
 القضائية  اإلعالنات و تواالنا با األحكاماتفاقية تنفيذ 
 بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

وافققع يها ققم اس اهققى اميهققا س اهققى اسورققمول فققة عورةققل اسعمعتققي ي قق   اسوققة ي قق   فققة   
                 م.                         1995عيع ب   6ق4هق اس وافع 1416رجب  14ق  13تهطني ي مل بومريخ 

اسعققققققمعع اس نر قققققق  فققققققة   قققققق  ام م ققققققي  بنمء يها ةوصيي وزراء اسر ل فة اجو مي م 
 م.1994اب يل  11ق10هق اس وافع 1414شوال  30ق29اسرم ي بمس يمض فة 

 فة  اهى اسورمول  اميضمءعقت يها م اس ول موق  ص 
 برول هللا ةرمسا، 

 اسخهيج  اسر بيي. ولس  فة  اهى اسورمول  اميضمءحكو م  اس ول  إل
 ن ققم بمه يققي ةن يققي يلقققم  اسورققمول اس مف ققي بان ققم فققة  اس اققم   اس ضققمفيي وتقق يم  إي م ققم 

 قن ةق اقع  امتمتة اهى اسورمول اس نصوص يها م  فة اس مع  اس ابري  ن  ظم ل   أه افسبهوغ  
 .اإلتل يياس  يري   ئمع ب باسونمتع واسو ابط  واسورمول بان عوسل فة  خوهف اس ام   واتوه م م 

 ف   اةف ت يها  ميهة:ق
 األولالباب 
 األحكام تنفيذ 

 (1مادة )
اسصققمعر  يققن   قققمدم أ  عوسققي  امحكققممفققة  اهققى اسورققمول  اميضققمءأ   ق ةنفققك  ققل  ققن اسقق ول 

 ام ققق اس خصققيي اسققققمفو  س قققو   امحقققوالوقضقققميم   واإلعاريقققييضققو فقققة اس ضقققميم اس   يقققي واسوامريققي 
 م ققققت   إذااس نصققققوص يها ققققم فققققة هققققك  ا ةفم يققققي ،  اإلجقققق اءا  وفققققع   إقهي  ققققمفققققة بققققل  اس  ضققققة

اسقكققم  خوصققي  ب ققم س وايقق  ا قوصققمص اس ضققمفة  اسقق وسة اس  قق ر  سقق    أصقق ر  اس قك ققي اسوققة 
 هك  ا ةفم يي. محكمم م ت   خوصي  ب م  أواسونفاك ،  إسا ماس وسي اس طهوب 

 م قت  ةعق اول يصق ر بنقمء يهقا  أيقمسعقمب ي  قل قق ار    ااسف ب ق يهقع بمسقكم فة  ر ض ةطباع 
 .اميضمءاس ول  إح  أ   ج ي  خوصي س    أوو فيي  ن  قمدم  أوقضمفيي  إج اءا  

 (2مادة )
 :قاآلةييجوء  نل فة اسقم    أوي فض ةنفاك اسقكم  هل  

اسرقققمم فقققة اس وسقققي  نظقققمماس  أواس تقققوور  أحكقققمم أو اإلتقققل يياس ققق يري  محكقققمم ققمل  خمسفقققم  إذاأ   ق 
 اسونفاك. إسا ماس طهوب  

 صقيقم. إيل ماسقكم   أو مل غيمبيم وسم يرهن اسخصم اس قكوم يهيل بمس يو   إذاب ق  



 مل اسنواع اسصمعر فة شم ل اسقكم  قل سقكم تمبع صمعر فة  اس وضوع بان اسخصوم  إذاجق ق   
اس  ضقة بقل سق   اس وسقي اس طهقوب  ام ق س قو  حقمفوا ، و وره م بكا  اسقع  قل وتببم ،  و   أ فع م
 يضو فة هك  ا ةفم يي . أق   اسونفاك  أو س   عوسي  إسا م
 إحقق   أ ققمم ققمل اسنققواع اسصققمعر فققة شققم ل اسقكققم اس طهققوب ةنفاققك   قققل سقق يو    نظققور   إذاع  ق  

،  وتقققببم ع  ققققلويورهقققع بقققكا  اسقققق أ فعققق ماسونفاقققك بقققان  اسخصقققوم  إسا قققم ققققمدم اس وسقققي اس طهقققوب 
و م قققت هقققك  اسققق يو   قققق  رفرقققت فقققة ةقققمريخ تقققمبع يهقققا يققق ض اسنقققواع يهقققا  قك قققي اس وسقققي اسوقققة  

 ص ر ين م اسقكم.
ضق  احق   ويفا قم يقن   أواسونفاقك  إسا قم مل اسقكقم صقمعرا ضق  حكو قي اس وسقي اس طهقوب  إذاهق ق  

 بعبب م ف ط. أواسوييفي  أثنمءأي مل قمم ب م 
فا  قققل اس رمهققق ا  وا ةفمققققم  اس وسيقققي  اس ر قققول ب قققم سققق   اس وسقققي م يونقققمك اسقكققق قققمل ةنفاققق إذاو  ق  

 اسونفاك. إسا ماس طهوب  
    

 (3مادة )
قمبل سهونفاك فة  أ   ن ةهق  اسق ول  اميضمءاس ول  إح  أ   ق  يكول اسقكم اسصمعر  ن  قمدم 

 .رةلأص   وا  مل قمبل سهونفاك س   اس وسي اسومبري س م  اس قك ي اسوة 
اسونفاققك ، وذسقق  فققة  إسا ققماسخمصققي بونفاققك اسقكققم س ققم ول اس وسققي اس طهققوب   اإلجقق اءا  ق ةخضققل  ب 

 اسق وع اسوة  ة ضة فا م هك  ا ةفم يي  بغا  ذس .
   

 (4مادة )
(  ققن هققك   ا ةفم يققي ةروبقق  6( ،  5فققة راقق  اس عققمفل اس نصققوص يها ققم فققة اس ققمعةان   

 :قاآلةيية اسقم    خوصي فسقكم   قمدم اس وسي اسوة ص ر فا م ا
 ةه  اس وسي. إقهيموقت افوومح اس يو  ي ل  فة  إقم ول قل  أو مل  و ن اس  يا يهيل  إذاأ   ق  
ةهق  اس وسقي ، و قمل اسنقواع   إقهقيمفق ع فقة  أو مل سه  يا يهيل وقت افووقمح اسق يو   ققل   إذاب ق  

 اسف ع.  أو وره م ب  مرتي   مط هكا اس قل 
  مل واجب  اسونفاك س   ةه  اس وسي. أو وضوع اسنواع ق   فك ،  اسورمق   سووام ل ا م إذاجق ق  

 إقهقيم قمل اسفرقل اس عقووجب  سه عقووسيي قق  وققل فقة  إذاراق  اسر  يقي ،  اس عقووسييع  ق فقة حقم   
 ةه  اس وسي.

راقان   يقع ة مل اس  يا يهيل ق  قبل صق احي اقوصقمص  ققمدم ةهق  اس وسقي  تقواء يقن  إذاهق ق 
 ين   يع ا ةفمق  وا  مل  قم ول ةه  اس وسي  ي نل  ثل هكا ا ةفمق. أوو ن  خومر  



يق فل برق م  اقوصقمص اس قك قي  ألاس  يا يهيل عفميقل فقة  وضقوع اسق يو  عول   أب    إذاو  ق  
 اسنواع. إ م  ماس  فوع 

  
 (5مادة )

هققب  خوصقي فققة م  اسطت ة ق يةروبق   ققمدم اس وسققي اسوقة يكققول اس قخط  ققن  وا نا قم وققق 
حمسوقققل  أوهقققكا اس قققخط  أههيقققي قققمل اسنقققواع يققق ور  حقققول  إذااس خصقققيي  وامحقققوال امههيقققيقضقققميم 

 اس خصيي.
 (6مادة )

اسر قمر  خوصقي  بمسفصقل فقة اسق قوق اسرانيقي  إقهي  قمةروب   ققمدم اس وسقي اسوقة يوجق  فقة  
 اس وره ي بل.

 (7مادة )
ةنفاقك  اسقكقم يهقا اسوق قع   قم  إسا قماس طهقوب  سق   اس وسقية وص     ي اسا ي اس ضقمفيي   

 قمل اسقكققم ققق  ةققواف   ريققل اس قق وط اس نصقوص  يها ققم فققة هققك  ا ةفم يققي وذسقق  عول اسورقق ض  إذا
سفقققط اس وضققوع ، وةققم   ةهقق   اسا ققي بمةخققمذ اسوقق ابا  اسلز ققي سوعققبا يهققا اسقكققم اس ققو  اسونفاكيققي 

بمسونفاقك يهقا   نطقوق اسقكقم  ام  ينصب  هب  . وياوز ألد م  سو ا ل ص ر  ن اس وسي ذاة م 
  مل قمبل سهواوفي. إلبرضل  أودهل 

 (8مادة )
اس وسققي اسوققة  إقهققيماسقق يو  اس مي ققان  فققة  أ قق افبمسونفاققك يهققا ج يققل  ام قق ةعقق   اثققمر  

 أو أ واس م. ام  ص ر فا م 
 (9مادة )

 ة  يم  ميهة:ق ضمءيام ن اس ول   ياب يها اسا ي اسوة ةطهب ةنفاك اسقكم س   أ  
 أ   ق صور   م هي رت يي  ن اسقكم  ص قم يها اسوو يرم  فا م  ن اسا ي  اس خوصي.

اس  ضققة بققل  ققمسم يكققن ذسقق    نصوصققم يهيققل فققة  ام قق حققمفوا س ققو   أصققب ب ق شقق مع  بققمل اسقكققم 
 اسقكم ذاةل.

قق   قن شقم ل عقون  اأ     أو ألصقلسجق ق صور   ن  عون  ةبهيا اسقكم  صق قم يها قم ب طمب و قم 
 صقيقم وذس  فة  حمسي اسقكم اسغيمبة. إيل ماس  يا يهيل  إيلل إثبم  

 ( 10مادة )
أ قققمم اس ا قققم  اس ضقققمفيي اس خوصقققي  سققق   أ   قققن اسققق ول  إثبمةقققليقققوم  اسقققك يكقققول اسصقققه   
س نصققوص يها ققم ب ققك  ا امحكققمموفققع   امققق    اميضققمءاسقق ول  أقققمسيم مفققكا فققة تققمف   اميضققمء
 ا ةفم يي.



 ( 11مادة )
يقو   بونفاقكهم سق   اسق ول   إقهي  قمفقة    أب  قت اسعن ا  اسونفاكيي س   اس وسي اسرضقو اسوقة   
 اس ضمفيي. سألحكمماس وبري  بمسنعبي  سإلج اءا   ب م  امق    اميضمء

  
 ( 12مادة )

ن سقق    أ   ققن اسقق ول  ققااس قك أحكققمم( ةنفققك 4( ،  2بققنط اس ققمعةان   اإلقققلل ققل يقق م  
بنفى اسكيفيي اس نصوص يها قم فقة هقك  ا ةفم يقي   قل   ايقم  اس وايق  اس ر قول ب قم فقة   اميضمء

 اس وسي اس طهوب اسونفاك س ي م.
 الباب الثاني

 القضائية  اإلنابة
 ( 13مادة )

 يمبقي ين قم  إقهي  قمة قوم فقة   إل اميضقمءةطهقب  قن أ   قن اسق ول   ألسكل عوسي يضو   
قضققمفة  ورهققع بقق يو  قمف ققي وبصققفي قمصققي  تقق مع شقق مع  اس قق وع ، وةه ققة ة ققمري   جقق اءإ بققم 

اس رمينققي و هققب ةقهيققي اسي ققان ، وذسقق  فققة تققمف  اس ضققميم اس   يققي    وإجقق اءاسخبقق اء و نمق ققو م ، 
 اس خصيي. امحوالواساوافيي ، وقضميم  واإلعارييواسوامريي 

  
 ( 14مادة )

 امحقققوالوقضقققميم  واإلعاريقققي ضقققمفيي فقققة اس ضقققميم اس   يقققي واسوامريقققي  اس اإل مبقققيأ   ق ة تقققل  هبقققم  
 اإل مبقيةنفاك  إسا ماسا ي اس طهوب  إسااس خصيي  بمش    ن اسا ي اس خوصي س    اس وسي اسطمسبي 

 يضو. أق   س   أ   عوسي  
   سققق اس ضقققمفيي فقققة اس ضقققميم اساوافيقققي  بمشققق   يقققن    يقققع وزار  اسرققق ل اإل مبقققيب ق ة تقققل  هبقققم  

 اس وسوان.
 ( 15مادة )

 محكققمموف ققم  إسا ققماس ضققمفيي  اسوققة ةقق ع  اإل مبققيبونفاققك  هبققم   إسا ققمةهوققوم اسا ققي اس طهققوب  
 :قاآلةييفة اسقم    إ س م رفض ةنفاكهم   زو  ياو هك  ا ةفم يي 

 سونفاك.ا سا مإ مل هكا اسونفاك  ي قل فة اقوصمص اس ا ي اس ضمفيي س    اس وسي اس طهوب  إذاق    1
اسونفاقققك ج ي قققي ذا  صقققبغي   إسا قققم قققمل اسطهقققب  وره قققم با ي قققي ةروب هقققم اس وسقققي اس طهقققوب  إذاق  2

 تيمتيي.
 بمسنظمم اسرمم فا م. أوذس  ،   إسا م مل  ن شمل اسونفاك اس عمع بعيمع  اس وسي اس طهوب  إذاق  3



اسا ي   بإقطمراسطهب    ةنفاك   إسا مةركر اسونفاك ة وم اسا ي اس طهوب    أووفة حمسي اس فض   
 ةركر ةنفاك اسطهب. أورفض  إسااسوة عيت  امتبمب وبيمل   اموراق إيمع اسطمسبي بكس  فورا  ل 

 ( 16مادة )
ذسق  ،  إسا قماس ر ول ب قم فقة  اس وسقي اس طهقوب  سإلج اءا  اس ضمفيي وف م   اإل مبييوم ةنفاك   

كل قققمص يورققان يهققا اس وسققي اس طهققوب وفققع شقق بققياإل موفققة حمسققي رغبققي اس وسققي اسطمسبققي فققة ةنفاققك  
 .أ ظ و مةه   اس غبي  مسم يورمرض ذس   ل  إجمبي إسا م

 ( 17مادة )
اس طهقققوب تققق مع شققق معاة م بمسقضقققور بقققمسط ق  اس وبرقققي سققق   اس وسقققي  امشقققخمص يكهقققف  

 اس  مع  س ي م.  أعاءاس طهوب  
 ( 18مادة )

اس قم و ة  امث هك  ا ةفم يي   حكممميي وف م اس ضمف اإل مبييوم بط يع   اسو    سإلج اءيكول   
 اسا ي اس خوصي س    اس وسي اسطمسبي. أ ممذاةل   م سو ةم 

 ( 19مادة )
 صققق وفم  ري قققم يققق ا   أورتقققوم  أيقققياس ضقققمفيي اسققققع فقققة اقوضقققمء  اإل مبقققي ي ةقققب ةنفاقققك  
ي تقل ب قم ، و  بمعاف قمي  قمل س قم    وضقا وةهوقوم اسا قي اسطمسبق إلاسخب اء و ف م  اس ق وع ،   أةرمب 

 .اإل مبيبيمل  ل  هف  
ةو مضا  سقعمب م ووف م س وا ان قم اس تقوم  ألاس ضمفيي  اإل مبيةنفاك  إسا موسه وسي اس طهوب  

 .اإل مبيةنفاك  أثنمءاسوة ة  م   اموراقاس   ر  يها 
 الباب الثالث 

 وتبليغها  األوراق إعالن
 ( 20مادة )

اقققق  اس ضقققققمفيي اس وره ققققي  بمس ضققققميم اس   يققققي واسوامريقققققي اس ضققققمفيي ور راقوامو أ   ق ة تققققل اسوثققققمفع 
 مي قققان سققق    أشقققخمص  إسقققاةبهيغ قققم  أو إيل  قققماس خصقققيي  اس طهقققوب  امحقققوالوقضقققميم  واإلعاريققي

اس قك قي   إسقااس ويقف اس ضقمفة اس خقوط  أو، وذس   بمش    ن اس ا قي   اميضمءاس ول     إح  
 ةبهيغل  فة عاف ة م وف م س وا ان م. وأ إيل لس طهوب أو اسا ي اس خوصي اسوة يميم ا

اس ضقققمفيي وراققق  اس ضقققمفيي اس وره قققي  بمس ضقققميم اساوافيقققي  بمشققق   يقققن  واموراقب ق ة تقققل اسوثقققمفع 
   يع وزار  اسر ل س    ل عوسي  يضو.

هققققك   محكققققمم ب ققققم   اميضققققمءأ  اسقققق ول  إقهقققيماسوبهيققققا اسقمصققققل فققققة  أو اإليققققللويروبققق        
 اسوبهيا. أو  اإليللاس وسي  مسبي  إقهيمق  ةم فة ا ةفم يي  م ل 

  



 ( 21مادة )
اس ضققمفيي وراقق  اس ضققمفيي بطهققب  يقوققو  يهققا اسبيم ققم   واموراقة فققع اسوثققمفع  ألياققب  
 اسومسيي:ق

 أو  ةبهيغ م. إيل  ماسورقي اس طهوب  أوأ   ق اسا ي اسوة ص ر  ين م اسوثي ي 
 اسورقي. ب ق  وع اسوثي ي أو

 إلةبهقيغ م و  نقي  قل  قن م  وينوا قل ، وجنعقاول  أو إيل  قم تم اسكم ل سكل  ن اس طهقوب جق ق ا
وجقق   إلاس رنويققي  وينوا  ققم وا تققم اسكم ققل س  ثه ققم اس ققم و ة  سألشققخمص ، واس  قق  اس ققم و ة  أ كققن

 وينوا ل.
 و يي اس م أواس  عيي وفة اس ضميم اساوافيي يضمف ةكايي اسا ي ي اس  ةكبي  واس  وضيم   

 اس طب ي يها م.
  

 ( 22مادة )
أ   ققن اسقق ول  إقهققيماسعققمب ي عول حققع  ققوا نة  ققل عوسققي اس مي ققان فققة   امحكققمم ةقققول  
اس وره ققي  واموراقاس مي ققان ريققل ج يققل اسوثققمفع   امشققخمص  إسققايبهغققوا  أويرهنققوا  إلفققة  اميضققمء

اس ر قول   اإلج اءا  خصيي وذس  وفع اس  امحوال أو اإلعاريي أوفة اس ضميم اس   يي أو  اسوامريي  
 اسوبهيا. أو اإليللب م س   اس وسي اسوة يوم فا م 

  
 ( 23مادة )

يهققا  واموراقةعققهيم  اسوثققمفع  إسا ققمة وصقق     ققي اسا ققي اس خوصققي سقق   اس وسققي اس طهققوب  
 .إبلرلأو  إيل لاس طهوب  إساةعهي  م 
اسورققققي  أويهقققا صقققور   اسوثي قققي  إبلرقققلأو  إيل قققلطهقققوب اسوعقققهيم بوو يقققل اس  إثبقققم  ويقققوم  

ةرققق هم اسا قققي اس خوصقققي يوضققق   ب قققم  يفيقققي ةنفاقققك اسطهقققب وةقققمريخ اسونفاقققك  إفقققمع وةقققمريخ ةعقققه ل أو 
حمل عول اسونفاك . وة تل صقور  اسوثي قي  اسك وين   ا قوضمء اسعبب   إسيلته ت    اسك واس خط  

اس ثبوقي  سهوعقهيم سه وسقي اسطمسبقي  اإلفقمع أو  إبلرقلأو  يل قلإ أو  اسورقي اس وقل يها م  ن اس طهوب 
  بمش  .

 
 ( 24مادة )

 إسا قماس ضمفيي ورا   اس ضمفيي سها ي اس طهقوب   واموراقاسوثمفع    إبلغأو    إيلل ي ةب   
  ص وفم . أوواسوبهيا اسقع فة اقوضمء أيي  رتوم  اإليلل

  



  
 البــــاب الرابـــع

 ختامية  أحكام
 ( 25ة )ماد

 إلصقق اراس اقهيققي   اإلجقق اءا  يهققا اةخققمذ  اميضققمءج ققي  رنيققي سقق   اسقق ول  ةر ققل  ققل 
 اس وا ان واسهواف  اسلز ي سوضل هك  ا ةفم يي  وضل  اسونفاك.

  
 ( 26مادة )

يها قم وياقوز ةرقق يه م   اميهقاةعق   هقك  ا ةفم يقي برق  ثلثققي أشق    قن  واف قي اس اهققى  
 .اميهاب واف ي اس اهى 

 


