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كانت المرافعة الشفيية ىي السائدة في ذاؾ الوقت وكاف يجب عمى المحامي مف أجؿ أف يكوف محاميا  في القديـ    
 لمحامي كاتبًا جيدًا أيضَا ..في الوقت الحالي يجب أف يكوف اناجحا, أف يكوف مترافعا ناجحا ابتداًء, لكف 

 
وكتابة المذكرات والموائح شأنيا شأف أي بحث عممي تستمـز كتابتيا شروط البحث العممي ولوازمو واإلعداد الجيد لو, 

طالع عمى ما يمـز ألعدادىا كالبحوث والدراسات المكتوبة في عداد جيدا لممذكرة عف طريؽ االفمتى ما كاف اإل
 عالجتو في المذكرة,  كمما كانت األفكار المكتوبة مترابطة ومتسمسمة وواضحة.الموضوع الذي ستتـ م

 
فالمنيج العممي لكتابة المذكرات ىو طريقة عممية وفنية في نقؿ المعرفة إلى الغير, وذلؾ مف خالؿ المعالجة العممية 

بينيما وتحميؿ المستندات ثـ  والفنية التي تتـ لمموضوع عف طريؽ ربط الوقائع بمفردات الموضوع وتحديد العالقة
 الوصوؿ إلى نتيجة منطقية تؤدي إلييا المقدمات واألسباب.

 
 

  كتابة الموائح والمذكرات :
 أي صياغتيا وجعميا عمى وجو حسف معنى ومبنى , وذلؾ بتحسيف تراكيبيا ومفرداتيا .

 المرافعة الكتابية :
 ة عمى صورة مكاتبات ومذكرات , ويقابميا المرافعة الشفيية..نقصد بالمرافعة الكتابية أف تتـ أعماؿ المحاكم

والمرافعة الكتابية ىي الغالب في بعض الدوؿ العربية أسوة بالمذىب الالتيني وعميدتو فرنسا, وذلؾ خالفا لممذىب  
 األنجموسكسوني والذي يسود فيو مبدأ شفيية المحاكمة.

 
 ؟ : ماذا عن العمل في المممكة العربية السعودية 

 :مف نظاـ المرافعات الشرعية   الستوف و الخامسة المادة
 بيف صورىا تتبادؿ مكتوبة مذكرات في الدفوع أو األقواؿ تقديـ مف يمنع ال ذلؾ أف عمى شفيية, المرافعة تكوف

,  الميؿ الخصـو تعطي أف المحكمة وعمى. الضبط في إلييا اإلشارة مع القضية, ممؼ في أصميا ويحفظ الخصـو
 .ذلؾ الحاؿ اقتضت كمما عمييا والرد المستندات عمى لالطالع لمناسبةا

 : مف نظاـ المرافعات أماـ ديواف المظالـ  العاشرة المادة
ثبات مشافية, والدفوع األقواؿ سماع لمدائرة يجوز أنو عمى, كتابية فييا والمرافعة الدعوى نظر إجراءات تكوف"   ما وا 
 " الجمسة محضر في ذلؾ مف تراه
 



3 

 

 
 

 أنواع الموائح والمذكرات :
 تعدد المذكرات والموائح بحسب حال القضية والمرحمة التي تقدم فيها ,وذلك أن الدعوى تمر بمراحل , هي :

 مرحمة ما قبل رفع الدعوى . -1
 مرحمة رفع الدعوى وافتتاح الخصومة . -2
 مرحمة المرافعة والمدافعة والطمبات العارضة . -3
 ب المرافعة ورفع القضية لمتأمل والحكم .مرحمة قفل با -4
 مرحمة االعتراض عمى الحكم . -5
 مرحمة استئناف الحكم . -6
 مرحمة طمب النقض. -7

 وعميه فيمكن تسمية أنواع المذكرات والموائح وفقًا لآلتي :
 مذكرة رأي . -1
 الئحة الدعوى . -2
 مذكرة جوابية . -3
 مذكرة طمب عارض . -4
 مذكرة طمب اإلدخال والتدخل. -5
 مذكرة ختامية . -6
 الئحة اعتراض عمى الحكم . -7
 مذكرة جوابية استئنافية . -8
 الئحة التماس إعادة نظر . -9

 الئحة طمب نقض . -11

 مرحمة ما قبل الكتابة
 أواًل: مقومات كتابة الموائح والمذكرات :

اتيا محققة مبنية عمى مقومات يجب أف تتحقؽ في كاتبيا, كي تخرج سميمة في عبار  والمذكرات الموائح كتابةإف 
 ألىدافيا..

 وىذه المقومات منيا ما ىو مف الصفات الجبمِّية ومنيا ما ىو مكتسب .. 
 وأىـ تمؾ الصفات والمقومات ما يمي :
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 فف االستماع واإلنصات . -1
 القدرة عمى القراءة الفاحصة والتدقيؽ . -2
 . والمنطؽ العقؿ إعماؿب والقياس واالستنباط التحميؿ عمى القدرة -3
 بتسمسؿ سميـ يتوافؽ مع الوقائع واألسانيد . منطقيا ترتيبا وترتيبيا النتائج استخالص عمى القدرة -4
 الذائقة المغوية والمفظية , وذلؾ بانتقاء األلفاظ المناسبة تكوينا وموضعًا وزمنًا . -5
مؼ آراء التفكير العممي والواقعي , وذلؾ باالعتماد عمى الوقائع والمستندات التي بيف يديو وعدـ االنسياؽ خ -6

 وتكيفيات وأحكاـ  أحد األطراؼ بؿ يستعيف بيا دوف االستسالـ ليا.
 التؤدة والترفؽ والنظرة الشمولية , وعدـ االستعجاؿ في إبداء الرأي و المشورة . -7
 فف اإلقناع الكتابي وعرض الحجج والبراىيف وتفنيد االعتراضات . -8

 
 عددة , منيا :ويمكف تعزيز تمؾ المقومات والميارات بطرؽ مت

المداومة عمى قراءة القرآف الكريـ وأحاديث السنة النبوية والنيؿ مف معينيما العممي والمغوي والبالغي ,  -1
 وأسموب المناظرة الوارد فييما .

كثرة القراءة في األحكاـ والمبادئ القضائية , وقرارات المحاكـ العميا والمجمس األعمى لمقضاء ومحاكـ  -2
 االستئناؼ ..

 طالع الواسع عمى المؤلفات الفقيية والنظامية واألصولية ) أصوؿ الفقو ( ..اال -3
 حضور الجمسات القضائية والمرافعات .. -4
اإلفادة مما يقع بيد المحامي أو المستشار مف مذكرات ولوائح مميزة مف زمالء المينة خاصة مف لو باع   -5

ف كانت تمؾ ال  مذكرات قدمت مف الخصـ !وخبرة عممية وعممية في ىذا المجاؿ , حتى وا 
 القراءة األدبية النثرية والشعرية , وتكويف مخزوف لغوي عالي . -6
 حضور الدورات التدريبة المتخصصة في تنمية تمؾ المقومات . -7
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 ثانيًا: التحضير لمكتابة :

 يتم التحضير لمكتابة بخطوات عممية , أهمها :
, ومستندات وبراىيف أدلة والتدقيؽ فيما يوجد مف وحيادية, بموضوعية الجوانب كافة مف الموضوع وقائع دراسة -1 

وقراءتيا أكثر مف مرة , حيث إنو ثبت بالتجربة أف لكؿ قراءة ثمرتيا الخاصة والتي تفوت عمى مف يكتفي بقراءة واحدة 
. 
عمى المراجع األساسية واالعتماد  ,المختصيف  وآراء ,الوقائع تمؾتحكـ  يالت شرعية والنظامية ال النصوص جمع -2

 والمشيود ليا بالتمكف العممي والقضائي .
البحث عف األحكاـ والمبادئ القضائية التي صدرت في الوقائع المشابية , واالطالع عمى أكبر عدد ممكف منيا   -3
. 
يضاح التصور األولي , , الشأف يذو  مناقشة -4  الشأف مع ذوي يحاوؿ وأف لتوضيح المشكؿ واستكماؿ الناقص وا 

 , وتدويف ذلؾ بمحاضر أو مالحظات تضـ لممؼ القضية . دفوع مف خصمو يثيره قد ما توقع
يكوف قد  تكوف لدى كاتب المذكرة تصور جيد عف القضية , يؤىمو لفرز المادة العممية المتحصمة لديو  ذلؾ بعد -5

 نفسو مييئاً  , الوقائع لتمؾ مناسبا تاريخيا تيباتر  اومستنداتي القضية وقائع ترتيب واستبعاد ما ال يخدـ القضية ,ومف ثـ
 . المذكرة إلييـ تقدـ ممف أو الخصـ مف يصار قد ما عمى لمرد
 

 مرحمة الكتابة :
 ) مقدمة المذكرة(: المذكرة ديباجة - 1

 .  جمسةال وتاريخ ونوعيا وسنتيا الدعوى ورقـ وصفاتيـ الخصـو وأسماء الدائرة ورقـ المحكمة اسـ بيافوتتضمف 
 ترفع -1": مف نظاـ المرافعات الشرعية عمى الشكؿ المطموب لصحيفة الدعوى ,  واألربعوف الحادية المادةوقد نصت 

 . عمييـ المدعى بعدد وصور أصؿ مف المحكمة لدى تودع ػ يمثمو ممف أو منو موقعة ػ بصحيفة المدعي مف الدعوى
 : اآلتية البيانات الدعوى صحيفة تشمؿ أف ويجب

 يمثمو, لَمف   الكامؿ واالسـ عممو, ومكاف إقامتو, ومكاف وظيفتو, أو ومينتو, ىويتو ورقـ لممدعي, الكامؿ االسـ - أ
 . عممو ومكاف إقامتو ومكاف وظيفتو, أو ومينتو ىويتو, ورقـ
 لـ فإف ممو,ع ومكاف إقامتو, ومكاف وظيفتو, أو مينتو عف معمومات مف يتوافر وما عميو, لممدعى الكامؿ االسـ -ب

 . لو كاف إقامة مكاف فآخر معموـ إقامة مكاف لو يكف
 .  الصحيفة تقديـ تاريخ - ج
 .الدعوى أماميا المرفوعة المحكمة - د
 . فييا إقامة مكاف لو يكف لـ إف المحكمة مقر فيو الذي البمد في لممدعي مختار إقامة مكاف -ىػ
 .   هوأسانيد المدعي, يطمبو وما الدعوى, موضوع - و
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 .والمقر االسـ بذكر المادة ىذه مف( ىػ , ب , أ) الفقرات في الحكومية األجيزة إلى بالنسبة ويكتفى
 .أخرى وبيانات وسائؿ مف يمـز ما إضافة االقتضاء عند لمقضاء األعمى ولممجمس

 ".بينيا رابط ال طمبات عدة بيف الدعوى صحيفة في يجمع ال -2
 
   : المنتجة الوقائع عرض - 2

 تطويؿ أو مخؿ اختصار دوف , الدفاعأو  الدعوى في المنتجة الوقائع بذكر الدفاع, مذكرة أو الدعوى صحيفة تبدأ
 . ممؿ

 التيفيي بعكس ذلؾ وىي  المنتجة غيرالمنتجة : ىي الوقائع التي تؤثر في الحكـ ثبوتًا أو نفيًا , وأما الوقائع  والوقائع
 .ذكرىا مف ترجى فائدة فال ,الدفاع في أو الدعوى في ليا أثر ال
يرادىا ذكرىا يجب الدفاع في أو الدعوى في المنتجة الوقائع وجميع   جميع وتقديـ اإلثبات طرؽ بكافة عمييا والتدليؿ وا 

 . ليا الُمثبت عمييا الدليؿ يقدـ لـ طالما – حقيقية كانت ولو – مرسمة أقواؿ مجرد تأتي ال حتى تثبتيا, التي األدلة
كما يجب العناية بالتسمسؿ التاريخي لموقائع بحيث يكوف العرض متسقًا ويعطي المطمع عميو تصورا شاماًل عف الدعوى 

. 
 عف التنويو مع قبؿ, فيما وقائع مف ذكره سبؽ ما إلى اإلحالة فيمكف ختامية, مذكرة أو تكميمية مذكرة كتابة حالة وفي

 . السابقة المذكرات قديـت تاريخ بعد بالدعوى حدثت التي المستجدات
 ثـ الصحيفة, في الواردة الطمبات ذكر ثـ الدعوى, قيد بيانات ذكر يفضؿ دعوى, صحيفة عمى لمرد الدفاع مذكرة وفي
 . الخصـ دفاع إلييا استند التي لألسانيد موجز سرد
 : أو التوصيف لمقضية  التكييف - 3

 . الصحيح الشرعي والنظامي الوصؼ ابإعطائي المنتجة, الوقائع ليذه التكييؼ يتـ ثـ, ومف
األحكاـ الشرعية  تبّيف ذلؾ يعقب حقيقتيا, في عميو ىي ما عمى الوقائع إدراؾ بيا يراد اجتيادية عممية والتكييؼ

 .الوقائع تمؾ تحكـ التي والنظامية 
 مف الواقع ىذا في يجب ما دلتحدي عميو ىو ما عمى الواقع إلى العقمية, وبالطرؽ التعّرؼ,: يعني العموـ عمى فالتكييؼ 

 ., ثـ الحكـ بو قضاء نظامي أو شرعي حكـ
 . بعد فيما الدفاع أوجو كؿ عميو يبنى الذي األساس ألنو األىمية, غاية وفي أولية عممية والتكييؼ
 ىالدعو  تكييؼ سمطة الموضوع لمحكمة أف حيث اإلمكاف, بقدر لممحكمة مقنعاً  التكييؼ يكوف أف عمى التركيز ويجب

 . فييا الواردة والطمبات الدعوى سبب حدود في
 :  الحاكم في القضية  النص ذكر - 4

وأقواؿ العمماء والفقياء  الشرعية والنظامية النصوص إلى ,ذلؾ في واالستناد التكييؼ, ىذا عمى التدليؿوذلؾ ب
  محؿ الكتابة .في القضية  باألحكاـ الشرعية والنظامية المحامي إلماـ يتطمب ما وىو ,والمختصيف
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  واإلشارة إلى المصادر والمراجع إف لـز األمر . العممية, األمانة مع مراعاة
 : بالسوابق والمبادئ القضائية االستشهاد – 5

القضايا المماثمة لمقضية محؿ الكتابة ,  في ,بالمبادئ القضائية وما جرى عميو العمؿ  االستشياد دور يأتي ذلؾ وبعد
 مما يسيؿ الرجوع إلييا . األحكاـ تمؾ بيانات ذكر مع

ويجب توخي الدقة في ذلؾ , والتأكد مف كوف تمؾ األحكاـ لـ يتـ الرجوع أو العدوؿ عنيا أو أنيا مستندة لنص نظامي 
ذاجرى تعديمو بما يخالؼ وجو االستشياد بو ,   الموضوع جوانب مف جانب مف أكثر يتناوؿ حكـ مف أكثر ىناؾ كاف وا 

 . الجوانب جميع مف الدفاع موقؼ صحة لمتدليؿ جميعاً  ذكرىا فيجدر الدفاع ذكرةم تتناولو الذي
 : التطبيق - 6

 عمى الذكر سالفةنصوص الحاكمة ال تمؾ كؿ تطبيؽ يتـ الدفاع, مذكرة أو الدعوى في الطمبات إبداء وقبؿ الختاـ, وفي
 أو دعواه في طمباتو في المصمحة صاحب أحقيةب النيائية النتيجة الستخالص البداية, في سردىا تـ كما الدعوى وقائع
 . دفاعو مذكرة

 
 :الطمبات - 7

 اإلشارة أو ذكره بمجرد فقط يكتفى فال , الموضوع محكمة سمع يقرع جاـز وجو عمى الختامية الطمبات أتبد أف ويراعى
 . المذكرة تمؾ في النيائية الطمبات في عميو النص دوف المذكرة متف في إليو

 الموضوعية, الدفوع قبؿ الشكمية الدفوع إبداء يجب حيث الدفاع, مذكرة في الدفوع ترتيب الطمبات ذكر ندع ويراعى
 باالختصاص المتعمقة الدفوع بيف والترتيب العاـ, بالنظاـ المتعمقة الدفوع قبؿ الموضوع في بالكالـ تسقط التي والدفوع

 الدفوع وكذلؾ بالموضوع, المتعمقة الدفوع ثـ – بالصفة متعمقةال الدفوع ثـ – الدعوى رفع بطرؽ المتعمقة الدفوع أو
 . دواليؾ وىكذا الدعوى, برفض المتعمقة والطمبات الدفوع قبؿ الحؽ بسقوط أو القبوؿ بعدـ المتعمقة

 باقي يذكر ثـ ,"احتياطية بصفة" الثاني الطمب يذكر ثـ ,"أصمية بصفة" األوؿ الطمب يذكر الطمبات, تعدد وعند
 ". الكمي االحتياط سبيؿ عمى( "الذكر سالؼ الترتيب عمى) اتالطمب
 .كانت ما أياً  األخرى," الموكؿ" حقوؽ كافة حفظ مع: بعبارة المذكرة نياية في والتحفظ االحتياط ويتـ
 
نزاٍل  " وال بد أ ن يَلحظ اكتُب املذكرة  أ ن احلمَك انجُت :اختصاٍص وقاعدٍة حصيحٍة وواقعٍة اثبتٍة وا 

امنصوص امقرأ نية  -عىل امواقعة , أ ما الاختصاص فيو خاضع ل حاكم نظامية , وأ ما امقاعدةنلقاعدة 

فيي  راجعة الجهتاد امقضاة وقليٌل ما ُُيطأ  فهيا امقضاة , وأ ما امواقعة فيي   -أ و امنبوية وحنوىا

نزاُل امقاعدة عىل امواقعة فيو معُل امقايض اذلي ق د حيصل فيو حمكومٌة مبا يُقدم من بينات , وأ ما ا 



8 

 

اخلطأ  , والبد أ ن تُركَّز أ س باب الاعرتاض عىل ىذه ال ربع , فا ن مل يُوجد أ يُّ مالحظٍة عىل احلمك 

 تُرىج من الاعرتاض " -يف امغامب -يف واحدٍة مهنا فال فائدة

 مالحظات عامة :
 السابؽ والدفوع الدفاع أوجو عبجمي التمسؾ الدفاع مستيؿ في فيجب ختامية, مذكرة أو تكميمية مذكرة كتابة حالة في  -

 .الختامية أو التكميمية المذكرة تحرير تـ أجمو مف الذي الجديد إضافة ثـ ومف , قبؿ مف إبداؤىا
نما عمييا, الخروج يجوز ال جامدة قوالب ليست القواعد تمؾ كؿ أف بالذكر والجدير  -  والتعديؿ لمتغيير قابمة ىي وا 

 .الحاؿ مقتضى حسب والتبديؿ
 يكوف تكييؼ أو قيود أو أوصاؼ بأية التقيد وعدـ متقد, وذىف ُمتفتح بعقؿ القضية ممؼ قراءة يتـ أف راعىوي -

 يقيد فال منو, القضية ممؼ استالـ عند محاـ زميؿ مف حتى أو قضيتو عف حديثو عند بيا أوحى قد القضية صاحب
 قد يكوف قد لما مخالفاً  كاف ولو حتى األوراؽ, مؾت مف نفسؾ أنت لؾ يتضح ما سوى ودراستيا األوراؽ قراءة عند ذىنؾ
 صاحب محادثة عمى بناء مشورة أي بإعطاء التسرع عدـ يحبذ وكذلؾ. الغير مف شخص أي بو أوحى أو أوصى

 تظير ال لكي المصمحة لصاحب قمتو أف سبؽ بما – نفسياً  – نفسؾ تقيد ال حتى بتمعف, األوراؽ قراءة قبؿ المصمحة
 الواقع في كثيراً  يحدث ىذا ولألسؼ. )لمموضوع فاىماً  يكف لـ مف أو كالمو في رجع مف أو خاطئال بمظير أمامو
 (.العممي

 تبدو ال حتى الدفاع, مذكرة أو الدعوى صحيفة كتابة عند – عامة بصفة – المنطقي والتسمسؿ الفكرة وضوح ويراعى -
 .غامضة أو مرتبكة أو مختمطة – قراءتيا عند – فييا األفكار

 في التقعر وعدـ ,(بأس فال لضرورة كانت إذا أما) المفيدة غير اإلطالة أو االستطراد أو اإلسياب عدـ يراعى كما -
 .المتكمفة والبالغة السجع تعمد أو الكالـ,

نما ,(حكميا استئناؼ عند) المحكمة عمى أو دفاعو, عمى أو الخصـ, عمى التطاوؿ عدـ -  الواقعة عمى التركيز يتـ وا 
 أثر فميا الكتابة في والبذاءة اإلسفاؼ أما. استئنافو عند فيو المطعوف الحكـ عمى أو , وأسانيدىا الدعوى في تجةالمن
 (.  الحكـ خسرانو قبؿ وأخالقياً  نفسياً  القاضي خسر قد يكوف وىنا. )عمييا المطمع نفسية في جداً   سيئ
كتابة وعدم الوقوع في أخطاء نحوية فادحة وفاضحة ال ومن نافلة القول وجوب إتباع قواعد النحو والصرف عند ال -

 تليق بمحام.

 – نفسياً  ولو – ميـ عنصر لممذكرة العاـ فالشكؿ , العاـ الشكؿ حيث مف واإلخراج الكتابة تنسيؽ قواعد مراعاة مع -
 (.المضموف جانب إلى بالطبع وذلؾ. )عمييا المطمع عمى التأثير في
 قراءة إعادة ثـ مميًا, فييا التفكير إعادة خالليا يتـ أياـ, لعدة تركيا يفضؿ بالكامؿ, كرةالمذ كتابة مف الفراغ وبعد -

 تخرج بحيث أخطاء, مف بيا ما ولتصحيح فييا وقع سيو أو خطأ أي لتدارؾ جديد, مف الدفاع ومذكرة القضية ممؼ
 .اإلمكاف بقدر األخطاء مف خالية النيائية المراجعة بعد
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 ,(اإللكتروني الحفظ وسائط عمى) رقمية أو ورقية سواء منيا, بنسخة االحتفاظ يحبذ لممحكمة, كرةمذال تقديـ وقبؿ -
 عمييا يستجد ما وإلضافة والكتابة البحث لتيسير المستقبؿ, في المشابية الموضوعات في بيا واالستعانة إلييا لمرجوع
 .دورية بصفة

 
 أخطاء شائعة :

 تابة الموائح والمذكرات :من األخطاء الشائعة في ك
اختالؿ التناسؽ المفظي والمغوي بيف أجزاء المذكرة , خاصة إذا كاف قد شارؾ في كتابتيا عدد مف المستشاريف   -1

 , أو كتبت في أوقات متباعدة .
 البعد عف الوقائع المنتجة واإلجابة بإجابات غير مالقية لمدعوى وال لألسئمة الموجية مف قبؿ المحكمة . -2
اىؿ في كتابة المذكرات األولى , مما يعرض كاتبيا الحقًا لصعوبة تصحيح مذكراتو وقد يعرضو لمتناقض التس -3

 في موقفو .
 التطويؿ واإلسياب مف غير ما حاجة . -4
 عدـ وضوح الطمبات , وتحديدىا بدقة . -5
 عدـ العناية بعالمات الترقيـ , مما يؤدي لتداخؿ الكالـ وصعوبة فيمو . -6
 عرض المستندات وأوجو االستشياد بيا .القصور في طريقة  -7

 

 

 
 
 
  
 

 
 


