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 ذــون التنفيــل قانـروع تعديــــمش 
 

   رقم المادة 
 الحالً النص

 النص الجديد 

 1المادة  
 

 

 به وٌعمل(    2007 لسنة التنفٌذ قانون)  القانون هذا ٌسمى

  .  الرسمٌة الجرٌدة فً نشره تارٌخ من ٌوما ستٌن بعد

    2المادة  

 هذا فً علٌها المنصوص التنفٌذٌة السندات تنفٌذ ٌتم.  أ
 كل لدى(  التنفٌذ دائرة)  تسمى دائرة قبل من القانون
 تقل ال التنفٌذ رئٌس ٌسمى قاض ٌرأسها بداٌة محكمة
 أقدمهم ٌقوم أكثر او قاض ٌعاونه و الرابعة عن درجته
  ؼٌابه عند مقامه

 حٌثما( رالمأمو) و (الرئٌس)و( الدائرة) بكلمة ٌقصد. ب

) و(  التنفٌذ رئٌس(و(  التنفٌذ دائرة)  القانون هذا فً وردت

  الحال قتضىم حسب(  التنفٌذ مأمور

 هذا فً علٌها المنصوص التنفٌذٌة السندات تنفٌذ ٌتم.  أ
 محكمة كل لدى(  التنفٌذ دائرة)  تسمى دائرة قبل من القانون
 تقل ال أكثر أو قاض ٌعاونه و محكمةال رئٌس ٌرأسها بداٌة

 للمدة تسمٌتهم المحكمة رئٌس ٌتولى الرابعة عن درجته
  . مناسبة ٌراها التً
 حٌثما( المأمور) و( الرئٌس )و( الدائرة) بكلمة ٌقصد.  ب

 رئٌس )و           (  التنفٌذ دائرة) القانون هذا فً وردت
 الحال مقتضى حسب( التنفٌذ مأمور) و( محكمة

    3المادة 

 
 األماكن فً سالرئٌ اختصاصات الصلح قاضً ٌباشر.  أ

 . بداٌة محكمة فٌها لٌس التً
  من كاؾ عدد ٌعاونه التنفٌذ إجراءات المأمور ٌباشر. ب
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  والمحضرٌن الكتبة
 السابعة الساعة قبل تنفٌذي إجراء بأي القٌام ٌجوز ال. ج

 وبإذن الضرورة حاالت فً اال مساء السابعة بعد او صباحا
  الرئٌس من
 

 

       4المادة 

 منطقة فً توجد التً الدائرة هً المختصة التنفٌذ دائرة.  أ
 له المحكوم موطن محكمة او الحكم أصدرت التً المحكمة

 . منطقتها فً التنفٌذٌة السندات إنشاء تم التً الدائرة او
 أو المدٌن موطن ٌكون التً الدائرة فً التنفٌذ ٌجوز. ب

  منطقتها فً الوفاء اشترط التً الدائرة او فٌها أمواله
 الدائرة منطقة خارج تدابٌر اتخاذ التنفٌذ اقتضى إذا.  ج

 التدابٌر فٌها ستتخذ التً أخرى دائرة إنابة ٌسالرئ ٌقرر
  التنفٌذٌة

 
 

 منطقة فً توجد التً الدائرة هً المختصة التنفٌذ دائرة.  أ
 له المحكوم موطن محكمة او الحكم أصدرت التً المحكمة

 . علٌه المحكوم موطن او
 او المدٌن موطن ٌكون التً الدائرة فً التنفٌذ ٌجوز. ب

 أو منطقتها فً الوفاء اشترط التً دائرةال او فٌها امواله
   .منطقتها فً التنفٌذٌة السندات انشاء تم التً الدائرة

 الدائرة منطقة خارج تدابٌر اتخاذ التنفٌذ اقتضى اذا.  ج
 .التنفٌذٌة التدابٌر فٌها ستتخذ التً دائرةال إنابة فللرئٌس

  
 

      5المادة 

 المنازعات جمٌعب مقامه ٌقوم من او الرئٌس ٌختص.أ
 وفك  المدٌن أموال على الحجز إلقاء ذلك فً بما التنفٌذٌة
 وحبس الخبراء وتعٌٌن المحجوزة األموال وبٌع الحجز
 .الجبرٌة القوة باستعمال التفوٌضو السفر من ومنعه المدٌن

 المنازعات بجمٌع مقامه ٌقوم من او الرئٌس ٌختص.أ
 وفك  المدٌن أموال على الحجز إلقاء ذلك فً بما التنفٌذٌة
 وحبس الخبراء وتعٌٌن المحجوزة األموال وبٌع الحجز
 . الجبرٌة القوة باستعمال والتفوٌض السفر من ومنعه المدٌن
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 أعمال جمٌع على اإلشراؾ مقامة ٌقوم من او للرئٌس. ب  
 و أعمالهم فً لٌها ٌرجعون و فٌها والعاملٌن الدائرة

 .  بتوجٌهاته ٌلتزمون
 تنفٌذ ٌقتضٌها التً اإلجراءات بمباشرة المأمور ٌختص. ج

 .أوامرهو الرئٌس قرارات تنفٌذ و التنفٌذٌة السندات
 سائر و محاضرها و الدائرة أوراق بتنظٌم الكتبة ٌختص. د
 . المأمور او الرئٌس الٌهم به ٌعهد ما
 و بالتنفٌذ المتعلقة ألوراقا بتبلٌػ المحضرون ٌختص. هـ

 .المأمور او الرئٌس أوامر بتنفٌذ االلتزام
 
 للمأمور خطٌا أمر مقامه ٌقوم من او الرئٌس ٌعطً. و

 الشرطة مراجعة حق فٌه ٌخولهم والمحضرٌن والكتبة
 و ، تنفٌذٌة وظائؾ من به الٌهم ٌعهد بما القٌام من لتمكٌنهم

 ٌساعدهم ان الخطً االمر هذا الٌه ٌبرز من كل على ٌجب
 .  المسؤولٌة طائلة تحت بوظائفهم القٌام على

 أعمال جمٌع على اإلشراؾ مقامة ٌقوم من او للرئٌس.ب
            اعمالهم فً الٌه وٌرجعون فٌها والعاملٌن الدائرة

 .  بتوجٌهاته وٌلتزمون
 تنفٌذ ٌقتضٌها التً اإلجراءات بمباشرة المأمور ٌختص .ج

 . هواوامر الرئٌس قرارات تنفٌذ و ٌةالتنفٌذ السندات
 ما سائر و محاضرها و الدائرة أوراق بتنظٌم الكتبة ٌختص.د

 . المأمور او الرئٌس الٌهم به ٌعهد
 بالتنفٌذ المتعلقة األوراق بتبلٌػ المحضرون ٌختص. هـ

 . المأمور او الرئٌس أوامر بتنفٌذ وااللتزام
 
 رأموللم خطٌا امر مقامه ٌقوم من او الرئٌس ٌعطً. و

 القٌام من تمكٌنهمل الشرطة مراجعة حق فٌه ٌخولهم والكتبة
 من كل على ٌجب و ، تنفٌذٌة وظائؾ من به الٌهم ٌعهد بما

 بوظائفهم القٌام على ٌساعدهم ان الخطً االمر هذا الٌه ٌبرز
 . المسؤولٌة طائلة تحت
 

    6المادة 

 الوجود محقق لحق اقتضاء تنفٌذي بسند اال التنفٌذ ٌجوز ال
 ما التنفٌذٌة سنداتال تشمل و ، األداء وحال المقدار ومعٌن

 : ٌلً
 الشرعٌة و الحقوقٌة المحاكم عن الصادرة األحكام.  أ

 بالحقوق المتعلقة  الجزائٌة المحاكم أحكام و والدٌنٌة

 الوجود محقق لحق اقتضاء تنفٌذي بسند اال التنفٌذ ٌجوز ال
 ما التنفٌذٌة السندات تشمل و ، األداء وحال المقدار ومعٌن

 : ٌلً
 وأحكام والدٌنٌة الحقوقٌة المحاكم عن الصادرة األحكام .أ

 و األحكام و الشخصٌة بالحقوق المتعلقة الجزائٌة المحاكم
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 محكمة أي عن الصادرة القرارات و األحكام و الشخصٌة
 ان على الخاصة قوانٌنها نصت اخرى سلطة او مجلس او

 التنفٌذ واجبة أجنبٌة احكام واي تنفٌذها  الدائرة تتولى
 . اتفاقٌة أي بمقتضى

 القابلة التجارٌة األوراق و والعادٌة الرسمٌة السندات.  ب
 . للتداول

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 اخرى سلطة او مجلس او محكمة أي عن الصادرة القرارات
 واي تنفٌذها  الدائرة تتولى ان على الخاصة قوانٌنها نصت
 . اقٌةاتف أي بمقتضى التنفٌذ واجبة أجنبٌة احكام

 . الرسمٌة السندات. ب
 اذا للتداول القابلة التجارٌة األوراقو العادٌة السندات .ج

 ذلك من وٌستثنى دٌنار االؾ عشرة عن تزٌد ال قٌمتها كانت
 .العامة المساهمة الشركات من المقدمة السندات

  

           7المادة    

( ب) الفقرة فً علٌها المنصوص السندات تنفٌذ فً ٌراعى

 : ٌلً ما القانون هذا من( 6) المادة من

 من دٌنه تحصٌل الدائرة من ٌطلب ان للدائن ٌجوز.   أ
 تارٌخ تلً ٌوما عشر خمسة خالل الكفالء و المظهرٌن
 . القانون ٌتطلبه االحتجاج هذا كان اذا بالوفاء االحتجاج

 على ٌعترض ان بالدفع اإلخطار تبلٌؽه بعد للمدٌن. ب
 تارٌخ تلً اٌام سبعة خالل منه قسم على وا الدٌن مجموع
 .التبلٌػ

 الموعد فً االعتراض ٌقدم لم اذا التنفٌذ على ٌثابر.  ج
 او كله ، دٌنه الدائن استوفى اذا الحالة هذه وفً المحدد
 بؽٌر منه استوفً ما باسترداد دعوى ٌقٌم ان فللمدٌن بعضه

( ب) الفقرة فً علٌها المنصوص السندات تنفٌذ ًف ٌراعى

 : ٌلً ما القانون هذا من( 6) المادة من

 من دٌنه تحصٌل الدائرة من ٌطلب ان للدائن ٌجوز. أ
 . والكفالء المظهرٌن

 على ٌعترض ان بالدفع اإلخطار تبلٌؽه بعد للمدٌن. ب
 تارٌخ تلً اٌام سبعة خالل منه قسم على او الدٌن مجموع

 .ٌػالتبل
 الموعد فً االعتراض ٌقدم لم اذا التنفٌذ على ٌثابر.  ج

 او كله ، دٌنه الدائن استوفى اذا الحالة هذه وفً المحدد
 بؽٌر منه استوفً ما باسترداد دعوى ٌقٌم ان فللمدٌن بعضه
 . حق
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 . حق
 ٌدون  الرئٌس امام منه بقسم او بالدٌن نالمدٌ اقر اذا. د

 اإلقرار جرى ما بتنفٌذ الدائرة وتقوم التنفٌذ محضر فً ذلك
 . به
 الدائن كلؾ ، بعضه او كله الدٌن، المدٌن انكر اذا.هـ

 و علٌه اإلنكار وقع ما الثبات المختصة المحكمة بمراجعة
 فً الدائرة تستمر منه بجزء الوفاء وادعى الدٌن ٌنكر لم اذا
 المحكمة مراجعة المدٌن على و التنفٌذ فً الحالة هذه

 .الوفاء الثبات المختصة
 حكمت تنفٌذه المطلوب الدٌن صحة الدائن اثبت اذا.  و

 الدٌن قٌمة خمس تعادل بؽرامة المدٌن على المحكمة
  للدائن به تحكم لما باإلضافة للخزٌنه كلها تدفع به المنازع

 .    محاماة واتعاب قانونٌة وفائدة رسوم من

 محضر فً ذلك ٌدون منه بقسم او بالدٌن نالمد اقر اذا. د
 . به اإلقرار رىج ما بتنفٌذ الدائرة وتقوم التنفٌذ

 الدائن كلؾ ، بعضه او كله الدٌن، المدٌن انكر اذا.هـ
 اذا و علٌه االنكار وقع ما الثبات المختصة المحكمة بمراجعة

 هذه فً الدائرة تستمر منه بجزء الوفاء وادعى الدٌن ٌنكر لم
 المختصة المحكمة مراجعة المدٌن على و التنفٌذ فً الحالة
 .الوفاء الثبات

 حكمت تنفٌذه المطلوب الدٌن صحة الدائن اثبت ااذ.  و
 المنازع الدٌن قٌمة خمس تعادل بؽرامة المدٌن على المحكمة

 التً النقطة من التنفٌذ على ابرثوٌ للخزٌنه كلها تدفع به
   . إلٌها وصلت

  

   8المادة 

 علٌها المنصوص السندات بتنفٌذ المتعلقة الطلبات تقبل ال

 السندات هذه على مضى اذا القانون اهذ من( 6) المادة فً

 . سنة عشرة خمس مدة بها ٌتعلق اجراء آخر على او
 

 تقبل ال  التجارة قانون فً الواردة التقادم أحكام مراعاة مع
 المادة فً علٌها المنصوص السندات بتنفٌذ المتعلقة الطلبات

 آخر على او السندات هذه على مضى اذا القانون هذا من( 6)

 . سنة عشرة خمس مدة بها تعلقٌ إجراء

 9المادة 

 إذا إال جائزا فٌها الطعن دام ما جبرا السندات تنفٌذ ٌجوز ال
 محكوما أو القانون فً علٌه منصوصا المعجل التنفٌذ كان
 . به
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 10المادة 

 إلى علٌه المحكوم او له المحكوم من التنفٌذ طلب ٌقدم
 المدٌن واسم موطنه و ولقبه الدائن اسم على مشتمال الدائرة

  . التنفٌذي بالسند مشفوعا موطنه و لقبه و

  11المادة 
 

 تقدٌمه فلورثته التنفٌذ طلب تقدٌم قبل الدائن توفً إذا.  أ
 . صفتهم تثبت التً بالوثائق مرفقا
 اذا محله ورثته ٌحل التنفٌذ أثناء الدائن وفاة وقعت إذا. ب

   مصفته تثبت التً الوثائق منهم أي ابرز

    12المادة 

 التركة أموال على التنفٌذ للدائن ٌحق المدٌن توفً إذا.  أ
 .وجدت أٌنما
 بعضها أو ،كلها التركة أموال اٌلوله الورثة أنكر إذا. ب
 وجب رسمٌة بأوراق ذلك اثبات من الدائن ٌتمكن ولم إلٌهم،

 . أصلٌة بدعوى الورثة ٌد فً التركة وجود ٌثبت ان علٌه
 اال الوارث ٌقبض ال التركة لمصلحة الحكم فٌذتن عند.  ج

 . االرثٌة حصته و صفته اثبات بعد نصٌبه
   

 13المادة 

 الٌه سلمت التً وثائقال المحضر فً ٌذكر ان المأمور على
   الملؾ إلى  ٌضمها ان بعد

 14المادة 
 

 التنفٌذ فً المباشرة قبل المدٌن إلى اخطار تبلٌػ ٌجب.  أ
 على الٌد لواضعً  التبلٌػ ٌجري المدٌن وفاة حالة فً.ب

  .  مقامهم ٌقوم من او الورثة من التركة
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  15المادة 

 طلب فً الواردة الطلبات ملخص على اإلخطار ٌشتمل
 خالل بالوفاء المدٌن تكلٌؾ و التنفٌذ طالب عنوان و التنفٌذ
 الفوري التنفٌذ حالة فً أما. التبلٌػ تارٌخ تلً أٌام سبعة
 التً باإلجراءات تشعره بصورة باإلخطار المدٌن لٌػتب فٌتم

 . الشأن بهذا اتخذت

 طلب فً الواردة الطلبات ملخص على اإلخطار ٌشتمل
 خالل بالوفاء المدٌن تكلٌؾ و التنفٌذ طالب عنوان و التنفٌذ
 التنفٌذ حالة فً أما. التبلٌػ تارٌخ تلً ٌوما عشر خمسة
 تشعره بصورة باإلخطار المدٌن تبلٌػ فٌتم الفوري

 .الشأن بهذا اتخذت التً باإلجراءات

  16المادة 

 ستة علٌها انقضى اذا تنفٌذٌة معاملة كل حكما تترك.  أ
 من إجراء أي بطلب ورثته او الدائن ٌتقدم ولم اشهر

 التنفٌذ إجراءات
 احد من ٌقدم جدٌد استدعاء على التنفٌذ تجدٌد ٌتوقؾ. ب

  القضٌة طرفً
 . اآلخر للطرؾ جدٌدا تبلٌؽا ٌستدعً التنفٌذ تجدٌد. ج
 

 أشهر ستة علٌها انقضى اذا تنفٌذٌة معاملة كل حكما تترك.  أ
 إجراءات من إجراء أي بطلب ورثته أو الدائن ٌتقدم ولم

 التنفٌذ
 احد من ٌقدم جدٌد استدعاء على التنفٌذ تجدٌد ٌتوقؾ. ب

 اآلخر الطرؾ تبلٌػ الى الحاجة دون القضٌة طرفً
 الثارها منتجة الترك قبل الصادرة القرارات ىتبق . ج

 .  القانونٌة

  17المادة  

 قد عما الحكم مصدرة المحكمة من ٌستوضح ان للرئٌس
 ؼموض من ٌكتنفه

  

 18المادة 
 

 إلى باالستناد التنفٌذٌة الطلبات جمٌع فً الرئٌس ٌفصل
 . الخصوم دعوة دون الملؾ اوراق

 
 
 

 إلى باالستناد التنفٌذٌة اتالطلب جمٌع فً الرئٌس ٌفصل
 قرار من للمتضرر وٌحق الخصوم دعوة دون الملؾ أوراق
 أن الرئٌس وجد فإن كتابة علٌه ٌعترض أن الرئٌس

 ٌعدله أو علٌه المعترض القرار ٌلؽً بالقبول جدٌر اعتراضه
 . الحال مقتضى حسب
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 19المادة 
 التً واإلشكاالت الوقتٌة المنازعات فً الرئٌس ٌفصل

  . التنفٌذ عترضت

 20المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أمام للطعن قابال الرئٌس ٌصدره الذي القرار ٌكون.  أ
 او تفهٌمه تارٌخ تلً اٌام سبعة خالل االستئناؾ محكمة
  تبلٌؽه

 ٌعتبر و الطعن فً تدقٌقا االستئناؾ محكمة تفصل. ب
 .نهائٌا قرارها

 الستئناؾا محكمة من تأٌٌده سبق الذي القرار استئناؾ.  ج
 التنفٌذ ٌوقؾ ال الثانٌة للمرة

 على فٌتوجب حبس بقرار ٌتعلق االستئناؾ كان اذا.  د
 ءًمل كفٌل من كفالة استئنافه مع ٌرفق ان علٌه المحكوم
 .  الوفاء لضمان الرئٌس علٌه ٌوافق

 

 
 
 
 
 
 

 أمام للطعن قابال الرئٌس  ٌصدره الذي القرار ٌكون -  أ
 تلً أٌام سبعة خالل االستئنافٌة هابصفت البداٌة محكمة
 : التالٌة األمور بأحد تعلق إذا ، تبلٌؽه أو تفهٌمه تارٌخ

 قابلٌته أو ما تنفٌذ سند تنفٌذ فً الدائرة اختصاص -1
 . للتنفٌذ

 ال او ٌجوز التً األموال من المحجوزة األموال كون -2
 . بٌعها أو حجزها ٌجوز

 . اشتراكه عدم أو الحجز فً اخر شخص أي اشتراك حق-3
 . لهم المحكوم بٌن الرجحان حق-4
 . التنفٌذ إجراء وقؾ أو تأخٌر أو تأجٌل -5
 . تأجٌله أو رفضه أو علٌه المحكوم حبس -6
 هذا من(  أ/22)  المادة أحكام وفق الصادر القرار -7

 .القانون
 .  سابقا أصدره قد كان قرار أي عن الرئٌس رجوع -8
 السفر من المنع -9

   العقار فً القطعٌة باإلحالة الصادر القرار-11
 باالستئناؾ االستئنافٌة بصفتها البداٌة محكمة تفصل -ب
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  لدٌوانها االستئناؾ ورود  تارٌخ من أٌام عشرة خالل
 . نهائٌا قرارها ٌعتبر و الطعن فً تدقٌقا

 الذي والقرار لالستئناؾ القابل ؼٌر القرار استئناؾ – ج
 ٌوقؾ ال ةالثانٌ للمرة االستئناؾ حكمةم من تأٌٌده سبق
 .التنفٌذ
  يوافق عميو الرئيس لضمان الوفاء. المحكوم عميو ان يرفق مع استئنافو كفالة من كفيل مميء كان االستئناف يتعمق بقرار حبس فيتوجب عمى  إذا –د 
 

  21المادة 

 هذا تستلزم أوراقا ابرز و التنفٌذ تأخٌر المدٌن طلب إذا
 الذي الحد عند المعامالت فً السٌر وقؾ ٌتم التأخٌر
 التنفٌذ معامالت تعاد وال الطلب فً البت لحٌن إلٌه وصلت

 . ذلك قبل تمت التً
 

 للرئٌس فٌجوز أوراق وإبراز التنفٌذ تأخٌر المدٌن طلب إذا
 لحٌن إلٌه وصلت الذي الحد عند المعامالت فً السٌر وقؾ
 طالب تكلٌؾ لكلذ ضرورة رأى إذا وله الطلب فً البت

 الوفاء تضمن كفالة بتقدٌم الوقؾ
 

 22المادة     
 
 
 
 
 

 او الدٌن ٌسدد لم إذا مدٌنه حبس ٌطلب ان للدائن ٌجوز.  أ
 اإلخطار مدة خالل المالٌة  ومقدرته تتناسب تسوٌة ٌعرض
 من%( 55) عن التسوٌة بموجب الدفعة تقل ال ان على
 هذه على له المحكوم ٌوافق لم فإذا به المحكوم المبلػ

  أقوالهما لسماع الطرفٌن بدعوة ٌأمر ان فللرئٌس التسوٌة
 ، المبلػ دفع على اقتداره حول المدٌن مع بالتحقٌق وٌقوم
 علٌه المحكوم اقتدار على وبٌناته  الدائن أقوال سماع وله

 لم إذا علٌه المحكوم حبس ٌطلب ان له للمحكوم ٌجوز.  أ
 بعد المالٌة مقدرته و تتناسب تسوٌة ٌعرض او الدٌن ٌسدد
 وعرض به المحكوم المبلػ من%( 51) نسبته ما دفع

 ثالث فٌها الدٌن سداد وزتتجا ال أقساط على للباقً تسوٌة
 على له المحكوم ٌوافق لم فاذا اإلخطار مدة خالل سنوات

 لسماع الطرفٌن بدعوة ٌأمر ان فللرئٌس التسوٌة هذه
 اقتداره حول علٌه المحكوم مع بالتحقٌق ٌقوم و أقوالهما
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 .المناسب القرار وإصدار
 هاقتدار إلثبات حاجة دون مدٌنة حبس ٌطلب ان للدائن. ب
 : التالٌة الحاالت فً

 .جزائً جرم عن الناشئة اإلضرار عن التعوٌض 1-

 دٌنا منها قسط كل وٌعتبر بها مالمحكو النفقة دٌن  2-

 . مستقال
 . للزوجة به المحكوم المهر 3-

 بحفظة  الٌه عهد الذي الصؽٌر تسلٌم عن االمتناع 4-

 الحبس وٌجدد اهدةشالم حكم بتنفٌذ االلتزام عدم وكذلك
 . االذعان لحٌن تلقائٌا

 السنة فً ٌوما تسعٌن الحبس مدة تتجاوز ان ٌجوز ال – ج
 الحبس طلب دون ذلك ٌحول وال واحد دٌن عن الواحدة

 . السنة انقضاء بعد اخرى مرة
 دٌن اجل من مدته انقضاء بعد بسالح استمرار ٌمكن.  د

 . آخر دائن او نفسه الدائن طلب على بناء وذلك آخر
 علٌه المحكوم ان اقتنع اذا الحبس تأجٌل ئٌسللر.  هـ

 . الحبس معه ٌتحمل ال بمرض مرٌض
 
 
 

 بٌناته و له المحكوم أقوال سماع له و ، المبلػ دفع على
  المناسب القرار صداروإ علٌه المحكوم اقتدار على
 اقتداره الثبات حاجة دون مدٌنة حبس ٌطلب ان للدائن. ب
 : التالٌة الحاالت فً

 .جزائً جرم عن الناشئة األضرار عن التعوٌض 1-

 مستقال دٌنا منها قسط كل وٌعتبر بها مالمحكو النفقة دٌن  2-

. 
 . للزوجة به المحكوم المهر 3-

 او بحفظه الٌه عهد الذي الصؽٌر تسلٌم عن االمتناع - 4

 حكم بتنفٌذ االلتزام عدم كذلك و بتسلٌمه المحكوم العٌن
 اثبت اذا اال اإلذعان لحٌن تلقائٌا الحبس ٌجدد و المشاهدة

  إرادته عن خارجة أسباب عن ناشئا   االمتناع ان
 ال التنفٌذ رئٌس ٌصدره قرار الي تنفٌذا الحبس مدة – ج

 ال به المحكوم المبلػ ونٌك ان اال ٌوما تسعٌن تتجاوز
( 31)الـ الحبس مدة تتجاوز ال فعندئذ دٌنار الؾ ٌتجاوز
 لرئٌس ٌجوز به المحكوم الدٌن تقسٌط تقرر واذا ٌوما

 ٌوما( 31) الـ تتجاوز ال مدة علٌه المحكوم حبس التنفٌذ
 مدة مجموع ٌزٌد ال ان على ، دفعه عن ٌتخلؾ قسط كل عن

 نفس عن الواحدة السنة فً ٌوما تسعٌن عن المدٌن حبس
 . الدٌن
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 آخر دٌن اجل من مدته انقضاء بعد بسالح استمرار ٌمكن.  د
 . آخر دائن او نفسه الدائن طلب على بناء وذلك
 مرٌض علٌه المحكوم ان اقتنع اذا الحبس تأجٌل للرئٌس.  هـ

 . الحبس معه ٌتحمل ال بمرض
 

     23المادة 
 

 : من ألي الحبس ٌجوز ال.  أ

  الدولة موظفً 1-

 من كالوارث الدٌن عن بشخصه مسؤوال ٌكون ال من 2-

  والوصً الولً و التركة على الٌد واضعً ؼٌر

 والمعتوه عمره من رةشع الثامنة ٌبلػ لم الذٌن المدٌن3-

 . والمجنون

 طالب المدٌن او اإلفالس معامالت أثناء المفلس المدٌن4-

 . الواقً الصلح

 المولود وام الوضع بعد أشهر ثالثة انقضاء حتى الحامل 5-

 . عمره من السنتٌن إتمامه حتى
 بٌن دٌنا به المحكوم كان اذا الحبس ٌجوز ال كما.  ب

  األصول على للفروع دٌنا او األزواج

 : من ألي الحبس ٌجوز ال.  أ

  الدولة موظفً 1-

 من كالوارث الدٌن عن بشخصه مسؤوال ٌكون ال من 2-

  والوصً الولً و التركة على الٌد واضعً ؼٌر

 والمعتوه عمره من رةشع الثامنة ٌبلػ لم الذٌن المدٌن3-

 . والمجنون

 .إفالسه إعالن المقرر المدٌن 4-

 المولود وام الوضع بعد أشهر ثالثة انقضاء حتى الحامل 5-

 . عمره من السنتٌن إتمامه حتى

 .عمره من السبعٌن سن اتم اذا المدٌن  6-
 بٌن دٌنا به المحكوم كان اذا الحبس ٌجوز ال كما.  ب

 األصول على للفروع دٌنا او األزواج

 24المادة 
 

 : التالٌة الحاالت فً الحبس ٌنقضى
  .سبب ألي المدٌن التزام انقضى إذا.  أ

 طلبه وٌفقد المدٌن سبٌل ٌخلً بأن الدائن رضً إذا. ب

 : التالٌة االتحال فً الحبس ٌنقضى
  .سبب ألي المدٌن التزام انقضى إذا.  أ

 الدائن  ٌفقد ال المدٌن سبٌل ٌخلً بأن الدائن رضً إذا. ب
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 . نفسها السنة خالل ثانٌة مرة بالحبس
 .  الدٌن لوفاء تكفً له تعود بأموال المدٌن صرح اذا. ج
 
 

 .نفسها السنة خالل أخرى مرة الحبس بطلب الحق
 مكنو الدٌن لسداد تكفً أموال له بان المدٌن ثبتا اذا. ج

  .علٌها التنفٌذ من الدائرة

 25المادة 
 دون العام العفو ٌحول وال الحبس بتنفٌذ الدٌن ٌسقط ال

   مخالؾ نص ٌرد لم ما المدٌن حبس

  26المادة 

 تصرؾ قد المدٌن بأن المقدمة البٌنة من اقتنع إذا للرئٌس
 رؼبة البالد مؽادرة وشك على انه او هربها أو أمواله فً
 أمامه للمثول بإحضاره امرا ٌصدر ان التنفٌذ رتأخٌ فً منه
 كفالة تقدٌمه دون ٌحول الذي السبب لبٌان الحال فً

 تخلؾ واذا التنفٌذ لضمان ملًء كفٌل من عدلٌة او مصرفٌة
  . الدٌن انقضاء لحٌن السفر من منعه تقرر ذلك عن

   27المادة 

 مرور قبل المنقولة ؼٌر علٌه المحكوم أموال حجز ٌجوز
 اقتنع واذا الٌه المبلؽة األخبار ورقة على القانونٌة لمدةا

 ان أٌضا له ٌجوز أمواله بتهرٌب اخذ المحكوم ان الرئٌس
 . منها المنقول على الحجز ٌوقع

     28المادة

 : ٌلً ما على التنفٌذ ٌجوز ال
 .الوقؾ وأموال العامة األموال – أ

 التً ماسٌةالدبلو والهٌئات األجنبٌة السفارات أموال -ب
 . القضائٌة بالحصانة تتمتع

 : ٌلً ما على التنفٌذ ٌجوز ال
 .الوقؾ وأموال العامة األموال – أ

   الدبلوماسٌة والهٌئات األجنبٌة السفارات أموال -ب
 وفقا   التنفٌذ من القضائٌة بالحصانة تتمتع التً األموال- ج
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 . الدولة من الممنوحة والرخص االمتٌاز – ج
 
 
 
 

 . الدولٌة اقٌاتلالتف
   االمتياز والرخص الممنوحة من الدولة . – د     

 

    29المادة 
 

 حصته وال المدٌن ٌسكنه الذي البٌت بٌع ٌجوز ال  - أ
 او مرهونة الشائعة الحصة او البٌت كان اذا اال فٌه الشائعة
 حجز فٌجوز ثمنه عن ناشئا الدٌن كان او تأمٌن موضوع

 .الدٌن او التأمٌن او الرهن بدل فاءلو بٌعه و منه جزء أي
 ٌملكه ما او المزارع فٌه ٌتصرؾ ما حجز ٌجوز ال – ب
 الذي بالقدر لها الالزمة الزراعٌة واألدوات األراضً من

 . عائلته مع لمعٌشته ٌكفً
 على المادة هذه من( ب)و( أ) الفقرتٌن أحكام تطبق– ج

 .   المدٌن ورثة

 حصته وال المدٌن ٌسكنه الذي البٌت بٌع ٌجوز ال  - أ
 او البٌت كان اذا اال  حالة مع متناسبا  كان اذا فٌها الشائعة
 الدٌن كان او تأمٌن موضوع او مرهونة الشائعة الحصة
 بدل لوفاء بٌعه و منه جزء أي حجز فٌجوز ثمنه عن ناشئا
 .الدٌن او التأمٌن او الرهن

 من كهٌمل ما او المزارع فٌه ٌتصرؾ ما حجز ٌجوز ال – ب
 ٌكفً الذي بالقدر لها الالزمة الزراعٌة واألدوات األراضً
 . عائلته مع لمعٌشته

 
 

 30المادة 
       
 

 :  التالٌة األشٌاء على الحجز ٌجوز ال
 ومن للمدٌن الضروري األثاث و الالزمة األلبسة -  أ

 .شرعا   ٌعٌلهم
 و للمدٌن الالزمة الطعام وأدوات حفظه و الطبخ اوانً -ب

 . عائلته
  لمزاولة الالزمة واألوعٌة األدوات و اآلالت و الكتب -ج
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  ثمنها عن ناشئا   الدٌن ٌكن لم ما حرفته او مهنته المدٌن
 .شرعا   ٌعٌلهم منو للمدٌن الالزمة المؤونه – د
 زراعتها اعتاد التً المدٌن ارض لبذر الالزمة البذور-هـ
 .زارعا كان اذا
 اذا ارضه زراعة و المدٌن ٌشةلمع الالزمة الحٌوانات – و

 .زارعا كان
 ال مدة تكفٌها التً الحجز من المستثناة الحٌوانات علؾ – ز

 . البٌدر موسم تتعدى
 الرسمٌة ولوازمهم الحكومة لموظفً الرسمً اللباس – ح

 . األخرى
 تستعمل التً الكنسٌة واألدوات الحلل و األثواب – ط

 . للعبادة
    النفقة – ي

 31المادة 
 
  

 ؼٌر المال عن مستقلة ادناه المبٌنة االموال حجز ٌجوز ال
 : المنقول

 له خصصت فٌما تستعمل كانت اذا به المتصلة التوابع – أ
. 
 لتكون المزارع فً توضع التً االدوات و االالت -ب

 . فٌه وضعت الذي المحل فً مستقرة
  المراجل و المحرز ؼٌر البحٌرات سمك و النحل خالٌا -ج
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 من وؼٌره السماد و المكابس و البرامٌل و التقطٌر االت و
 االدوات و االالت و المزارع الحتٌاج الالزمة االشٌاء
 . المعامل عمل الدامة الالزمة

 . التبعً و العٌنً الحق و االرتفاق حق – د

 32المادة 
  

 األموال من لمدٌنة ٌكون ما على الحجز ٌوقع ان للدائن – أ
 كانت ولو الدٌون او المبالػ من او لؽٌرا لدى المنقولة
 . شرط على معلقة او مؤجلة

 و الموظفون ٌتقاضاه ما على الحجز ٌجوز ال -ب
 ثلث بمقدار اال  العمال و المتقاعدون و المستخدمون

  . المقررة النفقة باستثناء ٌتقاضونه ما مجموع

  33المادة 
 

 
 ٌكون ماب ٌده تحت ما على الحجز ٌوقع ان نفسه للدائن
 .  لمدٌنه به مدٌنا
  

 34المادة 
 
  

 لدٌه المحجوز إلى ٌرسل إخطار بموجب الحجز ٌبلػ – أ
 :التالٌة البٌانات على مشتمال

 و بمقتضاه الحجز جرى الذي التنفٌذي السند صورة -1

 .بالحجز الرئٌس قرار

 . والنفقات وفوائده اجله من المحجوز المبلػ أصل بٌان -2

 ٌده فً ما وفاء عن لدٌه المحجوز بمنع ادرالص القرار -3

 المبلػ أصل فٌه مبٌنا   الحجز قرار لدٌة محجوزال ٌبلػ 
  والنفقات وفوائده أجله من المحجوز
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 .اٌاه تسلٌمه وعن علٌه المحجوز إلى
 تبلٌؽه وجب المملكة خارج مقٌما لدٌه المحجوز كان اذا -ب

 هذه من(  أ)  الفقرة فً علٌه المنصوص الحجز إخطار
 أصول قانون فً للتبلٌػ المقررة للقواعد طبقا المادة

 .   المدٌنة المحاكمات

 35المادة 
 
 

 ما ٌوفً ان اإلخطار تبلٌؽه بعد لدٌه للمحجوز ٌجوز – أ
 . الدائرة صندوق فً بإٌداعه ذمته فً
 على و الدائرة لدى عتود التً المبالػ على الحجز ٌبقى -ب

 اإلٌداع بحصول علٌه المحجوز و الحاجز إخبار المأمور
 . األصول حسب تبلػ بمذكرة

 وقت من لدٌه للمحجوز بالنسبة الحجز اثر ٌنتهً -ج
 المبلػ على ذلك بعد الجدٌدة للحجوز ٌكون وال اإلٌداع
 .الحاجز حق فً اثر المودع

 فً ما ٌوفً ان اإلخطار تبلٌؽه بعد لدٌه المحجوز على - أ

  دائرةال صندوق فً باٌداعه ذمته

 وقت من لدٌه للمحجوز بالنسبة الحجز اثر ٌنتهً -ب

 المبلػ على ذلك بعد الجدٌدة اتللحجوز ٌكون وال اإلٌداع
  . الحاجز حق فً اثر المودع

 
 
 

 36المادة 
 
 
 
  

 القانون هذا من( 34) للمادة طبقا اإلٌداع ٌحصل لم اذا – أ

 إلى ذمته فً بما إقرارا ٌقدم ان لدٌه المحجوز على وجب
 قرار تبلٌؽه لتارٌخ التالً الٌوم من اٌام سبعة خالل الدائرة
 . الحجز

 و سببه و الدٌن مقدار اإلقرار فً لدٌه المحجوز ٌذكر -ب
 الحجوز جمٌع ٌبٌن و انقضى قد كان ان انقضائه أسباب
 او إلقراره المؤٌده األوراق وٌودع ٌدٌه تحت الواقعة

 القانون هذا من (35) للمادة طبقا اإلٌداع ٌحصل لم اذا – أ

 إلى ذمته فً بما اقرارا ٌقدم ان لدٌه المحجوز على وجب
 قرار تبلٌؽه لتارٌخ التالً الٌوم من اٌام سبعة خالل الدائرة
 . الحجز

 سببه و الدٌن مقدار اإلقرار فً لدٌه محجوزال ٌذكر -ب
 الحجوز جمٌع ٌبٌن و انقضى قد كان ان انقضائه وأسباب
 صورا او إلقراره المؤٌده األوراق وٌودع ٌدٌه تحت الواقعة
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 . عنها مصدقة صورا
 ان علٌه وجب أموال لدٌه المحجوز ٌد تحت كانت اذا -ج

 . بها مفصال بٌانا اإلقرار مع ٌرفق
 بحجة اإلقرار تقدٌم واجب من لدٌه المحجوز ٌعفى ال – د

 .علٌه للمحجوز مدٌن ؼٌر انه
 فً بٌان بمقتضى او الرئٌس إلى بمذكرة اإلقرار ٌقدم -هـ

 . التنفٌذ محضر
 حكومٌةال الجهات من أي ٌد تحت الحجز كان اذا – و

 تقوم شهادة طلبه على بناء الحاجز تعطً ان علٌها وجب
 . اإلقرار مقام

 . عنها مصدقة
 ان علٌه وجب أموال لدٌه المحجوز ٌد تحت كانت اذا -ج

 . بها مفصال بٌانا اإلقرار مع ٌرفق
 انه بحجة اإلقرار تقدٌم واجب من لدٌه لمحجوزا ٌعفى ال – د

 .علٌه للمحجوز مدٌن ؼٌر
 فً بٌان بمقتضى او الرئٌس إلى بمذكرة اإلقرار ٌقدم -هـ

 . التنفٌذ محضر
 الحكومٌة الجهات من أي ٌد تحت الحجز كان اذا – و     
  بناء الحاجز تعطً ان علٌها وجب

 . راإلقرا مقام تقوم شهادة طلبه على        

 37المادة 
 لدٌه المحجوز ذمة فً للمدٌن ٌنشأ دٌن كل الحجز ٌتناول

  . بعٌنه الدٌن على واقعا ٌكن لم ما اإلقرار تقدٌم تارٌخ من

 38المادة 

 الوجه على ذمته فً بما اقرارا لدٌه المحجوز ٌقدم لم اذا

 أصبح القانون هذا من( 35)  المادة فً المبٌن الموعد وفً

 ٌبد مل ما للحجز سببا كان الذي المبلػب الحاجز  تجاه ملزما
 .الرئٌس ٌقبله عذرا

 وفً الوجه على ذمته فً بما اقرارا   لدٌه المحجوز ٌقدم لم اذا

 ملزما أصبح القانون هذا من( 36)  المادة فً المبٌن الموعد

 عذرا ٌبد مل ما للحجز سببا كان الذي المبلػب الحاجز  تجاه
 .الرئٌس ٌقبله

 39 المادة

 إلى المحجوز بالمال ٌحتفظ ان لدٌه المحجوز على ٌجب
 وقت أي فً الدائرة ٌودعه ان وله الدائرة من طلبه حٌن
  .ذلك قبل ٌشاء

  المدٌن مال من ٌخصم ان األحوال جمٌع فً لدٌه للمحجوز 40المادة 
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 من تقدٌرها حسب المصارٌؾ من انفقه ما مقدار لدٌه
  الرئٌس

  41المادة 
 على ٌنفذ ان للحاجز كان اإلٌداع وال الوفاء ٌحصل لم اذا

  . لدٌه المحجوز اموال

 42المادة 
 المقررة اإلجراءات تتبع منقولة أموال على الحجز كان اذا
  المدٌن لدى المحجوز المنقول لبٌع

 43المادة 
 قبل القائمة المزروعات وال المتصلة الثمار بٌع ٌجوز ال

  . الحراسة تحت وضعها ٌجوز انه ؼٌر نضجها

   44المادة 

 بالقوة األقفال فض او األبواب كسر للمأمور ٌجوز ال
 الرئٌس من قرار على بناء اال الحجز تنفٌذ لؽاٌات

 وجوب مع الجوار من شخصٌن او الشرطة افراد وبحضور
 . باطال الحجز اجراء كان واال المحضر على التوقٌع

  

  45المادة 

 و موضعها من المحجوزة شٌاءاأل نقل الحجز ٌستدعً ال
 تقض لم ما وقوعه مكان فً الحجز محضر ٌحرر ان ٌجب

  ذلك ؼٌر الضرورة
  

  46المادة 
 

 التنفٌذي السند ذكر على الحجز محضر ٌشتمل ان  ٌجب -أ
 هلقٌ وما  اإلجراءات من المأمور به قام وما  الحجز ومكان

  بشأنها  اتخذه وما الحجز اثناء واالعتراضات  العقبات من
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 المحجوزة األشٌاء  مفردات بالتفصٌل  فٌه تبٌن ان وٌجب
 مقاٌٌسها او وزنها او  ومقدارها  وأوصافها  نوعها ذكر مع
 .  بالتقرٌب قٌمتها وبٌان ٌوزن او ٌكال مما كان ان
  محضر حاضرا كان ان والمدٌن المأمور ٌوقع ان ٌجب -ب

 فً كذل ٌدون التوقٌع المدٌن رفض حال وفً  الحجز
 المحضر

 . بالحجز منه رضاء المدٌن توقٌع مجرد ٌعتبر ال – ج

 47المادة 

 وجب قائمة مزروعات او متصلة ثمار على الحجز كان اذا
 و وموقعها االرض قطعة رقم بدقة و المحضر فً ٌبٌن ان

 وما االشجار و المزروعات نوع مع حدودها و مساحتها
 وجه على وقٌمته  منها  ٌنتج او ٌجنى او ٌحصد ان ٌنتظر

  . التقرٌب

    48المادة 
 

 فضة او ذهب سبائك او مصوؼات على الحجز كان اذا – أ
 فٌتم كرٌمة احجار او مجوهرات على او آخر معدن أي او

 هذه تقٌم و الحجز محضر فً بدقة اوصافها تبٌن و وزنها
 . الرئٌس ٌعٌنه خبٌر بمعرفة االشٌاء

 المبٌنة بالطرٌقة االخرى ٌسةالنف االشٌاء تقٌم ان ٌجوز -ب
 او الحاجز طلب على بناء المادة هذه من(  أ) الفقرة فً

 .  علٌه المحجوز
  جمٌع فً الحجز محضر إلى الخبٌر تقرٌر ٌضم – ج
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 .  المحجوزة االشٌاء تقٌٌم فٌها ٌجري التً االحوال
 او لوزنها المحجوزة االشٌاء نقل الحالة اقتضت اذا -د

  حرز فً االشٌاء هذه ٌضع ان المـأمور على وجب تقٌٌمها
  االختام وصؾ مع المحضر فً ذلك ٌذكر ان و مختوم

 49المادة 

 على وجب ورقٌة عملة او نقود على الحجز وقع اذا
 وٌودعها المحضر فً مقدارها و اوصافها ٌبٌن ان المأمور
   الدائرة خزانة

 50المادة 

 متتابعة اٌام فً هاتمام جاز واحد ٌوم فً الحجز ٌتم لم اذا
 االشٌاء على للمحافظة ٌلزم ما ٌتخذ ان المأمور وعلى

  .  علٌها الحجز ٌتم ان إلى حجزها المطلوب او المحجوزة

  51المادة 

 الحجز محضر فً ذكرها بمجرد محجوزة االشٌاء تعتبر
 ٌخضع الذي المنقول ٌصبح و حارس علٌها ٌعٌن لم ولو

 . لذلك المخصص السجل فً تسجٌلة بعد محجوزا للتسجٌل
  

  52المادة
 علٌها الحجز  ٌلقً التً  األشٌاء قٌمة تحدٌد المأمور على

  .الرئٌس من تعٌٌنه ٌتم اكثر او خبٌر بمعرفة

  53المادة 

 كلما  المحجوزة لالشٌاء ٌختاره حارسا الرئٌس ٌعٌن
 او الحاجز اختٌار له وٌجوز  ذلك الضرورة اقتضت

 .مناسبا   ذلك رأى اذا حارسا لٌكون  علٌه المحجوز
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   54المادة 

 ٌنظم و حجزها مكان فً للحارس المحجوزة االشٌاء تسلم
 الحارس وٌستحق الحارس و المأمور ٌوقعه بذلك محضر

 ٌقدره حراسته عن اجرا علٌه المحجوز او الحاجز ؼٌر
 . الرئٌس

  

    55المادة
 

 وال  زةالمحجو االشٌاء الحارس ٌستعمل ان ٌجوز ال – أ
 عن فضال سةاالحر اجرة من حرم واال ٌعٌرها او ستؽلهاٌ

 باستعمالها ٌسمح ان للرئٌس ٌجوز و بالتضمٌنات الزامه
 فً الحق صاحب او مالكها كان اذا له خصصت فٌما

 .  له خصصت فٌما ٌستعملها بها االنتفاع
 او أدوات او عروض او ماشٌة على الحجز وقع واذا -ب

 مشؽل او مصنع او ارض استؽالل او ةالدار الزمة االت
 ان الشأن ذوي احد طلب على بناء للرئٌس جاز مؤسسة او

 حارسا به ٌستبدل او االستؽالل او باالدارة الحارس ٌكلؾ
 .بذلك ٌقوم اخر

   

  56المادة 

 سبعة قبل الحراسة من اعفاءه ٌطلب ان للحارس ٌجوز ال
 .الرئٌس اٌقدره والسباب للبٌع المحدد الٌوم من اٌام
  

  االذن الرئٌس من ٌطلب ان الشأن ذوي من الي او للحارس 57المادة  
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 .الحصاد او بالجنً 
 

   58المادة 

 محجوزة حجزها المطلوب االشٌاء ان المأمور وجد اذا
 ٌحجز وانما ثانٌة علٌها الحجز ٌوقع فال أخرى جهة لحساب

 دائرةال ٌعلم و االول الحجز محضر فً داخل ؼٌر ٌجده ما
  الحاجز باشتراك الحارس و االول الحجز وضعت التً

 محجوزة  المذكورة االشٌاء جمٌع تصبح عندئذ و الجدٌد
 .معا الدٌنٌن لمصلحة

  

      59المادة 

 
 بعد وجدت  اٌنما المدٌن اموال ٌحجز ان المأمور على

  وفائدته الدٌن قٌمة ٌعادل بما لها ملكٌته من التحقق
  فٌه األشٌاء حجز المطلوب  المحل ان هرظ ولو والنفقات

 عٌاله ؼٌر من اخرٌن ان له تبٌن او المدٌن اقامة بمحل لٌس
 لشخص هً اءشٌاال تلك ان للمأمور ظهر اذا و فٌه ٌقٌمون
 محضرا ٌنظم ان علٌه و حجزها عن فٌمتنع المدٌن ؼٌر
 .  للرئٌس ٌقدمه الحال بواقع

 
  

  أي طلب على بناء المحجوزة الشٌاءا بٌع الرئٌس ٌقرر – أ 60المادة 
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 .  علٌه المحكوم او الشأن ذوي من
 صدور فور البٌع بإجراءات ٌشرع ان المأمور على – ب

 .  القرار

  61المادة 
 

 سٌصار بأنه المدٌن إخطار بعد اال البٌع إجراء ٌجوز ال – أ
 اٌام سبعة خالل الدٌن ٌدفع لم اذا المحجوزة األموال بٌع إلى
 التبلٌػ رٌختا تلً
 بضائع او للتلؾ عرضة المحجوزة األشٌاء كانت اذا -ب

 نفقات تتحمل ال قٌمتها كانت او األسعار لتقلب عرضة
 على بناء الحال فً البٌع ٌقرر ان فللرئٌس علٌها المحافظة

 او علٌه المحكوم او الشأن ذوي من أي من ٌقدم تقرٌر
 لتقٌدا ودون مناسبة ٌراها التً بالطرٌقة و الحارس

 .  المنقول بٌع فً علٌها المنصوص باإلجراءات

 عرضة بضائع او للتلؾ عرضة المحجوزة األشٌاء كانت اذا
 المحافظة نفقات تتحمل ال قٌمتها كانت او األسعار لتقلب
 تقرٌر على بناء الحال فً البٌع ٌقرر ان فللرئٌس علٌها
 أو علٌه المحكوم أو نأالش ذوي من أو المأمور من ٌقدم

 التقٌد ودون مناسبة ٌراها التً وبالطرٌقة الحارس
 المنقول بٌع فً علٌها المنصوص باإلجراءات

 

 

     62المادة 

 األشٌاء فٌه توجد الذي المكان فً البٌع ٌجري – أ
 فً البٌع ٌقرر ان وللرئٌس سوق اقرب فً او المحجوزة

  الشأن ذوي من أي ٌقدمه استدعاء على بناء اخر مكان
 وفً واحدة ٌومٌة صحٌفة فً بالنشر البٌع عن ٌعلن -ب

 لوحة على و فٌه سٌباع الذي والمحل األشٌاء وجود محل
 ال              األشٌاء قٌمة كانت اذا إما الدائرة إعالنات
 . البٌع عن اعالن بتعلٌق عندئذ فٌكتفً النشر نفقات تتحمل

 

 ٌحررو بٌعها قبل المحجوزة األشٌاء جرد المأمور على - أ
 . منها نقص ما فٌه ٌبٌن بذلك محضرا

 متضمنا واحدة ٌومٌة صحٌفة فً رشبالن البٌع عن ٌعلن -ب
 اذا اما ، وجودها مكان و البٌع محل األشٌاء وصؾ اإلعالن
 عندئذ  فٌكتفً النشر نفقات تتحمل ال األشٌاء قٌمة كانت

 .الدائرة إعالنات لوحة على البٌع عن إعالن بتعلٌق
 االشٌاء فٌه توجد الذي المكان فً لبٌعا ٌجري - ج

 فً البٌع ٌقرر ان وللرئٌس سوق اقرب فً او المحجوزة
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 من أي ٌقدمه استدعاء أو المأمور طلب على بناء اخر مكان
 .  الشأن ذوي

 

  63المادة 
 

  المعٌن الوقت فً بالمناداة العلنً بالمزاد البٌع ٌجري -أ
 الحال بواقع حضرام ٌنظم ثم المأمور بحضور اإلعالن فً

 حسب البٌع إجراءات إعادة او اإلحالة لٌقرر للرئٌس ٌرفع
 .  الحال مقتضى

 عشرة بنسبة عربون المزاٌدة فً مشارك كل من ٌؤخذ -ب
  بٌعها المراد المحجوزة لالشٌاء المقدرة القٌمة من بالمئة

 

 فً  المعٌن الوقت فً بالمناداة العلنً بالمزاد البٌع ٌجري -أ
 ٌرفع الحال بواقع محضرا ٌنظم ثم المأمور بحضور ناإلعال
 مقتضى حسب البٌع إجراءات إعادة او اإلحالة لٌقرر للرئٌس
 .  الحال

 عشرة بنسبة عربون المزاٌدة فً مشارك كل من ٌؤخذ -ب
 ، بٌعها المراد المحجوزة لالشٌاء المقدرة القٌمة من بالمئة

  .مزاٌدا   كان ااذ العربون دفع من الدائن ٌعفً ان وللرئٌس

  64المادة 

 ٌكفً ما منها وبٌع متعددة بٌعها المراد االشٌاء كانت اذا
 باقً وٌرد المزاٌدة توقؾ النفقات و وفوائده الدٌن لسداد

 .  صاحبها إلى االشٌاء
  

    65المادة 

 ما فورا الدائرة لدى الثمن ٌودع ان علٌه المحال على – أ
 او كله ، الثمن داعاٌ  من االحالة قرار اعفاه قد دائنا ٌكن لم

 . مرتبته و دٌنه لمقدار ةمراعا ، بعضه
 لدى للتسجٌل الخاضعة المنقولة االموال تسجٌل ٌتم -ب 

 .  المقرر الثمن اٌداع بعد المختصة الدائرة
 مزادها رسا التً األشٌاء اخذ عن المشتري امتنع اذا – ج

 لم ما فورا الدائرة لدى الثمن ٌودع ان علٌه المحال على – أ
 او كله ، الثمن اٌداع من اإلحالة قرار اعفاه قد دائنا ٌكن

 .  مرتبته و دٌنه لمقدار مراعاة ، بعضه
 لدى للتسجٌل الخاضعة المنقولة االموال تسجٌل ٌتم -ب

 .  المقرر الثمن اٌداع بعد المختصة الدائرة
 مزادها رسا التً األشٌاء اخذ عن المشتري استنكؾ اذا – ج
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 الثانٌة المزاٌدة نقصان حالة وفً علٌها المزاٌدة تعاد علٌه
 . الممتنع من الفرق الدائرة تحصل األولى عن
 

 الثانٌة المزاٌدة نقصان حالة وفً علٌها المزاٌدة تعاد علٌه
 . المستنكؾ من الفرق الدائرة تحصل االولى عن

 

  66المادة 

 ما و عالبٌ اجراءات جمٌع ذكر على البٌع محضر ٌشتمل
  بشأنها اتخذه ما و العقبات و االعتراضات من المأمور لقٌه

 به رسا الذي الثمن و ؼٌابه او علٌه المحجوز وحضور
  .  وتوقٌعه علٌه رسا من اسم على و اٌداعه و المزاد

  67المادة 

 االشٌاء بٌع الجراءات المباشر الدائن ٌطلب لم اذا
 المحجوز مدٌنلل و االخرٌن للحاجزٌن ٌجوز المحجوزة

 المنصوص اإلعالن اجراءات اتخاذ بعد البٌع طلب علٌه
 اجراء طلب الحالة هذه فً وٌبلػ  القانون هذا فً علٌها
 البٌع قبل الدائن إلى و علٌه المحجوز المدٌن إلى البٌع
 .  االقل على اٌام بثالثة

 االشٌاء بٌع الجراءات المباشر الدائن ٌطلب لم اذا
 المحجوز للمدٌن و االخرٌن حاجزٌنلل ٌجوز المحجوزة

 المنصوص االعالن اجراءات اتخاذ بعد البٌع طلب علٌه
 .  القانون هذا فً علٌها
 

  68المادة 

 المنقولة األموال بٌع فً اإلحالة قرار تسجٌل على ٌترتب
 تنتقل و الرهن و التأمٌن و االمتٌاز حقوق من البٌع تطهٌر
 .  الخاصة القوانٌن أحكام مراعاة مع الثمن إلى الحقوق هذه
 

 المنقولة األموال بٌع فً اإلحالة قرار تسجٌل على ٌترتب
 هذه تنتقل و الرهن و التأمٌن و االمتٌاز حقوق من تطهٌرها
 .الخاصة القوانٌن أحكام مراعاة مع الثمن إلى الحقوق

 

 69المادة 

 للتظهٌر قابلة او لحاملها كانت اذا السندات و األسهم تحجز
 وفق المنقول بٌع و لحجز المقررة لألصول وفقا باعت و

   السندات وا األسهم بٌع فً المتبعة األصول
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       70المادة 
 

 سجل فً الحجز بتسجٌل العقار على الحجز ٌنفذ – أ
 . األراضً تسجٌل دائرة فً المنقولة ؼٌر األموال

 الجائز المنقولة ؼٌر علٌه المحكوم اموال حجز ٌجوز -ب
 مربوط او به المحكوم لدٌن وفاء بٌعها و قانونا حجزها
 التسجٌل دوائر فً مسجلة تكن لم ولو  التنفٌذ واجب بسند
 :  التالٌة الشروط تراعى ان على
 االراضً تسجٌل دائرة إلى له المحكوم ٌطلب ان -1

 . علٌه المحكوم باسم المنقولة ؼٌر االموال  تسجٌل
 خاص سجل فً لبالط االراضً تسجٌل مدٌر دقٌٌ ان -5

 الذي الحكم عن مصدقة صورة له المحكوم ٌبرز ان بشرط
 تسجٌل مدٌر ٌطلبها قد اخرى بٌنة أي او السند او بٌده

 .  ذلك على المترتبة الرسوم جمٌع دفع مع االراضً
 بالصورة علٌه المحكوم تصرؾ فً التحقٌق ٌجري ان -3

 التسجٌل بمعامالت المتعلقة األنظمة و القوانٌن فً المعٌنة
 .  الجدٌدة

 الفقرتٌن فً علٌها المنصوص  االجراءات  اتمام بعد -ج
 ٌلً ما ٌتضمن اخطارا المدٌن ٌبلػ المادة هذه من( ب)و(أ)
: 
 المطلوب الدٌن ومقدار وتارٌخه التنفٌذي السند نوع بٌان -1
 ورقمه وحدوده  ومساحته موقعه بٌان مع العقار وصؾ-5
 . العقارٌة منطقته و

 األموال سجل فً الحجز بتسجٌل العقار على الحجز ٌنفذ – أ
 .األراضً تسجٌل دائرة فً المنقولة ؼٌر
 الجائز المنقولة ؼٌر علٌه المحكوم اموال حجز جوزٌ -ب

 بسند مربوط او به المحكوم لدٌن وفاء بٌعها و قانونا حجزها
 ان على التسجٌل دوائر فً مسجلة تكن لم ولو  التنفٌذ واجب
 :  التالٌة الشروط تراعى

 تسجٌل دائرة مخاطبة الرئٌس من له المحكوم ٌطلب ان -1
 علٌه المحكوم باسم المنقولة ؼٌر األموال لتسجٌل األراضً

. 
 خاص سجل فً الطلب االراضً تسجٌل مدٌر ٌفٌد ان -5

 الذي الحكم عن مصدقة صورة له المحكوم ٌبرز ان بشرط
 تسجٌل مدٌر ٌطلبها قد اخرى بٌنة أي او السند او بٌده

 .  ذلك على المترتبة الرسوم جمٌع دفع مع االراضً
 بالصورة علٌه محكومال تصرؾ فً التحقٌق ٌجري ان -3

 التسجٌل بمعامالت المتعلقة األنظمة و القوانٌن فً المعٌنة
 .  الجدٌدة
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 البلدة فً لالجراءات المباشر  للدائن مختار موطن ٌٌنتع-3
 .الدائرة مقر فٌها ٌقع التً
 خالل الدٌن دفع  عن امتنع اذا جبرا سٌباع العقار ان -4

   االخطار تارٌخ تلً اٌام سبعة

  71المادة 

            المادة فً المحدد الموعد انقضاء بعد الرئٌس ٌقرر

 الشأن ذوي من أي طلب على وبناء القانون هذا من( 70) 

 المأمور قوموٌ العلنً بالمزاد العقار طرح علٌه المحكوم او
 ٌسمٌة اكثر او بخبٌر مستعٌنا العقار على الٌد بوضع
 . الرئٌس

 المحكوم او الشأن ذوي من أي طلب على بناء الرئٌس ٌقرر
 الٌد بوضع المأمور وٌقوم العلنً بالمزاد العقار طرح علٌه
 . الرئٌس ٌسمٌة اكثر او بخبٌر مستعٌنا العقار على
 

 72المادة 

 قٌمته لتقدٌر  العقار مكان إلى الخبٌر عم المأمور ٌنتقل – أ
 . بذلك محضر تنظٌم و علٌه الٌد ووضع

 مساحته و العقار رقم على المحضر ٌشتمل ان ٌجب – ب
 كان اذا ما بٌان و المقدرة قٌمته و أوصافه و وحدوده
 مستنده و اسمه و الؽٌر من مشؽول انه او فٌه ساكنا المدٌن

                            االشؽال فً

 قٌمته لتقدٌر  العقار مكان إلى الخبٌر مع المأمور ٌنتقل – أ
 التفوٌض وللرئٌس بذلك محضر وتنظٌم علٌه الٌد ووضع

 .  الضرورة عند الجبرٌة القوة باستعمال
 مستنده في االشغال                           المدين ساكنا فيو او انو مشغول من الغير و اسمو و ان ما اذا كان وحدوده و أوصافو و قيمتو المقدرة و بييجب ان يشتمل المحضر عمى رقم العقار و مساحتو  –ب 

 73المادة 

 للعقار حارسا المدٌن اعتبار الٌد وضع معاملة على ٌترتب
 او الحراسة من عزله الرئٌس ٌقرر لم ما البٌع ٌتم ان إلى

   سلطته تحدٌد
    74المادة 

 حارس تعٌٌن الرئٌس من ٌطلب ان دائن لكل ٌجوز– أ
  الثمار وجنً المحصوالت حصاد فً ٌفوضه ان و قضائً
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 . بٌعها و 
 يأب او العلنً بالمزاد الثمار و المحصوالت تباع – ب

 صندوق فً الثمن ٌودع و الرئٌس بها ٌأذن اخرى طرٌقة
  الدائرة

 
 
 

 75المادة 

 االخطار تبلٌؽه بعد جرالمستأ فعلى مؤجرا العقار كان اذا
 إلى االجرة دفع عن امتناعه و اجور من ٌده تحت ما بحجز
 . الدائرة صندوق فً باٌداعها ٌقوم ان المدٌن

 

 االخطار تبلٌؽه بعد المستأجر فعلى مؤجرا العقار كان اذا
 إلى االجرة دفع عن ٌمتنع ان اجور من ٌده تحت ما بحجز
 الدائرة صندوق فً باٌداعها ٌقوم وان المدٌن
 

      76المادة 

 ٌنظم ان الٌد وضع معاملة  اجراء بعد المأمور على – أ
 قائمة علٌه المحكوم او الشأن ذوي من أي طلب على بناء

 . القضٌة ملؾ إلى ٌضمها و البٌع بشروط
 :  ٌلً ما على العقار بٌع قائمة تشتمل ان ٌجب -ب

 اهبمقتض االخطار حصل الذي التنفٌذي السند بٌان-1

  االخطار تارٌخ -2
 وموقعة رقمه بٌان مع االطار فً المبٌن العقار تعٌٌن-3

 ٌقتضً مما ذلك ؼٌر او واوصافة ومساحته  وحدوده
 . تدوٌنه

 ٌنظم ان الٌد وضع معاملة  اجراء بعد المأمور على – أ
 قائمة علٌه المحكوم او الشأن ذوي من أي طلب على بناء

 . القضٌة ملؾ إلى ٌضمها و البٌع بشروط
 :  ٌلً ما على  البٌع شروط قائمة تشتمل ان ٌجب -ب

 بمقتضاه التنفٌذ ٌجري الذي التنفٌذي السند بٌان-1

  وحدوده وموقعة رقمه بٌان خالل من العقار تعٌٌن-2

 مما ذلك ؼٌر او المقدرة والقٌمة  واوصافة ومساحته
 . تدوٌنه ٌقتضً

 امكن ان صفقات إلى للمدٌن المملوك العقار بٌع تجزئة -3
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  المقدرة والقٌمة البٌع شروط -4

 امكن ان صفقات إلى للمدٌن المملوك العقار بٌع تجزئة -5

 . بٌع عملٌة لكل المقدرة  القٌمة  ذكر مع ذلك

 . بٌع عملٌة لكل المقدرة القٌمة ذكر مع ذلك

  المحجوز العقار على المستحقة الضرائب بٌان شهادة -4

 .تكالٌؾ من علٌه وما

 .الحجز القاء تارٌخ فً العقاري السجل قٌد -5

   77المادة 

 حجزا سجلوا الذي الدائنٌن و المدٌن بإخطار المأمور ٌقوم
 واالمتٌاز والتأمٌنات الرهون أصحاب والدائنٌن  لمصلحتهم

 . إجراءات من تم بما الحجز قبل حقوقهم قٌدت الذٌن
 
 

 لمصلحتهم احجز سجلوا الذي الدائنٌن بإخطار المأمور ٌقوم
 قٌدت الذٌن واالمتٌاز والتأمٌنات الرهون أصحاب والدائنٌن
 . إجراءات من تم بما الحجز قبل حقوقهم

  

      78المادة 

 ؼٌر المدٌن الموال السنوٌة الحاصالت صافً كان اذا – أ
 الباقً القسم لوفاء او  به المحكوم الدٌن لوفاء كافٌا المنقولة

 الحاصالت هذه على ستٌالءاال امر للدائن وفوض منه
 تعذر ممتاز دٌن لقاء علٌها حجز اذا انه على  بٌعها ٌؤخر
 طرأ او منظمة بصورة منها دٌنه ٌستوفً ان الدائن على
 إلى الوصول من الدائن منع حادث أي التفوٌض هذا بعد

 ؼٌر االموال تلك بٌع مجددا ٌطلب ان له فٌجوز حقوقه
 آنفا المذكورة الصورة على بٌعال تأخٌر ان العلم مع المنقولة

 تبقى ان ٌجب بل االموال عن الحجز رفع ٌستدعً ال
 . كامال الدٌن وفاء ٌتم ان إلى محجوزة

  و امهل اذا الدٌن لدفع امكانٌة لدٌه ان المدٌن ادعى اذا-ب
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 الظروؾ جمٌع مراعاة مع المنقولة ؼٌر هاموال بٌع ان
 دعوٌ ان الرئٌس فعلى مناسب ؼٌر ضٌق فً ٌوقعه

 المدٌن ادعاء بصحة اقتنع فاذا اقوالهما ٌسمع و الفرٌقٌن
 به المحكوم الدٌن بدفع امر او معقولة لمدة البٌع تأخٌر قرر

 لكت على الحجز بقاء مع سنة تتجاوز ال مدة خالل اقساطا
 . ملحقاته و الدٌن وفاء ٌتم ان إلى االموال

 

   79المادة 
 

 منطقة فً ٌوجد التً بداٌةال لمحكمة التابعة الدائرة تتولى
 كانت فإن علٌه المزاٌدة امر المنقول ؼٌر المال اختصاصها

 علٌها فٌترتب الدائرة تلك ؼٌر الحجز اوقعت التً الدائرة
 المنقول ؼٌر المال فٌه ٌوجد الذي المحل دائرة  تنٌب ان

 على و تتم ان إلى المزاٌدة معاملة المنابة الدائرة وتستكمل
 .  المدٌن تبلٌػ بمعامالت المنٌبة رةالدائ تقوم ان
 
 

 ؼٌر المال اختصاصها منطقة فً ٌوجد التً الدائرة تتولى
 اوقعت التً الدائرة كانت فإن علٌه المزاٌدة امر المنقول
 المحل دائرة  تنٌب ان علٌها فٌترتب الدائرة تلك ؼٌر الحجز
 المنابة الدائرة وتستكمل المنقول ؼٌر المال فٌه ٌوجد الذي

 .تتم ان إلى المزاٌدة معاملة
    

    80المادة 

 او الدائرة موظفً من أي او المحكمة قاضً على ٌمتنع
 بطالن طائلة تحت الفرٌقٌن من أي ووكالء محامً

 عن ولو فٌها المشاركة او المزاٌدة فً االشتراك االجراءات
 اشخاص باسم فٌها االشتراك علٌهم ٌحظر و ؼٌرهم طرٌق
 .  بهملحسا او اخرٌن

 او التنفٌذ دائرة موظفً من أي او  القضاة على ٌمتنع
 بطالن طائلة تحت الفرٌقٌن من أي ووكالء محامً

 عن ولو فٌها المشاركة او المزاٌدة فً االشتراك االجراءات
 اشخاص باسم فٌها االشتراك علٌهم ٌحظر و ؼٌرهم طرٌق
 ذلك فً لحصص شركاء ٌكونوا لم ما لحسابهم او اخرٌن
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 . عقارال 

   81المادة 
 

 بصحٌفة العلنً بالمزاد للبٌع العقار وضع عن ٌعلن – أ
 إعالنات لوحة على اإلعالن من نسخة وتعلق واحدة ٌومٌة
 .المحجوز المحل باب على و الدائرة

 ؼٌر المال أوصاؾ جمٌع اإلعالن ٌشمل ان ٌجب – ب
 والوقت الطرفٌن اسماء مع  الٌد وضع عند المحققة المنقول

 .فٌها االشتراك و  البٌع وشروط للمزاٌدة لمحددا
 

 تٌنٌفبصح العلنً بالمزاد للبٌع العقار وضع عن ٌعلن – أ
 .ٌومٌتٌن

 ؼٌر المال أوصاؾ جمٌع االعالن ٌشمل ان ٌجب – ب
 والوقت الطرفٌن أسماء مع  الٌد وضع عند المحققة المنقول
 . فٌها االشتراك و  البٌع وشروط للمزاٌدة المحدد

  

    82المادة 

 و اإلعالن لتارٌخ التالً الٌوم من المزاٌدة افتتاح ٌعتبر – أ
 الدخول فً المشاركة فً الراؼبٌن على و ٌوما ثالثٌن لمدة
 بواقع عربونا دفع بعد الدائرة ٌراجعوا ان المزاٌدة فً

 . الٌد وضع عند المقدرة القٌمة من بالمئة عشرة
 من(  أ)  الفقرة فً الٌها المشار ٌوما الثالثٌن بانقضاء -ب
 من الطالب على مؤقتة احالة المبٌع ٌحال المادة هذه

 و المزاٌدة قائمة فً ذلك ٌدرج و االعلى بالبدل المزاٌدٌن
 . الرئٌس على ذلك بعد ٌعرض و المأمور علٌها ٌصادق

 

 و االعالن لتارٌخ التالً الٌوم من المزاٌدة افتتاح ٌعتبر – أ
 الدخول فً المشاركة فً الراؼبٌن على و ٌوما ثالثٌن لمدة
 عشرة بواقع عربونا دفع بعد الدائرة ٌراجعوا ان المزاٌدة فً

 اعفاء وللرئٌس  الٌد وضع عند المقدرة القٌمة من بالمئة
 .مزاٌدا   كان اذا العربون دفع من الدائن

 من(  أ)  الفقرة فً الٌها المشار ٌوما الثالثٌن بانقضاء -ب
 من الطالب على مؤقتة احالة المبٌع ٌحال المادة هذه

 و المزاٌدة قائمة فً ذلك ٌدرج و االعلى بالبدل المزاٌدٌن
 . الرئٌس على ذلك بعد ٌعرض و المأمور علٌها ٌصادق

 
    

 بالمزاد العقار طرح عن ٌعلن المؤقتة االحالة بعد – أ
 التالً مالٌو من ٌوما عشر خمسة لمدة و ثانٌة لمرة العلنً
 المؤقتة االحالة فً المزاد بدل ٌتضمن الذي االعالن لتارٌخ

 العلنً بالمزاد العقار طرح عن ٌعلن المؤقتة االحالة بعد – أ
 فً المزاد بدل متضمنا   وماٌ عشر خمسة لمدة و ثانٌة لمرة

 ٌعتبر و العقار علٌها احٌل التً الجهة و المؤقتة االحالة
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     83المادة  
 

 من المزاٌدة افتتاح ٌعتبر و العقار علٌها احٌل التً الجهة و
 فً ٌرؼب من على وٌترتب لالعالن التالً الٌوم تارٌخ

 القٌمة من بالمئة عشرة بواقع عربون ٌدفع ان فٌها الدخول
 .  الٌد وضع عند المقدرة

 من(  أ)  الفقرة فً علٌها المنصوص المدة انقضاء بعد -ب
  المزاٌدة تجري المادة هذه

 االحالة الرئٌس ٌقرر ثم الموجودٌن الطالبٌن بٌن العلنٌة
 . االعلى بالبدل تقدم الذي للمشتري القطعٌة

 

 على وٌترتب لالعالن التالً الٌوم تارٌخ من المزاٌدة افتتاح
 عشرة بواقع عربون ٌدفع ان فٌها الدخول فً ٌرؼب من

  . الٌد وضع عند المقدرة القٌمة من بالمئة
 من(  أ)  الفقرة فً لٌهاع المنصوص المدة انقضاء بعد -ب
 ثم الموجودٌن الطالبٌن بٌن العلنٌة المزاٌدة تجري المادة هذه
 بالبدل قدمت الذي للمشتري القطعٌة االحالة الرئٌس ٌقرر

 . االعلى
 

   84المادة 

 المعروضة المنقولة ؼٌر االموال مزاد بدل ان ظهر اذا
 ةالمقدر قٌمتها من فأكثر%( 55)  بمقدار ٌنقص للبٌع
 المزاد فً االموال هذه طرح ٌعٌد ان الرئٌس على وجب
 القطعٌة االحالة ٌقرر ثم واحدة ولمرة ٌوما ثالثٌن لمدة

 . االعلى بالبدل االخٌر للمزاٌد
 

   

  85المادة 

 فً القطعٌة االحالة قرار صدور فور المأمور ٌنشر
 اعالنا الدائرة اعالنات لوحة على و واحدة ٌومٌة صحٌفة
 الذي الثمن و احالتها تمت التً  العقارات بٌان لىع ٌشتمل
 .  بذلك المدٌن  ٌبلع و به احٌلت

 

 فً القطعٌة اإلحالة قرار صدور فور المأمور ٌنشر
 التً  العقارات بٌان على ٌشتمل اعالنا ٌومٌتٌن صحٌفتٌن

 .به أحٌلت الذي الثمن و احالتها تمت
  

 المزايدة ان يزيد عمى  لكل شخص غير ممنوع من –أ  86المادة 
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  القانون .يكون عرض الزيادة باطال اذا لم تراع فيو احكام ىذه  –د  العروض.المشتمل عمى اعمى ثمن او بالعرض االول عند تساوي دمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض اذا ق –ج  يتجاوز الخمسة عشر يوما.الجديد ويعين في المحضر موعد جديد لممزايدة عمى ان ال % ( من الثمن 01يودع المزايد في صندوق الدائرة ) –ب  تقل ىذه الزيادة عن عشرة بالمائة من الثمن الثمن خالل االيام العشرة التالية لنشر االحالة بشرط ان ال 

    87المادة 

  الواردة في ىذا القانون دون التقيد بالموعد الوارد فييا .تطبق بشأن االعالن عن ىذا البيع أحكام البيع  –ب  التي ذكرت في اعالن البيع االول .وموطنو ومقدار الثمن المعروض باالضافة إلى البيانات و مينتو االعالن عمى اسم من عرض الزيادة ولقبو يتولى المأمور االعالن عن البيع عمى ان يشتمل ىذا –أ 
  لألحكام المقررة في شأن البيع االول تجري المزايدة الجديدة و تقرر االحالة القطعية طبقا  88المادة 

 89المادة 

 االحالة االولى عميو و بالشروط ذاتيا . يصدر الرئيس قرار باالحالة القطعية عمى من تمت ىذا القانون و لم يتقدم أي شخص بعرض العشرة بالمائة ( من 85اذا انقضى الموعد المنصوص عميو في المادة ) 

 هذا من( 86)  المادة فً علٌه المنصوص الموعد انقضى اذا

 ٌنفذ بالمائة العشرة بعرض شخص أي ٌتقدم لم و القانون
 االولى االحالة تمت من على  القطعٌة االحالة قرار الرئٌس

 . ذاتها بالشروط و علٌه

 90المادة 

النفقات التي لمدائن طالب التنفيذ و الدائنين الذين اشتركوا صندوق الدائرة مبمغا يكفي لوفاء الديون  والفوائد و يودع في  نلقانون ااالحالة القطعية المشار الييا في ىذا الممدين و خالل خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ 

 االحالة لتارٌخ التالً الٌوم من ٌوما ثالثون خالل و للمدٌن
 صندوق فً ٌودع نا القانون هذا فً الٌها المشار القطعٌة
 التً النفقات و والفوائد  الدٌون لوفاء ٌكفً مبلؽا الدائرة
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ة او أي اجراءات تمت الحالة يقرر الرئيس الغاء االحالصرفو المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة و في ىذه في الحجز و الدائنين  المقيدة حقوقيم و لممبمغ الذي   بشأنيا . 

 و الحجز فً اشتركوا الذٌن الدائنٌن و التنفٌذ طالب للدائن
 بالعشر المزاٌد صرفه الذي للمبلػ و حقوقهم المقٌدة  ائنٌنالد
 الؽاء الرئٌس ٌقرر الحالة هذه فً و المزاٌدة اجراءات فً

 . بشأنها تمت اجراءات أي او االحالة

  المزايدة  وفي محضر الممفتدون االحالة االولى و االحالة القطعية في ذيل ورقة  91المادة 

 92المادة 

  . دينو و مرتبتو و تسمم صورة قرار االحالة القطعية بعد ذلك االحالة من ايداع الثمن ، كمو او بعضو ، مراعاة لمقدار ايام من تاريخ االحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه قرار يو ان يودع الثمن في الدائرة خالل عشرة عمى المحال عم

 اٌام ةعشر خالل الدائرة فً الثمن ٌودع ان علٌه المحال على
 االحالة قرار اعفاه دائنا ٌكن لم ما القطعٌة االحالة تارٌخ من
 و دٌنه لمقدار مراعاة ، بعضه او كله ، الثمن اٌداع من

 . ذلك بعد الٌه القطعٌة االحالة قرار صورة تسلم و مرتبته
 

 93المادة 

   و النفقات .يطمب المأمور تسجيل قرار االحالة القطعية بعد دفع الثمن 

 94لمادة ا

  الخاصة .تنتقل ىذه الحقوق إلى الثمن مع مراعاة احكام القوانين المبيع من حقوق االمتياز و التأمين و الرىن و الحجز و يترتب عمى تسجيل قرار االحالة القطعية تطيير العقار 
       95المادة 

( من ىذا 94د المنصوص عميو في المادة ) في الموعاذا لم يقم المحال عميو بوفاء االلتزامات المترتبة عميو  –أ  البيع و يعين تاريخ الجمسة التي  إعادةيقرر الرئيس  –ج  البيع .  إعادةا فييا ان يطمب فطر  التنفيذ ولكل من كان إجراءاتالمادة ولم يقم المحال عميو بالوفاء يجوز لمباشر اذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة ) أ ( من ىذه  -ب خالل ثالثة ايام وفقا لشروط البيع . بمزوم الوفاء بيذه االلتزامات  إخطارالقانون تبمغو الدائرة  

 ؼٌر المال عهدته على  المحال المزاٌد استنكؾ إذا – أ
 خالل بتمامه المزاٌدة بدل تأدٌة عن  عٌةقط احالة المنقول
 على العقار ٌعرض بالدفع إخطاره تارٌخ من أٌام ثالثة

 حال فً علٌه وٌحال قدمه الذي بالبدل سبقه الذي المزاٌد
 بٌن الفرق المستنكؾ المزاٌد ٌتحمل ان على موافقته
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    عشر يوما التالية لتاريخ صدور القرار . يجب ان يجري البيع في موعد ال يتجاوز الخمسة  –د  يجري فييا . 

 التنفٌذ دائرة فترجع ٌكفً لم فإذا العربون من ٌحسم البدلٌن
 الحاجة دون الرئٌس من بقرار األخرى هأموال على

 .  قضائً حكم على للحصول
 خالل الشراء على السابق المزاٌد موافقة عدم حال فً – ب

 إعادة الرئٌس ٌقرر بذلك إخطاره تارٌخ من أٌام ثالثة
 على القطعٌة إحالته وتجري ٌوما عشر خمسة لمدة المزاٌدة
 االول تنكؾالمس ٌضمن و األعلى بالبدل األخٌر المزاٌد
 .  المادة هذه من(  أ)       الفقرة أحكام وفق الفرق

 المزاٌدة تقبل ال و المزاٌدٌن بٌن الجدٌدة المزاٌدة تجري -ج
 حال بأي المستنكؾ المزاٌد من

   96المادة 

اصبحوا طرفا في المشتري المتخمف و إلى الدائنين الذين يقوم المأمور بتبميغ قرار الرئيس باعادة البيع فورا إلى  –أ   البيانات التي ذكرت في اعالن البيع االول .يجب ان يشتمل االعالن عن البيع الثاني عمى  –ج  يتولى المأمور االعالن عن البيع الثاني   -ب  االجراءات والى المدين . 

 إلى فورا البٌع باعادة الرئٌس قرار بتبلٌػ المأمور ٌقوم – أ
 فً طرفا أصبحوا الذٌن ئنٌنالدا إلى و المستنكؾ المشتري

 .  المدٌن والى اإلجراءات
  الثانً البٌع عن االعالن المأمور ٌتولى  - ب
 البٌانات على الثانً البٌع عن االعالن ٌشتمل ان ٌجب – ج

 . االول البٌع اعالن فً ذكرت التً

  97المادة 

  فيو عمى وجو السرعة .ينظر الرئيس في النزاع قبل افتتاح المزايدة ويفصل  -ج االسقاط الحق فيو يقدم قبل الموعد المحدد لمبيع بثالثة ايام عمى االقل و يجب ابداء اوجو المنازعة في قرار اعادة البيع بتقرير  -ب البيع . تجري المزايدة بعد التحقق من حصول التبميغ باعادة  –أ 
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 98المادة 
 ولو قدم كفالة . بشأن البيع االول و ال تقبل المزايدة من المشتري المتخمف لمقررة تجري المزايدة الجديدة و يقع البيع طبقا لالحكام ا

 المقررة لالحكام طبقا البٌع ٌقع و الجدٌدة المزاٌدة تجري
 المستنكؾ المشتري من المزاٌدة تقبل ال و االول البٌع بشأن
 . كفالة قدم ولو

   99المادة 

  الدائن .ان وجد وال حق لو في الزيادة التي تصبح حقا لممدين و بالفوائد و يشمل قرار االحالة القطعية و الزامو بفرق الثمن العقار و يمزم المشتري المتخمف بما ينقص من ثمن 

 بالفوائد و العقار ثمن من ٌنقص بما المستنكؾ المشتري ٌلزم
 وجد ان الثمن بفرق الزامه و القطعٌة االحالة قرار ٌشمل و

 . الدائن و للمدٌن حقا تصبح التً دةالزٌا فً له حق وال
 

 100المادة 
 عرض اخر لما يزيد عمى ذلك مسؤولية المشتري المتخمف اذا كانت االحالة قد سبقيا ال يقبل عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع عمى 

 على البٌع اعادة بعد بالمائة عشرة بزٌادة عرض ٌقبل ال
 سبقها قد االحالة كانت اذا المستنكؾ المشتري مسؤولٌة
 ذلك على ٌزٌد لما اخر عرض

   101المادة 

   المدين في العقار غير القابل لمقسمة. تطبق االحكام الواردة في ىذا القانون عمى بيع حصة 

 المدٌن حصة بٌع على القانون هذا فً الواردة االحكام تطبق
 .للقسمة القابل ؼٌر العقار فً الشرٌك او

  

        102المادة 
 

رىن او المبادلة او يتصرف في ذلك المال بالبيع او الال يجوز لمن احيل عميو المال غير المنقول ان  –أ  تستمر مديريات تسجيل االراضي المختصة بنظر  –ج  فيو.  اال عن طريق الدائرة ووفقا لالحكام المقررةتأمين او رىن او أي حق اخر بعد نفاذ احكام ىذا القانون عالقة ال يجري التنفيذ عمى العقار استيفاء لحقوق امتياز المنقولة تأمينا لمدين المعمول بو او أي قانون آخر ذي عمى الرغم مما ورد في قانون وضع االموال غير  –ب  لنفقات .المدين او ورثتو بدفع بدل المزايدة مع الرسوم و ا، اذ يحق خالل ىذه المدة استرداد ىذا المال اذا قام راز خالل سنة من تاريخ تسجيل المال باسمو اليبو او االف

 ٌتصرؾ ان المنقول ؼٌر المال علٌه احٌل لمن ٌجوز ال – أ
 رازاالف او الهبه او المبادلة او رهنال او بالبٌع المال ذلك فً

 ٌحق اذ ، باسمه المال جٌلتس تارٌخ من اشهر ستة خالل
 ورثته او المدٌن قام اذا المال هذا استرداد المدة هذه خالل
 . النفقات و الرسوم مع المزاٌدة بدل بدفع
 ؼٌر االموال وضع قانون فً ورد مما الرؼم على – ب

 عالقة ذي آخر قانون أي او به المعمول للدٌن تأمٌنا المنقولة
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 او تأمٌن امتٌاز لحقوق تٌفاءاس العقار على التنفٌذ ٌجري ال ىذا القانون .جميع معامالت التنفيذ التي باشرت بيا قبل نفاذ احكام 
 عن اال القانون هذا احكام نفاذ بعد اخر حق أي او رهن
 . الدائرة طرٌق

 جمٌع بنظر المختصة االراضً تسجٌل مدٌرٌات تستمر – ج
 . القانون هذا احكام نفاذ قبل بها باشرت التً التنفٌذ معامالت

 103المادة 
  لو الطمب من الرئيس فسخ المزايدة و استعادة ما دفعو . من تاريخ االحالة القطعية بسبب ال يد لممشتري فيو جاز ل ثالثين يوما اذا تعذر اتمام معاممة البيع و الفراغ خال

       104المادة 
 

        في التبميغات التنفيذية من األخطاء الشكمية .الغائب وفاقد االىمية وال يعتبر وقوع االحتيال او التزوير إجراءات التنفيذ وال يشمل حكم ىذه المادة القاصر و الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكمية في عمى ىذا البيع او منقولة تم بواسطة الدائرة بالمزاد العمني بعد مرور سنة ال يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي اموال غير 

 ؼٌر اموال أي فراغ او بٌع بفسخ ادعاء أي ٌسمع ال - أ
 ستة مرور بعد العلنً بالمزاد الدائرة بواسطة تم منقولة
 فً شكلٌة أخطاء وقوع بحجة الفراغ او البٌع هذا على شهور

 الؽائب و القاصر المادة هذه حكم ٌشمل وال التنفٌذ إجراءات
 فً التزوٌر او االحتٌال وقوع ٌعتبر وال االهلٌة وفاقد

 . الشكلٌة األخطاء من التنفٌذٌة التبلٌؽات
 دائرةال تخطر والفراغ البٌع املةمع تتم ان بعد - ب

 اخالئه بلزوم المنقول ؼٌر المال ٌشؽلون الذٌن االشخاص
 هذه انقضت فاذا ٌوما ثالثون خالل المشتري إلى وتسلٌمه
 دائرة تولت به اخطروا ما تنفٌذ على ٌعملوا ولم المهلة
 ذلك فً تراعً ان بشرط والتسلٌم االخالء معاملة التنفٌذ
 المرعٌة القوانٌن فً لمقررةا الشاؼلٌن حقوق

 المختصة يبقى العقار مسجال باسم المحال عميو إلى ان اذا تقرر فسخ  البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة  105المادة 
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 يستوفي ما دفعو

 106المادة 

في سبيل تحصيل النفقات التنفيذية التي صرفيا الدائن يدفع المأمور من المبالغ التي تم تحصيميا بالتنفيذ  –أ   بسندات التنفيذ .المبالغ التي جرى تحصيميا بين الدائنين الذين تقدموا مع مراعاة ما يترتب ألصحاب حقوق االمتياز تقسم  -ب تمك المبالغ .

 النفقات بالتنفٌذ تحصٌلها تم التً المبالػ من المأمور ٌدفع – أ
 . لػالمبا تلك تحصٌل سبٌل فً الدائن صرفها التً التنفٌذٌة

 تقسم االمتٌاز حقوق ألصحاب ٌترتب ما مراعاة مع -ب
 بسندات تقدموا الذٌن الدائنٌن بٌن تحصٌلها جرى التً المبالػ

 .القانون هذا من( 6) المادة أحكام وفق  التنفٌذ

   107المادة 

 تسديد قيمة أي حجز سابق .ما تم من اجراءات ويقتصر اثره عمى ما زاد من مبالغ بعد المنصوص عميو في الفقرة ) ب( من ىذه المادة اثر عمى جز يوقع بعد مضي الموعد ح أليال يكون  -د النيائية بالتقسيم يبين فييا نصيب كل من الدائنين .في حال عدم تقديم اعتراض يصدر الرئيس القائمة  –ج  الرئيس في االعتراضات عمى وجو السرعة . سبعة ايام تمي تاريخ التبميغ بمذكرة تقدم لمدائرة ويفصل لالطراف حق االعتراض عمى القائمة المؤقتو خالل  -ب يتم تبميغيا لالطراف ذوي العالقة .يتخذ الرئيس قرارا بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتو  –أ 

  ٌتم مؤقته توزٌع قائمة اعداد بوجوب قرارا الرئٌس ٌتخذ – أ

 تبلٌؽها القانون هذا من(  108) المادة ألحكام وفقا تنظٌمها

 . العالقة ذوي لالطراؾ
 خالل المؤقته القائمة على االعتراض حق لالطراؾ -ب

 وٌفصل للدائرة تقدم بمذكرة التبلٌػ تارٌخ تلً اٌام سبعة
 .  السرعة وجه على االعتراضات فً الرئٌس

 القائمة الرئٌس ٌصدر اعتراض تقدٌم عدم حال فً – ج
 . الدائنٌن من كل نصٌب فٌها ٌبٌن بالتقسٌم النهائٌة

 المنصوص الموعد مضً بعد ٌوقع حجز ألي ٌكون ال -د
 من تم ما على اثر المادة هذه من( ب)  الفقرة فً علٌه

 قٌمة تسدٌد بعد مبالػ من زاد ما على اثره وٌقتصر إجراءات
 . سابق حجز أي

    108المادة 

واذا كان اصحاب الديون في مرتبة واحدة من  -ب اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبيم في االمتياز. –أ  وزع عمى الدائنين وفق الترتيب التالي : فتاذا كانت حصيمة التنفيذ  غير كافية لتسديد الديون بكامميا 

 :  التالً النحو على التنفٌذ حصٌلة توزٌع ٌتم
 فً الدائن اصرفه التً والتنفٌذ الدعوى نفقات و رسوم – أ

 .وتنفٌذه التنفٌذي السند على الحصول سبٌل
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ى الديون الممتازة يقسم واذا زادت االموال الموجودة عم -ج الديون بكامميا تقسم بينيم قسمة غرماء.االمتياز وكانت االموال الموجودة غير كافية لتسديد ىذه        الديون العادية قسمة غرماء . اصحابما زاد منيا بين 

 .خاصا امتٌازا الممتازة الدٌون -ب
 .عاما امتٌازا الممتازة نالدٌو – ج
 االمتٌاز من واحدة مرتبه فً الدٌون أصحاب كان واذا -د

 الدٌون هذه لتسدٌد كافٌة ؼٌر الموجودة األموال وكانت
 .  ؼرماء قسمة بٌنهم تقسم بكاملها

 ٌقسم الممتازة الدٌون على الموجودة األموال زادت واذا -هـ
 . ؼرماء مةقس العادٌة الدٌون أصحاب بٌن منها زاد ما
 الباقً ٌسلم ثم للدائنٌن التنفٌذ حصٌلة المأمور ٌدفع- و

 للمدٌن

     109المادة 

        .امر استردادىا ودفعيا لممدين دون الحاجة لحكم قضائيمقدار الدين و دفعتيا إلى الدائن وجب عمييا ان تتولى اذا تبين لمدائرة انيا استوفت من المدين مبالغ تزيد عمى 

 على تزٌد مبالػ المدٌن من استوفت أنها للدائرة بٌنت إذا
 مبلػ أي استوفت أنها أو الدائن إلى ودفعتها الدٌن مقدار
 ودفعها استردادها أمر تتولى ان علٌها وجب حق وجه دون

 .قضائً لحكم الحاجة دون منه استوفٌت لمن أو للمدٌن
   

    110المادة 
 

يا أي امتياز في ال تعطى االسبقية في الحجز صاحب –أ     اقرار خطي غير ثابت .اقرار شفيي او خطي او نكول عن اليمين او بناء عمى حجز سبق توقيعو اذا كان ىذا السند قد صدر بناء عمى ال تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي الالحق في أي  -ب مواجية اآلخرين .

 اقرار خطي غير ثابت .اقرار شفيي او خطي او نكول عن اليمين او بناء عمى حجز سبق توقيعو اذا كان ىذا السند قد صدر بناء عمى ال تقبل مشاركة حامل السند التنفيذي الالحق في أي  -ب مواجية اآلخرين . ال تعطى االسبقية في الحجز صاحبيا أي امتياز في –أ 
 صادر حكم إلى باالستناد المدٌن من تحصل التً المبالػ - ج
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 فً تقٌد أن ٌجب اإلعالم حكم فً وثٌقة إلى او المحاكم من

 إجراء وبعد الدائن لحساب الٌومٌة ودفتر التنفٌذ محضر
 المبالػ هذه حجز ٌجوز ال المذكور الوجه على القٌد  معاملة

 المدٌن من ٌطلب دٌن أي من
 

   111المادة 

لتحقيق باالمر ويتخذ القرار المناسب منيا يتولى الرئيس ا ءفي حال فقدان او تمف ممف أي قضية تنفيذية او أي جز     لغايات التنفيذ .

 ءجز أي او تنفٌذٌة قضٌة أي ملؾ تلؾ او فقدان حال فً
 المناسب القرار وٌتخذ باألمر التحقٌق الرئٌس ٌتولى منها

 الحاسوب من مستخرجةال النسخة وتعتبر  التنفٌذ لؽاٌات
 .الٌها استنادا التنفٌذ لمتابعة قابلة
 

 112المادة 

   نص في ىذا القانون .المحاكمات المدنية فيما لم يرد عميو  أصوليطبق قانون 

 113المادة 
   1965( لسنة 25) قانون ذيل لقانون اإلجراء ( رقم )             و 1952( لسنة 31( رقم )  اإلجراءيمغى ) قانون 

   قانون رئيس الوزارء والوزراء مكمفون بتنفيذ احكام ىذا ال 114المادة 
  
 
 


