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املادة الأولى

النظام:

يق�صـــد بالألفاظ والعبارات الآتية – 
اأينمـــا وردت يف هـــذا النظـــام – املعاين 
املبينـــة اأمـــام كل منهـــا، مـــا مل  يقت�ـــض 

ال�صياق خالف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ.

الالئحـــة: الالئحـــة التنفيذيـــة لهذا 
النظام.

الوزير: وزير العدل.
التنفيـــذ  رئي�ـــض  التنفيـــذ:  قا�صـــي 
التنفيـــذ،  دائـــرة  وقا�صـــي  وق�صـــاتها، 
وقا�صـــي املحكمة الذي يخت�ض مبهمات 

قا�صي التنفيذ، وذلك بح�صب احلال.
الرئي�ـــض: رئي�ـــض دائـــرة التنفيذ، اأو 
قا�صي دائرة التنفيذ، اأو قا�صي املحكمة 
الـــذي يخت�ض مبهمات قا�صـــي التنفيذ، 

وذلك بح�صب احلال.

ماأمـــور التنفيـــذ: ال�صـــخ�ض املكلـــف 
مببا�صرة اإجراءات التنفيذ وفقًا لأحكام 

النظام.
حم�صـــر  الق�صـــائية:  الأوراق  مبلـــغ 
مـــن  اأو  التنفيـــذ،  طالـــب  اأو  املحكمـــة، 
باإبـــالغ  العـــدل  وزارة  لـــه   ترخ�ـــض 
والأوامـــر،  واملواعيـــد،  الإعالنـــات، 
وامل�صـــتندات الق�صـــائية التـــي يتطلبهـــا 

التنفيذ.
وكيل البيع الق�صائي: من ترخ�ض له 
وزارة العـــدل ببيع اأ�صـــول املدين للوفاء 

للدائن.
القرارات: اإجراءات قا�صي التنفيذ، 

واأوامره عدا حكمه يف املنازعات.
التنفيـــذ: الدعـــاوى التي  منازعـــات 
تن�صـــاأ ب�صـــبب التنفيـــذ، وتتعلـــق بتوافر 
اأط���راف  ويبديه���ا  �ص���حته،  �ص���روط 

خ�صومة التنفيذ اأو غريهم.
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الباب الأول

الف�صل الأول

اخت�صا�صات قا�صي التنفيذ

)املادة الثانية(

النظام:

عدا الأحـــكام والقرارات ال�صـــادرة 
يف الق�صايا الإدارية واجلنائية، يخت�ض 
قا�صي التنفيذ ب�صـــلطة التنفيذ اجلربي 
والإ�صـــراف عليـــه، ويعاونـــه يف ذلك من 
يكفي مـــن ماأموري التنفيذ، وتتبع اأمامه 
الأحـــكام الـــواردة يف نظـــام املرافعـــات 
ال�صـــرعية ما مل ين�ض هـــذا النظام على 

خالف ذلك.
الالئحة:

1/2- ُتطبق املحاك��م على الق�ضايا 
املعرو�ض��ة اأمامه��ا اأح��كام ال�ض��ريعة 
الإ�ض��امية وفقًا مل��ا دلَّ عليه الكتاب 
وال�ضن��ة، وم��ا ي�ض��دره ويل الأم��ر من 
الكت��اب  م��ع  تتعار���ض  ل  اأنظم��ة 
وال�ضن��ة، وتتقيد يف اإجراءاتها مبا ورد 

يف هذا النظام.
2/2- يدخ��ل يف اخت�ضا���ض قا�ض��ي 
التنفيذ النظر يف ال�ضندات التنفيذية 

ال�ض��ادرة باحلق��وق املالي��ة اخلا�ضة يف 
الق�ضايا اجلنائية.

)املادة الثالثة(

النظام:

يخت�ض قا�صـــى التنفيذ بالف�صـــل يف 
منازعـــات التنفيذ مهما كانـــت قيمتها، 
وفقا لأحكام الق�صاء امل�صتعجل، ويخت�ض 
والأوامـــر  القـــرارات  باإ�صـــدار  كذلـــك 
املتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بال�صـــتعانة 
بال�صـــرطة اأو القـــوة املخت�صـــة ، وكذلك 
الأمـــر باملنع من ال�صـــفر ورفعـــه، والأمر 
باحلب�ـــض والإفـــراج، والأمر بالإف�صـــاح 
عن الأ�صول، والنظر يف دعوى الإع�صار.

الالئحة:

1/3- كل منازع��ة متعلقة بالتحقق 
من �ضحة ال�ضن��د التنفيذي فهي من 
اخت�ضا���ض قا�ضي التنفي��ذ، كادعاء 
تزوي��ر ال�ضن��د، اأو بطان��ه لعي��ب يف 
الر�ضا، اأو اأن املنفذ �ضده لي�ض بطرف 
في��ه، اأو اإنكار التوقي��ع عليه، ونحو 

ذلك.
2/3 – كل منازعة متعلقة بالتنفيذ 
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اجل��ري، اأو نا�ضئ��ة عنه��ا فه��ي م��ن 
اخت�ضا�ض قا�ضي التنفيذ، كاملنازعة 
يف اأج��رة احلار���ض، اأو ا�ضتبدال��ه، اأو 
املنازعة يف �ضحة تقرير املحجوز لديه 
مبا فيه ذمته، اأو رد ما ا�ضتويف منه دون 
وجه حق، اأو اأن امل��ال املحجوز يفوق 
مق��دار الدي��ن املطالب ب��ه، اأو طلب 
التعوي���ض حلج��ز غري حم��ق طالبه، اأو 
وج��ود تواط��وؤ اأثن��اء امل��زاد، اأو تاأثري 
يف  املنازع��ة  اأو  البي��ع،  �ضع��ر  عل��ى 
توزيع ح�ضيلة التنفيذ على الدائنني 
احلاجزين، اأو اأن الأوراق املالية بيعت 
عن طري��ق �ضخ�ض غ��ري مرخ�ض له يف 
بيعها، اأو منازعة غري اأطراف اخل�ضومة 
باأن��ه ميلك العني حمل التنفيذ، اأو اأنه 

�ضاحب احلق يف حيازتها ونحو ذلك.
3/3- اإذا دف��ع املنفذ �ضده بالوفاء، 
اأو الإب��راء، اأو ال�ضل��ح، اأو املقا�ضة، 
اأو احلوال��ة، اأو التاأجي��ل ونح��و ذلك 
بعد �ضدور ال�ضند التنفيذي فهي من 

اخت�ضا�ض قا�ضي التنفيذ.
4/3- اإذا دفع املنفذ �ضده يف �ضندات 
التنفي��ذ يف عق��ود الإج��ارة بتمدي��د 

العق��د، اأو جتديده، ونح��و ذلك مما مل 
ين�ض علي��ه يف العق��د، واأنكر طالب 
التنفيذ ذل��ك، فهي م��ن اخت�ضا�ض 

قا�ضي التنفيذ.
5/3- ل يحول وجود نزاع يف مو�ضوع 
الورقة التجارية من ال�ضري يف اإجراءات 
التنفيذ ما مل يرد م��ن اجلهة املخت�ضة 

بنظر النزاع قرار بالتوقف.
6/3 – كل منازع��ة متعلقة مبو�ضوع 
احل��ق، فه��ي م��ن اخت�ضا���ض قا�ضي 
باإخال  املو�ضوع، كاملنازعة املتعلقة 
طريف التعاقد، اأو اأحدهما بالتزاماته 
ال��واردة يف العقد، كعق��ود املقاولت 

والتوريد ونحو ذلك.
7/3- تف�ضري احلك��م، اأو ت�ضحيحه 
م��ن اخت�ضا�ض اجلهة الت��ي اأ�ضدرته، 
احلج��ز  اإيق��اع  التنفي��ذ  ولقا�ض��ي 
اأو  التحفظ��ي حت��ى يت��م تف�ض��ريه، 

ت�ضحيحه.
8/3 – كل دف��ع، اأو منازع��ة اأمك��ن 
ذكره��ا اأثن��اء املرافع��ة ل��دى قا�ض��ي 
م��ن  فه��ي  تذك��ر،  ومل  املو�ض��وع 
اخت�ضا�ضه، ول يوقف التنفيذ اإل اإذا 
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ورد قرار بالتوقف من قا�ضي املو�ضوع.
9/3 – كل منازعة وقعت بعد انق�ضاء 
التنفيذ، ومل تكن نا�ضئة عنه فهي من 
اخت�ضا�ض قا�ض��ي املو�ضوع، كدعوى 
ال�ضفع��ة، اأو ا�ضتحق��اق املبي��ع، اأو 

املنفعة.
10/3 – املنازع��ة يف ال�ضتحق��اق يف 
الو�ضاي��ا والأوق��اف م��ن اخت�ضا���ض 

قا�ضي املو�ضوع.
11/3 – ي�ض��در قا�ض��ي التنفيذ اإلى 
ال�ضرطة اأو الق��وة املخت�ضة اأمرًا حمددًا 
بامله��ام امل��راد تنفيذه��ا، مرافقًا له 
ن�ضخة من ال�ضن��د التنفيذي، وعلى 

تلك اجلهات تنفيذ اأمره فورًا.

)املادة الرابعة(

النظام:

يكون الخت�صـــا�ض املكاين لقا�صـــي 
التنفيذ – بح�صب احلال – كما ياأتي:

1- يف دائـــرة املحكمة التي اأ�صـــدرت 
ال�صند التنفيذي.

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

3- يف موطن املدين.
4- يف موطـــن عقار املدين، اأو اأمواله 

املنقولة.
وحتـــدد الالئحـــة الأحـــكام الالزمة 

لهذه املادة.
الالئحة:

1/4 – لطالب التنفيذ يف غري احل�ضانة 
والزيارة حق اختي��ار الولية املكانية 
الوارد ذكرها يف الفقرات )1، 2، 3، 
4( من هذه املادة دون �ضواها، وينعقد 
به اخت�ضا���ض قا�ضي التنفي��ذ، واإذا 
ظه��ر عق��ار اأو منق��ول خ��ارج ولية 
دائرة التنفيذ املختارة، فعلى قا�ضي 
التنفي��ذ الذي انعق��دت وليته اإنابة 
دائ��رة التنفي��ذ يف البل��د ال��ذي يقع 
العق��ار، اأو املنق��ول يف وليتها؛ لبيع 

العقار اأو املنقول.
2/4 – يك��ون الخت�ضا���ض امل��كاين 
لتنفي��ذ الق�ضاي��ا الزوجي��ة يف بل��د 

الزوجة.
3/4 – لطالب التنفيذ يف النفقة حق 
اختيار الولية املكانية للتنفيذ الوارد 
ذكره��ا يف الفقرات )1، 2، 3، 4( من 
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هذه املادة، اأو بلد طالب التنفيذ.
4/4 – يكون الخت�ضا�ض املكاين لتنفيذ 

ق�ضايا احل�ضانة يف بلد املح�ضون.
5/4 – يك��ون الخت�ضا���ض امل��كاين 

لتنفيذ ق�ضايا الزيارة يف بلد املزور.
6/4 – اإذا �سرط حمل للوفاء يف ال�سند 
التنفي��ذي  فيك��ون الخت�ضا�ض يف 
دائرة التنفي��ذ يف املحل امل�سروط، 
م��ا مل يتف��ق الطرف��ان عل��ى خاف 

ذلك.
7/4 – عن��د طلب تنفي��ذ م�ضمون 
ورقة عادية؛ يكون النظر يف اعتبارها 
�ضن��دًا تنفيذيًا يف بل��د املدين، فاإن 
اأقر باحلق ال��ذي ت�ضمنته، اأو بع�ضه 
اأثب��ت القا�ضي ذلك، وع��دت �ضندًا 
تنفيذي��ًا فيم��ا اأق��ر ب��ه، وللدائ��ن 
حينئ��ذ حق اختي��ار موطن التنفيذ 
وفق م��ا ذكر يف الفقرات ال�ضابقة من 

هذه املادة.
8/4 – يك��ون الخت�ضا���ض امل��كاين 
للتنفيذ عل��ى ال�ضجني كغريه ما عدا 

ما ورد يف الائحة )6/77(.

)املادة اخلام�صة(

النظام:

املخت�صـــة  الدوائـــر  تعـــددت  اإذا 
بالتنفيذ؛ فيكون لقا�صي التنفيذ – الذي 
قـــام باأول اإجـــراء تنفيذي – الإ�صـــراف 
علـــى التنفيـــذ وتوزيع ح�صـــيلته، وله اأن 
ينيـــب قا�صـــي تنفيـــذ يف دائـــرة اأخـــرى 
للتنفيذ على مال املدين، وحتدد الالئحة 

الأحكام الالزمة لذلك.
الالئحة:

1/5 – اإذا تع��دد الغرم��اء يف املطالبة 
بالتنفيذ على م��اٍل مل يق�ضم، فيكون 
النظر م��ن اخت�ضا���ض الدائ��رة التي 
�ضبق اإحالة اأول طلب تنفيذي اإليها.

2/5 – اإحال��ة طل��ب التنفي��ذ ه��و 
املق�ضود باأول اإجراء تنفيذي.

3/5 – اإذا ظهر لقا�ضي التنفيذ �ضبق 
الإحال��ة لدائرة تنفيذي��ة اأخرى قبل 
توزيع احل�ضيلة، فيحيل كامل اأوراق 
املعاملة اإليها – عدا ما ورد يف الائحة 
)7/4(، ول يرتت��ب على ذل��ك اإلغاء 
الإج��راءات التنفيذية ال�ضابقة، واإذا 
ح�ضل تدافع، فتطبق اأحكام التدافع 
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الواردة يف نظ��ام املرافعات ال�ضرعية، 
ولئحته التنفيذية.

تع��ددت  اإذا  تك��ون  الإناب��ة   -4/5
الدوائ��ر املخت�ض��ة بالتنفي��ذ تعددًا 
نوعيًا يف حمكمة واح��دة، اأو مكانيًا يف 

اأكرث من حمكمة.
اإج��راءات  الإناب��ة يف  – تك��ون   5/5
التنفي��ذ لقا�ض��ي تنفي��ٍذ اآخ��ر وفق 

الآتي:
اأ – ي�ض��در القا�ض��ي املني��ب ق��رارًا 
ي�ضرح في��ه باإنابت��ه للقا�ضي النائب 

وما يريده منه من اإجراء.
ب – يبق��ي املعاملة الأ�ضا�ضية لديه، 
ويرف��ق بق��رار الإنابة ن�ضخ��ة مطابقة 
لاأ�ض��ل من ال�ضن��د التنفيذي املذيل 
املخت��وم  اأو  التنفيذي��ة،  بال�ضيغ��ة 
بخ��امت التنفي��ذ، ون�ضخة م��ن كافة 
الأوراق وامل�ضتندات الازمة للتنفيذ.
ج - يق��وم قا�ض��ي التنفي��ذ النائب 
بتزوي��د قا�ض��ي التنفي��ذ املني��ب مبا 
اأ�ضدره من قرارات واأحكام بخ�ضو�ض 
م��ا اأنيب في��ه، ويحول اإلي��ه ح�ضيلة 

التنفيذ.

6/5 – يكون للقا�ضي النائب �ضلطة 
اتخ��اذ الق��رارات والأح��كام لتنفيذ 
م��ا اأني��ب في��ه، ويتول��ى الف�ض��ل يف 
منازعات التنفيذ، ويكون ا�ضتئناف 
اأحكام قا�ض��ي التنفي��ذ النائب اأمام 

حمكمة ال�ضتئناف يف منطقته.

)املادة ال�صاد�صة(

النظام:

تكـــون جميع قرارات قا�صـــي التنفيذ 
يف  اأحكامـــه  جميـــع  وتخ�صـــع  نهائيـــة، 
منازعـــات التنفيـــذ، ودعـــوى الإع�صـــار 
لال�صـــتئناف، ويكـــون حكم ال�صـــتئناف 

نهائيًا.
الالئحة:

1/6 – يكون لكل طلب تنفيذ ملف 
م�ضتقل يف دائرة التنفيذ، وُيودع فيه 
ن�ضخة من ال�ضند التنفيذي، وكل ما 

�ضدر من الدائرة.
2/6 – قرارات واأوامر قا�ضي التنفيذ 
ق�ضائ��ي(،  )ق��رار  بعب��ارة  تعن��ون 

وتت�ضمن ما ياأتي:
اأ- رقم قيد طلب التنفيذ، وتاريخه.
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وا�ض��م  التنفي��ذ،  دائ��رة  حم��ل  ب- 
القا�ضي.

ج – ذكر �ضاعة، ويوم، وتاريخ �ضدور 
القرار.

د – ال�ضم الكام��ل لطالب التنفيذ، 
واملنفذ �ضده، ورقم هويتهما.

ه��� - ا�ضم وكي��ل طال��ب التنفيذ اإن 
وج��د، ورقم هويت��ه، ورق��م الوكالة 

وتاريخها، وم�ضدرها.
و – رقم ال�ضند التنفيذي، وتاريخه، 

وجهة �ضدوره اإن وجد، وملخ�ضه.
ز – ما قرره القا�ضي مف�ضًا.

3/6 – كل حك��م، اأو ق��رار، اأو اأم��ر 
ي�ض��در م��ن قا�ض��ي التنفي��ذ يك��ون 

م�ضببًا.
التنفي��ذ  قا�ض��ي  ق��رر  اإذا   –  4/6
ع��دم اخت�ضا�ض��ه بتنفي��ذ ال�ضن��د، 
فيطب��ق اأح��كام التداف��ع ال��واردة يف 
نظ��ام املرافع��ات ال�ضرعي��ة ولوائحه 
التنفيذي��ة، ويك��ون ق��راره واج��ب 

ال�ضتئناف.
التنفي��ذ  قا�ض��ي  ق��رر  اإذا   –  5/6
اأو توق��ف  التنفي��ذ،  المتن��اع ع��ن 

عن��ه، اأو اأجله، اأو اأعطى املدين مهلة 
للدفع، اأو ق�ّض��ط املبلغ فيكون قراره 
خا�ضعًا لطرق ال�ضتئناف، وي�ضتثنى 
من ذلك ما ورد يف الائحتني )1/72( 

و )3/72(.

)املادة ال�صابعة(

النظام:

اإذا وقـــع تعـــّد، اأو مقاومة، اأو حماولة 
لتعطيـــل التنفيـــذ، وجـــب علـــى قا�صـــي 
الإجـــراءات  جميـــع  اتخـــاذ  التنفيـــذ 
التحفظيـــة، ولـــه الأمـــر علـــى اجلهـــات 
املخت�صـــة بتقـــدمي املعونـــة املطلوبة، ول 
يجوز ملاأموري التنفيذ ك�صـــر الأبواب، اأو 
فتح الأقفال بالقوة لإجـــراء التنفيذ، اإل 
بعد ا�صـــتئذان قا�صـــي التنفيـــذ، وتوقيع 

حم�صر بذلك.
الالئحة:

1/7 – املق�ض��ود بالتع��ّدي واملقاومة 
يف ه��ذه املادة، ه��و م��ا ورد يف الفقرة 
)1/ج( م��ن املادة )الثامنة والثمانني( 

من هذا النظام.
، اأو مقاومة، اأو  2/7 – اإذا وق��ع تع��دٍّ
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حماولة لتعطيل التنفيذ، فعلى ماأمور 
التنفي��ذ ف��ورًا اإعداد حم�ض��ر بذلك، 

ورفعه لقا�ضي التنفيذ.
3/7 – لقا�ضي التنفي��ذ ابتداء عند 
القت�ض��اء ت�ضم��ني اأم��ره التنفي��ذي 
الإذن بك�ض��ر الأب��واب، وفتح الأقفال 

بالقوة.

الف�صل الثاين

ال�صند التنفيذي

)املادة الثامنة(

النظام:

1- تتولـــى دائـــرة التنفيـــذ – يف كل 
حمكمـــة عامـــة – التنفيـــذ واإجراءاته، 
ويجـــوز تاأليـــف اأكـــر مـــن دائـــرة عنـــد 

احلاجة.
يف   – الفـــرد  القا�صـــي  يتولـــى   -2

املحكمة العامة – التنفيذ واإجراءاته.
3- يكـــون تنفيـــذ الأحـــكام والأوامر 
واملحررات الأجنبية من قا�ٍض، اأو اأكر، 
الأعلـــى  وللمجل�ـــض  احلاجـــة.  بح�صـــب 
للق�صـــاء – عنـــد احلاجـــة – اإحـــداث 

حماكم متخ�ص�صة للتنفيذ.

الالئحة:

1/8 – تكون خماطبات قا�ضي التنفيذ 
للجهات ذات العاقة مبا�ضرًة، ويزود 
قا�ض��ي التنفيذ رئي���ض املحكمة، اأو 
رئي�ض دائ��رة التنفيذ – ح�ضب احلال 

خطاباته. من  – بن�ضخة 
2/8 – ل توق��ف الإحال��ة ع��ن دائرة  
التنفي��ذ حال غياب قا�ض��ي التنفيذ 

الفرد.

)املادة التا�صعة(

النظام:

ل يجـــوز التنفيـــذ اجلربي اإل ب�صـــنٍد  
تنفيذيِّ حلقٍّ حمدد املقدار حالِّ الأداء، 

وال�صندات التنفيذية هي:
1-الأحـــكام، والقـــرارات، والأوامـــر 

ال�صادرة من املحاكم.
2- اأحـــكام املحكمـــن املذيلـــة باأمـــر 

التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.
3- حما�صـــر ال�صـــلح التي ت�صـــدره 
اجلهـــات املخولة بذلك اأو التي ت�صـــدق 

عليها املحاكم.
4- الأوراق التجارية.
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5- العقود واملحررات املوثقة.
6 – الأحـــكام، والأوامر الق�صـــائية، 
واأحـــكام املحكمـــن، واملحـــررات املوثقة 

ال�صادرة يف بلد اأجنبي.
يقـــر  التـــي  العاديـــة  الأوراق   –  7

با�صتحقاق حمتواها كليًا، اأو جزئيًا.
8 – العقـــود والأوراق الأخـــرى التـــي 

لها قوة �صند التنفيذ مبوجب نظام.
الالئحة:

تنفي��ذي خمال��ف  �ضن��د  – كل   1/9
لل�ض��رع كله، اأو بع�ض��ه، يجب عدم 
تنفيذ املخالف من��ه، وعند اعرتا�ض 
طالب التنفيذ، ي�ضدر القا�ضي قرارًا 

بذلك، يخ�ضع لطرق ال�ضتئناف.
2/9 – يتحق��ق قا�ض��ي التنفيذ من 
�ضاحية ال�ضن��د التنفيذي لاعتماد 
عليه، وعدم وجود مانع من تنفيذه.

3/9 – ال�ضند واجب التنفيذ، هو ما 
ت�ضمن اإلزامًا اأو التزامًا.

باإ�ض��دار  املخول��ة  اجله��ات   –  4/9
حما�ضر ال�ضلح، ه��ي املرخ�ض لها من 

قبل وزارة العدل.
5/9 – حما�ضر ال�ضلح التي مل ت�ضدرها 

جه��ات خمول��ة بذل��ك، اأو مل ت�ض��ادق 
عليه��ا املحاك��م تعت��ر م��ن الأوراق 

العادية.
ه��ي:  التجاري��ة  الأوراق   –  6/9

الكمبيالة، وال�ضند لأمر، وال�ضيك.
7/9 – ي�س��رط يف التوثيق، اأن يكون 
�ض��ادرًا ممن ل��ه �ضاحي��ة التوثيق، يف 

حدود اخت�ضا�ضه.
8/9 – اإذا خ��ا ال�ضن��د التنفي��ذي 
من بيان ميع��اد ال�ضتحق��اق، اعتر 
ح��ال الأداء، وللمعرت�ض بدعوى عدم 
حلول الأج��ل، التق��دم بدعوى لدى 
قا�ضي املو�ض��وع، ول يوقف التنفيذ 
م��ا مل يرد ق��رار م��ن قا�ض��ي املو�ضوع 

بذلك.
9/9 – الورقة العادية هي التي تكون 
موقع��ة باإم�ض��اء م��ن �ضدرت من��ه اأو 

ختمه اأو ب�ضمته.
10/9 – ال�ضند التنفيذي الذي ينفذ 
مبوجبه على م��ال القا�ضر، والوقف، 
وم��ا يف حكمهما، ه��و احلكم ال�ضادر 
من قا�ضي املو�ضوع امل�ضدق من حمكمة 

ال�ضتئناف.
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عل��ى  الطرف��ان  اتف��ق  اإذا   –  11/9
خاف م��ا ت�ضمنه ال�ضن��د التنفيذي 
اأثب��ت قا�ضي التنفي��ذ التفاق، وُعّد 
�ضندًا تنفيذي��ًا، وهم�ض على ال�ضند 

الأول بذلك.

)املادة العا�صرة(

النظام:

ل يجوز تنفيـــذ الأحـــكام والقرارات 
والأوامر جربًا، ما دام العرتا�ض عليها 
جائـــزًا، اإل اإذا كانـــت م�صـــمولة بالنفاذ 
املعجل، اأو كان النفاذ املعجل من�صو�صًا 

عليه يف الأنظمة ذات العالقة.
الالئحة:

1/10 – ل يرتت��ب على رفع التما�ض 
اإعادة النظر عل��ى ال�ضند التنفيذي، 
وقبوله وقف التنفيذ اإل اإذا �ضدر قرار 
م��ن املحكم��ة املخت�ضة نظام��ًا بنظر 

اللتما�ض بوقف التنفيذ.

)املادة احلادية ع�صرة(

النظام:

مـــع التقيـــد مبا تق�صـــي بـــه املعاهدات 

والتفاقيات؛ ل يجوز لقا�صي التنفيذ تنفيذ 
احلكـــم والأمـــر الأجنبـــي اإل على اأ�صـــا�ض 

املعاملة باملثل وبعد التحقق مما ياأتي:
1- اأن حماكم اململكة غري خمت�صـــة 
بالنظـــر يف املنازعـــة التـــي �صـــدر فيها 
احلكـــم اأو الأمـــر، واأن املحاكم الأجنبية 
التي اأ�صـــدرته خمت�صة بها وفقًا لقواعد 
الخت�صـــا�ض الق�صـــائي الدويل املقررة 

يف اأنظمتها.
2- اأن اخل�صـــوم يف الدعـــوى التـــي 
�صـــدر فيهـــا احلكم قد كلفوا باحل�صـــور 
ومثلـــوا متثيـــاًل �صـــحيحًا، ومكنـــوا مـــن 

الدفاع عن اأنف�صهم.
3- اأن احلكم اأو الأمر اأ�صـــبح نهائيًا 

وفقًا لنظام املحكمة التي اأ�صدرته.
4- اأن احلكم اأو الأمر ل يتعار�ض مع 
حكم اأو اأمر �صـــدر يف املو�صوع نف�صه من 

جهة ق�صائية خمت�صة يف اململكة.
5- األ يت�صـــمن احلكـــم اأو الأمـــر ما 

يخالف اأحكام النظام العام يف اململكة.
الالئحة:

مرافق��ًا  يك��ون  اأن  يج��ب   –  1/11
للحك��م، اأو الأم��ر الأجنبي املطلوب 
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تنفيذه ما ياأتي:
اأ – ن�ضخ��ة ر�ضمي��ة م��ن احلك��م، اأو 
بال�ضيغ��ة  مذيل��ًة  الأجنب��ي،  الأم��ر 

التنفيذية، اأو مرافقًة له.
ب – �ضهادة باأن احلكم اأ�ضبح نهائيًا، 
حائزًا لقوة الأمر املق�ضي به، ما مل يكن 
ذلك من�ضو�ضًا عليه يف احلكم ذاته، واأن 
احلكم �ضادر من جه��ة ق�ضائية خمت�ضة 

بنظر الق�ضية يف البلد الأجنبي.
ج – ن�ضخة من م�ضتند تبليغ احلكم، 
م�ضدقًا عليها مبطابقتها لأ�ضلها، اأو 
اأي م�ضتند اآخر من �ضاأنه اإثبات اإعان 
املدعى عليه اإعان��ًا �ضحيحًا، وذلك 

يف حالة احلكم الغيابي.
2/11 – ي�ضرت لتنفيذ احلكم، اأو الأمر 
الأجنبي، األ يكون هناك دعوى قائمة 
يف اململك��ة �ضابقة عل��ى الدعوى التي 

�ضدر احلكم، اأو الأمر الأجنبي فيها.
3/11 – املق�ض��ود بالنظام العام هو: 

اأحكام ال�ضريعة الإ�ضامية.
4/11 – الوثائ��ق ال�ض��ادرة من اجلهات 
الر�ضمي��ة يف البل��د الأجنب��ي، ال��واردة 
من خارج اململك��ة، يلزم ت�ضديقها من 

وزارتي اخلارجية والع��دل، وُترتجم اإلى 
اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.

5/11 – يتحقق قا�ض��ي التنفيذ من 
اأن الدول��ة الت��ي �ض��در فيه��ا احلكم، 
اأو الأم��ر الأجنب��ي تتعام��ل باملثل مع 
اململك��ة، باإف��ادة ر�ضمي��ة م��ن وزارة 

العدل.
6/11 – ل يج��وز تنفي��ذ احلكم، اأو 
الأمر الأجنبي يف الق�ضايا التي تنفرد 
بالخت�ضا���ض بنظره��ا نظام��ًا حماكم 
اململكة، كالدعاوى العينية املتعلقة 

بعقار داخل اململكة ونحوها.

)املادة الثانية ع�صرة(

النظام:

ت�صـــري اأحكام املـــادة ال�صـــابقة على 
اأحكام املحكمن ال�صادرة يف بلد اأجنبي.

)املادة الثالثة ع�صرة(

النظام:

املحـــررات املوثقـــة ال�صـــادرة يف بلـــد 
اأجنب���ي، يجوز الأمر بتنفيذها بال�ص���روط 
نف�صها املقررة يف اأنظمة هذا البلد لتنفيذ 
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املحررات املوثقة القابلة للتنفيذ ال�صادرة 
يف اململكة، وعلى اأ�صا�ض املعاملة باملثل.

)املادة الرابعة ع�صرة(

النظام:

تقدم الأحـــكام، والأوامر الق�صـــائية، 
واأحـــكام املحكمـــن، واملحـــررات املوثقـــة 
ال�صـــادرة يف بلـــد اأجنبـــي؛ اإلـــى قا�صـــي 
التنفيذ املخت�ض بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ 
ليتحقق من ا�صتيفاء ال�صند �صروط التنفيذ 

، وي�صع عليه خامت التنفيذ.

)املادة اخلام�صة ع�صرة(

النظام:

1-اإذا اأقـــر املديـــن باحلـــق يف ورقة 
عادية اأثبت قا�صي التنفيذ اإقراره وعدت 

�صندًا تنفيذيًا.
اأو  باحلـــق،  املديـــن  يقـــر  مل  2-اإذا 
اأمـــر قا�صـــي التنفيـــذ املديـــن  بع�صـــه؛ 
بتوقيـــع اإقـــرار ب�صـــبب العرتا�ض حتت 
طائلة العقوبة املن�صـــو�ض عليها يف هذا 
النظام، وتعد الورق �صـــندًا تنفيذيًا فيما 
مل يعرت�ـــض عليـــه، وللدائن رفـــع دعواه 

اأمام املحكمة املخت�صة.

الالئحة:

1/15 – اإذا تبل��غ م��ن ن�ض��ب اإلي��ه 
ما يف الورق��ة العادي��ة باحل�ضور، فلم 
يح�ض��ر، اأو مل يع��رف ل��ه حم��ل اإقام��ة 
لتبليغ��ه، فتح��ال املعامل��ة لقا�ضي 

املو�ضوع، اإذا طلب الدائن ذلك.
2/15 – اإذا اأق��ر املدي��ن باأ�ض��ل احل��ق 
يف الورق��ة العادي��ة، ودف��ع بالأجل، اأو 
الإبراء، ونحوهما اأثبت قا�ضي التنفيذ 
ذلك يف املح�ض��ر، ومل تعد الورقة �ضندًا 
لقا�ض��ي  املعامل��ة  وحت��ال  تنفيذي��ًا، 

املو�ضوع، اإذا طلب الدائن ذلك.
3/15 – اإذا رفع م��ن يحمل ورقة عادية 
دعواه مبو�ضوعها لقا�ضي املو�ضوع، وجب 
عليه ال�ضري يف الق�ضية، ويجوز للمدعي 
ترك دع��واه اأمام��ه، وله التق��دم حينئٍذ 

بطلب التنفيذ لدى قا�ضي التنفيذ.

الف�صل الثالث

الإف�صاح عن الأموال

)املادة ال�صاد�صة ع�صرة(

النظام:

لقا�صـــي التنفيذ اأن ياأمر بالإف�صـــاح 
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عن اأموال املدين مبقدار ما يفي بال�صند 
التنفيـــذي، وي�صـــدر الأمـــر بالإف�صـــاح 
واحلجز بعد اإبالغ املدين باأمر التنفيذ. 
ومـــع ذلـــك اإذا ظهـــر لقا�صـــي التنفيـــذ 
اأن املديـــن مماطـــل مـــن واقـــع �صـــجله 
الئتمـــاين، اأو من قرائن احلال؛ جاز له 
الأمـــر بالإف�صـــاح عن اأموالـــه وحجزها 

قبل اإبالغه باأمر التنفيذ.
الالئحة:

– للقا�ض��ي الأم��ر بتفتي���ض   1/16
املدي��ن، اأو مركبت��ه؛ لإج��راء احلجز 
وملاأم��ور  املوج��ودة،  الأم��وال  عل��ى 
التنفي��ذ ال�ضتعانة بال�ضرطة اأو القوة 

املخت�ضة عند القت�ضاء.

)املادة ال�صابعة ع�صرة(

النظام:

علـــى جميـــع اجلهـــات املخت�صـــة، اأو 
امل�صـــرفة علـــى ت�صـــجيل الأمـــوال، وعلى 
مدين املدين، وحما�صب املدين، وموظفيه 
الإف�صـــاح عـــن اأ�صـــول املدين بنـــاًء على 
اأمر قا�صـــي التنفيذ خالل مدة ل تتجاوز 
ع�صرة اأيام من تاريخ اإبالغ تلك اجلهات.

الالئحة:

1/17 – لقا�ض��ي التنفي��ذ اأن يوج��ه 
اأم��ره بالإف�ض��اح لغ��ري املذكوري��ن يف 
املادة، اإذا قامت لديه قرينة تدل على 

علمهم باأموال املدين.
2/17 – تعتر اأموال املدين املوجودة 
من��ذ  احلج��ز،  اجله��ة حت��ت  ذم��ة  يف 
ا�ضتامه��ا ر�ضميًا لأم��ر الإف�ضاح، اأو 

احلجز
عن��د  التنفي��ذ  لقا�ض��ي   –  3/17
القت�ض��اء اأن ياأم��ر باملنع م��ن ال�ضفر 
ملدين املدي��ن، وحما�ضبيه، وموظفيه؛ 
لدواعي الإف�ض��اح، اأو اإنهاء اإجراءات 
احلجز حتى انتهاء الغر�ض من ذلك، 
وله طلب اإباغه��م باحل�ضور اإذا كانوا 

يقيمون خارج اململكة.

)املادة الثامنة ع�صرة(

النظام:

يجب على جهات ت�صجيل الأموال، اأو 
اجلهات امل�صـــرفة عليهـــا اأو على اإدارتها 

– بح�صب الأحوال – ما ياأتي:
1-اإن�صـــاء اإدارات خمت�صـــة للتعامل 
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مع اأوامر ق�صاء التنفيذ املختلفة.
2- اإعداد قواعد بيانات مبلكية الأموال 
�صـــواء كانت اأ�صـــوًل عقاريـــة، اأو مالية، اأو 

جتارية، اأو فكرية، اأو اأي اأ�صل اآخر.
3- اللتـــزام باملحافظة على �صـــرية 
البيانـــات واملعلومات، التـــي اطلع عليها 
املوظفـــون ب�صـــبب عملهم، واأل يف�صـــوها 

لأي �صبب كان.
4- و�صـــع اآليـــة تقنية ل�صـــمان عدم 

الدخول على البيانات اإل باإذن.
5- مع مراعاة ما تق�صي به الأنظمة، 
اأ�صـــحاب  اإبـــالغ  الإدارات  هـــذه  علـــى 
الأموال مبا مت الإف�صاح عنه من بيانات 

بعد مدة حتددها الالئحة.
الالئحة:

1/18 – تبل��غ اجله��ات املذك��ورة يف 
ه��ذه املادة، اأ�ضح��اب الأموال، مبا مت 
الإف�ضاح عنه من بيانات، بعد ثاثني 
يوم��ًا من تاريخ تبل��غ قا�ضي التنفيذ 
ر�ضمي��ًا بالإف�ضاح، م��ا مل ياأمر قا�ضي 

التنفيذ بخاف ذلك.
2/18- عدم تبلي��غ الإدارات امل�ضار 
اإليها يف امل��ادة لأ�ضحاب الأموال مبا مت 

الإف�ض��اح عن��ه ل يوؤثر عل��ى ال�ضري يف 
اإجراءات التنفيذ.

)املادة التا�صعة ع�صرة(

النظام: 

يتم تبـــادل الإف�صـــاح عـــن الأموال 
مع الـــدول الأخـــرى بناًء علـــى اأمر من 
قا�صـــي التنفيذ، وعلى اأ�صـــا�ض املعاملة 
باملثل، وي�صـــتثنى من هذا الإف�صـــاح ما 
ن�صـــت عليه الأنظمة، وقرارات جمل�ض 
الـــوزراء، وما يوؤثر علـــى الأمن الوطني 

للمملكة.
الالئحة:

التنفي��ذ  قا�ض��ي  اأم��ر  اإذا   –  1/19
بالإف�ضاح عن اأم��وال املدين املوجودة 
يف دول��ة اأخرى، فيكون بوا�ضطة وكالة 
وزارة العدل ل�ض��وؤون احلجز والتنفيذ 
وف��ق الفق��رة )5( م��ن امل��ادة )الثالثة 

والت�ضعني( من هذا النظام.
2/19 – ل يح��ال اأي اأم��ر بالإف�ضاح 
م��ن ال��دول الأخرى لقا�ض��ي التنفيذ 
املخت���ض، اإل بعد حتق��ق وكالة وزارة 
الع��دل ل�ض��وؤون احلج��ز والتنفيذ من 
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�س��رط املعامل��ة باملثل، وع��دم تاأثري 
الأمر بالإف�ضاح على الأمن الوطني.

الف�صل الرابع

الأموال حمل التنفيذ

)املادة الع�صرون(

النظام:

جميع اأموال املدين �صـــامنة لديونه، 
ويرتتـــب على احلجز علـــى اأموال املدين 
عـــدم نفاذ مـــا يقوم به من ت�صـــرف يف 

اأمواله املحجوزة.
الالئحة:

1/20 – امل��راد باملال يف هذه املادة هو 
كل م��ا ذك��ر يف الفقرة )2( م��ن املادة 

)الثامنة ع�ضرة( من هذا النظام.
علي��ه  املحج��وز  ت�ض��رف   –  2/20
يتعل��ق بذمته ل مباله املحجوز، وكذا 
اإق��راره بع��د احلجز، �ض��واء اأن�ضب ما 
اأق��ر به اإلى ما قبل احلج��ز، اأم بعده، 
اأم اأطلق فا ي�ضارك املقر له احلاجزين 
يف امل��ال املحج��وز، اإل اإذا كان الإقرار 
قد ثبت �ض��دوره من املقر قبل احلجز 
عليه، ويتبع املدين بكل ما ذكر بعد 

انتهاء احلجز، اأو فيما زاد على الدين 
املحجوز لأجله، ول يلتفت لأي �ضند 
تنفيذي ين�ضاأ بع��د اإعان احلجز، ما 
مل يك��ن حكم��ًا مبنيًا على غ��ري اإقرار 

املحجوز عليه، اأو نكوله.
3/20 – اإن ارت��اب القا�ض��ي يف دي��ن 
ميك��ن اأن يك��ون حم��ًا للتواط��وؤ، اأو 
احلي��ل، اأو الك��ذب، فل��ه التحق��ق 
م��ن ذلك ب��اأي اإج��راء ي��راه منا�ضبًا، 
ول��ه طل��ب التحقي��ق من قب��ل هيئة 

التحقيق والدعاء العام.
4/20 – الدائن��ون الذي��ن تعلق��ت 
ديونه��م بذم��ة املدي��ن قب��ل اإيق��اع 
احلج��ز، يت�ض��اوون يف تعلق حقوقهم 
باملال املحجوز علي��ه، اإل ما ا�ضتثني 

�ضرعًا.
5/20 – تبداأ اآثار احلجز التنفيذي يف 
عدم نف��اذ ت�ضرفات املدين يف اأمواله، 
م��ن وقت �ض��دور اأمر القا�ض��ي �ضاعًة 
وتاريخ��ًا. واإذا كان احلج��ز حتفظي��ًا 
فع��دم النفاذ يب��داأ من تاري��خ اإباغ 
املحج��وز علي��ه اأو املحج��وز لدي��ه، 
اأو م��ن تاريخ ن�ضر الإب��اغ عند تعذر 
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تبليغ املحجوز عليه.
6/20 – م��ع مراع��اة م��ا ورد يف املادة 
م��اٍل  كل  ُيع��ّد  والع�ضري��ن  احلادي��ة 
م�ضجٍل با�ضم املديِن قابًا للحجِز ولو 
اّدع��اه غريه، ول ُيرف��ع احلجز عنه اإل 

بعد ثبوت ملكية غريه له.

)املادة احلادية والع�صرون(

النظام:

ل يجـــوز احلجـــز والتنفيـــذ علـــى ما 
ياأتي:

1-الأموال اململوكة للدولة.
2- الـــدار التـــي ي�صـــكنها املديـــن ومن 
يعولهم �صرعًا، ويقدر قا�صي التنفيذ مقدار 
كفايته، ما مل يكن ال�صكن مرهونًا للدائن.

3- و�صـــيلة نقل املدين ومـــن يعولهم 
�صـــرعًا، ويقـــدر قا�صـــي التنفيـــذ مقدار 
كفايتـــه، مـــا مل تكـــن الو�صـــيلة مرهونة 

للدائن.
4- الأجور والرواتب اإل فيما ياأتي:

اأ – مقـــدار الن�صـــف مـــن اإجمـــايل 
الأجر، اأو الراتب لدين النفقة.

اإجمـــايل  مـــن  الثلـــث  – مقـــدار  ب 

الأجر، اأو الراتب للديون الأخرى.
وعنـــد التزاحم، يخ�صـــ�ض ن�صـــف 
اإجمـــايل الأجر، اأو الراتب لدين النفقة، 
وثلـــث الن�صـــف الآخر للديـــون الأخرى، 
ويف حـــال تعـــدد هـــذه الديون يـــوزع ثلث 
الن�صـــف بـــن الدائنـــن بح�صـــب الوجه 

ال�صرعي والنظامي.
5 – ما يلزم املدين ملزاولة مهنته، اأو 

حرفته بنف�صه.
6 – م�صـــتلزمات املدين ال�صخ�صية، 

ويقدر قا�صي التنفيذ كفايته.
الالئحة:

املمن��وع  بامل��ال  املق�ض��ود   –  1/21
م��ن احلجز والتنفيذ علي��ه يف الفقرة 
)1( م��ن هذه امل��ادة، هو م��ا انفردت 
الدول��ة مبلكيت��ه، واأم��ا م��ا متل��ك يف 
الدولة ح�ض�ض��ًا �ضائعة فيجوز احلجز 
والتنفي��ذ على غري مقدار ح�ض�ضها، 
ويراع��ي قا�ضي التنفي��ذ يف ذلك عدم 

حلوق ال�ضرر العام.
2/21- اإثبات الإعالة لغر�ض تقدير 
الكفاية عند التنازع، من اخت�ضا�ض 

قا�ضي التنفيذ.
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 3/21 – امل��راد بالره��ن املذك��ور يف 
الفق��رة )2( من هذه املادة، هو الرهن 
املوثق لدى اجله��ة العدلية املخت�ضة، 

اأو ما اأقر به الدائن.
4/21 – تقي��د الفقرات )2، 3، 5، 
6(  م��ن هذه امل��ادة مبا مل تك��ن الدار، 
امل�ضتلزم��ات  اأو  النق��ل،  و�ضيل��ة  اأو 
املذكورة هي عني مال الدائن، فله حق 
الرجوع بها، بال�سروط املقررة �سرعًا.

5/21 – يدخل يف الأجور والرواتب، 
ما يلحق بهم��ا من بدلت، وحوافز، 

ومكافاآت، ونحوها.
6/21 – املق�ض��ود باملن��ع من احلجز 
والتنفيذ يف الفق��رة رقم )4( من هذه 
املادة، الأج��ر، والراتب امل�ضتقبلي، 
ول يدخل فيه ما اجتمع من هذا الأجر 
والراتب يف الزمن ال�ضابق، وف�ضل عن 

نفقة املدين ونفقة من يعول.
اأن  – اإذا واف��ق املدي��ن عل��ى   7/21
يحجز على مقدار اأكرث مما ورد يف املادة 
فيما ل يجوز احلجز عليه من رواتب، 
واأجور، فيحجز قا�ضي التنفيذ على 
قدر ما يقرره املدين، ويوؤخذ اإقرار يف 

املح�ضر على املدين بذلك.
8/21 – ل مينع عدم احلجز  املذكور 
يف الفق��رة رق��م )5( م��ن ه��ذه املادة، 
احلجز  على ك�ضب املدين من مهنته، 
اأو حرفت��ه اإذا كان فا�ضًا عن كفايته، 

وكفاية من يعوله �ضرعًا.

)املادة الثانية والع�صرون(

النظام:

1- يجوز للمحجوز على اأمواله – يف 
اأي حـــال كانت عليها اإجـــراءات احلجز 
– اإيـــداع مبلـــغ من النقود يفـــي بالدين 
يف ح�صـــاب املحكمـــة يخ�صـــ�ض للوفـــاء 
بالدين، ويرتتب على هـــذا الإيداع زوال 
احلجز عن الأمـــوال 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 �صرعة الوفاء.
الالئحة:

1/22 – اإذا خ�ض���ض قا�ضي التنفيذ 
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الأم��وال املنف��ذ عليها م��ن جمموع ما 
مت الإف�ض��اح عن��ه، واحلج��ز علي��ه، 
فُي�ضع��ر اجلهات الأخرى بالتوقف عن 

الإف�ضاح، وفك احلجز عما عداها.
– اإذا رغ��ب املحج��وز عل��ى   2/22
بكام��ل  يف��ي  مبل��غ  اإي��داع  اأموال��ه 
الدين، فيلزم��ه حينئٍذ �ضداد جميع 
م�ضروفات احلجز والتنفيذ، ول يزول 

احلجز اإل ب�ضدادها.
3/22 – كل م��ا ترت��ب عل��ى احلجز 
التنفي��ذي م��ن م�ضروف��ات يتحمله 
املدين، ما مل يظهر للقا�ضي اأن ال�ضبب 

عائد لغريه فيتحمله ذلك املت�ضبب.
4/22 – اإذا اقت�ض��ى احل��ال ت�ضلي��م 
في�ضلمه��ا  التنفي��ذ،  م�ضروف��ات 
املدين فاإن امتنع �ضلمها الدائن، واإل 

فيتوقف عن اإجراءات التنفيذ.
5/22 – اإذا اتفق الطرفان على اإنهاء 
احلجز والتنفيذ، ف��ا بد اأن يت�ضمن 
التفاق  حتديد من يتحمل م�ضروفات 

التنفيذ – اإن وجدت -.
رف��ع  القا�ض��ي  ق��رر  – مت��ى   6/22
احلجز، ارتفع كل ما كان مبنيًا عليه، 

ما مل يقرر القا�ضي خاف ذلك.

الباب الثاين

احلجز التحفظي

)املادة الثالثة والع�صرون(

النظام:

يكون للجهة املخت�صـــة نظامًا بالنظر 
باحلجـــز  الأمـــر  �صـــلطة  النـــزاع؛  يف 
الق�صـــاء  لأحـــكام  وفقـــًا  التحفظـــي، 

امل�صتعجل.
الالئحة:

ب��ني  تداف��ع  ح�ض��ل  اإذا   –  1/23
قا�ض��ي املو�ض��وع، وقا�ض��ي التنفيذ 
يف الخت�ضا���ض، فيخت���ض القا�ض��ي 
املح��اُل اإليه الطل��ب ابت��داًء باحلجز 
التحفظ��ي، واإذا انق�ض��ى التداف��ع، 
ورفع��ه  احلج��ز،  ا�ضتدام��ة  فيك��ون 
الأم��ر  ا�ضتق��ر  م��ن  اخت�ضا���ض  م��ن 

باخت�ضا�ضه بالنظر.

)املادة الرابعة والع�صرون(

النظام:

احلجـــز  اإيقـــاع  يطلـــب  اأن  للدائـــن 
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التحفظـــي على مقـــولت مدينـــه اإذا مل 
يكن للمدين حمل اإقامة ثابت يف اململكة، 
اأو خ�صـــي الدائن لأ�صباب مقبولة اختفاء 

اأموال املدين، اأو تهريبها.
الالئحة:

1/24 – اإذا مل يك��ن للمحجوز عليه 
حمل اإقام��ة ثابت يف اململك��ة، فيقدم 
طلب احلج��ز التحفظي اإلى املحكمة 
الت��ي يق��ع يف نط��اق اخت�ضا�ضها حمل 

اإقامة الدائن.
2/24 – يح��ق للدائ��ن طلب احلجز 
التحفظ��ي، يف كل حالة يخ�ضى فيها 

فوات حقه.
3/24 – جمي��ع اأموال املدي��ن قابلٌة 
للحج��ز التحفظ��ي، �ض��واًء اأكان��ت 

منقوًل، اأم عقارًا، اأم غريهما.

)املادة اخلام�صة والع�صرون(

النظام:

ملوؤجر العقـــار اأن يطلب اإيقاع احلجز 
اأو الثمـــار  التحفظـــي علـــى املنقـــولت، 
التـــي يف العـــن املوؤجرة �صـــمانًا لالأجور 

امل�صتحقة.

الالئحة:

1/25 – مت��ى ثب��ت اأن املنق��ول، اأو 
مملوك��ٌة  حتفظي��ًا  املحج��وزة  الثم��ار 
احلج��ز  فينتق��ل  اآخ��ر،  مل�ضتاأج��ر 

التحفظي تلقائيًا منها اإلى الأجرة.

)املادة ال�صاد�صة والع�صرون(

النظام:

ملن يدعي ملك املنقول اأن يطلب اإيقاع 
احلجـــز التحفظي عند من يحـــوزه متى 
كانت هناك دلئل وا�صحة توؤيد اّدعاءه.

)املادة ال�صابعة والع�صرون(

النظام:

للدائن بدين م�صـــتقر حـــالِّ الأداء – 
ولو مل يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – اأن 
يطلب اإيقـــاع احلجز التحفظـــي على ما 
يكـــون ملدينه لدى الآخريـــن من الديون، 
ول���و كانت موؤجلة، اأو معلقة على �ص���رط، 
وما يكون له مـــن اأموال اأو اأعيان منقولة 
يف يد الغري، وعلـــى املحجوز لديه خالل 
ع�صـــرة اأيام مـــن تاريخ تبليغـــه باحلجز 
الديـــون،  مـــن  ذمتـــه  يف  مبـــا  الإقـــرار 
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والأعيـــان، والأمـــوال، وعليـــه الإيداع يف 
ح�صـــاب املحكمة خالل ع�صـــرة اأيام من 
تاريـــخ تبليغـــه بحكم �صـــحة احلجز مبا 

اأقر به، اأو ما يفي منه باحلق.
الالئحة:

1/27 – تودع الأموال النقدية ب�ضيك 
م�ضريف با�ضم رئي�ض املحكمة.

2/27 – احلجز التحفظي ي�ضمل، ما 
للمدين عند الأف��راد، واملوؤ�ض�ضات، 
احلكومي��ة  واجله��ات  وال�ض��ركات، 

واملن�ضاآت املالية، وغريها.
3/27 – ُيبل��غ املحج��وز لدي��ه وفق 
)الرابع��ة  امل��ادة  م��ن   )3( الفق��رة 

والثاثني( ولوائحها التنفيذية.
اأي��ام  الع�ض��رة  م��دة  – تب��داأ   4/27
املن�ضو���ض عليها يف ه��ذه املادة، من 

اليوم التايل لتبليغ املحجوز لديه.
5/27 – ُيق��ّدر القا�ضي ما ي�ضتحقه 
املحج��وز لدي��ه من نفق��ات مل�ضلحة 
املال املحجوز، ليخ�ضمها مما يف ذمته 

بعد طلبه.
6/27 – ُيعف��ى املحج��وز لدي��ه من 

الإقرار يف الأحوال التالية:

اأ-اإذا اأودع ه��و، اأو غ��ريه يف ح�ض��اب 
للدي��ن  م�ضاوي��ًا  مبلغ��ًا  املحكم��ة، 

املحجوز من اأجله.
ب- اإذا اأودع ه��و، اأو غريه يف ح�ضاب 
املحكم��ة، مبلغًا يعادل قيمة ما يراد 
حجزه لدي��ه بعد تقديره من القا�ضي 

الذي ينظر يف طلب احلجز.
ج – اإذا ق��ام املحج��وز لدي��ه بوف��اء 
دي��ن احلاجز بناء على طلب املحجوز 

عليه.
د – اإذا ق��ام املحج��وز لديه من تلقاء 
نف�ض��ه باإي��داع م��ا لدي��ه يف ح�ض��اب 

املحكمة.
التنفي��ذ  قا�ض��ي  يراع��ي   –  7/27
املدد النظامي��ة امل�ضرفية حيال اإيداع 
وال�ضمان��ات  ال�ضي��كات  و�ض��رف 

البنكية.
8/27 – اإذا امتن��ع املحج��وز لدي��ه 
م��ن الإق��رار مب��ا يف ذمت��ه م��ن الديون 
احلقيق��ة،  غ��ري  ق��رر  اأو  والأعي��ان، 
فللدائن بعد احلكم له بحقه املطالبة 
بالتنفي��ذ على اأموال املحجوز لديه، 
اأ�ض��رار  ع��ن  بالتعوي���ض  واملطالب��ة 
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التقا�ض��ي التي حلقت��ه ب�ضبب امتناع 
املحجوز لديه عن الإق��رار، اأو اإقراره 

مبا يخالف احلقيقة.
9/27 – اإذا ق��رر املحجوز لديه مبا يف 
ذمته تقري��رًا �ضحيح��ًا، وامتنع عن 
الإيداع خال املدة املحددة، فللدائن 
املحك��وم له مبوج��ب احلك��م ال�ضادر 
على املدي��ن، التنفيذ على املحجوز 
لديه مبا ل يزي��د على املال املحجوز، 
دون احلاجة اإل��ى اإجراء حجز جديد، 
وُيعّد ق��رار احلجز �ضن��دًا تنفيذيًا يف 

حق املحجوز لديه.

)املادة الثامنة والع�صرون(

النظام:

ل يوقع احلجز التحفظي يف الأحوال 
املتقدمة اإل اقت�صاء حلقِّ ظاهر الوجود، 

وحالِّ الأداء.
الالئحة:

1/28- تقدي��ر ظه��ور احل��ق عائ��د 
ل�ضلطة القا�ضي التقديرية.

2/28- اإذا كان بع���ض الدين حاًل، 
احلج��ز  فيوق��ع  يح��ل،  مل  وبع�ض��ه 

التحفظ��ي مبقدار الدي��ن احلال، دون 
املوؤجل.

)املادة التا�صعة والع�صرون(

النظام:

ل يوقع احلجـــز التحفظي يف الأحوال 
املن�صو�ض عليها يف املواد ال�صابقة اإل باأمر 
مـــن املحكمـــة، اأو اجلهة املخت�صـــة بنظر 
النزاع التابع لها حمل اإقامة املحجوز على 
اأموالـــه، وللمحكمة اأو اجلهة قبل اإ�صـــدار 
اأمرهـــا اأن جتري التحقيـــق الالزم اإذا مل 

تكفها امل�صتندات املوؤيدة لطلب احلجز.
الالئحة:

1/29 – للقا�ض��ي اأن يطل��ب من اأي 
جه��ة خمت�ض��ة عن��د القت�ض��اء اإجراء 

التحقيق الازم.

)املادة الثالثون(

النظام:

اإذا كان الدعوى باحلق مرفوعة اأمام 
املحكمة، اأو اجلهة املخت�صـــة؛ اخت�صت 
هـــذه املحكمة، اأو اجلهة باإ�صـــدار الأمر 

باحلجز التحفظي.
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الالئحة:

1/30 – يحال طلب احلجز التحفظي 
اإلى قا�ض��ي املو�ضوع الذي نظر الدعوى 
احلج��ز  طل��ب  كان  واإذا  الأ�ضلي��ة، 
التحفظ��ي �ضابقًا للدع��وى الأ�ضلية، 
فيكون املخت�ض بنظرها، القا�ضي الذي 

اأحيل اإليه طلب احلجز التحفظي.

)املادة احلادية والثالثون(

النظام:

يجـــب اأن يبلغ املحجوز علـــى اأمواله، 
واملحجوز لديه بالأمر ال�صـــادر باحلجز 
خالل ع�صـــرة اأيام على الأكر من تاريخ 
�صـــدوره، واإل عّد احلجـــز ملغي. ويجب 
على احلاجز خالل الأيام الع�صـــر امل�صار 
اإليهـــا اأن يرفـــع اأمام املحكمـــة اأو اجلهة 
املخت�صـــة الدعوى بثبوت احلق و�صـــحة 

احلجز، واإل عّد احلجز ملغى.
الالئحة:

1/31- اإذا ُع��ّد احلج��ز ُملغى، جاز 
طلب جتدي��ده باإج��راءات م�ضتاأنفة، 

ويكون لدى ناظر احلجز الأول.
بتع��دد  احلج��ز  يتع��دد   -2/31

املحج��وز لديهم، وي�ضتقل كل حجز 
باإجراءات��ه واأمره، وُيق��دم كل طلب 
حجز م�ضتق��ًا، وحُتال الطلب��ات اإذا 
كان موجبها واحدًا اإلى دائرة واحدة، 

ويح�ضب لكلِّ طلب اإحالة.
من��ع  التبلي��غ  يت�ضم��ن   -3/31
املحجوز لديه عن ت�ضليم ما يف يده، اأو 
ذمت��ه للمحجوز عليه، اأو غريه، واأنه 
ُيعد �ضامنًا متى خالف ذلك، ويكون 
التبليغ، وفق اأحكام التبليغ املقررة 
)الرابع��ة  امل��ادة  الفق��رة )3( م��ن  يف 

والثاثني( ولوائحها التنفيذية.
4/31 – ُيبلغ املحجوز عليه بن�ضخة 
م��ن اأم��ر احلج��ز املوج��ه للمحج��وز 
لدي��ه، ول يرتت��ب عل��ى ع��دم تبليغ 
املحج��وز علي��ه يف ه��ذه احل��ال اإلغاء 

احلجز.
5/31- تب��داأ ع�ض��رة الأي��ام الواردة 
يف هذه امل��ادة، من تاريخ �ض��دور اأمر 

احلجز.
6/31- يلزم الدائن اأن يقدم لقا�ضي 
التنفيذ ما يثبت اإقامته للدعوى اأمام 
اجله��ة املخت�ضة يف املدة املحددة، فاإن 
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مل يقدم الدائن اإثبات��ًا بذلك يف موعد 
اأق�ض��اه الي��وم التايل لنته��اء املهلة، 

فيعد احلجز ملغى.

)املادة الثانية والثالثون(

النظام:

يجـــب علـــى طالب احلجـــز اأن يقدم 
اإلى املحكمة، اأو اجلهة املخت�صة اإقرارًا 
خطيًا موثقًا من كفيل مقتدر، اأو �صمانًا 
ي�صـــمن جميع حقوق مـــن طلب احلجز 
علـــى اأموالـــه ومـــا يلحقه من �صـــرر اإذا 
ظهـــر اأن طالـــب احلجـــز غـــري حمق يف 

طلبه.
الالئحة:

وكفاي��ة  الكفي��ل  ق��درة   -1/32
ال�ضمان �ضلطة تقديرية للقا�ضي.

2/32- يوث��ق اإق��رار الكفيل من قبل 
ناظر احلجز، اأو كاتب العدل، اأو املوثق 

املرخ�ض له مبزاولة اأعمال التوثيق.
3/32- ينظر القا�ضي الذي اأ�ضدر اأمر 
احلج��ز التحفظي دعوى ال�ضرر املقامة 
م��ن املحجوز عل��ى اأموال��ه، اإذا كانت 

م�ضمولًة بوليته، وحت�ضب له اإحالة.

)املادة الثالثة والثالثون(

النظام:

تتبـــع يف احلجـــز التحفظـــي – على 
املنقولت ومـــا للمدين لـــدى الغري منها 
– الإجراءات املتعلقة باحلجز التنفيذي 

عدا ما يتعلق بالبيع.
الالئحة:

1/33- اإذا كان��ت الأموال املحجوزة 
عر�ضة للتل��ف، اأو نق�ض��ان القيمة، 
احلج��ز  اأم��ر  م�ض��درة  فللجه��ة 
التحفظ��ي، بي��ع هذه الأم��وال، بناًء 
على م�ضلحة تراه��ا، اأو طلب يتقدم 
به اأح��د اأط��راف الن��زاع، اأو احلار�ض 
الق�ضائ��ي، اأو م��ن له م�ضلح��ة. واإذا 
كانت الأموال املحجوزة عر�ضة لتقلب 
الأ�ضع��ار، فا يك��ون البي��ع، اإل بناًء 
على طل��ب املحجوز علي��ه، وينتقل 
احلجز اإلى الثمن تلقائيًا، ويتم البيع 

وفق ما ورد يف الائحة )10/50(.
2/33- اإذا حكمت املحكمة بثبوت 
احل��ق لطال��ب احلجز، اأ�ضب��ح احلجز 

التحفظي حجزًا تنفيذيًا.
احلج��ز  م�ض��درة  للجه��ة   -3/33
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التحفظ��ي ابتداًء عن��د القت�ضاء، اأو 
بطلب من املحجوز عليه، رفع احلجز 

التحفظي، بعد اإعان املحجوز له.
4/33 – اإذا ترك طالب احلجز دعواه، 
اأو تن��ازل عنه��ا، اأو ُردت دع��واه، اأو 
�ضرف النظر عنها، اأو ُحفظت، فُيعد 

احلجز التحفظي ُملغى.

الباب الثالث 

اإجراءات التنفيذ

الف�صل الأول 

احلجز التنفيذي

)املادة الرابعة والثالثون(

النظام:

1- يتم التنفيذ بناًء على طلب يقدمه 
طالب التنفيذ اإلى قا�صـــي التنفيذ، وفقًا 

للنموذج الذي حتدده الالئحة.
2- اأ/ يتحقـــق قا�صـــي التنفيـــذ مـــن 
وجـــود ال�صـــيغة التنفيذية على ال�صـــند 
التنفيذي الوارد يف الفقرات )1، 2، 3( 

من املادة )التا�صعة( من هذا النظام.
ب/ فمـــا عدا ما ذكر يف الفقرة )2-
اأ( يتحقق قا�صـــي التنفيذ من ا�صـــتيفاء 

يف  املذكـــورة   – التنفيذيـــة  ال�صـــندات 
الفقـــرات )4، 5، 6، 7، 8( مـــن املـــادة  
)التا�صعة( – ال�صروط النظامية، وي�صع 
خـــامت التنفيـــذ عليهـــا، مت�صـــمنًا عبارة 
)�صـــند للتنفيذ( مقرونًا با�صـــم قا�صـــي 

التنفيذ، وحمكمه، وتوقيعه.
3- ي�صدر قا�صـــي التنفيذ فورًا اأمرًا 
بالتنفيذ اإلى املدين مرافقة له ن�صخة من 
ال�صند التنفيذي خمتومة بخامت املحكمة 
مبطابقتهـــا لالأ�صـــل، ويبلـــغ املدين وفق 
اأحـــكام التبليغ التي حتددهـــا الالئحة، 
فـــاإن تعذر اإبـــالغ املدين خالل ع�صـــرين 
يومـــًا من تاريخه �صـــدور اأمـــر التنفيذ؛ 
اأمر قا�صـــي التنفيذ بن�صـــر الإبالغ فورًا 
يف ال�صـــحيفة اليومية الأو�صـــع انت�صـــارًا 
يف منطقـــة مقر املحكمة، وت�صـــتوفى من 

املدين نفقة الإعالن مع ا�صتيفاء احلق.
4- يتم التن�صـــيق بـــن وزارة العدل، 
واجلهـــات ذات العالقة؛ لالإف�صـــاح عن 
عناوين الأ�صـــخا�ض الذين ل يعرف لهم 

حمل اإقامة.
الالئحة:

1/34- اإذا وردت املعامل��ة وهي غري 
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م�ضتكمل��ة لبيان��ات طل��ب التنفيذ 
يوم��ًا؛  ثاث��ني  مهل��ة  فلمقدمه��ا 
اأو  حفظ��ت،  واإل  ل�ضتكماله��ا، 

اأعيدت – ح�ضب احلال -.
2/34- يجوز تدوين طلب التنفيذ، 
والتبليغ��ات اإلكرتوني��ًا، ويكون لها 
حكم املحررات املكتوبة، وفقًا لنظام 

التعامات الإلكرتونية.
3/34- ي�ضتمل طلب التنفيذ على 

البيانات الآتية:
اأ-ال�ض��م الكامل لطال��ب التنفيذ، 
ورق��م هويت��ه، ومهنت��ه اأو وظيفته، 
ورقم هاتفه، وعنوانه الريدي، وحمل 
اإقامته الأ�ضل��ي، وحمل اإقامته املختار 
يف مكان دائ��رة التنفيذ، اإن مل يكن له 

حمل اإقامة فيها.
وت�ضتوفى ه��ذه البيانات مل��ن يتقدم 
نيابة ع��ن طالب التنفي��ذ اإ�ضافة اإلى 

بيانات طالب التنفيذ اأ�ضالة.
ب- ال�ض��م الكام��ل للمنفذ �ضده، 

ومهنته اأو وظيفته، وحمل اإقامته.
ج – املحكم��ة املق��دم اإليه��ا طل��ب 

التنفيذ.

د – تاريخ تقدمي الطلب.
التنفي��ذي،  ال�ضن��د  رق��م   - ه��� 

وتاريخه، وجهة �ضدوره، اإن وجد.
و – مق��دار احلق، وو�ضفه اإجماًل، اأو 

م�ضمون الطلب، اإذا مل يكن دينًا.
ز – رق��م احل�ض��اب البنك��ي العائ��د 
له، الذي يرغ��ب اإيداع ما يخ�ضه من 

ح�ضيلة التنفيذ فيه.
4/34 – ل يرتتب على نق�ض ا�ضتيفاء 
البيان��ات بطان طلب التنفيذ، متى 

حتققت الغاية من الإجراء.
يتج��زاأ،  ل  احل��ق  كان  اإذا   –  5/34
فيقدم طاب التنفيذ طلبه من اأ�ضل، 
ون�ضخ منه بعدد املدينني، موقعة منه 
وفق��ًا للنموذج املعد لذل��ك، وُيرفق 

ن�ضخة من ال�ضند التنفيذي.
6/34 – ل يجم��ع يف طل��ب التنفيذ 
ب��ني اأكرث من �ضن��د تنفي��ذي ل رابط 

بينها.
7/34- اإذا كان طالب التنفيذ اإحدى 
الدوائ��ر احلكومية، فيكفي ذكر ا�ضم 

الدائرة، و�ضفة من ميثلها.
8/34- ال�ضيغ��ة التنفيذي��ة امل�ضار 
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اإليها يف الفق��رة )2-اأ( من هذه املادة 
التي ي�ضعها قا�ض��ي املو�ضوع، يكون 
ن�ضه��ا كما ياأت��ي: "يطلب من جميع 
الدوائر واجله��ات احلكومية املخت�ضة 
العمل على تنفيذ هذا احلكم بجميع 
الو�ضائل النظامية املتبعة ولو اأدى اإلى 
ا�ضتعم��ال الق��وة اجلري��ة ع��ن طريق 

ال�ضرطة".
9/34- �ضيغة خامت التنفيذ على ما 
ت�ضمنته الفقرات )4، 5، 6، 7، 8( 
من امل��ادة )التا�ضعة( من ه��ذا النظام 

هي ما ياأتي:
"احلم��د هلل وح��ده وال�ض��اة وال�ضام 

على من ل نبي بعده اأما بعد:
فه��ذا �ضن��د للتنفيذ برق��م .... ثم 
يذيل با�ض��م القا�ض��ي وتوقيعه وا�ضم 

حمكمة اأو دائرة التنفيذ".
بطل��ب  املدي��ن  ُيبل��غ   -10/34
الأوراق  ُمبل��غ  بوا�ضط��ة  التنفي��ذ، 

الق�ضائية.
11/34- يكون التبليغ للمدين، اأو 
وكيله، يف حمل اإقامته، اأو عمله، فاإن 
تعذر اإب��اغ املدين، فين�ض��ر الإباغ 

بعد م�ض��ي ع�ضرين يوم��ًا من تاريخه 
�ضدور اأمر التنفيذ.

املدي��ن  امتن��اع  ح��ال  يف   -12/34
ع��ن ا�ضتام التبليغ، ُي��دون يف حم�ضر 

امتناعه، ويعد مبلغًا.
13/34- يبل��غ م��ن لي���ض ل��ه حم��ل 
اإقام��ة معروف، اأو حم��ل اإقامة خمتار يف 
اململك��ة، بالكتابة لإم��ارة املنطقة، 
لتبليغ��ه بالط��رق املتبع��ة، وتفي��د 
الإم��ارة قا�ضي التنفي��ذ بالإباغ، اأو 
تع��ذره، خ��ال ع�ضري��ن يوم��ًا، فاإن 
تع��ذر تبليغ��ه، اأو م�ض��ى امل��دة، ومل 
يرد جوابه، فين�ض��ر الإباغ يف اإحدى 
ال�ضح��ف اليومية الأو�ض��ع انت�ضارًا يف 

منطقة مقر املحكمة.
14/34- ل يج��رى اأي تبليغ يف حمل 
الإقامة، قبل �ضروق ال�ضم�ض، ول بعد 
غروبه��ا، وللقا�ضي الإذن بالتبليغ يف 

اأي وقت عند القت�ضاء.
15/34- يجب اأن يكون التبليغ من 
ن�ضختني متطابقتني، اإحداهما اأ�ضل 
والأخرى �ضورة م�ضتمًا على ما ياأتي:
اأ- مو�ض��وع الأمر التنفي��ذي، ويوم 
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�ض��دوره، وتاريخه، وال�ضاعة التي مّت 
فيها.

ب- ال�ضم الكامل لطالب التنفيذ، 
اأو  ومهنت��ه  وج��د،  اإن  ميثل��ه  وم��ن 

وظيفته، وحمل اإقامته.
ج – ال�ضم الكامل للمدين، ومهنته 

اأو وظيفته، وحمل اإقامته.
د – ا�ض��م ُمبل��غ الأوراق الق�ضائي��ة، 

و�ضفته.
ه��� - ا�ض��م م��ن �ُضلم��ْت ل��ه ورق��ة 
التبلي��غ، وتوقيعه عل��ى اأ�ضلها، اأو 

اإثبات امتناعه، و�ضببه.
و – توقيع املبلغ على الأ�ضل.

16/34- يرف��ق ب�ض��ورة التبلي��غ ما 
ياأتي:

اأ – ن�ضخة من طلب التنفيذ.
ب – ن�ضخة من اأمر التنفيذ.

ج – ن�ضخ��ة م��ن ال�ضن��د التنفي��ذي 
م�ضدقة مبطابقتها لأ�ضلها.

17/34- ي�ض��در التبليغ بتوقيع من 
ماأمور التنفيذ.

18/34 – اإذا كان م�ضتل��م التبليغ ل 
يقراأ، ول يكتب، يو�ضح ذلك يف اأ�ضل 

التبلي��غ، وتوؤخذ ب�ضم��ة اإبهامه، اأو 
ختمه على اأ�ضل ورقة التبليغ.

19/34 – يك��ون التبلي��غ نظامي��ًا، 
م اإل��ى �ضخ�ض من وجه اإليه،  متى �ُضلِّ

ولو يف غري حمل، اإقامته اأو عمله.
20/34 – يكون التبليغ على النحو 

الآتي:
واجلمعي��ات،  ال�ض��ركات،  اأ- 
واملوؤ�ض�ضات اخلا�ض��ة، اأو فروعها اإلى 
مديريه��ا، اأو م��ن يق��وم مقامهم، اأو 
من ميثلهم، وال�ضركات واملوؤ�ض�ضات 
الأجنبي��ة الت��ي له��ا ف��رع، اأو وكيل 
باململك��ة اإل��ى مدي��ر الف��رع، اأو من 

ينوب عنه.
ب – الع�ضكريون اإلى املرجع املبا�ضر 

ملن وجه التبليغ اإليه.
ج – البح��ارة، وعم��ال ال�ضف��ن اإلى 

الربان.
د – املحج��ور علي��ه حل��ظ نف�ض��ه اأو 
الوقف اإلى الو�ض��ي اأو الويل اأو الناظر 

.- احلال  – ح�ضب 
ه� - ال�ضج��ني، اأو املوقوف اإلى مدير 

ال�ضجن، اأو حمل التوقيف.
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21/34 – اإذا كان حمل اإقامة املدين يف 
بلد اأجنبي، واأمواله داخل اململكة، 
فري�ض��ل القا�ض��ي التبليغ اإل��ى وزارة 
اخلارجية، وُيكتفى بالرد الذي يفيد 

و�ضول التبليغ اإلى املدين.
22/34- ت�ضاف مدة �ضتني يومًا، اإلى 
املواعيد املتعلقة بالتبليغ املن�ضو�ض 
عليها يف هذا النظ��ام، ملن يكون حمل 

اإقامته خارج اململكة.
التنفي��ذ  قا�ض��ي  يح��دد   -23/34
كيفي��ة الإع��ان، وُتدف��ع كلفته من 
طالب التنفيذ، وحت�ضب من م�ضاريف 

التنفيذ.
كل  عل��ى  اإق��رار  يوؤخ��ذ   -24/34
مواط��ن، اأو مقي��م عن��د تنفي��ذ، اأو 
جتدي��د اأي خدم��ة حكومي��ة يت�ضمن 
حم��ل اإقامته، وجه��ة عمل��ه ومكانه، 
الريدي،  والرم��ز  بري��ده،  و�ضندوق 
وبري��ده الإلك��رتوين، ورق��م هاتف��ه، 
والتزامه باأنه يعتر مبلغًا بكل ما يرده 
على اأي من ه��ذه العناوين، وملتزمًا 
باآثارها الق�ضائية والنظامية، والتزامه 

بتجديد عناوينه كلما تغريت.

25/34 – تتيح اجلهة املخت�ضة بت�ضجيل 
عناوي��ن الأ�ضخا�ض ح��ق الطاع عليها 

للق�ضاة بنهاية طرفية اإلكرتونية.

)املادة اخلام�صة والثالثون(

النظام:

1- يجـــري احلجـــز التنفيـــذي علـــى 
املنقول بانتقال ماأمور التنفيذ اإلى مكان 
املال، اأو اإ�صـــدار اأمر مكتوب اإلى اجلهة 
احلـــال،  بح�صـــب  بت�صـــجيله  املخت�صـــة 
وحتريـــر املاأمور حم�صـــرًا للحجـــز بناًء 
علـــى اأمر قا�صـــي التنفيذ، ويوؤ�صـــر على 

�صجل املال مب�صمون املح�صر.
يـــوم  يف  احلجـــز  يكتمـــل  مل  اإن   -2
واحد، جاز اإمتامـــه يف اأيام متتالية، ولو 

كانت عطلة ر�صمية.
3- ل يجوز نقل املال من مكان حجزه 

اإل باأمر قا�صي التنفيذ.
الالئحة:

التنفي��ذ  ماأم��ور  يق��وم  ل   -1/35
باإج��راءات احلجز، اإل بعد �ضدور اأمر 

قا�ضي التنفيذ.
املخت�ض��ة  اجله��ات  يل��زم   -2/35
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املنقول��ة،  الأم��وال  بت�ضجي��ل 
والطائرات،  وال�ضف��ن،  كاملركبات، 
واأي م��ال منقول، التاأ�ض��ري فورًا على 
�ضجات هذه الأموال باحلجز؛ تنفيذًا 
لأم��ر قا�ض��ي التنفيذ، ويك��ون ذلك 
بع��د اأن يح��رر ماأم��ور التنفيذ حم�ضر 
احلج��ز، وللقا�ض��ي عن��د القت�ض��اء 
اأن ياأم��ر بالتاأ�ضري عل��ى ال�ضجل قبل 

اإعداد املح�ضر.
3/35- يك��ون التنفي��ذ م��ن �ضروق 
ال�ضم�ض اإلى غروبها، وملاأمور التنفيذ 
ال�ضتم��رار بالتنفيذ لي��ًا، اإذا بداأه 
قبل الغروب، ول يبداأ التنفيذ ليًا، 
اأو يف العطل الر�ضمية، اإل باإذن كتابي 

من قا�ضي التنفيذ.
قا�ض��ي  اأم��ر  �ض��دور  عن��د   -4/35
التنفي��ذ بنقل امل��ال املحجوز، على 
ماأم��ور التنفي��ذ، اأن ي�ضمن املح�ضر 
بيانًا مب��ن يتولى النق��ل، وو�ضيلته، 
وم��ا يتطلب��ه �ضب��ط عملي��ة النقل، 
وو�ضف املال، واأج��رة النقل، واجلهة 

املنقول منها واإليها.

)املادة ال�صاد�صة والثالثون(

النظام:

1- يندب قا�صـــي التنفيذ مع املاأمور 
خمت�صـــًا  اأكـــر(  )اأو  معتمـــدًا  مـــًا  مقوِّ
بتقومي املـــال املنفذ عليه؛ لتقدير قيمته، 
ويثبـــت تقوميه يف حم�صـــر احلجز حتت 
توقيعـــه، ولقا�صـــي التنفيـــذ يف الأموال 
الي�صـــرية التي حتددهـــا الالئحة تكليف 
املاأمـــور بتقوميهـــا، مـــا مل يتفـــق الدائن 

واملدين على قيمتها.
2- اإذا اقت�صـــى تقـــومي املـــال املنقـــول 
واملاأمـــور  املقـــوم،  العقـــار، دخلـــه  دخـــول 
بح�صور ال�صرطة، ولقا�صـــي التنفيذ الأمر 
با�صتخدام القوة اإذا امتنع املدين، اأو غاب.

الالئحة:

1/36- الأموال الي�ضرية، هي التي ل 
تزيد قيمتها عن خم�ضني األف ريال.

2/36- يدف��ع الدائ��ن اأج��رة املقوم 
اإذا امتنع املدي��ن عن ذلك، اأو غاب، 

وحت�ضب �ضمن م�ضروفات التنفيذ.
التنفي��ذ  3/36- للمق��وم وماأم��ور 
دخ��ول العقار، دون ح�ضور ال�ضرطة، 

عند عدم احلاجة اإليها.
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)املادة ال�صابعة والثالثون(

النظام:

يودع املاأمـــور النقـــود، واملجوهرات، 
واملعـــادن الثمينـــة، والتحف، والأ�صـــياء 
يف  اأو  املحكمـــة،  ح�صـــاب  يف  النفي�صـــة 

خزينتها بح�صب احلال.

)املادة الثامنة والثالثون(

النظام:

للماأمـــور اإذا اقت�صـــى احلـــال حتريز 
املال املحجوز، وعليه و�صع الأقفال وخامت 

املحكمة، واإثبات ذلك يف املح�صر.

)املادة التا�صعة والثالثون(

النظام:

بـــدوِّ  قبـــل  والـــزروع  الثمـــار  حتجـــز 
�صـــالحها، وي�صـــع ماأمـــور التنفيـــذ لوحة 
على مدخل الأر�ض الزراعية يل�صق عليها 
حم�صر احلجز، وتباع عند بدوِّ �صالحها.

)املادة الأربعون(

النظام:

يحرر حم�صر احلجز وفقًا ملا حتدده 

الالئحة، ويت�صمن البيانات الآتية:
1- حتديـــد هوية احلاجز، واملحجوز 

عليه، واملحجوز لديه.
2- حتديد �صـــند التنفيـــذ، ورقم اأمر 

التنفيذ، وتاريخه، وم�صدره.
3- تعيـــن املـــال املحجوز، وو�صـــفه، 
ومقداره، ووزنه، ونوعه، وعدده، و�صفاته 
التي تختلف بها قيمته، وم�صـــتند متلكه، 

وبيانات ت�صجيله بح�صب الأحوال.
4- نوع �صـــك ملكية العقـــار، ورقمه، 
وتاريخـــه، وم�صـــدره، وموقـــع العقـــار، 

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

املقوم.
6- مكان احلجز.

7- ا�صـــم احلار�ـــض الذي عهـــد اإليه 
بحفظه.

8- ا�صـــم وكيل البيـــع، وموعد البيع، 
وتاريخه، ومكانه.

ويت�صمن حم�صر احلجز توقيع ماأمور 
التنفيـــذ واملديـــن – اإن كان حا�صـــرًا – 
واحلار�ض، وكل من ن�صب اإيه ت�صرف يف 

املح�صر، وفق ما حتدده الالئحة.
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الالئحة:

1/40- يتولى ماأمور التنفيذ اإعداد 
حم�ضر احلج��ز، بناء على اأم��ر قا�ضي 

التنفيذ وفق منوذج يعد لذلك.
2/40- يرف��ق حم�ضر احلج��ز باأوراق 
الق�ضية، ويحفظ منه ن�ضخة يف �ضجل 

خا�ض باملحكمة.
3/40- يذي��ل حم�ض��ر احلجز بتوقيع 
من ذكر يف املادة، وكل من ن�ضب اإ‘ليه 
ت�ضرف يف املح�ضر، كاملحجوز لديه، 
واملق��وم، ومن يق��ع املال حت��ت يده، 

ونحوهم، ممن يراه ماأمور التنفيذ.
4/40 – يوق��ع عل��ى كل �ضفحة من 

�ضفحات املح�ضر.
��ُع املَح�َضُر يف مكان املال  5/40 – ُيَوقَّ

املحجوز.

)املادة احلادية والأربعون(

النظام:

يتم اإعالن حم�صـــر احلجز يف موقع 
ن�صـــر بيانات التنفيذ خالل خم�صـــة اأيام 
مـــن تاريخ احلجـــز، ويعد هـــذا الإعالن 
اإبالغـــًا جلميـــع مـــن لـــه عالقـــة باملـــال 

املحجـــوز، ومع ذلـــك يجب علـــى ماأمور 
التنفيـــذ اأن يبلغ املحجـــوز عليه وكل من 
ظهر لقا�صـــي التنفيذ اأن لـــه حقًا عينيًا 
علـــى املـــال املحجـــوز متـــى كان لهـــوؤلء 

عناوين معروفة لدى قا�صي التنفيذ.
الالئحة:

التنفي��ذ  ماأم��ور  تبلي��غ   -1/41
للمذكوري��ن يف امل��ادة، يك��ون وف��ق 
وف��ق  ال��واردة،  التبلي��غ  اإج��راءات 
)الرابع��ة  امل��ادة  م��ن   )3( الفق��رة 
التنفيذي��ة،  ولوائحه��ا  والثاث��ني( 
واإذا تعذر اإب��اغ املذكورين يف املادة، 
يف  احلج��ز  حم�ض��ر  باإع��ان  فُيكتف��ي 
موقع ن�ضر بيانات التنفيذ باملحكمة 

واملوقع الإلكرتوين.

)املادة الثانية والأربعون(

النظام:

يكلف قا�صـــي التنفيـــذ املحجوز عليه 
بحرا�ص���ة املال املحجوز حتت يده ب�صرط 
تقدمي �صـــمان، اأو كفيل ملـــيء بالمتناع 
عـــن التعر�ـــض للمـــال املحجـــوز مبا قد 
ي�صـــر الدائن. فاإن رف�ض املحجوز عليه 
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احلرا�صـــة، اأو تعـــذر تقـــدمي ال�صـــمان، 
اأو الكفيـــل؛ اأمـــر قا�صـــي التنفيذ بتعين 

حار�ض مرخ�ض له.
الالئحة:

1/42- يتب��ع يف اإجراءات ال�ضمان، 
الائحت��ني  يف  ذك��ر  م��ا  والكفي��ل، 

)1/32( و )2/32(.

)املادة الثالثة والأربعون(

النظام:

يف جميع الأحوال ي�صلم املال املحجوز 
للحار�ـــض بتوقيعـــه علـــى ذلـــك مبوجب 
حم�صـــر احلجـــز، ول يجـــوز للحار�ـــض 
النتفاع باملـــال املحجـــوز، اأو اإعارته، اأو 
تعري�صه للتلف ولقا�صي التنفيذ اأن ياأذن 
للحار�ـــض بـــاإدارة املحجوز اإذا اقت�صـــت 
غلتـــه  وعليـــه حفـــظ  ذلـــك،  امل�صـــلحة 
حمجـــوزة مع الأ�صـــل واإذا كان احلار�ض 
مالـــكًا للمـــال املحجـــوز، جـــاز لقا�صـــي 

التنفيذ اأن ياأذن له بالنتفاع به.
الالئحة:

اأح��كام احلار���ض  1/43- يرج��ع يف 
الق�ضائ��ي فيما مل ين���ض عليه يف هذا 

النظام، اإلى ما ورد يف نظام املرافعات 
ال�ضرعية ولوائحه التنفيذية.

2/43- اإذا اتف��ق ذوو ال�ض��اأن عل��ى 
حار���ض غ��ري مرخ�ض ل��ه، فللقا�ضي 
اإج��ازة التف��اق، واإذا مل يتفق��وا، اأو 
تعذر وجود حار�ض مرخ�ض، فيختار 

القا�ضي من يراه بقرار ي�ضدره.

)املادة الرابعة والأربعون(

النظام:

للحار�ض غري املالـــك للمال املحجوز 
اأجـــرة املثـــل علـــى حرا�صـــته واإدارتـــه، 
وي�صـــدر بتقديرهـــا قـــرار مـــن قا�صـــي 
م�صـــاريف  �صـــمن  وحت�صـــب  التنفيـــذ، 

التنفيذ.
الالئحة:

1/44- اإذا اتف��ق ذوو ال�ض��اأن عل��ى 
اإج��ازة  اأج��رة احلار���ض، فللقا�ض��ي 
التفاق، ما مل يكن املحجوز عليه مال 
قا�ض��ر، اأو وقفًا، فيتحق��ق القا�ضي 

من منا�ضبة الأجرة.
2/44- اإذا ظه��ر لقا�ض��ي التنفيذ، 
اأن اأجرة املثل للحار�ض على الزروع، 
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والثمار قد ت�ضتغرق كل حم�ضولها، اأو 
غالبه، مما ل ي�ضتفيد معه الدائن، ول 
املدي��ن، فله اأن يقرر ع��دم احلرا�ضة، 
اأو تكلي��ف املحجوز عليه باحلرا�ضة، 
من دون �ضمان، اأو كفيل، حال تعذر 

اإح�ضارهما.

)املادة اخلام�صة والأربعون(

النظام:

يجري احلجـــز التنفيذي على العقار 
مبوجب حم�صـــر حجـــز، ويجـــب تزويد 
اجلهـــة التي �صـــدرت منهـــا وثيقة متلك 
العقار بن�صخة من املح�صر للتاأ�صري على 

�صجل الوثيقة.
الالئحة:

عل��ى  التنفي��ذي  احلج��ز   -1/45
العقار، يك��ون باأمر قا�ضي التنفيذ، 
موجهًا اإلى ماأم��ور التنفيذ، وت�ضري 
اأح��كام ه��ذا احلجز عل��ى العقار من 

حني �ضدوره.
عن��د  التنفي��ذ  لقا�ض��ي   -2/45
القت�ض��اء، املب��ادرة باإج��راء احلج��ز  
عل��ى العق��ار، مبخاطبة اجله��ة التي 

اأ�ضدرت الوثيقة مبا�ضرة قبل، اإعداد 
حم�ضر احلجز.

3/45- تبل��غ اجله��ة الت��ي �ضدرت 
منه��ا وثيق��ة متل��ك العق��ار قا�ض��ي 
التنفيذ مبا مت حي��ال التاأ�ضري باحلجز 

على �ضجل العقار.
4/45- احلج��ز عل��ى العق��ار حجز 
على غلته، ويبل��غ امل�ضتاأجر باحلجز 
الأجرة  التنفي��ذي، وعلي��ه ت�ضلي��م 
– ح�ض��ب  اأو احلار���ض  للمحكم��ة، 
الأحوال – لتودع يف ح�ضاب التنفيذ.
5/45- اإذا اقت�ض��ى التنفي��ذ عل��ى 
العق��ار اإكم��ال نواق���ض وثيقة متلك 
الكتابة  التنفي��ذ  العق��ار، فلقا�ضي 
للجهة امل�ض��درة، لإكمال الازم دون 
ح�ضور �ضاح��ب ال�ضك، وله تفوي�ض 
الدائ��ن، اأو وكيل البي��ع الق�ضائي، 
اأو غريهم��ا تفوي�ض��ًا حم��ددًا، بق��رار 

ي�ضدره.
6/45- متى تعذر ا�ضتام اأ�ضل �ضك 
العقار للتاأكد من �ضريانه، و�ضاحيته 
لاعتماد علي��ه، اأو التهمي�ض عليه، 
باإ�ض��دار  التنفي��ذ  قا�ض��ي  فياأم��ر 
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ن�ضخة من �ضجل �ض��ك العقار؛ لإمتام 
اإج��راءات التنفي��ذ، وت�ضب��ح تل��ك 

الن�ضخة هي ال�ضك املعتمد.

)املادة ال�صاد�صة والأربعون(

النظام:

اإذا مل ينفذ املدين، اأو مل يف�صح عن 
اأموال تكفي للوفاء بالدين خالل خم�صة 
اأيام من تاريخ اإبالغـــه باأمر التنفيذ، اأو 
مـــن تاريخ ن�صـــره باإحدى ال�صـــحف اإذا 
تعذر اإبالغه؛ ُعد مماطاًل، واأمر قا�صي 

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

2- اإيقاف اإ�صـــدار �صـــكوك التوكيل 
منه ب�صـــفة مبا�صرة، اأو غري مبا�صرة يف 

الأموال وما يوؤول اإليها.
املديـــن  اأمـــوال  عـــن  الإف�صـــاح   -3
القائمة وعما يرد اإليه م�صـــتقباًل، وذلك 
مبقـــدار مـــا يفـــي بال�صـــند التنفيـــذي، 
وحجزهـــا، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام 

هذا النظام.
4- الإف�صـــاح عن رخ�ض و�صـــجالت 

اأن�صطة املدين التجارية، واملهنية.

بت�صـــجيل  لـــه  مرخ�ـــض  اإ�صـــعار   -5
عـــدم  بواقعـــة  الئتمانيـــة  املعلومـــات 

التنفيذ.
ولقا�صـــي التنفيذ اأن يتخذ – اإ�صافة 
اإلى ما �صـــبق بح�صـــب احلـــال – اأيًا من 

الإجراءات الآتية:
اأ- منع اجلهات احلكومية من التعامل 
مـــع املديـــن، وحجـــز م�صـــتحقاته املـــايل 
لديها، واأن عليها اإ�صـــعار قا�صـــي التنفيذ 

بذلك.
ب- منع املن�صـــاآت املالية من التعامل 

معه باأي �صفة.
ج – الأمر بالإف�صاح عن اأموال زوج 
املدين، واأولده، ومن ت�صري القرائن اإلى 
نقل الأموال اإليه، اأو حماباته. واإذا تبن 
ال�صـــتباه باأن هناك اأدلة اأو قرائن على 
اإخفاء الأموال، يحال الطلب اإلى قا�صي 

املو�صوع للنظر فيه.
د – حب�ـــض املدين، وفقًا لأحكام هذا 

النظام.
الالئحة:

الدائ��ن ع��دم  مت��ى طل��ب   -1/46
تنفي��ذ مقت�ضى الفقرات )1، 2، 3، 
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4( والفق��رات )اأ - ب – ج – د(، اأو 
التنفيذ،  قا�ض��ي  بع�ضه��ا، فيجيبه 

بعد اأخذ اإقرار عليه بذلك.
2/46- يبل��غ قا�ض��ي التنفيذ اإدارة 
جوازات منطقته باأمر املنع من ال�ضفر 
خارج اململكة، وعلى اإدارة اجلوازات 

تنفيذه، والتعميم بذلك.
3/46- لقا�ض��ي التنفي��ذ اأن ي��اأذن 
للمدين بال�ضفر بع��د منعه ب�ضمان، 
اأو كفيل غارم، اأو بدونهما، اإذا ظهر 

له موجب لذلك.
الأم��ر  التنفي��ذ  لقا�ض��ي   -4/46
باإيقاف اإ�ضدار الوكالت، والتفاوي�ض 
الر�ضمي��ة املعتمدة ال�ض��ادرة من غري 

اجلهات العدلية.
5/46 – اإذا ُعّد املدين مماطًا، في�ضعر 
قا�ضي التنفيذ مكتب ال�ضجل اجلاري 
بواقع��ة ع��دم التنفيذ، وفق��ًا لنظام 

ال�ضجل التجاري.
6/46 – اإذا ظه��ر للقا�ض��ي اأن من��ع 
اجله��ات احلكومي��ة م��ن التعامل مع 
املدي��ن يرتتب عليه �ضرر عام، فعليه 
التوق��ف عن املن��ع، ويجري م��ا يراه 

حمققًا للعدل.
اجله��ات  من��ع  ي�ضم��ل   -7/46
احلكومي��ة م��ن التعامل م��ع املدين، 
اإيقاف خدماته الإلكرتونية احلكومية.
ه��ذه  يف  املذك��ور  احلب���ض   -8/46
امل��ادة، حب���ض تنفيذي وف��ق ما ورد 
يف امل��ادة )الثالث��ة والثمانني( من هذا 

النظام.

)املادة ال�صابعة والأربعون(

النظام:

لقا�صـــي التنفيذ ا�صـــتجواب املدين، 
وحما�صـــبه، وموظفيه، اأو املتعاملن معه 
امل�صـــتبه يف حماباتهم له ومدين املدين؛ 
لتتبـــع اأموالـــه، ولـــه نـــدب خبـــري لتتبـــع 

اأمواله.
الالئحة:

1/47- من اقت�ضى احلال ا�ضتجوابه، 
فُيبل��غ وف��ق الفق��رة )3( م��ن امل��ادة 
ولوائحه��ا  والثاث��ني(  )الرابع��ة 
التنفيذية، وللقا�ضي عند المتناع، 

الأمر باإح�ضاره بالقوة اجلرية.
القت�ض��اء  عن��د  للقا�ض��ي   -2/47
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اأن يطل��ب م��ن جهة التحقي��ق اإجراء 
ال�ضتجواب والتحقيق.

)املادة الثامنة والأربعون(

النظام:

يذيل اأ�صل ال�صند التنفيذي مبا ينفذ 
فعليًا، وت�صـــجل بيانات ال�صـــند يف �صجل 

�صندات التنفيذ لدى املحكمة.
الالئحة:

ال�ضن��د  تذيي��ل  يك��ون   -1/48
م��ن  فعلي��ًا،  ينف��ذ  مب��ا  التنفي��ذي 
اخت�ضا�ض القا�ضي ال��ذي اأحيل اإليه 
طل��ب التنفي��ذ، مهم��ا كان م�ض��در 
�ضج��ل،  لل�ضن��د  واإذا كان  ال�ضن��د، 

فيهم�ض عليه.
2/48- اإذا كان التنفيذ على كامل مايف 
التنفيذ، في�ضلم الأ�ضل للمنفذ �ضده.

الف�صل الثاين

بيع املال املحجوز

)املادة التا�صعة والأربعون(

النظام:

ل يدخـــل �صـــالة املزاد اإل مـــن تاأهل 

للم�صـــاركة فيـــه، ويتاأهل امل�صـــاركون يف 
املـــزاد مبوجـــب ترتيبات ت�صـــعها وزارة 
العدل بالتفاق مع موؤ�ص�صة النقد العربي 
ال�صعودي، تنظم اإثبات مالءة امل�صاركن 
يف املزاد، وطريقة خ�صم املبالغ وال�صداد 
فور ر�صو املزاد، وفق ما حتدده الالئحة.

الالئحة:

1/49- �ضالة امل��زاد هي املكان الذي 
يحدده قا�ضي التنفي��ذ لبيع الأعيان 

املحجوزة.
واملدي��ن،  للدائ��ن،  2/49- يح��ق 
ووكائهم��ا دخ��ول �ضالة امل��زاد دون 
�سرط التاأهل، وللدائن امل�ساركة متى 
تاأه��ل لذل��ك، اأو كان دين��ه اأكرث من 

قيمة املال املراد بيعه.
3/49- ل يح��ق ملن با�ض��ر اأي اإجراء 
من اإجراءات التنفي��ذ، اأو اأقاربه من 
الأ�ضول اأو الفروع اأو الأزواج امل�ضاركة 

يف املزاد.
4/49- �سروط التاأه��ل للم�ساركة، 
واإثب��ات امل��اءة للدخول يف امل��زاد ما 

ياأتي:
اأ- اأن يق��دم امل�ضارك يف امل��زاد اإقرارًا 
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يت�ضم��ن اأن ا�ضمه غري م��درج يف جهة 
ت�ضجيل معلومات ائتمانية بالتعرث، 
واأن��ه مل ي�ضدر بحقه �ض��ك اإع�ضار، اأو 
اإ�ضه��ار اإفا���ض، ولقا�ض��ي التنفي��ذ 

التحقق من ذلك عن القت�ضاء.
ب- اأن يدف��ع مبلغ��ًا مالي��ًا ي�ض��اوي 
ع�ض��ر القيم��ة املقدرة للع��ني ب�ضيك 
م�ضريف لأم��ر رئي�ض دائ��رة التنفيذ، 
اأو �سمان��ًا بنكيًا غ��ري م�سروط بكامل 

القيمة املقدرة.
5/49- اإذا كان��ت القيم��ة املق��درة 
لاأعي��ان املحج��وز عليها مائ��ة األف 
ريال، فاأقل، فا ي�ضرتك للم�ضاركة يف 

مزادها اإثبات املاءة.
6/49- ملاأمور التنفي��ذ الأمر باإبعاد 
كل من يظه��ر منه تاأث��ري على �ضامة 
�ض��ري امل��زاد، ول��ه ال�ضتعان��ة يف ذلك 

بال�ضرطة.
7/49- يج��وز ملن تاأه��ل للم�ضاركة 
يف املزاد اأن يدخل معه اإلى �ضالة املزاد 

من يحتاج اإليه.
8/49- طرق خ�ض��م املبالغ وال�ضداد 

ما ياأتي:

قيمت��ه  تتج��اوز  ل  فيم��ا  النق��د  اأ. 
ع�ضرة اآلف ري��ال، وي�ضتلمها ماأمور 
التنفي��ذ، اأو وكيل البي��ع الق�ضائي؛ 
لي�ضلمها اإلى قا�ضي التنفيذ، ب�ضيك 

م�ضريف.
ب. ال�ضيك امل�ضريف.

الو�ضائ��ل  بو�ضاط��ة  التحوي��ل  ج. 
دائ��رة  ح�ض��اب  اإل��ى  الإلكرتوني��ة 

التنفيذ.
د. اخل�س��م ع��ن طري��ق نق��اط البي��ع 

اخلا�ضة بدائرة التنفيذ.
ه���. اأي و�ضيل��ة م�ضرفية اأخ��رى اإلى 

ح�ضاب دائرة التنفيذ.

)املادة اخلم�صون(

النظام:

1- يعلن عن املزاد قبل اليوم املحدد 
لإجرائـــه مبدة ل تزيـــد على ثالثن يومًا 
ول تقل عن خم�صـــة ع�صـــر يومًا يف موقع 
بيانـــات التنفيـــذ، وبالإل�صـــاق على باب 
املكان الذي فيه الأموال املحجوزة مبينًا 
فيـــه يـــوم البيـــع و�صـــاعته ومكانـــه ونوع 
الأمـــوال املحجوزة وو�صـــفها بالإجمال. 
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ويجـــوز لقا�صـــي التنفيذ اأن ياأمر بن�صـــر 
هـــذا الإعـــالن يف �صـــحيفة اأو اأكـــر من 
ال�صـــحف اليومية خ�صـــمًا من ح�صيلة 

البيع.
ماأمـــور  بح�صـــور  املـــزاد  يبـــداأ   -2
التنفيـــذ، وينـــادي الوكيـــل بالقيمة التي 
يفتتـــح فيها املـــزاد للمـــال املحجوز، ول 
يجوز البيع باأقل من القيمة املقدرة، فاإن 
مل يتقدم م�صـــرت، حـــدد ماأمـــور التنفيذ 
موعـــدًا اآخر للمزاد خالل مـــدة ل تزيد 
على يومن، وتباع الأموال املحجوزة مبا 
يقف عليه املزاد، اإل اإذ كان املال عقارًا، 
اأو كان من املعادن الثمينة اأو املجوهرات 
اأو مـــا يف حكمها؛ فياأمر قا�صـــي التنفيذ 
باإعادة  التقـــومي، ويفتتح املزاد بالتقومي 

الأخري، وتباع مبا يقف عليه املزاد.
ويجب على من ر�صا عليه املزاد �صداد 

الثمن فورًا وفق ما حتدده الالئحة.
3- اإذا مل ي�صـــدد من ر�صا عليه املزاد 
الثمـــن يف املوعد املحدد، يعاد البيع على 
م�صـــوؤوليته مبزايدة جديدة، وفقًا ملا ورد 
يف الفقرتـــن )1( و)2( من هذه املادة، 
ويلـــزم املتخلـــف مبـــا نق�ض مـــن الثمن 

ومب�صروفات املزايدة، ويرّد اإليه ما زاد 
على ذلك.
الالئحة:

1/50- لقا�ض��ي التنفي��ذ بناًء على 
طل��ب احلاج��ز اأو املحج��وز علي��ه اأن 
ياأذن بتعدد و�ضائل الإعان اأو الن�ضر، 
اأو تكراره، ويكون الإعان على نفقة 
الطالب، وللقا�ضي اأن ياأمر بذلك من 
تلق��اء نف�ض��ه مل�ضلحة عائ��دة للمال 
املحج��وز، وتدف��ع امل�ضروف��ات م��ن 
قبل وكيل البي��ع الق�ضائي، ويف هذه 
احل��ال، ل يلزم التقيد بامل��دد امل�ضار 

اإليها يف الفقرة الأولى من املادة.
2/50- ي�ضمح مبعاينة الأعيان املراد 
بيعه��ا مل��ن يرغ��ب ذل��ك خ��ال مدة 

الإعان.
3/50- يجب اأن ي�ضتمل اإعان املزاد 
عاوة عل��ى ما ورد يف املادة، على رقم 
وتاري��خ اأم��ر البي��ع، و�سق��وط خيار 

املجل�ض حال ر�ضو املزاد.
4/50- ت�ض��ري اأح��كام ه��ذه املادة 
عل��ى الأعي��ان املحك��وم ببيعه��ا من 
قا�ض��ي املو�ض��وع، م��ا مل ين�ض احلكم 
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على طريقة، اأو ثمن للبيع، فيتقيد 
قا�ضي التنفيذ بذلك.

مل  اأو  م�ض��رت،  يتق��دم  مل  اإذا   -5/50
ي�ضل امل��زاد القيمة املق��درة �ضابقًا، 
فينه��ي ماأمور التنفيذ املزاد، ويحرر 
حم�ضرًا بذلك موقع��ًا منه، ومن وكيل 

البيع الق�ضائي.
واملزاي��دة  التقدي��ر  يع��اد  ل   -6/50
عل��ى العق��ار، اأو املع��ادن الثمينة، اأو 
املجوهرات، اأو م��ا يف حكمها اأكرث من 
ث��اث م��رات، ويف امل��رة الثالث��ة يباع 
باأكرب عر���ض يف املزايدة ب�سرط اأن يكون 
الثمن ل ينق�ض ع��ن القيمة املقدرة يف 
املرة الثانية، اإل مبا يتغابن فيه النا�ض، 
ويحدد املوع��د الثاين، والثالث للمزاد 
خ��ال م��دة ل تقل ع��ن خم�ض��ة ع�ضر 

يومًا.
ع�ض��رة  خم���ض  م�ض��ى  اإذا   -7/50
دقيقة بعد اأك��ر عر�ض، ومل يزد عليه 
اأح��د، يعل��ن وكيل البي��ع الق�ضائي 
الرت�ضي��ة، وتنته��ي املزاي��دة، ويلزم 
البيع. وملاأم��ور التنفيذ متديد خم�ض 

ع�ضرة دقيقة ملرة واحدة.

8/50- اإذا ر�ض��ي املدي��ن والدائ��ن 
بالقيم��ة التي وقف عليه��ا املزاد ولو 
مل تبل��غ القيمة املق��درة فُينهى املزاد 

وت�ضتكمل اإجراءات التنفيذ.
9/50- اإذا تع��ذر ال�ض��داد الفوري، 
فيمهل م��دًة ل تزيد على خم�ضة اأيام 

عمل.
املنق��ولت  كان��ت  اإذا   -10/50
املحج��وزة عر�ضة للتل��ف، اأو كانت 
قيمته��ا ل تتحم��ل نفق��ات خزنه��ا 
وبيعها، اأو كان��ت قيمتها التقديرية 
ل تزيد عن خم�ضني األف ريال، فتباع 
بالطريقة التي يظهر لقا�ضي التنفيذ 
اأنها منا�ضبة، دون التقيد بالإجراءات 

املن�ضو�ض عليها يف بيع املنقول.
11/50- اإذا كان الت�ضدي��د بو�ضاطة 
الدفع النق��دي، اأو ال�ضيك امل�ضريف، 
في�ضتلم��ه ماأم��ور التنفي��ذ، ويحرر 
�ضندًا بذلك، ي�ضلم اأ�ضله للم�ضرتي، 
ويف حالة الت�ضلي��م بالو�ضائل الأخرى 
يتحق��ق املاأم��ور م��ن ذل��ك، وحتف��ظ 
ن�ضخة م��ن ال�ضند والإ�ضع��ار يف ملف 

الق�ضية.
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)املادة احلادية واخلم�صون(

النظام: 

يحظر التاأثري على اأ�صـــعار املزاد باأي 
ترتيب يوؤدي اإليه، وعلى قا�صـــي التنفيذ 
اأن يطلـــب من هيئـــة التحقيـــق والإدعاء 
العام اإجـــراء التحقيق الالزم اإذا قامت 

�صبهة التواطوؤ.
الالئحة:

1/51- يدخ��ل يف التاأثري املحظور، 
الدعاي��ات، والإعان��ات الت�ضويقية 

التي تت�ضمن ت�ضليًا يف الأ�ضعار.
2/51- احلظر املذكور يف املادة ي�ضمل 

ما كان قبل اإقامة املزاد واأثنائه.
3/51- للقا�ضي عند القت�ضاء، الأمر 
با�ضتخ��دام و�ضائل التقني��ة احلديثة؛ 

ملتابعة املزاد، ومراقبته، وتوثيقه.

)املادة الثانية واخلم�صون(

النظام:

يوقف ماأمور التنفيذ البيع على باقي 
اأمـــوال املدين اإذا نتج مما بيع من اأموال 
مبلغ كاٍف لوفاء الدين املحجوز ب�صـــببه، 
م�صـــافًا اإليه نفقات التنفيذ، اأو اأح�صـــر 

املحجوز عليه املبلغ الواجب دفعه.
الالئحة:

1/52- يجوز يف اأي حال كانت عليها 
الإجراءات، وقبل ر�ضو املزاد، اإيداع 
مبلغ يف ح�ضاب دائ��رة التنفيذ م�ضاو 
للدي��ن املحجوز م��ن اأجل��ه، م�ضافًا 
اإلي��ه م�ضروف��ات احلج��ز والتنفيذ، 

ويرتتب على ذلك رفع احلجز.
2/52- اإذا اأح�ض��ر املدين قبل ر�ضو 
امل��زاد م�ضرتيًا للع��ني املحجوزة مببلغ 
ل يقل عن الدين املحجوز من اأجله، 
اأج��از قا�ض��ي التنفي��ذ ه��ذا البيع، 
واأثبت��ه بق��رار، وا�ضتل��م م��ن الثمن 
املتفق عليه ما ي�ضاوي الدين املحجوز 
لأجله، م�ضافًا اإليه جميع م�ضروفات 
احلجز والتنفي��ذ، ويرتتب على ذلك 
رفع احلجز ع��ن الأعي��ان املحجوزة، 
م��ا مل يكن املدي��ن قا�ض��رًا، اأو وقفًا، 
اأو ما يف حكمهم��ا، والعني املحجوزة 
ماًل منقوًل فيلزم ا�ضتكمال اإجراءات 

املزاد.
3/52- اإذا لزم من التنفيذ بيع عقار 
قا�ض��ر، اأو وق��ف، اأو م��ا يف حكمهما 
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فيكون بحكم ي�ضدره قا�ضي التنفيذ 
واج��ب ال�ضتئناف، ثم يب��اع باملزاد 

وت�ضتكمل اإجراءات املزاد.
4/52- اإذا اأب��راأ الدائ��ن املدين، اأو 
ا�ضطلح معه عل��ى تاأجيل الدين قبل 
ر�ضو املزاد، فيوق��ف املزاد، بعد دفع 

املدين م�ضروفات احلجز والتنفيذ.

)املادة الثالثة واخلم�صون( 

النظام:

1- يحـــرر ماأمـــور التنفيذ حم�صـــرًا 
يثبت يه ما مت من اإجراءات، وا�صـــم من 

ر�صا عليه املزاد، ومقدار الثمن.
2- ي�صـــدر قا�صـــي التنفيـــذ قـــرارًا 
برت�صـــية املـــزاد على من ر�صـــا عليه بعد 
حت�صيل املبلغ حل�صاب حمكمة التنفيذ، 
مت�صـــمنًا ملخ�ـــض حم�صـــري احلجـــز 
والبيع، ويت�صـــمن القرار ت�صليم امل�صرتي 
املـــال املبيـــع، ويكون قـــرار البيع �صـــندًا 

تنفيذيًا.
الالئحة:

1/53- ي�ضتم��ل حم�ض��ر البي��ع على 
البيانات الآتية:

اأ- رق��م قيد طل��ب التنفيذ، و�ضاعة 
املح�ضر، وتاريخه.

التنفي��ذ،  طال��ب  بيان��ات   – ب 
واملحجوز عليه.

ج – بيان بالأعيان املباعة، وو�ضفها، 
وم�ضتند التملك – اإن وجد -.

العق��ار،  ملكي��ة  �ض��ك  رق��م   – د 
وتاريخ��ه، وم�ضدره، ورق��م القطعة 
واأطوالها،  – وحدودها،  وجد  – اإن 

وم�ضاحتها.
ه��� - بيانات م��ن ر�ضا علي��ه املزاد، 

وموطنه، وحمل عمله، وعنوانه.
و- قدر الثمن، وما مت دفعه.

ويوقع عل��ى املح�ضر من قب��ل ماأمور 
التنفي��ذ، ووكي��ل البي��ع، ومن ر�ضا 

عليه املزاد.
2/53- ل ي�ض��در ق��رار الرت�ضية، اإل 

بعد ا�ضتام ثمن املبيع كامًا.
3/53- يحمل ق��رار الرت�ضية رقمًا، 
وتاريخ��ًا، وي�ضم��ن �ضاع��ة �ضدوره، 
املباع��ة  الأعي��ان  عل��ى  وي�ضتم��ل 
واأو�ضافها، ومعاينة امل�ضرتي اأو وكيله 
للمبي��ع، وا�ضتامه، وت��ودع ن�ضخة 
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من قرار الرت�ضية مبلف الق�ضية.
4/53- اإذا كان املبيع عقارًا، فيجب 
اأن يت�ضم��ن قرار الرت�ضية، زيادة على 
ما ذكر يف الائحة ال�ضابقة، جميع ما 

يلزم ذكره عند الإفراغ.
5/53- عند بيع العقار ي�ضدر قا�ضي 
التنفيذ ق��رار الرت�ضية، اأو قرار البيع 
– ح�ضب احل��ال – وير�ضله اإلى كتابة 
العدل؛ لتتول��ى الإفراغ، والتهمي�ض 
اأو بعث��ه مل�ض��دره،  عل��ى ال�ضج��ل، 
واإ�ض��دار ال�ضكوك عند القت�ضاء، ول 
يتطلب ذلك ح�ض��ور اأطراف التنفيذ 

لدى كتابة العدل.
6/53- اإذا كان املب��اع – غري العقار 
– مما له �ضجل ملكية فتخاطب اجلهة 

املخت�ضة؛ لإجراء نقل امللكية.
7/53- يتع��ني عل��ى �ضاغ��ل العقار 
املب��اع اإخ��اوؤه، اإذا مل يك��ن مرتبط��ًا 
مل  اأو  امتن��ع،  ف��اإن  اإيج��ار،  بعق��د 
يح�ضر، فُيعامل وف��ق ما ورد يف املادة 
)الثاني��ة وال�ضبعني( من هذا النظام، 

ولوائحها التنفيذية.
8/53- ي�ضتل��م امل�ض��رتي املنقولت 

الت��ي ا�ضرتاه��ا، وتك��ون يف �ضمانه، 
ويلزم��ه نقلها من �ضاح��ة املزاد على 

نفقته.

)املادة الرابعة واخلم�صون(

النظام:

يكون قرار ر�صـــو املزاد مطهرًا للعقار 
من اأي ا�صـــتحقاق جتـــاه من ر�صـــا عليه 

املزاد.
الالئحة:

1/54- يك��ون التطه��ري يف ح��ق من 
تبل��غ ل�ضخ�ض��ه اأو وكيل��ه، اأو ثب��ت 
امللكي��ة  يف  وذل��ك  بامل��زاد،  علم��ه 
والرهن، ويتعل��ق حقه بالقيمة على 

املدين.

)املادة اخلام�صة واخلم�صون(

النظام:

يجـــري بيع الأوراق املالية اخلا�صـــعة 
لنظام ال�صـــوق املالية من خالل �صخ�ض 
مرخ�ـــض لـــه مـــن هيئـــة ال�صـــوق املالية 
ويتـــم  املاليـــة.  الأوراق  يف  بالو�صـــاطة 
التفاق بـــن وزارة العدل وهيئة ال�صـــوق 
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املالية على و�صع ال�صوابط الالزمة لبيع 
هـــذه الأوراق، مبا يحقق عدالة ال�صـــعر، 

و�صمانات التنفيذ.

)املادة ال�صاد�صة واخلم�صون(

النظام:

1- تفتح ح�صـــابات م�صـــرفية با�صم 
املحكمة تودع فيها وت�صرف منها اأموال 
التنفيذ. وحتدد الالئحة اأحكام الإيداع، 

وال�صرف، واإدارة هذه احل�صابات.
2- تودع املعادن الثمينة واملجوهرات 
– وما يف حكمها- يف خزانة البنك الذي 

لديه ح�صابات حمكمة التنفيذ.
وتنظـــم الالئحة اأحـــكام، واإجراءات 
ت�صهيل م�صاركة البنوك يف اأعمال التنفيذ 
بعد التفاق بن الوزير وحمافظ موؤ�ص�صة 

النقد العربي ال�صعودي على ذلك.
الالئحة:

1/56- احل�ضاب��ات املذك��ورة يف هذه 
املادة خا�ضة باأموال التنفيذ، وي�ضرف 
على اإدارتها رئي�ض دائرة التنفيذ، اأو 

قا�ضي التنفيذ – ح�ضب احلال-.
2/56- يتولى اأمني ح�ضاب التنفيذ 

ا�ضتام املبالغ، وال�ضيكات، واملعادن 
الثمين��ة، والأ�ضي��اء النفي�ض��ة، وما 
يف حكمه��ا مما ميك��ن، اإيداعه ب�ضند 
ا�ضت��ام، ويق��وم باإيداعها يف ح�ضاب 
املحكمة اخلا�ض بدائ��رة التنفيذ، اأو 
خزينته��ا – ح�ضب احل��ال – مبوجب 

اإيداع معتمد.
3/56- يك��ون ال�ضح��ب م��ن احل�ضاب 
مبوج��ب �ضي��كات ت�ض��رف للم�ضتفي��د 
الأول، عل��ى اأن يدون يف ال�ضيك رقم قيد 
الق�ضية، ويوقع عل ال�ضيك رئي�ض دائرة 
التنفي��ذ، اأو قا�ض��ي التنفيذ – ح�ضب 
احلال-، واأمني ح�ضاب التنفيذ، وُيوقع 
امل�ضتفيد على �ضورة ال�ضيك بال�ضتام، 
طل��ب  يف  املب��ني  ح�ضاب��ه  يف  ي��ودع  اأو 
التنفيذ، وي�ضجل اأمني ح�ضاب التنفيذ 

ال�ضيكات يف ال�ضجل اخلا�ض بذلك.
م��ن  اأي  اإ�ض��دار  يج��وز  ل   -4/56
ح�ض��اب  عل��ى  ال�ضح��ب  بطاق��ات 

التنفيذ.
5/56- ُتن�ضاأ اإدارة حل�ضابات حماكم، 
ودوائر التنفي��ذ يف وكالة وزارة العدل 
ل�ض��وؤون احلجز والتنفي��ذ، تكون من 
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مهامها ما ياأتي:
اأ- تدقي��ق جمي��ع بيان��ات ال��وارد، 
واملن�ضرف، و�ضنداته التي ترد اإليها، 

واإ�ضدار التقارير لها.
ب- متابع��ة تبليغ اأمن��اء احل�ضابات 
املتعلق��ة  بالتعامي��م  املحاك��م  يف 

باأعمالهم.
ال�ضتف�ض��ارات،  تلق��ي   – ج 
عم��ل  تعرت���ض  الت��ي  والإ�ض��كالت 

احل�ضابات.
اإدارة  عل��ى  العامل��ني  تدري��ب   – د 

احل�ضابات، ورفع م�ضتوى اأدائهم.

الف�صل الثالث

توزيع ح�صيلة التنفيذ

)املادة ال�صابعة واخلم�صون(

النظام:

باأمـــر   – التنفيـــذ  ح�صـــيلة  تـــوزع 
مـــن قا�صـــي التنفيـــذ – علـــى الدائنن 
يف  طرفـــًا  يعـــد  ومـــن  احلاجزيـــن، 

الإجراءات.
الالئحة:

1/57- الذي ُيعّد طرفًا يف الإجراءات 

هو من ا�ضتحق م��اًل ب�ضبب اإجراءات 
احلج��ز اأو التنفي��ذ، كوكي��ل البي��ع 
الق�ضائ��ي،  واحلار���ض  الق�ضائ��ي، 

واخلازن الق�ضائي، ونحوهم.
احلج��ز  م�ضروف��ات  تق��دم   -2/57
الدائن��ني  حق��وق  عل��ى  والتنفي��ذ 
احلاجزين عند توزي��ع احل�ضيلة، ول 

تدخل يف املحا�ضة.
التنفي��ذ،  ُت��وزع ح�ضيل��ة   -3/57
وت�ضل��م مل�ضتحقيه��ا مبوج��ب حم�ض��ر 
يوقع��ه القا�ض��ي، وماأم��ور التنفيذ، 

وامل�ضتلم.
احل�ضيل��ة  توزي��ع  كان  اإذا   -4/57
نتيجة ت�ضفية م�ضاهم��ة، اأو �ضركة، 
وت�ضمن��ت  اأم��وال،  توظي��ف  اأو 
اأوراق املعامل��ة اأ�ضم��اء امل�ضاهم��ني، 
بع�ضه��م  يطال��ب  ومل  ال�ض��ركاء،  اأو 
ل  احل�ضيل��ة  وكان��ت  بالتنفي��ذ، 
تكف��ي لتوزي��ع ال�ضتحق��اق فيعلن 
بالطريق��ة الت��ي يحدده��ا القا�ضي، 
فاإذا م�ضت مدة �ضت��ني يومًا، فيق�ضر 
توزيع احل�ضيلة على من تقدم بطلب 

التنفيذ.
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)املادة الثامنة واخلم�صون(

النظام:

اإذا كانـــت ح�صـــيلة التنفيـــذ ل تكفـــي 
للوفاء بجميع حقوق ذوي ال�صاأن )الدائنن 
احلاجزين ومن يعد طرفًا يف الإجراءات(، 
واتفق هوؤلء على ت�صـــوية وديـــة فيما بينهم 
لتوزيعهـــا؛ يثبت قا�صـــي التنفيـــذ اتفاقهم 
يف حم�صـــر ويوقعه ماأمور التنفيذ، واملنفذ 
لهم، والقا�صـــي، وتكون لهذا املح�صـــر قوة 

ال�صند التنفيذي يف مواجهتهم.
الالئحة:

1/58- اإذا كان م��ن �ضم��ن الدائنني 
قا�ضر، اأو وقف، وم��ن يف حكمهما، 
فيج��ب اأن ل يقل ن�ضيب كل منهم يف 
التفاق عن قدر ح�ضته عند املحا�ضة.

)املادة التا�صعة واخلم�صون(

النظام:

كافيـــة،  احل�صـــيلة  تكـــن  مل  اإذا 
ال�صـــاأن علـــى ت�صـــوية  ومل يتفـــق ذوو 
ودية لتوزيع احل�صـــيلة؛ يثبت قا�صـــي 
التنفيذ العرتا�ض يف حم�صـــر يوقعه 
القا�صي، وماأمور التنفيذ، والأطراف 

ذوو ال�صـــاأن، وي�صدر قا�صـــي التنفيذ 
حكمـــًا يت�صـــمن توزيع احل�صـــيلة بن 
ال�صـــرعية  الدائنـــن، وفقًا لالأ�صـــول 

والنظامية.
الالئحة:

1/59- اإذا كانت العني مرهونًة، 
والدي��ن مل يح��ل، وكان��ت قيم��ة 
الره��ن اأك��رث م��ن الدي��ن، وبي��ع 
الره��ن ل�ض��داد حق��وق الدائنني 
الآخري��ن، فبع��د بيع��ه، ُي�ضل��م 
يرغ��ب  مل  م��ا  حق��ه،  للمرته��ن 
املدين نقل الرهن اإلى عني اأخرى، 
فينق��ل بناًء على ق��رار من قا�ضي 
التنفي��ذ، وميه��ل املدي��ن لنقل 
الره��ن م��دة يقدره��ا القا�ض��ي، 
على األ تزي��د على �ضت��ة اأ�ضهر، 

واإل �ُضّلم املرتهن حقه.

الف�صل الرابع 

حجز ما للمدين لدى الغري

)املادة ال�صتون(

النظام:

1- حتجز الأموال امل�صـــتحقة للمدين 



297العدد  |62| ربيع الأول 1435هـ    

حتت يد املن�صـــاأة املالية – التي حتددها 
الالئحة – من خالل ال�صلطة الإ�صرافية، 

وفق ال�صوابط الآتية:
اأ- يكـــون حجز احل�صـــابات اجلارية 
الدائنة بقيام املن�صاأة املالية مبنع �صاحب 
احل�صاب من ال�صحب من ر�صيده الدائن 
وما ي�صـــاف اإليـــه من اإيداعـــات لحقة. 
وللمن�صـــاأة املالية – بعد موافقة قا�صـــي 
التنفيـــذ – خ�صـــم اللتزامـــات املدينة 
النا�صـــئة على احل�صاب قبل احلجز على 

ر�صيده.
احل�صـــابات  حجـــز  يكـــون   – ب 
ال�صـــتثمارية بقيام املن�صـــاأة املالية مبنع 
ال�صـــحب مـــن  �صـــاحب احل�صـــاب مـــن 
الر�صيد النقدي الدائن وما ي�صاف اإليه 
من اإيداعات. واإذا كان الر�صيد النقدي 
الدائـــن خم�ص�صـــًا للوفـــاء مبـــا يرتتب 
علـــى املراكـــز اأو العمليات ال�صـــتثمارية 
عنـــد تاريخ ا�صـــتحقاقها، والتي اأن�صـــئت 
قبل اإبالغ املن�صـــاأة املاليـــة باحلجز، فال 
تخ�صـــع لإجراءات احلجز اإل بعد اإقفال 

جميع املراكز.
ج – يكـــون احلجز على الودائع لأجل 

بعـــدم متكـــن املديـــن مـــن �صـــحبها مع 
ا�صتمرار تنميتها على الوجه ال�صرعي اإن 
رغب املدين يف ذلك، مع اإ�صـــعار قا�صي 
التنفيذ بطبيعتها، وتاريخ ا�صـــتحقاقها، 

وما يرتتب على ك�صرها.
د – يكـــون حجز موجـــودات خزائن 
الأمانـــات بانتقـــال ماأمـــور التنفيـــذ اإلى 
املن�صـــاأة املالية، وتفتح اخلزائن، وجترد 
ماأمـــور  املح�صـــر  ويوقـــع  حمتوياتهـــا، 
التنفيذ وموظف املن�صاأة املالية، واملدين 
– اإذا اأمكن اإح�صـــاره – وي�صـــلم مفتاح 
اخلزائـــن الآخـــر اخلا�ـــض باملديـــن اإلى 

حمكمة التنفيذ.
التاأمـــن  تعوي�صـــات  حتجـــز   - هــــ 
بالتاأ�صـــري على �صـــجل حقـــوق املدين يف 
ال�صـــجالت مبحتـــوى ال�صـــند التنفيذي، 
وي�صلم اأي تعوي�ض م�صتحق، اأو �صي�صتحق 

للمدين اإلى ح�صاب حمكمة التنفيذ.
و- ت�صـــع ال�صلطات الإ�صـــرافية على 
املن�صـــاآت املاليـــة الآليـــة الالزمـــة التـــي 
ت�صمن �صرعة تنفيذ اأمر قا�صي التنفيذ.

بنتيجـــة  التنفيـــذ  قا�صـــي  يبلـــغ   -2
احلجز خالل ثالثة اأيام عمل من ت�صـــلم 
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اأمر احلجز.
3- ياأمـــر قا�صـــي التنفيـــذ ال�صـــلطة 
امل�صـــرفة على املن�صـــاأة املالية باأن حتول 
اإلى ح�صـــاب املحكمة الأر�صـــدة النقدية 
الدائنـــة امل�صـــتحقة للمدين الـــواردة يف 
الفقرات )اأ( و)ب( و)ج( و)د( و)هـ( 
من الفقرة )1( من هـــذه املادة مبقدار 

ما يفي بالدين.
الالئحة:

1/60- يج��ب على قا�ض��ي التنفيذ 
تغي��ري ح�ضاب��ات الودائع لأج��ل اإلى 

ودائع ا�ضتثمارية مباحة �ضرعًا.
2/60- عل��ى جه��ة عم��ل املدي��ن، 
واملن�ضاأة املالية املحجوز لديها، عدم 
ال�ضم��اح للمدين بنق��ل اإيداع راتبه 
ال�ضه��ري، وم�ضتحقات��ه املالي��ة اإلى 
من�ض��اأة مالية جدي��دة، اإل ب��اإذن من 

قا�ضي التنفيذ.

)املادة احلادية وال�صتون(

النظام:

1- حتجز ح�ص�ض امللكية يف ال�صركات، 
والأ�صهم غري املدرجة – عن طريق وزارة 

التجارة وال�صناعة – بالتاأ�صري على �صجل 
امللكية، والتاأ�صري مبحتوى ال�صند التنفيذي 

على �صجل ال�صركة.
– عـــن  املاليـــة  الأوراق  2- حتجـــز 
طريق هيئة ال�صوق املالية – وُتبلغ قا�صي 
التنفيـــذ بنتيجـــة احلجـــز خـــالل ثالثة 
اأيـــام عمل من ت�صـــلم اأمـــر احلجز، وفق 

ال�صوابط الآتية:
اأ- يكـــون حجـــز الأوراق املالية مبنع 

املدين من الت�صرف فيها.
ب – يكـــون حجز املراكـــز القائمة 
مـــن  املديـــن  مبنـــع  املاليـــة  لـــالأوراق 
الت�صـــرف يف املبالغ امل�صـــتحقة له بعد 

اإغالقها.

)املادة الثانية وال�صتون(

النظام:

وفـــق  التجاريـــة،  الأوراق  حتجـــز 
ال�صوابط الآتية:

1- اإذا كان ال�صـــيك حتـــت يد املدين 
امل�صـــتفيد منـــه، فيحرر املاأمور حم�صـــر 
احلجـــز، وحت�صـــل القيمـــة اأو املتوافـــر 

منها، وتودع يف ح�صاب املحكمة.
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2- يكـــون حجز قيمة ال�صـــيك املظهر 
بعد علم املدين باأمـــر التنفيذ عن طريق 
قيام البنك امل�صـــحوب عليه – عند تقدم 
املظهر له لتح�صيل قيمة ال�صيك – بحجز 

القيمة، واإيداعها يف ح�صاب املحكمة.
الوفـــاء  مقابـــل  يتوافـــر  مل  اإذا   -3
فيفو�ـــض  احلجـــز،  حمـــل  بال�صـــيك 
احللـــول  يف  الدائـــن  التنفيـــذ  قا�صـــي 
اأو  ال�صـــاحب،  ملطالبـــة  املديـــن؛  حمـــل 
املظهـــر بقيمـــة ال�صـــيك، وتـــودع القيمة 
يف ح�صـــاب املحكمة. ويف حال معار�صـــة 
ال�صـــاحب، اأو املظهـــر يف الوفـــاء، فعليه 
التقدم اإلى اجلهة الق�صـــائية املخت�صة 
بدعوى املعار�صـــة خالل ع�صرة اأيام من 
مطالبته بالوفاء، واإ�صعار قا�صي التنفيذ 
باإجراءات نظر الدعوى وما تنتهي اإليه. 
واإذا انتهـــت املدة املذكـــورة دون التقدم 
بدعـــوى املعار�صـــة، وجب عليـــه الوفاء 

بقيمة ال�صيك للمحكمة.
لأمـــر،  ال�صـــند  حجـــز  يكـــون   -4
والكمبيالـــة امل�صـــتحقة الدفـــع التـــي يف 
حيـــازة املديـــن بتحرير املاأمور ملح�صـــر 
احلجـــز، وتـــودع القيـــم التي ت�صـــمنتها 

الورقـــة التجاريـــة يف ح�صـــاب املحكمة، 
ل التح�صـــيل اإلى  واإذا كانـــت موؤجلة، اأُجِّ

حن حلول اأجلها. 
5- اإذا عار�ض اأو اعرت�ض ال�صـــاحب 
اأو املظهر يف ال�صـــند لأمـــر، اأو الكمبيالة 
علـــى حـــق املديـــن امل�صـــتفيد يف القيمة، 
فعليه اإقامة دعوى املعار�صة وفق ما ذكر 

يف الفقرة )3( من هذه املادة.
الالئحة:

1/62- يت��م حت�ضي��ل قيم��ة ال�ضيك 
املحجوز، اأو املتوافر منها، بناًء على 
ام��ر يوجهه قا�ض��ي التنفي��ذ للبنك 

امل�ضحوب عليه.
اإذا ح�ض��ل ن��زاع يف تاري��خ   -2/62
واقع��ة تظهري ال�ضي��ك، فتعد منازعة 

تنفيذ.
3/62- التفوي�ض املذكور يف الفقرة 
)3( م��ن ه��ذه امل��ادة، يك��ون بقرار، 
ي�ضدره قا�ضي التنفيذ لهذا الغر�ض.

)املادة الثالثة وال�صتون(

النظام:

يكـــون حجز الأمـــوال التي ت�صـــتحق 
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للمدين م�صتقباًل حتت يد امللتزم بدفع 
تلـــك الأموال، ويقـــوم ماأمـــور التنفيذ، 
واجلهة امللتزمة، وم�صتحق تلك الأموال 
بتحرير حم�صـــر بتلك الأمـــوال وتاريخ 
ا�صـــتحقاقها، وتـــودع تلـــك الأمـــوال يف 
ح�صـــاب املحكمة �صواء اأكانت نقودًا، اأم 
منقـــوًل، اأم عقارًا، بح�صـــب ال�صـــوابط 

الواردة يف هذا النظام لكل نوع منها.
الالئحة:

1/63- امل��ودع من املنقول، والعقار 
امل�ض��ار اإلي��ه يف املادة، ه��و ثمنه بعد 

بيعه.

)املادة الرابعة وال�صتون(

النظام:

يكـــون حجـــز امللكية الفكريـــة – عن 
طريق اجلهة املخت�صـــة بت�صجيل امللكية 
�صـــجلها  علـــى  بالتاأ�صـــري   – الفكريـــة 
مب�صـــمون ال�صـــند التنفيذ، ويبلغ قا�صي 
التنفيذ بنتيجة احلجز خالل ثالثة اأيام 

عمل من ت�صلم اأمر احلجز.
الالئحة:

1/64- للدائن التقدم بطلب احلجز 

على اأ�ضل امللكية الفكرية، اأو غلتها 
التي لدى املحجوز عليه، اأو غريه.

)املادة اخلام�صة وال�صتون(

النظام:

يجوز للدائـــن اأن يوقع احلجز حتت 
يد نف�صه على ما يكون مدينًا به ملدينه، 
ويكـــون احلجـــز باإعـــالن اإلـــى املديـــن 
ي�صـــتمل على البيانـــات الواجب ذكرها 
يف  ورقـــة اإبـــالغ احلجـــز. ويف الأحوال 
التي يكون فيها احلجز باأمر من قا�صي 
التنفيـــذ، يجب على طالـــب احلجز – 
خـــالل الأيام الع�صـــرة التاليـــة لإعالن 
املدين باحلجز – اأن يرفع اأمام  اجلهة 
الق�صـــائية املخت�صـــة الدعـــوى بثبـــوت 
احلق و�صـــحة احلجز، واإل عد احلجز 

كاأن مل يكن.

)املادة ال�صاد�صة وال�صتون(

النظام:

اإذا كان للمحجــــوز لديه اأكر من فرع، 
فيعد اإبالغ احلجز لأي فرع من تلك الفروع 

ا لآثاره يف مواجهة املحجوز لديه. منتجِّ
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)املادة ال�صابعة وال�صتون(

النظام:

اإذا ت�صـــرف املحجوز لديـــه يف املال 
املحجوز بخـــالف اأمر قا�صـــي التنفيذ؛ 
وجب على قا�صـــي التنفيـــذ – بناًء على 
طلـــب احلاجـــز – التنفيـــذ علـــى مـــال 

املحجوز لديه مبقدار املال.
الالئحة:

اجله��ات  ت�ض��رف  عن��د   -1/67
احلكومي��ة املحجوز لديه��ا يف الأموال 
قا�ض��ي  اأم��ر  بخ��اف  املحج��وزة 
املطالبة  التنفيذ  التنفيذ، فلطال��ب 

بالت�ضمني اأمام اجلهة املخت�ضة.

الباب الرابع

الف�صل الأول

التنفيذ املبا�صر

)املادة الثامنة وال�صتون(

النظام:

اإذا كان حمل التنفيذ فعاًل اأو امتناعًا 
عـــن فعـــل ومل يقـــم املنفذ �صـــده بتنفيذ 
اإلزامـــه خالل خم�صـــة اأيام مـــن تكليفه 
بذلـــك وفقًا لأحكام هـــذا النظام، فعلى 

قا�صـــي التنفيـــذ الأمر با�صـــتعمال القوة 
املخت�صة )ال�صرطة( للقيام مبا يلزم من 
اإجـــراءات للتنفيذ، وذلـــك ما مل يتطلب 

التنفيذ اأن يقوم به املدين بنف�صه.
الالئحة:

1/68- يدخل يف حكم هذه املادة، 
كل فع��ل، اأو امتن��اع ع��ن فعل، ل 
ي�ضتعا�ض عن تنفيذه بالتنفيذ على 
املال، وميكن القيام به جرًا بو�ضاطة 
القوة املخت�ضة، ول ي�ضتلزم اأن يقوم 
به املنف��ذ �ض��ده بنف�ض��ه، كحب�ض 
منافع العني املوؤجرة عن امل�ضتاأجر، 
وحب���ض ال�ضي��ل عن مزرع��ة جاره، 
وفت��ح طري��ق، اأو اإغاق��ه، واإخ��اء 
عق��ار، وع��دم التعر���ض للحيازة. 
اأو ل ميك��ن القيام به ج��رًا بو�ضاطة 
القوة املخت�ض��ة، وي�ضتلزم اأن يقوم 
ب��ه املنفذ �ض��ده بنف�ض��ه، كت�ضليم 
اإخفائ��ه،  عن��د  حلا�ضن��ة  ال�ضغ��ري 
وت�ضلي��م الوثائ��ق الت��ي اأخفاه��ا، 
وامتناع ذي احلرفة عن التك�ضب بعد 
�ضدور حكم عليه باإلزامه بالتك�ضب 
لوف��اء دينه، اأو امتن��اع ذي المتياز 
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مم��ا ل يق��وم به غ��ريه عن القي��ام مبا 
يجب عليه، كامتناع اإي�ضال خدمة 

ل ل تقدم اإل بو�ضاطة تلك اجلهة.
اأو امتن��اع ع��ن  2/68- كل فع��ل، 
فعل اأمكن تنفي��ذه على املنفذ �ضده 
باإمتام��ه، كاملقاولت،  بتكليف غريه 
ونحوه��ا، اأو اأمكن اخل��روج منه بغري 
فعل م��ن املنفذ �ض��ده، كالف�ضوخ، 

فا يدخل يف حكم هذه املادة.

)املادة التا�صعة وال�صتون(

النظام: 

اإذا تعـــذر التنفيذ با�صـــتخدام القوة 
املخت�صة، اأو اقت�صى التنفيذ قيام املدين 
بـــه بنف�صـــه ومل يقـــم بذلك، فللقا�صـــي 
التنفيذ اأن ي�صدر حكمًا بغرامة مالية ل 
تزيد على ع�صـــرة اآلف ريال يوميًا تودع 
يف ح�صـــاب املحكمـــة عن كل يـــوم يتاأخر 
فيه املنفذ �صـــده عن التنفيذ، ولقا�صـــي 
التنفيـــذ احلق يف اإلغاء الغرامة، اأو جزء 

منها اإذا بادر املنفذ �صده بالتنفيذ.
الالئحة:

1/69- ت�ضتوف��ى الغرام��ة املالي��ة، 

وفق اإجراءات ه��ذا النظام، وتودع يف 
خزينة الدولة، بع��د انتهاء اإجراءات 
التنفي��ذ، ول تلغ��ى الغرام��ة بع��د 

اإيداعها يف خزينة الدولة.

)املادة ال�صبعون(

النظام:

اإذا تعذر ا�صـــتخدام القوة املخت�صـــة 
لإجـــراء التنفيذ، اأو اإذا فر�صـــت غرامة 
ماليـــة على املنفذ �صـــده ومل ينفذ خالل 
املدة التي يحددها قا�صـــي التنفيذ، جاز 
لـــه اأن ي�صـــدر اأمرًا بحب�ض املنفذ �صـــده 

لإجباره على التنفيذ.
الالئحة:

1/70- يعر�ض ال�ضجني على قا�ضي 
التنفيذ كل ثاثة اأ�ضهر، وعلى اإدارة 
ال�ضجن، اإح�ضاره اإلى قا�ضي التنفيذ 

فورًا، متى ا�ضتعد للتنفيذ.

)املادة احلادية وال�صبعون(

النظام:

ت�صـــري اأحكام التنفيذ املبا�صـــر على 
املعنـــوي  لل�صـــخ�ض  النظامـــي  املمثـــل 
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اخلا�ض، اأو املت�صـــبب يف اإعاقـــة التنفيذ 
من من�صوبي ال�صخ�ض املعنوي اخلا�ض.

الالئحة:

النظام��ي  باملمث��ل  يق�ض��د   -1/71
لل�ضخ���ض املعنوي اخلا�ض، من خوله 
نظ��ام املن�ضاأة، اأو عقده��ا التاأ�ضي�ضي 
�ضاحي��ة الت�ض��رف يف املو�ض��وع حمل 
التنفيذ، كرئي�ض جمل���ض الإدارة، اأو 

املدير التنفيذي.
2/71- يق��رر القا�ض��ي م��ن ت�ضري 
عليه اأحكام التنفي��ذ املبا�ضر، �ضواء 
اأكان املمث��ل النظامي، اأم املت�ضبب يف 

الإعاقة، اأم كليهما بح�ضب احلال.

)املادة الثانية وال�صبعون(

النظام:

يكـــون تنفيذ اإخـــالء العقـــار بخروج 
املاأمور اإلـــى موقع العقار يف اليوم التايل 
مل�صي خم�صة اأيام من تاريخ الإبالغ باأمر 
التنفيـــذ، ويقـــوم املاأمور بت�صـــليم العقار 
للمنفذ له، وله ا�صـــتخدام القوة اجلربية 

لدخول العقار اإذا ا�صتدعى الأمر ذلك.
واإذا مل يح�صـــر مـــن بيـــده العقـــار، 

اأو امتنـــع عـــن ت�صـــلم املنقـــولت التابعة 
له، فت�صـــلم هـــذه املنقـــولت اإلى اخلازن 
الق�صـــائي، وياأمر قا�صي التنفيذ ببيعها 
يف املـــزاد بعـــد �صـــهرين ما مل يت�صـــلمها 
ح�صـــاب  يف  القيمـــة  وتو�صـــع  احلائـــز، 
دائنـــًا  لـــه  املنفـــذ  كان  واإذا  املحكمـــة. 
للحائز، فتطبق اأحكام هذا النظام على 

منقولت احلائز املدين.
الالئحة:

1/72- للقا�ض��ي عن��د ال�ض��رورة، 
تاأجيل البدء باإخاء العقار، على اأن 

ل يتجاوز ذلك ثاثني يومًا.
2/72- يو�ض��ع اإع��ان عل��ى مدخل 
العق��ار املق��رر اإخ��اوؤه، قب��ل موعد 
الإخاء بخم�ضة اأيام، وي�ضمن الإعان 

موعد الأخاء، وف�ضل اخلدمات.
العق��ار  باإخ��اء  التنفي��ذ   -3/72
امل�ضغ��ول مبن�ض��اأة تتعل��ق به��ا حقوق 
غ��ري احلائ��ز، كاملدار���ض، وامل�ضان��ع، 
وامل�ضت�ضفي��ات، وم��ا يف حك��م ذلك، 
يكون بع��د اإ�ضعار اجله��ة امل�ضرفة على 
تلك املن�ضاأة مبوعد الإخاء الذي يحدده 

القا�ضي؛ لتبا�ضر ما يتعلق بها.
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4/72- للقا�ض��ي عن��د القت�ض��اء، 
ال�ضتعانة باخل��راء، لإنهاء اإجراءات 
الإخاء، ويتحمل املنفذ �ضده، دفع 
الأج��رة لهم، بعد تقديره��ا من قبل 

القا�ضي.
5/72 – يراع��ي عند خ��ول امل�ضاكن 
التي فيها ن�ضاء، اأو اأطفال، ال�ضوابط 
ال�ضرعي��ة، وت�ضهي��ل مغادرتهم، مبا 
ل يعرقل اإج��راءات التنفيذ، ويكون 
التنفيذ يف هذه احلال، بح�ضور القوة 

املخت�ضة.
6/72- يحرر ماأمور التنفيذ حم�ضرًا 

باإخاء العقار.
7/72- اإذا كانت املنقولت املوجودة 
يف العق��ار عر�ض��ة للتل��ف، اأو كانت 
قيمته��ا ل تتحمل نفق��ات خزنها، 
وامتنع �ضاحبه من ا�ضتامها، فُتباع 

وفق ما ورد يف الائحة )10/50(.
8/72- اإذا كانت املنقولت مما ي�ضرع 
اإليه��ا الف�ضاد، فا ت�ضل��م للحائز اإل 
بعد ا�ضتيفاء ما عليها من م�ضروفات، 
امل�ضروف��ات،  احلائ��ز  ي�ضل��م  مل  واإذا 
فتباع املنقولت وي�ضتوفى من ثمنها 

قيمة امل�ضروفات.
9/72- اإذا ح�ض��ل ن��زاع يف ملكي��ة 
العقار،  املنق��ولت املوجودة داخ��ل 
فُيع��دُّ ماأمور التنفي��ذ حم�ضرًا بذلك، 
ويقدمه للقا�ض��ي، وُي�ضلم املنقولت 

للخازن الق�ضائي.
10/72- اإذا ظه��ر اأن العقار م�ضغول 
بغ��ري املنف��ذ �ض��ده، وامتن��ع �ضاغل 
العقار عن الإخاء، فاإن كان ال�ضاغل 
يف  حق��ًا  تنفيذي��ًا  �ضن��دًا  يحم��ل 
ا�ضتغال العقار، فُتعّد من منازعات 
التنفي��ذ، واإن كان ل يحمل ذلك فا 
توقف اإجراءات التنفيذ، وله التقدم 

بدعوى لدى قا�ضي املو�ضوع.

الف�صل الثاين

التنفيذ يف م�صائل الأحوال ال�صخ�صية

)املادة الثالثة وال�صبعون(

النظام:

تنفيذ القرارات والأحكام ال�صـــادرة 
يف م�صـــائل الأحوال ال�صخ�صـــية بالطرق 
املقررة يف هذا النظام، اإذا اقت�صى ذلك 
احلجز على الأموال وبيعها. واإذا ت�صمن 
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التنفيذ دفع اأموال ب�صكل دوري، فيجري 
التنفيـــذ مـــن خـــالل ترتيبـــات حتددها 

الالئحة.
الالئحة:

1/73- اإذا ت�ضم��ن التنفيذ ت�ضليم 
اأم��وال ُت�ضتح��ق دوري��ًا، كالنفق��ة، 
وللمنفذ �ضده ح�ضاب بنكي لأمواله، 
فياأم��ر قا�ضي التنفيذ اجلهة املحفوظ 
لديه��ا الأم��وال، باخل�ض��م مم��ا لديها 
بق��در امل�ضتح��ق، وتقي��د يف ح�ضاب 

طالب التنفيذ.
2/73- اإذا كان املنف��ذ �ض��ده لي���ض 
ل��ه ح�ضاب بنكي، ولدي��ه اأموال لدى 
قا�ض��ي  فياأم��ر  �ضخ���ض،  اأو  جه��ة، 
التنفي��ذ اجله��ة، اأو ال�ضخ���ض الذي 
اأم��وال املدي��ن باحلج��ز عل��ى  لدي��ه 
اأمواله، بقدر املبلغ امل�ضتحق، وُتقيد 

يف ح�ضاب طالب التنفيذ.
3/73- اإذا مل يك��ن للمنف��ذ �ض��ده 
ك�ض��ب معت��اد، اأو اأن اأموال��ه ل حتفظ 
فيوؤخ��ذ  �ضخ���ض،  اأو  جه��ة،  ل��دى 
عليه اإق��رار بوجوب دفع امل�ضتحقات 
الدوري��ة وق��ت حلوله��ا، واإيداعه��ا 

يف ح�ض��اب طال��ب التنفي��ذ، ويفهم 
بالعقوبات الواردة يف هذا النظام عند 

خمالفته.
حال��ة  النفق��ة  كان��ت  اإذا   -4/73

الت�ضليم، فتقدم على بقية الديون.
5/73- ُي�ضم��ن اأم��ر احلج��ز املوجه 
لتنفيذ دف��ع الأموال ب�ض��كل دوري، 
تاريخ بداية التنفي��ذ، ووقت، وقدر 

املال املحجوز يف كل ق�ضط.

)املادة الرابعة وال�صبعون(

النظام:

تنفيـــذ الأحكام ال�صـــادرة بح�صـــانة 
بـــن  والتفريـــق  وحفظـــه،  ال�صـــغري، 
الزوجن، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال 
ال�صخ�صـــية جـــربًا ولـــو اأدى ذلـــك اإلـــى 
ال�صـــتعانة بالقوة املخت�صة )ال�صرطة(، 
ودخول املنازل، ويعاد تنفيذ احلكم كلما 

اقت�صى الأمر ذلك.
الالئحة:

1/74- يراع��ي القا�ض��ي يف تنفي��ذ 
ق�ضايا احل�ضانة، والزيارة ما ياأتي:

بالن�ض��ح  التنفي��ذ  يف  الت��درج  اأ- 
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مراح��ل  ترتي��ب  ث��م  والتوجي��ه، 
ت�ضلي��م املح�ضون مب��ا ل ي�ضر باملنفذ 
ل��ه، واملنف��ذ �ض��ده، واملح�ض��ون مع 
اإفهام املمتن��ع مبقت�ضى املادة )الثانية 

والت�ضعني(.
�ض��ده عل��ى  املنف��ذ  اأ�ض��ر  – اإذا  ب 
المتن��اع بعد انق�ضاء مرحلة التدرج 
التي يقدره��ا القا�ضي امل�ضار اإليها يف 

الفقرة )اأ( ينفذ احلكم جرًا.
ج – يف ح��ال امتن��اع املنف��ذ �ض��ده 
ع��ن التنفي��ذ، اأو ح��ال امتناعه عن 
للمح�ض��ون،  اإخفائ��ه  اأو  احل�ض��ور، 
اأو امل��زور، للقا�ض��ي اتخ��اذ اإح��دى 

الإجراءات التالية، اأو كلها يف حقه:
1- املنع من ال�ضفر.

2- الأمر باحلب�ض.
3- الأمر باإيقاف خدماته احلكومية.

4- الأمر باإيقاف خدماته يف املن�ضاآت 
املالية.

تهدي��د  اأو  تع��ّدي،  ح��ال   -2/74
املنف��ذ �ضده للمح�ض��ون، اأو املزور، 
اأو طال��ب التنفي��ذ عن��د التنفي��ذ، 
فلقا�ض��ي التنفي��ذ اأن يحب�ض املنفذ 

�ضده، مدة ل تزيد عن اأربٍع وع�ضرين 
�ضاعة، ول��ه اإحالته لهيئ��ة التحقيق 

والإدعاء العام.

)املادة اخلام�صة وال�صبعون(

النظام:

ل ينفذ احلكم ال�صـــادر على الزوجة 
بالعودة اإلى بيت الزوجية جربًا.

الالئحة:

1/75- اإذا كان احلكم بعودة الزوجة 
اإل��ى زوجها يت�ضم��ن التزامات مالية 
عل��ى ال��زوج، اأم��ر قا�ض��ي التنفيذ 
باأخذ اإقرار خطي على الزوجة ب�ضمان 
اللتزام��ات املالي��ة ح��ال امتناعها، 
ف��اإذا نفذ ال��زوج ه��ذا الإلت��زام، ومل 
تنقد الزوجة، فلل��زوج حق املطالبة 

لدى قا�ضي املو�ضوع.

)املادة ال�صاد�صة وال�صبعون(

النظام:

يحدد قا�صي التنفيذ طريقة تنفيذ 
احلكم ال�صـــادر بزيارة ال�صغري ما مل 
ين�ـــض احلكم عليها، ويجـــري التنفيذ 
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بت�صليم ال�صغري يف مكان مهياأ ومنا�صب 
لهذا النوع مـــن التنفيذ، وحتدد وزارة 
العدل تلك الأماكـــن يف الالئحة، على 

األ يكون يف مراكز ال�صرط ونحوها.
الالئحة:

التنفي��ذ  قا�ض��ي  يح��دد   -1/76
��م، وامل�ضتل��م للم��زور، واآلية  امل�ضلِّ
نقله، واأجرة النقل، وكيفية الزيارة 
مكان��ًا، و�ضف��ًة، ونح��و ذل��ك، م��ا 
مل ين���ض احلك��م، اأو يتف��ق الطرفان 
عل��ى خاف��ه، واإذا خ��ا احلك��م من 
عدد الأي��ام، اأو حتدي��د الأوقات، اأو 
تعيينه��ا، فُيحال لقا�ض��ي املو�ضوع 

ل�ضتكماله.
2/76- يجري تنفيذ حكم الزيارة، 
وت�ضليم ال�ضغري يف مقر �ضكن املزور، 
اأو �ضك��ن طال��ب التنفي��ذ، اإذا كان 
بل��ده بلد امل��زور، اأو يف �ضك��ن اأحد 
اأق��ارب امل��زور يف البلد نف�ض��ه، فاإن 

تعذر، ففي اأحد الأماكن الآتية:
اأ – اجلهات الجتماعية احلكومية.

املوؤ�ض�ض��ات واجلمعيات اخلريية  ب- 
املرخ�ض لها بالقيام بهذا العمل.

ج – م��ا ي��راه القا�ض��ي م��ن الأماكن 
العامة وغريها مم��ا تتوافر فيها البيئة 

املنا�ضبة.
3/76- اإذا ط��راأ م��ا يقت�ض��ي اإعادة 
النظ��ر يف احلك��م ال�ض��ادر يف م�ضائ��ل 
الأح��وال ال�ضخ�ضية، فُتنظر الدعوى 

من قبل قا�ضي املو�ضوع.

الباب اخلام�س

الف�صل الأول

الإع�صار

)املادة ال�صابعة وال�صبعون(

النظام:

اإذا مل يـــف املديـــن بالديـــن وادعـــى 
يف  التنفيـــذ  قا�صـــي  ينظـــر  الإع�صـــار، 
اإثبات اإع�صـــاره بعد ا�صـــتكمال اإجراءات 
وال�صـــتجواب  الأمـــوال  عـــن  الإف�صـــاح 
والتتبع، وفقًا لأحكام هذا النظام، وبعد 
اإعالن يت�صـــمن اأ�صـــباب طلب الإع�صار، 
وين�صـــر يف �صـــحيفة يوميـــة اأو اأكـــر يف 

منطقة املدين.
الالئحة:

اإع�ض��ار يرتت��ب  1/77- كل دع��وى 



308 العدد |62| ربيع الأول 1435هـ

عل��ى اإثباته��ا ت�ضم��ني بي��ت امل��ال، 
فا ب��د ل�ضماعها م��ن ا�ضتئذان املقام 

ال�ضامي.
2/77- اإذا طالب الدائن بالتنفيذ، 
وادع��ى املدي��ن الإع�ضار، ف��ا ت�ضمع 
الدع��وى، اإل يف مواجه��ة الغرماء، اأو 

بع�ضهم.
3/77- اإذا اأثبت القا�ضي الإع�ضار، 
واكت�ض��ب احلكم القطعية، فا ي�ضلم 

ال�ضك للمدين، ويرفق باملعاملة.
4/77- م��ن كان �ضجين��ًا يف دي��ن، 
وثبت اإع�ضاره، اأم��ر القا�ضي باإطاق 
احلك��م  يكت�ض��ب  مل  ول��و  �ضراح��ه، 

القطعية.
بدع��وى  املدي��ن  يتق��دم   -5/77
الإع�ض��ار اإل��ى الدائ��رة املخت�ضة وفق 

منوذج يعد لذلك.
6/77- دائ��رة التنفي��ذ الت��ي نظرت 
ال�ضند التنفيذي هي التي تنظر يف دعوى 
الإع�ض��ار، وحت�ضب له��ا اإحالة جديدة، 
م��امل يكن مدع��ي الإع�ضار �ضجين��ًا، اأو 
موقوف��ًا يف بلد اآخر، فينظ��ر اإع�ضاره يف 

دائرة بلد ال�ضجن، اأو التوقيف.

اإح��دى  يف  الإع��ان  ين�ض��ر   -7/77
ال�ضح��ف الأو�ض��ع اإنت�ض��ارًا يف منطقة 
املدين، كما ين�ضر يف موقع ن�ضر بيانات 
التنفي��ذ الإلك��رتوين، وللقا�ضي ن�ضر 
الإع��ان يف اأي �ضحيف��ة مرخ�ضة، وله 

الأمر بتكرار الإعان عند القت�ضاء.
)املادة الثامنة وال�صبعون(

النظام:

1- اإذا ادعى املدين الإع�صـــار وظهر 
لقا�صـــي التنفيـــذ قرائـــن علـــى اإخفائه 
لأمواله، فعلى قا�صي التنفيذ – مبوجب 
حكم ي�صدره – ا�صتظهار حاله باحلب�ض 
مدة ل تتجاوز خم�ض �صنوات مع مراعاة 
كثري املال وقليله، ويخ�صع احلكم لتدقيق 

حمكمة ال�صتئناف.
2- ي�صـــتدعي قا�صـــي التنفيذ املدين 
– خالل فرتة حب�صـــه الواردة يف الفقرة 
وي�صـــتجوبه   – املـــادة  هـــذه  مـــن   )1(
ا�صتظهارًا حلاله ب�صفة دورية ل تتجاوز 

ثالثة اأ�صهر وفق ما حتدده الالئحة.
3- حتـــدد الالئحة كثري مـــال الدين 
وقليلـــه بح�صـــب اأنـــواع الديـــون واأحوال 
املدينن، ويكون ذلك بالتن�صيق مع وزارة 
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الداخلية ووزارة املالية.
الالئحة:

1/78- اإذا حك��م قا�ض��ي التنفي��ذ 
ب�ضج��ن املدي��ن؛ ا�ضتظه��ارًا حلال��ه، 
في�ضتجوب��ه ب�ضف��ة دوري��ة ل تتجاوز 
ثاث��ة اأ�ضه��ر، ويوقعه عل��ى ذلك يف 
ال�ضب��ط، ويح��رر م��ا يظه��ر ل��ه من 
اأو  احلب���ض،  ا�ضتم��رار  موجب��ات 
اجلل�ض��ة  موع��د  ويح��دد  الإط��اق، 

القادمة.
2/78- قلي��ل امل��ال املحكوم به يف 
مقابلة عو�ض، خم�ضون األف ريال، 
فما دون، ويف غري مقابلة عو�ض، مائة 
األ��ف ريال، فم��ا دون، ويف النفقة، 
ع�ض��رة اآلف ري��ال، فم��ا دون، ويف 
الدي��ات، والأرو���ض، واحلكوم��ات 
ثلث الدي��ة، فما دون، ويف العتداء 
عل��ى الأم��وال، ع�ض��رة اآلف ريال، 
فما دون، يف جميع اأحوال الدائنني.

)املادة التا�صعة وال�صبعون(

النظام:

اإذا ن�صاأ الدين عن واقعة جنائية غري 

متعمدة وادعـــى املدين الإع�صـــار، يثبت 
قا�صي التنفيذ اإع�صاره بعد �صماع بينته، 
فاإن مل يكن له بينة، اأمر القا�صـــي بيمن 

ال�صتظهار واأثبت اإع�صاره.

)املادة الثمانون(

النظام:

اإذا ادعـــى املديـــن الإع�صـــار، وظهر 
الإع�صـــار  اأن دعـــوى  التنفيـــذ  لقا�صـــي 
احتيالية، اأو كان عجز املدين عن الوفاء 
نتيجة تعد اأو تفريط منه؛ اأثبت القا�صي 
اإجـــراءات  وا�صـــتكمل  الواقعـــة،  تلـــك 
التنفيـــذ، واأمـــر باإيقاف املتهـــم واإحالة 
ملف التهام خالل مدة ل تتجاوز �صبعة 
اأيام اإلى هيئة التحقيـــق والدعاء العام 
لرفع الدعـــوى. ويجوز لذوي امل�صـــلحة 
تقـــدمي بـــالغ اإلـــى الهيئـــة بطلـــب رفـــع 
الدعـــوى، وينظـــر قا�صـــي املو�صـــوع يف 
الدعوى، ويف حال الإدانة تطبق العقوبة 

املن�صو�ض عليها يف هذا النظام.
الالئحة:

الواقع��ة،  اإثب��ات  يك��ون   -1/80
مبح�ض��ر يف ال�ضب��ط، يدون��ه قا�ض��ي 
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التنفي��ذ، يبني فيه و�ض��ف الواقعة، 
واأدلة ثبوتها.

الإع�ض��ار  دع��وى  اأن  ثب��ت  اإذا   -2/80
احتيالية، حك��م القا�ضي برد الدعوى، 
ويكون حكمه خا�ضعًا لطرق ال�ضتئناف.

املو�ض��وع  بقا�ض��ي  امل��راد   -3/80
امل�ض��ار اإلي��ه يف امل��ادة، ه��و املخت�ض 

بنظر الق�ضايا اجلزائية.

)املادة احلادية والثمانون(

النظام:

اأمـــره  التنفيـــذ  قا�صـــي  ي�صـــدر   -1
للجهات امل�صوؤولة عن الأ�صول الواردة يف 
هذا النظام باحلجز علـــى الأموال التي 

ترد م�صتقباًل للمدين املع�صر.
2- ي�صـــعر القا�صـــي اأحـــد املرخ�ض لهم 
بت�صجيل املعلومات الئتمانية بواقعة الإع�صار.

3- للدائن التقدم بال�صـــند التنفيذي 
نف�صـــه م�صتقباًل اإلى قا�صـــي التنفيذ اإذا 

ظهر للمدين املع�صر اأي مال.
الالئحة:

1/81- عل��ى اجله��ات امل�ضوؤولة عن 
الأ�ضول التي اأمرها القا�ضي باحلجز، 

اإحاطة قا�ضي التنفيذ مبا تتخذه.
1/81- ين�ض��ر ا�ض��م وهوية من ثبت 
اإع�ضاره يف موقع ن�ضر بيانات التنفيذ 

الإلكرتوين.
2/81- ُي�ضعر القا�ضي اجلهة امل�ضجلة 

ب�ضداد املدين كامل دينه اإذا مت ذلك.
الدي��ون،  انق�ض��ت  اإذا   -3/81
فيهم�ض قا�ض��ي التنفي��ذ على �ضك 

الإع�ضار بذلك.
امل��اءة  دع��وى  يف  النظ��ر   -4/81
م��ن اخت�ضا���ض الدائرة الت��ي اأثبتت 

الإع�ضار، وحُت�ضب اإحالة.

)املادة الثانية والثمانون(

النظام:

يخ�صـــع التاجـــر يف اإعالن اإفال�صـــه 
لقواعد الإفال�ض املقررة نظامًا.

الف�صل الثاين

احلب�س التفنيذي

)املادة الثالثة والثمانون(

النظام:

ي�صـــدر قا�صـــي التنفيذ – بناًء على 
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اأحـــكام هـــذا النظـــام – حكمـــًا بحب�ض 
املديـــن اإذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، 

وي�صتمر احلب�ض حتى يتم التنفيذ.
الالئحة:

1/83- املق�ض��ود بالمتن��اع يف هذه 
املادة، لغري عذر الإع�ضار.

2/83- ل يخ�ض��ع احلك��م بحب���ض 
املدين تنفيذيًا لطرق ال�ضتئناف.

3/83- اإذا ظه��ر للقا�ض��ي م�ضلحُة 
يف ع��دم حب�ض املدين، اأو اإطاقه بعد 
حب�ض��ه، فل��ه ذلك، ويف ح��ال اإطاق 
املحبو�ض يحدد القا�ضي مدة معينه، 
وياأخذ كفيًا ُغرميًا مليئًا، اأو كفالة 
م�ضرفي��ة، اأو رهن��ًا عيني��ًا، ويعتر 
الإقرار بالكفالة، وال�ضمان والرهن، 

�ضنًدا تنفيذيًا.

)املادة الرابعة والثمانون(

النظام:

ل يجوز احلب�ض التنفيذي للمدين يف 
الأحوال الآتية:

1- اإذا كان لديه اأموال ظاهرة كافية 
للوفاء باحلـــق الذي عليه وميكن احلجز 

والتنفيذ عليها.
2- اإذا قدم كفالة م�صـــرفية، اأو قدم 
كفياًل مليئًا، اأو كفالة عينية تعادل الدين.
3- اإذا ثبت اإع�صـــاره، وفقـــًا لأحكام 

هذا النظام.
4- اإذا كان من اأ�صول الدائن، ما مل 

يكن الدين نفقة �صرعية مقررة.
5- اإذا ثبـــت ب�صـــهادة الهيئة الطبية 
املخت�صة اإ�صـــابته مبر�ض ل يتحمل معه 

احلب�ض.
6- اإذا كانـــت امراأة حامـــاًل، اأو كان 

لها طفل مل يتجاوز الثانية من عمره.
الالئحة:

1/84- ل يج��وز حب���ض املدي��ن اإذا 
تع��ذر التنفي��ذ عل��ى اأموال��ه؛ لأم��ٍر 

خارج عن طوعه.
2/84- يج��وز احلب�ض التنفيذي اإذا 
كانت اأموال املدين الظاهرة حمل نزاع، 

اأو تعلق بها ا�ضتحقاق لاآخرين.
الغ��ارم  الكفي��ل  ق��دم  اإذا   -3/84
كفال��ة م�ضرفي��ة، اأو رهن��ًا عينيًا مت 
احلجز عليهما، واإذا مل يقدم �ضيئًا من 
ذل��ك، فيمهل مدة ل تتج��اوز ع�ضرة 
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اأيام؛ لإيداع قيم��ة ال�ضند التنفيذي 
يف ح�ضاب املحكمة، واإل يوقع احلب�ض 
على املدين، والكفيل، ويحجز على 

مال الكفيل، وينفذ عليه.
4/84- تع��رف م��اءة الكفي��ل يف هذه 
املادة باإف�ضاحه عن اأموال له تكفي ل�ضداد 

الدين، ويتحقق القا�ضي من ذلك.

)املادة اخلام�صة والثمانون(

النظام:

ل يـــوؤدي تنفيذ احلب�ض اإلى انق�صـــاء 
احلـــق، وينفذ احلب�ـــض التنفيذي مبعزل 
عن امل�صـــجونن يف الق�صـــايا اجلزائية، 
وتهيئ اإدارة ال�صجن للمحبو�ض ما ميكنه 

من الوفاء بديونه، اأو ت�صويتها.
الالئحة:

1/85- متكني ال�ضجني من القيام باأعمال 
�ضلط��ة  ت�ضويته��ا،  اأو  بديون��ه،  للوف��اء 
تقديرية للقا�ضي ح�ضب حال كل مدين.

)املادة ال�صاد�صة والثمانون(

النظام:

ت�صـــري اأحكام احلب�ض التنفيذي على 

املمثل النظامي لل�صخ�ض املعنوياخلا�ض، 
اأو املت�صبب يف اإعاقة التنفيذ من م�صنوبيه.

الف�صل الثالث

العقوبات

)املادة ال�صابعة والثمانون(

النظام:

تخت�ض املحاكـــم اجلزائية بالنظر 
يف اإيقـــاع العقوبـــات الـــواردة يف هـــذا 
النظام، وترفع هيئة التحقيق والدعاء 
العام الدعوى بناًء على اإحالة ي�صدرها 

قا�صي التنفيذ اأو بالغ من املت�صرر.
الالئحة:

الق�ضي��ة  اإحال��ة  كان��ت  اإذا   -1/87
لهيئ��ة التحقي��ق والدع��اء العام من 
قا�ض��ي التنفيذ بطلب رف��ع الدعوى 

العامة، فيتعني اإقامتها.

)املادة الثامنة والثمانون(

النظام:

1- يعاقب بال�صجن مدة ل تزيد على 
�صـــبع �صـــنوات كل مدين ارتكـــب اأيًا من 

اجلرائم الآتية:
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احلكـــم  تنفيـــذ  عـــن  المتنـــاع  اأ- 
النهائي ال�صـــادر يف حقه، اأو ثبت قيامه 
باإخفاء اأمواله، اأو تهريبها، اأو امتنع عن 

الإف�صاح عما لديه من اأموال.
ب- تعمـــد تعطيل التنفيذ بـــاأن اأقام 

دعوى ق�صد منها تعطيل التنفيذ.
ج – مقاومـــة التنفيـــذ، باأن هدد، اأو 
تعـــدى هو بنف�صـــه – اأو بو�صـــاطة غريه 
– علـــى موظـــف، اأو مرخ�ض لـــه يقوم 
بالتنفيـــذ، اأو قـــام بـــاأي من ذلك �صـــد 
املنفـــذ لـــه، واأي فعل اآخر غري م�صـــروع 

قام به بق�صد مقاومة التنفيذ.
اأمـــام  اإقراراتـــه  يف  الكـــذب   – د 
املحكمـــة، اأو الكـــذب يف الإجـــراءات، اأو 

تقدمي بيانات غري �صحيحة.
2- يعاقب بالعقوبة املن�صو�ض عليها 
يف الفقـــرة )1( مـــن هـــذه املـــادة، كل 
من اأعـــان املدين، اأو �صـــاعده يف اأي من 
اجلرائم املن�صـــو�ض عليهـــا يف الفقرات 
و)1/د(  و)1/ج(  و )1/ب(  )�ـــض/اأ( 

من هذه املادة.
الالئحة:

1/88- ت�ض��ري اأحكام ه��ذه املادة، 

لل�ضخ���ض  النظام��ي  املمث��ل  عل��ى 
املعنوي اخلا�ض، اأو املت�ضبب يف اإعاقة 

التنفيذ من من�ضوبيه.

)املادة التا�صعة والثمانون(

النظام:

يعاقب املوظف العـــام ومن يف حكمه 
بال�صـــجن مدة ل تزيد على �صبع �صنوات 
اإذا منـــع التنفيـــذ اأو اأعاقـــه. ويعد ذلك 

جرمية من اجلرائم املخلة بالأمانة.
الالئحة:

1/89- ت�ض��ري اأحكام هذه املادة، 
على موظفي ال�ضركات التي متلكها 
ملكيته��ا،  ت�ض��رتك يف  اأو  الدول��ة، 
النف��ع  ذات  اجلمعي��ات  وكذل��ك 

العام.

)املادة الت�صعون(

النظام:

يعاقـــب بال�صـــجن مـــدة ل تزيد على 
خم�ـــض ع�صـــرة �صـــنة كل مدين ثبـــت اأن 
�صـــبب مديونيته قيامه بعلم احتيايل، اأو 
قيامـــه بتبديد اأموالـــه اإذا كانت الأموال 
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كثـــرية ولـــو ثبـــت اإع�صـــاره يف احلالتن. 
وتعد هذه الأفعـــال من اجلرائم الكبرية 

املوجبة للتوقيف.
الالئحة:

1/90- ل يرتتب عل��ى �ضداد الدين 
اإ�سقاط العقوبة.

2/90- ت�ضم��ل اأحكام ه��ذه املادة، 
من جم��ع الأموال م��ن النا�ض بغر�ض 
املتاجرة له��م، وبدده��ا، اأو ا�ضتولى 

عليها، اأو اأخفاها.

)املادة احلادية والت�صعون(

النظام:

يعاقـــب بال�صـــجن مـــدة ل تزيد على 
ثالث �صنوات كل من:

1- ال�صـــخ�ض املطلـــع علـــى بيانـــات 
اأ�صـــول املدين، اإذا �صرب تلك البيانات، 
ويعاقب بالعقوبة نف�صها كل �صخ�ض اطلع 

على تلك البيانات دون اأمر ق�صائي.
2- احلار�ـــض اأو اخلـــازن الق�صـــائي 
وتابعيهمـــا، اإذا اأخل اأي منهم بواجباته؛ 
باإهمالـــه اأو تعديـــه اأو تهربه من ت�صـــليم 

الأموال، اأو ت�صلمها.

3- املقوم اأو وكيـــل البيع وتباعيهما، 
اأو امل�صارك يف املزاد؛ اإذا تعمد اأي منهم 
التاأثري على ال�صعر، اأو الت�صليل يف عدالة 

الأ�صعار.
الالئحة:

1/91- اإيق��اع العقوب��ات اجلزائي��ة 
عل��ى من ذكر يف الفق��رات الثاث، ل 
مينع من حلقه �ضرر من املطالبة بحقه.

)املادة الثانية والت�صعون(

النظام:

يعاقـــب بال�صـــجن مـــدة ل تزيد على 
ثالثة اأ�صـــهر كل من امتنع من الوالدين 
– اأو غريهما – عن تنفيذ حكم �صـــادر 
باحل�صانة، اأو الولية، اأو الزيارة، اأو قام 

مبقاومة التنفيذ، اأو تعطيله.
الالئحة:

1/92- اإذا ُنف��ذ احلك��م بالعقوبات 
 90 – امل��واد )88- 89  املذك��ورة يف 
– 91- 92( م��ن ه��ذا النظ��ام، ث��م 
عاد م��ن نف��ذت علي��ه العقوب��ة اإلى 
ارتكاب موجبها، فيعاقب وفق املواد 

املذكورة.
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اأحكام عامة

)املادة الثالثة والت�صعون(

النظام:

تن�صـــاأ يف وزارة العدل وكالة خمت�صة 
للتنفيذ تعنى بال�صوؤون الإدارية، واملالية، 

تتولى ما ياأتي:
خدمـــات  ملقدمـــي  الرتخي�ـــض   -1

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

ج- احلار�ض الق�صائي.

د – اخلازن الق�صائي.
تتولـــى  متخ�ص�صـــة  �صـــركات   - هــــ 
الإ�صراف على عملية ت�صلُّم املوؤجر الأ�صول 
املنقولـــة وفقـــًا ل�صـــوابط ت�صـــعها وزارة 

العدل بالتن�صيق مع وزارة الداخلية.
و – مقدم خدمـــة تنفيذ من القطاع 
اخلا�ض بعد موافقة جمل�ض الوزراء على 

اإ�صناد اخلدمة اإلى هذا القطاع.
وحتـــدد الالئحة اأحـــكام الرتخي�ض 
لهـــم، وقواعـــد تاأهيلهـــم مبـــا يف ذلـــك 
وقواعـــد  املطلـــوب،  املـــايل  ال�صـــمان 
اإجـــراءات عملهـــم، والإ�صـــراف عليهم، 

التـــي  الأجـــور  حتديـــد  و�صيا�صـــات 
توقـــع  التـــي  واجلـــزاءات  يتقا�صـــونها، 

عليهم.
اأكـــر(  )اأو  ب�صـــركة  ال�صـــتعانة   -2
للقيـــام باأعمال التنفيذ اأو بع�صـــها حتت 

اإ�صراف ق�صاء التنفيذ.
3- اإعداد لئحة لتدريب العاملن يف 

التنفيذ.
4- ن�صر بيانات التنفيذ.

5 – تبادل الإف�صاح عن الأ�صول مع 
الدول الأخرى.

الالئحة:

1/93- تق��وم وكالة ال��وزارة ل�ضوؤون 
باإع��داد الائحتني  احلج��ز والتنفيذ 
الواردت��ني يف الفق��رة )1/و( والفقرة 
)3( م��ن ه��ذه امل��ادة، والتن�ضي��ق مع 
يف  ورد  م��ا  حي��ال  الداخلي��ة  وزارة 
الائحتان  وت�ض��در  الفقرة )1/ه�(، 

املذكورتان بقرار وزاري.

)املادة الرابعة والت�صعون(

النظام:

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

)املادة اخلام�صة والت�صعون(

النظام:

للمت�صـــرر من املماطلة يف اإجراءات 
مواجهـــة  يف  دعـــوى  اإقامـــة  التنفيـــذ، 
املت�صـــبب اأمام قا�صي التنفيذ؛ لتعوي�صه 

عّما حلقه من �صرر.
الالئحة:

1/95- يتولى النظر يف دعوى ال�ضرر 
دائ��رة التنفيذ التي توّل��ت اإجراءات 

التنفيذ.
2/95- ل يج��وز تعوي���ض الدائ��ن 

بزيادة الدين مقابل تاأخري الوفاء.

)املادة ال�صاد�صة والت�صعون(

النظام:

يلغي هذا النظام املواد من )ال�صاد�صة 
والت�صـــعن بعد املائة اإلى الثانية والثالثن 
املرافعـــات  نظـــام  مـــن  املائتـــن(  بعـــد 
ال�صـــرعية، ال�صادر باملر�صـــوم امللكي رقم 
)م/21( وتاريخ 1421/5/20هـ، والفقرة 

)ز( من املادة )الثالثة ع�صـــرة( من نظام 
ديوان املظامل، ال�صـــادر باملر�صـــوم امللكي 
رقـــم )م/78( وتاريـــخ 1428/9/19هــــ، 

وكل ما يتعار�ض معه من اأحكام.

)املادة ال�صابعة والت�صعون(

النظام:

ي�صـــدر الوزير الالئحة خـــالل مائة 
وثمانن يومًا من تاريخ �صـــدور النظام، 

ويعم بها بعد نفاذه.
الالئحة:

لغر���ض  الائح��ة؛  تراج��ع   -1/97
حتديثه��ا، عندم��ا ت�ضتدع��ي احلاجة 

ذلك خال �ضنتني من نفاذ النظام.

)املادة الثامنة والت�صعون(

النظام:

يعمل بهـــذا النظام بعد م�صـــي مائة 
وثمانن يومًا من تاريخ ن�صره يف اجلريدة 

الر�صمية.
الالئحة:

1/98- ت�ض��ري اأحكام ه��ذا النظام 
على ال�ضندات التنفيذية التي ن�ضاأت 

بعد نفاذه.


