مشزوع تعديل قانون التنفيذ
رقم المادة
المادة 1
المادة 2

المادة 3

المادة 4

النص الجديد

النص الحالي
يسمى ٌذا القاوون ( قاوون التىفيذ لسىة  ) 2007ويعمل بً بعد ستيه يوما مه تاريخ
وشزي في الجزيدة الزسمية .
أ  .يتـ تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف قبؿ دائرة تسمى
( دائرة التنفيذ ) لدى كؿ محكمة بداية يرأسيا قاض يسمى رئيس التنفيذ ال تقؿ درجتو عف
الرابعو و يعاونو قاض او أكثر يقوـ اقدميـ مقامو عند غيابو
ب  .يقصد بكممة ( الدائرة ) و ( الرئيس ) و( المأمور ) حيثما وردت في ىذا القانوف (
دائرة التنفيذ ) و) رئيس التنفيذ ) و ( مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحاؿ
أ  .يباشر قاضي الصمح اختصاصات الرئيس في األماكف التي ليس فييا محكمة بداية .
ب .يباشر المأمور إجراءات التنفيذ يعاونو عدد كاؼ مف الكتبة والمحضريف
ج .ال يجوز القياـ بأي إجراء تنفيذي قبؿ الساعة السابعة صباحا او بعد السابعة مساء اال
في حاالت الضرورة وبإذف مف الرئيس
أ  .دائرة التنفيذ المختصة ىي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي أصدرت الحكـ
او محكمة موطف المحكوـ لو او الدائرة التي تـ انشاء السندات التنفيذية في منطقتيا .
ب .يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكوف موطف المديف او اموالو فييا او الدائرة التي اشترط
الوفاء في منطقتيا
ج  .اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة يقرر الرئيس انابة دائرة اخرى
التي ستتخذ فييا التدابير التنفيذية
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أ  .يتـ تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عمييا في ىذا القانوف مف قبؿ دائرة تسمى
( دائرة التنفيذ ) لدى كؿ محكمة بداية يرأسيا رئيس المحكمة و يعاونو قاض او اكثر ال
تقؿ درجتو عف الرابعة يتولى رئيس المحكمة تسميتيـ لممدة التي يراىا مناسبة .
ب  .يقصد بكممة ( الدائرة ) و ( الرئيس ) و( المأمور ) حيثما وردت في ىذا القانوف (
دائرة التنفيذ ) و( رئيس محكمة ) و ( مأمور التنفيذ ) حسب مقتضى الحاؿ

أ  .دائرة التنفيذ المختصة ىي الدائرة التي توجد في منطقة المحكمة التي اصدرت الحكـ او
محكمة موطف المحكوـ لو او موطف المحكوـ عميو .
ب .يجوز التنفيذ في الدائرة التي يكوف موطف المديف او اموالو فييا او الدائرة التي اشترط
الوفاء في منطقتيا أو الدائرة التي تـ انشاء السندات التنفيذية في منطقتيا.
ج  .اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منطقة الدائرة فممرئيس انابة الدائرة التي ستتخذ
فييا التدابير التنفيذية.

المادة 5

المادة 6

المادة 7

أ .يختص الرئيس او مف يقوـ مقامو بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلؾ إلقاء الحجز
عمى أمواؿ المديف وفؾ الحجز وبيع األمواؿ المحجوزة وتعييف الخبراء وحبس المديف
ومنعو مف السفر والتفويض باستعماؿ القوة الجبرية .
ب  .لمرئيس او مف يقوـ مقامة اإلشراؼ عمى جميع أعماؿ الدائرة و العامميف فييا و
يرجعوف اليو في أعماليـ و يمتزموف بتوجيياتو .
ج  .يختص المأمور بمباشرة اإلجراءات التي يقتضييا تنفيذ السندات التنفيذية و تنفيذ
ق اررات الرئيس و أوامره .
د  .يختص الكتبة بتنظيـ أوراؽ الدائرة و محاضرىا و سائر ما يعيد بو الييـ الرئيس او
المأمور .
ىػ .يختص المحضروف بتبميغ األوراؽ المتعمقة بالتنفيذ و االلتزاـ بتنفيذ أوامر الرئيس او
المأمور .
و  .يعطي الرئيس او مف يقوـ مقامو امر خطيا لممأمور والكتبة والمحضريف يخوليـ فيو
حؽ مراجعة الشرطة لتمكينيـ مف القياـ بما يعيد الييـ بو مف وظائؼ تنفيذية  ،و يجب
عمى كؿ مف يبرز اليو ىذا االمر الخطي اف يساعدىـ عمى القياـ بوظائفيـ تحت طائمة
المسؤولية .

أ .يختص الرئيس او مف يقوـ مقامو بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلؾ القاء الحجز
عمى أمواؿ المديف وفؾ الحجز وبيع األمواؿ المحجوزة وتعييف الخبراء وحبس المديف ومنعو
مف السفر والتفويض باستعماؿ القوة الجبرية .
ب  .لمرئيس او مف يقوـ مقامة االشراؼ عمى جميع اعماؿ الدائرة و العامميف فييا ويرجعوف
اليو في اعماليـ و يمتزموف بتوجيياتو .
ج  .يختص المأمور بمباشرة االجراءات التي يقتضييا تنفيذ السندات التنفيذية و تنفيذ ق اررات
الرئيس و اوامره .
د  .يختص الكتبة بتنظيـ أوراؽ الدائرة و محاضرىا و سائر ما يعيد بو الييـ الرئيس او
المأمور .
ىػ .يختص المحضروف بتبميغ األوراؽ المتعمقة بالتنفيذ وااللتزاـ بتنفيذ أوامر الرئيس او
المأمور .
و  .يعطي الرئيس او مف يقوـ مقامو امر خطيا لممأمور والكتبة يخوليـ فيو حؽ مراجعة
الشرطة لتمكينيـ مف القياـ بما يعيد الييـ بو مف وظائؼ تنفيذية  ،و يجب عمى كؿ مف
يبرز اليو ىذا االمر الخطي اف يساعدىـ عمى القياـ بوظائفيـ تحت طائمة المسؤولية .

ال يجوز التنفيذ اال بسند تنفيذي اقتضاء لحؽ محقؽ الوجود ومعيف المقدار وحاؿ األداء ،
و تشمؿ السندات التنفيذية ما يمي :
أ  .األحكاـ الصادرة عف المحاكـ الحقوقية و الشرعية والدينية و أحكاـ المحاكـ الجزائية
المتعمقة بالحقوؽ الشخصية و األحكاـ و الق اررات الصادرة عف أي محكمة او مجمس او
سمطة اخرى نصت قوانينيا الخاصة عمى اف تتولى الدائرة تنفيذىا واي احكاـ أجنبية
واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقية .
ب  .السندات الرسمية و العادية و األوراؽ التجارية القابمة لمتداوؿ .

ال يجوز التنفيذ اال بسند تنفيذي اقتضاء لحؽ محقؽ الوجود ومعيف المقدار وحاؿ األداء  ،و
تشمؿ السندات التنفيذية ما يمي :
أ  .األحكاـ الصادرة عف المحاكـ الحقوقية والدينية و أحكاـ المحاكـ الجزائية المتعمقة
بالحقوؽ الشخصية و األحكاـ و الق اررات الصادرة عف أي محكمة او مجمس او سمطة اخرى
نصت قوانينيا الخاصة عمى اف تتولى الدائرة تنفيذىا واي احكاـ أجنبية واجبة التنفيذ
بمقتضى أي اتفاقية .
ب  .السندات الرسمية و
ج  .السندات العادية و األوراؽ التجارية القابمة لمتداوؿ اذا كانت قيمتيا ال تزيد عف عشرة
االؼ دينار و يستثنى مف ذلؾ السندات المقدمة مف الشركات المساىمة العامة .

يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عمييا في الفقرة (ب) مف المادة ( )6مف ىذا القانوف
ما يمي:

يراعى في تنفيذ السندات المنصوص عمييا في الفقرة (ب) مف المادة ( )6مف ىذا القانوف ما
يمي:
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المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12

أ  .يجوز لمدائف اف يطمب مف الدائرة تحصيؿ دينو مف المظيريف و الكفالء خالؿ خمسة
عشر يوما تمي تاريخ االحتجاج بالوفاء اذا كاف ىذا االحتجاج يتطمبو القانوف .
ب .لممديف بعد تبميغو اإلخطار بالدفع اف يعترض عمى مجموع الديف او عمى قسـ منو
خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ التبميغ.
ج  .يثابر عمى التنفيذ اذا لـ يقدـ االعتراض في الموعد المحدد وفي ىذه الحالة اذا
استوفى الدائف دينو  ،كمو او بعضو فمممديف اف يقيـ دعوى باسترداد ما استوفي منو بغير
حؽ .
د .اذا اقر المديف بالديف او بقسـ منو اماـ الرئيس يدوف ذلؾ في محضر التنفيذ وتقوـ
الدائرة بتنفيذ ما جرى اإلقرار بو .
ىػ.اذا انكر المديف الديف ،كمو او بعضو  ،كمؼ الدائف بمراجعة المحكمة المختصة الثبات
ما وقع اإلنكار عميو و اذا لـ ينكر الديف وادعى الوفاء بجزء منو تستمر الدائرة في ىذه
الحالة في التنفيذ و عمى المديف مراجعة المحكمة المختصة الثبات الوفاء.
و  .اذا اثبت الدائف صحة الديف المطموب تنفيذه حكمت المحكمة عمى المديف بغرامة
تعادؿ خمس قيمة الديف المنازع بو تدفع كميا لمخزينو باإلضافة لما تحكـ بو لمدائف مف
رسوـ وفائدة قانونية واتعاب محاماة .
ال تقبؿ الطمبات المتعمقة بتنفيذ السندات المنصوص عمييا في المادة ( )6مف ىذا القانوف
اذا مضى عمى ىذه السندات او عمى آخر اجراء يتعمؽ بيا مدة خمس عشرة سنة .
ال يجوز تنفيذ السندات جب ار ما داـ الطعف فييا جائ از اال اذا كاف التنفيذ المعجؿ منصوصا
عميو في القانوف او محكوما بو .
يقدـ طمب التنفيذ مف المحكوـ لو او المحكوـ عميو الى الدائرة مشتمال عمى اسـ الدائف
ولقبو و موطنو واسـ المديف و لقبو و موطنو مشفوعا بالسند التنفيذي.
أ  .اذا توفي الدائف قبؿ تقديـ طمب التنفيذ فمورثتو تقديمو مرفقا بالوثائؽ التي تثبت صفتيـ
.
ب .اذا وقعت وفاة الدائف اثناء التنفيذ يحؿ ورثتو محمو اذا ابرز أي منيـ الوثائؽ التي
تثبت صفتيـ
أ  .اذا توفي المديف يحؽ لمدائف التنفيذ عمى امواؿ التركو اينما وجدت.
ب .اذا انكر الورثة ايمولو امواؿ التركة ،كميا او بعضيا ،الييـ ولـ يتمكف الدائف مف
اثبات ذلؾ بأوراؽ رسمية وجب عميو اف يثبت وجود التركو في يد الورثة بدعوى أصمية .
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أ  .يجوز لمدائف اف يطمب مف الدائرة تحصيؿ دينو مف المظيريف والكفالء .
ب .لممديف بعد تبميغو اإلخطار بالدفع اف يعترض عمى مجموع الديف او عمى قسـ منو
خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ التبميغ.
ج  .يثابر عمى التنفيذ اذا لـ يقدـ االعتراض في الموعد المحدد وفي ىذه الحالة اذا استوفى
الدائف دينو  ،كمو او بعضو فمممديف اف يقيـ دعوى باسترداد ما استوفي منو بغير حؽ .
د .اذا اقر المدف بالديف او بقسـ منو يدوف ذلؾ في محضر التنفيذ وتقوـ الدائرة بتنفيذ ما
جرى اإلقرار بو .
ىػ.اذا انكر المديف الديف ،كمو او بعضو  ،كمؼ الدائف بمراجعة المحكمة المختصة الثبات
ما وقع االنكار عميو و اذا لـ ينكر الديف وادعى الوفاء بجزء منو تستمر الدائرة في ىذه
الحالة في التنفيذ و عمى المديف مراجعة المحكمة المختصة الثبات الوفاء.
و  .اذا اثبت الدائف صحة الديف المطموب تنفيذه حكمت المحكمة عمى المديف بغرامة تعادؿ
خمس قيمة الديف المنازع بو تدفع كميا لمخزينو ويثابر عمى التنفيذ مف النقطة التي وصمت
إلييا .
مع مراعاة أحكاـ التقادـ الواردة في قانوف التجارة ال تقبؿ الطمبات المتعمقة بتنفيذ السندات
المنصوص عمييا في المادة ( )6مف ىذا القانوف اذا مضى عمى ىذه السندات او عمى آخر
إجراء يتعمؽ بيا مدة خمس عشرة سنة .

ج  .عند تنفيذ الحكـ لمصمحة التركة ال يقبض الوارث اال نصيبو بعد اثبات صفتو و
حصتو االرثية .

المادة 13

عمى المأمور اف يذكر في المحضر الوثائؽ التي سممت اليو بعد اف يضميا إلى الممؼ
أ  .يجب تبميغ اخطار إلى المديف قبؿ المباشرة في التنفيذ
ب.في حالة وفاة المديف يجري التبميغ لواضعي اليد عمى التركة مف الورثة او مف يقوـ
مقاميـ .
يشتمؿ اإلخطار عمى ممخص الطمبات الواردة في طمب التنفيذ و عنواف طالب التنفيذ و
تكميؼ المديف بالوفاء خالؿ سبعة أياـ تمي تاريخ التبميغ .أما في حالة التنفيذ الفوري فيتـ
تبميغ المديف باإلخطار بصورة تشعره باإلجراءات التي اتخذت بيذا الشأف.
أ  .تترؾ حكما كؿ معاممة تنفيذية اذا انقضى عمييا ستة اشير ولـ يتقدـ الدائف او ورثتو
بطمب أي إجراء مف إجراءات التنفيذ
ب .يتوقؼ تجديد التنفيذ عمى استدعاء جديد يقدـ مف احد طرفي القضية
ج .تجديد التنفيذ يستدعي تبميغا جديدا لمطرؼ اآلخر .

المادة 17

لمرئيس اف يستوضح مف المحكمة مصدرة الحكـ عما قد يكتنفو مف غموض

المادة 14
المادة 15

المادة 16

المادة 18
المادة 19
المادة 20

يفصؿ الرئيس في جميع الطمبات التنفيذية باالستناد إلى اوراؽ الممؼ دوف دعوة الخصوـ
.
يفصؿ الرئيس في المنازعات الوقتية واإلشكاالت التي تعترض التنفيذ .
أ  .يكوف القرار الذي يصدره الرئيس قابال لمطعف أماـ محكمة االستئناؼ خالؿ سبعة اياـ
تمي تاريخ تفييمو او تبميغو
ب .تفصؿ محكمة االستئناؼ تدقيقا في الطعف و يعتبر قرارىا نيائيا.
ج  .استئناؼ القرار الذي سبؽ تأييده مف محكمة االستئناؼ لممرة الثانية ال يوقؼ التنفيذ
د  .اذا كاف االستئناؼ يتعمؽ بقرار حبس فيتوجب عمى المحكوـ عميو اف يرفؽ مع
استئنافو كفالة مف كفيؿ مميء يوافؽ عميو الرئيس لضماف الوفاء .
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يشتمؿ اإلخطار عمى ممخص الطمبات الواردة في طمب التنفيذ و عنواف طالب التنفيذ و
تكميؼ المديف بالوفاء خالؿ خمسة عشر يوما تمي تاريخ التبميغ .أما في حالة التنفيذ الفوري
فيتـ تبميغ المديف باإلخطار بصورة تشعره باإلجراءات التي اتخذت بيذا الشأف.
أ  .تترؾ حكما كؿ معاممة تنفيذية اذا انقضى عمييا ستة أشير ولـ يتقدـ الدائف أو ورثتو
بطمب أي إجراء مف إجراءات التنفيذ
ب .يتوقؼ تجديد التنفيذ عمى استدعاء جديد يقدـ مف احد طرفي القضية دوف الحاجة الى
تبميغ الطرؼ اآلخر
ج  .تبقى الق اررات الصادرة قبؿ الترؾ منتجة الثارىا القانونية .

يفصؿ الرئيس في جميع الطمبات التنفيذية باالستناد إلى اوراؽ الممؼ دوف دعوة الخصوـ
ويحؽ لممتضرر مف قرار الرئيس اف يعترض عميو كتابة فإف وجد الرئيس اف اعتراضو
جدير بالقبوؿ يمغي القرار المعترض عميو او يعدلو حسب مقتضى الحاؿ .
أ  -يكوف القرار الذي يصدره الرئيس قابال لمطعف اماـ محكمة البداية بصفتيا
االستئنافية خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ تفييمو او تبميغة  ،اذا تعمؽ بأحد األمور التالية :
 -1اختصاص الدائرة في تنفيذ سند تنفيذ ما او قابميتو لمتنفيذ .
 -2كوف األمواؿ المحجوزة مف االمواؿ التي يجوز او ال يجوز حجزىا او بيعيا .
-3حؽ اشتراؾ أي شخص اخر في الحجز او عدـ اشتراكو .
-4حؽ الرجحاف بيف المحكوـ ليـ

 -5تأجيؿ او تأخير او وقؼ اجراء التنفيذ
 -6حبس المحكوـ عميو او رفضو او تأجيمو .
 -7القرار الصادر وفؽ أحكاـ المادة ( /22أ ) مف ىذا القانوف.
 -8رجوع الرئيس عف أي قرار كاف قد اصدره سابقا .
 -9المنع مف السفر
-11القرار الصادر باالحالة القطعية في العقار
ب -تفصؿ محكمة البداية بصفتيا االستئنافية باالستئناؼ خالؿ عشرة أياـ مف تاريخ
ورود االستئناؼ لديوانيا تدقيقا في الطعف و يعتبر قرارىا نيائيا .
ج – استئناؼ القرار غير القابؿ لالستئناؼ والقرار الذي سبؽ تأييده مف محكمة
االستئناؼ لممرة الثانية ال يوقؼ التنفيذ.
د – اذا كاف االستئناؼ يتعمؽ بقرار حبس فيتوجب عمى المحكوـ عميو اف يرفؽ مع استئنافو
كفالة مف كفيؿ مميء يوافؽ عميو الرئيس لضماف الوفاء.

المادة 21

المادة 22

اذا طمب المديف تأخير التنفيذ و ابرز أوراقا تستمزـ ىذا التأخير يتـ وقؼ السير في
المعامالت عند الحد الذي وصمت اليو لحيف البت في الطمب وال تعاد معامالت التنفيذ
التي تمت قبؿ ذلؾ .

اذا طمب المديف تأخير التنفيذ وابراز اوراؽ فيجوز لمرئيس وقؼ السير في المعامالت عند
الحد الذي وصمت اليو لحيف البت في الطمب ولو اذا رأى ضرورة لذلؾ تكميؼ طالب
الوقؼ بتقديـ كفالة تضمف الوفاء

أ  .يجوز لمدائف اف يطمب حبس مدينو اذا لـ يسدد الديف او يعرض تسوية تتناسب
ومقدرتو المالية خالؿ مدة االخطار عمى اف ال تقؿ الدفعة بموجب التسوية عف ()%55
مف المبمغ المحكوـ بو فاذا لـ يوافؽ المحكوـ لو عمى ىذه التسوية فممرئيس اف يأمر بدعوة
الطرفيف لسماع أقواليما ويقوـ بالتحقيؽ مع المديف حوؿ اقتداره عمى دفع المبمغ  ،ولو
سماع اقواؿ الدائف وبيناتو عمى اقتدار المحكوـ عميو واصدار القرار المناسب.
ب .لمدائف اف يطمب حبس مدينة دوف حاجة إلثبات اقتداره في الحاالت التالية :
-1التعويض عف اإلضرار الناشئة عف جرـ جزائي.
 -2ديف النفقة المحكوـ بيا ويعتبر كؿ قسط منيا دينا مستقال .
-3المير المحكوـ بو لمزوجة .
 -4االمتناع عف تسميـ الصغير الذي عيد اليو بحفظة وكذلؾ عدـ االلتزاـ بتنفيذ حكـ
المشاىدة ويجدد الحبس تمقائيا لحيف االذعاف .

أ  .يجوز لممحكوـ لو اف يطمب حبس المحكوـ عميو اذا لـ يسدد الديف او يعرض تسوية
تتناسب و مقدرتو المالية بعد دفع ما نسبتو ( )%51مف المبمغ المحكوـ بو وعرض
تسوية لمباقي عمى أقساط ال تتجاوز سداد الديف فييا ثالث سنوات خالؿ مدة اإلخطار فاذا
لـ يوافؽ المحكوـ لو عمى ىذه التسوية فممرئيس اف يأمر بدعوة الطرفيف لسماع أقواليما
و يقوـ بالتحقيؽ مع المحكوـ عميو حوؿ اقتداره عمى دفع المبمغ  ،و لو سماع اقواؿ
المحكوـ لو و بيناتو عمى اقتدار المحكوـ عميو واصدار القرار المناسب
ب .لمدائف اف يطمب حبس مدينة دوف حاجة الثبات اقتداره في الحاالت التالية :
-1التعويض عف االضرار الناشئة عف جرـ جزائي.
 -2ديف النفقة المحكوـ بيا ويعتبر كؿ قسط منيا دينا مستقال .
-3المير المحكوـ بو لمزوجة .
 -4االمتناع عف تسميـ الصغير الذي عيد اليو بحفظو او العيف المحكوـ بتسميمو و

5

ج – اليجوز اف تتجاوز مدة الحبس تسعيف يوما في السنة الواحدة عف ديف واحد وال
يحوؿ ذلؾ دوف طمب الحبس مرة اخرى بعد انقضاء السنة .
د  .يمكف استمرار الحبس بعد انقضاء مدتو مف اجؿ ديف آخر وذلؾ بناء عمى طمب
الدائف نفسو او دائف آخر .
ىػ  .لمرئيس تأجيؿ الحبس اذا اقتنع اف المحكوـ عميو مريض بمرض ال يتحمؿ معو
الحبس .

المادة 23

المادة 24
المادة 25

أ  .ال يجوز الحبس الي مف :
 -1موظفي الدولة
 -2مف ال يكوف مسؤوال بشخصو عف الديف كالوارث مف غير واضعي اليد عمى التركة و
الولي والوصي
-3المديف الذيف لـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره والمعتوه والمجنوف .
-4المديف المفمس اثناء معامالت االفالس او المديف طالب الصمح الواقي .
 -5الحامؿ حتى انقضاء ثالثة اشير بعد الوضع واـ المولود حتى اتمامو السنتيف مف
عمره .
ب  .كما ال يجوز الحبس اذا كاف المحكوـ بو دينا بيف األزواج او دينا لمفروع عمى
األصوؿ
ينقضى الحبس في الحاالت التالية :
أ  .اذا انقضى التزاـ المديف الي سبب
ب .اذا رضي الدائف بأف يخمي سبيؿ المديف ويفقد طمبو بالحبس مرة ثانية خالؿ السنة
نفسيا .
ج .اذا صرح المديف بأمواؿ تعود لو تكفي لوفاء الديف .
ال يسقط الديف بتنفيذ الحبس وال يحوؿ العفو العاـ دوف حبس المديف ما لـ يرد نص
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كذلؾ عدـ االلتزاـ بتنفيذ حكـ المشاىدة و يجدد الحبس تمقائيا لحيف االذعاف اال اذا اثبت
اف االمتناع ناشئاً عف أسباب خارجة عف ارادتو
ج – مدة الحبس تنفيذا الي قرار يصدره رئيس التنفيذ ال تتجاوز تسعيف يوما اال اف يكوف
المبمغ المحكوـ بو ال يتجاوز الؼ دينار فعندئذ ال تتجاوز مدة الحبس الػ( )31يوما واذا
تقرر تقسيط الديف المحكوـ بو يجوز لرئيس التنفيذ حبس المحكوـ عميو مدة ال تتجاوز الػ
( )31يوما عف كؿ قسط يتخمؼ عف دفعو  ،عمى اف ال يزيد مجموع مدة حبس المديف
عف تسعيف يوما في السنة الواحدة عف نفس الديف .
د  .يمكف استمرار الحبس بعد انقضاء مدتو مف اجؿ ديف آخر وذلؾ بناء عمى طمب الدائف
نفسو او دائف آخر .
ىػ  .لمرئيس تأجيؿ الحبس اذا اقتنع اف المحكوـ عميو مريض بمرض ال يتحمؿ معو الحبس
.
أ  .ال يجوز الحبس الي مف :
 -1موظفي الدولة
 -2مف ال يكوف مسؤوال بشخصو عف الديف كالوارث مف غير واضعي اليد عمى التركة و
الولي والوصي
-3المديف الذيف لـ يبمغ الثامنة عشرة مف عمره والمعتوه والمجنوف .
 -4المديف المقرر إعالف إفالسو.
 -5الحامؿ حتى انقضاء ثالثة اشير بعد الوضع واـ المولود حتى اتمامو السنتيف مف عمره
.
 -6المديف اذا اتـ سف السبعيف مف عمره.
ب  .كما ال يجوز الحبس اذا كاف المحكوـ بو دينا بيف األزواج او دينا لمفروع عمى األصوؿ
ينقضى الحبس في الحاالت التالية :
أ  .اذا انقضى التزاـ المديف الي سبب
ب .اذا رضي الدائف بأف يخمي سبيؿ المديف ال يفقد الدائف الحؽ بطمب الحبس مرة اخرى
خالؿ السنة نفسيا.
ج .اذا اثبت المديف باف لو أمواؿ تكفي لسداد الديف ومكف الدائرة مف التنفيذ عمييا.

المادة 26
المادة 27

المادة28

المادة 29

المادة 30

مخالؼ
لمرئيس اذا اقتنع مف البينة المقدمة بأف المديف قد تصرؼ في أموالو او ىربيا او انو عمى
وشؾ مغادرة البالد رغبة منو في تأخير التنفيذ اف يصدر ام ار بإحضاره لممثوؿ امامو في
الحاؿ لبياف السبب الذي يحوؿ دوف تقديمو كفالة مصرفية او عدلية مف كفيؿ مميء
لضماف التنفيذ واذا تخمؼ عف ذلؾ تقرر منعو مف السفر لحيف انقضاء الديف.

يجوز حجز أمواؿ المحكوـ عميو غير المنقولة قبؿ مرور المدة القانونية عمى ورقة األخبار
المبمغة اليو واذا اقتنع الرئيس اف المحكوـ اخذ بتيريب اموالو يجوز لو ايضا اف يوقع الحجز
عمى المنقوؿ منيا .
ال يجوز التنفيذ عمى ما يمي :
ال يجوز التنفيذ عمى ما يمي :
أ – األمواؿ العامة وامواؿ الوقؼ.
أ – األمواؿ العامة وامواؿ الوقؼ.
ب -امواؿ السفارات االجنبية والييئات الدبموماسية
ب -امواؿ السفارات االجنبية والييئات الدبموماسية التي تتمتع بالحصانة القضائية .
ج -األمواؿ التي تتمتع بالحصانة القضائية مف التنفيذ وفقاً لالتفاقيات الدولية .
ج – االمتياز والرخص الممنوحة مف الدولة .
د – االمتياز والرخص الممنوحة مف الدولة .
أ  -ال يجوز بيع البيت الذي يسكنو المديف وال حصتو الشائعة فييا اذا كاف متناسبا مع
أ  -ال يجوز بيع البيت الذي يسكنو المديف وال حصتو الشائعة فيو اال اذا كاف البيت او
حالة اال اذا كاف البيت او الحصة الشائعة مرىونة او موضوع تأميف او كاف الديف ناشئا
الحصة الشائعة مرىونة او موضوع تأميف او كاف الديف ناشئا عف ثمنو فيجوز حجز أي
عف ثمنو فيجوز حجز أي جزء منو و بيعو لوفاء بدؿ الرىف او التأميف او الديف.
جزء منو و بيعو لوفاء بدؿ الرىف او التأميف او الديف.
ب – ال يجوز حجز ما يتصرؼ فيو المزارع او ما يممكو مف االراضي و االدوات الزراعية
ب – ال يجوز حجز ما يتصرؼ فيو المزارع او ما يممكو مف األراضي واألدوات الزراعية
الالزمة ليا بالقدر الذي يكفي لمعيشتو مع عائمتو .
الالزمة ليا بالقدر الذي يكفي لمعيشتو مع عائمتو .
ج –تطبؽ أحكاـ الفقرتيف (أ) و(ب) مف ىذه المادة عمى ورثة المديف .
ال يجوز الحجز عمى األشياء التالية :
أ  -األلبسة الالزمة و األثاث الضروري لممديف ومف يعيميـ شرعاً.
ب -اواني الطبخ و حفظو وأدوات الطعاـ الالزمة لممديف و عائمتو .
ج -الكتب و اآلالت و األدوات واألوعية الالزمة لمزاولة المديف مينتو او حرفتو ما لـ
يكف الديف ناشئاً عف ثمنيا
د – المؤونو الالزمة لممديف ومف يعيميـ شرعاً.
ىػ-البذور الالزمة لبذر ارض المديف التي اعتاد زراعتيا اذا كاف زارعا.
و – الحيوانات الالزمة لمعيشة المديف و زراعة ارضو اذا كاف زارعا.
ز – عمؼ الحيوانات المستثناة مف الحجز التي تكفييا مدة ال تتعدى موسـ البيدر .
ح – المباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازميـ الرسمية األخرى .
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المادة 31

المادة 32

المادة 33

المادة 34

المادة 35

ط – االثواب و الحمؿ و االدوات الكنسية التي تستعمؿ لمعبادة .
ي – النفقة
ال يجوز حجز االمواؿ المبينة ادناه مستقمة عف الماؿ غير المنقوؿ :
أ – التوابع المتصمة بو اذا كانت تستعمؿ فيما خصصت لو .
ب -االالت و االدوات التي توضع في المزارع لتكوف مستقرة في المحؿ الذي وضعت فيو
.
ج -خاليا النحؿ و سمؾ البحيرات غير المحرز و المراجؿ و االت التقطير و البراميؿ و
المكابس و السماد وغيره مف االشياء الالزمة الحتياج المزارع و االالت و االدوات الالزمة
الدامة عمؿ المعامؿ .
د – حؽ االرتفاؽ و الحؽ العيني و التبعي .
أ – لمدائف اف يوقع الحجز عمى ما يكوف لمدينة مف األمواؿ المنقولة لدى الغير او مف
المبالغ او الديوف ولو كانت مؤجمة او معمقة عمى شرط .
ب -ال يجوز الحجز عمى ما يتقاضاه الموظفوف و المستخدموف و المتقاعدوف و العماؿ
اال بمقدار ثمث مجموع ما يتقاضونو باستثناء النفقة المقررة .
لمدائف نفسو اف يوقع الحجز عمى ما تحت يده بما يكوف مدينا بو لمدينو .
أ – يبمغ الحجز بموجب اخطار يرسؿ إلى المحجوز لديو مشتمال عمى البيانات التالية:
 -1صورة السند التنفيذي الذي جرى الحجز بمقتضاه و قرار الرئيس بالحجز.
 -2بياف اصؿ المبمغ المحجوز مف اجمو وفوائده والنفقات .
 -3القرار الصادر بمنع المحجوز لديو عف وفاء ما في يده إلى المحجوز عميو وعف
تسميمو اياه.
ب -اذا كاف المحجوز لديو مقيما خارج المممكة وجب تبميغو إخطار الحجز المنصوص
عميو في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة طبقا لمقواعد المقررة لمتبميغ في قانوف اصوؿ
المحاكمات المدينة .
أ – يجوز لممحجوز لديو بعد تبميغو اإلخطار اف يوفي ما في ذمتو بإيداعو في صندوؽ
الدائرة .
ب -يبقى الحجز عمى المبالغ التي تودع لدى الدائرة و عمى المأمور اخبار الحاجز و
المحجوز عميو بحصوؿ االيداع بمذكرة تبمغ حسب األصوؿ .
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يبمغ المحجوز لدية قرار الحجز مبيناً فيو أصؿ المبمغ المحجوز مف أجمو وفوائده والنفقات

أ  -عمى المحجوز لديو بعد تبميغو االخطار اف يوفي ما في ذمتو بايداعو في صندوؽ
الدائرة
ب -ينتيي اثر الحجز بالنسبة لممحجوز لديو مف وقت االيداع وال يكوف لمحجوزات الجديدة
بعد ذلؾ عمى المبمغ المودع اثر في حؽ الحاجز .

ج -ينتيي اثر الحجز بالنسبة لممحجوز لديو مف وقت االيداع وال يكوف لمحجوز الجديدة
بعد ذلؾ عمى المبمغ المودع اثر في حؽ الحاجز.

المادة 36

المادة 37
المادة 38
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43

أ – اذا لـ يحصؿ االيداع طبقا لممادة ( )35مف ىذا القانوف وجب عمى المحجوز لديو اف
يقدـ اق ار ار بما في ذمتو إلى الدائرة خالؿ سبعة اياـ مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغو قرار الحجز
.
ب -يذكر المحجوز لديو في االقرار مقدار الديف و سببو و اسباب انقضائو اف كاف قد
انقضى و يبيف جميع الحجوز الواقعة تحت يديو ويودع االوراؽ المؤيده الق ارره او صو ار
مصدقة عنيا .
ج -اذا كانت تحت يد المحجوز لديو أمواؿ وجب عميو اف يرفؽ مع اإلقرار بيانا مفصال بيا
.
د – ال يعفى المحجوز لديو مف واجب تقديـ اإلقرار بحجة انو غير مديف لممحجوز عميو.
ىػ -يقدـ اإلقرار بمذكرة إلى الرئيس او بمقتضى بياف في محضر التنفيذ .
و – اذا كاف الحجز تحت يد أي مف الجيات الحكومية وجب عمييا اف تعطي الحاجز بناء
عمى طمبو شيادة تقوـ مقاـ اإلقرار .

أ – اذا لـ يحصؿ االيداع طبقا لممادة ( )34مف ىذا القانوف وجب عمى المحجوز لديو اف
يقدـ اق ار ار بما في ذمتو إلى الدائرة خالؿ سبعة اياـ مف اليوـ التالي لتاريخ تبميغو قرار
الحجز .
ب -يذكر المحجوز لديو في االقرار مقدار الديف و سببو و اسباب انقضائو اف كاف قد
انقضى و يبيف جميع الحجوز الواقعة تحت يديو ويودع االوراؽ المؤيده الق ارره او صو ار
مصدقة عنيا .
ج -اذا كانت تحت يد المحجوز لديو أمواؿ وجب عميو اف يرفؽ مع اإلقرار بيانا مفصال
بيا .
د – ال يعفى المحجوز لديو مف واجب تقديـ اإلقرار بحجة انو غير مديف لممحجوز عميو.
ىػ -يقدـ اإلقرار بمذكرة إلى الرئيس او بمقتضى بياف في محضر التنفيذ .
و – اذا كاف الحجز تحت يد أي مف الجيات الحكومية وجب عمييا اف تعطي الحاجز
بناء عمى طمبو شيادة تقوـ مقاـ اإلقرار .
يتناوؿ الحجز كؿ ديف ينشأ لممديف في ذمة المحجوز لديو مف تاريخ تقديـ االقرار ما لـ
يكف واقعا عمى الديف بعينو .
اذا لـ يقدـ المحجوز لديو اق ار ار بما في ذمتو عمى الوجو وفي الموعد المبيف في المادة ( اذا لـ يقدـ المحجوز لديو اق ار اًر بما في ذمتو عمى الوجو وفي الموعد المبيف في المادة (  )36مف
 )35مف ىذا القانوف أصبح ممزما تجاه الحاجز بالمبمغ الذي كاف سببا لمحجز ما لـ يبد ىذا القانوف أصبح ممزما تجاه الحاجز بالمبمغ الذي كاف سببا لمحجز ما لـ يبد عذ ار يقبمو
الرئيس.
عذ ار يقبمو الرئيس.
يجب عمى المحجوز لديو اف يحتفظ بالماؿ المحجوز إلى حيف طمبو مف الدائرة ولو اف
يودعو الدائرة في أي وقت يشاء قبؿ ذلؾ.
لممحجوز لديو في جميع االحواؿ اف يخصـ مف ماؿ المديف لديو مقدار ما انفقو مف
المصاريؼ حسب تقديرىا مف الرئيس
اذا لـ يحصؿ الوفاء وال االيداع كاف لمحاجز اف ينفذ عمى امواؿ المحجوز لديو .
اذا كاف الحجز عمى امواؿ منقولة تتبع االجراءات المقررة لبيع المنقوؿ المحجوز لدى
المديف
ال يجوز بيع الثمار المتصمة وال المزروعات القائمة قبؿ نضجيا غير انو يجوز وضعيا
تحت الحراسة .
9

المادة 44

المادة 45

المادة 46

المادة 47

المادة 48

المادة 49
المادة 50

ال يجوز لممأمور كسر االبواب او فض االقفاؿ بالقوة لغايات تنفيذ الحجز اال بناء عمى
قرار مف الرئيس وبحضور افراد الشرطة او شخصيف مف الجوار مع وجوب التوقيع عمى
المحضر واال كاف اجراء الحجز باطال .
ال يستدعي الحجز نقؿ االشياء المحجوزة مف موضعيا و يجب اف يحرر محضر الحجز
في مكاف وقوعو ما لـ تقض الضرورة غير ذلؾ
أ -يجب اف يشتمؿ محضر الحجز عمى ذكر السند التنفيذي ومكاف الحجز وما قاـ بو
المأمور مف االجراءات وما لقيو مف العقبات واالعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه
بشأنيا ويجب اف تبيف فيو بالتفصيؿ مفردات االشياء المحجوزة مع ذكر نوعيا
واوصافيا ومقدارىا او وزنيا اومقاييسيا اف كاف مما يكاؿ او يوزف وبياف قيمتيا
بالتقريب .
ب -يجب اف يوقع المأمور والمديف اف كاف حاض ار محضر الحجز وفي حاؿ رفض
المديف التوقيع يدوف ذلؾ في المحضر
ج – ال يعتبر مجرد توقيع المديف رضاء منو بالحجز .
اذا كاف الحجز عمى ثمار متصمة او مزروعات قائمة وجب اف يبيف في المحضر و بدقة
رقـ قطعة االرض وموقعيا و مساحتيا و حدودىا مع نوع المزروعات و االشجار وما
ينتظر اف يحصد او يجنى او ينتج منيا وقيمتو عمى وجو التقريب .
أ – اذا كاف الحجز عمى مصوغات او سبائؾ ذىب او فضة او أي معدف آخر او عمى
مجوىرات او احجار كريمة فيتـ وزنيا و تبيف اوصافيا بدقة في محضر الحجز و تقيـ
ىذه االشياء بمعرفة خبير يعينو الرئيس .
ب -يجوز اف تقيـ االشياء النفيسة االخرى بالطريقة المبينة في الفقرة (أ) مف ىذه المادة
بناء عمى طمب الحاجز او المحجوز عميو .
ج – يضـ تقرير الخبير إلى محضر الحجز في جميع االحواؿ التي يجري فييا تقييـ
االشياء المحجوزة .
د -اذا اقتضت الحالة نقؿ االشياء المحجوزة لوزنيا او تقييميا وجب عمى المػأمور اف
يضع ىذه االشياء في حرز مختوـ و اف يذكر ذلؾ في المحضر مع وصؼ االختاـ
اذا وقع الحجز عمى نقود او عممة ورقية وجب عمى المأمور اف يبيف اوصافيا و مقدارىا
في المحضر ويودعيا خزانة الدائرة
اذا لـ يتـ الحجز في يوـ واحد جاز اتمامو في اياـ متتابعة وعمى المأمور اف يتخذ ما يمزـ
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المادة 51
المادة 52
المادة 53
المادة 54

المادة 55

المادة 56
المادة 57

المادة 58
المادة 59

لممحافظة عمى االشياء المحجوزة او المطموب حجزىا إلى اف يتـ الحجز عمييا .
تعتبر االشياء محجوزة بمجرد ذكرىا في محضر الحجز ولو لـ يعيف عمييا حارس و
يصبح المنقوؿ الذي يخضع لمتسجيؿ محجو از بعد تسجيمة في السجؿ المخصص لذلؾ .
عمى المأمور تحديد قيمة األشياء التي يمقي الحجز عمييا بمعرفة خبير او اكثر يتـ
تعيينو مف الرئيس.
يعيف الرئيس حارسا يختاره لالشياء المحجوزة كمما اقتضت الضرورة ذلؾ ويجوز لو
اختيار الحاجز او المحجوز عميو ليكوف حارسا اذا رأى ذلؾ مناسباً.
تسمـ االشياء المحجوزة لمحارس في مكاف حجزىا و ينظـ محضر بذلؾ يوقعو المأمور و
الحارس ويستحؽ الحارس غير الحاجز او المحجوز عميو اج ار عف حراستو يقدره الرئيس .
أ – ال يجوز اف يستعمؿ الحارس االشياء المحجوزة وال يستغميا او يعيرىا واال حرـ مف
اجرة الحراسة فضال عف الزامو بالتضمينات و يجوز لمرئيس اف يسمح باستعماليا فيما
خصصت لو اذا كاف مالكيا او صاحب الحؽ في االنتفاع بيا يستعمميا فيما خصصت لو
.
ب -واذا وقع الحجز عمى ماشية او عروض او أدوات او االت الزمة الدارة او استغالؿ
ارض او مصنع او مشغؿ او مؤسسة جاز لمرئيس بناء عمى طمب احد ذوي الشأف اف
يكمؼ الحارس باالدارة او االستغالؿ او يستبدؿ بو حارسا اخر يقوـ بذلؾ
ال يجوز لمحارس اف يطمب اعفاءه مف الحراسة قبؿ سبعة اياـ مف اليوـ المحدد لمبيع
والسباب يقدرىا الرئيس .
لمحارس او الي مف ذوي الشأف اف يطمب مف الرئيس االذف بالجني او الحصاد
اذا وجد المأمور اف االشياء المطموب حجزىا محجوزة لحساب جية أخرى فال يوقع الحجز
عمييا ثانية وانما يحجز ما يجده غير داخؿ في محضر الحجز االوؿ و يعمـ الدائرة التي
وضعت الحجز االوؿ و الحارس باشتراؾ الحاجز الجديد و عندئذ تصبح جميع االشياء
المذكورة محجوزة لمصمحة الدينيف معا.
عمى المأمور اف يحجز امواؿ المديف اينما وجدت بعد التحقؽ مف ممكيتو ليا بما يعادؿ
قيمة الديف وفائدتو والنفقات ولو ظير اف المحؿ المطموب حجز األشياء فيو ليس
بمحؿ اقامة المديف او تبيف لو اف اخريف مف غير عيالو يقيموف فيو و اذا ظير لممأمور
اف تمؾ االشياء ىي لشخص غير المديف فيمتنع عف حجزىا و عميو اف ينظـ محض ار
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بواقع الحاؿ يقدمو لمرئيس .

المادة 60

المادة 61

المادة 62

المادة 63
المادة 64

أ – يقرر الرئيس بيع االشياء المحجوزة بناء عمى طمب أي مف ذوي الشأف او المحكوـ
عميو .
ب – عمى المأمور اف يشرع بإجراءات البيع فور صدور القرار .
أ – ال يجوز إجراء البيع اال بعد إخطار المديف بأنو سيصار إلى بيع األمواؿ المحجوزة
اذا لـ يدفع الديف خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ التبميغ
ب -اذا كانت األشياء المحجوزة عرضة لمتمؼ او بضائع عرضة لتقمب األسعار او كانت
قيمتيا ال تتحمؿ نفقات المحافظة عمييا فممرئيس اف يقرر البيع في الحاؿ بناء عمى تقرير
يقدـ مف أي مف ذوي الشأف او المحكوـ عميو او الحارس و بالطريقة التي يراىا مناسبة
ودوف التقيد باإلجراءات المنصوص عمييا في بيع المنقوؿ .
أ – يجري البيع في المكاف الذي توجد فيو األشياء المحجوزة او في اقرب سوؽ ولمرئيس
اف يقرر البيع في مكاف اخر بناء عمى استدعاء يقدمو أي مف ذوي الشأف
ب -يعمف عف البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة وفي محؿ وجود االشياء والمحؿ
الذي سيباع فيو و عمى لوحة اعالنات الدائرة اما اذا كانت قيمة االشياء ال تتحمؿ نفقات
النشر فيكتفي عندئذ بتعميؽ اعالف عف البيع .

أ -يجري البيع بالمزاد العمني بالمناداة في الوقت المعيف في االعالف بحضور المأمور ثـ
ينظـ محض ار بواقع الحاؿ يرفع لمرئيس ليقرر االحالة او اعادة اجراءات البيع حسب
مقتضى الحاؿ .
ب -يؤخذ مف كؿ مشارؾ في المزايدة عربوف بنسبة عشرة بالمئة مف القيمة المقدرة
لالشياء المحجوزة المراد بيعيا
اذا كانت االشياء المراد بيعيا متعددة وبيع منيا ما يكفي لسداد الديف وفوائده و النفقات
توقؼ المزايدة ويرد باقي االشياء إلى صاحبيا .
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اذا كانت األشياء المحجوزة عرضة لمتمؼ او بضائع عرضة لتقمب األسعار او كانت قيمتيا ال
تتحمؿ نفقات المحافظة عمييا فممرئيس اف يقرر البيع في الحاؿ بناء عمى تقرير يقدـ مف
المأمور أو مف ذوي الشأف أو المحكوـ عميو أو الحارس وبالطريقة التي يراىا مناسبة ودوف
التقيد باإلجراءات المنصوص عمييا في بيع المنقوؿ
أ  -عمى المأمور جرد األشياء المحجوزة قبؿ بيعيا ويحرر محض ار بذلؾ يبيف فيو ما
نقص منيا .
ب -يعمف عف البيع بالنشر في صحيفة يومية واحدة متضمنا االعالف وصؼ االشياء
محؿ البيع و مكاف وجودىا  ،اما اذا كانت قيمة االشياء ال تتحمؿ نفقات النشر فيكتفي
عندئذ بتعميؽ اعالف عف البيع عمى لوحة اعالنات الدائرة.
ج  -يجري البيع في المكاف الذي توجد فيو االشياء المحجوزة او في اقرب سوؽ ولمرئيس
اف يقرر البيع في مكاف اخر بناء عمى طمب المأمور أو استدعاء يقدمو أي مف ذوي
الشأف .
أ -يجري البيع بالمزاد العمني بالمناداة في الوقت المعيف في االعالف بحضور المأمور ثـ
ينظـ محض ار بواقع الحاؿ يرفع لمرئيس ليقرر االحالة او اعادة اجراءات البيع حسب مقتضى
الحاؿ .
ب -يؤخذ مف كؿ مشارؾ في المزايدة عربوف بنسبة عشرة بالمئة مف القيمة المقدرة لالشياء
المحجوزة الم ارد بيعيا  ،ولمرئيس اف يعفي الدائف مف دفع العربوف اذا كاف مزايداً.

المادة 65

المادة 66

المادة 67
المادة 68
المادة 69
المادة 70

أ – عمى المحاؿ عميو اف يودع الثمف لدى الدائرة فو ار ما لـ يكف دائنا قد اعفاه قرار
االحالة مف ايداع الثمف  ،كمو او بعضو  ،مراعاة لمقدار دينو و مرتبتو .
ب -يتـ تسجيؿ االمواؿ المنقولة الخاضعة لمتسجيؿ لدى الدائرة المختصة بعد ايداع
الثمف المقرر .
ج – اذا امتنع المشتري عف اخذ االشياء التي رسا مزادىا عميو تعاد المزايدة عمييا وفي
حالة نقصاف المزايدة الثانية عف االولى تحصؿ الدائرة الفرؽ مف الممتنع .
يشتمؿ محضر البيع عمى ذكر جميع اجراءات البيع و ما لقيو المأمور مف االعتراضات
و العقبات و ما اتخذه بشأنيا وحضور المحجوز عميو او غيابو و الثمف الذي رسا بو
المزاد و ايداعو و عمى اسـ مف رسا عميو وتوقيعو .
اذا لـ يطمب الدائف المباشر الجراءات بيع االشياء المحجوزة يجوز لمحاجزيف االخريف و
لممديف المحجوز عميو طمب البيع بعد اتخاذ اجراءات اإلعالف المنصوص عمييا في ىذا
القانوف ويبمغ في ىذه الحالة طمب اجراء البيع إلى المديف المحجوز عميو و إلى الدائف
قبؿ البيع بثالثة اياـ عمى االقؿ .
يترتب عمى تسجيؿ قرار االحالة في بيع األمواؿ المنقولة تطيير البيع مف حقوؽ االمتياز
و التأميف و الرىف و تنتقؿ ىذه الحقوؽ إلى الثمف مع مراعاة أحكاـ القوانيف الخاصة .
تحجز األسيـ و السندات اذا كانت لحامميا او قابمة لمتظيير و تباع وفقا لصأصوؿ المقررة
لحجز و بيع المنقوؿ وفؽ األصوؿ المتبعة في بيع األسيـ او السندات
أ – ينفذ الحجز عمى العقار بتسجيؿ الحجز في سجؿ األمواؿ غير المنقولة في دائرة
تسجيؿ االراضي .
ب -يجوز حجز امواؿ المحكوـ عميو غير المنقولة الجائز حجزىا قانونا و بيعيا وفاء
لديف المحكوـ بو او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لـ تكف مسجمة في دوائر التسجيؿ
عمى اف تراعى الشروط التالية :
 -1اف يطمب المحكوـ لو إلى دائرة تسجيؿ االراضي تسجيؿ االمواؿ غير المنقولة باسـ
المحكوـ عميو .
 -5اف يقيد مدير تسجيؿ االراضي الطمب في سجؿ خاص بشرط اف يبرز المحكوـ لو
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أ – عمى المحاؿ عميو اف يودع الثمف لدى الدائرة فو ار ما لـ يكف دائنا قد اعفاه قرار االحالة
مف ايداع الثمف  ،كمو او بعضو  ،مراعاة لمقدار دينو و مرتبتو .
ب -يتـ تسجيؿ االمواؿ المنقولة الخاضعة لمتسجيؿ لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمف
المقرر .
ج – اذا استنكؼ المشتري عف اخذ االشياء التي رسا مزادىا عميو تعاد المزايدة عمييا وفي
حالة نقصاف المزايدة الثانية عف االولى تحصؿ الدائرة الفرؽ مف المستنكؼ .

اذا لـ يطمب الدائف المباشر الجراءات بيع االشياء المحجوزة يجوز لمحاجزيف االخريف و
لممديف المحجوز عميو طمب البيع بعد اتخاذ اجراءات االعالف المنصوص عمييا في ىذا
القانوف.
يترتب عمى تسجيؿ قرار االحالة في بيع األمواؿ المنقولة تطييرىا مف حقوؽ االمتياز و
التأميف و الرىف و تنتقؿ ىذه الحقوؽ إلى الثمف مع مراعاة أحكاـ القوانيف الخاصة .

أ – ينفذ الحجز عمى العقار بتسجيؿ الحجز في سجؿ األمواؿ غير المنقولة في دائرة تسجيؿ
االراضي .
ب -يجوز حجز امواؿ المحكوـ عميو غير المنقولة الجائز حجزىا قانونا و بيعيا وفاء لديف
المحكوـ بو او مربوط بسند واجب التنفيذ ولو لـ تكف مسجمة في دوائر التسجيؿ عمى اف
تراعى الشروط التالية :
 -1اف يطمب المحكوـ لو مف الرئيس مخاطبة دائرة تسجيؿ االراضي لتسجيؿ األمواؿ غير
المنقولة باسـ المحكوـ عميو .
 -5اف يفيد مدير تسجيؿ االراضي الطمب في سجؿ خاص بشرط اف يبرز المحكوـ لو

المادة 71

المادة 72
المادة 73

المادة 74

المادة 75
المادة 76

صورة مصدقة عف الحكـ الذي بيده او السند او أي بينة اخرى قد يطمبيا مدير تسجيؿ
االراضي مع دفع جميع الرسوـ المترتبة عمى ذلؾ .
 -3اف يجري التحقيؽ في تصرؼ المحكوـ عميو بالصورة المعينة في القوانيف و األنظمة
المتعمقة بمعامالت التسجيؿ الجديدة .
ج -بعد اتماـ االجراءات المنصوص عمييا في الفقرتيف (أ)و(ب) مف ىذه المادة يبمغ
المديف اخطا ار يتضمف ما يمي :
 -1بياف نوع السند التنفيذي وتاريخو ومقدار الديف المطموب
-5وصؼ العقار مع بياف موقعو ومساحتو وحدوده ورقمو و منطقتو العقارية .
-3تعييف موطف مختار لمدائف المباشر لالجراءات في البمدة التي يقع فييا مقر الدائرة.
 -4اف العقار سيباع جب ار اذا امتنع عف دفع الديف خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ االخطار
يقرر الرئيس بعد انقضاء الموعد المحدد في المادة (  )70مف ىذا القانوف وبناء عمى
طمب أي مف ذوي الشأف او المحكوـ عميو طرح العقار بالمزاد العمني ويقوـ المأمور
بوضع اليد عمى العقار مستعينا بخبير او اكثر يسمية الرئيس .
أ – ينتقؿ المأمور مع الخبير إلى مكاف العقار لتقدير قيمتو ووضع اليد عميو و تنظيـ
محضر بذلؾ .
ب – يجب اف يشتمؿ المحضر عمى رقـ العقار و مساحتو وحدوده و أوصافو و قيمتو
المقدرة و بياف ما اذا كاف المديف ساكنا فيو او انو مشغوؿ مف الغير و اسمو و مستنده
في االشغاؿ
يترتب عمى معاممة وضع اليد اعتبار المديف حارسا لمعقار إلى اف يتـ البيع ما لـ يقرر
الرئيس عزلو مف الحراسة او تحديد سمطتو
أ –يجوز لكؿ دائف اف يطمب مف الرئيس تعييف حارس قضائي و اف يفوضو في حصاد
المحصوالت وجني الثمار و بيعيا .
ب – تباع المحصوالت و الثمار بالمزاد العمني او بأي طريقة اخرى يأذف بيا الرئيس و
يودع الثمف في صندوؽ الدائرة

صورة مصدقة عف الحكـ الذي بيده او السند او أي بينة اخرى قد يطمبيا مدير تسجيؿ
االراضي مع دفع جميع الرسوـ المترتبة عمى ذلؾ .
 -3اف يجري التحقيؽ في تصرؼ المحكوـ عميو بالصورة المعينة في القوانيف و األنظمة
المتعمقة بمعامالت التسجيؿ الجديدة .

يقرر الرئيس بناء عمى طمب أي مف ذوي الشأف او المحكوـ عميو طرح العقار بالمزاد
العمني ويقوـ المأمور بوضع اليد عمى العقار مستعينا بخبير او اكثر يسمية الرئيس .
أ – ينتقؿ المأمور مع الخبير إلى مكاف العقار لتقدير قيمتو ووضع اليد عميو وتنظيـ
محضر بذلؾ ولمرئيس التفويض باستعماؿ القوة الجبرية عند الضرورة .
ب – يجب اف يشتمؿ المحضر عمى رقـ العقار و مساحتو وحدوده و أوصافو و قيمتو
المقدرة و بياف ما اذا كاف المديف ساكنا فيو او انو مشغوؿ مف الغير و اسمو و مستنده في
االشغاؿ

اذا كاف العقار مؤج ار فعمى المستأجر بعد تبميغو االخطار بحجز ما تحت يده مف اجور و
امتناعو عف دفع االجرة إلى المديف اف يقوـ بايداعيا في صندوؽ الدائرة .

اذا كاف العقار مؤج ار فعمى المستأجر بعد تبميغو االخطار بحجز ما تحت يده مف اجور اف
يمتنع عف دفع االجرة إلى المديف واف يقوـ بايداعيا في صندوؽ الدائرة

أ – عمى المأمور بعد اجراء معاممة وضع اليد اف ينظـ بناء عمى طمب أي مف ذوي

أ – عمى المأمور بعد اجراء معاممة وضع اليد اف ينظـ بناء عمى طمب أي مف ذوي
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الشأف او المحكوـ عميو قائمة بشروط البيع و يضميا إلى ممؼ القضية .
ب -يجب اف تشتمؿ قائمة بيع العقار عمى ما يمي :
-1بياف السند التنفيذي الذي حصؿ االخطار بمقتضاه
 -2تاريخ االخطار
-3تعييف العقار المبيف في االطار مع بياف رقمو وموقعة وحدوده ومساحتو واوصافة او
غير ذلؾ مما يقتضي تدوينو .
 -4شروط البيع والقيمة المقدرة
 -5تجزئة بيع العقار الممموؾ لممديف إلى صفقات اف امكف ذلؾ مع ذكر القيمة المقدرة
لكؿ عممية بيع .

المادة 77

المادة 78

المادة 79

يقوـ المأمور بإخطار المديف و الدائنيف الذي سجموا حج از لمصمحتيـ والدائنيف أصحاب
الرىوف والتأمينات واالمتياز الذيف قيدت حقوقيـ قبؿ الحجز بما تـ مف إجراءات .

الشأف او المحكوـ عميو قائمة بشروط البيع و يضميا إلى ممؼ القضية .
ب -يجب اف تشتمؿ قائمة شروط البيع عمى ما يمي :
-1بياف السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه
-2تعييف العقار مف خالؿ بياف رقمو وموقعة وحدوده ومساحتو واوصافة والقيمة المقدرة
او غير ذلؾ مما يقتضي تدوينو .
 -3تجزئة بيع العقار الممموؾ لممديف إلى صفقات اف امكف ذلؾ مع ذكر القيمة المقدرة
لكؿ عممية بيع .
 -4شيادة بياف الضرائب المستحقة عمى العقار المحجوز وما عميو مف تكاليؼ.
 -5قيد السجؿ العقاري في تاريخ القاء الحجز.
يقوـ المأمور بإخطار الدائنيف الذي سجموا حج از لمصمحتيـ والدائنيف أصحاب الرىوف
والتأمينات واالمتياز الذيف قيدت حقوقيـ قبؿ الحجز بما تـ مف إجراءات .

أ – اذا كاف صافي الحاصالت السنوية المواؿ المديف غير المنقولة كافيا لوفاء الديف
المحكوـ بو او لوفاء القسـ الباقي منو وفوض لمدائف امر االستيالء عمى ىذه الحاصالت
يؤخر بيعيا عمى انو اذا حجز عمييا لقاء ديف ممتاز تعذر عمى الدائف اف يستوفي دينو
منيا بصورة منظمة او ط أر بعد ىذا التفويض أي حادث منع الدائف مف الوصوؿ إلى
حقوقو فيجوز لو اف يطمب مجددا بيع تمؾ االمواؿ غير المنقولة مع العمـ اف تأخير البيع
عمى الصورة المذكورة آنفا ال يستدعي رفع الحجز عف االمواؿ بؿ يجب اف تبقى محجوزة
إلى اف يتـ وفاء الديف كامال .
ب-اذا ادعى المديف اف لديو امكانية لدفع الديف اذا اميؿ و اف بيع اموالو غير المنقولة
مع مراعاة جميع الظروؼ يوقعو في ضيؽ غير مناسب فعمى الرئيس اف يدعو الفريقيف و
يسمع اقواليما فاذا اقتنع بصحة ادعاء المديف قرر تأخير البيع لمدة معقولة او امر بدفع
الديف المحكوـ بو اقساطا خالؿ مدة ال تتجاوز سنة مع بقاء الحجز عمى تمؾ االمواؿ إلى
اف يتـ وفاء الديف و ممحقاتو .
تتولى الدائرة التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في منطقة اختصاصيا الماؿ غير المنقوؿ
امر المزايدة عميو فإف كانت الدائرة التي اوقعت الحجز غير تمؾ الدائرة فيترتب عمييا اف
تنيب دائرة المحؿ الذي يوجد فيو الماؿ غير المنقوؿ وتستكمؿ الدائرة المنابة معاممة
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تتولى الدائرة التي يوجد في منطقة اختصاصيا الماؿ غير المنقوؿ امر المزايدة عميو فإف
كانت الدائرة التي اوقعت الحجز غير تمؾ الدائرة فيترتب عمييا اف تنيب دائرة المحؿ الذي
يوجد فيو الماؿ غير المنقوؿ وتستكمؿ الدائرة المنابة معاممة المزايدة إلى اف تتـ.

المزايدة إلى اف تتـ و عمى اف تقوـ الدائرة المنيبة بمعامالت تبميغ المديف .

المادة 80

المادة 81

المادة 82

المادة 83

يمتنع عمى قاضي المحكمة او أي مف موظفي الدائرة او محامي ووكالء أي مف الفريقيف
تحت طائمة بطالف االجراءات االشتراؾ في المزايدة او المشاركة فييا ولو عف طريؽ
غيرىـ و يحظر عمييـ االشتراؾ فييا باسـ اشخاص اخريف او لحسابيـ .
أ – يعمف عف وضع العقار لمبيع بالمزاد العمني بصحيفة يومية واحدة وتعمؽ نسخة مف
االعالف عمى لوحة اعالنات الدائرة و عمى باب المحؿ المحجوز.
ب – يجب اف يشمؿ االعالف جميع اوصاؼ الماؿ غير المنقوؿ المحققة عند وضع اليد
مع اسماء الطرفيف والوقت المحدد لممزايدة وشروط البيع و االشتراؾ فييا .
أ – يعتبر افتتاح المزايدة مف اليوـ التالي لتاريخ االعالف و لمدة ثالثيف يوما و عمى
الراغبيف في المشاركة في الدخوؿ في المزايدة اف يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع
عشرة بالمئة مف القيمة المقدرة عند وضع اليد .
ب -بانقضاء الثالثيف يوما المشار الييا في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة يحاؿ المبيع احالة
مؤقتة عمى الطالب مف المزايديف بالبدؿ االعمى و يدرج ذلؾ في قائمة المزايدة و يصادؽ
عمييا المأمور و يعرض بعد ذلؾ عمى الرئيس .
أ – بعد االحالة المؤقتة يعمف عف طرح العقار بالمزاد العمني لمرة ثانية و لمدة خمسة
عشر يوما مف اليوـ التالي لتاريخ االعالف الذي يتضمف بدؿ المزاد في االحالة المؤقتة و
الجية التي احيؿ عمييا العقار و يعتبر افتتاح المزايدة مف تاريخ اليوـ التالي لالعالف
ويترتب عمى مف يرغب في الدخوؿ فييا اف يدفع عربوف بواقع عشرة بالمئة مف القيمة
المقدرة عند وضع اليد .
ب -بعد انقضاء المدة المنصوص عمييا في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة تجري المزايدة
العمنية بيف الطالبيف الموجوديف ثـ يقرر الرئيس االحالة القطعية لممشتري الذي تقدـ بالبدؿ
االعمى .
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يمتنع عمى القضاة او أي مف موظفي دائرة التنفيذ او محامي ووكالء أي مف الفريقيف
تحت طائمة بطالف االجراءات االشتراؾ في المزايدة او المشاركة فييا ولو عف طريؽ غيرىـ
و يحظر عمييـ االشتراؾ فييا باسـ اشخاص اخريف او لحسابيـ ما لـ يكونوا شركاء
لحصص في ذلؾ العقار .
أ – يعمف عف وضع العقار لمبيع بالمزاد العمني بصحيفتيف يوميتيف.
ب – يجب اف يشمؿ االعالف جميع اوصاؼ الماؿ غير المنقوؿ المحققة عند وضع اليد
مع اسماء الطرفيف والوقت المحدد لممزايدة وشروط البيع و االشتراؾ فييا .
أ – يعتبر افتتاح المزايدة مف اليوـ التالي لتاريخ االعالف و لمدة ثالثيف يوما و عمى
الراغبيف في المشاركة في الدخوؿ في المزايدة اف يراجعوا الدائرة بعد دفع عربونا بواقع عشرة
بالمئة مف القيمة المقدرة عند وضع اليد ولمرئيس اعفاء الدائف مف دفع العربوف اذا كاف
مزايداً.
ب -بانقضاء الثالثيف يوما المشار الييا في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة يحاؿ المبيع احالة
مؤقتة عمى الطالب مف المزايديف بالبدؿ االعمى و يدرج ذلؾ في قائمة المزايدة و يصادؽ
عمييا المأمور و يعرض بعد ذلؾ عمى الرئيس .
أ – بعد االحالة المؤقتة يعمف عف طرح العقار بالمزاد العمني لمرة ثانية و لمدة خمسة
عشر يوما متضمناً بدؿ المزاد في االحالة المؤقتة و الجية التي احيؿ عمييا العقار و
يعتبر افتتاح المزايدة مف تاريخ اليوـ التالي لالعالف ويترتب عمى مف يرغب في الدخوؿ
فييا اف يدفع عربوف بواقع عشرة بالمئة مف القيمة المقدرة عند وضع اليد .
ب -بعد انقضاء المدة المنصوص عمييا في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة تجري المزايدة
العمنية بيف الطالبيف الموجوديف ثـ يقرر الرئيس االحالة القطعية لممشتري الذي تقدـ بالبدؿ
االعمى .

المادة 84

المادة 85

المادة 86

المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90

اذا ظير اف بدؿ مزاد االمواؿ غير المنقولة المعروضة لمبيع ينقص بمقدار ( )%55
فأكثر مف قيمتيا المقدرة وجب عمى الرئيس اف يعيد طرح ىذه االمواؿ في المزاد لمدة
ثالثيف يوما ولمرة واحدة ثـ يقرر االحالة القطعية لممزايد االخير بالبدؿ االعمى .
ينشر المأمور فور صدور قرار االحالة القطعية في صحيفة يومية واحدة و عمى لوحة
اعالنات الدائرة اعالنا يشتمؿ عمى بياف العقارات التي تمت احالتيا و الثمف الذي احيمت
بو و يبمع المديف بذلؾ .

ينشر المأمور فور صدور قرار االحالة القطعية في صحيفتيف يوميتيف اعالنا يشتمؿ عمى
بياف العقارات التي تمت احالتيا و الثمف الذي احيمت بو.

أ – لكؿ شخص غير ممنوع مف المزايدة اف يزيد عمى الثمف خالؿ االياـ العشرة التالية
لنشر االحالة بشرط اف ال تقؿ ىذه الزيادة عف عشرة بالمائة مف الثمف
ب – يودع المزايد في صندوؽ الدائرة ( ) %11مف الثمف الجديد ويعيف في المحضر
موعد جديد لممزايدة عمى اف ال يتجاوز الخمسة عشر يوما.
ج – اذا قدمت عروض عدة بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمؿ عمى اعمى ثمف او بالعرض
االوؿ عند تساوي العروض.
د – يكوف عرض الزيادة باطال اذا لـ تراع فيو احكاـ ىذه القانوف .
أ –يتولى المأمور االعالف عف البيع عمى اف يشتمؿ ىذا االعالف عمى اسـ مف عرض
الزيادة ولقبو و مينتو وموطنو ومقدار الثمف المعروض باالضافة إلى البيانات التي ذكرت
في اعالف البيع االوؿ .
ب – تطبؽ بشأف االعالف عف ىذا البيع أحكاـ البيع الواردة في ىذا القانوف دوف التقيد
بالموعد الوارد فييا .
تجري المزايدة الجديدة و تقرر االحالة القطعية طبقا لصأحكاـ المقررة في شأف البيع االوؿ
اذا انقضى الموعد المنصوص عميو في المادة (  )85مف ىذا القانوف و لـ يتقدـ أي
شخص بعرض العشرة بالمائة يصدر الرئيس قرار باالحالة القطعية عمى مف تمت االحالة
االولى عميو و بالشروط ذاتيا .
لممديف و خالؿ خمسة عشر يوما مف اليوـ التالي لتاريخ االحالة القطعية المشار الييا في
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اذا انقضى الموعد المنصوص عميو في المادة (  )86مف ىذا القانوف و لـ يتقدـ أي شخص
بعرض العشرة بالمائة ينفذ الرئيس قرار االحالة القطعية عمى مف تمت االحالة االولى عميو
و بالشروط ذاتيا .
لممديف و خالؿ ثالثوف يوما مف اليوـ التالي لتاريخ االحالة القطعية المشار الييا في ىذا

المادة 91

المادة 92
المادة 93

المادة 94

المادة 95

المادة 96

ىذا القانوف اف يودع في صندوؽ الدائرة مبمغا يكفي لوفاء الديوف والفوائد و النفقات التي
لمدائف طالب التنفيذ و الدائنيف الذيف اشتركوا في الحجز و الدائنيف المقيدة حقوقيـ و
لممبمغ الذي صرفو المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة و في ىذه الحالة يقرر الرئيس
الغاء االحالة او أي اجراءات تمت بشأنيا .
تدوف االحالة االولى و االحالة القطعية في ذيؿ ورقة المزايدة وفي محضر الممؼ
عمى المحاؿ عميو اف يودع الثمف في الدائرة خالؿ عشرة اياـ مف تاريخ االحالة القطعية
ما لـ يكف دائنا اعفاه قرار االحالة مف ايداع الثمف  ،كمو او بعضو  ،مراعاة لمقدار دينو
و مرتبتو و تسمـ صورة قرار االحالة القطعية بعد ذلؾ .

القانوف اف يودع في صندوؽ الدائرة مبمغا يكفي لوفاء الديوف والفوائد و النفقات التي لمدائف
طالب التنفيذ و الدائنيف الذيف اشتركوا في الحجز و الدائنيف المقيدة حقوقيـ و لممبمغ الذي
صرفو المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة و في ىذه الحالة يقرر الرئيس الغاء االحالة او
أي اجراءات تمت بشأنيا .
عمى المحاؿ عميو اف يودع الثمف في الدائرة خالؿ عشرة اياـ مف تاريخ االحالة القطعية ما
لـ يكف دائنا اعفاه قرار االحالة مف ايداع الثمف  ،كمو او بعضو  ،مراعاة لمقدار دينو و
مرتبتو و تسمـ صورة قرار االحالة القطعية اليو بعد ذلؾ .

يطمب المأمور تسجيؿ قرار االحالة القطعية بعد دفع الثمف و النفقات .
يترتب عمى تسجيؿ قرار االحالة القطعية تطيير العقار المبيع مف حقوؽ االمتياز و
التأميف و الرىف و الحجز و تنتقؿ ىذه الحقوؽ إلى الثمف مع مراعاة احكاـ القوانيف
الخاصة .
أ – اذا لـ يقـ المحاؿ عميو بوفاء االلتزامات المترتبة عميو في الموعد المنصوص عميو
في المادة (  )94مف ىذا القانوف تبمغو الدائرة إخطار بمزوـ الوفاء بيذه االلتزامات خالؿ
ثالثة اياـ وفقا لشروط البيع .
ب -اذا انقضى الموعد المحدد في الفقرة ( أ ) مف ىذه المادة ولـ يقـ المحاؿ عميو بالوفاء
يجوز لمباشر إجراءات التنفيذ ولكؿ مف كاف طرفا فييا اف يطمب إعادة البيع .
ج – يقرر الرئيس إعادة البيع و يعيف تاريخ الجمسة التي يجري فييا .
د – يجب اف يجري البيع في موعد ال يتجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ صدور
القرار .

أ – يقوـ المأمور بتبميغ قرار الرئيس باعادة البيع فو ار إلى المشتري المتخمؼ و إلى
الدائنيف الذيف اصبحوا طرفا في االجراءات والى المديف .
ب  -يتولى المأمور االعالف عف البيع الثاني
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أ – إذا استنكؼ المزايد المحاؿ عمى عيدتو الماؿ غير المنقوؿ احالة قطعية عف تأدية
بدؿ المزايدة بتمامو خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ إخطاره بالدفع يعرض العقار عمى المزايد
الذي سبقو بالبدؿ الذي قدمو ويحاؿ عميو في حاؿ موافقتو عمى اف يتحمؿ المزايد
المستنكؼ الفرؽ بيف البدليف يحسـ مف العربوف فإذا لـ يكفي فترجع دائرة التنفيذ عمى
أموالو األخرى بقرار مف الرئيس دوف الحاجة لمحصوؿ عمى حكـ قضائي .
ب – في حاؿ عدـ موافقة المزايد السابؽ عمى الشراء خالؿ ثالثة أياـ مف تاريخ إخطاره
بذلؾ يقرر الرئيس إعادة المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري إحالتو القطعية عمى
(أ)
المزايد األخير بالبدؿ األعمى و يضمف المستنكؼ االوؿ الفرؽ وفؽ أحكاـ الفقرة
مف ىذه المادة .
ج -تجري المزايدة الجديدة بيف المزايديف و ال تقبؿ المزايدة مف المزايد المستنكؼ بأي
حاؿ
أ – يقوـ المأمور بتبميغ قرار الرئيس باعادة البيع فو ار إلى المشتري المستنكؼ و إلى
الدائنيف الذيف اصبحوا طرفا في االجراءات والى المديف .
ب  -يتولى المأمور االعالف عف البيع الثاني

المادة 97
المادة 98
المادة 99

المادة 100
المادة 101

المادة 102

المادة 103

ج – يجب اف يشتمؿ االعالف عف البيع الثاني عمى البيانات التي ذكرت في اعالف البيع
االوؿ .
أ – تجري المزايدة بعد التحقؽ مف حصوؿ التبميغ باعادة البيع .
ب -يجب ابداء اوجو المنازعة في قرار اعادة البيع بتقرير يقدـ قبؿ الموعد المحدد لمبيع
بثالثة اياـ عمى االقؿ و االسقاط الحؽ فيو
ج -ينظر الرئيس في النزاع قبؿ افتتاح المزايدة ويفصؿ فيو عمى وجو السرعة .
تجري المزايدة الجديدة و يقع البيع طبقا لالحكاـ المقررة بشأف البيع االوؿ و ال تقبؿ
المزايدة مف المشتري المتخمؼ ولو قدـ كفالة .
يمزـ المشتري المتخمؼ بما ينقص مف ثمف العقار و بالفوائد و يشمؿ قرار االحالة القطعية
و الزامو بفرؽ الثمف اف وجد وال حؽ لو في الزيادة التي تصبح حقا لممديف و الدائف .

تجري المزايدة الجديدة و يقع البيع طبقا لالحكاـ المقررة بشأف البيع االوؿ و ال تقبؿ المزايدة
مف المشتري المستنكؼ ولو قدـ كفالة .
يمزـ المشتري المستنكؼ بما ينقص مف ثمف العقار و بالفوائد و يشمؿ قرار االحالة القطعية
و الزامو بفرؽ الثمف اف وجد وال حؽ لو في الزيادة التي تصبح حقا لممديف و الدائف .

ال يقبؿ عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع عمى مسؤولية المشتري المتخمؼ اذا
كانت االحالة قد سبقيا عرض اخر لما يزيد عمى ذلؾ
تطبؽ االحكاـ الواردة في ىذا القانوف عمى بيع حصة المديف في العقار غير القابؿ
لمقسمة.

ال يقبؿ عرض بزيادة عشرة بالمائة بعد اعادة البيع عمى مسؤولية المشتري المستنكؼ اذا
كانت االحالة قد سبقيا عرض اخر لما يزيد عمى ذلؾ
تطبؽ االحكاـ الواردة في ىذا القانوف عمى بيع حصة المديف او الشريؾ في العقار غير
القابؿ لمقسمة.

أ – ال يجوز لمف احيؿ عميو الماؿ غير المنقوؿ اف يتصرؼ في ذلؾ الماؿ بالبيع او
الرىف او المبادلة او اليبو او االفراز خالؿ سنة مف تاريخ تسجيؿ الماؿ باسمو  ،اذ يحؽ
خالؿ ىذه المدة استرداد ىذا الماؿ اذا قاـ المديف او ورثتو بدفع بدؿ المزايدة مع الرسوـ و
النفقات .
ب – عمى الرغـ مما ورد في قانوف وضع االمواؿ غير المنقولة تأمينا لمديف المعموؿ بو
او أي قانوف آخر ذي عالقة ال يجري التنفيذ عمى العقار استيفاء لحقوؽ امتياز تأميف او
رىف او أي حؽ اخر بعد نفاذ احكاـ ىذا القانوف اال عف طريؽ الدائرة ووفقا لالحكاـ
المقررة فيو .
ج – تستمر مديريات تسجيؿ االراضي المختصة بنظر جميع معامالت التنفيذ التي
باشرت بيا قبؿ نفاذ احكاـ ىذا القانوف .
اذا تعذر اتماـ معاممة البيع و الفراغ خالؿ ثالثيف يوما مف تاريخ االحالة القطعية بسبب
ال يد لممشتري فيو جاز لو الطمب مف الرئيس فسخ المزايدة و استعادة ما دفعو .

أ – ال يجوز لمف احيؿ عميو الماؿ غير المنقوؿ اف يتصرؼ في ذلؾ الماؿ بالبيع او الرىف
او المبادلة او اليبو او االفراز خالؿ ستة اشير مف تاريخ تسجيؿ الماؿ باسمو  ،اذ يحؽ
خالؿ ىذه المدة استرداد ىذا الماؿ اذا قاـ المديف او ورثتو بدفع بدؿ المزايدة مع الرسوـ و
النفقات .
ب – عمى الرغـ مما ورد في قانوف وضع االمواؿ غير المنقولة تأمينا لمديف المعموؿ بو او
أي قانوف آخر ذي عالقة ال يجري التنفيذ عمى العقار استيفاء لحقوؽ امتياز تأميف او رىف
او أي حؽ اخر بعد نفاذ احكاـ ىذا القانوف اال عف طريؽ الدائرة .
ج – تستمر مديريات تسجيؿ االراضي المختصة بنظر جميع معامالت التنفيذ التي باشرت
بيا قبؿ نفاذ احكاـ ىذا القانوف .
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ج – يجب اف يشتمؿ االعالف عف البيع الثاني عمى البيانات التي ذكرت في اعالف البيع
االوؿ .

المادة 104

المادة 105

المادة 106

المادة 107
المادة 108

ال يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي امواؿ غير منقولة تـ بواسطة الدائرة بالمزاد
العمني بعد مرور سنة عمى ىذا البيع او الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكمية في إجراءات
التنفيذ وال يشمؿ حكـ ىذه المادة القاصر و الغائب وفاقد االىمية وال يعتبر وقوع االحتياؿ
او التزوير في التبميغات التنفيذية مف األخطاء الشكمية .

اذا تقرر فسخ البيع الناجـ عف المزايدة مف المحكمة المختصة يبقى العقار مسجال باسـ
المحاؿ عميو إلى اف يستوفي ما دفعو
أ – يدفع المأمور مف المبالغ التي تـ تحصيميا بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفيا
الدائف في سبيؿ تحصيؿ تمؾ المبالغ .
ب -مع مراعاة ما يترتب ألصحاب حقوؽ االمتياز تقسـ المبالغ التي جرى تحصيميا بيف
الدائنيف الذيف تقدموا بسندات التنفيذ .
أ – يتخذ الرئيس ق ار ار بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتو يتـ تبميغيا لالطراؼ ذوي العالقة
.
ب -لالطراؼ حؽ االعتراض عمى القائمة المؤقتو خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ التبميغ
بمذكرة تقدـ لمدائرة ويفصؿ الرئيس في االعتراضات عمى وجو السرعة .
ج – في حاؿ عدـ تقديـ اعتراض يصدر الرئيس القائمة النيائية بالتقسيـ يبيف فييا
نصيب كؿ مف الدائنيف .
د -ال يكوف ألي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عميو في الفقرة ( ب) مف ىذه
المادة اثر عمى ما تـ مف اجراءات ويقتصر اثره عمى ما زاد مف مبالغ بعد تسديد قيمة أي
حجز سابؽ .
اذا كانت حصيمة التنفيذ غير كافية لتسديد الديوف بكامميا فتوزع عمى الدائنيف وفؽ
الترتيب التالي :
أ – اصحاب الديوف الممتازة حسب ترتيبيـ في االمتياز.
ب -واذا كاف اصحاب الديوف في مرتبة واحدة مف االمتياز وكانت االمواؿ الموجودة غير
كافية لتسديد ىذه الديوف بكامميا تقسـ بينيـ قسمة غرماء.
ج -واذا زادت االمواؿ الموجودة عمى الديوف الممتازة يقسـ ما زاد منيا بيف اصحاب
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أ  -ال يسمع أي ادعاء بفسخ بيع او فراغ أي امواؿ غير منقولة تـ بواسطة الدائرة بالمزاد
العمني بعد مرور ستة شيور عمى ىذا البيع او الفراغ بحجة وقوع أخطاء شكمية في
إجراءات التنفيذ وال يشمؿ حكـ ىذه المادة القاصر و الغائب وفاقد االىمية وال يعتبر وقوع
االحتياؿ او التزوير في التبميغات التنفيذية مف األخطاء الشكمية .
ب  -بعد اف تتـ معاممة البيع والفراغ تخطر الدائرة االشخاص الذيف يشغموف الماؿ غير
المنقوؿ بمزوـ اخالئو وتسميمو إلى المشتري خالؿ ثالثوف يوما فاذا انقضت ىذه الميمة
ولـ يعمموا عمى تنفيذ ما اخطروا بو تولت دائرة التنفيذ معاممة االخالء والتسميـ بشرط اف
تراعي في ذلؾ حقوؽ الشاغميف المقررة في القوانيف المرعية
أ – يدفع المأمور مف المبالغ التي تـ تحصيميا بالتنفيذ النفقات التنفيذية التي صرفيا الدائف
في سبيؿ تحصيؿ تمؾ المبالغ .
ب -مع مراعاة ما يترتب ألصحاب حقوؽ االمتياز تقسـ المبالغ التي جرى تحصيميا بيف
الدائنيف الذيف تقدموا بسندات التنفيذ وفؽ أحكاـ المادة ( )6مف ىذا القانوف.
أ – يتخذ الرئيس ق ار ار بوجوب اعداد قائمة توزيع مؤقتو يتـ تنظيميا وفقا ألحكاـ المادة
( ) 108مف ىذا القانوف تبميغيا لالطراؼ ذوي العالقة .
ب -لالطراؼ حؽ االعتراض عمى القائمة المؤقتو خالؿ سبعة اياـ تمي تاريخ التبميغ بمذكرة
تقدـ لمدائرة ويفصؿ الرئيس في االعتراضات عمى وجو السرعة .
ج – في حاؿ عدـ تقديـ اعتراض يصدر الرئيس القائمة النيائية بالتقسيـ يبيف فييا نصيب
كؿ مف الدائنيف .
د -ال يكوف ألي حجز يوقع بعد مضي الموعد المنصوص عميو في الفقرة ( ب) مف ىذه
المادة اثر عمى ما تـ مف إجراءات ويقتصر اثره عمى ما زاد مف مبالغ بعد تسديد قيمة أي
حجز سابؽ .
يتـ توزيع حصيمة التنفيذ عمى النحو التالي :
أ – رسوـ و نفقات الدعوى والتنفيذ التي صرفيا الدائف في سبيؿ الحصوؿ عمى السند
التنفيذي وتنفيذه.
ب -الديوف الممتازة امتيا از خاصا.
ج – الديوف الممتازة امتيا از عاما.
د  -واذا كاف أصحاب الديوف في مرتبو واحدة مف االمتياز وكانت األمواؿ الموجودة غير

الديوف العادية قسمة غرماء .

المادة 109

اذا تبيف لمدائرة انيا استوفت مف المديف مبالغ تزيد عمى مقدار الديف و دفعتيا إلى الدائف
وجب عمييا اف تتولى امر استردادىا ودفعيا لممديف دوف الحاجة لحكـ قضائي .

المادة 110

أ – ال تعطى االسبقية في الحجز صاحبيا أي امتياز في مواجية اآلخريف .
ب -ال تقبؿ مشاركة حامؿ السند التنفيذي الالحؽ في أي حجز سبؽ توقيعو اذا كاف ىذا
السند قد صدر بناء عمى اقرار شفيي او خطي او نكوؿ عف اليميف او بناء عمى اقرار
خطي غير ثابت .

المادة 111

في حاؿ فقداف او تمؼ ممؼ أي قضية تنفيذية او أي جزء منيا يتولى الرئيس التحقيؽ
باالمر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ .
يطبؽ قانوف أصوؿ المحاكمات المدنية فيما لـ يرد عميو نص في ىذا القانوف .

المادة 112
المادة 113
المادة 114

يمغى ( قانوف اإلجراء ) رقـ (  )31لسنة 1952و ( قانوف ذيؿ لقانوف اإلجراء ) رقـ (
 )25لسنة 1965
رئيس الوزارء والوزراء مكمفوف بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف
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كافية لتسديد ىذه الديوف بكامميا تقسـ بينيـ قسمة غرماء .
ىػ -واذا زادت األمواؿ الموجودة عمى الديوف الممتازة يقسـ ما زاد منيا بيف أصحاب
الديوف العادية قسمة غرماء .
و -يدفع المأمور حصيمة التنفيذ لمدائنيف ثـ يسمـ الباقي لممديف
إذا تبيف لمدائرة أنيا استوفت مف المديف مبالغ تزيد عمى مقدار الديف ودفعتيا إلى الدائف أو
أنيا استوفت أي مبمغ دوف وجو حؽ وجب عمييا اف تتولى أمر استردادىا ودفعيا لممديف
أو لمف استوفيت منو دوف الحاجة لحكـ قضائي
أ – ال تعطى االسبقية في الحجز صاحبيا أي امتياز في مواجية اآلخريف .
ب -ال تقبؿ مشاركة حامؿ السند التنفيذي الالحؽ في أي حجز سبؽ توقيعو اذا كاف ىذا
السند قد صدر بناء عمى اقرار شفيي او خطي او نكوؿ عف اليميف او بناء عمى اقرار
خطي غير ثابت .
ج  -المبالغ التي تحصؿ مف المديف باالستناد إلى حكـ صادر مف المحاكـ او إلى وثيقة
في حكـ اإلعالـ يجب أف تقيد في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب الدائف وبعد إجراء
معاممة القيد عمى الوجو المذكور ال يجوز حجز ىذه المبالغ مف أي ديف يطمب مف
المديف
في حاؿ فقداف او تمؼ ممؼ أي قضية تنفيذية او أي جزء منيا يتولى الرئيس التحقيؽ
باألمر ويتخذ القرار المناسب لغايات التنفيذ وتعتبر النسخة المستخرجة مف الحاسوب
قابمة لمتابعة التنفيذ استنادا الييا.

 -يرجى من كافة السادة القضاة والمعنيين تزويدنا بأية مالحظات على المسودة أعاله خالل مدة أسبوع من تاريخه .
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