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ن من يدفع المستفيدي
ى المنظومة العدلية إل
ى البحث وتقديم دعاو

محكمـــة، إضـــافة إلــــى 
التوجــــــــه للمختصــــــــين 

.لإلفادة من خبراتهم

اليف يتم تخفـيض التكـ
ـــــع ـــــى الرب  القضـــــائية إل

حــــــــال الصــــــــلح أمــــــــام 
المحكمة 

حيـــــــــــــث يجــــــــــــــب رد 
ية التكـــــاليف القضـــــائ

ـــــي أخـــــذت ممـــــن الت
.ال تجب عليه 

للقيــــــــــــام باألعمــــــــــــال 
المســــــــاندة لتطبيــــــــق 
النظـــــــام، بمـــــــا يتـــــــيح 
الفرصــــة لإلفــــادة مــــن 
التجــــــــــارب المتميــــــــــزة 

.والكوادر المؤهلة

ـــــــــى  ـــــــــص عل ـــــــــث ن حي
إعفــــــــاءات متعــــــــددة، 
 إضافة إلى قرار مجلس
ة الوزراء المعتمد لالئح

لـى النظام التنفيذية ع
يف تحمل الدولة التكال

ة القضــــائية المســــتحق
ـــــــــــى مســـــــــــتفيدي  عل

الضمان االجتماعي

التكاليف القضائية 
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الرسوم النسبية  -1

 من المطالبة، على أال يزيد ذلك عن مليون ريال  %٥في حاالت كثيرة لن تزيد عن.
.إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال) ٪٥(نسبة •
إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال) ٪٤(نسبة •
.إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال) ٪٣(نسبة •
.إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى) ٪٢(نسبة •
من قيمة التكاليف التي سبق تحديدها ألي دعوى قُدمت للنظر مجددًا وقد  %٢٥تكون  •

.سبق للمحكمة شطبها، أو الحكم باعتبارها كأن لم تكن، أو عدم قبولها لعدم التحرير
.في الدعاوى المتعلقة ببطالن أحكام التحكيم) % ١( •
.يعاد احتساب نسبة التكاليف حال تغير قيمة المطالبة أثناء السير في الدعوى •

2- الرسوم المحددة 

@ZcoTweets Z&Co.

الحد من تدفق الدعاوى

ن استشارة المختصين من المحامي

.والمؤهلين

دوافع التشريع 

االجتهاد في ترتيب األدلة 

والبراهين للوصول إلى أفضل 

.نتيجة

االقتصار على الطلبات المهمة 

.  في الدعوى 

عدم إطالة أمد التقاضي 

ة االستفادة المثلى من المنظوم

العدلية 

١٢

٣٤

٥٦

٧

المساهمة في وضع األطر العامة 
ة التي تضبط العملية القضائي
.ويجعلها أكثر جدية وإنتاجًا

آلية فصل النزاعات واستيفاء التكاليف القضائية 

نطاق عمل جهة االختصاص 
استيفاء التكاليف القضائيةلتحديد التكاليف 

يحدد وزير العـدل إدارة مختصـة لتقـدير النهـائي 
للتكاليف 

يـــتم تقــــدير التكــــاليف القضـــائية بعــــد انتهــــاء 
الدعوى 

يجــــــوز للمكلــــــف االعتــــــراض علــــــى التكــــــاليف 
القضــائية المحــدد مــن صــاحب الصــالحية خــالل 

.خمسة عشر يومًا من تاريخ تبليغه

عــــدم دفــــع التكــــاليف القضــــائية ال يمنــــع قيــــد 
.الدعوى أو الطلب المقدم أمام المحكمة

 اإلدارة عن الصادر النهائي التقرير يكون
.تنفيذيًا سندًا المختصة

ة تحتســب  جهــة االختصــاص التكــاليف القضــائي
 بالريال السعودي، وال يحتسـب الجـزء مـن الريـال

في تقدير التكاليف

 يجب التي النظر إعادة والتماس النقص طلبات
 يدق تاريخ من يومًا ثالثين خالل تكاليفها سداد

 الحق سقط وإال المختصة المحكمة لدى الطلب
.نهائيًا الحكم وعُد الطلب في

دوافع التشريع 

آلية فصل النزعات واستيفاء التكاليف القضائية آلية احتساب التكاليف القضائية 

آثار عمل النظام في البيئة العدلية  الرسومالبيان
طلبات االستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، 

ريال 10,000

الطلبات العارضة

طلبات ا�دخال من الخصوم

طلبات الرد

طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاق� قبل انتهاء المدة 
المتفق عليها لوقف الخصومة

طلب تصحيح الحكم او تفسيره

. الدعاوى الجزائية الخاصة 

ريال 5,000الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية

الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها

ريال 3,000 الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة

منازعات التنفيذ

.الطلبات المتعلقة بمستندات الدعاوى، وطلب نسخة منها
ريال 1,000 الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية، 
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صدر نظام التكاليف القضائية بالمرسوم الملكي رقم )م/16( وتاريخ 1443/1/30 هـ 

مفهوم التكاليف القضائية

 التكـــاليف المباشـــرة
ــــدفع لجهــــة  ــــي ت الت
االختصــــاص مقابـــــل 
.الفصل في الدعاوى

ناءالدعاوى المستثناة ودوافع اإلسثت

أوالً

ًاثاني

ال يدخل فـي مفهـوم 
 التكــــاليف القضــــائية
 التكـــاليف المتعلقـــة
ــة، ــالخبرة، او المعاين  ب
ــــة لكونهــــا  أو الترجم
خاضعة لتقـدير نـاظر 
ــــــــــدعوى حســــــــــب  ال

احتياجات كل حالة 

الدعاوي الجزائية العامة ودعاوي التأديب 

.القضاء لمنصة وصولها لعدم تؤدي قد التي العوائق كل بإبعاد المجتمعية المصالح

التركاتدعاوى األحوال الشخصية وقسمة 
مراعاة لجانب المدعين خصوصًا مع وجود روابـط أسـرية غالبًـا، خصوصـًا مـع وجـود قصـر فـي 
كثيــر مــن الــدعاوى يتعــذر علــيهم التعاقــد مــع المختصــين، وقــد فرضــت التكــاليف علــى 

.الطلبات المتعلقة بالنقض والتماس إعادة النظر لتجنب إطالة أمد التقاضي

دعاوى ديوان المظالم 

 الدعاوى المقامة من العمال والمتعلقة بعقود العمل

دعاوى اإلفالس  

 مراعــاة لالختصــاص الــوالئي للقضــاء اإلداري، واالعتبــارات تتعلــق بتمكــين المــدعي مــن إيصــال
.  دعواه ضد جهة لإلدارة دون عوائق 

. احترازًا من عدم استيفاء الحقوق المتعلقة به بسبب عدم القدرة على دفع التكاليف 

مراعاة لطبيعة الـدعاوى التـي قـد يترتـب علـى وجـود التكـاليف آثـار غيـر منسـجمة مـع هـدف 
وجود نظام اإلفالس، كاسـتمرار المـدين فـي المزيـد مـن األعمـال التـي تـؤدي إلـى اعبـاء ماليـة 

إضافية 

اإلنهاءات 

ي مراعاة لحاجة األفراد والمتعاملين إليجاد أوراق تثبت تعامالتهم، ولكيال يكون ذلك سـببًا فـ
. عدم التوثيق النظامي للوقائع 

من يدفع التكاليف القضائية 
 سواء الدعوى، أطراف من ضده يحكم من يدفعها

.عليه مدعي أو مدعيًا كان
 تعدد إن عليه الحكم بمقدار طرف كل على وتحسب

.الدعوى أطراف


