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 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى  

 آله وصحبه أمجعني، وبعد:
فقد كان تنفيذ األحكام القضائية خيضع ألحكام الباب الثاين عشر من نظام املرافعات  

صدر نظام التنفيذ  أن ه، إىل12/5/2212( يف 12الشرعية الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/
ه، والذي شكل نقلة نوعية فيما يتعلق بتنفيذ 25/8/2255( يف 55ابملرسوم امللكي رقم )م/

األحكام، حيث وضع النظام خطة واضحة لسري التنفيذ، كما وسع السندات التنفيذية لتشمل 
ة سنداً تبار األحكام األجنبيالعقود املوثقة وحماضر الصلح واألوراق التجارية، إضافة إىل اع

ضمنها ، كما عاجل كثري من املوضوعات اليت مل يتتنفيذاًي بذاهتا إذا توفرت الشروط النظامية
 الباب الثاين عشر من نظام املرافعات الشرعية السابق.

ظ ابلعناية اليت مل حت عيًا وصياغياً، إال إن من اجلوانبموضو  ورغم متيز نظام التنفيذ 
وعي برتتيب األبواب والفصول وفق التسلسل املوض هبيكلة النظام، وذلك ا يتعلقالكاملة م

واإلجرائي، والرتابط بني مواد الفصل أو الباب وانسجامها مع عنوانه، فعلى سبيل املثال: توزيع 
حصيلة التنفيذ تعد من آخر إجراءات التنفيذ إال أن املنظم وضعها قبل املواد املتعلقة حبجز ما 

لدى الغري، وكذلك احلال يف حجز املنقول والعقار فإن املواد اليت تتعلق به تقع قبل  للمدين
املادة املتضمنة إلصدار األمر ابحلجز واإلفصاح، وقد سبب ذلك بعض الصعوبة لغري املتخصص 
يف تصور نظام التنفيذ تصوراً كاماًل، وصعوبة يف الوصول إىل احلكم املراد البحث عنه، وهلذا 

عادة ترتيب النظام وتبويبه وفق التسلسل اإلجرائي قدر اإلمكان، وهو اجتهاد معرض قمت إب
 للصواب واخلطأ، سائالً هللا يل وللجميع التوفيق والسداد.

 قاضي التنفيذ مبحكمة التنفيذ مبكة املكرمة
 عبدالعزيز بن حممد الزامل

 ه9/5/2251      
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 املادة األوىل:
 :النظام

 ،كل منها  اماملعاين املبينة أم –أينما وردت يف هذا النظام  –يقصد ابأللفاظ والعبارات اآلتية 
 ما مل يقتض السياق خالف ذلك:

 نظام التنفيذ. :النظام
 الالئحة التنفيذية هلذا النظام. :الالئحة

 وزير العدل. :الوزير
ي احملكمة الذي خيتص وقاض ،وقاضي دائرة التنفيذ ،رئيس دائرة التنفيذ وقضاهتا :قاضي التنفيذ

 وذلك حبسب احلال. ،مبهمات قاضي التنفيذ
مبهمات  أو قاضي احملكمة الذي خيتص ،أو قاضي دائرة التنفيذ ،رئيس دائرة التنفيذ :الرئيس

 وذلك حبسب احلال. ،قاضي التنفيذ
 الشخص املكلف مبباشرة إجراءات التنفيذ وفقاً ألحكام النظام. :مأمور التنفيذ

عدل إببالغ لأو من ترخص له وزارة ا ،أو طالب التنفيذ ،حمضر احملكمة :مبلغ األوراق القضائية
 واملستندات القضائية اليت يتطلبها التنفيذ. ،واألوامر ،واملواعيد ،اإلعالانت

 من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول املدين للوفاء للدائن. :وكيل البيع القضائي
 إجراء قاضي التنفيذ وأوامره عدا حكمه يف املنازعات. :القرارات

ويبديها  ،حتهوتتعلق بتوافر شروط ص ،بسبب التنفيذالدعاوى اليت تنشأ  :منازعات التنفيذ
 أطراف خصومة التنفيذ أو غريهم.
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 الباب األول
 الفصل األول

 اختصاصات قاضي التنفيذ
 املادة الثانية:

 :النظام
بسلطة  خيتص قاضي التنفيذ ،عدا األحكام والقرارات الصادرة يف القضااي اإلدارية واجلنائية

وتتبع أمامه  ،ويعاونه يف ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ ،التنفيذ اجلربي واإلشراف عليه
 األحكام الواردة يف نظام املرافعات الشرعية ما مل ينص هذا النظام على خالف ذلك.

 :الالئحة
ا دل عليه اإلسالمية وفقاً مل ُتطبق احملاكم على القضااي املعروضة أمامها أحكام الشريعة - 1/2

تقيد يف وت ،وما يصدره ويل األمر من أنظمة ال تتعارض مع الكتاب والسنة ،الكتاب والسنة
 إجراءاهتا مبا ورد يف هذا النظام.

يدخل يف اختصاص قاضي التنفيذ النظر يف السندات التنفيذية الصادرة ابحلقوق املالية  - 1/1
   اخلاصة يف القضااي اجلنائية.

 
 :املادة الثالثة

 :النظام
قًا ألحكام القضاء وف ،خيتص قاضي التنفيذ ابلفصل يف منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها

مر ابالستعانة وله األ ،وخيتص كذلك إبصدار القرارات واألوامر املتعلقة ابلتنفيذ ،املستعجل
 ،اإلفراجواألمر ابحلبس و  ،وكذلك األمر ابملنع من السفر ورفعه ،ابلشرطة أو القوة املختصة

 والنظر يف دعوى اإلعسار. ،واألمر ابإلفصاح عن األصول
  :الالئحة

كل منازعة متعلقة ابلتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي   - 5/2
 ،طرف فيهأو أن املنفذ ضده ليس ب ،أو بطالنه لعيب يف الرضا ،كادعاء تزوير السند  ،التنفيذ

 وحنو ذلك.  ،قيع عليهأو إنكار التو 
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  ،نفيذأو انشئة عنها فهي من اختصاص قاضي الت ،كل منازعة متعلقة ابلتنفيذ اجلربي  - 5/1
 ،متهأو املنازعة يف صحة تقرير احملجوز لديه مبا يف ذ ،أو استبداله ،كاملنازعة يف أجرة احلارس

أو  ،الدين املطالب بهأو أن املال احملجوز يفوق مقدار  ،أو رد ما استويف منه دون وجه حق
أو  ،عر البيعأو أتثري على س ،أو وجود تواطؤ أثناء املزاد ،طلب التعويض حلجز غري حمق طالبه

يعت عن طريق أو أن األوراق املالية ب ،املنازعة يف توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنني احلاجزين
 ،ل التنفيذميلك العني حم أو منازعة غري أطراف اخلصومة أبنه ،شخص غري مرخص له يف بيعها

 أو أنه صاحب احلق يف حيازهتا وحنو ذلك.
و التأجيل أ ،أو احلوالة ،أو املقاصة ،أو الصلح ،أو اإلبراء ،إذا دفع املنفذ ضده ابلوفاء - 5/5

 و حنو ذلك بعد صدور السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ.
 ،أو جتديده ،يذ يف عقود اإلجارة بتمديد العقدإذا دفع املنفذ ضده يف سندات التنف  - 5/2

اص قاضي فهي من اختص ،وأنكر طالب التنفيذ ذلك ،و حنو ذلك مما مل ينص عليه يف العقد
 التنفيذ. 

ال حيول وجود نزاع يف موضوع الورقة التجارية من السري يف   إجراءات التنفيذ ما مل  - 5/5
 يرد من اجلهة املختصة بنظر النزاع قرار ابلتوقف. 

ازعة املتعلقة كاملن  ،فهي من اختصاص قاضي املوضوع ،كل منازعة متعلقة مبوضوع احلق  - 5/1
وريد وحنو كعقود املقاوالت والت  ،أو أحدمها ابلتزاماته الواردة يف العقد ،إبخالل طريف التعاقد

 ذلك.
نفيذ إيقاع ولقاضي الت ،أو تصحيحه من اختصاص اجلهة اليت أصدرته ،تفسري احلكم - 5/7

 أو تصحيحه. ،احلجز التحفظي حىت يتم تفسريه
فهي  ،وضوع ومل تذكرأو منازعة أمكن ذكرها أثناء املرافعة لدى قاضي امل ،كل دفع - 5/8

  .وال يوقف التنفيذ إال إذا ورد قرار ابلتوقف من قاضي املوضوع ،من اختصاصه
ي ومل تكن انشئة عنه فهي من اختصاص قاض ،كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ  - 5/9

 أو املنفعة. ،أو استحقاق املبيع ،كدعوى الشفـعـة  ،املوضوع
  الوصااي واألوقاف من اختصاص قاضي املوضوع.املنازعة يف االستحقاق يف - 5/22



- 7 - 
 

 ،يصدر قاضي التنفيذ إىل الشرطة أو القوة املختصة أمراً حمدداً ابملهام املراد تنفيذها - 5/22
 وعلى تلك اجلهات تنفيذ أمره فوراً. ،مرافقاً له نسخة من السند التنفيذي

 
 :املادة الرابعة 

 :النظام
  :كما أييت  –حبسب احلال  –التنفيذ يكون االختصاص املكاين لقاضي 

 يف دائرة احملكمة اليت أصدرت السند التنفيذي. -2
 يف مكان اجلهة اليت أنشئ احملرر يف منطقتها. -1
 يف موطن املدين. -5
 أو أمواله املنقولة. ،يف موطن عقار املدين -2

 وحتدد الالئحة األحكام الالزمة هلذه املادة.
 :الالئحة

 احلضانة والزايرة حق اختيار الوالية املكانية الوارد ذكرها يف لطالب التنفيذ يف غري - 2/2
 ،وينعقد به اختصاص قاضي التنفيذ ،( من هذه املادة  دون سواها 2 ،5 ،1 ،2الفقرات ) 

ذي انعقدت فعلى قاضي التنفيذ ال ،وإذا ظهر عقار أو  منقول خارج والية دائرة التنفيذ املختارة
بيع العقار أو أو املنقول يف واليتها ؛ ل ،يف البلد الذي يقع العقار واليته إانبة دائرة التنفيذ

 املنقول. 
 يكون االختصاص املكاين لتنفيذ القضااي الزوجية يف بلد الزوجة. - 2/1 
لطالب التنفيذ يف النفقة حق اختيار الوالية املكانية للتنفيذ الوارد ذكرها يف الفقرات  - 2/5 

 أو بلد طالب التنفيذ. ،ملادة( من هذه ا 2 ،5 ،1 ،2) 
 يكون االختصاص املكاين لتنفيذ قضااي احلضانة يف بلد احملضون. – 2/2 
 يكون االختصاص املكاين  لتنفيذ قضااي الزايرة يف بلد املزور. - 2/5 
إذا شرط حمل للوفاء يف السند التنفيذي فيكون االختصاص يف دائرة التنفيذ يف احملل  - 2/1

 .مل يتفق الطرفان على خالف ذلكما  ،املشروط
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عند طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية ؛ يكون النظر يف اعتبارها سنداً تنفيذايً يف بلد  - 2/7 
تنفيذايً فيما  وعدت سنداً  ،أو بعضه أثبت القاضي ذلك ،فإن أقر ابحلق الذي تضمنته ،املدين
وللدائن حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفق ما ذكر يف الفقرات السابقة من هذه  ،أقر به
 املادة.

يكون االختصاص املكاين للتنفيذ على السجني كغريه ما عدا ما ورد يف الالئحة  – 2/8
(77/1 .) 
 

 :املادة اخلامسة
 :النظام

ل إجراء تنفيذي الذي قام أبو  –إذا تعددت الدوائر املختصة ابلتنفيذ ؛ فيكون لقاضي التنفيذ 
للتنفيذ  وله أن ينيب قاضي تنفيذ يف دائرة أخرى ،اإلشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته –

 وحتدد الالئحة األحكام الالزمة لذلك. ،على مال املدين
 :الالئحة

ن اختصاص فيكون النظر م ،إذا تعدد الغرماء يف املطالبة ابلتنفيذ على ماٍل مل يقسم - 5/2 
 لدائرة اليت سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليها.ا

 إحالة طلب التنفيذ هو املقصود أبول إجراء تنفيذي. - 5/1
فيحيل   ،إذا ظهر لقاضي التنفيذ سبق اإلحالة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع احلصيلة - 5/5

ذلك إلغاء وال يرتتب على  ،-( 2/7عدا ما ورد يف الالئحة ) -كامل أوراق املعاملة إليها 
ام املرافعات فتطبق أحكام التدافع الواردة يف نظ ،وإذا حصل تدافع ،اإلجراءات التنفيذية السابقة

 والئحته التنفيذية. ،الشرعية
أو  ،اإلانبة تكون إذا تعددت الدوائر املختصة ابلتنفيذ تعدداً نوعياً يف حمكمة واحدة - 5/2 

 مكانياً يف أكثر من حمكمة.
 :إلانبة يف إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيٍذ آخر وفق اآليتتكون ا  - 5/5

أ. يصدر القاضي املنيب قراراً يصرح فيه إبانبته للقاضي النائب و ما يريده منه من            
 إجراء.
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و يرفق بقرار اإلانبة نسخة مطابقة لألصل من  ،ب. يبقي املعاملة األساسية لديه         
نسخة من كافة األوراق و  ،أو املختوم خبامت التنفيذ ،لصيغة التنفيذيةالسند التنفيذي املذيل اب

 واملستندات الالزمة للتنفيذ.
ج. يقوم قاضي التنفيذ النائب بتزويد قاضي التنفيذ املنيب مبا أصدره من قرارات           

 وحيول إليه حصيلة التنفيذ. ،وأحكام خبصوص ما أنيب فيه
ويتوىل  ،ب سلطة اختاذ القرارات واألحكام لتنفيذ ما أنيب فيهيكون للقاضي النائ  - 5/1 

ويكون استئناف أحكام قاضي التنفيذ النائب أمام حمكمة  ،الفصل يف منازعات التنفيذ
 االستئناف يف منطقته.

 
 :املادة السادسة

 :النظام
ودعوى  ،وختضع مجيع أحكامه يف منازعات التنفيذ ،تكون مجيع قرارات قاضي التنفيذ هنائية

 ويكون حكم االستئناف هنائياً. ،اإلعسار لالستئناف
 :الالئحة

ة من السند ويُودع فيه نسخ ،يكون لكل طلب تنفيذ ملف مستقل يف دائرة التنفيذ - 1/2
 و كل ما صدر من الدائرة. ،التنفيذي

 :وتتضمن ما أييت ،قرارات وأوامر قاضي التنفيذ تعنون بعبارة )قرار قضائي( - 1/1
 واترخيه.  ،رقم قيد طلب التنفيذ -أ            

 واسم القاضي.  ،حمل دائرة التنفيذ -ب           
 واتريخ صدور القرار. ،ويوم ،ذكر ساعة -ج           
 ورقم هويتهما.  ،واملنفذ ضده ،االسم الكامل لطالب التنفيذ -د           
 ،ورقم الوكالة     واترخيها ،قم هويتهور  ،اسم وكيل طالب التنفيذ إن وجد -هـ           

 ومصدرها. 
 وملخصه. ،وجهة صدوره إن وجد ،واترخيه ،رقم السند التنفيذي -و           

 ما قرره القاضي مفصاًل.  -ز             
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 .أو أمر يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً  ،أو قرار ،كل حكم  - 1/5
ع الواردة يف فيطبق أحكام التداف ،اصه بتنفيذ السندإذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختص - 1/2

 ويكون قراره واجب االستئناف.   ،نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية
عطى املدين أو أ ،أو أجله ،أو توقف عنه ،إذا قرر قاضي التنفيذ االمتناع عن التنفيذ - 1/5

من ذلك ما ورد  ويستثىن ،أو قّسط املبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق االستئناف ،مهلة للدفع
 (.71/5( و )71/2يف الالئحتني )

 
 :املادة السابعة

 :النظام
يع وجب على قاضي التنفيذ اختاذ مج ،أو حماولة لتعطيل التنفيذ ،أو مقاومة ،إذا وقع تعدّ 

وال جيوز ملأموري  ،تصة بتقدمي املعونة املطلوبةوله األمر على اجلهات املخ ،اإلجراءات التحفظية
 ،قاضي التنفيذ إال بعد استئذان ،أو فتح األقفال ابلقوة إلجراء التنفيذ ،التنفيذ كسر األبواب
 وتوقيع حمضر بذلك.

 :الالئحة
/ج( من املادة 2هو ما ورد يف الفقرة ) ،املقصود ابلتعّدي واملقاومة يف هذه املادة - 7/2

 )الثامنة والثمانني( من هذا النظام. 
رًا إعداد فعلى مأمور التنفيذ فو  ،أو حماولة لتعطيل التنفيذ ،أو مقاومة ،إذا وقع تعدٍّ  - 7/1

 ورفعه لقاضي التنفيذ. ،حمضر بذلك
و  ،ر األبوابإلذن بكستضمني أمره التنفيذي ا ،لقاضي التنفيذ ابتداء عند االقتضاء - 7/5

 فتح األقفال ابلقوة.
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 الفصل الثاين
 السند التنفيذي

 :املادة الثامنة
 :النظام

يف أكثر من دائرة وجيوز أتل ،التنفيذ وإجراءاته –يف كل حمكمة عامة  –تتوىل دائرة التنفيذ  -2
 عند احلاجة.

 وإجراءاته.التنفيذ  –يف احملكمة العامة  –يتوىل القاضي الفرد  -1
اجة. حبسب احل ،أو أكثر ،يكون تنفيذ األحكام واألوامر واحملررات األجنبية من قاضٍ  -5

 إحداث حماكم متخصصة للتنفيذ. –عند احلاجة  –وللمجلس األعلى للقضاء 
 :الالئحة

لتنفيذ ويزود قاضي ا ،تكون خماطبات قاضي التنفيذ للجهات ذات العالقة مباشرةً  - 8/2
 بنسخة من خطاابته. -حسب احلال  –أو رئيس دائرة التنفيذ  ،ةرئيس احملكم

 ال توقف اإلحالة عن دائرة التنفيذ حال غياب قاضي التنفيذ الفرد. - 8/1
  

 :املادة التاسعة
 :النظام

والسندات التنفيذية  ،ال جيوز التنفيذ اجلربي إال بسنٍد تنفيذيٍّ حلقٍّ حمدد املقدار حالِّّ األداء   
 :هي

 واألوامر الصادرة من احملاكم. ،والقرارات ،األحكام -2
 أحكام احملكمني املذيلة أبمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. -1
 حماضر الصلح اليت تصدرها اجلهات املخولة بذلك أو اليت تصدق عليها احملاكم. -5
 األوراق التجارية. -2
 العقود واحملررات املوثقة. -5
د واحملررات املوثقة الصادرة يف بل ،وأحكام احملكمني ،واألوامر القضائية ،األحكام -1

 أجنيب.



- 12 - 
 

 أو جزئياً. ،األوراق العادية اليت يقر ابستحقاق حمتواها كلياً  -7
 العقود واألوراق األخرى اليت هلا قوة سند التنفيذ مبوجب نظام. -8

 :الالئحة
وعند  ،هنجيب عدم تنفيذ املخالف م ،أو بعضه ،كل سند تنفيذي خمالف للشرع كله  - 9/2

 خيضع لطرق االستئناف. ،يصدر القاضي قراراً بذلك ،اعرتاض طالب التنفيذ
عدم وجود مانع و  ،يتحقق قاضي التنفيذ من صالحية السند التنفيذي لالعتماد عليه - 9/1

 من تنفيذه.    
 هو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.  ،السند واجب التنفيذ - 9/5
 هي املرخص هلا من قبل وزارة العدل.  ،ر حماضر الصلحاجلهات املخولة إبصدا - 9/2
عترب أو مل تصادق عليها احملاكم ت ،حماضر الصلح اليت مل تصدرها جهات خمولة بذلك - 9/5

 من األوراق العادية.
 والشيك. ،والسند ألمر ،الكمبيالة :األوراق التجارية هي  - 9/1
 ود اختصاصه.يف حد ،له صالحية التوثيقأن يكون صادراً ممن  ،يشرتط يف التوثيق - 9/7 
معرتض ولل ،اعترب حال األداء ،إذا خال السند التنفيذي من بيان ميعاد االستحقاق - 9/8 

 يرد وال يوقف التنفيذ ما مل ،التقدم بدعوى لدى قاضي املوضوع ،بدعوى عدم حلول األجل
 قرار من قاضي املوضوع بذلك. 

 كون موقعة إبمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته.الورقة العادية هي اليت ت - 9/9
 ،كمهماوما يف ح ،والوقف ،السند التنفيذي الذي ينفذ مبوجبه على مال القاصر - 9/22

 هو احلكم الصادر من قاضي املوضوع  املصدق من حمكمة االستئناف.
 ،لتنفيذ االتفاقاإذا اتفق الطرفان على خالف ما تضمنه السند التنفيذي أثبت قاضي  - 9/22

 ومهش على السند األول بذلك.  ،وُعــّد سنداً تنفيذايً 
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 :املادة العاشرة
 :النظام

ذا كانت إال إ ،مادام االعرتاض عليها جائزاً  ،ال جيوز تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر جرباً 
 أو كان النفاذ املعجل منصوصاً عليه يف األنظمة ذات العالقة. ،مشمولة ابلنفاذ املعجل

 :الالئحة
وقف التنفيذ  وقبوله ،ال يرتتب على رفع التماس إعادة النظر على السند التنفيذي - 22/2

 إال إذا صدر قرار من احملكمة املختصة نظاماً بنظر االلتماس بوقف التنفيذ.
 

 :املادة احلادية عشرة
 :النظام
تقيد مبا تقضي به املعاهدات واالتفاقيات ؛ ال جيوز لقاضي التنفيذ تنفيذ احلكم واألمر مع ال

 :األجنيب إال على أساس املعاملة ابملثل وبعد التحقق مما أييت
 ،أن حماكم اململكة غري خمتصة ابلنظر يف املنازعة اليت صدر فيها احلكم أو األمر -2

وأن احملاكم األجنبية اليت أصدرته خمتصة هبا وفقًا لقواعد االختصاص القضائي 
 الدويل املقررة يف أنظمتها.

أن اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم قد كلفوا ابحلضور ومثلوا متثيالً  -1
 ومكنوا من الدفاع عن أنفسهم. ،صحيحاً 

 كمة اليت أصدرته.أن احلكم أو األمر أصبح هنائياً وفقاً لنظام احمل -5
أن احلكم أو األمر ال يتعارض مع حكم أو أمر صدر يف املوضوع نفسه من جهة  -2

 قضائية خمتصة يف اململكة. 
 أال يتضمن احلكم أو األمر ما خيالف أحكام النظام العام يف اململكة. -5

 :الالئحة
  :يتأو األمر األجنيب املطلوب تنفيذه ما أي ،جيب أن يكون مرافقاً للحكم - 22/2

أو مرافقًة  ،مذيلًة ابلصيغة التنفيذية ،أو األمر األجنيب ،نسخة رمسية من احلكم -أ             
 له.
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كن ذلك ما مل ي ،حائزاً لقوة األمر املقضي به ،شهادة أبن احلكم أصبح هنائياً  -ب            
قضية يف البلد ر الوأن احلكم صادر من جهة قضائية خمتصة بنظ ،منصوصاً عليه يف احلكم ذاته

 األجنيب.
أو أي  ،مصدقًا عليها مبطابقتها ألصلها ،ج _ نسخة من مستند تبليغ احلكم            

 لغيايب.وذلك يف حالة احلكم ا ،مستند آخر من شأنه إثبات إعالن املدعى عليه إعالانً صحيحاً 
ملكة قائمة يف امل أال يكون هناك دعوى ،أو األمر األجنيب ،يشرتط لتنفيذ احلكم - 22/1

 أو األمر األجنيب فيها.  ،سابقة على الدعوى اليت صدر احلكم
 أحكام الشريعة اإلسالمية.  :املقصود ابلنظام العام هو - 22/5
يلزم  ،كةالواردة من خارج اململ ،الواثئق الصادرة من اجلهات الرمسية يف البلد األجنيب - 22/2

 وُترتجم إىل اللغة العربية من مكتب ترمجة معتمد. ،تصديقها من وزاريت اخلارجية والعدل
 تتعامل أو األمر األجنيب ،يتحقق قاضي التنفيذ من أن الدولة اليت صدر فيها احلكم - 22/5

 إبفادة رمسية من وزارة العدل. ،ابملثل مع اململكة
ها أو األمر األجنيب يف القضااي اليت تنفرد ابالختصاص بنظر  ،ال جيوز تنفيذ احلكم - 22/1

 كالدعاوى العينية املتعلقة بعقار داخل اململكة وحنوها.  ،نظاماً حماكم اململكة
 

 :املادة الثانية عشرة
 :النظام
 تسري أحكام املادة السابقة على أحكام احملكمني الصادرة يف بلد أجنيب.     

 
 :املادة الثالثة عشرة

 :النظام
قررة يف جيوز األمر بتنفيذها ابلشروط نفسها امل ،احملررات املوثقة الصادرة يف بلد أجنيب    

وعلى أساس املعاملة  ،أنظمة هذا البلد لتنفيذ احملررات املوثقة القابلة للتنفيذ الصادرة يف اململكة
 ابملثل.
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 :املادة الرابعة عشرة
 :النظام

يب واحملررات املوثقة الصادرة يف بلد أجن ،وأحكام احملكمني ،ائيةواألوامر القض ،تقدم األحكام
؛ إىل قاضي التنفيذ املختص بتنفيذ األحكام األجنبية ؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط 

 ويضع عليه خامت التنفيذ. ،التنفيذ
 

 :املادة اخلامسة عشرة
 :النظام
 نداً تنفيذايً.يذ إقراره وعدت سإذا أقر املدين ابحلق يف ورقة عادية أثبت قاضي التنف -2
ب أو بعضه ؛ أمر قاضي التنفيذ املدين بتوقيع إقرار بسب ،إذا مل يقر املدين ابحلق -1

ورقة سنداً وتعد ال ،االعرتاض حتت طائلة العقوبة املنصوص عليها يف هذا النظام
 وللدائن رفع دعواه أمام احملكمة املختصة. ،تنفيذايً فيما مل يعرتض عليه

 :حةالالئ
 يعرف له حمل أو مل ،فلم حيضر ،إذا تبلغ من نسب إليه ما يف الورقة العادية ابحلضور - 25/2

 إذا طلب الدائن ذلك. ،فتحال املعاملة لقاضي املوضوع ،إقامة لتبليغه
ومها أثبت وحن ،أو اإلبراء ،ودفع ابألجل ،إذا أقر املدين أبصل احلق يف الورقة العادية - 25/1

 ،لقاضي املوضوع وحتال املعاملة ،ومل تعد الورقة سندًا تنفيذايً  ،قاضي التنفيذ ذلك يف احملضر
 إذا طلب الدائن ذلك.

السري  وجب عليه  ،إذا رفع من حيمل ورقة عادية دعواه مبوضوعها لقاضي املوضوع - 25/5
دى قاضي ينئٍذ بطلب التنفيذ لوله التقدم ح ،وجيوز للمدعي ترك دعواه أمامه ،يف القضية

 التنفيذ.
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 الباب الثاين
 أحكام عامة
 الفصل األول

 األحكام املتعلقة جبهات تسجيل األموال واجلهات املشرفة عليها
 :املادة الثامنة عشرة

 :النظام
ب األحوال حبس –أو اجلهات املشرفة عليها أو على إدارهتا  ،جيب على جهات تسجيل األموال

 ما أييت: –
 إنشاء إدارات خمتصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ املختلفة. -2   
أو  ،اريةأو جت ،أو مالية ،إعداد قواعد بياانت مبلكية األموال سواء كانت أصوالً عقارية -1   

 أو أي أصل آخر. ،فكرية
ون بسبب اليت اطلع عليها املوظف ،ابحملافظة على سرية البياانت واملعلومات االلتزام -5   

 وأال يفشوها ألي سبب كان. ،عملهم
 وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البياانت إال إبذن. -2   
على هذه اإلدارات إبالغ أصحاب األموال مبا مت  ،مع مراعاة ما تقضي به األنظمة -5   

 من بياانت بعد مدة حتددها الالئحة.اإلفصاح عنه 
 :الالئحة

 مبا مت اإلفصاح عنه من ،أصحاب األموال ،تبلغ اجلهات املذكورة يف هذه املادة - 28/2
ما مل أيمر قاضي التنفيذ  ،بعد ثالثني يوماً من اتريخ تبلغ قاضي التنفيذ رمسياً ابإلفصاح ،بياانت

 خبالف ذلك.
شار إليها يف املادة ألصحاب األموال مبا مت اإلفصاح عنه ال عدم تبليغ اإلدارات امل  - 28/1

 يؤثر على السري يف إجراءات التنفيذ.
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 :املادة السابعة عشرة
 :النظام

وحماسب  ،وعلى مدين املدين ،أو املشرفة على تسجيل األموال ،على مجيع اجلهات املختصة
وموظفيه اإلفصاح عن أصول املدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خالل مدة ال تتجاوز  ،املدين

 عشرة أايم من اتريخ إبالغ تلك اجلهات.
 :الالئحة

قامت لديه   إذا ،لقاضي التنفيذ أن يوجه أمره ابإلفصاح لغري املذكورين يف املادة - 27/2
 قرينة تدل على علمهم أبموال املدين.

 ألمر منذ استالمها رمسياً  ،موال املدين املوجودة يف ذمة اجلهة حتت احلجزتعترب أ - 27/1
 أو احلجز. ،اإلفصاح

 ،وحماسبيه ،لقاضي التنفيذ عند االقتضاء أن أيمر ابملنع من السفر ملدين املدين - 27/5
له طلب و  ،أو إهناء إجراءات احلجز حىت انتهاء الغرض من ذلك ،وموظفيه ؛ لدواعي اإلفصاح

 غهم ابحلضور إذا كانوا يقيمون خارج اململكة.إبال
 

 :املادة التاسعة عشرة
 :النظام

وعلى  ،يتم تبادل اإلفصاح عن األموال مع الدول األخرى بناًء على أمر من قاضي التنفيذ
 ،لس الوزراءوقرارات جم ،ويستثىن من هذا اإلفصاح ما نصت عليه األنظمة ،أساس املعاملة ابملثل

 وما يؤثر على األمن الوطين للمملكة.
 :الالئحة

فيكون  ،إذا أمر قاضي التنفيذ ابإلفصاح عن أموال املدين املوجودة يف دولة أخرى - 29/2 
( من املادة )الثالثة والتسعني( 5بوساطة وكالة وزارة العدل لشؤون احلجز والتنفيذ وفق الفقرة )

 من هذا النظام. 
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عد حتقق إال ب ،ابإلفصاح من الدول األخرى لقاضي التنفيذ املختصال حيال أي أمر  - 29/1
ر ابإلفصاح وعدم أتثري األم ،وكالة وزارة العدل لشؤون احلجز والتنفيذ من شرط املعاملة ابملثل

 على األمن الوطين. 
 

 الفصل الثاين
 األموال حمل التنفيذ

 :املادة العشرون
 :لنظاما

ويرتتب على احلجز على أموال املدين عدم نفاذ ما يقوم به  ،مجيع أموال املدين ضامنة لديونه
 من تصرف يف أمواله احملجوزة.

 :الالئحة
( من املادة )الثامنة عشرة( 1املراد ابملال يف هذه املادة هو كل ما ذكر يف الفقرة ) – 12/2

 من هذا النظام.
سواء  ،جزوكذا إقراره بعد احل ،تصرف احملجوز عليه يتعلق بذمته ال مباله احملجوز - 12/1

ل أم أطلق فال يشارك املقر له احلاجزين يف املا ،أم بعده ،أنسب ما أقر به إىل ما قبل احلجز
دين بكل ما ويتبع امل ،إال إذا  كان اإلقرار قد ثبت صدوره من املقر قبل احلجز عليه ،احملجوز

نفيذي وال يلتفت ألي سند ت ،ألجلهأو فيما زاد على الدين احملجوز  ،ذكر بعد انتهاء احلجز
 كوله.أو ن ،ما مل يكن حكماً مبنياً على غري إقرار احملجوز عليه ،ينشأ بعد إعالن احلجز

فله  ،أو الكذب ،أو احليل ،إن اراتب القاضي يف دين ميكن أن يكون حمالً للتواطؤ - 12/5
ق واالدعاء ل هيئة التحقيوله طلب التحقيق من قب ،التحقق من ذلك أبي إجراء يراه مناسباً 

 العام.
 تعلق يتساوون يف ،الدائنون الذين تعلقت ديوهنم بذمة املدين قبل إيقاع احلجز - 12/2

 إال ما استثين شرعاً.  ،حقوقهم ابملال احملجوز عليه
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من وقت صدور  ،تبدأ آاثر احلجز التنفيذي يف عدم نفاذ تصرفات املدين يف أمواله - 12/5
ًة واترخياً. وإذا كان احلجز حتفظيًا فعدم النفاذ يبدأ من اتريخ إبالغ احملجوز أمر القاضي ساع

 أو من اتريخ نشر اإلبالغ عند تعذر تبليغ احملجوز عليه.  ،عليه أو احملجوز لديه
مع مراعاة ما ورد يف املادة احلادية والعشرين يُعّد كل ماٍل مسجٍل ابسم املدينِّ قابالً   - 12/1

 وال يُرفع احلجز عنه إال بعد ثبوت ملكية غريه له. ،ّدعاه غريهللحجزِّ ولو ا
 

 الفصل الثالث
 األموال اليت ليست حمالً للتنفيذ

 :املادة احلادية والعشرون
 :النظام

 :ال جيوز احلجز والتنفيذ على ما أييت
 األموال اململوكة للدولة. -2
ما مل  ،ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ،الدار اليت يسكنها املدين ومن يعوهلم شرعاً  -1 

 يكن السكن مرهوانً للدائن.
ما مل تكن  ،ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته ،وسيلة نقل املدين ومن يعوهلم شرعاً  -5 

 الوسيلة مرهونة للدائن.
 :األجور والرواتب إال فيما أييت -2 

 أو الراتب لدين النفقة. ،أ. مقدار النصف من إمجايل األجر       
 أو الراتب للديون األخرى. ،ب. مقدار الثلث من إمجايل األجر      
ف اآلخر وثلث النص ،أو الراتب لدين النفقة ،خيصص نصف إمجايل األجر ،وعند التزاحم     

ويف حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بني الدائنني حبسب الوجه  ،للديون األخرى
 الشرعي والنظامي.

 أو حرفته بنفسه. ،ما يلزم املدين ملزاولة مهنته -5  
 ويقدر قاضي التنفيذ كفايته. ،مستلزمات املدين الشخصية -1  
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 :الالئحة
هو ما  ،( من هذه املادة2لفقرة )املقصود ابملال املمنوع من احلجز والتنفيذ عليه يف ا - 12/2

غري  وأما ما متلك فيه الدولة حصصاً شائعة فيجوز احلجز والتنفيذ على ،انفردت الدولة مبلكيته
 ويراعي قاضي التنفيذ يف ذلك عدم حلوق الضرر العام.  ،مقدار حصصها

 ذ.يمن اختصاص قاضي التنف ،إثبات اإلعالة لغرض تقدير الكفاية عند التنازع - 12/1
هو الرهن املوثق لدى اجلهة  ،( من هذه املادة1املراد ابلرهن املذكور يف الفقرة ) - 12/5

 أو ما أقر به الدائن. ،العدلية املختصة
أو  ،أو وسيلة النقل ،( من هذه املادة مبا مل تكن الدار1،5،5،1تقيد الفقرات ) - 12/2

 اً.ابلشروط املقررة شرع ،وع هبافله حق الرج ،املستلزمات املذكورة هي عني مال الدائن
 حنوها.و  ،ومكافآت ،وحوافز ،ما يلحق هبما من بدالت ،يدخل يف األجور والرواتب - 12/5
 ،األجر ،( من هذه املادة 2املقصود ابملنع من احلجز والتنفيذ يف الفقرة رقم )  - 12/1

وفضل  ،ابقيف الزمن السوال يدخل فيه ما اجتمع من هذا األجر و الراتب  ،والراتب املستقبلي
 عن نفقة املدين ونفقة من يعول.

إذا وافق املدين على أن حيجز على مقدار أكثر مما ورد يف املادة فيما ال جيوز احلجز  - 12/7
ذ إقرار يف ويؤخ ،فيحجز قاضي التنفيذ على قدر ما يقرره املدين ،وأجور ،عليه من رواتب

 احملضر على املدين بذلك.
احلجز على كسب  ،( من هذه املادة 5مينع عدم احلجز املذكور يف الفقرة رقم ) ال  - 12/8

 وكفاية من يعوله شرعاً. ،أو حرفته إذا كان فاضالً عن كفايته ،املدين من مهنته
 

 الباب الثالث
 احلجز التحفظي

 :املادة الثالثة والعشرون
 :النظام

وفقًا ألحكام  ،طة األمر ابحلجز التحفظييكون للجهة املختصة نظامًا ابلنظر يف النـزاع ؛ سل
 القضاء املستعجل.
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 :الالئحة
فيختص  ،وقاضي التنفيذ يف االختصاص ،إذا حصل تدافع بني قاضي املوضوع – 15/2

يكون استدامة ف ،وإذا انقضى التدافع ،القاضي احملاُل إليه الطلب ابتداًء ابحلجز التحفظي
 ورفعه من اختصاص من استقر األمر ابختصاصه ابلنظر.  ،احلجز

 
 :املادة الرابعة والعشرون

 :النظام
للدائن أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي على منقوالت مدينه إذا مل يكن للمدين حمل إقامة 

 ها.أو هتريب ،أو خشي الدائن ألسباب مقبولة اختفاء أموال املدين ،اثبت يف اململكة
 :الالئحة

تحفظي فيقدم طلب احلجز ال ،إذا مل يكن للمحجوز عليه حمل إقامة اثبت يف اململكة – 12/2
 إىل احملكمة اليت يقع يف نطاق اختصاصها حمل إقامة الدائن.

 يف كل حالة خيشى فيها فوات حقه. ،حيق للدائن طلب احلجز التحفظي - 12/1
 أم غريمها. ،أم عقاراً  ،كانت منقوالً سواءً أ ،مجيع أموال املدين قابلةٌ للحجز التحفظي - 12/5
 

 :املادة اخلامسة والعشرون
 :النظام

عني املؤجرة أو الثمار اليت يف ال ،ملؤجر العقار أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي على املنقوالت
 ضماانً لألجور املستحقة.

 :الالئحة
فينتقل احلجز  ،أو الثمار احملجوزة حتفظياً مملوكٌة ملستأجر آخر ،مىت ثبت أن املنقول - 15/2

 التحفظي تلقائياً منها إىل األجرة.
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 :املادة السادسة والعشرون
 :النظام

ملن يدعي ملك املنقول أن يطلب إيقاع احلجز التحفظي عند من حيوزه مىت كانت هناك دالئل 
 واضحة تؤيد اّدعاءه.

 
 :وناملادة السابعة والعشر 

 :النظام
ن يطلب إيقاع أ  –ولو مل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ  –للدائن بدين مستقر حالِّّ األداء     

و معلقة أ ،ولو كانت مؤجلة ،احلجز التحفظي على ما يكون ملدينه لدى اآلخرين من الديون
الل خ وعلى احملجوز لديه ،وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة يف يد الغري ،على شرط

 ،و األموال  ،و األعيان ،عشرة أايم من اتريخ تبليغه ابحلجز اإلقرار مبا يف ذمته من الديون
وعليه اإليداع يف حساب احملكمة خالل عشرة أايم من اتريخ تبليغه حبكم صحة احلجز مبا أقر 

 أو ما يفي منه ابحلق. ،به
 :الالئحة

 ئيس احملكمة. تودع األموال النقدية بشيك مصريف ابسم ر  - 17/2
اجلهات و  ،والشركات ،واملؤسسات ،ما للمدين عند األفراد ،احلجز التحفظي يشمل - 17/1

 وغريها. ،احلكومية واملنشآت املالية
 ( من املادة )الرابعة والثالثني( ولوائحها التنفيذية.5يُبلغ احملجوز لديه وفق الفقرة ) - 17/5
غ احملجوز من اليوم التايل لتبلي ،عليها يف هذه املادةتبدأ مدة العشرة أايم املنصوص  - 17/2

 لديه.
ليخصمها  ،يُقّدر القاضي ما يستحقه احملجوز لديه من نفقات ملصلحة املال احملجوز - 17/5

 مما يف ذمته بعد طلبه.
 :يُعفى احملجوز لديه من اإلقرار يف األحوال التالية - 17/1

مبلغًا مساواًي للدين احملجوز من  ،يف حساب احملكمة أو غريه ،إذا أودع هو -أ             
 أجله.
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مبلغًا يعادل قيمة ما يراد حجزه  ،أو غريه يف حساب احملكمة ،إذا أودع هو -ب            
 لديه بعد تقديره من القاضي الذي ينظر يف طلب احلجز.

 احملجوز عليه. إذا قام احملجوز لديه بوفاء دين احلاجز بناء على طلب -ج             
 إذا قام احملجوز لديه من تلقاء نفسه إبيداع ما لديه يف حساب احملكمة.  -د             

يراعي قاضي التنفيذ املدد النظامية املصرفية حيال إيداع وصرف الشيكات  – 17/7
 والضماانت البنكية.

غري  أو قرر ،األعيانإذا امتنع احملجوز لديه من اإلقرار مبا يف ذمته من الديون و  - 17/8
واملطالبة  ،فللدائن بعد احلكم له حبقه املطالبة ابلتنفيذ على أموال احملجوز لديه ،احلقيقة

أو إقراره مبا  ،ابلتعويض عن أضرار التقاضي اليت حلقته بسبب امتناع احملجوز لديه عن اإلقرار
 خيالف احلقيقة.

املدة  وامتنع عن اإليداع خالل ،صحيحاً  إذا قرر احملجوز لديه مبا يف ذمته تقريراً  - 17/9
وز لديه مبا ال التنفيذ على احملج ،فللدائن احملكوم له مبوجب احلكم الصادر على املدين ،احملددة

ذايً ويُعّد قرار احلجز سندًا تنفي ،دون احلاجة إىل إجراء حجز جديد ،يزيد على املال احملجوز
 يف حق احملجوز لديه.

 
 :لعشروناملادة الثامنة وا

 :النظام
 الِّّ األداء.وح ،ال يوقع احلجز التحفظي يف األحوال املتقدمة إال اقتضاء حلقِّّ ظاهر الوجود

 :الالئحة
 تقدير ظهور احلق عائد لسلطة القاضي التقديرية. - 18/2
ن فيوقع احلجز التحفظي  مبقدار الدي ،وبعضه مل حيل ،إذا كان بعض الدين حاالً  - 18/1

 دون املؤجل. ،احلال
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 :املادة التاسعة والعشرون
 :النظام

 ،ال يوقع احلجز التحفظي يف األحوال املنصوص عليها يف املواد السابقة إال أبمر من احملكمة
ة أو اجلهة قبل وللمحكم ،أو اجلهة املختصة بنظر النزاع التابع هلا حمل إقامة احملجوز على أمواله

 لالزم إذا مل تكفها املستندات املؤيدة لطلب احلجز.إصدار أمرها أن جتري التحقيق ا
 :الالئحة

 للقاضي أن يطلب من أي جهة خمتصة عند االقتضاء إجراء التحقيق الالزم. - 19/2
 
 :ادة الثالثونامل

 :النظام
أو  ،أو اجلهة املختصة ؛ اختصت هذه احملكمة ،إذا كانت الدعوى ابحلق مرفوعة أمام احملكمة

 اجلهة إبصدار األمر ابحلجز التحفظي.
 :الالئحة

وإذا   ،حيال طلب احلجز التحفظي إىل قاضي املوضوع الذي نظر الدعوى األصلية - 52/2
لقاضي الذي ا ،فيكون املختص بنظرها ،كان طلب احلجز التحفظي سابقًا للدعوى األصلية

 أحيل إليه طلب احلجز التحفظي.
 

 :ناملادة احلادية والثالثو 
 :النظام

 واحملجوز لديه ابألمر الصادر ابحلجز خالل عشرة أايم على ،جيب أن يبلغ احملجوز على أمواله
وإال عّد احلجز ملغى. وجيب على احلاجز خالل األايم العشرة املشار  ،األكثر من اتريخ صدوره

وإال عّد  ،إليها أن يرفع أمام احملكمة أو اجلهة املختصة الدعوى بثبوت احلق وصحة احلجز
 احلجز ملغى.

 
 



- 25 - 
 

 :الالئحة
 ويكون لدى انظر ،جاز طلب جتديده إبجراءات مستأنفة ،إذا ُعـّد احلجز ُملغى - 52/2

 احلجز األول. 
ويُقدم كل  ،ويستقل كل حجز إبجراءاته وأمره ،يتعدد احلجز بتعدد احملجوز لديهم - 52/1

لكل  وحيسب ،حداً إىل دائرة واحدةوحُتال الطلبات إذا كان موجبها وا ،طلب حجٍز مستقالً 
 طلب إحالة.

أو  ،جوز عليهأو ذمته للمح ،يتضمن التبليغ منع احملجوز لديه عن تسليم ما يف يده - 52/5
رة يف الفقرة وفق أحكام التبليغ املقر  ،ويكون التبليغ ،وأنه يُعد ضامنًا مىت خالف ذلك ،غريه

 ( من املادة )الرابعة والثالثني( ولوائحها التنفيذية. 5)
تب على وال يرت  ،يُبلغ احملجوز عليه بنسخة من أمر احلجز املوجه للمحجوز لديه - 52/2

 عدم تبليغ احملجوز عليه يف هذه احلال الغاء احلجز.
 من اتريخ صدور أمر احلجز. ،هذه املادةتبدأ عشرة األايم الواردة يف  – 52/5
يلزم الدائن أن يقدم لقاضي التنفيذ ما يثبت إقامته للدعوى أمام اجلهة املختصة يف  - 52/1

فيعد  ،فإن مل يقدم الدائن إثبااتً بذلك يف موعد أقصاه اليوم التايل النتهاء املهلة ،املدة احملددة
 احلجز ملغى.

 
 :املادة الثانية والثالثون

 :النظام
ل أو اجلهة املختصة إقراراً خطياً موثقًا من كفي ،جيب على طالب احلجز أن يقدم إىل احملكمة

أو ضمااًن يضمن مجيع حقوق من طلب احلجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا  ،مقتدر
  ظهر أن طالب احلجز غري حمق يف طلبه.

 :الالئحة
 قديرية للقاضي.قدرة الكفيل و كفاية الضمان سلطة ت - 51/2
ه مبزاولة أو املوثق املرخص ل ،أو كاتب العدل ،يوثق إقرار الكفيل من قبل انظر احلجز - 51/1

 أعمال التوثيق.
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ينظر القاضي الذي أصدر أمر احلجز التحفظي دعوى الضرر املقامة من احملجوز  - 51/5
 وحتسب له إحالة. ،إذا كانت مشمولًة بواليته ،على أمواله

 
 :الثالثة والثالثوناملادة 
 :النظام

جراءات املتعلقة اإل –على املنقوالت وما للمدين لدى الغري منها  –تتبع يف احلجز التحفظي 
 ابحلجز التنفيذي عدا ما يتعلق ابلبيع.

 :الالئحة
فللجهة مصدرة أمر  ،أو نقصان القيمة ،إذا كانت األموال احملجوزة عرضة للتلف - 55/2

طراف أو طلب يتقدم به أحد أ ،بناًء على مصلحة تراها ،بيع هذه األموال ،احلجز التحفظي
أو من له مصلحة. وإذا كانت األموال احملجوزة عرضة لتقلب  ،أو احلارس القضائي ،النـزاع

 ،من تلقائياً وينتقل احلجز اىل الث ،إال بناء على طلب احملجوز عليه ،فال يكون البيع ،األسعار
 (.52/22ورد يف الالئحة )ويتم البيع وفق ما 

أصبح احلجز التحفظي حجزاً  ،إذا حكمت احملكمة بثبوت احلق لطالب احلجز - 55/1
 تنفيذايً.

 ،ليهأو بطلب من احملجوز ع ،للجهة مصدرة احلجز التحفظي ابتداًء عند االقتضاء - 55/5
 بعد إعالن احملجوز له. ،رفع احلجز التحفظي

 ،أو صرف النظر عنها ،أو ُردت دعواه ،أو تنازل عنها ،واهإذا ترك طالب احلجز دع - 55/2
 فُيعد احلجز التحفظي ُملغى. ،أو ُحفظت
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 الباب الرابع
 إجراءات التنفيذ
 الفصل األول
 أوامر التنفيذ

 :عة والثالثوناملادة الراب
 :النظام

وفقًا للنموذج الذي  ،يتم التنفيذ بناًء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إىل قاضي التنفيذ -2
 حتدده الالئحة.

 أ. يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد يف الفقرات -1
 ( من املادة )التاسعة( من هذا النظام.5، 1، 2)

أ( يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية  -1ب. فيما عدا ما ذكر يف الفقرة )
ويضع  ،الشروط النظامية –( من املادة )التاسعة( 8، 7، 1، 5، 2ذكورة يف الفقرات )امل –

 ،وحمكمته ،متضمنًا عبارة )سند للتنفيذ( مقرواًن ابسم قاضي التنفيذ ،خامت التنفيذ عليها
 وتوقيعه.

يصدر قاضي التنفيذ فورًا أمرًا ابلتنفيذ إىل املدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي  -5
 ،ددها الالئحةويبلغ املدين وفق أحكام التبليغ اليت حت ،خمتومة خبامت احملكمة مبطابقتها لألصل

فإن تعذر إبالغ املدين خالل عشرين يومًا من اتريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ 
 من وتستوىف ،بنشر اإلبالغ فورًا يف الصحيفة اليومية األوسع انتشارًا يف منطقة مقر احملكمة

 املدين نفقة اإلعالن مع استيفاء احلق.
واجلهات ذات العالقة ؛ لإلفصاح عن عناوين األشخاص  ،يتم التنسيق بني وزارة العدل -2

 الذين ال يعرف هلم حمل إقامة.
 :الالئحة

اذا وردت املعاملة وهي غري مستكملة لبياانت طلب التنفيذ فلمقدمها مهلة ثالثني  - 52/2
 .-حسب احلال  -أو أعيدت  ،وإال حفظت ،الستكماهلايوماً ؛ 
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 ،ررات املكتوبةويكون هلا حكم احمل ،والتبليغات إلكرتونياً  ،جيوز تدوين طلب التنفيذ - 52/1
 وفقاً لنظام التعامالت اإللكرتونية.

 :يشتمل طلب التنفيذ على البياانت اآلتية - 52/5
 ،وعنوانه الربيدي  ،ورقم هاتفه ،ومهنته أو وظيفته ،ورقم هويته ،أ. االسم الكامل لطالب التنفيذ

 ل اقامة فيها. إن مل يكن له حم ،وحمل إقامته املختار يف مكان دائرة التنفيذ ،وحمل إقامته األصلي
وتستوىف هذه البياانت ملن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إىل بياانت طالب التنفيذ 

 أصالة. 
 وحمل إقامته. ،ومهنته أو وظيفته ،ضده ب. االسم الكامل للمنفذ

 ج. احملكمة املقدم إليها طلب التنفيذ. 
 د. اتريخ تقدمي الطلب.
 إن وجد.  ،وجهة صدوره ،واترخيه ،هـ. رقم السند التنفيذي

 إذا مل يكن ديناً. ،أو مضمون الطلب ،ووصفه إمجاالً  ،و. مقدار احلق
 الذي يرغب إيداع ما خيصه من حصيلة التنفيذ فيه.  ،ز. رقم احلساب البنكي العائد له

ققت الغاية من مىت حت ،ال يرتتب على نقص استيفاء البياانت بطالن طلب التنفيذ - 52/2
 اإلجراء.

عدد ونسخ منه ب ،فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل ،إذا كان احلق ال يتجزأ - 52/5
 ويُرفق نسخة من السند التنفيذي. ،كموقعة منه وفقاً للنموذج املعد لذل ،املدينني

 ال جيمع يف طلب التنفيذ بني أكثر من سند تنفيذي ال رابط بينها.  - 52/1
صفة من و  ،فيكفي ذكر اسم الدائرة ،إذا كان طالب التنفيذ إحدى الدوائر احلكومية - 52/7

 ميثلها.
ادة اليت يضعها قاضي أ( من هذه امل -1الصيغة التنفيذية املشار إليها يف الفقرة ) - 52/8

"يطلب من مجيع الدوائر واجلهات احلكومية املختصة العمل  :يكون نصها كما أييت ،املوضوع
على تنفيذ هذا احلكم جبميع الوسائل النظامية املتبعة ولو أدى إىل استعمال القوة اجلربية عن 

 طريق الشرطة ".
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( من املادة )التاسعة(  8،7،1،5،2صيغة خامت التنفيذ على ما تضمنته الفقرات ) - 52/9 
 :من هذا النظام هي ما أييت

 :" احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد
 ....فهذا سند للتنفيذ برقم

 مث يذيل ابسم القاضي وتوقيعه واسم حمكمة أو دائرة التنفيذ ".
 اق القضائية. بوساطة ُمبلغ األور  ،يُبلغ املدين بطلب التنفيذ - 52/22

 ،إبالغ املدين فإن تعذر ،أو عمله ،يف حمل اقامته ،أو وكيله ،يكون التبليغ للمدين - 52/22 
 فينشر اإلبالغ بعد مضي عشرين يوماً من اتريخ صدور أمر التنفيذ. 

 ويعد مبلغاً. ،يُدون يف حمضر امتناعه ،يف حال امتناع املدين عن استالم التبليغ - 52/21
تابة إلمارة ابلك ،أو حمل إقامة خمتار يف اململكة ،يبلغ من ليس له حمل إقامة معروف - 52/25

خالل عشرين  ،أو تعذره ،وتفيد اإلمارة قاضي التنفيذ ابإلبالغ ،لتبليغه ابلطرق املتبعة ،املنطقة
صحف فينشر اإلبالغ يف إحدى ال ،ومل يرد جوابه ،أو مضت املدة ،فإن تعذر تبليغه ،يوماً 
 ية األوسع انتشاراً يف منطقة مقر احملكمة.اليوم
وللقاضي  ،وال بعد غروهبا ،قبل شروق الشمس ،ال جيرى أي تبليغ يف حمل اإلقامة - 52/22

 اإلذن ابلتبليغ يف أي وقت عند االقتضاء. 
رة إحدامها أصل واألخرى صو  ،جيب أن يكون التبليغ من نسختني متطابقتني - 52/25

  :مشتمالً على ما أييت
 والساعة اليت مّت فيها. ،واترخيه ،ويوم صدوره ،موضوع األمر التنفيذي -أ 

 ل إقامته.وحم ،ومهنته أو وظيفته ،ومن ميثله إن وجد ،االسم الكامل لطالب التنفيذ -ب 
 وحمل إقامته.  ،ومهنته أو وظيفته ،االسم الكامل للمدين -ج 
 وصفته.  ،اسم ُمبلغ األوراق القضائية -د 
 وسببه.  ،أو إثبات امتناعه ،وتوقيعه على أصلها ،اسم من ُسلمْت له ورقة التبليغ -هـ 
 توقيع املبلغ على األصل.  -و  

 يرفق بصورة التبليغ ما أييت: - 52/21
 أ. نسخة من طلب التنفيذ.  
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 ب. نسخة من أمر التنفيذ.  
 ج. نسخة من السند التنفيذي مصدقة مبطابقتها ألصلها. 

 يصدر التبليغ بتوقيع من مأمور التنفيذ. - 52/27
وتؤخذ  ،يوضح ذلك يف أصل التبليغ ،وال يكتب ،إذا كان مستلم التبليغ ال يقرأ - 52/28

 أو ختمه على أصل ورقة التبليغ.  ،بصمة إهبامه
إقامته  ، حملولو يف غري ،مىت ُسلِّّم إىل شخص من وجه إليه ،يكون التبليغ نظامياً  - 52/29

 أو عمله.
   :يكون التبليغ على النحو اآليت – 52/12

قوم أو من ي ،أو فروعها إىل مديريها ،واملؤسسات اخلاصة ،واجلمعيات ،الشركات –أ         
ملكة إىل أو وكيل ابمل ،والشركات واملؤسسات األجنبية اليت هلا فرع ،أو من ميثلهم ،مقامهم

 أو من ينوب عنه.  ،مدير الفرع
 ون إىل املرجع املباشر ملن وجه التبليغ إليه. العسكري -ب        
 وعمال السفن إىل الرابن.  ،البحارة –ج        
سب ح -أو الناظر  ،أو الويل ،إىل الوصي ،أو الوقف ،احملجور عليه حلظ نفسه -د        
 . -احلال 
 أو حمل التوقيف.  ،أو املوقوف إىل مدير السجن ،السجني -هـ       

اضي فريسل الق ،وأمواله داخل اململكة ،كان حمل إقامة املدين يف بلد أجنيبإذا   - 52/12
 وُيكتفى ابلرد الذي يفيد وصول التبليغ إىل املدين.  ،التبليغ إىل وزارة اخلارجية

ذا إىل املواعيد املتعلقة ابلتبليغ املنصوص عليها يف ه ،تضاف مدة ستني يوماً  - 52/11 
 ملن يكون حمل إقامته خارج اململكة.  ،النظام

وحتسب  ،و تُدفع كلفته من طالب التنفيذ ،حيدد قاضي التنفيذ كيفية اإلعالن - 52/15 
 من مصاريف التنفيذ.
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 :املادة السادسة واألربعون
  :النظام

أو مل يفصح عن أموال تكفي للوفاء ابلدين خالل مخسة أايم من اتريخ  ،إذا مل ينفذ املدين
وأمر  ،أو من اتريخ نشره إبحدى الصحف إذا تعذر إبالغه ؛ ُعد مماطالً  ،بالغه أبمر التنفيذإ

 قاضي التنفيذ حاالً مبا أييت:
 منع املدين من السفر.-2
 ليها.أو غري مباشرة يف األموال وما يؤول إ ،إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة-1
لسند وذلك مبقدار ما يفي اب ،وعما يرد إليه مستقبالً اإلفصاح عن أموال املدين القائمة -5

 وفقاً ألحكام هذا النظام. ،والتنفيذ عليها ،وحجزها ،التنفيذي
 واملهنية. ،اإلفصاح عن رخص وسجالت أنشطة املدين التجارية-2
 إشعار مرخص له بتسجيل املعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ.-5

 تية:أايً من اإلجراءات اآل –إضافة إىل ما سبق حبسب احلال  –ولقاضي التنفيذ أن يتخذ 
وأن عليها  ،وحجز مستحقاته املالية لديها ،منع اجلهات احلكومية من التعامل مع املدين -أ 

 إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
 منع املنشآت املالية من التعامل معه أبي صفة. -ب 
 ،ومن تشري القرائن إىل نقل األموال إليه ،والدهوأ ،األمر ابإلفصاح عن أموال زوج املدين -ج 

لطلب إىل حيال ا ،أو حماابته. وإذا تبني االشتباه أبن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء األموال
 قاضي املوضوع للنظر فيه.

 وفقاً ألحكام هذا النظام. ،د. حبس املدين
 :الالئحة

ب  -( والفقرات ) أ 2-5-1-2مىت طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات ) - 21/2
 بعد أخذ إقرار عليه بذلك. ،فيجيبه قاضي التنفيذ ،أو بعضها ،د ( –ج  –

وعلى  ،يبلغ قاضي التنفيذ إدارة جوازات منطقته أبمر املنع من السفر خارج اململكة - 21/1
 والتعميم بذلك. ،إدارة اجلوازات تنفيذه
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أو  ،مأو كفيل غار  ،بعد منعه بضمانلقاضي التنفيذ أن أيذن للمدين ابلسفر  - 21/5
 إذا ظهر له موجب لذلك.  ،بدوهنما

لصادرة و التفاويض الرمسية املعتمدة ا ،لقاضي التنفيذ األمر إبيقاف إصدار الوكاالت - 21/2
 من غري اجلهات العدلية.

فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم  ،إذا ُعـّد املدين مماطالً  - 21/5
 وفقاً لنظام السجل التجاري. ،التنفيذ

إذا ظهر للقاضي أن منع اجلهات احلكومية من التعامل مع املدين يرتتب عليه ضرر  - 21/1
 وجيري ما يراه حمققاً للعدل. ،فعليه التوقف عن املنع ،عام
إيقاف خدماته اإللكرتونية  ،يشمل منع اجلهات احلكومية من التعامل مع املدين - 21/7

 احلكومية.
ني( حبس تنفيذي وفق ما ورد يف املادة )الثالثة والثمان ،احلبس املذكور يف هذه املادة - 21/8

 من هذا النظام.
 

 :املادة السادسة عشرة
 :النظام

ويصدر  ،لقاضي التنفيذ أن أيمر ابإلفصاح عن أموال املدين مبقدار ما يفي ابلسند التنفيذي
مر ابإلفصاح واحلجز بعد إبالغ املدين أبمر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن األ

أو من قرائن احلال ؛ جاز له األمر ابإلفصاح عن أمواله  ،املدين مماطل من واقع سجله االئتماين
 وحجزها قبل إبالغه أبمر التنفيذ.

 :الالئحة
 ،ه ؛ إلجراء احلجز على األموال املوجودةأو مركبت ،للقاضي األمر بتفتيش املدين - 21/2

 وملأمور التنفيذ االستعانة ابلشرطة أو القوة املختصة عند االقتضاء.
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 :املادة السابعة واألربعون
 :النظام

يف حماابهتم له  أو املتعاملني معه املشتبه ،وموظفيه ،وحماسبه ،لقاضي التنفيذ استجواب املدين
 وله ندب خبري لتتبع أمواله. ،ومدين املدين ؛ لتتبع أمواله

 :الالئحة
( من املادة )الرابعة والثالثني( 5فيُبلغ وفق الفقرة ) ،من اقتضى احلال استجوابه - 27/2

 ربية. األمر إبحضاره ابلقوة اجل ،وللقاضي عند االمتناع ،ولوائحها التنفيذية
 للقاضي عند االقتضاء أن يطلب من جهة التحقيق إجراء االستجواب والتحقيق. - 27/1
 

 :املادة الثانية والعشرون
 :النظام

غ إيداع مبل –يف أي حال كانت عليها إجراءات احلجز  –جيوز للمحجوز على أمواله  -2
ى هذا اإليداع تب علويرت  ،من النقود يفي ابلدين يف حساب احملكمة خيصص للوفاء ابلدين

 وانتقاله إىل املبلغ املودع. ،زوال احلجز عن األموال احملجوزة
ال احملجوز ما مل يكن امل ،ال جيوز احلجز على أموال املدين إال مبقدار قيمة الدين املطالب به-1

 غري قابل للتجزئة.
 خيصص قاضي التنفيذ األموال املنفذ عليها مبا حيقق سرعة الوفاء.-5

 :حةالالئ
 ،إذا خصص قاضي التنفيذ األموال املنفذ عليها من جمموع ما مت اإلفصاح عنه - 11/2

 .وفك احلجز عما عداها ،فُيشعر اجلهات األخرى ابلتوقف عن اإلفصاح ،واحلجز عليه
 سداد فيلزمه حينئذٍ  ،إذا رغب احملجوز على أمواله إيداع مبلغ يفي بكامل الدين - 11/1

 وال يزول احلجز إال بسدادها.  ،والتنفيذمجيع مصروفات احلجز 
ظهر ما مل ي ،كل ما ترتب على احلجز التنفيذي من مصروفات يتحملها املدين  - 11/5

 للقاضي أن السبب عائد لغريه فيتحملها ذلك املتسبب.
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 ،ها الدائنفيسلمها املدين فإن امتنع سلم ،إذا اقتضى احلال تسليم مصروفات التنفيذ - 11/2
 وقف عن إجراءات التنفيذ.وإال فيت

ديد من فال بد أن يتضمن االتفاق حت ،إذا اتفق الطرفان على إهناء احلجز والتنفيذ - 11/5
 .-إن وجدت  -يتحمل مصروفات التنفيذ 

قاضي خالف ما مل يقرر ال ،ارتفع كل ما كان مبنياً عليه ،مىت قرر القاضي رفع احلجز - 11/1
 ذلك.

 
 الفصل الثاين

 (34/2احلجز التنفيذ على األموال )بناء على املادة إجراءات 
 أحكام عامة

 :املادة السادسة والثالثون
 :النظام

يندب قاضي التنفيذ مع املأمور مقوِّمًا معتمداً )أو أكثر( خمتصًا بتقومي املال املنفذ عليه ؛ -2
نفيذ يف األموال اليسرية ولقاضي الت ،ويثبت تقوميه يف حمضر احلجز حتت توقيعه ،لتقدير قيمته

 ها.ما مل يتفق الدائن واملدين على قيمت ،اليت حتددها الالئحة تكليف املأمور بتقوميها
ولقاضي  ،واملأمور حبضور الشرطة ،دخله املقوم ،إذا اقتضى تقومي املال املنقول دخول العقار-1

 اب.أو غ ،التنفيذ األمر ابستخدام القوة إذا امتنع املدين
 :الالئحة

 هي اليت ال تزيد قيمتها عن مخسني ألف رايل. ،األموال اليسرية - 51/2
وحتسب ضمن   ،أو غاب ،يدفع الدائن أجرة املقوم إذا امتنع املدين عن ذلك - 51/1

 مصروفات التنفيذ.
   عند عدم احلاجة إليها. ،دون حضور الشرطة ،للمقوم ومأمور التنفيذ دخول العقار– 51/5
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 :املادة األربعون
 :النظام

 ويتضمن البياانت اآلتية: ،حيرر حمضر احلجز وفقاً ملا حتدده الالئحة
 واحملجوز لديه  ،واحملجوز عليه ،حتديد هوية احلاجز-2
 ومصدره. ،واترخيه ،ورقم أمر التنفيذ ،حتديد سند التنفيذ-1
تلف هبا وصفاته اليت خت ،وعدده ،ونوعه ،ووزنه ،ومقداره ،ووصفه ،تعيني املال احملجوز-5

 وبياانت تسجيله حبسب األحوال. ،ومستند متلكه ،قيمته
 ،هوأطوال ،وحدوده ،وموقع العقار ،ومصدره ،واترخيه ،ورقمه ،نوع صك ملكية العقار-2

 ومساحته.
 وفقاً لتقدير املقوم. ،قيمة املال احملجوز-5
 مكان احلجز.-1
 اسم احلارس الذي عهد إليه حبفظه. -7
 ومكانه. ،واترخيه ،وموعد البيع ،م وكيل البيعاس-8

وكل من  ،واحلارس –إن كان حاضرًا  –ويتضمن حمضر احلجز توقيع مأمور التنفيذ واملدين 
 وفق ما حتدده الالئحة. ،نسب إليه تصرف يف احملضر

 :الالئحة
وذج يعد بناء على أمر قاضي التنفيذ وفق من ،يتوىل مأمور التنفيذ اعداد حمضر احلجز - 22/2

 لذلك.
 وحيفظ منه نسخة يف سجل خاص ابحملكمة. ،يرفق حمضر احلجز أبوراق القضية - 22/1
  ،ضروكل من نسب إليه تصرف يف احمل ،يذيل حمضر احلجز بتوقيع من ذكر يف املادة - 22/5

 ممن يراه مأمور التنفيذ. ،وحنوهم ،و من يقع املال حتت يده ،واملقوم ،كاحملجوز لديه
 يوقع على كل صفحة من صفحات احملضر. - 22/2
 يـَُوقَُّع احمَلَضُر يف مكان املال احملجوز. - 22/5
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 :دة احلادية واألربعوناملا
 :النظام

ويعد  ،يتم إعالن حمضر احلجز يف موقع نشر بياانت التنفيذ خالل مخسة أايم من اتريخ احلجز
ذ أن ومع ذلك جيب على مأمور التنفي ،هذا اإلعالن إبالغاً جلميع من له عالقة ابملال احملجوز

يبلغ احملجوز عليه وكل من ظهر لقاضي التنفيذ أن له حقًا عينيًا على املال احملجوز مىت كان 
 هلؤالء عناوين معروفة لدى قاضي التنفيذ.

 :الالئحة
وفق  ،ردةيكون وفق إجراءات التبليغ الوا ،تبليغ مأمور التنفيذ للمذكورين يف املادة - 22/2

 ،ن يف املادةوإذا تعذر ابالغ املذكوري ،( من املادة )الرابعة والثالثني( ولوائحها التنفيذية5الفقرة )
 فُيكتفى إبعالن حمضر احلجز يف موقع نشر بياانت التنفيذ ابحملكمة واملوقع اإللكرتوين.

 
 :املادة السادسة واخلمسون

 :النظام
حتدد ها وتصرف منها أموال التنفيذ. و تفتح حساابت مصرفية ابسم احملكمة تودع في -2

 وإدارة هذه احلساابت. ،والصرف ،الالئحة أحكام اإليداع
اابت يف خزانة البنك الذي لديه حس –وما يف حكمها  –تودع املعادن الثمينة واجملوهرات  -1

 حمكمة التنفيذ.
وإجراءات تسهيل مشاركة البنوك يف أعمال التنفيذ بعد االتفاق  ،وتنظم الالئحة أحكام

 بني الوزير وحمافظ مؤسسة النقد العريب السعودي على ذلك.
 :الالئحة

ا رئيس ويشرف على إدارهت ،احلساابت املذكورة يف هذه املادة خاصة أبموال التنفيذ – 51/2
 .-حسب احلال  -أو قاضي التنفيذ  ،دائرة التنفيذ

واألشياء  ،واملعادن الثمينة ،والشيكات ،يتوىل أمني حساب التنفيذ استالم املبالغ - 51/1
كمة ويقوم إبيداعها يف حساب احمل ،إيداعه بسند استالم ،وما يف حكمها مما ميكن ،النفيسة

 مبوجب إيداع معتمد.  -حسب احلال  -أو خزينتها  ،اخلاص بدائرة التنفيذ
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أن  على ،مبوجب شيكات  تصرف للمستفيد األول يكون السحب من احلساب - 51/5
 -و قاضي التنفيذ أ ،ويوقع على الشيك رئيس دائرة التنفيذ ،يدون يف الشيك رقم قيد القضية

أو  ،ويُوقع املستفيد على صورة الشيك ابالستالم ،وأمني حساب التنفيذ ،-حسب احلال 
كات يف السجل التنفيذ الشي ويسجل أمني حساب ،يودع يف حسابه املبني يف طلب التنفيذ

 اخلاص بذلك.
 ال جيوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب التنفيذ. - 51/2
ودوائر التنفيذ يف وكالة وزارة العدل لشؤون احلجز  ،تُنشأ إدارة حلساابت حماكم - 51/5

 :تكون من مهامها ما أييت ،والتنفيذ
 قارير هلا.وإصدار الت ،اهتا اليت ترد إليهاوسند ،واملنصرف ،أ. تدقيق مجيعِّ بياانت الوارد

 ب. متابعة تبليغ أمناء احلساابت يف احملاكم ابلتعاميم املتعلقة أبعماهلم.
 واإلشكاالت اليت تعرتض عمل احلساابت. ،ج. تلقي االستفسارات

 ورفع مستوى أدائهم. ،د. تدريب العاملني على إدارة احلساابت
 

 :املادة الثامنة والثالثون
 :النظام

وإثبات ذلك  ،وعليه وضع األقفال وخامت احملكمة ،للمأمور إذا اقتضى احلال حتريز املال احملجوز
 يف احملضر.

 
 :املادة السابعة والثالثون

 :النظام
ساب واألشياء النفيسة يف ح ،والتحف ،واملعادن الثمينة ،واجملوهرات ،يودع املأمور النقود

 حلال.أو يف خزينتها حبسب ا ،احملكمة
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 :املادة الثانية واألربعون
 :النظام

أو كفيل  ،يكلف قاضي التنفيذ احملجوز عليه حبراسة املال احملجوز حتت يده بشرط تقدمي ضمان
 ،مليء ابالمتناع عن التعرض للمال احملجوز مبا قد يضر الدائن. فإن رفض احملجوز عليه احلراسة

 أو الكفيل ؛ أمر قاضي التنفيذ بتعيني حارس مرخص له. ،أو تعذر تقدمي الضمان
 :الالئحة

 (. 51/1(و)51/2ما ذكر يف الالئحتني ) ،والكفيل ،يتبع يف إجراءات الضمان - 21/2
 

 :املادة الثالثة واألربعون
 :النظام

وال  ،يف مجيع األحوال يسلم املال احملجوز للحارس بتوقيعه على ذلك مبوجب حمضر احلجز
يذ أن أيذن أو تعريضه للتلف. ولقاضي التنف ،أو إعارته ،للحارس االنتفاع ابملال احملجوزجيوز 

ا  وعليه حفظ غلته حمجوزة مع األصل. وإذ ،للحارس إبدارة احملجوز إذا اقتضت املصلحة ذلك
 جاز لقاضي التنفيذ أن أيذن له ابالنتفاع به. ،كان احلارس مالكاً للمال احملجوز

 :الالئحة
 ما ورد يف إىل ،يرجع يف أحكام احلارس القضائي فيما مل ينص عليه يف هذا النظام - 25/2

 نظام املرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.
إذا مل و  ،فللقاضي إجازة االتفاق ،إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غري مرخص له - 25/1

 يصدره. فيختار القاضي من يراه بقرار ،أو تعذر وجود حارس مرخص ،يتفقوا
 

 :املادة الرابعة واألربعون
 :النظام

رها قرار من ويصدر بتقدي ،للحارس غري املالك للمال احملجوز أجرة املثل على حراسته وإدارته
 وحتسب ضمن مصاريف التنفيذ. ،قاضي التنفيذ
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 :الالئحة
جوز ما مل يكن احمل ،فللقاضي إجازة االتفاق ،إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة احلارس - 22/2

 فيتحقق القاضي من مناسبة األجرة. ،أو وقفاً  ،عليه مال قاصر
غرق كل والثمار قد تست ،أن أجرة املثل للحارس على الزروع ،إذا ظهر لقاضي التنفيذ  22/1

أو تكليف  ،فله أن يقرر عدم احلراسة ،وال املدين ،مما ال يستفيد معه الدائن ،أو غالبه ،حمصوهلا
 حال تعذر إحضارمها. ،أو كفيل ،من دون ضمان ،ز عليه ابحلراسةاحملجو 

 
 :املادة السادسة والستون

 :النظام
ا  ،إذا كان للمحجوز لديه أكثر من فرع فيعد إبالغ احلجز ألي فرع من تلك الفروع منتجِّّ

 آلاثره يف مواجهة احملجوز لديه.
 

 :املادة السابعة والستون
 :النظام

يذ ه يف املال احملجوز خبالف أمر قاضي التنفيذ ؛ وجب على قاضي التنفإذا تصرف احملجوز لدي
 التنفيذ على مال احملجوز لديه مبقدار املال. –بناًء على طلب احلاجز  –

 :الالئحة
عــنـد تـصـرف اجلـهـات احلكومية احملجوز لديها يف األموال احملجوزة خبالف أمر قاضي  - 17/2

 فـلطالب التنفيذ املطالبة ابلتضمني أمام اجلهة املختصة. ،التنفيذ
 على املنقول يإجراءات احلجز التنفيذ  

 :املادة اخلامسة والثالثون
 :النظام

أو إصدار أمر  ،جيري احلجز التنفيذي على املنقول ابنتقال مأمور التنفيذ إىل مكان املال -2
ناًء على أمر وحترير املأمور حمضراً للحجز ب ،مكتوب إىل اجلهة املختصة بتسجيله حبسب احلال

 ويؤشر على سجل املال مبضمون احملضر. ،قاضي التنفيذ
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 مسية.ولو كانت عطلة ر  ،جاز إمتامه يف أايم متتالية ،إن مل يكتمل احلجز يف يوم واحد -1
 ال جيوز نقل املال من مكان حجزه إال أبمر قاضي التنفيذ. -5

 :الالئحة
 إال بعد صدور أمر قاضي التنفيذ. ،مأمور التنفيذ إبجراءات احلجزال يقوم  - 55/2
 ،والطائرات ،والسفن ،كاملركبات  ،يلزم اجلهات املختصة بتسجيل األموال املنقولة - 55/1

 ،التأشري فوراً على سجالت هذه األموال ابحلجز ؛ تنفيذاً ألمر قاضي التنفيذ ،وأي مال منقول
لتأشري وللقاضي عند االقتضاء أن أيمر اب ،ر التنفيذ حمضر احلجزويكون ذلك بعد أن حيرر مأمو 

 على السجل قبل إعداد احملضر.
 ،فيذ ليالً وملأمور التنفيذ االستمرار ابلتن ،يكون التنفيذ من شروق الشمس إىل غروهبا - 55/5

من قاضي  ايبإال إبذن كت ،أو يف العطل الرمسية ،وال يبدأ التنفيذ ليالً  ،إذا بدأه قبل الغروب
 التنفيذ.

أن يضمن  ،على مأمور التنفيذ ،عند صدور أمر قاضي التنفيذ بنقل املال احملجوز - 55/2
وأجرة  ،ووصف املال ،وما يتطلبه ضبط عملية النقل ،ووسيلته ،احملضر بيااًن مبن يتوىل النقل

 واجلهة املنقول منها وإليها. ،النقل
 

 والثمارإجراءات احلجز التنفيذي على الزروع 
 :املادة التاسعة والثالثون

 :النظام
ية ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل األرض الزراع ،حتجز الثمار والزروع قبل بدوِّ صالحها

 وتباع عند بدوِّ صالحها. ،يلصق عليها حمضر احلجز
 إجراءات احلجز التنفيذي على العقار

 ن:املادة اخلامسة واألربعو 
 :النظام

درت منها وجيب تزويد اجلهة اليت ص ،التنفيذي على العقار مبوجب حمضر حجزجيري احلجز 
 وثيقة متلك العقار بنسخة من احملضر للتأشري على سجل الوثيقة.
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 :الالئحة
 ،التنفيذ موجهاً إىل مأمور ،يكون أبمر قاضي التنفيذ ،احلجز التنفيذي على العقار - 25/2

 وتسري أحكام هذا احلجز على العقار من حني صدوره.
اطبة اجلهة اليت مبخ ،املبادرة إبجراء احلجز على العقار ،لقاضي التنفيذ عند االقتضاء - 25/1

 إعداد حمضر احلجز. ،أصدرت الوثيقة مباشرة قبل
لتأشري اتبلغ اجلهة اليت صدرت منها وثيقة متلك العقار قاضي التنفيذ مبا مت حيال  - 25/5

 ابحلجز على سجل العقار.
وعليه تسليم  ،ويبلغ املستأجر ابحلجز التنفيذي ،احلجز على العقار حجز على غلته - 25/2

 لتودع يف حساب التنفيذ. -حسب األحوال  -أو احلارس  ،األجرة للمحكمة
فيذ ضي التنفلقا ،إذا اقتضى التنفيذ على العقار إكمال نواقص وثيقة متلك العقار - 25/5

أو  ،وله تفويض الدائن ،إلكمال الالزم دون حضور صاحب الصك ،الكتابة للجهة املصدرة
 بقرار يصدره. ،أو غريمها تفويضاً حمدداً  ،وكيل البيع القضائي

 ،ليهوصالحيته لالعتماد ع ،مىت تعذر استالم أصل صك العقار للتأكد من سراينه - 25/1
 إبصدار نسخة من سجل صك العقار ؛ إلمتام إجراءاتفيأمر قاضي التنفيذ  ،أو التهميش عليه

 وتصبح تلك النسخة هي الصك املعتمد. ،التنفيذ
 

 إجراءات احلجز التنفيذي على األموال املستحقة للمدين حتت يد املنشأة املالية
 :املادة الستون

 :النظام
من  –حة الالئاليت حتددها  –حتجز األموال املستحقة للمدين حتت يد املنشأة املالية  -2

 خالل السلطة اإلشرافية، وفق الضوابط اآلتية:
أ. يكون حجز احلساابت اجلارية الدائنة بقيام املنشأة املالية مبنع صاحب احلساب من السحب 

قاضي  بعد موافقة –من رصيده الدائن وما يضاف إليه من إيداعات الحقة. وللمنشأة املالية 
 الناشئة على احلساب قبل احلجز على رصيده. خصم االلتزامات املدينة –التنفيذ 
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ب. يكون حجز احلساابت االستثمارية بقيام املنشأة املالية مبنع صاحب احلساب من السحب 
من الرصيد النقدي الدائن وما يضاف إليه من إيداعات. وإذا كان الرصيد النقدي الدائن 

واليت  ،قاقهامارية عند اتريخ استحخمصصًا للوفاء مبا يرتتب على املراكز أو العمليات االستث
ع فال ختضع إلجراءات احلجز إال بعد إقفال مجي ،أنشئت قبل إبالغ املنشأة املالية ابحلجز

 املراكز.
ج. يكون احلجز على الودائع ألجل بعدم متكني املدين من سحبها مع استمرار تنميتها على 

 ،اتريخ استحقاقهاو  ،مع إشعار قاضي التنفيذ بطبيعتها ،الوجه الشرعي إن رغب املدين يف ذلك
 وما يرتتب على كسرها.

وتفتح  ،د. يكون حجز موجودات خزائن األماانت ابنتقال مأمور التنفيذ إىل املنشأة املالية
إذا أمكن  –واملدين  ،ويوقع احملضر مأمور التنفيذ وموظف املنشأة املالية ،وجترد حمتوايهتا ،اخلزائن
 ويسلم مفتاح اخلزائن اآلخر اخلاص ابملدين إىل حمكمة التنفيذ. –ه إحضار 

هـ. حتجز تعويضات التأمني ابلتأشري على سجل حقوق املدين يف السجالت مبحتوى السند 
 أو سيستحق للمدين إىل حساب حمكمة التنفيذ. ،ويسلم أي تعويض مستحق ،التنفيذي

يذ أمر ية اآللية الالزمة اليت تضمن سرعة تنفو. تضع السلطات اإلشرافية على املنشآت املال
 قاضي التنفيذ.

 يبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة احلجز خالل ثالثة أايم عمل من تسلم أمر احلجز. -1
أيمر قاضي التنفيذ السلطة املشرفة على املنشأة املالية أبن حتول إىل حساب احملكمة  -5

ردة يف الفقرات )أ( و )ب( و)ج( و)د( و)هـ( األرصدة النقدية الدائنة املستحقة للمدين الوا
 ( من هذه املادة مبقدار ما يفي ابلدين.2من الفقرة )

 :الالئحة
جيب على قاضي التنفيذ تغيري حساابت الودائع ألجل إىل ودائع استثمارية مباحة  - 12/2

 شرعاً.
نقل للمدين ب عدم السماح ،واملنشأة املالية احملجوز لديها ،على جهة عمل املدين - 12/1

 التنفيذ. إال إبذن من قاضي ،ومستحقاته املالية إىل منشأة مالية جديدة  ،إيداع راتبه الشهري
 



- 43 - 
 

 إجراءات احلجز التنفيذي على حصص امللكية يف الشركات
 :املادة احلادية والستون

 :النظام
 عن طريق وزارة التجارة –واألسهم غري املدرجة  ،حتجز حصص امللكية يف الشركات -2

 الشركة. والتأشري مبحتوى السند التنفيذي على سجل ،ابلتأشري على سجل امللكية –والصناعة 
نتيجة احلجز وتُبلغ قاضي التنفيذ ب –عن طريق هيئة السوق املالية  –حتجز األوراق املالية  -1

 وفق الضوابط اآلتية: ،خالل ثالثة أايم عمل من تسلم أمر احلجز
 أ. يكون حجز األوراق املالية مبنع املدين من التصرف فيها.

ب. يكون حجز املراكز القائمة لألوراق املالية مبنع املدين من التصرف يف املبالغ املستحقة له 
 بعد إغالقها.

 
 إجراءات احلجز التنفيذي على األوراق التجارية

 :املادة الثانية والستون
 :النظام

 وفق الضوابط اآلتية: ،حتجز األوراق التجارية
حتصل القيمة و  ،فيحرر املأمور حمضر احلجز ،إذا كان الشيك حتت يد املدين املستفيد منه -2

 وتودع يف حساب احملكمة. ،أو املتوافر منها
يكون حجز قيمة الشيك املظهر بعد علم املدين أبمر التنفيذ عن طريق قيام البنك  -1

وإيداعها يف  ،حبجز القيمة –عند تقدم املظهر له لتحصيل قيمة الشيك  –ه املسحوب علي
 حساب احملكمة.

 احللول فيفوض قاضي التنفيذ الدائن يف ،إذا مل يتوافر مقابل الوفاء ابلشيك حمل احلجز -5
مة. وتودع القيمة يف حساب احملك ،أو املظهر بقيمة الشيك ،حمل املدين ؛ ملطالبة الساحب

تصة فعليه التقدم إىل اجلهة القضائية املخ ،أو املظهر يف الوفاء ،معارضة الساحبويف حال 
نظر  وإشعار قاضي التنفيذ إبجراءات ،بدعوى املعارضة خالل عشرة أايم من مطالبته ابلوفاء
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جب عليه و  ،الدعوى وما تنتهي إليه. وإذا انتهت املدة املذكورة دون التقدم بدعوى املعارضة
 الشيك للمحكمة. الوفاء بقيمة

والكمبيالة املستحقة الدفع اليت يف حيازة املدين بتحرير املأمور  ،يكون حجز السند ألمر -2
وإذا كانت  ،وتودع القيمة اليت تضمنتها الورقة التجارية يف حساب احملكمة ،حملضر احلجز

ل التحصيل إىل حني حلول أجلها. ،مؤجلة  ُأجِّّ
أو الكمبيالة على حق املدين  ،املظهر يف السند ألمر إذا عارض أو اعرتض الساحب أو -5

 ( من هذه املادة.5فعليه إقامة دعوى املعارضة وفق ما ذكر يف الفقرة ) ،املستفيد يف القيمة
 الالئحة: 

اضي التنفيذ بناءً على أمر يوجهه ق ،أو املتوافر منها ،يتم حتصيل قيمة الشيك احملجوز - 11/2
 للبنك املسحوب عليه.

 فتعد منازعة تنفيذ. ،إذا حصل نزاع يف اتريخ واقعة تظهري الشيك - 11/1
يصدره قاضي التنفيذ  ،يكون بقرار ،( من هذه املادة5التفويض املذكور يف الفقرة ) - 11/5 

 هلذا الغرض.
 إجراءات احلجز التنفيذي على امللكية الفكرية

 :املادة الرابعة والستون
 :النظام

ابلتأشري  –عن طريق اجلهة املختصة بتسجيل امللكية الفكرية  –الفكرية يكون حجز امللكية 
ثة أايم ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة احلجز خالل ثال ،على سجلها مبضمون السند التنفيذي

  عمل من تسلم أمر احلجز.
  :الالئحة

ى احملجوز دأو غلتها اليت ل ،للدائن التقدم بطلب احلجز على أصل امللكية الفكرية  - 12/2 
 أو غريه. ،عليه

 
 إجراءات احلجز على األموال اليت تستحق للمدين مستقبالً 

 :املادة الثالثة والستون
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 :النظام
ويقوم  ،يكون حجز األموال اليت تستحق للمدين مستقباًل حتت يد امللتزم بدفع تلك األموال

ومستحق تلك األموال بتحرير حمضر بتلك األموال واتريخ  ،واجلهة امللتزمة ،مأمور التنفيذ
 ،م عقاراً أ ،أم منقوالً  ،وتودع تلك األموال يف حساب احملكمة سواء أكانت نقوداً  ،استحقاقها

 حبسب الضوابط الواردة يف هذا النظام لكل نوع منها.
 :الالئحة

 مثنه بعد بيعه. هو ،والعقار املشار إليه يف املادة ،املودع من املنقول - 15/2
 

 إجراءات احلجز التنفيذي على مال املدين الذي حتت يد الدائن
 :املادة اخلامسة والستون

 :النظام
كون احلجز إبعالن وي ،جيوز للدائن أن يوقع احلجز حتت يد نفسه على ما يكون مديناً به ملدينه

إىل املدين يشتمل على البياانت الواجب ذكرها يف ورقة إبالغ احلجز. ويف األحوال اليت يكون 
تالية خالل األايم العشرة ال –جيب على طالب احلجز  ،فيها احلجز أبمر من قاضي التنفيذ

احلق وصحة  وتأن يرفع أمام اجلهة القضائية املختصة الدعوى بثب –إلعالن املدين ابحلجز 
 وإال عد احلجز كأن مل يكن. ،احلجز

 
 الفصل الثالث

 بيع املال احملجوز وتوزيع حصيلة التنفيذ
 بيع املال احملجوز

 :املادة التاسعة واألربعون
 :النظام

يبات ويتأهل املشاركون يف املزاد مبوجب ترت ،ال يدخل صالة املزاد إال من أتهل للمشاركة فيه
ملشاركني تنظم إثبات مالءة ا ،تضعها وزارة العدل ابالتفاق مع مؤسسة النقد العريب السعودي

 وفق ما حتدده الالئحة. ،وطريقة خصم املبالغ والسداد فور رسو املزاد ،يف املزاد
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 :الالئحة
 التنفيذ لبيع األعيان احملجوزة. صالة املزاد هي املكان الذي حيدده قاضي - 29/2
ن و للدائ ،ووكالئهما دخول صالة املزاد دون شرط التأهل ،واملدين ،حيق للدائن - 29/1

 أو كان دينه أكثر من قيمة املال املراد بيعه. ،املشاركة مىت أتهل لذلك
روع أو لفأو أقاربه من األصول أو ا ،ال حيق ملن ابشر أي إجراء من إجراءات التنفيذ - 29/5

 األزواج املشاركة يف املزاد.
 :وإثبات املالءة  للدخول يف املزاد ما أييت ،شروط التأهل للمشاركة - 29/2

أ. أن يقدم املشارك يف املزاد إقراراً يتضمن أن امسه غري مدرج يف جهة تسجيل معلومات ائتمانية 
حقق من ذلك ي التنفيذ التولقاض ،أو إشهار إفالس ،وأنه مل يصدر حبقه صك إعسار ،ابلتعثر

 عند االقتضاء.
ب. أن يدفع مبلغًا ماليًا يساوي عشر القيمة املقدرة للعني بشيك مصريف ألمر رئيس دائرة 

 أو ضماانً بنكياً غري مشروط بكامل القيمة املقدرة. ،التنفيذ
يشرتط  فال ،فأقل ،إذا كانت القيمة املقدرة لألعيان احملجوز عليها مائة ألف رايل - 29/5

 للمشاركة يف مزادها إثبات املالءة.
وله  ،ملأمور التنفيذ األمر إببعاد كل من يظهر منه أتثري على سالمة سري املزاد - 29/1

 االستعانة يف ذلك ابلشرطة.
 جيوز ملن أتهل للمشاركة يف املزاد أن يدخل معه إىل صالة املزاد من حيتاج إليه. - 29/7
 :السداد ما أييتطرق خصم املبالغ و  - 29/8
و وكيل البيع أ ،ويستلمها مأمور التنفيذ ،أ. النقد فيما ال تتجاوز قيمته عشرة آالف رايل   

 بشيك مصريف. ،القضائي ؛ ليسلمها إىل قاضي التنفيذ
 ب. الشيك املصريف.   
 التنفيذ. ج. التحويل بوساطة الوسائل اإللكرتونية إىل حساب دائرة   
 ق نقاط البيع اخلاصة بدائرة التنفيذ.د. اخلصم عن طري    
 هـ. أي وسيلة مصرفية أخرى إىل حساب دائرة التنفيذ.    
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 :املادة اخلمسون
 :النظام

يعلن عن املزاد قبل اليوم احملدد إلجرائه مبدة ال تزيد على ثالثني يوماً وال تقل عن مخسة  -2
زة  وابإللصاق على ابب املكان الذي فيه األموال احملجو  ،عشر يومًا يف موقع بياانت التنفيذ

مبينًا فيه يوم البيع وساعته ومكانه ونوع األموال احملجوزة ووصفها ابإلمجال. وجيوز لقاضي 
التنفيذ أن أيمر بنشر هذا اإلعالن يف صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصماً من حصيلة 

 البيع.
 ،لمال احملجوزوينادي الوكيل ابلقيمة اليت يفتتح فيها املزاد ل ،لتنفيذيبدأ املزاد حبضور مأمور ا -1

عدًا آخر حدد مأمور التنفيذ مو  ،فإن مل يتقدم مشرت ،وال جيوز البيع أبقل من القيمة املقدرة
إال إذا كان  ،وتباع األموال احملجوزة مبا يقف عليه املزاد ،للمزاد خالل مدة ال تزيد على يومني

أو كان من املعادن الثمينة أو اجملوهرات أو ما يف حكمها ؛ فيأمر قاضي التنفيذ  ،اً املال عقار 
 وتباع مبا يقف عليه املزاد.  ،ويفتتح املزاد ابلتقومي األخري ،إبعادة التقومي

 وجيب على من رسا عليه املزاد سداد الثمن فوراً وفق ما حتدده الالئحة.
ه مبزايدة يعاد البيع على مسؤوليت ،لثمن يف املوعد احملددإذا مل يسدد من رسا عليه املزاد ا -5

ويلزم املتخلف مبا نقص من الثمن  ،( من هذه املادة1( و )2وفقاً ملا ورد يف الفقرتني ) ،جديدة
 ويردٌّ إليه ما زاد على ذلك. ،ومبصروفات املزايدة

 :الالئحة
ائل ه أن أيذن بتعدد وسلقاضي التنفيذ بناء على طلب احلاجز أو احملجوز علي - 52/2

 وللقاضي أن أيمر بذلك ،ويكون اإلعالن على نفقة الطالب ،أو تكراره ،اإلعالن أو النشر
 ،لقضائيوتدفع املصروفات من قبل وكيل البيع ا ،من تلقاء نفسه ملصلحة عائدة للمال احملجوز

 ن املادة.ال يلزم التقيد ابملدد املشار إليها يف الفقرة األوىل م ،ويف هذه احلال
 يسمح مبعاينة األعيان املراد بيعها ملن يرغب ذلك خالل مدة اإلعالن. - 52/1
على رقم  واتريخ أمر  ،جيب أن يشتمل إعالن املزاد عالوة على ما ورد يف املادة - 52/5
 وسقوط خيار اجمللس حال رسو املزاد. ،البيع



- 48 - 
 

ما مل ينص  ،ببيعها من قاضي املوضوعتسري أحكام هذه املادة على األعيان احملكوم  - 52/2
 فيتقيد قاضي التنفيذ بذلك. ،أو مثن للبيع ،احلكم على طريقة

 ،تنفيذ املزادفينهي مأمور ال ،أو مل يصل املزاد القيمة املقدرة سابقاً  ،إذا مل يتقدم مشرت - 52/5
 ومن وكيل البيع القضائي. ،وحيرر حمضراً بذلك موقعاً منه

و ما يف أ ،أو اجملوهرات ،أو املعادن الثمينة ،تقدير واملزايدة على العقارال يعاد ال - 52/1
ويف املرة الثالثة يباع أبكرب عرض يف املزايدة بشرط أن يكون  ،حكمها أكثر من ثالث مرات

 ،وحيدد املوعد الثاين ،إال مبا يتغابن فيه الناس ،الثمن ال ينقص عن القيمة املقدرة يف املرة الثانية
 الث للمزاد خالل مدة ال تقل عن مخسة عشر يوماً.و الث
البيع  يعلن وكيل ،ومل يزد عليه أحد ،إذا مضى مخس عشرة  دقيقة بعد أكرب عرض - 52/7

يقة ملرة ويلزم البيع. وملأمور التنفيذ متديد مخس عشرة دق ،وتنتهي املزايدة ،القضائي الرتسية
 واحده.

 مة اليت وقف عليها املزاد ولو مل تبلغ القيمة املقدرةإذا رضي املدين والدائن ابلقي - 52/8
 فيُنهى املزاد وتستكمل إجراءات التنفيذ.

 فيمهل مدًة ال تزيد على مخسة أايم عمل. ،إذا تعذر السداد الفوري - 52/9
 أو كانت قيمتها ال تتحمل نفقات ،إذا كانت املنقوالت احملجوزة عرضة للتلف - 52/22

اع ابلطريقة اليت فتب ،انت قيمتها التقديرية ال تزيد عن مخسني ألف رايلأو ك ،خزهنا وبيعها
 قول.دون التقيد ابإلجراءات املنصوص عليها يف بيع املن ،يظهر لقاضي التنفيذ أهنا مناسبة

أمور فيستلمه م ،أو الشيك املصريف ،إذا كان التسديد بوساطة الدفع النقدي - 52/22
خرى يتحقق ويف حالة التسليم ابلوسائل األ ،يسلم أصله للمشرتي ،وحيرر سنداً بذلك ،التنفيذ

 وحتفظ نسخة من السند واإلشعار يف ملف القضية. ،املأمور من ذلك
 

 :املادة احلادية واخلمسون
 :النظام

طلب من هيئة وعلى قاضي التنفيذ أن ي ،حيظر التأثري على أسعار املزاد أبي ترتيب يؤدي إليه
 التحقيق واإلدعاء العام إجراء التحقيق الالزم إذا قامت شبهة التواطؤ.
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 :الالئحة
لياًل يف واإلعالانت التسويقية اليت تتضمن تض ،الدعاايت ،يدخل يف التأثري احملظور - 52/2

 األسعار. 
 مة املزاد وأثنائه.احلظر املذكور يف املادة يشمل ما كان قبل إقا - 52/1
 ،األمر ابستخدام وسائل التقنية احلديثة ؛ ملتابعة املزاد ،للقاضي عند االقتضاء - 52/5

 .وتوثيقه ،ومراقبته
 

 املادة الثانية واخلمسون
 :النظام

يوقف مأمور التنفيذ البيع على ابقي أموال املدين إذا نتج مما بيع من أموال مبلغ كاٍف لوفاء 
 غ الواجب دفعه.أو أحضر احملجوز عليه املبل ،مضافاً إليه نفقات التنفيذ ،بسببهالدين احملجوز 

 :الالئحة
ساب إيداع مبلغ يف ح ،وقبل رسو املزاد ،جيوز يف أي حال كانت عليها اإلجراءات - 51/2

ويرتتب  ،مضافًا إليه مصروفات احلجز والتنفيذ ،دائرة التنفيذ مساو للدين احملجوز من أجله
 رفع احلجز. على ذلك

إذا أحضر املدين قبل رسو املزاد مشرتايً للعني احملجوزة مببلغ ال يقل عن الدين احملجوز  - 51/1
ليه ما يساوي واستلم من الثمن املتفق ع ،وأثبته بقرار ،أجاز قاضي التنفيذ هذا البيع ،من أجله

لى ذلك رفع ويرتتب ع  ،مضافًا إليه مجيع مصروفات احلجز والتنفيذ ،الدين احملجوز ألجله
العني و  ،أو ما يف حكمهما ،أو وقفاً  ،ما مل يكن املدين قاصراً  ،احلجز عن األعيان احملجوزة

 احملجوزة ماالً منقوالً فيلزم استكمال إجراءات املزاد. 
أو ما يف حكمهما فيكون حبكم  ،أو وقف ،إذا لزم من التنفيذ بيع عقار قاصر  - 51/5

 مث يباع ابملزاد وتستكمل إجراءات املزاد. ،واجب االستئناف يصدره قاضي التنفيذ
يوقف ف ،أو اصطلح معه على أتجيل الدين قبل رسو املزاد ،إذا أبرأ الدائن املدين - 51/2
 بعد دفع املدين مصروفات احلجز والتنفيذ. ،املزاد

 



- 51 - 
 

 :املادة الثالثة واخلمسون
 :النظام

ومقدار  ،ادواسم من رسا عليه املز  ،ه ما مت من إجراءاتحيرر مأمور التنفيذ حمضراً يثبت في -2
 الثمن.

يصدر قاضي التنفيذ قراراً برتسية املزاد على من رسا عليه بعد حتصيل املبلغ حلساب حمكمة  -1
 ،ل املبيعويتضمن القرار تسليم املشرتي املا ،متضمنًا ملخص حمضري احلجز والبيع ،التنفيذ

 يذايً.ويكون قرار البيع سنداً تنف
  :الالئحة

 :يشتمل حمضر البيع على البياانت اآلتية - 55/2
 واترخيه. ،وساعة احملضر ،رقم قيد طلب التنفيذ -أ 

 واحملجوز عليه. ،بياانت طالب التنفيذ -ب 
 .-إن وجد  -ومستند التملك  ،ووصفها ،بيان ابألعيان املباعة -ج 
 ،أطواهلاو  ،وحدودها –إن وجد  -ورقم القطعة  ،ومصدره ،واترخيه ،رقم صك ملكية العقار -د 

 ومساحتها. 
 وعنوانه. ،وحمل عمله ،وموطنه ،بياانت من رسا عليه املزاد -هـ 
 وما مت دفعه.  ،قدر الثمن -و 

 ومن رسا عليه املزاد. ،ووكيل البيع ،و يوقع على احملضر من قبل مأمور التنفيذ
 تالم مثن املبيع كامالً.إال بعد اس ،ال يصدر قرار الرتسية - 55/1
عيان و يشتمل على األ ،ويضمن ساعة صدوره ،و اترخياً  ،حيمل قرار الرتسية رقماً  - 55/5

رار الرتسية وتودع نسخة من ق ،واستالمه ،ومعاينة املشرتي أو وكيله للمبيع ،املباعة وأوصافها
 مبلف القضية.

الالئحة  زايدة على ما ذكر  يف ،فيجب أن يتضمن قرار الرتسية ،إذا كان املبيع عقاراً  - 55/2
 مجيع ما يلزم ذكره عند اإلفراغ. ،السابقة
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 -سب احلال ح -أو قرار البيع  ،عند بيع العقار يصدر قاضي التنفيذ قرار الرتسية - 55/5
وإصدار  ،صدرهأو بعثه مل ،والتهميش على السجل ،ويرسله إىل كتابة العدل ؛ لتتوىل اإلفراغ

 وال يتطلب ذلك حضور أطراف التنفيذ لدى كتابة العدل. ،الصكوك عند االقتضاء
مما له سجل ملكية فتخاطب اجلهة املختصة ؛ إلجراء  -غري العقار  -إذا كان املباع  - 55/1

 نقل امللكية.
 ،فإن امتنع ،إذا مل يكن مرتبطًا بعقد إجيار ،يتعني على شاغل العقار املباع إخالؤه - 55/7

 لوائحها التنفيذية.و  ،فُيعامل وفق ما ورد يف املادة )الثانية والسبعني( من هذا النظام ،أو مل حيضر
لها من ساحة ويلزمه نق ،وتكون يف ضمانه ،يستلم املشرتي املنقوالت اليت اشرتاها - 55/8

 املزاد على نفقته.
 

 :املادة الرابعة واخلمسون
 :النظام

 ملزاد مطهراً للعقار من أي استحقاق جتاه من رسا عليه املزاد.يكون قرار رسو ا
 :الالئحة

وذلك يف  ،أو ثبت علمه ابملزاد ،يكون التطهري يف حق من تبلغ لشخصه أو وكيله - 52/2
 ويتعلق حقه ابلقيمة على املدين.  ،امللكية والرهن

 
 :ملادة اخلامسة واخلمسونا

 :النظام
اخلاضعة لنظام السوق املالية من خالل شخص مرخص له من هيئة جيري بيع األوراق املالية 

السوق املالية ابلوساطة يف األوراق املالية. ويتم االتفاق بني وزارة العدل وهيئة السوق املالية 
 نفيذ.وضماانت الت ،مبا حيقق عدالة السعر ،على وضع الضوابط الالزمة لبيع هذه األوراق
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 توزيع حصيلة التنفيذ
 :دة السابعة واخلمسوناملا

  :النظام
من يعد طرفًا يف و  ،على الدائنني احلاجزين –أبمر من قاضي التنفيذ  –توزع حصيلة التنفيذ 

  اإلجراءات.
 :الالئحة

الذي يُـعـّد طرفًا يف اإلجراءات هو  من استحق مااًل بسبب إجراءات احلجز أو  - 57/2
 م.وحنوه ،واخلازن القضائي ،ضائيواحلارس الق ،كوكيل البيع القضائي  ،التنفيذ

 ،تقدم مصروفات احلجز والتنفيذ على حقوق الدائنني احلاجزين عند توزيع احلصيلة - 57/1
 وال تدخل يف احملاصة. 

 ،ومأمور التنفيذ ،وتسلم ملستحقيها مبوجب حمضر يوقعه القاضي ،ُتوزع حصيلة التنفيذ - 57/5
 واملستلم. 

وتضمنت  ،أو توظيف أموال ،أو شركة ،إذا كان  توزيع احلصيلة نتيجة تصفية مسامهة - 57/2 
احلصيلة  ال  وكانت ،ومل يطالب بعضهم ابلتنفيذ ،أو الشركاء ،أوراق املعاملة أمساء املسامهني

 ،دة ستني يوماً فإذا مضت م ،تكفي لتوزيع االستحقاق فيعلن ابلطريقة اليت حيددها القاضي
 صر توزيع احلصيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.فيق
 

 :املادة الثامنة و اخلمسون
 :النظام

إذا كانت حصيلة التنفيذ ال تكفي للوفاء جبميع حقوق ذوي الشأن )الدائنني احلاجزين ومن 
ي واتفق هؤالء على تسوية ودية فيما بينهم لتوزيعها ؛ يثبت قاض ،يعد طرفًا يف اإلجراءات(

تكون هلذا احملضر قوة و  ،والقاضي ،واملنفذ هلم ،التنفيذ اتفاقهم يف حمضر ويوقعه مأمور التنفيذ
 السند التنفيذي يف مواجهتهم.
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 :الالئحة
 ن ال يقلفيجب أ ،ومن يف حكمهما ،أو  وقف ،إذا كان من ضمن الدائنني قاصر - 58/2

 نصيب كل منهم يف االتفاق عن قدر حصته عند احملاصة.
 

 :املادة التاسعة واخلمسون
  :النظام

قاضي  ومل يتفق ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع احلصيلة ؛ يثبت ،إذا مل تكن احلصيلة كافية
ويصدر  ،واألطراف ذوو الشأن ،ومأمور التنفيذ ،التنفيذ االعرتاض يف حمضر يوقعه القاضي

 رعية والنظامية.وفقاً لألصول الش ،قاضي التنفيذ حكماً يتضمن توزيع احلصيلة بني الدائنني
 :الالئحة

وبيع  ،وكانت قيمة الرهن أكثر من الدين ،والدين مل حيل ،إذا كانت العني مرهونةً  - 59/2
رغب املدين نقل ما مل ي ،ُيسلم للمرهتن حقه ،فبعد بيعه ،الرهن لسداد حقوق الدائنني اآلخرين

ل الرهن مدة وميهل املدين لنق ،فينقل بناًء على قرار من قاضي التنفيذ ،الرهن إىل عني أخرى
 وإال ُسـّلم املرهتن حقه. ،على أال تزيد على ستة أشهر ،يقدرها القاضي

  
 :الثامنة واألربعوناملادة 
 :النظام

ندات التنفيذ ت السند يف سجل سوتسجل بياان ،يذيل أصل السند التنفيذي مبا ينفذ فعلياً 
 لدى احملكمة.

 :الالئحة
أحيل اليه  من اختصاص القاضي الذي ،يكون تذييل السند التنفيذي مبا ينفذ فعلياً  - 28/2

 فيهمش عليه.  ،وإذا كان للسند سجل ،مهما كان مصدر السند ،طلب التنفيذ
 فُيسلم األصل للمنفذ ضده. ،إذا كان التنفيذ على كامل ما يف السند - 28/1
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 الفصل الرابع
 /د(34إجراءات احلبس التنفيذي )بناء على املادة 

 :املادة الثالثة والثمانون
 :النظام

امتناعه  حكماً حببس املدين إذا ثبت له –بناءً على أحكام هذا النظام  –يصدر قاضي التنفيذ 
 ويستمر احلبس حىت يتم التنفيذ. ،عن التنفيذ

 :الالئحة
 .لغري عذر اإلعسار ،املقصود ابالمتناع يف هذه املادة - 85/2
 ال خيضع احلكم حببس املدين تنفيذايً لطرق االستئناف. - 85/1
 ،له ذلكف ،أو إطالقه بعد حبسه ،إذا ظهر للقاضي مصلحُة  يف عدم حبس املدين - 85/5

 ،أو كفالة مصرفية ،وأيخذ كفيالً ُغرمياً مليئاً  ،ويف حال إطالق احملبوس حيدد القاضي مدة معينه
 سنداً تنفيذايً. ،والرهن ،والضمان ،ويعترب اإلقرار ابلكفالة ،أو رهناً عينياً 

 
 :املادة الرابعة والثمانون

 :النظام
 ال جيوز احلبس التنفيذي للمدين يف األحوال اآلتية:

 يها.ي عليه وميكن احلجز والتنفيذ علإذا كان لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء ابحلق الذ -2
 أو كفالة عينية تعادل الدين. ،أو قدم كفيالً مليئاً  ،إذا قدم كفالة مصرفية -1
 وفقاً ألحكام هذا النظام. ،إذا ثبت إعساره -5
 ما مل يكن الدين نفقة شرعية مقررة. ،إذا كان من أصول الدائن -2
 صابته مبرض ال يتحمل معه احلبس.إذا ثبت بشهادة اهليئة الطبية املختصة إ -5
 أو كان هلا طفل مل يتجاوز الثانية من عمره. ،إذا كانت امرأة حامالً  -1

 :الالئحة
 ال جيوز حبس املدين إذا تعذر التنفيذ على أمواله ؛ ألمٍر خارج عن طوعه. - 82/2



- 55 - 
 

هبا  علقأو ت ،جيوز احلبس التنفيذي إذا كانت أموال املدين الظاهرة حمل نزاع - 82/1 
 استحقاق لآلخرين.

وإذا مل يقدم  ،أو رهنًا عينياً مت احلجز عليهما ،إذا قدم الكفيل الغارم كفالة مصرفية - 82/5
فيمهل مدة ال تتجاوز عشرة أايم ؛ إليداع قيمة السند التنفيذي يف حساب  ،شيئا من ذلك

 فذ عليه.وين ،و حيجز على مال الكفيل ،والكفيل ،وإال يوقع احلبس على املدين ،احملكمة
و  ،تعرف مالءة الكفيل يف هذه املادة إبفصاحه عن أموال له تكفي لسداد الدين - 82/2

 يتحقق القاضي من ذلك.
 

 :ة والثمانوناملادة اخلامس
 :النظام

اي  يف القضاوينفذ احلبس التنفيذي مبعزل عن املسجونني ،ال يؤدي تنفيذ احلبس إىل انقضاء احلق
 أو تسويتها. ،وهتيئ إدارة السجن للمحبوس ما ميكنه من الوفاء بديونه ،اجلزائية
 :الالئحة

قديرية للقاضي سلطة ت ،أو تسويتها ،متكني السجني من القيام  أبعمال للوفاء بديونه - 85/2
 حسب حال كل مدين.

 
 :املادة السادسة والثمانون

 :النظام
املتسبب يف  أو ،املمثل النظامي للشخص املعنوي اخلاصتسري أحكام احلبس التنفيذي على 

 إعاقة التنفيذ من منسوبيه.
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 الفصل اخلامس
 إجراءات التنفيذ املباشر

 :املادة الثامنة والستون
 :النظام

إذا كان حمل التنفيذ فعاًل أو امتناعًا عن فعل ومل يقم املنفذ ضده بتنفيذ التزامه خالل مخسة 
قوة فعلى قاضي التنفيذ األمر ابستعمال ال ،بذلك وفقًا ألحكام هذا النظامأايم من تكليفه 

ذ أن يقوم به وذلك ما مل يتطلب التنفي ،املختصة )الشرطة( للقيام مبا يلزم من إجراءات للتنفيذ
 املدين بنفسه.

 :الالئحة
ه يذال يستعاض عن تنف ،أو امتناع عن فعل ،كل فعل  ،يدخل يف حكم هذه املادة - 18/2

زم أن يقوم به املنفذ وال يستل ،وميكن القيام به جرباً بوساطة القوة املختصة ،ابلتنفيذ على املال
وفتح  ،وحبس السيل عن مزرعة جاره ،كحبس منافع العني املؤجرة عن املستأجر  ،ضده بنفسه

اطة أو ال ميكن القيام به جرباً بوس .و عدم التعرض للحيازة ،وإخالء عقار ،أو إغالقه ،طريق
 ،نه عند إخفائهكتسليم الصغري حلاض  ،ويستلزم أن يقوم به املنفذ ضده بنفسه ،القوة املختصة

 وامتناع ذي احلرفة عن التكسب بعد صدور حكم عليه إبلزامه ،وتسليم الواثئق اليت أخفاها
  ،ب عليهبه غريه عن القيام مبا جي أو امتناع ذي االمتياز مما ال يقوم  ،ابلتكسب لوفاء دينه

 كامتناع ايصال خدمة ال تقدم إال بوساطة تلك اجلهة.
  ،أو امتناع عن فعل أمكن تنفيذه على املنفذ ضده بتكليف غريه إبمتامه ،كل فعل  - 18/1

ال يدخل يف ف ،كالفسوخ  ،أو أمكن اخلروج منه بغري فعل من املنفذ ضده ،وحنوها ،كاملقاوالت
 ادة.حكم هذه امل

 
 :املادة التاسعة والستون

 :النظام
ه ومل يقم أو اقتضى التنفيذ قيام املدين به بنفس ،إذا تعذر التنفيذ ابستخدام القوة املختصة

فلقاضي التنفيذ أن يصدر حكمًا بغرامة مالية ال تزيد على عشرة آالف رايل يومياً  ،بذلك
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اضي التنفيذ احلق ولق ،ضده عن التنفيذتودع يف حساب احملكمة عن كل يوم يتأخر فيه املنفذ 
 أو جزء منها إذا ابدر املنفذ ضده ابلتنفيذ. ،يف إلغاء الغرامة

 :الالئحة
بعد انتهاء  ،وتودع يف خزينة الدولة ،وفق إجراءات هذا النظام ،تستوىف الغرامة املالية - 19/2

 وال تلغى الغرامة بعد إيداعها يف خزينة الدولة. ،إجراءات التنفيذ
 

 :املادة السبعون
  :النظام

ده أو إذا فرضت غرامة مالية على املنفذ ض ،إذا تعذر استخدام القوة املختصة إلجراء التنفيذ
ده جاز له أن يصدر أمرًا حببس املنفذ ض ،ومل ينفذ خالل املدة اليت حيددها قاضي التنفيذ

 إلجباره على التنفيذ.
 :الالئحة

إحضاره  ،وعلى إدارة السجن ،التنفيذ كل ثالثة أشهريعرض السجني على قاضي  - 72/2
 مىت استعد للتنفيذ. ،إىل قاضي التنفيذ فوراً 

 
 :املادة احلادية والسبعون

 :النظام
ملتسبب يف أو ا ،تسري أحكام التنفيذ املباشر على املمثل النظامي للشخص املعنوي اخلاص

 إعاقة التنفيذ من منسويب الشخص املعنوي اخلاص.
 :حةالالئ
و عقدها أ ،من خوله نظام املنشأة ،يقصد ابملمثل النظامي للشخص املعنوي اخلاص - 72/2

 أو املدير التنفيذي. ،كرئيس جملس اإلدارة  ،التأسيسي صالحية التصرف يف املوضوع حمل التنفيذ
أم  ،اميسواء أكان املمثل النظ ،يقرر القاضي من تسري عليه أحكام التنفيذ املباشر - 72/1

 أم كليهما حبسب احلال. ،ملتسبب يف اإلعاقةا
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 الفصل السادس
 إجراءات تنفيذ إخالء العقار

 :املادة الثانية والسبعون
 :النظام

يكون تنفيذ إخالء العقار خبروج املأمور إىل موقع العقار يف اليوم التايل ملضي مخسة أايم من 
تخدام القوة اجلربية وله اس ،ويقوم املأمور بتسليم العقار للمنفذ له ،اتريخ اإلبالغ أبمر التنفيذ

 لدخول العقار إذا استدعى األمر ذلك.
لم هذه املنقوالت فتس ،أو امتنع عن تسلم املنقوالت التابعة له ،وإذا مل حيضر من بيده العقار 

 ، يتسلمها احلائزما ملوأيمر قاضي التنفيذ ببيعها يف املزاد بعد شهرين  ،إىل اخلازن القضائي
 وتوضع القيمة يف حساب احملكمة.

 نظام على منقوالت احلائز املدين.فتطبق أحكام هذا ال ،وإذا كان املنفذ له دائناً للحائز
 :الالئحة

ثني على أن ال يتجاوز ذلك ثال ،أتجيل البدء إبخالء العقار ،للقاضي عند الضرورة - 71/2
 يوماً.
 ،قبل موعد اإلخالء خبمسة أايم ،مدخل العقار املقرر إخالؤهيوضع إعالن على  - 71/1

 وفصل اخلدمات. ،ويضمن اإلعالن موعد اإلخالء
 ،كاملدارس  ،التنفيذ إبخالء العقار املشغول مبنشأة تتعلق هبا حقوق غري احلائز - 71/5

نشأة مليكون بعد إشعار اجلهة املشرفة على تلك ا ،وما يف حكم ذلك ،واملستشفيات ،واملصانع
 مبوعد اإلخالء الذي حيدده القاضي ؛ لتباشر ما يتعلق هبا. 

حمل املنفذ ويت ،إلهناء إجراءات اإلخالء ،االستعانة ابخلرباء ،للقاضي عند االقتضاء - 71/2
 بعد تقديرها من قبل القاضي. ،دفع األجرة هلم ،ضده
وتسهيل  ،الضوابط الشرعية ،أو أطفال ،يراعى عند دخول املساكن اليت فيها نساء - 71/5

 ور القوة املختصة.حبض ،ويكون التنفيذ يف هذه احلال ،مبا ال يعرقل إجراءات التنفيذ ،مغادرهتم
 حيرر مأمور التنفيذ حمضراً إبخالء العقار.  - 71/1
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حمل أو كانت قيمتها ال تت ،إذا كانت املنقوالت املوجودة يف العقار عرضة للتلف - 71/7
 (.52/22فتُباع وفق ما ورد يف الالئحة ) ،وامتنع صاحبها من استالمها ،نفقات خزهنا

ا فال تسلم للحائز إال بعد استيفاء م ،إذا كانت املنقوالت مما يسرع إليها الفساد - 71/8
مثنها قيمة  فتباع املنقوالت ويستوىف من ،وإذا مل يسلم احلائز املصروفات ،عليها من مصروفات

 املصروفات.
يذ حمضراً فُيعدُّ مأمور التنف ،ذا حصل نزاع يف ملكية املنقوالت املوجودة داخل العقارإ - 71/9

 وُيسلم املنقوالت للخازن القضائي.  ،ويقدمه للقاضي ،بذلك
 ،وامتنع شاغل العقار عن اإلخالء ،إذا ظهر أن العقار مشغول بغري املنفذ ضده - 71/22

 من منازعات فُتعدّ  ،فإن كان الشاغل حيمل سندًا تنفيذاًي يتضمن حقًا يف استغالل العقار
قاضي  وله التقدم بدعوى لدى ،وإن كان ال حيمل ذلك فال توقف إجراءات التنفيذ ،التنفيذ

 املوضوع. 
 

 الفصل السابع
 إجراءات التنفيذ يف مسائل األحوال الشخصية

 :املادة الثالثة والسبعون
  :لنظاما

 ،ذ القرارات واألحكام الصادرة يف مسائل األحوال الشخصية ابلطرق املقررة يف هذا النظامتنف
 ،إذا اقتضى ذلك احلجز على األموال وبيعها. وإذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري

 فيجري التنفيذ من خالل ترتيبات حتددها الالئحة.
 :الالئحة

حساب  وللمنفذ ضده ،كالنفقة  ،يم أموال ُتستحق دورايً إذا تضمن التنفيذ تسل  - 75/2
يها بقدر ابخلصم مما لد ،فيأمر قاضي التنفيذ اجلهة احملفوظ لديها األموال ،بنكي ألمواله

 وتقيد يف حساب طالب التنفيذ. ،املستحق
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 ،أو شخص ،ولديه أموال لدى جهة ،إذا كان املنفذ ضده ليس له حساب بنكي - 75/1
بقدر  ،أو الشخص الذي لديه أموال املدين ابحلجز على أمواله ،فيأمر قاضي التنفيذ اجلهة

 وتُقيد يف حساب طالب التنفيذ. ،املبلغ املستحق
أو  ،أو أن  أمواله ال حتفظ لدى جهة ،إذا مل يكن للمنفذ ضده كسب معتاد - 75/5

ها يف حساب وإيداع ،حلوهلافيؤخذ عليه إقرار بوجوب دفع املستحقات الدورية وقت  ،شخص
 ويفهم ابلعقوابت الواردة يف هذا النظام عند خمالفته. ،طالب التنفيذ

 فتقدم على بقية الديون. ،إذا كانت النفقة حالة التسليم - 75/2
 ،نفيذاتريخ بداية الت ،ُيضمن أمر احلجز املوجه لتنفيذ دفع األموال بشكل دوري - 75/5

 يف كل قسط.وقدر املال احملجوز  ،ووقت
 

 :املادة الرابعة والسبعون
 :النظام

و ذلك مما يتعلق وحن ،والتفريق بني الزوجني ،وحفظه ،ذ األحكام الصادرة حبضانة الصغريتنف
ودخول  ،ابألحوال الشخصية جربًا ولو أدى ذلك إىل االستعانة ابلقوة املختصة )الشرطة(

 .ويعاد تنفيذ احلكم كلما اقتضى األمر ذلك ،املنازل
 :الالئحة

 والزايرة  ،يراعي القاضي يف تنفيذ قضااي احلضانة - 72/2
 ما أييت:

 ، يضر ابملنفذ لهمث ترتيب مراحل تسليم احملضون مبا ال ،التدرج يف التنفيذ ابلنصح والتوجيه -أ 
 واحملضون مع إفهام املمتنع مبقتضى املادة )الثانية والتسعني(. ،واملنفذ ضده

ضده على االمتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج اليت يقدرها القاضي املشار  إذا أصر املنفذ -ب 
 إليها يف الفقرة ) أ ( ينفذ احلكم جرباً.

ائه أو إخف ،أو حال امتناعه عن احلضور ،يف حال امتناع املنفذ ضده عن التنفيذ –ج 
 :أو كلها يف حقه ،للقاضي اختاذ إحدى اإلجراءات التالية ،أو املزور ،للمحضون

 املنع من السفر. -2
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 األمر ابحلبس. -1
 األمر إبيقاف خدماته احلكومية. -5
 األمر إبيقاف خدماته يف املنشآت املالية. -2

ند أو طالب التنفيذ ع ،أو املزور ،أو هتديد املنفذ ضده للمحضون ،حـــال تـعــّدي - 72/1
وله  ،ين ساعةأربٍع وعشر  مدة ال تزيد عن ،فلقاضي التنفيذ أن حيبس املنفذ ضده ،التنفيذ

 إحالته هليئة التحقيق واإلدعاء العام.
 

 :ناملادة اخلامسة والسبعو 
 :النظام

 ال ينفذ احلكم الصادر على الزوجة ابلعودة إىل بيت الزوجية جرباً.
 :الالئحة

                إذا كان احلكم بعودة الزوجة إىل زوجها يتضمن التزامات مالية                          - 75/2
أمر قاضي التنفيذ أبخذ  إقرار خطي على الزوجة بضمان االلتزامات املالية حال  ،على الزوج

 .ي املوضوعفللزوج حق املطالبة لدى قاض ،ومل تنقد الزوجة ،فإذا نفذ الزوج هذا االلتزام ،امتناعها
 

 :املادة السادسة والسبعون
 :النظام

وجيري  ،احلكم الصادر بزايرة الصغري ما مل ينص احلكم عليها حيدد قاضي التنفيذ طريقة تنفيذ
دد وزارة العدل تلك وحت ،التنفيذ بتسليم الصغري يف مكان مهيأ ومناسب هلذا النوع من التنفيذ

 على أال يكون يف مراكز الشرط وحنوها. ،األماكن يف الالئحة
 :الالئحة

وكيفية الزايرة  ،وأجرة النقل ،وآلية نقله ،زورواملستلم للم ،حيدد قاضي التنفيذ املسلِّّم - 71/2
ال احلكم وإذا خ ،أو يتفق الطرفان على خالفه ،ما مل ينص احلكم ،وحنو ذلك ،وصفةً  ،مكاانً 

 فُيحال لقاضي املوضوع الستكماله.      ،أو تعيينها ،أو حتديد األوقات ،من عدد األايم
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طالب  أو سكن ،يف مقر سكن املزوروتسليم الصغري  ،جيري تنفيذ حكم الزايرة - 71/1
 ،فإن تعذر ،أو يف سكن أحد أقارب املزور يف البلد نفسه ،إذا كان بلده بلد املزور ،التنفيذ

 :ففي أحد األماكن اآلتية
 اجلهات االجتماعية احلكومية. -أ             
 املؤسسات واجلمعيات اخلريية املرخص هلا ابلقيام هبذا العمل. -ب            
 ة.مما تتوافر فيها البيئة املناسب ،وغريها ،ما يراه القاضي من األماكن العامة -ج            

 ،إذا طرأ ما يقتضي إعادة النظر يف احلكم الصادر يف مسائل األحوال الشخصية - 71/5
 وى من قبل قاضي املوضوع.  فـتُـنـظـر الدع

 
 الباب اخلامس

 إجراءات اإلعسار
 :املادة السابعة والسبعون

 :النظام
كمال ينظر قاضي التنفيذ يف إثبات إعساره بعد است ،إذا مل يف املدين ابلدين وادعى اإلعسار

إعالٍن  وبعد ،وفقًا ألحكام هذا النظام ،إجراءات اإلفصاح عن األموال واالستجواب والتتبع
 وينشر يف صحيفة يومية أو أكثر يف منطقة املدين. ،يتضمن أسباب طلب اإلعسار

 :الالئحة
ا من فال بد لسماعه ،كل دعوى إعسار يرتتب على إثباهتا تضمني بيت املال  - 77/2

 استئذان املقام السامي.
 يف إال ،دعوىفال تسمع ال ،وادعى املدين اإلعسار ،إذا طالب الدائن ابلتنفيذ - 77/1

 أو بعضهم. ،مواجهة الغرماء
 ،فال يسلم الصك للمدين ،واكتسب احلكم القطعية ،إذا أثبت القاضي اإلعسار - 77/5

 ويرفق  ابملعاملة.
 ولو مل ،أمر القاضي إبطالق سراحه ،وثبت إعساره ،من كان سجينًا يف دين - 77/2 

 يكتسب احلكم القطعية.
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 .إلعسار إىل الدائرة املختصة وفق منوذج يعد لذلكيتقدم املدين بدعوى ا - 77/5
وحتسب  ،دائرة التنفيذ اليت نظرت السند التنفيذي هي اليت تنظر يف دعوى اإلعسار - 77/1

عساره فينظر إ ،أو موقوفًا يف بلد آخر ،ما مل يكن مدعي اإلعسار سجيناً  ،هلا إحالة جديدة
 .أو التوقيف ،يف دائرة بلد السجن

ر يف موقع كما ينش  ،إلعالن يف إحدى الصحف األوسع انتشاراً يف منطقة املدينينشر ا 77/7
و له األمر  ،وللقاضي نشر اإلعالن يف أي صحيفة مرخصة ،نشر بياانت التنفيذ اإللكرتوين
 بتكرار اإلعالن عند االقتضاء.

 
 :املادة الثامنة والسبعون

 :النظام
على قاضي ف ،التنفيذ قرائن على إخفائه ألموالهإذا ادعى املدين اإلعسار وظهر لقاضي  -2

استظهار حاله ابحلبس مدة ال تتجاوز مخس سنوات مع  –مبوجب حكم يصدره  –التنفيذ 
 وخيضع احلكم لتدقيق حمكمة االستئناف. ،مراعاة كثري املال وقليله

املادة  ( من هذه2خالل فرتة حبسه الواردة يف الفقرة ) –يستدعي قاضي التنفيذ املدين  -1
 ويستجوبه استظهاراً حلاله بصفة دورية ال تتجاوز ثالثة أشهر وفق ما حتدده الالئحة. –
ويكون ذلك  ،حتدد الالئحة كثري مال الدين وقليله حبسب أنواع الديون وأحوال املدينني -5

 ابلتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة املالية.
 :الالئحة

فة دورية ال فيستجوبه بص ،املدين ؛ استظهاراً حلاله إذا حكم قاضي التنفيذ بسجن - 78/2
مرار وحيرر ما يظهر له من موجبات است ،ويوقعه على ذلك يف الضبط ،تتجاوز ثالثة أشهر

 وحيدد موعد اجللسة القادمة. ،أو اإلطالق ،احلبس
لة غري مقاب ويف ،فما دون ،مخسون ألف رايل ،قليل املال احملكوم به يف مقابلة عوض - 78/1

 ،ويف الدايت ،فما دون ،عشرة آالف رايل ،ويف النفقة ،فما دون ،مائة ألف رايل ،عوض
 ،عشرة آالف رايل ،ويف االعتداء على األموال ،فما دون ،واحلكومات ثلث الدية ،واألروش
 يف مجيع أحوال الدائنني. ،فما دون
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 :املادة التاسعة والسبعون
 :النظام

فيذ يثبت قاضي التن ،جنائية غري متعمدة وادعى املدين اإلعسارإذا نشأ الدين عن واقعة 
 إعساره. أمر القاضي بيمني االستظهار وأثبت ،فإن مل يكن له بينة ،إعساره بعد مساع بينته

 
 :املادة الثمانون

 :النظام
جز أو كان ع ،وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى اإلعسار احتيالية ،إذا ادعى املدين اإلعسار

تكمل إجراءات واس ،املدين عن الوفاء نتيجة تعد أو تفريط منه ؛ أثبت القاضي تلك الواقعة
وأمر إبيقاف املتهم وإحالة ملف االهتام خالل مدة ال تتجاوز سبعة أايم إىل هيئة  ،التنفيذ

طلب رفع ب التحقيق واالدعاء العام لرفع الدعوى. وجيوز لذوي املصلحة تقدمي بالغ إىل اهليئة
ها ويف حال اإلدانة تطبق العقوبة املنصوص علي ،وينظر قاضي املوضوع يف الدعوى ،الدعوى

 يف هذا النظام.
 :الالئحة

ني فيه وصف يب ،يدونه قاضي التنفيذ ،مبحضر يف الضبط ،يكون إثبات الواقعة - 82/2
 .وأدلة ثبوهتا ،الواقعة

ويكون حكمه  ،القاضي برد الدعوى حكم ،إذا ثبت أن دعوى اإلعسار احتيالية 82/1
 خاضعاً لطرق االستئناف.

 ائية.هو املختص بنظر القضااي اجلز  ،املراد بقاضي املوضوع املشار إليه يف املادة  - 82/5 
 

 :املادة احلادية والثمانون
 :النظام

يصدر قاضي التنفيذ أمره للجهات املسؤولة عن األصول الواردة يف هذا النظام ابحلجز  -2
 على األموال اليت ترد مستقبالً للمدين املعسر.

 يشعر القاضي أحد املرخص هلم بتسجيل املعلومات االئتمانية بواقعة اإلعسار. -1



- 65 - 
 

للدائن التقدم ابلسند التنفيذي نفسه مستقباًل إىل قاضي التنفيذ إذا ظهر للمدين املعسر  -5
 أي مال.
 :الالئحة

لتنفيذ إحاطة قاضي ا ،األصول اليت أمرها القاضي ابحلجزعلى اجلهات املسؤولة عن  - 82/2
 مبا تتخذه.

 ينشر اسم وهوية من ثبت إعساره يف موقع نشر بياانت التنفيذ اإللكرتوين. – 82/2
 ُيشعر القاضي اجلهة املسجلة بسداد املدين كامل دينه إذا مت ذلك.   - 82/1
 صك اإلعسار بذلك. فيهمش قاضي التنفيذ على ،إذا انقضت الديون – 82/5
 ب إحالة.وحُتس ،النظر يف دعوى املالءة من اختصاص الدائرة اليت أثبتت اإلعسار - 82/2
 

 :املادة الثانية والثمانون
 :النظام

 خيضع التاجر يف إعالن إفالسه لقواعد اإلفالس املقررة نظاماً.
 

 الباب السادس
 العقوابت

 :املادة السابعة والثمانون
  :النظام

رفع هيئة التحقيق وت ،احملاكم اجلزائية ابلنظر يف إيقاع العقوابت الواردة يف هذا النظامختتص 
 واالدعاء العام الدعوى بناًء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بالغ من املتضرر.

 :الالئحة
إذا كانت إحالة القضية هليئة التحقيق واالدعاء العام من قاضي التنفيذ بطلب رفع  - 87/2

 فيتعني إقامتها. ،الدعوى العامة
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 :املادة الثامنة والثمانون
 :النظام

 يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أايً من اجلرائم اآلتية: -2
 ،أو هتريبها ،أو ثبت قيامه إبخفاء أمواله ،أ. االمتناع عن تنفيذ احلكم النهائي الصادر يف حقه

 عما لديه من أموال. أو امتنع عن اإلفصاح
 ب. تعمد تعطيل التنفيذ أبن أقام دعوى قصد منها تعطيل التنفيذ.

أو  ،على موظف –أو بوساطة غريه  –أو تعدى هو بنفسه  ،أبن هدد ،ج. مقاومة التنفيذ
ع قام وأي فعل آخر غري مشرو  ،أو قام أبي من ذلك ضد املنفذ له ،مرخص له يقوم ابلتنفيذ

 نفيذ.به بقصد مقاومة الت
 حة.أو تقدمي بياانت غري صحي ،د. الكذب يف إقراراته أمام احملكمة،أو الكذب يف اإلجراءات

أو  ،كل من أعان املدين  ،( من هذه املادة2يعاقب ابلعقوبة املنصوص عليها يف الفقرة )  -1
/د( من 2/ج( و)2/ب( و)2/أ( و )2ساعده يف أي من اجلرائم املنصوص عليها يف الفقرات )

 املادة. هذه
 :الالئحة

ملتسبب أو ا ،على املمثل النظامي للشخص املعنوي اخلاص ،تسري أحكام هذه املادة - 88/2
 يف إعاقة التنفيذ من منسوبيه.

 
 :املادة التاسعة والثمانون

 :النظام
يعاقب املوظف العام ومن يف حكمه ابلسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات إذا منع التنفيذ 

 ويعد ذلك جرمية من اجلرائم املخلة ابألمانة.أو أعاقه. 
 :الالئحة

رتك يف أو تش ،على موظفي الشركات اليت متلكها الدولة ،تسري أحكام هذه املادة - 89/2
 وكذلك اجلمعيات ذات النفع العام. ،ملكيتها
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 :املادة التسعون
 :النظام

ه قيامه سبب مديونيتيعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على مخس عشرة سنة كل مدين ثبت أن 
أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت األموال كثرية ولو ثبت إعساره يف احلالتني.  ،بعمل احتيايل

 وتعد هذه األفعال من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.
 :الالئحة

 ال يرتتب على سداد الدين إسقاط العقوبة. - 92/2
 ،اوبدده ،وال من الناس بغرض املتاجرة هلممن مجع األم ،تشمل أحكام هذه املادة - 92/1

 أو أخفاها. ،أو استوىل عليها
 

 :املادة احلادية والتسعون
 :النظام

 :يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على ثالث سنوات كل من
لعقوبة ويعاقب اب ،إذا سرب تلك البياانت ،الشخص املطلع على بياانت أصول املدين -2

 ياانت دون أمر قضائي.نفسها كل شخص اطلع على تلك الب
إذا أخل أي منهم بواجباته ؛ إبمهاله أو تعديه أو  ،احلارس أو اخلازن القضائي واتبعيهما -1

 أو تسلمها. ،هتربه من تسليم األموال
أو املشارك يف املزاد ؛ إذا تعمد أي منهم التأثري على  ،املقوم أو وكيل البيع واتبعيهما -5

 أو التضليل يف عدالة األسعار. ،السعر
 :الالئحة

قه ضرر من ال مينع من حل ،إيقاع العقوابت اجلزائية على من ذكر يف الفقرات الثالث - 92/2
 املطالبة حبقه.
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 :املادة الثانية والتسعون
 :النظام

عن  –ا أو غريمه –يعاقب ابلسجن مدة ال تزيد على ثالثة أشهر كل من امتنع من الوالدين 
 عطيله.أو ت ،أو قام مبقاومة التنفيذ ،أو الزايرة ،أو الوالية ،نفيذ حكم صادر ابحلضانةت

 :الالئحة
( من 91- 92 -92 – 89 –  88إذا نُفذ احلكم ابلعقوابت املذكورة يف املواد ) - 91/2

 املذكورة. فيعاقب وفق املواد ،مث عاد من نفذت عليه العقوبة إىل ارتكاب موجبها ،هذا النظام
 

 أحكام عامة
 :املادة الثالثة والتسعون

 :النظام
 تتوىل ما أييت: ،واملالية ،تنشأ يف وزارة العدل وكالة خمتصة للتنفيذ تعىن ابلشؤون اإلدارية

 :وهم ،الرتخيص ملقدمي خدمات التنفيذ -2
 أ. مبلغ األوراق القضائي.
 ب. وكيل البيع القضائي.

 ج. احلارس القضائي.
 القضائي.د. اخلازن 

هـ. شركات متخصصة تتوىل اإلشراف على عملية تسلُّم املؤجر األصول املنقولة وفقًا لضوابط 
 تضعها وزارة العدل ابلتنسيق مع وزارة الداخلية.

و. مقدم خدمة تنفيذ من القطاع اخلاص بعد موافقة جملس الوزراء على إسناد اخلدمة إىل هذا 
 القطاع.

 ،وقواعد أتهيلهم مبا يف ذلك الضمان املايل املطلوب ،يص هلموحتدد الالئحة أحكام الرتخ
 ،وسياسات حتديد األجور اليت يتقاضوهنا ،واإلشراف عليهم ،وقواعد إجراءات عملهم

 واجلزاءات اليت توقع عليهم.
 االستعانة بشركة )أو أكثر( للقيام أبعمال التنفيذ أو بعضها حتت إشراف قضاء التنفيذ. -1
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 ة لتدريب العاملني يف التنفيذ.إعداد الئح -5
 نشر بياانت التنفيذ. -2
 تبادل اإلفصاح عن األصول مع الدول األخرى. -5

 :الالئحة
/و( 2تقوم وكالة الوزارة لشؤون احلجز والتنفيذ إبعداد الالئحتني الواردتني يف الفقرة ) - 95/2

وتصدر  ،/هـ(2والتنسيق مع وزارة الداخلية حيال ماورد يف الفقرة) ،( من هذه املادة5والفقرة )
 الالئحتان املذكوراتن بقرار وزاري. 

 
 :املادة الرابعة والتسعون

 :النظام
واهليئات  واتفاقيات مع الدول ،ال خيل تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت به اململكة من معاهدات

 واملنظمات الدولية.
 

 :سعوناملادة اخلامسة والت
 :النظام

؛ ي التنفيذواجهة املتسبب أمام قاضإقامة دعوى يف م ،للمتضرر من املماطلة يف إجراءات التنفيذ
 لتعويضه عّما حلقه من ضرر.

 :الالئحة
 يتوىل النظر يف دعوى الضرر دائرة التنفيذ اليت توّلت إجراءات التنفيذ. - 95/2
 ابل أتخري الوفاء.ال جيوز تعويض الدائن بزايدة الدين مق  - 95/1
 

 :املادة السادسة والتسعون
 :النظام

يلغي هذا النظام املواد من )السادسة والتسعني بعد املائة إىل الثانية والثالثني بعد املائتني( من 
والفقرة  ،هـ12/5/2212( واتريخ 12الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ ،نظام املرافعات الشرعية
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( 78الصادر ابملرسوم امللكي رقم )م/ ،عشرة( من نظام ديوان املظامل)ز( من املادة )الثالثة 
 وكل ما يتعارض معه من أحكام. ،هـ29/9/2218واتريخ 

 
 :املادة السابعة والتسعون

 :النظام
 عد نفاذه.ويعمل هبا ب ،يصدر الوزير الالئحة خالل مائة ومثانني يوماً من اتريخ صدور النظام

 :الالئحة
 من الل سنتنيخ عندما تستدعي احلاجة ذلك ،الالئحة ؛ لغرض حتديثهاتراجع  - 97/2

 نفاذ النظام.
  

 :املادة الثامنة والتسعون
 :النظام

 يعمل هبذا النظام بعد مضي مائة ومثانني يوماً من اتريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.
 :الالئحة

 ت بعد نفاذه.تسري أحكام هذا النظام على السندات التنفيذية اليت نشأ – 98/2
 
 
 
 
 
 


