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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل رب العاملني وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
فإن هللا تعاىل فضلناا شرلعةعك ماةنكت تل ل ننااح اةاك مع ك  ي ةعةيف ك ما ،ات تةلضلنن ةي 

 ةعةا،ات تنذا جاءت هذه انرعةعك شاةنك جلمةن أةور انااح تةا حيلاجون إنةه. 
ةبذنه  تتج، اً ةرلللوراً  تةاً ةنحوظاً تا للبن ننج،ود ا بذتنك نعفن أداء ةعفق انقضللاء ةنمت تق   

 ،ات انع نةك نلا ةذ رؤةك خادم احلعةني انرعة ني انلطوةعةكت تفق انلطنعات ا ارودك.رجال اجل
األتنةك انيت جيب انبت  فة،ا قبل اخلوض ك ةوضلللللوز انا از   االخلصلللللاا ةي ا  لللللا ل  ت ا مان
ةي اناااةك   ا وضللللللللوزلأصللللللللةل  نت سللللللللعةت جاه اً ةي اةث األصللللللللل ةي اناظام انعام  ابعلباره

نوا ح  عنى شللللللترللللعةعةك  ي أدتات جاةعاً ةا صلللل ر ك من  ةت تانلطبةقةك  ان ق،ةك تاناظاةةك
تق    تةا اسلللقع عنةه انقضللاء ا قارنت  سللواشق قضللا ةك ةارللورك تور ةارللوركتقعارات ت تعاةةم ت ت 

 جاءت هذه انورقك ةق مًك عنى ةبااث تةطانبت تفق انلق ةم انلايل:
 صاا. لاالختععةف  األول:بحث امل

 مطالب: وفيه ثالثة أنواز االخلصاا. الثاين: بحثامل

 االخلصاا انوال ي. املطلب األول:           

 االخلصاا اناوعي. املطلب الثاين:           

 االخلصاا ا لاين. املطلب الثالث:           

 مطالب:  ثالثةوفيه ت تأالاةه ك ان قه تاناظامت انلاازز ك االخلصاا :الثالث املبحث

 .تععةف تاازز االخلصاا املطلب األول:           

 أنواز تاازز االخلصاا. املطلب الثاين:           

            ان صل ك دعاتى تاازز االخلصاا. املطلب الثالث:           
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 تإفالس،ا. االخلصاا ك قضااي انرعمات  :الرابع  املبحث

 
ستعي المتثال ولل الاتاريف ق والب االعفااب تلتقصت   هوال أّدعي الكمال واالستتقصتا ، لكن

 اللهم،   1))ستتددوا وواربلا، واودوا وروحلا، وءتتي  من الدجلة والقصتتد القصتتد تبل لا   ،واخللل
 اهدان ملا اختلف فيه من احلق إبذنك، إنك هتدي من تاا  إىل صراط مستقيم.

 
 

Jassir202@gmail.com 

  

 

ضللللللللللللمي ا ةث أهللا هعةعك رضللللللللللللي هللا عاهت أخعجه انبلارد ك ملاو انعقا ت ابو انقصلللللللللللل  تا  اتةك عنى انعمل   (1)
 ( .6463( شعقم )8/98)
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 صاص.تاألول: تعريف االخ بحثامل

اخللاء تانصلللللللللللللللاد أصلللللللللللللللل ةط عد ةاقلاحت تهو ةل ل عنى ان عجلك تان نملكت ة قلال ننقمع: شل ا ةي 
ت (2)-ش لح اخلاء-َخصلللللوصلللللة ًك  خصلللللاصلللللك ان لللللحاوت تةي انباو: خصلللللصلللللت فال ً شرللللليء 

انللصللللةال تاالخلصللللاا تانللصللللال: ت عد شع  انرلللليء اا ال ةرللللارمه فةه انعاةكت ة قال: ت 
تاخلصل ه: ت تخ صلوصلةكت تان لح أفصلحت صلوصلةكوصلاًت تخَ صل  خصل ه ابنرليءت ّصل ه خصل اًت تخ  

 .(4)قول هللا تعاىل: }ّلال شعمحله ةي ةراء تهللا مت ان ضل انعظةم{  هتةا  ت(3)أفعده دتن وره

رللللللق ةي ان  "االخلصللللللاا" ةصللللللطنح ث ان ق،اء رمح،م هللا عياالصللللللطاله ان ق،ي:      تك
فه اشي رجب رمحه هللا أبنه: "عبارك عم ا ّلال ة لحقه ابالنل از عع  ق اب نلةك تاالنل ازت فا لعن  

ت تهو ةصلللطنح دار  (5)ت تهو ور قاشل ننرلللمول تا عاتضلللات"فةه ة امحلهشهت تال  ن  أاٌ   
هبذا ا  ،وم ن ى فق،اء ا انلةك تانرلللللافعةك تاحلااشنكت أةا احلا ةك فإمم ة لللللمونه "اقاً" تععفوه 

 .(6)اعاً تارت اقاً ال تصعفاً ماةالً أبنه: عبارك عما ّلال شه اإلن ان انل 

تق ت عنةه إال ةا دل  ا ،وةه االصللللطالاي فةمانالخلصللللاا انقضللللا ي  نةت هااك تععةفت 
 اسللللللللالا انلععةف االصللللللطالاي رمح،م هللا تفق ان للللللةا ت تانذد  لي عنةه مالم ان ق،اء

أةا ةا عنى انقاضلللللللي ةي احلق ف ال ك ت : "ك احلاتد  رمحه هللافمي من  ةا ممعه ا اتردد  ت  ةاه
ع عاهت قص   ه ع، ه ةي عمل تنظعت فال ةلجاتز عمنهت تال ة  اأشةاء: أا ها: أن ةعمل اا تضم  

 

 ( ةادك )خ ا(.2/152( ةقاةةت اننغك )2)

( ةادك )خ ا ا(ت ا عجم انوسللللللللللللة  7/24( ةادك )خ ا ا(ت ن للللللللللللان انععو )91( انظع: خملار انصللللللللللللحاه )3)
 )خ ا ا(.( ةادك 1/238)

 (.74( آل عمعان )4)

 (.85( انقاع ك رقم )424قواع  اشي رجب )( 5)

 (.34ةعجم ا صطنحات ا انةك تاالقلصادةك )ة اظع نالسل ادك: ( 6)



 
 االختصاص وتنازعه بني اجلهات القضائية 5

ّ  تال ةلع    ل اا جعل إنةه ةي عموم اناظعت تنذن  ى ةا جعل إنةه ةي خصللللللللوا اناظعت تال 
 .(7)أ ةع شقعاءك ع، ه عنى أهل عمنه؛ نةعنموا ةاه ةا إنةه تةا نةت إنةه"

"إما تقعر هذا انق للللللللللم انذد ال ةا ذ؛ نع م تااتل انوالةك نهت فةنحق شه :  رمحه هللا تقال انقعاك
ألن صللللحك انلصللللعس إاا ة  للللل اد ةي انقضللللاء ةي انقاضللللي شغر عمنهت فإنه ال تلااتنه انوالةك؛ 

ا عل اه ال  عقل  انوالةلكت تعقل  انوالةلك إالا ةلالاتل ةاصللللللللللللللبلاً ةعةالاً تشنل اً ةعةالاًت فللان ةع تاًل عمل 
 .(8)"ةا ذ فةه المه

الم ك "تجيوز أن جيعلل المله ك قل ر ةي ا لالت نو أن ةقول: ا  : رمحله هللا تقلال اشي قل اةلك
 .(9)ا ا ك فما دتمات فال ةا ذ المه ك أم ع ةا،ا"

"ان لنطك  نه:  أبخلصلاا انقضلا ي ت  لي تععةف اال(10)تشااًء عنى جواز تبعة  تالةك انقضلاء
قاٍضت أت ج،ك قضللللللا ةكت تاو ل اا اق اناظع تان صللللللل ك انقضللللللااي انقضللللللا ةك انيت ةلملن هبا  

 .(11)ا عفوعك إنة،ا"

 

 (.16/332( احلاتد انلبر )7)

 (.4/40) ان عت ( 8)

 (.10/92( ا غين )9)

انقضللللللللاء جيوز تبعةضلللللللل،ا تال جيب أن ةلون عا اً اا ك تالةله" ( قال شللللللللةا اإلسللللللللالم اشي تةمةك رمحه هللا: "تتالةك  10)
 (.5/558ان لاتى انلربى )

(ت تق  ع ع س االخلصللللللاا انقضللللللا ي ابعلبارةيت األتل ا ،وةه 42االخلصللللللاا انقضللللللا ي ك ان قه اإلسللللللالةي )(  11)
انعامت تةي تن  انلععة ات ةا ععفه د.رة د سلةف: "ان لنطك انيت خواا ا اظم هة ك ةي ااة ات انقضلا ةك نن صلل ك 

 ،وةله اخللاات تةا،لا تععةف د.أمحل  أشو انوفلا: ت تان لاين ا(197ة  ك شللللللللللللللعه قلانون ا عافعلات )ا الازعلات" انوسلللللللللللللل 
 "نصةب حملمك ةا ةي ا اازعات انيت جيوز اا ان صل فة،ا".



 
 االختصاص وتنازعه بني اجلهات القضائية 6

ةا نلل حملمك ةي احملامم ةي سلللللللللنطك "  :شلععةف مشل أهم أنواز االخلصلللللللللاا تع ع س مذن  
تحمني إما اخلال   تأت ناوز انقضلللللللللللةك تهو نوعي إما اخلال اب وضلللللللللللوز ت قعها  انقضلللللللللللاء تبعاً 

 .(12)"اب لان

تاالخلصلللللاا انقضلللللا ي أصلللللل اناظع ك ان عوىت تال جيوز انونو  إىل دعوى قضلللللا ةك إال شع  
عنى  ت تت داد أمهةله إما مان انلاظةم انقضلللا ي ك ان تنك  خذ ابناظام ا  دت  انذد ةقومه عةع 

تجود ج،لني ة لللللللقنلني ن   ا اازعاتت ج،ك ننقضللللللاء انعام تأخعى ننقضللللللاء اإلداردت مما 
هو احلال ك ا منلكت تهذه األمهةك نالخلصللاا ت عض عنى انقاضللي انلحقق ةي اخلصللاصلله 

 للللا  انقانوين نناظع تةي   ابن صللللل ك ان عوى فور ةباشللللعته ناظعها؛ ألن االخلصللللاا هو ان
وم قواع  االخلصلللللاا عنى أسلللللاح اجلمن شني عاصلللللعةي أا مها ةوضلللللوعي ت "تتق(13)ان صلللللل

 . (14)" تشلال ةعني  تاآلخع شلصيت تحمورمها هو  قةق االرتباط شني تصعس ةعني  

  

 

 (.1/238ا عجم انوسة  )( 12)

ه 1430( نعام  10/د/إ/ 36جاء ك الم ان ا عك اإلدارةك رقم ).  (1/228ان للللنطك انلق ةعةك ننقاضللللي اإلدارد )  (13)
ق ه ةا نصللللللللله: "ت ا مان حبث االخلصلللللللللاا ا لعن  1432( نعام  2/إح/206) ا ؤة  حبلم حملمك االسلللللللللل ااس رقم

ابنوالةك انقضللا ةك سللاشقاً حللم انن تم عنى اخلوض ك ةوضللوز ان عوى حب للبانه ة للأنك أتنةك؛ التصللانه ابناظام انعامت 
ات تةقلضلى من  أنه تةلوجب انلصل د نه ةي اجل،ك انقضلا ةك ةي تنقاء ما،ات تنو ي ة ع دفن شرلأنه ةي ا  عى عنة،

ةلعني عنى  ظع انقضللللةك ة  ةا ظ،ع نه ع م اخلصللللاصلللله تان للللار تالةله أن ةعفن ة ه عي ان عوىت تت للللل اد ةععفك 
االخلصلللاا ةي احل تد انيت ر ،ا تيل األةع تانيت ال جيوز شلللععاً ،اتز،ات تةي تسلللا ل ةععفك االخلصلللاا ةا ة لللاه 

علرب ةي قبةل ال  ج،ك دتن سلللللللللواها ابن صلللللللللل ك ةاازعات شعةا،ا فإن من  ةتيل األةع ةي األنظمكت فاناظام ة  خ
ت إم تعلرب هذه اجل،ك ة لللللللقنك شرللللللأن ةا خصللللللت شاظعه ةي ةاازعات..." ،موعك األالام االخلصللللللاا اا تا ها
 . (1/23هل )1432تا بادئ اإلدارةك نعام 

 (.210انقضاء اإلدارد ) (14)
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 الثاين: أنلايف االختصاص. املبحث

انعمومت فةلل للللب انقاضللللي اجعد حممونك عنى  ا طنقك تالةك انقضللللاءعا  ان ق،اء أن  األصللللل 
أعمال انوالك رقعك ان تنك تزايدك  ت تةن ات لللللللللاز  (15)تونةه ننقضلللللللللاء عموم اناظع ك عموم انعمل

ضلاء جيوز اصلةصله تتقةة ه قال اشي جنةم رمحه هللا: "انق اقلضلى األةع اصلةال اناظع تانعملت
 .(16)تا لانت تاسل ااء شع  اخلصوةات" ابن ةان

 تأقنل   اناظع ك ا ل اةالات دتن ا الامحت  ا لاتردد رمحله هللا: "فلأةل ا اناظع اخللاا ف،و أن ة  قلال ت 
احللم ابإلقعار ةي ور  لاز شةالكت أت ك نصلللللللللللللللاو ةقل  ر ةي ا لال ال ةلجلاتزهت ف،لذا جلا  ت 

 . (17)تةلون ةقصور اناظع عنى ةا قن  ه"

م تانقضلللللللاك ك انبن  انواا  تان ةان ف لعك االخلصلللللللاا انقضلللللللا ي تقوم عنى ةب أ تع د احملام
انواال ت حبةلث تلوزز األعملال انقضلللللللللللللللا ةلك عنى عل د ةي احمللامم؛ نلللال ملل حململك أبنواز 

خلصلللللوةاتت تت صلللللل فة،ا دتن ورهات تهذا انللصلللللةال ال ةن م ةاه خعت  ةاازعك ةعةاك ةي ا
 عي تالةك انقضاء ا ،وةه انعام.

قاضلللللللللةني عنى شن  نظعتت فإن رد إىل  -ةعين اإلةام-قن    قال أشو ةعنى ان عاء رمحه هللا: "فإن
عهت أا مها ةوضللعاً ةاه تإىل اآلخع وره: صللحت تةقلصللع مل تاا  ةا،ما عنى اناظع ك ةوضلل 

إىل أالل مهللا  ةي األالللام تإىل اآلخع ورهت معد ا لل اةاللات  تمللذنلل  إن رد إىل أالل مهللا نوزٌ 
تا اامح إىل اآلخعت فةجوز من ت تةقلصع مل تاا  ةا،ما عنى اناظع ك من  احللم اخلاا 

 .(18)ك انبن  منه"

 

فةما حيلم؟ فات قوا عنى أن انقاضلللي حيلم ك مل شللليء ةي احلقو ت مان اقاً   قال اشي رشللل  رمحه هللا: "تأةا  (  15)
 (.8/146(ت تانظع ا ب ز )4/244أت اقاً نآلدةةنيت تأنه   ب عي اإلةام األعظم ك هذا ا عىن" ش اةك اجملل،  )

 (.194( األشباه تاناظا ع )16)

 (.16/20احلاتد انلبر )( 17)

 (.69األالام ان نطانةك ) (18)
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تابنا للللبك ننقضللللاء ك ا منلك انععشةك ان للللعودةك فإن األصللللل فةه اخلصللللوات فنةت هااك قاٍض 
قعار ةصلللللللل ر ةي اجملنت ش انعضللللللللو انقضللللللللا يةلم تعةني تإاا ت شعموم اناظع تانعمل تالةله عاةك
نناظع  تالةله انقضلللللا ةك  مما ةلنقى اخلصلللللاات  (19)تصللللل تر األةع ا نلي ا بين عنةه  ا للالت
ةي اجملنت األعنى ننقضللللللاء أت ،نت انقضللللللاء اإلداردت تفق نظاة،ما )نظام انقضللللللاء  تانعمل

 .(20)تنظام دةوان ا ظاي(

 (21) تال يت تنوعيت تةلاين.دتيلت ت أنواز:  أرشعكتاالخلصاصات انقضا ةك 
 

شللللاًل حم داً ةللوابً تعرب عي إرادك ا ن  تا ه ةي ور أن ة لللبق،ا قعار ةي   : هو أداك نظاةةك أتخذ( األةع ا نلي19)
جاء ك نظام انقضللللللاء انصللللللادر (.  355أد سللللللنطك أخعى. ة اظع: ان للللللنطك انلاظةمةك ك ا منلك انععشةك ان للللللعودةك )

(: "جيعد انلعةني تانرتقةك ك درجات ان لللللللن  47)  ك ةادته  ه19/9/1428( تاترةا  78ي رقم )م/اب عسلللللللوم ا نل
انقضلللا ي أبةع ةنلي شااء عنى قعار ةي اجملنت األعنى ننقضلللاء ةوضلللح فةه توافع انرلللعتط اناظاةةك ك مل اانك عنى 

خل ةلك ( ةي مات اناظلام: "...تال،ي  70ال ك"ت تهي انطعةقلك ما،لا ك الال انل،لاء اخلل ةلك اةلث نصلللللللللللللللت ا لادك )
عضللللو ان للللن  انقضللللا ي أبةع ةنلي شااء عنى اقرتاه اجملنت األعنى ننقضللللاء". تجاء ك نظام دةوان ا ظاي انصللللادر 

(: "...ةلوىل ،نت انقضلللللللللاء اإلدارد ابنا للللللللبك 5ه ك ةادته )19/9/1428( تاترةا  77اب عسلللللللللوم ا نلي رقم )م/
ك نظام انقضللللاءت تةلون نع ةت ،نت انقضللللاء اإلدارد ن ةوان ا ظاي اخلصللللاصللللات اجملنت األعنى ننقضللللاء انواردك  

( ةي مات اناظام: 17ابنا لبك ن ةوان ا ظاي االخلصلاصلات ا قعرك نع ةت اجملنت األعنى ننقضلاء" ت تجاء ك ا ادك )
 "جيعد تعةني قضاك ان ةوان ... تإماء خ ةا،م تفقاً نإلجعاءات ا قعرك ك نظام انقضاء". 

(: "ةلوىل اجملنت األعنى ننقضاء ... ةا ةني: أ/اناظع ك ش ون انقضاك انوظة ةك 6)  نظام انقضاء ك ةادته( جاء ك  20)
ةي هذا اناظامت أت د،،ا أت إنرللللللللللاء حمامم تفق األ اء ا اصللللللللللوا عنة،ا ك ا ادك انلاسللللللللللعك  ةي تعةني تتعقةك... د/

اخلاة للللللللك تانعرللللللللعةي ةي هذا اناظامت ةن الم ا ادك    ،ات ت  ة  اخلصللللللللاصلللللللل،ا ا لاين تاناوعي اا ال ةلعارض إنغا
: "تللون احملامم مما ةني: ... تالال مل ةا،ا اب  للللللا ل ةي مات اناظام  (9)". تجاء ك ا ادك تأتنةف ان تا ع فة،ا

عنى انيت تعفن إنة،للا قبقللًا اللذا اناظللامت تنظللام ا عافعللات انرللللللللللللللععةللكت تنظللام اإلجعاءات اجل ا ةللكت تجيوز ننمجنت األ
( ةي مات اناظام: "دتن إخالل 25ننقضللللاء إا اث حمامم ةللصللللصللللك أخعى شع  ةوافقك ا ن "ت تجاء ك ا ادك )

اا ةقضلللللللي شه دةوان ا ظايت الال احملامم ابن صلللللللل ك  ةن انقضلللللللااي تفق قواع  اخلصلللللللاا احملامم ا بةاك ك نظام 
صلللللللللةل من  تشةانه ك آنةك انعمل انلا ةذةك ناظاةي انقضلللللللللاء تجاء ت ا عافعات انرلللللللللععةك تنظام اإلجعاءات اجل ا ةك"ت  

 https://www.moj.gov.saتدةوان ا ظايت تا ارورك عنى ةوقن تزارك انع ل عنى انعاش :  

تهو ابو تاسلللللللن نه قواع ه تة لللللللا نهت تنةت حمنه هذه   "االختصتتتتتاص الدو "،ةي أنواز االخلصلللللللاا انلربى:    (21)
نلل دتنك احلق ك   ة  ةعم  األجايب تةا ق  ةعد عنى هذا ا عم  ةي قةودت تمذا اا احلق انورقكت تخالصلك األةع أن  
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 .االختصاص اللالئي: املطلب األول

نوز ةي ا اازعات ةلون ش للللبب قبةعله ع س أبنه: "انق رك انقانونةك ننج،ك انقضللللا ةك ك نظع ع  
 .(22)خارجاً عي تالةك ج،ك قضا ةك أخعى"

 .(23)مما ع ع س: "نصةب مل ج،ك قضا ةك ةي ج،ات انلقاضي ةي تالةك انقضاء"

انللذد ةقوم عنى ت ت انللذد ال زوز خمللان للله (24)تةعلرب االخلصللللللللللللللللاا انوال ي ةي اناظللام انعللام
ك  ت تاةا ذ ال جيوز ننقاضلللللي اناظعاخلاصلللللك إما تعارضلللللت ةع،اتغنةب ا صلللللنحك انعاةك عنى 

ةالازعلك قل  انل لت تالةلله عا،لات تنلذنل  جلاء انللأمةل  ك نظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك عنى جواز 

 

ك تقعةع مل ةا ةلعنق ش لللةاد،ا عنى إقنةم،ا حبةث ال ّع  عي سلللنطاما تهةمال،ات تأشعز احلاالت انيت الال حمامم 
انعقار فة،ا داخل ا منلك؛ تفقاً   /مل دعوى ةلون1  شاظعها تان صللللللللللل فة،ا:  عنى تجه احلصللللللللللع تان للللللللللةادك  ا منلك
ا لعنقلك   انعةاةلك ملل دعوى تقلام عنى سللللللللللللللعودد ةلا عل ا انل علاتى/2( ةي نظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك. 31ننملادك )

ملل دعوى ةلون ا لال /3  .( ةي نظلام ا عافعلات24دك )ااً ننمل شعقلارات تقن ةي انالااةلك اجلغعافةلك خلار  ا منللك؛ تفقل 
مل دعوى أت انل ام نرللللللللللأ ك ا منلكت أت مان تاجب /4.  ( ةي نظام ا عافعات26 ننمادك )فةه داخل ا منلك؛ تفقاً 

/ ملل دعوى تلعنق ففالح أ شلللللللللللللل،ع داخلل ا منللك؛ تفقلاً 5  ( ةي نظلام ا عافعلات.26انلا ةلذ داخن،لا؛ تفقلاً ننملادك )
انع ي اة لك اخلرباء اجنت انوزراء: نظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك عنى ا وقن ( ةي نظلام ا عافعلات. ة اظع:  26ننملادك )

https://www.boe.gov.sa  ( 69(ت تشعه نظام ا عافعات )31ت ا  خل ننعنوم انقانونةك.) 

 (.1/235( ان نطك انلق ةعةك ننقاضي اإلدارد )22)

 (.172( االخلصاا انقضا ي )23)

نيت ةقوم أبنه: األسللللت االجلماعةك تاالقلصللللادةك تاألخالقةك ا  "اناظام انعام"(  لي   ة  ةاهةك ا قصللللود اصللللطنح  24)
ك ،من،ا إىل محاةك ا صلنحك انعنةا نهت تتظ،ع هذه احلماةك ك صلورك تقةة  شع  انقواع    تلتتؤ عنة،ا نظام اجمللمنت  

( 539(ت نظعةك انبطالن )91،اك هذه ا صلللللللنحك. اناظعةك انعاةك ننقانون )انقانونةك انيت ةؤدد تطبةق،ا ا طنق إىل انل
أن   "اناظام انعام"تةعى وانبةك ةي ملب عي ةصلللللللللطنح     (.1/235نقاًل عي ان لللللللللنطك انلق ةعةك ننقاضلللللللللي اإلدارد )

،موعك عااصلللللللللعه تلم ل ابألةيت تاآلداوت تانصلللللللللح كت تان للللللللللي. تعنةه  لي انقول أبن اناظام انعام هو عبارك عي  
قواع  جوهعة ك ةبىن عنة،ا مةان اجلماعك سللللللواًء مانت هذه اجلماعك اقلصللللللادةك أم سللللللةاسللللللةك أم اجلماعةك أم خنقةك أم 

  قافةك.
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 ت مما(25)ان فن شه ك أد ةعانك ةي ةعاال انلقاضللللللللللليت ت لم شه احمللمك ةي تنقاء ن  للللللللللل،ا
نلك اوجلب 78/1) ك ا لادك جلاء قعار ( ةي انال حلك انلا ةلذةلك ناظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك تا عل  

: "إما ر فعت انقضللللللللللللةك حمللمكت ترأت ه12/2/1439( تاترةا  421ةعايل تزةع انع ل رقم )
أما ور خملصلللك فةلون نظعها تفقاً نااوال انلانةك: أ/إما رأت ع م اخلصلللاصللل،ا انوال ي شاظع 

 تجاء كت  (26)  ظ ةنف ان عوى شع  امل للاو احللم انقطعةك..."انقضللةك فلحلم شذن ت ت 
(: "جيلب عنى انل ا عك 11/1/1ا عافعلات أةلام دةوان ا ظلاي ك ةلادتله )انال حلك انلا ةلذةلك ناظلام 

أن تلحقق ك اجلن للللللك األتىل احمل دك ناظع ان عوى ةي ا  للللللا ل األتنةك ا لعنقك ابالخلصللللللاا 
 .(27)"هذا انلحقق ك حمضع اجلن كتشعتط قبول ان عوىت تة بت 

تأعمال  (28)انل اًء ماةالً مما هو احلال ك قواع  االخلصلللللاا ان تيلتانل اء انوالةك ق  ةلون  
ت تق  ةلون ن لبةاً مما هو احلال ك قواع  االخلصلاا شني انقضلاء انعام تانقضلاء (29)ان لةادك

 

(: "ان فن شع م اخلصللللللللاا احمللمك النل اء تالةل،ا أت ش للللللللبب نوز ان عوى أت قةمل،ات أت 76/1ا ادك )  نصللللللللت(  25)
ت األهنةك أت ا صللللللنحك أت ألد سللللللبب آخعت تمذا ان فن شع م جواز نظع ان فن شع م قبول ان عوى النع ام انصلللللل ك أ

ان عوى ن للللبق ان صللللل فة،ا؛ جيوز ان فن شه ك أد ةعانك تلون فة،ا ان عوى ت لم شه احمللمك ةي تنقاء ن  لللل،ا". 
   https://www.boe.gov.sa نظام ا عافعات انرععةك عنى ا وقن انع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء:

 https://www.moj.gov.saة اظع قعار ةعايل تزةع انع ل شلع ةل ا ادك عنى راش  ةوقن تزارك انع ل:  (26)

ه انصللللللللللللللادر ةي تمةل تزارك 1/9/1437( شلارةا  6340/ت/13تجاء انلأمة  عنى من  ك انلعمةم انقضللللللللللللللا ي رقم )
 انع ل ننر ون انقضا ةك ا لنف.

 https://www.bog.gov.sa( تاظع انال حك عنى ةوقن دةوان ا ظاي عنى انعاش :  27)

( ا اازعات مات انطاشن ان تيل ترللمل عنى عاصلع أجايبت أت ةاصلب انا از فة،ا عنى ةال ةوجود ك دتنك أجابةكت 28)
 (.70ك )أت ةلون حمل انا از عق اً أشعم عنى إقنةم دتنك أجابةك. شعه نظام ا عافعات انرععة

(: "ال جيوز حملللامم دةوان ا ظللاي اناظع ك انلل عللاتى ا لعنقللك أبعمللال 14( جللاء ك نظللام دةوان ا ظللاي ك ةللادتلله )29)
تمما جاء ك الم   https://www.boe.gov.sa ا وقن انع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء:  ة اظعان للةادك"ت  

( نعلام 6/إح/469تا ؤةل  حبلم حململك االسللللللللللللللل الاس رقم ) ه1420نعلام  (  20/د/س/17انل ا عك االشلل ا ةلك رقم )
هللللللللللللل: "تاا أن األتاةع ا نلةك ت خل  ت األعمال ا لعنقك ابن ةادك فإن انطعي فة،ا إنغاًء تتعوةضاً ّع  عي 1429

اخلصلللللللاا  : حبثة اظع نالسلللللللل ادك  (.1/11)  ه1429عك األالام اإلدارةك نعام  اخلصلللللللاا ان ةوان انوال ي" ،مو 
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 (30) تزارك انع ل أبنواع،ا   انيت ترلللللللللللعس عنة،افاالخلصلللللللللللاصلللللللللللات ا اعق ك ننمحامم  اإلدارد.
احمللملللك  ت(33)احمللملللك انعملللانةلللك ت(32)حململللك األاوال انرلللللللللللللللصللللللللللللللةلللك ت(31))احمللملللك انعلللاةلللك

 

 ه.1432( نعام 51( ا ارور ك ،نك انع ل انع د )260دةوان ا ظاي شوص ه ج،ك قضاء إدارد )

( ةي نظام انقضاء: "... تلوىل تزارك انع ل اإلشعاس اإلدارد تا ايل عنى احملامم ...". ة اظع 71/1نصت ا ادك )(  30)
 https://www.moj.gov.saنظام انقضاء عنى ةوقن تزارك انع ل عنى انعاش : 

( تاترةا 1ا نلي رقم )م/  ( ةي نظام ا عافعات انرللللععةك انصللللادر اب عسللللوم31( الال احمللمك انعاةك تفقاً ننمادك )31)
هل ابناظع ك: "... ةن ان عاتى تانقضااي تاإل بااتت اإلما ةك تةا ك الم،ا اخلارجك عي اخلصاا 22/1/1435

انلل عللاتى ا لعنقللك ابنعقللارت ةي -: أاحملللامم األخعى تملللاابت انعلل ل تدةوان ا ظللايت تاللا شوجلله خللاا اناظع ك اآلي
اق ةلصللللل شهت أت دعوى انضللللعر ةي انعقار ن  لللله أت ةي ا ال عني شهت أت دعوى أقةام ا اافن ا اازعك ك ا نلةكت أت 

ي ةاال اناظام   ةا  أت اإلخالء أت دفن األجعك أت ا  امهك فةهت أت دعوى ةان انلععض حلةازته أت اسرتدادهت تنو من ت
ان عاتى انااشلللللل ك عي اوادث -حلام انلةك انعقار أت تق ةله.  إصلللللل ار صلللللللوك االسللللللل-عنى خالس من . و

 ان ر تعي ا لان ات ا اصوا عنة،ا ك نظام ا عتر تال حله انلا ةذةك".

 للللللا ل  ةن ة- عافعات انرللللللععةك ابناظع ك: "أ( ةي نظام ا33( الال حملمك األاوال انرلللللللصللللللةك تفقاً ننمادك )32)
تاحلضلللللللللانكت تانا قكت انالاهت تانعجعكت  إ بات ان تا ت تانطال ت تاخلننت تف لللللللللا  -1األاوال انرللللللللللصلللللللللةكت تةا،ا:  

اإلرثت تق للللللمك انرتمك اا فة،ا -3نغةبكت تانوفاكت تاصللللللع انور ك.  إ بات انوقفت تانوصللللللةكت تانا للللللبت تا-2تان ايرك.  
إ بات تعةني األتصلةاءت تإقاةك األتنةاء -4ف أت تصلةكت أت قاصلعت أت وا ب.  انعقار إما مان فة،ا ن ازت أت اصلك تق

من ام ك انلصلللعفات انيت ت للللوجب إمن احمللمكت تع ام عا  االقلضلللاءت تاحلجع عنى ان للل ،اءت ترفعه تاناظارت تاإل
ذد ال ةععس انقعاءك تانلللاشك. إ بلات تومةلل األخعح انل -5اظلام اإلجعاءات انالزةك نذن .  عا،مت ت  د نوا ح هذا ان

ان عاتى -  ك عي ة ا ل األاوال انرلصةك. شان عاتى اناا- اات أت ةي عضن،ا أتنةاؤها. وت تةج ةي ال تيل-6
 ا عفوعك إلةقاز انعقوابت ا اصوا عنة،ا ك نظام ااة ك انعاةك ننوالةك عنى أةوال انقاصعةي تةي ك الم،م".

ا الازعلات ا لعنقلك شعقود -( ةي نظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك ابناظع ك: "أ34( الال احمللملك انعملانةلك تفقلاً ننملادك )33)
ا اازعات ا لعنقك فةقاز صللللللللااب انعمل اجل اءات -تاألجور تاحلقو  تإصللللللللاابت انعمل تانلعوة  عا،ا. و  انعمل

انل علاتى ا عفوعلك إلةقلاز انعقوابت ا اصللللللللللللللوا عنة،لا ك -انللأدةبةلك عنى انعلاةللت أت ا لعنقلك شطنلب اإلع لاء ةا،لا.  
اتى أصلللللللللللحاو انعمل تانعمال انذةي ي تقبل شلللللللللللل-ا رتتبك عنى ان صلللللللللللل ةي انعمل. ه  ا اازعات-نظام انعمل. د

اعرتاضلللللللا،م ضللللللل  أد قعار صلللللللادر ةي أد ج،از خملال ك ا ؤسللللللل لللللللك انعاةك ننلأةةاات االجلماعةكت ةلعنق شوجوو 
ا اازعات ا لعنقك ابنعمال اخلاضلللعني ألالام نظام انعملت اي ك من  -انل لللجةل تاالشلللرتامات أت انلعوةضلللات. ت

زعلللات انالللاشلللللللللللللل لللك عي تطبةق نظلللام انعملللل تنظلللام انللللأةةالللات االجلملللاعةلللكت دتن إخالل ا الللا-عملللال احللوةلللك. ز
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اناظع  (37)( ال جيوز ننمحلمللك اإلدارةللك(36)ت حململلك انلا ةللذ(35)احمللمللك اجل ا ةللك ت(34)انلجللارةللك
ت سلللللواء اضلللللع فة،ات تإاا جيب أن  لم ةي تنقاء ن  للللل،ا شع م اخلصلللللاصللللل،ا انوال ي ابناظع

تك اال صلللل تر احللم شع م االخلصللللاا ت  ت تانعلت ابنعلتا  عى عنةه أت ةي ي حيضللللع
ان عوى أن ةقةم دعوى ج ة ك ن ى احمللمك ا للصلللكت عنى صلللااب انصللل ك ك  فإن انوال ي

 

 ابخلصاصات احملامم األخعى تدةوان ا ظاي".

 ةن ا الازعلات انلجلارةك -( ةي نظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك ابناظع ك: "أ35( الال احمللملك انلجلارةلك تفقلاً ننملادك )34)
ان عاتى انيت تقام عنى انلاجع ش لللللللللللللبب أعمانه انلجارةك األصلللللللللللللنةك -ار. واألصلللللللللللللنةك تانلبعةك انيت   ث شني انلج

 لات ا لعنقلك ابألنظملك  ةن انل علاتى تا للان-ا الازعلات انيت  ل ث شني انرللللللللللللللعملاء ك انرللللللللللللللعملات. د-تانلبعةلك.  
-ت  ترفعه عا،م. ن ني دعاتى اإلفالح تاحلجع عنى ا -هللللللل   تن إخالل ابخلصاا دةوان ا ظاي.تمن  د  انلجارةكت

حمضللللع اجلماز اننجاك ا رلللللنك اوجب قعار ةعايل ر ةت ،نت األعنى ننقضللللاء ة اظع:    ا اازعات انلجارةك األخعى".
ه نلللل راسلللللللللللللللللك أنواز انقضلللللللللللللللللااي انواردك ننمحللللامم انلجللللارةللللك تدتا عهللللات ت ن 29/1/1439( تاترةا 2826رقم )

 قرتاات انعنمةك حلن،ا.االسلرلاالت ا لعنقك ابالخلصاا اناوعي تانعفن اب 

( ةي نظام انقضاء ابناظع ك قضااي انقصاا تاحل تدت تانقضااي انلع ةعةكت 20( الال احمللمك اجل ا ةك تفقاً ننمادك )35)
 تقضااي األا اث.

( تاترةا 53( ةي نظام انلا ةذ انصللللللللللادر اب عسللللللللللوم ا نلي رقم )م/3ت )(  2ّلال قاضللللللللللي انلا ةذ تفقاً ننمادك )(  36)
ه ش لنطك انلا ةذد اجلربد تاإلشلعاس عنةهت تان صلل ك ةاازعات انلا ةذت تإصل ار انقعارات تاألتاةع 13/8/1433

 ا لعنقك ابنلا ةذ.

( ةي نظاةه 13( الال احمللمك اإلدارةك )موالةك عاةك( شاظع  ةن ا اازعات اإلدارةك ا اصللللللللللللللوا عنة،ا ك ا ادك )37)
ان عاتى ا لعنقك ابحلقو  ا قعرك ك نظم اخل ةك -: "أهلللللل 19/9/1428اترةا  ( ت 78انصادر اب عسوم ا نلي رقم )م/

اا ك من    ...دعاتى إنغاء انقعارات اإلدارةك انا،ا ةك انيت ةق ة،ا متت انرللأنت  -و  ...ا  نةك تانع لللعةك تانلقاع   
نيت تصللللل رها . تمذن  انقعارات اشلللللبه انقضلللللا ةك تاجملانت انلأدةبةك انقعارات انلأدةبةكت تانقعارات انيت تصللللل رها اننجان  

دعاتى انلعوة  انيت ةق ة،ا متت انرلللللللللأن عي -   ...ا لصلللللللللنك شارلللللللللاقا،ا  -ةا ك الم،ات - عةات انا ن انعام  
ان عاتى انلأدةبةك -ه  ا لعنقك ابنعقود انيت تلون ج،ك اإلدارك قعفا فة،ا.ان عاتى  -د قعارات أت أعمال ج،ك اإلدارك.
قنبلات تا ةلذ األاللام األجابةلك تأاللام احمللمني -ز ا الازعلات اإلدارةلك األخعى.-ت  انيت تعفع،لا اجل،لك ا للصلللللللللللللللك.

تالةك ان ةوان اوجب تجي ر انلاوةه هاا أبن قنبات تا ةذ األالام األجابةك ن  لللللللا اخلصلللللللاا نظعها عي    ".األجابةك
( ةي نظلام انلا ةلذت اةلث نصلللللللللللللللت ا لادك: "ة نغي هلذا اناظلام ا واد ةي ... تان قعك )ز( ةي ا لادك ان لان لك 96ا لادك )

 عرعك ةي نظام دةوان ا ظاي...".
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انل عوى تة لللللللللللللللال ا،لا إىل احمللملك  إم ال جيلب عنى احمللملك ةصللللللللللللللل رك احللم أن  ةلل أترا 
ع م تاصللةصلله عنى  ت تال ةؤ ع عنى صللحك احللم انقضللا ي انذد ة صلل ره انقاضللي  (38)ا للصللك

  اجل،ك ا للصك؛ نع م ن تةه نظاةاًت تإاا انواجب شةان انل اء تالةله تاخلصاصه شاظع انا از.

اشل اًء قبل اسلللللللة اء انقبول انرلللللللني   تنظعاً ألمهةك االخلصللللللاا انوال ي فإنه جيب انلحقق ةاه
لصلللللللللللاا جل،ك إم ةرتتب عنى احللم شه: انعقاد االخ  ؛تا لاين تاخلوض ك ةوضلللللللللللوز ان عوى

: ( 40)عب هللا األةني  شي انرللةا حمم ا ظاي  دةوانةعايل ر ةت  ك قعار   جاء  .(39)قضللا ةك أخعى
ابعلبار أن فق انه   -اشل اءً -"انرتتةب ا  للللللقع عنةه ةقلضلللللي انلحقق ةي االخلصلللللاا انوال ي 

ة عتب النع ام انوالةكت مما  ان ان خول ك ان عوى شلللللللللللالً تةوضللللللللللوعاًت تةني من  اناظع ك 
تمما ترد فةه   االخلصللاا اناوعي تا لاينت   انلأم  ةي توافع شللعتط قبول ان عوى ..." ا .

 لماً ضماةاً ابالخلصاا تانقبول".اخلوض ك ةوضوز ان عوى ة ع  ا   ..."اً: أةض

  :-وفقاً ملا هل معملل به ق حماكم اململكة-ما يلي  ويفتب على ذلك

ك اانك االنل اء ا طنق ننوالةك: ةلون احللم انصلللللللللللللادر ةي انقاضلللللللللللللي ور ا للال ابقالً ال 
اظع من  انا از ةال ةكت فال ةلل للللب صلللل ك انقاضللللي "ألن تالةله شةرتتب عنةه أد أ ع قانوين؛ 

 

ان عوى اإلدارةك ( إم نصلللللت عنى: "تعفن  5/1( تةؤم  من  ةا جاء ك نظام ا عافعات أةام دةوان ا ظاي ك ةادته )38)
( 6340/ت/13جاء ك انلعمةم انقضللللللللا ي رقم )مذا شصللللللللحة ك ةودع،ا ا  عي أت ةي   نه ن ى احمللمك ا للصللللللللك"ت ت 

ه انصلللادر ةي تمةل تزارك انع ل ننرللل ون انقضلللا ةك ا لنفت تفةه: "  االجلماز شني شني مم نني عي 1/9/1437شلارةا  
هلذا ا وضللللللللللللللوزت تانل،ى اجمللمعون ... إىل أن انال حلك انلا ةلذةلك ننملادك ان لاةالك  هلذه انوزارك تعي دةوان ا ظلاي نل راسلللللللللللللللك

ت فقصلللللعت اإلجعاءات اال ع م االخلصلللللاا انوال ي خلصلللللاا اناوعي تاالخلصلللللاا انوال يتان لللللبعني واةعت شني اال
ا ةذةك األتىل ننمادك عنى احللم شع م االخلصاا دتن اناال عنى اإلاانك تفق ةا نصت عنةه ان قعك )أ( ةي انال حك انل

 ا رار إنة،ا...".

 (.1/250( ة اظع نالسل ادك: ان نطك انلق ةعةك ننقاضي اإلدارد )39)

/خ( تاترةا 1/39هلللللللللل. تشاحوه ص ر تعمةمه نقضاك ان ةوان شعقم )10/4/1429/خ( شلارةا  1/218( قعار رقم )40)
هلل انصادر ةي ةعايل ر ةت ان ةوان انرةا 8/1/1432( شلارةا  3تشاحوه أةضاً ترد ك قعار رقم )هللت  16/2/1430

 احلقةل.شي شاةن إشعاهةم 
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ت من  أن نويل األةع اا نه ةي انوالةك تال ةاال اجةك األةع ا قضلللللللللللللي شه  ت(41)ابنا لللللللللللللبك إنةه"
جية  المه فةما إما لصلللاصللله اا ةعاه تفق ا صلللنحكت تأال انعاةك أن ةقة  سلللنطان انقاضلللي تاخ

تقعر هذا انق للللللللللللللم انذد ال ةا ذ نع م تااتل انوالةك نهت "إما  قال انقعاك رمحه هللا:ت  (42)زاتزه
فةنحق شه انقضللللللاء ةي انقاضللللللي شغر عمنهت فإنه ال تلااتنه انوالةك؛ ألن صللللللحك انلصللللللعس إاا 
ة لللللللل اد ةي عق  انوالةكت تعق  انوالةك إاا ةلااتل ةاصلللللللباً ةعةااً تشن اً ةعةااً فلان ةع تالً عما 

قلال ا وفق اشي قل اةلك رمحله هللا: "تجيوز أن ةقنل  ه خصللللللللللللللوا ت ت (43)عل اه ال ةا لذ فةله المله"
اناظع ك عموم انعمللت فةقول: جعنلت إنةل  احللم ك ا ل اةالات خلاصلللللللللللللللك ك  ةن تالةيتت 
تجيوز أن جيعلل المله ك قل ر ةي ا لالت نو أن ةقول: االم ك ا لا لك فملا دتملا؛ فال ةا لذ 

ك انواقن انقضللللللا ي عنى أعمال ان للللللةادكت تمل  تةاطبق هذا األةع.  (44)المه ك أم ع ةا،ا"
أةا ةا عنى انقاضلللللللي ةي ت ت قال ا اتردد رمحه هللا: "انكً عمل ال ة ع   ةي أعمال انقضلللللللاك أصللللللل 

احلق ف ال ك أشةاءت أا ها: أن ةعمل اا تضماه ع، ه ةي عمل تنظعت فال ةلجاتز عمنهت تال 
عل إنةه ةي عموم ت تال ّل اا ج  ع عاهت تال ةلع ى ةا جعل إنةه ةي خصلللللللللللوا اناظعقصللللللللللل  ة  

ت تقلال (45)نةعنموا ةاله ةلا إنةله تةلا نةت إنةله"   أ ةع شقعاءك ع،ل ه عنى أهلل عمنله؛اناظع؛ تنلذنل 
انطعاشن لللي رمحه هللا: "تجيوز اسلللل ااء  از شع  اخلصلللوةات أت  از خصلللوةك رجل شعةاه تال 

 .(46)ةصر قاضةاً ك ا  ل ىن"

 

 (.1/253( ان نطك انلق ةعةك ننقاضي اإلدارد )41)

احملل م "اخلصلاا دةوان ا ظاي شوصل ه ج،ك قضلاء إدارد" ا ارلور ك   ( ة اظع نالسلل ادك حبث ان ملور أةوو اجلعشوز42)
 (.211ه )1432( نعام 51،نك انع ل انع د )

 (.4/40) ان عت ( 43)

(ت 11/123(ت رتضلللللللللللللك انطانبني )10/29(ت انذخرك )1/76(. تانظع نالسلللللللللللللل ادك: رد احمللار )10/92( ا غين )44)
 (.4/311انعتض ا عشن )

 (.16/332( احلاتد انلبر )45)

 (.13( ةعني احللام )46)
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ت  فذاً اانك االنل اء انا للللللللللليب ننوالةك: ةلون احللم انصلللللللللللادر ةي انقاضلللللللللللي ور ا للال تك 
اجةك األةع ا قضللللللي أةام سللللللا ع   المه تحيوزالسللللللةما ةن ع م تعم ه زاتز اخلصللللللاصللللللهت  

ةن   ت(47)اجل،ات انقضللا ةك ك اال امل للاشه انصلل ك انا،ا ةكت تترتتب عنةه مافك اآلار انقانونةك
 مون األصلللل ا  للللصلللحب توقف انقاضلللي عنى ا تد تالةله دتن أن ةلجاتزهات تةع  من  

فعات انرللللللللععةكت تا ادك ( ةي نظام ا عا200)تفق ا ادك   انلماح إعادك اناظع اناظام أجازفق  
انللذد ة للللللللللللللالل ه اناظع  -هو-تهللذا االزللاه ت "( ةي نظللام ا عافعللات أةللام دةوان ا ظللاي43)

ان ق،ي...؛ حب لللللللللللبان أن اإلةام ق  أتمل ة،مك انلحقق ةي االخلصلللللللللللاا ننج،ك انقضلللللللللللا ةك 
 اد األعنىت مما أ ط ابخلصلوم سلنوك انطعةق احمل د نالعرتاض عنى احللمت تأنه ك اال اسللا

أد ةي انطعةقني فإن من  ة ضللللللللل ي عنى احللم احلجك تانصلللللللللالاةك انرلللللللللععةك ا وجبك نا امه؛ 
اسللللااداً إىل أن األصلللل هو محل األالام عنى انصلللحكت تالسلللةما أن حمل من  هو عا  ع م 
تعم  انقاضلللللي زاتز اخلصلللللاصلللللهت شل ةعد األةع إىل انلق ةع تاالجل،ادت تهو ةا ال ة لللللل عي 

م ن ام ةقلضلللاهت تة  للللأنت نذن  اا ممعه اشي انقةم رمحه هللا عي عمع شي نق  احللم أت ع 
زة  شلذا. قال: ت اخلطاو رضلللي هللا عاه أنه )نقي رجالً فقال: ةا صلللاعت؟ قال: قضلللى عني 

نو مات أ  نقضللللللةت شلذا. قال: فما ةاع  تاألةع إنة ؟ قال: نو مات أردك إىل ملاو هللا 
ه صللللنى هللا عنةه تسللللنم ن عنتت تنلين أردك إىل رأةيت تانعأد سللللبحانه تتعاىل أت إىل سللللاك نبة

 .(48)ةررتك( فنم ةاق  ةا قال عني تزة "
 

( 5/ت/ 335ه تا ؤةلل  حبلم هة للك انللل قةق رقم )1424/ ( نعللام 318/3رقم )( جللاء ك الم انلل ا عك اإلدارةللك 47)
ه: "اسللللللللللقع قضلللللللللاء ان ةوان عنى أن احملامم انعاةك إما تصللللللللل  ت ناظع أد ن از مما ّلال ان ةوان شاظعه 1425نعام  

ك هذا انا از   تان صلللللللل فةه تفصلللللللنت ك هذا انا از تأخذ احللم انصلللللللةغك انا،ا ةكت فإن ان ةوان  لان ةي إعادك اناظع
ه 1422/ ( نعام  1959/1تحيلم شع م  از ان عوى ن لللللاشقك ان صلللللل فة،ا"ت تجاء أةضلللللاً ك الم ان ا عك رقم )

ه: "عل م جواز نظع انل عوى ا قلاةلك ةي ا ل عي ضللللللللللللللل  1424( نعلام 1/ت/286تا ؤةل  حبلم هة لك انلل قةق رقم )
شقك ان صلللل فة،ا ابنصللل  انرلللععي رقم ... انصلللادر ةي حملمك ا  عى عنة،ا )انبن ةك( فشطال عق  إجيار ا ال ه؛ ن لللا

تك من  اسلللللقعار ناالام شع  اةاز،ا اجةك األةع   أا  رفة ك ... تا صللللاد  عنةه شقعار ،نت انقضللللاء األعنى".
  ا قضي.

ت تاأل ع ممعه (1/52ا وقعني )تانظع ةا ممعه اشي انقةم ك إعالم  (.  1/261( ان لللنطك انلق ةعةك ننقاضلللي اإلدارد )48)
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تنفتا تلتك  ال، إال أ  التاي يههر   أ  األوىل أالّ احلت لاوع لوهتاا األمر وإ  كتا  حكتايتة 
حتمل نصتاً خاصتاً ذات مصتلحة  األحكام الصتادر  من و  تت  ق لل وولد تاتريعات

تهو ، أعهم تت ّلب على املصتتتتتتتتلحة املت يا  من إنفاذ احلكم القضتتتتتتتتائي ق صتتتتتتتتلرته املعيبة
م 8/4/1978اةث قضللللللت حملمك اناق  ا صللللللعةك  ن للللللك  تك انقضللللللاء ا قارنشه  عمول ا 

ج،ك قضلللللللللللللاء خار  ا تد تالةل،ا ةع   ةع تم احلجةك أةام اجل،ك  أبن: "احللم انصلللللللللللللادر ةي
  .(49)صاابك انوالةك ك انا از"

 . : االختصاص النلعياملطلب الثاين

 .(50)ع ع س أبنه: "صالاةك حملمك دتن ورها ننبت ك انا از"

" ي االخلصللللللللللاا اناوعي شع  االخلصللللللللللاا انوال ي ةي اةث تجوو  قق انقاضللللللللللي ةي 
توافعه؛ نللحقق نلله انقلل رك انقللانونةللك ك نظع انلل عوى تان صللللللللللللللللل فة،للات ةن اخلالف،مللا ك أن 
االخلصلللللللاا انوال ي ةلعنق ش خول ان عوى ك نطا  تالةك اجل،ك انيت ةلبع،ا انقاضللللللليت شةاما 

 ى دخول ان عوى ك نطا  اخلصللللاا احمللمك انيت ةعمل فة،ا ةلعنق االخلصللللاا اناوعي ا
 .(51)انقاضي ةي شني حمامم اجل،ك انيت ةلبع،ا"

تتظ،ع فا  ك هذا اناوز ةي االخلصللللللاا: شل لللللل،ةل أعمال انقضللللللاكت تانلة للللللر عنى اخلصللللللوم  
تمتد انعالقكت اةث توزز األعمال انقضللا ةك ا للب ا وضللوزت أت انقةمكت أت األشلللاا مما 

 (52)حيقق سععك انبت ك ا اازعات ا للن ك.

 

 (.1614( شعقم )2/853اشي عب انرب ش تن إسااد ك جاةن شةان انعنم تفضنه )

 http://www.cc.gov.eg( ة اظع انبواشك اإلنلرتتنةك حمللمك اناق  عنى انعاش : 49)

 (.1/55(ت تانظع: ا وسوعك اجلاا ةك )102( شعه نظام ا عافعات انرععةك )50)

 (.1/263انلق ةعةك ننقاضي اإلدارد )( ان نطك 51)

 (.180( االخلصاا انقضا ي )52)
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( ةا ةلعنق ابالخلصاا 35(ت )34)(ت  33ت )(31جاء ك نظام ا عافعات انرععةك ك ةادته )
د( /6مما أم  نظام انقضللللاء ك ةادته )  .(53)تزارك انع ل انيت ترللللعس عنة،اعي ننمحامم اناو 

 .(54)عنى أن ةي ة،ام اجملنت األعنى ننقضاء   ة  اخلصاصات احملامم اناوعةك تا لانةك

( 44ك قعار ةعايل ر ةت دةوان ا ظاي انرلللللللةا عب انع ة  شي حمم  اناصلللللللار رقم )أةضلللللللاً تجاء  
ك احملامم اإلدارةك االشل ا ةك تاالسل اافةك )ان تا ع   ه قواع  توزةن ان عاتى3/3/1436تاترةا  

 .(55)اإلدارةك تانلأدةبةك تاجل ا ةك تانلجارةك(

ةي اناظام شني احملامم مات اجل،ك انواا ك االخلصللاا اناوعي مما جيب نلأمة  عنةه هاا: أن ت 
تك اال صللل تر احللم ت  انعام انذد ال زوز خمان له تجيب احللم شه ك اال صلللحك ان فن شه

 انلاشعك ننج،ك انقضللا ةك انواا ك  فةجب إاانك أترا  ان عوى تة لللا ا،ا إىل احمللمك ا للصللك
مما هو ةاصلللوا ا ادك   أت أتةة  احللم ةي االسلللل ااستشع  ةضلللي ا  ك اناظاةةك نالعرتاضت 

نللك اوجللب  اظللام ا عافعللات انرللللللللللللللععةللكانال حللك انلا ةللذةللك ن( ةي 78/1) قعار ةعللايل تزةع تا علل  
إما ر فعللت انقضللللللللللللللةللك حمللمللكت ترأت أمللا ور : "ه12/2/1439( تاترةا 421انعلل ل رقم )

ما رأت ع م اخلصللللللاصلللللل،ا اناوعي شاظع خملصللللللك فةلون نظعها تفقاً نااوال انلانةك: ... و/إ
انقضللللللةك تأما ةي اخلصللللللاا حملمك أخعى فلحلم شع م االخلصللللللاات فإما امل للللللب احللم 
انقطعةك اضلي ا  ك دتن تق   اعرتاضت أت أتةة ه ةي حملمك االسلل ااس فلحةن،ا إىل احمللمك 

 

   https://www.boe.gov.sa ( نظام ا عافعات انرععةك عنى ا وقن انع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء:53)

   https://www.boe.gov.sa ( نظام انقضاء عنى ا وقن انع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء:54)

ال ان عاتى إىل ان تا ع تفقاً 6/1ااداً إىل ا ادك )( اسلللللللللللل55) ( ةي نظام ا عافعات أةام دةوان ا ظاي انيت تقضلللللللللللي أبن   
ت تمن  قبل سلللللنا ان تا ع اجل ا ةك تانلجارةك ةي دةوان ا ظاي عنى ةا نقواع  ة صللللل رها ر ةت ،نت انقضلللللاء اإلدارد

 سةأي ت صةنه ك ا بحث انعاشن. 
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مل للللاو احللم انيت تعاها خملصللللكت تإما رأت األخرك ع م اخلصللللاصلللل،ا فلحلم شذن ت تشع  ا 
 .(56)"انقطعةك ةعفن ننمحلمك انعنةا ان صل فةه تةا تقعره ةلون ةن ةاً 

داخل اجل،ك انقضلللللللللا ةك ا للن ك ةا شني احملامم   االخلصلللللللللاا اناوعي تةقلصلللللللللع تطبةق أالام
أةام احمللمك انعاةك   ك اال تق م ا  عي ش عواهانواا كت فة حلم شع م االخلصلللللللاا اناوعي 

أت تقل م ننمحلملك اجل ا ةلك تهي ةي تهي ةي اخلصللللللللللللللاا حململك األاوال انرلللللللللللللللصللللللللللللللةلكت 
أت تقللل م ننللل تا ع االشلللل ا ةلللك ك احمللللامم اإلدارةلللك تهي ةي   ت(57)اخلصللللللللللللللللاا احمللملللك انعلللاةلللك

 تأ ع من  ةظ،ع ك األةور انلانةك: ت(58)اخلصاا دتا ع االسل ااس اإلدارةك

 .انقضا ةك ألالاماك ةي قبةل ( تلون اإلاان1)

 أةام حملمك االسل ااس.  االعرتاض عنةه جواز ( 2)

 . ة لل ى شل تةاه ك حمضع اجلن كال ( 3)

 .شذن ت تإص ار الم شع م االخلصاا إشالغ اخلصوم تجوو ( 4)

ت ةا ي ت فن هي تجوو ان صللللللل ك ان عوى ةي احمللمك األخعى مم الً ابن ا عك انقضللللللا ةك(  5)
  .األخعى شع م اخلصاص،ا

 

 https://www.moj.gov.saة اظع قعار ةعايل تزةع انع ل شلع ةل ا ادك عنى راش  ةوقن تزارك انع ل:  (56)

ه انصللللللللللللللادر ةي تمةل تزارك 1/9/1437( شلارةا  6340/ت/13تجاء انلأمة  عنى من  ك انلعمةم انقضللللللللللللللا ي رقم )
 انع ل ننر ون انقضا ةك ا لنف.

( 34301627هلللللللل ا ص    ةي حملمك االسل ااس شعقم )21/8/1434( تاترةا  3430162( ةاظع احللم رقم )57)
 (.28/82هل انصادرك عي تزارك انع ل )1434هل. ،موعك األالام انقضا ةك نعام 21/8/1434تاترةا 

هل 1431( نعام  12/د/إ/169( مما ك قضلللللللااي انلظنمات ةي قعارات ااة ك انصلللللللحةك انرلللللللععةكت ةاظع الم رقم )58)
هللللللل. ،موعك األالام تا بادئ اإلدارةك نعام 1431( نعام  4/إح/881السل ااس ابحللم رقم )تا ؤة  حبلم حملمك ا

 (.1/66هل )1431
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 ل للللللللللللب ةواعة  ان عوى ك اال ا شللللللللللللرتط اا ة د ةعةاك ةي انلق م األتل ننمحلمكت (  6)
 تةلون نه أت ره عنى قبواا شلاًل.

لم شع م االخلصللللللللللللاا اناوعي شني ان تا ع داخل اجل،ك انقضللللللللللللا ةك انواا ك ك احمللمك   تال حي 
تهي ةي اخلصلللللللللللللللاا انل تا ع  إلال ى انل تا ع ان ععةلكمملا نو أاةنلت انل عوى   ت(59)انواال ك
 تاب للان لك نقواعل  توزةن انل علاتى  ت(60)أت انعلتت  ةي حململك تاال ك ك ج،لك تاال ك  ان ال ةلك

ال إنة،ا فإما ال ت صلللل  ر الماً  اخلصللللاا ان ا عك احملإما مت ت إاانك قضللللةك نة للللت داخنك كف
ةل انقضللللللللةك  ي نه  شع م االخلصللللللللاا انا ت تت للللللللمى هذه (61)اق انلصلللللللل د ااوعيت تإاا   

 

(: "ال صللحك ننقضللاء 1/266( ةقول ةعايل انرللةا ان ملور تنة  انصللمعاين ك ان للنطك انلق ةعةك ننقاضللي اإلدارد )59)
ً مللان نوز انلل عللاتى انيت االخلصلللللللللللللللاا اناوعي  لللان للك قواعلل  توزةن انلل عللاتى شني دتا شعلل م  ع احمللمللك انواالل ك أاي 

 تاظعها".

ه ا لعنق شاظلللام توزةن انللل اخني ننللل علللاتى 1432( تاترةا 242ا ظلللاي رقم ) ( جلللاء ك قعار ةعلللايل ر ةت دةوان60)
( ان تا ع اإلدارةك: ... أ/تلوىل ان تا ع اإلدارةك ا رلللنك ةي قاض تاا  ان صللل ك 1تاخلصللاصللات ان تا ع اناوعةك: "

ك تانع لللللللللعةك ... و/ تلوىل ان عاتى ا اصللللللللوا عنة،ا ك ان قعتني )أ( ت )ز(ت تمذا ان عاتى ا لعنقك ابخل ةك ا  نة
ان تا ع اإلدارةك ا رللنك ةي  ال ك قضلاك فأم ع ان صلل ك ان عاتى ا اصلوا عنة،ا ك ان قعات )و( ت ) ( ت )د( 

( ان تا ع اجل ا ةك: ... أ/تلوىل ان تا ع اجل ا ةك ا رللللللنك ةي قاض تاا  ان صلللللل ك دعاتى ت تةع رخال 2ت )ت( ...  
( 40( ت )39تجوازات ان ل ع أت سلجالها تاسللعمااات تان عاتى انااشل ك عي تطبةق ا واد )  اإلقاةك تانقةادك تان لر

( ةي نظام األسللنحك تانذخا ع ... و/ تلوىل ان تا ع اجل ا ةك ا رلللنك ةي 50( تةا ةلعنق هبا ةي نال ا ادك )41ت )
( ان تا ع انلجارةك:... أ/تلوىل 3   للصك ...تعفن ةي اجل،ك ا ال ك قضاك فأم ع ان صل ك  ةن ان عاتى اجل ا ةك انيت  

ان تا ع انلجارةك ا رلللنك ةي قاض تاا  ان صللل ك ان عاتى انيت ال ت ة  انطنبات األصللنةك فة،ا عي ة ك أنف رايلت 
ةا ي تلي شني شلللللللعماء أت ك تمانك زارةك أت عق  ةقاتنك إنرلللللللاء ةبان. و/تلوىل ان تا ع انلجارةك ا رللللللللنك ةي  ال ك 

 .ضاك فأم ع ان صل ك  ةن ان عاتى انلجارةك تا  نةك تان عاتى انااش ك عي تطبةق نظام انرعمات..."ق

ك نظام ا عافعات انرلللععةك عنى احملامم ال ان تا عت مما   ان صلللل ان اين ةي انباو ان ايناقلصلللار أالام  ( ةؤم  من   61)
ز ا لعنقك ابناظام انعام إاا ةلعنق ابحملامم ال ان تا ع. جاء أن أ ع خمان ك قواع  االخلصللللاا اناوعي ابعلباره ةي ان فو 

إما /1راشعللاً: ه ا لعنق شقواعلل  توزةن انلل عللاتى: "3/3/1436( تاترةا 44ك قعار ةعللايل ر ةت دةوان ا ظللاي رقم )
تاألالام   رأت دا عك ع م صللحك توزةن دعوى عنة،ات أعاد،ا شقعار ة للبب ة  بت احضللع اجلن للك إىل إدارك ان عاتى

خالل عرللللللعك أايم عمل ةي اترةا ترتدها إنة،ات أت انةوم انلايل عنى األم ع إما تضللللللمات قنباً عاجاًلت أت مانت مما 
تنل م ان ا عك انيت /2جيب نظعه عنى تجه ان للللللللععك. تإما ةضللللللللت ا  ك ا ذمورك دتن انقةام شذن  ال جيوز اا إعاد،ا.  
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 ع إاللا هو توزةن اإلاللانللك: إاللانللك داخنةلللك أت تاظةمةلللك أت إدارةللكت إم اقةقلللك انلوزةن شني انلل تا
تأ ع من  ةظ،ع ك األةور   تال ةعقى ألن ةلون نلل دا عك اخلصلللاا خاا هبات  ت(62)تاظةمي
 انلانةك:  

 ( تلون اإلاانك ةي قبةل أعمال اإلدارك انقضا ةك.1)

 كت تال مت ل عمالً قضا ةاً. ةاا اج ال ةلون ( 2)

 .ابنا بك ألقعاس ان عوى عنة،ا انطعي( ال ة قبل 3)

 ( ال ة لا   انقاضي تالةله فص ارها. 4)

 خاا خبالس من . ( جيوز سحب،ا تإنغاؤهات إال إما ترد نال  5)

 نلصوم.ن تن إشالغ تنو ش( ة لل ى شل تةاه ك حمضع اجلن ك 6)

 (63).ان عوى ان صل كاحملال إنة،ا عنى ان ا عك ( 7)

 

  صل فة،ا تنو مان توزةع،ا خمان اً اذه انقواع ".ةعاد توزةن ان عوى عنة،ا شاظعها تان

 121تهو ا  لللللقع عنةه ك انقضللللاء ا قارنت مما ك قضللللاء احمللمك اإلدارةك انعنةا اصللللعت فق  ترد ك انطعي رقم )  (62)
م(: "،نت ان تنك ةضم حملمك تاا ك ننقضاء اإلدارد ... تص ر أالاة،ا 23/3/1999 ت ك جن ك    41ن اك  

احملامم تنةت ع م االخلصلللاا شني ان تا ع انذد   ةي دتا ع إقنةمةك أت نوعةك ... ان فن شع م االخلصلللاا ةلون شني
ال ّع  عي مونه نوعاً ةي انلاظةم ان اخني ننمحلمكت تال ةرتتب عنى خمان له اعلبار احللم صللللللللادراً ةي حملمك ور 

م(: "مانت 5/1/1978 ت ك اجلن للك   44ن للاك    967خملصللك". تالمت حملمك اناق  ا صللعةك ك انطعي رقم )
رت احللم ك قنب رد انقاضللي ق  اخلصللت شاوز ةعني ةي انقضللااي مما ة خل ك انلاظةم ان اخني ان ا عك انيت أصلل 

نلل حملمكت فإن من  ال ةلعنق ابالخلصلللاا اناوعي ننمحاممت تتلون هذه ان ا عك ابعلبارها إا ى دتا ع احمللمك 
: عنى انعاش   ا صللللللللللللللعد انللل تنلللكةوقن ،نت  ة اظعاالشلللل ا ةلللك خملصللللللللللللللللك نوعةلللًا ابن صللللللللللللللللل اشلللل ا ةلللًا ك قنلللب انعد". 

http://www.ecs.eg 

تهو ا عمول (.  173ت شللعه نظام ا عافعات أةام دةوان ا ظاي )(830دك: أصللول تقواع  ا عافعات )( ة اظع نالسللل ا63)
 ت ك  45ن لللاك    593ت مما ترد ك الم حملم اناق  ا صلللعةك ك انطعي رقم )ا صلللعدشه شرللللل عام ك انقضلللاء  

م( اةث جاء فةه: "توزةن انعمل عنى دتا ع احمللمك االشل ا ةك ة للللللللللللأنك تاظةمةكت تنةت ةي 30/4/1979جن للللللللللللك  
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 ما يلي: على صدور حكم وضائي من و  املخت  نلعياً  ويفتب

مما فإنه  داخل اجل،ك انقضلللللا ةك انواا ك:  ا للن ك شني احملامم ك اال صللللل تر الم قضلللللا ي 
 فذاًت السللللةما ةن ع م تعم  انقاضللللي ةلون احللم انصللللادر  (64)قةل ك االخلصللللاا انوال ي

زاتز اخلصللللاصللللهت تحيوز المه اجةك األةع ا قضللللي أةام سللللا ع اجل،ات انقضللللا ةك ك اال 
انقانونةكت ةن مون األصللللللل ا  لللللللصللللللحب امل للللللاشه انصلللللل ك انا،ا ةكت تترتتب عنةه مافك اآلار  

اناظلام انلملاح تةن منل  فقل  أجلاز  توقف انقلاضللللللللللللللي عنى ال تد تالةلله دتن أن ةلجلاتزهلات
( 43( ةي نظام ا عافعات انرععةكت تا ادك )200ا ادك )تفق ةا هو ةاصوا ك  إعادك اناظع

ر ةي ان ق،لاء ةي جواز ةي نظلام ا عافعلات أةلام دةوان ا ظلايت تةؤمل  منل  "ةلا مهلب إنةله م 
أن ةع،  اإلةام ألم ع ةي قاٍض ك شن  تاا  ابناوز ن  للله ةي ا اازعاتت ةن أن انقاضلللي ك 

 .(65)اعلبارهم ا اشك اجل،ك انقضا ةك ك انوقت احلاضع"

وهتاا األمر وإ  كتا  حكتايتة للاوع احلتال، إال أ  التاي يههر   أ  األوىل أالّ تنفتا تلتك 
من و  تت  ق لل وولد تاتريعات حتمل نصتاً خاصتاً ذات مصتلحة األحكام الصتادر   

 .أعهم تت ّلب على املصلحة املت يا  من إنفاذ احلكم القضائي ق صلرته املعيبة

تفقاً نقواع  توزةن ان عاتى داخل  -نوعةاً -تك اال صلللللللل تر الم قضللللللللا ي ةي ور خملال  
ت تحيوز اجةك األةع ا قضلللللي أةام سلللللا ع اجل،ات انقضلللللا ةك فإنه ةلون  فذاً احمللمك انواا ك:  

جاء تمما ةؤم  من  ةا  ك اال امل لللللللاشه انصللللللل ك انا،ا ةكت تترتتب عنةه مافك اآلار انقانونةكت  
 

قم شللللللللللأن من  انلوزةن أن ّنق نوعاً ةي اخلصللللللللللاا تا عد شه دا عك دتن دا عك أخعى". تشاحو من  صلللللللللل ر انطعي ر 
م(. 14/5/1989 ت جلن لك   54ن لاك    1916تالم رقم )م(ت  13/12/1962 ت ك جن لك   27ن لاك    289)

 http://www.cc.gov.egة اظع انبواشك اإلنلرتتنةك حمللمك اناق  عنى انعاش : 

هت 1425( نعللام 5/ت/335ه تا ؤةل  حبلم هة للك انللل قةق رقم )1424/ ( نعللام  318/3( ممللا ك احللم رقم )64)
ان للللللللللللللاشق   ته1424( نعلام  1/ت/286نلل قةق رقم )ه تا ؤة  حبلم هة لك ا1422/ ( نعلام  1959/1تالم رقم )

 (.46ك احلاشةك رقم )ا ممعمه

 (.1/268( ان نطك انلق ةعةك ننقاضي اإلدارد )65)
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ان عاتى فجياو ةضي ان ا عك انقضا ةك   نتوزةقعار ةعايل ر ةت دةوان ا ظاي ا لعنق شقواع   ك
تان صللللل فة،ا ك اال أتخعها عي إعاد،ا )ك اال اصللللول خمان ك ك انلوزةن(  شاظع ان عوى 

  (66)إلدارك ان عاتى تاألالام.

 . : االختصاص املكايناملطلب الثالث

ت تاالل ٍ  حمللامم نوزٍ ،موعللك انقواعلل  انيت تعني  احمللمللك ا للصلللللللللللللللك ةي شني :  لي تععة لله أبنلله
 .(67)ةوزعك ك ا  ن تانبن ان نناظع ك قضااي ةعةاك

 .(68)"توزةن انعمل شني احملامم عنى أساح جغعاك: "أبنه تع ع س

أبن منلل  انللذد أ نة  ابحمللمللك نظع ا اللازعللات ك حمةطللهت  تهو ةلعنق ابألسللللللللللللللللاح اإلقنةمي
نةلا ز اقلله ةاللهت تاألصلللللللللللللللل  إىل ةوقالله؛مم ا لل عي ة للللللللللللللعى إىل ا لل عى عنةلله ك أقعو احملللا 

إال ةا اسلل ااه اناظام ةعاعةاً شع  انظعتس انيت زة    شعاءك مةله ا  ة بت خالفها  للصلحب 
 .(69)تن  انقواع  زاتز

ب قاضلللللةني أت أم عت مل قاض ة قال اخلعشلللللي رمحه هللا: "جيوز نإلةام األعظم أن  للللللقل ة اصللللل 
ن لام المله عنى ورهت أت ملل تاال  شالااةلك ةي ا منللكت إامنللك حيلم فة،لات أد: ال ةلوقف 

 .(70)"...حيلم ك تن  اناااةك

 

عنة،ا شاظعها تان صلللل "...تنل م ان ا عك انيت ةعاد توزةن ان عوى    ه:3/3/1436( تاترةا  44( جاء ك انقعار رقم )66)
ه 1432( نعللام 242فة،للا تنو مللان توزةع،للا خمللان للاً اللذه انقواعلل "ت تشاحوه جللاء ك قعار ةعللايل ر ةت انلل ةوان رقم )

 ه تا لعنق شقواع  توزةن ان عاتى.1432( نعام 3تانقعار رقم )

 (.302( االخلصاا انقضا ي )67)

 (.136شعه نظام ا عافعات )( 68)

 عأك ن عاتى ا لعنقك ابن ةي قواع  االخلصلللاا ا لاينسلللل ااء  اال( ةي نظام ا عافعات انرلللععةك  39( جاء ك ا ادك )69)
 ت تان ايركت تانعضلت تان عاتى انااش ك عي اوادث ان ر.تاحلضانك ت  ا ل ان تجةكت تةا ةلعنق ابانا قكقانبك 

 (.7/144( شعه خملصع خنةل )70)
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تقال ا اتردد رمحه هللا: "تجيوز أن ةلون انقاضللللللللللللللي عام اناظع خاا انعملت فة قن   اناظع ك 
ةن أالللاةلله ك اجلللانللب انللذد  ةن األالللام ك أالل  جللانيب انبنلل  أت ك حمنللك ةاللهت فةا للذ  

ةاللت نللهت تةاظع فةلله شني سللللللللللللللللاماةلله تشني انطللار ني إنةلله؛ ألن انطللارئ إنةلله ك انيت ع  قنلل  ه تاحملنلل  
مان لللللللللللامي فةهت إال أن ةقلصلللللللللللع شه عنى اناظع شني سلللللللللللاماةه دتن انغعةبني تانطار ني إنةه فال 

 .(71)ةلع اهم"

ك ةلان  -ةعين انلونةك عنى انقضللاء-صللحل،ا  قال أشو ةعنى رمحه هللا: "تق  نال أمح  عنى ت 
 . (72)خمصوا ... تك قعةك ة عدك"

ةلللا ةلعنق  للل ةللل  إىل اجملنت األعنى ننقضللللللللللللللللاء ت،نت انقضللللللللللللللللاء اإلدارد تقللل  أ ط ا اظم 
 .(73)الخلصاصات ا لانةك ننمحامماب

انلة للللر عنى انااح؛ ا  ال تااام ةرللللقك ان لللل ع  ك  تتظ،ع فا  ك هذا اناوز ةي االخلصللللاا
تانيت قل  ت ةن ةلا ةرتتلب عنى منل  ةي تللانةف ن قلات انل عوىت خعآلتاالنلقلال ةي ةللان 

ننعللبء عنى  اً ؤدد إىل تعك ا لل عي دعواه تانل،للاتن ك اسلللللللللللللللة للاء اقللهت ممللا أن فةلله ا ة لل ت
 (74)انقضاك؛ نظعاً نل عك ا لقاضني تتاوز ةآخذ انا از.

"ةلون االخلصلللللاا ننمحلمك انيت ةقن ك (:  36جاء ك نظام ا عافعات انرلللللععةك ك ةادته )
نطا  اخلصللللللللاصلللللللل،ا ةلان إقاةك ا  عى عنةهت فإن ي ةلي نه ةلان إقاةك ك ا منلك فةلون 

تجاء ك ت  (75)"االخلصللللللللاا ننمحلمك انيت ةقن ك نطا  اخلصللللللللاصلللللللل،ا ةلان إقاةك ا  عي

 

 (.123انةك )( األالام ان نط71)

 (.68( األالام ان نطانةك )72)

 ( ةي نظام دةوان ا ظاي.5/د( ةي نظام انقضاءت تا ادك )6( مما ك ا ادك )73)

  .(37ت تاازز االخلصاا انوال ي ك انقضاء ان عودد )(296( انظع نالسل ادك: االخلصاا انقضا ي )74)

  https://www.boe.gov.sa انع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء:( نظام ا عافعات انرلللللللللععةك عنى ا وقن  75)
تان عاتى انااشلللللللل ك عي ا لعنقك ش عاتى انا قكت تدعاتى احلضللللللللانك تا  للللللللا ل ان تجةكت  ان عاتى  تة للللللللل ىن ةي من   
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ةلون االخلصلللللللللللللاا ا لاين ننمحلمك انيت (: "2ةوان ا ظاي ك ةادته )نظام ا عافعات أةام د
ةقن ك دا عك اخلصاص،ا ةقع ا  عى عنةهت أت ةقع فعز اجل،ك ا  عى عنة،ا إن مانت ان عوى 

 (77).(76)"ةلعنقك شذن  ان عزت أت ةقع عمل ا وظف ك ان عوى انلأدةبةك

تانعقاد االخلصللاا   ك اال ان فن شه  ّلال شهتةرتتب عنى من : ع م ن ام المه فةما ال 
م إقعاراً تعنى ةي ةللل فن شللله أن ةقللل    ت(78)اخلصللللللللللللللوةلللكةللللان ننمحلملللك انيت ةقن ك نطلللاق،لللا 

شل ق  تصللللللللل ر   ت(79)ننمحلمك شلح ة  ةلان إقاةلهت تتق   عاوانه انوقين ك ةنف انقضلللللللللةك

 

 ( ةي مات اناظام.39ت تهي ا اصوا عنة،ا ك ا ادك )اوادث ان ر

 ا للللللظلللللللاي عللللللنللللللى ا للللللوقللللللن انللللللع للللللي اللللللةلللللل لللللللك اخلللللللرباء اللللللجللللللنللللللت انللللللوزراء:( نللللللظلللللللام ا للللللعافللللللعلللللللات أةلللللللام دةللللللوان 76)
https://www.boe.gov.sa   

ك ان عوى ا عفوعك ضلللللل  تزارك )ور ةارللللللور(    ه1437/ ( نعام  11759/1ارةك رقم )( جاء ك الم ان ا عك اإلد77)
ا  عي ةا نصلللللللللله: "تاةث ك انعقار انذد اسلللللللللللأجعته ةي     ع انباقيات انطبةك ابنقوات ا  للللللللللنحك حباخل ة-ان فاز

 تهل 22/1/1435( تاترةا  3( ةي نظام ا عافعات أةام دةوان ا ظاي انصادر اب عسوم ا نلي رقم )م/2نصت ا ادك )
أت ةقع فعز اجل،ك   تدا عك اخلصلللللاصللللل،ا ةقع ا  عى عنةه  ةلون االخلصلللللاا ا لاين ننمحلمك انيت ةقن ك)عنى أنه  

تىل ةي ا ادك تق  نصللللللللت انال حك انلا ةذةك ك ان قعك األ  (....  تعنقك شذن  ان عزت ان عوى ةلا  عى عنة،ا إن مان
ان عوى   ال تلون احمللمك انيت ةقن ك دا عك اخلصلاصل،ا ةقع ا  عى عنةه خملصلك ةلانةاً إما تعنقت)ان انةك عنى أنه:  

ت انوالةلك ا للانةلك ننمحلملك ت تالا أن دعوى ا ل عي تلعنق شعقلار ضللللللللللللللل  ج،لك داخنلك  ل (ش عز اجل،لك ا ل عى عنة،لا
ابن ةامت تاةث إن انغاةك ةي من  ت للللللللللل،ةل إجعاءات انلقاضللللللللللليت فإنه ةن م ةي من  نظع ان عوى ةي قبل اإلدارةك  

 احمللمك اإلدارةك ابن ةامت األةع انذد تال،ي ةعه ان ا عك إىل ع م اخلصاص،ا ةلانةاً شاظع ان عوى".

"أ ع ا  د اناظاةةك عنى ان عاتى ا قاةك ك ا اعق ك ك دةوان ا ظاي    عملان( فا  ك: جاء ضللللللللمي توصللللللللةات ترشللللللللك  78)
تا عممك عنى أصللللللللللحاو ان ضللللللللللةنك انقضللللللللللاك ترؤسللللللللللاء احملامم شلارةا   حمامم ان ةوان ور ا للصللللللللللك ةلانةاً شاظعها"

صلللللك ةلانةاً قطن ا واعة  ا قعرك نقبول ان عوى. /ةرتتب عنى رفن ان عوى أةام حملمك ور خمل1"  :ه26/8/1437
/انلأمة  عنى اناظع ك ا  ا ل األتنةك ا لعنقك ابالخلصاا تشعتط قبول ان عوى شص ك أتنةك قبقاً  ا نصت عنةه 2

 دةوان ا ظاي". انال حك انلا ةذةك ناظام ا عافعات أةام 

ضللللافك نال حك انلا ةذةك  75/6نصللللت ا ادك )(  79)
 
ناظام ا عافعات انرللللععةك انصللللادرك اوجب قعار ةعايل تزةع انع ل ( ا 

ه: "إما د قن شع م االخلصلللللللللاا ا لاين ننمحلمك 12/2/1439( تاترةا  421د.تنة  شي حمم  انصلللللللللمعاين رقم )
ا عفوز أةلاة،لا انل عوى؛ فعنة،لا أن أتخلذ ممي دفن شعل م االخلصلللللللللللللللاا ا للاين إقعاراً شلحل ةل  ةللان إقلاةللهت تتقل   
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اق  م احمللوم عنةه شطنب اسللللللللللللل ااس احللم فة  ان ا عك انقضللللللللللللا ةك الم،ا ك ن از ةا   ةلق   
ك ان عاتى   نلي ك اال انعضلللللللللللللا شني أقعاس انا از  ت(80)تحيلم شع م االخلصلللللللللللللاا ا لاين

ك اال ت أت تهو ةا ة للمى شللللللللللللللللل"اخلضللوز االخلةارد" أت "انرللعط ا انح نالخلصللاا"  ا  نةك
 ت إنةه تةاعق  االخلصلللللللللللللاا نااظع لن ان عوى فإنه ال ة  و  إىل ةوضلللللللللللللوزع م ان فن شه تانون

صوم جينب االخلصاا ات ا  اخلفت  اق خاا ابخلصوم جيوز ام انلاازل عاه  وضوز؛ نلونها 
(: "إما اضلللع ا  عي تا  عى 47)  نظام ا عافعات انرلللععةك ك ةادتهجاء ك   .نلاه ال ة لللنبه

عنةه أةام احمللمك ةي تنقاء ن  للللللللة،ما تنو مانت ان عوى خار  اخلصللللللللاصلللللللل،ا ا لاين تقنبا 
ت  از خصلوةل،ما فل لمن احمللمك ان عوى ك احلال إن أةلي تإال ا دت اا جن لك أخعى"

ن فن شبطالن صللحة ك ان عوى أت شع م االخلصللاا ( ةي مات اناظام: "ا75تجاء ك ا ادك )
تإال سللللق  أت دفن شع م انقبولت ... جيب إش اؤه قبل أد قنب أت دفاز ك ان عوىت   ا لاين

 .(81)احلق فةما ي ةب  ةا،ا"

 

اللللظللللع انللللقللللعار عللللنللللى راشلللل  ةللللوقللللن تزارك انللللعللللللل ل:عللللاللللوانللللللله انللللوقللللينت تتللللعفللللق منللللللل  اللللنللللف انللللقضللللللللللللللللللةلللللللك".    ةلللل 
https://www.moj.gov.sa 

( نعلام 8/د/تج/ 55رقم )  لم انصلللللللللللللللادر ةي انلل ا عك انلجللارةللكاحل( تهللذا ك اللال احللم انغةللاهللات ممللا اصلللللللللللللللل ك 80)
ه تانذد المت فةه وةاشةاً عنى ا  عى عنةه 1428( نعام  3/ت/286ه تا ؤة  حبلم هة ك انل قةق شعقم )1428

فلقل م شال حلك اعرتاضللللللللللللللةلك تممع أبن ةقع انرللللللللللللللعملك ا ل عى عنة،لا ك ةل ةالك أخعىت فحلملت انل ا عك فنغلاء الم،لا 
ه 1428ظع انا از. ،موعلللك األاللللام تا بلللادئ انلجلللارةلللك نعلللام انغةلللاهللات تاحللم شعللل م االخلصلللللللللللللللللاا ا للللاين شا

(1/148.) 

   https://www.boe.gov.sa عنى ا وقن انع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء:  انرلللللللللععةكنظام ا عافعات    (81)
ننمحلمك انيت   لصللااعنة،م ةلون االخ ىاناظام: "إما تع د ا  ع  تما  ك(  36/3عتنك ةا جاء ك ا ادك )تةؤم  هذا ا 

ةقن ك نطا  اخلصلللللللللاصللللللللل،ا ةلان إقاةك األم عةكت تك اال انل لللللللللاتد ةلون ا  عي ابخلةار ك إقاةك ان عوى أةام أد 
 حملمك ةقن ك نطا  اخلصاص،ا ةلان إقاةك أا هم".
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قلال اشي فعاون رمحله هللا: "انعجلل ةي أهلل ا ل ةالك ةلون نله دار اللك فةل عة،لا رجلل ةي أهلل 
ابةب: قال اشي ا اجرللللللون إاا تلون خصللللللوةل،ا اةث ان ار تانرلللللليء ا  عى ةلك قال اشي 

 .(82)فةه"

تلون ةلعنقك ابناظام انعام  -أد: ا لاين-"قاع ك االخلصللللاا  تأةا ك انقضللللاء اإلدارد فإن  
إما مانت ةقعرك نلحقةق ةصلللنحك عاةكت تهي: ا لللي سلللر انقضلللاء ت قةق اا س ةاهت شةاما 

ظلام انعلام إما ملانلت ةقعرك نععلاةلك ةصللللللللللللللنحلك خلاصللللللللللللللك ألال  انطعفني أت تلون ور ةلعنقلك ابنا
انلوجه انذد ةعاه  ٌن ةي أصللللللللحاو ان ضللللللللةنك قضللللللللاك   وهاا ما يؤكد.  (83) صللللللللنحل،ما ةعاً"

احملامم اإلدارةك  عل االخلصللاا ا لاين ةي اناظام انعام؛ ابعلبار أن ة لللا ات ان عوى تةا 
اإلدارةك ا للصلللللللك اب اازعكت فال ةصلللللللح زاتزهت تتظ،ع  عك من :  عز اجل،ك  ش ةلعنقكةلعنق هبا  

فةملا نو ات ق قعفلا انا از عنى خملان لك قواعل  االخلصلللللللللللللللاا ا للاين فلإن ات لاق،م ال حملل نله تال 
ت لي أتصللللللللةل من  ترد ه نقول انقعاك رمحه هللا اةث ةقول: "إما تقعر هذا انق للللللللم ت  عربك شه

الةك فةنحق شه انقضلللللللللللللاء ةي انقاضلللللللللللللي شغر عنمه فإنه ال تلااتنه انذد ال ةا ذ نع م تااتل انو 
انوالةك؛ ألن صللحك انلصللعس إاا ة للل اد ةي عق  انوالةك تعق  انوالةك إاا ةلااتل ةاصللباً ةعةااً 

تهلذا انلوجله نله اظله ةي اناظع ت  (84)تشنل اً ةعةالاً فللان ةع تاًل عملا عل اه ال ةا لذ فةله المله"
 . (85)ك أالام احمللمك اإلدارةك انعنةا  م،ورةك ةصعك انقضاء ا قارن مما 

 مطالب:  ثالثةو  متهيد ق الفقه والنهام، وفيه مه احكأو ، التنازيف ق االختصاص  :الثالث  املبحث

اني ا ة ،م عي  "انلاازز ك االخلصلللللللللاا انقضلللللللللا ي"تطع   ان ق،اء رمح،م هللا إىل ة لللللللللأنك 
ت قال د انقضللللللاك ك ا صللللللع انواا ت تعا  مالة،م عنى ةلان إقاةك ان عوىة للللللأنك جواز تع   

 

  (.1/94( تبصعك احللام )82)

 .(3( ااشةك رقم )1/271ان نطك انلق ةعةك ننقاضي اإلدارد )( 83)

 (4/40ان عت  )( 84)

 http://www.ecs.eg( ت اظع األالام ك ةوقن ،نت ان تنك ا صعد عنى انعاش : 85)
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انرلللللرازد رمحه هللا: "تال جيوز أن ةقضللللليت تال ة ويلت تال ة لللللمن انبةاكت تال ةلاتب قاضلللللةاً ك 
ور  ةك نه كالم ك ور عمنهت فإن فعل شللللة اً ةي من  ك ور عمنه ي ةعل   شه؛ ألنه ال تال

 .(86)الم انععةك"عمنهت فلأن المه فةما ممع ه 

تةن تجود  ال ة لصلللللور االنل اء انا للللليب ننوالةك انقضلللللا ةك إال ك ظل اناظام انقضلللللا ي ا  دت تت 
انع ة  ةي اجل،ات انيت ظ،عت عنى شللللل جلان تاا قاشن قضلللا ي نن صلللل ك قضلللااي حم دك 

انلاظةم ا علم  ك ا منلكت تهو ااصل ك  ت تهذا هو(87)تفق االخلصاا اخلاا ا ماوه اا
تالةك انقضلللاء ك ان تنك تةصلللعت "تتع د اجل،ات ا اوط هبا    تإةطانةا تتعمةا دتل أخعى م عن لللا

ال ةقوم عنى أسللاح  قةق عاصللع اصللال انقضللاء فح للب؛ إم  لي انوفاء شذن  عي قعةق 
اا ةقوم عنى اعلبارات أخعى ة لللم ك إنرللاء حمامم ةللصللصللك داخل انقضللاء انعام ن  للهت تإ

ةي قبةعك اخلصلللللللاا انقضلللللللاء اإلدارد تارتباقه ابإلدارك انعاةنكت تإااقله انلاةك ا للللللللن ةات 
 .(88)ا ي اإلداركت تهي اعلبارات تلطنب،ا قبةعك انقانون انذد جيعد تطبةقه عنى ا اازعات"

 تعريف التنازيف ق االختصاص. :املطلب األول

"االخلالس شني اخلصللللوم عا  تع د انقضللللاك فةمي ت عفن   انلاازز ك االخلصللللاا أبنه:مما عع س 
 .(89)إنةه ان عوى ةا،م؛ نة صل فة،ا"

 

 (.3/380( ا ،ذو )86)

( ةي تن  اننجان: اننجان ا صلللللعفةكت اننجان انلأةةاةكت جلان ان صلللللل ك ةاازعات األترا  ا انةكت اننجان اجلمعمةكت 87)
تةا   (51)  اننجان اإلدارةك انيت ت اتل أعمااًل قضللا ةك تشللبه قضللا ةك ك ا منلك  ة اظع نالسللل ادك: قضللاء انظل  تورها.
 .شع ها

(ت تاازز االخلصلاا انوال ي 122(ت تانظع: االخلصلاا انقضلا ي )1/249( ان لنطك انلق ةعةك ننقاضلي اإلدارد )88)
 (.21ك انقضاء ان عودد )

 (.405( االخلصاا انقضا ي )89)
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تإصللللل ار   تاخلالس شني حململني ابنللن ي عي ان عوى أت ابناظع فة،ا  مما  لي تععة ه أبنه:
 .(90)اقلضى من   قضا ي الم

  االختصاص.أنلايف تنازيف : املطلب الثاين

 إةا أن ةلون: ال ّنو تت افعه االخلصاا تاازز

 تدتن األخعى اخلصاص،ا ا طنق شاظع انا ازمل ج،ك قضا ةك    ت  عيأن تهو    ،تنازيف إجيايب  /أ
روم إةا صلللللعااًك شعفضللللل،ا ان فن شع م االخلصلللللاات تإةا ضلللللمااً ابسللللللمعارها ك نظع ان عوى 

ان فن شع م االخلصللللللللاات معفن ا  عي دعواه أةام احمللمك اإلدارةك ضلللللللل  تزارك انصللللللللحك شغةك 
فاك اشالهت تما،ا تعفن أةام ااة ك عي األخطاء انيت صل رت ةا،م تعتب عنة،ا ت  إن اة،م شلعوةضله

 انرععةك.انصحةك 

 : بيانه

إن ام اجل،للك ا لل عى عنة،للا )تزارك انصللللللللللللللحللك(  عي دعواه أةللام احمللمللك اإلدارةللك ةطللانبللاً رفن ا لل 
الم جاء ك مما  ت ف؛ نل عةط،ا ك عال  اشاله شع م اسلللللللقبال اانل،اشلعوةضلللللله عي تفاك اشاله

ا ظاي اسلللللااداً إىل ا ادك ك شةان االخلصللللاا: "ةاعلللللللللللللللللللق  االخلصللللاا شاظعها ن ةوان  ان ا عك 
تعى ااة ك ك اني  هل"ت19/9/1428/م( تاترةا  78/ ( انصادر اب عسوم ا نلي رقم )13)

أبنه داخل ضلللللمي اخلصلللللاصللللل،ات ابعلباره خطأ قيب   (91)انصلللللحةك انرلللللععةك )ا لللللب إفاد،ا(
رةا ( تات95لي رقم )م/اظلام ة اتنلك ا ،ي انصللللللللللللللحةلك انصلللللللللللللللادر اب عسللللللللللللللوم ا ن ة،ينت تفقلاً ن

/اناظع ك 1(: "الال ااة لك انصللللللللللللللحةلك انرللللللللللللللععةلك ابآلي: 34ك ةلادتله ) ه4/11/1426
/اناظع ك 2أرش(. -تعوة -األخطاء ا ،اةك انصلحةك انيت تعفن هبا ا طانبك ابحلق اخلاا )دةك

األخطاء ا ،اةك انصلللللللللحةك انيت ةالج عا،ا تفاك أت تنف عضلللللللللو ةي أعضلللللللللاء اجل لللللللللمت أت فق  
 

 (.28تاازز االخلصاا انوال ي ك انقضاء ان عودد )ة اظع نالسل ادك: ( 90)

مامعاً أن هذه ان عوى ال تاازز إجياهللا اول االخلصللللاا    ة ك انصللللحةك انرللللععةك ك اةا،ا( جعى شةين تشني ر ةت اا91)
  ع انعفن ننجاك ا للصك.األة ي ةعتقاشل اًءت ك اني ي أسنم نه شذن ت ت  ت خل ضمي اخلصاصات احملامم اإلدارةك
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ا ا  تنو ي ةلي هااك دعوى ابحلق اخلاا"ت تانل،ى احللم إىل إن ام تزارك ةا علهت أت شعضللل،
ة ك تمخ للللللللون أنف راياًلت ابعلباره خطأ إدارد  (150,000)انصللللللللحك ش فن ان ةك ابن  ق ره 

  (92).تانلعاةل ةع،ا تفق انواجب نظاةاً  كشع م اسلقبال احلان

 : ءروط حتقق التنازيف اإلجيايب

 ا وضوز ك ان عاتى حمل انلاازز./ ا اد 1

 .اجل،لنيفعنةاً شني قا ماً ت / أن ةلون انلاازز 2

/ أال تللنى ملللل ج،لللك عي ةوق ،لللا شاظع انللل عوىت ا  نو أ رت ة للللللللللللللللأنلللك انللل فن شعللل م 3
 (93).االخلصاا

ع م اخلصلللللاصللللل،ا مل ج،ك قضلللللا ةك   ت  عين  ت افن االخلصلللللاات أبتهو   تنازيف ستتتتل ، /ب
ض  أةانك ا اطقك عفن ا  عي دعواه أةام احمللمك اإلدارةك  مالماً شذن ت  تتص ر    انا ازتشاظع  

ت ابعلبارها دعوى عقارةك ت عفن أةام احمللمك انعاةك ان عوى ت تمات عنى عقاره   ،ااعل اشرللللللأن 
  ع م اخلصاص،ا شاظع انا از.تتقضي مل ج،ك قضا ةك ش

 :بيانه

احمللمك اإلدارةك خماصللللللللللللماً أةانك ا اطقك؛ العل ا ،ا عنى عقاره ا منوك رفن ا  عي دعواه أةام 
: "ا اازعك شني ا  عي تشني انبن ةك اول ةنلةك  ا عكنه اوجب ت ةقك ا باةعكت فجاء ك الم ان

األرضت فلانبنل ةلك تعى أملا أرض فضلللللللللللللللاءت أةلا ا ل عي ف،و ةعى أن ةنلةلله اشللك عنى األرض 
ا أن نظام دةوان ا ظاي ... ا د اخلصللاصللات احمللمك اإلدارةك اا جاء ك اوجب انو ةقكت تا

 

ك ( ه 1435نعللام  127/3االسللللللللللللللل اللاس رقم )( ا ؤةلل  حبلم حململلك ه1435/   15/2/8رقم )ة اظع احللم ( 92)
 (.6/3286هل )1435موعك األالام تا بادئ اإلدارةك نعام ،

(ت شللللللعه نظام ا عافعات انرللللللععةك 54(ت انقضللللللاء اإلداردت قضللللللاء اإلنغاء )409: االخلصللللللاا انقضللللللا ي )ة اظع(  93)
 (. 16تاازز االخلصاا انوال ي ك انقضاء ان عودد )(ت 236)
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ةاه تانيت نةت ةي شةا،ا اناظع تان صلللللللللل ك ن از عنى ةنلةك أرضت إم أن  كا ادك ان ان ك عرلللللللللع 
اناظع تان صللللللللللللللل ك من  ةااط ابحملامم انعاةك مما جاء ك نظام ا عافعات انرللللللللللللللععةك ... مما 

 .(94) م اخلصاص،ا شاظع ان عوى"تال،ي ان ا عك إىل ع

ن قنب ا  عي رفن شرللأك دعوى أخعى  ك اني المت ان ا عك انقضللا ةك ك احمللمك انعاةك 
ا منوك نه اوجب صل  ا نلةك تانذد اشلرتاه ممي  عي ج ء ةي عقاره ان راعي ة  ا  عى عنةه

ت تأن عقلار ا ل عى عنةله ةلل اخلل ةن عقلارهت اوجلب نظلام توزةن األراضللللللللللللللي انبورة اح انعقلار 
( 10ا اصللللللوا عنة،ا ك ا ادك )ننجاك  ه ةاعق أنشع م اخلصللللللاصلللللل،ا ابناظع ت ف فعت ان ا عك 

هل 6/7/1388( تاترةا 66نلي رقم )م/ةي نظام توزةن األراضللللللي انبور انصللللللادر اب عسللللللوم ا 
تجيوز انلظنم ةي قعارا،للا أةللام   ل تانلل اخنةللك تا ةللاه تانل،عابءتلونللك ةي تزارك ان راعللك تانعلل تا 

 (95)دةوان ا ظاي خالل سلني ةوةاً ةي اترةا اإلشالغ ابنقعار.

شني  شني احملامم مات اجل،ك انقضللللللللللا ةك انواا كت مما اصلللللللللللت افن االخلصللللللللللاا  تق  ةلون  
 احمللمك انعاةك تاحمللمك اجل ا ةك.

 بيانه: 

ا طانبك ابحلق اخلاا فةما  رفن ا  عي دعواه أةام احمللمك انعاةك ضللللل  ا  عى عنةه خبصلللللوا
ةلعن ق أبرش اإلصللللللللاشك انيت حلقت شهت تق    نظع احلق انعام تاحللم فةه أةام احمللمك اجل ا ةكت 
فلم شعث ا عاةنك ننمحلمك اجل ا ةك الخلصلللللللللللاصللللللللللل،ات تانيت ش ترها أعاد،ا إىل احمللمك انعاةك 

ةي نظام اإلجعاءات اجل ا ةكت (  148( ت )128( ت )22دافعك شع م اخلصاص،ا تفقاً ننمواد )

 

ك ه(  1430نعام    8/إح/382ه( ا ؤة  حبلم حملمك االسللللللللللل ااس رقم )1429نعام    4/د/إ/ 185رقم )احللم (  94)
 (.1/67هل )1430بادئ اإلدارةك نعام ،موعك األالام تا 

( 34256751تا صلللللللللللللل    ةي حملمك االسللللللللللللللل ااس شعقم )  ه12/1/1434( تاترةا  3410054رقم ) لماحل(  95)
 (.28/46تزارك انع ل ) عيهل انصادرك 1434،موعك األالام انقضا ةك نعام ك هل 2/7/1434تاترةا 



 
 االختصاص وتنازعه بني اجلهات القضائية 31

إال أن احمللمك انعاةك قعرت أبن االخلصللللاا ةاعق  ننمحلمك اجل ا ةكت تأ ة   من  ةي حملمك 
 (96).شعأد األونبةك االسل ااس

 : ءروط حتقق التنازيف السل 

 / ا اد ا وضوز ك ان عاتى حمل انلاازز.1

 / أن ةلون انلاازز فعنةاً شني اجل،لني.2

 (97)./ أن تقضي مل ج،ك قضا ةك شع م اخلصاص،ا ابناظع3

 نازيف االختصاص.تدعاوى : الفصل ق املطلب الثالث

ك   ة  ةاهةك ان عوى  قعةق اخلصلللللاصللللل،ات تهو انطعةق األة لالشللللل  أن تلةةف ان عوى 
سواء مان انلاازز إجياشةاً أت سنبةاً فإن ان صل فةه ت ت (98)تشةان ج،ك االخلصاا األاق شاظعها

ت ا ادك ) إما ( ةي نظام انقضللاء: "27ةلون تفق نظام انقضللاء تنظام دةوان ا ظايت فق  نصلل 
تأةام إا ى حمامم  رفعت دعوى عي ةوضلللوز تاا  أةام إا ى احملامم اخلاضلللعك اذا اناظام

دةوان ا ظلاي أت أد ج،لك أخعى الال ابن صلللللللللللللللل ك شع  ا الازعلات تي تلللل  إال امهلا عي 
أت انلللا منلللامهللات فرفن قنللب تعةني اجل،للك ا للصللللللللللللللللك إىل جلاللك ان صللللللللللللللللل ك تاللازز  تنظعهللا

ت تتؤنف هذه اننجاك ةي  ال ك أعضلللللللاءت عضلللللللو ةي الخلصلللللللاا ك اجملنت األعنى ننقضلللللللاءا
 

( تاترةا 34301627    ةي حملمك االسل ااس شعقم )هل ا ص21/8/1434( تاترةا  3430162احللم رقم )  (96)
 (.28/82هل انصادرك عي تزارك انع ل )1434هل. ،موعك األالام انقضا ةك نعام 21/8/1434

(ت شللللللعه نظام ا عافعات انرللللللععةك 408(ت االخلصللللللاا انقضللللللا ي )58: انقضللللللاء اإلداردت قضللللللاء اإلنغاء )ة اظع(  97)
 (.16انوال ي ك انقضاء ان عودد )تاازز االخلصاا  (ت236)

( 2/إح/ 206هت تا ؤة  حبلم االسللللللللللللللل ااس رقم )1431( نعام  10/د/إ/36ك الم ان ا عك اإلدارةك رقم ) ( جاء98)
ه: "ت ا مان تلةةف ان عوى تانلصلعس فة،ا اقاً ننمحلمك ك تصلورها  ا ةعةي إنةه اخلصلوم تةا تؤتل 1432نعام  

ا ة لبغه األقعاس ةي توصلةفت ت ا مان حبث االخلصلاا ا لعنق ابنوالةك انقضلا ةك سلاشقاً إنةه قنبا،م دتن انل ات  
حللم انن تم عنى اخلوض ك ةوضللللللوز ان عوى حب للللللبانه ة للللللأنك أتنةك؛ التصللللللانه ابناظام انعام..." ،موعك األالام 

  (. 1/23ه )1432تا بادئ اإلدارةك نعام 
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ره ر ةت احمللملك انعنةلا ّللاره ر ةت احمللملكت تعضللللللللللللللو ةي دةوان ا ظلاي أت اجل،لك األخعى ّللا
تعضلللللللو ةي انقضلللللللاك ا ل عوني أعضلللللللاء اجملنت  ت-ا لللللللب األاوال-ان ةوان أت ر ةت اجل،ك 

الذه اننجالك. مملا الال هلذه اننجالك  اً ء ّللاره ر ةت اجملنت تةلون ر ة للللللللللللللل األعنى ننقضلللللللللللللللا
انذد ةارللللأ ك شللللأن تا ةذ المني ما ةني ةلااقضللللنيت أا مها صللللادر ةي  ابن صللللل ك انا از

إاللل ى احمللللامم اخللللاضللللللللللللللعلللك الللذا اناظلللام تاآلخع ةي إاللل ى حملللامم دةوان ا ظلللاي أت اجل،لللك 
 .(100)تفق هةلنله ( ةي نظام دةوان ا ظاي15تشاحوها ترد ك ا ادك ) .(99)"األخعى

االخلصلللللللللاا سلللللللللواء مان انلاازز إجياشةاً أت سلللللللللنبةاًت جيوز تعنةه: ك اال اصلللللللللول انلاازز ك 
نصللااب انرللأن انعفن ناةانك انعاةك ننمجنت األعنى ننقضللاء؛ نطنب تعةني اجل،ك ا للصللكت 
تانيت  ةن،ا ننجاك ان صلللل ك تاازز االخلصلللاا؛ تمن  شصلللحة ك دعوى ةبني فة،ا ابإلضلللافك 

م تأةامي إقاةل،م تةوضللوز انطنب حمل انلاازز ننبةا ت انعاةك ا لعنقك أب اء اخلصللوم تصلل ا،
 

    https://www.boe.gov.saانع ي اة ك اخلرباء اجنت انوزراء: عنى ا وقن ا ارور ( نظام انقضاء 99)

اإلخالل اا ترد ك ا ادك ان لللللاشعك تانعرلللللعةي ةي نظام انقضلللللاءت إم رفعت دعوى عي ( تةاصلللللوصللللل،ا: "ةن ع م 100)
ةوضللللللللللللللوز تاال  أةلام إال ى حملامم انل ةوان تأةلام أد ج،لك أخعىت الال ابن صللللللللللللللل ك شع  ا الازعلات تي تلللل  

امها عي نظعها أت انلا منلامها؛ فرفن قنب تعةني اجل،ك ا للصللللللللك إىل جلاك ان صللللللللل ك تاازز االخلصللللللللاا انيت إا 
تؤنف ةي  ال ك أعضلللللللللاء: عضلللللللللو ةي احمللمك اإلدارةك انعنةا ّلاره ر ةت احمللمكت تعضلللللللللو ةي اجل،ك األخعى ّلاره 

نت تةلون ر ة للللللللاً اذه اننجاكت مما الال هذه ر ةت اجل،كت تعضللللللللو ةي ،نت انقضللللللللاء اإلدارد ّلاره ر ةت اجمل
اننجاك ابن صلل ك انا از انذد ةقوم شرلأن تا ةذ المني ما ةني ةلااقضلني صلادر أا مها ةي حمامم ان ةوان تاآلخع 

نظام دةوان ا ظاي   عاءات انواردك ك نظام انقضاء".ةي اجل،ك األخعىت تت صل ك هذه ان عاتى تفقاً ناالام تاإلج
. تانظع: شللللللعه نظام   https://www.boe.gov.saاجنت انوزراء:  عنى ا وقن انع ي اة ك اخلرباء ا ارللللللور  

( ا ع نك 19م نصللللت ةادته )1949تك نظام انقضللللاء ا صللللعد انصللللادر عام  (.  119انقضللللاء تنظام دةوان ا ظاي )
م: "إما رفعت دعوى عي ةوضللللللللللوز تاا  أةام إا ى احملامم تأةام حملمك انقضللللللللللاء اإلدارد أت إا ى 1953عام  

حمامم األاوال انرللللللللصلللللللةك أت اجملانت ا نةكت تي تللل إا امها عي نظعها أت ان ت منلامها عا،ات ةعفن قنب تعةني 
ةك حيضللعها عنى األقل أا  عرللع ة لللرللاراً ةي احمللمك انيت ت صللل فة،ا إىل حملمك اناق  ةاعق ك هبة ك  عةك عموة

ة للرلارة،ات تالال هذه احمللمك مذن  ابن صلل ك انا از انذد ةقوم شرلأن تا ةذ المني ما ةني ةلااقضلني صلادر 
أا مها ةي إا ى احملامم تاآلخع ةي حملمك انقضلاء اإلدارد أت إا ى حمامم األاوال انرللصلةك أت اجملانت ا نةكت 

 (.54،ما ةي إا ى حمامم األاوال انرلصةك أت اجملانت ا نةك" انقضاء اإلداردت قضاء اإلنغاء )أت صادر مل ةا

https://www.boe.gov.sa/
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أت انللنيت تعنةه أن ةودز ع ك صللللور ةي صللللحة له شق ر ع د خصللللوةه ةن ا  لللللا ات حمل 
ان عوىت نةقوم شع ها ر ةت جلاك ان صللل ك تاازز االخلصللاا فاانل،ا ألا  أعضللاء اننجاك 

خلصلوم اوع  اجلن لك تاضلورهم اات نلحضلرها ت،ة ل،ا ننمعافعكت تتقوم األةانك انعاةك فعالم ا
ات تإن موقف ان للللللر فة،فإن مانت ان عوى حمل انلاازز شني اجل،لني ي ةصلللللل ر فة،ما الم فة  

احللم قل  صللللللللللللللل ر فنع ةت جلالك انلالازز أن  ةع شوقف تا ةلذ احللمني ا لعلارضللللللللللللللني أت ملان 
 (101)اشل ننطعي.أا مهات تةص ر قعار اننجاك شع  من  ابألونبةكت تةلون ما ةاً ور ق

تإما اصلللللللللللل انل افن ك االخلصلللللللللللاا شني دا عتني ك حملمك االسلللللللللللل ااست أت احمللمك انعنةا 
 (102)فة صل فةه ر ةت احمللمك.

تإما ملان انلالازز ةللانةلاً شني انل تا ع مات اجل،لك انقضللللللللللللللا ةلك انواال ك فلإن ان صللللللللللللللل فةله ةلون 
(: "... تعال  انلالازز عنى 40جلاء ك نظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك ك ا لادك )ننمحلملك انعنةلات 

ت ( 103)االخلصللللللاا ا لاين إجياابً أت سللللللنباً  ال ان عوى إىل احمللمك انعنةا نن صللللللل ك من "

 

 ك انقضلللاء ا قارن قضلللت ااة ك انعاةك حمللمك اناق ت   ( ةي نظام انقضلللاء.30( ت )29( ت )28( تفقاً ننمادك )101)
،ا ابن صل ك انا از ان نيب أت أبن ةااط اخلصاص  م(30/5/1964  ك جن ك    31ن اك    6اصع ك انطعي رقم )

اإلجيلاهللا عنى االخلصلللللللللللللللاا إالا ةلحقق شقةلاةله شني حململني دتن انا از شني دتا ع إال ى احمللامم اب للان لك نقواعل  
  ك جن للللللللللللللك  41ن للللللللللللللاك    212ت مما قضللللللللللللللت احمللمك اإلدارةك انعنةا ك انطعي رقم )انلاظةم ان اخني ننمحلمك

خلصلللللللللللللللاا ةلون شني احملللامم تنةت انلل تا عت تال ةرتتللب عنى خمللان للله اعلبللار م( أبن انلل فن شعلل م اال23/3/1999
احللللللم صلللللللللللللللللللللادرًا ةللي حملللللملللللللك وللر خملللصلللللللللللللللللللللك. ةللاللظللع انللبللواشلللللللك انللقلللللللانللونللةلللللللك حمللللللملللللللك انللاللقلل  عللنللى انللعاشلل : 

http://www.cc.gov.eg 

لل افن ك /د( ةي اننوا ح انلا ةلذةلك ناظلام ا عافعلات انرللللللللللللللععةلك: "إما اصللللللللللللللل ان78( مملا هو ةاصللللللللللللللوا ا لادك )102)
االخلصلللاا شني دا عتني ك حملمك االسلللل ااس أت ك احمللمك انعنةا فة صلللل فةه ر ةت احمللمك حب لللب األاوالت تةا 

 https://www.moj.gov.sa ةقعره ةلون ةن ةاً". ة اظع ا وقن انع ي نوزارك انع ل عنى انعاش : 

 انللللع للللي اللللةلللل لللللللك اخلللللرباء اللللجللللنللللت انللللوزراء:عللللنللللى ا للللوقللللن ا للللارللللللللللللللللللور  انرللللللللللللللللللععللللةلللللللك( نللللظلللللللام ا للللعافللللعلللللللات 103)
https://www.boe.gov.sa   أبن  تاإلجعاءات انالزةللك نللذنلل  ا عافعللات تقلل  شة اللت انال حللك انلا ةللذةللك ناظللام

تبعث ان ا عك انقضلللا ةك ةنف انقضلللةك شللاو إىل احمللمك ا للصلللك تال تصللل ر الماً خبصلللوصلللهت فإن عادت إنة،ا حبةث 
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(: "ت صل احمللمك 2/3)  ك ا ادكانال حك انلا ةذةك ناظام ا عافعات أةام دةوان ا ظاي  ك  جاء  ت 
 .(104)شني حمامم ان ةوان" -ا لاين :أد- انعنةا ك تاازز االخلصاااإلدارةك 

تمما جيب انلأمة  عنةه ك هذا ان لةا : أنه ال  لي رفن انلاازز إال ةعك تاا ك ك مل دعوى؛ 
 (105)ارتام اجةك األالام انصادرك ةي حملمك انلااززت تزاباً نب ء أة  انلقاضي.تمن  ال

 .(106)الاركات وإفالسهااالختصاص ق وضااي : الرابعاملبحث 

ةاعق  االخلصللللللللللاا االخلصللللللللللاا انوال ي تاناوعي تا لاينت   أالامتفقاً  ا سللللللللللبق ممعه ةي 
ابعلباره   تانلجارةك تا ع ان ال ةك ك احملامم  نن   تإفالسلللللللل،ا قضللللللللااي انرللللللللعمات انقضللللللللا ي ك نظع 
الال احملامم "( ةي نظام ا عافعات انرععةك: 35فق ةا نصت عنةه ا ادك )ت  اخلصاا أصةل

دعاتى /ه..  ا اازعات انيت   ث شني انرللعماء ك انرللعمات./ اآلي: ... انلجارةك ابناظع ك
( ةي نظام انرعمات: 223تجاء ك ا ادك )ت  (107)"تاحلجع عنى ا  ن ني ترفعه عا،ماإلفالح  

"تاظع اجل،ك انقضا ةك ا للصك ك  ةن ان عاتى ا  نةك تاجل ا ةك تا اازعات انااش ك ةي تطبةق 
تزةع  جللاء ك قعار ةعللايلت ممللا (108)أالللام اناظللام تتوقةن اجل اءات ا قعرك  لللان للك أالللاةلله"

شاظللللام شةللللان ةللللا ةلعنق  م جلمةن احملللللامما عم   ه1/1/1439/ت( تاترةا 967انعلللل ل رقم )
 

فن انقضللةك إىل احمللمك انعنةا نن صللل فة،ات تةا تقعره ةلون ةن ةاً. ت اظع  اةلاعت احمللمك األخعى عي نظعها تي تقلان: فرت 
  https://www.moj.gov.saانال حك عنى ةوقن تزارك انع ل عنى انعاش : 

 ( تاظع انال حلللللللك انلا ةلللللللذةلللللللك ناظلللللللام ا عافعلللللللات أةلللللللام دةوان ا ظلللللللاي عنى ةوقن دةوان ا ظلللللللاي عنى انعاش :104)
https://www.bog.gov.sa 

 (.55( انقضاء اإلداردت قضاء اإلنغاء )105)

هااك فع  ةي شني ةصطنحي اإلفالح تانل نةتت فاإلفالح: أن تلون ان ةون احلانك عنى ا  ةي أم ع ةي ةانه.   (106)
( ا لعنق ابإلفالح 43ا عةار رقم )تانل نةت: الم انقاضي عنى ا  ةي ابإلفالح ااعه ةي انلصعس ك ةانه. ة اظع:  

 AAOIFI" (1087.)عاجعك "ضمي ا عاةر انرععةك انصادرك ةي هة ك احملاسبك تا 

 https://www.boe.gov.saانرععةك ا ارور عنى ةوقن هة ك اخلرباء اجنت انوزراء: ا عافعات ( نظام 107)

 https://www.boe.gov.saا ارور عنى ةوقن هة ك اخلرباء اجنت انوزراء:  انرعماتنظام ( 108)
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: "خاة للللللللاً: تاظع ان عاتى انلجارةك ت تفةهلوزةن ان اخني نن عاتى تاخلصللللللللاصللللللللات ان تا عان
ا لعنقلك شاظلام انرللللللللللللللعملات أت انوملاالت انلجلارةلك ة،ملا ملانلت قةملك ا طلانبلك األصللللللللللللللنةلك فة،لات 

ال ا ك أنف رايل ةي دتا ع ةلونك ةي تان عاتى األخعى انيت ت ة  انطنبات األصنةك فة،ا عي  
 ال ك قضللللللللللاكت تتاظع ان عاتى انلجارةك انيت ال ت ة  انطنبات األصللللللللللنةك فة،ا عي  ال ا ك أنف 

فعدت تة للللللللللعد من  عنى ان عاتى ا قة ك ةي اترةا ةباشللللللللللعك  رايل ةي دا عك ةلونك ةي قاضٍ 
اك ا رللللللللنك اوجب قعار ةعايل تفقاً ن راسلللللللك اننجت   م تان تا ع انلجارةك اخلصلللللللاصلللللللا،ا".احملام

ه تانلذد انل،لت فةله إىل 29/1/1439( تاترةا  2826ر ةت ،نت األعنى ننقضللللللللللللللاء رقم )
ةي ت صللةل ةا ةلعنق ابخلصللاصللات احملامم انلجارةكت تقضللت فسللااد انوالةك انعاةك  ا حيصللل 

.ةرللمل اخلصللاا 1ك انرللعمات ننمحامم انلجارةكت فق  جاء فة،ا: " شني انرللعماءةاازعات 
احملامم انلجارةك ا اازعات انيت   ث شني انرلللعماء أايً مان نوز انرلللعمكت اا ك من  انرلللعمات 

. مما (109)ا ،اةكت تانرلللعمات مات انارلللاط انعقاردت تانرلللعمات ا ععتفك ك ان قه اإلسلللالةي"
نذد تا ه28/5/1439( تاترةا 50م/ا عسلللللللللللوم ا نلي رقم ) اوجبنظام اإلفالح   صللللللللللل ر

( تاترةا 16)م/ال  حمل نظام انل لللللللللللوةك انواقةك ةي اإلفالح انصلللللللللللادر اب عسلللللللللللوم ا نلي رقم 
 

 تةي ضمي ةا جاء ك ان راسك فةما ةلعنق ااازعات انرعماء ك انرعمات: ( 109)

 إما  زز األقعاس ك توصةف انعق : فانعربك ك   ة  االخلصاا ةا ة بت ن ى احمللمك. -

آار إما  بت ن ى احمللمك انلجارةك ف لللللللاد إا ى انرلللللللعمات ان ق،ةك أت شطالما: فعنة،ا أن  لم اا ةرتتب عنةه ةي    -
 ةا،ي انا از.

إما مان وعض انرعمك ا ضارشك أت االسل مار ك انعقار دتن   ة  عقار ةعني: فإن انا از شني انرعماء ةلون ننمحامم   -
 انلجارةك.

إما مان وعض انرللللللللللعمك ا ضللللللللللارشك أت االسللللللللللل مار ك انعقار ةن   ة  عقار ةعني: فإن انا از شني انرللللللللللعماء ال ةلون   -
 ةك؛ نلوما ة امهك ك عقار.ننمحامم انلجار 

إما مان ةي ضللللللمي تعمك ا لو  شللللللعمك أت اصللللللك فة،ا: فجمةن ا اازعات ا لعنقك شعق  انرللللللعمك ةلون ةي اخلصللللللاا   -
( ةي 35ةا ترد ك ا ادك )احمللمك انلجارةك  ك   ة  اخلصلاصلات  ا عجن  أم ت ان راسلك أبن  مما   احملامم انلجارةك.

  نظام ا عافعات انرععةك.
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( 32ت تشع  أالام نظام احمللمك انلجارةك انصللللللللللادر اب عسللللللللللوم ا نلي رقم )ه4/9/1416
( ةي اناظللام اجللل ةلل : "ة نغي اناظللام 230هت اةللث نصللللللللللللللللت ا للادك )15/1/1350تاترةا 

ةي نظلام احمللملك انلجلارةلك ... تنظلام انل للللللللللللللوةلك انواقةلك ةي  137 إىل 103أاللام ا واد ةي 
احمللمللك: احمللمللك أن ا عاد شللللللللللللللللللللللللللللل" ا لعنقللك ابنلععة للات ( 1)ةللادتلله نصللللللللللللللللت ت اإلفالح..."ت 

 ابعلبارها صاابك االخلصاا.  ؛ (110)انلجارةك"

 ال للك ننلل تا ع انلجللارةللك نناظع ك هللذه انلل عللاتى شعلل  اجلمللاز االخلصللللللللللللللللاا فةاعقلل   :وعليتته
ت تهو ةي اشلللللللللغل اب عاةالت انلجارةك شللللللللعتط: انرللللللللعط األتل: أن ةلون ا  عى عنةه اتجعاً 

. انرلللللللعط ان اين: أن (111)تااذها ة،اك نهت تفق تععةف ا ادك األتىل ةي نظام احمللمك انلجارةك
ت تفق ةا ممعته ا ادك ان انةك (112)تلون ا اازعك زارةك  شلللللل ك عي عمل زارد أصللللللني أت تبعي

ت ج،ك أخعىأد  ال تلون ان عوى ةي اخلصلاا  أ. انرلعط ان انث:  ةي نظام احمللمك انلجارةك
  (113).تفق ةا ممعته األنظمك مات انعالقك

، س إل بات اانك ةعةاك تلعنق ابضلللللللطعاو ا عم  ا ايل ننم ةي   ةوضلللللللوعةكتدعاتى اإلفالح 
اا ةععض اقو  دا اةه ننلطعت تنة للللللللللت ةطانبك أبصللللللللللل احلقت شل محاةك نن ا اني عي قعةق 

 (114)إجعاء تص ةك عادنك شةا،م ابن وةك.

 

 /www.ncar.gov.sa :ا عم  انوقين ننوا ق تاحمل وظاتا ارور عنى ةوقن  اإلفالحنظام ( 110)

الللللللظلللللللع انلللللللالللللللظلللللللام علللللللنلللللللى راشللللللل  ةلللللللوقلللللللن هلللللللةللللللل لللللللك اخللللللللرباء: ه15/1/1350( انصلللللللللللللللللللللادر شلللللللللللللللارةلللللللا 111) ت ةللللللل 
https://www.boe.gov.sa 

( تاترةا 2826ننقضلللللللللللللللاء رقم )دراسلللللللللللللللك اننجاللك ا رلللللللللللللللنللك اوجلب قعار ةعللايل ر ةت ،نت األعنى جلاء ك ( 112)
ارةك ا قصللللللللللللود ابألعمال انلبعةك: مل عمل ور زارد شطبةعله تنلاه ةلل للللللللللللب انصلللللللللللل ك انلجأن    ه29/1/1439

 .نص تره ةي اتجع نغعض زارته

 (.7( ةاظع: انقضاء انلجارد شني انوالةك تاالخلصاا )113)

ه تا ؤةللل  حبلم حململللك االسللللللللللللللل الللاس رقم 1431( نعلللام 11/د/تج/159الم انللل ا عك انلجلللارةلللك رقم ) ة اظع( 114)
 (.4/1699) 1432ه ك ،موعك األالام تا بادئ انلجارةك نعام 1432( نعام 7/إح/132)
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تةاعه ةي  تتةرتتب عنى احللم فشلللللللل،ار اإلفالح  نك ةي اآلار أمه،ا: انلح ظ عنى ا  نت
تإن اةه شع م تغةر حمل   تع م ن ام تصلللعفاتهت  تاحلعةان ةي ةباشلللعك احلقو  األسلللاسلللةكت تان للل ع

 .(115)تور من   تتانول ان ةون اآلجنك تإقاةله إال فمنت تةاعه ةي انلصعس ك ةانه

ابالخلصللللللللللاا شني ان تا ع انلجارةك هبذا انصلللللللللل د تهو ةلعنق ت ك إشلللللللللللال ةن م ممعه تقعاه  
صللللللللول شلللللللليء ةي انل افنت تنبةان من  انلا ةذت تق  ة ضللللللللي ك شع  األاوال إىل اتدتا ع 
 ة قال: 

 ت عالقك ا مانت ان تا ع انلجارةك ةاضللللللللللللم ك  ت نواء دةوان ا ظاي )محانك اسللللللللللللل اا ةك( مان
االخلصللللاا شةا،ا تشني دتا ع انلا ةذ ةي قبةل االخلصللللاا انوال يت تشع  توقةن ت ةقيت سللللنا 

ارةلك تاجل ا ةلك عي دةوان ا ظلاي إىل انقضلللللللللللللللاء انعلام شني تزةع انعل ل ر ةت اجملنت انل تا ع انلجل 
 ةت ،نت انقضلللاء اإلدارد األعنى ننقضلللاء د.تنة  شي حمم  انصلللمعاين تر ةت دةوان ا ظاي ر 

ت   صلللللللللللللل تر قعار اجملنت األعنى  (116)ه13/6/1437شي حممل  انةوسللللللللللللللف شللارةا  د.خلانل  
لجارةك االشل ا ةك ه ش لللللللللللللنا ان تا ع ان18/11/1438( تاترةا  149/4/38)ننقضلللللللللللللاء رقم 

ي دةوان ا ظلللاي إىل انقضللللللللللللللللاء انعلللام عنى أن تلون ا بلللاشللللللللللللللعك اعلبلللاراً ةي تاالسللللللللللللللل الللافةلللك ع
أصلللللللللللبح االخلصلللللللللللاا شني ان تا ع انقضلللللللللللا ةك انلاشعك ننمحامم انلجارةك تشني  ه1/1/1439

 

ا عاةر ( ا لعنق ابإلفالح ضللللللللمي  43ت تا عةار رقم )(134انرللللللللععةك )  ( ة اظع نالسللللللللل ادك: شللللللللعه نظام ا عافعات115)
 AAOIFI( "1083.)انرععةك انصادرك ةي هة ك احملاسبك تا عاجعك "

. ة اظع ه1/1/1439اخلصللللللللاصللللللللا،ا اشل اًء ةي  ( تفقاً  ا ترد ك ةوقن تزارك انع ل ةي ةباشللللللللعك ان تا ع انلجارةك  116)
ان انث تانعاشن ةي نظام تشااء عنى من  فإن هذا انلارةا ة نغي انباشني    https://www.moj.gov.saانعاش :  

ه انصللللللادر شه نظام ا عافعات 22/1/1435( تاترةا  1احمللمك انلجارةك اوجب ةا جاء ك ا عسللللللوم ا نلي رقم )م/
ةنغي هلذا اناظلام انبلاشني )ان لانلث( ت)انعاشن( ةي نظلام احمللملك ( ةي "أتاًل"ت اةلث جلاء فةله: "2انرللللللللللللللععةلك ك فقعتله )

انعبارك انواردك ك /أ  ت تةنغى ةاه مذن  ةا  ي:ه15/1/1350  ( شلارةا32نلي رقم )انلجارةكت انصلللللللادر ابألةع ا 
انعبلارك /و  .(ورةل  ا ؤن تاألدتات انالزةلك الاشل  اً ...ة  ملان ا قلاتل ةلع،ل )  :( انيت جلاء فة،لا2ان قعك )د( ةي ا لادك )
رات تإجيلارا،لا ال تعل  ةي األعملال انلجلارةلك(ت انعقلامملا تأن دعلاتى  ...) :( انيت جلاء فة،لا3انواردك ك عج  ا لادك )

 تمن  اعلباراً ةي إنراء احملامم انلجارةك تةباشع،ا اخلصاصا،ا".
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ت ك اني أصلللللبح االخلصلللللاا اذه ان تا ع تشني "وعةاً ن"احملامم األخعى انلاشعك ننقضلللللاء انعام 
آنةك انعمل انلا ةذةك ناظاةي ت تهذا ةا ةلوافق ةن ""تال ةاً "ان تا ع اإلدارةك انلاشعك ن ةوان ا ظاي  

ت لللللللنا /6( ةي "اةااً": "8( ت )7( ت)6اةث جاء ك ان قعك ) (117)"انقضلللللللاء تدةوان ا ظاي
ن ا ظلاي شقضلللللللللللللللا،لا تةعلاتنة،م تتظلا  ،م إىل احمللامم انلجلارةلك. انل تا ع انلجلارةلك انللاشعلك نل ةوا

تت للللللللللللللنا مذن  دتا ع انل قةق انلجارد شقضللللللللللللللا،ا تةعاتنة،م تتظا  ،م ةي دةوان ا ظاي إىل 
حمامم االسللللل ااست تةلون من  شع  ،ة ك ةقار تن  احملاممت تةباشللللع،ا اخلصللللاصللللا،ات عنى 

ك ال تقل عي مخت ساوات تابنللصال ن  ه ا اقونني أن ة لمعتا ابنعمل ك تن  احملامم ة 
 ال انقضللللللللااي انلجارةك /7.  ة ،م إممال اناصللللللللاو ةي دتا ع أخعىةاه تال  ان من  ةي تلن 

تسللللللللللللللجال،لا انيت ةلا زانلت  لت اناظع ك انل تا ع انلجلارةلك تدتا ع انلل قةق انلجلارد ك دةوان 
إىل احملللامم انلجللارةللك سللللللللللللللجالت تأترا  تةن للات ا ظللاي إىل احملللامم انلجللارةللكت تمللذنلل  تاقللل 

انقضلللااي انلجارةك ان لللاشقك ا ال،ةك انيت ن ى ان ةوان تةلون من  شع  ةباشلللع،ا اخلصلللاصلللا،ات 
عاعى ك منل  تمنل  ابنلا للللللللللللللةق شني اجملنت األعنى ننقضلللللللللللللللاء ت،نت انقضلللللللللللللللاء اإلدارد تة  

شع  تع ةل نظام ا عافعات -  قانةكنت األعنى ننقضلاء فرتك انلحي د اجمل/8 االخلصلاا ا لاين.
عاعى ك نلباشللللع شع ها احملامم انلجارةك اخلصللللاصللللا،ات تة   -انرللللععةك تنظام اإلجعاءات اجل ا ةك

من  أن ت للللللللمع احملامم انعاةك ك نظع انقضلللللللااي انيت ضلللللللبطل،ا ا  احللم فة،ات ت اط تزارك 
 ."انع ل اا ةلم ةي تعتةبات ك هذا انرأن

مات ا  لللللللل ونةك  قضللللللللااي انرللللللللعمات ك   ان تا ع انلجارةك تانلا ةذ كاحلاصللللللللل  ةلم ل اإلشلللللللللال 
ك ةعانك ةا شع  صلللل تر  ةي اناااةك انلطبةقةك نواقن انعمل  (118)عنى تجه اخلصللللوا احمل تدك

ف ي انوقت انذد ةاظع فةه انقاضلللللي انلجارد ةوضلللللوز انا از   تعنى انرلللللعمك  احللم ا وضلللللوعي

 

 https://www.moj.gov.sa( ا ارورك ك ةوقن تزارك انع ل عنى انعاش : 117)

( تاترةا 6 نلي رقم )م/انرللللللعمك مات ا  لللللل ونةك احمل تدك مما ععف،ا نظام انرللللللعمات انق   انصللللللادر اب عسللللللوم ا(  118)
(: "هي انرلعمك انيت تللون ةي شلعةلني أت أم ع ة ل ونني عي دةون انرلعمك شق ر 157ه ك ةادته )22/3/1385

 اصص،م ك رأح ا الت تال ة ة  ع د انرعماء ك هذه انرعمك عي مخ ني".
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تانذد ةال،ي  (119)( ةي نظام ا عافعات انرللللععةك35ان اخل ضللللمي اخلصللللاصلللله تفقاً ننمادك )
دتره ةي اةث األصللللل فصلللل ار احللم تأتةة ه ةي حملمك االسللللل ااس انلجارةكت نةالقل األةع 

تانيت نصت   (120)( ةي نظاةه3( ت )2اً ننمادك )إىل قاضي انلا ةذ إلجياد آاره عنى انواقن تفق
(: 3عنى: "... ّلال قاضلي انلا ةذ ش لنطك انلا ةذ اجلربد تاإلشلعاس عنةه ..."ت تك ا ادك )

ت"انلا ةذ ابن صللل ك ةاازعات انلا ةذ ة،ما مانت قةمل،ات تفقاً ألالام انقضللاء ا  لللعجلت 
لال مذن  فصللللل ار انقعارات تاألتاةع ا لعنقك ابنلا ةذت تنه األةع ابالسللللللعانك   ابنرلللللعقك أت ّت

انقوك ا للصللللللللللللللللكت تمللذنلل  األةع اب ان ةي ان لللللللللللللل ع ترفعللهت تاألةع ابحلبت تاإلفعا ت تاألةع 
فمي تاقن انعمل انلطبةقي ت (121)ابإلفصللللللللللللللاه عي األصللللللللللللللولت تاناظع ك دعاتى اإلع للللللللللللللار"

ننلا ةلذ عنة،لا  ةوجودات ننرللللللللللللللعمكأد جن  أن قاضللللللللللللللي انلا ةلذ ك اال ع م ظ،ور  ننل عاتى 
أت اما هت فانرللللللعمك ال ةوجودات فة،ا تك ن ت   ن  رفن انا از ال  تك نن ا انيتسلللللل اد ا  ةونة

مات انوقت ي ت صل  ى تي ة عني إفالسل،او تهذا ةا جيعل م ر ةي انا اعات ك قضلااي انرلعمات  
عود عنى احللم ت سللللللللللللللنبةللك ك رفن ةللادك انا از يت تهقوةنللك ن رتات متللل   ا  لللللللللللللل ونةللك احمللل تدك 
 )انلل افن( إدراجله ضللللللللللللللمي ة ،وم "انلالاززي مملا  لعل م تعتلب األ عت ن ؛ا وضللللللللللللللوعي ابإلفعاغ

فقاضلللي انلا ةذ واةك ةا  ن  فعنه ةا جاء ةي اخلصلللاصلللات تصلللالاةات ك ا ادك  ان لللنيب"ت
 

( تانيت ا دت اخلصلللللاصلللللات احملامم انلجارةك تةا،ا: اناظع ك ا اازعات انيت   ث شني انرلللللعماء ك انرلللللعماتت 119)
تدعاتى اإلفالح تاحلجع عنى ا  ن لللللللني ترفعه عا،م. ة اظع نظام ا عافعات انرلللللللععةك عنى ةوقن هة ك اخلرباء اجنت 

 https://www.boe.gov.saانوزراء: 

هت تا ارور عنى ةوقن هة ك اخلرباء اجنت انوزراء: 13/8/1433( تاترةا  53 نلي رقم )م/( انصادر اب عسوم ا120)
https://www.boe.gov.sa 

( تاترةا 49256( تةا شع ها. تق  جاء ك األةع ان لللللللللللاةي رقم )19ة اظع نالسلللللللللللل ادك: شلللللللللللعه نظام انلا ةذ )(  121)
اضلللللللي انلا ةذت فاصلللللللت ان قعك "انةاً": ه انلأمة  عنى خعت  شع  األالام ةي اخلصلللللللاصلللللللات ق26/10/1438

"انلأمة  عنى إةارات ا ااقق أبن أةر ا اطقك هو ا للال شلا ةذ األالام تانقعارات انصللللللللادرك ك انقضللللللللااي اإلدارةك 
تاجل ا ةك ... ابعلبار أن هذه األالام تانقعارات ور ةرللللللللللمونك شاظام انلا ةذ تفقاً  ا نصللللللللللت عنةه ا ادك ان انةك ةاه" 

( ةي نظام انلا ةذ اا  اح قاضللللي انلا ةذ 2ن  شااًء عنى ةا رفعه صللللا ت  انلامةك انصللللااعةك شطنب تع ةل ا ادك )تم
 االخلصاا ك تا ةذ األالام اإلدارةك انصادرك نصاحل انصا ت .  
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تةي من : تا ةذ احللم ا وضلللوعي انصلللادر دتن اخلوض ك ت اصلللةنه ت  (122)( ةي اناظام46)
ل أراد انللل ا ي أت اك اللل ت أد زايدك عنى منللل   للللا  إىل نال نظلللاةي آةعت أت تعللل ةنلللهت إم 

ان ا اون شع  صلل تر احللم ا وضللوعي عنى مةك انرللعمك تانع ام ةوجودا،ا إقاةك دعوى أخعى 
أةام قاضلللللللي ا وضلللللللوز؛ نلضلللللللمني انرلللللللعماء تن  ان ةون حمل ا طانبك تانعجوز عنة،م حب لللللللب 

ف للللةلم احللم شع م قبول ان عوى؛ ن للللاشق ان صللللل فة،ات تمن  نع م إةلان   (123)اصللللصلللل،م
 إجيلاد الل عل نةلكةن م اجل،لات انتهو ةلا احللم شل ةي تاال  ك ةوضللللللللللللللوز تاال  عنى مةلنيو 

إعادك هةلنك انا از تفق إجعاءات تاضللللحك تال،ي إىل إجعاء تاضللللح ت جذرد ألصللللل ا رلللللنكت  
فانضلما ت انقضلا ةك ت نبةك عنى ا  ى انقعةب تانبعة ن ل ؛  ا ةرتتب عنةه ةي اآلار اتةنموح

الش  أن تلون مافةك تشلللللللللللللاةنك تعادنك ك ن ت انوقت نلطبةقه عنى تتا ةذه  نصللللللللللللل تر احللم 
ت ةصلللحوابً  (124)تنعل ك صللل تر نظام اإلفالح اجل ة  تانلرلللعةعات مات انعالقكأرض انواقنت 

 

ةي اترةا   ةاصللللللوا ا ادك: "إما ي ةا ذ ا  ةيت أت ي ة صللللللح عي أةوال تل ي ننوفاء ابن ةي خالل مخ للللللك أايم(  122)
إشالوه أبةع انلا ةذت أت ةي اترةا نرللعه فا ى انصللحف إما تعذر إشالوه؛ ع    مماقاًلت تأةع قاضللي انلا ةذ اااًل اا 

إةقاس إص ار صلوك انلومةل ةاه شص ك ةباشعكت أت ور ةباشعك ك األةوال تةا -2ةان ا  ةي ةي ان  ع.  -1 ي:  
 ةي انقا مك تعما ةعد إنةه ة لقباًلت تمن  اق ار ةا ة ي ابن ا  انلا ةذدت اإلفصاه عي أةللللللللللللوال ا -3ةؤتل إنة،ا.  

إشللعار ةعخال -5اإلفصللاه عي رخال تسللجالت أنرللطك ا  ةي انلجارةكت تا ،اةك.  -4تاج هات تانلا ةذ عنة،ا...  
 -سللبق حب للب احلال  إضللافك إىل ةا-نه شل للجةل ا عنوةات اال لمانةك شواقعك ع م انلا ةذ. تنقاضللي انلا ةذ أن ةللذ  

ةان ا ارللللللللللللللآت ا لانةلك ةي انلعلاةل -وةان اجل،لات احللوةةلك ةي انلعلاةلل ةن ا ل ةي...  -أاًي ةي اإلجعاءات اآلتةلك: أ
األةع ابإلفصللللللللاه عي أةوال زت  ا  ةيت تأتالدهت تةي ترللللللللر انقعا ي إىل نقل األةوال إنةهت أت -   ةعه أبد صلللللللل ك.

 ."ا ألالام هذا اناظامابت ا  ةيت تفقً -دحماابته... 

 .ا بان  ا  فوعك ةي انرعماء : أما  لقع عنةه  عىن احلصالا (123)

تال حكت اةث   االنل،اء ةي صللللللةاوك   نظاةاً   (30)عنى أم ع ةي    ( تعمل تزارك انلجارك تاالسللللللل مار تعمل اانةاً 124)
السللللللللللللللللمللال اإلجعاءات اناظللاةةللك انالزةللك ةا،للا "نظللام انعهي انلجللاردت  ؛ترفع،للا إىل اجل،للات انعنةللا نظللاةللاً  (11)

تمذن  اننوا ح انلا ةذةك مات انعالقك مال حك نظام   تانرللللعمات ا ،ي احلعكت تانلجارك اإلنلرتتنةكت تانبةن تانلق للللة "ت
ةوقن تزارك  ."االةلةللاز انلجللاردنظللام "تال حللكت ةي أمه،للا  نظللاةللاً  (19)عنى تطوةع  ممللا تعمللل انوزارك  انرللللللللللللللعمللاتت

 /https://www.mci.gov.saانلجارك تاالسل مار عنى انعاش : 
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واد تاخلعت  اب أ ة لللقع اةال من  ةا ابجل،ادات أصللحاو ان ضللةنك انقضللاك ك ا    شني ا 
  ة عني عنى إماء اإلشلاالت ا رتتبك عنى من  ك ا  لقبل انقعةب.
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 وائمة املراوع 

 انقاهعك.  –نعني شي حمم  ا اترددت دار احل ةث   تاألالام ان نطانةك .1
ان قيت دار  األالام ان لللنطانةكت ننقاضلللي حمم  شي احل لللني اشي ان عاءت  قةق: حمم  ااة   .2

   ه.1421انللب انعنمةكت انطبعك ان انةك  
 اجلعشوز حبث حملم شي ةاصلللور ت د.أةووان ا ظاي شوصللل ه ج،ك قضلللاء إدارداخلصلللاا دةو  .3

 ه.1432( نعام 51ةارور ك ،نك انع ل انع د )
ك ان قه اإلسللللللللللللللالةي ةن شةان انلطبةق اجلارد ك ا منلك انععشةك   االخلصللللللللللللللاا انقضللللللللللللللا ي .4

 هل.1428ان عودةك. د. صع شي حمم  انغاة دت ةللبك انعش ت انطبعك ان انةك  
 .هل16/2/1430/خ( تاترةا 1/39رقم ) ا ظاي  دةوان تعمةم ةعايل ر ةت   .5
عنى ةلذهلب أهللا ااة لك اناعملانت ن ةي انل ةي شي إشعاهةم شي حممل ت اشي  األشللللللللللللللبلاه تاناظلا ع  .6

 هل.1419جنةمت شعااةك: زمعاي عمراتت دار انللب انعنمةك شرتتت انطبعك األتىل 
   انقاهعك. -دار انا،ضك انععشةك   زونولتةاهع أمح  ت د.أصول تقواع  ا عافعات .7
لع شي انقةم اجلوزةللللللكت شلحقةق حمملللللل   عي رو انعللللللا نيت حململللللل  شي أهللا شإعالم ا وقعني  .8

 هل.1411عب ان الم إشعاهةمت دار انللب انعنمةكت انطبعك األتىل 
آنةك انعمل انلا ةذةك ناظاةي انقضلللللللاء تدةوان ا ظايت تا ارلللللللورك عنى ةوقن تزارك انع ل عنى   .9

 https://www.moj.gov.saانعاش :   
  –  شي أمح  شي رشللللللل  انقعقيبت دار احل ةث تماةك ا قلصللللللل ت ألهللا انونة  حممش اةك اجملل،   .10

 م.2004انقاهعكت 
 http://www.cc.gov.egانبواشك انقانونةك حمللمك اناق  عنى انعاش :   .11
ك أصلول األقضلةك تةااهج األالامب شعهان ان ةي إشعاهةم شي عني شي فعاون  تبصلعك احللام  .12

 هل.1406انةعمعدب ةللبك انلنةات األزهعةكب انطبعك األتىل 
ه انصللللللللللللادر ةي تمةل تزارك 1/9/1437( شلارةا 6340/ت/13انلعمةم انقضللللللللللللا ي رقم ) .13

 انع ل ننر ون انقضا ةك ا لنف. 
ت دراسلللللللك أتصلللللللةنةك ةقارنكت فاة  شي زتة  تاازز االخلصلللللللاا انوال ي ك انقضلللللللاء ان لللللللعودد .14

ان ق يت تإشللللللللعاس د.أمح  شي حمم  اخلضللللللللردت دراسللللللللك ةق ةك جلاةعك  ةف انععشةك ننعنوم  
 ناةل درجك ا اج لر.األةاةك 



 
 االختصاص وتنازعه بني اجلهات القضائية 43

ه ا لعنق شاظللام توزةن انلل اخني 1432( تاترةا 242قعار ةعللايل ر ةت دةوان ا ظللاي رقم ) .15
 نن عاتى تاخلصاصات ان تا ع اناوعةك.

ت  قةق: أهللا األشللللللللبال عب انربهللا عمع ةوسللللللللف شي عب هللا شي  أل تانعنم تفضللللللللنهشةان جاةن  .16
 ه.1414األتىل ان هردت دار اشي اجلوزدت انطبعك 

ك فقله ةلذهلب اإلةلام انرلللللللللللللللافعيت ألهللا احل للللللللللللللي عني شي حممل  انبصللللللللللللللعد   احللاتد انلبر .17
انبغللل اددت ا لللاترددت شلحقةق عني حممللل  ةعوضت تعلللادل أمحللل  عبللل ا وجودت دار انلللللب  

 هل.1419انعنمةكت انطبعك األتىل 
: حممل  اجيت نرلللللللللللللل،لاو انل ةي أمحل  شي إدرةت شي عبل انعمحيت انقعاكت شلحقةقت انلذخرك .18

 م.1994تحمم  شو خب كت تسعة  أععاوت دار انغعو اإلسالةيت شرتتت انطبعك األتىل 
عنى انل ر ا لللار ك شللللللللللللللعه تاوةع األشصللللللللللللللارت حململ  أةني شي عمع شي عبل انع ة  رد احملللار  .19

ه. تةعللله انللل ر ا لللللار 1412علللاشللل ةي انللل ةرللللللللللللللقيت دار ان لعت شرتتت انطبعلللك ان لللانةلللك 
 اوةع األشصار ننلمعاتشي.ننحصل ي شعه ت

عب ا ن  شي   ةاصلللور شي ةونت شي صلللاله انب،ويت شعااةكشلللعه زاد ا  للللقانت انعتض ا عشن  .20
 ه.1437حمم  اجلاسعت ةللبك انعبةلانت انطبعك األتىل 

تعم ك ا  لنيب أشو زمعاي حمةي ان ةي حيىي شي شلللللللعس اناوتدب شلحقةق زهر  رتضلللللللك انطانبني .21
 هل.1412عمانب انطبعك ان ان ك   -دةرق -سالةيت شرتتانراتةيفب ا للب اإل

ت د.تنة  شي حمم  انصلللمعاينت دار ا ةمانت انطبعك األتىل ان لللنطك انلق ةعةك ننقاضلللي اإلدارد .22
 ه.1436

ت ةللبللك  عزتقيت د.حمملل  شي عبلل هللا ا ك ا منلللك انععشةللك ان للللللللللللللعودةللك ان للللللللللللللنطللك انلاظةمةللك .23
 ه.1424انعبةلانت انطبعك األتىل 

 شعه خملصع خنةلب حملم  شي عب هللا اخلعشيت دار ان لع ننطباعكت شرتت. .24
ت ة ار انوقي ننارللللعت انطبعك ان انةك  نرللللربةيت د.عب انع ة  شي عب انعمحي اشللللعه نظام انلا ةذ  .25

 ه.1435
ت د.عب انقادر شي عب احلافظ انرللللةلنيت ةطبوعات شللللعه نظام انقضللللاء تنظام دةوان ا ظاي .26

 ه.1431وظ ننمحاةاكت انطبعك األتىل شعمك شي حم 
 د.إشعاهةم شي ا للللللللللللللني ا وجللانت انطبعللك األتىلت شللللللللللللللعه نظللام ا عافعللات أةللام دةوان ا ظللاي .27

 ه.1439
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 .ه1436ت د.إشعاهةم شي ا ني ا وجانت انطبعك األتىل شعه نظام ا عافعات انرععةك .28
ان للللاتى انلربىت نلقي انللل ةي أمحللل  شي عبللل احلنةم شي تةمةلللك احلعاينت دار انلللللب انعنمةلللكت   .29

 هل.1408انطبعك األتىل 
ان عت ت نرلللللللل،او ان ةي أمح  شي إدرةت شي عب انعمحي انقعاكت عاي انللب. تةطبوز ةعه:  .30

ك األسللعار    إدرار انرللعت  عنى أنوار ان عت ت الشي انرللاطت ت،ذةب ان عت  تانقواع  ان للاةك
 ان ق،ةكت حملم  شي عني شي ا ني.

 .هل10/4/1429/خ( شلارةا 1/218رقم )قعار ةعايل ر ةت دةوان ا ظاي انرةا   .31

 .هل8/1/1432( شلارةا  3رقم )ةعايل ر ةت ان ةوان    قعار .32
ه  1432( نعلللللام 3ه تانقعار رقم )1432( نعلللللام 242قعار ةعلللللايل ر ةت انللللل ةوان رقم ) .33

 شقواع  توزةن ان عاتى.تا لعنق 
ه ا لعنق شقواعللللل  توزةن 3/3/1436( تاترةا 44قعار ةعلللللايل ر ةت دةوان ا ظلللللاي رقم ) .34

 ان عاتى.
ا لعنق ابنلعللللل ةالت عنى  ه 12/2/1439( تاترةا 421قعار ةعلللللايل تزةع انعللللل ل رقم ) .35

   انال حك انلا ةذةك ناظام ا عافعات انرععةك.
قضلللللللللاء   -ك ا منلك انععشةك ان لللللللللعودةكت قضلللللللللاء اإلنغاء  -دةوان ا ظاي-انقضلللللللللاء اإلدارد  .36

 انلعوة ت دراسك ةقارنكت د. خان  شي خنةل انظاهعت ةللبك انقانون تاالقلصاد.
دار ان لع انععهللا )انطبعك  ت د.سلللللنةمان شي حمم  انطماتدت انقضلللللاء اإلداردت قضلللللاء اإلنغاء .37

 ه.1433اخلاصك ش ةوان ا ظاي( 
 .قانب  عب هللا شي  عمع شيت د.انوالةك تاالخلصااء انلجارد شني  انقضا .38
اننجان اإلدارةك انيت ت اتل أعمااًل قضلللللللا ةك تشلللللللبه قضلللللللا ةك ك  ت احملامم اخل ةكتقضلللللللاء انظل .39

انطبعلك ان لانةلك   ت د.عمع اخلويلت ا عم  ان للللللللللللللعودد ننبحوث تانل راسلللللللللللللللات انقلانونةلكتا منللك
 ه.1439

 شي أمح  شي رجبت دار انللب انعنمةك. ت ن ةي ان ةي عب انعمحيقواع  ان .40
انال حلللك انلا ةلللذةلللك نناظلللام اإلجعاءات ت اظع انال حلللك عنى ةوقن تزارك انعللل ل عنى انعاش :   .41

https://www.moj.gov.sa   
انال حللك انلا ةللذةللك ناظللام ا عافعللات أةللام دةوان ا ظللاي عنى ةوقن دةوان ا ظللاي عنى انعاش :   .42

https://www.bog.gov.sa 



 
 االختصاص وتنازعه بني اجلهات القضائية 45

ان انععوت ألهللا ان ضللللللل حمم  شي ةلعم شي عني شي ةاظورت دار صللللللادرت انطبعك ان ان ك  ن لللللل  .43
 هل.1414

نلللللللوا لللللللح ا لللللللعافلللللللعلللللللات انرلللللللللللللللللللللععلللللللةلللللللك علللللللنلللللللى ةلللللللوقلللللللن تزارك انلللللللعللللللل ل علللللللنلللللللى انلللللللعاشللللللل :   .44
https://www.moj.gov.sa 

نللللب اك شللللللللللللللعه ا قانت نربهللان انلل ةي إشعاهةم شي حمملل  شي عبلل هللا شي ة نحت دار ا بلل ز  .45
 هل.1418نطبعك األتىل انعنمةكت ا

 انصادرك عي دةوان ا ظاي.هل 1429،موعك األالام اإلدارةك نعام  .46
 .تزارك انع ل عيهل انصادرك 1434،موعك األالام انقضا ةك نعام  .47
 انصادرك عي دةوان ا ظاي.هل 1430،موعك األالام تا بادئ اإلدارةك نعام  .48
 انصادرك عي دةوان ا ظاي.هل 1431،موعك األالام تا بادئ اإلدارةك نعام  .49
 انصادرك عي دةوان ا ظاي.هل 1432،موعك األالام تا بادئ اإلدارةك نعام  .50
 انصادرك عي دةوان ا ظاي.هل 1435،موعك األالام تا بادئ اإلدارةك نعام  .51
ةعلايل ر ةت ،نت األعنى ننقضلللللللللللللللاء رقم  اننجالك ا رلللللللللللللللنلك اوجلب قعار حمضللللللللللللللع اجلملاز  .52

ه نلل راسللللللللللللللللك أنواز انقضللللللللللللللللااي انواردك ننمحللامم انلجللارةللك  29/1/1439( تاترةا 2826)
تدتا عهات ت ن االسلللللللللللرلللللللللللاالت ا لعنقك ابالخلصللللللللللاا اناوعي تانعفن اب قرتاات انعنمةك 

 حلن،ا.
ا حمم ت ا للبك  ت ن ةي ان ةي حمم  شي أهللا شلع انعازدت شلحقةق ةوسللف انرللةخملار انصللحاه .53

 ه.1420انعصعةكت انطبعك اخلاة ك 
انطبعك اخلاصلللللللللللللك ش ةوان  دار ان لع انععهللا )ت  فع  ا لللللللللللللي  توفةقت د.ا  خل ننعنوم انقانونةك .54

 ه.1433 (ا ظاي
أشو انوفللات دار ا طبوعللات اجلللاةعةللكت اإلسلللللللللللللللالل رةللك   ا عافعللات ا لل نةللك تانلجللارةللكت د.أمحلل   .55

 م.2007
ننمؤسلللللللللل للللللللللات ا انةك اإلسللللللللللالةةك  ا عاةر انرللللللللللععةك انصللللللللللادرك ةي هة ك احملاسللللللللللبك تا عاجعك  .56

"AAOIFI" ه.1437ت دار ا ةمان 
ا انةك تاالقلصللللللللللللادةك ك نغك ان ق،اءت د. ن ةه محادت دار انقنمت انطبعك  ةعجم ا صللللللللللللطنحات  .57

 هل.1429األتىلت 
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ا عجم انوسللللللللللللللة ت ،من اننغلك انععشةلك ابنقلاهعكت إشعاهةم ةصللللللللللللللط ىت تأمحل  ان ايتت تالاةل    .58
 عب انقادرت تحمم  اناجارت دار ان عوك.

 ت نعالء ان ةي عني شي خنةل انطعاشن يت دار ان لع.ةعني احللام .59
شي أمحل  شي قل اةلك ا قل سلللللللللللللليت ةللبلك انقلاهعكت اترةا انارللللللللللللللع   ا غينت  وفق انل ةي عبل هللا .60

 هل.1388
ت ألمحل  شي فلارح شي زمعاي انق تةينت شلحقةق عبل ان للللللللللللللالم حممل  هلارتنت دار  ةقلاةةت اننغلك .61

 هل.1399ان لع 
 ك فقه اإلةام انرافعيب إشعاهةم شي عني شي ةوسف انررازدب دار انللب انعنمةك.ا ،ذو  .62
اإلسللللللالةةك ا قارنك ابألنظمك ا عمول هبا ك ا منلك انععشةك ان للللللعودةكت د.  ا وسللللللوعك اجلاا ةك   .63

 هل.1430سعود شي عب انعايل انعلةيبت دار انل ةعةكت انطبعك ان انةك  
 http://www.ecs.egةوقن ،نت ان تنك ا صعد:  .64
 /www.ncar.gov.sa :ةوقن ا عم  انوقين ننوا ق تاحمل وظات .65
 /https://www.mci.gov.saالسل مار:  ةوقن تزارك انلجارك تا .66
   https://www.moj.gov.saةوقن تزارك انع ل:  .67
نللللللظلللللللام انلللللللللللللالللللل للللللةلللللللذ ا للللللارللللللللللللللللللللور عللللللنللللللى ةللللللوقللللللن هللللللةلللللل لللللللك اخلللللللرباء اللللللجللللللنللللللت انللللللوزراء:   .68

https://www.boe.gov.sa 
ا للللللارللللللللللللللللللللور عللللللنللللللى ةللللللوقللللللن هللللللةلللللل لللللللك اخلللللللرباء اللللللجللللللنللللللت انللللللوزراء: نللللللظلللللللام انللللللقضلللللللللللللللللللللاء  .69

https://www.boe.gov.sa 
نلللظلللللللام ا لللعافلللعلللللللات انرللللللللللللللللععلللةلللللللك علللنلللى ا لللوقلللن انلللع لللي الللةللل لللللللك اخللللرباء الللجلللنلللت انلللوزراء:   .70

https://www.boe.gov.sa    
نللللللظلللللللام دةللللللوان ا للللللظلللللللاي عللللللنللللللى ا للللللوقللللللن انللللللع للللللي اللللللةلللللل لللللللك اخلللللللرباء اللللللجللللللنللللللت انللللللوزراء:   .71

https://www.boe.gov.sa    
شلللللللللللللللك انعملل ا اعقل ك ك دةوان ا ظلاي "أ ع ا ل د اناظلاةةلك عنى انل علاتى ا قلاةلك ك حملامم تر  .72

 .ان ةوان ور ا للصك ةلانةاً شاظعها"
 ت ةللبك انا،ضك ا صعةك.د.رة د سةف ا  نةك تانلجارةكت  انوسة  ك شعه قانون ا عافعات .73
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 فهرس امللضلعات 

 الصفحة امللضليف

 2 ا ق ةك

 2 انورقكخطك 

 4 تععةف االخلصاا

 7 أنواز االخلصاا

 9 االخلصاا انوال ي

 16 االخلصاا اناوعي

 22 االخلصاا ا لاين

 26 انلاازز ك االخلصاات تأالاةه ك ان قه تاناظام

 26 انلم،ة  

 27 تععةف تاازز االخلصاا

 28 أنواز تاازز االخلصاا

 31 ان صل ك دعاتى تاازز االخلصاا 

 34 االخلصاا ك قضااي انرعمات تإفالس،ا

 42 قا مك ا عاجن 

 47 ف،عح ا وضوعات

 


