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املادة الأولى:

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

خالف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.

لهذا  التنفيذية  الالئحة  الالئحة: 

النظام.
الوزير: وزير العدل.

قا�ضي التنفيذ: رئي�ض دائرة التنفيذ 

وق�صاتها، وقا�صي دائرة التنفيذ، وقا�صي 
قا�صي  مبهمات  يخت�ض  ال��ذي  املحكمة 

التنفيذ، وذلك بح�صب احلال.
اأو  التنفيذ،  دائ��رة  رئي�ض  الرئي�س: 

املحكمة  قا�صي  اأو  التنفيذ،  دائرة  قا�صي 
التنفيذ  قا�صي  مبهمات  يخت�ض  ال��ذي 

وذلك بح�صب احلال.
املكلف  ال�صخ�ض  التنفيذ:  ماأمور 

لأحكام  وفقاًَ  التنفيذ  اإجراءات  مببا�رشة 
النظام.

حم�رش  الق�ضائية:  الأوراق  مبلغ 

من  اأو  التنفيذ،  طالب  اأو  املحكمة، 
امل�ؤ�ص�صة  اأو  العدل  وزارة  له  ترخ�ض 
باإبالغ  العدل  وزارة  لها  ترخ�ض  التي 
الإع����الن����ات وامل����اع���ي���د والأوام������ر 
يتطلبها  التي  الق�صائية  وامل�صتندات 

التنفيذ.
وكيل البيع الق�ضائي: من ترخ�ض 

املدين  اأ���ص���ل  ببيع  ال��ع��دل  وزارة  ل��ه 
لل�فاء للدائن.

القرارات: اإجراءات قا�صي التنفيذ، 

واأوامره عدا حكمه يف املنازعات.
ال��دع��اوى  التنفيذ:  منازعات 

وتتعلق  التنفيذ،  ب�صبب  تن�صاأ  ال��ت��ي 
اأطراف  ويبديها  �صحته،  �رشوط  بتوافر 

خ�ص�مه: التنفيذ اأو غريهم.
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الباب الأول

الف�شل الأول: 

اخت�شا�شات قا�شي التنفيذ

املادة الثانية:

ال�صادرة  وال��ق��رارات  الأحكام  عدا 
يخت�ض  واجلنائية،  الإداري��ة  الق�صايا  يف 
اجلربي  التنفيذ  ب�صلطة  التنفيذ  قا�صي 
ذلك من  ويعاونه يف  عليه،  والإ���رشاف 
اأمامه  يكفي من ماأم�ري التنفيذ، وتتبع 
املرافعات  نظام  يف  ال����اردة  الأح��ك��ام 
على  النظام  هذا  ين�ض  مل  ما  ال�رشعية 

خالف ذلك.
املادة الثالثة:

يف  بالف�صل  التنفيذ  قا�صي  يخت�ض 
منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقاً 
ويخت�ض  امل�صتعجل،  الق�صاء  لأحكام 
والأوام���ر  ال��ق��رارات  ب��اإ���ص��دار  كذلك 
بال�صتعانة  الأم��ر  وله  بالتنفيذ،  املتعلقة 
وكذلك  املخت�صة،  وال��ق���ة  بال�رشطة 
والأم��ر  ورفعه،  ال�صفر  من  باملنع  الأم��ر 

باحلب�ض والإفراج، والأمر بالإف�صاح عن 
الأ�ص�ل، والنظر يف دع�ى الإع�صار.

املادة الرابعة:

لقا�صي  املكاين  الخت�صا�ض  يك�ن 
التنفيذ - بح�صب احلال - كما ياأتي:

1- يف دائرة املحكمة التي اأ�صدرت 
ال�صند التنفيذي.

2- يف مكان اجلهة التي اأن�صئ املحرر 
يف منطقتها.

3- يف م�طن املدين.
4- يف م�طن عقار املدين، اأو اأم�اله 

املنق�لة.
وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لهذه 

املادة.
املادة اخلام�شة:

بالتنفيذ؛  املخت�صة  الدوائر  تعددت  اإذا 
ب��اأول  ق��ام  -ال��ذي  التنفيذ  لقا�صي  فيك�ن 
التنفيذ  على  الإ����رشاف  تنفيذي-  اإج���راء 
وت�زيع ح�صيلته، وله اأن ينيب قا�صي التنفيذ 
املدين،  مال  على  للتنفيذ  اأخ��رى  دائ��رة  يف 

وحتدد الالئحة الأحكام الالزمة لذلك.
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املادة ال�شاد�شة:

التنفيذ  قا�صي  قرارات  جميع  تك�ن 
يف  اأح��ك��ام��ه  جميع  وتخ�صع  نهائية، 
الإع�صار  ودع���ى  التنفيذ،  منازعات 
ال�صتئناف  حكم  ويك�ن  لال�صتئناف، 

نهائياً.
املادة ال�شابعة:

، اأو مقاومة، اأو حماولة  اإذا وقع تعدٍّ
قا�صي  على  وج��ب  التنفيذ،  لتعطيل 
الإج�����راءات  ج��م��ي��ع  ات��خ��اذ  التنفيذ 
اجلهات  على  الأم���ر  ول��ه  التحفظية، 
ول  املطل�بة،  املع�نة  بتقدمي  املخت�صة 
الأب�اب،  ك�رش  التنفيذ  ملاأم�ري  يج�ز 
التنفيذ،  لإجراء  بالق�ة  الأقفال  فتح  اأو 
اإل بعد ا�صتئذان قا�صي التنفيذ، وت�قيع 

حم�رش بذلك.

الف�شل الثاين: ال�شند التنفيذي

املادة الثامنة:

كل  –يف  التنفيذ  دائ��رة  تت�لى   -1
واإج��راءات��ه،  التنفيذ  ع��ام��ة-   حمكمة 

ويج�ز تاأليف اأكرث من دائرة عند احلاجة.
يف   – ال��ف��رد  القا�صي  يت�لى   -2

املحكمة العامة – التنفيذ واإجراءاته.
والأوام��ر  الأحكام  تنفيذ  يك�ن   -3
واملحررات الأجنبية من قا�ٍض، اأو اأكرث، 
الأعلى  وللمجل�ض  احل��اج��ة.  بح�صب 
اإح���داث   – احل��اج��ة  عند   – للق�صاء 

حماكم خمت�صة للتنفيذ.
املادة التا�شعة:

ب�صند  اإل  اجل��ربي  التنفيذ  يج�ز  ل 
تنفيذي حلق حمدد املقدار حال الأداء، 

وال�صندات التنفيذية هي:
الأحكام، والقرارات، والأوامر   -1

ال�صادرة عن املحاكم.
باأمر  املذيلة  املحكمني  اأح��ك��ام   -2

التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم.
ت�صدرها  التي  ال�صلح  حما�رش   -3
ت�صدق  التي  اأو  بذلك  املخ�لة  اجلهات 

عليها املحاكم.
4- الأوراق التجارية.

5- العق�د واملحررات امل�ثقة.
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الق�صائية،  والأوام��ر  الأحكام،   -6
امل�ثقة  واملحررات  املحكمني،  واأحكام 

ال�صادرة يف بلد اأجنبي.
يقر  ال��ت��ي  ال��ع��ادي��ة  الأوراق   -7

با�صتحقاق حمت�اها كلياً، اأو جزئياً.
التي  الأخرى  والأوراق  العق�د   -8

لها ق�ة �صند التنفيذ مب�جب نظام.
املادة العا�شرة:

والقرارات  الأحكام  تنفيذ  يج�ز  ل 
والأوامر جرباً، ما دام العرتا�ض عليها 
بالنفاذ  م�صم�لة  كانت  اإذا  اإل  جائزاً، 
املعجل، اأو كان النفاذ املعجل من�ص��صاً 

عليه يف الأنظمة ذات العالقة.
املادة احلادية ع�شرة:

املعاهدات  به  تق�صي  مبا  التقيد  مع 
التنفيذ  لقا�صي  يج�ز  ل  والتفاقيات؛ 
على  اإل  الأجنبي  والأم��ر  احلكم  تنفيذ 
مما  التحقق  وبعد  باملثل  املعاملة  اأ�صا�ض 

ياأتي:
اململكة غري خمت�صة  اأن حماكم   -1
فيها  ���ص��در  ال��ت��ي  امل��ن��ازع��ة  يف  بالنظر 

الأجنبية  املحاكم  واأن  الأمر،  اأو  احلكم 
لق�اعد  وفقاً  بها  اأ�صدرته خمت�صة  التي 
الخت�صا�ض الق�صائي الدويل املقررة يف 

اأنظمتها.
التي  الدع�ى  يف  اخل�ص�م  اأن   -2
باحل�ص�ر،  كلف�ا  قد  احلكم  فيها  �صدر 
من  ومكن�ا  �صحيحاً،  متثياًل  ومثل�ا 

الدفاع عن اأنف�صهم.
نهائياً  اأ�صبح  الأمر  اأو  احلكم  اأن   -3

وفقاً لنظام املحكمة التي اأ�صدرته.
4- اأن احلكم اأو الأمر ل يتعار�ض مع 
حكم اأو اأمر �صدور يف امل��ص�ع نف�صه 

من جهة ق�صائية خمت�صة يف اململكة.
ما  الأم��ر  اأو  احلكم  يت�صمن  األ   -5
يخالف اأحكام النظام العام يف اململكة.

املادة الثانية ع�شرة:

على  ال�صابقة  امل��ادة  اأح��ك��ام  ت�رشي 
بلد  يف  ال�����ص��ادرة  املحكمني  اأح��ك��ام 

اأجنبي.
املادة الثالثة ع�شرة:

بلد  يف  ال�صادرة  امل�ثقة  املحررات 
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اأجنبي، يجوز الأمر بتنفيذها بال�رشوط 
البلد  ه��ذا  اأنظمة  يف  امل��ق��ررة  نف�صها 
للتنفيذ  القابلة  امل�ثقة  املحررات  لتنفيذ 
اأ�صا�ض  وعلى  اململكة،  يف  ال�صادرة 

املعاملة باملثل.
املادة الرابعة ع�شرة:

الق�صائية،  والأوامر  الأحكام،  تقدم 
امل�ثقة  واملحررات  املحكمني،  واأحكام 
ال�صادرة يف بلد اأجنبي اإلى قا�صي التنفيذ 
الأجنبية؛  الأح��ك��ام  بتنفيذ  املخت�ض 
�ششرشوط  ال�صند  ا�صتيفاء  مششن  ليتحقق 

التنفيذ، وي�صع عليه خامت التنفيذ.
املادة اخلام�شة ع�شرة:

ورقة  يف  باحلق  املدين  اأق��ر  اإذا   -1
عادية اأثبت قا�صي التنفيذ اإقراره وعدت 

�صنداً تنفيذياً.
2- اإذا مل يقر املدين باحلق، اأو بع�صه؛ 
اإقرار  بت�قيع  املدين  التنفيذ  قا�صي  اأمر 
العق�بة  طائلة  حتت  العرتا�ض  ب�صبب 
النظام، وتعد  املن�ص��ض عليها يف هذا 
يعرت�ض  مل  فيما  تنفيذياً  �صنداً  ال�رقة 

عليه، وللدائن رفع دع�اه اأمام املحكمة 
املخت�صة.

الف�شل الثالث: 

الإف�شاح عن الأموال

املادة ال�شاد�شة ع�شرة:

بالإف�صاح  ياأمر  اأن  التنفيذ  لقا�صي 
بال�صند  ما يفي  املدين مبقدار  اأم�ال  عن 
بالإف�صاح  الأم��ر  وي�صدر  التنفيذي، 
التنفيذ. باأمر  املدين  اإبالغ  بعد  واحلجز 
اأن  التنفيذ  لقا�صي  ظهر  اإذا  ذلك  ومع 
املدين مماطل من واقع �صجله الئتماين، 
اأو م��ن ق��رائ��ن احل����ال؛ ج���از ل��ه الأم���ر 
قبل  وحجزها  اأم���ال��ه  عن  بالإف�صاح 

اإبالغه باأمر التنفيذ.
املادة ال�شابعة ع�شرة:

اأو  املخت�صة،  اجلهات  جميع  على 
وعلى  الأم���ال،  ت�صجيل  على  امل�رشفة 
م��دي��ن امل���دي���ن، وحم��ا���ص��ب امل��دي��ن، 
املدين  اأ�ص�ل  عن  الإف�صاح  وم�ظفيه 
بناء على اأمر قا�صي التنفيذ خالل مدة ل 
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تتجاوز ع�رشة اأيام من تاريخ اإبالغ تلك 
اجلهات.

املادة الثامنة ع�شرة:

الأم�ال  ت�صجيل  جهات  على  يجب 
اأو اجلهات امل�رشفة عليها اأو على اإدارتها 

-بح�صب الأح�ال- ما ياأتي:
للتعامل  خمت�صة  اإدارات  اإن�صاء   -1

مع اأوامر ق�صاء التنفيذ املختلفة.
مبلكية  ب��ي��ان��ات  ق���اع��د  اإع����داد   -2
الأم�ال �ص�اء كانت اأ�ص�ًل عقارية، اأو 
مالية، اأو جتارية، اأو فكرية، اأو اأي اأ�صل 

اآخر.
�رشية  على  باملحافظة  الل��ت��زام   -3
عليها  اطلع  التي  واملعل�مات،  البيانات 
يف�ص�ها  واأل  عملهم،  ب�صبب  امل�ظف�ن 

لأي �صبب كان.
عدم  ل�صمان  تقنية  اآلية  و�صع   -4

الدخ�ل على البيانات اإل باإذن.
5- مع مراعاة ما تق�صي به الأنظمة، 
اأ�صحاب  اإب��الغ  الإدارات  ه��ذه  على 
بيانات  من  عنه  الإف�صاح  مت  مبا  الأم�ال 

بعد مدة حتددها الالئحة.
املادة التا�شعة ع�شرة:

الأم���ال  عن  الإف�صاح  تبادل  يتم 
من  اأم��ر  على  بناء  الأخ��رى  ال��دول  مع 
املعاملة  اأ�صا�ض  وعلى  التنفيذ  قا�صي 
ما  الإف�صاح  هذا  من  وي�صتثنى  باملثل، 
وقرارات جمل�ض  الأنظمة،  عليه  ن�صت 
ال�طني  الأمن  ي�ؤثر على  وما  ال���زراء، 

للمملكة.

الف�شل الرابع: 

الأموال حمل التنفيذ

املادة الع�شرون:

لدي�نه،  �صامنة  املدين  اأم�ال  جميع 
ويرتتب على احلجز على اأم�ال املدين 
يف  ت�رشف  من  به  يق�م  ما  نفاذ  ع��دم 

اأم�اله املحج�زة.
املادة احلادية والع�شرون

ما  على  والتنفيذ  احلجز  يج�ز  ل 
ياأتي:

1- الأم�ال اململ�كة للدولة.
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ومن  املدين  ي�صكنها  التي  الدار   -2
التنفيذ  قا�صي  ويقدر  �رشعاً،  يع�لهم 
مقدار كفايته، ما مل يكن ال�صكن مره�ناً 

للدائن.
يع�لهم  ومن  املدين  نقل  و�صيلة   -3
مقدار  التنفيذ  قا�صي  وي��ق��در  ���رشع��اً، 
مره�نة  ال��صيلة  تكن  مل  م��ا  كفايته، 

للدائن.
4- الأج�ر والرواتب اإل فيما ياأتي:

اإج��م��ايل  م��ن  الن�صف  م��ق��دار  اأ- 
الأجر، اأو الراتب لدين النفقة.

اإج��م��ايل  ال��ث��ل��ث م��ن  ب- م��ق��دار 
الأجر، اأو الراتب للدي�ن الأخرى.

ن�صف  يخ�ص�ض  ال��ت��زاح��م،  وعند 
اإجمايل الأجر، اأو الراتب لدين النفقة، 
وثلث الن�صف الآخر للدي�ن الأخرى، 
ويف حال تعدد هذه الدي�ن ي�زع ثلث 
ال�جه  ح�صب  الدائنني  ب��ني  الن�صف 

ال�رشعي والنظامي.
5- ما يلزم املدين ملزاولة مهنته، اأو 

حرفته بنف�صه.

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

املادة الثانية والع�شرون:

اأم�اله  على  للمحج�ز  يج�ز   -1
اإج��راءات  عليها  كانت  حال  اأي  يف   -
يفي  النق�د  من  مبلغ  اإي���داع  احلجز- 
يخ�ص�ض  املحكمة  ح�صاب  يف  بالدين 
ل��ل���ف��اء ب��ال��دي��ن، وي��رتت��ب ع��ل��ى ه��ذا 
الأم����ال  ع��ن  احل��ج��ز  زوال  الإي����داع 

املحج�زة، وانتقاله اإلى املبلغ امل�دع.
اأم����ال  على  احل��ج��ز  ي��ج���ز  ل   -2
املطالب  الدين  قيمة  مبقدار  اإل  املدين 
قابل  غري  املحج�ز  املال  يكن  مل  ما  به، 

للتجزئة.
3- يخ�ص�ض قا�صي التنفيذ الأم�ال 

املنفذ عليها مبا يحقق �رشعة ال�فاء.

الباب الثاين:

احلجز التحفظي

املادة الثالثة والع�شرون:

يك�ن للجهة املخت�صة نظاماً بالنظر يف 
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النزاع، �صلطة احلكم باحلجز التحفظي، 
وفقاً لأحكام الق�صاء امل�صتعجل.

املادة الرابعة والع�شرون:

احلجز  اإي��ق��اع  يطلب  اأن  ل��ل��دائ��ن 
اإذا  مدينه  منق�لت  على  التحفظي 
يف  ثابت  اإقامة  حمل  للمدين  يكن  مل 
لأ�صباب  ال��دائ��ن  خ�صي  اأو  اململكة، 
مقب�لة اختفاء اأم�ال املدين، اأو تهريبها.

املادة اخلام�شة والع�شرون:

مل�ؤجر العقار اأن يطلب اإيقاع احلجز 
الثمار  اأو  املنق�لت،  على  التحفظي 
لالأج�ر  �صماناً  امل�ؤجرة  العني  يف  التي 

امل�صتحقة.
املادة ال�شاد�شة والع�شرون:

يطلب  اأن  املنق�ل  ملك  يدعي  ملن 
اإيقاع احلجز التحفظي عند من يح�زه 
ت�ؤيد  وا�صحة  دلئ��ل  هناك  ك��ان  متى 

ادعاءه.
املادة ال�شابعة والع�شرون:

 - الأداء  حال  م�صتقر  بدين  للدائن 
ول� مل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ- اأن 

ما  على  التحفظي  احلجز  اإيقاع  يطلب 
يك�ن ملدينه لدى الآخرين من الدي�ن، 
على  معلقة  اأو  م���ؤج��ل��ة،  ك��ان��ت  ول��� 
�رشط، وما يكون له من اأموال اأو اأعيان 
املحج�ز  وعلى  الغري،  يد  يف  منق�لة 
لديه خالل ع�رشة اأيام من تاريخ تبليغه 
باحلجز الإقرار مبا يف ذمته من الدي�ن، 
والأعيان، والأم�ال، وعليه الإيداع يف 
من  اأيام  ع�رشة  خالل  املحكمة  ح�صاب 
تاريخ تبليغه بحكم �صحة احلجز مبا اأقر 

به، اأو ما يفي منه باحلق.
املادة الثامنة والع�شرون:

ل ي�قع احلجز التحفظي يف الأح�ال 
املتقدمة اإل اقت�صاء حلق ظاهر ال�ج�د، 

وحال الأداء.
املادة التا�شعة والع�شرون:

ال��ت��ح��ف��ظ��ي يف  ي����ق���ع احل���ج���ز  ل 
امل���اد  يف  عليها  املن�ص��ض  الأح����ال 
اجلهة  اأو  املحكمة،  من  باأمر  اإل  ال�صابقة 
حمل  لها  التابع  النزاع  بنظر  املخت�صة 
اأم�اله، وللمحكمة  املحج�ز على  اإقامة 
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اأمرها  اإ���ص��دار  قبل  املخت�صة  اجلهة  اأو 
تكفها  مل  اإذا  ال��الزم  التحقيق  جتري  اأن 

امل�صتندات امل�ؤيدة لطلب احلجز.
املادة الثالثون:

اإذا كانت الدع�ى باحلق مرف�عة اأمام 
اخت�صت  املخت�صة؛  اجلهة  اأو  املحكمة، 
الأمر  باإ�صدار  اجلهة  اأو  املحكمة،  هذه 

باحلجز التحفظي.
املادة احلادية والثالثون:

اأم�اله  املحج�ز على  يبلغ  اأن  يجب 
باحلجز  ال�صادر  بالأمر  لديه  واملحج�ز 
خالل ع�رشة اأيام على الأكرث من تاريخ 
�صدوره، واإل عد احلجز ملغى. ويجب 
على احلاجز خالل الأيام الع�رشة امل�صار 
اجلهة  اأو  املحكمة  اأم��ام  يرفع  اأن  اإليها 
و�صحة  احلق  بثب�ت  الدع�ة  املخت�صة 

احلجز، واإل عد احلجز ملغياً.
املادة الثانية والثالثون:

يقدم  اأن  احلجز  طالب  على  يجب 
اإق��راراً  املخت�صة  اجلهة  اأو  املحكمة  اإلى 
اأو �صماناً  خطياً م�ثقاً من كفيل مقتدر، 

احلجز  طلب  من  حق�ق  جميع  ي�صمن 
على اأم�اله وما يلحقه من �رشر اإذا ظهر 

اأن طالب احلجز غري حمق يف طلبه.
املادة الثالثة والثالثون:

على   - التحفظي  احلجز  يف  يتبع 
املنق�لت وما للمدين لدى الغري منها- 
التنفيذي  باحلجز  املتعلقة  الإج���راءات 

عدا ما يتعلق بالبيع.

الباب الثالث:اإجراءات التنفيذ

الف�شل الأول: احلجز التنفيذي

املادة الرابعة والثالثون:

1- يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه 
وفقاً  التنفيذ،  قا�صي  اإلى  التنفيذ  طالب 

للنم�ذج الذي حتدده الالئحة.
من  التنفيذ  قا�صي  يتحقق  اأ-   -2
ال�صند  على  التنفيذية  ال�صيغة  وج���د 
التنفيذي ال�ارد يف الفقرات )1، 2، 3( 

من املادة )التا�صعة( من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر يف الفقرة )2-
ا�صتيفاء  من  التنفيذ  قا�صي  يتحقق  اأ( 
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يف  امل��ذك���رة   - التنفيذية  ال�صندات 
امل��ادة  من   )8  ،7  ،6  ،5  ،4( الفقرات 
)التا�صعة( - ال�رشوط النظامية، وي�صع 
خامت التنفيذ عليها، مت�صمنا عبارة )�صند 
التنفيذ  قا�صي  با�صم  مقروناً  للتنفيذ( 

وحمكمته، وت�قيعه.
اأمراً  ف�راً  التنفيذ  قا�صي  ي�صدر   -3
اإلى املدين مرافقة له ن�صخة من  بالتنفيذ 
ال�صند التنفيذي خمت�مة بخامت املحكمة 
وفق  املدين  ويبلغ  لالأ�صل،  مبطابقتها 
اأحكام التبليغ التي حتددها الالئحة، فاإن 
ي�ماً  ع�رشين  خالل  املدين  اإبالغ  تعذر 
من تاريخ �صدور اأمر التنفيذ؛ اأمر قا�صي 
التنفيذ بن�رش الإبالغ ف�راً يف ال�صحيفة 
مقر  منطقة  يف  انت�صاراً  الأو�صع  الي�مية 
نفقة  املدين  من  وت�صت�فى  املحكمة، 

الإعالن مع ا�صتيفاء احلق.
العدل،  وزارة  بني  التن�صيق  يتم   -4
عن  لالإف�صاح  العالقة؛  ذات  واجلهات 
عناوين الأ�صخا�ض الذين ل يعرف لهم 

حمل اإقامة.

املادة اخلام�شة والثالثون:

على  التنفيذي  احلجز  يجري   -1
اإلى مكان  بانتقال ماأم�ر التنفيذ  املنق�ل 
اإلى اجلهة  اأو اإ�صدار اأمر مكت�ب  املال، 
احل��ال،  بح�صب  بت�صجيله  املخت�صة 
على  بناء  احلجز  ملح�رش  املاأم�ر  وحترير 
املال  �صجل  على  وي�ؤ�رش  القا�صي،  اأمر 

مب�صم�ن املح�رش.
ي�م  يف  احلجز  يكتمل  مل  اإن   -2
ول�  متتالية،  اأيام  اإمتامه يف  واحد، جاز 

كانت عطلة ر�صمية.
مكان  م��ن  امل���ال  نقل  ي��ج���ز  ل   -3

حجزه اإل باأمر قا�صي التنفيذ.
املادة ال�شاد�شة والثالثون:

املاأم�ر  التنفيذ مع  1- يندب قا�صي 
مق�ماً معتمداً )اأو اأكرث( خمت�صاً بتق�مي 
ويثبت  قيمته،  لتقدير  عليه؛  املنفذ  املال 
ت�قيعه،  تق�ميه يف حم�رش احلجز حتت 
الي�صرية  الأم���ال  يف  التنفيذ  ولقا�صي 
املاأم�ر  تكليف  الالئحة  حتددها  التي 
بتق�ميها، ما مل يتفق الدائن واملدين على 
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قيمتها.
املنق�ل  امل��ال  تق�مي  اقت�صى  اإذا   -2
واملاأم�ر  املق�م،  دخله  العقار،  دخ�ل 
بح�ص�ر ال�رشطة، ولقا�صي التنفيذ الأمر 
اأو  املدين،  امتنع  اإذا  الق�ة  با�صتخدام 

غاب.
املادة ال�شابعة والثالثون:

ي�دع املاأم�ر النق�د، واملج�هرات، 
والأ�صياء  والتحف،  الثمينة،  واملعادن 
اأويف  املحكمة،  ح�صاب  يف  النفي�صة 

خزينتها بح�صب احلال.
املادة الثامنة والثالثون:

حتريز  احل��ال  اقت�صى  اإذا  للماأم�ر 
الأقفال  و�صع  وعليه  املحج�ز،  املال 
يف  ذل��ك  واإث��ب��ات  املحكمة،  وخ���امت 

املح�رش.
املادة التا�شعة والثالثون:

ب��دوِّ  قبل  وال����زروع  ال��ث��م��ار  حتجز 
ل�حة  التنفيذ  ماأم�ر  وي�صع  �صالحها، 
يل�صق  الزراعية  الأر���ض  مدخل  على 
بدوِّ  عند  وتباع  احلجز،  حم�رش  عليها 

�صالحها.
املادة الأربعون:

حتدده  ملا  وفقاً  احلجز  حم�رش  يحرر 
الالئحة، ويت�صمن البيانات الآتية:

1- حتديد ه�ية احلاجز، واملحج�ز 
عليه، واملحج�ز لديه.

اأمر  ورق��م  التنفيذ،  �صند  حتديد   -2
التنفيذ، وتاريخه، وم�صدره.

وو�صفه،  املحج�ز،  املال  تعيني   -3
وم��ق��داره، ووزن���ه، ون���ع��ه، وع��دده، 
و�صفاته التي تختلف بها قيمته، وم�صتند 
بح�صب  ت�صجيله  وب��ي��ان��ات  مت��ل��ك��ه، 

الأح�ال.
4- ن�ع �صك ملكية العقار، ورقمه، 
العقار،  وم�قع  وم�صدره،  وتاريخه، 

وحدوده، واأط�اله، وم�صاحته.
5- قيمة املال املحج�ز، وفقاً لتقدير 

املق�م.
6- مكان احلجز.

اإليه  عهد  ال��ذي  احل��ار���ض  ا�صم   -7
بحفظه.
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8- ا�صم وكيل البيع، وم�عد البيع، 
وتاريخه، ومكانه.

ويت�صمن حم�رش احلجز ت�قيع ماأم�ر 
ح��ا���رشاً-  ك��ان  -اإن  وامل��دي��ن  التنفيذ 
واحلار�ض، وكل ما ن�صب له ت�رشف يف 

املح�رش وفق ما حتدده الالئحة.
املادة احلادية والأربعون:

م�قع  احلجز يف  اإعالن حم�رش  يتم 
اأيام  خم�صة  خالل  التنفيذ  بيانات  ن�رش 
الإع��الن  هذا  ويعد  احلجز،  تاريخ  من 
اإب���الغ���اً جل��م��ي��ع م��ن ل��ه ع��الق��ة ب��امل��ال 
املحج�ز، ومع ذلك يجب على ماأم�ر 
من  وكل  عليه  املحج�ز  يبلغ  اأن  التنفيذ 
ظهر لقا�صي التنفيذ اأن له حقاً عينياً على 
عناوين  له�ؤلء  كان  متى  املحج�ز  املال 

معروفة لدى قا�صي التنفيذ.
املادة الثانية والأربعون:

عليه  املحج�ز  التنفيذ  قا�صي  يكلف 
ب�رشط  يده  حتت  املحجز  املال  بحرا�صة 
بالمتناع  مليء  كفيل  اأو  �صمان،  تقدمي 
قد  مب��ا  املحج�ز  للمال  التعر�ض  ع��ن 

عليه  املحج�ز  رف�ض  فاإن  الدائن.  ي�رش 
اأو  ال�صمان،  تقدمي  تعذر  اأو  احلرا�صة، 
حار�ض  بتعيني  القا�صي  اأم��ر  الكفيل؛ 

مرخ�ض له.
املادة الثالثة والأربعون:

يف جميع الأح�ال ي�صلم املال املحج�ز 
للحار�ض بت�قيعه على ذلك مب�جب حم�رش 
احلجز، ول يج�ز للحار�ض النتفاع باملال 
للتلف.  تعري�صه  اأو  اإعارته،  اأو  املحج�ز، 
باإدارة  للحار�ض  ياأذن  اأن  التنفيذ  ولقا�صي 
املحج�ز اإذا اقت�صت امل�صلحة ذلك، وعليه 
حفظ غلته حمج�زة مع الأ�صل. واإذا كان 
احلار�ض مالكاً للمال املحج�ز، جاز لقا�صي  

التنفيذ اأن ياأذن له بالنتفاع به.
املادة الرابعة والأربعون:

املحج�ز  للمال  املالك  غري  للحار�ض 
اأجرة املثل على حرا�صته واإدارته، وي�صدر 
التنفيذ،  قا�صي  م��ن  ق���رار  بتقديرها 

وحت�صب �صمن م�صاريف التنفيذ.
املادة اخلام�شة والأربعون:

العقار  على  التنفيذي  احلجز  يجري 
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اإب��الغ  ويجب  حجز،  حم�رش  مب�جب 
متلك  وثيقة  منها  �صدرت  التي  اجلهة 
العقار بن�صخة من املح�رش للتاأ�صري على 

�صجل ال�ثيقة.
املادة ال�شاد�شة والأربعون:

اإذا مل ينفذ املدين، اأو مل يف�صح عن 
اأم�ال تكفي لل�فاء بالدين خالل خم�صة 
اأيام من تاريخ اإبالغه باأمر التنفيذ، اأو من 
تعذر  اإذا  ال�صحف  باإحدى  ن�رشه  تاريخ 
التنفيذ  قا�صي  واأمر  مماطاًل،  عد  اإبالغه؛ 

حاًل مبا ياأتي:
1- منع املدين من ال�صفر.

الت�كيل  �صك�ك  اإ�صدار  اإيقاف   -2
يف  مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة،  ب�صفة  منه 

الأم�ال وما ي�ؤول اإليها.
3- الإف�صاح عن اأم�ال املدين القائمة 
يفي  ما  مبقدار  م�صتقباًل  اإليه  ي��رد  وعما 
والتنفيذ  وحجزها،  التنفيذي،  بال�صند 

عليها، وفقاً لأحكام هذا النظام.
4- الإف�صاح عن رخ�ض و�صجالت 

اأن�صطة املدين التجارية، واملهنية.

بت�صجيل  ل��ه  مرخ�ض  اإ���ص��ع��ار   -5
املعل�مات الئتمانية ب�اقعة عدم التنفيذ.
اإ�صافة   - يتخذ  اأن  التنفيذ  ولقا�صي 
من  اأي��اً   - احل��ال  بح�صب  �صبق  ما  اإل��ى 

الإجراءات الآتية:
اأ- منع اجلهات احلك�مية من التعامل 
املالية  م�صتحقاته  وحجز  امل��دي��ن،  مع 
التنفيذ  قا�صي  اإ�صعار  عليها  واأن  لديها، 

بذلك.
ب- منع املن�صاآت املالية من التعامل 

معه باأية �صفة.
ج- الأمر بالإف�صاح عن اأم�ال زوج 
القرائن  ت�صري  وم��ن  واأولده،  املدين، 
اإليه، اأو حماباته، واإذا  اإلى نقل الأم�ال 
قرائن  اأو  اأدل��ة  هناك  باأن  ال�صتباه  تبني 
اإلى  اإخفاء الأم�ال، يحال الطلب  على 

قا�صي امل��ص�ع للنظر فيه.
د- حب�ض املدين، وفقاً لأحكام هذا 

النظام.
املادة ال�شابعة والأربعون:

املدين،  ا�صتج�اب  التنفيذ  لقا�صي 
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معه  املتعاملني  اأو  وم�ظفيه،  وحما�صبه، 
املدين؛  له ومدين  امل�صتبه يف حماباتهم 
لتتبع  خبري  ن��دب  ول��ه  اأم���ال��ه،  لتتبع 

اأم�اله.
املادة الثامنة والأربعون:

ينفذ  مبا  التنفيذي  ال�صند  اأ�صل  يذيل 
بيانات ال�صند يف �صجل  فعلياً، وت�صجل 

�صندات التنفيذ لدى املحكمة.

الف�شل الثاين: بيع املال املحجوز

املادة التا�شعة والأربعون:

تاأهل  من  اإل  امل��زاد  �صالة  يدخل  ل 
يف  امل�صارك�ن  ويتاأهل  فيه،  للم�صاركة 
وزارة  ت�صعها  ترتيبات  مب�جب  امل��زاد 
العدل بالتفاق مع م�ؤ�ص�صة النقد العربي 
ال�صع�دي، تنظم اإثبات مالءة امل�صاركني 
يف املزاد وطريقة خ�صم املبالغ وال�صداد 
ف�ر ر�ص� املزاد، وفق ما حتدده الالئحة.

املادة اخلم�شون:

1- يعلن عن املزاد قبل الي�م املحدد 
ي�ماً  ثالثني  تزيد على  ل  مبدة  لإجرائه 

ول تقل عن خم�صة ع�رش ي�ماً يف م�قع 
باب  على  وبالإل�صاق  التنفيذ،  بيانات 
املحج�زة،  الأم���ال  فيه  ال��ذي  املكان 
ومكانه  و�صاعته  البيع  ي���م  فيه  مبينا 
وو�صفها  املحج�زة  الأم����ال  ون���ع 
اأن  التنفيذ  لقا�صي  ويج�ز  بالإجمال، 
اأو  ياأمر بن�رش هذا الإعالن يف �صحيفة 
من  خ�صماً  الي�مية  ال�صحف  من  اأكرث 

ح�صيلة البيع.
م��اأم���ر  بح�ص�ر  امل����زاد  ي��ب��داأ   -2
التي  بالقيمة  ال�كيل  وينادي  التنفيذ، 
ول  املحج�ز،  للمال  امل��زاد  فيها  يفتتح 
يج�ز البيع باأقل من القيمة املقدرة، فاإن 
التنفيذ  ماأم�ر  ح��دد  م�صرت،  يتقدم  مل 
تزيد  ل  مدة  خالل  للمزاد  اآخر  م�عداً 
على ي�مني، وتباع الأم�ال املحج�زة مبا 
يقف عليه املزاد، اإل اإذا كان املال عقاراً، 
اأو ما  اأو املج�هرات  اأو كان من املعادن 
باإعادة  التنفيذ  قا�صي  فياأمر  حكمها؛  يف 
الأخري،  بالتق�مي  املزاد  ويفتتح  التق�مي، 

وتباع مبا يقف عليه املزاد.
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امل��زاد  عليه  ر�صا  م��ن  على  ويجب 
�صداد الثمن ف�راً وفق ما حتدده الالئحة.
اإذا مل ي�صدد من ر�صا عليه املزاد   -3
الثمن يف امل�عد املحدد، يعاد البيع على 
ورد  ملا  وفقاً  جديدة،  مبزايدة  م�ص�ؤوليته 
املادة،  يف الفقرتني )1( و)2( من هذه 
الثمن  م��ن  نق�ض  مب��ا  املتخلف  وي��ل��زم 
زاد  ما  اإليه  وُيردُّ  املزايدة،  ومب�رشوفات 

على ذلك.
املادة احلادية واخلم�شون:

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

�صبهة الت�اط�ؤ.
املادة الثانية واخلم�شون:

ي�قف ماأم�ر التنفيذ البيع على باقي 
اأم�ال  من  بيع  مما  نتج  اإذا  املدين  اأم�ال 
مبلغ كاف ل�فاء الدين املحج�ز ب�صببه، 
اأح�رش  اأو  التنفيذ،  نفقات  اإليه  م�صافاً 

املحج�ز عليه املبلغ ال�اجب دفعه

املادة الثالثة واخلم�شون:

حم�رشاً  التنفيذ  م��اأم���ر  يحرر   -1
يثبت فيه ما مت من اإجراءات، وا�صم من 

ر�صا عليه املزاد، ومقدار الثمن.
ق���راراً  التنفيذ  قا�صي  ي�صدر   -2
بعد  عليه  ر�صا  من  على  امل��زاد  برت�صية 
التنفيذ،  حمكمة  حل�صاب  املبلغ  حت�صيل 
احلجز  حم�����رشي  ملخ�ض  مت�صمناً 
والبيع، ويت�صمن القرار ت�صليم امل�صرتي 
�صنداً  البيع  ق��رار  ويك�ن  املبيع،  امل��ال 

تنفيذياً.
املادة الرابعة واخلم�شون:

يك�ن قرار ر�ص� املزاد مطهراً للعقار 
عليه  ر�صا  من  جت��اه  ا�صتحقاق  اأي  من 

املزاد.
املادة اخلام�شة واخلم�شون:

اخلا�صعة  املالية  الأوراق  بيع  يجري 
�صخ�ض  املالية من خالل  ال�ص�ق  لنظام 
املالية  ال�����ص���ق  هيئة  م��ن  ل��ه  مرخ�ض 
ويتم  املالية.  الأوراق  يف  بال��صاطة 
التفاق بني وزارة العدل وهيئة ال�ص�ق 
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املالية على و�صع ال�ص�ابط الالزمة لبيع 
ال�صعر،  عدالة  يحقق  مبا  الأوراق  هذه 

و�صمانات التنفيذ.
املادة ال�شاد�شة واخلم�شون:

با�صم  م�رشفية  ح�صابات  تفتح   -1
املحكمة ت�دع فيها وت�رشف منها اأم�ال 
التنفيذ. وحتدد الالئحة اأحكام الإيداع، 

وال�رشف، واإدارة هذه احل�صابات.
2- ت�دع املعادن الثمينة واملج�هرات 
البنك  خزانة  يف   - حكمها  يف  وما   -

الذي لديه ح�صابات حمكمة التنفيذ.
واإجراءات  اأحكام،  الالئحة  وتنظم 
اأع��م��ال  يف  ال��ب��ن���ك  م�صاركة  ت�صهيل 
التنفيذ بعد التفاق بني ال�زير وحمافظ 
على  ال�صع�دي  العربي  النقد  م�ؤ�ص�صة 

ذلك.

الف�شل الثالث: توزيع ح�شيلة 

التنفيذ

املادة ال�شابعة واخلم�شون:

ت�زع ح�صيلة التنفيذ باأمر من قا�صي 

ومن  احلاجزين،  الدائنني  على  التنفيذ 
يعد طرفاً يف الإجراءات.

املادة الثامنة واخلم�شون:

تكفي  ل  التنفيذ  ح�صيلة  كانت  اإذا 
ال�صاأن  ذوي  ح��ق���ق  بجميع  ل��ل���ف��اء 
يعد طرفاً يف  احلاجزين ومن  )الدائنني 
الإجراءات(، واتفق ه�ؤلء على ت�ص�ية 
قا�صي  يثبت  لت�زيعهاة  بينهم  فيما  ودية 
التنفيذ اتفاقهم يف حم�رش وي�قعه ماأم�ر 
التنفيذ، واملنفذ لهم، والقا�صي، وتك�ن 
يف  التنفيذي  ال�صند  ق�ة  املح�رش  لهذا 

م�اجهتهم.
املادة التا�شعة واخلم�شون:

ومل  كافية،  احل�صيلة  تكن  مل  اإذا 
ودي��ة  ت�ص�ية  على  ال�����ص��اأن  ذوو  يتفق 
التنفيذ  قا�صي  يثبت  احل�صيلة،  لت�زيع 
القا�صي،  ي�قعه  حم�رش  يف  العرتا�ض 
وماأم�ر التنفيذ، والأطراف ذوو ال�صاأن، 
يت�صمن  حكماً  التنفيذ  قا�صي  وي�صدر 
وفقاً  ال��دائ��ن��ني،  ب��ني  احل�صيلة  ت���زي��ع 

لالأ�ص�ل ال�رشعية والنظامية.
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الف�شل الرابع: 

حجز ما للمدين لدى الغري

املادة ال�شتون:

1- حتجز الأم�ال امل�صتحقة للمدين 
حتددها  -التي  املالية  املن�صاأة  يد  حتت 
ال�صلطة الإ�رشافية،  الالئحة- من خالل 

وفق ال�ص�ابط الآتية:
اجلارية  احل�صابات  حجز  يك�ن  اأ- 
مبنع �صاحب  املالية  املن�صاأة  بقيام  الدائنة 
ر�صيده  م��ن  ال�صحب  م��ن  احل�����ص��اب 
اإيداعات  من  اإليه  ي�صاف  وم��ا  الدائن 
م�افقة  بعد   - املالية  وللمن�صاأة  لحقة. 
اللتزامات  خ�صم   - التنفيذ  قا�صي 
املدينة النا�صئة على احل�صاب قبل احلجز 

على ر�صيده.
احل�����ص��اب��ات  ح��ج��ز  ي���ك����ن  ب- 
مبنع  املالية  املن�صاأة  بقيام  ال�صتثمارية 
من  ال�صحب  م��ن  احل�����ص��اب  �صاحب 
اإليه  ي�صاف  الدائن وما  النقدي  الر�صيد 
من اإيداعات. واإذا كان الر�صيد النقدي 

لل�فاء مبا يرتتب على  الدائن خم�ص�صاً 
عند  ال�صتثمارية  العمليات  اأو  املراكز 
قبل  اأن�صئت  والتي  ا�صتحقاقها،  تاريخ 
املالية باحلجز، فال تخ�صع  اإبالغ املن�صاأة 
اإقفال جميع  بعد  اإل  لإج��راءات احلجز 

املراكز.
ج- يك�ن احلجز على ال�دائع لأََجل 
مع  �صحبها،  م��ن  امل��دي��ن  متكني  بعدم 
ا�صتمرار تنميتها على ال�جه ال�رشعي اإذا 
رغب املدين يف ذلك، مع اإ�صعار قا�صي 
ا�صتحقاقها،  وتاريخ  بطبيعتها،  التنفيذ 

وما يرتتب على ك�رشها.
د- يك�ن حجز م�ج�دات خزائن 
اإلى  التنفيذ  ماأم�ر  بانتقال  الأم��ان��ات 
وجترد  اخلزائن،  وتفتح  املالية،  املن�صاأة 
ماأم�ر  املح�رش  وي���ق��ع  حمت�ياتها، 
التنفيذ وم�ظف املن�صاأة املالية، واملدين 
- اإذا اأمكن اإح�صاره - وي�صلم مفتاح 
اإل��ى  باملدين  اخل��ا���ض  الآخ���ر  اخل��زائ��ن 

حمكمة التنفيذ.
ه�- حتجز تع�ي�صات التاأمني بالتاأ�صري 
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على �صجل حق�ق املدين يف ال�صجالت 
اأي  وي�صلم  التنفيذي،  ال�صند  مبحت�ى 
تع�ي�ض م�صتحق، اأو �صي�صتحق للمدين 

اإلى ح�صاب حمكمة التنفيذ.
على  الإ�رشافية  ال�صلطات  ت�صع  و- 
املن�صاآت املالية الآلية الالزمة التي ت�صمن 

�رشعة تنفيذ اأمر قا�صي التنفيذ.
2- يبلغ قا�صي التنفيذ بنتيجة احلجز 
اأمر  ت�صلم  من  عمل  اأي��ام  ثالثة  خ��الل 

احلجز.
ال�صلطة  التنفيذ  قا�صي  ي��اأم��ر   -3
حت�ل  ب��اأن  املالية  املن�صاأة  على  امل�رشفة 
النقدية  الأر�صدة  املحكمة  ح�صاب  اإلى 
يف  ال���اردة  للمدين  امل�صتحقة  الدائنة 
الفقرات )اأ( و)ب( و)ج( و)د( و)ه�( 
ما  املادة مبقدار  الفقرة )1( من هذه  من 

يفي بالدين.
املادة احلادية وال�شتون:

امل��ل��ك��ي��ة يف  حُت��ج��ز ح�����ص�����ض   -1
ال�����رشك��ات، والأ���ص��ه��م غ��ري امل��درج��ة 
وال�صناعة-  التجارة  وزارة  طريق  -عن 

والتاأ�صري  امللكية،  �صجل  على  بالتاأ�صري 
�صجل  على  التنفيذي  ال�صند  مبحت�ى 

ال�رشكة.
2- حتجز الأوراق املالية -عن طريق 
هيئة ال�ص�ق املالية- وتبلغ قا�صي التنفيذ 
بنتيجة احلجز خالل ثالثة اأيام عمل من 
ت�صلم اأمر احلجز، وفق ال�ص�ابط الآتية:

املالية  الأوراق  حجز  يك�ن  اأن  اأ- 
مبنع املدين من الت�رشف فيها.

القائمة  امل��راك��ز  حجز  يك�ن  ب- 
لالأوراق املالية مبنع املدين من الت�رشف 

يف املبالغ امل�صتحقة له بعد اإغالقها.
املادة الثانية وال�شتون:

وف��ق  ال��ت��ج��اري��ة  الأوراق  حت��ج��ز 
ال�ص�ابط الآتية:

املدين  يد  حتت  ال�صيك  كان  اإذا   -1
حم�رش  امل��اأم���ر  فيحرر  منه،  امل�صتفيد 
املت�فر منها،  اأو  القيمة  احلجز، وحت�صل 

وت�دع يف ح�صاب املحكمة.
2- يك�ن حجز قيمة ال�صيك املظهر 
طريق  عن  التنفيذ  باأمر  املدين  علم  بعد 
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قيام البنك امل�صح�ب عليه - عند تقدم 
املظهر له لتح�صيل قيمة ال�صيك - بحجز 

القيمة. واإيداعها يف ح�صاب املحكمة.
ال�فاء  مقابل  يت�افر  مل  اإذا   -3
بال�صيك حمل احلجز، فيف��ض قا�صي 
حمل  احل��ل���ل  يف  ال��دائ��ن  التنفيذ 
املظهر  اأو  ال�صاحب،  ملطالبة  املدين؛ 
يف  القيمة  وت����دع  ال�صيك،  بقيمة 
معار�صة  حال  ويف  املحكمة.  ح�صاب 
فعليه  ال�فاء  يف  املظهر  اأو  ال�صاحب، 
املخت�صة  الق�صائية  للجهة  التقدم 
بدع�ى املعار�صة خالل ع�رشة اأيام من 
مطالبته بال�فاء، واإ�صعار قا�صي التنفيذ 
تنتهي  وم��ا  الدع�ى  نظر  ب��اإج��راءات 
دون  املذك�رة  املدة  انتهت  واإذا  اإليه. 
عليه  وجب  املعار�صة  بدع�ى  التقدم 

ال�فاء بقيمة ال�صيك للمحكمة.
لأم���ر  ال�����ص��ن��د  ح��ج��ز  ي��ك���ن   -4
يف  التي  الدفع  امل�صتحقة  والكمبيالة 
ملح�رش  امل��اأم���ر  بتحرير  املدين  حيازة 
ت�صمنتها  التي  القيمة  وت���دع  احلجز، 

املحكمة،  ح�صاب  يف  التجارية  ال�رقة 
اإلى  اأُجل التح�صيل  واإذا كانت م�ؤجلة، 

حني حل�ل اأجلها.
اأو اعرت�ض ال�صاحب  اإذا عار�ض   -5
الكمبيالة  اأو  لأمر،  ال�صند  يف  املظهر  اأو 
القيمة،  يف  امل�صتفيد  املدين  حق  على 
فعليه اإقامة دع�ى املعار�صة وفق ما ذكر 

يف الفقرة )3( من هذه املادة.
املادة الثالثة وال�شتون:

ت�صتحق  التي  الأم���ال  حجز  يك�ن 
للمدين م�صتقباًل حتت يد امللتزم بدفع 
التنفيذ،  ماأم�ر  ويق�م  الأم���ال،  تلك 
واجلهة امللتزمة، وم�صتحق تلك الأم�ال 
وتاريخ  الأم���ال  بتلك  حم�رش  بتحرير 
يف  الأم���ال  تلك  وت���دع  ا�صتحقاقها، 
ح�صاب املحكمة �ص�اء كانت نق�داً، اأم 
ال�ص�ابط  بح�صب  عقاراً،  اأم  منق�ًل، 

ال�اردة يف هذا النظام لكل ن�ع منها.
املادة الرابعة وال�شتون:

عن   - الفكرية  امللكية  حجز  يك�ن 
امللكية  بت�صجيل  املخت�صة  اجلهة  طريق 



نظام التنفيذ

255 العدد 56 - �شوال  1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

الفكرية- بالتاأ�صري على �صجلها مب�صم�ن 
التنفيذ  قا�صي  ويبلغ  التنفيذي،  ال�صند 
بنتيجة احلجز خالل ثالثة اأيام عمل من 

ت�صلم اأمر احلجز.
املادة اخلام�شة وال�شتون:

حتت  احلجز  ي�قع  اأن  للدائن  يج�ز 
ملدينه،  به  مديناً  يك�ن  ما  نف�صه على  يد 
ويك�ن احلجز باإعالن اإلى املدين ي�صتمل 
ال�اجب ذكرها يف ورقة  البيانات  على 
اإبالغ احلجز. ويف الأح�ال التي يك�ن 
التنفيذ،  قا�صي  من  باأمر  احلجز  فيها 
يجب على طالب احلجز -خالل الأيام 
باحلجز-  املدين  لإعالن  التالية  الع�رشة 
املخت�صة  الق�صائية  اجلهة  اأمام  يرفع  اأن 
احلجز،  و�صحة  احلق  بثب�ت  الدع�ى 

واإل عد احلجز كاأن مل يكن.
املادة ال�شاد�شة وال�شتون:

من  اأك��رث  لديه  للمحج�ز  ك��ان  اإذا 
من  فرع  لأي  احلجز  اإب��الغ  فيعد  فرع، 
م�اجهة  يف  لآثاره  منتجاً  الفروع  تلك 

املحج�ز لديه.

املادة ال�شابعة وال�شتون:

املال  يف  لديه  املحج�ز  ت�رشف  اإذا 
التنفيذ،  قا�صي  اأم��ر  بخالف  املحج�ز 
على  بناًء  التنفيذ  قا�صي  على  وج��ب 
طلب احلاجز التنفيذ على مال املحج�ز 

لديه مبقدار املال.

الباب الرابع:

الف�شل الأول: التنفيذ املبا�شر

املادة الثامنة وال�شتون:

اإذا كان حمل التنفيذ فعاًل اأو امتناعاً 
بتنفيذ  �صده  املنفذ  يقم  ومل  فعل  عن 
تكليفه  من  اأي��ام  خم�صة  خالل  التزامه 
فعلى  النظام،  هذا  لأحكام  وفقاً  بذلك 
الق�ة  با�صتعمال  الأم��ر  التنفيذ  قا�صي 
يلزم من  مبا  للقيام  )ال�رشطة(  املخت�صة 
يتطلب  مل  ما  وذلك  للتنفيذ  اإج��راءات 

التنفيذ اأن يق�م به املدين بنف�صه.
املادة التا�شعة وال�شتون:

الق�ة  با�صتخدام  التنفيذ  تعذر  اإذا 
املخت�صة، اأو اقت�صى التنفيذ قيام املدين 
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فلقا�صي  ب��ذل��ك،  يقم  ومل  بنف�صه  ب��ه 
ل  مالية  بغرامة  ي�صدر حكماً  اأن  التنفيذ 
تزيد على ع�رشة اآلف ريال ي�مياً ت�دع 
يف ح�صاب املحكمة عن كل ي�م يتاأخر 
ولقا�صي  التنفيذ،  عن  �صده  املنفذ  فيه 
جزء  اأو  الغرامة  اإلغاء  يف  احلق  التنفيذ 

منها اإذا بادر املنفذ �صده بالتنفيذ.
املادة ال�شبعون:

املخت�صة  الق�ة  ا�صتخدام  تعذر  اإذا 
غرامة  فر�صت  اإذا  اأو  التنفيذ،  لإج��راء 
خالل  ينفذ  ومل  �صده  املنفذ  على  مالية 
جاز  التنفيذ،  قا�صي  يحددها  التي  املدة 
�صده  املنفذ  بحب�ض  اأم��راً  ي�صدر  اأن  له 

لإجباره على التنفيذ.
املادة احلادية وال�شبعون:

على  املبا�رش  التنفيذ  اأحكام  ت�رشي 
املعن�ي  لل�صخ�ض  النظامي  املمثل 
التنفيذ  اإعاقة  يف  املت�صبب  اأو  اخلا�ض، 
من من�ص�بي ال�صخ�ض املعن�ي اخلا�ض.

املادة الثانية وال�شبعون:

بخروج  العقار  اإخ��الء  تنفيذ  يك�ن 

املاأم�ر اإلى م�قع العقار يف الي�م التايل 
مل�صي خم�صة اأيام من تاريخ الإبالغ باأمر 
العقار  بت�صليم  املاأم�ر  التنفيذ،ويق�م 
اجلربية  الق�ة  ا�صتخدام  وله  له،  للمنفذ 
لدخ�ل العقار اإذا ا�صتدعى الأمر ذلك.

العقار،  بيده  م��ن  يح�رش  مل  واإذا 
التابعة  املنق�لت  ت�صلم  عن  امتنع  اأو 
اخلازن  اإلى  املنق�لت  هذه  فت�صلم  له، 
الق�صائي، وياأمر قا�صي التنفيذ ببيعها يف 
املزاد بعد �صهرين ما مل يت�صلمها احلائز، 

وت��صع القيمة يف ح�صاب املحكمة.
واإذا كان املنفذ له دائناً للحائز، فتطبق 
اأحكام هذا النظام على منق�لت احلائز 

املدين.

م�شائل  يف  التنفيذ  الــثــاين:  الف�شل 

الأحوال ال�شخ�شية

املادة الثالثة وال�شبعون:

ال�صادرة  والأحكام  القرارات  تنفذ 
بالطرق  ال�صخ�صية  الأح�ال  م�صائل  يف 
اقت�صى  اإذا  النظام،  ه��ذا  يف  امل��ق��ررة 
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واإذا  وبيعها.  الأم�ال  على  احلجز  ذلك 
ت�صمن التنفيذ دفع اأم�ال ب�صكل دوري، 
ترتيبات  خ��الل  م��ن  التنفيذ  فيجري 

حتددها الالئحة.
املادة الرابعة وال�شبعون:

بح�صانة  ال�����ص��ادرة  الأح��ك��ام  تنفذ 
ال�����ص��غ��ري، وح��ف��ظ��ه، وال��ت��ف��ري��ق بني 
يتعلق  مم��ا  ذل����ك.  ون��ح���  ال���زوج���ني، 
بالأح�ال ال�صخ�صية جرباً ول� اأدى ذلك 
اإلى ال�صتعانة بالق�ة املخت�صة )ال�رشطة( 
احلكم  تنفيذ  ويعاد  امل��ن��ازل،  ،ودخ���ل 

كلما اقت�صى الأمر ذلك.
املادة اخلام�شة وال�شبعون:

الزوجة  ال�صادر على  احلكم  ينفذ  ل 
بالع�دة اإلى بيت الزوجية جرباً.

املادة ال�شاد�شة وال�شبعون:

تنفيذ  طريقة  التنفيذ  قا�صي  يحدد 
مل  م��ا  ال�صغري  ب��زي��ارة  ال�صادر  احلكم 
التنفيذ  ويجري  عليها،  احلكم  ين�ض 
بت�صليم ال�صغري يف مكان مهياأ ومنا�صب 
وزارة  وحت��دد  التنفيذ  من  الن�ع  لهذا 

على  الالئحة،  يف  الأماكن  تلك  العدل 
األ يكون يف مراكز ال�رشط ونحوها.

الباب اخلام�س

الف�شل الأول: الإع�شار

املادة ال�شابعة وال�شبعون:

وادع��ى  بالدين  امل��دي��ن  ي��ف  مل  اإذا 
يف  التنفيذ  قا�صي  ينظر  الإع�����ص��ار. 
اإجراءات  ا�صتكمال  بعد  اإع�صاره  اإثبات 
وال�صتج�اب  الأم���ال  عن  الإف�صاح 
والتتبع، وفقاً لأحكام هذا النظام، وبعد 
الإع�صار،  طلب  اأ�صباب  يت�صمن  اإعالن 
يف  اأك��رث  اأو  ي�مية  �صحيفة  يف  وين�رش 

منطقة املدين.
املادة الثامنة وال�شبعون:

وظهر  الإع�صار  املدين  ادعى  اإذا   -1
اإخفائه  على  ق��رائ��ن  التنفيذ  لقا�صي 
لأم�اله، فعلى قا�صي التنفيذ – مب�جب 
حكم ي�صدره – ا�صتظهار حاله باحلب�ض 
مدة ل تتجاوز خم�ض �صن�ات مع مراعاة 
كثري املال وقليله، ويخ�صع احلكم لتدقيق 
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حمكمة ال�صتئناف.
2- ي�صتدعي قا�صي التنفيذ املدين – 
خالل فرتة حب�صه ال�اردة يف الفقرة )1( 
ا�صتظهاراً  وي�صتج�به   – املادة  هذه  من 
حلاله ب�صفة دورية ل تتجاوز ثالثة اأ�صهر 

وفق ما حتدده الالئحة.
الدين  م��ال  كثري  الالئحة  حت��دد   -3
واأح�ال  الدي�ن  اأن�اع  بح�صب  وقليله 
مع  بالتن�صيق  ذل��ك  وي��ك���ن  املدينني، 

وزارة الداخلية ووزارة املالية.
املادة التا�شعة وال�شبعون:

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

ال�صتظهار واأثبت اإع�صاره.
املادة الثمانون:

وظهر  الإع�صار،  املدين  ادع��ى  اإذا 
الإع�صار  دع���ى  اأن  التنفيذ  لقا�صي 
احتيالية، اأو كان عجز املدين عن ال�فاء 
نتيجة تعد اأو تفريط منه؛ اأثبت القا�صي 

اإج���راءات  وا�صتكمل  ال���اق��ع��ة،  تلك 
واإحالة  املتهم  باإيقاف  واأم��ر  التنفيذ، 
تتجاوز  ل  م��دة  خ��الل  الت��ه��ام  ملف 
والدعاء  التحقيق  هيئة  اإلى  اأيام  �صبعة 
لذوي  ويج�ز  ال��دع���ى.  لرفع  العام 
بطلب  الهيئة  اإلى  بالغ  تقدمي  امل�صلحة 
امل��ص�ع  قا�صي  الدع�ى، وينظر  رفع 
تطبق  الإدان��ة  حالة  ويف  الدع�ى،  يف 
هذا  يف  عليها  املن�ص��ض  العق�بة 

النظام.
املادة احلادية والثمانون:

اأم��ره  التنفيذ  قا�صي  ي�صدر   -1
للجهات امل�ص�ؤولة عن الأ�ص�ل ال�اردة 
الأم���ال  على  باحلجز  النظام  هذا  يف 

التي ترد م�صتقباًل للمدين املع�رش.
2- ي�صعر القا�صي اأحد املرخ�ض لهم 
ب�اقعة  الئتمانية  املعل�مات  بت�صجيل 

الإع�صار.
التنفيذي  بال�صند  التقدم  للدائن   -3
اإذا  التنفيذ  قا�صي  اإل��ى  م�صتقباًل  نف�صه 

ظهر للمدين املع�رش اأي مال.
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املادة الثانية والثمانون:

اإفال�صه  اإع��الن  يف  التاجر  يخ�صع 
لق�اعد الإفال�ض املقررة نظاماً.

الف�شل الثاين: احلب�س التنفيذي

املادة الثالثة والثمانون:

على  بناًء   - التنفيذ  قا�صي  ي�صدر 
بحب�ض  حكماً   - النظام  ه��ذا  اأح��ك��ام 
التنفيذ،  عن  امتناعه  له  ثبت  اإذا  املدين 

وي�صتمر احلب�ض حتى يتم التنفيذ.
املادة الرابعة والثمانون:

ل يج�ز احلب�ض التنفيذي للمدين يف 
الأح�ال الآتية:

1- اإذا كانت لديه اأم�ال ظاهرة كافية 
احلجز  وميكن  عليه  الذي  باحلق  لل�فاء 

والتنفيذ عليها.
اأو قدم  اإذا قدم كفالة م�رشفية،   -2
كفياًل مليئاً، اأو كفالة عينية تعادل الدين.
لأحكام  وفقاً  اإع�صاره،  ثبت  اإذا   -3

هذا النظام.
اأ�ص�ل الدائن ما مل  اإذا كان من   -4

يكن الدين نفقة �رشعية مقررة.
الطبية  الهيئة  ب�صهادة  ثبت  اإذا   -5
معه  يتحمل  ل  مبر�ض  اإ�صابته  املخت�صة 

احلب�ض.
6- اإذا كانت امراأة حاماًل، اأو كان لها 

طفل مل يتجاوز الثانية من عمره.
املادة اخلام�شة والثمانون:

انق�صاء  اإلى  احلب�ض  تنفيذ  ي���ؤدي  ل 
احلق، وينفذ احلب�ض التنفيذي مبعزل عن 
امل�صج�نني يف الق�صايا اجلزائية، وتهيئ 
من  ميكنه  ما  للمحب��ض  ال�صجن  اإدارة 

ال�فاء بدي�نه، اأو ت�ص�يتها.
املادة ال�شاد�شة والثمانون:

التنفيذي  احلب�ض  اأح��ك��ام  ت�����رشي 
املعن�ي  لل�صخ�ض  النظامي  املمثل  على 
التنفيذ  اإعاقة  يف  املت�صبب  اأو  اخلا�ض، 

من من�ص�بيه.

الف�شل الثالث: العقوبات

املادة ال�شابعة والثمانون:

يف  بالنظر  اجلزائية  املحاكم  تخت�ض 
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اإيقاع العق�بات ال�اردة يف هذا النظام 
العام  والدع��اء  التحقيق  هيئة  وترفعها 
التنفيذ  قا�صي  ي�صدرها  اإحالة  بناًء على 

اأو بالغ من املت�رشر.
املادة الثامنة والثمانون:

1- يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على 
�صبع �صن�ات كل مدين قام بارتكاب اأي 

من اجلرائم الآتية:
اأ- المتناع عن تنفيذ احلكم النهائي 
باإخفاء  قيامه  ثبت  اأو  حقه،  يف  ال�صادر 
عن  امتنع  اأو  تهريبها،  اأو  اأم����ال���ه، 

الإف�صاح عما لديه من اأم�ال.
اأقام  باأن  التنفيذ  تعطيل  تعمد  ب- 

دع�ى ق�صد منها تعطيل التنفيذ.
اأو  ه��دد،  ب��اأن  التنفيذ،  مقاومة  ج- 
على  غريه  ب��صاطة  اأو   - بنف�صه  تعدى 
م�ظف - اأو مرخ�ض له يق�م بالتنفيذ، 
اأو قام باأي من ذلك �صد املنفذ له، واأي 
ب��ه بق�صد  ق��ام  م�����رشوع  اآخ��ر غ��ري  فعل 

مقاومة التنفيذ.
اأم���ام  اإق����رارات����ه  يف  ال��ك��ذب  د- 

املحكمة، اأو الكذب يف الإجراءات، اأو 
تقدمي بيانات غري �صحيحة.

2- يعاقب بالعق�بة املن�ص��ض عليها 
امل��ادة، كل من  الفقرة )1( من هذه  يف 
من  اأي  يف  �صاعده  اأو  امل��دي��ن،  اأع���ان 
الفقرات  يف  عليها  املن�ص��ض  اجلرائم 
)1/اأ( و)1/ب( و)1/ج( و)1/د( 

من هذه املادة.
املادة التا�شعة والثمانون:

يعاقب امل�ظف العام ومن يف حكمه 
بال�صجن مدة ل تزيد على �صبع �صن�ات 
ذلك  ويعد  اأع��اق��ه.  اأو  التنفيذ  منع  اإذا 

جرمية من اجلرائم املخلة بالأمانة.
املادة الت�شعون:

على  تزيد  ل  مدة  بال�صجن  يعاقب 
اأن  ثبت  مدين  كل  �صنة  ع�رشة  خم�ض 
اأو  �صبب مدي�نيته قيامه بعمل احتيايل، 
الأم�ال  كانت  اإذا  اأم�اله  بتبديد  قيامه 
احلالتني.  يف  اإع�صاره  ثبت  ول�  كثرية 
الكبرية  اجلرائم  من  الأفعال  هذه  وتعد 

امل�جبة للت�قيف.
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املادة احلادية والت�شعون:

على  تزيد  ل  مدة  بال�صجن  يعاقب 
ثالث �صن�ات كل من:

بيانات  على  املطلع  ال�صخ�ض   -1
اأ�ص�ل املدين، اإذا �رشب تلك البيانات، 
�صخ�ض  كل  نف�صها  بالعق�بة  ويعاقب 
اأم��ر  دون  ال��ب��ي��ان��ات  تلك  على  اط��ل��ع 

ق�صائي.
الق�صائي  اخل���ازن  اأو  احل��ار���ض   -2
ب�اجباته،  منهم  اأي  اأخل  اإذا  وتابعيهما، 
ت�صليم  من  تهربه  اأو  تعديه  اأو  باإهماله 

الأم�ال، اأو ت�صلمها.
3- املق�م اأو وكيل البيع وتابعيهما، 
اأو امل�صارك يف املزاد، اإذا تعمد اأي منهم 
يف  الت�صليل  اأو  ال�صعر،  على  التاأثري 

عدالة الأ�صعار.
املادة الثانية والت�شعون:

عن  تزيد  ل  م��دة  بال�صجن  يعاقب 
ثالث اأ�صهر كل من امتنع من ال�الدين 
�صادر  حكم  تنفيذ  عن   - غريهما  اأو   -
باحل�صانة، اأو ال�لية، اأو الزيارة، اأو قام 

مبقاومة التنفيذ، اأو تعطيله.

اأحكام عامة

املادة الثالثة والت�شعون:

تن�صاأ يف وزارة العدل وكالة خمت�صة 
للتنفيذ تعنى بال�ص�ؤون الإدارية، واملالية 

تت�لى ما ياأتي:
خ��دم��ات  مل��ق��دم��ي  ال��رتخ��ي�����ض   -1

التنفيذ، وهم:
اأ- مبلغ الأوراق الق�صائي.
ب- وكيل البيع الق�صائي.

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

تت�لى  متخ�ص�صة  ���رشك��ات  ه����- 
امل���ؤج��ر  ت�صلم  عملية  على  الإ�����رشاف 
ت�صعها  ل�ص�ابط  وفقاً  املنق�لة  الأ�ص�ل 
وزارة العدل بالتن�صيق مع وزارة الداخلية.
القطاع  من  تنفيذ  خدمة  مقدم  و- 
ال���زراء  جمل�ض  م�افقة  بعد  اخلا�ض 

على اإ�صناد اخلدمة اإلى هذا القطاع.
وحتدد الالئحة اأحكام الرتخي�ض لهم، 
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ال�صمان  ذلك  يف  مبا  تاأهيلهم  وق�اعد 
املايل املطل�ب وق�اعد اإجراءات عملهم 
حتديد  و�صيا�صات  عليهم،  والإ����رشاف 
واجل��زاءات  يتقا�ص�نها،  التي  الأج���ر 

التي ت�قع عليهم.
اأك��رث(  )اأو  ب�رشكة  ال�صتعانة   -2
حتت  بع�صها  اأو  التنفيذ  باأعمال  لتق�م 

اإ�رشاف ق�صاء التنفيذ.
العاملني  لتدريب  لئحة  اإع��داد   -3

يف التنفيذ.
4- ن�رش بيانات التنفيذ.

5- تبادل الإف�صاح عن الأ�ص�ل مع 
الدول الأخرى.

املادة الرابعة والت�شعون:

ل يخل تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت 
مع  واتفاقيات  معاهدات  من  اململكة  به 

الدول والهيئات واملنظمات الدولية.
املادة اخلام�شة والت�شعون:

اإجراءات  يف  املماطلة  من  للمت�رشر 
م�اجهة  يف  دع����ى  اإق��ام��ة  التنفيذ، 

لتع�ي�صه  التنفيذ؛  قا�صي  اأمام  املت�صبب 
عما حلقه من �رشر.

املادة ال�شاد�شة والت�شعون:

)ال�صاد�صة  من  امل�اد  النظام  هذا  يلغي 
والت�صعني بعد املائة اإلى املادة الثانية والثالثني 
ال�رشعية،  املرافعات  نظام  املائتني( من  بعد 
)م/21(  رق��م  امللكي  باملر�ص�م  ال�صادر 
)ز(  والفقرة  1421/5/20ه����،  والتاريخ 
دي�ان  نظام  من  ع�رشة(  )الثالثة  امل��ادة  من 
رقم  امللكي  باملر�ص�م  ال�����ص��ادر  امل��ظ��امل، 
)م/78( وتاريخ 1428/9/19ه���، وكل 

ما يتعار�ض معه من اأحكام.
املادة ال�شابعة والت�شعون:

مائة  خ��الل  الالئحة  ال���زي��ر  ي�صدر 
النظام،  تاريخ �صدور  من  ي�ماً  وثمانني 

ويعمل بها بعد نفاذه.
املادة الثامنة والت�شعون:

مائة  م�صي  بعد  النظام  بهذا  يعمل 
وثمانني ي�ماً من تاريخ ن�رشه يف اجلريدة 

الر�صمية.


