
 السندات التنفيذية أنواعها وشروطها
 
 
بما أن قاضيييل التنفيذ ي تس بسيييتطة التنفيذ الإبره ا ن تذا التنفيذ مشيييروط بوإود    

مسوغ شرعل ونظامل يإعل من قاضل التنفيذ م تصا ال ذلك اإلإبار وذلك ما يسمى بمستند 
المحاكب واللرارات التنفيذ، والذه كان محصييييييورا ال النظب السييييييابلة باةحكاب الصييييييادر  من 

الصييادر  من التإان اللضيياوية وشييبا اللضيياوية، ام أن نظاب التنفيذ توسييد ال اعتماد السييندات 
التنفيذية لتشيييمل اضيييااة الى اةحكاب واللرارات أنواعا أ رل من السيييندات كاةوراة التإارية 

الذه سيإعل من  ومحاضر الصتح والعلود والمحررات الموثلة بل وحتى اةوراة العادية اةمر
أطراف املتزاب معها ال غنية عن التإوء لتتلاضيييل، اح يحتال لتترااد اللضييياول ام ال حدود 
أضييييييي بكثير من الوضيييييد قبل صيييييدور نظاب التنفيذ، ويبلى الواإت قياب دواور التنفيذ بفحس 

لتنفيذه االسييندات التنفيذية ال اسييتكمال تتك السييندات لتشييروط الحزمة مكتسييابها صييفة السييند 
 الإاوز تنفيذه حال التلدب با لتإهات التنفيذية.

 
 تعريف السند التنفيذه:   
 
السييند التنفيذه تو: كل وثيلة مكتوبة تشييتمل عتى حي ثابت عتى شيي س ب قراره أو    

 حكب قضاول عتيا وما إرل مإراه.
حكما أو وقيل تو: السييييند الذه يإوز التنفيذ بملتضيييياه ، والذه م يشييييترط أن يكون    

قرارا صادرا من المحكمة أو التإنة اللضاوية الم تصة وانما قد يكون صتحا صادقتا المحكمة 
أو قرار تحكيب أو علدا موثلا والا لنظاب التوثيي ، أو ورقة تإارية ،  أو محررا عاديا تمت 

 .[( 1مصادقة المنفذ ضده عتيا إزويا أو كتيا والا لتماد  التاسعة من تذا النظاب" )]
وانما وصف السند تنا بـييييييـيييييي)التنفيذه(: لي رل ما كان غير قابل لتتنفيذ، كسند بحي    

 مكتوت ينكره المدين، أو ورقة يدعل تزويرتا.
 ثانيا: أقساب السندات التنفيذية:   
 الحلوة التل تشتمل عتيها السندات تنلسب من إهة ثبوتها الى قسمين:   
بعدب وإوبا أصييح، اهذا يحتال الى قضيياء إلثباتا  نوع يحصييل با اإلنكار أو امدعاء -1

 واصل النزاع ايا، اح يمكن التنفيذ ام بعد ثبوت استحلاقا.
نوع يلر با من عتيا الحي، اهذا م يحتال الى قضييييييياء وتحاكب، بل يإت عتى الملر  -2

 الوااء بالتزاما لصاحت الحي.
 ين:وتبعا لذلك ا ن السندات التنفيذية تنلسب الى قسم   
"اللسيييييب اةول: سيييييندات التنفيذ اللضييييياوية: وتل السيييييندات التل تصيييييدرتا الإهات    

اللضيييياوية، أو يشييييترط لتنفيذتا مصييييادقة الإهات اللضيييياوية الم تصيييية، وذلك كاةحكاب التل 
تصدرتا المحاكب، أو محاضر الصتح التل تصادة عتيها المحاكب الم تصة، أو أحكاب المحكمين 

 التحكيب، أو اةحكاب اةإنبية. الصادر  والا لنظاب
اللسيييييييب الثانل: سيييييييندات التنفيذ اليير قضييييييياوية: وتل التل املتزامات التل يوإبها    

الشيي س عتى نفسييا، واي مسييتندات يعطيها النظاب قو  السييند التنفيذه بذاتها، دون اشييتراط 
ة التإارية، والعلود مصادقة الإهات اللضاوية عتيها، والا لألنظمة ذات العحقة، وذلك كاةورا

 [( .2الموثلة، أو المحررات العادية التل يصادة عتيها أطراف املتزاب" )]
( ونصها: "السند واإت التنفيذ تو: 9/3وتذان اللسمان وردا ال الحوحة التنفيذية )   

 ما تضمن الزاما أو التزاما"، ااإللزاب تو ما صدر من الإهات اللضاوية أو شبا اللضاوية، مما
ينتج عنا الزاب الشييي س ب مر معين، واملتزاب تو ما أنشييي ه الشييي س من تتلاء نفسيييا وألزب 

 نفسا با.  



 
 الشروط العامة لتسند التنفيذه الذه يإوز تنفيذ ملتضاه:   
 
للد حدد نظاب التنفيذ شيييروطا عامة يإت أن تتحلي ال السيييند ليصيييح اعتباره سيييندا    

روطا  اصييييية ببعع أنوع السيييييندات نذكرتا عند الحدي  عن تنفيذيا قابح لتتنفيذ، ثب حدد شييييي
 أنواع السندات، أما الشروط العامة اهل سبعة شروط كالتالل:

الشييييرط اةول: عدب م الفة السييييند التنفيذه ةحكاب الشييييريعة اإلسييييحمية أو النظاب العاب 
 لتدولة:
 
لدينية ملدمة عتى حي  ان أحكاب الشييريعة اإلسييحمية واإبة المراعا  ةن الضييرور  ا   

غيرتا من الضييرورات، ولكون اةحكاب والسييندات مهما صييدرت ا نها م تحل حراما، وم تحرب 
ححم، ا نا م يإوز تلديب طاعة الم توة سييواء كان اردا أب إهة قضيياوية وغيرتا عتى طاعة 

 ال الي سبحانا.
لتدولة وتل تحكيب  وكذلك يإت أن م تكون السيييييييندات التنفيذية قد  الفت النظاب العاب

الشييريعة اإلسييحمية وأحكاب السييياسيية الشييرعية التل سيينها ولل اةمر لمصييتحة العموب، مما م 
 ت الف أحكاب الشريعة اإلسحمية.

وبذلك إاءت اةنظمة السيييعودية وعتى رأسيييها النظاب اةسييياسيييل لتحكب، الد نصيييت ال 
دولة اسحمية، ذات سياد  تامة، دينها  الماد  اةولى منا عتى أن: "الممتكة العربية السعودية،

اإلسيييحب، ودسيييتورتا كتات ى تعالى وسييينة رسيييولا صيييتى ى عتيا وسيييتب، وليتها تل التية 
 العربية، وعاصمتها مدينة الرياع".

اعتى قاضل التنفيذ اممتناع عن تنفيذ السندات التنفيذية الم الفة لتشريعة اإلسحمية أو 
وعتيا أن يبين وإا الم الفة ومسييتندتا، وأم تكون الم الفة ال المسيياول النظاب العاب لتدولة، 

التل يسوغ ايها ال حف، اذ ان اللاعد  الفلهية تلضل ب ن: حكب الحاكب يراد ال حف، شريطة 
أن يكون الحكب قد صيييييدر باإتهاد اللاضيييييل، اذا كان أتح لحإتهاد، وال موضيييييد يسيييييوغ ايا 

 امإتهاد.
 الشرط الثانل: أن يكون السند التنفيذه لحي محدد الملدار:   
 
اح يكون لحي قابل لتزياد  والنلصان، كالحكب بامستحلاة ال تركة، أو ريد وقف، أو    

إبر ضرر، دون تحديد للدر ذلك الحي، اةمر الذه من ش نا أن يؤذن بحصول نزاع إديد عند 
 التنفيذ.

 لحي الذه تضمنا السند التنفيذه حال اةداء:الشرط الثال : أن يكون ا   
 
اح يإوز التنفيذ لسييند تنفيذه يتضييمن حلا مؤإح الى أإل لب يحل بعد، أو معتلا عتى    

شييرط لب يلد بعد، أو مشييروطا بعدب وإود ماند وقد وإد، االحكب مبد أن يكون باتا، وم يإوز 
 ذ.التنفيذ ام اذا كان الحي مزما وحام وقت التنفي

 الشرط الرابد: أن يكون الحي ثابتا ومستلرا:   
 
اما كان محل نزاع ايرإد ايا الى قضيياء الموضييوع ليفصييل ال النزاع ثب يصييار الى    

التنفيذ، وما كان الحي ايا غير مستلر م يصح إعتا أساسا لتتنفيذ، مثل مطالبة الزوإة بكامل 
 تحي ام نصفا.المهر قبل د ول زوإها بها؛ اذ قد يطتلها اح تس

 الشرط ال امس: أن يكون السند التنفيذه غير قابل لتطعن وامعتراع بالطرة العادية:
 



ند تنفيذه ماداب الطعن ايا ممكنا، ما لب يكن الحكب من     نا م يإوز تنفيذ أه سييييييي ا 
ند يا ال السييييييي ها، أو نُسَّ عت لة ب يذا معإح واي النظب المتعت يذتا تنف  اةحكاب التل يإوز تنف

 التنفيذه والا لتنظاب.
والمراد بالطعن تو الطعن بالطرة العادية، وتل امعتراع عتى الحكب  أثناء النظر    

ايا أماب ناظر الدعول وكذلك امعتراع عتيا أماب محكمة امسيييييتوناف الم تصييييية  حل المدد 
 المحدد  بالنظب ذات العحقة.

ن ند، ايإوز تنفيذ السند التنفيذه ولو كاأما طرة الطعن غير العادية، اح تمند تنفيذ الس
يإوز الطعن با بالطرة غير العادية، كطريي التماس اعاد  النظر لدل محكمة امسيييييتوناف، أو 

 طتت النلع لدل المحكمة العتيا.
 الشرط السادس: أن يكون السند التنفيذه متضمنا الزاماً بحي أو التزاماً بحي:   
 
يا م سييتبيا، ويكون السييند سييتبيا اذا لب يتضييمن اثبات حي بمعنى أن يكون سييندا ايإاب   

يتزب با أحد طرال السيييند التنفيذه، كالسيييندات التل يحكب ايها مثح بصيييرف النظر عن دعول 
المدعل، أو الحكب ببراء  ذمة المدعى عتيا، أو الحكب بفسخ علد، مما م تتطتت الزاب المحكوب 

 ثابت،والذه يطتي عتيا قضاء الترك.عتيا باللياب بعمل معين، أو أداء حي 
 الشرط السابد: أن يكون صدور السند التنفيذه بعد سريان نظاب التنفيذ:   
 
تـيييييييي، وتو التاريخ الذه بدأ ايا العمل 18/4/1434أه أن يكون صييادرا بعد تاريخ:    

دات السين بنظاب التنفيذ، ود ل النظاب حيز التطبيي، وعتى تذا اح تسيره أحكاب تذا النظاب عتى
التل صييييييدرت قبل تذا التاريخ، عمح بمبدأ عدب سييييييريان اةنظمة ب ثر رإعل عتى ما كان قبل 

 صدورتا.
وعتى تذا، االسيييندات التنفيذية التل صيييدرت قبل تذا التاريخ يتب تنفيذتا واي ما كان    

ب تحيل ية، ثعتيا العمل قبل صدور نظاب التنفيذ، حي  تتولى الإهات التنفيذية اإلإراءات اإلدار
الى قاضييييييل التنفيذ ما يتعتي باإلإراءات اللضيييييياوية كالحإز أموال المدين أو بيعها وذلك واي 

 [( .3أحكاب نظاب المرااعات الشرعية )]
 
  تو السند التنفيذه عن بيان ميعاد امستحلاة:   
 
بر حال تينبيل التنبا الى أن السيييييييند التنفيذه اذا يبين ايا ميعاد امسيييييييتحلاة ا نا يع   

اةداء، ولتمعترع بدعول عدب حتولا التلدب بدعول للاضيييل الموضيييوع، وم يوقف التنفيذ ام 
 [( .4بلرار منا )]

 
 مس لة: طعن المدين ال السند التنفيذه:   
 
 قد يطعن المدين ال السند التنفيذه ب حد أمرين:   
اةول: الطعن بالتزوير: وال تذه الحال ا ن قاضيييييييل التنفيذ يتيح لا المإال إلثبات    

 الطعن، ب ن يعطيا مهتة ليراد الدعول، مد أ ذ الكفالة الحزمة عتيا.
الثانل: الطعن ال اإراءات التلاضيييييييل المت ذ  من مصيييييييدر الحكب: اهذا م يتتفت لا    

تنفيذ؛ ةن المدين أتيح لا الوقت الكاال لتطعن ال ذلك قاضل التنفيذ، بل يستمر ال اإراءات ال
 وامعتراع عتيا ال مرحتة التلاضل، اح يعاد ذلك مر  أ رل ال التنفيذ.

 
 أنواع السندات التنفيذية:    
 



 اةحكاب واللرارات واةوامر الصادر  من المحاكب: -أوم   
 
عن إهة قضيييييياوية ال دعول راعت اليها طبلاً  والمراد بالحكب: تو كل حكب  صييييييادر   

 للواعد أصول المحاكمات، اهو يتميز بوصفين:
 .   كونا صادراً عن ستطة قضاوية مكونة والاً ةحكاب النظاب.            1
 .   كونا صادراً ال منازعة واقعة بين  صوب و طبلاً لتلواعد الملرر  لتفصل ايها.2
و اإلإراء الصادر من اللاضل بناء عتى طتت من أحد طرال وأما اللرار اللضاول: اه   

 النزاع وليس ااصح بموضوعا اصح نهاويا.
كما يطتي اللرار اللضيياول عتى اإلإراءات الصييادر  من محكمة امسييتوناف الم تصيية    

 أو المحكمة العتيا حيال رأيها ال اةحكاب الصادر  من اللضاء امبتداول.
و ما يصدره اللاضل من أوامر بناء عتى طتت ال صب دون سماع واةمر اللضاول: ت   

 أقوال ال صب اآل ر ودون تكتيفا بالحضور.
وقيل تو: أمر من اةمور التل ينطي بها اللاضييل ضييد أحد طرال ال صييومة، ك ن ي مره 
باللياب ب حضار داتر الحسابات، أو أن يمتند عن التصرف بالعين المدعى بها، ولكنا ليس تو 

 يصل ال النزاع، وقد يكون ملدمة لا.الف
وتصدر تذه اللرارات واةوامر ال أحوال معينة استثناوية نس عتيها المنظب، و الف    

ايها اللواعد اةساسية ال املتإاء الى اللضاء وأإاز لت صب اإلدمء بالطتت أماب اللاضل ال 
 غيبة  صما.

للرارات واةوامر مكتسيييبة لتلطعية، وكما سيييبي ا نا يشيييترط أن تكون تذه اةحكاب وا   
 ومبد أن تكون مذيتة بالصيية التنفيذية من مصدرتا. ام اذا كانت مشمولة بالنفاذ المعإل.

 واةحكاب التل اكتسبت الصفة اللطعية تل :   
 اةحكاب الصادر  أو المصدقة من محكمة امستوناف . -1
 ا .اةحكاب التل اات آ ر ميعاد لحعتراع عتيه  -2
اةحكاب التل قند بها المحكوب عتيا ما لب يكن المحكوب عتيا ناظر وقف أو وصياً أو   -3

 ولياً أو م مور بيت مال أو ممثل إهة حكومية ونحوه أو كان المحكوب عتيا غاوباً.
 [(.5اةحكاب المستثنا  ال الدعاول اليسير  بموإت قرار المإتس اةعتى لتلضاء )] -4
الذكر أن من اةحكاب مكتسيييييبة اللطعية ما م ومية للاضيييييل التنفيذ عتى ومن الإدير ب   

تنفيذه ك لزاب المرأ  بامنلياد لبيت الزوإية اذا تب الحكب عتى الزوإة بالعود  الى بيت الزوإية 
ا ن تذا الحكب م يذيل بالصيية التنفيذية وم يإره تنفيذه إبراً عتيها بمعنى أنا م يتب اقتيادتا 

ة الشرطة من بيت أتتها الى بيت زوإها، انما تُفهب عند الحكب بسلوط حلوقها الزوإية بواسط
ن ذلك ال  ْسٍب ان تل راضت العود  ةنها تكون حينوذ ناشزاً، ويُدوَّ من نفلة وكسو  وسكنى وقَ
الضيييبط والصيييك وبذلك اتنفيذ الحكب عتى الزوإة بامنلياد يكون من قبل مصيييدره ب اهامها أمر 

[(، ومثتا أيضييياً ما اذا صيييدر حكب بثبوت طحة أو اسيييخ، ا ن تنفيذه يكون ب اهاب 6)]النشيييوز 
 اةطراف تبعاتا وتذا من ا تصاس مصدره.

 
 أحكاب المحَكمين المذيتة بالصيية التنفيذية والا لنظاب التحكيب:-ثانيا    
 
ينهما ب التحكيب تو: اتفاة بين طرال  صومة معينة عتى تولية من يفصل ال منازعة   

 بحكب متِزب يطبي الشريعة اإلسحمية.
وقيل: تو اتفاة طراين عتى التحاكب الى ثال  ليحكب ايما شييييإر بينهما مما يسييييوغ ايا 

 ذلك.
وقيل تو: امتفاة عتى طرح النزاع عتى أشييي اس يسيييمون محكمين ليفصيييتوا ايا دون 

 المحكمة الم تصة با.



تـ وإاء ال الماد  24/5/1433بتاريخ  34ب/صدر نظاب التحكيب بالمرسوب المتكل رقب 
الثانية وال مسييييين منا أن حكب المحكمين اذا صييييدر والا ةحكاب نظاب التحكيب حاز حإية اةمر 

 [( .7الملضل با، وأصبح واإت النفاذ )]
 الفرة بين التحكيب واللضاء:   
 يشترك التحكيب واللضاء ال  اصل المنازعات.   
 اللضاء من وإوه أبرزتا:وي تتف التحكيب عن    
المحكب يلتصييير ا تصييياصيييا ال نظر الدعول المحكب ايها الط، وليس لا النظر ال   -1

غيرتا ام بتحكيب إديد؛ ةن وميتا تنتهل بالحكب ال اللضيييييييية المحكب ايها، وليس اللاضيييييييل 
اف نكذلك؛ ةنا مولى من قبل الستطان، اتا النظر ال كل ما يد ل ال ا تصاصا من غير استو

 التولية.
حكب المحكب م يتعدل أطراف التحكيب ولو ثبت ببينة لديا، ب حف اللاضيييييييل اتا أن   -2

 يد ل كل من لا ش ن ال اللضية ولا أن يحكب لا أو عتيا.
م يصيييييح حكب المحكب عتى ولل صييييييير ومإنون ونحوتما بما ايا ضيييييرر عتيهب؛   -3

 ب حف اللاضل اتا الحكب عتيهب.
يتليد بام تصييييييياس المكانل، ب حف اللاضيييييييل ا نا مليد بحدود وميتا المحكب م   -4
 المكانية.
محاضييييير الصيييييتح التل تصيييييدرتا الإهات الم ولة بذلك أو التل تصيييييادة عتيها -ثالثا   
 المحاكب:
 
الصييييتح تو: انهاء ال صييييومة بتراضييييل المتنازعين، وقيل تو: معاقد  عتى ما ينهل    

 ال حف بين الطراين.
الصييييتح اذا صييييدر ممن لا صييييفة الدعول وكان بكامل التكتيف الشييييرعل، ولب  يعتبر   

 يتضمن الصتح أمرا محرما أو يمس حي وقف أو وصية أو قاصر.
ويشييترط ال محضيير الصييتح حتى يكون سييندا تنفيذيا م محررا عاديا أن يكون صييادرا    

 من إهات م ولة بذلك، أو أن تصادة عتيا المحاكب.
ة بالصييييتح تل المر س لها من وزار  العدل بذلك، ا ذا لب تصييييادة والإهات الم ول   

المحكمة الم تصة عتى محاضر الصتح، أو كانت صادر  من إهة غير م ولة اتعامل كالورقة 
 [( .8العادية وت  ذ حكمها )]

 الفرة بين الصتح والتحكيب:   
ضا ال صوب وقد .   يعين المصتح برضا ال صوب وا تيارتب، أما المحكب الد يعين بر1

 يكون بيير رضاتب.
.   رأه المصييييييتح غير متزب ما لب يوااي عتيا إميد ال صييييييوب، أما حكب المحكب اهو 2

 متزب لألطراف ولو لب يواالوا عتيا.
.   م يتب الصييتح ام بتنازل أحد اةطرف أو إميعهب عن بعع مطالبا، ب حف التحكيب 3

 اح يشترط ذلك لتماما.
تحقل اراد  اةطراف عتى أمر معين، أما التحكيب اتا اإراءات قضاوية .   يتب الصتح ب4
 محدد .
 .   يشترط ال المحكب تواار صفات معينة، ب حف المصتح.5
 .   الصتح ينتهل با النزاع، ب حف التحكيب اهو  طو  الى انهاء النزاع.6
 
 اةوراة التإارية:-رابعا   
 



اةوراة التإارية تل: صيييييييكوك ثابتة قابتة لتتداول بطريي التظهير تمثل حلا نلديا    
 وتستحي الداد بمإرد امطحع عتيها أو بعد أإل.

 وتل ثحثة أنواع: الشيك، والكمبيالة، والسند ةمر، والفرة بينها:   
ومسييحوت  أن الكمبيالة والشيييك ايها ثحثة أطراف: مسييتفيد )داون( وسيياحت )مدين( -1

 عتيا )الوكيل ال التستيب(، أما السند ةمر اتيس ايا سول طراين داون ومدين.
 أن الكمبيالة والسند ةمر تتضمنان دينا مؤإح، ب حف الشيك اهو حال. -2
-1ويشيييترط لتكون سيييندا تنفيذيا أن يتواار ايها الشيييروط النظامية الوارد  بالمواد: )   

 37(، من نظاب اةوراة التإارية الصيييادر بالمرسيييوب المتكل رقب ب/91-92(، )87-88(، )2
 تـ، وام عدت ورقة عادية ت  ذ حكب المحررات العادية.11/10/1383ال 

نفيذيا بذاتها يإوز تنفيذتا ضد الساحت، لكن ال حال "والورقة التإارية تعتبر سندا ت   
ستحلاة المستفيد من  سبت من اةسبات كمعارضتا عتى ا معارضتا لتحي الذه تضمنتا ةه 

كالمحكمة  -قيمة الورقة التإارية اعتيا التلدب بدعول موضيييييييوعية لدل المحكمة الم تصييييييية 
يمة العلار الذه حررت الورقة العامة لو كانت المعارضيييية بسييييبت عدب اسييييتحلاة المسييييتفيد ق

عتى أن ذلك م يعتبر موإبا لوقف التنفيذ، بل يسيييييييتمر قاضيييييييل التنفيذ   -التإارية ثمنا لا 
 [( .9ب إراءات التنفيذ ما لب يرد من المحكمة الم تصة بنظر النزاع قرار بالتوقف" )]

 
 العلود والمحررات الموثلة: – امسا    
 
يييد ق –لمتعيياقييدين والتل تب توثيلهييا والييا لنظيياب التوثيي تل: العلود المبرميية بين ا   
، ويشترط لتعلد الموثي مكتسابا صفة السند التنفيذه أن يكون موثلا من قبل إهات -اإلصدار

التوثيي المعتمييد  من قبييل وزار  العييدل والييا لنظيياب التوثيي وال حييدود ا تصيييييييياس الموثي 
[(10. )] 

 فة السند التنفيذه ما يتل:ويشترط لتعلد الموثي مكتسابا ص   
أن يكون موثليا من قبيل إهيات التوثيي المعتميد  من قبيل وزار  العيدل واليا لنظياب  -1
 التوثيي.
 أن يكون ال حدود ا تصاس الموثي. -2
 
اةحكاب واةوامر اللضيياوية وأحكاب المحكمين والمحررات الموثلة الصييادر   -سييادسييا   

 ال بتد أإنبل :
 
وامر اللضييياوية اةإنبية تل: التل صيييدرت باسيييب سيييياد  دولة ما ويراد اةحكاب أو اة   

 تنفيذتا ال دولة أ رل.
ااعتبار الحكب أو اللرار اللضييياول أإنبيا أو وطنيا ينظر ايا الى مكان صيييدوره، دا ل    

 الحدود السياسية لتدولة أو  ارإها، وتو اصطحح تعارات عتيا عامة دول العالب.
حكب أو أمر قضييييييياول أإنبل تو: اإراء قضييييييياول با يمنح الحكب قو   واةمر بتنفيذ   

بل لا ال  قا قابح ايها لتتنفيذ الإبره كما تو  تنفيذية ال البتد الذه يراد تنفيذه ايا، ايكون 
 [( .11أرع الدولة التل صدر ايها )]

تكة واةحكاب واللرارات اللضييييييياوية اةإنبية ت  ذ أحكاب مثيحتها الصيييييييادر  ال المم   
العربية السيييعودية من حي  شيييروط اعتبارتا سيييندات قابتة لتتنفيذ، وتضييياف عتيها الشيييروط 

 التالية:
 أن يكون تنفيذتا عتى أساس المعامتة بالمثل ب ااد  رسمية من وزار  العدل.          -1
 أن يراي طالت التنفيذ بطتبا نس ة رسمية من الحكب، أو اةمر اةإنبل.          -2



التحلي أن محاكب الممتكة غير م تصيية بالنظر ال المنازعة التل صييدر ايها           -3
الحكب أو اةمر، وأن المحاكب اةإنبية التل أصييييييدرتا م تصيييييية بها والاً للواعد ام تصيييييياس 
اللضيياول الدولل الملرر  ال أنظمتها ب ن يراي بها شييهاد  ب ن الحكب صييادر من إهة قضيياوية 

 ل البتد اةإنبل.م تصة بنظر اللضية ا
أن ال صييييوب ال الدعول التل صييييدر ايها الحكب قد كتفوا بالحضييييور ومثتوا           -4

تمثيحً صيحيحاً، ومكنوا من الدااع عن أنفسيهب، ومبد من ارااة نسي ة من مسيتند تبتيح الحكب 
اعحناً  مصدقاً عتيها بمطابلتها ةصتها، أو أه مستند آ ر من ش نا اثبات اعحن المدعى عتيا

 صحيحاً، وذلك ال حالة الحكب الييابل.
أن الحكب أو اةمر أصييييبح نهاوياً والاً لنظاب المحكمة التل أصييييدرتا، وذلك ب ن يراي  -5

با شهاد  ب ن الحكب أصبح نهاوياً حاوزاً للو  اةمر الملضل با ما لب يكن ذلك منصوصاً عتيا 
 ال الحكب ذاتا،

ارع مد حكب أو أمر صدر ال الموضوع نفسا من إهة التحلي من أن السند م يتع -6
قضييياوية م تصييية ال الممتكة، وكذلك التحلي من عدب وإود دعول قاومة ال الممتكة سيييابلة 

 عتى الدعول التل صدر الحكب أو اةمر اةإنبل ايها.
أم يتضيييييييمن السيييييييند ما ي الف أحكاب النظاب العاب ال الممتكة وتو أحكاب           -7
 اإلسحمية. الشريعة
سابلة عتى الدعول التل صدر الحكب ، أو    -8 أم يكون تناك دعول قاومة ال الممتكة 

 اةمر اةإنبل ايها.
تصيييييييديي الوثاوي من وزارتل ال ارإية والعدل ، وتُترإب الى التية العربية           -9

 [( .12من مكتت ترإمة معتمد )]
ادر  ال بتد أإنبل، الد اشيييييترط النظاب لإواز أما ما يتعتي بالمحررات الموثلة الصييييي   

 اةمر بتنفيذتا شرطين:
تة  -1 لاب لة ال يذ المحررات الموث تد اةإنبل لتنف توار الشيييييييروط الملرر  ال أنظمة الب

 لتتنفيذ الصادر  ال الممتكة.
 [( .13أن يكون ذلك عتى أساس المعامتة بالمثل )] -2
 
 العادية التل يلر باستحلاة محتواتا كتيا أو إزويا : اةوراة -سابعا   
 
الورقة العادية: تل التل يتب توقيعها وامضييييياوها أو بصيييييمتها من أصيييييحات الشييييي ن    

 [( .14بصفتهب العادية )]
وتذا شييييييامل لكل ما يلر با المدين من حلوة عتيا تإاه مدينا اذا لب يكن موثلاً، اكل    

 نفيذه، سواء كان موثلا، أو ورقة عادية.ما أقر با المدين اهو سند ت
 الفرة بين الورقة العادية والرسمية:   
أن الورقة العادية تل التل يتب توقيعها وامضيييياوها أو بصييييمتها من أصييييحات الشيييي ن    

بصفتهب العادية، أما الورقة الرسمية اهل التل تصدر من صاحت الش ن بصفتا الوظيفية ال 
 حدود ا تصاصا الوظيفل.

سندا تنفيذيا اذا صادة أصحات املتزاب ايها عتى ما ورد     ويتب اعتبار المحرر العاده 
ايها من التزامات سيييواء كانت المصيييادقة عتى إميد ما ورد ايها من املتزامات أو عتى إزء 

 منها.
[( ، ا ذا أنكرتا من 15ااملتزاب المصادة عتيا يعد المحرر بش نا سندا قابح لتتنفيذ )]  

ت اليا أو صادة عتيها لكنا داد باإلبراء أو الت إيل ونحو ذلك اح تعد سندا تنفيذيا ويكون نسب
 النظر ايها من ا تصاس قاضل الموضوع.

 ايشترط معتبارتا سندا تنفيذيا ثحثة شروط:   



أن تكون مكتوبة، ا ذا كان اإلقرار غير مكتوت كان ام تصاس ال اثبات تذا الحي    -1
 موضوع.لدل قاضل ال

 أن تكون موقعة ممن صدرت منا أو عتيها  تما أو بصمتا.          -2
 أن يكون المراد التنفيذ عتيا تو المتتزب بملتضى الورقة العادية.           -3
أن يلر من نسبت اليا بمحتواتا، كتيا أو إزوياً، وم يداد باإلبراء أو الت إيل           -4

[(16. )] 
 
 ود واةوراة اة رل التل لها قو  السند التنفيذه بموإت نظاب:العل -ثامنا   
 
تذا عموب بعد  صيييوس، اكل علد أو ورقة لب تكن ضيييمن السيييندات التنفيذية الوارد     

 ال تذه الماد ، لكن اةنظمة السعودية أعطتها قو  السند التنفيذه، اتعتبر سندا تنفيذيا.
[( ، ومثتا 17وتذا مثل قرار رسيييييو المزاد، الد اعتبره نظاب التنفيذ سييييينداً تنفيذياً )]   

 [( .18محضر توزيد حصيتة التنفيذ الرضاول )]
ومثل قرار لإنة المسييييييياتمات العلارية، ا نا يعتبر سيييييييندا تنفيذيا، بناء عتى الفلر     

تـيييييييييي والتل نصيييت عتى أن: 15/9/1432وتاريخ  274الثانية من قرار مإتس الوزراء رقب 
"تتولى لإنة المساتمات العلارية اصدار اللرارات الحزمة ال ش ن التنفيذ عتى أموال أصحات 
المسيييييياتمات الثابتة والمنلولة بما ييطل حلوة المسيييييياتمين واحالتها الى قضييييييا  التنفيذ ال 

 [( .19المحاكب العامة لتنفيذتا" )]
 
 

 نلح عن : )مذكر  ال التنفيذ( 
 داد: د. اهد اللرعاوه / د. اهد الحسوناع
 
 
 
 (.11[(  شرح نظاب التنفيذ، لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 1)]
 (.47-46[(شرح نظاب التنفيذ، لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 2)]
[( انظر الماد  التاسييييعة ولواوحها التنفيذية والماد  العاشيييير  والحوحة التنفيذية رقب 3)]

(، وشرح نظاب 156-152( من نظاب التنفيذ، واإراءات التنفيذ، ةحمد ابو الوااء )صـ 98/1)
 (.50-47التنفيذ لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 

 نفيذ.( من نظاب الت9/8[( انظر الحوحة التنفيذية رقب )4)]
(، وشرح نظاب 106( و)صـ 80-48[( انظر اإراءات التنفيذ، ةحمد أبو الواا )صـ 5)]

(، والنظرية العامة لتتنفيذ اللضيييييياول الإبره، لطتعت 51-50التنفيذ، لعبدالعزيز الشييييييبرمل )
 (.89-57محمد دويدار )صـ

 168/3ية رقب [( انظر الماد  ال امسيية والسييبعين من نظاب التنفيذ، والحوحة التنفيذ6)]
 من نظاب المرااعات الشرعية.

(، وشييييرح نظاب التنفيذ، 91-90[( انظر اإراءات التنفيذ، ةحمد أبو الواا )صييييـيييييييييي7)]
 (.51لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 

 
 (.52-51[(  انظر شرح نظاب التنفيذ، لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 8)]
 (.52[(  شرح نظاب التنفيذ، لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 9)]
 (.52[( انظر شرح نظاب التنفيذ، لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 10)]
 (،129[(  انظر اإراءات التنفيذ، ةحمد أبو الواا )صـ 11)]



[(  انظر الماد  الحادية عشييير  ولواوحها التنفيذية والماد  الثانية عشييير  من نظاب 12)]
 التنفيذ.
 [(  انظر الماد  الثالثة عشر  من نظاب التنفيذ.13)]
 ( من نظاب التنفيذ.9/9[( انظر الحوحة التنفيذية رقب )14])
(، وشييرح نظاب التنفيذ، 91-90[(  انظر اإراءات التنفيذ، ةحمد أبو الواا )صييـيييييييي15)]

 (.55لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 
 ( من نظاب التنفيذ.9/9[( انظر الماد  ال امسة عشر  والحوحة التنفيذية رقب )16)]
 الثالثة وال مسين. [( انظر الماد 17)]
 [( انظر الماد  الثامنة وال مسين18)]
 (.55[(  انظر شرح نظاب التنفيذ، لعبدالعزيز الشبرمل )صـ 19)]


