
 ٧٩من  ١الصفحة 

  الالئحة التنفیذیة لنظام التنفیذ

  ( المادة األولى ) 

  النظام :

المع<اني المبین<ة أم<ام  -أینم<ا وردت ف<ي ھ<ذا النظ<ام  -یقصد باأللفاظ والعبارات اآلتیة 
  كل منھا ، ما لم یقتض السیاق خالف ذلك:

  نظام التنفیذ.النظام : 

  الالئحة التنفیذیة لھذا النظام.الالئحة : 

  العدل. وزیرالوزیر : 

 ي دائرة التنفیذ ، وقاض=ي المحكم=ةرئیس دائرة التنفیذ وقضاتھا ، وقاض: قاضي التنفیذ
  الذي یختص بمھمات قاضي التنفیذ ، وذلك بحسب الحال.

رئیس دائرة التنفیذ ، أو قاضي دائرة التنفیذ ، أو قاضي المحكمة الذي یختص : الرئیس
  بمھمات قاضي التنفیذ ، وذلك بحسب الحال.

  الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفیذ وفقاً ألحكام النظام.مور التنفیذ : مأ

ل=ھ وزارة ، أو من ت=رخص محضر المحكمة ، أو طالب التنفیذ: مبلغ األوراق القضائیة
، والمس==تندات القض==ائیة الت==ي یتطلبھ==ا الع==دل ب==إبالغ اإلعالن==ات، والمواعی==د، واألوام==ر

  التنفیذ.

  ن ترخص لھ وزارة العدل ببیع أصول المدین للوفاء للدائن.موكیل البیع القضائي : 

  إجراء قاضي التنفیذ وأوامره عدا حكمھ في المنازعات.القرارات : 

، وتتعل==ق بت=وافر ش=روط ص==حتھ ، ال=دعاوى الت==ي تنش=أ بس=بب التنفی=ذ: منازع<ات التنفی<ذ
  .رھمویبدیھا أطراف خصومة التنفیذ أو غی

  



 ٧٩من  ٢الصفحة 

  الباب األول

  الفصل األول

  صاصات قاضي التنفیذاخت

  ( المادة الثانیة ) 

  النظام :

ع<<دا األحك<<ام والق<<رارات الص<<ادرة ف<<ي القض<<ایا اإلداری<<ة والجنائی<<ة ، یخ<<تص قاض<<ي 
، ویعاون<<ھ ف<<ي ذل<<ك م<<ن یكف<<ي م<<ن طة التنفی<<ذ الجب<<ري واإلش<<راف علی<<ھالتنفی<<ذ بس<<ل

رعیة م<ا ل<م مأموري التنفیذ ، وتتب<ع أمام<ھ األحك<ام ال<واردة ف<ي نظ<ام المرافع<ات الش<
  ینص ھذا النظام على خالف ذلك.

  الالئحة :

ك=ام الش=ریعة اإلس=المیة وفق=اً ُتطبق المحاكم عل=ى القض=ایا المعروض=ة أمامھ=ا أح - ٢/١
دل علیھ الكتاب والسنة ، وما یصدره ولي األم=ر م=ن أنظم=ة ال تتع=ارض م=ع لما

  الكتاب والسنة ، وتتقید في إجراءاتھا بما ورد في ھذا النظام.

ی===دخل ف===ي اختص===اص قاض===ي التنفی===ذ النظ===ر ف===ي الس===ندات التنفیذی===ة الص===ادرة  - ٢/٢
  بالحقوق المالیة الخاصة في القضایا الجنائیة.  

  

  ( المادة الثالثة )

  النظام :

یختص قاضي التنفیذ بالفصل في منازع<ات التنفی<ذ مھم<ا كان<ت قیمتھ<ا ، وفق<اً ألحك<ام 
، ول<ھ ارات واألوامر المتعلق<ة بالتنفی<ذالقرالقضاء المستعجل ، ویختص كذلك بإصدار 

، ذلك األمر بالمنع من السفر ورفع<ھاألمر باالستعانة بالشرطة أو القوة المختصة ، وك
واألم<<ر ب<<الحبس واإلف<<راج ، واألم<<ر باإلفص<<اح ع<<ن األص<<ول ، والنظ<<ر ف<<ي دع<<<وى 

  اإلعسار.



 ٧٩من  ٣الصفحة 

 الالئحة : 

فیذي فھي من اختص=اص قاض=ي كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التن - ٣/١
، أو بطالنھ لعیب ف=ي الرض=ا ، أو أن المنف=ذ ض=ده تزویر السند التنفیذ ، كادعاء 

  لیس بطرف فیھ ، أو إنكار التوقیع علیھ ، ونحو ذلك. 

كل منازعة متعلقة بالتنفیذ الجبري ، أو ناشئة عنھا فھ=ي م=ن اختص=اص قاض=ي  - ٣/٢
، أو اس==تبدالھ ، أو المنازع==ة ف==ي ص==حة  التنفی==ذ ، كالمنازع==ة ف==ي أج==رة الح==ارس

، أو أن دون وجھ ح=قأو رد ما استوفي منھ  تقریر المحجوز لدیھ بما في ذمتھ ،
المال المحجوز یفوق مقدار الدین المطالب ب=ھ ، أو طل=ب التع=ویض لحج=ز غی=ر 

،  أو ت===أثیر عل===ى س===عر البی===ع ، أثن===اء الم===زاد مح===ق طالب===ھ، أو وج===ود تواط===ؤ
زی=ع حص=یلة التنفی=ذ عل=ى ال=دائنین الح=اجزین ، أو أن األوراق المنازعة في توأو

المالیة بیعت عن طری=ق ش=خص غی=ر م=رخص ل=ھ ف=ي بیعھ=ا ، أو منازع=ة غی=ر 
أط==راف الخص==ومة بأن==ھ یمل==ك الع==ین مح==ل التنفی==ذ ، أو أن==ھ ص==احب الح==ق ف==ي 

 حیازتھا ونحو ذلك.

 ،أو الحوال=ة، أو المقاصة ،  أو الصلح ، أو اإلبراء، إذا دفع المنفذ ضده بالوفاء  - ٣/٣
 فھ=ي م=ن اختص=اص قاض=يأو التأجیل و نح=و ذل=ك بع=د ص=دور الس=ند التنفی=ذي 

  تنفیذ.ال

إذا دفع المنفذ ضده في سندات التنفیذ في عقود اإلجارة بتمدید العقد ، أو تجدی=ده،  -٣/٤
و نحو ذلك مم=ا ل=م ی=نص علی=ھ ف=ي العق=د، وأنك=ر طال=ب التنفی=ذ ذل=ك ، فھ=ي م=ن 

  اص قاضي التنفیذ. اختص

الس==یر ف==ي إج==راءات  ال یح==ول وج==ود ن==زاع ف==ي موض==وع الورق==ة التجاری==ة م==ن - ٣/٥
   د من الجھة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف.التنفیذ ما لم یر

فھ=ي م=ن اختص=اص قاض=ي الموض=وع ،  ، الح=ق بموض=وعكل منازعة متعلق=ة  - ٣/٦
أو أح==دھما بالتزامات==ھ ال==واردة ف==ي  ، كالمنازع==ة المتعلق==ة ب==إخالل طرف==ي التعاق==د

 العقد ، كعقود المقاوالت والتورید ونحو ذلك.

ولقاض==ي  ، أو تص==حیحھ م==ن اختص==اص الجھ==ة الت==ي أص==درتھ، تفس==یر الحك==م  - ٣/٧
 أو تصحیحھ.،  التنفیذ إیقاع الحجز التحفظي حتى یتم تفسیره



 ٧٩من  ٤الصفحة 

 ول=م ي الموض=وعأو منازع=ة أمك=ن ذكرھ=ا أثن=اء المرافع=ة ل=دى قاض=، ك=ل دف=ع  - ٣/٨
م=ن  ب=التوقف وق=ف التنفی=ذ إال إذا ورد ق=رار یوال ، فھ=ي م=ن اختصاص=ھ ، تذكر

 .  قاضي الموضوع

عنھ فھ=ي م=ن اختص=اص  ولم تكن ناشئة ، كل منازعة وقعت بعد انقضاء التنفیذ - ٣/٩
 أو المنفعة. ، أو استحقاق المبیع ، كدعوى الشفـعـة ، قاضي الموضوع

االس===تحقاق ف===ي الوص===ایا واألوق===اف م===ن اختص===اص قاض===ي المنازع===ة ف===ي  - ٣/١٠
 الموضوع.

محدداً بالمھام الم=راد  أمراً  إلى الشرطة أو القوة المختصة یصدر قاضي التنفیذ - ٣/١١
  وعلى تلك الجھات تنفیذ أمره فوراً.، مرافقاً لھ نسخة من السند التنفیذي، تنفیذھا

   

  ( المادة الرابعة )

  النظام :

  كما یأتي :  –بحسب الحال  –المكاني لقاضي التنفیذ  یكون االختصاص

 في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفیذي. -١
 في مكان الجھة التي أنشئ المحرر في منطقتھا. -٢
 في موطن المدین. -٣
 في موطن عقار المدین ، أو أموالھ المنقولة. -٤

  وتحدد الالئحة األحكام الالزمة لھذه المادة.   

  

 الالئحة :

لطال==ب التنفی==ذ ف==ي غی==ر الحض==انة والزی==ارة ح==ق اختی==ار الوالی==ة المكانی==ة ال==وارد  - ٤/١
) من ھذه المادة  دون س=واھا ، وینعق=د ب=ھ  ٤،  ٣،  ٢،  ١ذكرھا في الفقرات ( 

اختصاص قاضي التنفیذ ، وإذا ظھر عقار أو  منقول خارج والی=ة دائ=رة التنفی=ذ 



 ٧٩من  ٥الصفحة 

ت والیت=ھ إناب=ة دائ=رة التنفی=ذ ف=ي البل=د فعلى قاضي التنفیذ ال=ذي انعق=د ، المختارة
  لبیع العقار أو المنقول.  ، أو المنقول في والیتھا ؛ الذي یقع العقار

  یكون االختصاص المكاني لتنفیذ القضایا الزوجیة في بلد الزوجة. - ٤/٢ 

لطالب التنفیذ ف=ي النفق=ة ح=ق اختی=ار الوالی=ة المكانی=ة للتنفی=ذ ال=وارد ذكرھ=ا ف=ي  - ٤/٣ 
  .أو بلد طالب التنفیذ، ھذه المادة  ) من ٤،  ٣،  ٢،  ١فقرات ( ال

  تنفیذ قضایا الحضانة في بلد المحضون.یكون االختصاص المكاني ل - ٤/٤ 

  الزیارة في بلد المزور. قضایاتنفیذ ل یكون االختصاص المكاني  - ٤/٥ 

ئرة التنفی=ذ ف=ي إذا شرط محل للوفاء في السند التنفیذي فیكون االختصاص في دا - ٤/٦
  المحل المشروط ، ما لم یتفق الطرفان على خالف ذلك .

یك=ون النظ=ر ف=ي اعتبارھ=ا س=نداً تنفی=ذیاً  ؛ عند طلب تنفیذ مضمون ورقة عادیة - ٤/٧ 
، أو بعض=ھ أثب=ت القاض=ي ذل=ك  ، فإن أقر ب=الحق ال=ذي تض=منتھ، في بلد المدین 

ذ ح=ق اختی=ار م=وطن التنفی=ذ وف=ق ینئ=وعدت سنداً تنفیذیاً فیما أقر بھ ، ولل=دائن ح
  .من ھذه المادة في الفقرات السابقة ذكرما

ع==دا م==ا ورد ف==ي  یك==ون االختص==اص المك==اني للتنفی==ذ عل==ى الس==جین كغی==ره م==ا - ٤/٨
   ).٧٧/٧الالئحة (

  

  ( المادة الخامسة )

  النظام :

ب<أول إج<راء ال<ذي ق<ام  -إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفیذ ؛ فیكون لقاض<ي التنفی<ذ 
ئرة اإلشراف على التنفیذ وتوزیع حصیلتھ ، ولھ أن ینیب قاضي تنفیذ في دا -تنفیذي 

  ، وتحدد الالئحة األحكام الالزمة لذلك.أخرى للتنفیذ على مال المدین

 



 ٧٩من  ٦الصفحة 

  الالئحة :

فیك==ون النظ==ر م==ن ، ل==م یقس==م  إذا تع==دد الغرم==اء ف==ي المطالب==ة بالتنفی==ذ عل==ى م==الٍ  - ٥/١ 
  ة التي سبق إحالة أول طلب تنفیذي إلیھا.اختصاص الدائر

  .إجراء تنفیذيإحالة طلب التنفیذ ھو المقصود بأول  - ٥/٢

 ، إذا ظھر لقاضي التنفیذ سبق اإلحالة لدائرة تنفیذیة أخرى قبل توزیع الحص=یلة - ٥/٣
یترت=ب ، وال -)٤/٧(عدا ما ورد في الالئحة  - فیحیل كامل أوراق المعاملة إلیھا

أحك=ام  تطب=قف ، لغاء اإلجراءات التنفیذیة الس=ابقة ، وإذا حص=ل ت=دافععلى ذلك إ
  والئحتھ التنفیذیة. ، التدافع الواردة في نظام المرافعات الشرعیة

ی==ذ تع==دداً نوعی==اً ف==ي محكم==ة اإلناب==ة تك==ون إذا تع==ددت ال==دوائر المختص==ة بالتنف - ٥/٤ 
  أو مكانیاً في أكثر من محكمة.، واحدة

  :اآلتي وفق  لقاضي تنفیٍذ آخر إجراءات التنفیذ نابة فياإل تكون  - ٥/٥

یری=ده و م=ا  قراراً یص=رح فی=ھ بإنابت=ھ للقاض=ي النائ=ب القاضي المنیب یصدر  -أ
 منھ من إجراء.

نسخة مطابقة لألصل من یبقي المعاملة األساسیة لدیھ ، و یرفق بقرار اإلنابة   -ب
ت=وم بخ=اتم التنفی=ذ ، ونس=خة أو المخ ، السند التنفیذي المذیل بالصیغة التنفیذی=ة

 وراق والمستندات الالزمة للتنفیذ.من كافة األ

م==ن  أص==درهیق==وم قاض==ي التنفی==ذ النائ==ب بتزوی==د قاض==ي التنفی==ذ المنی==ب بم==ا   -ج
  قرارات وأحكام بخصوص ما أنیب فیھ ، ویحول إلیھ حصیلة التنفیذ.

، ذ م==ا أنی==ب فی==ھلتنفی== ائ==ب س==لطة اتخ==اذ الق==رارات واألحك==امیك==ون للقاض==ي الن  - ٥/٦ 
ویت==ولى الفص==ل ف==ي منازع==ات التنفی==ذ ، ویك==ون اس==تئناف أحك==ام قاض==ي التنفی==ذ 

  .منطقتھالنائب أمام محكمة االستئناف في 

  

   



 ٧٩من  ٧الصفحة 

  ( المادة السادسة )

  النظام :

تك<<ون جمی<<ع ق<<رارات قاض<<ي التنفی<<ذ نھائی<<ة ، وتخض<<ع جمی<<ع أحكام<<ھ ف<<ي منازع<<ات 
  ویكون حكم االستئناف نھائیاً.التنفیذ ، ودعوى اإلعسار لالستئناف ، 

 الالئحة :

یكون لكل طلب تنفیذ ملف مستقل في دائرة التنفیذ ، وُیودع فیھ نسخة من الس=ند  - ٦/١
  و كل ما صدر من الدائرة.، التنفیذي 

  :تضمن ما یأتي(قرار قضائي) ، وتقرارات وأوامر قاضي التنفیذ تعنون بعبارة  - ٦/٢
 یخھ. وتار ، رقم قید طلب التنفیذ  -أ
 محل دائرة التنفیذ ، واسم القاضي.   -ب
 القرار. صدور وتاریخ ، ویوم ، ساعةذكر   -ج
 ورقم ھویتھما.، والمنفذ ضده ، االسم الكامل لطالب التنفیذ   -د
 ،ورق==م الوكال==ة وتاریخھ==ا ،ورق==م ھویت==ھ، اس==م وكی==ل طال==ب التنفی==ذ إن وج==د  -ه

 ومصدرھا. 
 جد ، وملخصھ.وجھة صدوره إن و ، وتاریخھ ، رقم السند التنفیذي  -و
 ما قرره القاضي مفصالً.   -ز

  أمر یصدر من قاضي التنفیذ یكون مسبباً . أو ، قرار أو ، كل حكم - ٦/٣

أحك==ام الت==دافع  فیطب==ق ، إذا ق==رر قاض==ي التنفی==ذ ع==دم اختصاص==ھ بتنفی==ذ الس==ند - ٦/٤
الواردة في نظام المرافع=ات الش=رعیة ولوائح=ھ التنفیذی=ة ، ویك=ون ق=راره واج=ب 

  اف.  االستئن
أو أعط=ى  ، أو أجلھ ، أو توقف عنھ ، إذا قرر قاضي التنفیذ االمتناع عن التنفیذ - ٦/٥

، ق==راره خاض==عاً لط==رق االس==تئناف فیك==ونأو قّس==ط المبل==غ  ، الم==دین مھل==ة لل==دفع
 .)٧٢/٣) و (٧٢/١( الالئحتینویستثنى من ذلك ما ورد في 



 ٧٩من  ٨الصفحة 

  ( المادة السابعة )

  النظام :

، وجب على قاضي التنفیذ اتخاذ  ، أو محاولة لتعطیل التنفیذ قاومة، أو م إذا وقع تعدّ 
جمی<<<ع اإلج<<<راءات التحفظی<<<ة، ول<<<ھ األم<<<ر عل<<<ى الجھ<<<ات المختص<<<ة بتق<<<دیم المعون<<<ة 
المطلوب<<ة، وال یج<<وز لم<<أموري التنفی<<ذ كس<<ر األب<<واب، أو ف<<تح األقف<<ال ب<<القوة إلج<<راء 

  محضر بذلك.، وتوقیع  ، إال بعد استئذان قاضي التنفیذ التنفیذ

 الالئحة :

/ج) م=ن ١الفق=رة (ھ=و م=ا ورد ف=ي  ، المقصود بالتعّدي والمقاومة في ھذه الم=ادة - ٧/١
  المادة (الثامنة والثمانین) من ھذا النظام. 

فعل=ى م=أمور التنفی=ذ ف=وراً  ، ، أو محاولة لتعطیل التنفیذ ، أو مقاومة إذا وقع تعدٍّ  - ٧/٢
  ي التنفیذ.ورفعھ لقاض ، إعداد محضر بذلك

، التنفیذي اإلذن بكس=ر األب=واب تضمین أمره عند االقتضاءلقاضي التنفیذ ابتداء  - ٧/٣
  فتح األقفال بالقوة.و

  
  الفصل الثاني
  السند التنفیذي

  ( المادة الثامنة ) 

  النظام :

التنفی<ذ وإجراءات<ھ ، ویج<وز ت<ألیف  -ف<ي ك<ل محكم<ة عام<ة  -تتولى دائرة التنفیذ  -١
 ئرة عند الحاجة.أكثر من دا

 التنفیذ وإجراءاتھ. -في المحكمة العامة  -یتولى القاضي الفرد  -٢



 ٧٩من  ٩الصفحة 

یك<<ون تنفی<<ذ األحك<<ام واألوام<<ر والمح<<ررات األجنبی<<ة م<<ن ق<<اٍض، أو أكث<<ر، بحس<<ب  -٣
 إحداث محاكم متخصصة للتنفیذ. -عند الحاجة  -الحاجة. وللمجلس األعلى للقضاء 

  

 الالئحة :

ی==زود قاض==ي نفی==ذ للجھ==ات ذات العالق==ة مباش==رًة ، واض==ي التتك==ون مخاطب==ات ق - ٨/١
بنس==خة م==ن  -حس==ب الح==ال  – أو رئ==یس دائ==رة التنفی==ذ، التنفی==ذ رئ==یس المحكم==ة 

  خطاباتھ.

  .الفرد ال توقف اإلحالة عن دائرة التنفیذ حال غیاب قاضي التنفیذ - ٨/٢

   

  ( المادة التاسعة )

  النظام :

، والس<ندات  ٍد تنفی<ذيٍّ لح<قٍّ مح<دد المق<دار ح<الِّ األداءیجوز التنفی<ذ الجب<ري إال بس<نال
  التنفیذیة ھي :

 ، واألوامر الصادرة من المحاكم. األحكام ، والقرارات -١
 أحكام المحكمین المذیلة بأمر التنفیذ وفقاً لنظام التحكیم. -٢
محاض<<ر الص<<لح الت<<ي تص<<درھا الجھ<<ات المخول<<ة ب<<ذلك أو الت<<ي تص<<دق علیھ<<ا  -٣

 المحاكم.
 ق التجاریة.األورا -٤
 العقود والمحررات الموثقة. -٥
، والمح<<<ررات الموثق<<<<ة  ، وأحك<<<ام المحكم<<<ین ، واألوام<<<ر القض<<<ائیة األحك<<<ام -٦

 الصادرة في بلد أجنبي.
٧-  ً  ، أو جزئیاً. األوراق العادیة التي یقر باستحقاق محتواھا كلیا
  العقود واألوراق األخرى التي لھا قوة سند التنفیذ بموجب نظام. -٨

  



 ٧٩من  ١٠الصفحة 

  :الالئحة 

، یجب عدم تنفیذ المخالف من=ھ  ، أو بعضھ ، كل سند تنفیذي مخالف للشرع كلھ - ٩/١
یخض==ع لط==رق  ، یص==در القاض==ي ق==راراً ب==ذلك ، وعن==د اعت==راض طال==ب التنفی==ذ

  االستئناف.

وع=دم وج=ود  ، عتم=اد علی=ھفیذ من ص=الحیة الس=ند التنفی=ذي لالیتحقق قاضي التن - ٩/٢
 مانع من تنفیذه.    

  ھو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً.  ، سند واجب التنفیذال - ٩/٣

ھ=ي الم=رخص لھ=ا م=ن قب=ل وزارة  ، الجھات المخولة بإص=دار محاض=ر الص=لح - ٩/٤
  العدل. 

محاض==ر الص==لح الت==ي ل==م تص==درھا جھ==ات مخول==ة ب==ذلك ، أو ل==م تص==ادق علیھ==ا  - ٩/٥
  المحاكم تعتبر من األوراق العادیة.

  الكمبیالة ، والسند ألمر ، والشیك.: ھي األوراق التجاریة   - ٩/٦

ف==ي ح==دود  ، أن یك==ون ص==ادراً مم==ن ل==ھ ص==الحیة التوثی==ق ، یش==ترط ف==ي التوثی==ق - ٩/٧
  اختصاصھ.

، عتب===ر ح===ال األداءا ، تنفی===ذي م===ن بی===ان میع===اد االس===تحقاقإذا خ===ال الس===ند ال - ٩/٨ 
 ،التق=دم ب=دعوى ل=دى قاض=ي الموض=وع ، وللمعترض بدعوى عدم حلول األج=ل

  وال یوقف التنفیذ ما لم یرد قرار من قاضي الموضوع بذلك. 

        الورق===ة العادی===ة ھ===ي الت===ي تك===ون موقع===ة بإمض===اء م===ن ص===درت من===ھ أو ختم===ھ  - ٩/٩
  أو بصمتھ.

وم==ا ف==ي  ، والوق==ف ، عل==ى م==ال القاص==ر بموجب==ھالس==ند التنفی==ذي ال==ذي ینف==ذ  -٩/١٠
ص===دق م===ن محكم===ة ھ===و الحك===م الص===ادر م===ن قاض===ي الموض===وع  الم ،حكمھم===ا

  االستئناف.



 ٧٩من  ١١الصفحة 

نفی==ذي أثب==ت قاض==ي التنفی==ذ إذا اتف==ق الطرف==ان عل==ى خ==الف م==ا تض==منھ الس==ند الت -٩/١١
ً ، االتفاق    ھمش على السند األول بذلك.و، وُعــّد سنداً تنفیذیا

  ( المادة العاشرة ) 

  النظام :

   ا ج<<ائزاً ، ال یج<<وز تنفی<<ذ األحك<<ام والق<<رارات واألوام<<ر جب<<راً ، م<<ادام االعت<<راض علیھ<<
إال إذا كان<<ت مش<<مولة بالنف<<اذ المعج<<ل ، أو ك<<ان النف<<اذ المعج<<ل منصوص<<اً علی<<ھ ف<<ي 

  األنظمة ذات العالقة.

  

 الالئحة :

وقبول=ھ وق=ف ، ال یترتب على رف=ع التم=اس إع=ادة النظ=ر عل=ى الس=ند التنفی=ذي  - ١٠/١
م=اس بوق==ف التنفی=ذ إال إذا ص=در ق=رار م==ن المحكم=ة المختص=ة نظام==اً بنظ=ر االلت

 التنفیذ.

  

  ( المادة الحادیة عشرة )

  النظام :

؛ ال یج<وز لقاض<ي التنفی<ذ تنفی<ذ  مع التقید بما تقضي بھ المعاھدات واالتفاقی<ات
  الحكم واألمر األجنبي إال على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق مما یأتي :

   ھ<<ا الحك<<م أن مح<<اكم المملك<<ة غی<<ر مختص<<ة ب<<النظر ف<<ي المنازع<<ة الت<<ي ص<<در فی -١
، وأن المح<<<اكم األجنبی<<<ة الت<<<ي أص<<<درتھ مختص<<<ة بھ<<<ا وفق<<<اً لقواع<<<د  أو األم<<<ر

 االختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتھا.
أن الخصوم في الدعوى التي صدر فیھا الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثیالً  -٢

 صحیحاً ، ومكنوا من الدفاع عن أنفسھم.
 ھائیاً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرتھ.أن الحكم أو األمر أصبح ن -٣



 ٧٩من  ١٢الصفحة 

أن الحكم أو األمر ال یتعارض م<ع حك<م أو أم<ر ص<در ف<ي الموض<وع نفس<ھ م<ن  -٤
 جھة قضائیة مختصة في المملكة. 

 أال یتضمن الحكم أو األمر ما یخالف أحكام النظام العام في المملكة. -٥

 الالئحة :

 : ما یأتينبي المطلوب تنفیذه أو األمر األج، لحكملیجب أن یكون مرافقاً  -١١/١

 .، أو مرافقًة لھبالصیغة التنفیذیة مذیلةً ، أو األمر األجنبي ،نسخة رسمیة من الحكم  - أ

ً   -ب ذل=ك م=ا ل=م یك=ن  ، حائزاً لقوة األم=ر المقض=ي ب=ھ،  شھادة بأن الحكم أصبح نھائیا
منصوص==اً علی==ھ ف==ي الحك==م ذات==ھ ، وأن الحك==م ص==ادر م==ن جھ==ة قض==ائیة مختص==ة 

 ضیة في البلد األجنبي.بنظر الق

أي مس==تند  أو، مص==دقاً علیھ==ا بمطابقتھ==ا ألص==لھا ، م==ن مس==تند تبلی==غ الحك==م نس==خة  -ج
 ً وذل=ك ف=ي حال=ة الحك=م  ،آخر من شأنھ إثبات إعالن المدعى علیھ إعالن=اً ص=حیحا

 الغیابي.

یك==ون ھن==اك دع==وى قائم==ة ف==ي  أال ، یش==ترط لتنفی==ذ الحك==م ، أو األم==ر األجنب==ي - ١١/٢
 األجنبي فیھا.  ، أو األمر سابقة على الدعوى التي صدر الحكمالمملكة 

 أحكام الشریعة اإلسالمیة.  : المقصود بالنظام العام ھو - ١١/٣

ال=واردة م=ن خ=ارج  ، الوثائق الصادرة من الجھات الرس=میة ف=ي البل=د األجنب=ي - ١١/٤
اللغ==ة  وُتت==رجم إل==ى، یل==زم تص==دیقھا م==ن وزارت==ي الخارجی==ة والع==دل  ، المملك==ة

 العربیة من مكتب ترجمة معتمد.

جنب=ي األ، أو األم=ر یتحقق قاضي التنفیذ من أن الدولة التي ص=در فیھ=ا الحك=م  - ١١/٥
 بإفادة رسمیة من وزارة العدل. ، تتعامل بالمثل مع المملكة

جنبي في القض=ایا الت=ي تنف=رد باالختص=اص األ ، أو األمر ال یجوز تنفیذ الحكم - ١١/٦
عق=ار داخ=ل المملك=ة العینی=ة المتعلق=ة بكال=دعاوى  ، ظاماً محاكم المملك=ةبنظرھا ن
  ونحوھا.



 ٧٩من  ١٣الصفحة 

  

  

  

  ( المادة الثانیة عشرة )

  النظام :

  تسري أحكام المادة السابقة على أحكام المحكمین الصادرة في بلد أجنبي.     

  

  ( المادة الثالثة عشرة ) 

  النظام :

نبي ، یجوز األمر بتنفیذھا بالش<روط نفس<ھا المحررات الموثقة الصادرة في بلد أج    
المق<<ررة ف<<ي أنظم<<ة ھ<<ذا البل<<د لتنفی<<ذ المح<<ررات الموثق<<ة القابل<<ة للتنفی<<ذ الص<<ادرة ف<<ي 

  المملكة ، وعلى أساس المعاملة بالمثل.

  

  ( المادة الرابعة عشرة )

  النظام :

ثق<<ة تق<<دم األحك<<ام ، واألوام<<ر القض<<ائیة ، وأحك<<ام المحكم<<ین ، والمح<<ررات المو
الصادرة في بلد أجنبي ؛ إلى قاضي التنفیذ المختص بتنفیذ األحكام األجنبیة ؛ لیتحقق 

  من استیفاء السند شروط التنفیذ ، ویضع علیھ خاتم التنفیذ.

  

  ( المادة الخامسة عشرة ) 



 ٧٩من  ١٤الصفحة 

  النظام :

إذا أق<<ر الم<<دین ب<<الحق ف<<ي ورق<<ة عادی<<ة أثب<<ت قاض<<ي التنفی<<ذ إق<<راره وع<<دت س<<نداً  -١
 تنفیذیاً.

إذا ل<<م یق<<ر الم<<دین ب<<الحق ، أو بعض<<ھ ؛ أم<<ر قاض<<ي التنفی<<ذ الم<<دین بتوقی<<ع إق<<رار  -٢
بس<بب االعت<راض تح<ت طائل<ة العقوب<ة المنص<<وص علیھ<ا ف<ي ھ<ذا النظ<ام ، وتع<<د 
الورق<ة س<نداً تنفی<ذیاً فیم<<ا ل<م یعت<رض علی<ھ ، ولل<<دائن رف<ع دع<واه أم<ام المحكم<<ة 

  المختصة.

  الالئحة :

أو ل=م  ، فل=م یحض=ر ، إلی=ھ م=ا ف=ي الورق=ة العادی=ة بالحض=ورإذا تبلغ من نس=ب  - ١٥/١
إذا طل==ب  ،فتح==ال المعامل==ة لقاض==ي الموض==وع، یع==رف ل==ھ مح==ل إقام==ة لتبلیغ==ھ 

  الدائن ذلك.

، اءأو اإلب==ر، ودف==ع باألج==ل  ، إذا أق=ر الم==دین بأص==ل الح==ق ف==ي الورق==ة العادی==ة - ١٥/٢
، ع=د الورق=ة س=نداً تنفی=ذیاً ول=م ت، أثبت قاضي التنفیذ ذلك في المحضر ونحوھما 

  إذا طلب الدائن ذلك. ، الموضوعوتحال المعاملة لقاضي 

وج=ب   ، لقاضي الموض=وع إذا رفع من یحمل ورقة عادیة دعواه بموضوعھا - ١٥/٣
دم حینئ=ٍذ السیر في القضیة ، ویجوز للم=دعي ت=رك دع=واه أمام=ھ ، ول=ھ التق= علیھ

  التنفیذ. قاضيبطلب التنفیذ لدى 

  

 

  صل الثالثالف

  اإلفصاح عن األموال

  ( المادة السادسة عشرة ) 

  النظام :



 ٧٩من  ١٥الصفحة 

، ن بمق<دار م<ا یف<ي بالس<ند التنفی<ذيلقاضي التنفیذ أن یأمر باإلفصاح عن أموال الم<دی
ویص<در األم<ر باإلفص<اح والحج<ز بع<د إب<الغ الم<دین ب<أمر التنفی<ذ. وم<ع ذل<ك إذا ظھ<<ر 

؛ ج<از لھ االئتماني، أو من ق<رائن الح<الین مماطل من واقع سجلقاضي التنفیذ أن المد
  لھ األمر باإلفصاح عن أموالھ وحجزھا قبل إبالغھ بأمر التنفیذ.

  

  الالئحة :

عل==ى األم==وال  ج==راء الحج==زمركبت==ھ ؛ إلأو  ، الم==دینللقاض==ي األم==ر بتفت==یش  - ١٦/١
  ، ولمأمور التنفیذ االستعانة بالشرطة أو القوة المختصة عند االقتضاء.الموجودة

  

  ( المادة السابعة عشرة )

  النظام :

على جمیع الجھات المختصة، أو المشرفة على تسجیل األموال، وعلى مدین الم<دین، 
، وموظفیھ اإلفصاح عن أصول المدین بناء عل<ى أم<ر قاض<ي التنفی<ذ ومحاسب المدین

  خالل مدة ال تتجاوز عشرة أیام من تاریخ إبالغ تلك الجھات.

  الالئحة :

قام=ت  إذا  ، التنفیذ أن یوجھ أمره باإلفصاح لغیر المذكورین ف=ي الم=ادة لقاضي -١٧/١
  لدیھ قرینة تدل على علمھم بأموال المدین.

من==ذ اس==تالمھا  ، تعتب==ر أم==وال الم==دین الموج==ودة ف==ي ذم==ة الجھ==ة تح==ت الحج==ز -١٧/٢
 الحجز. وأ ، رسمیاً ألمر اإلفصاح

ن الس===فر لم===دین الم===دین، منع م===لقاض===ي التنفی===ذ عن===د االقتض===اء أن ی===أمر ب===ال -١٧/٣
نتھ=اء حت=ى اأو إنھاء إجراءات الحجز  ،؛ لدواعي اإلفصاحومحاسبیھ، وموظفیھ

  خارج المملكة. ونیقیم وابالحضور إذا كان م، ولھ طلب إبالغھالغرض من ذلك

  



 ٧٩من  ١٦الصفحة 

  ( المادة الثامنة عشرة )

  النظام :

بحسب  –ى إدارتھا ، أو الجھات المشرفة علیھا أو علیجب على جھات تسجیل األموال
  ما یأتي: –األحوال 

 إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفیذ المختلفة. -١

األم<<وال س<<واء كان<<ت أص<<والً عقاری<<ة، أو مالی<<ة، إع<<داد قواع<<د بیان<<ات بملكی<<ة  -٢
 ، أو أي أصل آخر.و فكریة، أأوتجاریة

ع علیھا الموظف<ون اطل ، التيظة على سریة البیانات والمعلوماتااللتزام بالمحاف -٣
 ، وأال یفشوھا ألي سبب كان.بسبب عملھم

 وضع آلیة تقنیة لضمان عدم الدخول على البیانات إال بإذن. -٤

تم ات إبالغ أصحاب األموال بمامع مراعاة ما تقضي بھ األنظمة، على ھذه اإلدار -٥
  اإلفصاح عنھ من بیانات بعد مدة تحددھا الالئحة.

  

  الالئحة :

بما تم اإلفصاح عن=ھ  ، أصحاب األموال ، المذكورة في ھذه المادة تبلغ الجھات -١٨/١
 ،باإلفص=احغ قاض=ي التنفی=ذ رس=میاً بع=د ثالث=ین یوم=اً م=ن ت=اریخ تبل=،  من بیانات

  لم یأمر قاضي التنفیذ بخالف ذلك.ما

عدم تبلیغ اإلدارات المشار إلیھا في الم=ادة ألص=حاب األم=وال بم=ا ت=م اإلفص=اح  -١٨/٢
  ر على السیر في إجراءات التنفیذ.عنھ ال یؤث

  

 ( المادة التاسعة عشرة ) 

  النظام :



 ٧٩من  ١٧الصفحة 

، ى بن<اًء عل<ى أم<ر م<ن قاض<ي التنفی<ذیتم تبادل اإلفصاح عن األموال مع ال<دول األخ<ر
ھ<ذا اإلفص<اح م<ا نص<ت علی<ھ األنظم<ة، وعلى أساس المعاملة بالمث<ل ، ویس<تثنى م<ن 

  الوطني للمملكة.، وما یؤثر على األمن وقرارات مجلس الوزراء

  

  الالئحة :

 ، إذا أمر قاضي التنفیذ باإلفصاح عن أموال المدین الموجودة في دولة أخرى - ١٩/١ 
) م=ن ٥الفق=رة ( وف=قالتنفی=ذ الحج=ز وفیكون بوساطة وكالة وزارة العدل لشؤون 

 المادة (الثالثة والتسعین) من ھذا النظام. 

إال بعد  ،لقاضي التنفیذ المختصاألخرى  أي أمر باإلفصاح من الدول حالال ی - ١٩/٢
، التنفی==ذ م==ن ش==رط المعامل==ة بالمث==ل و الحج==ز تحق==ق وكال==ة وزارة الع==دل لش==ؤون

  وعدم تأثیر األمر باإلفصاح على األمن الوطني. 

  

  

  الفصل الرابع

  األموال محل التنفیذ

  ( المادة العشرون ) 

  النظام :

على الحجز على أموال المدین عدم نفاذ جمیع أموال المدین ضامنة لدیونھ ، ویترتب 
  ما یقوم بھ من تصرف في أموالھ المحجوزة.

  

  الالئحة :



 ٧٩من  ١٨الصفحة 

الثامن=ة () م=ن الم=ادة ٢المراد بالمال في ھذه المادة ھو كل م=ا ذك=ر ف=ي الفق=رة ( -٢٠/١
  .) من ھذا النظامعشرة

د وك==ذا إق==راره بع==، تص==رف المحج==وز علی==ھ یتعل==ق بذمت==ھ ال بمال==ھ المحج==وز  -٢٠/٢
فال یش=ارك  أطلق أم ، بعده أم ،نسب ما أقر بھ إلى ما قبل الحجزأسواء  ،الحجز
دوره من إال إذا  كان اإلقرار قد ثبت ص ،لھ الحاجزین في المال المحجوزالمقر 

ما زاد أو فی، دین بكل ما ذكر بعد انتھاء الحجزتبع الموی، المقر قبل الحجز علیھ
 ،فت ألي سند تنفیذي ینشأ بعد إع=الن الحج=زوال یلت، على الدین المحجوز ألجلھ

 أو نكولھ.، نیاً على غیر إقرار المحجوز علیھما لم یكن حكماً مب

 ،أو الك=ذب ،أو الحیل ،دین یمكن أن یكون محالً للتواطؤإن ارتاب القاضي في  -٢٠/٣
ھیئ=ة  ول=ھ طل=ب التحقی=ق م=ن قب=ل، فلھ التحقق من ذلك ب=أي إج=راء ی=راه مناس=باً 

 دعاء العام.واال التحقیق

یتس==اوون ف==ي  ، ال==دائنون ال==ذین تعلق==ت دی==ونھم بذم==ة الم==دین قب==ل إیق==اع الحج==ز - ٢٠/٤
  ما استثني شرعاً.  إال ، تعلق حقوقھم بالمال المحجوز علیھ

م=ن وق=ت  ، تبدأ آثار الحجز التنفیذي في عدم نف=اذ تص=رفات الم=دین ف=ي أموال=ھ -٢٠/٥
ً  صدور أمر القاضي ساعًة وتاریخاً. فعدم النفاذ یبدأ م=ن  وإذا كان الحجز تحفظیا

م=ن ت=اریخ نش=ر اإلب=الغ عن=د  وأ، لدیھ علیھ أو المحجوز تاریخ إبالغ المحجوز 
  تعذر تبلیغ المحجوز علیھ. 

ُیع==ّد ك=ل م==اٍل مس=جٍل باس==م م=ع مراع=اة م==ا ورد ف=ي الم==ادة الحادی=ة والعش=رین   - ٢٠/٦
بع=د ثب=وت ملكی=ة  العنھ إوال ُیرفع الحجز ،  المدیِن قابالً للحجِز ولو اّدعاه غیره

  غیره لھ.

  ( المادة الحادیة والعشرون )

  النظام :

  ال یجوز الحجز والتنفیذ على ما یأتي :

 األموال المملوكة للدولة. -١



 ٧٩من  ١٩الصفحة 

 ال<<دار الت<<ي یس<<كنھا الم<<دین وم<<ن یع<<ولھم ش<<رعاً ، ویق<<در قاض<<ي التنفی<<ذ مق<<دار -٢
 ن.كفایتھ ، ما لم یكن السكن مرھوناً للدائ

لم قاضي التنفیذ مقدار كفایت<ھ، م<ا وسیلة نقل المدین ومن یعولھم شرعاً ، ویقدر -٣
 تكن الوسیلة مرھونة للدائن.

 األجور والرواتب إال فیما یأتي : -٤
 مقدار النصف من إجمالي األجر ، أو الراتب لدین النفقة.   - أ
 مقدار الثلث من إجمالي األجر ، أو الراتب للدیون األخرى.   -ب

، أو الراتب لدین النفقة، وثلث التزاحم ، یخصص نصف إجمالي األجروعند      
، وفي حال تعدد ھذه الدیون یوزع ثلث النصف اآلخر للدیون األخرىالنصف 

  بین الدائنین بحسب الوجھ الشرعي والنظامي.
 ما یلزم المدین لمزاولة مھنتھ ، أو حرفتھ بنفسھ. -٥

  فیذ كفایتھ.مستلزمات المدین الشخصیة ، ویقدر قاضي التن -٦

  

  الالئحة :

ھ==ذه ) م==ن ١المقص==ود بالم==ال الممن==وع م==ن الحج==ز والتنفی==ذ علی==ھ ف==ي الفق==رة ( -٢١/١
 م=ا تمل=ك فی=ھ الدول=ة حصص=اً ش=ائعة وأما، بملكیتھ ھو ما انفردت الدولة  ،المادة

ویراع=ي قاض=ي التنفی=ذ ف=ي ، حصص=ھا  مق=دار فیجوز الحجز والتنفیذ على غی=ر
  لعام. ذلك عدم لحوق الضرر ا

م==ن اختص==اص قاض==ي  ، إثب==ات اإلعال==ة لغ==رض تق==دیر الكفای==ة عن==د التن==ازع - ٢١/٢
 التنفیذ.

ھو الرھن الموثق ل=دى  ، ) من ھذه المادة٢المراد بالرھن المذكور في الفقرة ( - ٢١/٣
 أو ما أقر بھ الدائن.، الجھة العدلیة المختصة 



 ٧٩من  ٢٠الصفحة 

    ، أو وس=یلة النق=ل، ل=م تك=ن ال=دار م=ن ھ=ذه الم=ادة بم=ا )٦،٥،٣،٢تقید الفق=رات ( - ٢١/٤
بالش=روط  ، بھا فلھ حق الرجوع ، أو المستلزمات المذكورة ھي عین مال الدائن

ً المقررة   .شرعا

 ، ومكافآت ، وحوافز ، ما یلحق بھما من بدالت ، یدخل في األجور والرواتب - ٢١/٥
  ونحوھا.

 ، ) م==ن ھ==ذه الم==ادة ٤ق==م ( المقص==ود ب==المنع م==ن الحج==ز والتنفی==ذ ف==ي الفق==رة ر - ٢١/٦
الرات=ب األج=ر و وال یدخل فیھ ما اجتم=ع م=ن ھ=ذا ، والراتب المستقبلي  ، األجر

 وفضل عن نفقة المدین ونفقة من یعول.، في الزمن السابق 

الم==ادة فیم==ا إذا واف==ق الم==دین عل==ى أن یحج==ز عل==ى مق==دار أكث==ر مم==ا ورد ف==ي  - ٢١/٧
فیحج==ز قاض==ي التنفی==ذ عل==ى ق==در  ،وأج==ور ،یج==وز الحج==ز علی==ھ م==ن روات==بال
 ویؤخذ إقرار في المحضر على المدین بذلك.، یقرره المدین ما

الحج==ز  ، ) م==ن ھ==ذه الم==ادة ٥ال یمن==ع ع==دم الحج==ز الم==ذكور ف==ي الفق==رة رق==م (  - ٢١/٨
م=ن  وكفایة ، ن من مھنتھ ، أو حرفتھ إذا كان فاضالً عن كفایتھعلى كسب المدی

 یعولھ شرعاً.

  

  لثانیة والعشرون )( المادة ا

  النظام :

إی<داع  –في أي حال كانت علیھا إجراءات الحجز  –یجوز للمحجوز على أموالھ  -١
، ویترت<ب فاء بالدینمبلغ من النقود یفي بالدین في حساب المحكمة یخصص للو

، وانتقال<<ھ إل<<ى المبل<<غ زوال الحج<<ز ع<<ن األم<<وال المحج<<وزة عل<<ى ھ<<ذا اإلی<<داع
 المودع.

، م<ا ل<م یك<ن ال بمقدار قیمة الدین المطال<ب ب<ھى أموال المدین إیجوز الحجز علال -٢
 المال المحجوز غیر قابل للتجزئة.

  یخصص قاضي التنفیذ األموال المنفذ علیھا بما یحقق سرعة الوفاء. -٣



 ٧٩من  ٢١الصفحة 

  

 الالئحة :

إذا خص==ص قاض==ي التنفی==ذ األم==وال المنف==ذ علیھ==ا م==ن مجم==وع م==ا ت==م اإلفص==اح  -٢٢/١
وف==ك  ، ش==عر الجھ==ات األخ==رى ب==التوقف ع==ن اإلفص==احفیُ ، والحج==ز علی==ھ  ،عن==ھ

  الحجز عما عداھا.

 فیلزم=ھ حینئ==ذٍ ، إذا رغ=ب المحج=وز عل=ى أموال=ھ إی=داع مبل==غ یف=ي بكام=ل ال=دین  -٢٢/٢
  وال یزول الحجز إال بسدادھا. ، سداد جمیع مصروفات الحجز والتنفیذ 

م=ا ل=م یظھ=ر  ،لمدیناكل ما ترتب على الحجز التنفیذي من مصروفات یتحملھا  -٢٢/٣
  .د لغیره فیتحملھا ذلك المتسببللقاضي أن السبب عائ

دین ف==إن امتن==ع س==لمھا فیس==لمھا الم== ،إذا اقتض==ى الح==ال تس==لیم مص==روفات التنفی==ذ -٢٢/٤
  عن إجراءات التنفیذ. وقففیت وإال ،الدائن

تحدی=د ف=ال ب=د أن یتض=من االتف=اق  ،إذا اتفق الطرفان على إنھاء الحج=ز والتنفی=ذ -٢٢/٥
 .-إن وجدت  - من یتحمل مصروفات التنفیذ

م==ا ل==م یق==رر ، ك==ل م==ا ك==ان مبنی==اً علی==ھ ارتف==ع ،الحج==ز مت==ى ق==رر القاض==ي رف==ع -٢٢/٦
  .القاضي خالف ذلك

  

  الباب الثاني

  الحجز التحفظي

  ( المادة الثالثة والعشرون )

  النظام :

، وفق<اً الحجز التحفظيزاع ؛ سلطة األمر بـیكون للجھة المختصة نظاماً بالنظر في الن
  ألحكام القضاء المستعجل.



 ٧٩من  ٢٢الصفحة 

  

  :الالئحة

 ،ف==ي االختص==اص وقاض==ي التنفی==ذ ، ت==دافع ب==ین قاض==ي الموض==وعإذا حص==ل  -٢٣/١
، وإذا انقض==ى ب==الحجز التحفظ==ي ابت==داءً  الطل==ب إلی==ھ فیخ==تص القاض==ي المح==الُ 

ورفع===ھ م===ن اختص===اص م===ن اس===تقر األم===ر  ،فیك===ون اس===تدامة الحج===ز ،الت===دافع
  ھ بالنظر. باختصاص

   

 ( المادة الرابعة والعشرون )

  النظام :

ین مح<ل للدائن أن یطلب إیقاع الحجز التحفظ<ي عل<ى منق<والت مدین<ھ إذا ل<م یك<ن للم<د
، أو س<<باب مقبول<<ة اختف<<اء أم<<وال الم<<دین، أو خش<<ي ال<<دائن ألإقام<<ة ثاب<<ت ف<<ي المملك<<ة

  تھریبھا.

  

  الالئحة :

فیق=دم طل=ب الحج=ز  ، ام=ة ثاب=ت ف=ي المملك=ةلمحج=وز علی=ھ مح=ل إقلم یك=ن ل إذا -٢٤/١
 الدائن.التحفظي إلى المحكمة التي یقع في نطاق اختصاصھا محل إقامة 

  في كل حالة یخشى فیھا فوات حقھ. ، یحق للدائن طلب الحجز التحفظي -٢٤/٢

    ، أم عق==اراً  ،كان==ت منق==والً أس==واًء  ،للحج==ز التحفظ==ي جمی==ع أم==وال الم==دین قابل==ةٌ  -٢٤/٣
  یرھما.أم غ

  ( المادة الخامسة والعشرون ) 

  النظام :



 ٧٩من  ٢٣الصفحة 

، أو الثم<<ار الت<<ي ف<<ي ق<<اع الحج<<ز التحفظ<<ي عل<<ى المنق<<والتلم<<ؤجر العق<<ار أن یطل<<ب إی
  العین المؤجرة ضماناً لألجور المستحقة.

  

  

  الالئحة :

 ،لمس==تأجر آخ==ر الثم==ار المحج==وزة تحفظی==اً مملوك==ةٌ  أو ،مت==ى ثب==ت أن المنق==ول -٢٥/١
  التحفظي تلقائیاً منھا إلى األجرة.فینتقل الحجز 

  

  ( المادة السادسة والعشرون )

  النظام :

لم<<ن ی<<دعي مل<<ك المنق<<ول أن یطل<<ب إیق<<اع الحج<<ز التحفظ<<ي عن<<د م<<ن یح<<وزه مت<<ى 
  كانت ھناك دالئل واضحة تؤید اّدعاءه.

  

  ( المادة السابعة والعشرون )

  النظام :

أن یطل<ب إیق<اع   -بیده حكم قاب<ل للتنفی<ذ لو لم یكن و -للدائن بدین مستقر حالِّ األداء 
  مؤجل<ة، ، ول<و كان<ت ون لمدین<ھ ل<دى اآلخ<رین م<ن ال<دیونالحجز التحفظي على م<ا یك<

، وعل<ى وال أو أعی<ان منقول<ة ف<ي ی<د الغی<ر، وما یك<ون ل<ھ م<ن أم<أو معلقة على شرط
 م<ن المحجوز لدیھ خ<الل عش<رة أی<ام م<ن ت<اریخ تبلیغ<ھ ب<الحجز اإلق<رار بم<ا ف<ي ذمت<ھ

وعلی<ھ اإلی<داع ف<ي حس<اب المحكم<ة خ<الل عش<رة أی<ام األموال، و ، الدیون، و األعیان
  ، أو ما یفي منھ بالحق.صحة الحجز بما أقر بھ من تاریخ تبلیغھ بحكم

  



 ٧٩من  ٢٤الصفحة 

  الالئحة :

  األموال النقدیة بشیك مصرفي باسم رئیس المحكمة.  تودع -٢٧/١

 ،والش==ركات ،والمؤسس==ات ،ف==رادم==ا للم==دین عن==د األ،  الحج==ز التحفظ==ي یش==مل -٢٧/٢
  وغیرھا. ، والجھات الحكومیة والمنشآت المالیة

) م=ن الم=ادة (الرابع=ة والثالث=ین) ولوائحھ=ا ٣المحج=وز لدی=ھ وف=ق الفق=رة ( ُیبلغ - ٢٧/٣
 التنفیذیة.

م=ن الی=وم الت=الي لتبلی=غ  ، تبدأ مدة العشرة أیام المنصوص علیھا في ھذه المادة - ٢٧/٤
  المحجوز لدیھ.

 ، ُیقّدر القاضي ما یستحقھ المحجوز لدیھ م=ن نفق=ات لمص=لحة الم=ال المحج=وز - ٢٧/٥
  لیخصمھا مما في ذمتھ بعد طلبھ.

 ُیعفى المحجوز لدیھ من اإلقرار في األحوال التالیة : - ٢٧/٦

مبلغ=اً مس=اویاً لل=دین المحج=وز  ، أو غی=ره ف=ي حس=اب المحكم=ة ،إذا أودع ھو  -أ
 من أجلھ.

ً  ، و غیره في حساب المحكمةأ ،إذا أودع ھو  -ب یعادل قیمة ما یراد حج=زه  مبلغا
 لدیھ بعد تقدیره من القاضي الذي ینظر في طلب الحجز.

 إذا قام المحجوز لدیھ بوفاء دین الحاجز بناء على طلب المحجوز علیھ.  -ج

  إذا قام المحجوز لدیھ من تلقاء نفسھ بإیداع ما لدیھ في حساب المحكمة.   -د

 رفیة حی=ال إی=داع وص=رف الش=یكاتالتنفیذ الم=دد النظامی=ة المص=یراعي قاضي  -٢٧/٧
 والضمانات البنكیة.

أو ق=رر ، إذا امتنع المحجوز لدیھ من اإلقرار بما في ذمتھ من الدیون واألعیان  -٢٧/٨
فللدائن بعد الحكم لھ بحقھ المطالبة بالتنفی=ذ عل=ى أم=وال المحج=وز  ، غیر الحقیقة

ع==ن أض==رار التقاض==ي الت==ي لحقت==ھ بس==بب امتن==اع  والمطالب==ة ب==التعویض، لدی==ھ 
 أو إقراره بما یخالف الحقیقة.، المحجوز لدیھ عن اإلقرار 



 ٧٩من  ٢٥الصفحة 

ً إذا قرر المحجوز  - ٢٧/٩ وامتنع عن اإلی=داع خ=الل ، لدیھ بما في ذمتھ تقریراً صحیحا
التنفی=ذ  ،فللدائن المحك=وم ل=ھ بموج=ب الحك=م الص=ادر عل=ى الم=دین ،المدة المحددة

دون الحاج=ة إل=ى إج=راء  ،جوز لدیھ بم=ا ال یزی=د عل=ى الم=ال المحج=وزعلى المح
  وُیعّد قرار الحجز سنداً تنفیذیاً في حق المحجوز لدیھ.، حجز جدید

  

  ( المادة الثامنة والعشرون )

  النظام :

ضاء لح<<قِّ ظ<<اھر الوج<<ود ، ــ<<ـیوق<<ع الحج<<ز التحفظ<<ي ف<<ي األح<<وال المتقدم<<ة إال اقت ال
  وحالِّ األداء.

  

  الئحة :ال

  تقدیر ظھور الحق عائد لسلطة القاضي التقدیریة. -٢٨/١

بمق=دار  فیوق=ع الحج=ز التحفظ=ي  ، وبعض=ھ ل=م یح=ل ، إذا كان بعض الدین حاالً  -٢٨/٢
  دون المؤجل. ، الدین الحال

  

  ( المادة التاسعة والعشرون )

  النظام :

ن لسابقة إال بأمر مال یوقع الحجز التحفظي في األحوال المنصوص علیھا في المواد ا
ھ<<ا مح<<ل إقام<<ة المحج<<وز عل<<ى ، أو الجھ<<ة المختص<<ة بنظ<<ر الن<<زاع الت<<ابع لالمحكم<<ة
، وللمحكمة أو الجھة قبل إصدار أمرھا أن تجري التحقی<ق ال<الزم إذا ل<م تكفھ<ا أموالھ

  المستندات المؤیدة لطلب الحجز.

  



 ٧٩من  ٢٦الصفحة 

 الالئحة :

  ضاء إجراء التحقیق الالزم.للقاضي أن یطلب من أي جھة مختصة عند االقت - ٢٩/١

  

  

  ( المادة الثالثون )

  النظام :

أم<ام المحكم<ة، أو الجھ<ة المختص<ة؛ اختص<ت ھ<ذه إذا كانت الدعوى ب<الحق مرفوع<ة 
  ، أو الجھة بإصدار األمر بالحجز التحفظي.المحكمة

  

  الالئحة :

 ،الموضوع الذي نظر الدعوى األصلیةیحال طلب الحجز التحفظي إلى قاضي  -٣٠/١
فیك==ون المخ==تص  ، دعوى األص==لیةوإذا ك==ان طل==ب الحج==ز التحفظ==ي س==ابقاً لل==

  القاضي الذي أحیل إلیھ طلب الحجز التحفظي. ، بنظرھا

  

  

  ( المادة الحادیة والثالثون )

  النظام :

، والمحج<<وز لدی<<ھ ب<<األمر الص<<ادر ب<<الحجز خ<<الل یج<<ب أن یبل<<غ المحج<<وز عل<<ى أموال<<ھ
، وإال عّد الحجز ملغى. ویج<ب عل<ى الح<اجز صدوره أیام على األكثر من تاریخ عشرة

خالل األیام العشرة المشار إلیھا أن یرفع أم<ام المحكم<ة أو الجھ<ة المختص<ة ال<دعوى 
  بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإال عّد الحجز ملغى.



 ٧٩من  ٢٧الصفحة 

  

  الالئحة :

ن=اظر ویكون لدى ، أنفة جاز طلب تجدیده بإجراءات مست ،إذا ُعـّد الحجز ُملغى -٣١/١
 . الحجز األول

یتع==دد الحج==ز بتع==دد المحج==وز ل==دیھم ، ویس==تقل ك==ل حج==ز بإجراءات==ھ وأم==ره ،  -٣١/٢
مستقالً ، وُتحال الطلبات إذا كان موجبھا واحداً إل=ى دائ=رة  قدم كل طلب حجزٍ ویُ 

  واحدة ، ویحسب لكل طلب إحالة.

للمحج=وز  أو ذمت=ھ ، یتضمن التبلی=غ من=ع المحج=وز لدی=ھ ع=ن تس=لیم م=ا ف=ي ی=ده -٣١/٣
أحك=ام  وفق ، أو غیره ، وأنھ ُیعد ضامناً متى خالف ذلك ، ویكون التبلیغ ، علیھ

 ) من المادة (الرابعة والثالثین) ولوائحھا التنفیذیة. ٣التبلیغ المقررة في الفقرة (

ُیبلغ المحجوز علیھ بنسخة من أمر الحجز الموجھ للمحج=وز لدی=ھ ، وال یترت=ب  -٣١/٤
  لمحجوز علیھ في ھذه الحال الغاء الحجز.على عدم تبلیغ ا

  من تاریخ صدور أمر الحجز. ، یام الواردة في ھذه المادةتبدأ عشرة األ -٣١/٥

یلزم الدائن أن یقدم لقاضي التنفیذ ما یثبت إقامتھ للدعوى أمام الجھ=ة المختص=ة  -٣١/٦
الی=وم الت=الي في المدة المحددة ، فإن لم یقدم الدائن إثبات=اً ب=ذلك ف=ي موع=د أقص=اه 

  .نتھاء المھلة ، فیعد الحجز ملغىال

  

  ( المادة الثانیة والثالثون ) 

  النظام :

اراً خطی<اً موثق<اً ، أو الجھة المختصة إقرطالب الحجز أن یقدم إلى المحكمة یجب على
یلحقھ قوق من طلب الحجز على أموالھ وما، أو ضماناً یضمن جمیع حمن كفیل مقتدر

    طالب الحجز غیر محق في طلبھ.من ضرر إذا ظھر أن 

  



 ٧٩من  ٢٨الصفحة 

  الالئحة :

 قدرة الكفیل و كفایة الضمان سلطة تقدیریة للقاضي. -٣٢/١

أو الموث=ق الم=رخص ، أو كاتب الع=دل، إقرار الكفیل من قبل ناظر الحجز قیوث -٣٢/٢
 لھ بمزاولة أعمال التوثیق.

ام==ة م==ن ینظ==ر القاض==ي ال==ذي أص==در أم==ر الحج==ز التحفظ==ي دع==وى الض==رر المق -٣٢/٣
  وتحسب لھ إحالة.، إذا كانت مشمولًة بوالیتھ  ،المحجوز على أموالھ

  

  ( المادة الثالثة والثالثون ) 

  النظام :

اإلج<راءات  –على المنقوالت وما للمدین لدى الغیر منھ<ا  –تتبع في الحجز التحفظي 
  المتعلقة بالحجز التنفیذي عدا ما یتعلق بالبیع.

  الالئحة :

فللجھ===ة  ، أو نقص===ان القیم===ة، األم===وال المحج===وزة عرض===ة للتل===ف  إذا كان===ت -٣٣/١
أو ، على مص=لحة تراھ=ا  بناءً  ، بیع ھذه األموال ، مصدرة أمر الحجز التحفظي
 .أو م=ن ل=ھ مص=لحة، أو الحارس القض=ائي ، زاع ـطلب یتقدم بھ أحد أطراف الن

إال بن=اء  ، یعفال یكون الب ، وإذا كانت األموال المحجوزة عرضة لتقلب األسعار
   وی=تم البی=ع وف=ق ، وینتق=ل الحج=ز ال=ى ال=ثمن تلقائی=اً ، على طلب المحج=وز علی=ھ 

 .)٥٠/١٠ما ورد في الالئحة (

أص==بح الحج==ز التحفظ==ي  ، إذا حكم==ت المحكم==ة بثب==وت الح==ق لطال==ب الحج==ز - ٣٣/٢
  حجزاً تنفیذیاً.

أو بطل=ب م=ن المحج=وز ، عند االقتضاء  للجھة مصدرة الحجز التحفظي ابتداءً  - ٣٣/٣
  بعد إعالن المحجوز لھ. ، رفع الحجز التحفظي ، علیھ



 ٧٩من  ٢٩الصفحة 

أو ص=رف ، أو ُردت دع=واه ، أو تن=ازل عنھ=ا ، إذا ترك طالب الحج=ز دع=واه  - ٣٣/٤
  فُیعد الحجز التحفظي ُملغى. ، أو ُحفظت، النظر عنھا 

  

  

  

  الباب الثالث

  إجراءات التنفیذ

  

  الفصل األول

  الحجز التنفیذي

  

  لمادة الرابعة والثالثون )( ا

  النظام :

، وفقاً للنموذج  یتم التنفیذ بناًء على طلب یقدمھ طالب التنفیذ إلى قاضي التنفیذ -١
 الذي تحدده الالئحة.

یتحقق قاضي التنفیذ من وجود الصیغة التنفیذیة على السند التنفیذي الوارد أ/   -٢
 لنظام.) من المادة (التاسعة) من ھذا ا٣، ٢، ١في الفقرات (

أ) یتحق<<ق قاض<<ي التنفی<<ذ م<<ن اس<<تیفاء  -٢فیم<<ا ع<<دا م<<ا ذك<<ر ف<<ي الفق<<رة (ب/ 
) م<<<ن الم<<<ادة ٨، ٧، ٦، ٥، ٤الم<<<ذكورة ف<<<ي الفق<<<رات ( –الس<<<ندات التنفیذی<<<ة 

الش<<روط النظامی<<ة ، ویض<<ع خ<<اتم التنفی<<ذ علیھ<<ا ، متض<<مناً عب<<ارة  –(التاس<<عة) 
  تھ ، وتوقیعھ.(سند للتنفیذ) مقروناً باسم قاضي التنفیذ ، ومحكم



 ٧٩من  ٣٠الصفحة 

یصدر قاضي التنفیذ فوراً أمراً بالتنفیذ إلى المدین مرافقة لھ نسخة من الس<ند  -٣
التنفی<<ذي مختوم<<ة بخ<<اتم المحكم<<ة بمطابقتھ<<ا لألص<<ل ، ویبل<<غ الم<<دین وف<<ق أحك<<ام 
التبلیغ التي تحددھا الالئحة ، فإن تعذر إبالغ المدین خالل عشرین یوماً من تاریخ 

؛ أم<ر قاض<ي التنفی<ذ بنش<ر اإلب<الغ ف<وراً ف<ي الص<حیفة الیومی<ة  صدور أمر التنفیذ
األوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة ، وتستوفى من الم<دین نفق<ة اإلع<الن م<ع 

 استیفاء الحق.

یتم التنسیق بین وزارة العدل ، والجھات ذات العالقة ؛ لإلفصاح ع<ن عن<اوین  -٤
  األشخاص الذین ال یعرف لھم محل إقامة.

  

  الالئحة :

اذا وردت المعامل==ة وھ==ي غی==ر مس==تكملة لبیان==ات طل==ب التنفی==ذ فلمق==دمھا مھل==ة  - ٣٤/١
 ً   .-حسب الحال  -أو أعیدت  ، ، وإال حفظت الستكمالھا ؛ ثالثین یوما

ً  ، یجوز تدوین طلب التنفیذ - ٣٤/٢ ن لھ=ا حك=م المح=ررات ویكو،  والتبلیغات إلكترونیا
  .لكترونیةمالت اإلقاً لنظام التعاوف ، المكتوبة

  یشتمل طلب التنفیذ على البیانات اآلتیة : - ٣٤/٣
ورق=م ھاتف=ھ ،  ، ومھنت=ھ أو وظیفت=ھ ، ورق=م ھویت=ھ  ، فی=ذاالسم الكامل لطال=ب التن  -أ

ومحل إقامتھ المختار في مكان دائ=رة ، ومحل إقامتھ األصلي ، وعنوانھ البریدي 
 إن لم یكن لھ محل اقامة فیھا.  ، التنفیذ
توفى ھذه البیانات لمن یتقدم نیابة عن طالب التنفیذ إضافة إلى بیان=ات طال=ب وتس
  . ذ أصالةالتنفی

 االسم الكامل للمنفذ ضده ، ومھنتھ أو وظیفتھ ، ومحل إقامتھ.  -ب
 المحكمة المقدم إلیھا طلب التنفیذ.   -ج
 تاریخ تقدیم الطلب.  -د
 . إن وجد ، وجھة صدوره، وتاریخھ ، نفیذي رقم السند الت  -ه
ً إ ، أو مضمون الطلب ، ووصفھ إجماالً ، ار الحق مقد  -و  .ذا لم یكن دینا



 ٧٩من  ٣١الصفحة 

ال=ذي یرغ=ب إی=داع م=ا یخص=ھ م=ن حص=یلة التنفی=ذ  ،رقم الحساب البنكي العائد لھ  -ز
  فیھ. 

متى تحقق=ت الغای=ة  ، لب التنفیذال یترتب على نقص استیفاء البیانات بطالن ط - ٣٤/٤
  .من اإلجراء

بع=دد من=ھ  ونس=خ ، من أص=ل یقدم طالب التنفیذ طلبھف ، إذا كان الحق ال یتجزأ - ٣٤/٥
ً  ، الم==دینین ق نس==خة م==ن الس==ند ُیرف==وللنم==وذج المع==د ل==ذلك ،  موقع==ة من==ھ وفق==ا
  التنفیذي.

  تنفیذي ال رابط بینھا.  في طلب التنفیذ بین أكثر من سند ال یجمع - ٣٤/٦

، ك==ر اس==م ال==دائرة فیكف==ي ذ ، إذا ك==ان طال==ب التنفی==ذ إح==دى ال==دوائر الحكومی==ة - ٣٤/٧
  وصفة من یمثلھا.

أ) م=ن ھ=ذه الم=ادة الت=ي یض=عھا  -٢الص=یغة التنفیذی=ة المش=ار إلیھ=ا ف=ي الفق=رة ( - ٣٤/٨
یكون نصھا كما یأتي : "یطلب م=ن جمی=ع ال=دوائر والجھ=ات  ، قاضي الموضوع

الحكومیة المختصة العمل على تنفیذ ھذا الحكم بجمیع الوسائل النظامی=ة المتبع=ة 
  ."ال القوة الجبریة عن طریق الشرطة أدى إلى استعمولو 

) م===ن الم===ادة ٨،٧،٦،٥،٤ص===یغة خ===اتم التنفی===ذ عل===ى م===ا تض===منتھ الفق===رات ( -٣٤/٩ 
  (التاسعة)  من ھذا النظام ھي ما یأتي :

  الحمد ) وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده أما بعد :" 

اسم محكم=ة أو دائ=رة القاضي وتوقیعھ وباسم ثم یذیل  ند للتنفیذ برقم ...فھذا س
  ."التنفیذ 

  بوساطة ُمبلغ األوراق القضائیة.  ، ُیبلغ المدین بطلب التنفیذ -٣٤/١٠

ف==إن تع==ذر  ، أو عمل==ھ ، ف==ي مح==ل اقامت==ھ ، أو وكیل==ھ ، یك==ون التبلی==غ للم==دین -٣٤/١١ 
بالغ بعد مضي عشرین یوماً من تاریخ صدور أم=ر نشر اإلفی ، إبالغ المدین

  التنفیذ. 



 ٧٩من  ٣٢الصفحة 

 ویع=د ، امتناع=ھدون ف=ي محض=ر یُ  ، في حال امتناع المدین عن استالم التبلیغ -٣٤/١٢
 ً   .مبلغا

 ، أو مح=ل إقام=ة مخت=ار ف=ي المملك=ة، م=ن ل=یس ل=ھ مح=ل إقام=ة مع=روف  یبلغ -٣٤/١٣
د اإلم==ارة قاض==ي ، وتفی== لتبلیغ==ھ ب==الطرق المتبع==ة ، بالكتاب==ة إلم==ارة المنطق==ة

أو مضت  ، ، فإن تعذر تبلیغھ، خالل عشرین یوماً و تعذرهالتنفیذ باإلبالغ، أ
األوس=ع  ح=دى الص=حف الیومی=ةفینش=ر اإلب=الغ ف=ي إ، المدة ، ول=م ی=رد جواب=ھ

  انتشاراً في منطقة مقر المحكمة.

وال بعد غروبھ=ا،  ، قبل شروق الشمس ، أي تبلیغ في محل اإلقامة جرىال ی - ٣٤/١٤
  . ت عند االقتضاءبالتبلیغ في أي وقوللقاضي اإلذن 

إح==داھما أص==ل واألخ==رى  ، یج==ب أن یك==ون التبلی==غ م==ن نس==ختین متط==ابقتین - ٣٤/١٥
  صورة مشتمالً على ما یأتي : 

 .والساعة التي تّم فیھا ، وتاریخھ ، ویوم صدوره ، موضوع األمر التنفیذي - أ
، ومح=ل  ومھنتھ أو وظیفت=ھ ومن یمثلھ إن وجد ، ، االسم الكامل لطالب التنفیذ -ب 

 .إقامتھ
  . ومھنتھ أو وظیفتھ ، ومحل إقامتھ االسم الكامل للمدین ، -ج 
 وصفتھ. ، اسم ُمبلغ األوراق القضائیة  -د 

  . وسببھ ،أو إثبات امتناعھ ،لى أصلھاوتوقیعھ ع ،اسم من ُسلمْت لھ ورقة التبلیغ -ھـ 
  . لغ على األصلبتوقیع الم -و  
  یأتي: یرفق بصورة التبلیغ ما - ٣٤/١٦

 نسخة من طلب التنفیذ.  -أ
 نسخة من أمر التنفیذ.   -ب
  .لتنفیذي مصدقة بمطابقتھا ألصلھانسخة من السند ا  -ج

  یصدر التبلیغ بتوقیع من مأمور التنفیذ. - ٣٤/١٧

، ح ذل=ك ف=ي أص=ل التبلی=غ وض=ی ، وال یكت=ب ، إذا كان مس=تلم التبلی=غ ال یق=رأ - ٣٤/١٨
  . ورقة التبلیغأو ختمھ على أصل  ، مھبصمة إبھا وتؤخذ



 ٧٩من  ٣٣الصفحة 

٣٤/١٩-  ً ول==و ف==ي غی==ر  ، م إل==ى ش==خص م==ن وج==ھ إلی==ھلِّ مت==ى ُس== ، یك==ون التبلی==غ نظامی==ا
  إقامتھ أو عملھ. ،محل

  یكون التبلیغ على النحو اآلتي :   - ٣٤/٢٠

أو من  ، أو فروعھا إلى مدیریھا ، والمؤسسات الخاصة ،والجمعیات ، الشركات  -أ
     ،والمؤسس==ات األجنبی==ة الت==ي لھ==ا ف==رع ، والش==ركاتأو م==ن یم==ثلھم، یق==وم مق==امھم

 أو من ینوب عنھ.  ، أو وكیل بالمملكة إلى مدیر الفرع

 . جع المباشر لمن وجھ التبلیغ إلیھالعسكریون إلى المر  -ب

 . وعمال السفن إلى الربان ، البحارة  -ج

 -حسب الحال -الناظر أو أو الولي أو الوقف إلى الوصي علیھ لحظ نفسھالمحجور  -د

  . أو محل التوقیف، ف إلى مدیر السجن أو الموقو ، السجین  -ه

فیرس=ل  ، إذا كان محل إقامة المدین ف=ي بل=د أجنب=ي ، وأموال=ھ داخ=ل المملك=ة - ٣٤/٢١
وُیكتفى بالرد الذي یفید وصول التبلی=غ ، القاضي التبلیغ إلى وزارة الخارجیة 

  إلى المدین. 

 ٣٤/٢٢ -  ً علقة بالتبلیغ المنصوص علیھا في إلى المواعید المت ، تضاف مدة ستین یوما
  . من یكون محل إقامتھ خارج المملكةل ، ھذا النظام

، و ُت==دفع كلفت==ھ م==ن طال==ب التنفی==ذ ، ع==الن یح==دد قاض==ي التنفی==ذ كیفی==ة اإل - ٣٤/٢٣ 
   وتحسب من مصاریف التنفیذ.

أي خدم==ة ، أو مق==یم عن==د تنفی==ذ ، أو تجدی==د م==واطن یؤخ==ذ إق==رار عل==ى ك==ل – ٣٤/٢٤
، وجھ==ة عمل==ھ ومكان==ھ ، وص==ندوق بری==ده ، یتض==من مح==ل إقامت==ھ حكومی==ة

والرمز البریدي ، وبریده اإللكترون=ي ، ورق=م ھاتف=ھ ، والتزام=ھ بأن=ھ یعتب=ر 
مبلغ==اً بك==ل م==ا ی==رده عل==ى أي م==ن ھ==ذه العن==اوین، وملتزم==اً بآثارھ==ا القض==ائیة 

  والنظامیة ، والتزامھ بتجدید عناوینھ كلما تغیرت.



 ٧٩من  ٣٤الصفحة 

علیھا للقضاة  االطالعھة المختصة بتسجیل عناوین األشخاص حق تتیح الج – ٣٤/٢٥
  بنھایة طرفیة إلكترونیة.

  

  ( المادة الخامسة والثالثون ) 

  النظام :

، أو ال م<أمور التنفی<ذ إل<ى مك<ان الم<الیجري الحج<ز التنفی<ذي عل<ى المنق<ول بانتق< -١
لم<أمور ، وتحری<ر الجھة المختصة بتسجیلھ بحسب الح<الإصدار أمر مكتوب إلى ا

، ویؤش<ر عل<ى س<جل الم<ال بمض<مون لحجز بناًء على أمر قاضي التنفی<ذمحضراً ل
 المحضر.

إن لم یكتمل الحجز في یوم واحد ، جاز إتمامھ في أیام متتالیة ، ولو كان<ت عطل<ة  -٢
 رسمیة.

  ال یجوز نقل المال من مكان حجزه إال بأمر قاضي التنفیذ. -٣

  

 الالئحة :

  التنفیذ. قاضي إال بعد صدور أمر ، ذ بإجراءات الحجزال یقوم مأمور التنفی -٣٥/١

 ،والس===فن ،كالمركب===ات، منقول===ةیل===زم الجھ===ات المختص===ة بتس===جیل األم===وال ال -٣٥/٢
 ؛التأشیر فوراً على سجالت ھ=ذه األم=وال ب=الحجز ،وأي مال منقول، والطائرات

ر ن یح==رر م==أمور التنفی==ذ محض==ویك==ون ذل==ك بع==د أ، تنفی==ذاً ألم==ر قاض==ي التنفی==ذ
وللقاض==ي عن==د االقتض==اء أن ی==أمر بالتأش==یر عل==ى الس==جل قب==ل إع==داد ، الحج==ز

  المحضر.

ولم==أمور التنفی==ذ االس==تمرار ، یك==ون التنفی==ذ م==ن ش==روق الش==مس إل==ى غروبھ==ا  - ٣٥/٣
 ،أو في العطل الرسمیة ،وال یبدأ التنفیذ لیالً ، إذا بدأه قبل الغروب  ، بالتنفیذ لیالً 

  لتنفیذ.إال بإذن كتابي من قاضي ا



 ٧٩من  ٣٥الصفحة 

أن  ،عل=ى م=أمور التنفی=ذ ،التنفی=ذ بنق=ل الم=ال المحج=وز قاض=ي عند ص=دور أم=ر -٣٥/٤
، وما یتطلبھ ضبط عملیة النقل، ووسیلتھ، ن المحضر بیاناً بمن یتولى النقلیضم

  والجھة المنقول منھا وإلیھا.، وأجرة النقل ، ووصف المال 

  

  ( المادة السادسة والثالثون )

  النظام :

م<اً معتم<داً (أو أكث<ر) مختص<اً بتق<ویم الم<ال یندب قا -١ ضي التنفیذ مع المأمور مقوِّ
المنفذ علیھ ؛ لتقدیر قیمتھ ، ویثبت تقویم<ھ ف<ي محض<ر الحج<ز تح<ت توقیع<ھ ، 
ولقاض<<ي التنفی<<ذ ف<<ي األم<<وال الیس<<یرة الت<<ي تح<<ددھا الالئح<<ة تكلی<<ف الم<<أمور 

 بتقویمھا ، ما لم یتفق الدائن والمدین على قیمتھا.

ذا اقتض<<<ى تق<<<ویم الم<<<ال المنق<<<ول دخ<<<ول العق<<<ار ، دخل<<<ھ المق<<<وم ، والم<<<أمور إ -٢
   بحض<<ور الش<<رطة ، ولقاض<<ي التنفی<<ذ األم<<ر باس<<تخدام الق<<وة إذا امتن<<ع الم<<دین ، 

  أو غاب.

  الالئحة :

  ھي التي ال تزید قیمتھا عن خمسین ألف لایر. ، األموال الیسیرة - ٣٦/١

وتحس=ب ض=من  ، أو غاب  ، ذا امتنع المدین عن ذلكیدفع الدائن أجرة المقوم إ - ٣٦/٢
  التنفیذ. صروفاتم

عند عدم الحاجة  ، دون حضور الشرطة ، قارللمقوم ومأمور التنفیذ دخول الع - ٣٦/٣
    .إلیھا

  

  ( المادة السابعة والثالثون ) 

  النظام :



 ٧٩من  ٣٦الصفحة 

اء ی<<ودع الم<<أمور النق<<ود ، والمج<<وھرات ، والمع<<ادن الثمین<<ة ، والتح<<ف ، واألش<<ی
  النفیسة في حساب المحكمة ، أو في خزینتھا بحسب الحال.

  

  

  ( المادة الثامنة والثالثون )

  النظام :

للم<<<أمور إذا اقتض<<<ى الح<<<ال تحری<<<ز الم<<<ال المحج<<<وز ، وعلی<<<ھ وض<<<ع األقف<<<ال وخ<<<اتم 
  المحكمة ، وإثبات ذلك في المحضر.

  

 ( المادة التاسعة والثالثون ) 

  النظام :

قب<<ل ب<<دوِّ ص<<الحھا ، ویض<<ع م<<أمور التنفی<<ذ لوح<<ة عل<<ى م<<دخل  تحج<ز الثم<<ار وال<<زروع
  األرض الزراعیة یلصق علیھا محضر الحجز ، وتباع عند بدوِّ صالحھا.

  

 ( المادة األربعون )

  النظام :

  یحرر محضر الحجز وفقاً لما تحدده الالئحة ، ویتضمن البیانات اآلتیة:

 لدیھ  تحدید ھویة الحاجز ، والمحجوز علیھ ، والمحجوز -١

 تحدید سند التنفیذ ، ورقم أمر التنفیذ ، وتاریخھ ، ومصدره. -٢



 ٧٩من  ٣٧الصفحة 

، ووصفھ ، ومقداره ، ووزنھ ، ونوعھ ، وع<دده ، وص<فاتھ عیین المال المحجوزت -٣
 التي تختلف بھا قیمتھ ، ومستند تملكھ ، وبیانات تسجیلھ بحسب األحوال.

، عق<ار ، وح<دودهومصدره ، وموق<ع ال ، وتاریخھ ،نوع صك ملكیة العقار، ورقمھ -٤
 وأطوالھ ، ومساحتھ.

 قیمة المال المحجوز ، وفقاً لتقدیر المقوم.  -٥

 مكان الحجز. -٦

 اسم الحارس الذي عھد إلیھ بحفظھ.  -٧

 اسم وكیل البیع ، وموعد البیع ، وتاریخھ ، ومكانھ. -٨

، والحارس –إن كان حاضراً  –لمدین ویتضمن محضر الحجز توقیع مأمور التنفیذ وا
  لیھ تصرف في المحضر ، وفق ما تحدده الالئحة.وكل من نسب إ

  

 الالئحة :

بناء على أم=ر قاض=ي التنفی=ذ وف=ق  ، یتولى مأمور التنفیذ اعداد محضر الحجز - ٤٠/١
 نموذج یعد لذلك.

ویحف==ظ من==ھ نس==خة ف==ي س==جل خ==اص ، ب==أوراق القض==یة  الحج==ز محض==ریرف==ق  - ٤٠/٢
 بالمحكمة.

وك=ل م=ن نس=ب إلی=ھ تص=رف  ، في الم=ادة رذك یذیل محضر الحجز بتوقیع من - ٤٠/٣
 ،ونحوھم ، و من یقع المال تحت یده، والمقوم ، كالمحجوز لدیھ  ، في المحضر

  ممن یراه مأمور التنفیذ.

  على كل صفحة من صفحات المحضر. یوقع - ٤٠/٤

  في مكان المال المحجوز. رُ ضَ المحَ  عُ قَّ وَ یُ  - ٤٠/٥

  



 ٧٩من  ٣٨الصفحة 

  ( المادة الحادیة واألربعون )

  م :النظا

یتم إعالن محضر الحجز ف<ي موق<ع نش<ر بیان<ات التنفی<ذ خ<الل خمس<ة أی<ام م<ن ت<اریخ 
الحجز ، ویعد ھذا اإلع<الن إبالغ<اً لجمی<ع م<ن ل<ھ عالق<ة بالم<ال المحج<وز ، وم<ع ذل<ك 
یجب على مأمور التنفیذ أن یبلغ المحجوز علیھ وك<ل م<ن ظھ<ر لقاض<ي التنفی<ذ أن ل<ھ 

  متى كان لھؤالء عناوین معروفة لدى قاضي التنفیذ.حقاً عینیاً على المال المحجوز 

 الالئحة :

 ،یكون وفق إجراءات التبلیغ ال=واردة ، تبلیغ مأمور التنفیذ للمذكورین في المادة -٤١/١
وإذا تع==ذر  ، ولوائحھ==ا التنفیذی==ة) م==ن الم==ادة (الرابع==ة والثالث==ین) ٣وف==ق الفق==رة (

 نش==ر ن محض==ر الحج==ز ف==ي موق==عفُیكتف==ى ب==إعال ، اب==الغ الم==ذكورین ف==ي الم==ادة
  .بالمحكمة والموقع اإللكتروني بیانات التنفیذ

  

  ( المادة الثانیة واألربعون )

  النظام :

یكلف قاضي التنفی<ذ المحج<وز علی<ھ بحراس<ة الم<ال المحج<وز تح<ت ی<ده بش<رط تق<دیم 
ضمان ، أو كفیل مليء باالمتن<اع ع<ن التع<رض للم<ال المحج<وز بم<ا ق<د یض<ر ال<دائن. 

رفض المحجوز علیھ الحراسة ، أو تعذر تقدیم الضمان ، أو الكفیل ؛ أمر قاض<ي فإن 
  التنفیذ بتعیین حارس مرخص لھ.

 الالئحة :

           )٣٢/١م===ا ذك===ر ف===ي الالئحت===ین ( ،والكفی===ل ،لض===مانیتب===ع ف===ي إج===راءات ا - ٤٢/١
  . )٣٢/٢( و

  

  ( المادة الثالثة واألربعون ) 



 ٧٩من  ٣٩الصفحة 

  النظام :

توقیع<ھ عل<ى ذل<ك بموج<ب محض<ر لم الم<ال المحج<وز للح<ارس بفي جمیع األحوال یس
 ، أو إعارت<ھ ، أو تعریض<ھ للتل<فللحارس االنتفاع بالمال المحج<وز ، وال یجوزالحجز

ولقاضي التنفیذ أن یأذن للحارس بإدارة المحجوز إذا اقتضت المصلحة ذل<ك ، وعلی<ھ 
، ج<از لقاض<ي المحج<وزكان الحارس مالك<اً للم<ال وإذا  محجوزة مع األصلحفظ غلتھ 

  التنفیذ أن یأذن لھ باالنتفاع بھ.

 الالئحة :

    إل==ى  ،یرج==ع ف==ي أحك==ام الح==ارس القض==ائي فیم==ا ل==م ی==نص علی==ھ ف==ي ھ==ذا النظ==ام - ٤٣/١
  ما ورد في نظام المرافعات الشرعیة ولوائحھ التنفیذیة.

، تف=اق فللقاض=ي إج=ازة اال ، إذا اتفق ذوو الشأن على حارس غیر م=رخص ل=ھ - ٤٣/٢
بقرار  فیختار القاضي من یراه ، أو تعذر وجود حارس مرخص ، وإذا لم یتفقوا

  .یصدره

  ( المادة الرابعة واألربعون )

  النظام :

للح<<ارس غی<<ر المال<<ك للم<<ال المحج<<وز أج<<رة المث<<ل عل<<ى حراس<<تھ وإدارت<<ھ ، ویص<<در 
  بتقدیرھا قرار من قاضي التنفیذ ، وتحسب ضمن مصاریف التنفیذ.

 ة :الالئح

م=ا ل=م یك=ن  ، فللقاضي إجازة االتفاق ، إذا اتفق ذوو الشأن على أجرة الحارس - ٤٤/١
ً أو وقف ، المحجوز علیھ مال قاصر   فیتحقق القاضي من مناسبة األجرة. ، ا

إذا ظھر لقاض=ي التنفی=ذ ، أن أج=رة المث=ل للح=ارس عل=ى ال=زروع ، والثم=ار ق=د   ٤٤/٢
ما ال یستفید معھ الدائن ، وال المدین ، فلھ تستغرق كل محصولھا ، أو غالبھ ، م

أن یقرر عدم الحراسة ، أو تكلیف المحجوز علیھ بالحراسة ، من دون ضمان ، 
  أو كفیل ، حال تعذر إحضارھما.



 ٧٩من  ٤٠الصفحة 

  

  ( المادة الخامسة واألربعون)

  النظام :

یجري الحجز التنفیذي على العقار بموجب محض<ر حج<ز ، ویج<ب تزوی<د الجھ<ة الت<ي 
  ھا وثیقة تملك العقار بنسخة من المحضر للتأشیر على سجل الوثیقة.صدرت من

  

 الالئحة :

موجھ=اً إل=ى م=أمور  ، یك=ون ب=أمر قاض=ي التنفی=ذ ، الحجز التنفیذي على العق=ار - ٤٥/١
  وتسري أحكام ھذا الحجز على العقار من حین صدوره.، التنفیذ 

بمخاطب=ة  ، اء الحجز عل=ى العق=ارالمبادرة بإجر ، لقاضي التنفیذ عند االقتضاء - ٤٥/٢
  إعداد محضر الحجز. ، الجھة التي أصدرت الوثیقة مباشرة قبل

تبلغ الجھة الت=ي ص=درت منھ=ا وثیق=ة تمل=ك العق=ار قاض=ي التنفی=ذ بم=ا ت=م حی=ال  - ٤٥/٣
  التأشیر بالحجز على سجل العقار.

تنفی==ذي ، ویبل==غ المس==تأجر ب==الحجز ال ، الحج==ز عل==ى العق==ار حج==ز عل==ى غلت==ھ - ٤٥/٤
لتودع في حساب  - حسب األحوال -أو الحارس  ، وعلیھ تسلیم األجرة للمحكمة

 التنفیذ.

فلقاض==ي  ، العق==ار وثیق==ة تمل==كإذا اقتض==ى التنفی==ذ عل==ى العق==ار إكم==ال ن==واقص  - ٤٥/٥
، إلكم=ال ال=الزم دون حض=ور ص=احب الص=ك  ، التنفیذ الكتاب=ة للجھ=ة المص=درة

 ، تفویض==اً مح==دداً أو غیرھم==ا  ، أو وكی==ل البی==ع القض==ائي، تف==ویض ال==دائن  ھول==
  بقرار یصدره.

وص=الحیتھ لالعتم=اد  ، متى تعذر استالم أصل صك العقار للتأك=د م=ن س=ریانھ - ٤٥/٦
فی=أمر قاض=ي التنفی=ذ بإص=دار نس=خة م=ن س=جل ص=ك  ، أو التھمیش علی=ھ، علیھ 
  ي الصك المعتمد.وتصبح تلك النسخة ھ، إلتمام إجراءات التنفیذ  ؛ العقار



 ٧٩من  ٤١الصفحة 

   

  ( المادة السادسة واألربعون )

    النظام :

إذا لم ینفذ المدین ، أو لم یفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدین خالل خمس<ة أی<ام م<ن 
  ت<اریخ إبالغ<ھ ب<أمر التنفی<ذ ، أو م<ن ت<اریخ نش<ره بإح<دى الص<حف إذا تع<ذر إبالغ<<ھ ؛ 

  تي:ُعد مماطالً ، وأمر قاضي التنفیذ حاالً بما یأ

 منع المدین من السفر. -١

إیقاف إصدار صكوك التوكیل منھ بص<فة مباش<رة ، أو غی<ر مباش<رة ف<ي األم<وال  -٢
 وما یؤول إلیھا.

اإلفصاح عن أموال المدین القائمة وعما یرد إلیھ مستقبالً ، وذلك بمقدار ما یفي  -٣
 بالسند التنفیذي ، وحجزھا ، والتنفیذ علیھا ، وفقاً ألحكام ھذا النظام.

 فصاح عن رخص وسجالت أنشطة المدین التجاریة ، والمھنیة.اإل -٤

 إشعار مرخص لھ بتسجیل المعلومات االئتمانیة بواقعة عدم التنفیذ. -٥

  أیاً من اإلجراءات اآلتیة: -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال  - ولقاضي التنفیذ أن یتخذ

، مالی<ة ل<دیھان ، وحج<ز مس<تحقاتھ المنع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدی  - أ
 وأن علیھا إشعار قاضي التنفیذ بذلك.

 منع المنشآت المالیة من التعامل معھ بأي صفة.  -ب

یر الق<رائن إل<ى نق<ل األمر باإلفصاح عن أموال زوج المدین ، وأوالده ، ومن تش<  -ج
أدلة أو قرائن على إخف<اء ، أو محاباتھ. وإذا تبین االشتباه بأن ھناك األموال إلیھ

 الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فیھ.، یحال األموال

 حبس المدین ، وفقاً ألحكام ھذا النظام.  -د

 الالئحة :



 ٧٩من  ٤٢الصفحة 

             ) والفق====رات٤-٣-٢-١مت====ى طل====ب ال====دائن ع====دم تنفی====ذ مقتض====ى الفق====رات ( -٤٦/١
بع=د أخ=ذ إق=رار علی=ھ  ، فیجیب=ھ قاض=ي التنفی=ذ ، أو بعضھا ، ) د – ج - ب - أ (

 بذلك.

، ر المنع من السفر خارج المملك=ةنفیذ إدارة جوازات منطقتھ بأمیبلغ قاضي الت - ٤٦/٢
 والتعمیم بذلك. ، وعلى إدارة الجوازات تنفیذه

   ، أو كفی==ل غ==ارم  ، بض==مان ی==أذن للم==دین بالس==فر بع==د منع==ھ لقاض==ي التنفی==ذ أن - ٤٦/٣
 ذلك. ل إذا ظھر لھ موجب ، أو بدونھما

و التفاویض الرس=میة المعتم=دة ، الوكاالت  صداربإیقاف إمر لقاضي التنفیذ األ - ٤٦/٤
 الصادرة من غیر الجھات العدلیة.

شعر قاض=ي التنفی=ذ مكت=ب الس=جل التج=اري بواقع=ة فی ، ُعـّد المدین مماطالً إذا  - ٤٦/٥
  وفقاً لنظام السجل التجاري. ، عدم التنفیذ

یترتب علیھ  إذا ظھر للقاضي أن منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدین - ٤٦/٦
  ویجري ما یراه محققاً للعدل.، فعلیھ التوقف عن المنع  ، ضرر عام

إیق===اف خدمات===ھ  ، تعام===ل م===ع الم===دینیش===مل من===ع الجھ===ات الحكومی===ة م===ن ال - ٤٦/٧
 لكترونیة الحكومیة.اإل

حبس تنفیذي وف=ق م=ا ورد ف=ي الم=ادة (الثالث=ة  ، الحبس المذكور في ھذه المادة - ٤٦/٨
  ھذا النظام.والثمانین) من 

  

  

  ( المادة السابعة واألربعون ) 

  النظام :

لقاضي التنفیذ استجواب المدین ، ومحاسبھ ، وموظفیھ ، أو المتعاملین معھ المش<تبھ 
  في محاباتھم لھ ومدین المدین ؛ لتتبع أموالھ ، ولھ ندب خبیر لتتبع أموالھ.



 ٧٩من  ٤٣الصفحة 

  

 الالئحة :

الرابع===ة ) م===ن الم===ادة (٣الفق===رة (ُیبل===غ وف===ق ف ، م===ن اقتض===ى الح===ال اس===تجوابھ -٤٧/١
ب=القوة  األم=ر بإحض=اره ، وللقاضي عند االمتن=اع،  والثالثین) ولوائحھا التنفیذیة

  الجبریة. 

  جراء االستجواب والتحقیق.القتضاء أن یطلب من جھة التحقیق إللقاضي عند ا -٤٧/٢

  

  (المادة الثامنة واألربعون) 

  النظام :

ینف<<ذ فعلی<<اً ، وتس<<جل بیان<<ات الس<<ند ف<<ي س<<جل س<<ندات  ی<<ذیل أص<<ل الس<<ند التنفی<<ذي بم<<ا
  التنفیذ لدى المحكمة.

 الالئحة :

٤٨/١ -  ً حی=ل ي ال=ذي أم=ن اختص=اص القاض= ، یكون تذییل السند التنفیذي بما ینفذ فعلیا
ھمش ف==ی ، ر الس==ند ، وإذا ك==ان للس==ند س==جلمھم==ا ك==ان مص==د ، الی==ھ طل==ب التنفی==ذ

 علیھ. 

 فُیسلم األصل للمنفذ ضده. ، ى كامل ما في السندإذا كان التنفیذ عل - ٤٨/٢

  

  

  الفصل الثاني

  بیع المال المحجوز

  ( المادة التاسعة واألربعون ) 



 ٧٩من  ٤٤الصفحة 

  

  النظام :

، ویتأھ<<ل المش<<اركون ف<<ي الم<<زاد الم<<زاد إال م<<ن تأھ<<ل للمش<<اركة فی<<ھال ی<<دخل ص<<الة 
، لس<عوديق م<ع مؤسس<ة النق<د العرب<ي ابموجب ترتیب<ات تض<عھا وزارة الع<دل باالتف<ا

     المب<<<الغ والس<<<داد ف<<<ور  ، وطریق<<<ة خص<<<ملمش<<<اركین ف<<<ي الم<<<زادت<<<نظم إثب<<<ات م<<<الءة ا
  ، وفق ما تحدده الالئحة.رسو المزاد

    

  الالئحة :

 .ي التنفیذ لبیع األعیان المحجوزةصالة المزاد ھي المكان الذي یحدده قاض - ٤٩/١

م==زاد دون ش==رط التأھ==ل، ص==الة ال ووكالئھم==ا دخ==ول ، والم==دین ، یح==ق لل==دائن - ٤٩/٢
أو ك==ان دین==ھ أكث==ر م==ن قیم==ة الم==ال الم==راد ، لل==دائن المش==اركة مت==ى تأھ==ل ل==ذلك و

 بیعھ.

   أو أقارب==ھ م==ن األص==ول  ، ج==راءات التنفی==ذم==ن باش==ر أي إج==راء م==ن إال یح==ق ل - ٤٩/٣
  .ع أو األزواج المشاركة في المزادأو الفرو

  ءة  للدخول في المزاد ما یأتي :وإثبات المال، شروط التأھل للمشاركة  - ٤٩/٤

أن یق==دم المش==ارك ف==ي الم==زاد إق==راراً یتض==من أن اس==مھ غی==ر م==درج ف==ي جھ==ة أ. 
تسجیل معلومات ائتمانیة بالتعثر ، وأنھ لم یصدر بحقھ ص=ك إعس=ار ، أو إش=ھار 

 .نفیذ التحقق من ذلك عند االقتضاءولقاضي الت، إفالس 

القیم=ة المق=درة للع=ین بش=یك مص=رفي ألم=ر  یدفع مبلغ=اً مالی=اً یس=اوي عش=ر أنب. 
ً ضمان أو، رئیس دائرة التنفیذ  ً بنكی ا   .بكامل القیمة المقدرة غیر مشروط ا

      ،فأق===ل ، إذا كان===ت القیم===ة المق===درة لألعی===ان المحج===وز علیھ===ا مائ===ة أل===ف لایر - ٤٩/٥
 .لمشاركة في مزادھا إثبات المالءةفال یشترط ل



 ٧٩من  ٤٥الصفحة 

، ر بإبعاد كل من یظھر من=ھ ت=أثیر عل=ى س=المة س=یر الم=زاد لمأمور التنفیذ األم -٤٩/٦
 ولھ االستعانة في ذلك بالشرطة.

المزاد أن یدخل معھ إلى صالة المزاد من یحت=اج یجوز لمن تأھل للمشاركة في  -٤٩/٧
  إلیھ.

 طرق خصم المبالغ والسداد ما یأتي : - ٤٩/٨

       ، ویس===تلمھا م===أمور التنفی===ذ، النق===د فیم===ا ال تتج===اوز قیمت===ھ عش===رة آالف لایر  أ.   
 .بشیك مصرفي ، مھا إلى قاضي التنفیذلیسل ؛ أو وكیل البیع القضائي

 .الشیك المصرفي ب.   

 التنفیذ. لكترونیة إلى حساب دائرةالتحویل بوساطة الوسائل اإل ج.   

 .قاط البیع الخاصة بدائرة التنفیذالخصم عن طریق ن د.    

  .یة أخرى إلى حساب دائرة التنفیذفأي وسیلة مصر ھـ.    

  

  ( المادة الخمسون )

  النظام :

دة ال تزی<<د عل<<ى ثالث<<ین یوم<<اً یعل<<ن ع<<ن الم<<زاد قب<<ل الی<<وم المح<<دد إلجرائ<<ھ بم<< -١
تقل عن خمسة عشر یوماً في موقع بیان<ات التنفی<ذ ، وباإللص<اق عل<ى ب<اب وال

وساعتھ ومكانھ ونوع  المكان الذي فیھ األموال المحجوزة  مبیناً فیھ یوم البیع
األم<وال المحج<وزة ووص<فھا باإلجم<ال. ویج<وز لقاض<ي التنفی<ذ أن ی<أمر بنش<ر 
 ھذا اإلعالن في صحیفة أو أكثر من الصحف الیومیة خصماً من حصیلة البیع.

یبدأ المزاد بحضور م<أمور التنفی<ذ ، وین<ادي الوكی<ل بالقیم<ة الت<ي یفت<تح فیھ<ا  -٢
یجوز البیع بأقل من القیمة المقدرة ، فإن لم یتقدم  المزاد للمال المحجوز ، وال

مشتر ، حدد مأمور التنفیذ موعداً آخر للمزاد خالل مدة ال تزی<د عل<ى ی<ومین ، 
    وتب<<اع األم<<وال المحج<<وزة بم<<ا یق<<ف علی<<ھ الم<<زاد ، إال إذا ك<<ان الم<<ال عق<<اراً ، 



 ٧٩من  ٤٦الصفحة 

أمر قاض<<ي أو ك<<ان م<<ن المع<<ادن الثمین<<ة أو المج<<وھرات أو م<<ا ف<<ي حكمھ<<ا ؛ فی<<
خیر ، وتب<اع بم<ا یق<ف علی<ھ التنفیذ بإعادة التقویم ، ویفتتح المزاد بالتقویم األ

 . المزاد

  ویجب على من رسا علیھ المزاد سداد الثمن فوراً وفق ما تحدده الالئحة.

إذا لم یسدد من رسا علیھ المزاد الثمن ف<ي الموع<د المح<دد ، یع<اد البی<ع عل<ى  -٣
) م<<ن ھ<<ذه ٢) و (١ة ، وفق<<اً لم<<ا ورد ف<<ي الفق<<رتین (مس<<ؤولیتھ بمزای<<دة جدی<<د

المادة ، ویلزم المتخلف بما نقص من الثمن وبمصروفات المزایدة ، ویردٌّ إلیھ 
  ما زاد على ذلك.

  

  الالئحة :

لقاضي التنفیذ بناء على طلب الحاجز أو المحجوز علیھ أن یأذن بتع=دد وس=ائل  - ٥٠/١
، وللقاض=ي أن فقة الطالبكون اإلعالن على نأو تكراره ، وی ،النشر وأ اإلعالن

 ، وت=دفع المص=روفاتللم=ال المحج=وز یأمر بذلك من تلقاء نفس=ھ لمص=لحة عائ=دة
لیھا ال یلزم التقید بالمدد المشار إ ،من قبل وكیل البیع القضائي ، وفي ھذه الحال

  .في الفقرة األولى من المادة

 .من یرغب ذلك خالل مدة اإلعالنا لیسمح بمعاینة األعیان المراد بیعھ - ٥٠/٢

  عل==ى رق==م ، الم==ادةورد ف==ي  ل==ى م==اأن یش==تمل إع==الن الم==زاد ع==الوة عیج==ب  - ٥٠/٣
 .، وسقوط خیار المجلس حال رسو المزاد وتاریخ أمر البیع

 ،تسري أحكام ھذه المادة على األعی=ان المحك=وم ببیعھ=ا م=ن قاض=ي الموض=وع - ٥٠/٤
 فیتقید قاضي التنفیذ بذلك. ، و ثمن للبیعأ ، ما لم ینص الحكم على طریقة

ً  ، إذا ل=م یتق=دم مش=تر - ٥٠/٥ فینھ=ي م==أمور  ، أو ل==م یص=ل الم=زاد القیم=ة المق==درة س=ابقا
 ومن وكیل البیع القضائي. ، ویحرر محضراً بذلك موقعاً منھ، التنفیذ المزاد 

 ، أو المج=وھرات ، ن=ةأو المع=ادن الثمیاد التقدیر والمزایدة عل=ى العق=ار ، ال یع - ٥٠/٦
لث=ة یب=اع ب=أكبر ع=رض وف=ي الم=رة الثا، أكثر من ث=الث م=رات أو ما في حكمھا 



 ٧٩من  ٤٧الصفحة 

 بشرط أن یكون الثمن ال ینقص عن القیمة المقدرة ف=ي الم=رة الثانی=ةفي المزایدة 
 و الثال=ث للم=زاد خ=الل م=دة  ، الث=انيتغابن فیھ الناس ، ویحدد الموع=د إال بما ی ،

  یوماً.عن خمسة عشر  ال تقل

یعل=ن  ، ول=م ی=زد علی=ھ أح=د، بع=د أكب=ر ع=رض  إذا مضى خمس عشرة  دقیق=ة - ٥٠/٧
تنفی=ذ م=أمور الول .ویل=زم البی=ع ، وتنتھ=ي المزای=دة ، وكیل البیع القضائي الترسیة

  .لمرة واحدهتمدید خمس عشرة دقیقة 

غ القیم=ة إذا رضي المدین وال=دائن بالقیم=ة الت=ي وق=ف علیھ=ا الم=زاد ول=و ل=م تبل= - ٥٠/٨
  تستكمل إجراءات التنفیذ.و فُینھى المزاد المقدرة

 .على خمسة أیام عمل فیمھل مدًة ال تزید ، إذا تعذر السداد الفوري - ٥٠/٩

أو كان==ت قیمتھ==ا ال تتحم==ل ، إذا كان==ت المنق==والت المحج==وزة عرض==ة للتل==ف  - ٥٠/١٠
 ، ف لایرخمس=ین أل=أو كانت قیمتھا التقدیریة ال تزید عن ، نفقات خزنھا وبیعھا 

دون التقی=د ب=اإلجراءات  ، مناس=بة أنھ=ا قاضي التنفی=ذل فتباع بالطریقة التي یظھر
 .ولالمنصوص علیھا في بیع المنق

مأمور  فیستلمھ ، أو الشیك المصرفي، إذا كان التسدید بوساطة الدفع النقدي  - ٥٠/١١
ل=ة التس=لیم بالوس=ائل وفي حا، یسلم أصلھ للمشتري ، بذلك  ویحرر سنداً ،  التنفیذ

وتحف=ظ نس=خة م=ن الس=ند واإلش=عار ف=ي مل=ف ، األخرى یتحقق المأمور من ذلك 
  القضیة.

  
  ( المادة الحادیة والخمسون ) 

  النظام :

یحظ<<ر الت<<أثیر عل<<ى أس<<عار الم<<زاد ب<<أي ترتی<<ب ی<<ؤدي إلی<<ھ ، وعل<<ى قاض<<ي التنفی<<ذ أن 
ال<<الزم إذا قام<<ت ش<<بھة یطل<<ب م<<ن ھیئ<<ة التحقی<<ق واإلدع<<اء الع<<ام إج<<راء التحقی<<ق 

  التواطؤ.

      



 ٧٩من  ٤٨الصفحة 

  الالئحة :

ة الت==ي تتض==من واإلعالن==ات التس==ویقی ،ال==دعایات ،ی==دخل ف==ي الت==أثیر المحظ==ور - ٥١/١
  . تضلیالً في األسعار

 .وأثنائھ إقامة المزاد الحظر المذكور في المادة یشمل ما كان قبل - ٥١/٢

لمتابع==ة  ؛ التقنی==ة الحدیث==ة األم==ر باس==تخدام وس==ائل ، للقاض==ي عن==د االقتض==اء - ٥١/٣
  وتوثیقھ . ، ومراقبتھ ،المزاد

  

  ( المادة الثانیة والخمسون )

  النظام :

یوقف مأمور التنفیذ البیع على ب<اقي أم<وال الم<دین إذا ن<تج مم<ا بی<ع م<ن أم<وال مبل<غ 
كاٍف لوفاء الدین المحجوز بس<ببھ ، مض<افاً إلی<ھ نفق<ات التنفی<ذ ، أو أحض<ر المحج<وز 

  بلغ الواجب دفعھ.علیھ الم

  الالئحة :

إی=داع مبل=غ  ، یجوز في أي حال كانت علیھ=ا اإلج=راءات ، وقب=ل رس=و الم=زاد - ٥٢/١
 مص=روفاتمضافاً إلیھ  ، لمحجوز من أجلھفي حساب دائرة التنفیذ مساو للدین ا

 .نفیذ ، ویترتب على ذلك رفع الحجزالحجز والت

ریاً للع=ین المحج=وزة بمبل=غ ال یق=ل ع=ن إذا أحضر المدین قبل رسو المزاد مشت - ٥٢/٢
واس=تلم ، أجاز قاضي التنفیذ ھذا البیع ، وأثبتھ بق=رار  ، الدین المحجوز من أجلھ

مض==افاً إلی==ھ جمی==ع  ، م==ن ال==ثمن المتف==ق علی==ھ م==ا یس==اوي ال==دین المحج==وز ألجل==ھ
مص==روفات الحج==ز والتنفی==ذ ،  ویترت==ب عل==ى ذل==ك رف==ع الحج==ز ع==ن األعی==ان 

والع=ین  ل=م یك=ن الم=دین قاص=راً ، أو وقف=اً ، أو م=ا ف=ي حكمھم=ا ، ما ، المحجوزة
  . فیلزم استكمال إجراءات المزادالمحجوزة ماالً منقوالً 



 ٧٩من  ٤٩الصفحة 

أو ما في حكمھم=ا فیك=ون بحك=م ، أو وقف ، إذا لزم من التنفیذ بیع عقار قاصر  -٥٢/٣
ات ، ث=م یب=اع ب=المزاد وتس=تكمل إج=راءواج=ب االس=تئناف یصدره قاض=ي التنفی=ذ 

  .المزاد

 ، أو اص=طلح مع=ھ عل=ى تأجی=ل ال=دین قب=ل رس=و الم=زاد ، إذا أبرأ الدائن المدین -٥٢/٤
  بعد دفع المدین مصروفات الحجز والتنفیذ. ، فیوقف المزاد

  

  ( المادة الثالثة والخمسون )

  النظام :

یحرر مأمور التنفیذ محضراً یثبت فیھ ما تم من إجراءات ، واسم من رس<ا علی<ھ  -١
 مزاد ، ومقدار الثمن.ال

یصدر قاضي التنفیذ قراراً بترسیة المزاد على من رسا علیھ بعد تحص<یل المبل<غ  -٢
لحس<<اب محكم<<ة التنفی<<ذ ، متض<<مناً ملخ<<ص محض<<ري الحج<<ز والبی<<ع ، ویتض<<من 

  القرار تسلیم المشتري المال المبیع ، ویكون قرار البیع سنداً تنفیذیاً.

  

   الالئحة :

 ر البیع على البیانات اآلتیة :یشتمل محض - ٥٣/١

 .وتاریخھ ، المحضر وساعة ، رقم قید طلب التنفیذ -أ 
 والمحجوز علیھ. ، بیانات طالب التنفیذ -ب 
 .- إن وجد -ومستند التملك ، ووصفھا ، بیان باألعیان المباعة  -ج 
 - إن وج===د -ورق===م القطع===ة ، ومص===دره  ، وتاریخ===ھ، ص===ك ملكی===ة العق===ار  رق===م -د 

 ومساحتھا.  ، وأطوالھا ، دھاوحدو
 وعنوانھ. ، ومحل عملھ ، وموطنھ ، بیانات من رسا علیھ المزاد -ھـ 
  وما تم دفعھ.  ، قدر الثمن -و



 ٧٩من  ٥٠الصفحة 

  ومن رسا علیھ المزاد. ، ووكیل البیع، لى المحضر من قبل مأمور التنفیذ و یوقع ع   

  امالً.إال بعد استالم ثمن المبیع ك ، ال یصدر قرار الترسیة - ٥٣/٢

ً یحم==ل ق==را - ٥٣/٣ ً  ، ر الترس==یة رقم==ا ، و یش==تمل ویض==من س==اعة ص==دوره  ، و تاریخ==ا
عل===ى األعی===ان المباع===ة وأوص===افھا ، ومعاین===ة المش===تري أو وكیل===ھ للمبی===ع ، 

  واستالمھ ، وتودع نسخة من قرار الترسیة بملف القضیة.

ی=ادة عل=ى م=ا ذك=ر  ز ، فیجب أن یتضمن ق=رار الترس=یة ، إذا كان المبیع عقاراً  - ٥٣/٤
  جمیع ما یلزم ذكره عند اإلفراغ. ، في الالئحة السابقة

حس=ب  - أو ق=رار البی=ع ، عند بی=ع العق=ار یص=در قاض=ي التنفی=ذ ق=رار الترس=یة - ٥٣/٥
، والتھم=یش عل=ى الس=جل ، لتت=ولى اإلف=راغ  ؛ ویرسلھ إلى كتابة العدل - الحال

حض=ور ذلك وال یتطلب ، اء وإصدار الصكوك عند االقتض، أو بعثھ لمصدره 
 أطراف التنفیذ لدى كتابة العدل.

 ؛ مما لھ سجل ملكیة فتخاط=ب الجھ=ة المختص=ة -غیر العقار  -إذا كان المباع  - ٥٣/٦
 إلجراء نقل الملكیة.

إذا لم یكن مرتبطاً بعق=د إیج=ار ، ف=إن  ، یتعین على شاغل العقار المباع إخالؤه - ٥٣/٧
عامل وف=ق م=ا ورد ف=ي الم=ادة (الثانی=ة والس=بعین) م=ن یُ ف ، امتنع ، أو لم یحضر

 ولوائحھا التنفیذیة. ، ھذا النظام

ویلزم=ھ نقلھ=ا ، وتك=ون ف=ي ض=مانھ  ، المشتري المنقوالت الت=ي اش=تراھا یستلم - ٥٣/٨
  من ساحة المزاد على نفقتھ.

  

  ( المادة الرابعة والخمسون )

  

  النظام :

  ر من أي استحقاق تجاه من رسا علیھ المزاد.یكون قرار رسو المزاد مطھراً للعقا



 ٧٩من  ٥١الصفحة 

          

  الالئحة :

 ،أو ثب==ت علم==ھ ب==المزاد ، لشخص==ھ أو وكیل==ھ یك==ون التطھی==ر ف==ي ح==ق م==ن تبل==غ - ٥٤/١
  . ویتعلق حقھ بالقیمة على المدین، والرھن  یةوذلك في الملك

  

  (المادة الخامسة والخمسون)

  النظام :

ظ<<ام الس<<وق المالی<<ة م<<ن خ<<الل ش<<خص یج<<ري بی<<ع األوراق المالی<<ة الخاض<<عة لن
مرخص لھ من ھیئة السوق المالیة بالوساطة في األوراق المالی<ة. وی<تم االتف<اق ب<ین 
وزارة العدل وھیئة السوق المالیة عل<ى وض<ع الض<وابط الالزم<ة لبی<ع ھ<ذه األوراق ، 

  بما یحقق عدالة السعر ، وضمانات التنفیذ.

  

  

  

  ( المادة السادسة والخمسون )
  ام :النظ
تفتح حسابات مصرفیة باس<م المحكم<ة ت<ودع فیھ<ا وتص<رف منھ<ا أم<وال التنفی<ذ.  -١

 وتحدد الالئحة أحكام اإلیداع ، والصرف ، وإدارة ھذه الحسابات.
ف<ي خزان<ة البن<ك ال<ذي  –وم<ا ف<ي حكمھ<ا  –تودع المعادن الثمینة والمج<وھرات  -٢

 لدیھ حسابات محكمة التنفیذ.
وإج<<راءات تس<<ھیل مش<<اركة البن<<وك ف<<ي أعم<<ال التنفی<<ذ بع<<د  وت<<نظم الالئح<<ة أحك<<ام ،

  االتفاق بین الوزیر ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي على ذلك.
  الالئحة :



 ٧٩من  ٥٢الصفحة 

الحس==ابات الم==ذكورة ف==ي ھ==ذه الم==ادة خاص==ة ب==أموال التنفی==ذ ، ویش==رف عل==ى  - ٥٦/١
 .- حسب الحال -إدارتھا رئیس دائرة التنفیذ ، أو قاضي التنفیذ 

، والمع==ادن الثمین==ة  ، والش==یكات، یت==ولى أم==ین حس==اب التنفی==ذ اس==تالم المب==الغ  - ٥٦/٢
 ویق==وم ،إیداع==ھ بس==ند اس==تالم  ، وم==ا ف==ي حكمھ==ا مم==ا یمك==ن ، واألش==یاء النفیس==ة

 حسب الحال -تھا أو خزین ، بإیداعھا في حساب المحكمة الخاص بدائرة التنفیذ
 . بموجب إیداع معتمد -

عل=ى أن  ، من الحساب بموجب شیكات  تصرف للمستفید األول یكون السحب - ٥٦/٣
    ی=دون ف=ي الش==یك رق=م قی==د القض=یة ، ویوق=ع عل==ى الش=یك رئ==یس دائ=رة التنفی==ذ ، 

، وأمین حساب التنفیذ ، وُیوقع المستفید على  -حسب الحال  - أو قاضي التنفیذ
فیذ ، ویس=جل المبین في طلب التن صورة الشیك باالستالم ، أو یودع في حسابھ

 .ص بذلكفي السجل الخا أمین حساب التنفیذ الشیكات

 التنفیذ. ال یجوز إصدار أي من بطاقات السحب على حساب - ٥٦/٤

 ودوائ==ر التنفی==ذ ف==ي وكال==ة وزارة الع==دل لش==ؤون ، ُتنش==أ إدارة لحس==ابات مح==اكم - ٥٦/٥
 : تكون من مھامھا ما یأتي ، التنفیذو الحجز

 .وإصدار التقاریر لھا ، وسنداتھا التي ترد إلیھا، صرف والمن ، لواردتدقیق جمیِع بیانات ا  -أ
 متابعة تبلیغ أمناء الحسابات في المحاكم بالتعامیم المتعلقة بأعمالھم.  - ب
 واإلشكاالت التي تعترض عمل الحسابات. ، تلقي االستفسارات  -ج
  ورفع مستوى أدائھم. ، تدریب العاملین على إدارة الحسابات  -د

  الفصل الثالث

  توزیع حصیلة التنفیذ

  ( المادة السابعة والخمسون ) 

  النظام : 

عل<ى ال<دائنین الح<اجزین ، وم<ن یع<د  -بأمر من قاضي التنفی<ذ  -توزع حصیلة التنفیذ 
    طرفاً في اإلجراءات.

  الالئحة :



 ٧٩من  ٥٣الصفحة 

من استحق م=االً بس=بب إج=راءات الحج=ز  طرفاً في اإلجراءات ھو  الذي ُیـعـدّ  - ٥٧/١
 ، والخ=ازن القض=ائي ،والح=ارس القض=ائي ، كوكیل البیع القضائي  ، أو التنفیذ
  .ونحوھم

تق==دم مص==روفات الحج==ز والتنفی==ذ عل==ى حق==وق ال==دائنین الح==اجزین عن==د توزی==ع  - ٥٧/٢
  الحصیلة ، وال تدخل في المحاصة. 

، وتس==لم لمس==تحقیھا بموج==ب محض==ر یوقع==ھ القاض==ي  ،ُت==وزع حص==یلة التنفی==ذ - ٥٧/٣
  والمستلم.  ،ومأمور التنفیذ

أو توظی==ف ، أو ش==ركة ،  إذا ك==ان  توزی==ع الحص==یلة نتیج==ة تص==فیة مس==اھمة  - ٥٧/٤ 
ول===م ، أو الش===ركاء  ، س===ماء المس===اھمینوتض===منت أوراق المعامل===ة أ، أم===وال 

ن ف=یعل لتوزی=ع االس=تحقاق ال تكف=ي  وكان=ت الحص=یلة، طالب بعض=ھم بالتنفی=ذ ی
ً  ف=إذا مض=ت ، بالطریقة التي یحددھا القاضي فیقص=ر توزی=ع  ، م=دة س=تین یوم=ا

  الحصیلة على من تقدم بطلب التنفیذ.

  

  

  

  ( المادة الثامنة و الخمسون )

  النظام :

إذا كانت حصیلة التنفیذ ال تكفي للوفاء بجمیع حقوق ذوي الشأن (الدائنین الح<اجزین 
؛ عھادیة فیما بینھم لتوزیومن یعد طرفاً في اإلجراءات) ، واتفق ھؤالء على تسویة و

یثب<<ت قاض<<ي التنفی<<<ذ اتف<<اقھم ف<<ي محض<<<ر ویوقع<<ھ م<<أمور التنفی<<<ذ ، والمنف<<ذ لھ<<<م ، 
  والقاضي ، وتكون لھذا المحضر قوة السند التنفیذي في مواجھتھم.

  الالئحة :



 ٧٩من  ٥٤الصفحة 

فیج=ب أن  ، وم=ن ف=ي حكمھم=ا، أو  وق=ف  ، إذا كان من ضمن الدائنین قاص=ر - ٥٨/١
  صتھ عند المحاصة.یقل نصیب كل منھم في االتفاق عن قدر حال

  

  ( المادة التاسعة والخمسون )

  النظام : 

؛ ن على تسویة ودیة لتوزیع الحص<یلةإذا لم تكن الحصیلة كافیة ، ولم یتفق ذوو الشأ
، واألط<راف ، ومأمور التنفیذر یوقعھ القاضيیثبت قاضي التنفیذ االعتراض في محض

، وفق<اً لحص<یلة ب<ین ال<دائنینتضمن توزی<ع ا، ویصدر قاضي التنفیذ حكماً یذوو الشأن
  لألصول الشرعیة والنظامیة.

  الالئحة :

، وكانت قیمة الرھن أكثر من الدینإذا كانت العین مرھونًة ، والدین لم یحل ،  - ٥٩/١
 ،ُیس=لم للم=رتھن حق=ھ ، وبیع الرھن لسداد حقوق ال=دائنین اآلخ=رین ، فبع=د بیع=ھ

فینق==ل بن==اًء عل==ى ق==رار م==ن  لم یرغ==ب الم==دین نق==ل ال==رھن إل==ى ع==ین أخ==رى ،م==ا
عل=ى أال تزی=د  ، قاضي التنفیذ ، ویمھل المدین لنقل الرھن مدة یقدرھا القاض=ي

 ُسـلّم المرتھن حقھ. على ستة أشھر ، وإال

   

  الفصل الرابع

  حجز ما للمدین لدى الغیر

  ( المادة الستون) 

  النظام :

 -التي تحددھا الالئح<ة  -ة للمدین تحت ید المنشأة المالیة تحجز األموال المستحق -١
 من خالل السلطة اإلشرافیة، وفق الضوابط اآلتیة:



 ٧٩من  ٥٥الصفحة 

یك<<ون حج<<ز الحس<<ابات الجاری<<ة الدائن<<ة بقی<<ام المنش<<أة المالی<<ة بمن<<ع ص<<احب   - أ
الحساب من السحب من رصیده الدائن وما یضاف إلی<ھ م<ن إی<داعات الحق<ة. 

ات المدین<<ة خص<<م االلتزام<< -بع<<د موافق<<ة قاض<<ي التنفی<<ذ  -وللمنش<<أة المالی<<ة 
 الناشئة على الحساب قبل الحجز على رصیده.

یك<<<ون حج<<<ز الحس<<<ابات االس<<<تثماریة بقی<<<ام المنش<<<أة المالی<<<ة بمن<<<ع ص<<<احب    -ب
الحساب من السحب من الرصید النقدي الدائن وما یضاف إلیھ من إی<داعات. 
وإذا كان الرصید النقدي الدائن مخصصاً للوف<اء بم<ا یترت<ب عل<ى المراك<ز أو 

ت االس<<<تثماریة عن<<<د ت<<<اریخ اس<<<تحقاقھا ، والت<<<ي أنش<<<ئت قب<<<ل إب<<<الغ العملی<<<ا
، ف<<ال تخض<<ع إلج<<راءات الحج<<ز إال بع<<د إقف<<ال جمی<<ع ة المالی<<ة ب<<الحجزالمنش<<أ

 المراكز.
یكون الحجز على الودائع ألجل بعدم تمكین المدین من سحبھا م<ع اس<تمرار    -ج

ر قاض<ي تنمیتھا عل<ى الوج<ھ الش<رعي إن رغ<ب الم<دین ف<ي ذل<ك ، م<ع إش<عا
 التنفیذ بطبیعتھا ، وتاریخ استحقاقھا ، وما یترتب على كسرھا.

یك<ون حج<ز موج<ودات خ<زائن األمان<ات بانتق<ال م<أمور التنفی<ذ إل<ى المنش<<أة    -د
المالیة ، وتفتح الخزائن ، وتجرد محتویاتھا ، ویوقع المحضر مأمور التنفیذ 

ویس<<لم مفت<<اح  –إذا أمك<<ن إحض<<اره  –وموظ<<ف المنش<<أة المالی<<ة ، والم<<دین 
 الخزائن اآلخر الخاص بالمدین إلى محكمة التنفیذ.

تحج<<ز تعویض<<ات الت<<أمین بالتأش<<یر عل<<ى س<<جل حق<<وق الم<<دین ف<<ي الس<<جالت   -ه
بمحتوى السند التنفیذي ، ویسلم أي تعویض مستحق ، أو سیستحق للم<دین 

 إلى حساب محكمة التنفیذ.
الالزم<ة الت<ي تض<من  تضع السلطات اإلش<رافیة عل<ى المنش<آت المالی<ة اآللی<ة  -و

 سرعة تنفیذ أمر قاضي التنفیذ.
 یبلغ قاضي التنفیذ بنتیجة الحجز خالل ثالثة أیام عمل من تسلم أمر الحجز. -٢
یأمر قاضي التنفیذ السلطة المشرفة على المنش<أة المالی<ة ب<أن تح<ول إل<ى حس<اب  -٣

        للم<<<دین ال<<<واردة ف<<<ي الفق<<<رات المحكم<<<ة األرص<<<دة النقدی<<<ة الدائن<<<ة المس<<<تحقة 
) م<<<ن ھ<<<ذه الم<<<ادة بمق<<<دار م<<<ا یف<<<ي ١(ب) و(ج) و(د) و(ھ<<<ـ) م<<<ن الفق<<<رة ((أ) و

 بالدین.

    



 ٧٩من  ٥٦الصفحة 

  الالئحة :

یجب عل=ى قاض=ي التنفی=ذ تغیی=ر حس=ابات الودائ=ع ألج=ل إل=ى ودائ=ع اس=تثماریة  - ٦٠/١
 مباحة شرعاً.

دین ع=دم الس=ماح للم= ، والمنشأة المالیة المحجوز لدیھا ،على جھة عمل المدین - ٦٠/٢
 إال ب=إذن ،ومستحقاتھ المالیة إلى منش=أة مالی=ة جدی=دة ،ھريبنقل إیداع راتبھ الش

  من قاضي التنفیذ.

  

  ( المادة الحادیة والستون )

  النظام :

ع<<ن طری<<ق  –حج<<ز حص<<ص الملكی<<ة ف<<ي الش<<ركات ، واألس<<ھم غی<<ر المدرج<<ة ت -١
بمحت<وى  بالتأشیر عل<ى س<جل الملكی<ة ، والتأش<یر –وزارة التجارة والصناعة 

 السند التنفیذي على سجل الشركة.
وُتبل<<غ قاض<<ي  –ع<<ن طری<<ق ھیئ<<ة الس<<وق المالی<<ة  –ز األوراق المالی<<ة تحج<< -٢

          التنفی<<<<ذ بنتیج<<<<ة الحج<<<<ز خ<<<<الل ثالث<<<<ة أی<<<<ام عم<<<<ل م<<<<ن تس<<<<لم أم<<<<ر الحج<<<<ز ، 
 وفق الضوابط اآلتیة:

  یكون حجز األوراق المالیة بمنع المدین من التصرف فیھا.  - أ
حجز المراكز القائمة لألوراق المالیة بمن<ع الم<دین م<ن التص<رف ف<ي یكون    -ب

  المبالغ المستحقة لھ بعد إغالقھا.

          

  ( المادة الثانیة والستون)

  النظام :

  تحجز األوراق التجاریة ، وفق الضوابط اآلتیة:
من<ھ، فیح<رر الم<أمور محض<ر الحج<ز،  إذا كان الشیك تحت ید الم<دین المس<تفید -١

 ، وتودع في حساب المحكمة.لقیمة أو المتوافر منھاوتحصل ا



 ٧٩من  ٥٧الصفحة 

یكون حجز قیمة الشیك المظھ<ر بع<د عل<م الم<دین ب<أمر التنفی<ذ ع<ن طری<ق قی<ام  -٢
بحج<<ز  -عن<<د تق<<دم المظھ<<ر ل<<ھ لتحص<<یل قیم<<ة الش<<یك  -البن<<ك المس<<حوب علی<<ھ 

 ، وإیداعھا في حساب المحكمة.القیمة
ل الحجز ، فیف<وض قاض<ي التنفی<ذ ال<دائن إذا لم یتوافر مقابل الوفاء بالشیك مح -٣

، وت<ودع حل الم<دین ؛ لمطالب<ة الس<احب، أو المظھ<ر بقیم<ة الش<یكفي الحلول م
، ضة الساحب، أو المظھر في الوفاءالقیمة في حساب المحكمة. وفي حال معار

ل عش<رة أی<ام فعلیھ التقدم إلى الجھة القضائیة المختصة بدعوى المعارضة خال
، وإشعار قاضي التنفیذ بإجراءات نظر ال<دعوى وم<ا تنتھ<ي وفاءمن مطالبتھ بال

، وج<<ب علی<<ھ ذكورة دون التق<<دم ب<<دعوى المعارض<<ةإلی<<ھ. وإذا انتھ<<ت الم<<دة الم<<
 الوفاء بقیمة الشیك للمحكمة.

یك<<ون حج<<ز الس<<ند ألم<<ر ، والكمبیال<<ة المس<<تحقة ال<<دفع الت<<ي ف<<ي حی<<ازة الم<<دین  -٤
دع القیمة التي تضمنتھا الورقة التجاری<ة بتحریر المأمور لمحضر الحجز ، وتو

ل التحصیل إلى حین حلول أجلھا.  في حساب المحكمة ، وإذا كانت مؤجلة ، أُجِّ
إذا عارض أو اعترض الساحب أو المظھر ف<ي الس<ند ألم<ر ، أو الكمبیال<ة عل<ى  -٥

حق المدین المستفید في القیمة ، فعلیھ إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في 
  ) من ھذه المادة.٣رة (الفق

  

  الالئحة:      

بن=اًء عل=ى أم=ر یوجھ=ھ  ، أو المت=وافر منھ=ا ، یتم تحصیل قیمة الشیك المحجوز - ٦٢/١
  قاضي التنفیذ للبنك المسحوب علیھ.

  فتعد منازعة تنفیذ. ، إذا حصل نزاع في تاریخ واقعة تظھیر الشیك - ٦٢/٢

یص==دره  ، یك==ون بق==رار ، ھ==ذه الم==ادة ) م==ن٣التف==ویض الم==ذكور ف==ي الفق==رة ( - ٦٢/٣ 
  قاضي التنفیذ لھذا الغرض.

  

  ( المادة الثالثة والستون )

  :النظام 



 ٧٩من  ٥٨الصفحة 

، تحت ی<د الملت<زم ب<دفع تل<ك األم<والیكون حجز األموال التي تستحق للمدین مستقبالً 
ویقوم مأمور التنفیذ ، والجھة الملتزمة ، ومستحق تلك األموال بتحریر محضر بتل<ك 

وت<اریخ اس<تحقاقھا ، وت<ودع تل<ك األم<<وال ف<ي حس<اب المحكم<ة س<واء أكان<<ت األم<وال 
  نقوداً ، أم منقوالً ، أم عقاراً ، بحسب الضوابط الواردة في ھذا النظام لكل نوع منھا.

  الالئحة :

  ھو ثمنھ بعد بیعھ. ، والعقار المشار إلیھ في المادة ، المودع من المنقول - ٦٣/١

  

  تون )( المادة الرابعة والس

  النظام :

 –عن طریق الجھة المختصة بتسجیل الملكی<ة الفكری<ة  –یكون حجز الملكیة الفكریة 
بالتأشیر على سجلھا بمضمون السند التنفی<ذي ، ویبل<غ قاض<ي التنفی<ذ بنتیج<ة الحج<ز 

  خالل ثالثة أیام عمل من تسلم أمر الحجز.

  الالئحة : 

الت=ي ل=دى أو غلتھ=ا الملكی=ة الفكری=ة، ى أص=ل للدائن التق=دم بطل=ب الحج=ز عل=  - ٦٤/١ 
  أو غیره. ، المحجوز علیھ

  

  

  ( المادة الخامسة والستون )

  النظام :

یج<<وز لل<<دائن أن یوق<<ع الحج<<ز تح<<ت ی<<د نفس<<ھ عل<<ى م<<ا یك<<ون م<<دیناً ب<<ھ لمدین<<ھ ، 
ویكون الحجز بإعالن إلى المدین یشتمل على البیانات الواجب ذكرھا في ورق<ة إب<الغ 

حوال التي یكون فیھا الحجز بأمر من قاضي التنفیذ ، یجب على طالب الحجز. وفي األ



 ٧٩من  ٥٩الصفحة 

أن یرف<ع أم<ام الجھ<ة  –خالل األی<ام العش<رة التالی<ة إلع<الن الم<دین ب<الحجز  –الحجز 
  القضائیة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز ، وإال عد الحجز كأن لم یكن.

  

  (المادة السادسة والستون )

  النظام :

للمحجوز لدیھ أكث<ر م<ن ف<رع ، فیع<د إب<الغ الحج<ز ألي ف<رع م<ن تل<ك الف<روع  إذا كان
ا آلثاره في مواجھة المحجوز لدیھ.   منتجِّ

  

  ( المادة السابعة والستون ) 

  النظام :

إذا تصرف المحجوز لدیھ في المال المحجوز بخالف أمر قاض<ي التنفی<ذ ؛ وج<ب عل<ى 
تنفی<<ذ عل<<ى م<<ال المحج<<وز لدی<<ھ بمق<<دار ال -بن<<اًء عل<<ى طل<<ب الح<<اجز  -قاض<<ي التنفی<<ذ 

  المال.

  الالئحة :

حج==وزة عــن==ـد تـص==ـرف الجـھ==ـات الحكومی==ة المحج==وز ل==دیھا ف==ي األم==وال الم - ٦٧/١
أم==ام الجھ==ة  بالتض==مینـلطالب التنفی==ذ المطالب==ة بخ==الف أم==ر قاض==ي التنفی==ذ ، ف==

  المختصة.

  الباب الرابع

  الفصل األول

  التنفیذ المباشر

  ثامنة والستون )( المادة ال 



 ٧٩من  ٦٠الصفحة 

  النظام :

إذا كان محل التنفیذ فعالً أو امتناعاً عن فع<ل ول<م یق<م المنف<ذ ض<ده بتنفی<ذ التزام<ھ 
خالل خمسة أیام من تكلیفھ بذلك وفقاً ألحكام ھذا النظ<ام ، فعل<ى قاض<ي التنفی<ذ األم<ر 

ك ما لم باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقیام بما یلزم من إجراءات للتنفیذ ، وذل
  یتطلب التنفیذ أن یقوم بھ المدین بنفسھ.

  

  الالئحة :

ال یس=تعاض ع=ن ، ، أو امتن=اع ع=ن فع=ل ك=ل فع=ل ، یدخل في حكم ھ=ذه الم=ادة - ٦٨/١
    ، ویمك==ن القی==ام ب==ھ جب==راً بوس==اطة الق==وة المختص==ة ، تنفی==ذه بالتنفی==ذ عل==ى الم==ال

ع الع=ین الم=ؤجرة ع=ن وال یستلزم أن یقوم بھ المنف=ذ ض=ده بنفس=ھ ، كح=بس من=اف
أو إغالق==ھ ،  ، المس==تأجر ، وح==بس الس==یل ع==ن مزرع==ة ج==اره ، وف==تح طری==ق

وإخالء عقار ، و عدم التعرض للحی=ازة . أو ال یمك=ن القی=ام ب=ھ جب=راً بوس=اطة 
كتس==لیم الص==غیر  ، ویس==تلزم أن یق==وم ب==ھ المنف==ذ ض==ده بنفس==ھ ، الق==وة المختص==ة

لت=ي أخفاھ=ا ، وامتن=اع ذي الحرف=ة ع=ن لحاضنھ عند إخفائ=ھ ، وتس=لیم الوث=ائق ا
التكس==ب بع==د ص==دور حك==م علی==ھ بإلزام==ھ بالتكس==ب لوف==اء دین==ھ ، أو امتن==اع ذي 

كامتناع ایصال خدمة  ، علیھ االمتیاز مما ال یقوم  بھ غیره عن القیام بما یجب
  إال بوساطة تلك الجھة. ال تقدم

منف==ذ ض==ده بتكلی==ف غی==ره أو امتن==اع ع==ن فع==ل أمك==ن تنفی==ذه عل==ى ال ، ك==ل فع==ل - ٦٨/٢
أو أمك=ن الخ=روج من=ھ بغی=ر فع=ل م=ن المنف=ذ  ، ونحوھ=ا ، كالمقاوالت ، بإتمامھ
  فال یدخل في حكم ھذه المادة. ، كالفسوخ ، ضده

  ( المادة التاسعة والستون ) 

  النظام :

إذا تع<<ذر التنفی<<ذ باس<<تخدام الق<<وة المختص<<ة ، أو اقتض<<ى التنفی<<ذ قی<<ام الم<<دین ب<<ھ 
یق<<م ب<<ذلك ، فلقاض<<ي التنفی<<ذ أن یص<<در حكم<<اً بغرام<<ة مالی<<ة ال تزی<<د عل<<ى بنفس<<ھ ول<<م 

عشرة آالف لایر یومیاً تودع في حساب المحكمة عن كل یوم یت<أخر فی<ھ المنف<ذ ض<ده 



 ٧٩من  ٦١الصفحة 

عن التنفیذ ، ولقاضي التنفیذ الحق في إلغاء الغرام<ة ، أو ج<زء منھ<ا إذا ب<ادر المنف<ذ 
  ضده بالتنفیذ.

  

  الالئحة :

 ،وتودع في خزینة الدول=ة، وفق إجراءات ھذا النظام  ،ى الغرامة المالیةتستوف - ٦٩/١
  .، وال تلغى الغرامة بعد إیداعھا في خزینة الدولةبعد انتھاء إجراءات التنفیذ

  

  ( المادة السبعون )

  النظام : 

إذا تع<<ذر اس<<تخدام الق<<وة المختص<<ة إلج<<راء التنفی<<ذ ، أو إذا فرض<<ت غرام<<ة مالی<<ة 
ه ولم ینفذ خالل المدة التي یحددھا قاضي التنفی<ذ ، ج<از ل<ھ أن یص<در على المنفذ ضد

  أمراً بحبس المنفذ ضده إلجباره على التنفیذ.

  الالئحة :

 ، وعل=ى إدارة الس==جنعل=ى قاض==ي التنفی=ذ ك=ل ثالث==ة أش=ھر ،  یع=رض الس=جین - ٧٠/١
  لتنفیذ.متى استعد ل ، ى قاضي التنفیذ فوراً إلإحضاره 

  

  

  ة والسبعون )( المادة الحادی

  النظام :

للش<<خص المعن<<<وي الخ<<<اص،  تس<<ري أحك<<<ام التنفی<<ذ المباش<<<ر عل<<<ى الممث<<ل النظ<<<امي
  المتسبب في إعاقة التنفیذ من منسوبي الشخص المعنوي الخاص.أو



 ٧٩من  ٦٢الصفحة 

  الالئحة :

 ، نظ=ام المنش=أةم=ن خول=ھ  ، یقصد بالممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص - ٧١/١
ك==رئیس ، مح=ل التنفی=ذ ف==ي الموض=وع لتص=رف اأو عق=دھا التأسیس=ي ص=الحیة 

  أو المدیر التنفیذي.، مجلس اإلدارة 

ك==ان الممث==ل أس==واء  ، یق==رر القاض==ي م==ن تس==ري علی==ھ أحك==ام التنفی==ذ المباش==ر - ٧١/٢
 كلیھما بحسب الحال. أم ، المتسبب في اإلعاقة أم ، النظامي

  

  

  ( المادة الثانیة والسبعون )

  النظام :

العق<ار بخ<روج الم<أمور إل<ى موق<ع العق<ار ف<ي الی<وم الت<الي لمض<ي  یكون تنفیذ إخ<الء
خمسة أیام من تاریخ اإلبالغ بأمر التنفیذ ، ویقوم المأمور بتس<لیم العق<ار للمنف<ذ ل<ھ ، 

  ولھ استخدام القوة الجبریة لدخول العقار إذا استدعى األمر ذلك.

ت التابعة لھ ، فتس<لم ھ<ذه وإذا لم یحضر من بیده العقار ، أو امتنع عن تسلم المنقوال
المنقوالت إلى الخازن القضائي ، ویأمر قاضي التنفیذ ببیعھ<ا ف<ي الم<زاد بع<د ش<ھرین 

وإذا ك<ان المنف<ذ ل<ھ دائن<اً  ما لم یتسلمھا الحائز ، وتوضع القیمة في حساب المحكم<ة.
  للحائز ، فتطبق أحكام ھذا النظام على منقوالت الحائز المدین.

  

  الالئحة :

عل=ى أن ال یتج=اوز ذل=ك  ، تأجیل البدء بإخالء العقار ، للقاضي عند الضرورة - ٧٢/١
  ثالثین یوماً.

قب=ل موع=د اإلخ=الء بخمس=ة  ، یوضع إعالن على مدخل العقار المقرر إخ=الؤه - ٧٢/٢
 وفصل الخدمات. ، أیام ، ویضمن اإلعالن موعد اإلخالء



 ٧٩من  ٦٣الصفحة 

عل===ق بھ===ا حق===وق غی===ر الح===ائز ، التنفی===ذ ب===إخالء العق===ار المش===غول بمنش===أة تت - ٧٢/٣
یك=ون بع=د إش=عار  ، وما في حكم ذلك ، والمستشفیات ، والمصانع ،كالمدارس 

لتباش=ر  ؛ الجھة المشرفة على تلك المنشأة بموعد اإلخالء الذي یح=دده القاض=ي
 ما یتعلق بھا. 

إلنھ==اء إج==راءات اإلخ==الء ،  ، االس==تعانة ب==الخبراء ، للقاض==ي عن==د االقتض==اء - ٧٢/٤
  بعد تقدیرھا من قبل القاضي. ، دفع األجرة لھم ، یتحمل المنفذ ضدهو

الض=وابط الش=رعیة ،  ، أو أطف=ال ، یراعى عند دخول المساكن التي فیھا نساء - ٧٢/٥
بم==ا ال یعرق==ل إج==راءات التنفی==ذ ، ویك==ون التنفی==ذ ف==ي ھ==ذه  ، وتس==ھیل مغ==ادرتھم

  بحضور القوة المختصة. ،الحال

  لتنفیذ محضراً بإخالء العقار. یحرر مأمور ا - ٧٢/٦

     إذا كان==ت المنق==والت الموج==ودة ف==ي العق==ار عرض==ة للتل==ف ، أو كان==ت قیمتھ==ا  - ٧٢/٧
ما ورد في وفق ال تتحمل نفقات خزنھا ، وامتنع صاحبھا من استالمھا ، فُتباع 

  .)٥٠/١٠الالئحة (

 للح=ائز إال بع=د اس=تیفاء ف=ال تس=لم  ، إذا كانت المنقوالت مما یسرع إلیھا الفس=اد - ٧٢/٨
فتب=اع المنق=والت  ، مصروفات ، وإذا لم یسلم الحائز المص=روفاتما علیھا من 

  ویستوفى من ثمنھا قیمة المصروفات.

إذا حص==ل ن==زاع ف==ي ملكی==ة المنق==والت الموج==ودة داخ==ل العق==ار ، فُیع==دُّ م==أمور  - ٧٢/٩
  . القضائي ت للخازنالتنفیذ محضراً بذلك ، ویقدمھ للقاضي ، وُیسلم المنقوال

ش==اغل العق==ار ع==ن إذا ظھ==ر أن العق==ار مش==غول بغی==ر المنف==ذ ض==ده ، وامتن==ع  - ٧٢/١٠
 ، فإن كان الشاغل یحمل سنداً تنفیذیاً یتضمن حقاً في استغالل العقار اإلخالء ،

، وإن كان ال یحمل ذلك فال توقف إجراءات التنفیذ ،  من منازعات التنفیذ فُتعدّ 
   وى لدى قاضي الموضوع.ولھ التقدم بدع

  

  



 ٧٩من  ٦٤الصفحة 

  الفصل الثاني

  التنفیذ في مسائل األحوال الشخصیة

  ( المادة الثالثة والسبعون ) 

  النظام : 

تنفیذ القرارات واألحكام الصادرة في مسائل األح<وال الشخص<یة ب<الطرق المق<ررة ف<ي 
ف<<ع ھ<<ذا النظ<<ام ، إذا اقتض<<ى ذل<<ك الحج<<ز عل<<ى األم<<وال وبیعھ<<ا. وإذا تض<<من التنفی<<ذ د

  أموال بشكل دوري ، فیجري التنفیذ من خالل ترتیبات تحددھا الالئحة.

  الالئحة :

٧٣/١ -   ً ، وللمنف=ذ ض=ده حس=اب  كالنفق=ة ، إذا تضمن التنفیذ تسلیم أموال ُتستحق دوریا
بالخص=م  ، بنكي ألموالھ ، فی=أمر قاض=ي التنفی=ذ الجھ=ة المحف=وظ ل=دیھا األم=وال

  ید في حساب طالب التنفیذ.مما لدیھا بقدر المستحق ، وتق

أو ش=خص  ، إذا كان المنفذ ضده لیس لھ حساب بنكي ، ولدیھ أموال لدى جھة - ٧٣/٢
أو الش==خص ال==ذي لدی==ھ أم==وال الم==دین ب==الحجز  ، ، فی==أمر قاض==ي التنفی==ذ الجھ==ة

 بقدر المبلغ المستحق ، وُتقید في حساب طالب التنفیذ. ، على أموالھ

      ، ل==دى جھ==ة ال تحف==ظ أموال==ھ أن أو ، ض==ده كس==ب معت==اد إذا ل==م یك==ن للمنف==ذ  - ٧٣/٣
أو شخص ، فیؤخذ علیھ إقرار بوجوب دفع المستحقات الدوریة وقت حلولھا ، 

في حساب طالب التنفیذ ، ویفھم بالعقوبات الواردة في ھذا النظام عند وإیداعھا 
 مخالفتھ.

  الدیون.فتقدم على بقیة  ، إذا كانت النفقة حالة التسلیم - ٧٣/٤

ت==اریخ بدای==ة  ، ض==من أم==ر الحج==ز الموج==ھ لتنفی==ذ دف==ع األم==وال بش==كل دوريیُ  - ٧٣/٥
  وقدر المال المحجوز في كل قسط. ، ووقت ، التنفیذ

  

  ( المادة الرابعة والسبعون ) 



 ٧٩من  ٦٥الصفحة 

  النظام :

تنفیذ األحكام الصادرة بحضانة الص<غیر ، وحفظ<ھ ، والتفری<ق ب<ین ال<زوجین ، ونح<و 
األحوال الشخصیة جبراً ولو أدى ذلك إلى االستعانة ب<القوة المختص<ة ذلك مما یتعلق ب

  (الشرطة) ، ودخول المنازل ، ویعاد تنفیذ الحكم كلما اقتضى األمر ذلك.

  الالئحة :

  ما یأتي:والزیارة  ، یراعي القاضي في تنفیذ قضایا الحضانة - ٧٤/١

 ل تس==لیم المحض==ون الت==درج ف==ي التنفی==ذ بالنص==ح والتوجی==ھ ، ث==م ترتی==ب مراح== -أ 
م===ع إفھ===ام الممتن===ع  ، والمحض===ون والمنف===ذ ض===ده ، ل===ھ یض===ر بالمنف===ذبم===ا ال 

  بمقتضى المادة (الثانیة والتسعین).

ضده على االمتناع بعد انقضاء مرحلة التدرج الت=ي یق=درھا  المنفذإذا أصر  -ب 
  القاضي المشار إلیھا في الفقرة ( أ ) ینفذ الحكم جبراً.

التنفی=ذ ، أو ح=ال امتناع=ھ ع=ن الحض=ور ،  ع=نالمنفذ ضده  اعامتنفي حال  –ج 
 ، أو إخفائھ للمحضون ، أو المزور ، للقاضي اتخاذ إحدى اإلج=راءات التالی=ة

  :في حقھ أو كلھا
  المنع من السفر. -١
  األمر بالحبس. -٢
  األمر بإیقاف خدماتھ الحكومیة. -٣
  األمر بإیقاف خدماتھ في المنشآت المالیة. -٤

أو تھدی==د المنف==ذ ض==ده للمحض==ون ، أو الم==زور ، أو طال==ب  ، حــ==ـال تـعـ==ـّدي - ٧٤/٢
م=دة ال تزی=د ع=ن  ، التنفیذ عند التنفی=ذ ، فلقاض=ي التنفی=ذ أن یح=بس المنف=ذ ض=ده

 أربٍع وعشرین ساعة ، ولھ إحالتھ لھیئة التحقیق واإلدعاء العام.

  
  

  ( المادة الخامسة والسبعون )   

  النظام :



 ٧٩من  ٦٦الصفحة 

  لحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بیت الزوجیة جبراً.ال ینفذ ا

  الالئحة :

إذا ك====ان الحك====م بع====ودة الزوج====ة إل====ى زوجھ====ا یتض====من التزام====ات مالی====ة                                          - ٧٥/١
على الزوج ، أمر قاضي التنفی=ذ بأخ=ذ  إق=رار خط=ي عل=ى الزوج=ة بض=مان االلتزام=ات 

ف=إذا نف=ذ ال=زوج ھ=ذا االلت=زام ، ول=م تنق=د الزوج=ة ، فلل=زوج ح=ق  تناعھ=ا ،المالیة حال ام
  المطالبة لدى قاضي الموضوع .

  

  ( المادة السادسة والسبعون )

  النظام :

رة الص<<غیر م<<ا ل<<م ی<<نص الحك<<م یح<<دد قاض<<ي التنفی<<ذ طریق<<ة تنفی<<ذ الحك<<م الص<<ادر بزی<<ا
، التنفی<ذناسب لھذا النوع من ، ویجري التنفیذ بتسلیم الصغیر في مكان مھیأ ومعلیھا

، عل<<<ى أال یك<<<ون ف<<<ي مراك<<<ز الش<<<رط الئح<<<ةوتح<<دد وزارة الع<<<دل تل<<<ك األم<<<اكن ف<<<ي ال
  ونحوھا.

  الالئحة :

، وأج==رة النق==ل ، وآلی==ة نقل==ھ ، والمس==تلم للم==زور  ، میح==دد قاض==ي التنفی==ذ المس==لِّ  - ٧٦/١
 ً أو یتف==ق  ، م==ا ل==م ی==نص الحك==م ، ونح==و ذل==ك ، وص==فةً  ، وكیفی==ة الزی==ارة مكان==ا
   ، أو تحدی=د األوق==ات ، وإذا خ=ال الحك==م م=ن ع=دد األی==ام ، الطرف=ان عل=ى خالف==ھ

  فُیحال لقاضي الموضوع الستكمالھ.      ، أو تعیینھا

، أو س=كن  الم=زوریجري تنفیذ حكم الزیارة ، وتس=لیم الص=غیر ف=ي مق=ر س=كن  - ٧٦/٢
ف=ي  الم=زورأح=د أق=ارب ، أو ف=ي س=كن  المزورإذا كان بلده بلد  ، طالب التنفیذ

  ففي أحد األماكن اآلتیة : ، البلد نفسھ ، فإن تعذر

 الجھات االجتماعیة الحكومیة. -أ 
  المؤسسات والجمعیات الخیریة المرخص لھا بالقیام بھذا العمل. -ب 
  وغیرھا مما تتوافر فیھا البیئة المناسبة. ما یراه القاضي من األماكن العامة -ج 



 ٧٩من  ٦٧الصفحة 

ا یقتض==ي إع==ادة النظ==ر ف==ي الحك==م الص==ادر ف==ي مس==ائل األح==وال إذا ط==رأ م== - ٧٦/٣
  فـُتـنـظـر الدعوى من قبل قاضي الموضوع.   ، الشخصیة

  

  الباب الخامس

  الفصل األول

  اإلعسار

  ( المادة السابعة والسبعون ) 

  النظام :

، ینظر قاضي التنفی<ذ ف<ي إثب<ات إعس<اره بع<د یف المدین بالدین وادعى اإلعسار إذا لم
لتتب<<ع، وفق<<اً ألحك<<ام ھ<<ذا كمال إج<<راءات اإلفص<<اح ع<<ن األم<<وال واالس<<تجواب وااس<<ت
، وینشر في ص<حیفة یومی<ة أو أكث<ر إعالٍن یتضمن أسباب طلب اإلعسار ، وبعدالنظام

  في منطقة المدین.

  الالئحة :

فال بد لس=ماعھا م=ن  ، كل دعوى إعسار یترتب على إثباتھا تضمین بیت المال - ٧٧/١
 قام السامي.استئذان الم

      ، ف==ال تس==مع ال==دعوى ، وادع==ى الم==دین اإلعس==ار، إذا طال==ب ال==دائن بالتنفی==ذ  - ٧٧/٢
 أو بعضھم. ، إال في مواجھة الغرماء

، فال یسلم الصك للم=دین ، إذا أثبت القاضي اإلعسار ، واكتسب الحكم القطعیة - ٧٧/٣
  المعاملة.بویرفق  

   ، أم==ر القاض==ي ب==إطالق س==راحھ ، ت إعس==ارهوثب==، م==ن ك==ان س==جیناً ف==ي دی==ن  - ٧٧/٤ 
  ولو لم یكتسب الحكم القطعیة.

 یتقدم المدین بدعوى اإلعسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج یعد لذلك . - ٧٧/٥



 ٧٩من  ٦٨الصفحة 

دائرة التنفیذ التي نظرت السند التنفیذي ھي الت=ي تنظ=ر ف=ي دع=وى اإلعس=ار ،  - ٧٧/٦
ً ي اإلعسار ما لم یكن مدع ، وتحسب لھا إحالة جدیدة ، أو موقوفاً في بلد  سجینا

  آخر ، فینظر إعساره في دائرة بلد السجن ، أو التوقیف .

، كم=ا ینش=ر في منطقة المدینینشر اإلعالن في إحدى الصحف األوسع انتشاراً  -٧٧/٧
، وللقاض==ي نش==ر اإلع==الن ف==ي أي نش==ر بیان==ات التنفی==ذ اإللكترون==يموق==ع ف==ي 

  تكرار اإلعالن عند االقتضاء.صحیفة مرخصة ، و لھ األمر ب

  

  ( المادة الثامنة والسبعون ) 

  النظام :

إذا ادعى المدین اإلعسار وظھر لقاضي التنفیذ قرائن على إخفائھ ألموالھ ، فعلى  -١
اس<<تظھار حال<<ھ ب<<الحبس م<<دة ال تتج<<اوز  -بموج<<ب حك<<م یص<<دره  -قاض<<ي التنفی<<ذ 

لحك<<م لت<<دقیق محكم<<ة خم<<س س<<نوات م<<ع مراع<<اة كثی<<ر الم<<ال وقلیل<<ھ ، ویخض<<ع ا
 االستئناف.

) م<ن ١خ<الل فت<رة حبس<ھ ال<واردة ف<ي الفق<رة ( –یستدعي قاضي التنفیذ الم<دین  -٢
ویس<<تجوبھ اس<<تظھاراً لحال<<ھ بص<<فة دوری<<ة ال تتج<<اوز ثالث<<ة أش<<ھر  –ھ<<ذه الم<<ادة 

 وفق ما تحدده الالئحة.
ین ، تح<<دد الالئح<<ة كثی<<ر م<<ال ال<<دین وقلیل<<ھ بحس<<ب أن<<واع ال<<دیون وأح<<وال الم<<دین -٣

 ویكون ذلك بالتنسیق مع وزارة الداخلیة ووزارة المالیة.

  الالئحة :

فیستجوبھ بصفة دوری=ة  ،لحالھ استظھاراً  ؛ إذا حكم قاضي التنفیذ بسجن المدین -٧٨/١
ال تتجاوز ثالثة أشھر ، ویوقعھ على ذلك في الضبط ، ویحرر ما یظھر لھ من 

  .ةالقادم الجلسةموعد  موجبات استمرار الحبس ، أو اإلطالق ، ویحدد

فم=ا دون ، وف=ي ،  خمسون ألف لایر ، قلیل المال المحكوم بھ في مقابلة عوض -٧٨/٢
عش==رة آالف  ، فم==ا دون ، وف==ي النفق==ة ، مائ==ة أل==ف لایر ، غی==ر مقابل==ة ع==وض

، فم=ا دون ،والحكوم=ات ثل=ث الدی=ة ، واألروش ، فما دون ، وف=ي ال=دیات ،لایر



 ٧٩من  ٦٩الصفحة 

ف=ي جمی=ع أح=وال  ، فم=ا دون ، عش=رة آالف لایر ، وفي االعتداء على األم=وال
  الدائنین.

  

  ( المادة التاسعة والسبعون )

  النظام :

، یثب<ت قاض<ي غی<ر متعم<دة وادع<ى الم<دین اإلعس<ارإذا نشأ الدین ع<ن واقع<ة جنائی<ة 
التنفیذ إعساره بعد سماع بینتھ ، فإن لم یكن لھ بینة ، أمر القاضي بیمین االس<تظھار 

  ه.وأثبت إعسار

  

  ( المادة الثمانون )

  النظام :

، أو ك<ان لتنفیذ أن دعوى اإلعسار احتیالی<ة، وظھر لقاضي اإذا ادعى المدین اإلعسار
ن الوف<<اء نتیج<<ة تع<<د أو تف<<ریط من<<ھ؛ أثب<<ت القاض<<ي تل<<ك الواقع<<ة، عج<<ز الم<<دین ع<<

وإحال<<ة مل<<ف االتھ<<ام خ<<الل م<<دة  ، وأم<<ر بإیق<<اف الم<<تھمواس<<تكمل إج<<راءات التنفی<<ذ
جاوز سبعة أیام إل<ى ھیئ<ة التحقی<ق واالدع<اء الع<ام لرف<ع ال<دعوى. ویج<وز ل<ذوي تتال

ب<<الغ إل<<ى الھیئ<<ة بطل<<ب رف<<ع ال<<دعوى، وینظ<<ر قاض<<ي الموض<<وع ف<<ي المص<<لحة تق<<دیم 
  ، وفي حال اإلدانة تطبق العقوبة المنصوص علیھا في ھذا النظام.الدعوى

  

  الالئحة :

یب=ین فی=ھ  ، یدون=ھ قاض=ي التنفی=ذ ، ض=بطبمحض=ر ف=ي ال ، یكون إثبات الواقع=ة - ٨٠/١
 وأدلة ثبوتھا . ، وصف الواقعة

إذا ثب==ت أن دع==وى اإلعس==ار احتیالی==ة ، حك==م القاض==ي ب==رد ال==دعوى ، ویك==ون  - ٨٠/٢
 حكمھ خاضعاً لطرق االستئناف.



 ٧٩من  ٧٠الصفحة 

  ھو المختص بنظر القضایا الجزائیة. ، المراد بقاضي الموضوع المشار إلیھ في المادة -٨٠/٣ 

  

  ادة الحادیة والثمانون )( الم

  النظام :

یصدر قاضي التنفیذ أمره للجھات المسؤولة ع<ن األص<ول ال<واردة ف<ي ھ<ذا النظ<ام  -١
 بالحجز على األموال التي ترد مستقبالً للمدین المعسر.

 یشعر القاضي أحد المرخص لھم بتسجیل المعلومات االئتمانیة بواقعة اإلعسار. -٢
نفس<ھ مس<<تقبالً إل<ى قاض<<ي التنفی<ذ إذا ظھ<<ر للم<<دین  لل<دائن التق<<دم بالس<ند التنفی<<ذي -٣

 المعسر أي مال.

  

  الالئحة : 

إحاط==ة  ،جزعل==ى الجھ==ات المس==ؤولة ع==ن األص==ول الت==ي أمرھ==ا القاض==ي ب==الح - ٨١/١
  .قاضي التنفیذ بما تتخذه

  .اإللكتروني ینشر اسم وھویة من ثبت إعساره في موقع نشر بیانات التنفیذ - ٨١/١

  القاضي الجھة المسجلة بسداد المدین كامل دینھ إذا تم ذلك. ُیشعر   - ٨١/٢

  فیھمش قاضي التنفیذ على صك اإلعسار بذلك. ، إذا انقضت الدیون - ٨١/٣

، وُتحس=ب تصاص الدائرة التي أثبتت اإلعس=ارالنظر في دعوى المالءة من اخ - ٨١/٤
  إحالة.

  ( المادة الثانیة والثمانون ) 

  

  النظام :



 ٧٩من  ٧١الصفحة 

  في إعالن إفالسھ لقواعد اإلفالس المقررة نظاماً.یخضع التاجر 

  

  

  

  الفصل الثاني

  الحبس التنفیذي

  ( المادة الثالثة والثمانون ) 

  النظام :

حكماً بح<بس الم<دین إذا ثب<ت ل<ھ  –بناًء على أحكام ھذا النظام  –یصدر قاضي التنفیذ 
  ، ویستمر الحبس حتى یتم التنفیذ. امتناعھ عن التنفیذ

  الالئحة :

  لغیر عذر اإلعسار . ، المقصود باالمتناع في ھذه المادة - ٨٣/١

  ال یخضع الحكم بحبس المدین تنفیذیاً لطرق االستئناف. - ٨٣/٢

فل=ھ  ، في عدم حبس المدین ، أو إطالق=ھ بع=د حبس=ھ  إذا ظھر للقاضي مصلحةُ  - ٨٣/٣
 ، ویأخ==ذ كف==یالً وف==ي ح==ال إط==الق المحب==وس یح==دد القاض==ي م==دة معین==ھ  ذل==ك ،

ً مص=رفیة ، أو رھن=اً  رمیاً ملیئ=اً ، أو كفال=ةغُ  ، ویعتب=ر اإلق=رار بالكفال=ة ،  عینی=ا
  سنداً تنفیذیاً. ، والضمان ، والرھن

  

  ( المادة الرابعة والثمانون )

  النظام :



 ٧٩من  ٧٢الصفحة 

  ال یجوز الحبس التنفیذي للمدین في األحوال اآلتیة:
ھ ویمكن الحجز والتنفی<ذ إذا كان لدیھ أموال ظاھرة كافیة للوفاء بالحق الذي علی -١

  علیھا.
 إذا قدم كفالة مصرفیة ، أو قدم كفیالً ملیئاً ، أو كفالة عینیة تعادل الدین. -٢
 إذا ثبت إعساره ، وفقاً ألحكام ھذا النظام. -٣
 إذا كان من أصول الدائن ، ما لم یكن الدین نفقة شرعیة مقررة. -٤
 ابتھ بمرض ال یتحمل معھ الحبس.إذا ثبت بشھادة الھیئة الطبیة المختصة إص -٥
 إذا كانت امرأة حامالً ، أو كان لھا طفل لم یتجاوز الثانیة من عمره. -٦

  

  الالئحة :

  خارج عن طوعھ. مرٍ ین إذا تعذر التنفیذ على أموالھ ؛ ألالمد حبسال یجوز  - ٨٤/١

و تعل=ق أ ، زاعیجوز الحبس التنفیذي إذا كانت أموال المدین الظ=اھرة مح=ل ن= - ٨٤/٢ 
  .بھا استحقاق لآلخرین

إذا قدم الكفیل الغارم كفالة مصرفیة ، أو رھن=اً عینی=اً ت=م الحج=ز علیھم=ا ، وإذا  - ٨٤/٣
لم یقدم شیئا من ذل=ك ، فیمھ=ل م=دة ال تتج=اوز عش=رة أی=ام ؛ إلی=داع قیم=ة الس=ند 

     ،  ی==لع الح==بس عل==ى الم==دین ، والكفیوق==التنفی==ذي ف==ي حس==اب المحكم==ة ، وإال 
  .، وینفذ علیھ حجز على مال الكفیلیو 

د ال=دین ، تعرف مالءة الكفیل في ھذه المادة بإفصاحھ عن أموال لھ تكفي لس=دا - ٨٤/٤
 .و یتحقق القاضي من ذلك

  ( المادة الخامسة والثمانون )

  النظام :

ن ، وینف<<<ذ الح<<<بس التنفی<<<ذي بمع<<<زل ع<<<ى انقض<<<اء الح<<<قی<<<ؤدي تنفی<<<ذ الح<<<بس إل<<<ال
محبوس ما یمكنھ من الوفاء ، وتھیئ إدارة السجن للایا الجزائیةالمسجونین في القض

  ، أو تسویتھا.بدیونھ



 ٧٩من  ٧٣الصفحة 

  الالئحة :

تقدیری=ة س=لطة  ، أو تس=ویتھا، من القیام  بأعمال للوف=اء بدیون=ھ  السجینتمكین  - ٨٥/١
 .حسب حال كل مدینللقاضي 

  

  ( المادة السادسة والثمانون )

  النظام :

     ، مث<<ل النظ<<امي للش<<خص المعن<<وي الخ<<اصي عل<<ى المتس<<ري أحك<<ام الح<<بس التنفی<<ذ
  أو المتسبب في إعاقة التنفیذ من منسوبیھ.

  

  الفصل الثالث

  العقوبات

  ( المادة السابعة والثمانون ) 

  النظام : 

تختص المحاكم الجزائیة بالنظر في إیقاع العقوب<ات ال<واردة ف<ي ھ<ذا النظ<ام ، وترف<ع 
لدعوى بناًء على إحالة یصدرھا قاضي التنفی<ذ أو ب<الغ ھیئة التحقیق واالدعاء العام ا

  من المتضرر.

  الالئحة :

إذا كانت إحالة القضیة لھیئة التحقیق واالدع=اء الع=ام م=ن قاض=ي التنفی=ذ بطل=ب  - ٨٧/١
  .فیتعین إقامتھا ، رفع الدعوى العامة

  

  ( المادة الثامنة والثمانون ) 



 ٧٩من  ٧٤الصفحة 

  النظام :

س<بع س<نوات ك<ل م<دین ارتك<ب أی<اً م<ن الج<رائم یعاقب بالسجن مدة ال تزید على  -١
  اآلتیة:

االمتن<اع ع<ن تنفی<ذ الحك<<م النھ<ائي الص<ادر ف<ي حق<<ھ ، أو ثب<ت قیام<ھ بإخف<<اء   - أ
  أموالھ ، أو تھریبھا ، أو امتنع عن اإلفصاح عما لدیھ من أموال.

 تعمد تعطیل التنفیذ بأن أقام دعوى قصد منھا تعطیل التنفیذ.   -ب
عل<ى  –أو بوس<اطة غی<ره  –أن ھدد ، أو تعدى ھو بنفس<ھ مقاومة التنفیذ ، بج. 

موظف ، أو مرخص لھ یقوم بالتنفیذ ، أو قام بأي م<ن ذل<ك ض<د المنف<ذ ل<ھ ، 
 وأي فعل آخر غیر مشروع قام بھ بقصد مقاومة التنفیذ.

، أو تق<دیم بیان<ات  الكذب في إقراراتھ أمام المحكم<ة،أو الك<ذب ف<ي اإلج<راءاتد. 
 غیر صحیحة.

  ) من ھذه المادة ، كل من أعان ١اقب بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرة (یع -٢
      الم<<<دین ، أو س<<<اعده ف<<<ي أي م<<<ن الج<<<رائم المنص<<<وص علیھ<<<ا ف<<<ي الفق<<<رات 

  ./د) من ھذه المادة١/ج) و(١/ب) و(١و ( /أ) ١(
  

  الالئحة :

  خ=اص ، عل=ى الممث=ل النظ=امي للش=خص المعن=وي ال ، تسري أحكام ھذه الم=ادة - ٨٨/١
  .سبب في إعاقة التنفیذ من منسوبیھأو المت

  

  

  ( المادة التاسعة والثمانون )

  النظام :

یعاقب الموظف العام ومن في حكمھ بالس<جن م<دة ال تزی<د عل<ى س<بع س<نوات إذا من<ع 
  .المخلة باألمانة التنفیذ أو أعاقھ. ویعد ذلك جریمة من الجرائم



 ٧٩من  ٧٥الصفحة 

  

  الالئحة :

       عل===ى م===وظفي الش===ركات الت===ي تملكھ===ا الدول===ة ،  ، م===ادةتس===ري أحك===ام ھ===ذه ال - ٨٩/١
  .وكذلك الجمعیات ذات النفع العام أو تشترك في ملكیتھا ،

  

  ( المادة التسعون ) 

  النظام :

یعاقب بالسجن مدة ال تزید على خمس عشرة س<نة ك<ل م<دین ثب<ت أن س<بب مدیونیت<ھ 
انت األموال كثیرة ولو ثبت إعساره قیامھ بعمل احتیالي ، أو قیامھ بتبدید أموالھ إذا ك

  في الحالتین. وتعد ھذه األفعال من الجرائم الكبیرة الموجبة للتوقیف.

  

  الالئحة :

  ال یترتب على سداد الدین إسقاط العقوبة. - ٩٠/١

 ، من جمع األموال م=ن الن=اس بغ=رض المت=اجرة لھ=م ، تشمل أحكام ھذه المادة - ٩٠/٢
  ، أو أخفاھا.وبددھا ، أو استولى علیھا 

  

  

  ( المادة الحادیة والتسعون )

  النظام :

  یعاقب بالسجن مدة ال تزید على ثالث سنوات كل من :   



 ٧٩من  ٧٦الصفحة 

  الش<<<خص المطل<<<ع عل<<<ى بیان<<<ات أص<<<ول الم<<<دین ، إذا س<<<رب تل<<<ك البیان<<<ات ،  -١
ویعاق<<<ب بالعقوب<<<ة نفس<<<ھا ك<<<ل ش<<<خص اطل<<<ع عل<<<ى تل<<<ك البیان<<<ات دون أم<<<ر 

  قضائي.
لقض<<<ائي وتابعیھم<<<ا ، إذا أخ<<<ل أي م<<<نھم بواجبات<<<ھ ؛ الح<<<ارس أو الخ<<<ازن ا -٢

 بإھمالھ أو تعدیھ أو تھربھ من تسلیم األموال ، أو تسلمھا.
المقوم أو وكیل البیع وتابعیھما ، أو المشارك في المزاد ؛ إذا تعم<د أي م<نھم  -٣

 التأثیر على السعر ، أو التضلیل في عدالة األسعار.

  الالئحة :

ال یمن=ع م=ن لحق=ھ  ، ات الجزائیة على من ذكر في الفقرات ال=ثالثإیقاع العقوب - ٩١/١
  ضرر من المطالبة بحقھ.

  

  ( المادة الثانیة والتسعون )

  النظام :

             یعاق<<ب بالس<<جن م<<دة ال تزی<<د عل<<ى ثالث<<ة أش<<ھر ك<<ل م<<ن امتن<<ع م<<ن الوال<<دین 
ی<<<ارة، أو ق<<<ام تنفی<<<ذ حك<<<م ص<<<ادر بالحض<<<انة، أو الوالی<<<ة، أو الزع<<<ن  -أو غیرھم<<<ا  -

  ، أو تعطیلھ.بمقاومة التنفیذ

  

  الالئحة :

 )٩٢- ٩١ -٩٠ – ٨٩ –  ٨٨الم==واد ( الم=ذكورة ف==ي بالعقوب==اتف=ذ الحك==م إذا نُ  - ٩٢/١
عاق=ب ، فی موجبھ=اإل=ى ارتك=اب  ، ثم عاد من نفذت علیھ العقوب=ة النظام من ھذا

  .وفق المواد المذكورة

  أحكام عامة

  ) ( المادة الثالثة والتسعون 



 ٧٩من  ٧٧الصفحة 

  النظام :

تنش<<أ ف<<ي وزارة الع<<دل وكال<<ة مختص<<ة للتنفی<<ذ تعن<<ى بالش<<ؤون اإلداری<<ة ، والمالی<<ة ، 
  تتولى ما یأتي:

  الترخیص لمقدمي خدمات التنفیذ ، وھم : -١
 مبلغ األوراق القضائي.أ. 

 وكیل البیع القضائي.ب. 
 الحارس القضائي.ج. 
 الخازن القضائي.د. 

اف عل<ى عملی<ة تس<لُّم الم<ؤجر األص<ول شركات متخصصة تت<ولى اإلش<رھـ. 
 المنقولة وفقاً لضوابط تضعھا وزارة العدل بالتنسیق مع وزارة الداخلیة.

مقدم خدمة تنفیذ م<ن القط<اع الخ<اص بع<د موافق<ة مجل<س ال<وزراء عل<ى و. 
 إسناد الخدمة إلى ھذا القطاع.

ض<مان الم<الي وتحدد الالئحة أحكام الترخیص لھم ، وقواعد تأھیلھم بم<ا ف<ي ذل<ك ال
المطلوب ، وقواعد إجراءات عملھم ، واإلشراف علیھم ، وسیاسات تحدی<د األج<ور 

 التي یتقاضونھا ، والجزاءات التي توقع علیھم.
االستعانة بشركة (أو أكثر) للقیام بأعمال التنفیذ أو بعضھا تحت إش<راف قض<اء  -٢

  التنفیذ.
 إعداد الئحة لتدریب العاملین في التنفیذ. -٣
 ر بیانات التنفیذ.نش -٤
 تبادل اإلفصاح عن األصول مع الدول األخرى. -٥

  الالئحة :

تق==وم وكال==ة ال==وزارة لش==ؤون الحج==ز والتنفی==ذ بإع==داد الالئحت==ین ال==واردتین ف==ي  - ٩٣/١
) من ھذه الم=ادة ، والتنس=یق م=ع وزارة الداخلی=ة حی=ال ٣) والفقرة (/و١الفقرة (

  ئحتان المذكورتان بقرار وزاري. ) ، وتصدر الال/ھـ١ماورد في الفقرة(

  ( المادة الرابعة والتسعون ) 

  النظام :



 ٧٩من  ٧٨الصفحة 

ال یخل تطبیق ھذا النظام بما ارتبطت بھ المملكة من معاھ<دات ، واتفاقی<ات م<ع ال<دول 
  والھیئات والمنظمات الدولیة.

  

  ( المادة الخامسة والتسعون )

  النظام :

امة دعوى في مواجھة المتس<بب أم<ام للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفیذ ، إق
  قاضي التنفیذ ؛ لتعویضھ عّما لحقھ من ضرر.

  

  الالئحة :

  یتولى النظر في دعوى الضرر دائرة التنفیذ التي تولّت إجراءات التنفیذ. - ٩٥/١

  ال یجوز تعویض الدائن بزیادة الدین مقابل تأخیر الوفاء.  - ٩٥/٢

  

 ( المادة السادسة والتسعون )

  : النظام

یلغي ھذا النظام المواد من (السادسة والتسعین بع<د المائ<ة إل<ى الثانی<ة والثالث<ین بع<د 
) ٢١الم<<ائتین) م<<ن نظ<<ام المرافع<<ات الش<<رعیة ، الص<<ادر بالمرس<<وم الملك<<ي رق<<م (م/

ھ<ـ ، والفق<رة (ز) م<ن الم<ادة (الثالث<ة عش<رة) م<ن نظ<ام دی<وان ٢٠/٥/١٤٢١وتاریخ 
ھ<<ـ ، وك<<ل ١٩/٩/١٤٢٨) وت<<اریخ ٧٨ملك<<ي رق<<م (م/المظ<<الم ، الص<<ادر بالمرس<<وم ال

  یتعارض معھ من أحكام.ما

  ( المادة السابعة والتسعون ) 

  



 ٧٩من  ٧٩الصفحة 

  النظام :

یصدر الوزیر الالئحة خالل مائة وثمانین یوماً من تاریخ ص<دور النظ<ام ، ویعم<ل بھ<ا 
  بعد نفاذه.

  

  الالئحة :

م=ن نف=اذ  س=نتینخ=الل  ذل=كعندما تس=تدعي الحاج=ة ،لغرض تحدیثھا ؛تراجع الالئحة -٩٧/١
  .النظام

  

  ( المادة الثامنة والتسعون ) 

  النظام :

  یعمل بھذا النظام بعد مضي مائة وثمانین یوماً من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

  

  الالئحة :

  .تسري أحكام ھذا النظام على السندات التنفیذیة التي نشأت بعد نفاذه – ٩٨/١

  

  
 


	– بﺳﺣﺑ لاوﺣﻷا–

