
المنصوص عليها حديثا في األنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم ذات الصلة

جمع وإعداد

النسخة األوىل -يوم السبت 1439/09/11ه

الموضوع

المستند

المضمون

موافقة المجلس األعلى للقضاء املوافقة على ما خيص اجمللس األعلى للقضاء من الوثيقة المنظمة لهيكلة المحاكم التجارية ،وآلية
على ما يخصه من الوثيقة

المنظمة للهيكلة ،وآلية السلخ

سلخ الدوائر التجارية ودوائر
االستئناف التجاري التابعة
لديوان المظالم

تحديد صفة التاجر

المقصود باألعمال التجارية
بالتبعية

سلخ الدوائر التجارية بديوان المظالم إلى القضاء العام ،وما تضمنته من ترتيبات.

سلخ الدوائر التجارية ودوائر االستئناف التجاري التابعة لديوان املظامل إىل احملاكم والدوائر التجارية

بالقضاء العام ومباشرتها اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية اعتبارا من
()1

تاريخ 1439/01/01ه .
()2

()3

قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )37/19/2105وتاريخ
1437/06/11ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم (/966ت) وتاريخ 1439/01/01ه.
البند (أوال) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )38/4/149وتاريخ
1438/11/18ه املبلغ بتعميمي معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم (/966ت) ورقم (/967ت) وتاريخ 1439/01/01ه.

الرتخيص مبزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثراً يف إثبات صفة التاجر أو
نفيها ،وذلك مع عدم اإلخالل بااللتزامات اليت ترتبها األنظمة على التاجر والعقوبات املقررة هلا.

البند (أوال) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم
معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.

كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته،
كشراء التاجر السيارات خلدمة جتارته ،وشرائه األثاث ملنشأته التجارية ،وتعاقده مع مكاتب اخلدمات
كمكاتب التعقيب أو التخليص اجلمركي أو مكاتب االستشارات اهلندسية والقانونية وحنوها لغرض

البند (ثانيا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم
معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.

تعد املادة األوىل من نظام احملكمة التجارية

املرجع يف حتديد صفة التاجر  ،وال يعد وجود

()4

جتارته؛ فالدعاوى اليت تقام على التاجر بسبب هذه األعمال من اختصاص احملكمة التجارية .
( )1اعتباراً من التاريخ املشار إليه ألغى نظام المرافعات الشرعية الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )1/وتاريخ 1435/01/22ه من نظام المحكمة التجارية يلي:
-1البابني (الثالث) و(الرابع).

-2العبارة الواردة يف الفقرة (د) من املادة ( )2اليت جاء فيها..." :مىت كان املقاول متعهداً بتوريد املؤن واألدوات الالزمة هلا".
-3العبارة الواردة يف عجز املادة ( )3اليت جاء فيها..." :كما وأن دعاوى العقارات وإجياراهتا ال تعد من األعمال التجارية".
( )2الصادر باألمر امللكي رقم ( )32وتاريخ 1350/10/15ه.
( )3ونصها" :التاجر هو من اشتغل بالمعامالت التجارية واتخذها مهنة له".
( )4جاء توضيح معنى القضايا التجارية األصلية البحتة والقضايا التجارية بالتبعية بصيغة تفصيلية يف تعميم معايل وزير العدل بالنيابة رقم (/13ت )2593/وتاريخ 1426/02/30ه املبين على برقية صاحب السمو امللكي
رئيس ديوان جملس رئاسة جملس الوزراء برقم (ب )22125/وتاريخ 1425/05/02ه املتضمن اطالع اللجنة العامة جمللس الوزراء على ما مت التوصل إليه يف احملضر املعد هبيئة اخلرباء مبجلس الوزراء رقم ( )116وتاريخ
1425/04/04ه .واحملضر املشار إليه مرفق بالتعميم ،وهو مفيد ،لكن األنظمة والتعليمات الالحقة له تضمنت أكثر ما جاء فيه.

اختصاص الدوائر المشتركة

اختصاص الدوائر الفردية

األصلية فيها ،والدعاوى األخرى اليت تزيد الطلبات األصلية فيها عن ثالثمائة ألف لاير من دوائر

البند (خامسا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ()38/4/149
وتاريخ 1438/11/18ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى

تنظر الدعاوى التجارية املتعلقة بنظام الشركات أو الوكاالت التجارية مهما كانت قيمة املطالبة
مكونة من ثالثة قضاة.

للقضاء املكلف رقم (/967ت) يف 1439/01/01ه .

تنظر الدعاوى التجارية اليت ال تزيد الطلبات األصلية فيها عن ثالثمائة ألف لاير من دائرة مكونة

()1

من قاض فرد.
اختصاص المحاكم العامة في

اختصاص احملاكم العامة يف احملافظات واملراكز اليت ليس فيها حمكمة أو دائرة جتارية بما تختص به

البند (أوال) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )39/5/201وتاريخ

المحافظات والمراكز التي ليس

الدوائر التجارية المكونة من قاض فرد.

1439/02/24ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم (/991ت) وتاريخ 1439/02/26ه.

تخصيص النظر في الدعاوى

أوال :دائرة جتارية مبككمة االستئناف يف كل من (منطقة الرياض ،منطقة مكة املكرمة ،منطقة املدينة
املنورة ،املنطقة الشرقية ،منطقة عسري).

قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )39/6/218وتاريخ
1439/04/21ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء

فيها محكمة أو دائرة تجارية

المنصوص عليها في الفقرة (ه)

()2

ثانيا :دائرة ثالثية باحملكمة التجارية يف كل من (الرياض ،جدة ،الدمام) ،وكل حمكمة من احملاكم العامة

املكلف رقم (/1019ت) وتاريخ 1439/05/04ه .

عضوية المالزم القضائي في

أوال :يُش ّكل املالزم القضائي عضواً يف الدوائر التجارية املكونة من ثالثة قضاة بعد مضي ثالثة أشهر
من مالزمته يف الدوائر التجارية ،ورئيساً يف الدوائر التجارية املكونة من ٍ
قاض فرد بعد مضي ستة أشهر

الفردية

ثانيا :تسري على املالزم املش ّكل مبوجب هذا القرار األحكام املنصوص عليها يف تنظيم أعمال
املالزمني القضائيني فيما عدا أحكام املواد (السابعة ،والثامنة ،والتاسعة).

قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )39/6/229وتاريخ
1439/04/21ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم ( )1021وتاريخ 1439/05/04ه.

من المادة ( )35من نظام
المرافعات الشرعية

الدوائر التجارية المشتركة

ورئاسته في الدوائر التجارية

القضايا المقيدة في المحاكم
العامة قبل مباشرة المحاكم

والدوائر التجارية اختصاصاتها

اليت يوجد فيها دوائر جتارية.

من مالزمته يف الدوائر التجارية.

تستمر احملاكم العامة بنظر القضايا املقيدة لديها قبل مباشرة احملاكم والدوائر التجارية اختصاصاهتا
حتى الحكم فيها بحكم نهائي ٍ
منه للخصومة.

( )1يسري ذلك على الدعاوى املقيدة من تاريخ مباشرة احملاكم والدوائر التجارية اختصاصاهتا.
( )2يعمل هبذا القرار من تارخيه ،ويسري على الدعاوى والطلبات املقيدة بعد نفاذه.

البند (سادسا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ()38/4/149
وتاريخ 1438/11/18ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم (/967ت) وتاريخ 1439/01/01ه.

نوع الدعوى

المدعي

المدعى عليه

إضافة

المستند

جميع المنازعات التجارية

تاجر

تاجر

-

املادة (/35أ) من نظام املرافعات الشرعية.

األصلية والتبعية التي تحدث
بين التجار

الدعاوى التي تقام على التاجر

-

تاجر

املادة (/35ب) من نظام املرافعات الشرعية.

-

بسبب أعماله التجارية األصلية
والتبعية

المنازعات التي تحدث بين
الشركاء في الشركات

شريك

شريك

وذلك يف مجيع الشركات سواء تلك
املسماة يف الفقه ،أو املسماة يف

النظام ،ولو كانت مهنية ،أو شركة
()1

ذات نشاط عقاري .
جميع الدعاوى والمخالفات
المتعلقة باألنظمة التجارية،

وذلك دون إخالل باختصاص
ديوان المظالم

ومن تلك األنظمة التجارية :نظام الشركات ،ونظام الوكاالت التجارية ،ونظام السجل
التجاري ،ونظام احملكمة التجارية ،ونظام البيانات التجارية ،ونظام الرهن التجاري.

-املادة (/35ج) من نظام املرافعات الشرعية.

 البند (تاسعا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللساألعلى للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم
معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.
()2

املادة (/35د) من نظام املرافعات الشرعية . البند (الثالث عشر) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللساألعلى للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم
معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.

( )1إذا ثبت لدى احملكمة التجارية فساد أو بطالن إحدى الشركات الفقهية ،فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين؛ استناداً إىل البند (عاشرا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار
معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.
( )2هذه الفقرة من تلك املادة معلَّقة بالبند (ثانيا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )38/4/149وتاريخ 1438/11/18ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف رقم (/967ت) وتاريخ
1439/01/01ه ونصه " :تستمر المحاكم الجزائية واللجان ذات العالقة في النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (/35د) من نظام المرافعات الشرعية إىل حني اعتماد اجمللس األعلى
للقضاء آلية نقل االختصاص إىل احملاكم والدوائر التجارية" ،والبند (الرابع عشر) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم

معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه ونصه" :ال يدخل يف اختصاص احملاكم التجارية -حالياً -املخالفات املتعلقة باألنظمة التجارية ،ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى احملاكم
اجلزائية وفقاً للبند (ثانيا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )38/4/149وتاريخ 1438/11/18ه".

دعاوى اإلفالس والحجر على

-

املادة (/35ه) من نظام املرافعات الشرعية.

-

املادة (/35و) من نظام املرافعات الشرعية.

المفلسين ورفعه عنهم

المنازعات التجارية األخرى
مقاوالت إنشاء المباني:
مجيع املقاوالت اليت تعدل من
حالة العقارات كمقاوالت البناء
والرتميم وإنشاء اجلسور واألنفاق
واهلدم واحلفر وحنو ذلك ،سواء
كان املقاول متعهداً بتوريد املؤن
واألدوات أم ال.
الدعاوى المتعلقة بالتوريد

الدعاوى الناشئة عن السمسرة
سواء في العقار وغيره

مقاول

مقاول

-

مقاول

أياً كان

أياً كان

يسري عليها ما ذكر يف الدعاوى املتعلقة
مبقاوالت إنشاء املباين.
ميتهن السمسرة

ميتهن السمسرة

-

ميتهن السمسرة

تاجر والعقد ألعماله
مسسار غري ممتهن
التجارية األصلية أو التبعية
للسمسرة

إذا كان الطرف اآلخر املتعاقد مع
املقاول تاجراً ،وأبرم العقد ألعماله
التجارية األصلية أو التبعية ،سواء كان
مالكاً للعقار أم ال.
ال يؤثر يف االختصاص كون حمل التوريد
وارداً على عقار ،أو أن أحد الطرفني
ميلك العقار.
-

البند (رابعا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه رقم
(/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه(.)1

البند (خامسا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه
رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.
البند (سادسا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه
رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه(.)2

( )1ال يدخل يف اختصاص احملاكم التجارية دعاوى مقاوالت إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهدا بتوريد المؤن واألدوات أم ال ،إذا كان املدعي هو المقاول وكان املدعى عليه ليس تاجرا ،أو كان
املدعى عليه تاجرا ولكن مل يربم عقد املقاولة ألعماله التجارية األصلية أو التبعية.

( )2ال يدخل يف اختصاص احملاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان املدعى عليه ليس تاجرا مبا يف ذلك السمسار غري املمتهن للسمسرة ،أو كان املدعى عليه تاجرا ولكن مل يربم العقد مع املدعي ألعماله
التجارية األصلية أو التبعية.

دعاوى الضرر المقامة ضد

التاجر بسبب أعماله التجارية

سواء كان طرفاً
يف العقد مع
التاجر أم ال

الدعوى على الشركة التي لم

في حال قيام الشركة التي لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري -ولو كانت خاضعة

البند (ثامنا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء

تجاري ولو كانت خاضعة لنظام

العمل ،وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم

املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه رقم
(/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه(.)2

عمل تجاري ،وموضوع الدعوى

قيام الشركة الزراعية باسترياد البذور من أجل بيعها على الغري ،فالدعوى املقامة على
املستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل من اختصاص احملاكم التجارية.

النزاع بين الشركاء في شركة

فيما عدا الشركات اخلاضعة لنظام الشركات ،إذا كان غرض الشركة املضاربة أو االستثمار
وحنومها يف العقار دون حتديد عقار معني ،فإن النزاع بني الشركاء يدخل يف اختصاص
احملاكم التجارية.

األصلية أو التبعية

يكن نشاطها مزاولة عمل

الشركات ولكنها قامت بمزاولة
في ذلك العمل

غير خاضعة لنظام الشركات

وغرضها المضاربة أو االستثمار

تاجر

-

البند (سابعا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه رقم
(/979ت) يف 1439/02/12ه(.)1

لنظام الشركات -بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك

التجارية ،ومن ذلك قيام املستشفى مبزاولة نشاط توريد أدوية ألجل بيعها على الغري ،أو

البند (الحادي عشر) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس
األعلى للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم
معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه(.)3

ونحوهما في عقار غير معين

المنازعات المتعلقة بعقد شركة
أو حصة فيها من ضمن تركة،

إذا كان من ضمن الرتكة شركة -من الشركات اخلاضعة لنظام الشركات -أو حصة فيها،

فإن مجيع املنازعات املتعلقة بعقد الشركة ختتص هبا احملكمة التجارية ،سواء كانت فيما بين

والشركة خاضعة لنظام الشركات الورثة ،أو مع بقية الشركاء أو الشركة ،كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة
القضائية.

البند (الثاني عشر) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه

( )1يستثىن من ذلك ما يدخل يف اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلقة بالعقار ،والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.

رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.

( )2ال تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات ،وذلك كالشركات اليت غرضها مزاولة أي من األعمال التالية( :املستشفيات -التعليم-
االستشارات اهلندسية -احملاسبة -تقدمي خدمات للكجاج -خدمات التخليص اجلمركي -الشركات الزراعية) وحنوها .ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات ال تدخل يف اختصاص احملاكم التجارية وفق الفقرتني
(أ ،ب) من املادة اخلامسة والثالثني من نظام املرافعات الشرعية ،باستثناء الحالة أعاله.

( )3إذا كانت الشركة في عقار معين فال يدخل في اختصاص المحكمة التجارية؛ لكونها مساهمة في عقار.

البند (الخامس عشر) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس
االختصاص في الدعوى المقامة إذا أقيمت الدعوى يف موضوع واحد لدى حمكمتني خمتصتني ،فإن االختصاص ينعقد لمن
أقيمت لديه أوال ،وتضم جميع األوراق مع الدعوى األولى ،وتحكم في الدعويين بما األعلى للقضاء املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم
في موضوع واحد لدى
معاليه رقم (/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.
ينهي النزاع بين الطرفين ،ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم ،ومن ذلك دعاوى
محكمتين مختصتين
املقاوالت إذا كان الطرف الثاين غري تاجر ،وأقام املقاول دعواه لدى احملكمة العامة ،مث أقام
الطرف الثاين دعواه لدى احملكمة التجارية أو العكس.
ال ختتص احملاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار ،إذا كان النزاع متعلقاً بامللكية ،أو حق البند (ثالثا) من حمضر اللجنة املشكلة بقرار معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
عدم اختصاص المحكمة
متصل به ،أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من املنتفعني به ،أو دعوى أقيام املنافع أو
املكلف رقم ( )2826وتاريخ 1439/01/29ه املبلغ بتعميم معاليه رقم
التجارية بالدعاوى الناشئة عن
العقار ولو كان طرفا الدعوى اإلخالء أو دفع األجرة أو املسامهة فيه ،أو دعوى منع التعرض حليازته أو اسرتداده وحنو ذلك،
(/979ت) وتاريخ 1439/02/12ه.
تاجرين أو كان المدعى عليه ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية األصلية أو التبعية أو
تاجرا والدعوى بسبب األعمال كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية األصلية أو التبعية ،وتختص
بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
التجارية األصلية أو التبعية
عدم سريان الئحة (قسمة األموال
المشتركة) على الشركات

ال تسري أحكام هذه الالئكة على الشركات اخلاضعة لنظام الشركات.

( )1610وتاريخ 1439/05/19ه املبلغة بتعميم معايل وزير العدل رقم
(/13ت )7187/وتاريخ 1439/05/21ه.

الخاضعة لنظام الشركات

عدم االختصاص في الدعاوى

المقامة على مكاتب االستقدام

طريقة تقديم الدعوى وتقييدها
وإحالتها

موعد أول جلسة للنظر في
الدعوى التجارية

املادة ( )47من الئكة قسمة األموال املشرتكة الصادرة بالقرار الوزاري رقم

استقر القضاء التجاري على أن عمل مكاتب االستقدام ال يندرج ضمن األعمال
التجارية.

يكون تقدمي الدعوى وتقييدها وإحالتها يف احملاكم والدوائر التجارية الكترونيا.

حمضر اللجنة االستشارية للجنة احملاكم والدوائر التجارية رقم ( )42لعام
1439ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء املكلف رقم
( )1077وتاريخ 1439/08/10ه.

البند (سابعا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ()38/4/149
وتاريخ 1438/11/18ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى
للقضاء املكلف رقم (/967ت) وتاريخ 1439/01/01ه.

حتدد إدارة احملكمة عند قيد صكيفة الدعوى التجارية جلسة لنظرها مبا ال يتجاوز عشرين يوما من المادة ( )2/42من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
تاريخ القيد.

بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

تحقق الدائرة في الجلسة

األولى من المسائل األولية
أقصى موعد للجلسة الثانية في
الدعوى التجارية

تبادل المذكرات والمستندات

تتكقق الدائرة يف اجللسة األوىل من املسائل األولية املتعلقة باالختصاص وشروط قبول الدعوى.

المادة ( )3/65من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

للمككمة بعد التكقق من املسائل األولية يف اجللسة األوىل أن تؤجل اجللسة -عند االقتضاء -مبا

المادة ( )4/65من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

للمككمة يف الدعاوى التجارية أن متكن األطراف بقرار يُثبت بمحضر الجلسة من تبادل

المادة ( )5/65من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة

ال يتجاوز ستين يوما يف الدعاوى التجارية.

وعددها والمواعيد المتعلقة بها

املذكرات واملستندات لدى إدارة احملكمة خالل مدة ال تتجاوز ستين يوما على أن يتضمن القرار

بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

الحد األقصى للجلسات في

يكون احلد األقصى للجلسات يف الدعاوى التجارية ثالث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى

المجيزة للزيادة عليها

عليه ،وال جيوز التأجيل فيما زاد عليها إال يف حاالت الضرورة كمرض أحد أطراف الدعوى أو

المادة ( )4/68من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة

ممثليهم أو عدم متكن أحد الشهود من احلضور.

بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

استجواب الخصم مباشرة

للخصم يف الدعاوى التجارية استجواب خصمه مباشرة تحت إشراف القاضي.

المادة ( )3/104من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة

الدعوى التجارية ،واألعذار

تحديد عدد المذكرات وموعد إيداع كل منها وموعد الجلسة التالية.

بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.
واليت حلَّت حمل املادة ( )3/104من ذات الالئكة املوافق عليها بالقرار
الوزاري رقم ( )39933وتاريخ 1435/05/19ه املبلغ بتعميم معايل
وزير العدل رقم (/13ت )5332/وتاريخ 1435/05/19ه.

مناقشة الشاهد مباشرة

عالوة على ما ورد يف هذه املادة( ،)1للخصم يف الدعاوى التجارية مناقشة الشاهد مباشرة تحت
إشراف القاضي.

بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

ميعاد إيداع التقرير في الدعاوى

يجب أن ال يزيد ميعاد إيداع التقرير يف الدعاوى التجارية على ستين يوما من التاريخ المحدد
لبدء عمل الخبير وفقاً للمادة الرابعة والثالثني بعد املائة من النظام(.)2

المادة ( )6/128من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

وجوب تقديم الخبير تقريرا يبين

إذا مل يتمكن اخلبري من إيداع التقرير يف امليعاد احملدد ،فعليه أن يقدم للدائرة تقريراً يبني سبب

المادة ( )3/136من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.

التجارية

سبب عدم إيداعه التقرير في

ذلك ،وللمككمة أن متدد مدة إيداع التقرير مبا ال يتجاوز ثالثين يوما.

موعده ،وللمحكمة التمديد له

المادة ( )1/125من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة

ألي طرف يف الدعوى التجارية حق طلب ما لدى الطرف اآلخر من مستندات أو االطالع عليها المادة ( )2/149من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
حق أي طرف في الدعوى
طلب ما لدى الطرف اآلخر من إذا كان هلا عالقة بالدعوى أو تؤدي إىل إيضاح احلقيقة فيها ،وتأمر احملكمة بتقدميها أو االطالع بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
عليها ،سواء كان الطلب ملستندات بذاهتا أو نوعها.
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.
مستندات أو االطالع عليها

( )1املادة ( )125ونصها" :للقاضي -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد اخلصوم -أن يوجه إىل الشاهد ما يراه من األسئلة مفيداً يف كشف احلقيقة ،وعلى القاضي يف ذلك إجابة طلب اخلصم ،إال إذا كان
السؤال غري منتج".

( )2ونصها" :على اخلبري أن حيدد لبدء عمله تارخياً ال يتجاوز األيام العشرة التالية لتسلمه قرار التكليف ،وأن يبلغ اخلصوم يف موعد مناسب مبكان االجتماع وزمانه ،وجيب على اخلبري أن يباشر أعماله ولو يف
غيبة اخلصوم مىت كانوا قد دعوا على الوجه الصكيح".

استئناف األحكام الصادرة من

المحاكم العامة في المحافظات

والمراكز التي ليس فيها محكمة

يكون استئناف األحكام الصادرة من احملاكم العامة يف احملافظات واملراكز اليت ليس فيها حمكمة أو

البند (ثانيا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )39/5/201وتاريخ

وذلك لمدة عام من تاريخه.

1439/02/24ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم (/991ت) وتاريخ 1439/02/26ه.

دائرة جتارية لدى دائرة االستئناف (الحقوقية) في المنطقة التي تقع المحكمة في نطاقها

أو دائرة تجارية

االكتفاء بتدقيق األحكام

الصادرة في الدعاوى التجارية

تكون األحكام الصادرة يف الدعاوى التجارية من األحكام اليت يكتفى بتدقيقها وفق أحكام

المادتين ( )191و ( )192من نظام المرافعات الشرعية ،وذلك إىل حني استكمال اجمللس

1438/11/18ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم (/967ت) وتاريخ 1439/01/01ه.

دون اإلخالل مبا تضمنته الفقرة ( )4من املادة ( )185من نظام املرافعات الشرعية تع ّد األحكام
الصادرة من حماكم الدرجة األوىل يف الدعاوى التجارية اليت ال تزيد قيمة املطالبة األصلية فيها عن

البند (رابعا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )38/4/149يف

األعلى للقضاء آلية إعمال املواد املعلقة من النظام ذاته.
األحكام الصادرة من محاكم
الدرجة األولى في الدعاوى
التجارية التي ال تزيد قيمة

البند (ثالثا) من قرار اجمللس األعلى للقضاء رقم ( )38/4/149يف

عشرين ألف لاير من الدعاوى اليسيرة التي ال تقبل االعتراض.

1438/11/18ه املبلغ بتعميم معايل رئيس اجمللس األعلى للقضاء
املكلف رقم (/967ت) وتاريخ 1439/01/01ه.

المطالبة األصلية فيها عن
عشرين ألف لاير

إعداد اإلجراءات والنماذج

الالزمة إلنفاذ النظام واللوائح

التنفيذية ،والمختص باعتمادها

تعد اإلدارة املختصة اإلجراءات والنماذج الالزمة إلنفاذ النظام واللوائح التنفيذية ويصدر باعتمادها المادة ( )2/240من الالئكة التنفيذية لنظام املرافعات الشرعية املضافة
قرار من الوزير.
بالقرار الوزاري رقم ( )1968وتاريخ 1439/06/09ه املبلغ بتعميم
معايل وزير العدل رقم (/13ت )7226/وتاريخ 1439/06/10ه.



