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 شروط التوكيل بالدعوى

 

 

 أحوال:فال خيلو الوكيل من  ،إذا أراد املدعي األصيل توكيل الغري يف إقامة الدعوى

 

 

o  ًفيلزمه إرفاق اآلتي : ،أن يكون الوكيل محامياً مرخصا 
 

على أن تكون الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل يف حال  ،األصل للمطابقةصورة من الوكالة الشرعية مع  (1

وجيب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة  ،كان املدعي سعوديًا أو مقيمًا يف اململكة

 خارج اململكة. اخلارجية يف حال كان املوكل مقيمًا

 .صورة اهلوية الوطنية للوكيل مع األصل للمطابقة (2

 .صورة من ترخيص ممارسة احملاماة مع األصل للمطابقة (3

 .صورة اهلوية الوطنية للمدعي األصيل، أو جواز السفر أو اإلقامة لغري السعودي (4

السجل التجاري للمدعي مع معاينة األصول من االكتفاء بنسخة  كان املدعي شخصًا معنويًا إذا (5

 للمطابقة.

 
 

o فيلزمه إرفاق اآلتي: ،أن يكون الوكيل متدرباً لدى محام مرخص 
 

على أن تكون الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل يف حال  ،صورة من الوكالة الشرعية مع األصل للمطابقة (1

وجيب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة  ،كان املدعي سعوديًا أو مقيمًا يف اململكة

 ة.اخلارجية يف حال كان املوكل مقيما خارج اململك

 أصل تفويض احملامي للمتدرب يف حال كانت الوكالة الصادرة للمحامي ختوله بتفويض الغري. (2

 .صورة اهلوية الوطنية للوكيل مع األصل للمطابقة (3

 .صورة من عقد التدريب املوقع من اإلدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل مع األصل للمطابقة (4

 .جواز السفر أو اإلقامة لغري السعوديصورة اهلوية الوطنية للمدعي األصيل، أو  (5

السجل التجاري للمدعي مع معاينة األصول من االكتفاء بنسخة  معنويًا ويف حال كان املدعي شخصًا  (6

 للمطابقة.
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o حتى الدرجة الرابعة،  ،أو صهره ،أو قريبه ،أن يكون الوكيل قريباً للمدعي األصيل كزوجه

 فيلزمه إرفاق اآلتي:
 

على أن تكون الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل يف حال  ،الشرعية مع األصل للمطابقة صورة من الوكالة (1

وجيب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة  ،كان املدعي سعوديًا أو مقيمًا يف اململكة

 اخلارجية يف حال كان املوكل مقيمًا خارج اململكة.

 األصل للمطابقة.صورة اهلوية الوطنية للوكيل مع  (2

 صورة اهلوية الوطنية للمدعي األصيل، أو جواز السفر أو اإلقامة لغري السعودي. (3

 درجات القرابة اليت تسمح بالرتافع بالوكالة عن األقارب حتى الدرجة الرابعةوتعترب  ،إثبات صلة القرابة (4

 :وفقًا للتالي

 اوالدرجة األوىل: اآلباء واألمهات واألجداد واجلدات وإن عل. 

  .الدرجة الثانية: األوالد وأوالدهم وإن نزلوا 

  .الدرجة الثالثة: اإلخوة واألخوات األشقاء، أو ألب أو ألم وأوالدهم 

  .الدرجة الرابعة: األعمام والعمات وأوالدهم واألخوال واخلاالت وأوالدهم 

 وتطبق هذه الدرجات األربع على أقارب الزوجة وهم األصهار.

 يف حالة الوفاة: (5

 .إحضار صك حبصر الورثة 

 .وكالة شرعية من الورثة 

 يف حال نقص األهلية: (6

  .إحضار صك من احملكمة بالوصاية الشرعية 

 

 

o أو وصياً أو قيماً أو ناظر وقف في قضايا  ،أن يكون الوكيل ممثالً نظامياً للشخص المعنوي

أو مأمور بيـت المـال فيـما هـو مــن  ،الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها

 فيلزمه إرفاق اآلتي: ،اختصاصه حسب النظام والتعليمات
 

صورة من الوكالة الشرعية أو صك الوصاية أو صك نظارة الوقف وما يف حكمها إلثبات التمثيل، مع  (1

 .األصل للمطابقة

 صورة اهلوية الوطنية للوكيل مع األصل للمطابقة. (2

 األصيل.  ية للمدعيصورة اهلوية الوطن (3

إثبات صفة التمثيل النظامي للشخص املعنوي، وإثبات الوصاية أو القوامة أو النظارة للوقف يف دعاوى  (4

 .الوصاية والقوامة ونظارة الوقف، وإثبات صفة التمثيل لبيت املال حسب األنظمة والتعليمات
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 .بقةصورة من عقد تأسيس الشركة إذا كان املدعي شركة مع األصل للمطا (5

 صورة من النظام األساسي للشركة إذا كان املدعي شركة مساهمة مع األصل للمطابقة. (6

 .صورة من السجل التجاري إذا كان املدعي مؤسسة مع األصل للمطابقة (7

 

 
 

o فيلزمه إرفاق اآلتي: ،أن يكون الوكيل ليس مما ذكره أعاله 
 

الوكالة مصدقة أمام كاتب العدل يف حال  صورة من الوكالة الشرعية مع األصل للمطابقة، على أن تكون (1

وجيب أن تكون الوكالة مصدقة أمام السفارة السعودية ووزارة  ،كان املدعي سعوديًا أو مقيمًا يف اململكة

 اخلارجية يف حال كان املوكل مقيمًا خارج اململكة.

 صورة اهلوية الوطنية للوكيل مع األصل للمطابقة. (2

األصيل، أو جواز السفر أو اإلقامة لغري السعودي، ويف حال كان املدعي صورة اهلوية الوطنية للمدعي  (3

 شخصًا معنويًا االكتفاء بنسخة عن السجل التجاري للمدعي مع معاينة األصول للمطابقة.

أو شبه  أي جهة قضائيةأمام أكثر من ثالث قضايا يف تعبئة النموذج املخصص للتعهد بعدم ترافع الوكيل  (4

 .قضائية


