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املُقـــدمــــة

الحمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملُرسلني، وبعد:

ـــخ 1443/05/26هــــ،  ـــات، الصـــادر مبوجـــب املرســـوم امللـــي رقـــم )م/43( وتاري فهـــذا إصـــداٌر لنظـــام اإلثب

ـــوزراء رقـــم )283( وتاريـــخ 1443/05/24هــــ، وقـــد ُروعـــي فيـــه اآليت: وقـــرار مجلـــس ال

ـــراده  ـــاعد القـــارئ عـــىل الحصـــول عـــىل ُم ـــع مـــواد النظـــام؛ مبـــا يُس ـــة لجمي 1. إجـــراء فهرســـة موضوعي

ـــر. مـــن ُمطالعـــة النظـــام بســـهولة ويُ

ـــرس،  ـــادة يف الفه ـــم امل ـــىل رق ـــط ع ـــأن يُضَغ ـــا، ب ـــواد إلكرتونيًّ ـــوص امل ـــرس بنص ـــارص الفه ـــط عن 2. رب

ـــة. ـــورة آلي ـــارشًة بص ـــادة ُمب ـــص امل ـــارئ لن ـــال الق ـــم؛ يُح ـــن ثَ وم

3. تلوين نصوص املواد مبا يَُسِهل عىل القارئ فهم مناط النص، فيَُعرب:

• اللون األحمر= عن األحكام املُلزمة للقايض.

• اللون األخرض= عن األحكام املُلزمة للخصوم.

• اللون الربتقايل= عن األحكام الجوازية للقايض.

• اللون األزرق = عن األحكام الجوازية للخصوم.

• اللون البُني = عن املواد املُشار إليها يف نص املادة.

4. وضـــع أيقونـــة يف أســـفل كل صفحـــة مبســـمى »الفهـــرس«، وهـــي متصلـــة بفهـــرس املحتويـــات؛ 

بحيـــث يســـتطيع القـــارئ االنتقـــال إىل الفهـــرس بالضغـــط عـــىل هـــذه األيقونـــة.

ـــك يف  ـــٍة، وذل ـــة بصل ـــادة النظامي ـــت لل ـــي متُ ـــة الت ـــة، والقضائي ـــة، والنظامي ـــكام الرشعي ـــر األح 5. ح

ـــبيل اســـتخالص ُمســـتنده  ـــر، وهـــو يف س ـــد آخ ـــن الرجـــوع ألي ُمجل ـــارئ ع ـــاء الق ـــا إلغن ـــٍة مّن محاول

ـــوى. ـــة أو الدع يف القضي

النصـــوص املدونـــة باملـــواد مل يَُضـــف إليهـــا أو يُحـــَذف منهـــا أي حـــرف أو كلمـــة، 
 

ملحوظة هامة

ـــة للرجـــوع  ـــة وموثوق ـــي آمن ـــايل فه ـــا النظـــام، وبالت ـــة الصـــادرة به ـــن الوثيق ـــا م ـــا هـــي مأخـــوذة نًص وإمن

إليهـــا يف هـــذا الشـــأن، ولكـــن لـــزم التنويـــه عـــىل أن »األحـــكام الرشعيـــة، والنظاميـــة، واملبـــادئ القضائيـــة« 

ـــا عـــىل أســـاس  ـــتند إليه ـــة، وال يُس ـــواد النظامي ـــل امل ـــد مـــن قبي ـــة، ال تُع ـــواد النظامي ـــة يف أســـفل امل املدون

ـــد. ـــد واح ـــزاء يف جس ـــع األج ـــا لتجمي ـــاد مّن ـــي اجته ـــل ه ـــام، ب ـــن النظ ـــا م أنه

إعداد كل من
املستشار القانوين

محـمــد فؤاد
املستشار القانوين

نـــادر املغــاوري

الفــهـــرس
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نحـــن مجموعـــة مـــن املستشـــارين القانونيـــن املرصيـــن، قـــد اكتســـبنا خـــرات طويلـــة يف 

إنشـــاء  يف  تعاونّـــا  وقـــد  الســـعودية،  العربيـــة  باململكـــة  املحاكـــم  أمـــام  املحامـــاة  أعـــال 

كيـــان واحـــد يجمـــع كافـــة الكـــوادر والخـــرات؛ مبـــا ُيكّنـــا مـــن تقديـــم أفضـــل وأجـــود 

بـــأن  الســـعودين،  املحامـــن  الســـادة  مـــن  لإلخـــوة  والحقوقيـــة  القانونيـــة  الخدمـــات 

احرتافيـــة. بصـــورة  القضائيـــة  واملذكـــرات  اللوائـــح  كافـــة  صياغـــة  يف  ونعاونهـــم   نُســـاندهم 

للتواصل معنا

@mokhtarllaw

تعريــف
بالمكتب

الفــهـــرس
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الباب
األول

أحكام عامة

الفــهـــرس
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املادة األوىل

تري أحكام هذا النظام عىل املعامالت املدنية والتجارية.

املادة الثانية

1. عىل املدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2. يجب أن تكون الوقائع املراد إثباتها متعلقًة بالدعوى، ومنتجًة فيها، وجائزًا قبولها.

3. ال يجوز للقايض أن يحكم بعلمه الشخيص.

املادة الثالثة

1. البينة عىل من ادعى، واليمني عىل من أنكر.

2. البينة إلثبات خالف الظاهر، واليمني إلبقاء األصل.

3. البينة حجة متعدية، واإلقرار حجة قارصة.

4. الثابت بالربهان كالثابت بالعيان.

ــاٌل •  ــاُس ِبَدْعَواُهــْم الدََّعــى رَِج ــى النَّ ــاٍس ريض هللُا عنهــا أن رســوَل هللا صــىل هللا عليــه وســلم قــال: »لــو يُْعطَ عــن ابــن َعبَّ

ِعــي والْيَمــنُي عــىل مــن أَنَْكــَر«؛ حديــث حَســٌن َرَواُه الْبَيْهقــي وغــرُُه هكــذا،  أمــواَل قَــْوٍم وِدماَءُهــْم، لَِكــِن البَيَِّنــُة عــىل املُدَّ

وبَْعُضــُه يف الصِحيَحــني.

جاء يف القواعد الفقهية للزحييل )ص 391(: »البينة إلثبات خالف الظاهر واليمني إلبقاء األصل«.• 

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

الفــهـــرس
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املادة الرابعة

ـــة  ـــذ املحكم ـــا فتأخ ـــع بينه ـــن الجم ـــات ومل ميك ـــة اإلثب ـــت أدل ـــام، إذا تعارض ـــذا النظ ـــكام ه ـــالل بأح دون إخ

ـــا، ويف  ـــأي منه ـــال تأخـــذ املحكمـــة ب ـــك ف ـــإن تعـــذر ذل ـــا مـــن ظـــروف الدعـــوى، ف ـــا يرتجـــح له ـــا بحســـب م منه

ـــا. ـــك يف حكمه ـــباب ذل ـــني أس ـــا أن تب ـــب عليه ـــوال يج ـــع األح جمي

 كشــاف القنــاع يف )ج 15/ص245(، مبــا نصــه: »)التَّعــارُض: التعــادل مــن كلِّ وْجــٍه( يقــال: تعارضــت البيّنتــان إذا تقابلتــا، • 

ــَت كلٌّ منهــا مــا نفتــه األخــرى؛  وعــارض زيــد عمــرًا، إذا أتــاه مبثــل مــا أتــاه بــه، وتعــارُض البينتــني: اختالفهــا، بــأن تُثِب

حيــث ال ميكــن الجمــع بينهــا؛ فيتســاقطان.«

م الظاهر« )م ق د(: )4/1271(، )1428/8/14(.•   املبدأ القضايئ رقم )2174(، مبا نصه: »إذا تعارض األصل والظاهر، قُدِّ

ــرتاض« )م ق د(: •  ــن االع ــلمت م ــة إذا س ــىل النافي ــة ع ــة مقدم ــة املثبت ــه: »البين ــا نص ــم )2195(، مب ــايئ رق ــدأ القض  املب

.)1411/5/14(  ،)2/125(

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الخامسة

ال يلزم إلثبات االلتزام شكل معني؛ ما مل يرد فيه نص خاص أو اتفاق بني الخصوم.

املادة السادسة

ـــام  ـــف النظ ـــا مل يخال ـــم؛ م ـــة اتفاقَه ـــل املحكم ـــات فتُعِم ـــددة يف اإلثب ـــد مح ـــىل قواع ـــوم ع ـــق الخص 1. إذا اتف

ـــام. الع

2. ال يعتد باتفاق الخصوم املنصوص عليه يف هذا النظام ما مل يكن مكتوبًا.

الفــهـــرس
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املادة السابعة

1. األحكام واألوامر والقرارات الصادرة بإجراءات اإلثبات؛ ال يلزم تسبيبها ما مل تتضمن قضاًء قطعيًا.

2. يتعني يف جميع األحوال تسبيب األحكام الصادرة يف دعاوى اإلثبات املستعجلة.

 املــادة )35( مــن نظــام القضــاء، مبــا نصهــا: »يجــب أن تشــتمل األحــكام عــىل األســباب التــي بنيــت عليهــا، وعــىل بيــان • 

مســتند الحكــم«.

 املــادة )163( مــن نظــام املرافعــات الرشعيــة، مبــا نصهــا: »بعــد قفــل بــاب املرافعــة واالنتهــاء إىل الحكــم يف القضيــة يجــب • 

تدويــن الحكــم يف ضبــط املرافعــة مســبوقًا باألســباب التــي بنــي عليهــا ثــم يوقــع عليــه القــايض أو القضــاة الذيــن اشــرتكوا 

يف نظــر القضيــة«.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الثامنة

ـــا  ـــا، تعـــني عليه ـــك أحـــد قضاته ـــات، أو كلفـــت بذل ـــن إجـــراءات اإلثب ـــارشة إجـــراء م ـــررت املحكمـــة مب 1. إذا ق

ـــك. ـــًدا لذل أن تحـــدد موع

2. للمحكمة مبارشة إجراءات اإلثبات ولو مل يحرض الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا باملوعد املحدد.

املادة التاسعة

ـــنّي أســـباب العـــدول يف محـــرض  ـــات، بـــرشط أن تب ـــه مـــن إجـــراءات اإلثب 1. للمحكمـــة أن تعـــدل عـــا أمـــرت ب

الجلســـة.

2. للمحكمة أال تأخذ بنتيجة إجراء اإلثبات، برشط أن تبنّي أسباب ذلك يف حكمها.

املادة العارشة

يكون ألي إجراء من إجراءات اإلثبات اتخذ إلكرتونيًا األحكام املقررة يف هذا النظام.

الفــهـــرس
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املادة الحادية عرشة

تكـــون إجـــراءات اإلثبـــات مـــن إقـــرار أو اســـتجواب أو أداء للشـــهادة أو اليمـــني أمـــام املحكمـــة، فـــإن   .1

تعـــذر فللمحكمـــة أن تنتقـــل أو تكلـــف أحـــد قضاتهـــا بذلـــك.

ـــاق  ـــارج نط ـــًا خ ـــم مقي ـــني ونحوه ـــه اليم ـــت إلي ـــن وجه ـــاهد أو م ـــتجوب أو الش ـــر أو املس إذا كان املق  .2

ـــكان  ـــة م ـــتخلف محكم ـــة أن تس ـــىل املحكم ـــا؛ فع ـــات إلكرتونيً ـــراء اإلثب ـــذر إج ـــة، وتع ـــاص املحكم اختص

إقامتـــه. ويف هـــذه الحالـــة يبلـــغ قـــرار االســـتخالف للمحكمـــة املســـتخلَفة.

املادة الثانية عرشة

يكـــون إقـــرار األخـــرس ومـــن يف حكمـــه واســـتجوابه وأداؤه للشـــهادة واليمـــني وتوجيههـــا والنكـــول عنهـــا 

وردهـــا بالكتابـــة، فـــإن مل يكـــن يعـــرف الكتابـــة فبإشـــارته املعهـــودة.

ــاَل: اَل •  ــا؟ قَ ــُه: َوإِْن كَتَبََه ــَل لَ ــرَِس ِقي ــَهاَدُة اأْلَْخ ــوُز َش ــة -رحمــه هللا- )ص172/ج10(، مبــا نصــه: »اَل تَُج ــن قدام ــي الب  املغن

ــُل إَذا فُِهَمــْت إَشــارَتُُه؛ أِلَنََّهــا تَُقــوُم َمَقــاَم  ــِذِر: تُْقبَ ــُن الُْمْن ، َوابْ ــاِفِعيُّ ــاَل َمالِــٌك، َوالشَّ ــْوُل أَْصَحــاِب الــرَّأِْي. َوقَ أَْدِري. َوَهــَذا قَ

نُطِْقــِه يِف أَْحَكاِمــِه، ِمــْن طاََلِقــِه، َونَِكاِحــِه، َوِظَهــارِِه، َوإِياَلئِــِه، فََكَذلـِـَك يِف َشــَهاَدتِِه. َواْســتََدلَّ ابـْـُن الُْمْنــِذِر ِبــأَنَّ النَِّبــيَّ - َصــىلَّ 

ــاَلِة إىَل النَّــاِس َوُهــْم ِقيَــاٌم، أَنَّ اْجلُِســوا. فََجلَُســوا. َولََنــا، أَنََّهــا َشــَهاَدٌة ِباإْلَِشــارَِة،  ُ َعلَيْــِه َوَســلََّم - أََشــاَر َوُهــَو َجالـِـٌس يِف الصَّ هللاَّ

ــَهاَدَة يُْعتَــرَبُ ِفيَهــا الْيَِقــنُي، َولَِذلـِـَك اَل يَْكتَِفــي ِبِإميَــاِء النَّاِطــِق، َواَل يَْحُصــُل الْيَِقــنُي  ُقــُه أَنَّ الشَّ فَلَــْم تَُجــْز، كَِإَشــارَِة النَّاِطــِق، يَُحقِّ

ُورَِة، َواَل َضُورََة َهاُهَنــا«. ــِة ِبــِه لِلــرضَّ َــا اُكْتُِفــَي ِبِإَشــارَتِِه يِف أَْحَكاِمــِه الُْمْختَصَّ ِباإْلَِشــارَِة، َوإمِنَّ

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الثالثة عرشة

دون إخـــالل بالتزامـــات اململكـــة يف االتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تكـــون طرفًـــا فيهـــا، للمحكمـــة أن تأخـــذ 

بإجـــراءات اإلثبـــات التـــي جـــرت خـــارج اململكـــة، مـــا مل تخالـــف النظـــام العـــام.

الفــهـــرس
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 )الفصل األول( اإلقرار

املادة الرابعة عرشة

ـــاء الســـر  ـــك أثن ـــه، وذل ـــا علي ـــام املحكمـــة بواقعـــة مدعـــى به ـــا إذا اعـــرتف الخصـــم أم ـــرار قضائيً 1. يكـــون اإلق

يف دعـــوى متعلقـــة بهـــذه الواقعـــة.

2. يكون اإلقرار غر قضايئ إذا مل يقع أمام املحكمة، أو كان أثناء السر يف دعوى أخرى.

املادة الخامسة عرشة

1. يشرتط أن يكون املقر أهاًل للترف فيا أقر به. 

2. يصح إقرار الصغر املميز املأذون له يف البيع والرشاء بقدر ما أذن له فيه.

3. يصح اإلقرار من الويص أو الويل أو ناظر الوقف أو من يف حكمهم فيا بارشوه يف حدود واليتهم. 

ــعِ •  ــُه يِف الْبَيْ ــِد الْــَأُْذوِن لَ ــُه )َو( إقْــرَاُر الَْعبْ ( الْــَأُْذوِن لَ ِبــيِّ  كشــاف القنــاع )ج15/ ص368(، مبــا نصــه: »)َويَِصــحُّ إقْــرَاُر الصَّ

ــِه ِفيــَا أُِذَن لَــُه ِفيــِه(«. َاِء يِف قَــْدِر َمــا أُِذَن لَــُه ِفيــِه )كَالُْحــرِّ الْبَالِــغِ أِلَنَّــُه اَل َحْجــَر َعلَيْ َوالــرشِّ

 كشــاف القنــاع )ج15/ص368(، مبــا نصــه: »فَيَِصــحُّ إقـْـرَارُُه مِبَــا يِف ِواَليَِتــِه أَْو اْخِتَصاِصــِه كَأَْن يُِقــرَّ َويِلُّ الْيَِتيــِم َونَْحــُوُه أَْو نَاِظــُر • 

الَْوقـْـِف أَنَّــُه َجــرَّ َعَقــارَُه َونَْحــَوُه أِلَنَّــُه مَيْلِــُك إنَْشــاَء َذلـِـَك فََصــحَّ إقـْـرَارُُه ِبــِه«.

 املبدأ القضايئ رقم )2308(، مبا نصه: »عدم صحة إقرار الصغر الذي مل يبلغ« )ك ع(: )2/1/23(، )1432/1/21(.• 

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السادسة عرشة

1. يكون اإلقرار رصاحًة أو داللًة، باللفظ أو بالكتابة.

2. ال يقبل اإلقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

املبــدأ القضــايئ رقــم )2272(، مبــا نصــه: »التمســك باالعــرتاف إذا مل تؤيــده قرائــن األحــوال، يصبــح محــل نظــر« )م ق د(: • 

.)1411/7/26( ،)4/188(

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

الفــهـــرس
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املادة السابعة عرشة

اإلقرار القضايئ حجٌة قاطعٌة عىل املقر، وقارصٌة عليه.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2262(، مبــا نصــه: »اإلقــرار ال ينفــذ، وال يكــون حجــة يف محاكمــة وال غرهــا، إال عــىل املقــر وورثتــه« • 

)م ق د(: )63(، )1398/2/28(.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2271(، مبــا نصــه: »إقــرار مــن يجــر لنفســه نفًعــا بإقــراره ال يعتــد بــه يف مواجهــة مــن ينكــره« )م • 

ق د(: )5/24(، )1408/2/7(.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الثامنة عرشة

يلزم املقر بإقراره، وال يقبل رجوعه عنه.  .1

ـــع متعـــددة، وكان وجـــود واقعـــة منهـــا ال يســـتلزم  ـــه، إال إذا انصـــب عـــىل وقائ ال يتجـــزأ اإلقـــرار عـــىل صاحب  .2

ـــع األخـــرى. ـــًا وجـــود الوقائ حت

 كشــاف القنــاع )ج15/ص393(، مبــا نصــه: »)إَذا َوَصــَل ِبــِه َمــا يُْســِقطُُه ِمثـْـُل أَْن يَُقــوَل َعــيَلَّ أَلـْـٌف اَل يَلْزَُمِنــي أَْو قـَـْد قَبََضــُه • 

َواْســتَْوفَاُه أَْو( لـَـُه َعــيَلَّ )أَلـْـٌف ِمــْن َثـَـِن َخْمــٍر أَْو( ِمــْن َثـَـِن ِخْنِزيــٍر أَْو ِمــْن َثـَـِن طََعــاٍم َمِكيــٍل َونَْحــِوِه )اْشــرَتَيْتُُه فََهلـَـَك قَبـْـَل 

لْــُت  قَبِْضــِه أَْو( ِمــْن َثـَـِن َمِبيــعٍ فَاِســٍد لـَـْم أَقِْبْضــُه أَْو ِمــْن ُمَضاَربـَـٍة تَلَِفــْت َورَشََط َعــىَل َضَانَِهــا أَْو قـَـاَل لـَـُه َعــيَلَّ أَلـْـٌف )تََكفَّ

ِبــِه َعــىَل أَنِّ ِبالِْخيَــاِر( لَزَِمــُه اأْلَلـْـُف يِف َجِميــعِ َذلـِـَك«.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2309(، مبــا نصــه: »اإلقــرار ال يتجــزأ عــىل صاحبــه؛ فــال يؤخــذ منــه الضــار بــه ويــرتك الصالــح لــه، بــل • 

يؤخــذ جملــة واحــدة« )ك ع( )3/3/8(، )1432/1/27(

ــراد •  ــر م ــه عــىل غ ــه، ال يصــح حمل ــراد من ــا يحــدد امل ــرتن مب ــا نصــه: »االعــرتاف إذا اق ــم )2267(، مب ــدأ القضــايئ رق  املب

.)1403/9/18(  ،)32/6/193( ع(:  )ه ق  املعــرتف« 

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة التاسعة عرشة

ـــه  ـــك عـــدم جـــواز إثبات ـــرار غـــر القضـــايئ وفـــق األحـــكام املقـــررة يف هـــذا النظـــام، مبـــا يف ذل ـــات اإلق يكـــون إثب

بالشـــهادة إال يف األحـــوال التـــي يجـــوز فيهـــا اإلثبـــات بالشـــهادة.

الفــهـــرس
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)الفصل الثاين(

استجواب الخصوم

املادة العرشون

ـــاًضا  ـــون ح ـــن يك ـــتجوب م ـــوم- أن تس ـــد الخص ـــب أح ـــىل طل ـــاء ع ـــها أو بن ـــاء نفس ـــن تلق ـــة -م للمحكم  .1

ـــوم. ـــن الخص م

ألي من الخصوم استجواب خصمه مبارشة.  .2

املادة الحادية والعرشون

للمحكمـــة -مـــن تلقـــاء نفســـها أو بنـــاء عـــىل طلـــب أحـــد الخصـــوم- أن تأمـــر بحضـــور الخصـــم الســـتجوابه،   .1

ـــك. ويجـــب عـــىل مـــن تقـــرر اســـتجوابه أن يحـــرض الجلســـة املحـــددة لذل

ـــر مســـّوغ  ـــة بغ ـــن اإلجاب ـــع ع ـــول، أو امتن ـــذر مقب ـــر ع ـــتجواب بغ ـــن الحضـــور لالس ـــف الخصـــم ع إذا تخل  .2

معتـــرب، اســـتخلصت املحكمـــة مـــا تـــراه مـــن ذلـــك، وجـــاز لهـــا أن تقبـــل اإلثبـــات بشـــهادة الشـــهود 

والقرائـــن يف األحـــوال التـــي ال يجـــوز فيهـــا ذلـــك.

ـــن  ـــع ع ـــوى أو امتن ـــور يف الدع ـــن الحض ـــف ع ـــن تخل ـــىل م ـــادة ع ـــذه امل ـــن ه ـــرة )2( م ـــم الفق ـــري حك ي  .3

ـــا. ـــة عنه اإلجاب

املادة الثانية والعرشون

ـــه، ويجـــوز للمحكمـــة مناقشـــته هـــو إن  ـــوب عن ـــا فيســـتجوب مـــن ين ـــة أو ناقصه ـــم األهلي إذا كان الخصـــم عدي

ـــن  ـــق م ـــة عـــن طري ـــة االعتباري ـــا، ويكـــون اســـتجواب الشـــخص ذي الصف ـــه فيه ـــأذون ل ـــور امل ـــزًا يف األم كان ممي

ـــه. ـــازع في ـــراد اســـتجوابه أهـــاًل للتـــرف يف الحـــق املتن ـــع األحـــوال يشـــرتط أن يكـــون امل ـــا. ويف جمي ـــه نظاًم ميثل

املادة الثالثة والعرشون

تكون اإلجابة يف الجلسة نفسها إال إذا رأت املحكمة إعطاء موعد لإلجابة.   .1

تكون اإلجابة يف مواجهة من طلب االستجواب، وال يتوقف االستجواب عىل حضوره.  .2

املادة الرابعة والعرشون

ه إليه، وعليه أن يبني وجه اعرتاضه. 1. للخصم االعرتاض عىل سؤال وجِّ

2. عىل املحكمة منع كل سؤال غر متعلق بالدعوى أو غر منتج فيها أو غر جائز قبوله.

الفــهـــرس
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املحرَّرات الرسمية

املادة الخامسة والعرشون

ـــىل  ـــم ع ـــا ت ـــة، م ـــة عام ـــف بخدم ـــخص مكل ـــام أو ش ـــف ع ـــه موظ ـــت في ـــذي يثب ـــو ال ـــمي ه ـــرَّر الرس 1. املح

ـــه. ـــلطته واختصاص ـــدود س ـــة، ويف ح ـــاع النظامي ـــا لألوض ـــأن، طبًق ـــن ذوي الش ـــاه م ـــا تلق ـــه أو م يدي

2. إذا مل يســـتوِف املحـــرَّر الـــرشوط الـــواردة يف الفقـــرة )1( مـــن هـــذه املـــادة فتكـــون لـــه حجيـــة املحـــرَّر 

العـــادي؛ متـــى كان ذوو الشـــأن قـــد وقعـــوه.

املادة السادسة والعرشون

ـــه، أو  ـــدود مهمت ـــرره يف ح ـــا مح ـــام به ـــور ق ـــن أم ـــه م ـــا دون في ـــة مب ـــىل الكاف ـــة ع ـــمي حج ـــرَّر الرس 1. املح

ـــا.  ـــررة نظاًم ـــرق املق ـــره بالط ـــت تزوي ـــا مل يثب ـــوره؛ م ـــأن يف حض ـــن ذوي الش ـــت م حدث

2. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن يف املحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما مل يثبت غر ذلك.

املادة السابعة والعرشون

ـــه  ـــون في ـــذي تك ـــدر ال ـــًة بالق ـــد حج ـــمية تع ـــه الرس ـــإن صورت ـــوًدا، ف ـــمي موج ـــرَّر الرس ـــل املح 1. إذا كان أص

ـــل. ـــة لألص مطابق

2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من األصل؛ وفًقا لإلجراءات املنظمة لذلك. 

ـــا  ـــب مطابقته ـــأن، فيج ـــن ذوي الش ـــك أي م ـــازع يف ذل ـــا مل ين ـــل؛ م ـــة لألص ـــمية مطابق ـــورة الرس ـــد الص 3. تع

ـــل.  لألص

املادة الثامنة والعرشون

ـــى كان مظهرهـــا الخارجـــي  ـــة األصـــل؛ مت إذا مل يوجـــد أصـــل املحـــرَّر الرســـمي فتكـــون للصـــورة الرســـمية حجي

ـــا إال ملجـــرد االســـتئناس. ـــد به ـــال يعت ـــن الصـــور ف ـــك م ـــدا ذل ـــا ع ـــا لألصـــل، وم ال يســـمح بالشـــك يف مطابقته

الفــهـــرس
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املحرَّرات العادية

املادة التاسعة والعرشون

ـــه  ـــوب إلي ـــو منس ـــا ه ـــة م ـــر رصاح ـــا مل ينك ـــه، م ـــة علي ـــه وحج ـــن وقع ـــادًرا مم ـــادي ص ـــرَّر الع ـــد املح 1. يُع

ـــاء  ـــط أو اإلمض ـــأن الخ ـــه ب ـــي علم ـــه أو ينف ـــك خلَُف ـــر ذل ـــة، أو ينك ـــم أو بصم ـــاء أو خت ـــط أو إمض ـــن خ م

ـــق. ـــه الح ـــى عن ـــن تلق ـــي مل ـــة ه ـــم أو البصم أو الخت

ـــك  ـــد ذل ـــر بع ـــه أن ينك ـــل من ـــال يقب ـــة ف ـــام املحكم ـــه أم ـــش موضوع ـــادي وناق ـــرَّر ع ـــه مبح ـــج علي ـــن احت 2. م

ـــق. ـــه الح ـــى عن ـــن تلق ـــدر مم ـــه ص ـــه بأن ـــدم علم ـــك بع ـــه، أو أن يتمس صحت

املادة الثالثون

ـــا مل  ـــات، م ـــادي يف اإلثب ـــرَّر الع ـــة املح ـــلها؛ حجي ـــبتها إىل مرس ـــت نس ـــا أو الثاب ـــع عليه ـــالت املوق ـــون للمراس تك

ـــالها.  ـــًدا بإرس ـــف أح ـــالة ومل يكل ـــل الرس ـــه مل يرس ـــل أن ـــت املرس يثب

املادة الحادية والثالثون

ـــا  ـــح أساًس ـــا تصل ـــة فيه ـــات املثبت ـــإن البيان ـــك ف ـــع ذل ـــار، وم ـــر التج ـــىل غ ـــًة ع ـــار حج ـــر التج ـــون دفات 1. ال تك

ـــه  ـــوز إثبات ـــا يج ـــك في ـــني، وذل ـــن الطرف ـــه م ـــوي جانب ـــن ق ـــة مل ـــني املتمم ـــه اليم ـــة أن توج ـــز للمحكم يجي

ـــهود. ـــهادة الش بش

ـــذه  ـــقط ه ـــر. وتس ـــه التاج ـــد خصم ـــر ض ـــا التاج ـــًة لصاحبه ـــة حج ـــة املنتظم ـــار اإللزامي ـــر التج ـــون دفات 2. تك

ـــة. ـــم املنتظم ـــر الخص ـــك دفات ـــا يف ذل ـــات، مب ـــرق اإلثب ـــة ط ـــا بكاف ـــا ورد فيه ـــس م ـــات عك ـــة بإثب الحجي

ـــا  ـــر في ـــا التاج ـــىل صاحبه ـــًة ع ـــة- حج ـــر منتظم ـــت أو غ ـــة كان ـــة -منتظم ـــار اإللزامي ـــر التج ـــون دفات 3. تك

ـــب  ـــة صاح ـــي يف مصلح ـــود الت ـــد القي ـــة تع ـــذه الحال ـــر، ويف ه ـــر التاج ـــر أو غ ـــه التاج ـــه خصم ـــتند إلي اس

ـــا. ـــه أيًض ـــًة ل ـــر حج الدفات

ـــم  ـــع الخص ـــا وامتن ـــا ورد فيه ـــا مب ـــلم مقدًم ـــه وس ـــر خصم ـــن إىل دفات ـــني التاجري ـــد الخصم ـــتند أح 4. إذا اس

ـــه اليمـــني املتممـــة  ـــا؛ جـــاز للمحكمـــة توجي ـــره أو التمكـــني مـــن االطـــالع عليه ـــراز دفات دون مســـّوغ عـــن إب

ـــواه. ـــة دع ـــىل صح ـــر ع ـــتند إىل الدفات ـــن اس مل
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املادة الثانية والثالثون

ال تكون الدفاتر واألوراق الخاصة -ولو دونت رقميًا- حجًة عىل من صدرت منه إال يف الحالتني اآلتيتني:

1. إذا أورد فيها رصاحًة أنه استوىف دينه.

2. إذا أورد فيها رصاحًة أنه قصد مبا دونه أن يقوم مقام السند ملن أثبت حًقا ملصلحته.

ـــات عكســـه بكافـــة طـــرق  ـــه إثب ـــه جـــاز ل ـــك غـــر موقـــع ممـــن صـــدر عن ـــني إذا كان مـــا ورد مـــن ذل ويف الحالت

ـــات.  اإلثب

املادة الثالثة والثالثون

1. تأشـــر الدائـــن عـــىل ســـند الديـــن بخطـــه دون توقيـــع منـــه مبـــا يفيـــد بـــراءة ذمـــة املديـــن يُعـــد حجـــًة عـــىل 

ـــو  ـــا ول ـــن أيًض ـــىل الدائ ـــًة ع ـــك حج ـــل ذل ـــند مبث ـــىل الس ـــر ع ـــون التأش ـــس، ويك ـــت العك ـــن إىل أن يثب الدائ

ـــه. ـــن حيازت ـــط م ـــا دام الســـند مل يخـــرج ق ـــه؛ م ـــا من مل يكـــن بخطـــه وال موقًع

ـــراءة  ـــد ب ـــا يفي ـــه م ـــع من ـــه دون توقي ـــن بخط ـــت الدائ ـــادة إذا أثب ـــذه امل ـــن ه ـــرة )1( م ـــم الفق ـــري حك 2. ي

ـــن. ـــد املدي ـــة يف ي ـــخة أو املخالص ـــت النس ـــة، وكان ـــند أو مخالص ـــرى لس ـــة أخ ـــخة أصلي ـــن يف نس ـــة املدي ذم
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)الفصل الثالث(

طلب إلزام الخصم بتقديم املحرَّرات املوجودة تحت يده

املادة الرابعة والثالثون

1. يجـــوز للخصـــم أن يطلـــب مـــن املحكمـــة إلـــزام خصمـــه بتقديـــم أي محـــرَّر منتـــج يف الدعـــوى يكـــون 

تحـــت يـــده يف الحـــاالت اآلتيـــة: 

أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقدميه أو تسليمه.

ـــة  ـــص إذا كان ملصلح ـــىل األخ ـــرتكًا ع ـــرَّر مش ـــد املح ـــه، ويُع ـــني خصم ـــه وب ـــرتكًا بين ـــرَّر مش ب- إذا كان املح

ـــة. ـــا املتبادل ـــا وحقوقه ـــا اللتزاماته ـــني، أو كان ُمثبتً الخصم

ج- إذا استند إليه خصمه يف أي مرحلة من مراحل الدعوى.

2.  ال يقبل الطلب املشار إليه يف الفقرة )1( من هذه املادة؛ ما مل يستوِف العنارص اآلتية:

أ- أوصاف املحرَّر، ومضمونه بقدر ما ميكن من التفصيل.

ب- الدالئل والظروف التي تؤيد أن املحرَّر تحت يد الخصم.

ج- الواقعة التي يُستَدل باملحرَّر عليها، ووِجه إلزام الخصم بتقدميه.

املادة الخامسة والثالثون

1. إذا أقـــر الخصـــم أن املحـــرَّر يف حوزتـــه أو ســـكت، أو أثبـــت الطالـــب صحـــة طلبـــه، أمـــرت املحكمـــة 

بتقديـــم املحـــرَّر.

ـــي  ـــرة واحـــدة، عـــدت صـــورة املحـــرَّر الت ـــه م ـــوب بعـــد إمهال ـــم املحـــرَّر املطل ـــع الخصـــم عـــن تقدي 2. إذا امتن

قدمهـــا الطالـــب صحيحـــة مطابقـــة ألصلهـــا، فـــإن مل يكـــن قـــد قـــدم صـــورة مـــن املحـــرَّر؛ فللمحكمـــة 

ـــه.  ـــرَّر ومضمون ـــكل املح ـــق بش ـــا يتعل ـــب في ـــول الطال ـــذ بق األخ

3. إذا أنكـــر الخصـــم وجـــود املحـــرَّر ومل يقـــدم الطالـــب للمحكمـــة إثباتًـــا كافيًـــا لصحـــة طلبـــه، فلـــه أن 

ـــررة يف  ـــكام املق ـــا لألح ـــرَّر، وفًق ـــذا املح ـــق به ـــا يتعل ـــه في ـــني لخصم ـــه اليم ـــة توجي ـــن املحكم ـــب م يطل

البـــاب )الثامـــن( مـــن هـــذا النظـــام، وإذا نـــكل الخصـــم عـــن اليمـــني ومل يردهـــا عـــىل الطالـــب أو رد اليمـــني 

ـــإن مل  ـــا، ف ـــًة ألصله ـــًة مطابق ـــب صحيح ـــا الطال ـــي قدمه ـــرَّر الت ـــورة املح ـــدت ص ـــف، ع ـــب فحل ـــىل الطال ع

ـــرَّر  ـــكل املح ـــق بش ـــا يتعل ـــب في ـــول الطال ـــذ بق ـــة األخ ـــرَّر؛ فللمحكم ـــن املح ـــورة م ـــدم ص ـــد ق ـــن ق يك

ـــه. ومضمون
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املادة السادسة والثالثون

ـــالع  ـــوى أو االط ـــة بالدع ـــرَّر ذي صل ـــم مح ـــه تقدي ـــن خصم ـــب م ـــة أن يطل ـــاوى التجاري ـــم يف الدع 1. للخص

ـــة: ـــط اآلتي ـــق الضواب ـــك وف ـــة بذل ـــر املحكم ـــه، وتأم علي

أ- أن يكون املحرَّر محدًدا بذاته أو نوعه.

ب- أن يكون للمحرَّر عالقًة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إىل إظهار الحقيقة فيه.

ـــالع  ـــأن االط ـــن ش ـــون م ـــوم، أو أال يك ـــني الخص ـــاق ب ـــاص أو اتف ـــص خ ـــة بن ـــع الري ـــه طاب ـــون ل ج- أاّل يك

ـــه. ـــة ب ـــوق متصل ـــاري أو أي حق ـــر التج ـــق يف ال ـــاك أي ح ـــه انته علي

ـــن  ـــرة )1( م ـــكام الفق ـــق أح ـــه وف ـــه إىل خصم ـــة بتقدمي ـــرت املحكم ـــا أم ـــم م ـــن تقدي ـــم ع ـــع الخص 2. إذا امتن

ـــة. ـــه قرين ـــد امتناع ـــة أن تع ـــادة؛ فللمحكم ـــذه امل ه

املادة السابعة والثالثون

ـــاء  ـــها، أو بن ـــاء نفس ـــن تلق ـــة م ـــوز للمحكم ـــابقة، يج ـــواد الس ـــا يف امل ـــوص عليه ـــكام املنص ـــاة األح ـــع مراع م

ـــرر اآليت: ـــوى، أن تق ـــا الدع ـــون عليه ـــة تك ـــوم، ويف أي مرحل ـــد الخص ـــب أح ـــىل طل ع

1. إدخال الغر إللزامه بتقديم محرَّر تحت يده.

ـــك  ـــذر ذل ـــه إذا تع ـــه ألصل ـــد مطابقت ـــا يفي ـــه مب ـــة من ـــورة مصدق ـــة أو ص ـــة عام ـــن جه ـــرَّر م ـــب مح 2. طل

ـــًة أو شـــفاًها- مـــا لديهـــا مـــن  عـــىل الخصـــم، وللمحكمـــة أن تطلـــب مـــن الجهـــة العامـــة أن تقـــدم -كتاب

ـــة. ـــالل باألنظم ـــوى، دون إخ ـــة بالدع ـــات ذات صل معلوم

الفــهـــرس
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)الفصل الرابع( إثبات صحة املحرَّرات

 )الفرع األول( أحكام عامة

املادة الثامنة والثالثون

1. للمحكمـــة أن تقـــدر مـــا يرتتـــب عـــىل العيـــوب املاديـــة يف املحـــرَّر مـــن إســـقاط حجيتـــه يف اإلثبـــات أو 

إنقاصهـــا، ولهـــا أن تأخـــذ بـــكل مـــا تضمنـــه املحـــرَّر أو ببعضـــه.

2. إذا كانـــت صحـــة املحـــرَّر محـــل شـــك يف نظـــر املحكمـــة، فلهـــا أن تســـأل مـــن صـــدر عنـــه، أو تدعـــو 

الشـــخص الـــذي حـــرَّره ليبـــدي مـــا يوضـــح حقيقـــة األمـــر فيـــه.

املادة التاسعة والثالثون

1. يـــرد االدعـــاء بالتزويـــر عـــىل املحـــرَّر الرســـمي والعـــادي، أمـــا إنـــكار الخـــط أو الختـــم أو اإلمضـــاء أو 

البصمـــة فـــال يـــرد إال عـــىل املحـــرَّر العـــادي. 

ـــه  ـــادي من ـــرَّر الع ـــر صـــدور املح ـــن ينك ـــا م ـــه، أم ـــات ادعائ ـــر عـــبء إثب ـــي التزوي ـــذي يدع ـــىل الخصـــم ال 2. ع

ـــه أو  ـــدوره من ـــات ص ـــبء إثب ـــه ع ـــىل خصم ـــع ع ـــه، فيق ـــه ب ـــي علم ـــه أو ينف ـــه أو نائب ـــك خلف ـــر ذل أو ينك

ـــلفه. ـــن س م

ـــه  ـــني علي ـــه، تع ـــم ب ـــه خت ـــى أن ـــادي ونف ـــرَّر الع ـــىل املح ـــه ع ـــع ب ـــم املوق ـــة الخت ـــم بصح ـــر الخص 3. إذا أق

اتخـــاذ طريـــق االدعـــاء بالتزويـــر.

)الفرع الثاين(

إنكار الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

املادة األربعون

إذا أنكـــر مـــن احتـــج عليـــه باملحـــرَّر العـــادي خطـــه أو إمضـــاءه أو ختمـــه أو بصمتـــه، أو أنكـــر ذلـــك خلفـــه أو 

ـــزاع، ومل تكـــف  ـــا يف الن ـــه، وظـــل الخصـــم اآلخـــر متمســـًكا باملحـــرَّر، وكان املحـــرَّر منِتًج ـــه أو نفـــى علمـــه ب نائب

ـــاء أو الختـــم أو البصمـــة؛ فتأمـــر  ـــاع املحكمـــة بصحـــة الخـــط أو اإلمض ـــوى ومســـتنداتها يف إقن وقائـــع الدع

املحكمـــة بالتحقيـــق باملضاهـــاة، أو بســـاع الشـــهود أو بكليهـــا، وفًقـــا للقواعـــد واإلجـــراءات املنصـــوص 

ـــم  ـــة أو اإلمضـــاء أو الخت ـــات حصـــول الكتاب ـــق بإثب ـــا يتعل ـــا يف هـــذا النظـــام. وال تســـمع الشـــهادة إال في عليه

ـــرَّر. ـــىل املح ـــة ع أو البصم

الفــهـــرس
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املادة الحادية واألربعون

1. تحـــدد املحكمـــة جلســـة لحضـــور الخصـــوم؛ لتقديـــم مـــا لديهـــم مـــن محـــرَّرات للمضاهـــاة، واالتفـــاق 

ـــم  ـــاز الحك ـــول؛ ج ـــذر مقب ـــر ع ـــات بغ ـــف باإلثب ـــف الخصـــم املكل ـــإن تخل ـــك، ف ـــا لذل ـــح منه ـــا يصل ـــىل م ع

ـــاة  ـــة للمضاه ـــرَّرات املقدم ـــار املح ـــة اعتب ـــاز للمحكم ـــه؛ ج ـــف خصم ـــات، وإذا تخل ـــه يف اإلثب ـــقاط حق بإس

ـــا. ـــة له صالح

ـــدد  ـــد املح ـــتكتاب يف املوع ـــه لالس ـــرض بنفس ـــرَّر أن يح ـــة املح ـــازع يف صح ـــذي ين ـــم ال ـــىل الخص ـــب ع 2. يج

لذلـــك، فـــإن امتنـــع عـــن الحضـــور بغـــر عـــذر مقبـــول، أو حـــرض وامتنـــع عـــن االســـتكتاب؛ جـــاز للمحكمـــة 

ـــرَّر. ـــة املح ـــم بصح الحك

املادة الثانية واألربعون

1. يف حالة عدم اتفاق الخصوم عىل املحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فال يُقبَل إال ما يأيت:

أ- الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة املوضوعة عىل محرَّرات رسمية.

ب- الجزء الذي يعرتف الخصم بصحته من املحرَّر محل التحقيق.

ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام املحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.

د- الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة املوضوعة عىل محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إىل الخصم. 

ـــن  ـــت مل ـــو ثاب ـــا ه ـــىل م ـــة ع ـــم أو البصم ـــاء أو الخت ـــط أو اإلمض ـــن الخ ـــكاره م ـــم إن ـــا ت ـــاة م ـــون مضاه 2. تك

ـــة. ـــم أو بصم ـــاء أو خت ـــط أو إمض ـــن خ ـــق م ـــل التحقي ـــرَّر مح ـــه املح ـــهد علي يش

املادة الثالثة واألربعون

1. إذا حكـــم بصحـــة املحـــرَّر كلـــه فيحكـــم عـــىل مـــن أنكـــره بغرامـــة ال تزيـــد عـــىل )عـــرشة آالف( ريـــال، 

وذلـــك دون إخـــالل بحـــق ذوي الشـــأن يف املطالبـــة بالتعويـــض. 

ـــكاره  ـــر إن ـــا إذا اقت ـــىل أي منه ـــة ع ـــم بالغرام ـــب، وال يحك ـــف أو النائ ـــدد الخل ـــة بتع ـــدد الغرام 2. ال تتع

ـــم. ـــي العل ـــىل نف ع
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)الفرع الثالث( االدعاء بالتزوير

املادة الرابعة واألربعون

1. يكـــون االدعـــاء بالتزويـــر يف أي حالـــة تكـــون عليهـــا الدعـــوى، ويحـــدد املدعـــي بالتزويـــر كل مواضـــع 

ـــرة  ـــك مبذك ـــون ذل ـــا، ويك ـــه به ـــب إثبات ـــي يطل ـــق الت ـــراءات التحقي ـــواهده، وإج ـــه، وش ـــى ب ـــر املدع التزوي

يقدمهـــا للمحكمـــة أو بإثباتـــه يف محـــرض الجلســـة.

2. إذا كان االدعـــاء بالتزويـــر منتًجـــا يف النـــزاع ومل تكـــف وقائـــع الدعـــوى ومســـتنداتها إلقنـــاع املحكمـــة بصحـــة 

املحـــرَّر أو بتزويـــره، ورأت أن إجـــراء التحقيـــق الـــذي طلبـــه املدعـــي بالتزويـــر منتـــج وجائـــز؛ أمـــرت بـــه.

ـــد  ـــا للقواع ـــا، وفًق ـــهود أو بكليه ـــاع الش ـــاة أو بس ـــر باملضاه ـــاء بالتزوي ـــق يف االدع ـــر بالتحقي ـــون األم 3. يك

ـــاب. ـــذا الب ـــا يف ه ـــوص عليه ـــراءات املنص واإلج

املادة الخامسة واألربعون

ـــه املبلغـــة  ـــده أو صورت ـــره إن كان تحـــت ي ـــلم املحكمـــة املحـــرَّر املدعـــى تزوي ـــر أن يُس 1. عـــىل مدعـــي التزوي

ـــره،  ـــاء بتزوي ـــه يف االدع ـــقط حق ـــوال- س ـــب األح ـــه -بحس ـــرَّر أو صورت ـــليم املح ـــن تس ـــع ع ـــه، وإذا امتن إلي

ـــك. ـــد ذل ـــاء بع ـــذا االدع ـــه ه ـــل من وال يقب

2. إذا كان املحـــرَّر تحـــت يـــد الخصـــم فللمحكمـــة أن تكلفـــه بتســـليمه إىل املحكمـــة، أو تأمـــر بضبطـــه 

ـــد غـــر موجـــود، وال  ـــع الخصـــم عـــن تســـليم املحـــرَّر وتعـــذر عـــىل املحكمـــة ضبطـــه ُع ـــه، وإذا امتن وإيداع

ـــد. ـــا بع ـــن- في ـــه -إن أمك ـــن ضبط ـــك م ـــع ذل مين

املادة السادسة واألربعون

1. يجـــوز ملـــن يدعـــي تزويـــر املحـــرَّر أن يتنـــازل عـــن ادعائـــه قبـــل انتهـــاء إجـــراءات التحقيـــق، وال يقبـــل منـــه 

ـــه. ـــر املحـــرَّر بعـــد تنازل ادعـــاء تزوي

ـــه  ـــه- بنزول ـــت علي ـــة كان ـــر -يف أي حال ـــق يف التزوي ـــاء إجـــراءات التحقي ـــر إنه ـــه بالتزوي 2. يجـــوز للمدعـــى علي

ـــرَّر أو حفظـــه  ـــط املح ـــر بضب ـــة أن تأم ـــة يف هـــذه الحال ـــره، وللمحكم ـــى تزوي ـــرَّر املدع ـــن التمســـك باملح ع

ـــة. ـــك ملصلحـــة مرشوع ـــر ذل ـــب املدعـــي بالتزوي إذا طل
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املادة السابعة واألربعون

ـــالل  ـــك دون إخ ـــذ، وذل ـــره للتنفي ـــى تزوي ـــرَّر املدع ـــة املح ـــف صالحي ـــر يوق ـــاء التزوي ـــق يف ادع ـــر بالتحقي األم

ـــة. ـــراءات التحفظي باإلج

املادة الثامنة واألربعون

ـــالء  ـــا بج ـــر له ـــه إذا ظه ـــرَّر وبطالن ـــرد أي مح ـــم ب ـــر- أن تحك ـــا بالتزوي َع أمامه ـــدَّ ـــو مل يُ ـــة -ول ـــوز للمحكم يج

مـــن حالتـــه أو مـــن ظـــروف الدعـــوى أنـــه مـــزور، ويجـــب عليهـــا يف هـــذه الحالـــة أن تُبـــني يف حكمهـــا 

الظـــروف والقرائـــن التـــي تبينـــت منهـــا ذلـــك.

املادة التاسعة واألربعون

1. إذا ُحِكـــَم برفـــض االدعـــاء بتزويـــر املحـــرَّر أو ســـقوط حـــق مدعـــي التزويـــر يف اإلثبـــات، ُحِكـــَم عليـــه 

بغرامـــة ال تزيـــد عـــىل )عـــرشة آالف( ريـــال، وذلـــك دون إخـــالل بحـــق ذوي الشـــأن يف املطالبـــة بالتعويـــض. 

2. ال يُحكـــم بالغرامـــة عـــىل مدعـــي التزويـــر إذا تنـــازل عـــن ادعائـــه قبـــل انتهـــاء إجـــراءات التحقيـــق فيـــه؛ مـــا 

ـــد لخصمـــه أو تأخـــر الفصـــل يف الدعـــوى. ـــه قصـــد الكي مل يثبـــت للمحكمـــة أن

3. ال يُحكم بالغرامة عىل مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.

4. إذا ثبت تزوير املحرَّر أحالته املحكمة إىل النيابة العامة؛ التخاذ اإلجراءات الالزمة.

)الفرع الرابع( دعوى التزوير األصلية

املادة الخمسون

يجـــوز ملـــن يخـــى االحتجـــاج عليـــه مبحـــرَّر مـــزور أن يخاصـــم مـــن بيـــده هـــذا املحـــرَّر ومـــن يســـتفيد 

منـــه، وفًقـــا لإلجـــراءات املنظمـــة لرفـــع الدعـــوى. وتراعـــي املحكمـــة يف تحقيـــق هـــذه الدعـــوى القواعـــد 

واإلجـــراءات املنصـــوص عليهـــا يف هـــذا البـــاب.

الفــهـــرس
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)الفصل الخامس(

أحكام ختامية يف الكتابة

املادة الحادية والخمسون

1. يجـــوز يف األحـــوال التـــي يجـــب فيهـــا اإلثبـــات بالكتابـــة أن يحـــل محلهـــا اإلقـــرار القضـــايئ، أو اليمـــني 

ـــه نـــص يف هـــذا  ـــرد في ـــك فيـــا مل ي ـــات آخـــر، وذل ـــة املعـــزز بطريـــق إثب ـــدأ الثبـــوت بالكتاب الحاســـمة، أو مب

ـــام. النظ

2. مبـــدأ الثبـــوت بالكتابـــة هـــو: كل كتابـــة تصـــدر مـــن الخصـــم ويكـــون مـــن شـــأنها أن تجعـــل وجـــود 

التـــرف املدعـــى بـــه قريـــب االحتـــال.

املادة الثانية والخمسون

 مـــع عـــدم اإلخـــالل بالتزامـــات اململكـــة مبوجـــب االتفاقيـــات الدوليـــة التـــي تكـــون طرفًـــا فيهـــا، يجـــوز 

ـــن  ـــه م ـــدق علي ـــة واملص ـــارج اململك ـــادر خ ـــي الص ـــي أو الرقم ـــرَّر الورق ـــات املح ـــل يف اإلثب ـــة أن تقب للمحكم

الجهـــات املختصـــة يف الدولـــة التـــي صـــدر فيهـــا والجهـــات املختصـــة يف اململكـــة، وذلـــك مـــا مل يخالـــف 

النظـــام العـــام.
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الباب
الدليل الرقمي الرابع
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املادة الثالثة والخمسون

ـــغ بوســـيلة  ـــات تنشـــأ أو تصـــدر أو تســـلم أو تحفـــظ أو تبل ـــل مســـتمد مـــن أي بيان ـــا كل دلي ـــاًل رقميً يعـــد دلي

ـــا. ـــا بصـــورة ميكـــن فهمه ـــة لالســـرتجاع أو الحصـــول عليه ـــة، وتكـــون قابل رقمي

املادة الرابعة والخمسون

يشمل الدليل الرقمي اآليت: 

1. السجل الرقمي.

2. املحرَّر الرقمي.

3. التوقيع الرقمي.

4. املراسالت الرقمية مبا فيها الربيد الرقمي. 

5. وسائل االتصال. 

6. الوسائط الرقمية.

7. أي دليل رقمي آخر.

املادة الخامسة والخمسون

يكون لإلثبات بالدليل الرقمي حكم اإلثبات بالكتابة الوارد يف هذا النظام.

املادة السادسة والخمسون

ـــا  ـــرشوط املنصـــوص عليه ـــرَّر الرســـمي، إذا اســـتوىف ال ـــررة للمح ـــة املق ـــي الرســـمي الحجي ـــل الرقم ـــون للدلي يك

يف الفقـــرة )1( مـــن املـــادة )الخامســـة والعرشيـــن( مبـــا يف ذلـــك مـــا يصـــدر آليًـــا مـــن األنظمـــة الرقميـــة 

ـــة. ـــة عام ـــة بخدم ـــات املكلف ـــة أو الجه ـــات العام للجه

ـــه موظـــف عـــام أو شـــخص  ـــذي يثبـــت في ـــن: املحـــرَّر الرســـمي هـــو ال ]الفقـــرة )1( باملـــادة الخامســـة والعرشي

ـــة، ويف  ـــاع النظامي ـــا لألوض ـــأن، طبًق ـــن ذوي الش ـــاه م ـــا تلق ـــه أو م ـــىل يدي ـــم ع ـــا ت ـــة، م ـــة عام ـــف بخدم مكل

ـــلطته واختصاصـــه…[ حـــدود س

الفــهـــرس



مــــــكـــتب المخــــتــــــــار
المصري السعودي للمحاماة

27

الصـــــادر بالمرســــــــــوم الملكـــــيتفنـيد نظام اإلثبات
رقم )م/43( وتاريخ 1443/05/26هـ

info@elmokhtarlaw.comwww.elmokhtarlaw.com @mokhtarllaw

املادة السابعة والخمسون

ـــك- يف الحـــاالت  ـــت خـــالف ذل ـــا مل يثب ـــل الرقمـــي غـــر الرســـمي حجـــًة عـــىل أطـــراف التعامـــل -م يكـــون الدلي

ـــة: اآلتي

1- إذا كان صادًرا وفًقا لنظام التعامالت اإللكرتونية أو نظام التجارة اإللكرتونية.

2- إذا كان مستفاًدا من وسيلة رقمية منصوص عليها يف العقد محل النزاع.

3- إذا كان مستفاًدا من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

املادة الثامنة والخمسون

ـــني(  ـــة والخمس ـــني )السادس ـــه يف املادت ـــوص علي ـــي املنص ـــل الرقم ـــة الدلي ـــدم صح ـــي ع ـــذي يدع ـــم ال ـــىل الخص ع

ـــه. ـــات ادعائ ـــبء إثب ـــني( ع ـــابعة والخمس و)الس

ـــررة للمحـــرَّر الرســـمي؛ إذا اســـتوىف  ـــة املق ـــل الرقمـــي الرســـمي الحجي ـــادة السادســـة والخمســـني: يكـــون للدلي ]امل

ـــن  ـــا م ـــا يصـــدر آليً ـــك م ـــا يف ذل ـــن( مب ـــادة )الخامســـة والعرشي ـــن امل ـــرة )1( م ـــا يف الفق ـــرشوط املنصـــوص عليه ال

ـــة[. ـــة عام ـــة بخدم ـــات املكلف ـــة أو الجه ـــات العام ـــة للجه األنظمـــة الرقمي

ـــت  ـــا مل يثب ـــل الرقمـــي غـــر الرســـمي حجـــًة عـــىل أطـــراف التعامـــل -م ـــادة الســـابعة والخمســـني: يكـــون الدلي ]امل

خـــالف ذلـــك- يف الحـــاالت اآلتيـــة: 1- إذا كان صـــادًرا وفًقـــا لنظـــام التعامـــالت اإللكرتونيـــة أو نظـــام التجـــارة 

اإللكرتونيـــة. 2- إذا كان مســـتفاًدا مـــن وســـيلة رقميـــة منصـــوص عليهـــا يف العقـــد محـــل النـــزاع. 3- إذا كان 

ـــوم[. ـــاعة للعم ـــة أو مش ـــة موثق ـــيلة رقمي ـــن وس ـــتفاًدا م مس
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املادة التاسعة والخمسون

فيـــا عـــدا مـــا نصـــت عليـــه املادتـــان )السادســـة والخمســـون( و)الســـابعة والخمســـون( مـــن هـــذا النظـــام؛ 

يكـــون للدليـــل الرقمـــي الحجيـــة املقـــررة للمحـــرَّر العـــادي؛ وفًقـــا ألحـــكام هـــذا النظـــام.

]املادة السادسة والخمسني: يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية املقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوىف الرشوط 

املنصوص عليها يف الفقرة )1( من املادة )الخامسة والعرشين( مبا يف ذلك ما يصدر آليًا من األنظمة الرقمية 

للجهات العامة أو الجهات املكلفة

بخدمة عامة[.

ـــت  ـــا مل يثب ـــل الرقمـــي غـــر الرســـمي حجـــًة عـــىل أطـــراف التعامـــل -م ـــادة الســـابعة والخمســـني: يكـــون الدلي ]امل

خـــالف ذلـــك- يف الحـــاالت اآلتيـــة: 1- إذا كان صـــادًرا وفًقـــا لنظـــام التعامـــالت اإللكرتونيـــة أو نظـــام التجـــارة 

اإللكرتونيـــة. 2- إذا كان مســـتفاًدا مـــن وســـيلة رقميـــة منصـــوص عليهـــا يف العقـــد محـــل النـــزاع. 3- إذا كان 

ـــوم[. ـــاعة للعم ـــة أو مش ـــة موثق ـــيلة رقمي ـــن وس ـــتفاًدا م مس

املادة الستون

يقـــدم الدليـــل الرقمـــي بهيئتـــه األصليـــة، أو بـــأي وســـيلة رقميـــة أخـــرى، وللمحكمـــة أن تطلـــب تقديـــم 

محتـــواه مكتوبًـــا؛ متـــى كانـــت طبيعتـــه تســـمح بذلـــك.

املادة الحادية والستون

ـــر  ـــي بغ ـــل الرقم ـــة الدلي ـــن صح ـــق م ـــة للتحق ـــه املحكم ـــا طلبت ـــم م ـــن تقدي ـــوم ع ـــن الخص ـــع أي م إذا امتن

ـــوال. ـــب األح ـــه بحس ـــة علي ـــّد حج ـــه أو ع ـــك ب ـــه يف التمس ـــقط حق ـــول؛ س ـــذر مقب ع

املادة الثانية والستون

ـــا  ـــه مب ـــة حجيت ـــدر املحكم ـــوم، فتق ـــود للخص ـــبب ال يع ـــي بس ـــل الرقم ـــة الدلي ـــن صح ـــق م ـــذر التحق إذا تع

ـــوى. ـــروف الدع ـــن ظ ـــا م ـــر له يظه
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املادة الثالثة والستون

ـــذي تكـــون  ـــك بالقـــدر ال ـــل نفســـه، وذل ـــة املقـــررة للدلي ـــل الرقمـــي الحجي 4. يكـــون للمســـتخرجات مـــن الدلي

ـــه املســـتخرجات مطابقـــة لســـجلها الرقمـــي.  في

5. يري حكم الفقرة )1( من هذه املادة عىل املستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

املادة الرابعة والستون

ـــاب  ـــا يف الب ـــوص عليه ـــكام املنص ـــي األح ـــل الرقم ـــىل الدلي ـــري ع ـــاب، ت ـــذا الب ـــص يف ه ـــه ن ـــرد في ـــا مل ي في

ـــة. ـــه الرقمي ـــع طبيعت ـــارض م ـــا ال يتع ـــام، مب ـــذا النظ ـــن ه ـــث( م )الثال
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الباب
الشهــادة الخامس
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)الفصل األول(

محل الشهادة

املادة الخامسة والستون

     يجوز اإلثبات بشهادة الشهود؛ ما مل يرد نص يقيض بغر ذلك.

ــاىل: •  ــه تع ــن طــرق القضــاء، لقول ــا عــىل أن الشــهادة م ــاء جميع ــق الفقه ــا نصــه: »اتف ــاع )ج6/ص404(، مب  كشــاف القن

ــن الشــهداء(«. ــان ممــن ترضــون م ــني فرجــل وامرأت ــا رجل ــإن مل يكون ــم، ف ــن رجالك )واستشــهدوا شــهيدين م

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السادسة والستون

ـــر  ـــا( أو كان غ ـــا يعادله ـــال أو م ـــف ري ـــة أل ـــه عـــىل )مائ ـــد قيمت ـــرف تزي ـــة كل ت ـــت بالكتاب يجـــب أن يثب  .1

ـــة. ـــدد القيم مح

ال تقبـــل شـــهادة الشـــهود يف إثبـــات وجـــود أو انقضـــاء الترفـــات الـــواردة يف الفقـــرة )1( مـــن هـــذه   .2

املـــادة، مـــا مل يوجـــد اتفـــاق أو نـــص يقـــيض بغـــر ذلـــك.

يقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور الترف بغر ضم امللحقات إىل األصل.   .3

إذا اشـــتملت الدعـــوى عـــىل طلبـــات متعـــددة ناشـــئة عـــن مصـــادر متعـــددة جـــاز اإلثبـــات بشـــهادة   .4

الشـــهود يف كل طلـــب ال تزيـــد قيمتـــه عـــىل )مائـــة ألـــف ريـــال أو مـــا يعادلهـــا(، ولـــو كانـــت هـــذه 

الطلبـــات يف مجموعهـــا تزيـــد عـــىل تلـــك القيمـــة، أو كان منشـــؤها عالقـــات بـــني الخصـــوم أنفســـهم أو 

ترفـــات ذات طبيعـــة واحـــدة. 

تكون العربة يف إثبات الوفاء الجزيئ بقيمة االلتزام األصيل.  .5
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املادة السابعة والستون

ـــا( يف  ـــا يعادله ـــال أو م ـــف ري ـــة أل ـــرف عـــىل )مائ ـــة الت ـــزد قيم ـــو مل ت ـــات بشـــهادة الشـــهود ول ال يجـــوز اإلثب

ـــة: الحـــاالت اآلتي

1. فيا اشرتط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوبًا.

2. إذا كان املطلوب هو الباقي أو جزًء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة.

3. فيا يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتايب.

املادة الثامنة والستون

يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيا كان يجب إثباته بالكتابة يف األحوال اآلتية:

1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.

ـــة عـــدم  ـــع املادي ـــن املوان ـــايب، ويعـــد م ـــل كت ـــادي أو أديب يحـــول دون الحصـــول عـــىل دلي ـــع م 2. إذا وجـــد مان

ـــا يف العقـــد، ويعـــد  ـــا مل يكـــن طرفً ـــات شـــخًصا ثالثً ـــة، أو أن يكـــون طالـــب اإلثب وجـــود مـــن يســـتطيع الكتاب

ـــى الدرجـــة الرابعـــة. ـــة واملصاهـــرة حت ـــة القراب ـــة، وصل ـــة رابطـــة الزوجي ـــع األدبي مـــن املوان

3. إذا ثبت أن املدعي فقد دليله الكتايب بسبب ال يد له فيه.
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املادة التاسعة والستون

ـــه  ـــذر علم ـــا يتع ـــتفاضة إال في ـــهادة باالس ـــل الش ـــاع، وال تقب ـــة أو س ـــاهدة أو معاين ـــن مش ـــهادة ع ـــون الش تك

ـــأيت: ـــا ي ـــك م ـــن ذل ـــا، وم ـــا دونه غالبً

1. الوفاة.

 2. النكاح.

3. النسب.

4. امللك املطلق.

5. الوقف والوصية ومرفها .

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

 كشــاف القنــاع يف )ج6/ص407(، واملغنــي )ج10/ص139(، مبــا نصــه: »وألن الشــهادة ال تجــوز إال مبــا علمــه؛ بدليــل قولــه • 

تعــاىل: }إال مــن شــهد بالحــق وهــم يعلمــون{ …، وألن مــدرك الشــهادة الرؤيــة والســاع، وهــا بالبــر والســمع وروي 

عــن ابــن عبــاس، أنــه قــال: »ســئل رســول هللا - صــىل هللا عليــه وســلم - عــن الشــهادة، قــال: هــل تــرى الشــمس؟ قــال: 

نعــم. قــال: عــىل مثلهــا فاشــهد أو دع«. رواه الخــالل، يف » الجامــع ».

ــِه •  ــَهاَدُة َعلَيْ ــوُز الشَّ ــَا تَُج ــِم ِفي ــُل الِْعلْ ــَف أَْه ــه: »َواْختَلَ ــا نص ــه هللا- يف )ج10/ص141(، مب ــة -رحم ــن قدام ــي الب  املغن

ــُه،  ــُف، َوَمْرِفُ ــُق، َوالَْوقْ ــُك الُْمطْلَ ــَكاُح، َوالِْملْ ــيَاَء؛ النِّ ــَعُة أَْش ــَو تِْس ــا: ُه ــاَل أَْصَحابَُن ــِواَلَدِة، فََق ــِب َوالْ ــْرِ النََّس ــِتَفاَضِة، َغ ِبااِلْس

ــَهاَدُة  ُر الشَّ َوالَْمــْوُت، َوالِْعتـْـُق، َوالـْـَواَلُء، َوالِْواَليـَـُة، َوالَْعــزُْل. َوِبَهــَذا قـَـاَل أَبـُـو َســِعيٍد اإْلِْصطَْخــِريِّ ... َولََنــا، أَنَّ َهــِذِه اأْلَْشــيَاَء تَتََعــذَّ

ــِتَفاَضِة كَالنََّســِب«. ــا ِبااِلْس ــَهاَدُة َعلَيَْه ــازَْت الشَّ ــبَاِبَها، فََج ــاَهَدِة أَْس ــاَهَدتَِها، أَْو ُمَش ــِب مِبَُش ــا يِف الَْغالِ َعلَيَْه

 املبــدأ القضــايئ رقــم )136(، مبــا نصــه: »الشــهادة عــىل اإلعســار تكــون عــن علــم ببواطــن أمــور املشــهود بفلســه ضانًــا • 

ملصلحــة أهــل األمــوال، وإحســانًا إىل مدعــي الفلــس، حتــى ال يبقــى يف ذمتــه ديــن مــع إمــكان ســداده«)م ق د(: )6/65(، 

.)1418/1/20(
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مــــــكـــتب المخــــتــــــــار
المصري السعودي للمحاماة

34

الصـــــادر بالمرســــــــــوم الملكـــــيتفنـيد نظام اإلثبات
رقم )م/43( وتاريخ 1443/05/26هـ

info@elmokhtarlaw.comwww.elmokhtarlaw.com @mokhtarllaw

)الفصل الثاين(

رشوط الشهادة وموانعها

املادة السبعون

1. ال يكون أهاًل للشهادة من مل يبلغ سن )الخامسة عرشة(، ومن مل يكن سليم اإلدراك.

2. يجوز أن تسمع أقوال من مل يبلغ سن )الخامسة عرشة( عىل سبيل االستئناس.

 كشــاف القنــاع )ج15/ص281(، مبــا نصــه: »بــاب رشوط مــن تُقبــل شــهادته أحدهــا: البلــوغ، فــال تُقبــل شــهادُة َمــن هــو • 

يــن ال يجتمعــان ونحــوه، …« دَّ دونــه يِف ِجــراح، …، )الثــان: العقــل، وهــو نــوٌع مــن العلــوم الرضوريــة( كالِعلــم بــأن الضِّ

 كشــاف القنــاع )ج15/ص282(، مبــا نصــه: »)الثالــث: الــكالم، فــال تُقبــل شــهادُة أخــرَس، ولــو فُهمــت إشــارتُه( ألن الشــهادة • 

نُكــْم{« يُعتــرب فيهــا اليقــني، …، )الرابــع: اإلِســالم، فــال تُقبــل شــهادُة كافــٍر( لقولــه تعــاىل: }وأشــِهُدواْ َذَوْي َعــْدٍل مِّ

ــٍط •  ــرِة َغلَ ــروف بك ــل، وال مع ــهادُة ُمَغفَّ ــل ش ــال تُقب ــظ، ف ــس: الحف ــه: »)الخام ــا نص ــاع )ج15/ص285(، مب ــاف القن  كش

ــه« ــل بقول ــة ال تحُص ــيان( ألن الثق ونس

ــْدٍل •  ــِهُدوا َذَوْي َع ــاىل: }وأش ــه تع ــا( لقول ــرًا وباطًن ــة ظاه ــادس: العدال ــه: »)الس ــا نص ــاع )ج15/ص285(، مب ــاف القن  كش

ــْم{« ِمنُك

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة
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املادة الحادية والسبعون

ـــوى، أو أي  ـــراف الدع ـــه بأط ـــة ل ـــن أي عالق ـــاح ع ـــهادة اإلفص ـــل أداء الش ـــداًء قب ـــاهد ابت ـــىل الش ـــب ع 1. يج

ـــا. ـــه فيه ـــة ل مصلح

ـــل  ـــهادة األص ـــل ش ـــا، وال تقب ـــا نفًع ـــب له ـــه ضًرا أو يجل ـــن نفس ـــهادة ع ـــع بالش ـــن يدف ـــهادة م ـــل ش 2. ال تقب

ـــويل أو  ـــهادة ال ـــا، وش ـــد افرتاقه ـــو بع ـــر ول ـــني لآلخ ـــد الزوج ـــهادة أح ـــل، وش ـــرع لألص ـــهادة الف ـــرع، وش للف

ـــة. ـــة أو الوصاي ـــمول بالوالي ـــويص للمش ال

ـــد  ـــون ق ـــا يك ـــهدوا مب ـــل- أن يش ـــم العم ـــد تركه ـــو بع ـــة -ول ـــة عام ـــني بخدم ـــني واملكلف ـــوز للموظف 3. ال يج

ـــة، أو  ـــة الري ـــا صف ـــع عنه ـــا مل ترتف ـــة، م ـــات رسي ـــن معلوم ـــم م ـــم بعمله ـــم قيامه ـــم بحك وصـــل إىل علمه

ـــوم. ـــد الخص ـــة، أو أح ـــب املحكم ـــىل طل ـــاًء ع ـــا؛ بن ـــهادة به ـــة يف الش ـــة املختص ـــأذن الجه ت

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

 كشــاف القنــاع )ج15/ص311(، مبــا نصــه: »قرابــة الــوالدة، فــال تُقبــل شــهادُة عمــوَدِي النََّســب بعِضهــم لبعــٍض، ِمــن والــد • 

وإْن عــال، ولــو مــن جهــة األم( ...، )وتُقبــل شــهادُة بعِضهــم عــىل بعــٍض(«

 كشاف القناع )ج 15/ص 312(، مبا نصه: »الزوجيّة، فال تُقبل شهادة أحُد الزوجني لصاحبه( ألنه ينتفع بشهادته« • 

 كشاف القناع )ج 15/ص 314(، مبا نصه: »من موانع الشهادة: )أن يجر( الشاهُد )إىل نَْفِسه نفًعا(«• 

ًرا«•   كشاف القناع )ج15/ص316(، مبا نصه: »أن يدفع عن نفسه( بشهادته )َضَ

 كشاف القناع )ج15/ص317(، مبا نصه: »من املوانع: )العداوة الدنيوية(«• 

 كشــاف القنــاع )ج 15/ص 319(، مبــا نصــه: »)الســادس: مــن َشــِهد عنــد حاكــم، فــرُدَّت شــهادته بتهمــة؛ لرحــٍم، أو زوجيّــة، • 

أو عــداوة، أو طلــب )2( نفــع، أو دفــع ضر«

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2199(، مبــا نصــه: »عــىل القــايض متكــني املشــهود عليهــم مــن الجــرح يف الشــهود« )ه ق ع(: )338(، • 

.)1393/11/25(

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2200(، مبــا نصــه: »مــن رُدت شــهادته لطلــب نفــع، أو دفــع ضر، ثــم زال املانــع فأعادهــا مل تقبــل، • 

للتهمــة يف أدائهــا؛ لكونــه يعــر بردهــا« )م ق د(: )36(: )1396/1/9(.

ــا« )م ق د(: •  ــه نفًع ــرُّ لنفس ــهادته إذا كان يج ــل ش ل ال تقب ــدالَّ ــيط أو ال ــه: »الوس ــا نص ــم )2203(، مب ــايئ رق ــدأ القض  املب

.)1411/1/22(  ،)3/31(

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2213(، مبــا نصــه: »إذا شــهد الشــهود بشــهادتني مختلفتــني، فــال وجــه لقبــول شــهادتهم« )م ق د(: • 

 .)1320/8/15( ،)6/455(
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)الفصل الثالث(

إجراءات اإلثبات بالشهادة

املادة الثانية والسبعون

1. عـــىل الخصـــم الـــذي يطلـــب اإلثبـــات بشـــهادة الشـــهود أن يُبـــني الوقائـــع التـــي يريـــد إثباتهـــا، وعـــدد 

الشـــهود وأســـاءهم.

2.  إذا أذنـــت املحكمـــة ألحـــد الخصـــوم بإثبـــات واقعـــة بشـــهادة الشـــهود كان للخصـــم اآلخـــر الحـــق يف نفيهـــا 

بهـــذا الطريـــق. ويف جميـــع األحـــوال ال تقبـــل الشـــهادة عـــىل النفـــي إال إذا كان محصـــوًرا.

ـــرى  ـــن ت ـــهادة م ـــتدعي للش ـــوم- أن تس ـــد الخص ـــب أح ـــىل طل ـــاء ع ـــها أو بن ـــاء نفس ـــن تلق ـــة -م 3. للمحكم

ـــة. ـــاًرا للحقيق ـــهادته؛ إظه ـــاع ش ـــا لس لزوًم

املبــدأ القضــايئ رقــم )2196(، مبــا نصــه: »املصادقــة عــىل حكــم تضمــن تســبيبًا بــأن شــهادة اإلثبــات مقدمــة عــىل شــهادة • 

النفــي« )م ق د(: )6/723(، )1428/5/5(.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الثالثة والسبعون

ـــد املحـــدد  ـــإذا مل يحرضهـــم يف املوع ـــرة واحـــدة، ف ـــل م ـــه إلحضـــار شـــهوده فيُمه ـــب أحـــد الخصـــوم إمهال إذا طل

ـــة. ـــم مـــن مل توصـــل شـــهادته؛ فعـــىل املحكمـــة أن تفصـــل يف الخصوم ـــه املحكمـــة أو أحـــرض منه بغـــر عـــذر تقبل

املادة الرابعة والسبعون

1. تؤدى الشهادة شفاهيًّا. ويجوز أداؤها كتابًة بإذن املحكمة.

2. يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند االقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر املحكمة أثر ذلك.

الفــهـــرس
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املادة الخامسة والسبعون

1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد عىل انفراد إال ملقتىض معترب.

2. تخلف الخصم املشهود عليه ال مينع من ساع الشهادة. وله االطالع عىل محرض ساع الشهود.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2217(، مبــا نصــه: »مــن لــوازم قبــول الشــهادة أن تكــون مبواجهــة املشــهود عليــه، وقــد يــرد املشــهود • 

عليــه الشــهادة بأمــر لــه اعتبــاره«. )م ق ع(: )51/124(، )1421/5/15(.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السادسة والسبعون

ـــؤدي  ـــىل أال ي ـــهادة؛ ع ـــن الش ـــه م ـــع بصحت ـــذي تقتن ـــدر ال ـــهود بالق ـــهادة الش ـــالف ش ـــال اخت ـــة ح ـــذ املحكم تأخ

ـــهادتهم. ـــض يف ش ـــالف إىل التناق ـــذا االخت ه

ــاء •  ــا غــر صالحــة للبن ــة واحــدة يجعله ــاظ يف واقع ــالف الشــهود يف األلف ــا نصــه: »اخت ــم )2219(، مب ــدأ القضــايئ رق  املب

عليهــا« )م ق د(: )6/44(، )1421/7/19(. 

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2220(، مبــا نصــه: »الشــهادات املتخالفــة ال يقــوي بعضهــا بعًضــا، وال يعتمــد عليهــا، بــل يــردُّ بعضهــا • 

بعًضــا« )م ق د(: )3/5(، )1422/1/2(.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2227(، مبــا نصــه: »املصادقــة عــىل حكــم تضمــن التســبيب بأنــه إذا تعــارض الواقــع مــع شــهادة • 

ــداه« )م ق د(: )6/614(، )1426/5/19(. ــا ع ــب م ــع وتكذي ــم الواق الشــهود، وجــب تقدي

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة
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املادة السابعة والسبعون

ـــال  ـــاهد ف ـــؤال الش ـــن س ـــم م ـــى الخص ـــاهد، وإذا انته ـــارشة إىل الش ـــئلة مب ـــه األس ـــوم توجي ـــن الخص 1. ألي م

ـــة. ـــإذن املحكم ـــدة إال ب ـــئلة جدي ـــداء أس ـــه إب ـــوز ل يج

2. للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من األسئلة مفيًدا يف كشف الحقيقة.

3. ليس للخصم أن يقطع كالم الشاهد أثناء أداء الشهادة أو اإلجابة.

ـــا  ـــرتاض وم ـــت االع ـــه، ويُثب ـــه اعرتاض ـــني وج ـــه أن يب ـــاهد، وعلي ـــه للش ـــؤال وج ـــىل س ـــرتاض ع ـــم االع 4. للخص

ـــة. ـــرض الجلس ـــأنه يف مح ـــة بش ـــرره املحكم تق

ـــك  ـــت ذل ـــه، ويُثب ـــه امتناع ـــني وج ـــه أن يب ـــه، وعلي ـــه إلي ـــؤال وج ـــىل س ـــة ع ـــن اإلجاب ـــع ع ـــاهد أن ميتن 5. للش

ـــة. ـــرض الجلس ـــأنه يف مح ـــة بش ـــرره املحكم ـــا تق وم

املادة الثامنة والسبعون

ـــه  ـــهادته، وإجابت ـــص ش ـــوم، ون ـــه بالخص ـــة اتصال ـــاهد، وجه ـــات الش ـــه بيان ـــت في ـــرض، تثب ـــهادة يف مح ـــدون الش ت

ـــئلة. ـــن أس ـــه م ـــه إلي ـــا وج ع

املادة التاسعة والسبعون

ـــهادته.  ـــه أو يف ش ـــن في ـــن طع ـــاهد م ـــهادة الش ـــل بش ـــا يخ ـــة م ـــني للمحكم ـــه أن يب ـــهود علي ـــم املش 1. للخص

ـــهادة. ـــك يف الش ـــر ذل ـــة أث ـــدر املحكم وتق

ـــوى، دون  ـــروف الدع ـــن ظ ـــك م ـــر ذل ـــه وغ ـــلوكه وترف ـــث س ـــن حي ـــاهد م ـــة الش ـــر عدال ـــة تقدي 2. للمحكم

ـــائل. ـــن وس ـــراه م ـــا ت ـــة مب ـــر العدال ـــتعانة يف تقدي ـــاء االس ـــد االقتض ـــا عن ـــة، وله ـــة إىل التزكي حاج

املادة الثامنون

ـــا أن الشـــاهد شـــهد زوًرا، فتحـــرر محـــرًضا  ـــد الحكـــم يف موضوعه ـــاء نظـــر الدعـــوى أو عن ـــة أثن ـــت للمحكم إذا ثب

ـــة. ـــة التخـــاذ اإلجـــراءات الالزم ـــة العام ـــه إىل النياب ـــك، وتحيل بذل
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)الفصل الرابع(

الدعوى املستعجلة لسامع الشهادة

املادة الحادية والثامنون

1.  يجـــوز ملـــن يخـــى فـــوات فرصـــة االستشـــهاد بشـــاهد عـــىل موضـــوع مل يعـــرض بعـــد أمـــام القضـــاء 

ويحتمـــل عرضـــه عليـــه أن يطلـــب يف مواجهـــة ذوي الشـــأن ســـاع هـــذا الشـــاهد، ويقـــدم الطلـــب 

بدعـــوى مســـتعجلة للمحكمـــة املختصـــة، وفًقـــا لإلجـــراءات املنظمـــة لذلـــك، وعنـــد تحقـــق الـــرضورة، 

تســـمع املحكمـــة شـــهادة الشـــاهد؛ متـــى كانـــت الواقعـــة مـــا يجـــوز إثباتهـــا بشـــهادة الشـــهود.

ـــروف  ـــه ظ ـــذي تقتضي ـــدر ال ـــر بالق ـــم اآلخ ـــب الخص ـــىل طل ـــاء ع ـــي بن ـــهود نف ـــاع ش ـــة س ـــوز للمحكم يج  .2

ـــوى. ـــتعجال يف الدع االس

فيـــا عـــدا ذلـــك تتبـــع يف هـــذه الشـــهادة القواعـــد واإلجـــراءات املنظمـــة لذلـــك، وال يجـــوز يف هـــذه   .3

ــة  ــاء إال إذا رأت محكمـ ــه إىل القضـ ــهادة وال تقدميـ ــاع الشـ ــن محـــرض سـ ــورة مـ ــليم صـ ــوى تسـ الدعـ

ـــىل  ـــا ع ـــرتاض أمامه ـــم االع ـــون للخص ـــهود، ويك ـــهادة الش ـــة بش ـــات الواقع ـــواز إثب ـــره ج ـــد نظ ـــوع عن املوض

قبـــول هـــذا الدليـــل، كـــا يكـــون لـــه طلـــب ســـاع شـــهود نفـــي ملصلحتـــه.

)الفصل الخامس(

أحكام ختامية يف الشهادة

املادة الثانية والثامنون

ـــد أداء  ـــه عن ـــر علي ـــه أو التأث ـــي إىل تخويف ـــة ترم ـــع كل محاول ـــة أن متن ـــىل املحكم ال تجـــوز مضـــارة الشـــاهد. وع

الشـــهادة.

املادة الثالثة والثامنون

ـــذي  ـــم ال ـــا الخص ـــه، ويتحمله ـــل تعطيل ـــه ومقاب ـــات انتقال ـــاهد- مروف ـــب الش ـــىل طل ـــاًء ع ـــة -بن ـــدر املحكم تق

ـــة  ـــني املحكم ـــارته. وتب ـــدر خس ـــوم بق ـــن الخص ـــل كل م ـــبية فيتحم ـــارة نس ـــت الخس ـــوى، إال إذا كان ـــر الدع خ

ـــوى. ـــوع الدع ـــادر يف موض ـــم الص ـــك يف الحك ذل

الفــهـــرس
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الباب
السادس

القرائن وحجية 
األمر المقضي 
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)الفصل األول(

القــرائـــن

املادة الرابعة والثامنون

القرائـــن املنصـــوص عليهـــا رشًعـــا أو نظاًمـــا تغنـــي مـــن قـــررت ملصلحتـــه عـــن أي طريـــق آخـــر مـــن طـــرق 

اإلثبـــات، عـــىل أنـــه يجـــوز نقـــض داللتهـــا بـــأي طريـــق آخـــر؛ مـــا مل يوجـــد نـــص يقـــيض بغـــر ذلـــك.

املادة الخامسة والثامنون

ـــات بالشـــهادة؛  ـــا اإلثب ـــي يجـــوز فيه ـــك يف األحـــوال الت ـــات، وذل ـــن أخـــرى لإلثب ـــة أن تســـتنبط قرائ للمحكم  .1

ـــا. ـــه داللته ـــني وج ـــىل أن تب ع

للمحكمة االستعانة بالوسائل العلمية يف استنباط القرائن.  .2

 الطــرق الحكميــة )13( مبــا نصهــا: »فــإذا ظهــرت أمــارات العــدل وأســفر وجهــه بــأي طريــق كان، فثــم رشع هللا ودينــه، • 

فــإن مقصــود هللا إقامــة العــدل بــني عبــاده، وقيــام النــاس بالقســط، فــأي طريــق اســتخرج بهــا العــدل والقســط فهــي مــن 

الديــن، وليســت مخالفــة لــه«.

ــرشع يف •  ــل مــن اســتقرأ ال ــارات ودالالت األحــوال، ب ــن واألم ــغ القرائ ــا: »فالشــارع مل يل ــة )12( مبــا نصه  الطــرق الحكمي

ــا األحــكام«. ــا عليه ــار، مرتب ــا باالعتب مصــادره ومــوارده وجــده شــاهدا له

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة
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)الفصل الثاين(

حجية األمر املقيض

املادة السادسة والثامنون

ـــل  ـــول دلي ـــوز قب ـــوق، وال يج ـــن الحق ـــه م ـــت في ـــا فصل ـــٌة في ـــيض حج ـــر املق ـــة األم ـــازت حجي ـــي ح ـــكام الت األح

ـــهم دون  ـــوم أنفس ـــني الخص ـــام ب ـــزاع ق ـــة إال يف ن ـــذه الحجي ـــكام ه ـــك األح ـــون لتل ـــة. وال تك ـــذه الحجي ـــض ه ينق

ـــها. ـــاء نفس ـــن تلق ـــة م ـــذه الحجي ـــة به ـــيض املحكم ـــببًا. وتق ـــاًل وس ـــه مح ـــق ذات ـــق بالح ـــم، وتعل ـــر صفاته أن تتغ

 املبــدأ القضــايئ رقــم )1775(، مبــا نصــه: »صــك الخصومــة ال يصلــح االســتناد عليــه، والحكــم مبوجبــه عــىل الغــر، ممــن مل • 

يرتافــع فيــه«. )ك ع(: )3-1/3/17(، )1435/9/19(.

ــه، ومــن يُحــرضه •  ــدأ القضــايئ رقــم )1973(، مبــا نصــه: »يجــب أن يكــون الحكــم قــارًصا عــىل املدعــي واملدعــى علي  املب

ــه الحكــم«. القــايض إذا اتجــه علي

 املبــدأ قضــايئ رقــم )1961(، مبــا نصــه: »وجــوب احــرتام األحــكام إذا صــدرت ممــن هــو أهــل إلصدارهــا، ومل تخالــف نًصــا • 

رشعيًــا«.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السابعة والثامنون

ـــك  ـــا ذل ـــي فصـــل فيه ـــع الت ـــا إال يف الوقائ ـــط بالدعـــوى املعروضـــة عليه ـــد املحكمـــة بالحكـــم الجـــزايئ املرتب ال تتقي

ـــا، ومـــع ذلـــك ال تتقيـــد بالحكـــم الصـــادر بعـــدم اإلدانـــة إال إذا قـــام عـــىل نفـــي  الحكـــم، وكان فصلـــه فيهـــا ضوريً

نســـبة الواقعـــة إىل املتهـــم.
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الباب
العــــــرفالسابع
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املادة الثامنة والثامنون

يجـــوز اإلثبـــات بالعـــرف، أو العـــادة بـــني الخصـــوم، وذلـــك فيـــا مل يـــرد فيـــه نـــص خـــاص أو اتفـــاق بـــني 

األطـــراف أو فيـــا ال يخالـــف النظـــام العـــام.

 القاعدة الفقهية، مبا نصها: »املعروف عرفًا كاملرشوط رشطًا«.• 

 القاعدة الفقهية، مبا نصها: »العادة ُمحكمة«.• 

ــإن العــرف الجــاري، والعــادة املتبعــة أن •  ــة ف ــر األجــرة وال بين ــدأ القضــايئ رقــم )205(، مبــا نصــه: »مــن يدعــي تغي  املب

العقــود املتفــق عليهــا تكــون ســارية املفعــول عــىل حالهــا، وعنــد تغيــر األجــرة فــال بــد مــن تحريــر عقــد جديــد باألجــرة 

ــة«. )ك ع(: )3/3/17(، )1433/4/5(. ــادة محكَّم ــوم أن الع ــدة، ومعل الجدي

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة التاسعة والثامنون

1. عىل من يتمسك بالعرف أو العادة بني الخصوم أن يثبت وجودها وقت الواقعة.

ـــا هـــو  ـــا مب ـــم معارضته ـــا أن له ـــني الخصـــوم، ك ـــادة ب ـــوت العـــرف أو الع ـــن يف ثب ـــن الخصـــوم الطع 2. ألي م

ـــا. ـــوى منه أق

املادة التسعون

تُقدم العادة بني الخصوم والعرف الخاص عىل العرف العام عند التعارض.

املادة الحادية والتسعون

ـــكام  ـــا لألح ـــوم، وفًق ـــني الخص ـــادة ب ـــرف أو الع ـــوت الع ـــن ثب ـــق م ـــر للتحق ـــدب خب ـــاء ن ـــد االقتض ـــة عن للمحكم

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــارش( م ـــاب )الع ـــررة يف الب املق

الفــهـــرس
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الباب
اليمـيــنالثامن
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)الفصل األول(

أحكام عامة

املادة الثانية والتسعون

ـــا  ـــي، وفًق ـــا عـــىل املدع ـــوى، ويجـــوز رده ـــع الدع ـــه لدف ـــى علي ـــا املدع ـــي يؤديه اليمـــني الحاســـمة: هـــي الت  .1

ـــاب. ـــذا الب ـــواردة يف ه ـــكام ال لألح

2. اليمني املتممة: هي التي يؤديها املدعي إلمتام البينة، وال يجوز ردها عىل املدعى عليه، وفًقا 

   لألحكام الواردة يف هذا الباب.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2241(، مبــا نصــه: »اليمــني ال تتوجــه إال بعــد العجــز عــن إحضــار البينــة« )م ق د(: )268(، • 

.)1398/9/2(

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الثالثة والتسعون

تكون اليمني يف جانب أقوى املتداعيني.

 جــاء عــن ابــن الجوزيــة -رحمــه هللا-: »أن اليمــني تــرشع مــن جهــة أقــوى املتداعــني، فــأي الخصمــني ترجــح جانبــه جعلــت • 

اليمــني مــن جهتــه، وهــذا مذهــب الجمهــور كأهــل املدينــة وفقهــاء الحديــث كاإلمــام أحمــد والشــافعي ومالــك وغرهــم«.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2251(، مبــا نصــه: »إذا قــوي جانــب املدعــي باملــال بظاهــر الحــال، فيقــوى جانبــه بيمينــه، مــا دام • 

حــال املدعــى عليــه يؤيــد حصــول الفعــل منــه؛ ألن اليمــني تــرشع ممــن جانبــه أقــوى« )م ق د(: )3/110(، )1427/1/26(

ــوى •  ــة أق ــة يف جنب ــني مرشوع ــة أن اليم ــتقر يف الرشيع ــل املس ــه: »وألن األص ــا نص ــة يف )381/3(، مب ــن تيمي ــاوى اب  فت

ــة«. ــادة العملي ــية، أو الع ــد الحس ــة؛ أو الي ــرباءة األصلي ــك ال ــح ذل ــواء ترج ــني؛ س املتداعي

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

الفــهـــرس
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املادة الرابعة والتسعون

يشرتط أن يكون الحالف أهاًل للترف فيا يحلف عليه.   .1

ال تقبـــل النيابـــة يف أداء اليمـــني، وتقبـــل -بتوكيـــل خـــاص- يف توجيـــه اليمـــني وقبولهـــا والنكـــول عنهـــا   .2

وردهـــا.

 كشــاف القنــاع يف)ج6/ص451(، مبــا نصــه: »ملــا قــرره أهــل العلــم أنــه ال تدخــل النيابــة يف اليمــني فــال يحلــف أحــد عــن • 

غــره فلــو كان املدعــى عليــه صغــرا أو مجنونــا مل يحلــف؛ ألنــه ال يعــول عــىل قولــه، ووقــف األمــر إىل أن يكلفــا فيقــرا أو 

يحلفــا أو يقــىض عليهــا بالنكــول«.

 القاعدة الفقهية يف موسوعة القواعد )ج11/ص1090( أن: »َمن لزمه حّق مقصود ال تجري الّنيابة يف إيفائه«.• 

 املبدأ القضايئ رقم )2247(، مبا نصه: »اليمني ال تدخلها النيابة« )م ق د(: )4/292(، )1415/6/16(.• 

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الخامسة والتسعون

ـــىل  ـــف ع ـــره؛ حل ـــل غ ـــات فع ـــف أو بإثب ـــة بالحال ـــني متعلق ـــا اليم ـــب عليه ـــي تنص ـــة الت ـــت الواقع إذا كان  .1

ـــه  ـــوف علي ـــون املحل ـــم إال أن يك ـــي العل ـــىل نف ـــف ع ـــره حل ـــل غ ـــي فع ـــة بنف ـــت متعلق ـــت. وإذا كان الب

ـــت. ـــىل الب ـــف ع ـــف؛ فيحل ـــم الحال ـــه عل ـــط ب ـــن أن يحي ـــا ميك م

يكون أداء اليمني بالصيغة التي تقرها املحكمة.  .2

 كشــاف القنــاع يف )ج6/ص449(، مبــا نصــه: »وملــا قــرره أهــل العلــم أن مــن حلــف عــىل فعــل غــره فيحلــف عــىل البــت • 

أي القطــع؛ لحديــث ابــن عبــاس »أن النبــي -صــىل هللا عليــه وســلم- قــال لرجــل حلفــه: قــل وهللا الــذي ال إلــه إال هــو مالــه 

عنــدي شــئ« رواه أبــو داود.

 كشــاف القنــاع يف )ج6/ص499(، مبــا نصــه: »ملــا قــرره أهــل العلــم أن مــن حلــف عــىل نفــي دعــوى عليــه أي غــره كأن • 

ادعــى عــىل أبيــه دينــا فأنكــر الــوارث وطلــب ميينــه فيحلــف عــىل نفــي العلــم«.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

الفــهـــرس
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)الفصل الثاين(

اليمني الحاسمة

املادة السادسة والتسعون

ـــواردة  ـــا لألحـــكام ال ـــا الدعـــوى، وفًق ـــة تكـــون عليه ـــة، ويف أي حال 1. يجـــوز أن توجـــه اليمـــني يف الحقـــوق املالي

ـــاب. يف هـــذا الب

2. ال يجوز توجيه اليمني يف واقعة مخالفة للنظام العام.

3. عـــىل املحكمـــة منـــع توجيـــه اليمـــني إذا كانـــت غـــر متعلقـــة بالدعـــوى أو غـــر منتجـــة أو غـــر جائـــز 

قبولهـــا. وللمحكمـــة منـــع توجيههـــا إذا كان الخصـــم متعســـًفا يف ذلـــك.

 كشــاف القنــاع يف )ج6/ص448(، مبــا نصــه: »وملــا قــرره أهــل العلــم أنــه يســتحلف يف كل حــق آلدمــي؛ لقولــه - صــىل هللا • 

عليــه وســلم -: »لــو يعطــى النــاس بدعواهــم الدعــى قــوم دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــني عــىل املدعــى عليــه« متفــق 

. » عليه

 القاعدة الفقهية من موسوعة القواعد يف )ج2/ص204( أن: »تجب اليمني يف كل حق البن آدم«.• 

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السابعة والتسعون

ـــف، فـــإن نـــكل ردت اليمـــني عـــىل املدعـــي بطلـــب  1. إذا عجـــز املدعـــي عـــن البينـــة وطلـــب ميـــني خصمـــه حلِّ

ـــه، فـــإذا نـــكل املدعـــي عـــن اليمـــني املـــردودة رُّدت دعـــواه. املدعـــى علي

2. ال تُرد اليمني فيا ينفرد املدعى عليه بعلمه، ويقىض عليه بنكوله.

3. للمدعي طلب ميني خصمه، ما مل يُفصل يف الدعوى بحكم نهايئ.

4. ال يجوز ملن وجه اليمني أو ردها أن يرجع يف ذلك متى قَِبل خصمه أن يحلف.

الفــهـــرس
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املادة الثامنة والتسعون

كل مــــن وجهــــت إليــــه اليمـــني فحلفهـــا ُحكـــم لصالحـــه، أمـــا إذا نـــكل عنهـــا دون أن يردهـــا عـــىل خصمـــه حكـــم 

ـــا. ـــكل عنه ـــني فن ـــه اليم ـــن ردت علي ـــك م ـــذاره، وكذل ـــد إن ـــه بع علي

 كشــاف القنــاع يف )ج6/ص338(، مبــا نصــه: » )وإن مل يحلــف( املدعــى عليــه قــال لــه )الحاكــم: إن حلفــت وإال قضيــت • 

ــا( إزالــة ملعذرتــه«. عليــك بالنكــول( ألن النكــول ضعيــف فوجــب اعتضــاده بذلــك )ويســتحب أن يقــول( ذلــك )ثالث

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة التاسعة والتسعون

1. للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمني للمدعى عليه مبارشة.

2.  للمدعـــي توجيـــه اليمـــني للمدعـــى عليـــه قبـــل إحضـــار بينتـــه املعلومـــة، ويُعـــد ذلـــك إســـقاطًا منـــه 

لبينتـــه؛ بعـــد إعـــالم املحكمـــة لـــه بذلـــك.

ـــد  ـــني بع ـــذب اليم ـــت ك ـــم أن يثب ـــوز للخص ـــادة، ال يج ـــذه امل ـــن ه ـــرة )2( م ـــا ورد يف الفق ـــاة م ـــع مراع 3. م

ـــم جـــزايئ،  ـــذب اليمـــني بحك ـــت ك ـــه إذا ثب ـــه، عـــىل أن ـــه أو ردت علي ـــت إلي ـــذي وجه ـــا الخصـــم ال أن يؤديه

ـــن حـــق  ـــه مـ ـــد يكـــون ل ـــب بالتعويـــض، دون إخـــالل مبـــا ق ـــا أن يطال ـــه ضر منه ـــذي أصاب ـــإن للخصـــم ال ف

ـــة. ـــني الكاذب ـــبب اليم ـــه بس ـــدر علي ـــذي ص ـــم ال ـــىل الحك ـــرتاض ع االع

ــه •  ــر أن بينت ــم أن املدعــي إذا ذك ــرره أهــل العل ــا ق ــن قدامــة -رحمــه هللا- يف )ج10/ص201(، مبــا نصــه: »ومل ــي الب  املغن

بعيــدة منــه، أو ال ميكنــه إحضارهــا، أو ال يريــد إقامتهــا، فطلــب اليمــني مــن املدعــى عليــه، أحلــف لــه، فــإذا حلــف، ثــم 

أحــرض املدعــي ببينــة، حكــم لــه؛ لقــول عمــر - ريض هللا عنــه -: البينــة الصادقــة، أحــب إيلَّ مــن اليمــني الفاجــرة. وظاهــر 

هــذه البينــة الصــدق، ويلــزم مــن صدقهــا فجــور اليمــني املتقدمــة، فتكــون أوىل، وألن كل حالــة يجــب عليــه الحــق فيهــا 

بإقــراره، يجــب عليــه بالبينــة، كــا قبــل اليمــني«.

 كشــاف القنــاع يف )ج6/ص448(، مبــا نصــه: »وملــا قــرره أهــل العلــم أن اليمــني تقطــع الخصومــة يف الحــال وال تســقط الحق، • 

فتســمع البينــة بعــد اليمــني ولــو رجــع الحالــف إىل الحــق وأدى مــا عليــه قبــل منــه وحــل لربــه أخــذه«.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة
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املادة املائة

للـــويل والـــويص وناظـــر الوقـــف ومـــن يف حكمهـــم توجيـــه اليمـــني والنكـــول عنهـــا وردهـــا فيـــا يجـــوز لهـــم 

ـــرف فيـــه. ـــارشوا الت ـــم اليمـــني فيـــا ب ـــه له ـــرف فيـــه، وتوج الت

 قرار محكمة التمييز رقم )939/ق1/ب( تاريخ 1424/11/4هـ، مبا نصه: »اليمني تتوجه عىل مبارش الترف«.• 

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة األوىل بعد املائة

يجـــب عـــىل مـــن يوجـــه اليمـــني إىل خصمـــه أن يُبـــني بدقـــة الوقائـــع التـــي يريـــد اســـتحالفه عليهـــا، ويذكـــر 

الصيغـــة بعبـــارة واضحـــة، وللمحكمـــة أن تُعدلهـــا لتوجـــه بوضـــوح ودقـــة عـــىل الواقعـــة املطلـــوب الحلـــف 

عليهـــا.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2244(، مبــا نصــه: »حينــا تتوجــه اليمــني ال بــد مــن إيضــاح ســبب توجههــا، وذلــك حتــى تكــون • 

ــة النكــول« )م ق د(: )5/21(، )1412/1/13(. ــه يف حال ــوم، ويرتتــب الحكــم علي اليمــني عــىل يشء معل

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الثانية بعد املائة

ـــع علمـــه  ـــف م ـــا، أو تخل ـــه عـــن حضـــور أدائه ـــرر تنازل ـــا إال إذا ق ـــة طالبه يجـــب أن يكـــون أداء اليمـــني يف مواجه

ـــد الجلســـة. مبوع
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املادة الثالثة بعد املائة

1. من دعي للحضور إىل املحكمة ألداء اليمني وجب عليه الحضور.

ـــه  ـــوى، وجـــب علي ـــا بالدع ـــا أو يف تعلقه ـــازع يف جوازه ـــني بنفســـه ومل ين ـــه اليم ـــت إلي ـــن وجه 2. إذا حـــرض م

أن يؤديهـــا فـــوًرا أو يردهـــا عـــىل خصمـــه وإال عـــد نـــاكاًل، وإن تخلـــف عـــن الحضـــور بغـــر عـــذر عـــّد 

ـــاكاًل. ن

ـــإن مل  ـــك، ف ـــان ذل ـــه بي ـــا بالدعـــوى لزم ـــازع يف جوازهـــا أو يف تعلقه ـــه اليمـــني ون 3. إذا حـــرض مـــن وجهـــت إلي

ـــاكاًل. ـــد ن ـــه أداء اليمـــني، وإال ع ـــك وجـــب علي ـــع املحكمـــة بذل تقتن

ــه •  ــة مبوســوعة القواعــد يف )ج3/ص280( أن: »الخصــم إذا ســكت عــن الجــواب يف مجلــس القــايض جعل  القاعــدة الفقهي

منكــرًا، وإذا ســكت عــن اليمــني بعــد مــا طُلــب منــه جعلــه نــاكاًل«.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الرابعة بعد املائة

تتعدد اليمني بتعدد املستحقني لها؛ ما مل يكونوا رشكاء يف الحق أو يكتفوا بيمني واحدة.  .1

تتعدد اليمني بتعدد من وجهت إليه.  .2

يجوز للمحكمة االكتفاء بيمني واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.  .3

كشــاف القنــاع يف )ج6/ص449(، مبــا نصه:«وملــا قــرره أهــل العلــم أن مــن توجــه عليــه الحلــف بحــق جاعــة فبــذل لهــم • 

مييًنــا واحــدًة ورضــوا بهــا جــاز؛ ألن الحــق لهــم وقــد رضــوا بإســقاطه«.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة
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)الفصل الثالث(

اليمني املتممة

املادة الخامسة بعد املائة

ـــف ُحكـــم  ـــإن حل ـــة، ف ـــوق املالي ـــا يف الحق ـــاًل ناقًص ـــدم دلي ـــة للمدعـــي إذا ق ـــة اليمـــني املتمم توجـــه املحكم  .1

ـــه.  ـــد بدليل ـــكل مل يعت ـــه، وإن ن ل

تكون اليمني املتممة عىل البت.  .2

ال يجوز رد اليمني املتممة عىل الخصم اآلخر.  .3

املغنــي البــن قدامــة -رحمــه هللا- يف )ج10/ص 202(، مبــا نصــه: »وملــا قــرره أهــل العلــم أن املدعــي إن أقــام شــاهًدا واحــًدا، • 

ومل يحلــف معــه، وطلــب ميــني املدعــى عليــه، أحلــف لــه، ثــم إن أحــرض شــاهًدا آخــر بعــد ذلــك، كملــت بينتــه، وقــيض 

. » بها

 املبــدأ القضــايئ رقــم )2243(، مبــا نصــه: »اليمــني مــع الشــاهد إمنــا تــرشع إذا كانــت شــهادة الشــاهد قامئــة« )م ق د(: • 

.)1411/1/22(  ،)3/31(

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السادسة بعد املائة

يؤدي اليمني املتممة الويل والويص وناظر الوقف ومن يف حكمهم فيا بارشوا الترف فيه.

املادة السابعة بعد املائة

ـــا، فمـــن حلـــف حكـــم  ـــا، وجهـــت املحكمـــة اليمـــني املتممـــة لهـــم جميًع ـــاًل ناقًص إذا تعـــدد املدعـــون وقدمـــوا دلي

ـــه. ـــد بدليل ـــكل مل يعت ـــه، ومـــن ن ل

الفــهـــرس
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الباب
المعاينةالتاسع

الفــهـــرس



مــــــكـــتب المخــــتــــــــار
المصري السعودي للمحاماة

54

الصـــــادر بالمرســــــــــوم الملكـــــيتفنـيد نظام اإلثبات
رقم )م/43( وتاريخ 1443/05/26هـ

info@elmokhtarlaw.comwww.elmokhtarlaw.com @mokhtarllaw

املادة الثامنة بعد املائة

ـــه،  ـــازع في ـــة املتن ـــرر معاين ـــوم- أن تق ـــد الخص ـــب أح ـــىل طل ـــاء ع ـــها أو بن ـــاء نفس ـــن تلق ـــة -م 1.  للمحكم

وتحـــدد يف قـــرار املعاينـــة تاريخهـــا ومكانهـــا، ويبلـــغ بـــه مـــن كان غائبًـــا مـــن الخصـــوم قبـــل املوعـــد 

ـــل. ـــىل األق ـــاعة ع ـــن( س ـــع وعرشي ـــرر بــــ )أرب املق

للمحكمة ندب خبر لالستعانة به يف املعاينة، ولها ساع من ترى ساعه من الشهود.  .2

ــزاع املنهــي فيــه محــل نظــر؛ إذ •  ــة النظــر وحدهــا عــىل محــل الن ــدأ القضــايئ رقــم )1979(، مبــا نصــه: »وقــوف هيئ  املب

ــة«. )م ق د(، )6/1053(، )1425/12/28(. ــة املعارض ــن الجه ــدوب ع ــا من ــف معه ــني أن يق املتع

 املبــدأ القضــايئ رقــم )1664(، مبــا نصــه: »يســوغ للمحكمــة )األعــىل( التــي تنظــر يف حكــم القــايض، أن تطلــب مــن القــايض • 

الخــروج مــع الخصــوم، أو بدونهــم ملوقــع النــزاع، للوقــوف واملشــاهدة واملعاينــة، والرفــع بالنتيجــة«. )م ق د(: )44/4/217(، 

.)1404/8/6(

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة التاسعة بعد املائة

ـــزاع أمـــام القضـــاء أن يطلـــب معاينتهـــا  ـــاع معـــامل واقعـــة يحتمـــل أن تصبـــح محـــل ن 1. يجـــوز ملـــن يخـــى ضي

وإثبـــات حالتهـــا، ويقـــدم الطلـــب بدعـــوى مســـتعجلة للمحكمـــة املختصـــة وفًقـــا لإلجـــراءات املنظمـــة 

ـــة(. ـــد املائ ـــة بع ـــادة )الثامن ـــكام امل ـــة أح ـــات الحال ـــة وإثب ـــى يف املعاين ـــك، وتراع لذل

ـــن  ـــوال م ـــاع أق ـــة وس ـــال واملعاين ـــرًا لالنتق ـــدب خب ـــا أن تن ـــوى له ـــدم بدع ـــال التق ـــة يف ح ـــوز للمحكم 2. يج

ـــىل  ـــوم ع ـــات الخص ـــاع ملحوظ ـــة لس ـــدد جلس ـــة أن تح ـــىل املحكم ـــني ع ـــه، ويتع ـــاع أقوال ـــزوم س ـــرى ل ي

ـــام. ـــذا النظ ـــن ه ـــارش( م ـــاب )الع ـــا يف الب ـــوص عليه ـــد املنص ـــع القواع ـــه. وتتب ـــر وأعال ـــر الخب تقري
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املادة العارشة بعد املائة

1.  للمحكمـــة -مـــن تلقـــاء نفســـها أو بنـــاء عـــىل طلـــب أحـــد الخصـــوم- أن تقـــرر نـــدب خبـــر أو أكـــر؛ 

إلبـــداء رأيـــه يف املســـائل الفنيـــة التـــي يســـتلزمها الفصـــل يف الدعـــوى.

يراعى يف اختيار الخبر تناسب معارفه الفنية وخرباته مع موضوع النزاع.  .2

إذا اتفق الخصوم عىل اختيار خبر أو أكر أقرت املحكمة اتفاقهم.  .3

 كشــاف القنــاع يف )ج4/ص24(، مبــا نصــه: »وألنــه إذا اختلــف العاقــدان يف املوجــود هــل هــو عيــب أم ال رجــع يف ذلــك • 

إىل أهــل الخــربة«.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )112(، مبــا نصــه: »عــىل القــايض أن يبــني نــوع الــرضر الــذي يشــتي منــه املتــرضر، وال يكتفــي يف ذلــك • 

بطلــب شــهادة، وإمنــا يحــدد ذلــك أهــل الخــربة العارفــون بعــادات أهــل البلــد وعرفهــم«. )م ق د(: )4/424(، )1410/9/1(.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )1850(، مبــا نصــه: »ينبغــي أن يُســتعان مبــا يظهــر الحــق، وإن احتــاج األمــر إىل أخــذ رأي أهــل الخــربة • 

تعــني ذلــك« )م ق د(: )5/133(، )1411/5/24(.

 املبــدأ القضــايئ رقــم )32(، مبــا نصــه: »ال يعتمــد يف تقديــر قيمــة املثــل وقــت البيــع عــىل صكــوك بعــض األرايض املبيعــة • 

قــرب محــل النــزاع، بــل ينبغــي أن ينظــر إىل موقــع األرض، وأوصافهــا، ويف قيمــة مثلهــا وقــت البيــع بواســطة ذوي الخــربة 

يف املنطقــة«. )م ق د(: )6/563(، )1422/10/25(.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة الحادية عرشة بعد املائة

يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبر بيانًا دقيًقا مبهمته، وصالحياته، والتدابر العاجلة التي يؤذن له يف 

اتخاذها.

الفــهـــرس
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املادة الثانية عرشة بعد املائة

ـــاًل  ـــني أج ـــغ وتع ـــداع املبل ـــف بإي ـــم املكل ـــربة، والخص ـــرر للخ ـــغ املق ـــاء- املبل ـــد االقتض ـــة -عن ـــدد املحكم تح  .1

ـــك.  لذل

ـــودع  ـــر أن ي ـــم اآلخ ـــوز للخص ـــني، فيج ـــل املع ـــربة يف األج ـــرر للخ ـــغ املق ـــف املبل ـــم املكل ـــودع الخص إذا مل ي  .2

ـــه. ـــىل خصم ـــوع ع ـــه يف الرج ـــالل بحق ـــغ دون إخ املبل

ـــداع؛ متـــى كان  ـــغ أّي مـــن الخصمـــني، فللمحكمـــة أن تقـــرر إيقـــاف الدعـــوى إىل حـــني اإلي ـــودع املبل إذا مل ي  .3

ـــدب إذا  ـــرار الن ـــك بق ـــم يف التمس ـــق الخص ـــقوط ح ـــرر س ـــربة، أو تق ـــرار الخ ـــىل ق ـــا ع ـــا متوقًف ـــل فيه الفص

ـــة. ـــر مقبول ـــا غ ـــي أبداه ـــذار الت ـــدت أن األع وج

املادة الثالثة عرشة بعد املائة

ـــه  ـــة ل ـــوى أو أي مصلح ـــراف الدع ـــه بأط ـــة ل ـــن أي عالق ـــح ع ـــة أن يفص ـــه املهم ـــل مبارشت ـــر قب ـــىل الخب يجـــب ع

ـــر  ـــا غ ـــم نهائيً ـــون الحك ـــغ. ويك ـــن مبال ـــلمه م ـــا تس ـــرد م ـــه وب ـــة بعزل ـــت املحكم ـــك حكم ـــل بذل ـــإن أخ ـــا، ف فيه

ـــه بالتعويضـــات. ـــة وبحـــق ذوي الشـــأن يف الرجـــوع علي ـــك دون إخـــالل بالجـــزاءات التأديبي ـــل لالعـــرتاض، وذل قاب

املادة الرابعة عرشة بعد املائة

1.  يجـــوز ألي مـــن الخصـــوم طلـــب رد الخبـــر إذا توافـــر يف شـــأنه ســـبب يرجـــح معـــه عـــدم اســـتطاعته 

ـــرًا ألحـــد الخصـــوم إىل الدرجـــة  ـــا أو صه ـــر إذا كان قريبً ـــاد، وبوجـــه خـــاص يجـــوز رد الخب ـــه بحي أداء مهمت

ـــه أو ناظـــر وقـــف أو  ـــا علي ـــا ألحـــد الخصـــوم أو وليً ـــه الخاصـــة، أو وصيً ـــاًل ألحدهـــم يف أعال الرابعـــة أو وكي

ـــن  ـــا مل تك ـــم؛ م ـــع أحده ـــة م ـــه خصوم ـــت ل ـــوم، أو كان ـــد الخص ـــد أح ـــل عن ـــم، أو كان يعم ـــن يف حكمه م

ـــد رده.  ـــر بقص ـــني الخب ـــد تعي ـــت بع ـــد أقيم ـــة ق ـــذه الخصوم ه

ـــه.  ـــد ندب ـــرد حـــدث بع ـــاره إال إذا كان ســـبب ال ـــىل اختي ـــاء ع ـــر بن ـــدب الخب ـــن نُ ـــرد مم ـــب ال ـــل طل ال يُقب  .2

ـــة. ـــاب املرافع ـــل ب ـــد قف ـــرد بع ـــب ال ـــل طل ـــوال ال يقب ـــع األح ويف جمي

ـــخ  ـــن تاري ـــر أو م ـــة الخب ـــم إجاب ـــخ تقدي ـــن تاري ـــام م ـــة( أي ـــالل )ثالث ـــرد خ ـــب ال ـــة يف طل ـــل املحكم تفص  .3

ـــرتاض.  ـــل لالع ـــر قاب ـــا غ ـــب نهائيً ـــادر يف الطل ـــم الص ـــون الحك ـــا، ويك ـــررة لتقدميه ـــة املق ـــاء املهل انته

الفــهـــرس
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املادة الخامسة عرشة بعد املائة

للخبر -يف سبيل أداء مهمته- اآليت:

ـــه  ـــدب اإلذن ل ـــرار الن ـــن ق ـــه إذا تضم ـــاع أقوال ـــرى س ـــن ي ـــم، وكل م ـــوم وملحوظاته ـــوال الخص ـــاع أق س  .1

ـــك. بذل

أن يطلـــب مـــن الخصـــوم أو غرهـــم تســـليمه أو إطالعـــه عـــىل الدفاتـــر أو الســـجالت أو املســـتندات أو   .2

األوراق أو األشـــياء التـــي يراهـــا ضوريـــة لتنفيـــذ مهمتـــه.

معاينة املنشآت واألماكن واألشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.  .3

 املبــدأ القضــايئ رقــم )1866(، مبــا نصــه: »إذا دعــت الحاجــة إىل اطــالع جهــة املحاســبة عــىل شــئ مــن أوراق املعاملــة مــا • 

ليــس خارًجــا عــن القضيــة، فــال مانــع منــه«. )م ق د(: )4/502(، )1415/11/4(.

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

املادة السادسة عرشة بعد املائة

ـــه  ـــا قررت ـــا مل ـــه وفًق ـــن أداء مهمت ـــر م ـــني الخب ـــن متك ـــي ع ـــر مســـّوغ نظام ـــع بغ 1. ال يجـــوز ألي شـــخص أن ميتن

ـــا  ـــة، وله ـــك إىل املحكم ـــن ذل ـــع ع ـــاع أن يرف ـــر يف حـــال االمتن ـــة(، وعـــىل الخب ـــد املائ ـــادة )الخامســـة عـــرشة بع امل

ـــاء. ـــد االقتض ـــة عن ـــوة الجربي ـــتعانة بالق ـــع واالس ـــزام املمتن ـــك إل ـــا يف ذل ـــراه مب ـــا ت ـــرر م أن تق

ـــب  ـــه أو تطلّ ـــة مهمت ـــت دون متابع ـــة حال ـــه عقب ـــت عمل ـــة إذا اعرتض ـــع إىل املحكم ـــر الرف ـــىل الخب ـــب ع 2. يج

ـــراه. ـــا ت ـــرر م ـــة أن تُق ـــىل املحكم ـــه، وع ـــاق مهمت ـــيع نط ـــر توس األم

ـــوال  ـــاع أق ـــه- اآليت: 1- س ـــبيل أداء مهمت ـــر -يف س ـــىل أن: »للخب ـــة ع ـــد املائ ـــرشة بع ـــة ع ـــادة الخامس ـــت امل ]نص

ـــب  ـــك. 2- أن يطل ـــه بذل ـــدب اإلذن ل ـــرار الن ـــن ق ـــه إذا تضم ـــرى ســـاع أقوال ـــن ي ـــم، وكل م الخصـــوم وملحوظاته

ـــياء  ـــتندات أو األوراق أو األش ـــجالت أو املس ـــر أو الس ـــىل الدفات ـــه  ع ـــليمه أو إطالع ـــم تس ـــوم أو غره ـــن الخص م

ـــذ  ـــا لتنفي ـــزم معاينته ـــي يل ـــياء الت ـــن واألش ـــآت واألماك ـــة املنش ـــه. 3- معاين ـــذ مهمت ـــة لتنفي ـــا ضوري ـــي يراه الت

ـــه«[ مهمت

الفــهـــرس
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املادة السابعة عرشة بعد املائة

1. يُِعد الخبر تقريرًا عن أعاله، ويجب أن يشمل ما يأيت:

 أ- بيان املهمة املكلف بها وفًقا لقرار الندب.

ب- األعـــال التـــي أنجزهـــا بالتفصيـــل، وأقـــوال الخصـــوم وغرهـــم، ومـــا قدمـــوه مـــن مســـتندات وأدلـــة، 

والتحليـــل الفنـــي لهـــا.

ج- آراء الخرباء الذين استعان بهم.

د- نتيجة أعاله ورأيه الفني، واألوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.

2. إذا تعـــّدد الخـــرباء فعليهـــم أن يعـــدوا تقريـــرًا واحـــًدا، ويف حـــال اختـــالف آرائهـــم فعليهـــم أن يذكـــروا يف 

التقريـــر رأي كل منهـــم وأســـبابه.

املادة الثامنة عرشة بعد املائة

ـــد  ـــر يف املوع ـــداع التقري ـــن إي ـــر ع ـــا، أو تأخ ـــر يف أدائه ـــول أو ق ـــذر مقب ـــه دون ع ـــر مهمت ـــارش الخب 1. إذا مل يب

ـــإن مل يســـتجب خـــالل  ـــك، ف ـــام مـــن ذل ـــذار يف موعـــد ال يتجـــاوز )خمســـة( أي ـــه إن ـــال مـــربر، فيوجـــه إلي املحـــدد ب

ـــغ، وذلـــك دون  ـــه وتأمـــره بـــرد مـــا تســـلمه مـــن مبال ـــام مـــن تبلغـــه باإلنـــذار حكمـــت املحكمـــة بعزل )خمســـة( أي

ـــه بالتعويضـــات. ـــة وبحـــق ذوي الشـــأن يف مطالبت إخـــالل بالجـــزاءات التأديبي

2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبر وإلزامه برد ما تسلمه نهائيًا غر قابل لالعرتاض.

3. إذا تبـــني للمحكمـــة أن التأخـــر ناشـــئ عـــن خطـــأ أحـــد الخصـــوم حكمـــت عليـــه بغرامـــة ال تزيـــد عـــىل 

)عـــرشة آالف( ريـــال، ولهـــا أن تحكـــم بســـقوط حقـــه يف التمســـك بقـــرار نـــدب الخبـــر.

املادة التاسعة عرشة بعد املائة

ـــن أوراق أو مســـتندات أو غرهـــا خـــالل  ـــا تســـلمه م ـــع م ـــد جمي ـــه أن يُعي ـــر وجـــب علي ـــة الخب ـــت مهم إذا انته

ـــليم  ـــة بتس ـــه املحكم ـــت علي ـــول حكم ـــذر مقب ـــع دون ع ـــإذا امتن ـــة، ف ـــاء املهم ـــخ انته ـــن تاري ـــام م ـــرشة( أي )ع

ـــرتاض. ـــل لالع ـــر قاب ـــا غ ـــا نهائيً ـــون حكمه ـــال، ويك ـــىل )عـــرشة آالف( ري ـــد ع ـــة ال تزي ـــا تســـلمه وبغرام ـــع م جمي
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املادة العرشون بعد املائة

ـــوى- أن  ـــا الدع ـــة تكـــون عليه ـــب أحـــد الخصـــوم، ويف أي مرحل ـــاء عـــىل طل ـــاء نفســـها، أو بن ـــن تلق ـــة -م للمحكم

تتخـــذ اآليت:

ـــا  ـــه م ـــا أن توجـــه إلي ـــًة، وله ـــره شـــفاًها أو كتاب ـــر يف جلســـة تحددهـــا ملناقشـــته يف تقري ـــر باســـتدعاء الخب 1. األم

ـــن األســـئلة. ـــراه م ت

ـــه، كـــا  2. أمـــر الخبـــر باســـتكال أوجـــه النقـــص يف عملـــه وتـــدارك مـــا تبينتـــه مـــن أوجـــه القصـــور أو الخطـــأ في

أن لهـــا أن تنـــدب خبـــرًا أو أكـــر لينضـــم إىل الخبـــر الســـابق ندبـــه.

3. نـــدب خبـــر آخـــر أو أكـــر الســـتكال أوجـــه النقـــص يف عمـــل الخبـــر الســـابق وتـــدارك مـــا تبـــني فيـــه مـــن أوجـــه 

القصـــور أو الخطـــأ أو إعـــادة بحـــث املهمـــة. وملـــن تندبـــه املحكمـــة أن يســـتعني مبعلومـــات الخبـــر الســـابق.

املادة الحادية والعرشون بعد املائة

ـــة  ـــل املحكم ـــر، وتُعِم ـــر الخب ـــة تقري ـــول نتيج ـــىل قب ـــاق ع ـــوى، االتف ـــع الدع ـــل رف ـــو قب ـــوم، ول ـــوز للخص 1. يج

ـــام. ـــام الع ـــف النظ ـــا يخال ـــر م ـــن التقري ـــا مل يتضم ـــم؛ م اتفاقه

2. مـــع عـــدم اإلخـــالل بحكـــم الفقـــرة )1( مـــن هـــذه املـــادة، ال يقيـــد رأي الخبـــر املحكمـــة، وإذا مل تأخـــذ 

املحكمـــة بـــه كلـــه أو بعضـــه بينـــت أســـباب ذلـــك يف حكمهـــا.

3. للمحكمـــة إذا مل تأخـــذ بتقريـــر الخبـــر كلـــه أو بعضـــه بســـبب إهـــال الخبـــر أو خطئـــه أن تأمـــره بـــرد 

جميـــع مـــا تســـلمه أو بعضـــه -بحســـب األحـــوال-، وذلـــك دون إخـــالل بالجـــزاءات التأديبيـــة وبحـــق ذوي الشـــأن 

ـــات. ـــه بالتعويض ـــوع علي يف الرج

 املبــدأ القضــايئ رقــم )176(، مبــا نصــه: »ثبــوت رضــا طــريف الدعــوى بنتيجــة املحاســبة غــر الزم، متــى ثبــت تقصــر، أو • 

تفريــط، أو جــور املحاســب؛ ألنــه مل يَُجــز اإللــزام بحكــم القــايض إذا ثبــت خطــؤه، فــألن ال يجــوز اإللــزام بــرأي مــن هــو 

ــاب أوىل«. )م ق د(: )6/600(، )1418/12/28(. ــن ب ــه م دون

األحكام الرشعية، والنظامية، والقضائية ذات الصلة

الفــهـــرس
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املادة الثانية والعرشون بعد املائة

ـــبية  ـــارة نس ـــت الخس ـــربة، إال إذا كان ـــرر للخ ـــغ املق ـــربة املبل ـــل الخ ـــة مح ـــر املطالب ـــذي خ ـــم ال ـــل الخص يتحم

ـــوى. ـــوع الدع ـــادر يف موض ـــم الص ـــك يف الحك ـــة ذل ـــني املحكم ـــارته، وتُب ـــدر خس ـــوم بق ـــن الخص ـــل كل م فيتحم

املادة الثالثة والعرشون بعد املائة

ـــدب  ـــة- أن تن ـــرض الجلس ـــه يف مح ـــرار تثبت ـــة -بق ـــوز للمحكم ـــربة، يج ـــة للخ ـــراءات املنظم ـــن اإلج ـــتثناًء م 1. اس

ـــرر  ـــة أن تق ـــُدا، وللمحكم ـــواُل أو معق ـــاُل مط ـــب عم ـــرة ال تتطل ـــة يس ـــألة فني ـــفاًها يف مس ـــه ش ـــداء رأي ـــرًا إلب خب

ـــا. ـــرأي مكتوبً ـــم ال تقدي

ـــب  ـــذي يج ـــل ال ـــفاًها أو األج ـــه ش ـــر رأي ـــا الخب ـــدم فيه ـــي يق ـــة الت ـــد الجلس ـــرار موع ـــة يف الق ـــّدد املحكم 2. تح

ـــه. ـــوب في ـــرأي املكت ـــم ال تقدي

املادة الرابعة والعرشون بعد املائة

ـــوى،  ـــر يف الدع ـــن االســـتعانة بخب ـــا ع ـــوى أخـــرى عوًض ـــدم يف دع ـــر مق ـــر خب ـــة االســـتناد إىل تقري يجـــوز للمحكم

ـــر. ـــك التقري ـــا ورد يف ذل ـــك دون إخـــالل بحـــق الخصـــوم يف مناقشـــة م وذل

الفــهـــرس
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الباب

أحكام ختاميةالحادي عشر
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املادة الخامسة والعرشون بعد املائة

ـــة  ـــة أو نظـــام املحاكـــم التجاري ـــات أحـــكام نظـــام املرافعـــات الرشعي 1. يطبـــق عـــىل اإلجـــراءات املتعلقـــة باإلثب

ـــه نـــص يف هـــذا النظـــام. ـــرد في ـــا مل ي -بحســـب الحـــال- في

2. مـــع مراعـــاة مـــا ورد يف الفقـــرة )1( مـــن هـــذه املـــادة، تطبـــق األحـــكام املســـتمدة مـــن الرشيعـــة اإلســـالمية 

األكـــر مالءمـــة لرتجيحـــات هـــذا النظـــام عـــىل مســـائل اإلثبـــات التـــي مل يـــرد يف شـــأنها نـــص يف هـــذا 

ـــام.  النظ

املادة السادسة والعرشون بعد املائة

1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع املجلس األعىل للقضاء اآليت:

أ- ضوابط إجراءات اإلثبات إلكرتونيًا. 

ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخربة أمام املحاكم. 

ج- األدلة اإلجرائية والقرارات الالزمة لتنفيذ هذا النظام.

ـــدة  ـــادة يف الجري ـــذه امل ـــن ه ـــرة )1( م ـــا يف الفق ـــار إليه ـــة املش ـــة اإلجرائي ـــد واألدل ـــط والقواع ـــرش الضواب 2. تن

ـــام. ـــذا النظ ـــل به ـــخ العم ـــن تاري ـــا م ـــل به ـــمية، ويعم الرس

املادة السابعة والعرشون بعد املائة

ـــر العـــدل بالتنســـيق مـــع املجلـــس األعـــىل  ـــات، ويصـــدر وزي يجـــوز االســـتعانة بالقطـــاع الخـــاص يف إجـــراءات اإلثب

ـــك. للقضـــاء القواعـــد املنظمـــة لذل

املادة الثامنة والعرشون بعد املائة

ـــم )م / 1(  ـــي رق ـــوم املل ـــادر باملرس ـــة الص ـــات الرشعي ـــام املرافع ـــن نظ ـــع( م ـــاب )التاس ـــام الب ـــذا النظ ـــي ه يلغ

ـــم )م  ـــي رق ـــة الصـــادر باملرســـوم املل ـــم التجاري ـــن نظـــام املحاك ـــاب )الســـابع( م ـــخ 22 / 1 / 1435هــــ، والب وتاري

ـــن أحـــكام. ـــه م ـــارض مع ـــا يتع ـــي كل م ـــخ 15 / 8 / 1441هــــ، ويلغ / 93( وتاري

املادة التاسعة والعرشون بعد املائة

يعمل بهذا النظام بعد )مائة وثانني( يوًما من تاريخ نرشه يف الجريدة الرسمية.
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فهرس المحتويات

3 املقدمة

4 الباب األول: أحكام عامة

5 املادة )1(: نطاق رسيان أحكام النظام.

5 املادة )2(: رشوط قبول دليل اإلثبات.

5 املادة )3(: ُحجية البينة يف الدعوى.

5 املادة )4(: اإلجراء املُتَبَع من املحكمة يف حال تعارض أدلة اإلثبات.

6 املادة )5(: عدم التقيد بشكل معني يف اإلثبات.

6 املادة )6(: اتفاق الخصوم عىل قواعد ُمحددة يف اإلثبات.

6 املادة )7(: تسبيب األحكام، والقرارات، واألوامر الصادرة بإجراءات اإلثبات.

7 املادة )8(: ُمبارشة املحكمة إلجراء من إجراءات اإلثبات.

7 املادة )9(: عدول املحكمة عّا أمرت به من إجراءات اإلثبات.

7 املادة )10(: أحكام إجراءات اإلثبات املُتخذة إلكرتونيًّا.

7 املادة )11(: وجوب اتخاذ إجراءات اإلثبات أمام املحكمة، وأحوال االستخالف.

7 املادة )12(: إقرار األخرس، واستجوابه، وأداؤه للشهادة، واليمني.

8 املادة )13(: إمكانية االعتداد بإجراءات اإلثبات التي جرت خارج اململكة.

9 الباب الثاين: اإلقرار واستجواب الخصوم

10 الفصل األول: اإلقرار

10 املادة )14(: تحديد اإلقرار القضايئ، والغر قضايئ.

10 املادة )15(: رشوط صحة اإلقرار، وإقرار الصغر املُميز، أو الويص، أو الويل، أو ناظر الوقف.

10 املادة )16(: صور اإلقرار املُعترب، وُحكم معارضته لظاهر الحال.

11 املادة )17(: نطاق ُحجية اإلقرار القضايئ.

11 املادة )18(: الرجوع عن اإلقرار، وتجزئته.

11 املادة )19(: آلية إثبات اإلقرار غر القضايئ.

12 الفصل الثاين: استجواب الخصوم
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12 املادة )20(: استجواب الحاض من الخصوم.

12 املادة )21(: إلزام الخصم للحضور الستجوابه، وأثر تخلف الخصم عن الحضور.

12 املادة )22(: استجواب الخصم عديم األهليه أو ناقصها، وآلية استجواب الشخص االعتباري.

12 املادة )23(: ضوابط اإلجابة عىل االستجواب.

12 املادة )24(: اعرتاض الخصم عىل أحد أسئلة االستجواب، ومنع األسئلة غر املتعلقة بالدعوى.

13 الباب الثالث: الكتابة

14 الفصل األول: املحررات الرسمية

14 املادة )25(: تحديد املحرر الرسمي، ومتييزه عن املحرر العادي.

14 املادة )26(: ُحجية املُحرر الرسمي.

14 املادة )27(: ُحجية صور املُحرر الرسمي.

14 املادة )28(: عدم وجود أصل للُمحرر الرسمي.

15 الفصل الثاين: املُحررات العادية

15 املادة )29(: ُحجية املُحرر العادي، وأثر ُمناقشة الخصم ملوضوع املُحرر العادي.

15 املادة )30(: ُحجية املراسالت.

15 املادة )31(: ُحجية دفاتر التجار.

16 املادة )32(: أحوال ُحجية الدفاتر واألوراق الخاصة.

16 املادة )33(: ُحجية السندات املكتوبة بخط الدائن دون توقيعه.

17 الفصل الثالث: طلب إلزام الخصم بتقديم املحررات املوجودة تحت يده

17 املادة )34(: طلب إلزام أحد الخصوم بتقديم أي ُمحرر ُمنتج يف الدعوى، والعنارص الالزم تحققها يف هذا الطلب.

17 املادة )35(: آلية فصل املحكمة يف طلب إلزام أحد الخصوم بتقديم ُمحرر ُمنتج يف الدعوى.

18 املادة )36(: ضوابط إلزام الخصم بتقديم ُمحرر ذي صلة بالدعوى يف الدعاوى التجارية.

18 املادة )37(: سلطة املحكمة يف إلزام الغر أو الجهات العامة بتقديم املحررات التي يف حوزتها.

19 الفصل الرابع: إثبات صحة املحررات

19 الفرع األول: أحكام عامة

19 املادة )38(: أثر العيوب املادية يف املحرر عىل ُحجيته.

19 املادة )39(: االدعاء بالتزوير عىل املُحرر الرسمي والعادي، وعبء إثبات ذلك.
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19 الفرع الثاين: إنكار الخط أو اإلمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

19 املادة )40(: أثر إنكار من احتج عليه باملحرر العادي.

20 املادة )41(: آلية إجراء املُضاهاة وضوابطه.

20 املادة )42(: أثر عدم اتفاق الخصوم عىل املحررات الصالحة للمضاهاة.

20 املادة )43(: الجزاء املرُتتب عىل ثبوت صحة املحرر الذي تم إنكاره.

20 الفرع الثالث: االدعاء بالتزوير

20 املادة )44(: ضوابط االدعاء بالتزوير.

21 املادة )45(: تسليم املُحرر املُدعى تزويره للمحكمة.

21 املادة )46(: التنازل عن االدعاء بالتزوير.

21 املادة )47(: األمر بالتحقيق يف ادعاء تزوير ُمحرر؛ يوقف تنفيذه.

22 املادة )48(: سلطة املحكمة يف الحكم برد أي ُمحرر أو بطالنه من تلقاء نفسها.

22 املادة )49(: الجزاء املرُتتب عىل رفض االدعاء بتزوير املُحرر.

22 الفرع الرابع: دعوى التزوير األصلية

22 املادة )50(: تقديم دعوى ُمستقلة إلثبات تزوير ُمحرر.

23 الفصل الخامس: أحكام ختامية يف الكتابة

23 املادة )51(: مبدأ الثبوت بالكتابة.

23 املادة )52(: جواز قبول اإلثبات باملحرر الورقي أو الرقمي الصادر خارج اململكة.

24 الباب الرابع: الدليل الرقمي

25 املادة )53(: تعريف الدليل الرقمي.

25 املادة )54(: صور الدليل الرقمي.

25 املادة )55(: للدليل الرقمي ُحكم اإلثبات بالكتابة.

25 املادة )56(: للدليل الرقمي الرسمي الُحجية املُقررة للُمحرر الرسمي.

25 املادة )57(: مدى ُحجية الدليل الرقمي غر الرسمي.

26 املادة )58(: عبء إثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي.

26 املادة )59(: أحوال إضفاء ُحجية املحرر العادي عىل الدليل الرقمي.

27 املادة )60(: آلية تقديم الدليل الرقمي للمحكمة.
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27 املادة )61(: أثر امتناع الخصوم عن تقديم ما طلبته املحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي.

27 املادة )62(: تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب ال يعود للخصوم.

27 املادة )63(: ُحجية املستخرجات من الدليل الرقمي.

27 املادة )64(: األحكام السارية عىل الدليل الرقمي.

28 الباب الخامس: الشهادة

29 الفصل األول: محل الشهادة

29 املادة )65(: جواز اإلثبات بشهادة الشهود كأصل عام.

29
املادة )66(: األصل اشرتاط الكتابة يف إثبات الترفات التي تزيد قيمتها عن مائة ألف ريال أو ما يعادلها، وعدم قبول شهادة 

الشهود يف إثبات تلك الترفات.

29 املادة )67(: الحاالت التي ال يجوز اإلثبات فيها بشهادة الشهود أيًا كانت قيمة الترف املُراد إثباته.

30 املادة )68(: الحاالت التي يجوز اإلثبات فيها بشهادة الشهود رغم اشرتاط إثباتها بالكتابة. 

30 املادة )69(: جواز قبول الشهادة باالستفاضة.

32 الفصل الثاين: رشوط الشهادة وموانعها

32 املادة )70(: شهادة من مل يبلغ سن الخامسة عرشة.

32 املادة )71(: موانع الشهادة. 

34 الفصل الثالث: إجراءات اإلثبات بالشهادة

34 املادة )72(: ضوابط طلب اإلثبات بشهادة الشاهد.

34 املادة )73(: طلب املهلة إلحضار الشهود.

34 املادة )74(: آلية أداء الشهادة، وجواز تحليف الشاهد.

35 املادة )75(: حضور الخصم وقت أداء الشهادة.

35 املادة )76(: سلطة املحكمة يف األخذ بالشهادة حال اختالف شهادة الشهود.

35 املادة )77(: توجيه األسئلة للشاهد.

36 املادة )78(: تدوين الشهادة.

36 املادة )79(: الطعن يف الشهادة، وعدالة الشاهد.

36 املادة )80(: إحالة الشاهد الزور إىل النيابة العامة.

37 الفصل الرابع: الدعوى املستعجلة لساع الشهود
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37 املادة )81(: إجراءت الدعوى املستعجلة إلثبات شهادة من يُخى فوات فرصة االستشهاد بشهادته.

37 الفصل الخامس: أحكام ختامية يف الشهادة

37 املادة )82(: ال يُضار الشاهد بشهادته.

37 املادة )83(: تقدير املحكمة ملروفات انتقال الشاهد، ومن يتحملها.

38 الباب السادس: القرائن وحجية األمر املقيض

39 الفصل األول: القرائن

39 املادة )84(: كفاية القرائن املنصوص عليها رشًعا ونظاًما مبفردها يف اإلثبات.

39 املادة )85(: استنباط املحكمة لقرائن أخرى.

40 الفصل الثاين: ُحجية األمر املقيض

40 املادة )86(: رشوط ُحجية األمر املقيض.

40 املادة )87(: ما تتقيد به املحكمة يف الحكم الجزايئ املرتبط بالدعوى املعروضة عليها.

41 الباب السابع: الُعرف

42 املادة )88(: جواز اإلثبات بالعرف أو العادة.

42 املادة )89(: إثبات العرف أو العادة والطعن فيها.

42 املادة )90(: تقديم العادة بني الخصوم والعرف الخاص عىل العرف العام حال التعارض.

42 املادة )91(: ندب الخبر إلثبات العرف.

43 الباب الثامن: اليمن

44 الفصل األول: أحكام عامة

44 املادة )92(: تعريف اليمني الحاسمة، واليمني املُتممة.

44 املادة )93(: رُشَِعت اليمني يف جانب أقوى املتداعيني.

45 املادة )94(: النيابة يف أداء اليمني وتوجيهها.

45 املادة )95(: أحوال الحلف عىل البت، والحلف عىل نفي العلم، وصيغة أداء اليمني.

46 الفصل الثاين: اليمن الحاسمة

46 املادة )96(: أحكام توجيه اليمني الحاسمة.

46 املادة )97(: نكول الخصم عن أداء اليمني، وأحكام ردها.

47 املادة )98(: إصدار الحكم مبوجب اليمني الحاسمة، وأحوال ذلك.
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47 املادة )99(: إسقاط البينة وتوجيه اليمني، وإحضار البينة بعد أداء اليمني.

48 املادة )100(: حق الويل والويص وناظر الوقف يف توجيه اليمني، والنكول عنها، وردها.

48 املادة )101(: لزوم تحديد الوقائع محل اليمني تحديًدا دقيًقا.

49 املادة )102(: يكون أداء اليمني يف مواجهة طالبها.

49 املادة )103(: حضور الخصم أو تخلفه وقت أداء اليمني.

49 املادة )104(: تعدد اليمني بتعدد املستحقني لها.

50 الفصل الثالث: اليمن املتممة

50 املادة )105(: ضوابط توجيه اليمني املتممة.

50 املادة )106(: أداء اليمني املُتممة من ِقبَل الويل، والويص، وناظر الوقف.

50 املادة )107(: توجيه اليمني املُتممة عند تعدد املدعون.

51 الباب التاسع: املعاينة

52 املادة )108(: سلطة املحكمة يف إجراء املعاينة.

52 املادة )109(: إجراءت الدعوى املستعجلة إلثبات معامل واقعة يُخى زوالها.

53 الباب العارش: الخرة

54 املادة )110(: سلطة املحكمة يف ندب الخبر.

54 املادة )111(: منطوق قرار ندب الخبر، وما يتضمنه.

55 املادة )112(: أتعاب الخبر.

55 املادة )113(: وجوب إفصاح الخبر عن عالقته بالخصوم.

55 املادة )114(: رد الخبر.

55 املادة )115(: ما يجوز للخبر القيام به يف سبيل أداء مهمته.

56 املادة )116(: وجوب متكني الخبر من أداء مهمته، وإزالة العوائق التي متنعه عن ذلك.

56 املادة )117(: ما يشمله تقرير الخبر، وإعداد تقريرًا واحًدا حال تعدد الخرباء.

57 املادة )118(: إخالل الخبر يف أداء مهمته، والحكم بعزله.

57 املادة )119(: التزام الخبر بإعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات، وجزاء امتناعه عن ذلك.

57 املادة )120(: استدعاء الخبر ملُناقشته، واستكال أوجه النقص يف عمله.

58 املادة )121(: اتفاق الخصوم عىل قبول نتيجة تقرير الخبر، وعدم تقيد املحكمة برأي الخبر يف هذا الشأن.
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58 املادة )122(: من يتحمل أتعاب الخربة.

58 املادة )123(: االستعانة بالخربة يف املسائل الفنية اليسرة.

58 املادة )124(: االستناد لتقرير خبر ُمقدم يف دعوى أخرى.

59 الباب الحادي عرش: أحكام ختامية

60
املادة )125(: االستعانة بأحكام نظام املرافعات الرشعية، ونظام املحاكم التجارية، وأحكام الرشعية اإلسالمية، فيا مل يرد بشأنه 

نص خاص.

60 املادة )126(: إصدار اللوائح التنفيذية للنظام.

60 املادة )127(: جواز االستعانة بالقطاع الخاص يف إجراءات اإلثبات.

60 املادة )128(: إلغاء الباب التاسع من نظام املرافعات الرشعية، والباب السابع من نظام املحاكم التجارية.

60 املادة )129(: تاريخ رسيان النظام.

62 فهرس املحتويات
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تفنيــــد
نظام اإلثبات
الصـــادر بالمرســوم الملكــي رقـــم 
(م/43)  وتــــاريــــخ 1443/05/26هـ

اإلصدار األول 
1443/06/17هـ


