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 الدليل اإلرشادي

 نظيم بعض القواعد املوضوعية واإلجرائية تل
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 مقدمة
  وإذا  كله،إذا صلحت واستقامت صلح املجتمع  املجتمع،األسرة تعد اللبنة األولى في أن في ال شك

ولقد أقامها هللا  يتصدع،فبصالحها يستقيم وبانحاللها  كله،أصابها فساد أو اعوجاج فسد املجتمع 

والرحمة بالصغير والتوقير  باملعروف،واملعاشرة  والرحمة،أساس من املودة  على-وتعالى  سبحانه-

 )ومن آياته أن خلق  تعالى:قال  للكبير،
ً
 لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة

ً
لكم من أنفسكم أزواجا

  21سورة " الروم " آية  ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون(.

  بالغا ، بجعل الزواج هو السبيل 
ً
ومن أجل ذلك كان اهتمام الشريعة اإلسالمية باألسرة اهتماما

وضعت له الشريعة اإلسالمية ، يظ الوحيد إلنشاء األسرة وتأسيسها ، وهو رباط مقدس وميثاق غل

 النعقاده 
ً
 لصحته، أركانا

ً
تتمثل فيما للزوجين وأوالدهما من  إن تحققت ترتبت عليها آثار  ، وشروطا

حقوق والتزامات لكل منهم قبل اآلخر ، كما وضعت الشريعة اإلسالمية ضوابط ومعايير الستمرار 

أو ترتب عليه ، بما ال يحقق الهدف املرجو منه إن اختلت أو أصابها العطب  ، هذا الرباط املقدس

 ألي من طرفيه تستحيل معه العشرة بينهما باملعروف ، فال مناص من اللجوء إلى أبغض 
ً
ضررا

 الشريعة اإلسالمية ، الحالل وهو الطالق 
ً
حتى يكون هناك ، بما يترتب عليه من آثار نظمتها أيضا

   إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

 الواجبات املترتبة عن عقد الزواج ، ما يتحمله الزوج أو األب من واجب اإلنفاق والرعاية  ومن أهم

وبعد انفصامها باإلنفاق على زوجته وأوالده ، بما يشمله ذلك من ، لألسرة في فترة الزوجية 

وما تقتضيه العشرة ، الطعام والكسوة واملسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم 

وجية باملعروف ، وكذا مصاريف التعليم لألوالد ، وما يستحق من أجور كأجر سكن املحضون الز 

وتحمل األبناء نفقة والديهم   ومصاريف الوالدة والتوسعة على األسرة في األعياد ،، وأجرة الحضانة 

 عما يترتب على انفصام رابطة الزوجية بين الزوجين من ضرورة 
ً
إذا توافرت شروطها ، فضال

وكذا حقوق األبناء  ، منهما قبل اآلخر  وحماية حقوق كل، هما بعد الطالق تنظيم العالقة بين

 ورعايتهم وتنظيم حضانتهم ورؤيتهم. 

  إنما تمس كيان أهم نواة ، كل ذلك جعل مسائل األحوال الشخصية وما يثار بشأنها من منازعات

التي كانت الغاية األساسية للمشرع اإلماراتي من وراء إعداد وإصدار قانون ، للمجتمع وهي األسرة 

األحوال الشخصية وما طرأ عليه من تعديالت صونها والحفاظ عليها ، وألجل ذلك كان هذا الدليل 

ووضع الحلول املناسبة ملواجهة املشكالت ، لتيسير اإلجراءات بشأن مسائل األحوال الشخصية 
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 ، والتطبيق العملي في دعاوى األحوال الشخصية ، ديات التي أفرزها الواقع والتح، العملية 
ً
وصوال

وتوحيد عمل القضاة بتوحيد املبادئ ، ومبادئ الشريعة اإلسالمية ، للتطبيق السليم للقانون 

وإزالة ما يالقونه من تلك التحديات عند ،  املتماثلة ى جرائية واملوضوعية في الدعاو اإل  واملعايير 

وتحقق ، التطبيق ، وذلك كله بغرض الوصول إلى عدالة ناجزة تصون حقوق جميع أفراد األسرة 

 للخصومة بين هؤالء األفراد ، السالم األسري 
ً
 بما في ذلك من أثر مجتمعي عظيم.، وتضع حدا

 أهداف الدليل
 
ا
 لخصوصررية تلررك الرردعوى وأثرهررا املباشررر علررى كيرران  الشخصررية إنجرراز دعرراوى األحرروال  سرررعة- أول

ً
نظرررا

 ال سيما دعاوى النفقة والحضانة والرؤية. األسرة،

 
ا
سرررة دون ومحققرة للعدالررة النرراجزة لكرل أفررراد األ  للنررزاع،إجرراءات فعالررة ومناسرربة وقاطعرة  اتخااا - ثانياا

.
ً
 تفرقة سواء قضاًء أو تنفيذا

 
ا
 مررن مرحلررة التوجيرره  الشخصررية،إجررراءات قضررايا األحرروال  توحياا - ثالثااا

ً
 بمرحلررة  األسررري،بدايررة

ً
ومرررورا

وكررررذا توحيررررد املعررررايير وعرررردم اإلفررررراط أو التفررررريط فرررري تقرررردير  التنفيررررذ،تحضررررير الرررردعوى والحكررررم فيهررررا ثررررم 

 لتحقيق التوازن بين مصلحة كل  والرؤية وتنظيم الحضانة  واألجور،النفقات 
ً
 طرف.وصوال

 

  الدليلنطاق 
 
ا
" أجررور وغيرهررا رؤيررة، طاعررة، تطليررق، نفقررة،األسررري ومررا يثررار أمامرره مررن منازعررات أسرررية "  التوجيرره- أول

 .ج التفاقيات وقرارات وكتب التوجيه األسري ذونما بشأنها،واالتفاقيات والقرارات التي تتم 

 
ا
 قيد الدعوى وتحضيرها واملستندات الالزمة لسرعة نظرها والفصل فيها. إجراءات- ثانيا

 
ا
 التركات والتوثيقات.  مواد- ثالثا

 
ا
 .هاضوابط تقدير و  واألجور،النفقات  أنواع- رابعا

 
ا
 .التطليق بكل أنواعهضوابط إيقاع بعض - خامسا

 
ا
 حول الحضانة ورؤية الصغير. النزاع- سادسا

 
ا
 نفس ". مال،على العرائض في مسائل األحوال الشخصية "  األوامر - سابعا

 
ا
ج لكتررب وقرررارات قا رر ي ذونمررا وإجراءاتهررا،عرراوى األحروال الشخصررية األحكررام الصررادرة فرري د تنفيررذ- ثامناا

 التنفيذ.

 
ا
 لتقدير النفقات واألجور ومدة رؤية الصغير. استرشاديهجداول - تاسعا

 التوفيق.وهللا ولي 
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 الفصل األول
 التوجيه األسري

 
ا
 وواجباته:األسري  التسامحقسم  اختصاصات- أول

                 يلي: بما األسري  والتوجيه اإلصالح قسم يقوم

وتدوين بيانات األطراف وعناوينهم  مسلسلة،قيد الشكاوى والطلبات بتاريخ ورودها وبأرقام  .1

 لذلك.وملخص عن حالتهم االجتماعية وفق النموذج املعد  شكواهم،وموضوع 

 إلحالة املادة إلى املوجه األسري. ضده املشكو الطرف إعالن .2
ً
 تمهيدا

 وأرشفتها. امللفات حفظ .3

متضمنة إحصائيات ونتائج أعمال املوجهين  القسم،ألعمال  والسنوية الشهرية التقارير إعداد .4

 ك.ذل كلما طلب منهتقديمها و  األسريين،

 
ا
 األسري:لجنة اإلصالح والتوجيه وواجبات  اختصاصات- ثانيا

في سبيل ذلك القيام  اوله ،اوتفعيل دوره اباتخاذ كل ما من شأنه تحقيق أهدافه اللجنةختص ت

 يلي:بصفة خاصة بما 

بالطرق  الشخصية األحوال بمسائل املتعلقة املنازعاتوتسوية  سري األ  القيام بجهود اإلصالح .1

 املستعجلة والدعاوى  حكمها، في وماواإلرث  بالوصية املتعلقة املسائل لكذ من ويستثنى الودية،

 يتصور  ال التي والدعاوى  والوصاية، والحضانة النفقة في والوقتية املستعجلة واألوامر والوقتية

 الطالق. إثبات أو الزواج إثبات كدعاوى  بشأنها الصلح

 ةقرار املحكم على بناء سيرها، أثناءفي  إليها املحالة الدعاوى  في تسويةالالقيام بجهود اإلصالح و   .2

 قرار على بناء، تعرض عليها  باألسرة تتعلق دعاوى وأي  الدعوى. أطراف موافقة وبعد املختصة

 املختصة. املحكمة

 طلب على بناءً  بعينها، حالة أو الشخصية األحوال دعاوى  أطراف حالة عن واملشورة الرأي تقديم .3

 الدعوى. بنظر املختصة املحكمة

تقديم خدمات اإلرشاد و  وتعزيزها،رفع الوعي بدور األسرة وأهمية الحفاظ على الروابط األسرية  .4

 ها.واختصاص اللجنةفي إطار أهداف  الزوجي واألسري 

 .واألطفالاألسرة  للخالفات الزوجية علىالسعي للحد من اآلثار السلبية  .5

بكافة بنودها على الطرفين عند وجود أوالد في سن  حماية حقوق املحضونين اتفاقيةعرض   .6

 انفصام العالقة الزوجية، أو ألي سبب آخر يتصل بحقوق املحضونين.و الحضانة 
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 بعد. عن االتصال تقنية باستخدام أو شخصيا، األطراف بحضور  عملهاتباشر اللجنة  .7

 سبابهأو  شهادة إلكترونية أو ورقية بتعذر الصلح تصدر اللجنة األطراف،في حال عدم اتفاق و .8

وفق النموذج الوارد في هذا  بشأنها،مامها ولم يتم الصلح حديد الطلبات التي تمت مناقشتها أوت

 الدليل.

 
ا
 :وواجباته املوجه األسري  اختصاصات- ثالثا

 األسري. والتوجيه اإلصالح قسم لدى املقيدة النزاعات فحص .1

 .بشكل جدي وبطريقة ودية النزاع ألطراف واإلنصات االستماع .2

األطراف تجاه وواجباتهملآلخر  منهم كل تجاه والقانونية ةالشرعي وواجباتهم بحقوقهم األطراف تذكير .3

 بهم. املرتبطين 

ا بإتمام األطراف إقناع شأنها من التي واملمارسات األساليب أفضل يتخير أن األسري  املوجه على يجب .4

 .لحلص

 العربية. اللغة يجيد ال الذي الطرف لغة يجيد بمترجم االستعانة األسري  للموجه يجوز  .5

التوجيه  قا  ي موافقة بعد األسرة، ون شئ في صيناملخت برأي االستعانة األسري  للموجه يجوز  .6

 .األسري 

 وأ مستند أي طلب هالصلح، ول إتمام في مصلحة حضوره في ى ير  من دعوة األسري  للموجه يمكن .7

 الخاص امللف في منها نسخة وتحفظ اإلصالح، في تساعد أن نهاشأ ومن عليها االطالع يرى  وثيقة

 بالطلب.

وجميع املسائل  بعضه،يتولى املوجه األسري إثبات اتفاق الطرفين على الصلح في النزاع كله أو  .8

ة وعرضه وأخذ توقيعاتهما على محضر الجلس بأوالدهما،املتفق عليها من حقوق خاصة بهما أو 

وجعله في  الصلح،إلصدار قراره بعد سماع األطراف باعتماد محضر  األسري على قا  ي التوجيه 

 وتصدر النسخة األصلية موقعة من املوجه األسري والقا  ي. التنفيذي،قوة السند 

وجميع املسائل  خلع، أو بطالق الزوجية العالقة إنهاء على األطراف اتفاق إثبات األسري  املوجه يتولى .9

وعرضها على القا  ي بعد سماع األطراف إلثبات  بأوالدهم،املتفق عليها من حقوق خاصة بهم أو 

 الطالق أو الخلع واعتماد االتفاق وجعله في قوة السند التنفيذي.

تعكس إرادة الطرفين وال  فيها، لبس ال واضحة بعبارات االتفاقيات صياغة األسري  املوجه على يجب .11

 لتأويل.تحتمل ا

لسنة  (28) رقم االتحادي الشخصية األحوال لقانون  مخالفتها عدم االتفاقيات صياغة عند يراعى .11

 داب العامة.واآل  العام والنظام وتعديالته، 2115
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وتصدر  الصلح،يثبت املوجه األسري أسباب تعذر  بينهم،إذا لم يتفق األطراف وتعذر الصلح  .12

وتكون  الدعاوى،بتعذر الصلح يوقعها املوجه األسري لتقديمها إلى املحكمة عند قيد شهادة 

 .من تاريخ إصدارها ملدة شهرينصالحة 

 فعلى املوجه األسري ضم الطلب األحدث إلى الطلب األقدم .13
ً
 مقابال

ً
 إذا قدم أي من األطراف طلبا

 وي  
ً
 .نظر الطلبان معا

ما لم يتفق  الطلب،على املوجه األسري إنهاء النظر في املنازعة األسرية خالل شهرين من تاريخ قيد  .14

 
ً
 .الطرفان أو يرى القا  ي املختص مد املدة ألجل يراه مناسبا

 .عملهإفشاء األسرار واملعلومات الشخصية التي أطلع عليها بحكم األسري  يحظر على املوجه .15

،يمتنع على املوجه األسري نظر الحالة األسرية إذا كان  .16
ً
  زوجا

ً
 املصاهرة للدرجة بالنسب، أو أو قريبا

 األطراف، أو إذا كان له أو ألحد أقاربه خصومة قائمة أو مصلحة مع أحد  األطراف، أو الرابعة ألحد 

 ألحد األطراف في أعماله 
ً
 عليه. الخاصة،إذا كان وكيال

ً
 أو قيما

ً
 أو وصيا

 

 
ا
 :قاض ي التوجيه األسري  اختصاصات- رابعا

 .اإلشراف الكامل على قسم اإلصالح والتوجيه األسري  .1

  .ومراقبة األعمال املنوطة بهم األسريين،اإلشراف على عمل املوجهين  .2

 منهم،الذي أثبت به اتفاق أطراف النزاع وتوقيع كل  األسري،مراجعة محضر جلسة املوجه  .3

في حدود  تفاقوأن اال العامة، بواألهدامخالفة االتفاق للقانون والنظام العام والتحقق من عدم 

 .النزاع األسري املعروض

أو إعادة املحضر مرة  ،باعتماد ما اتفق عليه األطراف وجعله في قوة السند التنفيذي إصدار قرار  .4

 بالتوصيات الواجب اتباعها أو البيانات الواجب استيفاؤها
ً
 .أخرى مقرونا
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ا
 األسري:العامة لتفاقيات التوجيه ج  النما بعض - خامسا

 ب ون:أو  الحقوق  معالصلح على مواصلة العالقة الزوجية لالتفاق على  نمو ج *

 

 الجلسة:محضر  نمو ج-أ

 

 محكمة األسرة بإمارة رأس الخيمة:

 اإلصالح والتوجيه األسري: لجنة

 

   الحالة األسرية رقم:

     التاريخ:

  الطرف
ً
 ........... التوقيع الديانة........... الجنسية........ ......األول: االسم كامال

 
ً
 ........... التوقيع ..الديانة........ الجنسية........ ......الطرف الثاني: االسم كامال

و عبر برنامج التواصل السمعي أ األسري،ر لجنة اإلصالح والتوجيه حضر الطرفان بشخصهما بمق

 البصري.

 يأتي:بعد بذل الجهد واإلصالح بين الطرفين اتفقا على ما 

1-.......... 

2-.......... 

3-.......... 

4-......... 

  ديع
ً
من قانون األحوال  16وتكون له قوة السند التنفيذي عمال باملادة  للطرفين، هذا االتفاق ملزما

 الشخصية.

 

 األسري   التوجيه علىتوقيع القاض ي املشرف                                                   األسري توقيع املوجه 
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 :أو ب ون  الحقوق مع النسخة األصلية لالتفاق على مواصلة العالقة الزوجية  نمو ج- ب

 

 :س الخيمةمحكمة األسرة بإمارة رأ

 :اإلصالح والتوجيه األسري  لجنة

 

   الحالة األسرية رقم:

     التاريخ:

 الطرف األول:

 الطرف الثاني:

و عبر برنامج التواصل السمعي أ األسري،ر لجنة اإلصالح والتوجيه حضر الطرفان بشخصهما بمق

 البصري.

 يأتي:بعد بذل الجهد واإلصالح بين الطرفين اتفقا على ما 

1-........... 

2-.......... 

3-.......... 

4-.......... 

من قانون األحوال الشخصية أنه " إذا تم الصلح بين األطراف  16/2 من املقرر بنص املادة إنه حيثو 

وعضو اللجنة  األطراف،يوقع عليه من  محضر،أثبت هذا الصلح في  األسري،مام لجنة التوجيه أ

وال يجوز الطعن  التنفيذي،ويكون له قوة السند  املختص،ويعتمد هذا املحضر من القا  ي  املختص،

 ".إذا خالف أحكام هذا القانون  إال فيه بأي طريقة من طرق الطعن 

وأن ما جاء به  املختص،ثبت الصلح في محضر ووقع عليه األطراف واملوجه األسري والقا  ي أ وحيث

 .قد خال مما يخالف النظام العام أو اآلداب العامة أو القانون 

 فلهذه األسباب                                           

 قرر القاض ي املشرف:

 اعتماد ما اتفق عليه األطراف بمحضر جلسة يوم ...... وجعله في قوة السند التنفيذي.

 وصدر بتاريخ: .......

 

  األسري التوجيه توقيع القاض ي املشرف على                                                   توقيع املوجه األسري 
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 الحقوق:الطالق مع  على إيقاعنمو ج التفاق  *

 

 وحقوق(: )طالقمحضر الجلسة  نمو ج-ا  

 

 محكمة األسرة بإمارة رأس الخيمة:

 اإلصالح والتوجيه األسري: لجنة

 

   الحالة األسرية رقم:

     التاريخ:

 اال الطرف األول: 
ً
 ......... التوقيع الديانة........... الجنسية........ ......سم كامال

 
ً
 ........ التوقيع الديانة........... الجنسية........ ......الطرف الثاني: االسم كامال

و عبر برنامج التواصل السمعي أ األسري،ر لجنة اإلصالح والتوجيه حضر الطرفان بشخصهما بمق

 البصري.

وقد تمت  )الزوجة( الطرف األول  بطالق )الزوج(ن يقوم الطرف الثاني اتفق الطرفان على أ-1

)عدم الدخول وعدم الخلوة الشرعية( أو  على:الطرفان  وتصادق الشاهدين،إجراءات الطالق بحضور 

الطلقة الثانية  )أنهاأو  الدخول(لطلقة األولى بعد ا )أنهاالدخول مع حصول الخلوة الشرعية( أو  )عدم

 الطلقة الثالثة بعد الدخول( )أنها( أو بعد الدخول 

 ............ التوقيع الشاهد األول: االسم ..............

 .............. التوقيع الشاهد الثاني: االسم.............

 .......... الطرفان على أن اتفق-2

3- .......... 

4-........... 

  ديع
ً
 وتكون له قوة السند  للطرفين، هذا االتفاق ملزما

ً
من قانون األحوال  16باملادة  التنفيذي عمال

 الشخصية.

 

 التوجيه األسري  القاض ي املشرف علىتوقيع                                                    توقيع املوجه األسري 
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 والحقوق:النسخة األصلية لالتفاق على الطالق  نمو ج-ب 

 

 محكمة األسرة بإمارة رأس الخيمة:

 اإلصالح والتوجيه األسري: لجنة

 

   الحالة األسرية رقم:

     التاريخ:

 
ً
 .........الطرف األول: االسم كامال

 
ً
 ......الطرف الثاني: االسم كامال

و عبر برنامج التواصل السمعي أ األسري،ر لجنة اإلصالح والتوجيه حضر الطرفان بشخصهما بمق

  البصري.

وقد تمت  )الزوجة( بطالق الطرف األول  )الزوج( الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني اتفق-1

)عدم الدخول  على:الطرفان  وتصادق (.)............( و )............ الشاهدين:إجراءات الطالق بحضور 

بعد الطلقة األولى  )أنهاالدخول مع حصول الخلوة الشرعية( أو  )عدموعدم الخلوة الشرعية( أو 

 (.الطلقة الثالثة بعد الدخول  )أنهاالطلقة الثانية بعد الدخول( أو  )أنهاأو  الدخول(

 الطرفان على أن.......... اتفق-2

3- .......... 

4-........... 

نه " إذا تم الصلح بين األطراف أمن قانون األحوال الشخصية  16/2نه من املقرر بنص املادة إ حيثو 

وعضو اللجنة  األطراف،يوقع عليه من  محضر،أثبت هذا الصلح في  األسري،مام لجنة التوجيه أ

طعن وال يجوز ال التنفيذي،ويكون له قوة السند  املختص،ويعتمد هذا املحضر من القا  ي  املختص،

 ال إذا خالف أحكام هذا القانون"فيه بأي طريقة من طرق الطعن إ

وأن ما جاء به  املختص،ووقع عليه األطراف واملوجه األسري والقا  ي  محضر،أثبت الصلح في  وحيث

 قد خال مما يخالف النظام العام أو اآلداب العامة أو القانون.

 فلهذه األسباب                                           

 قرر القاض ي املشرف:

 * في حالة الطالق قبل ال خول وقبل الخلوة الشرعية:
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بتاريخ  الشرعية لوةالخ وقبل الدخول  قبل بائنة طلقة .........لزوجته... ......الزوج.... قطال  إثبات

......... ...      

 

 * في حالة الطالق قبل ال خول وبع  الخلوة الشرعية:

طلقة بائنة قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية  لزوجته............... إثبات طالق الزوج...............

.   بتاريخ..............
ً
 وعليها إحصاء عدتها شرعا

 * في حالة الطلقة األولى بع  ال خول:

وعليها إحصاء  بتاريخ ............. الدخول  بعد رجعية أولى الزوج..............لزوجته.............طلقة طالق إثبات

.
ً
    عدتها شرعا

 * في حالة الطلقة الثانية بع  ال خول:

طلقة ثانية رجعية بعد الدخول بتاريخ ............. وعليها  لزوجته............. طالق الزوج..............إثبات 

.
ً
 إحصاء عدتها شرعا

   * في حالة الطلقة الثالثة بع  ال خول:

وعليها إحصاء  .............طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى بتاريخ  لزوجته.............. إثبات طالق الزوج.............

.
ً
 عدتها شرعا

   * في جميع الحالت:

 وجعله في قوة السند التنفيذي..............بمحضر جلسة يوم. انالطرفاعتماد ما اتفق عليه 

 وصدر بتاريخ: .......

 

 األسري  على التوجيهتوقيع القاض ي املشرف                                                  توقيع املوجه األسري 
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 مع الحقوق. على املخالعةنمو ج التفاق  *

 

 وحقوق(: )مخالعةمحضر الجلسة  نمو ج-أ

 

 محكمة األسرة بإمارة رأس الخيمة:

 اإلصالح والتوجيه األسري: لجنة

 

   الحالة األسرية رقم:

     التاريخ:

  األول:الطرف 
ً

 .......... التوقيع الديانة........... الجنسية........ ......االسم كامال

  الثاني:الطرف 
ً
 ......... التوقيع الديانة........... الجنسية........ ......االسم كامال

و عبر برنامج التواصل السمعي أ األسري،ر لجنة اإلصالح والتوجيه حضر الطرفان بشخصهما بمق

 البصري.

)قبل الدخول  )الزوجة(: بمخالعة الطرف األول  )الزوج(ي ن يقوم الطرف الثاناتفق الطرفان على أ-1

مقابل .......... وقد  الدخول( )بعدأو  الشرعية(الدخول وبعد الخلوة  )قبلأو  الشرعية(وقبل الخلوة 

 تمت إجراءات الخلع بحضور الشاهدين. 

 ................ التوقيع االسم .............. األول:الشاهد 

 ................ التوقيع االسم............. الثاني:الشاهد 

 الطرفان على أن.......... اتفق-2

3- .......... 

4-........... 

  يعد
ً
  للطرفين، هذا االتفاق ملزما

ً
من قانون األحوال  16باملادة  وتكون له قوة السند التنفيذي عمال

 الشخصية.

 

 التوجيه األسري   توقيع القاض ي املشرف على                                                      توقيع املوجه األسري 
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  والحقوق:النسخة األصلية لالتفاق على الخلع  نمو ج-ب 

                                      

 محكمة األسرة بإمارة رأس الخيمة:

 اإلصالح والتوجيه األسري: لجنة

 

   الحالة األسرية رقم:

     التاريخ:

  األول:الطرف 
ً
 .................االسم كامال

  الثاني:الطرف 
ً
 ................االسم كامال

و عبر برنامج التواصل السمعي أ األسري،ر لجنة اإلصالح والتوجيه حضر الطرفان بشخصهما بمق

 البصري.

)قبل الدخول  األول )الزوجة(:بمخالعة الطرف  )الزوج(ن يقوم الطرف الثاني اتفق الطرفان على أ-1

 الشرعية(الدخول والخلوة  )بعدأو  الشرعية(الدخول وبعد الخلوة  )قبلأو  الشرعية(وقبل الخلوة 

 )................(  الشاهدين:تمت إجراءات الخلع بحضور  الكافي( وقدالبدل بالوضوح  )ذكر مقابل......

 .و )...............(

 الطرفان على أن.......... اتفق-2

3- .......... 

4-........... 

تم الصلح بين األطراف  إذا“أنه  من قانون األحوال الشخصية 16/2نه من املقرر بنص املادة إ حيثو

وعضو اللجنة  األطراف،أثبت هذا الصلح في محضر، يوقع عليه من  األسري،مام لجنة التوجيه أ

طعن وال يجوز ال التنفيذي،ويكون له قوة السند  املختص،ويعتمد هذا املحضر من القا  ي  املختص،

 ال إذا خالف أحكام هذا القانون"إفيه بأي طريقة من طرق الطعن 

وأن ما جاء به  املختص،أثبت الصلح في محضر ووقع عليه األطراف واملوجه األسري والقا  ي  وحيث

 أو اآلداب العامة أو القانون. قد خال مما يخالف النظام العام

 فلهذه األسباب

 املشرف:قرر القا  ي 

 *حالة الخلع قبل ال خول وقبل الخلوة الشرعية

 مقابل ........ بتاريخ ....... الشرعية الخلوة وقبل الدخول  قبل لزوجته....... الزوج ......... مخالعة إثبات
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 الشرعية الخلوة وبع  ال خول  قبل الخلع *حالة

 مقابل ........ قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية بتاريخ ....... ......إثبات مخالعة الزوج......... لزوجته...

.
ً
 وعليها إحصاء عدتها شرعا

 الشرعية والخلوة ال خول  بع  الخلع *حالة

وعليها إحصاء  .............مقابل  بعد الدخول بتاريخ....... ......لزوجته...... .....إثبات مخالعة الزوج........

.
ً
 عدتها شرعا

 :الحالت كل *في

 اعتماد ما اتفق عليه الطرفان بمحضر جلسة يوم...... وجعله في قوة السند التنفيذي.-

 وصدر بتاريخ: .......

 

 األسري  على التوجيهتوقيع القاض ي املشرف                                                  توقيع املوجه األسري 
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 حماية حقوق املحضونين نمو ج اتفاقية

 

أو  سياج الحماية للطفل املحضون إثر انفصام العالقة الزوجية بين الوالدين

 ألي سبب آخر يتصل بحقوق املحضون 

ى " 
َ
 ۚ َوَعل

َ
َضاَعة ِتمَّ الرَّ ن ي 

َ
َراَد أ

َ
ْن أ

َ
ْيِن ۖ مِل

َ
اِمل

َ
ْيِن ك

َ
نَّ َحْول َده 

َ
ْوال

َ
ْرِضْعَن أ َواِلَدات  ي 

ْ
َوال

 
ٌ
َضارَّ َواِلَدة

 
 ت

َ
ْسَعَها ۚ ال  و 

َّ
ْفٌس ِإال

َ
 ن

 
ف

َّ
ل
َ
ك

 
 ت

َ
وِف ۚ ال ْعر 

َ ْ
نَّ ِبامل ه  نَّ َوِكْسَوت  ه 

 
ه  ِرْزق

َ
وِد ل

 
ْول

َ ْ
 امل

ِدَها وَ 
َ
ل  ِبَول

ْ
َواِرِث ِمث

ْ
ى ال

َ
ِدِه ۚ َوَعل

َ
ه  ِبَول

َّ
وٌد ل

 
 َمْول

َ
 َعن  ۗذألكال

ً
َراَدا ِفَصاال

َ
ِإْن أ

َ
 ف

 
َ

ال
َ
ْم ف

 
َدك

َ
ْوال

َ
وا أ ْرِضع 

َ
ْست

َ
ن ت

َ
ْم أ َردتُّ

َ
ْيِهَما ۗ َوِإْن أ

َ
َناَح َعل  ج 

َ
ال

َ
ٍر ف او 

َ
ش

َ
َما َوت ْنه  ِ

َراٍض م 
َ
ت

 
َ
ا آت م مَّ ْمت 

َّ
ا َسل

َ
ْم ِإذ

 
ْيك

َ
َناَح َعل َه ِبَما ج 

َّ
نَّ الل

َ
وا أ م 

َ
َه َواْعل

َّ
وا الل ق  وِف ۗ َواتَّ ْعر 

َ ْ
م ِبامل ْيت 

وَن َبِصيٌر )
 
ْعَمل

َ
 ( سورة البقرة  233ت

 

 :تفاقيةرقم اال

 

 :تاريخ اإلصدار

 

 نسخة املحكمة           نسخة الطرف الثاني              نسخة الطرف األول 
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 (تفاقية حماية حقوق املحضونينا)
بمحكمة:  .في: .................فاقية ت/.../......، تم التوقيع على هذه االاملوافق:نه في يوم...................... إ

 .بإمارة..........بدولة اإلمارات العربية املتحدة .................

 التمهي 

 من قول هللا تعالى: )وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدتم وال تنقضوا اإليمان بعد توكيدها وقد ا
ً
نطالقا

 إن هللا يعلم ما 
ً
[، فقد اتفق الطرفان على 91]-النحل سورة-تفعلون( جعلتم هللا عليكم كفيال

ل هذه تزاماتهما بما يكفل معه حماية حقوق األوالد املحضونين من خالالو  واجباتهما،تنظيم 

 .تفاقية لتفادي الخالفات الناشئة عن عدم تحديد مسئوليات كل طرف حيالهماال

: مبادئ وأخالقيات 
ا
 التفاقية:أول

يلتزم الطرفان في كافة أوجه التعامل باألخالقيات واملبادئ التي تكفل تحقيق األثر اإليجابي للصحة 

 يأتي:جتماعي لألوالد املحضونين، وعلى وجه الخصوص ما ستقرار اال النفسية واال 

 :حترام املتبادلال   -1

 على اال  يكون -أ
ً
وعدم تجاوز حدود اللباقة وباألخص  املتبادل،حترام التعامل بين الطرفين مبنيا

 .أمام األوالد

التحدث بشكل يس يء للطرف اآلخر أو عن أحد أفراد أسرته بسوء أثناء وجود األوالد أو في  عدم-ب

 .غيبتهم

 .نفعال أمام األوالداملناقشات الحادة واال  تجنب-ج

  كل الدور الذي يقوم به توضيح-د
ً
من زوج األم أو زوجة األب في حياة األوالد كونهما أصبحا جزءا

 .حترام وتقدير ذلكاوعلى الجميع  األحوال،في حياة كل من األب أو األم بحسب 

 األولد:مصلحة  مراعاة- -2

 ألي قرارات تتعلق 
ً
 يأتي:وعلى األخص ما  بهم،يضع الطرفان مصلحة األوالد املحضونين أساسا

 .قصد اإلضرار بالطرف اآلخربقيام أي طرف باستغاللهم لتحقيق مصالح شخصية له، أو  عدم-أ

وتهيئتهم لحياة  السليمة، وتنشئتهم التنشئةالعناية والرعاية الالزمة لهم بما يكفل تربيتهم  بذل-ب

 .جتماعية طبيعية، وتنمية مواهبهم وإشراكهم في املناسبات والفعاليات األسرية واملجتمعيةا

 والتي تتصل باتخاذ القرارات  باألوالد،كل طرف للطرف اآلخر املعلومات ذات الصلة  إتاحة-ج

 .الخاصة بمصلحتهم

 عند تطبيق أحكام الرؤية يلتزم-د
ً
 .الحاضن بتهيئة األوالد نفسيا

 القرار:املشاركة في اتخا   -3
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يلتزم الطرفان باملشاركة قدر اإلمكان في اتخاذ القرارات املصيرية التي تخص األوالد املحضونين 

واألنشطة الحياتية  الدينية،وقرارات الرعاية الصحية والتنشئة  والتعليمية،كالقرارات التربوية 

 .وغيرها، وذلك بما ال يتعارض مع أحكام القوانين السارية بالدولة

 :تحمل املسؤولية -4

 اآلتي:يلتزم الطرفان بتحمل املسؤولية حيال األوالد املحضونين وذلك على النحو 

 لذلكتعلى بنود اال اطالعهم-أ
ً
 .فاقية وتوضيح آلية تنفيذها بكل شفافية بما يحقق تهيئتهم نفسيا

وغير ذلك من أوجه العناية والرعاية  الطبي،احتياجاتهم من الغذاء والكساء والعالج  تدبير -ب

 لال
ً
 .تفاقيةالتزامات الواردة بهذه اللضمان سالمتهم، وفقا

وتنشئتهم في إطار من املحبة  املثلى،على توفير بيئة صالحة تكفل تربيتهم بالطرق القويمة  العمل-ج

 .والتسامح

تعرضهم ألي نوع من أنواع اإلساءة والعنف من أي طرف، أو من الغير بما يكفل حمايتهم  عدم-د

 .من أي أخطار

شؤونهم الدراسية والتعليمية وبذل الجهد والعناية الالزمة لرفع مستوى دراستهم، وغير  متابعة-ه

 .ذلك من األمور ذات الصلة

: بنود 
ا
 التفاقية:ثانيا

تفاقية عبارة عن خطة للعالقة وأساس للتعامل بين اتفق الطرفان على أن تكون تفاصيل هذه اال

حترام املتبادل والتوافق يكفل معه تحقيق عالقة يحكمها اال  بما املحضونين،طرفيها ومع األوالد 

 لبنود الستقرار لألوالد املحضونين موضوع اال لتوفير سبل ا الطرفين لدى 
ً
تفاقية وذلك وفقا

 اآلتية:فاقية تاال

 األول البن  

 بيانات األطراف

 الطرف الثاني الطرف األول 

  االسم  االسم

  الجنسية  الجنسية

  رقم الهوية  رقم الهوية

صفته بالنسبة 

 لألوالد

صفته بالنسبة  

 لألوالد
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    العنوان  العنوان  

  .الهاتف  الهاتف.

بموجب عقد الزواج  .(: ..........................و)الزوجة .(: .......................تم الزواج بين كل من )الزوج

 هم:ورزقا بأوالد  .وتاريخ: ..............الصادر من ).................( برقم )....../......( 

 .........................................:)....................( املولود بتاريخ االبنة/ االبن -

 .........................................:)....................( املولود بتاريخ االبنة/ االبن -

 :)....................( املولود بتاريخ االبنة/ االبن -

 ...................................................:فاق على إنهاء العالقة الزوجية برتتم اال -1

 .................................................................:نتهت العالقة الزوجية برا -3

 .....................................................................إثبات الطالق الصادر -أ

 .........................................................تفريق القا  ي بحكم املحكمة رقم -ب

 ............................................................................ع بموجبالخل -ج

 .............................................................................حاالت أخرى  -4

 البن  الثاني

 بيانات التواصل

تفاقية هو املوطن املختار لهما، من الطرفين املثبت بهذه اال تفق الطرفان على أن يكون عنوان أي  ا

أو من املحكمة من الجهة املنفذة واملعدة ، ار أو اإلبالغ أو اإلعالن بينهماووسيلة اإلشعار أو اإلخط

 :فاقية ألي من الطرفين كما يأتيتلال

 :بيانات التواصل للطرف األول  -1

 العنوان/ الرقم وسيلة التواصل

  

 :التواصل للطرف الثاني بيانات  -2

 العنوان/ الرقم وسيلة التواصل
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 :التواصل مع األوالد املحضونين -3

من  لديه،تفق الطرفان أن يسمح كل منهما للطرف اآلخر بالتواصل مع األوالد خالل فترة إقامتهم ا

 اآلتي:خالل وسائل التواصل والفترات على النحو 

 األوالد

 

 الفترات واألوقات املتاحة الرقمالعنوان/  وسيلة التواصل

    

    

    

    

 

 الثالثالبن  

 الحضانة

 اآلتي:تفق الطرفان على أن تكون الحضانة لألوالد حسب ا

 

 أو  تاريخ امليالد السم 1
ا
الحاضن شرعا

أو بناء على  بالتفاق،

 حكم املحكمة

2    

3    

 

 الرابعالبن  

 النفقات

 لألوالد:النفقات في حالة حضانة األم أو من يقوم مقامها 

تفق الطرفان على أن يقوم: الطرف ............ بدفع النفقة واملصروفات األخرى املتفق عليها في هذه ا

 :تفاقية لحاضن األوالد حسب اآلتيالا
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 اآلتي:وتشمل النفقة 

 :املأكل وامللبس نفقة-1

 قدره ............ تشمل املأكل وامللبس  ...(نفقة شهرية قدرها ) -
ً
 ادرهم إماراتي، لكل ولد مبلغا

ً
عتبارا

 ...................من

 :مسكن الحضانة أجر -2

 .وتهيئته لسكن األوالد والحاضنة، توفير مسكن محدد ومعين من حيث املكان والسعة  -

 بشكل:درهم إماراتي تدفع  ...(أو دفع قيمة إيجار مسكن لهم بإجمالي وقدره ) -

 سنوي  سنوي، سنوي، نصفربع 

 ............................................................................. :مالحظات أخرى 

 :أجرة الحضانة-3

في شأن  2115ل سنة( 28حادي رقم)الت( من القانون ا2( بند)148مع مراعاة أحكام املادة )

 .يلتزم الطرف...... بدفع مبلغ شهري وقدره )......( درهم إماراتي كأجرة حضانة الشخصية،األحوال 

 :مصاريف أخرى يتفق عليها الطرفان غير مشمولة في البنود السابقة -5

 أدناه:يلتزم الطرف ................. بدفع املصاريف على النحو املبين 

 دورية ال فع املبلغ بال رهم الصرف أوجه- البن 

   

   

 

 الخامسالبن  

 مصاريف ورسوم التعليم

 :لتزامات املبينة أدناهلتزام الطرف .......... باالافق الطرفان على ات  -1

نوع املؤسسة  األولد

  التعليمية

 حكومي()خاص/

املتكفل 

بالرسوم 

 ال راسية

وسيلة 

املواصالت 

 للم رسة

املتكفل 

 بالتوصيل
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بدفع مصاريف التعليم بخالف الرسوم الدراسية املبينة في الجدول أعاله يلتزم الطرف ..........  -2

 .بقيمة )......( درهم إماراتي لكل محضون 

يتكفل الطرف ........ بالقيام بإجراءات النقل أو التسجيل في املدارس أو املؤسسات التعليمية  -3

 .وبرسوم النقل والتسجيل

 :مصاريف أخرى تتعلق بالدراسة والتعليم -4

..................................................................................................................................................................... 

 

يتكفل الطرف .......... أو كال الطرفين بالقيام باملتابعة مع املدرسة بشأن التحصيل الدراس ي  -5

 .جتماعات أولياء األمور اوحضور  ألوالد،ل

 :تفاصيل أخرى  -6

..................................................................................................................................................................... 

 

 السادسالبن  

 األخرى لتزامات املالية طرق دفع النفقات وال

 اآلتية:تفاقية بأي من الطرق اللتزاماته املالية الناشئة عن هذه اايقوم الطرف امللتزم بدفع 

 لكتاب صادر من 
ً
حساب بنكي خاص بالحاضنة تلتزم هي بتزويد الطرف األول برقم الحساب وفقا

 .البنك وموافقة املحكمة

 أو

 .صندوق املحكمة

 أو

 .محالت الصرافةحوالة عن طريق 

 السابعالبن  

 الرؤية

تفق الطرفان على أن يقوم الحاضن بتمكين الطرف اآلخر من رؤية األوالد املحضونين على ا -1

 اآلتي:النحو 

..................................................................................................................................................................... 
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 نوع الرؤية التوقيت مكان تبادل األولد األيام األولد

 مبيت(، )اصطحاب
 إلى من

      

      

      

 

 :في أيام العطالت واإلجازات الرسمية الرؤية -2

مكان استالم  األيام

 وتسليم األبناء

 نوع الرؤية التوقيت

 إلى  من 

اإلجازات 

  ال راسية

     األول الفصل الدراس ي 

 الفصل الدراس ي الثاني

 

    

 اإلجازة الصيفية

 

    

     

األعياد 

 ال ينية

 أول -العيدعيد الفطر )صالة 

 يوم( ثالث-يوم ثاني-يوم
    

 أول -العيدعيد األضحى )صالة 

 يوم(ثالث -يوم ثاني-يوم
    

 .عطلة يوم رأس السنة الهجرية

 

    

 .عطلة يوم رأس السنة امليالدية

 

    

 عطلة اليوم الوطني

 

    

 ............... :أخرى عطالت 

 

    

 :مالحظات أخرى 
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 ..............................................................:السماح باستالم وتسليم األوالد -

 ..........:أثناء تنفيذ الرؤية الداخليةفي السماح للطرف اآلخر باصطحاب فرد أو أكثر من عائلته  -

  البن  الثامن

 الرعاية الصحية

تفق الطرفان باملحافظة على الصحة البدنية والعقلية والنفسية لألوالد املحضونين، وأن ا -1

تفقا على أن تكون الرعاية الصحية لألوالد ايبذال الجهد في متابعة شؤونهم الصحية، كما 

 ملا 
ً
 :يأتي وفقا

 :مصاريف أخرى تتعلق بالرعاية الصحية -2

............................................................................... 

بإبالغ الطرف اآلخر عن أي  مؤقت،يلتزم الحاضن أو الطرف الذي يقيم لديه األوالد بشكل  -3

وذلك  الوفاة،كالحوادث أو النقل للمستشفى أو اإلصابة بمرض خطير أو في حالة  لهم،طارئ 

 .)........( ساعة كحد أقص ىخالل 

وبطاقات التطعيم لألوالد،  الصحي،يحتفظ الحاضن بالبطاقات الصحية وببطاقات التأمين  -4

 .......... ويتولى الطرف ......... إجراءات التجديد، كما يتكفل بالرسوم الطرف

 التاسعالبن  

 السفر

في شأن األحوال الشخصية  2115( لسنة 28تحادي رقم )مع عدم اإلخالل بأحكام القانون اال

 اآلتي:يكون تنظيم سفر األوالد املحضونين للخارج على النحو  الصلة،والقوانين ذات 

 قبل السفر بمدة ).................( كحد أدنى باملعلومات اآلتية-1
ً
 :إبالغ الطرف اآلخر خطيا

 .بيان وجهة السفر -

 .سبب السفر -

 .السفر وتاريخ العودةتاريخ  -

 .املصاحبون في السفر -

 وغيرها(. املتحمل لنفقات السفر )كقيمة التذاكر والسكن والتأشيرات واملواصالت واملأكل  -

 .العنوان في البلد املراد السفر إليه -

 .وسائل أو أرقام التواصل في السفر -
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 لدى املحكمة املختصة لال  2 - 
ً
وذلك خالل ، عتراض على سفر األوالد للطرف املتضرر أن يقدم طلبا

د  ذلك موافقة ضمنية  ...()  من تاريخ استالمه اإلشعار الخطي، فإذا لم يعترض خالل ذلك األجل ع 
ً
يوما

 .منه للطرف اآلخر بالسفر مع األوالد املحضونين

 :أخرى  مالحظات-3

.................................................................................................................................................................... 

 

 العاشرالبن  

 تغيير مكان السكن واإلقامة

بإرسال إشعار مكتوب  الدولة،يلتزم الحاضن عند تغييره ملكان سكن األوالد املحضونين داخل  -1

 كحد 
ً
على أن يتضمن اإلشعار ما  أدنى،للطرف اآلخر قبل انتقاله للمسكن الجديد بثالثين يوما

 يأتي:

 .نتقالاال  أسباب-أ

 .عنوان اإلقامة الجديد تحديد-ب

 لدى  -2
ً
عتراض على ما ورد بالفقرة السابقة املحكمة املختصة لال للطرف املتضرر أن يقدم طلبا

د  ذلك 11خالل ) ( أيام من تاريخ استالمه لإلشعار، فإذا لم يعترض خالل ذلك األجل ع 

 .موافقة ضمنية منه للطرف اآلخر

 عشرالبن  الحادي 

 الوثائق الرسمية

في شأن األحوال  2115( لسنة 28حادي رقم )ت( من القانون اال157مع مراعاة أحكام املادة ) -1

حتفاظ بالوثائق واألوراق الرسمية األصلية لألوالد فق الطرفان أن يتم اال ات الشخصية،

 ملا 
ً
 يأتي:وتجديدها وفقا

 ل ى الطرف الثاني ل ى الطرف األول  األولد نوع الوثيقة

    شهادة امليالد

    خالصة القيد

    جواز السفر

    الهويةبطاقة 

    وثائق أخرى 
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يلتزم الطرف املحتفظ بأصل الوثائق واألوراق الرسمية لألوالد بإعطاء صورة طبق األصل  -2

 .وسارية املفعول للطرف اآلخر

 .يتكفل الطرف ......... بإجراءات تجديد الوثائق واألوراق الرسمية الخاصة باألوالد -3

بتسليمها للطرف املتكفل بالتجديد  الرسمية،يلتزم الطرف ......... املحتفظ بأصول األوراق  -4

نتهاء، وفي حالة اإلخالل بالتسليم خالل ( يوم قبل تاريخ اال 31قبل انتهائها بمدة ال تقل عن )

 .ذلك األجل يلتزم املتسبب بتحمل أي رسوم أو غرامات مستحقة

 .د الوثائق واألوراق الرسمية لألوالد في املواعيد املحددة للتجديديلتزم الطرف ......... بتجدي -5

يلتزم الطرف ......... بمتابعة استخراج أي وثائق أو أوراق رسمية أخرى مستحدثة في الدولة  -6

 من تاريخ  لألوالد،
ً
وبتزويد الطرف اآلخر بصور رسمية منها خالل مدة ال تزيد عن ).......( يوما

 .إصدارها

 

 عشرلثاني البن  ا

 الخالفات وحل النزاعات

 لقسم التوجيه من بنود اال ي  ألي طرف عند حدوث أي نزاع بشأن تنفيذ أ
ً
تفاقية، أن يقدم طلبا

صدر  فإذا تعذر ذلك أحيل  بينهما،الذي يقوم باستدعاء الطرفين للتوفيق  االتفاقية،األسري م 

 .النزاع إلى املحكمة املختصة

  البن  الثالث عشر

 تفاقيةالتع يل 

تفاقية، وذلك بطلب يقدم لقسم التوجيه األسري مصدر يجوز للطرفين تعديل أي من بنود اال

 لإلجراءات تفااال
ً
 اآلتية:قية ويقوم بالتعديل وفقا

 .تفاقية القائمةتفاقية التعديل على أن يثبت بها رقم وتاريخ االاتحرير  -1

 .على تعديلها االتفاقإثبات البنود التي تم  -2

 لإلجراءات الواردة بالبند الرابع عشر أدناهاتوثيق  -3
ً
 .تفاقية التعديل وفقا

 عشرالبن  الرابع 

 تفاقيةتوثيق ال

تفاقية لدي أنا................................... نه في يوم..................... حررت هذه االإ

بصفتي.................................... وبحضور كل من: ................................. الطرف 
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 األول:................................. الطرف الثاني:................................... وهما بحالتهما املعتبر 
ً
ة شرعا وقانونا

 .تفاقية فيما بينهما بعد أن تليت عليهما ووقعاطلبا توثيق هذه اال

 

 بيانات األطراف

 الطرف الثاني الطرف األول 

  االسم  االسم

  التوقيع  التوقيع

 

 

 :املحكمة املختصة

وجعله بقوة السند  به،وإلزامهما  الطرفان،قررت املحكمة املختصة إجازة ما اتفق عليه 

 التنفيذي.

 القاض ي املختص

  االسم

  التوقيع
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 الصلح:نمو ج شهادة بتعذر  *

 

 محكمة األسرة بإمارة رأس الخيمة:

 اإلصالح والتوجيه األسري: لجنة

 

 الحالة األسرية رقم:

 التاريخ:

 املنازعة األسرية بين كل من: بحثتشهد لجنة اإلصالح والتوجيه األسري بأنه تم 

، )االسم............األول: .....الطرف 
ً
 والعنوان(  والجنسية، كامال

، )االسم..................الطرف الثاني
ً
 والعنوان( والجنسية، كامال

 وقد تعذر الصلح لألسباب التالية:

 ...........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

  

 .............. أعطيت هذه الشهادة بناء على طلب الطرفوقد 

 مالحظة: هذه الشهادة صالحة ملدة شهرين من تاريخ إصدارها.

 توقيع املوجه األسري  
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 الثانيالفصل 

 فيها نظرها والفصلالالزمة لسرعة  وحتضريها، واملستنداتقيد الدعوى 

 
ا
 ال عوى وتحضيرها: قي - أول

  النفس(:وائر األحوال الشخصية تقي  أمام دال عاوى التي( 

 دعاوى النفقات واألجور ما بين األصول والفروع. -

 الزوجية.نفقة  -

 دعاوى التطليق وما يرتبط بها من حقوق دعاوى فسخ أو بطالن عقد الزواج. -

 دعاوى الطاعة الزوجية. -

 إثبات النشوز. -

 إثبات النسب أو إنكاره. -

 عضل الولي. -

 تعديل اتفاقيات التوجيه األسري. -

 ا من حقوق الصغير.مالحضانة والرؤية وما يتصل به -

 .عند النزاع بين الورثة دعاوى تقسيم التركات -

 الشخصية.أي دعوى أخرى تتعلق بمسائل األحوال  -

 

  دوائر األحوال الشخصية:  أمام) النفس) ى دعاو تحضير 

  

 نوع ال عوي  توافرها البيانات املطلوب املستن ات املطلوبة

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الزواج.*وثيقة 

 األطراف.*هويات 

* ما يفيد وقوع طالق سابق في حالة 

 وجوده.

* تقرير اللجنة الطبية في حالة 

 للعلة.التطليق 

 *بيان سبب الطلب

*بيان ديانة الطرفين في حالة الطالق 

 الدين.الختالف 

  عليه. الزوج ومدى موافقة*بيان بدل الخلع 

*بيان سبب طلب بطالن العقد مع بيان صلة 

 باألطراف.املدعي 

والخلع  التطليق،

وفسخ عق  الزواج 

 وبطالنه
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  الزواج.*وثيقة 

 األطراف.*هويات 

*ما يفيد وقوع طالق سابق في حالة 

 وجوده.

 طلبه.*إشهاد الطالق في حالة 

 بطالنه أو تصحيحه 

 الطلب.*بيان سبب 

 وتاريخه.*بيان ألفاظ الطالق 

 عدمه.*حدوث مراجعة من 

 اإلشهاد.*سبب إبطال 

 الرجعة.*بيان تاريخ 

 *الدليل علي الطلب

إثبات الطالق 

وبطالن  والرجعة،

 وتصحيح إشهاد

 الطالق

 الزواج.*عقد 

 الطرفين.*هويات 

 العقد.*سبب عدم توثيق 

 الزواج.*مكان 

 العقد.* وجود الولي أو وكيله في 

 وتحديدهم.*وجود الشهود 

 عدمه.*وجود الصداق من 

 واأللفاظ املستخدمة.*القائم بإجراء العقد 

 إثبات الزواج 

 الصلح.*شهادة تعذر 

 األطراف.هويات *

 باملدعية.*عالقة الولي 

 *عمر املدعية والخاطب 

 الخاطب.*وظيفة 

 عضل الولي

 الصلح.*شهادة تعذر 

 والصغار.*هويات األطراف 

 عدمه.*بيان قيام الزوجية من 

 سابقة.*وجود أحكام قضائية 

 حضون.بامل*عالقة املدعي 

 املحضون.*عمر 

 الحضانة.*الحالة االجتماعية لطالب 

 الضم.*بيان مصلحة املحضون في 

وطالب  واملحضون، الوالدين،*محل سكن 

  الحضانة.

 اإلسقاط.*بيان سبب طلب 

 والحضانة  الضم  ى دعاو 

 وم  سن وإسقاطها،

 الحضانة

 الصلح.*شهادة تعذر 

  األطراف. ات*هوي

 الزواج.*عقد 

 الطالق.*ما يفيد حدوث 

*عقد زواج قريبات املدعية في حالة 

 املثل.مهر 

تحديد للصداق من  ى*هل يحتوي العقد عل

 عدمه؟

 ومؤخره.* مقدار الصداق مقدمه 

 استحقاقه.*موعد 

 عدمه.*حصول الخلوة أو الدخول من 

الص اق  ى دعاو 

ومؤخر ومهر  )مق م

 املثل(
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 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الزواج.*عقد 

 األبناء.*شهادات ميالد 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

من مركبات  ممتلكاته،*استعالم عن 

 رخص تجاريةو ، وأرا  ي

 بالنفقة.*األحكام السابقة 

 

 املطالبة.*سبب 

 األبناء.*عدد 

 االمتناع.*تاريخ 

*تاريخ صدور الحكم السابق بالنفقة في حالة 

 التعديل.طلب 

والصغار نفقة الزوجية 

 وزيادتها وإنقاصها

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 الطالق.*وثيقة 

  إيقافه.*الحكم املراد 

 الحضانة.*حكم بإسقاط 

 االبنة.*وثيقة زواج 

 الولد.*ما يفيد عمل 

 الولد.*شهادة وفاة 

 السبب.*بيان 

 إسقاطه.*بيان الحكم املراد 

إيقاف نفقة الزوجية 

 والصغار

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

مركبات  ممتلكاتهمعن  *استعالم

  ورخص تجارية. وأرا  ي،

 والقائم بدفع*بيان مكان اإلقامة الحالي 

  إيجاره

 جر مسكن الزوجيةأ

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه.*شهادة راتب املدعي 

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

  وأرا  ي ورخص تجارية

 الطالق.*ما يفيد وقوع 

 والقائم بدفع*بيان مكان اإلقامة الحالي 

 إيجاره 

 باألجر.*تاريخ املطالبة 

 املحضونين.*عدد 

 جر مسكن الحضانةأ



  

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 الطالق.*ما يفيد وقوع 

 الطالق.*بيان تاريخ 

 وأعمارهم.*عدد األبناء 

 وعمره.*بيان الرضيع 

أجرة الحضانة 

 والرضاعة

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 

 األطراف.*بيان العالقة بين 

 املطالبة.*سبب 

 عليه. ى*وجود أشقاء للمدع

   نفقة الوال ين

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 الطالق.*ما يفيد وقوع 

 

 العدة.*مكان اإلقامة أثناء 

 الطالق.*وصف 

 الحمل.*حال املرأة من حيث 

 نفقة الع ة

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 الطالق.*عقد الزواج أو إشهاد 

ن إ*صورة عقد الخادمة الحالية 

  وجدت.

 حالية.توافر خادمة  ى*مد

 وعدد املحضونين.*عمر 

أجرة الخادمة 

 ومصاريف استق امها

 مصروفات التعليم ومراحلهم الدراسية.*عدد الصغار  الصلح.*شهادة بتعذر 
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 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 الدراسية.*إيصاالت سداد الرسوم 

 خاص.*نوع التعليم حكومي أم 

 الصغار.*شخص القائم بتسجيل 

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 وأعمارهم.*عدد األبناء 

باملدرسة *هل توجد وسيلة مواصالت متوفرة 

 مجانية؟لها مقابل أم  وهل يوجد عدمه؟ من

 وسائقتوفير سيارة 

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 السداد.*فواتير 

 وتاريخ امليالد.*اسم املولود 

 الوالدة.* محل 

 عدمه؟من  ي*هل يوجد تأمين صح

مصاريف الولدة 

 والحمل

 والدة.*بالغ 

 الطرفين. ات*هوي

 وجدت.*وثيقة الزواج إن 

 وتاريخ ومكان ميالده.*اسم الصغير 

 النسب.*سبب 

 إثبات النسب

 والولد.األطراف  ات*هوي

 الزواج.*عقد 

 وجد.*إشهاد الطالق إن 

وكيفية  ومكان ميالده،وتاريخ  الصغير،*اسم 

 نسبه. ثبوت

 به.املدعي  وتاريخ علم* سبب نفي النسب 

 نفي النسب

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 عليه. ى*شهادة راتب املدع

*استعالم عن ممتلكاته من مركبات 

 وأرا  ي ورخص تجارية

 الطالق.*ما يفيد وقوع 

 وكيفيته.*بيان سبب الطالق 

 عدمه.*بيان هل تم الدخول من 

 املتعة
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 الصلح.*شهادة بتعذر 

 األطراف. ات*هوي

  .والحضونين*أسماء الزوجة 

 الدولة.*مكان تواجدهم خارج أم داخل 

 بالدولةعليه إقامة سارية  ى*هل توجد للمدع

 عدمه؟من 

 

استخراج إقامة 

 والحضونينللزوجة 

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 األطراف. ات*هوي

 وجد.*حكم الرؤية السابق إن 

 األبناء.* أسماء 

 بهم.*عالقة طالب الرؤية 

 وسبب التعديل.*بيان البند املطلوب تعديله 

 

 وتع يلهاالرؤية 

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 املسكن.*عقد ملكية أو إيجار 

ونوعها مقامة من الزوجة  ى *هل توجد دعاو 

 وجدت؟ إن

 ومواصفاته.*بيان مسكن الطاعة 

 اإليجار.*حال املسكن من حيث امللكية أو 

 زوجها.تاريخ خروج الزوجة عن طاعة 

 

إلزام الزوجة بالطاعة 

 وإثبات نشوزها

 الصلح.*شهادة بتعذر 

 الطرفين. ات*هوي

 املديونية.*ما يفيد وجود 

 ومقدارها.*بيان سبب املطالبة 

 

 

 

ح  أمطالبة مالية من 

 اآلخر  ىالزوجين عل

 املورث.إشهاد وفاة  -

 شهادة تحقيق وفاة وحصر إرث. -

 ما يفيد أعيان التركة ومشتمالتها. -

قرار الوصاية أو الوالية بالنسبة  -

 للورثة القصر. 

بيان أسباب النزاع بين الورثة على تقسيم  -

 التركة.

 أو تعذر ذلك. -
ً
 قابلية املال للقسمة عينا

 التركة.  وجود ثمة مديونيات أو نفقات على -

 

 

 

دعاوى تقسيم التركات 

 حال النزاع بين الورثة.
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  ال عوى:إجراءات تحضير 

  يتعين على إدارة الدعوى التحقق من توافر املستندات الواردة في الجداول السابقة قرين مسمى كل

باملعلومات املتعلقة بدخل  نموذجيتم تعبئة  واألجور،فيما يتعلق بدعاوى النفقات و  دعوى،

غيرها...( أقساط و  نفقات، قروض،) عليه الدورية الثابتة املاليةوااللتزامات  النفقة،املطلوب منه 

ومكان إقامة طالبة النفقة وأوالدها  وجدوا،وطبيعتها، وعدد الزوجات واألوالد من غير املدعية إن 

ويوقع كل من الطرفين  عنه،ق وتاريخ التوقف ومدى استمرار اإلنفا وعملهم،وتاريخ ميالدهم  منه،

 .ما جاء بأقواله في هذا االستبيانعلى صحة 

  براتبه،يكلف املطلوب منه النفقة بتقديم شهادة مفصلة  
ً
في جهة حكومية أو شبه  إذا كان موظفا

 عليه تقديم مانه بال عمل وإذا ما ادعى أ به،أو خاصة وتمت املنازعة في دخله املصرح  حكومية،

،يفيد ذلك 
ً
 كما يكلف طالب النفقة بتقديم املستندات املؤيدة ملا يدعيه من دخل مخالف رسميا

.  به،للدخل املصرح 
ً
 إذا لم يكن امللزم بالنفقة موظفا

  
ً
 وتصريحاته، ومطابقتهاعن صحة املستندات املقدمة منه  يكون كل من املدعي واملدعى عليه مسؤوال

 .باملسئولية الجنائيةعدم اإلخالل مع  الحال،لواقع 

  حال وجود نص قانوني صريح ملزم  الدعوة،تتم مخاطبة النيابة العامة إليداع مذكرة بالرأي في

 بذلك.

 وذلك بقرار من  الشأن،جنة الفنية لشؤون الحضانة بإعداد تقريرها الالزم في هذا ليتم تكليف ال

 األحوال.القا  ي املشرف أو املحكمة بحسب 

  والتحقق من توافر جميع البيانات  سبق،على القا  ي املشرف على إدارة الدعوى متابعة كل ما

وتكليف الخصوم  فيها،واملستندات التي تساعد على سرعة تحضير الدعوى ونظرها والفصل 

وما بعدها من الالئحة  (17د )مال سلطاته املقررة بموجب املواواستع منها،بإحضار الناقص 

 على من يتسبب في  املعدلة،التنظيمية لقانون االجراءات املدنية 
ً
في توقيع الجزاءات املقررة قانونا

 عرقلة تحضير الدعوى والفصل فيها.

  جراءات اإلثبات إو  التمهيدية،اتخاذ كافة االجراءات  الدعوى،على القا  ي املشرف على إدارة

وكذا بذل مساعي الصلح ومحاولة التوفيق بين األطراف  السابقة، املنصوص عليها في املواد

 كل ذلك من أجل سرعة تحضير الدعوى وإنهاء النزاع.  املتنازعة،
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  املال:مواد الولية على 

  

املواد املنظمة في قانون 

 األحوال الشخصية
 م الطلب

  .1 اإلذن للولي بأن يستمر في تجارة آلت للقاصر 205و 194

 213و 189و 188

 القاصر،إثبات قيام األب أو الجد بتعيين وص ي مختار على 

أو قيام املتبرع باملال للقاصر بتعيين  واليته،أو تخليه عن 

 التبرع.املال محل  ىوص ي عل

2.  

  .3 ملصلحته.اإلذن بطلب قرض شخص ي للقاصر أو  192

  .4 رفضها.قبول التبرعات املقيدة بشرط أو  189

191 
التصرف في أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو املقايضة أو 

 التصرفات. أو أي نوع آخر من أنواع الرهن،الشراكة أو 

5.  

  .6 القاصر.طلب إذن لتمويل بناء في أرض  192

  .7 القاصر.تأجير عقار  193

  .8 بااللتزامات.طلب إذن قبول الهبة أو الوصية املحملة  195

197 
إال إذا  نفقته،اإلنفاق من مال القاصر على من تجب عليه 

 النفاذ.كانت النفقة مقضيا بها بحكم واجب 

9.  

  .11 للقاصر.اإلذن بإدارة حساب بنكي  207

  .11 لحسابه.استثمار أموال القاصر  205/1

207 
البالغ من مهر ونحوه حسب ما يصرف في تزويج القاصر 

 األنظمة املرعية إذا كان له مال.

12.  

157 
 ومنها: مستندات،طلب استخراج أو استالم أو تجديد 

 (السفر جواز -الهوية  بطاقة-الصحي )الضمان

13.  

مع لة باملرسوم  30املادة 

 2019لسنة  8بقانون رقم 

،اإلذن بزواج من بلغ 
ً
عمره  وأكمل الثامنة عشرة من شرعا

 تزويجه.وامتنع وليه عن 

14.  

  .15 م.وتعيين قي   طلب توقيع الحجر  177حتى  174املواد من 
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 الفصل الثالث  

 الرتكات والتوثيقات
: التركات:

ا
 أول

 بموجب طلب يق م: التركات الوثائق التي تص ر من قسمأهم 

 الوثيقة الصادرة م

 ثبات وفاة وحصر الورثة. إوثيقة  1

 وحصر ورثة.وثيقة تعديل إثبات وفاة  2

  لآلخرين.وثيقة إثبات تنازل عن حصة في التركة من أحد الورثة  3

 الشرعية.وثيقة توزيع التركة على الورثة حسب الحصص  4

 

: التوثيقات
ا
 :والشهادات ثانيا

 والشهادات:أهم الطلبات التي تقدم لقسم التوثيقات 

 الطلب م

 رشد.إثبات  1

 عليه.م على املحجور إثبات تصرف القي   2

 النسب.إشهاد إعالة وكفالة مجهول  3

 الزواج.إشهاد استمرار  4

  اإلسالم.إشهاد اعتناق  5

 صحيح.إشهاد ثبوت النسب من زواج  6

 لصغير.حضانة اإشهاد  7
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 للوالدين.إشهاد إعالة  8

 زواج.إشهاد عدم  9

 اسم.إشهاد تغيير  11

 نفقة.إشهاد تحمل  11

 الزوجة.إشهاد إثبات رجعة  12

 قرابة.إشهاد صلة  13

 زواج.إشهاد عدم إتمام  14

 واألبوة.إشهاد البنوة  15

 زواج.إشهاد إتمام  16

 الرجعة.إشهاد استمرار طالق وعدم  17

 مخالعة.إشهاد طالق وإشهاد   18

 بالزواج.إقرار  19

 وصية.إثبات  21

 الوصية.إثبات رجوع في  21

 عمل.إشهاد عدم  22

 ترمل.إشهاد  23

 سكن.إشهاد  24

 وقف.إشهاد  25

 للقاصر.إشهاد إذن تجارة  26
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o ىكما يراع السابقة،ردة بالجداول تعديل النماذج املستخدمة باستخدام املسميات الوا ىويراع 

 فيهم.ومدى توافر شروط الشهادة  الشهود،وهوية  وصفته،التحقق من هوية مقدم الطلب 
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 الرابعالفصل 

 النفقات واألجور 

 
ا
 واألجور: ومشتمالتها،النفقة  أنواع- أول

 نفقة الزوجية: -1

  وتسليم نفسها له على نحو يتحقق  الصحيح،تستحق الزوجة نفقة على زوجها من تاريخ العقد

 .منه مقصود النكاح

  وبما ال يزيد عن ثالث  زوجته،يحكم بنفقة الزوجية من تاريخ امتناع الزوج عن اإلنفاق على

 الدعوى.سنوات سابقة على رفع 

  من قانون األحوال الشخصية املعدلة  (71الواردة بنص املادة ) في الحاالتتسقط نفقة الزوجية

 . 2121لسنة  5باملرسوم بقانون اتحادي رقم 

  مثلها.تجب أجرة الخادم على الزوج املوسر لزوجة يخدم 

 

 نفقة الع ة: -2

  السكن.أو من طالق بائن وهي حامل نفقة عدة شاملة  رجعي،تستحق املعتدة من طالق 

 تستحق املعتدة من طالق بائن وهي غير حامل سكنى العدة فقط. 

 ال تستحق نفقة سكنى العدة إذا قض ي بأجر مسكن حضانة عن ذات الفترة. 

  وإذا تركت مسكن الزوجية  الزوجية،وتستحق سكنى العدة في مسكن  الوفاة،ال نفقة ملعتدة من

 العدة.ليس لها أن تطالب بسكنى  منه،وخرجت 

 

 املتعة: -3

  وبغير  املنفردة،متعة إذا طلقها زوجها بإرادته نفقة تستحق الزوجة املدخول بها في زواج صحيح

 منها.طلب 

 والنفقة املستحقة  الزوجية،يراعى عند تقدير املتعة مدة و  ،سنةقدر املتعة بما ال يجاوز نفقة ت

 ضرر.ألمثال الزوجة وما أصابها من 

  التعسفي.ال يجوز الجمع بين املتعة والتعويض عن الطالق 
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 الرضاعة: أجر -4

 إرضاعه.وتجب على األب إذا تعذر على األم  الصغير،نفقة الرضاعة من مشتمالت نفقة  دتع

 األولد: نفقة- 5

إلى الحد الذي يتكسب فيه  ويصل الفتى األنثى،نفقة الولد الذي ال مال له على أبيه شرعا حتى تتزوج 

وقيمة استهالك  وتنقل،من مأكل وملبس ومسكن وتطبيب  ومشتمالتها،عناصر النفقة ، وتشمل أمثاله

 العرف.مما ال تستقيم الحياة إال به وما جرى عليه  وغيرها،املياه والكهرباء واالنترنت 

 ال راسية: الرسوم-6 

وهي حق مقرر لألبناء على والدهم  النفقة،مصاريف التعليم ليست من عموم و الرسوم الدراسية 

 بنفقتهم.باعتباره ولي النفس وامللزم 

 مسكن الحضانة: أجر -7

إذا كانت ال تملك مسكنا  وحاضنته،بنفقة املحضون أجرة مسكن مناسب يأويه  امللزميفرض على 

 لسكناها.تقيم فيه أو مخصصا 

 الحاضنة:  أجر -8

غير األم أجر  تستحق الحاضنةكما  عدتها،تستحق األم الحاضنة أجر حضانة إذا طلقت وانقضت 

 األحوال.حضانة في كل 

 الخادم: أجر -9

أو خدمة  الزوجية،حال قيام  يقصد به مبلغ من املال تقدره املحكمة كبدل لخدمة الزوجة واألوالد 

مع مراعاة العرف  وذلك حسب يسار املنفق عراها،حال انفصام  املحضون الذي يحتاج إلى الخدمة

 الجاري.

 الوال ين:  نفقة-10

 .الكسب  بنهما املوسر أو القادر على اتستحق نفقة للوالدين اللذين ال مال لهما على 

 األقارب: نفقة-11

  امليراث.كل منهم في  هم من أقاربهم املوسرين بحسب حصةالقربى نفقة على من يرث و يستحق ذو 
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 من ل منفق له: نفقة-12

  له،تتكفل الدولة بنفقة من ال منفق 
ً
ولم  مال،بنفقة اللقيط مجهول األبوين وليس له  وتتكفل أيضا

 .يتبرع أحد باإلنفاق عليه

 التعليم: ومصاريفواألجور ضوابط تق ير النفقات - ثانيا  

 اآلتية:جور الضوابط واالعتبارات في تقدير النفقات واأل  ىيراع

 

  بالنفقة:دخل امللزم * 

ريررررع أو إيجررررار  نشررراط،أربرررراح  راترررب،"  عملرررره:يقصرررد بالرررردخل العائرررد الررررذي يحصرررل عليرررره الشررررخص مرررن  -

أو اتفررراق الطررررفين علرررى دخرررل  املقدمرررة،وتعتمرررد املحكمرررة فررري تقررردير الررردخل علرررى املسرررتندات  ،“ممتلكرررات 

ا عنرررررد أو االسرررررتعالم عنررررره بمعرفتهررررر دخلررررره،ولهرررررا تكليرررررف امللرررررزم بتقرررررديم مرررررا يفيرررررد  بالنفقرررررة،معرررررين للملرررررزم 

وعنررد خلررو الرردعوى مررن دليررل علررى الرردخل يقرردر القا رر ي النفقررة بمررا يكفرري حاجررات املسررتحق  الضرررورة،

وعلرررى مرررن يررردعي عكرررس ذلرررك  األدنرررى،وقدرتررره علرررى هرررذا الحرررد  بهرررا،ة امللرررزم مرررلهرررا األساسرررية برررافتراض مالء

 إثباته.

 

 بالنفقة:األعباء العائلية واملالية للملزم  *

أو نفقرات ألهليتره وكرذا  لره،ويقصد بها االلتزامات املالية األخرى التي يتحملها نتيجرة وجرود أسررة أخررى  

 وغيرها ". أقساط-ائتمان-قروض"  البنكية:وكذا االلتزامات  قضائية،ما هو مفروض بموجب أحكام 

 

لهاااا ومااا ى  والجتماعياااة للمساااتحقوالحالاااة املالياااة  الجتماااا ي،مااا ى رساااار امللااازم بالنفقاااة ووضاااعه * 

 إعساره:رساره أو 

o من مأكل  ومشتمالتها،عناصر النفقة  النفقات،عند ممارستها لسلطتها في تقدير  تراعي املحكمة

مما ال تستقيم  وغيرها،وقيمة استهالك املياه والكهرباء واالنترنت  وتطبيب، وتنقل، ومسكن، وملبس،

ومراعاة الظروف االقتصادية واالجتماعية واألسعار وأال تقل  العرف،الحياة إال به وما جرى عليه 

ويراعى االسترشاد بالقيم الواردة في الجداول  لها،النفقة في العموم عن حد الكفاية للمستحق 

 لحديها األدنى واألقص ى.املرفقة للنفقة ا
ً
 لشاملة واألجور وفقا
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o إذا جاء طلب النفقة مطلق 
ً
أما إذا  مشتمالتها،اعتبر الطلب بنفقة بكافة  لها،دون تحديد مشتمالت  ا

 مع القيم 
ً
جاء الطلب بعنصر محدد من النفقة يراعى أن يكون املبلغ املفروض لهذا العنصر متفقا

 سالفة البيان بما يتناسب معه. االسترشادين

 

o حتى ولو قبل املطالبة  للمحكمة،في فرض النفقة أن تفرض من تاريخ االمتناع الذي ثبت  ىيراع

بحد أقص ى ثالث سنوات  التاريخ،طاملا ثبت استحقاق املستحق للنفقة لها منذ هذا  القضائية،

 .وسنة واحدة بالنسبة لنفقة األبناء الزوجية،لنفقة بالنسبة  من تاريخ املطالبة القضائية سابقة

 

o  نفقة الولد الذي ال مال له على أبيه،
ً
حتى تتزوج األنثى ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب  شرعا

يستحق الولد الكبير نفقة على و  ،معتادما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح  ،أمثالهفيه 

 عن الكسب لعاهة أو 
ً
 ،حاجتهولم يكن له مال أو كان له مال ولم يكف  غيرها،أبيه إذا كان عاجزا

ما لم يكن لديها مال يكفي نفقتها أو  زوجها،تستحق األنثى نفقة على أبيها إذا طلقت أو مات عنها و 

 .من تجب عليه نفقتها غيره

 

o  أو  مال،حال وفاة األب أو فقده دون  اإلنفاق،تستحق نفقة األبناء على األم املوسرة القادرة على

ولها الرجوع عليه بما أنفقت إذا أيسر وكان اإلنفاق بإذنه أو طلب  إعساره،عجزه عن اإلنفاق أو 

 حوال الشخصية ".من قانون األ  (81)ادة املذلك أو بإذن القا  ي " 

 

o  لتغير الظروف 
ً
إال في  فرضها،مض ي سنة على  واألحوال بعديجوز زيادة النفقة وإنقاصها وفقا

  تستحق زيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ املطالبة القضائية.و  ،االستثنائيةاألحوال 

 

 أجرة الحضانة:   * 

o  بنص املادة إنه حيث 
ً
 عمال

ً
" ال تستحق  أنه:من قانون األحوال الشخصية  148/3من املقرر قانونا

أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه." ومن  املحضون،الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة ألبي 

ليس لها أجر حضانة عن  املحضون،ثم فإن الزوجة واملعتدة التي تستحق في عدتها نفقة من أبي 

 فترة العدة.
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o  طاملا كان في سن حضانة  للمحضون،يلتزم ولي املحضون بأجر الحاضنة مقابل خدمتها ورعايتها

د هذه السن ملصلحة الشخصية " ما لم تر املحكمة ممن قانون األحوال  156" مادة  النساء

وهنا يكون وضع يد الحاضنة على من تجاوز  األنثى،لى أن يبلغ الذكر أو تتزوج إوذلك  املحضون،

يراعى في تقدير أجرة الحضانة عند و  ،حضانةسن حضانة النساء يد حفظ ال تستحق عنها أجرة 

 رعايتهم.احتياجات و  وسنهم،استحقاقها عدد املحضونين 

o يراعى في تقدير أجرة الحضانة  
ً
وفرض لها أجر خادمة  عدمه،ما إذا كانت الحاضنة تعمل من  أيضا

 للمشهور  ذلك،أو قض ي بإلزام امللزم بنفقة املحضون بتوفيرها واستقدامها حال توافر شروط 
ً
وفقا

 في مذهب اإلمام مالك من عدمه.

 

 أجرة مسكن الحضانة:   * 

o  يجب على من يلزم بنفقة املحضون  أنه:( من قانون األحوال الشخصية (148/2))املقرر بنص املادة

 لسكناها. حاضنة،أجرة مسكن 
ً
 تقيم فيه أو مخصصا

ً
 إال إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا

 

o  إال إذا كانت  بنفقته،يلتزم بها املكلف  للمحضون،أجرة مسكن الحضانة جزء من النفقة الواجبة

 
ً
 تقيم فيه أو مخصصا

ً
وال يعتبر مسكن أهل الحاضنة إن أقامت  لسكناها،الحاضنة تملك مسكنا

 
ً
ا لها أو مخصصا

ً
 مملوك

ً
في منزل أهلها على سبيل  ومحضوهاألن إقامتها  لسكناها فيه مسكنا

 وال يمنع من استحقاقها أجرة م املحض،االستضافة أو التسامح 
ً
 حضانة،سكن الذي ال يكسب حقا

وللمحكمة عند االقتضاء  ذلك،أو تخصيصه لها إثبات  ملسكن،ويقع على من يدعي ملكية الحاضنة 

 االستعالم عن هذا األمر.

 

o  ويسار املنفق  رعايتهم،واحتياجات  وسنهم،يراعى في تقدير أجرة مسكن الحضانة عدد املحضونين

،ومدى صالحيته للحضانة  املسكن،وموقع 
ً
 للعرف  شرعا

ً
وكفايته للم شمل املحضونين وفقا

ويراعى االسترشاد بالقيم الواردة في الجداول  بالنفقة،والوضع االجتماعي لهم وللملزم  الجاري،

 لحديها األدنى  املسكن،املرفقة ألجر 
ً
كما ينبغي أن يشمل أجر مسكن الحضانة قيمة  واألقص ى.وفقا

 مما ال تستقيم الحياة إال به وما جرى عليه العرف. رها،وغياستهالك املياه والكهرباء واالنترنت 

 

o  من فرض أجر 
ً
تخصيص مسكن الزوجية أو أي مسكن آخر  حضانة،مسكن  ةيجوز للمحكمة بدال

وذلك باتفاق الطرفين أو إذا قدرت املحكمة أن مصلحة  الغرض،يوفره امللزم بالنفقة لهذا 
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والتحقق من مدى صالحيته إلقامة املحضونين  الطبيعة،املحضونين تقتض ي ذلك بعد معاينته على 

.
ً
 شرعا

 

o  يلزم  القيد،بناء على خالصة من جانب حكومة اإلمارة  لألسرةفي حال تخصيص أو منح مسكن

 
ً
 .الحاضنة للصغير وامللزم بالنفقة إذا ما استحالت قسمته فيما بين للحضانة،اعتباره مسكنا

 

o  أو  وللحضون،ال تجبر الحاضنة على ترك مسكن الزوجية قبل أن تتقا  ى أجر مسكن الحضانة لها

 مناسبا للحضانة ترتضيه 
ً
تقدر املحكمة أن مصلحة املحضونين  وأ الحاضنة،يوفر األب مسكنا

. ذلك،تقتض ي 
ً
 بعد معاينته على الطبيعة والتحقق من مدى صالحيته إلقامة املحضونين شرعا

 

   ب ل الخادمة:   * 

o أو  الزوجية،عند قيام  ابل توفير خادمة للزوجة واألوالدهو املبلغ الذي تفرضه املحكمة مق

ويجب أن يراعى في تقديرها  بالنفقة،حال حاجتهم لذلك ويسار امللزم  انفصامها،للمحضونين عند 

  الجاري،العرف 
 
 ومدى يسار املنفق. عدمه،خدم في بيت أهلها من وما إذا كانت الزوجة ممن ت

 

o  ومن ثم يجب  الحضانة إنما فقط أجرة  الشخصية،نفقة الخادم لم ترد صراحة في قانون األحوال

 باملادة الثانية من قانون األحوال الشخصية. الذي  مالك،الرجوع إلى املشهور من مذهب اإلمام 
ً
عمال

 يقدر وكا خادم،يقر استحقاق أجرة الخادم إذا كان املحضون يحتاج إلى 
ً
ن امللزم بنفقته موسرا

 عليه.

 

o وأعمارهم، املحضونين،األوالد أو عدد  عند توافر شروط استحقاقه يراعى عند تقدير بدل الخدمة 

 .من عدمه حضانةوما إذا كانت الحاضنة تحصل على أجر 

 مصاريف تعليم األبناء: الرسوم ال راسية و * 

o  ويراعى في تقديرها حال املنفق ومدى يساره  بنفقته،يلزم بها ولي املحضون باعتباره وليه وامللزم

إذا كان قد  والده،بحسب قواعد املؤسسة التعليمية التي قيده بها  للصغير،والوضع االجتماعي 

تقدير نفقات التعليم بحسب رسوم املؤسسة التعليمية  ىيراع القيد،وحال عدم  فيها،قيده سبق له 

 وكذا العرف الجاري. له،أو أقرانه حال عدم وجود أشقاء  أشقاؤهالتي يوجد بها 
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o  ويتمتع باالستفادة بالتعليم املجاني املمنوح ملواطنيها  الدولة،إذا كان ولي املحضون من مواطني

أجابته املحكمة لذلك باعتباره من يملك سلطة اختيار نوع تعليم  التعليم،واختار هذا النوع من 

سيما وأن الدولة بها من املدارس الحكومية املجانية التي يمكن للصغير الحصول على  املحضون،

طاملا لم يثبت  الخاصة،ذات الخدمة التعليمية التي تقدمها املدارس  يوتؤد مقابل،تعليمه فيها دون 

.
ً
  قيامه بقيد الصغير في املدارس الخاصة أو موافقته على ذلك سواء صراحة أو ضمنا

 

o  منذ فترة سابقة على قيام النزاع بين الطرفين  الخاص،إذا ثبت للمحكمة قيد املحضون بالتعليم

عد ذلك قرينة على  بينهما،بما يعني قيده واستقراره التعليمي بهذا النوع من التعليم قبل قيام النزاع 

ليه وامللزم بها ومن ثم يلزم بنفقته باعتباره و  الخاص موافقة ولي املحضون على قيده بالتعليم 

كما أن التزام ولي املحضون بمصاريف  األخير،ولكنها قرينة تقبل إثبات العكس الذي يقع على عاتق 

 يقبل التغيير والتعديل بتغير الظروف واألحوال واليسار. الخاص،التعليم 

 

o  ويصرف لها بدل تعليم لهم يكفي كامل  تعمل،ال تستحق الحاضنة نفقة تعليم لألوالد إذا كانت

مصاريف تعليم األبناء  انل الطرفلها بدل تعليم جزئي تحم   أما إذا كان يصرف الدراسية،الرسوم 

 .حسب نسبته وفق هذا البدل كل

 أجر الرضاعة:* 

o  يبدأ و  ،رجعيأو كانت معتدة من طالق  قائمة،ال تستحق األم أجر رضاعة البنها ما دامت الزوجية

 
ً
 بائنا

ً
 .استحقاق أجرة الرضاعة لألم من تاريخ طالقها طالقا

 نفقة الوال ين:* 

o  وتشمل الخادم إن احتاج  والعالج،النفقة الواجبة لألبوين تشمل املأكل وامللبس واملشرب واملسكن

بل تكفي  الكسب،ال يشترط أن يكون األبوان غير قادرين على و  املنفق،إليه املنفق عليه وقدر عليه 

 .ويلتزم االبن بإكمال النفقة إذا لم يفي مال األبوين فقط،حاجتهما للنفقة 

o  
ً
إذا تعددوا حسب ميراثهم بشرط اليسر، فإذا تعدد األوالد وتفاوتوا  توزع النفقة على األوالد جميعا

 و  ،يسرهمتوزع عليهم نفقة أبويهم حسب  اليسر،في 
ً
من تاريخ املطالبة  تستحق نفقة األبوين اعتبارا

 .القضائية
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 نفقة األقارب:* 

o  امليراث،منهم في  حصة كلبحسب  املوسرين،القربى نفقة على من يرثهم من أقاربهم و يستحق ذو 

 تفرض النفقة على من يليه في 
ً
تعدد املستحقون للنفقة ولم وإذا  اإلرث،فإذا كان الوارث معسرا

ثم  األوالد،ثم نفقة  الزوجة،دم نفقة تق جميعا،اإلنفاق عليهم  يستطع من وجبت عليه النفقة

 .ثم نفقة األقارب األبوين،نفقة 
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 الفصل اخلامس

 بعض ضوابط إيقاع التطليق بأنواعه 
أن تستوثق املحكمة من ثبوت وتحقق الضرر املوجب ، راعى قبل القضاء بالتطليق للضرر ي .1

ملا يترتب   وأن يكون من الجسامة بحيث يستأهل إيقاع الطالق وانفصام عرى الزوجية ، للتطليق 

لتحقيق التوازن بين حق  ، وذلكباعتبارها نواته األولى ، عليه من آثار تمس األسرة ثم املجتمع ككل 

م إذا لم يثبت الضرر أو إذا ل، والحفاظ على األسرة وكيانها ، الزوج املضرور في طلب التطليق 

 يستأهل إيقاع التطليق
ً
 مع غاية املشرع اإلماراتي ،  يصل حدا

ً
والنهج العام للتشريع في ، تماشيا

 2119لسنة  8وال الشخصية بموجب املرسوم بقانون اتحادي رقم حبتعديل قانون األ ، الدولة 

ا  ي التي أعطت الصالحية للق، ( من القانون 121( و)118ومن تلك التعديالت تعديل املادتين )

إذا لم تتمكن الزوجة من إثبات الضرر الجاد ، برفض دعوى التطليق القائمة على أسباب واهية 

 .األسرة واملحافظة عليهالواقع عليها من الزوج ، بغاية صون كيان 

 

لو فسر الشاهد أو ، يراعى في شأن إثبات الضرر املوجب للتطليق جواز قبول الشهادة بالتسامع  .2

لتسامع تختلف عن الشهادة اشتهار الضرر في محيط الزوجين ، وأن الشهادة بافهم من كالمه 

 سمعه من جماعة ال بالسماع
ً
 مشتهرا

ً
 متواترا

ً
، إذ األولى هي أن يكون ما يشهد به الشاهد أمرا

ويقع في قلبه صدقها ، وأما الشهادة بالسماع فهي الشهادة على ، يتصور تواطؤهم على الكذب 

من قبيل  يعدط لقبولها غياب الشاهد األصلي عن مجلس القضاء بعذر، وال الشهادة ، ويشتر 

 عن املشهود له ، إذ يع
ً
الشاهد في هذه الحالة وكأنه  دالشهادات السابقة ما يقول به الشاهد نقال

املشهود له ومن غير الجائز أن يشهد املشهود له لنفسه ، ومن ثم ال تقبل األخيرة في ثبوت الضرر 

 ملا تقدره املحكمة.املوجب لل
ً
 تطليق وفقا

 

أو أمام  الدعوى،أو في إدارة  األسري،يجب بذل مساعي الصلح بين الطرفين سواء أمام التوجيه  .3

 ملحاولة رأب الصدع بينهما وعودتهما إلى حياتهما األسرية  جدية  ةاملحكمة املختصة بطريق
ً
وصوال

 على لم شمل األسرة مرة أخرى. أخرى مرة 
ً
 حفاظا

 

 مقابل بدل تؤ  .4
ً
 يشمل حقوق وأال  بدقة،البدل  الزوجة تحديدديه يراعى عند القضاء بالتطليق خلعا

ً
 ا

،ال تستحقها الزوجة التي طلبت التطليق 
ً
 وتقدير البدل املناسب في ضوء ذلك. خلعا
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تكليف الحكمين  الزوجين،تراعي املحكمة في حكمها الصادر بندب حكمين في التطليق للشقاق بين  .5

 ببذل مساعي الصلح بينهما بشكل صرا
ً
وبذل الجهد لرأب  ذلك،واملثابرة والصبر على  جدي،حة

       وتقريب وجهات النظر بقدر املستطاع. بينهما،الصدع 
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  السادسالفصل 

 النزاع حول احلضانة ورؤية الصغري
 
ا
 الصغير:حضانة استحقاق  شروط- أول

البلوغ والعقل واألمانة والقدرة  فيه شروط تولي حضانة الصغير، وهيتثبت الحضانة ملن تتوافر  .1

يشترط في الحاضنة وحدة و  ،املعديةورعايته وسالمته من األمراض  وصيانته،على تربية املحضون 

 ذلك،إال إذا اقتضت مصلحة املحضون خالف  حضانتها،وإال تسقط  املحضون،الدين مع 

 .يبلغ املحضون خمس سنوات وتستمر الحضانة في هذه الحالة حتى

 على عريضة بإثبات الحضانة  .2
ً
،للقا  ي بناًء على طلب ذوي الشأن أن يصدر أمرا

ً
لحين  مؤقتا

ويختص بإصدار األمر القا  ي الذي ينظر  الحضانة،الفصل في الدعوى املوضوعية بإثبات 

 الوقتيةاألمور وفي حالة عدم وجود دعوى موضوعية يختص قا  ي  املوضوعية،الدعوى 

 .بإصداره

األصل أن األم هي أحق وأولى الناس بحضانة الصغير، وهي محمولة على األمانة والقدرة على  .3

طلب األم و  ،يدعيهوعلى من يدعي خالف ذلك إثبات ما  فيها،وتوافر شروط الحضانة  الحضانة،

زوم طلب الحكم بثبوت حضانتها بتسليمها ولدها ليبقى في حضانتها يتضمن بالضرورة وبطريق الل

 .بما لم يطلبه الخصوم قضاءً د لحالة ال يعوالحكم بثبوت الحضانة في هذه ا له،

من قانون األحوال الشخصية ملستحقي حضانة  146لتزام بالترتيب الوارد بنص املادة االيراعى  .4

 بما ال يتعارض مع مصلحته مقيد، الصغير 
ً
قدمة على أي مصلحة وم، باعتبارها األولى بالرعاية ا

حدة ، يختار القا  ي األصلح من ا، وإذا تعدد من لهم حق حضانة الصغير وكانوا في درجة و لغيره

يجب أن يتضمن منطوق الحكم الصادر ، و  ال يحكمه في ذلك سوى مصلحة الصغير، بينهم 

إذا لم يكن تحت يده ، بإثبات الحضانة اإللزام بتسليم املحضون ملن حكم بإثبات حضانته له 

كأثر من آثار يتضمن التسليم إنما ألن القضاء بإثبات الحضانة ولو كان ذلك بغير طلب منه ، 

 الحكم بإثبات الحضانة .

تاريخ بدء سريان فرض نفقة  بالحضانة،يراعى أن يحدد القا  ي في منطوق حكمه الصادر  .5

طاملا كانت  غيرها،بأن تكون من تاريخ استالم الحاضنة له إذا كان املحضون تحت يد  املحضون،

 باعتباره التاريخ الفعلي الستحقاقها تلك النفقة. منها،النفقة محل مطالبة 
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في مراجعة وإنهاء ما يخص  بهاحق املحكوم له  بالحضانة،ن حكمها على املحكمة أن تضم   .6

فال يكون  الدولة،عدا السفر خارج  واألهلية،الدوائر الحكومية املحضون من إجراءات لدى جميع 

وكذا  االقتضاء،عند  حال تعسفه في استخدام هذا الحقالقا  ي  أو  ولي املحضون  إال بإذن

فيستلم الحاضن صورة مصدقة  هعدا جواز سفر  للمحضون،ق الثبوتية تسليم الحاضن األورا

  منه.

 ولو ترتب على  الحضانة،األحكام الصادرة بالحضانة وتسليم الصغير ملن له حق  .7
ً
يتم تنفيذها جبرا

 ملا يقرره قا  ي التنفيذ املختص. املنازل،ذلك استعمال القوة ودخول 
ً
 وفقا

 
ا
 :الحضانة مسلطات- ثانيا

o  إال إذا قدرت املحكمة أن مصلحة الصغير تقتض ي  أجنبي،تسقط حضانة األم بسبب زواجها من

 في هذا الشأن سنه وظروفه ومدى احتياجه  ذلك،خالف 
ً
بحيث ال يكون هذا الزواج  ألمه،مراعية

 في إسقاط حضانتها 
ً
وأن مصلحته تقتض ي البقاء في  املحضون،إذا تبين أنه ال يضر  له،سببا

 ومنها أن يكون صغير السن يحتاج ألمه.  حضانتها،

o  ما لم تقدر املحكمة غير ذلك. املحضون،تسقط الحضانة أيضا الختالف دين الحاضن عن    

o  يترتب عليه  مقبول،تراخي من له حق حضانة الصغير عن املطالبة بها ملدة ستة أشهر بغير عذر

 سقوط حقه في الحضانة.

o  يعسر معه على ولي املحضون القيام بواجباته 
ً
باعتبار أن  نحوه،ال يجوز للحاضنة أن تستوطن بلدا

 .الحق في الحضانة يجب أال يتعارض مع حق الوالية

o ضانتها ألي سبب غير العجز تسقط الحضانة عن الحاضنة الجديدة إذا أقامت مع من سقطت ح

ما  املحضون،حاضن عن تنفيذ الحكم الصادر برؤية ، كما تسقط الحضانة بتكرار امتناع الالبدني

 .لم تقدر املحكمة أن مصلحة الصغير تخالف ذلك

o  املحضون.عمل الحاضنة ال يسقط حقها في الحضانة إال إذا تعارض مع مصلحة 

 
ا
 الحضانة: انتهاء- ثالثا

o  ذلك،تقدر املحكمة عند تجاوز الصغير سن حضانة النساء نقل حضانته لألب طاملا طلب األخير 

حكمة أن مصلحة امل ما لم تقدر  أبيها،واألنثى تذهب الى  أبيه،لكون الذكر في هذا السن يحتاج إلى 

باعتبار أن أحكام  األنثى،بقائه مع الحاضنة إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الصغير تخالف ذلك ب
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 مع ما يحقق مصلحة 
ً
 وعدما

ً
وما يدفع عنه  واستقراره،ونفعه  املحضون،الحضانة تدور وجودا

 .املضرة

o  
ً
 مرضا

ً
 أو مريضا

ً
،تستمر حضانة النساء إذا كان املحضون معتوها

ً
غير ذلك  تر املحكمةما لم  مقعدا

 ملصلحته.

o  انتهاء حضانة النساء في الدعوى املوضوعية دفع الحاضنة ببقاء الصغير في يدها بعد بلوغه سن

بعد تكليفها بسداد  في حقيقته دعوى فرعية بطلب مد سن الحضانة ديع بضمه،التي يقيمها الولي 

 املقرر.الرسم 

 
ا
 :رؤية الصغير تنظيم- رابعا

o ظروف الصغير مراعاة  " املبيت " يتعين على املحكمة عند تنظيمها ملواعيد الرؤية أو االستضافة

 ومدى قدرته على االعتماد على نفسه ومصلحته الدراسية. للحاضنة،ومدى حاجته  وسنه،

o  مراعاة املسافة بين محل إقامته  ومدتها،يتعين على املحكمة عند تحديدها مليعاد رؤية املحضون

 ومحل إقامة طالب الرؤية.

o  قامة الحاضنة كلما وتكون رؤيته في محل إ سنتين،يمنع اصطحاب املحضون الذي لم يتجاوز عمره

 ملا تقتضيه مصلحته. ذلك،أمكن 
ً
 أو أقرب مكان ملحل إقامته وفقا

o  يتعين على املحكمة عند تحديدها مليعاد الرؤية حال وجود رضيع بين املحضونين ال يجوز

 أن تحدد ميعاد رؤيته بما يتناسب مع ميعاد رؤية املحضونين اآلخرين. اصطحابه،

o  بحسب ما تقتضيه مصلحته  املحضون،للقا  ي االسترشاد بالجداول املرفقة بشأن تنظيم رؤية

  عليه.والحفاظ 
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 السابعالفصل 
 (النفساألوامر على العرائض يف مسائل األحوال الشخصية ) 

 
ا
 :األوامر على عرائضإص ار  ضوابط- أول

o  األحوال الشخصية قا  ي األمور الوقتية واملستعجلة  مواديختص بإصدار األوامر على العرائض في

 أو قا  ي األحوال الشخصية الذي ينظر الدعوى املوضوعية. الشخصية،األحوال  بمسائل املختص

o  األمر شرط االستعجال وعدم املساس بالحق املتنازع عليه. طلبفر في موضوع ايجب أن يتو 

o  مرفقتقيد عريضة األمر 
ً
ب ترجمة املستندات يجو  الرسم،الالزمة شريطة سداد  املستنداتبها  ا

     جنبية إلى اللغة العربية ترجمة قانونية.املحررة بلغة أ

o  مصدقو  ت موثقةإال إذا كان الدولة،ال تقبل املحررات الصادرة خارج 
ً
عليها طبق اإلجراءات  ا

 القانونية.

o فتح ملف أسري في على صاحب الشأن يجب  العريضة،حال تقديم  غياب الدعوى املوضوعية عند

أو رؤية أو تسليم  الوالدين، كلما تعلق بنفقة الزوجة أو األوالد أو قيدها،عند موضوع عريضة األمر 

أو إعادة الخدمات ملسكن  الزوجية،أو تمكين الزوجة من مسكن  األبوين،بناء أو ضمهم ألحد األ 

 أو تسليم أغراض شخصية. الزوجية،

o  أمام قا  ي األمور الوقتية واملستعجلة في مادة األحوال  منها لتظلمعلى العرائض اتقبل األوامر

 أو قا  ي األحوال الشخصية الذي ينظر في الدعوى املوضوعية حسب األحوال.  الشخصية،

o  إلى اإلجراءات الواردة بالالئحة التنظيمية  الشخصية،تخضع األوامر على عرائض في مواد األحوال

وقانون  وتعديالتها،شأن قانون اإلجراءات املدنية  ، في1992لسنة  11دي رقم للقانون االتحا

 .2115لسنة  28األحوال الشخصية رقم 

 
ا
 :األمر على عريضة حالت- ثانيا

o لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. مؤقتة،بصفة  الوالدينو األوالد أو نفقة للزوجة أ 

o  حكم في الدعوى لحين صدور  مؤقتة،بصفة  ...(صطحابا – استزارة – )زيارةرؤية األبناء

 املوضوعية.

o لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. مؤقتة،و األقارب بصفة ضم األبناء ألحد الوالدين أ 
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o  لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. األقارب،و بناء بصفة مؤقتة ألحد الوالدين أتسليم األ 

o  لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. الزوجية،تمكين الزوجة بصفة مؤقتة من مسكن 

o  لحين صدور حكم في  مؤقتة،...( بصفة  اإلنترنت-املاء  – )الكهرباءإعادة الخدمات ملسكن الزوجية

 الدعوى املوضوعية.

o  املدرسية  األدوات- )املالبستسليم األغراض الشخصية الضرورية ألي من الزوجين أو األوالد–

 لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. مؤقتة،.( بصفة الدراسية.. الشهادات

o قيادة رخصة- هوية بطاقة-سفر جواز-ميالد  )شهادةو املطلقة أوراقها الشخصية تسليم الزوجة أ -

 مركبة...( ملكية

o و األبناء.استخراج أو تجديد إقامة للزوجة أ 

o ميالد  )شهاداتو تسليم األوراق الثبوتية الخاصة باألبناء ألي من الزوجين جديد أاستخراج أو ت– 

 جوازات سفر....( – بطاقات هوية

o  أو نقل أجلها،وم الدراسة التي حل أو سداد رس الدراسة،تسجيل األبناء باملدارس ملن بلغوا سن 

 الضرورة.عند األبناء من مؤسسة تعليمية إلى أخرى 

o ر.منع املحضون من السف 

o عند توافر موجبات استحقاقها نفقة العدة. 

o  م،تعيين  ن بالطلب.يويشترط إعالن النيابة والورثة املحتمل قي 

o وعدم املساس  االستعجال،األحوال الشخصية يتوفر فيها شرط مسائل أخرى متعلقة ب حالة أية

 بأصل الحق املتنازع عليه.

o  الفصل في الدعوى املوضوعية أيهما أقرب، وال يجوز تفرض النفقة املؤقتة ملدة ثالثة أشهر أو لحين

 أن تزيد عن تلك املدة إال لضرورة يقدرها القا  ي.

 
ا
 :على العرائض لألوامر نما ج  بعض- ثالثا

 :في النفقات املؤقتة 

 للزوجة:مؤقتة  نفقة-1
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بعنوان  وأرقام( )حروف ......مبلغ.. الطلب( )مقدمةفع للعارضة بأن يد ضده،نأمر بإلزام املعروض  -

 
ً
من تاريخ تقديم الطلب في ....... إلى حين صدور حكم في الدعوى  نفقة زوجية مؤقتة اعتبارا

 املوضوعية.

 

 مؤقتة لألولد: نفقة-2

بعنوان  وأرقام( )حروف  ......مبلغ الطلب( )مقدمةعارضة بأن يدفع لل ضده،نأمر بإلزام املعروض  -

لكل واحد منهم  واألرقام(املبلغ بالحروف  )ذكر  بواقع ...... ولد(اسم كل  )ذكر  ......... لألوالد مؤقتةنفقة 

 
ً
 من تاريخ تقديم الطلب في ....... إلى حين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. اعتبارا

 

 واألولد: للزوجة مؤقتة نفقة-3

بعنوان  وأرقام( )حروف ......مبلغ  الطلب( )مقدمةفع للعارضة بأن يد ضده،نأمر بإلزام املعروض 

لكل واحد  واألرقام(املبلغ بالحروف  )ذكر  بواقع ...... ولد(اسم كل  )ذكر  نفقة مؤقتة لها ولألوالد .........

 
ً
 من تاريخ تقديم الطلب في ....... إلى حين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. منهم اعتبارا

 

 :الوال ين ألح  مؤقتة نفقة-4

( بعنوان نفقة مؤقتة له )حروف وأرقام ......( مبلغبأن يدفع للعارض )ة ضده،نأمر بإلزام املعروض 

 
ً
 إلى حين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. من تاريخ تقديم الطلب في....... )ها( اعتبارا

 

 الوال ين: لكال مؤقتة نفقة-5

بعنوان نفقة  وأرقام( )حروف ......يدفع لكل واحد من العارضين مبلغ  بأن ضده،نأمر بإلزام املعروض 

 
ً
 من تاريخ تقديم الطلب في ....... إلى حين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. مؤقتة له اعتبارا

 

 رؤية األبناء بصفة مؤقتة: 

 ....مؤقتة يوم أو يوميبصفة  لعارض )ة( من رؤية األبناء......مر بإلزام املعروض ضده )ها( بتمكين انأ -

ن يتسلمهم العارض )ة( على أ إلى الساعة...... ....لساعةكل شهر( من ا أسبوعين.من كل أسبوع )كل 

ذات املحل طبق  فيعقب الرؤية  ويسلمهم (،كنى املعروض ضده )هابشخصه )ها( من محل س  

 وذلك إلى حين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. املحددة،املواعيد 
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بتمكين العارض )ة( من رؤية األبناء...... دون االصطحاب بصفة  (،مر بإلزام املعروض ضده )هانأ -

ن على أ إلى الساعة...... ....لساعةمن ا (،كل شهر أسبوعين.من كل أسبوع )كل  ....مؤقتة يوم أو يومي

 .املوضوعيةوذلك إلى حين صدور حكم في الدعوى  (،مكان الرؤية )تحديد تتم الرؤية ب.......

 

 ضم وتسليم األبناء بصفة مؤقتة: 

إلى حين  مؤقتة،بتسليم األبناء........ وضمهم للعارض )ة( بصفة  (،نأمر بإلزام املعروض ضده )ها -

 صدور حكم في الدعوى املوضوعية.

 

 تمكين الزوجة بصفة مؤقتة من مسكن الزوجية: 

إلى مسكن الزوجية والقرار  .(الدخول... – )العودةنأمر بإلزام املعروض ضده بتمكين العارضة من  -

 لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية. مؤقتة،فيه بصفة 

 

 إعادة الخ مات بصفة مؤقتة إلى مسكن الزوجية: 

...( بصفة مؤقتة  اإلنترنت –املاء  – )الكهرباءسكن الزوجية نأمر املعروض ضده بإعادة الخدمات مل

 لحين صدور حكم في الدعوى املوضوعية.

 

 تسليم األغراض الشخصية بصفة مؤقتة: 

األدوات  –أغراضه )ها( الشخصية من مالبس  بتسليم العارض )ة( ها(نأمر بإلزام املعروض ضده )

صدور حكم في لحين  مؤقتة،بصفة  الدراسية... )الخاصة بهما أو باألوالد( ...... الشهادات –املدرسية 

 الدعوى املوضوعية.

 تسليم الزوجة أو املطلقة األوراق الشخصية: 

 جواز-ميالد  )شهادة.......... نأمر بإلزام املعروض ضده بتسليم العارضة أوراقها الشخصية املتمثلة في 

 مركبة...( رخصة- قيادة رخصة- هوية بطاقة-سفر

 

 استخراج وتج ي  اإلقامة: 

 و األبناء.......ارضة أإقامة الع تجديد(و أ )باستخراج ضده املعروض بإلزام نأمر

 

  باألبناء:األوراق الثبوتية الخاصة 
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األوراق الثبوتية الخاصة باألبناء......  تسليم(و أو تجديد أ )باستخراجملعروض ضده نأمر بإلزام ا

 جوازات سفر....( –بطاقات صحية  –بطاقات هوية  –ميالد  )شهادات ........... واملتمثلة في

 

  األبناء:دراسة 

 ............. مدارسب سجيل األبناء.............بإلزام املعروض ضده بت نأمر 

)ذكر  التي حل أجلها وقدرها...... أو األبناء...... بن....املعروض ضده بسداد رسوم دراسة اال نأمر بإلزام 

 املبلغ بالحروف واألرقام(. 

 

 :منع املحضون من السفر 

  )ذكر  ....أو األبناء  ....نأمر بمنع االبن
ً
....... من السفر خارج  رقم ( صاحب الرقم املوحداالسم كامال

 الدولة والتعميم عليه )هم( بكافة منافذ الدولة.

 

  املطلقةنفقة الع ة(  
ا
  طالقا

ا
 :فقط( رجعيا

بلغ نفقة عدة بواقع م بعنوان،وأرقام(  )حروف ....للعارضة مبلغ يؤدينأمر بإلزام املعروض ضده بأن 

  أشهر،عن كل شهر وملدة ثالثة  ....
ً
 ....من تاريخ وقوع الطالق في اعتبارا

 

   متعيين قي:  

(االسم  )ذكر  نأمر بتعيين العارض...
ً
 قي   كامال

ً
 )ذكر االسم  على املدعو...... ما

ً
( لحفظ ماله وإدارته كامال

 ن يتقي هللا فيه.واستثماره وأ
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 الفصل الثامن 
 لكتب وقرارات قاضي التنفيذ الشخصية وإجراءاتها ومناذجتنفيذ األحكام الصادرة يف دعاوى األحوال 

 
ا
  تنفيذ األحكام الصادرة في دعاوى األحوال الشخصية:    إجراءات- أول

o أو القيام بعمل أو االمتناع عنه، بعد ، األحكام واألوامر الصادرة باإللزام بأداء مبلغ نقدي  تنفذ

، بإصدار كتب الحجز  إعالن املنفذ ضده وانقضاء سبعة أيام من تاريخ اإلعالن والتكليف بالوفاء

ألجور معسر ال والضبط واإلحضار، على أنه إذا ثبت أن امللزم بأداء املبلغ املقض ي به من النفقات وا

من الالئحة  94/2شهر أيهما أقرب )املادة لى حين التحاقه بالعمل أو مض ي إيمهل ، دخل له 

، ويتم النظر في كل حالة حتى ال يتنصل امللزم بأداء املبلغ التنظيمية لقانون اإلجراءات املدنية( 

أو إخفاء مصادر دخله، وذلك ملراعاة ، بادعاء عدم وجود مصدر دخل له ، املقض ي به من أدائه 

ع وبين عدم ضيا، تحقيق التوازن بين سرعة استالم الطرف املنفذ له ما يضمن استمرار عيشه 

 .مصدر هذا العيش لدى املنفذ ضده

 

o .يلزم طالب التنفيذ عند القيد بالتصريح بأي سبب مسقط للنفقة عند حصوله 

 

o من الالئحة التنظيمية  (76)ضة مشموال بمضمون املادة في الحالة التي يصدر فيها األمر على عري

واملتعلقة بتنفيذ  ،2118لسنة  (57)لقانون اإلجراءات املدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 

قا  ي التنفيذ عدم إصدار أمر الضبط  عيالحكم بغير إعالن وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه، يرا

وورود الرد أو مض ي مدة معقولة حسب طبيعة  اإللزام،قرار واإلحضار إال بعد مخاطبة الشرطة ب

 .املطلوب تنفيذه
 

o  التاريخ املحدد في  النفقة،يعتمد قا  ي التنفيذ في تحديد املبلغ الذي يلزم املنفذ ضده بسداده عن

يكلف طالب التنفيذ  معين،وفي حالة عدم تحديد تاريخ  سريانه،منطوق الحكم أو أسبابه لبدء 

 لذلكبمراجعة 
ً
 .املحكمة التي أصدرت الحكم بالطرق املنصوص عليها قانونا

 

o من آثار الحكم بإثبات  ديع 
ً
يقبل التنفيذ الجبري حتى ولو  الحضانة،تسليم املحضون للحاضن أثرا

  عليه.خال الحكم من النص 
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o  والتي  الطرفين،تودع جميع السندات التنفيذية الصادرة في مواد األحوال الشخصية املتعلقة بنفس

تضم جميع ملفات وعند التعدد  واحد،قيد بشأن كل منها ملف تنفيذ مستقل بملف تنفيذ متداول 

،تنفيذ إلى امللف األسبق ال
ً
كما تصدر فيها أوامر وقرارات  واحد،ويعد بشأنها تقرير حسابي  قيدا

  قا  ي التنفيذ باعتبارها مجموعة تنفيذية واحدة
ً
 القرارات.للتعدد وتضارب منعا

 
ا
 :وإجراءات التنفيذلقرارات  نما ج- ثانيا

  

 الطلب القرار مالحظات

إخطار املحكوم عليه قبل  ىيراع

للتنفيذ  وإعطائه مهلة األمر،إصدار 

من  94في ضوء ما قررته املادة 

لقانون اإلجراءات  التنظيميةالالئحة 

 .املدنية

املحكوم عليه  ىنأمر بإلقاء القبض عل

 و يذكر سبب إصدار األمر ( )  لعدم

 إلقاء قبض

من  183/3أحكام املادة  ىيراع

لقانون اإلجراءات  التنظيميةالالئحة 

 الحبس.املدنية بالنسبة ملدد 

ويراعى يحبس املحكوم عليه ملدة ...... 

تجديد  )ويذكر تاريخعلينا في  عرضه

 الحبس(

 طلب حبس 

ما تم النص عليه في املادة  ىيراع

 التنظيميةمن الالئحة  183/3

من  ،املدنيةلقانون اإلجراءات 

املحكوم هروب  ىال يخش أضرورة 

إقامة مستقرة له  وأن تتوافر  عليه،

 بالدولة.

سبيل املحكوم عليه ما لم يكن  ىيخل

  آخر.مطلوبا لسبب 

إخالء السبيل 

بع  مرور ستة 

أشهر متصلة 

 من الحبس 

 التنظيميةمن الالئحة  106/9املادة  

 .املدنيةلقانون اإلجراءات 

يخاطب .... الستقطاع مبلغ النفقة 

املقض ي به في حدود ربع راتب املحكوم 

حساب املحكوم لها  وتحويله إلى عليه،

 املرفق.

 استقطاع نفقة

جهة العمل  )من

 البنك( أو

 2من القانون  16أحكام املادة  ىتراع

الخاص بالضمان  2111لسنة 

الخصم في  والتي تحصر  االجتماعي،

تخاطب إدارة الضمان االجتماعي 

الستقطاع مبلغ النفقة املقض ي به من 

وذلك  عليه،املساعدة الخاصة باملحكوم 

استقطاع 

النفقة من 

 الضمان
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 وأن يكون حدود نصف املساعدة 

الخصم لنفقة مخصصة ألحد أفراد 

األسرة الذين يستفيدون من أحكام 

 القانون.ذلك 

 الجتما ي   املساعدة.في حدود نصف 

وذلك فيما  ....يخاطب .... الستقطاع مبلغ   

 وبالنسبة للراتب الشهري،يجاوز الراتب  ال

وتحويله  الربع،فيكون الخصم في حدود 

 حساب املحكوم لها املرفق إلى

استقطاع 

 متجم  النفقة 

جهة العمل  من)

 أو البنك(

االستعالم أوال من البلدية عن  ىيراع

 عليه،العقارات اململوكة للمحكوم 

 ىلتوقيع الحجز عل وذلك تفاديا

عقارات يزيد ثمنها كثيرا عن القيمة 

 بها.املطالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العقار  ىنأمر بتوقيع الحجز التنفيذي عل

في حدود املبلغ  ...... رقمموضوع الوثيقة 

 به.املنفذ 

بتنفيذ قرار  املختصةالبلدية تخاطب 

بالسجل العقاري املعد  والتأشير بهالحجز 

 وساعة الحجز،مع تحديد تاريخ  للعقار،

 الدائنين،رسمي بأسماء  وإرفاق بيان

 العقار، ىاملقيدة عل وأصحاب الحقوق 

وشهادة  عملهم،ومحل  وإثبات موطنهم

بجواز التصرف في العقار بالبيع  البلدية

 عدمه.من 

عقب تنفيذ البند السابق يكلف طالب 

أيام من تاريخ  وخالل سبعة-التنفيذ 

والحائز الحجز للمدين  بإعالن-الحجز 

بعد التأشير عليه بما يفيد  والكفيل العيني

 وكذا إعالن القانون،تسجيله وفق 

املقيدة  وأصحاب الحقوق الدائنين 

باعتبارهم طرفا في  الحجز،بمحضر 

 اإلجراءات.

 ىالحجز عل

 عقار
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املرور  إدارة االستعالم أوال من ىيراع

عن السيارات اململوكة للمحكوم 

لتوقيع الحجز  وذلك تفاديا عليه،

سيارات يزيد ثمنها كثيرا عن  ىعل

 بها.القيمة املطالب 

 

 ىنأمر بتوقيع الحجز التنفيذي عل

واملبينة  عليه،السيارات اململوكة للمحكوم 

حدود املبلغ  وذلك فياملرفق  بالكشف

 به.املنفذ 

 ىالحجز عل

 السيارات

االستعالم أوال من الدائرة  ىيراع

االقتصادية عن الرخص التجارية 

وذلك  عليه،اململوكة للمحكوم 

رخص  ىلتوقيع الحجز عل تفاديا

تجارية يزيد ثمنها كثيرا عن القيمة 

 بها.املطالب 

 

الرخص  ىنأمر بتوقيع الحجز التنفيذي عل

وذلك  عليه،التجارية اململوكة للمحكوم 

 به.حدود املبلغ املنفذ  في

 ىالحجز عل

 الرخص

 التجارية

 188/3ما نصت عليه املادة  ىيراع

من الئحة قانون اإلجراءات املدنية 

من جواز منع املحضون من السفر 

الحاالت املنصوص  ىحدإحال توافر 

من  151 ىإل 149عليها في املواد 

 الشخصية.قانون األحوال 

ويعمم نأمر بمنع املحكوم عليه من السفر 

 الدولة.منافذ  على

 املنع من السفر 

من الئحة  94/1عمال بنص املادة 

بشرط  املدنية،قانون اإلجراءات 

 املحضونين.تحقيق مصلحة 

تنفيذ الرؤية  مكان( )أويعدل موعد 

املنصوص عليه في السند التنفيذي 

 ليصبح ......

 تع يل الرؤية

  

 

 

 

 

 

مسكن  ىباالنتقال إل املعاينةتكلف لجنة 

إذا كان مؤثثا  وبيان ما ملعاينته،الحضانة 

وفي  وصغارها،الحاضنة  وصالحا لسكنى

املرافق  ويحتوي علىمأهولة  منطقة

 ذلك.مفصل في  وإعداد تقرير  الالزمة،

معاينة مسكن 

 الحضانة
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يقسط املبلغ املنفذ به إذا دفع املحكوم   

 ....تاريخ  ىحت ....عليه دفعة مقدمة مبلغ 

أقساط شهرية اعتبارا من  .... والباقي على

 السداد. وحتى تمام....... 

تقسيط املبلغ 

 املنفذ به

تقبل كفالة ...... للمحكوم عليه كفالة   

 وإحضار.سداد 

 الكفالة
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 الفصل التاسع
 ومدة رؤية الصغري واألجورلتقدير النفقات  اسرتشاديهجداول  

 
ا
 الزوجية نفقة- أول

 
ا
 مبلغ النفقة حال وجود أولد مبلغ النفقة ب ون وجود أولد ال خل بال رهم شهريا

 800:  500 1000:  500 5000 أقل من

 1000:  700 1200:  800 10000 :5000من 

 1200:  1000 1500:  1200 20000 :10000من 

 1500:  1200 2000:  1500 30000 :20000من 

 2000:  1500 2500:  2000 40000 :30000من 

 2500:  2000 3000:  2500 50000 :40000من 

 3500:  2500 4000:  3000 60000 :50000من 

 4500:  3500 5000:  4000 60000أكثر من 

 

: نفقة األبناء
ا
 ثانيا

ال خل 

 بال رهم

 ع د األولد

 5أكثر من  4 4 3 2 1

 3000:  2500 2500:  2000 2000:  1500 1500:  1200 1200:  700 1000: 500 5000أقل من 

5000  :10000 700 : 1200 1200  :1500 1500  :2000 2000  :2500 2500  :3000 3000  :3500 

10000  :20000 1000  :1500 1500  :2000 2000  :2500 2500  :3000 3000  :3500 3500  :4000 

20000  :30000 1500  :2000 2000  :3000 3000  :4000 4000  :5000 5000  :6000 6000  :8000 

30000  :40000 2000  :2500 2500  :3000 3000  :4500 5000  :6000 6000  :8000 8000  :10000 

40000  :50000 3000  :4000 4000  :5000 5000  :7000 7000  :9000 9000  :11000 11000  :13000 

50000  :60000 4000  :5000 6000  :7000 7000  :9000 9000  :11000 11000  :13000 13000  :15000 

 16000:  14000 14000:  12000 12000:  10000 10000:  8000 8000:  6000 5000:  4000 60000أكثر من 
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ا
 الكهرباء واملياه  املسكن أجرة- ثالثا

ا
 واإلنترنت:شامال

 شهريا ال خل بال رهم
 ع د األولد )املبلغ باآللف(

 فأكثر 5 4 3 2 1

 25:  22 22:  18 18:  14 14:  12 12:  10 5000أقل من 

5000  :10000 12  :16 16  :20 20  :24 24  :25 25  :30 

10000  :20000 20  :24 24  :28 28  :32 32  :36 36  :40 

20000  :30000 24  :28 28  :32 32  :36 36  :40 40  :45 

30000  :40000 28  :32 32  :36 36  :40 40  :44 44  :50 

40000  :50000 32  :36 36  :40 40  :44 44  :50 50  :55 

50000  :60000 36  :40 40  :44 44  :48 48  :52 52  :60 

 70:  60 60:  55 55:  50 50:  45 45:  40 60000أكثر من 

 
ا
 الخادم: أجرة- رابعا

 
ا
 الراتب الشهري  وتج ي ها تكاليف الستق ام واإلقامة ال خل بال رهم شهريا

 - - 5000 أقل من

5000  :10000 - - 

10000  :20000 - - 

20000  :30000 
يفضل الحكم باإللزام بنفقات الستق ام واإلقامة وتج ي ها 

 من مبلغ 
ا
 معين.في امليعاد ب ل

1000  :1200 

يفضل الحكم باإللزام بنفقات الستق ام واإلقامة وتج ي ها  40000:  30000

 من مبلغ 
ا
 معين.في امليعاد ب ل

1200  :1400 

يفضل الحكم باإللزام بنفقات الستق ام واإلقامة وتج ي ها  50000:  40000

 من مبلغ 
ا
 معين.في امليعاد ب ل

1400  :1500 

يفضل الحكم باإللزام بنفقات الستق ام واإلقامة وتج ي ها  60000:  50000

 من مبلغ 
ا
 معين.في امليعاد ب ل

1500 

واإلقامة وتج ي ها يفضل الحكم باإللزام بنفقات الستق ام  60000أكثر من 

 من مبلغ 
ا
 معين.في امليعاد ب ل

1500 
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ا
 :لألبناءالوال ين  رؤية- خامسا

 وقت ال راسة عمر املحضون 
عي ا الفطر 

 واألضحى

اإلجازات 

 امل رسية
 مكان الرؤية

التواصل 

 التقني

من الولدة 

 حتى سنتين

مرة أو مرتين في 

مدة ال  األسبوع،

تتجاوز ساعتين 

 اصطحاب.دون 

ثاني أيام العيد 

مدة ال تتجاوز 

ساعتين دون 

  اصطحاب.

 

          - 

في محل إقامة 

املحضون إن 

أمكن أو أقرب 

مكان ملحل 

 إقامته.

 

           - 

 

 

 

 

من سنتين حتى 

 خمس سنوات

مرة أو مرتين في 

من  األسبوع،

ساعتين إلى 

خمس ساعات 

 االصطحاب.مع 

ثاني أيام 

من  العيد،

ساعتين إلى 

ساعات  خمس

 مع

 االصطحاب.

مرة أو مرتين 

 األسبوع،في 

من ساعتين 

إلى سبع 

ساعات مع 

 االصطحاب.

أقرب مكان ملحل 

 املحضون،إقامة 

أو استالمه من 

مكان إقامته 

وإعادته إليه في 

  امليعاد.

مرة أو مرتين في 

مدة من  الشهر،

ربع ساعة إلى 

 ساعة.نصف 

 

 

 

أكثر من خمس 

 سنوات

مرة أو مرتين في 

من  األسبوع،

خمس ساعات 

 يإلى ثمان

ساعات مع 

االصطحاب 

 املبيت.وجواز 

ثاني أيام 

من  العيد،

خمس ساعات 

 يإلى ثمان

ساعات مع 

االصطحاب 

 مبيت.دون 

مرة أو مرتين 

 األسبوع،في 

من خمس 

ساعات إلى 

ساعات  يثمان

مع االصطحاب 

 وجواز املبيت

أقرب مكان ملحل 

 املحضون،إقامة 

أو استالمه من 

مكان إقامته 

وإعادته إليه في 

 امليعاد.

مرة أو مرتين في 

مدة من  الشهر،

ربع ساعة إلى 

 ساعة.نصف 
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ا
 لألبناء:الج ين  رؤية- سادسا

عمر 

 املحضون 
 وقت ال راسة

عي ا الفطر 

 واألضحى

اإلجازات 

 امل رسية
 مكان الرؤية

التواصل 

 التقني

من الولدة 

 حتى سنتين

مرة أو مرتين في 

مدة ال  الشهر،

تتجاوز ساعتين 

 اصطحاب.دون 

ثاني أيام العيد 

مدة ال تتجاوز 

ساعتين دون 

 اصطحاب.

 

          - 

في محل إقامة 

املحضون إن 

أو أقرب  أمكن،

 مكان ملحل إقامته

 

           - 

من سنتين 

حتى خمس 

 سنوات

مرة أو مرتين في 

من  الشهر،

ساعتين إلى خمس 

ساعات مع 

 االصطحاب.

ثاني أيام العيد 

من ساعتين إلى 

خمس ساعات مع 

 االصطحاب.

مرة أو مرتين في 

من  الشهر،

ساعتين إلى سبع 

ساعات مع 

 االصطحاب.

أقرب مكان ملحل 

إقامة املحضون أو 

استالمه من مكان 

إقامته وإعادته 

 امليعاد.إليه في 

مرة أو مرتين 

 الشهر،في 

مدة من ربع 

ساعة إلى 

 نصف ساعة 

أكثر من 

خمس 

 سنوات

مرة أو مرتين في 

من خمس  الشهر،

 يساعات إلى ثمان

ساعات مع 

 دون االصطحاب 

 املبيت.

ثاني أيام العيد 

من خمس 

 يساعات إلى ثمان

ساعات مع 

االصطحاب دون 

 .مبيت

مرة أو مرتين في 

من  الشهر،

خمس ساعات إلى 

ساعات مع  يثمان

 دون االصطحاب 

 املبيت.

أقرب مكان ملحل 

إقامة املحضون أو 

استالمه من مكان 

إقامته وإعادته 

 امليعاد.إليه في 

مرة أو مرتين 

 الشهر،في 

مدة من ربع 

ساعة إلى 

 نصف ساعة

 

 رعتم 
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