام املرافعات 
كما تنظر هذه الدعوى وفقا لقرار التوزيع الداخلي الصادر من رئيس جملس القضاء 

 .ه1436اإلداري رقم ... لعام 
 ."ومبا أن مطالبة املدعي للبدل.. مستندة على ... 

 
 :الوالئي: مثال تطبيقي )واقعي( لالختصاص الثاينالتمرين 

 "الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية يف أنه بتاريخ ... تقدم إىل احملكمة اإلدارية مبحافظة 

ووزارة الشؤون البلدية والقروية ... حسني بن ..... مدعيا على كل من وزارة 
 الزراعة... وطلب إزالة القرارات الزراعية وإيقاف مشاريع البلدية وتعويضه...

 األسباب:
املدعيني وكالة يطالبان إلغاء املخطط الزراعي الصادر على أرض مبا أن 

املقامة على أرض  موكليهما... ويطلبان إزالة املشاريع احلكومية التابعة للبلدية
 موكليهما...

 ومبا أن االختصاص مسألة أولوية يتعني حبثها قبل النظر يف موضوع الدعوى...
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ن املنازعات املتعلقة مبلكية العقارات ومبا أن قضاء ديوان املظامل مستقر على أ
 ال خيتص الديوان بنظرها، بل ينعقد االختصاص للمحاكم:

التجارية 
العامة 

 بناء على املادة:
12 من نظامه 
22 من نظامه 

 من نظام: 32وبناء على املادة 
...املرافعات أمام ديوان املظامل 
# ...املرافعات الشرعية  

، هذه الدعوى يتعلق مبلكية املدعي لألرض حمل الدعوىومبا أن النزاع يف 
فاملدعي يدعي ملكية األرض وفقا للواثئق اليت بني يديه.... يف حني أن املدعى 
عليهما تنازعانه يف ملكيته هلا، وتعتربان األرض أرضا حكومية... لذا فإن الدائرة 

 .تنتهي إىل عدم اختصاص احملاكم اإلدارية والئيا بنظر الدعوى"
 

 :: مثال تطبيقي )واقعي( لالختصاص الوالئيالثالثالتمرين 
نفس القضية السابقة رفعها املدعي أمام احملكمة العامة واملدعى عليهما 

 اليت يدعي املدعي السابق ملكيته هلا هلما منحة زراعية يف نفس األرضشخصان 
حكم القاضي بعدم االختصاص، وهذا نص ملسببات  :وبعد أكثر من مخس سنوات

 احلكم ومنطوقه:
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فبناء على ما تقدم من الدعوى واإلجابة، ومبا أن دعوى املدعي إمنا هي "... 
يف املطالبة إبلغاء القرارين الزراعيني الصادرين للمدعى عليهما املشار إليهما يف 

لقرارين، ونظرا لكون الدعوى ورفع أيديهما عن األرضني املشمولتني هبذين ا
االختصاص الوالئي من األمور األولية اليت جيوز الدفع هبا يف أي مرحلة تكون عليها 

 من نظام: 76/1الدعوى، وحتكم به احملكمة من تلقاء نفسها مبوجب املادة رقم 
الشرعية املرافعات# 
القضاء 

ومبا أن النظر يف النزاعات الناشئة عن القرارات الزراعية من اختصاص اللجنة 
املشكلة يف وزارة الزراعة املشار إليها يف املادة العاشرة من نظام توزيع األراضي 

ونصها بعد تعديلها مبوجب املرسوم البور الصادر ابملرسوم امللكي رقم... واتريخ... 
شكل جلنة يف وزارة الزراعة من ممثلني هلذه الوزارة امللكي رقم... واتريخ... : "ت

للنظر يف  يكون أحدهم مستشارا نظاميا ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة املياه
مجيع املنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام، وتعتمد قرارات هذه اللجنة 

التظلم منه أمام ديوان  قرار من هذه اللجنة  وجيوز ملن صدر ضدهمن وزير الزراعة 
  .من اتريخ إبالغه ابلقرار" خالل ستني يوما املظامل

فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى املدعي لعدم االختصاص لذا 
 ."...الوالئي
 

 :: مثال تطبيقي )واقعي( لالختصاص الوالئيالرابعالتمرين  
 بعقد مراحبة من البنك، وبدأ يضارب هبا مث أصدر أمر بيع   ارجل اشرتى أسهم
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رايال، ولكن البنك أتخر يف تنفيذ  50جلميع هذه األسهم وحدد السعر للسهم بـ 
 فرفع الرجل دعوى على جلنة: ؛رايال 47البيع وابع السهم بـ 

 املالية التابعة هليئة سوق املالالفصل يف منازعات األوراق # 
 التابعة لوزارة التجارة يف منازعات األوراق التجاريةمكاتب الفصل 

 ثالث سنوات قررت اللجنة عدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.وبعد 
  :فأحيلت القضية بعد ذلك إىل جلنة

 التابعة لوزارة التجارة النظر يف خمالفات نظام البيع ابلتقسيط 
التابعة ملؤسسة النقد تسوية املنازعات املصرفية# 

 فحكمت هذه اللجنة مباشرة بتعويض البنك للعميل عن فارق السعر.
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 االختصاص النوعي واملكاين دقيقة 70 الثانيةاجللسة 

 :احملور الثالث .7-4

 ( 1) كم االبتدائيةاالختصاص النوعي للمحا

أن يعرف املدعي كيف حيدد نوع احملكمة املختصة مبوضوع  :اهلدف من هذا احملور
 وى.عالد

 : (2) اختصاص احملاكم العامة –أ 

 
ختتص احملاكم العامة بنظر مجيع الدعاوي واإلثبااتت اإلهنائية ومايف حكمها  (1

 .اخلارجة عن اختصاص احملاكم األخرى وكتاابت العدل وديوان املظامل
  :وهلا بوجه خاص النظر يف اآليت (2

أو  ،أو حق متصل به ،من املنازعة يف امللكية ،الدعاوي املتعلقة ابلعقار .أ
أو دعوى أقيام املنافع  ،دعوى الضرر من العقار نفسه أو من املنتفعني به

                                 
؛ وفقا آلخر الختصاص بني حماكم الدرجة األوىلتوزيع ايراجع يف هذا احملور: موقع وزارة العدل،  (1)

 http://cutt.us/xYdPgه، وجتده على الرابط الشبكي : 1439رجب  5تعديل يف 

 من نظام املرافعات الشرعية. 32و 31ورد حتديد اختصاص احملكمة العامة يف املادتني  ( 2)

http://cutt.us/xYdPg
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أو دعوى منع التعرض حليازته  ،أو األخالء أو دفع األجرة أو املسامهة فيه
  .مامل ينص النظام على خالف ذلك ،وحنو ذلك ،أو اسرتداده

   .إصدار صكوك االستحكام مبلكية العقار أو وقفيته  .ب
الدعاوي الناشئة عن حوادث السري وعن املخالفات املنصوص عليها يف  .ج

 نظام املرور و الئحته  التنفيذية 
ويثبت االختصاص للمحاكم العامة أيضا يف احملافظات أو املراكز اليت ليس  (3

فيها حممة متخصصة بنظر مجيع الدعاوي والقضااي واإلثبااتت االهنائية وما يف 
يقرر اجمللس  وذلك مامل ،صاص تلك احملكمة املتخصصةمحها الداخلة يف اخ

 .األعلى للقضاء خالف ذلك
مة جزائية مبا ختتص كوختتص احملكمة العامة تلك يف البلد الذي ليس فيه حم (4

 . (1) مامل يقرر اجمللس األعلى للقضاء خالف ذلك ،مة اجلزائيةكبه احمل

 :(2) ب. اختصاص احملاكم اجلزائية

 
 اجلزائية ابلفصل يف:ختتص احملكمة 

 مجيع القضااي اجلزائية. ▪
                                 

  من نظام اإلجراءات اجلزائية. 129هذه الفقرة منصوص عليها يف املادة  ( 1)

 من نظام اإلجراءات اجلزائية. 128ورد حتديد اختصاص احملكمة اجلزائية يف املادة  ( 2)
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مجيع املسائل اليت يتوقف عليها احلكم يف الدعوى اجلزائية املرفوعة أمامها، إال  ▪
 إذا نص النظام على خالف ذلك.
 :جـ. اختصاص حماكم األحوال الشخصية

 
 مجيع مسائل األحوال الشخصية، ومنها: -أ

واخللع، وفسخ النكاح، والرجعة، واحلضانة، والنفقة، . إثبات الزواج، والطالق، 1 
 والزايرة.

 . إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة.2 
. اإلرث، وقسمة الرتكة مبا فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو 3 

 وصية، أو قاصر، أو غائب.
األولياء والنظار، واإلذن هلم يف التصرفات اليت . إثبات تعيني األوصياء، وإقامة 4 

تستوجب إذن احملكمة، وعزهلم عند االقتضاء، واحلجر على السفهاء، ورفعه 
 عنهم، وحتدد لوائح هذا النظام اإلجراءات الالزمة لذلك.

 إثبات توكيل األخرس الذي ال يعرف القراءة والكتابة.-5 
 أولياؤها.تزويج من ال ويل هلا، أو من عضلها  -6 
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 الدعاوي الناشئة عن مسائل األحوال الشخصية.  -ب
الدعاوي املرفوعة إليقاع العقوابت املنصوص عليها يف نظام اهليئة العامة للوالية   -ج 

 على أموال القاصرين ومن يف حكمهم.
 
  :اختصاص احملاكم التجارية .د

 
 ختتص احملاكم التجارية ابلنظر يف اآليت:

 التجارية األصلية والتبعية اليت حتدث بني التجار. مجيع املنازعات .أ
 الدعاوي اليت تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية األصلية والتبعية. .ب
 املنازعات اليت حتدث بني الشركاء يف الشركات. .ج
مجيع الدعاوي واملخالفات املتعلقة ابألنظمة التجارية، وذلك دون إخالل  .د

 ابختصاص ديوان املظامل.
 اإلفالس واحلجر على املفلسني ورفعه عنهم. دعاوي .ه
 التجارية األخرى. املنازعات .و

 هـ.  اختصاص احملاكم العمالية:
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 ختتص احملاكم العمالية ابلنظر يف اآليت:

املنازعات املتعلقة بعقود العمل واألجور واحلقوق وإصاابت العمل والتعويض  .أ
 عنها.

اجلزاءات التأديبية على العامل، أو املنازعات املتعلقة إبيقاع صاحب العمل  .ب
 املتعلقة بطلب اإلعفاء منها.

 الدعاوى املرفوعة إليقاع العقوابت املنصوص عليها يف نظام العمل. .ج
 املنازعات املرتتبة على الفصل من العمل. .د
شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين مل تقبل اعرتاضاهتم ضد أي قرار صادر  .ه

العامة للتأمينات االجتماعية، يتعلق بوجوب  من أي جهاز خمتص يف املؤسسة
 التسجيل واالشرتاكات أو التعويضات.

املنازعات املتعلقة ابلعمال اخلاضعني ألحكام نظام العمل، مبن يف ذلك عمال  .و
 احلكومة.

املنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات االجتماعية، دون  .ز
 وديوان املظامل. إخالل ابختصاصات احملاكم األخرى

 
 :ز. اختصاص احملكمة اإلدارية
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 ختتص احملاكم اإلدارية ابلفصل يف اآليت :

أ. الدعاوى املتعلقة ابحلقوق املقررة يف نظم اخلدمة املدنية والعسكرية والتقاعد       
ملوظفي ومستخدمي احلكومة واألجهزة ذوات الشخصية املعنوية العامة املستقلة 

 واملستحقني عنهم.أو ورثتهم 
ب. دعاوى إلغاء القرارات اإلدارية النهائية اليت يقدمها ذوو الشأن، مىت كان         

مرجع الطعن عدم االختصاص، أو وجود عيب يف الشكل، أو عيب يف السبب، 
أو خمالفة النظم واللوائح، أو اخلطأ يف تطبيقها أو أتويلها، أو إساءة استعمال 

ة، والقرارات اليت تصدرها اللجان شبه السلطة، مبا يف ذلك القرارات التأديبي
وكذلك القرارات اليت تصدرها مجعيات النفع العام القضائية، واجملالس التأديبية، 

املتصلة بنشاطاهتا، ويعِد يف حكم القرار اإلداري رفض جهة  -وما يف حكمها -
ة اإلدارة أو امتناعها عن اختاذ قرار كان من الواجب عليها اختاذه طبقًا لألنظم

 واللوائح.
 ج. دعاوى التعويض اليت يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة اإلدارة.        
 د. الدعاوى املتعلقة ابلعقود اليت تكون جهة اإلدارة طرفاً فيها.        
 هـ. الدعاوى التأديبية اليت ترفعها اجلهة املختصة.        
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 و. املنازعات اإلدارية األخرى.        

 
 .  متارين على االختصاص النوعي7-5

 النوعي:لالختصاص  مثال تطبيقي )واقعي( :اخلامسالتمرين 
 

ولكن العقار ابسم أبيهم  ملكا مشاعا مع أشقائه وشقيقاته كان الزوج ميلك عقارا
ه تطالب ببيع زوجته دعوى على أشقاء زوجها وشقيقات تأقام وفاة الزوج، وبعد املتوىف

 رفعت الدعوى إىل:نصيبها، فالعقار وأخذ 
 احملكمة العامة 
احملكمة التجارية 

فع احلكم لالستئناف، فأحالوه إىل حمكمة أخرى لعدم وحكمت هلا احملكمة مث رُ 
 اختصاص احملكمة األوىل، واحملكمة الثانية هي: 

اإلدارية 
 املادةالفقرة الثالثة من األحوال الشخصية، وبنوا ذلك على: 
37 املرافعات الشرعية من نظام 
33 ختتص حماكم األحوال الشخصية  ية، ونصها: "من نظام املرافعات الشرع

اإلرث، وقسمة الرتكة مبا فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو  -3... ابلنظر يف اآليت:
  ".حصة وقف أو وصية، أو قاصر، أو غائب

 ي:التمرين السادس: مثال تطبيقي )افرتاضي( لالختصاص النوع
ل ابسم الزوج ابلكامل، ، بيت سكين مناصفة بناءلو اشرتك الزوجان يف  وبعد وُسجِي



          إجراءات التقاضي يف اململكة العربية السعودية                    

 

34 

بكتابة السكن يف البيت اجلديد حصل بينهما خالف أسري، نتج عنه مطالبتها للزوج 
وحصل على إثر ذلك خالف بني نصف قيمة البيت،  نصف البيت ابمسها أو تسليمها

فإن احملكمة املختصة بدعواهم األوالد، فبعضهم يف صف األب وبعضهم يف صف األم. 
 هي:

  احملكمة العامة 
 حمكمة األحوال الشخصية# 

 أي نوع آخر من احملاكم:التحاكم عند على الطرفان ولو اتفق 
 لظروفهم العائلية. مراعاةً  ؛فيجوز ذلك 
  ذلك؛ ألن االختصاص النوعي من النظام العام الذي ال جيوز االتفاق فال جيوز

 #على خمالفته.
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  :احملور الرابع. 7-6

 صاص املكاني للمحاكم االبتدائية االخت

  

أن يعرف املدعي كيف حيدد بلد احملكمة اليت تدخل  اهلدف من هذا احملور:
 الدعوى يف النطاق اجلغرايف لواليتها.

 :يف االختصاص املكاين القاعدة العامة
القاعدة العامة يف االختصاص املكاين: أن يكون مكان الدعوى هو  ▪

مقر إقامة املدعى عليه، ألن جانبه أقوى من املدعي ابعتبار أن األصل 
 براءة ذمته من احلق املدعى به.

تعذر تطبيق ذلك، أو ومن أهم أسباب العدول عن هذه القاعدة: أن ي ▪
 مراعاتهوجد يف املدعي أسباب جتعل يعدد مكان املدعى عليه، أو يت

  املدعى عليه.كون األصل براءة ذمة من   أرجح
للمحكمة اجلزائية يف مكان وقوع اجلرمية،  يتحدد االختصاص املكاين" ▪

أو املكان الذي يقيم فيه املتهم، فإن مل يكن له مكان إقامة معروف 
 .(1)يقبض عليه فيه" يتحدد االختصاص يف املكان الذي

 املادة الرابعة : "
 كما أييت :  -حبسب احلال  -يكون االختصاص املكاين لقاضي التنفيذ 

 يف دائرة احملكمة اليت أصدرت السند التنفيذي. -1
                                 

 جراءات اجلزائية.من نظام اإل 130املادة  ( 1)
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 يف مكان اجلهة اليت أنشئ احملرر يف منطقتها. -2
 يف موطن املدين. -3
 يف موطن عقار املدين، أو أمواله املنقولة. -4

 .، ومن ذلك ما جاء يف الالئحة (1)"وحتدد الالئحة األحكام الالزمة هلذه املادة
حق اختيار الوالية املكانية  -يف غري احلضانة والزايرة  -لطالب التنفيذ  -4/1"

  ." ( من هذه املادة دون سواها4، 3، 2، 1الوارد ذكرها يف الفقرات )

 :عليه أو تعدد مكانهأمثلة تعذر إقامة الدعوى يف بلد املدعى 
إذا مل يكن للمدعى عليه مكان إقامة يف اململكة فيكون االختصاص للمحكمة  .1

 اليت يقع يف نطاق اختصاصها مكان إقامة املدعي.
إذا مل يكن للمدعي واملدعى عليه مكان إقامة يف اململكة فللمدعي إقامة دعواه  .2

 يف إحدى حماكم مدن اململكة.
كون االختصاص للمحكمة اليت يقع يف نطاق إذا تعدد املدعى عليهم ي .3

اختصاصها مكان إقامة األكثرية، ويف حال التساوي يكون املدعي ابخليار يف 
 إقامة الدعوى أمام أي حمكمة يقع يف نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم.

تقام الدعوى على األجهزة احلكومية يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها  .4
هلا، وجيوز رفع الدعوى إىل احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها املقر الرئيس 

 فرع اجلهاز احلكومي يف املسائل املتعلقة بذلك الفرع.
تقام الدعوى املتعلقة ابلشركات أو اجلمعيات القائمة أو اليت يف دور التصفية  .5

أو املؤسسات اخلاصة يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها مركز إدارهتا، 
                                 

 من نظام التنفيذ.   4املادة  ( 1)
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اء كانت الدعوى على الشركة أو اجلمعية أو املؤسسة، أو من الشركة أو سو 
اجلمعية أو املؤسسة على أحد الشركاء أو األعضاء، أو من شريك أو عضو 
على آخر، وجيوز رفع الدعوى إىل احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها فرع 

 ا الفرع.الشركة أو اجلمعية أو املؤسسة، وذلك يف املسائل املتعلقة هبذ
 

 أمثلة للحاالت اليت جتعل جانب املدعي أقوى من جانب املدعى عليه:
يكون للمدعي ابلنفقة اخليار يف إقامة الدعوى يف احملكمة اليت يقع يف نطاق  -1

 اختصاصها مكان إقامة املدعى عليه أو املدعي.
اخليار يف  - يف املسائل الزوجية واحلضانة والزايرة ومن عضلها أولياؤها -للمرأة  -2

إقامة دعواها يف بلدها أو بلد املدعى عليه. وعلى احملكمة إذا مسعت الدعوى 
يف بلد املدعية استخالف حمكمة بلد املدعى عليه لإلجابة عن دعواها. فإذا 
توجهت الدعوى أبلغ املدعى عليه ابحلضور إىل مكان إقامتها للسري فيها، فإن 

 ه الدعوى ردهتا احملكمة دون إحضاره.امتنع مسعت غيابًيا، وإذا مل تتوج
يكون للمدعي يف الدعاوى الناشئة عن حوادث السري اليت تقع يف بلد غري بلد  -3

املدعى عليه اخليار يف إقامة الدعوى يف احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها 
 مكان وقوع احلادث أو مكان إقامة املدعى عليه.
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 ني. متارين على االختصاص املكا7-7

 التمرين السابع: مثال تطبيقي )افرتاضي( لعدم االختصاص املكاين:
، ويف يف دين مايل حصل نزاع حقوقي بينك وبني جارك وأنتما يف مدينة الدمام لو

،  ويقضي فيه األايم اهلفوفبيت آخر يف مدينة أول جلسة دفع جارك دعواه أبن له 
؛ ورفضت أنت إقامتها يف غري األوىل اليت تصادف أغلب أايم الدوام الرمسي الثالثة

 املكان الذي تقام فيه الدعوى هو:الدمام؛ فأين 
  إذا كان للمدعى عليه مكان إقامة يف أكثر من بلد فللمدعي ؛ ألنه الدماممدينة

 إقامة الدعوى يف إحدى هذه البلدان.
  أايم العمل يف مدينة اجلبيل؛ والعربة حباله ؛ ألنه يقضي أغلب اهلفوفمدينة

 وقت العمل وليس وقت اإلجازة.
 ومستند ذلك:

  من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات اىلشرعية. 36/2الالئحة 
  نظام املرافعات اىلشرعية.من الالئحة التنفيذية ل 36/4الالئحة 

 املكاين:الختصاص لالتمرين الثامن: مثال تطبيقي )واقعي(  
 خالصة الدعوى واحلكم:

أرسل للمستأجرين إشعارا خطيا املدعي ميلك عمارة سكنية يف مدينة الدمام، و 
إبخالء الشقة فور انتهاء العقد ليقوم بصيانة شاملة للعمارة، وأتخر أحد املستأجرين 

وحتمل الشرط اجلزائي على عدم مخسة أشهر، فأقام املالك دعوى عليه إبخالء الشقة 
، وهو أن يكون اإلجيار مضاعفا، فدفع املستأجر الدعوى عند انتهاء العقدخالء الشقة ا

قبل موعد إقامة  يف بداية اجللسة، وقال: أن مقر سكنه قد تغري إىل مدينة اجلبيل
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يكون حملكمة  فاالختصاص املكاين حينئذويرفض إقامتها يف غري اجلبيل. ، الدعوى
 مدينة:
 تقام يف مقر هذه ألن الدعوى متعلقة بعقار، ودعاوى العقارات  الدمام؛

 .العقارات
 متلك العقار، فتكون & ألن الدعوى متعلقة حبق شخصي وليس يف  اجلبيل؛

 #الدعوى. ديتقيإقامة املدعى عليه عند العربة مبقر 
 ومستند ذلك هو:

  ية.من الالئحة التنفيذية لنظام املرافعات اىلشرع 36/1الالئحة# 
  من نظام املرافعات اىلشرعية. 24املادة القياس على 

 الختصاص املكاين:لتطبيقي )واقعي( مثال التمرين التاسع: 
 حكم صادر من احملكمة العامة ابلياض:

 ....مبوجب اجلنسية سعودية 0000 املدعية حضرت"...
 ....مبوجب اجلنسية سعودية 0000  عليها املدعى حتضر ومل

 هكذا شرورة مدينة يف قائلة: أجابت عليها؟ املدعى تقيم أين املدعية: وبسؤال
 أجابت.

فالن بن  طليقي والدة احلكم جملس عن الغائبة عليها املدعى إن املدعية وقالت
 .... و...... و...... و.........:وهم أوالدا،  طليقي من أجنبتُ  وقد  فالن...

 هذه .بزايرهتم يل احلكم وأطلب )جدهتم(، عليها املدعى عند هؤالء وأوالدي
 دعواي.

 :حمكمة اختصاص من الدعوى هذه نظر يف االختصاص أبن املدعية أفهمت وعليه
 شرورة 
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 .الرايض 
  الدعوى. نظر فطلبتْ 
 أن ومبا األولية املسائل من االختصاص يف النظر أن ومبا تقدم ما على وبناء وعليه

  :على بناء عليه املدعى إقامة مكان يف يكون القضية هذه نظر
  الالئحة من اخلامسة الفقرة الشرعية املرافعات نظام من والثالثني التاسعةاملادة 
 كان  إذا املادة هذه من( 2) الفقرة أحكام تسري ال: )يلي ما على تنص اليت التنفيذية
 ]يالحظ أن هناك حرف حمذوف يف هذا املوضع، فما هو؟ ...(امرأة عليه املدعى

 ج/ احلرف هو... [
 ومن والزايرة واحلضانة الزوجية املسائل يف للمرأة: )نصها املادة من الثانية الفقرة 
 .(عليه، املدعى بلد أو بلدها يف دعواها إقامة يف اخليار أولياؤها عضلها
 االختصاص لعدم عليها املدعى مطالبتها يف املدعية دعوى عن النظر صرفت فقد لذا
 إىل الدعوى إحالة وسيتم شرورة يف احملاكم اختصاص من وأهنا مكانيا الدعوى بنظر

 ."القطعية احلكم اكتساب بعد املختصة احملكمة
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 األنظمة اإلجرائية األساسية يف إجراءات التقاضي دقيقة 70 الثالثةاجللسة 

  :احملور اخلامس. 7-8

 األساسية يف إجراءات التقاضي اإلجرائيةاألنظمة 

 هلموجز  توضيح النظاماسم  م

 نظام هيكلي لعمل اجلهات القضائية التابعة لوزارة العدل. نظام القضاء 1
 هـ.1428مادة، ووضع عام  85ويقع يف 

نظام ديوان  2
 املظامل.

 نظام هيكلي لعمل اجلهات القضائية التابعة لديوان املظامل.
 هـ.1428مادة، ووضع عام  25ويقع يف 

نظام املرافعات  3
 الشرعية.

نظام إجرائي حيدد اخلطوات اليت متر عليها الدعوى عامة، واحلقوقية واالهنائية 
 خاصة، وكل ما  يتصل بسري هذه الدعاوى.

 هـ.1435مادة، ووضع عام 242ويقع يف 
نظام املرافعات  4

أمام ديوان 
 املظامل.

اليت تكون نظام إجرائي خاص بتحديد اخلطوات اليت متر عليها الدعوى اإلدارة 
 احلكومة طرفا فيها، وكل ما  يتصل بسري الدعوى اإلدارية.

 هـ.1435مادة، ووضع عام  63ويقع يف  
نظام  5

اإلجراءات 
 اجلزائية.

نظام إجرائي خاص بتحديد اخلطوات اليت متر عليها الدعوى اإلدارة اليت تكون 
 احلكومة طرفا فيها، وكل ما  يتصل بسري الدعوى اإلدارية.

 هـ.1435مادة، ووضع عام  63ع يف ويق 
احلقوقية، اليت  طلبات التنفيذنظام إجرائي خاص بتحديد اخلطوات اليت متر عليها  نظام التنفيذ 6

 هـ.1433مادة، ووضع عام  98ويقع يف  يوجد فيها سند تنفيذي واجب الوفاء.
الدعوى أمام هيئة التحكيم نظام إجرائي خاص بتحديد اخلطوات اليت متر عليها  نظام التحكيم 7

  اليت خيتارها الطرفان، وكل ما يتصل بدعوى التحكيم.
 هـ.1433مادة، ووضع عام  58ويقع يف  
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  :احملور السادس. 7-9

  من نظام التنفيذ يف نيل احلقوق سبل االستفادة

ومن أسهل  ،على توثيق أي التزام مستقبلي لك على غريك بسند تنفيذي حرصْ اي 
، وقد ورد حتديد السندات التنفيذية يف السند ألمر :التنفيذية وأوسعها انتشاراالسندات 

 املادة التاسعة من نظام التنفيذ، ومما جاء فيها:
 والسندات التنفيذية هي:"
 األحكام، والقرارات، واألوامر الصادرة من احملاكم. -1
 أحكام احملكمني املذيلة أبمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. -2
حماضر الصلح اليت تصدرها اجلهات املخولة بذلك أو اليت تصدق عليها  -3

 احملاكم.
 األوراق التجارية. -4
 العقود واحملررات املوثقة. -5
األحكام، واألوامر القضائية، وأحكام احملكمني، واحملررات املوثقة الصادرة يف  -6

 بلد أجنيب.
 حمتواها كلياً، أو جزئياً.األوراق العادية اليت يقر ابستحقاق  -7
 . (1)"هلا قوة سند التنفيذ مبوجب نظام العقود واألوراق األخرى اليت -8
األوراق التجارية تشمل: الشيك (؛ ألن 4ورد يف الفقرة ) (السند ألمر)يالحظ أن و  

                                 
 .9نظام التنفيذ، املادة  (1)
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  والكمبيالة والسند ألمر.
 فقم ابخلطوات اآلتية:لك استحقاق مايل على غريك  إذا كانف

 األوىل: اخلطوة
 على غريك بسند تنفيذي، ومن أسهل السندات التنفيذية السند ألمر. حقكق وثِ 
من نظام  (87حسب املادة ) -على البياانت اآلتية  (السند ألمر)يلزم أن يشمل و 

 : - األوراق التجارية
  .سند ألمر( مكتوبة يف منت الصك)كلمة   وشرط األمر أ – 1
 .بوفاء مبلغ معني من النقود (1) غري معلق على شرطتعهد  – 2
  .ميعاد االستحقاق – 3
 .مكان الوفاء – 4
 .(أو ألمره)اسم من جيب الوفاء له  – 5
  .ألمر اتريخ ومكان إنشاء السند – 6
 .توقيع احملرر – 7

                                 
والتصريح يف سند األمر أبن التعهد ابلدفع )غري معلق بشرط(، من األمور املهمة اليت يغفلها  ( 1)

كثري من الناس؛ ألنه إذا مل يرد التصريح بذلك فيتعني على طالب التنفيذ مراجعة الغرفة التجارية، 
 للتحقق من عدم وجود أي قيود على هذه املطالبة &&&

اليت يناسب أن يبدأ هبا سند التنفيذ: "أتعهد أان املوقع أدانه ولتجنب هذا اإلجراء؛ من الصيغ 
ألمر فالن بن فالن املبلغ أعاله وقدره كذا  بدون قيد أو شرطأبن أدفع مبوجب هذا السند 

 رايل فقط ال غري".
كما حيصل التصريح أبن التعهد ابلدفع )غري معلق بشرط( بصيغة أخرى، وهي أن يرد يف هناية 

 حلامل هذه الورقة حق الرجوع بدون مصروفات أو احتجاج".التعهد: "...و 

= 
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 اخلطوة الثانية:
؛ فبأمكانك حتصيل املبلغ الذي حقك املايلومل يقم املدين بتسليم  األجلُ  إذا حلَّ 

السند من خالل التقدمي االلكرتوين على حمكمة التنفيذ دون احلاجة إىل الذهاب إىل يف 
 05http://cutt.us/PaP: (1)، وهواحملكمة من خالل الدخول على الرابط املخصص لذلك

املوقع صفحة إنشاء طلب جديد، وعليك اتباع اخلطوات املطلوبة يف ستفتح لك 
 االكرتوين، وهذه صورة لصفحة إنشاء الطلب اجلديد:

                                 
 أن الرابط املباشر طويل، وقد مت اختصاره يف الصلب. يالحظ (1)

وإذا رغبتا الوصول إىل هذا الرابط بشكل متدرج انطالقا من الصفحة الرئيسة ملوقع وزارة 
 العدل؛ قم ابخلطوات اآلتية:

 لوزارة العدل، وهو:. ادخل على املوقع الشبكي الرمسي 1
 https://www.moj.gov.sa/ 

 . اخرت أيقونة: اخلدمات االلكرتونية.2
 . اخرت أيقونة: طلب التنفيذ االلكرتوين.3
 . اخرت أيقونة: الدخول على اخلدمة.4
 . اخرت أيقونة: طلب جديد.5
 املطلوبة.. قم إبدخال بياانتك والواثئق 6

http://cutt.us/PaP05
https://www.moj.gov.sa/
https://www.moj.gov.sa/
https://www.moj.gov.sa/
https://www.moj.gov.sa/
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 اخلطوة الثالثة: 

يف حمكمة التنفيذ املرفوع إليها الطلب بتدقيق بياانتك  املوظف املختصيقوم 
، وإذا كان الطلب كرسالة نصية إىل && جوال فإذا كان هناك نقص يرسلوواثئقك، 
التنفيذ. ويف الغالب ال تزيد هذه اإلجراءات إىل قاضي الطلب الكرتونيا  يرفعمكتمال 

 عن يومني.
 :الرابعةاخلطوة 

يصدر حكمه بتطبيق القرار وبعد التحقق  ،من صحة الطلب فيذنقاضي التتحقق ي
، وتصل ه مهلة مخسة أايم تبدأ عقب تبلغه بشكل رمسياملنفذ ضدَّ  ويُعطاى ،34رقم 

 إىل جواله رسالة نصية؛ هذا نصها:
ب طل"صاحب اهلوية رقم********** صدر عليكم أمر ابلتنفيذ مبوجب رقم 

 ( رايل لطالب التنفيذ برقم فاتورة *********26952.00********* لسداد مبلغ )
ويف حال عدم التنفيذ خالل مخسة أايم فستطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف 

اد قيمة الطلب عن طريق نظام نظام التنفيذ. وإلهناء الطلب ابلسداد آليا ميكنكم سد
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 ."(169) سداد، رقم املفوتر
 :اخلامسةاخلطوة 

من خالل الدخول على وواثئقها  املطالبة بياانتمكان املنفذ ضده التحقق من إب
 https://execportal.moj.gov.sa/Request/ExecInquirySocial التايل:رابط ال

 واالستعالم برقم اهلوية، حيث تفتح له النافذة اآلتية:

 
فاتورة هبا يسدد  بنفس الطريقة اليتيقوم بتسديد املبلغ التنفيذي فإذا اقتنع ابحلكم 

 ؛ على النخو اآليت:اهلاتف أو الكهرابء وحنومها
)وهي: أجهزة الصراف الآليل، أو اهلاتف  االكرتونية للسدادأ. خيتار الوسيلة 

 .املصريف، أو تطبيق الذكي للمصرف الذي على سطح جواله(
 (.169وهو الرقم )ب. يدخل الرمز املفوتر 

 ج. يدخل رقم فاتورة السداد.
 ( تلقائيا، وإهناء طلب التنفيذ.34وبعد السداد سيتم رفع القرار رقم )

  نازع يف التفيذ.إىل القاضي الذي أصدر احلكم ليُ يتقدم كم؛ ابحلوإذا مل يقتنع 

https://execportal.moj.gov.sa/Request/ExecInquirySocial
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موظفون هناك  –ومنها حمكمة التفيذ ابلدمام - يف بعض حماكم التنفيذويالحظ أنه 
 مث احالته إىل قاضي التفيذ.  ومستنداته دعواهصحة خمتصون يف استقباله للتحقق من 

خالل املهلة املمنوحة له وهي مخسة  يقدم طلبه يف منازعة التنفيذوعليه أن يراعي أن 
 أايم.

 :السادسةاخلطوة 
، والذي 46يصدر يف حقه القرار رقم  قاضي التنفيذفإن إذا مضت املدة ومل يسدد 

 . (1)من نظام التنفيذ 46تطبيق العقوابت الواردة يف املادة يتضمن 
                                 

 املادة السادسة واألربعون :وهذا نص " ( 1)
إذا مل ينفذ املدين، أو مل يفصح عن أموال تكفي للوفاء ابلدين خالل مخسة أايم من اتريخ 

إبالغه أبمر التنفيذ، أو من اتريخ نشره إبحدى الصحف إذا تعذر إبالغه؛ ُعدَّ مماطاًل، وأمر 
 قاضي التنفيذ حاالً مبا أييت:

 املدين من السفر . منع -1
 إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غري مباشرة يف األموال وما يؤول إليها. -2
اإلفصاح عن أمـوال املدين القائمة وعما يرد إليه مستقباًل، وذلك مبقدار ما يفي ابلسند  -3

 التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفًقا ألحكام هذا النظام .
 فصاح عن رخص وسجالت أنشطة املدين التجارية، واملهنية .اإل -4
 إشعار مرخص له بتسجيل املعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ . -5

 أاًي من اإلجراءات اآلتية: -إضافة إىل ما سبق حبسب احلال  -ولقاضي التنفيذ أن يتخذ 
قاته املالية لديها، وأن عليها منع اجلهات احلكومية من التعامل مع املدين، وحجز مستح -أ 

 إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
 منع املنشآت املالية من التعامل معه أبي صفة. -ب 
األمر ابإلفصاح عن أموال زوج املدين، وأوالده، ومن تشري القرائن إىل نقل األموال إليه،  -ج 

= 
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ويصل حكم القاضي إىل املنفذ ضده عن طريق رسالة جوال هذا نصها: "صاحب 
 46اهلوية ********** صدر عليكم أمٌر قضائي إبنفاذ اإلجراءات الواردة يف املادة 

هـ، وميكنك 1439 /7 /17من نظام الفتنفيذ بناء على الطلب رقم ********* يف 
 االطالع على بياانت الطلب من خالل الرابط: 

 ********http:// ." 
ويف هذه احلالة سيتم احلجز على حساابت املنفذ ضده، ولن يتمكن من السداد 

وبعد السداد  ،منها، وميكن يف هذه احلالة السداد من أي حساب بنكي لشخص آخر
 24سيتم رفع األوامر تلقائيا، وسيتم إيداع املبلغ يف حساب طالب التنفيذ خالل 

 يتم إهناء الطلب إلكرتونيا.ساعة، وس
ويف حال وجود أكثر من مطالبة على املنفذ ضده فسيتم حتويل املبلغ إىل حساب 

بعد  –احملكمة ولن يتم حتويله إىل حساب طالب التنفيذ، وستقوم الدائرة املختصة 
 ة وتسليم املبالغ للغرماء.إبجراء احملاصَّ  -إىل الدائرةوصول اإليداع من الصندوق 

 د من التوضيح انظر الشكل اآليت:وملزي

                                 
األموال، حيال الطلب إىل  أو حماابته. وإذا تبني االشتباه أبن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء

 قاضي املوضوع للنظر فيه.
 ."حبس املدين، وفًقا ألحكام هذا النظام -د 
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 :احملور السابع. 7-10

 وأهم إجراءاته ،القضاء البديل

سواء عند صياغة العقد )شرط  ،ينبغي عدم إغفال القضاء البديل )وهو التحكيم(
 التحكيم(، أم بعد حصول التنازع )مشارطة التحكيم(. 

بيهي مؤهٌل الفصلا  .أ بني املتنازعني، يف قضااي  تعريف التحكيم: هو عقٌد يتوىل مبوجا
ختصهما، بتفويض منهما، ويكتسب ما ينتج عن هذا العقد صفةا القطعيةي 

 بتصديق القضاء الشرعي عليه.
 أمهيته: .ب
 يسرع التقاضي )احلد األعلى له سنة إال إذا اتفق الطرفان على التمديد(.  .1
جانب خيفف الضغط على احملاكم احلكومية، فهو قضاء أهلي يعمل جنبا إىل  .2

 مع القضاء احلكومي مبثابة عمل التعليم األهلية واملستشفيات األهلية.
 :طريقة التحكيم بشكل مبسط .ج
على  -يف أحد بنود العقد  -عند صياغة العقد بني الطرفني يتم التنصيص  .1

)شرط   . وهذا ما يصطلحون على تسميته:اللجوء إىل التحكيم عند التنازع
ن احيرر الطرف ، حيثبعد حصول التنازع لككما ميكن أن يكون ذ  .التحكيم(

. وهذا ما يصطلحون على اتفاقية حتكيم للفصل يف النزاع الذي حصل بينهما
 )مشارطة التحكيم(. تسميته: 

التحكيم ثالثية؛ فإن األول يسمي  إذا اختار الطرفان على أن تكون هيئة .2
يوم على الثاين أن يسمي حكمه، وإال قام القاضي  15حكمه، وخالل 

 بذلك، مث خيتار احلكمان حكما اثلثا.



          إجراءات التقاضي يف اململكة العربية السعودية                    

 

51 

على هيئة التحكيم  : -إذا قبل الطرفان ابلتمديدإال  –خالل مدة أقصاها عام  .3
م خمالفته إيداع حكمهما يف حمكمة االستئناف املختصة، وبعد التحقق من عد

 ابلصيغة التنفيذية. يكتسب صفة القطع ويذيل :للشريعة واألنظمة املرعية
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 نظامي التنفيذ والتحكيم. متارين على 7-10

 التمرين العاشر: مترين تطبيقي )افرتاضي( للسند تنفيذي، نوعه )سند ألمر(:
ألف  120اشرتى سعد بن سعيد السعيد سيارة من مبارك بن مبرييك املبارك بـ 

ألف مؤجلة يستلمها بعد ستة شهور، وأاتك مبارك وطلب  90ألف حالة و 30رايل: 
 منك أن حترر له سندا ألمر ابملبلغ املتبقي، فكيف ستحرر هذا السند؟

 . .. .... .... ...... . ......  . ....  ... .... .... .... .... ..... .....
... .... .... ..... .... .... .... .. ... .... ... ... .... .... ... .... .... .

 . .. ...  . .... ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... ...   .. ... ...
..... .... ....  ...... . ......  . ....  ... .... .... .... .... ..... .....

.. .... .... .... ..... .... .... .... .. ... . .. .... .... .... ... .... ..
 ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... ...   .. ... ... .... ... ... ....

..... .... .... . .. ...  . ....  ... . .. ... .... .... ..... .... ..... ....
 . ......  . ....  ... .... .... .... .... ..... ...... .... .... .... ....

..... .... .... .... .... ..... .... .... .... .. ... . .. .... .... . ......
 .... ... .... .... .... .... .... ..... .... .... .... .. ... . .. .... ....
 ... ... ... ... .... .... .... .... .... .... ...   .. ... ... .... ... ... ....

.... .... . .. ...  . .... .....  ... . .. ... .... .... ..... .... ..... ....
 . ......  . ....  ... .... .... .... .... ..... ...... .... .... .... ....

.... .... .... .... ..... .... .... .... .. ... . .. .... .... ...... 
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 لتحكيملالتمرين احلادي عشر: مترين تطبيقي )واقعي( 
 
عقدت الدائرة  بـ...هـ ومبقر احملكمة التجارية 1439/../..فإنه يف يوم األثنني "

 السادسة جلستها بتشكيلها التايل:
 :وقائع احلكم

تتلخص وقائع هذه الدعوى أبنه تقـدم وكيل املدعية بصحيفة دعوى ضد املدعى 
عليها األوىل م وقعت مع املدعى 25/11/2013عليهما، ذكر فيها أبن موكلته وبتاريخ 

عقد وكالة جتارية، لتصبح موكلته املوزع احلصري واملسوق ملنتجات املدعى عليها الطبية 
 من أدوية ومعدات ابململكة العربية السعودية،

 أسباب احلكم
 :ومن حيث نصت الفقرة األوىل من املادة

 (11) 
 (9) 

هـ 24/5/1433 ( واتريخ34من نظام التحكيم الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ 
جيب على احملكمة اليت يرفع إليها نزاع يوجد يف شأنه اتفاق حتكيم أن حتكم على أنه: "

بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع املدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع يف الدعوى 
"؛ ومن حيث نص عقد التوزيع املربم بني شركة ألوان النور وشركة أكورد هيلث كري 

اهم املربمة منهما بتاريخ م على أن مذكرة التف25/11/2013بتاريخ 
م تشكل أبكملها جزء ال يتجزأ من هذا العقد، وحيث نصت املادة 2013سبتمرب24

السادسة من هذه املذكرة على أن أي نزاعات تنشأ عن فهم ووجود وتطبيق وسراين 
مذكرة التفاهم هذه حيال إىل التحكيم ويفصل فيه هنائيًا مبوجب قواعد حمكمة لندن 

، وقد نظمت هذه املادة عملية التحكيم وطريقته؛ فإنه وإعماالً ملا اتفق للتحكيم الدويل
عليه الطرفان فإن الدائرة ترى أن االتفاق السابق على التحكيم ينجر على الالحق لعدم 
وجود ما مينعه ويلغيه، ال سيما وأن الطرفان أقرا بصحة مذكرة التفاهم واالعتداد هبا 

العقد. وحيث إن الدعوى يف مواجهة املدعى عليها الثانية واعتبارها جزًء ال يتجزأ من 
وعلى فرض صحتها انشئة يف حقيقتها عن عقد التوزيع ومتفرعة عنها، وال ميكن نظرها 
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 ـي:ابستقالل عن  دعوى عقد التوزيع،  وحيث متسكت املدعى عليها األوىل ب
  شرط التحكيم# 
 مشارطة حتكيم 

أن تبدي أي دفع موضوعي يف الدعوى؛ األمر الذي  وفق العقد املربم بينهما، قبل
ترى معه الدائرة أنه ال مناص من احلكم بعدم جواز نظر الدعوى ملا سبق عرضه وبيانه، 

( 1( من نظام املرافعات الشرعية الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/75ووفقًا للمادة )
 هـ.22/1/1435واتريخ 

هـ، 1436ق لعام /9890/1لدعوى رقم لذلك حكمت الدائرة: بعدم جواز نظر ا
 ... لوجود ...وشركة.املقامة من شركة ضد شركة

 شرط التحكيم." # 
 ."مشارطة حتكيم 
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 :املراجعأهم . 8

 

 :املوقع الشبكي لوزارة العدلالرابط على  نظام اإلجراءات اجلزائية. .1
http://cutt.us/alEDY 

 :املوقع الشبكي لوزارة العدلالرابط على . والئحته التنفيذية نظام التنفيذ .2
Wli2http://cutt.us/E 

 لديوان املظامل:املوقع الشبكي الرابط على  نظام ديوان املظامل. .3
iOi3http://cutt.us/T 

 :املوقع الشبكي لوزارة العدل. الرابط على القضاءنظام  .4
dbzq0http://cutt.us/ 

 :لديوان املظاملاملوقع الشبكي الرابط على أمام ديوان املظامل. نظام املرافعات  .5
http://cutt.us/kppw 

 :املوقع الشبكي لوزارة العدلعية. الرابط على الشر نظام املرافعات  .6
 http://cutt.us/eHFaG 

. د. خالد والئحته التنفيذيةالشرعية  أوجه تسريع التقاضي يف نظام املرافعات .7
الصادرة من اجلمعية  . حبث منشور يف جملة قضاءآل سليمانبن عبد العزيز ا

، 11العلمية القضائية السعودية يف املعهد العايل للقضاء يف الرايض. العدد 
 هـ.1439شعبان 

حقيقة التحكيم يف الشريعة والقانون. د. خالد بن عبد العزيز آل سليمان.  .8
، والذي أقامه حبث معروض ومنشور يف السجل العلمي ملؤتر القضاء والتحكيم

 .ه29/12/1436 – 28لقضاء يف الرايض، بتاريخ املعهد العايل ل

http://cutt.us/alEDY
http://cutt.us/E2Wli
http://cutt.us/T3iOi
http://cutt.us/0dbzq
http://cutt.us/kppw
http://cutt.us/eHFaG

