
 

 2007 السنة :

 119 عدد المواد :

 15-06-2007 تاريخ السريان :

 ( وتعديالته2007)قانون التنفيذ لسنة  2007لسنة  25قانون رقم 

 4821 رقم الجريدة

 2262 الصفحة

 16-04-2007 التاريخ

 

 

 ( 1المادة )   

 التسمية وبدء العمل

 

 

لجريادة ( ويعمل به بعد ستين يوما من تااريخ نرارف  ا  ا2007يسمى هذا القانون )قانون التنفيذ لسنة 
 . الرسمية

 ( 2المادة )   

 ادارة التنفيذ

 



أ . يتم تنفيذ السندات التنفيذية المنصوص عليها  ا  هاذا القاانون مان قاال داسارة تسامى )داسارة التنفياذ( 
لدى كل محكمة بداية يرأساها قااي يسامى رسايت التنفياذ   تقال در تاه عان الرابعاة ويعاوناه قااي او 

 . غيابهاكثر يقوم اقدمهم مقامه عند 

ب. يقصد بكلمة )الداسرة( و)الرسيت( و)المأمور( حيثما وردت    هذا القانون )داسارة التنفياذ( و)رسايت 
 . التنفيذ( و)مأمور التنفيذ( حسب مقتضى الحال

 

 

 ( 3المادة )   

 ادارة التنفيذ

 

 . أ . يااشر قاض  الصلح اختصاصات الرسيت    ا ماكن الت  ليت  يها محكمة بداية

 

 . . يااشر المأمور ا راءات التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتاة والمحضرينب

ج.   يجاااول القياااام باااأن ا اااراء تنفياااذن قاااال السااااعة الساااابعة صاااااحا او بعاااد الساااابعة مسااااء ا   ااا  
 . حا ت الضرورة وباذن من الرسيت

 

 

 ( 4المادة )   

 ا ختصاص

 



أ . داسرة التنفيذ المختصاة ها  الاداسرة التا  تو اد  ا  منمقاة المحكماة التا  اصادرت الحكام أو ماو ن 
 . المحكوم عليه او محكمة مو ن المحكوم له او الداسرة الت  تم انراء السندات التنفيذية    منمقتها

 

رة التا  اشاترا الو ااء  ا  ب. يجول التنفيذ    الداسرة الت  يكون مو ن المدين او امواله  يها او الاداس
 .منمقتها

 

ج. اذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير خارج منمقة الداسرة  للرسيت إنابة الداسرة الت  ساتتخذ  يهاا التادابير 
 . التنفيذية

 

د. إذا تعددت الدواسر المختصة بتنفيذ السند التنفيذن الواحد  ينعقد ا ختصاص للداسرة التا  قادم إليهاا 
 .الملب أو 

 

 ( 5المادة )   

 ا ختصاص

 

أ . يختص الرسيت او من يقوم مقامه بجميع المنالعات التنفيذية بما    ذلك القاء الحجز على اموال 
المدين و ك الحجز وبيع ا موال المحجولة وتعيين الخاراء وحات المدين ومنعه من السافر والتفاوي  

 . باستعمال القوة الجارية

 

قامااه ا شااراف علااى  ميااع اعمااال الااداسرة والعاااملين  يهااا وير عااون اليااه  اا  ب. للاارسيت او ماان يقااوم م
 . اعمالهم ويلتزمون بتو يهاته



ج. يخااتص المااأمور بمااشاارة ا  ااراءات التاا  يقتضاايها تنفيااذ السااندات التنفيذيااة وتنفيااذ قاارارات الاارسيت 
 . واوامرف

 . د به اليهم الرسيت او المأمورد . يختص الكتاة بتنظيم اوراق الداسرة ومحاضرها وساسر ما يعه

 . ها. يختص المحضرون بتاليغ ا وراق المتعلقة بالتنفيذ وا لتزام بتنفيذ اوامر الرسيت او المأمور

و. يعم  الرسيت او من يقوم مقامه امر خميا للمأمور والكتاة والمحضرين يخاولهم  ياه حار مرا عاة 
من وظاسف تنفيذية ، ويجب على كل من يارل اليه هذا  الرر ة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به

 . ا مر الخم  ان يساعدهم على القيام بوظاسفهم تحت  اسلة المسؤولية

 

 

 ( 6المادة )   

 السند التنفيذن

 

  يجااول التنفيااذ ا  بسااند تنفيااذن اقتضاااء لحاار محقاار الو ااود ومعااين المقاادار وحااال ا داء ، وتراامل 
 : يل  السندات التنفيذية ما

 

أ . ا حكااااام الصااااادرة عاااان المحاااااكم الحقوقيااااة والراااارعية والدينيااااة واحكااااام المحاااااكم الجزاسيااااة المتعلقااااة 
بالحقوق الرخصية واألحكام اإلدارية المتعلقة با لتزاماات الرخصاية وا حكاام والقارارات الصاادرة عان 

لاااداسرة تنفياااذها وان ان محكماااة او مجلااات او سااالمة اخااارى نصااات قوانينهاااا الخاصاااة علاااى ان تتاااولى ا
 . احكام ا ناية وا اة التنفيذ بمقتضى ان اتفاقية

 

 .ب. السندات الرسمية



 

 .ج. السندات العادية واألوراق التجارية القابلة للتداول

 

 

 ( 7المادة )   

 السند التنفيذن

 

( مااان هاااذا 6يراعاااى  ااا  تنفياااذ الساااندات المنصاااوص عليهاااا  ااا  الفقااارتين )ب( و)ج( مااان الماااادة ) -أ
 -:القانون ما يل 

 

للمدين بعد تاليغه اإلخمار بالد ع أن يعتري على مجموع الّدين أو على قسم منه خاالل خمساة  -1
 .عرر يومًا تل  تاريخ التاليغ

 

 .اي    الموعد المحدديثابر على التنفيذ إذا لم يقدم ا عتر  -2

 

إذا أقر المدين بالّدين أو بقسم منه،  يدون ذلك    محضار التنفياذ، وتقاوم الاداسرة بتنفياذ ماا  ارى  -3
 .اإلقرار به

 

إذا اعتري المدين على الّدين، كله أو قسم منه، وثات عدم صحة هذا ا عتراي أماام المحكماة  -4
ماااة تعاااادل خمااات قيماااة الاااّدين المناااالع باااه تاااد ع كلهاااا المختصاااة، تقضااا  المحكماااة باااالزام المااادين بغرا

 .للخزينة، ويثابر على التنفيذ من النقمة الت  تم الوصول إليها



 

 ا   مياع األحاوال، إذا اساتو ى الاداسن ديناه، كلاه أو بعضاه، و ار اإل اراءات المنصاوص عليهاا  -5
 .استو   منه بغير حر    هذف المادة،  ياقى للمدين الحر باقامة دعوى موضوعية  سترداد ما

 

إضا ة إلى ما ورد    الفقرة )أ( من هاذف الماادة يراعاى  ا  تنفياذ الساندات المنصاوص عليهاا  ا   -ب
 -:( من هذا القانون ما يل 6الفقرة )ب( من المادة )

 

 .يجول للداسن أن يملب من الداسرة تحصيل دينه من الكفالء -1

 

ادعاااء تزوياار السااند الرساام  أو ا دعاااء بالو اااء كليااًا أو يكااون اعتااراي المادين علااى الااّدين إمااا ب -2
 زسيًا، و على المدين مرا عة المحكمة المختصة إلثااات صاحة ادعاساه، و  توقاف معاملاة التنفياذ إ  

 .إذا أصدرت المحكمة المختصة قرارا بوقفها    حدود ما تم ا عتراي عليه

 

مادة، يراعى  ا  تنفياذ الساندات المنصاوص عليهاا  ا  إضا ة إلى ما ورد    الفقرة )أ( من هذف ال -ج
 -:( من هذا القانون ما يل 6الفقرة )ج( من المادة )

 

 .يجول للداسن أن يملب من الداسرة تحصيل دينه من المظهرين والكفالء -1

 

يكااون اعتاراي المادين علاى الادين اماا بانكااار التوقياع أو با دعااء باالتزوير أو با دعااء بالو اااء  -2
 .كليًا أو  زسياً 

 



 اا  حالاااة إنكاااار التوقيااع أو ا دعااااء باااالتزوير، توقااف معاملاااة التنفياااذ، ويكلااف الاااداسن بمرا عاااة  -3
 .زويرالمحكمة المختصة إلثاات ما وقع عليه اإلنكار أو ا دعاء بالت

 

   حالة ا دعاء بالو اء كليًا أو  زسيًا،  على المدين مرا عة المحكمة المختصة إلثااات الو ااء،  - 4
و  توقااف معاملااة التنفيااذ إ  إذا أصاادرت المحكمااة المختصااة قاارارًا بوقفهااا  اا  حاادود مااا تاام ا عتااراي 

 .عليه

 

 

 ( 8المادة )   

 السند التنفيذن

 

 

( مان هاذا القاانون اذا مضاى 6ة بتنفيذ السندات المنصوص عليها    المادة )  تقال الملاات المتعلق
 . على هذف السندات او على آخر ا راء يتعلر بها مدة خمت عررة سنة

 

 

 ( 9المادة )   

 السند التنفيذن

 

 



   يجول تنفيذ السندات  ارا ما دام المعن  يها  اسزا ا  اذا كاان التنفياذ المعجال منصوصاا علياه  ا 
 . القانون او محكوما به

 

 

 ( 10المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

يقدم  لب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه الى الداسرة مرتمال على اسم الداسن ولقاه ومو ناه 
 . واسم المدين ولقاه ومو نه مرفوعا بالسند التنفيذن

 

 

 ( 11المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

 

 . أ . اذا تو   الداسن قال تقديم  لب التنفيذ  لورثته تقديمه مر قا بالوثاسر الت  تثات صفتهم

 ب. اذا وقعت و اة الداسن اثناء التنفيذ يحل ورثته محله اذا ابرل ان منهم الوثاسر الت  تثات صافتهم
. 

 

 



 ( 12المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

 

 . نفيذ على اموال التركة اينما و دتأ . اذا تو   المدين يحر للداسن الت

ب. اذا انكاار الورثااة ايلولااة امااوال التركااة ، كلهااا او بعضااها ، الاايهم ولاام يااتمكن الااداسن ماان اثاااات ذلااك 
 . بأوراق رسمية و ب عليه ان يثات و ود التركة    يد الورثة بدعوى اصلية

 . عد اثاات صفته وحصته ا رثيةج. عند تنفيذ الحكم لمصلحة التركة   يقا  الوارث ا  نصياه ب

 

 

 ( 13المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

 

 . على المأمور ان يذكر    المحضر الوثاسر الت  سلمت اليه بعد ان يضمها الى الملف

 

 

 ( 14المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 



 

 . أ . يجب تاليغ اخمار الى المدين قال المااشرة    التنفيذ

 . ب.    حالة و اة المدين يجرن التاليغ لواضع  اليد على التركة من الورثة او من يقوم مقامهم

 

 

 ( 15المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

 

يرتمل ا خمار على ملخص الملاات الواردة     لاب التنفياذ وعناوان  الاب التنفياذ وتكلياف المادين 
يااغ . امااا  اا  حالااة التنفيااذ الفااورن  يااتم تاليااغ الماادين بالو اااء خااالل خمسااة عراار يومااًا تلاا  تاااريخ التال

 . با خمار بصورة ترعرف با  راءات الت  اتخذت بهذا الرأن

 

 

 ( 16المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

إذا  لااب المحكااوم لااه إلقاااء الحجااز علااى أمااوال المحكااوم عليااه المنقولااة وغياار المنقولااة ووا اار الاارسيت 
مور أن يعمااام  اااورًا علاااى الجهاااات ذات العالقاااة  ميعهاااا لوضاااع إشاااارة علاااى  لااااه،  يتعاااين علاااى الماااأ

 .الحجز على اموال المحكوم عليه لديها    حدود المالغ الممروح للتنفيذ

  



 

 ( 17المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

 

 . للرسيت ان يستوضح من المحكمة مصدرة الحكم عما قد يكتنفه من غموي

 

 

 ( 18المادة )   

 نفيذا راءات الت

 

يفصااال الااارسيت  ااا   مياااع الملااااات التنفيذياااة تااادقيقًا إ  إذا رأى ضااارورة لااادعوة الخصاااوم إلاااى  لساااة، 
ويحاار للمتضاارر ا عتااراي خميااًا علااى أن قاارار للاارسيت خااالل ساااعة أيااام تلاا  تاااريخ تالغااه بااه،  اا ن 

 .ف مناسااً و د الرسيت أن اعتراضه  دير بالقاول يلغ  قرارف المعتري عليه أو يعدله حساما يرا 

 

 

 ( 19المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

 



  . يفصل الرسيت    المنالعات الوقتية وا شكا ت الت  تعتري التنفيذ

 

 

 ( 20المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

يكون القرار الصادر عن الرسيت قابال للمعن أمام محكمة الاداية بصفتها ا ستئنا ية وذلاك خاالل  -أ
 -:ساعة أيام تل  تاريخ تفهيمه أو تاليغه إذا تعلر بأحد األمور التالية

 

 .اختصاص الداسرة    تنفيذ سند تنفيذن ما أو قابليته للتنفيذ -1

 .الت  يجول أو   يجول حجزها او بيعها كون األموال المحجولة من األموال -2

 .حر اشتراك أن شخص آخر    الحجز أو عدم اشتراكه -3

 .حر الر حان بين المحكوم لهم -4

 .تأ يل أو تأخير أو وقف إ راء التنفيذ -5

 .حات المحكوم عليه أو ر ضه أو تأ يله -6

 .( من هذا القانون 97( او )28( او )22القرار الصادر و ر احكام ان من المواد ) -7

 .ر وع الرسيت عن أن قرار سار أن أصدرف -8

 .المنع من السفر -9

 .القرار الصادر باإلحالة القمعية    العقار -10

 .القرار الصادر بنتيجة ا عتراي المقّدم من غير أ راف الدعوى التنفيذية -11



ف المقاادم إليهااا خااالل أربعااة عراار تفصاال محكمااة الادايااة بصاافتها ا سااتئنا ية تاادقيقًا  اا  ا سااتئنا -ب
 .يومًا من تاريخ ورودف لديوانها ويعتار قرارها نهاسيا

إذا رأت محكمااة الادايااة بصاافتها ا سااتئنا ية أن ا سااتئناف مااردود شااكال ألن ساااب كااان  لهااا أن  -ج
 .تكتف  بتدوين منموق الحكم على المحضر شامال سااه ونتيجة المعن

غياااار القاباااال لالسااااتئناف أو القاااارار الااااذن سااااار تايياااادف ماااان قااااال محكمااااة إذا تاااام اسااااتئناف القاااارار  -د
ا سااتئناف  ااال تر ااع اوراق الاادعوى التنفيذيااة  اا  أن ماان هاااتين الحااالتين إلااى محكمااة الادايااة بصاافتها 

 .ا ستئنا ية، و  يوقف هذا ا ستئناف إ راءات التنفيذ

حكااوم عليااه أن ير اار مااع اسااتئنا ه كفالااة إذا كااان ا سااتئناف يتعلاار بقاارار حااات  يتو ااب علااى الم -هاا
 .من كفيل مل ء يوا ر عليه الرسيت لضمان الو اء

 

 ( 21المادة )   

 ا راءات التنفيذ

 

إذا  لاااب المااادين وقاااف التنفياااذ وأر ااار بملااااه أوراقاااًا لتأيياااد  لااااه،  للااارسيت أن يقااارر وقاااف الساااير  ااا  
 -:معامالت التنفيذ عند المرحلة الت  وصلت إليها إلى حين الات     لب الوقف مع مراعاة ما يل 

  

 .للرسيت تكليف  الب الوقف بتقديم كفالة تضمن الو اء قال نفاذ قرار الوقف -أ

  

 .إذا رّد  لب الوقف،  ال تعاد معامالت التنفيذ الت  تمت قال الوقف -ب

  

 



 ( 22المادة )   

 حات المدين ومنعه من السفر

 

أ . يجول للداسن ان يملاب حاات مديناه اذا لام يسادد الادين او يعاري تساوية تتناساب ومقدرتاه المالياة 
%( مان المالاغ المحكاوم 25وية عان )خالل مدة ا خمار على ان   تقل الد عة ا ولاى بمو اب التسا

به  اذا لم يوا ر المحكوم له على هذف التسوية  للرسيت ان يأمر بدعوة المر ين لسماع اقوالهماا ويقاوم 
باااالتحقير ماااع المااادين حاااول اقتااادارف علاااى د اااع المالاااغ ، ولاااه ساااماع اقاااوال الاااداسن وبيناتاااه علاااى اقتااادار 

 . المحكوم عليه واصدار القرار المناسب

 

 : للداسن ان يملب حات مدينه دون حا ة  ثاات اقتدارف    الحا ت التاليةب. 

 . التعوي  عن ا ضرار الناشئة عن  رم  زاس  .1

 . دين النفقة المحكوم بها ويعتار كل قسط منها دينا مستقال .2

 . المهر المحكوم به للزو ة .3

عاادم ا لتاازام بتنفيااذ حكاام المراااهدة  ا متناااع عاان تسااليم الصااغير الااذن عهااد اليااه بحفظااه وكااذلك .4
 . ويجدد الحات تلقاسيا لحين ا ذعان

ج.   يجول ان تتجاول مدة الحات تسعين يوما    السنة الواحدة عن دين واحاد و  يحاول ذلاك دون 
 .  لب الحات مرة اخرى بعد انقضاء السنة

اء على  لاب الاداسن نفساه او د . يمكن استمرار الحات بعد انقضاء مدته من ا ل دين آخر وذلك بن
 . داسن آخر

 . ها. للرسيت تأ يل الحات اذا اقتنع ان المحكوم عليه مري  بمري   يتحمل معه الحات

 



 

 ( 23المادة )   

 حات المدين ومنعه من السفر

 

 : أ .   يجول الحات  ن من

 

 . موظف  الدولة .1

ماان   يكااون مسااؤو  برخصااه عاان الاادين كااالوارث ماان غياار واضااع  اليااد علااى التركااة والااول   .2
 . والوص 

 . المدين الذين لم يالغ الثامنة عررة من عمرف والمعتوف والمجنون  .3

 . المدين المفلت اثناء معامالت ا  الس او المدين  الب الصلح الواق  .4

 . عد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمرفالحامل حتى انقضاء ثالثة اشهر ب .5

 . ب. كما   يجول الحات اذا كان المحكوم به دينا بين ا لواج او دينا للفروع على ا صول

 

 

 ( 24المادة )   

 حات المدين ومنعه من السفر

 

 : ينقض  الحات    الحا ت التالية

 



 . أ . اذا انقضى التزام المدين  ن ساب

 . ذا رض  الداسن بأن يخلى سايل المدين ويفقد  لاه بالحات مرة ثانية خالل السنة نفسهاب. ا

 . ج. اذا صرح المدين بأموال تعود له تكف  لو اء الدين

 

 

 ( 25المادة )   

 حات المدين ومنعه من السفر

 

 

 . مخالف  يسقط الدين بتنفيذ الحات و  يحول العفو العام دون حات المدين ما لم يرد نص 

 

 

 ( 26المادة )   

 حات المدين ومنعه من السفر

 

للرسيت اذا اقتنع من الاينة المقدمة باأن المادين قاد تصارف  ا  اموالاه او هربهاا او اناه علاى وشاك  -أ
مغااادرة الاااالد رغاااة منااه  اا  تااأخير التنفيااذ ان يصاادر اماارا باحضااارف للمثااول امامااه  اا  الحااال لايااان 

يمااه كفالااة مصاار ية او عدليااة ماان كفياال ملاا ء لضاامان التنفيااذ واذا تخلااف الساااب الااذن يحااول دون تقد
 . عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين

 



إذا اقتنع الرسيت أن المحكوم عليه شرع بتهريب أموالاه  يجاول إلقااء الحجاز علاى أموالاه المنقولاة  -ب
( مان هاذا القاانون علاى أن   تتاابع إ اراءات 7وغير المنقولة قال انقضاء المهلة المحددة    المادة )

 .التنفيذ إ  بعد انقضاء تلك المهلة

  

 .أموال للمدين كا ية ألداء الدين وقابلة للحجز عليها   يجول حات المدين إذا ثات و ود -ج

 

 ( 27المادة )   

 التنفيذ على اموال المدين

 

 :   يجول التنفيذ على ما يل 

 

 . أ . ا موال العامة واموال الوقف

 

 .ب. اموال السفارات ا  ناية والهيئات الدبلوماسية

 

 .فيذ و ر أحكام ا تفاقيات الدوليةج. األموال الت  تتمتع بالحصانة من إ راءات التن

 

 . د. ا متيالات والرخص الممنوحة من الدولة

 

 



 ( 28المادة )   

 التنفيذ على اموال المدين

 

 

أ .   يجاااول بياااع الايااات الاااذن يساااكنه المااادين و  حصاااته الرااااسعة  ياااه ا  اذا كاااان الايااات او الحصاااة 
ا عن ثمنه  يجول حجز ان  زء منه وبيعه لو ااء الراسعة مرهونة او موضع تأمين او كان الدين ناشئ

 . بدل الرهن او التأمين او الدين

ب.   يجول حجز ماا يتصارف  ياه المازارع او ماا يملكاه مان ا راضا  وا دوات الزراعياة الاللماة لهاا 
 . بالقدر الذن يكف  لمعيرته مع عاسلته

 . المدين ج. تمار احكام الفقرتين )أ( و )ب( من هذف المادة على ورثة

 

 

 ( 29المادة )   

 التنفيذ على اموال المدين

 

 :   يجول الحجز على ا شياء التالية

 

 . أ . ا لاسة الاللمة وا ثاث الضرورن للمدين ومن يعيلهم شرعا

 . ب. اوان  الماخ وحفظه وادوات المعام الاللمة للمدين وعاسلته

ج. الكتب واآل ت وا دوات وا وعية الاللمة لمزاولاة المادين مهنتاه او حر تاه ماا لام يكان الادين ناشائا 
 . عن ثمنها



 . د . المؤونة الاللمة للمدين ومن يعيلهم شرعا

 . ها. الاذور الاللمة لاذر اري المدين الت  اعتاد لراعتها اذا كان لارعا

 . ولراعة ارضه اذا كان لارعاو. الحيوانات الاللمة لمعيرة المدين 

 . ل. علف الحيوانات المستثناة من الحجز الت  تكفيها مدة   تتعدى موسم الايدر

 . ح. اللااس الرسم  لموظف  الحكومة ولوالمهم الرسمية ا خرى 

 . ا. ا ثواب والحلل وا دوات الكنسية الت  تستعمل للعاادة

 . ن. النفقة

 

 

 ( 30المادة )   

 على اموال المدينالتنفيذ 

 

 :   يجول حجز ا موال الماينة ادناف مستقلة عن المال غير المنقول

 

 . أ . التوابع المتصلة به اذا كانت تستعمل  يما خصصت له

 . ب. اآل ت وا دوات الت  توضع    المزارع لتكون مستقرة    المحل الذن وضعت  يه

المرا ال وآ ت التقميار والاراميال والمكاابت والساماد ج. خاليا النحال وسامك الاحيارات غيار المحارل و 
 . وغيرف من ا شياء الاللمة  حتياج المزارع واآل ت وا دوات الاللمة  دامة عمل المعامل

 . د . حر ا رتفاق والحر العين  والتاع 

 



 

 ( 31المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

أ . للااداسن ان يوقااع الحجااز علااى مااا يكااون لمدينااه ماان ا مااوال المنقولااة لاادى الغياار او ماان الماااالغ او 
 . الديون ولو كانت مؤ لة او معلقة على شرا

ب.   يجول الحجز على ماا يتقاضااف الموظفاون والمساتخدمون والمتقاعادون والعماال ا  بمقادار ثلا  
 . مقررةمجموع ما يتقاضونه باستثناء النفقة ال

 

 

 ( 32المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

 . للداسن نفسه ان يوقع الحجز على ما تحت يدف بما يكون مدينا به لمدينه

 

 

 ( 33المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 



يالغ قرار الحجز إلى المحجول لديه بمو ب إخمار ياين  يه أصل المالغ المحجاول مان أ لاه و واسادف 
ن نفقات مترتاة لغايات اإل راءات الواردة    هذا القانون، مع بيان أن قرار للرسيت بمنع المحجول وأ

 .لديه عن الو اء بما    يدف إلى المحجول عليه وعن تسليمه إياف

  

 

 ( 34المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

 . ه بايداعه    صندوق الداسرةأ . يجول للمحجول لديه بعد تاليغه ا خمار ان يو   ما    ذمت

ب. ياقاى الحجاز علااى المااالغ التا  تااودع لادى الاداسرة وعلااى الماأمور اخااار الحااا ز والمحجاول عليااه 
 . بحصول ا يداع بمذكرة تالغ حسب ا صول

ج . ينتهاا  اثاار الحجااز بالنساااة للمحجااول لديااه ماان وقاات ا يااداع و  يكااون للحجااول الجدياادة بعااد ذلااك 
 . لمودع اثر    حر الحا زعلى المالغ ا

 

 

 ( 35المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 



( من هذا القاانون و اب علاى المحجاول لدياه ان يقادم اقارارا 34أ . اذا لم يحصل ا يداع  اقا للمادة )
 . بما    ذمته الى الداسرة خالل ساعة ايام من اليوم التال  لتاريخ تاليغه قرار الحجز

ب. ياذكر المحجاول لدياه  اا  ا قارار مقادار الاادين وساااه واساااب انقضااسه ان كااان قاد انقضاى وياااين 
 .  ميع الحجول الواقعة تحت يديه ويودع ا وراق المؤيدة  قرارف او صورا مصدقة عنها

 . ج. اذا كانت تحت يد المحجول لديه اموال و ب عليه ان ير ر مع ا قرار بيانا مفصال بها

 .  يعفى المحجول لديه من وا ب تقديم ا قرار بحجة انه غير مدين للمحجول عليهد .  

 . ها. يقدم ا قرار بمذكرة الى الرسيت او بمقتضى بيان    محضر التنفيذ

و. اذا كان الحجز تحت يد ان من الجهات الحكومية و ب عليها ان تعم  الحا ز بناء علاى  لااه 
 . شهادة تقوم مقام ا قرار

 

 

 ( 36المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

يتناول الحجز كل دين ينراأ للمادين  ا  ذماة المحجاول لدياه مان تااريخ تقاديم ا قارار ماا لام يكان واقعاا 
 . على الدين بعينه

 

 

 ( 37المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير



 

 

( مان هاذا 35لموعد الماين    الماادة )اذا لم يقدم المحجول لديه اقرارا بما    ذمته على الو ه و   ا
 . القانون اصاح ملزما تجاف الحا ز بالمالغ الذن كان سااا للحجز ما لم ياد عذرا يقاله الرسيت

 

 

 ( 38المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

رة يجب على المحجول لديه ان يحتفظ بالمال المحجول الى حين  لاه من الاداسرة ولاه ان يودعاه الاداس
 .    ان وقت يراء قال ذلك

 

 

 ( 39المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

للمحجااول لديااه  اا   ميااع ا حااوال ان يخصاام ماان مااال الماادين لديااه مقاادار مااا انفقااه ماان المصاااري  
 . حسب تقديرها من الرسيت



 

 

 ( 40المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

 . اذا لم يحصل الو اء و  ا يداع كان للحا ز ان ينفذ على اموال المحجول لديه

 

 

 ( 41المادة )   

 حجز مال المدين لدى الغير

 

 

 . اذا كان الحجز على اموال منقولة تتاع ا  راءات المقررة لايع المنقول المحجول لدى المدين

 

 

 ( 42المادة )   

 بيع الثمار والمزروعات

 



بياااع الثماااار المتصااالة و  المزروعاااات القاسماااة قاااال نضاااجها غيااار اناااه يجاااول وضاااعها تحااات    يجاااول
 . الحراسة

 

 

 ( 43المادة )   

 التنفيذ بالقوة

 

 

  يجااول للمااأمور كساار ا بااواب او  اا  ا قفااال بااالقوة لغايااات تنفيااذ الحجااز ا  بناااء علااى قاارار ماان 
الارسيت وبحضاور ا اراد الرار ة او شخصاين مان الجاوار ماع و اوب التوقياع علاى المحضار وا  كااان 

 . ا راء الحجز با ال

 

 

 ( 44المادة )   

 محضر الحجز

 

 

لة ماان موضااعها ويجااب ان يحاارر محضاار الحجااز  اا  مكااان   يسااتدع  الحجااز نقاال ا شااياء المحجااو 
 . وقوعه ما لم تق  الضرورة غير ذلك

 

 



 ( 45المادة )   

 محضر الحجز

 

 

أ . يجب ان يرتمل محضر الحجز على ذكر السند التنفياذن ومكاان الحجاز وماا قاام باه الماأمور مان 
ذف برااأنها ويجااب ان تاااين  يااه ا  ااراءات ومااا لقيااه ماان العقاااات وا عتراضااات اثناااء الحجااز ومااا اتخاا

بالتفصيل مفردات ا شياء المحجولة مع ذكر نوعها واوصا ها ومقدارها او ولنها او مقاييسها ان كاان 
 . مما يكال او يولن وبيان قيمتها بالتقريب

ب. يجب ان يوقع الماأمور والمادين ان كاان حاضارا محضار الحجاز و ا  حاال ر ا  المادين التوقياع 
 . محضريدون ذلك    ال

 . ج.   يعتار مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحجز

 

 

 ( 46المادة )   

 محضر الحجز

 

 

اذا كان الحجز على ثماار متصالة او مزروعاات قاسماة و اب ان يااين  ا  المحضار وبدقاة رقام قمعاة 
ا ري وموقعها ومساحتها وحدودها مع نوع المزروعات وا شجار وما ينتظر ان يحصد او يجنى او 

 . نتج منها وقيمته على و ه التقريبي

 



 

 ( 47المادة )   

 محضر الحجز

 

أ . اذا كان الحجز على مصوغات او سااسك ذهب او  ضة او ان معدن آخر او على مجاوهرات او 
احجااار كريمااة  يااتم ولنهااا وتاااين اوصااا ها بدقااة  اا  محضاار الحجااز وتقاايم هااذف ا شااياء بمعر ااة خاياار 

 . يعينه الرسيت

 

ب. يجااول ان تقاايم ا شااياء النفيسااة ا خاارى بالمريقااة الماينااة  اا  الفقاارة )أ( ماان هااذف المااادة بناااء علااى 
 .  لب الحا ز او المحجول عليه

 ج. يضم تقرير الخاير الى محضر الحجز     ميع ا حوال الت  يجرن  يها تقييم ا شياء المحجولة
. 

ولنهااا او تقييمهااا و ااب علااى المااأمور ان يضااع هااذف د . اذا اقتضاات الحالااة نقاال ا شااياء المحجااولة ل
 . ا شياء    حرل مختوم وان يذكر ذلك    المحضر مع وصف ا ختام

 

 

 ( 48المادة )   

 محضر الحجز

 

 



اذا وقع الحجز على نقود او عملة ورقية و ب على المأمور ان ياين اوصا ها ومقدارها    المحضر 
 . ويودعها خزانة الداسرة

 

 

 ( 49دة ) الما  

 محضر الحجز

 

  

 

اذا لم يتم الحجز    يوم واحد  ال اتمامه    ايام متتابعة وعلى المأمور ان يتخذ ماا يلازم للمحا ظاة 
 . على ا شياء المحجولة او المملوب حجزها الى ان يتم الحجز عليها

 

 

 ( 50المادة )   

 محضر الحجز

 

 

تعتار ا شياء محجولة بمجرد ذكرهاا  ا  محضار الحجاز ولاو لام يعاين عليهاا حاارس ويصااح المنقاول 
 . الذن يخضع للتسجيل محجولا بعد تسجيله    السجل المخصص لذلك

 



 

 ( 51المادة )   

 تحديد قيمة ا شياء المحجول عليها

 

 

خايااار او اكثااار ياااتم تعييناااه مااان علاااى الماااأمور تحدياااد قيماااة ا شاااياء التااا  يلقااا  الحجاااز عليهاااا بمعر اااة 
 . الرسيت

 

 

 ( 52المادة )   

 الحارس القضاس 

 

 

يعين الرسيت حارسا يختاارف لالشاياء المحجاولة كلماا اقتضات الضارورة ذلاك ويجاول لاه اختياار الحاا ز 
 . او المحجول عليه ليكون حارسا اذا رأى ذلك مناساا

 

 

 ( 53المادة )   

 الحارس القضاس 

 



 

المحجاااولة للحاااارس  ااا  مكاااان حجزهاااا ويااانظم محضااار باااذلك يوقعاااه الماااأمور والحاااارس تسااالم ا شاااياء 
 . ويستحر الحارس غير الحا ز او المحجول عليه ا را عن حراسته يقدرف الرسيت

 

 

 ( 54المادة )   

 الحارس القضاس 

 

 

أ .   يجاااول ان يساااتعمل الحاااارس ا شاااياء المحجاااولة و  ان يساااتغلها او يعيرهاااا وا  حااارم مااان ا ااارة 
الحراسة  ضاال عان الزاماه بالتضامينات ، ويجاول للارسيت ان يسامح باساتعمالها  يماا خصصات لاه اذا 

 . كان مالكها او صاحب الحر    ا نتفاع بها يستعملها  يما خصصت له

لاااى ماشاااية او عاااروي او ادوات او اآلت  لماااة  دارة او اساااتغالل اري او ب. واذا وقاااع الحجاااز ع
مصنع او مرغل او مؤسسة  ال للرسيت بناء على  لاب احاد ذون الراأن ان يكلاف الحاارس باا دارة 

 . او ا ستغالل ، او يستادل به حارسا آخر يقوم بذلك

 

 

 ( 55المادة )   

 الحارس القضاس 

 

 



اعفاءف من الحراسة قال ساعة ايام من اليوم المحدد للاياع و ساااب يقادرها    يجول للحارس ان يملب
 . الرسيت

 

 

 ( 56المادة )   

 الحارس القضاس 

 

 

 . للحارس او  ن من ذون الرأن ان يملب من الرسيت ا ذن بالجن  او الحصاد

 

 

 ( 57المادة )   

 ا شتراك    الحجز

 

 

حجزهااا محجااولة لحساااب  هااة اخاارى  ااال يوقااع الحجااز عليهااا  اذا و ااد المااأمور ان ا شااياء المملااوب
ثانيااة وانمااا يحجااز مااا يجاادف غياار داخاال  اا  محضاار الحجااز ا ول ويعلاام الااداسرة التاا  وضااعت الحجااز 
ا ول والحاااارس باشاااتراك الحاااا ز الجدياااد وعندساااذ تصااااح  مياااع ا شاااياء الماااذكورة محجاااولة لمصااالحة 

 . الدينين معا

 

 



 ( 58المادة )   

 وال المدينحجز ام

 

 

على المأمور ان يحجز اموال المادين اينماا و ادت بعاد التحقار مان ملكيتاه لهاا بماا يعاادل قيماة الادين 
و اسدته والنفقات ولو ظهر ان المحل المملوب حجز ا شياء  يه ليت بمحل اقامة المدين او تاين لاه 

غيار المادين ان آخرين من غير عياله يقيمون  يه ، واذا ظهر للمأمور ان تلاك ا شاياء ها  لراخص 
 .  يمتنع عن حجزها وعليه ان ينظم محضرا بواقع الحال يقدمه للرسيت

 

 

 ( 59المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

 . أ . يقرر الرسيت بيع ا شياء المحجولة بناء على  لب ان من ذون الرأن او المحكوم عليه

 . ب. على المأمور ان يررع با راءات الايع  ور صدور القرار

 

 

 ( 60المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 



 

اذا كانااات ا شاااياء المحجاااولة عرضاااة للتلاااف او بضااااسع عرضاااة لتقلاااب ا ساااعار او كانااات قيمتهاااا   
تتحماال نفقااات المحا ظااة عليهااا  للاارسيت ان يقاارر الايااع  اا  الحااال بناااء علااى تقرياار يقاادم ماان ان ماان 

لتاااا  يراهااااا مناساااااة ودون التقيااااد بااااا  راءات ذون الرااااأن او المحكااااوم عليااااه او الحااااارس وبالمريقااااة ا
 . المنصوص عليها    بيع المنقول

 

 

 ( 61المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

علااى المااأمور  اارد األشااياء المحجااولة  اا  محضاار خماا  قااال اإلعااالن عاان بيعهااا ومااع بيااان أن  -أ
 .نقص  يها

  

ة مان الصاحف الاثالث األوساع انتراارًا يعلن عن الايع بالنرر    إحدى الصحف اليومياة المحليا -ب
علاااى أن يتضااامن اإلعاااالن وصاااف األشاااياء محااال الاياااع ومكاااان و ودهاااا، و ذا كانااات قيماااة األشاااياء 
المحجولة   تتحمل نفقات النرر  يكتفى عندسذ إما باختصار اإلعالن أو بتعليقه على لوحاة إعالناات 

 .الداسرة

  

شاياء المحجاولة أو  ا  أقارب ساوق، وللارسيت أن يقارر يجرن الايع  ا  المكاان الاذن تو اد  ياه األ -ج
 .الايع    مكان آخر بناء على اقتراح المأمور أو استدعاء يقّدمه أن من ذون الرأن

  

 



 ( 62المادة )   

  رد المحجولات قال الايع

 

 ملغاة

 ( 63المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

أ . يجاارن الايااع بااالمزاد العلناا  بالمناااداة  اا  الوقاات المعااين  اا  ا عااالن بحضااور المااأمور ثاام ياانظم 
 . محضرا بواقع الحال ير ع للرسيت ليقرر ا حالة او اعادة ا راءات الايع حسب مقتضى الحال

المحجاولة ب. يؤخذ من كل مرارك    المزايدة عربون بنساة عررة بالمئة من القيماة المقادرة لالشاياء 
المراد بيعها وللرسيت إعفاء الداسن من د ع العربون إذا كان مزايدًا وكان ديناه يزياد علاى القيماة المقادرة 

 .لتلك األشياء

 

 

 ( 64المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

ايادة اذا كانت ا شياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكف  لساداد الادين و واسادف والنفقاات توقاف المز 
 . ويرد باق  ا شياء الى صاحاها



 

 

 ( 65المادة )   

 ايداع الثمن

 

 

أ . على المحال عليه ان يودع الثمن لدى الداسرة  ورا ما لم يكن داسنا قد اعفاف قرار ا حالة مان اياداع 
 . الثمن ، كله او بعضه، مراعاة لمقدار دينه ومرتاته

 

 . لتسجيل لدى الداسرة المختصة بعد ايداع الثمن المقررب. يتم تسجيل ا موال المنقولة الخاضعة ل

 

ج. اذا اساااتنكف المراااترن عااان اخاااذ ا شاااياء التااا  رساااا مزادهاااا علياااه تعااااد المزايااادة عليهاااا و ااا  حالاااة 
 .نقصان المزايدة الثانية عن ا ولى تحصل الداسرة الفرق من المستنكف

 

 

 ( 66المادة )   

 محضر الايع

 

 



يرتمل محضر الايع على ذكر  ميع ا راءات الايع وما لقيه المأمور من ا عتراضاات والعقااات وماا 
اتخذف برأنها وحضور المحجول عليه او غيابه والثمن الذن رسا به المزاد وايداعه وعلى اسم من رسا 

 . عليه وتوقيعه

 

 

 ( 67المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

ااشرة با راءات بياع األشاياء المحجاولة،  يجاول ألن مان الحاا زين اآلخارين أو إذا لم يملب الداسن الم
 .للمدين المحجول عليه  لب الايع مع مراعاة إ راءات اإلعالن المنصوص عليها    هذا القانون 

  

 

 ( 68المادة )   

 اثار تسجيل قرار ا حالة

 

 

هيرها من حقوق ا متيال والتأمين والرهن يترتب على تسجيل قرار ا حالة    بيع ا موال المنقولة تم
 . وتنتقل هذف الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة

 

 

 ( 69المادة )   



 حجز ا سهم والسندات

 

 

تحجز ا سهم والسندات اذا كانت لحاملها او قابلاة للتظهيار وتاااع و قاا لالصاول المقاررة لحجاز وبياع 
 . عة    بيع ا سهم او السنداتالمنقول و ر ا صول المتا

 

 

 ( 70المادة )   

 الحجز على ا موال الغير منقولة

 

 

أ . ينفاااذ الحجاااز علاااى العقاااار بتساااجيل الحجاااز  ااا  ساااجل ا ماااوال غيااار المنقولاااة  ااا  داسااارة تساااجيل 
 . ا راض 

ب. يجول حجز اموال المحكوم عليه غير المنقولة الجاسز حجزها قانونا وبيعها و ااء لادين محكاوم باه 
 : او مربوا بسند وا ب التنفيذ ولو لم تكن مسجلة    دواسر التسجيل على ان تراعى الرروا التالية

راضا ، تساجيل أن يملب الرسيت، بناء على استدعاء يقّدمه لاه المحكاوم لاه، مان داسارة تساجيل األ .1
 .تلك ا موال باسم المحكوم عليه

ان يقيد مدير تسجيل ا راض  الملب    سجل خاص بررا ان يارل المحكوم له صورة مصدقة  .2
عاان الحكاام الااذن بياادف او السااند او ان بينااة اخاارى قااد يملاهااا ماادير تسااجيل ا راضاا  مااع د ااع  ميااع 

 . الرسوم المترتاة على ذلك



 اا  تصاارف المحكااوم عليااه بالصااورة المعينااة  اا  القااوانين وا نظمااة المتعلقااة ان يجاارن التحقياار  .3
 . بمعامالت التسجيل الجديدة

 

 

 ( 71المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

يقرر الرسيت وبناء على  لب ان من ذون الرأن او المحكوم عليه  ارح العقاار باالمزاد العلنا  ويقاوم 
 . تعينا بخاير او اكثر يسميه الرسيتالمأمور بوضع اليد على العقار مس

 

 

 ( 72المادة )   

 معاملة وضع اليد

 

 

أ . ينتقل الماأمور ماع الخايار الاى مكاان العقاار لتقادير قيمتاه ووضاع الياد علياه وتنظايم محضار باذلك 
 .وللرسيت التفوي  باستعمال القوة الجارية عند الضرورة

 

ته وحدودف واوصا ه وقيمته المقدرة وبيان ما اذا ب. يجب ان يرتمل المحضر على رقم العقار ومساح
 . كان المدين ساكنا  يه او انه مرغول من الغير واسمه ومستندف    ا شغال



 

 

 ( 73المادة )   

 معاملة وضع اليد

 

 

يترتب على معاملة وضع اليد اعتاار المدين حارسا للعقار الى ان يتم الايع ما لام يقارر الارسيت عزلاه 
 . او تحديد سلمتهمن الحراسة 

 

 

 ( 74المادة )   

 الحارس القضاس 

 

 

أ . يجول لكل داسن ان يملب من الرسيت تعيين حاارس قضااس  وان يفوضاه  ا  حصااد المحصاو ت 
 . و ن  الثمار وبيعها

ب. تااع المحصو ت والثمار بالمزاد العلن  او بأن  ريقاة اخارى ياأذن بهاا الارسيت وياودع الاثمن  ا  
 . صندوق الداسرة

 

 



 ( 75المادة )   

 معاملة وضع اليد

 

اذا كااان العقااار مااؤ را  علااى المسااتأ ر بعااد تاليغااه ا خمااار بحجااز مااا تحاات ياادف ماان ا ااور أن يمتنااع 
 .ن يقوم بايداعها    صندوق الداسرةعن د ع األ رة إلى المدين، وا

 

 

 ( 76المادة )   

 معاملة وضع اليد

 

علاااى الماااأمور بعاااد ا اااراء معاملاااة وضاااع الياااد ان يااانظم بنااااء علاااى  لاااب ان مااان ذون الراااأن او  -أ
 . المحكوم عليه قاسمة برروا الايع ويضمها الى ملف القضية

 

 -:يجب أن ترتمل قاسمة شروا بيع العقار على ما يل  -ب

 .بيان السند التنفيذن الذن يجرن التنفيذ بمقتضاف -1

تعيين العقار من خالل بيان رقمه وموقعه و حدودف ومساحته وأوصا ه والقيمة المقّدرة له أو غير  -2
 .ذلك مما يقتضى تدوينه

 .بيان  وال تجزسة بيع العقار المحجول إن أمكن ذلك ومع بيان القيمة المقّدرة لكل  زء منه -3

 .شهادة لايان الضراسب المستحقة على العقار المحجول وأن تكاليف أخرى عليه -4

 .نسخة عن صحيفة السجل العقارن بتاريخ إلقاء الحجز -5



 

 ( 77المادة )   

 معاملة وضع اليد

 

 

 : تر ر بقاسمة شروا الايع ما يل 

 . أ . شهادة بيان الضراسب المستحقة على العقار المحجول وما عليه من تكاليف

 . ب. السند الذن يااشر التنفيذ بمقتضاف

 . ج. قيد السجل العقارن    تاريخ القاء الحجز

 

 

 ( 78المادة )   

 معاملة وضع اليد

 

 

صااحاب الرهااون والتأمينااات يقااوم المااأمور باخمااار الااداسنين الااذين سااجلوا حجاازا لمصاالحتهم والااداسنين ا
 . وا متيال الذين قيدت حقوقهم قال الحجز بما تم من ا راءات

 

 

 ( 79المادة )   



 الايع بالمزاد العلن 

 

 

أ . اذا كان صا   الحاصالت السنوية  موال المدين غير المنقولة كا ياا لو ااء الادين المحكاوم باه او 
ساتيالء علاى هاذف الحاصاالت ياؤخر بيعهاا علاى اناه اذا لو اء القسم الااق  مناه و اوي للاداسن امار ا 

حجز عليها لقاء دين ممتال تعذر علاى الاداسن ان يساتو   ديناه منهاا بصاورة منظماة او  ارأ بعاد هاذا 
التفوي  ان حادث منع الداسن من الوصول الى حقوقه  يجاول لاه ان يملاب مجاددا بياع تلاك ا ماوال 

يع على الصورة المذكورة آنفا   يستدع  ر ع الحجز عن ا ماوال غير المنقولة مع العلم ان تأخير الا
 . بل يجب ان تاقى محجولة الى ان يتم و اء الدين كامال

ب. اذا ادعااى الماادين ان لديااه امكانيااة لااد ع الاادين اذا امهاال وان بيااع اموالااه غياار المنقولااة مااع مراعاااة 
عو الفااريقين ويساامع اقوالهمااا  اااذا  ميااع الظااروف يوقعااه  اا  ضااير غياار مناسااب  علااى الاارسيت ان يااد

اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الايع لمدة معقولة او امر بد ع الدين المحكوم به اقسا ا خالل 
 . مدة   تتجاول سنة مع بقاء الحجز على تلك ا موال الى ان يتم و اء الدين وملحقاته

 

 

 ( 80المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

موعااد للايااع بعااد صاادور قاارار ماان الاارسيت للمااشاارة  يااه علااى ان ياادون  اا  المحضاار بااأن  يااتم تحديااد
 .  ميع ا  راءات القانونية الت  تسار الايع قد تمت بركل صحيح

 



 

 ( 81المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

تتااولى الااداسرة التاا  يو ااد المااال غياار المنقااول  اا  منمقااة اختصاصااها اماار المزاياادة عليااه  ااان كاناات 
الداسرة الت  أوقعت الحجز غير تلك الداسرة  يترتب عليهاا ان تنياب داسارة المحال الاذن يو اد  ياه الماال 

 . غير المنقول وتستكمل الداسرة المنابة معاملة المزايدة إلى ان تتم

 

 

 ( 82)  المادة  

 الايع بالمزاد العلن 

 

يمتنااااع علااااى أن ماااان القضاااااة أو مااااوظف  الااااداسرة أو وكااااالء أن ماااان الفااااريقين تحاااات  اسلااااة بمااااالن 
اإل راءات، المراركة    المزايدة ولو باسم شخص آخار وساواء لحساابه أو لحسااب الغيار ماا لام يكان 

 .شريكًا    ذلك العقار

 

 

 ( 83المادة )   

  الايع بالمزاد العلن

 



يعلاان عاان وضااع العقااار للايااع بااالمزاد العلناا   اا  احاادى الصااحف اليوميااة المحليااة ماان الصااحف  -أ
الااثالث األوسااع انترااارًا، وللماادين، وعلااى نفقتااه الخاصااة، أن ينراار اإلعااالن بااأن  ريقااة أخاارى يراهااا 

 .مناساة

 

ماع اساماء يجب ان يرمل ا عالن  مياع اوصااف الماال غيار المنقاول المحققاة عناد وضاع الياد  -ب
 . المر ين والوقت المحدد للمزايدة وشروا الايع وا شتراك  يها

 

 

 ( 84المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

أ . يعتاااار ا تتااااح المزايااادة مااان الياااوم التاااال  لتااااريخ ا عاااالن ولمااادة ثالثاااين يوماااا وعلاااى الاااراغاين  ااا  
د ااع عربونااا بواقااع عراارة بالمئااة ماان القيمااة المراااركة  اا  الاادخول  اا  المزاياادة ان يرا عااوا الااداسرة بعااد 

 . المقدرة عند وضع اليد

 

ب. بانقضاء الثالثين يوما المرار اليهاا  ا  الفقارة )أ( مان هاذف الماادة يحاال الماياع احالاة مؤقتاة علاى 
المالااب ماان المزاياادين بالااادل ا علااى وياادرج ذلااك  اا  قاسمااة المزاياادة ويصااادق عليااه المااأمور ويعااري 

الاارسيت وللاارسيت إعفاااء الااداسن ماان د ااع العربااون إذا كااان مزاياادًا وكااان دينااه يزيااد علااى  بعااد ذلااك علااى
 .القيمة المقّدرة للعقار

 

 



 ( 85المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

أ . بعد ا حالة المؤقتة يعلن عان  ارح العقاار باالمزاد العلنا  لمارة ثانياة ولمادة خمساة عرار يوماا مان 
اليوم التال  لتااريخ ا عاالن متضاّمنا بادل المازاد  ا  ا حالاة المؤقتاة والجهاة التا  احيال عليهاا العقاار 

رغااب  اا  الاادخول  يهااا ان ويعتااار ا تتاااح المزاياادة ماان تاااريخ اليااوم التااال  لالعااالن ويترتااب علااى ماان ي
 . يد ع عربون بواقع عررة بالمئة من القيمة المقدرة عند وضع اليد

 

ب. بعااد انقضاااء الماادة المنصااوص عليهاااا  اا  الفقاارة )أ( ماان هااذف الماااادة تجاارن المزاياادة العلنيااة باااين 
 . المالاين المو ودين ثم يقرر الرسيت ا حالة القمعية للمرترن الذن تقدم بالادل ا على

 

 

 ( 86المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

%(  أكثر من قيمتها 25اذا ظهر ان بدل مزاد ا موال غير المنقولة المعروضة للايع ينقص بمقدار )
المقدرة و ب على الرسيت ان يعيد  رح هذف ا موال    المزاد لمدة ثالثين يوما ولمرة واحدة ثم يقارر 

 . بالادل ا على ا حالة القمعية للمزايد ا خير

 



 

 ( 87المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

ينراار المااأمور قاارار اإلحالااة القمعيااة  ااور صاادورف  اا  إحاادى الصااحف اليوميااة المحليااة ماان الصااحف 
الااثالث األوسااع انترااارًا، علااى أن يتضاامن اإلعااالن بيانااات العقااار الااذن تاام إحالتااه والااثمن الااذن أحياال 

 .به

 

 

 ( 88المادة )   

 يع بالمزاد العلن الا

 

 

أ . لكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن خالل ا ياام العرارة التالياة لنرار ا حالاة 
 . بررا ان   تقل هذف الزيادة عن عررة بالماسة من الثمن

%( مااان الاااثمن الجدياااد ويعاااين  ااا  المحضااار موعاااد  دياااد 10ب. ياااودع المزاياااد  ااا  صاااندوق الاااداسرة )
 . للمزايدة على ان   يتجاول الخمسة عرر يوما

ج. اذا قادمت عااروي عادة بالزيااادة يؤخاذ بااالعري المرااتمل علاى اعلااى ثمان او بااالعري ا ول عنااد 
 . تساون العروي

 . تراع  يه احكام هذا القانون  د . يكون عري الزيادة با ال اذا لم

 



 

 ( 89المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

أ . يتولى المأمور ا عالن عن الايع على ان يرتمل هذا ا عالن على اسم من عري الزياادة ولقااه 
 . ومهنته ومو نه ومقدار الثمن المعروي با ضا ة الى الايانات الت  ذكرت    اعالن الايع ا ول

ر برأن ا عالن عن هذا الايع احكام الايع الواردة    هاذا القاانون دون التقياد بالموعاد الاوارد ب. تما
 .  يها

 

 

 ( 90المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

 . تجرن المزايدة الجديدة وتقرر ا حالة القمعية  اقا لالحكام المقررة    شأن الايع ا ول

 

 

 ( 91المادة )   

 لعلن الايع بالمزاد ا



 

 

( مان هاذا القاانون ولام يتقادم ان شاخص بعاري 85اذا انقضاى الموعاد المنصاوص علياه  ا  الماادة )
 . العررة بالماسة ينفذ الرسيت قرار اإلحالة القمعية على من تمت ا حالة ا ولى عليه وبالرروا ذاتها

 

 

 ( 92المادة )   

 ا حالة القمعية

 

 

للمدين وخاالل ثالثاين يوماا مان الياوم التاال  لتااريخ ا حالاة القمعياة المراار اليهاا  ا  هاذا القاانون ان 
يودع    صندوق الداسرة مالغا يكف  لو اء الديون والفواسد والنفقات الت  للداسن  الب التنفيذ والاداسنين 

ر ه المزاياد بالعرار  ا  ا ااراءات الاذين اشاتركوا  ا  الحجاز والااداسنين المقيادة حقاوقهم وللمالاغ الاذن صاا
 . المزايدة و   هذف الحالة يقرر الرسيت الغاء ا حالة او ان ا راءات تمت برأنها

 

 

 ( 93المادة )   

 ا حالة القمعية

 

 

 . تدون ا حالة ا ولى وا حالة القمعية    ذيل ورقة المزايدة و   محضر الملف



 

 

 ( 94المادة )   

 ايداع الثمن

 

 

محال عليه ان يودع الثمن    الاداسرة خاالل عرارة اياام مان تااريخ ا حالاة القمعياة ماا لام يكان على ال
داسنا اعفاف قارار ا حالاة مان اياداع الاثمن ، كلاه او بعضاه ، مراعااة لمقادار ديناه ومرتاتاه وتسالم صاورة 

 . قرار ا حالة القمعية إليه بعد ذلك

 

 

 ( 95المادة )   

 ا حالة القمعية

 

 

 . المأمور تسجيل قرار ا حالة القمعية بعد د ع الثمن والنفقاتيملب 

 

 

 ( 96المادة )   

 اثار تسجيل قرار ا حالة



 

 

يترتااب علااى تسااجيل قاارار ا حالااة القمعيااة تمهياار العقااار المايااع ماان حقااوق ا متيااال والتااأمين والاارهن 
 . والحجز وتنتقل هذف الحقوق الى الثمن مع مراعاة احكام القوانين الخاصة

 

 

 ( 97المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

قمعيااة عاان تأديااة باادل المزاياادة كااامال  إذا اسااتنكف المزايااد المحااال عليااه المااال غياار المنقااول إحالااة -أ
خااالل ثالثااة أيااام ماان تاااريخ إخمااارف بالااد ع يعااري العقااار علااى المزايااد الااذن يليااه بالااادل الااذن قدمااه، 
و   حال موا قته خالل ثالثة أيام من تاريخ إخمارف،  ُيحال عليه المال غير المنقول على أن يتحمل 

ْحسم من العربون،   ذا لم يكف تنفذ الداسرة على أمواله األخارى المزايد المستنكف الفرق بين الادلين ويُ 
 .بقرار من الرسيت دون الحا ة للحصول على حكم قضاس 

  

   حال عدم موا قة المزايد التال  على الراراء خاالل ثالثاة أياام مان تااريخ إخماارف باذلك،  يقارر  -ب
قمعيًا على المزايد األخير بالادل األعلى،  الرسيت إعادة المزايدة لمدة خمسة عرر يومًا وتجرن إحالته

 .ويضّمن المستنكف األول الفرق و ر أحكام الفقرة )أ( من هذف المادة

 

 ( 98المادة )   

 رخصة الايع بالمزاد العلن 



 

أ. يقاااوم الماااأمور بتالياااغ قااارار الااارسيت باعاااادة الاياااع  اااورًا إلاااى كااال مااان المااادين والمراااترن المساااتنكف 
 .صاحوا  ر ًا    اإل راءات والمزايدين    المزاد األولوالداسنين الذين أ

 

 . ب. يتولى المأمور ا عالن عن الايع الثان 

 

 . ج. يجب ان يرتمل ا عالن عن الايع الثان  على الايانات الت  ذكرت    اعالن الايع ا ول

 

 

 ( 99المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 . حصول التاليغ باعادة الايعأ . تجرن المزايدة بعد التحقر من 

 

ب. تجااارن المزايااادة الجديااادة واإلحالاااة القمعياااة و ااار األحكاااام المقاااررة براااأن المعاملاااة األولاااى و  تقاااال 
 .المزايدة من المرترن المستنكف ولو قّدم كفالة

  

 

 

 ( 100المادة )   



 الايع بالمزاد العلن 

 

 

تجااارن المزايااادة الجديااادة ويقاااع الاياااع  اقاااا لالحكاااام المقاااررة براااأن الاياااع ا ول و  تقاااال المزايااادة مااان 
 . المرترن المستنكف ولو قدم كفالة

 

 

 ( 101المادة )   

 الزام المرترن المتخلف بالفرق والفواسد

 

 

ة القمعية الزامه بفارق يلزم المرترن المستنكف بما ينقص من ثمن العقار وبالفواسد ويرمل قرار ا حال
 . الثمن ان و د و  حر له    الزيادة الت  تصاح حقا للمدين والداسن

 

 

 ( 102المادة )   

 الزام المرترن المتخلف بالفرق والفواسد

 

  يقاااال عاااري بزياااادة عرااارة بالماساااة بعاااد اعاااادة الاياااع علاااى مساااؤولية المراااترن المساااتنكف اذا كانااات 
 . بما يزيد على ذلكا حالة قد ساقها عري آخر 



 

 

 ( 103المادة )   

 الايع بالمزاد العلن 

 

 

تمااار ا حكاااام الاااواردة  اا  هاااذا القاااانون علااى بياااع حصاااة الماادين أو الراااريك  ااا  العقااار غيااار القابااال 
 . للقسمة

 

 

 ( 104المادة )   

 اثار تسجيل قرار ا حالة

 

 

أ .   يجاااول لمااان احيااال علياااه الماااال غيااار المنقاااول ان يتصااارف  ااا  ذلاااك الماااال باااالايع او الااارهن او 
الماادلااة او الهاااة او ا  اارال خااالل ساانة ماان تاااريخ تسااجيل المااال باساامه ، اذ يحاار خااالل هااذف الماادة 

 . استرداد هذا المال اذا قام المدين او ورثته بد ع بدل المزايدة مع الرسوم والنفقات

. على الرغم مما ورد    قانون وضع ا موال غير المنقولة تأمينا للادين المعماول باه او ان قاانون ب
آخاار ذن عالقااة   يجاارن التنفيااذ علااى العقااار اسااتيفاء لحقااوق امتيااال تااأمين او رهاان او ان حاار آخاار 

 . بعد نفاذ احكام هذا القانون ا  عن  رير الداسرة وو قا لالحكام المقررة  يه



سااتمر مااديريات تسااجيل ا راضاا  المختصااة بنظاار  ميااع معااامالت التنفيااذ التاا  باشاارت بهااا قااال ج. ت
 . نفاذ احكام هذا القانون 

 

 

 ( 105المادة )   

 معاملة الايع والفراغ

 

 

اذا تعذر اتمام معاملة الايع والفراغ خالل ثالثين يوما من تاريخ ا حالة القمعية بساب   يد للمرترن 
 . لملب من الرسيت  سخ المزايدة واستعادة ما د عه يه  ال له ا

 

 

 ( 106المادة )   

 معاملة الايع والفراغ

 

  يسمع ان ادعاء بفسخ بيع او  راغ ان اموال غيار منقولاة تام بواسامة الاداسرة باالمزاد العلنا  بعاد  -أ
و  يرمل حكام هاذف مرور سنة على هذا الايع او الفراغ بحجة وقوع اخماء شكلية    ا راءات التنفيذ 

المادة القاصر والغاساب و اقاد ا هلياة و  يعتاار وقاوع ا حتياال او التزويار  ا  التاليغاات التنفيذياة مان 
 . ا خماء الركلية

 



بعااد أن تااتم معاملااة الايااع والفااراغ، ُتخماار الااداسرة األشااخاص الااذين يرااغلون المااال غياار المنقااول  -ب
خالل ثالثين يوما،   ذا انقضت هذف المدة ولم يعملوا علاى تنفياذ بلزوم، إخالسه وتسليمه إلى المرترن 

مااا أخمااروا بااه تتااولى الااداسرة معاملااة اإلخااالء والتسااليم شااريمة مراعاااة حقااوق الراااغلين المقااررة و اار 
 .أحكام الترريعات النا ذة

 

 

 ( 107المادة )   

 معاملة الايع والفراغ

 

 

ن المحكمة المختصة ياقى العقار مسجال باسم المحال علياه اذا تقرر  سخ الايع النا م عن المزايدة م
 . الى ان يستو   ما د عه

 

 

 ( 108المادة )   

 توليع حصيلة التنفيذ

 

أ . يد ع المأمور من الماالغ الت  تم تحصيلها بالتنفيذ النفقات التنفيذية الت  صار ها الاداسن  ا  ساايل 
 . تحصيل تلك الماالغ

 



ب. مااع مراعاااة مااا يترتااب  صااحاب حقااوق ا متيااال تقساام الماااالغ التاا   اارى تحصاايلها بااين الااداسنين 
 .( من هذا القانون 6الذين تقدموا بالسندات التنفيذية المنصوص عليها    المادة )

 

 

 ( 109المادة )   

 توليع حصيلة التنفيذ

 

 

( من هذا 108تم تنظيمها و ر أحكام المادة )أ . يتخذ الرسيت قرارا بو وب اعداد قاسمة توليع مؤقتة ي
 . القانون و تاليغها لال راف ذون العالقة

ب. لال ااراف حاار ا عتااراي علااى القاسمااة المؤقتااة خااالل ساااعة ايااام تلاا  تاااريخ التاليااغ بمااذكرة تقاادم 
 . للداسرة ويفصل الرسيت    ا عتراضات على و ه السرعة

سيت القاسمااة النهاسيااة بالتقساايم ياااين  يهااا نصاايب كاال ماان ج.  اا  حااال عاادم تقااديم اعتااراي يصاادر الاار 
 . الداسنين

د .   يكون  ن حجز يوقع بعد مض  الموعد المنصاوص علياه  ا  الفقارة )ب( مان هاذف الماادة اثار 
 . على ما تم من ا راءات ويقتصر اثرف على ما لاد من ماالغ بعد تسديد قيمة ان حجز سابر

 

 

 ( 110المادة )   

 يلة التنفيذتوليع حص

 



 

 . يد ع المأمور حصيلة التنفيذ للداسنين ثم يسلم الااق  للمدين

 

 

 ( 111المادة )   

 توليع حصيلة التنفيذ

 

 

 : اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كا ية لتسديد الديون بكاملها  تولع على الداسنين و ر الترتيب التال 

 . أ . اصحاب الديون الممتالة حسب ترتياهم    ا متيال

ب. واذا كااان اصاااحاب الاااديون  اا  مرتااااة واحااادة ماان ا متياااال وكانااات ا مااوال المو اااودة غيااار كا ياااة 
 . لتسديد هذف الديون بكاملها تقسم بينهم قسمة غرماء

ن اصااحاب الااديون العاديااة ج. واذا لادت ا مااوال المو ااودة علااى الااديون الممتااالة يقساام مااا لاد منهااا بااي
 . قسمة غرماء

 

 

 ( 112المادة )   

 توليع حصيلة التنفيذ

 



إذا تاااين للااداسرة أنهااا اسااتو ت ماان الماادين أن مالااغ يزيااد علااى مقاادار الاادين ود عتااه إلااى الااداسن أو أنهااا 
   استو ت أن مالغ دون و ه حر  عليها أن تتولى أمر استردادف ود عه إلى المدين أو إلاى مان اساتو 

 .منه، دون حا ة  ستصدار حكم قضاس 

 

 

 ( 113المادة )   

 توليع حصيلة التنفيذ

 

 

 .   تعم  ا ساقية    الحجز صاحاها ان امتيال    موا هة الحا زين اآلخرين -أ

 

  تقال مراركة الحا ز الالحر بمو ب أن حجز سار توقيعه إذا كان هذا السند قد صدر بنااء  -ب
و خم  أو نكول عن اليمين أو بناء على إقارار خما  ثابات التااريخ  حار لتااريخ على إقرار شفه  أ

 .ا سااب القانونية الت  استند إليها    السند التنفيذن األول

  

علااى الااداسرة قيااد الماااالغ التاا  تحصاال ماان الماادين با سااتناد إلااى سااند تنفيااذن  اا  محضاار التنفيااذ  -ج
راء معاملااة القيااد علااى هااذا الو ااه   يجااول حجااز هااذف الماااالغ ود تاار اليوميااة لحساااب الااداسن، وبعااد إ اا

 .ألن دين يملب من المدين

  

 

 ( 114المادة )   



 توليع حصيلة التنفيذ

 

للاااداسرة تخااازين المعلوماااات والاياناااات والوثااااسر المحفوظاااة  اااى ملفاااات الااادعاوى التنفيذياااة بالوسااااسل  -أ
ه إلكترونياًا بعاد ختمهاا بخااتم الاداسرة وتوقيعهاا مان اإللكترونية، ويكون للنسخ المساتخر ة مماا تام حفظا

 .الموظف المختص قوة السند األصل 

  

   حال  قدان ملف دعوى تنفيذياة أو تلفاه كلياًا أو  زسياًا يحقار الارسيت بااألمر، وتعتماد النساخة  -ب
المسااتخر ة ممااا تاام حفظااه إلكترونيااًا والموقعااة ماان الموظااف المخااتص لغايااات متابعااة التنفيااذ، إ  إذا 

 .قرر الرسيت خالف ذلك

 

 ( 115المادة )   

 

 

  يتم حجزها و قًا ألحكام هذا القانون وساسر الرؤون المتعلقة بها، تنظم األمور المتعلقة بالمركاات الت
بما    ذلك األماكن المخصصة لحفظها والاد ت الت  تستو ى مقابل حفظها، بمقتضى نظام يصدر 

 .لهذف الغاية

 

 

 ( 116المادة )   

 

 



لتحدياد الصاحف ينرار وليار العادل  ا  الراهر األول مان كال عاام إعالناًا  ا  الجريادة الرسامية  -أ 1
 .اليومية المحلية الثالث األوسع انترارًا لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون 

  

يتعين نرر  ميع اإلعالنات المقرر نررها    الصحف اليومية المحلية و ر أحكاام هاذا القاانون  -ب
ة العادل على أن موقاع إلكترونا  تخصصاه ولارة العادل لهاذف الغاياة، وذلاك  ا  الادواسر التا  تعلان ولار 

 .عن إتاحة هذف الخدمة  يها

  

تحاادد أساات ومعااايير وآليااات اختيااار الصااحف اليوميااة المحليااة األوسااع انترااارًا وساااسر األمااور  -2
 .المتعلقة بذلك بمقتضى تعليمات يصدرها ولير العدل لهذف الغاية

 

 ( 117المادة )   

 تماير قانون ا صول المدنية

 

 

 . مدنية  يما لم يرد عليه نص    هذا القانون يمار قانون اصول المحاكمات ال

 ( 118المادة )   

 الغاءات

 

 

 . 1965( لسنة 25و)قانون ذيل لقانون ا  راء( رقم ) 1952( لسنة 31يلغى )قانون ا  راء( رقم )

 



 

 ( 119المادة )   

 المكلفون بتنفيذ احكام القانون 

 

 

 14/3/2007رسيت الولراء والولراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 


