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 الشريعة والقانونقسم : 
 مستخلص الدراسة

 السعودي " دراسة تأصيلية مقارنة " .  اختصاصات قاضي التنفيذ في النظام عنوان الرسالة :

 ي .ماجد بن حمود بن عبدالعزيز الطريقإعداد الطالب : 

 ستاذ الدكتور : فؤاد عبدالمنعم أحمد . المشرف العلمي : ا*

اختصاصات قاض5ي ھي تتلخص مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئيس التالي : ما  مشكلة الدراسة :
 التنفيذ في النظام السعودي ؟

 التحليلي  الوصفيعلى المنھج تعتمد ھذه الدراسة  منھج الدراسة :

 أھم النتائج :
 اAس@مي قد عمل بفكرة تخصيص القضاء سواء بالنوع أو الزمان أوالمكان .أن الفقه  -١
وھي في حقيقتھا اDص5ط@حية  ن السياسة الشرعية جزء من الشريعة وفرع من فروعھا،أ -٢

تعني ما يصدر عن الحاكم أو نائب5ه م5ن أحك5ام وق5رارات وإج5راءات لمص5لحة يراھ5ا فيم5ا 
 يقبل فيه اDجتھاد شرعاً .

التنفيذ السعودي " وDئياً " بالتنفيذ فيما عدا ا*حكام والقرارات الصادرة في يختص قاضي  -٣
القض55ايا اAداري55ة والجنائي55ة ويخ55تص اس55تثناًء بتنفي55ذ الس55ندات الص55ادرة ب55الحقوق المالي55ة 

 الخاصة في القضايا الجنائية.
يخ555تص قاض555ي التنفي555ذ الس555عودي " نوعي555اً " باختص555اص " موض555وعي "  عن555د نظ555ره  -٤

لمنازع55ات التنفي55ذ ودع55اوى اAعس55ار، ويخ55تص " إجرائي55اً " عن55دما يص55در مجموع55ة م55ن 
الق55رارات وا*وام55ر واAج55راءات لمص55لحة التنفي55ذ مث55ل المن55ع م55ن الس55فر ورفع55ه وا*م55ر 

 باAفصاح وغيرھا .
يتحدد اختصاص قاض5ي التنفي5ذ " مكاني5اً " باختي5ار طال5ب التنفي5ذ وھ5و ح5ق ل5ه ف5ي إح5دى  -٥

 ية :الفقرات اOت
 في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي . .١
 في مكان الجھة التي أنشئ المحرر في منطقتھا . .٢
 في موطن المدين . .٣
 في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة . .٤

 ويس55555تثنى م55555ن ذل55555ك القض55555ايا " الزوجي55555ة " فتك55555ون ببل55555د " الزوج55555ة " وقض55555ايا 

 يا " الزي55555ارة " فتك55555ون ببل55555د " الحض55555انة " فتك55555ون ببل55555د " المحض55555ون " وقض55555ا

" المزور " والمكان المشروط في السند التنفيذ يكون في5ه، والس5جين ف5ي بل5د س5جنه أو 
 توقيفه .

قرارات قاضي التنفيذ " نھائية " أما " أحكامه " في منازعات التنفي5ذ ودع5اوى اAعس5ار،   -٦
ع5ن التنفي5ذ أو توقيف5ه أو وقراره بعدم اDختصاص بتنفيذ السند التنفيذي، وقراره باDمتن5اع 

تأجيل55ه أو إعط55اء الم55دين مھل55ة لل55دفع أو تقس55يط المبل55غ فتك55ون واجب55ة اDس55تئناف وحك55م 
 . يااDستئناف نھائ

 أھم التوصيات
 اDھتمام با*بحاث المتعلقة بتنفيذ ا*حكام وإبراز ما في الشريعة من قواع5د وأص5ول فاق5ت -١

 المرافعة القضائية .صيل السياسات الوضعية الحديثة في تأ
تحويل المحكمة العليا لمحكمة نقض، وإنشاء محكمة دستورية شرعية عليا لمراقبة س5@مة  -٢

 ا*نظمة الصادرة من السلطة التنظيمية، والتأكد من موافقتھا للشريعة اAس@مية .
إنش5اء " إدارة للتنفي5ذ " تك5ون مختص5ة بإص5دار الق5رارات وا*وام5ر واAج5راءات المتعلق5ة  -٣

بالتنفي55ذ وتفري55غ قاض55ي التنفي55ذ للعم55ل القض55ائي ف55ي الفص55ل بمنازع55ات التنفي55ذ ودع55اوى 
 اAعسار .

 تخصيص مادة مستقلة " للتنفيذ " تدرس بالجامعات في كليات الشريعة وا*نظمة . -٤
 زيارة قضاة التنفيذ ومعاونيھم حتى يمكن تفعيل النظام بالشكل المطلوب . -٥
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Thesis Abstract 

 

Study Title: The Competences of the Execution Judge in the Saudi System "Comparative Origin Study"  

Student: Majed Hamoud Abdulaziz Al-Turaiqi   

Advisor: Prof. Dr.\ Fouad Abdulmenam Ahmed  

Study Problem:  

The study problem can be brief in the following question: What are the Competences of the Execution 

Judge in the Saudi System?  

Study Methodology:  

The study depends on the inductive analytical approach  

Main Results:  

١. The Islamic jurisprudence has made on specifying the jurisprudence whether by kind , time, 
place.  

٢. The legitimate policy is a part of Sharia and one of its branches. In its real meaning it means: 
what is mentioned by the ruler or his deputy including the provisions, decisions, and procedures 

for seen interest at the place where the efforts are acceptable.  

٣. The Saudi execution judge "loyalty" concerns of the execution except the provisions and 
decisions related to the administrative and criminal issued, and exceptionally concerns with the 

execution of the statements issued with financial rights related to the criminal issues.  

٤. The Saudi execution judge "quality" concerns "substantive"   at judging the execution disputes 
and insolvency proceedings, and concerns "procedural" when issuing a number of decisions, 

commends and procedures for the execution interest such as preventing and lifting from 

traveling, commands of declaration and others.  

٥. The competence of the execution judge "spatially" specified with the selection of execution 
applicant, where it is his right in the following passages: 

١. At the area of the court that issued the executive document.  
٢. At the place of the authority where the issuance were issued.  
٣. In the location of the debtor.  
٤. In the debtor's real-estate of movable money.    

٦. The decisions of the execution judge "Finally" but his " provisions" in the execution disputes and 
insolvency proceedings, his decision of non-competence in the execution of the execution 

receipt, and his decision of not executing or arresting, delaying or giving the debtor a period of 

time for payment or installment of the sum are all under the appealing, and the appealing 

judgment is final.  

Main Recommendations:  

١. Interest of the researches related to executing the rules and demonstrating what in Sharia of rules 
and principles that exceeds Modern positional policies in establishing the juridical claims   

٢. Transforming the Supreme Court to Cassation, and founding a supreme legitimate 
constitutionality court for controlling the safety of the systems issued by the organizational 

authority, as well as ensuring of it consistency with the Islamic Law "Sharia".  

٣. Founding "Execution Department" concerns with issuing the decisions, orders and procedures 
related to the execution, making the execution judge free for judicial works to judge the 

execution disputes and insolvency proceedings.  

٤. Specialized an independent article for "execution" to be taught in the universities in the college 
of Sharia and Systems.  

٥. Increasing the number of execution judges and their cooperators to activate the system in the 
required form.       
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 إھـداء
 

 إلى أبي وأمي وإخواني

 إلى زوجتي

 إلى بناتي

 إلى أساتذتي 

إلى سيدي صاحب السمو الملكي ا�مير محمد بن ن�ايف 
ا�عل��ى لجامع��ة ن��ايف ورئ��يس المجل��س وزي��ر الداخلي��ة 

 العربية للعلوم ا�منية .

أن يج�د ھ�ذا العم�ل القب�ول راجياً من الم�ولى ع�ز وج�ل 
 .والنجاح
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 الشكر والتقدير

والس���م عل��ى أش��رف ا�نبي��اء والمرس��لين، نبين��ا محم��د،  الحم��د � رب الع��المين، والص���ة
 وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد ..

أشكر 2 سبحانه وتعالى على ما مْن علي. بجمي�ل الفض�ل وعظ�يم ال�نعم بإنھ�اء ھ�ذه الرس�الة 
سبحانه عل�ى نعم�ه الت�ي  حمدهوإكمالھا، ولو8 فضل 2 علي. ورحمته لما تمكنت من ذلك، فأ

 8 تعد و8 تحصى، فله الحمد والمنة .

ث��م أتوج��ه بعظ��يم ال��دعاء ب��المغفرة والرحم��ة ، لص��احب الس��مو الملك��ي ا�مي��ر / ن��ايف ب��ن 
مجلس الوزراء ، الذي ك�ان ل�ه الفض�ل الكبي�ر ف�ي إرس�اء  ولي العھد نائب رئيسعبدالعزيز 

ص الشكر والتقدير لس�يدي ص�احب الس�مو لخاب ، كما أتقدمقواعد ھذا الصرح العلمي الشامخ
ا�على لجامعة نايف العربية  الملكي ا�مير / محمد بن نايف وزير الداخلية ورئيس المجلس

 للعلوم ا�منية . 

الص الشكر ووافر التقدير إلى معالي رئيس ھيئة التحقيق وا8دعاء العام، الشيخ كما أتقدم بخ
نحن��ي فرص��ة ا8لتح��اق بالدراس��ات العلي��ا بجامع��ة ن��ايف م / محم��د ب��ن فھ��د آل عب��د 2 ال��ذي

 العربية للعلوم ا�منية .
ال�دكتور / ص�الح ب�ن حمي�د المستش�ار بال�ديوان الملك�ي عل�ى  الش�يخ كما أتقدم بالشكر لمعالي

رئ�يس جامع�ة ن�ايف العربي�ة للعل�وم  س�عادةمساعدتي في إتمام ھذا العمل والش�كر موص�ول ل
ن ب��ن رش��يد ب��ن رق��وش، ال��ذي 8 ي��ألو جھ��داً ف��ي س��بيل خدم��ة ھ��ذا / جمع��ا دكتورا�مني��ة، ال��

الصرح الشامخ، والش�كر والتق�دير إل�ى س�عادة ا�س�تاذ ال�دكتور ع�امر ب�ن خض�ير الكبيس�ي، 
عميد كليةالدراسات العليا، ولكافة أعضاء ھيئة التدريس الكرام، وأخص م�نھم : رئ�يس قس�م 

سم، على م�ا ق�دموه م�ن جھ�د ف�ي تط�وير ب�رامج العدالة الجنائية، وأعضاء ھيئة التدريس بالق
 الدراسات العليا بالجامعة .

كما يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى المشرف على ھ�ذه الرس�الة فض�يلة ا�س�تاذ 
وموجھ�اً ل�م يبخ�ل عل�ّي  ومرش�داً ومعلم�اً  الدكتور : فؤاد عب�دالمنعم أحم�د، ال�ذي ك�ان مش�رفاً 

ف�ي إنج�از ھ�ذه الرس�الة ث�ر بوقته وعلمه، وتوجيھاته القيمة، وآرائه السديدة، التي كان لھا ا�ُ 
 وإتمامھا، فله مني جزيل الشكر وا8متنان .

كما أتوجه بالشكر وا8متنان لعضوي لجنةالمناقشة اللذين تفض� بقبول مناقشة ھذه الرسالة، 
البح�ث  تس�ددفمنحاني من وقتھما وجھ�دھما، وا8س�تفادة م�ن توجيھاتھم�ا، وإرش�اداتھما الت�ي 

فضيلة الشيخ الدكتور/ خالد بن عبد2 اللحيدان وفضيلة الشيخ ا�ستاذ ال�دكتور/ محم�د  وھما
 ني بوساق .المد

ع��اء، فللجمي��ع ، أو نص��حاً، أو توجيھ��اً، أو دخت��ام : أش��كر ك��ل م��ن أس��دى ل��ي معروف��اً وف��ي ال
 عظيم الشكر وصادق الدعاء . 

 آله وصحبه أجمعين ،، وصلى 2 وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى
 الباحث
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 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ المستخلص باللغة العربية
 ب باللغة ا�نجليزيةالمستخلص 

 ج ا�ھداء
 د الشكر والتقدير

 ھـ المحتويات

 ١ الفصل ا(ول : مشكلة الدراسة وأبعادھا
 ٢ مقدمة الدراسة
 ٣ مشكلة الدراسة

 ٤ تساؤ-ت الدراسة

 ٤ أھداف الدراسة

 ٥ أھمية الدراسة

 ٥ حدود الدراسة

 ٥ منھج الدراسة

 ٦ مصطلحات الدراسةمفاھيم و

 ١٠ الدراسات السابقة

 ١٥ التنفيذ في الشريعة ا�س8مية نظام الفصل الثاني : 

 ١٦ المبحث ا(ول : قاضي التنفيذ في الفقه ا�س8مي 
 ٢٠ : مفھوم السياسة الشرعية ودور ولي ا(مر فيھا ثانيالمبحث ال

 ٢٠ ھمية العمل بھا و فوائدھاأالمطلب ا(ول : المقصود بالسياسة الشرعية و

 ٢٣ المطلب الثاني : دور ولي ا(مر في مسائل السياسة الشرعية

 ٢٦ : شروط النظام ا�س8مي . لثالمبحث الثا

 ٢٦ المطلب ا(ول : المقصود بالنظام ا�س8مي .

 ٢٧ المطلب الثاني : ضوابط السياسة الشرعية والنظام ا�س8مي

 ٢٩ إصدار نظام التنفيذ في المملكة الرابع : جھةالمبحث 

 ٢٩ المطلب ا(ول : السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية

 ٣٠ المطلب الثاني : الع8قة بين فرعي السلطة التنظيمية ودور ولي ا(مر فيھا

 ٣١ المطلب الثالث : نظام التنفيذ الجديد .
 ٣٤ الو-ئي "الفصل الثالث : اختصاص قاضي  التنفيذ " 

 ٣٥ المبحث ا(ول : اختصاص قاضي التنفيذ الو-ئي في النظام السعودي

 ٣٥ لسعودي(ول : قاضي التنفيذ في النظام االمطلب ا



 و 
 

 الصفحة الموضوع

 ٣٦ المطلب الثاني : المقصود با-ختصاص الو-ئي في النظام السعودي

 ٣٨ المطلب الثالث : التنفيذ الجبري وا�شراف عليه .

 ٤٢ قاضي التنفيذ . والرابع : معاونالمطلب 

 ٤٣ . فيذ : المرافعة أمام قاضي التن المطلب الخامس

 ٤٥ المبحث الثاني : اختصاص قاضي التنفيذ " الو-ئي " في القانون المصري

 ٤٥ المطلب ا(ول : قاضي التنفيذ في القانون المصري .

التنفيMذ فMي القMانون  المطلب الثاني : المقصMود با-ختصMاص الMو-ئي " لقاضMي
 المصري .

٤٥ 

 ٤٦ المطلب  الثالث : إدارة التنفيذ في القانون المصري .

 ٤٩ المطلب الرابع : معاونو التنفيذ في القانون المصري

المبحث الثالث : المقارنة بMين ا-ختصMاص الMو-ئي لقاضMي التنفيMذ فMي النظMام 
 السعودي والقانون المصري

٥١ 

 ٥١ المقارنة بين قاضي التنفيذ السعودي والمصريالمطلب ا(ول : 
لقاضMMي التنفيMMذ فMMي  "المطلMMب الثMMاني : المقارنMMة بMMين ا-ختصMMاص " الMMو-ئي 

 النظام السعودي والقانون المصري
٥٢ 

المطلMMب الثالMMث :المقارنMMة بMMين التنفيMMذ الجبMMري فMMي النظMMام السMMعودي والقMMانون 
 المصري

٥٤ 

 ٥٦ قاضي التنفيذ " النوعي "الفصل الرابع : اختصاصات 

 ٥٧ المبحث ا(ول: اختصاص قاضي التنفيذ " النوعي " في النظام السعودي

 ٥٧ المطلب ا(ول : المقصود با-ختصاص " النوعي "

 ٥٧ المطلب الثاني : اختصاص قاضي التنفيذ النوعي " الموضوعي "

 ٦٢ " المطلب الثالث : اختصاص قاضي التنفيذ النوعي " ا�جرائي

 ٦٦ المبحث الثاني : اختصاص قاضي التنفيذ " النوعي في القانون المصري 

المطلMMب ا(ول : المقصMMود با-ختصMMاص النMMوعي لقاضMMي التنفيMMذ فMMي القMMانون 
 المصري .

٦٦ 

 ٦٦ المطلب الثاني : ا-ختصاص النوعي �دارة التنفيذ .

 ٧١ المطلب الثالث : ا-ختصاص النوعي لقاضي التنفيذ .

المبحث الثالث : المقارنMة بMين ا-ختصMاص النMوعي لقاضMي التنفيMذ فMي النظMام 
 السعودي والقانون المصري

٧٥ 

 ٧٨ الفصل الخامس : اختصاص قاضي التنفيذ " المكاني "

 ٧٩ المبحث ا(ول: اختصاص قاضي التنفيذ " المكاني " في النظام السعودي



 ز 
 

 الصفحة الموضوع

المكMMاني لقاضMMي التنفيMMذ فMMي النظMMام المطلMMب ا(ول : المقصMMود باا-خصMMتاص 
 السعودي .

٧٩ 

 ٨١ المطلب الثاني : تعدد الدوائر المختصة بالتنفيذ في النظام السعودي 

المبحMMث الثMMاني : اختصMMاص قاضMMي التنفيMMذ المكMMاني " المحلMMي " فMMي القMMانون 
 المصري

٨٤ 

 ٨٤ المطلب ا(ول : ا-ختصاص المكاني " �دارة التنفيذ .

 ٨٦ الثاني : ا-ختصاص " المكاني " لقاضي التنفيذ .المطلب 

المبحث الثالث : المقارنة بMين ا-ختصMاص المكMاني لقاضMي التنفيMذ فMي النظMام 
 السعودي والقانون المصري .

٩٠ 

 ٩٤ الفصل السادس : الطعن وا-عتراض على قرارات وأحكام قاضي التنفيذ

قMMMرارات وأحكMMMام قاضMMMي التنفيMMMذ المبحMMMث ا(ول : الطعMMMن وا-عتMMMراض علMMMى 
 السعودي

٩٥ 

المطلب ا(ول : الطعن وا-عتراض على " قMرارات قاضMي التنفيMذ فMي النظMام 
 السعودي "

٩٥ 

المطلب الثاني : الطعن وا-عتراض على " أحكMام " قاضMي التنفيMذ فMي النظMام 
 السعودي 

٩٧ 

التنفيMذ فMي  المبحث الثاني : الطعن وا-عتMراض علMى قMرارات وأحكMام قاضMي
 القانون المصري

١٠١ 

 ١٠١ المطلب ا(ول : الطعن على " قرارات وأوامر " التنفيذ في القانون المصري

 ١٠٣ المطلب الثاني : الطعن على " أحكام " قاضي التنفيذ في القانون المصري

المبحث الثالث : المقارنة بين الطعن وا-عتراض على قرارات وأحكام قاضي 
 النظام السعودي والقانون المصري . التنفيذ في

١٠٥ 

 ١٠٨ الفصل السابع : خ8صة الدراسة والنتائج والتوصيات والمقترحات 

 ١٠٩ خ8صة الدراسة

 ١١٠ النتائج 

 ١١١ التوصيات والمقترحات

 ١١٣ قائمة المصادر والمراجع
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 الفصل ا�ول

 مشكلة الدراسة وأبعادھا

 مقدمة الدراسة :

بMMاR مMMن شMMرور أنفسMMنا ومMMن سMMيئات إن الحمMMد R نحمMMده، ونسMMتعينه ونسMMتغفره، ونعMMوذ 
 S -ه إMھد أن - إلMه، وأشMادي لM8 ھMلل فMن يضMه، ومMل لMف8 مض S أعمالنا، من يھد

صMMلى S عليMMه وعلMMى آلMMه  –وحMMده - شMMريك لMMه، وأشMMھد أن محمMMداً عبMMده ورسMMوله 
 ، أما بعد :-وصحبه وسلم 

نبMMMوي، بMMMه تحفMMMظ " فMMMإن القضMMMاء مMMMن أجMMMل الو-يMMMات، فھMMMو مقMMMام علMMMٌي، ومنصMMMب 
الضMMMروريات الخمMMMس مMMMن الMMMدين، والMMMنفس، والعقMMMل، والمMMMال، والنسMMMب، وبMMMه يرفMMMع 
التھMMاريج، ويقطMMع التشMMاغب، وينصMMر المظلMMوم، ويقمMMع الظMMالم، وتفصMMل الخصMMومات، 

 ". ) ١(وتوصل الحقوق إلى أصحابھا

 Mا تبMك؛ (نھMق ذلMين " والوقوف على إجراءات التقاضي والمرافعة مما يعين على تحقي
للقاضي والمتقاضين طريق سير الMدعوى، ومMا يلحMق بMه مMن أحكMام وإجMراءات، مثMل: 
صفة رفعھا، وسماع بيناتھا، والحكم فيھا، وتسبيبه، وتمييزه، وتنفيذه، وما بين ذلك مMن 
أحكMام ملحقMة بMMه - يسMع الجھMل بھMMا، ووقMوف القاضMMي علMى ذلMك ممMMا يعينMه علMMى أداء 

ى فMي مسMارھا الصMحيح، ويرفMع عنMه الحيMرة والتMردد مھمته، فيمكنه من تسMيير الMدعو
 حينما تتشعب أمامه الطرق وتتسع المسالك.

ن وقMوف القاضMي علMى ذلMك ممMا يعينMه علMى الفصMل فMي القضMية بMأوجز الطMMرق أكمMا 

 .) " ٢(وأتقنھا

" وإيصال الحقوق إلى أصحابھا على وجه ا�تقان والسرعة ما أمكMن مقصMد مھMم مMن  
 ". )٣(مقاصد الشريعة في القضاء 

ن معرفMة المتMرافعين بMإجراءات التقاضMي ممMا يعيMنھم علMى القناعMة بMا�جراءات، أكما 
وا-نضباط في المرافعات، واستيفاء ما لھMم ومMا علMيھم، فتصMل الحقMوق إلMى أصMحابھا 

 . وسھولة، ويندفع تشكي المترافعين بر التقاضي في يسرع

                                                
ھ�ـ ) ، تبص��رة الحك�ام ف�ي أص��ول ا�قض�ية ومن��اھج ا�حك�ام، الطبع��ة  ١٤٠٦اب�ن فرح�ون، إب��راھيم ب�ن عل��ي( )١(

 ).١٢، ١/١ا�ولى ـ القاھرة،  مكتبة الكليات ا�زھرية، ، (

ھ�ـ)، تس�بيب ا�حك�ام القض�ائية ف�ي الش�ريعة ا6س�4مية، الطبع�ة الثاني�ة  ، ١٤٢٨ابن خنين ، عبد0 بن محم�د( )٢(

 .٦، ٥الرياض، دار التدمرية، ،
 .٢٠٠ابن عاشور، محمد الطاھر، بدون تاريخ ،مقاصد الشريعة ا6س4مية،تونس ، الشركة التونسية للتوزيع،  )٣(
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وبناء على ما سبق فقد أخذ القضاء ا�س8مي المكانMة العاليMة فMي القMرون الماضMية فMي 
النزاھMMة والتجMMرد وإقامMMة العMMدل ومنMMع الظلMMم وإيصMMال الحقMMوق إلMMى أھلھMMا، ولمMMا كانMMت 

فقMد اتجھMت إلMى تنظMيم وتطMوير  ا�س8Mم دينMاً ومنھجMاً، تحكMمالمملكة العربية السعودية 
القضاء ليكون تطبيقاً عملياً لنظام القضاء ا�س8مي والتوسع فيه بمMا يتفMق مMع حاجMات 

 –العصMMر وتوسMMع أعمMMال الدولMMة المتعMMددة وكثMMرة المنازعMMات والMMدعاوى، لMMذا قMMررت 
 S اMMم –وفقھMMق الحكMM8مة تطبيMMماناً لسMMاء ضMMراف القضMMت إشMMام تحMMذ ا(حكMMل تنفيMMجع

MMدرهالقضMMق إرادة مصMMوم  ، ائي وفMMادر بالمرسMMد الصMMذ الجديMMام التنفيMMدور نظMMان صMMفك
ھMMـ وبقMMرار مجلMMس الMMوزراء ذي ١٣/٨/١٤٣٣) وتMMاريخ  ٥٣الملكMMي ذي الMMرقم ( م / 

 ھـ.١٢/٨/١٤٣٣) وتاريخ  ٢٦١الرقم ( 

 مشكلة الدراسة

بواسMطة الجھMات ا�داريMة المنMوط بھMا  المكتسMب القطعيMة يMتم كان التنفيذ للحكم النھائي
وتثMور ا-شMكالية  )١(التنفيذ وھم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤسMاء المراكMز

فكMMان ا�جMMراء المتبMMع بعMMد اتخMMاذ  ،عنMMد حصMMول عقبMMات تمنMMع مMMن إتمMMام عمليMMة التنفيMMذ
التMMي  بMMأن يرفMMع ا�شMMكال إلMMى المحكمMMة  –قتضMMتھا الحMMال اإن  –ا�جMMراءات التحفظيMMة 

وقد انتھى التطور القضائي إلى إصدار  )٢(أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة 
ممMMا يعMMين علMMى ،نظMMام خMMاص بالتنفيMMذ وتخصMMيص قاضMMي للتنفيMMذ حMMددت اختصاصMMاته 

ويحقMMق العMMدل علMMى وجMMه السMMرعة وا�تقMMان ، وتMMأتي ھMMذه  ،صMMحابھاإيصMMال الحقMMوق (
لقاضMي التنفيMذ فMي النظMام  اختصاصاتم من الدراسة لبيان وشرح ما تضمنه ھذا النظا
 السعودي مع المقارنة بالقانون المصري .

 فإن ھذه الدراسة تحاول ا�جابة عن التساؤل الرئيس التالي: ومن ثم 

 والقانون المصري ؟ قاضي التنفيذ في النظام السعودي اختصاصات ھي ما

  

                                                
) وتاريخ  ٥٣( م /  قملمرافعات الشرعية وDئحته والملغي بنظام التنفيذ الصادر بر) من نظام ا٢١٨/١مادة ( )١(

 .ھـ  ١٣/٨/١٤٣٣
 ) من نظام المرافعات الشرعية والملغي بنظام التنفيذ  ٢٠١مادة ( )٢(
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 تساؤ�ت الدراسة

 التساؤ-ت الفرعية التالية:تسعى ھذه الدراسة إلى ا�جابة عن 

 ما المقصود بقضاء التنفيذ في الشريعة ا�س8مية ؟ .١

 ما ا-ختصاص" الو-ئي "لقاضي التنفيذ في المملكة العربية السعودية ومصر؟ .٢

مMMMا ا-ختصMMMاص " النMMMوعي " لقاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي المملكMMMة العربيMMMة السMMMعودية  .٣
 ومصر؟

المملكMMMة العربيMMMة السMMMعودية  مMMMا ا-ختصMMMاص " المكMMMاني " لقاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي .٤
 ومصر؟

عتMراض علMى قMرارات وأحكMام قاضMي التنفيMذ فMي ما مدى إمكانية الطعن أو ا- .٥
 المملكة العربية السعودية ومصر؟

ن المصMMري فيمMMا ومMMا وجMMوه ا-تفMMاق وا�خMMت8ف بMMين النظMMام السMMعودي والقMMان .٦
 يتصل بتنفيذ ا(حكام القضائية ؟

 أھداف الدراسة

 الدراسة إلى تحقيق ا(ھداف التالية:تسعى ھذه 

 معرفة المقصود بقضاء التنفيذ في الشريعة ا�س8مية . .١

ختصMMاص " الMMو-ئي " لقاضMMي التنفيMMذ فMMي المملكMMة العربيMMة السMMعودية معرفMMة ا- .٢
 ومصر والمقارنة بينھما .

ختصMMاص " النMMوعي " لقاضMMي التنفيMMذ فMMي المملكMMة العربيMMة السMMعودية معرفMMة ا- .٣
 والمقارنة بينھما.ومصر 

ختصMMاص " المكMMاني " لقاضMMي التنفيMذ فMMي المملكMMة العربيMMة السMMعودية معرفMة ا- .٤
 ومصر والمقارنة بينھما.

عتMراض علMى قMرارات وأحكMام قاضMي التنفيMذ معرفة مدى إمكانية الطعن أو ا- .٥
 في المملكة العربية السعودية ومصر والمقارنة بينھما.

بMين النظMام السMعودي والقMانون المصMري فيمMا  معرفة وجوه ا-تفاق وا�خت8ف .٦
 يتصل بتنفيذ ا(حكام القضائية . 
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 أھمية الدراسة

 تظھر أھمية ھذه الدراسة من ناحيتين " العلمية والعملية "

 ا�ھمية العلمية 

إن الھMMدف ا(سMMمى والحقيقMMي الMMذي ُنصMMب القضMMاة مMMن أجلMMه، ھMMو إيصMMال الحقMMوق إلMMى 
ومMMن ھنMا تظھMMر  ،تنفيMMذ الحكMم القضMMائي البMات الواجMMب التنفيMذأھلھMا، ووسMيلة ذلMMك ھMو 

حتMMى يكMMون  ،أھميMMة التعMMرف علMMى اختصاصMMات قاضMMي التنفيMMذ المخMMتص بھMMذا العمMMل
ط8MMع بھMMذه ا-ختصاصMMات، كمMMا أن ھMMذه الدراسMMة االمھتمMMون والمعنيMMون علMMى درايMMة و

وأطMMراف  تسMMھم فMMي إثMMراء البحMMوث القضMMائية المتخصصMMة ومعينMMة للقضMMاة والمحMMامين
 الخصومة في التعرف على اختصاصات قاضي التنفيذ .

 مية العمليةا�ھ

ا(مMر لتحقيMق ،فيتطلMب قد يعترض أثناء تنفيذ الحكم القضائي عقبات تحول دون تنفيذه 
العدل وا�تقان تخصيص قاض للتنفيذ ، وتأتي ھذه الدراسة لتكون معينة لقاضي التنفيذ 

ختصاصMات حكMم القضMائي الواجMب التنفيMذ لتحMدد لMه ا-في الجانب العملي عنMد تنفيMذ ال
كمMا أن ھMذه الدراسMة معينMة للمحMامين  ،الممنوحة له بنظام التنفيذ بشكل مفصل وموسMع

 والمترافعين وأطراف الخصومة عند تعاملھم مع التنفيذ .

 حدود الدراسة

الحدود الموضوعية: تنحصMر فMي بيMان المقصMود بقاضMي التنفيMذ واختصاصMاته  .١
والطعMMن وا-عتMMراض علMMى قراراتMMه فMMي نظMMام التنفيMMذ السMMعودي وفMMي القMMانون 

 المصري مع التأصيل الشرعي .

الحMMدود الزمنيMMة: سMMتكون الدراسMMة بعMMد صMMدور نظMMام التنفيMMذ السMMعودي الصMMادر  .٢
ھMـ وبقMرار مجلMس ١٣/٨/١٤٣٣) وتاريخ  ٥٣بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 

 ھـ .١٢/٨/١٤٣٣ ) وتاريخ ٢٦١الوزراء ذي الرقم ( 

 منھج الدراسة

ا-ستقرائي التحليلي باعتبار أنMه المMنھج  الوصفي المنھج المتبع في ھذه الدراسة المنھج
المناسب الذي يحقMق أھMداف ھMذه الدراسMة ( وھMو المMنھج الMذي يبMدأ بالجزئيMات ليصMل 

يMل، منھا إلMى قMوانين عامMة، ويعتمMد علMى التحقيMق بالم8حظMة المنظمMة الخاضMعة للتحل
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. وذلMMك بعMMرض موقMMف الشMMريعة ا�س8MMمية مMMن )١(والMMتحكم فMMي المتغيMMرات المختلفMMة ) 
ومقارنMMMMة تلMMMMك  ،ختصاصMMMMات الممنوحMMMMة لقاضMMMMي التنفيMMMMذ فMMMMي النظMMMMام السMMMMعوديا-
 ختصاصات بالقانون المصري ا-

 مصطلحات الدراسة:مفاھيم و

 ا ختصاص:-١

صMMاً: إذا انفMMرد بمMMا -  -أ fاً وتخصMMاً وتخصِيصMMُه اختصاصMM hُه َيُخصMM jن َخصMMة: مMMي اللغMMف
 .)٢(يشاركه فيه بالجملة 

 اصMMط8حاً: ورد فMMي ا(صMMول، فMMي بMMاب العMMام والخMMاص بMMأن التخصMMيص ھMMو :  -ب
 .)٣(" قصر العام على بعض مسمياته أو أفراده " 

إذا خصص القاضي بنوع معين مMن القضMايا أو فMي الزمMان والمكMان وغيرھMا  نظموالم
فMراده وھMو المكMان أفكأنما قصر العام وھو ھنا عموم الو-ية، علMى بعMض مسMمياته أو 

 أو الزمان أو القضية أو المحل وغيرھا.

 تزام قاضي التنفيMذ بالقيMام بMإجراءات التنفيMذ فMيالختصاص إجرائياً: ھو تعريف ا- -ج
 حدود سلطته ونطاق اختصاصه.

ھMMو تخويMMل ولMMي ا(مMMر أو نائبMMه لجھMMة  " : ختصMMاص القضMMائي مركبMMاً تعريMMف ا- -و
الحكم في قضايا عامة أو خاصة معينMة وفMي حMدود زمMان ومكMان  سلطة قضاء قضائية

معينMMين، أو ھMMو قMMدر مMMا لجھMMMة قضMMائية أو محكمMMة مMMن و-يMMMة فMMي فصMMل نMMزاع مMMMن 
 .)٤( " المنازعات

  

                                                
م، ١٩٩٦أب�و س�ليمان، عب�د الوھ�اب ب�ن إب�راھيم، م�نھج البح�ث ف�ي الفق�ه ا6س�4مي ، الري�اض، دار ب�ن ح��زم،  )١(

 .٤٣ص

ھ��ـ، لس��ان الع��رب، بي��روت  دار ص��ادر للطباع��ة والنش��ر، ودار بي��روت ١٣٧٥اب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم، )٢(

 ). ٥٦٧/  ٢للطباعة والنشر، ( 

 ٢ون تاريخ ، ا6حكام في أصول ا�حكام، بيروت ، دار الكتب العلمية، اMمدي، علي بن أبي علي بن محمد،بد )٣(

نظر في ذلك الشوكاني، محمد بن علي بن محمد،بدون تاريخ ، إرشاد الفح�ول إل�ى تحقي�ق الح�ق م�ن عل�م ي. ٢٩٩/ 
ھ���ـ ش���رح الكوك���ب ١٤١٣نظ���ر: اب���ن النج���ار، محم���د ب���ن أحم���د،ي. ٢٤٣/  ١ا�ص���ول، بي���روت، دار المعرف���ة، . 

 ) . ٧٦٥/  ٢،الرياض، نشر مكتبة العبيكان، ( المنير

في ض�وء الش�ريعة ا6س�4مية ونظ�ام الس�لطة التنظيم القضائي في المملكة العربية  ھـ١٤١٩ آل دريب، سعود، )٤(

 . ٤٢٦القضائية، الرياض، مطبوعات جامعة ا6مام محمد بن سعود ص
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 القضاء: -٢

لغMMة: يMMأتي بمعنMMى الحكMMم وا�لMMزام وا�حكMMام والصMMنع والفMMراغ وا-نتھMMاء واللMMزوم  -أ
MMMوغ الشMMMان وبلMMMاء والبيMMMنھ�وتمامه والمMMMوت وا(داء والمضMMMي يءوا(مMMMر وا�ب8MMMغ وا

 .)١(والتقدير وا�رادة 

اصط8حاً: ھو: " منصب الفصل بين الناس في الخصومات حسماً للتداعي وقطعMاً  -ب
 .)٢( " للتنازع با(حكام الشرعية المستقاه من الكتاب والسنة

والتعريMMف لMMو أضMMيف إليMMه فMMي آخMMره: مMMن الكتMMاب والسMMنة وا(صMMول المعتمMMدة، لكMMان 
أشMMمل؛ (ن القاضMMي يحكMMم بالكتMMاب والسMMنة وبا�جمMMاع والقيMMاس وغيرھMMا مMMن ا(دلMMة 

 ا(خرى.

MMMم الشMMMين الحكMMMه "تبيMMMة بأنMMMن الحنابلMMMوتي مMMMه البھMMMل وعرفMMMه وفصMMMزام بMMMل�رعي وا
 .)٣(الخصومات"

فMي القMMانون عرفMMه الكي8نMMي بأنMMه: " سMMلطة مسMMتقلة عMMن كافMMة السMMلطات فMMي الدولMMة،  -ج
تمتMMاز بمييMMزات خاصMMة وتتبMMع إجMMراءات معينMMة، لضMMمان تحقيMMق العدالMMة فMMي المجتمMMع 

 .)٤(وحفظ قيمة وُمثلِة السامية " 

 الدراسة قضاء التنفيذ.والتعريف ا�جرائي: يراد بالقضاء في ھذه  -د

وقاضي التنفيذ ھو: رئMيس دائMرة التنفيMذ وقضMاتھا، وقاضMي دائMرة التنفيMذ، وقاضMي  -و
 )٥(المحكمة الذي يختص بمھام قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. 

 

  

                                                
ة، تحق�ق: عبدالس�4م ھ�ارون، بي�روت، دار الجي�ل، ابن فارس، محمد بن أحمد،بدون تاريخ، معجم مقاييس اللغ )١(

)٤٥٦/  ٢ .( 

 بي�������روت، دار الكت�������ب العلمي�������ة،  ٢اب�������ن خل�������دون،  محم�������د ب�������ن علي،ب�������دون ت�������اريخ ، المقدم�������ة، ط )٢(

 ).٤٥ص ( 

 .البھوتي، منصور بن يونس بن إدريس، الروض المربع شرح زاد المستنقع، الرياض، مكتبة الحديثة  )٣(

ھ�ـ الطبع�ة ا�ول�ى، الري�اض، مؤسس�ة ١٤٢١ا6رادات دقائق أولي النھى لشرح المنتھى ، وشرح منتھى  ٣٨٢/ ٣ 
 ٤٦٢/٦، ٤٦١الرسالة، ص 

م ، استق4ل القض�اء، الطبع�ة الثاني�ة ،لبن�ان ، بي�روت ،المرك�ز العرب�ي للمطبوع�ات ، ١٩٩٩الكي4ني، فاروق، )٤(

 .٢٨دار المؤلف ص

 ).١ھـ مادة (١٣/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٥٣الملكي رقم (م/ نظام التنفيذ السعودي،الصادر بالمرسوم )٥(
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 الحكم القضائي:-٣

عدة منھا القضاء، وجمعه أحكMام، وحكMم بيMنھم يحكMم أي  الحكم لغة: يأتي لمعان -أ 
 .)١(قضى

الحكMMم اصMMط8حاً: عرفMMه البھMMوتي بأنMMه: " تبيMMين الحكMMم الشMMرعي وا�لMMزام بMMه  -ب 
 .)٢(وفصل الخصومات " 

الحكم بالقانون: عرفه فتحي والي بأنه " كل إع8ن لفكMر القاضMي فMي اسMتعماله  -ج 
 .)٣(لسلطته القضائية، أياً كانت المحكمة التي أصدرته، وأياً كان مضمونه 

 قاضي التنفيذ.الحكم إجرائياً: ھو حكم  -د 

 القانون : -٤

 .)٤(يءلغة: مقياس كل ش -أ 

 في ا-صط8ح القانوني له معنيان: -ب 

المعنى العام: وھو مجموعة القواعد الملزمMة التMي تحكMم سMلوك ا(فMراد وع8قMاتھم فMي 
 المجتمع.

المعنى الخاص: وھو قاعدة معينة أو مجموعة معينة من القواعMد التMي تضMعھا السMلطة 
 .)٥(التشريعية في الدولة لتنظيم أمر معين 

 والتعريف ا�جرائي: يراد به ھنا قانون التنفيذ المصري. -ج 

  

                                                
 .١٤٨الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر، مختار الصحاح، بيروت ، دار الكتاب العربي، ص )١(

بي�روت، دار الفك�ر للطباع�ة والنش�ر،  البھوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع على متن ا6قن�اع، )٢(

٣٣٠/ ٤. 

 .٨٦٢حي، قانون القضاء المدني اللبناني، ص والي، فت )٣(

 ١٠٩٩، ١٠٩٨الفيروز أبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، القاموس المح�يط، بي�روت، دار المعرف�ة،  ص (  )٤(

( 

 .١٢، بيروت، مؤسسة الرسالة،  ص١الصده، عبدالمنعم فرج، مبادئ القانون ، ط )٥(
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 التنفيذ: -٥

 . )١(لغة: ا�مضاء. والجواز والخلوص والجريان  -أ

فMMي ا-صMMط8ح الشMMرعي: ھMMو " ا�لMMزام والحMMبس وأخMMذ المMMال بيMMد القMMوة ودفعMMه  -ب
لمستحقه وتخليص سائر الحقوق وإيقاع الط8ق على من - يجوز له إيقاعه ونحو ذلMك 

 ")٢(. 

 .)٣(وقيل ھو : " إخراج الحكم إلى العمل حسب منطوقه " 

بمMا يقبلMه الMدائن أو بمMا يعتبMره  في ا-صط8ح القانوني: " الوفMاء بMا-لتزام عينMاً أو -ج
 .)٤(القانون مبرئاً لذمة المدين " 

التعريف ا�جرائMي: قيMام القاضMي المكلMف بتنفيMذ ا(حكMام بMإجراء التطبيMق النظMامي  -د
 على المحكوم عليه وأطراف التنفيذ.

 النظام: -٦

وجمعMه نظMم لغة: التأليف والترتيب وا-تساق، وأصله الخMيط الMذي يMنظم بMه اللؤلMؤ،  -أ
 .)٥(وأنظمة وأناظيم 

اصط8حاً: ھو من إط8قات العصر الحديث، وقد اكتسبت كلمة نظام معاني عديMدة  -ب
يتوصل إليھا بحسب السياق، ويعرف بأنه: القواعد العامة الملزمة الصادرة من السلطة 

 .)٦(التنظيمية، والموافق عليھا بمرسوم ملكي 

 ام ھنا ھو نظام التنفيذ السعودي.التعريف ا�جرائي: يقصد بالنظ -ج

  

                                                
 ). ٥١٤/  ٣ابن منظور، جمال الدين، لسان العرب، مرجع سابق، (  )١(

 ١٠٠/  ١(   ابن فرحون،إبراھيم بن علي ، تبصرة الحكام في أصول ا�قضية ومناھج الحك�ام، مرج�ع س�ابق، )٢(

.( 

 ). ٩٣٩/ ٢إبراھيم، مصطفى، آخرون، المعجم الوسيط ، اسطنبول، المكتبة ا6س4مية، (  )٣(

دالعزيز خليل إب�راھيم، قواع�د وإج�راءات التنفي�ذ الجب�ري وال�تحفظ ف�ي ق�انون المرافع�ات بالمقارن�ة بديوي، عب )٤(

 .٧،، القاھرة ، دار الفكر العربي ، ص٢بأحكام الشريعة ا6س4مية. ط

 ). ٥٨٧/  ١٢ابن منظور، جمال الدين ، لسان العرب ، مرجع سابق ، (  )٥(

، الس��لطة التنظيمي��ة ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية، الري��اض ، مكتب��ة ھ��ـ١٤٢٥المرزوق��ي، محم��د ب��ن عب��د0،) ٦(
 .٨٦العبيكان، ص
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 الدراسات السابقة

بعنوان: نظام قاضي التنفيذ في الق2انون المص2ري  م) ١٩٧٨عبدالفتاح ( دراسة – ١
 . والمقارن

وھدفت إلى التوصل إلى فلسMفة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في مصر، أجريت في 
به وذلك سعياً �قامMة ھMذا النظMام فMي  رالنظام وتطبيقاته في ھذه الدول والتطور الذي م

حMMMد ذاتMMMه و�قامMMMة تطبيقMMMه الشMMMرعي فMMMي قMMMانون إجرائMMMي وليتوصMMMل إلMMMى ا-قتراحMMMات 
ح ھذا النظام والوصMول بMه إلMى صMورته المثلMى واسMتخدم �يراھا �ص يالتشريعية الت

 ا-ستقرائي التحليلي . الباحث المنھج التاريخي والمنھج

 من النتائج، أھمھا:إلى عدد وتوصلت الدراسة 

 من تمام العدالة والحماية القضائية للحقوق أن يتم ا(خذ بنظام قاضي التنفيذ. -١

من دواعي الضرورة أن يتدخل القضMاء فMي إجMراءات التنفيMذ (ھميتMه القصMوى فMي -٢
تحقيق العدالة. لكن ھذا التدخل يجب أن يكون محايداً، معتبMراً مصMلحة الMدائن والمMدين 

 واء، وباعتبار العسر واليسر للمدين.على حد س

 رقابة القضاء في التنفيذ رقابتان، سابقة و-حقة.-٣

 التعليق على الدراسة السابقة :

 أوجه الشبه:

اتفقMMMت الدراسMMMتان فMMMي الحMMMديث عMMMن اختصاصMMMات قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي النظMMMام  -
 السعودي الجديد والقانون المصري.

 أوجه ا�خت*ف:

وھMذه الدراسMة، مMن حيMMث التطMرق إلMى اختصاصMMات ھنMاك تبMاين بMين دراسMMتي  .١
بينما رسالة ( عزمي ) تطرق فيھا إلMى تأصMيل  ، قاضي التنفيذ في رسالتي ھذه

 النظام من كل جوانبه بما فيھا اختصاصات قاضي التنفيذ.

وأيضاً الباحث ( عزمي عبدالفتاح ) تطرق أو-ً إلMى التطMور التMاريخي لقاضMي  .٢
ون الفرنسي وا(نجلوسكسوني، وعن قضMاء التنفيMذ فMي التنفيذ، وتحدث عن القان

 الدولة العثمانية وبعض الدول العربية المجاورة، مثل العراق وسوريا ولبنان.

ختصاصات قاضي التنفيذ وفق نظام التنفيذ السعودي مقارنة بالقانون دراستي - .٣
 فھي أعم من ذلك. ،المصري بخ8ف دراسة ( عزمي )
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بعنوان: نظرية تنفي2ذ ا�حك2ام القض2ائية المدني2ة ف2ي  م) ٢٠٠٦جرادات ( دراسة – ٢
 دراسة مقارنة ) . ( الفقه ا=س>مي

محاولMMة وضMMع  وھMMدفت إلMMىكليMMة الدراسMMات العليMMا فMMي الجامعMMة ا(ردنيMMة، أجريMMت فMMي 
تصMMور فقھMMي يعتمMMد علMMى مصMMادر الفقMMه ا(صMMلية مMMن أجMMل إيجMMاد قاعMMدة لقMMانون تنفيMMذ 

�نزال أحكام الشMرع إلMى التطبيMق العملMي. وأن القMانون المMدني وقMانون شرعي، وذلك 
 ا(حوال الشخصية ا(ردنيين مستمدان من الشريعة ا�س8مية عموماً.

فMMي اسMMتعراض مباحMMث التنفيMMذ  واسMMتخدم الباحMMث المMMنھج ا-سMMتقرائي التحليلMMي المقMMارن
 -المدني في المذاھب ا�س8مية المختلفة وفق اlتي:

 دارساً كل مسألة في كل مذھب استق8-.   -١

 مدل8ً لكل مسألة.  -٢

 مرجحاً للرأي الصحيح. -٣

معتمMMداً علMMى المصMMادر ا(صMMلية لكMMل مMMذھب. ثMMم يقMMارن بMMين الفقMMه ا�س8MMمي  -٤
وقوانين ا(ردن المدنية .وفي المسائل المستجدة يحاول أن يعرض رأي القMانون 

 صولھا وقواعدھا الشرعية.ثم يقارنھا بالشريعة مخرجاً (حكامھا من أ

 وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھا : 

 . أن التنفيذ ھو العمل بمقتضى الحكم طوعاً أو إجباراً  - ١

 .يشترط تحقق وجود الحق المطلوب  - ٢

 أن يكون محدد المقدار وحال ا(داء.  - ٣

 الحكم وھمياً.وأنه - يتم إحقاق العدالة إ- بالتنفيذ وإ- كان  - ٤

 السابقة : ةالتعليق على الدراس

 أوجه الشبه:

اتفقت الدراستان في التطرق إلى اختصاصات قاضي التنفيذ في الفقه ا�س8Mمي  -
 والقانون ، وبيان معنى التنفيذ ، ومشروعيته.
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 خت*ف:أوجه ا�

ھنMاك تبMMاين بMMين دراسMMتي وھMMذه الدراسMMة، حيMث تطرقMMت فMMي دراسMMتي ھMMذه إلMMى  .١
 وھMMو اختصاصMMات قاضMMي التنفيMMذ فMMي حMMين أن دراسMMة  ،دقيMMق فMMي التنفيMMذجانMMب 

 ( جرادات ) تكلم فيھا عن عموم التنفيذ في الفقه مع المقارنة بالقانون ا(ردني.

 اختصاصات قاضي التنفيذ وفق نظMام التنفيMذ السMعودي الجديMد مقارنMدراستي - .٢
يذ مع المقارنة بالقMانون بينما دراسة ( جرادات ) بعموم التنف ،بالقانون المصري

 ا(ردني.

 .  بعنوان: قضاء التنفيذ دراسة مقارنة ھـ)١٤٢٩دراسة البديوي ( – ٣

المعھMMMMد العMMMMالي للقضMMMMاء فMMMMي جامعMMMMة ا�مMMMMام محمMMMMد بMMMMن بMMMMن سMMMMعود أجريMMMMت فMMMMي 
بيان موقف الشريعة ا�س8مية من تنفيMذ ا(حكMام، وبيMان أھميMة وھدفت  إلى ا�س8مية،

وھدفه المتمثل في إيصال الحقMوق إلMى أصMحابھا، كمMا أنھMا سMعت  تنفيذ الحكم القضائي
 إلى البحث عن الصعوبات التي تواجه تنفيذ ا(حكام والحلول لتقصير مدد التنفيذ.

با-سMتقراء التMام لمصMادر المسMألة  واستخدم الباحث المنھج ا-سMتقرائي التحليلMي وذلMك
لمصMMادر ا(صMMلية فMMي كMMل مسMMألة ومراجعھMMا المتقدمMMة وا-عتمMMاد عنMMد الكتابMMة علMMى ا

نMه فMي إثMم  ،كمMا أنMه جعMل لكMل مسMألة تمھيMداً يوضMحھا إن احتMاج المقMام ذلMك ،بحسبھا
بحثه للمسائل الخ8فية اتبع المMنھج اlتMي: يقMوم بتحريMر محMل الخ8Mف، وذكMر ا(قMوال 

 في المسألة، وترجيح ما يظھر له من رجحان.

 ن أھمھا :وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج م

 سبق الشريعة ا�س8مية في تنفيذ ا(حكام قبل أن تعرف القوانين الوضعية التنفيذ. -١

 ف8 عبرة بحكم - نفاذ له. ،أن ثمرة المرافعة والحكم القضائي ھي تنفيذ الحكم -٢

 أن ھدف تنفيذ الحكم القضائي ھو إيصال الحقوق إلى أصحابھا. -٣

 السابقة : التعليق على الدراسة

 أوجه الشبه:

اتفقMMMت الدراسMMMتان فMMMي الحMMMديث عMMMن اختصاصMMMات قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي النظMMMام  .١
 السعودي مع المقارنة بالقانون المصري.

اتفقMMMت الدراسMMMتان فMMMي المقارنMMMة بMMMين النظMMMام السMMMعودي فMMMي التنفيMMMذ والقMMMانون  .٢
 المصري.

 خت*ف:أوجه ا�
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أما دراستي  ،المصريھذه الدراسة عامة في قضاء التنفيذ مع المقارنة بالقانون  .١
المقارنة  مع في النظام السعودي  في اختصاصات قاضي التنفيذ ةفھي محصور

 القانون المصري.ب

ھذه الدراسة مقارنة للتنفيذ بين نظام المرافعات الشMرعية السMعودي مMع القMانون  .٢
فھMي اختصاصMات قاضMي التنفيMذ فMي نظMام التنفيMذ  ،أما دراستي ھMذه ،المصري

 مع اختصاصات قاضي التنفيذ بالقانون المصري. السعودي الجديد

بعنوان: اختصاصات قاض2ي التنفي2ذ وتطبيقاتھ2ا ف2ي ھـ) ١٤٢٩براھيم (الدراسة  – ٤
 النظام السعودي دراسة تأصيلية مقارنة. 

تحديMMد  إلMMىھMMذه الدراسMMة وھMMدفت منيMMة جامعMMة نMMايف العربيMMة للعلMMوم ا(أجريMMت فMMي 
المقصود بقاضي التنفيMذ فMي الشMريعة ا�س8Mمية والقMوانين الوضMعية وبيMان اختصMاص 
قاضي التنفيذ الMوظيفي والمحلMي والتعMرف علMى إشMكا-ت التنفيMذ وا(سMاس الMذي يبنMى 
عليه التنفيذ والتعMرف علMى منازعMات التنفيMذ الوقتيMة والمسMتعجلة والتعMرف علMى مMدى 

 ض على قرارات وأحكام قاضي التنفيذ.إمكانية الطعن أو ا-عترا

 .ا-ستقرائي التأصيلي المقارن واستخدم الباحث المنھج

 إلى نتائج من أھمھا:ت الدراسة توصلو

 أن الفقھاء عرفوا قاضي التنفيذ. -١

 أنه ثبتت مشروعية تنفيذ الحكم القضائي بالكتاب والسنة وا(ثر والعقل. -٢

 نھائية.أن أحكام قاضي التنفيذ ليست  -٣

 التعليق على الدراسة السابقة :

 أوجه الشبه:

أنھما في اختصاصات قاضي التنفيذ في النظMام السMعودي مMع المقارنMة بالقMانون  -
 المصري.
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 خت*ف:أوجه ا�

أن دراسة الباحث (عبد العزيز البراھيم)  مقارنة بين ا-ختصاصات فMي التنفيMذ  .١
 القانون المصري.في نظام المرافعات الشرعية السعودية مع 

ختصاصMMات قاضMMي التنفيMMذ فMMي نظMMام التنفيMMذ السMMعودي � مقارنMMة أن دراسMMتي .٢
 ختصاصات لقاضي التنفيذ في القانون المصري.الجديد مع ا-

بعنوان: قاضي التنفي2ذ ف2ي النظ2ام القض2ائي الس2عودي ھـ) ١٤٣٢دراسة العبيد ( – ٥
 ." دراسة تأصيلية مقارنة بالقانون المصري " 

بيMان التأصMMيل  وھMدفت الدراسMة إلMىجامعMة نMايف العربيMة للعلMMوم ا(منيMة، أجريMت فMي 
الشرعي لقضاء التنفيذ في الشريعة ا�س8مية ومعرفة اختصاصMات قاضMي التنفيMذ فMي 
المملكMMة ومصMMر ومعرفMMة أنMMواع التنفيMMذ فMMي المملكMMة ومصMMر ومعرفMMة شMMروط ووسMMائل 

 وانع التنفيذ في المملكة ومصر.وكذلك معرفة م ،التنفيذ في المملكة ومصر

 ستقرائي التحليلي.ا- واستخدم الباحث المنھج 

 : إلى نتائج من أھمھاوتوصلت الدراسة 

 ثبوت مشروعية تنفيذ الحكم القضائي بالكتاب والسنة وا(ثر. -١

 القوانين الوضعية قطعت شوطاً - بأس به في تأصيل التنفيذ. -٢

والحبس والمنع من السMفر والحجMر علMى المMدين ومنعMه  من وسائل التنفيذ الم8زمة -٣
 من التصرف في ماله.

 ختياري، والمعجل والجبري.يتمثل التنفيذ في التنفيذ ا- -٤

 السابقة : التعليق على الدراسة

 : أوجه الشبه

 أنھما دراستان في النظام السعودي في التنفيذ مع المقارنة بالقانون المصري. -

 : خت*فأوجه ا�

ھذه الدراسة عامة في قاضي التنفيذ في نظام المرافعMات الشMرعية السMعودية  أن .١
 مع المقارنة بالقانون المصري.

أن دراسMMMتي ھMMMذه خاصMMMة فMMMي اختصاصMMMات قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي نظMMMام التنفيMMMذ  .٢
 ختصاصات لقاضي التنفيذ في القانون المصري.السعودي مع المقارنة با-
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 الفصل الثاني

 الشريعة ا�س�ميةالتنفيذ في نظام 

 

 مباحث : أربعةاشتمل ھذا الفصل على 

 ي        ذ ف        ي الفق        ه ا)س        'مي .فالمبح        ث ا%ول : قاض        ي التن

 : مفھ  وم السياس  ة الش  رعية ودور ول  ي ا%م  ر فيھ  ا  ث  انيالمبح  ث ال

 على مطلبين : ثانيواشتمل المبحث ال

 .وفوائدھاشرعية وأھمية العمل بھا المطلب ا�ول : المقصود بالسياسة ال

 المطل3333ب الث3333اني : دور ول3333ي ا�م3333ر ف3333ي مس3333ائل السياس3333ة الش3333رعية .

 : ش              روط النظ              ام ا)س              'مي ال              ثالمبح              ث الث

 على مطلبين : لثواشتمل المبحث الثا

 المطلب ا�ول : المقصود بالنظام ا6س*مي .

 المطلب الثاني : ضوابط السياسة الشرعية والنظام ا6س*مي .

ف  ي المملك  ة العربي  ة  إص  دار نظ  ام التنفي  ذ جھ  ة:  راب  عالمبح  ث ال
 .السعودية 

 : ث*ثة مطالبعلى  لرابعواشتمل المبحث ا

 المطلب ا�ول : السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية .

المطلب الثاني : الع*قة بين فرعي السلطة التنظيمية ودور ولي ا�مر فيھ3ا 
. 

 الجديد .المطلب الثالث : نظام التنفيذ 
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 الفصل الثاني 

 التنفيذ في الشريعة ا)س'ميةنظام 
 

 قاضي التنفيذ في الفقه ا6س*مي .:  ا�ولالمبحث 
القاعدة في الفقه ا�س8مي ھي اختصاص القضاة بتنفيذ ا(حكMام القضMائية، يسMتوي فMي 

غيMره وھMذه ذلك أن يقوم القاضي بتنفيذ الحكم الذي أصدره أو يقوم بتنفيذ حكم أصMدره 
القاعMMدة يردعليھMMا اسMMتثناء وھMMو اختصMMاص والMMي المظMMالم بتنفيMMذ ا(حكMMام التMMي يعجMMز 

قMدره فعMدم قيMام القضMاة بالتنفيMذ  علو القضاة عن تنفيذھا؛ لقوة يد المحكوم عليه أو على
لھMMذا ا-سMMتثناء -عتبMMارات ترجMMع إلMMى عجMMزھم عMMن المحكMMوم عليMMه - يMMؤثر فMMي  طبقMMاً 

، و- يعنMMMي  )١(الفقMMMه ا�س8MMMمي وھMMMي إسMMMنادالتنفيذ إلMMMى القضMMMاة  القاعMMMدة العامMMMة فMMMي
اختصاص القضاة بتنفيذ ا(حكام القضائية أنھم معينون لھذا ا-ختصاص فقط، بل غايMة 
ا(مMMر إنمMMا ھواختصMMاص يMMدخل فMMي و-يMMة القاضMMي إذا كانMMت و-يتMMه عامMMة؛ (ن ھMMذه 

Mات، وقطMا الو-ية تشمل عشرة أحكام منھا : فصل المنازعMومات إمMاجر والخصMع التش
بالصMMلح عMMن تMMراض، أو با�جبMMار بحكMMم بMMات، ثMMم اسMMتيفاء الحقMMوق ممMMن مطMMل بھMMا 

 . )٢(وإيصالھا لمستحقيھا 

فتبMMين بمMMا تقMMدم أن القضMMاة - يختصMMون بالتنفيMMذ فقMMط، وإنمMMا ھMMو اختصMMاص داخMMل فMMي 
فقMMط، فتكMMون و-يMMتھم العامMMة، إ- أن ھMMذا - ينفMMي جMMواز تعيMMين قضMMاة خاصMMين بالتنفيMMذ 

ويمكMن ا-سMتناد فMي ذلMك إلMى مبMدأ  ،مھمتھم ا(ساسية إنما ھMي تنفيMذ ا(حكMام القضMائية
جMMواز تخصMMيص القضMMاء، فقMMد أجMMاز الفقھMMاء تخصMMيص القضMMاء بإصMMدار ا-حكMMام فقMMط 

نMMه أدون تنفيMMذھا، كمMMا أجMMازوا تخصMMيص القضMMاء بالزمMMان أو المكMMان أو النMMوع بمعنMMى 
قاضMياً يخMتص بMالحكم فMي أيMام معينMة مMن ا(سMبوع، أو فMي يجوز لولي ا(مر أن يعين 

 . )٣(مكان معين، أو نوع معين من القضايا 

 وتوضيح ذلك بما يلي :

 أو ً : تخصيص القضاة بإصدار ا�حكام فقط دون تنفيذھا .

فا(صل ھMوأن القاضMي وظيفتMه ا(ساسMيةھي إصMدار ا-حكMام فقMط دون تنفيMذھا إ- إذا 
متناولMة للحكMم -  –أي و-يMة القضMاء  – ةالتنفيذ قال القرافي : " ھذه الو-ييه لفوض إ

                                                
م، تنفي�ذ ا�حك�ام القض�ائية ف�ي الفق�ه ا6س�4مي، دار الجامع�ة الجدي�دة، ٢٠٠٨) الصادق، محمود ا�مير يوسف، ١(

 . ٢٦٢ص

الدينية، الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتب ھـ، ا�حكام السلطانية والوDيات ١٤٣٢) الماوردي، علي بن محمد، ٢(
 . ٨٩العلمية، ص 

) القرافي، شھاب الدين أبي العباس، ا6حكام في تمييز الفتاوى عن ا�حكام وتصرفات القاضي وا6مام، المكت�ب ٣(
 ) .٨٤الثقافي للنشر والتوزيع، القاھرة، ص (
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: " بل الحاكم من حيث ھو حMاكم ، لMيس لMه إ- إنشMاء  يندرج فيھا غيره " ، وقال أيضاً 
الحكم، وأما قوة التنفيذ فMأمر زائMد علMى كونMه حاكمMاً ، فقMد يفMوض إليMه التنفيMذ، وقMد - 

 . )١( " يندرج في و-يته

ن أحكامه التي يصMدرھا تكMون إوبناء على ذلك فإن القاضي إذا لم يفوض إليه التنفيذ، ف
ب8 قيمة؛ (ن الحكم بدون تنفيذ - قيمة له إذ - معنى للحكم إ- التنفيذ لذلك يجوز لولي 
ا(مر، بل يجب أن يMولي قاضMياً خاصMاً لتنفيMذ ا(حكMام القضMائية (نMه كمMا يجMوز لMولي 

لتنفيMذ  ولي قاضياً خاصاً بإصدار ا(حكMام، يجMوز لMه أن يMولي قاضMياً خاصMاً ا(مر أن ي
تلك ا(حكام حتى يخفف العبء عMن القاضMي المخMتص بإصMدار ا(حكMام خصوصMاً إذا 
 كثر ما يعرض عليه من قضايا تجعله - يستطيع الجمع بين إصدار ا(حكام وتنفيذھا .

 ثانياً : ا ختصاص المكاني :

با-ختصاص المحلMي، وحسMب القاعMدة العامMة فMي و-يMة القضMاء مMن  يثاً ويعبر عنه حد
لنظMر  تابعة لعمMل رئMيس الدولMة، فيجMوز لMه بنMاء علMى ذلMك أن يMولي قاضMياً  أنھا أص8ً 

قاليم الدولة كلھا، كما يجوز له أن يولي قاضMياً لنظMر جميMع القضMايا أجميع القضايا في 
الدولة، وھMذا أمMر متصMور ويقMع تحMت مظلMة تخصMيص في إقليم بعينه أو بلد بعينه من 

القضMMاء بالمكMMان فيجMMوز لMMولي ا(مMMر بنMMاء علMMى ذلMMك أن يMMولي قاضMMياً لMMيحكم فMMي جميMMع 
علMMى النظMMر فMMي  الدولMMة، ويكMMون اختصاصMMه قاصMMراً  مMMن ب8MMد نالقضMMايا فMMي بلMMد معMMي

طMارئ إلMى القضايا المرفوعMة مMن أھMل ھMذا البلMد السMاكنين فيMه والطMارئين إليMه؛ (ن ال
إ- إذا كMMان اختصاصMMه  البلMMد كالسMMاكن فيMMه، وتنفيMMذ أحكMMام ھMMذا القاضMMي علMMيھم جميعMMاً 

قاصراً على النظر في القضايا المرفوعة إليه من أھل البلد دون الطMارئين أو الغMريبين 
 . )٢(عنه 

 ھذا وإنه مما يدل على جواز تخصيص القضاء بالمكان ما يأتي :

قاضMياً إلMى أھMل  –رضي S عنه  –علياً  –صلى S عليه وسلم  –بعث النبي  -١
 . )٣(اليمن 

أبMا موسMى ا(شMعري علMى نصMف الMيمن،  –صلى S عليه وسMلم  –بعث النبي  -٢
 . )٤(ومعاذ بن جبل على نصف اليمن 

                                                
 ) . ٨٤ – ٥٦) مرجع سابق، ص (١(

 ٢٦٣م ، تنفيذ ا�حكام القضائية في الفقه ا6س4مي ، مرجع سابق ص ٢٠٠٨ر يوسف، ) الصادق، محمود ا�مي٢(

– ٢٦٤ . 

 ) أخرجه أبو داود عن شريك عن سماك عن حنش عن علي .٣(

 ) أخرجه أحمد في " مسنده " .٤(
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 -ثالثاً : ا ختصاص الزماني : 

Mزمن كيMن الMنة أو تعريفه : ھو تقييد القاضي في قضائه بمدة محددة مMھر أو سMوم أو ش
لقاعMMدة  أكثMMر علMMى حسMMب مMMا يMMنص فMMي كتMMاب التوليMMة، وھMMو جMMائز لMMولي ا(مMMر وفقMMاً 

تخصيص القضاء بالزمان، فإذا خصص القضاء بزمن ف8M يجMوز و- يصMح أن يتعMداه 
إلى غيره إ- بإذن من صحب الو-يMة، وإ- اعتبMر فعلMه ھMذا بMاط8ً قضMاء وغيMر ملMزم 

ه القاعدة وھMي قاعMدة تخصMيص القضMاء بالزمMان يجMوز لMولي للخصوم، وبناء على ھذ
ا(مMMر أن يجعMMل اختصMMاص القاضMMي بMMالنظر فMMي الMMدعاوى مقصMMور علMMى يMMوم أو أيMMام 
معينة من ا(سبوع - يتعداھا إلى غيرھا، فتزول و-ية القاضي بانقضMاء ذلMك اليMوم أو 

، فمث8ً إذا قال ولي ا(مر لمن أراد أن يوليMه القضMاء : قلMدتك النظMر بMين  )١(تلك ا(يام 
الخصوم في يوم السبت وحده، جاز نظره فيه بين الخصوم في جميع الMدعاوى وتMزول 
و-يته بغروب الشمس منه، ولو قال قلدتك النظMر فMي كMل يMوم سMبت جMاز أيضMاً وكMان 

زل و-يته لبقائھا على أمثاله من ا(يMام و خرج يوم السبت لم ت امقصور النظر فيه، فإذ
 . )٢(إن كان ممنوعاً من النظر فيما عداه 

 -رابعاً : ا ختصاص النوعي : 

المقصMMود بMMه :اختصMMاص القاضMMي فMMي قضMMائه نMMوع معMMين مMMن القضMMايا كالجنايMMات، أو 
المدنيMMة أو التجاريMMة. وھMMذا التخصMMيص جMMائز طبقMMاً  وال الشخصMMية، أو المعMMام8تحMMا(
اعدة تخصيص القضMاء عنMد الفقھMاء، فMإذا قلMد ولMي ا(مMر قاضMياً وقصMر اختصاصMه لق

على نوع معين من القضايا كالجنايات أو ا-حMوال الشخصMية أو المعMام8ت المدنيMة أو 
التجارية، فإنه يختص بالحكم فMي ھMذا النMوع فقMط، ف8M يجMوز أن يحكMم فMي غيMره، فMإن 

 . )٣(حكم خارج نطاق اختصاصه حكم في غيره كان حكمه باط8ً؛ (نه 

قال الماوردي : " فأما النظر الخاص : فھو أن يقلد النظر في المداينات دون المنMاكح.. 
فھذا جائز ويكون مقصور النظر على مMا قلMده ... وإذا قلMد النظMر فMي المنMاكح جMاز أن 

� يحكم بجميع ما تعلق بھا من صداق وفرض نفقة وسكنى و كسوة ويMزوج ا(يMامى، و
يحكMMم فيمMMا بMMين الMMزوجين مMMن المMMداينات، ويجMMوز أن يحكMMم بMMأجرة الرضMMاع، و- يحكMMم 

 بنفقة ا(و-د، ويحكم بنفقة خادم الزوجة، و- يحكم بنفقة خادم الزوج . 

                                                
 ٢٦٥ م ، تنفيذ ا�حكام القضائية في الفقه ا6س4مي، مرج�ع س�ابق ص٢٠٠٨الصادق، محمود ا�مين يوسف، ) ١(

. 

 . ٩٤ھـ، ا�حكام السلطانية والوDيات الدينية، مرجع سابق، ص ١٤٣٢) الماوردي ، علي بن محمد، ٢(

-٢٦٦م، تنفيذ ا�حكام القضائية في الفقه ا6س4مي، مرجع س�ابق ص٢٠٠٨) الصا دق، محمود ا�مين يوسف، ٣(

٢٦٧ . 
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خاصMة فھMي منعقMدة علMى خصوصMھا و  هوقال الماوردي أيضاً : " فأما إن كانت و-يت
ضMاء فMي الMديون دون المنMاكح... فيصMح مقصورة النظر على مMا تضMمنته كمMن قلMد الق

وخصوصMMاً  ھMMذا التقليMMد و- يصMMح للمMMولى أن يتعMMداه؛ (نھMMا اسMMتنابة فصMMحت عمومMMاً 
كالوكالة " وقال أيضMاً : " وإذا قلMد قاضMيان علMى بلMد لMم يخMل حMال تقليMدھما مMن ث8ثMة 

Mخlى اMام وإلMن ا(حكMوع مMدھما نMى أحMرد إلMاني : أن يMره أقسام : ...، والقسم الثMر غي
كرد المداينات إلى أحدھما والمناكح إلى الnخر فيجMوز ذلMك ويقتصMر كMل واحMد منھمMا 

 . )١(النظر في ذلك الحكم الخاص في البلد كله  على

ممMMMMا تقMMMMدم يتبMMMMين لنMMMMا أن الفقMMMMه ا�س8MMMMمي أخMMMMذ بمبMMMMدأ جMMMMواز تخصMMMMيص القضMMMMاء، 
لMولي ا(مMر أن  فيجوزتخصيص القضاء بالمكان أو الزمان أو النMوع بمعنMى أنMه يجMوز

يعين قاضياً يختص بالحكم في أيام معينة من ا(سبوع، أو في مكان معين، أو فMي نMوع 
معين من القضايا، وبذلك يمكن القول بأن الفقه ا�س8مي يجيز تخصMيص قضMاة لتنفيMذ 
ا(حكام القضائية؛ (ن مبدأ جواز تخصMيص القضMاء - ينMافي ذلMك بMل يجيMزه ويحMض 

فيف عن كاھل القضاة ، وسرعة حصول المحكوم لھMم علMى حقMوقھم عليه من أجل التخ
. 

 

  

                                                
 . ٩٣،  ٩٢وDيات الدينية، مرجع سابق ص ھـ، ا�حكام السلطانية وال١٤٣٢) الماوردي، علي بن محمد، ١(
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 : مفھ3333وم السياس3333ة الش3333رعية ودور ول3333ي ا�م3333ر فيھ3333ا: الث3333انيالمبح3333ث 
 المقص���ود بالسياس���ة الش���رعية وأھمي���ة العم���ل بھ���ا وفوائ���دھاالمطل���ب ا�ول : 

 أو ً : معنى السياسة في اللغة :

 وسياسMة ، فھM مMرسوسMاً، وِسَياسMًة مMن سMاس ا(السياسة بالكسر مصMدر َسMاَس َيُسMوُس 
والنھMي  رمMتطلق السياسة على الرياسة وا�مارة، وا(، وسائس، والجمع ساسة وُسواس

ومعنMMى السياسMMة فMMي اللغMMة : التMMدبير للشMMيء،  . )١(قMMال ابMMن منظMMور السMMوُس : الرياسMMة 
 . )٢(والقيام عليه بما يصلحه 

 عنى ا$صط#حي للسياسة الشرعية مثانياً : ال

-لة على أمMر واحMد،   jمصطلح السياسة الشرعية من المصط8حات التي لم ُتستعمل للد
ة، نتيجة تطور مفھومه عند الفُقھاء ، تبعاً لمعاناة نقله مMن التطبيMق  jبمدلو-ت عد jبل مر

كما ھو الشMأن فMي العلMوم  العمليo إلى التنظير العلميo ، التي استغرقت زمناً - بأس به،
ة من حيMث الMزمن  jَدة، وتراخي  المسائل المستجد oالتي ُتملي البحث فيھا الحاجاُت الُمـجد
فMي القMرون الماضMية، ونتيجMة إط8قMMه علMى أنMواع مMن العلMوم عنMMد مMن كتبMوا فMي غيMMر 

 ا(حكام الفقھيjة، فلفظ ( السياسة ) قد اسُتعمل للد-لة على أكثر من معنى .

وواقِع التدوين السياسيo الذي ألفه حملة العلوم الشرعية، وطبيعMة المسMائل التMي أفردھMا 
: oرعيjالش oة منھجين في التدوين السياسي jثم jضح منھا أنjبالتدوين فُقھاُء الشريعة، يت 

. hوا-جتماعي hأحدھما منھٌج يغلب عليه الجانب الُخلقي 

MMام وأولMMي  ا(وثانيھمMMا : مMMنھٌج فقھMMٌي شMMرعيٌ  jر للُحكMMا، ؛ ينيMMاتھ jدابير، وآليMMاَم التMMر أحكMMم
تھا  j٣(وضوابط شرعي( . 

 وتنقسم المؤلفات الفقھية في تحديد مدلول السياسة الشرعية إلى معنيين :

لسMMMلطانية )، التMMMي ھMMMي : اسMMMم لpحكMMMام معنMMMى عMMMام، مMMMرادف لMMMـ ( ا(حكMMMام ا ا(ول :
لدولMMة ا�س8MMمية ، فMMي الMMداخل والخMMارج، وفMMق والتصMMرفات التMMي ُتMMدبjر بھMMا شMMؤوُن ا

الشريعة ا�س8مية، سMواء كMان مسMتند ذلMك نصMاً خاصMاً، أو إجماعMاً أو قياسMاً، أو كMان 
 مستنده قاعدة شرعية عامة؛ وعليه فالسياسة الشرعية بالمعنى العام تشمل :

                                                
، الطبع��ة الثاني��ة، بي��روت، دار إحي��اء الت��راث العرب��ي، ١٤١٧) اب��ن منظ��ور، محم��د ب��ن مك��رم، لس��ان الع��رب، ١(
)٦/٤٢٩ ( 

 ) .١/٤٦٢) أنيس، إبراھيم ، وآخرون، المعجم الوسيط، دار الحديث، بيروت ص (٢(

على السياسة الشرعية، الطبعة ا�ولى الرياض، دار ا�لوكة للنشر، ھـ، أضواء ١٤٣٤) العتيبي، سعد بن مطر، ٣(
 . ١٨، ١٧ص 
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وقضMائھا،  ا(حكام والتصرفات التي ُتدبر بھا شMوؤن ا(مMة فMي حكومتھMا، وتنظيماتھMا،
وسMلطتھا التنفيذيMMة وا�داريMMة، وع8قتھMا بغيرھMMا مMMن ا(مMم فMMي دار ا�س8MMم وخارجھMMا، 
سواء كانت ھذه ا(حكMام ممMا ورد بMه نMص تفصMيلي جزئMي خMاص، أو ممMا لMم يMرد بMه 
نص تفصيلي جزئي خاص، أو كان من شأنه التبMدل والتغيMر ، تبعMاً لتغيMر منMاط الحكMم 

 في صور مستجدة .

: معنى خاص مندرج في السياسة الشرعية بالمعنى العام ( ا(حكام السMلطاينة)  والثاني
واندراجه فيھا من جھة طبيعة ا(حكام وأصول تشMريعھا ويمكMن التعبيMر عنMه با(حكMام 
الفقھية للمسائل التي لم يMرد بشMأنھا نMص تفصMيلي خMاص يمكMن إدراجھMا تحتMه أو التMي 

، ويلمMح فMي إقMرار مسMائلھا عMدم ثبMات الحكMم تبعMاً من شأنھا التغير والتبMدل فMي المنMاط
 -خت8ف مناطه .

وعMMرف الMMبعض السياسMMة الشMMرعية بMMالمعنى الخMMاص بأنھMMا [ كMMل مMMا يصMMدر عMMن أولMMي 
ا(مر من أحكMام وإجMراءات منوطMة بالمصMلحة فيمMا لMم يMرد بشMأنه دليMل خMاص متعMين 

 . )١(دون مخالفة للشريعة ] 

ء من الحاكم لمصلحة يراھا فيما لم يرد به نص خاص وعرفھا البعض بأنھا [ فعل شي
بMMل تتغيMMر وتتبMMدل تبعMMاً لتبMMدل  ،وفMMي ا(مMMور التMMي مMMن شMMأنھا أ- تبقMMى علMMى وجMMه واحMMد

 . )٢(الظروف وا(حوال] 

وعرفھا البعض اlخر [ بأنھا تدبير الشMؤون العامMة للدولMة ا�س8Mمية بمMا يكفMل تحقيMق 
دى حMMدود الشMMريعة وأصMMولھا الكليMMة وإن لMMم يتفMMق ممMMا - يتعMM ،المصMMالح ودفMMع المضMMار

 . )٣(ئمة المجتھدين ] وأقوال ا(

وعرفھا البعض بأنھا [ ا(حكام التي تنظم بھا مرافق الد ولMة، وتMدبر بھMا شMئون ا(مMة، 
مMMع مراعMMاة أن تكMMون متفقMMة مMMع روح الشMMريعة، منزلMMة علMMى أصMMولھا الكليMMة، محققMMة 

 .)٤(أغراضھا ا-جتماعية ] 

                                                
والعثيمين، محم�د  ٢٠-١٨ھـ، أضواء على السياسة الشرعية، مرجع سابق ص ١٤٣٤) العتيبي، سعد بن مطر، ١(

يمية، الطبع�ة ،  التعليق على السياسة الشرعية في  إص4ح الراعي والرعية لشيخ ا6س4م ابن ت١٤٢٧ابن صالح ، 
 .  ٨ا�ولى، مدار الوطن للنشر، ص 

ھـ، الم�د خ�ل إل�ى السياس�ة الش�رعية، الطبع�ة الثاني�ة، جامع�ة ا6م�ام محم�د ب�ن ١٤٢٥) عطوة ، عبدالعال أحمد، ٢(
 ٥٢سعود ا6س4مية، ص 

 . ١٧، السياسة الشرعية ، الطبعة السادسة، مؤسسة الرسالة ، ص ١٤١٨) خ4ف ، عبدالوھاب، ٣(

ھ���ـ، بح���وث ف���ي السياس���ة الش���رعية والقض���ايا المعاص���رة، ا6س���كندرية، دار ١٤٣٣حم���د، فؤادعب���دالمنعم، )أ٤(
 . ١٢١المطبوعات الجامعية، ص 
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نظر في التعريفات السابقة نجد أنھا متقاربة ومتفقMة علMى النتجيMة وإن  اختلفMت فMي وبال
 الصياغة .

ويمكMMن أن أعMMرف السياسMMة الشMMرعية بأنھMMا مMMا يصMMدر عMMن الحMMاكم أو نائبMMه مMMن أحكMMام 
 وقرارات وإجراءات لمصلحة يراھا فيما يقبل فيه ا-جتھاد شرعاً .

 أھمية العمل بالسياسة الشرعية وفوائدھا

تعد السياسة الشرعية من أجل علوم الشريعة مكاناً وقMدراً، وأعظمھMا نفعMاً وأثMراً، وفMي 
القيMMام بھMMا حراسMMة للMMدين وحسMMن تMMدبير (مMMور المسMMلمين، وحاجMMة النMMاس إليھMMا قائمMMة، 
لرعاية مصالحھم، وحفظ حقوقھم، وضبط تصMرفاتھم، وتنظMيم شMؤونھم، ومنMع عMدوان 

ھMا إعMراض عMن الحMق، وض8Mلة تفضMي إلMى بعضھم على بعMض، وفMي ا�عMراض عن
الظلMMم، وفMMي ادعMMاء كمMMال غيرھMMا، وصMMم للشMMريعة بMMالعجز عMMن تMMدبير سياسMMة الرعيMMة، 

 والقصور عن مسايرة الزمن وتطورات العصر .

 ولعل من أبرز فوائد العمل بالسياسة الشرعية ما يلي :

الحيMاة، واتسMاع مواكبة السياسة الشرعية لتطورات العصر ووفاؤھا بمستجدات  -١
حكام لما يستجد مMن أحكامھا ونظمھا لمطالب ا(مة وتلبية حاجاتھا، باستنباط ا(

النMMوازل، أو يتجMMدد مMMن الوقMMائع، ممMMا لMMم يMMنص الشMMارع علMMى حكMMم فيھMMا، و بمMMا 
يحقMMق المصMMالح الدينيMMة والدنيويMMة  علMMى وجMMه الكمMMال، ويقMMيم العMMدل بMMين العبMMاد، 

 ويقمع أھل الغي والفساد .

ين السياسة الشرعية ولي ا(مر في سياسة الرعية، وحفظ حقوقھم، واستقرار تع -٢
أمنھم، وتنظيم ع8قاتھم وفق الشMرع؛ (نھMا تسMتند إلMى أصMول الشMرع  الحكMيم، 

 وقواعده المحكمة، مما يدل على كمال الشريعة وص8حھا، بفقھھا وسياستھا .

لسياسات الوضMعية، أو شMعور في العمل بالسياسة الشرعية ُغْنَيٌة عن ا-لتفات ل  -٣
 بالحاجة إليھا؛ (نھا  تواكب تطورات العصر ومستجداته .

فMMي العمMMل بالسياسMMة الشMMرعية وسياسMMة الرعيMMة بھMMا، سMMد لذريعMMة المخالفMMة، أو  -٤
التحايل على أحكام الو-ة، وطريق -متثال الرعية (حكامھم طواعيMة؛ (ن تلMك 

 . )١(لعادلة السياسة مبنية على أدلة الشرع وقواعده ا

  

                                                
ھ�ـ، السياس�ة الش�رعية حقيقتھ�ا ومش�روعيتھا وض�وابطھا، الطبع�ة ا�ول�ى، ١٤٣٤) الزھراني، علي بن يوس�ف، ١(

 . ٢٦،  ٢٥دار بن الجوزي، ص 
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 دور ولي ا�مر في مسائل السياسة الشرعية .المطلب الثاني : 

د دور ولي ا(مMر فMي السياسMة الشMرعية فMي بحMث مMاھي المسMائل الشMرعية ييمكن تحد
التي يحق له التدخل فيھا وفMق الشMريعة؛ (ن ھنMاك مسMائل غيMر داخلMة فMي اختصاصMه 

يمكن تقسMيم المسMائل الفقھيMة مMن حيMث  وھناك مسائل داخلة في اختصاصه ولبيان ذلك
 دخولھا تحت السياسة الشرعية بمدلولھا الخاص، وعدمه إلى قسمين :

ما- يختص به أولMو ا(مMر  ولMيس داخ8Mً فMي تMدبيرھم بالو-يMة ومجMال   القسم ا�ول :
ھذا القسMم : ا(حكMام التMي أنيطMت وربطMت بأسMباب متMى وجMدت وجMدت ھMذه ا(حكMام، 

لو-ية ، فھذا القسم ليس مختصMاً بMأولي ا(مMر؛ إذ إنMه يتبMع سMببه الشMرعي دون تعلق با
الص8ة وإيتMاء مMا يجMب فMي ا(مMوال مMن  ةفمتى وجد السبب الشرعي وجد الحكم كإقام

زكMاة، وھMذا القسMم لMيس داخ8Mً فMي  السياسMة الشMرعية بمMدلولھا الخMاص التMي ھMي مMMن 
 لحة الشرعية .تدبير أولي ا(مر وتصرفاتھم المنوطة بالمص

 القسم الثاني : ما كان موكو ً إلى تدبير أولي ا�مر .

 ويتجلى ھذا القسم في المسائل التي تتوفر فيھا ا(سباب وا(وصاف التالية أو بعضھا:

أن تكMMون ھMMذه المسMMائل ممMMا يحتMMاج إلMMى نظMMر و تحريMMر، وبMMذل جھMMد مMMن عMMالم  -١
 كالتعزيرات .بصير حكم عدل في تحقيق أسبابھا ومقدار مسبباتھا 

أن تكون مما يفضي تفويضه لجميMع النMاس إلMى الفMتن والشMحناء والقتMل والقتMال  -٢
فMMإن الشMMريعة قMMد حسMMمت ھMMذه المسMMائل  ،وفسMMاد الMMنفس والمMMال؛ كإقامMMة الحMMدود

وفوضت ولي ا(مر فيھا فأذعن الناس له وأجMابوا طوعMاً وكرھMاً وانMدفعت تلMك 
 المفاسد العظيمة .

8ف فيه مع تعارض حقوق S تعMالى وحقMوق الخلMق؛ أو أن تكون مما قوي الخ -٣
؛ كا(م8ك والرھMون والعقMود ادنيوي اوكان النزاع فيه أمر ،تقاربت فيه المدارك

 وغيرھا فھذه مما يفتقد إلى حكم الحكام .

أن تكون ممMا يشMرع نقضMه مMن تصMرفات الMو-ة والحكMام، وھMي المسMائل التMي  -٤
وجُب نقضه من نص أو إجمMاع أو قيMاس صدرت عن حكم قضائي مخالف لما ي

أو التي لم تصدر عMن حكMم قضMائي ويسMوغ لغيMرھم مMن الMو-ة والحكMام النظMر 
Mك توليMةفيھا ونقضھا أو تغييرھا للمصلحة الشرعية - لمجرد التشھي ومثال ذل 

مMMن  اء علMMى الجيMMوش والسMMرايا وغيMMر ذلMMكالنMMواب فMMي ا(حكMMام وتMMأمير ا(مMMر
 الو-يات .

اب تكMMاد تكMMون ضMMوابط لمMMا ھMMو موكMMول إلMMى تMMدبير الحكMMام وو-ة فھMMذه ا(سMMب
ن ما اشتمل على أحد ا(سباب الث8ثMة ا(ولMى أو اثنMين منھMا صMار إا(مور؛ بل 
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منھا تبMع  حكMم المسMألة سMببه الشMرعي  ءمفتقراً للحاكم إجماعاً فإذا لم يوجد شي
 . )١(كالقسم ا(ول حكم به حاكم أو- 

المندرجة تحت ھذا القسم الذي وكMل تMدبيره وتنفيMذه إلMى أولMي والمسائل الفقھية 
 ا(مر و- يفتات عليھم فيه غيرھم أنواع :

 النوع ا�ول :

ف8MM تختلMMف أحكامھMMا  ،مسMMائل شMMرعت أحكامھMMا ثابتMMة -زمMMة - تتغيMMر عMMن حالMMة واحMMدة
 باخت8ف ا(زمنة و- ا(مكنة و- اجتھاد ا(ئمة .

السياسة الشرعية بمدلولھا الخاص " المتغير " إذ لMيس أمMام وھذا النوع ليس داخ8ً في 
علMى  مقصMورأولي ا(مر في ھذا النوع سوى الحكم به كما ورد، واجتھاد أولMي ا(مMر 

صMMحة التطبيMMق الMMذي ھMMو النظMMر وا-جتھMMاد فMMي معرفMMة وجMMود العلMMة فMMي آحMMاد الصMMور 
 والوقائع المعروف " بتحقيق المناط"

 النوع الثاني :

زئيMMة شMMرعت أو اسMMتنبطت لمسMMائل يتغيMMر منMMاط الحكMMم فيھMMا بحسMMب اقتضMMاء أحكMMام ج
سواء كان ھذا المناط عرفاً أو علMة متغيMرة أو نحMو ذلMك  ،المصلحة زماناً ومكاناً وحا-ً 

 . )٢(ومسائل ھذا النوع في ا(حكام المعللة أو التي تقبل التعليل 

 لى أضرب :ومسائل ھذا النوع مندرجة تحت السياسة الشرعية وھي ع

 الضرب ا�ول :

MMائل ثبتMMأنھا أ-  تمسMMن شMMن مMMر لكMMتد-ل معتبMMاس أو اسMMاع أو قيMMنص أو إجمMMا بMMأحكامھ
ومن ثم يتغير الحكم فيھا تبعاً لتغير مناطه من حال - تغيMراً فMي أصMل  ،تبقى على حال

الحكMMم بحيMMث يMMرى المجتھMMد أن الحكMMم تغيMMر فMMي تلMMك المسMMائل تبعMMاً لMMذلك فMMيحكم بحكMMم 
 فالحكم الثاني ھنا يسمى سياسة شرعية . ،يستلزم ھذا التغيير

 الضرب الثاني :

و إجمMاع أو قيMاس بحيMث يجتھMد أ في كل واحدة منھا أكثMر مMن حكMم بMنص تمسائل ثبت
 ا(مر في اختيار ا(صلح منھا شرعاً للواقعة المماثلة . أولو

  

                                                
 . ١٢٩ – ١٢٥ھـ، أضواء على السياسة الشرعية، مرجع سابق ص ١٤٣٤) العتيبي، سعد بن مطر، ١(

 . ١٣١، ١٣٠ھـ، أضواء على السياسة الشرعية، مرجع سابق ص ١٤٣٤) العتيبي ، سعد بن مطر، ٢(
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 الضرب الثالث :

 وھو من أھم مجا-ت السياسة الشرعية وأكثرھا تطبيقاً في واقعنا المعاصر:

 ءھاأو اسMتثنا ،لكن احتف بھMا مMا يقتضMي عMدم فعلھMا ،مسائل ورد بشأنھا أحكام شرعية
 ولذلك أسباب منھا : ،من أحكام نظائرھا

بالنظر إلى ما يؤول إليه الحMال  عنMد  –من حيث ا(صل  –عدم فعل المشروع  -١
 التطبيق للحكم .

 حصول ما يقتضي استثناء  الواقعة من أحكام نظائرھا . -٢

من المسائل الفقھية المندرجMة تحMت القسMم الثMاني مMن مجMا-ت السياسMة  النوع الثالث :
وھو الذي وكل تنفيذه إلى أولي ا(مر و- يفتات علMيھم  ،ة في المسائل وا(حكامالشرعي

غيMMرھم وھMMي : أحكMMام أو وقMMائع أو إجMMراءات وأمMMور إداريMMة لMMم يوقMMف لھMMا علMMى دليMMل 
 . )١(جزئي خاص من نص أو إجماع أو قياس 

ويتبMMين ممMMا سMMبق أن كMMل مMMا صMMدر عMMن ولMMي ا(مMMر مMMن أحكMMام وإجMMراءات وقMMرارات 
فھMMو داخMMل فMMي مجMMا-ت  ،بالمصMMلحة فيمMMا لMMم يMMرد بشMMأنه دليMMل خMMاص متعMMين منوطMMة

 السياسة الشرعية .

  

                                                
 ١٣١ھـ، أضواء عل�ى الساس�ة الش�رعية، مرج�ع س�ابق ص ١٤٣٤) ينظر تفصيل ذلك، العتيبي، سعد بن مطر، ١(

– ١٥٣ . 
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 : شروط النظام ا)س'مي : الثالثالمبحث 

 المقصود بالنظام ا6س*مي المطلب ا�ول : 

اتصMMفت الشMMريعة ا�س8MMمية السMMمحة؛ بكونھMMا خاتمMMة الشMMرائع السMMماوية، والناسMMخة لمMMا 
كمMMا تميMMزت بMMالعموم والشMMمول لكMMل جوانMMب الحيMMاة، ومتطلبMMات سMMبقھا مMMن رسMMا-ت، 

النMاس، علMMى اخMMت8ف طبقMMاتھم، كمMMا اختصMMت بالMMدوام ، والبقMMاء، وا-سMMتقرار، والثبMMات 
إلى أن يرث S ا(رض ومن عليھا وھو خير الوارثين، وھي بMذلك الشMريعة الصMالحة 

Mالكل زمان، ومكان، وصدق S العظيم القائMل فMي محكMم كتا jز { مMه العزيMا بMْطَن jي َفرMِف 
ْلَناهُ  َشْيءٍ  { َوُكل.  )١(َشْيٍء }  ِمن الِكَتابِ   . )٢(}  َتْفِصي�ً  َفص.

 : -رحمه S  –ھـ )  ٢٠٤قال ا�مام محمد بن إدريس الشافعي ( المتوفى : 

" فليست تنزل بأحد من أھل دين S نازلة إ- وفMي كتMاب S الMدليل علMى سMبيل الھMدى 
 . )٣(فيھا " 

ولص8حية الشريعة ا�س8مية لكل زمان ومكان؛ فإنھا اكتفت في أغلب ا(حوال بإيراد 
ا(حكMMام الكليMMة، والمبMMادئ العامMMة، دون أن تعMMرض لMMبعض الجزئيMMات التMMي تتغيMMر مMMن 

ومن مكان لغيره، وإذا تعرضت الشريعة لحكم فرعي فنصت عليه؛ فإنمMا زمان lخر، 
(نMه يعتبMر  حكمMاً كليMاً، أو مبMدأ عامMاً بالنسMبة لمMا يMدخل تحتMه مMن فMروع  ،تنص عليMه

أخMMرى . وا(حكMMام الكليMMة، والمبMMادئ العامMMة التMMي نصMMت عليھMMا الشMMريعة؛ تعتبMMر بحMMق 
الMMذي يمثMMل معMMالم التشMMريع ا�س8MMمي، القواعMMد العامMMة للتشMMريع ا�س8MMمي، والھيكMMل 

 . )٤(والضوابط التي تحكم التشريع ا�س8مي " 

 وكلمة التشريع عند إط8قھا ُيراد بھا أحد معنيين :

أحMMدھما : إيجMMاُد شMMرع مبتMMدأ؛ وھMMو عبMMارة عMMن ا(دلMMة، والنصMMوص الشMMرعية قطعيMMة 
إ- R عMز وجMل، عMن الثبوت والد-لة من الكتاب والسنة، والتشMريع بھMذا المعنMى لMيس 

طريق كتابه الكريم، الذي - يأتيه الباطل من بين يديه و- من خلفMه، تنزيMل مMن عزيMز 
حميد، أو رسوله المصطفى صلى S عليه وسلم، الذي - ينطق عMن الھMوى إن ھMو إ- 

 وحي يوحى .

                                                
 . ٣٨) ا�نعام : ١(

 . ١٢) ا6سراء : ٢(

 . ٢٠) الشافعي، محمد بن إدريس، الرسالة، تحقيق أحمد شاكر، بيروت، المكتبة العلمية، ص ٣(

 . ٢٣٣) عودة، عبدالقادر، ا6س4م وأوضاعنا السياسية، بيروت، مؤسسة الرسالة ص ٤(
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وثانيھمMMا : بيMMان حكMMم تقتضMMيه شMMريعة قائمMMة ؛ وھMMو عبMMارة عMMن ا(نظمMMة، وا(حكMMام 
ا-جتھادية التMي تصMدر عMن أولMي ا(مMر، وأھMل ا-جتھMاد والفتيMا، بمMا - يتعMارض مMع 
النصMMوص الشMMرعية الصMMحيحة مMMن الكتMMاب والسMMنة؛ والتشMMريع بھMMذا المعنMMى تMMو-ه بعMMد 

ثم خلفMاؤھم  –رضي S عنھم  –النبي صلى S عليه وسلم خلفاؤه من علماء أصحابه 
 )١(ذي تقتضيه الشريعة القائمة ھMو النظMام ا�س8Mمي وھذا الحكم ال ،من علماء الشريعة

. 

 ضوابط السياسة الشرعية والنظام ا6س*ميالمطلب الثاني : 

إذا ساغ شرعاً أن لولي ا(مر الحق في سياسة النMاس وتMدبير شMؤونھم، فMإن ھMذا الحMق 
لMMيس علMMى إط8قMMه، بMMل ھMMو مقيMMد بضMMوابط معتبMMرة تحكMMم السياسMMة علMMى أصMMول الشMMرع 

 وقواعده، وتضمن تحقق نفعھا وص8حھا، وھذه الضوابط ھي :

تخMMMالف السياسMMMة وا(نظمMMMة نصMMMوص الكتMMMاب وصMMMحيح السMMMنة، أو إجمMMMاع  أ-  -١
ا(مMMة، إ- أن يكMMون ا�جمMMاع تأسMMس أمMMره علMMى مصMMلحة دنيويMMة غيMMر ثابتMMة، 
فيجMMوز حينئMMٍذ أن يتغيMMر ا�جمMMاع بمثلMMه، إذا تغيMMرت المصMMلحة ا(ولMMى وقامMMت 

 رھا .مصلحة غي

أن تكون السياسة وا(نظمة متفقة مع مقاصد الشريعة العامة، وقواعMدھا الكليMة،  -٢
والمMMراد بمقاصMMد الشMMريعة: المعMMاني والحكMMم ونحوھMMا التMMي راعاھMMا الشMMارع فMMي 
التشريع عموماً وخصوصاً، من أجل تحقيق مصالح العباد، بحفظ ضرورياتھم، 

 ومراعاة حاجياتھم وتحسيناتھم .

عMMد الشMMريعة الكليMMة : ا(صMMول العامMMة التMMي بنيMMت عليھMMا كثيMMر مMMن والمMMراد بقوا
 ا(حكام الشرعية؛ كقاعدة سد الذرائع، والعرف، ورفع الحرج، والعدل .

أن يتوخى في تلك السياسة وا(نظمة طريق العMدل، مMن غيMر تفMريط و- إفMراط  -٣
 فيھا .

ف8M يقصMد بھMا أن يقصد من تلك السياسة وا(نظمة تحقيق مصالح ا(مة العامة،  -٤
تحقيق مصالح أفراد، أو فئة معينة لMذاتھا، وإھمMال مصMالح جمMاھير ا(مMة، (ن 

 اعتناء الشرع بالمصالح العامة، أوفر وأكمل من اعتنائه بالمصالح الخاصة .

أن يترتب على ھذه السياسة وا(نظمة جلMب مصMلحة أو درء مفسMدة، حقيقيMة -  -٥
جMب عليMه فعلھMا، وتحتمMت عليMه، ويMأثم متوھمة، فMإذا بانMت للحMاكم المصMلحة و

 بتركھا، ووجب على الرعية طاعته وإج8له، امتثا-ً (مر الشارع الحكيم .

                                                
، ٧٩ا6س4م، الطبعة ا�ولى، القاھرة، دار آفاق الغ�د، صھـ، السلطات الث4ث في ١٤٠٠) خ4ف، عبدالوھاب، ١(

، اDختصاص القضائي في الفق�ه ا6س�4مي، الطبع�ة الثاني�ة، مكتب�ة الرش�د، ص ١٤٢٨والغامدي، ناصر بن محمد، 
٤٦،  ٤٥ . 
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أن يتولى تقرير السياسة الشرعية وا(نظمMة العMارف بأصMول الشMرع وقواعMده،  -٦
مMMا بمعرفMMة ذلMMك بنفسMMه أو بمشMMاورته أھMMل العلMMم والخبMMرة إذو الخبMMرة والدرايMMة؛ 

 المصلحة .ليأخذ بما فيه 

فالشورى من قواعMد الشMريعة، وعMزائم ا(حكMام، وھMي ألفMة للجماعMة ومسMباُر للعقMول، 
 . )١(وسبب إلى الصواب، وما تشاور قوم إ-ُھُدوا (رشد أمورھم 

وبھذه الضوابط المسMطورة، يتبMين لنMا أن ھMذه السياسMة وا(نظمMة ليسMت حكمMاً بMالھوى 
المبنية على أدلة الشMرع وقواعMده، غيMر مخالفMة والتشھي، وإنما ھي السياسة وا(نظمة 

لما نطق به، تھدف إلى تدبير شؤون ا(مة، بما يحفظ لھا و(فرادھMا حقMوقھم، ويصMون 
 ممتلكاتھم .

  

                                                
يف ھـ، السياس�ة الش�رعية والفق�ه ا6س�4مي، الطبع�ة ا�ول�ى، مص�ر، دار الت�أل١٣٧٣) ينظر، تاج، عبدالرحمن، ١(

، وأحم�د، ف�ؤاد عب�دالمنعم، ٧٢، وعطوة، عب�دالعال، الم�دخل إل�ى السياس�ة الش�رعية، مرج�ع س�ابق ص١٤-١٠ص 
ھـ، أصول نظام الحكم في ا6س4م مع بيان التطبيق في المملكة العربيةالسعودية، ا6سكندرية، مؤسسة شباب  ١٤١١

الش���رعية حقيقتھ���ا ومش���روعيتھا ھ���ـ، السياس���ة ١٤٣٤، والزھران���ي، عل���ي ب���ن يوس���ف، ١٧-١٤الجامع���ة، ص 
، والغامدي، ناصر بن محمد، اDختصاص القض�ائي ف�ي الفق�ه ا6س�4مي، ٤٦ – ٤٤وضوابطھا، مرجع سابق ص 

 . ٥٢ – ٤٩مرجع سابق ص 
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ف  ي المملك  ة العربي  ة  إص  دار نظ  ام التنفي  ذجھ  ة :  الراب  عالمبح  ث 
 السعودية .

  عوديةالسلطة التنظيمية في المملكة العربية السالمطلب ا�ول : 

تعد السلطة التنظيمية أھم مظاھر سيادة الدولة، وبھا يتحدد منھج الدولة ومسMلكھا العMام 
وسياسMMاتھا فMMي رعايMMة الحقMMوق والمصMMالح، ويتشMMكل وفقMMاً لھMMا ھيكMMل الدولMMة وأجھزتھMMا 
ومؤسسMMاتھا، وقMMد جMMاء النظMMام ا(ساسMMي للحكMMم بتحديMMد أھMMم المعMMالم الرئيسMMية للسMMلطة 

لھا ا-ختصاص بوضع ا(نظمة واللوائح، مع تحديد  الھMدف الMذي  التنظيمية الذي جعل
تتغياه، والمرجعية التي تتقيد بھا وتستند إليھا، فحدد ھMدفھا بمMا يحقMق المصMلحة ويرفMع 

وھي قواعد  ،المفسدة في شؤون الدولة، وقيدھا بمرجعية واحدة - تتعداھا و- تتخطاھا
 الشريعة ا�س8مية .

ة والسMتون علMى أن : تخMتص السMلطة التنظيميMة بوضMع  ا(نظمMة فنصت المMادة السMابع
واللMMوائح، فيمMMا يحقMMق المصMMلحة، أو يرفMMع المفسMMدة فMMي شMMؤون الدولMMة، وفقMMاً لقواعMMد 
الشريعة ا�س8مية، وتمارس اختصاصاتھا وفقMاً لھMذا النظMام ونظMامي مجلMس الMوزراء 

 ومجلس الشورى .

م ا(ساسي للحكم إسMناده السMلطة التنظيميMة إلMى ومن ا(مور الجديدة التي جاء بھا النظا
جھتين ھما مجلس الوزراء ومجلس الشMورى، كمMا يتضMح مMن المMادة السMابعة والسMتين 
من النظام ا(ساسي للحكم المMذكورة آنفMاً ومMن نظاميھمMا، ويضMم إليھمMا الملMك باعتبMار 

كمMا  ،موقعة منMه إما بصفة مراسيم ملكية ،اشتراط موافقته على ما تصدره تلك السلطة
وإنمMا بتبليMغ مMن  ،في ا(نظمة وا-تفاقيات ونحوھا، وإما بصفة موافقة غير موقعMة منMه

كما في اللوائح وغيرھا من الموضوعات ا(خرى وفقMاً لمMا  ،الجھة المعنية بالتبليغ عنه
 . )١(جاء في المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء 

صاص بالسلطة التنظيمية فقد يجتمعان فMي اجتمMاع ونظراً -شتراك المجلسين في ا-خت
مشMMترك عنMMدما يMMرى الملMMك الحاجMMة إلMMى ذلMMك، كمMMا أشMMارت إلMMى ذلMMك المMMادة التاسMMعة 

 والستون .

كمMMMا رسMMMمت المMMMادة السMMMبعون للسMMMلطة التنظيميMMMة أداة إصMMMدار ا(نظمMMMة والمعاھMMMدات  
المسائل التMي تعMد ركيMزة وا-تفاقيات الدولية وا-متيازات بان تتم بمراسيم ملكية، وھي 

 العمل التنظيمي .

                                                
ھـ، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، الطبعة ا�ولى، مكتبة ١٤٢٥) المرزوقي، محمد بن عبد0، ١(

 . ١٨٠،  ١٧٩ص العبيكان، 
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وتقMوم  ،كما أوجبت المادة الحادية والسبعون نشر ا(نظمMة حتMى يتحقMق علMم الكافMة بھMا
عليھم الحجة بالعمل بھا، ولذا فإن نفاذھا وا�لزام بھا يكون من تاريخ نشMرھا بحيMث - 

والذي غالبMاً مMا يكMون  يقبل من أحد ا-حتجاج بالجھل بھا، إ- إذا نص على تاريخ آخر
متMMأخراً عMMن تMMاريخ النشMMر، حتMMى تكMMون ھنMMاك فMMرص ل8سMMتعداد والتحضMMير والتھيئMMة 

 لتطبيقھا.

ويندر جداً أن يكون تاريخ نفاذھا يبدأ من تاريخ إصدارھا حينما - يترتMب عليھMا إلMزام 
 للكافة، وقد تكون بأثر رجعي أي من تاريخ سابق على إصدارھا حينما يكMون فMي ذلMك

 مصلحة .

ين ( مجلMMMس الشMMMورى تنظيميMMMة محصMMMورة فMMMي الفMMMرعين المMMMذكورومMMMع أن السMMMلطة ال
ومجلMMس الMMوزراء)، إ- أن ھنMMاك جھMMة ذات أھميMMة بالغMMة فMMي العمMMل التنظيمMMي تمثMMل 
المرجMMع المعتبMMر فيمMMا قMMد يشMMكل مMMن الحMMوادث والنMMوازل والوقMMائع والمتغيMMرات بحيMMث 

Mرض، وھMا عMرعي فيمMرأي الشMة يستجلى منھا الMار ي ھيئMاء، كبMفتxة لMاء المؤھلMالعلم
 . )١(المادة الخامسة وا(ربعون  هوھذا ما أكدت

 الع*قة بين فرعي السلطة التنظيمية ودور ولي ا�مر المطلب الثاني : 

حيMث  ،السلطة التنظيمة بالمملكة في مجلس ( الشورى ومجلس الوزراء ) رعايشتمل ف
يشتركان في ا-ختصاصات التنظيميMة، وقMد رسMم نظMام مجلMس الشMورى صMورة عامMة 
لتحديد الع8قة بين المجلسMين، حيMث جMاء فMي المMادة السMابعة عشMرة بعMد أن تMم تعMديلھا 

ھMMMـ : ترفMMMع قMMMرارات مجلMMMس ٢/١٠/١٤٢٤والتMMMاريخ ١٩٨بMMMا(مر الملكMMMي ذي الMMMرقم أ/
 إلى مجلس الوزراء .الشورى إلى الملك، ويقرر ما يحال منھا 

إذا اتفقت وجھات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعMد موافقMة  -
 الملك عليھا.

لى مجلس الشورى ليبدي مMا إإذا تباينت وجھات نظر المجلسين يعاد الموضوع  -
 يراه بشأنه، ويرفعه إلى الملك -تخاذ ما يراه .

رار نتMائج عملھمMا، حيMث إنMه بعMد اتخMاذ ه المادة ترسم الع8قة بين المجلسين فMي إقMوھذ
مجلس الشورى قراراته يتم رفعھا عن طريق رئيس المجلس إلى الملMك؛ (نMه المرجMع 
لجميع السلطات حسبما قررتMه المMادة الرابعMة وا(ربعMون مMن النظMام ا(ساسMي للحكMم، 

جلMس مجلMس الMوزراء ، فMإن اتفMق م إلMى‘وبعد رفع القرارات إليه يقرر مMا يحMال منھMا 
الMMوزراء مMMع مجلMMس الشMMورى بشMMأنھا صMMدرت بعMMد موافقMMة الملMMك عليھMMا؛ (ن قMMرارات 

                                                
 ١٨٠، السلطة التنظيمية في المملكة العربية السعودية، مرج�ع س�ابق ص ١٤٢٥) المرزوقي، محمد بن عبد0، ١(

 ،١٨١ . 
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مجلس الوزراء - تكون نافذة إ- بعد موافقة الملك عليھا وفقاً للمMادة السMابعة مMن نظMام 
 مجلس الوزراء .

فMإن الموضMوع يعMاد  ،وأما إن اختلفت وجھة نظر مجلس الوزراء عن مجلس الشMورى
ى ليبدي ما يراه بشأنه، وفي ھذه المرحلة يصبح مجلس الشورى فMي إلى مجلس الشور

مركMز المتأمMل لكMل مMا يMراد إدخMال تعMديل عليMه ممMا سMبق أن أقMره، فإمMا أن يقتنMع بمMMا 
يقترح من تعديل في ضوء ما يعرض عليMه مMن أسMباب ومؤيMدات أو مMا يتبMدى لMه عنMد 

ره السابقة، ويكون له عنMدھا النظر في مقترحات التعديل، وإما أن يصر على وجھة نظ
شرح وجھة  نظره بمزيد من المؤيدات، ومن ثم يرفع الموضوع إلMى الملMك -تخMاذ مMا 

 . )١(يراه 

بMMالتنظيم  فMMي المملكMMة " ھMMي مجلMMس الشMMورى " وتبMMين ممMMا سMMبق أن الجھMMة المختصMMة 
 ك جھMة ثالثMة، وذلMك عنMدما يشMكل شMيئاومجلس الوزراء وفي بعض ا(حوال تكون ھنا

 من الحوادث والنوازل والوقائع ويحتاج إلى الرأي الشرعي وھي ھيئة كبار العلماء.

كمMMا تبMMين طريقMMة صMMدور ا(نظمMMة بMMين مجلMMس الشMMورى ومجلMMس الMMوزراء ودور ولMMي 
ا(مMMر فMMي إصMMدار ا(نظمMMة وإقرارھMMا ومMMن بMMين ھMMذه ا(نظمMMة نظMMام التنفيMMذ محMMل ھMMذه 

 . دراسةال

 الجديدالمطلب الثالث : نظام التنفيذ 

مMن مسMائل متعلقMة بالتنفيMذ  ومMا اشMتمله في ھذا المطلب نتحدث عن نظام التنفيذ الجديMد
 بشكل مجمل عبر عدة نقاط ھي كالتالي :

عني النظام الجديد بتعريف قاضي التنفيذ، فMذكر فMي المMادة ا(ولMى أن المقصMود  أو ً :
بMMه : رئMMيس دائMMرة التنفيMMذ وقضMMاتھا، وقاضMMي دائMMرة التنفيMMذ، وقاضMMي المحكمMMة الMMذي 
يخMMتص بمھمMMات قاضMMي التنفيMMذ وذلMMك بحسMMب الحMMال ، كمMMا عMMرف مMMأمور التنفيMMذ بأنMMه 

 (حكام النظام . اً الشخص المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ وفق

وقد بين اختصاصMاته فMي المMادة الثانيMة التMي نصMت علMى : " عMدا ا(حكMام والقMرارات 
الصادرة في القضايا ا�دارية والجنائية ، يختص قاضMي التنفيMذ بسMلطة التنفيMذ الجبMري 
وا�شراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مMأموري التنفيMذ، وتتبMع أمامMه ا(حكMام 

 خ8ف ذلك "  ة في نظام المرافعات الشرعية، ما لم ينص ھذا النظام علىالوارد

                                                
ھ�ـ، الس�لطة التنظيمي�ة ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية، مرج�ع س�ابق، ص ١٤٢٥) المرزوقي، محمد بن عبد0، ١(

٣٤٦، ٣٤٥ . 
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وأوضح طبيعة قراراته في المادة السادسة فنص على أن تكMون جميMع قMرارات قاضMي 
التنفيMMMذ نھائيMMMة ، وتخضMMMع جميMMMع أحكامMMMه فMMMي منازعMMMات التنفيMMMذ، ودعMMMوى ا�عسMMMار 

 ل8ستئناف، ويكون حكم ا-ستئناف نھائياً .

كفالة تنفيMذ قراراتMه، فMنص فMي المMادة السMابعة علMى أنMه فMي حMال وقMوع وحرص على 
تعMMد، أو مقاومMMة، أو محاولMMة لتعطيMMل التنفيMMذ، وجMMب علMMى قاضMMي التنفيMMذ اتخMMاذ جميMMع 

المختصMة بتقMديم المعونMة المطلوبMة، و-  الجھMات ا�جراءات التحفظية، وله ا(مر على
 (قفMMال بMMالقوة �جMMراء التنفيMMذ، إ- بعMMديجMMوز لمMMأموري التنفيMMذ كسMMر ا(بMMواب أو فMMتح ا

 استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك .

قMMرر النظMMام الجديMMد توقيMMع عقوبMMة السMMجن مMMدة - تزيMMد علMMى سMMبع سMMنوات علMMى  ثاني22اً :
الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيMذ أو أعاقMه، ويعMد ذلMك جريمMة مMن الجMرائم 

خص شسريان أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي للا أوجب مالمخلة با(مانة ك
 المعنوي الخاص، أو المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبيه .

استحدث النظام الجديد وكالMة مختصMة للتنفيMذ فMي وزارة العMدل، تعنMي بالشMؤون  ثالثاً :
 ا�دارية، والمالية ، تتولى ما يأتي :

١- Mذ، وھMدمات التنفيMدمي خMائيالترخيص لمقMغ ا(وراق القضMع  -م : مبلMل البيMوكي
شركات متخصصة تتMولى  –الخازن القضائي  –الحارس القضائي  –القضائي 

تسMMلم المMMؤجر ا(صMMول المنقولMMة وفقMMاً لضMMوابط تضMMعھا  ا�شMMراف علMMى عمليMMة
مقMMMدم خدمMMMة تنفيMMMذ مMMMن القطMMMاع  –وزارة العMMMدل بالتنسMMMيق مMMMع وزارة الداخليMMMة 

 الخاص بعد موافقة مجلس الوزراء على إسناد الخدمة إلى ھذا القطاع.

وتحMMدد ال8حئMMة أحكMMام التMMرخيص لھMMم، وقواعMMد تMMأھيلھم بمMMا فMMي ذلMMك الضMMمان 
المالي المطلوب، وقواعد إجراءات عملھم، وا�شراف عليھم، وسياسMات تحديMد 

 التي توقع عليھم .ا(جورالتي يتقاضونھا، والجزاءات 

شMMراف إتحMMت  ا-سMMتعانة بشMMركة ( أو أكثMMر ) للقيMMام بأعمMMال التنفيMMذ أو بعضMMھا -٢
 قضاء التنفيذ . 

 إعداد -ئحة لتدريب العاملين في التنفيذ . -٣

 نشر بيانات التنفيذ . -٤

 تبادل ا�فصاح عن ا(صول مع الدول ا(خرى . -٥

بالتنفيذ وبماشرة إجراءاته، حيMث قMد  عالج النظام الجديد جميع المسائل المتعلقة رابعاً :
) ، وا�فصMاح عMن ١٥-١٨الترتيMب : السMندات التنفيذيMة المختلفMة ( المMواد  تناول علMى

)، ٤٨-٢٣)، والحجMMز التحفظMMي والحجMMز التنفيMMذي ( المMMواد ٢٢-١٦ا(مMMوال ( المMMواد 
)، وتوزيMMMع حصMMMيلة التنفيMMMذ علMMMى الMMMدائنين ٥٦-٤٩وبيMMMع المMMMال المحجMMMوز ( المMMMواد 
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)، ٦٧-٦٠)، وحجMMMز مMMMال ا لمMMMدين لMMMدى الغيMMMر ( المMMMواد ٥٩-٥٧لحMMMاجزين ( المMMMواد ا
)، والتنفيMMذ فMMي مسMMائل ا(حMMوال الشخصMMية ( المMMواد ٧٢-٦٨والتنفيMMذ المباشMMر ( المMMواد 

)، ٨٦-٨٣)، وحMا-ت الحMبس التنفيMذي للمMدين ( المMواد ٨٢-٧٧)، وا�عسار (٧٦-٧٣
 م أو تعمMMMد تعطيلھMMMا، او مقاومMMMة تنفيMMMذھا والعقوبMMMات المقMMMررة لمخالفMMMة تنفيMMMذ ا(حكMMMا

 ) .٩٨-٩٣أحكامه العامة ( المواد  )، وأخيراً ٩٢-٨٧( المواد 

أجMMاز النظMMام الجديMMد للمجلMMس ا(علMMى للقضMMاء عنMMد الحاجMMة إحMMداث محMMاكم  خامس22اً :
 مختصة للتنفيذ .
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 الفصل الثالث

 اختصاص قاضي التنفيذ " الو5ئي "
 

 : ثحاث
ثة مبواشتمل ھذا الفصل على 
المبح  ث ا%ول : اختص  اص قاض  ي التنفي  ذ " ال  و5ئي " ف  ي النظ  ام 

 السعودي .
 واشتمل المبحث ا�ول على خمسة مطالب :

 المطلب ا�ول : قاضي التنفيذ في النظام السعودي .
 المطلب الثاني : المقصود با ختصاص الو ئي في النظام السعودي .

 الجبري وا=شراف عليه .المطلب الثالث : التنفيذ 
 المطلب الرابع : معاونو قاضي التنفيذ .

 المطلب الخامس : المرافعة أمام قاضي التنفيذ .

المبح  ث الث  اني : اختص  اص قاض  ي التنفي  ذ "ال  و5ئي " ف  ي الق  انون 
 المصري .

 واشتمل المبحث الثاني على أربعة مطالب :
 ي .المطلب ا�ول : قاضي التنفيذ في القانون المصر

د با ختص22اص " ال22و ئي " لقاض22ي التنفي22ذ ف22ي الق22انون والمطل22ب الث22اني : المقص22
 المصري .

 المطلب الثالث : إدارة التنفيذ في القانون المصري .
 المطلب الرابع : معاونو التنفيذ في القانون المصري .

المبح  ث الثال   ث : المقارن   ة ب  ين ا5ختص   اص " ال   و5ئي " لقاض   ي 
 والقانون المصري . التنفيذ السعودي

 واشتمل المبحث الثالث على ث>ثة مطالب :
 المطلب ا�ول : المقارنة بين قاضي التنفيذ في النظام السعودي والقانون المصري.

المطل22ب الث22اني : المقارن22ة ب22ين ا ختص22اص " ال22و ئي " لقاض22ي التنفي22ذ ف22ي النظ22ام 
 السعودي والقانون المصري .

ن22ة ب22ين " التنفي22ذ الجب22ري " ف22ي النظ22ام الس22عودي والق22انون المطل22ب الثال22ث : المقار
 المصري .
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 الفصل الثالث

 اختصاص قاضي التنفيذ " الوئي "
 المبحث ا�ول:اختصاص قاضي التنفيذ "الو�ئي" في النظام السعودي.

 . قاضي التنفيذ في النظام السعوديالمطلب ا�ول : 

يMMتم مMMن قبMMل " إدارات الحقMMوق  المMMدني بMMالحق الخMMاصة شMMرعيكMMان تنفيMMذ ا(حكMMام ال
المدنيMMة" فMMي إمMMارات المنMMاطق واسMMتمر ا(مMMر كMMذلك، إ- أن الحكMMم القضMMائي بطبيعتMMه 
يحتMMاج فMMي بعMMض ا(حيMMان �شMMراف قضMMائي مباشMMر يتمثMMل فMMي الحجMMز والتنفيMMذ وتقييMMد 

علMMى السMMداد وأطMMرھم علMMى ذلMMك أطMMراً ، وھMMذا ا(مMMر حMMدا  لينطمMMايMMات وحمMMل المرالح
الشMرعية وزارة العدل والمجلس ا(على للقضاء أن يقوما با�شراف على تنفيذ ا(حكام 

سMتخدام اضماناً لس8Mمة تطبيMق الحكMم القضMائي وفMق إرادة مصMدره، وب بالحق الخاص
Mو وسائل وطرائق - يمكن لغير القضاء إيقاعھا كالحجز والتنفيMد ونحMبس والتقييMذ والح

يل بصMدور قMرار معMالي وزيMر العMدل المبنMي علMى قMرار مجلMس بذلك، فكان التوجه الن
MMاء ا(علMMام   ىالقضMMرة عMMة غMMه العامMMاكم ١٤٢٩بھيئتMMي المحMMذ فMMاة للتنفيMMمية قضMMـ بتسMMھ

العامة في الرياض ومكة والمدينة وجدة والدمام للقيام بمھمة ا�شراف وا-لتMزام بتنفيMذ 
ن ذات الطMMMابع لجMMMامMMMن المحMMMاكم و ال الخMMMاصحكMMMام والقMMMرارات الصMMMادرة بالشMMMأن ا(

 . )١(القضائي 
) وبقMMرار مجلMMس  ٥٣سMMوم الملكMMي ذي الMMرقم ( م / رھMMـ صMMدر الم١٣/٨/١٤٣٣وفMMي 

ھـ بالموافقة على نظام التنفيذ الذي بدأ ١٢/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٢٦١الوزراء ذي الرقم (
 .)٢(ھـ  ١٨/٤/١٤٣٤العمل به اعتباراً من تاريخ 

 وھذا النظام عرف قاضي التنفيذ وحدد اختصاصاته وإجراءاتMه ومMا يجMب عليMه �تمMام
قاضMي  أصMبح تنفيMذ ا(حكMام المدنيMة والتجاريMة يخMتص بتنفيMذھا  بMذلكالتنفيMذ، و عملية

رئMيس دائMرة التنفيMذ وقضMاتھا وقاضMي دائMرة التنفيMذ،  " مختص عرفه نظام التنفيذ بأنMه
 .)٣( " وقاضي المحكمة الذي يختص بمھمات قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال

قاضي التنفيذ الو-ئيMة والنوعيMة والمكانيMة التMي سMنتناولھا  اتكما حدد النظام اختصاص
 بالشرح والبيان في المباحث القادمة .

  

                                                
 ١٥١، ١٥٠ھـ، قضاء التنفيذ، مجلة الع�دل، مقبول�ة للنش�ر، ص ١٤٣١عبدالرحمن ، ) الشبرمي، عبدالعزيز بن ١(

. 

 ھـ .١٧/٤/١٤٣٤] وتاريخ  ٩٨٩٢) قرار وزير العدل رقم [ ٢(

 ھـ .١٣/٨/١٤٣٤) وتاريخ ٥٣) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/١) مادة (٣(
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 "الو�ئي" المقصود با�ختصاص المطلب الثاني : 

الو-ئي " بأنه قصر و-ية كل جھة قضائية مMن جھMات التقاضMي  يعرف " ا-ختصاص
 .)١( " داخل الدولة على أقضية معينة

[ عدا ا(حكام والقرارات الصادرة في القضايا ا�دارية والجنائية يختص قاضي التنفيMذ 
 .)٢(بسلطة التنفيذ الجبري وا�شراف عليه .. ] 

MMادةبينMMذه المMMي ت ھMMاص قاضMMدم اختصMMي عMMايا وھMMن القضMMوعين مMMذ بنMMايا التنفيMMالقض 
ا�دارية والجنائية " ويراد بالقضMايا ا�داريMة مMا ورد فMي المMادة ( الثالثMة عشMرة ) مMن 

) وتMMMMMMMاريخ ٧٨نظMMMMMMMام ديMMMMMMMوان المظMMMMMMMالم الصMMMMMMMادر بالمسMMMMMMMوم الملكMMMMMMMي رقMMMMMMMم ( م /
 .)٣(ھـ١٩/٩/١٤٢٨

والعسMMكرية  ةالMMدعاوى المتعلقMMة بMMالحقوق المقMMررة فMMي نظMMام الخدمMMة المدنيMM –وھMMي أ 
مي الحكومMMة وا(جھMMزة ذوات الشخصMMية المعنويMMة العامMMة والتقاعMMد لمMMوظفي ومسMMتخد

 ھم والمستحقين عنھم .رثتالمستقلة أو و

 دعاوى إلغاء القرارات ا�دارية النھائية التي يقدمھا ذوو الشأن . –ب 

 دعاوى التعويض التي يقدمھا ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جھة ا�دارة . –ج 

 تي تكون جھة ا�دارة طرفاً فيھا .الدعوى المتعلقة بالعقود ال –د 

 ية التي ترفعھا الجھة المختصة .بيدالدعاوى التأ -ھـ 

 المنازعات ا�دارية ا(خرى . –و 

فإن تنفيذ القضايا ا�دارية يكون من قبل الجھات ا�دارية التي تكون طرفMاً فMي  من ثمو
/م ب ) وتMMاريخ ٩٦٢٤النMMزاع بالتنسMMيق مMMع وزارة الماليMMة وفقMMاً لpمMMر السMMامي رقMMم (

 .)٤(ھـ ٢٢/١١/١٤٣٠

ا(حكMMMام الصMMMادرة فMMMي القضMMMايا الجنائيMMMة فMMMي الحMMMدود  : أمMMMا ا(حكMMMام الجنائيMMMة فھMMMي
 والقصاص والتعزيرات في الحق العام والخاص .

                                                
لقض�ائي الجدي�د ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية، الطبع�ة ا�ول�ى، ھـ، التنظ�يم ا١٤٣١) الفوزان، محمد بن براك، ١(

 . ٢٨٦الرياض، القانون واDقتصاد ص 

ھـ وبقرار مجلس ١٣/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٥٣) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ( م/٢) مادة (٢(
 ھـ .٢٢/٨/١٤٣٣) وتاريخ ٢٦١الوزراء ذي الرقم (

 ) من نظام التنفيذ .٢ال4ئحة التنفيذية للمادة () من ١) الفقرة (٣(

ھ�����ـ اس�����ترجعت بت�����اريخ ٢/٣/١٤٣٢، الس�����بت ٦٣٢٦ھ�����ـ، الري�����اض، ١٤٣٢) اDقتص�����ادية ا6لكتروني�����ة، ٤(
 . www.aleqt.comھـ ١٦/١/١٤٣٥
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ويكMMون تنفيMMذھا عMMن طريMMق الجھMMات ا�داريMMة ممثلMMة بإمMMارات المنMMاطق [ يرسMMل رئMMيس 
المحكمMMة الحكMMم الجزائMMي الواجMMب التنفيMMذ الصMMادر مMMن المحكمMMة إلMMى الحMMاكم ا�داري 

ذ . وعلى الحاكم ا�داري اتخاذ ا�جراءات ال8زمMة لتنفيMذ الحكMم تخاذ إجراءات التنفي�
 .)١(فوراً ] 

ويتضح مما سMبق أن القاعMدة العامMة فMي اختصMاص قاضMي التنفيMذ أن مMا عMدا ا(حكMام 
فإنMMMه يخMMتص بسMMلطة التنفيMMMذ  ،يMMةئوالقMMرارات الصMMادرة فMMي  القضMMMايا ا�داريMMة والجنا

القاعدة استثناء وھو اختصاص قاضي التنفيMذ الجبري وا�شراف عليه، ويرد على ھذه 
 بتنفيMMMMMMذ  السMMMMMMند التنفيMMMMMMذي الصMMMMMMادر بMMMMMMالحقوق الماليMMMMMMة الخاصMMMMMMة فMMMMMMي القضMMMMMMايا 

 .)٢( الجنائية

 بالحق الخMاصفإن قاضي التنفيذ يختص بتنفيذ ا(حكام والقرارات  ،وبناًء على ما سبق
 .يالمدن

ويشMمل  ،ا(فMراد بصMفتھم العاديMةويراد با(حكMام المدنيMة : ھMي ا(حكMام الصMادرة بMين 
ا(حكMام الصMادرة بMين  يويMراد با(حكMام التجاريMة : ھM ،ذلك مسائل ا(حوال الشخصية

التجار بصفتھم التجارية وھي ا(عمMال المنصMوص عليھMا فMي  المMادة الثانيMة مMن نظMام 
 .)٣(ھـ ١٥/١/١٣٥٠) وتاريخ ٣٢المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (

 لمحكمة المختصة بالتنفيذ ا

وإنمMا تمتMد كMذلك إلMى  ،قف حماية القضاء للحقوق عنMد حMد تأكيMدھا أو نفيھMات� 
فMMإذا كMMان ا(صMMل ھMMو أن يMMتم تنفيMMذ  ،ولMMو كMMان ذلMMك جبMMراً عMMن إرادة ا(طMMراف ،تنفيMMذھا

حMوال - يMتم احتMرام ا(حكام اختياراً بمحض إرادة المحكMوم عليMه إ- أنMه فMي بعMض ا(
لتنفيMذ إمMا بطريMق مباشMر امما يجعل تدخل القضاء �جباره على ، الحكم وتنفيذه طوعاً 

مMوال وبيعھMا واسMتيفاء وھو التنفيذ العيني أو بطريق غيMر مباشMر وھMو الحجMز علMى ا(
 الحقوق للدائنين .

ونظMMMراً (ھميMMMة تخصMMMيص قضMMMاة بالفصMMMل فMMMي منازعMMMات التنفيMMMذ وإشMMMكا-ته 
�شMMMراف عليMMMه وإجراءاتMMMه، فقMMMد أعطMMMى نظMMMام القضMMMاء الجديMMMد للمحMMMاكم العامMMMة وا

سMواء كانMت صMادرة فMي منازعMات  ،ا-ختصاص بالفصل فMي منازعMات تنفيMذ ا(حكMام

                                                
 " من نظام ا6جراءات الجزائية . ٢١٦) مادة "١(

 ) من نظام التنفيذ .٢ال4ئحة التنفيذية للمادة ( ) من٢) الفقرة (٢(

ھـ ، شرح نظام التنفيذ ، الطبع�ة ا�ول�ى، الري�اض، م�دار ال�وطن ١٤٣٥) الشبرمي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ٣(
 . ٢١للنشر ، ص 
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وسMMواء وردت علMMى  ،التنفيMMذ الموضMMوعية أو الصMMادرة فMMي منازعMMات التنفيMMذ الوقتيMMة
 .)١(عليھا دوائر التنفيذ وذلك من خ8ل دوائر متخصصة يطلق ، عقارات أو منقو-ت

 ة ( الثامنة )  منه بالنص التالي:أكد ھذا ا-ختصاص نظام التنفيذ في الماد وقد

التنفيMذ وإجراءاتMه ويجMوز تMأليف  –فMي كMل محكمMة عامMة  - تتولى دائرة التنفيذ -١
 أكثر من دائرة عند الحاجة .

 يتولى القاضي الفرد في المحكمة العامة التنفيذ وإجراءاته . -٢

ات ا(جنبيMة مMن قاضMي أو أكثMر بحسMب رركون تنفيذ ا(حكام وا(وامر والمحMي -٣
إحMداث محMاكم متخصصMة  –عنMد الحاجMة  –الحاجة وللمجلMس ا(علMى للقضMاء 

 للتنفيذ " .

 المطلب الثالث : التنفيذ الجبري وا6شراف عليه .

إلMى صMاحبه إلزام المحكMوم عليMه بتسMليم الحMق المحكMوم بMه "  يقصد بالتنفيذ الجبري :
 .)٢( " جبراً بقوة السلطات

[ ... يختص قاضي التنفيMذ بسMلطة التنفيMذ الجبMري وا�شMراف  على المادة الثانية تنص
 .)٣(عليه .. ] 

أوضحت ھذه المادة اختصاص قاضي التنفيذ بسMلطة التنفيMذ الجبMري وا�شMراف عليMه، 
تعMMذر ا-سMMتيفاء الطMMوعي وا(صMMل أنMMه - يMMتم اللجMMوء إلMMى التنفيMMذ الجبMMري إ- فMMي حMMال 
ولكMMي يMMتم تنفيMMذ الحكMMم  ، للحMMق الناشMMئ عMMن الحكMMم القضMMائي مMMن قبMMل المحكMMوم عليMMه

 -القضائي جبراً ف8بد من توافر الشروط التالية :

 صدور حكم في الحق محل التنفيذ .  -١

 ان يكون الحكم قطعياً . -٢

 وجود سند التنفيذ . -٣

 .مطالبة المحكوم له في الحق الخاص بالتنفيذ  -٤
 امتناع المحكوم عليه من التنفيذ طوعاً . -٥

 أ- يكون المدين معسراً .  -٦

 أن يكون المحل صالحاً للتنفيذ جبراً . -٧

                                                
  ھ�ـ الوس��يط ف�ي ش�رح التنظ�يم القض�ائي الجدي��د ف�ي المملك�ة العربي�ة الس��عودية،١٤٣٤) مخل�وف، أحم�د ص�الح، ١(

 . ١٥٧،  ١٥٦الطبعة ا�ولى، الرياض، معھد ا6دارة،  ص 

ھـ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، الطبعة الخامسة، ١٤٣٣) آل خنين، عبد0 بن محمد، ٢(
 . ٢٩٣الرياض، دار ابن فرحون، ص 

 نظام التنفيذ . )٣(



٣٩ 
 

 .)١(أن يكون المال المنفذ عليه في  ا(حكام المالية ملكاً للمحكوم عليه  -٨

ز التنفيذ الجبري إ- بسند تنفيذي لحMق محMدد المقMدار حMال ا(داء، والسMندات وو- يج" 
 التنفيذية ھي :

 ا(حكام ، والقرارات، وا(وامر الصادرة من الحاكم .  -١

 أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم .  -٢

محاضMMر الصMMلح التMMي تصMMدرھا الجھMMات المخولMMة بMMذلك أو التMMي تصMMدق عليھMMا   -٣
 المحاكم .

 ا(وراق التجارية .  -٤

 العقود والمحررات الموثقة .  -٥

وا(وامMMMMر القضMMMMائية ، وأحكMMMMام المحكمMMMMين، والمحMMMMررات الموثقMMMMة  ا(حكMMMMام،  -٦
 الصادرة في بلد أجنبي .

 ا(وراق العادية التي يقر باستحقاق محتواھا كلياً، أو جزئياً .  -٧

 .)٢(العقود وا(وراق ا(خرى التي لھا قوة سند التنفيذ بموجب نظام   -٨

ق موضMوعي شخصMي أو يؤكد وجود حM نظاميويقصد بالسند التنفيذي : بأنه عمل 
ي نظMMامعينMMي أو حMMق مMMن الحقMMوق الملكيMMة الفكريMMة أو غيMMره مMMن الحقMMوق ويأخMMذ شMMكل 

 .)٣(معين 

كMMل سMMند تنفيMMذي مخMMالف للشMMرع كلMMه، أو بعضMMه ، يجMMب عMMدم تنفيMMذ المخMMالف منMMه، و
ويتحقق قاضي التنفيذ من ص8حية السند التنفيذي ل8عتماد عليه، وعدم وجود مانع من 

 ويراد بالسند واجب التنفيذ، ھو ما تضمن إلزاماً أو التزاماً .، تنفيذه

ويراد بالجھات المخولMة بإصMدار محاضMر الصMلح، ھMي المMرخص لھMا مMن قبMل وزارة 
ومحاضMر الصMلح التMي لMم تصMدرھا جھMات مخولMة بMذلك، أو لMم تصMادق عليھMا ، العدل

ھMي : الكمبيالMة ، والسMند  ويراد بMا(وراق التجاريMة، المحاكم تعتبر من ا(وراق العادية
 (مر، والشيك .

ويشMMMترط فMMMي التوثيMMMق، أن يكMMMون صMMMادراً ممMMMن لMMMه ص8MMMحية التوثيMMMق، فMMMي حMMMدود 
وإذا خ8MM السMMند التنفيMMذي مMMن بيMMان ميعMMاد ا-سMMتحقاق، اعتبMMر حMMال ا(داء، ، اختصاصMMه

                                                
نظام المرافعات الشرعية السعودي، مرجع سابق ص ھـ، الكاشف في شرح ١٤٣٣) آل خنين، عبد0 بن محمد، ١(

٢٩٩، ٢٩٨،  ٢٩٧ . 

 ) من نظام التنفيذ .٩) مادة (٢(

م، النظرية العامة للتنفيذ القضائي دراسة مقارن�ة، الطبع�ة ا�ول�ى، بي�روت، منش�ورات ٢٠٠٨) دويدار، طلعت، ٣(
 . ٣١الحلبي الحقوقية، ص 



٤٠ 
 

وللمعتMMرض بMMدعوى عMMدم حلMMول ا(جMMل، التقMMدم بMMدعوى لMMدى قاضMMي الموضMMوع، و- 
 التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي  الموضوع بذلك .يوقف 

ويMMراد بالورقMMة العاديMMة ھMMي التMMي تكMMون موقعMMة بإمضMMاء مMMن صMMدرت منMMه أو ختمMMه أو 
 بصمته .

علMMMى مMMMال القاصMMMر، والوقMMMف، ومMMMا فMMMي  هالتنفيMMMذي الMMMذي ينفMMMذ بموجبMMMوالسMMMند 
 .  حكمھما، ھو الحكم الصادر من قاضي الموضوع المصدق من محكمة ا-ستئناف

على خ8ف ما تضمنه السند التنفيMذي أثبMت قاضMي التنفيMذ ا-تفMاق ، وإذا اتفق الطرفان 
 . )١(فذياً، وھمش على السند ا(ول بذلك يوُعّد سنداً تن

-عتMراض اكما أنه " - يجوز تنفيذ ا(حكام والقرارات وا(وامMر جبMراً، مMا دام 
ل، أو كان النفاذ المعجل منصوصاً عليه عليھا جائزاً إ- إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعج

 " . )٢( في ا(نظمة ذات الع8قة

حكMMام التMMي - تقبMMMل التMMأخير مثMMMل وا(حكMMام المشMMمولة بالنفMMMاذ المعجMMل ھMMMي ا(
Mق بMغيرة والتفريMة الصMارة ورؤيMانة والزيMينا(حكام الصادرة في قضايا النفقة والحض 

الMMMزوجين أو أجMMMرة خMMMادم أو مرضMMMع أو حضMMMانة شMMMريطة أن يكMMMون التنفيMMMذ المعجMMMل 
منصوصاً عليه في الحكم ومسبباً أو كان الحكم يخضع لنظام ينص علMى تنفيMذ ا(حكMام 
المتعلقة بMه تنفيMذاً معج8Mً كMالحكم الصMادر فMي منازعMات التنفيMذ وفقMاً للمMادة الثالثMة مMن 

 . )٣(نظام التنفيذ 

  

                                                
 ) من نظام التنفيذ .٩لمادة (من ال4ئحة التنفيذية ل ١١-١)  الفقرات ١(

 ) من نظام التنفيذ .١٠) مادة (٢(

 . ٥٨ھـ ، شرح نظام التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٤٣٥) الشبرمي ، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ٣(



٤١ 
 

 جنبية �حكام ا�تنفيذ ا

- يقMMMف اختصMMMاص قاضMMMي التنفيMMMذ بتنفيMMMذ ا(حكMMMام والقMMMرارات الصMMMادرة فMMMي 
سواء كانMت أحكامMاً قضMائية  ،بل يمتد اختصاصه كذلك لتنفيذ ا(حكام ا(جنبية ،المملكة

) مMMن نظMMام التنفيMMذ " تقMMدم  ةوھMMذا مMMا أكدتMMه المMMادة ( الرابعMMة عشMMر ، أم أحكMMام تحكMMيم
Mين والمحMام المحكمMائية وأحكMر القضMد ررا(حكام، وا(وامMي بلMادرة فMة الصMات الموثق

أجنبي إلى قاضMي  التنفيMذ المخMتص بتنفيMذ ا(حكMام ا(جنبيMة ليتحقMق مMن اسMتيفاء السMند 
 خاتم التنفيذ " . عليه شروط التنفيذ ويضع

ا-ختصMMاص ا(صMMيل بنظMMر تنفيMMذ  ومMMن ثMMم لMMم يعMMد ديMMوان المظMMالم ھMMو صMMاحب
) مMن نظMام ١٣ا(حكام ا(جنبية على نحو ما كانت تقضي بMه الفقMرة ( ز ) مMن المMادة (

) ٩٦ديوان المظالم، وقد جاء إلغاء ھMذا ا-ختصMاص للMديوان صMريحاً بموجMب المMادة (
 . )١(من نظام التنفيذ 

قيMMات ، - يجMMوز لقاضMMي  التنفيMMذ تنفيMMذ او " مMMع التقيMMد بمMMا تقضMMي بMMه المعاھMMدات وا-تف
 :مما يأتي الحكم وا(مر ا(جنبي إ- على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق 

أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر فMي المنازعMات التMي صMدر فيھMا الحكMم  -١
لقواعMMMد  وفقMMMاً  أو ا(مMMMر وأن المحMMMاكم ا(جنبيMMMة التMMMي أصMMMدرته مختصMMMة بھMMMا

 ي الدولي المقررة في أنظمتھا .ا-ختصاص القضائ
أن الخصMMوم فMMي الMMدعوى التMMي صMMدر فيھMMا الحكMMم قMMد كلفMMوا بالحضMMور ومثلMMوا  -٢

 تمثي8ً صحيحاً ومكنوا من الدفاع عن أنفسھم .

 أن الحكم أو ا(مر أصبح نھائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته . -٣

الموضMوع نفسMه مMن أن الحكم أو ا(مر - يتعارض مع حكم أو أمر صدر فMي  -٤
 جھة قضائية مختصة في المملكة .

 . )٢( " النظام العام في المملكة أحكام أ- يتضمن الحكم أو ا(مر ما يخالف -٥

 يجب أن يكون مرافقاً للحكم ، أو ا�مر ا�جنبي المطلوب تنفيذه ما يأتي : -

 نسخة رسمية من الحكم، أو ا(مر ا(جنبي، مذيلة بالصيغة التنفيذية، أو مرافقة له. –أ 

شھادة بأن الحكMم أصMبح نھائيMاً، حMائزاً لقMوة ا(مMر المقضMي بMه، مMا لMم يكMن ذلMك  –ب 
منصوصMMاً عليMMه فMMي الحكMMم ذاتMMه، وأن الحكMMم صMMادر مMMن جھMMة قضMMائية مختصMMة بنظMMر 

 القضية في البلد ا(جنبي .

                                                
ھ��ـ ، الوس��يط ف��ي ش��رح التنظ��يم القض��ائي الجدي��د بالمملك��ة العربي��ة الس��عودية، ١٤٣٤) مخل��وف ، أحم��د ص��الح، ١(

 . ١٥٩مرجع سابق ص 

 ) من نظام التنفيذ .١١) مادة (٢(



٤٢ 
 

د آخMر خة من مستند تبليغ الحكم، مصدقاً عليھا بمطابقتھا (صMلھا، أو أي مسMتننس –ج 
 عليه إع8ناً صحيحاً، وذلك في حالة الحكم الغيابي . من شأنه إثبات إع8ن المدعى

الحكم، أو ا(مر ا(جنبي، أ- يكون ھناك دعوى قائمة فMي المملكMة سMابقة  يشترط لتنفيذ
 أو ا(مر ا(جنبي فيھا .صدر الحكم،  يالدعوى الت على

 والمقصود بالنظام العام ھو : أحكام الشريعة ا�س8مية .

والوثائق  الصادرة من الجھات الرسمية في البلد ا(جنبي، الواردة من خMارج المملكMة، 
يلMMزم تصMMديقھا مMMن وزارتMMي الخارجيMMة والعMMدل، وُتتMMرجم إلMMى اللغMMة العربيMMة مMMن مكتMMب 

التنفيMذ مMن أن الدولMة التMي صMدر فيھMا الحكMم، أو ا(مMر ويتحقق قاضMي ، ترجمة معتمد
 ا(جنبي تتعامل بالمثل مع المملكة، بإفادة رسمية من وزارة  العدل .

و- يجوز تنفيذ الحكم، أو ا(مر ا(جنبي في القضايا التMي تنفMرد با-ختصMاص بنظرھMا 
 . )١(لكة ونحوھا نظاماً محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل الم

 . )٢(كما تسري ا(حكام السابقة على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي 

المحMMررات الموثقMMة الصMMادرة فMMي بلMMد أجنبMMي يجMMوز ا(مMMر بتنفيMMذھا بالشMMروط  " كمMMا أن
ات الموثقة القابلMة للتنفيMذ الصMادرة فMي ررھذا البلد لتنفيذ المح نفسھا المقررة في أنظمة

 . )٣(المملكة وعلى أساس المعاملة بالمثل " 

 المطلب الرابع : معاونو قاضي التنفيذ :

كل القائمين على خدمة العدالMة مMن غيMر أعضMاء  السMلك  المقصود بمعاوني القاضي :
 .)٤( القضائي، سواء من كان منھم من الموظفين العموميين أو من ذوي المھن الحرة

فالقاضMي  ،بمفردھم جميع ا(عمMال التMي تمMر بھMا الMدعوى - يستطيع القضاة أن يتولوا
ون ررالجلسMات ويحM في حاجة إلى كتاب يتلقون الدعوى ويسجلونھا ويدونون محاضر

ا(حكMMام وإلMMى مMMن يعلنMMون الخصMMوم ويحضMMرونھم عنMMد الضMMرورة وإلMMى مMMن يتMMولى 

                                                
 ) من نظام التنفيذ .١١من ال4ئحة التنفيذية للمادة ( ٦ – ١) الفقرات ١(

 ) من نظام التنفيذ .١٢) مادة (٢(

 ) من نظام التنفيذ .١٣) مادة (٣(

معھ�د ا6دارة  ھـ ،نظ�ام القض�اء ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية، الري�اض، ١٤٠٩) جيزة، عبدالمنعم عبدالعظيم، ٤(
 . ٣٦٥العامة، ص 



٤٣ 
 

الترجمة إذا كان بين الخصوم أو الشھود مMن - يMتكلم العربيMة، كمMا أنMه فMي حاجMة إلMى 
 . )١(ا-ستعانة بخبرة الخبراء في المسائل الفنية 

�  ن يسMMاعده فMMي ھMMذا العمMMل إذمMM وقاضMMي التنفيMMذ حينمMMا يقMMوم بMMإجراءات التنفيMMذ يحتMMاج
 وممMMا يؤكMMد ذلMMك مMMا ورد فMMي المMMادة  ،يمكMMن أن يقMMوم بكافMMة ا(عمMMال المتعلقMMة بالتنفيMMذ

الثانية ) من نظام التنفيذ ان قاضي التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبMري ويعاونMه مMن  (
التنفيذ [ .. يختص قاضي التنفيMذ بسMلطة التنفيMذ الجبMري وا�شMراف  ييكفي من مأمور

 . )٢(عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ .. ] 

وجMMاء فMMي  المMMادة ( ا(ولMMى ) تحديMMد المMMراد بمMMأمور التنفيMMذ : وھMMو الشMMخص 
 . )٣(فقاً (حكام ھذا النظام والمكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ 

 المرافعة أمام قاضي التنفيذ .المطلب الخامس : 

" ا(حكام والقواعMد التMي تMنظم سMير المرافعMة ومMا يتعلMق بMه  يقصد بالمرافعة :
 . )٤(منذ بداية الدعوى حتى الفصل فيھا " 

 كلمة " والتنفيذ " حتى يكون أشمل . التعريفآخر ويمكن أن يضاف إلى 

جاء بالمادة ( الثانيMة ) [ ... وتتبMع أمامMه ا(حكMام الMواردة فMي نظMام المرافعMات 
 . )٥(الشرعية ما لم ينص ھذا النظام على خ8ف ذلك ] 

حيث جعلت أحكام ھMذا  ، بينت ھذه المادة قاعدة مھمة في بيان أحكام ھذا النظام
ا(خMMرى كنظMMام المرافعMMات نظمMMة حكMMام الناسMMخة لمMMا يقابلھMMا فMMي ا(النظMMام بمثابMMة ا(

فالتنفيذ القضائي يتطلب أحكاماً عدة قد -يكون نظMام التنفيMذ  ، الشرعية، وبطبيعة الحال
قد نص عليھا كلھا، وحينئذ فيكون الحكم فيھا تبعاً لماجاء به نظMام المرافعMات الشMرعية 

MMعودية وذلMMة السMMة العربيMMي المملكMMائية فMMة القضMMي للعمليMMام ا(ساسMMه النظMMام لكونMMك كأحك
وغير ذلك مما لم يرد به نص نظMامي فMي  ، التبليغ وا�حضار وطلب التنحي وا�دخال

 . )٦(فيكون خاضعاً لنظام المرافعات الشرعية  ، نظام التنفيذ

                                                
ھـ " التنظيم القضائي الجديد في المملكة العربي�ة الس�عودية، الطبع�ة ا�ول�ى، ١٤٣١) الفوزان، محمد بن براك " ١(

 . ١٩٠الرياض، مكتبة القانون واDقتصاد، ص 

 ) نظام التنفيذ .٢(

 ) نظام التنفيذ .٣(

المدخل إلى فقه المرافعات، الطبعة الثانية، الري�اض، دار اب�ن فرح�ون، ھـ، ١٤٣١) آل خنين، عبد0 بن محمد، ٤(
 . ٢٠ص 

 ) من نظام التنفيذ .٢) مادة (٥(

 . ٢٢ھـ، شرح نظام التنفيذ، مرجع سابق، ص ١٤٣٥) الشبرمي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، ٦(



٤٤ 
 

  



٤٥ 
 

اختصاص قاضي التنفيذ "الو5ئي" في القانون  المبحث الثاني:
 المصري .

 . قاضي التنفيذ في القانون المصريالمطلب ا�ول : 

) ١٣قMم (رفMي مصMر منMذ نشMأته بموجMب قMانون المرافعMات الحMالي  إن قاضي التنفيذ" 
م كان قاضياً من قضاة المحكمة ا-بتدائية وكان يشكل بذاته محكمة مستقلة ١٩٦٨لسنة 

وكMان يسMمى بالقضMاء النMوعي المشMتق  ، حيث كMان ينMدب فMي مقMر كMل محكمMة جزئيMة
قاضMMي ا(مMMور المسMMتعجلة فMMي مقMMر  وكMMان يشMMبھه الMMبعض مMMن حيMMث مركMMزه بمركMMز

 المحكمة ا-بتدائية .

Mنة  هغير أنMديث سMديل الحMب التعMان م٢٠٠٧بموجMا كMذ كمMي التنفيMد قاضMم يعMو ف ، لMھ
مMMMن المحMMMاكم  ، وإمMMMا قMMMاضبمحكمMMMة ا-سMMMتئناف  ] إمMMMا قMMMاض ٢٧٤بموجMMMب المMMMادة [ 

لتنفيMذ بمثابMة ومMع ذلMك ف8M تMزال محكمMة ا ، ا-بتدائية بدرجة رئيس محكمة على ا(قMل
] بعMMد التعMMديل " تسMMتأنف أحكMMام  ٢٧٧محكمMMة جزئيMMة بMMدليل مMMا نصMMت عليMMه المMMادة [ 

MMوعية أيMMة والموضMMات الوقتيMMي المنازعMMذ فMMي التنفيMMة  اقاضMMام المحكمMMا أمMMت قيمتھMMكان
من كفاءة وفاعليMة عمليMة التنفيMذ  ديل يحقق شيئاا-بتدائية " ومما - شك فيه أن ھذا التع

أن قاضMي  ا-سMتئناف أو الMرئيس بالمحكمMة ا-بتدائيMة  أكثMر خبMرة مMن  الجبري . ذلMك
إدارة التنفيMذ الMذي ھMو أيضMاً ناھيك عن أنMه يخضMع مباشMرة لمMدير  ، القاضي ا-بتدائي

بمحكمMMة ا-سMMتئناف والكMMل فMMي النھايMMة يخضMMع �دارة التفتMMيش القضMMائي بمMMا قMMد  قMMاض
 . )١( " القضائي يحققه ذلك من انضباط مرجو في عملية التنفيذ

ال333وظيفي لقاض333ي  " ال333و�ئي " أو الم333راد با�ختص333اصالمطل333ب الث333اني : 
 في القانون المصري . التنفيذ

الMوظيفي توزيMMع و-يMة القضMاء بMين الجھMات القضMMائية  الMو-ئي أو يقصMد با-ختصMاص
وجھMة ، وفي مصMر أكثMر مMن جھMة قضMائية : فھنMاك جھMة القضMاء العMادي  ،  المختلفة

القضاء ا�داري، وجھة القضاء الدستوري، وجھة القضاء العسكري، واللجان ا�دارية 
 ذات ا-ختصاص القضائي . وينظم ا-ختصاص الوظيفي لقاضي التنفيذ قاعدتان :

مMMن جھMMة اختصMMاص قاضMMي التنفيMMذ بمسMMائل تنفيMMذ ا(حكMMام الصMMادرة  القاع22دة ا�ول22ى :
 يعطيھا قانون المرافعات القوة التنفيذية . القضاء العادي والسندات التنفيذية التي

ولذلك يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ كل ما يخرج عن اختصMاص  جھMة القضMاء 
 دي ويستثنى من ذلك ما يلي :االع

                                                
 . ٢١٣جع سابق ص م ،النظرية العامة للتنفيذ القضائي دراسة مقارنة، مر٢٠٠٨) دويدار، طلعت، ١(
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 حكام ا�دارية المعدومة .ا( -١

 لقواعد ا-ختصاص الوظيفي . المخالفة ا(حكام الصادرة -٢

ا-ختصاص بمنازعات التنفيذ على المMال تنفيMذاً لحكMم صMادر مMن جھMة القضMاء   -٣
إ- إذا كMMان أسMMاس المنازعMMة مMMن اختصMMاص جھMMة القضMMاء ا�داري ، ا�داري 

 وحده  على سبيل ا-ستئثار .

 رات ا�دارية المنعدمة .راالق -٤

اختصاص قاضي التنفيذ بمنازعMات التنفيMذ الMذي يجMري علMى مMال أو  القاعدة الثانية :
أن يكون مآله أن يجري على المال مھما كانت الجھة القضائية التMي صMدر عنھMا السMند 

 التنفيذي .

 مسائل أساسية وھي : أثير في ھذا الصدد البحث في أربعوقد 

 منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ ا(حكام ا�دارية . –أ 

 وقف تنفيذ القرارات ا�دارية . –ب 

 مسائل الحجوز ا�دارية . -جـ 

المنازعMMMات التMMMي تثMMMور بشMMMأن تنفيMMMذ ا(حكMMMام والقMMMرارات الصMMMادرة مMMMن الجھMMMات  –د 
 القضائية الخاصة، مثل ھيئات التحكيم واللجان ا�دارية ذات ا-ختصاص القضائي .

ا(ولى في حدود معينMة، بينمMا - والمستقر عليه في ھذا الصدد أنه يختص بالمنازعات 
يخMMتص بوقMMف تنفيMMذ القMMرارات ا�داريMMة إ- إذا كانMMت منعدمMMة،  كمMMا يخMMتص بMMالحجوز 
ا�دارية، كما يختص بتنفيذ ا(حكام الصادرة من الجھات القضائية الخاصة ما لم يوجد 

 . )١(نص على خ8ف ذلك 

 إدارة التنفيذ في القانون المصريالمطلب الثالث : 

 ٧٦" إدارة التنفيذ " مصطلح جديد دخل إلى قانون المرافعات بموجب القMانون رقMم إن 
 .)٢( بتعديل بعض قانون المرافعات وقانون ا�ثبات ٢٠٠٧لسنة 

منه قMد نصMت علMى ان " تسMتبدل عبMارة ( إدارة التنفيMذ )  ٢ولئن كانت المادة ا(ولى / 
ول مMMن الكتMMاب (ول مMMن البMMاب ا(بعبMMارة ( قاضMMي التنفيMMذ ) الMMواردة كعنMMوان للفصMMل ا

 ،٣٦٧، ٣٦٥، ٣٥٨، ٣٥٦والتجارية وفي  المMواد  الثاني من قانون المرافعات المدنية

                                                
 .٢١٥ –٢١٤م ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي دراسة مقارنة، مرجع سابق ص ٢٠٠٨) دويدار ، طلعت ، ١(

 . ٤٨ – ٤٤م ، أحكام وقواعد التنفيذ الطبعة ا�ولى، ا�ردن، دار الراية، ص ٢٠١٢ومحمد، نصر محمد، 

م السنة الخمس�ون ليب�دأ العم�ل ٢٠٠٧يونيو سنة  ٦في  مكرر الصادر ٢٢) نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٢(
 م وفق المادة السادسة منه .١/١٠/٢٠٠٧به اعتباراً من 
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مMMMMMMMMMMن ذات القMMMMMMMMMMانون  ٤٨٣، ٤٨٢، ٤٧٨، ٤٧٦، ٤٧٥، ٤٧٤، ٤٧٣، ٣٧٩ ،٣٧٦
التنفيMذ) بكلمتMMي (المحضMر) (والمحضMرين) أينمMMا  بارتMا (معMاون التنفيMMذ) و( معMاونووع

على أن ذلك  –بداية  –وردت أي منھما في  الكتاب الثاني المشار إليه "  إ- أننا نؤكد 
بنظMMام قاضMMي  التنفيMMذ،  ١٩٦٨- يعنMMي إلغMMاء مMMا عMMرف منMMذ قMMانون المرافعMMات الحMMالي 

وأبقMMى لMMه بعMMض  ولكMMن المشMMرع اسMMتبدل مكانMMه إدارة التنفيMMذ فMMي بعMMض ا-ختصاصMMات
 . )١(ا-ختصاصات ا(خرى . ف8 يزال قاضي التنفيذ حياً 

ويستفاد من نص ھذه المادة أن القانون قMد أنشMأ إدارة للتنفيMذ لتحMل محMل قاضMي التنفيMذ 
فMMي خصMMوص مMMا أشMMار إليMMه مMMن مMMواد ولقMMد أشMMارت ھMMذه المMMادة صMMراحة إلMMى اسMMتبدال 

ول مMن البMاب ا(ول يMذ " كعنMوان للفصMل ا(عبارة إدارة التنفيذ " بعبMارة " قاضMي التنف
من الكتاب الثاني مMن قMانون المرافعMات ويشMمل ھMذا البMاب ا(ول علMى اثنMين وأربعMين 

] وفMMي ھMMذا ا�طMMار فلقMMد نMMص  ٣١٥] وتنتھMMي بالمMMادة [  ٢٧٥تبMMدأ مMMن المMMادة [  مMMادة
، ٢٧٨، ٢٧٧،  ٢٧٥،  ٢٧٤] علMMMى تعMMMديل المMMMواد [  ٢٠٠٧] لسMMMنة [  ٧٦القMMMانون [ 

] با�ضMMافة إلMMى تغييMMر عنMMوان البMMاب ا(ول مMMن الكتMMاب الثMMاني  ٤٧٩] والمMMادة [  ٢٧٩
 على نحو ما سبق .

وھذا يعني صراحة أن ما لMم يشMمله التعMديل فMي ھMذا الخصMوص يظMل كمMا ھMو وينعقMد 
ا-ختصMMاص فيMMه لقاضMMي التنفيMMذ حتMMى ولMMو تعلMMق ا(مMMر بإصMMدار أوامMMر و-ئيMMة تتعلMMق 

 . )٢(من صحيح اختصاص إدارة التنفيذ  مما ھو ، بالتنفيذ

 تشكيل إدارة التنفيذ 

علMMى أن " يجMMري  ٢٠٠٧لسMMنة  ٧٦مرافعMMات معدلMMة بالقMMانون رقMMم  ٢٧٤نصMMت المMMادة 
التنفيMMذ تحMMت إشMMراف إدارة للتنفيMMذ تنشMMأ بمقMMر كMMل محكمMMة ابتدائيMMة، ويجMMوز بقMMرار مMMن 

 وزير العدل إنشاء فروع لھا بدائرة محكمة جزئية .

إدارة التنفيذ قاضي بمحكمة ا-ستئناف، ويعاونه عدد كMاف مMن قضMاتھا ينMدبھم ويرأس 
وزير العدل بعد موافقة مجلس القضMاء ا(علMى، وقضMاة مMن المحMاكم ا-بتدائيMة بدرجMة 

 رئيس محكمة على ا(قل، تختارھم الجمعية العامة للمحكمة .

العMدل  رد بقرار مMن وزيMويلحق با�دارة عدد كاف من معاوني التنفيذ والموظفين، يحد
قواعMMد اختيMMارھم وتنظMMيم شMMئونھم . ولمMMدير إدارة التنفيMMذ أو مMMن يعاونMMه مMMن قضMMاتھا 
إصدار القرارات وا(وامر المتعلقة بالتنفيذ ، ويكون التظلم من ھذه القرارات وا(وامر 

                                                
 . ٢٠٩م، النظرية العامة للتنفيذ القضائي ، دراسة مقارنة، مرجع سابق ص ٢٠٠٨) دويدار، طلعت، ١(

ي��ذ وإدارة التنفي��ذ، الطبع��ة ا�ول��ى، م، أعم��ال التنفي��ذ الجب��ري ب��ين قاض��ي التنف٢٠١٣) ع��4م، رمض��ان إب��راھيم، ٢(
 . ١٥، ١٤ا6سكندرية، مكتبة الوفاء، ص 
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يصMدر و، بعريضة ترفع لمدير إدارة التنفيذ ويعتبر القرار الصادر منه في التظلم نھائياً 
 بتنظيم إدارة التنفيذ قرار من  وزير العدل " . 

ھذه ھي المادة المنشئة لما يعرف حديثاً بإدارة التنفيذ والتي تشMرف علMى عمليMة التنفيMذ 
حيMث كMان يشMرف ،  وھذا ا�شراف كان يعرف با-ختصاص ا�داري لقاضMي التنفيMذ 

 قبل  التعديل على التنفيذ . ٢٧٤بموجب المادة 

 ختصاص ا=داري أمران ويقصد با 

ما كان يقوم به قاضي التنفيذ وحلت محله اlن إدارة التنفيذ من ا�شراف علMى  ا�ول :
 عمال التنفيذ على أساس أنھا من الناحية الوظيفية الجھة الرئاسية ا�دارية .

مMMا كMMان يقMMوم بMMه قاضMMي التنفيMMذ مMMن ا�شMMراف علMMى أعمMMال التنفيMMذ أي علMMى  الث22اني :
وحلMت محلMه أيضMاً فيMه إدارة التنفيMذ، وفMي سMبيل القيMام بھMذه المھمMMة  ،إجMراءات التنفيMذ

على أن ( يعد بكMل إدارة تنفيMذ  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦معدلة بالقانون رقم  ٢٧٨نصت المادة 
تقMدم إلMى مMدير إدارة التنفيMذ، وينشMأ كMل طلMب  سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التMي

ملف تودع به جميع ا(وراق المعلقة بھذه الطلبات . ويعMرض الملMف علMى مMدير إدارة 
التنفيذ أو أي من قضاتھا عقب كل إجراء، ويثبت بMه مMا يصMدر مMن قMرارات أو أوامMر 

 وما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام ) .

�شراف ا�داري من خ8ل سلطة إصدار قرارات إدارية أو وتقوم إدارة التنفيذ بمھمة ا
با(كثر  أوامر على عرائض، دون أن تصل بحال إلى حد سلطة إصMدار أحكMام، وممMا 
يؤكد ذلك ما قام به المشرع من حذف عبارة ( كما يختص بإصدار القرارات وا(وامر 

لتMMي كانMMت تعطMMي ھMMذا بعMMد تعMMديلھا، وھMMي المMMادة ا ٢٧٥المتعلقMMة بالتنفيMMذ ) مMMن المMMادة 
ا-ختصاص لقاضي  التنفيذ؛ (ن ھذه السلطة صارت بعد التعديل �دارة التنفيMذ، وممMا 

بعMد التعMديل علMى أن " يعMرض  ملMف التنفيMذ علMى مMدير  ٢٧٨يؤكد ذلMك كMذلك المMادة 
إدارة التنفيMMذ أو أي مMMن قضMMاتھا عقMMب كMMل إجMMراء ويثبMMت بMMه مMMا يصMMدره مMMن قMMرارات 

 . )١(ه قاضي التنفيذ من حكم " وأوامر و ما يصدر

  

                                                
 . ٢١١ – ٢١٠م ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي دراسة مقارنة ، مرجع سابق، ص ٢٠٠٨) دويدار ، طلعت، ١(
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 اختصاصات إدارة التنفيذ

م إلMMى بعMMض  المMMواد التMMي ٢٠٠٧لسMMنة  ٧٦المMMادة ا(ولMMى مMMن القMMانون رقMMم  نصMMت
متأنيMMة لھMMذه المMMواد  ةاسMMتبدلت فيھMMا عبMMارة إدارة التنفيMMذ بعبMMارة قاضMMي التنفيMMذ . وبقMMراء

 التنفيذ وھي :با-ختصاص ا�داري لقاضي  يسم على مانجدھا جميعاً تنصب 

 جيبه . جز على ما فيا�ذن لمعاون التنفيذ بتفتيش المدين لتوقيع الح -١

تعيين خبيMر لتقMدير قيمMة المجMوھرات والسMبائك الذھبيMة والفضMية المMراد توقيMع   -٢
 الحجز عليھا .

عدم ا(مر بنقل المنقو-ت المحجوزة من مكان حجزھا إلى مكان أمين في حالة  -٣
 وجود حارس عليھا .

 تحديد أجرة الحارس على المال المحجوز . -٤

ا(مMMر بMMالبيع الفMMوري لpشMMياء المعروضMMة للتلMMف أو البضMMائع المعرضMMة لتقلMMب  -٥
 ا(سعار دون انتظار ميعاد الثمانية أيام ما بين ا�ع8ن عن البيع ويوم البيع .

 ل .ا�ذن بزيادة ا�ع8نات والملصقات عن موعد وبيع المنقو -٦

سلطة إصدار ا(وامر والقرارات دون ا(حكام في عملية توزيع حصMيلة التنفيMذ  -٧
)١( . 

 معاونو التنفيذ في القانون المصريالمطلب الرابع : 

بموجMب نMص المMادة ا(ولMى فMي فقرتھMا  –حسMب التسMمية الحديثMة  –إن معاون التنفيMذ 
أو مMا كMان يسMمى قMب8ً بمحضMر التنفيMذ ھMو  – ٢٠٠٧لسMنة  ٧٦الثانية من القانون رقم 

فMMإن دوره فMMي عمليMMة  ، عامMMل التنفيMMذ الرئيسMMي فMMي واقMMع الحيMMاة العمليMMة . ونظMMراً لMMذلك
 التنفيذ يمكن وضعه بأنه " دور خطير "

وجMMه الخطMMورة فMMي أنMMه إذا أحسMMن عملMMه حسMMن سMMير العدالMMة فMMي عمليMMة التنفيMMذ يبMMدو 
مبMMدأ حسMMن سMMير العدالMMة، ولMMذلك جMMاء التعMMديل ا(خيMMر  رنھMMااالجبMMري، وإذا أسMMاء عملMMه 

يكون عليه من ضMبط قواعMد فعالMة فMي  مسMئولية معMاون التنفيMذ  خلواً مما كان يجب أن
وكMMل مMMا فعلMMه المشMMرع فMMي ھMMذا ، التMMي يجMMب أن تتناسMMب مMMع سMMلطته الواقعيMMة الكبيMMرة

 التعديل أن غير ا-سم ولم يصب المسمى بأي تعديل .

معMMاون التنفيMMذ يخضMMع قبMMل التعMMديل �شMMراف قاضMMي التنفيMMذ بموجMMب المMMادة ولMMئن كMMان 
مرافعMMات بمMMا كMMان لpخيMMر مMMن اختصMMاص إداري أنMMيط اlن بعMMد التعMMديل بMMإدارة  ٢٧٤

 التنفيذ، وباعتبار أن معاوني التنفيذ صاروا جزءاً من ھذه ا�دارة .

                                                
 .٢١٢ – ٢١١م ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي دراسة مقارنة، مرجع سابق ص ٢٠٠٨) دويدار ، طلعت ، ١(
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منMMع مMMن ت8عMMب بعMMض فMMإن ا(مMMل معقMMود علMMى إحكMMام ھMMذه الرقابMMة لتكMMون فعالMMة بمMMا ي
 معاوني التنفيذ وتواطئھم مع ھذا الطرف أو ذلك من أطراف التنفيذ .

علMى أن " يجMري التنفيMذ  ٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات معدلة بالقانون  ٢٧٩وتنص المادة 
بواسطة معاوني التنفيذ وھم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السMند 

ذ . فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء مMن إجMراءات إدارة التنفي إلى التنفيذي
 التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع ا(مر بعريضة إلى مدير إدارة التنفيذ.

معMاون التنفيMذ وجMب أن يتخMذ جميMع الوسMائل التحفظيMة   وإذا وقعت مقاومة أو تعد على
أن يطلMMب معونMMة  –نفيMMذ مMMدير إدارة الت بعMMد عMMرض ا(مMMر علMMى –ولMMه فMMي سMMبيل ذلMMك 

 القوة العامة والسلطة المحلية " .

 مMن �ً فبد ، سماء فيھاوالواقع أن وجه التعديل في ھذه المادة - يعدو أن يكون تغيير ا(
مصMMطلح " المحضMMر " أو " المحضMMرين " جMMاء مصMMطلح معMMاون أو معMMاوني التنفيMMذ . 

ة التنفيMMذ " . كمMMا أن تسMMليم التنفيMMذ جMMاء مصMMطلح " مMMدير إدار مMMن كلمMMة قاضMMي وبMMد-ً 
صMMاحب الشMMأن السMMند التنفيMMذي إيMMذاناً بالبMMدء فMMي التنفيMMذ لMMم يعMMد للمحضMMر، وإنمMMا �دارة 

 التنفيذ .

بMإجراء التنفيMذ بنMاء علMى طلMب  –بموجMب ھMذه المMادة  –وإذا كان معاون التنفيذ يلتMزم 
نمMMا ھMMو يقMMوم بMMذلك إذي الشMMأن، فMMإن ذلMMك - يعنMMي أنMMه يقMMوم بMMه باعتبMMاره وكMMي8ً عنMMه، و

باعتباره موظفاً عاماً يمثل الدولة في اقتضاء حق الدائن جبراً عن المMدين، وأن سMلطته 
وإنما بناء علMى طلMب ذي الشMأن ، لMيس لمصMلحة  ، الوظيفية - تتحرك من تلقاء نفسھا

ه ولذلك ھو يقوم بھMذ ، ولكن إعما-ً للمصلحة العامة في تحقيق الحماية التنفيذية ،الدائن
ا�جMMراءات تحMMت رقابMMة مMMدير إدارة التنفيMMذ التMMي تأمMMل أن تكMMون رقابMMة حقيقيMMة وفعالMMة 
 مانعMMMMMMMة للت8عMMMMMMMب الMMMMMMMذي يشMMMMMMMھد عليMMMMMMMه الواقMMMMMMMع العملMMMMMMMي فMMMMMMMي كثيMMMMMMMر مMMMMMMMن 

 . )١(ا(حيان

  

                                                
 . ٢٢٠ – ٢١٩م ، النظرية العامة للتنفيذ القضائي . دراسة مقارنة، مرجع سابق،ص ٢٠٠٨) دويدار ، طلعت، ١(
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المبح  ث الثال   ث : المقارن   ة ب  ين ا5ختص   اص " ال   و5ئي " لقاض   ي 
 التنفيذ في النظام السعودي والقانون المصري .

 . المقارنة بين قاضي التنفيذ السعودي والمصريالمطلب ا�ول : 

وزيMMر العMMدل  بعMMد صMMدور قMMرارھMMـ ١٤٢٩قاضMMي التنفيMMذ السMMعودي فMMي عMMام  بMMدأ عمMMل
المبني على قرار مجلس القضاء ا(على بھيئته العامة بتسمية قضاة للتنفيذ فMي المحMاكم 

 العامة في الرياض ومكة والمدينة والدمام .

) بالموافقMMة علMMى  ٥٣ھMMـ صMMدر المرسMMوم الملكMMي رقMMم ( م / ١٣/٨/١٤٣٣تMMاريخ وفMMي 
نظام التنفيذ، وقد عرف ھذا النظام قاضي التنفيذ بالمادة ا(ولى منه بأنه [ رئMيس دائMرة 
التنفيذ وقضاتھا وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضMي المحكمMة الMذي يخMتص بمھمMات قاضMي 

 ب الحال ]سالتنفيذ وذلك بح

وكMان قاضMي التنفيMذ  ،م١٩٦٨قاضMي التنفيMذ منMذ عMام  أوجMدرع المصري فقد أما المش
حيMMث كMMان  ، قاضMMياً مMMن قضMMاة المحكمMMة ا-بتدائيMMة  وكMMان يشMMكل بذاتMMه محكمMMة مسMMتقلة

 يندب في  مقر كل محكمة جزئية .

فھMMو  ، م لMMم يعMMد قاضMMي التنفيMMذ كمMMا كMMان٢٠٠٧وبصMMدور التعMMديل الحMMديث سMMنة 
ا قاضMMMي بمحكمMMMة ا-سMMMتئناف وإمMMMا قاضMMMي مMMMن المحكمMMMة ) إم٢٧٤MMMبموجMMMب المMMMادة (

 ا-بتدائية بدرجة رئيس محكمة على ا(قل .

 ويتضح  مما سMبق أن قاضMي التنفيMذ المصMري وجMد قبMل قاضMي التنفيMذ السMعودي قبMل 
] سMMنة، ومMMر بمراحMMل انتھMMى المشMMرع المصMMري -شMMتراط كMMون قاضMMي التنفيMMذ  ٤٥[ 

 ة ابتدائية على ا(قل .بدرجة قاضي استئناف أو رئيس محكم

ا(مMر حتMى صMدر  رواستم ه١٤٢٩أما قاضي التنفيذ السعودي فكان أول وجود له عام 
)  الذي عMرف ٥٣ھـ بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١٣/٨/١٤٣٣ بتاريخنظام التنفيذ 

قاضMMي التنفيMMذ بأنMMه [ رئMMيس دائMMرة التنفيMMذ وقضMMاتھا وقاضMMي دائMMرة التنفيMMذ وقاضMMي 
 وذلك بحسب الحال ]  ،ي يختص بمھمات التنفيذالمحكمة الذ

كمMا اشMترط  ،ون8حظ أن نظام التنفيذ السعودي لMم يشMترط درجMة معينMة لقاضMي التنفيMذ
ذلك المشرع المصري بكMون قاضMي التنفيMذ بدرجMة قاضMي اسMتئناف أو رئMيس محكمMة 

 ابتدائية على ا(قل .

وأرى مناسMبة مMا انتھMMى إليMه المMMنظم السMعودي مMن عMMدم اشMتراط درجMMة معينMة لقاضMMي 
ومMا ، التنفيذ خصوصاً في ظل ھذه المرحلة ا-نتقالية التي يمر بھMا القضMاء  السMعودي 

 يعانيه من نقص في أعداد القضاة .
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المقارنة بين ا�ختص3اص " ال3و�ئي " لقاض3ي التنفي3ذ ف3ي المطلب الثاني : 
 السعودي والقانون المصري . النظام

القاعMMMدة العامMMMة فMMMي اختصMMMاص قاضMMMي التنفيMMMذ السMMMعودي ھMMMي " أن ماعMMMدا ا(حكMMMام 
فMMإن قاضMMي التنفيMMذ السMMعودي  ، والقMMرارات الصMMادرة فMMي القضMMايا ا�داريMMة والجنائيMMة

 يختص به " .

باسMتثناء السMندات التنفيذيMة فMي  ،القضايا ا�دارية والجنائية - يختص بتنفيMذھا ومن ثم 
 الحقوق المالية في القضايا الجنائية .

 أما قاضي التنفيذ في القانون المصري فينظم ا-ختصاص الو-ئي له قاعدتان :

اختصاصMMMه بمسMMMائل التنفيMMMذ لpحكMMMام الصMMMادرة مMMMن جھMMMة القضMMMاء العMMMادي  : ا�ول222ى
ويرد على ھذه القاعMدة  ،لقوة التنفيذيةوالسندات التنفيذية التي يعطيھا قانون المرافعات ا

 استثناءات :

 مة .نعدا(حكام ا�دارية الم -١

 مة .عدالقرارات ا�دارية المن -٢

 ا(حكام الصادرة المخالفة لقواعد ا-ختصاص الوظيفي . -٣

تنفيMذاً لحكMم صMادر مMن جھMة القضMاء  ،ا-ختصاص بمنازعات التنفيذ على مMال -٤
 ا�داري .

اختصاص قاضي التنفيMذ بمنازعMات التنفيMذ الMذي يجMري علMى مMال أو يكMون  : والثانية
 مآله أن يجري على مال مھما كانت الجھة القضائية التي صدر عنھا السند التنفيذي.

 وقد أثير على ھذه القاعدة أربع مسائل أساسية وھي :

 منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ ا(حكام ا�دارية .  -١

 ارات ا�دارية .وقف تنفيذ القر  -٢

 مسائل الحجوز ا�دارية . -٣

المنازعMMات التMMي تثMMور بشMMأن تنفيMMذ ا(حكMMام والقMMرارات الصMMادرة مMMن الجھMMات  -٤
القضMMMائية الخاصMMMة مثMMMل ھيئMMMات التحكMMMيم واللجMMMان ا�داريMMMة ذات ا-ختصMMMاص 

 القضائي .

ن قاضMMي التنفيMMذ السMMعودي والمصMMري اتفقMMا علMMى تنفيMMذ ا(حكMMام أويتضMMح ممMMا سMMبق  
MMام والقMMا النظMMي يعطيھMMة التMMندات التنفيذيMMادي والسMMاء العMMن القضMMادرة مMMو أرارات الص

القانون القوة التنفيذية كمMا أنھمMا اتفقMا علMى عMدم اختصاصMھما بتنفيMذ السMندات التنفيذيMة 
فMMي القضMMايا ا�داريMMة والجنائيMMة بشMMكل عMMام واسMMتثنى المMMنظم السMMعودي تنفيMMذ السMMندات 

 لخاصة في القضايا الجنائية .الصادرة بالحقوق المالية ا
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عMMن اختصMMاص القضMMاء العMMادي فMMي ا(مMMور المشMMرع المصMMري مMMا خMMرج  ىكمMMا اسMMتثن
 التالية :

 ا(حكام ا�دارية المنعدمة .  -١

 القرارات ا�دارية المنعدمة . -٢

 ا(حكام الصادرة المخالفة لقواعد ا-ختصاص الوظيفي . -٣

ا-ختصاص بمنازعMات التنفيMذ علMى مMال تنفيMذاً لحكMم صMادر مMن جھMة القضMاء  -٤
ا�داري إ- إذا كان أساس المنازعة من اختصاص جھة القضاء ا�داري وحMده 

 على سبيل ا-ستئثار . 

 فإنه يختص بتنفيذھا استثناًء من القاعدة العامة .

ا(حكام ا�داريMة فMي حMدود معينMة كما أنه يختص بتنفيذ منازعات التنفيذ المتعلقة بتنفيذ 
. بينما - يختص بوقف تنفيذ القرارات ا�دارية إ- إذا كانت منعدمة . كمMا أنMه يخMتص 
بالحجوز ا�دارية وبتنفيذ ا(حكام الصادرة من الجھات القضMائية الخاصMة مMا لMم يوجMد 

 نص على خ8ف ذلك .

 المحكمة المختصة بالتنفيذ 

مة المختصة بالتنفيذ ھMي " المحكمMة العامMة " وينشMأ بMداخلھا في النظام السعودي المحك
وفMMي تنفيMMذ ا(حكMMام وا(وامMMر  ،دوائMMر للتنفيMMذ فMMي كMMل محكمMMة تتMMولى التنفيMMذ وإجراءاتMMه

 والمحMMMررات ا(جنبيMMMة يكMMMون تنفيMMMذھا مMMMن قMMMاض أو أكثMMMر وللمجلMMMس ا(علMMMى للقضMMMاء
 إحداث محاكم متخصصة للتنفيذ . –عند الحاجة  –

فإن المحكمMة المختصMة بالتنفيMذ ھMي المحكمMة " ا-بتدائيMة " ، ي رقانون المصأما في ال
ويجMوز بقMرار مMن ، التي تنشأ بمقر كMل محكمMة ابتدائيMة  " تحت إشراف " إدارة التنفيذ

 وزير العدل إنشاء فروع لھا بدائرة محكمة جزئية .

وائر ويتضMMMح ممMMMا سMMMبق ان المMMMنظم السMMMعودي جعMMMل ا-ختصMMMاص بالتنفيMMMذ يجMMMري بMMMد
ويجMMوز  ،ويتMMولى القاضMMي الفMMرد التنفيMMذ وإجراءاتMMه ،متخصصMMة فMMي كMMل محكمMMة عامMMة

للمجMMMMس ا(علMMMMى للقضMMMMاء إحMMMMداث محMMMMاكم متخصصMMMMة لتنفيMMMMذ ا(حكMMMMام والقMMMMرارات 
والمحMMررات ا(جنبيMMة، بينمMMا المشMMرع المصMMري جعMMل التنفيMMذ مMMن اختصMMاص " إدارة 

ا أنMه يجMوز بقMرار مMن وزيMر العMدل كمM ، التنفيذ " التMي تنشMأ بمقMر كMل محكمMة ابتدائيMة
 إنشاء فروع لھا بدائرة محكمة جزئية .

 تكMMونإدارة للتنفيMMذ " و" ة مMMا انتھMMى إليMMه المشMMرع المصMMري مMMن إحMMداث أرى مناسMMب
وذلMك لpسMباب  ، متخصصة با�شراف علMى أعمMال التنفيMذ الجبMري والقيMام بإجراءاتMه

 التالية :
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(ن ما انتھى إليه المشرع المصري بإحداث " إدارة التنفيذ " كان نتيجة لما مMر  -١
بMه قضMاء التنفيMذ مMن إشMكا-ت وتMأخر إجMراءات عنMدما كانMت عمليMة ا�شMMراف 

 قاضي التنفيذ .يقوم بھا 

وإجراءاتMMه  ى التنفيMMذتكMMون متخصصMMة فMMي ا�شMMراف علMM " إدارة للتنفيMMذ" جعMMل  -٢
وإجراءاتMه  ى التنفيMذمن جمع عملية ا�شMراف علM يعطي العمل جودة ودقة أكثر

 لدى قاضي التنفيذ.

لتنفيذ وإجراءاته عن قاضي التنفيذ ينعكس ذلك فMي افصل عملية ا�شراف على  -٣
ويجمع العمل ا�شرافي وا�جرائي تحMت  ،سرعة القيام بعملية التنفيذ وإجراءاته

 إدارة متخصصة .

الجبري في النظام السعودي والق3انون المقارنة بين التنفيذ المطلب الثالث : 
 . المصري

التنفيذ الجبMري فMي النظMام السMعودي يخMتص بMه قاضMي التنفيMذ وحMده و- يشMاركه أحMد 
وھذا ما أكدته المMادة الثانيMة مMن نظMام التنفيMذ بMأن قاضMي التنفيMذ يخMتص بسMلطة التنفيMذ 

 الجبري وا�شراف عليه .

فإن التنفيذ الجبري يختص بMه " إدارة التنفيMذ " فھMي صMاحبة  ،أما في القانون المصري
الو-ئيMة  امMررات ا�داريMة وا(ورالو-ية العامة في التنفيذ وا�شراف عليه وإصدار الق

فالقاعMدة المقMررة بھMذا الخصMوص أن " إدارة التنفيMذ " ينعقMد ا-ختصMاص  ،المتعلقة به
MMا بإصMMدلھMMر الراار القMMة وا(وامMMداري�و-ئيMMة، وھMMذا ا-ختصMMاص - تسMMتأثر بMMه رات ا

بل يشاركھا فيه قاضي التنفيذ " استثناًء " في خصوص المواد التMي لMم يشMملھا  ،وحدھا
 . م ٢٠٠٧الصادر سنة  التعديل

ويتضMMح أن قاضMMي التنفيMMذ السMMعودي ھMMو صMMاحب ا-ختصMMاص وحMMده بسMMلطة التنفيMMذ 
فMMإن الجھMMة  ، ون المصMMريأمMMا التنفيMMذ الجبMMري فMMي القMMان ،الجبMMري وا�شMMراف عليMMه

المختصMMMة بشMMMكل عMMMام ھMMMي " إدارة التنفيMMMذ " ويشMMMاركھا قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي بعMMMض 
 ا-ختصاصات " استثناًء " 

تنفيMذ: اليكون ا�شراف على التنفيذ وإجراءاتMه مMن اختصMاص "إدارة  وأرى مناسبة أن
 : ي وذلك لpسباب التاليةركما انتھى إليه المشرع المص

 فصMMل ا-ختصMMاص ا�داري وا�شMMرافي لقاضMMي التنفيMMذ وجعلMMه مMMن اختصMMاص  -١
بحيث يتفMرغ  ،تنفيذ " ينعكس ذلك على جودة العمل القضائي وسرعتهال" إدارة 

ويجعMMMMل ا-ختصMMMMاص ا�داري  ،قاضMMMMي التنفيMMMMذ للعمMMMMل القضMMMMائي الصMMMMرف
�دارة التنفيذ " " وا�شرافي 
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والقضائي تحت يد قاضMي التنفيMذ جعل ا-ختصاص بالعمل ا�داري وا�شرافي  -٢
 نجازه ودقته في نظر القضايا .إعلى سرعة  ؤثريجعله منشغ8ً بأعمال كثيرة ت

حيMث  ،(ن إحداث " إدارة للتنفيذ " ھو استفادة من التجربMة القضMائية المصMرية -٣
وعقبات انتھMى  تبه من إشكا- روما م ،كان لھا السبق في إحداث قضاء التنفيذ

ن قاضMMي عMMالتشMMريع المصMMري لفصMMل ا(عمMMال ا�شMMرافية وا�داريMMة والو-ئيMMة 
تنفيMMذ " وجعMMل قاضMMي التنفيMMذ متفرغMMاً الوجعلھMMا مMMن اختصMMاص " إدارة  ،التنفيMMذ

 في  الفصل في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية. للعمل القضائي
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 الفصل الرابع

 " اختصاص قاضي التنفيذ " النوعي

 

 اشتمل ھذا الفصل على ث
ثة مباحث :

ا"ول : اختص���اص قاض���ي التنفي���ذ " الن���وعي " ف���ي  المبح���ث 
 النظام السعودي .

 واشتمل المبحث ا�ول على ث*ثة مطالب :

 المطلب ا�ول : المقصود با�ختصاص " النوعي " .

 المطلب الثاني : اختصاص قاضي التنفيذ النوعي " الموضوعي "

 الثالث : اختصاص قاضي التنفيذ النوعي " ا6جرائي "المطلب 

الث��اني : اختص��اص قاض��ي التنفي��ذ " الن��وعي " ف��ي المبح��ث 
 القانون المصري "

 واشتمل المبحث الثاني على ث'ثة مطالب :

المطل33ب ا�ول : المقص33ود با�ختص33اص " الن33وعي " لقاض33ي التنفي33ذ ف33ي 
 القانون المصري .

 ا�ختص3333333333اص " الن3333333333وعي " 6دارة التنفي3333333333ذ .المطل3333333333ب الث3333333333اني : 
 المطل33333333ب الثال33333333ث : ا�ختص33333333اص " الن33333333وعي " لقاض33333333ي التنفي33333333ذ .
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 اختصاص قاضي التنفيذ " النوعي "

 النوعي " في النظام السعودي.المبحث ا�ول : اختصاص قاضي التنفيذ " 

 المقصود با$ختصاص " النوعي "المطلب ا�ول : 

يقصد با-ختصاص النوعي توزيع العمل بMين المحMاكم المختلفMة داخMل الجھMة القضMائية 
 . )١(الواحدة، وذلك بحسب نوع القضية 

ل فMي منازعMات التنفيMذ مھمMا كانMت قيمتھMا، وفقMاً (حكMام ص" يختص قاضي التنفيذ بالف
القضMMاء المسMMتعجل، ويخMMتص كMMذلك بإصMMدار القMMرارات وا(وامMMر المتعلقMMة بالتنفيMMذ ولMMه 
ا(مر با-ستعانة بالشرطة أو القMوة المختصMة، وكMذلك ا(مMر بMالمنع مMن السMفر ورفعMه 

لنظر فMي دعMوى ا�عسMار وا(مر بالحبس وا�فراج، وا(مر با�فصاح عن ا(صول وا
 ")٢( . 

الموضMMMوعي  " أوضMMMحت ھMMMذه المMMMادة ا-ختصMMMاص النMMMوعي لقاضMMMي التنفيMMMذ بشMMMقيه
وا�جرائMMي، الموضMMوعي اختصاصMMه بالفصMMل بمنازعMMات التنفيMMذ مھمMMا كانMMت قيمتھMMا، 

أن قاضي التنفيذ يفصل فMي منازعMات التنفيMذ  توكذلك النظر في دعوى ا�عسار، وبين
ء المسMتعجل، أمMا ا�جرائMي فيشMمل إصMدار قاضMي التنفيMذ عMدداً مMن وفقاً (حكام القضا

ارات التMMي تكMMون لمصMMلحة التنفيMMذ مثMMل ا-سMMتعانة بالشMMرطة والمنMMع مMMن روالقMMامMMر ا(و
ھMMMذه السMMMفر ورفعMMMه والحMMMبس وا�فMMMراج وا�فصMMMاح عMMMن ا(صMMMول وسMMMوف نتنMMMاول 

 . ا-ختصاصات في المطالب القادمة

 . " التنفيذ النوعي " الموضوعي قاضياختصاص المطلب الثاني : 

" يتخص قاضي التنفيذ بالفصل فMي منازعMات التنفيMذ مھمMا كانMت قيمتھMا، وفقMاً (حكMام 
القضاء المستعجل، ويخMتص كMذلك بإصMدار القMرارات وا(وامMر المتعلقMة بالتنفيMذ، ولMه 

رفعMه ، ا(مر با-ستعانة بالشرطة أو القوة المختصة، وكذلك ا(مر بMالمنع مMن السMفر و
وا(مر بالحبس وا�فراج، وا(مر با�فصاح عن ا(صول، والنظر في دعوى ا�عسار 

 ")٣( . 

 وفسرت ال8ئحة التنفيذية ھذه المادة بما يلي :

                                                
ھـ، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية الس�عودية، مرج�ع ١٤٣٤) مخلوف، أحمد صالح، ١(

 . ٩٠سابق ص 

 ) من نظام التنفيذ .٣) المادة (٢(

 ) من نظام التنفيذ .٣مادة () ٣(
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فھMMي مMMن اختصMMاص قاضMMي  ،كMMل منازعMMة متعلقMMة بMMالتحقق مMMن صMMحة السMMند التنفيMMذي
التنفيMMذ، كادعMMاء  تزويMMر السMMند، أو بط8نMMه لعيMMب فMMي الرضMMا، أو أن المنفMMذ ضMMده لMMيس 

 بطرف فيه، أو إنكار التوقيع عليه، ونحو ذلك .

فھMMي مMMن اختصMMاص قاضMMي  ،كMMل منازعMMة متعلقMMة بالتنفيMMذ الجبMMري ، أو ناشMMئة عنھMMا
أو المنازعMMة فMMي صMMحة تقريMMر  التنفيMMذ، كالمنازعMMة فMMي أجMMرة الحMMارس، أو اسMMتبداله،

المحجMMوز لديMMه بمMMا فMMي ذمتMMه ، أو رد مMMا اسMMتوفي منMMه دون وجMMه حMMق، أو أن المMMال 
المحجوز يفوق مقدار الدين المطالب به، أو طلMب التعMويض لحجMز غيMر محMق طالبMه، 
أو وجود تواطؤ أثناء المزاد، أو تأثير على سعر البيع، أو المنازعة في توزيMع حصMيلة 

على الMدائنين الحMاجزين، أو أن ا(وراق الماليMة بيعMت عMن طريMق شMخص غيMر التنفيذ 
مرخص له في بيعھا، أو منازعة غير أطراف الخصومة بأنه يملك العين محل التنفيMذ، 

 أو أنه صاحب الحق في حيازتھا ونحو ذلك .

أو إذا دفMMع المنفMMذ ضMMده بالوفMMاء، أو ا�بMMراء ، أو الصMMلح، أو المقاصMMة، أو الحوالMMة، و
 فھي من اختصاص قاضي التنفيذ . ،التأجيل ونحو ذلك بعد صدور السند التنفيذي

العقMMد، أو تجديMMده،  إذا دفMMع المنفMMذ ضMMده فMMي سMMندات التنفيMMذ فMMي عقMMود ا�جMMارة بتمديMMدو
ونحو ذلك مما لم ينص عليه في العقد، وأنكر طالب التنفيذ ذلMك ، فھMي مMن اختصMاص 

 قاضي التنفيذ . 

نزاع في موضوع الورقة التجارية من السير فMي إجMراءات التنفيMذ مMا - يحول وجود و
 لم يرد من الجھة المختصة بنظر النزاع قرار بالتوقف . 

كMMMل منازعMMMة متعلقMMMة بموضMMMوع الحMMMق، فھMMMي مMMMن اختصMMMاص قاضMMMي الموضMMMوع، و
كالمنازعMMة المتعلقMMة بMMإخ8ل طرفMMي التعاقMMد، أو أحMMدھما بالتزاماتMMه الMMواردة فMMي العقMMد، 

 المقاو-ت والتوريد ونحو ذلك . كعقود

تفسMMير الحكMMم ، أو تصMMحيحه مMMن اختصMMاص الجھMMة التMMي أصMMدرته، ولقاضMMي التنفيMMذ و
 إيقاع الحجز التحفظي حتى يتم تفسيره، أو تصحيحه .

كل دفMع، أو منازعMة أمكMن ذكرھMا أثنMاء المرافعMة لMدى قاضMي الموضMوع ولMم تMذكر، و
فھي من اختصاصه، و- يوقف التنفيذ إ- إذا ورد قرار بالتوقف من قاضي الموضMوع 

 . 

فھMMي مMMن اختصMMاص  ،كMMل منازعMMة وقعMMت بعMMد انقضMMاء التنفيMMذ، ولMMم تكMMن ناشMMئة عنMMهو
 المبيع، أوالمنفعة .قاضي الموضوع، كدعوى الشفعة، أو استحقاق 

 المنازعة في ا-ستحقاق في الوصايا وا(وقاف من اختصاص قاضي الموضوع .و
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يصMMدر قاضMMي التنفيMMذ إلMMى الشMMرطة أو القMMوة المختصMMة أمMMراً محMMدداً بالمھMMام المMMراد و
 . )١(يذ أمره فوراً فتنفيذھا، مرافقاً له نسخة من السند التنفيذي، وعلى تلك الجھات تن

المMMMادة وال8ئحMMMة التنفيذيMMMة لھMMMا اختصMMMاص قاضMMMي التنفيMMMذ النMMMوعي أوضMMMحت ھMMMذه 
كمMا  ،"الموضوعي " المتمثل بالنظر في منازعات التنفيMذ والنظMر فMي دعMوى ا�عسMار

ميزت وفصلت لpحكام المتعلقة بالمنازعات التنفيذية والضMوابط التMي تحكMم منازعMات 
 التنفيذ التي ھي من اختصاص قاضي التنفيذ . 

 نازعMMMات التنفيMMMذ : مMMMا يعتMMMرض سMMMير إجMMMراءات التنفيMMMذ قبلMMMه أو بعMMMده أو فMMMي يقصMMد بم
  . )٢(أثنائه 

وافرھMMا -تخMMاذ ت التMMي تMMدور حMMول الشMMروط الواجMMب تالمنازعMMا وعرفھMMا الMMبعض بأنھMMا
فيصMMMدر فيھMMا الحكMMMم بجMMوازه أو عMMMدم جMMوازه بصMMMحته أو  ،إجMMراءات التنفيMMMذ الجبMMري

به أو بالحد من نطاقه أو يصدر الحكم فيھا  دا-عتداه أو باستمراره بعدم فبوقو ه،بط8ن
 . )٣(بصدد أي عارض يتصل بھذا التنفيذ 

ويمكMMن أن أعMMرف منازعMMات التنفيMMذ بأنھMMا : العقبMMات وا�شMMكا-ت التMMي تعتMMرض سMMير 
 إجراءات التنفيذ سواء كانت متعلقة بالموضوع أو با�جراء .

"  إجرائيMة ية " و " منازعMات وقتيMةوتنقسم منازعات التنفيذ إلMى منازعMات " موضMوع
كMMالحكم  –فMMإذا كMMان الغMMرض مMMن المنازعMMة الحصMMول علMMى حكMMم فMMي موضMMوع النMMزاع 

كانMMت منازعMMة موضMMوعية، وإذا كMMان الغMMرض مMMن  –بصMMحة التنفيMMذ أو الحكMMم ببط8نMMه 
رفع المنازعة ھو الحكم بإجراء وقتMي - يمMس أصMل الحMق حتMى يفصMل فMي موضMوع 

 .)٤(كانت المنازعة وقتية –لحكم بوقف التنفيذ أو با-ستمرار فيه كطلب ا –المنازعة 

وينظر قاضي التنفيذ منازعMات التنفيMذ وفقMاً (حكMام القضMاء المسMتعجل ويMراد بالقضMاء 
Mي يخشMزاع  ىالمستعجل ھو النظر في المنازعات التMق بنMت، والمتعلMوات الوقMا فMعليھ

MMوع أو علMMق،  ىمرفMMل الحMMرض (صMMاً دون التعMM8ً مؤقتMMا فصMMل فيھMMه، للفصMMك رفعMMوش
للمحافظة على ا(وضاع القائمة واحترام الحقوق الظاھرة وصيانة مصMالح المتنMازعين 

. 

                                                
 ) من نظام التنفيذ .٣من ال4ئحة التنفيذية للمادة ( ١١ – ١) الفقرات ١(

 . ٣١٤ھـ، الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع سابق، ص ١٤٣٣) آل خنين، عبد0 بن محمد، ٢(

، مطبع��ة جامع��ة الق��اھرة والكت��اب م ، الوس��يط ف��ي ق��انون القض��اء الم��دني، الق��اھرة ٢٠٠١) ووال��ي ، فتح��ي، ٣(
 . ٣٤٥الجامعي، ص 

 ھ���ـ، الكاش���ف ف���ي ش���رح نظ���ام المرافع���ات الس���عودي، مرج���ع س���ابق ١٤٣٣) آل خن���ين، عب���د0 ب���ن محم���د، ٤(

 . ٦٣٣م ، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق ص ٢٠٠١، والي، فتحي، ٣١٤ص 
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فھMMMي الMMMدعاوى المتعلقMMMة بنMMMزاع مرفMMMوع أو علMMMى وشMMMك رفعMMMه ، لMMMيحكم القاضMMMي فيMMMه 
 مستعج8ً لحفظ الحق المتنازع فيه أو حمايته .

لو-يMة القاضMي بنظMر  رفھو حص ،لمستعجل صورة من ا-ختصاص النوعيوالقضاء ا
بMMالنظر فيمMMا يقتضMMيه ا-سMMتعجال دون التعMMرض  هجلة، وكMMذلك حصMMرعالMMدعاوى المسMMت

جل فصُل مؤقت بصفة مستعجلة دون المساس بأصMل علموضوع الحق، والقضاء المست
MMذلك نظMMق، ولMMائرالح MMممMMهررا ق MMي علMMة القاضMMر و-يMMي قصMMاء فMMن الفقھMMراء مMMى إج

Mا قMذا مMط وكMھادة فقMط أو الشMقرار فق�روه مMن الحجMز رإجراءات ا�ثبات من الحكم با
 التحفظي، والتعديل القضائي " الحراسة القضائية " والمنع من السفر ونحو ذلك .

 ويھدف القضاء  المستعجل إلى تحقيق ما يلي :

 نع التعرض لھا .وضاع القائمة كدعوى استرداد الحيازة ومالمحافظة على ا( -١

 احترام الحقوق الظاھرة كدعوى المعاينة �ثبات الحالة . -٢

٣- MMائيةنياصMMة القضMMي والحراسMMز التحفظMMل الحجMMازعين مثMMالح المتنMMي  ،ة مصMMولك
تتحقق ھذه ا(ھداف يجب تخصيص ھذا النوع من المسائل بالقضMاء المسMتعجل 

. 

المتسMعجلة بأحMد طMريقين ويتم الحصول على الحماية القضائية الوقتية فMي المسMائل 
 حسب ا-قتضاء :

 طريق ا(وامر القضائية مثل الحجز التحفظي والمنع من السفر وغيرھا . –أ 

 . )١(ب ) طريق الدعاوى المستعجلة 

 النظر في دعوى ا2عسار 

سMواء  ،يقصد با�عسار ھو عدم القدرة لxنسان على أداء ما عليه مMن ديMون فMي الحMال
 . )٢(بمال أو كسب أو فاضل عن حاجته 

جاء بالمادة الثانية من نظام التنفيذ اختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في دعوى ا�عسMار 
[ يخMMتص قاضMMي التنفيMMذ .. والنظMMر فMMي دعMMوى ا�عسMMار ] " إذا لMMم يMMف المMMدين بالMMدين 
وادعMMMى ا�عسMMMار ينظMMMر قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي إثبMMMات إعسMMMاره بعMMMد اسMMMتكمال إجMMMراءات 

تبMMع، وفقMMاً (حكMMام ھMMذا النظMMام، وبعMMد إع8MMن ا�فصMMاح  عMMن ا(مMMوال وا-سMMتجواب والت

                                                
،  ٤٢٩في شرح نظام المرافعات الشرعية، مرجع س�ابق ص ھـ، الكاشف ١٤٣٣) آل خنين ، عبد0 بن محمد، ١(

٤٣٢،  ٤٣١،  ٤٣٠ . 

ھـ، الكاشف في شرح نظام المرافع�ات الش�رعية الس�عودي ، مرج�ع س�ابق، ١٤٣٣) آل خنين، عبد0 بن محمد، ٢(
 . ٤١٨ص 
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 يتضMMMمن أسMMMباب طلMMMب ا�عسMMMار، وينشMMMر فMMMي صMMMحيفة يوميMMMة أو أكثMMMر فMMMي منطقMMMة 
 . )١(المدين "

 وفسرت ال8ئحة التنفيذية ھذه المادة بما يلي :
كل دعوى إعسار يترتب على إثباتھا تضمين بيت المال، ف8بد لسماعھا مMن اسMتئذان " 

 المقام السامي .
وإذا طالب الدائن بالتنفيذ وادعى المدين ا�عسار، ف8  تسمع الMدعوى إ- فMي  مواجھMة 

 الغرماء، أو بعضھم .
ثبMMت القاضMMي ا�عسMMار واكتسMMب الحكMMم القطعيMMة ف8MM يسMMلم الصMMك للمMMدين ويرفMMق أوإذا 

 بالمعاملة .
Mم يكتسMو لMراحه ولMإط8ق سMب ومن كان سجيناً في دين وثبت إعساره ، أمر القاضي ب

 الحكم القطعية .
 م المدين بدعوى ا�عسار إلى الدائرة المختصة وفق نموذج يعد لذلك .تقدوي

ودائرة التنفيذ التي نظرت السند التنفيذي ھي التي تنظر فMي دعMوى ا�عسMار وتحتسMب 
لھMا إحالMMة جديMدة، مMMا لMم يكMMن مMدعي ا�عسMMار سMجيناً، أو موقوفMMاً فMي بلMMد آخMر، فينظMMر 

 بلد السجن أو التوقيف .إعساره في دائرة 

وينشر ا�ع8ن في إحدى الصحف ا(وسع انتشاراً فMي منطقMة المMدين ، كمMا ينشMر فMي 
موقع نشر بيانات التنفيذ ا-لكتروني، وللقاضي نشر ا�ع8ن في أي صحيفة مرخصة، 

 . )٢("  وله ا(مر بتكرار ا�ع8ن عند ا-قتضاء

لنظMر فMي دعMوى ا�عسMار وأن عليMه ويتضح مما سMبق اختصMاص قاضMي التنفيMذ فMي ا
عند نظMره لMدعوى ا�عسMار  اتخMاذ ا�جMراءات النظاميMة الMواردة فMي نظMام التنفيMذ مMن 

كمMا بينMت المMادة السMابعة والسMبعون مMن ، ا�فصاح عن ا(مMوال وا-سMتجواب والتتبMع 
والتأكMMد منھMMا عنMMد نظMMره  اؤھMMارالنظMMام الواجبMMات التMMي تجMMب  علMMى قاضMMي التنفيMMذ إج

 دعوى ا�عسار .ل

  

                                                
 ) من نظام التنفيذ .٧٧) المادة (١(

 من نظام التنفيذ .) ٧٧من ال4ئحة التنفيذية للمادة ( ٧ – ١) الفقرات ٢(
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 اختصاص قاضي التنفيذ النوعي " ا6جرائي " .المطلب الثالث : 

تلMك ا(حكMام التMي تتنMاول صMفة الوصMول إلMى الحMق " يقصد با-ختصاص ا�جرائي : 
وطريقMMه، أو اسMMتيفائه وتنفيMMذه، مثMMMل نظMMام إجMMراءات التقاضMMMي، وصMMفة التحقيMMق فMMMي 

 . )١( " الجرائم أو صفة تكوين الشركة ونحو ذلك

كن أن أعرفه : بقيام قاضي التنفيذ با�جراءات وا(حكام التي حMددھا النظMام �تمMام موي
 عملية التنفيذ .

 اختصMMMاص قاضMMMي التنفيMMMذ ا�جرائMMMي  علMMMىالمMMMادة الثانيMMMة مMMMن نظMMMام التنفيMMMذ نصMMMت 
[ .. ويخMMتص كMMذلك بإصMMدار القMMرارات وا(وامMMر المتعلقMMة بمصMMلحة التنفيMMذ ولMMه فقالMMت 
با-ستعانة بالشرطة أو القMوة المختصMة، وكMذلك ا(مMر بMالمنع مMن السMفر ورفعMه ا(مر 

 وا(مر بالحبس وا�فراج، وا(مر با�فصاح عن ا(صول ... ]

بينMMت ھMMذه المMMادة النMMوع الثMMاني مMMن أنMMواع اختصMMاص قاضMMي التنفيMMذ " النMMوعي " وھMMو 
رات وأوامMر إجرائيMة ا-ختصاص " ا�جرائي " وذلك بقيام قاضي التنفيذ بإصMدار قMرا

لتسMMيير عمليMMة التنفيMMذ بمMMا يحقMMق العدالMMة بMMين أطMMراف التنفيMMذ ويحفMMظ الحقMMوق وھMMذه 
ا�جMMراءات وا(وامMMر جMMاءت بشMMكل متMMدرج ومتMMوازن كمMMا يتضMMح مMMن نMMص المMMادة 

 ن من نظام التنفيذ وھي :يالسادسة وا(ربع

ين خ8Mل خمسMة أيMام مMن إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفMي للوفMاء بالMد" 
تاريخ إب8غMه بMأمر التنفيMذ، أومMن تMاريخ نشMره بإحMدى الصMحف إذا تعMذر إب8غMه؛ ُعMد 

 مماط8ً، وأمر قاضي التنفيذ حا-ً بما يأتي :

 منع المدين من السفر . -١

ر مباشMرة فMي ا(مMوال يMإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غ -٢
 وما يؤول إليھا . 

عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقب8ً، وذلك بمقدار ما يفMي ا�فصاح  -٣
 بالسند التنفيذي، وحجزھا، والتنفيذ عليھا، وفقاً (حكام ھذا النظام .

 ا�فصاح عن رخص وسج8ت أنشطة المدين التجارية، والمھنية . -٤

 إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات ا-ئتمانية بواقعة عدم التنفيذ .  -٥

أيMMاً مMMن ا�جMMراءات  –إضMMافة إلMMى مMMا سMMبق بحسMMب الحMMال  –يتخMMذ  قاضMMي التنفيMMذ أنول
 اlتية :

                                                
ھـ ، المدخل إلى فقه المرافعات، الطبعة الثانية، الرياض، دار ابن فرح�ون، ١٤٣١) آل خنين، عبد0 بن محمد، ١(

 . ١٥ص 
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منع الجھات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مسMتحقاته الماليMة لMديھا، وأن  –أ 
 عليھا إشعار قاضي  التنفيذ بذلك .

 منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة . –ب 

صMاح عMن أمMوال زوج المMدين، وأو-ده، ومMن تشMير القMرائن إلMى نقMل ا(مر با�ف –ج 
ا(مMMوال إليMMه، أو محاباتMMه. وإذا تبMMين ا-شMMتباه بMMأن ھنMMاك أدلMMة أو قMMرائن علMMى إخفMMاء 

 ا(موال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه .

 .)١( " حبس المدين، وفقاً (حكام ھذه النظام –د 

 -ھذه المادة بما يلي :  حة التنفيذيةئوفسرت ال8

د) ، -ج-ب-) والفقMرات ( أ ٤-٣-٢-١متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقMرات ( " 
 أو بعضھا، فيجيبه قاضي التنفيذ، بعد أخذ إقرار عليه بذلك .

خMارج المملكMة، وعلMى يبلغ قاضي التنفيذ إدارة جوازات منطقته بأمر المنع مMن السMفر 
 والتعميم بذلك .إدارة الجوازات تنفيذه، 

لقاضي التنفيذ ا-مر بإيقاف إصدار الوكا-ت، والتفMاويض الرسMمية المعتمMدة الصMادرة 
 من غير  الجھات العدلية .

إذا ُعد المدين مماط8ً، فيشعر قاضي التنفيذ مكتب السجل التجاري بواقعة عدم التنفيMذ، 
 وفقاً لنظام السجل التجاري .

ت الحكومية من التعامل مع المMدين يترتMب عليMه ضMرر إذا ظھر للقاضي أن منع الجھا
 عام، فعليه التوقف عن المنع، و يجري ما يراه محققاً للعدل .

يشMMمل منMMع الجھMMات الحكوميMMة مMMن التعامMMل مMMع المMMدين، إيقMMاف خدماتMMه ا�لكترونيMMة 
 الحكومية.

الحبس المذكور في ھذه المادة، حبس تنفيذي وفق ما ورد في المادة ( الثالثMة والثمMانين 
 والتي تنص على : )٢() 

المMدين إذا ثبMت لMه  سحكمMاً بحMب –" يصدر قاضي التنفيذ بناء علMى أحكMام ھMذا النظMام 
 . )٣(امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ " 

                                                
 ) من نظام التنفيذ .٤٦) المادة (١(

 ] من نظام التنفيذ . ٤٦] من ال4ئحة التنفيذية للمادة [  ٨ – ١) الفقرات [ ٢(

 من نظام التنفيذ .]  ٨٣) المادة [ ٣(
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إذا ظھMر للقاضMي مصMلحة ، وي ھذه المMادة، لغيMر عMذر ا�عسMاروالمقصود با-متناع ف
فلMMه ذلMMك، وفMي حMMال إط8MMق المحبMMوس  ،فMي عMMدم الحMMبس للمMدين أو إط8قMMه بعMMد حبسMه

أو رھنMMاً  )٢( أو كفالMMة مصMMرفية )١( يحMMدد القاضMMي مMMدة معينMMة ويأخMMذ كفMMي8ً ُغرميMMاً مليئMMاً 
 . )٤(والضمان والرھن سنداً تنفيذياً ا�قرار بالكفالة ويعتبر  )٣( عينياً 

كمMMMا أن قاضMMMي التنفيMMMذ يقMMMوم بMMMإجراء التحقيMMMق مMMMع المMMMدين أو محاسMMMبة أو موظفيMMMه أو 
وذلMك مMن أجMل تتبMع أموالMه إذا ظھMرت حاجMة  ،المتعاملين معه والمشMتبه بھMم لمحاباتMه

وھMMذا مMMا أكدتMMه المMMادة [ السMMابعة وا(ربعMMون ] " لقاضMMي التنفيMMذ  ،لMMذلك لكشMMف الحقيقMMة
استجواب المدين ومحاسبة وموظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتھم لMه ومMدين 

 خبير لتتبع أمواله "  بالمدين؛ لتتبع أمواله وله ند

ا-قتضMMMاء يحMMMق لقاضMMMي التنفيMMMذ أن يطلMMMب مMMMن جھMMMة التحقيMMMق إجMMMراء  كمMMMا أنMMMه عنMMMد
 . )٥(ا-ستجواب والتحقيق 

 ا6جراءات عند عرقلة التنفيذ

قMMد يعتMMرض عمليMMة التنفيMMذ تعMMد أو مقاومMMة أو محاولMMة لتعطيMMل التنفيMMذ مMMن قبMMل أطMMراف 
التنفيذ وعند ذلك فإن قاضي التنفيذ له اتخاذ جميع ا�جراءات التحفظية للمحافظMة علMى 

نظMام التنفيMذ مؤكMدة لMذلك بMالنص  سير عملية التنفيذ وقد جMاءت المMادة ( السMابعة ) مMن
أو مقاومMMة أو محاولMMة لتعطيMMل التنفيMMذ وجMMب علMMى قاضMMي التنفيMMذ  تعMMدالتMMالي " إذا وقMMع 

وله ا(مر على الجھMات المتخصصMة بتقMديم المعونMة  ،اتخاذ جميع ا�جراءات التحفظية
المطلوبة، و- يجوز لمأموري التنفيذ كسر ا(بواب أو فتح ا(قفال بالقوة �جراء التنفيذ 

 إ- بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك " .

                                                
ھ�ـ، الملخ�ص ١٤٢٩) يقصد بالكفالة : إحض�ار م�ن علي�ه ح�ق م�الي لرب�ه، ينظ�ر الف�وزان ، ص�الح ب�ن ف�وزان، ١(

عرف الكفالة الغرمية ابن قدامة في المقنع بقوله ھ�ي [ ض�م ذم�ة و،  ٢٥٦الفقھي، الرياض، دار ابن الجوزي، ص 
 . ١٨٠الطبعة ا�ولى، مكتبة السوادي للتوزيع، ص الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق ] 

) يقصد بالكفالة المصرفية : " تعھد كتابي يتعھد المصرف بكفالة أحد عم4ئه ( طالب ا6صدار ) في حدود مبلغ ٢(
معين تجاه طرف ثالث بمناسبة التزام ُملق�ى عل�ى ع�اتق العمي�ل المكف�ول، وذل�ك ض�ماناً لوف�اء ھ�ذا العمي�ل بالتزام�ه 

ذلك الطرف خ4ل مدة معينة على أن يدفع المصرف المبلغ المضمون عند أول مطالب�ة خ�4ل س�ريان خط�اب   تجاه
ھـ، الجامع �حكام ١٤٣٥الضمان دون التفات لما يبديه العميل من المعارضة ".، ينظر، الدمياطي، ياسر بن أحمد، 

 . ٢٠٥ ،٢٠٤الكفالة والضمانات، الطبعة ا�ولى، الرياض، دار الصميعي، ص 

) يقصد ب�الرھن : " توثي�ق ال�دين بالم�ال ال�ذي يمك�ن اس�تيفاؤه من�ه أو م�ن ثمن�ه عن�د تع�ذر الوف�اء م�ن الم�دين "، ٣(
، ١٨٩ھـ من فقه المعام4ت، الطبعة ا�ول�ى، الري�اض، دار اش�بيليا، ص ١٤٢٢ينظر، الفوزان، صالح بن فوزان، 

الحق Dزم ف�ي ح�ق ال�راھن ج�ائز ف�ي ح�ق الم�رتھن] مرج�ع وعرف الرھن ابن قدامة في المقنع بقوله [وھو وثيقة ب
 . ١٧٦سابق، ص 

 ] من نظام التنفيذ . ٨٣] من ال4ئحة التنفيذية للمادة [  ٣، ١) الفقرتين [ ٤(

 ] من نظام التنفيذ . ٤٧] من ال4ئحة التنفيذية للمادة [  ٢) الفقرة [ ٥(
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والمقصMMود بالتعMMدي والمقاومMMة فMMي ھMMذه المMMادة : " بMMأن ھMMدد أو تعMMدى ھMMو بنفسMMه أو 
سطة غيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ أو قام بأي مMن ذلMك ضMد المنفMذ بوا

 . )١( " له وأي فعل آخر غير مشروع قام به بقصد مقاومة التنفيذ

فعلMMى مMMأمور التنفيMMذ فMMوراً إعMMداد  ،" إذا وقMMع تعMMد أو مقاومMMة أو محاولMMة لتعطيMMل التنفيMMذ
 محضر بذلك ورفعه لقاضي التنفيذ .

يذ ابتداء عند ا-قتضاء تضمين أمMره التنفيMذي ا�ذن بكسMر ا(بMواب وفMتح ولقاضي التنف
 . )٢( " ا(قفال بالقوة

  

                                                
 ] من نظام التنفيذ . ٨٨[ / ج ) من ال4ئحة التنفيذية للمادة  ١) الفقرة ( ١(

 ] من نظام التنفيذ . ٧] من ال4ئحة التنفيذية للمادة [  ٣،  ٢) الفقرة [ ٢(
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المبح  ث الث  اني: اختص  اص قاض  ي التنفي  ذ " الن  وعي " ف  ي الق  انون 
 المصري.

المقصود با�ختصاص الن3وعي لقاض3ي التنفي3ذ ف3ي الق3انون المطلب ا�ول : 
 . المصري

توزيMع المنازعMات بMين محMاكم الجھMة القضMائية الواحMدة يقصد با-ختصMاص النMوعي : 
وھو بذلك يختلف عن ا-ختصاص الوظيفي الذي يھتم بتوزيع المنازعات بMين الجھMات 

فMMإن اختصاصMMه  ،وإذا ينتمMMي قاضMMي التنفيMMذ لجھMMة القضMMاء العMMادي ، القضMMائية الواحMMدة
ف8M يكMون للمحMاكم ، بالمنازعات داخل ھذه الجھMة القضMائية  –أساساً  –النوعي يتحدد 

 أي اختصاص بمسائل التنفيذ ومنازعاته . –كقاعدة  –ا(خرى داخل ھذه الجھة 

وعلى ھذا فإن قاضي التنفيذ يختص نوعياً بكافة منازعات التنفيذ الوقتية والموضMوعية 
أياً كانت قيمتھا ويفصل فMي المنازعMات الوقتيMة بوصMفه قاضMياً لpمMور المسMتعجلة " م 

يعني أن قاضي التنفيذ يختص بمنازعات التنفيذ بغض  النظر عMن قيمتھMا  " وھذا ٢٧٥
حتى ولو كانت قيمتھا تزيد عن نصاب اختصاص المحكمة الجزئية المنتدب للعمMل بھMا 
وذلك على أساس أن قاضي التنفيذ - يتبع ھMذه المحكمMة و- يشMكل دائMرة مMن دوائرھMا 

 . )١(تنفيذوإنما يعد محكمة قضائية بذاتھا ھي محكمة ال

 " ا-ختصاص النوعي " �دارة التنفيذ " وا-ختصاص  النوعي " لقاضي التنفيMذوأبين 
 في المطالب التالية .

 النوعي " 6دارة التنفيذ . " ا�ختصاصالمطلب الثاني : 

م علMMى " يجMMري  ٢٠٠٧] لسMMنة  ٧٦ن رقMMم [ و) بعMMد تعMMديلھا بالقMMان٢٧٤نصMMت المMMادة (
نشأ بمقر كل محكمة ابتدائية ويجوز بقرار من وزيMر تالتنفيذ تحت إشراف إدارة للتنفيذ 

 . " العدل إنشاء فروع لھا بدائرة محكمة جزئية

ويستفاد من ھذه المادة ھو حصر ا�شMراف علMى إجMراءات التنفيMذ الجبMري علMى إدارة 
ي بعMد رمن إنشاء ھذه ا�دارة ھو ا�شراف علMى التنفيMذ الجبM التنفيذ، فالغرض الرئيس

حيMMث كMMان فMMي السMMابق تجتمMMع فMMي يMMده كMMل  ،يMMذفا�شMMكا-ت التMMي مMMر بھMMا قاضMMي التن
السلطات ابتداًء من ا�شراف على إجراءات التنفيذ حتى الفصMل فMي منازعMات التنفيMذ، 
وانتھى ا�شراف على التنفيذ �دارة التنفيذ وانحصر دور قاضي التنفيذ في الفصMل فMي 

 منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية.

                                                
، أعم�ال التنفي�ذ الجب�ري ب�ين قاض�ي التنفي�ذ وإدارة التنفي�ذ، مرج�ع س�ابق ص  ٢٠١٣) ع4م، رمضان إب�راھيم، ١(

٢٢٢ . 
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تعMMديل تجمMMع لقاضMMي التنفيMMذ " ا�شMMراف علMMى التنفيMMذ ] قبMMل ال ٢٧٥وقMد كانMMت المMMادة [ 
] بعMMد  ٢٧٥] والمMMادة [  ٢٧٤والفصMMل فMMي منازعاتMMه " ، وبMMالجمع بMMين نMMص المMMادة [ 

يسMMتفاد أن القMMانون قMMد وزع ا-ختصاصMMات بMMين إدارة التنفيMMذ وقاضMMي التنفيMMذ تعMMديلھا 
ت المتعلقMة بMه وفMي وأناط بإدارة التنفيMذ سMلطة ا�شMراف علMى التنفيMذ وإصMدار القMرارا
 . )١(الوقت نفسه أناط بقاضي التنفيذ سلطة الفصل في منازعات التنفيذ 

 : ا-ختصاص النوعي �دارة التنفيذ بأحد شكلين " ا�داري " و الو-ئي "ويظھر 

 -ا=داري ويتمثل في اVتي : 

 ا�ول [ إشراف إدارة التنفيذ على إجراءات التنفيذ ]

اختصMاص إدارة التنفيMذ با�شMراف علMى إجMراءات التنفيMذ وتقMوم إدارة رة قرالقاعدة الم
التنفيذ بوظيفتھMا ا�داريMة فMي ا�شMراف علMى إجMراءات التنفيMذ مMن خ8Mل عMدة مظMاھر 

 تظھر في :

]  علMى أن [ يجMري التنفيMذ تحMت  ٢٧٤أ ) ا�شراف على التنفيذ حيMث نصMت المMادة [ 
ر ھذا ا�شراف على التنفيذ من قبل إدارة التنفيذ ھر مظاھظإشراف إدارة التنفيذ .. ] وت

   -في : 

ن بMه مMن أعمMال وإجMراءات يسMتوي أن مMوا�شراف على معاوني التنفيذ فيمMا يقو – ١
 على اتخاذ ا�جراءات أو سابقاً عليه . يكون ھذا ا�شراف -حقاً 

ا�شMرافي ا�شراف على أعمال التنفيذ من غيMر معMاوني التنفيMذ وذلMك (ن الMدور  – ٢
بMMل يتعMMدى ذلMMك لمراقبMMة عمMMال ، �دارة التنفيMMذ - يقتصMMر علMMى معMMاوني التنفيMMذ فحسMMب 

وذلك مثل قيام قلم كتاب المحكمة بالنشر عن البيMع فMي  ،آخرين من غير معاوني التنفيذ
 الصحف .

 من يقوم بھا . نالثاني : مباشرة إدارة التنفيذ =جراءات التنفيذ بنفسھا أو تعيي

إذا كان القانون قد خول إدارة التنفيذ أن تراقب إجMراءات التنفيMذ يسMتوي أن تكMون ھMذه 
الرقابة سابقة أو -حقة على اتخاذ ا�جMراء ، فإنMه قMد خولھMا فMي بعMض الحMا-ت للقيMام 

 بممارسة بعض إجراءات التنفيذ بنفسھا أو تعيين من يقوم بھا . 

فMإن  " ] مرافعMات ٤٧٤لشMأن فمMث8ً المMادة [ وتتعدد النصوص القانونيMة الMواردة بھMذا ا
إدارة التنفيذ تقوم بإعداد قائمة توزيع مؤقته خ8ل خمسة عشر يوماً من  عMرض ا(مMر 
عليھMMا وتودعھMMا قلMMم كتMMاب المحكمMMة الMMذي يقMMوم بMMإع8ن ذوي الشMMأن إلMMى جلسMMة يحMMدد 

                                                
بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفي�ذ ، مرج�ع س�ابق ص  م ،  أعمال التنفيذ الجبري٢٠١٣) ع4م، رمضان إبراھيم، ١(

١٠٠، ٩٩  . 
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عMاد حضMور عشMرة تاريخھا بحيث - يتجاوز ث8ثين يوماً من إيداع القائمة المؤقتة وبمي
 أيام بقصد الوصول إلى تسوية ودية .

وفMMي بعMMض ا(حيMMان تقMMوم إدارة التنفيMMذ بتعيMMين مMMن يقMMوم بMMبعض إجMMراءات التنفيMMذ مثMMل 
تعيين خبير لتحديد قيمة المصوغات والسبائك الذھبية أو الفضية أو المعادن النفيسMة أو 

 المجوھرات أو ا(حجار الكريمة التي يراد الحجز عليھا .

 الثالث : ممارسة إدارة التنفيذ  ختصاصھا ا=داري :

] مرافعات على " أنه يعMد بكMل إدارة تنفيMذ سMجل خMاص تقيMد فيMه  ٢٧٨تنص الماد ة [ 
طلبات التنفيذ التي تقدم إلى مMدير إدارة التنفيMذ وينشMأ لكMل طالMب ملMف تMودع بMه جميMع 

إدارة التنفيMMذ أو أي مMMن ا(وراق المتعلقMMة بھMMذا الطالMMب ويعMMرض الملMMف علMMى مMMدير 
قضMاتھا عقMب كMMل إجMراء ليثبMMت مMا يصMMدره مMن قMMرارات وأوامMر ومMMا يصMدره قاضMMي  

 التنفيذ من أحكام " .

] مرافعات ھذا بقولھا " يجري التنفيذ بواسMطة معMاوني التنفيMذ  ٢٧٩كما أكدت المادة [ 
ي إدارة التنفيMذ وھم ملزمون بإجراءاته بناء على طلب ذي الشأن متى سلم السند التنفيMذ

فإذا امتنع معاون التنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصMاحب الشMأن 
أن يرفMMع ا(مMMر بعريضMMة إلMMى مMMدير إدارة التنفيMMذ ، وإذا وقعMMت مقاومMMة أو تعMMد علMMى 

بعMد  –معاون التنفيذ وجب عليه أن يتخMذ جميMع الوسMائل التحفظيMة ولMه فMي سMبيل ذلMك 
أن يطلب معونة القوة العامMة والسMلطة المحليMة  –لى مدير إدارة التنفيذ عرض ا(مر ع

. " 

وفي ضMوء المMادتين الماضMية ُتعMالج ممارسMة إدارة التنفيMذ لوظيفتھMا ا�داريMة بالحMديث 
 وما يتعلق به والمبادرة بإجراء التنفيذ بناء على ھذا الطلب . ،عن طلب التنفيذ

 أو ً : طلب التنفيذ :

ويعد طلب التنفيذ مفترضاً ضرورياً و-زماً لمباشMرة  ،تقديم طلب التنفيذ وجوب -١
 ] مرافعات. ٢٧٩و  ٢٧٨إدارة التنفيذ لمھامھا وھذا ما أكدته المادة [ 

 وھMذا مMا جMاءت بMه ،هير إدارة التنفيذ أومMن يقMوم مقامMتقديم طلب التنفيذ إلى مد -٢
 ] مرافعات . ٢٧٩و  ٢٧٨[  المادتان

مMا وضMحته وھMذا  ،سجل معد لھذا الغMرض وإنشMاء ملMف للتنفيMذيقيد الطلب في  -٣
 ] مرافعات . ١/  ٢٧٨المادة [ 

 ثانياً : المبادرة بإجراء التنفيذ .
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يقع على عاتق معاوني التنفيذ واجب في القيام بإجراء التنفيذ بناء على ھذا الطلب متMى 
التنفيMMذ عملMMه وفMMق مMMارس معMMاون يو ،سMMلم صMMاحب الشMMأن إدارة التنفيMMذ السMMند التنفيMMذي

 . النصوص النظامية المحددة -ختصاصه

ومMا يجMب أن تتخMذه  ،وتبين مما سبق كيفية ممارسة إدارة التنفيذ -ختصاصMھا ا�داري
 . )١(عند تقديم طلب التنفيذ وعند امتناع معاون التنفيذ لمباشرة إجراءاته 

 ا ختصاص النوعي " الو ئي " =دارة التنفيذ 

ة أخMرى ھMي الوظيفMة " الو-ئيMة " التنفيذ بجانMب وظيفتھMا ا�داريMة وظيفMتمارس إدارة 
ر على عريضMة دالتي بموجبھا تقوم بإصدار ا(وامر المتعلقة بالتنفيذ وھذه ا(وامر تص

 وممارسة إدارة التنفيذ لھذه ا(عمال في اlتي : ،تقدم إلى إدارة التنفيذ من ذوي الشأن

 . دارة التنفيذا�عمال الو ئية =  -أو ً :

إذا كان قاضMي التنفيMذ يمMارس نشMاطه مMن خ8Mل العمMل القضMائي والعمMل الMو-ئي فقMد 
أسMMند القMMانون مباشMMرة العمMMل الMMو-ئي كقاعMMدة عامMMة إلMMى " إدارة التنفيMMذ " بينمMMا اسMMتأثر 
قاضMMMي التنفيMMMذ بالعمMMMل القضMMMائي مMMMن خ8MMMل الفصMMMل فMMMي منازعMMMات التنفيMMMذ الوقتيMMMة 

يعد العمل الو-ئي الذي تمارسه إدارة التنفيذ عم8Mً قضMائياً بMالمعنى والموضوعية، و- 
فMي  وتمارس إدارة التنفيذ وظيفتھا الو-ئيMة غالبMاً  ،ًكما - يعد عم8ً إداريا ،الدقيق الفني

MMرائض تقMMى عMMر علMMورة أوامMMال دصMMن ا(عمMMاك مMMأن إ- أن ھنMMن ذوي الشMMا مMMم إليھ
على عرائض ومن أبرز ا(مثلة على ذلك الحكم  الو-ئية ما- يصدر في شكل  ا(وامر

 . )٢(الذي يصدر من قاضي التنفيذ بإيقاع بيع العقار جبراً 

ويمكن القول بأن إنشاء إدارة للتنفيذ تختص با�شراف علMى التنفيMذ وإصMدار القMرارات 
المقMررة عMدة العامMة اوا(وامر الو-ئية المتعلقة به يضع قاعدة - تخلو مMن اسMتثناء فالق

فMMي ھMMذا الخصMMوص ھMMي " انعقMMاد ا-ختصMMاص بإصMMدار القMMرارات وا(وامMMر الو-ئيMMة 
�دارة التنفيMMذ " مMMدير إدارة التنفيMMذ وأحMMد قضMMاتھا " وھMMذا ا-ختصMMاص - تسMMتأثر بMMه 

 بل يشاركھا فيه على سبيل ا-ستثناء قاضي التنفيذ . ،وحدھا

 " . ثانياً : ممارسة إدارة التنفيذ لYعمال الو ئية

                                                
، أعم�ال التنفي��ذ الجب��ري ب�ين قاض��ي التنفي��ذ وإدارة التنفي�ذ، مرج��ع س��ابق ص ٢٠١٣) ع�4م، رمض��ان إب��راھيم، ١(

م ، ا�عم���ال الوDئي���ة ب���ين قاض���ي التنفي���ذ وإدارة التنفي���ذ، ٢٠٠٩، والني���داني ، ا�نص���اري حس���ن، ١١٩ – ١٠١
م ، النظ��ام الق��انوني ٢٠٠٩، وقن��ديل، مص��طفى المت��ولي،  ٨٩ – ٧٩درية، دار الجامع��ة الجدي��دة للنش��ر ص ا6س��كن

لfشراف على إجراءات التنفيذ الجبري بين قاض�ي التنفي�ذ وإدارة التنفي�ذ، ا6س�كندرية، دار الجامع�ة الجدي�دة للنش�ر 
 . ٢٢٠ – ٢٠٣ص 

 ١٢٧الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ مرجع سابق ص ، أعمال التنفيذ ٢٠١٣) ع4م، رمضان إبراھيم، ٢(

– ١٢٩ . 
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إذا ، وأو-ً : ا(وامر على عرائض ھذه ھي الصورة المثلى لممارسMة ا(عمMال الو-ئيMة
م والMMذي أسMMند  ٢٠٠٧] لسMMنة  ٧٦كMMان التعMMديل الجديMMد الMMوارد بمقتضMMى القMMانون رقMMم [ 

 سMMMلطة إصMMMدار ا(وامMMMر و القMMMرارات المتعلقMMMة بالتنفيMMMذ م –كقاعMMMدة  –�دارة التنفيMMMذ 
ه لم يحدد كيفية ممارسة ھذه السلطة إ- أن النصوص المتعلقة ] مرفعات إ- أن ٢٧٤[  

بھذا ا(مر قد نصت في معظمھا على أن ھMذه السMلطة ُتمMارس فMي شMكل ا(وامMر علMى 
كقاعMدة  -سواء ما يتعلق منھا بإدارة التنفيذ  ،عرائض فقد تضافرت النصوص المختلفة

 علMMMMMMMMMMى ترديMMMMMMMMMMد مصMMMMMMMMMMطلح  –سMMMMMMMMMMتثناء ا –أو قاضMMMMMMMMMMي التنفيMMMMMMMMMMذ  –عامMMMMMMMMMMة 
] قد نصMت صMراحة علMى  ٢٧٤في اللجوء �دارة التنفيذ كما أن المادة [ " " العريضة 

فMMع لمMMدير إدارة ررارات وا(وامMMر المتعلقMMة بالتنفيMMذ بعريضMMة تقMMأن يكMMون الMMتظلم مMMن ال
 التنفيذ .

تنفيMMذ ويمكMMن القMMول بMMأن ممارسMMة إدارة أو قاضMMي التنفيMMذ لpعمMMال الو-ئيMMة المتعلقMMة بال
يكون في شكل ا(وامر على عرائض استناداً إلى النصوص التMي نظمMت ھMذه ا(عمMال 

فMإن إصMدار   ،سMواء منھMا مMا يتعلMق بMإدارة التنفيMذ أو قاضMي التنفيMذ وأيMاً مMا كMان ا(مMر
ا(وامر  الو-ئية يكون بالشكل الMذي تمMارس بMه ا(وامMر علMى عMرائض وتطبMق عليھMا 

ء مMن حيMث إجMراءات إصMدارھا أو سMلطة  ا(مMر بشMأنھا أو سMوا ،ا(حكام الخاصة بھMا
 التظلم منھا . 

   تتخذ شكل ا�وامر على عريضة . ي: بعض ا�عمال الو ية الت ثالثاً 

ر دغيMر الشMكل الMذي تصM نيفMي شMكل معM قد ينص القانون على إصدار بعض ا(عمال
به ا(وامر على عرائض وإن كانت تعد من ا(عمال الو-ئية ويشكل ھMذا وجMه اسMتثناء 

التMي ورد بھMا على القاعدة العامMة - يجMوز القيMاس عليMه ويقتصMر إعمالMه علMى الحالMة 
ومن ذلك حكم إيقاع البيع وھو عبارة عMن قMرار يصMدر  ،النص دون أن تتعداھا لغيرھا
يMMع علMMى شMMخص معMMين ويتخMMذ ھMMذا الحكMMم الشMMكل العMMادي مMMن قاضMMي التنفيMMذ بإيقMMاع الب

 . )١(لpحكام ويصدر بديبجتھا 

 .اختصاص قاضي التنفيذ " النوعي " في القانون المصريالمطلب الثالث: 

م اقتصر دور قاضي التنفيذ على الفصMل فMي  ٢٠٠٧] لسنة  ٧٦القانون رقم [  بصدور
وأمMMا مسMMألة ا�شMMراف علMMى ، كافMMة المنازعMMات الوقتيMMة والموضMMوعية المتعلقMMة بالتنفيMMذ 

 التنفيذ فقد أسندت إلى ما أسماه ھذا القانون " إدارة التنفيذ " 

                                                
م أعم��ال التنفي�ذ الجب��ري ب�ين قاض��ي التنفي�ذ وإدارة التنفي��ذ، مرج�ع س��ابق ص ٢٠١٣) ع�4م، رمض��ان إب�راھيم، ١(

م ا�عم��ال الوDئي��ة ف��ي التنفي��ذ الجب��ري ب��ين قاض��ي التنفي��ذ ٢٠٠٩، والني��داني، ا�نص��اري حس��ن ،  ١٤٧ – ١٣٧
م النظ�ام الق�انوني لfش�راف عل�ى ٢٠٠٩،وقن�ديل، مص�طفى المت�ولي ،  ٨٩ – ٧٩وإدارة التنفيذ، مرجع سابق ص 

 .  ٢٢٤ – ٢٠٣إجراءات التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ مرجع سابق ص 
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ذ وفMMي خصMMوص مفھMMوم فMMإن منازعMMات التنفيMMذ ھMMي اختصMMاص قاضMMي التنفيMM ومMMن ثMMم 
منازعMMة التنفيMMذ اختلفMMت اlراء حMMول تحديMMد مفھMMوم" منازعMMات التنفيMMذ " حيMMث لMMم يMMرد 

ولم يضMع الفقMه ضMابطاً يمكMن ا-سMتناد إليMه لتميMز ھMذه  ،تحديث لھا في  القانون الحالي
 المنازعات عن سائر  المنازعات ا(خرى .

ذ : ھMMي دعMMاوى ترمMMي إلMMى إلMMى أن منازعMMات التنفيMM وبنMMاء علMMى ذ لMMك ذھMMب الMMبعض
 الحصول على حكم في مسألة متعلقة بالتنفيذ .

وعرفھا البعض اlخر : بأنھا دعوى أمام القضMاء تتعلMق بالتنفيMذ الجبMري سMواء بMالحق 
حMMل التنفيMMذ الجبMMري أو بMMإجراء مMMن مالموضMMوعي أو بMMالحق فMMي التنفيMMذ الجبMMري أو ب

 . )١(إجراءاته 

التMMي تMMدور حMMول الشMMروط الواجMMب توفرھMMا -تخMMاذ  المنازعMMات "ريMMف المختMMار عوالت
إجراءات التنفيذ الجبري فيصدر فيھا الحكم بجوازه أو عMدم جMوازه بصMحته أو بط8نMه 

بMه أو بالحMد مMن نطاقMه أو يصMدر الحكMم فيھMا بصMدد  بوقفه أو باستمراره بعدم ا-عتداد
 . )٢( " أي عارض يتصل بھذا التنفيذ

 -يختص بنظرھا قاضي التنفيذ الشروط التالية : ويشترط في المنازعة التي 

فالتنفيMMذ الجبMMري ھMMو سMMبب المنازعMMة  ،أن تتعلMMق ھMMذه المنازعMMة بالتنفيMMذ الجبMMري -١
وتعMMد المنازعMMة متعلقMMة بالتنفيMMذ الجبMMري مMMن الوقMMت الMMذي يMMتم فيMMه تكMMوين السMMند 

ن التنفيذي حتى ولو لم تكن إجراءات التنفيذ قد بدأت بعMد فمMن الوقMت الMذي يكMو
إذا كMان السMند التنفيMذي  –فإنMه مھمMة المحكمMة  ،فيه السند التنفيذي فيه قد تكMون

 . )٣(تنتھي وتبدأ مھمة قاضي التنفيذ  –حكماً 
أن تتعلMMق بأركMMان التنفيMMذ وشMMروطه وإجراءاتMMه : ف8MM يكفMMي -ختصMMاص قاضMMي  -٢

تنفيذ بل ينبغي أن تدور حول أركان ال، أن تتعلق المنازعة بالتنفيذ فحسبالتنفيذ 
وشMMMروطه وإجراءاتMMMه، (ن أركMMMان التنفيMMMذ وشMMMروطه وإجراءاتMMMه ھMMMو جMMMوھر 

 . )٤(ومضمون التنفيذ 
ف8M يكفMي  ،أن يكون مMن شMأنھا التMأثير سMلباً أو إيجابMاً فMي سMير التنفيMذ وجريانMه -٣

-نعقاد ا-ختصاص لقاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ أن تكون متعلقة 
                                                

نفي�ذ ، مرج�ع س�ابق، ص م ، أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة الت٢٠١٣) ع4م، رمضان إبراھيم، ١(
١٧٨ – ١٧٥ . 

 . ٣٤٥م ، الوسيط في قانون القضاء المدني، مرجع سابق ص ٢٠٠١) والي، فتحي، ٢(

 . ١٨٩) ع4م، رمضان إبراھيم، أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ، مرجع سابق ٣(

قاض��ي التنفي��ذ وإدارة التنفي��ذ مرج��ع س��ابق ص  ، أعم��ال التنفي��ذ الجب��ري ب��ين٢٠١٣) ع��4م، رمض��ان إب��راھيم ، ٤(
١٨٩ . 
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بMMل -بMMد أن تكMMون  ،بالتنفيMMذ وتMMدور حMMول أركانMMه وشMMروطه وإجراءاتMMه فحسMMب
يكMون ھMذا التMأثير بالسMلب أو با�يجMاب إذا  مؤثرة في سيره وجريانه يستوي أن

 . )١(كانت تھدف إلى إجازته 

ا سبق نخلص لضابط يحدد منازعة التنفيذ بأن تكون متعلقة بالتنفيذ وتMدور وبناء على م
فMMMإذا تMMMوافرت ھMMMذه  ،وجريانMMMه هأركانMMMه وشMMMروطه وإجراءاتMMMه وتMMMؤثر فMMMي سMMMير لحMMMو

العناصMMر فMMي " المنازعMMة" فMMإن ا-ختصMMاص ينعقMMد لقاضMMي التنفيMMذ بنظرھMMا وإن اختMMل  
لعناصر ويبقى على قاضMي عنصر واحد زال ا-ختصاص بھا حتى ولو توافرت باقي ا

 التنفيذ التحقق من توافر ھذه العناصر حتى يقدر اختصاصه بھا .

 لقاضي التنفيذ " النوعي" القاعدة في ا�ختصاص 

القاعدة ھي اختصاص قاضي التنفيذ نوعياً بكافة منازعMات التنفيMذ الجبMري التMي تMدخل 
في و-ية القضاء العادي، إ- مMا اسMتثناه المشMرع بنصMوص خاصMة . وقMد قMررت ھMذه 

أن يخMMتص قاضMMي التنفيMMذ دون غيMMره " مرافعMMات بنصMMھا علMMى  ٢٧٥القاعMMدة المMMادة 
فقاضMMي  " ية والوقتيMMة أيMMاً كانMMت قيمتھMMابالفصMMل فMMي جميMMع منازعMMات التنفيMMذ الموضMMوع

التنفيMMذ ھMMو المخMMتص بجميMMع منازعMMات التنفيMMذ، موضMMوعية كانMMت أو وقتيMMة، أيMMاً كانMMت 
قيمتھا، وسواء كان السند الMذي يجMري التنفيMذ بموجبMه حكمMاً قضMائياً أو حكMم تحكMيم أو 

اً أو بMMالحجز محMMرراً موثقMMاً أو غيMMره مMMن السMMندات التنفيذيMMة وسMMواء كMMان التنفيMMذ مباشMMر
 ونزع الملكية وأياً كان نوع الحجز .

واختصاص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيMذ اختصاصMاً نوعيMاً متعلقMاً بالنظMام العMام و- 
 . )٢(يجوز مخالفته 

 ھذه القاعدة مجموعة من النتائج نجملھا فيما يلي :ويترتب على 

- يجMMوز (ي محكمMMة، غيMMر محكمMMة التنفيMMذ، أن تنظMMر منازعMMة متعلقMMة بالتنفيMMذ،  أو ً :
 حتى ولو كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه .

- تخرج منازعة متعلقMة بالتنفيMذ عMن اختصMاص قاضMي التنفيMذ إ- لكونھMا غيMر  ثانياً :
ن اختصاصMه بMنص صMريح وسMواء ورد ن القانون أخرجھا ممتعلقة بتنفيذ جبري أو (

 ھذا النص في قانون المرافعات أو في قوانين أخرى .

                                                
 . ١٩٣) المرجع السابق ص ١(

، ع��4م، رمض�ان إب��راھيم،  ٤٩،  ٤٨، أحك�ام وقواع�د التنفي��ذ، مرج�ع س�ابق ص ٢٠١٢) محم�د، محم�د نص��ر، ٢(
 . ٢١٠ – ٢٠٦أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ، مرجع سابق ص 
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جبMري - تMدخل فMي  اختصMاص قاضMي التنفيMذ، كمMا  فالمسائل التي - تتعلق بتنفيذ –أ 
، فھMMذه - )١(فMMي حالMMة مMMا إذا تعلMMق ا(مMMر بتنفيMMذ ا(حكMMام التقريريMMة أو ا(حكMMام المنشMMئة

 الجبري .تصلح سنداً للتنفيذ 

كذلك ما أخرجه قانون المرافعات من اختصMاص قاضMي التنفيMذ بMنص صMريح -  –ب 
 يجوز له نظره أو الفصل فيه .

أيضاً يخرج عن اختصاص قاضي التنفيذ ما أخرجMه المشMرع فMي قMوانين خاصMة  –ج 
 ومن أمثلة ذلك :

الخMMاص بإنشMMاء وتنظMMيم المحكمMMة الدسMMتورية  م١٩٧٩لسMMنة  ٤٨القMMانون رقMMم  -١
لعليا، الذي أسند إلى ھذه المحكمة وحMدھا ا-ختصMاص بنظMر منازعMات التنفيMذ ا

 الموضوعية والوقتية المتعلقة بتنفيذ ا(حكام الصادرة عنھا .

فقMد جعMل  ،بشأن ھيئات القطMاع العMام وشMركاته م١٩٨٣لسنة  ٩٧والقانون رقم  -٢
لھيئة التMي ا-ختصاص بمنازعات تنفيذ ا(حكام الصادرة عن ھيئة التحكيم إلى ا

 أصدرت الحكم وليس لقاضي التنفيذ .

يختص قاضي التنفيذ بمنازعات التنفيذ التMي نصMت قMوانين خاصMة علMى إحالتھMا  ثالثاً :
إلى القواعد العامة في ا-ختصاص أو سكت المشرع عMن الMنص علMى تحديMد المحكمMة 

من قMانون ا�جMراءات الجنائيMة  ٥٢٧المختصة بھا ومن أمثلة ذلك ما تنص عليه المادة 
علMى أمMوال المحكMوم عليMه، إذا قMام نMزاع مMن  من أنه " في حالة تنفيذ  ا(حكMام الماليMة

غير المMتھم بشMأن ا(مMوال المطلMوب الحجMز عليھMا، يرفMع ا(مMر إلMى المحكمMة المدنيMة 
 . " طبقاً لما ھو مقرر في قانون المرافعات

 أن أيMMة منازعMMة تتعلMMق بتنفيMMذ ا(حكMMام –نائيMMة جلقMMانون ا�جMMراءات ال طبقMMاً  –فا(صMMل 
المحMMاكم الجنائيMMة، سMMواء تعلMMق ا(مMMر بالتنفيMMذ علMMى شMMخص  الجنائيMMة تخMMتص بنظرھMMا

 –)، وا-ستثناء ھو اختصاص المحاكم المدنيMة  ٥٢٤عليه أو على أمواله ( م  المحكوم
بنظMر بعMض ھMذه المنازعMات، شMريطة أن تنصMب المنازعMة  –ممثلة في قاضي التنفيذ 

منازعMMة مMن غيMMر ترفMع ال تنفيMذ حكMMم جنMائي يجMري تنفيMMذه علMى مMMال خMاص، وأن علMى
نفذ عليه) إذ لو كانت المنازعة من المحكMوم معليه ( كمن يدعي ملكية المال ال المحكوم

 عليه -ختصت بھا المحكمة الجنائية .

                                                
) يقصد با�حكام التقريرية : ھي ا�حكام أو الحكم الذي يقضي بوجود أو انتفاء المركز النظامي الموض�وعي أو ١(

 الشخص����ي الم����دعى ب����ه دون إل����زام الم����دعي علي����ه ب����أداء مع����ين ودون إح����داث تغيي����ر ف����ي ھ����ذا المرك����ز . 

و إنھ�اء مرك�ز نظ�امي شخص�ي أو ويقصد باDحك�ام المنش�ئة : ھ�ي ا�حك�ام أو الحك�م ال�ذي يق�رر إنش�اء أو تع�ديل أ
موضوعي، ينظر، دويدار طلعت، الوسيط في ش�رح نظ�ام المرافع�ات الش�رعية وDئحت�ه التنفيذي�ة بالمملك�ة العربي�ة 

 . ٥٨١،  ٥٨٠ھـ، جدة، الطبعة ا�ولى، دار حافظ، ص ١٤٣٣السعودية ، 
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يخMMتص قاضMMي التنفيMMذ بتنفيMMذ الحكMMم الصMMادر بMMالتعويض فMMي الMMدعوى المدنيMMة  ككMMذل
 ھذا التنفيذ .المرفوعة أمام المحكمة الجنائية، ونظر المنازعات المتعلقة ب

نظراً لسكوت المشرع عن تحديMد  ،ومن أمثلة المنازعات التي يختص بھا قاضي التنفيذ
المحكمMMة المختصMMة بھMMا المنازعMMات التMMي قMMد تثMMور بشMMأن تنفيMMذ حكMMم التحكMMيم، فلMMم يحMMدد 

القاضي المختص بنظرھا، رغم نصه في المادة  – ١٩٩٤لسنة  ٢٧قانون التحكيم رقم 
المحكمة المختصة أص8Mً بنظMر النMزاع بإصMدار ا(مMر بتنفيMذ  على اختصاص رئيس ٩

حكم المحكمين، ولMم يتعMرض للمنازعMات التMي قMد تثMور بصMدد تنفيMذ ھMذا الحكMم، لMذلك 
 . )١(يختص بنظر ھذه المنازعات قاضي التنفيذ 

  

                                                
، وع4م، رمضان  إب�راھيم،  ٥٣ – ٤٩م أحكام وقواعد التنفيذ، مرجع سابق ص  ٢٠١٢) محمد، محمد نصر، ١(

 . ٢٢٧ – ٢١٠م ، أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ مرجع سابق ص ٢٠١٣
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المقارنة بين ا�ختصاص النوعي لقاضي التنفيذ في النظام المبحث الثالث : 
 . والقانون المصريالسعودي 

موضMMMوعي " باختصMMMاص  " نوعيMMMاً " يخMMMتص قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي النظMMMام السMMMعودي 
وكذلك النظر  ،، الموضوعي بالفصل في منازعات التنفيذ مھما كانت قيمتھا" وإجرائي

في دعMوى ا�عسMار ويفصMل قاضMي التنفيMذ فMي منازعMات التنفيMذ وفقMاً (حكMام القضMاء 
 المستعجل .

فيتمثل بإصدار قاضي التنفيذ مجموعة من ا(وامر والقرارات التي تكون أما ا�جرائي 
�راج فMلمصلحة التنفيMذ مثMل ا-سMتعانة بالشMرطة والمنMع مMن السMفر ورفعMه والحMبس وا

 وا�فصاح عن ا(صول وا-ستجواب وغيرھا . 

 -ويشترط في المنازعة التي يختص بھا قاضي التنفيذ شروطاً ھي : 

 ازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي .أ ) أن تكون المن

 ب ) أن تكون المنازعة متعلقة بالتنفيذ الجبري أو ناشئة عنه .

ج ) أن تكMMون المنازعMMة ناشMMئة بعMMد صMMدور السMMند التنفيMMذي ولMMم تكMMن متعلقMMة بموضMMوع 
 الحق .

 د ) أ- تكون المنازعة متعلقة با-ستحقاق بالوصايا وا(وقاف .

ھـ ) أ- تكون المنازعة وقعت بعد انقضاء التنفيذ ولMم تكMن ناشMئة عنMه كMدعوى الشMفعة 
 أو ا-ستحقاق للمبيع أو المنفعة . 

بالمعنى الفنMي الMدقيق  " قضائية" وبذلك يكون قاضي التنفيذ السعودي يجمع بين سلطة 
" ى وھMي لمنازعات التنفيذ والنظر في دعوى ا�عسMار " والسMلطة ا(خMر" عند نظره 

عندما يقوم بإصدار مجموعة من القرارات وا(وامر ا�جرائية �تمام عملية  " ا�دارية
 التنفيذ .

" أما ا-ختصMاص النMوعي لقاضMي التنفيMذ فMي القMانون المصMري فينحصMر بMالنظر فMي 
المنازعات الوقتية بوصفه قاضMياً ، ويفصل في " منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية

 مستعجلة .لpمور ال

يخMMتص بنظرھMMا قاضMMي التنفيMMذ فMMي القMMانون المصMMري التMMي  المنازعMMاتويشMMترط فMMي 
 شروطاً ھي :

 أ ) أن تتعلق ھذه المنازعة بالتنفيذ الجبري .

 ب ) أن تتعلق بأركان التنفيذ وشروطه وإجراءاته .
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 ج ) أن يكون من شأنھا التأثير سلباً أو إيجاباً في سير التنفيذ وجريانه .

وتحكم اختصاصه قاعدة وھي " اختصاصه نوعياً بكافة منازعات التنفيذ الجبMري التMي 
 تدخل في و-ية القضاء العادي إ- ما استثناه المشرع بنصوص خاصه " .

 : وترتب على ھذه القاعدة نتائج أھمھا

(ي محكمة غير محكمة التنفيذ أن تنظMر منازعMة متعلقMة بالتنفيMذ حتMى  - يجوز -١
 لمحكمة التي أصدرت الحكم الذي يجري التنفيذ بموجبه .لو كانت ا

- تخرج منازعة متعلقMة بالتنفيMذ عMن اختصMاص قاضMي التنفيMذ إ- لكونھMا غيMر  -٢
ن اختصاصMMه بMMنص صMMريح مMMمتعلقMMة بتنفيMMذ جبMMري أو (ن القMMانون أخرجھMMا 

 وسواء ورد ھذا النص في قانون المرافعات أو في قوانين أخرى .

بمنازعات التنفيذ التي نصMت قMوانين خاصMة علMى إحالتھMا  يختص قاضي التنفيذ -٣
إلى القواعMد العامMة فMي ا-ختصMاص أو سMكت المشMرع عMن الMنص علMى تحديMد 

 المحكمة المختصة بھا .

أما ما يتعلق با-ختصMاص " ا�داري " فقMد أسMنده المشMرع المصMري" �دارة التنفيMذ " 
ات وا(وامMMر الو-ئيMMة نوعيMMاً بأحMMد وتمMMارس إدارة التنفيMMذ سMMلطتھا فMMي إصMMدار القMMرار

 و-ئي " ا�داري من خ8ل اlتي : " إداري " واختصاص" : اختصاص  ينشكل

 إشراف إدارة التنفيذ على إجراءات التنفيذ . -١

 مباشرة إدارة التنفيذ �جراءات التنفيذ بنفسھا أو تعيين من يقوم بھا . -٢

 ممارسة إدارة التنفيذ -ختصاصھا ا�داري . -٣

تمMMارس إدارة التنفيMMذ أعمالھMا الو-ئيMMة غالبMاً فMMي صMMورة فأمMا ا-ختصMMاص " الMو-ئي " 
وھنMMاك بعMMض ا(عمMMال الو-ئيMMة -  ،أوامMMر علMMى عMMرائض تقMMدم إليھMMا مMMن ذوي الشMMأن

وبMذلك يكMون  ،يصدر في شكل ا(وامر على العMرائض مثMل حكMم القاضMي بإيقMاع البيMع
بالعمMل القضMائي الصMرف ومتفرعMاً لMه  صMاً قاضي التنفيذ في القMانون المصMري متخص

وذلك بقصر اختصاصه على الفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، أما مMا 
يتعلق بالعمل ا�داري من إصدار ا(وامر و القرارات وا�جMراءات فقMد أُسMندت �دارة 

 التنفيذ .

فMMي  " النMMوعي "  بMMين اختصاصMMات قاضMMي التنفيMMذ ويظھMMر ممMMا سMMبق أن ھنMMاك اخت8فMMاً 
النظMMام السMMعودي والقMMانون المصMMري يظھMMر فMMي جمMMع قاضMMي التنفيMMذ السMMعودي بMMين 

  ،ا-ختصMMMMاص " الموضMMMMوعي " عنMMMMد نظMMMMره لمنازعMMMMات التنفيMMMMذ ودعMMMMوى ا�عسMMMMار
بينمMMا فMMي القMMانون  ،ا�جرائMMي " عنMMد إصMMدار القMMرارات و ا(وامMMر ا�جرائيMMة للتنفيMMذ" و

وذلMMك بنظMMر  ،تعلMMى العمMMل القضMMائي البحMM المصMMري قصMMرت وظيفMMة قاضMMي التنفيMMذ
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منازعMMMات التنفيMMMذ الموضMMMوعية والوقتيMMMة وأعطMMMي ا-ختصMMMاص " ا�داري " بإصMMMدار 
 التنفيذ . �دارة القرارات وا(وامر ا�جرائية

وأرى مناسبة ما انتھى إليه المشرع المصري مMن قصMر اختصMاص قاضMي التنفيMذ فMي 
سMMلطة إصMMدار القMMرارات  وإعطMMاءالنظMMر فMMي منازعMMات التنفيMMذ الموضMMوعية والوقتيMMة 

pدارة للتنفيذ وذلك ل� سباب التالية :وا(وامر 

تفMMMرغ قاضMMMي التنفيMMMذ للعمMMMل القضMMMائي بMMMالنظر فMMMي منازعMMMات التنفيMMMذ الوقتيMMMة  -١
لموضوعية ينعكس على جودة العمل واتقانه ومھنيته وسMرعته ويجمMع شMتات وا

 لھا . متخصص قاض مسائل المنازعات بيد

العمMل " ا�داري " المتمثMMل فMي إصMدار القMMرارات وا(وامMر ا�جرائيMMة  إعطMاء  -٢
بMين اختصMاص  تراكمات العمل و تشتتهتنفيذ يخفف على قاضي التنفيذ ال�دارة 

MMائي وإشMMدور  ،رافيإداري وقضMMة صMMوده ودقMMرعة وجMMى سMMذلك علMMنعكس كMMوي
 وذلك (نھا صادرة من جھة متخصصة لھذا العمل. ،القرارات ا�دارية

ادة مMن التجربMة القضMائية فاست بين إدارة التنفيذ وقاضي التنفيذ و(ن ھذا الفصل -٣
المصMMرية التMMي لھMMا السMMبق فMMي وجMMود قضMMاء التنفيMMذ ومMMا مMMر بMMه مMMن إشMMكا-ت 

MMMات انتھMMMن وعقبMMMائي عMMMاص القضMMMل ا-ختصMMMري لفصMMMرع المصMMMا المشMMMى فيھ
 ا�داري لمصلحة التنفيذ .

كما أرى مناسبة ما انتھى إليه المنظم السعودي مMن جعMل ا-ختصMاص بنظMر " دعMوى 
وكMMان أكثMMر  ، أحسMMن المMMنظم فMMي ذلMMك وقMMد ا�عسMMار " مMMن اختصMMاص قاضMMي التنفيMMذ،

لنMوعي فMي  منازعMات التنفيMذ من القانون المصري الMذي حصMر ا-ختصMاص ا ءمةم�
 وذلك لpسباب التالية : ،الموضوعية والوقتية

أن دعMMوى ا�عسMMار تكMMون فMMي الغالMMب عنMMد التنفيMMذ الجبMMري والمخMMتص بMMه ھMMو   -١
 وھذا ينعكس في سرعة البت فيھا . ، تكون قريبة منه من ثمقاضي التنفيذ و

يزيMد العمMل أن في فصل النظر بدعوى ا�عسار عن اختصMاص قاضMي التنفيMذ  -٢
 طو-ً والھدف من وجود قاضي التنفيذ سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابھا .
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 الفصل الخامس 

 " المحلي"  المكاني اختصاص قاضي التنفيذ

 اشتمل ھذا الفصل على ث'ثة مباحث :

المبح    ث ا%ول : اختص    اص قاض    ي التنفي    ذ المك    اني ف    ي النظ    ام 
 . السعودي

 -:  واشتمل المبحث ا�ول على مطلبين 

المطلب ا�ول : المقصود با�ختصاص المكاني لقاضي التنفيذ في النظام 
 السعودي .

 المطلب الثاني : تعدد الدوائر المختصة بالتنفيذ في النظام السعودي .

المبح  ث الث  اني :  اختص  اص قاض  ي التنفي  ذ المك  اني ف  ي الق  انون 
 المصري .

 الثاني على مطلبين :واشتمل المبحث 

 المطلب ا�ول : ا�ختصاص المحلي " المكاني " 6دارة التنفيذ .

 المطلب الثاني : ا�ختصاص المحلي " المكاني " لقاضي التنفيذ .

المبحث الثالث : المقارنة بين اختصاص قاض ي التنفي ذ المك اني ف ي 
 النظام السعودي والقانون المصري .
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 الفصل الخامس

 اضي التنفيذ " المكاني "اختصاص ق

 المبح33ث ا�ول : اختص33اص قاض33ي التنفي33ذ المك33اني ف33ي النظ33ام الس33عودي .
ف�ي النظ��ام لقاض�ي التنفي��ذ المقص��ود با$ختص�اص " المك��اني " المطل�ب ا�ول : 

 السعودي .

يقصMMد با-ختصMMاص المكMMاني فMMي النظMMام  السMMعودي : " مجموعMMة القواعMMد التMMي ُتعMMين 
بين محاكم نوٍع واحMد، موزعMة فMي المMدن والبلMدان مMن المملكMة  المحكمة المختصة من

: نصيُب المحكمة الواحدة مMن محMاكم طبقMة معينMة مMن  من ثمللنظر في قضية معينة؛ و
و-يMMة القضMMاء؛ أي توزيMMع العمMMل القضMMائي بMMين محMMاكم الطبقMMة الواحMMدة علMMى أسMMاس 

 . )١(مكاني، فتختص كل محكمة منھا بقضايا معينة بصفة عامة " 

ا-ختصاص المكاني " بأنه تحديMد أي نMوع مMن محMاكم الدرجMة ا(ولMى  البعضوعرف 
 . )٢( التي من نفس النوع أو محاكم ا-ستئناف يجب إقامة الدعوى أمامھا

وقد ورد تحديد قواعد ا-ختصاص " المكاني " لقاضي التنفيذ في النظMام السMعودي فMي 
علMى المMادة الرابعMة  فنصMتالمادة الرابعة والخامسة من نظام التنفيذ وال8ئحة التنفيذيMة 

 : اlتي

 كما يأتي : –بحسب الحال  –يكون ا-ختصاص المكاني لقاضي التنفيذ " 

 أصدرت السند التنفيذي .في دائرة المحكمة التي  -١

 في مكان الجھة التي أنشئ المحرر في منطقتھا . -٢

 في موطن المدين . -٣

 في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة . -٤

 وتحدد ال8ئحة ا(حكام ال8زمة لھذه المادة " .

 وفسرت ال8ئحة التنفيذية ھذه المادة بما يلي :

ق اختيار الو-ية المكانية الوارد ذكرھMا فMي لطالب التنفيذ في غير الحضانة والزيارة ح
) مMMن ھMMذه المMMادة دون سMMواھا، وينعقMMد بMMه اختصMMاص قاضMMي  ٤، ٣، ٢، ١الفقMMرات (

التنفيMMذ، وإذا ظھMMر عقMMار أو منقMMول خMMارج و-يMMة دائMMرة التنفيMMذ المختMMارة، فعلMMى قاضMMي 

                                                
ھ�ـ، اDختص�اص القض�ائي ف�ي الفق�ه ا6س�4مي، الطبع�ة الثاني�ة، الري�اض، ١٤٢٨) الغام�دي، ناص�ر ب�ن محم�د، ١(

 . ٣٠٢مكتبة الرشد، ص 

 . ٢٥٢نون القضاء المدني، مرجع سابق ص ) والي، فتحي، الوسيط في قا٢(
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المنقMول فMي  قMار، أوالتنفيذ الذي انعقدت و-يته إنابة دائرة التنفيذ في البلد الMذي يقMع الع
 . و-يتھا؛ لبيع العقار أو المنقول

 يكون ا-ختصاص المكاني لتنفيذ القضايا الزوجية في بلد الزوجة .
حMMق اختيMMار الو-يMMة المكانيMMة للتنفيMMذ الMMوارد ذكرھMMا فMMي  " النفقMMة" لطالMMب التنفيMMذ فMMي 

 .)١() من ھذه المادة، أو بلد طالب التنفيذ  ٤،  ٣، ٢، ١الفقرات(
 .)٢(في بلد المحضون " الحضانة" يكون ا-ختصاص المكاني لتنفيذ قضايا 

 ضايا الزيارة في بلد المزور.قيكون ا-ختصاص المكاني لتنفيذ 
فيكMMون ا-ختصMMاص فMMي دائMMرة التنفيMMذ فMMي  ،إذا شMMرط محMMل للوفMMاء فMMي السMMند التنفيMMذيو

 المحل المشروط، ما لم يتفق الطرفان على خ8ف ذلك .
نفيذ مضمون ورقMة عاديMة؛ يكMون النظMر فMي اعتبارھMا سMنداً تنفيMذياً فMي بلMد ت عند طلب

ذي تضمنته، أو بعضه أثبت القاضي ذلك، وعدت سنداً تنفيذياً الالمدين، فإن أقر بالحق 
فيما أقر به، وللدائن حينئذ حق اختيار موطن التنفيذ وفMق مMا ذكMر فMي الفقMرات السMابقة 

 من ھذه المادة .
حMMة ئص المكMMاني للتنفيMMذ علMMى السMMجين كغيMMره مMMا عMMدا مMMا ورد فMMي ال8يكMMون ا-ختصMMا

التMMي تMMنص علMMى " دائMMرة التنفيMMذ التMMي نظMMرت السMMند  التنفيMMذي ھMMي التMMي  )٣() " ٧٧/٦(
تنظر في دعوى ا�عسار وتحتسب لھا إحالة جديدة، ما لم يكMن مMدعي ا�عسMار سMجيناً 

 بلد السجين أو التوقيف" .آخر، فينظر إعساره في دائرة  أو موقوفاً في بلد
معMالم للو-يMة المكانيMة لقاضMي التنفيMذ، وأبانMت  الرابعة و-ئحتھMا التنفيذيMة حددت المادة

لھMMذه المعMMالم ا(ربعMMة وھMMي " مكMMان  بMMأن الو-يMMة المكانيMMة  تنعقMMد لقاضMMي التنفيMMذ وفقMMاً 
ن وجMود إصدار السند التنفيذي، ومكان نشMوء المحMرر أو العقMد ومMوطن المMدين، ومكMا

أمMMوال المنفMMMذ ضMMMده الثابتMMة أو المنقولMMMة " ولكMMMون ھMMMذه المعMMالم تختلMMMف فيھMMMا ا(مMMMاكن 
للمھMام  حة التنفيذية حMددت الMدائرة المكانيMة المختصMة وفقMاً ئفإن ال8 ،والدوائر القضائية

لكMون ا(صMل أن صMاحب الحMق يجMب الوفMاء لMه  ؛ ا(ربع المشار إليھMا فMي ھMذه المMادة
الذي شMغلت ذمتMه بMه (ن  نفقات ذلك ا(داء وأن أجرة أداء الحق علىبحقه دون تحمله 
وحتMى - يضMطر إلMى  )٤("  ومMا - يMتم الواجMب إ- بMه فھMو واجMب" أداء الحق واجMب 

                                                
) يقصد بالنفقة : كفاية من ُيمونه بالمعروف قوتاً وكس�وة ومس�كناً وتوابعھ�ا. ينظ�ر الف�وزان، ص�الح ب�ن ف�وزان ، ١(

ھ�ـ، ش�رح منتھ�ى ا6رادات دق�ائق أول�ي ١٤٢١و البھوتي، منصور بن ي�ونس، ٤٤٢ھـ الملخص الفقھي ص ١٤٢٩
 . ٦٤٩سابق ص النھى لشرح المنتھى، مرجع 

) يقص���د بالحض���انة : حف���ظ ص���غير ونح���وه عم���ا يض���ره وتربيت���ه بعم���ل مص���الحه البدني���ة والمعنوي���ة، ينظ���ر، ٢(
ھـ و البھ�وتي، منص�ور ب�ن ي�ونس، ٤٣٨ھـ، الملخص الفقھي، مرجع سابق، ص ١٤٢٩الفوزان،صالح بن فوزان، 

 . ٦٩٣سابق ص ھـ، شرح منتھى ا6رادات دقائق أولي النھي لشرح المنتھى، مرجع ١٤٢١

 ) من نظام التنفيذ .٤] من ال4ئحة التنفيذية للمادة ( ٨ – ١) الفقرات [ ٣(

ھ�ـ قواع�د ا�ص�ول ومعاق�د الفص�ول الطبع�ة ا�ول�ى ١٤٠٩) البغدادي، صفي الدين عبدالمؤمن بن كمال ال�دين، ٤(
ھ��ـ، ش��رح القواع��د ١٤٢٩، الزام��ل، عبدالمحس��ن ب��ن عب��د0،  ٢٥مك��ة المكرم��ة مطبوع��ات جامع��ة أم الق��رٮص 
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وا(صMل أن يكMون  ،رفع دعوى من قبل طالب التنفيذ يطالب المنفذ ضده بMأجور التنفيMذ
ا-ختصاص المكاني للدائرة التنفيذية التي يقيم المنفذ ضده في نطاقھا وفقاً للفقرة الثالثة 
من ھMذه المMادة، وإذا كانMت أمMوال المنفMذ ضMده بحكMم مMالي موجMودة فMي مMوطن مغMاير 

فMMإن ا-ختصMMاص المكMMاني  ،لمMMوطن إقامتMMه سMMواء كانMMت فMMي بلMMد واحMMد أو بلMMدان متفرقMMة
كMMل دائMMرة تنفيذيMMة يوجMMد أمMMوال ثابتMMة أو منقولMMة فMMي نطاقھMMا المكMMاني وفقMMاً للفقMMرة ينعقMMد ل

ولكن بعد أن يقوم قاضي التنفيذ الMذي تMولى الحجMز أو-ً بإنابتMه  ؛الرابعة من ھذه المادة
واستخ8فه والذي غالباً ما يكون المنيب ھو القاضي الذي يكون المنفMذ ضMده مقيمMاً فMي 

ة، وفي حال اشMتراط طرفMي التنفيMذ أثنMاء التعاقMد أو نشMوء المحMرر حدود و-يته المكاني
بينھما بأن تكون معاملة التنفيذ في مكان ما فيجب ا-لتزام بذلك المكان ولو كMان مغMاير 
لموطن إقامة المنفذ ضده لوجوب الوفاء بالشروط الصحيحة وفقاً للفقرة الثانية من ھMذه 

لمنفMMذ ضMMده أو قبMMول المنفMMذ ضMMده مكانMMاً معينMMاً وفMMي حMMال عMMدم معرفMMة عنMMوان ل، المMMادة 
القضMMائية علMMى المنفMMذ ضMMده فMMي محكمMMة بلMMد مMMا  ىلقبMMول الترافMMع فيMMه، أو أقيمMMت الMMدعو

فMإن دائMرة المحكمMة التMي أصMدرت السMند التنفيMذي بحقMه ھMي  ،لكونه مقر إقامته ا(خير
لفقMMرة له وفقMMاً والشMMروع فيMMالتMMي ينعقMMد لھMMا ا-ختصMMاص المكMMاني فMMي إجMMراءات التنفيMMذ 

طالMMب التنفيMMذ الخيMMار فMMي اختيMMار الMMدائرة المكانيMMة لف ،ا(ولMى مMMن ھMMذه المMMادة وعلMMى كMMل
المختصة ما لم يكن ھناك شرط بينھما يخالف ذلك أو كانت أموال المنفMذ ضMده فMي بلMد 

 . )١(فيجب أن يكون التنفيذ في نطاق تلك ا(موال المكاني  ،معين

 في النظام السعودي تعدد الدوائر المختصة بالتنفيذ المطلب الثاني : 

الMذي قMام بMأول إجMراء  –إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ؛ فيكون لقاضMي التنفيMذ " 
ا�شراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينيMب قاضMي تنفيMذ فMي دائMرة  –تنفيذي 

 . )٢(ال8زمة لذلك " أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد ال8ئحة ا(حكام 

 -وفسرت ال8ئحة التنفيذية ھذه المادة بما يلي : 

" إذا تعMMMدد الغرمMMMاء فMMMي المطالبMMMة بالتنفيMMMذ علMMMى مMMMال لMMMم يقسMMMم ، فيكMMMون النظMMMر مMMMن 
 اختصاص الدائرة التي سبق إحالة أول طلب تنفيذي إليھا .

 إحالة طلب التنفيذ ھو المقصود بأول إجراء تنفيذي .

                                                                                                                                          
ھ�ـ، ال�وجيز ف�ي ش�رح ١٤٢٢، وزي�دان، عب�دالكريم، ٣٨السعدية، الطبعة ا�ولى، الرياض، دار ابن الج�وزي، ص 
ھ��ـ، ال��وجيز ف��ي ١٤٢٢، والبورن��و، محم��د ص��دقي،  ١٨١القواع��د الفقھي��ة، الطبع��ة ا�ول��ى، مؤسس��ة الرس��الة، ص 

 . ٣٩٣ة، ص إيضاح القواعد الفقھية الكلية، الرياض، مؤسسة الرسال

 .٣٢، ٣١) الشبرمي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، شرح نظام التنفيذ ، مرجع سابق،، ص ١(

 ) من نظام التنفيذ . ٥)  المادة ( ٢(
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إذا ظھر لقاضي التنفيذ سبق  ا�حالة لدائرة تنفيذية أخرى قبل توزيع الحصMيلة، فيحيMل 
التMي تMنص علMى " عنMد  )٤/٧عMدا مMا ورد فMي ال8ئحMة ( –كامل أوراق المعاملة إليھMا 

طلب تنفيذ مضمون ورقة عادية يكون النظر في اعتبارھMا سMنداً تنفيMذياً فMي بلMد المMدين 
وعدت سنداً تنفيذياً فيمMا أقMر  ،نته أو بعضه أثبت القاضي ذلكفإن أقر بالحق الذي تضم

به وللدائن حينئذ حق ا ختيار موطن التنفيذ وفق مMا ذكMر فMي الفقMرات السMابقة مMن ھMذه 
، و- يترتب على ذلMك إلغMاء ا�جMراءات التنفيذيMة السMابقة، وإذا حصMل تMدافع، المادة " 

 افعات الشرعية، و-ئحته التنفيذية .فتطبق أحكام التدافع الواردة في نظام المر

ا�نابة تكون إذا تعددت الدوائر المختصMة بالتنفيMذ تعMدداً نوعيMاً فMي  محكمMة واحMدة، أو 
 مكانياً في أكثر من محكمة .

 تكون ا�نابة في إجراءات التنفيذ لقاضي تنفيذ آخر وفق اlتي :و

ضي النائب وما يريMده منMه مMن يصدر القاضي المنيب قراراً يصرح فيه بإنابته للقا –أ 
 إجراء . 

بقMMي المعاملMMة ا(ساسMMية لديMMه، ويرفMMق بقMMرار ا�نابMMة نسMMخة مطابقMMة لpصMMل مMMن يُ  –ب 
السMMند التنفيMMذي المMMذيل بالصMMيغة التنفيذيMMة، أو المختMMوم بخMMاتم التنفيMMذ، ونسMMخة مMMن كافMMة 

 ا(وراق والمستندات ال8زمة للتنفيذ .

ب بتزويMد قاضMي التنفيMذ المنيMب بمMا أصMدره مMن قMرارات يقوم قاضي التنفيذ النائ –ج 
 وأحكام بخصوص ما أنيب فيه، ويحول إليه حصيلة التنفيذ .

يكMMون للقاضMMي النائMMب سMMلطة اتخMMاذ القMMرارات وا(حكMMام لتنفيMMذ مMMا أنيMMب فيMMه، ويتMMولى 
الفصل في منازعات التنفيذ، ويكون استئناف أحكMام قاضMي التنفيMذ النائMب أمMام محكمMة 

 . )١(اف في منطقته " نستئا-

أوضحت ھذه المادة و-ئحتھا التنفيذية ا�جراءات الواجMب علMى قاضMي التنفيMذ اتباعھMا 
عندما تتعدد الدوائر المختصة بالتنفيذ وا�شراف على التنفيذ وتوزيMع حصMيلته ومسMالة 

حتMMه عنMMدما ا�نابMMة وشMMروطھا، كمMMا أحالMMت ال8ئحMMة لنظMMام المرافعMMات الشMMرعية و-ئ
حة التنفيذية لنظام المرافعMات الجديMد فMي ئيحصل تدافع با-ختصاص، وقد وضحت ال8

] العمMل عنMد تMدافع ا�ختصMاص فنصMت علMى " إذا رأت  ٤٠الفقرة الثانية من المادة [ 
الدائرة عدم شمول الدعوى لنطاقھا المكاني وأنھا من اختصاص محكمة أخرى فتبعثھMا 

عادت إليھا ولم تقتنع فترفع ملف القضية بكتMاب إلMى ن إبكتاب إلى المحكمة المختصة ف
 المحكمMMMMMMMMة العليMMMMMMMMا؛ للفصMMMMMMMMل فMMMMMMMMي ذلMMMMMMMMك، ومMMMMMMMMا تقMMMMMMMMرره المحكمMMMMMMMMة يكMMMMMMMMون 

 ملزماً ".
                                                

 ) من نظام التنفيذ . ٥من ال4حئة التنفيذية للمادة ( ٦-١) الفقرات ١(
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ية وا�جMراءات الواجبMة ئكما أوضحت المادة " الخامسة و-ئحتھا " أحكام ا�نابة القضا
 آخر . ذ اتباعھا عندما يقوم بإنابة قاضعلى قاضي التنفي

ابة القضائية : قيام محكمة بإجراء ما على سMبيل ا�لMزام نيابMة عMن محكمMة ويقصد با�ن
 . )١(أخرى بناء على طلب ا(خيرة 

  

                                                
الش��رعية وDئحت��ه التنفيذي��ة بالمملك��ة ھ��ـ ، الوس��يط ف��ي ش��رح نظ��ام المرافع��ات ١٤٣٣) دوي��دار ، طلع��ت محم��د، ١(

 . ٤٢٢العربية السعودية .مرجع سابق ، ص 
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المبحث الثاني : اختص اص قاض ي التنفي ذ المحل ي " المك اني " ف ي 
 القانون المصري .

 ا�ختصاص المحلي 6دارة التنفيذ .المطلب ا�ول : 

التنفيMMMذ توزيMMMع مھMMMام واختصاصMMMات إدارة التنفيMMMذ ا-ختصMMMاص المحلMMMي �دارة يعنMMMي 
م علMى أسMاس ٢٠٠٧] لسMنة  ٧٦ا�دارية والو-ئية المستحدثة بمقتضMى القMانون رقMم [ 

إقليمMMMي أو جغرافMMMي يسMMMتند إلMMMى مكMMMان إدارة التنفيMMMذ أو مركزھMMMا، وقMMMد نصMMMت المMMMادة 
شراف إدارة ] بعد تعديلھا بمقتضى ھذا القانون على أن " يجري التنفيذ تحت إ٢٧٤/١[

للتنفيذ تنشأ بمقر كل محكمMة ابتدائيMة ويجMوز بقMرار مMن وزيMر العMدل إنشMاء فMروع لھMا 
بدائرة محكمة جزئية " وطبقاً لھذا النص فMإن مقMر إدارة التنفيMذ يتحMدد محليMاً بمقMر كMل 
محكمة ابتدائية وھذا يعني تعدد إدارات التنفيذ بتعدد المحاكم ا-بتدائية وإن أمكن إنشMاء 

 وع لھذه ا�دارات بمقر محكمة جزئية وذلك بمقتضى قرار من وزير العدل.فر

ويمكMMن القMMول بMMMأن ا-ختصMMاص المحلMMي (ي إدارة للتنفيMMMذ يتحMMدد بMMدائرة اختصMMMاص 
المحكمMMMة ا-بتدائيMMMة الكائنMMMة بھMMMا ھMMMذه  ا�دارة . وإذا انشMMMئت فMMMروع (ي إدارة للتنفيMMMذ 

فإنMه بالقيMاس يتحMدد اختصMاص  ،جزئيMةبموجب قرار من وزير العدل في مقر محكمMة 
ه الفروع بدائرة اختصاص المحكمMة الجزئيMة التMي أنشMئ بھMا ھMذا الفMرع، وبعMد ھMذا ذھ

حدد ويختلف تبعاً لظروف التنفيMذ وفقMاً ا-ختصاص المحلي �دارة التنفيذ يتفإن التحديد 
 ل5تي :

 أو ً : ا ختصاص المحلي في التنفيذ على المنقول

سMواء كMان حجMزاً تنفيMذياً أو تحفظيMاً  ،صاص في حجز المنقMول لMدى المMدينينعقد ا-خت
�دارة التنفيذ التي يقع المنقول في دائرة اختصاصMھا بحسMبان أن الحجMز علMى المنقMول 

فMا�جراء الMذي يقMع بMه حجMز  ،لدى المدين يتم في المكMان الMذي يوجMد فيMه ھMذا المنقMول
 علMMMى مفMMMردات المنقMMMو-ت المحجMMMوزة محضMMMر حجMMMز مشMMMتم8ً  ريMMMحرالمنقMMMول وھMMMو ت

تحMMتم طبيعتMMه أن ينعقMMد ا-ختصMMاص �دارة التنفيMMذ التMMي  مصMMري ] مرافعMMات ٣٥٣[ م 
فMMإذا وقMMع  ،يقMMع ھMMذا المنقMMول فMMي دائMMرة اختصاصMMھا، إذ تعMMد ھMMي أقMMرب ا�دارات إليMMه

لقMMرارات فإنھMMا  تخMMتص بإصMMدار ا، يذيMMة معينMMة المنقMMول فMMي دائMMرة اختصMMاص إدارة تنف
 . )١(ارية والو-ئية المتعلقة به ا�د

 ص المحلي في التنفيذ على العقار ثانياً : ا ختصا

                                                
م ، أعمال التنفيذ الجب�ري ب�ين قاض�ي التنفي�ذ وإدارة التنفي�ذ، مرج�ع س�ابق ص ٢٠١٣) ع4م، رمضان إبراھيم، ١(

١٥١ – ١٤٨ . 
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يعتمMMد القMMانون قاعMMدة اختصMMاص محكمMMة موقMMع العقMMار فMMي نظMMر المنازعMMات التMMي تثMMار 
بصدده وأساس ھذه القاعدة يعود إلى ثبات مكMان العقMار واسMتحالة تبعيتMه للشMخص فMي 

الحكمMMة مMMن تقريMMر ھMMذه القاعMMدة إلMMى أن الفصMMل فMMي انتقالMMه مMMن مكMMان lخMMر، وتعMMود 
المنازعMMات المتعلقMMة بالعقMMار قMMد يقتضMMي فMMي بعMMض ا(حيMMان ا-نتقMMال إلMMى ھMMذا العقMMار 

ولMMيس  ،فيكMMون مMMن المناسMMب انعقMMاد ا-ختصMMاص لمحكمMMة قريبMMة مMMن العقMMار ، لمعاينتMMه
 العقار من محكمة موقع العقار . ھناك محكمة أقرب إلى

] علMMى أنMMه " يكMMون ا-ختصMMاص عنMMد التنفيMMذ علMMى ٢٧٦/٢لمMMادة [ وعلMMى ھMMذا تMMنص ا
فMإذا تنMاول التنفيMذ عقMارات تقMع فMي دوائMر  ،العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتھا

 محاكم متعددة كان ا-ختصاص �حداھا " .

وإذا كانت إدارة التنفيذ قد حلت محل قاضي التنفيذ في ا�شMراف علMى التنفيMذ وإصMدار 
فإنMMMه - منMMMاص مMMMن القMMMول بMMMأن  ،ة وا(وامMMMر الو-ئيMMMة المتعلقMMMة بMMMهيMMMالقMMMرارات ا�دار

الو-ئيMMة المتعلقMMة بالتنفيMMذ  امMMرا-ختصMMاص المحلMMي بإصMMدار القMMرارات ا�داريMMة و ا(و
 ينعقد �دارة التنفيذ التي يقع العقار في دائرة اختصاصھا .

 ير غالللمدين لدى  : ا ختصاص المحلي في حجز ما اً ثالث

با�شراف على التنفيذ في حجز ما للمدين لMدى الغيMر للمحكمMة التMي  ينعقد ا-ختصاص
يقع في دائرتھا موطن المحجوز لديه وذلك باعتباره محل المMال المحجMوز عليMه وعلMى 

] إذ غالبMMاً مMMا توجMMد ا(مMMوال التMMي يMMراد التنفيMMذ عليھMMا فMMي  ٢٧٦/١ذلMMك نصMMت المMMادة [ 
ي في ھذه الحالة إما ديناً فMي ذمMة المحجMوز لديMه أو منقMو-ت موطن المحجوز لديه وھ

في حيازته با�ضافة إلى أن ا�جراء الذي يقع به حجز ما للمدين لدى الغير يحMتم ذلMك 
 وھو إع8ن المحجوز لديه .

وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن ا-ختصاص المحلي ينعقMد �دارة التنفيMذ التMي يقMع 
المحجوز لديه فتختص دون غيرھا با�شراف علMى التنفيMذ وإصMدار  في دائرتھا موطن

فMإذا كMان مMوطن المحجMوز لديMه يقMع  ،القرارات ا�دارية وا(وامر الو-ئيMة المتعلقMة بMه
بتدائية ما، فإن إدارة التنفيMذ التMي تقMع فMي مقMر ھMذه ا ةفي نطاق دائرة اختصاص محكم

 . )١(فيذ المحكمة تصبح ھي المختصة محلياً بھذا التن

 " المكاني " لقاضي التنفيذ . ا�ختصاص المحليالمطلب الثاني : 

                                                
م ، أعمال التنفيذ الجبري بين قاض�ي التنفي�ذ وإدارة التنفي�ذ، ٢٠١٣) ينظر تفصيل ذلك، ع4م، رمضان إبراھيم، ١(

م ، ا�عمال الوDئية في التنفيذ الجب�ري ب�ين  ٢٠٠٩، والنيداني ، ا�نصاري حسن  ١٦١ – ١٤٨مرجع سابق ص 
 . ١١٠ – ١٠٢قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ ، مرجع سابق ص 
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بنصMMھا  مصMMري ] مرافعMMات٢٧٦[ نظمMMت ا-ختصMMاص المحلMMي لقاضMMي التنفيMMذ المMMادة 
التنفيذ على المنقول لدى المMدين لمحكمMة التنفيMذ التMي  على أن " يكون ا-ختصاص عند

ن لدى الغير لمحكمة موطن المحجوز لديMه يقع المنقول في دائرتھا، وفي حجز ما للمدي
. ويكون ا-ختصاص عند التنفيذ على العقار للمحكمة التي يقع العقار في دائرتھا، فMإذا 

 . " تقع في دوائر محاكم متعددة كان ا-ختصاص �حداھا اتتناول التنفيذ عقار

 ويسMMMتفاد مMMMن ھMMMذا الMMMنص أن القاعMMMدة فMMMي ا-ختصMMMاص المحلMMMي لقاضMMMي التنفيMMMذ ھMMMي
اختصاص محكمة التنفيذ التي يقع في دائرتھا المMال محMل التنفيMذ سMواء كMان منقMو-ً أو 

 عقاراً . فمكان وجود المال المنفذ عليه ھو الذي يحدد محكمة التنفيذ المختصة محلياً.

وھMMذه القاعMMدة تخMMالف القاعMMدة العامMMة فMMي ا-ختصMMاص المحلMMي المنصMMوص عليھMMا فMMي 
 ي محكمة موطن المدعى عليه .وھ مصري مرافعات ٤٩المادة 

من ھذه القاعدة تدعيم الغاية من نظام قاضMي التنفيMذ وھMي  المصري وقد قصد المشرع
جمع سائر مسائل التنفيذ ومنازعاته في يد قاض واحد، بحيث يكMون القاضMي المخMتص 

 محلياً ھو أقرب قضاة التنفيذ إلى موقع المال محل التنفيذ .

 اص المحلي لقاضي التنفيذ ا�ختص ضوابط تطبيق قاعدة

فيذ بحسب محل التنفيذ ونMوع الحجMز وفقMاً للمMادة يتحدد ا-ختصاص المحلي لقاضي التن
 وذلك على النحو التالي : ] مرافعات مصري،٢٧٦[ 

 ( أ ) في حالة التنفيذ على عقار :

ھMا. العقار لمحكمة التنفيذ التMي يقMع العقMار فMي دائرت يكون ا-ختصاص عند التنفيذ على
اختصMت ھMذه  كان العقار واحداً ويقع بأكملMه فMي دائMرة محكمMة تنفيMذ واحMدة، اولذلك إذ

المحكمة با�شراف على التنفيذ ونظر جميع المنازعات التي تثور بشأنه . كMذلك ا(مMر 
] ٢٧٦نMMت كلھMMا تتبMMع محكمMMة تنفيMMذ واحMMدة عم8MMً بالمMMادة [ لMMو تعMMددت العقMMارات وكا

 مرافعات مصري .

كMان  شكال إذا تعددت العقارات وكMان كMل عقMار يتبMع محكمMة تنفيMذ مختلفMة أوا�يظھر 
 العقار واحداً ولكنه يقع في دائرة أكثر مMن محكمMة فMأي محكمMة تنفيMذ مMن ھMذه المحMاكم

 تكون مختصة بالتنفيذ ؟

نMه إذا كMان إفيMه نجد أنه عالج ھMذه الحالMة، حيMث جMاء  ٢٧٦ع إلى نص المادة وجوبالر
 حدھا .يتناول عقارات تقع في دوائر محاكم متعددة، كان ا-ختصاص (التنفيذ 

يكون للدائن طالب التنفيذ أن يتقدم بطلب التنفيMذ إلMى إحMدى  –وطبقاً لھذا النص  –إذن 
 ھذه المحاكم المتعددة وتكون ھي المختصة بالتنفيذ .
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 ( ب ) في حالة التنفيذ على المنقول لدى المدين :

عنMMد التنفيMMذ علMMى المنقMMول لMMدى المMMدين لمحكمMMة التنفيMMذ التMMي يقMMع يكMMون ا-ختصMMاص 
جود المنقول عم8ً بالفقرة ا(ولMى المنقول في دائرتھا باعتبارھا أقرب المحاكم لمكان و

 ] مرافعات مصري . ٢٧٦من المادة [ 

غيMMر أن الMMنص لMMم يتعMMرض لحالMMة تعMMدد أمMMاكن المنقMMو-ت التMMي يMMراد التنفيMMذ عليھMMا 
 – مMن ثMمر محMاكم متعMددة، كمMا فعMل بالنسMبة للتنفيMذ علMى العقMار، وئMدوا ووقوعھا فMي

تتعدد محاكم التنفيذ المختصMة بقMدر تعMدد أمMاكن المنقMو-ت المMراد  –وطبقاً لھذا النص 
الحجز عليھا، رغم أن السند الذي يجMري التنفيMذ بمقتضMاه واحMداً والمMدين الMذي يجMري 

 التنفيذ ضده واحداً .

اختلفMت  –نظMراً لعMدم معالجتھMا تشMريعياً  –وعندما تعرض الفقه لمعالجة ھذه المشMكلة 
 اlراء في حلھا .

ويMMذھب الMMرأي الMMراجح فMMي الفقMMه إلMMى ا(خMMذ بنظMMام ا�نابMMة القضMMائية والمعمMMول بMMه فMMي 
وطبقاً لھذا النظام يكون ا-ختصاص المحلي لقMاض واحMد  )١( بعض التشريعات العربية

ھMMو أول قMMاض يقMMدم فMMي دائرتMMه السMMند التنفيMMذي وتقMMع أحMMد أمMMاكن  –عMMدد رغMMم الت –
المنقو-ت المراد الحجز عليھا في دائرته أي من يبدأ التنفيMذ فMي دائرتMه . وا�جMراءات 
التي تتخذ خارج دائرة اختصاصMه ينيMب فيھMا قاضMي التنفيMذ الMذي يMراد اتخMاذ ا�جMراء 

إلى القاضي ا(ول المنيب، وتخص محكمة التنفيذ  في دائرته للقيام به وإثباته ثم إرساله
بنظر جميع منازعات التنفيذ التي يمكن أن تثار . أما المحكمMة  –دون غيرھا  –المنيبة 

المنابMMة فيقتصMMر دورھMMا علMMى مجMMرد القيMMام بMMا�جراء المطلMMوب دون أن تفصMMل فMMي أي 
 منازعة تتعلق بالتنفيذ .

  

                                                
 واMراء المرجوحة ھي :) ١(

 ا�ول : القول بأن اDختصاص المحلي يتحدد على أساس واقعة محددة ھي موطن المدين المحجوز عليه .

] م�ادة ٢الثاني : القول بقياس حالة تعدد أماكن المنقوDت عل�ى حال�ة تع�دد العق�ارات المنص�وص عليھ�ا ف�ي الفق�رة [
 . ٥٦، ٥٥، أحكام قواعد التنفيذ، مرجع سابق ص ] مرافعات مصري، ينظر، محمد، نصر محمد٢٧٦[
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 ي حالة حجز ما للمدين لدى الغير ( ج ) ف

يكون ا-ختصاص عنMد التنفيMذ بحجMز مMا للمMدين لMدى الغيMر لمحكمMة مMوطن المحجMوز 
لديه، سواء كان المال المراد حجزه تحت يد الغير حMق دائنيMه أو منقMو-ً ماديMاً، وسMواء 
 تعMMMددت أمMMMاكن وجMMMود المنقMMMو-ت أو كانMMMت فMMMي مكMMMان واحMMMد، وسMMMواء تعMMMدد الMMMدائنون

 ] مرافعات مصري .٢٧٦اجزون أو كان حاجزاً واحداً مادة [ الح

م يقع فMي دائMرة محكمMة تنفيMذ مختلفMة، ھأما إذا تعدد المحجوز لديھم وكان موطن كل من
 . )١(ففي ھذه الحالة - مناص من تعدد محاكم التنفيذ المختصة، رغم وحدة الدين 

  ٢٧٦حا ت أغفلھا نص المادة 

افتMرض  –التي نظمت ا-ختصاص المحلي لقاضي التنفيMذ  ٢٧٦ي8حظ أن نص المادة 
أن التنفيذ يتم بطريق الحجز ونزع الملكية وأن الحجز حجزاً تنفيذياً لذلك أغفل معالجMة 
حالة ما إذا كان التنفيذ عينياً وما إذا كان الحجز تحفظياً، كما لMم يتعMرض لحالMة مMا  إذا 

عMMدم معالجMMة حالMMة مMMا إذا أثMMار أحMMد كMMان التنفيMMذ يجMMري علMMى غيMMر مMMال، فض8MMً عMMن 
فMي كMل حالMة علMى  أوجMد الفقMه الحلMولا(طراف منازعة في التنفيMذ قبMل بدئMه . ولMذلك 

 حدة .

 إذا كان التنفيذ عينياً أ ) 

كھدم جدار أو سد مطل أو تسMليم شMيء معMين أو طMرد مسMتأجر  –إذا كان التنفيذ عينياً 
كانت محكمة التنفيذ المختصة محلياً ھي التي يجMري التنفيMذ فMي دائMرة اختصاصMھا،  –

على اعتبار أن ھذه المحكمة ھي اقدر المحاكم علMى الفصMل فMي المسMائل المتعلقMة بھMذا 
أي تطبق القاعدة العامة في ا-ختصاص المحلي لقاضي التنفيذ وھي موقع المال  التنفيذ

 محل التنفيذ .

 التنفيذ يجري على غير مال : ) إذا كان ب

مثاله الحا-ت التي يكون فيھا محMل التنفيMذ ھMو شMخص المMدين أو الحMا-ت التMي يتعلMق 
، فMي ھMذه الحMا-ت - مجMال �عمMال قاعMدة فيھا  التنفيذ بعمMل يقMوم بMه المMدين شخصMياً 

ا موقع المال ويكون ا-ختصاص لمحكمة موطن المMدعى عليMه ( المنفMذ ضMده ) . إ- إذ
 وجد نص في القانون يقضي بغير ذلك .

 تحفظياً على المنقول لدى المدين ) إذا كان الحجز  ج

                                                
، وينظ��ر تفص��يل ذل��ك ،  ٥٦ – ٥٣، أحك��ام وقواع��د التنفي��ذ، مرج��ع س��ابق ص  ٢٠١٢) محم��د، محم��د نص��ر، ١(

 – ٢٢٧، أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفي�ذ، مرج�ع س�ابق ص ٢٠١٣ع4م، رمضان إبراھيم، 

، ا�عمال الوDئية في التنفيذ الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفي�ذ، ٢٠٠٩ي حسن ، ، والنيداني، ا�نصار ٢٣٧
 . ١١٨-١١١مرجع سابق، ص 
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يتفق الفقه على قياس حالة الحجز التحفظي على المنقول لدى المدين على حالة الحجMز 
التنفيذي علMى المنقMول لMدى المMدين . وھMذا يعنMي أن قاضMي التنفيMذ المخMتص فMي حالMة 

مراد الحجز عليMه فMي لالمنقول لدى المدين ھو الذي يقع المنقول االحجز التحفظي على 
 ي ا-ختصMMMMاص المحلMMMMي لقاضMMMMي التنفيMMMMذ فMMMMدائMMMMرة اختصاصMMMMه . أي تطبMMMMق القاعMMMMدة 

 ) وھي اختصاص  محكمة موقع المال .٢٧٦( م 

 )  إذا كان التنفيذ لم يبدأ بعد : د

MMه فإنMMدء فيMMل البMMذ قبMMي التنفيMMة فMMارت منازعMMهإذا ث MMذر إعمMMادة يتعMMين  ٢٧٦ال المMMوتعي
وھMي  محكمة التنفيذ المختصة طبقاً لھا، وبالتالي تطبق القواعد العامة فMي ا-ختصMاص

 إذا كانMMMMMت المنازعMMMMMة موضMMMMMوعية كانMMMMMت مMMMMMن اختصMMMMMاص مMMMMMوطن المMMMMMدعى عليMMMMMه
مرافعMات مصMري ) وإذا كانMMت المنازعMة وقتيMة كانMMت مMن اختصMاص محكمMMة  ٤٩( م 

 ٥٩/١رتھMMا (م ئالمطلMMوب حصMMول ا�جMMراء فMMي دامMMوطن المMMدعى عليMMه أو المحكمMMة 
 . )١( مرافعات مصري )

  

                                                
 . ٥٩ – ٥٧، أحكام وقواعد التنفيذ، مرجع سابق ص ٢٠١٢) محمد، محمد نصر، ١(
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المقارن  ة ب  ين ا5ختص  اص " المك  اني " لقاض  ي المبح  ث الثال  ث : 
 التنفيذ في النظام السعودي والقانون المصري .

يكون ا-ختصMاص المكMاني لقاضMي التنفيMذ فMي النظMام السMعودي بحسMب ا(حMوال وفقMاً 
 ل5تي :

 المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي .في دائرة  -١

 في مكان الجھة التي أنشئ المحرر في منطقتھا .  -٢

 في موطن المدين .  -٣

 في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة .  -٤

ولطالب التنفيذ في غير قضايا [ الحضMانة والزيMارة ] حMق اختيMار الو-يMة المكانيMة فMي 
ضي التنفيMذ وإذا ظھMر عقMار أو منقMول خMارج الفقرات السابقة، وينعقد به اختصاص قا

و-يتMه إنابMة دائMرة التنفيMذ  تو-ية دائرة التنفيذ المختارة فإن قاضMي التنفيMذ الMذي انعقMد
 في البلد الذي يقع العقار أو المنقول في و-يتھا؛ لبيع ھذا العقار أو المنقول .

ر الو-يMة المكانيMة للتنفيMذ فMي وكذلك فإنه يحق لطالب التنفيذ في قضايا [ النفقة ]  اختيMا
 إحدى الفقرات السابقة أو " بلدة " أي بلد طالب التنفيذ .

أمMMا القضMMايا الزوجيMMة فMMإن ا-ختصMMاص المكMMاني يتحMMدد فMMي بلMMد [ الزوجMMة ] وقضMMايا 
 ة في بلد [ المزور ] .رالحضانة في بلد [ المحضون ] وقضايا الزيا

يMذي فيكMون ا-ختصMاص فMي دائMرة التنفيMذ فMي أما إذا شرط محل للوفMاء فMي السMند التنف
 المحل المشروط ما لم يتفق الطرفان على خ8ف ذلك . 

وعند تنفيذ مضمون ورقة عاديMة فيتحMدد ا-ختصMاص المكMاني فMي بلMد " المMدين " فMإذا 
فإن قاضي التنفيذ يثبت ذلك وتعد سMنداً تنفيMذياً فيمMا  ،أقر بالحق الذي تضمنته أو بعضه

ائن " طالب التنفيذ " حينئMذ حMق اختيMار الو-يMة المكانيMة للتنفيMذ الMواردة فMي أقر به وللد
 الفقرات السابقة .

ه يMأما ما يتعلق بالتنفيذ على السجين فإنه كغيره ما لم يكن موقوفاً في بلMد آخMر فينفMذ عل
 في بلد السجن أو التوقيف .

المختصMMMة بالتنفيMMMذ  ويتحMMMدد ا-ختصMMMاص المكMMMاني لقاضMMMي التنفيMMMذ إذا تعMMMددت الMMMدوائر
فھو المختص بھذه الحالة ويكون ا�شMراف علMى  ،للقاضي الذي قام بأول إجراء تنفيذي

 التنفيذ وتوزيع حصيلته له وله أن ينيب قاضي تنفيذ في دائرة أخرى .
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] لسMنة  ٧٦أما في القانون المصري فكما أشرنا فيما تقدم أنه بعد صدور القانون رقم [ 
رة للتنفيMMMذ " وھMMMذه ا�دارة لھMMMMا اختصMMMاص " محلMMMي " يتحMMMMدد م أنشMMMئت " إدا ٢٠٠٧

 ويختلف تبعاً لظروف التنفيذ .

أ ) فيتحMMدد ا-ختصMMاص المحلMMي �دارة التنفيMMذ فMMي التنفيMMذ علMMى " المنقMMول لMMدى المMMدين 
با�دارة التMي يقMع ھMذا المنقMول فMي دائرتھMا فتخMتص بإصMدار  " والحجز التحفظي عليه
 و-ئية المتعلقة به .القرارات ا�دارية وال

ب ) ويتحدد ا-ختصاص المحلي �دارة التنفيذ في التنفيذ على " العقار " با�دارة التي 
 يقع ھذا العقار في دائرتھا فتختص بإصدار القرارات ا�دارية والو-ئية المتعلقة به .

 " ج ) ويتحMMدد ا-ختصMMاص المحلMMي �دارة التنفيMMذ فMMي " حجMMز مMMا للمMMدين لMMدى الغيMMر
بMMا�دارة التMMي يقMMع فMMي دائرتھMMا مMMوطن المحجMMوز لديMMه فتخMMتص ھMMذه ا�دارة بإصMMدار 

 القرارات ا�دارية والو-ئية المتعلقة به .

أما ما يتعلق با-ختصاص المحلي لقاضي التنفيذ في القانون المصري فإنMه يتحMدد وفقMاً 
 -للتالي :

محكمة التي يقع ھMذا المنقMول أ ) في حال التنفيذ على " المنقول " فيكون ا-ختصاص لل
 في دائرتھا .

ب ) وفي حال التنفيذ على " العقار " فيكون ا-ختصاص للمحكمة التي يقع ھذا العقMار 
 تھا .ئرفي دا

ج ) وفMMي حMMال " حجMMز مMMا للمMMدين لMMدى الغيMMر " فيكMMون ا-ختصMMاص للمحكمMMة مMMوطن 
 المحجوز لديه .

القMMانون المصMMري جMMاء بMMالنص علMMى وفMMي حMMال تعMMدد الMMدوائر المختصMMة بالتنفيMMذ فMMإن 
العقMارات " فقMط ، " وإذا تعMددت العقMارات وكانMت تقMع فMي  التنفيذ على معالجة " تعدد

 دوائر محاكم مختلفة ومتعددة كان ا-ختصاص �حداھا " .

بينما لم يقدم القانون المصري  حلMو-ً فMي حMال تعMدد الMدوائر المختصMة للتنفيMذ إذا كMان 
 العقارات " مما جعل الفقه القانوني يجتھد في معالجة ذلك .على غير " 

 ھا ھي:حثكما أن القانون المصري أغفل حا-ت متعلقة بالتنفيذ اجتھد الفقه القانوني بب

 أ ) إذا كان التنفيذ " عينياً " فإن المحكمة المختصة ھي " المحكمة المحلية " .

ن المحكمMة المختصMة ھMي " محكمMة ب ) إذا كان التنفيMذ " يجMري علMى غيMر مMال " فMإ
 موطن المدعى عليه " " المنفذ ضده " .
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ج ) إذا كان " الحجز تحفظياً على المنقول لMدى المMدين " فMإن المحكمMة المختصMة ھMي 
 التي يقع المنقول المراد الحجز عليه في دائرتھا .

وفقMاً للقواعMد د ) إذا كان " التنفيذ لMم يبMدأ بعMد " فMإن المحكمMة المختصMة ھMي المحكمMة 
 العامة في ا-ختصاص المحلي .

يظھر مما سبق أن المMنظم السMعودي جعMل " تحديMد الو-يMة المكانيMة لقاضMي التنفيMذ " و
بيد طالب  التنفيذ وھMي حMق اختيMاري لMه وفقMاً للفقMرات الMواردة فMي المMادة " الرابعMة " 

المشMروط فMي السMند وجيMة والحضMانة والزيMارة والمكMان زويستثنى من ذلMك القضMايا ال
التنفيذي والسجين فMي بلMد سMجنه أو توقيفMه فالقضMايا الزوجيMة تكMون فMي بلMد الزوجMة " 

 والحضانة تكون في بلد " المحضون " والزيارة في بلد " المزور " .

 " فيكون بذلك اختيارياً في البعض وإلزامياً في البعض اlخر " .

لMدوائر المختصMة بالتنفيMذ بMالنص صMراحة كما أن المنظم السعودي عMالج مسMألة تعMدد ا
في المادة الخامسة " في حMال تعMدد الMدوائر المختصMة بالتنفيMذ فإنMه يتحMدد ا-ختصMاص 
المكاني لقاضي التنفيذ الذي قام بأول إجراء تنفيذي وله أن ينيب قاضي تنفيذ فMي دائMرة 

 . "أخرى 

لقاضي التنفيذ " إلزامياً ولMيس  انيةكبينما في القانون المصري ُجعل تحديد " الو-ية الم
 لطالب التنفيذ دور في ذللك والمعيار المحدد لتحديد الو-ية المكانية ھو"نوع التنفيذ" .

كما أن المشرع المصري لم يعالج مسألة تعدد الدوائر المختصة بالتنفيMذ إ- فيمMا يتعلMق 
المشرع المصري لMم  بالعقار فقط مما جعل ا-جتھاد الفقھي القانوني يبحث ذلك كما أن

يعMMالج مسMMائل متعلقMMة بالتنفيMMذ مMMع أھميتھMMا مثMMل " التنفيMMذ العينMMي " و " الحجMMز التحفظMMي 
قول لدى المدين " و " التنفيذ الذي يجري على غير مال " و " التنفيذ الذي لMم نعلى الم
 يبدأ ".

لمكانيMة السMعودي مMن جعMل تحديMد الو-يMة ا إليMه المMنظم ھMىأرى مناسبة مMا انت ومن ثم
لقاضMMي التنفيMMذ حMMق اختيMMاري لطالMMب التنفيMMذ فيمMMا عMMدا القضMMايا الزوجيMMة والحضMMانة 
والزيMMارة والمكMMان المشMMروط فMMي السMMند التنفيMMذي والبلMMد الMMذي يوجMMد فيھMMا السMMجين أو 

 الموقوف وذلك لnتي :

(ن فMMي مراعMMاة جانMMب طالMMب التنفيMMذ " الMMدائن " فMMي غيMMر القضMMايا الزوجيMMة  -١
يارة أولى من مراعاة جانب "المدين " وحق طالب التنفيذ غالMب والحضانة والز

فكان من المناسب جعل تحديد الو-ية المكانية حق اختياري له، وكذلك فإن ھMذا 
للموازنMة بMين حMق  السMاعية متوافق مع القواعد في السياسة الشرعية والنظاميMة

 الدائن والمدين .
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للقضMMايا الزوجيMMة فMMي بلMMد الزوجMMة فيMMه و(ن ا�لMMزام فMMي تحديMMد الو-يMMة المكانيMMة  -٢
وھMذا مMن حسMن التنظMيم  ،مراعاة لظروف المرأة وتخفيفMاً عليھMا وتيسMيراً عليھMا

القضائي السعودي بأن جعل للظروف الزوجية اعتباراً ويسر على الزوجMة فMي 
 ھذه القضايا وفي إلزام الزوجة بغير ذلك فيه مشقة وكلفة .

ة لقضMMايا " الحضMMانة " فMMي بلMMد المحضMMون فيMMه ن فMMي تحديMMد الو-يMMة المكانيMMو( -٣
 مراعاة لظروف المحضون وتغليباً لحقه ورعاية لمصالحه .

و(ن في تحديد الو-يMة المكانيMة لقضMايا " الزيMارة " فMي بلMد المMزور فيMه تغليبMاً  -٤
 لمصالح المزور وتقديراً لسنه ومراعاة لظروفه ومصالحه .

عMMاة را" فMMي بلMMد سMMجنه أو توقيفMMه فيMMه م وفMMي تحديMMد الو-يMMة المكانيMMة " للسMMجين -٥
لظروفه ولمشقة نقله فكان من المناسب أن يكون التنفيذ في بلMد سMجنه أو توقيفMه 

. 
أخيراً ما انتھى إليه المMنظم السMعودي مMن جعMل الو-يMة المكانيMة لقاضMي التنفيMذ  -٦

اختياريMMة لطالMMب التنفيMMذ أحيانMMاً وإلزاميMMة أحيانMMاً أخMMرى يظھMMر إعمMMال قواعMMد 
مصMMالح طالMMب التنفيMMذ " الMMدائن "  وعيMMتحيMMث رُ  ،السياسMMة الشMMرعية والنظاميMMة

 والمنفد ضده " المدين " .
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 الفصل السادس 

 الطع��ن وا�عت��راض عل��ى ق��رارات وأحك��ام قاض��ي التنفي��ذ

 

 واشتمل ھذا الفصل على ث'ثة مباحث :

المبح  ث ا%ول : الطع  ن وا5عت  راض عل  ى ق  رارات وأحك  ام قاض  ي 
 النظام السعودي . التنفيذ في

 واشتمل المبحث ا�ول على مطلبين :

الطع33ن وا�عت33راض عل33ى " ق33رارات " قاض33ي التنفي33ذ ف33ي  المطل33ب ا�ول :
 النظام السعودي .

المطل33ب الث33اني : الطع33ن وا�عت33راض عل33ى " أحك33ام " قاض33ي التنفي33ذ ف33ي 
 النظام السعودي .

ام قاض  ي المبح  ث الث  اني : الطع  ن وا5عت  راض عل  ى ق  رارات وأحك  
 التنفيذ في القانون المصري .

 واشتمل المبحث الثاني على مطلبين :

المطل33ب ا�ول : الطع33ن وا�عت33راض عل33ى " ق33رارات وأوام33ر " التنفي33ذ ف33ي 
 القانون المصري .

المطل33ب الث33اني : الطع33ن وا�عت33راض عل33ى " أحك33ام " قاض33ي التنفي33ذ ف33ي 
 القانون المصري .

وا5عت  راض عل  ى ق  رارات  نين الطع  ب  المبح  ث الثال  ث : المقارن  ة 
 وأحكام قاضي التنفيذ السعودي والقانون المصري .
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 الفصل السادس

 الطعن وا5عتراض على قرارات وأحكام قاضي التنفيذ

المبحث ا�ول : الطعن وا�عتراض على قرارات وأحك3ام قاض3ي التنفي3ذ ف3ي 
 النظام السعودي .

قاض�ي التنفي�ذ ف�ي النظ�ام  " ق�رارات" الطعن وا$عتراض عل�ى المطلب ا�ول : 
 السعودي.

ھو طعن من الخصم يستدعي دراسMة الواقعMة القضMائية " ا-عتراض : ويقصد بالطعن 
ودراسة الحكم القضMائي الصMادر فيھMا وأسMبابه ومMا  ،ونة في محضر ضبط القضيةدالم

وتنبيMه ُمصMدره ظ الخلل فيMه حْ ومن ثم إمضاؤه أو لَ ، يتبع ذلك من قبل محكمة مختصة 
 . )١( " إلى ذلك أو إظھار بط8نه ونقضه

ھي إجراءات قاضي التنفيذ وأوامره عMدا حكمMه فMي ويقصد بقرارات قاضي التنفيذ : " 
 . )٢(المنازعات " 

وقاضMMي التنفيMMذ حينمMMا يمMMارس عمليMMة التنفيMMذ تصMMدر منMMه أعمMMال متنوعMMة تأخMMذ شMMكل 
و ھMذه ،  القرارات وا(وامر ا�دارية تارة وتأخذ شMكل ا(حكMام القضMائية تMارة أخMرى 

ولMذلك ؛ القرارات وا(وامر وا(حكMام قMد يعتMرض عليھMا مMن قبMل مMن صMدرت بحقھMم 
ومMا  ؛ ببيMان مMا يكMون منھMا نھائيMاً واجMب التنفيMذجاءت المادة السادسة من نظام التنفيMذ 
 يكون خاضعاً ل8ستئناف فنصت على :

" تكMMون جميMMع قMMرارات قاضMMي التنفيMMذ نھائيMMة، وتخضMMع جميMMع أحكامMMه فMMي منازعMMات 
 . )٣( " التنفيذ، ودعوى ا�عسار ل8ستئناف ، ويكون حكم ا-ستئناف نھائياً 

 ا يلي :وفسرت ال8ئحة التنفيذية ھذه المادة بم

يكMMون لكMMل طلMMب تنفيMMذ ملMMف مسMMتقل فMMي دائMMرة التنفيMMذ، وُيMMودع فيMMه نسMMخة مMMن السMMند و
 التنفيذي،وكل ما صدر من الدائرة .

 قرارات وأوامر قاضي التنفيذ تعنون بعبارة ( قرار قضائي )، وتتضمن ما يأتي :و

 رقم قيد طلب التنفيذ، وتاريخه . –أ 

                                                
دي، مرج�ع س�ابق ھـ، الكاشف في ش�رح نظ�ام المرافع�ات الش�رعية الس�عو١٤٣٣) آل خنين ، عبد0 بن محمد، ١(

 . ١٨٥ص 

 ) من نظام التنفيذ .١) المادة (٢(

 ) من نظام التنفيذ . ٦) المادة ( ٣(
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 محل دائرة التنفيذ، واسم القاضي . –ب 

 ذكر ساعة، ويوم، وتاريخ صدور القرار . –ج 

 ا-سم الكامل لطالب التنفيذ، والمنفذ ضده، ورقم ھويتھما .  -د 

 وجد، ورقم ھويته، ورقم الوكالة وتاريخھا، ومصدرھا اسم وكيل طالب التنفيذ إن -ھـ 
. 

 رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجھة صدوره إن وجد، وملخصه . –و 

 ما قرره القاضي مفص8ً . –ز 

 . )١(كل حكم، أو قرار، أو أمر يصدر من قاضي التنفيذ يكون مسبباً 

أوضحت المادة السادسة و-ئحتھا التنفيذية أن مMا يصMدر مMن قاضMي التنفيMذ ينقسMم إلMى 
 قسمين :

وا(مMMMر  ،امMMMر التنفيذيMMMة : كMMMا(مر بMMMالمنع مMMMن السMMMفر ورفعMMMها(ول : القMMMرارات وا(و
وا(مMر بحMبس المنفMذ  ،با�فصاح عن أموال المدين والحجز عليھMا، والتنفيMذ مMن قيمتھMا

وا(مMر بنMدب خبيMر لتتبMع أمMوال المMدين  ،يMدع ا�عسMار منو ،ضده الممتنع عن التنفيذ
نھا تعتمد على مستندات للتنفيMذ وھذه إجراءات نھائية غير قابلة ل8ستئناف، ( ،ونحوھا

قطعية، وعدم خضوعھا ل8ستئناف منع للدور والتسلسل الMذي يجعMل مMن الحMق الواحMد 
 تنتھي . قضايا ومنازعات -

كمMMا فMMي دعMMاوى ا�عسMMار،  ،الثMMاني : أحكMMام وأقضMMية فMMي دعMMاوى وخصMMومات معينMMة
MMات التنفيMMذه ذومنازعMMه، وھMMتظھاراً لحالMMار اسMMعس�، والحكMMم بتوقيMMف المMMدين مMMدعي ا

ا�جMMراءات يجMMوز الطعMMن فيھMMا وتخضMMع ل8سMMتئناف، ويكMMون قMMرار محكمMMة ا-سMMتئناف 
حيالھا نھائيMاً مMع أن النظMام جعMل الحكMم فMي منازعMات التنفيMذ خاضMعاً (حكMام القضMاء 

ولMو ، فيذ فMي منازعMات التنفيMذ المستعجل بأن يجوز تنفيذ الحكم الصادر من قاضي التن
 كان الطعن فيه أمام محكمة ا-ستئناف المختصة ممكناً .

إجMMراء نھائيMMاً وباتMMاً فMMي  ھMMو أن الحكMMم يعتبMMر " القMMرار والحكMMم" ومعيMMار التفرقMMة بMMين 
منازعة منظMورة كMالحكم بثبMوت إعسMار المMدين أو ثبMوت حصMول ا�بMراء بعMد صMدور 

ة مMن وسMائل الوصMول للغايMة وھMي  تنفيMذ السMند التنفيMذي الحكم، أمMا القMرار فھMو وسMيل
إنما ھو وسيلة �لMزام المنفMذ ضMده مMن تنفيMذ   ،كالمنع من السفر ليس غاية لطالب التنفيذ

 . )٢(السند التنفيذي الذي لصالحه 

                                                
 ) من نظام التنفيذ .٦) من ال4ئحة التنفيذية للمادة ( ٣ – ١) الفقرات ( ١(

 .  ٣٧) الشبرمي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن، شرح نظام التنفيذ، مرجع سابق، ص ٢(
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كما بينت الفقرة ا(ولى مMن ال8ئحMة التنفيذيMة بأنMه -بMد أن يكMون لكMل طلMب تنفيMذ ملMف 
دائMMرة التنفيMMذ، يMMودع فيMMه نسMMخة مMMن السMMند التنفيMMذي، وكMMل مMMا يصMMدر مMMن مسMMتقل فMMي 

الدائرة، وأكدت الفقرة الثانيMة مMن ال8ئحMة التنفيذيMة بMأن تكMون قMرارات وأوامMر قاضMي 
التنفيذ معنونة بعبارة " قرار قضائي " وتتضمن رقم قيMد طلMب التنفيMذ وتاريخMه ومحMل 

، ويMMوم، وتMMاريخ صMMدور القMMرار، وا-سMMم يMMذ، واسMMم القاضMMي، وذكMMر سMMاعةفدائMMرة التن
ھويتھما، واسم وكيل طالب التنفيMذ إن وجMد،  مالكامل لطالب التنفيذ، والمنفذ ضده، ورق

ورقMMم ھويتMMه، ورقMMم الوكالMMة وتاريخھMMا ومصMMدرھا، ورقMMم السMMند التنفيMMذي، وتاريخMMه، 
 ص�ً .فوجھة صدوره إن وجد، وملخصه، وما قرره القاضي م

لثالثة من ال8ئحة التنفيذية بأن يكون كل حكم أو قرار أو أمر يصMدر واشترطت الفقرة ا
 من قاضي التنفيذ يكون مسبباً .

ذكMMر القاضMMي مMMا بنMMى عليMMه حكمMMه القضMMائي مMMن ا(حكMMام الكليMMة  " ويقصMMد بالتسMMبيب :
وأدلتھا الشرعية، وذكر الوقائع القضMائية المMؤثرة، وصMفة ثبوتھMا بطMرق الحكMم المعتMد 

 . )١( " بھا

قاض33ي التنفي33ذ ف33ي  " الطع33ن وا�عت33راض  عل33ى " أحك33امالمطل33ب الث33اني : 
 النظام السعودي .

في ھذا المطلب أحكام قاضMي التنفيMذ التMي يجMوز الطعMن فيھMا با-سMتئناف وھMي نتناول 
ه فMMي منازعMMات مMM... وتخضMMع جميMMع أحكا (كمMMا بينتMMه المMMادة السادسMMة التMMي جMMاء فيھMMا 

 )ستئناف ، ويكون حكم ا-ستئناف نھائياً التنفيذ، ودعوى ا�عسار ل8

إذا قرر قاضي التنفيذ عدم اختصاصه بتنفيذ السMند، فيطبMق أحكMام  التMدافع الMواردة فMي 
، ومنعMاً )٢(نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، ويكون قراره واجMب ا-سMتئناف

للتكMMرار بMMذكر أحكMMام التMMدافع الMMواردة فMMي نظMMام المرافعMMات الشMMرعية و-ئحتMMه التنفيذيMMة 
نحيMMل إلMMى مMMوطن ذكرھMMا مMMن ھMMذا البحMMث فMMي المطلMMب الثMMاني مMMن المبحMMث ا(ول مMMن 

 الفصل  الخامس . 

كما أنه إذا قرر قاضي التنفيMذ ا-متنMاع عMن التنفيMذ، أو توقMف عنMه أو أجلMه، أو أعطMى 
دين مھلة للدفع، أو قسط المبلغ فيكون قراره خاضعاً لطرق ا-ستئناف ويسMتثنى مMن الم

" للقاضMMي  عنMMد الضMMرورة،  أن ) والتMMي تMMنص علMMى٧٢/١ذلMMك مMMا ورد فMMي ال8ئحMMة (
) ٧٢/٣تأجيل البMدء بMإخ8ء العقMار، علMى أن - يتجMاوز ذلMك ث8ثMين يومMاً " وال8ئحMة (

                                                
ھ��ـ، تس��بيب ا�حك��ام القض��ائية ف��ي الش��ريعة ا6س��4مية، الطبع��ة الثاني��ة، ١٤٢٨ب��ن محم��د،  ) آل خن��ين، عب��د١0(

 . ١٧الرياض، دار التدمرية، ص 

 ) الفقرة الرابعة من ال4ئحة التنفيذية للمادة السادسة من نظام التنفيذ .٢(
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ار المشغول بمنشأة تتعلMق بھMا حقMوق غيMر الحMائز، " التنفيذ بإخ8ء العق أن على وتنص
كالمMMدارس، والمصMMانع والمستشMMفيات، ومMMا فMMي حكMMم ذلMMك، يكMMون بعMMد إشMMعار الجھMMة 

 وعMMد ا�خ8MMء الMMذي يحMMدده القاضMMي؛ لتباشMMر مMMا يتعلMMق مالمشMMرفة علMMى تلMMك المنشMMأة ب
 .)١(بھا" 

التMMMي يجMMMب أن يخضMMMع فيھMMMا حكمMMMه  " ا(حكMMMام والقMMMرارات"  أن ا سMMMبقمMMMويظھMMMر م
 :يل8ستئناف وھ

 أ ) أحكامه في  منازعات التنفيذ .

 ب ) أحكامه في دعاوى ا�عسار .

MMذي بعMMند التنفيMMذ السMMاص بتنفيMMدم ا-ختصMMه بعMMراره وحكمMMدافع ج ) قMMام التMMق أحكMMد تطبي
 ل8ختصاص الواردة في نظام المرافعات الشرعية و-ئحته .

ه أو تأجيله أو إعطاء المMدين مھلMة للMدفع فتناع عن التنفيذ أو توقد ) قراره وحكمه با-م
 أو تقسيط المبلغ .

) للقاضMي عنMد  ٧٢/١كمMا ورد فMي  ال8ئحMة رقMم ( ، ويستثنى مMن ھMذه حMال الضMرورة
 يتجاوز ذلك ث8ثين يوماً . أ-الضرورة تأجيل البدء بإخ8ء العقار، على 

بمنشأة تتعلق بھا حقوق غير حقوق الحMائز كمMا ورد وحال التنفيذ على العقار المشغول 
 ) .٧٢/٣في ال8ئحة رقم (

ھMو طلMب مراجعMة ا(حكMام الصMادرة مMن محMاكم الدرجMة ا(ولMى ويقصد با-سMتئناف : 
لدى محاكم الدرجة الثانية لغرض التأكد من صحتھا عن طريق تدقيقھا أو سماع أقMوال 

 . )٢( الخصوم مرة أخرى

التعريف أجد أنه غير دقيق، ويمكن أن أعرف ا-ستئناف بأنMه : طلMب وبالنظر في ھذا 
 ىإعادة النظر في الدعوى المقامة أمام محMاكم الدرجMة ا(ولMى مMن قبMل أطMراف الMدعو

 أمام محاكم الدرجة الثانية .

ويمكن تعريف محMاكم ا-سMتئناف بأنھMا المحMاكم التMي تقMوم بالفصMل فMي الMدعاوى التMي 
محاكم الدرجMة ا(ولMى، وذلMك بحكMم يقMوم بMدي8ً عMن الحكMم ا(ول  سبق الفصل فيھا من

 الذي كان مح8ً ل8عتراض عليه .

                                                
 ) الفقرة الخامسة من  ال4ئحة التنفيذية للمادة السادسة من نظام التنفيذ .١(

ھ��ـ، تيس��ير إج��راءات التقاض��ي والتنفي��ذ، دراس��ة مقارن��ة عل��ى ض��وء الفق��ه ١٤٣٥) الخليف��ة، ماج��د ب��ن س��ليمان، ٢(
 . ١٨٦وا�نظمة السعودية، الطبعة الثانية، الرياض، مطابع الحميضي، ص 
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ويتبين من ھذا التعريف أنه إذا لم يكن ثمMة حكMم قMد صMدر مMن محكمMة الدرجMة ا(ولMى 
وعلى ذلMك - يجMوز للخصMوم ا-تفMاق ، ف8 يمكن طرح النزاع على محكمة ا-ستئناف 

ا-سMتئناف، دون أن يكMون قMد تMم عرضMه مMن  ةاشرة أمMام محكمMعلى طرح نزاعھم مب
ن المحكمMMة ا-سMMتئنافية - تنظMMر إ- القضMMايا التMMي قبMMل أمMMام محكمMMة الدرجMMة ا(ولMMى، (

يھا من محكمة أول درجMة، وإن حMدث مثMل ھMذا ا-تفMاق تقضMي المحكمMة فسبق الفصل 
 ا-ستئنافية بعدم قبول الدعوى من تلقاء ذاتھا .

ھMMـ إلMMى ١٤٢٨كMMرة ا-سMMتئناف التMMي اعتنقھMMا نظMMام القضMMاء الصMMادر فMMي عMMام وترجMMع ف
إص8ح الخطأ في التقدير الذي قد يقع فيه قاضي أول درجة ، فيتم إعادة طرح القضMية 
كلھMMا أو جMMزء منھMMا أمMMام محكمMMة أعلMMى مMMن تلMMك التMMي أصMMدرت الحكMMم وھMMي المحكمMMة 

MMMتح المجMMMد فMMMاء قMMMام القضMMMون نظMMMذلك يكMMMتئنافية وبMMMوم ا-سMMMين والخصMMMا المتقاضMMMال أم
-سMMتئناف ا(حكMMام الصMMادرة مMMن محMMاكم الدرجMMة ا(ولMMى، ليحقMMق بMMذلك أكثMMر قMMدر مMMن 

 . )١(واحداً في النزاع - يقدم ضمانات كافية  اً العدالة على أساس أن حكم

 افنشروط الطعن با�ستئ

التقاضي على درجتين الMذي تبنMاه نظMام القضMاء الجديMد ، فMإن القاعMدة ھMي  تطبيقاً لمبدأ
أن جميع ا(حكام الصادرة مMن محMاكم الدرجMة ا(ولMى تقبMل الطعMن با-سMتئناف، مMا لMم 

ولكMي يكMون الطعMن با-سMتئناف مقبMو-ً،  ،يوجد نص صريح يمنع اسMتئناف حكMم معMين
 ي :يجب توافر مجموعة من الشروط على النحو اlت

ة الدرجMMة ا(ولMMى منھيMMاً للخصMMومة أن يكMMون الحكMMم الصMMادر مMMن محكمMM الش22رط ا�ول :
ومعنى ذلك أن ا(حكام التي تصدر أثناء سير الدعوى و- تنتھMي بھMا الخصMومة يكMون 

 ا-عتراض عليھا غير جائز .

أ- يكMMون المعتMMرض قMMد سMMجل قناعتMMه بMMالحكم الصMMادر مMMن محكمMMة  الش22رط الث22اني :
 الدرجة ا(ولى .

 أ- يكMون الحكMم الصMادر مMن محكمMة الدرجMة ا(ولMى قMد أصMبح نھائيMاً  الشرط الثالث :
 بفوات مدة ا-عتراض .

 . تتوفر الصفة والمصلحة في الطاعن أن الشرط الرابع :

حكMم قMاب8ً ل8سMتئناف وا-عتMراض عليMMه ويترتMب علMى تMوفر ھMذه الشMروط أن يكMون ال
جMMMائزاً، وعنMMMد اسMMMتئناف الحكMMMم - تحMMMال مMMMذكرة ا-عتMMMراض مباشMMMرة إلMMMى المحكمMMMة 

                                                
مرجع ھـ، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية السعودية، ١٤٣٤) مخلوف، أحمد صالح ، ١(

 . ١٠٨،  ١٠٧سابق ص 
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ا-سMMتئنافية، وإنمMMا تخضMMع للتMMدقيق أو-ً مMMن قبMMل الMMدائرة التMMي أصMMدرت الحكMMم ريثمMMا 
ن فإذا ما أكMدت حكمھMا، انتقلMت القضMية بمMا تحويMه مM ،تتراجع عنه وتتدارك الخطأ فيه

مذكرة ا-عتراض وصورة ضبط القضية وجميع ا(وراق ا(خرى من محكمMة الدرجMة 
ا(ولMMى إلMMى محكمMMة ا-سMMتئناف، كMMي تعيMMد الفصMMل فيھMMا مMMن قبMMل الMMدائرة المختصMMة بھMMا 

وبMMذلك تسMMتطيع محكمMة ا-سMMتئناف مMMن  ، والتMي تتحMMدد وطبيعMة الحكMMم المعتMMرض عليMه
طلMب ا-سMتئناف اسMتناداً إلMى مMا ورد فMي خ8ل ھذه الدائرة أن تحMدد جلسMة للنظMر فMي 

ملMMف الMMدعوى مMMن أوراق ومMMا يقدمMMه الخصMMوم إليھMMا مMMن دفMMوع أو بيانMMات جديMMدة لتأييMMد 
أسباب اعتراضھم المقدم في المذكرة، و- يخلو الحكMم الصMادر مMن محكمMة ا-سMتئناف 

 بعد سماع أقوال الخصوم من أحد فروض ث8ثة :

 . ا(ول : تأييد الحكم المستأنف

 الثاني : إلغاء الحكم المستأنف كلياً .

 . )١(الثالث :  إلغاء الحكم المستأنف جزئياً 

  

                                                
ھـ، الوسيط في شرح التنظيم القضائي الجديد بالمملكة العربية الس�عودية، مرج�ع ١٤٣٤) مخلوف، أحمد صالح، ١(

 . ١٢٦ – ١١٨سابق ص 
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المبح   ث الث   اني : الطع   ن وا5عت   راض عل   ى " ق   رارات وأحك   ام " 
 قاضي التنفيذ في القانون المصري .

التنفي333ذ ف333ي الق333انون  " ق333رارات وأوام333ر " الطع333ن عل333ىالمطل333ب ا�ول : 
 .المصري 

ا�دارية التي تصدر بمناسبة التنفيذ الجبري، قد تصدر م�ن إدارة التنفي�ذ القرارات 
 أو من قاضي التنفيذ بحسب ا!حوال .

وھ��ذه الق��رارات يمك��ن ال��تظلم منھ��ا، وإن اختل��ف طري��ق ال��تظلم الواج��ب اتباع��ه 
بحسب مصدر القرار، فإذا كانت ھذه القرارات صادرة م�ن م�دير إدارة التنفي�ذ أو 

ق��د ح��ددت طري��ق ال��تظلم ال��ذي  ٢٧٤/٤م��ن قض��اتھا، ف��إن الم��ادة م��ن يق��وم مقام��ه 
 يمكن سلوكه في ھذه الحالة .

وتطبيق�اً ل�نص ھ�ذه الم�ادة، ف�إن ال�تظلم يك�ون بعريض�ة ترف�ع لم�دير إدارة التنفي�ذ، 
يستوي أن يكون القرار قد صدر منه بص�فته م�ديراً �دارة التنفي�ذ أو مم�ن يعاون�ه 

، وإن اختل�ف العض�و مص�در الق�رار، وإن ك�ان فطريق ال�تظلم واح�د ،من قضاتھا
 مصدر القرار في النھاية ينتمي �دارة التنفيذ .

فإذا ما رفع التظلم إلى مدير إدارة التنفيذ، فإن القرار الصادر من�ه ف�ي ھ�ذا ال�تظلم 
 يكون نھائياً، > يمكن الطعن عليه . -٢٧٤/٤طبقاً لنص المادة  –

اً عن قاضي التنفيذ في ا!حوال ا>ستثنائية الت�ي أما إذا كان القرار ا�داري صادر
فإن��ه يمك��ن ال��تظلم م��ن ھ��ذه الق��رارات الت��ي  ،يم��ارس فيھ��ا ا�ش��راف عل��ى التنفي��ذ

 يصدرھا قاضي التنفيذ أمام قاضي التنفيذ نفسه .

فإنھ��ا تص��در ع��ن إدارة التنفي��ذ، كم��ا  ،وأم��ا ا!عم��ال الو>ئي��ة الت��ي تتعل��ق بالتنفي��ذ
 ت عن قاضي التنفيذ .تصدر في بعض الحا>

 الصادرة عن إدارة التنفيذ :" ا�عمال الو$ئية  " أو$ً : الطعن في

مرافعات على أنه : " ويعرض الملف " ملف التنفيذ " عل�ى  ٢٧٨/٣نصت المادة 
مدير إدارة التنفيذ أو أي من قضاتھا عقب ك�ل إج�راء، ويثب�ت ب�ه م�ا يص�دره م�ن 

على أنه " ولمدير إدارة التنفيذ أو  ٢٧٤/٤المادة قرارات وأوامر ... " كما نصت 
من يعاونه من قضاتھا إصدار القرارات وا!وامر المتعلق�ة بالتنفي�ذ ويك�ون ال�تظلم 
م��ن ھ��ذه الق��رارات وا!وام��ر بعريض��ة ترف��ع لم��دير إدارة التنفي��ذ ويعتب��ر الق��رار 

 الصادر منه في التظلم نھائياً " .
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دت الس��لطة المختص�ة بإص��دار الق��رارات م��ن ھ�ذه النص��وص أنھ�ا ق��د ح�د ويظھ�ر
وا!وام��ر المتعلق��ة بالتنفي��ذ ف��ي إدارة التنفي��ذ، يس��توي أن يك��ون مص��در الق��رار أو 
ا!م��ر م��دير إدارة التنفي��ذ أو أح��د أعض��ائھا، وھ��ذا > ينف��ي بطبيع��ة الح��ال س��لطة 

 قاضي التنفيذ في إصدار بعض القرارات وا!وامر المتعلقة بالتنفيذ استثناًء .

ق��د ح��دد كيفي��ة ال��تظلم م��ن ھ��ذه الق��رارات وا!وام��ر  ٢٧٤/٤أن ن��ص الم��ادة  كم��ا
والجھة المختصة بالفص�ل ف�ي ھ�ذا ال�تظلم وص�فة الق�رار الص�ادر من�ه ف�ي ال�تظلم 

فإن��ه يمك��ن لك��ل ذي مص��لحة أن يرف��ع ال��تظلم م��ن ا!وام��ر  ٢٧٤/٤فطبق��اً للم��ادة 
ى م��دير إدارة التنفي��ذ، المتعلق��ة بالتنفي��ذ الص��ادرة ع��ن إدارة التنفي��ذ، بعريض��ة إل��

يك��ون ا!م��ر الم��تظلم من��ه ق��د ص��در ع��ن م��دير إدارة التنفي��ذ أو أح��د  يس��توي أن
أعضائھا، فلقد حصر النص الجھ�ة المختص�ة بالفص�ل ف�ي ال�تظلم ف�ي م�دير إدارة 
التنفيذ دون غيره من أعضاء إدارة التنفي�ذ، ف�H يمك�ن رف�ع ال�تظلم أم�ام غي�ره م�ن 

م��ام المحكم��ة ا>بتدائي��ة الت��ي تتبعھ��ا إدارة التنفي��ذ الت��ي أعض��اء ھ��ذه ا�دارة، و> أ
 . )١(أصدرت ا!مر 

 الصادرة عن قاضي التنفيذ " ا�عمال الو ئية" ثانياً : الطعن في 

فMMي  ٢٠٠٧لسMMنة  ٧٦التعMMديل الMMوارد علMMى قMMانون المرافعMMات بمقتضMMى القMMانون رقMMم 
خصوص ا(وامر الو-ئية، أسند سلطة إصدار ھذه ا(وامر إلى إدارة التنفيMذ، لكنMه فMي 
المقابMMل لMMم ينزعھMMا بالكليMMة مMMن قاضMMي التنفيMMذ ويسMMندھا إلMMى إدارة التنفيMMذ، فMMإذا كMMان قMMد 

إن ھذا يمثل قاعدة عامMة - تخلMو مMن اسMتثناء، فھنMاك بعMض لى إدارة التنفيذ، فإأسندھا 
 قاضي التنفيذ . –طبقاً للنصوص التي لم يشملھا التعديل  –ا(وامر الو-ئية يصدرھا 

ولم ترد بالنصMوص أدنMى إشMارة إلMى كيفيMة الMتظلم مMن ا(وامMر الو-ئيMة الصMادرة عMن 
ھMذا الشMأن أنMه يتحMتم الرجMوع  فإن القاعدة المقررة فMي ،قاضي التنفيذ، و حيث - نص

 إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات .

وحيث إن ا(وامر الو-ئية التي يصدرھا قاضي  التنفيذ تصدر فMي شMكل ا(وامMر علMى 
العMMرائض، وعليMMه فإنMMه يمكMMن تطبيMMق القواعMMد العامMMة الMMواردة فMMي بMMاب ا(وامMMر علMMى 

 ت .مرافعا ٢٠٠ – ١٩٤المواد  ،العرائض

                                                
م ، أعمال التنفيذ الجبري بين قاضي التنفي�ذ وإدارة التنفي�ذ، م�ر ج�ع س�ابق ص ٢٠١٣) ع4م، رمضان إبراھيم، ١(

م ، ا�عمال الوDئية بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ، مرجع سابق، ٢٠٠٩والنيداني، ا�نصاري حسن،  ٢٧٢-٢٦٨
لfشراف على إجراءات التنفيذ الجبري بين  ، النظام القانوني٢٠٠٩وقنديل، مصطفى المتولي،  ١٤٤ – ١٤٢ص 

 . ٢٢٤ – ٢٢٣قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ، مرجع سابق ص 
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وبناًء على ذلك فإنه يمكن التظلم من ا(وامر الو-ئية الصادرة  عMن قاضMي التنفيMذ فMي 
مرافعMMات " ويرفMMع  ١٧٩/٢"  عم8MMً بالمMMادة مMMرمMMدة عشMMرة أيMMام مMMن تMMاريخ صMMدور ا(

ويكMون  ،التظلم أمام قاضي التنفيMذ نفسMه باعتبMاره المحكمMة المختصMة بموضMوع التنفيMذ
 . )١(الطعن المقررة لpحكام حكمه قاب8ً للطعن بطرق 

 قاضي التنفيذ في القانون المصري" أحكام " الطعن على المطلب الثاني : 

أعمال الوظيفة القضائية، فھو يباشر حمايMة قضMائية تنفيذيMة تتنMوع  يباشر قاضي التنفيذ
حمايMة وإلى حماية قضائية وقتية حينما يفصل في المنازعMات الوقتيMة المتعلقMة بالتنفيMذ، 

ويعمل بوصMفه  ،قضائية موضوعية حينما يتخلى عن صفته كقاضي لpمور المستعجلة
 ويفصل في منازعات التنفيذ الموضوعية . ، قاضياً للموضوع

والقرارات التي تصMدر عMن قاضMي التنفيMذ فMي منازعMات التنفيMذ الوقتيMة والموضMوعية 
 تعد أحكاماً قضائية بمعنى الكلمة .

ا(عمMMال القضMMائية الصMMادر عMMن قاضMMي التنفيMMذ، فMMإن  وفMMي خصMMوص كيفيMMة الطعMMن فMMي
، قد عالجMت ھMذا، فنصMت  م٢٠٠٧لسنة  ٧٦مرافعات معدلة بالقانون رقم  ٢٧٧المادة 

على أن : " تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانMت 
 قيمتھا  أمام المحكمة ا-بتدائية " .

بعMMد تعMMديلھا قMMد سMMوت بMMين المنازعMMات الوقتيMMة والموضMMوعية وبMMذلك تكMMون ھMMذه المMMادة 
وحMMددت جھMMة الطعMMن فMMي كليھمMMا، بحيMMث تسMMتأنف قMMرارات قاضMMي التنفيMMذ فMMي ھMMذه 

كمMا أنھMا أزالMت التفرقMة  ،المنازعات أمام المحكمة ا-بتدائية التMي يتبعھMا قاضMي التنفيMذ
ستئناف في ا(حكMام التي كانت قائمة على أساس قيمة الدعوى في خصوص الطعن با-

الموضوعية التي يصدرھا قاضي التنفيذ، فأصبحت جميع ا(حكام الصادرة عن قاضي 
التنفيMMذ فMMي المنازعMMات الموضMMوعية ممMMا يقبMMل ا-سMMتئناف أمMMام محكمMMة واحMMدة، ھMMي 

 المحكمة ا-بتدائية أياً كانت قيمتھا.

ا-بتدائيMة دون محكمMة  وقد أتاح القانون الطعن في قرارات قاضي التنفيذ أمام المحكمة
مسMMتوى المحكمMMة الجزئيMMة وإن لMMم يشMMكل دائMMرة مMMن  ا-سMMتئناف، باعتبMMاره قاضMMياً فMMي

 دوائرھا.

                                                
م ، أعمال التنفيذ الجبري بين قاض�ي التنفي�ذ وإدارة التنفي�ذ، مرج�ع س�ابق ص ٢٠١٣) ع4م، رمضان إبراھيم ، ١(

التنفي�ذ الجب�ري ب�ين قاض�ي التنفي�ذ وإدارة ، ا�عمال الوDئية في  ٢٠٠٩، والنيداني، ا�نصار حسن،  ٢٧٧،  ٢٧٥
، النظام القانوني لfشراف على إجراءات التنفيذ ٢٠٠٩، وقنديل، مصطفى المتولي، ١٤٥التنفيذ، مرجع سابق ص 

 . ٢٠١-١٩٩الجبري بين قاضي التنفيذ وإدارة التنفيذ مرجع سابق ص 
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وتوحيد جھة الطعن في ا(حكام الصادرة عن قاضي التنفيذ، سواء كانMت أحكامMاً وقتيMة 
ا(حكMMام الصMMادرة عMMن قاضMMي التنفيMMذ ل8سMMتئناف أمMMام  أو موضMMوعية، وقابليMMة جميMMع

حكمة ا-بتدائية أياً كانت قيمتھا، قد وضع حداً لما ھو مقرر في قواعMد ا-رتبMاط مMن الم
إمكانية إحالة حكم ما إلى محكمMة أخMرى حتMى ولMو لMم تكMن مختصMة بMه نظMراً لMدواعي 

 ا-رتباط التي تقوم على حسن سير العدالة .

لنظMر عMن كما أن توحيد جھة الطعMن فMي ا(حكMام الصMادرة عMن قاضMي التنفيMذ بغMض ا
حداً لكل ھذا، فأياً ما كان داعي ا-رتباط، وأياً مMا كMان الخطMأ  ضعنوعھا وقيمتھا، قد و

في وصف المنازعة، فإن قاضي التنفيذ ھو المختص بكل المنازعMات المتعلقMة بالتنفيMذ، 
الصMادرة  ا(حكMام كما أن المحكمة ا-بتدائية ھي المختصة بالفصل فMي اسMتئناف جميMع

 . )١(فيذ سواء كانت وقتية أو موضوعية وأياً كانت قيمتھا عن قاضي التن

  

                                                
ن قاض��ي التنفي��ذ وإدارة التنفي��ذ، مرج��ع س��ابق م ، أعم��ال التنفي��ذ الجب��ري ب��ي٢٠١٣) ع��4م، رمض��ان إب��راھيم ، ١(

، و . دوي�دار  ٦٢ – ٦٠، أحك�ام وقواع�د التتنفي�ذ، مرج�ع س�ابق ص ٢٠١٢، ومحمد، محمد نصر، ٢٨١-٢٧٨ص
 . ٢١٩ – ٢١٨م ، النظرية العامة للتنفيذ دراسة مقارنة، مرجع سابق ص ٢٠٠٨،طلعت 
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المقارن  ة ب  ين الطع  ن وا5عت  راض عل  ى ق  رارات المبح  ث الثال  ث : 
 وأحكام قاضي التنفيذ في النظام السعودي والقانون المصري .

في النظام السعودي " قراراته " تكون نھائية غيMر قابلMة للطعMن ويسMتثنى  قاضي التنفيذ
منھMMا قMMراره بعMMدم ا-ختصMMاص بتنفيMMذ السMMند التنفيMMذي وقMMراره با-متنMMاع عMMن التنفيMMذ أو 

 لMMدفع أو تقسMMيط المبلMMغ فتكMMون خاضMMعةتوقفMMه عنMMه أو تأجيلMMه أو إعطMMاء المMMدين مھلMMة ل
 ل8ستئناف .

تنفيMذ ودعMاوى ا�عسMار فMي  النظMام السMعودي فMي منازعMات الأما أحكام قاضي التنفيذ 
واشMMترط النظMMام السMMعودي أن تكMMون " قMMرارات وأوامMMر "  ،ل8سMMتئناف فتكMMون خاضMMعة

 قاضي التنفيذ معنونة بعبارة [ قرار قضائي ] وتتضمن رقم قيود طلب التنفيMذ وتاريخMه
ريخ صMMدور القMMرار، ومحMMل دائMMرة التنفيMMذ، واسMMم القاضMMي، وذكMMر سMMاعة، ويMMوم وتMMا ،

وا-سم الكامل لطالب التنفيذ، والمنفذ ضده ورقم ھويتھما واسMم وكيMل طالMب التنفيMذ إن 
وجMMد ورقMMم ھويتMMه ورقMMم الوكالMMة وتاريخھMMا ومصMMدرھا ورقMMم السMMند التنفيMMذي وتاريخMMه 

واشMMMترط النظMMMام  ،ومMMMا قMMMرره القاضMMMي مفص8MMMً  ،وجھMMMة صMMMدوره إن وجMMMد وملخصMMMه
 أو قرار أو أمر يصدر من قاضي التنفيذ أن يكون مسبباً . السعودي أن يكون كل حكم

أما في القانون المصMري فMإن " قMرارات وأوامMر " التنفيMذ تصMدر مMن " إدارة التنفيMذ " 
 فMMMMMإذا صMMMMMدرت ھMMMMMذه  ،كقاعMMMMMدة عامMMMMMة وتصMMMMMدر مMMMMMن " قاضMMMMMي التنفيMMMMMذ " اسMMMMMتثناء

ليھا أمام مMدير إدارة فإنه يمكن الطعن ع ؛" القرارات وا(وامر " من مدير إدارة التنفيذ
 التنفيذ ويكون القرار الصادر منه نھائياً .

فإنMه يمكMن الMتظلم  ،مMن قاضMي التنفيMذ " أما في حال صدور ھذه " القMرارات وا(وامMر
ويكMMون حكمMMه قMMاب8ً للطعMMن بطMMرق الطعMMن المقMMررة  ،عليھMMا أمMMام قاضMMي التنفيMMذ نفسMMه

 لpحكام .

فيكMون الطعMن عليھMا  أمMام المحكمMة  ،عMات التنفيMذأما " أحكام " قاضي التنفيذ فMي مناز
 وليس  أمام محكمة ا-ستئناف.ا-بتدائية التي يتبعھا قاضي التنفيذ 

ات قاضMي التنفيMذ نھائيMة وغيMر قابلMة رويظھر مما سبق أن المنظم السMعودي جعMل قMرا
د أمMا أحكMام قاضMي التنفيMذ فMي منازعMات التنفيMذ ودعMاوى ا�عسMار وقMراره بعM ،للطعن

Mه عنMذ أو توقفMن التنفيMه  ها-ختصاص بتنفيذ السند التنفيذي وقراره با-متناع عMأو تأجيل
ويكMMMون حكMMMم  ،فتخضMMMع ل8سMMMتئناف ،أو إعطMMMاء المMMMدين مھلMMMة للMMMدفع أو تقسMMMيط المبلMMMغ

 :ويستثنى من ھذه الحا-ت ما يلي ا-ستئناف فيھا نھائياً 

بMMإخ8ء العقMMار مMMدة - تتجMMاوز أ ) حMMال الضMMرورة فيحMMق لقاضMMي التنفيMMذ تأجيMMل البMMدء 
 ث8ثين يوماً.
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ب ) وحال كون التنفيذ بإخ8ء عقار مشغول بمنشأة تتعلق بھا حقMوق غيMر الحMائز مثMل 
فيكMون بعMد إشMعار الجھMة المشMرفة علMى تلMك  ،ومMا فMي حكMم ذلMك ،المدارس والمصانع

 المنشأة بموعد ا�خ8ء الذي يحدده القاضي لتباشر ما يتعلق بھا .

بشMكل عMام  "فإن قرارات التنفيMذ تصMدر مMن " إدارة التنفيMذ  ، في القانون المصريأما 
وتصMMدر مMMن قاضMMي التنفيMMذ بشMMكل اسMMتثنائي وفMMي حMMال صMMدرت مMMن " إدارة التنفيMMذ " 
فيمكن الطعن عليھا أمام مدير إدارة التنفيMذ " وقMرار مMدير إدارة التنفيMذ يكMون نھائيMاً - 

 يمكن الطعن عليه . 

MMي حMMا فMMدرت أمMMدار" ال ص�فإنMMه يمكMMن الMMتظلم  ،عMMن قاضMMي التنفيMMذ " ةيMMالقMMرارات ا
 والطعن فيه أمام قاضي التنفيذ نفسه .

فإنھا تصدر بشكل عام من " إدارة التنفيMذ " وتصMدر  ،وأما " ا(وامر " المتعلقة بالتنفيذ
 ،ذإدارة التنفيM من قاضي التنفيذ بشMكل اسMتثنائي، وفMي حMال صMدرت أوامMر التنفيMذ مMن

فإنه يمكن التظلم منھا أمMام مMدير إدارة التنفيMذ والقMرار الصMادر مMن مMدير إدارة التنفيMذ 
فإنه يمكن التظلم مMن  ،أما في حال صدرت أوامر التنفيذ من قاضي التنفيذ ،يعتبر نھائياً 

 قراره بالطعن فيه أمام قاضي التنفيذ نفسه .

 ،عMات التنفيMذ الوقتيMة والموضMوعيةأما " ا(حكام" الصادرة من قاضي التنفيذ فMي مناز
ولMMيس أمMMام  فإنMه يمكMMن الطعMMن فيھMا أمMMام المحكمMMة ا-بتدائيMة التMMي يتبعھMMا قاضMي التنفيMMذ

 محكمة ا-ستئناف .

ونخلMMص إلMMى أن المMMنظم السMMعودي جعMMل " قMMرارات " قاضMMي التنفيMMذ نھائيMMة غيMMر قابلMMة 
يMذ فMي منازعMات التنفيMذ للطعن واستثنى بعض القرارات، وجعل " أحكام " قاضMي التنف

 ودعاوى ا�عسار خاضعة ل8ستئناف .

مMدير  أمMام مMاإأما المشرع المصري فإن " قرارات التنفيذ " ليست نھائية ويMتظلم منھMا 
وأما أحكام قاضي التنفيMذ فيMتظلم  ، إدارة التنفيذ أو قاضي التنفيذ حسب التفصيل السابق

 قاضي التنفيذ وليس أمام محكمة ا-ستئناف . منھا أمام المحكمة ا-بتدائية التي يتبعھا

وأرى مناسMبة مMا انتھMMى إليMه المMMنظم السMعودي مMMن جعMل " قMMرارات " قاضMي التنفيMMذ " 
سMند لا-ختصMاص بتنفيMذ ا منھائية " غير قابلة للطعن باسMتثناء قMرار قاضMي التنفيMذ بعMد
إعطاء المMدين  مھلMة للMدفع التنفيذي وقراره با-متناع عن التنفيذ أو توقيفه أو تأجيله أو 

 أو تقسيط المبلغ فتكون واجبة ا-ستئناف .

فتكMون واجبMة  " منازعات التنفيذ ودعاوى ا�عسMار " " أحكام " قاضي التنفيذ في أماو
 ا-ستئناف ويكون حكم ا-ستئناف نھائياً وذلك لpسباب التالية :
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عيMة وھMذه المسMتندات تعتمد على مسMتندات للتنفيMذ قطقرارات قاضي التنفيذ  (ن )١
 كافية لتنفيذھا .

٢( MMه منعMMتئناف فيMMة ل8سMMر قابلMMة غيMMذ نھائيMMي التنفيMMرارات " قاضMMل " قMMدور  اجعMMلل
 والتسلسل الذي يجعل من الحق الواحد قضايا ومنازعات - تنتھي .

والسرعة التي تفتMرض أن تكMون  ل(ن طبيعة ھذه القرارات تستوجب ا-ستعجا )٣
 ھذه القرارات نھائية .

قاضMMي التنفيMMذ ضMMمانة (طMMراف التنفيMMذ  " قMMرارات" جMMوب اسMMتئناف بعMMض و )٤
 وموازنة بين حق طالب التنفيذ والمنفذ ضده .

وجوب استئناف أحكام قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ ودعاوى ا�عسار فيMه  )٥
 ضمانة (طراف التنفيذ و(ھمية ھذه القضايا و(نھا قضاء موضوع .
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 والمقترحات خ�صة الدراسة والنتائج والتوصيات
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 الفصل السابع

 خ'صة الدراسة والنتائج والتوصيات والمقترحات

 خ*صة الدراسة

 مشكلة الدراسة :

اضMي التنفيMذ اختصاصMات ق ھMي الدراسة بالتساؤل الMرئيس التMالي : مMا تتلخص مشكلة
 النظام السعودي والقانون المصري ؟في 

 تساؤ�ت الدراسة

 تسعى ھذه الدراسة إلى ا�جابة عن التساؤ-ت الفرعية التالية:

 ما المقصود بقضاء التنفيذ في الشريعة ا�س8مية ؟ .١

مMMا ا-ختصMMاص" الMMو-ئي "لقاضMMي التنفيMMذ فMMي المملكMMة العربيMMة السMMعودية  .٢
 ومصر؟

النMMوعي " لقاضMMي التنفيMMذ فMMي المملكMMة العربيMMة السMMعودية مMMا ا-ختصMMاص "  .٣
 ومصر؟

مMMا ا-ختصMMاص " المكMMاني " لقاضMMي التنفيMMذ فMMي المملكMMة العربيMMة السMMعودية  .٤
 ومصر؟

عتMراض علMى قMرارات وأحكMام قاضMي التنفيMذ ما مدى إمكانية الطعMن أو ا- .٥
 في المملكة العربية السعودية ومصر؟

النظMام السMعودي والقMانون المصMري فيمMا  ما وجوه ا�تفاق وا-خMت8ف بMين .٦
 يتصل بتنفيذ ا(حكام القضائية ؟

 أھداف الدراسة

 تسعى ھذه الدراسة إلى تحقيق ا(ھداف التالية:

 معرفة المقصود بقضاء التنفيذ في الشريعة ا�س8مية . .١

ختصاص " الو-ئي " لقاضي التنفيذ في المملكة العربية السعودية معرفة ا- .٢
 والمقارنة بينھما .ومصر 

ختصاص " النوعي " لقاضي التنفيذ في المملكة العربية السMعودية معرفة ا- .٣
 ومصر والمقارنة بينھما.
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ختصاص " المكاني " لقاضي التنفيذ في المملكة العربية السعودية معرفة ا- .٤
 ومصر والمقارنة بينھما.

قاضMMي عتMMراض علMMى قMMرارات وأحكMMام معرفMMة مMMدى إمكانيMMة الطعMMن أو ا- .٥
 التنفيذ في المملكة العربية السعودية ومصر والمقارنة بينھما.

معرفة وجMوه ا-تفMاق وا-خMت8ف بMين النظMام السMعودي والقMانون المصMري  .٦
 فيما يتصل بتنفيذ ا(حكام القضائية .

 منھج الراسة :

 " ا-ستقرائي التحليلي "  الوصفي المنھج المتبع في ھذه الدراسة المنھج

 النتائج

 نذكر أھم النتائج من ھذه الدراسة :

ان الفقMه ا�س8MMمي قMMد عمMل بفكMMرة تخصMMيص القضMاء سMMواء بMMالنوع أوالمكMMان أو  -١
 الزمان . 

إن السياسMMة الشMMرعية جMMزء مMMن الشMMريعة وفMMرع مMMن فروعھMMا، تسMMتند إلMMى قواعMMد  -٢
و- مجMMال للسياسMMة مMMع ورود الMMنص القطعMMي، وإنمMMا  ،الشMMريعة وأصMMولھا العامMMة

وفMMي النMMوازل والوقMMائع التMMي تتغيMMر  ،مجالھMMا المسMMائل التMMي يصMMح فيھMMا ا-جتھMMاد
 أحكامھا بتغير المصالح وا(حوال وا(زمنة وا(مكنة .

إن السياسMMMة - تنسMMMب إلMMMى الشMMMرع إ- إذا كانMMMت منزلMMMة علMMMى أحكامMMMه ومحققMMMة  -٣
وھي في حقيقتھا ا-صط8حية تعنMي:  ، له وقواعدهلمقاصده غير معارضة (صو

ما يصدر عن الحاكم أو نائبه من أحكام وقرارات وإجراءات لمصلحة يراھا فيما 
 يقبل فيه ا-جتھاد شرعاً .

مجلس الشMورى ومجلMس الMوزراء وفMي  من السلطة التنظيمية في المملكة تتكون  -٤
بMار العلمMاء سMلطة تنظيميMة الحا-ت التي يتطلب أخذ رأي الشMريعة تكMون ھيئMة ك

 ثالثة .

ھا وقاضMMي تقاضMMي التنفيMMذ فMMي النظMMام السMMعودي ھMMو رئMMيس دائMMرة التنفيMMذ وقضMMا  -٥
دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة الذي يختص بمھمات قاضي التنفيMذ وذلMك بحسMب 

 ا(حوال .

فيمMا عMدا ا(حكMام والقMرارات بالتنفيMذ يختص قاضMي التنفيMذ السMعودي " و-ئيMاً "  -٦
صادرة في القضايا ا�دارية والجنائية ويختص استثناًء بتنفيذ السندات الصMادرة ال

 بالحقوق المالية الخاصة في القضايا الجنائية.
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،  يختص قاضي التنفيMذ السMعودي كMذلك بسMلطة التنفيMذ الجبMري وا�شMراف عليMه -٧
صMMة وأرى مناسMMبته إنشMMاء " إدارة للتنفيMMذ " تكMMون مخت ،التنفيMMذ ويعاونMMه معMMاونو 

بإصدار قرارات وأوامر وإجMراءات التنفيMذ ويكMون قاضMي التنفيMذ متفرغMاً للعمMل 
 القضائي في الفصل في منازعات التنفيذ ودعاوى ا�عسار .

يختص قاضي التنفيذ السعودي " نوعياً " باختصاص " موضوعي "  عنMد نظMره  -٨
ويختص " إجرائياً " عندما يصدر مجموعMة  ،زعات التنفيذ ودعاوى ا�عسارالمن

من القرارات وا(وامر وا�جراءات لمصلحة التنفيذ مثل المنع مMن السMفر ورفعMه 
 وا(مر با�فصاح وغيرھا .

وھو حMق لMه فMي  ،باختيار طالب التنفيذ " مكانياً " يتحدد اختصاص قاضي التنفيذ  -٩
 إحدى الفقرات اlتية :

 أصدرت السند التنفيذي .في دائرة المحكمة التي  -أ 

 في مكان الجھة التي أنشئ المحرر في منطقتھا . -ب 

 في موطن المدين . -ج 

 في موطن عقار المدين أو أمواله المنقولة . -د 

 فتكMMون ببلMMد " الزوجMMة " وقضMMايا  " الزوجيMMة" ويسMMتثنى مMMن ذلMMك القضMMايا 
 فتكMMون ببلMMد " المحضMMون " وقضMMايا " الزيMMارة " فتكMMون ببلMMد  "" الحضMMانة 

والسMجين فMي بلMد  ،" المزور " والمكان المشروط في السند التنفيذ يكون فيه
 سجنه أو توقيفه .

فMي منازعMات التنفيMذ  " أحكامMه " ة " أمMايMقرارات قاضي التنفيMذ " نھائ  -١٠
وقMMراره  ،ا-ختصMMاص بتنفيMMذ السMMند التنفيMMذي موقMMراره بعMMد ،ودعMMاوى ا�عسMMار

 سMيطبا-متناع عن التنفيذ أو توقيفه أو تأجيله أو إعطاء المMدين مھلMة للMدفع أو تق
 المبلغ فتكون واجبة ا-ستئناف وحكم ا-ستئناف نھائياً .

 التوصيات

مMر فMي سياسMة الرعيMة وحفMظ (ن فيھا إعانMة لMو-ة ا( ؛ا(خذ بالسياسة الشرعية  -١
نھMا تسMتند إلMى أصMول 6 ؛قھم واستقرار أمMنھم وتنظMيم ع8قMاتھم وفMق الشMرعحقو

 .ات إلى السياسات الوضعية الحديثةحكمة وتغني عن ا-لتفالشريعة وقواعدھا المُ 
وإبMMراز مMMا فMMي الشMMريعة مMMن قواعMMد  بتنفيMMذ ا(حكMMاما-ھتمMMام با(بحMMاث المتعلقMMة  -٢

 تأصيل المرافعة القضائية .فاقت السياسات الوضعية الحديثة في وأصول 
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وإنشMMاء محكمMMة دسMMتورية شMMرعية عليMMا  ،تحويMMل المحكمMMة العليMMا لمحكمMMة نقMMض -٣
والتأكMMد مMMن موافقتھMMا  ،لمراقبMMة س8MMمة ا(نظمMMة الصMMادرة مMMن السMMلطة التنظيميMMة

 للشريعة ا�س8مية .

إنشاء " إدارة للتنفيMذ " تكMون مختصMة بإصMدار القMرارات وا(وامMر وا�جMراءات  -٤
تعلقMMة بالتنفيMMذ وتفريMMغ قاضMMي التنفيMMذ للعمMMل القضMMائي فMMي الفصMMل بمنازعMMات مال

 التنفيذ ودعاوى ا�عسار .

يات الشريعة وا(نظمMة لتنفيذ " تدرس بالجامعات في كلستقلة " لمتخصيص مادة  -٥
. 

عقد دورات وورش عمل مكثفMة " للقضMاة " تعيMنھم علMى ھMذه المرحلMة القضMائية  -٦
 ام القضائية .الحساسة وھي تنفيذ ا(حك

 ة قضاة التنفيذ ومعاونيھم حتى يمكن تفعيل النظام بالشكل المطلوب .دزيا -٧

 

 حات الدراسةرمقت

 -اقترح دراسة الموضوعات التالية : 

 جرائم تنفيذ ا(حكام القضائية في النظام السعودي، دراسة تاصيلية مقارنة . -١

 معاونو قاضي التنفيذ في النظام السعودي، دراسة تاصيلية مقارنة .  -٢

 وباR التوفيق ،،
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 المصادر والمراجع قائمة

ي السياسMMة الشMMرعية والقضMMايا ھMMـ) بحMMوث ف١٤٣٣MMأحمMMد، فMMؤاد عبMMدالمنعم . (  -
 ية، دار المطبوعات الجامعية .رصرة، ا�سكندالمعا

ا�س8م مع بيMان التطبيMق فMي المملكMة  ھـ) أصول نظام الحكم في١٤١١ـــــــ (  -
 العربية السعودية، ا�سكندرية، مؤسسة شباب الجامعة .

إبMMراھيم، مصMMطفى وآخMMرون : المعجMMم الوسMMيط، المكتبMMة ا�س8MMمية، اسMMطنبول،  -
 تركيا .

اlمدي، سيف الدين أبMو الحسMن علMي بMن محمMد، ا�حكMام فMي أصMول ا(حكMام،  -
 لكتب العلمية، بيروت .تحقيق :إبراھيم العجوز، دار ا

ي إيضMMاح قواعMMد الفقMMه الكليMMة، فMMھMMـ) الMMوجيز ١٤٢٢البورنMMو، محمMMد صMMدقي. (  -
 بيروت، مؤسسة الرسالة .

بديوي، عبدالعزيز خليل إبراھيم، قواعد وإجراءات التنفيذ الجبري والتحفظ فMي  -
أحكMMام الشMMريعة ا�س8MMمية، دار الفكMMر العربMMي، بقMMانون المرافعMMات بالمقارنMMة 

 .  ٢اھرة، طالق

المسMMMتنقع، مكتبMMMة  البھMMMوتي، منصMMMور بMMMن يMMMونس، الMMMروض المربMMMع شMMMرح زاد -
 الرياض الحديثة .

والنشMMر، بيMMروت، مMMتن ا�قنMMاع، دار الفكMMر للطباعMMة  ـ كشMMاف القنMMاع علMMىــMMـــ -
 م .١٩٨٢

رادات دقMMMائق أولMMMي النھMMMى لشMMMرح المنتھMMMى، ) شMMMرح منتھMMMى ا�١٤٢١ـــــMMMـ (  -
 بيروت مؤسسة الرسالة .

ھـ) السياسة الشرعية والفقه ا�س8Mمي، مصMر، دار ١٣٧٣ج، عبدالرحمن، ( تا -
 التأليف.

ھMMـ) نظريMMة تنفيMMذ ا(حكMMام القضMMائية المدنيMMة فMMي ١٤٢٦ادات، أحمMMد علMMي ( جMMر -
 الفقه ا�س8مي دراسة مقارنة، ا(ردن، دار النفائس .

العربيMMة ھMMـ) نظMMام القضMMاء فMMي المملكMMة ١٤٠٩جيMMزة، عبMMدالمنعم عبMMدالعظيم، ( -
 السعودية، الرياض، معھد ا�دارة العامة .

 . ٢ابن خلدون، محمد بن علي، المقدمة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -
فMي الشMريعة ا�س8Mمية،   بMن محمMد، تسMبيب ا(حكMام القضMائية، عبدSآل خنين -

 ھـ . ١٤٢٨دار التدمرية، الرياض، الطبعة الثانية 

 ى فقه المرافعات، الرياض، دار ابن فرحون .ھـ) المدخل إل١٤٣١ــــــ (  -

ھMMـ) الكاشMMف فMMي شMMMرح نظMMام المرافعMMات الشMMرعية السMMMعودي ١٤٣٣ــــــMMـ (  -
 الرياض، دار ابن فر حون .
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التنفيذ دراسMة ھـ) تيسير إجراءات التقاضي و١٤٣٥الخليفة، ماجد بن سليمان (  -
 حميضي .مقارنة على ضوء الفقه وا-نظمة السعودية، الرياض، مطبعة ال

 ھـ) السياسة الشرعية، بيروت، مؤسسة الرسالة.١٤١٨( خ8ف، عبدالوھاب -

 ھـ) السلطات الث8ث في ا�س8م، القاھرة، دار آفاق الغد .١٤٠٠ــــ (  -

ھMMـ) التنظMMيم القضMMائي فMMي المملكMMة العربيMMة ١٤١٩آل دريMMب، سMMعود بMMن سMMعد (  -
القضMMائية ، الريMMاض، السMMعودية فMMي ضMMوء الشMMريعة ا�س8MMمية ونظMMام السMMلطة 

 جامعة ا�مام محمد بن سعود ا�س8مية .

علMى  الجامع (حكام الكفالة والضماناتھـ) ١٤٣٥الدمياطي، ياسر بن أحمد، (  -
 المذاھب ا(ربعة، الرياض، دار الصميعي . 

ھMMـ) الوسMMيط فMMي شMMرح نظMMام المرافعMMات الشMMرعية ١٤٣٣دويMMدار، طلعMMت، (  -
 حافظ .و-ئحته التنفيذية، جدة، دار 

م ) النظريMMMة العامMMMة للتنفيMMMذ القضMMMائي دراسMMMة مقارنMMMة، بيMMMروت، ٢٠٠٨ـــMMMـ (  -
 منشورات الحلبي الحقوقية .

بMMي بكMMر بMMن عبMMدالقادر، مختMMار الصMMحاح، بيMMروت، دار أبMMن  الMMرازي، محمMMد -
 الكتاب العربي .

ھMـ) الMوجيز فMي شMرح القواعMد الفقھيMة فMي الشMريعة ١٤٢٢زيدان، عبدالكريم، ( -
 الرسالة . ، بيروت، مؤسسةا�س8مية

-  ) ،Sاض، ةديھـ ) شرح القواعد السع١٤٢٩الزامل، عبدالمحسن بن عبدMالري ،
 دار ابن الجوزي .

 ھMMMMـ) السياسMMMMة الشMMMMرعية حقيقتھMMMMا١٤٣٤الزھرانMMMMي، علMMMMي بMMMMن يوسMMMMف، (  -
 ومشروعيتھا وضوابطھا، الرياض، دار ابن الجوزي .

بحMMMث فMMMي الفقMMMه ا�س8MMMمي، أبMMMو سMMMليمان، عبMMMدالوھاب بMMMن إبMMMراھيم، مMMMنھج ال -
 م .١٩٩٦الرياض، دار ابن حزم، 

تحقيMق الحMق مMن علMم  محمد بMن علMي بMن محمMد، إرشMاد الفحMول إلMى الشوكاني -
 دار المعرفة، بيروت، لبنان . ا(صول،

ھMMـ) قضMMاء التنفيMMذ، الريMMاض، ١٤٣١الشMMبرمي، عبMMدالعزيز بMMن عبMMدالرحمن (  -
 ) .٤٧وزارة العدل، مجلة العدل، عدد (

 . ١الصدة، عبدالمنعم فرج، مبادئ القانون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -
م) تنفيMMذ ا(حكMMام القضMMائية فMMي الفقMMه ٢٠٠٨الصMMادق، محمMMود ا(ميMMر يوسMMف، ( -

 ا�س8مي، دار الجامعة الجديدة .

مقاصMMد الشMMريعة ا�س8MMمية، الشMMركة التونسMMية  ،الطMMاھر ابMMن عاشMMور، محمMMد -
 للتوزيع .
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- MMدبن صMMين، محمMMي ١٤٢٧الح، ( العثيمMMرعية فMMة الشMMى السياسMMق علMMـ) التعليMMھ
إص8ح الراعي والرعية لشيخ ا�س8م ابن تيمية، الرياض، مدار الMوطن للنشMر 

. 
الشMرعية، الريMاض،  على السياسMة ءھـ) أضوا١٤٣٤، سعد بن مطر، ( تيبيالع -

 دار ا(لوكة للنشر .

نفيMذ بMين قاضMي التم ) أعمMال التنفيMذ الجبMري ٢٠١٣ع8م، رمضان إبراھيم، (  -
 مكتبةالوفاء القانونية . وإدارة التنفيذ، ا�سكندرية،

 جامعMة دخل إلى السياسة الشرعية، الرياض،ھـ) الم١٤٢٥عطوة، عبدالعال، (  -
 بن سعود ا�س8مية . ا�مام محمد

 عودة، عبدالقادر، ا�س8م وأوضاعنا السياسية، بيروت، مؤسسة الرسالة . -

- MMMن محمMMMر بMMMدي، ناصMMMـ)  ا-خ١٤٢٨د، ( الغامMMMه ھMMMي الفقMMMائي فMMMاص القضMMMتص
 الرشد . الرياض، مكتبة ،ا�س8مي

ھMـ) قواعدا(صMول ١٤٠٩البغدادي، صفي الMدين عبMدالمؤمن بMن كمMال الMدين، ( -
 ومعاقد الفصول، الطبعة ا(ولى، مكة المكرمة، مطبوعات جامعة أم القرى .

ن، وعبدالس8Mم ھMارابن فMارس، محمMدبن أحمMد، معجMم مقMاييس اللغMة، تحقيMق :  -
 دار الجيل، بيروت .

الفيروزآبMMMادي، مجMMMد الMMMدين محمMMMد يعقMMMوب، القMMMاموس المحMMMيط، دار المعرفMMMة،  -
 بيروت، لبنان .

ابن فرحون، برھان الMدين أبMو الفMداء إبMراھيم شMمس الMدين، تبصMرة الحكMام فMي  -
 م . ١٩٩٥، ١أصول ا(قضية ومناھج الحكام، دار الكتب العلمية، ط

ھMـ) الملخMص الفقھMي، الريMاض، دار ابMن ١٤٢٩صالح بMن فMوزان، ( الفوزان،  -
 الجوزي .

 ، الرياض، دار اشبيليا للنشر والتوزيع .ھـ) من فقه المعام8ت١٤٢٢ـ، ( ـــــ -

ھMMـ) التنظMMيم القضMMائي الجديMMد فMMي المملكMMة ١٤٣١الفMMوزان، محمMMدبن بMMراك، (  -
مكتبMMة القMMانون  ،اضالريMM ، دراسMMة مقارنMMة بالفقMMه ا�س8MMمي،العربيMMة السMMعودية

 وا-قتصاد .

القرافMMي، شMMھاب الMMدين أبMMي العبMMاس، ا�حكMMام فMMي تمييMMز الفتMMاوى عMMن ا�حكMMام  -
 وتصرفات القاضي وا�مام، المكتب الثقافي للنشر والتوزيع، القاھرة .

النظMMMMام القMMMMانوني لxشMMMMراف علMMMMى ،م ) ٢٠٠٩قنMMMMديل، مصMMMMطفى المتMMMMولي، (  -
التنفيMMذ وإدارة التنفيMMذ، ا�سMMكندرية، دار إجMMراءات التنفيMMذ الجبMMري بMMين قاضMMي 

 الجامعة الجديدة للنشر .

ھـ) الوسيط فMي شMرح التنظMيم القضMائي الجديMد ١٤٣٤مخلوف، أحمد صالح، (  -
� العامة . دارةبالمملكة العربية السعودية، الرياض، معھد ا
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 للنشر. ) أحكام وقواعد التنفيذ، ا(ردن، الراية م ٢٠١٢محمد، محمد نصر، (  -

- ،Sة  ھـ)١٤٢٥( المرزوقي، محمد بن عبدMة العربيMي المملكMالسلطة التنظيمية ف
 . السعودية، مكتبة العبيكان، الرياض

لسMMMان العMMMرب، دار صMMMادر للطباعMMMة  ھMMMـ)١٣٧٥( ابMMMن منظMMMور، جمMMMال الMMMدين، -
 والنشر، ودار بيروت للطباعة والنشر، بيروت .

لطانية والو-يMات الدينيMة، ھMـ)، ا-حكMام الس١٤٣٢Mالماوردي، محمد بن علMي، ( -
 الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتب العلمية .

شMMMرح الكوكMMMب المنير،تحقيMMMق : محمMMMد  ھMMMـ)١٤١٣( النجMMMار، محمMMMدبن أحمMMMد -
 الزحيلي ونزيه كمال حماد، مكتبة العبيكان، الرياض .

م ) ا(عمMال الو-ئيMة فMي التنفيMذ الجبMري ٢٠٠٩النيداني، ا(نصMاري حسMن ، (  -
 دار الجامعة الجديدة للنشر .نفيذ، ا�سكندرية، ي التنفيذ وإدارة التبين قاض

 م ) الوسيط في قانون القضاء المدني .٢٠٠١والي، فتحي، (  -

 . قانون القضاء المدني اللبنانيم) ١٩٧٧(والي، فتحي،  -

 الرسائل العلمية

المصري والمقارن  م) نظام قاضي التنفيذ في القانون١٩٧٨عبدالفتاح، عزمي ( -
 رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس في مصر .

- MMد علMMرادات، أحمMMام٢٠٠٦ي، ( جMMذ ا(حكMMة تنفيMMي الق م ) نظريMMة فMMائية المدنيMMض
 دراسة مقارنة . الفقه ا�س8مي،

رسMMالة دكتMMوراه فMMي القضMMاء الشMMرعي مقدمMMة إلMMى كليMMة الدراسMMات العليMMا فMMي  -
 ة .الجامعة ا(ردني

ھMMـ) قضMMاء التنفيMMذ، دراسMMة مقارنMMة ١٤٢٨البMMديوي، يوسMMف بMMن عبMMدالرحمن، (  -
رسالة ماجستير في السياسة الشرعية مقدمMة للمعھMد العMالي للقضMاء فMي جامعMة 

 ا�مام محمد بن سعود .

ھMMMـ) اختصاصMMMات قاضMMMي التنفيMMMذ ١٤٢٩البMMMراھيم، عبMMMدالعزيز بMMMن صMMMالح، (  -
 تأصيلية مقارنة . وتطبيقاتھا في النظام السعودي، دراسة

رسالة مقدمة استكما-ً لمتطلبMات الحصMول علMى در جMة الماجسMتير فMي العدالMة  -
 الجنائية من جامعة نايف العربية .

ھMMMـ) قاضMMMي التنفيMMMذ فMMMي النظMMMام القضMMMائي ١٤٣٢العبيMMMد، بنMMMدر بMMMن محمMMMد، (  -
 قارنة بالقانون المصري . م السعودي، دراسة تأصيلية

تطلبMات الحصMول علMى در جMة الماجسMتير فMي العدالMة رسالة مقدمة استكما-ً لم -
 الجنائية من جامعة نايف العربية .



١١٧ 
 

 حئا�نظمة واللوا
و تMMMMMاريخ  ٩٠النظMMMMMام ا(ساسMMMMMي للحكMMMMMم الصMMMMMادر بMMMMMا(مر الملكMMMMMي رقMMMMMم أ /  -

 ھـ .٢٧/٨/١٤١٢

وتMاريخ  ٢٥٣نظام التنفيذ السعودي  الصادر بالمرسوم الملكMي ذي الMرقم ( م /  -
 ھـ) .١٣/٨/١٤٣٣

] وتMMMاريخ  ٩٨٩٢-ئحMMMة نظMMMام التنفيMMMذ الصMMMادر بقMMMرار وزيMMMر العMMMدل رقMMMم [  -
 ھـ .١٧/٤/١٤٣٤

) وتMMMMايخ ١نظMMMMام المرافعMMMMات الشMMMMرعية الصMMMMادر بالمرسMMMMوم الملكMMMMي رقMMMMم (م/ -
 ھـ .٢٢/١/١٤٣٥

وتMMMايخ  ٢١الملكMMMي رقMMMم م /  نظMMMام المرافعMMMات الشMMMرعية الصMMMادر بالمرسMMMوم -
 ھـ .٢٠/٥/١٤٢١

) وتMMMMاريخ ٧٨بالمرسMMMMوم الملكMMMMي رقMMMMم ( م / نظMMMMام ديMMMMوان المظMMMMالم الصMMMMادر  -
 ھـ .١٩/٩/١٤٢٨

 [ المواقع ا2لكترونية ] .

- www.aleqt.comدارية تنفيذ� ـ              ھـ       ١٦/١/١٤٣٥ ،القضايا ا
- alshbramilawyer@hotmail.com ھـ   ٢٣/٥/١٤٣٥شرح نظام التنفيذ،    


