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 شكر و تقدير

نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰى  قال تعالى: )     
.1(ىئ  

ل: ) ال وعنننب  هنننى _رضنننرع هر ننن  ل عينننله  عنننب وليهننن  ه ننن ى ل ع ضنننل و ننن  ه قنننا     

 .2ولياس ( ضشكر ل مب ال ضشكر

منننب  ذنننل ولنننا  توذنننل هالشنننكر وولتانننمضر للنننى ول نننرل ولع مننن  ولشنننام   ذامعننن  ول  ضنننل       

نننولتننن  ونت نننيتي  ةننن  ك ضننن  ولشنننرضع  ول نننرو   ةننن   كمنننا    ولهكنننالورضوس وولماذ نننتضر.مرن ت 

 ننى مننا قننممون لنن  مننب ع ك ضنن  ولشننرضع  عتوا  ننولع مننا  واةا ننل  توذننل هالشننكر وولتاننمضر للننى 

 ولننننوض تع ننننل ع نننن   هع مننننل ضمننننب ولهننننمورضب ولننننمكتور  ع نننن  وكننننرض    ننننكر    نننن  هالننننوكر

ةأمنننمي  هتوذضهاتنننل ولآضهننن  ودروةنننل ول نننمضمع  ومنننا ه نننل ع ننن    وهإشنننروةل ع نننى _نننون ولر نننال 

هوقتنننل ولنمنننضب  ةذنننيو_  ل عيننن  وعنننب آنننكخ ولع ننن  وعنننب و  نننك   ضنننر ولذنننيو . وولشنننكر 

 ع ولكرو  لذي  مياقش  ولر ال  ع ى تع  ه  ع   هع مه  ووقته .  مو ول لأل اتو

   نننوو  هتانننمض  مع ومننن  كمنننا و توذنننل هالشنننكر لكنننل منننب  ننناعمي  ع نننى لتمنننا  _نننوو ولهنننن      

 و ر ض وي نننضن     ننن  هالنننوكر ة نننض   ولشنننض  ولمكتور)منمنننم ذمنننال  هنننو  نننيضي ( قا ننن  

مر( قا ننن  منكمننن  وال نننتةياع منكمننن  وال نننتةياع ولشنننرعض   وة نننض   ولاا ننن  ) شنننرع  ننن

ولشنننرعض   ض ننناش  وولشنننض  )منمنننم واشنننار( منننأمور ولتيعضنننو ةننن  منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ةننن  

 ول  ضل  ووا تاو ولمنام )ذمضل  هو  يضي ( ةذيو_  ل كل  ضر.

و_ينننا ال  ي نننى منننب كاينننة هذنننايه  آض ننن   نننيووة مرو نننت )يوذت  ول الضننن (  ع نننى منننا      

وو  هالم ننناعمع ةننن  آهاعننن  ولر نننال   و هرعاضننن  واهينننا   و ولنننمعا   قممتنننل لننن  منننب عنننوب   ننن

 ةهارا ضا رخ ة  عمر_ا و نتها.     

 

  ب ض ع ليا ولاهول ة  ولميضا ووآل رع. -عي وذل -  أل ولمولىوة  ول تا  

 رب العالمينوالحمد هلل 
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 ملخص الرسالة

  ةنننن  مووةننننر ولتيعضننننو ذننننا ة _ننننون ولر ننننال  هعيننننووب)آرر ولآعننننب ةنننن  ولاننننروروة ولتيعضوضنننن

ولتننن   عآا_نننا ولانننايوب ل آعنننب  ولشنننرعض (  وتياولنننة مو نننو  ولتيعضنننو ولشنننرع   وولآنننرر 

 ة  ولاروروة ولتيعضوض  ولشرعض . 

 .تمهضم  ونكن  ة ول  و اتم وللى مامم    ر ال ول ةق موقم 

ا     وننننموم ولمرو ننن   وولمرو ننناة ول ننناهلةضهنننا  _مضننن  ولهنننن   و _موةنننرة ووكننن المقدمةةةة ف 

 وميهج ولهن   ومنتوى ولهن .

تنننننل   _مض  وتعرضنننننع ولتيعضنننننو ولشنننننرع ةانننننم تننننننمنة ةضنننننل عنننننب  المبحةةةةةم التم يةةةةةد وفةةةةةي 

 17وولتأ نننضل ولشنننرع  لنننل  وآهضعننن  ولتيعضنننو ولشنننرع   نننن  ولتعرضنننع هنننالارور هانننايوب رقننن  

    هشأب ولتيعضو ولشرع   ولذرو وة ولتيعضو ولشرع . 2016ل ي  

 (الطعةةةةةن بطريةةةةةق طلةةةةةب الرجةةةةةو  عةةةةةن القةةةةةرار التنفيةةةةةذ ن )بعنةةةةةوا الفصةةةةةل ا ول أمةةةةةا 

  ومنننأمور ولتيعضنننو   ولتعرضنننع هاا ننن  ولتيعضنننو ولشنننرع    وقنننم    نننتل ل ننننمض  عنننب)الةةةت(لم(

  وعننننب لذننننرو وة ذننننووي رذننننو  قا نننن  ولتيعضننننو ولشننننرع  عننننب قروروتننننلو, هما ننننكنضاتو

 .مب مناك  ولتيعضو ولشرعض اة تآهضامأمور ولتيعضو  ن    عة 

 .(الطعن في القرار التنفيذ  بطريق االستئنافبعنوان )ل الثاني  الفصأما 

ولتأ نننضل ولشنننرع  و ولانننايوي  ل آعنننب و _مضتنننل  و تعرضنننع وال نننتةياعةانننم تننننم  ةضنننل عنننب 

دننننار وال نننتةياع ع نننى ولم نننع ةضنننل  نننن     و ننناوآ ولننننرع وال نننتةياعمنننم  وهآرضنننر وال نننتةياع

تآهضانننناة مننننب مننننناك    و لناتهننننا هياةهاولاننننروروة ولتيعضوضنننن  ولتنننن  ضذننننوي و ننننتةو  ولتيعضننننوض

 .ولتيعضو ولشرعض 

الفصةةةةةل الثالةةةةةم  الطعةةةةةن فةةةةةي القةةةةةرار التنفيةةةةةذ  بطريةةةةةق االستشةةةةةكال واالعتةةةةةرا  وأمةةةةةا 

 )منازعات التنفيذ(.

ةانننم ذع تنننل ةننن  مهنننننضب  وتننننمنة ةضهمنننا عنننب معهنننو  لشنننكاالة ولتيعضنننو)ميايعاة ولتيعضننننو( 

كال  وشننننننروآ قهولننننننل  ننننننن   يننننننوو  و ننننننيم_ا ولاننننننايوي  وولشننننننرع   وكضعضنننننن  رةننننننع و شنننننن

لشنننكاالة)ميايعاة( ولتيعضنننو  و ننننر و شنننكال ع نننى ولم نننع ولتيعضنننوض  وتآهضاننناة منننب ولمنننناك  

 .ولشرعض  ع ى لشكاالة ولتيعضو

 ةضها يتاةج ولهن  وولتو ضاة وكرة: والخاتمةثم 
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 Study summary   

This thesis was entitled "Methods of Challenging the Executive Verdicts of Sharia 

Executive Departments", and dealt with the subject of Sharia implementation, and the 

methods given by the law to appeal against executive decisions. 

The thesis was divided into an introduction, a preface, three chapters, and a 

conclusion.  

The introduction: it mentions the importance of the research and its objectives, the 

limits of the study, previous studies, the research method and the content of the 

research. 

In the preliminary research, I talked about the definition of legitimate 

implementation, its importance, the legitimate rooting of it, and the nature of 

legitimate implementation, then the definition of the decision by Law No. 17 of 2016 

AD, regarding legitimate implementation, and procedures for legitimate 

implementation. 

Regarding the first chapter: entitled (Appeal by way of requesting reversal of the 

executive decision) (grievance), I allocated it to talk about the definition of the 

Sharia execution judge and the execution officer, and their powers, and the 

permissibility of the Sharia execution judge reversing his decisions, and the 

procedures of the execution officer. Then, I added applications from the courts 

legitimate implementation. 

As for the second chapter: entitled (Appeal to the executive decision by way of 

appeal), I spoke about the definition of appeal, the forfeiture of the right to it, then the 

effects of the appeal on the executive file, the executive decisions that may be 

appealed, and appended to them by the implementation of Sharia courts. 

With regards to the third chapter: (Appealing the executive decision by way of 

confusion and objection) (implementation disputes), it comes into two sections, in 

which I talked about the concept of implementation problems (implementation 

disputes) and their legal and legal support, how to raise the problem, the conditions 

for its acceptance, then the types of implementation problems (disputes), the impact of 

the problem on the executive file, and applications from Sharia courts on 

implementation problems. 

Then comes the conclusion where the results of the research and its recommendations 

are mentioned. 
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 المقدمة 

ولنمننننم   رخ ولعننننالمضب ولعننننامل ةنننن  نكمننننل  ولاا نننن  هننننضب عهننننامن هع مننننل        

ينمنننمن ع نننى منننا ق نننى  ويشنننكرن ع نننى منننا  هنننر  و م نننى  وول نننكع وول نننك  

وعننننم ولننننمضب وولتشننننرضع ولنكننننض  ع ننننى ولمهعننننو  رنمنننن  ل عننننالمضب  ولننننوض هننننضب قو

 .وع ى دلل و نهل ومب عمل وآهر شرعل للى ضو  ولمضب

  ما هعم:

 وعتهنننار لنننل  ال -ع نننى  _مضتنننل -ةنننإب  نننمور ولنكننن  منننب ولمنكمننن  ولم ت ننن       

ر ننن  ل  -عنننو ع نننى  رض ولووقنننع  وقنننم قنننال  نننضميا عمنننر هنننب ول آننناخلال لوو ي  

ل (: ) ةإيل ال ضيعع تك   هنر ال يعاو ل-عيل
1
. 

وولما ننننوم _يننننا _ننننو ولننننن  ع ننننى تيعضننننو ولنننننر لوو ةهمننننل ولاا نننن   و_ننننو      

 تنرضض ميل ع ى ولع   هالنر وولاوع ع ى تيعضون.

ووا نننل ةننن  وانكنننا  ولا ننناةض   ب تكنننوب ياةنننوع  ممنننا ضات ننن  تيعضنننو_ا ع نننى      

ولوذنننل ولشنننرع   وولنننا ال نننتارور ولا نننا  وولمعنننامكة ع نننى و نننتكع  يووعهنننا  

 .لعمول  ولت  شر  ولتاا   مب  ذ هاوتناضر و

ولتناضننننر ولعمولنننن  هننننضب ولمنكننننو  لننننل وولمنكننننو  ع ضننننل ةاننننم  عآننننى ولاننننايوب      

ولمنكنننو  ع ضنننل ولننننر ةننن  ولآعنننب ةننن  ولنكننن  ول نننامر هنانننل لرةنننع ول نننرر عنننب 

 يع ل  مب شروآ وقووعم معضي .

ب ةننن  و_ننون ولر نننال   نننضهضب ةضهننا ولهانننن  ولآنننرر ولتننن   عآا_ننا ولانننايوب ل آعننن    

 ولاروروة ولتيعضوض  ولشرعض . 

 

                                                 
.  نننننل والهننناي  ةننن   4/207( 16ولنننمورقآي : ع ننن  هنننب عمنننر ولنننمورقآي     نننيب ولنننمورقآي    رقننن ) 1

 .8/241( 2619لروو  ول  ضل رق  )
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 أهمية البحم 

ال شنننا  ب مو نننو  ولا نننا  منننب  ذنننل ولموو نننضع ولتننن  ضنتاذهنننا وليننناس ةننن        

نضننناته   ةنننإب وليننناس ةننن  ولا نننا   نننيعاب  لمنننا قننناض ولمنننا متاننناض وكنننل ميهمنننا 

 ضنتاج لمعرة  لذرو وة ولا ا .

يظننننض  وتشنننننرضع  اب وولشننننرضع  و  نننننكمض  لنننن  تتنننننرا _ننننوو ولذاينننننخ موب ت      

ولهننمع ولنننرةضس ولنننوض تنننر  ع ضنننل ولشنننرضع  و  نننكمض  ةنن  ولا نننا  _نننو تناضنننر 

 ولعمل.

نضننن  تكمنننب  _مضننن  _نننوو ولمو نننو  ) آنننرر ولآعنننب ةننن  ولانننروروة ولتيعضوضننن        

ولشنننرعض  ( ةننن  لعآنننا  كنننل وض ننننر نانننل  وتناضنننر ولعنننمل هنننضب ولمت ا نننمضب  

ولا ننناة  ) ولانننرور ولتيعضنننوض(  آنننأ و_نننون ولم ننن ن  ال تتنانننر لوو وعتنننرى ولنكننن  

 و لذنننناع هننننر  ننننم  آنننروع ولنننمعوى  لنننولا ذننناي ل آنننرع ولمت نننرر ولآعنننب 

 ة  ولنك  ولا اة  ولمآرول ل تيعضو لوو شعر همذايهتل ل  ووخ.

وقنننم كاينننة وانكنننا  ول نننامرع عنننب ولمنننناك  ولشنننرعض  تيعنننو مينننو ةتنننرع آوض ننن       

دننننار  ننن هض  ع نننى ولا نننا  ولشنننرع  لنننمى مووةنننر ولتيعضنننو وليظامضننن   وكننناب لنننولا 

وع نننى م ننن ن  ولمنننووآيضب  منننب يعيعننن  ولناننن  هالمنننناك  ولشنننرعض   ولآالننن   منننم 

 و ذرو وة ع ى ولمووآيضب.

و لب _نننوو ولمو نننو ) آنننرر ولآعنننب ةننن  ولانننروروة ولتيعضوضننن  ولشنننرعض  ( _نننو     

ذننني  منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي   و_نننو قنننايوب ذمضنننم ضنتننناج لشنننرل 

 ننن  نضننن  لننن  ضأ نننو نانننل ةننن  ولهنننن  نتنننى وآلب  لنننولا ةنننك هنننم منننب تن نننضب ومرو

_نننون ولتذرهننن  ولذمضنننمع ةننن  ة  نننآضب وولنعننناظ ع ضهنننا  ومنننب آنننرر ولنعننناظ ع ضهنننا 

تعيضننني مرو ننن  موو نننضع ولتيعضنننو ولشنننرع  ولا ننناة   وولنننوض منننب  _ننن  موو نننضعل 

 _ون ولر ال .
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 أهداف البحم  

ضي  وولهنننمع مينننل  وشنننرل هعنننض ولتعرضنننع هانننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآ -1

 موومن ولمتع ا  همو و  ولهن .

هضنننناب نننننر  ولشننننرضع  و  ننننكمض  وقننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  ع ننننى تناضننننر  -2 

 .ولعمل هضب ولمت ا مضب

 هضاب آرر ولآعب ة  قروروة قا   ولتيعضو ولشرع   ومأمور ولتيعضو. -3 

مى مووةنننر ولتيعضنننو هضننناب آنننرر والعتنننروض ع نننى وانكنننا  ولمآرونننن  ل تيعضنننو لننن -4

 ولشرع . 

مااريننن  هعنننض ولمنننووم هنننضب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي  وقنننايوب ولتيعضنننو  -5

 ولع  آضي .

مرو ننن  هعننننض ولتآهضاننناة مننننب مووةننننر ولتيعضنننو ولشننننرعض   لآنننرر ولآعننننب ةنننن   -6

 ولاروروة ولتيعضوض  ولشرعض . 

 حدود الدراسة    

ع ضهنننننا  ةانننننم ذنننننا  عينننننووب  همنننننا  ب )ولانننننروروة( _ننننن  ولتننننن  ضذنننننوي ولآعنننننب -1

ولر نننال )آرر ولآعنننب ةننن  ولانننروروة ولتيعضوضننن  ةننن  مووةنننر ولتيعضنننو ولشنننرعض (  منننع 

 ب ولر نننال  ونتنننوة والعتنننروض ع نننى ذمضنننع  آنننووة ولعم ضننن  ولتيعضوضننن   وولنننا 

 اب ك م  قروروة تشمل كل ما ضم ل ة  عم ض  تيعضو وانكا .   

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي  ولانننرور هوعتمنننم ولهانننن  ةننن  _نننون ولمرو ننن    -2

وارمينننننن   ومووةننننننر ولتيعضننننننو ولشننننننرعض  ولع  ننننننآضيض  قننننننايوب ولتيعضننننننو ولشننننننرع  و

 مكب كنموم لهون ولمرو  .  ووارميض  لب 

 



 ح

 

 الدراسات السابقة    

هعنننم ولهنننن  ووالآنننك  منننب قهنننل ولهانننن  ع نننى ولمرو ننناة ول ننناها  ةننن  مو نننو  

_نننوو ولمو نننو  هشننكل م نننتال  و_نننوو  ولهننن   لننن  ضذننم ولهانننن   ض مرو ننن  تتينناول

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي  قنننايوب ذمضنننم لننن  ضكتنننخ ولانننرور هضرذنننع للنننى  ب 

 ةضل ر اةل م تا   تشرل موومن.

قنننننايوب ولتيعضنننننو  وقنننننم وذنننننم ولهانننننن  هعنننننض ولمرو ننننناة ول ننننناها  ولتننننن  تشنننننرل

  ولع  نننآضي   وقنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  وولشنننرع  وارميننن   ومنننع  يهنننا ال تتننننم

عننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  ولع  ننننآضي   لال  يينننن  و ننننعتها  ننننمب ولمرو نننناة 

ول ننناها   اب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع   ضانننو  هإنالننن  ولا ننناضا ولتننن  ال يننن  ةضهنننا 

 ة  قايوب ولتيعضو ولشرع  للى قايوب ولتيعضو وليظام .  ومب _ون ولمرو اة:

وولتذارضنننن  ( همات ننننى مرو نننن  هعيننننووب ) نكننننا  ولتيعضننننو ةنننن  ولمننننووم ولمميضنننن   -1

 . ل اا     ام  ولكضكي .-مرو   مااري   -قايوب ولتيعضو ولع  آضي  

ل ننني   23مرو ننن  هعينننووب )ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي ( رقننن   -2

. ل اا ننن  روةنننم عهنننم ولنمضنننم رةنننضس منكمننن  هموضننن  هضنننة لنننن  وقا ننن   2005

 لع  آضي .ولتيعضو ةضها  شرل ةضها مووم قايوب ولتيعضو و

مرو ننن  هعينننووب ) و ذنننرو وة ولتيعضوضننن  ووانكنننا  ولاايويضننن  ل  نننيموة ولتيعضوضننن   -3

ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض  ومووةننننر ولتيعضننننو ةنننن  وليظننننا  ولا نننناة  وارمينننن ( 

 ل اا   ولمكتور قا   منمم هي  هكر. 

مرو ننننن  هعينننننووب ) يظرضننننن  تيعضنننننو وانكنننننا  ولا ننننناةض  ولمميضننننن  ةننننن  ولعانننننل  -4

 م ( ل مكتور  نمم ع   ذروموة. و  ك

ولب  كننننر منننا ضمضننني ر نننالت  _نننون عنننب ولمرو ننناة ول ننناها   ييننن  قمنننة همرو ننن  

هعنننض منننووم ولانننرور هانننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي   منننع ولتأ نننضل ولشنننرع  

وولانننايوي   ة ننن  تكنننب ةاهضننن  مذنننرمع كمنننا ةننن  هعنننض _نننون ولر ننناةل وال قايويضننن  

 هعض ولتآهضااة مب ولمناك  ولشرعض . مذرمع كما ة  وا رى  مع وكر 

  

 



 ط

 

 من ج البحم  

 ننننأتفهع ةنننن  _ننننوو ولهننننن  ولمننننيهج ولو ننننع  م ننننتعضموش مننننب ولميهذننننضب وال ننننتاروة   

 ووال تيهاآ   وولا ع ى ولينو وآلت :

 عيو وآلضاة ولارديض  للى موو عها هوكر و   ول ورع ورق  وآلض . -

هضننناب مرذننن   نننن   يانننل وانامضننن  وليهوضننن  منننب ولم نننامر وا ننن ض   منننع -

 ولنمض  ما عمو ما ورم ة  ول نضنضب ةإيل ضكتعى هت رضذها.

 ولرذو  للى معاذ  ول    ولعرهض  ل تعرضع هم آ ناة ولهن . -

ولتيعضننننو ولشننننرع     هشننننأب2016ل نننني   17رقنننن   اننننايوبولاننننرور هوعتمننننام  -

وارميننن   وقنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي  قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي  و

وقنننننايوب   نننننول ولمناكمننننناة ولشنننننرعض   كأ ننننناس لمو نننننو   وشنننننرونل 

 ولمرو  .

اننايوب ولتيعضننو ولشننرع  كننامكش ه ولاننرور عننم  ولتو ننع ةنن  شننرل ذمضننع مننووم -

 ووالكتعا  هالمووم ولت  ت   مو و  ولهن .

والعتمنننام ةننن  مرو ننن  ولتآهضاننناة ع نننى ولا ننناضا ةننن  ولمنننناك  ولع  نننآضيض    -

   آضيض .ووالرميض  لوو ل   ذم ة  ولمناك  ولع

هضنناب ولنكننن  ولشننرع  ةننن  ولم ننناةل ووامننور ولتننن  تنتننناج للننى هضننناب ولنكننن   -

 ولشرع  ةضها مب م امرن ولعاهض  ولمعتممع.

و شننننارع للننننى مننننووآب ول  ننننل وول ننننعع ةنننن   قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع   -

 ولع  آضي  ل عمل ع ى و تمروكها ة  ولتعمضكة ولاايويض  ولاامم . 
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 محتوى البحم  

ولهانننن  ولهنننن  للنننى ماممننن   ومهنننن  تمهضنننمض  ونكنننن  ة نننول  و اتمننن   ضا ننن  

تشننننمل وليتنننناةج وولتو ننننضاة  ها  نننناة  للننننى ولمروذننننع وولعهننننرس  ع ننننى ولينننننو 

 وآلت : 

ووكنننننر ةضهنننننا ولهانننننن   _مضننننن  ولهنننننن   و _نننننموع ولهنننننن   وننننننموم  المقدمةةةةةة 

 ولمرو    وولمرو اة ول اها   وميهج ولهن   ومنتوى ولهن .

 ولتعرضع هالتيعضو ولشرع  ويشأتل ولذرو وتل.: يد المبحم التم 

 مآالخ.  ت وةضل  

 ولمآ خ واول: تعرضع ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ولناي :  _مض  ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ولنال : تأ ضل ولتيعضو ولشرع .

آهضعنننن  ولتيعضننننو  وموقننننع ولعاهننننا  مننننب تيعضننننو ولنكنننن  ولشننننرع   ولمآ ننننخ ولروهننننع:

 ولا اة .

  هشنننننأب 2016ل ننننني   17رقننننن  انننننايوب الارور هولتعرضنننننع هنننننول نننننامس: ولمآ نننننخ 

 ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ول امس: لذرو وة ولتيعضو ولشرع .

 الفصل ا ول  الطعن بطريق طلب الرجو  عن القرار التنفيذ  )الت(لم(.

 مهنناب:تمهضم ووةضل 

 ولتمهضم: معيى ولآعب ة  ولارور ولتيعضوض ومشروعضتل وشروآل.

  



 ك

 

 آ خ ولرذو  عب قروروة قا   ولتيعضو ولشرع . بحم ا ول الم

 وةضل  رهع  مآالخ:

 ولمآ خ واول: ولتعرضع هاا   ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ولناي :  كنضاة قا   ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ولنال : ذووي رذو  قا   ولتيعضو ولشرع  عب قروروتل.

 ولشرعض . ولمآ خ ولروهع: تآهضااة  مب مناك  ولتيعضو

 مأمور ولتيعضو ولشرع . لذرو وةآ خ ولرذو  عب  المبحم الثاني 

 وةضل  رهع  مآالخ:

 ولمآ خ واول: ولتعرضع همأمور ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ولناي :  كنضاة مأمور ولتيعضو ولشرع .

منننأمور  لذنننرو وةولمآ نننخ ولنالننن :  نننووهآ رذنننو  قا ننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  عنننب 

 ولتيعضو ولشرع .

 ولمآ خ ولروهع: تآهضااة مب مناك  ولتيعضو ولشرعض .

 الفصل الثاني  الطعن في القرار التنفيذ  بطريق االستئناف.

 وةضل  ت  مهان :

 .و _مضتل تعرضع وال تةياع المبحم ا ول 

 ولتأ ضل ولشرع  و ولاايوي  ل آعب هآرضر وال تةياع. المبحم الثاني 

 و اوآ ولنر ة  وال تةياع.روآل  وشممع وال تةياع   المبحم الثالم 

 دنار وال تةياع ع ى ولم ع ولتيعضوض. المبحم الرابع 



 ل

 

 ولاروروة ولتيعضوض  ولت  ضذوي و تةياةها.المبحم الخامس  

تآهضاننناة منننب منننناك  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ع نننى ولآعنننب هآرضنننر  المبحةةةم السةةةادس 

 وال تةياع ة  ولارور ولتيعضوض.

رار التنفيةةةذ  بطريةةةق االستشةةةكال واالعتةةةرا  الفصةةةل الثالةةةم  الطعةةةن فةةةي القةةة

 )منازعات التنفيذ(.

 :باننوةضل مه

معهنننننو  لشنننننكاالة ولتيعضنننننو)ميايعاة ولتيعضنننننو( و نننننيم_ا ولانننننايوي   المبحةةةةةم ا ول 

 .وولشرع   وكضعض  رةع و شكال  وشروآ قهول و شكال

 ينننننوو  لشنننننكاالة)ميايعاة( ولتيعضنننننو  و ننننننر و شنننننكال ع نننننى  المبحةةةةةم الثةةةةةاني 

 . ع ولتيعضوض  وتآهضااة مب ولمناك  ولشرعض  ع ى لشكاالة ولتيعضوولم

 : وهضب ةضها ولهان  يتاةج ولهن  وولتو ضاة.الخاتمة
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  املبحث التمهيدي

  .إجراءاتهو تهونشأالتنفيذ الشرعي ب تعريفال

  مطالب ةستوفيه  

 

 .لب ا ول   تعريف التنفيذ الشرعيالمط

 .الشرعيثاني  أهمية التنفيذ المطلب ال

 .لب الثالم  تأصيل التنفيذ الشرعيالمط

 .القضائي الشرعي التنفيذ, وموقف الفق اء من تنفيذ الحكمطبيعة   المطلب الرابع

التنفيذ م بشأن 2012لسنة  11رقم بقانون بالقرار التعريف المطلب الخامس  

 .الشرعي

   إجراءات التنفيذ الشرعي.المطلب السادس
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 ول   تعريف التنفيذ الشرعي.المطلب ا 

ضانننال ةنننكب  م نننى وامنننر   ض  يهنننان  همعينننى   _نننو و م نننا  التنفيةةةذ ل ةةةة  -أوالً 

 يعون
1
. 

هأيل )و م ا  وول   و  وولذرضاب( ض اش ع  ر  ع  وقم 
2
.   

 لل عمع تعرضعاة: التنفيذ اصطالحاً  –ثانياً 

  ال هضننننم ولاننننوعو  ننننو ولمنننن  النهس_ننننو و لننننيو  هنننن) لننننل: ةمننننب تعرضعنننناة ولمتاننننممضب

ضذنننوي لنننل  ولضانننا  ولآنننكر ع نننى منننب  ومةعنننل لم نننتنال  وت  نننض   ننناةر ولنانننور

( ....ولا ع ضل  وغضر لضااعل
3
.   

  ما ولتعرضعاة ولمعا رع ل تيعضو  ةميها ما ض  : 

عرةنننل  نننكل ولنننمضب  ننن نمور هاولنننل:) _نننو تناضنننر ولنكننن   و ولننننر ولناهنننة   -1

وةنننا   :ر ولعم ننن    و همعينننى د نننرول روذنننل منننب نضننني ولننني  للنننى مذنننال ولتآهضننن

ولمنكو  ع ضل  و ولممضب هالتيومل  و و تضعاؤن ميل ذهروش(
4
. 

وعرةنننل ولنننمكتور ولضنننم عهنننم ل ول وولنننمع هأينننل : ) و ذنننرو وة ولاايويضننن  ولتننن   -2

ضت نننو_ا قا ننن  ولتيعضنننو   نننروج ولنكننن  ولا ننناة   و منننا ضمان نننل منننب ولنهنننوة للنننى 

وال تضعا (
5
  . 

لنننننن  تعننننننرر هننننننضب ولتيعضننننننو ولشننننننرع   ننننننن   ب _ننننننون ولتعرضعنننننناةضننننننرى ولها      

ووليظنننام   و ب  مر _نننون ولتعرضعننناة _نننو منننا وكنننرن ولنننمكتور ولضنننم ول وولنننمع  منننع 

ةض نننهح تعرضنننع ولتيعضنننو ولشنننرع  _نننو: ل ننناة  منننا ضنننمل ع نننى ولتيعضنننو ولشنننرع   
                                                 

  مور لنضنننا  ولتنننرو  3  آ1999_ننن (. ل ننناب ولعنننرخ  711وهنننب ميظنننور  ذمنننال  ولنننمضب  هننن  ولع نننل)ة 1
 .229  14هضروة  ج-ولعره 

 . 514   3وهب ميظور  ل اب ولعرخ  ج 2
ةننن    نننول واق نننض  ومينننا_ج وانكنننا   وهنننب ةرننننوب  هر_ننناب ولنننمضب  هننن  ولوةنننا  لهنننرو_ض   ته نننرع ولنكنننا   3

 .100   1هضروة  ج–   مور ولكتخ ولع مض  2001تناضر ولشض  ذمال مرعن    
 . 9ممشر    -  نمور   كل ولمضب    ول ولتيعضو ولممي   ولمكته  ولاايويض  4
–   تعرضعننننننل 2013ل نننننني   10ول وولننننننمع  ولضننننننم عهننننننم ل  قننننننايوب ولتيعضننننننو ولشننننننرع  وارمينننننن  رقنننننن   5

 . 8    2016مرو   يظرض  تآهضاض  مااري   -تآهضااتل -وذرو وتل -مذاالتل -و ت ا اتل
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  نننروج ولنكننن  ولا ننناة   ولذهننناة ولم ت ننن ت نننو_ا ولاايويضننن  ولتننن  تو ذنننرو وة 

ب ولنهوة للى وال تضعا ولشرع  م
1
 . 

 

 المطلب الثاني   أهمية التنفيذ الشرعي.

ال ض عننننى ع ننننى  نننننم وا_مضنننن  ولكهضننننرع ل تيعضننننو  ةهننننو ولن انننن  وا ضننننرع ةنننن        

ةالتيعضنننننو غضنننننر ) قنننننال وهنننننب ةرننننننوب:  واعمنننننال ولاايويضننننن  ووانكنننننا  ولا ننننناةض  

هنننن  ولنايضنننن   وولنكنننن  _ننننو ولرت ةننننالنهوة _ننننو ولرتهنننن  واولننننى ولنهننننوة وولنكنننن   

وولتيعضننننو _ننننو ولرتهنننن  ولنالننننن (
2
ولب وذننننوم موةننننرع م ننننتا   تعيننننى هتيعضننننو وانكننننا    

ولشنننرعض  _نننو  منننر ةننن  غاضننن  وا_مضننن   وضعنننم ولنننا يا ننن  يوعضننن  ل ا نننا  ولشنننرع  

ننننمة _ننننون ولننننموةرع هننننضب ذهنننن  ل ننننمور وانكننننا   لذمنننناالش  ةنننن  ة  ننننآضب  ةاننننم ونف

  تيعضننننو_ا  ممننننا  ننننهفل ع ننننى وولاننننروروة وول ننننيموة ووالتعاقضنننناة ولشننننرعض   وذهنننن

ولمننننننووآيضب و عننننننع ولعننننننخ  عننننننيه   ال  ننننننضما و ب هعننننننض واوومننننننر ولتيعضوضنننننن  

ول ننننامرع عننننب ولمننننناك  ولشننننرعض  _نننن   وومننننر تتع ننننر هناننننور معيوضنننن  ولض ننننة 

وغضننننر   وولآاعنننن   وولمشننننا_مع  وول نننن   مامضنننن   ومنننننل ولننننا ق نننناضا ولن نننناي 

منننؤ_ ضب ةننن  ولتعامنننل  اش  ا ننن  ةننن  تيعضنننو_ا  و ش ا ننن اش ولنننا  ممنننا ض نننت ي  آرقننن

 معها هعضموش عب وليظرع ولمامض  ولت  تنك  وليظرض  ولعام  ل تيعضو.  

ولننن  تكنننب   ترتنننخ لهننن  نانننور ق ننناةض    ولنننولا لوو ن نننل وليننناس ع نننى  نكنننا        

 نننضؤمض للنننى ويهضنننار ولعمنننل _يننناا موةنننرع ت نننتآضع ليعننناو _نننون ولنانننور ةنننإب ولنننا 

قنننم ضنننؤمض و  وامنننب هنننضب وليننناس  ولانننايوي   وشنننضو  ولعو نننى وويعنننموولا ننناة  و

رضمنن  ضعاقننخ ع ضهننا ولننا للننى لذننو  واةننروم للننى و ننتضعا  ناننوقه  هأيع ننه  و_ننو ذ

                                                 
ونهوة ولنك :  ض تأكضمن هالنذ  وولملضل  كما وكر ة  معذ  ولمعاي  ولذامع. و ما و تضعا  ولنك  ةام وكر  1

ل و تضعا  ولموةب  يل:   و  انخ ولنر نال كامكش ممب ع ضل ولنر  ومي 106   2ول ر    ة  ولمه وآ  ج
 كامل مضيل مب ولممضب  وو تضعا  ولناك  ولا ا    و ولنم ممب وذخ ع ضل.

 .100   1وهب ةرنوب  ته رع ولنكا   ج 2
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ب ولنننا ذرضمننن  ةكضنننع ضت نننيى لألةنننروم ولن نننول ع نننى نانننوقه   ولانننايوب  وهمنننا  

  .وله  ع ى  نكا  لب ل  ضيظ  وو ع ولاايوب آرقاش لتيعضو_اوما ةاةمع ن 

م تيعضننننو  نكننننامه  هآرضانننن  قايويضنننن  لال مننننب  ننننكل وع ضننننل ال ضمكننننب لألةننننرو     

ل  وكننننوومر مؤ_ نننن  مننننب ووض هنننن   م ننننتا   تتننننولى ولتيعضننننو  وقننننايوب   ننننا   منكمنننن

ولكعنننا ع ووال ت نننا   نتنننى ضت نننيى لهنننا لض نننال ولنانننور للنننى   نننناهها ول هنننرع و

 و   ننن  ولتكنننالضع  ونماضننن  ولمنننمضبوق ض هول  وض نننر و مننناب  وهنننإذرو وة  نننه  ه ننن

  وكنننولا روعنننى وو نننع  و منننب ع ضنننل ولننننر تع نننع ولنننموةبمنننب  منننب لنننل ولننننر

 ولتنننن  تات نننن  ولتعذضننننل هإعآاةننننل ناننننل وتض ننننضر  ننننهلولاننننايوب م نننن ن  ولننننموةب 

ولتكالضع وق ض   و تضعاةل  هإذرو وة  رضع  وض ضرع
1
. 

  ومنننب _ينننا ضمكنننب لينننا  ب يعتهنننر منننا وكنننر ه  نننو  م ننن ن  ولنننموةب وولمنننمضب     

ها  ننناة  للنننى م ننن ن  ول ضنننر كمنننا لوو   وتنننلولتننن  ضنمضهنننا ولتيعضنننو هذمضنننع لذرو و

ولتيعضننو مننب  اضنن  ول_نن    وقننع ولنذنني ع ننى غضننر مننا ضم كننل ولمننمضب ولمنذننوي ع ضننل

 ولت  ض عى لتناضاها.

وقننم ورم ةنن  ر ننال    ضعنن    كمننا  ب ولنننر ولننوض ال يعنناو لننل _ننو وولعننم   ننوو     

 –اهنننن  مو ننننى واشننننعرض  -ر نننن  ل عيننننل  –ولم نننن مضب عمننننر هننننب ول آنننناخ 

) ال ضيعع ولتك   هنر ال يعاو لل (:–ر   ل عيل 
2
. 

و_ينننا تكمنننب  _مضننن  تيعضنننو ولنكننن  ولا ننناة   ةنننك ةاةنننمع ترذنننى منننب ولا نننا       

ه ضننننر تيعضننننو  ةالا ننننا  ضرتكنننني ع ننننى نكننننن  مننننناور  _نننن : ولننننمعوى  وولنكنننن   

 .اة  و_مةل _و تيعضونوولتيعضو  و ب غاض  ولنك  ولا 

 

 

                                                 
  عمنننناب  2ولا نننناع  مع ننننح عننننووم    ننننول ولتيعضننننو وةانننناش لاننننايوب و ذننننرو  وارمينننن  ) مرو نننن  ماارينننن ( آ 1

1412 _-1992 .  
  هر ت رضذل ة  ولمامم .  2
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ولمرن نننن  وا ضننننر مننننب    نننن   واعمننننال ولاايويضنننن   كنننن  _ننننووهمننننا  ب تيعضننننو ولن    

 نننل ولنانننور للنننى   نننناهها  ةضكنننوب ولتيعضنننو _نننو نمنننرع ويتننناج ووولا ننناةض  ولتننن  ت

ر مذنننرم وانكنننا  ول نننامرع عنننب ولمنننناك  وولعانننوم  وه نننكع ولنننا ضكنننوب منننا وكننن

ى نضننن  تهتننني ناننن  وليننناس هالا نننا   وتعننن  ولعو ننننهنننر ع نننى ورر ال ةاةنننمع مينننل  

و_نننو  منننب ووامننناب  وقنننم ضنننمةع ولنننا للنننى و نننتضعا  وليننناس ناهننن  هأيع نننه وضيعنننم  وا

  اينننل ضنننؤمض للنننى وقنننو  ذنننروة  وة نننام ةننن  ولمذتمنننع  واب قايويننناش  منننرح منظنننورح 

ولنننموةب عينننمما ضانننو  ها نننتضعا  نانننل منننب ولمنننمضب هيع نننل قنننم ضظ منننل لوو   نننا  ولتانننمضر 

و عننننب  و ضعمننننل ع ننننى لواللننننل ةنننن  نننننورع غ ننننهل ممننننا ضننننؤمض للننننى  ب ضعذنننني _نننن

ال ت نننعى للنننى ولتيعضنننو ولآنننوع  وقت نننا  نانننل  ويننننب ينننرى هنننأب غالهضننن  ولمنننمضيضب 

يننل ال ضوذننم لال ق نن  ق ض نن  تاننو  هتأمضنن  ولناننور للننى   ننناهها هشننكل مهاشننر نضنن  ل

وو تضنننارض موب لذنننو   نننانخ ولننننر للنننى ولمنننناك   ولنننولا كننناب الهنننم  ب ضكنننوب 

وة و ب ضكنننوب لهنننا قايويهنننا _يننناا منكمننن  ت نننتال هتيعضنننو وانكنننا  ولا ننناةض  وول نننيم

_ا ولمؤ_ ضب لولاوق اتها وموظعو ول ا  هها
1
. 

_ننن  ولتعذضنننل ةننن  لعآنننا   ب ول اضننن  منننب ولتيعضنننو  وع ضنننل ضمكنننب لينننا  ب ي نننتيتج     

نانننل وتض نننضر  نننهل و نننتضعاةل هأقنننل ولذهنننم وولوقنننة وولتكنننالضع  ممنننا   نننانخ ولننننر

ينننة و ذنننرو وة ضنننؤمض للنننى ليعنننا  والقت نننام ةننن  وله نننم ع نننى  نننكع منننا لوو كا

ولتا ضنننننل منننننب قضمننننن  ولنانننننور آوض ننننن  ومك عننننن  ومعانننننمع ةنننننإب ولنننننا ضنننننؤمض للنننننى 

و _مضتها
2
.   

وولننننا هو ننننع  موولننننل   كمننننا  ب ولتيعضننننو ضنمنننن  ولمننننمضب مننننب تع ننننع ولننننموةب     

وهضعهننننا هننننالميوم ولع ينننن  هآننننرر ولذننننرو وة قايويضنننن  منننننممع   تنننننة ضننننم ولا نننناع

وال ت ننننضع ال   وانمنننناب مي ننننو  ع ضهننننا ةنننن  ولاننننايوب  ةهنننن  ال تننننو_خ هننننأه س

  ضما  ب _ون و ذرو وة  غ هها ضتع ر هاليظا  ولعا .

                                                 
هكنننر  قا ننن  منمنننم  و ذنننرو وة ولتيعضوضننن  ووانكنننا  ولاايويضننن  ل  نننيموة ولتيعضوضننن  ةننن  منننناك  ولتيعضنننو  هيننن  1

 .  15-14     1   آ2018ولشرعض  ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي  
 .68    2018مضووب قا   ولا اع  ولتارضر ول يوض ل ي   2
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و_ننن   ض نننا تنمننن  نانننور ول ضنننر ولتننن  قنننم تم نننها لذنننرو وة ولتيعضنننو  كمنننا لوو     

ع ضلضر ما ضم كل ولممضب ولمنذوي وقع ولنذي ع ى غ
1
. 

و_يننننا ال هننننم ليننننا  ب يعننننرر هننننضب و ننننآكنضب  و_مننننا يعنننناو ولنكنننن   وتيعضننننو      

: معيننننان لنننننمو  دنننننار معضينننن  موب ولناذنننن  للننننى فنفةةةةاذ الحكةةةةم القضةةةةائيلنكنننن   و

ل ننهخ وليننيو  لذننرو وة غضننر ل ننمور ولنكنن   منننل  نكنن  هننالتعرضر هننضب ولننيوذضب 

وولشننننناار  ةضكنننننوب ولنكننننن  ياةنننننووش همذنننننرم  نننننمورن  همعينننننى  ب وليوذننننن  تكنننننوب 

 :تنفيةةةةذ الحكةةةةم القضةةةةائيمنرمنننن  ع ضننننل همذننننرم  ننننمور ولنكنننن  ولا نننناة . و مننننا 

ةهنننو و نننت مو  لذنننرو وة معضيننن  منننب  ذنننل للنننيو  ولمنكنننو  ع ضنننل هتآهضنننر منننا ورم 

ةننن  ولنكننن   مننننل  لنننو   نننمر ولاا ننن  نكمننناش هاليعاننن  ةهنننوو ولنكننن  ض ننني  تيعضنننون ةننن  

موةرع ولتيعضو  هنض  ض  ي  ولمنكو  ع ضل همةع وليعا  ولمنكو  هتيعضو_ا
2
. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
يننننن  هكنننننر  و ذنننننرو وة ولتيعضوضننننن  ووانكنننننا  ولاايويضننننن  . و ه13 ننننن نمور    نننننول ولتيعضنننننو ولمنننننمي      1

 .15ل  يموة ولتيعضوض  ة  مناك  ولتيعضو ولشرعض  ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي    
2
  مور وليعاةس  1ذروموة   نمم ع   ذروموة  يظرض  تيعضو وانكا  ولا اةض  ولمميض  ة  ولعال و  كم   آ 

 .72    2006عماب  
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  المطلب الثالم  تأصيل التنفيذ الشرعي 

 لوو   ننننمر ولاا نننن  نكمننننل هنهننننوة ولنننننر ولمننننمعى هننننل ل ننننانهل  ةاا ننننل     

   و هالكتاهننن  للنننى غضنننرن منننب ولا ننناع ولاا ننن  هتيعضنننون هيع نننل  ب ضانننو  عينننم ولعاهنننا 

لوو و ننننت ي  ولتيعضننننو وال ننننتعاي  هنننناآل رضب  قننننال ولعاضننننل ولمنننناورمض: )  ةننننإوو نهننننة 

ولننن  ضكتنننخ هنننل للنننى  ع ضنننل عينننم ولاا ننن  ننننر و_نننو نا نننر و نننتوةان مينننل لم نننتنال

غضرن(
1

   وع ضل ةمهم  ولاا   ل مور ولنك  وتيعضون. 

 ب ولا ننننا  ضذننننوي ت  ض ننننل هالمكنننناب ووليمنننناب ويننننو  ول  ننننوماة  وهمننننا     

ي ةضذنننوي لنننول  وامنننر تعضنننضب ق ننناع  ا نننضب لتيعضنننو وانكنننا   ال ضذنننووولوالضننن   

 و هالكتاهننن  للنننى ةضانننو  _نننؤال  ولا ننناع هالتيعضنننو هأيع نننه  ل ضنننر_  ولاضنننا  هالتيعضنننو  

ق اع ولتيعضو وآل رضب ة   ارج مياآاه 
2
. 

 ومما ضمل ع ى ق ا  ولتيعضو:    

ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن قولل تعالى : ) -1

3(مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذيي
ةأمر ل تعالى   

 ل م  مضب هذ م وليوي  _و  مر هتيعضو وانكا  .

ب ولياس ة  وارض ة  هوذوخ لقام  ولعمل هض -وع و_و مب ولا -وقتروب ولنمضم   -2

يمىمممخمحمجميلىلملخل )قولل تعالى:

ييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجن

   .4(ٌّٰىٰرٰذ

                                                 
  1ولمننناورمض   هنننو ولن نننب ع ننن  هنننب منمنننم هنننب منمنننم هنننب نهضنننخ وله نننرض وله نننمومض   مخ ولاا ننن   ج 1

 149 . 
 .  286يضموب  عهم ولكرض  يضموب  يظا  ولا ا  ة  و  ك     2
 .2 ورع وليور دض   3
 .25 ورع ولنمضم دض   4
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 وش ةضننننل لشننننارع للننننى  ب ولاننننوع ضيه نننن   ب ضننننت  لعننننموم_ا ووت او_ننننا  لتكننننوب  ننننيم     

ة  لو كنننل ل ننننر وولعنننمل ول نننوضب وشنننتمل ع ضهمنننا ولكتننناخ  ومنننا ت نننميل منننب ولهضينننا

مننننب ولنننننر وولعننننمل ولب كنننناب ضشننننتمل ةنننن  ووتننننل ع ننننى عيا ننننر لقياعضنننن  ضتاه هننننا 

كهنننم لنننل منننب قنننوع تنمضنننل ولمي نننعوب وولعانننك   غضنننر  ينننل كنضنننروش منننا ضه نننى ع ضنننل  ة

ه ضننن    منننب  ولننن  ولمآنننامع ووا_نننوو  وولظ ننن  ووال نننتهموم ةننن  وارض تذنننان  عموةنننل

 وال تعك  ةضها ه ضر ولنر.

قنننوع ليعننناو ولننننر وولعنننمل  ةكمنننا  ب ولنكننن  لوو لننن  ضكنننب لنننل  _نننون ولانننوع  _ننن      

م نننتيم منننب ولشنننر   ض ننننهح نكمننناش عنننمض  ولعاةنننمع لهآكيننننل ةننن  ولشنننرضع   كننننولا 

مع  لو ولنننر ولننوض ضنكنن  هننل لوو لنن  تكننب لننل  نن آ  تيعننون  ض ننهح ولنكنن  عننمض  ولعاةنن

 قضم  ولنك  ة  والليو  هل.

ولاا نننن  ول ننننعضع  ةضهاننننى  ولننننضس كننننل ولا نننناع لهنننن  قننننوع ولتيعضننننو  و ا نننن     

وذننننوم مووةننننر  و مننننناك  تيعضننننو ةنننن  ولمولنننن  م ننننتا   ت ننننتمم قوتهننننا مننننب ولمولنننن  

ولانننروروة وولانننايوب ولنننضس منننب شننن   ولاا ننن   _ننن  ول نننامب واقنننوى لتيعضنننو 

 وانكا .    و

قننال: )  ننأل ةننكب ةاننال: ضننا ر ننول ل :  -ر نن  ل عيهمننا  -عننب وهننب عمننر -3

ر ر تننل ع ننى ةانشنن   كضننع ض ننيع  لب تك نن  تك نن  هننأم ر ضننة  ب لننو وذننم  نننميا وم

ة ننن  ضذهنننل  ة منننا كننناب هعنننم ولنننا  تنننان  ع نننى مننننل ولنننا. عظنننض   ولب  نننكة  نننكة

ةنننأييل ل وآلضننناة ةننن   نننورع ولينننور  لب ولنننوض  نننألتا عينننل قنننم وهت ضنننة هنننل. ةانننال:

ةننننتك_ب ع ضننننل ووعظننننل ووكننننرن و  هننننرن  ب عننننووخ ولننننميضا  _ننننوب مننننب عننننووخ 

نننن  معا_نننا ةوعظهنننا كنننولا   عننننا هنننالنر منننا كنننوهة ع ضهنننا.وولنننوض ه وآل نننرع  قنننال:

قالنننة: ال وولنننوض هعننننا هنننالنر لينننل لكننناوخ  ة نننمو هالرذنننل ةشنننهم  رهنننع شنننهاموة 
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نننن  نينننى هنننالمر ع  نننن  ةنننرر هضيهمنننا( هنننا   
1
ك   ن نننع ةآ نننخ وليهننن  ع ضنننل ول ننن .

 ولتعرضر هضيهما مالل  ع ى تيعضو وانكا . ولرذل وولمر ع لألضماب و

ل  ض ننناش ع نننى ق نننا  ولتيعضنننو  قنننول وهنننب ولانننض  ةننن  لعنننك  ولمنننوقعضب  وممنننا ضنننم -4

ر ننن  ل   -تع ضاننناش ع نننى ر نننال  عمنننر هنننب ول آننناخ للنننى  هننن  مو نننى واشنننعرض 

) ةننناةه  لوو  ملننن  للضنننا  ةإينننل ال ضيعنننع تك ننن  هننننر ال يعننناو لنننل( –عيهمنننا 
2

  نضننن  

ةننإوو لنن  ضيعننو  والضنن  ولنننر: يعننوون  -ال ضيعننع تك نن  هنننر ال يعنناو لننل –قننال ) وقولننل 

كننناب عنننيالش لنننل عنننب والضتنننل  ةهنننو همييلننن  ولنننوول  ولعنننمل ولنننوض ةننن  تولضتنننل م نننالح 

ولعهنننام ةننن  معاشنننه  ومعنننام_   ةنننإوو عنننيل عنننب والضتنننل لننن  ضيعنننع  ومنننروم عمنننر 

هنننولا: ولتننننرضض ع نننى تيعضنننو ولننننر لوو ةهمنننل ولنننناك   وال ضيعنننع تك منننل هنننل لب لننن  

ى ولع ننن  هنننالنر وولانننوع ع نننى ضكنننب لنننل قنننوع ع نننى تيعضنننون  ةهنننو تننننرضض مينننل ع ننن

   .تيعضون  وقم ممل ل  هنايل  ول  ولاوع ة   مرن  ووله اةر ة  مضيل

  ةااضمض: ولاوض ع ى 3(رئٌٍَُِّّّّّّٰٰى ةاال: )

تيعضو  مر ل  وواه ار: وله اةر ة  مضيل
4
 .  

 

منننب   و_نننو(لب ل لضننني  هال ننن آاب منننا ال ضننني  هنننالاردب ):منننا ذنننا  ةننن  واننننر -5

 - نننن ى ل ع ضننننل و نننن    -ض عننننب وليهنننن  و    ر  وآلنننننار ولمشننننتهرع ع ننننى وال نننني 

كنننر هنننب عهنننمولعيضي  وولن نننب وله نننرض  وو  ض عنننب عمنننر  وعنمننناب  وعمنننر و  ور  

  و كننننر منننا وكنننر  ينننل منننب كنننك  عنمننناب هنننب هأينننل منننب قنننول  _نننل ولع ننن  وولنكمنننا 

-ر نننن  ل عيننننل -ععنننناب
5
ب وولمعيننننى ةضننننل  ب ولننننوضب ضيتهننننوب مننننب ولينننناس عنننن  

                                                 
ل ننننضح ولم ت نننر هيانننل  ننننضح م ننن    م ننن   هنننب ولنذننناج  هنننو ولن نننب ولاشنننضرض وليض ننناهورض  ولم نننيم و 1

ولعنننمل عنننب ولعنننمل للنننى ر نننول ل  ننن ى ل ع ضنننل و ننن    تناضنننر منمنننم ةنننؤوم عهنننم ولهننناق   كتننناخ ولآنننكر   
هننننناخ ويا نننننا  عنننننمع ولمتنننننوةى عيهنننننا يوذهنننننا وغضر_نننننا هو نننننع ولنمنننننل  مور لنضنننننا  ولتنننننرو  ولعرهننننن    

 .1493  نمض  رق  1130  2هضروة ج
  هر ت رضذل  ة  ولمامم . 2
 .45دض   ورع     3
وهننب قننض  ولذويضنن    هننو عهننم ل منمننم هننب  هنن  هكننر هننب  ضننوخ  لعننك  ولمننوقعضب عننب رخ ولعننالمضب   مور  4

 .167   2_   ج 1423  1وهب ولذويض ل يشر وولتويضع  ولمم ك  ولعرهض  ول عومض   آ
. 2ذنننننننامع ولكتنننننننخ و  نننننننكمض   موقنننننننع للكترويننننننن   كتنننننننخ ولت نننننننرضج ووليووةنننننننم  ولمذ نننننننم واول   5

https://ketabonline.com/ar/books/97063/read?part=1&page=2&index=2928119. 

https://ketabonline.com/ar/books/97063/read?part=1&page=2&index=2928119
https://ketabonline.com/ar/books/97063/read?part=1&page=2&index=2928119
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وب عيهنننا ويتهنننا  امنننر ل عننني مننننار  ل م اةننن  ول ننن آاب  كننننر منننب ولنننوضب ضيتهننن

ة نننوال للنننيو  ولشنننر  وولتنننيو   تهاعنننل لمنننا و نننتاا   منننر ولا نننا   ة نننضس كنننل   وذنننل

 نننم ض تنني  ولنننر ووتضنناش  لو وليعننوس مذهولنن  ع ننى تن ننضل ولمينناةع همننا ركننخ ةضهننا 

 مب قوع ولشهوع.  

والضنننن   –هننننل وانكننننا  ول نننن آايض  تنننننة عيننننووب مننننا وكننننرن ولمنننناورمض ةنننن  كتا -6

نضنننن  ذعننننل مننننب والضنننن  ولاا نننن  و ننننتضعا   -ولاا نننن  هننننضب ولعمننننو  وول  ننننو 

ولناور ممب مآل هها  ولض الها للى م تناضها هعم نهوة و تنااقها
1
 . 

وض وعنننمم كهضنننر منننب واملننن  ولتننن  تهنننضب مشنننروعض  ولا نننا  هشنننكل عنننا   وولننن     

 . ضعتهر ولتيعضو  _  دنارن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ولمننننناورمض   هنننننو ولن نننننب ع ننننن  هنننننب منمنننننم هنننننب منمنننننم هنننننب نهضنننننخ وله نننننرض وله نننننمومض  وانكنننننا   1

 . 119   1ول  آايض  ج
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 القضائي. الشرعي وموقف الفق اء من تنفيذ الحكم ,طبيعة التنفيذالمطلب الرابع  

 أوالً  طبيعة التنفيذ 

ا و نننتذاه  لينننمو  تيعضنننو ولنكننن  قنننم ضنننت  آووعضننن  منننب قهنننل ولمنكنننو  ع ضنننل وولننن      

  هتيعضنننو منننا نكننن  ضمننناب ةننن  ق هنننل  ولكنننب لنننو تعينننة _نننوو ولمنكنننو  ع ضنننل ولننن  ضانننو 

همعينننى تيعضنننو ضنننم ل  نننمب يآنننار ولنكننن   اللنننيو  ولاا ننن  لنننل هةهنننل لع ضنننل ق نننا ش 

منننر ولاا ننن  لنننل هالتيعضنننو ضعتهنننر نكمنننا وضننننوي نذضننن  وانكنننا  ولا ننناةض   _نننل  

 و ت ع ولعاها  ولم  موب ة  ولا ع ى نكن  موو_خ:

  

 والً الحنفية   اعتبر الحنفية التنفيذ حكماً أ

 مننا ولتيعضننو ةاا ننل ةضننل  ب ضكننوب ذننا  ةنن  ناشننض  وهننب عاهننمضب مننا ي ننل : )و     

نكما  لو مب  ضغ ولا ا  قولل  يعوة ع ضا ولا ا  (
1
. 

ض نننا : )لوو رةنننع للضنننل ق نننا  قننناض   م نننان هشنننروآل  و_نننوو _نننو ولتيعضنننو وقنننالوو  

ولشرع (
2
. 

 

 ثانياً المالكية  ذهب المالكية إلى عدم اعتبار التنفيذ حكماً 

عينننمض   ينننل نهنننة عينننم ةنننكب منننب  ضانننول وهنننب ةرننننوب: )قنننول ولاا ننن  نهنننة     

ولنكا  كوو  ةنك  _وو لضس هنك  مب ولميعو ولهت (
3
. 

ووشننننترآ ةنننن  وعتهننننار ولننننا نكمنننناش  ب ضكننننوب ولننننناك  واول وولميعننننو ولننننناي       

مو_ههما وونم
4

  . 

 

 

                                                 
وهننننب عاهننننمضب  رم ولمنتننننار ع ننننى ولننننمر ولم تننننار  ولمعننننروع هناشننننض  وهننننب عاهننننمضب  مور ولكتننننخ ولع مضنننن    1

 .297 -4هضروة  لهياب  ج
 .297  -4ولمرذع ول اهر يع ل ج 2
 .101  1وهب ةرنوب  ته رع ولنكا   ج 3
 ولمرذع ول اهر يع ل 4
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 ثالثاً الشافعية  ذهب الشافعية إلى أوسع مما ذهب إليه الحنفية  

تهننر نكمنناش  ننوو   كنناب _ننوو ولتيعضننو  ننامروش مننب ةهنن  ضننروب  ب تيعضننو ولنكنن  ضع     

 ق ه ل ولاا   ولوض   مر ولنك     كاب مب ق ه ل غضرن.

 ووذه  يظر_ :  ب ةاةمع ولنك  هتيعضو نك  د ر _و تأكضم ل نك  واول.

ذنننا  ةننن  و عنننك  ووال_تمنننا : ) منننا ولتيعضنننو هشنننرآل ال منننا غ نننخ ةننن  يمايينننا ةهنننو 

ل(نك  وةاةمتل ولتأكضم ل نك  قه 
1
. 

 رابعاً الحنبلية  لم يرد عن الحنبلية قول واضح في هذه المسألة. 

 

 الخالصة 

انننول ولعاهنننا  ودروةهننن  يذنننم  ب _يننناا  قنننووالش نكنننن  ةننن  منننب  نننكل و نننتارو  ي        

_ون ولم أل 
2
 : 

 ا ول  اعتبار التنفيذ حكماً.

 وممب قال ههوو ولاول: ولنيعض   وولشاةعض   وهعض مب ولنيه ض .

 اني  عدم اعتبار التنفيذ حكماً.الث

 وممب قال ههوو ولاول: ولمالكض   ور ض ة  ولمو_خ ولنيه  . 

وعتهننننار ولتيعضننننو نكمنننناش لوو قننننال ولاا نننن :  نكنننن  همننننا نكنننن  هننننل واول   الثالةةةةم 

و ليمننننة هموذهننننل ومات ننننان مننننع وشننننتروآ كننننوب ولننننا نكمنننناش  ب ضكننننوب ولننننناك  

 ول ولمو_خ ولمالك .  واول وولميعو ولناي  مب مو_خ وونم  و_و ق

وهننناليظر ةننن  _نننون وآلرو   ذنننم  ب  غ نننخ ولعاهنننا  ضمض نننوب للنننى وعتهنننار ولتيعضنننو       

 نكماش.

 

  

                                                 
تمنننا  هذمضنننع ةتننناوى شنننض  و  نننك   واي نننارض   هنننو ضنضنننى يكرضنننا هنننب منمنننم ولم نننرض  و عنننك  ووال_ 1

  ضا ننننضب  منمننننم يعننننض  ضا ننننضب  يظرضنننن  ولننننمعوى هننننضب ولشننننرضع  و  ننننكمض  وقننننايوب ولمروةعنننناة 373 
 . 656    2000  مور وليعاةس  عماب وارمب  2ولمميض  وولتذارض   آ

 .75   ة  ولعال و  كم    يظرض  تيعضو وانكا  ولا اةض  ولمميض ذروموة 2
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 ال هم مب تو ضح ولعرر هضب ولنك  ولا اة  وولارور ولا اة :و_يا      

ةنننالنك  ولا ننناة : _نننو )ة نننل ول  نننوم  هانننول  و ةعنننل ض نننمر عنننب ولاا ننن   -1

ع نننى  نننهضل و لنننيو (
1

نك  ضآ نننر ع نننى منننا ض نننمرن ولاا ننن  وضكنننوب  اتمننن    ةنننال

ولمآاع هالي ه  ليظرن ل معوى
2
. 

: ةهنننو كنننل منننا ت نننمرن ولمنكمننن   نينننا  يظر_نننا ل ا نننض   منننا ولانننرور ولا ننناة  -2

ونتننننى  ننننمور ولنكنننن  ةضهننننا  ةضكننننوب ولنكنننن  _ننننو ولاننننرور وا ضننننر ةنننن  ولننننمعوى  

نكمنن  مننب وهننولا ضكننوب هننضب لآننكر لعننظ قننرور ولعننظ ولنكنن  ع ننى مننا ت ننمرن ولم

قننننروروة   ننننو  وعمننننو   ةننننالنك  قننننرور  ورةننننض ولمنكمنننن   ننننما  شننننهامع 

شننا_م ةنن  ولننمعوى قننرور  ةننالارور ك منن  عامنن  تشننمل ولنكنن  وغضننرن ممننا ت ننمرن 

ولمنكمنننن  ه  ننننو  ولننننمعوى   مننننا ولنكنننن  ةننننك ضآ ننننر لال ع ننننى قننننرور ولمنكمنننن  

هالع ل ة  ولمعوى
3

    .  

 

 القضائي رعي الشثانياً  موقف الفق اء من تنفيذ الحكم 

ضنننرى ذمهنننور ولعاهنننا  وذنننوخ تيعضنننو ولنكننن  ولا ننناة  لوو وشنننتمل ع نننى كاةننن      

خ اذل ولا شروآل  اب ولاا   ي   
4
 . 

 لكب و تنيى هعض ولعاها  ناالة ضذوي ةضها تأ ضر ولتيعضو.    

وكنننر ول ر  ننن  ةننن  ولمه نننوآ: )ولب آمنننع ولاا ننن  ةننن   ب ض ننن ح ول  نننمضب  

تيعضنننو ولنكننن  هضيهمنننا  لع همنننا  ب ض نننآ نا لننننمض   ر ةنننك هنننأس هنننأب ضرم_منننا وضنننؤ

عمنننننر ر ننننن  ل عينننننل قنننننال:  رموو ول  نننننو  نتنننننى ض نننننآ نوو ةنننننإب ولا نننننا  

                                                 
نمننننم يعننننض  ضا ننننضب  نذضنننن  ولنكنننن  ولا نننناة  ةنننن  ولشننننرضع  و  ننننكمض  وولاننننايوب  مور ولعرقنننناب  ضا ننننضب  م 1

 . 8    1984  1عماب  آ
 .194 هو وله ل  شرل قايوب   ول ولمناكماة ولشرعض     2
 .194ولمرذع ول اهر يع ل    3
  16  ج2001  هضروة    مور ولكتخ ولع مض 1     هو هكر منمم هب  نمم هب  ه   هل  ولمه وآ  آول ر  4

. وهب ولميا ع   هو عهم ل منمم هب عض ى هب   هغ وايمض  تيهضل ولنكا  ع ى مآ و وانكا   مور 110 

   1997. وهب مع ح  لهرو_ض  هب منمم هب عهم ل  ولمهم   ولمكتخ و  كم   هضروة  46ولترك  ل يشر   

كشاع ولايا  ع ى متب و قيا   مور ولعكر ل آهاع   . ولههوت   مي ور هب ضويس هب لمرضس 106   10ج

 . 363   6   ج1982ووليشر  هضروة  
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ضنننور  هنننضب ولانننو  ول ننن اةب 
1

. ولب لننن  ضآمنننع ةننن  ول ننن ح  يعنننو ولا نننا  هضنننيه  

ايل ويت خ لولا(
2
. 

وو نننتنيى ولمالكضننن  نالننن    نننرى ضذنننوي ةضهنننا تأذضنننل تيعضنننو ولنكننن   و_ننن  نالننن  منننا 

لوو كاب تيعضو ولنك  ضؤمض للى وقو  ةتي 
3
. 

وولننننوض  رون _يننننا  يننننل ضذننننخ تيعضننننو ولنكنننن  ول ننننامر لوو كنننناب م ننننتوةضاش لشننننروآل 

قهننننل ل ننننمور ولنكنننن   ةضذننننخ ةننننوروش  وال ضذننننوي تننننأ ضرن.  مننننا لوو ن ننننل ول نننن ح 

 وا و هل  ميعاش ل ه ض وولكرو_ض  هضب ولياس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  . 66   6ولهضها   ول يب ولكهرى  كتاخ ول  ح  ج 1
 .110   16ول ر     ولمه وآ  ج 2
3
 .46وهب ولميا ع  تيهضل ولنكا     
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 بقانون التنفيذ الشرعي   قرارالب  التعريف المطلب الخامس 

  هشنننننأب ولتيعضنننننو ولشنننننرع  2016( ل ننننني  17و_نننننو ولانننننرور هانننننايوب رقننننن  )     

ولع  ننننآضي   وقننننم كايننننة وانكننننا  ول ننننامرع عننننب ولمننننناك  ولشننننرعض  تيعننننو لننننمى 

مووةننننر ولتيعضننننو ولتاهعنننن  ل مننننناك  وليظامضنننن  وةننننر قننننايوب ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  رقنننن  

 2005( ل ننني  23)
1
ولانننرور هانننايوب هشنننأب ولتيعضنننو ولشنننرع   للنننى  ب تننن   نننرضاب  

   نضننن  تننن  ةننن  مضنننووب قا ننن  ولا ننناع لعنننموم مشنننرو  2016( ل ننني  17رقننن  )

قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  و ننننضاغ  مننننوومن همقنننن  وعياضنننن  لتووكننننخ وليه نننن  ةنننن  

( مننننامع  22ولا ننننا  ولشننننرع  ولع  ننننآضي   نتننننى  ننننض ة مننننووم ولاننننايوب ةنننن  )

لض  ةننن  تيعضنننو ولنكننن  ولشنننرع   نننن   قنننر شنننم ة و ذنننرو وة ولمتهعننن  هعياضننن  وو نننتاك

ولننننرةضس منمننننوم عهنننناس ه ننننمور  ب رةننننضس مولنننن  ة  ننننآضبولاننننرور هاننننايوب منننن

   وقننننم تنننن  يشننننرن ةنننن  ولذرضننننمع ولر ننننمض  29/8/2016مر ننننو  رةا نننن  هتننننارض  

  وضعتهننننننر 6  125ولوقنننننناةع ةنننننن  ولعننننننممذرضننننننمع   ةنننننن  29/9/2016هتننننننارض  

   .30/10/2016 ارض ولمععول هتارض  

ولاننايوب آننرر ليشننا  مووةننر ولتيعضننو كمننا ذننا  ةنن  ولمننامع ولنايضنن  ميننل )  ويظنن      

تيشنننأ وتنننرتهآ ةننن  موةنننرع كنننل منكمننن  موةنننرع تيعضنننو شنننرعض  ضر  نننها قننناض  ضينننمخ 

أمور وعننمم كنناع  مننب ولمننوظعضب  وعيننم تعننمم ولا نناع ضر  ننها مننلننولا  وضعاويننل ول

مر عيننل مننب توكننل للضننل _ننون ولمهمنن   وضذننوي لاا نن  ولا نناع هموذننخ قننرور  ننا

 ليشا  مووةر تيعضو شرعض  ة  ولمناك  وا رى لوو معة ول رورع لولا( . 

وضت ننننح مننننب _ننننون ولمننننامع  ب مووةننننر ولتيعضننننو ولشننننرعض  تتهننننع لننننمضووب قا نننن       

ة ننننضس لهنننا  ض ورتهنننناآ لمورض  ولا ننناع و_ننن  لض ننننة ذننني وش مننننب منكمننن  ولهموضننن  

هموضننن  ولموذنننومع ةننن  ههنننا   منننا منننب نضننن  والرتهننناآ ولمكننناي  ةهننن  تتهنننع منكمننن  ول

                                                 
   وولمعمننننول 23/11/2005ةنننن  قننننايوب ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  ولننننوض  قننننرن ولمذ ننننس ولتشننننرضع  ولع  ننننآضي   1

  ةنننن   رو نننن  مولنننن  ة  ننننآضب  وولننننوض ض ننننت  هتيعضننننو ذمضننننع وانكننننا  وول ننننيموة 22/12/2005هننننل مننننب 
 مامع. 172ولتيعضوض   وولمكوب مب 
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لمورضننناش  ه نننكع مووةنننر ولتيعضنننو وليظنننام   ةهننن  تتهنننع ل منننناك  والهتموةضننن  ا ميآاتهننن

 .ومكايضاش 

و_ينننا  ينننون  ينننل لننن  ضنننوكر لعنننظ منكمننن  ولتيعضنننو ال ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام       

ولكننب ا_مضنن  مننا  رع ولتيعضننو وال ةنن  قننايوب ولتيعضننو ولشننرع   وليمننا وكننر لعننظ موةنن

_ننننون ولمنكمنننن   وكمضنننن  وانكننننا  وول ننننيموة ولمآروننننن  ل تيعضننننو  ةننننإب تاننننو  هننننل 

ول ولاايوب ض ت مموب  لعظ منكم  ولتيعضو ة  كتهه  و هنانه .        غ خ شرف

  هشننننأب ولتيعضننننو 2016( ل نننني  17و_كننننوو تنننن  ليذنننناي ولاننننرور هاننننايوب رقنننن  )     

ع نننى ولشنننرع   نننن  عانننمة ورشننناة عمنننل تمرضهضننن  ل ا ننناع ولنننوضب وقنننع وال تضنننار 

تنننولضه  مووةنننر ولتيعضنننو  ونالضننناش تننن  ليشنننا  موةنننرع تيعضنننو شنننرع  ةننن  كنننل منكمننن  

شننننرعض  تعيننننى هتيعضننننو وانكننننا  ول ننننامرع عننننب ولمننننناك  ولشننننرعض  عمننننكش هاننننايوب 

ولتيعضنننو ولمنننوكور
1

  و ل نننى _نننوو ولانننايوب كنننل منننا ضتعنننارض معنننل منننب  نكنننا  وورمع 

) ض  نننى كنننل  :ى( مينننل وولتننن  تننني  ع ننن20ةننن   ض قنننايوب د نننر هموذنننخ ولمنننامع )

( ل ننني  23نكنن  ض ننالع  نكنننا  _ننوو ولاننايوب ( وهنننولا لنن  ضعننم قنننايوب ولتيعضننو رقنن  )

   ننننارض ع ننننى  نكننننا  ولمننننناك  ولشننننرعض  لال هاننننمر عننننم  تعار ننننل مننننع 2005

  نكا  قايوب ولتيعضو ولشرع .

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  تآهضنننر قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  ه ولانننرور  وقنننم  وذنننخ      

انننايوب ولتيعضنننو ه هنننوو ولانننرورةننن  غضنننر ولنننناالة ولمي نننو  ع ضهنننا ةضولمعمنننول هنننل 

ولشننننرع 
2
( مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  ع ننننى ) ةنننن   18ةاننننم ي ننننة ولمننننامع )  

غضنننر ولنننناالة ولمي نننو  ع ضهنننا ةننن  _نننوو ولانننرور هانننايوب  تآهنننر  نكنننا  قنننايوب 

  ولمعمول هل .. (2005( ل ي  23ولتيعضو رق  )
3
.   

                                                 
 . 33   2017مضووب قا   ولا اع  ولتارضر ول يوض ل ي   1
 . 71    2018مضووب قا   ولا اع  ولتارضر ول يوض ل ي   2
 ( .18    ولمامع )2016( لعا  17يوب ولتيعضو ولشرع   رق  )ولارور هاا 3
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اننننايوب ولتيعضننننو ولاننننرور هقننننايوب ولتيعضننننو وليظننننام  و وضتهننننضب مننننب  ننننكل تتهننننع مننننووم

عروقننناة هنننضب ولانننايويضب  ينننوكر ذننني وش ولشنننرع  ولع  نننآضي   ينننل ضوذنننم عنننمم منننب ول

 :ميها

    منننا ةننن  2016ننننهس ولموظنننع ممينننو  ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  لعنننا   -1

 ولاايوب وليظام  ةم مول.

عيهننننا ةنننن  قننننايوب   2016مننننمع ولنننننهس ت ت ننننع ةنننن  قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع   -2

  .2005ولتيعضو وليظام 

عنننرض ولت نننوض  ال هنننم  ب ضانننرب هنننمةع رهنننع ولمه نننغ ولميعنننو ع ضنننل  و ب ال تيضنننم  -3

    مننننا ةنننن  2016ق ننننآاش _ننننوو ةنننن  قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع   36واق نننناآ عننننب 

   ةك ضشترآ مةع ولرهع.2005وليظام  

  2016ضنننو ولشنننرع  ولمنننمع ولتننن  ضذنننوي ةضهنننا و نننتةياع ولانننرور ةننن  قنننايوب ولتيع -4

  _نن  2005_نن   ننهع   ضننا  مننب  ننمور ولاننرور   مننا ةنن  قننايوب ولتيعضننو وليظننام  

  هع   ضا  ة  وامور ولم تعذ    و مس عشرع ضوماش ة  غضر ولم تعذ  .

   ل  ضيظ  قايوب ولتيعضو ولشرع  وشكاالة ولتيعضو و نالها ل تيعضو وليظام .  -5

موةنننرع ل تيعضنننو ولشنننرع   لكننن  ضنننت  للننننار كنننل  وقنننم تننن  وةتتنننال لننننمى عشنننرع     

منكمننن  شنننرعض  موةنننرع تيعضنننو شنننرعض   وتشنننمل موةنننرع تيعضنننو ول  ضنننل وهضنننة لنننن  

وولعضيرضنننننن  و رضنننننننا ورو  ل وق اض ضنننننن  و نننننن عضة وينننننناه س وآننننننولكر  وذيننننننضب 

 وآوهاس.

ب ولذهننن  امننل منننع مرذعضنن  ق نناةض  وونننمع نضنن  لوقننم  ننهل _ننوو وامننر ولتع      

ال   _ننن   قنننمر ع نننى تيعضنننونو_ننن  ولتننن  هنننولة ولذهنننم ةضنننل ولنكننن  ولتننن    نننمرة 

 ننننضما و ب ولا ننننا  ولشننننرع  ضاننننم   ننننمماة ل شننننرضن  ول ننننعضع  ةنننن  ولمذتمننننع 

 .ن   هالي ا  وواآعال وكهار ول بمم
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ع ولمتع اننننن  وتننننن   ننننن  ولم ننننناعمع ولمتع اننننن  هنننننالموورم ولهشنننننرض  وولم ننننناعم      

ضنننناة ولمكنننناب وهضةنننن  ولمننننناك  ن ننننخ لمكاي هاالنتضاذنننناة وا ا ننننض  وول ننننرورض 

مهيى ولمنكم  ولذمضم موةرع تيعضو ول  ضل هالكامل ة نض  ت  تذهضي 
1
. 

وقننننم تنننن  ولعمننننل ع ننننى تآهضننننر هريننننامج مضننننيوب     
2
ةنننن  ذمضننننع مننننناك  ولتيعضننننو  

ولشنننرعض   نننمب  آننن  شنننام   لنننرهآ ذمضنننع ولمنننناك  ولشنننرعض  هيظنننا  منو نننخ  

 لك  ض هل عمل ولمووةر.

ةنن  وليظننا  ولا نناة  وارمينن  كمننا _ننو ع ضننل ةنن  ة  ننآضب   ولاننم كنناب ولنننال     

نضننن  كاينننة وانكنننا  وول نننيموة ولشنننرعض  تيعنننو ةننن  ولمنننناك  وليظامضننن  نتنننى عنننا  

( ل نننننني  11   نضننننن   ننننننمر قننننننايوب ولتيعضننننننو ولشنننننرع  وارمينننننن  رقنننننن  )2006

وارميننن    تننن  هموذهنننل لياآننن  ولمنننناك  ولتاهعننن  ل ا نننا  ولشنننرع ض   وولنننو2006

ة ووانكنننا  ولشنننرعض  ول نننامرع عينننل  لكنننب _نننوو ولانننايوب لننن  تكنننب هتيعضنننو ولانننرورو

منننوومن كاةضننن  ةننن  هضننناب كاةننن  و ذنننرو وة ولتيعضوضننن  لألنكنننا  ولشنننرعض   وال مهضيننن  

آللضننن  معالذننن  و شنننكاالة ولتننن  تعتنننرض تيعضنننو_ا  ممنننا و نننتمعى ولنننا للنننى  نننمور 

ة قننننايوب د ننننر ل تيعضننننو ولشننننرع   ضي ننننذ   كنننننر مننننع آهضعنننن  وانكننننا  وولاننننرورو

   وقننننم و ننننتآا  _ننننوو ولاننننايوب ننننننل 2013( ل نننني  10ولشننننرعض   ذننننا  هننننرق  )

روروة ولشرعض معظ  مشككة ولت  كاية تووذل تيعضو وانكا  وولا
3
. 

وكنننناب لكنننننرع ولتشنننناهل وولتووةننننر هننننضب ولاننننوويضب وولاننننروروة ولمعمننننول ههننننا ةنننن        

شنننرع  ولع  نننآضي  وارمب وة  نننآضب  ننننر كهضنننر ةننن  تشننناهل  كننننر منننووم قنننايوب ولتيعضنننو ول

( ل ننننني  10  منننننع قنننننايوب ولتيعضنننننو ولشنننننرع  وارميننننن  رقننننن  )2016( ل ننننني  17رقننننن  )

2013      .  

                                                 
 . 35  2017مضووب قا   ولا اع  ولتارضر ول يوض ل ي   1
_نننو عهنننارع عنننب هرينننامج للكترويننن  متكامنننل  مورع  نننضر ولنننمعوى ولناوقضننن  ومتاهعننن  ذمضنننع و ذنننرو وة  2

ليهنناة  ةضهننا  وضشننمل ولننا ل ننمور ولمتع انن  هالننمعوى مننب لنظنن  ت ننذض ها لننمى ق نن  ولمنكمنن  ونتننى ولع ننل و
ولته ض ننننناة اآنننننروع ولنننننمعوى وآهاعننننن  منا نننننر ولذ  ننننناة ونعظهنننننا وت يضيهنننننا وآهاعننننن  ولمرو نننننكة 

 ولم ت ع  هارور مب ولاا   ولم ت .
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   3

 .19-18  ولا اة  وارمي    ومووةر ولتيعضو ة  وليظا
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   إجراءات التنفيذ الشرعي.المطلب السادس
 

ضتاننننم  ولمعينننن  هالتيعضننننو هولمنكننننو  لننننل  و ولمنكننننو  ع ضننننل  وغالهنننناش ضكننننوب  أوالً 

هأنكننننا  ولمننننامع ولمنكننننو  لننننله للننننى موةننننرع ولتيعضننننو هآ ننننخ  آنننن ه وولننننا عمننننكش 

( مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع ه  وضكننننوب _ننننوو ولآ ننننخ موذهنننناش 1( ولعاننننرع)10)

لنننرةضس ولتيعضنننو  وضنننوكر ةضنننل و ننن  ولمنكنننو  لنننل ومننننل لقامتنننل ورقننن  _وضتنننل  وو ننن  

ولمنكنننو  ع ضنننل ومننننل لقامتنننل ورقننن  _وضتنننل  كمنننا ضنننوكر م نننموب ول نننيم ولتيعضنننوض  

هالآ نننخ ول نننيم ولتيعضنننوض ولمنننروم  وضآ نننخ ةننن  آ هنننل تيعضنننو ول نننيم ولتيعضنننوض  مرةاننناش 

 تيعضون.

 هعنننم  ب ضننننول ولآ نننخ منننب رةنننضس ولتيعضنننو  ضنننيظ  منننأمور ولتيعضنننو من نننروش ثانيةةةاً  

هم نننموب ولآ نننخ ولمانننم   نننن  ضنولنننل للنننى ولمنا نننخ ال نننتضعا  ولر ننن  ولانننايوي   

وضانننو  هعنننم و نننتضعا  ولر ننن  ولانننايوي  هتأ نننضس ولنننمعوى هإعآاةهنننا ولنننرق  ولميا نننخ 

اس  وضننننموب ةنننن   ننننذل وا نننناس: و نننن  كننننل مننننب ولمنكننننو  لننننل ةنننن   ننننذل وا نننن

وولمنكننننو  ع ضننننل ومنننننل لقامنننن  كنننننل ميهمننننا ورقنننن  _وضتننننل  ورقنننن  _اتعنننننل هلب 

 مكنننبه  وم نننموب ول نننيم ولتيعضنننوض  وولمنكمننن  ولم نننمرع لنننل ورقمنننل وتارض نننل  

 وضاو  هإعموم م ع ل ا ض  ولتيعضوض .

 ع عب:ضيظ  مأمور ولتيعضو ورق  ولته ضغ  و_  عهار ثالثاً 

 ورق  ل هار: لوو كاب ولآ خ ولتيعضو لنك  ق اة . -1

ورقنننن  ل آننننار: لوو كنننناب ولآ ننننخ ولتيعضننننو ل ننننيم ضتع ننننر هناننننور مالضنننن  ولننننضس  -2

قنننروروش  نننامروش عنننب ولمنكمننن . وتت نننمب ورقننن  ولته ضنننغ  ب ع نننى ولمآ نننوخ ولتيعضنننو 

ض  ع ضنننل تيعضنننو م نننموب ول نننيم ولتيعضنننوض  نننكل  نننهع   ضنننا  منننب ولضنننو  ولتنننال  لتنننار

وضرةنننر  .و  هنننإذرو وة ولتيعضنننو ن نننخ ولانننايوبته  نننل  ولال ةنننإب موةنننرع ولتيعضنننو  نننتا

هورق  ولته ضغ  ورع  وةض  عب ول يم ولتيعضوض ولمروم تيعضون
1.

 

                                                 
 هننننو  ننننيضي  وواشننننار  ل اا نننن  منمننننم ذمننننال  هننننو  ننننيضي  وولشننننض   منمننننم عهننننم ولمذضننننم واشننننار  ملضننننل  1

 .17-16لذرو وة ولعمل ولمونمع لمووةر ولتيعضو ولشرع  ة  ولمناك  ولشرعض    
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هعننم ته ضننغ ولمنكننو  ع ضننل: قننم ضن ننر  ننكل ول ننهع   ضننا  مننب ولضننو  ولتننال   رابعةةاً 

 ضن ر. لتارض  ته  ل وض تعم لتيعضو ول يم ولتيعضوض  وقم ال

 لوو ن ر ولمنكو  ع ضل: قم ضاو  هععل  نم وامور وآلتض : الحالة ا ولى 

 ب ض ننتعم لتيعضننو م ننموب ول ننيم ولتيعضننوض كمننا _ننو  و_يننا ضاهننل ميننل ولننا وض ننتوةى  -1

 ميل ما و تعم لتيعضون  وتيته  هولا ولمعوى عيم _وو ولنم.

ولتيعضننو( ةنن  ولننمعاوى ولتنن  وضمكننب تذمضننم_ا  و آ ننخ ولتيعضننو مننب ذمضننم )ولمننناهرع ع ننى 

 مب آهضعتها وال تمرور ة  تيعضو_ا كأنكا  وليعااة ولشهرض  و نكا  ولمشا_مع.

ولتننن  لننن  ضمنننر   ب ضعنننرض ت نننوض   و_ينننا ال تاهنننل مينننل ولت نننوض  ةننن   منننور وليعاننناة -2

وةنن  وليعانناة ولتنن  م ننى ع ننى  ننمور  -ع ضهننا نكننن   شننهر  وتاهننل ةنن  غضننر وليعانناة 

  لوو مةننع رهننع ولمنكننو  -ضننم ع ننى نكننن   شننهر مننب تننارض   ننمورنولنكنن  ةضهننا مننمع تي

هننل  ننكل ولمننمع ولمميوننن  لننل قايويننا وعننرض ولت ننوض  ع ننى ولمنكننو  لننل  وةننر  نكننا  

 مب قايوب ولتيعضو ولشرع . (13)ولمامع 

ولوو ومعننى ولوةننا  ولذيةنن  ةإيننل ضيعننو ع ضننل ةنن  نننموم مننا  قننر  يننل مننمضب هننل  وع ننى  -3

 نكم  ولم ت    نهاة ولوةا  هالذي  غضر ولمار هل.ولممضب مروذع  ولم

منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  منننب وشنننتروآ مةنننع رهنننع  (13)لب منننا ذنننا  ةننن  ولمنننامع      

قضمننن  ولنننمضب قهنننل عنننرض ولت نننوض   ومةنننع هننناق  ولنننمضب ما نننآاش  نننكل ننننك   نننيووة ال 

ى مننا ض العننل  ضعتهننر مننب وليظننا  ولعننا   وهالتننال  ضذننوي ل عرقننا  والتعننار  و ولت ننالح ع نن

نضننن  لب ولنننموةب ض نننتآضع ل نننااآ كنننل نانننل  ومنننب هننناخ  ولنننى  ب ضؤذنننل و نننتضعا ن  اب 

منننب م نننا واكننننر م نننا واقنننل  ولكنننب لنننضس ل اا ننن   ب ض ننني  ولنننموةب هم العننن  _نننوضب 

 .1ولشرآضب )تامض  رهع ولمضب  و ب ضكوب ول موم  كل نك   يووة(

 لوو ل  ضن ر ولمنكو  ع ضل:  الحالة الثانية 

 .2نهس ولممضب  و ولنذي ع ى  موولل وة  _ون ولنال  قم ضآ خ ولمنكو  لل

 

                                                 
 .18-17 هو  يضي  وواشار  ملضل لذرو وة ولعمل ولمونمع لمووةر ولتيعضو ولشرع    1
 .18 هو  يضي  وواشار  ملضل لذرو وة ولعمل ولمونمع لمووةر ولتيعضو ولشرع   2
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 الفصل األول

 الطعن بطريق طلب الرجو   عن القرار التنفيذ  )الت(لم(.

 

 وفيه تم يد ومبحثان  

  

 آ خ ولرذو  عب قروروة قا   ولتيعضو ولشرع . المبحم ا ول 

 

 ر ولتيعضو ولشرع .مأمو لذرو وةآ خ ولرذو  عب  المبحم الثاني 
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  معنى الطعن في القرار التنفيذ  ومشروعيته وشروطه.  التم يد

 

 معيى ولآعب ة  ولارور ولتيعضوض .  أوالً 

 

 مشروعض  ولآعب ة  ولارور ولتيعضوض.   ثانياً 

 

 شروآ ولآعب ة  ولارور ولتيعضوض .   ثالثاً 
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 .رار التنفيذ  ومشروعيته وشروطهمعنى الطعن في الق   تم يدال

 

آنننرر ولآعنننب ةننن  وانكنننا  _ننن  ولو ننناةل ولتننن  ننننمم_ا ولانننايوب ع نننى  نننهضل       

ولن نننر وولتننن  همات نننا_ا ضنننتمكب ول  نننو  منننب ولنننتظ   منننب وانكنننا  ول نننامرع 

ع ننننضه  ها ننننم لعننننامع وليظننننر ةضمننننا ق ننننة هننننل   و ها ننننم لل اةهننننا ه ننننهخ هآننننكب 

رو وة ولت  هيضة ع ضهاو ذ
1
. 

_نننو و نننض   و تضارضننن  يظمهنننا ولانننايوب    معنةةةى الطعةةةن فةةةي القةةةرار التنفيةةةذ  أوالً 

هنانننل  ها نننم لم ننن ن  ولمنكنننو  ع ضنننل لوو  روم والعتنننروض ع نننى ولنكننن  ول نننامر 

 و ليول  دنارن  لل ا 
2
 

3
. 

مننننب  ننننكل ولتعرضننننع ضتهننننضب  ب ل منكننننو  ع ضننننل نننننر والعتننننروض ع ننننى ولنكنننن  

ضينننتج عنننب _نننوو والعتنننروض تعنننمضل ول نننامر هنانننل لوو شنننعر هعنننم  عمولتنننل   وقنننم 

 و ة ننن ل هالكامنننل همنننا ضنانننر ولم ننن ن  ولتننن  شنننر  منننب  ذ هنننا   ولنكننن  ول نننامر

 . ولمع مع عب ولآرع ولمت رر وضمرؤ ولتاا   

 

لوو ق نننى ولاا ننن  ها نننا  نننن   ثانيةةةاً  مشةةةروعية الطعةةةن فةةةي القةةةرار التنفيةةةذ  

ل  رمن هنننل  آنننأ ال ض ت نننع ةضنننهنننمى لنننل  ب ضرذنننع عينننل  ةنننإب كننناب ولنننوض ق نننى 

  ولب كاب ض  ت ع ةضل  م ان هن خ وذتهامنو هآ ل
4
.   

 

                                                 
 هنننو ولوةنننا   نمنننم  هنننو ولوةنننا     نننول ولمناكمننناة ولمميضننن  همات نننى قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولمميضننن   1

      مكتهنننن  مكنننناوض هضننننروة 1979   2  وقننننوويضب ولتيظننننض  ولا نننناة  ول هينننناي    آ1933ول هينننناي   نننني  
  707 . 

و ل نننا  ضكنننوب ةننن  نالننن  عنننم  ولهنننم  هالتيعضنننو   منننا ليولننن  وآلننننار ةتكنننوب ةننن  ننننال مهاشنننرع ولمنكنننو  ع ضنننل  2
 لهعض لذرو وة ولتيعضو. 

ولننننمركيل   ضا ننننضب ولننننمركيل    آننننرر ولآعننننب ةنننن  وانكننننا  ةنننن  قننننايوب   ننننول ولمناكمنننناة ول ننننورض   3
 . 11  مور وايوور ل يشر  ممشر   1    آ1980

 . 153    4 وق   منمم هب  نمم هب عرة  ولم وق   ناشض  ولم وق   مور ولعكر  جولم 4
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ويمكةةةةن االسةةةةتدالل علةةةةى مشةةةةروعية الطعةةةةن فةةةةي القةةةةرار التنفيةةةةذ  مةةةةن خةةةةالل 

 ا دلة التالية 

هنننن   نننن ى ل ع ضننننل و نننن   ) روض عننننب وهننننب عمننننر ر نننن  ل عيهمننننا  ب ولي -1

ميا  ةانننالوو: هنننب ولولضنننم للنننى هيننن  ذوضمننن   ة ننن  ضن نننيوو  ب ضاولنننوو   ننن  هعننن   النننم

 نننهأيا    نننهأيا   ةذعنننل  النننم ضاتنننل منننيه  وضأ نننر  ومةنننع للنننى كنننل رذنننل مينننا 

 منننر  النننم  ب ضاتنننل كنننل رذنننل   نننضرن  ةا نننة : ول ال     نننضرن نتنننى لوو كننناب ضنننو 

 قتنننل   نننضرض  وال ضاتنننل رذنننل منننب   نننناه    نننضرن   نتنننى قنننمميا ع نننى وليهننن  

ليننن   هنننر  للضنننا ممنننا  نننيع  ع ضنننل ول نننك  ةنننوكريان  ةرةنننع وليهننن  ضنننمن ةانننال: ول هننن 

 الننننم  مننننرتضب (
1
ر نننن  ل  -ةعننننم  قهننننول وهننننب عمننننر لاننننرور  الننننم هننننب ولولضننننم .

  وليكننار وليهنن  لععننل  الننم  ضننمل -ع ضننل ول ننك  -  ورةننع وامننر للننى وليهنن -عيهمننا

 ع ى ذووي ولآعب ة  ولارور ولتيعضوض.  

و نننن    ب ر ننننول ل  نننن ى ل ع ضننننل  -ر نننن  ل عيننننل -عننننب  هنننن  _رضننننرع  -2

  ةاالنننة قنننال: ) كاينننة ومر تننناب معهمنننا وهيا_منننا  ذنننا  ولنننوةخ ةنننو_خ هننناهب وننننمو_ما

  وقالنننة وا نننرى: ليمنننا و_نننخ هاهينننا  ةتناكمنننا للنننى ل نننانهتها ليمنننا و_نننخ هاهينننا

اب هنننب مووم ع ضنننل مووم ع ضنننل ول نننك   ةا نننى هنننل ل كهنننرى  ة رذتنننا ع نننى  ننن ضم

ا  ةاالننننة ول نننن رى: ال : لضتننننوي  هال ننننكضب  شننننال هضيهمنننن  ةاننننالنول ننننك   ةأ هرتننننا

(   _نننو وهيهنننا   ةا نننى هنننل ل  ننن رىتععنننل ضرنمنننا ل
2
ةعنننم  قهنننول ولمنننر تضب  .

  ليمنننا _نننو آعنننب -ع ضنننل ول نننك  -ول هار_منننا ل ننن ضماب -ع ضنننل ول نننك  -لنكننن  مووم

 . -ع ضل ول ك  -ة  قرور  ضميا مووم

                                                 
 ننننننضح وله نننننارض  منمنننننم هنننننب ل نننننماعضل  هنننننو عهنننننمل وله نننننارض ولذععننننن   ولذنننننامع ولم نننننيم ول ننننننضح  1

ولم ت نننر منننب  منننور ر نننول ل  ننن ى ل ع ضنننل و ننن   و نننييل و ضامنننل  تناضنننر منمنننم ي_ضنننر هنننب يا نننر 
_ننن   كتننناخ وانكنننا   هننناخ لوو ق نننى ولنننناك  هذنننور  و  نننكع  _نننل 1422  1ذننناع   آوليا نننر مور آنننور ولي

 . 7189   نمض  رق  73   9ولع   ةهو رم ج
 6769  نننننمض  رقنننن  156   8 نننننضح وله ننننارض  كتنننناخ ولعننننروةض  هنننناخ لوو ومعننننة ولمننننر ع وهينننناش  ج 2

 .1720    نمض  رق1344   3. نضح م     كتاخ واق ض   هاخ هضاب  كع ولمذتهمضب ج
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ى  هنننن  مو ننننى ةنننن  كتاهننننل للنننن -ر نننن  ل عيننننل -قننننال عمننننر هننننب ول آنننناخ -3

) ....... وال ضميعيننننا ق ننننا  ق ننننضة ةضننننل ولضننننو   :-ر نننن  ل عيننننل -واشننننعرض

نننر  ةننإب ولنننر قننمض  ال ةروذعننة ةضننل ر ضننا ةهننمضة ةضننل لرشننما  ب تروذننع ةضننل ول

  ولهاآننل(  ومروذعنن  ولننننر  ضننر مننب ولتمننامض ةنننضهآ ننل شنن  
1
 نننضميا  ةاننم وذننل .

–ر ننن  ل عينننل  - هنننا مو نننى واشنننعرض -ر ننن  ل عينننل-عمنننر هنننب ول آننناخ

   نننوو   كننناب هآ نننخ منننب  ننننم لرذنننو  ل ننننر لوو وذنننم  ينننل كننناب ع نننى  آنننأوللنننى 

ع نننى مشنننروعض   ضعتهنننر ملضنننلولتوذضنننل منننب ت انننا  يع نننل  و_نننوو  آنننروع ولنننمعوى    

 ولآعب ة  ولارور ولتيعضوض. 

ومنننب _نننون واملننن  ي نننتيتج  ب ولشنننرضع  و  نننكمض   قنننرة ولآعنننب هنننالاروروة       

وهآ تناننننر  آؤ_ننننا  مننننع وذننننوم  ننننوولتيعضوضنننن   لوو آعننننب ةنننن   نننننتها وتهننننضب 

 .ولعمول  هضب ولمت ا مضب

ضذنننخ ع نننى منننب ضرغنننخ ةننن  ولآعنننب  ثالثةةةاً  شةةةروط الطعةةةن فةةةي القةةةرار التنفيةةةذ  

  ب تتوةر ةضل ولشروآ ولتالض : 

  ب ضكوب آرةاش ة  ول  وم  ولت   مر ةضها ولنك  ولمآعوب ةضل  . -1

  ب تكوب ل آاعب ة  ولارور م  ن  ة  آعيل . -2

لنكنننن  ولمآعننننوب ةضننننل  ننننرون   و  ضكننننوب ولآنننناعب ةنننن  ولاننننرور قننننم قهننننل و ال -3

 مياش 
2
 

3
. 

 

 

                                                 
  هر ت رضذل ة  ولمامم . 1
كنننأب ضانننهض ولمنكنننو  لنننل ذننني وش منننب ولمه نننغ ولمنكنننو  لنننل هنننل  ةانننهض _نننوو ولذننني  منننب ولمه نننغ ضعنننم قهنننوالش  2

  ميضاش.
ولونضنننننمض  و نننننمهاب ضو نننننع ضعانننننوخ ولونضنننننمض  لذنننننرو وة ولتيعضنننننو ولشنننننرع  وعكقتنننننل  هنننننالاوويضب ووة  3

 .99    2020ول     ر ال  ماذ تضر ذامع  ولامس  
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 المبحم ا ول

 طلب الرجو  عن قرارات قاضي التنفيذ الشرعي.

 

 وفيه أربعة مطالب 

 ولتعرضع هاا   ولتيعضو ولشرع . المطلب ا ول 

  كنضاة قا   ولتيعضو ولشرع  . المطلب الثاني 

 ذو  قا   ولتيعضو ولشرع  عب قروروتل .ذووي ر المطلب الثالم 

 تآهضااة  مب مناك  ولتيعضو ولشرعض . المطلب الرابع 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



27 

 

 المطلب ا ول  التعريف بقاضي التنفيذ الشرعي.

ول نننن آ  ولم ت نننن  هالتيعضننننو ةنننن  ولمننننناك  ولشننننرعض  _نننن  موةننننرع ولتيعضننننو ةنننن      

ضل ولناننننور ا ننننناهها ولمنكمنننن  والهتموةضنننن  ولشننننرعض  ولتنننن  تتننننولى مهمنننن  تن نننن

ر نننا   و ذهنننروش  آهاننناش لألو نننا  ولتننن  ر نننمها قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع   وضكنننوب 

ولاا ننن  ولنننوض ضر  نننها _نننو همرذننن  قا ننن  منكمننن  هموضننن  وض نننمى رةنننضس ولتيعضنننو 

ع  ولشننننرع  وولننننوض ضتننننولى مهننننا  تعضضيننننل _ننننو ولمذ ننننس واع ننننى ل ا ننننا  ولشننننر

 .ن خ ما تات ضل ولم  ن  ولعام 

ةننر ولتيعضننو ولشننرع  مننب رةننضس ولتيعضننو  قننم ضعاويننل ةنن  عم ننل قنناض وتتننألع موو   

 و  كنننر مننب ق ننناع ولتيعضننو  ها  نناة  للنننى مذموعنن  مننب ولمنننوظعضب  ضتننألعوب منننب 

منننأمور ولتيعضنننو  وعنننمم منننب ولكتهننن  وولمنا نننهضب وولمن نننرضب  وقنننم ي نننة ع نننى 

آ ةننن  انننايوب ولتيعضنننو نضننن  ذنننا  ةضهنننا ) تيشنننأ وتنننرتهه ولانننرور منننب ( 2ولنننا ولمنننامع )

موةننننرع كننننل منكمنننن  موةننننرع تيعضننننو شننننرعض  ضر  ننننها قنننناض  ضيننننمخ لننننولا  وضعاويننننل 

ولمننأمور وعننمم كنناع  مننب ولمننوظعضب  وعيننم تعننمم ولا نناع ضر  ننها مننب توكننل للضننل 

_نننون ولمهمننن   وضذنننوي لاا ننن  ولا ننناع هموذنننخ قنننرور  نننامر عينننل ليشنننا  مووةنننر 

 تيعضو شرعض  ة  ولمناك  وا رى لوو معة ول رورع لولا(.

( مننب ولاننرور هاننايوب رقنن  1رةننضس ولتيعضننو ةنن  ولمننامع ) عننرع وو ننع ولاننايوب وقننم

( هشننننأب ولتيعضننننو ولشننننرع  هأيننننل ولاا نننن  ولشننننرع  ولمك ننننع 2016( ل نننني  )17)

هالتيعضنننننو
1

  و_نننننو ولاا ننننن  ولمشنننننرع ع نننننى كاةننننن  مروننننننل ولعم ضننننن  ولتيعضوضننننن   

 نننخ ولم نننمر لألوومنننر وولتع ضمننناة ل منننوظعضب ولعنننام ضب معنننل لهنننون ول اضننن  كنننل ن

و ت ا نننل  و_نننو ولم نننت  هالع نننل ةننن  ذمضنننع ولآ هننناة ولتيعضوضننن   ومنننا ضعترضهنننا 

 مننننب لشننننكاالة وميايعنننناة تيعضوضنننن  ووقتضنننن   ووت نننناو ولو نننناةل ولاايويضنننن  ولهامةنننن 

للى تن ضل ولنر ولمآالخ هتيعضون
2

  وولمتمن   هاآلت 
3
: 

                                                 
 (  هشأب ولتيعضو ولشرع .2016( ل ي  )17( مب ولارور هاايوب رق  )1ولمامع ) 1
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   2

 . 65ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي    
 ( ل تيعضو ولشرع .2016( ل ي  )17رق  ) ( مب ولارور هاايوب1( ةارع )5ولمامع ) 3
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 :عاة ولتيعضوض  هما ة  ولا ما ض  ض ت  رةضس ولتيعضو هذمضع ولمياي -1

    و ةا ولنذي عيها.ل ولمنكو  ع ضل   و والشتروا ةضلولنذي ع ى  موو - 

 .هضع واموول ولمنذويع -خ

 تعضضب ول هرو . -ج

 نهس ولمنكو  ع ضل.  -م

 ميع ولمنكو  ع ضل مب ول عر  لال لوو قم  كعضكش ض   ولوةا  هالمنكو  هل. -_ 

 ولتعوضض ها تعمال ولاوع ولذهرض . -و

لتيعضننننو ةنننن  ذمضننننع ولآ هنننناة ولتيعضوضنننن  هاال ننننتيام للننننى  ورور ضع ننننل رةننننضس و -2

 .ولل معوته  لوو وقت ى وامر ولا ولم ع موب معوع ول  و  

ةهنننون ولمهنننا  ميوآننن  ةانننآ هنننرةضس ولتيعضنننو وال ضذنننوي ل ضنننرن منننب ولمنننوظعضب ولاضنننا  

ههنننا  كمنننا ال ضذنننوي لنننرةضس ولتيعضنننو لياهننن   و تك ضنننع  ننننم منننب ولمنننوظعضب هعم هنننا  

  نننو  ذنننا  ةننن  ولانننرور وال نننتةياة  ول نننامر عنننب منكمننن  و نننتةياع وههنننوو ول

( 1730/ 2014/  101 ( رقنننننننن  )23/4/2014لرهننننننننم ولشننننننننرعض  هتننننننننارض  )

ر  وممنننا ذنننا  ةننن  _نننوو ةا ننن اش لانننرور رةنننضس ولتيعضنننو لم العننن  _نننوو ولمهنننم  ولمانننر

: ) لب قنننننرور رةنننننضس ولتيعضنننننو هتعنننننوضض منننننأمور ولتيعضنننننو هايت ننننناخ ولانننننرور وآلتننننن 

ر قضمننن  وامنننوول ولمياولننن  ولتننن  آ نننخ ولنذننني ع ضهنننا غضنننر  ننننضح   هنننرو  لتانننمض

ولا  ب تعضضب ول هرو  مب و ت ا  رةضس ولتيعضو(
1
. 

 

 

 

 

 

                                                 
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   1

 . 66ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي    
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) اختصاصةةةةات رئةةةةيس  المطلةةةةب الثةةةةاني  صةةةةالحيات قاضةةةةي التنفيةةةةذ الشةةةةرعي

 التنفيذ ( .

 أوالً   االختصاص الو(يفي ) الموضوعي ( لرئيس التنفيذ   

وظضع  ) ولمو نننننننوع  ( مذموعننننننن  واعمنننننننال وضا نننننننم هاال ت نننننننا  ولننننننن     

وولمهننا  ولتنن  ضاننو  ههننا رةننضس ولتيعضننو وولميوآنن  هننل هموذننخ ولمننامع ول ام نن  مننب 

 . ولشرع ( هشأب ولتيعضو 2016( ل ي  )17ولارور هاايوب رق  )

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ع نننى وال ت نننا  ولنننوظضع  لنننرةضس ه قنننرور ةانننم يننن      

( 1لتيعضوضننن  ولتننن  ضذنننوي تيعضنننو_ا  ةننن  ولمنننامع )ولتيعضنننو نضننن  يننن  ع نننى ول نننيموة و

( هشنننأب ولتيعضنننو ولشنننرع   وضشنننمل 2016( ل ننني  )17منننب ولانننرور هانننايوب رقننن  )

 : مب مناك  ولتيعضو ولشرع  ما ض   وال ت ا  ولوظضع 

 تيعضو وانكا  ولا اةض  ولشرعض  ول امرع عب ولمناك  ولشرعض . -1

 رع عب ولمناك  ولشرعض .تيعضو ولاروروة معذ   ولتيعضو ول ام -2

 و ول نننامرع  و ولم نننامر ع ضهنننا   تيعضنننو ول نننيموة ووالتعاقضننناة ولمت نننمي  ناننناش  -3

 مب ولمناك  ولشرعض .

لشنننرعض  تيعضنننو وانكنننا  واذيهضننن  ولتننن  وكت نننهة  نننض   ولتيعضنننو لنننمى ولمنننناك  و -4

 . مب وال ت ا  ولوظضع  لها

ولشننننرعض  ومووةننننر ولتيعضننننو  وضعنننم وال ت ننننا  ولننننوظضع  لننننمى مننننناك  ولتيعضننننو     

منننب وليظنننا  ولعنننا 
1

  اينننل ضتع نننر هم ننن ن  عامننن  و نننتهمةها ولشنننر   و_ننن  تيظنننض  

ولعمنننل و تا نننضمل ع نننى ولذهننناة ولا ننناةض  وةاننناش لمعننناضضر معضيننن   ولب ذمضنننع منننا 

ضتع نننر هاليظنننا  ولعنننا  ال ضذنننوي م العتنننل  ول   نننو  ولنننمةع هنننل ةننن   ض مرن ننن  منننب 

 ب رةنننضس ولتيعضنننو ضنضنننرن منننب ت انننا  يع نننل همعينننى مروننننل ولا نننض  ولتيعضوضننن   كمنننا 

                                                 
  ولعامنننن  ولتنننن  ضاننننو  ع ضهننننا كضنننناب و  نننناس ولمذتمننننع وولتنننن  تننننوةر ولنماضنننن وعننننموو_نننن  مذموعنننن  مننننب ولا 1

   ل مووآيضب وضترتخ ع ى ت  عها وتركها ويهضار ولمذتمع. مب موقع وضكضهضمضا و لكتروي . 
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 يننننل ضتوذننننخ ع ضننننل رةننننض تيعضننننو  ض  ننننيم ال ضننننم ل ةنننن  وال ت ننننا  ولننننوظضع  

لننننموةرع ولتيعضننننو ولشننننرعض   وههننننوو ول  ننننو  ينننن  ولاننننرور وال ننننتةياة  ول ننننامر 

( هتننننننننننننارض  17567/2012عنننننننننننب منكمننننننننننن  و نننننننننننتةياع لرهنننننننننننم رقننننننننننن  )

ا  ولننننننوظضع  مننننننب  ( ع ننننننى وآلتنننننن : ) لب ممار نننننن  وال ت نننننن30/12/2012)

وليظنننننا  ولعنننننا   ةنننننك ضذنننننوي تذننننناوي ول نننننكنضاة يوعننننناش ويمايننننناش تننننننة آاة ننننن  

ولنننهآكب( وهنننالرغ   ب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  لننن  ضننني  ي ننناش  نننرضناش ع نننى  ب 

وال ت نننا  ولنننوظضع  منننب وليظنننا  ولعنننا  لال  ب _نننوو ولانننايوب ضآهنننر قنننايوب   نننول 

  وو نهننننناةولمناكمننننناة ولشنننننرعض  ةضمنننننا ضتع نننننر هنننننإذرو وة ولتاا ننننن
1

  وضآهنننننر 

قننايوب ولتيعضننو وليظننام  ةضمننا ال ضوذننم لننل ينن  ةنن  قننايوب ولتيعضننو ولشننرع 
2

  وقنننم 

ذنننا  ولننني   نننرضناش ةننن  ولانننايويضب ولمنننوكورضب ع نننى  ب وال ت نننا  ولنننوظضع  

ضعم مب وليظا  ولعا 
3
. 

كمنننا ض نننت  رةنننضس ولتيعضنننو ولشنننرع  هالاضنننا  هذمضنننع ولمهنننا  و مورضننن  وولتننن       

ذمضننننع ولتننننموهضر ولكيمنننن  ل ننننماب  ننننن  لذننننرو وة ولتيعضننننو  ولننننل تشننننمل وت نننناو 

كننولا  نن آ  و شننروع وولتوذضننل ع ننى عم ضنن  ولتيعضننو ميننو هموضنن  و ذننرو وة نتننى 

يهاضتهنننا  ةهنننو ضانننو  هنننمور ولمروقهننن  ع نننى عم ضننن  ولتيعضنننو هرمتهنننا وع نننى ولاننناةمضب 

تيشنننأ هنننضب هالتيعضنننو  كمنننا  ب رةنننضس ولتيعضنننو لنننل  نننكنض  ت نننوض  ول كةننناة ولتننن  قنننم 

ول  نننو  ومعننناوي  قا ننن  ولتيعضنننو   و منننع ول ضنننر هشنننأب  ض لذنننرو  منننب لذنننرو وة 

ولتيعضننننو  مننننع مكنظنننن   ب _ننننون ول كةنننناة ت ننننوى همات ننننى  مننننر لمورض ض ننننمرن 

ولاا نننن  ل معنننناوب  وضذننننخ  مكايضنننن   ننننمور _ننننوو وامننننر و مورض  ب ال ت ننننل 

عضو  ترةع هشأيها ميايع  ة  ولتيول كةاة للى نم ول  وم  ولت
4
.     

قنننرور ( منننب ولمنننامع ول ام ننن  منننب 2ةننن  ولعانننرع) وقنننم  و نننح وو نننع ولانننايوب     

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع   ب رةنننضس ولتيعضنننو ضع نننل ةننن  ذمضنننع ولميايعننناة ولتيعضوضننن  ه

                                                 
  .2016( ل ي  17( مب ولارور هاايوب رق  )17ولمامع ) 1
  .2016( ل ي  17(مب ولارور هاايوب رق  ) 18ولمامع ) 2
 ( مب قايوب   ول ولمناكماة ولشرعض .5ولمامع ) 3
 .38رو وة ولتيعضو ولشرع  وعكقتل هالاوويضب ووة ول      ولونضمض  لذ 4
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 و ولننننمعوى ولتيعضوضنننن  موب معننننوع ول  ننننو   ولننننل   هاال ننننتيام للننننى  ورور ولم ننننع

ر  _ينننا عينننمما  ذننناي لنننرةضس معنننوته  لوو وقت نننى وامنننر ولنننا  و ضنننر ةعنننل ولمشننن

 ولتيعضو معوع ول  و  لوو وقت ة ولميايع  ولتيعضوض  ولا.

لووش ةاا نننننل ةننننن  ولآ هننننناة ولتيعضوضننننن   ب ضنننننت  ة ننننن ها تنننننمقضااش موب معنننننوع      

ول  نننو   ولكنننب لمنننا كننناب ووقنننع ولننننال لنننمى ولمنننناك  ولتيعضوضننن  ولشنننرعض  ومووةنننر 

ضننن  ال ضكعننن  ل ع نننل ةضهنننا وال نننيام ولتيعضنننو  ب هعنننض ولميايعننناة وولآ هننناة ولتيعضو

للننننى  ورور م ننننع ولا ننننض  ولتيعضوضنننن  ةاننننآ  هننننل ال هننننم ةضهننننا مننننب معننننوع ولآننننرةضب 

ولمت ا نننمضب وعانننم ذ  ننناة لذروةضننن  هضيهمنننا و نننما   قوولهمنننا ل و نننول هعنننم ولنننا 

للننننى ولع ننننل ةنننن  ولميايعنننن  ولااةمنننن  هضيهمننننا  ذننننا  _ننننوو وال ننننتنيا  ع ننننى ولننننا 

وا ل
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   1

 .67-66ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي    
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 ختصاص المكاني لرئيس التنفيذ  ثانياً  اال

وضا نننم هنننل منننا يظمنننل ولانننايوب منننب تويضنننع ولعمنننل هنننضب ولمنننناك  ع نننى   ننناس      

ذ روةننن   و مكننناي   همعينننى  ب ت نننت  كنننل منكمننن  ها ننناضا ميآاننن  معضيننن  ةننن  

موةرع منكم 
1
. 

وقنننم هنننضب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  و ت نننا  منكمننن  ولتيعضنننو ولمكننناي   ولنننوض      

ننضين ننر ةنن  ولمنك ب وو ننع منن  ولتنن  ضوذننم ةضهننا مننوآب ولمنكننو  لننل  وكننولا مكف

ولمنكننو  لننل هالتيعضننو ةنن  منكمنن  مننوآب ولمنكننو  ع ضننل   و ةنن  ولمنكمنن   ولاننايوب

ولتننن  ذنننرى ةننن  موةرتهنننا ل نننمور ول نننيم ولتيعضنننوض   و ولتننن  ضانننع ةننن  موةرتهنننا منننال 

 ولمنكو  ع ضل.

( 17ب رقننننن  )و_نننننوو منننننا ي نننننة ع ضنننننل ولمنننننامع ولروهعننننن  منننننب ولانننننرور هانننننايو     

  نض  ذا  ةضهاب ولتيعضو ولشرع ( هشأ2016ل ي )
2
: 

ضننت  ولتيعضننو ةنن  منكمنن  مننوآب ولمنكننو  لننل  ول منكننو  لننل ولتيعضننو ةنن  منكمنن   -1

منننوآب ولمنكنننو  ع ضنننل   و ةننن  ولمنكمننن  ولتننن  ذنننرى ةننن  موةرتهنننا ل نننمور ول نننيم 

 ولتيعضوض   و ولت  ضاع ة  موةرتها مال ولمنكو  ع ضل.

ولتيعضننننو وت نننناو تننننموهضر  ننننمب و ت ننننا  منكمنننن    ننننرى  ضاننننرر  لوو وقت ننننى -2

و ولتننننننموهضر رةننننننضس ولتيعضننننننو لياهنننننن  رةننننننضس ولتيعضننننننو ةنننننن  ت ننننننا ولمنكمنننننن  الت ننننننا

  اينننل ال ضننننر لمنكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرعض  وت ننناو  ض لذنننرو  وو ذنننرو وة ولتيعضوضننن 

 تيعضوض  ارج ميآا  و ت ا ها ولمكاي .

 

 
                                                 

مرو ننن  ل تيعضنننو ولمهاشنننر وغضنننر -ولذهنننرض ولذه ننن   يذضنننخ  نمنننم عهنننم ل ناهنننة  وله نننضآ ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو 1
ولمهاشنننننر)ولنذوي( آهاننننناش لانننننايوب ولمروةعننننناة وولتيعضنننننو ولمنننننمي  ولضميننننن  وولنذننننني و مورض آهاننننناش لانننننايوب 

. ولونضنننننمض   36    مكتهننننن  ولوةنننننا  ولاايويضننننن   وال نننننكيمرض    2014  1تن نننننضل وامنننننوول ولعامننننن   آ
 .  36ول      لذرو وة ولتيعضو ولشرع  وعكقتل  هالاوويضب ووة 

  (.2016( ل ي  )17( مب ولارور هاايوب رق )4ولمامع ) 2
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آرةننن  ولنننمعوى ولتيعضوضننن  يا هنننا للنننى منكمننن  لنننرةضس ولتيعضنننو هينننا ش ع نننى وتعنننار  -3

   رى.

و_نننوو ولننني  كمنننا ضظهنننر منننب عهنننارع ي نننل ضشنننترآ ليانننل ولا نننض  ولتيعضوضننن       

 نكن  شروآ  و_ :

 مووةا  ولمنكو  لل  و ولموةب ع ى _وو وليال. -1

 مووةا  ولمنكو  ع ضل  و ولممضب ع ى ولا. -2

وةاننن   نننتكوب مهيضننن  ع نننى تنانننر مووةاننن  رةنننضس ولتيعضنننو  وال شنننا  ب _نننون ولمو -3

ولاياعننن  ههنننوو وليانننل  وولنننا منننب  نننكل تنانننر م ننن ن  آرةننن  ولا نننض  ولتيعضوضننن  

هولا موب و  رور هآرع نال 
1
. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   1

 .88ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي    
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 المطلب الثالم  جواز رجو  قاضي التنفيذ الشرعي عن قراراته .

 

 وةضل  رهع  ةرو :

 معهو  آ خ ولرذو  )ولتظ  ( . الفر  ا ول 

ورن )ولنننتظ  ( شنننرعاش رذنننو  قا ننن  ولتيعضنننو عنننب قنننر _نننل ضذنننوي ي الفةةةر  الثةةةان

 قايوياش.و

 شروآ آ خ ولرذو  )ولتظ  ( . الفر  الثالم 

 لذرو وة آ خ ولرذو  )ولتظ  (.  الفر  الرابع 
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آ نننخ ولرذنننو  )ولنننتظ  ( _ننن  لننننمى آنننرر ولآعنننب ةننن  ولانننرور ولتيعضنننوض  لوو      

  خ ولرذو   و ولتظ  : تووةرة شروآل و  هاهل  ةما معيى آ

 الفر  ا ول  

_نننو آرضنننر آعنننب  نننا  هنننااوومر ولوالةضننن  مف ةةةوم طلةةةب الرجةةةو  )الةةةت(لم( 
1
 

تنننن    ننننمرتل ض نننن كل ولمت ننننرر ميهننننا  مننننا  ووة ولذهنننن  ول  وولاننننروروة ولتيعضوضنننن 

 و لل اةل  ها م تعمض ل
2
.  

 الفر  الثاني 

 رجو  قاضي التنفيذ عن قراره )الت(لم(  هل يجوز

ى  هننن  مو نننى قنننال عمنننر هنننب ول آننناخ ر ننن  ل عينننل ةننن  كتاهنننل للننناً  شةةةرع -1

) ....... وال ضميعينننننا ق نننننا  ق نننننضة ةضنننننل ولضنننننو  واشنننننعرض ر ننننن  ل عينننننل:

مضة ةضننل لرشننما  ب تروذننع ةضننل ولنننر  ةننإب ولنننر قننمض  ال ةروذعننة ةضننل ر ضننا ةهنن

  ومروذع  ولنر  ضر مب ولتمامض ة  ولهاآل(ضهآ ل ش  
3
. 

لعننننارور عمننننر اهنننن  مو ننننى واشننننعرض ر نننن  ل عيهمننننا لب ةنننن  توذضننننل و    

ياننض ولنكنن   هننالرذو  عننب ولنكنن  لوو وذننم  ب _ينناا  ضننروش ميننل ملضننل ع ننى ذننووي

 .ورذو  ولاا   عب نكمل

نضننن  ضرةنننع ولآ نننخ للنننى قا ننن  ولتيعضنننو وضآ نننخ مينننل لل نننا  قنننرورن  و  قانونةةةاً  -2

تعمض ننننل  و تكضضعننننل
4
_ننننوو ولآ ننننخ ولرذننننو  عيننننل  وال هننننم  ب ضكننننوب مو ننننو   و  

                                                 
همعيننننى  ب ضكننننوب  ننننامروش موب م ا ننننم  ق نننناة   م ننننآ ح قننننايوي  معيننننان و ت ننننا  لمورض ولننننضس  1

ولآننننرع وآل ننننر ةنننن  ولا ننننض  ولتيعضوضنننن    ض موب مروةعنننن . ةننننالاروروة ولوالةضنننن  وو مورضنننن  ةنننن  ولمنكمنننن  
منننب قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولشنننرعض    منننا  137ولشنننرعض  غضنننر قاه ننن  لك نننتةياع و نننتاكالش  نننيموش ل منننامع 

منننب ولانننرور  4ولعانننرع  9يهنننا قنننروروة لمورضننن  والةضننن   نننيموش ل منننامع ةننن  مووةنننر ولتيعضنننو ةتاهنننل وال نننتةياع منننع  
 هاايوب ولتيعضو ولشرع . 

موقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع  م تشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارا ولاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننايوي  واللكتروينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن   2
https://m.facebook.com/mustafaabdmustafaa/posts/68098777232011

1?locale2=zh_CN 
  هر ت رضذل ة  ولمامم . 3
   كما عرةل موقع ق آاس و لكتروي .ولاايويض  وقاةع تنمضم ولو ع ولاايوي  ول نضح ل ض  4
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 منننننروش والةضننننناش  همعينننننى  ب ضكنننننوب  نننننامروش موب م ا نننننم  ولآنننننرع وآل نننننر ةننننن  

ولا ننننض  ولتيعضوضنننن    مننننا لوو كنننناب مهيضنننناش ع ننننى وتعننننار ولآننننرةضب ة ننننضس ل اا نننن  

قايويننناش رغننن  عنننم  ولننني  ع ضنننل ةننن  قنننايوب  ولرذنننو  عينننل  وولنننتظ   وورم ومتنننال

  .نك  ولووقع ولعم  تعارع ع ضل هولتيعضو ولع  آضي  ولممي  وولشرع   ةهو م

 الفر  الثالم   

    شروط طلب الرجو  )الت(لم(

مننننأ ووع مننننب  _ينننناا شننننروآ ضذننننخ مروعاتهننننا ةنننن  آ ننننخ ولرذننننو  )ولننننتظ  (     

 منننا _نننو معمنننول هنننل ةننن  ة  نننآضبع ت نننرجقنننوويضب هعنننض ولنننمول ولعرهضننن  وولتننن  ال 

منننع ولع ننن   ينننل ال ضوذنننم يننن  ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي  ولمنننمي  وولشنننرع  

 : _مهاتنم  عب _ون ولشروآ  ض

 .هتيعضو ولنك   و مأمور ولتيعضو  ور مب قا   ولتيعضو مور  مر  و قر -1

)م ننننن ن    و ولم ننننن ن      و ل عمولننننن  و ولانننننرور ل انننننايوب  م العننننن  وامنننننر -2

 ول  ضر(.

 ضعم مب   هاخ ولآعب ة  واوومر وولاروروة هوذل  ا  ما ضأت :و

و     و وايظمننننن    و م العننننن  ل انننننايوب  ر  رقننننناش  و ولانننننرو   ب ضت نننننمب وامنننننر - 

 و واليظم  ولمو  ض   ولتع ضماة
1
. 

 و معضهننناش    ب ضكنننوب وامنننر  و ولانننرور قنننم  نننمر  كةننناش لاووعنننم وال ت نننا  -خ

 و  ههل   و ة  من ل  ة  و ذرو وة و   ة  شك ل
2
. 

 و    و وايظمنننن   ةنننن  تآهضننننر ولاننننوويضب  ب ضت ننننمب وامننننر  و ولاننننرور  آننننأش  -ج

 و ةضنننل ل نننا ع  و تع نننع ةننن     و ةننن  تع نننضر_ا   و وايظمننن  ولمو  ضننن   ولتع ضمننناة

  و والينروع عيها.  و تعمال ول  آ 

                                                 
1

موقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع  م تشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارا ولانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننايوي  واللكترويننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن     
https://m.facebook.com/mustafaabdmustafaa/posts/680987772320111?locale2=zh_CN 

2
 من ل  ض ولمنل ولميعو ع ضل  و ههل _و ول يم ولتيعضوض ول ا  هل. 
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 .  ب ضكوب وامر  و ولارور مما ضذوي ولتظ   ميل قايوياش .3

 . و مت رروش   . وا ل  ب ضكوب ولمتظ     ماش 4

تامض  ولتظ   ة  يمايل ولاايوي  . وذوخ5
1
. 

 

 الرابع  الفر 

 إجراءات طلب الرجو  )الت(لم(  

عضنننوض )ولنننتظ  ( ةننن  ولياننناآ تنننت    لذنننرو وة آ نننخ ولرذنننو  عنننب ولانننرور ولتي     

 :ولتالض 

ضرةنننع آ نننخ ولرذنننو  )ولنننتظ  ( للنننى ولمنكمننن  ولتننن    نننمرة ولانننرور ع نننى  ب  -1

تت ننننمب الةننننن  وال ننننتمعا  ولهضاينننناة ولماننننررع ل ننننن  وال ننننتمعا   كا نننن  آالننننخ 

ولاننننرور ولتيعضننننوض و  ننننمل  و ك نننن  ولاننننرور ولمعتننننرض ع ضننننل   ولرذننننو  عننننب 

آ نننخ ولرذنننو  عنننب ولانننرور  وغضنننرن لته ضنننغ للنننى ولمنكنننو  ع ضنننل  و نننهخ وتنننارض  و

مب ولهضاياة
2
 . 

تتناننننر ولمنكمنننن  مننننب  ننننن  وال ننننتمعا  مننننب وليانضنننن  ولشننننك ض   ةننننإوو  ننننح  -2

يظرة ةضل مب موب وليظر لألمر ولوالة  ولمآعوب ةضل
3
. 

ولمنكمننن  ولم ت ننن  آ نننخ ولرذنننو  عنننب ولانننرور  ةإيهنننا تيظنننر ةننن   لوو قه نننة -3

   اس ولآ خ وتنك  هاليتضذ  ولت  تتو ل للضها هيا ش ع ى وآلت : 

                                                 
1
لكتروينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن  موقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع  م تشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارا ولاننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننايوي  وال 

https://m.facebook.com/mustafaabdmustafaa/posts/680987772320111?locale2=zh_
CN 

2
 .545  ولمور ولعرهض  ل يشر عماب    2   آ1987ول ورض  ةارس ول ورض    ول ولمناكماة ولناوقض   
نااةنننن   عمنننناب     مور ول1   آ2007ولهننننمورضب  منمننننم لهننننرو_ض  ولهننننمورضب  ولننننمعوى هننننضب ولعاننننل وولاننننايوب  3

 346 . 
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تأضضنننم ولانننرور ولتيعضنننوض ول نننامر  و_نننو ولانننرور ولمت نننو عينننم عنننم  ونهننناة ولآننناعب  - 

 لآعيل.

آننناعب لل نننا  ولانننرور ولتيعضنننوض ول نننامر  و_نننو ولانننرور ولمت نننو عينننم لنهننناة ول -خ

 لآعيل .

تعنننمضل ولانننرور ولتيعضنننوض ول نننامر  و_نننو ولانننرور ولمت نننو عينننم لنهننناة ولآننناعب  -ج

لهعض آعيل
1
.   

ضننننؤمض ةنننن  ولعمضننننم مننننب ولننننناالة للننننى مروذعنننن  مننننا ةيتضذنننن  ولننننتظ   لوو   يننننل      

وهالتنننال  ضنننت  ولرذنننو  عنننب منننا تننن    ض نننمر منننب  نكنننا  منننب قهنننل يعنننس ولاا ننن 

اةع  و نانننناةر لنننن  تكننننب معروةنننن  لننننمى وت نننناون مننننب لذننننرو وة يتضذنننن  لهننننمو  وقنننن

ولمنكمننن  عينننم ل نننمور نكمهنننا  و_نننون ولآرضاننن  تنننوةر عينننا  وتعاضنننم ول ذنننو  للنننى 

ولآعب هآرر   رى ة   نضاب كنضرع
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
موقنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع  م تشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننارا ولانننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننايوي  واللكترويننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن    1

https://m.facebook.com/mustafaabdmustafaa/posts/68098777232011
1?locale2=zh_CN 

    2016  2عهنننم ولنمضنننم  ولاا ننن  روةنننم عهنننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي   آ 2
 .31عمل ولمونمع لمووةر ولتيعضو ولشرع    .ووكر ة  ملضل لذرو وة ول 47-48 
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 المطلب الرابع  تطبيقات  من محاكم التنفيذ الشرعية.

_نننوو يمنننووج و نننتمعا  لآ نننخ ولرذنننو   عنننب ولانننرور ولتيعضنننوض )قنننرور قا ننن        

رور ولعنننامع وليظنننر ةضنننل  وقنننةننن  مو نننو  مشنننا_مع وو ت ننناة   ننن ار  لتيعضنننو( و

. و_ننننوو ولتآهضننننر ع ننننى ولمهننننن  واول ولمآ ننننخ ولمنكمنننن  رموش ع ننننى _ننننوو ولآ ننننخ

 ولنال   و_و ذووي رذو  قا   ولتيعضو ولشرع  عب قروروتل.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ...... /. تيعضو رق        ولشرعض  ولمنتر  ...ة ض   قا   تيعضو منكم  ...

 ....... .......المحامي  و كايها وكض ل ................ مب .......:المستدعي

 و كايها _وض  رق  )............(. .......مب  ...... ......: المستدعى ضدها

 ....(.............. ذوول رق  )....... هالارخ مب .........: عنوانه للتبليغ 

 ولرذننننننو  عننننننب ولاننننننرور ةنننننن  ولم ننننننع ولتيعضننننننوض   نننننناس : آ ننننننخالموضةةةةةةو 

)......./.........(. 

 نننناة   نننن ار ةنننن  _ننننوو يينننن  يعننننوة نكنننن  مشننننا_مع وو ت عننننرض لع ننننض تك    -1

 .ولم ع ولتيعضوض

ب ت نننن   ولمنكننننو  ع ضهننننا ......  تعننننار ةنننن  _ننننوو ولم ننننع ولتيعضننننوض ع ننننى تنننن  وال -2

لنننا كنننل ضنننو  ........ عوى ووولمنننوكورع ول ننن ار .............. مو نننو  _نننون ولنننم

ب ضعضنننم_  ولمنكنننو  لنننل ةننن  ولضنننو    نننهو  ول ننناع  ولناميننن   نننهانا ع نننى  منننب كنننل 

 . ولتال   هال ....... ول اع  ولنامي   هاناش 

منننننع م ننننن ن   ب والتعنننننار ولنننننوورم ةننننن  _نننننون ولنننننمعوى ولتيعضوضننننن  ضتعنننننارضل -3

 بلب ول ننن ضر ....... ضنننو_خ ل ممر ننن  و منننور ميهنننا  ول ننن ار ولع ننن ى ةننن  عنننمع 

ضنننا   مع ضعانننم ول ننن ضر ........ ضنننو  منننب وال نننتمرور هتيعضنننو ولنكننن  هال نننورع ولنننوور
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ا نننخ ل  ننن ار ب ولوقنننة ولمتعنننر ع ضنننل غضنننر مي ننن نننهو  وكنننولا ةولمرو ننن  ةننن  وا

 .و  و ا ة  ة ل ولشتا 

ب ولمنكنننننو  ع ضهنننننا ال ت ننننن   ولمنكنننننو  لنننننل ول ننننن ار ةننننن  ولموعنننننم ولمننننننمم ل -4

شنناا   ة وضوذننم مشنناكل هننضب ولمنكننو  لننل وضننمننا  وله  وتتركننل ضيتظننر وقتننا آننوضكش 

 .ولمنكو  ع ضها

والمن ولكهنننننار ها نننننتك   و  ض منننننب وب ضانننننو  _نننننو  ضاتنننننرل ولمنكنننننو  لنننننل ةننننن   -5

ا وولننا ع ننر كننل ضننو  ...... مننب كننل ول نن ضرضب ولمننوكورضب مننب ولمنكننو  ع ضهنن

 ننننهو  وولننننا لتناننننر ولم نننن ن   هو  ونتننننى ع ننننر ضننننو  ....... مننننب كننننل  نننن 

 .ولع  ى ل   ار

لننتمس منننب ة نننض تك  ولتكننر  هنننالرذو  عنننب ولاننرور هإعنننامع وليظنننر  : ةنننإيي   طلةةبال

ةننن  تنمضنننم موعنننم ضتيا نننخ منننع ولمنكنننو  لنننل وضنانننر ولم ننن ن  ولع ننن ى ل  ننن ار 

 وته ضغ ولمنكو  ع ضها هولا ن خ وا ول وولاايوب.

 مع ةاةر والنترو  وولتامضر...

                           ولم تمع                                     تنرضروش ة  ....................
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 2 نضع                                      ورق   هآ منكم  شرعض  / تيعضو ......

  ن ر اوم لمى  يا ولاا   ............هضو  تارض ل وة  ولمذ س ولشرع  ولمع

  لل ون رة هن ورن ولمنكو  ولمنام  ..............  ه عتل وكضكش عب ولمنكو

ع ضها ............ ولموكورع وت  والتعار هضب وكضل ولمنكو  لل وولمنكو  ع ضها هت ضضر 

يماب ولمشا_مع ووال ت اة  هنض  ض هح مب ول اع  ول اهع  مب م ا  ضو  ......... 

ضل ونتى ول اع  ول اهع  مب م ا  ضو  ........... مب كل   هو   وكولا  ب ضاو  وك

اب ولكعضل ة  _ون ولمعوى م اةر لل هإن ار  يم كعال  عملض  ذمضم  ولمنكو  

 ارج ولهكم  ها  اة  للى  ب ضاو  ولممعو ..........  و ............  هيا  ولمنكو  

لل ع ى لن ار ول  ار لوولم_  ولمنكو  لل و لرذاعه  للى وولمته  ولمنكو  ع ضها  

 و ضذاخ ولشرع  . وع ضل آ خ ولآرةاب لذرو  

هما  ن خ وا ول ولمنكم  تارر وعتمام ولا ولليو  ولآرةضب هما  ليما هل  يع      

 قر لقعال _وو ولمن ر  تنرضروش ة  ... /..../..... .وولاايوب وع ضل  

ولاا        ولكاتخ                        ولمنكو  ع ضها               ولمنكو  لل   
1
 

 

اا   رةضس ولتيعضو ة  ولآ خ ولمام  للى ولمنكم   عامع وليظر ة  قرور قرور ول -

ولتيعضوض   اس )...../ .......(  ومو وعل ت ضضر موعم ولمشا_مع  ولاا   ة  ولم ع

ووال ت اة  ل   ار  وقم ت  والتعار هضب ولآرةضب  ما  ولاا   ع ى ت ضضر موعم 

تمام _وو والتعار  ولقعال ولمن ر  ولمشا_مع ووال ت اة   وقم قررة ولمنكم  وع

وضكنظ _يا  ب والعتروض ل  ضكب ع ى قرور ولاا   ة  وا ل  ةمام  ولآعب مار 

  و_وو هارور ولاا   رةضس ولتيعضو غضر  يل ضرضم تناضر ولم  ن  ولع  ى  لألآعال

ولوض نار والتعار ول رضع هضب ولآرةضب  ما  قا   ولتيعضو  وهالتال  ةام وعتمم 

 تعار.اا   _وو والول

                                                 
  .2019  هتارض  1535ولارور ولتيعضوض ول امر عب منكم  ولتيعضو ولشرعض  ة  ول  ضل  رق  1
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 المطلب ا ول   التعريف بمأمور التنفيذ الشرعي.

 مأمور ) معرم ( وذمعل مأموروب ومآمضر. ل ة 

ر  ع ى. -1 ر  ع ى و م ر  ع ى و م  ر  و م   و   مععول مب  م 

 و مورع ولنكومض . لمورض  كرةضس ق   مب  ق ا  و_  رته  -2

و ولم ؤول و مورض لونمع  و مركيومأمور _ 
1
.   

 اصطالحاً  

_نننننو ولموظنننننع ولنننننوض ضوذنننننم للننننن  ذاينننننخ قا ننننن  ولتيعضنننننو  و_نننننو موظنننننع       

ةنننن   ) ولمولنننن  ( ل نننن آ  ولعامنننن ضمنننننل و ) ضعمننننل  ننننمب مووةننننر ولمولنننن ( عمننننوم 

لذرو وة ولتيعضو
2

  .  

مك نننننع همهاشنننننرع و ذنننننرو وة ولتننننن  ةمنننننأمور ولتيعضنننننو لووش: _نننننو ولموظنننننع ول      

ضات نننضها تيعضنننو ول نننيم ولتيعضنننوض  وتيعضنننو قنننروروة رةنننضس ولتيعضنننو و وومنننرن  ضعاوينننل 

ةننن  ولنننا ولعنننمم ولنننكي  منننب ولمنننوظعضب
3

  وضعنننم منننأمور ولتيعضنننو  _ننن  موظنننع لنننمى 

منننناك  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ومووةنننر ولتيعضنننو  لكننننرع واعمنننال ولتيعضوضننن  ولميوآننن  هنننل  

ع ضها وع ى ولموظعضب ولعام ضب معل ههوو ول  و  ولشروةل ولمهاشر
4
. 

ولعع ننننن   ذنننننرو وة ولتيعضنننننو لو  ب  ننننن آ  قا ننننن  ولتيعضننننننو و_نننننو ولمهاشنننننر      

تين ر ة  ل مور واوومر موب ولاضا  هااعمال
5
. 

وهآهضعننن  ولننننال ةنننإب منننأمور ولتيعضنننو لض نننة لنننل  نننكنض  ق ننناةض  وضين نننر      

و مورضنن  وتيظننض  ولم نناةل ولذيةضنن  ولتنن   ننضر واعمننال ع ننى عم ننل ةنن  و شننروع 

                                                 
  1عمنننر  م  نمنننم م تنننار عهنننم ولنمضنننم عمنننر  معذننن  ول  ننن  ولعرهضننن  ولمعا نننرع   ولياشنننر عنننال  ولكتنننخ  آ 1

 .119   1   ج2008 -_  1429
   مور ولنااةننن  1وم ولا ننناع    نننول ولتيعضنننو وةاننناش اننننم  ولتعنننمضكة لانننايوب ولتيعضنننو  آولا ننناع  مع نننح عنننو 2

. ولتكننننرورض  عنمنننناب ولتكننننرورض  ولننننوذضي ةنننن  شننننرل قننننايوب ولتيعضننننو رقنننن   39    2008 -_نننن 1429
. ولكضكينننن     ننننام  ولكضكينننن    نكننننا  ولتيعضننننو ةنننن  ولمننننووم ولمميضنننن  32   2020 1  آ 2005ل نننني   23

   .23/2005مب قايوب ولتيعضو ولع  آضي   1. ولمامع  38    2008  2آوولتذارض   
 ولعارع   مب قايوب ولتيعضو ولشرع  ولع  آضي  ووارمي   6ولمامع  3
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   4

 .67رمي    ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وا
    1974  مور وليه ننننن  ولعرهضننننن   ولانننننا_رع  1عمنننننر  منمنننننم عهنننننم ول نننننالر عمنننننر  مهنننننام  ولتيعضنننننو  آ 5

 69. 
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تتع ننر ه ننضر ولعمننل ةنن  منكمنن  ولتيعضننو  وضاننو  هعم ننل تنننة لمننرع قا نن  ولتيعضننو  

وولاروروة ولت  ض مر_ا ولاا   رةضس ولتيعضو  وضاو  هتيعضو واوومر
1
. 

 المطلب الثاني  صالحيات مأمور التنفيذ الشرعي .

ولتيعضننننو ولشننننرعض   ع لننننمى مننننناك وهمننننا  ب مننننأمور ولتيعضننننو _ننننو  _نننن  موظنننن     

 عضوضنننن  ولمياآنننن  هننننللكنننننرع واعمننننال ولتي    هعننننم قا نننن  ولتيعضننننوومووةننننر ولتيعضننننو

وتيظننننض  ولم نننناةل ولتنننن  تتع ننننر ه ننننضر   هإشننننروةل ع ننننى  ننننضر واعمننننال و مورضنننن 

ر ولتيعضننننو تنننننة لمننننرع قا نننن  ولتيعضننننو  و ض نننناش لشننننروةل ع ننننى ةننننولعمننننل ةنننن  موو

( ةانننرع 6  نننو   وةاننناش لمنننا ذنننا  ةننن  ولمنننامع )ولمنننوظعضب وولعنننام ضب معنننل ههنننوو ول

اننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  ولع  ننننآضي  )ضتننننولى ولمننننأمور مهاشننننرع ولاننننرور ه) ( مننننب 

و ذنننرو وة ولتننن  ضات نننضها تيعضنننو ول نننيم ولتيعضنننوض  وتيعضنننو قنننروروة رةنننضس ولتيعضنننو 

و وومنننرن عنننب آرضنننر ولذهننناة ولم ت ننن   وضعاوينننل ةننن  ولنننا ولعنننمم ولنننكي  منننب 

 ضب(.ولكته  وولمن ر

مال ومها  مأمور ولتيعضو ما ضأت ةإب مب  _   ع 
2
:   

و ننننتك  آ ننننخ ولتيعضننننو ولماننننم  مننننب ولمنكننننو  لننننل للننننى موةننننرع ولتيعضننننو مشننننعوعاش  -1

هال نننيم ولتيعضنننوض  وت نننذض ل ةننن   نننذل وا ننناس  ونعظنننل منننع ول نننيم ولتيعضنننوض ةننن  

  م نننع  نننا  ولعآننناؤن رقمننناش مت   نننكش وةنننر تنننارض  تامضمنننل هعنننم و نننتضعا  ولر نننو

 ولاايويض .

لر نننال ل آنننار هالنننمةع للنننى ولمنننمضب قهنننل ولمهاشنننرع هنننإذرو وة ولتيعضنننو  وةننن   -2

نالنن  وةنناع ولمننمضب ضذننرض ولته ضننغ لوو ننع  ولضننم ع ننى ولتركنن  مننب ولورننن    و مننب 

 ضاو  ماامه . 

                                                 
. عهننننم ولنمضننننم  ولننننوذضي ةنننن   39ولا نننناع    ننننول ولتيعضننننو وةانننناش انننننم  ولتعننننمضكة لاننننايوب ولتيعضننننو    1

وم ولمميضننننن  وولتذارضننننن    . ولكضكيننننن    نكنننننا  ولتيعضنننننو ةننننن  ولمنننننو34شنننننرل قنننننايوب ولتيعضنننننو ولع  نننننآضي     
 .32    2005ل ي   23. ولتكرورض  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو رق   39 

هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   2
ةاننننناش اننننننم  . ولا ننننناع    نننننول ولتيعضنننننو و72-67ومووةنننننر ولتيعضنننننو ةننننن  وليظنننننا  ولا ننننناة  وارميننننن    

. 34. عهنننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي      39ولتعنننمضكة لانننايوب ولتيعضنننو   
. ولتكنننرورض  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب  40ولكضكيننن    نكنننا  ولتيعضنننو ةننن  ولمنننووم ولمميضننن  وولتذارضننن     

 .33   2005ل ي   23ولتيعضو رق  
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تيظننننض  من ننننر هكاةنننن  و ذننننرو وة ولكيمنننن  ولتنننن  ضات ننننضها تيعضننننو ول ننننيموة   -3

من نننر ولونننناةر ولتننن   ننن مة لنننل هعنننم  ب ض نننمها للنننى ولتيعضوضننن   و ب ضنننوكر ةننن  ول

م نننع ولمعام ننن  ولتيعضوضننن . وتنننموضب ذمضنننع و ذنننرو وة ولتننن  و نننتمعا_ا ولتيعضنننو منننب 

نضنننننن  لر ننننننال و  آننننننار ولتيعضننننننوض  وقننننننروروة ولنننننننهس وولنذنننننني ول ننننننامرع 

 ومعامكة ولاهض وول رع... وغضر_ا.

ولمتع انننن   و ننننع  مننننوول ولمننننمضب تنننننة ولنذنننني  ووت نننناو ذمضننننع و ذننننرو وة -4

هولا   وو  كاب ولنذي ع ى  موول ولممضب لمى ولممضب يع ل    لمى ول ضر
1
. 

لعنننموم وامنننوول ولتننن   نننهر ولنذننني ع ضهنننا ل هضنننع  وولاضنننا  ع نننى لذنننرو وة ولهضنننع  -5

نتننننى واليتهننننا  ميننننل  وولهضننننع ولعننننورض هيننننا  ع ننننى  مننننر قا نننن  ولتيعضننننو لألمننننوول 

 ها ال تتيا خ مع قضمتها. رضع  ولت ع  و ولت  تكوب ك ع  ولنعاظ ع ض

 و شروع ع ى ولموظعضب ولعام ضب ة  موةرع ولتيعضو. -6

 

مننننأمور ولتيعضننننو  هننننالرغ  مننننب  ب قننننايوب هواعمننننال ولميوآنننن  _ننننون _نننن   _نننن       

ولتيعضننننو ولشننننرع  لنننن  ضنننني  ع ننننى ذمضننننع _ننننون واعمننننال  لال  يهننننا  عمننننال ومهننننا  

لمميضننن   اب قنننايوب ولتيعضنننو مانننررع لمنننأمور ولتيعضنننو ةننن  منننناك  ولتيعضنننو ولشنننرعض  وو

_ننوو ولاننرور ةنن  غضننر ولننناالة ولمي ننو  ع ضهننا ةنن   :)ولشننرع  ينن  ع ننى  يننل

  ولمعمننننول هننننل  2005( ل نننني  23رقنننن  ) تآهننننر  نكننننا  قننننايوب ولتيعضننننو  اننننايوبه

 نننننكنضاة رةنننننضس ولتيعضنننننو   ولهنننننون ول اضننننن  ضمنننننارس رةنننننضس ولتيعضنننننو ولشنننننرع 

 نننننو  ع ضهنننننا ةننننن  ولنننننا منننننأمور  نننننكنضاة منننننأمور ولتيعضنننننو ولميولوضمنننننارس 

(ولاايوب
2
. 

    

 

  
                                                 

نذنننين منننوم  عينننم غضنننرن   و ضكنننوب ولميعنننو  نننمن موةنننب لشننن   ومننننال ولنننا:  ب ضكنننوب ولمنننال ولمنننأمور ه1
 د ر ةضت  ولتيعضو ع ى ولمال عيمن. 

( منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ولع  نننآضي   ووارميننن . وقا ننن  ولتيعضنننو _ينننا _نننو قا ننن  ولتيعضنننو 18ولمنننامع )2
 وليظام  ومأمور ولتيعضو _و مأمور ولتيعضو وليظام .
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مةةةأمور  إجةةةراءات المطلةةةب الثالةةةم  ضةةةوابط رجةةةو  قاضةةةي التنفيةةةذ الشةةةرعي عةةةن

 .التنفيذ الشرعي

عضننو(  وكننولا ض ننح ةكمننا  يننل ضذننوي ولرذننو  عننب قننرور ولاا نن  )رةننضس ولتي     

ولاننننرور ( مننننب 8ولذننننرو وة مننننأمور ولتيعضننننو ةاننننم ي ننننة ولمننننامع ) ولرذننننو  عننننب

و ولشننننرع    ب لننننرةضس ولتيعضننننو ولرذننننو  عننننب  ض لذننننرو  قننننا  هننننل اننننايوب ولتيعضننننه

ر  و هينننا ش ع نننى آ نننخ ولمت نننر  )ولاا ننن ( منننأمور ولتيعضنننو  نننوو ش منننب ت انننا  يع نننل

ع ى  ب ضكوب _وو ولارور م ههاش 
1
. 

ولتيعضنننو _ننن   وكنننولا ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو ولمنننمي   ةنننإب ولنننوضب ضاومنننوب هنننإذرو وة    

يعضنننننو  و_ننننن  موظعنننننوب عمومضنننننوب م يمنننننوب موةنننننرع ولت ومنننننأمور ولتيعضنننننو وموظعننننن

هإذروةنننل وةنننر واو نننا  ولمانننررع هالانننايوب متنننى آ نننخ منننيه  ولنننا  ةنننإوو ومتينننع 

ولموظننننع موب نذنننن  قايويضنننن  تهننننرر ولننننا  كنننناب م ننننؤوالش عننننب ومتياعننننل وذنننناي 

لآالنننخ ولتيعضنننو  ب ضرةنننع  منننرن للنننى قا ننن  ولتيعضنننو ولنننوض ضتنننولى ليولننن  _نننون ولعاهننن  

مننأمور ولتيعضننو ع ننى ولاضننا   ذهننارموةننرع ولتيعضننو    همننا لننل مننب لشننروع لمورض ع ننى

هنننل
2
( منننب قنننايوب ولتيعضننننو: ) لوو ومتينننع ولانننناة  2و_نننوو مننننا ي نننة ع ضنننل ولمننننامع )  

هالتيعضنننو عنننب ولاضنننا  هنننأض لذنننرو  منننب لذنننرو وة ولتيعضنننو كننناب ل نننانخ ولشنننأب  ب 

ضرةع وامر هآ خ للى قا   ولتيعضو (
3
. 

 وة وقنننروروة منننأمور ولتيعضنننو  ب وضشنننترآ ةننن  رذنننو  ولاا ننن  عنننب لذنننرو     

ضكنننوب قنننرور ولاا ننن  م نننههاش 
4

   ض  ب ضع نننح ولاا ننن  عنننب وا نننهاخ ولتننن  ض نننتيم 

للضهنننا ولانننرور  وولنننا ل نننماب مهنننم  ولشنننعاةض  وولرقاهننن  ع نننى قنننروروة ولاا ننن  منننب 

 قهل ول  آ  واع ى ميل.

 

  

                                                 
 . 2016ل ي   17تيعضو ولشرع  ( مب ولارور هاايوب ول8ولمامع ) 1
.  هنننو يضيننن   منننؤيس  هنننو يضيننن    كضعضننن  38ولكضكيننن    نكنننا  ولتيعضنننو ةننن  ولمنننووم ولمميضننن  وولتذارضننن      2

 تيعضو ولاروروة ول امرع عب قا   ولتيعضو وو شكالضاة ولت  تووذل ولااة  هالتيعضو  كل ولتيعضو . 
 .  2005ل ي   23( مب قايوب ولتيعضو ولع  آضي  2ولمامع ) 3
 .2016ل ي   17( مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع  8ولمامع ) 4
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 يأتي   إجراءات مأمور التنفيذ ماعلى  عترا الا ن أمثلة وصوروم

تنننروض هاالمعننننا   ب مننننأمور ولتيعضننننو  نيننننا  لذننننرو وة ولنذنننني ع ننننى  مننننوول والع -

ولميعنننو  نننمن  قنننم رةنننض نذننني هعنننض وامنننوول هنذننن   يهنننا غضنننر قاه ننن  ل تيعضنننو 

 ع ضها ة  نضب  يها غضر ولا.

هننننر  ت ننن ض   ننن اروالعتنننروض هاالمعنننا   ب منننأمور ولتيعضنننو  نينننا  تيعضنننو نكننن   -

 هكا  واآعال.هنذ   عب ولتيعضو عولميعو  من  كوب مأمور ولتيعضو قم ومتي

لوو  هنننرية وليوذننن   نينننا  لذنننرو وة ولنذننني عانننم يووذهنننا وكننناب ولمهنننر ولماضنننم  -

هننننل  شننننضا  ذهايضنننن  قننننا  مننننأمور ولتيعضننننو هننننالنذي ع ضهننننا  ةنننن  منننننل _ننننون ولنالنننن  

ض نننتآضع منننأمور ولتيعضنننو  ب ال ضنذننني ع نننى _نننون وامنننوول  ولوو وقنننع ولنذننني ع ضهنننا 

ةننننضس ولتيعضننننو هالوننننناةر ولتنننن  تم كهننننا ض ننننتآضع قا نننن  وتننننم  ة وليوذنننن   مننننا  ر

ولتيعضنننو  ب ضانننرر رةنننع ولنذننني عنننب _نننون وامنننوول وت ننن ضمها ل يوذننن  ع نننى وعتهنننار 

 ب نذي_ا كاب   ك لذرو ش تيعضوضاش غضر  نضح
1
  . 

لوو ر ى مننننأمور ولتيعضننننو منننننكش وقننننع ولتيعضننننو  و عننننم  وال ننننتمرور ةضننننل موب  ب  -

قايويننناش  ةنننإب منننب ننننر ولنننموةب آالنننخ ولتيعضنننو  ب  ضكنننوب لنننولا منننا ضهنننررن  و ض نننيمن

ضعننننرض _ننننوو وامننننر ع ننننى قا نننن  ولتيعضننننو  ولننننوض ضاننننو  هننننمورن هإ ننننمور ولاننننرور 

ولميا نننخ ةننن  _نننون ولنالننن   وولنننوض منننب ولممكنننب  ب ضكنننوب وال نننتمرور ةننن  ولتيعضنننو 

ر ولتيعضو لضس لل  يم ة  ولاايوبما مو  وقع ولتيعضو ولوض ورتآن مأمو
2
.   

 

 

 

 

 

 
                                                 

مي ننننننننننور    الننننننننننم ذمننننننننننال  موةننننننننننرع ولتيعضننننننننننو وو شننننننننننكال ولتيعضننننننننننوض  موقننننننننننع ع ننننننننننى وليننننننننننة   1
https://www.facebook.com/1405667073063579/posts/1871528596477

422/ 
 .38تذارض     ولكضكي    نكا  ولتيعضو ة  ولمووم ولمميض  وول 2
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 يقات من محاكم التنفيذ الشرعية .الرابع  تطب المطلب

  منننأمور ولتيعضنننو ةننن  منكمننن لذنننرو يمنننووج لرذنننو  قا ننن  ولتيعضنننو عنننب _نننوو      

مهننننن  ولننننناي )رذو  و_ننننو مننننا ذننننا  ةنننن  ول  ولتيعضننننو ولشننننرعض  مننننب ت اننننا  يع ننننل

 مأمور ولتيعضو(.  ولاا    عب لذرو 

قنننم  آ هننناش   اينننل ع ضنننلر ولمنكنننو  هننننةانننم   نننمر منننأمور ولتيعضنننو  منننر ننننهس      

   .لتأ ضر ولمةع  ول  ضام  عرض ت وض  ذمضم

 مأمور التنفيذ ) إجراء( قرار

 

                1 نضع                           ..........يعضو هآ منكم  شرعض  / ت ورق 

هضنننننننننننو  تارض نننننننننننل وةننننننننننن  ولمذ نننننننننننس ولشنننننننننننرع  ولمعانننننننننننوم لنننننننننننمض  ينننننننننننا 

عضننننننو ولشننننننرع   ن ننننننر ولمنننننننام  .............  .......................مننننننأمور ولتي

وكضنننل ولمنكنننو  لهنننا ون نننر هن نننورن ولرذنننل ولنا نننر ول نننضم .................. 

وولننننم ولمنكننننو  ع ضننننل  وقننننال وكضننننل ولمنكننننو  لهننننا:  آ ننننخ مةننننع كامننننل ولمه ننننغ 

يننل لنن  ضتاننم  ل.. ولمنكننو  ع ضننل ن ننخ وا ننول نضنن  ولمنكننو  هننل ع ننى ..........

وقنننال ولرذنننل ولنا نننر:  ييننن  ال   نننتآضع ول نننموم وولنننمةع  هعنننرض ت نننوض  قنننايوي  

 ينننا وال وهيننن  ولمنكنننو  ع ضنننل لال هموذنننخ عنننرض ولت نننوض  ولمانننم  منننب قه نننل ةننن  

 ننننر ال  يننننا وال وهينننن  ةنننن  ذ  نننن  ..../..../..... . وال ضوذننننم عيننننمض  ض عننننرض د

 . _وو ولم ع

ض لننن  ضتانننم  هعنننراينننل   ولمنكمننن  تانننرر و نننمور  منننر ننننهس هننننر ولمنكنننو  ع ضنننل

 .قايوي  ن خ وا ول

 تنرضروش ...../...../..... .

 

 مأمور ولتيعضو                  ولرذل ولنا ر                 ولمنكو  لها     
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مأمور التنفيذ من تلقاء  )إجراء(رارقرار القاضي رئيس التنفيذ بالرجو  عن ق 

 .نفسه

 2 نضا                           .........ورق   هآ منكم  شرعض  / تيعضو 

ةنننننننن  ولضننننننننو  ولمعنننننننننضب وةنننننننن  ولمذ ننننننننس ولشنننننننننرع  ولمعاننننننننوم لننننننننمض  ينننننننننا 

ع  وهموذننننخ  نكننننا  ولمننننامع ول ام نننن  ....................... قا نننن  ولتيعضننننو ولشننننر

لعاننننرع ولنايضنننن  مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع   قننننرر ةننننتح _ننننون ولذ  نننن  وهموذننننخ و

) لننرةضس ع ننى  يننل ولتنن  تنني   نكننا  ولمننامع ولنامينن  مننب قننايوب ولتيعضننو ولشننرع  و

ولتيعضنننو منننب ت انننا  يع نننل  و هينننا  ع نننى آ نننخ ولمت نننرر ولرذنننو  عنننب  ض لذنننرو  

قننننا  هننننل مننننأمور ولتيعضننننو ع ننننى  ب ضكننننوب ولاننننرور م ننننههاش ( وع ضننننل وهعننننم ولتننننمقضر 

وه ننهخ تنمضننم  كنننر مننب موعننم ل ذ  نناة وعننرض مننا آ هننل ولمنكننو  ع ضننل ع ننى 

  و وكض هنننننا ذ  ننننن  ..../.../....    ولمنكنننننو  لهنننننا وعنننننم  ن نننننور ولمنكنننننو  لهنننننا

ولوذننوم م ننا   لنننل ولمو ننو  هننضب ولآنننرةضب  يهننا  _ننوو ولم ننع م ننالن ش هنننمةع 

مه نننغ مننننمم  و تا نننضآ ولمهنننالغ موب ولرهنننع
1
 و تنننأ ضر مةنننع ولرهنننع وكننناب _يننناا   

   ل ة  و ذرو وة ولتيعضوض  ولعم  و ونها هنض :

غ ولمنكنننننو  ع ضنننننل ةضنننننل ه نننننتننننن  آنننننرل ولنكننننن  ل تيعضنننننو ةننننن  .../.../....    ت -1

  وآ نننخ تنننأ ضر مةنننع ولرهنننع للنننى شنننهر ..../.... وتا نننضآ هننناق  ولمه نننغ .../.../... 

ع نننى ..... ق نننآاش  وقنننررة ولمنكمننن  تنمضنننم موعنننم ل ذ  ننن  ..../..../....  وه نننغ 

منننناوالة  موعنننم _نننون ولذ  ننن  وكننناب _يننناا ون نننرولمنكنننو  لهنننا ووكض هنننا ولننن  ض

 ن ش هكضعض  وآرضا  ولمةع .لنل ولمو و  هع   ولمنكم  م ال

قنننننمف  وكضنننننل ولمنكنننننو  لهنننننا  منننننر ننننننهس ةننننن  تنننننارض  ..../.../....   وقامنننننة  -2

ب ولمنكننننو  لهننننا قننننممة  مننننر ولنننننهس للمنكمنننن  هتنمضننننم موعننننم ل آننننرةضب نضنننن  و

موب واللتعننننناة لآ نننننخ ولمنكنننننو  ع ضنننننل تنننننأ ضر ولرهنننننع وتمنننننة ولذ  ننننن  هالععنننننل  

_ينننا قنننا  منننأمور ولتيعضنننو هإ نننمور ون نننر وولنننم ولمنكنننو  ع ضنننل ولننن  ضنننت  والتعنننار  و

 منننر ننننهس مهاشنننرع ل منكنننو  ع ضنننل  )و_ينننا قنننررة ولمنكمننن  ولرذنننو  عنننب قنننرور 

                                                 
  . 2016ل ي   17مب قرور هاايوب رق   1ولعارع  13وتنمضم مةع ولرهع ن خ ولمامع  1
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منننأمور ولتيعضنننو  نضننن  كننناب ع ضنننل لمهالنننل منننمع   نننهو  لنننمةع ولمهنننالغ كاةننن   و تانننمض  

ه نننهخ منننا وكنننر  عنننكن منننب   نننل ةننن  و ذنننرو وة   عنننرض ت نننوض  مووةنننر ل انننايوب

 مب قهل ولمنكم (. 

قننرر ولرذننو  عننب قننرور مننأمور ولتيعضننو ولمهننال ولمنكننو  ع ضننل ك ننل     ولننولا      

مننننمع   ننننهو  لننننمةع ولمه ننننغ ولم ننننتنر كننننامكش  و تاننننمض  عننننرض ت ننننوض  مووةننننر 

ل انننايوب  وةننن  ننننال ويتهنننا  ولمنننمع ضنننت  لذنننرو  ولمات نننى ولانننايوي  هنانننل وته ض نننل 

 .تنرضروش ة  ...../..../.....   ولا ن خ وا ول ةه  ع ياش 

 

ولاا                    ولكاتخ                                     
1
 

 

 نننهآ منننب موةنننرع ولتيعضنننو ضانننرر ةضنننل قا ننن  ولتيعضنننو  ةنن  ولتآهضنننر ول ننناهر و_نننو     

ولرذننننو  عننننب لذننننرو  مننننأمور ولتيعضننننو ولشننننرع   نضنننن  كنننناب مننننأمور ولتيعضننننو قننننم 

   ننننمر  مننننر نننننهس هنننننر ولمنكننننو  ع ضننننل  نضنننن  و ننننتيم قا نننن  ولتيعضننننو ل مننننامع

ول ام ننن  ولعانننرع ولنايضننن  وولمنننامع ولناميننن  منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  ةننن  قنننرورن  

مننع ت ننهضخ ولاننرور ن ننخ ينن  ولمننامع  وقننم مننر معيننا  ب مننأمور ولتيعضننو لننضس لننل 

 ض  ننننع  ق نننناةض  وليمننننا _ننننو ولموظننننع وا_نننن  هعننننم قا نننن  ولتيعضننننو ةنننن  موةننننرع 

 وومنننرن  و ض قنننرور ولتيعضنننو  و_نننو ضعمنننل تننننة لمنننرع قا ننن  ولتيعضنننو وضانننو  هتيعضنننو 

ضذنننخ  ب ضانننرن قا ننن  ولتيعضنننو ولال ةنننك وعتهنننار   و لذنننرور ضت نننون منننأمور ولتيعضنننو

   لل.

و_ينننا قنننا  ولاا ننن  رةنننضس ولتيعضنننو هإل نننا  لذنننرو  منننأمور ولتيعضنننو  لم العتنننل ولانننايوب 

 ولمتهع ة  ولمناك  ولشرعض .

     

 

 

 

                                                 
  .2019هتارض   1628ولارور ولتيعضوض ول امر عب منكم  ولتيعضو ولشرعض  ة  ول  ضل رق    1
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 الفصل الثاني

 نافالطعن في القرار التنفيذ  بطريق االستئ

 

    فيه ستة مباحمو

 تعرضع وال تةياع و _مضتل. المبحم ا ول 

 ولتأ ضل ولشرع  وولاايوي  ل آعب هآرضر وال تةياع. المبحم الثاني 

 .ممع وال تةياع وشروآل و اوآ ولنر ة  وال تةياعالمبحم الثالم  

 دنار وال تةياع ع ى ولم ع ولتيعضوض.المبحم الرابع  

 وة ولتيعضوض  ولت  ضذوي و تةياةها.ولارور المبحم الخامس 

تآهضاننناة منننب منننناك  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ع نننى ولآعنننب هآرضنننر المبحةةةم السةةةادس  

 وال تةياع ة  ولارور ولتيعضوض.
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 المبحم ا ول   تعريف االستئناف وأهميته.

ضعنننم مهنننم  ولتاا ننن  ع نننى مرذتنننضب منننب ولمهنننام  وا ا نننض  ولتننن  تنكننن  وليظنننا       

   وضهنننمع _نننوو ولمهنننم  للنننى ل نننكل منننا قنننم ضانننع منننب   آنننا   نننرولمعا ولا ننناة 

 نيننا  يظننر ولا ننض   مننا  منكمنن   ول مرذنن   وولننا هآننرل ولا ننض  ع ننى منكمنن  

  ولنايضنننن   و  ع ننننى مننننب ولمنكمنننن  ولتنننن    ننننمرة ولنكنننن  وت ننننمى منكمنننن  ولمرذنننن

 منكم  وال تةياع
1
. 

 ويمكن تعريف االستئناف ل ًة 

ذعنننننة ولنننننى  ولنننننل: رةا نننننتأيعة  كنننننوو هأينننننل ولرذنننننو  ولنننننى  ول ولشننننن       
2
  

أيع ولعمل: عام للضل هعم وياآا وو ت
3
. 

ف بتعريفات كثيرة متقاربة من ا   اصطالحاً  أما االستئناف    فقد ُعرِّ

نكننن   نننامر لنننى منكمننن  ولمرذننن  ولنايضننن   ها نننم تعنننمضل  و لل نننا  لآعنننب ضانننم   -1

مب مناك  ولمرذ  واولى
4
. 

  وانكنننا  ول نننامرع منننب منننناك  ولمرذننن  آرضنننر منننب آنننرر ولآعنننب ولعامضننن  ةننن -2

ايض  ههمع تعمضل ولنك   و لل اةلواولى للى مناك  ولمرذ  ولن
5
. 

آرضنننر ولآعنننب ولعنننا  ةننن   نكنننا  منننناك  ولمرذننن  واولنننى هآنننرل ولنننمعوى منننب  -3

)مناك  وال تةياع( ه رض مروذعتهاذمضم  ما  مناك   ع ى 
6
. 

 

 

 

                                                 
مننناروة ولعرهضننن  ولنمضنننمض  ع ننن  ولنمضنننمض  ولا نننا  وولتاا ننن  و ةاننناش لانننايوب و ذنننرو وة ولمميضننن  لمولننن  وال 1

 .  341    2002  مآاهع ولعذضرع ولوآيض  2ولمتنمع  ج
   تناضنننر عهنننم ول نننك  _ننناروب  1990وهنننب ةنننارس  ونمنننم هنننب ةنننارس هنننب يكرضنننا  معذننن  ماننناضضس ول  ننن    2

 . 179ولمور وال كمض   هضروة   
 .74   شرك  ولمآهوعاة ليشر  هضروة   1992ولهاشا  منمم ولهاشا  معذ  ولكاة    3
   مور قيننننمضل  2003  1ولم ننننرض  منمننننم ولضننننم _اشنننن   شننننرل قننننايوب و ننننول ولمناكمنننناة ولمميضنننن   آ 4

 .335عماب   
   2003ول ننناوض   نمنننم ول نننضم  ولو نننضآ ةننن  شنننرل قنننايوب ولمروةعننناة ةننن  ولمنننووم ولمميضننن  و ولتذارضننن    5

 803. 
 .60عضم  لضهاخ عضم  منا روة ة  لذرو وة ولتاا   و ولتيعضو    6
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_نننو آرضنننر آعنننب عنننامض -4
1
منكمننن  ولمرذننن  واولنننى  ةننن  ولنكننن  ول نننامر منننب 

للننى لل ننا  _ننوو ولنكنن   هآننرل ولننمعوى مننب ذمضننم  مننا  منكمنن   ع ننى ميهننا تو ننكش 

   و تنهضتل و تعمض ل
2
. 

ةالتعرضعنننناة _يننننا تشننننمل وال ننننتةياع ولشننننرع  ووليظننننام    مننننا مننننب نضنننن       

ولعنننرور ةهيننناا ةنننرر   ا ننن  و_نننو منننمع وال نننتةياع  ةهننن  ت ت نننع ةننن  وال نننتةياع 

 ليظام .ولشرع  عيها ة  و

ول نننامر منننب  ضعننناة ضتهنننضب لينننا  ب وال نننتةياع _نننو رةنننع ولنكننن ومنننب _نننون ولتعر     

ولمنكمننن  والهتموةضننن   و_ننن  منكمننن  ولمرذننن  واولنننى  للنننى منكمننن  وال نننتةياع ولتننن  

 ةننننإوو ة نننن ة ةضننننل _ننننونههننننمع لل اةننننل  و تعمض ننننل  _نننن  منكمنننن  ولمرذنننن  ولنايضنننن   

ولمنكم  هنك   ار ولنك  يهاةضاش 
3
. 

عتنننروض ول  ننن  ع نننى نكننن   نننامر منننب منكمننن  وهتموةضننن   ل اةنننل  و هنننو وة     

تعمض ننننل  لوو نهننننة مننننا ضوذننننخ ولننننا  ةهننننو قنننناة  ع ننننى لعآننننا  ولمذننننال ل   نننن  

مروذعننن  منكمننن    نننرى  ع نننى منننب هولمت نننرر منننب ولنكننن    و غضنننر ولماتينننع هنننل  

ت ننا ولتنن    ننمرة ولننا ولنكنن   هنضنن  تكننوب ولمنكمنن  ولنايضنن  لهننا رذننناب ع ننى 

ع ولن نننول ع نننى نكننن   كننننر عمولننن ههنننم واولنننى 
4
( 135نضننن  ي نننة ولمنننامع )  

( منننب قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولشنننرعض  ع نننى  ب  لمنكمننن  وال نننتةياع 135)

ا  ول امرع مب ولمناك  ولشرعض   ولشرعض   كنض  ولع ل ة  وانك
5
.   

                                                 
ر ولآعنننب ولعامضننن  _ننن  ولمعار ننن  ووال نننتةياع  وولآنننرر غضنننر ولعامضننن  ل آعنننب _ننن  ولتمننناس لعنننامع و آنننر 1

وليظنننر وولآعنننب هنننالياض ووعتنننروض ول ضنننر ول نننارج عنننب ول  نننوم   و  نننهاخ _نننوو ولتا نننض   ب آنننرر ولآعنننب 
ى ولعامضنن  لنن  ضن ننر ولاننايوب   ننهاهها ولنن  ضنننمم ناالتهننا  ةالآنناعب ةنن  نكنن  هآرضننر عننامض لننل  ب ضهيضننل ع نن

مننا ضشننا  مننب وا ننهاخ وولعضننوخ  ننوو  ترذننع للننى عضننخ ةنن  و ذننرو وة    ةنن  عننم  ةهنن  قووعننم ولاننايوب  و 
عنننم  ةهننن  ولمنكمننن  ل وقننناةع وتانننمضر_ا وتن نننضل وليتننناةج ميهنننا  ةننن  ننننضب  ب آنننرر ولآعنننب غضنننر ولعامضننن  ةانننم 

وخ ولتننن  يننن  ن نننر وو نننع ولانننايوب   نننهاهها وننننمم مذاالتهنننا ةنننك ضاهنننل ولآعنننب ةضهنننا لال لعضنننخ منننب ولعضننن
 ع ضها ولاايوب.

   1976م ننننآعى  منمننننوم  م ننننآعى  شننننرل قننننايوب و ذننننرو وة ولذياةضنننن   مآهعنننن  ذامعنننن  ولاننننا_رع   2
   2005.ووكنننرن ع ننن  ن نننب ولشنننرة   ننننر ولآعنننب هاال نننتةياع ةننن  وانكنننا  ولا ننناةض   548   11آ
 6. 

 6ولشرة   نر ولآعب هاال تةياع ة  والنكا  ولا اةض    3
.  هننننو عننننامر  _النننن  آالننننخ منمننننوم  آننننرر ولآعننننب هاانكننننا  536ول مناكمنننناة   ول ننننورض    نننن 4

_ننن   1435ولا ننناةض  وةنننر قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولشنننرعض  والرميننن   مذ ننن  ولا ننناةض   ولعنننمم ولتا نننع. 
 107. 

  .1959( ل ي  31( مب قايوب   ول ولمناكماة ولشرعض  رق  )135ولمامع ) 5
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 أهمية الطعن بطريق االستئناف 

 :ب ينننننانضتضبمننننن انننننرور ولتيعضنننننوضهآرضنننننر و نننننتةياع ول تكمنننننب  _مضننننن  ولآعنننننب      

 و وليا ننناب    منننب ول آنننأ انننرور ولتيعضنننوضن عكذننناش لمنننا ضعتنننرض ولهاعتهنننار ا ولةةةى

  وول آنننأ وول نننووخ _منننا منننب رتننناج عمنننل ولاا ننن   وولاا ننن  منننب ولهشنننةنننالنك  ي

 و ةنننن     و تع ننننضرن   ننننعاة ولهشننننر  ةاننننم ض آننننق ولاا نننن  ةنننن  تآهضننننر ولاننننايوب

  كنناب مننب دنننار قايويضنن   عضننوضاننرور ولتيظننروش لمننا ضترتننخ ع ننى ولوي  تاننمضر ولوقنناةع

ا  وولعضنننوخ  و ينننل منننب وا آننن انننرورب و نننض   تتنننضح ولتأكنننم منننب   نننو ولال هنننم مننن

و و نننع    ونضننن  لب ق ننناع ولمرذننن  ولنايضننن  _ننن   كننننر عنننمموش شنننر  نننمر وةنننر ول

ق اع ولمرذ  واولى قروروة لعامع وليظر ة  هرعش  مما ض ا_  ة  
1
. 

عع  ولذهنننوم ولتننن  ضهنننولها ق ننناع ولمرذننن  ةنننتكمب ةننن  م نننا الثانيةةةة منننا وليانضننن       

واولننننى لتعننننامض ولوقننننو  ةنننن  ول آننننأ ةنننن  ولنكنننن  ولا نننناة   لع مهنننن   ب ولمنكننننو  

لعب يع  اع ولنك  ول امر هنال لرةع ول ررع ضل ض تآضع و تةي
2
. 

وضمكنننب  ب ضت نننح لينننا  _مضننن  و نننع قضنننوم و نننووهآ لهنننوو ولننننر )وال نننتةياع(      

ل ميهنننا قضننم  و  ننناهآ  ننناآ ولنننا ولننننر وومتينننع لهننا  نننع  و لنننيو   هنضننن  لوو و تننن

و نننت مومل  و_نننوو ضعيننن   ب ننننر ولآعنننب هاال نننتةياع ةننن  ولانننروروة ولتيعضوضننن  _نننو 

ننننر ناهنننة ةننن    ننن ل  مننننموم ةننن  منننمون  ةأمنننا نهوتنننل ةألينننل ولآرضنننر ولميا نننخ 

لتياضنننن  وانكننننا  ممننننا قننننم ضشننننوهها مننننب عضننننوخ ال ض ننننح ول ننننكوة ع ضهننننا  و مننننا 

 مومل ع نننننى يننننننو ضنننننؤمض للنننننى ة نننننام ذمضنننننم ةننننن  منمومضننننن  منننننمون ة مينننننع و نننننت

و ذنننرو وة  وللنننى عنننم  تينننا_  ول  نننوماة وعنننم  و نننتارور وانكنننا  ولا ننناةض  

هشأيها
3

  . 

                                                 
 ولاايويضننن  )آنننرر ولآعنننب ةننن  وانكنننا  ولمميضننن  وولتذارضننن ( موقنننع ينننة ولمو نننوع   –ولمو نننوع  ولعرهضننن   1

ency.com.sy/law/detail/164934-http://arab. 
 هنننننو عنننننامر  آنننننرر ولآعنننننب هاانكنننننا  ولا ننننناةض  وةنننننر قنننننايوب   نننننول ولمناكمننننناة ولشنننننرعض  والرميننننن   

 107. 
 ولمو نننوع  ولاايويضننن  )آنننرر ولآعنننب ةننن  وانكنننا  ولمميضننن  وولتذارضننن ( موقنننع ينننة  –  ولعرهضننن  ولمو نننوع 2

ency.com.sy/law/detail/164934-http://arab. 
رميننننن    هنننننو عنننننامر  آنننننرر ولآعنننننب هاانكنننننا  ولا ننننناةض  وةنننننر قنننننايوب   نننننول ولمناكمننننناة ولشنننننرعض  وال

 107. 
 . 3ولشرة   نر ولآعب هاال تةياع ة  والنكا  ولا اةض   3

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164934
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164934
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 .يل الشرعي للطعن بطريق االستئنافالمطلب ا ول  التأص

ب  نكامهننننا ضذننننم  يهننننا  ننننهاة ولاننننوويضولمتأمننننل ةنننن  ولشننننرضع  و  ننننكمض  و لب     

لعنننامع ولمناكمننن   ةالعمولننن  ولا ننناةض  ولتنننن  ولنمضنننن  ةننن  مذنننال يانننض وانكنننا  و

  ضب ول آننأضهننا و  ننك  تات نن   ب ضعننام وليظننر ةنن  ولننمعوى ةنن  نالنن  تهننض ننعى لل

 . و ول  ل ة   مور ولنك 

منننب  نننكل ولي نننو  ولعامننن     وال نننتةياعوضمكنننب وال نننتمالل ع نننى مشنننروعض     

لتننن  توذنننخ ولرذنننو  عنننب ولنكننن  ولتننن  توذنننخ لقامننن  ولعنننمل ولنانننار ولننننر   و و

 وول ي .     ردبتهضب م العتل ل ي و  ول رضن  مب ولا ة  نال

وقنننم تننننم  ولهانننن  ةننن  ولع نننل واول عنننب ولتأ نننضل ولشنننرع  ل آعنننب ةننن       

ض ننننتمل مننننب واملنننن  ولشننننرعض  ولتنننن   وش ولاننننرور ولتيعضننننوض هشننننكل عننننا   و ورم كنضننننر

ع نننى ذنننووي ولآعنننب ةننن  ولانننرور ولتيعضنننوض هآ نننخ رذنننو  ولاا ننن  )رةنننضس  ميهنننا

ل اةننننل   و هننننالرذو  عننننب  ننننل  و لولتيعضننننو( عننننب قننننرورن هإعننننامع وليظننننر ةضننننل هتعمض

 و هاننننرور ولاا نننن  مننننب   مننننأمور ولتيعضننننو هآ ننننخ مننننب ولآننننرع ولمت ننننرر لذننننرو 

 مب ولر ال . 25-24  ويظر  عن  ت اا  يع ل

ووال ننتةياع _ننو  نننم آننرر ولآعننب ةنن  ولاننرور ولتيعضننوض ةضننم ل تنننة واملنن       

لاننرور ولعامنن  ولتنن  وكريا_ننا وولتنن  ضمكننب وال ننتمالل ههننا ع ننى ذننووي ولآعننب ةنن  و

ولتيعضنننوض  وةننن  _نننوو ولمهنننن    نننضوكر ولهانننن  هعنننض واملننن  ولتننن  ض نننتمل ميهنننا 

   ومب _ون وامل :ولارور ولتيعضوض هآرضر وال تةياعع ى ذووي ولآعب ة  

 ولي و  وآلمرع هالعمل: -1

               .1(متزترتيبىبنبمبزب قولل تعالى:) 

.2(مضخضحضجضمصخصحصمس قولل تعالى:)و  

 و   لننن  منننب _نننون وآلضننناة  ب منننب مات نننضاة ولعنننمل  ب تعنننام ولمناكمننن وذنننل ولمال

مينننننع لعنننننامع ة   و ض نننننععها  مينننننع تناضنننننر ولعمولننننن ت نننننتأيع لوو ظهنننننر  نننننهخ ض

                                                 
 .90 ورع ولينل دض   1
 .58 ورع ولي ا  دض   2
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رغنننن  ظهننننور مات ننننضاتها و  ننننهاهها ضتينننناةى مننننع  نضيةننننو ولمناكمنننن   و و ننننتةياةها

ل  هنايل وتعالى هلولعمل ولوض  مر 
1
. 

عينننل قنننال: لمنننا هعنيننن  ر نننول ل  ننن ى عنننب ع ننن  هنننب  هننن  آالنننخ ر ننن  ل  -2

ل ع ضنننل و ننن   للنننى ولنننضمب نعنننر قنننو  يهضننن  لأل نننم  ةوقنننع ةضهنننا وا نننم ةنننايمن  

وليننناس ع نننى وليهضننن  ةوقنننع ةضهنننا رذنننل وتع نننر هرذنننل وتع نننر وآل نننر هنننآ ر نتنننى 

 ننناروو  رهعننن   ةذنننرنه  وا نننم ةضهنننا ةه كنننوو  ونمنننل ولانننو  ول نننكل  ةكننناب  ب 

ته  ةا نننة:  تات نننوب مننناةت  رذنننل منننب  ذنننل  رهعننن  ضكنننوب هضنننيه  قتنننال  قنننال: ةنننأتض

 ينناس  تعننالوو  ق نن  هضننيك  ها ننا   ةننإب ر ننضتمون ةهننو ق ننا  هضننيك   ولب  هضننت  

رةعنننت  للنننى ر نننول ل  ننن ى ل ع ضنننل و ننن    و_نننو  ننننر هالا نننا   قنننال: ةذعنننل 

لننألول رهننع ولمضنن   وذعننل ل ننناي  ن نن  ولمضنن   وذعننل ل نالنن  ي ننع ولمضنن   وذعننل 

   وذعننننل ولنننمضاة ع ننننى مننننب ن ننننر وليهضننن  ع ننننى ولاهاةننننل وارهعنننن   ل روهنننع ولمضنننن

ة ننن آ هع ننننه  ور نننن  هع نننه   ننننن  قننننمموو ع نننى ر ننننول ل  نننن ى ل ع ضننننل 

ةا نننوو ع ضنننل ولا ننن   ةانننال:  ينننا  ق ننن  هضنننيك   ةانننال قاةنننل: ةنننإب ع ضننناش ر ننن  ل 

عينننل قنننم ق نننى هضيينننا  ةنننأ هرن همنننا ق نننى ع ننن  ر ننن  ل عينننل  ةأم نننى ر نننول 

ع ضل و    ق ا  ع   ر   ل عيل ل   ى ل
2
. 

وذننننل ولماللنننن   ب ع ضنننناش ر نننن  ل عيننننل نكنننن  ةنننن  ولم ننننأل   ننننن  عر ننننة      

ولا ننننض  ع ننننى ر ننننول ل  نننن ى ل ع ضننننل و نننن  )قاض   و ننننناك  د ننننر( لضعننننام 

ولنكنن  ةضهننا  ولننو كنناب نكنن  ع نن  ر نن  ل عيننل غضننر  نننضح لمننا  ذنناين وليهنن  

ل ونك  ةضل مب ذمضمل و     وليا   ى ل ع ض
3
. 

 

                                                 
شنننموآ  ن نننب تض نننضر عهنننم ولنننرنض  شنننموآ  لعنننامع ولمناكمننن  ةننن  ولشنننرضع  و  نننكمض  وقنننايوب   نننول  1

 .4    2005ولمناكماة ولمميض  وارمي   
هننب ع نن  هننب مو ننى  ول ننيب ولكهننرى  كتنناخ ولننمضاة  هنناخ مننا ورم ةنن  ولهةننر ولهضهانن    نمننم هننب ولن ننضب  2

. و  رذنننل وهنننب  هننن  شنننضه  ةننن  م نننيع  كتننناخ ولنننمضاة هننناخ ولانننو  192   8ذهنننار وولمعنننمب ذهنننار  ج
  1.وروون و مننننننا   نمننننننم ةنننننن  م ننننننيمن ج448   5ضننننننمةع هع ننننننه  هع نننننناش ةنننننن  ولهةننننننر  و ولمننننننا   ج

. وقننننم ن ننننيل 24   2شنننناكر ةنننن  تناضننننر ولم ننننيم ج .وولنننننمض  ل ننننيامن  نننننضح كمننننا قننننال  نمننننم128 
. ونكننن  ع ضنننل وهنننب نذنننر ولع ننناكي  هال نننعع ةننن  478  2والهننناي  ةننن     ننن   وانامضننن  ول ننننضن  ج

 .90   4ت  ض  ولنهضر ة  ت رضج  نامض  ولروةع  ولكهضر  ج
 .5    شموآ  لعامع ولمناكم  ة  ولشرضع  و  كمض  وقايوب   ول ولمناكماة ولمميض  وارمي 3
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روض عننب عهننم ل هننب م ننعوم نكنن  ع ننى رذننل مننب قننرض  وذننمن مننع ومننر ع  -3

ةننن  م نعتهنننا
1
ولننن  تاننن  ولهضيننن  ع نننى غضنننر ولنننا ة نننرهل عهنننم ل  رهعنننضب 

2
  و قامنننل 

هنننب ول آننناخ ر ننن  ل قومنننل ع نننى _نننوو  وويآ انننوو للنننى عمنننر ل يننناس ة  نننخ 

: ه  يننن  منننال ر ننن  ل عيهعينننل وقنننالوو: ة نننح مينننا رذنننكش  ةانننال عمنننر لعهنننم 

 ينننا  نننرهة رذنننكش منننب قنننرض   قنننال عهنننم ل:  ذنننل   وتضنننة هنننل قنننم وذنننم منننع 

نننة  ر  ومنننر ع ةننن  م نعتهنننا  ولننن  تاننن  ولهضيننن  ع نننى غضنننر ولنننا  ة نننرهتل  رهعنننضب  وع   ل ت 

ننل ينناس  ةاننال عمننر:  ر ضننة ولننا  قننال عهننم ل: يعنن   قننال عمننر: ي   مننا ر ضنننة      ع 

ذةيا ي تعمضل ع ضل ةا تعتانكوب: وعيم ولا قال ولشا
3
. 

وذنننل ولماللننن :  ب رةنننع قنننو  ولرذنننل وامنننر لعمنننر هنننب ول آننناخه ر ننن  ل      

 عيله لعم  قهوله  ولنك    ل اةل  و تعمض ل _و مالل  ع ى ذووي وال تةياع.  

 ب وا نننننل ةننننن  وانكنننننا   ب تكنننننوب وةنننننر شنننننر  ل  نننننهنايل وتعنننننالى  و ب  -4

و ض نكننن  ض نننالع ولنننا ضنننرم وضنننياضتكنننوب مووةاننن  ل ننننر وولعنننمل  
4

  ومنننب ولنننا 

مل عمكش لضس ع ضل  مريا ةهو رم(قولل ع ضل ول ك : )مب ع
5
.   

ضمكننننب وال ننننتمالل ع ننننى مشننننروعض  ولآعننننب هاال ننننتةياع ةنننن   ومةةةةن المعقةةةةول  -5

 ولارور ولتيعضوض هما ض  : 

ةنننن  وال ننننتةياع تناضننننر لما ننننم عظننننض  مننننب ماا ننننم ولشننننرضع  و  ننننكمض   -     

ار ولعننننمل ولرذننننا  ولناننننور للننننى   ننننناهها  و_ننننوو وامننننر ال ضمكننننب و_ننننو لنانننن

تناضانننل لوو لننن  ي نننمح هنننالآعب ةننن  ولانننروروة ولا ننناةض  هشنننكل عنننا  وميهنننا ولآعنننب 

هاال ننننتةياع هننننالارور ولتيعضننننوض  اب ولمنكننننو  ع ضننننل قننننم ضت ننننرر مننننب ولاننننرور  و 

                                                 
ووكنننر ةننن  معذننن  ول  ننن  ولعرهضننن  ولمعا نننرع:  .وكنننر ةننن  ولمعذننن  ولو نننضآ:  ض ولننننوخ ةنننور  ننناةر ولنضننناخ 1

 و_و ما ضت آى هل مب ولهرم.
 تعيضروش ولضس نموش لعم  وذوم هضي . 2
 .188   2وكضع  منمم هب   ع هب نضاب    هار ولا اع  عال  ولكتخ  هضروة  ج 3
ضب ضنضنننى هنننب شنننرع ولينننووض   ولميهننناج شنننرل كتننناخ م ننن   هنننب نذننناج  ولينننووض   هنننو يكرضنننا منضننن  ولنننم 4
 .16   12  مور لنضا  ولترو  ولعره   هضروة  ج2آ
 .1718. و نضح م    هرق  2697 نضح وله ارض هرق   5
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  و نننتةياع ولانننرور  رذنننا  ولنانننور ضكنننوب ةننن  ولانننرور  آنننأ  ةنننإب ولعنننمل ضات ننن

  ناههاللى 
1
. 

هعنننننض ولشننننن   نتنننننى منننننع وذنننننوم    نننننهنة ولعم ضننننن  ولا ننننناةض  معانننننمع -     

  كيظنننا  ولمننننامضب :لننن  تكنننب ةننن  عهنننم ق ننناع ول ننن ع و نننتنمو   منننورو  ولانننوويضب

وغضر_ننننا مننننب وامننننور  ةننننإوو تركننننة  نكننننا  ولا نننناع موب   وو ذننننرو وة ولشننننك ض 

تمنننال ول آنننأ منننب رقاهننن  وتاضنننض  ةنننإب مع نننمع عظضمننن   نننتترتخ ع نننى ولنننا  لو  ب ون

هيننننن  و ي ننننناب موذنننننوم هالععنننننل وولا ننننناع هشنننننر ض نننننضهوب وض آةنننننوب  ةعنننننرض 

ووض ول هنننرع ولوو نننع  ولا نننض  ع نننى منكمننن   ع نننى ووة عنننمم  كهنننر منننب ولا ننناع 

ةنننن  مذننننال ولا ننننا  ةضننننل م نننن ن  وو ننننن  تؤضننننم_ا واملنننن  ولشننننرعض  وتننننمعمها 

تناضننر ماا ننم ولشننرضع   هننل لب ماا ننم ولشننرضع  تننن  ع ننى كننل  مننر ضكننوب ةضننل 

قروروة ولتيعضولقرور مهم  ذووي ولآعب ة  ولعمول   وولت  تتنار ة  
2
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .5شموآ  لعامع ولمناكم  ة  ولشرضع  و  كمض  وقايوب   ول ولمناكماة ولمميض  وارمي     1
ا نننر مو نننى  شنننرل قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولشنننرعض  ويظنننا  ولا نننا  ولشنننرع    هنننو وله نننل  عهنننم ولي 2

 . 208   1999مور ولع   وولنااة  ل يشر 
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 المطلب الثاني  التأصيل القانوني للطعن بطريق االستئناف .

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  وقنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  ولانننرور هلانننم  ذننناي كنننل منننب      

يعضنننننو   منننننا  منكمننننن  ل مت نننننرر ولآعنننننب هنننننالاروروة ول نننننامرع عنننننب رةنننننضس ولت

ن نننورض   وال نننتةياع  نننكل  نننهع   ضنننا  منننب تنننارض  لةهامهنننا ل   نننو  لوو كاينننة 

لوو كاية غضاهض   و مب تارض  ته ض ها له 
1
. 

لووش ةانننروروة رةنننضس ولتيعضنننو لض نننة قنننروروة يهاةضننن   ومنننب ولهنننمضه   ب ضكنننوب      

منكمنننن   اب  رذنننن  ولنايضنننن    ض منكمنننن  وال ننننتةياعولآعننننب ههننننا  مننننا  منكمنننن  ولم

ولتيعضننننو ولشننننرعض   و موةننننرع ولتيعضنننننو _نننن  همناهنننن  منكمننننن  ولهموضنننن   ونتمنننناش ةنننننإب 

تنكمهنننننا قووعنننننم وال ت نننننا  ولمكننننناي  _ينننننا _نننننو لمنكمننننن  وال نننننتةياع ولتننننن  

توذنننم ةننن  وال ت نننا  ولمكننناي  ةننن  قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولشنننرع  كنننالت  

ول ننننننيم  ميآاتهننننننا منكمنننننن  ولتيعضننننننو ولشننننننرعض   و موةننننننرع ولتيعضننننننو ولميعننننننو ةضهمننننننا

)ت نننتأيع وانكنننا  ول نننامرع منننب قا ننن  ولتيعضنننو للنننى منكمننن  وال نننتةياع ولتيعضوض

ولت  تاع ة  يآاقها موةرع ولتيعضو(
2
. 

تةياع تع نننل ةننن  _نننوو ولآعنننب ولمانننم   ب منكمننن  وال ننن وقنننم  و نننح ولانننايوب     

للضهنننننا تنننننمقضااش 
3
)تيظنننننر منكمننننن  وال نننننتةياع ولشنننننرعض   وضعتهنننننر قرور_نننننا يهاةضننننناش   

قنننروروة رةنننضس ولتيعضنننو تنننمقضااش وتع نننل ةضهنننا  نننكل  م ننن  عشنننر ولم ت ننن  ةننن  

وضكنننننوب قرور_نننننا يهاةضننننناش(  منننننب تنننننارض  وروم_نننننا للضهنننننا
4
) ضعتهنننننر وال نننننتةياع  

همات ننننى _ننننون ولمننننامع مننننب وامننننور ولم ننننتعذ   وضيظننننر ةضننننل تننننمقضااش لال لوو ر ة 

ولمنكمننن   نننكع ولنننا(
5
همعينننى  ينننل ال ضنننت  لذنننرو   ض مروةعننناة  منننا  منكمننن    

وضعنننننم ولانننننرور ول نننننامر عنننننب منكمننننن    ياع هشنننننأب ولانننننرور ولم نننننتأيعوال نننننتة

وال ننتةياع قننروروش قآضعنناش م يمنناش لننرةضس ولتيعضننو  كمننا  يننل ال ضاهننل ولآعننب  هننالارور 

ول نننامر عنننب منكمننن  وال نننتةياع  منننا  منكمننن  آعنننب   نننرى  ع نننى مرذننن  منننب 
                                                 

منننب قننايوب ولتيعضننو وليظنننام    3( ولعاننرع 5( ولعاننرع   مننب ولانننرور هاننايوب ولتيعضننو ولشنننرع  .ولمننامع )9ولمننامع ) 1
 ولع  آضي . 

 يظام  ولع  آضي .مب قايوب ولتيعضو ول 2( ولعارع 5ولمامع ) 2
 ما _و مآهر عيميا ة  ة  آضب  ب  ض قرور ضتع ر هالتيعضو غضر قاهل ل آعب ةضل ة  ولمنكم  ولع ضا. 3
 ( ولعارع خ مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع .9ولمامع ) 4
 مب قايوب ولتيعضو وليظام  ولع  آضي . 6( ولعارع 5ولمامع ) 5
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 منكمننن  وال نننتةياع  كالمنكمننن  ولع ضنننا ولشنننرعض   و منكمننن  ولتمضضننني  نضننن   نننمر

ب قننننرور لوارميضنننن  قننننرور ذننننا  يا نننناش) ونضنننن  عننننب ولمنكمنننن  ولع ضننننا ولشننننرعض  

ب لل قننننم  ننننمر ةنننن  ق ننننض  تيعضوضنننن   ونضنننن  عننننوب ع ضننننآمنكمنننن  وال ننننتةياع ولم

ولاننننروروة ول ننننامرع ةنننن  ولا نننناضا ولتيعضوضنننن  تيظر_ننننا منكمنننن  وال ننننتةياع تننننمقضااش 

مننننب  143وضكننننوب ولنكنننن  ول ننننامر ةضهننننا قآعضنننناش   ننننيموش ل عاننننرع )م( مننننب ولمننننامع 

  ومنننا ذنننرى ع ضنننل 1959لعنننا   31قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولشنننرعض   رقننن  

منننننب تعنننننمضكة   ةمنننننب نننننن  تكنننننوب قنننننروروة منننننناك  وال نننننتةياع ول نننننامرع ةننننن  

ولاننروروة ولتيعضوضننن  غضنننر قاه ننن  ل آعنننب ع ضهننا لنننمى ولمنكمننن  ولع ضنننا ولشنننرعض   ممنننا 

ضتعضب معل رم ولآعب شككش(
1
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   . 2016\11\6تارض   2016\1رميض  لرق  قرور ولمنكم  ولشرعض  ولع ضا وا 1
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   مدة االستئناف وشروطه وسقوط الحق في االستئناف.المبحم الثالم 

   مدة االستئناف  المطلب ا ول

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  تنننت    همنننا ولانننرور هلب منننمع وال نننتةياع كمنننا هضيهنننا     

 ضأت : 

تكننننوب قننننروروة رةننننضس ولتيعضننننو قاه نننن  لك ننننتةياع لننننمى منكمنننن  وال ننننتةياع  -1

 تعهضمها  و ته ض ها.  ضا  مب تارض  7ولشرعض  ولم ت     كل 

تيظننننر منكمنننن  وال ننننتةياع ولشننننرعض  ولم ت نننن  ةنننن  قننننروروة رةننننضس ولتيعضننننو  -2

تننمقضااش  وتع ننل ةضهننا  ننكل  م نن  عشننر ضومنناش مننب تننارض  وروم_ننا للضهننا  وضكننوب 

 قرورو_ا يهاةضاش.

وههننننوو ضكننننوب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  قننننم قضننننم منكمنننن  وال ننننتةياع ولشننننرعض      

أيع  للضها  كل  م   عشر ضوماش هع ل ولاروروة ولم ت
1
. 

   شروط الطعن باالستئناف  المطلب الثاني

 م  ن  ة  ولآعب.  ب تتووةر ل آاعب -1

 .وةر ول ع  ة  كل مب ولآاعب وولمآعوب  من ب تتو -2

قم قهل ولنك   رون   و  مياش   ال ضكوب ولآاعب -3
2
. 

 ضننا  ةنن  قننايوب ولتيعضننو   و_ننو  ننهع   ب ضننت  رةننع ولآعننب ةنن  ولمضعننام ولاننايوي  -4

 ضنننا  ةننن  ولتيعضنننو وليظنننام  لألمنننور ولم نننتعذ   و م ننن  عشنننر  و نننهع   ولشنننرع 

 ضوماش ل ضر_ا مب وامور.

ولمرذنننن  واولننننى  كمنننن ول ننننامر عننننب من نكنننن  ب ضكننننوب منننننل ولآعننننب _ننننو ول -5

وذمة مناك  مرذ  نالن    و مناك  ولمرذ  ولنايض  لب ولااه   لك تةياع
3
. 

 

                                                 
  .2016ل ي   17( ولعارع   و خ مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع  9ولمامع ) 1
ومنالنننل  نننمور نكننن  هنننالمهر وقنننم  ولمنكنننو  ع ضنننل عنننرض ت نننوض  قايويضننناش  و  نننوة ولمنكنننو  لهنننا ذننني و  2

  ولنننو و نننتأيعة ولنكننن  رةنننض و نننتةياةها منننب ولمه نننغ ولمنكنننو  هنننل  ةأ نننو_ا لهنننوو ولمه نننغ ضعتهنننر قهنننوالش  نننميضاش 
 شككش.   

 .61عضم  لضهاخ عضم  منا روة ة  لذرو وة ولتاا   و ولتيعضو    3
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 سقوط الحق في االستئناف   المطلب الثالم

ولنننننر ةنننن  ولآعننننب هاال ننننتةياع لننننضس نانننناش مآ انننناش ض ننننتآضع كننننل آننننرع ةنننن      

ولنننمعوى و ننننتعمالل كضنننع ومتننننى شنننا   هننننل _ننننو ننننر قاهننننل ل  ننناوآ  وقننننم قننننرر 

 ولاايوب  ب _وو ولنر ض اآ ة  وانوول وآلتض : 

 .ة  ولممع ولت  نمم_ا ولاايوب  اوآ ولنر ه هخ عم  و تعمالل -1

 ننناآ ننننر ولآعنننب ةننن  وال نننتةياع ه نننهخ  ب  نننانهل لننن  ضهنننامر للنننى و نننتعمالل قنننم ض

 ة  ولموعم ولمنمم ولهون ولنال  وذهاب:

 كنناب قهننول ولمنكننو  ع ضننل ل نكنن    ننوو   ب ضكننوب عننم  وال ننتعمال روذعنناش للننى - 

  مياش.  و  ولا ولاهول قم وقع  رون ش 

 ضننننل  ةايتظننننار  ب ضكننننوب عننننم  وال ننننتعمال روذعنننناش للننننى ل_مننننال ولمنكننننو  ع -خ

ولمنكنننو  ع ضنننل نتنننى ضيا ننن  ولمضعنننام ولمننننمم قايويننناش لرةنننع وال نننتةياع منننع ع منننل 

 وال تةياع. رتل ض اآ نال ة وقم

  اوآ ولنر ه هخ عم  ن ور ولذ  اة. -2

لوو قننننم  ولمنكننننو  ع ضننننل و ننننتةياةاش  وتنننن  قهولننننل وةننننر و ذننننرو وة ولاايويضنننن  ةننننإب 

وتع نن  ول  ننو  هننولا  ةنن  ماننممته   منكمنن  وال ننتةياع تنننمم موعننموش ل يظننر ةضننل 

ولآننناعب هاعتهنننارن ولم نننتعضم منننب ولآعنننب  ةنننإوو ت  نننع عنننب ولن نننور ةننن  ولموعنننم 

ولمنننننمم ةننننإب ولمنكمنننن  تنننننمم موعننننموش د ننننر تع مننننل هننننل  ةننننإب ت  ننننع عيننننل  نننناآ 

و تةياةل و ار ولنك  ولمآعوب ةضل ووذخ وليعاو
1
 . 












                                                 

 .36-34ولشرة   نر ولآعب هاال تةياع ة  والنكا  ولا اةض    1
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 يذ .المبحم الرابع  آثار االستئناف على الملف التنف

وقننننع ول ننننضر  -كأ ننننل عننننا  -ضترتننننخ ع ننننى و ننننتةياع قننننرور رةننننضس ولتيعضننننو       

هننننإذرو وة ولا ننننض  ولتيعضوضنننن   للننننى نننننضب  ب تهننننة منكمنننن  وال ننننتةياع هننننالارور 

ولم نننتأيع
1

انننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع   ب _يننناا ننننالتضب ال ضنننت  ه ولانننرور   وقنننم هنننضب

 : ضو عيم وال تةياع  وولنالتضب _ماةضهما وقع ولتيع

لوو كننننناب ول نننننيم ولتيعضنننننوض نكمننننناش قآعضننننناش  لحالةةةةةة ا ولةةةةةى ا 
2

   و قنننننروروش معذنننننل 

ولتيعضنننو
3

وكننناب ض شنننى ع نننى _نننؤال  ول ننن ار  و هاليعاننن      ضتع اننناب ه ننن  ول ننن ار 

. وقنننننم ض ننننننر ول نننننرر  و ولهنننننكا   و ول نننننعر  نننننارج ولنننننهكمول نننننرر ولذ نننننض   

ال ضوقننننع  هننننالمنكو  لننننل هتننننأ ضر مةننننع وليعانننن   ةننننإب وال ننننتةياع ةنننن  _ننننون ولنالنننن 

ولتيعضو
4
.   

 نننننتةياع ولشنننننرعض  ول نننننيم ولتيعضنننننوض ولنننننوض  ضمتنننننل منكمننننن  وال الحالةةةةةة الثانيةةةةةة 

يع ل مننرع ولنايضنن ؤولم ت نن  لوو و ننت  
5

  نضنن  هننضب قننايوب ولتيعضننو ولشننرع   يننل ةنن  

_نننون ولنالننن  ترةنننع منكمننن  ولتيعضنننو الةنننن  وال نننتةياع مرةاننن  ه نننورع ع نننى م نننع 

تمرورض  ولتيعضنننو ةضهنننا  نينننا  يظنننر منكمننن  ولنننمعوى ولتيعضنننوض  اذنننل  ب ضهانننى و ننن

وال تةياع ل ارور ولم تأيع
6
. 

وقنننع ولتيعضنننو عينننم  ها نننتنيا  _ننناتضب ولننننالتضب منننب وو نننع ولانننايوبوقنننم  ن نننب       

يننننل ةنننن  ولنالنننن  واولننننى: قننننم ضننننؤمض وقننننع ولتيعضننننو للننننى للنننننار لوال ننننتةياع  لو 

ع ننننى نكنننن  لننننو كايننننة وا  نا نننن    ةمنننننكش  ار ال ضمكننننب رةعننننل  ول ننننرر هال نننن
                                                 

 ( ولعارع ج مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع .9ولمامع ) 1
ب و ننننتةياةل   و قننننم  ولآرةننننناب آ هنننناش هعننننم  ولرغهنننن  ةننننن  و_ننننو ولننننوض مننننرة ع ضننننل منننننمع وال ننننتةياع مو 2

 وال تةياع.
لوو  شنننار ولاا ننن  ةننن  ولنكننن   ينننل معذنننل ولتيعضنننو ةإينننل ضيعنننو مهاشنننرع هنننموب ته ضنننغ ولآنننرع وآل نننر وهانننوع  3

  مب قايوب   ول ولمناكماة ولشرعض . 97ن خ ولمامع  ولاايوب.
( منننب قنننايوب   نننول ولمناكمننناة 97رع . و ولمنننامع )( ولعانننرع ج منننب ولانننرور هانننايوب ولتيعضنننو ولشننن9ولمنننامع ) 4

و ولهننمع مننب ت  ننض  وليعانن  و نن  ول نن ار _ننو  ب ول نن ضر ض شننى ع ضننل مننب ولهننكا  وعننم   ولشننرعض .
 للنار ول رر هالمنكو  لل هاليعا . 

منالنننل  ب ضانننم  ولمنكنننو  ع ضنننل و تشنننكاالش ةضرة نننل قا ننن  ولتيعضنننو  ةضانننو  ها نننتةياع قنننرور قا ننن  ولتيعضنننو  5
وةض لك تشنننكال  وضنننأت  قنننرور وال نننتةياع مؤضنننم لانننرور قا ننن  ولتيعضنننو  نننن  ضانننو  ولمنكنننو  ع ضنننل هآ نننخ ولنننر

و تشننكال ذمضننم ةنن  يعننس ولم ننع ةضننرمن قا نن  ولتيعضننو  ةضاننم  و ننتةياةاش مننرع   ننرى  ةهننوو وال ننتةياع وال ضننر 
وا نن   ةنن  موةننرع ال ضوقننع ولتيعضننو  وضرةننع  ننورع عننب م ننع ولتيعضننو للننى منكمنن  وال ننتةياع وضهاننى ولم ننع 

   مب قايوب ولتيعضو ولشرع . 9ن خ ولمامع  ولتيعضو.
 ( ولعارع _  مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع .9ولمامع ) 6
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 و نكننن  معذنننل ولتيعضنننو ه ننن  وهيهنننا ول ننن ضر  وكننناب _نننوو ول ننن ضر ةننن    قآعننن 

عمننر ال ض ننت ي  ةضننل عننب ولر نناع  ولآهضعضنن  مننب قهننل  مننل  ةهيننا لوو تنن  ولتننأ ضر 

ةانننم ضنننؤمض ولنننا للنننى   ه نننهخ وقنننع ولتيعضنننو عينننم وال نننتةياع ةننن  تيعضنننو _نننوو ولنكننن 

 و   ألنكنننا  ولاآعضننن منننوة ول ننن ضر  و تنننم_ور  ننننتل  وكنننولا وامنننر هالي نننه  ل

يعضنننو ب ةننن  تنننأ ضر تلو ولمتع اننن  همينننع  نننعر ول ننن ار  لو ولانننروروة ولمعذ ننن  ولتيعضننن

وول ننن ار ض نننعخ رةعنننل    هنننالمنكو  لنننل ر  نننررللننننا_نننوو ولينننو  منننب ول نننيموة 

ةتنننرع  نننكل  نننعر ولمنكنننو  ع ضنننل هال ننن ار للنننى  نننارج ولنننهكم  نينننا  وولنننا منننب 

توقضع ولتيعضو
1
. 

عننم  وقننع ولتيعضننو عيننم  وو ننع ولاننايوب : ةاننم كايننة  ضا نن    ولنايضنن مننا ةنن  ولنالنن 

م  لآالننن   منننم لض نننال ولننننر للنننى عننن  نننعضاش ع يعنننس ولانننرور ل منننرع ولنايضننن   و نننتةيا

لم تنال
2
.      

 

 منننا هالي نننه  لانننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  ةنننإب وال نننتةياع هموذهنننل  ض ننناش ضوقنننع ولتيعضنننو 

 لال ة  نالتضب _ما: 

اننننرور ولننننوض ذننننرى تأضضننننمن مننننب منكمنننن  وال ننننتةياع و ننننتةياع ول الحالةةةةة ا ولةةةةى 

ل منننرع ولنايضننن 
3

  و_نننو ةننن  _نننون ولنالننن  ضتعنننر منننع قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع   وولع ننن  

_نننو عنننم  لآالننن   منننم ولتيعضنننو  وتناضنننر ول نننرع  ةننن   –كمنننا وكرينننا  –ةننن  ولنننا 

 لض ال ولنر لم تنال.

تيعضنننو ولتننن  لوو كننناب ولانننرور ولم نننتأيع لننضس منننب قنننروروة رةنننضس ولالحالةةة الثانيةةةة  

ولعانننرع ) (  20 نننتةياع وولتننن   ورمتهنننا ولمنننامع ضاهنننل ولآعنننب ةضهنننا لنننمى منكمننن  وال

( منننب قنننايوب ولتيعضنننو 1ولعانننرع ) 5منننب قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  وارميننن   وولمنننامع 

 ها ة  ولمهن  ولتال  لب شا  لوليظام  ولع  آضي   وولت   يتياول

                                                 
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   1

 .184 ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي   
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   2

 .184ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وارمي    
 ( ولعارع م مب قايوب ولتيعضو وارمي  )وليظام (.20ولمامع) 3
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 يجوز استئناف ا. المبحم الخامس  القرارات التنفيذية التي

 9ذمضنننع قنننروروة قا نننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  قاه نننن  لك نننتةياع ن نننخ ولمننننامع      

: )تكننوب 1ولع  ننآضي  ولتنن  تنني  ةنن  ولعاننرع  اننايوب ولتيعضننو ولشننرع ولاننرور همننب 

قننننروروة رةننننضس ولتيعضننننو قاه نننن  لك ننننتةياع لننننمى منكمنننن  وال ننننتةياع ولشننننرعض  

ا  و ته ض هننننا (ضننننا  مننننب تننننارض  تعهضمهنننن  نننن    ننننكل  ننننهع  ولم ت
1

  وع ضننننل ة نننن  

مننننب قننننروروة قا نننن  ولتيعضننننو مننننب لمكايضنننن   اش ض ننننتنب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع   ضنننن

 ولآعب ةضها لمى منكم  وال تةياع.

 منننا ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  ولع  نننآضي  ةانننم ن نننر ولانننايوب ولانننروروة      

انننرع ولع 5اع  ةانننم ي نننة ولمنننامع ولتننن  ضذنننوي ولآعنننب ةضهنننا لنننمى منكمننن  وال نننتةي

ت ننننتأيع وانكننننا  ول ننننامرع مننننب قا نننن  ولتيعضننننو للننننى منكمنننن  وال ننننتةياع  :(1)

 :ولت  تاع ة  يآاقها موةرع ولتيعضو لوو تع ر هاامور ولتالض 

  ( و ت ا  موةرع ولتيعضو ة  تيعضو نك  ما.

 خ( كوب واموول ولمنذويع مب واموول ولت  ضذوي نذي_ا  و هضعها.

 ولنذي  و عم  وشتروكل.ج( نر وشتروا  ض ش   د ر ة  

 م( نر ولرذناب هضب ولمنكو  له .

 _ ( تأذضل تيعضو ولنك  ل هخ ما.

و( منننا لوو كننناب ضذنننوي  و ال ضذنننوي ننننهس منننب ضت  نننع عنننب مةنننع ولمه نننغ ولمنكنننو  

 هل.

ي(  ض  ت وض  ضتام  ههضايها ولمنكو  ع ضل لت مضم ولمه غ ولمنكو  هل
2
. 

آعنننب ههنننا لنننمى منكمننن  وال نننتةياع  ةهنننون _ننن  ولانننروروة ولتننن   ذننناي ولمشنننر  ول

وكمننا يكنننظ ةهنن  قننروروة _امنن  وذو_رضنن   وهيننا ش ع ننى مننا تاننم  ةننإب و ننتةياع 

وال  ض قنننرور لنننرةضس ولتيعضنننو  نننارج _نننون ولانننروروة ةنننك ضوقنننع لذنننرو وة ولتيعضنننو  

ولتيعضوضننن  للنننى منكمننن  وال نننتةياع ل يظنننر للنننى _نننوو  ىض نننتوذخ رةنننع م نننع ولنننمعو

 ولآعب.
                                                 

   ولع  آضي  .مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع 1(ولعارع 9ولمامع ) 1
 مب قايوب ولتيعضو ولع  آضي  وليظام  . 1( ولعارع 5ولمامع ) 2



67 

 

  _نننوو ولمانننا   ب ولمشنننر  قنننم وشنننترآ تانننمض  كعالننن  معضيننن   هاننن   ب ينننوكر ةننن    

لاهننننول و ننننتةياع هعننننض ولاننننروروة ول ننننامرع عننننب رةننننضس ولتيعضننننو  ةعنننن  قننننايوب 

ولتيعضنننو ولشنننرع  ننننمم ولمشنننر  قنننروروة لنننرةضس ولتيعضنننو ضشنننترآ لاهنننول و نننتةياةها 

ووليظنننر ةضهنننا  ب ضانننم  ولم نننتأيع كعنننضكش ضووةنننر ع ضنننل رةنننضس ولتيعضنننو ل نننماب ولننننر 

هنننل رةنننضس ولتيعضنننو نكنننو  هنننل  ع نننى  ب ضنننت  تنمضنننم مانننمور ولكعالننن  ويوعهنننا منننب قولم

ن نننخ مات نننى ولننننال
1

  ةمننننكش لوو كننناب ول نننيم ولتيعضنننوض ضتع نننر همآالهننن  مالضننن   

ةنننإب ينننو  _نننون ولكعالننن   نننتكوب كعالننن  عملضننن  مالضننن  همانننمور ولننننر ولمنننال  ولمآالنننخ 

 ار  ةننإب يننو  ولكعالنن  هننل  وةنن  نننال مننا لوو كنناب ول ننيم ولتيعضننوض ضتع ننر ه نن   نن

 نننتكوب كعالننن  هننناليعس  ضتعهنننم هموذههنننا ولكعضنننل هإن نننار ول ننن ار ةننن   ض وقنننة 

تآ هنننل ولمنكمننن   وقنننم تكنننوب ولكعالننن  ولمآ وهننن  _ننن  كعالننن  مالضننن  وكعالننن  هننناليعس 

ة  وقة وونم   و كعال  مب يو  د ر
2

 . و لن ار    منل كعال  آ خ

الننن  ومانننمور_ا _نننو رةنننضس ولتيعضنننو  ولمهننن  _ينننا _نننو:  ب ولنننوض ضننننمم ينننو  ولكع     

هن نننخ ووقنننع ولننننال لمضنننل   منننا هشنننأب ما_ضننن  ت نننا ولانننروروة ولتننن  ضشنننترآ لاهنننول 

 و تةياةها تامض  ولكعال  ولموكورع  ةه  وآلت : 

 قرور ولتيعضو ولمتع ر هالنهس.و تةياع  -1

 ولمتع ر هميع ول عر. و تةياع قرور ولتيعضو -2

  ر هتويضع ن ض   ولتيعضو.  ولمتع و تةياع قرور ولتيعضو -3

ةياع ووننننم منننب ت نننا وضترتنننخ ع نننى عنننم  تانننمض  ولكعالننن  ولمنننوكورع عينننم و نننت    

ة _نننو عنننم  وليظنننر ةننن  وال نننتةياع ولمانننم  منننب قهنننل منكمننن  وال نننتةياع  روروولاننن

رمن شككش موب ولم ول ة  ولمو و و
3
. 

 و منننننا ةننننن  قنننننايوب ولتيعضنننننو وليظنننننام  ةانننننم وشنننننترآ ولمشنننننر   ض ننننناش لاهنننننول    

وال ننتةياع ووليظننر ةضننل  ب ضرةننر ولم ننتأيع منننع و ننتةياةل كعالنن  مننب كعضننل م ننن    

ضووةنننر ع ضنننل رةنننضس ولتيعضنننو ل نننماب ولوةنننا   و_نننوو ولشنننرآ _نننو لنالننن  ووننننمع ةانننآ 
                                                 

 (ولعارع م مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع  .9ولمامع ) 1
هينننن  هكننننر  و ذننننرو وة ولتيعضوضنننن  ووانكننننا  ولاايويضنننن  ل  ننننيموة ولتيعضوضنننن  ةنننن  مننننناك  ولتيعضننننو ولشننننرعض   2

 .187رمي    ومووةر ولتيعضو ة  وليظا  ولا اة  وا
 ( ولعارع م مب ولارور هاايوب ولتيعضو ولشرع  .9ولمامع ) 3
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  و ب وانننننر ولمترتننننخ ولاننننرور ولتيعضننننوض ولمتع ننننر هننننالنهس و_نننن  نالنننن  و ننننتةياع

كش موب ولنننم ول ةننن  ع نننى عنننم  تانننمض  _نننون ولكعالننن  _نننو  ض ننناش رم وال نننتةياع شنننك

لمو وع
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 مب قايوب ولتيعضو ولع  آضي  وليظام .  5( ولعارع 5ولمامع ) 1
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المبحةةةم السةةةادس  تطبيقةةةات مةةةن محةةةاكم التنفيةةةذ الشةةةرعية علةةةى الطعةةةن بطريةةةق 

 في القرار التنفيذ . االستئناف

فةةةةي دعةةةةو  تفريةةةةق  التنفيةةةةذ الشةةةةرعي محكةةةةةاسةةةةتئناف قةةةةرار  التطبيةةةةق ا ول 

 للنزا  والشقاق.

 _ضة  ولمنكم 

 ....................................هرةا   ولاا  : ........

 وع وض  ولاا  :..........................................

 وولاا  : ....................................................

 .  ......ض تل ولمنامض  ............ و كايها  وك............../ مب .........ولم تأيع: ..

 ............ و كايها......../ مب .........................ها: ولم تأيع ع ض

ولنكنننننن  ولم ننننننتأيع: قننننننرور قا نننننن  ولتيعضننننننو ولشننننننرع  ةنننننن  .................... 

  2018  ةنننننن  ولننننننمعوى ولتيعضوضنننننن  .........../2019/..../....ول ننننننامر هتننننننارض  

وولمتع ننننر هننننالنك  ول ننننامر ةنننن  معننننوى تعرضننننر ل يننننيو  وولشنننناار  ننننامر عننننب 

هتنننننننارض    2018شنننننننرعض  ................ ةننننننن  ولنننننننمعوى   ننننننناس ............../

  ولم ننننننننذل تنننننننننة رقنننننننن ............... ولم ننننننننمر و ننننننننتةياةا 2018...../...../

  . 2018هتارض  ........./............/  2018هالارور ............/

                                              .            2019رق  وال تةياع :.........../

  .2019 تةياع : ......./......./تارض  وال  

 القرار الصادر

 باسم هللا تعالى

 دعوى وسائر ا وراق المتعلقة ب ابعد االطال  على محضر ال

  قنننننرورن 2019ولشنننننرع  هتنننننارض  ......./......./ ........  نننننمر قا ننننن  تيعضنننننو 

.... ولمنننوكور هنننمةع كامنننل ولمه نننغ ولمتهاننن  هعنننم هنننإليو  ولمنكنننو  ع ضنننل ............

مننننب   رميضنننناش  مضينننناروش  .........( .....لنهنننناة وقتننننمورن  نضنننن   يننننل قننننا  هننننمةع مه ننننغ )
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 .........ضتهانننننى ولمه نننننغ ولم نننننتنر و ................  نننننل ولنننننمضب ولمتهاننننن  ولهنننننالغ 

 مضيارو  رميضا .

 :وقائع الدعوى   تفيد وقائع الدعوى ما يلي

نكمهننننا ةنننن   لمنكمنننن  والهتموةضنننن  ولشننننرعض  خ..........ب   ننننمرة و/  ننننهر و 1

معنننننوى تعرضنننننر ل ينننننيو  وولشننننناار وولماامننننن  منننننب ولمنننننمع  ................  نننننم 

ولمننننمعى ع ضهننننا ............... ولمننننوكورضب وولمت ننننمب ولنكنننن  لهننننا ع ضننننل همه ننننغ 

ي نننه  مضينننار  رميننن  منننا تهانننى لهنننا ع ضنننل هموذنننخ قنننرور ولنكمنننضب ه ..........وقنننمرن 

%.وهت ننننمضب ولمننننمعى ع ضهننننا 30% ومننننب وليوذنننن  70و  ننننا ع مننننب ولننننيوج  

 ولر و  وولم ارضع ولاايويض  و م ضب شضاكش  تعاخ مناماع لوكضل ولممع .

 ننننم ولميعننننو  2018/  قننننا  .............. ولمننننوكور معننننوون ولتيعضوضنننن  .........../2

وكور ولنكننننن  ولمننننن  نننننم_ا ................. ولمنننننوكورع هآ نننننخ تيعضنننننو منننننا ت نننننميل

ولر نننو  وولم نننارضع وآ نننخ كنننولا  شنننضاكش ........   عنننكن مالضنننا لنننل مه  نننا وقنننمرن

 ضيها ر و  وم ارضع معوى ولتيعضو.ت م

 االجراءات 

 هنننننري ولمنننننمع   نننننورع نكننننن  ولتعرضنننننر ولمظهنننننرع هالر نننننو  وولم نننننارضع  /1

 ولاايويض .

( شنننضاكش عهنننارع .......تننن  تنرضنننر ل آنننار لته ضنننغ ولميعنننو  نننم_ا همه نننغ لذمنننال  ) /2

ووذهنننننننن  ع ضهننننننننا هموذننننننننخ نكنننننننن  ولتعرضننننننننر ل يننننننننيو   شننننننننضاكش  .........عننننننننب 

 شضاكش ر و  معوى ولتيعضو.  ......وولشاار+

  آ نننننننخ ولميعنننننننو عنننننننرض ت نننننننوض  ع نننننننى 2018/  هتنننننننارض  ......../........./3

مضينننار  رميننن ( هعنننم   ننن   .........مآ اتنننل همنننا تهانننى لهنننا ع ضنننل مه  نننا وقنننمرن )

شنننضاكش( وقضامنننل هنننمةع رهنننع ولمه نننغ ولم نننتنر لهنننا   ........ نننتنر لنننل )ولمه نننغ ولم

مضينننارو  رميضنننا لكنننل ق نننآ  .......ق نننآا هاضمننن   .....وتا نننضآ ولهننناق  ع ضنننل هووقنننع 

مضينننننار  رميننننن  وع نننننى  ب ضهنننننم  ولتا نننننضآ  .....ها نننننتنيا  ولا نننننآ وا ضنننننر هووقنننننع 

  .2018هتارض  ......./........../
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.............. ولمنننوكورع قنننررة منكمننن  ولتيعضنننو عانننم  /  هينننا ش ع نننى رةنننض وكضنننل4

 ذ    وقتمور.

هن نننننننور وكض ننننننن  ولمتنننننننموعضضب  وتهنننننننضب  ب  اش  نننننننارة ولمنكمننننننن  وذا_ضننننننن  /5

( مينننننايضر ممنننننا ت نننننتنال ....................... قنننننا  هنننننمةع ق نننننآضب مذموعهمنننننا )

ضنننا لهنننا  ( مضينننارو  رمي........ع ضنننل ..................... وهنننولا   نننهح ولمتر نننم )

ةك عنننة ولمنكمننن  ولنننوكض ضب والتعنننار ع نننى ولتا نننضآ  ة ننن  ضتعانننا  ةانننررة ولتنانننر منننب 

............... عامننننننل هننننننم ل  قننننننمرع ............. ولمننننننوكور  وقالننننننة وكض تننننننل  ب

شننننضاكش ومننننمضوب  ولننننضس لمضننننل  مننننكا وم ننننتعم لننننمةع ق ننننآ  ..... -شننننهرض .....

...........  ب ................ وومعننننننى وكضننننننل .......... مضيننننننارو  رميضننننننا  شننننننهرض 

قنننامر ع نننى مةنننع ولمه نننغ  و_نننو مع ننن  م_ننناب ضعمنننل مو نننل ول نننآ وا  نننر ولنننضس 

عنننننامك  ةك عنننننة ولمنكمننننن  وكضنننننل ولمنكنننننو  لهنننننا لنهننننناة ولنننننا  ةن نننننر هضيتنننننل 

شنننننهامتل  وآ هنننننة وكض ننننن   للنننننى ولش  نننننض   ووكتعنننننى همنننننب و نننننتمعة ولمنكمننننن 

ياق نننها و يهنننا مهيضننن  ع نننى ول نننما   ............... عنننم  وعتمنننام ولشنننهامع ورم_نننا لت

ومنننننننننب  قرهنننننننننا  .......................  ةنننننننننرمة ولمنكمننننننننن   قنننننننننوول وكض ننننننننن  

نهنننناة لوعتمننننام ولشننننهامع و يهننننا قامننننة ع ننننى  ................. ولمننننوكورع وقننننررة

وقتنننمور .................... ولمنننوكور وقنننررة لليومنننل هنننمةع كامنننل ولمه نننغ ولمتهاننن   

يع ولمنننننننننننوكور هن نننننننننننور .................. و  نننننننننننمرة قرور_نننننننننننا ولم نننننننننننتأ

 ووكض  ................. ولموكورع.

 

 االستئناف 

لننن  ضننننرتض ولميعننننو  ننننمن ههننننوو ولاننننرور ةاننننممة وكض تننننل و ننننتةياةا هتننننارض  ......../ 

  وولنكنننن  هع نننن  ولاننننرور ولعننننامع   آ هننننة ةنننن  يهاضتننننل قهولننننل شننننككش 2019...../

ولر نننو  وولم نننارضع و تعننناخ ولنننمعوى لم نننمر_ا  وت نننمضب ولم نننتأيع ع ضهنننا 

 ولمناماع. 
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 2019وكايننننة _ننننون ولمنكمنننن  وال ننننتةياةض  وهموذننننخ قرور_ننننا رقنننن  ............/

  قنننننم قنننننررة رم وال ننننتةياع شنننننكك لمنننننا ورم 2019هتننننارض  .........../........./

 وم   ل لعامع ته ضغ ولم تأيع ع ضها.

  الةننننن  وال ننننتةياع 2019تنننن ف ته ضننننغ ولم ننننتأيع ع ضهننننا هتننننارض  ........./......../

ولنننن  تذننننخ ع ضهننننا  ورةعننننة موةننننرع ولتيعضننننو ولشننننرعض  ولننننمعوى لتننننمقضاها و ننننتةياةا 

  .2019ة  ........./........../ هكتاهها ولمؤرخ

وين نننرة   نننهاخ ولكةنننن  وال نننتةياةض  ةننن  ولآعنننب هشنننهامع  أسةةةباب االسةةةتئناف 

 ول وضب و تمعة ولمنكم  لهما ةاآ.ولشا_مضب 

 الحكم 

 لتمقضر وولمموول  تهضب ما ض   :ولمى و

وال نننتةياع مانننم   نننمب ولمنننمع ولاايويضننن  ووةنننر وا نننول ةانننم تانننرر قهولنننل  أوال 

شننكك  وتننمقضر قهولننل مو ننوعا  ومننب  ذ ننل ةننإب _ننون ولمنكمنن  وال ننتةياةض  تننورم 

 ما ض   :

/  وب ولمنننمع  ةننن  معنننوى ولتعرضنننر ل ينننيو  وولشننناار .............. ولمنننوكور قنننم 1

ولننمعوى ولتيعضوضنن  مآالهننا هالر ننو  وولم ننارضع ولمنكننو  لننل ةضهننا ع ننى   قننا  _ننون

 ولممعى ع ضها .................. ولموكورع .

/  عنننرض ............... ولمنننوكور هعنننم ولنننا تا نننضآ ولمه نننغ ولم نننتنر ع ضنننل ةننن  2

معنننوى ولتعرضننننر ل يننننيو  وولشننناار وولمنكننننو  ههننننا ل مننننمعى ع ضهنننا وةننننر مننننا _ننننو 

ولشنننرع   كةنننا لمو نننو    ولميعانننمع  منننا  منننأمور ولتيعضنننو مهنننضب ةننن   نننهآ ولذ  ننن

ب  نننانه  ولننننر ولمنكنننو  لهنننا لننن  تآ نننخ تيعضنننو ناهنننا ولننن  تتانننم  لولنننمعوى  لو 

 همعوى مب  ذل تيعضو ولا.

/   هنننننننننننننرية ولمنامضننننننننننننن  ...................... وكالننننننننننننن  عنننننننننننننب ولميعنننننننننننننو 3

ضنننو ولكيهنننا وكنننرة ....................ولمنننوكور ةننن  _نننون ولنننمعوى  منننا  موةنننرع ولتيع

ه  نننننو   موةعننننن  عينننننل  منننننا  منكمننننن  تيعضنننننو ........ةننننن  متيهنننننا ل مروةعننننن  وولم
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وولتنننننن  مو ننننننوعها تعرضننننننر  2018متاهعنننننن  ق ننننننض  تيعضننننننو رقنننننن  .............../

 ل ييو  وولشاار ن خ ولوذل ولشرع  وولاايوي ( .

نننا كننناب منننب ولمتعنننر ع ضنننل  ب لهنننون ولمنكمننن   هينننا  ع نننى منننا تانننم  وكنننرن وهضاينننل  ولمف

 كامننننل ول نننن آ  ةنننن  ةهنننن  ولووقننننع  آالمننننا كنننناب ولننننا  نننناة ا وممكيننننا  ةننننإب _ننننون

ولمنكمنننن  وال ننننتةياةض  تننننرى  ب ولمننننمع  ةنننن  معننننوى ولتعرضننننر ل يننننيو  وولشنننناار 

وا ننننننننن ض  ............... ولمنننننننننوكور وولمآرونننننننننن  ل تيعضنننننننننو ةننننننننن  ولنننننننننمعوى 

  ق ننننم مننننب تاننننمضمها ت ننننمضم مننننا ع ضننننل مننننب ولتيومنننناة مالضنننن 2018.............../

ب  مننننع  ب مترتهننن  ع ننننى نكنننن  ولتعرضننننر ل يننننيو  وولشنننناار ولمننننوكور وذمولنننن  ولننننمض

 ب  انخ ولنر _و ولوض ض آالخ هنال.ل_وو _و  كع وا ل  لو 

ب  ننننانخ ولنننننر و_نننن  ............... ولمننننوكورع ولمننننمعى ع ضهننننا ةنننن  لونضنننن  

ولنننمعوى وا ننن ض  قنننم تمن نننة ةننن  _نننون ولنننمعوى ولتيعضوضننن   و ذاهنننة ع نننى عنننرض 

ضآ ولمانننم  منننب قه نننل: ةنننإب _نننون ولمنكمننن  وال نننتةياةض  تانننرر قهنننول وليظنننر ةننن  ولتا ننن

و نننننتةياع _نننننون ولنننننمعوى مو نننننوعا نضننننن  تننننن  مةنننننع ر نننننمها ع نننننى وعتهنننننار  ب 

كورع _ننننن  ................... ولمنننننوكور _نننننو ولميعنننننو  نننننمن  و ............... ولمنننننو

 ولميعوع ههون ول ع . 

قضر منننا ورم ةننن  الةنننن  وال نننتةياع. وتن نننر _نننون ولمنكمننن  وال نننتةياةض  تنننم ثانيةةةا 

وتهننضب لهنننا  ب مننا تننن  لنارتننل ةننن  الةننن  وال نننتةياع قننم تننن  ولع ننل هنننل وهتننمو  لنننمى 

قا نننن  ولتيعضننننو ولشننننرع  ولننننوض  تننننال ولعر نننن  ولكام نننن  لمياقشنننن  ولشننننهوم ولهننننمو  

ولنننر ض ةننن  شنننهامته  وقنننم قنننرر قا ننن  ولتيعضنننو رم منننا  نارتنننل وكض ننن  ولم نننتأيع 

ب ................. و ................... ومووةاتهنننننننننا ووعتمنننننننننام شنننننننننهامع ولشنننننننننا_مض

لننننننمعوى ولمنكننننننو  لهننننننا .................. ولمننننننوكورع وقتننننننمور ولمنكننننننو  ع ضننننننل 

ولم نننننتأيع ................ ولمنننننوكور  كمنننننا  ب منننننا ورم ةننننن  الةنننننن  وال نننننتةياع 

و_نننو قننناة  ع نننى غضنننر   ننناس ننننرض مكنننرر لمذرضننناة ولنننمعوى   وتننن  ولع نننل  

 رة ل.
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 كله  لذلك

نننا  عم نننة منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  وقننناةع ولنننمعوى ع نننى وا نننول و ننننضح  ولمف

ولانننننايوب  ةانننننم تانننننرر ت نننننمضر قرور_نننننا ولم نننننتأيع  ورم منننننا  ورمتنننننل وكض ننننن  

ولم ننننتأيع لعننننم  ورومن  ولعننننامع ولننننمعوى لم ننننمر_ا ن ننننخ وا ننننول. تنرضننننرو 

  .2019_  ولمووةر ........./........./1440ة ......./ ........./

 يلفت ن(ر المحكمة االبتدائية لما يلي  و

ر و  ولمعوى مب  كل الةن  ولآ خ ةضها وولت  ت مية مآاله  ولممع   /1

ا  همعوى ولتعرضر ل ييو  .......... ولموكور هتيعضو ولر و  وولم ارضع ولمتع 

  قم كاب ع ى ولمنكم  و تضعا  ر   ولمآاله  همامور ولمه غ ولمآالخ هل ةاآ  وولشاار

شضاكش  هضيما و توةة ولمنكم  ر   تيعضو ولمآاله  ولم تنا  ل منكو   ........و_و 

ا  ب ولمعتهر هل ة  _ون ولمعوى  لها مب  كل معوى ولتعرضر ل ييو  وولشار  ولمف

هيتضذ  ما قررتل _ون ولمنكم  _و تيعضو وال تناار ولمال  ولمترتخ ع ى معوى 

ضب ولم تنر ع ى ولممع  ولمنكو  ع ضل ةام ولتعرضر ل ييو  وولشاار وذمول  ولم

تارر وعتهار ولر    مووةاا لأل ول هما ت  هضايل ووعتهارن  ع ما  ب ر   ولمعوى 

ولتيعضوض  _  ع ى ......... ولموكور ه كع ولر و  وولم ارضع ولمنكو  لل هها ة  

 معوى ولتعرضر ل ييو  وولشاار. 

. ولموكور )...متاهع  ق ض  تيعضوض  رق  ذا  ة  متب وكال  وكض   .......... /2

وولت  مو وعها تعرضر ل ييو  وولشاار..( ووانرى  ب تكوب  2018........../

وولت  مو وعها تيعضو  2018ولعهارع  )...متاهع  ولا ض  ولتيعضوض  رق  ............/

ولوكال   ولناور ولمالض  ولمترته  ع ى معوى ولتعرضر ل ييو  وولشاار..(  ولما كاية

مت ميل هضاياة ما ضتع ر ه ن  ول  وم  مب   ما  ولآرةضب وولمو و  )تيعضو..( 

وو   ولمنكم  ورق  ولمعوى ولت   هر  ب  قامها ولموكل ............ ولموكور  ةام 

 تارر ذهر ول  ل ولموكور.

غ كتاه  ة  قضم  ولمه  ؤت  و تضعا  ر   معوى ولتيعضو  آ ورم ة  و ض ال ولوض /3

ولم توةى  كما ل  ضت  تنهضة هضاب و ض ال ول ا  هر   وال تةياع ع ى الةن  

 تيوضل لولا لمروعاتل ن خ وا ول.وال تةياع. ةاقت ى ول

                           رةننننننننننضس منكمنننننننننن  وال ننننننننننتةياع ولشننننننننننرعض  ولاا نننننننننن  .........................                                                                

                    ع و  منكم  وال تةياع ولشرعض  ولاا  ...........................                                                               

ع و  منكم  وال تةياع ولشرعض  ولاا  ...........................  
1
.     
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و ننننتةياع قننننرور منكمنننن  ولتيعضننننو ولشننننرع  ةنننن    و_ننننو  نننناهرةنننن  ولتآهضننننر ول     

  نننمر قا ننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  قنننرورن هنننإليو   معنننوى تعرضنننر ل ينننيو  وولشننناار 

ولنننيوج ولمنكنننو  ع ضنننل هنننمةع كامنننل ولمه نننغ ولمتهاننن   نضننن   نهنننة وقتنننمورن هشنننهامع 

ض ولمنكنننننو  ع ضنننننل ولنننننيوج _نننننوو ولانننننرور  ةاامنننننة وكض تنننننل تولشنننننهوم  ولننننن  ضنننننر

وآ هنننة ةضنننل ة ننن  قنننرور قا ننن  ولتيعضنننو     و نننتةياع ع نننى ولانننرور ولمنامضننن  هتانننمض

وال ننننتةياع ع ننننى ولآعننننب ةنننن  ولعنننامع ولا ننننض  لم ننننمر_ا  وقننننم تركننننية الةنننن  

رةننننض وال ننننتةياع وت ننننمضر    وال ننننتةياع قننننررةمننننلكننننب منكشننننهامع ولشننننهوم  

 قرور منكم  ولتيعضو.

  وضنننننرى ولهانننننن   ب قنننننرور منكمننننن  وال نننننتةياع _نننننوو هنننننرةض وال نننننتةياع     

كننناب قنننرور قا ننن  ولتيعضنننو  انننم  ةوت نننمضر قنننرور منكمننن  ولتيعضنننو قنننرور  ننننضح

ولشننننرع  مهينننن  ع ننننى وعتمننننام شننننهامع ولشننننهوم  هعننننم لتاننننن  ولعر نننن  ولكام نننن  

قا نننن  ولتيعضنننو رم مننننا لمياقشننن  ولشنننهوم ولهننننمو  ولنننر ض ةننن  شننننهامته  وقنننم قنننرر 

 نارتنننننل وكض ننننن  ولم نننننتأيع ووعتمنننننام شنننننهامع ولشنننننهوم  وقنننننم وعتهنننننرة منكمننننن  

 نننتةياع  ب منننا تننن  لنارتنننل ةننن  الةنننن  وال نننتةياع مكنننرر لمذرضننناة ولنننمعوى  وال

     وقم ت  ولع ل ةضل  و_و قاة  ع ى غضر   اس  ةنرض رة ل. 
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فةةةي دعةةةوى مشةةةاهدة  اسةةةتئناف قةةةرار محكمةةةة التنفيةةةذ الشةةةرعي التطبيةةةق الثةةةاني 

 واستضافة.

 _ضة  ولمنكم  

 هرةا   ولاا  .....................

 وولاا  .............................               وع وض  ولاا  ...................

 ولم تأيع ع ضل:..........................              أيع :.........................ولم ت

 : مشا_مع وو ت اة .ولمو و 

 ولارور ولتيعضوض :...../.......                 تارض  وال تةياع:...../..../....

 ولارور ول امر ها   ل تعالى

 هعم والآك  ع ى من ر ولمعوى و اةر واورور ولمتع ا  هها 

  نننننمرة ولمنكمننننن  ولتيعضوضننننن  ولشنننننرعض  قرور_نننننا ةننننن  ولم نننننع ولتيعضنننننوض رقننننن  

ولنكننننن  ع نننننى ........ ولمنننننوكورع تنمضنننننم وليمننننناب  هتنننننارض  ..../...../......../..... 

  و_نننو ضنننو  ....... منننب ول ننناع  ولنالنننن  كننناب منننب قهنننل منكمننن  ...... ولشنننرعض وولم

  ع نننروش نتنننى ولنالنننن  ع نننروش منننب ولضنننو  ولتنننال  ةننن  هضنننة ولمنكنننو  لنننل ةننن  .......

........ ع نننى  ب ع نننى  ب ضانننو  ولمنكنننو  لنننل ها نننتك  ول ننن ضر منننب  نننكل شنننرآ  

مةع مه نننغ ....... شنننضكل تانننال ل  ننن ضر ع نننى آالنننخ وال ت ننناة  هنننتكنننوب  ذنننرع والي

ع نننى  ن نننارن و نننع غرومنننلوةننن  ننننال عنننم  ل    وولت ننن ض عنننب كنننل منننرع لك نننتك

 ع ضها لب كاب و ع ول  ضر ض مح هاال ت اة .  ولمنكو 

 الالئحة االستئنافية

ولآعنننب ةضنننل هآرضنننر وال نننتةياع  ةههنننوو ولانننرور وقنننرر اولمنكنننو  ع ضهننن رتضلننن  تننن

 ور ولم نننتأيع و ولنكننن  هتعنننمضل ولانننرورةضنننل ة ننن  ولانننر ةوآ هنننهتنننارض .../.../.... 

وةننر مننا ضننت  ع ضننل مننب و ننتك  وت نن ض  ول نن ضر ةنن  مكنناب ض ضننر هال نن ضر وعمننرن 

وولنننا ل مناةظننن  ع نننى م ننن ن  ونضننناع ول ننن ضر ولمن نننوب    وو نننعل ول نننن 

 اضع و تعاخ ولمناماع.ع ضل ولر و  وولم  وت مضب ولم تأيع
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 أسباب االستئناف 

تننننت      ننننهاخ وال ننننتةياع هننننأب ولاننننرور م ننننالع لأل ننننول وولاننننايوب وضشننننوهل 

ولا ننننور وو ذننننناع هنننننر ولم ننننتأيع  ونننننر ول نننن ضر  نضنننن  نهننننة مننننب  ننننكل 

وليظنننر ةننن  ولنننمعوى ومنننب  نننكل تارضنننر ول ذيننن  ولآهضننن  ومياقشننن  ولآهضنننخ ع نننو 

... هنننأب ول ننن ضر ........ ولمنننوكور لمضننننل ول ذيننن  ولآهضننن  ةننن  ممضرضننن   نننن  .....

تننارض  مر نن  مننيمب همننرض ولرهننو و ض ننناش   آننأ ة ننض   قا نن  ولتيعضننو نضيمنننا 

قنننرر وال نننتك  وولت ننن ض  منننب كنننل   نننهو  ةننن  مركننني شنننرآ  ........ ممنننا ضترتنننخ 

 ع ى ولا مب  مروض يع ض  و نض  لمى ول  ضر ولموكور.

 وال تةياةض  تهضب ما ض  : ولمى تمقضر ولكةن 

وي نننخ وال نننتةياع ع نننى ولنالننن  ولمر نننض  ل  ننن ضر ولمآ نننوخ مشنننا_متل منننب  -1

قهننننل ولمنكننننو  لننننل ومننننمى تننننأنضر ول ننننعر ع ننننى ول نننن ضر ةنننن  نننننال تيعضننننو نكنننن  

 ولمشا_مع.

  نننمر قا ننن  ولتيعضنننو قنننرورن هتيعضنننو قنننرور ولمشنننا_مع ووال ت ننناة  هنننالرغ  منننب  -2

لو نننع ول نننن  ل  ننن ضر وهنننالرغ   ب قا ننن   ب ولمنكنننو  ع ضهنننا  شنننارة للنننى و

هننننن  ةضننننل لوو كنننناب _ينننناا هضينننناة ع ننننى _ننننوو ولتيعضننننو  شننننار للننننى  ب _ننننوو وامننننر ض  

 ولمو و  لال  ب منكم  ولتيعضو ل  تعالج _ون ولياآ .

ونضنننن  لب م نننن ن  ول نننن ضر ماممنننن  ع ننننى م نننن ن  ولمنكننننو  لننننل ةنننن  نننننال  -3

ع ول نننن  ل  ننن ضر ولتعنننارض  لنننولا كننناب ع نننى منكمننن  ولتيعضنننو معالذننن  ولو ننن

ولمآ نننننوخ مشنننننا_متل ومنننننمى تنننننأنضر ول نننننعر للنننننى ممضيننننن .......... ع نننننى  نننننن  

 ول  ضر مب  ذل تيعضو نك  ولمشا_مع. 

 لذلك

ةانننم تانننرر ة ننن  قنننرور قا ننن  ولتيعضنننو هتيعضنننو نكننن  ولمشنننا_مع ووال ت ننناة  لمنننا تننن  

وكنننرن  ولعنننامع ولنننمعوى لم نننمر_ا ن نننخ وا نننول تنرضنننروش ةننن  ...../..../..... 

 وةر ...../...../..... ولمو

رةضس منكم  وال تةياع ولشرعض 
1
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  و_نننو و نننتةياع قنننرور منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  ةننن  ةننن  ولتآهضنننر ول ننناهر       

  نننمرة منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  قرور_نننا ل نننيوج  معنننوى مشنننا_مع وو ت ننناة  

هضتنننل  ووال نننتك  منننب  ولمنكنننو  لنننل هنننأب لنننل ولننننر ةننن  ولمشنننا_مع ووال ت ننناة  ةننن 

وذع نننة ولمنكمننن  ننننر تنمضنننم وليمننناب وولمكننناب ل منكمننن   منننع  ب شنننرآ    مركننني

 منننروض ال ضمكنننب معهنننا ولتيعضنننو موب ولتنننأنضر ع نننى  ننننتل   ول ننن ضر ضعننناي  منننب

ة نن  تننرتض وليوذنن  ولمنكننو  ع ضهننا قننرور ولمنكمنن   وقننممة و ننتةياةاش آ هننة ةضننل 

ة ننن  ولنكننن  مروعننناعش لو نننع ول ننن ضر ول نننن  ووليع ننن   وقنننم قنننررة منكمننن  

    تةياع قهول وال تةياع وة   نك  منكم  ولتيعضو.وال

وضننننرى ولهاننننن   ب _ننننوو ولاننننرور  نننننضح وميا ننننخ لمننننا وقعننننة ةضننننل منكمنننن       

ولتيعضننننو ولشننننرع  مننننب ولتا ننننضر ةنننن  ولهننننن  وولمتاهعنننن  عننننب مننننمى تننننأنضر يمنننناب 

ومكننناب ولمشنننا_مع ع نننى  نننن  ول ننن ضر  وهمنننا  ب م ننن ن  ول ننن ضر ماممننن  ع نننى 

   لننننولا كنننناب ع ننننى منكمنننن  ولتيعضننننوال ولتعننننارضم نننن ن  ولمنكننننو  لننننل ةنننن  ننننن

معالذننن  منننمى تنننأنضر ول نننعر ع نننى  نننن  ول ننن ضر  و_نننوو منننا لننن  ضن نننل  وع ضنننل 

ةنننأب قنننرور منكمننن  وال نننتةياع هع ننن  قنننرور قا ننن  ولتيعضنننو قنننرور  ننننضح وضنانننر 

     _ون ولم  ن .  

رعض  ةننن  يننناه س ضكننننظ منننب ولتآهضانننضب ول ننناهاضب  ب منكمننن  وال نننتةياع ولشننن    

كننننل مذرضنننناة و نننننمو  ولننننمعوى ةنننن  ذمضننننع مرون هننننا مننننب منكمنننن   هننننوكر تاننننو 

ولهموضننن  ولشنننرعض  ومنكمننن  ولتيعضنننو ومنكمننن  وال نننتةياع  وتنننوكر ولنكننن  ةننن  كنننل 

 مرن  .

وول  ضنننننل ةتكتعننننن  هنننننوكر  ةننننن  ولانننننمس منننننا منكمننننن  وال نننننتةياع ولشنننننرعض      

 ولاروروة ة  كل مرن   وال تم ل ة  تعا ضل ومذرضاة ولا ض .

س  و نننح لهانننن   ب منننا _نننو معمنننول هنننل ةننن  منكمننن  و نننتةياع يننناه وضنننرى و    

 .ل هان  لوو  روم  ب ضآ ع ع ى ولاروروة ةاةمعلهضاب ول هخ ة  ولنك  و كنر 
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 الفصل الثالث

 الطعن في القرار التنفيذ  بطريق االستشكال واالعترا  )منازعات التنفيذ(.

 

 وفيه مبحثان  

  

و  )ميايعنننننناة( ولتيعضننننننو و ننننننيم_ا ولاننننننايوي  ةمعهننننننو  لشننننننكاال المبحةةةةةةم ا ول 

   وكضعض  رةع و شكال  وشروآ قهول و شكال.ولشرع 

 

ة )ميايعنننناة( ولتيعضننننو  و نننننر و شننننكال ع ننننى  يننننوو  لشننننكاال المبحةةةةم الثةةةةاني 

 ة ولتيعضو.اة مب ولمناك  ولشرعض  ع ى لشكاالولم ع ولتيعضوض  وتآهضا
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 المبحم ا ول

, وكيفيةةةةة والشةةةةرعي نازعةةةةات( التنفيةةةةذ, وسةةةةندها القةةةةانونيت )مإشةةةةكاالمف ةةةةوم 

 رفع اإلشكال, شروط قبول اإلشكال.

 

 وفيه ثالثة مطالب 

 .وولشرع  ة ولتيعضو و يم_ا ولاايوي معهو  وشكاال المطلب ا ول 

 .)ولميايع ( كضعض  رةع وال تشكال المطلب الثاني 

 ال تشكال.تيظض  ميايع  ولتيعضو وشروآ قهول و المطلب الثالم 
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 المبحم ا ول   

, وكيفيةةةةة والشةةةةرعي ت )منازعةةةةات( التنفيةةةةذ, وسةةةةندها القةةةةانونيإشةةةةكاالمف ةةةةوم 

 رفع اإلشكال, شروط قبول اإلشكال.

ة ولتننن  قنننم تعضنننر  ننناو لذنننرو وة ولتيعضنننو هعنننض والشنننكاالقنننم ضعنننرض  نينننا  وت      

وو ولمآ ننخ ولنننمض  _ننولتيعضننو  و ولعم ضنن  ولتيعضوضنن  وتعضننر  ننضر_ا لننوو  ننيتياول ةنن  

يم_ا ولاننننايوي  ولذرو وتهننننا وشننننروآ والشننننكال  ننننعننننب معهننننو  وشننننكاالة ولتيعضننننو و

 ولتيعضوض.

 ت التنفيذ وسندها القانوني.المطلب ا ول  مف وم اشكاال

ولميايعنننناة  اننننم عننننرع ولننننمكتور   ننننام  ولكضكينننن  لشننننكاالة ولتيعضننننو هأيهننننا:ل     

ت ننننمب ومعننننا وة لننننو  نننننة لرتهننننة ولمتع انننن  هتيعضننننو ول ننننيموة ولتيعضوضنننن  ولتنننن  ت

 ننننروش ع نننى ولتيعضنننو هنننأب ض نننهح ذننناةيوش  و غضنننر ذننناةي   ننننضناش  و غضنننر  ننننضح  

 ننهاهاش  كنناب مهيا_ننا   تعتهننر وشننكاالش ةنن  ولتيعضننو   ننوو ةكننل ميايعنن  مننب _ننوو ولاهضننل

 ننننهاهاش تتع ننننر هننننا ذرو وة    و كنننناب مهيا_ننننا   التيعضننننوهتتع ننننر هننننالنر ولنا ننننل 

خ ةضهننا مننب شننأيل  ب ضهآننل ولتيعضننو  منننل ن ننول ولتيعضننو وولننا هامعننا  وذننوم عضنن

موب  ب ضكوب م هوقاش هته ضغ ول يم ولتيعضوض
1
. 

ولننن  ضنننيظ  قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  مو نننو  وال تشنننكال  هنننل  ننننال ولنننا للنننى     

منننننب قنننننايوب ولتيعضنننننو  18قنننننايوب ولتيعضنننننو ولع  نننننآضي  وليظنننننام  ن نننننخ ولمنننننامع 

ب ميايعنننناة ولتيعضننننو ةنننن  ولمننننووم ) ولشننننرع   وولننننوض هننننمورن يظمننننل تنننننة عيننننوو

58-62)
2
 . 

( مننننننب قننننننايوب ولتيعضننننننو وليظننننننام  62-58ومننننننب  ننننننكل مرو نننننن  ولمننننننووم )     

ولع  نننآضي  يذنننم  ب معهنننو  ميايعننناة ولتيعضنننو _نننو: ) و شنننكاالة ولمتع اننن  هالتيعضنننو 

                                                 
 . 176ولكضكي    نكا  ولتيعضو ة  ولمووم ولمميض  وولتذارض       1
 هنننو  نننيضي  وواشنننار  ملضنننل لذنننرو وة ولعمنننل ولموننننمع لنننمووةر ولتيعضنننو ولشنننرع  ةننن  ولمنننناك  ولشنننرعض     2
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ووتنننل موب ولنننم ول ةننن    ننناس ولشننن   ولميعنننو ع ضنننل  ضع نننل ةضهنننا قا ننن  ولتيعضنننو 

وب  وضترتنننخ ع نننى ولع نننل ةضهنننا  ب ض نننهح ولتيعضنننو ذننناةيوش هموذنننخ يننن  ةننن  ولاننناي

 و غضر ذاةي   نضناش  و هاآكش(
1
.    

يذننننم  ب شننننرول قننننوويضب ولتيعضننننو ضعرقننننوب هننننضب وال تشننننكال وهننننضب ميايعنننناة و     

ولتيعضننننو  ولكننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  وليظننننام  لنننن  ضعننننرر هضيهمننننا ووعتهننننر  ب 

ولتيعضوتيعضو _  ووتها ميايعاة لشكاالة ول
2
. 

انننننايوب ولتيعضنننننو ولشنننننرع  ولانننننرور همنننننب  1ولعانننننرع  5لانننننم ي نننننة ولمنننننامع و    

مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  وليظننننام  ع ننننى  1ولعاننننرع  3ولع  ننننآضي   وولمننننامع 

 ينننل )ض نننت  رةنننضس ولتيعضننننو هذمضنننع ولميايعننناة ولتيعضوضنننن  ...(   وقنننم   نننيم للننننى 

 ا ه عتل قا ضاش ل تيعضو _ما:  ا ضاب ضاو  هممار تهم وب  ر  و  قا   ولتيعضو م  

و شنننروع ع نننى وذنننرو وة ولتيعضنننو ول نننمور ولانننروروة وواوومنننر ولمتع اننن   ا ول 

 هالتيعضو.

 ولع ل ة  ميايعاة ولتيعضو هذمضع  شكالل. الثاني 

وقنننم ضننننم   ب ضكنننوب ول نننيم ولتيعضنننوض ولنننوض ضنننناول ولنننموةب ولتيعضنننو هموذهنننل      

  _ننوو ول ننيم قننم ويا ننى  و  ب ضت  ننع شننرآ معضهنناش   و  ب ضكننوب ولنننر ولمنهننة ةنن

منننب ولشنننروآ ولمآ وهننن  ةننن   آنننروع ولتيعضنننو   و ضانننع ولنذننني ع نننى منننال ال ضذنننوي 

ولنذنننني ع ضننننل   و غضننننر مم ننننوا ل مننننمضب  وعيمةننننو ضكننننوب ل مننننمضب  ب ضينننناي  ةنننن  

 ممى تووةر _ون ولشروآ   و ة   ن  و ذرو وة ولت  ضتهعها ولموةب ل تيعضو.

 و ولعنننوورض ولتننن    ب  ب ض ذنننأ للنننى ولا نننا   يولننن  ولعاهننناةكمنننا ضكنننوب ل نننموة     

 تعور  ضر لذرو وة ولتيعضو  نتى ض تمر ولتيعضو وضن ل ع ى نال.

                                                 
  .2005ل ي   23مب قايوب ولتيعضو وليظام  رق   58وةر ما ذا  ة  ولمامع  1
. عهنننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو 288ولتكنننرورض  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو    2
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ضاننننممها ولمنكننننو   اةوقننننم تكننننوب ميايعنننناة ولتيعضننننو عهننننارع عننننب وعترو نننن     

  وولعننننرر هننننضب والعتننننروض ووال تشننننكال  ب ولمعتننننرض ال ةع ضننننل   و و تشننننكاال

ةننن  ول نننيم ولتيعضنننوض  لكينننل ضع نننب عنننب عنننم  قمرتنننل ع نننى تيعضنننو  ضيكنننر ولننننر ولمنهنننة

هننننأب  :ولمنكننننو  هننننل هالكضعضنننن  ولمر ننننوم  لننننل  كننننأب ضننننأت  ولمنكننننو  ع ضننننل وضاننننول

مانننمور ولا نننآ ال ض نننتآضع مةعنننل مننننكش  ةهنننو مانننر هوذنننوخ ولتيعضنننو  لكينننل ضعتنننرض 

ع ى آرضا  ولتيعضو ةاآ
1
. 

عتننننننرض  ننننننضر ولتيعضننننننو  ةميايعنننننناة ولتيعضننننننو _نننننن  عننننننوورض قايويضنننننن  ت لووش      

وتت ننمب ومعننا وة  مننا  قا نن  ولتيعضننو تتع ننر هننل  هنضنن  لننو  نننة انننرة ةضننل 

 و لضذاهننننناش  لو ضترتنننننخ ع ضهنننننا  ب ضكنننننوب ولتيعضنننننو ذننننناةيوش  و غضنننننر ذننننناةي     ننننن هاش 

 و هاآكش ضذخ وقعل   و وال تمرور ةضل   نضناش 
2
  . 

ن ولهاننننن  ةنننن   مننننا ولم ننننتيم ولشننننرع  لكشننننكاالة ولتيعضوضنننن   ةكننننل مننننا وكننننر     

وواملننن  ع نننى  مو نننو  واملننن  ع نننى ذنننووي والعتنننروض ع نننى ولانننرور ولتيعضنننوض 

 منننب آنننرر والعتنننروض ع نننى ولانننرور ولتيعضنننوض  اش ذنننووي وال نننتةياع  كوينننل آرضاننن

. 25-24ض ننننن ح لك نننننتمالل هنننننل _ينننننا. و_ننننن  منننننوكورع ةننننن  _نننننون ولر نننننال   

  .59 -56و 
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 عة(.المطلب الثاني  كيفية رفع االستشكال )المناز

وكمنننا  نننهر وكنننرن ةنننأب     - هموذنننخ ي نننو  ولانننايوب )وليظنننام  ولع  نننآضي (     

قننايوب ولتيعضننو ولشننرع  لنن  ضننيظ  مو ننو  وال تشننكال  هننل  نننال ولننا للننى قننايوب 

مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع    18ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  وليظننننام  ن ننننخ ولمننننامع 

يايعننناة ولتيعضنننو يظمنننل تننننة عينننووب م (ضعيننن  ولانننايوب وليظنننام ) وولنننوض هنننمورن

 ةإب ولميايع  ة  ولتيعضو ترةع هآرضاتضب:  (62-58ة  ولمووم ) 

ولآرضاننن  ولعامضننن  ولمتهعننن  ةننن  تانننمض  ولآ هننناة ورةنننع ولنننمعوى   الطريقةةةة ا ولةةةى 

 ض  ب تاننننم  ولميايعنننن  هكةننننن  معننننوى )و تشننننكال( تننننوم  ق نننن  منكمنننن  ولتيعضننننو  

غ ول نننننووةح  عوى وته ضنننننوتيآهننننر ةننننن  _نننننون ولنالننننن  ولاووعنننننم ولعامننننن   قامننننن  ولنننننم

 نر ضترتخ ع ى تورضم الةن  ولمعوى _و وقع ولتيعضو. وولمكنظ _يا  ب  _  

منننب قنننايوب  61و_ننن  آرضاننن  و نننتنياةض  ي نننة ع ضهنننا ولمنننامع  الطريقةةةة الثانيةةةة 

ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  وليظننننام  هعاروتهننننا ولنكننننن  وت ننننمية تيظننننض  آرضانننن  ولتاننننم  

وولتننننن  تتمننننننل ةننننن  لهنننننمو  ميايعننننن  ولتيعضنننننو هالميايعننننن   منننننا  ولاننننناة  هالتيعضنننننو  

 )وال تشننننكال(  مننننا  مننننأمور ولتيعضننننو عيننننم شننننروعل ةنننن  لذننننرو وة ولتيعضننننو  و_نننن 

 و هآرضنننر ولنذننني  و ضنننا كننناب   كننناب مهاشنننروش  ذننناةيع  ضنننا كننناب ينننو  ولتيعضنننو  نننوو 

  ولننوض توذننل للضننل و ذننرو وة  و عانناروش  و ضنناش كنناب ولشنن   منننل ولتيعضننو مياننوالش 

 و ول ضر  ضبكاب ولمم  وو 
1
. 

وضذنننوي  ب ضهنننمض و شنننكال ةننن  ولتيعضنننو  منننا  منننأمور ولتيعضنننو كتاهننن   و شنننعا_        

و_نننو ضعتهنننر مرةوعننناش ةنننور لهموةنننل  منننا  ولاننناة  هالتيعضنننو وميتذننناش آلننننارن كإشنننكال  ول 

ضترتنننخ ع ضنننل وقنننع ولتيعضنننو هانننوع ولانننايوب. وع ضنننل ةننن  _نننون ولنالننن   ب ضنهنننة ولنننا 

 ننننع ول  ننننو  ولن ننننور  مننننا  قا نننن  ولتيعضننننو  وال ةنننن  من ننننر ولتيعضننننو  و ب ضك

                                                 
شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو  . عهنننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  294ولتكنننرورض  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو   1
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ضك نننع هالن نننور لال ولمنننمعى ع نننضه   هضيمنننا ضكعننن  لنهننناة ن نننول _نننوو ولتك ضنننع 

ة  ولمن ر ةضما ضتع ر هروةع ولمعوى
1

         . 

منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي  وليظنننام    2ةانننرع  61كمنننا  ينننل وةنننر ولمنننامع        

( ةنننن  _ننننون ولنالنننن   ب ضنننننرر  ننننوروش مننننب ع ننننى ولانننناة  هالتيعضننننو )مننننأمور ولتيعضننننو

من نننرن هانننمر عنننمم ول  نننو  و نننورع لنننموةرع ولتيعضنننو ضرةنننر ههنننا  ورور ولتيعضنننو 

وولم نننتيموة ولتننن  ضانننممها للضنننل ولآالنننخ )ولم تشنننكل( وولنننا ةننن  يعنننس ضنننو  تانننمض  

و شنننكال وموب تنننأ ضر  وضذنننخ  ب ضنننت  ت نننذضل ولآ نننخ ةننن   نننذكة موةنننرع ولتيعضنننو 

ول ننننذل ول ننننا  لننننولا وةنننن  مييلننننل عيننننم نالنننن   ةنننن  ضننننو  ت نننن ض  ول ننننورع ةنننن 

ول رورع
2
. 

وةنننن  _ننننون ولآرضانننن  لتاننننمض  والشننننكال ال ض نننني  توكضننننل منننننام  ل اضننننا  هننننولا      

ةضرةنننع و شنننكال مننننب ولم تشنننكل  و مننننب ياةهنننل ولاننننايوي   و وكض نننل ولننننو لننن  ضكننننب 

منامضاش 
3
. 

ضنننو موب  ب غضنننر  ب وو نننع ولانننايوب  ذننناي ل اننناة  هالتيعضنننو وال نننتمرور ةننن  ولتيع     

ضتمنننل   ا ننن  لوو تهنننضب لنننل  نننعع وا نننهاخ ولتننن  و نننتيم للضهنننا ولم تشنننكل  ةننني  

ل عيننننم ع ننننى  يننننل لوو عننننرض ع ننننى مننننأمور ولتيعضننننو لشننننكا 1ةاننننرع  61ةنننن  مننننامع 

ولتيعضنننو  و ضم ننن  ةضنننل ع نننى  نننهضل والنتضننناآ رغننن   ب  عقنننولتيعضنننو  ةنننإب لنننل  ب ضو

شننننرل ض ولننننروذح ةنننن   نننننر و شننننكال واول  ب ضوقننننع ولتيعضننننو  لننننولا ضعننننرر ولننننر 

 هضب نالتضب: ولاايوب

لوو كنناب ولتيعضننو ضننت  ع ننى مرن نن  وونننمع ةاننآ  وولننا كا يولنن   و ولت نن ض   ا ولةةى 

 و ولآنننرم   و و  نننك   و لغنننكر   و كننناب ةننن  ولمرن ننن  وا ضنننرع كنننالهضع  وةننن  

 _ون ولنال  ضذخ ع ى مأمور ولتيعضو  ب ضوقع ولتيعضو.

                                                 
ي ةضشننننرل قننننايوب ولتيعضننننو ذض. عهننننم ولنمضننننم  ولننننو 294ولتكننننرورض  ولننننوذضي ةنننن  شننننرل قننننايوب ولتيعضننننو   1
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  ع نننى  كننننر منننب مرن ننن  ووننننمع  وةننن  _نننون ولنالننن  لوو كننناب ولتيعضنننو ضنننت الثانيةةةة 

ع ننى مننأمور ولتيعضننو  ب ضم نن  ةنن  ولتيعضننو نتننى يهاضنن  ولمرن نن  واولننى ةاننآ  ننن  

 ضتوقع.

ةننننإوو كنننناب ولنذنننني ضذننننرض ع ننننى مياننننوالة ولمننننمضب منننننكش  وقننننم  و شننننكال      

لمنننأمور ولتيعضنننو  نينننا  ولنننا ةإينننل ض نننتآضع  ب ضتوقنننع  و ضم ننن  ةننن  نذننني هننناق  

ة  ولكنننب ال ضذنننوي لنننل  ب ضم ننن  ةننن  لذنننرو وة ولهضنننع و_ننن  ولمرن ننن  ولميانننوال

ولتالض  ل نذي  لال هعم ولع ل ة  و شكال مب قهل قا   ولتيعضو
1
. 

 المطلب الثالم  تن(يم منازعة التنفيذ وشروط قبول االستشكال 

منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي   58ضتهنننضب منننب يننن  ولعانننرع ولنايضننن  منننب ولمنننامع      

  ب ولاووعم ولت  تنك  ميايع  ولتيعضو _  ما ضأت : وليظام 

 أوالً  شرط االستعجال  

ةانننم وةتنننرض وو نننع ولانننايوب ةننن  و شنننكال ولتيعضنننوض  نننع  وال نننتعذال هنكننن       

اب و شننننكال ولتيعضننننوض   ععننننى ولم تشننننكل مننننب لنهنننناة _ننننوو ولشننننرآولاننننايوب  و 

ل لوو كننناب _نننو ضرمننن  للنننى رةنننع  آنننر مننننمر هالم تشنننكل ضتمننننل ةننن  ولتيعضنننو ع ضننن

ولميعنننو  نننمن    و تعآضنننل م ننن نتل ةننن  لذنننرو  ولتيعضنننو هموذنننخ ول نننيم ولتيعضنننوض 

ولنننوض هضنننمن لوو كننناب _نننو آالنننخ ولتيعضنننو  وهالتنننال  ةهنننو م نننتعذل هآهضعتنننل. غضنننر  ب 

ن _نننوو والةتنننروض لنننضس مآ اننناش  هنننل ضاهنننل لنهننناة ولعكنننس  ةضذنننوي ل م تشنننكل  نننم

لنهاة عم  تووةر شرآ وال تعذال
2
  . 

 شروط قبول اإلشكال التنفيذ      ثانياً 

 وضشترآ لاهول و شكال ولتيعضوض :

                                                 
 .295ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو   ولتكرورض  1
 .196-195ضو  . عهم ولنمضم  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيع292   ولتكرورض  ولمرذع ول اهر 2
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 و هعنننم ولهنننم  ةضنننل وقهنننل   عضنننو ب ضانننم  قهنننل  ب ضنننت  ولتيعضنننو   ض قهنننل ولهنننم  هالتي -1

  ةنننإوو كننناب ولتيعضنننو قنننم تننن  ةنننك معينننى ب ولهنننمع مينننل وقنننع ولتيعضنننو مؤقتننناش ا  تمامنننل

مننا تنن  مننب لذننرو وة و_نننوو  لآ ننخ وقعننل  و و ننتمرورن. وليمننا ضذننوي آ نننخ لهآننال

 ولآ خ ال ضعتهر لشكاالش.

 وة ولتيعضنننو ولمتعنننممع وننننموة م نننتا    لنننولا لوو تننن  ولاضنننا  هعمنننلووتعتهنننر  آننن     

وليمنننا ضاهنننل آ نننخ   ولنذننني ال ضاهنننل آ نننخ وقنننع _نننوو ولعمنننلميهنننا كتوقضنننع   آنننوع

ل مننب  عمننال  كآ ننخ وقننع ولهضننع. كمننا  يننل لوو وشننتمل ول ننيم ولتيعضننوض ضننوقننع مننا ض 

ع ننى  كنننر مننب ولتننيو   وتنن  تيعضننو  نننم_ا  ضمكننب آ ننخ وقننع تيعضننو ول ننيم هالي ننه  

لكلتيو  وآل ر ولوض ل  ضيعو
1
. 

وضيظننر للننى شننرآ عننم  تمننا  ولتيعضننو عيننم رةننع و شننكال  ةننإوو رةننع و شننكال       

قهنننل تمنننا  ولتيعضنننو  نننن  تننن  ولتيعضنننو هعنننم رةعنننل  ةنننك عهنننرع لتمنننا  ولتيعضنننو وضذنننخ عنننم  

ا تنن  منننب تيعضننو ورم ولنالننن  للننى منننا كايننة ع ضنننل وقننة رةنننع و شنننكال  والعتننموم همننن

و_نننو منننا ضعنننرع هالتيعضنننو ولعك ننن . وولنننا اب ولنكننن  ةننن  و شنننكال ضرتنننم للنننى ضنننو  

رةعننننل تآهضانننناش لمهننننم  وانننننر ولرذعنننن  ل آ ننننخ ولا نننناة   ولننننوض ضعينننن   يننننل ضذننننخ 

 ى التنننب ولاا نن  قننم ة ننل ةضننل ضننو  رةعننل  نوليظننر ةنن  _ننوو ولآ ننخ كمننا لننو كنننا

ض ار روةعل مب تأ ضر ولع ل ةضل
2
. 

 ب ضكنننوب و شنننكال مؤ  ننناش ع نننى وقننناةع الناننن  ل نكننن  ولم تشنننكل ةضنننل  ةنننك  -2

ايننل كنناب ضذننخ لهننمو  _ننون   س ع ننى وقنناةع  نناها  ع ننى _ننوو ولنكنن ضذننوي  ب ضؤ نن

ولوقننناةع  منننا  ولمنكمننن  ولتننن    نننمرة _نننوو ولنكننن   لنننولا لوو ومعنننى  ينننل قنننم  وةنننى 

ةنننك ضاهنننل لشنننكالل   منننا لوو ومعنننى  ينننل قنننا  هالوةنننا  هعنننم  هالنننمضب قهنننل  نننمور ولنكننن 

                                                 
 .292ولتكرورض  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو   1
. ولتكنننرورض  ولمرذنننع  ننناهر  84ولم ضذننن   ولمو نننوع  ولشنننام   ةننن  ولتع ضنننر ع نننى قنننايوب ولمروةعننناة   2

 292-293. 
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اب ووقعنننن  ولوةننننا     ننننمور ولنكنننن  ةننننإب _ننننوو والمعننننا  ض نننن ح   ا نننناش ل شننننكال

النا  ه مور ولنك 
1
. 

 ب ضكننننوب ولمآ ننننوخ لذننننرو ش وقتضنننناش  و تنعظضنننناش ال ضمننننس   ننننل ولنننننر  ةننننك  -3

اب قا ننن    مضبضذنننوي  ب ضآ نننخ ولمنننمضب مننننكش وقنننع ولتيعضنننو لهنننرو ع ومتنننل منننب ولننن

. ولوو كنننناب )وذوم ولنننننر مننننب عممننننل(ولتيعضننننو ال ض ننننت  هالع ننننل ةنننن  ولمو ننننو 

ولتيعضنننو قنننم ذنننرى هموذنننخ نكننن   ةنننك ضاهنننل و شنننكال ةننن  تيعضنننون لوو ت نننمب آعيننناش 

اب و شنننكال   مننننك قنننم   آنننأة ةننن  تآهضنننر ولانننايوب اب ولمنكمننن   ةننن  ولنكننن 

ولانننايوب.  منننا لوو كننناب  لنننضس آرضاننناش منننب آنننرر ولآعنننب ةننن  وانكنننا  ولتننن  ر نننمها

 يننل يهنناة   لننو شننر  ةنن  تيعضننون ع ننى   نناسولآعننب موذهنناش للننى تيعضننو ولنكنن  كمننا 

 و مشننننمول هاليعنننناو ولمعذننننل موب  ب ضكننننوب كننننولا  ةننننإب ل ميعننننو  ننننمن ةنننن  _ننننون 

ولنالننننن   ب ض تشنننننكل هامعنننننا   ب ولنكننننن  وهتنننننموة  غضنننننر ذننننناةي ولتيعضنننننو   و غضنننننر 

اليعاو ولمعذلهمشمول 
2
. 

م ولننننر  ةاا ننن  ولتيعضنننو ضع نننل ةننن  و شنننكال هاعتهنننارن قا نننضاش رذنننناب وذنننو -4

لألمنننور ولم نننتعذ    لنننولا ضتاضنننم ههنننوو ولشنننرآ  و_نننو ض نننتمل ع نننى وذنننوم ولننننر 

مب ظا_ر ولم تيموة  ولل  ب ضوقع ولتيعضو متى رذح لل هآكيل
3
  . 

 

 

 

 

 

                                                 
 .293    ولتكرورض  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو 1
 .293    ولتكرورض  ولمرذع  اهر 2
 .294    ل اهرولتكرورض  ولمرذع و 3
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ت )منازعةةةةات( التنفيةةةةذ, وأثةةةةر اإلشةةةةكال علةةةةى المبحةةةةم الثةةةةاني  أنةةةةوا  إشةةةةكاال

 ت التنفيذ.إشكاالالتنفيذ , وتطبيقات من المحاكم الشرعية على  الملف

 

 وةضل نكن  مآالخ:

  يوو  والشكاالة ولتيعضوض  )  هاخ ولميايعاة(. المطلب ا ول 

 

معننناضضر ول ا ننن  ول  و ننننر و شنننكال ولتيعضنننوض ع نننى م نننع ولتيعضنننو المطلةةةب الثةةةاني 

 وولع ل ةضها. ل يظر ة  ولميايع 

 

 ة ولتيعضو.ضااة مب مناك  ولتيعضو ع ى لشكاالتآه المطلب الثالم 
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 المطلب ا ول  أنوا  اإلشكاالت التنفيذية )أسباب المنازعات(.

 وةر منل ولميايع  ضمكب تا ض  ميايعاة ولتيعضو للى وايوو  ولتالض : 

 النو  ا ول  منازعة في الحق الموضوعي  

لمو نننوع و_ينننا تين نننر ولميايعننن  ع نننى وذنننوم ولننننر و    
1
ةننن  ولووقنننع ه نننض  

وليظنننر عنننب تأكضنننم ول نننيم ولتيعضنننوض لنننل وقنننم ضكنننوب  نننهخ ولميايعننن  عنننم   نننن  

ولت نننرع ولانننايوي  م نننمر ولننننر   و ويا نننا  ولننننر هعنننم يشنننأتل هنننأض  نننهخ منننب 

  هاخ واليا ا 
2
. 

ةانننم ض تشنننكل ولمنكنننو  ع ضنننل وضنننمع  عنننم  نهنننوة ولننننر ولمو نننوع  رغننن       

ال ولنننا  ب ضنهنننة ولنكننن  ل منكنننو  لهنننا مهنننروش  وةننن   ب ول نننيم ولتيعضنننوض ضنهتنننل  ومنننن

ولناضاننننن  تكنننننوب قنننننم و نننننت متل
3
و نننننأهضب _نننننوو ولمننننننال ةننننن  ولتآهضنننننر واول منننننب  .

 ولتآهضااة ة  ولمآ خ ولنال  ة  _وو ولمهن  لب شا  ل.

 النو  الثاني  منازعة في الحق في التنفيذ  

مو ننننوع   هننننل وةنننن  _ننننون ولنالنننن  ال تكننننوب ولميايعنننن  ةنننن  وذننننوم ولنننننر ول     

لننننر ولنننموةب هالمآالهننن  ةننن  لذنننرو  ولتيعضنننو ولذهنننرض  وضكنننوب  نننهخ ولميايعننن  لمنننا 

عنننننم  وذنننننوم ول نننننيم ولتيعضنننننوض  و عنننننم  تأكضنننننمن
4
 و ويا نننننا  ول نننننيم هالتانننننام  

5
 و  

مرور وليمب
6
. 

                                                 
ولننننر  و ولمنننال يع نننل ولنننوض ضنننت  ولتيعضنننو ع ضنننل وقنننم  نهتنننل ول نننيم ولتيعضنننوض  كعنننم   نننن  ولت نننرع ولانننايوي   1

وكنننرن روةنننم عهنننم ولنمضنننم ةننن  ولنننوذضي   م نننمر ولننننر  و ويا نننا  ولننننر هعنننم يشنننأتل اض  نننهخ منننب وا نننهاخ.
 183.  

 .184عهم ولنمضم  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو ولع  آضي     2
 هنننو  نننيضي  وواشنننار  ملضنننل لذنننرو وة ولعمنننل ولموننننمع لنننمووةر ولتيعضنننو ولشنننرع  ةننن  ولمنننناك  ولشنننرعض     3

29. 
   ن خ قايوب ولتيعضو ولشرع .لنك  ولوض ل  ضكت خ مرذ  ولاآعض ة  و 4
تكنننوب  -1(منننب قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام   نضننن  ي نننة ع نننى)166ممتنننل  منننس عشنننرع  ننني  ن نننخ ولمنننامع) 5

تكنننوب وا نننيام ولتيعضوضننن   -2ه ننن  ل تيعضنننو  نننكل  منننس عشنننرع  ننني  منننب ولضنننو  ولنننوض  نننمر ةضنننل.وانكنننا  قا
 وا رى قاه   ل تيعضو لوو ل  تتاام  واللتيوماة ولمنهت  ةضها(.  

.  هنننو  نننيضي  وواشنننار  ملضنننل لذنننرو وة 184عهننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضننو ولع  نننآضي    6
 . 29عضو ولشرع  ة  ولمناك  ولشرعض    ولعمل ولمونمع لمووةر ولتي
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 النو  الثالم  منازعة في التنفيذ على مال معين 

 ةننن  ولمو نننوع  والوةننن  _نننون ولنالننن  ال تكنننوب ولميايعننن  ةننن  وذنننوم ولننننر     

ب ولمنننال ولمنننروم ولتيعضنننو ع ضنننل غضنننر  نننالح لهنننوو لننننر ولنننموةب ةننن  ولمآالهننن   هنننل 

ولتيعضننننو كننننأب ضكننننوب م كنننناش ل ضننننر ولمننننمضب   و مننننب  ننننمب وامننننوول ولتنننن  ال ضمكننننب 

ولنذي ع ضها
1

  . 

 النو  الرابع  منازعة في إجراءات التنفيذ 

ر ولمو نننوع  وال ةننن  وةننن  _نننون ولنالننن  ال تكنننوب ولميايعننن  ةننن  وذنننوم ولنننن    

نننننر ولننننموةب هالمآالهنننن  وال ةنننن  ولتيعضننننو ع ننننى مننننال معننننضب  هننننل تتع ننننر ولميايعنننن  

ه ننننن  واعمننننال و ذروةضنننن  ولمكوينننن  ل  ننننوم  ولتيعضننننو   ننننوو ش ل ننننهخ ضتع ننننر 

هاا_ ضننننن   و هالشنننننكل  وميهنننننا والمعنننننا  هنننننهآكب من نننننر ولتيعضنننننو وته ضنننننغ ول نننننيم 

تالضنننن    و والمعننننا  هننننهآكب  ض ولتيعضننننوض ممننننا ضننننؤمض للننننى هآننننكب و ذننننرو وة ول

لذرو  مب لذرو وة ولتيعضو
2
. 

 وتتضح أهمية هذا التقسيم من ناحيتين   

نضنن  تهننمع ولميايعنن  ةنن  ولنننر ةنن  ولتيعضننو  و ةنن  لمكايضنن  ولتيعضننو ع ننى  ا ولةةى 

للنننى لهآنننال ولتيعضنننو  و لهآنننال لذنننرو  معنننضب  منننال معنننضب  و ةننن  لذنننرو وة ولتيعضنننو

نننننر ولمو ننننوع  تتع ننننر هعمولنننن  ولتيعضننننو ال ه نننننتل  ميننننل  ةننننإب ولميايعنننن  ةنننن  ول

وتع نننضر _نننوو  ب ولنننهآكب ضنننرم ع نننى  عمنننال ولتيعضنننو كذنننيو  لت  نننع مات نننى منننب 

ولمات ننننضاة ولتنننن  ضتآ فههننننا ولاننننايوب ةضهننننا. وضعتهننننر ولعمننننل و ذروةنننن   نننننضناش لوو 

وتننووةر ةضننل ولشننكل ولننوض ضتآ هننل  وممننب لننل  _ ضنن  ولاضننا  هننل   ننمر عننب وض  ننع 

ولآالننننخ ولتيعضننننو  ننننع  لوو كنننناب لننننل ولنننننر ةنننن  لذننننرو  ولتيعضننننو. ةننننإوو ولاننننايوب. 

                                                 
.  هنننو  نننيضي  وواشنننار  ملضنننل لذنننرو وة 184عهننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضننو ولع  نننآضي    1

 . 29ولعمل ولمونمع لمووةر ولتيعضو ولشرع  ة  ولمناك  ولشرعض    
وواشنننار  ملضنننل لذنننرو وة  .  هنننو  نننيضي 185عهننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضننو ولع  نننآضي    2

 . 30ولعمل ولمونمع لمووةر ولتيعضو ولشرع  ة  ولمناك  ولشرعض    
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تننننووةرة ةضننننل وا_ ضنننن  كنننناب ولنذنننني  نننننضناش  ةننننإوو تهننننضب  يننننل لننننضس لننننل ولنننننر 

ولمو نننوع  لننن  ضنننؤنر _نننوو ةننن   نننن  ولتيعضنننو وليمنننا ضعتهنننر تيعضنننون غضنننر عنننامل. 

ع نننى  ينننل ضكننننظ  ب ولميايعننن  ةننن  ولننننر ولمو نننوع  قنننم تت نننمب ميايعننن  ةننن  

ولتيعضنننو لوو كننناب  نننهخ ولميايعننن  _نننو ويا نننا  ولننننر ولمو نننوع   اب ولننننر ةننن  

_وو واليا ا  ضؤمض هال رورع للى ويا ا  ولنر ة  ولتيعضو
1
. 

لوو قه نننة ولميايعننن  ةننن  ولننننر ولمو نننوع   ةإينننل لنننضس ل نننموةب  ب ضهنننم   الثانيةةةة 

لذننرو وة تيعضننو ذمضننمع ع ننى و آننكر  ولوو قه ننة ولميايعنن  ةنن  ولنننر ةنن  ولتيعضننو 

ضس ل ننننموةب  ب ضهننننم  لذننننرو وة تيعضننننو ذمضننننمع لال لوو ن ننننل ع ننننى  ننننيم تيعضننننوض ة نننن

د نننر  و ن نننل ع نننى ول نننورع ولتيعضوضننن  لب كننناب منننا ضنننيا  _نننو _نننون ول نننورع  و 

 ويتظر ن ول  مو  نال لب كاب قم يعو قهل ن ولل. 

 منننننا لوو قه نننننة ولميايعننننن  ةننننن  لمكايضننننن  ولتيعضنننننو ع نننننى منننننال معنننننضب  و ةننننن       

ةنننإب قهولهنننا ال ضمينننع ولنننموةب منننب ولهنننم  ةنننوروش ةننن  ولتيعضنننو ع نننى  لذنننرو وة ولتيعضنننو 

مال د ر  و هإذرو وة ذمضمع
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .186-185عهم ولنمضم  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو ولع  آضي     1
 .186عهم ولنمضم  ولمرذع ول اهر   2
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, والمعةةةايير الخاصةةةة إلشةةةكال التنفيةةةذ  علةةةى ملةةةف التنفيةةةذالمطلةةةب الثةةةاني  أثةةةر ا

 بن(ر المنازعة والفصل في ا 

 أوالً  أثر اإلشكال على التنفيذ  على ملف التنفيذ 

وولنننننا هنننننالتكرور  وقنننننع ولتيعضنننننو وميعنننننل لميايعننننناة  نننننههاش لال تكنننننوب ونتنننننى     

هنضنننن  لوو قننننم  ولمننننمضب  نننن   وليضنننن    ولتيعضننننوو تشننننكاالة ةنننن  معنننناوى  ولم ننننتمر

ميايعننن ش  ولنننى وتننن  ولع نننل ةضهنننا ل ضنننر م ننن نتل  تانننم  هالنايضننن  و_كنننوو  وةننن  كنننل 

منننرع ضنننت  لضاننناع ولتيعضنننو  ةمنننب  ذنننل تكةننن  ولنننا ولعنننكج _نننوو ولو نننع ةانننم ةنننرر 

ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  هننننضب ولميايعنننن  واولننننى وولميايعنننن  ولنايضنننن  وةننننر مننننا قننننايوب 

 مب ولا ولاايوب ن خ وآلت :  4ولعارع  58ي ة ع ضل ولمامع 

ضوقنننع ولتيعضنننو ةنننوروش وهانننوع ولانننايوب  وهمذنننرم رةعنننل  نننوو ش قنننم  اإلشةةةكال ا ول  

روننننل   منننا  منننأمور ولتيعضنننو  و  منننا  قا ننن  ولتيعضنننو. ولوو كننناب ولتيعضنننو ضنننت  ع نننى م

وو نننتمر منننأمور ولتيعضنننو ةننن  و ذنننرو وة ع نننى  نننهضل والنتضننناآ  تمنننا  مرن ننن  منننب 

_ننون ولمرونننل  ةننإب ي ننضخ مننا ضت ننون ةنن  _ننون ولمرن نن  هعننم رةننع و شننكال ضكننوب 

مع اننناش ع نننى م نننموب ولنكنننن  ولنننوض ض نننمرن قا ننن  ولتيعضننننو ةننن  و شنننكال  ةننننإوو 

ولب ق ننننى  ق ننننى هالم نننن  ةنننن  ولتيعضننننو و ننننتار وذننننوم و ذننننرو  ونهننننة  نننننرن 

هوقع ولتيعضو   هح و ذرو  كأب ل  ضكب
1
. 

مذنننرم رةعنننل  هنننل ضذنننخ  ب ض نننمر ةإينننل ال ضوقنننع ولتيعضنننو هأمةةةا اإلشةةةكال الثةةةاني  

منننب قا ننن  ولتيعضنننو هنننالوقع  و_نننمع وو نننع ولانننايوب منننب ولنننا  ال تكنننوب  قنننرور

لشننننكاالة ولتيعضننننو  ننننههاش ةنننن  عرق نننن  ول ننننضر ةنننن  معنننناوى ولتيعضننننو  هنضنننن  لوو قننننم  

ننناب  ونالنن   كاالش وتنن  ولع ننل ةضننل ل ضننر  ننالنل  ب ضعمننم لتاننمض  لشننكال  شننولمننمضب ل

وةنن  كننل مننرع ضوقننع ولتيعضننو  لننولا وةتننرض ةنن  روةننع و شننكال ولننناي  ومننا هعننمن 

                                                 
1
رل قايوب ولتيعضو . عهم ولنمضم  ولوذضي ة  ش296-295ولتكرورض  ولوذضي ة  شرل قايوب ولتيعضو   
 198-199. 



94 

 

 نننو  وليضننن  وولرغهننن  ةننن  عرق ننن  ولتيعضنننو  ةانننرر عنننم  وقنننع ولتيعضنننو لال لوو قنننرر 

قا   ولتيعضو ولوقع
1
. 

   و شننننكال ولننننوض ضاننننم  هعننننم و شننننكال وضا ننننم ها شننننكال وآل ننننر  و ولننننناي     

واول  وضكننننوب مي ننننهاش ع ننننى ووة ولتيعضننننو منننننل و شننننكال واول   ض  ب ضتع ننننر 

هنننووة واآنننروع وول نننيم ولتيعضنننوض وولمنننال ولميعنننو ع ضنننل وولننننر ولنننوض ضنننت  ولتيعضنننو 

وقت ننننا ش لننننل. وع ننننى ولننننا لوو نذنننني ع ننننى مياننننوالة ولمننننمضب  وو تشننننكل ةننننن  

  ننرى لننل  وو تشننكل ع ننى ولنذنني ولننناي   ةننإب  ولنذنني  ننن  نذنني ع ننى مياننوالة

كنننل لشنننكال ضعتهنننر لشنننكاالش  ول ضوقنننع ولتيعضنننو  ولنننو كننناب ولنذنننيوب قنننم تمنننا هينننا ش 

ع ى ول يم ولتيعضوض ووتل
2
. 

ةنننع لشنننكال عنننب ولنذننني واول  مى للنننى وقنننع ولتيعضنننو  نننن   نننمر  منننا لوو ر        

نذنننني هتنرضننننر ولنكنننن  ها ننننتمرور ولتيعضننننو  وهعننننم ولننننا تننننم ل موةننننب د ننننر ةنننن  ول

ةننننع لشننننكال ننننناب  هالي ننننه  للننننى ولنذننننيضب معنننناش  ةننننإب _ننننوو من ننننر ولذننننرم  ننننن  ر  

هالي نننه   و شنننكال ضعتهنننر لشنننكاالش نايضننناش هالي نننه  ل نذننني واول  وضعتهنننر لشنننكاالش  والش 

للى ولنذي ولناي 
3

   . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
. عهنننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب 296-295ولتكنننرورض  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو   1

 .199-198ولتيعضو  
 .199  ولمرذع ول اهر  . عهم ولنمضم 296  ولمرذع ول اهر  ولتكرورض  2
 .199   . عهم ولنمضم  ولمرذع ول اهر296   ولتكرورض  ولمرذع ول اهر 3



95 

 

 خاصة بن(ر المنازعة والفصل في ا المعايير الثانياً  

هنننأب ولع نننل  وليظنننام  منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي  3ولعانننرع  58ي نننة ولمنننامع 

ةننن  ميايعننن  ولتيعضنننو ضتوذنننخ  ب ضنننت  ةننن  ولذ  ننن  واولنننى ولمننننممع ليظر_نننا  ع نننى 

  ننناس منننا تننن  و شنننارع للضنننل  ننناهااش منننب يانضننن  ول نننع  ولم نننتعذ   ولمعتر ننن  ةننن  

ولميايعننن  ومنننب يانضننن    نننرى مروعننناع لمنننا ضت نننهخ هنننل وقنننع ولتيعضنننو منننب  نننرر 

ب يتضذنننن  تعآضننننل ولتيعضننننو هوقتننننل  ونضنننن  لب ق ننننم وو ننننع ولاننننايوب ض نننننر هالننننموة

ضتذننننل للننننى لعآننننا  ولذمضنننن  ةنننن  يظننننر _ننننون ولميايعنننناة هنضنننن  ال تكننننوب  ننننههاش 

ل مماآ ننن  وعرق ننن  لذنننرو وة ول نننضر ةننن  ولتيعضنننو ةانننم ت نننمية _نننون ولعانننرع نكمننناش 

مننب  ضننت  ةنن  ولذ  نن  واولننى ووذننم  ننهخهننأب يظننر ولميايعنن  وولنكنن  ةضننل لوو لنن  

خ ولتأذضنننل  ةضكنننوب ل منكمننن  ول ضنننار وةنننر ظنننروع كنننل نالننن  ةننن  و نننتمرور   نننها

ولتيعضنننو وول نننضر ةننن  لذرو وتنننل هتانننمض  كعالننن   و هنننمويها   و و نننتمرور وقنننع ولتيعضنننو. 

و عآنننننا  ولذمضننننن  ولمكةمننننن  ل نننننرع  هنننننة ولميايعننننن  ها  ننننناة  للنننننى ولمعننننناضضر 

ولننناالة  ب  ول نناها   ةاننم ت ننمية _ننون ولعاننرع  ض نناش نكمنناش هننأب ضتوذننخ ةنن  كننل

ضننت  ولع ننل ةنن  ولميايعنن   ننكل شننهرضب ع ننى واكنننر مننب تننارض  رةعهننا. وضتهننضب 

مننننب  ننننكل ولنننني  هننننأب وامننننر وذننننوه  وضتع ننننر هاليظننننا  ولعننننا  هنضنننن  ضترتننننخ 

ويا نننا  ولميايعننن  ووعتهار_نننا كنننأب لننن  تكنننب ةننن  ننننال لننن  ضهنننة ةضهنننا  نننكل منننمع 

ولشهرضب ولمشار للضهما ة  ي  _ون ولعارع
1
. 

  ول ننننامر ةنننن  و شننننكال ولتيعضننننوض ضاهننننل ولآعننننب ةضننننل هاال ننننتةياع لننننمى منكمنننن  وولنكنننن     

وال نننتةياع ولتننن  تانننع ةننن  يآاقهنننا موةنننرع ولتيعضنننو   ضننناش كاينننة قضمننن  ولينننيو   ومضعنننام وال نننتةياع 

_ننننو  ننننهع   ضننننا   وض ننننرض ولمضعننننام مننننب تننننارض   ننننمور ولنكنننن   و ولاننننرور آهانننناش لأل ننننول 

يضننن  وولتذارضننن . ووال نننتةياع ضنننؤ ر ولتيعضنننو للنننى ولمانننررع ةننن  قنننايوب   نننول ولمناكمننناة ولمم

 ب تهننننة منكمنننن  وال ننننتةياع ةضننننل  وضيظننننر وال ننننتةياع تننننمقضااش لال لوو ر ة ولمنكمنننن   ننننكع 

 . 2ولا

                                                 
. عهنننم ولنمضنننم  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو 297ولتكنننرورض  ولنننوذضي ةننن  شنننرل قنننايوب ولتيعضنننو   1

 198. 
 .299-298ولتكرورض  مرذع  اهر   2
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 ت التنفيذ.محاكم التنفيذ الشرعية على إشكاالالمطلب الثالم  تطبيقات من 
 

 الئحة استشكال في قضية توابع م ر معجل. التطبيق ا ول 
 

لهنننا لمنكمننن  ولتيعضنننو لتيعضنننو نكننن  ولمهنننر ولمعذنننل  وهعنننم ته ضنننغ ولمنكنننو   تانننممة

ولمنكنننو  ع ضنننل تانننم  ههنننوو ولآ نننخ وولنننوض ضنننوكر ةضنننل  ينننل  ننن   ل منكنننو  لهنننا ذننني  

 مب ولمهر ولمنكو  هل ع ضل. 

 ه   ل ولرنمب ولرنض 
 

فضةةةةيلة قاضةةةةي تنفيةةةةذ .......... الشةةةةرعي المحتةةةةرم          ملةةةةف تنفيةةةةذ  رقةةةةم 
......... 

 ول ك  ع ضك  ورنم  ل وهركاتل

................. منننننننننب............ و نننننننننكايها وكض نننننننننل ولمننننننننننام    المستشةةةةةةةةةكل 

............... 

 ......................... مب ........... و كايها . المستشكل ضدها 

ولننننمعوى ولتيعضوضنننن    نننناس ............ ومو ننننوعها تيعضننننو  موضةةةةو  االستشةةةةكال 

وغرةننن  ينننو   21لمآالهننن  ههننناق  م نننات و_هننن  ييتنننل....... غنننرو  غضنننار نكننن  و

وتووهعهنننا هاضمننن  ........... مضينننار ورميننن  غضنننر متعنننر ع نننى معرموتهنننا ول نننامر عنننب 

منكمننننن  .............. ولشنننننرعض  ةننننن  ولنننننمعوى   ننننناس ................ ول نننننامر 

 هتارض  ......./...... وضنمل ولرق  ..../......./.......

 حة وأسباب االستشكال الئ

 عننننرض لع ننننض تك   ب ولم تشننننكل  ننننم_ا تاننننممة هآ ننننخ تيعضننننو ولنكنننن   -1

 ولموكور  عكن.

 ب ولمنكنننو  ع ضنننل )ولم تشنننكل( تعاذنننأ هنننالنك  ولميعنننو ع ضنننل نضننن  م نننى   -2

ع ننننى ولن ننننول ع ننننى ولنكنننن  مننننمع  ننننيتاب وي ننننع تارضهننننا كايننننة ةضننننل 

 ولم تشكل  م_ا ة  هضة وليوذض  ة  _ون ولعترع.
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ولم تشننننكل  ننننم_ا ع ننننى ولنكنننن  ولمننننوكور قننننا  ولم تشننننكل هعننننم ن ننننول  -3

هكتاهننن  وتيظنننض  كمهضنننالتضب هاضمننن  ........... مضينننار غضنننر منررتننن  ولتنننارض  

 ك ماب ل م تشكل  م_ا ع ى ناوقها وليوذض . 

ةنننن  شننننهر....../......  نننن   ولم تشننننكل ولم تشننننكل  ننننم_ا  ننننات  و_ننننخ  -4

 .و_و ذي  مب م اغها ولو_ه  21ويب ......غرو  عضار 

 نننن   ولم تشننننكل ولم تشننننكل  ننننم_ا غرةنننن  وليننننو  وتووهعهننننا هنننن أكنر مننننب  -5

ولاضمنننن  ولمنكننننو  ههننننا نضنننن  لب ولم تشننننكل  ننننم_ا موذننننومع ةنننن  هضننننة 

و نننننكاب .................... ولآننننناهر  –وليوذضننننن  ولكننننناةب ةننننن  ............. 

 ..... شال رق  ...... وقم قامة ولم تشكل  م_ا هت ضضر معتال ولهضة.

منننوقرع  نننكنض  وليظنننر ةننن  _نننوو وال تشنننكال ن نننخ وا نننول لمنكمنننتك  ول -6

 17ةاننننرع   مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  رقنننن   5وولاننننايوب  ننننيموش ل مننننامع 

 .2016ل ي  

 :: ض تمس ولم تشكل ) ولمنكو  ع ضل( ما ض  الطلب

قهنننول وال تشنننكال شننننككش ومو نننوعاش كوينننل ماننننم   نننمب ولمنننمع ولاايويضنننن   -1

 لك تشكال.

 وة ولتيعضنننو همذنننرم تانننمض  _نننوو وال تشنننكال  نننيموش وهالتيننناوخ  وقنننع لذنننرو -2

لمنننا و كنننر ةننن  ملضنننل عمنننل مووةنننر ولتيعضنننو ولشنننرع  ةننن  ولعنننر  ول نننامس  

( 58وليننننو  والول وولننننناي  مننننب  يننننوو  ميايعنننناة ولتيعضننننو ول مننننامع رقنننن  )

( منننب قنننايوب ولتيعضنننو 1( ولعانننرع رقننن  )61( وولمنننامع رقننن  )2ولعانننرع رقننن  )

منننننب  18  وولنننننا لعمننننناال ل منننننامع 2005( ل ننننني  23ولع  نننننآضي  رقننننن  )

  .2016ل ي   17قايوب ولتيعضو ولشرع  رق  

 ته ضغ ولم تشكل  م_ا ي    عب الةن  _وو وال تشكال  -3

 تعضضب موعم ل هة ة  _وو وال تشكال . -4

 تنرضرو ة :    ..../..../.....                مع ةاةر والنترو  وولتامضر

 و/ ولم تشكل                                                                    
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هشنننكل من نننر منننيظ  ةننن  موةنننرع ولتيعضنننو  واب ولم تشنننكل  ننننار  آ نننخ و تشنننكال

   موروش لض ة مب  كنضاة موةرع ولتيعضو ل  تذخ ولموةرع لآ هل.

 

 ورقة ضبط محكمة شرعية / تنفيذ............ 

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

 

ن ننننر وكضننننل ولم تشننننكل ولمنننننام ........... هموذننننخ وكالنننن  ةنننن  ولضننننو  ولمعننننضب 

 ا ننن  مرةاننن  ةننن  م نننع ولنننمعوى مؤر ننن  هتنننارض ............. وم نننتوةى عيهنننا 

ولر نننننن  ولاننننننايوي  هتننننننارض ............. شننننننام   لمو ننننننو  ولننننننمعوى ون ننننننر 

هن ننننننورن وكضننننننل ولم تشننننننكل  ننننننم_ا ولمنننننننام .............. هموذننننننخ وكالنننننن  

ى مؤر نننن  هتننننارض ............ وم ننننتوةى عيهننننا  ا نننن  مرةانننن  ةنننن  م ننننع ولننننمعو

ولر نننن  ولاننننايوي  هتننننارض ............ شننننام   لمو ننننو  ولننننمعوى . ولمنكمنننن  مننننب 

 ننننكل تننننمقضاها ةنننن  الةننننن  وال تشننننكال تذننننم  ب ولم تشننننكل ضننننتك   عننننب مو ننننو  

ولنكننننن  و ب _نننننوو لنننننضس منننننب و ت نننننا  منكمننننن  ولتيعضنننننو وع ضنننننل  قنننننرر  نننننؤول 

ةانننال وكضنننل ولم تشننننكل  نننم_ا  لنننتمس لذننننرو  ولآنننرةضب عنننب  قوولهمنننا وا ضننننرع 

و ضذننننناخ ولشنننننرع  وقنننننال: وكضنننننل ولم تشنننننكل  لنننننتمس لمهنننننال   عنننننموم الةنننننن  

قايويضننن  تت نننمب ككمننن  وا ضنننر ةننن  وال تشنننكال   ولمنكمننن  تانننرر لذاهننن  ولآ نننخ 

 ولمهالل وتأذضل ولهة ة  وال تشكال لضو ............ تنرضروش ة  ..........

 

 ولكاتخ               ولاا                /ولم تشكل  م_او     و/ولم تشكل   
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و ننتمعا  منننب ولمنكنننو  ع ضنننل هعنننم  ب رة نننة موةنننرع ولتيعضنننو آ هنننل ول ننناهر  ضآ نننخ 

ةضننل لعنننامع وليظنننر ةننن  قرور_نننا ولاا ننن  هنننرم وال تشنننكال  وضنننوكر منننا ضنننمع  وذهننن  

 .يظرن وضؤضم آ هل

 .....ورقة ضبط صحيفه رقم. الشرعية الموقرة    ......لدى محكمة تنفيذ 

 الكالم ا خير في االستشكال في الدعوى التنفيذية ....../.......

 مع االحترام لقرار المحكمة الكريمة فإنني أبين ل يئة المحكمة ما يلي 

 ب _ننننوو وال تشننننكال ضيننننمرج تنننننة وليننننو  واول مننننب ولميايعنننناة ولننننوورمع  .1

عننننن  ةننننن  ولننننننر ةننننن  ملضنننننل عمنننننل مووةنننننر ولتيعضنننننو ولشنننننرع  و_نننننو مياي

بعةةةد  ولمو نننوع  و_نننون ولميايعننن  ه نننهخ ت ننن ض  ذننني  ممنننا ورم ةننن  ولنكننن 

( ولعاننننرع )م( ولتنننن  3وع نننى ولننننرغ  ممنننا ورم ةنننن  ولمنننامع )صةةةدور الحكةةةةم 

و ننننتيمة للضهننننا ولمنكمنننن  ةنننن  قرور_ننننا لال  ب ولميايعنننن  ةنننن  ولنننننر ه ننننهخ 

وال نننتضعا  هعنننم  نننمور ولنكننن   و ب _نننوو وال تشنننكال عهنننارع عنننب ميايعننن  

مةةةن قةةةانون  11إعمةةةال المةةةادة ةكننناب ع نننى ولمنكمننن  ولكرضمننن   و  نننوم 

وولنننننا هالع نننننل هاال تشنننننكال وةنننننر قنننننايوب   نننننول  التنفيةةةةةذ الشةةةةةرعي

ولمناكمننننناة ولشنننننرعض  لوذنننننوم هضينننننل عينننننم ولم تشنننننكل ولال منننننا ول نننننرض 

 وولعاةمع مب تامض  وال تشكال .

كننننناب ت ننننن ض  غرةننننن  ولينننننو  وتووهعهنننننا هتنننننارض  .../..../..... )ضوذنننننم  نننننيم  .2

ة هننننولا عهننننارع عننننب هضينننن   آضنننن  وش  ننننض (  ض هعننننم تيعضننننو ولنكنننن  ونهننننا

و ننكل ةتننرع ولآننوور  و ب _ننوو ولت نن ض  _ننو همناهنن  مةعننل مننب قضمنن  ولمه ننغ 

 ولمنكو  هل.

وهالتيننناوخ تننن  ت ننن ض  غرةننن  ولينننو  ولمنننوكورع ةننن  ولنكننن  هالتنننارض  ولمنننوكور  .3

 عنننكن  نننارج  روقننن  ولمنكمننن  لكويهنننا م  اننن  ه نننهخ نالننن  ولآنننوور  ةننن  

 هكم.ول

ألةةةةةةتمس مةةةةةةن المحكمةةةةةةة الرجةةةةةةو  عةةةةةةن قرارهةةةةةةا بةةةةةةرد االستشةةةةةةكال والسةةةةةةير 

 باإلجراءات حسب ا صول والقانون. 

 و/المستشكل         و/ المستشكل ضدها        الكاتب             القاضي
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  هآ ميظ  مب موةرع ولتيعضو ت ر ةضل ع ى قرور_ا ول اهر هرةض وال تشكال.
 

 فيذ ......... ورقة ضبط محكمة شرعية/ تن

 

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

ةننن  ولضنننو  ولمعنننضب ن نننر ولنننوكضكب ولمنننوكوروب وه نننؤول وكضنننل ولم تشنننكل عمنننا 

و نننتمهل منننب  ذ نننل   ذننناخ قننناةكش لانننم  عنننممة الةنننن ش مآهوعننن ش منننب  نننعن  ووننننمع 

تت نننمب ككمننن  وا ضنننر ةننن  ولنننمعوى و لنننتمس  نننمها لم نننع ولنننمعوى ولذنننرو  

رر  ننن  ولكةنننن  ل نننهآ ولنننمعوى. وهالتنننمقضر ةننن  و ضذننناخ ولشنننرع   ولمنكمننن  تاننن

ولكةنننن  ةنننإب ولمنكمننن  ت نننر ع نننى قرور_نننا هنننرم وال تشنننكال. ةهننن  ع يننناش تنرضنننروش 

 ة  .../..../....

ولاا          ولكاتخ          م تشكل  م_ا       و/       ولم تشكل و/ 
1
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .2020ل ي   268ولارور ولتيعضوض ول امر عب منكم  ولتيعضو ولشرعض  ة  ول  ضل رق   1
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  ها تشنننكال لنننموةرع ولتيعضنننو  ب تانننمالةنننن  و نننتةياةض  تانننم  ههنننا ولمنكنننو  ع ضنننل هعنننم 

 ورةض.

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

 

 ...../تئناف الشرعية الموقرة             استئناف رقم....لدى محكمة االس

 ة  ولمعوى ولتيعضوض    اس ..../......

 .......مب .......... و كايها وكض ل ولمنام ......................المستأنف  

 ...وكض ها ولمنام ........... ...... و كايها...........مب   المستأنف ضده

ولاننننرور ول ننننامر عننننب منكمنننن  تيعضننننو .......... ولشننننرعض  موضةةةةو  االسةةةةتئناف  

ولمننننوقرع وولاا نننن  هننننرم وال تشننننكال ولماننننم  مننننب ولمنكننننو  ع ضننننل ةنننن  ولننننمعوى 

 ولتيعضوض  ولمرقوم   عكن.

 الئحة وأسباب االستئناف

ض  آ نننخ وال نننتةياع _نننوو لمانننا  منكمنننتك  ولمنننوقرع  نننمب ضتشنننرع ولم نننتأيع هتانننم

ولمننننمع ولاايويضنننن  لك ننننتةياع وولننننا لم العنننن  منكمنننن  ولتيعضننننو ولشننننرعض  انكننننا  

ولانننايوب ووا نننول روذضننناش قهولنننل شنننككش ومنننب نننن  مو نننوعاش ومنننب نننن  ة ننن  ولانننرور 

 ول امر عب منكم  تيعضو ........ ولشرعض  لأل هاخ ولتالض :

تيعضننننننو ولشننننننرعض  وا ننننننول وولاننننننايوب ةنننننن  ولهننننننة ةنننننن   العننننننة منكمنننننن  ول -1

وال تشنننكال ولمانننم  منننب قهنننل ولم تشنننكل ولم نننتأيع ولننن  ت نننر ةننن  وال تشنننكال وةنننر 

 مب قايوب ولتيعضو ولشرع . 17وا ول وولاايوب م الع  هولا ي  ولمامع 

كننناب ع نننى منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  تك ضنننع ولم تشنننكل لنهننناة منننا ومعنننان ةننن   -2 

ار ولم تشنننكل  نننم_ا نضننن  لب ولهضيننن  ع نننى ولمنننمع  وولضمنننضب و تشنننكالل هعنننم ليكننن

 ع ى مب  يكر.

 هنننضب ل منكمننن  وال نننتةياةض  ولكرضمننن  هنننأب _نننوو وال تشنننكال ضينننمرج تننننة ولينننو   -3

واول مننننب ولميايعنننناة ولننننوورمع ةنننن  ملضننننل عمننننل مووةننننر ولتيعضننننو ولشننننرع  و_ننننو 

م ةنن  ميايعنن  ةنن  ولنننر ولمو ننوع  و_ننون ولميايعنن  ه ننهخ ت نن ض  ذنني  ممننا ور
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ولعانننرع م ولتننن   3وع نننى ولنننرغ  ممنننا ورم ةننن  ولمنننامع  بعةةةد صةةةدور الحكةةةمولنكننن  

و نننننتيمة للضهنننننا منكمننننن  ولتيعضنننننو ولشنننننرع  ةننننن ............ ةننننن  قرور_نننننا لال  ب 

ولميايعننن  ةننن  ولننننر ه نننهخ وال نننتضعا  هعنننم  نننمور ولنكننن   ولب _نننوو وال تشنننكال 

منكمننن  عهنننارع عنننب ميايعننن  و  نننوم  نا ننن   هعنننم  نننمور ولنكننن  ةكننناب ع نننى 

منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  وولنننا هالع نننل  17ولتيعضنننو ولكرضمننن  لعمنننال ولمنننامع 

هاال تشنننننكال وةنننننر قنننننايوب   نننننول ولمناكمننننناة ولشنننننرعض  لوذنننننوم هضيننننن  عينننننم 

 ولم تشكل ولال ما ول رض وولعاةمع مب تامض  وال تشكال.

وهالتينننناوخ ةاننننم كنننناب ت نننن ض  غرةنننن  وليننننو  وتووهعهننننا هتننننارض  ..../...../.....  -4

)ضوذننم  ننيم لنهنناة هننولا عهننارع عننب هضينن   آضنن  وش  ننض (  ض هعننم تيعضننو ولنكنن  

و ننننكل ةتننننرع ولآننننوور  و ب _ننننوو ولت نننن ض  _ننننو همناهنننن  مةعنننن  مننننب قضمنننن  ولمه ننننغ 

 ولمنكو  هل.

وهالتينننناوخ  ض نننناش تنننن  ت نننن ض  غرةنننن  وليننننو  ولمننننوكورع ةنننن  ولنكنننن  هالتننننارض   -5

ه ننهخ نالننن  ولآننوور  ةننن  ولمننوكور  عننكن  نننارج  روقنن  ولمنكمننن  لكويهننا م  اننن  

 ولهكم. 

ضت ننننننح لمنكمننننننتك  وال ننننننتةياةض  ولمننننننوقرع هننننننأب لذننننننرو وة منكمنننننن  تيعضننننننو  -6

............. ولشننننننرعض  غضننننننر مووةانننننن  لأل ننننننول وولاننننننايوب و ب _ننننننوو ولاننننننرور 

 ولم تأيع ووذخ ولع   ن خ وا ول وولاايوب.

 : ض نننننتمس ولم نننننتأيع منننننب منكمنننننتك  ولمنننننوقرع قهنننننول وال نننننتةياع شنننننككش الطلةةةةةب

ومو نننوعاش لأل نننهاخ ولنننوورمع ةضنننل  واضننن    نننهاخ   نننرى ترو_نننا ولمنكمننن  عاملننن  

وة ننن  ولانننرور ولم نننتأيع وول نننضر ةننن  وال تشنننكال ن نننخ وا نننول وولانننايوب منننع 

ارضع و تعننننناخ ولمنامننننناع ن نننننخ ت نننننمضب ولم نننننتأيع  نننننم_ا ولر نننننو  وولم ننننن

 .وا ول

 وكضل ولم تأيع                                 .......      تنرضروش ة  .../...../
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 ه   ل ولرنمب ولرنض 

                                                                                                                                       

قن :...../........  مول  ة  نآضب                                                           ر

 مضووب قا   ولا اع

 ولمناك  ولشرعض  

 موةرع تيعضو....... ولشرعض  

 مذكرة تبليغ قرار استئنافي

 ول ك  ع ضك  ورنم  ل وهركاتل

 إلى المبلغ إلي ما  

 ..... و كايها وكض ل ولمنام  .......................... مب .. المستأنف  -1

 ......... و كايها وكض ها ولمنام  ........ مب ........ المستأنف علي ا  -2

  

مننننب منكمنننن   مع ننننو اش  ه  كمننننا هننننأب قننننرور منكمنننن  ولتيعضننننو ولشننننرعض  قننننم عننننام 

وال ننننننتةياع ولشننننننرعض  هكتاههننننننا رقنننننن  )...../.....( تننننننارض  .../..../...... وولننننننا 

 هاهنننول وال نننتةياع ولمانننم  منننب قهنننل ولم نننتأيع ةننن  ولم نننع ولتيعضنننوض رقننن  ........

 وولوض مو وعل تووهع مهر معذل ن خ وا ول.

 مأمور ولتيعضو                                                                    
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ولتآهضننر ول اهر)لشننكال ةنن  ق ننض  تووهننع مهننر معذننل( ومرو نن  ضكنننظ مننب تتهننع 

 ب  مذرضاتنننننل  ب منكمننننن  ولتيعضنننننو قنننننم رمة و تشنننننكال مانننننم  ولآ نننننخ  لتانننننمضر_ا

ولمو نننو  ولنننوض ضنننتك   عينننل ولمنننمع  لنننضس منننب  نننكنضاة منكمننن  ولتيعضنننو  اينننل 

ضنننتك   عنننب مو نننو  ولنكننن   و_نننو لنننضس منننب  نننكنضاتها. نننن  قنننم  ولمنكنننو  ع ضنننل 

آ هننناش  عنننامع وليظنننر ةننن  قنننرور قا ننن  ولتيعضنننو هنننرم وال تشنننكال  ووكنننر منننا ضنننمع  

نننن    تشنننكال ر ضنننل وضؤضنننم آ هنننل  لكنننب قا ننن  ولتيعضنننو   نننر ع نننى قنننرورن هنننرم وال

لذنننأ ولمنكنننو  ع ضنننل للنننى منكمننن   ع نننى مرذننن  منننب موةنننرع ولتيعضنننو _ننن  منكمننن  

 وال تةياع  ووكر ةضها يعس ولنذج وولمالةل ولت  وكر_ا ة  وال تشكال.

هعنننننم  ب رةعنننننة موةنننننرع ولتيعضنننننو ولم نننننع للنننننى منكمننننن  وال نننننتةياع ولشنننننرعض   و

يعضنننننو   ننننمرة منكمننننن  وال نننننتةياع ولشنننننرعض  قرور_ننننا هع ننننن  قنننننرور قا ننننن  ولت

ولنننننروةض لك تشنننننكال و ي نننننعة ولمنكنننننو  ع ضنننننل   ضنننننروش هانت ننننناخ منننننا مةعنننننل 

 ا كذي  مب ولمضب ولمنكو  هل ع ضل.ل منكو  له

ولنننو  نننالع ولانننايوب مينننو هموضننن  ولتيعضنننو قنننم  ب قا ننن  ولتيعضنننو ولهانننن  ضنننرى _ينننا و

  وولنننا لوذنننوم هضيننن  منننب قهنننل ولمنننمع  وقهنننل وال تشنننكال ينننل لننن  ض نننالع ولانننايوب 

 رةنننن  وليننننو  وتووهعهننننا هعننننم  ننننمور ولنكنننن  مننننب منكمنننن  ولهموضنننن  ع ننننى ت نننن ض  غ

 ال ت ر ولذهم وولوقة.
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 التطبيق الثاني 

  كنننوب ولمنكنننو  و تشنننكال مانننم  منننب ولو ننن  ع نننى ولمنكنننو  ع ضنننل هيعاننن  يوذننن 

ع ضنننل منذنننور ع ضنننل وةاضنننر ال ضعمنننل  ةنننالمنذور ع ضنننل منننرضض وولانننايوب ضمينننع 

 نهس ولمرضض. 

 ب ولرنض ه   ل ولرنم

 م ع تيعضوض رق  ........ ة ض   قا   تيعضو ......... ولشرع  ولمنتر      

 ول ك  ع ضك  ورنم  ل وهركاتل

.................... مننننننننننب............ و ننننننننننكايها _وضنننننننننن  رقنننننننننن   المستشةةةةةةةةةةكل 

.................. ولو ننننن  ع ضنننننل شننننناضال ......................... هموذنننننخ لعنننننك  

ل نننننننامر عنننننننب منكمننننننن  ....... ولشنننننننرعض  ةننننننن  ولنننننننمعوى   ننننننناس ولنكننننننن  و

......../.......... 

.................... وولمعروةننننننن  ههوضتهنننننننا ...........منننننننب  المستشةةةةةةةكل ضةةةةةةةدها  

 ............و كايها _وض  رق  .................

ولم ننننع ولتيعضننننوض ........./......... وولننننوض مو ننننوعل  موضةةةةو  االستشةةةةكال 

كنننن  ول ننننامر عننننب منكمنننن  ......... ولشننننرعض  ةنننن  ولننننمعوى   نننناس تيعضننننو ولن

 .............. هتارض  ...../....../...... ومو وعل يعا  يوذ .

 الئحة وأسباب االستشكال 

 عننننننرض لع ننننننض تك   ب ولم تشننننننكل  ننننننم_ا تاننننننممة هآ ننننننخ تيعضننننننو ولنكنننننن   -1

..... ول ننننامر عننننب منكمنننن  .......... ولشننننرعض  ةنننن  ولننننمعوى   نننناس ....../.....

 هتارض  ....../...../..... ومو وعل يعا  يوذ .

 ب ولمنكنننننو  ع ضنننننل منذنننننور ع ضنننننل هموذنننننخ لعنننننك  ولنكننننن  ول نننننامر عنننننب  -2

منكمنننن  .......... ولشننننرعض  ةنننن  ولننننمعوى   نننناس ....../....... ول ننننامر هتننننارض  

وهةةةةةةو محجةةةةةةور  ..../..../.... رقنننننن  ............. وولمكت ننننننخ ل مرذنننننن  ولاآعضنننننن 

 .ل وهو فقير ال مال لهعليه ال يعم
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لمنكمننننتك  ولمننننوقرع  ننننكنض  وليظننننر ةنننن  _ننننوو وال تشننننكال ن ننننخ وا ننننول  -3

 وولاايوب.

 

 ::ض تمس ولم تشكل ) ولمنكو  ع ضل( ما ض   الطلب

قهنننننول وال تشنننننكال شنننننككش ومو نننننوعاش كوينننننل مانننننم   نننننمب ولمنننننمع ولاايويضننننن   -1

 لك تشكال.

مض  _ننننوو وال تشننننكال ن ننننخ وهالتينننناوخ  وقننننع لذننننرو وة ولتيعضننننو همذننننرم تانننن -2

 وا ول وولاايوب.

هننننهآكب ولتيعضننننو ووقننننع لذننننرو وة ولتيعضننننو كننننوب ولم تشننننكل  لذاهنننن  ولآ ننننخ -3

 منذور ع ضل و_و ةاضر لضس لل مال.

 مع فائق االحترام والتقدير

 ولم تشكل                                                                 
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ةاننن  ع نننى آ نننخ ولم تشنننكل و  منننب قا ننن  ولتيعضنننو  قنننرر ةضنننل ولمومن نننر منننيظ

ورةننننض نننننهس ولمنكننننو  ع ضننننل كويننننل مرض نننناش همننننرض عا نننن  وولاننننايوب ضميننننع 

 نه ل. 

 قرار قاضي التنفيذ في االستشكال السابق المقدم لمحكمة التنفيذ.

 بسم هللا الرحمن الرحيم

ةنننننننننننننن  ولضننننننننننننننو  ولمعننننننننننننننضب ن ننننننننننننننر ولو نننننننننننننن  ولشننننننننننننننرع  ع ننننننننننننننى 

.........ه ننننعتل و ننننضاش شننننرعضاش ع ضننننل هموذننننخ لعننننك  ولنكنننن  ولم تشكل.........

ول نننننامر عنننننب منكمننننن  ........... ولشنننننرعض  ةننننن  ولنننننمعوى   ننننناس ....../....... 

ول ننننامر هتننننارض  ......رقنننن  ........ وولننننوض مو ننننوعل نذننننر ل مننننرض ولعا نننن    

 ون ر هن ورن ولم تشكل  م_ا.............

( منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  5( ةانننرع )13ولمنكمننن  و هالتنننمقضر و نننيموش ل منننامع )

ةإيننننننل ال ضمكننننننب نننننننهس ولم تشننننننكل ........ ولمننننننوكور كويننننننل منذننننننوروش ع ضننننننل  

ول م تشنننكل  نننم_ا ولننننر ةننن  عمنننل ولهنننن  وولتننننرض لب كننناب ل م تشنننكل منننال  

 و هالتوذنننننل ل نننننيمور وليعاننننن  ولع  نننننآضي   ال نننننتنال  ولتيعضنننننو ع نننننى ولم تشنننننكل  

ل ولآنننرةضب عنننب  قوولهمنننا وا ضنننرع  ةآ هنننا ونضننن  لننن  ضهنننر منننا ضانننال  تانننرر  نننؤو

 لذرو  و ضذاخ ولشرع   ةه  تنرضروش ة  ..........

ولاا           ولكاتخ              ولم تشكل  م_ا          ولم تشكل    
1
 

 

  و_نننو و تشنننكال مانننم  منننب ولو ننن  ع نننى ولمنكنننو  ع ضنننل ول ننناهر ولتآهضنننر ةننن 

ضمكنننب ننننهس ولم تشنننكل وولنننا  نننيموش هيعاننن  يوذننن   قنننرر قا ننن  ولتيعضنننو  ينننل ال 

منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع   كوينننل منذنننوروش ع ضنننل  هعنننم  ب  5ةانننرع  13ل منننامع 

 ينننل منذنننور ع ضنننل هموذنننخ قنننرور منكمننن   و ينننل ةاضنننر  نهنننة و ننن  ولم تشنننكل 

    وال ضعمل.

 
                                                 

 24/3/2016هتننننارض   91/2016هول  ضننننله  ولاننننرور ولتيعضننننوض ول ننننامر عننننب منكمنننن  ولتيعضننننو ولشننننرعض  1
 .485/199/114رق  
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 التطبيق الثالم 

و تشننكال ماننم  مننب ولمنكننو  ع ضننل ةنن  ق ننض  يعانن  يوذنن   آعننب ةضننل ةنن  وكالنن  

ام  نضننن  لننن  تنننوكر  نننعتل كمنننا وشنننترآ قنننايوب ولمننننامضب ولشنننرعضضب  كمنننا ولمنننن

 . يل تهضب  ب ولنك  ولمآ وخ تيعضون  هر  ب يعو ة  منكم    رى

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

 ...... الشرعي المحترم           ملف تنفيذ  رقم .....فضيلة قاضي تنفيذ

 ول ك  ع ضك  ورنم  ل وهركاتل

 ..... مب ......... و كاب ..... وكض ل ولمنام  ............ .....  المستشكل 

 ........................ مب ............و كايها . المستشكل ضدها 

ولننننمعوى ولتيعضوضنننن  و نننناس...../...... ومو ننننوعها تيعضننننو  موضةةةةو  االستشةةةةكال 

نكننننن  لك نننننا  نكننننن   ذيهننننن  ول نننننض   ولتيعضوضننننن  ول نننننامر عنننننب منكمننننن  ......... 

ولشنننننرعض  ةننننن  ولنننننمعوى   ننننناس ......./....... ول نننننامر هتنننننارض  ..../...../...... 

وولمشننننتمل ع ننننى تيعضننننو ولنكنننن  ول ننننامر عننننب منكمنننن  ........ ولشننننرعض  هتننننارض  

...../...../..... ةنننننننننننن  ولننننننننننننمعوى   نننننننننننناس ......./.......وضنمننننننننننننل ولننننننننننننرق  

 ...../...../...... ومو وعل يعا  يوذ  .

 ل الئحة وأسباب االستشكا

 عننننننرض لع ننننننض تك   ب ولم تشننننننكل  ننننننم_ا تاننننننممة هآ ننننننخ تيعضننننننو ولنكنننننن   -1

ول ننننننامر عننننننب منكمنننننن  ........ ولشننننننرعض  ةنننننن  ولننننننمعوى   نننننناس ...../...... 

ول نننننامر هتنننننارض  ......./....... وولمشنننننتمل ع نننننى تيعضنننننو ولنكننننن  ول نننننامر عنننننب 

.. منكمنننن  ....... ولشننننرعض  هتننننارض  ..../..../..... ةنننن  ولننننمعوى   نننناس ...../....

وضنمننننننل ولننننننرق  ...../..../....  ومو ننننننوعل يعانننننن  يوذنننننن  وولمت ننننننمب ولنكنننننن  

ل م تشنننكل  نننم_ا هيعاننن  يوذننن  شنننهرض  مانننمور_ا ...... مضينننارو  رميضنننا ل منكنننو  

لهنننننا ولم تشنننننكل  نننننم_ا ........ ولمنننننوكورع ن نننننخ منننننا وكنننننر ةننننن  منننننتب ولنكننننن  

 ولموكور. 
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وكضننل ولم تشننكل  وقهننل ولننم ول ةنن    نناس _ننون ولننمعوى ولتيعضوضنن  ةننإب وكالنن  -2

 نننم_ا م العننن  ل انننايوب نضننن  لب وكالننن  ولوكضنننل لننن  ضنننوكر ةضهنننا  نننع  _نننوو ولوكضنننل 

 و  ننن تل هالموكنننل  و مرذننن  قروهتنننل لض نننح تمنض نننل لهنننا وةاننناش لمنننا ي نننة ع ضننننل 

ولمننننامع ول ام نننن  مننننب قننننايوب ولمنننننامضب ولشننننرعضضب
1
وع ضننننل ةهننننوو ولتوكضننننل غضننننر  

هالتنننال  رم تيعضنننو _نننوو ولنكننن   ننننضح وم نننالع ل انننايوب وولوكالننن  ووذهننن  ولنننرم و

 ههون ولوكال  _وو مب يانض .

 مننا مننب يانضنن    ننرى ةننإب وكالنن  وكضننل ولم تشننكل  ننم_ا لنن  ضننوكر ةضهننا و نن   -3

و نننع  ولموكنننل  نننمن وع ضنننل ةإيهنننا ووذهننن  ولنننرم وع ضنننل ةنننإب ولنننمعوى ولتيعضوضننن  

ووذهننن  ولنننرم  ض نننا ايهنننا هيضنننة ع نننى وكالننن  م العننن  وغضنننر  ننننضن  وةنننر  نكنننا  

 يوب.ولاا

وهالتيننناوخ وع نننى  نننن  وكالننن  وكضنننل ولم تشنننكل  نننم_ا و_نننو ةنننرض  ننناقآ  -4

ةنننإب ولمنكنننو  ع ضنننل )ولم تشنننكل( تعاذنننأ هنننأب ولنكننن  ولنننوض تننن  لك ننناؤن
2
وولمنننروم  

تيعضنننون ةننن  _نننون ولنننمعوى ولتيعضوضننن  _نننو ميعنننو لنننمى منكمننن  ...... ولشنننرعض / ق ننن  

مو نننوعها يعاننن  يوذننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  رقننن  ولا نننض  ولتيعضوضننن  )..............( و

وتنننارض  ت نننذض ل ..../..../..... ونالننن  _نننون ولا نننض  )ةعالننن ( ومنننناهر ع ضهنننا وةنننر 

 نكننا  ولاننايوب و ننامر هنننر ولم تشننكل  وومننر نننهس و ننامر هناننل تعمننض  ع ننى 

 لمورع و قام  وولنموم ة  .............. 

ضننن  ولننن  ضنننت  ها  ننناة  للنننى  ب ولنكننن  ولنننوض تننن  لك ننناؤن _نننو نكننن   نننمر ه نننورع غضاه -5

ته ض نننل وةنننر ولانننايوب وع ضنننل ةنننإب لك نننا ن ههنننون ول نننورع وتيعضنننون م نننالع ل انننايوب ولننني  

  .2016ولعارع م مب قايوب ولتيعضو ولشرع  ولع  آضي  لعا   12ولمامع 

لب ولنكننن  ولميعنننو ةننن  _نننون ولنننمعوى ولتيعضوضننن  _نننو ميعنننو هالععنننل ومنننناهر ع ضنننل  -6

ن لننمى منكمننتك  ولمننوقرع  ايننل ال ضذننوي وةننر ولاننايوب وع ضننل ةإيننل ال ض ننح تيعضننو

تيعضنننو ولنكننن   كننننر منننب منننرع وةننن   كننننر منننب منكمننن  تيعضوضننن  وع ضنننل ةنننإب _نننون 

 ولمعوى ولتيعضوض  ووذه  ولرم اب ولنك  قضم ولتيعضو.

                                                 
    ولوض ضيظ  عمل ولمنامضب ولشرعضضب.1952قايوب ولمنامضب ولشرعضضب ل ي   1
 والعتروع هالنك  واذيه  ولمكايض  تيعضون ة  ولهكم. 2
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لب تيعضنننو _نننوو ولنكننن  ةضنننل لذنننناع هننننر ولم تشنننكل نضننن  لب ولنكننن  ميعنننو ةننن   -7

ى منكمتننضب  وع ننى ولننا ة ننو منكمنن    ننرى وع ضننل ضكننوب ولم تشننكل مآالننخ لننم

قننا  هنننمةع وليعانناة ولم نننتنا  ع ضنننل لننمى منكمنننتك  ولمنننوقرع ة ننضهاى منكومننناش ع ضنننل 

ومآالهنننناش هننننمةعها نايضنننن  لننننمى منكمنننن  ......... ولشننننرعض  ........ / موةننننرع ولتيعضننننو

ولشنننرع   ولنننولا منننب و ذنننناع  ب ضانننو  ولم تشنننكل هنننمةع _نننون ولمهنننالغ منننرتضب 

ضنننو _نننوو ولنكننن  لتيعضنننون لنننمى منكمننن    نننرى وهالتنننال  رم وع ضنننل ال هنننم منننب رم تيع

 ولمعوى ولتيعضوض  ولمرقوم   عكن وةر  نكا  ولاايوب ووا ول.

لننننموةرتك  ولمننننوقرع  ننننكنض  وليظننننر ةنننن  _ننننوو وال تشننننكال ن ننننخ وا ننننول  -8

ل نننني   17ةاننننرع   مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  رقنننن   5وولاننننايوب  ننننيموش ل مننننامع 

2016.  

 :لم تشكل )ولمنكو  ع ضل( ما ض  :ض تمس و الطلب

قهننننول وال تشننننكال شننننككش ومو ننننوعاش كويننننل ماننننمماش  ننننمب ولمننننمع ولاايويضنننن   -1

 لك تشكال.

وهالتيننناوخ  وقنننع لذنننرو وة ولتيعضنننو همذنننرم تانننمض  _نننوو وال تشنننكال  نننيموش لمنننا  -2

وكنننر ةننن  ملضنننل عمنننل مووةنننر ولتيعضنننو ولشنننرع  ةننن  ولعنننر  ول نننامس  ولينننو  واول 

( 2( ولعانننننرع رقننننن  )58وو  ميايعننننناة ولتيعضنننننو ول منننننامع رقننننن  )وولنننننناي  منننننب  يننننن

( 23( مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولع  ننننآضي  رقنننن  )1( ولعاننننرع رقنننن  )61وولمننننامع رقنننن  )

 17منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  رقننن   18   وولنننا لعمننناالش ل منننامع 2005ل ننني  

  .2016ل ي  

  ولانننايوب : رم وكالننن  وكضنننل ولم تشنننكل  نننم_ا ولم العننن  انكنننالذاهننن  ولآ نننخ -3

 وهالتال  رم ولمعوى ولتيعضوض  وهآكيها.

: هننننهآكب ولتيعضننننو و/ و وقننننع لذننننرو وة ولتيعضننننو لوذننننوم ولنكنننن  لذاهنننن  ولآ ننننخ -4

 . ولمروم تيعضون قضم ولتيعضو لمى منكم    رى

                                                                                                                                                                    مع ةاةر والنترو  وولتامضر                تنرضرو ة : ...../...../.......                         

 و/ ولم تشكل                                                                    
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ب قا ننن  ولتيعضنننو ضانننرر ةضنننل رم معنننوى ولمنكنننو  لهنننا لوذنننوم من نننر منننيظ  مننن 

  ننل ةنن  ولوكالنن   نضنن  لنن  تننوكر  ننع  ولوكضننل كمننا ضشننترآ ةنن  قننايوب ولمنننامضب 

   شرعضضب.ول

 قرار قاضي التنفيذ في االستشكال السابق المقدم لمحكمة التنفيذ .

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

................... هموذنننخ ةننن  ولضنننو  ولمعنننضب ن نننر وكضنننل ولم تشنننكل ولمننننام  .

وكالننننن   ا ننننن  مرةاننننن  ةننننن  م نننننع ولنننننمعوى مؤر ننننن  هتنننننارض  ................. 

وم نننننتوةى عيهنننننا ولر ننننن  ولانننننايوي  هتنننننارض  ................... شنننننام   لمو نننننو  

ولنننننننننمعوى ون نننننننننر هن نننننننننورن وكضنننننننننل ولم تشنننننننننكل  نننننننننم_ا ولمننننننننننام  

ولنننن  ة  ننننآضب .................... هموذننننخ وكالنننن   ا نننن   ننننامرع عننننب  ننننعارع م

ةنننن  وارمب هتننننارض ..................... م ننننمق  ن ننننخ وا ننننول ولمنكمنننن  تاننننرر 

قهنننول وال تشنننكال شنننككش ومو نننوعاش لتامضمنننل وال تشنننكال  نننمب ولمنننمع ولاايويضنننن  

لتاننننمض  وال تشننننكال وتاننننرر هننننأب مننننا ورم ةنننن  ولهيننننم ولننننناي  وولنالنننن  مننننب الةننننن  

 نننم_ا م العننن  لأل نننول وال تشنننكال  ننننضح نضننن  لب وكالننن  وكضنننل ولم تشنننكل 

نضنن  لنن  ضننت  ةضهننا وكننر  ننع  ولوكضننل  و  نن تل هالموك نن   و مرذنن  قروهتننل لض ننح 

توكض نننل وةاننناش لننني  ولمنننامع ول ام ننن  منننب قنننايوب ولمننننامضب ولشنننرعضضب وكنننولا لننن  

ضننوكر ةضهننا و نن  و ننع  ولموكننل  ننمن ممننا ذعننل وكالتننل ووذهنن  ولننرم وهالتننال  رم 

لننن  ضهنننر منننا ضانننال ةننن  _نننون ولنننمعوى  ولنننمعوى لعنننم   نننن  ولتوكضنننل و قنننرر  ينننل

وتانننرر  نننؤول ولنننوكض ضب ولنا نننرضب عنننب  قوولهمنننا وا ضنننرع ةآ هنننا لذنننرو  و ضذننناخ 

 ولشرع  ةه  ع ياش تنرضروش ة .................. 

و/ ولم تشكل         و/ ولم تشكل  من          ولكاتخ             ولاا  
1
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منننب ولمنكنننو  ع ضنننل ةننن  ق نننض  يعاننن  يوذننن    ةننن  ولتآهضنننر ول ننناهر و_نننو و تشنننكال

تنننن  ولآعننننب ةنننن  وكالنننن  ولمنننننام  نضنننن  لنننن  تننننوكر  ننننعتل كمننننا وشننننترآ قننننايوب 

ولمننننامضب ولشنننرعضضب  كمنننا وآعنننب  ض ننناش هنننأب ولنكننن  ولمنننروم تيعضنننون  نننهر  ب يعنننو 

 ة  منكم    رى.

و_ينننا ضانننرر ولاا ننن  قهنننول وال تشنننكال  ورم معنننوى ولمنكنننو  لهنننا هيعاننن  يوذننن   

 توكضل.لعم   ن  ول

و_نننو قنننرور ضنانننر  وضنننرى ولهانننن   ب قنننرور ولاا ننن  _ينننا كننناب لعمننناالش ل انننايوب

     ولم  ن  وولعمل  لم الع  ولمعوى ولاايوب ة  وشتروآ  ن  ولتوكضل.
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 التطبيق الرابع 

الةنننن  ماممننن  منننب ولمنكنننو  ع ضنننل ةننن  نكننن  ن ننناي   ننن ضر ضآ نننخ ةضنننل وقنننع 

للنننى ولمنكمننن  ولع ضنننا وولنكننن  لننن  ضكت نننخ ولمرذننن  ولتيعضنننو اينننل قنننم تانننم  هآ نننخ 

 ولاآعض  نتى وآلب ةك ضمكب تيعضون.

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

 ...../رقم . الشرعي المحترم  ملف تنفيذ  ........فضيلة قاضي تنفيذ     

 و تشكال رق  ...../.....                ول ك  ع ضك  ورنم  ل وهركاتل     

 ...... و كايها وكض ل ولمنام  .......................... مب ..... المستشكل 

 ........................ مب ............ و كايها. المستشكل ضدها 

ولم ننننع ولتيعضننننوض ....../........ وولننننوض مو ننننوعل تيعضننننو  موضةةةةو  االستشةةةةكال 

../..... ولنكننن  ول نننامر عنننب منكمننن  .......... ولشنننرعض  ةننن  ولنننمعوى و ننناس ....

 هتارض  ..../..../.... ومو وعل ن اي    ضرع.

 أسباب االستشكال 

تاننننممة ولم تشننننكل  ننننم_ا هتننننارض  .../.../.... هآ ننننخ تيعضننننو ولنكنننن  ول ننننامر  -1

عننننب منكمنننن  ....... ولشننننرعض  ةنننن  ولننننمعوى و نننناس ......... هتننننارض  .../.../.... 

منكمنننن  وال ننننتةياع تنننننة رقنننن  ..../...../..... وولمؤضننننم هننننالنك  ول ننننامر عننننب 

ولشنننرعض  ولمنننوقرع هتنننارض  ..../.../.... و نننتةياع رقننن  ..... وولم نننذل تننننة رقننن  

...... وولمت ننننمب ولنكنننن  ل م تشننننكل  ننننم_ا هن نننناي  ول نننن ضرع ........ ن ننننخ 

 ما وكر ة  متب ولنك  ولموكور.

لانننننم قنننننا  ولم تشنننننكل هتانننننمض  آعنننننب ل نكننننن  ولمنننننوكور لنننننمى ولمنكمننننن  ولع ضنننننا  -2

 قرع وولوض ضنمل آعب رق  ...../.......ولشرعض  ولمو

ب لرعض  لننن  تع نننل ةننن  ولنكننن  ولمنننوكور ووهالتيننناوخ ةننناب ولمنكمننن  ولع ضنننا ولشننن -3

 لمضها ن خ وا ول وولاايوب. وش _وو ولنك  ما يول ميظور

ب ن نننننناي  ول نننننن ضرع .......... ولمننننننوكورع لنننننن  تنهننننننة ن ننننننخ وا ننننننول ل -4

 وولاايوب. 
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 الع ل اايوب ووا ول. ب تيعضو ولنك  ولموكور م ل -5

 

 :: ض تمس ولم تشكل ) ولمنكو  ع ضل(الطلب

 نننمب  اش ض نننتمس ولم تشنننكل قهنننول وال تشنننكال شنننككش  ومو نننوعاش كوينننل مانننمم -1

 ولممع ولاايويض .

ته ضنننغ ولم تشنننكل  نننم_ا ي ننن   عنننب _نننوو وال تشنننكال وتنمضنننم ذ  ننن  ل يظنننر  -2

 .ة  _وو وال تشكال

شننننكال ولماننننم  _ننننو لوقننننع قهننننول ولتيعضننننو لو وهالتينننناوخ  ونضنننن   ب _ننننوو وال ت -3

توقنننننع لذنننننرو وة ولتيعضنننننو هانننننوع ولانننننايوب وضترتنننننخ _نننننوو واننننننر لمذنننننرم تانننننمض  

 .وال تشكال

ل نننمور ولانننرور هنننهآكب ولتيعضنننو و/ و وقنننع لذنننرو وة ولتيعضنننو للنننى ننننضب ولهنننة  -4

 . ة  وال تشكال

 مع ةاةر والنترو  وولتامضر                  

 و/ ولم تشكل                                                            
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تانننرر لمهنننال و   نننهآ منننيظ  منننب موةنننرع ولتيعضنننو ت نننتمع ةضنننل اقنننوول ولم تشنننكل

 ولآرةضب  هروي ما ضؤضم  قوول كل ميهما.

 محكمة شرعية /تنفيذ ........... طورقة ضب

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

ولم تشنننككب ولمننننام  .......... هموذنننخ وكالننن  ةننن  ولضنننو  ولمعنننضب ن نننر وكضنننل 

 ا نننن  مرةانننن  ةنننن  م ننننع ولننننمعوى مؤر نننن  هتننننارض ......... وم ننننتوةى عيهننننا 

ولر نننننن  ولاننننننايوي  هتننننننارض ............. شننننننام   لمو ننننننو  ولننننننمعوى ون ننننننر 

هن ننننورن وكضننننل ولم تشننننكل  ننننم_ا ولمنننننام ........... هموذننننخ وكالنننن   ا نننن  

  وم ننننتوةى عيهننننا ولر نننن  ولاننننايوي  مرةانننن  ةنننن  م ننننع ولننننمعوى ومؤر نننن  هتننننارض

هتنننننننارض  ........... شنننننننام   لمو نننننننو  ولنننننننمعوى  ولمنكمننننننن  تك نننننننع وكضنننننننل 

ولم تشننننككب تو ننننضح وال تشننننكال و_يننننا قننننال وكضننننل ولم تشننننكل  ننننم_ا ضتهننننضب 

ال _ننننو ولمماآ نننن  وولت ننننوضع لنكمننننتك  ولمننننوقرع هننننأب ولهننننمع مننننب _ننننوو وال تشننننك

  ولع ضنننا ولشنننرعض  ال ضوقنننع ذنننرو وة ولتيعضنننو  نضننن  لب ولآعنننب ل منكمنننلوعرق ننن  

ولمنكمننن  لنننتمس منننب  ب واذنننل عنننم  لآالننن   منننم ولتاا ننن   ولتيعضنننو هموذنننخ ولانننايو

ذنننرو وة ولتيعضنننو ن نننخ وا نننول. ولمنكمننن  تانننرر لرم وال تشنننكال وول نننضر ةننن  

تك ضنننع وكضنننل ولم تشنننككب تو نننضح وال تشنننكال كمنننا وكنننر  عنننكن وتك نننع وكضنننل 

يضمن ولاايويضننن  ولهنننون ول اضننن  تانننرر  نننا م تشنننكل  نننم_ا تو نننضح  قوولنننل وهضننناب ول

 تأذضل وليظر ة  _ون ولمعوى لضو  ......... 

 تنرضروش ة  ............ 

 ولاا         ولكاتخ           و/م تشكل  م_ا               و/ولم تشكل  
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 ننهآ مننيظ  مننب موةننرع ولتيعضننو و ك ننتل  ب ولمنكننو  لهننا تننمع  هننأب ولآعننب ةنن  

 وال تشنننكال ةرموولمنكمننن   ا ال ضوقنننع ولتيعضنننو  و_نننوو منننا قررتنننلمننن  ولع ضنننولمنك

 .هيا ش ع ضل

 محكمة شرعية / تنفيذ ........... طورقة ضب

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

ةننن  ولضنننو  ولمعنننضب.......... ن نننر ولنننوكضكب ولمنننوكوروب  ولمنكمننن  منننب ولتنننمقضر 

منكمننن  ةننن  تهنننضب  ب  قنننوول ولم تشنننكل تنتننناج للنننى تو نننضناة وةنننر منننا وكنننرة ول

ولذ  نننن  ولما ننننض   ض نننناش ولننننرموم ولتنننن  ورمة ع ننننى ل نننناب ولمنكننننو  لهننننا  ض نننناش 

ذننننا ة هناذنننن  للننننى تأ ننننضل وو ننننيام وتو ننننضح وع ضننننل ةإيهننننا تك ننننع  والش وكضننننل 

ولمنكنننو  ع ضهمنننا تو نننضح منننا ك عتنننل هنننل ةننن  ولذ  ننن  ولما نننض  ةانننال: لييننن   هنننضب 

ولم تشننننكل و و ننننح الةننننن  وال تشننننكال وولننننرم ع ننننى مننننا  نننننارن يمض نننن  وكضننننل 

 ننننم_ا ولمنكننننو  لهننننا وولننننا هكةننننن  مآهوعنننن  مننننب  ننننعنتضب ها  نننناة  للننننى 

مرةاننناة وليينننن  قننننم يومة يمض نننن  ي ننن   عيهننننا و يوم منكمننننتك  ولمننننوقرع ههننننون 

ولكةننننن  وولمرةانننناة روذضنننناش قهولهننننا و ننننمها للننننى  ورور  ننننهآ _ننننون ولننننمعوى 

ولتيعضوضنننن  ن ننننخ وا ننننول ووذننننرو  و ضذنننناخ ولشننننرع  . ولمنكمنننن  تاننننرر  نننن  

 6و 5ولكةننننن  ولتو ننننضنض  ووعتهار_ننننا ذنننني  مننننب _ننننون ولننننمعوى وتنمننننل  رقننننا  

منننب ول نننهآ  قنننال وكضنننل ولمنكنننو  لهنننا: ضت نننح لهنننون ولمنكمننن  ولمنننوقرع منننا ض ننن  : 

 والش:  ؤكنننم منننا وكرتنننل ةننن  ولذ  ننن  ولما نننض  منننب  ب ولمنكنننو  ع ضهمنننا ضنننناوالب 

مع عنننب هشنننتى ولآنننرر عرق ننن  وذنننرو وة ولتيعضنننو ةننن  _نننون ولنننمعوى ةننن   منننور هعضننن

ولاننايوب وولننملضل ع ننى ولننا مننا ومعضننان مننب وذننوم و تشننكال هتيعضننو ولنكنن  قننم وتعننر 

معهمنننننا ع نننننى وذنننننوم وال تشنننننكال لكنننننب لنننننضس لأل نننننهاخ ولنننننوورمع ةننننن  آ ههمنننننا 

وال تشننكال ع ننى ولتيعضننو و_ننو  مننر ووننننم ةاننآ لوذننوم آعننب لننمى ولمنكمنن  ولع ضنننا 

منكمننننن  ولع ضنننننا ولشنننننرعض  ع نننننى ولنكننننن  ولمآنننننرول ل تيعضنننننو  يع ننننن  ذمضعننننناش  ب ول

ولشننننرعض  _نننن  منكمنننن  قننننايوب وال ضذننننوي  ب ضوقننننع ولتيعضننننو  ننننوو  ةنننن  ولمننننناك  

ولشنننرعض   و ولمنننناك  وليظامضننن  لنننمى منكمننن  ولنننياض لانننم كنننرر ولمنكنننو  لهمنننا منننا 
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 ورمون ةنننن  آ ههمننننا واول  ولننننوض  ننننمضان و تشننننكاالش مننننع  يننننل ال ضمننننة لك تشننننكال 

ع ضهمننننا هتو ننننضح  قوولننننل هنننأض  ننننع   وك عننننة ولمنكمنننن  يمض نننن  وكضنننل ولمنكننننو  

ه  نننو  منننا  نننمان و تشنننكاالش و ورم منننا  ورم ةننن  ولذ  ننن  ولما نننض  وةننن  _نننون 

ولذ  نننن  قننننم  ل منكمنننن  ولمننننوقرع الةننننن  تو ننننح مننننا  ننننمان و تشننننكاالش تاننننع ع ننننى 

ورمن ةنن  الةننن   ننعنتضب ومننب تننمقضاهما تهننضب  يننل ضننروول ةنن  مكايننل وضكننرر مننا  

  ينننل  هنننري  نننورع م نننمق  عنننب هذمضنننم ةننن  _نننوو وامنننر لال وال تشنننكال ولننن  ضنننأة

ولته ضنننغ هنننا وب هنننالآعب لنننمى ولمنكمننن  ولع ضنننا ومشنننروناة تعضنننم  نننن  منننا ضمعضنننل 

مننب  يننل قننم  آعننب لننمى ولمنكمنن  ولع ضننا وع ننى ولعننرض ول نناقآ ع ننى  ب _ننوو معضننم 

ةنن  ومعاةننل ةإيننل لنن  ضهننضب رقنن  ولآعننب لننمى ولمنكمنن  ولع ضننا لب  ننح يعمننل و ؤكننم 

ال ضمكننننب  ب ضوقننننع ولتيعضننننو لننننولا  وو ت نننناروش مننننرع   ننننرى  ب ولآعننننب ولمننننوكور 

لكنننل ولوقنننة وو ذنننرو وة ولنننتمس منننب ولمنكمننن  ولكرضمننن  رم منننا قممنننل يمض ننن  ةننن  

_ننننون ولننننمعوى مننننب آ هنننناة ال تعننننموو كويهننننا ولرغهنننن  ةنننن  ولمماآ نننن  وولت ننننوضع 

وولعمولنننن  لننننولا ولننننتمس ولنكنننن  هالتيعضننننو ولعننننورض وولم ننننتعذل لمننننوك ت  هننننالنك  

تعننننناخ  ى وولنكننننن  ع ضهمنننننا هر نننننو  وم نننننارضع وولمآنننننرول ةننننن  _نننننون ولنننننمعو

ولمنامننناع .ولمنكمننن  تنننوم  ب تؤكنننم ع نننى هعنننض وامنننور ولذو_رضننن  ولتننن  ال ت عنننى 

 ب _نننننون ولمنكمننننن  م ت ننننن  هالتيعضنننننو ولنننننضس منننننب  نننننكنضتها  أوالً ع نننننى  ننننننم. 

ضيه نننن  ع ننننى _ننننون  ب ضكننننوب ولنكنننن   ثانيةةةةاً .  وليظننننر ةنننن  مو ننننو  ول  ننننوم

وهل غمنننوض  و ذهالننن  وضذنننخ  ب تتنننوةر ةضنننل رول ل تيعضنننو وو نننناش وال ضشنننآنننولم

و مكايضننن  ع نننى ولتيعضنننو ومنننب وامنننور ولذو_رضننن  ولمع ومننن  همو_ننن   ب ولآعنننب ةننن  

ع ضنننننل ةنننننإيي   قنننننرر رم   و ولنننننياض ال ضوقنننننع ولتيعضنننننو وهينننننا ش ولمنكمننننن   ولع ضنننننا 

وال تشننننكال لهننننوو ولوذننننل ةاننننآ و قننننرر وليظننننر وولع ننننل ةنننن  هنننناق  وا ننننهاخ هعننننم 

منننب ذهننن  نايضننن  هنننالرذو  ل ياآننن  واولنننى ولتننن  وكرتهنننا ولتنننمقضر _نننوو منننب ذهننن  و

ولمنكمنننن  وتننننكوع ولاننننرور ولمآننننرول ل تيعضننننو ةإيننننل ضتهننننضب هننننأب قننننرور ولمنكمنننن  

ولمننننوقرع قننننم نكمننننة ع ننننى ولمننننمعى ع ضننننل............. ولمننننوكور وولمننننمعى ع ضهننننا 

ولشننننننن   ولنالننننننن  هت ننننننن ض  وهيتنننننننل ول ننننننن ضرع ............ ولمولنننننننومع هتنننننننارض  
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. وولموذننننومع هضننننم ون نننناي  ولمننننمعى ع ضهننننا ولشنننن   ولنالنننن  للننننى .............

د نننر منننا ذنننا  ةننن  ولانننرور ولمنننوكور و ب _نننون ولمنكمننن  ولتيعضوضننن  تنننرى هنننأب ولنكننن  

ولظنننا_ر ول نننامر هننننر ولمنننمعى ع ضنننل ع نننى _نننون ولشننناك   ضنتننناج للنننى تو نننضح 

ال لضتهنننضب لهنننون ولمنكمننن  كضعضننن  ولتيعضنننو ع ضنننل. ول تنننمقضر ةننن  هننناق  ونهاتننناة وال تشنننك

وولهنننة ههنننا  و ولع نننل ههنننا ن نننخ وا نننول ل وذنننل ولشنننرع   قنننرر تأذضنننل وليظنننر 

ةننن  _ننننون ولننننمعوى لضنننو  ............. هتننننارض  ............ ول نننناع  ......... ن ننننخ 

 وا ول تنرضروش ة  ..............  

   

 رةضس موةرع ولتيعضو    و/منكو  لها         و/منكو  ع ضل         ولكاتخ    
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من نننر منننيظ  منننب موةنننرع ولتيعضنننو ضآنننرل ةضنننل ولم تشنننكل هرو_ضينننل وضنننرم ع ضهنننا 

ولم تشننكل  نننمن  وتانننرر ولمنكمنن  ولتيعضوضننن  ةننن  وليهاضننن  للننيو  وو نننع  ولضنننم ع نننى 

 ول  ضر ت  ضمل ل منكو  لها هالن اي .

 ورقة ضبط محكمة / تنفيذ ................. 

 ه   ل ولرنمب ولرنض 

 

ولضنننو  ولمعنننضب ن نننر ولنننوكضكب ولمنننوكوروب ولمنكمننن  وقهنننل ولشنننرو  ههضننناب  ةننن 

ولانننرور وولموقنننع ولانننايوي  ممنننا _نننو مآنننرول  مامهنننا ةإيهنننا ت نننأل كنننل ووننننم منننب 

ولآنننرةضب لب كننناب لمضنننل منننا ض نننضعل كنننأقوول   ضنننرع ةانننال وكضنننل ولمنكنننو  ع ضهنننا 

ى  ب ولم تشنننككب ونضننن  لب  ولمنكمننن  قنننم  شنننارة ةننن  ولذ  ننن  قهنننل ولما نننض  للننن

ولنكننن  ولمآ نننوخ تيعضنننون ع نننى _نننون ولشننناك   ضنتننناج للنننى تو نننضح وولنننا هإشنننكالض  

ولتيعضننننو ع ننننى ولم تشننننكل ولننننناي  .............. ولمننننوكور ومننننا _ننننو ولمآ ننننوخ ميننننل 

وكضننع  ننضيعو ع ضننل _ننوو ولنكنن . وع ضننل ضتهننضب لمنكمننتك  ولكرضمنن  هننأب _ننوو ولنكنن  

منننا ضؤكنننم  ناضننن  ولم تشنننككب ضشنننوهل ولذهالننن  ولعانشننن  وهنننولا و نننتنال  تيعضنننون م

ةنننن  آ ههمننننا وال تشننننكال وهر_نننناب ع ننننى  ب _ننننون ولننننمعوى ولتيعضوضنننن  ضذننننخ رم_ننننا 

هنننننر ولم تشننننكل ولننننناي  ................. ولمننننوكور ال ننننتنال  ولتيعضننننو ع ضننننل  ننننيموش 

وولنننا عمنننكش هالمنننامع  23/2005منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولع  نننآضي  رقننن   64ل منننامع 

وكنننل منننا وكنننرة.  17/2016  ولع  نننآضي  رقننن  منننب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع 18

ولنننتمس منننب ولمنكمننن  ولمنننوقرع لذاهننن  آ نننخ ال تشنننكال ن نننخ  وا نننول وولانننايوب 

و لننتمس لذننرو  و ضذنناخ ولشننرع  قننال وكضننل ولمنكننو  لهننا  كننرر مننا  ننهر  ب مننا 

وكننرة مننب  يننل ال ضوذننم ةنن  قننايوب ولتيعضننو ولشننرع  مننا  ننمان وكضننل ولم تشننككب 

لذنننرو وة تتع نننر هكضعضننن  ول نننضر ةننن  آ نننخ وال تشنننكال _نننوو  هاال تشنننكال وال ضوذنننم

 والش  نايضننننناش ع نننننى ولعنننننرض ول ننننناقآ هأينننننل ضوذنننننم ةننننن  قنننننايوب ولتيعضنننننو ولشنننننرع  

مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  ةإيننننل عمننننكش هننننملضل  12و تشننننكاالش ن ننننخ ولمننننامع 

خ قننننرورن ضننننذإينننل ضتوذننننخ ع ننننى قا ننن  ولتيعضننننو  ب ضلذنننرو وة ولعمننننل ولمونننننمع ة
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ل منننمع شنننهرضب منننب تنننارض  تامضمنننل وقنننم م نننى  كننننر منننب نكنننن  هاال تشنننكال  نننك

 شنننهر ع نننى _نننوو ولآ نننخ وولنننا ضوذنننخ ع نننى ولمنكمننن   ب ت نننمر قرور_نننا ع نننى 

كنننرر منننا  نننهر وكنننرن منننب  ب ة نننض    ولا نننض   نننكل _نننون ولذ  ننن . نالنننناش _نننون 

قا نننن  ولتيعضننننو ولشننننرع  مميننننو  قايوينننناش مننننب مياقشنننن   و هننننن  وو ولتننننمقضر ةنننن  

  كنننناب _ننننوو ولنكنننن  مووةننننر لأل ننننول  و ال. روهعنننناش مننننا وكننننرن ولنكنننن  ولميعننننو  ننننوو

يمض ننن  منننب  قنننوول ةننن  _نننوو ولضنننو  ةأعتانننم  يهنننا ولنننمعوى هنننا قرور نضننن  وكنننر هنننأب 

مو ننننو  و تشننننكالل ضتع ننننر هالم تشننننكل ولننننناي  ............... ولمننننوكور و كننننرر 

منننا وكنننرة هنننأب ولنكننن   نننمر هننننر ولم تشنننك ضب وووذنننخ ولتيعضنننو هناهمنننا واولنننى 

ها وو نننع  ولضنننم ع نننى ول ننن ضرع وال  قنننول نا نننيتها وولنننناي  ه نننعتل ولنننول  ه نننعت

ولشنننرع  ع نننى ول ننن ضرع  وةننناش منننب ق نننض  ولتكعنننخ ةننن  ولتيعضنننو نضننن   ليمنننة 

ولمنكمننننن  ولمنكنننننو  ع ضهمنننننا هت ننننن ض  ولهينننننة ول ننننن ضرع امهنننننا لتانننننو  هن نننننايتها 

ن نننننخ  نكنننننا  قنننننايوب واننننننوول ولش  نننننض  وهالوذنننننل ولشنننننرع  و ب مناولننننن  

ع ضهمنننننا ولمماآ ننننن  ةننننن  لذنننننرو وة ولتيعضنننننو ممنننننا قنننننم ض ننننننر ول نننننرر ولمنكنننننو  

هال نننن ضرع  والش وهإهعام_ننننا عننننب ن نننناي   مهننننا ولتنننن  _نننن  هناذنننن  لن نننناي  وا  

و عتاننم  ييننا ال ي ننتآضع ولت ضضننر هاننايوب ن نناي  وا  ولكننل مننا وكننرة  لننتمس مننب 

ولمنكمننننن  ولمنننننوقرع ولنكننننن  هالتيعضنننننو ولعنننننورض ع نننننى ولمنكنننننو  ع ضهمنننننا هت ننننن ض  

ضرع وو وعننناب ل نكننن  ولشنننرع  ول نننامر عنننب ولمنكمننن  ولشنننرعض  ولذنننرو  ول ننن 

و ضذنننناخ ولشننننرع . ولمنكمنننن  مننننب ولتننننمقضر وو ننننتكماالش ل اننننروروة ولمهمةضنننن  ةنننن  

 ولذ  اة ولما ض  ةإيل ضتهضب لها ما ض   : 

( للنننى مو نننو  22ب قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  لننن  ضشنننر هنننأض منننب منننوومن ول)ل أوالً 

منننب ولانننايوب ولمنننوكور للنننى  17ة وقنننم  ننننال ةننن  ولمنننامع ولميايعننناة ووال تشنننكاال

قننننايوب   ننننول ولمناكمنننناة ولشننننرعض  ول ا نننن  هننننإذرو وة ولتاا نننن  وو نهنننناة 

مننننب ولاننننايوب ولمننننوكور للننننى قننننايوب ولتيعضننننو ولع  ننننآضي   18و نننننال ةنننن  ولمننننامع 

ةضمننننا ال ينننن  ةضننننل مننننب قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  ولهننننون ول اضنننن   23/2005رقنننن 

ولشنننرع   ننكنضاة رةنننضس ولتيعضننو للنننى د ننر منننا ذننا  ةننن   ضمننارس رةنننضس ولتيعضننو
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ولمننننامع ولمننننوكورع و نننننال قننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع   ض نننناش للننننى قننننايوب   ننننول 

ولمناكمنناة ةضمننا ضتع ننر هكضعضنن  آننرر ولته ضننغ ولهننوو ةإيننل لننضس هننمعاش مننب وامننر  ب 

ضانننم  وال تشنننكال ع نننى  ضننن  معنننوى مآرونننن  ل تيعضنننو  منننا  موةنننرع ولتيعضنننو ولشنننرع  

 لا ةإب ولمنكم  تارر رم ما  نارن وكضل ولمنكو  لها ههوو ول  و .ولو

ونضنننن  تنننن  تاننننمض  وال تشننننكال  ننننكل ولعتننننرع ولم ننننمون  قايوينننناش هتننننارض   ثانيةةةةاً 

 ..../..../..... ةام تارر قهول وال تشكال شككش.

 58ونضننن  لب _نننوو وال تشنننكال قنننم  هتنننارض  .../..../.... و شنننارة ولمنننامع  ثالثةةةاً 

ب ولتيعضنننو وليظنننام  ولع  نننآضي  ةننن  ةارتهنننا ولنالنننن  هوذنننوخ ولع نننل ةننن  منننب قنننايو

_نننننون ولميايعننننن   نننننكل شنننننهرضب ع نننننى واكننننننر منننننب تنننننارض  رةعهنننننا ونضننننن   ب 

ولمنكمننن  لننن  تتنننووب ةننن  ولنننا ولننن  تمنننض منننمع ولشنننهرضب  كةننناش لمنننا وكنننرن وكضنننل 

 ولمنكو  لها ةام تارر رم ما  نارن ههوو ول  و .

لمنكمننن  ولع ضنننا لوقنننع ولتيعضنننو ال قضمننن  لنننل  منننا  _نننون لب تانننمض  آ نننخ للنننى و رابعةةةاً 

ولمنكمنن  مننا لنن  ضننأة رم ع ضننل مننب قهننل ولمنكمنن  ولع ضننا وع ضننل ةننإب _ننون ولمنكمنن  

تاننننرر وعتهننننار ولآ ننننخ ولماننننم  مننننب وكضننننل ولمنكننننو  ع ضهمننننا ولم تشننننككب للننننى 

 ولمنكم  ولع ضا كأب ل  ضكب نتى ضأت  قرور مب قهل ولذه  ولمام  لها.

ورم ةننن  ولهينننم ول نننامس منننب وال تشنننكال ةنننإب _نننون ولمنكمننن  ولتيعضوضننن  منننا  خامسةةةاً 

 ال  كنض  لها ة  وليظر ةضل  و عممل.

 نننهر لهنننون ولمنكمننن   ب ق نننة ةننن  ولذ  ننن  قهنننل ولما نننض  وتؤكنننم ةننن   سادسةةةاً 

_نننون ولذ  ننن   ب ولنكننن  ولم نننمر و نننتةياةاش نكننن  قآعننن  ووذنننخ وليعننناو منننا لننن  ضنننأة 

 آعب مب ذه  ال م ل ليا هها .

و ننننتكماالش لمننننا وكرتننننل ولمنكمنننن  ةنننن  ولذ  نننن  ولما ننننض  ه  ننننو  ولمننننمعى  بعاً سةةةةا

ع ضنننننل............ ولمنننننوكور كوينننننل ولننننن  ل  ننننن ضرع ولمنننننا وكنننننر ةننننن  قنننننرور ولمنكمننننن  

ولمآنننرول ل تيعضنننو منننب  ب ول ننن ضرع موذنننومع هضنننم ون ننناي  ولمنننمعى ع ضهنننا ولشننن   

تيعضننننو وليظننننام  مننننب قننننايوب ول 64ولنالنننن  ومننننا ذننننا  ةنننن  ولعاننننرع ولنايضنننن  مننننب ولمننننامع 

ولع  ننننآضي  ونضنننن  لب  ننننهخ ولوالضنننن  ياشننننق عننننب  ننننهخ ال ضننننم ل مننننمعى ع ضننننل ةضننننل 
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وو نننننتياموش ل انننننرور وال نننننتةياة  رقننننن  .........ولميشنننننور ع نننننى ول نننننعن  .......... منننننب 

ولذنني  ولننناي  مننب كتنناخ ولاننروروة وال نننتةياةض  ةنن  وانننوول ولش  ننض  ل اا نن   نمنننم 

منننننوض ولانننننرور و ب _نننننون ولمنكمننننن  تنننننرى  ب مووم وولنننننوض ت نننننمب تعنننننور ولتيعضنننننو ه 

ولوالضننن  لض نننة  نننههاش كاةضننناش امنننر ولمنكنننو  ع ضنننل هت ننن ض  ول ننن ضرع منننامو  وو نننع ولضنننم 

نا نننننروش ومنكومننننناش ع ضنننننل. وع ضنننننل ةنننننإب _نننننون ولمنكمننننن  تانننننرر وقنننننع تيعضنننننو ولنكننننن  

 ه  و  ولمنكو  ع ضل ........ ولموكور لهوو ول هخ.

لضنننم ولنا ننني  ت ننن ض  ول ننن ضرع لوولنننمتها وعتهننناروش تانننرر ولمنكمننن  للنننيو  وو نننع  و ثامنةةةاً 

منننب تارض نننل  مينننان و نننكل ولمنننمع ولاايويضننن  ولتننن   ذاي_نننا ولانننايوب وةنننر منننا ذنننا  ةننن  

منننب قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام  ولع  نننآضي   58ولانننرور و نننيموش ل عانننرع ولنايضننن  منننب ولمنننامع 

ا ولشنن   ةننإب ولمنكمنن  تك ننع وكضننل ولمنكننو  لهننا لهننروي كعالنن  ت ننمب ل منكننو  ع ضهنن

ولنالننن  كنننل عآنننل  و  نننرر ولعنننامع ولو نننع للنننى منننا _نننو ع ضنننل ةننن  ننننال تننن  يانننض 

 ولنك  مب  ض ذه    رى.

  ةهمة ولا ل آرةضب ع ياش تنرضروش ة  ........... .

 

رةضس موةرع ولتيعضو         ولكاتخ        كو  ع ضهما  و/ولمنكو  لها     و/ولمن
1

                  

 

ر و_نننو و تشنننكال ضآ نننخ ةضنننل ولمنكنننو  ع ضنننل وقنننع ولتيعضنننو ةننن  ةننن  ولتآهضنننر ول ننناه

نكننن  ن ننناي   ننن ضر  مع نننكش ولنننا  ينننل قنننم تانننم  هآ نننخ للنننى ولمنكمننن  ولع ضنننا و ب 

 ولنك  ل  ضكت خ ولمرذ  ولاآعض  نتى وآلب  ةك ضمكب تيعضون.

ومع ننننو   ب ولآعننننب ةنننن  ولمنكمنننن  ولع ضننننا ال ضوقننننع ولتيعضننننو  وليمننننا ضاممننننل هعننننض 

لننن  لآالننن   منننم ولمناكمننن   و_نننوو منننا قررتنننل منكمننن  ولتيعضنننو ةننن  ولمننننامضب لمناو

وليهاضننننن   ورمة وال تشنننننكال هينننننا ش ع ضنننننل  وقنننننررة للنننننيو  وو نننننع  ولضنننننم ع نننننى 

  ول  ضرع ت  ضمها لوولمتها.

وضننننرى ولهاننننن   ب _ننننوو ولاننننرور _ننننو وا ننننوخ وولننننوض ضووةننننر ولاننننايوب وضناننننر 

 م  ن  ول  ضرع.

                                                 
  . 2017ل ي   112ولتيعضوض ول امر عب منكم  ولتيعضو ولشرعض  ة  ول  ضل رق  ولارور  1
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 الخاتمة
 للضها ولهان  وولتو ضاة: وةضها  _  وليتاةج ولت  تو ل

 

 النتائج
 

مشنننروعض  ولا نننا  ناهتننن  منننب شنننرعاش  وولتيعضنننو ذننني  منننب ولا نننا   ووليتضذننن   -1

 ةالتيعضو ناهة هنهوة ولا ا .  

ض نننننت  قا ننننن  ولتيعضنننننو ولشنننننرع  ةننننن  ل نننننمور ولانننننروروة ووة ول نننننه    -2

ض  ولمتع اننن  هتيعضنننو  نكنننا  ق ننناة –ولتننن  ةضهنننا ميايعننن  هنننضب ول  نننو   –ولا ننناةض  

   شرعض .

 منننا منننأمور ولتيعضنننو ةهنننو ولنننوض ضانننو  همهاشنننرع تيعضنننو قنننروروة قا ننن  ولتيعضنننو   -3

 وضت و و ذرو وة ولكيم  لولا تنة لشروع قا   ولتيعضو.  

ضذنننوي لاا ننن  ولتيعضنننو ولرذنننو  عنننب قروروتنننل ولنننو هنننموب تع ضنننل  وضذنننوي لنننل  -4

ولنالنننن   ولرذننننو  عننننب  ض لذننننرو  ضت ننننون مننننأمور ولتيعضننننو وضذننننخ ع ضننننل ةنننن  _ننننون

 ت هضخ _وو ولرذو . 

ضذنننننوي و نننننتةياع قنننننروروة قا ننننن  ولتيعضنننننو  نننننكل  نننننهع   ضنننننا  منننننب تنننننارض   -5

  مورن.

وت ننننمر  ر ولتيعضنننوض ولم نننتأيع تنننمقضااش تع نننل منكمننن  وال نننتةياع ةننن  ولانننرو -6

 قرور_ا لما هت مضر قرور قا   ولتيعضو   و ة  ل.
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وة قا نننن  ولاننننروروة ول ننننامرع عننننب منكمنننن  وال ننننتةياع ه  ننننو  قننننرور -7

قآعضنننن  وال تاهننننل ولآعننننب لننننمى منكمنننن   ع ننننى ولتيعضننننو ولشننننرع   _نننن  قننننروروة 

 ميها.

ضذنننوي لمنننب  نننمر هنانننل قنننرور منننب قا ننن  ولتيعضنننو ولشنننرع  آ نننخ و تشنننكال  -8

 ع ى _وو ولارور.

وال نننتةياع ووال تشنننكال كنننك ميهمنننا ضوقنننع ولتيعضنننو ل منننرع واولنننى  ةنننإوو قنننم   -9

    نايض  ةك ضوقع ولتيعضو.   و تةياع  و و تشكال ع ى ولارور مرع

ضوذننم عننمم مننب ولعننرور هننضب قننايوب ولتيعضننو وليظننام  وولاننرور هاننايوب ولتيعضننو  -10

 .كر ولهان  عمموش ميها  كل ولهن ولشرع   وقم و

ل نننني   17_ينننناا تشنننناهل كهضننننر هننننضب ولاننننرور هاننننايوب ولتيعضننننو ولشننننرع  رقنننن   -11

  .2013ل ي   10   وقايوب ولتيعضو ولشرع  وارمي  رق  2016
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 التوصيات

رع  ولانننرور هانننايوب ولتيعضنننو ولشنننضو ننن  ولهانننن  همرو ننن  معماننن  لذمضنننع منننووم  -1

واهننننننا  ةضنننننل شنننننرناش وتو نننننضناش  وتنننننألضع ولكتنننننخ و   2016ل ننننني   17رقننننن  

 لت هضل ةهمل وتآهضال  وولا ه هخ نمون  و _مض  _وو ولاايوب.

 

منننووم _نننوو ولانننرور هانننايوب و نننم  نننضاغ  لعنننامع ضو ننن  ولهانننن  هالعمنننل ع نننى  -2

ولن نننروة وولنننيا  ولموذنننوم ةضنننل  وعنننم  و نالننن  ع نننى قنننايوب ولتيعضنننو وليظنننام   

مننننب وامنننور  وتناضننننر وال نننتاكلض  ةنننن   ل  و نننض  ولتيعضننننو ولشنننرع  ةنننن  كنضنننر

 ولتيعضو ولشرع . 

 

ضو ننننن  ولهانننننن  هالتي نننننضر ولكامنننننل هنننننضب ك ضننننناة ولشنننننرضع  وولانننننايوب وهنننننضب  -3

  مننننضومضننننووب قا نننن  ولا نننناع  ههننننمع ت ننننهضل ولهننننن  وتع ولمننننناك  ولشننننرعض  

 ع  وتآوضر عمل ولا ا  ولشرع  هيا  ع ى ولمرو اة ولذامعض . ولعاةم
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 المراجع

  . ولاردب ولكرض 

  منمننننم عهننننم ولمذضننننم   ننننيضي  و هننننو منمننننم ذمننننال  شننننار  ننننيضي  ووا هننننو

  ةنننن  مووةر ولتيعضننننو ولشننننرعلنننن ولمونننننمع عمننننلول لذننننرو وة ملضننننل  واشننننار

 ولمناك  ولشرعض .

 ةننن  ت نننرضج  نامضننن   لروو  ول  ضنننل  منمنننم يا نننر ولنننمضب والهننناي   لهننناي وا

 .ميار ول هضل  ولمكتخ و  كم   هضروة

 وانامض  ول نضن .  منمم يا ر ولمضب والهاي   لهاي وا        

 اي نننارض   هنننو ضنضنننى يكرضنننا هنننب منمنننم ولم نننرض  و عنننك  ووال_تمنننا  و

 .شض  و  ك هذمضع ةتاوى 

 شنننننرك  ولمآهوعننننناة 1992هاشنننننا  منمنننننم ولهاشنننننا  معذننننن  ولكننننناة   ول   

 ليشر  هضروة.

  وله ننننارض  منمننننم هننننب ل ننننماعضل  هننننو عهننننمل وله ننننارض ولذععنننن   ولذننننامع

ولم نننيم ول ننننضح ولم ت نننر منننب  منننور ر نننول ل  ننن ى ل ع ضنننل و ننن   

و ننننييل و ضامنننننل  تناضنننننر منمننننم ي_ضنننننر هنننننب يا ننننر وليا نننننر مور آنننننور 

 ._ 1422  1يذاع  آول

 هنننننمورضب  منمنننننم لهنننننرو_ض  ولهنننننمورضب  ولنننننمعوى هنننننضب ولعانننننل وولانننننايوبول  

  .  مور ولنااة   عماب1   آ2007

 لمناكمنننناة ه ننننل  عهننننم وليا ننننر مو ننننى  شننننرل قننننايوب   ننننول و هننننو ول

  .1999ولشرع   مور ولع   وولنااة  ل يشر  ا ا ولشرعض  ويظا  ول

 يعضوضننن  ووانكنننا  ولاايويضننن  ل  نننيموة هيننن  هكنننر  قا ننن  منمنننم  و ذنننرو وة ولت

ولتيعضوضننن  ةننن  منننناك  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ومووةنننر ولتيعضنننو ةننن  وليظنننا  ولا ننناة  

 .  1   آ2018وارمي  

  ولههننننوت   مي ننننور هننننب ضننننويس هننننب لمرضننننس  كشنننناع ولايننننا  ع ننننى مننننتب

 . 1982و قيا   مور ولعكر ل آهاع  ووليشر  هضروة  
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 ب مو نننى  ول نننيب ولكهنننرى  كتننناخ هضهاننن    نمنننم هنننب ولن نننضب هنننب ع ننن  هنننول

 ولمضاة. 

 تكننننرورض  عنمنننناب ولتكننننرورض  ولننننوذضي ةنننن  شننننرل قننننايوب ولتيعضننننو رقنننن  ول

 . 2020  1آ   2005ل ي   23

 

   ذننننامع ولكتننننخ و  ننننكمض   موقننننع للكتروينننن   كتننننخ ولت ننننرضج ووليووةننننم

ولمذ ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننم واول  

https://ketabonline.com/ar/books/97063/read?part=1&page=2&index=29281

19 

 ذه ننن   يذضنننخ  نمنننم عهنننم ل ناهنننة  وله نننضآ ةننن  قنننايوب ولتيعضنننو ولذهنننرضول- 

مرو ننن  ل تيعضنننو ولمهاشنننر وغضنننر ولمهاشنننر)ولنذوي( آهاننناش لانننايوب ولمروةعننناة 

   .ذي و مورض آهااش لاايوب تن ضل واموولوولتيعضو ولممي  ولضمي  وولن

   ذنننروموة   نمنننم ع ننن  ذنننروموة  يظرضننن  تيعضنننو وانكنننا  ولا ننناةض  ولمميضننن

 . 2006  مور وليعاةس  عماب  1ة  ولعال و  كم   آ

 نمضننننمض  ع نننن  ولنمضننننمض  ولا ننننا  وولتاا نننن  وةانننناش لاننننايوب و ذننننرو وة ول

ع ولعذضنننننرع ولوآيضننننن  مننننناروة ولعرهضننننن  ولمتننننننمع  مآننننناهولمميضننننن  لمولننننن  و 

2002   . 

  تناضر  نمم شاكر.  م يمول وهب نيهل   نمم هب نيهل 

 ل ننني   10 وولنننمع  ولضنننم عهنننم ل  قنننايوب ولتيعضنننو ولشنننرع  وارميننن  رقننن  ول

 -تآهضااتنننننننل -وذرو وتنننننننل -مذاالتنننننننل -و ت ا ننننننناتل –   تعرضعنننننننل 2013

  .2016مرو   يظرض  تآهضاض  مااري  

 1987ولمناكمنننننناة ولناوقضنننننن    ننننننورض  ةننننننارس ول ننننننورض    ننننننولول   

   .  ولمور ولعرهض  ل يشر عماب2آ

 ع   هب عمر ولمورقآي    يب ولمورقآي .  مورقآي ول 

   األشععععلساتاناععععن أبيدعععع  أ ععععبداودي هننننو مووم  نننن ضماب هننننب  هننننو مووم

 .1اتري ضيط مكنبةاتمل رف

https://ketabonline.com/ar/books/97063/read?part=1&page=2&index=2928119
https://ketabonline.com/ar/books/97063/read?part=1&page=2&index=2928119
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 مركيل   ضا ننننضب ولننننمركيل   آننننرر ولآعننننب ةنننن  وانكننننا  ةنننن  قننننايوب ولنننن

  مور واينننننننوور ل يشننننننننر  1   آ1980ولمناكمننننننناة ول ننننننننورض   نننننننول 

 ممشر. 

 م نننوق   منمنننم هنننب  نمنننم هنننب عرةننن  ولم نننوق   ناشنننض  ولم نننوق   مور ول

 .ولعكر

   2017مضووب قا   ولا اع  ولتارضر ول يوض ل ي . 

   2018مضووب قا   ولا اع  ولتارضر ول يوض ل ي .  

   ك .يضموب  عهم ولكرض  يضموب  يظا  ولا ا  ة  و 

  ننننن نمور   نننننكل ولنننننمضب    نننننول ولتيعضنننننو ولمنننننمي   ولمكتهننننن  ولاايويضننننن - 

 ممشر.

 مور 1ول ر  نن    هننو هكننر منمننم هننب  نمننم هننب  هنن   ننهل  ولمه ننوآ  آ  

  .2001ولكتخ ولع مض   هضروة  

    ع نننن  ن ننننب ولشننننرة   نننننر ولآعننننب هاال ننننتةياع ةنننن  وانكننننا  ولشننننرة

  .2005ولا اةض   

 شنننموآ  لعنننامع ولمناكمننن  ةننن  ولشنننرضع  شنننموآ  ن نننب تض نننضر عهنننم ولنننرنض  

  .2005و  كمض  وقايوب   ول ولمناكماة ولمميض  وارمي   

   وهننب  هنن  شننضه  م ننيع   هننو هكننر عهننم ل وهننب  هنن  شننضه   شننضه وهننب  هنن  

 كتاخ ولمضاة.

 ننناوض   نمنننم ول نننضم  ولو نننضآ ةننن  شنننرل قنننايوب ولمروةعننناة ةننن  ولمنننووم ول 

   .2003ولمميض  و ولتذارض   

 ع ننننى ولننننمر ولم تننننار  ولمعننننروع هناشننننض  وهننننب  رم ولمنتننننار  هنننب عاهننننمضبو

 .عاهمضب  مور ولكتخ ولع مض   هضروة  لهياب

  عنننامر  _الننن  آالنننخ منمنننوم  آنننرر ولآعنننب هاانكنننا  ولا ننناةض  وةنننر  هنننو

قننننايوب   ننننول ولمناكمنننناة ولشننننرعض  والرمينننن   مذ نننن  ولا نننناةض   ولعننننمم 

 _ .1435ولتا ع  
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 لنمضنننننم  ولنننننوذضي ةننننن  شنننننرل قنننننايوب ولتيعضنننننو عهنننننم ولنمضنننننم  روةنننننم عهنننننم و

 . 2016  2ولع  آضي   آ

 ت  نننض  ولنهضنننر ةننن   ولع ننناكي   نذنننر ع ننن  هنننب هنننب نمنننم   ع ننناكي ول

 .ت رضج  نامض  ولروةع  ولكهضر

 نمنننننم م تنننننار عهنننننم ولنمضنننننم عمنننننر  معذننننن  ول  ننننن  ولعرهضننننن   .عمنننننر  م 

  .2008 -_  1429  1ولمعا رع  ولياشر عال  ولكتخ  آ

  مور وليه ننننن  1عهنننننم ول نننننالر عمنننننر  مهنننننام  ولتيعضنننننو  آعمنننننر  منمنننننم  

 . 1974ولعرهض   ولاا_رع 

 .عضم  لضهاخ عضم  منا روة ة  لذرو وة ولتاا   و ولتيعضو 

 1990  ونمننم هننب ةننارس هننب يكرضننا  معذنن  مانناضضس ول  نن   وهننب ةننارس   

 تناضر عهم ول ك  _اروب  ولمور وال كمض   هضروة.


  ولوةننننا  لهننننرو_ض   ته ننننرع ولنكننننا  ةنننن  ةرنننننوب  هر_نننناب ولننننمضب  هننننوهننننب  

  نننننننننول واق نننننننننض  ومينننننننننا_ج وانكنننننننننا   تناضنننننننننر ولشنننننننننض  ذمنننننننننال 

هضروة. –  مور ولكتخ ولع مض   2001مرعن   
 

 ا نننناع  مع ننننح عننننووم ولا نننناع    ننننول ولتيعضننننو وةانننناش انننننم  ولتعننننمضكة ول

  . 2008 -_ 1429  مور ولنااة  1لاايوب ولتيعضو  آ

 تيعضننننو وةانننناش لاننننايوب و ذننننرو  وارمينننن  ) ا نننناع  مع ننننح عننننووم    ننننول ولول

  .1992-_ 1412  عماب  2مرو   مااري ( آ

  قنننض  ولذويضننن    هنننو عهنننم ل منمنننم هنننب  هننن  هكنننر هنننب  ضنننوخ  لعنننك  وهنننب

هننننننب ولذننننننويض ل يشننننننر وولتويضننننننع    مور واتلعععععع تم  ولمننننننوقعضب عننننننب رخ

 .هـ1423ي1اتلر  ةاتالوديةيطك ولمم 

 نكنننا  ولتيعضنننو ةننن  ولمنننووم ولمميضننن  وولتذارضننن   كضكيننن     نننام  ولكضكيننن  ول 

  .2008  2 آ

 مننناورمض   هنننو ولن نننب ع ننن  هنننب منمنننم هنننب منمنننم هنننب نهضنننخ وله نننرض ول

 .وانكا  ول  آايض  وله مومض 
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 مننناورمض   هنننو ولن نننب ع ننن  هنننب منمنننم هنننب منمنننم هنننب نهضنننخ وله نننرض ول

  مخ ولاا  . وله مومض 

 ليض نننناهورض  ولم ننننيم م نننن    م نننن   هننننب ولنذنننناج  هننننو ولن ننننب ولاشننننضرض و

ول نننننضح ولم ت ننننر هياننننل ولعننننمل عننننب ولعننننمل للننننى ر ننننول ل  نننن ى ل 

ع ضنننل و ننن    تناضنننر منمنننم ةنننؤوم عهنننم ولهننناق   مور لنضنننا  ولتنننرو  ولعرهننن   

 .هضروة

 م نننرض  منمنننم ولضنننم _اشننن   شنننرل قنننايوب و نننول ولمناكمننناة ولمميضننن   ول

    مور قيمضل  عماب.2003  1آ

 ل قننننننايوب و ذننننننرو وة ولذياةضنننننن   م ننننننآعى  منمننننننوم  م ننننننآعى  شننننننر

 .11   آ1976مآهع  ذامع  ولاا_رع  

    وهنننب مع نننح  لهنننرو_ض  هنننب منمنننم هنننب عهنننم ل  ولمهنننم   ولمكتنننخ و  نننكم

 . 1997هضروة  

 م ضذننن    نمنننم ولم ضذننن   ولمو نننوع  ولشنننام   ةننن  ولتع ضنننر ع نننى قننننايوب ول

 . 2005  5آ ولمروةعاة 

  عض نننى هنننب   نننهغ وايمض  تيهضنننل وهنننب ولميا نننع   هنننو عهنننم ل منمنننم هنننب

 .ولنكا  ع ى مآ و وانكا   مور ولترك  ل يشر

 النننننننننم ذمنننننننننال  موةنننننننننرع ولتيعضنننننننننو وو شنننننننننكال ولتيعضنننننننننوض  مي نننننننننور                 

موقننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننع ع ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننى وليننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة  

https://www.facebook.com/1405667073063579/

posts/1871528596477422. 


ل نننناب ولعننننرخ    _نننن (711ميظننننور  ذمننننال  ولننننمضب  هنننن  ولع ننننل)ةوهننننب  

هضروة. -  مور لنضا  ولترو  ولعره 3  آ1999
 

 ولمو ننننوع  ولاايويضنننن  )آننننرر ولآعننننب ةنننن  وانكننننا   –مو ننننوع  ولعرهضنننن  ول

 http://arab-ولمميضننننننننننننن  وولتذارضننننننننننننن ( موقنننننننننننننع ينننننننننننننة 

ency.com.sy/law/detail/164934. 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164934
http://arab-ency.com.sy/law/detail/164934
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 را ولانننننننننننننننننننننننننايوي  واللكترويننننننننننننننننننننننننن  موقنننننننننننننننننننننننننع  م تشنننننننننننننننننننننننننا

https://m.facebook.com/mustafaabdmustafaa/p

osts/680987772320111?locale2=zh_CN    ولعامنننننننننننننننننننننننننننن

 .    مكته  ولوةا  ولاايويض   وال كيمرض 2014  1آ

 ينننووض   هنننو يكرضنننا منضننن  ولنننمضب ضنضنننى هنننب شنننرع ولينننووض   ولميهننناج ول

و  ولعرهننننن     مور لنضنننننا  ولتنننننر2شنننننرل كتننننناخ م ننننن   هنننننب نذننننناج  آ

 هضروة.

 ونضنننمض  و نننمهاب ضو نننع ضعانننوخ ولونضنننمض  لذنننرو وة ولتيعضنننو ولشنننرع  ول

  وعكقتننننننل هننننننالاوويضب ووة ول نننننن    ر ننننننال  ماذ ننننننتضر ذامعنننننن  ولاننننننمس

2020.  

  ولوةنننا   نمنننم  هنننو ولوةنننا    نننول ولمناكمننناة ولمميضننن  همات نننى قنننايوب  هنننو

تيظنننننض  وقنننننوويضب ول   1933  نننننول ولمناكمننننناة ولمميضننننن  ول هيننننناي   ننننني  

    مكته  مكاوض هضروة.1979  2ولا اة  ول هياي    آ

 .وكضع  منمم هب   ع هب نضاب    هار ولا اع  عال  ولكتخ  هضروة 

   منمننننم يعننننض  ضا ننننضب  يظرضنننن  ولننننمعوى هننننضب ولشننننرضع  و  ننننكمض  ضا ننننضب

  مور وليعنننننناةس  عمنننننناب 2وقننننننايوب ولمروةعنننننناة ولمميضنننننن  وولتذارضنننننن   آ

 . 2000وارمب  

 منننننم يعنننننض  ضا نننننضب  نذضننننن  ولنكننننن  ولا ننننناة  ةننننن  ولشنننننرضع  ضا نننننضب  من

 . 1984  1و  كمض  وولاايوب  مور ولعرقاب  عماب  آ
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 القوانين

قنننننايوب ولتيعضنننننو ولع  نننننآضي  ولنننننوض  قنننننرن ولمذ نننننس ولتشنننننرضع  ولع  نننننآضي  ةننننن   -

  ةنننننن   رو نننننن  مولنننننن  22/12/2005   وولمعمننننننول هننننننل مننننننب 23/11/2005

مضننننع وانكننننا  وول ننننيموة ولتيعضوضنننن   وولمكننننوب ة  ننننآضب  وولننننوض ض ننننت  هتيعضننننو ذ

 مامع. 172مب 

 . 1959( ل ي  31  رق  )قايوب   ول ولمناكماة ولشرعض  -

  .2016( لعا  17  رق  )ولع  آضي  اايوب ولتيعضو ولشرع ولارور ه -

  .2013( ل ي  10قايوب ولتيعضو ولشرع  وارمي   رق  ) -

  .1952قايوب ولمنامضب ولشرعضضب   -

 قرارات محاكم التنفيذ الشرعية 

11/2019قععععععععععععرارمفكمععععععععععععةاقدععععععععععععن   فات ععععععععععععر  ة/ات عععععععععععع  رقعععععععععععع 

م.19/5/2019 ن ريخ

تنننننننننارض   2016\1قنننننننننرور ولمنكمننننننننن  ولشنننننننننرعض  ولع ضنننننننننا وارميضننننننننن  لنننننننننرق  

6\11\2016.  

  2019/ 313ولاننننرور وال ننننتةياة  ول ننننامر عننننب منكمنننن  و ننننتةياع ينننناه س رقنننن  

  .17/3/2019هتارض  

  1535عضنننوض ول نننامر عنننب منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ةننن  ول  ضنننل  رقننن ولانننرور ولتي

  .2019هتارض  

ولانننننرور ولتيعضنننننوض ول نننننامر عنننننب منكمننننن  ولتيعضنننننو ولشنننننرعض  ةننننن  ول  ضنننننل رقننننن    

  .2019هتارض   1628

 268ولانننرور ولتيعضنننوض ول نننامر عنننب منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ةننن  ول  ضنننل رقننن   

  .2020ل ي  

 91/2016عنننب منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرعض  هول  ضنننله  ولانننرور ولتيعضنننوض ول نننامر 

 .24/3/2016هتارض  

ولانننننننرور ولتيعضنننننننوض ول نننننننامر عنننننننب منكمننننننن  ولتيعضنننننننو ولشنننننننرعض  هول  ضنننننننله 

569/2019.  

 112ولانننرور ولتيعضنننوض ول نننامر عنننب منكمننن  ولتيعضنننو ولشنننرعض  ةننن  ول  ضنننل رقننن  

  .2017ل ي  
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   35................................ولعر  واول: معهو  آ خ ولرذو )ولتظ  (..........
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 46ولشرع ................................................................................
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