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اإدارة احلجز والتنفيذ

بناًء على ال�شالحيات املخولة نظاماً والهيكلة الإدارية. وبناًء على ما تقت�شيه مواد الباب الثاين ع�شر 
اإداريــاً )10618 يف  من نظام املرافعات ال�شرعية ولوائحه التنفيذية فقد اأ�شدر معايل وزير العدل قراراً 
بوكيل  وترتبط  والتنفيذ  احلجز  اإدارة  م�شمى  حتت  العدل  بــوزارة  جهاز  باإن�شاء  يق�شي  1430/9/11هــــ( 
اإداريــاً يق�شي بتكليف  الــوزارة وجــرى تعميمه برقم 13/ت/3762 يف 1430/10/16هــــ، كما �شدر تعميماً 
برقم 13/ت/4305 يف  تعميمه  رقــم 8689 يف 1432/7/4هــــ وجــرى  العدل  وزيــر  بقرار معايل  لها  مديراً 

1432/7/6هـ.

املهام واالخت�شا�شات
1- اإعداد خطة زمنية وتنفيذية بال�شرتاك مع الإدارات املخت�شة واجلهات الأخرى لتفعيل عمل اأق�شام 

ودوائر احلجز الأخرى يف املحاكم العامة والعر�ض عن النتائج ب�شفة دورية.
2- متابعة �شري العمل والإ�شراف على اأق�شام ودوائر احلجز والتنفيذ.

3- متابعة فتح ح�شابات جارية يف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي اأو البنوك املعتمدة للمحاكم العامة 
تخت�ض بدوائر احلجز والتنفيذ والتن�شيق مع من يلزم لذلك.

الأق�شام  تلك  تزويد  مع  املوؤهلني  باملوظفني  والتنفيذ  احلجز  ودوائــر  اأق�شام  دعم  على  الإ�ــشــراف   -4
والدوائر مبا يلزم من تعليمات ومطبوعات ومناذج.

5- الإجابة على ا�شتف�شارات املحاكم العامة فيما يخ�ض اإ�شكالت واإجراءات التنفيذ.
6- الرفع بتقرير �شنوي يت�شمن نتائج اأعمال هذه الأق�شام والتو�شيات حولها.

7- مراقبة الإيداع وال�شرف بح�شابات املحاكم املتعلقة باحلجز والتنفيذ والعر�ض عنها ب�شفة دورية 
كل �شهر.

8- الإ�شراف على تدريب موظفي دوائر احلجز والتنفيذ بعد التن�شيق مع اجلهة املعنية بالوزارة.
9- القيام بجولت على اأق�شام ودوائر احلجز والتنفيذ لالإ�شراف على �شري العمل من النواحي الإدارية 

واملالية بعد التن�شيق مع اجلهة املعنية بالوزارة – اإذا دعت احلاجة – بعد العر�ض عن ذلك.
10- الإ�شراف على تخ�شي�ض مكاتب لأق�شام ودوائر احلجز والتنفيذ يف املحاكم العامة.

11- العر�ض على احتياج اأق�شام ودوائر احلجز والتنفيذ يف املحاكم العامة من وظائف اإدارية ومالية.
12- التن�شيق مع الإدارات احلكومية املخت�شة يف كل ما من �شاأنه قيام دوائر احلجز والتنفيذ بالأعمال 

املناطة بها وفق النظام والتعليمات.
13- التن�شيق لعقد ور�ض عمل ملناق�شة ت�شهيل وتنظيم اإجراءات العمل يف الأق�شام والدوائر املذكورة.

14- التن�شيق مع الإدارة املخت�شة بالوزارة لإعداد نظام اآيل لإجراءات العمل يف اأق�شام ودوائر احلجز 
والتنفيذ يف املحاكم العامة مبا فيه اآلية عمل ال�شندوق مع الأخذ يف العتبار ربطه بالنظام الآيل ال�شامل 
يف املحاكم والنظام الآيل ال�شامل يف كتابات العدل والأنظمة الآلية يف اجلهات ذات العالقة كوزارة الداخلية 
وهيئة ال�شوق املالية )تداول( وموؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي والبنوك وامل�شارف ل�شرعة احلجز اآلياً على 
الأ�شهم وال�شندات والأر�شدة وخالف ذلك مما تتطلبه اإجراءات احلجز والتنفيذ وفق النظام والتعليمات.
15- القيام بكل ما يعهد به �شاحب ال�شالحية لالإدارة من اأعمال ت�شاهم يف ت�شهيل وتنظيم اإجراءات 

العمل.
جاء ذلك بناء على ما �شدر بقرار معايل وزير العدل رقم 14151 وتاريخ 1431/12/4هـ وبتعميم الوزارة 

رقم 13/ت/4132 وتاريخ 1431/12/30هـ. 
وباهلل التوفيق.


