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 بسم هللا الرَّمحن الرحيم

 
احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  إنَّ     

من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك 
 أمَّا بعد: له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلوات هللا وسالمه عليه وعلى آله وصحبه؛

    
فيما   2وقانون املرافعات املصري 1فهذه دراسٌة مقارنٌة خمتصرٌة بني نظام املرافعات السعودي    

 يتعّلق ببعض طُُرق اإلثبات؛ وهي: )اليمني، املعاينة، الشهادة، اخلربة، الكتابة، القرائن(.
 

م القضائيَِّة والقانونية، وللدراسات املقارنة أمهية ابلغة يف جممل العلوم، وتعظم أمهيتها يف العلو     
ويف طُُرق ووسائل اإلثبات القضائية والقانونية حتديداً، فهي ُتربز جوانب االتفاق واالختالف، 
وهذه اجلوانب قد تعود ألسباب خاصة تتعلق ابملنظومة القانونية يف دولٍة ما، أو تتعلَّق مبرحلة 

البُنية االجتماعية من حيث البساطة  ما من التطور النظَامي أو التشريعي، أو تتعلق ابختالف
 أو التعقيد، ومن انحية أخرى حتدد أوجه القصور يف تشريٍع ما.

     
طُُرُق اإلثبات يف نظامي املرافعات حبثي هذا، واملوسوم بـ )وستكون دراسيت يف ُعجالة       

 لك اليت بينهاللقواسم العامة املشرتكة بني النظامني أو ت (السعودي واملصري دراسة مقارنة
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اختالف يف جممل املوضوعات احملدَّدة آنفاً، وسأعتمد يف التقسيم على ذلك التقسيم الوارد يف 
نظام املرافعات السعودي لتقف املقارنة عند حدود ما انتهى إليه من مواد وتناول من 

 موضوعات.
 

من )هيئة حمكمي  ("أ" فئة -رخصة التحكيم الدوليَّة وط احلصول على )رُ من شُ  انَ وملَّا كَ 
ع االختيار ، وقَ القانون صص  يف ّتَّ  ميٍّ ل  عِ  ببحثٍ م التقد   األكادمييَّة الدوليَّة للوساطة والتحكيم(

 قين فيه إىَل وفِّ يُ  ن  وأَ  ،رميالكَ  هِ لوجهِ  اً ه خالصعلَ أن َي   -اَل وعَ  جلَّ -سائاًل هللا  البحث،على َهَذا 
 .دادى والسَّ دَ الُ 
 
أمحُد هللا أوَّاًل وآخراً، وظاهراً وابطناً، على التيسري والتمام يف تيسري اجتماع ماّدة  .وأخريًا.   

 هذا البحث املختصرة.
 أن يغفر يل التقصري والزَلل فيما أوردته يف ُعجالة حبثي هذا. -سبحانه-وأسأله 
        

 دواحلمُد هلِل َرّب العاملني، وَصّلى هللاُ َوَسّلَم على نَبّينا حممّ 

 

 

 وكتبه احملامي واحملكَّم:
 عبدهللا بن عبدالرمحن الفايز

 م31/03/2018مساء السبت 
 
 
 



 

 
 

 الفصل األوَّل: ▪

 اليمين

أتيت "اليمني" يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي يف الباب التاسع، الفصل الثالث، يف مخس 
الباب السادس، يف سبع  (، وأتيت "اليمني" يف قانون املرافعات املصري يف111-107مواّد )

 (.130-114عشرة مادَّة )

 تعريف اليمني لغًة: ✓

مث أطلقت  األخرى،يت بذلك إحدى اليدين لزايدة قوهتا على وسُّ  والقدرة،أتيت مبعىن القوة    
 اجلوهري:قال اخلصومة، ألن به يتقوى أحد طريف  مييناً؛ابهلل  وسُِّي احللف احللف،اليمني على 

 .  3لك ألهنم كانوا إذا حتالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على ميني صاحبهسيت اليمني بذ
 تعريف اليمني اصطالحاً: ✓

دَّعى به نفيًا أو إثبااًت عند االقتضاء ِمن ِقَبِل املرتافعني أو أحدمها بذكر    
ُ
هي أتكيد احلقِّ امل

 .  4اسم هللا أو صفٍة من صفاته أمام القاضي املختّص وإبذنه
 ليمني:    أنواع ا ✓
وال يقصد  القضاء،هي اليت يتفق على أتديتها يف غري جملس و  القضائية:اليمني غري  -1

اليمني إمنا لتأكيد عمل أو وعد  قضائيًا وهذهمنها إثبات أو نفي لواقعة معروضة 
فهي  معينة،وحنو ذلك كاليمني اليت يؤديها بعض املوظفني قبل توليهم وظائف 

  العامة.سري عليها القواعد ليست ذات أحكام خاصة بل ت
كوسيلة من وسائل اإلثبات   القضاء،فهي اليت تؤدى يف جملس  القضائية:اليمني  -2

َمة(.يف القضية   املنظورة، وهي على قسمني: )اليمني احلاسة واليمني املتمِّ
                                                           

 (.296الصحاح؛ للجوهري ) 3
 (.1/557الكاشف يف شرح نظام املرافعات الشَّرعيَّة السعودي؛ لعبدهللا بن حممَّد آل خنني ) 4



 

 

 صيغة اليمني:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 107جاء يف نصِّ املادَّة )

عليها، وعلى خلصمه اليمني أن يبني ابلدقة الوقائع اليت يريد استحالفه  هُ جِّ وَ يُـ  ن  يب على مَ )
 (.احملكمة أن  تُِعدَّ صيغة اليمني الالَّزمة شرعاً 

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
ليس للخصم توجيه اليمني خلصمه على وقائع ال عالقة لا ابلدعوى املنظورة  107/1 •

 لدى احملكمة. 

 اليمني اليت حيلفها اخلصم دون طلب خصمه، أو إذن القاضي ال يعتد هبا.  107/2 •

 يعترب حللف األخرس إشارته املفهومة إن كان ال يعرف الكتابة.  107/3 •

للقاضي أن يوجه ميني االستظهار وما يف حكمها ألحد اخلصمني عند  107/4 •
 االقتضاء ولو مل يطلب اخلصم ذلك. 

 جيه اليمني إذا ظهر عدم أحقية طالبها. للقاضي رفض تو  107/5 •

إذا أعد القاضي صيغة اليمني الالزمة، عرضها على اخلصم، وخوفه من عاقبة  107/6 •
احللف الكاذب قبل أدائها، وعلى القاضي تدوين صيغة اليمن وحلفها يف ضبط القضية 

 وصكها.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 114وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
لكل من اخلصمني أن يوجه اليمني احلاسة إىل اخلصم اآلخر، على أنه يوز للقاضي أن  يوز)

مينع توجيه اليمني إذا كان اخلصم متعسفاً يف توجيهها، وملن وجهت إليه اليمني أن يردها على 
خصمه، على أنه ال يوز الرد إذا انصب اليمني على واقعة ال يشرتك فيها اخلصمان، بل يستقل 

 (.خص من وجهت إليه اليمنيهبا ش

 



 

 

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 107/5فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 السعودي.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 115وجاء يف نصِّ املادَّة )
عة اليت تنصب ال يوز توجيه اليمني احلاسة يف واقعة خمالفة للنظام العام، ويب أن تكون الواق)

عليها اليمني متعلقة بشخص من وجهت إليه فإن كانت غري شخصية له انصبت على جمرد 
علمه هبا، ويوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمني احلاسة فيما يوز له التصرف 

 (.فيه، ويوز أن توجـه اليمني احلاسة يف أية حالة كانت عليها الدعوى

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 107/1اشرتكت مع املادة )فهذه املادة 
 السعودي.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 119وجاء يف نصِّ املادَّة )
للقاضي أن يوجه اليمني املتممة من تلقاء نفسه إىل أي من اخلصمني ليبين على ذلك حكمه )

به، ويشرتط ىف توجيه هذه اليمني أال يكون يف الدعوى يف موضوع الدعوى أو يف قيمة ما حيكم 
 (.دليل كامل وأال تكون الدعوى خالية من أي دليل

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 107/4فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 السعودي.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 120وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.للخصم الذي وجه إليه القاضي اليمني املتممة أن يردها على اخلصم اآلخرال يوز )

 ( يف قانون املرافعات املصري: 121وجاء يف نصِّ املادَّة )
ال يوز للقاضي أن يوجه إىل املدعي اليمني املتممة لتحديد قيمة املدعى به إالَّ إذا استحال )

حىت يف هذه احلالة حداً أقصى للقيمة اليت  حتديد هذه القيمة بطريقة أخرى، وحيدد القاضي
 (.يصدق فيها املدعي بيمينه

 



 

 

( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 121-120وقد انفردت هاتني املادتني )
الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقتا إىل حجية األمر املقضي، أما نظام املرافعات  ةالشرعيَّ 
 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –ودي الس ع ةالشرعيَّ 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 122وجاء يف نصِّ املادَّة )
يب على من يوجه إىل خصمه اليمني أن يبني ابلدقة الوقائع اليت يريد استخالفه عليها ويذكر )

 (.صيغة اليمني بعبارة واضحة
 املرافعات الشرعيَّة السعودي. ( يف نظام107فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 ( يف قانون املرافعات املصري:  123وجاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمني اليت يعرضها اخلصم حبيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة )

 (.املطلوب احللف عليها
 ( يف قانون املرافعات املصري:  127وجاء يف نصِّ املادَّة )

 (.ة اليمني أبن يقول احلالف " أحلف " ويذكر الصيغة اليت أقرهتا احملكمةتكون أتدي)
 ( يف قانون املرافعات املصري:  128وجاء يف نصِّ املادَّة )

 (.ملن يكلف حلف اليمني أن يؤديها وفقاً لألوضاع املقررة يف داينته إذا طلب ذلك)
الالئحة التنفيذية يف نظام  ( من107/6( اشرتكت مع املادة )128-127-123)فهذه املواد 

 املرافعات الشرعيَّة السعودي.

 ( يف قانون املرافعات املصري:  129وجاء يف نصِّ املادَّة )
يعترب يف حلف األخـرس ونكوله إشارته املعهودة إن كان ال يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها )

 (.فحلفه ونكوله هبا
الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة ( من 107/3فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 السعودي.

 



 

 

 مكان أداء اليمني، وشروط أدائها:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 108جاء يف نصِّ املادَّة )

ال تكون اليمني وال النكول عنها إالَّ أمام قاضي الدعوى يف جملس القضاء، وال اعتبار لما )
 (.مل يوجد نصٌّ خيالف ذلكخارجه ما 

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 (. 110النص املخالف ملا جاء يف هذه املادة هو ما أشري إليه يف املادة ) 108/1  •

الس عودي عن  ةالشرعيَّ ( بالئحتها التنفيذية يف نظام املرافعات 108وقد انفردت هذه املادَّة )
كان أداء اليمني وشروط أدائها، أما النظام املصري نظام املرافعات املصري؛ حيث تطرقت إىل م

 مل يتطرق لذلك.  –حس ب استقراءي القاصر  –
 النكول عن أداء اليمني، والتخلُّف عن احلضور ألدائها يف جملس احلكم:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 109جاء يف نصِّ املادَّة )
اليمني وَجَب عليه احلضور، فإن  حضر وامتنع دون أن  من ُدعي للحضور للمحكمة ألداء )

إن كان حاضراً  –ينازع َمن ُوّجهت  إليه اليمني ال يف جوازها وال تعل قها ابلدعوى وجَب عليه 
 (. أن  حيلفها فوراً أو يردَّها على خصمه، وإن  ّتلَّف بغري عذر ُعدَّ انكالً كذلك –بنفسه 

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
ال يعد املمتنع عن أداء اليمني انكاًل حىت ينذر ثالث مرات، ويدون ذلك  109/1 •

 يف الضبط. 

إذا حضر اخلصم وانزع يف جواز اليمني كأن يكون الدين إلثبات راب أو قمار،  109/2 •
أو انزع يف تعلقها ابلدعوى لزمه بيان ذلك، فإن مل يقتنع القاضي بذلك أنذره ثالاثً 

 انكالً.  فإن حلف وإالّ ُعدّ 

  للقاضي إمهال من توجهت عليه اليمني عند االقتضاء.  109/3 •

 
 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 118وجاء يف نصِّ املادَّة )

كل من وجهت إليه اليمني فنكل عنها دون أن يرُدَّها على خصمه، وكل مـن ردت عليه )
 (.اليمني فنكل عنها خسر دعواه

 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.109ادة )فهذه املادة اشرتكت مع امل

 ( يف قانون املرافعات املصري:  124وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا مل ينازع من وجهت إليه اليمني ال يف جوازها وال يف تعلقها ابلدعوى وجب عليه إن كان )

يوز للمحكمة أن حاضرًا بنفسه أن حيلفها فورًا أو يردها على خصمه وإال اعترب انكاًل، و 
تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجها، فإن مل يكن حاضراً وجب تكليفه على يد حمضر 
للحضور حللفها ابلصيغة الىت أقرهتا احملكمة، ويف اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن 

 (.ينازع أو ّتلف بغري عذر اعترب انكالً كذلك
 قانون املرافعات املصري:( يف 125وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا انزع من وجهت إليه اليمني يف جوازها أو يف تعلقها ابلدعوى ورفضت احملكمة منازعته )
وحكمت بتحليفه بينت يف منطوق حكمها صيغة اليمني، ويعلن هذا املنطوق إن مل يكن 

 (. حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه يف املادة السابقة
( من الالئحة التنفيذية يف نظام 109/2( مع املادة )125-124ا )فهاتني املادتني اشرتكت 

 املرافعات الشرعيَّة السعودي.

 االنتقال والندب واالستخالف ألداء اليمني من املعذور، وحمضر أدائها:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 110جاء يف نصِّ املادَّة )

عذٌر مينعه عن احلضور ألدائها فينتقل القاضي لتحليفه، أو  إذا كان ملن ُوّجهت إليه اليمني)
هت إليه اليمني يقيم  تندب احملكمة أحد قضاهتا أو املالزمني القضائيني فيها، فإذا كان من وجِّ
خارج نطاق اختصاص احملكمة فلها أن تستخلف يف حتليفه حمكمة حمّل إقامته، ويف كال احلالني 

عه احلالف والقاضي واملستخلف أو املندوب والكاتب ومن حضر حيرر حمضر حبلف اليمني يوقِّ 
 (. من اخلصوم

 



 

 
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

 املراد ابحملكمة هنا: انظرو القضية املشرتكة.  110/1 •

إذا امتنع من وجهت إليه اليمني عن أدائها فينذر ثالاثً وحيرر حمضر بذلك،  110/2 •
  يلزم شرعاً.  ويعاد إىل انظر القضية لتقرير ما

 ( يف قانون املرافعات املصري:126وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا كان ملن وجهت إليه اليمني عذر مينعه من احلضور انتقلت احملكمة أو ندبت أحد قضاهتا )

 (. لتحليفه
 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.110فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 ( يف قانون املرافعات املصري: 130ة )وجاء يف نصِّ املادَّ 
 (.حيرر حمضر حبلف اليمني يوقعه احلالف ورئيس احملكمة أو القاضي املنتدب والكاتب) 

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 110/2فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 السعودي، مع اختالف أن هناك امتنع وهنا على إطالق.

 يف حبضور طالب اليمني:    التحل ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 111جاء يف نصِّ املادَّة )

يب أن يكون أداء اليمني يف مواجهة طالبها إالَّ إذا قرَّر تنازله عن حضور أدائها أو ّتلَّف )
 (.دون ُعذٍر مقبول مع علمه ابجللسة

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
ليمني لدى احملكمة اليت تنظر الدعوى أو احملكمة املستخلفة أو خارج أداء ا 111/1 •

جملس القضاء يكون يف مواجهة طالبها إاّل إذا قرر تنازله عن احلضور، فإذا قرر تنازله 
   عن احلضور دون ذلك يف الضبط. 

عودي عن الس   ةالشرعيَّ ( بالئحتها التنفيذية يف نظام املرافعات 111وقد انفردت هذه املادَّة )
نظام املرافعات املصري؛ حيث تطرقت إىل التحليف حبضور طالب اليمني، أما النظام املصري 

 مل يتطرق لذلك.  –حس ب استقراءي القاصر  –



 

 
 الرجوع عن طلب اليمني:  ✓

 ( يف قانون املرافعات املصري: 116جاء يف نصِّ املادَّة )
 (.ذلك مىت قبل خصمه أن حيلفال يوز ملن يوجه اليمني أو ردها أن يرجع يف )

الس عودي  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 116وقد انفردت هذه املادَّة )
 ةالشرعيَّ بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقت إىل الرجوع عن طلب اليمني، أما نظام املرافعات 

 مل يتطرق لذلك.  –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي 
 كذيب اخلصم لليمني: ت ✓

 ( يف قانون املرافعات املصري: 117جاء يف نصِّ املادَّة )
ال يوز للخصم أن يثبت كذب اليمني بعد أن يؤديها اخلصم الذي وجهت إليه أو ردت )

 عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمني حبكم جنائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن
ا قد تكون له من حق يف الطعن على احلكم الذي صدر يطالب ابلتعويض دون إخالل مب

 (.ضده
 ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 117وقد انفردت هذه املادَّة ) 

الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقت إىل تكذيب اخلصم لليمني، أما نظام املرافعات 
 مل يتطرق لذلك.  –لقاصر حس ب استقراءي ا –الس عودي  ةالشرعيَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل الثاين: ▪

 المعــايــنة

أتيت "املعاينة" يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي يف الباب التاسع، الفصل الرابع، يف مخس 
(، وأتيت " املعاينة " يف قانون املرافعات املصري يف الباب السابع، يف أربع 116-112مواّد )
 (.134-131مواّد )

 تعريف املعاينة لغًة: ✓

 النظر إىل الشيء، ويقال: قد عاينه معاينة وعياانً.
 تعريف املعاينة اصطالحاً: ✓

هي مشاهدة القاضي أو انئبه موضع النزاع ملعرفته والتحقق منه ملقتٍض شرعّي، سواء أكان 
 .  5أم ابلوقوف عليه يف موضعه –إن  أمكن  –ذلك جبلبه إىل احملكمة 

 طُُرُقها:    طلب املعاينة، و  ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 112جاء يف نصِّ املادَّة )

يوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناًء على طلب أحد اخلصوم معاينة املتنازع فيه )
جبلبه إىل احملكمة إن كان ذلك ممكناً، أو ابالنتقال إليه، أو ندب أحد أعضائها لذلك، على 

كر يف القرار الصادر بذلك موعد املعاينة ولا أن تستخلف يف املعاينة احملكمة اليت يقع أن يذ 
يف نطاق اختصاصها الشيء املتنازع فيه، ويف هذه احلالة يبلغ قرار االستخالف القاضي 
املستخلف على أن يتضمن هذا القرار مجيع البياانت املتعلقة ابخلصوم وموضع املعاينة وغري 

 (.ياانت الالزمة لتوضيح جوانب القضيةذلك من الب
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 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

 للقاضي رفض طلب املعاينة مقروانً أبسبابه، مع تدوين ذلك يف ضبط القضية. 112/1 •

عند تقرير املعاينة يدون القاضي ذلك يف ضبط القضية، وموعده ومن حيضر  112/2 •
 معه. 

 املرافعات املصري:  ( يف قانون131وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم أن تقرر االنتقال ملعاينة املتنازع )

فيه أو تندب أحد قضاهتا لذلك، وحترر احملكمة أو القاضي حمضرا تبني فيه مجيع األعمال 
 (.املتعلقة ابملعاينة وإال كان العمل ابطال

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 112/2) فهذه املادة اشرتكت مع املادة
 السعودي.

 إجراءات املعاينة، والتحفُّظ على الشيء موضع املعاينة:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 113جاء يف نصِّ املادَّة )

عني أبربع وعشرين تدعو احملكمة أو القاضي املنتدب أو املستخلف اخلصوم قبل املوعد امل)
مبذكرة ترسل بوساطة إدارة احملكمة تتضمن بيان مكان  -عدا مهل املسافة  -ساعة على األقل 

 االجتماع واليوم والساعة اليت سينعقد فيها.

ويوز للمحكمة إذا لزم األمر أن تتحفظ على الشيء موضع املعاينة إىل حني صدور احلكم 
 (.أو إىل أي وقت آخر

 ها التنفيذية:وجاء يف الئحت

للقاضي إجراء ما يلزم حيال املعاينة ولو مل حيضر اخلصوم أو أحدهم إذا بلغوا  113/1 •
 (.18، 15ابملوعد وفق املادتني )

 



 

  

إذا رأى القاضي ما يقتضي التحفظ على موضع املعاينة، واحلراسة عليه فيأمر  113/2 •
 (. 245ـ  239هبا، ويراعى يف ذلك املواد )

الس عودي عن  ةالشرعيَّ ( بالئحتها التنفيذية يف نظام املرافعات 113ه املادَّة )وقد انفردت هذ
نظام املرافعات املصري؛ حيث تطرقت إىل إجراءات املعاينة والتحفظ على الشيء موضع 

 مل يتطرق لذلك.  –حس ب استقراءي القاصر  –املعاينة، أما النظام املصري 
 دة حاهلا:    تعيني خرباء املعاينة، ومساع الشها ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 114جاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة أو القاضي املنتدب أو املستخلف للمعاينة تعيني خبري أو أكثر لالستعانة به يف )

املعاينة، ولا وللقاضي املنتدب أو املستخلف ساع من يرون ساع شهادته من الشهود يف 
 (.موضع النزاع

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 (. 134ـ  124يراعى عند تعيني اخلبري املواد ) 114/1 •

للقاضي ساع شهادة الشهود حال املعاينة ولو مل حيضر اخلصم إذا بلغ ابملوعد  114/2 •
 احملدد. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 132وجاء يف نصِّ املادَّة )

ال االنتقال تعيني خبري لالستعانة به يف املعاينة، ولا للمحكمة أو ملن تندبه من قضاهتا ح)
وللقاضي املنتدب ساع من يرى ساعه من الشهود وتكون دعوة هؤالء للحضور بطلب ولو 

 (.شفوايً من كاتب احملكمة

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات 114/2-114/1فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 الشرعيَّة السعودي.

 



 

 

 ( يف قانون املرافعات املصري:134وجاء يف نصِّ املادَّة )

يوز للقاضي يف احلالة املبينة يف املادة السابقة، أن يندب أحد اخلرباء لالنتقال واملعاينة وساع )
الشهود بغري ميني، وعندئذ يكون عليـه أن يعني جلسة لسماع مالحظات اخلصوم على تقرير 

 (.القواعد املنصوص عليها يف الباب اخلاص ابخلربةاخلبري وأعماله، وتتبـع 

 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.114فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 حمضر املعاينة:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 115جاء يف نصِّ املادَّة )

ومن حضر من اخلرباء، والشهود، واخلصوم، حيرر حمضر بنتيجة املعاينة يوقعه املعاين، والكاتب، )
 (.ويثبت يف دفرت ضبط القضية

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
يف حال رفض أحد الشهود أو اخلصوم التوقيع على احملضر فيدون ما يدل  115/1 •

على حضورهم ورفضهم التوقيع مع بيان سبب الرفض، ويوقع على ذلك املعاين 
 ، ومن مل يرفض التوقيع من اخلصوم والشهود. والكاتب، ومن حضر من اخلرباء

الس عودي عن  ةالشرعيَّ ( بالئحتها التنفيذية يف نظام املرافعات 115وقد انفردت هذه املادَّة )
حس ب  –نظام املرافعات املصري؛ حيث تطرقت إىل حمضر املعاينة، أما النظام املصري 

 مل يتطرق لذلك.  –استقراءي القاصر 
 ات معامل واقعة:    املعاينة إلثب ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 116جاء يف نصِّ املادَّة )
يوز لكل صاحب مصلحة يف إثبات معامل واقعة حمتمل أن تصبح حمل نزاع أمام القضاء )

مستقبالً أن يتقدم للمحكمة املختصة هبا حملياً بدعوى مستعجلة ملعاينتها حبضور ذوي الشأن 
 (.حالتها، وتتم املعاينة وإثبات احلالة وفق أحكام املواد السابقةوإثبات 

 



 

 
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

 (. 39طلب املعاينة يكون بصحيفة تقدم للمحكمة املختصة وفق املادة ) 116/1 •

 إذا كان طلب املعاينة الحقاً لرفع الدعوى األصلية فتحال لناظرها.  116/2 •

نة سابقاً لرفع الدعوى األصلية، فاحملكمة املختصة بنظره إذا كان طلب املعاي 116/3 •
 هي احملكمة اليت تقع العني يف مشمول واليتها. 

 حتديد ذوي الشأن من قبل انظر القضية.  116/4 •

ال يشرتط لسماع دعوى املعاينة، وإثبات احلالة حضور غري صاحب املصلحة  116/5 •
 إذا بُلغ ذوو الشأن ابملوعد. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 133املادَّة ) وجاء يف نصِّ  
يوز ملن خيشى ضياع معامل واقعة حيتمل أن تصبح حمل نزاع أمام القضاء أن يطلب يف مواجهة )

ذوي الشأن وابلطرق املعتادة من قاضي األمور املستعجلة االنتقال للمعاينة وتراعى يف هذه 
 (.احلالة األحكام املبينة يف املواد السابقة

( من الالئحة التنفيذية يف 116/5-116/4-116/1-116فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثالث: ▪

 الشـهادة

أتيت "الشهادة" يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي يف الباب التاسع، الفصل اخلامس، يف 
لشهادة " يف قانون املرافعات املصري يف الباب الثالث، (، وأتيت " ا123-117سبع مواّد )

 (.98-60يف مثاٍن وأربعني مادَّة )

 تعريف الشهادة لغًة: ✓

 أتيت مبعاٍن؛ منها: 
 (.وما شهدان إال مبا علمنااخلرب القاطع، ومنه قوله تعاىل: ) -1
إاناًث أشهدوا  الرمحن وجعلوا املالئكة الذين هم عباداملعاينة والعالنية، ومنه قوله تعاىل: ) -2

 ( أي: أأبصروا خلقهم وعاينوه.خلقهم ستكتب شهادهتم ويسألون
 (.فمن شهد منكم الشهر فليصمهاحلضور، ومنه قوله تعاىل: ) -3
الشهود، وهم احلضور؛ ألن الشاهد حيضر جملس القاضي ليديل أبقواله فيطلق بطريق اجملاز  -4

" مبعىن  الغنيمة ملن شهد الواقعة عليه وسلَّم: "قول رسول هللا صلى هللا هعليها شهادة، ومن
 حضرها. 
 تعريف الشهادة اصطالحاً: ✓

 . 6هي إخبار الشاهد مبا يعلمه من حقٍّ لغريه على غريه لدى خُم َتصٍّ على وجه الشهادة
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 وظيفة اخلصم وقاضي الدعوى يف إجراءات اإلثبات ابلشهادة:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ يف نظام املرافعات ( 117جاء يف نصِّ املادَّة )

على اخلصم الذي يطلب أثناء املرافعة اإلثبات بشهادة الشهود أن يبني يف اجللسة كتابة أو )
شفاهاً الوقائع اليت يريد إثباهتا، وإذا رأت احملكمة أن تلك الوقائع جائزة اإلثبات مبقتضى املادة 

ود وعينت جلسة لذلك وطلبت من اخلصم السابعة والتسعني قررت ساع شهادة الشه
 (.إحضارهم فيها

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 إذا مل يبادر اخلصم إىل طلب ساع بينته على ما يدعيه سأله القاضي عنها.  117/1 •

إذا قرر القاضي ساع شهادة الشهود وعني جلسة لسماع شهادهتم فيشار  117/2 •
 إىل ذلك يف ضبط القضية. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 68 املادَّة )وجاء يف نصِّ  
على اخلصم الذي يطلب اإلثبات بشهادة الشهود أن يبني الوقائع الذي يريد إثباهتا كتابة أو )

 (.شفاهه يف اجللسة
 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.117فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 املرافعات املصري:  ( يف قانون71وجاء يف نصِّ املادَّة )
يب أن يبني يف منطوق احلكم الذي أيمر ابإلثبات شهادة الشهود كل واقعة من الوقائع )

املأمور إبثباهتا وإال كان ابطالً، ويبني كذلك يف احلكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق وامليعاد 
 (.الذي يب أن يتم فيه

ئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة ( من الال117/2فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 السعودي.

 



 

 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 76وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا مل حيضر اخلصم شاهده أو مل يكلفه احلضور يف اجللسة احملددة قررت احملكمة أو القاضي )
عاد احملدد إلمتام التحقيق لـم املنتدب إلزامه إبحضاره أو بتكليفه احلضور جللسة أخرى مادام املي

ينقض فإذا مل يفعل سقط احلق يف االستشهاد به، وال خيل هذا أبي جزاء آخر يرتبه القانون 
 (.على هذا التأخري

 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.117فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 مكان مساع الشهود:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ظام املرافعات ( يف ن118جاء يف نصِّ املادَّة )

إذا كان للشاهد عذر مينعه عن احلضور ألداء شهادته فينتقل القاضي لسماعها أو تندب )
احملكمة أحد قضاهتا لذلك، وإذا كان الشاهد يقيم خارج نطاق اختصاص احملكمة فتستخلف 

 (.احملكمة يف ساع شهادته حمكمة حمل إقامته

 فيذية:وجاء يف الئحتها التن
 يرجع يف تقدير العذر املانع من حضور الشاهد إىل انظر القضية.  118/1 •

يكون الندب واالستخالف لسماع الشهادة كما سبق بيانه يف الئحة املادة  118/2 •
(98 .) 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 72وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
 (.أن تندب أحد قضاهتا إلجرائه –ضاء عند االقت –يكون التحقيق أمام احملكمة ويوز لا )

 ( يف قانون املرافعات املصري: 81وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا كان للشاهد عذر مينعه من احلضور جاز أن ينتقل إليه القاضي املنتدب لسماع أقواله فإن )

ة كان التحقيق أمام احملكمة جاز لا أن تندب أحد قضاهتا لذلك ويدعى اخلصوم حلضور أتدي
 (.هذه الشهادة وحيرر حمضر هبا يوقعه القاضي املنتدب والكاتب

 



 

 

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات 118/2( اشرتكتا مع املادة )81-72فهاتني املادتني )
 الشرعيَّة السعودي.

 حضور اخلصوم، وتفريق الشهود عند أداء الشهادة، وبياانت الشاهد:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 119)جاء يف نصِّ املادَّة 

تسمع شهادة كل شاهد على انفراد حبضور اخلصوم وبدون حضور ابقي الشهود الذين مل )
تسمع شهادهتم على أن ّتلفهم ال مينع من ساعها، وعلى الشاهد أن يذكر اسه الكامل وسنه 

االستخدام أو غريها إن كان له اتصال ومهنته وحمل إقامته وجهة اتصاله ابخلصوم ابلقرابة أو 
 (.هبم مع التحقق عن هويته

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 إذا كان الشهود نساء فيتم التفريق بني كل اثنتني منهن سوايً.  119/1 •

إذا حضر الشاهد يف اجللسة احملددة لسماع شهادته ومل حيضر اخلصم املشهود  119/2 •
 ، وتتلى على اخلصم إذا حضر يف جلسة اتلية. عليه فيتم ساع شهادته وضبطها

يشار إىل مهنة الشاهد وسنه وحمل إقامته وجهة اتصاله ابخلصوم يف الضبط  119/3 •
 دون الصك، أما اسه الكامل فيذكر يف الضبط والصك. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 82وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
صهراً ألحد اخلصوم إال أن يكون غري قادر على التمييز  ال يوز رد الشاهد ولو كان قريباً أو)

 (.بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو ألي سبب آخر
 هذه املادة انفردت.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 84وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغري حضور ابقي الشهود الذين مل تسمع شهادهتم)
 

 



 

 

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 119/1ادة اشرتكت مع املادة )فهذه امل
 السعودي.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 85وجاء يف نصِّ املادَّة )
على الشاهد أن يذكر اسه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبني قرابته أو مصاهرته ودرجتها )

 (.اخلصوم، ويبني كذلك إن كل يعمل عند أحدهمإن كان قريباً أو صهراً ألحد 
( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 119/3فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 السعودي.

 وسيلة أداء الشهادة، والطعن يف الشهادة:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 120جاء يف نصِّ املادَّة )

هادة شفوايً وال يوز االستعانة يف أدائها مبذكرات مكتوبة إال إبذن القاضي وبشرط تؤدى الش)
أن تسوغ ذلك طبيعة الدعوى، وللخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبني للمحكمة ما خيل 

 (.بشهادة الشاهد من طعن فيه أو يف شهادته

 ( يف قانون املرافعات املصري: 69وجاء يف نصِّ املادَّة )
ن ألحد اخلصوم إبثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائمًا أن يكون للخصم اآلخر اإلذ)

 (.احلق يف نفيهـا هبذا الطريق
 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.120فهذه املادة اشرتكت مع املادة )

 ( يف قانون املرافعات املصري: 83وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.م يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبني مراده ابلكتابة أو ابإلشارةمن ال قدرة له على الكال)

 هذه املادة انفردت.
 ( يف قانون املرافعات املصري: 90وجاء يف نصِّ املادَّة )

تؤدى الشهادة شفاهه وال يوز االستعانة مبفكرات مكتوبة إال إبذن احملكمة أو القاضي )
 (.املنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى

 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.120ه املادة اشرتكت مع املادة )فهذ



 

 
 سؤال الشاهد، وصفة أدائه للشهادة:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 121جاء يف نصِّ املادَّة )
ة للقاضي من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب أحد اخلصوم أن يوجه للشاهد ما يراه من األسئل)

مفيدًا يف كشف احلقيقة وعلى القاضي يف ذلك إجابة طلب اخلصم إال إذا كان السؤال غري 
 (.منتج

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 يرجع يف تقدير كون السؤال منتجاً أو غري منتج إىل نظر القاضي.  121/1 •

 ( يف قانون املرافعات املصري: 70وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
نفسها أن أتمر ابإلثبات بشهادة الشهود يف األحوال اليت ييز القانون  للمحكمة من تلقاء)

يكون لا يف مجيع األحوال،  افيها اإلثبات بشهادة الشهود مىت رأت يف ذلك فائدة للحقيقة، كم
كلما أمرت ابإلثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزومًا لسماع شهادته 

 (.إظهاراً للحقيقة
 ( يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي.121ملادة اشرتكت مع املادة )فهذه ا

 ( يف قانون املرافعات املصري: 87وجاء يف نصِّ املادَّة )
يكون توجيه األسئلة إىل الشاهد من احملكمة أو القاضي املنتدب وييب الشاهد أواًل عن )

ن أن يقطع أحد اخلصوم كالم أسئلة اخلصم الذي استشهد به مث عن أسئلة اخلصم اآلخر دو 
 (.اآلخر أو كالم الشاهد وقت أداء الشهادة

 ( يف قانون املرافعات املصري: 88وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا انتهى اخلصم من استجواب الشاهد فال يوز له إبداء أسئلة جديدة إال إبذن احملكمة أو )

 (.القاضي
 فعات املصري: ( يف قانون املرا89وجاء يف نصِّ املادَّة )

لرئيس اجللسة أو ألي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من األسئلة مفيدًا يف )
 (.كشف احلقيقة



 

 

( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 121/1فهذه املادة اشرتكت مع املادة )
 السعودي.

 صري: ( يف قانون املرافعات امل97وجاء يف نصِّ املادَّة )
ال يوز يف هذه احلالة تسليم صورة من حمضر التحقيق وال تقدميه إىل القضاء إال إذا رأت )

حمكمة املوضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم االعرتاض 
 (.أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب ساع شهود نفى ملصلحته

 د، والتعجيز بعدها، ومساع الشهود بعد التعجيز:    اإلمهال إلحضار الشهو  ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 122جاء يف نصِّ املادَّة )

إذا طلب أحد اخلصوم إمهاله إلحضار شهوده الغائبني عن جملس احلكم فيمهل أقل مدة )
نهم من مل توصل شهادته كافية يف نظر احملكمة فإذا مل حيضرهم يف اجللسة املعينة أو أحضر م

أمهل مرة أخرى مع إنذاره ابعتباره عاجزاً إن مل حيضرهم، فإذا مل حيضرهم يف اجللسة الثالثة أو 
أحضر منهم من مل توصل شهادته فللمحكمة أن تفصل يف اخلصومة فإذا كان له عذر يف عدم 

 (. حضرواإحضار شهوده كغيبتهم أو جهله حمل إقامتهم كان له حق إقامة الدعوى مىت

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
إذا قرر اخلصم عدم قدرته على إحضار الشهود، أو طلب مهلة طويلة عرفاً  122/1 •

تضر خبصمه، فللقاضي الفصل يف اخلصومة ويفهمه أبن له حق إقامة دعواه بسماع 
شهوده مىت أحضرهم، وعلى القاضي انظر القضية أو خلفه أن يبين على ما سبق 

 ضبطه. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 75وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
 (.ال يوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق ساع شهود بناء على طلب اخلصوم)
 
 
 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 96وجاء يف نصِّ املادَّة )

يوز ملن خيشى فوات فرصة االستشهاد بشاهد على موضوع مل يعرض بعد أمام القضاء )
 مل عرضه عليه أن يطلب يف مواجهة ذوي الشأن ساع ذلك الشاهد.وحيت

ويقدم هذا الطلب ابلطرق املعتادة إىل قاضي األمور املستعجلة وتكون مصروفاته كلها على 
من طلبه وعند حتقيق الضرورة حيكم القاضي بسماع الشاهد مىت كانت الواقعة مما يوز إثباته 

 (.بشهادة الشهود
( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات الشرعيَّة 122/1رتكت مع املادة )فهذه املادة اش

 السعودي.

 تدوين شهادة الشهود:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 123جاء يف نصِّ املادَّة )

ري تثبت شهادة الشاهد وإجابته عما يوجه له من أسئلة يف دفرت الضبط بصيغة املتكلم دون تغي)
فيها مث تتلى عليه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة 

 (.مع توقيعه وتوقيع القاضي عليه

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 يراعى يف تدوين شهادة الشاهد أن تكون مطابقة ملا نطق به.  123/1 •

القاضي أن يطلب من  إذا حصل إمجال أو إهبام يف شهادة الشاهد فعلى 123/2 •
 الشاهد تفسري ذلك. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 91وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
تثبت إجاابت الشهود يف احملضر مث تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم )

 (.تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه يف احملضر
( من الالئحة التنفيذية يف نظام املرافعات 123/2-123/1ملادة )فهذه املادة اشرتكت مع ا

 الشرعيَّة السعودي.

 



 

 
 احلاالت اليت جيوز فيها مساع شهادة الشهود:  ✓

 ( يف قانون املرافعات املصري: 62جاء يف نصِّ املادَّة )
بة، وكل يوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يب إثباته ابلكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتا)

كتابة تصدر من اخلصم ويكون من شأهنا أن جتعل وجود التصرف املدعي قريب االحتمال 
 (.تعترب مبدأ ثبوت ابلكتابة

 ( يف قانون املرافعات املصري: 63جاء يف نصِّ املادَّة )
 يوز كذلك اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يب إثباته بدليل كتايب.)
 أديب حيول دون احلصول على دليل كتايب.  )أ( إذا وجد مانع مادي أو 

 (.)ب( إذا فقد الدائن سنده الكتايب بسبب أجنيب ال يد له فيه
 ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 63-62وقد انفردت هذه املادَّتني )

شهادة الشهود، الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقتا إىل احلاالت اليت يوز فيها ساع 
 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ أما نظام املرافعات 

 احلاالت اليت ال جيوز فيها مساع شهادة الشهود:  ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 60جاء يف نصِّ املادَّة )

مخسمائة جنيه أو كان غري  يف غري املواد التجارية إذا كان التصرف القانوين تزيد قيمته على)
حمدد القيمة، فال جتوز شهادة الشهود يف إثبات وجوده أو انقضائه ما مل يوجد اتفاق أو نص 
يقضى بغري ذلك، ويقدر االلتزام ابعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويوز اإلثبات بشهادة 

الفوائد وامللحقات إىل الشهود إذا كانت زايدة االلتزام على مخسمائة جنيه مل أتت إال من ضم 
األصل، وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة انشئة عن مصادر متعددة جاز اإلثبات 
بشهادة الشهود يف كل طلب ال تزيد قيمته على مخسمائة جنيه ولو كانت هذه الطلبات يف 

من جمموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها عالقات بني اخلصوم أنفسهم أو تصرفات 
 (.طبيعة واحدة، وتكون العربة يف الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة االلتزام األصلي

 ( يف قانون املرافعات املصري: 61جاء يف نصِّ املادَّة )
 ال يوز اإلثبات بشهادة الشهود ولو مل تزد القيمة على مخسمائة جنيه:)



 

 
 )أ( فيما خيالف أو ياوز ما اشتمل عليه دليل كتايب. 

 كان املطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق ال يوز إثباته إال ابلكتابة.   )ب( إذا
)ج( إذا طالب أحد اخلصوم يف الدعوى مبا تزيد قيمته على مخسمائة جنيه مث عدل عن طلبه 

 (.إىل ما ال يزيد على هذه القيمة
 ( يف قانون املرافعات املصري: 65جاء يف نصِّ املادَّة )

خبدمة عامة ال يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إىل املوظفون واملكلفون )
علمهم يف أثناء قيامهم به من معلومات مل تنشر ابلطريق القانوين ومل أتذن السلطة املختصة يف 
إذاعتها ومع ذلك فلهذه السلطـة أن أتذن لم يف الشهادة بناء على طلب احملكمة أو أحد 

 (.اخلصوم
 ( يف قانون املرافعات املصري: 66ادَّة )جاء يف نصِّ امل

ال يوز ملن علم من احملامني أو الوكالء أو األطباء أو غريهم عن طريق مهنته أو صنعته بواقعة )
أو مبعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما مل يكن ذكرها له مقصودا به 

شخاص املذكورين أن يؤدوا الشهادة على ارتكاب جناية أو جنحة، ومع ذلك يب على األ
تلك الواقعة أو املعلومات مىت طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على أال خيل ذلك أبحكام 

 (.القوانني اخلاصة هبم
 ( يف قانون املرافعات املصري: 67جاء يف نصِّ املادَّة ) 
اء الزوجية ولو بعد انفصالما ال يوز ألحد الزوجني أن يفشي بغري رضاء اآلخر ما أبلغه إليه أثن)

إال يف حالة رفع دعوى من أحدمها على اآلخر أو إقامة دعوى على أحدمها بسبب جناية أو 
 (.جنحة وقعت منه على اآلخر

( يف نظام املرافعات املصري عن نظام 67-66-65-61-60وقد انفردت هذه املواد )
حيث تطرقت إىل احلاالت اليت ال يوز فيها الس عودي بالئحته التنفيذية؛  ةالشرعيَّ املرافعات 

مل  –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ ساع شهادة الشهود، أما نظام املرافعات 
 يتطرق لذلك.

 



 

 

 أهلية الشاهد:  ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 64جاء يف نصِّ املادَّة )

سنة، على أنه يوز أن تسمع أقوال من ال يكون أهالً للشهادة من مل تبلغ سنه مخسة عشرة )
 (.مل يبلغ هذه السن بغري ميني على سبيل االستدالل

الس عودي  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 64وقد انفردت هذه املادَّة ) 
ب حس   –الس عودي  ةالشرعيَّ بالئحته التنفيذية؛ حيث أهلية الشاهد، أما نظام املرافعات 

 مل يتطرق لذلك. –استقراءي القاصر 

 إجراءات التحقيق والبياانت الالزمة قبل الشهادة:  ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 73جاء يف نصِّ املادَّة )

يستمر التحقيق إىل أن يتم ساع مجيع شهود اإلثبات والنفي يف امليعاد ويري ساع شهود )
 ا شهود اإلثبات إال إذا حال دون ذلك مانع.النفي يف اجللسة ذاهتا اليت سع فيه

وإذا أجل التحقيق جللسة أخرى كان النطق ابلتأجيل مبثابة تكليف ملن يكون حاضرًا من 
 (.الشهود ابحلضور يف تلك اجللسة إال إذا أعفتهم احملكمة أو القاضي صراحة من احلضور

 ( يف قانون املرافعات املصري: 74جاء يف نصِّ املادَّة )
ذا طلب أحد اخلصوم خالل امليعاد احملدد للتحقيق مد امليعاد حكمت احملكمة أو القاضي إ)

املنتدب على الفور يف الطلب بقرار يثبت يف حمضر اجللسة، وإذا رفض القاضي مد امليعاد جاز 
التظلم إىل احملكمة بناء على طلب شفوي يثبت يف حمضر التحقيق وحتكم فيه احملكمة على 

وال يوز الطعن أبي طريق يف قرار احملكمة، وال يوز للمحكمة وال للقاضي  وجه السرعة،
 (.املنتدب مد امليعاد ألكثر من مرة واحدة

 ( يف قانون املرافعات املصري: 93جاء يف نصِّ املادَّة )
 يشتمل حمضر التحقيق على البياانت اآلتية:)
 اجللسات اليت استغرقها. )أ( يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان  

 )ب( أساء اخلصوم وألقاهبم وذكر حضورهم أو غياهبم وطلباهتم. 



 

 
)ج( أساء الشهود وألقاهبم وصناعاهتم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غياهبم وما صدر 

 بشأهنم من األوامر. 
 )د( ما يبديه الشهود وذكر حتليفهم اليمني. 

توىل توجيهها وما نشأ عن ذلك من املسائل العارضة ونص )هـ( األسئلة املوجهة إليهم ومن 
 إجابة الشاهد عن كل سؤال. 

 )و( توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تالوهتا ومالحظاته عليها. 
 )ز( قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك. 

 (.)ح( توقيع رئيس الدائرة أو القاضي املنتدب والكاتب
 ( يف قانون املرافعات املصري: 94املادَّة )جاء يف نصِّ 

إذا مل حيصل التحقيق أمام احملكمة أو حصل أمامها ومل تكن املرافعة قد متت يف نفس اجللسة )
 (.اليت سع فيها الشهود، كان للخصوم احلق يف االطالع على حمضر التحقيق

 ( يف قانون املرافعات املصري: 95جاء يف نصِّ املادَّة )
انتهاء التحقيق أو انقضاء امليعاد احملدد إلمتامه يعني القاضي املنتـدب أقرب جلسة لنظر  مبجرد)

 (.الدعوى ويقوم قلم الكتاب إبخبار اخلصم الغائب
 ( يف قانون املرافعات املصري: 98جاء يف نصِّ املادَّة ) 
 (.94، 74، 73 ،72، 69تتبع يف هذا التحقيق القواعد املتقدمة عدا ما نص عليه يف املواد )

( يف نظام املرافعات املصري عن نظام 98-95-94-93-74-73وقد انفردت هذه املواد )
الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقت إىل إجراءات التحقيق والبياانت  ةالشرعيَّ املرافعات 

مل  –قاصر حس ب استقراءي ال –الس عودي  ةالشرعيَّ الالزمة قبل الشهادة، أما نظام املرافعات 
 يتطرق لذلك.

 

 

 



 

 

 امتناع الشاهد عن احلضور ومعاقبته:  ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 77جاء يف نصِّ املادَّة )

إذا رفض الشهود احلضور إجابة لدعوة اخلصم أو احملكمة وجب على اخلصم أو قلم الكتاب )
عهم أبربع وعشرين حسب األحوال تكليفهم احلضور ألداء الشهادة قبل التاريخ املعني لسما

ساعة على األقل عدا مواعيد املسافة، ويوز يف أحوال االستعجال نقص هذا امليعاد وتكليف 
 (.الشاهد احلضور بربقية من قلم الكتاب أبمر من احملكمة أو القاضي املنتدب

 ( يف قانون املرافعات املصري: 78جاء يف نصِّ املادَّة )
صحيحًا ومل حيضر، حكمت عليه احملكمة أو القاضي إذا كلف الشاهد احلضور تكليفًا )

املنتدب بغرامة مقدارها أربعني جنيه ويثبت احلكم يف احملضر وال يكون قابالً للطعن، ويف أحوال 
االستعجال الشديد يوز أن تصدر احملكمة أو القاضي أمرًا إبحضار الشاهد، ويف غري هذه 

إذ كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات األحوال يؤمر إبعادة تكليف الشاهد احلضور 
ذلك التكليف، فإذا ّتلف حكم عليه بضعف الغرامة املذكورة ويوز للمحكمة أو القاضي 

 (.إصدار أمر إبحضاره
 ( يف قانون املرافعات املصري: 79جاء يف نصِّ املادَّة )

 (.ى عذراً مقبوالً يوز للمحكمة أو القاضي املنتدب إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبد)
 ( يف قانون املرافعات املصري: 80جاء يف نصِّ املادَّة )

إذا حضر الشاهد وامتنع بغري مربر قانوين من أداء اليمني أو من اإلجابة حكم عليه طبقاً )
 (.لألوضاع املتقدمة بغرامة ال جتاوز مائيت جنيه

املصري عن نظام املرافعات ( يف نظام املرافعات 80-79-78-77وقد انفردت هذه املواد )
الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقت إىل امتناع الشاهد عن احلضور ومعاقبته،  ةالشرعيَّ 

 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ أما نظام املرافعات 

 
 



 

 
 حتليف الشاهد:  ✓

 ري: ( يف قانون املرافعات املص86جاء يف نصِّ املادَّة )
على الشاهد أن حيلف ميينًا أبن يقول احلق وأال يقول إال احلق وإال كانت شهادته ابطلة، )

 (.ويكون احللف على حسب األوضاع اخلاصة بداينته إن طلب ذلك
الس عودي  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 86وقد انفردت هذه املادَّة )

 –الس عودي  ةالشرعيَّ ة؛ حيث تطرقت إىل حتليف الشاهد، أما نظام املرافعات بالئحته التنفيذي
 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر 

 حتمل أتعاب الشهود ومصروفاهتم:  ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 92جاء يف نصِّ املادَّة )

اهد صورة من أمر تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الش)
 (.التقدير تكون انفذة على اخلصم الذي استدعاه

الس عودي  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 92وقد انفردت هذه املادَّة )
بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقت إىل حتمل أتعاب الشهود ومصروفاهتم، أما نظام املرافعات 

 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الفصل الرَّابع: ▪

 الخـبرة

أتيت "اخلربة" يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي يف الباب التاسع، الفصل السادس، يف أربع 
(، وأتيت "اخلربة" يف قانون املرافعات املصري يف الباب الثامن، يف 137-124عشرة مادَّة )

 (.162-135ين مادَّة )سبٍع وعشر 

 تعريف اخلربة لغًة: ✓

من )َخرَبَ( مبعىن عِلم، واخلرب ُ ابلشيء: العلم به، واخلبري: العامل ابلشيء، واختربت الشيء:    
 .  7امتحنته
 تعريف اخلربة اصطالحاً: ✓

 .  8هي اإلخبار عن وقوع املتنازع فيه من ِقَبِل خُمتصٍّ به على وجٍه يُظهُر حقيقة أمره   
 ندب اخلبري من ِقَبِل قاضي الدعوى، وقراره الصادر هبذا الشأن:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 124جاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة عند االقتضاء أن تقرر ندب خبري أو أكثر وحتدد يف قرارها مهمة اخلبري وأجالً )

ية على التقرير كما حتدد فيه عند االقتضاء السلفة اليت إليداع تقريره وأجاًل جللسة املرافعة املبن
تودع حلساب مصروفات اخلبري وأتعابه واخلصم املكلف إبيداعها واألجل احملدد لإليداع كما 

 (.يكون لا أن تعني خبرياً إلبداء رأيه شفوايً يف اجللسة ويف هذه احلالة يثبت رأيه يف دفرت الضبط
 ة:وجاء يف الئحتها التنفيذي

للمحكمة رفض ندب اخلبري ولو طلبه أحد اخلصوم مع بيان سبب الرفض  124/1 •
 يف الضبط. 

                                                           

 (.2/239) مقاييس اللغة 7
 (.1/310توصيف األقضية يف الشريعة اإلسالميَّة؛ لعبدهللا بن حممَّد آل خنني ) 8



 

 

للمحكمة ندب اخلبري الذي يطلبه أحد اخلصوم وليس للخصم اآلخر  124/2 •
 االعرتاض على ذلك. 

تقرير احملكمة بندب اخلبري وأتعابه عند االقتضاء يدون يف ضبط القضية ويبلغ  124/3 •
  له خبطاب رسي.

السلفة هنا هي: املبلغ الذي يقدر القاضي أن تصل إليه مصروفات اخلبري  124/4 •
 وأتعابه. 

تودع السلفة يف صندوق احملكمة، وأيمر القاضي بصرف ما يستحقه اخلبري  124/5 •
 بعد أدائه ملهمته. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 135وجاء يف نصِّ املادَّة ) 
حتكم بندب خبري واحد أو ثالثة ويب أن تذكر يف منطوق للمحكمة عند االقتضاء أن )

 حكمها:
 )أ( بياانً دقيقاً ملأمورية اخلبري والتدابري العاجلة اليت يؤذن له يف اّتاذها. 
)ب( األمانة اليت يب إيداعها خزانة احملكمة حلساب مصروفات اخلبري وأتعابه واخلصم الذي  

يب فيه اإليداع واملبلغ الذي يوز للخبري سحبه يكلف إيداع هذه األمانة واألجل الذي 
 ملصروفاته.

 )ج( األجل املضروب إليداع تقرير اخلبري. 
)د( اتريخ اجللسة اليت تؤجل إليها القضية للمرافعة يف حالة إيداع األمانة وجلسة أخرى أقرب  

 منها لنظر القضية يف حالة عدم إيداعها. 
شطب الدعوى قبل إخبار اخلصوم إبيداع اخلبري تقريره طبقاً )هـ( ويف حالة دفع األمانة ال ت

 (.151لإلجراءات املبينة يف املادة 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 155وجاء يف نصِّ املادَّة )

 (.للمحكمة أن تعني خبرياً إلبداء رأيه مشافهة ابجللسة بدون تقدمي تقرير ويثبت رأيه يف احملضر)
 



 

 
  وأتعابه، وآاثر االمتناع عن ذلك:    إيداع مصروفات اخلبري ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 125جاء يف نصِّ املادَّة )
إذا مل يودع اخلصم املبلغ املكلف إبيداعه يف األجل الذي عينته احملكمة جاز للخصم اآلخر )

خصمه وإذا مل يودع أن يقوم إبيداع هذا املبلغ دون إخالل حبقه إذا حكم له يف الرجوع على 
املبلغ أي اخلصمني وكان الفصل يف القضية يتوقف على قرار اخلربة فللمحكمة أن تقرر إيقاف 

 (.الدعوى حىت إيداع املبلغ
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

متهل احملكمة اخلصم مدة مخسة أايم إليداع السلفة قبل اّتاذ اإلجراء بنقل  125/1 •
 املدة نفسها قبل إيقاف الدعوى.  لوميهاإليداع إىل اخلصم اآلخر، 

قرار إيقاف الدعوى عند عدم إيداع املبلغ من طريف الدعوى يصدره القاضي  125/2 •
 (. 175بقرار مسبب، وخيضع لتعليمات التمييز وفق املادة )

إذا قام أحد اخلصوم بعد وقف الدعوى إبيداع السلفة فيستأنف السري يف  125/3 •
 ويتم إبالغ اخلصوم وفق إجراءات التبليغ.  الدعوى يف الضبط نفسه،

 ( يف قانون املرافعات املصري: 137وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا مل تودع األمانة من اخلصم املكلف إيداعها وال من غريه من اخلصوم كان اخلبري غري ملزم )
التمسك ابحلكم أبداء املأمورية وتقرر احملكمة سقوط حق اخلصم الذي مل يقم بدفع األمانة يف 

 (.الصادر بتعيني اخلبري إذا وجدت أن األعذار اليت أبداها لذلك غري مقبول
 طرق تعيني اخلبري:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 126جاء يف نصِّ املادَّة )
 ( إذا اتفق اخلصوم على خبري معنّي فللمحكمة أن تقر اتفاقهم وإال اختارت من تثق به)
 جاء يف الئحتها التنفيذية:و 

إذا رفضت احملكمة اخلبري املعني من قبل اخلصوم فتبني سبب ذلك يف الضبط  126/1 •
 قبل اختيار البدل.



 

  

 قرار احملكمة يف اختيار اخلبري املوثوق به لديها ملزم لطريف الدعوى.  126/2 •

 ( يف قانون املرافعات املصري: 136وجاء يف نصِّ املادَّة )
ق اخلصوم على اختيار خبري، أو ثالثة خرباء أقرت احملكمة اتفاقهم، وفيما عدا هذه إذا اتف)

احلالة ّتتار احملكمة اخلرباء من بني املقبولني أمامها إال إذا قضت بغري ذلك ظروف خاصة، 
وعليها حينئذ أن تبني هذه الظروف يف احلكم، وإذا كان الندب ملكتب اخلرباء، أو قسم الطب 

أحد اخلرباء املوظفني وجب على اجلهة اإلدارية فور إخطارها إبيداع األمانة تعيني  الشرعي، أو
شخص اخلبري الذي عهد إليه ابملأمورية وإبالغ احملكمة هبذا التعيني ويري يف حقه حكم املادة 

140.) 
 تبيني مهمَّة اخلبري، واّطالعه على أوراق الدعوى:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ظام املرافعات ( يف ن127جاء يف نصِّ املادَّة )
خالل األايم الثالثة التالية إليداع املبلغ تدعو احملكمة اخلبري وتبــني لـه مهمته وفقاً ملنطوق قرار )

الندب مث يتسلم صورة منه إلنفاذ مقتضاه. وللخبري أن يطلع على األوراق املودعة مبلف الدعوى 
 (.كمةدون أن ينقل شيئاً منها إال إبذن احمل

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
يدون القاضي حضور اخلبري يف الضبط ويُفَهم مبهمته وفق منطوق قرار الندب،  127/1 •

ويؤخذ توقيعه على العلم وعلى اطالعه وعلى اإلذن له ابلنقل مما حيتاج إليه من أوراق 
 املعاملة.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 138وجاء يف نصِّ املادَّة )
ليطلع على  –يف اليومني التاليني إليداع األمانة يدعو قلم الكتاب اخلبري بكتاب مسجل )

األوراق املودعة ملف الدعوى بغري أن يتسلمها ما مل أتذن له احملكمة أو اخلصوم يف ذلك وتسلم 
 (.إليه صورة من احلكم

 
 
 



 

 
 ام هبا:    استعفاء اخلبري من املهمَّة، وضمانه للمصاريف عند ختلُّفه عن القي ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 128جاء يف نصِّ املادَّة )
إذا مل يكن اخلبري اتبعاً للمحكمة فله خالل األايم الثالثة التالية لتسلمه صورة قرار ندبه )

أن يطلب من احملكمة إعفاءه من أداء املهمة اليت ندب إليها وللمحكمة أن تعفيه وتندب 
ر وهلا أن حتكم على اخلبري الذي مل يؤد مهمته ابملصاريف اليت تسبب يف صرفها خبريًا آخ

 ( بدون نتيجة وفق القواعد الشرعية
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

احلكم على اخلبري الذي مل يؤد مهمته ابملصاريف املذكورة يكون يف دعوى  128/1 •
 مستقلة حتال للقاضي انظر الدعوى األصلية أو خلفه. 

 ترفع الدعوى على اخلبري من قبل املتضرر من دفع املصاريف.  128/2 •

 ( يف قانون املرافعات املصري: 140وجاء يف نصِّ املادَّة )
للخبري خالل اخلمسة األايم التالية لتاريخ تسلمه صورة احلكم من قلم الكتاب أن يطلب )

ضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا إعفاءه من أداء مأمور يته ولرئيس الدائرة اليت عينته أو القا
رأى أن األسباب اليت أبداها لذلك مقبولة، ويوز يف الدعاوى املستعجلة أن تقرر احملكمة يف 
حكمها نقض هذا امليعاد فإذا مل يؤد اخلبري مأمور يته ومل يكن قد أعفي من أدائها جاز 

إنفاقها بال فائدة  للمحكمة اليت ندبته أن حتكم عليه بكل املصروفات اليت تسبب يف
 (.وابلتعويضات إن كان لا حمل وذلك بغري إخالل ابجلزاءات التأديبية

 عدم قبول اخلرباء، وردُّهم:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 129جاء يف نصِّ املادَّة )

خلبري يف طلب الرد يوز رد اخلرباء لألسباب اليت جتيز رد القضاة، وتفصل احملكمة اليت عيّنت ا)
حبكم غري قابل للتمييز، وال يقبل طلب رد اخلبري من اخلصم الذي اختاره إال إذا كان سبب 

 ( الرد قد جد بعد أن مت االختيار
 
 



 

 
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

( من هذا النظام. 92األسباب اليت جتيز رد اخلبري هي: ما ذكر يف املادة ) 129/1 •
 ( والئحتها. 8ملادة )أما عدم قبولم فوفق ا

 يقدم طلب رد اخلبري إىل القاضي الذي قرر ندبه.  129/2 •

 يكون النظر يف طلب الرد يف ضبط القضية نفسها.  129/3 •

 إذا مل يعلم اخلصم بسبب الرد إال بعد اختياره اخلبري فله طلب رده.  129/4 •

صدور احلكم،  ال يقبل طلب الرد بعد قفل ابب املرافعة، ومن ابب أوىل بعد 129/5 •
 (. 92إذا كان سبب الرد من األسباب الواردة يف املادة )

 ( يف قانون املرافعات املصري: 141وجاء يف نصِّ املادَّة )
 يوز رد اخلبري:)

)أ( إذا كان قريباً أو صهراً ألحد اخلصوم إىل الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة 
مع زوجته ما مل تكن هذه اخلصومة قد أقيمت من اخلصم أو  مع أحد اخلصوم يف الدعوى أو

 زوجته بعد تعيني اخلبري بقصد رده. 
)ب( إذا كان وكياًل ألحد يف أعماله اخلاصة أو وصيًا عليه أو قيمًا أو مظنونة وراثته له بعد 

أو  موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة يوصى أحد اخلصوم أو ابلقيم عليه
أبحد أعضاء جملس إدارة الشركة املختصة أو أبحد مديريها وكان لذا العضو أو املدير مصلحة 

 شخصية يف الدعوى. 
)ج( إذا كان له أو لزوجته أو ألحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو ملن يكون هو 

 وكيالً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة يف الدعوى القائمة. 
ان يعمل عند أحد اخلصوم أو كان قد اعتاد موكله أحدهم أو مساكنته أو كان قد )د( إذا ك

تلقى منه هدية، أو كانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأمور يته بغري 
 (.حتيز

 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 142وجاء يف نصِّ املادَّة )

أمام احملكمة أو القاضي الذي عينه وذلك ىف الثالثة  حيصل طلب الرد بتكليف اخلبري احلضور)
األايم التالية لتاريخ احلكم بتعيينه إذا كان هذا احلكم قد صدر حبضور طالب الرد وإال ففي 

 (.الثالثة األايم التالية إلعالن منطوق احلكم إليه
 ( يف قانون املرافعات املصري: 143وجاء يف نصِّ املادَّة )

يف طلب الرد إذا كانت أسبابه قد طرأت بعد امليعاد أو إذا قدم اخلصم الدليل ال يسقط احلق )
 (.على أنه مل يعلم هبا إال بعد انقضائه

 ( يف قانون املرافعات املصري: 144وجاء يف نصِّ املادَّة )
ال يقبل من أحد اخلصوم طلب رد اخلبري املعني بناء على اختيارهم إال إذا كان سبب الرد قد )

 (.بعد تعيينهحدث 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 145وجاء يف نصِّ املادَّة )

حيكم يف طلب الرد على وجه السرعة وال يوز الطعن يف احلكم الصادر فيه أبي طريق وإذا )
 (.رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على أربعمائة جنيه

 نه، وحضور اخلصوم عنده أو غياهبم:    بدء اخلبري عمله، ومكا ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 130جاء يف نصِّ املادَّة )

على اخلبري أن حيدد لبدء عمله اترخياً ال يتجاوز األايم العشرة التالية لتسلمه قرار الندب وأن )
بري أن يباشر أعماله ولو يبلغ اخلصوم يف ميعاد مناسب مبكان االجتماع وزمانه ويب على اخل

 ( يف غيبة اخلصوم مىت كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

يقوم اخلبري بتبليغ اخلصوم مباشرة بكتاب مسجل وإذا تعذر ذلك فيكون  130/1 •
 التبليغ عن طريق احملكمة حسب إجراءات التبليغ. 

 املرافعات املصري:  ( يف قانون146وجاء يف نصِّ املادَّة )

 يفعلى اخلبري أن حيدد لبدء عمله اترخياً ال ياوز اخلمسة عشر يوماً التالية للتكليف املذكور )
 وعليه أن يدعو اخلصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أايم على 138املادة 



 

 
ال يوز أن ينص األقل خيربهم فيها مبكان أول اجتماع ويومه وساعته، ويف حاالت االستعج 

يف احلكم على مباشرة العمل يف الثالثة األايم التالية لتاريخ التكليف املذكور على األكثر 
وعندئذ يدعى اخلصوم إبشارة برقية ترسل قبل االجتماع األول أبربع وعشرين ساعة على األقل 

ورا ودعوة ويف حاالت االستعجال القصوى يوز أن ينص يف احلكم على مباشرة املـأمورية ف
 (.اخلصوم إبشارة برقية للحضور يف احلال، ويرتتب على عدم دعوة اخلصوم بطالن عمل اخلبري

 ( يف قانون املرافعات املصري: 147وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.يب على اخلبري أن يباشر أعماله ولو يف غيبة اخلصوم مىت كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح)

 ، وتقريره:    حمضر مهمَّة اخلبري ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 131جاء يف نصِّ املادَّة )

يعد اخلبري حمضرًا مبهمته يشتمل على بيان أعماله ابلتفصيل كما يشتمل على بيان حضور )
اخلصوم وأقوالم ومالحظاهتم وأقوال األشخاص الذين اقتضت احلاجة ساع أقوالم موقعاً عليه 

يشفع اخلبري حمضره بتقرير موقع منه يضمنه نتيجة أعماله ورأيه واألوجه اليت يستند منهم، و 
عليها يف تربير هذا الرأي، وإذا تعدد اخلرباء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرًا واحدًا يذكرون 

 ( فيه رأي كل واحد منهم وأسبابه
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

اء ندب خبري أو أكثر للرتجيح إذا مل ميكنه الرتجيح للقاضي عند اختالف اخلرب  131/1 •
 من واقع الدعوى وبيناهتا أو من تقارير سابقة. 

يذكر اخلرباء يف التقرير ما أمجعوا عليه أواًل، مث يذكر كل خبري رأيه الذي انفرد  131/2 •
 به واحداً تلو اآلخر يف التقرير نفسه. 

 رافعات املصري: ( يف قانون امل148وجاء يف نصِّ املادَّة )

يسمع اخلبري أقوال اخلصوم ومالحظاهتم، فإذا ّتلف أحدهم عن احلضور أمامه أو عن تقدمي )
مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات اخلربة يف املواعيد احملددة مبا يتعذر معه على 

  احملكمة أن حتكماخلبري مباشرة أعماله أو يؤدى إىل التأخري يف مباشرهتا، جاز له أن يطلب إىل



 

 
من قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر  99على اخلصم أبحد اجلزاءات املقررة يف املادة  

ويسرى على هذا احلكم األحكام املبينة يف املادة املذكورة، كما  1968لسنة  13ابلقانون رقم 
ساع أقوالم إذا كان  من يرى هوأقوال من حيضرهم اخلصوم أو  –بغري ميني  –يسمع اخلبري 

احلكم قد أذن له يف ذلك، وإذا ّتلف بغري عذر مقبول أحد ممن ذكروا يف الفقرة السابقة عن 
احلضور رغم تكليفه ذلك جاز للمحكمة بناء على طلب اخلبري أن حتكم على املتخلف بغرامة 

 (. مقبوالً مقدارها أربعيـن جنيها، وللمحكمة إقالته من الغرامة إذا حضر وأبدى عـذراً 
 مكرر( يف قانون املرافعات املصري: 148وجاء يف نصِّ املادَّة )

ال يوز ألية وزارة أو مصلحة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو وحدة من الوحدات )
االقتصادية التابعة لما أو أية مجعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية، أن متتنع بغري مربر قانوين 

ع اخلبري على ما يلزم االطالع عليه مما يكون لديها من دفاتر أو سجالت أو عن اطال
 (.مستندات أو أوراق تنفيذاً للحكم الصادر بندب اخلبري

 ( يف قانون املرافعات املصري: 149وجاء يف نصِّ املادَّة )
 يب أن يشتمل حمضر أعمال اخلبري على بيان حضور اخلصوم وأقوالم ومالحظاهتم موقعة)

منهم ما مل يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر يف احملضر كما يب أن يشتمل على بيان أعمال 
اخلبري ابلتفصيل وأقوال األشخاص الذين سعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اخلصوم 

 (.وتوقيعاهتم
 إيداع اخلبري تقريره، وإبالغ اخلصوم بذلك:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ املرافعات ( يف نظام 132جاء يف نصِّ املادَّة )
على اخلبري أن يودع إدارة احملكمة تقريره وما يلحق به من حماضر األعمال وما سلم إليه من )

أوراق وعليه أن يبلغ اخلصوم هبذا اإليداع يف أربع وعشرين ساعة التالية حلصول اإليداع وذلك 
 ( بكتاب مسجل

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
  االحتفاظ بصور من تقريره ومرافقاته وعليه إعادة األصول إىل احملكمة. للخبري 132/1 •

 



 

 

إبالغ اخلبري للخصوم عند إيداع تقريره يف احملكمة يكون عن طريق العناوين  132/2 •
املسجلة يف صحيفة الدعوى وإذا تعذر ذلك فيكون التبليغ عن طريق احملكمة، حسب 

 إجراءات التبليغ. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 150ة )وجاء يف نصِّ املادَّ 
على اخلبري أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه واألوجه اليت استند إليها إبياز ودقة، )

فإذا كان اخلرباء ثالثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقالً برأيه ما مل يتفقوا على أن يقدموا تقريراً 
 (.هم وأسبابهواحداً يذكر فيه رأى كل من

 ( يف قانون املرافعات املصري: 151وجاء يف نصِّ املادَّة )
يودع اخلبري تقريره وحماضر أعماله قلم الكتاب ويودع كذلك مجيع األوراق اليت سلمت إليه )

فإذا كان مقر احملكمة املنظورة أمامها الدعوى بعيدًا عن موطن اخلبري جاز له إيداع تقريره 
أقرب حمكمة له، وعلى هذه احملكمة إرسال األوراق املودعة إىل احملكمة  وملحقاته قلم كتاب

اليت تنظر الدعوى، وعلى اخلبري أن خيرب اخلصوم هبذا اإليداع يف األربع والعشرين ساعة التالية 
 (.حلصوله وذلك بكتاب مسجل

 ( يف قانون املرافعات املصري: 152وجاء يف نصِّ املادَّة )
 تقريره يف األجل احملدد يف احلكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قلم إذا مل يودع اخلبري)

الكتاب قبل انقضاء ذلك األجل مذكرة يبني فيها ما قام به من األعمال واألسباب اليت حالت 
دون إمتام مأموريته، ويف اجللسة احملددة لنظر الدعوى إذا وجدت احملكمة يف مذكرة اخلبري ما 

ته أجال ال جناز مأموريته وإيداع تقريره، فإن مل يكن مثة مربر لتأخره حكمت يربر أتخريه منح
عليه احملكمة بغرامة ال تزيد على ثالمثائة جنيه ومنحته أجالً آخر إلجناز مأموريته وإيداع تقريره 
أو استبدلت به غريه وألزمته برد ما يكون قد قبضه من األمانة إىل قلم الكتاب وذلك بغري 

وجه، وال يقبل الطعن يف احلكم الصادر  جلزاءات التأديبية والتعويضات إن كان لاإخالل اب
إببدال اخلبري وإلزامه برد ما قبضه من األمانة، وإذا كان التأخري انشئا عن خطأ اخلصم حكم 
عليه بغرامة ال تقل عن عشرين جنيه وال تزيد على ثالمثائة جنيه، ويوز احلكم بسقوط حقه 

 (.ابحلكم الصادر بتعيني اخلبري يف التمسك



 

 
 مناقشة اخلبري عن تقريره، وإعادته إليه، وتقوميه من ِقَبل خبرٍي آخر:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 133جاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة أن أتمر ابستدعاء اخلبري يف جلسة حتددها ملناقشة تقريره إن رأت حاجة لذلك، )

أن تعيد إليه تقريره ليتدارك ما تبني لا من وجوه اخلطأ أو النقص يف عمله ولا أن تعهد ولا 
 ( بذلك إىل خبري آخر أو أكثر

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 تدون نتيجة تقرير اخلبري ومناقشته يف الضبط، ويضم أصله إىل ملف الدعوى.  133/1 •

 افعات املصري: ( يف قانون املر 153وجاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة أن أتمر ابستدعاء اخلبري يف جلسة حتددها ملناقشته يف تقريره إن رأت حاجة لذلك، )

ويبدى اخلبري رأيه مؤيداً أبسبابه وتوجه إليه احملكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصم 
 (.ما تراه من األسئلة مفيداً يف الدعوى

  قانون املرافعات املصري: ( يف154وجاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة أن تعيد املأمورية إىل اخلبري ليتدارك ما تبني له من وجوه اخلطأ أو النقض يف عمله )

أو حبثه ولا أن تعهد بذلك إىل خبري آخر أو إىل ثالثة خرباء آخرين ولؤالء أن يستعينوا 
 (.مبعلومات اخلبري السابق

 حجية رأي اخلبري:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 134 املادَّة )جاء يف نصِّ 

 (.رأي اخلبري ال يقيد احملكمة ولكنها تستأنس به)
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي اخلبري أو بعضه، فعليه التسبيب عند  134/1 •
 احلكم وتدوينه يف الضبط، والصك. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 156)وجاء يف نصِّ املادَّة 
 (.رأي اخلبري ال يقيد احملكمة)
 



 

 
 طريقة تقدير أتعاب اخلرباء ومصروفاهتم:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 135جاء يف نصِّ املادَّة )
 (.تقدر أتعاب اخلرباء ومصروفاهتم وفقاً لالئحة يصدرها وزير العدل)

 تنفيذية:وجاء يف الئحتها ال
 تقدر أتعاب اخلبري وطريقة دفعها ابتفاق بني اخلبري واخلصوم.  135/1 •

إذا مل حيصل اتفاق أو كان االتفاق خمتلفاً فيه، أو ابطالً، قدرها القاضي انظر  135/2 •
 القضية بناء على طلب اخلبري، أو اخلصوم، أو أحدمها. 

الذي بذله اخلبري والنفع يكون تقدير أتعاب اخلبري مبا يتناسب مع اجلهد  135/3 •
 الذي عاد على اخلصوم أو أحدمها، واخلربة املبذولة. 

 ما يقرره القاضي من األتعاب يكون ملزماً للخصوم واخلبري.  135/4 •

 - 124يراعى يف إيداع أتعاب اخلبري، ومصروفاته، ما جاء يف املادتني ) 135/5 •
 ( ولوائحهما. 125

 قانون املرافعات املصري: ( يف 157وجاء يف نصِّ املادَّة )
تقدر أتعاب اخلبري ومصروفاته أبمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة اليت عينته أو قاضى )

 حمكمة املواد اجلزئية الذي عينه مبجرد صدور احلكم يف موضوع الدعوى.
بري فيها فإذا مل يصدر هذا احلكم يف الثالثة األشهر التالية إليداع التقرير ألسباب ال دخل للخ

 (.قدرت أتعابه ومصروفاته بغري انتظار احلكم يف موضوع الدعوى
 ( يف قانون املرافعات املصري: 158وجاء يف نصِّ املادَّة )

يستوىف اخلبري ما قدر له من األمانة ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من )
 (.ضى إبلزامه املصروفاتطلب تعيينه من اخلصوم، وكذلك على اخلصم الذي ق

 ( يف قانون املرافعات املصري: 159وجاء يف نصِّ املادَّة )
للخبري ولكل خصم يف الدعوى أن يتظلم من أمر التقدير وذلك خالل الثمانية األايم التالية )

 (.إلعالنه



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 160وجاء يف نصِّ املادَّة )

لذي يوز تنفيذ أمر التقدير عليه إال إذا سبقه إيداع الباقي من ال يقبل التظلم من اخلصم ا)
 (.املبلغ املقدر خزانة احملكمة مع ّتصيصه ألداء ما يستحقه اخلبري

 ( يف قانون املرافعات املصري: 161وجاء يف نصِّ املادَّة )
رفة املشورة حيصل التظلم بتقرير يف قلم الكتاب ويرتتب على رفعه وقف تنفيذ األمر وينظر يف غ)

بعد تكليف اخلبري واخلصوم احلضور بناء على طلب قلم الكتاب مبيعاد ثالثة أايم على أنه إذا 
كان قد حكم هنائيًا يف شأن اإللزام مبصروفات الدعوى فال خيتصم يف التظلم من مل يطلب 

 (.تعيني اخلبري ومل حيكم عليه ابملصروفات
 املرافعات املصري: ( يف قانون 162وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا حكم يف التظلم بتخفيض ما قدر للخبري جاز اخلصم أن حيتج هبذا احلكم على خصمه )
الذي يكون قد أدى للخبري ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخالل حبق هذا اخلصم 

 (.يف الرجوع على اخلبري
  جلنة اخلرباء، واختصاصها، وأسلوب مباشرهتا لعملها:    ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 136جاء يف نصِّ املادَّة )
تؤلف بقرار من وزير العدل جلنة للخرباء، وحتدد الالئحة التنفيذية اختصاص هذه اللجنة )

 (.وأسلوب مباشرهتا الختصاصها
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

ارة العدل، وخرباء اجلهات يقوم أبعمال اخلربة أمام جهات القضاء خرباء وز  136/1 •
 احلكومية األخرى واخلرباء املرخص لم. 

للقاضي االستعانة مبن يراه من اخلرباء عند عدم وجود من ذكر يف الفقرة  136/2 •
(136/1 .) 

يشكل يف احملاكم العامة قسم يسمى )قسم اخلرباء( يضم أعضاء هيئة النظر  136/3 •
 م حتت إشراف رئيس احملكمة. واملهندسني واملساحني واملرتمجني وحنوه



 

 

جلنة اخلرباء ابلوزارة هي اجلهة املختصة اليت توصي بتعيني اخلرباء يف احملاكم  136/4 •
 حسب احلاجة. 

تعقد هذه اللجنة جلساهتا يف مقر وزارة العدل حسب االقتضاء على أال تقل  136/5 •
 عن ثالث جلسات يف العام. 

ل قائمة أبساء اخلرباء الذين تستعني هبم احملاكم تعد جلنة اخلرباء يف وزارة العد 136/6 •
 ويشرتط فيمن يدرج اسه يف هذه القائمة ما أييت: 

o  أن يكون حسن السرية والسلوك.  -أ 

o أن يكون حاصاًل على ترخيص مبزاولة مهنته ساري املفعول من اجلهة  –ب
 املختصة. 

دعوى أخرى، مع عدم اإلخالل بدعوى التعويض ملن حلقه ضرر أو أي  136/7 •
يشطب من القائمة كل خبري خالف أحكام هذا النظام ولوائحه، أو أخل بواجباته 
املهنية أو ارتكب عماًل ينال من شرف املهنة بعد توصية جلنة اخلرباء بذلك وينظر يف 

 طلب إعادته من قبل اللجنة املذكورة بعد سنة من اتريخ الشطب. 

طعن وذلك بعد إيقاعه من وزير العدل أو من قرار الشطب هنائي غري قابل لل 136/8 •
 يفوضه. 

ال يوز للخبري املشطوب اسه من القائمة مزاولة مهنة اخلربة يف احملاكم مدة  136/9 •
 الشطب وال يسوغ االستعانة به خالل تلك املدة. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 139وجاء يف نصِّ املادَّة )
وبغري  –ه يف اجلدول وجب أن حيلف أمام قاضى األمور الوقتية إذا كان اخلبري غري مقيد اس)

 (.مييناً أن يؤدي عمله ابلصدق واألمانة وإال كان العمل ابطالً  –ضرورة حلضور اخلصوم 
 



 

 
 صالحيَّة وزير العدل يف تعيني خرباء متفرغني على وظائف لدى احملاكم:     ✓

 الس عودي:  ةشرعيَّ ال( يف نظام املرافعات 137جاء يف نصِّ املادَّة )
 (.يوز لوزير العدل أن يعني موظفني يتفرغون لبعض أعمال اخلربة لدى احملاكم)

الس عودي عن  ةالشرعيَّ ( بالئحتها التنفيذية يف نظام املرافعات 137وقد انفردت هذه املادَّة )
رغني على نظام املرافعات املصري؛ حيث تطرقت إىل صالحية وزير العدل يف تعيني خرباء متف

 مل يتطرق لذلك.  –حس ب استقراءي القاصر  –وظائف لدى احملاكم، أما النظام املصري 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 الفصل اخلامس: ▪

 الكـتابة

أتيت "الكتابة" يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي يف الباب التاسع، الفصل السابع، يف ست 
ملرافعات املصري يف الباب الثاين، يف (، وأتيت "الكتابة" يف قانون ا154-138عشرة مادَّة )

 (.49-10أربع فصول، يف تسٍع وأربعني مادَّة )

 تعريف الكتابة لغًة: ✓

مصدر )َكَتَب(، وهي أتيت مبعىن اجلمع، ومنه قولم: تكتَّب بنو فالن، مبعىن جتمعوا، ومنه:    
 .  9سُِّيت القطعة من اجليش ابلكتيبة

 تعريف الكتابة اصطالحاً: ✓
 .  10اخلط املرسوم على الوجه املعتاد توثيقاً للحق ليكون حجَّة عند النزاع فيههي    

 أقسام الكتابة، وشروط كل قسم، وحّجيته:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 138جاء يف نصِّ املادَّة )

والورقة الرسية هي  الكتابة اليت يكون هبا اإلثبات إما أن تدون يف ورقة رسية أو ورقة عادية.)
اليت يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت على يديه أو ما تلقاه من 
ذوي الشأن وذلك طبقًا لألوضاع النظامية ويف حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية 

 (.فهي اليت تكون موقعة إبمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته

 لتنفيذية:وجاء يف الئحتها ا
 للخصم أن يقدم أي حمرر يرى أنه يظهر احلق له يف الدعوى.  138/1 •

  

                                                           

 (.5/158) مقاييس اللغة 9
 (.1/417وسائل اإلثبات يف الشريعة اإلسالميَّة؛ لوهبة الزحيلي ) 10



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 10وجاء يف نصِّ املادَّة )

احملررات الرسية هي اليت يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف خبدمة عامة ما مت على )
لقانونية وىف حدود سلطته واختصاصه، يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً لألوضاع ا

فإذا مل تكسب هذه احملررات صفة رسية، فال يكون لا إال قيمة احملررات العرفية مىت كان ذوي 
 (.أو أبختامهم أو ببصمات أصابعهم الشأن قد وقعودها إبمضاءاهتم

 أثر عيوب الكتابة والشك فيها على حّجيتها:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ  نظام املرافعات ( يف139جاء يف نصِّ املادَّة )

للمحكمة أن تقدر ما يرتتب على الكشط واحملو والتحشية وغري ذلك من العيوب املادية يف )
الورقة من إسقاط قيمتها يف اإلثبات، وإذا كانت صحة الورقة حمل شك يف نظر احملكمة جاز 

ليبدي ما يوضح حقيقة لا أن تسأل املوظف الذي صدرت عنه أو الشخص الذي حررها 
 (.األمر فيها

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 للقاضي عدم إعمال ما يشك فيه من معلومات الورقة.  139/1 •

 ( يف قانون املرافعات املصري: 28وجاء يف نصِّ املادَّة )
للمحكمة أن تقدر ما يرتتب على الكشط واحملو والتحشري وغري ذلك من العيوب املادية يف )

ر من إسقاط قيمته يف اإلثبات أو أنقاضها وإذا كانت صحة احملرر حمل شك يف نظر احملر 
احملكمة جاز لا من تلقاء نفسها أن تدعو املوظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره 

 (.ليبدي ما يوضح حقيقة األمر فيه
 الطعن يف الورقة الوالئية:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ رافعات ( يف نظام امل140جاء يف نصِّ املادَّة )
ال يقبل الطعن يف األوراق الرسية إال ابدعاء التزوير ما مل يكن ما هو مذكور فيها خمالفاً )

 (.للشرع

 



 

 
 وجاء يف الئحتها التنفيذية:

التزوير على األوراق الرسية نوعان: تزوير معلومات، وتزوير توقيع وكالمها  140/1 •
 قادح يف حجيتها. 

فة األوراق الرسية ألحكام الشرع قادح يف حجيتها ولو سلمت من خمال 140/2 •
 التزوير. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 49وجاء يف نصِّ املادَّة )
يكون االدعاء ابلتزوير يف أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير يف قلم الكتاب، وتبني يف هذا )

ابطال، ويب أن يعلن مدعى التزوير خصمه يف  التقرير كل مواضع التزوير املدعى هبا وإال كان
الثمانية األايم التالية للتقرير مبذكرة يبني فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق اليت يطلب 

 (.إثباته هبا، وإال جاز احلكم بسقوط ادعائه
 ( يف قانون املرافعات املصري: 50وجاء يف نصِّ املادَّة )

لم الكتاب احملرر املطعون فيه إن كان حتت يده، أو صورته املعلنة على مدعى التزوير أن يسلم ق)
 (.إليه، فإن كان احملرر حتت يد احملكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب

 ( يف قانون املرافعات املصري: 52وجاء يف نصِّ املادَّة )
اهتا القتناع احملكمة إذا كان االدعاء ابلتزوير منتجا يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى ومستند)

بصحة احملرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن يف مذكرته منتج وجائز 
 (.أمرت ابلتحقيق

 ( يف قانون املرافعات املصري: 55وجاء يف نصِّ املادَّة )
يقف صالحية احملرر للتنفيذ دون إخالل ابإلجراءات  52احلكم ابلتحقيق عماًل ابملادة )
 (.لتحفظيةا

 ( يف قانون املرافعات املصري: 56وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير يف ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة ال تقل عـن )

 (.وال حيكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه ،مخسمائة جنيه وال جتاوز ألفى جنية
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 ( يف قانون املرافعات املصري: 57وجاء يف نصِّ املادَّة )

للمدعى عليه ابلتزوير إهناء إجراءات االدعاء يف أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك )
بضبط احملرر أو حبفظه إذا طلب مدعى ابحملرر املطعون فيه، وللمحكمة يف هذه احلالة أن أتمر 

 (.التزوير ذلك ملصلحة مشروعه
 ( يف قانون املرافعات املصري: 58وجاء يف نصِّ املادَّة )

أن حتكم برد أى حمرر  -ولو مل يدع أمامها ابلتزوير ابإلجراءات املتقدمة  -يوز للمحكمة )
نه مزور، ويب عليها يف هذه وبطالنه إذا ظهر لا جبالء من حالته أو من ظروف الدعوى أ

 (.احلالة أن تبني يف حكمها الظروف والقرائن اليت تبينت منها ذلك
 ( يف قانون املرافعات املصري: 59وجاء يف نصِّ املادَّة )

يوز ملن خيشى االحتجاج عليه مبحرر مزور أن خيتصم من بيده ذلك احملرر ومن يفيد منه )
دعوى أصلية ترفع ابألوضاع املعتادة، وتراعى احملكمة يف لسماع احلكم بتزويره ويكون ذلك ب

 (.حتقيق هذه الدعوى واحلكم فيها القواعد املنصوص عليها يف هذا الفرع والفرع السابق عليه
 الدعوى الفرعيَّة يف حتقيق اخلطوط للورقة العاديَّة:     ✓

 دي: الس عو  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 141جاء يف نصِّ املادَّة )
إذا أنكر من نسب إليه مضمون ما يف الورقة خطه أو إمضاءه أو بصمته أو ختمه أو أنكر )

ذلك خلفه أو انئبه وكانت الورقة منتجة يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى ومستنداهتا القتناع 
احملكمة مبدى صحة اخلط أو اإلمضاء، فللمحكمة إجراء املقارنة حتت إشرافها بوساطة خبري 

 (.أكثر تسميهم يف قرار املقارنة أو

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
إذا تبني للقاضي صحة اخلط أو اإلمضاء أو البصمة، أو اخلتم الذي أنكره  141/1 •

 اخلصم، فيذكر مستنده على ذلك وال حاجة إلجراء املقارنة. 

غري -عقب مصادقة األصيل عليه  -إنكار اخللف والنائب مضمون الورقة  141/2 •
 قادح يف الورقة. 



 

  

ال يسري على غري  -عقب إنكار األصيل  -إقرار اخللف مبضمون الورقة  141/3 •
 املقر. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 29وجاء يف نصِّ املادَّة )
إنكار اخلط أو اخلتم أو اإلمضاء أو بصمة اإلصبع يرد على احملررات غري الرسية، أما ادعاء )

 (.يع احملررات الرسية وغري الرسيةالتزوير فريد على مج
 ( يف قانون املرافعات املصري: 30وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا أنكر من يشهد عليه احملرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه )
حملكمة أو انئبه وكان احملرر منتجا يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى ومستنداهتا لتكوين عقيدة ا

يف شأن صحة اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة إصبعه أمرت احملكمة ابلتحقيق ابملضاهاة 
 (.أو بسماع الشهود أو بكليهما

 صفة املقارنة للتحقق من صحة الورقة العاديَّة:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 142جاء يف نصِّ املادَّة )

اإلمضاء أو البصمة أو اخلتم الذي حصل إنكاره على ما هو اثبت من تكون مقارنة اخلط أو )
 (.خط أو إمضاء أو بصمة أو ختم من نسبت إليه الورقة

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 للمحكمة أن ترفق املستندات الثابتة اليت تقارن هبا األوراق املشكوك فيها.  142/1 •

 متوىف ملقارنتها ابألوراق املشكوك فيها. يلزم إرفاق املستندات الثابتة يف حق  142/2 •

للمحكمة تفويض خبري اخلطوط يف احلصول على مستندات اثبتة من أي  142/3 •
 جهة كانت.

 ( يف قانون املرافعات املصري: 48وجاء يف نصِّ املادَّة )
د إذا أنكر املدعى عليه اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة األصبع فيجرى حتقيق طبقا للقواع)

  (.املتقدمة



 

 
 

 تعيني الورقة العاديَّة اخلاضعة للمقارنة:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 143جاء يف نصِّ املادَّة )

يب التوقيع من قبل القاضي والكاتب على الورقة حمل النزاع مبا يفيد االطالع، وحيرر حمضر )
بيااًن كافيًا ويوقع عليه القاضي والكاتب  يف دفرت الضبط يبني فيه حالة الورقة وأوصافها

 (.واخلصوم

 ( يف قانون املرافعات املصري: 31وجاء يف نصِّ املادَّة )
حيرر حمضر تبني به حالة احملرر وأوصافه بياانً كافياً ويوقعه رئيس اجللسة وكاتب احملكمة واخلصوم )

 (.ويب توقيع احملرر ذاته من رئيس اجللسة والكاتب
 صوم لدى قاضي الدعوى لتقدمي أوراق املقارنة، وأثر التخلُّف عنه:    حضور اخل ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 144جاء يف نصِّ املادَّة )
على اخلصوم أن حيضروا يف املوعد الذي يعينه القاضي لتقدمي ما لديهم من أوراق املقارنة )

صم املكلف ابإلثبات بغري عذر جاز احلكم بسقوط واختيار ما يصلح منها لذلك فإن ّتلف اخل
 (.حقه يف اإلثبات، وإذا ّتلف خصمه جاز اعتبار األوراق املقدمة للمقارنة صاحلة لا

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
يقدم اخلصم املكلف إبثبات صحة اخلط، أو اخلتم، أو اإلمضاء أو البصمة  144/1 •

ق، عليها ختم أو إمضاء من نسبت إليه لتتم املقارنة املدونة على الورقة ما لديه من أورا
 بينها، وخلصمه تقدمي ما يعارضها. 

تعرض هذه األوراق على اخلصم ألخذ إقراره، أو إنكاره لا قبل عرضها على  144/2 •
 خبري اخلطوط. 

يدون اتفاق اخلصوم على األوراق الصاحلة للمقارنة يف الضبط مع تدوين  144/3 •
 ا، وعند اختالفهم خيتار القاضي ما يصلح منها للمقارنة. مضموهنا وأوصافه

 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 34وجاء يف نصِّ املادَّة )

على اخلصوم أن حيضروا يف املوعد املذكور لتقدمي ما لديهم من أوراق املضاهاة واالتفاق على )
ز احلكم بسقوط حقه ما يصلح منها لذلك فإن ّتلف اخلصم املكلف ابإلثبات بغري عذر جا

يف اإلثبات، وإذا ّتلف خصمه جاز احلكم بسقوط حقه يف اإلثبات، وإذا ّتلف خصمه جاز 
 (.اعتبار األوراق املقدمة للمضاهاة صاحلة لا

 ( يف قانون املرافعات املصري: 35وجاء يف نصِّ املادَّة )
 املوعد الذي يعينه على اخلصم الذي ينازع يف صحة احملرر أن حيضر بنفسه لالستكتاب يف)

 (.القاضي لذلك، فإن امتنع عن احلضور بغري عذر مقبول جاز احلكم بصحة احملرر
 أوراق التطبيق:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 145جاء يف نصِّ املادَّة )
 (.احملضريضع القاضي والكاتب توقيعاهتما على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك يف )

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
بينة أو اتفق عليها اخلصوم،  وأوراق التطبيق هي: األوراق الثابتة إبقرار، أ 145/1 •

 واملراد مقارنتها ابألوراق املطعون فيها ابلتزوير. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 25وجاء يف نصِّ املادَّة )
لدعوى فال يوز له سحبه بغري رضاء خصمه إال إبذن إذا قدم اخلصم حمرر لالستدالل به يف ا)

كتايب من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن حتفظ منه صورة يف ملف الدعوى يؤشر عليها قلم 
 (.الكتاب مبطابقتها لألصل

 حجية صورة الورقة الرمسية )الوالئية(:     ✓
 عودي: الس   ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 146جاء يف نصِّ املادَّة )

إذا كان أصل الورقة الرسية موجوداً، فإن الصورة اليت نقلت منها خطيًا أو تصويرًا وصدرت )
تكون لا قوة الورقة  –عن موظف عام يف حدود اختصاصه وصادق على مطابقتها ألصلها 

 الرسية األصلية ابلقدر الذي يقرر فيه مبطابقته الصورة لألصل. وتعد الصورة املصدقة مطابقة 



 

 

لألصل ما مل ينازع يف ذلك أحد اخلصوم ويف هذه احلالة تراجع الصورة على األصل، وكل صورة 
 (.غري مصدقة مبا يفيد مطابقتها ألصلها ال تصلح لالحتجاج

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 مطابقة صورة الورقة الرسية ألصلها، ال مينع من القدح فيها ابلتزوير.  146/1 •

 ( يف قانون املرافعات املصري: 11دَّة )وجاء يف نصِّ املا
احملررات الرسية حجة على الناس كافة مبا دون فيها من أمور قام هبا حمررها يف حدود مهمته )

 (. أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره ما مل يتبني تزويرها ابلطرق املقررة قانوانً 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 12وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا كان أصل احملرر الرسي موجوداً فإن صورته الرسية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة )
ابلقدر الذي تكون فيه مطابقة لألصل، وتعترب الصورة مطابقة لألصل ما مل ينازع يف ذلك أحد 

 (.الطرفني، وىف هذه احلالة تراجع الصورة على األصل
 املرافعات املصري: ( يف قانون 13وجاء يف نصِّ املادَّة )

 إذا مل يوجد أصل احملرر الرسي كانت الصورة حجة على الوجه اآليت:)
)أ( يكون للصورة الرسية األصلية تنفيذية كانت أو غري تنفيذية حجية األصل مىت كان مظهرها 

 اخلارجي ال يسمح ابلشك يف مطابقتها لألصل.
صلية احلجية ذاهتا ولكن يوز يف هذه )ب( ويكون للصورة الرسية املأخوذة من الصورة األ

 احلالة لكل من الطرفني أن يطلب مراجعتها على الصورة األصلية اليت أخذت منها.
)ج( أما ما يؤخذ من صور رسية للصور املأخوذة من الصورة األصلية فال يعتد به إال جملرد 

 (.االستئناس تبعاً للظروف
 ملرافعات املصري: ( يف قانون ا39وجاء يف نصِّ املادَّة )

يف حالة تسليم احملررات الرسية لقلم الكتاب تقوم الصورة اليت تنسخ منها مقام األصل مىت )
كانت ممضاة من القاضي املنتدب والكاتب واملوظف الذي سلم األصل ومىت أعيد األصل إىل 

 (.حمله، رد الصور املأخوذة منه إىل قلم الكتاب ويصري إلغاؤها
 



 

 
 ية يف حتقيق اخلطوط للورقة:    الدعوى األصل ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 147جاء يف نصِّ املادَّة )
يوز ملن بيده ورقة عادية أن خياصم من تتضمن هذه الورقة حقاً عليه ليقر هبا ولو كان االلتزام )

اإلجراءات  الوارد فيها غري مستحق األداء وقت االختصام ويكون ذلك بدعوى تتبع فيها
املعتادة، فإذا حضر املدعى عليه فأقر فعلى احملكمة أن تثبت إقراره، وإن أنكر فتأمر احملكمة 

 (.بتحقيقها وفقاً لإلجراءات السالفة الذكر

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
خيتص بنظر الدعوى املذكورة يف املادة احملكمة صاحبة االختصاص النوعي  147/1 •

 الورقة. للحق الذي تضمنته 

إذا أقيمت الدعوى يف مضمون الورقة العادية املثبتة، فينظرها القاضي الذي  147/2 •
 أثبتها، أو خلفه، وفق االختصاص النوعي. 

للمحكمة املختصة أن حتكم بلزوم تسليم املبلغ احلال، وبدفع املؤجل يف  147/3 •
ملؤجل، إذا مل يكن حينه؛ لثبوته يف الذمة ابلعقد، إذا طلب ذلك مستحقه، وال حيكم اب

 اثبتاً يف الذمة لتعليقه على شرط، أو خيار وحنوه. 

التحقيق يف صحة الورقة العادية يكون ابملقارنة وفق اإلجراءات الواردة يف  147/4 •
 (. 145ـ  141املواد )

 ( يف قانون املرافعات املصري: 20وجاء يف نصِّ املادَّة )
ب إلزام خصمه بتقدمي أي حمرر منتج يف الدعوى يكون يوز للخصم يف احلاالت اآلتية أن يطل)

 حتت يده:
 )أ( إذا كان القانون ييز مطالبته بتقدميه أو تسليمه.

)ب( إذا كان مشرتكًا بينه وبني خصمه، ويعترب احملرر مشرتكا على األخص إذا كان احملرر 
 ملصلحة اخلصمني أو كان مثبتاً اللتزاماهتما وحقوقهما املتبادلة.

 (.إذا استند إليه خصمه يف أية مرحلة من مراحل الدعوى )ج(



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 21وجاء يف نصِّ املادَّة )

 يب أن يبني يف هذا الطلب:)
 )أ( أوصاف احملرر الذي يعينه. 

 )ب( فحوى احملرر بقدر ما ميكن من التفصيل.
 )ج( الواقعة اليت يستدل به عليها. 

 روف اليت تؤيد أنه حتت يد اخلصم.)د( الدالئل والظ
 (.)هـ( وجه إلزام اخلصم بتقدميه

 ( يف قانون املرافعات املصري: 22وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.ال يقبل الطلب إذا مل تراع فيه أحكام املادتني السابقتني)

 ( يف قانون املرافعات املصري: 23وجاء يف نصِّ املادَّة )
ر اخلصم أبن احملرر يف حيازته أو سكت أمرت احملكمة بتقدمي احملرر إذا أثبت الطالب طلبه وأق)

يف احلال أو يف أقرب موعد حتدده، وإذا أنكر اخلصم ومل يقدم الطالب إثباات كافيًا لصحة 
الطلب وجب أن حيلف املنكر ميينًا " أبن احملرر ال وجود له أو أنه ال يعلم وجوده وال مكانه 

 (.البحث عنه ليحرم خصمه من االستدالل هبا " وأنه مل خيفه أو مل يهمل
 ( يف قانون املرافعات املصري: 24وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا مل يقم اخلصم بتقدمي احملرر يف املوعد الذي حددته احملكمة أو أمتنع عن حلف اليمني )
ن خصمه املذكورة اعتربت صورة احملرر اليت قدمها خصمه صحيحة مطابقة ألصلها، فإن مل يك

 (.قد قدم صورة من احملرر جاز األخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه
 ( يف قانون املرافعات املصري: 27وجاء يف نصِّ املادَّة )

كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به مىت وكان فحص )
ه، فإذا كان األمر متعلقا بسندات الشيء ضروراي للبت يف احلق املدعى به من حيث وجوده ومدا

أو أوراق أخرى، فللقاضي أن أيمر بعرضها على ذي الشأن وبتقدميها عند احلاجة إىل القضاء، 
ولو كان ذلك ملصلحـة شخص ال يريد إال أن يستند إليها يف إثبات حق له، على أنه يوز 

ة مشروعة يف االمتناع للقاضي أن يرفض إصدار األمر بعرض الشيء إذا كان ملن أحرزه مصلح
 عن عرضه، ويكون عرض الشيء يف املكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما مل يعني



 

 
القاضي مكاان آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدماً، وللقاضي أن يعلق  

عرض الشيء على تقدمي كفالة تضمن ملن أحرز الشيء تعويض ما قد حيدث له من ضرر 
 (.بسبب العرض

 طلب قاضي الدعوى ما لدى الدوائر الرمسية ابململكة من أوراق ومستندات:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 148جاء يف نصِّ املادَّة )

يوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد اخلصوم عند االقتضاء أن تقرر جلب )
 (.ية يف اململكة إذا تعذر ذلك على اخلصوممستندات أو أوراق من الدوائر الرس

 ( يف قانون املرافعات املصري: 26وجاء يف نصِّ املادَّة )
يوز للمحكمة أثناء سري الدعوى ولو أمام حمكمة االستئناف أن أتذن يف إدخال الغري إللزامه )

يها يف بتقدمي حمرر حتت يده وذلك يف األحوال ومع مراعاة األحكام واألوضاع املنصوص عل
 (.املواد السابقة

 دعوى التزوير الفرعية:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 149جاء يف نصِّ املادَّة )

يوز االدعاء ابلتزوير يف أي حالة تكون عليها الدعوى ابستدعاء يقدم إىل إدارة احملكمة، )
اليت يطلب إثباته هبا، ويوز للمدعى  حتدد فيه كل مواضع التزوير املدعى به، وإجراءات التحقيق

عليه ابلتزوير وقف سري التحقيق فيه يف أي حال كان عليها بنـزولـه عن التمسك ابلورقة املطعون 
فيها وللمحكمة يف هذه احلال أن أتمر بضبط الورقة، أو حفظها إذا طلب مدعي التزوير ذلك 

 (.ملصلحة مشروعة

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
رتتب على دعوى التزوير وقف السري يف الدعوى، حىت انتهاء التحقيق، ما مل ي149/1 •

 يكن للمدعي دليل آخر يثبت دعواه. 

ضبط الورقة هنا هو: أخذها من صاحبها والتهميش عليها ابإللغاء. وحفظها:  149/2 •
 إيداعها ملف الدعوى بعد التهميش عليها. 



 

 

 القضية األصلية، ويف ضبطها.  تنظر دعوى التزوير يف الورقة من انظر 149/3 •

يستأنف القاضي السري يف الدعوى عند نزول صاحب الورقة املطعون فيها 149/4 •
 ابلتزوير عن التمسك هبا. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 49وجاء يف نصِّ املادَّة )
ني يف هذا يكون االدعاء ابلتزوير يف أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير يف قلم الكتاب، وتب)

التقرير كل مواضع التزوير املدعى هبا وإال كان ابطال، ويب أن يعلن مدعى التزوير خصمه يف 
الثمانية األايم التالية للتقرير مبذكرة يبني فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق اليت يطلب 

 (.إثباته هبا، وإال جاز احلكم بسقوط ادعائه
  قانون املرافعات املصري: ( يف56وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا حكم بسقوط حق مدعى التزوير يف ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة ال تقل عـن )
 (.مخسمائة جنيه وال جتاوز ألفى جنية، وال حيكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه

 تسليم الورقة املطعون فيها ابلتزوير الفرعية، وأثر عدم االستجابة لذلك:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 150ء يف نصِّ املادَّة )جا

على مدعي التزوير أن يسلم إدارة احملكمة الورقة املطعون فيها إن كانت حتت يده أو صورهتا )
املبلغة إليه، وإن كانت الورقة حتت يد اخلصم فللقاضي بعد اطالعه على االستدعاء أن يكلفه 

دارة احملكمة، فإذا امتنع اخلصم عن تسليم الورقة وتعذر على احملكمة العثور فوراً بتسليمها إىل إ
 (.عليها اعتربت غري موجودة وال مينع ذلك من اّتاذ أي إجراء بشأهنا إن أمكن فيما بعد

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
القضية إذا سلم اخلصم الورقة إلدارة احملكمة، فإهنا تقوم بقيدها، وبعثها لناظر 150/1 •

 وللخصم تسليمها مباشرة للقاضي. 

إذا امتنع اخلصم عن تسليم الورقة املطعون فيها ابلتزوير، وأمكن جلبها من  150/2 •
 أي جهة فللمحكمة اّتاذ أي إجراء إلحضارها والتحقيق فيها عند االقتضاء. 



 

 

رها إذا مل ميكن جلب الورقة جلهالة مكاهنا وامتنع اخلصم عن إحضارها، أو أنك150/3 •
 فيدّون القاضي ذلك يف الضبط، ويستمر يف نظر الدعوى ابعتبار عدم وجودها. 

إقرار اخلصم بتزوير الورقة وامتناعه عن إحضارها، ال يعفيه من املسؤولية  150/4 •
 اجلنائية حسب تقدير القاضي. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 50وجاء يف نصِّ املادَّة )
م قلم الكتاب احملرر املطعون فيه إن كان حتت يده، أو صورته املعلنة على مدعى التزوير أن يسل)

 (.إليه، فإن كان احملرر حتت يد احملكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب
 ( يف قانون املرافعات املصري: 51وجاء يف نصِّ املادَّة )

ير أن يكلف فوراً إذا كان احملرر حتت يد اخلصم جاز لرئيس اجللسة بعد اطالعه على التقر )
أحد احملضرين بتسليم ذلك احملرر أو بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، فإذا امتنع اخلصم عن تسليم 

 (.احملرر وتعذر ضبطه اعترب غري موجود وال مينع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن
 ( يف قانون املرافعات املصري: 57وجاء يف نصِّ املادَّة )

اء إجراءات االدعاء يف أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك للمدعى عليه ابلتزوير إهن)
ابحملرر املطعون فيه، وللمحكمة يف هذه احلالة أن أتمر بضبط احملرر أو حبفظه إذا طلب مدعى 

 (.التزوير ذلك ملصلحة مشروعه
 التحقيق يف الورقة املطعون فيها ابلتزوير، وشروطه:     ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 151جاء يف نصِّ املادَّة )
إذا كان االدعاء ابلتزوير منتجًا يف النزاع ومل تف وقائع الدعوى ومستنداهتا القتناع احملكمة )

بصحة الورقة أو تزويرها ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن يف تقريره منتج أمرت 
 (.ابلتحقيق

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
إذا أمر القاضي ابلتحقيق فيدون ذلك يف الضبط، ويتم التحقيق من قبل  151/1 •

 اجلهة املختصة. 



 

 

للقاضي أن يقرر صحة الورقة املطعون فيها أو تزويرها ولو مل يتم التحقيق  151/2 •
 بشأهنا إذا وفت وقائع الدعوى ومستنداهتا بذلك. 

 : ( يف قانون املرافعات املصري52وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا كان االدعاء ابلتزوير منتجا يف النزاع ومل تكف وقائع الدعوى ومستنداهتا القتناع احملكمة )

بصحة احملرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن يف مذكرته منتج وجائز 
 (.أمرت ابلتحقيق

 ( يف قانون املرافعات املصري: 53وجاء يف نصِّ املادَّة )
كم الصادر ابلتحقيق على بيان الوقائع اليت قبلت احملكمة حتقيقها واإلجراءات اليت يشتمل احل)

 (.32رأت إثباهتا هبا وعلى سائر البياانت املذكورة يف املادة 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 54وجاء يف نصِّ املادَّة )

سابق، ويري التحقيق يرى التحقيق ابملضاهاة طبقًا لألحكام املنصوص عليها يف الفرع ال)
 (.بشهادة الشهود وفقاً للقواعد املقررة لذلك

 ( يف قانون املرافعات املصري: 55وجاء يف نصِّ املادَّة )
يقف صالحية احملرر للتنفيذ دون إخالل ابإلجراءات  52احلكم ابلتحقيق عماًل ابملادة )

 (.التحفظية
 وير:    اختاذ اإلجراءات اجلزائية الالزمة عند ثبوت التز  ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 152جاء يف نصِّ املادَّة )
إذا ثبت تزوير الورقة فعلى احملكمة أن ترسلها مع صور احملاضر املتعلقة هبا إىل اجلهة املختصة )

 (.الّتاذ اإلجراءات اجلزائية الالزمة

الس عودي عن  ةالشرعيَّ ظام املرافعات ( بالئحتها التنفيذية يف ن152وقد انفردت هذه املادَّة )
نظام املرافعات املصري؛ حيث تطرقت إىل اّتاذ اإلجراءات اجلزائية الالزمة عند ثبوت التزوير، 

 مل يتطرق لذلك.  –حس ب استقراءي القاصر  –أما النظام املصري 
 



 

 
تباه سلطة قاضي الدعوى يف استبعاد الورقة العادية عند ظهور تزويرها أو عند االش ✓

 يف صحتها:    
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 153جاء يف نصِّ املادَّة )

يوز للمحكمة ولو مل يدع أمامها ابلتزوير أن حتكم ابستبعاد أي ورقة إذا ظهر لا من حالتها )
أو من ظروف الدعوى أهنا مزورة أو مشتبه فيها كما أن للمحكمة عدم األخذ ابلورقة اليت 

شتبه يف صحتها ويف هذه األحوال يب على احملكمة أن تبني يف حكمها الظروف والقرائن ت
 (.اليت استبانت منها ذلك

 ( يف قانون املرافعات املصري: 58وجاء يف نصِّ املادَّة )
أن حتكم برد أي حمرر  -ولو مل يدع أمامها ابلتزوير ابإلجراءات املتقدمة  -يوز للمحكمة )

هر لا جبالء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويب عليها يف هذه وبطالنه إذا ظ
 (.احلالة أن تبني يف حكمها الظروف والقرائن اليت تبينت منها ذلك

 دعوى التزوير األصلية:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 154جاء يف نصِّ املادَّة )

قة مزورة أن خياصم من بيده هذه الورقة ومن يستفيد منها يوز ملن خيشى االحتجاج عليه بور )
لسماع احلكم بتزويرها. ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقًا لألوضاع املعتادة وتراعي احملكمة يف 

 (.حتقيق هذه الدعوى القواعد واإلجراءات السالفة الذكر

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
صاحبة االختصاص النوعي للحق الذي خيتص بنظر الدعوى املذكورة احملكمة  154/1 •

 تتضمنه الورقة. 

للمدعي أن يطلب يف هذه الدعوى أخذ الورقة ممن هي بيده والتهميش عليها  154/2 •
 ابإللغاء. 

 
 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 59وجاء يف نصِّ املادَّة )

من يفيد منه يوز ملن خيشى االحتجاج عليه مبحرر مزور أن خيتصم من بيده ذلك احملرر و )
لسماع احلكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع ابألوضاع املعتادة، وتراعى احملكمة يف 

 (.حتقيق هذه الدعوى واحلكم فيها القواعد املنصوص عليها يف هذا الفرع والفرع السابق عليه
 احملررات العرفية:     ✓

  ( يف قانون املرافعات املصري:14جاء يف نصِّ املادَّة )
يعترب احملرر العريف صادرا ممن وقعه ما مل ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أو )

ختم أو بصمة، أما الوارث أو اخللف فال يطلب منه اإلنكار، ويكفي أن حيلف ميينا أبنه ال 
يعلم أن اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو البصمة هي ملن تلقى عنه احلق، ومن احتج عليه مبحرر 

 (.عريف وانقش موضوعه، ال يقبل منه إنكار اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة اإلصبع
 ( يف قانون املرافعات املصري: 15وجاء يف نصِّ املادَّة )

ال يكون احملرر العريف حجة على الغري يف اترخيه إال منذ أن يكون له اتريخ اثبت، ويكون )
 للمحرر اتريخ اثبت:

 ابلسجل املعد لذلك.  )أ( من يوم أن يقيد 
 )ب( من يوم أن يثبت مضمونة يف ورقة أخرى اثبتة التاريخ. 

 )ج( من يوم أن يؤشر عليه موظف عام خمتص. 
)د( من يوم وفاة أحد ممن لم على احملرر أثر معرتف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من 

 يف جسمه.  يوم أن يصبح مستحيالً على أحد من هؤالء، أن يكتب أو يبصم لعلة
)هـ( من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعًا يف أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه، ومع 

 (.ذلك يوز للقاضي تبعاً للظروف أال يطبق حكم هذه املادة على املخالصات
 ( يف قانون املرافعات املصري: 16وجاء يف نصِّ املادَّة )

 من حيث اإلثبات وتكون للربقيات هذه القيمة تكون للرسائل املوقع عليها قيمة احملرر العريف)
 أيضاً إذا كان أصلها املودع يف مكتب التصدير موقعاً عليه من مرسلها، وتعترب الربقية مطابقة

 



 

 
ألصلها حىت يقوم الدليل على عكس ذلك، وإذا أعدم أصل الربقية، فال يعتد ابلربقية إال جملرد  

 (.االستئناف
 يف قانون املرافعات املصري:  (17وجاء يف نصِّ املادَّة )

دفاتر التجار ال تكون حجة على غري التجار، غري أن البياانت املثبتة فيها عما ورده التجار )
تصلح أساسا ييز للقاضي أن يوجه اليمني املتممة إىل أي من الطرفني وذلك فيما يوز إثباته 

إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة  ابلبينة، وتكون دفاتر التجار حجة على هؤالء التجار، ولكن
فال يوز ملن يريد أن يستخلص منها دليال لنفسه أن يزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان 

 (.مناقضا لدعواه
 ( يف قانون املرافعات املصري: 18وجاء يف نصِّ املادَّة )

 آلتيتني:ال تكون الدفاتر واألوراق املنزلية حجة على من صدرت منه إال يف احلالتني ا)
 )أ( إذا ذكر فيها صراحة أنه استوىف دينا. 

)ب( إذا ذكر صراحة أنه قصد مبا دونه يف هذه األوراق أن تقوم مقام السند ملن أثبت حقا 
 (.ملصلحته

 ( يف قانون املرافعات املصري: 19وجاء يف نصِّ املادَّة )
دائن إىل أن يثبت العكس، التأشري على سند مبا يستفاد منه براءة ذمة املدين حجة على ال)

ولو مل يكن التأشري موقعا منه مادام السند مل خيرج قط من حيازته، وكذلك يكون احلكم إذا 
أثبت الدائن خبطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة املدين يف نسخة أصلية أخرى للسند أو 

 (.يف خمالصة، وكانت النسخة أو املخالصة يف يد املدين
( يف نظام املرافعات املصري عن نظام 19-18-17-16-15-14هذه املواد )وقد انفردت 

الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقت إىل احملررات العرفية، أما نظام  ةالشرعيَّ املرافعات 
 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ املرافعات 

 :بصمة األصبع وحتقيق اخلطوط إنكار اخلط واإلمضاء أو اخلتم أو ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 32جاء يف نصِّ املادَّة )

 يشتمل منطوق احلكم الصادر ابلتحقيقات على:)



 

  
 )أ( ندب أحد قضاة احملكمة ملباشرة التحقيق. 

 )ب( تعيني خبري أو ثالثة خرباء. 
 )ج( حتديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق. 

األمر إبيداع احملرر املقتضى حتقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه املبني ابملادة )د( 
 (.السابقة

 ( يف قانون املرافعات املصري: 33وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.يكلف قلم الكتاب اخلبري احلضور أمام القاضي يف اليوم والساعة املعينني ملباشرة التحقيق)

 ( يف قانون املرافعات املصري: 36ة )وجاء يف نصِّ املادَّ 
تكون مضاهاة اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة اإلصبع الذي حصل إنكاره على ما هو )

 (.اثبت ملن يشهد عليه احملرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع
 ( يف قانون املرافعات املصري: 37وجاء يف نصِّ املادَّة )

 الة عدم اتفاق اخلصوم إال:ال يقبل للمضاهاة يف ح)
 )أ( اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة اإلصبع املوضوع على حمررات رسية.  

 )ب( اجلزء الذي يعرتف اخلصم بصحته من احملرر املقتضى حتقيقه. 
 (.)ج( خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام القاضي أو البصمة اليت يطبعها أمامه

 يف قانون املرافعات املصري: ( 38وجاء يف نصِّ املادَّة )
يوز للقاضي أن أيمر إبحضار احملررات الرسية املطلوبة للمضاهاة عليها من اجلهة اليت تكون )

 (.هبا أو ينتقل مع اخلبري إىل حملها لالطالع عليها بغري نقلها
 ( يف قانون املرافعات املصري: 39وجاء يف نصِّ املادَّة )

لرسية لقلم الكتاب تقوم الصورة اليت تنسخ منها مقام األصل مىت يف حالة تسليم احملررات ا)
كانت ممضاة من القاضي املنتدب والكاتب واملوظف الذي سلم األصل ومىت أعيد األصل إىل 

 (.حمله، رد الصور املأخوذة منه إىل قلم الكتاب ويصري إلغاؤها
 
 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 40وجاء يف نصِّ املادَّة )

يوقع اخلبري واخلصوم والقاضي والكاتب على أوراق املضاهاة قبل الشروع يف التحقيق ويذكر )
 (.ذلك يف احملضر

 ( يف قانون املرافعات املصري: 41وجاء يف نصِّ املادَّة )
 (.تراعى فيما يتعلق أبوىل اخلربة القواعد املقررة يف الفصل املتعلق ابخلربة)

  قانون املرافعات املصري: ( يف42وجاء يف نصِّ املادَّة )
ال تسمع شهادة الشهود إال فيما يتعلق إبثبات حصول الكتابة أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة )

اإلصبع على احملرر املقتضى حتقيقه ممن نسبت إليه، وتراعى يف هذه احلالة القواعد املقررة يف 
 (.الفصل اخلاص بشهادة الشهود

  قانون املرافعات املصري: ( يف43وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا حكم بصحة كل احملرر فيحكم على من أنكره بغرامة ال تقل على مائيت جنيه وال جتاوز )

 (.ألف جنيه
 ( يف قانون املرافعات املصري: 44وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا قضت احملكمة بصحة احملرر أو برده أو قضت بسقوط احلق يف إثبات صحته أخذت يف )
 (.موضوع الدعوى يف احلال أو حددت لنظره أقرب جلسةنظر 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 45وجاء يف نصِّ املادَّة )
يوز ملن بيده حمرر غري رسي أن خيتصم من يشهد عليه ذلك احملرر ليقر أبنه خبطه أو إبمضائه )

اء ويكون ذلك بدعوى أو خبتمه أو ببصمة إصبعه ولو كان االلتزام الوارد به غري مستحق األد
 (.أصلية ابإلجراءات املعتادة

 ( يف قانون املرافعات املصري: 46وجاء يف نصِّ املادَّة )
إذا حضر املدعى عليه وأقر، أثبتت احملكمة إقراره، وتكون مجيع املصروفات على املدعى ويعترب )

 (.واهاحملرر معرتفا به إذا سكت املدعى عليه أو مل ينكره أو مل ينسبه إىل س
 
 



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 47وجاء يف نصِّ املادَّة )

إذا مل حيضر املدعى عليه حكمت احملكمة يف غيبته بصحة اخلط أو اإلمضاء أو اخلتم أو بصمة )
 (.اإلصبع، ويوز استئناف هذا احلكم يف مجيع األحوال

-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-33-32وقد انفردت هذه املواد )
الس عودي بالئحته التنفيذية؛  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 46-47

حيث تطرقت إىل إنكار اخلط واإلمضاء أو اخلتم أو بصمة األصبع وحتقيق اخلطوط، أما نظام 
 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ املرافعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الفصل السادس: ▪

 القـرائن

أتيت "القرائن" يف نظام املرافعات الشرعيَّة السعودي يف الباب التاسع، الفصل الثامن، يف ثالث 
(، وأتيت "القرائن" يف قانون املرافعات املصري يف الباب الرابع، يف فصلني، 157-155مواّد )

 (.102-99يف أربع مواّد )

 تعريف القرائن لغًة: ✓

ؤنث القرين )الصاحب(، والقرينة تطلق على معاٍن؛ منها: وصل مجٌع، مفرده: قرينة، م      
 .  11 الشيء ابلشيء، واملصاحبة، واملالزمة

 تعريف القرائن اصطالحاً: ✓
هي األمارة القوية اليت يستدل هبا القاضي على وقوع أمٍر خفي من األوصاف الدالة على ثبوت 

 .  12الواقعة القضائية املؤثرة يف احلكم أو نفيها
 تنباط القرائن القضائية، وانفرادها أو تركيبها يف الداللة:    اس ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 155جاء يف نصِّ املادَّة )
يوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة اخلصوم أو الشهود )

بت لديه ليكون هبما معاً اقتناعه بثبوت احلق لتكون مستنداً حلكمه أو ليكمل هبا دليالً انقصاً ث
 (.إلصدار احلكم

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
 عند استنتاج القاضي للقرينة يبني وجه داللتها.  155/1 •

                                                           

 ."بتصرف" (532-533) خمتار الصحاح 11
 (.2/918ي العام )املدخل الفقه 12



 

 
 ( يف قانون املرافعات املصري: 100وجاء يف نصِّ املادَّة )

ز اإلثبات هبذه القرائن إال يف يرتك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة مل يقررها القانون، وال يو )
 (.األحوال اليت يوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود

 إثبات العكس يف القرينة القضائية، وأثره على حجيتها:     ✓
 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 156جاء يف نصِّ املادَّة )

قاضي وحينئذ تفقد القرينة قيمتها لكل من اخلصوم أن يثبت ما خيالف القرينة اليت استنتجها ال)
 (.يف اإلثبات

 ( يف قانون املرافعات املصري: 100وجاء يف نصِّ املادَّة )
يرتك لتقدير القاضي استنباط كل قرينة مل يقررها القانون، وال يوز اإلثبات هبذه القرائن إال يف )

 (.األحوال اليت يوز فيها اإلثبات بشهادة الشهود
  املنقول:    حجية احليازة يف ✓

 الس عودي:  ةالشرعيَّ ( يف نظام املرافعات 157جاء يف نصِّ املادَّة )
حيازة املنقول قرينة بسيطة على ملكية احلائز له عند املنازعة يف امللكية ويوز للخصم إثبات )

  (.العكس

 وجاء يف الئحتها التنفيذية:
يستند عليها يف احلكم مع ميني حيازة املنقول قرينة بسيطة على ملكية احلائز  157/1 •

 احلائز عند عدم البينة. 

 ( يف قانون املرافعات املصري: 99وجاء يف نصِّ املادَّة )
القرينة القانونية تغىن من قررت ملصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق اإلثبات، على أنه جبوز )

 (.نقض هذه القرينة ابلدليل العكسي ما مل يوجد نص يقضى بغري ذلك
 
 
 
 



 

 
 

 حجية األمر املقضي:     ✓
 ( يف قانون املرافعات املصري: 101جاء يف نصِّ املادَّة )

األحكام اليت حازت قوة األمر املقضي تكون حجة فيما فصلت فيه مـن احلقوق، وال يوز )
قبول دليل ينقض هذه احلجية، ولكن ال تكون لتلك األحكام هذه احلجية إال يف نزاع قام بني 

دون أن تتغري صفاهتم وتتعلق بذات احلق حماًل وسبباً، وتقضى احملكمة هبذه  اخلصوم أنفسهم
 (.احلجية من تلقاء نفسها

 ( يف قانون املرافعات املصري: 102وجاء يف نصِّ املادَّة )
ال يرتبط القاضي املدين ابحلكم اجلنائي إال يف الوقائع اليت فصل فيها هذا احلكم وكان فصله )

 (.فيها ضرورايً 
( يف نظام املرافعات املصري عن نظام املرافعات 102-101د انفردت هاتني املادتني )وق

الس عودي بالئحته التنفيذية؛ حيث تطرقتا إىل حجية األمر املقضي، أما نظام املرافعات  ةالشرعيَّ 
 مل يتطرق لذلك. –حس ب استقراءي القاصر  –الس عودي  ةالشرعيَّ 
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