
الالئحة التنفيذية 
لنظام التنفيذ

�صدرت بقرار وزير العدل رقم )526( بتاريخ: 1439/2/20هـ



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

212

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

النظام/ المادة األولى:

املعاين   - النظام  هذا  وردت يف  اأينما   - الآتية  والعبارات  بالألفاظ  يق�صد 
املبينة اأمام كل منها، ما مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك:

النظام: نظام التنفيذ.
الالئحة: الالئحة التنفيذية لهذا النظام.

الوزير: وزير العدل.
قا�صي التنفيذ: رئي�ض دائرة التنفيذ وق�صاتها، وقا�صي دائرة التنفيذ، وقا�صي 

املحكمة الذي يخت�ض مبهمات قا�صي التنفيذ، وذلك بح�صب احلال.
املحكمة  قا�صي  اأو  التنفيذ،  دائرة  قا�صي  اأو  التنفيذ،  دائرة  رئي�ض  الرئي�س: 

الذي يخت�ض مبهمات قا�صي التنفيذ، وذلك بح�صب احلال.
ماأمور التنفيذ:....

مبلغ الأوراق الق�صائية: حم�رض املحكمة، اأو طالب التنفيذ، اأو من ترخ�ض 
له وزارة العدل باإبالغ الإعالنات، واملواعيد، والأوامر، وامل�صتندات الق�صائية 

التي يتطلبها التنفيذ.
املدين  اأ�صول  ببيع  العدل  وزارة  له  ترخ�ض  من  الق�صائي:  البيع  وكيل 

للوفاء للدائن.
القرارات: اإجراءات قا�صي التنفيذ واأوامره عدا حكمه يف املنازعات

بتوافر  وتتعلق  التنفيذ،  ب�صبب  تن�صاأ  التي  الدعاوى  التنفيذ:  منازعات 
�رشوط �صحته، ويبديها �أطر�ف خ�صومة �لتنفيذ �أو غريهم.
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الباب األول
الفصل األول: اختصاصات قاضي التنفيذ

النظام/ المادة الثانية:

عدا الأحكام ال�صادرة يف الق�صايا الإدارية واجلنائية، يخت�ض قا�صي التنفيذ 
ب�صلطة �لتنفيذ �جلربي و�لإ�رش�ف عليه، ويعاونه يف ذلك من يكفي من ماأموري 
التنفيذ، وتتبع اأمامه الأحكام الواردة يف نظام املرافعات ال�رضعية ما مل ين�ض 

هذا النظام على خالف ذلك.
الالئحة:

اأحكام ال�رضيعة الإ�صالمية  اأمامها  1/2 - تطبق املحاكم الق�صايا املعرو�صة 
وفقا ملا دل عليه الكتاب ال�صنة، وما ي�صدره ويل الأمر من اأنظمة ل تتعار�ض مع 

الكتاب وال�صنة، وتتقيد يف اإجراءاتها مبا ورد يف هذا النظام.
املالية  باحلقوق  ال�صادرة  التنفيذية  ال�صندات  املادة  هذه  يف  يدخل   -  2/2

اخلا�صة يف الق�صايا اجلنائية.
3/2 - ل يخت�ص قا�صي �لتنفيذ بالإجر�ء�ت �لتي ل تتطلب �لتنفيذ �جلربي، 
ب�صاأنها حكم من  التي �صدر  العقارات  امللكية على �صكوك  بانتقال  كالتهمي�ض 

قا�صي املو�صوع بانتقال امللكية.

النظام/ المادة الثالثة:

يخت�ض قا�صي التنفيذ بالف�صل يف منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا 
لأحكام الق�صاء امل�صتعجل، ويخت�ض كذلك باإ�صدار القرارات والأوامر املتعلقة 
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اأو القوة املخت�صة، وكذلك الأمر باملنع  بالتنفيذ، وله الأمر بال�صتعانة بال�رضطة 
الأ�صول،  بالإف�صاح عن  والأمر  والإفراج،  باحلب�ض  والأمر  ال�صفر ورفعه،  من 

والنظر يف دعوى الإع�صار.
الالئحة:

�ل�صكلية  �لنظامية  �ل�رشوط  تو�فر  من  بالتحقق  متعلقة  منازعة  كل   -  1/3
اأو  ال�صند  تزوير  كادعاء  التنفيذ،  قا�صي  اخت�صا�ض  من  فهي  التنفيذي  لل�صند 

اإنكار التوقيع عليه.
نا�صئة عنه فهي من �خت�صا�ص  �أو  بالتنفيذ �جلربي  2/3- كل منازعة متعلقة 
قا�صي التنفيذ، كاملنازعة يف اأجرة احلار�ض اأو ا�صتبداله، اأو املنازعة يف �صحة تقرير 
يفوق  املحجوز  املال  اأن  اأو  ا�صتويف خطاأ،  ما  رد  اأو  ذمته،  مبا يف  لديه  املحجوز 
مقدار الدين املطالب به، اأو ادعاء عيب يف عني مباعة وفقا لأحكام هذا النظام.

3/3 - اإذا دفع املنفذ �صده... اإلخ.
قا�صي  اخت�صا�ض  من  فهي  احل��ق  مبو�صوع  متعلقة  منازعة  كل   -  4/3
املو�صوع، كاملنازعة يف ملكية العني حمل التنفيذ، اأو املنازعة املتعلقة باإخالل 
طريف التعاقد اأو اأحدهما بالتزاماته الواردة يف العقد، كعقود املقاولت والتوريد 

ونحو ذلك.
يوجه  بكتاب  تف�صريه  اأو  احلكم  ت�صحيح  طلب  التنفيذ  لقا�صي   -  5/3
اأو  الت�صحيح  يتم  التحفظي حتى  اإيقاع احلجز  اإلى اجلهة م�صدرة احلكم، وله 

التف�صري.
6/3 - كل دفع اأو منازعة اأمكن ذكرها لدى قا�صي املو�صوع ومل تذكر فهي 

من اخت�صا�صه.



12

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

215 مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

7/3 - كل منازعة وقعت بعد �نق�صاء �لتنفيذ ومل تكن نا�صئة عنه فهي من 
اخت�صا�ض قا�صي املو�صوع، كدعوى ال�صفعة، اأو ا�صتحقاق املبيع، اأو املنفعة.

8/3- املنازعة يف ال�صتحقاق يف الو�صايا والأوقاف من اخت�صا�ض قا�صي 
املو�صوع.

اأمراً حمدداً  املخت�صة  القوة  اأو  ال�رضطة  اإلى  التنفيذ  قا�صي  ي�صدر   -  9/3
باملهام املراد تنفيذها، وعلى تلك اجلهات تنفيذ اأمره فوراً.

النظام/المادة الرابعة:

يكون الخت�صا�ض املكاين لقا�صي التنفيذ - بح�صب احلال - كما ياأتي:
1- يف دائرة املحكمة التي اأ�صدرت ال�صند التنفيذي.

2- يف مكان اجلهة التي اأن�صىء املحرر يف منطقتها.
3- يف موطن املدين.

4- يف موطن عقار املدين، اأو اأمواله املنقولة.
وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لهذه املادة.

الالئحة:
الولية  اختيار  حق  والزيارة-  احل�صانة  غري  -يف  التنفيذ  لطالب   -1/4
�صواها،  دون  املادة  هذه  من   )4،3،2،1( الفقرات  يف  ذكرها  ال��وارد  املكانية 
وينعقد به اخت�صا�ض قا�صي التنفيذ، واإذا ظهر عقار اأو منقول اأو ت�صمن ال�صند 
اإخالء عقار خارج ولية دائرة التنفيذ املختارة، فعلى قا�صي التنفيذ  اأو  ت�صليم 
الذي انعقدت وليته اإنابة دائرة التنفيذ يف البلد الذي يقع العقار اأو املنقول يف 

وليتها للتنفيذ على العقار اأو املنقول.
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الق�صايا الزوجية حق اختيار الولية املكانية بني  التنفيذ يف  2/4 - لطالبة 
بلدها وما ورد يف الفقرات )1، 2، 3، 4( من هذه املادة.

3/4 - لطالب التنفيذ يف النفقة حق اختيار الولية املكانية بني بلده وما رود 
يف الفقرات )1، 2، 3، 4( من هذه املادة.

بلد  يف  والزيارة  احل�صانة  ق�صايا  لتنفيذ  املكاين  الخت�صا�ض  يكون   -4/4
احل�صانة اأو الزيارة املن�صو�ض عليه يف ال�صند التنفيذي.

5/4 - �إذ� �رشط حمل للوفاء يف �ل�صند �لتنفيذي فيكون �لخت�صا�ص يف 
د�ئرة �لتنفيذ يف �ملحل �مل�رشوط، ما مل يتفق �لطرفان على خالف ذلك.

6/4- يكون الخت�صا�ض املكاين للتنفيذ على ال�صجني كغريه، عدا ما ورد 
يف الفقرة )2/77( من الالئحة.

املال  ببيع  ال�صادرة  الأحكام  لتنفيذ  املكاين  الخت�صا�ض  يكون   -  7/4
امل�صرتك باملزاد لق�صمته بني ال�رضكاء يف املحكمة التي يقع يف نطاقها املال املراد 
بيعه، ويف حال تعددها فتخت�ض كل حمكمة بق�صمة املال الواقع يف نطاقها بناء 

على طلب تنفيذ يقدم اإليها وفق الإجراءات املعتادة.

النظام/ المادة الخامسة:

 اإذا تعددت الدوائر املخت�صة بالتنفيذ، فيكون لقا�صي التنفيذ - الذي قام باأول 
�إجر�ء تنفيذي - �لإ�رش�ف على �لتنفيذ وتوزيع ح�صيلته، وله �أن ينيب قا�صي تنفيذ 

يف دائرة اأخرى للتنفيذ على مال املدين، وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
الالئحة:

1/5 - اإحالة طلب التنفيذ هو املق�صود باأول اإجراء تنفيذي.
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2/5- اأ- اإذا تعدد الغرماء يف املطالبة بالتنفيذ على مدين يف حمكمة واحدة 
فيكون النظر من اخت�صا�ض الدائرة التي قامت باأول اإجراء تنفيذي، ما مل يكن 

الطلب منتهيا بالتنفيذ.
 ب - مع مراعاة اأحكام الإنابة للتنفيذ على مال املدين الواقع خارج نطاق 
الدائرة، اإذا تعدد الغرماء يف املطالبة بالتنفيذ على مدين يف اأكرث من حمكمة، 
فيجري التنفيذ وفق الإجراءات املعتادة لذلك، وحتول ح�صيلة التنفيذ للدائرة 

التي قامت باأول اإجراء تنفيذي.
3/5- اإذا ظهر للدائرة �صبق الإحالة لدائرة تنفيذ اأخرى فتحيل طلب التنفيذ 
واإذا ح�صل  ال�صابقة،  التنفيذية  الإج��راءات  اإلغاء  ذلك  على  يرتتب  ول  اإليها، 
ولوائحه  ال�رضعية  املرافعات  نظام  يف  ال��واردة  التدافع  اأحكام  فتطبق  تدافع 

التنفيذية.
4/5- تكون الإنابة يف اإجراءات التنفيذ لقا�صي تنفيذ اآخر على مال املدين 

وفق الآتي:
اأ - ي�صدر القا�صي املنيب قرارا ي�رضح فيه باإنابته للقا�صي النائب وما يريده 

منه من اإجراء.
لالأ�صل  مطابقة  ن�صخة  الإنابة  بقرار  ويرفق  التنفيذ،  طلب  ملف  يبقى  ب - 
من ال�صند التنفيذي املذيل بال�صيغة التنفيذية اأو املختوم بخامت التنفيذ -ح�صب 

احلال-، ون�صخة من كافة امل�صتندات الالزمة للتنفيذ.
ج- يقوم قا�صي التنفيذ النائب بتزويد قا�صي التنفيذ املنيب مبا اأ�صدره من 

قرارات واأحكام بخ�صو�ض ما اأنيب فيه، وحتول اإليه ح�صيلة التنفيذ.
ما  لتنفيذ  والأحكام  القرارات  اتخاذ  �صلطة  النائب  للقا�صي  يكون   -5/5
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ويكون  �لإنابة،  عن  �لنا�صئة  �لتنفيذ  منازعات  يف  �لف�صل  ويتولى  فيه،  �أنيب 
ا�صتئناف اأحكام قا�صي التنفيذ النائب اأمام حمكمة ال�صتئناف يف منطقته.

النظام/المادة السادسة:

يف  اأحكامه  جميع  وتخ�صع  نهائية،  التنفيذ  قا�صي  ق��رارات  جميع  تكون   
منازعات التنفيذ، ودعوى الإع�صار لال�صتئناف، ويكون حكم ال�صتئناف نهائيا.

الالئحة:
1/6 - يودع يف ملف طلب التنفيذ كل ما ي�صدر عن الدائرة، ويحفظ بعد 

انتهاء الطلب.
2/6 - تعنون قرارات قا�صي التنفيذ بعبارة )قرار ق�صائي(، وتت�صمن ما ياأتي:

اأ - رقم طلب التنفيذ، وتاريخه.
ب - حمل دائرة التنفيذ، وا�صم القا�صي.
ج - �صاعة ويوم وتاريخ �صدور القرار.

د - ال�صم الكامل لطالب التنفيذ واملنفذ �صده، ورقم هويتهما.
الوكالة  ورقم  هويته،  ورقم  وجد-،  -اإن  التنفيذ  طالب  وكيل  ا�صم   - ه� 

وتاريخها وم�صدرها.
و- رقم ال�صند التنفيذي، وتاريخه، وجهة �صدوره -اإن وجد-، وملخ�صه.

ز- ما قرره القا�صي مف�صال.
3/6- كل حكم اأو قرار ي�صدر من قا�صي التنفيذ يكون م�صببا

اأحكام  ال�صند فيطبق  بتنفيذ  التنفيذ عدم اخت�صا�صه  اإذا قرر قا�صي   -4/6
التدافع الواردة يف نظام املرافقات ال�رضعية ولوائحه التنفيذية.
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عن  المتناع  قرر  اأو  ال�صداد،  يف  املدين  التنفيذ  قا�صي  اأمهل  اإذا   -5/6
اأو ق�صط املبلغ، فيكون قراره خا�صعا لطرق  اأجله،  اأو  اأو توقف عنه،  التنفيذ، 
العرتا�ض -وفقا لأحكام الق�صاء امل�صتعجل-، وي�صتثنى من ذلك ما ورد يف 

الفقرة )1/72( من الالئحة.
6/6- ل يحول وجود منازعة تنفيذ اأو نزاع يف مو�صوع ال�صند التنفيذي 
وقف  النزاع  تنظر  التي  الدائرة  تقرر  مل  ما  التنفيذ،  اإج��راءات  يف  ال�صري  من 

التنفيذ، -وفقا لأحكام الق�صاء امل�صتعجل-.
تنفيذ  لوقف  ي�صرتط  �لالئحة،  هذه  من  الفقرة )6/6(  مراعاة  مع   -7/6

ال�صيك قيام املنفذ �صده باإيداع قيمة ال�صيك يف ح�صاب حمكمة التنفيذ.
8/6- يرتتب على �صدور قرار وقف التنفيذ اإلغاء جميع الأوامر ال�صادرة بحق 
املنفذ �صده، با�صتثناء املال - الثابت اأو املنقول - الذي مت احلجز عليه، في�صتمر احلجز 

مبقدار ما يفي بال�صند التنفيذي اإلى حني �صدور حكم نهائي يف اأ�صل املو�صوع.

النظام/المادة السابعة:

اإذا وقع تعد، اأو مقاومة، اأو حماولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قا�صي 
التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وله الأمر على اجلهات املخت�صة 
فتح  اأو  الأبواب،  ك�رض  التنفيذ  ملاأموري  يجوز  ول  املطلوبة،  املعونة  بتقدمي 
وتوقيع  التنفيذ،  قا�صي  ا�صتئذان  بعد  اإل  التنفيذ،  لإج��راء  بالقوة  الأقفال 

حم�رض بذلك.
الالئحة:

الفقرة  يف  ورد  ما  هو  امل��ادة  هذه  يف  واملقاومة  بالتعدي  املق�صود   -1/7
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)1/ج( من املادة )الثامنة والثمانني( من النظام.
فعلى  التنفيذ،  لتعطيل  حماولة  اأو  مقاومة،  اأو  تعد،  وق��ع  اإذا   -2/7

ماأمورالتنفيذ اإعداد حم�رض بذلك، ورفعة لقا�صي التفنيذ. 
3/7 - للدائرة -عند القت�صاء-، ت�صمني الأمر الق�صائي ابتداء الإذن بك�رض 

الأبواب، وفتح الأقفال بالقوة.

الفصل الثاني
السند التنفيذي

النظام/المادة الثامنة:

1- تتولى دائرة التنفيذ -يف كل حمكمة عامة- التنفيذ واإجراءاته، ويجوز 
تاأليف اأكرث من دائرة عند احلاجة.

2- يتولى القا�صي الفرد -يف املحكمة العامة- التنفيذ واإجراءاته
3- يكون تنفيذ الأحكام والأوامر واملحررات الأجنبية من قا�ض، اأو اأكرث، 
حماكم  اإحداث  احلاجة-  -عند  للق�صاء  الأعلى  وللمجل�ض  احلاجة.  بح�صب 

متخ�ص�صة للتنفيذ.
الالئحة:

1/8 - تكون مكاتبات قا�صي التنفيذ فيما يت�صل بقرارات التنفيذ واأحكامه 
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للجهات ذ�ت �لعالقة مبا�رشة، ولرئي�ص �ملحكمة -عند �لقت�صاء- طلب تزويده 
ب�صورة ملا ت�صدره الدائرة من مكاتبات.

النظام/المادة التاسعة:

�لأد�ء،  �ملقد�ر حال  تنفيذي حلق حمدد  ب�صند  �إل  �لتنفيذ �جلربي   ل يجوز 
وال�صندات التنفيذية هي:

1- الأحكام، والقرارات، والأوامر ال�صادرة من املحاكم.
2- اأحكام املحكمني املذيلة باأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.

ت�صدق  التي  اأو  بذلك  املخولة  اجلهات  ت�صدرها  التي  ال�صلح  3- حما�رض 
عليها املحاكم.

4- الأوراق التجارية.
5- العقود واملحررات املوثقة.

املوثقة  واملحررات  املحكمني،  واأحكام  الق�صائية،  والأوامر  الأحكام،   -6
ال�صادرة يف بلد اأجنبي.

7- الأوراق العادية التي يقر با�صتحقاق حمتواها كليا، اأو جزئيا.
8- العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة �صند التنفيذ مبوجب نظام.

الالئحة:
تنفيذ  عدم  يجب  بع�صه  اأو  كله  ال�رضع  خالف  تنفيذي  �صند  كل   -1/9
املخالف منه، وعند اعرتا�ض طالب التنفيذ ت�صدر الدائرة قرارا بذلك يخ�صع 

لطرق العرتا�ض.
2/9- ال�صند واجب التنفيذ هو ما ت�صمن اإلزاماً اأو التزاماً.
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3/9- حما�رض ال�صلح التي مل ت�صدرها جهات خمولة بذلك -نظاماً- ومل 
ت�صادق عليها املحاكم، تعامل وفق املادة )اخلام�صة ع�رضة( من النظام.

من  �لتجارية  �لورقة  ل�صحة  �لالزمة  �ل�رشوط  �أحد  تخلف  مينع  ل   -4/9
معاملتها وفق املادة )اخلام�صة ع�رضة( من النظام.

5/9- ي�صرتط يف �لعقود و�ملحرر�ت �ملوثقة �أن تكون �صادرة ممن له �صالحية 
التوثيق يف حدود اخت�صا�صه.

6/9- اإذا خال ال�صند التنفيذي من بيان ميعاد ال�صتحقاق، عد حال الأداء، 
وللمعرت�ض بدعوى عدم حلول الأجل التقدم بدعوى قا�صي املو�صوع.

7/9- ال�صند التنفيذي الذي ينفذ مبوجبه على مال القا�رض، اأو الوقف، اأو 
ما يف حكمهما، هو احلكم ال�صادر من قا�صي املو�صوع امل�صدق من حمكمة 

ال�صتئناف.
8/9- اإذا اتفق الطرفان على خالف ما ت�صمنه ال�صند التنفيذي اأثبت قا�صي 

التنفيذ التفاق، وعد ال�صند تنفيذيا، وهم�ض على ال�صند الأول بذلك.
9/9- يعد قرار نق�ض احلكم -الذي نفذ مبوجبه- مبثابة ال�صند التنفيذي يف 
اإعادة احلق حمل التنفيذ للمنفذ �صده، ما مل تقرر املحكمة اأو اجلهة ناق�صة احلكم 

خالف ذلك. ويقدم الطلب وفق الأحكام العامة لالخت�صا�ض.

النظام/المادة العاشرة:

ل يجوز تنفيذ �لأحكام و�لقر�ر�ت و�لأو�مر جرب�، ما د�م �لعرت��ص عليها 
من�صو�صاً  املعجل  النفاذ  اأو كان  املعجل،  بالنفاذ  م�صمولة  اإذا كانت  اإل  جائزا، 

عليه يف الأنظمة ذات العالقة.



12

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

223 مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

النظام/المادة الحادية عشرة:

مع التقيد مبا تق�صي به املعاهدات والتفاقيات، ل يجوز لقا�صي التنفيذ تنفيذ 
احلكم والأمر الأجنبي اإل على اأ�صا�ض املعاملة باملثل وبعد التحقق مما ياأتي:

فيها  �صدر  التي  املنازعة  يف  بالنظر  خمت�صة  غري  اململكة  حماكم  اأن   -1
اأ�صدرته خمت�صة بها وفقا لقواعد  اأو الأمر، واأن املحاكم الأجنبية التي  احلكم 

الخت�صا�ض الق�صائي الدويل املقررة يف اأنظمتها.
2- اأن اخل�صوم يف الدعوى التي �صدر فيها احلكم قد كلفوا باحل�صور ومثلوا 

متثيال �صحيحا، ومكنوا من الدفاع عن اأنف�صهم.
3- اأن احلكم اأو الأمر اأ�صبح نهائيا وفقا لنظام املحكمة املخت�صة التي اأ�صدرته.

4- اأن احلكم اأو الأمر ل يتعار�ض مع حكم اأو اأمر �صدر يف املو�صوع نف�صه 
من جهة ق�صائية خمت�صة يف اململكة.

5- األ يت�صمن احلكم اأو الأمر ما يخالف اأحكام النظام العام يف اململكة.
الالئحة:

1/11- يجب اأن يكون مرافقا للحكم اأو الأمر الأجنبي املطلوب تنفيذه ما ياأتي:
اأ - اأ�صل احلكم اأو الأمر الأجنبي اأو �صورة طبق الأ�صل منه.

ب - �صهادة باأن �حلكم �أ�صبح نهائيا و�جب �لتنفيذ، ما مل يكن ذلك من�صو�صا 
عليه يف احلكم ذاته.

اأو اأي م�صتند  ج- ن�صخة من م�صتند تبليغ احلكم م�صدقا عليها مبطابقتها لأ�صلها، 
�آخر من �صاأنه �إثبات �إعالن �ملدعي عليه �إعالنا �صحيحا، وذلك يف حالة �حلكم �لغيابي.

2/11- ي�صرتط لتنفيذ �حلكم �أو �لأمر �لأجنبي �أل يكون هناك دعوى قائمة 
يف اململكة �صابقة على الدعوى التي �صدر احلكم اأو الأمر الأجنبي فيها.
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3/11- املق�صود بالنظام العام هو: اأحكام ال�رضيعة الإ�صالمية
4/11- الوثائق ال�صادرة من اجلهات الر�صمية يف البلد الأجنبي الواردة من 
خارج اململكة يلزم ت�صديقها من وزارتي اخلارجية والعدل، وترتجم اإلى اللغة 

العربية من مكتب ترجمة معتمد.
تنفرد  التي  الق�صايا  يف  الأجنبي  الأم��ر  اأو  احلكم  تنفيذ  يجوز  ل   -5/11
بالخت�صا�ض بنظرها حماكم اململكة، كالدعاوى العينية املتعلقة بعقار داخل اململكة.

6/11- يكون عبء �إثبات حتقق �رشط �ملعاملة باملثل على طالب �لتنفيذ.

النظام/المادة الثانية عشرة:

 ت�رضي اأحكام املادة ال�صابقة على اأحكام املحكمني ال�صادرة يف بلد اأجنبي.

النظام/المادة الثالثة عشرة:

بال�رشوط  بتنفيذها  �لأمر  يجوز  �أجنبي،  بلد  يف  �ل�صادرة  �ملوثقة  �ملحرر�ت 
للتنفيذ  القابلة  املوثقة  املحررات  لتنفيذ  البلد  هذا  اأنظمة  يف  املقررة  نف�صها 

ال�صادرة يف اململكة، وعلى اأ�صا�ض املعاملة باملثل.

النظام/المادة الرابعة عشرة:

تقدم الأحكام، والأوامر الق�صائية، واأحكام املحكمني، واملحررات املوثقة 
ال�صادرة يف بلد اأجنبي، اإلى قا�صي التنفيذ املخت�ض بتنفيذ الأحكام الأجنبية، 

ليتحقق من ��صتيفاء �ل�صند �رشوط �لتنيفذ، وي�صع عليه خامت �لتنفيذ.
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النظام/المادة الخامسة عشرة:

اأقر املدين باحلق يف ورقة عادية اأثبت قا�صي التنفيذ اإقراره وعدت  اإذا   -1
�صندا تنفيذيا.

بتوقيع  املدين  التنفيذ  قا�صي  اأمر  بع�صه،  اأو  باحلق،  املدين  يقر  اإذا مل   -2
اإقرار ب�صبب العرتا�ض حتت طائلة العقوبة املن�صو�ض عليها يف هذا النظام، 
اأمام  دعواه  رفع  وللدائن  عليه،  يعرت�ض  مل  فيما  تنفيذيا  �صندا  الورقة  وتعد 

املحكمة املخت�صة.
الالئحة:

1/15- يكون تبليغ من ن�صب اإليه ما يف الورقة العادية باحل�صور بو�صاطة 
طالب التنفيذ، فاإذا مل يح�رض يحفظ طلب التنفيذ.

اأو  بالأجل،  ودفع  العادية  الورقة  يف  احلق  باأ�صل  املدين  اأقر  اإذا   -2/15
الإبراء، ونحوهما، اأثبت قا�صي التنفيذ ذلك يف حم�رض، ول تعد الورقة �صندا 

تنفيذيا، ويزود طالب التنفيذ بن�صخة من املح�رض، ويحفظ طلب التنفيذ.
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الفصل الثالث: 
اإلفصاح عن األموال

النظام/المادة السادسة عشرة:

بال�صند  يفي  ما  مبقدار  املدين  اأموال  عن  بالإف�صاح  ياأمر  اأن  التنفيذ  لقا�صي 
التنفيذي، وي�صدر الأمر بالإف�صاح واحلجز بعد اإبالغ املدين باأمر التنفيذ. ومع 
ذلك اإذا ظهر لقا�صي التنفيذ اأن املدين مماطل من واقع �صجله الئتماين، اأومن 

قرائن احلال، جاز له الأمر بالإف�صاح عن اأمواله وحجزها قبل اإبالغه بالتنفيذ.
الالئحة:

1/16- للقا�صي الأمر بتفتي�ض املدين، اأو مركبته لإجراء احلجز على الأموال 
املوجودة، وملاأمور التنفيذ ال�صتعانة بال�رضطة اأو القوة املخت�صة - عند القت�صاء -. 

النظام/المادة السابعة عشرة:

على جميع اجلهات املخت�صة، اأو امل�رضفة على �صبيل الأموال، وعلى مدين 
املدين، وحما�صب املدين، وموظفيه الإف�صاح عن اأ�صول املدين بناء على اأمر 

قا�صي التنفيذ خالل مدة ل تتجاوز ع�رضة اأيام من تاريخ اإبالغ تلك اجلهات.
الالئحة:

1/17- لقا�صي التنفيذ اأن يوجه اأمره بالإف�صاح لغري املذكورين يف هذه 
املادة اإذا قامت لديه قرينة تدل على علمهم باأموال املدين.

2/17- تعد اأموال املدين املوجودة يف ذمة اجلهة حتت احلجز منذ ا�صتالمها 
لأمر احلجز.
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3/17- لقا�صي التنفيذ اأن ياأمر باملنع من ال�صفر ملدين املدين، وحما�صبيه، 
الغر�ض  انتهاء  احلجز حتى  اإجراءات  اأواإنهاء  الإف�صاح  لدواعي  وموظفيه، 

من ذلك.

النظام/المادة الثامنة عشرة:

 يجب على جهات ت�صجيل الأموال، اأو اجلهات امل�رضفة عليها اأو على اإدارتها 
-بح�صب الأحوال - ما ياأتي:

1- اإن�صاء اإدارات خمت�صة للتعامل مع اأوامر ق�صاء التنفيذ املختلفة.
اأو  عقارية،  اأو�صول  كانت  �صواء  الأم��وال  مبلكية  بيانات  قواعد  اإعداد   -2

مالية، اأو جتارية، اأو فكرية، اأو اأي اأ�صل اآخر.
عليها  اطلع  التي  واملعلومات،  البيانات  �رضية  على  باملحافظة  اللتزام   -3

املوظفون ب�صبب عملهم، واأل يف�صوها لأي �صبب كان.
4- و�صع اآلية تقنية ل�صمان عدم الدخول على البيانات اإل باإذن.

اأ�صحاب  اإبالغ  الإدارات  هذه  على  الأنظمة،  به  تق�صي  ما  مراعاة  مع   -5
الأموال مبا مت الإف�صاح عنه من بيانات بعد مدة حتددها الالئحة.

الالئحة:
1/18- تبلغ اجلهات املذكورة يف هذه املادة اأ�صحاب الأموال مبا مت الإف�صاح 
عنه من بيانات بعد ثالثني يوما من تاريخ تبلغ قا�صي التنفيذ ر�صميا بالإف�صاح، 

ما مل ياأمر قا�صي التنفيذ بخالف ذلك.
2/18- ل يوؤثر عدم قيام الإدارات امل�صار اإليها يف هذه املادة بتبليغ اأ�صحاب 

الأموال مبا مت الإف�صاح عنه على ال�صري يف اإجراءات التنفيذ.
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النظام/المادة التاسعة عشرة:

 يتم تبادل الإف�صاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على اأمر من قا�صي 
التنفيذ، وعلى اأ�صا�ض املعاملة باملثل، وي�صتثني من هذا الإف�صاح ما ن�صت عليه 

الأنظمة، وقرارات جمل�ض الوزراء، وما يوؤثر على الأمن الوطني للمملكة.
الالئحة:

1/19- ل يحال اأي اأمر بالإف�صاح من الدول الأخرى للدائرة املخت�صة اإل 
بعد حتقق وكالة وز�رة �لعدل للتنفيذ من �رشط �ملعاملة باملثل وعدم تاأثري �لأمر 

بالإف�صاح على الأمن الوطني.

الفصل الرابع
األموال محل التنفيذ

النظام/المادة العشرون:

جميع اأموال املدين �صامنة لديونه، ويرتتب على احلجز على اأموال املدين 
عدم نفاذ ما يقوم به من ت�رضف يف اأمواله املحجوزة.

الالئحة:
1/20- ت�رضف املحجوز عليه يتعلق بذمته ل مباله املحجوز، وكذا اإقراره 
بعد احلجز، �صواء اأن�صب ما اأقر به اإلى ما قبل احلجز، اأم بعده، اأم اأطلق، فال 
ي�صارك املقر له احلاجزين يف املال املحجوز، اإل اإذا كان الإقرار قد ثبت �صدوره 
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من املقر قبل احلجز، ول يتلفت لأي �صند تنفيذي ين�صاأ بعد اأمر احلجز، ما مل 
يكن حكما مبنيا على غري اإقرار املحجوز عليه، اأو نكوله، ويبتع املدين بكل ما 

ذكر بعد انتهاء احلجز، اأو فيما زاد على الدين املحجوز لأجله.
2/20- تبداأ اآثار احلجز التنفيذي يف عدم نفاذ ت�رضفات املدين يف اأمواله 
من وقت �صدور اأمر الدائرة �صاعة وتاريخا، واإذا كان احلجز حتفظيا فيبداأ عدم 
النفاذ من تاريخ اإبالغ املحجوز عليه اأو املحجوز لديه، اأو من تاريخ تاريخ ن�رض 

الإبالغ عند تعذر تبليغ املحجوز عليه.
3/20- مع عدم الإخالل مبا ورد يف املادة )احلادية والع�رضين( من النظام، 
يعد كل مال م�صجل با�صم املدين قابال للحجز ولو ادعاه غريه، ول يرفع احلجز 

عنه اإل بعد ثبوت ملكية غريه له.

النظام/المادة الحادية والعشرين:

ل يجوز احلجز والتنفيذ على ما ياأتي:
1- الأموال اململوكة للدولة.

�لتنفيذ  قا�صي  ويقدر  �رشعا،  يعولهم  ومن  �ملدين  ي�صكنها  �لتي  �لد�ر   -2
مقدار كفايته، ما مل يكن ال�صكن مرهونا للدائن.

مقد�ر  �لتنفيذ  قا�صي  ويقدر  �رشعا،  يعولهم  ومن  �ملدين  نقل  و�صيلة   -3
كفايته، ما مل تكن الو�صيلة مرهونة للدائن.

4- الأجور والرواتب اإل فيما ياأتي:
اأ - مقدار الن�صف من اإجمايل الأجر، اأو الراتب لدين النفقة.

ب - مقدار الثلث من اإجمايل الأجر، اأو الراتب للديون الأخرى.
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النفقة،  لدين  الراتب  اأو  الأجر،  اإجمايل  ن�صف  يخ�ص�ض  التزاحم،  وعند 
وثلث الآخر للديون الأخرى، ويف حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث الن�صف 

بني الدائنني بح�صب الوجه ال�رضعي والنظامي.
5- ما يلزم املدين ملزاولة مهنته، اأو حرفته بنف�صه.

6- م�صتلزمات املدين ال�صخ�صية، ويقدر قا�صي التنفيذ كفايته.
الالئحة:

1/21- املق�صود باملال املمنوع من احلجز والتنفيذ عليه يف الفقرة )1( من 
هذه �ملادة هو ما �نفردت �لدولة مبلكيته، و�أما ما متلك فيه �لدولة ح�ص�صا �صائعة 
التنفيذ يف  فيجوز احلجز والتنفيذ على غري مقدار ح�ص�صها، ويراعي قا�صي 

ذلك عدم حلوق ال�رضر العام.
اخت�صا�ض  من  التنازع  عند  الكفاية  تقدير  لغر�ض  الإعالة  اإثبات   -2/21

قا�صي التنفيذ
3/21- تقيد الفقرات )2، 3، 5، 6( من هذه املادة مبا اإذا مل تكن الدار، اأو 
اأو امل�صتلزمات املذكورة هي عني مال الدائن، فله حق الرجوع  و�صيلة النقل، 

بها، بال�رشوط �ملقررة �رشعا.
4/21- يدخل يف الأجور والرواتب ما يلحق بهما من بدلت، وحوافز، 

ومكافاآت، ونحوها.
الفقرة )4( من  الوارد يف  والتنفيذ  املنع من احلجز  5/21- ل يدخل يف 
الأمر باحلجز وف�صل عن  املادة ما اجتمع من الأجر والراتب قبل �صدور  هذه 

نفقة املدين ونفقة من يعول.
6/21- اإذا وافق املدين على احلجز على مقدار اأكرث مما ورد يف املادة فيما 
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يقرره  ما  قدر  الدائرة على  فتحجز  واأجور،  رواتب  عليه من  يجوز احلجز  ل 
املدين، ويوؤخذ اإقرار املدين بذلك.

7/21- ل مينع عدم �حلجز �ملذكور يف �لفقرة رقم )5( من هذه املادة من 
احلجز على ك�صب املدين من مهنته، اأو حرفته، اإذا كان فا�صال عن كفايته وكفاية 

من يعوله �رشعا.

النظام/المادة الثانية والعشرون:

اإج��راءات  عليها  كانت  حال  اأي  يف   - اأمواله  على  للمحجوز  يجوز   -1
يخ�ص�ض  املحكمة  ح�صاب  يف  بالدين  يفي  النقود  من  مبلغ  اإي��داع   - احلجز 
للوفاء بالدين، ويرتتب على هذا الإيداع زوال احلجز عن الأموال املحجوزة، 

وانتقاله اإلى املبلغ املودع.
2- ل يجوز احلجز على اأموال املدين اإل مبقدار قيمة الدين املطالب به، ما 

مل يكن املال املحجوز غري قابل للتجزئة.
3- يخ�ص�ض قا�صي التنفيذ الأموال املنفذ عليها مبا يحقق �رضعة الوفاء.

الالئحة:
ما  جمموع  من  عليها  املنفذ  الأم��وال  التنفيذ  قا�صي  خ�ص�ض  اإذا   -1/22
مت الإف�صاح عنه واحلجز عليه، فياأمر برفع احلجز عما عداها، وي�صعر اجلهات 

الأخرى بالتوقف عن الإف�صاح واحلجز.
الدين،  بكامل  يفي  مبلغ  اإي��داع  اأمواله  على  املحجوز  رغب  اإذا   -2/22
فيلزمه �صداد جميع م�رضوفات احلجز والتنفيذ، ول يزول احلجز اإل ب�صدادها.

3/22- كل ما ترتب على احلجز التنفيذي من م�رضوفات يتحملها املدين، 
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ما مل يكن ال�صبب عائد لغريه، فيتحملها املت�صبب.
4/22- اإذا اقت�صى احلال ت�صليم م�رضوفات التنفيذ؛ في�صلمها املدين، فاإن 

امتنع �صلمها الدائن، واإل فيتوقف عن اإجراءات التنفيذ.
يت�صمن  اأن  بد  فال  والتنفيذ،  احلجز  اإنهاء  على  الطرفان  اتفق  اإذا   -5/22

التفاق حتديد من يتحمل م�رضوفات التنفيذ - اإن وجدت -. 
6/22- متى قرر القا�صي رفع احلجز، ارتفع كل ما كان مبينا عليه، ما مل 

يقرر القا�صي خالف ذلك.

الباب الثاني
الحجز التحفظي

النظام/المادة الثالثة والعشرون:

يكون للجهة املخت�صة نظاما بالنظر يف النزاع؛ �صلطة الأمر باحلجز التحفظي؛ 
وفقا لأحكام الق�صاء امل�صتعجل.

الالئحة:
1/23- اإذا ح�صل تدافع يف الخت�صا�ض بالأمر باحلجز التحفظي؛ فيخت�ض 
التدافع،  انق�صى  واإذا  التحفظي،  باحلجز  ابتداء  الطلب  اإليه  املحال  القا�صي 
فيكون ا�صتدامة احلجز ورفعه من اخت�صا�ض من ا�صتقر الأمر باخت�صا�صه بالنظر.
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الكتابة  التحفظي  باحلجز  الأم��ر  اأ�صدرت  التي  املحكمة  تتولى   -2/23
للجهات املخت�صة اأو امل�رضفة على ت�صجيل الأموال لتنفيذه.

النظام/المادة الرابعة والعشرون:

يكن  مل  اإذا  مدينه  منقولت  على  التحفي  احلجز  اإيقاع  يطلب  اأن  للدائن   
للمدين حمل اإقامة ثابت يف اململكة، اأو خ�صي الدائن لأ�صباب مقبولة اختفاء 

اأموال املدين، اأو تهريبها.
الالئحة:

1/24- اإذا مل يكن للمحجوز عليه حمل اإقامة ثابت يف اململكة، فيقدم طلب 
احلجز التحفظي اإلى املحكمة التي يقع يف نطاق اخت�صا�صها حمل اإقامة الدائن.

2/24- يحق للدائن طلب احلجز التحفظي يف كل حالة يخ�صى فيها فوات 
الوقت.

3/24- جميع اأموال املدين قابلة للحجز التحفظي، �صواء اأكانت منقول، 
اأم عقارا، اأم غريهما.

النظام/المادة الخامسة والعشرون:

الثمار  اأو  املنقولت،  التحفظي على  اإيقاع احلجز  اأن يطلب  العقار   ملوؤجر 
التي يف العني املوؤجرة �صمانا لالأجور امل�صتحقة.

الالئحة:
الثمار املحجوزة حتفظيا مملوكة مل�صتاأجر  اأو  املنقول،  اأن  1/25- متى ثبت 

اآخر، فينتقل احلجز التحفظي منها اإلى الأجرة.
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النظام/المادة السادسة والعشرون:

اإيقاع احلجز التحفظي عند من يحوزه  اأن يطلب   ملن يدعى ملك املنقول 
متى كانت هناك دلئل وا�صحة توؤيد ادعاءه.

النظام/المادة السابعة والعشرون:

اأن  للدائن بدين م�صتقر حال الأداء - ومل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - 
يطلب اإيقاع احلجز التحفظي على ما يكون ملدينه لدى الآخرين من الديون، 
�أعيان  �أو  �أم��و�ل  من  له  يكون  وما  �رشط،  على  معلقة  �أو  موؤجلة،  كانت  ولو 
تبليغه  اأيام من تاريخ  منقولة يف يد الغري، وعلى املحجوز لديه خالل ع�رضة 
باحلجز بالإقرار مبا يف ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع 
يف ح�صاب املحكمة خالل ع�رضة اأيام من تاريخ تبليغه بحكم �صحة احلجز مبا 

اأقر به، اأو ما يفي منه باحلق.
الالئحة:

1/27- يبلغ املحجوز لديه وفق الفقرة )3( من املادة )الرابعة والثالثني( 
من النظام ولئحته التنفيذية.

اليوم  من  املادة  هذه  يف  عليها  املن�صو�ض  اأيام  الع�رضة  مدة  تبداأ   -2/27
التايل لتبليغ املحجوز لديه.

املال  مل�صلحة  نفقات  من  لديه  املحجوز  ي�صتحقه  ما  الدائرة  تقدر   -3/27
املحجوز، لتخ�صم مما يف ذمته بعد طلبه.

الديون  من  ذمته  يف  مبا  الإق���رار  من  لديه  املحجوز  امتنع  اإذا   -4/27
والأعيان، اأو قرر غري احلقيقة، فللدائن بعد احلكم له بحقه املطالبة بالتنفيذ على 



12

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

235 مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

اأموال املحجوز لديه، واملطالبة بالتعوي�ض عن اأ�رضار التي حلقته ب�صبب امتناع 
املحجوز لديه عن الإقرار، اأو اإقراره مبا يخالف احلقيقة.

عن  وامتنع  �صحيحا،  تقريرا  ذمته  يف  مبا  لديه  املحجوز  قرر  اإذا   -5/27
الإيداع خالل املدة املحددة؛ فللدائن املحكوم له مبوجب احلكم ال�صادر على 
املدين التنفيذ على املحجوز لديه مبا ل يزيد على املال املحجوز، دون احلاجة 

اإلى اإجراء جديد، ويعد قرار احلجز �صندا تنفيذيا يف حق املحجوز لديه.

النظام/المادة الثامنة والعشرون:

ظاهر  حلق  اقت�صاء  اإل  املتقدمة  الأح���وال  يف  التحفظي  احلجز  يوقع  ل 
الوجود،وحال الأداء.

الالئحة:
1/28- يرجع تقدير ظهور احلق اإلى ال�صلطة التقديرية للدائرة.

2/28- اإذا كان بع�ض الدين حال، وبع�صه مل يحل، فيوقع احلجز التحفظي 
مبقدار الدين احلال دون املوؤجل.

النظام/المادة التاسعة والعشرون:

 ل يوقع احلجز التحفظي يف الأحوال املن�صو�ض عليها يف املواد ال�صابقة اإل 
باأمر من املحكمة، اأو اجلهة املخت�صة بنظر النزاع التابع لها حمل اإقامة املحجوز 
على اأمواله، وللمحكمة اأو اجلهة قبل اإ�صدار اأمرها اأن جتري التحقيق الالزم اإذا 

مل تكفها امل�صتندات املوؤيدة لطلب احلجز.
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الالئحة:
1/29- للدائرة اأن تطلب من اأي جهة خمت�صة - عند القت�صاء - اإجراء 

التحقيق الالزم.

النظام/المادة الثالثون:

اإذا كانت الدعوى باحلق مرفوعة اأمام املحكمة، اأو اجلهة املخت�صة، اخت�صت 
هذه املحكمة، اأو اجلهة باإ�صدار الأمر باحلجز التحفظي.

الالئحة:
ينظر  الذي  املو�صوع  قا�صي  اإلى  التحفظي  احلجز  طلب  يحال   -1/30
الدعوى الأ�صلية، واإذا كان طلب احلجز التحفظي �صابقا لرفع الدعوى الأ�صلية، 

فيكون املخت�ض بنظرها املحكمة اأو اجلهة املخت�صة بنظر املو�صوع.

النظام/المادة الحادية والثالثون:

يجب اأن يبلغ املحجوز على اأمواله، واملحجوز لديه بالأمر ال�صادر باحلجز 
خالل ع�رضة اأيام على الأكرث من تاريخ �صدوره، واإل عد احلجز ملغي. ويجب 
اأو اجلهة  املحكمة  اأمام  يرفع  اأن  اإليها  امل�صار  الع�رضة  الأيام  على احلاجز خالل 

املخت�صة الدعوى بثبوت احلق و�صحة احلجز، واإل عد احلجز ملغي.
الالئحة:

م�صتاأنفة،  باإجراءات  جتديده  طلب  جاز  ملغي،  احلجز  عد  اإذا   -1/31
ويكون لدى ناظر احلجز الأول.

2/31- يتعدد احلجز بتعدد املحجوز لديهم، وي�صتقل كل حجز باإجراءاته 
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واأوامره، ويقدم كل طلب حجزم�صتقال، وحتال الطلبات اإذا كان موجبها واحدا 
اإلى دائرة واحدة، ويح�صب لكل طلب اإحالة.

3/31- يت�صمن التبليغ منع املحجوز لديه من ت�صليم ما يف يده، اأو ذمته 
للمحجوز عليه، اأو غريه، واأنه يعد �صامنا متى خالف ذلك.

النظام/المادة الثانية والثالثون:

اإقرارا  املخت�صة  اجلهة  اأو  املحكمة،  اإلى  يقدم  اأن  احلجز  يجب على طالب 
خطيا موثقا من كفيل مقتدر، اأو �صمانا ي�صمن جميع حقوق من طلب احلجز 

على اأمواله وما يلحقه من �رضر اإذا ظهر اأن طالب احلجز غري حمق يف طلبه.
الالئحة:

1/32- يرجع حتديد قدرة الكفيل، وكفاية ال�صمان اإلى ال�صلطة التقديرية 
للدائرة.

2/32- يوثق اإقرار الكفيل من قبل ناظر احلجز، اأو كاتب العدل، اأو املوثق 
املرخ�ض له مبزاولة اأعمال التوثيق.

ا�صتقر  اأوالتي  التحفظي  احلجز  اأمر  اأ�صدرت  التي  الدائرة  تنظر   -3/32
على  املحجوز  من  املقامة  ال�رضر  دعوى   - احلال  بح�صب   - به  اخت�صا�صها 

اأمواله، اإذا كانت م�صمولة بولية املحكمة، وحت�صب لها اإحالة.

النظام/المادة الثالثة والثالثون:

تتبع يف احلجز التحفظي - على املنقولت وما للمدين لدى الغري منها - 
الإجراءات املتعلقة باحلجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع.
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الالئحة:
القيمة،  نق�صان  اأو  للتلف،  عر�صة  املحجوزة  الأم��وال  كانت  اإذا   -1/33
فللجهة م�صدرة اأمر احلجز التحفظي بيع هذه الأموال بناء على م�صلحة تراها، 
اأو طلب يتقدم به اأحد اأطراف النزاع، اأو احلار�ض الق�صائي، اأو من له م�صلحة، 
بناء  اإل  البيع  يكون  فال  الأ�صعار  لتقلب  املحجوزة عر�صة  الأموال  كانت  واإذا 
على طلب املحجوز عليه، وينتقل اإلى الثمن، يتم البيع وفق ما ورد يف الفقرة 

)10/50( من الالئحة.
2/33- اإذا حكمت املحكمة اأو اجلهة املخت�صة بثبوت احلق لطالب احلجز؛ 

اأ�صبح احلجز التحفظي حجزا تنفيذيا.
3/33- للجهة م�صدرة احلجز التحفظي ابتداء عند القت�صاء، اأو بطلب من 

املحجوز عليه، رفع احلجز التحفظي بعد اإعالن املحجوز له.
4/33- اإذا ترك طالب احلجز دعواه، اأو تنازل عنها، اأو ردت، اأو �رضف 

النظر عنها، اأو حفظت، فيعد احلجز التحفظي ملغي.
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الباب الثالث
إجراءات التنفيذ

الفصل األول: الحجز التنفيذي

النظام/المادة الرابعة والثالثون:

1- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ اإلى قا�صي التنفيذ، وفقا 
للنموذج الذي حتدده الالئحة.

2- اأ- يتحقق قا�صي التنفيذ من وجود ال�صيغة التنفيذية على ال�صند التنفيذي 
الوارد يف الفقرات )1، 2، 3( من املادة )التا�صعة( من هذا النظام.

ا�صتيفاء  التنفيذ من  قا�صي  يتحقق  الفقرة )2-اأ(  ما ذكر يف  فيما عدا  ب- 
امل��ادة  من   )8  ،7  ،6  ،5  ،4( الفقرات  يف  امل��ذك��ورة   - التنفيذية  ال�صندات 
)�لتا�صعة( - �ل�رشوط �لنظامية، وي�صع خامت �لتنفيذ عليها، مت�صمنا عبارة )�صند 

للتنفيذ( مقرونا با�صم قا�صي التنفيذ، وحمكمته، وتوقيعه.
3- ي�صدر قا�صي التنفيذ فورا اأمرا بالتنفيذ اإلى املدين مرافقة له ن�صخة من 
وفق  املدين  ويبلغ  لالأ�صل،  مبطابقتها  املحكمة  بخامت  خمتومة  التنفيذي  ال�صند 
اأحكام التبليغ التي حتددها الالئحة، فاإن تعذر اإبالغ املدين خالل ع�رضين يوما 
من تاريخ �صدور اأمر التنفيذ، اأمر قا�صي التنفيذ بن�رض الإبالغ فورا يف ال�صحيفة 
نفقة  املدين  من  وت�صتوفى  املحكمة،  مقر  منطقة  يف  انت�صارا  الأو�صع  اليومية 

الإعالن مع ا�صتيفاء احلق.
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لالإف�صاح عن  العالقة،  ذات  واجلهات  العدل،  وزارة  بني  التن�صيق  يتم   -4
عناوين �لأ�صخا�ص �لذين ل يعرف لهم حمل �إقامة.

الالئحة:
1/34- اإذا وردت معاملة اإلى املحكمة من جهة ر�صمية تت�صمن طلب تنفيذ، 
فتعاد �إليها مع �إ�صعارها باإبالغ طالب �لتنفيذ بتقدمي طلبه لدى �ملحكمة مبا�رشة، 

وللمحكمة طلب املعاملة - عند القت�صاء -.
2/34- ي�صتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية:

ورقم  وظيفته،  اأو  ومهنته  هويته،  ورقم  التنفيذ،  لطالب  الكامل  ال�صم  اأ - 
هاتفه، وعنوانه الوطني، وحمل اإقامته الأ�صلي، وحمل اإقامته املختار يف مكان 

دائرة التنفيذ اإن مل يكن له حمل اإقامة فيها.
وت�صتوفى هذه البيانات ملن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ اإ�صافة اإلى بيانات 

طالب التنفيذ اأ�صالة.
ب - ال�صم الكامل للمنفذ �صده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن 

مهنته اأو وظيفته، وحمل اإقامته.
ج- املحكمة املقدم اإليها طلب التنفيذ.

د- تاريخ تقدمي الطلب.
ه� - رقم ال�صند التنفيذي، وتاريخه، وجهة �صدوره، اإن وجد.

و- رقم احل�صاب البنكي العائد له الذي يرغب اإيداع ما يخ�صه من ح�صيلة 
التنفيذ فيه اإذا كان حمل التنفيذ مال.

متى  التنفيذ  طلب  بطالن  البيانات  ا�صتيفاء  نق�ض  على  يرتتب  ل   -3/34
حتققت الغاية من الإجراء.
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4/34- اإذا كان طلب التنفيذ غري م�صتكتمل البيانات، فلمقدمه مهلة ثالثني 
يوما ل�صتكمالها واإل حفظ الطلب.

5/34- اإذا كان احلق ل يتجزاأ، فيقدم طالب التنفيذ طلبه من اأ�صل، ون�صخ 
منه بعدد املدينني موقعة منه وفقا للنموذج املعد لذلك، ويرفق ن�صخة من ال�صند 

التنفيذي.
رابط  ل  تنفيذي  �صند  من  اأكرث  بني  التنفيذ  طلب  يف  يجمع  ل   -6/34

بينها.
7/34- ال�صيغة التنفيذية امل�صار اإليها يف الفقرة )2-اأ( من هذه املادة يكون 

ن�صها كما ياأتي:
 »يطلب من جميع الوزارات والأجهزة احلكومية الأخرى العمل على تنفيذ 
هذ� �حلكم بجميع �لو�صائل �لنظامية �ملتبعة ولو �أدى �إلى ��صتعمال �لقوة �جلربية 

عن طريق ال�رضطة«
8/34- تكون �صيغة خامت التنفيذ امل�صار اإليها يف الفقرة )2-ب( من هذه 
وا�صم  وتوقيعه،  القا�صي،  با�صم  يذيل  ثم   )  ( برقم  للتنفيذ  »�صند  هي:  املادة 

حمكمة اأو دائرة التنفيذ«.
9/34- للدائرة و�صع خامت التنفيذ امل�صار له يف الفقرة )2-ب( من هذه 

املادة على �صورة ال�صند التنفيذي املرافقة للطلب.
10/34- يكون التبليغ للمدين - اأو وكيله -، يف حمل اإقامته، اأو عمله.

11/34- يف حال امتناع املدين عن ا�صتالم التبليغ اأو التوقيع على ورقة 
التبليغ، فيدون امتناعه يف حم�رض، ويعد مبلغا.

اإقامة خمتار يف  اأو حمل  اإقامة معروف،  12/34- يبلغ من لي�ض له حمل 
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تعينها  التي  اجلهة  اأو  املركز،  اأو  املحافظة  اأو  املنطقة  اإمارة  طريق  عن  اململكة، 
الإمارة اأو املحافظة لتبليغه بالطرق املتبعة.

اأو مب�صي  بذلك،  اإفادة  بورود  بالتنفيذ  املدين  اإبالغ  تعذر  يتحقق   -13/34
املدة املحددة يف الفقرة )3( من هذه املادة دون ورود اإفادة التبليغ.

14/34- ل يجري �أي تبليغ يف حمل �لإقامة قبل �رشوق �ل�صم�ص، ول بعد 
غروبها، وللدائرةالإذن بالتبليغ يف اأي وقت - عند القت�صاء -، واإذا كان التبليغ 

اإلكرتونيا فيجوز اإجراوؤه يف اأي وقت.
اأ�صل  اإحداهما  متطابقتني،  ن�صختني  من  التبليغ  يكون  اأن  يجب   -15/34

والأخرى �صورة م�صتمال على ما ياأتي:
اأ - مو�صوع اأمر التنفيذ، ويوم �صدوره، وتاريخه، وال�صاعة التي �صدر فيها.

ب - �ل�صم �لكامل لطالب �لتنفيذ، ومن ميثله �إن وجد، ومهنته �أو وظيفته، 
وحمل اإقامته.

ج- ال�صم الكامل للمدين، وما يتوافر من معلومات عن مهنته اأو وظيفته، 
وحمل اإقامته.

د- ا�صم مبلغ الأوراق الق�صائية، و�صفته.
ه�- ا�صم من �صلمت له ورقة التبليغ، وتوقيعه على اأ�صلها، اأو اإثبات امتناعه، 

و�صببه.
و- توقيع املبلغ على الأ�صل.

16/34- يرفق ب�صورة التبليغ ما ياأتي:
اأ - ن�صخة من اأمر التنفيذ.

ب - ن�صخة من ال�صند التنفيذي.
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17/34- ي�صدر التبليغ بتوقيع من ماأمور التنفيذ.
18/34- اإذا كان م�صتلم التبليغ ل يقراأ ول يكتب، فيو�صح ذلك يف اأ�صل 

التبليغ، وتوؤخذ ب�صمة اإبهامه، اأو ختمه على اأ�صل ورقة التبليغ.
19/34- يكون �لتبليغ نظاميا متى �صلم �إلى �صخ�ص من وجه �إليه، ولو يف 

غري حمل اإقامته اأو عمله.
20/34- يكون التبليغ على النحو الآتي:

اإلى مديريها،  اأو فروعها  اأ - ال�رضكات، واجلمعيات، واملوؤ�ص�صات اخلا�صة، 
�أو من يقوم مقامهم، �أو من ميثلهم، و�ل�رشكات �لأجنبية �لتي لها فرع، �أو وكيل 

باململكة اإلى مدير الفرع، اأو من ينوب عنه.
ب - �لع�صكريون �إلى �ملرجع �ملبا�رش ملن وجه �لتبليغ �إليه.

ج- البحارة، وعمال ال�صفن اإلى الربان
د- املحجور عليه حلظ نف�صه، اأو الوقف، اأو الو�صي، اأو الويل، اأو الناظر - 

ح�صب احلال -.
ه� - ال�صجني، اأو املوقوف اإلى مدير ال�صجن، اأو حمل التوقيف.

كان  اإذا  والتفاقيات،  املعاهدات  يف  ورد  مبا  الإخالل  عدم  مع   -21/34
اإلى  التبليغ  فري�صل  اململكة،  داخل  واأمواله  اأجنبي،  بلد  يف  املدين  اإقامة  حمل 

وزارة اخلارجية، ويكتفى بالرد الذي يفيد و�صول التبليغ اإلى املدين.
املن�صو�ض  بالتبليغ  املتعلقة  املواعيد  اإلى  يوما  �صتني  مدة  ت�صاف   -22/34
عليها يف النظام ملن يكون حمل اإقامته خارج اململكة، واإذا مل ترد الإفادة بالتبليغ 
خالل هذه املدة ين�رض الإعالن يف اإحدى ال�صحف الأو�صع انت�صارا يف منطقة 

املحكمة.
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طالب  من  كلفته  وتدفع  املعتمد،  للنموذج  وفقا  الإعالن  يكون   -23/34
التنفيذ، وحت�صب من م�رضوفات التنفيذ.

24/34- يوؤخذ اإقرار على طالب التنفيذ - عند تقدمي طلب التنفيذ - باأنه 
يعد مبلغا بكل ما يرده على اأي من العناوين اأو و�صائل الت�صال الواردة يف طلب 
التنفيذ وملتزما باآثارها الق�صائية والنظامية، ويلتزم بتحديث عناوينه اإذا تغريت.
ال�صفر قبل  املنفذ �صده من  الأمر مبنع  للدائرة -عند القت�صاء-   -25/34
اإبالغه باأمر التنفيذ، ولها طلب كفيل غارم اأو تاأمني - حتدده الدائرة - لتعوي�ض 

املنفذ �صده متى ظهر اأن طالب التنفيذ غري حمق يف طلبه.

النظام/المادة الخامسة والثالثون:

مكان  اإلى  التنفيذ  ماأمور  بانتقال  املنقول  على  التنفيذي  احلجز  يجري   -1
املال، اأو اإ�صدار اأمر مكتوب اإلى اجلهة املخت�صة بت�صجيله بح�صب احلال، وحترير 
�أمر قا�صي �لتنفيذ، ويوؤ�رش على �صجل �ملال  �ملاأمور حم�رش� للحجز بناء على 

مب�صمون املح�رض.
2- اإن مل يكتمل احلجز يف يوم واحد، جاز اإمتامه يف اأيام متتالية، ولو كانت 

عطلة ر�صمية.
3- ل يجوز نقل املال من مكان حجزه اإل باأمر قا�صي التنفيذ.

الالئحة:
على  فور�  �لتاأ�صري  �ملنقولة  �لأم��و�ل  بت�صجيل  �ملخت�صة  �جلهات  يلزم   -1/35
حم�رض  التنفيذ  ماأمور  يحرر  اأن  بعد  ذلك  ويكون  باحلجز،  الأموال  هذه  �صجالت 
�حلجز، وللد�ئرة - عند �لقت�صاء - �أن تاأمر بالتاأ�صري على �ل�صجل قبل �إعد�د �ملح�رش.
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2/35- اإذا اقت�صى التنفيذ على املنقول القيام باإجراءات معينة، فللدائرة 
الكتابة للجهة املخت�صة لإكمال الالزم دون ح�صور املال، ولها تفوي�ض الدائن، 

اأو وكيل البيع الق�صائي، اأو غريهما تفوي�صا حمددا، بقرار ت�صدره.
�لتنفيذ  وملاأمور  غروبها،  �إلى  �ل�صم�ص  �رشوق  من  �لتنفيذ  يكون   -3/35
ال�صتمرار بالتنفيذ ليال، اإذا بداأه قبل الغروب، ول يبداأ التنفيذ ليال اأو يف العطل 

الر�صمية اإل باإذن كتابي من قا�صي التنفيذ.
ماأمور  فعلى  املحجوز،  املال  بنقل  التنفيذ  قا�صي  اأمر  عند �صدور   -4/35
التنفيذ اأن ي�صمن بياناً مبن يتولى النقل، وو�صيلته، وما يتطلبه �صبط عملية النقل، 

وو�صف املال، واأجرة النقل، واجلهة املنقول منها واإليها.

النظام/المادة السادسة والثالثون:

1- يندب قا�صي التنفيذ مع املاأمور مقوما معتمدا )اأو اأكرث( خمت�صا بتقومي 
�ملال �ملنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقوميه يف حم�رش �حلجز حتت توقيعه، 
ولقا�صي �لتنفيذ يف �لأمو�ل �لي�صرية �لتي حتددها لالئحة تكليف �ملاأمور بتقوميها، 

ما مل يتفق الدائن واملدين على قيمتها.
2- اإذا اقت�صى تقومي املال املنقول دخول العقار، دخله املقوم، واملاأمور بح�صور 

ال�رضطة، ولقا�صي التنفيذ الأمر با�صتخدام القوة اإذا امتنع املدين، اأو غاب.
الالئحة:

1/36- الأموال الي�صرية هي التي ل تزيد قيمتها على خم�صني األف ريال.
ال�رضطة، عند  العقار دون ح�صور  التنفيذ دخول  للمقوم وماأمور   -2/36

احلاجة اإليها.
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النظام/المادة السابعة والثالثون:

و�لأ�صياء  و�لتحف،  �لثمينة،  و�ملعادن  و�ملجوهر�ت،  �لنقود،  �ملاأمور  يودع 
النفي�صة يف ح�صاب املحكمة، اأوخزينتها بح�صب احلال.

النظام/المادة الثامنة والثالثون:

للماأمور اإذا اقت�صى احلال حتريز املال املحجوز، وعليه و�صع الأقفال وخامت 
املحكمة، واإثبات ذلك يف املح�رض.

النظام/المادة التاسعة والثالثون:

حتجز الثمار والزروع... اإلخ.

النظام/ المادة األربعون:

يحرر حم�رض احلجز وفقا ملا حتدده الالئحة، ويت�صمن البيانات الآتية:
1- حتديد هوية احلاجز، واملحجوز عليه، واملحجوز لديه.

2- حتديد �صند التنفيذ، ورقم اأمر التنفيذ، وتاريخه، وم�صدره
3- تعيني املال املحجوز، وو�صفه، ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، و�صفاته 

التي تختلف بها قيمته، وم�صتند متلكه، وبيانات ت�صجيله بح�صب الأحوال.
العقار،  العقار، ورقمه، وتاريخه، وم�صدره، وموقع  4- نوع �صك ملكية 

وحدوده، واأطواله، وم�صاحته.
5- قيمة املال املحجوز، وفقا لتقدير املقوم.

6- مكان احلجز. 
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7- ا�صم احلار�ض الذي عهد اإليه بحفظه.
8- ا�صم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.

ويت�صمن حم�رض احلجز توقيع ماأمور التنفيذ واملدين - اإن كان حا�رضا - 
واحلار�ض، وكل من ن�صب اإليه ت�رضف يف املح�رض، وفق ما حتدده الالئحة.

الالئحة:
ويرفق  احلال،  بح�صب  املادة  هذه  يف  ال��واردة  البيانات  ت�صتوفى   -1/40

حم�رض احلجز مبلف طلب التنفيذ.
2/40- يكون توقيع املح�رض يف مكان املال املحجوز - اإن اأمكن -، وعلى 

كل �صفحة من �صفحاته.

النظام/ المادة الحادية واألربعون:

من  اأيام  خم�صة  خالل  التنفيذ  بيانات  ن�رض  موقع  يف  احلجز  حم�رض  اإعالن  يتم   
تاريخ احلجز، ويعد هذا الإعالن اإبالغا جلميع من له عالقة باملال املحجوز، ومع ذلك 
يجب على ماأمور التنفيذ اأن يبلغ املحجوز عليه وكل من ظهر لقا�صي التنفيذ اأن له 

حقا عينيا على املال املحجوز متى كان لهوؤلء عناوين معروفة لدى قا�صي التنفيذ.
الالئحة:

1/41- يكون تبليغ ماأمور التنفيذ للمذكورين يف هذه املادة وفق اإجراءات 
التبليغ الواردة يف الفقرة )3( من املادة )الرابعة والثالثني( من النظام ولئحته 
باإعالن حم�رض  فيكتفى  املادة،  املذكورين يف هذه  اإبالغ  تعذر  واإذا  التنفيذية، 
احلجز يف موقع ن�رض بيانات التنفيذ باملحكمة، اأو املوقع الإلكرتوين ، ويتولى 

ماأمور التنفيذ اإجراء ذلك.
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النظام/المادة الثانية واألربعون:

يكلف قا�صي �لتنفيذ �ملحجوز عليه بحر��صة �ملال �ملحجوز حتت يده ب�رشط 
تقدمي �صمان، اأو كفيل مليء بالمتناع عن التعر�ض للمال املحجوز مبا قد ي�رض 
الدائن. فاإن رف�ض املحجوز عليه احلرا�صة، اأو تعذر تقدمي ال�صمان، اأو الكفيل، 

اأمر قا�صي التنفيذ بتعيني حار�ض مرخ�ض له.
الالئحة:

1/41- يتبع يف اإجراءات ال�صمان والكفيل ما ذكر يف الفقرتني )1/32( 
و )2/32( من الالئحة.

النظام/المادة الثاثة واألربعون:

يف جميع الأحوال ي�صلم املال املحجوز للحار�ض بتوقيعه على ذلك مبوجب 
اأو  اإعارته،  اأو  املحجوز،  باملال  النتفاع  للحار�ض  يجوز  ول  احلجز،  حم�رض 
تعري�صه للتلف. ولقا�صي التنفيذ اأن ياأذن للحار�ض باإدارة املحجوز اإذا اقت�صت 
امل�صلحة ذلك، وعليه حفظ غلته حمجوزة مع الأ�صل. واإذا كان احلار�ض مالكا 

للمال املحجوز، جاز لقا�صي التنفيذ اأن ياأذن له بالنتفاع به.
الالئحة:

هذا  يف  عليه  ين�ض  مل  فيما  الق�صائي  احلار�ض  اأحكام  يف  يرجع   -1/43
النظام اإلى ماورد يف نظام املرافعات ال�رضعية ولوائحه التنفيذية.

م��رخ�����ض  غ���ري  ح���ار����ض  ع��ل��ى  ال�������ص���اأن  ذوو  ات���ف���ق  اإذا   -2/43
وج���ود  ت��ع��ذر  اأو  ي��ت��ف��ق��وا،  مل  واإذا  الت���ف���اق،  اإج������ازة  ف��ل��ل��دائ��رة  ل���ه، 
 ح���ار����ض م���رخ�������ض، ف��ت��خ��ت��ار ال����دائ����رة م���ن ت�����راه ب���ق���رار -ن���ه���ائ���ي-.
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النظام/ المادة الرابعة واألربعون:

للحار�ض غري املالك للمال املحجوز اأجرة املثل على حرا�صته واإدارته، وي�صدر 
بتقديرها قرار من قا�صي التنفيذ، وحت�صب �صمن م�صاريف التنفيذ.

الالئحة:
1/44- اإذا اتفق ذوو ال�صاأن على اأجرة احلار�ض، فللدائرة اإجازة التفاق، ما 

مل يكن املحجوز عليه مال قا�رض، اأو وقفا، فتتحقق الدائرة من منا�صبة الأجرة.
قد  والثمار  الزروع  للحار�ض على  املثل  اأجرة  اأن  للدائرة  اإذا ظهر   -2/44
ت�صتغرق كل حم�صولها، اأوغالبه، مما ل ي�صتفيد معه الدائن، ول املدين، فلها اأن 
تقرر عدم احلرا�صة، اأو تكليف املحجوز عليه باحلرا�صة دون �صمان، اأو كفيل، 

حال تعذر اإح�صارهما.

النظام/المادة الخامسة واألربعون:

العقار مبوجب حم�رض حجز، ويجب تزويد  التنفيذي على  يجرى احلجز 
على  للتاأ�صري  �ملح�رش  من  بن�صخة  �لعقار  متلك  وثيقة  منها  �صدرت  �لتي  �جلهة 

�صجل الوثيقة.
الالئحة:

1/45- للدائرة - عند القت�صاء-، اإجراء احلجز على العقار مبخاطبة اجلهة 
�لتي �أ�صدرت �لوثيقة مبا�رشة قبل �إعد�د حم�رش �حلجز.

2/45- تبلغ اجلهة التي �صدرت منها وثيقة متلك العقار الدائرة مبا مت حيال 
�لتاأ�صري باحلجز على �صجل �لعقار.

باحلجز  امل�صتاأجر  ويبلغ  غلته،  على  حجز  العقار  على  احلجز   -3/45
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الأحوال-،  -ح�صب  احلار�ض  اأو  للمحكمة،  الأجرة  ت�صليم  وعليه  التنفيذي، 
لتودع يف ح�صاب التنفيذ.

العقار،  متلك  وثيقة  نواق�ض  اإكمال  العقار  على  التنفيذ  اقت�صى  اإذا   -4/45
فللدائرة الكتابة للجهة امل�صدرة لإكمال الالزم دون ح�صور �صاحب ال�صك، ولها 
تفوي�ض الدائن، اأو وكيل البيع الق�صائي، اأوغريهما تفوي�صا حمددا، بقرار ت�صدره.

5/45- متى تعذر ا�صتالم اأ�صل �صك العقار للتاأكد من �رضيانه و�صالحيته 
لالعتماد عليه، اأو التهمي�ض عليه، فتاأمر الدائرة باإ�صدار ن�صخة من �صجل �صك 

العقار لإمتام اإجراءات التنفيذ، وت�صبح تلك الن�صخة هي ال�صك املعتمد.

النظام/المادة السادسة واألربعون:

اإذا مل ينفذ املدين، اأو مل يف�صح عن اأموال تكفي للوفاء بالدين خالل خم�صة 
اأيام من تاريخ اإبالغه باأمر التنفيذ، اأو من تاريخ ن�رضه باإحدى ال�صحف اإذا تعذر 

اإبالغه، عد مماطال، واأمر قا�صي التنفيذ حال مبا ياأتي:
1- منع املدين من ال�صفر.

مبا�رشة يف  �أو غري  مبا�رشة،  ب�صفة  منه  �لتوكيل  �إ�صد�ر �صكوك  �إيقاف   -2
الأموال وما يوؤول اإليها.

3- الإف�صاح عن اأموال املدين وعما يرد اإليه م�صتقبال، وذلك مبقدار ما يفي 
بال�صند التنفيذي وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقا لأحكام هذا النظام.

4- الإف�صاح عن رخ�ض و�صجالت اأن�صطة املدين التجارية، واملهنية.
5- �إ�صعار مرخ�ص له بت�صجيل �ملعلومات �لئتمانية بو�قعة عدم �لتنفيذ.

من  اأيا   - احلال  بح�صب  �صبق  ما  اإلى  اإ�صافة   - يتخذ  اأن  التنفيذ  ولقا�صي 
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الإجراءات الآتية:
املالية  املدين، وحجز م�صتحقاته  التعامل مع  اأ - منع اجلهات احلكومية من 

لديها، و�أن عليها �إ�صعار قا�صي �لتنفيذ بذلك.
ب - منع املن�صاآت املالية من التعامل معه باأي �صفة.

ج - الأمر بالإف�صاح عن اأموال زوج املدين، واأولده، ومن ت�صري القرائن 
�أو قر�ئن  �أدلة  باأن هناك  �أو حماباته. و�إذ� تبني �ل�صتباه  �إليه،  �إلى نقل �لأمو�ل 

على اإخفاء الأموال، يحال الطلب اإلى قا�صي املو�صوع للنظر فيه.
د- حب�ض املدين، وفقا لأحكام هذا النظام.

الالئحة:
1/46- متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقت�صى الفقرات )1-2-3-4( والفقرات 

)اأ-ب-ج-د(، اأو بع�صها، فيجيبه قا�صي التنفيذ، بعد اأخذ اإقرار عليه بذلك.
2/46- للدائرة - عند القت�صاء - الإذن للمدين بال�صفر بعد منعه ب�صمان، 

اأوكفيل غارم، اأو اإذا ثبت بتقرير طبي حاجته للعالج خارج اململكة.
الر�صمية  والتفوي�صات  الوكالت،  اإ�صدار  باإيقاف  الأمر  للدائرة   -3/46

املعتمدة ال�صادرة من غري اجلهات العدلية.
اأن منع اجلهات احلكومية من التعامل مع املدين يرتتيب  اإذا ظهر   -4/46

عليه �رضر عام، فعليها التوقف عن املنع، وجتري ما تراه حمققا للعدل.
5/46- ي�صمل منع اجلهات احلكومية من التعامل مع املدين اإيقاف خدماته 

الإلكرتونية احلكومية.
)الثالثة  املادة  ما ورد يف  تنفيذي وفق  املادة حب�ض  املذكور يف هذه  احلب�ض 

والثمانني( من النظام.
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النظام/المادة السابعة واألربعون:

املتعاملني معه  اأو  املدين، وحما�صبه، وموظفيه،  ا�صتجواب  التنفيذ  لقا�صي 
لتتبع  خبري  ندب  وله  اأمواله،  لتتبع  املدين،  ومدين  له  حماباتهم  يف  امل�صتبه 

اأمواله.
الالئحة:

املادة  من   )3( الفقرة  وفق  فيبلغ  ا�صتجوابه،  احل��ال  اقت�صى  من   -1/47
)الرابعة والثالثني( من النظام ولئحته التنفيذية، وللدائرة - عند القت�صاء - 

�لأمر باإح�صاره بالقوة �جلربية.
اإجراء  التحقيق  جهة  من  تطلب  اأن   - القت�صاء  عند   - للدائرة   -2/47

ال�صتجواب والتحقيق.

النظام/المادة الثامنة واألربعون:

 يذيل اأ�صل ال�صند التنفيذي مبا ينفذ فعليا، وت�صجل بيانات ال�صند يف �صجل 
�صندات التنفيذ لدى املحكمة.

الالئحة:
1/48- يكون تذييل ال�صند التنفيذي مبا ينفذ فعلياً من اخت�صا�ض الدائرة 

التي اأحيل اإليها طلب التنفيذ، اأيا كان م�صدر ال�صند.
للمنفذ  الأ�صل  في�صلم  ال�صند،  يف  ما  كامل  على  التنفيذ  كان  اإذا   -2/48
�صده، واإذا كان لل�صند �صجل فللمنفذ �صده التقدم للجهة م�صدرة ال�صند لنقل 
التهمي�ض عليه. ويف حال كان ال�صند التنفيذي مثبتا حلق م�صتمر لطالب التنفيذ 

- كاحل�صانة - فيبقى الأ�صل بحوزته، وي�صلم للمنفذ �صده ن�صخة منه.
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3/48- يف حال تعذر اإح�صار ال�صند التنفيذي للتذييل عليه، فيدون حم�رض 
بذلك، ويزود املنفذ �صده بن�صخة منه.

التقدم  قبل  التنفيذ  مت  اإذا  بتذييله  احلكم  م�صدرة  الدائرة  تخت�ض   -4/48
بطلب التنفيذ.

الفصل الثاني
بيع المال المحجوز

النظام/المادة التاسعة واألربعون:

يف  امل�صاركون  ويتاأهل  فيه،  للم�صاركة  تاأهل  من  اإل  املزاد  �صالة  يدخل  ل   
املزاد مبوجب ترتيبات ت�صعها وزارة العدل بالتفاق مع موؤ�ص�صة النقد العربي 
املبالغ  خ�صم  وطريقة  امل��زاد،  يف  امل�صاركني  م��الءة  اإثبات  تنظم  ال�صعودي، 

وال�صداد فور ر�صو املزاد، وفق ما حتدده الالئحة.
الالئحة:

1/49- �صالة املزاد هي املكان الذي حتدده الدائرة لبيع الأعيان املحجوزة.
2/49- يحق للد�ئن، و�ملدين، ووكالئهما دخول �صالة �ملز�د دون �رشط 
املال  قيمة  اأكرث من  دينه  اأو كان  لذلك،  تاأهل  متى  امل�صاركة  وللدائن  التاأهل، 

املراد بيعه.
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من  �أقاربه  �أو  �لتنفيذ،  �إج��ر�ء�ت  من  �إجر�ء  �أي  با�رش  ملن  يحق  3/49- ل 
الأ�صول اأو الفروع اأو الأزواج امل�صاركة يف املزاد. 

ما  �ملز�د  يف  للدخول  �ملالءة  و�إثبات  للم�صاركة،  للتاأهل  ي�صرتط   -4/49
ياأتي:

اأ - اأن يقدم امل�صارك يف املزاد اإقرارا يت�صمن اأن ا�صمه غري مدرج يف جهة 
ت�صجيل معلومات �ئتمانية بالتعرث، و�أنه مل ي�صدر بحقه �صك �إع�صار، �أو �إ�صهار 

اإفال�ض، وللدائرة التحقق من ذلك - عند القت�صاء -.
ب - اأن يدفع مبلغا ماليا ي�صاوي ن�صبة )5%( من القيمة املقدرة للعني ب�صيك 
�لقيمة  بكامل  م�رشوط  غري  بنكيا  �صمانا  �أو  �لتنفيذ،  د�ئرة  رئي�ص  لأمر  م�رشيف 

املقدرة.
اأو  األف ريال  اإذا كانت القيمة املقدرة لالأعيان املحجوز عليها مئة   -5/49

�أقل، فال ي�صرتط للم�صاركة يف مز�دها �ثبات �ملالءة.
تاأثر على �صالمة �صري  باإبعاد كل من يظهر منه  التنفيذ الأمر  ملاأمور   -6/49

املزاد، وله ال�صتعانة يف ذلك بال�رضطة.
7/49- يجوز ملن تاأهل للم�صاركة يف املزاد اأن يدخل معه اإلى �صالة املزاد 

من يحتاج اإليه.
8/49- طرق خ�صم املبالغ وال�صداد ما ياأتي:

اأ - النقد فيما تتجاوز قيمته ع�رضة اآلف ريال، وي�صتلمها ماأمور التنفيذ، اأو 
وكيل البيع الق�صائي، وتودع يف ح�صاب املحكمة.

ب - ال�صيك امل�رضيف.
ج- التحويل بوا�صطة الو�صائل الإلكرتونية اإلى ح�صاب املحكمة.
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د- �خل�صم عن طريق نقاط �لبيع �خلا�صة بد�ئرة �لتنفيذ.
ه� - اأي و�صيلة م�رضفية اأخرى اإلى ح�صاب املحكمة.

النظام/المادة الخمسون:

1- يعلن عن املزاد قبل اليوم املحدد لإجرائه مبدة ل تزيد على ثالثني 
يوماً ول تقل عن خم�صة ع�رض يوماً يف موقع بيانات التنفيذ، بالإل�صاق على 
باب املكان الذي فيه الأموال املحجوزة مبينا فيه يوم البيع و�صاعته ومكانه 
اأن  التنفيذ  لقا�صي  ويجوز  بالإجمال.  وو�صفها  املحجوزة  الأم��وال  ونوع 
ياأمر بن�رض هذا الإعالن يف �صحيفة اأو اأكرث من ال�صحف اليومية خ�صما من 

ح�صيلة البيع.
يفتتح  التي  بالقيمة  الوكيل  وينادي  التنفيذ،  ماأمور  بح�صور  املزاد  يبداأ   -2
مل  فاإن  املقدرة،  القيمة  من  باأقل  البيع  يجوز  ول  املحجوز،  للمال  املزاد  فيها 
يتقدم م�صرت، حدد ماأمور التنفيذ موعدا اآخر خالل مدة ل تزيد على يومني، 
اأو كان  املال عقارا،  اإذا كان  اإل  وتباع الأموال املحجوزة مبا يقف عليه املزاد، 
من املعادن الثمينة اأو املجوهرات اأو ما يف حكمها، فياأمر قا�صي التنفيذ باإعادة 

التقومي، ويفتتح املزاد بالتقومي الأخري، وتباع مبا يقف عليه املزاد.
ويجب على من ر�صى عليه املزاد �صداد الثمن فوراً وفق ماحتدده الالئحة.

البيع  يعاد  املوعد املحدد،  الثمن يف  املزاد  اإذا مل ي�صدد من ر�صى عليه   -3
على م�صوؤوليته مبزايدة جديدة، وفقا ملا ورد يف الفقرتني )1( و )2( من هذه 
املادة، ويلزم املتخلف مبا نق�ض من الثمن ومب�رضوفات املزايدة، ويرد اإليه ما زاد 

على ذلك.
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الالئحة:
بتعدد  تاأذن  اأن  عليه  املحجوز  اأو  احلاجز  طلب  على  بناء  للدائرة   -1/50
الطالب،  نفقة  على  الإع��الن  ويكون  تكراره،  اأو  الن�رض،  اأو  الإع��الن  و�صائل 
وتدفع  املحجوز،  للمال  عائدة  مل�صلحة  نف�صها  تلقاء  من  بذلك  الأمر  وللدائرة 
امل�رضوفات من قبل وكيل البيع الق�صائي، ويف هذه احلال، ل يلزم التقيد باملدد 

امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة.
2/50- ي�صمح مبعاينة الأعيان املراد بيعها ملن يرغب ذلك خالل مدة الإعالن.
3/50- يجب اأن ي�صتمل اإعالن املزاد - عالوة على ما ورد يف هذه املادة - 

على رقم طلب �لتنفيذ، و�صقوط خيار �ملجل�ص حال ر�صو �ملز�د.
ببيعها من قا�صي  املادة على الأعيان املحكوم  اأحكام هذه  4/50- ت�رضي 
املو�صوع -يف حال ن�ض احلكم على بيعها من قا�صي التنفيذ-، ول يلزم اإجراء 

مقت�صى املادة )الرابعة والثالثني( من النظام.
5/50- اإذا مل يتقدم م�صرت، اأو مل ي�صل املزاد القيمة املقدرة �صابقا، فينهي 
ماأمور التنفيذ املزاد، ويحرر حم�رضا بذلك موقعا منه ومن وكيل البيع الق�صائي.
اأو  الثمينة،  املعادن  اأو  العقار،  على  وامل��زاي��دة  التقدير  يعاد  ل   -6/50
�ملجوهر�ت، �أو ما يف حكمها �أكرث من ثالث مر�ت، ويف �ملرة �لثالثة يباع باأكرب 
عر�ص يف �ملز�يدة ب�رشط �أن يكون �لثمن ل ينق�ص عن �لقيمة �ملقدرة يف �ملرة 
للمزاد خالل  الثاين، والثالث  املوعد  النا�ض، ويحدد  فيه  يتغابن  اإل مبا  الثانية، 

مدة ل تقل عن خم�صة ع�رضة يوما.
�أحد، يعلن  �أكرب عر�ص، ومل يزد عليه  �إذ� م�صى ع�رش دقائق بعد   -7/50
وكيل البيع الق�صائي الرت�صية، وتنتهي املزايدة، ويلزم البيع - ح�صب احلال - 
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وملاأمور التنفيذ متديد ع�رض دقائق ملرة واحدة.
8/50- اإذا ر�صي املدين والدائن بالقيمة التي وقف عليها املزاد ولو مل تبلغ 
القيمة املقدرة فينهى املزاد وت�صتكمل اإجراءات التنفيذ، وذلك ما مل يكن املدين 
فيلزم  ما يف حكمهما،  �أو  وقفا،  �أو  �جلربية-  �لولية  قا�رش�ً -يف غري حالت 

ا�صتكمال اإجراءات املزاد.
9/50- اإذا تعذر ال�صداد الفوري، فيمهل من ر�صا عليه املزاد مدة ل تزيد 

على ع�رضة اأيام عمل.
10/50- اإذا كانت املنقولت املحجوزة عر�صة للتلف، اأو كانت قيمتها ل 
التقديرية ل تزيد على خم�صني  اأو كانت قيمتها  تتحمل نفقات خزنها وبيعها، 
األف ريال، فتباع بالطريقة التي تقرر الدائرة منا�صبتها، دون التقيد بالإجراءات 

املن�صو�ض عليها يف بيع املنقول.
11/50- اإذا كان ال�صداد، بالنقد، اأو ال�صيك امل�رضيف، في�صتلمه ماأمور التنفيذ، 
اأ�صله للم�صرتي، ويف حالة ال�صداد بالو�صائل الأخرى  ويحرر �صندا بذلك، ي�صلم 

يتحقق �ملاأمور من ذلك، وحتفظ ن�صخة �ل�صند و�لإ�صعار يف ملف طلب �لتنفيذ.
ومل�صتحقها  باملزاد،  املباعة  الأعيان  يف  ال�صفعة  طلب  يقبل  ل   -12/50

امل�صاركة يف املزاد وفقا ما جاء يف املادة )التا�صعة والأربعني( من النظام.

النظام/المادة الحادية والخمسون:

يحظر التاأثري على اأ�صعار املزاد باأي ترتيب يوؤدي اإليه، وعلى قا�صي التنفيذ 
قامت  اإذا  الالزم  التحقيق  اإجراء  العام  والإدع��اء  التحقيق  هيئة  من  يطلب  اأن 

�صبهة �لتو�طوؤ.



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

258

الالئحة:
1/51- يدخل يف التاأثري املحظور الدعايات، والإعالنات الت�صويقية التي 

تت�صمن ت�صليال يف الأ�صعار.
2/51- احلظر املذكور يف هذه املادة ي�صمل ما كان قبل اإقامة املزاد اأو اأثنائه.

3/51- للدائرة - عند القت�صاء - الأمر با�صتخدام و�صائل التقنية احلديثة، 
ملتابعة املزاد، ومراقبته، وتوثيقه.

النظام/المادة الثانية والخمسون:

 يوقف ماأمور التنفيذ البيع على باقي اأموال املدين اإذا نتج مما بيع من اأموال 
اأح�رض  اأو  التنفيذ،  اإليه نفقات  ب�صببه، م�صافا  الدين املحجوز  مبلغ كاف لوفاء 

املحجوز عليه املبلغ الواجب دفعه.
الالئحة:

ر�صو  اإعالن  وقبل  الإج��راءات،  عليها  كانت  حال  اأي  يف  يجوز   -1/52
اأجله،  من  املحجوز  للدين  م�صاو  التنفيذ  دائرة  مبلغ يف ح�صاب  اإيداع  املزاد، 

م�صافا اإليه م�رضوفات احلجز والتنفيذ، ويرتتب على ذلك رفع احلجز.
املحجوزة  للعني  م�صرتيا  املزاد  ر�صو  اإعالن  قبل  املدين  اأح�رض  اإذا   -2/52
البيع، واأثبتته  الدائرة هذا  اأجازت  اأجله،  مببلغ ل يقل عن الدين املحجوز من 
بقرار، وا�صتلمت من الثمن املتفق عليه ما ي�صاوي الدين املحجوز لأجله، م�صافاً 
عن  احلجز  رفع  ذلك  على  ويرتتب  والتنفيذ،  احلجز  م�رضوفات  جميع  اإليه 
الأعيان املحجوزة. وذلك ما مل يكن املدين قا�رضاً، اأو وقفاً، اأو ما يف حكمهما، 

فيلزم ا�صتكمال اإجراءات املزاد.
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املحجوزة  للعني  م�صرتيا  املزاد  ر�صو  اإعالن  قبل  املدين  اأح�رض  اإذا   -3/52
مببلغ اأقل من الدين املحجوز من اأجله، ووافق الدائنون احلاجزون، ومن يعد 
بقرار،  واأثبتته  البيع،  هذا  الدائرة  اأج��ازت  البيع،  على  الإج��راءات  يف  طرفا 
والتنفيذ  احلجز  وي�صتمر  التنفيذ،  ح�صيلة  توزيع  لأحكام  وفقا  الثمن  ويوزع 

على باقي اأموال املدين حلني ا�صتكمال اإجراءات املزاد.
الولية  ح��الت  غري  -يف  قا�رض  عقار  بيع  التنفيذ  من  لزم  اإذا   -4/52
�لتنفيذ  د�ئرة  ت�صدره  بحكم  فيكون  حكمهما،  يف  ما  �أو  وقف،  �أو  �جلربية-، 

واجب ال�صتئناف، ثم يباع باملزاد، وت�صتكمل اإجراءات املزاد.
5/52- اإذا اأبراأ الدائن املدين، اأو ا�صطلح معه على تاأجيل الدين قبل ر�صو 

املزاد، فيوقف املزاد، بعد �صداد املدين م�رضوفات احلجز والتنفيذ.

النظام/المادة الثالثة والخمسون:

1- يحرر ماأمور التنفيذ حم�رضا يثبت فيه ما مت من اإجراءات، وا�صم من ر�صا 
عليه املزاد، ومقدار الثمن.

2- ي�صدر قا�صي التنفيذ قرارا برت�صية املزاد على من ر�صا عليه بعد حت�صيل 
والبيع،  احلجز  حم�رضي  خمل�ض  مت�صمنا  التنفيذ،  حمكمة  حل�صاب  املبلغ 

ويت�صمن القرار ت�صليم امل�صرتي املال املبيع، ويكون قرار البيع �صندا تنفيذيا.
الالئحة:

1/53- ي�صتمل حم�رض البيع على البيانات الآتية:
اأ - رقم طلب ا لتنفيذ، و�صاعة املح�رض، وتاريخه.

ب - بيانات طالب التنفيذ، واملحجوز عليه.
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ج- بيان بالأعيان املباعة، وو�صفها، وم�صتند التملك -اإن وجد-.
د - رقم �صك ملكية العقار، وتاريخه، وم�صدره، ورقم القطعة - اإن وجد 

- وحدودها، واأطوالها، وم�صاحتها.
ه�- بيانات من ر�صا عليه املزاد، وموطنه، وحمل عمله، وعنوانه.

و - مقدار الثمن، وما مت دفعه.
ر�صا  ومن  الق�صائي،  البيع  ووكيل  التنفيذ،  ماأمور  قبل  من  املح�رض  ويوقع 

عليه املزاد.
2/53- ل ي�صدر قرار الرت�صية اإل بعد ا�صتالم ثمن املبيع كاماًل.

�صدوره،  �صاعة  وي�صمن  وتاريخا،  رقماً،  الرت�صية  ق��رار  يحمل   -3/53
وي�صتمل على الأعيان املباعة، واأو�صافها، ومعاينة امل�صرتي - اأو وكيله - للمبيع، 

وا�صتالمه، وتودع ن�صخة من قرار الرت�صية مبلف طلب التنفيذ.
4/53- اإذا كان املبيع عقارا فيجب اأن يت�صمن قرار الرت�صية - زيادة على ما 

ذكر يف الفقرة )3/53( من الالئحة - جميع ما يلزم ذكره عند الإفراغ.
5/53- عند بيع العقار ت�صدر الدائرة قرار الرت�صية، اأو قرار البيع - ح�صب 
ال�صك  على  والتهمي�ض  الإف��راغ،  لتتولى  العدل  كتابة  اإلى  وير�صل   ،- احلال 
وال�صجل، اأو بعثه مل�صدره، واإ�صدار ال�صكوك - عند القت�صاء -، ول يتطلب 

ذلك ح�صور اأطراف التنفيذ لدى كتابة العدل.
6/53- اإذا كان املباع - غري العقار - مما له �صجل ملكية، فتخاطب اجلهة 

املخت�صة لإجراء نقل امللكية.
بعد  اإل   - حكمه  يف  ومن   - التنفيذ  لطالب  املبيع  ثمن  ي�صلم  ل   -7/53

ا�صتكمال اإجراءات نقل امللكية.
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�إيجار،  �إذ� مل يكن مرتبطا بعقد  8/53- يتعني على �صاغل �لعقار �إخالوؤه 
فاإن امتنع، اأو مل يح�رض، فيعامل وفق ما ورد يف املادة )الثانية وال�صبعني( من 

النظام ولئحته التنفيذية.
9/53- ي�صتلم �مل�صرتي �ملنقولت �لتي ��صرت�ها بعد �صد�د كامل �ملبلغ، ولو قبل 

�صدور قرار الرت�صية، وتكون يف �صمانه، ويلزمه نقلها من �صالة املزاد على نفقته.

النظام/المادة الرابعة والخمسون:

 يكون قرار ر�صو املزاد مطهرا للعقار من اأي ا�صتحقاق جتاه من ر�صا عليه املزاد.
الالئحة:

1/54- يكون التطهري يف حق من ثبت علمه باملزاد، ويتعلق حقه بالقيمة 
على �ملدين، وتنظر �لدعوى �لنا�صئة عن ذلك لدى قا�صي �ملو�صوع.

النظام/المادة الخامسة والخمسون:

يجري بيع �لأور�ق �ملالية �خلا�صعة لنظام �ل�صوق �ملالية من خالل �صخ�ص 
املالية. ويتم التفاق  بالو�صاطة يف الأوراق  املالية  مرخ�ض له من هيئة ال�صوق 
لبيع هذه  املالية على و�صع ال�صوابط الالزمة  ال�صوق  بني وزارة العدل وهيئة 

الأوراق، مبا يحقق عدالة ال�صعر، و�صمانات التنفيذ.

النظام/المادة السادسة والخمسون:

اأموال  فيها وت�رضف منها  با�صم املحكمة تودع  تفتح ح�صابات م�رضفية   -1
التنفيذ. وحتدد الالئحة اأحكام الإيداع، وال�رضف، واإدارة هذه احل�صابات.
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2- تودع املعادن الثمينة واملجوهرات - وما يف حكمها - يف خزانة البنك 
الذي لديه ح�صابات حمكمة التنفيذ.

وتنظم الالئحة اأحكام، واإجراءات ت�صهيل م�صاركة البنوك يف اأعمال التنفيذ 
بعد التفاق بني الوزير وحمافظ موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي على ذلك.

الالئحة:
1/56- احل�صابات املذكورة يف هذه املادة خا�صة باأموال التنفيذ، وي�رضف 

على اإدارتها رئي�ض حمكمة التنفيذ، اأو قا�صي التنفيذ - ح�صب احلال -. 
واملعادن  وال�صيكات،  املبالغ،  ا�صتالم  التنفيذ  اأمني ح�صاب  يتولى   -2/56
��صتالم،  ب�صند  �إيد�عه،  ميكن  مما  حكمها  يف  وما  �لنفي�صة،  و�لأ�صياء  �لثمينة، 
ويقوم باإيداعها يف ح�صاب املحكمة اخلا�ض بدائرة التنفيذ، اأو خزيتنها -ح�صب 

احلال- مبوجب اإيداع معتمد.
يكون  الإلكرتونية،  بالو�صائل  التنفيذ  باإمكانية  الإخالل  عدم  مع   -3/56
�ل�صحب من �حل�صاب مبوجب �صيكات ت�رشف للم�صتفيد �لأول...، �أو قا�صي 
التنفيذ - ح�صب احلال -، واأمني ح�صاب التنفيذ، وي�صجل اأمني ح�صاب التنفيذ 

ال�صيكات يف ال�صجل اخلا�ض بذلك.
4/56- ل يجوز اإ�صدار اأي من بطاقات ال�صحب على ح�صاب التنفيذ.

5/56- تن�صاأ اإدارة حل�صابات حماكم ودوائر التنفيذ يف وكالة وزارة العدل 
للتنفيذ، وتكون من مهامها ما ياأتي:

اأ - تدقيق جميع بيانات الوارد واملن�رضف، و�صنداتها التي ترد اإليها، واإ�صدار 
التقارير لها.
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ب - متابعة تبليغ اأمناء احل�صابات يف املحاكم بالتعاميم املتعلقة باأعمالهم.
 ج - تلقي �ل�صتف�صار�ت، و�لإ�صكالت �لتي تعرت�ص عمل �حل�صابات.

 د - تدريب العاملني على اإدارة احل�صابات، ورفع م�صتوى اأدائهم.

الفصل الثالث
توزيع حصيلة التنفيذ

النظام/المادة السابعة والخمسون:

 توزع ح�صيلة التنفيذ - باأمر من قا�صي التنفيذ - على الدائنني احلاجزين، 
ومن يعد طرفا يف الإجراءات.

الالئحة:
1/57- الذي يعد طرفا يف الإجراءات هو من ا�صتحق مال ب�صبب اإجراءات 
احلجز اأو التنفيذ، كوكيل البيع الق�صائي، واحلار�ض الق�صائي واخلازن الق�صائي.
2/57- تقدم م�رضوفات احلجز والتنفيذ على حقوق الدائنني احلاجزين 

عند توزيع احل�صيلة، ول تدخل يف املحا�صة.
يوقعه  حم�رض  مبوجب  مل�صتحقيها  وت�صلم  التنفيذ  ح�صيلة  توزع   -3/57
اأو  املحكمة  ح�صاب  من  ال�صداد  كان  واإذا  وامل�صتلم،  التنفيذ  وماأمور  القا�صي 
مبوجب �صيك م�رشيف فال يلزم تدوين حم�رش بذلك ويكتفي باإرفاق ن�صخة من 

اأمر الإيداع اأو ال�صيك - بح�صب احلال - يف ملف طلب التنفيذ.
�أو  �رشكة،  �أو  م�صاهمة،  ت�صفية  نتيجة  �حل�صيلة  توزيع  كان  �إذ�   -4/57
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توظيف اأموال، وت�صمن ملف طلب التنفيذ اأ�صماء امل�صاهمني، اأو ال�رضكاء، اأو 
ظهر للدائرة وجود دائنني اآخرين مل يطالبوا بالتنفيذ، وكانت احل�صيلة ل تكفي 
لتوزيع ال�صتحقاق، فيعلن بالطريقة التي حتددها الدائرة، فاإذا م�صت مدة �صتني 

يوما فيق�رض توزيع احل�صيلة على من تقدم بطلب التنفيذ.

النظام/المادة الثامنة والخمسون:

اإذا كانت ح�صيلة التنفيذ ل تكفي للوفاء بجميع حقوق ذوي ال�صاأن )الدائنني 
احلاجزين ومن يعد طرفا يف الإجراءات(، واتفق هوؤلء على ت�صوية ودية فيما 
بينهم لتوزيعها، يثبت قا�صي التنفيذ اتفاقهم يف حم�رض ويوقعه ماأمور التنفيذ، 
واملنفذ لهم، والقا�صي، وتكون لهذا املح�رض قوة ال�صند التنفيذي يف مواجهتهم.

الالئحة:
1/58- �إذ� كان من �صمن �لد�ئنني قا�رش - يف غري حالت �لولية �جلربية 
-، اأو وقف، ومن يف حكمهما، فيجب األ يقل ن�صيب كل منهم يف التفاق عن 

قدر ح�صته عند املحا�صة.

النظام/المادة التاسعة والخمسون:

 اإذا مل تكن احل�صيلة كافية، ومل يتفق ذوو ال�صاأن على ت�صوية ودية لتوزيع 
التنفيذ العرتا�ض يف حم�رض يوقعه القا�صي، وماأمور  احل�صيلة، يثبت قا�صي 
توزيع  يت�صمن  التنفيذ حكما  قا�صي  وي�صدر  ال�صاأن،  ذوو  والأطراف  التنفيذ، 

احل�صيلة بني الدائنني، وفقا لالأ�صول ال�رضعية والنظامية.
الالئحة:

الرهن  قيمة  وكانت  يحل،  مل  والدين  مرهونة،  العني  كانت  اإذا   -1/59
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اأكرث من الدين، وبيع الرهن ل�صداد حقوق الدائنني الآخرين، فبعد بيعه ي�صلم 
للمرتهن حقه، ما مل يرغب املدين نقل الرهن اإلى عني اأخرى، فينقل بناء على 
�أل  �لد�ئرة، على  تقدرها  �لرهن مدة  لنقل  �ملدين  �لد�ئرة، وميهل  ت�صدره  قر�ر 

تزيد على �صتة �أ�صهر، و�إل �صلم �ملرتهن حقه.
2/59- يخ�صع احلكم ال�صادر وفقا لهذه املادة لطرق العرتا�ض.

الفصل الرابع
حجز ما للمدين لدى الغير

النظام/المادة الستون:

حتددها  -التي  املالية  املن�صاأة  يد  حتت  للمدين  امل�صتحقة  الأموال  حتجز   -1
�لالئحة- من خالل �ل�صلطة �لإ�رش�فية، وفق �ل�صو�بط �لآتية:

�صاحب  مبنع  املالية  املن�صاأة  بقيام  الدائنة  اجلارية  احل�صابات  يكون حجز  اأ - 
احل�صاب من ال�صحب من ر�صيده الدائن وما ي�صاف اإليه من اإيداعات لحقة. 
وللمن�صاأة �ملالية -بعد مو�فقة قا�صي �لتنفيذ- خ�صم �للتز�مات �ملدينة �لنا�صئة 

على احل�صاب قبل احلجز على ر�صيده.
�صاحب  مبنع  املالية  املن�صاأة  بقيام  ال�صتثمارية  احل�صابات  حجز  يكون  ب - 
احل�صاب من ال�صحب من الر�صيد النقدي الدائن وما ي�صاف اإليه من اإيداعات. 
اأو  املراكز  على  برتتب  مبا  للوفاء  خم�ص�صا  الدائن  النقدي  الر�صيد  كان  واإذا 
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املن�صاأة  اإبالغ  قبل  اأن�صئت  ا�صتحقاقها، والتي  تاريخ  ال�صتثمارية عند  العمليات 
املالية باحلجز، فال تخ�صع لإجراءات احلجز اإل بعد اإقفال جميع املراكز.

الودائع لأجل بعدم متكني املدين من �صحبها مع   ج - يكون احلجز على 
��صتمر�ر تنميتها على �لوجه �ل�رشعي �إن رغب �ملدين يف ذلك، مع �إ�صعار قا�صي 

التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ ا�صتحقاقها، وما يرتتب على ك�رضها.
اإلى  التنفيذ  ماأمور  بانتقال  الأمانات  خزائن  حجزموجودات  يكون  د- 
املن�صاأة املالية، وتفتح اخلزائن، وجترد حمتوياتها، ويوقع املح�رض ماأمور التنفيذ 
وموظف املن�صاأة املالية، واملدين - اإذا اأمكن اإح�صاره - وي�صلم مفتاح اخلزائن 

الآخر اخلا�ض باملدين اإلى حمكمة التنفيذ. 
يف  �ملدين  حقوق  �صجل  على  بالتاأ�صري  �لتاأمني  تعوي�صات  حتجز   - ه� 
ال�صجالت مبحتوى ال�صند التنفيذي، وي�صلم اأي تعوي�ض م�صتحق، اأو �صي�صتحق 

للمدين اإلى ح�صاب حمكمة التنفيذ.
و - ت�صع �ل�صلطات �لإ�رش�فية على �ملن�صاآت �ملالية �لآلية �لالزمة �لتي ت�صمن 

�رضعة تنفيذ اأمر قا�صي التنفيذ.
2- يبلغ قا�صي التنفيذ بنتيجة احلجز خالل ثالثة اأيام عمل من ت�صلم اأمر احلجز.
3- ياأمر قا�صي التنفيذ ال�صلطة امل�رضفة على املن�صاأة املالية باأن حتول اإلى ح�صاب 
و  )اأ(  الفقرات  يف  الواردة  للمدين  امل�صتحقة  الدائنة  النقدية  الأر�صدة  املحكمة 

)ب( و )ج( و )د( و )ه�( من الفقرة )1( من هذه املادة مبقدار ما يفي بالدين.
الالئحة:

1/60- على جهة عمل املدين، واملن�صاأة املالية املحجوز لديها، عدم ال�صماح 
للمدين بنقل اإيداع راتبه ال�صهري، وم�صتحقاته املالية اإلى من�صاأة مالية اأخرى، 
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اإل باإذن من الدائرة.
2/60- اإذا مل يرغب املدين ا�صتمرار تنمية الوديعة لأجل على الوجه ال�رضعي 
فتقوم الدائرة باتخاذ الأوامر الالزمة مبا يحقق �رضعة الوفاء، ولو بك�رض الوديعة.

النظام/المادة الحادية والستون:

1- حتجز ح�ص�ض امللكية يف ال�رضكات، والأ�صهم غري املدرجة - عن طريق 
وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة - بالتاأ�صري على �صجل �مللكية، و�لتاأ�صري مبحتوى �ل�صند 

التنفيذي على�صجل ال�رضكة.
2- حتجز الأوراق املالية - عن طريق هيئة ال�صوق املالية - وتبلغ قا�صي التنفيذ 

بنتيجة احلجز خالل ثالثة اأيام عمل من ت�صلم اأمر احلجز، وفق ال�صوابط الآتية:
اأ - يكون حجز الأوراق املالية مبنع املدين من الت�رضف فيها.

ب - يكون حجز املراكز القائمة لالأوراق املالية مبنع املدين من الت�رضف يف 
املبالغ امل�صتحقة له بعد اإعالقها.

النظام/المادة الثانية والستون:

حتجز الأوراق التجارية، وفق ال�صوابط الآتية:
حم�رض،  املاأمور  فيحرر  منه،  امل�صتفيد  املدين  يد  حتت  ال�صيك  كان  اإذا   -1

وحت�صل القيمة اأو املتوافر منها، وتودع يف ح�صاب املحكمة.
2- يكون حجز قيمة ال�صيك املظهر بعد علم املدين باأمر التنفيذ عن طريق 
قيام البنك امل�صحوب عليه - عند تقدم املظهر له لتح�صيل قيمة ال�صيك - بحجز 

القيمة، واإيداعها يف ح�صاب املحكمة.
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3- اإذا مل يتوافر مقابل الوفاء بال�صيك حمل احلجز، فيفو�ض قا�صي التنفيذ 
ال�صيك،  بقيمة  املظهر  اأو  ال�صاحب،  ملطالبة  املدين،  حمل  احللول  يف  الدائن 
املظهر  اأو  ال�صاحب،  معار�صة  حال  ويف  املحكمة.  ح�صاب  يف  القيمة  وتودع 
يف الوفاء، فعليه التقدم اإلى اجلهة الق�صائية املخت�صة بدعوى املعار�صة خالل 
ع�رشة �أيام من مطالبته بالوفاء، و�إ�صعار قا�صي �لتنفيذ باإجر�ء�ت نظر �لدعوى 
وما تنتهي اإليه، واإذا انتهت املدة املذكورة دون التقدم بدعوى املعار�صة، وجب 

عليه الوفاء بقيمة ال�صيك للمحكمة.
4- يكون حجز ال�صند لأمر، والكمبيالة امل�صتحقة الدفع التي يف حيازة املدين 
بتحرير املاأمور ملح�رض احلجز، وتودع القيمة التي ت�صمنتها الورقة التجارية يف 

ح�صاب املحكمة، واإذا كانت موؤجلة، اأجل التح�صيل اإلى حني حلول اأجلها.
5- اإذا عار�ض اأو اعرت�ض ال�صاحب اأو املظهر يف ال�صند لأمر، اأو الكمبيالة 
على حق املدين امل�صتفيد يف القيمة، فعليه اإقامة دعوى املعار�صة وفق ما ذكر يف 

الفقرة )3( من هذه املادة.
الالئحة:

1/62- حت�صل قيمة ال�صيك املحجوز اأو املتوافر منها، بناًء على اأمر توجهه 
الدائرة للبنك امل�صحوب عليه.

2/62- التفوي�ض املذكور يف الفقرة )3( من هذه املادة يكون بقرار ت�صدره الدائرة.

النظام/المادة الثالثة والستون:

 يكون حجز الأموال التي ت�صتحق للمدين م�صتقبال حتت يد امللتزم بدفع 
تلك الأموال، ويقوم ماأمور التنفيذ، واجلهة املتلزمة، وم�صتحق تلك الأموال 



12

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

269 مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

يف  الأم��وال  تلك  وتودع  ا�صتحقاقها،  وتاريخ  الأم��وال  بتلك  حم�رض  بتحرير 
ح�صاب املحكمة �صواء اأكانت نقودا، اأم منقول، اأم عقارا، بح�صب ال�صوابط 

الواردة يف هذا النظام لكل نوع منها.
الالئحة:

1/63- املودع من املنقول، والعقار امل�صار اإليه يف هذه املادة هو ثمنه بعد بيعه.

النظام/المادة الرابعة والستون:

امللكية  بت�صجيل  املخت�صة  اجلهة  طريق  -عن  الفكرية  امللكية  حجز  يكون   
�لتنفيذ  قا�صي  �لتنفيذي، ويبلغ  �ل�صند  بالتاأ�صري على �صجلها مب�صون  �لفكرية- 

بنتيجة احلجز خالل ثالثة اأيام عمل من ت�صلم اأمر احلجز.

النظام/المادة الخامسة والستون:

 يجوز للدائن اأن يوقع احلجز حتت يد نف�صه على ما يكون مدينا به ملدينة، 
ويكون احلجز باإعالن اإلى املدين ي�صتمل على البيانات الواجب ذكرها يف ورقة 
التنفيذ،  قا�صي  من  باأمر  احلجز  فيها  يكون  التي  الأحوال  ويف  احلجز.  اإبالغ 
يجب على طالب احلجز -خالل الأيام الع�رضة التالية لإعالن املدين باحلجز- 
اأن يرفع اأمام اجلهة الق�صائية املخت�صة الدعوى بثبوت احلق و�صحة احلجز، واإل 

عد احلجز كاأن مل يكن.

النظام/المادة السادسة والستون:

 اإذا كان للمحجوز لديه اأكرث من فرع، فيعد اإبالغ احلجزلأي فرع من تلك 



وزارة العدل  |  المملكة العربية السعودية

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

270

الفروع منتجا لآثاره يف مواجهة املحجوز لديه.

النظام/المادة السابعة والستون:

التنفيذ،  قا�صي  اأمر  بخالف  املحجوز  املال  يف  لديه  املحجوز  ت�رضف  اإذا   
وجب على قا�صي التنفيذ -بناء على طلب احلاجز- التنفيذ على مال املحجوز 

لديه مبقدار املال.
الالئحة:

الأم��وال  يف  لديها  املحجوز  احلكومية  اجلهات  ت�رضف  عند   -1/167
اأمام  بالت�صمني  املطالبة  التنفيذ  فلطالب  التنفيذ،  قا�صي  اأمر  املحجوزة بخالف 

اجلهة املخت�صة.
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الباب الرابع
الفصل األول: التنفيذ المباشر

النظام/المادة الثامنة والستون:

بتنفيذ  املنفذ �صده  يقم  فعل ومل  امتناعاً عن  اأو  فعاًل  التنفيذ  كان حمل  اإذا 
فعلى  النظام،  هذا  لأحكام  وفقا  بذلك  تكليفه  من  اأيام  خم�صة  خالل  التزامه 
من  يلزم  مبا  للقيام  )ال�رضطة(  املخت�صة  القوة  با�صتعمال  الأمر  التنفيذ  قا�صي 

اإجراءات للتنفيذ، وذلك ما مل يتطلب التنفيذ اأن يقوم به املدين بنف�صه.
الالئحة:

ال�صند  لتنفيذ  املخت�صة  للجهة  -الكتابة  الإقت�صاء  عند  للدائرة   -  1/68
التنفيذي امل�صمول بهذه املادة.

النظام/ المادة التاسعة والستون: 

اإذا تعذر التنفيذ با�صتخدام القوة املخت�صة، اأو اقت�صى التنفيذ قيام املدين به بنف�صه 
ع�رضة  على  تزيد  ل  مالية  بغرامة  حكماآ  ي�صدر  اأن  التنفيذ  فلقا�صي  بذلك،  يقم  ومل 
اآلف ريال يومياآ تودع يف ح�صاب املحكمة عن كل يتاأخر فيه املنفذ �صده عن التنفيذ، 

ولقا�صي التنفيذ احلق يف اإلغاء الغرامة، اأو جزء منها اإذا بادر املنفذ �صده بالتنفيذ.
الالئحة:

1/69 - ت�صتوفى الغرامة املالية وفق اإجراءات هذا النظام، وتودع يف خزينة 
الدولة بعد انتهاء اإجراءات التنفيذ، ول تلغى الغرامة بعد اإيداعها يف خزينة الدولة.

2/69- يعد احلكم ال�صادر وفقاآ لهذه املادة نهائياً.
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النظام/ المادة السبعون:

اإذا تعذر ا�صتخدام القوة املخت�صة لإ جراء التنفيذ، اأو اإذا فر�صت غرامة مالية 
على املنفذ �صده ومل ينفذ خالل املدة التي يحددها قا�صي التنفيذ، جاز له اأن 

ي�صدر اأمراً بحب�ض املنفذ �صده لإجباره على التنفيذ. 
الالئحة:

1/70 - يف حال �متناع �ملنفذ �صده عن �لتنفيذ يف �لتنفيذ �ملبا�رش، فللد�ئرة 
اأو  التالية  الإجراءات  اإحدى  اتخاذ  النظام-  يف  الواردة  لالإجراءات  -اإ�صافة 

كلها يف حقه: 
1 - املنع من ال�صفر. 

2 - منع اجلهات احلكومية من التعامل معه. 
3 - منع املن�صات املالية من التعامل معه. 

النظام/المادة الحادية والسبعون: 

ت�رشي �أحكام �لتنفيذ �ملبا�رش على �ملمثل �لنظامي لل�صخ�ص �ملعنوي �خلا�ص، 
اأو املت�صبب يف اإعاقة التنفيذ من من�صوبي ال�صخ�ض املعنوي اخلا�ض. 

الالئحة:
1/71 - يق�صد باملمثل النظامي لل�صخ�ض املعنوي اخلا�ض من خوله نظام 
التنفيذ،  املو�صوع حمل  الت�رضف يف  التاأ�صي�صي �صالحية  اأو عقدها   ، املن�صاأة 

كرئي�ض جمل�ض الإدارة، اأو املدير التنفيذي. 
�أكان  �صو�ء  �ملبا�رش،  �لتنفيذ  �أحكام  ت�رشي عليه  �لد�ئرة من  تقرر   - 2/71

املمثل النظامي، اأم املت�صبب يف الإعاقة، اأم كليهما - بح�صب احلال -.
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3/71 - للدائرة - عند القت�صاء - الأمر مبنع اجلهات احلكومية من التعامل 
مع �لأ�صخا�ص �لو�رد ذكرهم يف �ملادة، �أو �لأمر مبنعهم من �ل�صفر.

النظام/المادة الثانية والسبعون:

يكون تنفيذ اإخالء العقار بخروج املاأمور اإلى موقع العقار يف اليوم التايل 
مل�صي خم�صة ايام من تاريخ الإبالغ باأمر التنفيذ، ويقوم املاأمور بت�صليم العقار 
للمنفذ له، وله ��صتخد�م �لقوة �جلربية لدخول �لعقار �إذ� ��صتدعى �لأمر ذلك. 

له،  التابعة  املنقولت  ت�صلم  عن  امتنع  اأو  العقار،  بيده  من  يح�رض  مل  واإذا 
يف  ببيعها  التنفيذ  قا�صي  وياأمر  الق�صائي،  اخلازن  اإلى  املنقولت  هذه  فت�صلم 

�ملز�د بعد �صهرين ما مل يت�صلمها �حلائز، وتو�صع �لقيمة يف ح�صاب �ملحكمة. 
منقولت  على  النظام  هذا  اأحكام  فتطبق  للحائز،  دائنا  له  املنفذ  كان  واإذا 

احلائز املدين. 
الالئحة: 

1/72 - للدائرة عند ال�رضورة تاأجيل البدء باإخالء العقار، على األ يتجاوز 
ذلك ثالثني يوماً. 

2/72 - يو�صع اإعالن على مدخل العقار املقرر اإخالوؤه قبل موعد الإخالء 
بخم�صة اأيام، وي�صمن الإعالن موعد الإخالء، وف�صل اخلدمات.

احلائز  بها حقوق غري  تتعلق  مبن�صاأة  امل�صغول  العقار  اإخالء  تنفيذ   - 3/72
�إ�صعار  بعد  يكون  ذلك،  حكم  يف  وما  و�مل�صت�صفيات،  و�مل�صانع،  كاملد�ر�ص، 
ما  لتبا�رش  �لد�ئرة  �لذي حتدده  �لإخالء  مبوعد  �ملن�صاأة  تلك  على  �مل�رشفة  �جلهة 

يتعلق بها.
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�إجر�ء�ت  لإنهاء  باخلرب�ء  �ل�صتعانة   - �لإقت�صاء  عند   - للد�ئرة   -  4/72
الإخالء، ويتحمل املنفذ �صده �صداد الأجرة لهم بعد تقديرها من قبل الدائرة. 

5/72 - يراعى عند دخول امل�صاكن التي فيها ن�صاء، اأو اأطفال، ال�صوابط 
ال�رضعية، وت�صهيل مغادرتهم مبا ل يعرقل اإجراءات التنفيذ، ويكون التنفيذ يف 

هذه احلال بح�صور القوة املخت�صة. 
6/72 - يحرر ماأمور التنفيذ حم�رضاً باإخالء العقار. 

7/72 - اإذا كانت املنقولت املوجودة يف العقار عر�صة للتلف، اأو كانت 
قيمتها ل تتحمل نفقات خزنها، اأو كانت قيمتها التقديرية ل تزيد على خم�صني 
األف ريال، ومل يح�رض �صاحبها، اأو امتنع من ا�صتالمها، فتباع وفق ما ورد يف 

الفقرة )10/50( من الالئحة. 
اإل  اإليها الف�صاد، فال ت�صلم للحائز  اإذا كانت املنقولت مما ي�رضع   - 8/72
بعد ا�صتيفاء ما عليها من م�رضوفات، واإذا مل ي�صلم احلائز امل�رضوفات، فتباع 

املنقولت وي�صتوفى من ثمنها قيمة امل�رضوفات 
9/72 - اإذا ح�صل نزاع يف ملكية املنقولت املوجودة داخل العقار، فيعد 
للخازن  املنقولت  وي�صلم  للقا�صي،  ويقدمه  بذلك،  حم�رضاً  التنفيذ  ماأمور 

الق�صائي.
10/72 - �إذ� ظهر �أن �لعقار م�صغول بغري �ملنفذ �صده، و�متنع �صاغل �لعقار 
ا�صتغالل  يت�صمن حقاً يف  تنفيذياً  �صنداً  ال�صاغل يحمل  فاإن كان  الإخالء،  عن 
العقار، فتعد من منازعات التنفيذ، واإن كان ل يحمل ذلك، فال توقف اإجراءات 

التنفيذ، وله التقدم بدعوى لدى قا�صي املو�صوع.
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الفصل الثاني: 
التنفيذ في مسائل األحول الشخصية

النظام/ المادة الثالثة والسبعون: 

بالطرق  ال�صخ�صية  الأحوال  م�صائل  ال�صادرة يف  والأحكام  القرارات  تنفذ 
املقررة يف هذا النظام، اإذا اقت�صى ذلك احلجز على الأموال وبيعها واإذا ت�صمن 
حتددها  ترتيبات  خالل  من  التنفيذ  فيجري  دوري،  ب�صكل  اأموال  دفع  التنفيذ 

الالئحة.
الالئحة:

1/73 -اإذا ت�صمن التنفيذ - يف م�صائل الأحوال ال�صخ�صية - دفع اأموال 
فتاأمر  ت�صتحق م�صتقبال ب�صكل دوري، وللمنفذ �صده ح�صاب بنكي لأمواله، 
الدائرة اجلهة املحفوظ لديها الأموال باخل�صم مما لديها بقدر امل�صتحق، وتقيد 
يف ح�صاب طالب التنفيذ وذلك دون اإجراء مقت�صى املادة )الرابعة والثالثني( 

من النظام. 
2/73 - اإذا كان املنفذ �صده لي�ض له ح�صاب بنكي، ولديه اأموال لدى جهة، 
باحلجز  �ملدين  �أمو�ل  لديه  �لذي  �ل�صخ�ص  �أو  �لد�ئرة �جلهة،  فتاأمر  �أو �صخ�ص 

على اأمواله بقدر املبلغ امل�صتحق، وتقيد يف ح�صاب طالب التنفيذ. 
3/73 - اإذا مل يكن للمنفذ هذه ك�صب معتاد، اأو اأن اأمواله ل حتفظ لدى 
�لدورية وقت  �مل�صتحقات  �إقر�ر بوجوب دفع  فيوؤخذ عليه  �أو �صخ�ص،  جهة، 
يف  ال��واردة  بالعقوبات  ويفهم  التنفيذ،  طالب  ح�صاب  يف  واإيداعها  حلولها، 

النظام عند خمالفته. 
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4/73 - اإذا كانت النفقة حالة الدفع فتقدم على بقية الديون. 
5/73 - ي�صمن اأمر احلجز املوجه لتنفيذ دفع الأموال ب�صكل دوري تاريخ 

بداية التنفيذ، وقدر املال املحجوز يف كل ق�صط. 

النظام/ المادة الرابعة والسبعون: 

تنفيذ الأحكام ال�صادرة بح�صانة ال�صغري، وحفظه، والتفريق بني الزوجني، 
�ل�صتعانة  �إلى  ذلك  �أدى  ولو  �ل�صخ�صية جرب�ً  بالأحو�ل  يتعلق  مما  ذلك  ونحو 
اقت�صى  كلما  احلكم  تنفيذ  ويعاد  املنازل،  ودخول  )ال�رضطة(،  املخت�صة  بالقوة 

الأمر ذلك. 
الالئحة:  

والزيارة،  احل�صانة،  ق�صايا  تنفيذ  الإقت�صاء - يف  عند  للدائرة -   - 1/74
بالن�صح و التوجيه، ثم ترتيب مراحل ت�صليم املح�صون مبا  التدرج يف التنفيذ 
املادة  املمتنع مبقت�صى  اإفهام  له، واملنفذ �صده، واملح�صون، مع  باملنفذ  ل ي�رض 

)الثانية والت�صعني( من النظام 
 2/74 - يف حال امتناع اأحد الوالدين، اأو غريهما عن التنفيذ، اأو امتناعه 
عن احل�صور، اأو اإخفائه للمح�صون، اأو املزور، اأو رف�ض اإعادته، فللدائرة - عالوة 

على ما ورد يف هذه املادة - اتخاذ اإحدى الإجراءات التالية اأو كلها يف حقه: 
1 - املنع من ال�صفر.
2 - الأمر باحلب�ض. 

3 - منع اجلهات احلكومية من التعامل معه. 
4 - منع املن�صات املالية من التعامل معه. 
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3/74 - يف حال تعدي، اأو تهديد املنفذ �صده للمح�صون، اأو املزورطالب 
التنفيذ عند التنفيذ، فللدائرة اأن تاأمر بحب�ض املنفذ �صده مدة ل تزيد عن اأربع 

وع�رضين �صاعة، ولها اإحالته للنيابة العامة.
4/74 - للدائرة تنفيذ الأحكام والقرارات ال�صادرة - وفقاآ لأحكام الق�صاء 
)الرابعة  امل��ادة  مقت�صى  جتري  اأن  دون  ت�صليمه  اأو  �صغري  بروؤية   - امل�صتعجل 

والثالثني( من النظام ب�صاأنها. 

النظام/المادة الخامسة والسبعون:

ل ينفذ �حلكم �ل�صادر على �لزوجة بالعودة �إلى بيت �لزوجية جرب�ً.
الالئحة: 

1/75 - اإذا كان احلكم بعودة الزوجة اإلى زوجها يت�صمن التزامات مالية 
اللتزامات  ب�صمان  الزوجة  على  اإقرار  باأخذ  التنفيذ  قا�صي  اأمر  الزوج  على 
املالية حال امتناعها، فاإذا نفذ الزوج هذا اللتزام، ومل تنفذ الزوجة، فللزوج 

حق املطالبة لدى قا�صي املو�صوع 

النظام/المادة السادسة والسبعون:

يحدد قا�صي التنفيذ طريقة تنفيذ احلكم ال�صادر بزيارة ال�صغري ما مل ين�ض 
احلكم عليها، ويجري التنفيذ بت�صليم ال�صغري يف مكان مهياأ ومنا�صب لهذاالنوع 
األيكون يف  الالئحة، على  العدل تلك الأماكن يف  التنفيذ، وحتدد وزارة  من 

مر�كز �ل�رشط ونحوها. 
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الالئحة:
1/76 - اأ - يحدد قا�صي املو�صوع بلد احل�صانة اأو الزيارة، وعدد الأيام، 

وتعيينها، والأوقات. 
واأجرة  نقله،  واآلية  للمزور،  وامل�صتلم  امل�صلم،  التنفيذ  قا�صي  يحدد   - ب 
يتفق  اأو  ين�ض احلكم،  ما مل  الزيارة مكاناآ و�صفة، ونحو ذلك،  النقل، وكيفية 

الطرفان على خالفه، ويعد قرار قا�صي التنفيذ ال�صادر وفقاآ لهذه املادة نهائياآ.
2/76 - يجري تنفيذ حكم الزيارة، وت�صليم ال�صغري، يف مقر �صكن املزور، 
اأو �صكن طالب التنفيذ، اإذا كان بلده بلد املزور، اأو يف �صكن اأحد اأقارب املزور 

يف البلد نف�صه، فاإن تعذر ففي اأحد الأماكن الآتية: 
اأ - اجلهات الجتماعية احلكومية. 

ب - املوؤ�ص�صات واجلمعيات اخلريية اخلريية املرخ�ض لها.
ج - ما تراه الدائرة من الأماكن العامة، وغريها مما تتوافر فيها البيئة املنا�صبة. 
3/76 - اإذا طراأ ما يقت�صي اإعادة النظر يف احلكم ال�صادر يف م�صائل الأحوال 

ال�صخ�صية فتنظر الدعوى من قبل قا�صي املو�صوع. 
منتهياً  والزيارة  احل�صانة  يف  ال�صادرة  الأحكام  تنفيذ  طلب  يعد   -  4/76
مب�صي �صتني يوماً من اآخر اإجراء اتخذ عليها يف الدائرة، ويف حال مراجعة اأحد 
الأطراف بعد م�صي هذه املدة لتنفيذ ذات الطلب فيتقدم بطلب جديد يحال 

اإلى الدائرة نف�صها .
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الباب الخامس
الفصل االول اإلعسار 

النظام/المادة السابعة والسبعون: 

اإثبات  يف  التنفيذ  قا�صي  ينظر  الإع�صار،  وادعى  بالدين  املدين  يف  مل  اإذا 
اإع�صاره بعد ا�صتكمال اإجراءات الإف�صاح عن الأموال وال�صتجواب والتتبع، 
وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد اإعالن يت�صمن اأ�صباب طلب الإع�صار، وين�رض 

يف �صحيفة يومية اأو اأكرث يف منطقة املدين. 
الالئحة:

1/77 - يتقدم املدين بدعوى الإع�صار اإلى الدائرة املخت�صة وفق منوذج يعد لذلك.
التي تنظر يف  تنفيذ قائم هي  اأول طلب  التي لديها  التنفيذ  2/77 - دائرة 
دعوى الإع�صار، وحت�صب لها اإحالة جديدة، مامل يكن مدعي الإع�صار �صجينا، 

اأو موقوفا يف بلد اآخر فينظر اإع�صاره يف دائرة بلد ال�صجن اأو التوقيف.
بد  فال  املال  بيت  ت�صمني  اإثباتها  على  يرتتب  اإع�صار  دعوى  كل   -  3  /77

ل�صماعها من ا�صتئذان املقام ال�صامي.
77/ 4- ين�رض الإعالن يف موقع ن�رض بيانات التنفيذ الإلكرتوين، وللدائرة 

الأمر بتعدد و�صائل الإعالن اأو الن�رض اأو تكراره.
ولو مل  اإطالقه  فللدائرة  اإع�صاره  وثبت  دين  �صجيناً يف  كان  5 - من   /77

يكت�صب احلكم القطعية. 
ي�صلم  القطعية، فال  الإع�صار واكت�صب احلكم  الدائرة  اأثبتت  اإذا   - 6 /77

ال�صك للمدين، ويرفق مبلف الدعوى.
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النظام/المادة الثامنة والسبعون: 

اإخفائه  على  قرائن  التنفيذ  لقا�صي  وظهر  الإع�صار  املدين  ادعى  اإذا   -  1
لأمواله، فعلى قا�صي التنفيذ - مبوجب حكم ي�صدره - ا�صتظهار حاله باحلب�ض 
احلكم  ويخ�صع  وقليله،  املال  كثري  مراعاة  مع  �صنوات  خم�ض  تتجاوز  ل  مدة 

لتدقيق حمكمة ال�صتئناف. 
2 - ي�صتدعي قا�صي التنفيذ املدين - خالل فرتة حب�صه الواردة يف الفقرة 
)1( من هذه املادة - وي�صتجوبه ا�صتظهارا حلاله ب�صفة دورية ل تتجاوز ثالقة 

�أ�صهر وفق ماحتدده �لالئحة. 
واأحوال  الديون  اأنواع  بح�صب  وقليله  الدين  مال  كثري  الالئحة  حتدد   -  3

املدينني، ويكون ذلك بالتن�صيق مع وزارة الداخلية ووزارة املالية.
الالئحة:

1/78 - ت�صمن الدائرة حكمها بحب�ض املدين ا�صتظهارا اإح�صار املدين خالل 
ال�صجن  اإدارة  وتتولى  املادة،  الفقرة )2( من هذه  ورد يف  ملا  وفقا  فرتة حب�صه 

متابعة اإح�صاره، وحتررالدائرة حم�رضا مبا يتم. 
فما  ريال  األف  مقابلة عو�ض خم�صون  به يف  املحكوم  املال  قليل   - 2/78
دون، ويف غري مقابلة عو�ض مئة األف ريال فما دون، ويف النفقة ع�رضة اآلف 
ريال فما دون، ويف �لديات و �لأرو�ص و�حلكومات ثلث �لديه فما دون، ويف 

العتداء على الأموال ع�رضة اآلف ريال فما دون.
3/78 - للدائرة احلكم بحب�ض مدعي الإع�صار ا�صتظهارا اإذا جهل حاله. 
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النظام/المادة التاسعة والسبعون: 

اإذا ن�صاأ الدين عن واقعة جنائية غري متعمدة وادعى املدين الإع�صار، يثبت 
قا�صي التنفيذ اإع�صاره بعد �صماع بينته، فاإن مل يكن له بينة، اأمر القا�صي بيمني 

ال�صتظهار واأثبت اإع�صاره.

النظام/ المادة الثمانون: 

اإذا ادعى املدين الإع�صار، وظهر لقا�صي التنفيذ اأن دعوى الإع�صار احتيالية، 
تلك  القا�صي  اأثبت  منه  تفريط  اأو  تعد  نتيجة  الوفاء  عن  املدين  عجز  كان  اأو 
الواقعة، وا�صتكمل اإجراءات التنفيذ، واأمر باإيقاف املتهم واإحالة ملف التهام 
خالل مدة ل تتجاوز �صبعة اأيام اإلى هيئة التحقيق والإدعاء العام لرفع الدعوى، 
ويجوز لذوي امل�صلحة تقدمي بالغ اإلى الهيئة بطلب رفع الدعوى، وينظر قا�صي 
املو�صوع يف الدعوى، ويف حال الإدانة تطبق العقوبة املن�صو�ض عليها يف هذا 

النظام.
الالئحة:

1/80 - يكون اإثبات الواقعة مبح�رض يف ال�صبط يبني فيه و�صف الواقعة.
2/80 - اإذا ثبت اأن دعوى الإع�صار احتيالية، حكمت الدائرة برد الدعوى، 

ويكون حكمها خا�صعا لطرق الإعرتا�ض.

النظام/ المادة الحادية والثمانون: 

1 - ي�صدر قا�صي التنفيذ اأمره للجهات امل�صوؤولة عن الأ�صول الواردة يف 
هذا النظام باحلجز على الأموال التي ترد م�صتقباًل للمدين املع�رض.
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2 - ي�صعر القا�صي اأحد املرخ�ض لهم بت�صجيل املعلومات الئتمانية بواقعة 
الإع�صار.

اإذا  التنفيذ  قا�صي  اإلى  م�صتقباًل  نف�صه  التنفيذي  بال�صند  التقدم  للدائن   - 3
ظهر للمدين املع�رض اأي مال.

الالئحة: 
1/81 - ين�رض ا�صم وهوية من ثبت اإع�صاره يف موقع ن�رض بيانات التنفيذ 

الإلكرتوين.
ب�صداد  الئتمانية  املعلومات  بت�صجيل  له  املرخ�ض  الدائرة  ت�صعر   -  2/81

املدين كامل دينه اإذا مت ذلك.
3/81 - اإذا انق�صت الديون، فتهم�ض الدائرة على �صك الإع�صار بذلك. 

4/81 - النظر يف دعوى املالءة من اخت�صا�ض الدائرة التي اأثبتت الإع�صار، 
وحت�صب لها اإحالة.

5/81 - اإذا ثبت اإع�صار املدين، فللدائرة ا�صتدامة منعه من ال�صفر. 

النظام/المادة الثانية والثمانون:

يخ�صع التاجر يف اإعالن اإفال�صه لقواعد الإفال�ض املقررة نظاماً.



12

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

283 مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

الفصل الثاني: 
الحبس التنفيذي

النظام/المادة الثالثة والثمانون: 

ي�صدر قا�صي التنفيذ - بناء على اأحكام هذا النظام - حكماأ بحب�ض املدين 
اإذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، وي�صتمر احلب�ض حتى يتم التنفيذ. 

الالئحة:
1/83 - يعد احلكم ال�صادر وفقاأ لهذه املادة نهائياأ

2/83 - 1 - مع مراعاة اأحكام دعوى الإع�صار املن�صو�ض عليها يف النظام، اإذا 
اأ�صدرت الدائرة الأوامر املن�صو�ض عليها يف الفقرات )2،1، 4،3، 5 ( من املادة 
اأموال  اأو يعرث له على  بالوفاء،  )ال�صاد�صة والأربعني( من النظام، ومل يقم املدين 

تكفي للوفاء، فيجب اإ�صدار احلكم بحب�صه اإذا توفرت اأي من احلالت التية:
اأ - اإذا كان �صبب املديونية توظيف اأموال اأو ما يف حكمه.

ب - اإذا كان عدد الدائنني يزيد على خم�صة.
ج - اإذا كان مقدار الدين - اأو جمموع الديون - مبلغ مليون ريال .

اأو مبوجب حكم خا�صع  التنفيذ،  اإل مبوافقة طالب  الإفراج عنه  ول يجوز 
لال�صتئناف. 

2-2- فيما عدا احلالت املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من هذه الفقرة من 
اأن حتدد  اإطالقه على  بحب�ض املدين، فلها  الدائرة حكماً  اأ�صدرت  اإذا  الالئحة، 
مدة معينه لالإطالق، وتاأخذ كفياًل ح�صورياً -اأو اأكرث -، ويعد الإقرار بالكفالة 

�صنداً تنفيذياً اإذا تعذر اإح�صار املدين - عند طلبه - .
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النظام/ المادة الرابعة والثمانون: 

ل يجوز احلب�ض التنفيذي للمدين يف الأحوال الآتية: 
1 - �إذ� كان لديه �أمو�ل ظاهرة كافية للوفاء باحلق �لذي عليه وميكن �حلجز 

والتنفيذ عليها. 
2 - اإذا قدم كفالة م�رضفية، اأو قدم كفيالآ مليئاأ، اأو كفالة عينية تعادل الدين 

3 - اإذا ثبت اإع�صاره، وفقاآ لأحكام هذا النظام. 
4 - �إذ� كان من �أ�صول �لد�ئن، ما مل يكن �لدين نفقة �رشعية مقررة.

5 - اإذا ثبت ب�صهادة الهيئة الطبية املخت�صة اإ�صابته مبر�ض ل يتحمل معه احلب�ض. 
6 - اإذا كانت اإمراأة حاماًل، اأو كان لها طفل مل يتجاوز الثانية من عمره.

الالئحة: 
84-1 اإذا قدم الكفيل الغارم كفالة م�رضفية، اأو رهناً عينياً، فيحجز عليهما، 
و�إذ� مل يقدم �صيئا من ذلك، فيمهل مدة ل تتجاوز ع�رشة �أيام عمل لإيد�ع قيمة 
ال�صند التنفيذي يف ح�صاب املحكمة، واإل يوقع احلب�ض على املدين، والكفيل، 

و يحجز على مال الكفيل، وينفذ عليه.
اأموال له تكفي  باإف�صاحه عن  2/84 - تعرف مالءة الكفيل يف هذه املادة 

ل�صداد الدين. 

النظام/المادة الخامسة والت\ثمانون:

ل يوؤدي تنفيذ احلب�ض اإلى انق�صاء احلق، وينفذ احلب�ض التنفيذي مبعزل عن 
ما ميكنه من  للمحبو�ص  �ل�صجن  �إد�رة  �لق�صايا �جلز�ئية، وتهيئ  �مل�صجونني يف 

الوفاء بديونه، اأو ت�صويتها.
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النظام/المادة السادسة والثمانون:

املعنوي  لل�صخ�ض  النظامي  املمثل  على  التنفيذي  احلب�ض  اأحكام  ت�رضي   
اخلا�ض، اأو املت�صبب يف اإعاقة التنفيذ من من�صوبيه. 

الالئحة: 
اأو  فعالآ  التنفيذ  حمل  كان  اإذا  ما  على  املادة  هذه  تطبيق  يقت�رض   -  1/86

امتناعاآ عن فعل. 

الفصل الثالث: 
العقوبات

النظام/المادة السابعة والثمانون:

تخت�ض املحاكم اجلزائية بالنظر يف اإيقاع العقوبات الواردة يف هذا النظام، 
قا�صي  ي�صدرها  اإحالة  بناء على  الدعوى  العام  التحقيق والدعاء  هيئة  وترفع 

التنفيذ اأو بالغ من املت�رضر.

النظام/المادة الثامنة والثمانون: 

1 - يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على �صبع �صنوات كل مدين ارتكب اأياً من 
اجلرائم الآتية: 
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اأ - المتناع عن تنفيذ احلكم النهائي ال�صادر يف حقه، اأو ثبت قيامه باإخفاء 
اأمواله، اأو تهريبها اأو امتنع عن الإف�صاح عما لديه من اأموال. 

ب - تعمد تعطيل التنفيذ باأن اأقام دعوى ق�صد منها تعطيل التنفيذ. 
ج - مقاومة التنفيذ، باأن هدد، اأو تعدى هو بنف�صه - اأو بو�صاطة غريه - على 
موظف، اأو مرخ�ض له يقوم بالتنفيذ، اأو قام باي من ذلك �صد املنفذ له، واأي 

فعل اآخر غري م�رضوع قام به بق�صد مقاومة التنفيذ.
د - الكذب يف اإقراراته اأمام املحكمة، اأو الكذب يف الإجراءات، اأو تقدمي 

بيانات غري �صحيحة.
2 - يعاقب بالعقوبة املن�صو�ض عليها يف الفقرة )1( من هذه املادة كل من 
اأعان املدين، اأو �صاعده يف اأي من اجلرائم املن�صو�ض عليها يف الفقرات )1/اأ( 

و )1/ب( و )1/ج( و )1/د( من هذه املادة. 
الالئحة:

اأحكام هذه املادة على املمثل النظامي لل�صخ�ض املعنوي  1/88 - ت�رضي 
اخلا�ض، اأو املت�صبب يف اإعاقة التنفيذ من من�صوبيه.

النظام/المادة التاسعة والثمانون:

يعاقب املوظف العام ومن يف حكمه بال�صجن مدة ل تزيد على �صبع �صنوات 
�إذ� منع �لتنفيذ �أو �أعاقه ويعد ذلك جرمية من �جلر�ئم �ملخلة بالأمانة.

الالئحة:
متلكها  التي  ال�رضكات  موظفي  على  امل��ادة  هذه  اأحكام  ت�رضي   -  1/89

الدولة، اأو ت�صرتك يف ملكيتها، وكذلك اجلمعيات ذات النفع العام.



12

الالئحة التنفيذية لنظام التنفيذ

287 مة  |  العدد  81   |  ربيع اآلخر  1439هـ  مجلة فصلية علمية محكَّ

النظام/ المادة التسعون: 

يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على خم�ض ع�رضة �صنة كل مدين ثبت اأن �صبب 
مديونيته قيامه بعمل احتيايل، اأو قيامه بتبديد اأمواله اإذا كانت الأموال كثرية ولو 
ثبت اإع�صاره يف احلالتني وتعد هذه الأفعال من اجلرائم الكبرية املوجبة للتوقيف.

الالئحة: 
بغر�ض  النا�ض  من  الأم��وال  جمع  من  امل��ادة  هذه  اأحكام  ت�صمل   -  1/90

املتاجرة لهم وبددها، اأو ا�صتولى عليها، اأو اأخفاها. 

النظام/ المادة الحادية والتسعون: 

يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على ثالث �صنوات كل من:
1 - ال�صخ�ض املطلع على بيانات اأ�صول املدين، اإذا �رضب تلك البيانات، 
ويعاقب بالعقوبة نف�صها كل �صخ�ص �طلع على تلك �لبيانات دون �أمر ق�صائي. 
بواجباته،  منهم  اأي  اأخل  اإذا  وتابعيهما،  الق�صائي  اخلازن  اأو  احلار�ض   -  2

باإهماله اأو تعديه اأو تهربه من ت�صليم الأموال، اأو ت�صلمها.
3 - املقوم اأو وكيل البيع وتابعيهما، اأو امل�صارك يف املزاد، اإذا تعمد اأي منهم 

التاثري على ال�صعر، اأو الت�صليل يف عدالة الأ�صعار.

النظام/ المادة الثانية والتسعون:

يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على ثالثة �أ�صهر كل من �متنع من �لو�لدين - �أو 
غريهما - عن تنفيذ حكم �صادر باحل�صانة اأو الولية، اأو الزيارة، اأو قام مبقاومة 

التنفيذ، اأو تعطيله. 
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أحكام عامة

النظام/المادة الثالثة والتسعون:

تن�صاأ يف وزارة العدل وكالة خمت�صة للتنفيذ تعنى بال�صوؤون الإدارية، واملالية، 
تتولى ما ياتي: 

1 - الرتخي�ض ملقدمي خدمات التنفيذ، وهم: 
اأ - مبلغ الأوراق الق�صائي.
ب - وكيل البيع الق�صائي. 

ج - احلار�ض الق�صائي.
د - اخلازن الق�صائي.

ه� - �رشكات متخ�ص�صة تتولى �لإ�رش�ف على عملية ت�صلم �ملوؤجر �لأ�صول 
املنقولة وفقاً ل�صوابط ت�صعها وزارة العدل بالتن�صيق مع وزارة الداخلية.

و - مقدم خدمة تنفيذ من القطاع اخلا�ض بعد موافقة جمل�ض الوزراء على 
اإ�صناد اخلدمة اإلى هذا القطاع. 

وحتدد الالئحة اأحكام الرتخي�ض لهم، وقواعد تاأهيلهم مبا يف ذلك ال�صمان 
و�صيا�صات  عليهم،  و�لإ���رش�ف  عملهم،  �إج��ر�ء�ت  وقو�عد  �ملطلوب،  �ملايل 

حتديد الأجور التي يتقا�صونها، واجلزاءات التي توقع عليهم. 
2 - �ل�صتعانة ب�رشكة )�أو �أكرث( للقيام باأعمال �لتنفيذ �أو بع�صها حتت �إ�رش�ف 

ق�صاء التنفيذ. 
3 - اإعداد لئحة لتدريب العاملني يف التنفيذ. 

4 - ن�رض بيانات التنفيذ. 
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5 - تبادل الإف�صاح عن الأ�صول مع الدول الأخرى.

النظام/المادة الرابعة والتسعون: 

ل يخل تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت به اململكة من معاهدات، واتفاقيات مع 
الدول والهيئات واملنظمات الدولية. 

النظام/المادة الخامسة والتسعون:

للمت�رضر من املماطلة يف اإجراءات التنفيذ، اإقامة دعوى يف مواجهة املت�صبب 
اأمام قا�صي التنفيذ، لتعوي�صه عما حلقه من �رضر.

الالئحة: 
1/95 - يتولى النظر يف دعوى ال�رضر دائرة التنفيذ التي تولت اإجراءات 

التنفيذ - وفق الإجراءات املعتادة لرفع الدعوى-.
2/95 - ل يجوز تعوي�ض الدائن بزيادة الدين مقابل تاأخري الوفاء. 

النظام/المادة السادسة والتسعون: 

الثانية  اإل��ى  املائة  بعد  والت�صعني  )ال�صاد�صة  من  امل��واد  النظام  هذا  يلغي 
امللكي  باملر�صوم  ال�صادر  ال�رضعية،  املرافعات  املائتني( من نظام  بعد  والثالثني 
)الثالثة  امل��ادة  من  )ز(  والفقرة  1421/5/20ه����،  وتاريخ   )21  / )م  رقم 
ع�رضة( من نظام ديوان املظامل، ال�صادر باملر�صوم امللكي رقم )م / 78( وتاريخ 

1428/9/19ه�، وكل ما يتعار�ض معه من اأحكام.
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النظام/ المادة السابعة والتسعون:

النظام،  �صدور  تاريخ  من  يوماً  وثمانني  مائة  خالل  الالئحة  الوزير  ي�صدر 
ويعمل بها بعد نفاذه.

النظام/ المادة الثامنة والتسعون: 

يعمل بهذا النظام بعد م�صي مائة وثمانني يوماً من تاريخ ن�رضه يف اجلريدة 
الر�صمية.




