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 لخص البحث: م

في ظل ما أدرجه المنظم السعودي في تشريعاته مؤخرا، من مصطلح لم يكن معهودًا في األنظمة السعودية او في مرفق القضاء     
السعودي، أال وهو مصطلح أوامر األداء، وهو عبارة عن وسيلة منحها المشرع للدائن وصاحب الحق القتضاء حقه بأسرع السبل، 

ائية، منها ان يكون الحق محددًا نوعًا ومقدرًا، ومفرزًا وواضحًا بشكل تنتفي معه الحيرة أو الجهل ووفق شروط وضوابط معينة واستثن
به، ومثبتًا بالكتابة، وقد حان أجل الوفاء به، فعند استفاءه  هذه الشروط يستطيع الدائن ان يتقدم للمطالبة به، ويستصدر أمرًا من 

حكام النفاذ المعجل، كما ان الباحث بين الفكرة واألساس الذي تم اشتقاق أمر األداء منه،  المحكمة بأدائه، ويكون هذا األمر خاضعًا أل
أال وهو األمر القضائي، فهذا األخير مشابه إلى حد كبير في الخصائص مع أمر األداء، ويختلفون في بعض االحكام النظامية،  

 ر األداء والفصل فيه، وطريقة تنفيذه. كالطعن واالعتراض، وطريقة النظر في الطلب المقدم الستصدار أم

وتوصل الباحث في هذه الدراسة إلى ان المشرع السعودي حصر نطاق المطالبة بأمر األداء في الديون الناتجة عن معامالت    
المطالبة   تجارية، وال يمكن المطالبة بواسطته في غير ذلك من التعامالت، وهذا عكس األنظمة والتشريعات األخرى التي وسعت نطاق

 به، ويوصي الباحث أن يعمل المشرع السعودي على تعميم نطاق العمل به في المطالبات والتعامالت المدنية.  

مفتاحية: القانون   كلمات  االستثنائي،  بالشكل  المطالبة  الدعاوى  السعودي،  التجارية  المحاكم  نظام  السعودي،  النظام  األداء،  أمر 
 التجاري.  

 :المقدمة

 هلل والصالة والسالم على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم، أما بعد.الحمد 

رقم       الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا  الصادر  التجارية  المحاكم  نظام  في  السعودي  المشرع  عنه  أعلن  ما  ظل  في   511في 
حيث تضمن النظام في  مـ ،    08/04/2020هـ الموافق :   15/08/1441هـ، وتم صدور هذا النظام بتاريخ  14/08/1441تاريخ

الباب التاسع منه، مصطلح أوامر األداء ويعد هذا المصطلح إضافة جديدة في النظام السعودي، وهذه المرة األولى التي يدرج فيها 
المشرع السعودي أحكامًا لهذا المصطلح في أحد تشريعاته، حيث أن أوامر األداء معمول بها في عدد من التشريعات العربية، وُأفرد 
لها مواد تنظم احكامها في األنظمة والقوانين العربية، ويعد أمر األداء من الطرق التي يتم فيها استحصال الحق والوفاء بالديون، 
وبالعودة لتاريخ أوامر األداء نجد أنه تم العمل به في حدود وأطر ضيقة وبحذر، حيث أن المشرع المصري على سبيل المثال، اخذ 

م ، وجعله في حدود الديون النقدية البسيطة   1949يكن مألوفا في عملية التقاضي، فتناوله ألول مرة عام    بهذا المصطلح وهو لم
وبشكل جوازي، إال أنه وعند تطبيقه ورؤية االثار واالنعكاسات اإليجابية إثر العمل بأوامر األداء، تدخل المشرع المصري بالقانون 

داء بشكل وجوبي وتم التوسع في تطبيقاتها وجعلها على نطاق اكبر مما كانت عليه، م، وتم اعتماد أوامر األ1953الصادر سنة  
 فشمل األخذ به في المنقوالت، ونظم آليات للعمل بأمر األداء وأوجب شروط الستيفاء الحق بأمر األداء. 

ى الحقوق، دون اتباع اإلجراءات  ومما نخلص إليه أن أوامر األداء تعد من الطرق والوسائل السريعة للتيسير في الحصول عل     
التقاضي الطويلة، ويكون ذلك من خالل هذه العريضة التي تتضمن مجموعة من البيانات الشكلية التي يحددها النظام، ومثبت فيها 

المتضمن  الحق بالكتابة ومضمنة بوقت استحقاق لألداء، فبذلك تصدر المحكمة قرارها بإلزام المدين بسداد الدين، بناء على السند  
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للحق المقدم من قبل الدائن، وبهذا نجد أن أوامر األداء ضرورة ملحة لتحقيق المصلحة المستعجلة، وتوفير الوقت والجهد، للحصول 
 على الحقوق، ال سيما وأنها تحمي الدائن من المماطلة وااللتفاف على الحق من قبل المدين.

تنظر من قبل المحاكم على وجه السرعة لتوفر الدليل على ثبوت الحق، وألن التحقيق  وتعد أوامر األداء من الطلبات المعجلة التي      
فيه يكون بشكل جزئي وال حاجة ألن يكون مطواًل كما يكون في الدعاوى األخرى، حال توافر اركان وشروط التي تؤكد ثبوت الحق 

 اذ المعجل بقوة النظام. على الدائن، ويكون أمر المحكمة في أوامر األداء مشمواًل غالبًا بالنف 

  :أهمية الدراسة والهدف منها

تعد أوامر األداء من الوسائل ذات االثار اإليجابية في تحصيل الحقوق وااللزام بأدائها على وجه السرعة، وال يخفى مدى النفع     
الذي تحققه والجهد الذي توفره على الدائن وعلى المحاكم في الدعاوى ذات المطالبات، ونظرًا لألهمية المتزايدة في دراسة وبحث 

لناحية العملية، وكونها مذكورة حديثًا في النظام السعودي، فمن هنا تتجلى أهمية الدراسة بأن يسعى الباحث بعد أوامر األداء في ا
توفيق هللا في تناول فكرة أوامر األداء والطبيعة القانونية لها، والشروط الالزمة لفعاليتها، سواء كانت شروط متعلقة بجوهر الحق أو  

لباحث أن يبين  طبيعة سلطة القاضي في اصدار أمر األداء، واإلعالن عنه، وكيفية تنفيذ هذا األمر،  بطريقة استحصاله، كما يسعى ا
وطرق الطعن واالعتراض عليه، ويكون هذا في ضوء ما تم ذكره في النظام السعودي وبعض األنظمة العربية واحكامها التي تتناول  

 تنظيم أوامر األداء وتوضيح مفهومها، والهدف منها.  

 إشكالية الدراسة: 

تعد أوامر األداء حديثة بالنظام السعودي، وغير دارجة الذكر واالستخدام في أحكام القضاء السعودي، رغم أنه يتم العمل بها منذ     
لجديد، مدة في العديد من البلدان العربية، وبعد أن تم تشريعها بالنظام السعودي وتم النص عليها في مواد نظام المحاكم التجارية ا

ما هي أوامر األداء وما هي القواعد أراد الباحث تناولها وطرحها بحثيًا ومن هنا يمكننا طرح إشكالية الدراسة المتمثلة بالسؤال االتي 
 كما يمكن أن نطرح التساؤالت الفرعية اآلتية: واالحكام النظامية لها؟

 ما هي أوامر األداء وما طبيعتها؟ .1

 ما هي شروط اصدار أوامر األداء؟   .2

 ماهي إجراءات وآلية استصدار أوامر األداء؟  .3

 ما هي كيفية تنفيذ أوامر األداء؟  .4

 ما هي طرق الطعن واالعتراض على أمر األداء؟  .5
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 :  منهج الدراسة

سوف يعتمد الباحث على المنهج التحليلي المقارن، وذلك باستعراض ما تناوله المنظم السعودي مع المقارنة واالستشهاد بما     
ورد في بعض التشريعات العربية فيما يتعلق بأوامر األداء من مفهوم وشروط إصدار وآليات تنظيم، والتركيز على تحليل إجراءات  

 تنفيذ في النظام السعودي. وطرق االعتراض والطعن وال

 خطة البحث:

 المبحث األول: ماهية أوامر األداء.

 تعريف أوامر األداء وطبيعته. المطلب األول:

 شروط استصدار أوامر األداء.  المطلب الثاني:

 نطاق أمر االداء. المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: إجراءات أوامر األداء. 

 ألداء. آلية استصدار أمر ا المطلب األول:

 االعتراض على أمر األداء.  المطلب الثاني:

 تنفيذ أمر األداء. المطلب الثالث:

 المبحث األول

 ماهية أمر األداء 

نستعرض في هذ المبحث مفهوم امر األداء وفكرته باإلضافة للشروط الواجب الستصداره، واخيرًا، نطاقه ومجال الديون التي يمكن 
 األداء وذلك في عدة مطالب على النحو اآلتي:المطالبة بها عن طريق أمر 

 المطلب األول: تعريف أمر األداء وطبيعته.
 يمكننا تعريف أمر األداء لغًة، بأنه مصطلح مركب من كلمتين هي:

 .     (1)  مصدر الفعل َأَمَر، ومعناه كّلف، أو الزم بفعل، واألمر هو الطلب َأْمر:

م وقام بفعل، واألداء دفع ما هو مستحق وواجب  اأَلدَاء:  .   (2) مصدر الفعل َأْدى، ومعناه َقدَّ

ضًا: أنه طريقة وسبيل لتحصيل ، ويعرف أي(3)  كما يعرف أمر األداء اصطالحًا بأنه: أمر ُيلزم فيه المدين بأداء ما عليه من دين    
 الدين باللجوء إلى القضاء، بطرق استثنتها األنظمة من القواعد العامة والخطوات المتبعة عادة في رفع دعاوى المطالبة.  
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وعرفه البعض ،  (4)  وقد تم تعريفه بأنه قرار يصدر عن القاضي بناء على طلب الدائن، إللزام المدين بالوفاء بما في ذمته من دين    
بأنه: الحكم الصادر من القاضي في الدعاوى المحددة إجراءاتها استثناًء، وفقًا لألنظمة، ألمر المدين بسداد ما للدائن من حق ثابت 

 .  (5) بالكتابة

مة له وطرق ومن المالحظ أن المشرع السعودي لم يعطي تعريفًا محددا ألوامر األداء بل اكتفى بذكر شروطه واإلجراءات المنظ    
االعتراض والتظلم عليه ، ولذلك البد من الرجوع  إلى الفقه للوصول لتعريف أوامر األداء، فنجد أن األمر القضائي يعرفه بأنه كل ما  
يصدره القاضي من قرارات بناء على طلب أحد طرفي الدعوى، ودون الحاجة لحضور جميع األطراف في الدعوى، ودون الحاجة 

، ويمكن استنباط  (1)سمح ألحد أطراف الدعوى بتقديم طلبه، حتى في غياب خصمه، وبناء عليه يصدر القاضي أمرهللمرافعة، فقد يُ 
رقم   الوزراء  مجلس  لقرار  وفقًا  الصادر  السعودي  التجارية  المحاكم  نظام  من  والستين  السابعة  المادة  من  وتاريخ    511تعريفه 

 دين بشروط معينة، وبطرق مستثناة من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداًء.   هـ، بأنه: طلب استصدار أمر بأداء 15/08/1441

وبعد ان تم استعراض تعريف أمر األداء نتطرق للمحة عن تاريخه وبداية فكرته، وكيف تطورت عبر عدد من التشريعات العربية      
م، وكانت بداية تطبيقه 1949في القانون  المصري عام    واألجنبية وتعديالتها، حيث كانت بداية نشأته وظهوره في الدول العربية،

محدودة، حيث أنه كان للديون اليسيرة التي ال تتجاوز خمسون جنيهًا وكانت بشكل جوازي للدائن، حيث يقدم طلب على عريضة  
دة ال ينازع فيه، ومن ثم يحق للمحكمة الجزئية ، بطلب الزام المدين بسداد الدين، الثابت بالكتابة، ويفسر هذا بأن الدين اليسير عا

م ألزم فيه المشرع  1953للمدين االعتراض على هذا األمر خالل مدة قصيرة، وإال ُعد أمرًا قضائيًا نهائيًا، وفي تعديل القانون سنة  
 . (1)المصري الدائن باستحصال دينه عن طريق أمر األداء وفق شروط حددها النظام

م، وكانت من إرث العهد االستعماري الفرنسي للجزائر، إذ كان يعمل به في  1962م إقراره في عام  أما في النظام الجزائري فقد ت    
، وتاريخيًا اقتبست التشريعات العربية فكرة أوامر األداء من  (2)  المحاكم االستعمارية، وتم الحفاظ عليه وتثبيته في القانون الجزائري 

م، 1873أبريل    27من التشريع الصادر بتاريخ    1القانون النمساوي بالمادة رقم    التشريعات األوروبية فقد وجدت هذه الفكرة في
 . (3) م بجواز استصدار أمر باألداء إذا كان الدين مثبت بورقة تجارية1922وأقره القانون اإليطالي عام 

قضائية ألمر األداء وانه يصدر بناًء وفيما يخص طبيعته فقد انقسم الفقهاء القانونين إلى عدة أراء منهم من يقول بالطبيعة ال    
على سلطة القاضي القضائية، والبعض االخر يقول بالطبيعة الوالئية ألمر األداء، ومنهم من قال بأنه ذا طبيعة مزدوجة ومركبة بين 

 القضائية والوالئية نبيها على النحو االتي: 

 الطبيعة القضائية ألمر األداء. أوال:

االتجاه وداعمي هذه النظرية ، بأن أوامر األداء تعد أحكامًا قضائية، تصدر في الدعوى المرفوعة من قبل حيث يرى أنصار هذا     
الدائن، وتقضي بإلزام المدين الذي صدر في مواجهته أمر األداء بسداد ما عليه،  وأن هذا األمر يعد فاصاًل في خصومة قضائية لها 

تكون بغير طرق الدعاوى العادية، وأنها مخصصة لهذا النوع المعين من الدعاوى    قواعد مستثناة حددها النظام ونص على أنها
 

عدد الثالث، جامعة زيان عاشور،  د/ فرحات ود/ بوسنان، أمر األداء على ضوء قانون اإلجراءات المدنية والتجارية، مجلة العلوم القانونية واالجتماعية، ال (1)

 .  232م، ص 2019الجزائر،  
 م. 1968المذكرة اإليضاحية لقانون المرافعات التجارية والمدنية المصري سنة  (1)

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

134 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

القضائية، كما أن األمر الصادر باألداء ال يؤثر وصفه بمصطلح أمر على مقتضاه كحكم قضائي ملزم يفصل في الدعوى المرفوعة،  
اء من الناحية الفنية يطابق الحكم القضائي في مقوماته فال يعني ذلك أنه المقصود بمصطلح األمر بالمعنى الدقيق، كما أن أمر األد

واثاره، فقد نص النظام على أنه يرفع بغير طرق الدعاوى العادية ومن هذا نستنتج أنه دعوى واقترنت بمسمى الدعوى في التشريع  
 لكن لها وسائل وسبل مختصة لرفعها. 

على أن أوامر األداء عمل قضائي وذات جوهر قضائي، لكونها تفصل   وهذا الرأي هو رأي أغلبية شراح القانون، الذين يؤكدون     
إلزام وتكليف  بالكتابة، ووجود  المحددة لها نظاما، ولكونها أيضا مطالبة قضائية بحق ثابت  في خصومة ولكونها رفعت بالطريقة 

 ات الحق. للمدين بالوفاء، وان القاضي الذي يصدر هذا األمر أنما يصدره في أصل الحق وليس في تبع

 .(1)الطبيعة الوالئية ألمر األداء ثانيا:

بعد أن استعرضنا الرأي الذي يتبنى الطبيعة القضائية لألمر األداء، وتناولنا عدد من المقومات التي استندوا عليها، نتطرق اآلن      
رأي يخالفون الفريق االخر، وترتكز حجتهم للرأي المخالف والنهج الذي يؤكد الطابع الوالئي لألمر باألداء، حيث أن داعمي هذا ال

المصري، وأن فكرة وجوهر أمر األداء مشتق من   بالقانون  أو امر على عريضة كما يسمى  أواًل أمر قضائي  على أن أمر األداء 
 . ئيةمضمون األوامر على عرائض، وأن فكرة أوامر األداء متبلورة ومستنبطة من فكرة األوامر على عرائض أو األوامر القضا

كما أنه من الركائز التي تضفي الطبيعة الوالئية ألمر األداء أنها مسماة بأوامر، ولم تسمى بأحكام أداء، وان كل التشريعات لم     
تلفظها بغير ذلك، فيرون أنه بمجرد اقترانها بلفظ أمر أصبحت من مجموعة األوامر القضائية ذات السمة الوالئية، وأنها تصدر بناء 

   لطة الوالئية للقاضي.على الس

ومن ضمن األفكار التي دعم بها أنصار هذا االتجاه رأيهم، أنهم يرون أن هناك العديد من الخصائص المشتركة بين أوامر األداء      
واألوامر القضائية، حيث أن كالها تصدر دون مرافعة، وتكون بناء على طلب يقدم على صحيفة او عريضة للقاضي، وان كالهما 

ا يصدر دون حضور الخصم، وأنها تتشابه مع األوامر في مدد الطعن واالعتراض والتظلم، وال تتضمن وجود تحقيق بين الخصوم أيض
او الحاجة لمدافعة من قبل الخصم، كما أنها تصدر على عريضة مثلها مثل األوامر على عرائض، وتكون مذيلة بأمر القاضي بصيغة 

 ( 1)توجب تنفيذها.

 عة المركبة ألمر األداء. الطبي ثالثا:

ويقصد بذلك أن أوامر األداء تجمع بين الطبيعة القضائية والوالئية في مضمونها، وأنها ذات طبيعة مزدوجة فتكون من جهة       
ذات خاصية قضائية ومن جهة أخرى والئية، ومعنى ذلك أن عبارة عن حكم قضائي وتصدر بشكل أمر قضائي، ولكن من جهة أخرى 

حكم غيابي يفصل في نزاع وخصومة واضحة وجلية كون المشرع وضع شروط مطلوب توافرها وتحققها الستصدار أمر األداء تعتبر  
بشكل ال يمكن  أن يكون معه خداع او جور وظلم ، أو اعتداء على األموال والممتلكات بالباطل، وبغير وجه حق، فبذلك ال داعي 

 
 866م، ص1990د/ أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنية والتجارية، منشأة المعارف،  (1)

 
 .716م، ص1967والتجارية، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية ، رمزي سيف، الوسيط في قانون المرافعات المدنية (1)
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بوت الحق بالكتابة، ووجه التشابه بين أمر األداء واالحكام الغيابية تكمن في عدة نقاط  من تواجد الخصم وحضوره، وسماع دفاعه لث 
 .        (2)هي: اإلعالن عنه ، وتنفيذه ، والطعن فيه

وهناك بعض اآلراء التي تؤكد الطبيعة المركبة ألوامر األداء اال وهي القول بأنه أمر األداء هو أمر قضائي ابتداًء، وبالتالي يكون     
عماًل والئيًا، إلى حين اصدار وتكون هذه اللحظة هي لحظة والدته، ومن هنا وبعد هذه اللحظة يكون عماًل قضائيًا، لكونه يحوز من  

ة األمر المقضي به، ويقضي بحق، ويفصل في خصومة، فيكون وهو جنين أمرًا قضائيًا إلى حين اكتماله ووالدته وظهوره حينها حجي
 ( 3)يكون حكمًا قضائيًا. 

 شروط استصدار أمر األداء.   المطلب الثاني:
من نظام المحاكم التجارية السعودي على انه للدائن المطالبة بأمر االداء عن طريق استثنائي من الدعاوى    67نصت المادة     

تنتفي معه   المقدار والنوع والوصف بشكل  الحق محدد  يكون  به، وأن  الوفاء  أجل  بالكتابة، وقد حان  إذا كان حقه مثبت  العادية 
موضوع المطالبة، وأدرج المنظم عدد من الشروط األخرى التي تكون شكلية وال يمكن قبول الطلب الجهالة، وهذه الشروط تتعلق ب 

 دون استيفاءها نبينها كاًل منها في االتي: 

 الشروط المتعلقة بالحق محل األداء.   أوال:

 يجب أن لكي يحصل الدائن على حقه بواسطة أمر األداء ان يكون كاالتي: 

 ًة: أن يكون الحق مثبت كتاب -أ

أن يكون  الدين محل األداء  مثبت كتابًة، ويعد هذا الشرط بمثابة    67اشترط  المنظم السعودي في الفقرة األولى من المادة  
اإلقرار المسبق من المدين بالدين الثابت في ذمته ، فيثبت لدى القاضي بموجب هذا اإلقرار الكتابي الحق الذي يطالب به الدائن، 

أحد وسائل االثبات في الفقه اإلسالمي واألنظمة الوضعية، وتعرف الكتابة في نظام االثبات بأنها : عدد من  كما أن الكتابة تعد
العبارات والنصوص المحررة والمكتوبة والمخطوطة في مستند أو ورقة أو محرر أو سجل أو وثيقة أو صك بغرض حفظ الحقوق  

 .(1)ل أو اثبات للحقوتوثيقها للرجوع إليها عند الحاجة الستخدامها كدلي

 أن يكون الحق حال األداء. -ب

من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الحق محل طلب أمر األداء حااًل، ومعنى هذا أن    67استلزم المشرع السعودي في المادة  
الوجود، ومحقق  مستحقًا  الدين  موعد   (1)  يكون  يحن  ولم  باألداء،  أمر  الستصدار  طلب  هناك  يكون  بأن  التصور  يمكن  فال 

،  (2) االستحقاق للدين المطالب به من قبل الدائن، إذ يجب أن يكون هذا الدين خاليًا من النزاع ليستوفي الغرض من أمر األداء 
 أال وهو اإلجراءات المبسطة والميسرة للمطالبة. 

 
 .  262المرجع سابق، ص (2)
 .   711م، ص1999وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني وقانون المرافعات، دار الثقافة الجامعية للنشر،  (3)
   .14/ 2016/02العدد الصادر بتاريخدار اليوم للصحافة والطباعة والنشر،  عمر عامر الحدادي، مقال وسائل االثبات أمام القضاء السعودي،  (1)
 .  312د/ عبد الباسط جميعي، سلطة القاضي الوالئية، مجلة العلوم القانونية واالقتصاد، مجلة جامعة عين شمس، ص  (2)
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 داء نقودًا او منقول، مفرزًا، وموصوفًا وصفا دقيقًا تنتفي معه الجهالة. أن يكون الحق محل األ -ج

من نظام المحاكم التجارية من شروط يجب ان تتوافر لكي يصدر أمر األداء، أن يكون الدين محل األداء نقدًا  67مما شملته المادة 
دائن التقدم بطلب استصدار أمر أداء ، لمخالفته ما حدده  أو منقول محدد النوع والمقدار، فلو كان محل األداء عقارًا ال يجوز لل

من النظام، ويقصد بالنقود هي العملة النقدية في صورتها الملموسة، سواًء كانت ورقية أو معدنية،    67المشرع في نص المادة  
عدة صور: فقد تكون نقود    وعرفها االقتصاديون بأنها كل ما له قبول بين الناس لتداول السلع والحاجيات والخدمات، وهي على

سلعية على شكل سلع يتم تبادلها، أو نقود ورقية كما نعرفه االن، ونقود معدنية، ونقود مصرفية وهي الودائع الجارية لدى المصارف  
بقى على ، أما ما يقصد بالمنقوالت فهي األشياء المادية الغير ثابتة بحيز معين والتي يمكن نقلها من مكان آلخر وت  (1)التجارية

 .(2)هيئتها االصلية دون أن تتلف

 الشروط المتعلقة باستصدار أمر األداء.  ثانيًا:

 وتتمثل في االتي:

 إشعار المدين بالوفاء بالدين.  -أ

بطلب الوفاء قبل )خمسة( أيام على   -كتابةً -من نظام المحاكم التجارية على أنه ))يجب أن يشعر الدائن المدين    68نصت المادة  
التقدم إلى المحكمة بطلب األمر باألداء، على أن يتضمن اإلشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب((، وبذلك نجد األقل من  

 أن النظام نص على هذا االجراء الجوهري والذي يعتبر اجراًء شكليا ال يتعلق بموضوع الحق المطالب به، بل شرطًا ليتم نظر الطلب.

 طالبة بأمر األداء. عدم تقادم الحق عند الم -ب

في حقيقة األمر أن المنظم السعودي لم ينص صراحة في نظام المحاكم التجارية على تقادم الحق في المطالبة بأوامر األداء،     
من نظام المحاكم التجارية نجد أنها نصت على ))فيما لم يرد به نص خاص، ال تسمع الدعاوى    24ولكن عند النظر لنص المادة  

تختص بنظرها المحكمة، بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم التي  
 المدعي بعذر تقبله المحكمة((. 

 نطاق أوامر األداء المطلب الثالث:
المدين، وأن للدين كما ذكرنا آنفًا نوعان ال شك أن المحل ألمر األداء كما استعرضنا، هو الدين، وهو الحق الذي يطالب به الدائن  

وهما الدين المدني والتجاري، وفي حقيقة األمر أن المنظم السعودي، ذكر أمر األداء ألول مرة ، في نظام المحاكم التجارية الجديد، 
 08/04/2020فق  هـ الموا 15/08/1441هـ، والصادر بتاريخ  1441/ 14/08وتاريخ  511الصادر وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم  

مـ  حيث لم يكن سابقًا مذكور مصطلح أوامر األداء في أٍي من  األنظمة والتشريعات بالمملكة العربية السعودية، وبمطالعة النظام  
آنف الذكر ومطالعة الالئحة التنفيذية الخاصة به، نجد أنه مختص بالدعاوى والمنازعات والتجارية، فنستنتج من ذلك أن المنظم 

 
 م.  2021/ 12/09، تاريخ الدخول https://e3arabi.com، 2019النقود وأنواعها،  إسالم عتوم، مفهوم (1)
، تاريخ ost_6.htmlp-https://www.bibliotdroit.com/2018/07/blogم 2018قبدي ليلى، مفهوم المال وتقسيماته، المكتبة القانونية العربية،  (2)

 .  2021/ 12/09الدخول 
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ي حصر أوامر األداء في الديون والحقوق الناتجة عن التعامالت التجارية، وكما أنه تم فصل المحاكم التجارية عن المحاكم السعود
العامة في القضاء العام بالمملكة، ولذلك نجد أن  المشرع السعودي، جعل أمر األداء وسيلة القتضاء الديون التجارية  في المملكة، 

ديون المدنية والتجارية كافة لتم إدراج نصوص أحكامه في نظام المرافعات الشرعية وهو النظام االجرائي  ولو أراد المشرع جعله لل
التي  المحاكم  بعض  أنواعها، عدا  بمختلف  بالمملكة  العام  القضاء  محاكم  أمام  الدعاوى  برفع  الخاصة  اإلجراءات  بجميع  المتعلق 

تفصيل، الختالف بعض خصائص وإجراءات الدعاوى التي تنظرها، كالمحاكم باإلضافة لما سبق تم تخصيص نظام لها أكثر تعمق و 
 الجزائية.  

ولذلك وبناًء على ما سبق يرى الباحث، أن تجارية الدين محل المطالبة تعتبر من قبيل الشروط الواجب توافرها في الدين، للمطالبة      
 بهذا الدين عن طريق أوامر األداء وهذا في النظام السعودي.  

ومن ناحية أخرى نجد أن المشرع السعودي وأن قصر أوامر األداء على الديون التجارية إال ان ذلك يعد ميزة للنظام السعودي،     
وذلك الن أهم خصائص المجال التجاري، هو السرعة واالئتمان، فال يمكن إنكار حجم الضرر الذي يصيب العملية التجارية والتجار  

قوق والوفاء بالديون، وذلك ألن العملية التجارية تمتاز بتسلسلها وترابطها واعتماد التجار على بعضهم حال التأخر في سداد الح
البعض في توفير المستلزمات والمواد الخام واألدوات والخدمات الالزمة لسير العمل التجاري بانتظام واضطراد، فلو حدث تراكم  للديون 

 الشلل للعملية التجارية، وتفوت منافع ومكاسب ويترتب على ذلك  أضرار بالغة. وتأخير  في سدادها، يحدث هناك ما يشبه

لذلك يعد ما قام به المشرع السعودي من ابتداء الديون التجارية والمطالبة بها عن طريق أوامر األداء عمل جيد، ونوجه مناشدتنا      
ثابتة بالكتابة وحالة األجل ومحددة النوع والمقدار والوصف ، سواًء   لتعميم ذلك بحيث يشمل كافة أنواع الديون والمطالبات التي تكون 

انتاجيته ،  القضائي والعدلي تكمن في رفع كفاءته وزيادة  المرفق   إيجابية على  كانت مدنية أو تجارية، لما في ذلك من نتائج 
بالمطالبا المحاكم  وإشغال  إجراءاتها،  المرفوعة وطول  الدعاوى  اعباء  من  للقيام  بالتخفيف   تحتاج  يسيرة وال  تكون  التي عادة  ت 

باإلجراءات االعتيادية للدعاوى العادية من مرافعة وسماع ألقوال الطرفين واجراء التحقيق القضائي وغيرها من االعمال التي تجرى 
 اثناء سير الدعوى لحين الفصل فيها.           

نظام الجزائري والنظام المصري، والنظام االماراتي، وغيرها من األنظمة التي وهذا هو المعمول به في عدد من الدول العربية، كال      
، طالما أن هذه الديون تنطبق عليها الشروط المحددة  (1)شملت فيها المطالبة عن طريق أوامر األداء كافة أنواع الديون والمطالبات 

 ألحكام أوامر األداء. 

 المبحث الثاني

 إجراءات أوامر األداء 

قدم في هذا المبحث الطرق واالليات المتبعة والتي بينها المشرع السعودي الستصدار أمر االداء، حيث أن هذه اإلجراءات  ن     
تتضمن السند المقدم لطلب أمر األداء، والبيانات الالزمة في هذا السند، باإلضافة لإلجراءات النظر فيه، وكذلك ما يتخذ حال قبوله 

 
، قانون اإلجراءات المدنية  309-306، نظام اإلجراءات المدنية والتجارية الجزائري مادة 210-201نظام المرافعات المدنية والتجارية المصري مادة  (1)

 .  149-143االماراتي مادة 
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ال رفض الطلب، ونتطرق كذلك لجهة االختصاص المكاني والنوعي المعنية بطلب اصدار أمر األداء وهذا وإصدار األمر، وما يكون ح
في المطلب االول، وكيفية االعتراض على الطلب من قبل المدين وأنواع االعتراض في المطلب الثاني، باإلضافة لألحكام التي أوردت 

 الثالث.في النظام السعودي لتنفيذ أمر األداء في المطلب 

 الية استصدار أمر األداء.  المطلب األول:
نستعرض في هذا المطلب الخطوات التي يتم فيها صدور أمر األداء وما يتم فيها من إجراءات، باإلضافة لألحكام النظامية آللية     

 صدوره وهذا في التالي: 

 خطوات تقديم طلب أمر األداء.  أوال:

لتي يجب على الدائن اتخاذها حال أراد  من نظام المحاكم التجارية، على أولى الخطوات ا  68نص المشرع السعودي في المادة      
استيفاء دينه عن طريق أوامر األداء وهذا بعد توافر الشروط الموضوعية في محل المطالبة، لذا فقد نصت المادة على أنه ))يجب 

ألداء، على أن  بطلب الوفاء قبل )خمسة( أيام على األقل من التقدم إلى المحكمة بطلب األمر با  -كتابةً -أن يشعر الدائن المدين  
يتضمن اإلشعار التاريخ المزمع للتقدم إلى المحكمة بالطلب((. ومن النص السابق نجد أن أولى الخطوات الواجب اتخاذها هو اخطار  

 المدين واشعاره بالوفاء قبل التقدم على المحكمة. 

 ب وهي: ومن ثم يجب على الدائن عن تقديم طلب تقديم مجموعة من البيانات اإللزامية في الطل

 / وقائع الطلب، وأسانيده، واسم المدين، وعنوانه.1

 / ما يثبت به إشعار المدين بالوفاء 2

 / أن يتم تقدم الطلب من محامي أو ممثل قانوني مرخص، ماعدا الحاالت المستثناة نظامًا. 3

به تنفيذ التزاماته إذا كان الحق ناشئ عن / حال كانت هناك التزامات متبادلة بين الدائن والمدين، فيجب أن يرفق الدائن ما يثبت  4
 . (2)التزام

 االحكام النظامية للفصل في أمر األداء.  ثانيا:

بعد استيفاء اإلجراءات المحددة نظامًا والتي تسبق التقدم ألمر األداء، وبعد قبول الطلب المقدم ابتداًء، وإحالته للدائرة المختصة      
بالفصل فيه، فإنه يكون هنا دور القاضي الذي يقوم في نهاية المطاف أما بإصدار أمر األداء أو رفض الطلب، فمن الجدير هنا 

القاضي يكون البحث والتقصي من مدى توافر الشروط في الطلب المقدم من تلك المحددة في النظام، ويقصد هنا أن   التنويه أن دور
أو بشروط وجوده   (1)اإلجراءات المتبعة في الفصل هي إجراءات تتعلق بشكل الخصومة، وال تكون متصلة بموضوع الحق المدعى به

 
،  2004ية، دار المطبوعات الجامعية، اإلسكندرية،المستشار عبد الحميد المنشاوي، التعليق على قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية واإلدار (1)

 . 345ص
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يلزم القاضي في الطلب المقدم الستصدار أمر األداء هو تطابقه مع الشروط التي وضعها ، فكل ما  (2) أو مدى تحقق الحق الموضوعي
 المشرع، فلو حكم القاضي بعدم قبول الطلب فأن حكمه هنا يكون ببطالن اإلجراءات. 

عن طريق الدائن   ومن األحكام التي أوردها المنظم السعودي للفصل في أمر األداء، هو أن تفصل الدائرة في الطلب المقدم لها    
 ، وتعد هذه من أهم مميزات أوامر األداء والتي تالقت فيها أغلب التشريعات العربية. (3) في غير مواجهة بينه وبين المدين

كما أنه من الحاالت التي تقضي برفض طلب أمر األداء المقدم من الدائن أن يكون الدين محل المطالبة في طلب أمر األداء أقل     
 . ( 4) ليه من المستند المرفق في الطلب، إذ يجب أن يتطابق مقدار ما يطلبه الدائن مع السند المؤيد والمثبت للمطالبةمما هو ع

أما فيما يتعلق بالمدة التي نص عليها المنظم السعودي للفصل في طلب أمر األداء ونظرا لما يتسم به أمر األداء من خاصيتي     
 .(1) ل في الطلب خالل عشرة أيام من تاريخ قيد الطلب السرعة والعجلة فأنه يتم الفص

 . االعتراض على أمر األداء المطلب الثاني:

نتناول في هذا المطلب أحكام االعتراض والطعن على امر األداء بعد صدوره، ومراحل االعتراض، فمنها ما يكون امام المحكمة     
 االستئناف، ومنها ما يكون طعن بالنقض. االبتدائية مصدرة القرار، ومنها ما يكون امام محكمة 

 االعتراض امام المحكمة االبتدائية.  أوال:

عندما يقوم الدائن بتقديم أمر األداء ضد مدينه، فيكون أمامه أما صدور قرار لصالحه بإلزام المدين بسداد مديونيته أو تقوم     
الدائرة ناظرة الطلب بعد فحص الطلب ودراسته، برفضه لعدم تطابقه مع ما تم النص عليه في النظام من شروط، ففي هذه الحالة،  

من الدائن فأن النظام نص على عدم إمكانية تقديم االعتراض من قبل الدائن، فالقرار الصادر يعد نهائيًا،   حال ُرفض الطلب المقدم
وال يقبل التظلم فيه من قبل الدائن، وقد نصت المادة أيضًا على أن هذا الرفض ال يخل بحق الدائن من المطالبة بحقه من خالل 

سانيد واألدلة المقررة لحقه التي قدمت أمام المحكمة مسبقًا عند تقديم  طلب أمر باألداء  السبل العادية لرفع الدعاوى وتقديم ذات األ
(1) . 

أما فيما يتعلق بالمدين فأن النظام نص على أحكام تمكنه من تقديم تظلمه على القرار الصادر ضده، فقد نص المنظم السعودي       
ويكون االختصاص ابتداًء للمحكمة المختصة التي أصدرت القرار ضده، فيتظلم  على جواز تظلم المدين من أمر األداء الصادر ضده،  

امامها بعد تبليغه بالقرار الصادر ضده خالل خمسة عشر يومًا من علمه بالقرار، فال تحتسب المدة المحددة لتقديم االعتراض إال بعد 
 .(2) تبليغه التبليغ المعتبر شرعًا ونظاماً 

ة المقررة نظامًا وهي الخمسة عشر يومًا فأنه بعد ذلك ال يكون أمام المدين إال االعتراض على أمر األداء وفي حال انتهاء المد    
، فالمدة المقررة مسبقًا هي لالعتراض امام الدائرة المختصة ومصدرة األمر، وما بعد ذلك يكون (1)  الصادر عليه عن طريق االستئناف

 هللا. امام االستئناف كما سيأتي الحقًا بأذن

 
 هـ.1442، المحكمة التجارية بالدمام، سنة 1311الحكم الصادر بالقضية رقم  (2)
 ، نظام المحاكم التجارية السعودي70المادة  (1)
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 االعتراض أمام محكمة االستئناف. ثانيا:

يكون هذا االعتراض وفق ما حدده النظام، حيث يقدمه المدين لالعتراض على أمر األداء ذاته، وذلك عندما ينقضي الوقت المحدد  
فيذية لنظام المحاكم التجارية  من الالئحة التن  194للتظلم من أمر األداء أمام الدائرة مصدرة األمر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  

االعتراض على أمر األداء باالستئناف، استنادًا لوجود عيب شكلي، كبطالن   -بأنه )) يحق للمدين الصادر ضده األمر ما يلي: أ
 التبليغ، أو عدم االختصاص، أو عدم وجود أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض

االستئناف وتأييد األمر، أو أن تلغي األمر دون الفصل في الموضوع...((،  فمن خالل ما نصت عليه المادة السابقة نجد أن للمتظلم 
  االعتراض على أمر األداء أمام االستئناف، ولكن ذلك مقيد بانقضاء المدة المحددة نظامًا للتظلم أمام المحكمة االبتدائية مصدرة األمر 

 باألداء. 

والمدة التي قرر النظام انقضاها إلمكانية االستئناف هي خمسة عشر يومًا، وينبغي أن يكون االستئناف كما حددته المادة السابقة 
 يستند إلى وجود عيب شكلي ومنها: 

على بطالن التبليغ: بحيث أن المدين لم يبلغ بالطرق المنصوص عليها نظامًا، فيكون طعنه من الطعون الشكلية المبنية   -1
 . (1) عدم تبليغه التبليغ النظامي المنتج آلثاره

عدم االختصاص: فال يمكن لغير المحاكم التجارية والدوائر التجارية بالمحاكم العامة بالمملكة العربية السعودية من اصدار  -2
 أمر األداء كونه محصور ضمن نطاقها اختصاصًا نوعيًا.  

ر األداء أو أحدها: فاذا أصدر القاضي أمر األداء دون توفر الشروط أو تخلف عدم توافر الشروط المحددة نظامًا إلصدار أم -3
أحدها أو عدم مراعاة ما تضمنته الشروط من أحكام، فيعتبر األمر الصادر باطل لصدوره بغير ما يتوافق مع النظام ويمكن 

 للمدين االعتراض عليه.

 االعتراض على أمر األداء بالنقض. ثالثًا:

م السعودي، الدوائر التجارية بالمحكمة العليا للنظر في االعتراضات على االحكام بالنقض إذا كان بالحكم ما يتضمن  فقد خصص النظا
 : (2) أحد الحاالت التي أوردها المنظم على سبيل الحصر وهي

مخالفة ألحكام الشريعة اإلسالمية أو األنظمة، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة    -1
 العليا: ويكون ذلك حال تضمن الحكم ما يخالف قواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية، كمخالفة نص أو دليل شرعي وغير ذلك. 

صدوره من محكمة غير مختصة، أو صدوره من محكمة غير مشكلة تشكياًل صحيحًا وفق أحكام النظام: وذلك بمعنى أن   -2
 يصدر الحكم من دائرة غير مشكلة تشكيل سليم وذلك بعدم اكتمال انصاب النظامي لعدد القضاة الذين أصدروا الحكم. 

يام بالوصف الصحيح للواقعة أو موضوع النزاع فبالتالي ال يتم إنزال الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها: وذلك يعني عدم الق -3
النصوص النظامية على الوقائع بشكل سليم وبما يتطابق معها، حيث يبنى الحكم بصورة غير سليمة تتنافى مع مبادئ 

 العدالة واألنصاف. 
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الحكم بشكل مخالف لحكم آخر قد    فصله في نزاع خالفًا لحكم آخر سبق أن صدر بين أطراف الدعوى: وذلك بأن يصدر -4
 صدر في ذات الموضوع بشكل قطعي منهي للخصومة. 

 تنفيذ امر األداء.  المطلب الثالث:
 نستعرض في المطلب أحكام تنفيذ أمر األداء، باإلضافة للقواعد النظامية إليقاف النفاذ المعجل ألمر األداء.  

 أحكام تنفيذ أمر األداء.   أوال:

أمر األداء يصدر دون الحاجة للمواجهة بين الخصوم، حيث يصدر في غيبة المدين، وبالتالي يجب إعالن صدور كما هو معلوم ان 
، ليقوم بتقديم  (1)أمر باألداء ضد المدين، ويقوم بهذا اإلعالن، اإلدارة المختصة بالمحكمة، حيث تلزم بإبالغ المدين بما صدر ضده 

ب أيضًا أن يتضمن اإلعالن الصادر للمدين، بيانات الحق الواجب أداءه ونوعه ومقدراه،  اعتراضه أو ليتم تنفيذ ما صدر ضده، ويج
وأن يكون معين تعيين تنتفي معه الجهالة، وتبدأ المدة النظامية التي يمكن للمدين تقديم اعتراضه خاللها من تاريخ االعالن الموجه 

 .  (2)من المحكمة، بأمر االداء الصادر في مواجهة المدين

القضائية والقرارات ال يجوز تنفيذها جبرًا، ما دام        المعروف أن االحكام  المعجل، ومن  النفاذ  أوامر األداء ألحكام  تخضع 
االعتراض عليها جائز، إال أن هناك أحكامًا وقرارات تعد استثناء مما ذكر، حيث يجوز تنفيذها حتى ولو كان متاحًا االعتراض  

، ويقصد بالنفاذ  (1)شمول الحكم أو القرار بصيغة النفاذ المعجل، وذلك وفق ما نص عليه النظام  عليها، وهذا يكون في حالة
المعجل، أن يكون الحكم أو القرار القضائي المذيل بصيغة النفاذ المعجل قوة التنفيذ حتى لو كان قاباًل لالعتراض، فال حاجة 

 ( 2)للقطعية في مثل هذه االحكام، بل ينفذ فور صدوره.

أيام من تاريخ إبالغه بأمر    5وعند مباشرة قاضي التنفيذ لطلب التنفيذ بموجب أمر األداء، فأنه ُيلزم المدين بالتنفيذ خالل        
التنفيذ، أو من تاريخ النشر بالصحف إذا تعذر إبالغه بالطرق األخرى، فاذا لم يقم المدين بالوفاء أو اإلفصاح عن أموال تكفي 

نه يعد مماطال ويقوم قاضي التنفيذ باتخاذ اجراءات حياله تشمل منع المدين من السفر ومنعه من اصدار وكاالت  للوفاء بالدين، فأ
أو تفاويض سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، باإلضافة يمكن لقاضي التنفيذ أن يأمر باإلفصاح عن جميع أموال المدين القائمة  

، ولقاضي التنفيذ أيضًا أن يأمر بحبس (3)ورد في أمر األداء، لحجزها والتنفيذ عليهاوالتي سترد إليه مستقباًل، وذلك بمقدار ما  
المدين  بطلب من طالب التنفيذ ، حال لم يقم بالوفاء خالل ثالثة أشهر من اتخاذ اإلجراءات السابقة حياله أو لم يعثر له على 

أكثر ، وال يجوز لقاضي التنفيذ أن يفرج عنه اال بطلب من طالب أموال تكفي لسداد دينه وذلك اذا بلغ مقدار الدين مليون ريال و 
      (4)التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع لالستئناف.

 
 ، الالئحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. 173المادة  (1)
 .  18بق، صنصر البركاتي، المرجع السا (2)
 ، نظام التنفيذ السعودي. 10المادة  (1)
 . 24م، ص2007سعيد الغامدي، النفاذ المعجل لألحكام في نظام المرافعات الشرعية، جامعة نايف للعلوم األمنية،  (2)
 ، نظام التنفيذ السعودي. 46المادة  (3)
 هـ. 4/6/1441، بتاريخ 7207قرار معالي وزير العدل السعودي رقم  (4)
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ويقوم قاضي التنفيذ أيضًا بحجز مال المدين المتواجد لدى الغير، فمثاًل مال المدين لدى المصارف والبنوك، وُيمنع المدين      
 . ية الجارية واالستثمارية أو التحويل منهامن السحب النقدي من حساباته المصرف 

 إيقاف النفاذ المعجل ألمر األداء.  ثانيا:

عند مطالعة النظام لم يجد الباحث ما يدل على توقيت محدد يتم من خالله تقديم طلب بوقف النفاذ المعجل ألمر األداء، وال      
نصوص النظام الذي ينظم أحكام أوامر األداء، نجد أن الوقت الذي ما يدل على الكيفية التي يقدم وفقها الطلب، لكن بالتمعن في  

يقدم في طلب وقف التنفيذ المعجل ألمر األداء هي المدة التي حددها المنظم للتظلم من األمر أو االعتراض على أمر األداء عن 
مواجهة المدين، وال يعني ذلك    طريق االستئناف، وهي الخمسة عشر يومًا التي تبدأ من تاريخ إعالن صدور أمر األداء في

انتهاء مدة تقديم الطلب بانتهاء الخمسة عشر يومًا المقررة للتظلم، فطالما لم يتم الفصل في االعتراض والتظلم نهائيًا فأنه يمكن 
 للمدين التقدم بطلب وقف التنفيذ المعجل.

ل الترتيب والتسلسل المنطقي، ال يمكن للمدين التقدم أما فيما يتعلق بكيفية تقديم طلب وقف التنفيذ المعجل، فانه من خال     
بطلب وقف التنفيذ المعجل ما لم يتقدم بطلب اعتراض أو تظلم على األمر الصادر ضده، لذا فأن بإمكاننا أن نعطي فرضيتين 

 لكيفية تقديم طلب وقف النفاذ المعجل وهي:  

 االعتراض أو التظلم.  ان يقدم طلب وقف التنفيذ المعجل مع طلب الفرضية األولى:

 أن يقدم طلب وقف التنفيذ المعجل بعد أن يتم تقييد طلب االعتراض او التظلم وأثناء النظر فيهما.  الفرضية الثانية:

وهذا فيما يتعلق في وقت تقديم طلب وقف النفاذ المعجل، وكيفيته، أما الجهة المختصة التي يقدم لها طلب وقف النفاذ     
من الالئحة التنفيذية   199المعجل، فهي ذات المحكمة التي تنظر طلب االعتراض أو التظلم، وهذا وفق ما دل عليه نص المادة  

لمحكمة التي تنظر التظلم أو االعتراض، وقف التنفيذ المعجل ألمر األداء متى ما طلب منها لنظام المحاكم التجارية بأنه ))ل 
 ذلك، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم((. 

ووفق ما نص عليه النظام، فأنه يجب على المحكمة حال قبول طلب التماس إعادة النظر أن تقوم بوقف التنفيذ، إذا طلب      
ز إيقاف التنفيذ من قبل المحكمة ناظرة طلب االلتماس إذا كان طلب االلتماس تحت النظر ولم يتم قبوله بعد.  ، مع جوا  منها ذلك

(1) 

 

 

 

 
 ، الالئحة التنفيذية نظام المحاكم التجارية. 227، المادة 1الفقرة (1)
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ختامًا، نحمد هللا الذي وفقنا وتفضل علينا بمنه وكرمه إلتمام هذه الدراسة، التي كانت تهدف لتبيان أوامر األداء التي تعد     
حديثة عهد في النظام السعودي، فكما سبق ان ذكرنا بأنها طريق استثنائي، منحه المشرع للدائن الستحصال حقه بغير الطرق  

ق بتطبيقها من األنظمة والتشريعات العربية، وجد فيها العديد من الفوائد على المستوى اإلداري العادية في الدعاوى، وأن من سب
لمرفق القضاء، يتمثل في سهولة نظر الطلبات والفصل فيها على وجه السرعة وبجهد ووقت أقل من الدعاوى العادية، كما وأن 

تصدار أمر األداء، وتعد هذه الشروط بعد النظر فيها وبحثها، التشريعات واألنظمة وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها الس
صمام أمان لحفظ الحقوق وصيانتها من االعتداء، فال يمكن للدائن المطالبة بحقه دون أن يكون هذا الحق الذي يطالب به 

 الدائن مثبت كتابًة، ومحددًا نوعًا ومقدارًا ووصفًا ينتفي به الجهالة والحيرة. 

 سبق تناوله فان الباحث توصل لعدد من النتائج تتمثل في االتي:  وبناء على ما 

أن أمر األداء يعتبر عماًل قضائيًا، وذلك نتيجة ما ينتج عنه من فصل في النزاع، وانهاء للنزاع، وتحصيل للحق المثبت، والمحدد،    /1
السلطة القضائية التي يتمتع به القاضي وتعد جوهر وإلزام بأداء هذا الحق، وهذا ما يشابه به الحكم القضائي الذي يصدر بناء على  

 عمله. 

اتفقت جميع األنظمة والتشريعات العربية على الشروط الواجب توافرها في الدين أو الحق محل األداء، وذلك الستصدار أمر األداء،    /2
 دون اختالف، فجميعها أوردت نفس الشروط في تشريعاتها. 

وجوب تبليغ المدين وإخطاره، قبل التقدم بطلب استصدار أمر األداء، واختلفت في طريقة التبليغ   اتفقت التشريعات العربية على  /3
 واألخطار.   

 ويوصي الباحث باآلتي:

 / نوصي النظام السعودي بأن يعمم نطاق العمل بأمر األداء ليشمل كافة المطالبات التجارية أو المدنية.  1

/ نوصي الباحثين والمهتمين بالمجال القانوني أن يقوموا بإجراء العديد من الدراسات على أوامر األداء، كونها حديثة عهد  2
 بالنظام السعودي. 
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Abstract : 

    In light of what the Saudi regulator has recently included in its legislation, a term that was not familiar in Saudi regulations 

or in the Saudi judiciary annex, namely the term “payment orders”, which is a means granted by the legislator to the creditor 

and the right holder to obtain his right in the fastest way, and according to certain and exceptional conditions and controls, 

Including that the right is specific in kind and estimated, separated and clear in such a way that there is no confusion or 

ignorance of it, and proven in writing, and the time has come to fulfill it. When fulfilling these conditions, the creditor can 

apply to claim it, and obtain an order from the court to pay it, and this matter is subject to the provisions of enforcement. 

Expedited, and the researcher between the idea and the basis from which the payment order was derived, which is the judicial 

order, the latter is very similar in characteristics with the payment order, and they differ in some legal provisions, such as 

appeal and objection, and the way to consider the request submitted to issue a payment order and dismissal it, and how to 

implement it . 

       The researcher in this study concluded that the Saudi legislator limited the scope of the demand for the payment order 

in debts resulting from commercial transactions, and it is not possible to claim through it in other transactions, and this is in 

contrast to other regulations and legislation that expanded the scope of the claim, and the researcher recommends that the 

Saudi legislator work to generalize the scope of its work in claims and civil transactions . 

Keywords: Payment order, Saudi law, Saudi commercial court law, Exceptional form claims, Commercial law. 
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