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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لخصها ورتبها د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 هـ1/1/1444

 حمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد:لا

ـــــ  م ـــــبث  االســـــ ـــــاما الحرمقيف الأي ترد لسمثاام، فرد أ ـــــ ـــــاما العرار من أاثر الرضـــــ ارات العراريف من  فتعد قضـــــ

 التجارات الرائجف في العصر الحالي أاثر من أي وق  مض ى.

 .تجار العرارقضاما العرار باختصار مناسب ألهم وفي هذه المرقات عرض 

 وتثدث  فيه عن اآلتي:

 أوال: االختصاص الدولي في قضاما العرار

 ثانيا: االختصاص النمعي

 العرارثال ا: الطسبات العارضف في قضاما 

 رابعا: دعاوى حيازة العرار

 خامسا: دعاوى حراسف العرار

 سادسا: الرضاما اإلنهائيف املتعسرف بالعرار

 األوقاف العراريف التصرف في سابعا: قضاما

 ثامنا: قضاما التصرف في عرارات الرا ر أو الغائب

 تاسعا: حجج استثكام العرار

 املشتراف العرارات: قسمف عاشرا

 اما املساهمات العراريفقض : حادي عشر

 ثاني عشر: النزاعات في العراريف في الرضاما التجاريف

 دعاوى عرمد اإلمجار التمميلي املتعسرف بعرارثالث عشر: 

ا فيهارابع عشر: 
ً
 الدعاوى العراريف الأي تكمن جهف اإلدارة طرف

 

 

 الداتمر عبدالعزيز بن سعد الدغيثر 

 هـ 26/12/1443

0505849406 

@gmail.com9406Asd 
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: كل دعمى ترام على واضــع اليد على 2 /24  الئثف نظام املرافعاتاما في املتعسرف بالعرار  مراد بالدعاوى العينيف   -

صـــــــــــــــل بــه، م ــل: ح  االنت ــاق، أو االرت ــا ، أو المق ، أو الرهن،  عرــار منــازعــه املــدعي في مس يتــه، أو في ح  مت

 ويشمل ذلك: قسمف العرار، أو دعمى الضرر منه.

 وت صيل االختصاص الدولي في الرضاما العراريف فيما مأتي: -

o  إذا كان  الدعمى على ســـــــــعمدي في دعمى عينيف متعسرف بالعرار فيكمن االختصـــــــــاص لسمثاام الســـــــــعمدمف وفرا

 .نظام املرافعاتمن  24لسمادة 

o   دعمى عينيف متعسرف بعرار داخل السـعمدمف  مثل إقامف عام أو مختار في  لهإذا كان  الدعمى على غير سـعمدي

 .نظام املرافعاتمن  25فيكمن االختصاص لسمثاام السعمدمف وفرا لسمادة 

o ــــعمدي إذا كان  الدعمى على غي ــــعمدمفر سـ ــــعمدمف  مريم خارج السـ فيكمن االختصـــــاص  متعسرف بعرار داخل السـ

 .نظام املرافعاتمن  1-26لسمثاام السعمدمف وفرا لسمادة 

o  االختصــاص    متعسرف بعرار خارج الســعمدمف فال مكمن  مريم خارج الســعمدمفإذا كان  الدعمى على غير ســعمدي

 .نظام املرافعاتمن  28لسمثاام السعمدمف وفرا لسمادة 

o  الـدعـاوى املتعسرـف بـالعرـار، من املنـازعـف في املس يـف، أو ح  متصــــــــــــــل بـه، أو دعمى تختص املحـاام العـامـف بجميع

ــــاهمف فيه،   أقيامالضـــــرر من العرار ن ســـــه أو من املنت عين به، أو دعمى   املنافع أو اإلخالء أو دفع األجرة أو املسـ

 .نظام املرافعاتمن  أ-31وفرا لسمادة  م ذلكأو دعمى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونث

o   لسدائرة بناء على طسب الخصـــــــــــم أن تأمر بمق  نرل مس يف العرار املتنازق فيه، وما في ح مها حأى تنت ي الدعمى

لهـا مـا مررره، ويجـب على طـالـب ذلـك أن مرـدم إقرارا خطيـا من ا يـل مرتـدر ممث  من الـدائرة في ضـــــــــــــب  إذا ظهر  

الرضــــيف أو من كاتب عد  أو ضــــمانا مضــــمن جميع حرم  الخصــــم اآلخر وما مظحره من ضــــرر إذا ظهر أن طالب  

 . الئثف نظام املرافعاتمن  31/5وفرا لسمادة  المق  غير مث  في طسبه.

إذا طالب املدعي بمس يف عرار في مد غيره، ثم قدم طسًبا عارضــا بأجرة املدة املاضــيف على واضــع اليد، جاز له ذلك 

إعادته إلى  لترتب الطسب العارض على الطسب األ ـــــــــــــلي، واذا لم كان الطسب العارض بفزالف اإلحداو في العرار أو

 . الئثف نظام املرافعاتمن  83/10وفرا لسمادة  ما كان عسيه.

o :دعاوى الحيازة هي 

ــامرتـه فيمـا تثـ  مـده من   - دعمى منع التعرض لظحيـازة هي طسـب املـدعي ضواضـــــــــــــع اليـدن ا  املـدعى عسيـه عن مضـــــــــــ

 ن209/2 الئثف نظام املرافعاتض عرار.

 الئثــف نظــام املرافعــاتض  منــه إعــادة حيــازتــه إليــه.دعمى اســـــــــــــترداد الحيــازة هي طســب من ـكـان العرــار بيــده وأخــذ   -

 ن209/3

o أن متردم  فسمن كان العرار بيده وتعرض شـخص خخر لحيازة العرار أو اسـتملى عسيه  إذا كان العرار بيد شـخص

من    1-209وفرا لسمادة   لحيازته أو الســــتردادهاإلى املح مف املختصــــف باملمضــــمق بدعمى مســــتعرسف ملنع التعرض  

https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
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ال مجمز أن مجمع املــــدعي في دعمى الحيــــازة بي هــــا وبين املطــــالبــــف بــــالح  و ال ســـــــــــــر  ادعــــا ه و .  نظــــام املرافعــــات

بالحيازة، وال مجمز أن مدفع املدعى عسيه دعمى الحيازة باالســــــ ناد إلى الح ، وال تربل دعماه بالح  قبل ال صــــــل 

- 209وفرا لسمادة   في دعمى الحيازة وتن يذ الح م الذي مصـــــــــــدر فيها، إال إذا تخلى بال عل عن الحيازة لخصـــــــــــمه

 .نظام املرافعاتمن 2

o   مجمز ملن مضـــــــار من أعما  ترام بغير ح  أن متردم إلى املح مف املختصـــــــف باملمضـــــــمق بدعمى مســـــــتعرسف لمق

 .نظام املرافعاتمن 210. وفرا لسمادة األعما  الردمدة

o   وجمد ما مرتضــــ ي ذلك وتصــــدر اإلحداو في العرار املتنازق فيه عند بطسب وق  دعمى مســــتعرسف  مرفع املتضــــرر

 بمق  
ً
 . الئثف نظام املرافعاتمن  210/5وفرا لسمادة ، اإلحداو في العرارالدائرة قرارا

o الحراســف: وضــع األمما  املتنازق عسيها تث  مد أمين تعينه الدائرة، إن لم مت   على تعيذنه ذوو الشــأن.املرصــمد ب  

 ن.211/1 الئثف نظام املرافعاتض

o   ترفع دعمى طسب الحراســــــــــف لسمث مف املختصــــــــــف بنظر املمضــــــــــمق في املنرم  أو العرار الذي مرمم في شــــــــــأنه نزاق

املنرم  أو العرار قد قدم ويكمن الح  فيه غير ثاب ، ولسراضـــ ي أن مأمر بالحراســـف إذا كان  ـــاحب املصـــظحف في 

 من براء املا  تث  مد حائزة، ويت  ل الحار  بث   املا   
ً
 عاجال

ً
من األســــــــــــبا  املعرملف ما مخًــــــــــــ ى معه خطرا

 .نظام املرافعاتمن  211وفرا لسمادة  وبفدارته، ويرده مع غسته املربمضف إلى من م ب  له الح  فيه.

o :ويجمز لسدائرة الرضائيف أن تصدر أمرا بتعيين حار  قضائي دون طسب من أطراف النزاق في الحاالت اآلتيف 

املس يف أم على لسدائرة أن تأمر بالحراســــــــــف إذا حصــــــــــل نزاق في ثاب  أو منرم  أو فيهما، ســــــــــماء أكان هذا النزاق في  ن1

واضــــــــــــع اليد أم على الحيازة أم متعسًرا بفدارة املا  واســــــــــــتغالله، كالنزاق الذي مثصــــــــــــل بين المرثف أو بعضــــــــــــهم في 

لسدائرة عند و   ن.211/2  الئثف نظام املرافعاتض  التراف، أو بين الشــركاء حم  إدارة املا  املشــاق واي يف اســتغالله.

ا بأمر تصـدره، ولم لم مطسب ذلك أحد من الخصـمم،   -ولم لم مصـدر ح م في املمضـمق-االقتضـاء   أن تريم حارسـً

 ن.211/5 الئثف نظام املرافعاتض ويخضع ما تررره لطر  االعتراض.

األمر بالحراسـف إذا أسـاء الملي أو الناظر التصـرف في ما  الرا ـر أو المق ، لسدائرة الأي أقام  الملي أو الناظر   ن2

 ن.211/6 الئثف نظام املرافعاتض حأى منت ي ممضمق النظر في المالمف والنظارة من قبسها.

o   ـــــيف ـــــخصـ ـــــك تختص مث مف األحما  الشـ ـــــدار  ـ من   2-أ-33واملادة  أ -31وفرا لسمادة ف العرار ضوق يبفثبات و  ـ

 ن وقد بدأت بعض اتابات العد  في ممارسف اختصاص تسريل وق يات العرار.نظام املرافعات

ــــك  مكمن تســـــــــريل األوقاف العراريف لدى  - ــــدار  ـــــ ــــيف بفثبات و  ـــــ ــــخصـــــ وفرا ف العرار ضوق يمث مف األحما  الشـــــ

ات العد  في ممارســــف اختصــــاص تســــريل  ن وقد بدأت بعض اتابنظام املرافعاتمن    2-أ-33أ واملادة  -31لسمادة 

 وق يات العرار.

ـــــرســـه ممـــا ممنع من إجراء و ثبمت تمســـك واق ـــه إمـــاه،  يشـــــــــــــترا ل ســـــــــــــريـــل األوقـــاف العرـــاريـــف   - ـــ التـــأاـــد من خسم مـــــ

ـــــريـل ـــ لنظـام املرافعـات وفرـا    وذلـك ويســـــــــــــري ذلـك على الم ـــــــــــــيـف إن ـكانـ  بكـامـل عرـار معين أو جزء منـه،  ال ســـــ

 .219/2واملادة  219م -الشرعيف

تســـــريل وق يف عرار في املمس ف ممسمر لغير ســـــعمدي إال بالشـــــروا ؛ مكمن  نظام املرافعاتمن   222وفرا لسمادة  -

 اآلتيف:

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
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 لسمرتضيات الشرعيف. -أ
ً
 أن مكمن المق  طبرا

 أن مكمن المق  على جهف بر ال تنرطع. - 

 أن مكمن المق  على أفراد سعمدمين أو على جهات خيرمف سعمدمف. -ج

.أن مكمن  -د
ً
 الناظر على المق  سعمدما

 أن منص في  ك المق  على أن مكمن لسهيئف العامف لألوقاف ح  اإلشراف على المق . -هـ

 لنظام األوقاف في املمس ف. -و
ً
 أن مكمن المق  خاضعا

o   ــيف ــ ـــ ــــخصـ ـــ ــــمف التركات إذا كان فيها نزاق أو كان فيها  تختص مث مف األحما  الشـ ـــ ــيف، أو برسـ ــ ـــ ــــف وق ، أو و ـ ـــ حصـ

 ن.نظام املرافعاتمن  3-أ-33  وفرا لسمادة ض ، ويشمل ذلك التركات العراريفقا ر، أو غائب

o ــــيف ـــ ــــر أو غائب أو وق  أو و ـ ـــ ــائيففيسزم الدائر  عند نظر طسب اإلذن ببيع عرار لرا ـ ــ ـــ أن تعسن عن ذلك   ة الرضـ

 .الئثف نظام املرافعاتمن   218/6وفرا لسمادة   بالمسيسف املناسبف بالنظر إلى ممقع العرار وقيمته.

o   ــ بداله أو نرسهال مجمز لناظر المق ـــ ــ ئذان املح مف في البسد الأي فيها المق ،إال بع بيع وق  عام أو اســـــ ـــ  د اســـــ

و ثبات املسمغات الشرعيف الأي تجيز بيعه أو اس بداله أو نرسه، على أن مجعل ثمنه في   لسنظر في تثر  املصظحف

 ن.223/1 م نظام املرافعاتض م سه في الحا .

o  إذا اقتضــ  املصــظحف التصــرف في المق  األهلي ببيعه أو اســ بداله أو نرسه أو رهنه أو االقتراض له أو تعميره أو

فيما إذا كان -شـراء بد  منه أو تجزئته أو فرزه أو دمجه أو تأجيره ملدة تزيد على عشـر سـنمات أو املضـاربف بماله  

  فسذس لناظره أن مجري أًما من تسك التصـرفات إال بعد اسـ ئذان املح مف املختصـف.  -م  ي لشـراء البد ال من ال  

 ن.223/2م  نظام املرافعاتض

o   تمفر الغبطف واملصـــــــظحف لسمق  قبل إ ـــــــدار اإلذن في الطسب املعروض تتثر  الدائرة بمســـــــاطف أهل الخررة من

ـــــرين ومن في ح مهم أو الهيئــف   ـــ عسيهــا، وفي حــا  كــان الطســب مرــدمــا من الهيئــف العــامــف لسمالمــف على أمما  الرــا ـــــ

ـــــنف و  ن.223/1م  الئثف نظام املرافعاتض  العامف لألوقاف فسسدائرة االات اء بالتردمر املردم م هما. ـــ ـــــ  ســـــ ـــ  ذا مضـــــ

بع العرـار، فتعيـد الـدائرة ترييم العرـار دون بريـف اإلجراءات،   من تـأميـد مث مـف االســـــــــــــتينـاف على إذن البيع ولم م 

وتدون ذلك في ضـــــــــــب  اإلنهاء وتظحره في الصـــــــــــك، ففن تضـــــــــــمن الترييم الردمد زيادة أو نرصـــــــــــا في الريمف قررت 

ا تراه، ويخضــــع ما تررره لستدقي  لدى مث مف االســــتيناف، و ن لم متضــــمن زيادة أو نرصــــا فال مخضــــع الدائرة م

 ن.223/3م  الئثف نظام املرافعاتض. لستدقي 

o   مم سهم على أن تثدد الحد  لسدائرة اإلذن ببيع نصــــذب عرار المق  دون وجمد مشــــتر وال حضــــمر الشــــركاء أو من

 ن.223/10م  الئثف نظام املرافعاتض. األدنى لريمف نصذب المق 

o  ـــــظحـفإذا ـــ ـــــــــف  ـكان الملي األ  فال مطـالـب بـفثبـات الغبطـف واملصـــــ أو  العرـار  ، ويكمن بيعوال بـالرفع لسمث مـف املختصـــــ

 ن.224/2م  الئثف نظام املرافعاتض.  لدى اتابف العد  املختصفقسمته أو رهنه أو دمجه أو   هشرا

o   أو الغائب بشــــراء عرار له أو بيع مجب على الملي غير األ  أن يســــتأذن املح مف املختصــــف في أي تصــــرف لسرا ــــر

  البنك املرازي مجه أو االقتراض له أو طسب  ـــــــرف ماله الذي أودعته املح مف في عراره أو قســـــــمته أو رهنه أو د

ا في الشـــــــــركات الأي مطسب تمثي  
ً
أو أحد فروعه أو أحد املصـــــــــارف في البسد ألي ســـــــــبب، أو إذا كان اململى عسيه طرف

ـــــــــاطـف أهـل الخررة من تمفر الغبطـف و   ن.224م   نظـام املرافعـاتض  . عرمدهـا أو زيـادة رأ  مـالهـا تتثر  الـدائرة بمســـــ

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1
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مردما من الهيئف  واملصظحف لسرا ر أو الغائب قبل إ دار اإلذن في الطسب املعروض عسيها، وفي حا  كان الطسب  

ـــــرين ومن في ح مهم فسســدائرة االات ــاء بــالترــدمر املرــدم م همــا. ـــ الئثــف نظــام ض  العــامــف لسمالمــف على أمما  الرــا ـــــ

لرا ـر  لسدائرة اإلذن ببيع نصـذب الرا ـر أو الغائب دون وجمد مشـترال وال حضـمر شـركاء او   ن.224/1م   املرافعات

ـــــر أو الغائب. ـــــذب الرا ـــــ م  الئثف نظام املرافعاتض أو الغائب أو من مم سهم على أن تثدد الحد األدنى لريمف نصـــــ

 ن.224/6

o   مث مــف  جميع األحكــام الصـــــــــــــــادرة في األذونــات في تصـــــــــــــرفــات األوليــاء واألو ـــــــــــــيــاء والنظــار، واجبــف التــدقي  من

 االسـتيناف باسـتاناء أحكام الرهن واالقتراض وتمثي  عرمد الشـركات أو زيادة رأ  مالها وشـراء عرارات لسرا ـر

 ن. 225/1م  ثف نظام املرافعاتئال ض غير واجبف التدقي  من مث مف االستيناف.ف ي 

 101بممجب املرسمم املسكي رقم م/  الشرعيف  من نظام املرافعات  ال صل ال الث من البا  ال الث عشرتم حذف  

 . .هـ1442-11-14وتاريخ 

 .نإحكامض  ك العرارلرنف النظر في طسبات إثبات تمس من اختصاص  :طسبات االستثكام  و ارت

ــتراف ــــــــــدرت الئثف قســــــــــمف ا ـــ ــــ واملعمم بالتعميم  1439-05-19ن في 1610بالررار المزاري رقم ض  ألمما  املشـــــ ـــــــ ـــــــ هــــــ

مادة، والعرارات أهم األمما  املشتراف. 48وتتضمن   هـ1439-5-21وتاريخ  7187/ت/13المزاري رقم 

 فأاثر على الشيمق، بممجب عرد أو إرو أو غيرهما.املا  املشترر: املا  املمسمر الثنين بويرصد 

 حصته من املا  املشترر.ويرصد ب
ً
 دعمى الرسمف: الدعمى الأي مرفعها أحد الشركاء طالبا

، ثم  در  هــــــــــــــ، تختص بنظرها لرنف املساهمات العراريف1426/ 8/ 22املساهمات العراريف الناشئف قبل  جميع  

ــــ15/6/1443وتاريخ  334قرار مجسس المزراء رقم   ـــ ـــ والذي على تمق  لرنف املســـاهمات العراريف عن اســـترا     هــــــ

 .أي شكمى جدمدة تتعس  باملساهمات الداخسف في اختصا ها، وأن يعمد االختصاص لظرهف الرضائيف املختصف

الدعاوى التجاريف الأي متعس  تختص املحاام التجاريف ب  نظام املحاام التجاريفوفرا لسمادة السـادسـف عشـرة من  

، أو إذا  زق الشـــــــركاء فيهاالعرار ممسمكا لشـــــــراف تنا  كانالعرار جزًءا من  ـــــــ رف تجاريف أو  اما إذا كانبها العرار،  

 كان متعسرا بالحراسف الرضائيف أو نظام اإلفال .

o   إذا كان النزاق    دعاوى عرمد اإلمجار التمميليب  لران ال صــــل في املنازعات واملخال ات التمميسيفتختص

 في التمميل أو الدفعات.

o   اإلفادة منه. ممنععيني م ل كمن العرار فيه عيب ويختص الرضاء العام إذا كان النزاق في ح 

 في الدعاوى الأي تكمن جهف اإلدارة طرفا فيها م ل: املح مف اإلداريف بدممان املظالمتختص 

نظــــام دممان   من    -  13وفرــــا لسمــــادة    .قرارات لرــــان نزق مس يــــف العرــــارات لسمن عــــف العــــامــــف  فيالطعن   دعــــاوى  ن1

 املظالم

https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
https://www.idc.gov.sa/ar-sa/RulesandRegulations1/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20-%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%D9%8A%D8%A9.pdf
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 نظام دممان املظالم  من  - 13وفرا لسمادة  االعتراض على قرارات لرنف رسمم األراض ي البيضاء.  دعاوى  ن2

 نظام دممان املظالم  من  - 13وفرا لسمادة . العراريف املساهمات لرنف قرارات على االعتراضدعاوى  ن3

 نظام دممان املظالمج من  - 13وفرا لسمادة  .العرارات نزق أنراض عن دعاوى التعميض ن4

 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5d3379bd-3547-494e-9fbd-a9a700f26e24/1
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