
 

 

 

 

 

 تلخيص وجتميع ألهم ما جاء يف نظام التنفيذ

 هيفاء القحطاني: احملامية املتدربة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ال قيمة لألحكام القضائية دون تنفيذ 

 يمكن تعريف قضاء التنفيذ 

بالوسائل المخولة بأنه إمضاء القاضي لمضمون السند الصحيح،وذلك بإلزام من عليه الحق ببذله لمستحقه  -
 .نظاما  

اإلنفاذ الجبري للحق الملزم به أو الملتزم به، تحت إشراف القضاء، ورقابته بناء على طلب دائن بيده : أو  أنه  -
 .  سند مستوف لشروط خاصة بقصد استيفائه حقه الثابت في السند من المدين قهرا عنه

 
ليه ويعاونه ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ وتتبع  يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري واإلشراف ع

الصادرة في القضايا اإلدارية  تاألحكام والقراراحكام الواردة  في نظام المرافعات الشرعية  عدا  أمامه األ
 (فقط المدنية والتجارية األحكام أي) والجنائية 

 المبادئ العامة لقضاء التنفيذ

الجبري على المدين إال وفق ما حدده نظام التنفيذ من إجراءات  وعلى جميع ال يجوز  أن يلجأ إلى التنفيذ  -1
 بما يخصها في نظام التنفيذ  االمحاكم أن تتقيد في إجراءاته

األصل أن  اقتضاء الحقوق وتأدية االلتزامات من األمور االتفاقية التي تقوم على الرضا المتبادل وال يلجأ إلى  -2
 ى األمر ذلك بامتناع المدين ، ذلك أن الطرق الجبرية استثناء من ذلك األصل الطرق الجبرية إال إذا اقتض

إن التنفيذ الجبري ال يجوز إال من قبل السلطة المختصة له فليس لكل سلطة أن تتدخل لمصلحة شخص بعينه  -3
 لتنفيذ حقه ما لم يكن مخوال  لها بموجب نظام 

كانت أو غير تجارية ال يتم  إال عن طريق ما يملكه المدين من  األصل أن تنفيذ الحقوق المدنية كالمالية تجارية -4
أموال وال يجوز تنفيذها في جسم المدين بإكراهه البدني إال في حاالت محصورة محددة استثناء فال يقاس عليها 

 وال يتوسف في تفسيرها 
 أنه ال يجوز التنفيذ الجبري إال بوجود سند تنفيذي صالح لالعتماد عليه مستوِف للشروط الشكلية والموضوعية  -5
ال يجوز التنفيذ الجبري إال لحق حال األداء محدد المقدار محقق الوجود غير معلق على شرط وال مؤقت بزمن  -6

 قادم 

 

  :أركان التنفيذ

 الحق أو من يمثله صاحب  –ملية التنفيذ وهو الطرف األول في ع: طالب النتفيذ -1
 -المدين -وهو الطرف الثاني في عملية التنفيذ: المنفذ ضده -2
 ويتمثل في مضمون السند التنفيذي: الحق المنفذ القتضائه -3
 المتمثل برئيس دائرة التنفيذ أو أحد أعضائها: قاضي التنفيذ -4

 

 :السندات التنفيذية وشروطها النظامية

 والقرارات واألوامر الصادرة من المحاكماألحكام  -1
 أن تكون مكتملى إلجراءات التقاضي -
 البد أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من مصدرها -
 أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم  -2

 أن تكون وفق نظام التحكيم السعودي-
 المختصةأن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من المحكمة -

 محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم -3
 أن تكون صادرة من الجهات المخولة بذلك وأن تصادق عليها المحكمة المختصة -
 أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة  -

 األوراق التجارية -4
 قة التجاريةأن تكون مكتملة الشروط النظامية للور -
 أن تكون مذيلة بالصيغة  التنفيذية  -
 العقود والمحررات الموثقة  -5

 أن يصدر ممن له صالحية التوثيق في حدود اختصاصه-
 أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ-

 األحكام واألوامر القضائية وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي -6



 يكون تنفيذها على أساس المعاملة بالمثل  أن-
التأكد من أن طرفي الدعوى التي صدر عنها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيال صحيحا  وُمكنوا من -

 الدفاع عن أنفسهم 
 أن الحكم  أو األمر قد أصبح نهائيا وفقا  لنظام ُمصدره -
 لموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة بالمملكةأال يتعارض السند األجنبي مع سند صدر صحيحا في ا -
 أن تكون نسخة السند أصلية ورسمية ومصدقة من الجهات ذات العالقة ومترجمة للعربية  -
 أن يذل السند بالصيغة التنفيذية من قبل مصدره -

 األوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا أو جزئيا -7
 في الكل والجزء الذي يوافق عليه المنفذ ضده تعد الورقة العادية سندا  تنفيذيا   -
 أن تكون مذيلة بالصيغة التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ -
 العقود واألوراق األخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام  -8

 
 
 

 :يكون السند قابالً للتنفيذ

 أال يخالف الشريعة  -1
 أن يكون محدد المقدار حال األداء -2
 -0صك اعسار –أال يوجد مانع من تنفيذه  -3
 أن يتضمن إلتزام -4
 عليه واستثنى النظام من ذلك األحكام المشمولة بالنفاذ المعجلأال يكون مما يجوز االعتراض  -5
 ان يكون السند حقوقيا واستثني الحكم الحقوقي البدني الناشئ عن جناية  -6
 ظمة الخاصةمستوفيا للشروط الشكلية والموضوعية الذي حددتها األن -7

 
 :مواصفات الحق المنفذه به وفقاً للمادة التاسعة من النظام

 

أن يكون الحق  المنفذ به محقق الوجود أي مؤكدا وليس حتميا أو ظنيا ، غير منازع فيه من حيث  -1
 وجوده أو عدمه

 أن يكون الحق  المنفذ به محدد المقدار بتحديد المبلغ أو الوزن أو األوصاف  -2
 أن يكون الحق  المنفذ به حال األداء غير مؤجل وال معلق على شرط -3

 
 :المدد النظامية في نظام التنفيذ

 
يوم إلكمالها وإال حفظت أو  30إذا قيدت المعاملة وهي غير مستكملة لإلجراءات النظامية  فيمهل طالب التنفيذ  -

 أعيدت لمصدرها
 يوم من تاريخ صدور التنفيذ 20صحيفة اليومية بعد مضي إذا تعذر إبالغ المنفذ ضده فينشر اإلبالغ في ال -
بالطرق المتبعة وتفيد  اإلمارة قاضي التنفيذ  هإذا لم يكن للمنفذ ضده محل إقامة معروف فيكتب لإلمارة لتبليغ -

 يوم 20خالل  هباإلبالغ  أو تعذر
لمنحة الفرصة بأداء الحق لطالب أيام اعتبارا من تاريخ صدور اإلبالغ بأمر التنفيذ وذلك  5يمهل المنفذ ضده  -

 التنفيذ وإال عد مماطال وشرع القاضي بالتنفيذ الجبري
 

 :المنازعات التنفيذية التي يختص بنظرها قاضي التنفيذ

يقصد بمنازعات التنفيذ الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ ، وتتعلق بتوافر شروط صحته ويبديها أطراف خصومة  التنفيذ أو 
 غيرهم

متعلقا بالتحقق من صحة السند التنفيذي كادعاء تزوير السند أو بطالنه  لعيب في الرضا أو ألن المنفذ  ما كان -
 ضده ليس بطرف فيه أو إنكار التوقيع عليه أو نحو ذلك

كل منازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري او ناشئة عنها كالمنازعة في أجرة الحارس القضائي أو استبداله أو في  -
محجوز لديه بما في ذمته أو رد ما استوفي منه دون وجه حق أو أن المال المحجوز يفوق مقدار صحة تقرير ال

الدين المطالب به أو طلب  التعويض لحجز غير محق طالبه أو وجود تواطؤ أثناء المزاد أو تأثير على سعر 
 البيع أو المنازعة في توزيع حصيلة التنفيذ الدائنين الحاجزين ونحو ذلك

دفع المنفذ ضده بالوفاء أو اإلبراء او الصلح أو المقاصة أو الحوالة أو التأجيل ونحو ذلك  بعد صدور السند  -
 التنفيذي



فيما يخص عقود اإلجارة إذا دفع المنفذ ضده بتمديد العقد أو تجديده ونحوه مما لم ينص عليه في العقد وأنكر  -
 طالب التنفيذ ذلك

شغول بغير المنفذ ضده وامتنع الشاغل عن اإلخالء لكونه يحمل سندا  تنفيذاَ إذا ظهر العقار محل التنفيذ م -
 يتضمن حقه في استغالل العقار فتعد منازعة تنفيذ

في األوراق التجارية ال يحول وجود نزاع في موضوع الورقة من السير في إجراءات التنفيذ ما لم يرد قرار  -
 بالتوقف من الجهة المختصة بنظر النزاع 

 
  :نازعات التنفيذية التي يختص بنظرها قاضي الموضوعالم

 ما كان متعلقا بموضوع الحق كالمنازعة بسبب إخالل طرفي العقد أو أحدهما بالتزاماته الواردة في العقد -
تفسير الحكم أو تصحيحه فتختص له الجهة  التي أصدرته إال أن لقاضي التنفيذ ايقاع الحجز التحفظي حتى يتم  -

 حيحهتفسيره أو تص
ل حال المرافعة ولم يثره المعترض إال حال التنفيذ  كل دفع أو منازعة أمكن إثارتها لدى قاضي الموضوع -

 فيختص به قاضي الموضوع وال يوقف التنفيذ بسبب اعتراضه إال إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضوع
 تحقاق المبيع أو النفقة كل منازعة بعد انقضاء التنفيذ ولم تكن ناشئة عنه كدعوى الشفعة واس -
 المنازعة في االستحقاق في الوصايا او األوقاف -

 
  :دعوى اإلعسار وإجراءات نظرها

 
 بحبسه حكمإذا لم ينفذ المدين بعد أمره بالتنفيذ إصدار  -

وهو حكم غير خاضع لالستئناف ألنه حبس تنفيذي ويستمر حتى ينفذ وعلى القاضي مراعاة ما جاء في الفقرة 
 عند األمر بحبس المدين (85/1)

 (77/5)ادعاء المدين اإلعسار يكون بتقديمه طلباً وفق نموذج تعده الوزارة  -
بحال بإحالة مقصودة إلى الدائرة التي تنظر السند التنفيذي وتحسب لها إحالة ما لم يكن المدين مدع اإلعسار 

 سجيناً في بلد آخر فتنظر دعوى اإلعسار في بلد السجن 
 :دعوى المدين اإلعسار إال بعد األمور التاليةال ينظر في  -

إصدار القاضي حكما  بحبس المدين استظهارا  لحالة مدة ال تتجاوز خمس سنوات يخضع لتدقيق االستئناف  -1
أشهر بطلبه من السجن وتدوين االستجواب في الضبط ويقرر القاضي 3يستجوبه خاللها القاضي كل 

 األسباب ويحدد موعد الجلسة القادمة  االستمرار في السجن من عدمه بعد ذكر
 استكمال إجراءات اإلفصاح واالستجواب والتتبع -2
 اإلعالن في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين وللقاضي تكرار ذلك حسب المصلحة -3
 الكتابة لوكالة الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ لنشر اإلعالن في موقع نشر البيانات االلكتروني -4
 قام السامياستئذان الم -5

إذا كان المدين مسجوناً قبل صدور أمر التنفيذ وبعد صدوره ووصوله إليه ادعى اإلعسار مباشرة فمن 
 ؟يستكمل اإلجراءات

وألن هذه األمور (77/6)الذي يستكمل طلب اإلفصاح وغيره هو قاضي بلد السجن وهذا ما نصت عليه الفقرة  -
 الدعوى قبلهامن مقدمات إثبات اإلعسار وال يمكن النظر في 

إذا كان الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة فال يسجن المدين استظهارا  عند ادعائه اإلعسار إذا لم يكن عند  -
 الدائنين ما يثبت  قدرته على الوفاء أو تدل القرائن على إخفائه أمواله ويكتفي بالبينة واليمين 

 
 :إذا ثبت اإلعسار فعلى القاضي إجراء اآلتي

 إطالق السجين ولو لم يكتسب الحكم القطعية األمر ب-
أن يصدر أمرا  للجهات المسؤولة عن األصول الواردة في النظام بالحجز على ما يرد إليها للمدين مستقبال   -

 وهذا فيمن لم يؤمروا على ذلك كالحسابات المصرفية 
 

أموالهم العقارية الممنوعين من وعلى هذا فيصدر القاضي أمره بوضع اسم المدين في قائمة المحجوز على 
 إفراغها إال بعد مراجعة المحكمة

 
متى حصل سداد ألي سند تنفيذ مما أثبت اإلعسار بشأنه فإنه يهمش على السند بذلك فإذا سداد جميع السندات 

 َ  فيهمش على صك اإلعسار أيضا
 

 :على القاضي بعد التهميش على صك اإلعسار مايلي
 الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ إلسقاط اسم المدين من موقع نشر بيانات التنفيذالكتابة بذلك لوكالة  -
 الكتابة للجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات االئتمانية بالواقعة وأنه تم السداد -



 فك ما سبق حجزه من أموال المدين التي لم تبع لعدم جواز بيعها كبيته وسيارته  -

 األختصاص النوعي لقضاء التنفيذ

 :يحدد اختصاص قضاء التنفيذ من عدة نواحي 

 :من ناحية السلطة -1

 .فيما تدعو الحاجة في تنفيذه إلى سلطة قاهرة وقوة جبرية 

 :من ناحية النوع  -2

 .فإن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ األحكام في الحقوق المدنية 

 :من ناحية طبيعة القضايا  -3

 .الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها  -ضي التنفيذ يختص أن قاأف

 .اصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ  -ب

 .النظر في دعوى االعسار التي يتقدم بها المنفذ ضده بعد ثبوت الحق عليه  -ج

 :من ناحية االختصاص المكاني  -4

 :ية لقاضي التنفيذ حدد النظام في المادة الرابعة الوالية المكان

 مكان اصدار سند التنفيذ - أ

 .مكان نشوء المحرر او العقد  - ب

 .مكان وجود اموال المنفذ ضده الثابته أول المنقولة  -د

 

 

 األختصاص

 :األختصاص النوعي لقاضي التنفيذ 

 التنفيذ الجبري للسندات في القضايا التجارية والمدنية على األفراد والمؤسسات الخاصة 

 .قضايا األحوال الشخصية وفي 

 :والتنفيذ الجبري كأن يصدر القاضي التنفيذ أمره بمثل مايلي 

  وبيعها في المزاد العلني ، إيقاف تصرف المنفذ ضده بأمالكه الثابته والمنقولة. 

  الحجز على الحسابات البنكيه وايقاف تعامالته في المنشأت المالية. 

  منع المنفذ ضده من السفر. 

 مات المنفذ ضده إيقاف خد. 

 االستعانه بالقوة المختصة عند الحاجة. 

  الحبس التنفيذي. 

  سجن االستظهار. 

  االفصاح عن االصول واالموال. 

  البت في منازعات التنفيذ. 



 النظر في دعاوي االعسار. 

  النظر في دعوى الضرر من المماطله في التنفيذ. 

 

  االختصاص المكاني في قضايا التنفيذ 

 :المكاني العام لقاضي التنفيذ يتحدد بحسب الحال  االختصاص

 .في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي - ١

 .في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها - ٢

 .في موطن المدين - ٣

 .في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة - ٤

 .وتحدد الالئحة األحكام الالزمة لهذه المادة

 

 

 أنواع الحجز القضائي 

  الحجز التحفظي: 

يقصد بهم ايقوم به القاضي من إجراء احتياطي يهدف لمنع المدين من التصرف في ماله المحجوز بما يضر بحق 

 .المحجوز له

 :يتيح النظام للدائن طلب إيقاع الحجز التحفظي على أموال مدينة في حاالت هي 

 لمملكةإذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في ا . 

 خشي الدائن ألسباب مقبولة اختفاء أموال المدين، أو تهريبها إذا. 

  لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقوالت، أو الثمار التي في العين

 . المؤجرة ضمانًا لألجور المستحقة

  هناك لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت

 . دالئل واضحة تؤيد ادعاءه

 ن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى اآلخرين من الديون، ولو كانت أ

 .مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير

تقدم لطلبه مباشرة قبل إقامة الدعوى في أصل وال يشترط له أن يكون بيد طالب الحجز التحفظي حكما قابال لتنفيذ كما له ال

خالل األيام الحق وكذا وله التقدم حال ناظر النزاع ولكن يشترط في حال تقدم بالحجز قبل الدعوى أن يتقدم بالدعوى 

 .العشرة المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة أو الجهة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وإال عد الحجز ملغى

 ال يوقع الحجز التحفظي في األحوال المتقدمة إال اقتضاء لحق ٍّ ظاهر الوجود، وحال ٍّ األداء

  يكون للجهة المختصة نظاًما بالنظر في النزاع ؛ سلطة األمر بالحجز التحفظي، وفقًا ألحكام القضاء المستعجلو

أو الجهة المختصة إقراًرا خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، أو ضمانًا يضمن  يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة،
.جميع حقوق من طلب الحجز على أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه  

 
 

 الحجز التنفيذي :
المدين بقصد وفاء الدين الذي عليه منها مباشرة أو من  أموال يقصد به وضع يد القضاء على

.ثمنها بعد بيعها   



يصدر قاضي التنفيذ أمًرا بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي ، فإن _
أمر قاضي التنفيذ  تعذر إبالغ المدين خالل عشرين يوًما من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛

بنشر اإلبالغ فوًرا في الصحيفة اليومية األوسع انتشاًرا في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى 
. من المدين نفقة اإلعالن مع استيفاء الحق  

 
. يجري الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال_  
 

. مامه في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسميةإن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إت_  .  

. ال يجوز نقل المال من مكان حجزه إال بأمر قاضي التنفيذ_ . 

 
ًما معتمًدا  . مختًصا بتقويم المال المنفذ عليه؛ لتقدير قيمته( أو أكثر)يندب قاضي التنفيذ مع المأمور مقو ٍّ _ 

 
. المدين، أو غابلقاضي التنفيذ األمر باستخدام القوة إذا امتنع  _. 

 
. يودع المأمور النقود، والمجوهرات، والمعادن الثمينة، والتحف، واألشياء النفيسة في حساب المحكمة_   

 
.للمأمور إذا اقتضى الحال تحريز المال المحجوز، وعليه وضع األقفال وخاتم المحكمة، وإثبات ذلك في المحضر _ 

 
ا، ويضع مأمور التنفيذ لوحة على مدخل األرض الزراعية يلصق عليها تحجز الثمار والزروع قبل بدو ٍّ صالحه_ 

. محضر الحجز، وتباع عند بدو ٍّ صالحها  
 

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خالل خمسة أيام من تاريخ إبالغه بأمر التنفيذ، أو من 
  :مماطالً، وأمر قاضي التنفيذ حاالً بما يأتيتاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبالغه؛ ُعدَّ 

  . منع المدين من السفر -١
  .إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في األموال وما يؤول إليها -٢
وحجزها، اإلفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبالً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي،  -٣

  . والتنفيذ عليها، وفقًا ألحكام هذا النظام
  . اإلفصاح عن رخص وسجالت أنشطة المدين التجارية، والمهنية -٤
  . إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات االئتمانية بواقعة عدم التنفيذ -٥

 :ةأيًا من اإلجراءات اآلتي -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال  -ولقاضي التنفيذ أن يتخذ 
منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ  - أ

  .بذلك
 .منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة - ب 
وإذا تبين . أو محاباته األمر باإلفصاح عن أموال زوج المدين، وأوالده، ومن تشير القرائن إلى نقل األموال إليه، - ج 

 .االشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء األموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه
 .حبس المدين، وفقًا ألحكام هذا النظام - د 
 
 

 
 :أوجه االختالف بين الحجز التحفظي والحجز التنفيذي 

 بينما يشترط في الحجز التنفيذي أن ،فيه أن يكون بيد طالبه حكما قابال لتنفيذ  الحجز التحفظي اليشترط
 .يكون بيد طالبه سندا تنفيذيا 

 المحكوم به  غأن الهدف من الحجز التحفظي حفظ الحق أما التنفيذي فهو تنفيذ الحكم والحصول المبل. 

 ن الحجز التحفظي يوقع ألجل أمر أن الحجز التحفظي يخضع إيقاعه للسلطة التقديرية للقاضي وذلك ل
أما الحجز التنفيذي فال يخضع لذلك يلزم الشروع فيه مباشرة بعد تحقق ، أحتمالي وقبل ثبوت الحق 

 .شروطه 

  والتنفيذي من اختصاص ، األصل أن النظر في طلب الحجز التحفظي من اختصاص قضاء الموضوع
 .قضاء التنفيذ 

  يشترط ذلك في التنفيذي  الكفالة أو الضمان والأن الحجز التحفظي يشترط له تقديم. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


