
اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 57675 وتاريخ 23-10-1441هـ ، 

امل�شتملة على برقية معايل وزير املالية رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل رقم 7998 

وتاريخ 8-8-1441هـ، يف �شـاأن طلب معـاليـه املـوافقـة علـى تعـديل الفـقـرة )اأ( مـن املـادة )الثـانيـة( 

مـن نظام �شريبة الدخل.

وبعد االطالع على نظام �شريبة الدخل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 15-1-1425هـ، 

وتعديالته.

وبعد االطالع على املذكرة رقم )624( وتاريخ 16-8-1441هـ، املعدة يف هئية اخلرباء مبجل�س 

الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )35-41/33/د( 

وتاريخ 29-9-1441هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )241-44( وتاريخ 23-10-1441هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )7413( وتاريخ 29-10-1441هـ .

يقرر

املوافقة على تعديل الفقرة )اأ( من املادة )الثانية( من نظام �شريبة الدخل، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/1( وتاريخ 15-1-1425هـ، املعدلة باملر�شوم امللكي رقم )م/131( وتاريخ 29-12-1438هـ، 

لتكون بالن�س االآتي:

غري  لالأ�شخا�س  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  اململوكة  احل�ش�س  عن  املقيمة  االأموال  -   �شركة  “اأ  
ال�شعوديني، وكذلك عن احل�ش�س اململوكة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر لالأ�شخا�س العاملني يف 

اإنتاج الزيت واملواد الهيدروكربونية، وت�شتثنى من ذلك احل�ش�س اململوكة ب�شكل مبا�شر اأو غري 

مبا�شر لالأ�شخا�س العاملني يف اإنتاج الزيت واملواد الهيدروكربونية يف �شركات االأموال املقيمة 

املدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية، واحل�ش�س اململوكة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر لهذه 

ال�شركات يف �شركات االأموال”.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )687( وتاريخ 2-11-1441هـ

تعديل الفقرة )اأ( من املادة )الثانية( من نظام �ضريبة الدخل
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بعون اهلل تعاىل 

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر  باالأمر امللكي  رقم )اأ/90( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي  رقم )اأ/13( بتاريخ 

3-3-1414هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر  باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )241-44( بتاريخ 23-10-1441هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )687( بتاريخ 2-11-1441هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل :   املوافقة على تعديل الفقرة )اأ( من املادة )الثانية( من نظام �شريبة الدخل، ال�شادر باملر�شوم 

امللكي رقم )م/1( وتاريخ 15-1-1425هـ، املعدلة باملر�شوم امللكي رقم )م/131( بتاريخ 

29-12-1438هـ، لتكون بالن�س االآتي:

لالأ�شخا�س  مبا�شر  غري  اأو  مبا�شر  ب�شكل  اململوكة  احل�ش�س  عن  املقيمة  االأموال  -   �شركة  “اأ  
غري ال�شعوديني، وكذلك عن احل�ش�س اململوكة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر 

لالأ�شخا�س العاملني يف اإنتاج الزيت واملواد الهيدروكربونية، وت�شتثنى من ذلك 

احل�ش�س اململوكة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر لالأ�شخا�س العاملني يف اإنتاج الزيت 

واملواد الهيدروكربونية يف �شركات االأموال املقيمة املدرجة يف ال�شوق املالية ال�شعودية، 

واحل�ش�س اململوكة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر لهذه ال�شركات يف �شركات االأموال”.

ثانياً:     على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة  - كل فيما 

ه -  تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود

مر�ضوم ملكي رقم )م/153( وتاريخ  5-11-1441هـ

اإن جمل�س الوزراء 

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 49554 وتاريخ 24-8-1441هـ، امل�شتملة على 

خطاب وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية )�شابقاً( رقم 01-2895-1440 وتاريخ 11-5-1440هـ، 

يف �شاأن م�شروع نظام اال�شتثمار التعديني.

وبعد االطالع على م�شروع النظام امل�شار اإليه.

وبعـد االطالع علـى نـظام اال�شتثمـار التعـديني، ال�شـادر باملـر�شـوم امللكـي رقـم )م/47( وتاريخ 

20-8-1425هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )470( وتاريخ 11-4-1441هـ، ورقم )814( وتاريخ 17-6-1441هـ، 

واملذكرة رقم )753( وتاريخ 24-9-1441هـ، املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )12-41/20/د( وتاريخ 

26-6-1441هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )167-35( وتاريخ 21-8-1441هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6958( وتاريخ 9-10-1441هـ .

يقرر ما يلي:

اأواًل :  املوافقة على نظام اال�شتثمار التعديني، بال�شيغة املرافقة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

ثانياً:  1-   ت�شكل جلنة دائمة برئا�شة معايل وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية، وع�شوية كل من:

اأ  -   ممثل من وزارة الطاقة.

ب-   ممثل من وزارة الداخلية.

ج-   ممثل من وزارة الثقافة.

د -   ممثل من وزارة ال�شوؤون البلدية والقروية.

هـ-   ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية.

و -   ممثل من وزارة البيئة واملياه والزراعة.

ز -   ممثل من مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ح-   ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.

على اأال تقل مرتبة ممثلي اأع�شاء اللجنة عن )اخلام�شة ع�شرة( اأو ما يعادلها.

تخ�شي�س  طلبات  على  احلكومية  اجلهات  من  املقدمة  االعرتا�شات  يف  بالبت  اللجنة  2-    تخت�س 

مناطق املجمعات التعدينية وطلبات منح الرخ�س التعدينية على االأرا�شي واملناطق املحددة يف 

الفقرة )2( من املادة )ال�شابعة( من النظام.

االعرتا�س،  مو�شوع  فيه  �شيبحث  الذي  اللجنة  اجتماع  يف  املعرت�شة  اجلهة  من  ممثل  3-    ي�شارك 

ويكون له حق الت�شويت فيه على املو�شوعات التي تخ�س جهته.

وامل�شت�شارين،  املخت�شني  من  تراه  مبن  واال�شتعانة  احلكومية،  اجلهات  من  اأي  دعوة  4-    للجنة 

حل�شور اجتماعات اللجنة دون اأن يكون له حق الت�شويت.

5-   ت�شع اللجنة قواعد عملها واآليات اإ�شدار قراراتها، وت�شدر بقرار من جمل�س الوزراء.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )634( وتاريخ  17-10-1441هـ

نظام اال�ضتثمار التعديني
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بعون اهلل تعاىل

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بتاريخ  )اأ/90(  امللكي رقم  باالأمر  ال�شادر  للحكم،  االأ�شا�شي  النظام  )ال�شبعني( من  املادة  بناًء على 

27-8-1412هـ .

بتاريخ  )اأ/13(  رقم  امللكي  باالأمر  ال�شادر  الوزراء،  نظام جمل�س  من  )الع�شرين(  املادة  على  وبناًء 

3-3-1414هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نـظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى رقم )167-35( بتاريخ 21-8-1441هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء رقم )634( بتاريخ 17-10-1441هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت:

اأواًل :  املوافقة على نظام اال�شتثمار التعديني، بال�شيغة املرافقة.

فيما  امل�شتقلة - كل  املعنية  االأجهزة  الوزراء والوزراء وروؤ�شاء  نائب رئي�س جمل�س  ثانياً:   على �شمو 

ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

 �ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود

مر�ضوم ملكي رقم )م/140( وتاريخ 19-10-1441هـ

الباب األول

التعريفات وأحكام أولية

المادة األولى:

– أينما وردت في هذا  اآلتية  تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات 
النظام – المعاني الموضحة أمام كل منها:

النظام: نظام اال�شتثمار التعديني.

الوزارة: وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية.

الهيئة: هيئة امل�شاحة اجليولوجية ال�شعودية.

الوزير: وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

النشاط التعديني: اأي عمليات على الروا�شب عن طريق اال�شتطالع اأو الك�شف اأو اال�شتغالل اأو 

املعاجلة اأو التقنية اأو اأي اأن�شطة اأخرى ذات عالقة بالن�شاط التعديني.

قطاع التعدين: الوزارة والهيئة وال�شركات التي توؤ�ش�شها الوزارة اأو الهيئة وجميع الكيانات 

االأخرى ذات العالقة بالن�شاط التعديني.

الشخص: اأي �شخ�س ذي �شفة طبيعية اأو اعتبارية.

الرخصة: وثيقة ت�شدرها الوزارة تت�شمن املوافقة على قيام �شخ�س مبمار�شة ن�شاط تعديني يف منطقة 

حمددة وفقاً الأحكام النظام واللوائح.

الشخص املؤهل: �شخ�س انطبقت عليه �شروط احل�شول على الرخ�شة وفقاً الأحكام النظام واللوائح.

املرخص له: �شخ�س منح رخ�شة وفقاً الأحكام النظام واللوائح.

موقع الرخصة: موقع حمددة اإحداثياته اجلغرافية يف الرخ�شة.

التحويل: نقل الرخ�شة من املرخ�س له اإىل �شخ�س موؤهل اأخر.

لوجود  ال�شطحية  وال�شواهد  اجليولوجية  البيئة  على  للتعرف  مبدئي  جيولوجي  م�شح  االستطالع: 

املعادن واخلامات ب�شفة عامة قبل البدء بالك�شف.

اأو  اجليوفيزيائية  اأو  اجليولوجية  بالطرق  الروا�شب  ا�شتك�شاف  اإىل  يوؤدي  تف�شيلي  ن�شاط  الكشف: 

تلك  وجود  حتديد  بغر�س  موقع،  اأي  يف  منا�شبة  اأخرى  طريقة  اأي  اأو  باأنواعه  احلفر  اأو  اجليوكيميائية 

الروا�شب، وامتداداتها، وكمياتها، ونوعياتها، وجدوى تعدينها.

االستغالل: ا�شتخراج اخلامات واملعادن )تعديناً اأو حتجريًا( مبا يف ذلك اأي ن�شاط مبا�شر اأو غري مبا�شر 

الزم لتحقيق ذلك.

التعدين: عملية ا�شتخراج اخلامات اأو التكوينات املعدنية ذات الفائدة، من االأر�س اأو املناطق البحرية، 

اأو املواد االأخرى الناجتة عن التبخري من مياه البحر اأو اإمدادات املياه الطبيعية، مبا يف ذلك اأي ن�شاط 

تعديني مبا�شر اأو غري مبا�شر يكون �شرورياً لذلك.

الرواسب: املعادن اأو اخلامات املوجودة يف مو�شعها ب�شكل طبيعي واملتوافرة بكميات ذات موؤ�شرات 

اقت�شادية.

اخلامات: جتمعات من معدن واحد اأو اأكرث يف منطقة حمددة جتعلها ذات قيمة اقت�شادية، وتوجد على 

حالتها الطبيعية.

املعادن: مركبات غري ع�شوية، فلزية وغري فلزية، ولها تكوين كيميائي و�شفات طبيعية مميزة، وت�شنف 

اإىل الفئات االآتية:

الفئة ) أ (:    املعادن الفلزية واالأحجار الكرمية و�شبه الكرمية واخلامات التي حتتاج اإىل عمليات متقدمة 
وتركيز على النحو امل�شنف يف اللوائح.

الفئة )ب(:  املعادن غري الفلزية واملعادن ال�شناعية واملواد اخلام على النحو امل�شنف يف اللوائح.

الفئة )ج(:  املواد التي ت�شتخدم يف اأغرا�س البناء على النحو امل�شنف يف اللوائح.

التكوينات املعدنية: اأ�شكال اأو هيئات جيولوجية طبيعية توجد فيها خامات اأو معادن.

املواد الناجتة عن التبخير: املنتجات امل�شتخل�شة اأو الناجتة عن طريق تبخري املياه.

مياه  اأو  باطنها،  اأو  االأر�س،  �شطح  من  �شواء  فائدة،  ذات  خامة  اأو  معدن  منه  ي�شتخرج  مكان  املنجم: 

البحر، اأو اإمدادات املياه الطبيعية التي ت�شتخل�س منها املواد واملعادن الناجتة عن التبخري.

املنجم الصغير: منجم ال تتجاوز م�شاحته الكيلو مرت املربع، وحجم را�شيه املعني واإنتاجه من اخلام 

واال�شتثمارات الراأ�شمالية ت�شوغ اعتباره كذلك، ويعود تقدير ذلك اإىل الوزارة.

احملاجر: اأماكن يف اجلبال اأو يف االأر�س تقتلع منها ال�شخور اأو املعادن اأو اخلامات.

املعاجلة: تنقية اخلامات، اأو اإزالة ال�شوائب، اأو زيادة الرتكيز.

احلفر: اإحداث حفرة اأو فتحة يف االأر�س، مهما كان نوعها.

الصقل: جلي �شطح املعادن اأو ال�شخور جلعله اأمل�س براقاً.

الصهر: اإذابة املعادن باحلرارة اأو باأي و�شيلة اأخرى من اأجل التنقية واملعاجلة.

التركيز: ن�شبة معدن ما يف منتج.

الصخور: مواد اأر�شية طبيعية على هيئة �شلبة، وتتكون يف الغالب من جتمع معدين متحجر يتاألف من 

معدن اأو اأكرث.

احلصى: االأحجار ال�شغرية التي ترتاوح اأقطارها بني )2-75( ملم.

اأو تعريتها،  اأو حتها  اأو تاأكلها  اأو تك�شرها  مادة تن�شاأ من جراء تفتت مكونات الق�شرة االأر�شية  الرمل: 

وتكون باأقطار تقل عن )2( ملم.

الطبقة: طبقة من االأر�س ذات خ�شائ�س مت�شقة متيزها عن الطبقات االأخرى.

قابلة  مواقع  املعادن يف  اأو  كمية من اخلامات  مناطق حتتوي على  التعديني:  االحتياطي  مناطق 

للتعدين ذات موؤ�شرات اقت�شادية مثبتة جيولوجياً اأو حمتملة بح�شب اأحجام التكوينات املعدنية.

اجملمعات التعدينية: االأرا�شي املحددة ملمار�شة االأن�شطة التعدينية.

العامة  ال�شكك احلديدية  اأو  ال�شوارع  اأو  الطرق  �شبكات  عليها  تقوم  التي  االأرا�شي  العامة:  املرافق 

املياه  اأو املخ�ش�شة مل�شاريع  الطاقة  اأو م�شروعات  البرتول والغاز  اأنابيب  اأو  املوانئ  اأو  اأو املطارات 

املعتمدة.

قاعدة البيانات اجليولوجية الوطنية: قاعدة بيانات رقمية حتتوي على املعلومات اجليولوجية 

امل�شح  واأعمال  درا�شات  ونتائج  للدولة،  واجلغرافية  والطبوغرافية  واجليوفيزيائية  واجليوكيميائية 

واأن�شطة اال�شتك�شاف، ومعلومات الرخ�س ومناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية.

إعادة التأهيل: اأعمال يجب على املرخ�س له القيام بها الإعادة موقع الرخ�شة اإىل حالة طبيعية مالئمة 

عند االنتهاء من اأي ن�شاط داخل املوقع وفق االأنظمة.

اإلغالق: اأعمال يجب على املرخ�س له القيام بها، الإغالق موقع الرخ�شة بعد االنتهاء من اأي ن�شاط داخل 

املوقع، واإكمال اأعمال اإعادة التاأهيل.

اأكانت  �شواء  الغازية  اأو  ال�شائلة  حالتها  يف  والكربون  الهيدروجني  مركبات  الهيدروكربونية:  املواد 

والغاز  واملكثفات،  ال�شخري،  والزيت  احلبي�س،  والزيت  اخلام،  الزيت  مثل:  تقليدية،  غري  اأو  تقليدية 

اأو  ا�شتخراجها  يتم  التي  والقار،  الطبيعي،  والقطران  امليثان،  وهيدرات  ال�شخري،  والغاز  الطبيعي/ 

ا�شتخال�شها من باطن االأر�س اأو ظاهرها.
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اخمللفات اخلطرة: خملفات حتوي مواد �شارة باالإن�شان اأو البيئة، تنتج عن الن�شاط التعديني، �شواء 
اأكانت على هيئة �شلبة اأو �شائلة اأو غازية اأو اإ�شعاعية.

األجور السطحية: مبالغ يدفعها املرخ�س له ال�شتئجاره االأر�س امل�شمولة بالرخ�شة.

املناطق البحرية: املناطق البحرية امل�شمولة بنظام املناطق البحرية للمملكة العربية ال�شعودية.

اأعمال  على  فعال  تاأثري  ممار�شة  – على  املبا�شرة  غري  اأو  – املبا�شرة  القدرة  اأو  االإمكانية  السيطرة: 
وقرارات �شخ�س اآخر.

المادة الثانية:
1-    جميع الروا�شب ملك للدولة، وال يجوز اأن يكت�شبها الغري بالتقادم، وي�شمل ذلك اخلامات بجميع 

اأنواعها اأياً كان �شكلها اأو تركيبها، �شواء اأكانت على �شطح االأر�س اأو يف باطنها، وي�شمل ذلك اإقليم 

الدولة الربي ومناطقها البحرية.

2-    تنتقل ملكية املعادن واخلامات امل�شمولة برخ�شة اال�شتغالل اإىل املرخ�س له مبجرد ا�شتخراجها من 

موقع الرخ�شة، وذلك خالل مدة الرخ�شة، وفقاً الأحكام النظام.

المادة الثالثة:

دون إخالل باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة 
المختصة بتطبيق أحكام النظام واإلشراف على تنفيذه، ولها في 

ذلك - على سبيل المثال - القيام بما يأتي:
1-     اإ�شدار اللوائح والنماذج واالإجراءات واالإر�شادات الالزمة لتنفيذ اأحكام النظام.

2-     و�شع ال�شيا�شات اخلا�شة بقطاع التعدين واالإ�شراف على تنفيذها.

3-      حتديد االأرا�شي واملناطق البحرية التي يجوز منح رخ�س عليها مبقت�شى اأحكام النظام، بالتن�شيق 

مع وزارة الطاقة فيما يخ�شها.

4-      حتديد االأجور ال�شطحية واملقابل املايل للرخ�س واخلدمات التي تقدمها الوزارة، وفقاً الأحكام النظام 

وما تقرره اللوائح.

النظام  اأحكام  مبقت�شى  متنح  التي  احلقوق  من  نوع  اأي  على  للح�شول  املقدمة  الطلبات  5-      درا�شة 

واإ�شدار الرخ�س املانحة لتلك احلقوق وفقاً الأحكامه.

6-      حت�شيل الر�شوم واملقابل املايل والعوائد املالية للمناف�شات واالأجور ال�شطحية والغرامات املقررة 

طبقاً الأحكام النظام.

7-      ت�شجيع البحث والتطوير والتخطيط واال�شتثمار يف جمال الن�شاط التعديني.

8-      ال�شعي اإىل حتقيق التو�شع املنظم للبنية التحتية للن�شاط التعديني واخلدمات ذات ال�شلة بطريقة 

م�شتدامة وفعالة وموثوقة.

9-     التن�شيق مع الهئية؛لتحقيق ما ياأتي:

اأ   -   حتديد مناطق لالحتياطي التعديني.

ب -   تطوير قاعدة البيانات اجليولوجية الوطنية وحتديثها.

ج  -   توفري اخلرائط املختلفة وبيانات امل�شح والدرا�شات والبحوث الالزمة لال�شتثمار التعديني.

وي�شمل  التعدينية،  للمناطق  املطلوبة  التحتية  البنية  مرافق  لتوفري  املعنية  اجلهات  مع  10-    التن�شيق 

ذلك: الطرق،  وال�شكك احلديدية، واملوانئ، وحمطات الطاقة، وخطوط اإمداد الطاقة واملياه.

11-    التكامل والتعاون مع اجلهات املعنية ملراقبة مواقع االأن�شطة التعدينية.

12-   مراقبة تدابري ال�شحة وال�شالمة املهنية التي يتوجب على الرخ�س له القيام بها.

13-    التن�شيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات االأمنية وتعليمات ال�شالمة واحلماية من احلريق 

ال�شادرة منها يف جمال الن�شاط التعديني.

14-   االإ�شراف واملراقبة على جميع اآوجه ن�شاطات املرخ�س له.

15-   حتديد حمتوى و�شكل اأي درا�شة اأو تقرير اآو توجيه يطلب وفقاً للنظام اأو اللوائح.

16-   و�شع اخلطط والربامج التطويرية لقطاع التعدين وحتديثها ومتابعة تنفيذها.

17-    حتديد اخلامات واملعادن والعنا�شر التي ال يجوز تطويرها اأو التي يحتفظ بها للك�شف اأو اال�شتغالل 

يف وقت الحق اأو التي تخ�شع لتنظيم خا�س.

18-    تاأهيل �شركات اأو مكاتب متخ�ش�شة للقيام مبهمات املراقبة و�شبط املخالفات، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة الرابعة:

تنشئ الوزارة السجالت اآلتية:
1-    سجل الطلبات: تقيد فيه جميع طلبات احل�شول على الرخ�س املقدمة اإىل الوزارة.

2-     سجل الرخص: تقيد فيه جميع الرخ�س ال�شادرة وما يتم عليها من جتديد اأو تعديل اأو 
حتويل اأو متديد اأو رهن اإنهاء اأو انتهاء وكل ما يوؤثر فيها.

3-     سجل مناطق املعادن: تقيد فيه تفا�شيل مناطق املعادن، مبا يف ذلك: املجمعات التعدينية، 
ومناطق االحتياطي التعديني.

وتتيح الوزارة بالتن�شيق مع الهيئة للعموم االطالع على جميع ال�شجالت وفقاً للوائح.

المادة الخامسة:

على  النظام  أحكام  تسري  ال  )الثانية(،  المادة  بأحكام  إخالل  دون 
ما يأتي:

1-    املواد اأو الروا�شب اأو املواود الهيدروكربونية، وي�شتثنى من ذلك الفحم احلجري.

2-    الالآلئ واملرجان واملواد البحرية امل�شابهة.

الباب الثاني

األراضي واملناطق املشمولة بالنشاط التعديني واملستثناة منها

المادة السادسة:

1-    مع مراعاة ما تق�شي به االأنظمة ذات العالقة واأحكام النظام، يكون الن�شاط التعديني على اأرا�شي 

مملوكة للدولة اأو مملوكة ملكية خا�شة اأو التي يكون جزء منها مملوكاً للدولة واالآخر مملوكاً ملكية 

خا�شة،اأو على املناطق البحرية.

2-   ي�شتثنى مما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة ما يلي:

اأ   -  االأرا�شي التي ت�شغلها االأماكن املقد�شة.

ب -   االأرا�شي التي ت�شغلها املن�شاآت الع�شكرية اأو املناطق املحجوزة لعمليات املواد الهيدروكربونية، اأو 

مناطق اكت�شاف املواد الهيدروكربونية، ما مل ي�شدر قرار من الوزير املخت�س برفع احلظر عنها بناًء 

على طلب من الوزير.

ج  -  االأرا�شي واملناطق البحرية التي حتدد بقرار من جمل�س الوزراء.

المادة السابعة:

1-      يجوز منح رخ�شة ا�شتطالع على االأرا�شي واملناطق البحرية كافة عدا االأرا�شي واملناطق الواردة 

يف الفقرة )2( من املادة )ال�شاد�شة( من النظام.

على  احل�شول  بعد  االآتية  واملناطق  االأرا�شي  على  ا�شتغالل  رخ�شة  اأو  ك�شف  رخ�شة  منح  2-    يجوز 

املوافقات والت�شاريح الالزمة من اجلهات احلكومية ذات العالقة:

اأ   -  اأرا�شي املرافق العامة.

ب -   املناطق التي حتدد - بناء على نظام -باأنها �شياحية اأو اأثرية اأو تاريخية اأو حمميات للحياة 

الفطرية اأو املراعي والغابات واملنتزهات الوطنية والربية واجليولوجية.

المادة الثامنة:

اإذا ا�شتلمت الوزارة طلباً مكتمل ال�شروط للح�شول على رخ�شة ك�شف اأو ا�شتغالل على اأي من االأرا�شي 

واملناطق املحددة يف املادة )ال�شابعة( من النظام فعليها الكتابة اإىل اجلهات احلكومية ذات العالقة 

للح�شول على املوافقات والت�شاريح الالزمة. ويف حال عدم ورود اأي اعرتا�س من تلك اجلهات خالل 

مدة )30( يوماً من تاريخ اال�شتالم ُعّد ذلك موافقة منها، وملقدم الطلب عند ورود اعرتا�س من اإحدى 

اجلهات ا�شتبعاد االأرا�شي واملناطق حمل االعرتا�س واملتداخلة مع االأرا�شي واملناطق املذكورة يف املادة 

)ال�شابعة(، وا�شتكمال طلبه خالل مدة اأق�شاها )30( يوماً من تاريخ اإ�شعار مقدم الطلب بذلك.

المادة التاسعة:

اأن  دون اإخالل مبا ورد يف املادة )ال�شاد�شة( من النظام وبعد التن�شيق مع اجلهات ذات العالقة، للوزير 

ي�شدر قرارًا بتخ�شي�س اأي اأر�س اأو منطقة بحرية لالحتياطي التعديني، وحتديد االأن�شطة غري امل�شموح 

بها فيها من اأجل احلفاظ عليها ال�شتخدامها يف الوقت املنا�شب الأغرا�س الن�شاط التعديني.

المادة العاشرة:

اإذا رغبت الوزارة يف تخ�شي�س جممع تعديني فعليها تبليغ اجلهات ذات العالقة بذلك، ويف حال عدم ورود 

اأي اعرتا�س من اأي من تلك اجلهات خالل )30( يوماً من تاريخ ا�شتالم التبليغ ٌعّد ذلك موافقة منها.

الباب الثالث

األحكام العامة للرخص

المادة الحادية عشرة:

1-    تقوم الوزارة بو�شع ال�شروط اخلا�شة باأنواع الرخ�س، وحتديد اإجراءات اإ�شدارها وجتديدها 

ومتديدها وحتويلها وتعديلها اأو التخلي عنها اأو عن جزء من موقع الرخ�شة وفقاً الأحكام النظام 

وما حتدده اللوائح.

2-    تقدم جميع طلبات احل�شول على الرخ�شة اأو جتديدها اأو متديدها اأو حتويلها اأو تعديلها اأو التخلي 
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واالإجراءات  النماذج  با�شتخدام  الوزارة  اإىل  للنظام؛  طبقاً  الرخ�شة،  موقع  من  جزء  عن  اأو  عنها 

املو�شحة يف اللوائح.

المادة الثانية عشرة:

ال يجوز تعديل �شروط واأحكام الرخ�شة اأثناء فرتة �شريانها اإال بطلب من املرخ�س له وموافقة الوزارة. 

ويكون جتديدها اأو متديدها بال�شروط واالأحكام التي يتم االتفاق عليها مع املرخ�س له، وفقاً ملا حتدده 

اللوائح.

المادة الثالثة عشرة:

1-     فيما عدا رخ�شة اال�شتطالع، ال يجوز منح الرخ�س الواردة يف النظام اإال لل�شخ�س ذي ال�شفة 

االعتبارية.

2-    ال يجوز الأي �شخ�س القيام باأي عملية ا�شتطالع اأو ك�شف اأو ا�شتغالل قبل احل�شول على الرخ�شة 

التي تخوله القيام بذلك، وي�شتثنى من ذلك ما ياأتي:

اأ   -   الهيئة، ويجوز لها - بعد اإ�شعار الوزارة - القيام بنف�شها اأو بو�شاطة غريها بجميع املهمات واالأعمال 

الواردة يف تنظيمها.

ب -  اجلهات الر�شمية ذات العالقة واجلامعات واملعاهد ومراكز االأبحاث الوطنية، و ويجوز لها - بعد موافقة 

الوزارة - اإجراء اأبحاث علمية ذات عالقة باال�شتطالع اأو بالك�شف، على اأال ت�شتخدم تلك االأبحاث الأغرا�س 

جتارية اإال مبوافقة الوزارة. ويجب اأن تزود الوزارة بن�شخة من نتائج االأبحاث العلمية.

المادة الرابعة عشرة:

1-   الرخ�س التي تخول احلقوق وفقاً للنظام، هي:

اأ   -  رخ�شة اال�شتطالع.

ب -  رخ�شة الك�شف.

ج  -  رخ�شة اال�شتغالل.

2-   ت�شمل رخ�شة اال�شتغالل ما ياأتي:

اأ   -  رخ�شة التعدين.

ب -  رخ�شة املنجم ال�شغري.

ج  -  رخ�شة حمجر مواد بناء.

د   -   رخ�شة االأغرا�س العامة.

3-    مع مراعاة ما ورد يف املادة )الثالثة ع�شرة(، يجوز الأي �شخ�س احل�شول على اأكرث من رخ�شة، وفقاً 

لل�شوابط التي حتددها اللوائح.

المادة الخامسة عشرة:

يجوز التقدم بطلب للح�شول على رخ�شة لطبقة حمددة من االأر�س، ويجوز للوزارة و�شع قيود على 

طبقة حمددة، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة السادسة عشرة:

مع مراعاة ما تق�شي به االأنظمة ذات العالقة، يجب اأن يتوافر يف طالب الرخ�شة الكفاية الفنية والقدرة 

املالية وفقاً لنوع الرخ�شة املطلوبة، مما ميكنه من القيام بالتزاماته ب�شكل فعال، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة السابعة عشرة:

ال يجوز رف�س طلب احل�شول على اأي رخ�شة اأو جتديدها اأو متديدها اأو تعديلها وفقاً للنظام واللوائح 

اإال بناء على اأ�شباب وا�شحة ومكتوبة، ويحق ملقدم الطلب التظلم من ذلك اأمام املحكمة االإدارية.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة ما ورد في المادة )التاسعة عشرة( والفقرة )6( من المادة 
)الحادية واألربعين(، إذا تلقت الوزارة أكثر من طلب للحصول على 

رخصة على موقع واحد، فتكون األولوية في منح الرخصة بناًء على 
أسبقية تقديم الطلب وعلى النحو المسجل في سجل الطلبات 

بشرط ما يأتي:
1-   الوفاء مبتطلبات املادة )ال�شاد�شة ع�شرة(.

2-   دفع ر�شوم طلب الرخ�شة وا�شتيفاء املتطلبات االأخرى ملنح هذه الرخ�شة وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة التاسعة عشرة:

للوزارة حتديد اأرا�ٍس اأو مناطق بحدية لطرحها للمناف�شة، وال يجوز منح رخ�س عليها اإال عن طريق 

املناف�شة، وفقاً الأحكام النظام وما حتدده اللوائح.

المادة العشرون:

1-    يجوز حتويل اأي رخ�شة ك�شف اأو ا�شتغالل - بعد تقدمي طلب من املرخ�س له - اإىل �شخ�س موؤهل. 

ويتم التحويل بالكيفية التي �شتحددها اللوائح. وال يجوز رف�س الطلب اإذا توافرت �شروط التحويل 

املحددة يف اأحكام النظام واللوائح.

اإليه  املحولة  ال�شخ�س  اإىل  له  املرخ�س  من  التزامات،  من  عليها  وما  حقوق  من  للرخ�شة  ما  2-    ينتقل 

الرخ�شة، فور �شدور القرار بذلك.

3-    ا�شتثناًء من الفقرة )1( من هذه املادة، ال يجوز حتويل رخ�شة الك�شف، بطريقة مبا�شرة اأو غري 

مبا�شرة، خالل ال�شنة االأوىل من بداية مدتها.

4-   ال يعد طلب التحويل نافذًا اإال بعد �شدور قرار من الوزارة بذلك.

المادة الحادية والعشرون:

دون اإخالل مبا ورد يف الفقرة )3( من املادة )الع�شرين( من النظام، يبلغ املرخ�س له الوزارة اإذا حدث اأي 

تغيري يف ال�شيطرة عليه خالل )30( يوماً من حدوث التغيري.

المادة الثانية والعشرون:
مع مراعاة ما تق�شي به االأحكام ال�شرعية واالأنظمة ذات العالقة، وفيما عدا رخ�شة اال�شتطالع، يجوز 

للمرخ�س له اأن يرهن احلقوق التي تخولها الرخ�شة. وال يعتد بالرهن اإال بعد اإبالغ الراهن )املرخ�س له( 

الوزارة بت�شجيله يف �شجل الرخ�س وفق ما حتدده اللوائح. ويحق للمرتهن اأو من يعينه تنفيذ اأي حق 

مرهون يف الرخ�شة ونقل تلك احلقوق ب�شرط ا�شتيفاء متطلبات املادتني )ال�شاد�شة ع�شرة( و)الع�شرين(.

المادة الثالثة والعشرون:

1-    تعد البيانات واملعلومات املقدمة من طالب الرخ�شة �شرية، وال يجوز اإف�شاوؤها قبل م�شي )180( 

يوماً من تاريخ رف�س الطلب.

2-    تعد جميع التقارير اجليولوجية املقدمة من اأي مرخ�س له مبوجب اللوائح �شرية متى ما طلب 

املرخ�س له ذلك، وال يجوز ن�شرها دون موافقته اإال على النحو االآتي:

اأ   -  بعد م�شي خم�س �شنوات من ا�شتالم التقارير للرخ�س ال�شارية.

ب -   بعد م�شي )180( يوماً من تاريخ انتهاء الرخ�شة اأو اإنهائها اأو التخلي اجلزئي عن موقع الرخ�شة.

وللوزارة يف جميع االأحوال الت�شرف يف البيانات اأو املعلومات اأو التقارير مبا ال يتعار�س مع اأحكام 

النظام.

المادة الرابعة والعشرون:
يجوز للوزارة اأن ت�شدر القرارات التي تراها �شرورية لوقف اأي عملية اأو ا�شتخدام اأي معدة اأو ممار�شة 

اأي ن�شاط يف موقع الرخ�شة عند وجود اآثار �شلبية على ال�شالمة اأو االأمن اأو �شحة موظفي املرخ�س له 

اأو االأ�شخا�س االآخرين اأو اإذا كانت تلك االآثار قد ت�شببت يف اأ�شرار للبيئة اأو للممتلكات اأو يف اإزعاج غري 

عادي اأو اإتالف جوهري الأي موقع. وعلى الوزارة اإنهاء الوقف حال التاأكد من زوال اأ�شبابه.

المادة الخامسة والعشرون:

دون إخالل باألحكام األخرى الواردة في النظام واللوائح، وال يجوز إنهاء 
الرخصة إال بناًء على أحد األسباب اآلتية:

1-   تاأخر املرخ�س له عن دفع املبالغ امل�شتحقة للدولة ملدة تزيد على )180( يوماً.

2-   تقدمي املرخ�س له معلومات غري �شحيحة اإىل الوزارة تخل جوهرياً باأعماله اأو بياناته.

3-    عدم قيام املرخ�س له - خالل )60( يوماً من تاريخ اإ�شعاره كتابياً - بتنفيذ االلتزامات التي يفر�شها 

النظام واللوائح و�شروط واأحكام الرخ�شة.

4-    عدم قيام املرخ�س له بت�شحيح املخالفة التي اأ�شعر بها خالل املدة املحددة يف االإ�شعار، اأو تكراره 

املخالفة.

الو�شائل  اتخاذ  يف  الكتابي  الوزارة  اإ�شعار  ت�شلمه  تاريخ  من  يوماً   )180( مدة  له  املرخ�س  5-    تاأخر 

ال�شرورية للمحافظة على البيئة اأو احلياة الفطرية اأو املواقع االأثرية اأو املناطق ال�شياحية.

واإذا اأنهيت الرخ�شة فال يحق ملن كانت ممنوحة له وال لذوي العالقة التقدم - خالل ثالث �شنوات - 

بطلب احل�شول على رخ�شة اأخرى على ذات املوقع اأو جزء منه، وحتدد اللوائح االإجراءات املت�شلة 

باإنهاء الرخ�شة.

المادة السادسة والعشرون:

دون اإخالل باأي اتفاق �شابق مع مالك االأر�س،يحب على املرخ�س له خالل )180(يوماً من تاريخ اإنهاء اأو 

انتهاء الرخ�شة الأي �شبب كان، اأن يزيل اأي مبنى اأو م�شنع اأو اآلية اأو معدة اأو اأداة اأو خملفات اأو مواد 

اأخرى اأو اخلام امل�شتخرج اأو اأي نوع اآخر من املمتلكات اأياً كان نوعها، �شواء اأكانت ثابتة اأو منقولة، وذلك 

با�شتثناء ما ترى الوزارة اإبقاءه ملقت�شى امل�شلحة العامة، وحتدد اللوائح ال�شروط وال�شوابط لذلك.

نظام اال�ضتثمار التعديني .. تتمة
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المادة السابعة والعشرون:

يكون ملمثلي الوزارة املخت�شني �شفة ال�شبط، ولهم دخول موقع الرخ�شة مبوجب النظام؛ للتفتي�س، 

واملراقبة، و�شبط املخالفات والتاأكد من تقيد املرخ�س له بالنظام واللوائح و�شروط واأحكام الرخ�شة. 

وعلى املرخ�س له اأن يتعاون مع ممثلي الوزارة مبا ميكنهم من اأداء مهماتهم على اأكمل وجه.

الباب الرابع

احلقوق وااللتزامات

المادة الثامنة والعشرون:

تكون العمليات التي تنفذ مبقت�شى الرخ�س املمنوحة مبوجب النظام حتت م�شوؤولية املرخ�س له واإ�شرافه واإدارته.

المادة التاسعة والعشرون:

مع مراعاة ما تق�شي به االأنظمة ذات العالقة، اإذا رغب املرخ�س له يف القيام مب�شح جوي، فعليه اأن 

يح�شل على اإذن كتابي من الوزارة للقيام بهذا الن�شاط.

 المادة الثالثون:

اإذا منعت قوة قاهرة اأو اأعاقت اأو اأخرت قيام املرخ�س له باأي من التزاماته يف الوقت املحدد، فاإن التعطيل 

اأو االأداء. وللوزارة يف هذه احلالة متديد  اأو تق�شريًا يف العمل  اإهمااًل  التاأخري الناجت عن ذلك ال يعد  اأو 

الفرتة التي كانت حمددة للعمل الذي توقف اأو تعطل ملدة ال تقل عن فرتة بقاء القوة القاهرة،اأو اأن متنح 

املرخ�س  له موقعاً بدياًل للرخ�شة متى ما كان ذلك ممكناً وفقاً لنوع اخلام والرخ�شة.

عن  ناجمة  قاهرة  كقوة  اأ�شوليا  عليها  املتعارف  االأحداث  املادة  هذه  اأحكام  يف  القاهرة  بالقوة  ويق�شد 

تنفيذ  وجتعل  الطرفني  من  اأي  اإىل  وجودها  يرجع  ال  والتي  الرخ�شة،  اإ�شدار  وقت  متوقعة  غري  ظروف 

املرخ�س له االلتزاماته املحددة بالرخ�شة م�شتحياًل.

المادة الحادية والثالثون:

ملا  وفقاً  الرخ�شة،  �شاأنه  يف  ال�شادر  املوقع  من  جزء  عن  اأو  رخ�شته  عن  يتخلى  اأن  له  للمرخ�س  يجوز 

حتدده اللوائح.

المادة الثانية والثالثون:

مع مراعاة ما تقضي به المادة )الثانية( من النظام،إذا كان موقع 
رخصة الكشف أواالستغالل أو جزء منه مملوكًا ملكية خاصة ثابتة 

بسند نظامي، أو كان ألحد األشخاص حق انتفاع بها ثابت نظامًا، فإن 
على المرخص له أن يقوم باإلجراءات اآلتية:

1-    تقدمي الرخ�شة اإىل مالك االأر�س اأو املنتفع بها متى ما طلب منه ذلك. وال يجوز للمرخ�س له اأن 

يبداأ مبمار�شة احلقوق حمل الرخ�شة املمنوحة له اأيا كان نوعها اإال بعد اأن يتفق مع مالك االأر�س 

اأو املنتفع على تعوي�س عادل عما كان �شيعود به ا�شتعمال االأر�س من نفع، وعن االأ�شرار التي قد 

تلحق باالأر�س نتيجة العمليات املرخ�س بها، واأن يقدم ذلك االتفاق اإىل الوزارة قبل بدء عملياته 

على هذه االأر�س.

فتطبق  العادل،  التعوي�س  اتفاق حول  اإىل  بها  املنتفع  اأو  االأر�س  له ومالك  املرخ�س  يتو�شل  2-    اإذا مل 

الوزارة يف هذه احلالة االأحكام ذات العالقة بو�شع اليد املوؤقت على العقار الواردة يف نظام نزع ملكية 

العقارات للمنفعة العامة وو�شع اليد املوؤقت على العقار.

ويف جميع االأحوال ، فاإنه يجب اأن متار�س احلقوق املمنوحة مبقت�شى الرخ�شة ممار�شة معقولة وباأقل 

قدر ممكن من التاأثري على م�شالح املالك اأو املنتفع، ومبا يتم�شى مع التنفيذ املالئم الأغرا�س الرخ�شة.

المادة الثالثة والثالثون:

اأر�س متلكها  اأي  تنفيذ عملياته على  لتمكينه من  الالزمة  االرتفاق  له جميع حقوق  للمرخ�س  1-    يكون 

بعد موافقة اجلهات احلكومية  الوزارة  الرخ�شة، وذلك مبقت�شى ت�شريح من  الدولة خارج موقع 

املخت�شة، ب�شرط اأال تكون متعار�شة مع حقوق اأخرى لغريه على االأر�س.

2-    اإذا وقعت اأي من حقوق االرتفاق املطلوبة على اأر�س مملوكة ملكية خا�شة ثابتة ب�شند نظامي اأو على 

موقع رخ�شة اأخرى، فعلى املرخ�س له اأن يتفق مع مالك االأر�س اأو املنتفع بها اأو املرخ�س له االآخر 

للح�شول على تلك احلقوق بالطريقة املحددة نظاماً الكت�شاب تلك احلقوق.

3-    دون اإخالل مبا ت�شمنته الفقرة )1( من هذه املادة، ت�شمل حقوق االرتفاق- الأغرا�س هذه املادة دون 

ح�شر- حق ا�شتخدام الطرق باأنواعها وخطوط االت�شاالت املختلفة واملياه ال�شطحية واجلوفية يف 

اأال يخل ذلك  ، على  له  لتنفيذ عمليات املرخ�س  ال�شرورية  حال عدم توافر بدائل عن م�شادر املياه 

باأنظمة وتعليمات املحافظة على املياه.

المادة الرابعة والثالثون:

 على املرخ�س له اأن يتقيد باالأنظمة واالأوامر والقرارات املعمول بها، وبالنظام واللوائح.

 المادة الخامسة والثالثون:

1-    على كل طالب رخ�شة تعدين اأو رخ�شة منجم �شغري اأو رخ�شة االأغرا�س العامة اأن ي�شمن يف طلبه 

درا�شة االأثر البيئي واالجتماعي وخطة اإعادة تاأّهيل املوقع واالإغالق وفق ما حتدده اللوائح، ويلتزم 

مبوجبها باتخاذ جميع الو�شائل واالحتياطات الالزمة للحفاظ على م�شادر املياه والبيئة واحلياة 

الفطرية وحمايتها من اأي خملفات خطرة اأو اأي �شرر بيئي اآخر وفق ما حتدده اللوائح.

2-    يكون اعتماد درا�شة االأثر البيئي من اجلهة املخت�شة نظاماً عن البيئة يف اململكة خالل مدة )60( يوماً 

من ت�شلم الدرا�شة، وللوزير زيادة املدة لبع�س االأن�شطة التعدينية.

3-    يكون اعتماد خطة اإعادة التاأهيل واالإغالق من الوزارة بعد احل�شول على موافقة اجلهة املخت�شة 

بالبيئة.

4-    على كل طالب رخ�شة تعدين ورخ�شة منجم �شغري اأن ي�شمن يف طلبه درا�شة للجدوى االقت�شادية 

بقربها  اأو  الرخ�شة  موقع  �شمن  الواقعة  املحلية  املجتمعات  تنمية  يف  امل�شاهمة  تت�شمن  للم�شروع 

ودعم املحتوى املحلي، وتكلفة اإعادة تاأهيل املوقع واالإغالق.

5-    على كل طالب رخ�شة ك�شف ورخ�شة حمجر مواد بناء اأن ي�شمن يف طلبه خطة الإدارة االأثر 

البيئي تتوافق مع اال�شرتاطات واملوا�شفات التي ت�شعها اجلهة املخت�شة بالبيئة. واأن يقدم 

خطة الإدارة االأثر االجتماعي لالأن�شطة التي تت�شمن امل�شاهمة يف تنمية املجتمعات املحلية وفقاً 

ملا حتدده اللوائح.

المادة السادسة والثالثون:

يحافظ املرخ�س له على ما قد يوجد يف موقع الرخ�شة من مواقع اأثرية؛ �شواء اأكانت بناء اأو نق�شاً اأو كتابة 

اأو ر�شماً اأو غريذلك، ويبلغ الوزارة فور علمه بوجود تلك االآثار.

المادة السابعة والثالثون:

1-   يلتزم حامل رخ�شة اال�شتغالل بتقدمي �شمان مايل الإعادة التاأهيل واالإغالق.

2-    حتدد اللوائح مقدار ال�شمان بح�شب طبيعة كل ن�شاط تعديني ، وال يتم اإعادته اأو ما تبقى منه اإال 

مبوافقة اجلهة املخت�شة بالبيئة بعد حتققها من التزام املرخ�س له بخطة اإعادة التاأهيل.

الباب اخلامس

حقوق الرخص

المادة الثامنة والثالثون:

ت�شدر الوزارة رخ�شة ا�شتطالع مدتها ال تتجاوز �شنتني ، على اأي منطقة يحددها طالب الرخ�شة، ويجوز 

متديدها اأو جتديدها لفرتة اإ�شافية واحدة مدتها التزيد على �شنتني ، وحتدد اللوائح �شروط الرخ�شة.

 المادة التاسعة والثالثون:

 تحول رخصة االستطالع المرخص له بمسح واستطالع الموقع المحدد 
في الرخصة، ويكون للمرخص له حق غير حصري في موقع الرخصة 

للقيام بما يأتي:

1-   فح�س الروا�شب امل�شمولة بالرخ�شة واأخذ العينات.

2-   فح�س املنطقة - التي تغطيها الرخ�شة - غري امل�شتثناه مبوجب النظام.

3-   ا�شتعمال الو�شائل اجليوفيزيائية اأو اجليوكيميائية وغري ذلك من الو�شائل العلمية.

وجود  يحتمل  التي  لالأرا�شي  املبدئي  الفح�س  قبيل  من  اال�شتطالع  اأعمال  من  اآخر  عمل  باأي  4-    القيام 

معادن اأو خامات فيها.

5-   االطالع على اخلرائط والبيانات غري ال�شرية لدى الوزارة.

6-   اأي  حقوق اأخرى تن�س عليها اللوائح.

وال تخول الرخ�شة املرخ�س له احلق يف احلفر باأنواعه وال يف بناء من�شاآت ثابتة، وال يف اإنتاج املعادن من 

اأجل ا�شتعمالها اأو بيعها. وال متنحه احلق يف ا�شتخدام اأي متفجرات اأو اإحلاق ال�شرر باأي غطاء نباتي 

اأخرى. وال مينع وجود رخ�شة  اأي رخ�شة  ا�شت�شدار  اأي حق يف  اأو  اأف�شلية  اأي  اإزالته، وال متنحه  اأو 

ا�شتطالع يف منطقة معينة الوزارة من منح رخ�شة اأخرى على املنطقة نف�شها اأو على اأي جزء منها، �شواء 

للمرخ�س له اأو لغريه. ويرتتب على منح رخ�شة تخول حاملها حقاً ح�شرياً ا�شتبعاد املناطق امل�شمولة 

بهذه الرخ�شة من نطاق رخ�شة اال�شتطالع دون اأي م�شوؤولية على الوزارة. وال تخول رخ�شة اال�شتطالع 

احلق يف الدخول اإىل اأي اأر�س خا�شة. وعلى املرخ�س له قبل دخول هذه االأرا�شي احل�شول على املوافقات 

الالزمة من مالك االأر�س اأو من ميلك حق االنتفاع بها وفقاً لل�شروط التي يتفق عليها معهم.
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المادة األربعون:

تصدر الوزارة رخصة كشف، وتحدد مساحة الرخصة ومدتها وتجديدها 
وفقًا لما يلي:

1-    ال تزيد م�شاحة املوقع على مائة كيلو مرت مربع بالن�شبة اإىل املعادن من الفئتني )اأ( و)ب(، وملدة ال 

تزيد على خم�س �شنوات، ويجوز جتديدها ملدد ال تتجاوز خم�س �شنوات لكل مدة، على اأال تزيد مدة 

الرخ�شة ومدد جتديدها على خم�س ع�شرة �شنة، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

2-    ال تزيد م�شاحة املوقع على خم�س كيلو مرت مربع بالن�شبة اإىل املعادن من الفئة )ج(، وملدة ال تزيد على 

�شنة واحدة غري قابلة للتجديد، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة الحادية واألربعون:

تخول رخصة الكشف للمرخص له الحقوق الحصرية اآلتية في موقع 
الرخصة:

1-   الك�شف عن جميع املعادن املرخ�س له بها.

2-    اأخذ عينات من موقع الرخ�شة لتحديد وجود املعادن املرخ�س بها، ب�شرط عدم بيعها اأو ا�شتغاللها 

ا�شتغالاًل جتارياً.

3-   ا�شتخدام اأي و�شيلة من و�شائل الك�شف ال�شابقة لالإنتاج التجاري.

4-   اإن�شاء املخيمات واملرافق حلفظ العينات واالآالت واملعدات الالزمة الأغرا�س الك�شف.

5-   ا�شتخدام الرمل واحل�شى واملواد امل�شابهة بح�شب ما يكون ذلك مطلوباً لتحقيق اأغرا�س الرخ�شة.

6-    احل�شول  اأثناء مدة �شريان الرخ�شة على رخ�شة ا�شتغالل داخل موقع رخ�شة الك�شف ب�شرط اأن 

يكون قد وفى بجميع التزاماته وحقق جميع متطلبات احل�شول على رخ�شة اال�شتغالل مبوجب 

النظام واللوائح، واأثبت وجود جدوى اقت�شادية ال�شتغالل اخلامات واملعادن، واإذا انق�شت مدة 

رخ�شة الك�شف قبل البت يف طلب احل�شول على رخ�شة ا�شتغالل داخل موقع الرخ�شة، تعد رخ�شة 

الك�شف قد مددت حكماً اإىل تاريخ البت يف الطلب، ويعفى املرخ�س له، يف هذه احلالة، من دفع اأي 

مبالغ مفرو�شة مبوجب النظام عن فرتة التمديد احلكمي لهذه الرخ�شة.

 7-   اأي حقوق اأخرى تن�س عليها اللوائح.

المادة الثانية واألربعون:

ت�شدر الوزارة رخ�شة تعدين، ملدة ال تتجاوز ثالثني �شنة، قابلة للتجديد اأو التمديد ملدة اأو مدد ال 

تتجاوز يف جمموعها ثالثني �شنة اأخرى ، على اأال يزيد جمموع �شنوات مدة الرخ�شة ومدد جتديدها اأو 

متديدها على �شتني �شنة ، واأال تزيد م�شاحة موقع الرخ�شة على خم�شني كيلو مرت مربع، واأن تكون 

اأجزاوؤه على �شكل جتمعات متجاورة  ب�شكل مقبول للوزارة. ويراعى يف تقدير م�شاحة موقع الرخ�شة 

االعتبارات الفنية واالقت�شادية والبيئية. وتقت�شر الرخ�شة على املعادن من الفئتني )اأ( و)ب(. ويف 

حال رغبة املرخ�س له يف ا�شتغالل املعادن من الفئة )ج( داخل موقع الرخ�شة فعليه التقدم بطلب بذلك 

اإىل الوزارة ودفع املقابل املايل لذلك، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة الثالثة واألربعون:

ت�شدر الوزارة رخ�شة منجم �شغري ملدة ال تتجاوز ع�شرين �شنة، قابلة للتجديد اأو التمديد ملدة اأو مدد  

ال تتجاوز ع�شرين �شنة اأخرى، على اأال يزيد جمموع �شنوات مدة الرخ�شة ومدد جتديدها اأو متديدها 

على اأربعني �شنة، واأن تكون اأجزاوؤه على �شكل جتمعات متجاورة ب�شكل مقبول للوزارة. ويراعى يف 

تقدير م�شاحة موقع الرخ�شة االعتبارات الفنية واالقت�شادية والبيئية. وتقت�شر الرخ�شة على بع�س 

معادن الفئتني )اأ( و)ب( ، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة الرابعة واألربعون:

 ت�شدر الوزارة رخ�شة حمجر مواد بناء ملدة ال تتجاوز ع�شر �شنوات، قابلة للتمديد ملدة اأو مدد ال 

يتجاوز كل منها خم�س �شنوات، على اأال تزيد م�شاحة موقع الرخ�شة على كيلو مرت مربع، واأن تكون 

اأجزاوؤه متما�شكة ب�شكل مقبول للوزارة . ويراعى يف تقدير م�شاحة موقع الرخ�شة االعتبارات الفنية 

واالقت�شادية والبيئية. وتقت�شر الرخ�شة على املعادن من الفئة )جـ(، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة الخامسة واألربعون:

1-    دون اإخالل باأحكام املادة )الثانية والثالثني( من النظام تخول رخ�شة اال�شتغالل حاملها اال�شتثمار 

يف عمليات التعدين وا�شتخراج اخلامات واملعادن مبا فيها اأي ن�شاط مبا�شر اأو غري مبا�شر الزم 

لتحقيق اأهداف اال�شتثمار التعديني ، وفقاً ملا حتدده اللوائح.

2-    اإذا اكت�شف املرخ�س له روا�شب ملعادن اأخرى غري م�شمولة يف الرخ�شة جاز له اأن يتقدم كتابة اإىل 

الوزارة خالل )90( يوماً من  تاريخ االكت�شاف بطلب منحه رخ�شة ا�شتغالل عليها ، اأو تعديل 

رخ�شته احلالية.

3-    ال تخول رخ�شة اال�شتغالل حاملها حق متلك اأي جزء من االأر�س موقع الرخ�شة، وال تخوله اأي�شاً 

اأي حق مل ُين�س عليه �شراحة فيها.

4-    دون اإخالل باأحكام املادة )اخلام�شة والثالثني( من النظام، يكون حلامل رخ�شة اال�شتغالل - وفقاً 

ل�شروط واأحكام الرخ�شة - احلقوق احل�شرية االآتية ال�شتغالل املعادن امل�شمولة بالرخ�شة؛

طريق  عن  وذلك  الرخ�شة،  موقع  يف  املوجودة  الرخ�شة  يف  املحددة  املعادن  وا�شتغالل  اأ   -     اإنتاج 

احلفر وال�شقل والرتكيز وال�شهر واملعاجلة.

ب -  نقل وبيع املعادن واخلامات يف حالتها االأ�شلية اأو بعد تنقيتها، وفق ما حتدده اللوائح.

ج -  ت�شدير املعادن واخلامات الأغرا�س جتارية.

د  -  ت�شدير عينات غري جتارية وفق ما حتدده اللوائح.

هـ-    بناء وت�شغيل و�شيانة جميع املناجم واملباين واملعامل والور�س وخطوط االأنابيب وم�شانع 

املعاجلة ومرامي املخلفات وغريها من املرافق ال�شرورية اأو املنا�شبة لتحقيق اأغرا�س 

الن�شاط التعديني امل�شموح به يف موقع الرخ�شة.

و -     اإن�شاء �شبكات املياه والكهرباء والهاتف وال�شرف ال�شحي وت�شريف ال�شيول واالأنابيب 

وحمطات الطاقة وال�شكك احلديدية والطرق اخلا�شة، وذلك بعد احل�شول على موافقة مكتوبة 

من الوزارة.

ز -    القيام بعمليات امل�شح والك�شف يف موقع الرخ�شة عن اخلامات واملعادن بعد اإ�شعار الوزارة.

على  الرخ�شة  موقع  �شمن  املوجودة  امل�شابهة  واملواد  والرمل  واحل�شى  ال�شخور  ح -   ا�شتخدام 

النحو الالزم لتحقيق اأغرا�س الرخ�شة، وذلك بعد دفع املقابل املايل لهذه املواد.

)الثانية  املادة  حتدده  ما  وفق  له  املرخ�س  عمليات  لتنفيذ  املتاحة  املياه  م�شادر  ط-     ا�شتخدام 

والثالثون( من النظام.

المادة السادسة واألربعون:

اإذا ا�شتملت رخ�شة اال�شتغالل على اأكرث من معدن ومل يقم املرخ�س له با�شتغالل اأحدها، فعلى الوزارة 

اإبالغ املرخ�س له كتابة ب�شرورة ا�شتغالل ذلك املعدن، فاإذا مل يبداأ املرخ�س له با�شتغالله خالل )90( 

يوماً من تاريخ االإبالغ، جاز للوزارة اإنهاء حقوقه بالن�شبة اإىل ذلك املعدن، ومنح �شخ�س اآخر رخ�شة 

ا�شتغالل للمعدن غري امل�شتغل، ب�شرط اأال يوؤثر ذلك تاأثريًا جوهرياً على عمليات املرخ�س له االأول.

المادة السابعة واألربعون:

اإذا مل يرغب املرخ�س له يف جتديد اأو متديد الرخ�شة، وكان يف حاجة اإىل املرافق املوجودة يف موقع 

الرخ�شة ال�شتخدامها  كونها جزءًا مكماًل  لعمليات التعدين يف موقع رخ�شة اأخرى، فيجوز للوزارة 

ال�شماح له بذلك وفقاً ملا حتدده اللوائح.

المادة الثامنة واألربعون:

اإذا رغب حامل رخ�شة اال�شتغالل يف اإن�شاء مرافق اأو ا�شتخدام اأرا�ٍس خارج موقع الرخ�شة لتحقيق 

اأغرا�س الرخ�شة، فعليه تقدمي طلب اإىل الوزارة للح�شول على رخ�شة االأغرا�س العامة وفقاً للنظام 

واللوائح.

 الباب السادس

األحكام املالية

المادة التاسعة واألربعون:

يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
1-   ر�شوم تقدمي الطلب.

2-   ر�شوم اإ�شدار الرخ�شة اأو جتديدها اأو متديدها.

3-   ر�شم حتويل الرخ�شة.

وملجل�س الوزراء تعديل اأي من الر�شوم الواردة يف اجلدول امللحق بالنظام بناًء على اقرتاح من الوزير.

المادة الخمسون:

1-   يدفع حامل رخ�شة اال�شتغالل للمعادن من الفئة )اأ( مقاباًل مالياً على النحو االآتي:

اأ   -  بالن�شبة اإىل ال�شخ�س غري اخلا�شع ل�شريبة الدخل:

اأواًل :   يدفع مقاباًل مالياً لال�شتغالل من الدخل ال�شايف ال�شنوي مبا يعادل �شريبة الدخل، على 

اأن حت�شم الزكاة امل�شتحقة عليه من ذلك.

من  الناجتة  االإيرادات  �شايف  من  اأون�شبة  املنتج  اخلام  من  طن  لكل  مالياً  مقاباًل  ثانياً:   يدفع 

املالية،  وزارة  مع  االتفاق  وبعد  اللوائح  حتدده  ملا  وفقاً  الرخ�شة،  يف  املحدد  الن�شاط 

ويعفى يف ال�شنوات اخلم�س االأوىل من تاريخ �شدور الرخ�شة من دفع قيمة هذا املقابل.

ب-   بالن�شبة اإىل ال�شخ�س اخلا�شع ل�شريبة الدخل:
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يدفع - اإ�شافة ل�شريبة الدخل- مقاباًل مالياً لكل طن من اخلام املنتج اأو ن�شبة من �شايف االإيرادات 

الناجتة من الن�شاط املحدد يف الرخ�شة، وفقاً ملا حتدده اللوائح وبعد االتفاق مع وزارة املالية، 

ويعفى يف ال�شنوات اخلم�س االأوىل من تاريخ �شدور الرخ�شة من دفع قيمة هذا املقابل.

2-    باالإ�شافة اإىل م�شتحقات الزكاة و�شريبة الدخل وامل�شتحقات االأخرى للجهات املعنية ، يدفع حامل 

رخ�س اال�شتغالل لفئات املعادن )ب( و)جـ( مقاباًل مالياً لال�شتغالل حتدده اللوائح بعد االتفاق مع 

وزارة املالية.

3-    للوزير - بعد االتفاق مع وزير املالية - تخفي�س قيمة املقابل املايل الأي معدن اأو خليط منه اإذا متت 

معاجلته داخل الدولة وفقاً ملا حتدده اللوائح.

االأخرى  للرخ�س  املايل  واملقابل  للدولة،  اململوكة  لالأرا�شي  ال�شطحية  االأجور  قيمة  اللوائح  3-    حتدد 

واخلدمات بعد االتفاق مع وزارة املالية.

المادة الحادية والخمسون:

اإذا مل يكن للمعدن اأو املادة اأو م�شتقاتها يف نقطة الت�شدير اأو نقطة اال�شتغالل داخل الدولة �شعر متعارف 

عليه ، فتقدر الوزارة القيمة العادلة للمعدن اأو املادة اأو م�شتقاتها امل�شمولة يف النظام بح�شب مقت�شى احلال.

المادة الثانية والخمسون:

يتمتع املرخ�س له - مبقت�شى النظام - باحلوافز املقررة يف االأنظمة االأخرى وبوجه خا�س نظام �شريبة 

الدخل ونظام اال�شتثمار االأجنبي.

المادة الثالثة والخمسون:

تعفى جميع املعدات واالآليات وقطع الغيار امل�شتوردة الالزمة لتنفيذ اأي ن�شاط تعديني خم�س له؛ من 

الر�شوم اجلمركية بناًء على بيانات وقوائم معتمدة من الوزارة.

المادة الرابعة والخمسون:

ينشأ صندوق للتعدين في الوزارة يهدف إلى إيجاد مصادر تمويل 
مستدامة من أجل تطوير ودعم النشاط والقطاع التعديني، وتتألف 

مواردة من المصادر اآلتية:
1-   املقابل  املايل للرخ�س واخلدمات التي تقدمها الوزارة.

2-   الغرامات التي توقع وفقاً للنظام.

3-   االأجور ال�شطحية.

4-   العوائد املالية للمناف�شات.

5-   الهبات والتربعات واالأوقاف.

وتودع تلك املوارد يف ح�شاب با�شم �شندوق التعدين يف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اأو يف ح�شابات 

يف البنوك املرخ�س لها بالعمل يف اململكة وي�شدر الوزير- باالتفاق مع وزير املالية - الئحة تت�شمن اآلية 

تخ�شي�س هذه املبالغ اأو بع�شها لقطاع التعدين واخلدمات واجلهات املرتبطة بها.

المادة الخامسة والخمسون:

1-    تن�شيء الوزارة - وفقاً لالإجراءات النظامية - �شركة اأو اأكرث تابعة لها للقيام بخدمات ذات عالقة 

بقطاع التعدين.

2-    يكون راأ�س مال ال�شركات امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة من موارد �شندوق التعدين 

امل�شار اإليه يف املادة )الرابعة واخلم�شني( وفقاً لقرار ي�شدر من الوزير.

3-    تكون موارد ال�شركات امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة من املقابل املايل الذي حت�شل عليه 

ال�شركات نظري اخلدمات التي تقدمها ومن اإيرادات �شندوق التعدين وفقاً ملا يخ�ش�شه الوزير بقرار منه.

الباب السابع

 اخملالفات والعقوبات

المادة السادسة والخمسون:

1-    دون اإخالل مبا ورد يف املادة )اخلام�شة والع�شرين( من النظام، يعد القيام باأي من الت�شرفات اأو 

االأفعال االآتية خمالفة للنظام:

اأ   -  القيام باأي ن�شاط تعديني دون رخ�شة.

ب -  عدم االلتزام بالنظام اأو اللوائح اأو �شروط واأحكام الرخ�شة.

ج  -  تقدمي معلومات م�شللة اأو غري �شحيحة اإىل الوزارة.

د   -   التاأخري اأو التق�شري يف تقدمي املعلومات اأو التقارير التي تطلبها الوزارة.

هـ -    التاأخر عن دفع املبالغ امل�شتحقة مبوجب اأحكام النظام واللوائح.

2-    دون االإخالل باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي نظام اآخر، يعاقب كل من يرتكب اأي خمالفة من املخالفات 

امل�شار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة بعقوبة واحدة اأواأكرث من العقوبات االآتية:

اأ   -  غرامة ال تزيد على )1٫000٫000( مليون ريال عن كل خمالفة.

ب -  اإيقاف الن�شاط.

ج  -  اإنهاء الرخ�شة.

د   -   م�شادرة االآليات واملعدات امل�شتخدمة يف املخالفة.

3-    تقوم الوزارة - بناء على قرار من اللجنة امل�شار اإليها يف املادة )ال�شابعة واخلم�شني( من النظام 

- با�شتعادة جميع املعادن واخلامات وم�شتقاتها الناجتة عن العمليات التي متت ب�شكل خمالف اأو 

االأموال الناجتة عنها، وحت�شيل قيمة املقابل املايل للخامات واملعادن امل�شتغلة والناجتة عن تلك 

العمليات.

المادة السابعة والخمسون:

1-    تفر�س الوزارة غرامة ال تتجاوز )200( األف ريال عند ارتكاب اأي من املخالفات املن�شو�س عليها 

يف الفقرة )1( من املادة )ال�شاد�شة واخلم�شني( من النظام واإذا راأت اأن املخالفة ت�شتوجب فر�س 

غرامة تتجاوز )200( األف ريال فتحيل املخالفة اإىل اللجنة امل�شار اإليها يف الفقرة )2( من هذه املادة.

2-    مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من هذه املادة، تكون جلنة اأو اأكرث بقرار من الوزير من خم�شة من 

املخت�شني يكون من بينهم ع�شو موؤهل تاأهياًل �شرعياً اأو نظامياً واآخر مالياً واآخر فنياً ، تتوىل النظر يف 

املخالفات وتقرير العقوبات املن�شو�س عليها يف الفقرة )2( من املادة )ال�شاد�شة واخلم�شني( عدا ما ياأتي:

اأ   -  عقوبة اإنهاء الرخ�شة فتكون بقرار من الوزير بناًء على تو�شية م�شببة من اللجنة.

ب -  عقوبة امل�شادرة فتحال املخالفة اإىل املحكمة املخت�شة للنظر فيها.

ويجوز تظلم �شاحب ال�شاأن من القرارات ال�شادرة يف حقه اأمام املحكمة االإدارية خالل )60( يوماً من 

تاريخ اإبالغه بالقرار، وي�شدر الوزير القواعد املنظمة لعمل تلك اللجان ومكافاآت اأع�شائها.

 الباب الثامن

 أحكام عامة

المادة الثامنة والخمسون:

يجوز االتفاق على ت�شوية اأي نزاع اأو خالف ين�شاأ بني اأي مرخ�س له والوزارة عن طريق التحكيم وفقاً 

الأحكام نظام التحكيم. والأغرا�س هذا النظام تعد املحكمة االإدارية هي اجلهة املخت�شة اأ�شاًل بنظر النزاع.

المادة التاسعة والخمسون:

ال يجوز الأي �شخ�س امتالك اأي مواد م�شعة )مبا يف ذلك اليورانيوم والثوريوم( اأو ا�شتخدامها اأو بيعها 

اأو الت�شرف فيها اإال مبوجب اأحكام النظام واللوائح واالأنظمة االأخرى ذات العالقة. وعلى ال�شخ�س 

الذي يكت�شف اأي مواد م�شعة اإبالغ الوزارة فورًا بذلك.

المادة الستون:

على الوزارة - وفقًا لما تحدده اللوائح وبالوسيلة التي تراها مناسبة - 
أن تنشر النص الكامل لكل مما يأتي:

1-   القرارات ذات الطابع العام.

2-   قرارات اإ�شدار الرخ�س وجتديدها ومتديدها واإنهائها وحتويلها.

3-   االإ�شعارات املتعلقة بالرهون امل�شجلة على الرخ�س.

4-   قرارات تخ�شي�س مناطق االحتياطي التعديني واملجمعات التعدينية اأو اإنهاء هذا التخ�شي�س.

5-   اإعالن املناف�شات.

6-   القرارات اأو الوثائق االأخرى التي ين�س عليها يف اللوائح.

 المادة الحادية والستون:

1-    يحل النظام حمل نظام اال�شتثمار التعديني ال�شادر باملر�شوم  امللكي رقم )م/47( وتاريخ 20-8-1425هـ، 

ويلغي كل ما يتعار�س معه من اأحكام.

2-    ا�شتثناًء من الفقرة رقم )1( من هذه املادة، ي�شتمر �شريان احلقوق النا�شئة يف ظل نظام اال�شتثمار 

التعديني ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/47( وتاريخ 20-8-1425هـ، اإذا كانت تلك احلقوق 

نافذة قبل �شريان العمل بالنظام، على اأن تطبق االأحكام املالية املقررة يف النظام واللوائح على 

اأ�شحاب تلك احلقوق وذلك من تاريخ العمل بها.

المادة الثانية والستون:
 ي�شدر الوزير اللوائح، وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثالثة والستون:
 ُين�شر النظام يف اجلريدة الر�شمية، وُيعمل به بعد مائة وثمانني يوماً من تاريخ ن�شره.

نظام اال�ضتثمار التعديني .. تتمة
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اإن جمل�س الوزراءقر

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 49551 وتاريخ 24-8-1441هـ ، امل�شتملة 

على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رقم 2568-1-1434 وتاريخ 14-5-1440هـ، يف �شاأن 

مو�شوع ال�شماح بت�شدير مياه ال�شرب املعباأة وحتديد ر�شوم الت�شدير.

وبعد االطالع على الرتتيب التنظيمي مل�شانع املياه، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )100( وتاريخ 

9-4-1432هـ .

وبعد االطالع على نظام الغذاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 6-1-1436هـ .

وبعد االطالع  على االأمر ال�شامي رقم )51921( وتاريخ 12-10-1439هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )1986( وتاريخ 15-11-1440هـ، ورقم )329( وتاريخ 14-3-1441هـ، 

املعدين يف هئية اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )26-41/11/د( 

وتاريخ 8-4-1441هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )145-32( وتاريخ 14-8-1441هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6940( وتاريخ 9-10-1441هـ .

يقرر ما يلي:

اأواًل :   تعديل البند )حادي ع�شر( من الرتتيب التنظيمي مل�شانع املياه، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء 

رقم )100( وتاريخ 9-4-1432هـ، ليكون بالن�س  االآتي:

ت�شدر  �شوابط  وفق  اململكة  خارج  اإىل  املعباأة  ال�شرب  مياه  ت�شدير  1-   يجوز  ع�شر:  “حادي 
بقرار من جمل�س الوزراء.

2-   مينع ت�شدير مياه ال�شرب غري املعباأة والثلج اإىل خارج اململكة”.

ثانياً:   فر�س ر�شوم لت�شدير مياه ال�شرب املعباأة للمرت املكعب الواحد مببلغ )38( ريااًل، مبا يعادل )50( 

هللة للكرتون الواحد �شعة )330( مللرتًا، عدد )40( عبوة.

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي مبا ورد يف البند )ثانياً( من هذا القرار ، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

اإن جمل�س الوزراء 

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 49551 وتاريخ 24-8-1441هـ، امل�شتملة 

على برقية معايل وزير البيئة واملياه والزراعة رقم 2568-1-1434 وتاريخ 14-5-1440هـ، يف �شاأن 

طلب املوافقة على م�شروع �شوابط ت�شدير مياه ال�شرب املعباأة.

 وبعد االطالع على الرتتيب التنظيمي مل�شانع املياه، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )100( وتاريخ 

9-4-1432هـ .

وبعد االطالع على نظام الغذاء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/1( وتاريخ 6-1-1436هـ .

وبعد االطالع على االأمر ال�شامي رقم )51921( وتاريخ 12-10-1439هـ .

وبعد االطالع على املح�شرين رقم )1986( وتاريخ 15-11-1440هـ، ورقم )329( وتاريخ 14-3-1441هـ، 

املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )26-41/11/د( 

وتاريخ 8-4-1441هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6940( وتاريخ 9-10-1441هـ .

يقرر:

املوافقة على �شوابط ت�شدير مياه ال�شرب املعباأة، بال�شيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

اأواًل  :   ي�شرتط لل�شماح مل�شنع مياه ال�شرب املعباأة بت�شدير مياه ال�شرب املعباأة اأن يح�شل على رخ�شة 

ت�شدير من وزارة البيئة واملياه والزراعة بعد توافر املتطلبات االآتية:

1-    التحقق من اأال ت�شتنزف املوارد املائية، والتحقق من تغطية حاجة ال�شوق املحلية من مياه 

ال�شرب املعباأة، من خالل االآتي:

اأ   -   اأال يتجاوز الت�شدير ال�شقف االأعلى لكميات مياه ال�شرب املعباأة التي يحددها وزير 

البيئة واملياه والزراعة.

ب -  اأال تزيد �شعة عبوات مياه ال�شرب املعباأة – املراد ت�شديرها – على لرت واحد.

ج -   اأن يكون امل�شنع قائماً من الناحية الت�شغيلية وينتج مياه �شرب معباأة متوافرة بكميات 

كافية يف ال�شوق املحلية، واأال يتجاوز الت�شدير الن�شب املحددة يف البند )ثانياً( من هذه 

ال�شوابط.

2-    اأن يكون امل�شنع حا�شاًل على ترخي�س فني �شاري املفعول، وحا�شاًل على �شهادة ت�شدير 

مياه ال�شرب املعباأة، من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وفق االأحكام النظامية املنظمة لذلك.

3-    اأن يكون الرتخي�س ال�شناعي للم�شنع – ال�شادر من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية – 

م�شتماًل على الرموز اجلمركية، والطاقة االإنتاجية، وم�شدر املياه )متجددة اأو غري متجددة(، 

و�شعة العبوة )وحدة القيا�س “لرت”(.

4-   �شداد ر�شوم الت�شدير.

ثانيـاً:  تكون ن�شب الت�شدير امل�شموح بها مل�شنع مياه ال�شرب املعباأة على النحو االآتي:

1-    ن�شبة ال تتجاوز )7%( من الطاقة االإنتاجية الفعلية للم�شنع القائم على م�شادر مياه جوفية 

غري متجددة.

2-    ن�شبة ال تتجاوز )60%( من الطاقة االإنتاجية الفعلية للم�شنع القائم على م�شادر مياه 

متجددة.

ثالثـاً:   تراجع وزارة البيئة واملياه والزراعة هذه ال�شوابط دورياً – بالتن�شيق مع من تراه من اجلهات 

ذات ال�شلة – وترفع عما ي�شتلزم الرفع عنه.

رابعاً:  تن�شر هذه ال�شوابط يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.

قرار رقم )685( وتاريخ 2-11-1441هـ

قرار رقم )686( وتاريخ 2-11-1441هـ

تعديل البند )حادي ع�ضر( من الرتتيب التنظيمي مل�ضانع املياه

�ضوابط ت�ضدير مياه ال�ضرب املعباأة

�ضوابط ت�ضدير مياه ال�ضرب املعباأة

بعون اهلل تعاىل 

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر  باالأمر امللكي  رقم )اأ/90( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي  رقم )اأ/13( بتاريخ 

3-3-1414هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر  باالأمر امللكي رقم )اأ/91( بتاريخ 

27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى  رقم )145-32( بتاريخ 14-8-1441هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء  رقم )685( بتاريخ 2-11-1441هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت: 

اأواًل :   فر�س ر�شوم لت�شدير مياه ال�شرب املعباأة للمرت املكعب الواحد مببلغ )38( ريااًل، مبا يعادل 

)50( هللة للكرتون الواحد �شعة )330( مللرتًا، عدد )40( عبوة.

ثانياً:   على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  وروؤ�شاء االأجهزة املعنية امل�شتقلة - كل فيما 

ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. يُخ�شُّ

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود

مر�ضوم ملكي رقم )م/152( وتاريخ  5-11-1441هـ
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اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 49139 وتاريخ 22-8-1441هـ ، 

امل�شتملة على خطاب وزارة االقت�شاد والتخطيط رقم 1-4102410 وتاريخ 19-6-1441هـ، 

يف �شاأن اإعادة ت�شكيل جمل�س اإدارة املركز الوطني لقيا�س اأداء االأجهزة العامة.

وبعد االطالع على الفقرة )1( من املادة )ال�شاد�شة( من تنظيم املركز الوطني لقيا�س 

اأداءاالأجهزة العامة، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )323( وتاريخ 2-8-1437هـ، 

املعدلة بقرار جمل�س الوزراء رقم )241( وتاريخ 29-3-1441هـ .

وبعد االطالع على البند )ثانياً( من املر�شوم امللكي رقم )م/54( وتاريخ 19-10-1407هـ، 

املعدل باملر�شوم امللكي رقم )م/59( وتاريخ 15-8-1424هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6563( وتاريخ 17-9-1414هـ .

يقرر

تعيني االآتية اأ�شماوؤهم اأع�شاء يف جمل�س اإدارة املركز الوطني لقيا�س اأداء االأجهزة العامة:

1-   معايل الدكتور/عواد بن �شالح العواد                               رئي�شاً

2-   معايل الدكتور/ ماجد بن عبداهلل املنيف                               ع�شوًا

3-   معايل الدكتور/ح�شام بن عبدالوهاب زمان           ع�شوًا

4-   معايل االأ�شتاذ/في�شل بن فا�شل االإبراهيم                                ع�شوًا

5-   االأ�شتاذة/رانيا بنت حممود ن�شار             ع�شوًا

رئي�س جمل�س الوزراء

اإعادة ت�ضكيل جمل�س اإدارة املركز الوطني لقيا�س اأداء االأجهزة العامة

اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 51467 وتاريخ 8-9-1441هـ، 

امل�شتملة على برقية وزارة اخلدمة املدنية )�شابقاً( رقم 23222 وتاريخ 18-8-1440هـ، 

يف �شاأن اقرتاح منح وزير اخلارجية  �شالحية متديد اخلدمة اإىل �شن )70( عاماً ملن ي�شغل 

مرتبة )�شفري( ممن �شدر قرار تعيينه �شفريًا خلادم احلرمني ال�شريفني يف اأي دولة.

وبعد االطالع على نظام التقاعد املدين، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/41( وتاريخ 

29-7-1393هـ .

وبعد االطالع على الئحة الوظائف الدبلوما�شية، ال�شادرة بقرار جمل�س اخلدمة املدنية 

)امللغى( رقم )1-1182( وتاريخ 19-6-1427هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )617( وتاريخ 5-5-1441هـ، واملذكرة رقم )573( وتاريخ 

5-8-1441هـ، املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع علـى التـو�شيـة املعـدة يف جملـ�س ال�شـوؤون االقت�شادية والتنمية رقم 

)45-41/16/د( وتاريخ 21-5-1441هـ .

وبعد النظر يف قرار جمل�س ال�شورى رقم )187-37( وتاريخ 27-8-1441هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )7391( وتاريخ 28-10-1441هـ .

يقرر

املوافقة على منح وزير اخلارجية �شالحية متديد خدمة من ي�شغل وظيفة )�شفري( بعد بلوغه 

�شن )اخلام�شة وال�شتني( املن�شو�س عليها يف املادة )اخلام�شة ع�شرة( من نظام التقاعد 

املدين - ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/41( وتاريخ 29-7-1393هـ - مبا ال يتجاوز �شن 

)ال�شبعني(، وذلك وفقاً لل�شروط االآتية:

1- اأن يكون قد �شدر اأمر باعتماده �شفريًا خلادم احلرمني ال�شريفني اأو للمملكة يف اأي من 

املنظمات الدولية.

2- اأن تكون هناك حاجة اإىل خدماته لكفايته العملية، وعدم وجود بديل له.

3- اأن يكون الئقاً طبياً.

4- اأن يكون متديد اخلدمة له �شنوياً. 

وقد اأعد م�شروع مر�شوم ملكي بذلك، �شيغته مرافقة لهذا.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )690( وتاريخ 2-11-1441هـ

منح وزير اخلارجية �ضالحية متديد خدمة من ي�ضغل 

وظيفة )�ضفري( بعد بلوغه �ضن )اخلام�ضة وال�ضتني(  

بعون اهلل تعاىل 

نحن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود

ملك اململكة العربية ال�شعودية

بناًء على املادة )ال�شبعني( من النظام االأ�شا�شي للحكم، ال�شادر  باالأمر امللكي  رقم 

)اأ/90( بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبناًء على املادة )الع�شرين( من نظام جمل�س الوزراء، ال�شادر باالأمر امللكي  رقم 

)اأ/13( بتاريخ 3-3-1414هـ .

وبناًء على املادة )الثامنة ع�شرة( من نظام جمل�س ال�شورى، ال�شادر  باالأمر امللكي رقم 

)اأ/91( بتاريخ 27-8-1412هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س ال�شورى  رقم )187-37( بتاريخ 27-8-1441هـ .

وبعد االطالع على قرار جمل�س الوزراء  رقم )690( بتاريخ 2-11-1441هـ .

ر�شمنا مبا هو اآت: 

اأواًل :   املوافقة على منح وزير اخلارجية �شالحية متديد خدمة من ي�شغل وظيفة )�شفري( 

بعد بلوغه �شن )اخلام�شة وال�شتني( املن�شو�س عليها يف املادة )اخلام�شة ع�شرة( من 

نظام التقاعد املدين - ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/41( بتاريخ 29-7-1393هـ - 

مبا ال يتجاوز �شن )ال�شبعني(، وذلك وفقاً لل�شروط االآتية:

1-    اأن يكون قد �شدر اأمر باعتماده �شفريًا خلادم احلرمني ال�شريفني اأو للمملكة يف اأي من 

املنظمات الدولية.

2-   اأن تكون هناك حاجة اإىل خدماته لكفايته العملية، وعدم وجود بديل له.

3-   اأن يكون الئقاً طبياً.

4-   اأن يكون متديد اخلدمة له �شنوياً.

ثانياً:   على �شمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  وروؤ�شاء االأجهزة املعنية 

ه - تنفيذ مر�شومنا هذا. امل�شتقلة - كل فيما يُخ�شُّ

�ضلمان بن عبدالعزيز اآل �ضعود

مر�ضوم ملكي رقم )م/154( وتاريخ  5-11-1441هـ
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اإن جمل�س الوزراء

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 51467 وتاريخ 8-9-1441هـ ،امل�شتملة على 

خطاب وزارة اخلدمة املدنية )�شابقاً( رقم 29764 وتاريخ 19-12-1440هـ، ب�شاأن مقرتح الوزارة 

حتديد الفئات الوظيفية التي يجوز متديد خدمات �شاغليها بعد بلوغهم ال�شن النظامية للتقاعد.

وبعد االطالع على نظام التقاعد املدين، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/41( وتاريخ 29-7-1393هـ .

 وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية للمواردالب�شرية يف اخلدمة املدنية، ال�شادرة بالقرار الوزاري رقم 

)1550( وتاريخ 9-6-1440هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )617( وتاريخ 5-5-1441هـ، واملذكرة رقم)573( وتاريخ 5-8-1441هـ، 

املعدين يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع على التو�شية املعدة يف جمل�س ال�شوؤون االقت�شادية والتنمية رقم )45-41/16/د(

وتاريخ 21-5-1441هـ .

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )7391( وتاريخ 28-10-1441هـ .

يقرر

املوافقة على جدول الفئات الوظيفية التي يجوز متديد خدمات �شاغليها بعد بلوغهم ال�شن النظامية 

للتقاعد، بال�شيغة املرافقة.

رئي�س جمل�س الوزراء

قرار رقم )691( وتاريخ  2-11-1441هـ

جدول الفئات الوظيفية التي يجوز متديد 

خدمات �ضاغليها بعد بلوغهم ال�ضن النظامية للتقاعد

وظائف ال�شلك الدبلوما�شي:)�شفري،ووزير مفو�س(.1

مفو�شو االإفتاء: �شاغلو املراتب )14 ،15(.2

الطيارون3

اأمناء املناطق ووكالوؤهم : اأال تقل مرتبة الوظيفة املطلوب متديد خدمة �شاغلها عن املرتبة )14(.4

5

اخلبراء واملستشارون  واملهندسون:

1-   اأال تقل مرتبة الوظيفة املطلوب متديد خدمة �شاغلها عن املرتبة )14(.

2-   اأن تكون الفئة الوظيفية مرتبة بالن�شاط االأ�شا�شي للجهة.

اأمناء املرا�شم ومدراوؤهم: اأال تقل مرتبة الوظيفة املطلوب متديد خدمة �شاغلها عن املرتبة )11(.6

 املحافظون ، ووكالء املحافظني، وروؤ�شاء املراكز.7

وكالءاالإمارات.8

 ق�شا�شواالأثر.9

منفذو الق�شا�س وروؤ�شائهم.10

روؤ�شاء الدوريات، واخلويا وروؤ�شائهم.11

12

احلرا�س املتالزمني من امل�شتخدمني )الزوج وزوجته( الذين يعمالن يف مدار�س البنات: عند بلوغ اأحدهما ال�شن النظامية ومل يبلغ االآخر هذه ال�شن يجوز للوزير املخت�س متديد خدمة الطرف الذي 

بلغ �شن التقاعد ملدة �شنة اأو اأكرث حتى ي�شل جمموع خدمة الطرف االآخر القدر الذي يتيح له احل�شول على معا�س تقاعدي لتتم احالتهما معاً، على اأال يتجاوز �شن اخلام�شة وال�شتني. فاإن بلغ ال�شن 

امل�شار اإليها قبل بلوغ خدمات الطرف االآخر القدر الذي ت�شتحق عنه معا�شاً تقاعديا وفقاً لنظام التقاعد املدين جاز للوزير املخت�س اإبقاءه يف عمله بعد اإحالته علىالتقاعد وذلك حتى ا�شتحقاق الطرف 

االآخر معا�شاً تقاعدياً اأو بلوغ اأحدهما �شن ال�شبعني  اأيهما اأقرب، ويعامل كاالآتي:

1-   التعاقد معه على وظيفة �شاغرة م�شمولة بالئحة املعينني على بند االأجور اإن توفرت لديه موؤهالتها و�شروطها.

2-   اأو التعاقد معه على بند الرواتب املقطوعة )البند 105(يف حدود البند املعتمد.

الفئات الوظيفية التي يجوز متديد خدمات �ضاغليها بعد بلوغهم ال�ضن النظامية للتقاعد
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اإن جمل�س الوزراء 

بعد االطالع على املعاملة الواردة من الديوان امللكي برقم 11344 وتاريخ 19-2-1441هـ، 

ورقم 20497 وتاريخ 27-3-1441هـ، امل�شتملة على برقية معايل وزير التجارة رئي�س 

جملـ�س اإدارة الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة رقم 5947 وتاريخ 

17-2-1441هـ، يف �شاأن طلب معاليه اإ�شافة ممثلني اإىل جمل�س اإدارة الهيئة من وزارتي: 

)الطاقة، وال�شناعة والرثوة املعدنية(، وعلى برقية هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء رقم 

1490 وتاريخ 24-3-1441هـ، يف �شاأن مراجعة االأنظمة والتنظيمات واالأوامر واملرا�شيم 

امللكية والقرارات التي تاأثرت مبقت�شى االأمر امللكي رقم )اأ/472( وتاريخ 29-12-1440هـ، 

وبعد االطالع على االأمر ال�شامي رقم )3914( وتاريخ 19-1-1441هـ .

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/472( وتاريخ 29-12-1440هـ .

وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )2064( وتاريخ 12-1-1441هـ .

وبعد االطالع على املر�شوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 19-7-1411هـ .

وبعد االطالع على نظام �شندوق التنمية ال�شناعية ال�شعودي، ال�شادر باملر�شوم امللكي 

رقم )م/3( وتاريخ 26-2-1394هـ، وتعديالته.

 وبعد االطالع على نظام االأن�شطة املقلقة للراحة اأو اخلطرة اأو امل�شرة بال�شحة اأو البيئة، 

ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/14( وتاريخ 8-4-1423هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( 

وتاريخ 25-1-1428هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على نظام مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة، ال�شادر باالأمر امللكي 

رقم )اأ/35( وتاريخ 3-5-1431هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على نظام االآثار واملتاحف والرتاث العمراين، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/3( وتاريخ 9-1-1436هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على تنظيم الهيئة امللكية للجبيل وينبع، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/75( وتاريخ 16-9-1395هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على التنظيم اخلا�س بهيئة امل�شاحة اجليولوجية ال�شعودية،  ال�شادر بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )115( وتاريخ 16-7-1420هـ .

وبعد االطالع على اخلطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء ال�شعودي، ال�شادرة بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )174( وتاريخ 15-6-1422هـ، وتعديالتها.

وبعد االطالع على تنظيم املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني، ال�شادر بقرار جمل�س 

الوزراء رقم )268( وتاريخ 14-8-1428هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على الالئحة التنفيذية لنظام مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، ال�شادرة 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )201( وتاريخ 10-6-1431هـ .

وبعد االطالع على تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة، ال�شادر 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )216( وتاريخ 17-6-1431هـ، وتعديالته.

وبعد االطالع على الرتتيب التنظيمي مل�شانع املياه، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 

)100( وتاريخ 9-4-1432هـ .

وبعد االطالع على تنظيم الهيئة العامة للعقار، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )239( 

وتاريخ 25-4-1438هـ.

وبعد االطالع على تنظيم املركز ال�شعودي لكفاءة الطاقة، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء 

رقم )353( وتاريخ 3-7-1439هـ .

وبعد االطالع على تنظيم هيئة تقومي التعليم والتدريب، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 

)108( وتاريخ 14-2-1440هـ .

وبعد االطالع على تنظيم املركز الوطني للتناف�شية، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 

)212( وتاريخ 25-4-1440هـ .

وبعد االطالع على الرتتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ال�شادرة بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )621( وتاريخ 24-12-1439هـ .

وبعد االطالع على قرارات جمل�س الوزراء، رقم )440( وتاريخ 20-10-1437هـ، ورقم 

)25( وتاريخ 9-1-1438هـ، ورقم )122( وتاريخ 14-2-1438هـ، ورقم )593( 

وتاريخ 18-11-1439هـ، ورقم )87( وتاريخ 7-2-1440هـ، ورقم )264( وتاريخ 

16-5-1440هـ .

وبعد االطالع على املح�شر رقم )568( وتاريخ 28-4-1441هـ، واملذكرات رقم )223( 

وتاريخ 24-3-1441هـ، ورقم )407( وتاريخ 21-5-1441هـ، ورقم )743( وتاريخ 

20-9-1441هـ،املعدة يف هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء.

وبعد االطالع علـى الـتو�شيتني املعـدتني يف جملـ�س ال�شـوؤون االقت�شـادية والتنـميــة 

رقـم )23-41/12/د( وتاريـخ 15-4-1441هـ، ورقم )12-41/18/د( وتاريـخ 

12-6-1441هـ.

وبعد االطالع على تو�شية اللجنة العامة ملجل�س الوزراء رقم )6979( وتاريخ 9-10-1441هـ.

يقرر ما يلي:

اأواًل     :   تعديل �شدر البند )خام�شاً( من الرتتيب التنظيمي مل�شانع املياه، ال�شادر بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )100( وتاريخ 9-4-1432هـ،ليكون بالن�س االآتي: “تتوىل 

وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية، ووزارة التجارة - كل فيما يخ�شه - القيام 

باملهمات االآتية:...”.

ثانيـــــاً:   تعديل التنظيم اخلا�س بهيئة امل�شاحة اجليولوجية ال�شعودية، ال�شادر بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )115( وتاريخ 16-7-1420هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية( حمل عبارة )وزارة الطاقة 

وال�شناعة والرثوة املعدنية(، وعبارة )وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية( 

حمل عبارة )وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(، اأينما وردتا يف 

التنظيم.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة الطاقة اإىل ع�شوية جمل�س اإدارة الهيئة، املن�شو�س 

على ت�شكيله يف املادة )الرابعة( من التنظيم.

ثالـثــــاً:   تعديل �شدر الفقرة )2( من املادة )الثامنة ع�شرة( من الالئحة التنفيذية لنظام 

مكافحة املخدرات واملوؤثرات العقلية، ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )201( 

وتاريخ 10-6-1431هـ، ليكون بالن�س االآتي: “ت�شكل يف الهيئة العامة للغذاء 

والدواء جلنة دائمة من كل من وزارة الداخلية، ووزارة ال�شناعة والرثوة 

املعدنية، ووزارة ال�شحة، تتوىل مبا�شرة املهمات االآتية:...”.

رابعـــاً:   تعديل تنظيم املركز ال�شعودي لكفاءة الطاقة، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 

)353( وتاريخ 3-7-1439هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-    اإحالل عبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة 

املعدنية(، وعبارة )وزير الطاقة( حمل عبارة )وزير الطاقة وال�شناعة 

والرثوة املعدنية(، اأينما وردتا يف التنظيم.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س اإدارة 

املركز، املن�شو�س على ت�شكيله يف املادة )اخلام�شة( من التنظيم.

خام�شاً:   تعديل تنظيم املركز الوطني للتناف�شية، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )212( 

وتاريخ 25-4-1440هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة 

املعدنية(، الواردة يف الفقرة )1/هـ( من املادة )اخلام�شة( من التنظيم.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س اإدارة 

املركز، املن�شو�س على ت�شكيله يف املادة نف�شها.

�شاد�شاً:    تعديل تنظيم املوؤ�ش�شة العامة للتدريب التقني واملهني، ال�شادر بقرار جمل�س 

الوزراء رقم )268( وتاريخ 14-8-1428هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة 

املعدنية(، الواردة يف الفقرة )1/و( من املادة )الرابعة( من التنظيم.

2-     اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س 

اإدارة املوؤ�ش�شة، املن�شو�س على ت�شكيله يف املادة نف�شها.

قرار رقم )693( وتاريخ 2-11-1441هـ

املوافقة على تعديالت يف االأنظمة والتنظيمات واالأوامر واملرا�ضيم امللكية والقرارات 

التي تاأثرت مبقت�ضى االأمر امللكي رقم )اأ/472( وتاريخ 29-12-1440هـ
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�شابعـــــــاً:   تعديل الرتتيبات التنظيمية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ال�شادرة بقرار 

جمل�س الوزراء رقم )621( وتاريخ 24-12-1439هـ، وذلك على النحو 

االآتي:

1-   اإحالل عبارة )ممثل من وزارة الطاقة( حمل عبارة )ممثل من وزارة 

الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(، الواردة يف الفقرة )1/و( من البند 

)رابعاً( من الرتتيبات.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س 

اإدارة الهيئة، املن�شو�س على ت�شكيله يف الفقرة )1( من البند )رابعاً( من 

الرتتيبات.

ثامنـــــــــاً:   تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم )239( 

وتاريخ 25-4-1438هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )ممثل من وزارة الطاقة( حمل عبارة )ممثل عن وزارة 

الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(، الواردة يف الفقرة )1/و( من املادة 

)الرابعة( من التنظيم.

2-   اإ�شافة ممثل عن وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س 

اإدارة الهيئة، املن�شو�س على ت�شكيله يف الفقرة )1( من املادة )الرابعة( 

من التنظيم.

تا�شعــــــاً:   تعديل تنظيم هيئة تقومي التعليم والتدريب، ال�شادر بقرار جمل�س الوزراء رقم 

)108( وتاريخ 14-2-1440هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة 

والرثوة املعدنية(، الواردة يف الفقرة )1( من املادة )ال�شابعة( من 

التنظيم.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س 

اإدارة الهيئة، املن�شو�س على ت�شكيله يف املادة نف�شها.

عا�شـــــــرًا:   اإ�شافة وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل اجلهات املن�شو�س عليها يف املادة 

)الثامنة( من نظام االأن�شطة املقلقة للراحة اأو اخلطرة اأو امل�شرة بال�شحة اأو 

البيئة، ال�شادرة باملر�شوم امللكي رقم )م/14( وتاريخ 8-4-1423هـ.

حادي ع�شر:  تعديل تنظيم الهيئة ال�شعودية للموا�شفات واملقايي�س واجلودة، ال�شادر 

بقرار جمل�س الوزراء رقم )216( وتاريخ 17-6-1431هـ، وذلك على 

النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )ممثل لوزارة الطاقة( حمل عبارة )ممثل لوزارة الطاقة 

وال�شناعة والرثوة املعدنية(، الواردة يف املادة )الثامنة( من التنظيم.

2-   اإ�شافة ممثل لوزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س اإدارة 

الهيئة، املن�شو�س على ت�شكيله يف املادة )الثامنة( من التنظيم.

ثاين ع�شـر:   تعديل نظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/6( 

وتاريخ 25-1-1428هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )ممثل من وزارة الطاقة( حمل عبارة )ممثل من وزارة 

الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(، الواردة يف املادة )ال�شاد�شة( من 

النظام.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س 

اإدارة الهيئة، املن�شو�س على ت�شكيله يف املادة )ال�شاد�شة( من النظام.

ثالث ع�شر: 1-   تعديل نظام مدينة امللك عبداهلل للطاقة الذرية واملتجددة، ال�شادر باالأمر 

امللكي رقم )اأ/35( وتاريخ 3-5-1431هـ، وذلك باإ�شافة ممثل من وزارة 

ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س اإدارة الهيئة، املن�شو�س 

على ت�شكيله يف املادة )ال�شاد�شة( من النظام.

2-   تعديل قرار جمل�س الوزراء رقم )122( وتاريخ 14-2-1438هـ، وفقاً 

لالآتي:

رئي�شاً(  حمل عبارة  اأ  -   اإحالل عبارة )وزير الطاقة   

)وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية  رئي�شاً( الواردة يف 

الفقرة )1( من البند )اأواًل( من القرار.

ب-   اإحالل عبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة 

والرثوة املعدنية( الواردة يف الفقرة )3( من البند )اأواًل( من القرار.

رابع ع�شــــر:   تعديل قرار جمل�س الوزراء رقم )87( وتاريخ 7-2-1440هـ، وذلك على 

النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )�شاحب ال�شمو امللكي وزير الطاقة( حمل عبارة )معايل 

وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية( الواردة يف الفقرة )5( من 

البند )اأواًل( والفقرة )3( من البند )ثالثاً( من القرار.

2-   اإ�شافة معايل وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س املخاطر 

الوطنية، املن�شو�س على ت�شكيله يف البند )اأواًل( من القرار.

3-   اإ�شافة معايل وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية اللجنة التنفيذية 

التابعة للمجل�س املن�شو�س على ت�شكيلها يف البند )ثالثاً( من القرار.

خام�س ع�شر:   تعديل املادة )اخلام�شة( من اخلطة العامة للجنة الوطنية لكود البناء ال�شعودي، 

ال�شادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم )174( وتاريخ 15-6-1422هـ، وذلك على 

النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )ممثل من وزارة الطاقة( حمل عبارة )ممثل من وزارة 

الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية اللجنة.

�شاد�س ع�شر:   تعديل نظام االآثار واملتاحف والرتاث العمراين، ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم 

)م/3( وتاريخ 9-1-1436هـ، وذلك على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية( حمل عبارة )وزارة 

الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية( الواردة يف الفقرة )2( من املادة 

)الثانية ع�شرة( من النظام، ويف املادة )التا�شعة والع�شرين( واملادة 

)الرابعة واخلم�شني( منه.

2-   اإ�شافة وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل اجلهات املن�شو�س عليها 

يف املادة )التا�شعة والع�شرين( من النظام.

�شابع ع�شــر:   تعديل قرار جمل�س الوزراء رقم )593( وتاريخ 18-11-1439هـ، وذلك 

على النحو االآتي:

1-   اإحالل عبارة )وزير الطاقة( حمل عبارة )وزير الطاقة وال�شناعة  

والرثوة املعدنية( الواردة يف الفقرة )2( من البند )ثانياً( من القرار.

2-   اإ�شافة وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية اللجنة العليا 

ل�شوؤون املواد الهيدروكربونية، امل�شكلة مبوجب البند )ثانياً( من القرار.

ثامن ع�شــــر:   تعديل �شدر الفقرة )3( من البند )ثانياً( من قرار جمل�س الوزراء رقم 

)440( وتاريخ 20-10-1437هـ، ليكون بالن�س االآتي: “اإحالل عبارة 

املعدنية،  والرثوة  ال�شناعة  وزير  برئا�شة  اإدارة  جمل�س  لل�شندوق  “يكون 
وع�شوية ممثل من �شندوق التنمية الوطني، وع�شوية اأربعة اأع�شاء 

اآخرين يعينهم جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية وزير ال�شناعة والرثوة 

املعدنية ملدة ال تزيد على اأربع �شنوات” حمل عبارة...”.

تا�شع ع�شــر: 1-   تعديل البندين )ثانياً( و)خام�شاً( من قرار جمل�س الوزراء رقم )25( 

وتاريخ 9-1-1438هـ، وذلك باإحالل عبارة )وزير ال�شناعة والرثوة 

املعدنية(، حمل عبارة )وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(، 

وعبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة 

املعدنية(، الواردتني يف البندين امل�شار اإليهما.

2-   اإ�شافة ممثل من وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل ع�شوية جمل�س 

اإدارة الهيئة امللكية للجبيل وينبع، املعاد ت�شكيله بناًء على البند )ثالثاً( 

من املر�شوم امللكي رقم )م/8( وتاريخ 19-7-1411هـ .

ع�شـــــــــرين: 1-   اإحالل عبارة )وزارة الطاقة( حمل عبارة )وزارة الطاقة وال�شناعة 

والرثوة املعدنية(، وعبارة )وزير الطاقة( حمل عبارة )وزير الطاقة 

وال�شناعة والرثوة املعدنية(، اأينما وردتا يف االأنظمة والتنظيمات 

واالأوامر واملرا�شيم امللكية والقرارات، وذلك يف كل ما يت�شل بن�شاط 

الطاقة.

2-   اإحالل عبارة )وزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية( حمل عبارة )وزارة الطاقة 

وال�شناعة والرثوة املعدنية(، وعبارة )وزير ال�شناعة والرثوة املعدنية( حمل عبارة 

)وزير الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية(، اأينما وردتا يف االأنظمة والتنظيمات 

واالأوامر واملرا�شيم امللكية والقرارات، وذلك يف كل ما يت�شل بن�شاطي ال�شناعة 

والرثوة املعدنية.

3-   ت�شكل جلنة من وزارة الطاقة ووزارة ال�شناعة والرثوة املعدنية، للنظر يف اأي اإ�شكال 

قد يطراأ - فيما يت�شل بنقل ن�شاطي ال�شناعة والرثوة املعدنية اإىل وزارة ال�شناعة 

والرثوة املعدنية -   ومعاجلته، والرفع عما يتطلب اتخاذ اإجراء يف �شاأنه.

رئي�س جمل�س الوزراء
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الباب األول:

األحكام العامة

التعريفات

المادة األولى:

يقصد باأللفاظ اآلتية - أينما وردت في هذه الالئحة - المعاني المبينة 
أمام كل منها، ما لم يقتِض السياق غير ذلك: 

-   النظام: نظام املحاكم التجارية.

- الالئحة: الالئحة التنفيذية للنظام.

-  اجمللس: املجل�س االأعلى للق�شاء.

-  احملكمة: املحكمة التجارية.

-  الوزارة: وزارة العدل.

-  الوزير: وزير العدل.

-  الطرف أو األطراف: الطرف اأو االأطراف يف الدعوى اأو الطلب. 

-  اإلدارة اخملتصة: االإدارة املخت�شة باالإجراء بح�شب االأحوال. 

الفصل األول:

األحكام المشتركة

السريان

المادة الثانية: 
يكون تطبيق أحكام المادة الثانية من النظام وفق الترتيب اآلتي:

اأ   -  الن�س الوارد يف االتفاقية الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها.

ب -  الن�س االإجرائي اخلا�س الوارد يف االأنظمة التجارية واللوائح والقواعد املت�شلة بها.

ج -  الن�س الوارد يف النظام والالئحة.

حساب المواعيد

المادة الثالثة: 
ما لم تحدد المحكمة وقتًا النقضاء الميعاد - في الحاالت التي يجوز 

لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد النقضاء 
الميعاد، وفق اآلتي: 

اأ    -  يف االإجراءات االإلكرتونية عند ال�شاعة )11:59م(. 

ب -  يف االإجراءات غري االإلكرتونية؛ بانق�شاء وقت العمل الر�شمي. 

اللغة

المادة الرابعة: 
للمحكمة قبول الرتجمة املقدمة من الطرف اإذا مل يطعن فيها الطرف االآخر.

المادة الخامسة:
 لالأطراف االتفاق على اإجراء التهيئة املن�شو�س عليه يف الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من النظام 

بلغة اأجنبية، على اأن تقدم كافة امل�شامني للمحكمة برتجمة معتمدة باللغة العربية. 

معيار تحديد قيمة المطالبة األصلية

المادة السادسة: 
يكون املعترب يف حتديد قيمة املطالبة االأ�شلية املن�شو�س عليها يف النظام والالئحة؛ قيمة املطالبات 

الواردة يف �شحيفة الدعوى، فيما عدا املطالبة مب�شاريف التقا�شي اأو اأتعاب املحاماة. واإذا مل تكن 

املطالبة مببلغ كطلب الف�شخ اأو اإعادة املبيع ونحوها؛ فيكون املعترب قيمة االلتزام النا�شئة عنه املطالبة.

الضمان

المادة السابعة:
1-    فيما مل يرد فيه ن�س خا�س؛ يكون ال�شمان املن�شو�س عليه يف النظام والالئحة باإيداع نقدي، اأو 

�شمان بنكي، اأو رهن، اأو كفيل غارم.

2-   ت�شمن الدائرة حكمها يف الدعوى احلكم بالتعوي�س اأو االإفراج عن ال�شمان - بح�شب احلال -.

االتفاق الخاص بين األطراف

المادة الثامنة: 
يف االأحوال التي يحيل فيها النظام اأو الالئحة على اتفاق االأطراف؛ ال يعتد باالتفاق اإال اإذا كان مكتوباً.

المادة التاسعة: 

إضافة ألي اتفاق منصوص عليه في النظام والالئحة، يجوز لألطراف 
االتفاق على إجراءات محددة للترافع وما يتصل به وفق أحكام المادة 

السادسة من النظام، ومن ذلك االتفاق على أي مما يلي:
اأ    -   عدد املذكرات.

ب -   اإجراءات االإخطار.

ج -   املَُهل املحددة لتقدمي امل�شتندات.

د  -    حتديد خبري معني اأو اإجراءات معينة يف اخلربة، مبا يف ذلك االتفاق على اعتماد راأي اخلبري فيما 

يت�شل بامل�شاألة الفنية حمل اال�شتعانة باخلربة.

هـ -  خطة نظر الدعوى.

و  -   تقلي�س اأي ُمدد اإجرائية من�شو�س عليها يف النظام اأو الالئحة عدا املدد املتعلقة باملحكمة. وفيما مل 

يرد فيه ن�س خا�س، ال يجوز لالأطراف االتفاق على مدة تتجاوز املدد املن�شو�س عليها يف النظام 

والالئحة.

المادة العاشرة:
1-    يجب التم�شك بوجود االتفاق على اإجراءات حمددة للرتافع وما يت�شل به قبل نهاية اجلل�شة االأوىل؛ 

واإال �شقط احلق يف التم�شك به.

2-   ُتعِمل املحكمة االتفاق اإذا ا�شتوفى ال�شروط املن�شو�س عليها يف النظام والالئحة. 

الفصل الثاني:

تكوين المحكمة

الدوائر المؤلفة من قاض واحد في الدرجة االبتدائية

المادة الحادية عشرة: 

تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد، وفق ما يلي:

1-   دوائر لنظر الدعاوى اآلتية:

قرار وزير العدل رقم )8344( وتاريخ  26-10-1441هـ

الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية
اإّن وزير العدل؛

بناًء على ال�شالحيات املخولة له نظاماً، وبعد االطالع على املادة اخلام�شة والت�شعني من نظام املحاكم 

التجارية ال�شادر باملر�شوم امللكي رقم )م/93( يف 15-8-1441هـ . التي ن�شت على اأن »ي�شدر الوزير-

بالتن�شيق مع املجل�س - الالئحة، والقرارات الالزمة الإنفاذ النظام، وتن�شر يف اجلريدة الر�شمية ويعمل 

بها بعد ن�شرها«، وبعد االطالع على م�شروع الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية املرفوع لنا من 

ف�شيلة رئي�س اللجنة امل�شكلة بالقرار رقم )7136( يف 2-6-1441هـ، وبعد االطالع على ما قرره املجل�س 

االأعلى للق�شاء يف حم�شر اجتماعه التا�شع ع�شر، ب�شاأن االأحكام ذات ال�شلة باخت�شا�س املجل�س الواردة 

يف نظام املحاكم التجارية، وبعد التن�شيق مع املجل�س االأعلى للق�شاء.

يقّرر االآتي:

اأواًل :  املوافقة على الالئحة التنفيذية لنظام املحاكم التجارية بال�شيغة املرافقة.

ثانياً: يبّلغ هذا القرار للجهات املخت�شة وملن يلزم؛العتماده، والعمل مبوجبه.

واهلل املوفق.

وزير العدل

وليد بن حممد ال�ضمعاين

الالئحة
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اأ   -    الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرتني )1( و)2( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام اإذا 

كانت قيمة املطالبة االأ�شلية ال تزيد على مليون ريال.

ب -    الدعاوى املقامة بناًء على الفقرتني )8( و)9( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام اأياً كان 

مبلغ املطالبة فيها، متى ات�شلت باإحدى الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرة  )1/اأ( من هذه 

املادة.

2-   دوائر لنظر الطلبات اآلتية:

اأ   -  الطلبات امل�شتعجلة وفق اأحكام الباب ال�شاد�س من النظام.

ب -  طلب اإ�شدار اأوامر االأداء وفق اأحكام الباب التا�شع من النظام.

الدوائر المؤلفة من قاض واحد في درجة االستئناف

المادة الثانية عشرة: 

إضافًة إلى نظر االعتراضات المنصوص عليها في المادة الثمانين من 
النظام؛ تتولى دائرة االستئناف المكونة من قاٍض واحد في المحكمة 

النظر في اآلتي:
اأ   -   االعرتا�س على االأحكام والقرارات واالأوامر املتعلقة بطلب االطالع على امل�شتندات، اأو 

ا�شرتدادها، اأو طلب اإثبات انق�شاء الغر�س منها.

ب -  االعرتا�س على االأحكام ال�شادرة باعتبار الدعوى كاأن مل تكن.

أعوان القضاء 

المادة الثالثة عشرة: 

يتولى أعوان القضاء - باإلضافة إلى األعمال المسندة إليهم في 
النظام والالئحة - اآلتي:

اأ   -  االأعمال املت�شلة بالقيد واالإحالة وت�شليم االأحكام.

ب -  اإجراءات التبليغ.

ج -  االأعمال امل�شاندة الإدارة اجلل�شة.

د  -   اإجراءات تبادل املذكرات.

هـ -  اإدارة قاعة اجلل�شات.

و  -  اإدارة الوحدات املتخ�ش�شة.

ز  -   اإدارة الدعوى وملف الق�شية.

ح -   �شياغة واإعداد كافة الوثائق القانونية والفنية ذات ال�شلة بعمل املحكمة.

ط -  اإعداد التقارير التي تطلبها املحكمة.

ي -  جميع االأعمال ذات ال�شلة بتهيئة الدعوى.

 ك -  االأعمال ذات ال�شلة بالتكامل مع اجلهات املخت�شة.

الفصل الثالث:

ممكنات عمل المحكمة

االستعانة بالقطاع الخاص

المادة الرابعة عشرة:

تكون االستعـانة بالقـطاع الخـاص - وفق أحـكام المادة 
الخامسة مـن النظام - بقـرار يصـدر مـن الـوزير على أن يراعـى 

في االستعانة اآلتي:
اأ   -   ا�شتيفاء املتطلبات النظامية ملمار�شة الن�شاط.

ب -   االإف�شاح عن اأي م�شالح ولو كانت حمتملة.

ج -   توافر اخلربات الفنية والقدرات املادية الالزمة للقيام بالعمل.

د  -   التعهد بعدم اإف�شاء اأي معلومات يتم االطالع عليها، ولو بعد االنتهاء من العمل.

هـ -  االلتزام بال�شروط الفنية اخلا�شة.

المادة الخامسة عشرة: 
ت�شمل اال�شتعانة بالقطاع اخلا�س مرحلة التهيئة قبل قيد الدعاوى.

اإلدارات والوحدات المتخصصة 

المادة السادسة عشرة:
يجوز اأن ُي�شند اإىل االإدارة املخت�شة - مبا يف ذلك االإدارات املركزية - اأي من االإجراءات الواردة يف املادة 

اخلام�شة من النظام، واأي اإجراء اآخر ن�س عليه النظام اأو الالئحة. 

المادة السابعة عشرة:
يجوز اإن�شاء وحدات متخ�ش�شة لتهيئة نظر املنازعات وفق اأحكام النظام والالئحة.

استئناس المحكمة برأي التجار

المادة الثامنة عشرة:

للمحكمة االستئناس برأي التجار، وفق الضوابط اآلتية:
اأ   -  اأن تكون املنازعة بني تاجرين.

ب -  اأن يكون من ي�شتاأن�س براأيه من املمار�شني اأو املمتهنني للن�شاط حمل املنازعة.

المادة التاسعة عشرة: 
ما مل يتفق االأطراف على من ي�شتاأن�س براأيه؛ يكون االختيار ح�شب الرتتيب يف القائمة التي تعدها 

الوزارة بالتن�شيق مع جمل�س الغرف التجارية وال�شناعية اأو اجلهات املخت�شة ذات ال�شلة باأن�شطة 

التجارة اأو اال�شتثمار. 

المادة العشرون:
 يتاح - عند االقت�شاء - ملن ي�شتاأن�س براأيه االطالع على اأوراق الق�شية وم�شتنداتها.

المادة الحادية والعشرون:
ت�شري على من ي�شتاأن�س براأيه االلتزامات الواردة يف املادة الثامنة واالأربعني بعد املائة واملادة التا�شعة 

واالأربعني بعد املائة من الالئحة. 

اآلراء الفنية االستشارية

المادة الثانية والعشرون:
للمحكمة اال�شتعانة براأي املخت�شني الإي�شاح امل�شائل الفنية يف القوانني، واتفاقيات التجارة اأو اال�شتثمار 

الدولية، واالأن�شطة املت�شلة بها.

الفصل الرابع:

التقاضي اإللكتروني

أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون: 
تكون اإجراءات التقا�شي االإلكرتوين عرب االأنظمة االإلكرتونية املعتمدة من الوزارة.

المادة الرابعة والعشرون:
 يجوز اال�شتفادة من تقنيات الذكاء اال�شطناعي يف االإجراءات االإلكرتونية، وي�شتغنى عن اأي اإجراء 

حتققت غايته با�شتخدام تلك التقنية.

المادة الخامسة والعشرون:
 ال يعتد باإنكار اخل�شم ملا قدمه خ�شمه ملجرد كونه قدم اإلكرتونياً.

المادة السادسة والعشرون:
تكون اإجراءات �شداد املبالغ املالية املن�شو�س عليها يف النظام والالئحة اإلكرتونياً.

المادة السابعة والعشرون: 
1-     فيما مل يرد فيه ن�س خا�س؛ يكون وقت اتخاذ االإجراء االإلكرتوين يف اأوقات العمل الر�شمي فيما 

يتعلق بعقد اجلل�شات واأي اإجراء ي�شتلزم �شماع الطرف اأو من تطلبه املحكمة، ويجوز عقدها خارج 

وقت العمل الر�شمي بناًء على موافقة املجل�س.

2-   يف جميع االأحوال، يكون املعترب يف التوقيت املحلي للمملكة.

المادة الثامنة والعشرون: 
يكتفى عن التوقيع - املن�شو�س عليه يف النظام والالئحة - بو�شائل التحقق االإلكرتونية املعتمدة من 

الوزارة.

الترافع عن بُعد

المادة التاسعة والعشرون: 
يق�شد بالرتافع عن بعد: ا�شتخدام و�شائل االت�شال االإلكرتونية بني طرفني اأو اأكرث لتحقيق احل�شور.

المادة الثالثون:
 يجوز اإجراء الرتافع عن بعد - يف كافة الدعاوى والطلبات التي تخت�س املحكمة بنظرها - عرب ا�شتخدام 

و�شائل االت�شال عن بعد املعتمدة من الوزارة، ودون االإخالل بعلنية اجلل�شات.
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الفصل الخامس:

االختصاص

االختصاص النوعي

المادة الحادية والثالثون: 
تخت�س املحاكم التجارية يف الدعاوى املقامة على التاجر يف منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة 

املطالبة االأ�شلية يف الدعوى تزيد على خم�شمائة األف ريال.

االختصاص المكاني

المادة الثانية والثالثون: 
للمجل�س حتديد حمكمة جتارية اأو اأكرث تخت�س بالنظر يف نوع معني من الق�شايا.

الفصل في الدفوع المتعلقة باالختصاص

المادة الثالثة والثالثون: 
ي�شقط احلق بالدفع بعدم االخت�شا�س املكاين اإذا اأبدى الطرف اأي طلب اأو دفاع اأو دفع بعدم القبول يف 

اأي مرحلة من مراحل الدعوى، مبا يف ذلك مرحلة تهيئة الدعوى.  

المادة الرابعة والثالثون: 
يحال احلكم ال�شادر وفق اأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام اإىل االإدارة املخت�شة يف مدة اأق�شاها 

ثالثة اأيام من تاريخ النطق به، ويرفع االعرتا�س اإىل دائرة اال�شتئناف يف مدة اأق�شاها اليوم التايل 

لتقدميه.

المادة الخامسة والثالثون:
ت�شري اأحكام املادة الثامنة ع�شرة من النظام، واملادة الرابعة والثالثني من الالئحة على الف�شل يف الدفع 

بعدم االخت�شا�س الوالئي واملكاين.

الفصل السادس:

عدم سماع الدعوى لمضي المدة

المادة السادسة والثالثون:
 اإذا كان احلق املُدَّعى به نا�شئاً قبل نفاذ النظام، فتحت�شب املدة املن�شو�س عليها يف املادة الرابعة 

والع�شرين من النظام اعتبارًا من تاريخ نفاذ النظام.

المادة السابعة والثالثون:
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س، يبداأ �شريان املدة املن�شو�س عليها يف املادة الرابعة والع�شرين من النظام من 

اليوم الذي ي�شبح فيه الدين م�شتحق االأداء.

الفصل السابع:

المدد اإلجرائية

المادة الثامنة والثالثون:

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الحد األقصى للفصل في القضية 
وفق اآلتي:

اأ    -  مائة وثمانون يوماً يف الدعاوى املقامة اأمام الدرجة االبتدائية، عدا الدعاوى الي�شرية.

ب -    ع�شرون يوماً يف االعرتا�شات باال�شتئناف على االأحكام التي يكتفى بنظر اال�شتئناف فيها دون 

مرافعة.

ج -   ت�شعون يوماً يف االعرتا�شات باال�شتئناف على االأحكام غري امل�شمولة بالفقرة )ب( من هذه املادة. 

الفصل الثامن:

التبليغ

عنوان التبليغ

المادة التاسعة والثالثون:
 يجب اأن يكون اختيار العنوان وفق اأحكام املادة التا�شعة من النظام مكتوباً.

المادة األربعون: 
يتحقق تبليغ ال�شخ�س االعتباري بتبليغ ال�شخ�س املفو�س بتلقي التبليغات يف ال�شجل التجاري.

المادة الحادية واألربعون:

ال تسري أحكام الفقرة )1/هـ( من المادة التاسعة من النظام في 
الحالتين اآلتيتين:

اأ    -  انقطاع اخل�شومة.

ب -  االعرتا�س بالتما�س اإعادة النظر.

المادة الثانية واألربعون:
ال ت�شري اأحكام الفقرة )1/و( من املادة التا�شعة من النظام بعد انق�شاء )خم�س �شنوات( من تاريخ 

العقد ما مل يتفق االأطراف على خالف ذلك.

إجراءات التبليغ

المادة الثالثة واألربعون:
يجب اأن يت�شمن اإ�شعار ح�شول التبليغ بيان �شفة املوجه اإليه التبليغ. 

المادة الرابعة واألربعون: 
ي�شرتط لتطبيق اأحكام املادة الثانية ع�شرة من النظام اأن يكون عنوان املوجه اإليه التبليغ مثبتاً يف وثيقة 

مربمة بني الطرفني.

المادة الخامسة واألربعون:
يعد تبليغ ال�شخ�س ذي ال�شفة الطبيعية تبليغاً لغري �شخ�شه اإذا تبلغ اأحد ال�شاكنني معه يف مقر �شكن من 

وجه اإليه التبليغ.

الفصل التاسع:

حق االطالع

طلب الحصول أو االطالع على مستند

المادة السادسة واألربعون:
يجب اأن يت�شمن الطلب املقدم وفقاً للمادة ال�شاد�شة واالأربعني من النظام حتديد امل�شتندات بذاتها اأو 

اأنواعها، وعالقتها بالتعامل التجاري اأو بالدعوى، واإذا كان الطلب متعلًقا مبجموعة من امل�شتندات، فعلى 

مقدم الطلب ت�شنيفها بح�شب نوعها. 

المادة السابعة واألربعون:
1-    على من يتم�شك ب�شرية امل�شتند وفق اأحكام الفقرة )1/ج( من املادة ال�شاد�شة واالأربعني من النظام 

اأن يبني وجه ال�شرية.

2-   يرجع تقدير �شرية امل�شتند - يف حال التم�شك بها - اإىل املحكمة، وتراعي يف ذلك االآتي:

اأ   -  ما اإذا كانت ال�شرية متقررة مبوجب نظام، اأو قرار من اجلهة املخت�شة.

ب -  ما اإذا ت�شمن االتفاق بني الطرفني �شرية امل�شتند اأو عدم �شريته.

ج -   ما اإذا كان من �شاأن االطالع على امل�شتند انتهاك اأي حق يف ال�شر التجاري اأو اأي حقوق 

مت�شلة به.

إتاحة اطالع العموم على بيانات الدعاوى التجارية

المادة الثامنة واألربعون:
يكون طلب االطالع وفق اأحكام الفقرة )2( من املادة الثالثة ع�شرة من النظام اإلكرتونياً؛ وال يجوز 

ن�شر اأو تداول اأي بيانات اأو وثائق يف الق�شية اإال وفق االأحكام املن�شو�س عليها يف االأنظمة والقرارات 

ذات ال�شلة. 

المادة التاسعة واألربعون:
ي�شمل االطالع على اأوراق الق�شية االطالع على ن�شخ االأحكام والقرارات ال�شادرة فيها.

المادة الخمسون:
1-    يكون تقرير �شرية بع�س اأوراق الدعوى التجارية اأو م�شتنداتها وفق اأحكام الفقرة )2( من 

املادة الثالثة ع�شرة من النظام بناًء على طلب يقدم من اأي من االأطراف اأو ذي م�شلحة مت�شمناً 

اأ�شباب الطلب، وللمحكمة - عند االقت�شاء - تقرير �شرية االأوراق اأو امل�شتندات موؤقتاً اإىل حني 

الف�شل يف الطلب.

2-   تف�شل املحكمة يف طلب ال�شرية بقرار غري قابل للطعن باأي طريق، ولها يف ذلك االآتي:

اأ    -  تقرير �شرية االأوراق اأو امل�شتندات لغري املحكمة واالأطراف.

ب -  تقرير االطالع دون تداول االأوراق اأو امل�شتندات.

ج -  تقرير �شرية االأوراق اأو امل�شتندات موؤقتاً.
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الفصل العاشر:

التمثيل في الدعوى التجارية

الدعاوى والطلبات التي ترفع من محاٍم

المادة الحادية والخمسون: 

يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة 
وجميع طلبات االستئناف من محام، ويستثنى من ذلك اآلتي:

اأ    -  الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرات )2( و)8( و)9( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام.

ب -  الدعاوى الي�شرية املن�شو�س عليها يف الفقرة )1( من املادة الثامنة وال�شبعني من النظام.

ج -   طلبات اال�شتئناف على االأحكام والقرارات واالأوامر ال�شادرة يف الدعاوى املن�شو�س عليها يف 

الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة.

المادة الثانية والخمسون:
 يجب اأن يكون رفع طلب النق�س اأو التما�س اإعادة النظر من حماٍم .

الترافع من محاٍم

المادة الثالثة والخمسون: 

يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر االبتدائية ودوائر االستئناف من 
محاٍم، في الدعاوى اآلتية:

اأ    -   الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرات )1( و)2( و)8( و)9( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام، 

متى كانت قيمة املطالبة االأ�شلية تزيد على ع�شرة ماليني ريال.

ب -   الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرات )3( و)4( و)6( و)7( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام، 

متى كانت قيمة املطالبة االأ�شلية تزيد على مليوين ريال.

ج -   الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرة )5( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام، متى كانت الدعوى 

تتعلق بطلب افتتاح اإجراء اإعادة تنظيم مايل.

المادة الرابعة والخمسون: 
يف جميع االأحوال؛ يجب اأن تكون املرافعة وتقدمي اأي مذكرات لدى الدائرة التجارية يف املحكمة العليا 

من حمام.

تمثيل الشخصية االعتبارية

المادة الخامسة والخمسون: 
ا�شتثناًء من اأحكام املواد احلادية واخلم�شني، والثانية واخلم�شني، والثالثة واخلم�شني، والرابعة 

واخلم�شني من الالئحة؛ يجوز رفع الدعاوى واالعرتا�شات والرتافع من ممثلي اجلهات االإدارية، ومن 

موظفي االإدارات القانونية لل�شخ�شية االعتبارية اخلا�شة اإذا كانوا مرخ�شني من الوزارة.

أثر مخالفة أحكام التمثيل

المادة السادسة والخمسون:
 ال تقبل اأي دعوى اأو طلبات مرفوعة باملخالفة الأحكام املادة احلادية واخلم�شني واملادة الثانية 

واخلم�شني من الالئحة.

الفصل الحادي عشر:

المصالحة والوساطة

المادة السابعة والخمسون: 
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س يف النظام والالئحة وما مل يتفق االأطراف على اإجراءات خا�شة؛ ت�شري على 

اأي م�شاحلة وو�شاطة يف منازعة جتارية االأحكام ذات ال�شلة املن�شو�س عليها يف قواعد العمل يف مكاتب 

امل�شاحلة واإجراءاته.

الدعاوى التي يجب فيها سبق اللجوء للمصالحة والوساطة

المادة الثامنة والخمسون: 

يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى اآلتية:
اأ    -  الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرة )3( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام.

ب -  الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرة )1( من املادة احلادية ع�شرة من الالئحة.

ج -  الدعاوى التي يكون اأطرافها زوجني، اأو تربطهم �شلة قرابة اإىل الدرجة الرابعة.

د  -   الدعاوى املتعلقة بالعقود التي تت�شمن االتفاق - كتابًة - على اللجوء اإىل امل�شاحلة والو�شاطة 

والت�شوية الودية قبل اللجوء اإىل الق�شاء.

المادة التاسعة والخمسون:
1-    يتحقق �شبق اللجوء اإىل امل�شاحلة بتقدمي وثيقة بانتهاء امل�شاحلة بغري �شلح اأو ب�شلح يف بع�س 

املنازعة، اأو تقدمي ما يثبت البدء يف اإجراءات امل�شاحلة وم�شي املدة املحددة يف الفقرة )1( من 

املادة الثامنة من النظام، وال يحول قيد الدعوى دون ا�شتمرار عملية امل�شاحلة والو�شاطة.

2-    تطبق اأحكام املادة احلادية والع�شرين من النظام يف حال عدم تقدمي املدعي  ما ن�شت عليه الفقرة 

)1( من هذه املادة.

المصالحة بعد القيد

المادة الستون:
للمحكمة يف اأي مرحلة اإحالة االأطراف - ب�شرط موافقتهم - اإىل امل�شاحلة والو�شاطة، ويثبت ذلك يف 

حم�شر الق�شية، وتراعي يف املوعد التايل مدة اإجراءات امل�شاحلة والو�شاطة.

المادة الحادية والستون:
 اإذا تو�شل االأطراف اإىل امل�شاحلة اأو الت�شوية بعد قيد الق�شية، اأثبت ما اتفقوا عليه يف حم�شر �شلح، 

يوقع من اخل�شوم ومن املوظف املخت�س، ويذيل بال�شيغة التنفيذية.

المادة الثانية والستون:
يف االأحوال التي تنتهي امل�شاحلة فيها ب�شند تنفيذي مبوجب اأحكام نظام التنفيذ، تزود املحكمة ب�شورة 

منه، وتعد الدعوى منق�شية بذلك.

المادة الثالثة والستون:
ت�شري اأحكام الفقرة )2( من املادة التا�شعة والع�شرين من النظام يف اأي مرحلة مت فيها االتفاق ولو بعد 

قفل باب املرافعة اأو اأمام املحكمة املعرت�س اأمامها.

المادة الرابعة والستون: 
يجوز الأحد االأطراف عر�س ت�شوية مزمنة باأجل حمدد اأو غري مزمنة للطرف االآخر، على اأن للطرف �شحب 

عر�شه يف اأي وقت، واإذا قبل الطرف االآخر العر�س قبل �شحبه في�شري عليه ما ورد يف ن�س الفقرة )2( من 

املادة التا�شعة والع�شرين من النظام.

الفصل الثاني عشر:

سير المحاكمة

المادة الخامسة والستون:
يكون اإثبات اأمر املحكمة املن�شو�س عليه يف الفقرة )1( من املادة الثالثة ع�شرة من النظام يف حم�شر 

الق�شية، على اأن يت�شمن اإثبات الواقعة حمل االإخالل، ومقدار الغرامة، وحتديد ال�شخ�س اأو االأ�شخا�س 

ال�شادر بحقهم االأمر، ويزود رئي�س املحكمة بن�شخة منه فور �شدوره.

المادة السادسة والستون:
اإذا كان االأمر املن�شـو�س عليـه يف الفقـرة )1( مـن املادة الثالثة ع�شـرة مـن النـظام �شـادرًا بحق حمـام 

اأو �شخـ�س مـرخ�س لعمـٍل ذي �شلـة بالق�شية، فتبلـغ املحكمـة اجلهـة املخت�شـة، وتزودهـا بن�شخة من 

االأمر.

المادة السابعة والستون:
 ت�شري اأحكام الفقرة )1( من املادة ال�شاد�شة والع�شرين من النظام على تخلف اأي من االأطراف عن تقدمي 

ما طلب منه مبوجب اأحكام النظام والالئحة، اأو ما طلب منه يف مرحلة تهيئة الدعوى.

المادة الثامنة والستون: 
يجوز االعرتا�س على القرار املن�شو�س عليه يف الفقرة )2( من املادة ال�شاد�شة والع�شرين من النظام مع 

االعرتا�س على احلكم ال�شادر يف املو�شوع.

الباب الثاني:

إجراءات نظر الدعوى

الفصل األول:

إجراءات ما قبل القيد

المادة التاسعة والستون:

يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ) 1 ( من 
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المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص 
بنظرها المحكمة، فيما عدا اآلتي: 

1-   الدعاوى املت�شلة بالعقوبات املن�شو�س عليها يف االأنظمة التجارية.

2-   الدعاوى التي تكون جهة االإدارة طرفاً فيها.

3-    الدعاوى املحددة اإجراءات رفعها مبوجب ن�شو�س نظامية خا�شة.

4-   الدعاوى الي�شرية.

5-    الطلبات امل�شتعجلة.

المادة السبعون:
يجب اأن يت�شمن االإخطار بيانات االأطراف، ومو�شوع النزاع، والطلبات، وم�شتند املطالبة. 

المادة الحادية والسبعون:
1-    يتحقق االإخطار بقيام املدعي باإر�شال البيانات الواردة يف املادة ال�شبعني من الالئحة اإىل اأي من 

عناوين املدعى عليه باأي و�شيلة كانت.

2-    يعد يف حكم االإخطار تقدمي ما يثبت اللجوء اإىل الت�شوية الودية اأو امل�شاحلة اأو الو�شاطة قبل قيد 

الدعوى، ب�شرط م�شي املدة املن�شو�س عليها يف الفقرة )1( من املادة التا�شعة ع�شرة من النظام.

المادة الثانية والسبعون:
يجب اأن يرافق �شحيفة الدعوى ما يثبت االإخطار، ويف حال عدم اإرفاق ما يثبت االإخطار فتطبق  اأحكام 

املادة احلادية والع�شرين من النظام.

المادة الثالثة والسبعون:
1-    يف حال قيام اأطراف التعامل التجاري قبل قيد الدعوى باتخاذ اأي من االإجراءات املن�شو�س عليها يف 

الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من النظام؛ في�شعر االأطراف املحكمة بالبدء يف اتخاذ االإجراء.

2-    يجوز اإ�شناد االإ�شراف على االإجراءات املن�شو�س عليها يف الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من 

النظام اإىل القطاع اخلا�س.

المادة الرابعة والسبعون:
يكون توثيق ما مت اتخاذه مبوجب الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من النظام عرب اأحد االأنظمة 

االإلكرتونية املعتمدة من الوزارة، اأو من موثق معتمد، اأو مقدم خدمة مرخ�س من الوزارة.

المادة الخامسة والسبعون:
يقدم املدعي لالإدارة املخت�شة عند قيد الدعوى نتيجة ما مت اتخاذه من اأي من االإجراءات املن�شو�س 

عليها يف الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من النظام - اإن وجد -.

الفصل الثاني:

 قيد الدعوى

بيانات صحيفة الدعوى

المادة السادسة والسبعون:

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى  - إضافة إلى البيانات المنصوص 
عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية  - اآلتي:

اأ    -  اال�شم الكامل لل�شخ�س الطبيعي للمدعي واملدعى عليه.

ب -    رقم الهوية لل�شخ�س الطبيعي، ورقم ال�شجل التجاري لل�شخ�س االعتباري، وترخي�س اال�شتثمار 

للم�شتثمر االأجنبي -بح�شب االأحوال- للمدعي واملدعى عليه.

ج -   رقم الهاتف املحمول لكل من املدعي ووكيله، وممثل ال�شخ�س االعتباري. 

د  -   تاريخ االإخطار يف الدعاوى التي يجب فيها االإخطار. 

هـ -   ما يتوافر من معلومات عن ن�شاط الطرف اإذا كان تاجرًا.

و  -   رقم رخ�شة املحاماة اإذا كانت الدعوى يجب رفعها من حمام.

ز  -   بيانات الدعاوى املرتبطة - اإن وجدت -.

المادة السابعة والسبعون:
1-   يجب اأن تت�شمن �شحيفة الدعوى بيان االرتباط بني الطلبات حال تعددها.

2-    دون اإخالل مبا ن�شت عليه املادة احلادية والع�شرون من النظام، حتكم املحكمة بعدم قبول الدعوى 

عند ت�شمنها طلبات ال رابط بينها، ما مل يح�شر املدعي دعواه يف اأحدها.

إجراءات القيد

المادة الثامنة والسبعون:
 تتوىل االإدارة املخت�شة التحقق من متطلبات قيد الق�شية، واأي متطلبات من�شو�س عليها يف االأنظمة 

التجارية، ويجوز اأن يتم التحقق من املرفقات اإلكرتونياً عن طريق الربط مع اجلهات املخت�شة.

المادة التاسعة والسبعون: 
1-     ُتقيِّد االإدارة املخت�شة �شحيفة الدعوى يف يوم تقدميها اإذا كانت م�شتوفية، وحتال اإىل الدائرة 

املخت�شة فور قيدها.

2-     يحدد موعد اجلل�شة التح�شريية للدعوى مبا ال يزيد على )ع�شرين( يوماً من تاريخ قيدها، ويبلغ 

االأطراف يف اليوم التايل من قيد الدعوى على االأكرث.

المادة الثمانون: 
حتال الق�شايا للدوائر بالت�شاوي ح�شب نوعها اآلًيا عرب النظام االإلكرتوين.

المادة الحادية والثمانون: 
على املدعى عليه - فيما عدا الطلبات امل�شتعجلة - اأن يودع مذكرة بدفاعه م�شتملة على جواب 

�شريح ومالٍق للدعوى، وجميع دفوعه، وحتديد طلباته، وجميع اأ�شانيده، وذلك قبل اجلل�شة بيوم 

واحد على االأقل.

المادة الثانية والثمانون:
 يكون موعد اجلل�شة االأوىل اأمام املحكمة بعد اأربعة اأيام على االأقل من تاريخ االإبالغ بالدعوى ويجوز 

عند ال�شرورة ويف الطلبات العاجلة تقلي�س املدة اإىل اأربع وع�شرين �شاعة، ويلزم عند التقلي�س تبليغ 

اخل�شم نف�شه واإمكانية و�شوله اىل املحكمة يف املوعد املحدد.

الفصل الثالث:

تهيئة الدعوى وإدارتها

تهيئة الدعوى

المادة الثالثة والثمانون:

تتولى اإلدارة المختصة تهيئة الدعوى، ويشمل ذلك اآلتي:
1-    اإعداد التقرير االأويل عن الدعوى، على اأن يت�شمن درا�شة امل�شائل االأولية، وحتديد حمل املنازعة بني 

الطرفني، ونطاق االأدلة.

2-   بيان االإجراءات التي متت قبل القيد وفق اأحكام الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من النظام.

3-   طلب اإكمال اأي متطلبات للتهيئة، مبا يف ذلك االآتي:

اأ    -   طلب اإكمال اأي م�شتندات ذات �شلة ببيانات ون�شاط االأطراف اأو اأ�شري اإليها يف �شحيفة 

الدعوى اأو يف املذكرات.

ب -   طلب اأي م�شتندات من�شو�س عليها يف االأنظمة التجارية اأو النظام اأو الالئحة اأو مناذج 

واإجراءات العمل.

خطة إدارة الدعوى

المادة الرابعة والثمانون:

مع مراعاة المدد المنصوص عليها في المادة الثامنة والثالثين من 
الالئحة، تعد اإلدارة المختصة بعد قيد الدعوى مشروع خطة إدارة 

الدعوى، على أن تتضمن اآلتي:
اأ   -  ت�شنيف الدعوى.

ب -  و�شفاً خمت�شرًا للدعوى والطلب.

ج -  الوقت املقرتح لنظر الدعوى.

د  -  تزمني االإجراءات على اأن ت�شمل عدد اجلل�شات املقرتح ومواعيدها ومددها.

هـ - اقرتاح اأي اإجراء يتطلبه نظر الدعوى واآلية تنفيذه.

تنفيذ خطة إدارة الدعوى

المادة الخامسة والثمانون:
يعتمـد رئي�س الدائرة خـطة اإدارة الدعـوى وحتـال لالإدارة املخت�شـة لتنفيذها، ويتاح لالأطراف 

االطالع عليها.

المادة السادسة والثمانون:

تتولى اإلدارة المختصة ما يلي:
1-   اإدارة الدعوى وفق اخلطة املعتمدة.

2-    اإجراءات تبادل املذكرات يف حال ت�شمنته خطة اإدارة الدعوى اأو قررت الدائرة اأو القا�شي املح�شر 

اإجراء تبادل املذكرات.
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ولالإدارة املخت�شة الرفع اإىل الدائرة - عند االقت�شاء - عن اأي �شعوبات تواجهها؛ لتقرير ما تراه 

الدائرة.

المادة السابعة والثمانون: 

تعد اإلدارة المختصة تقريرًا نهائيًا، يتضمن اآلتي:
اأ    -   ملخ�شاً لالإجراءات التي متت يف الق�شية، وخال�شة وافية للطلبات والبينات والدفوع.

ب  -  درا�شة قانونية وافية عن الق�شية، م�شتملة على املبادئ وال�شوابق الق�شائية ذات ال�شلة.

ج  -  اقرتاح م�شروع احلكم.

الفصل الرابع:

نظر الدعوى

املرافعة الكتابية

 المادة الثامنة والثمانون: 
ت�شمل املرافعة الكتابية تقدمي املذكرات وتوجيه اأ�شئلة املحكمة عرب النظام االإلكرتوين، ويف جميع 

د الطرف االآخر بكل ما يقدم يف الق�شية. االأحوال يجب اأن ُيَزوَّ

تنظيم اجللسات وإدارتها

المادة التاسعة والثمانون: 
تعقد كل دائرة جل�شاتها بواقع يومني يف االأ�شبوع على االأكرث، على اأال يقل عدد الدعاوى املنظورة 

اأ�شبوعياً عن �شبعني دعوى، اأو ربع الدعاوى املنظورة لدى الدائرة، اأيهما اأقل.

المادة التسعون:

تعقد المحكمـة جلسة تحضيـرية قبـل المرافعـة، على أن يجري 
فيها اآلتي:

اأ   -   التحقق من االخت�شا�س الق�شائي، و�شروط قبول الدعوى.

ب -   عر�س ال�شلح على االأطراف.

ج -   ح�شر الطلبات والدفوع، وحتديد حمل املنازعة بني الطرفني، وم�شتوى تعقيد الق�شية.

د  -   حتديد نطاق االأدلة وقائمة ال�شهود.

هـ -  اعتماد خطة اإدارة الدعوى.

المادة الحادية والتسعون:
ُتعقد اجلل�شة التح�شريية بح�شور اأطراف الدعوى، وُيعد -بناًء عليها- تقريٌر يت�شمن ما انتهت اإليه 

اجلل�شة، ويعتمد من رئي�س الدائرة.

المادة الثانية والتسعون: 
للدائرة اإ�شناد اإدارة اجلل�شة التح�شريية لدار�س الق�شية، ولها اال�شتعانة يف ذلك باالإدارة املخت�شة.

المادة الثالثة والتسعون: 
1-    للمحكمة - بعد التحقق من امل�شائل االأولية يف اجلل�شة التح�شريية - اأن توؤجل اجلل�شة مبا ال 

يتجاوز �شتني يوماً، واإذا اقت�شى االأمر التاأجيل للمرة الثانية فال يتجاوز التاأجيل ثالثني يوماً، وعلى 

املحكمة اأن تبني �شبب التاأجيل يف حم�شر الق�شية.

2-    يكون احلد االأق�شى للجل�شات جل�شتي مرافعة بعد تبليغ املدعى عليه، وال يجوز التاأجيل فيما زاد 

عليها اإال يف احلاالت والظروف اال�شتثنائية، ومن ذلك: اإذا تبني للمحكمة اأن اأ�شباباً خارجة عن اإرادة 

اخل�شم حالت دون اتخاذ االإجراء املطلوب، كاملر�س الطارئ الأحد اأطراف الدعوى اأو ممثليهم، اأو 

عدم متكن اأحد ال�شهود من احل�شور لظرف طارئ. 

َمحَضر القضية

المادة الرابعة والتسعون:
يجب اأن ُيثبت يف حم�شر الق�شية بيانات املحكمة، واأ�شماء الق�شاة، وبيانات الق�شية واجلل�شة، 

واالأطراف، وممثليهم، واحلا�شرين ممن طلبت املحكمة ح�شورهم.

الفصل الخامس:

الحضور والغياب

المادة الخامسة والتسعون: 
ي�شري احلكم باعتبار الدعوى كاأن مل تكن وفق اأحكام الفقرة )1( من املادة احلادية والثالثني من النظام 

يف حال عدم ح�شور املدعي اأي جل�شة بعد ال�شري فيها.

المادة السادسة والتسعون: 
يكون حكم املحكمة باعتبار الدعوى كاأن مل تكن قاباًل لالعرتا�س وفق اأحكام النظام.

المادة السابعة والتسعون:
اإذا حكـم باعتبـار الدعـوى كاأن لـم تكـن وتقـدم املدعـي بالدعـوى ذاتهـا، فتحـال اإىل الدائرة التي 

اأ�شدرت احلكم.

المادة الثامنة والتسعون:
ال مينع احلكم باعتبار الدعوى كاأن مل تكن من االعتداد مبا ت�شمنته الق�شية من بينات اأو اإجراءات.

المادة التاسعة والتسعون:
اإذا تبلغ املدعى عليـه ل�شخ�شـه - وفق اأحكام النظام - ومل يح�شـر، في�شقـط حقه يف الدفع باأي من 

الدفوع املوؤقتة.

المادة المائة:
ل يف الطلبات  ال يقبل من اأي طرف اأن يبدي يف اجلل�شة التي تخلَّف فيها خ�شمه طلبات جديدة، اأو اأن يعدِّ

املبلغ بها خ�شمه، ما مل يكن تعديل الطلب مل�شلحة الطرف االآخر، وغري موؤثر يف حق من حقوقه.

الفصل السادس:

الطلبات المستعجلة

المادة األولى بعد المائة: 
تتوىل الدوائر املن�شو�س عليها يف الفقرة )2( من املادة احلادية ع�شرة من الالئحة الف�شل يف الطلبات 

امل�شتعجلة؛ �شواًء رفع الطلب قبل رفع الدعوى املو�شوعية اأو بعدها، وللطرف اأن يتقدم بالطلب اإىل 

الدائرة التي تنظر الدعوى املو�شوعية يف الدرجة االبتدائية اأو اال�شتئناف.

تقدمي الطلب املستعجل وقيده

المادة الثانية بعد المائة: 

باإلضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة 
والسبعين من الالئحة، يجب أن يتضمن الطلب المستعجل اآلتي:

اأ   -  خال�شة عن مو�شوع املطالبة والبيانات االأ�شا�شية.

ب -   حتديد الطلب امل�شتعجل واأ�شانيده.

ج -   مربرات حالة اال�شتعجال.

المادة الثالثة بعد المائة:
تقيد االإدارة املخت�شة الطلب، وحتيله فورًا اإىل الدائرة بعد اأن حُتدد موعدًا لنظره.

الفصل في الطلب املستعجل

المادة الرابعة بعد المائة:
اإذا مل يح�شـر املدعـي اأو مـن ينوب عنـه يف املوعد املحدد لنظر الطلب امل�شتعجل؛ فتق�شي املحكمة 

بعدم قبوله.

المادة الخامسة بعد المائة:
 للدائرة اأن تف�شل يف الطلب امل�شتعجل دون تبليغ املدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقت�شي ذلك، 

على اأن يبلغ املحكوم عليه بن�شخة منه فور �شدوره.

المادة السادسة بعد المائة:
 تف�شل الدائرة يف الطلب يف اجلل�شة االأوىل؛ ولها تاأجيل البت يف الطلب - عند االقت�شاء -، ويف جميع 

االأحوال يجب البت يف الطلب خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اأيام عمل من تاريخ االإحالة.

المادة السابعة بعد المائة: 
يجـوز - عنـد االقت�شـاء - الف�شـل يف الطلب امل�شتعجـل يف غيـر اأوقات العمـل الـر�شميـة اأو يف اأوقات 

العطل الر�شمية.

المادة الثامنة بعد المائة: 
يقت�شر نظر املحكمة يف الطلب امل�شتعجل على مدى توافر �شروط الطلب امل�شتعجل، دون التحقق من 

ثبوت احلق املو�شوعي.

المادة التاسعة بعد المائة:
حتيل الدائرة احلكم ال�شادر يف الطلب امل�شتعجل خالل مدة اأق�شاها اليوم التايل من النطق به اإىل االإدارة 

املخت�شة.
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انقضاء احلكم في الطلب املستعجل

المادة العاشرة بعد المائة: 
1-   يق�شد بانق�شاء احلكم انتهاء اآثاره. 

2-    لكل ذي م�شلحة التقدم اإىل املحكمة للح�شول على ما يثبت حتقق حالة من احلاالت املوجبة النق�شاء 

احلكم ال�شادر يف الطلب امل�شتعجل.

المادة الحادية عشرة بعد المائة: 
ت�شري اأحكام الفقرة )2( من املادة اخلام�شة والثالثني من النظام على طلب اإلغاء اأو تعديل احلكم يف 

الطلب امل�شتعجل، متى ا�شتجدت واقعة موؤثرة يف الق�شية.

المادة الثانية عشرة بعد المائة: 
ال ينق�شي احلكم ال�شادر يف الطلبات امل�شتعجلة مبوجب اأحكام الفقرة )1/ج( من املادة اخلام�شة 

والثالثني من النظام ب�شدور حكم ابتدائي يف الطلبات االأ�شلية.

أحكام خاصة ببعض الطلبات املستعجلة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة: 
يجب اأن يرافق طلب املنع من ال�شفر تقدمي �شمان نقدي ال يقل عن 2% من قيمة املطالبة االأ�شلية، 

وللمحكمة - عند االقت�شاء - طلب تقدمي �شمان اإ�شايف.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
 للممنوع من ال�شفر بناًء على حكم �شادر يف طلب م�شتعجل، اأن يقدم للمحكمة �شماناً باملبلغ املدعى به، 

وتاأذن له املحكمة بال�شفر فور تقدميه لل�شمان.

الباب الثالث:

اإلثبات

المادة الخامسة عشرة بعد المائة: 
يف حال قررت املحكمة العدول عما اأمرت به من اإجراءات االإثبات، اأو مل تاأخذ بنتيجة اإجراء االإثبات؛ 

فتبني اأ�شباب ذلك يف حم�شر الق�شية اأو احلكم.

الفصل األول:

اإلقرار

المادة السادسة عشرة بعد المائة:
ما مل يتفق اأطراف امل�شاحلة والو�شاطة على خالف ذلك، وفيما عدا االأدلة وامل�شتندات املتاحة بغري 

امل�شاحلة والو�شاطة وما ي�شتلزمه تنفيذ ال�شلح اأو الت�شوية؛ ال يحتج باأي اإقرار مت اأثناء اإجراءات 

امل�شاحلة والو�شاطة، اأو ا�شتنتج من العرو�س وامل�شتندات املقدمة فيها، اأو الناجتة عنها.

الفصل الثاني:

الكتابة

المادة السابعة عشرة بعد المائة: 
من احتج عليه بورقة عادية، وناق�س مو�شوعها؛ فال يقبل منه بعد ذلك اإنكار اخلط اأو االإم�شاء اأو اخلتم 

اأو الب�شمة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
 ت�شري اأحكام املادة الرابعة واالأربعني من النظام على اأي مرا�شلة �شادرة عن تابع ملن احتج عليه 

باملرا�شلة، متى مكن املر�شل من ا�شتخدام اأداة االإر�شال با�شم املتبوع.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
 يجوز اعتبار التاأ�شري على �شند الدين قرينة يف االإثبات، ولو مل يكن بخط الدائن وال موقعاً منه، ما دام 

ال�شند مل يخرج من حيازته.

الفصل الثالث:

طلب المستندات

المادة العشرون بعد المائة:
اإذا ا�شُتمِهل اأي طرف اأكرث من مرة يف تقدمي ما اأمرت املحكمة بتقدميه اإىل الطرف االآخر وفق اأحكام الفقرة 

)2( من املادة ال�شاد�شة واالأربعني من النظام؛ فيعد يف حكم املمتنع.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
لي�س للخ�شم االعتماد على م�شتند امتنع عن تقدميه بعد اأمر املحكمة له بذلك.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

 يشترط لقبول طلب استرداد مستند أو إثبات انقضاء الغرض منه - 
وفق المادة السابعة واألربعين من النظام - اآلتي:

اأ    -   اأن يكون امل�شتند املطلوب ا�شرتداده اأو اإثبات انق�شاء الغر�س منه له عالقة بتعامل جتاري تخت�س 

بنظره املحكمة.

ب -  اأال ينازع الطرف االآخر يف احلق املو�شوعي املرتبط بامل�شتند، ما مل يكن احلق ثابتاً بحكم نهائي.

الفصل الرابع:

الشهادة

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
ال يقبل االإثبات بال�شهادة يف املحل غري القابل له، كال�شهادة على خالف ما ا�شتمل عليه دليل كتابي اأو عرف 

جتاري م�شتقر، اأو فيما ا�شرتط النظام ل�شحته �شندًا كتابياً.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 
ال يخل تقدمي ال�شهادة مكتوبة بحق الطرف االآخر يف طلب ح�شور ال�شاهد وا�شتجوابه وفقاً الأحكام 

النظام.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 
ال يجوز للمحكمة منع الطرف من ا�شتجواب ال�شاهد مبا�شرة، وال يلزم ال�شتجواب ال�شاهد احل�شول على 

موافقة م�شبقة من املحكمة على االأ�شئلة التي �شتطرح.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة: 
لي�س للطرف اأن يقطع كالم ال�شاهد اأثناء اأداء ال�شهادة اأو االإجابة.

المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
للطرف االعرتا�س على �شوؤال وجه لل�شاهد، وعليه اأن يبني وجه اعرتا�شه، ويثبت االعرتا�س وما تقرره 

املحكمة ب�شاأنه يف حم�شر الق�شية.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 
مع عدم االإخالل باالأحكام املت�شلة باأداء ال�شهادة وا�شتجواب ال�شهود؛ تطبق اأحكام الرتافع عن بعد 

الواردة يف النظام والالئحة على اأداء ال�شهادة بالو�شائل احلديثة.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة: 

تكون إجـراءات توثيـق الشهـادة قبل إقامـة الدعـوى وفق 
الضوابط اآلتية:

اأ    -  اأن يكون توثيقها لدى مرخ�س بالتوثيق.

ب -  اأال يكون للموثق اأي م�شلحة حمتملة من توثيق ال�شهادة.

ج -   اأن يراعى يف التوثيق اإجراءات �شماع و�شبط ال�شهادة، مبا يف ذلك االإف�شاح عن اأي م�شلحة 

حمتملة لل�شاهد. 

د  -  اأن يت�شمن توثيق ال�شهادة بيانات ال�شاهد و�شبب توثيقها قبل اإقامة الدعوى.

الفصل الخامس:

اليمين

المادة الثالثون بعد المائة:

ال تقبل المحكمة طلب أي من األطراف توجيه اليمين إلى الطرف 
اآلخر، في أي من األحوال اآلتية:

اأ    -  اإذا مل يكن بني الطرفني خمالطة اأو عالقة ُيحتمل معها �شدق الواقعة املراد اأداء اليمني عليها.

ب -  اإذا كانت الواقعة حمل اأداء اليمني متعلقة بثبوت التزام ا�شرتط النظام ل�شحته اأن يكون مكتوباً.

ج -  اإذا كانت الواقعة حمل اأداء اليمني ثابتة باأوراق ر�شمية.

د  -  اإذا كانت الواقعة حمل اأداء اليمني خمالفة للعرف التجاري.

المادة الحادية والثالثون بعد المائة: 
ي�شتـرط يف توجيـه اليمني من املحكمـة اأال يكـون يف الدعـوى دليل كامل، واأال تكون الدعوى خاليًة من 

اأي دليل.
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المادة الثانية والثالثون بعد المائة:
اإذا اأفهمت املحكمة الطرف باأحقيته بيمني خ�شمه ورف�س توجيهها اإليه؛ فال يقبل منه بعد قفل املرافعة 

طلب توجيه تلك اليمني.

المادة الثالثة والثالثون بعد المائة: 
يف جميع االأحوال؛ ال توجه اليمني اإىل ال�شخ�شية االعتبارية.

الفصل السادس:

االستجواب

المادة الرابعة والثالثون بعد المائة: 
ال يجوز للمحكمة منع الطرف من ا�شتجواب خ�شمه مبا�شرة، وال يلزم ال�شتجواب اخل�شم احل�شول على 

موافقة م�شبقة من املحكمة على االأ�شئلة التي �شتطرح.

المادة الخامسة والثالثون بعد المائة:
لي�س للطرف اأن يقطع كالم اخل�شم اأثناء اال�شتجواب.

المادة السادسة والثالثون بعد المائة: 
للخ�شم االعرتا�س على �شوؤال وجه اإليه، وعليه اأن يبني وجه اعرتا�شه، ويثبت االعرتا�س وما تقرره 

املحكمة ب�شاأنه يف حم�شر الق�شية.

المادة السابعة والثالثون بعد المائة: 
غ،  اإذا تخلَّف اخل�شم عن احل�شور لال�شتجواب دون عذر مقبول، اأو ح�شر وامتنع عن االإجابة دون م�شوِّ

فللمحكمة اأن ت�شتخل�س من ذلك ما تراه قرينة الإثبات اأو نفي الواقعة حمل اال�شتجواب.

الفصل السابع:

اإلثبات اإللكتروني

المادة الثامنة والثالثون بعد المائة:
ي�شتـرط ل�شحـة االإثبـات بالـو�شائط االإلكرتونية اأن يكون اإن�شاوؤها من قبل الطرف االآخر اأو مبوافقته 

اأو علمه.

المادة التاسعة والثالثون بعد المائة: 

يعد الدليل اإللكتروني حجة في اإلثبات في أي من األحوال اآلتية:
اأ    -  اإذا كان �شادرًا وفق نظام التعامالت االإلكرتونية.

ب -  اإذا جرى عرب و�شيلة اإلكرتونية لدى جهة حكومية اأو معتمدة منها.

ا عليها يف العقد حمل  ج -   اإذا كانت الو�شيلة االإلكرتونية التي ا�شتخدمت يف الدليل االإلكرتوين من�شو�شً

النزاع.

د  -  اإذا ناق�س اخل�شم يف مو�شوع الدليل االإلكرتوين قبل اإنكار �شحته.

هـ -   اإذا كان الدليل االإلكرتوين م�شتفادًا من و�شيلة اإلكرتونية ملمار�شة الن�شاط للطرف، موثقة اأو م�شاعة 

للعموم.

ويف جميع االأحوال للخ�شم اأن يقدم ما يع�شد الدليل االإلكرتوين.

المادة األربعون بعد المائة: 
للمحكمة اأن ت�شتعني بخبري للتحقق من الدليل االإلكرتوين متى راأت اأن للدليل اأثرًا يف ح�شم النزاع.

المادة الحادية واألربعون بعد المائة: 
للمحكمة اأن تطلب من الطرف اأن يقدم حمتوى دليله االإلكرتوين مكتوباً، اأو باأي و�شيلة اإلكرتونية.

الفصل الثامن:

الخبرة

إجراءات االستعانة باخلبرة

المادة الثانية واألربعون بعد المائة:

ن   إذا تقدم أحد األطراف بطلب اإلذن لالستعانة بخبير، فعليه أن يضمِّ
طلبه ما يأتي:

اأ    -   املجال املطلوب فيه اال�شتعانة باخلبري.

ب -   امل�شائل املطلوب اال�شتعانة فيها باخلبري.

ج -   م�شوغات طلب اال�شتعانة باخلبري.

د  -   تقدير تكاليف اال�شتعانة باخلبري.

هـ -   اقرتاح ا�شم اخلبري - اإن اأمكن -.

ا لالأتعاب التي للطرف ا�شرتدادها من  واإذا اأذنت املحكمة للطرف باال�شتعانة بخبري، فلها اأن ت�شع حدًّ

الطرف االآخر - عند االقت�شاء -.

المادة الثالثة واألربعون بعد المائة: 
يف حال اتفاق االأطراف على احلاجة لال�شتعانة بخبري ب�شاأن م�شاألة حمددة، فلكل منهم تقدمي الطلب وفق 

اأحكام املادة الثانية واالأربعني بعد املائة من الالئحة، وللمحكمة - عند االقت�شاء - اأن تقرر اال�شتعانة 

بخبري واحد م�شرتك يتفق عليه االأطراف، ويف جميع االأحوال حتدد املحكمة االأمور املطلوب فيها 

اال�شتعانة باخلبري.

المادة الرابعة واألربعون بعد المائة:

 تراعي المحكمة عند تقريرها االعتماد على خبير واحد مشترك من 
عدمه، ما يلي:

اأ    -   مدى مالءمة اأن يكون هناك خبري م�شتقل لكل طرف بالنظر اإىل مقدار املبلغ حمل النزاع، اأو اأهمية 

امل�شاألة لالأطراف، اأو تعقيدها.

ب -   ما اإذا كانت اال�شتعانة بخبري واحد م�شرتك من �شاأنه م�شاعدة االأطراف واملحكمة على اإنهاء النزاع 

ب�شكل اأ�شرع واأقل تكلفة.

ج -   ما اإذا كانت امل�شاألة املطلوب اال�شتعانة فيها بخبري متعلقة مبجال م�شتقر ي�شتبعد معه اأن تكون 

امل�شاألة حمل نزاع، اأو اأن تتعدد اآراء اخلرباء فيها.

المادة الخامسة واألربعون بعد المائة:
ا�شتثناء من االإجراءات املعتادة للخربة، للمحكمة عند االقت�شاء اأن تكلف خبريًا لتقدمي راأيه يف م�شاألة 

فنية اأو معاينة �شيء متنازع فيه، مبا ال يتجاوز خم�شة اأيام من تاريخ تكليفه.

المادة السادسة واألربعون بعد المائة:
اإذا كان اخلبري �شخ�شاً اعتبارياً فعلى من ميثله اأن يبني للمحكمة ا�شم ال�شخ�س الطبيعي اأو االأ�شخا�س 

الطبيعيني الذين يتولون تنفيذ املهمة با�شمه.

إدارة إجراءات اخلبرة

المادة السابعة واألربعون بعد المائة: 
1-    تتوىل االإدارة املخت�شة اإدارة اإجراءات اخلربة، مبا يف ذلك اإجراءات تعيني اخلبري، وحتديد مقدار 

املبلغ الذي يجب اإيداعه حل�شاب م�شروفات اخلبري واأتعابه، وتوجيه بع�س اأو جميع االأطراف 

ذات العالقة باإيداع املبلغ، وحتديد االأجل الذي يتم فيه االإيداع، ومتابعة اإجراءات اخلرباء اإىل حني 

ت�شليم التقرير النهائي.

2-    اإذا مل يودع املبلغ املن�شو�س عليه يف الفقرة )1( من هذه املادة كان اخلبري غري ملزم باأداء املهمة، 

وتخطر االإدارة املخت�شة املحكمة، وللمحكمة اأن تقرر �شقوط حق اخل�شم - املكلف باالإيداع - يف 

طلب اال�شتعانة باخلبري.

التزامات اخلبير وصالحياته

المادة الثامنة واألربعون بعد المائة: 
على اخلبري االإف�شاح قبل تعيينه عن اأي عالقة له باأطراف الدعوى، اأو اأي م�شلحة له فيها.

المادة التاسعة واألربعون بعد المائة: 
يلتزم اخلبري باأن يوؤدي عمله بدقة واأمانة ودون انحياز الأي طرف، مراعياً يف ذلك االأ�شول الفنية، واأال 

يك�شف لغري املحكمة واأطراف الدعوى عن البيانات واملعلومات التي يطلع عليها ب�شبب مهمته اأو اأثناء 

تنفيذها، وميتد هذا االلتزام حتى بعد انتهاء مهمته.

المادة الخمسون بعد المائة: 
يجب على اخلبري اأن ي�شرح عن اأي �شوؤال اأو م�شاألة تعر�س له خارج نطاق خربته، اأو عندما ال يكون 

مبقدوره التو�شل اإىل راأي حمدد الأي �شبب، كعدم وجود معلومات كافية.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
 للخبري - يف �شبيل اأداء مهمته - اأن يطلب من االأطراف اأو غريهم ت�شليمه امل�شتندات التي يراها �شرورية 

لتنفيذ مهمته، وللمحكمة - عند االقت�شاء - االأمر بتقدمي اخل�شم للم�شتندات بناًء على طلب اخلبري.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة: 
للخبري اأن يتقدم اإىل املحكمة بطلب التوجيه حيال اأي اأمر من �شاأنه م�شاعدته على اأداء مهمته.
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تقرير اخلبير

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
1-   يقدم اخلبري تقريره مكتوباً اإىل املحكمة، ما مل تقرر املحكمة خالف ذلك يف الدعاوى الي�شرية اأو امل�شتعجلة.

3-   يزود اخلبري االأطراف بن�شخة من التقرير.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
يجب اأال يزيد ميعاد اإيداع التقرير على خم�شة واأربعني يوماً من التاريخ املحدد لبدء عمل اخلبري، واإذا 

مل يودع اخلبري تقريره يف امليعاد املحدد فللمحكمة اأن متنحه اأجاًل اآخر ال يزيد على خم�شة ع�شر يوماً، 

ولها اأن ت�شتبدل به غريه مع اأمره برد ما ا�شتلمه من م�شروفات.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة: 

يجب أن يشتمل التقرير - باإلضافة إلى أي أمر تقرره المحكمة - على اآلتي:
اأ    -  بيان موؤهالت اخلبري.

ب -  بيان امل�شادر واملواد التي اعتمد عليها اخلبري يف التقرير.

ج -  بيان كل من متت اال�شتعانة به الأداء اأي فح�س اأو قيا�س اأو اختبار اأو جتربة ا�شتخدمها اخلبري يف 

التقرير، وبيان موؤهالت ذلك ال�شخ�س، وما اإذا كانت اال�شتعانة متت حتت اإ�شراف اخلبري.

د  -   اإذا كان هناك عدد من االآراء بخ�شو�س امل�شاألة، فيذكر ملخ�شها واأ�شباب ترجيح اخلبري للراأي الذي 

اختاره.

هـ -  ملخ�س اال�شتنتاجات التي تو�شل اإليها اخلبري.

مناقشة اخلبير

المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
1-   يجوز الأي طرف تقدمي اأ�شئلة مكتوبة للخبري، ويجب اأن تقدم هذه االأ�شئلة مرة واحدة خالل املدة 

التي حتددها املحكمة، مبا ال يزيد على خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ ا�شتالم االأطراف للتقرير.

2-   الأي من االأطراف تقدمي مالحظاته على التقرير، وللمحكمة طلب مرئيات اخلبري حيالها.

ويف جميع االأحوال، تعد اإجابات اخلبري على االأ�شئلة التي تطلب منه جزءًا من التقرير.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
 للمحكمة يف اأي مرحلة من مراحل الق�شية اأن تطلب من اخلبري اإكمال اأو تو�شيح ما ورد يف التقرير.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
 للمحكمة اإذا مل تاأخذ بتقرير اخلبري كلياً اأو جزئياً ب�شبب اإهمال اخلبري اأو خطئه، اأن تاأمر برد ما ا�شتلمه 

من م�شروفات.

حجية اخلبرة

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
 ال يجوز الطعن فيما يثبته اخلبري املعني من املحكمة مما مت على يديه اأو تلقاه من ذوي ال�شاأن يف حدود 

ما يرخ�س له يف اإثباته اإال بادعاء التزوير.

المادة الستون بعد المائة:
يف حال قيام اأحد االأطراف باال�شتناد اإىل تقرير خبري، فاإن للطرف االآخر اال�شتناد اإىل ذلك التقرير 

كو�شيلة اإثبات.

الفصل التاسع:

العرف التجاري

المادة الحادية والستون بعد المائة:
ت�شتند املحكمة اإىل العرف التجاري امل�شتقر، ولها عند الطعن فيه اأن ت�شتعني مبن تراه الإثبات وجوده 

من عدمه.

الباب الرابع:

إصدار األحكام وأوامر األداء

الفصل األول:

األحكام

انتهاء املرافعة

المادة الثانية والستون بعد المائة: 
يقفل باب املرافعة بالت�شريح بقفله، اأو برفع اجلل�شة للمداولة، اأو حجز الق�شية للنطق باحلكم.

المادة الثالثة والستون بعد المائة:
اإذا اأذنت املحكمة الأطراف الدعوى - عند قفل باب املرافعة - بتقدمي مذكرات تكميلية؛ فُيثبت ذلك يف 

حم�شر الق�شية، وحتدد املحكمة اأجاًل لتقدميها ال يتجاوز ع�شرة اأيام، يقدم كل طرف خاللها مذكرة 

واحدة، وال يجوز اأن ت�شتمل املذكرات التكميلية على طلبات اأو بينات جديدة، وال اأن ترفق باملذكرات 

التكميلية اأي م�شتندات جديدة.

احلكم بالتعويض عن األضرار املادية واملعنوية

المادة الرابعة والستون بعد المائة: 

ن حكمها في الموضوع الفصل في  يجب على المحكمة أن تُضمِّ
طلب التعويض عن األضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف 

التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض اآلتي:
 اأ    -   ج�شامة ال�شرر.

 ب -   مقدار املبلغ املحكوم به.

 ج  -   مماطلة املحكوم عليه.

 د  -   العرف، اأو العادة امل�شتقرة.

 هـ -   راأي اخلبري -عند االقت�شاء-.

املداولة

المادة الخامسة والستون بعد المائة:
1-    يف االأحوال التي ي�شدر احلكم فيها باالأغلبية؛ تثبت وجهة نظر املخالف واأ�شبابها، وتودع يف ملف 

الق�شية.

2-   تثبت اإجابة االأغلبية على وجهة نظر املخالف، ولهم اأن يكتفوا مبا ت�شمنته اأ�شباب احلكم.

المادة السادسة والستون بعد المائة: 
يعد دار�س الق�شية م�شودة احلكم وفق راأي االأغلبية؛ ولو كانت له وجهة نظر خمالفة.

مسودة احلكم

المادة السابعة والستون بعد المائة:

 للمحكمة النطق بالحكم دون إيداع مسودته؛ في األحوال اآلتية:
اأ    -  اإذا اأقر املدعى عليه ب�شحة الدعوى يف اجلل�شة.

ب -  االأحكام ال�شادرة يف الطلبات امل�شتعجلة.

ج -  االأحكام التي يكتفى فيها باإثبات نتيجة املداولة يف حم�شر الق�شية.

د  -  االأحكام ال�شادرة يف امل�شائل االأولية.

ويجب اأن يودع �شك احلكم اأو امل�شتخرج - بح�شب االأحوال - يف اليوم التايل من النطق به.

المادة الثامنة والستون بعد المائة: 
يجوز التعديل على م�شودة احلكم اإىل حني النطق به، ويجب اأن تكون امل�شودة املودعة يف ملف الق�شية 

معتمدة من جميع الق�شاة الذين ا�شرتكوا يف املداولة.

النطق باحلكم

المادة التاسعة والستون بعد المائة:
 يكون النطق باحلكم بتالوة منطوقة يف جل�شة علنية، واإثباته يف حم�شر الق�شية.

نسخة احلكم

المادة السبعون بعد المائة:
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س؛ يكون موعد ت�شليم �شورة ن�شخة احلكم خالل ع�شرة اأيام من تاريخ 

النطق به. 

المادة الحادية والسبعون بعد المائة:

يجوز أن تحيل المحكمة في عرض الوقائع في نسخة الحكم إلى ملف 
القضية، وفق الضوابط اآلتية:

اأ    -   اأن تكون االإحالة بناًء على تقرير معد من االإدارة املخت�شة.

ب -   اأن تراعي العنا�شر الرئي�شية االأخرى يف احلكم.

ج -   اأن يكون ذلك يف الق�شايا الكربى التي ي�شعب عر�س جممل وقائعها.

د  -   اأن يتاح االطالع على ملف الق�شية باأي و�شيلة اإلكرتونية.
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هـ -  اأن ين�س يف ن�شخة احلكم على االإحالة يف عر�س الوقائع اإىل ملف الق�شية وو�شيلة االطالع عليه.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة: 
يجب اأن يحتوي احلكم على اأ�شباب كافية الأن ُيحمل منطوقه عليها.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
 تبعث الدائرة ملف الق�شية بعد توقيع ن�شخة احلكم اإىل االإدارة املخت�شة؛ الإكمال اإجراءات ت�شليم 

�شورة ن�شخة احلكم واالعرتا�س عليه وتذييله بال�شيغة التنفيذية.

االأحكام التي يكتفى باإثبات نتيجة املداولة فيها يف املح�شر

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:

 للمحكمة أن تكتفي بإثبات نتيجة المداولة في محضر القضية دون 
إصدار نسخة حكم، في األحوال اآلتية:

اأ    -  القرارات واالأوامر التي ال تقبل االعرتا�س.

ب -  قرارات ندب اخلبري، واأتعابه.

ج -   االأحكام التي ت�شدر باإثبات التنازل عن الدعوى، اأو تركها، اأو انتهاء اخل�شومة، اأو اعتبار الدعوى 

كاأن مل تكن.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة: 
يجب يف االأحكام التي يكتفى فيها باإثبات نتيجة املداولة يف حم�شر الق�شية اأن تكون م�شببة، وت�شري على 

م�شتخرج املح�شر املثبت فيه النتيجة؛ االأحكام ذات ال�شلة بت�شليم ن�شخة احلكم.

تسليم نسخة احلكم

المادة السادسة والسبعون بعد المائة: 
يثبت االأمر بتنفيذ احلكم مبوجب م�شودته يف حم�شر الق�شية؛ وتذيل �شورة م�شودة احلكم بال�شيغة 

التنفيذية.

ل التنفيذ املعجَّ

المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
 ُيعد احلكم الوارد يف الفقرة )1( من املادة اخلام�شة وال�شتني من النظام م�شمواًل بالتنفيذ املعجل ولو مل 

تن�س املحكمة على ذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
 للمحكمة اإذا راأت تقرير �شمول احلكم بالتنفيذ املعجل اأن تطلب من املحكوم له تقدمي �شمان.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة: 
تثبت املحكمة قرارها ب�شمول احلكم بالتنفيذ املعجل وفق اأحكام الفقرة )2( من املادة اخلام�شة وال�شتني 

من النظام يف املح�شر، مع اإ�شارة موجزة الأ�شبابه.

تصحيح وتفسير احلكم

المادة الثمانون بعد المائة:
تتوىل الدائرة التي اأيدت احلكم اأو االأمر الف�شل يف طلب ت�شحيحه اأو تف�شريه. 

المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
 للمحكمة من تلقاء نف�شها اأو بناء على طلب اأحد االأطراف ت�شحيح ما قد يقع يف �شك احلكم اأو االأمر 

من اأخطاء مادية بحتة كتابية اأو ح�شابية، وت�شدر قرارًا م�شتقاًل بذلك يت�شمن بيان طلب الت�شحيح، 

ومو�شعه من احلكم اأو االأمر، والت�شحيح الذي قررته، ويعد القرار ال�شادر بالت�شحيح م�شححاً بذاته 

للحكم اأو االأمر، ويبلغ االأطراف بن�شخة منه، ويخ�شع القرار لطرق االعرتا�س.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
 للخ�شوم اأن يطلبوا من املحكمة تف�شري ما وقع يف منطوق احلكم من غمو�س اأو َلْب�س، وتف�شل املحكمة يف الطلب 

يف جل�شة علنية، ويعد القرار ال�شادر بالتف�شري متمماً للحكم الذي يف�شره، ويخ�شع القرار لطرق االعرتا�س.

الفصل الثاني:

أوامر األداء

شروط التقدم بطلب إصدار أمر األداء

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة: 
يكون الدين معنيَّ املقدار وفق اأحكام الفقرة )3( من املادة ال�شابعة وال�شتني من النظام اإذا كان حتديد 

مقداره قائماً على اأ�ش�س ثابتة ال يكون معها للمحكمة �شلطة يف تقديره.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة: 
ال يقبل اأمر االأداء اإذا كان مكان اإقامة املدين خارج اململكة.

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
ال يقبل اأمر االأداء اإذا ت�شمن التزامات متبادلة، اإال اإذا اأرفق الدائن بالطلب دلياًل كتابياً على قيامه بتنفيذ 

التزاماته.

تقدمي طلب أمر األداء

المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
يكون االخت�شا�س املكاين باإ�شدار اأمر االأداء والتظلم منه للمحكمة التي يكون يف نطاق اخت�شا�شها مكان 

اإقامة املدين.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة: 
ال مينع التقدم بطلب اإ�شدار اأمر االأداء من طلب اتخاذ اأي من االإجراءات التحفظية.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة: 
يجب اأن ي�شتمل طلب اإ�شدار اأمر االأداء على بيانات �شحيفة الدعوى املن�شو�س عليها يف النظام 

والالئحة، وتطبق ب�شاأنه االأحكام الواردة يف املادة احلادية والع�شرين من النظام.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
 يكون اإثبات ح�شول اإ�شعار املدين بطلب الوفاء عرب مقدم خدمة بريدية، اأو عرب مقدم خدمة اإلكرتونية 

مرخ�س بالتبليغ واالإ�شعار.

المادة التسعون بعد المائة:
 ال يجوز اأن يكون احلق الوارد يف االإ�شعار بطلب الوفاء اأقل من املطلوب يف طلب اإ�شدار اأمر االأداء. 

الفصل في طلب إصدار أمر األداء

المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
 تف�شل الدائرة يف طلب اإ�شدار اأمر االأداء يف غري مواجهة اخل�شوم.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة: 
اإذا ف�شلت الدائرة برف�س الطلب؛ فيثبت ذلك يف املح�شر مع اإ�شارة موجزة الأ�شبابه.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:

 يصدر األمر في النموذج الخاص بذلك، ويجب أن يحتوي على 
البيانات اآلتية:

اأ     -  البيانات امل�شمنة يف طلب اإ�شدار االأمر.

ب  -   تاريخ اإ�شدار االأمر، واملحكمة التي اأ�شدرته، والدائرة، وا�شم القا�شي.

إجراءات التظلم واالعتراض على أمر األداء

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة: 

يحق للمدين الصادر ضده األمر ما يلي:
اأ     -   االعرتا�س على اأمر االأداء باال�شتئناف؛ ا�شتنادًا لوجود عيب �شكلي، كبطالن التبليغ، اأو عدم 

االخت�شا�س، اأو لعدم توافر اأحد ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابعة وال�شتني من النظام، 

وللمحكمة رف�س اال�شتئناف وتاأييد االأمر، اأو اأن تلغي االأمر دون الف�شل يف املو�شوع.

ب  -   التظلم اأمام الدائرة االبتدائية املخت�شة وفق اأحكام املادة احلادية وال�شبعني من النظام.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
يرتتب على التظلم طرح املو�شوع على املحكمة، واإ�شدار حكم يح�شم اأ�شل احلق يف حدود ما رفع به 

التظلم، واإذا تبني للمحكمة عدم توافر اأحد ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابعة وال�شتني من 

النظام، ق�شت باإلغاء االأمر، وف�شلت يف املو�شوع.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة: 
اإذا تغيَّب املتظلم عن ح�شور اأي جل�شة لنظر التظلم؛ فتطبق اأحكام املادة احلادية والثالثني من النظام. 

المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
يجوز االعرتا�س على احلكم ال�شادر يف التظلم، وفق االإجراءات املقررة لالعرتا�س املن�شو�س عليها يف 

الباب العا�شر من النظام.
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المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
اإذا �شدر احلكم يف التظلم برف�شه، وا�شتاأنفه املدين، وراأت دائرة اال�شتئناف اإلغاءه، فعليها اأن تف�شل يف 

املو�شوع. 

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة: 
للمحكمة التي تنظر التظلم اأو االعرتا�س وقف التنفيذ املعجل الأمر االأداء متى ُطِلب ذلك منها، وكان 

يخ�شى من التنفيذ وقوع �شرر ج�شيم.

الباب اخلامس:

االعتراض على األحكام

الفصل األول:

أحكام عامة

املَُهل احملددة لالعتراض

المادة المائتان:
 يف حال ت�شمن احلكم الف�شل يف عدة طلبات تتفاوت يف مهل االعرتا�س، فالعربة باأطولها مهلة.

االتفاق على نهائية احلكم

المادة األولى بعد المائتين: 
ال يجوز االتفاق على اأن يكون حكم الدائرة االبتدائية نهائياً يف حق اأحد االأطراف دون االآخر. 

المادة الثانية بعد المائتين:
 يجب التم�شك باالتفاق الوارد يف الفقرة )2( من املادة الرابعة وال�شبعني من النظام قبل اإبداء اأي طلب 

اأو دفاع اأو دفع بعدم القبول اأمام دائرة اال�شتئناف، اأو من خالل مذكرة مكتوبة حال كون اال�شتئناف 

دون مرافعة.

المادة الثالثة بعد المائتين:
 ملن له حق االعرتا�س التنازل عن حقه يف االعرتا�س - اأثناء مدة االعرتا�س -، مبذكرة يقدمها اإىل 

املحكمة.

احلكم الصادر في االعتراض

المادة الرابعة بعد المائتين:
 اإذا راأت املحكمة اأن احلكم املعرت�س عليه قد ت�شمن الرد على ما ت�شمنه طلب االعرتا�س من دفوع 

جوهرية، فت�شرح يف اأ�شباب حكمها بالدفع اجلوهري، مع االإ�شارة اإىل م�شمون الرد من احلكم املعرت�س 

عليه.

المادة الخامسة بعد المائتين:
 اإذا مل يت�شمن احلكم املعرت�س عليه االإجابة عن بع�س الدفوع اجلوهرية، فيجب على املحكمة االإجابة 

عنها يف اأ�شباب حكمها.

المادة السادسة بعد المائتين: 
يف االأحوال التي تق�شي فيها املحكمة بتاأييد احلكم، فيجب اأن يت�شمن املنطوق منطوق احلكم املوؤيد. 

الفصل الثاني:

االستئناف

أحكام عامة

المادة السابعة بعد المائتين: 
ال ت�شري اأحكام الفقرة )1( من املادة الثامنة وال�شبعني من النظام على احلكم اإذا كان �شادرًا بعدم 

االخت�شا�س، اأو بعدم قبول الدعوى �شكاًل، اأو بعدم �شماعها مل�شي املدة، اأو باعتبار الدعوى كاأن مل تكن.

المادة الثامنة بعد المائتين: 
اإذا حكمت املحكمة بعدم قبول اال�شتئناف، اأو باعتبار اال�شتئناف كاأن مل يكن؛ فيكت�شب احلكم امل�شتاأنف 

ال�شفة النهائية.

األثر الناقل

المادة التاسعة بعد المائتين:
اإذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب اجلديد، فلمن مل يقبل طلبه التقدم به اإىل الدوائر االبتدائية، وفقاً 

الإجراءات رفع الدعوى.

المادة العاشرة بعد المائتين:
اإذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب املو�شوعي الذي اأغفلته الدائرة االبتدائية، فلمن مل يقبل طلبه 

التقدم بطلب اإكمال نظره والف�شل فيه وفقاً لالإجراءات املعتادة لرفع الدعوى، ويحال اإىل الدائرة 

االبتدائية ذاتها.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
ال يجوز يف اال�شتئناف اإدخال من مل يكن خ�شماً يف الدعوى ال�شادر فيها احلكم امل�شتاأنف، ما مل يكن 

االإدخال من قبل املحكمة مل�شلحة العدالة اأو اإظهار احلقيقة، وال يجوز التدخل اإال ممن يطلب االن�شمام 

اإىل اأحد اخل�شوم دون اأن يطلب الق�شاء لنف�شه.

رفع طلب االستئناف

المادة الثانية عشرة بعد المائتين: 

يجب أن يتضمن طلب االستئناف - إضافة إلى البيانات الواردة في 
الفقرة )1( من المادة الحادية والثمانين من النظام - اآلتي:

اأ    -   ا�شم امل�شتاأنف ورقم هويته، اأو رقم ال�شجل التجاري - بح�شـب احلال -، وعنوانه، ومن ميثله، 

ورقم رخ�شة املحاماة يف االعرتا�شات التي يجب رفعها من حمام.

ب -  ا�شم امل�شتاأنف �شده ورقم هويته، اأو رقم ال�شجل التجاري -بح�شب احلال-، وعنوانه.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
اإذا مل ي�شتمل طلب اال�شتئناف على بيانات احلكم امل�شتاأَنف، واأ�شباب اال�شتئناف، وطلبات امل�شتاأِنف، 

فتحكم املحكمة بعدم قبوله.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
يف جميع االأحوال؛ يجب اأن يقدم طلب اال�شتئناف الفرعي يف مذكرة م�شتقلة ت�شتمل على البيانات 

املن�شو�س عليها يف املادة الثانية ع�شرة بعد املائتني من الالئحة.

إجراءات االستئناف بدون مرافعة

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:

يكتفى بنظر االستئناف دون مرافعة في االعتراض على األحكام 
والقرارات اآلتية:

اأ    -   االأحكام والقرارات ال�شادرة يف الدعاوى املن�شو�س عليها يف الفقرات )1( و)2( و)3( من املادة 

ال�شاد�شة ع�شرة من النظام، اإذا كانت قيمة املطالبة االأ�شلية ال تزيد على مليوين ريال.

ب -     االأحكام والقرارات ال�شادرة يف الدعاوى املقامة بناًء على الفقرتني )8( و)9( من املادة 

ال�شاد�شة ع�شرة من النظام، اأياً كان مبلغ املطالبة فيها.

ج -    االأحكام والقرارات واالأوامر التي تنظر االعرتا�س عليها دائرة اال�شتئناف املوؤلفة من قا�س 

واحد.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين: 
يف االأحوال التي ينظر فيها اال�شتئناف دون مرافعة؛ تتحقق الدائرة من امل�شائل االأولية املتعلقة 

باالخت�شا�س و�شروط قبول الطلب خالل ع�شرة اأيام من تاريخ اإحالة الق�شية اإليها.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
 اإذا كان اال�شتئناف دون مرافعة، وم�شت املهلة املحددة لالعرتا�س، فال يقبل بعد ذلك تقدمي مذكرات يف 

الق�شية، اأو اال�شتماع الأي من اخل�شوم، ما مل تقرر الدائرة نظر الق�شية مرافعة.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين: 
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س، اإذا راأت املحكمة ما يوجب اإلغاء احلكم كلياً اأو جزئياً، فيكون حكمها باالإلغاء 

مع احلكم يف الق�شية بعد نظرها مرافعة.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين: 
اإذا راأت املحكمة النظر يف اال�شتئناف مرافعة، فتحدد موعًدا للجل�شة وتبلغ االأطراف به، فاإذا تبلَّغ 

امل�شتاأنف ومل يح�شر اجلل�شة املحددة، فت�شري على طلب اال�شتئناف اأحكام املادة الرابعة والثمانني 

من النظام.

إجراءات االستئناف مرافعة

المادة العشرون بعد المائتين: 
1-    مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )3( من املادة التا�شعة وال�شبعني من النظام؛ اإذا كان اال�شتئناف ينظر 

مرافعة فيحدد موعد اجلل�شة االأوىل مبا ال يتجاوز ع�شرين يوماً من تاريخ قيد اال�شتئناف، ويبلغ 
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امل�شتاأنف �شده مبوعد اجلل�شة، مع �شورة من طلب اال�شتئناف، وعلى امل�شتاأنف �شده اإيداع مذكرة الرد 

على االعرتا�س قبل موعد اجلل�شة بثالثة اأيام.

2-   يجب على امل�شتاأنف متابعة مواعيد الق�شية لدى حمكمة اال�شتئناف فور قيدها.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين: 
يف االأحوال التي ينظر فيها طلب اال�شتئناف مرافعة، تتحقق الدائرة - قبل اجلل�شة االأوىل - من امل�شائل 

االأولية املتعلقة باالخت�شا�س، و�شروط قبول طلب اال�شتئناف.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين: 
اإذا مل يح�شر امل�شتاأِنف اأي جل�شة - وقد تغيَّب عن جل�شة �شابقة - فتف�شل الدائرة يف الق�شية اإن كانت 

�شاحلة للحكم، واإال ق�شت باعتبار اال�شتئناف كاأن مل يكن.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين: 
اإذا راأت الدائرة تاأجيل اجلل�شة وفق اأحكام الفقرة )2( من املادة الرابعة والثمانني من النظام، فال يلزم 

اإعادة تبليغ امل�شتاأنف باجلل�شة املحددة اإذا كان قد �شبق تبليغه.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
 للدائرة اأن حتكم باالإلغاء الوارد يف الفقرة )2( من املادة اخلام�شة والثمانني من النظام دون اأن حتدد 

جل�شة للنطق به، ويعد حكمها ملزماً للدائرة االبتدائية التي اأ�شدرته.

الفصل الثالث:

التماس إعادة النظر

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين: 
تخت�س دائرة اال�شتئناف بالنظر يف طلب االلتما�س على احلكم الذي اأيدته. 

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين: 
تف�شل املحكمة اأواًل يف جواز قبول التما�س اإعادة النظر وال�شروط الالزمة لقبوله يف جل�شة يبلَّغ بها 

االأطراف، ولها اإذا راأت اأنه مقبول �شكاًل اأن حتكم يف قبول االلتما�س ويف املو�شوع بحكم واحد، وال تعيد 

املحكمة النظر اإال يف الطلبات التي تناولها االلتما�س.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين:
1-    ال يرتتب على رفع االلتما�س وقف تنفيذ احلكم، ومع ذلك يجوز للدائرة التي تنظر االلتما�س اأن تاأمر 

بوقف التنفيذ متى طلب ذلك، وكان يخ�شى من التنفيذ وقوع �شرر ج�شيم يتعذر تداركه، وللدائرة 

عندما تاأمر بوقف التنفيذ اأن توجب تقدمي �شمان.

2-   يجب على املحكمة اإذا قبلت االلتما�س اأن تق�شي بوقف تنفيذ احلكم متى طلب ذلك.

الفصل الرابع:

النقض

تهيئة طلب النقض

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين:

 تنشأ في المحكمة العليا وحدة لتهيئة نظر االعتراضات بطلب 
النقض في القضايا التجارية، تشكل من عدد من القضاة والباحثين، 

تتولى اآلتي:
اأ    -   فح�س االعرتا�شات على االأحكام ال�شادرة يف الق�شايا التجارية من جهة ال�شروط املتعلقة بال�شكل 

وا�شتيفاء البيانات االأ�شا�شية.

ب -  اإعداد الدرا�شات والبحوث يف امل�شائل التي تطلبها الدائرة التجارية يف املحكمة العليا.

ج -  اإعداد و�شياغة م�شودات االأحكام والقرارات.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:
 تعد االإدارة املخت�شة يف املحكمة العليا اإجراءات تهيئة طلب النق�س. 

تقدمي طلب النقض

المادة الثالثون بعد المائتين:
يجب اأن يت�شمن طلب النق�س بيانات احلكم املعرت�س عليه، وملخ�شاً عنه، واالأ�شباب التي بني عليها 

االعرتا�س، وطلبات املعرت�س. 

المادة الحادية والثالثون بعد المائتين:

يجب أن يرافق طلب النقض اآلتي:

1-   �شورة من الوثيقة التي تثبت �شفة ممثل املعرت�س.

2-   �شورة ن�شخة احلكم املعرت�س عليه، و�شورة ن�شخة حكم الدرجة االبتدائية اإذا كان احلكم 

املعرت�س عليه قد اأحال اإليه يف اأ�شبابه.

3-   امل�شتندات التي توؤيد االعرتا�س.

المادة الثانية والثالثون بعد المائتين:
يجب اأن يت�شمن االعرتا�س حتديد االأ�شباب على نحو يبني �شبب االعرتا�س الذي يعزوه املعرت�س اإىل 

احلكم، ومو�شعه من احلكم، واأثره فيه.

طلب وقف تنفيذ احلكم

المادة الثالثة والثالثون بعد المائتين:
1-   يجب اأن يت�شمن طلب وقف التنفيذ املن�شو�س عليه يف املادة التا�شعة والثمانني من النظام اأ�شباب 

طلب وقف التنفيذ، واالآثار املرتتبة عليه.

2-   اإذا ت�شمن طلب النق�س طلب وقف تنفيذ احلكم، فيحال الطلب اإىل الدائرة املخت�شة للف�شل فيه، 

ويكتفى - حال رف�شه - باإثبات ذلك يف املح�شر.

3-   للمحكمة اإذا راأت االأمر بوقف تنفيذ احلكم - وفق اأحكام املادة التا�شعة والثمانني من النظام - اأن 

تطلب من طالب النق�س تقدمي �شمان.

إجراءات الفصل في طلب النقض 

المادة الرابعة والثالثون بعد المائتين:
ال يقبل االعرتا�س بطلب نق�س احلكم وفقاً للفقرة )4( من املادة الثامنة والثمانني من النظام اإال اإذا كان 

احلكم ال�شابق مكت�شباً ال�شفة النهائية.

المادة الخامسة والثالثون بعد المائتين:
ال يجوز اإبداء اأ�شباب يف طلب النق�س مل ي�شبق اإبداوؤها يف اال�شتئناف - وكان ممكناً اإبداوؤها فيه -.

المادة السادسة والثالثون بعد المائتين:
يف جميع االأحوال؛ اإذا قررت املحكمة نق�س احلكم املعرت�س عليه للمرة الثانية، وجب عليها اأن حتكم 

فيه.

الباب السادس:

أحكام خاصة ببعض الدعاوى

الفصل األول:

الدعاوى اليسيرة

المادة السابعة والثالثون بعد المائتين:

يقصد بالدعاوى اليسيرة - المنصوص عليها في الفقرة )3( من المادة 
الثامنة من النظام - اآلتي:

اأ    -   الدعاوى الواردة يف الفقرتني )1( و)2( من املادة ال�شاد�شة ع�شرة من النظام اإذا كانت قيمة 

املطالبة االأ�شلية ال تزيد على مليون ريال، عدا الدعاوى النا�شئة عن مقاوالت االإن�شاء.

ب -    الدعـاوى املقـامـة بناًء علـى الفقـرتني )8( و)9( مـن املـادة ال�شـاد�شة ع�شـرة مـن النـظام اأياً 

كان مبلـغ املطالبـة فيهـا، متـى ات�شلـت باإحـدى الدعـاوى املن�شـو�س عليهـا يف الفقرة )اأ( من 

هذه املادة. 

المادة الثامنة والثالثون بعد المائتين: 
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س يف هذا الف�شل؛ ت�شري االأحكام املن�شو�س عليها يف النظام والالئحة على 

الدعاوى الي�شرية.

مدة نظر الدعاوى اليسيرة

المادة التاسعة والثالثون بعد المائتين: 
ال تتجاوز مدة النظر يف الدعاوى الي�شرية ت�شعني يوماً من تاريخ القيد، ويف االأحوال التي ي�شبق فيها قيد 

الدعوى تبادل املذكرات اأو االجتماع بني االأطراف وفق اأحكام الفقرة )2( من املادة التا�شعة ع�شرة من 

النظام، فال تتجاوز مدة النظر ثالثني يوماً.

إجراءات نظر الدعاوى اليسيرة

المادة األربعون بعد المائتين: 
يجب اأن ي�شبق نظر الدعاوى الي�شرية اللجوُء اإىل امل�شاحلة والو�شاطة، على اأال تزيد مدة تلك االإجراءات 

على )خم�شة ع�شر( يوماً.
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المادة الحادية واألربعون بعد المائتين: 
تتوىل االإدارة املخت�شة التحقق من متطلبات قيد الق�شية مبا يف ذلك حتديد الطلبات واإرفاق امل�شتندات 

واإكمال اأوراق الق�شية.

المادة الثانية واألربعون بعد المائتين: 
تقيد الدعوى اإذا كانت م�شتوفية، وحتال اإىل الدائرة املخت�شة، ويبلغ بها املدعى عليه يف يوم قيدها، 

على اأن يت�شمن التبليغ حتديد ميعاد عقد اجلل�شة التح�شريية مبا ال يتجاوز خم�شة ع�شر يوماً من 

تاريخ القيد.

المادة الثالثة واألربعون بعد المائتين: 
على املدعى عليه يف الدعاوى الي�شرية اأن يودع مذكرة بدفاعه م�شتملة على جوابه عن الدعوى 

وجميع دفوعه، وحتديد طلباته وجميع اأ�شانيده، وذلك قبل يوم واحد على االأقل من ميعاد عقد 

اجلل�شة التح�شريية، وتتوىل االإدارة املخت�شة التحقق من اإكمالها، واإكمال اأوراق الدعوى، ودرا�شة 

الق�شية.

المادة الرابعة واألربعون بعد المائتين: 
تعقد املحكمة اجلل�شة التح�شريية املن�شو�س عليها يف املادة الت�شعني من الالئحة؛ واإذا حتققت الدائرة 

من االخت�شا�س وامل�شائل االأولية، فتف�شل يف الدعوى ما مل تر �شرورًة الإجراء تبادل املذكرات، على اأال 

تتجاوز مدة تبادل املذكرات خم�شة ع�شر يوماً.

المادة الخامسة واألربعون بعد المائتين:
 يف جميع االأحوال؛ ال يقبل من االأطراف تقدمي اأي طلبات اأو بينات اأو دفوع مل يتم اإبداوؤها قبل انتهاء 

اجلل�شة التح�شريية.

المادة السادسة واألربعون بعد المائتين:
 يف االأحوال التي يتطلب فيها نظر الدعوى االإحالة للخربة، فيحدد ميعاد اإيداع تقرير اخلربة مبا ال 

يتجاوز ع�شرين يوماً، ويجوز متديدها مدة ع�شرة اأيام اأخرى - عند االقت�شاء -.

المادة السابعة واألربعون بعد المائتين: 
1-    للمحكمة -  بعد التحقق من امل�شائل االأولية يف اجلل�شة التح�شريية - اأن توؤجل اجلل�شة مبا ال 

يتجاوز خم�شة ع�شر يوماً، وعلى املحكمة اأن تبني �شبب التاأجيل يف حم�شر الق�شية.

2-    يكون احلد االأق�شى للجل�شات جل�شة مرافعة واحدة بعد تبليغ املدعى عليه، وال يجوز التاأجيل 

فيما زاد عليها اإال يف احلاالت والظروف اال�شتثنائية، ومن ذلك: اإذا تبني للمحكمة اأن اأ�شباباً خارجة 

عن اإرادة اخل�شم حالت دون اتخاذ االإجراء املطلوب، كاملر�س الطارئ الأحد اأطراف الدعوى اأو 

ممثليهم، اأو عدم متكن اأحد ال�شهود من احل�شور لظرف طارئ. 

احلكم في الدعاوى اليسيرة

المادة الثامنة واألربعون بعد المائتين: 
حتدد جل�شة النطق باحلكم - عند االقت�شاء - بعد قفل باب املرافعة مبا ال يتجاوز خم�شة اأيام، وال يجوز 

تقدمي اأي مذكرات من االأطراف بعد قفل باب املرافعة.

المادة التاسعة واألربعون بعد المائتين:
يجوز اأن يكتفى يف ن�شخة احلكم ال�شادر يف الدعوى الي�شرية، ببيان طلبات املدعي وخال�شة موجزة 

لدفاع اخل�شوم - اإن وجد -، واأ�شباب احلكم ومنطوقه.

المادة الخمسون بعد المائتين: 
يكون ت�شليم �شورة ن�شخة احلكم فور �شدوره، ويجوز عند االقت�شاء حتديد موعد لت�شليم �شورة ن�شخة 

احلكم مبا ال يتجاوز خم�شة اأيام عمل من تاريخ النطق به.

المادة الحادية والخمسون بعد المائتين:
تكون مدة نظر اال�شتئناف على االأحكام ال�شادرة يف الدعاوى الي�شرية خم�شة ع�شر يوماً من تاريخ 

اإحالتها اإىل الدائرة، ما مل تقرر الدائرة نظرها مرافعة.

الفصل الثاني:

الدعاوى الجماعية

شروط الدعوى اجلماعية

المادة الثانية والخمسون بعد المائتين:
1-   ي�شرتط لرفع الدعوى اجلماعية، االآتي:

اأ    -  احتاد مو�شوع املطالبة، وال�شبب، واملدعى عليه.

ب -  احتاد املطالبات يف اأ�شا�س مو�شوعي م�شرتك مي�س املدعني وجودًا وعدماً.

ج -   اأال يقل عدد املدعني عن ع�شرة.

2-    يجب اأن يكون قيد الدعاوى اجلماعية والرتافع فيها من ممثل للمدعني؛ على اأن يكون املمثل 

حمامياً.

طلب قيد الدعوى اجلماعية

المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين: 

يقدم ممثل المدعين إلى المحكمة طلب الموافقة على قيد الدعوى 
الجماعية، مضمنًا اآلتي:

اأ    -  اأ�شماء املدعني، وعدد االأ�شخا�س املحتمل ان�شمامهم.

ب -  ملخ�شاً ملو�شوع الدعوى والطلبات والبينات الرئي�شية يف الدعوى.

ج -  بيان االأ�شا�س املو�شوعي امل�شرتك للطلبات.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين:
تعد االإدارة املخت�شة تقريرًا عن الطلب، يت�شمن التحقق من ا�شتيفاء البيانات وال�شروط، وح�شرًا 

بالدعاوى املماثلة املقيدة - اإن وجدت -.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين:
1-   يف�شل رئي�س املحكمة يف طلب قيد الدعوى اجلماعية خالل مدة ال تتجاوز ع�شرة اأيام، وفق االآتي:

اأ    -   قبول الطلب اإذا كان م�شتوفياً لل�شروط املن�شو�س عليها يف املادة الثانية واخلم�شني بعد 

املائتني من الالئحة.

ب -      رف�س الطلب اإذا مل يكن م�شتوفًيا ال�شروط املن�شو�س عليها يف املادة الثانية واخلم�شني بعد 

املائتني من الالئحة.

2-    ا�شتثناًء من الفقرة )1/ب( من هذه املادة؛ يف االأحوال التي ي�شتويف فيها مقدم الطلب ال�شروط 

املن�شو�س عليها يف املادة الثانية واخلم�شني بعد املائتني من الالئحة، عدا ال�شرط املن�شو�س عليه 

يف الفقرة )1/ج( من املادة الثانية واخلم�شني بعد املائتني من الالئحة؛ فلرئي�س املحكمة اأن يقرر 

اإمهال ممثل املدعني مدة ال تتجاوز �شتني يوماً ال�شتيفاء ال�شرط، ويف حال عدم ا�شتيفائه خالل املدة، 

فيقرر رئي�س املحكمة رف�س الطلب.

المادة السادسة والخمسون بعد المائتين:
 يف جميع االأحوال؛ يعد القرار ال�شادر ب�شاأن قبول طلب قيد الدعوى اجلماعية اأو رف�شه نهائياً وغري قابل 

لالعرتا�س باأي طريق، وال يحول ذلك دون اإعادة تقدمي طلب جديد متى كان م�شتوفياً لل�شروط.

قيد الدعوى اجلماعية

المادة السابعة والخمسون بعد المائتين: 
على ممثل املدعني تقدمي الدعوى اجلماعية يف �شحيفة واحدة وفق اأحكام النظام والالئحة خالل 

مدة ال تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ قرار قبول الطلب وفق اأحكام الفقرة )1/اأ( من املادة اخلام�شة 

واخلم�شني بعد املائتني من الالئحة، مرافقاً لها قائمة تف�شيلية مبطالبات املدعني يف الدعوى اجلماعية، 

على اأن تت�شمن بيان وجه انطباق االأ�شا�س املو�شوعي امل�شرتك على كل منهم، وتق�شيمهم اإىل فئات 

عند االقت�شاء.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين:

 للمدعني يف الدعوى اجلماعية احلق يف االطالع على كافة االأوراق وامل�شتندات يف ملف الق�شية.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين:
ين�شاأ �شجل خا�س بالدعاوى اجلماعية وت�شجل فيه بيانات وتفا�شيل الدعاوى، ويتاح للعموم االطالع 

عليه، ويجوز اأن تكون االإ�شعارات عن طريقه.

ممكنات وصالحيات احملكمة 

في الدعوى اجلماعية

المادة الستون بعد المائتين: 

للمحكمة  - عند االقتضاء  - تقرير ما تراه ممكنًا إلدارة الدعوى 
الجماعية وسرعة الفصل فيها، ومن ذلك اآلتي:   

اأ    -  اال�شتعانة بالقطاع اخلا�س يف اإجراءات الدعوى اجلماعية.
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ب -  تعيني م�شت�شار الأغرا�س اإدارة الدعوى اجلماعية.

ج -  ت�شنيف االأطراف اإىل فئات وفق ما تقت�شيه طبيعة الدعوى.

د  -  املوافقة على تعيني اأكرث من ممثل.

المادة الحادية والستون بعد المائتين:
 اإذا ظهر للمحكمة توافر �شروط الدعوى اجلماعية يف ق�شايا منظورة لديها، فتحال جميع الق�شايا اإىل 

الدائرة التي اأحيلت لها الدعوى االأوىل، وللدائرة اأن تعر�س على االأطراف اللجوء الإجراءات الدعاوى 

اجلماعية، وتتوىل االإدارة املخت�شة اإكمال االإجراءات.

االنضمام إلى الدعوى اجلماعية

المادة الثانية والستون بعد المائتين:
يجوز ملن انطبقت على مطالبته �شروط الدعوى اجلماعية طلب االن�شمام اإليها عن طريق ممثل املدعني، 

وتثبت املحكمة قرارها يف طلب االن�شمام يف حم�شر الق�شية، ويعد قراراها يف هذا ال�شاأن نهائياً وغري قابل 

لالعرتا�س.

املمثل في الدعوى اجلماعية

المادة الثالثة والستون بعد المائتين:
على ممثل املدعني اإبالغ املدعني املحتملني باإقامة الدعوى اجلماعية، واالإعالن عنها يف و�شيلة متاحة 

للعموم.

المادة الرابعة والستون بعد المائتين:
يلتزم ممثل املدعني ببذل العناية الالزمة حلماية م�شالح جميع املدعني، ويجب عليه االلتزام باحل�شور 

يف اجلل�شات املحددة.

المادة الخامسة والستون بعد المائتين: 
يجب على ممثل املدعني اإحاطة املدعني باأي اأحداث جوهرية، اأو ذات اأثر على حقوقهم، وطلب مرئياتهم 

حيالها، وتبليغهم باالأحكام والقرارات ال�شادرة يف الدعوى، ومتكينهم من االطالع على كافة اأوراق 

وم�شتندات الدعوى.

المادة السادسة والستون بعد المائتين: 
ل اأمام املحكمة بتقدمي الطلبات والدفوع واملذكرات، وال يقبل تقدمي اأي طلب  يكون ممثل املدعني هو املخوَّ

اأو دفع اأو مذكرة - تخ�س الدعوى اجلماعية - اإال عن طريق ممثل املدعني.

المادة السابعة والستون بعد المائتين:
ال يجوز ملمثل املدعني االعتزال عن التمثيل يف الدعوى اجلماعية؛ اإال بعد موافقة املحكمة، ويف حال 

وافقت املحكمة على طلب االعتزال، فتمكن املدعني من اختيار ممثل لهم خالل ثالثني يوماً، ويف حال عدم 

االتفاق على ممثل؛ فتعني املحكمة احلائز على اأكرث االأ�شوات من املدعني.

المادة الثامنة والستون بعد المائتين: 
فيما مل يرد فيه ن�س خا�س، ال يجوز عزل ممثل املدعني اإال بناًء على طلب اأغلبية املدعني، ويف حال 

عزله؛ يعني ممثل للمدعني وفقاً الأحكام تعيني ممثل املدعني الواردة يف املادة ال�شابعة وال�شتني بعد 

املائتني من الالئحة.

المادة التاسعة والستون بعد المائتين: 
يراعي ممثل املدعني يف حتديد اأتعابه ق�شمتها بني املدعني ب�شكل عادل.

عرض التسوية في الدعوى اجلماعية

المادة السبعون بعد المائتين:
 يجب قبل نظر الدعوى اجلماعية عر�س الت�شوية على االأطراف، ويف حال تو�شل ممثل املدعني اإىل ت�شوية 

مع املدعى عليه، فيجب على ممثل املدعني عر�شها على املدعني بالو�شيلة املنا�شبة مع حتديد ميعاد الإبداء 

املوافقة على العر�س من عدمه خالل مدة ال تتجاوز ثالثني يوماً؛ ويف حال قبلها اأغلبية املدعني، فتثبت 

الت�شوية بحق من قبل بها وتنهي املحكمة الدعوى اجلماعية بذلك. 

تهيئة الدعوى اجلماعية

المادة الحادية والسبعون بعد المائتين: 

تعد اإلدارة المختصة فور إحالة الدعوى الجماعية اآلتي:

اأ    -   تقريرًا اأولياً عن الق�شية؛ على اأن ي�شتمل على درا�شة اأولية لالأ�شا�س املو�شوعي امل�شرتك يف 

الدعوى اجلماعية، والتحقق من انطباق �شروط الدعوى اجلماعية على جميع املدعني. 

ب -  خطة لنظر الدعوى اجلماعية تتنا�شب مع طبيعتها.

نظر الدعوى اجلماعية

المادة الثانية والسبعون بعد المائتين: 
1-   تعقد املحكمة اجتماعاً قبل املرافعة، وتتخذ فيه االآتي:

اأ    -  التحقق من انطباق �شروط الدعوى اجلماعية على جميع املدعني.

ب -  التحقق من ا�شتيفاء امل�شائل املن�شو�س عليها يف املادة الت�شعني من الالئحة.

 ج -  اعتماد خطة نظر الدعوى، على اأن تت�شمن اجلدول الزمني لنظرها. 

د   -   ا�شتبعاد من ال تتفق دعواه مع االأ�شا�س املو�شوعي امل�شرتك للدعوى اجلماعية؛ ويعد قرارها 

يف هذا ال�شاأن نهائياً.

هـ -   اإ�شـدار قـرار بدء ال�شيـر يف الدعـوى اجلمـاعية، وُيبنيَّ فيـه ممثل املدعني، ومـو�شـوع 

املطالبة و�شببهـا، وحتـديد االأ�شـا�س املـو�شوعي امل�شرتك للدعوى اجلماعية، وقائمة 

اأ�شماء املدعني.

2-    يرتتب على �شدور قرار املحكمة امل�شار اإليه يف الفقرة )1/هـ( من هذه املادة؛ تعليق نظر الدعاوى 

املقامة �شد املدعى عليه املتحدة يف املو�شوع وال�شبب مع الدعوى اجلماعية؛ وذلك حلني انق�شاء 

الدعوى اجلماعية.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين: 
اإذا تغيب ممثل املدعني عن احل�شور يف جل�شة من اجلل�شات؛ فتوؤجل املحكمة ال�شري يف الدعوى جلل�شة 

تالية، وال يجوز اأن ت�شطب الدعوى اجلماعية عند تغيب ممثل املدعني.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين:
 للمحكمة عند تخلف ممثل املدعني عن احل�شور يف اجلل�شات املحددة اأو عن تقدمي ما طلب منه يف امليعاد 

املحدد دون عذر مقبول؛ اأن تطبق عليه اأحكام الفقرة )1( من املادة الثالثة ع�شرة من النظام، ولها يف 

حال تكرار ذلك منه اأن تقرر عزله ويكون قرارها بهذا ال�شاأن نهائياً.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: 
يف حال �شالحية الق�شية للحكم؛ تف�شل املحكمة يف الدعوى اجلماعية بحكم واحد يف جميع الطلبات 

املقدمة من ممثل املدعني.

المادة السادسة والسبعون بعد المائتين: 
1-    يكون احلكم النهائي ال�شادر يف الدعوى اجلماعية حجة على من انطبق عليه االأ�شا�س املو�شوعي 

امل�شرتك ال�شادر به احلكم.

2-    من مل مُيثَّل يف الدعوى اجلماعية حق طلب تقرير �شريان االأ�شا�س املو�شوعي امل�شرتك عليه و�شموله 

بحجية احلكم بناًء على طلب يقدم اإىل املحكمة، وتنظر يف الطلب الدائرة التي اأ�شدرت احلكم يف 

الدعوى اجلماعية.

االعتراض على احلكم في الدعوى اجلماعية.

المادة السابعة والسبعون بعد المائتين: 
يف حال مل يحكم يف الدعوى اجلماعية بكامل طلبات ممثل املدعني؛ فيجب عليه االعرتا�س على احلكم 

باال�شتئناف متى طلب اأغلبية املدعني ذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين: 
يقدم طلب اال�شتئناف على احلكم ال�شادر يف الدعوى اجلماعية من ممثل املدعني، مبيناً فيه اأ�شماء 

املعرت�شني، وللمدعني اأن يتقدموا با�شتئنافهم اإىل املحكمة.

األحكام اخلتامية

المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين:
 تن�شر جميع االأحكام النهائية ال�شادرة من الدوائر التجارية االبتدائية واال�شتئنافية والدائرة التجارية 

يف املحكمة العليا، ويتاح االطالع عليها للعموم.

المادة الثمانون بعد المائتين:
ت�شري اأحكام النظام والالئحة على الدوائر التجارية املن�شاأة يف املحاكم العامة.

الحادية والثمانون بعد المائتين:
تن�شر الالئحة يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بها من تاريخ ن�شرها.

UM AL-QURA قـرارات وأنظـمــة السـنة 98 العدد 4838
29الجمعة  12 ذوالقعدة  1441 هـ     3  يولية 2020 م


