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تقييد الدعــــــــوى )صور الدعوى(
تقوو الدعوو ا قلدعقةوولى صلاتوو لووو لتن لهمل،وولتن لم ووولفلدع ت وول لمدعوو    فل
 لع ت ل ل يلدعتيليتق البهللدعشخصلإع لدعقةلءلم لهجللدعحلملعهلبووللي ي وهل

اتو لمي تقلات هلبلعو ايفلبننوللدعو    ل هو لجولللدعخعوملاتو لصتو ل عووهل
لددالءد ل عوهلمي تقلات هلبلعو ا لات ه.

مات هلسنق العتت رقلإع لكللم لو لتيلدع ا قل يلم تبن لاتو لدعشوللل
لدعتلعي:

لدعو ت لدألمل:لدع ت ل 
لدعو ت لدعثلني:لدع    

 المطلب األول:  الطلبات
يعرفلدع ت لبأنهل  لدعتعرفلدإلجردىيلدعذيلي ت لبو ج هلدعشخصلم ل

للىهلملحوليصلحقلم لحق قه.دعوحلوصلععرضلددا
متنقسووووملدع ت وووول لإعوووو لنوووو ان :لصتوووو لهوووووتيلت ووووت لبووووهلدعوووو ا قفلمصت وووول ل

لاللضصلتق الهثنلءلق لالدع ا قلإلضل تهللعت ت لدألوتي.
الفقرة األولى: الطلب األصلي

دألوتيلهملدعوذكرةلدال تتلح صلهملدعوقلللدال تتولحيلم و لدعوذيلت توت للدع ت 
بووهلدعوو ا قلألمللموورةلهموولالدعوحلوووصفلمعقب عووهل قوو لنووووهلدعوشوور لبشوورم ل لوووصل

لم لجهصفلملت لات هلهثلللقلن ن ص.
ل
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 أوال: شروط تقديم الطلب األصلي

صلم لقلن نلدعوس رةلدعو ن ل32ملل31مضعلدعوشر ل يلمةو نلدع عتن ل
مجو اصلم لدعشرم لمدإلجردءد لدعتيلليتعن لات لدعشخصلدعتقن لبهللم لهجلل

م لقلالالات لهنه:"لتر علدع ا قلإع لل31ل علدع ا قفلحنثلجلءل يلدع علل
لهمل لمكنته لهم لدعو اي لصرف لم  لات ه لم قع لملت ل لبوقلل لدالبت دى ص دعوحلوص

دعة طلدعوحت ن للبتعري لي عيلبهلدعو ايل،خع للميحرللبهلهح لها دنلكتلبص
لعهل ليول  لال لهنه لإع  لدعوحةر ل ي ليشلل لهم لدعو اي لصرف لم  لي قع محةرد

لدعت ق ع."
لم لقلالالات لهنليتةو لدعوقلللهملدعوحةر:ل32مهمج لدع علل

دألسولءلدععلىت صلمدعشخع صلمو صلهملمهنصلمم ص لهملمحللإقلمصلدعو ا ل
لمم ص ل لهسولءلمو ص لدالقتةلء لان  لمدعو ايلمكذد لمإذدلات ه مكنللدعو ايف

لمن اهلل كلنلهح لدألصردفل،ركصلمج لهنليتةو لدعوقلللهملدعوحةرلدسوهل
لممركز ل.

يج لهنليبن لبإيجلزل يلدعوقلال لمدعوحلضرلاالمةلات لذعكلم ض  لل
دع ا قلمدع قلىعلمدع سلىللدعوثللةلمتر قلبلع ت لدعوستن د لدعتيلين يلدعو ايل

لمقلبللمو لدالقتةلء لان  لكلت لدعة طلعتو ايليثبتلف هلدستعولعهل لليستوه
لا دلدعوستن د لدعور قصلمن اهل

لق الدع ت لبوقلللملت للض لا ةلم ا لاتنهملمج لات لدعو ايل إذد
 هنلير قلدعوقلللبع دلم لدعنسخلمسلملعع دلدعخع ا.

لتأديصل لدعوقلل لمق ا لات  ليج  لهنه لات  لدعوشر  لهك  لذعك لإع  بلإلضل ص
لإل ل لهم لدعقةلى صف لتك لدعرس ا لعم لمل لدعقةلى صف لدعوسلا ة لبقردللمنحه قلمقلعه



دع ا قلمولليسو لبتقنن  للمجلنللهملموللتعتبرلدعوسلا ةلدعقةلى صلمون حصل نهلل
لبحلملدعقلن ن.

لت د رلدع ت لدال تتلحيلعب لنلتهلدعقلن ن صفلبن لإنل مات لدعرغملم لضرملة
ل لدع ا ق لقب ل لا ا لإع  ليؤدي لال لدعب لنل  لتتك لهح  لدألمع فلإغ لل لدع  تص م 

لدع رفلل ل لبلعقة ص لدعولتف لدعقلضي لهم لدعوقرل لدعقلضي لي ت  لهن لبع  معك 
دعو ايلان لدالقتةلءلتح ي لدعب لنل لغنرلدعتلمصلهملدعتيلتملإغ لعهلفلكوللي ت ل
دإلدالءلبنسخلدعوقلللدعكلف صلمذعكلدد للهجلليح دهفلتحتلصلىتصلدعحلملبع ال

ل(.4الل/ قلقل.ا.لل32قب للدع ت لل)لدع علل
غنرلهنلدعوشر ليشتر ل يلبعضلدع الميلمج بللم لهجللقب للدع ا قل
ليتعتقلدألمرلبوقلضلةل ،لاللإد للله،خلصلمعننن ل يلدع ا قل لوصلحننول

لدع علل لنصلات ه لم لذعكلمثاللمل لدإلددلد لدععو م صف لهمل م لل514دع معص
م لهنه:"لكتوللكلنتلدع ت ل لتسته فلدعتعري لبو ي ن صلدع معصلهملإددلةللق.ا.ا

او م صلهململت لهملمؤسسصلاو م صلعت معصل يلقة صللاللاالقصلعهللبلعةردى ل
لغنرل لكلنت لمإال لدع ا ق ل ي لدعقةلىي لدعع ن لإد لل لمج  لدعوخزن ص مدألمالك

لمقب عص.
فلتجعللدعوحلوصلتح دلمات هفل إنله و صلتح ي لب لنل لدع ا قلمم ض اهل

ل يل لممركز م لم قعهم لمتنوم لات هف لم ا  لهم لم   لم  لدع ا ق ه،خلص
لمو صل لدإلث ل  لق دا  لبننهل لم  لدإلجردى ص لدعق دا  لم  لكثنر لعترتن  دعخع مص

لدعحلملدععلدلل يلدع ا ق.
 ثانيا: آثار الطلب األصلي 

دع تووووو لدألووووووتيلاووووو ةلتثووووولللقلن ن وووووصفليتعتوووووقلبعةوووووهللبلعوحلووووووصلليرتووووو 
لدعوعرمضلاتنهللدعنزد فلممنهللملليرت طلبأصردفلدعنزد .

ل



 بالنسبة للمحكمة: -1
 تقننووو لدعوحلووووصلبعنلوووورلدع تووو فلحنوووثليجووو لاتنهوووللهاللت  وووللدعبوووتل ووويل

انعوورلموو لانلووورلدع توو لهملهنلتقةوويلبووأكثرلمووللصتوو لمنهوولفلهملت نوورل وويل
 هملهنلت علل يلهم للعملت ت لمنهل.م ض  لدع ت فل

 نز لدال تعلصلبلعحلمل يلم ض  لدعو ا قلاو لسولىرلدعوحولكملدأل ورقل
 وووإذدلل عوووتلدعووو ا قلهمووولالمحلووووصلثلن وووصلهملووو لدعووو  علبإحلعتهوووللهمووولال دعوختعوووصف

دعوحلوووصلدعتوويلسووبقلمهنلقوو الهملمهووللدع توو لدألوووتيلحتوو لمعوو لكلنووتلدعوحلوووصل
 دعثلن صلمختعصل يلدعقة صلهيةل.

 
 

 :بالنسبة لألطراف -2
 ق وووعلدعتقووولدالعوعوووتحصلدعوووو ايلحتووو لمعووو لل وووعلداووو دهلإعووو لمحلووووصلغنووورل

 مختعصلهملكلنليعتريهللان ل يلدعشلللملد لعسب لم ل ذهلدألس لل.
 إنذدللدعو ايلات هلمدات للهل يلحلعصلم للمو لحنوثلتن نوذلدعتزدملتوهل)لفل

 قللل (.ل225
 لدلدعحلىزلحسو لدعن وصلمولليلو نلمو لدعثوولللم جو ددل ويلتولليخلل وعللمج ل

 قللل (.ل103دع ا قلمبردلدعشيءلمملليجن هلبع لذعكل)لدع علل
 .ب ءلسريلنلدع لى ةلدعقلن ن صلدعوترت صلات لدع ي لإذدلكلنلمبت للم لدعنق د 
 

 الفقرة الثانية: الطلبات العارضة
هثنووولءللدعنوووورلل ووويلدعووو ا قليقعووو لبلع ت ووول لدععللضوووصل ووويلصت ووول لتقووو ال

دعقلىوصلهملالدعوحلوصللدعوق العهللدع ت لدألوتيفلميل نلم ل،أنهللت ننرلن ولقل
دعخعووو مصلدألووووت صلمووو لحنوووثلم ضووو اهللهملهصرد هوووللهملسوووببهلفلمتسوووو ل وووذهل
دع ت ل لبلععللضصلألنهللتعرضلات لدعوحلوصلبونلس صلدع ت لدألوتيفلمتسو ل



ت ووربلبونلسوو صلدعوو ا قلدألوووت صلمدعتوويلتحركووتلهيةووللبلعوو الميلدع ري ووصفلألنهوولل
لبلع ت لدألوتيلمترت طلبهل يلن سلدع قت

متخةعلدع ت ل لدععللضصلبجو علهن داهللع عضلدعق دا لدععلمصلدعتويلتحلومل
لتق يوهلفلمك ف صلدعنورل نهللمم له وهل:

 .تق يملدع ت لدععللضلبن سلدإلجردءد لدعتيليق البهللدع ت لدألوتي 
 رلدع ت ل لدععللضصلدع علل ويلدع تو لدألووتيلإذدلكولنلالليج زلهنلتؤل 

 جل زدلعتحلم.
 الليولوو ل عووللدع توو لدععووللضلاوو لدع توو لدألوووتيلإاللإذدلكوولنلدع توو ل

 دألوتيلجل زدلعتحلم.
مبعوو لتقوو يملتعريوو لم سووطلعت ت وول لدععللضووصلمتح يوو لدعق داوو لدععلمووصلدعتوويل

:لدع ت ول لدإلضولف صلهمالفلتحلملتق يوهلفلبقيلهنلنت رقلإع لهن داهللدعثالثصلم وي
ليتنهللدع ت ل لدعوقلبتصلمله نردلدعت  للمدإلد لل.

ل
  أوال: الطلبات اإلضافية

مل  لدع ت لدعذيليتحقهلدعو ايلب ت هلدألوتيفلمليق الهثنلءلدعنوورل ويلل
دع ا قلبقع لتأكن لدع ت لدألوتيلدعذيلد تت لبوهلدعونلزاوصلدعقةولى صلهملبهو فل

موو لمقوولىعلملهسوو لللملهسووسلم نوو ةل وويلحعوو عهلاتوو للتوو دلكلمووللقوو ليلوو نل لتووه
حقووهفلهيلهنلدع توو لدإلضوول يليلوو نلدع وورضلمنووهلإد وولللتعوو يللهملت ننوورلاتوو ل

لدع ت لدألوتيلب ت لمقعلنس لنهلهملإغ لعهل يلدعوقلللدال تتلحي.
 وووذهلللملإنلكووولنلقووولن نلدعوسووو رةلدعو ن وووصلعووومليتةوووو لنع ووووللتحووو دلنووو  

 وول لدإلضووولف صلتوو مللحوو للدع توو لدألوووتيلمووو لدع ت وول لهملن لقهوولفلل ووإنلدع ت
 حنث:

تصحيح الطلب األصلي أو تعديلـ  يـي موضـوع  ويقـا ل ـروف طـرأت لل-
فلكوووللعوو لصتوو لدعولووريلدعحلووملعووهلبووأددءلدعكووردءلملدإل وورد فلملبعــد ريعــ  للمحكمــة



هثنووولءلنوووورلدعووو ا قله تووو لدعوووو ا لات وووهلدععقووولللملعكنوووصلتركوووهل ووويلحلعوووصلسووون صل
عتعوووو يضلفوووو ول لعتووووو ايلتقوووو يملصتوووو لإضوووول يلعتعوووو يللتسووووت ايلدإلوووووالبلملد

دع توووو لدألوووووتيلبوووولعتختيلاوووو لصتوووو لدإل وووورد لملإضوووول صلصتوووو لدعتعوووو يضلاوووو ل
دعهالكفلهملكوللع لصلع لم  لبوتك صلان فلثملتبن لعهلبع لل علدع ا قلهنل وذهل

 دععن لق ل تكتفل نتق الب ت لإضل يلعتو لع صلبق وتهل.
لطلــب األصــلي أو مارتبــا عليــ  أو قــد يكــوط الطلــب اإلضــايي مكمــ  لل-

فلكووللعو لصلعو لمو  لبلسوتردددلهلضلمو ليو لماص  بـ  اتصـاال ال يق ـل الاة  ـة
غلو لثملظهرلعوهلهنلي لع وهلهيةوللبإزدعوصلموللبنولهلاتو ل وذهلدأللض.لهمليلو نل
مترت للات هل يلحلعصلصت لدعوتحقل لهملك ت لدع  دىو فلهملصتو لدعوو ايلبتقريورل

 النلدالعتووزدافلألنلدعو لع ووصلبوو  النلدعوور  لموورت طلدلت لصووللب ووالنلدعوور  لت عووللعوو 
مث قوووللبلعو لع وووصلبووو  النلدالعتوووزدالميعتبووورلدعو ضووو النلمتعوووتن لبعوووتصلاللتقبووولل

 دعتجزىص.
فلقــد تنــوط  ايــة الطلــب اإلضــايي غضــاية أو تاييــر يــي  ــ ب الــدعوى ل-

صت وهلإعو لكأنلي ت لدعو ايلتقريرلمتك صلان لعهلبنلءلات لاق ل،ردءلثمليعو لل
لتوتكلا لصريقلدعتقلدالدعولتس لهملدعونردث.

يحق للمدعي أثناء الن ر يي الدعوى أط ياقـد  بطلـب عـارت الت ـا  ل-
لالادابير الاحفي ية أو الوقاية.

متج للدإل،للةل يلدأل نرلهنوهليجو لدعتوننوزلبون لدع تو لدإلضول يلمدع تو ل
لىعووهلاوو لدألملفلدالحت وولصيفلألنل ووذدلدأل نوورليختتووفلموو لحنووثلصب عتووهلم ع

حنووووثلهنلبإملوووولنلدعووووو ايلهنليتقوووو البوقوووولللمدحوووو لب ت وووول لهوووووت صلهملهسلسوووو صفل
مصت ل لدحت لص صفلكوللع لتةو لدعوقولللدال تتولحيلعتو ا قلدع تو لبإتوولالدعب وعل

لك ت لهوتيفلم سخلدععق لمدعتع يضلا لدعخسللةلك ت لدحت لصي.
ل



ل
  ثانيا: الطلبات المقابلة أو الةوابية

قلبوولل وو لدعووذيليق مووهلدعووو ا لات ووهلللددلاتوو لدع توو لدألوووتيلدع توو لدعو
عتو ايلمليه فلإع لل ضلدع ت لدألووتيلمللدهلفلهملدعحلوملعوهلبلداولءلمعون ل
يووؤديلإعوو لتحسوون لمركووزهلدعقوولن نيفل لع توو لدعوقلبوولليعتبوورلمسوونتصلد وول لممسوونتصل

  ج ال يلن سلدع قت.
و لع ووصلبشوويءل وويلذمووصلمتتونووزلدع ت وول لدعوقلبتووصلاوو لدعوو    لبأنهووللتهوو فلدع

دعوووو ايفل هووويلتتخوووذلصلبعووولل ج م وووللوووور للاتووو ل وووالفلدعووو  علحنوووثليتوسوووكل
لمق مهللبلع  ل لا لن سهلع سلإال.

ل يلمعرضلح يثهلا للمعق  ه،لللدعوشر لدعو ربيلإع لدع ت ل لدعوقلبتص
ل يلدع علل لنصلل15د تعلول لدعوحلكم لدعو ن صلان مل م لقلن نلدعوس رة

لصت ل ل لهم لدعوقلبتص لدع ت ل  لجو ع ل ي لبلعنور لدعوحلوص لتختص لهنه:" ات 
لدعوقلوصلدعتيلت  للبن اهللهملق وتهلل يلح مدلد تعلوهل."

ل لصت ل  لكلنت لدعوقلبتصفلمإذد لعت ت ل  لدعت ب ق ص لدعنولذج له م لم  دعوقلوص
 هنلكلكذعكلكللصت ليترت لات لإجلبتهلهالليحلملعتو ايلب ت هلكتهلهملبعةهل
لدعو ا لات هفلمم لدألمثتصلات لذعكلكأنل لعوعتحص لبهلمقن د لعه هملهنليحلم
لف  ت ل لمعن  لتعلق ي لدعتزدا لبتن نذ لات ه لدعو اي لبإعزدا لدعحلم لدعو اي ي ت 
ليتق ال لهم ل سخهف لهم لدععق  ل ذد لب  الن لدعحلم لمقلبل( لك ت  ل) لات ه دعو اي
م ايلمؤجرلب ت لهجرةلكردءفلف جلبههلدعو ايلات هلدعوستأجرلب ت لج دبيل

لإلنقلصلق وتهللبسب لدعتش يشلدعحلوللعهل يلدععن .
 ثالثا: الادخل 

يقع لبلعتو  للتقو ال،وخصلمو لدع نورلب تو لع عو  لصر ولل ويلدعخعو مصل
للىوصفلعوللعهلمعتحصل يلدعنزد لدعوعرمضلات لدعقةلء.دعق



  مدعت  للن الن:لت  للد ت لليلمت  للإج للي.
  لدع ت لدعذيليتق البهل،خصل ويلداو قلقلىووصلعو سلالادخل االخاياري: و -أ

 عووولل نهوووللعتووو  ل لاوو لمعووولعحهل نهووول.لملقوو له،ووولللإع وووهلدعوشوور لدعو ربووويل ووويل
ت لهنهل"ليقبللدعت  للدإللدديلمو لعهملان مللنصلالل م لق.ا.ال111دع علل

لمعتحصل يلدعنزد لدعو رمب".
مدعت  للدال ت لليليول لهنليتخوذلنو ان لمو لدعتو  لفلإموللهنليلو نلتو  لل

لدنةولميلهملت عيفلمإمللهنليل نلت  لل ج ميلهملهوتي.
ميقع لبلعت  للدالنةولميلهملدعت عيل  لدعذيليقتعرلف هلدعوتو  للاتو ل

حووو لدع ووور ن لعوؤدزلتوووهلمداوووملم ق وووهفلمبلعتووولعيل هووو ليأ وووذلوووو صلدالنةوووولالإعووو له
دع وورفلدعووذيلدنةووملإع ووهلموو ي لفلللهملموو ا لات ووهفلكووولليجوو لهنليتبنوو لد لاووهل
ميتأثرلبو دق هلهثنولءلسونرلدعو ا قلموثاللكوأنليتنولزللاو لدعو ا قلهمليتعولع لموعل

ل عوه.
قوو الدعتو  للدعهجو ميلهملدألووتيل و لوو للمو لدع ت ول لدععللضوصلدعتويليت

بهللمت  للعتو لع صلبحقلي ي وهلضو لهحو لصر ويلدعو ا قلدألووتنن لهملضو  ولل
معوولفلكووأنليتوو  لل،ووخصل وويلنووزد لبوون ل،خعوون لاتوو لمتك ووصلدععقوولللمي لعوو ل
دعحلملعهل  لبلعوتك صلعك نهلدعولعكلدعحق قيفل هو لإذنليعتبورل عووللمسوتقالل ويل

دعق ولالبلعتنولزلللدعخع مصللم ل الللم دق هلملدع  ل لا لحق قهلس دءلمو لحنوث
لهملدع ع .ل

  لإد للل،خصلثلعثلع سلصر لل يلدع ا قلاتو للالادخل اإلجباري:-ل
دع   لل نهللإمللبنلءلات لصت لم ليهوهلدألمرلم لدعخعو الهملبنولءلاتو لهمورل

لم لدعوحلوصلت جههلإع هلم لتتقلءلن سهل.
دإلد لللبنلءلات لهمرلم لدعوحلوصفلتست اهلضرملةلإد للل،وخصلثلعوثل
 يلدعو ا قلإلبوردزلمثولىقلممسوتن د لت جو لبح زتوهفلهملإد ولللدع ليوثلهملمو لعوهل

لدعع صل يلم دوتصلدع ا قلإذدلت   لدعو ايلات هلهملصرهلت ننرل يله تنته.



دإلد لللب ت لم لدعخع افليل نل   هلإد لللدع نرلبلات للهلضلمنللعوو ل
لدع ري ص.د تهفلغنرلهنله ملو لةلعهلل  لملليسو لب ا قلدعةولنله
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