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 الجريدة الرسمية

 2022لسنة   (1االلكرتوني رقم )التعليمات الناظمة للبيع باملزاد 

 وتعديالته 2007لسنة ( 25)من قانون التنفيذ رقم  /د(61)صادرة مبوجب أحكام املادة ال

 

 -( :1)الما ة 

 ماااااااال النا ماااااااة للبياااااااع باااااااالمةا  االلكتروناااااااع تسااااااامى هاااااااذا التعليماااااااال )التعلي

 ( ويعمل باا من تاري  نشرها بالجريدة الرسمية.2022لسنة 

 -( :2)الما ة 

يكاااااوج للكلماااااال والعباااااارال التالياااااة ظيثماااااا ور ل ااااااع هاااااذا التعليماااااال المعاااااانع 

  -ذلك: الملصصة لاا م ناا ما لم تدل ال رينة على غير 

 قانوج التنفيذ. : ال انوج

 وزارة العدل.  : ةالوزار

 وزير العدل.  : الوزير

 .الملتصة  ائرة التنفيذ : الدائرة

 و من ينوب عن . م رئير الدائرة : الرئير

ً و المعنااااااوي غياااااار مالشاااااالص الربيعااااااع  : المةاو  ماااااان  الممنااااااوع قانونااااااا

 المةاو ة. 

 مو من ي وم م ام  قانوناً. المةاو  : المستلدم

 المستلدم وبيانات  اع الدائرة. التثبت من هوية : التوثيق

 .طلب ال صول على المواا ة للدخول اع المةا  االلكترونع : ب االشتراكلط

ال سااااب اللااااص بالمساااتلدم والاااذي يتضااامن معلوماااال الااادخول  : ال ساب االلكترونع

 إلى موقع المةا  االلكترونع.

 البيع. ة اع إعالج قيمة المال المن ول مو غير المن ول الم د : ال يمة الم درة

 الموقااااع اللاااااص بااااالمةا ال علااااى بوابااااة اللاااادمال االلكترونيااااة : الموقع االلكترونع

 مو تربيق الااتف الم مول للوزارة. 

مي إعااااالج بيااااع لممااااوال المن ولااااة مو غياااار المن ولااااة نااااص علياااا   : إعالج البيع

 ال انوج.

 

 -( :3)الما ة 

لكتروناااااع عاااااراءال البياااااع باااااالمةا  االترباااااق مظكاااااام هاااااذا التعليماااااال علاااااى عمياااااع إ

المنصاااوص عليااااا ااااع قاااانوج التنفياااذ وقاااانوج الملكياااة الع ارياااة ومي تشاااريعال مخااارى 

 نا مة لبيع اطموال المن ولة وغير المن ولة من قبل الدائرة.
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 يةلرسمالجريدة ا

 -( :4)الما ة 

لبياااع اطماااوال المن ولاااة مو غيااار المن ولاااة االلكتروناااع موقاااع التتاااولى الاااوزارة إنشااااء  

 المةا  االلكترونع من قبل الدائرة. ب

   -( :5)الما ة 

عااااالج البياااااع المنشااااور ااااااع إظاااادى الصااااا ف اطوساااااع إمج يتضااااامن  يجااااب - م

 ا إلى مج إعراءال البيع ستتم بواسرة المةا  االلكترونع. انتشارً 

معلوماااااااال الماااااااةا  االلكتروناااااااع المعروضاااااااة علاااااااى الموقاااااااع  تتضااااااامن -ب    

 االلكترونع ما يلع:

 ورقم الدعوى التنفيذية.اسم الدائرة  -1

 نوع اوعالج واسم الص يفة ورقم العد  وتاري  النشر. -2

 ولف المال المن ول موغير المن ول المرروح للبيع. -3

ت رياااار اللباااارة اللاااااص بالمااااال المن ااااول موغياااار المن ااااول المرااااروح  -4

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       للبيع  وكااة التفاليل، مرا اً ب  لور توضح ظالت .                                

 تاري  بداية اوعالج وتاري  انتاائ . -5

 لكترونع.المةا  االبال يمة الم درة للمال المرروح للبيع  -6

 لكترونع. المةا  االبقيمة ال د اط نى لالشتراك  -7

 قيمة ال د اط نى للفرق بين المةاو ال. -8

المااااادة المتب ياااااة النتاااااااء إعاااااالج البياااااع باااااالمةا  االلكتروناااااع باطياااااام  -9

 والثوانع.والساعال والدقائق 

 عد  ظركال المةاو ال. -10

 خر مةاو ة.آقيمة  -11

 تفعياااااااال وعاااااااارم إعااااااااالج البيااااااااع علااااااااى الموقااااااااع االلكترونااااااااع  يااااااااتم -ج

 على الن و التالع:

 المن ولة. لبيع اطموالقبل ثالثة ميام من التاري  الم د   -1

مااان الياااوم التاااالع لتااااري  النشااار ااااع إظااادى الصااا ف الم لياااة اطوساااع  -2

 ن ولة.انتشاًرا لمموال غير الم
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 الجريدة الرسمية

الااااارئير طظاااااد ماااااو فع الااااادائرة متابعاااااة عمياااااع اوعاااااراءال المتعل اااااة  يعااااااد -      

شاااتراك المرسااالة مااان الماااةاو ين باااالمةا ال االلكترونياااة بماااا ااااع ذلاااك طلباااال اال

 وتوثي اا وتنظيم مواعيد المةاو ال اع الدائرة.

 

 -( :6)الما ة 

 -اتباع ما يلع:  نعلكترويتعين على كل من يرغب باالشتراك اع المةا  اال  - م

واااق لكترونااع خاااص باا  علااى الموقااع االلكترونااع اظساااب   ااديم طلااب إنشاااءت  -1

 المعّد لاذا الراية. النموذج

خااااالل مراععاااااة مي  ائاااارة تنفياااااذ بشلصااااا  مو  وتفعيااااال ظساااااب  مااااانتوثيااااق   -2

 بواسرة من ينوب عن  قانونًا. 

نماااوذج توقياااع تعااااد خراااع بصااا ة اال خااااالل التاااع تاااتم مااان ظسااااب  وا ًاااا لل  -3

 لاذا الراية. المعدّ 

علاااى ماااا ور  ااااع قائماااة الشاااروط واطظكاااام اللالاااة ا يعتبااار المساااتلدم مواا ًااا  - ب

ويت مااااال لكتروناااااع عناااااد االنتااااااء مااااان توثياااااق ال سااااااب باسااااتلدام الموقاااااع اال

 ال فا  على بيانال ظساب  وعدم اواصاح عناا. مساولية

 -( :7)الما ة 

 ااااااع مي مااااان  الااااارئير يتعاااااين ال صاااااول علاااااى المواا اااااة اللرياااااة مااااان -م 

 التاليتين:  ال التين

مااااان شااااالص ااااااع االشاااااتراك ااااااع الماااااةا   مكثااااارظاااااال رغباااااة  ااااااع -1

 معينة.كمجموعة مةاو ين بنسب 

 إذا كاج المةاو  ال ي مل الجنسية اطر نية. -2

ة عناااد  الماااذكورين ااااع الف ااارة )م( مااان هاااذا الماااا علاااى اطشااالاصيتعاااين    -ب 

 النااذة. رلباا التشريعالتتللرئير إرااق اطوراق التع  ت ديم الرلب

ظاااال مواا اااة الااارئير ياااتم اتبااااع اوعاااراءال المنصاااوص عليااااا ااااع  ااااع -ج 

 ( من هذا التعليمال.6الما ة )
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 يةلرسمالجريدة ا

 -( :8)الما ة 

الماااةا  االلكتروناااع ايماااا إذا ااااع شاااتراك علاااى المساااتلدم ت دياااد لااافت  عناااد اال - م

 ا.ا عن  قانونً كاج يةاو  بصفت  الشلصية مو بصفت  نائبً 

الماااةاو  ال ياااام باااالمةاو ة بنفسااا  إذا منااااب غيااارا باااذلك ماااا  امااات  يمتناااع علاااى  - ب

 .اونابة قائمة

 

 

 -( :9)الما ة 

الااااثمن وتوابعاااا  ماااان خااااالل وسااااائل ومبلااااغ التاااا مين للمااااةا  االلكترونااااع يااااتم اسااااتيفاء 

 الداع االلكترونية ما لم يكن المةاو  معفى مناا ب رار من الرئير.

 -( :10)الما ة 

 للفاااااارق بااااااين المااااااةاو ال االلكترونيااااااة بعااااااد ااتتاااااااح المااااااةا   يكااااااوج ال ااااااد اط نااااااى

 على الن و التالع:

 المن ولة:اع اطموال  -م

  (500) نااااااااانير إذا كاناااااااات ال يمااااااااة الم اااااااادرة مقاااااااال ماااااااان  عشاااااااارة (10) .1

  ينار. خمسمئة 

 ( 500مااااااااااان )ا إذا كاناااااااااات ال يماااااااااااة الم اااااااااادرة  يناااااااااااارً عشااااااااااروج ( 20) .2

  ينار.عشرة آالف  (10000من ) ينار إلى مقل خمسمئة 

  (10000) ا إذا كانااااااااات ال يماااااااااة الم ااااااااادرة مااااااااان يناااااااااارً  خمساااااااااوج (50) .3

 .( عشرين ملف  ينار20000 ينار إلى مقل من ) عشرة آالف

 ( 20000 ينااااااااااااااار إذا كاناااااااااااااات ال يمااااااااااااااة الم اااااااااااااادرة )مئااااااااااااااة ( 100) .4

  ينار ا كثر.عشرين ملف 

 غير المن ولة : اع اطموال -ب

(  20000قاااااال ماااااان ) م  يناااااااًرا إذا كاناااااات ال يمااااااة الم اااااادرةخمساااااوج ( 50)  -1

  ينار.عشرين ملف 
( عشااارين ملاااف  20000)   يناااار إذا كانااات ال يماااة الم ااادرة مااان مئتاااا (200)  -2

  ينار.مئة ملف ( 100000 ينار الى مقل من )
 ( 100000 ينااااااااااار إذا كانااااااااااات ال يمااااااااااة الم ااااااااااادرة )خمساااااااااامئة ( 500)  -3

 ا كثر.  ينارمئة ملف 
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 الجريدة الرسمية

 -( :11)الما ة 

لكتروناااع علاااى ظالتااااا، كماااا هاااع ياااع باااالمةا  االتبااااع اطماااوال المرروظاااة للب - م

مو  لاااااا ة الموالاااااافالاااااااع موقعاااااااا، وال تضاااااامن الااااااوزارة مو الاااااادائرة 

مو التفالااايل الاااوار ة ااااع ت ريااار اللبااارة، والمساااتلدم مسااااول المعلوماااال 

عاااان مراععااااة البيانااااال واوعالنااااال والمعلومااااال المتعل ااااة ب الااااة المااااال 

  ة.المرروح للبيع ومعاينت  قبل المةاو

تااااتم اوظالااااة ال رعيااااة ب اااارار ماااان الاااارئير، وال تضاااامن الااااوزارة إظالااااة   - ب

لكتروناااع علاااى الماااةاو  اطخيااار بعاااد الماااال المعاااروم للبياااع ااااع الماااةا  اال

 مدة المةا .انتااء 

لااادور قااارار اوظالاااة ال رعياااة مااان قبااال الااارئير ياااتم إشاااعار الماااةاو   بعاااد -ج

 اطخير الكترونيًا ب رار اوظالة.

 

 -( :12)الما ة 

ي مسااا لة لااام ياااتم الااانص عليااااا ااااع هاااذا التعليماااال ميتاااولى الااارئير البااات ااااع 

بمااااا اااااع ذلااااك مي خلاااال انااااع بااااالمةا  االلكترونااااع ظااااال  وج تمكااااين مي ماااان 

 المةاو ين من المةاو ة.

 

 

 دلـــــــــــر العــــــــوزي
 اداتــــــــــد الزيــــــأمح

 

                                                                                                 

 

 

 


