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 قانون التنفيذ 
 م2005( لسنة 23رقم )

 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 م وتعديالته،2003بعد االطَّالع على القانون األساسي المعدل لسنة 
 هجري، 1332جماد اآلخر سنة  15وعلى قانون اإلجراء العثماني الصادر بتاريخ 

 م،1922( لسنة 22نون تبادل تنفيذ األحكام رقم )وعلى قا
 م1926وعلى أصول تبادل تنفيذ األحكام لسنة 

 م،1929( لسنة 16وعلى قانون األحكام )تبادل تنفيذها مع مصر( رقم )
 م،1931تشرين أول سنة  31وعلى قانون الديون )حبس المدين( الفلسطيني الصادر بتاريخ 

 م،1936( لسنة 38م )وعلى قانون اإلجراء المعدل رق
 ،1331ذي القعدة لسنة  27وعلى قانون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في 

 ،1921( لسنة 31وعلى قانون كتبة العدل )الوثائق األجنبية( رقم )
 المعمول بها في محافظات غزة،

 ،1952( لسنة 8وعلى قانون تنفيذ األحكام األجنبية رقم )
 ،1952( لسنة 31دني رقم )وعلى قانون اإلجراء األر 

 م،1965( لسنة 25وعلى قانون ذيل قانون اإلجراء األردني رقم )
 م،1952( لسنة 11وعلى قانون كاتب العدل األردني رقم )

 المعمول بها في محافظات الضفة،
 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 م،23/11/2005دة بتاريخ وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعق
 وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

 أصدرنا القانون التالي:
 

 الباب األول
 أحكام عامة
 الفصل األول

 قاضي التنفيذ-دائرة التنفيذ
 (1مادة )

ب لأأأذل ، ويعاونأأه مأأأومور  تنشأأو وتأأرتبح بمحكمأأأة الدرجأأة األولأأأى فأأي المنطقأأأة التابعأأة لهأأأا دائأأرة للتنفيأأأذ يرأسأأها قأأأا  ي نأأد 
 للتنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسها من توكل إليه هذه المهمة.

 (2مادة )
كأأأأأل تنفيأأأأأذ يجأأأأأري بواسأأأأأطة دائأأأأأرة التنفيأأأأأأذ وتحأأأأأت إشأأأأأراف وتوجيأأأأأه قاضأأأأأي التنفيأأأأأذ بنأأأأأأاء علأأأأأى طلأأأأأب ذي الشأأأأأون مرفقأأأأأًا بالسأأأأأأند  -1

 الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء شروط التنفيذ. التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى التنفيذ فور تقديم
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إذا امتنأأأأأع القأأأأأأائم بالتنفيأأأأأذ عأأأأأأن القيأأأأأام بأأأأأأوي إجأأأأأأراء مأأأأأن إجأأأأأأراءات التنفيأأأأأذ كأأأأأأان لصأأأأأأاحب الشأأأأأون أن يرفأأأأأأع األمأأأأأر بطلأأأأأأب إلأأأأأأى  -2
 قاضي التنفيذ.

ئل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قاضي التنفيذ معو  -3  نة الشرطة.للقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسا
يعاقأأأأب بالعقوبأأأأأة المقأأأأأررة فأأأأأي القأأأأأوانين الجزائيأأأأة مأأأأأن يقأأأأأوم بممانعأأأأأة القأأأأأائم بالتنفيأأأأذ بالمقاومأأأأأة والتعأأأأأدي وكأأأأأذل  رجأأأأأال الشأأأأأرطة  -4

 الذين ال يقومون بواجبهم إذا طلب منهم.
 (3مادة )

شأأأكاالت التنفيأأأذ وب صأأأأدار القأأأرارات واألو  -1 امأأأر المتعلقأأأة بأأأأه، يخأأأتا قاضأأأي التنفيأأأذ بالفصأأأل فأأأأي جميأأأع منازعأأأات وا 
لغاء الحجز وفكأه علأى أمأوال المأدين وبيأع األمأوال المحجأوزة، كمأا يخأتا ب صأدار األمأر بأالقب  علأى المنفأذ ضأده  وا 

 وحبسه وفقًا لما هو مقرر في هذا القانون.
نون مأأأا لأأم يأأأرد فأأي القأأأامأأأام قاضأأي التنفيأأأذ اإلجأأراءات المقأأأررة فأأأي أصأأول المحاامأأأات المدنيأأة والتجاريأأأة مأأأا أتتبأأع  -2

 يخالف ذل .
 (4مادة )

 ينعقد االختصاا لدائرة التنفيذ التي: -1
 أ( يوجد في نطاق اختصاصها المال المنقول محل التنفيذ.

 ب( يقيم فيها المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخا ثالث.
 ج( يقع ضمن دائرة اختصاصها المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعه.

األمأأوال محأأل التنفيأأأذ ووقعأأت فأأي نطأأاق دوائأأأر تنفيأأذ متعأأددة، كأأان االختصأأأاا إلحأأداها، بحيأأث تنيأأأب إذا تعأأددت  -2
الدائرة التي ينعقد لها الختصاا الدوائر األخرى ب جراء الحجز والمزايأدة بالنسأبة لومأوال التأي تقأع فأي نطاقهأا، وتامأل 

 ستحقات الدائنين.الدائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد م
 (5مادة )

تسأأتونف األحكأأام الصأأادرة مأأأن قاضأأي التنفيأأذ إلأأأى محكمأأة االسأأتئناف التأأأي تقأأع فأأي نطاقهأأأا دائأأرة التنفيأأذ إذا تعلأأأق  -1
 باألمور التالية:

 أ( اختصاا دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
 ب( كون األموال المحجوزة من األموال التي يجوز حجزها أو بيعها.

 شترا  أي شخا آخر في الحجز أو عدم اشترااه.ج( حق ا
 د( حق الرجحان بين المحكوم لهم.
 هأ( توجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.

 و( ما إذا كان يجوز أو ال يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
 ز( أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.

 الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة االستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ. تستونف األحكام -2
 يكون ميعاد الطعن باالستئناف سبعة أيام في األمور المستعجلة، وخمسة عشر يومًا بالنسبة لباقي األمور. -3
المقأأأأأررة فأأأأي قأأأأانون أصأأأأأول يسأأأأري الميعأأأأاد اعتبأأأأارًا مأأأأأن تأأأأاريخ صأأأأدور الحكأأأأم أو القأأأأأرار أو األمأأأأر طبقأأأأًا لوصأأأأول  -4

 المحاامات المدنية والتجارية.
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االسأأأتئناف يأأأؤخر التنفيأأأذ إلأأأى أن تبأأأت محكمأأأة االسأأأتئناف فيأأأه، علأأأى أنأأأه إذا كأأأان االسأأأتئناف يتعلأأأق بتوجيأأأل تنفيأأأأذ  -5
 الحكم بالحبس، يجب على المستونف أن يقدم كفيال يوافق عليه قاضي التنفيذ.

 مادة من األمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقًا إال إذا رأت المحكمة خالف ذل .يعتبر االستئناف بمقتضى هذه ال -6
 (6مادة )

يعأأأد بالأأأأدائرة جأأأأدول خأأأأاا تقيأأأأد فيأأأأه طلبأأأأات التنفيأأأأذ بالتسلسأأأأل الأأأأذي وردت بأأأأه، ويشأأأأمل القيأأأأد البيانأأأأات المتعلقأأأأة بسأأأأند التنفيأأأأذ  -1
 لتنفيذ والمنفذ ضده واألموال المطلوب التنفيذ عليها.من حيث تاريخ وجهة إصداره ومضمونه، والبيانات المتعلقة بطالب ا

ينشأأأأو لاأأأأل طلأأأأب ملأأأأف تأأأأأودع فيأأأأه جميأأأأع األوراق المتعلقأأأأة بأأأأأه، ويعأأأأر  الملأأأأف علأأأأى قاضأأأأي التنفيأأأأأذ قبأأأأل وعقأأأأب كأأأأل إجأأأأأراء  -2
 ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام.

 (7مادة )
 تنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانونًا.يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند ال -1
 تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية. -2

 الفصل الثاني
 السند التنفيذي وما يتصل به

 (8مادة )
ال يجأأأوز التنفيأأأذ الجبأأأأري إال بسأأأند تنفيأأأأذي اقتضأأأاء لحقأأأأوق مؤكأأأدة فأأأأي وجودهأأأا ومحأأأأددة فأأأي أطرافهأأأأا ومعينأأأة فأأأأي  -1
 دارها وحالة األداء.مق
األسناد التنفيذية هأي األحكأام والقأرارات واألوامأر القضأائية والنظاميأة والشأرعية ومحاضأر التسأوية الفضأائية والصأل   -2

التأي تصأدق عليهأا المحأاام النظاميأة والشأرعية وأحكأام المحكمأين القابلأة للتنفيأذ والسأندات الرسأمية والعرفيأة وغيرهأا مأن 
 يها القانون هذه الصفة.األسناد التي يعط

 
 (9مادة )

يجأأب أن يسأأبق التنفيأأذ تبليأأغ المأأدين بصأأورة مأأن السأأند التنفيأأذي، وذلأأ  بورقأأة تبليأأغ توقأأع مأأن مأأومور التنفيأأذ وتخأأأتم  -1
 بخاتم دائرة التنفيذ.

تاليأأف  تشأتمل ورقأأة التبليأأغ باإلضأافة إلأأى صأأورة السأأند التنفيأذي أسأأماء األطأأراف ومأأواطنهم ومحأال إقأأامتهم وعلأأى -2
المأدين بالوفأاء بالتزامأه خأالل سأبعة أيأام مأن تأاريخ التبليأأغ إال أن يكأون السأند التنفيأذي كتسأليم األشأياء التأي يخشأى مأأن 

 تلفها وضياعها فيكون الميعاد يومًا واحدًا.
( أعأأاله مأا لأأم 2) اليجأوز لأدائرة التنفيأأذ مباشأرة إجأأراءات التنفيأذ الجبأأري إال بعأد انقضأاء المواعيأأد المأذكورة فأأي البنأد -3

يبأادر المأدين بالتنفيأأذ اختيأارًا، ومأأع ذلأ  إذا قامأأت خشأية مأأن تلأف أو ضأأياع أو تهريأب أمأأوال المأدين أو غيأأر ذلأ  مأأن 
العأوار  التأي تعأدم محأل التنفيأذ أو تنأتقا منأه، ف نأه يجأوز لأدائرة التنفيأذ وبقأرار مأن قاضأي التنفيأذ الحجأز علأى أمأوال 

 ولة قبل انقضاء هذه المواعيد.المدين المنقولة وغير المنق
 (10مادة )

إذا كأأأان المأأأأدين فأأأأي السأأأند التنفيأأأأذي مجهأأأأول محأأأأل اإلقامأأأة يأأأأومر قاضأأأأي التنفيأأأذ بتبليغأأأأه بورقأأأأة تبليأأأأغ تعلأأأق نسأأأأخة منهأأأأا فأأأأي  -1
موقأأأأأع بأأأأأارز فأأأأأي محأأأأأل إقامتأأأأأأه األخيأأأأأر، ونسأأأأأخه أخأأأأأرى فأأأأأأي ديأأأأأوان دائأأأأأرة التنفيأأأأأذ، وتنشأأأأأر النسأأأأأأخة الثالثأأأأأة فأأأأأي إحأأأأأدى الصأأأأأأحف 

 ية.المحل
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( إخطأأأأأأار المأأأأأدين بالحضأأأأأور إلأأأأأأى دائأأأأأرة التنفيأأأأأذ فأأأأأأي 9تتضأأأأأمن ورقأأأأأة التبليأأأأأغ باإلضأأأأأأافة إلأأأأأى البيانأأأأأات المأأأأأأذكورة فأأأأأي المأأأأأادة ) -2
ذا لم يحضر خالل المدة المذكورة، ف ن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ.  غضون أسبوعين، وا 

التنفيأأأأذ وتباشأأأر دائأأأأر التنفيأأأذ إجأأأأراءات التنفيأأأأذ  ، يعأأأد ممتنعأأأأًا عأأأنإذا لأأأم يحضأأأأر المأأأدين خأأأأالل المأأأدة المأأأأذكورة إلأأأى الأأأأدائرة -3
 الجبري.

يجأأأوز توقيأأأأع الحجأأأأز علأأأأى أمأأأوال المأأأأدين فأأأأي السأأأأند التنفيأأأذي المنقولأأأأة وغيأأأأر المنقولأأأأة فأأأي غضأأأأون مأأأأدة التبليأأأأغ  -4
عأأأاة المواعيأأأأد المأأأذكورة، ولاأأأن ال يجأأأأوز بيعهأأأا قبأأأل انقضأأأأاء المهلأأأة إال إذا كأأأان يخشأأأأى مأأأن تلفهأأأا أو ضأأأأياعها مأأأع مرا 

 واإلجراءات والقواعد المنصوا عليها في القانون.
 (11مادة )

علأأأأى دائأأأأرة التنفيأأأأذ، إذا عأأأأر  عليهأأأأا سأأأأأداد الأأأأدين عنأأأأد مباشأأأأرتها إلجأأأأراءات التنفيأأأأأذ، أن تقبضأأأأه مأأأأع إعطأأأأاء مخالصأأأأة وذلأأأأأ   -1
 دون الحاجة إلى تفوي  خاا.

علأأأأأى أن تمضأأأأأأي الأأأأأدائرة فأأأأأأي مباشأأأأأرة إجأأأأأأراءات التنفيأأأأأذ اسأأأأأأتيفاء ( أعأأأأأأاله فأأأأأي حالأأأأأأة الوفأأأأأاء الجزئأأأأأأي، 1تطبأأأأأق أحكأأأأأأام البنأأأأأد ) -2
 لباقي الدين.

 ال يقبل الوفاء بشيكات أو صكو  أو أوراق بنكية إال إذا كانت مقبولة الدفع. -3
 (12مادة )

 من حل قانونًا أو اتفاقًا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ. -1
( أعأاله علأى جميأأع الحأاالت التأي يطأرأ فيهأأا عأار  يحأول بأين الأأدائن 1ا عليأه فأأي البنأد )يطبأق الحكأم المنصأو  -2

 األهلية وزوال صفة من كان يمثله.وبين االستمرار في متابعة اإلجراءات كالغيبة وزوال 
 (13مادة )

مواجهأة هأذا المأدين وفقأًا  يباشر التنفيذ ضأد المأدين، بأاألداء الأذي يحأدده السأند التنفيأذي وتتخأذ إجأراءات التنفيأذ فأي -1
 للقانون، ف ن لم تان للمدين األهلية القانونية ف ن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجهة من يقوم مقامه قانونًا.

 ي مواجهة من يقوم مقامه قانونًا.إذا كان المدين شخصًا معنويًا، ف ن إجراءات التنفيذ تباشر ف -2
 (14مادة )

و تأأأوفي، يباشأأأر التنفيأأأذ ضأأأد مأأأن يقأأأوم مقامأأأه قانونأأأًا أو ورثتأأأه بعأأأد عشأأأرة أيأأأام مأأأن تبلأأأيغهم إذا فقأأأد المأأأدين أهليتأأأه أ -1
 باألوراق المتعلقة بالتنفيذ.

 يجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان أسمائهم الشخصية وصفاتهم. -2
 يكون التنفيذ بقدر األموال التي تركها المورث. -3

 (15مادة )
إذا أنكأر الورثأة أثنأأاء التنفيأذ وضأع يأأدهم علأى التركأة أو جأأزء منهأا ولأأم يكأن ممكنأًا إثبأأات ذلأ  بسأندات رسأأمية ولأم يكأأن 
للمتأوفى أمأوال ظأأاهرة، وجأب علأى الأأدائن أن يثبأت فأي المحكمأأة المختصأة وضأع يأأد الورثأة علأى التركأأة ويحصأل علأأى 

 قرار قضائي بذل .
 (16مادة )

المطلأأأأأأوب بموجأأأأأأب السأأأأأأند التنفيأأأأأأذي وال أن يجبأأأأأأأر علأأأأأأى أدائأأأأأأه إال بعأأأأأأد إخطأأأأأأار المأأأأأأدين بأأأأأأالعزم علأأأأأأأى ال يجأأأأأأوز للغيأأأأأأر أن يأأأأأأؤدي 
 التنفيذ قبل وقوعه بسبعة أيام على األقل.
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 (17مادة )
للمحكمة قبل صدور الحكم في األمور المسأتعجلة أو فأي األحأوال التأي يكأون فيهأا التأوخير ضأارًا بالأدائن أن تأومر )بنأاء 

الأأدائن( بتنفيأذ الحكأأم بموجأب مسأأودته بغيأر تبليغأه وفأأي هأذه الحالأأة يسألم الااتأأب المسأودة لأأدائرة علأى طلأب خطأأي مأن 
 التنفيذ التي تلتزم ب عادتها فور االنتهاء من التنفيذ.

 (18مادة )
يترتأأأب علأأأى صأأأأدور الحكأأأم ب لغأأأأاء أو نقأأأ  أو إبطأأأال أو فسأأأأخ السأأأند التنفيأأأأذي )بأأأوي مأأأن الطأأأأرق التأأأي يعتمأأأأدها  -1

عادة الحال إلى ما كان عليه.القانون(   رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استنادًا إلى ذل  السند، وا 
( أعأاله يكأون لمأن تأم التنفيأذ ضأده الحأق فأي اسأترداد األمأوال التأي تأم التنفيأذ عليهأا وملحقاتهأا 1وفقأًا ألحكأام البنأد ) -2

ذا كأ ان اإللغأأاء جزئيأًا، اقتصأأر الأرد علأأى مأا تعلأأق ومأا تابأده مأأن مصأاريف دون حاجأأة إلأى صأأدور حكأم جديأأد بأذل ، وا 
 به اإللغاء من أموال.

 لصأاحب الحأأق فأي الأأرد مطالبأة طالأأب التنفيأذ بالتعويضأأات عأن الضأأرر الأذي لحقأأه نتيجأة التنفيأأذ الباطأل  إن كأأان -3
 لها مقتضى.

 الفصل الثالث
 تنفيذ األسناد التنفيذية

 الفرع األول
 القضائية تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر

 )التنفيذ العادي والمعجل(
 (19مادة )

ال يجأأأأوز التنفيأأأأذ الجبأأأأري لوحكأأأأام والقأأأأأرارات واألوامأأأأر القضأأأأائية وأحكأأأأام المحكمأأأأأين بعأأأأد تصأأأأديقها مأأأأن المحكمأأأأأة  -1
المختصأة مأا دام الطعأأن فيهأا باالسأأتئناف جأائزًا إال إذا كأأان التنفيأذ المعجأأل منصوصأًا عليأأه فأي القأأانون أو مشأمواًل فأأي 

 لحكم أو القرار القضائي.ا
 يجوز مع ذل  اتخاذ جميع اإلجراءات التحفظية واالحتياطية بمقتضاها. -2

 (20مادة )
م التنفيأأذ المعجأأل واجأأب بقأأوة القأأانون لوحكأأام الصأأادرة فأأي األمأأور المسأأتعجلة أيأأا كانأأت المحكمأأة التأأي أصأأدرتها مأأا لأأأ

 ينا في الحكم على تقديم كفالة.
 (21مادة )

معجأأأأل بغيأأأأر كفالأأأة واجأأأأب بقأأأأوة القأأأأانون لوحكأأأام الصأأأأادرة بتسأأأأليم الصأأأغير أو رؤيتأأأأه، أو بأأأأوجرة الحضأأأأانة أو التنفيأأأذ ال
 الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو لوبناء أو للوالدين.

 (22مادة )
 .التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لوحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة

 (23مادة )
يجأوز للمحكمأة بنأاء علأى طلأب مأن ذي الشأون أن تأومر بشأمول حكمهأا بالتنفيأذ المعجأل بكفالأة أو بغيأر كفالأة إذا قأدرت 

 رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من توخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه.
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 (24مادة )
تأولى المحكمأأة تحديأد نأأوع ومقأأدار الافالأة، علأأى أن تراعأأي فأي األحأأوال التأي ال يجأأوز فيهأأا تنفيأذ الحكأأم إال بكفالأأة ت -1

عأأادة الحأال إلأأى مأا كأأان عليأه إذا تبأأين فيمأا بعأأد عأدم األحقيأأة فيأه وألغأأت محكمأأة  كفايتهأا إلزالأأة آثأار التنفيأأذ المعجأل وا 
 االستئناف الحكم محل التنفيذ.

 لافالة المومور بها.ال يجوز في هذه األحوال البدء في التنفيذ المعجل إال بعد تقديم ا -2
 (25مادة )

إذا كانت الافالة المومور بها في الحكم هي إلزام المحكأوم لأه بتقأديم كفيأل مقتأدر، فأ ن الافيأل يلتأزم بتحريأر الافالأة،  -1
 ويكون المحضر المشتمل على هذه الافالة بمثابة سند تنفيذي قبل الافيل.

ليمه فأأي الحكأأم إلأأى حأارس مقتأأدر، فأأ ن الحأارس يلتأأزم بأأون يحأأرر إذا كانأت الافالأأة هأأي تسأليم الشأأيء المأأومور بتسأ -2
 في قلم المحكمة تعهدًا بقبول الحراسة وااللتزام بواجباته.

 (26مادة )
 وقأأأأأأوع يخشأأأأأى كأأأأأان إذا المعجأأأأأل التنفيأأأأأذ وقأأأأأف عليأأأأأه المحكأأأأأوم طلأأأأأأب علأأأأأى بنأأأأأاء تقأأأأأرر أن االسأأأأأتئناف إليهأأأأأا المرفأأأأأوع للمحكمأأأأأة يجأأأأأوز
 له. المحكوم حقوق  لضمان كافية تراها التي وطبالشر  التنفيذ، من جسيم ضرر
 األولى. الدرجة محكمة لدى تقديمها عدم حال كفالة بتقديم التنفيذ تقيد أن للمحكمة يجوز
 له. المحكوم حق بحماية كفيالً  تراه بما تومر أو كفالة تقديم توجب أن التنفيذ بوقف تومر عندما للمحكمة يجوز
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 الفرع الثاني
 الرسمية والعرفية واألوراق التجارية تنفيذ السندات

 (27مادة )
للدائن بدين من النقود )إذا كان دينأه حأال األداء ومعأين المقأدار وثابتأًا بالاتابأة بسأند عرفأي أو بسأند مصأدق لأدى كاتأب 

مأه طلبأًا إليهأأا عأدل أو بورقأة مأن األوراق التجاريأأة القابلأة للتظهيأر( أن يراجأع دائأأرة التنفيأذ لتقأوم بتحصأيل الأأدين بعأد تقدي
 بذل  مقرونًا ب يداع سند الدين األصلي.

 (28مادة )
 االحتجأاج تأاريخ مأن يومأاً  عشأر خمسأة خأالل والافأالء المظهأرين مأن دينأه تحصأيل التنفيأذ دائأرة مأن يطلب أن للدائن يجوز
 القانون. يتطلبه االحتجاج هذا كان إذا

 (29مادة )
يداع  سند الدين لدى دائرة التنفيذ. ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وا 

 (30مادة )
 السأأأأأأند مأأأأأأن صأأأأأأورة بهأأأأأأا ومرفقأأأأأأاً  الأأأأأأدائرة بخأأأأأأتم ومختومأأأأأأة التنفيأأأأأذ مأأأأأأومور مأأأأأأن موقعأأأأأأة إخطأأأأأأار بورقأأأأأأة المأأأأأأدين التنفيأأأأأأذ دائأأأأأأرة تبلأأأأأغ -1

 تنفيذه. المطلوب
 خأأأأأأالل وذلأأأأأ  عتأأأأأرا ،اال وجأأأأأوه مأأأأأن لديأأأأأه يكأأأأأون  قأأأأأد مأأأأأا إبأأأأأداء أو بالأأأأأدين بالوفأأأأأاء المأأأأأدين تاليأأأأأف علأأأأأى اإلخطأأأأأار ورقأأأأأة تشأأأأأتمل -2

 االعترا . أو الوفاء دون  الميعاد هذا انقضاء بعد التنفيذ إلى ستبادر الدائرة بون إنذاره مع التبليغ تاريخ من أيام سبعة
 (31مادة )

إذا أقأأر المأأدين بالأأدين أو بقسأأم منأأه، يأأدون اإلقأأرار فأأي محضأأر التنفيأأذ ويوقأأع عليأأه مأأن المأأدين وقاضأأي التنفيأأذ، وتقأأأوم 
 لتنفيذ بتنفيذ ما جرى اإلقرار به.دائرة ا

 (32مادة )
إذا اعتأأر  المأأأدين فأأأي الميعأأأاد المحأأأدد وأنكأأأر الأأأدين أو بعضأأه أو أنكأأأر اسأأأتمرار قيامأأأه فأأأي ذمتأأأه، كلأأأف الأأأدائن  -1

بمراجعأأة المحكمأأأة المختصأأة إلثبأأأات مأأأا وقأأع اإلنكأأأار عليأأه، وتقأأأام الأأأدعوى بأأاإلجراءات المختصأأأرة وفقأأًا ألحكأأأام قأأأانون 
 اامات المدنية والتجارية.أصول المح

إذا كأأان الأأدين محأأل االعتأأرا  ثابتأأًا بسأأأند عرفأأي يكأأون لالعتأأرا  أثأأر مأأانع مأأأن التنفيأأذ إلأأى أن يأأتم الفصأأل فأأأي  -2
 دعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة التي تنظر الدعوى قرار باالستمرار فيه.

عأدل أو بورقأة مأن األوراق التجاريأة القابلأة للتظهيأر، إذا كان الدين محل االعترا  ثابتأًا بسأند مصأدق لأدى كاتأب ال -3
 ال يؤثر االعترا  في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع 

 إليها الدعوى بوقفه.
 (33مادة )

فيأأذ فأأي حأدود مأأا أقأأر بأأه وعلأأى إذا لأم ينكأأر المأأدين الأأدين ولانأأه أدعأى الوفأأاء بجأأزء منأأه، فأأ ن دائأرة التنفيأأذ تواصأأل التن
 المدين مراجعة المحكمة المختصة إلثبات ما يدعيه.

 (34مادة )
إذا لأأأم يقأأأأدم المأأأأدين االعتأأأرا  فأأأأي الميعأأأأاد المحأأأأدد، تبأأأادر دائأأأأرة التنفيأأأأذ إلأأأى اتخأأأأاذ إجأأأأراءات التنفيأأأأذ وفقأأأًا لمأأأأا هأأأأو منصأأأأوا  -1

 عليه في القانون.
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بعأأأأأد الميعأأأأاد فأأأأأي حالأأأأأة ثبأأأأوت وجأأأأأود أعأأأأذار للتأأأأأوخير، وفأأأأأي هأأأأذه الحالأأأأأة تطبأأأأأق  لقاضأأأأي التنفيأأأأأذ قبأأأأول االعتأأأأأرا  الأأأأأذي يقأأأأدم -2
 القواعد المنصوا عليها في المواد السابقة.

 (35مادة )
يترتأب علأأى صأأدور الحكأم بعأأدم ثبأأوت الأدين إلغأأاء جميأأع إجأأراءات التنفيأذ التأأي اتخأأذت القتضأائه، ويكأأون الحكأأم سأأندًا 

ه قبأل التنفيأذ الملغأى، كمأا يكأون للمحكأوم لأه فأي هأذا الحكأم الحأق فأي رفأع دعأوى تنفيذيًا إلعادة الحال إلى ما كأان عليأ
 للمطالبة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حق.
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 الفرع الثالث
 تنفيذ األحكام والقرارات واألوامر والسندات الرسمية األجنبية

 (36مادة )
م والقأأرارات واألوامأأر الصأأادرة فأأي بلأأد أجنبأأي يجأأأوز األمأأر بتنفيأأذها فأأي فلسأأطين بأأنفس الشأأروط المقأأررة فأأأي األحكأأا -1

ذلأ  البلأأد لتنفيأأذ األحكأام والقأأرارات واألوامأأر الفلسأأطينية فيأه، علأأى أال تتنأأاق  مأأع القأوانين الفلسأأطينية أو تلحأأق ضأأررًا 
 بالمصلحة الوطنية العليا.

حكأام والقأأرارات واألوامأر الصأادرة فأأي بلأد أجنبأأي بأدعوى تقأدم أمأأام محكمأة البدايأأة التأي يأأراد يطلأب األمأر بتنفيأأذ األ -2
 التنفيذ في دائرتها، على أن تاون تل  األحكام والقرارات واألوامر مصدقة من الجهات المختصة حسب األصول.

 (37مادة )
 ال يجوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يوتي:

لأأة فلسأأطين غيأأر مختصأأة وحأأدها بالفصأأل فأأأي المنازعأأة التأأي صأأدر فيهأأا الحكأأم أو القأأرار أو األمأأأر، أن محأأاام دو  -1
 وأن المحاام األجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقًا لقواعد االختصاا القضائي الدولي المقررة في قانونها.

 حكمة التي أصدرته.أن الحكم أو القرار أو األمر حاز قوة األمر المقضي به طبقًا لقانون الم -2
أن الحكأأم أو القأأأرار أو األمأأأر ال يتعأأار  مأأأع حكأأأم أو قأأأرار أو أمأأر سأأأبق صأأأدوره مأأن محكمأأأة فلسأأأطينية، وأنأأأه ال  -3

 يتضمن ما يخالف النظام العام أو اآلداب العامة في فلسطين.
 (38مادة )

شأأريطة أن يكأأون الحكأأم صأأادرًا  ( علأأى أحكأأام المحكمأأين الصأأادرة فأأي بلأأد أجنبأأي،37( و )36تسأأري أحكأأام المأأادتين )
 ن التحكيم الفلسطيني المعمول به.في مسولة يجوز فيها التحكيم طبقًا ألحكام قانو 

 (39مادة )
السأندات الرسأمية القابلأة للتنفيأذ والمحأررة فأي بلأد أجنبأي يجأوز األمأر بتنفيأذها بأنفس الشأروط المقأررة فأي قأانون ذلأأ   -1

 قابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين.البلد لتنفيذ السندات الرسمية ال
 يقدم طلب األمر بالتنفيذ إلى رئيس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصها. -2
ال يجأوز األمأر بالتنفيأذ إال بعأأد التحقأق مأن تأأوافر الشأروط المطلوبأة كرسأأمية السأند وقابليتأه للتنفيأأذ وفقأًا لقأانون البلأأد  -3

 مما يخالف النظام العام أو اآلداب في فلسطين.الذي تم فيه ومن خلوه 
 
 

 الفصل الرابع
 محل التنفيذ

 (40مادة )
 التنفيذ ال يرد إال على أموال المدين وفي الحدود التي يقررها القانون. -1
أمأوال المأدين جميعهأا ضأامنة للوفأاء بديونأه، وجميأع الأدائنين متسأأاوون فأي هأذا الضأمان إال مأن كأان لأه مأنهم حأأق  -2
 قدم طبقًا للقانون.الت
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 (41مادة )
يبأدأ التنفيأأذ علأأى مأأا يملاأأه المأأدين مأأن نقأأود سأأائلة وعلأأى مأا لأأه مأأن حقأأوق لأأدى الغيأأر، وفأأي حالأأة عأأدم كفايتهأأا يجأأري 

 الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة.
 (42مادة )

قأود مسأاو للأديون المحجأوز مأن أجلهأا يجوز في أي حالة كانت عليها اإلجراءات قبل إيقأاع البيأع إيأداع مبلأغ مأن الن -1
والمصأأاريف، يخصأأا للوفأأاء بهأأا دون غيرهأأا، ويترتأأب علأأى هأأذا اإليأأداع زوال الحجأأز عأأن األمأأوال المحجأأوزة وانتقالأأأه 

 إلى المبلغ المودع.
 إذا وقعت بعد ذل  حجوز جديدة على المبلغ المودع، فال يكون لها من أثر في حق من خصا لهم المبلغ. -2
 

 (43مادة )
إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقأل عأن قيمأة األمأوال المحجأوز عليهأا، جأاز للمأدين أن يطلأب مأن قاضأي  -1

التنفيأأأذ الحكأأأم بصأأأفة مسأأأتعجلة بقصأأأر الحجأأأز علأأأى بعأأأ  هأأأذه األمأأأوال، ويكأأأون ذلأأأ  بأأأ جراءات التاليأأأف بالحضأأأور، 
 بال للطعن بوي طريق.يختصم فيها جميع الدائنين الحاجزين وال يكون الحكم الصادر قا

 في هذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق األولوية في استيفاء حقوقهم من األموال التي يقصر الحجز عليها. -2
 (44مادة )

ال يجأأأأوز الحجأأأأز وال اتخأأأأاذ إجأأأأراءات تنفيأأأأذ أخأأأأرى علأأأأى األمأأأأوال العامأأأأة المنقولأأأأة وغيأأأأر المنقولأأأأة التأأأأي للدولأأأأة أو  -1
 العامة أو الهيئات المحلية أو أموال األوقاف المخصصة ألداء أعمالها. لوشخاا االعتباريين

تشأمل األمأوال العامأة جميأع أمأأوال الدولأة التأي تاأون مخصصأة لمنفعأأة عامأة بالفعأل أو بمقتضأى قأانون أو مرسأأوم  -2
 أو قرار من مجلس الوزراء.

 (45مادة )
ت واألدوات والمهمأات المخصصأة إلدارة المرافأق العامأة أو ال يجوز الحجز وال اتخاذ إجأراءات تنفيأذ أخأرى علأى المنشأ 

 لتقديم خدمة عمومية للجمهور.
 (46مادة )

ال يجأأأوز حجأأأز البأأأوالا والشأأأيكات وسأأأندات األمأأأر إال إذا كأأأان أجأأأري عليهأأأا االحتجأأأاج بسأأأبب عأأأدم توديتهأأأا أو أعلأأأن 
 إفالس حاملها أو أصبحت في أي حال غير قابلة لالنتقال.
 (47مادة )

 يجأأأوز الحجأأأز علأأأى مأأأأا يلأأأزم المأأأدين وأفأأأراد أسأأأأرته الملأأأزم باإلنفأأأاق علأأأيهم والمقيمأأأأين معأأأه مأأأن الفأأأرا  والثيأأأأاب ال -1
 واألدوات الضرورية للمعيشة: كودوات الطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذل  ما يلزمهم من الغذاء لمدة شهر.

أسأأرته، وال علأى األر  التأأي يملاهأا وذلأأ  بالقأأدر ال يجأوز الحجأأز علأى الأأدار المملوكأة للمأأدين والتأي يسأأكنها مأع  -2
 الضروري والالزم لمعيشته هو وأسرته ما لم تان الدار أو االر  سببًا للمديونية.

 يعود تقدير اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ. -3
 (48مادة )

 مقررة:ال يجوز الحجز على األشياء اآلتية إال القتضاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة 
 ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه. -1
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إنأأاث الماشأأأية الالزمأأة النتفأأأاع المأأدين فأأأي معيشأأأته هأأو وأسأأأرته، ومأأا يلأأأزم لغأأأذاء هأأذه الماشأأأية لمأأدة موسأأأم زراعأأأي  -2
 واحد.

، وكأذل  مأا يلأزم لغأذاء هأذه الماشأية لمأدة المعأدات واآلالت والماشأية الالزمأة لزراعأة المأدين ألرضأه إذا كأان مزارعأاً  -3
 موسم زراعي واحد.

مقأأدار البأأذور واألسأأمدة التأأي تافأأي لزراعأأة المأأدين ألرضأأأه التأأي اعتأأاد زراعتهأأا إذا كأأان مزارعأأًا، وذلأأ  لمأأدة موسأأأم  -4
 زراعي واحد.

 (49مادة )
للنفقأأة أو الصأأأرف منهأأأا فأأأي غأأأر   ال يجأأوز الحجأأأز علأأأى مأأأا يحكأأم بأأأه القضأأأاء مأأأن المبأأالغ المقأأأررة أو المرتبأأأة مؤقتأأأاً 

 معين، وال على األموال الموهوبة أو الموصى بها لتاون نفقة إال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة.
 (50مادة )

األمأأوال الموهوبأأة أو الموصأأأى بهأأا مأأأع اشأأتراط عأأأدم جأأواز الحجأأز عليهأأأا ال يجأأوز حجزهأأأا مأأن دائنأأأي الموهأأوب لأأأه أو 
 إال لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع. -نهم قبل الهبة أو الوصيةالموصى له، الذين نشو دي

 (51مادة )
ال يجأأأأأوز الحجأأأأأأز علأأأأأأى األجأأأأأور والرواتأأأأأأب والمكافأأأأأأ ت وملحقاتهأأأأأا مأأأأأأن عأأأأأأالوات وبأأأأأدالت ومأأأأأأا يسأأأأأأتحق مأأأأأن معاشأأأأأأات ومكافأأأأأأ ت أو 

تاأأأأون لأأأأديون النفقأأأأة المقأأأأررة أولويأأأأة فأأأأي مأأأا يقأأأأوم مقامهأأأأا )وفقأأأأًا لقأأأأانون التقاعأأأأد العأأأام( إال بمقأأأأدار الربأأأأع، وفأأأأي حالأأأأة تأأأأزاحم الأأأديون 
 االستيفاء.

 (52مادة )
يجأب علأى الموظأأف المخأتا بأأدفع الرواتأب واألجأأور والمكافأ ت ومأأا فأي حكمهأأا )بصأفته شخصأأًا ثالثأا( أن يخطأأر  -1

دائأأأرة التنفيأأأذ خأأأالل أسأأأبوع مأأأن تبليغهأأأا لأأأه بتوقيأأأع الحجأأأز بقيامأأأه بأأأ جراء الحجأأأز، وأن يبأأأين مقأأأدار الراتأأأب المخصأأأأا 
 للمدين، ويعلمها بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبه.

فأ ذا لأم يقتطأع مأن الراتأب مأا هأو مقأرر حجأزه قانونأًا أو اقتطعأه ناقصأًا، تحصأل دائأرة التنفيأذ مأن راتأب ذلأ  المأأومور  -2
 ، أو مأأن أموالأأه األخأأرى المبلأأغ الأأذي قصأأر فأأي قطعأأه وتوقيفأأه دون أن تاأأون مضأأطرة للحصأأول علأأى حكأأم عليأأه بأأأذل

 بما حصل منه. وللمومور الحق في الرجوع على المدين
 (53مادة )

نمأأا يجأأوز الحجأأز بمأا ال يتجأأاوز النصأأف علأأى نسأخ المصأأنف الأأذي تأأم نشأأره  -1 ال يجأوز الحجأأز علأأى حأأق المؤلأف وا 
 أو على ثمنها تحت يد الغير.

 ة قاطعة أنه استهدف نشرها.بت بصفال يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها، ما لم يث -2
 (54مادة )

نما تحجز وتباع معه:  ال يجوز حجز وبيع األشياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وا 
المنقأوالت المتصألة بالمأال غيأر المنقأول والمسأتقرة فيأه والمرصأودة لخدمتأه واسأتغالله بشأرط أن تاأون مسأتعملة فيمأا  -1

 خصصت له.
 ت واألدوات والحيوانات وغيرها من األشياء الالزمة لعمل المزارع والمعامل.خاليا النحل واآلال -2
 التومينات العينية وحقوق االرتفاق. -3
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 (55مادة )
يجأأأب علأأأى الأأأدائن أن يأأأدفع سأأألفًا جميأأأع النفقأأأات والمصأأأاريف الالزمأأأة لمباشأأأرة التنفيأأأذ علأأأى أن تحصأأأل فيمأأأا بعأأأد مأأأن 

 المدين.
 (56مادة )

المأأوظفين الأأذين باشأأروا إجأأراءات التنفيأأأذ أو نظأأروا فيهأأا أو فأأي المسأأائل المتفرعأأة عنهأأا أو شأأأاركوا ال يجأأوز للقضأأاة وال 
ال كان البيع باطاًل. -في شيء من ذل  بوي وجه من وجوه المشاركة  أن يتقدموا للمزايدة بونفسهم أو بطريق غيرهم وا 

 (57مادة )
حة مأوكليهم والمأوكلين عأأن المأدين أن يتقأأدموا للمزايأدة بونفسأأهم ال يجأوز للمحأامين الأأذين باشأروا إجأأراءات التنفيأذ لمصأأل

ال كان البيع باطال.  أو بطريق غيرهم وا 
 الفصل الخامس

شكاالته  منازعات التنفيذ وا 
 (58مادة )

 قاضأأأأأي فيهأأأأا ويفصأأأأل عليأأأأأه، المنفأأأأذ الشأأأأيء أسأأأأأاس فأأأأي الأأأأدخول دون  ذاتأأأأأه بالتنفيأأأأذ المتعلقأأأأة اإلشأأأأأكاالت التنفيأأأأذ بمنازعأأأأات يقصأأأأد -1
 باطاًل. أو صحيحاً  جائز، غير أو جائزاً  التنفيذ يصب  أن فيها الفصل على ويترتب القانون، في نا بموجب التنفيذ

 المنازعأأأأأأأة رفأأأأأأع علأأأأأأأى ويترتأأأأأأب المسأأأأأأتعجلة، لومأأأأأأأور قاضأأأأأأياً  باعتبأأأأأأأاره المسأأأأأأتعجلة التنفيأأأأأأذ منازعأأأأأأأات فأأأأأأي التنفيأأأأأأأذ قاضأأأأأأي يفصأأأأأأل -2

 السأأأأأند فأأأأأي المأأأأأدين اختصأأأأأام ويجأأأأب فيهأأأأأا، الفصأأأأأل يأأأأأتم أن الأأأأى الأأأأأدعوى صوصأأأأأهابخ رفعأأأأأت التأأأأي التنفيأأأأأذ إجأأأأأراءات وقأأأأأف المسأأأأتعجلة
 ميعأأأأاد فأأأأي باختصأأأأامه المأأأأدعي يكلأأأأف أن القاضأأأأي علأأأأى وجأأأأب يختصأأأأم، لأأأأم فأأأأ ذا غيأأأأره، مأأأأن مرفوعأأأأة كانأأأأت إذا الأأأأدعوى فأأأأي التنفيأأأذي
 الدعوى. قبول بعدم الحكم جاز القاضي به أمر ما ينفذ لم فاذا له، يحدده

 فأأأأأأ ن التوجيأأأأأل، يسأأأأأأتوجب مأأأأأا وجأأأأأد فأأأأأأ ذا لنظرهأأأأأا، المحأأأأأددة األولأأأأأأى الجلسأأأأأة فأأأأأي المسأأأأأأتعجلة التنفيأأأأأذ نازعأأأأأاتم فأأأأأأي الفصأأأأأل يجأأأأأب -3

 إجأأأأأأراءات فأأأأأأي السأأأأأير متابعأأأأأأة أو التنفيأأأأأأذ، وقأأأأأف فأأأأأأي االسأأأأأتمرار إمأأأأأأا المعروضأأأأأأة: الحالأأأأأة ظأأأأأأروف وبحسأأأأأأب يقأأأأأرر أن القاضأأأأأأي علأأأأأى
 رفعها. تاريخ من األاثر على شهرين خالل المنازعة في الفصل يجب ف نه األحوال جميع وفي كفالة. بدون  أو بكفالة التنفيذ

 بالوقف. التنفيذ قاضي يحكم لم ما التنفيذ وقف أخرى مستعجلة دعوى أي رفع على يترتب ال -4
 اختصأأأأم قأأأأد يكأأأأن لأأأأم إذا التنفيأأأأذي السأأأند فأأأأي المأأأأدين مأأأأن تقأأأأام مسأأأأتعجلة تنفيأأأذ منازعأأأأة أول علأأأأى أعأأأأاله (4) البنأأأأد حكأأأأم يسأأأري ال -5

 السابقة. زعةالمنا في
 (59مادة )

يترتأب علأأى القأأرار الصأأادر بشأأطب دعأوى التنفيأأذ المسأأتعجلة لغيأأاب الخصأأوم وعلأى الحكأأم بأأبطالن إجراءاتهأأا أو بعأأدم 
 زوال األثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعها. -قبولها أو بوي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها

 (60مادة )
تنفيأذ المسأتعجلة دعأواه، جأاز لقاضأي التنفيأذ أن يحكأم عليأه بالرسأوم والمصأاريف وأتعأاب إذا خسر المدعي في دعاوى ال

 المحاماة.
 (61مادة )

يجأوز أن تبأدأ منازعأة التنفيأذ المسأأتعجلة عنأد مباشأرة التنفيأذ فأأي هيئأة إشأكال بطلأب إجأأراء وقتأي بطلأب وقأف إجأأراء  -1
وقأأف التنفيأأذ أو أن يمضأي فيأأه علأى سأأبيل االحتيأأاط دون أن مسأتعجل، ويكأأون علأى القأأائم بالتنفيأأذ فأي هأأذه الحالأة أن ي
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يتمأأه، مأأأع تاليأأأف الخصأأأوم فأأأي الحأأأالتين الحضأأأور أمأأأام قاضأأأي التنفيأأأذ ولأأأو بميعأأأاد سأأأاعة وفأأأي منزلأأأه عنأأأد الضأأأرورة، 
 ويكفي إثبات حصول هذا التاليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب.

ره بقأأدر عأأدد الخصأأوم وصأأأورة لأأدائرة التنفيأأذ يرفأأق بهأأا أوراق التنفيأأأذ علأأى القأأائم بالتنفيأأذ أن يحأأرر صأأورًا مأأأن محضأأ -2
 والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاا بذل .

 فيذ المستعجلة.عاوى منازعات التنيطبق على الطلب جميع القواعد المنصوا عليها في المواد السابقة بشون د -3
 (62مادة )

ال يترتأأأب علأأأأى العأأأأر  الحقيقأأأي وقأأأأف التنفيأأأأذ إذا كأأأأان العأأأر  محأأأأل نأأأأزاع، مأأأأا لأأأم يأأأأومر قاضأأأأي التنفيأأأأذ بوقأأأف التنفيأأأأذ مؤقتأأأأًا مأأأأع 
 إيداع المعرو  أو المبلغ الذي يرتئيه. 

 
 

 الباب الثاني
جراءات التنفيذ  طرق وا 

 الفصل األول
 التنفيذ المباشر

 (63مادة )
 ال إذا كان ذل  ممكنًا قانونًا. فيذ االلتزامات التي ال يكون محلها مبلغًا من النقود جبرًا إال يجوز تن

 (64مادة )
إذا لأم يأأذعن المأأدين فأي السأأند التنفيأأذي ويسألم برضأأاه الشأأيء المعأأين واجأب التسأأليم ولأأم يكأن ذلأأ  الشأأيء ظأأاهرًا  -1

الاأأأأه أو ضأأأياعه، يجأأأوز حبسأأأأه وفقأأأًا إلجأأأراءات الحأأأأبس للعيأأأان، وعجأأأز المأأأدين عأأأأن تقأأأديم أدلأأأة كافيأأأأة علأأأى تلفأأأه أو ه
 المنصوا عليها في هذا القانون.

 ( أعاله إذا كان عدم التسليم ناشئًا عن سبب ال يد للمدين فيه.1ال تطبق أحكام البند ) -2
 (65مادة )

 العمل على نفقة المدين. في االلتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العمل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا -1
يسأأأأأدد الأأأأأدائن نفقأأأأأات العمأأأأأل المطلأأأأأوب تنفيأأأأأذه سأأأأألفًا إذا كانأأأأأأت طبيعأأأأأة االلتأأأأأزام تسأأأأأم  بأأأأأذل ، علأأأأأى أن تحصأأأأأل هأأأأأذه النفقأأأأأأات  -2

مأأأن المأأأأدين بعأأأد التنفيأأأأذ وتأأأرد للأأأأدائن، فأأأ ذا امتنأأأأع الأأأدائن عأأأأن أداء هأأأذه النفقأأأأات، تقأأأدرها دائأأأأرة التنفيأأأذ بواسأأأأطة خبأأأراء تنأأأأدبهم لهأأأأذا 
 وتتولى تحصيلها من المدين بحجز أمواله وبيعها وفقًا ألحكام القانون. الغر 

 (66مادة )
إذا أخأأل المأأدين بالتزامأأه باالمتنأأاع عأأن عمأأل بموجأأب سأأند تنفيأأذي نافأأذ فأأي مواجهتأأه ورفأأ  إزالأأة مأأا وقأأع منأأه مخالفأأًا 

بالنسأأبة لنفقأأات اإلزالأة األحكأأام المنصأأوا اللتزامأه، تقأأوم دائأرة التنفيأأذ ب زالأأة مأا وقأأع مخالفأأًا علأى نفقأأة المأأدين، وتطبأق 
 .(65عليها في المادة )

 (67مادة )
تبأدل اليأد الأذي يقأأع بعأد الحكأم ال يأؤثر فأأي المعأامالت التنفيذيأة، فالمحأأل المتعلأق بأه السأند التنفيأأذي يخلأى ويسأترد مأأن 

ذا وجأأد أشأأخاا آخأأرون غيأر المحكأأوم عليأأه مقيمأأين فأأي المحأل الواجأأب إخأأال ؤه وراجعأأوا دائأأرة التنفيأأذ أي يأد كانأأت، وا 
مأدعين أن إقأامتهم ليسأت تبعأأًا للمحكأوم عليأه وال هأي ب عأأارة أو إيجأار منأه وأبأرزوا أوراقأأًا تثبأت اسأتقاللهم باإلقامأة عنأأه، 
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يمهلأأون مأأأدة مناسأأأبة يوقأأأف فيهأأا التنفيأأأذ ليراجعأأأوا المحكمأأأة المختصأأة للحصأأأول منهأأأا علأأأى سأأند بأأأذل ، وتأأأتم المعاملأأأة 
 ا يتضمنه قرار المحكمة المذكورة.التنفيذية بحسب م

 (68مادة )
إذا كان في المحل الذي تم إخالؤه أموال تخا المنفذ ضأده ورفأ  اسأتالمها وكأان أمأر المحافظأة عليهأا يسأتلزم نفقأة، 
ف نأه يجأري تبليغأه حسأأب األصأول بضأرورة مراجعأة دائأأرة التنفيأذ خأالل مهلأأة معينأة السأتالمها، فأ ذا لأأم يلتأزم بأذل ، تبأأاع 

 لمزايدة وتقتطع من أثمانها قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له.با
 (69مادة )

إذا أخلأت دائأرة التنفيأذ محأاًل وسألمته إلأى طالأب التنفيأذ ثأأم أعأاد المنفأذ ضأده وضأع يأده علأى ذلأ  المحأل دون أن يكأأون 
فيأأذ أو كأأأاإلرث منأأه أو أي سأأأبب قأأانوني آخأأأر، تقأأأوم هنأأا  سأأأبب قأأانوني كالتملأأأ  مأأن جديأأأد نتيجأأة لعقأأأد مأأع طالأأأب التن

 دائرة التنفيذ بالمعامالت التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات.
 
 

 الفصل الثاني
 التنفيذ بطريق الحجز

 الفرع األول
 حجز مال المدين لدي شخص ثالث

 (70مادة )
نفيأأذي أن يطلأب مأأن دائأأرة التنفيأأذ حجأأز مأأا يكأون لمدينأأه مأأن نقأأود وأمأأوال وديأأون لأأدى يجأوز لاأأل دائأأن بيأأده سأأند ت -1

 شخا ثالث.
يتنأاول الحجأز كأل ديأن ينشأو للمأدين فأي ذمأة المحجأوز لديأه إلأأى وقأت التقريأر بمأا فأي ذمتأه مأا لأم يكأن موقعأًا علأأى  -2

 دين بذاته.
 (71مادة )

يأأأر المنقولأأأة كمأأأا يجأأأوز حجأأأز أجرتأأأه عأأأن األعمأأأال والخأأأدمات يجأأوز حجأأأز بأأأدل إيجأأأار أمأأأوال المأأأدين المنقولأأأة وغ -1
 الخصوصية التي يكون مستخدمًا بها على أال يحجز أاثر من ربعها.

ال يسأأمع ادعأأأاء المسأأأتوجر بونأأه دفأأأع بأأأدل اإليجأأار إذا كأأأان الأأأدفع وقأأع بصأأأورة مخالفأأأة للشأأروط المدرجأأأة فأأأي عقأأأد  -2
 اداتها إال إذا ثبت الدفع على حدة.اإليجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وع

 (72مادة )
عنأأدما تاأأأون األمأأأوال المطلأأوب حجزهأأأا فأأأي يأأد شأأأخا ثالأأأث يجأأأري الحجأأز ب خطأأأاره ورقأأأة حجأأز تبلأأأغ إليأأأه بذاتأأأه  -1

 موقعة من مومور التنفيذ وتشتمل على البيانات اآلتية:
 صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه. -أ

 بلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.بيان أصل الم -ب
منأع الشأخا الثالأأث المحجأوز لديأأه عأن الوفأأاء بمأا فأأي يأده إلأى المأأدين المحجأوز عليأأه أو تسأليمه إيأأاه مأع تعيأأين  -ج

 المحجوز عليه تعيينًا نافيًا للجهالة.
 تاليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خالل عشرة أيام. -د
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لتنفيأأذ تبليأأغ ورقأأة الحجأأز إال إذا أودع طالأأب الحجأأز خزانأأة الأأدائرة مبلغأأًا كافيأأًا ألداء رسأأم محضأأأر ال يجأأوز لأأدائرة ا -2
 التقرير بما في الذمة ويؤشر باإليداع على أصل التبليغ وصورته.

 (73مادة )
ه بمأأأأا فأأأأأي يمتنأأأأع علأأأأى الشأأأأخا الثالأأأأث بمجأأأأرد تبليغأأأأه بأأأأالحجز أن يسأأأألم للمأأأأدين مأأأأا تحأأأأت يأأأأده لأأأأه مأأأأن أمأأأأوال أو أن يفأأأأي لأأأأ -1

ذمتأأأأه مأأأأأن ديأأأأأون، فأأأأأ ذا أخأأأأأل بأأأأذل  قأأأأأام التزامأأأأأه فأأأأأي مواجهأأأأأة الحأأأأاجز بأأأأأون يأأأأأؤدي إليأأأأأه مأأأأأا أداه مأأأأن أمأأأأأوال للمأأأأأدين أو مأأأأأا يعأأأأأادل 
 قيمتها، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ هذا االلتزام جبرًا بالطرق واإلجراءات المنصوا عليها في هذا القانون.

م الحجأأأأأز أن يفأأأأي للمأأأأأدين المحجأأأأوز عليأأأأأه، وأن يسأأأألمه األمأأأأأوال التأأأأي يمنأأأأأع مأأأأع ذلأأأأ  ف نأأأأأه يجأأأأب علأأأأأى الشأأأأخا الثالأأأأأث رغأأأأ -2
 القانون الحجز عليها أو ما يزيد من األموال التي في ذمته عن الحقوق المحجوز من أجلها بغير حاجة إلى حكم بذل .

 (74مادة )
صأأأأورة مأأأأن ورقأأأأة الحجأأأأز المبلغأأأأأة  يكأأأأون إبأأأأالإ الحجأأأأز إلأأأأى المأأأأدين بورقأأأأأة تبليأأأأغ تبلأأأأغ إليأأأأه بحسأأأأب األصأأأأول، وتشأأأأأتمل علأأأأى -1

 إلى الشخا الثالث المحجوز لديه.
علأأأى دائأأأأرة التنفيأأأأذ تبليأأأأغ الحجأأأأز إلأأأأى المأأأدين خأأأأالل السأأأأبعة أيأأأأام التاليأأأأة لتبليغأأأأه إلأأأى الشأأأأخا الثالأأأأث وتشأأأأتمل ورقأأأأة التبليأأأأغ  -2

 على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخا الثالث المحجوز لديه.
 (75مادة )

دين المحجأأوز علأأى أموالأأه أن يرفأأع الأأدعوى بطلأأب رفأأع الحجأأز أمأأا قاضأأي التنفيأأذ الأأذي يتبعأأه وال يحأأأت  يجأأوز للمأأ -1
 على الشخا الثالث برفع هذه الدعوى إال إذا أبلغت إليه.

 يترتب على إبالإ الشخا الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إال بعد الفصل فيها. -2
 (76مادة )

الأث أن يقأر بمأا فأي حيازتأه مأن أمأوال المأدين وبمأا فأي ذمتأه لأه مأن ديأون بمقتضأى محضأر يجب على الشخا الث -1
يجأري تحريأأره فأأي دائأرة التنفيأأذ خأأالل العشأرة أيأأام التاليأأة لتبليغأأه بأالحجز، ويأأذكر بالمحضأأر بيانأًا مفصأأاًل بأأاألموال التأأي 

إن كانأأت قأد انقضأأت )كمأأا يبأأين( جميأأع  تحأت يأأده وبالأأديون التأأي فأي ذمتأأه موضأأحًا مقأأدارها وسأندها وأسأأباب انقضأأائها
 الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع األوراق المؤيدة لتقريره أو صورًا منها مصدقًا عليها.

 ال يعفي الشخا الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه. -2
 (77مادة )

( أو اقأأأأأر غيأأأأأر الحقيقأأأأأة أو 76ي الميعأأأأأاد المبينأأأأأين فأأأأي المأأأأأادة )إذا لأأأأم يقأأأأأر الشأأأأأخا الثالأأأأأث بمأأأأا فأأأأأي ذمتأأأأأه علأأأأأى الوجأأأأه وفأأأأأ -1
أخفأأأأأي األوراق الواجأأأأأأب عليأأأأأأه إيأأأأأأداعها لتوييأأأأأأد اإلقأأأأأأرار، جأأأأأأاز الحكأأأأأأم عليأأأأأه للأأأأأأدائن الحأأأأأأاجز بأأأأأأالمبلغ المحجأأأأأأوز مأأأأأأن أجلأأأأأأه، وذلأأأأأأ  

 بدعوى ترفع في مواجهته وباألوضاع المعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.
ع األحأأأأوال إلأأأأأزام الشأأأأأخا الثالأأأأث بمصأأأأأاريف الأأأأأدعوى وبمأأأأا يطلأأأأأب ويسأأأأأتحق مأأأأن التعويضأأأأأات المترتبأأأأأة علأأأأأى يجأأأأب فأأأأأي جميأأأأأ -2

 تقصيره أو توخيره.
 (78مادة )

يجب على الشخا الثالث بعد سبعة أيام من تأاريخ إقأراره أن يسألم إلأى دائأرة التنفيأذ األمأوال والأديون التأي أقأر بهأا  -1
 أو ما يفي منها بحق الحاجز.

 ق للشخا الثالث خصم المصاريف التي أنفقها من الدين المترتب في ذمته بعد إقرارها من قاضي التنفيذ.يح -2
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إن كأان المأال ممأا يخشأى تلفأه أو هالاأه، فيأتم تسأليمه لأدائرة التنفيأذ خأالل يأوم واحأد وتقأوم دائأرة التنفيأذ خأالل ثالثأة  -3
 ئرة التنفيذ.ويودع الثمن لدى دا أيام بحد أقصى ببيعه بمزاد علني،

 (79مادة )
(، يكأأون علأأى دائأأرة التنفيأأذ أن 78إذا لأم يسأألم الشأأخا الثالأأث األمأوال التأأي أقأأر بهأأا فأي الميعأأاد المحأأدد فأأي المأادة )

تحجأأز هأأذه األمأأأوال أو مأأا يعأأادل قيمتهأأأا مأأن أمأأوال الشأأأخا الثالأأث، وتباشأأر بيعهأأأا بأأالطرق واإلجأأراءات المنصأأأوا 
 حقوق الدائن الحاجز. عليها في هذا القانون القتضاء

 
 

 الفرع الثاني
 التنفيذ بحجز المنقول لدي المدين وبيعه

 (80مادة )
فأأي التنفيأأذ بحجأأز أمأأوال المأأدين المنقولأأأة يعأأين مأأومور التنفيأأذ أحأأد المعأأاونين أو الاتبأأأة فأأي دائأأرة التنفيأأذ لتنفيأأذ معاملأأأة 

 الحجز.
 (81مادة )

وحأده أو مأأع كاتأب التنفيأذ والقأائم بالتنفيأذ إلأى المكأان الأذي توجأأد  (80ينتقأل مأومور الحجأز المعأين بموجأب المأادة ) -1
فيه األموال المطلأوب حجزهأا، ويوقأع الحجأز علأى هأذه األمأوال طبقأًا لقأرار قاضأي التنفيأذ بموجأب محضأر يجأري تحريأره 

 في مكان توقيعه بحضور شاهدين اثنين.
 القائمين بالتنفيذ على ما يوتي: يشتمل المحضر فضاًل عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق -2
 ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه. -أ

مكان الحجز وما قأام بأه مأومور الحجأز مأن إجأراءات ومأا لقيأه مأن عقبأات واعتراضأات أثنأاء الحجأز ومأا اتخأذه فأي  -ب
 شونها.

 يان قيمتها بالتقريب.ا أو مقاسها، وببيان األموال المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنه -ج
 (82مادة )

حجأأار كريمأأة أو أي مجأأوهرات أإذا كأأان الحجأأز علأأى مصأأوغات أو سأأبائ  مأأن ذهأأب أو فضأأة أو معأأدن نفأأيس أو  -1
 أخرى، فيجب أن توزن وتبين أوصافها بالدقة في محضر الحجز.

 الحجز. مومور بطل على بناء التنفيذ قاضي يعينه خبير بمعرفة األشياء هذه تقيم -2
 علأأأى بنأأأاء األثريأأة والمقتنيأأأات الفنيأأأة والرسأأومات والتحأأأف كاللوحأأأات األخأأرى الفنيأأأة األشأأأياء تقيأأيم الطريقأأأة بهأأأذه يجأأوز -3

 عليه. المحجوز أو الحاجز أو الحجز مومور طلب
 الحجز. بمحضر الخبير تقرير األحوال جميع في يرفق -4
 حأأأأرز فأأأي توضأأأع أن فيجأأأب تقييمهأأأأا، أو لوزنهأأأا أعأأأاله (3و) (1) البنأأأدين فأأأي الأأأأواردة األشأأأياء نقأأأل الحأأأال اقتضأأأى إذا -5

 األختام. وصف مع المحضر في ذل  يذكر وأن مختوم
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 (83مادة )
يجأوز حجأأز الثمأأار والفوااأأه والخضأأروات الناضأجة وسأأائر المحاصأأيل الزراعيأأة بعأأد إدرااهأا أو جنيهأأا ولأأو لأأم تنقأأل مأأن 

انأت األشأياء المحجأوزة ممأا يخشأى تلفهأا أو كانأت قيمتهأا ال تتحمأل نفقأات المحافظأأة البيأادر لحفظهأا فأي المخأازن، إذا ك
 عليها، فلقاضي التنفيذ ان يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين.

 (84مادة )
افظأأأأة إذا لأأأأم يأأأأتم الحجأأأأز فأأأأي يأأأأوم واحأأأأد، جأأأأاز إتمامأأأأه فأأأأي يأأأأوم أو أيأأأأام متتاليأأأأة وعلأأأأى مأأأأومور الحجأأأأز أن يتخأأأأذ مأأأأا يلأأأأزم للمح -1

 على األموال المحجوزة والمطلوب حجزها إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت إجراءات الحجز.
لقاضأأأأي التنفيأأأأأذ إذا اقتضأأأأأى الحأأأأأال أن يأأأأأوذن لمأأأأأومور الحجأأأأأز باالسأأأأتمرار فأأأأأي إجأأأأأراءات الحجأأأأأز بعأأأأأد سأأأأأاعات العمأأأأأل القانونيأأأأأة  -2

 جز.أو في أيام العطل الرسمية إلى أن يتم الح
 (85مادة )

يقأوم مأومور الحجأز بحجأز أمأوال المطلأوب التنفيأذ ضأده أينمأا وجأدها متأى تحقأق أنهأا لأه ولأو كأان المحأل المطلأوب  -1
 حجز األموال فيه ليس بمحل إقامته أو كان آخرون من غير أفراد عائلته يقيمون معه فيه.

لأأوب التنفيأذ ضأأده، فيجأب عليأأه أال يتعأأر  إذا ظهأر لمأأومور الحجأز أن تلأأ  األمأوال هأأي لشأخا آخأأر غيأر المط -2
لحجزهأا وأن يأأنظم محضأرًا بواقأأع الحأال يجأأري عرضأه علأأى قاضأي التنفيأأذ، ولقاضأي التنفيأأذ بعأد فحأأا األمأر أن يقأأرر 
عأدم التنفيأذ علأى هأذه األمأوال، أو التنفيأذ عليهأا إذا كأان الظأاهر يأرج  أنهأا مملوكأة للمأدين. ويكأون ل خأرين الحأق فأي 

 اء واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلثبات حقوقهم في األشياء المحجوزة.مراجعة القض
يجأب أن ترفأأع دعأأوى االسأأترداد علأى الحأأاجز أو جميأأع الحأأاجزين )إذا تعأددوا( والمحجأأوز عليأأه، وأن تشأأمل الئحأأة  -3

 الدعوى على بيان واٍف ألدلة الملاية، ويرفق بها المستندات المؤيدة لها.
 رفع دعوى االسترداد األولى وقف البيع.يترتب على  -4

 (86مادة )
مملوكأة لأه، فيأتم حجزهأا  -بحسأب األصأل-األموال التي يضع )المطلوب التنفيأذ ضأده( يأده عليهأا فأي محأل إقامتأه، تعأد

دون االلتفأات إلأى مأا يأأورده هأو أو أي شأخا ثالأأث مأن االعتراضأات ألجأأل اسأتبعادها كلهأا أو بعضأأها مأن الحجأز مأأا 
 حكمًا أو قرارًا صادرًا من محكمة أو وثيقة إشعار بتوخير التنفيذ منظمة قبل تاريخ الحكم بسند التنفيذ.لم يبرز 

 (87مادة )
 تبليغأأأأه وجأأأأب غيبتأأأأه فأأأأي الحجأأأز كأأأأان فأأأأ ن الحجأأأأز، محضأأأأر مأأأن صأأأأورة لأأأأه تسأأأألم ضأأأأده التنفيأأأذ المطلأأأأوب بحضأأأأور الحجأأأأز حصأأأل إذا

 األاثر. على أيام ثالثة خالل بالمحضر
 (88مادة )

(، يعأين مأأومور 89فأي األحأوال التأي تقتضأأي تعيأين حأارس علأأى األمأوال المحجأوزة وفقأًا لمأأا هأو محأدد فأأي المأادة ) -1
الحجأز الحأارس المأذكور ويقأوم باختيأأاره إذا لأم يأوت الحأاجز أو المحجأوز ضأأده بشأخا مقتأدر، ويجأب تعيأين المحجأأوز 

 عقولة تذكر في المحضر.عليه إذا طلب ذل  إال إذا خيف التبديد وكان لذل  أسباب م
ال يجأوز أن يكأون الحأأارس ممأن يعملأون فأأي خدمأة الحأاجز أو مأأومور الحجأز وال أن يكأون زوجأأًا أو قريبأًا أو صأأهرًا  -2

 أليهما إلى الدرجة الرابعة.
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 (89مادة )
حاضأرًا كلفأه  إذا لم يجد مومور الحجز فأي مكأان الحجأز مأن يقبأل الحراسأة يختأاره الحأاجز ومأومور الحجأز وكأان المأدين

بالحراسة وال يعتد برفضه إياهأا، أمأا إذا لأم يكأن حاضأرًا وجأب عليأه أن يخأتم علأى األمأوال المحجأوزة فأي محلهأا إن كأان 
ن تعأأأذر ذلأأأ   ذلأأ  مالئمأأأًا أو ينقلهأأأا أو يودعهأأا عنأأأد شأأأخا عأأأدل يقبأأل الحراسأأأة يختأأأاره الحأأأاجز أو مأأومور الحجأأأز، وا 

 فيذ التخاذ اإلجراء المناسب.وجب عليه أن يرفع األمر إلى قاضي التن
 (90مادة )

يوقأع الحأأارس علأأى محضأأر الحجأأز وتسأألم لأه صأأورة منأأه فأأ ن امتنأأع عأأن التوقيأع أو رفأأ  اسأأتالم الصأأورة وجأأب علأأى 
مأأومور الحجأأأز أن يرفأأأع األمأأر فأأأي اليأأأوم ذاتأأه إلأأأى قاضأأأي التنفيأأذ ليأأأومر بتبليغأأأه بالمحضأأر بأأأ جراءات التبليأأأغ القانونيأأأة 

 ساعة، وعلى مومور الحجز إثبات كل ذل  في المحضر.خالل أربع وعشرين 
 (91مادة )

 يستحق الحارس غير المدين أجرًا عن حراسته ويكون لهذا األجر امتياز على األموال المحجوز عليها. -1
 يقدر أجر الحارس بومر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه. -2

 (92مادة )
األمأأأأأوال المطلأأأأأوب حجزهأأأأأا قأأأأأد سأأأأأبق الحجأأأأأز عليهأأأأأا وجأأأأأب عليأأأأأه أن يجأأأأأرد هأأأأأذه األمأأأأأوال ويثبتهأأأأأأا إذا وجأأأأأد مأأأأأومور الحجأأأأأز أن  -1

 في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز األول حارسًا عليها إن كانت في نفس المحل.
ارس إذا لأأأأأم يكأأأأأن حاضأأأأأأرًا يجأأأأأري تبليأأأأأغ المحاضأأأأأر المحأأأأأررة فأأأأأي اليأأأأأوم التأأأأأالي علأأأأأى األاثأأأأأر إلأأأأأى الحأأأأأاجز األول والمأأأأأدين والحأأأأأ -2

 ودائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز األول.
يترتأأأأب علأأأأى اإلبأأأأأالإ أن تاأأأأون األمأأأأوال السأأأأأابق حجزهأأأأا محجأأأأأوزة ألجأأأأل الأأأأدينين معأأأأأًا ويبقأأأأى الحجأأأأز قائمأأأأأًا لمصأأأألحة الحأأأأأاجز  -3

 الثاني ولو نزل عنه الحاجز األول.
 (93مادة )

ذلأأ  علأأى الحجأوزات الالحقأأة علأى نفأأس المنقأوالت إذا وقعأأت صأأحيحة  إذا وقأع الحجأأز علأى المنقأأوالت بأاطاًل فأأال يأؤثر
 في ذاتها.

 (94مادة )
ذا أهمأأأل  أمأأوال المأأأدين المحجأأأوزة مأأأن قبأأأل دائنأأأين متعأأأددين ال يفأأ  حجزهأأأا إال برضأأأاء جميأأأع الحأأأاجزين ومأأأوافقتهم، وا 

يصأأالها وانتهائهأأا فأأي مأأدتها القانونيأأة جأأاز ألي حأأاجز آخأأر أن يطلأأب المثأأابرة  الحأأاجز األول تعقأأب معأأامالت التنفيأأذ وا 
 عليها.

 (95مادة )
 زوائد األموال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكمًا.

 (96مادة )
يعتبأأر الحجأأز كأأون لأأم يكأأن إذا لأأم يأأتم البيأأع خأأالل شأأهرين مأأن تأأاريخ توقيعأأه إال إذا كأأان البيأأع قأأد أوقأأف بمقتضأأى  -1

 اق الخصوم.القانون أو بحكم المحكمة أو باتف
 ال يجوز االتفاق على توجيل البيع لمدة تزيد على شهرين من تاريخ االتفاق. -2
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لقاضأي التنفيأذ عنأد االقتضأأاء أن يأومر بمأد الميعأأاد لمأدة تزيأد علأأى شأهرين، ولأه أيضأأًا إذا كانأت األمأوال المحجأأوزة  -3
مر ببيعهأأا فأأي الحأال لمصأألحة الطأأرفين دون ممأا يخشأأى تلفهأأا أو كانأت قيمتهأأا ال تتحمأأل نفقأات المحافظأأة عليهأأا أن يأو

 ( أعاله وبالميعاد المقرر في المادة التالية.1التقييد بالميعاد المنصوا عليه في البند )
 (97مادة )

ال يجأوز إجأراء البيأع إال بعأد مضأي سأأبعة أيأام علأى األقأل مأن تأاريخ تسأأليم صأورة محضأر الحجأز للمأدين أو تبليغأه بأأه، 
بعأد مضأي يأأوم علأى األقأل مأن تأأاريخ إتمأام إجأراءات اإلعأالن والنشأأر عأن البيأع المنصأوا عليهأأا  وال يجأوز إجأراؤه إال

 في هذا القانون.
 (98مادة )

عنأأد مباشأأرة بيأأع أمأأوال المطلأأوب التنفيأأأذ ضأأده المحجأأوزة ينشأأر أمأأر البيأأع فأأأي صأأحيفة يوميأأة أو أاثأأر وفأأي ديأأأوان  -1
األمأأأوال ال تتحمأأأل نفقأأأات النشأأأر أو لأأأم يكأأأن فأأأي محأأأل البيأأأع صأأأحف دائأأرة التنفيأأأذ خأأأالل أسأأأبوعين إال إذا كانأأأت قيمأأأة 

 فيكفي عندئذ تعليق إعالن عن البيع في ديوان دائرة التنفيذ وفي محل وجود األموال.
 يدرج في اإلعالن جنس ونوع األموال التي ستباع ووصفها باإلجمال ومكان المزايدة ووقتها. -2
 فة ومن ورقة اإلعالن والمحاضر المحررة بشونه.يحفظ في ملف التنفيذ نسخة من الصحي -3
 يؤخذ من كل من يشتر  في المزايدة تومينًا بمعدل عشرة بالمائة. -4

 (99مادة )
تجري المزايدة في األموال المحجأوزة فأي أقأرب سأوق للمحأل الأذي حجأزت فيأه ولأدائرة التنفيأذ أن تختأار محأاًل آخأر للبيأع 

 تقتضيه ماهية تل  األموال.
 (100مادة )

فأأأأي الوقأأأأأت المعأأأأين بأأأأأاإلعالن للبيأأأأأع بالمزايأأأأدة العلنيأأأأأة ال يبأأأأدأ مأأأأأومور الحجأأأأأز اإلجأأأأراءات إال بعأأأأأد أن يجأأأأرد األمأأأأأوال المحجأأأأأوزة  -1
 ويحرر محضرًا بذل  ويبين فيه ما يكون قد نقا منها.

 عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه ال يمنع المزايدة وال يتسبب في توخيرها. -2
المزايأأأأأدة بأأأأون يضأأأأع مأأأأأومور الحجأأأأز األمأأأأوال المحجأأأأأوزة ويعلأأأأن عنهأأأأا بواسأأأأأطة المنأأأأادي ثأأأأم يبيعهأأأأأا ويسأأأألمها إلأأأأأى يجأأأأري البيأأأأع ب -3

طالبهأأأأا فأأأأأي البأأأأأدل المقأأأأأرر ويحأأأأأرر محضأأأأأرًا بأأأأأذل  يوقعأأأأأه والحاضأأأأرون ذوو العالقأأأأأة ويأأأأأذكر فيأأأأأه جميأأأأأع إجأأأأأراءات البيأأأأأع ومأأأأأا لقيأأأأأه 
اجز والمحجأأأأأوز عليأأأأأه وغيأأأأابهم والأأأأأثمن الأأأأأذي تأأأأم بأأأأأه البيأأأأأع أثناءهأأأأا مأأأأأن اعتراضأأأأأات وعقبأأأأات ومأأأأأا اتخأأأأأذه فأأأأي شأأأأأونها وحضأأأأأور الحأأأأ

 واسم المشتري وتوقيعه.
 (101مادة )

إذا لم يدفع المشتري الأثمن فأورًا تطأرأل األمأوال المحجأوزة مجأددًا للبيأع علأى عهدتأه، وتجأري المزايأدة فأي الحأال إذا كأان 
لانأه يتحمأل الفأأرق بأين الأثمن الأأذي عرضأه والأأثمن األمأر مسأتطاعًا، وال يسأأتفيد المشأتري النااأل مأأن الزيأادة فأي الأأثمن و 

المأأأدفوع أخيأأأرًا مأأأأع النفقأأأات اإلضأأأأافية التأأأي تسأأأبب فيهأأأأا ويعتبأأأر محضأأأأر البيأأأع سأأأندًا تنفيأأأأذيًا بالنسأأأبة إليأأأأه بفأأأرق الأأأأثمن 
 وبالنفقات المذكورة.

 (102مادة )
رجأأأأأأو ليأأأأأأوم آخأأأأأأر وتعأأأأأأاد إجأأأأأأأراءات إذا لأأأأأأم يحصأأأأأأل البيأأأأأأع بالمزايأأأأأأدة فأأأأأأي اليأأأأأأوم المعأأأأأأين فأأأأأأي محضأأأأأأر الحجأأأأأأز وفأأأأأأي اإلعأأأأأأالن ي -1

اإلعأأأأالن علأأأأى الوجأأأأه المبأأأأين فأأأأي المأأأأواد السأأأأابقة، ويبلأأأأغ المحجأأأأأوز عليأأأأه بالشأأأأهادة المثبتأأأأة ل عأأأأالن قبأأأأل البيأأأأع بيأأأأوم واحأأأأد علأأأأأى 
 األقل.
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يتقأأأأأدم إذا كأأأأان إرجأأأأأاء البيأأأأع بالمزايأأأأأدة راجعأأأأًا إلأأأأأى عأأأأدم تقأأأأأدم أحأأأأد للشأأأأأراء تبأأأأاع األمأأأأأوال المحجأأأأوزة فأأأأأي المزايأأأأدة الجديأأأأأدة لمأأأأن  -2
 لشرائها ولو بثمن أقل مما قدرت به في أوراق الحجز.

 (103مادة )
إذا كانأأت األمأأأوال المأأأراد بيعهأأأا متعأأددة وبيأأأع منهأأأا مأأأا يكفأأي لسأأأداد الأأأدين وفائدتأأأه والنفقأأات يجأأأب توقيأأأف المزايأأأدة ورد 

 األشياء الباقية لصاحبها.
 (104مادة )

كانأت محجأأوزة ألجأل ديأأن ممتأاز وفأأي هأذه الحالأأة يسأأتوفي اواًل يجأوز بيأأع األمأوال المحجأأوزة ألجأل ديأأن عأادي ولأأو  -1
 أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي ألصحاب الديون العادية.

يجأأأوز بيأأأع األمأأأوال الموضأأأوعة تومينأأأًا لأأأدين إذا تبأأأين أن قيمتهأأأا تزيأأأد علأأأى الأأأدين المأأأؤمن، وطلأأأب صأأأاحب الأأأدين  -2
 العادي بيعها ويشترط في ذل :

 تفت  المزايدة عليها بمبلغ أقل من الدين المؤمن. أ( أال
 ب(أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقهم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي.

 (105مادة )
يجأأب علأأى دائأأرة التنفيأأذ أن تمضأأي فأأي البيأأع بنأأاء علأأى طلأأب الحأأاجز إذا قأأررت المحكمأأة إسأأقاط دعأأوى االسأأترداد أو 

دهأأا طبقأأأًا لقأأأانون أصأأأول المحاامأأأات المدنيأأة والتجاريأأأة أو إذا اعتبأأأرت كأأأون لأأأم تاأأن أو حكأأأم بعأأأدم قبولهأأأا أو بطأأأالن ر 
الئحتهأأا أو سأأأقوط الخصأأومة فيهأأأا أو قبأأأول تركهأأا أو أي حكأأأم آخأأأر ينهأأي خصأأأومتها دون الفصأأأل فأأي موضأأأوعها ولأأأو 

 كان هذا الحكم قاباًل لالستئناف.
 

 (106مادة )
اسأترداد ثانيأة مأن مسأترد آخأر أو كأان قأد سأبق رفعهأا مأن المسأترد نفسأه واعتبأرت كأون لأم تاأن أو حكأم إذا رفعأت دعأوى 

ب سأأقاطها أو بعأأدم قبولهأأا أو بعأأأدم اختصأأاا المحكمأأة أو بأأأبطالن الئحتهأأا أو بسأأقوط الخصأأأومة فيهأأا أو بقبأأول تركهأأأا 
 فال يوقف البيع إال إذا قرر قاضي التنفيذ وقفه ألسباب هامة.

 
 

 لثالثالفرع ا
 حجز األسهم والسندات والحواالت واإليرادات والحصص وبيعها

 (107مادة )
األسأأأهم والسأأأندات والحأأأواالت الموجأأأودة فأأأأي حأأأوزة المأأأدين يكأأأون حجزهأأأا باألوضأأأأاع المقأأأررة لحجأأأز المنقأأأول إذا كانأأأأت 

لفنيأة التأي يعتمأدها القأانون لحاملها أو قابلة للتداول بطريأق التحويأل أو التظهيأر أو مأا شأابه ذلأ  مأن الطأرق والوسأائل ا
 لتداول األوراق المالية.

 (108مادة )
األسأأأهم والسأأأندات الموجأأأودة فأأأأي حأأأوزة المأأأدين والمحأأأأررة لالسأأأم أو المشأأأروطة لحاملهأأأأا وكأأأذل  اإليأأأرادات المرتبأأأأة  -1

وحصأأا األربأأاأل المسأأتحقة فأأي ذمأأأة أي مأأن األشأأخاا المعنأأويين وحقأأوق الموصأأأين فأأي الشأأركات تحجأأز باألوضأأأاع 
 المقررة لحجز األموال في يد شخا ثالث.
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تلتزم الجهة التي أصدرت األسهم والسندات المحررة لالسأم والجهأة المسأئولة عأن سأداد اإليأرادات وحصأا األربأاأل  -2
وحقأأوق الموصأأين، شأأركة كانأأت أو أي شأأأخا معنأأوي آخأأر، وبمجأأرد تبليغهأأا بأأأالحجز بصأأفتها شخصأأًا ثالثأأًا بأأون تضأأأع 

 وراق يقضي بعدم نقلها السم آخر.شرحًا على قيد هذه األ
 ( أعاله حجز ريعها وما استحق منها إلى يوم البيع.1) ديترتب على حجز الحقوق المشار إليها في البن -3

 (109مادة )
تبأاع األسأهم والسأأندات وغيرهأا ممأا نأأا عليأه فأأي المأادتين السأابقتين بواسأأطة إحأدى الجهأات المتخصصأأة قانونأًا التأأي 

تنفيأأأذ بنأأأاء علأأأى طلأأأب يقدمأأأه إليأأأه طالأأأب الحجأأأز ويبأأأين قاضأأأي التنفيأأأذ فأأأي قأأأراره مأأأا يلأأأزم اتخأأأاذه مأأأن يعينهأأا قاضأأأي ال
 إجراءات اإلعالن.

 
 

 الفرع الرابع
 حجز األموال غير المنقولة وبيعها

 أوال: إجراءات الحجز والقيود واإلخطارات المتعلقة بها
 (110مادة )

 ة بناًء على طلب من الدائن مقدم لقاضي التنفيذ المختا.يكون التنفيذ على أموال المدين غير المنقول -1
يجأأب أن يتضأأمن طلأأب الأأأدائن بيأأان نأأوع السأأأند التنفيأأذي وتاريخأأه ومقأأأدار الأأدين المطلأأوب الوفأأأاء بأأه وتأأاريخ تبليأأأغ  -2

ذلأأ  السأند للمأدين وبيأأان وصأف األمأوال غيأأر المنقولأة المأأراد حجزهأا بأذكر موقعهأأا ومسأاحتها وحأدودها وأرقامهأأا وغيأر 
 مما يفيد في تعيينها وفقا للقوانين السارية.

للأدائن الحأق فأي استصأدار قأرار مأن قاضأي التنفيأذ للبحأث والتحأري عأن أيأة أمأوال غيأر منقولأة يملاهأا الأدائن لأأدى  -3
 الجهات المختصة.

 يبدأ التنفيذ بناًء على قرار يصدر عن قاضي التنفيذ. -4
بهأأذا القأأأرار لتضأأأع إشأأأارة علأأأى قيأأأد تلأأ  األمأأأوال منعأأأًا مأأأن إفراغهأأأا آلخأأأر  تخطأأر دائأأأرة التنفيأأأذ الجهأأأة ذات الشأأأون -5

 اية المتعلقة بتل  األموال.لولتوض  في جوابها ما هية القيود التم
 (111مادة )

يجأأأوز حجأأأأز وبيأأأأع أمأأأأوال المأأأأدين غيأأأأر المنقولأأأأة الجأأأأائز حجزهأأأأا قانونأأأًا وفأأأأاًء لأأأأدين محكأأأأوم بأأأأه أو مربأأأأوط بسأأأأند واجأأأأب التنفيأأأأذ  -1
 م تان مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط اآلتية:ولو ل

 أن يطلب الدائن إلى دائرة األراضي تسجيل األموال غير المنقولة باسم المدين. -أ
أن تقيد دائرة تسجيل األراضي الطلب في سأجل خأاا بعأد أن يقأدم لهأا الأدائن صأورة مصأدقة مأن الحكأم أو السأند  -ب

 سندات أخرى يطلبها مدير األراضي مع دفع الرسوم الواجبة.الذي بيده وأي أوراق أو 
يجأأأأري التحقيأأأأق فأأأأي تصأأأأرفات المأأأأدين المأأأأراد التنفيأأأأذ عليأأأأه علأأأأى الوجأأأأه المحأأأأدد فأأأأي القأأأأوانين واألنظمأأأأة المتعلقأأأأة  -ج

 بمعامالت التسجيل الجديدة.
ا القأانون وتخصأأم دائأرة التنفيأأذ يباشأر بعأد ذلأأ  التنفيأذ علأى هأأذه األمأوال وفقأًا ل جأأراءات المنصأوا عليهأا فأأي هأذ -2

 من ثمنها ما أنفقه الدائن على معامالت التسجيل وتقوم بسداده له.
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 (112مادة )
تبلغ دائرة التنفيأذ المأدين بورقأة إخبأار بالمعأامالت الواقعأة اسأتنادًا إلأى المأادتين السأابقتين وتخطأره بونأه إذا لأم يبأادر إلأى 

بورقأأة اإلخطأأار ف نهأا ستباشأأر بالتنفيأذ لبيأأع أمأوال غيأأر المنقولأة المحأأددة بورقأأة سأداد دينأأه خأالل شأأهر مأن تأأاريخ تبليغأه 
 اإلخطار.

 (113مادة )
بانقضأاء الميعأأاد المشأار إليأأه فأي المأأادة السأابقة دون أن يقأأوم المأأدين بسأداد دينأأه تقأوم دائأأرة التنفيأذ بمعاملأأة وضأأع  -1

غيأأر المنقأول ويأأنظم محضأرًا يوقأأع عليأأه هأو والشأأهود ويبأأين  اليأد بانتقأأال مأومور الحجأأز إلأأى المحأل الموجأأود فيأه المأأال
فيأأه نأأأوع المحجأأوز عليأأأه وأوصأأافه وحأأأدوده ومشأأتمالته ومقأأأدار مسأأأاحته واسأأم الحأأأي الاأأائن فيأأأه أو القريأأة ورقمأأأه وحالأأأة 

لمقأأدرة عأات وزمأأن إداركهأأا واألشأأخاا السأأاانين فيأه ومأأا هيأأة الوثأأائق التأأي يسأتندون إليهأأا فأأي إقأأامتهم والقيمأأة ارو المز 
 للمال المحجوز بحسب تقدير مومور الحجز مع خبير أو أاثر.

تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفأذ ضأده إذا كأان حاضأرًا، ويبلأغ بأه فأي اليأوم التأالي علأى األاثأر  -2
 إذا تم وضع اليد في غيبته.

 (114مادة )
ها ثمارها المنقولة غير باألموال تلحق -1 يرادات  عليها. اليد لوضع التالية دةالم عن وا 
 غيأأأأأرهم أو الحجأأأأز مأأأأأوموري مأأأأن أحأأأأداً  يكلأأأأأف أن الحأأأأاجز الأأأأأدائن مأأأأن طلأأأأب علأأأأأى بنأأأأاء أو نفسأأأأأه تلقأأأأاء مأأأأن سأأأأأواء التنفيأأأأذ لقاضأأأأي -2

 .وبيعها الثمار وجني المحصوالت ادحص التنفيذ دائرة موظفي من
قاضأأأي التنفيأأأذ ويأأأودع الأأثمن فأأأي خزينأأأة دائأأأرة  تبأأاع الثمأأأار والمحصأأأوالت بالمزايأأأدة أو بأأوي طريقأأأة أخأأأرى يأأأوذن بهأأا -3

 التنفيذ.
على دائرة التنفيذ أال تعيأق الوصأل إلأى األمأوال غيأر المنقولأة مأن قبأل المسأتوجر أو الأدائن المضأمون بحقأوق علأى  -4

 المحصول في المال غير المنقول ألهداف رعاية أو حصاد المحصول.
 (115مادة )

مأأؤجرًا اعتبأر المأدين حارسأأًا عليأه إلأأى أن يأتم بيعأه مأأا لأم يقأرر قاضأأي التنفيأذ عزلأأه  إذا لأم يكأن المأأال غيأر المنقأول -1
 من الحراسة أو تحديد سلطاته عليها.

 للمدين الساان في العقار المحجوز أن يبقى ساانًا فيه دون أجرة إلى أن يتم البيع وعليه إخالؤه فور تمام البيع. -2
ز مأأؤجرًا اعتبأرت األجأرة المسأتحقة عأن المأأدة التاليأة لوضأع اليأد محجأوزة تحأأت إذا كأان المأال غيأر المنقأول المحجأو  -3

 يد المستوجر وذل  بمجرد تاليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعها للمدين.
 (116مادة )

إذا كان صافي ما تغله أموال المدين غيأر المنقولأة فأي سأنة واحأدة يفأي بحقأوق الأدائن الحأاجز وفأو  لهأذا الأدائن أمأر 
تيالء علأأى المحاصأيل المأأذكورة، يصأأدر قاضأي التنفيأأذ أمأأرًا بتأوخير بيأأع هأذه األمأأوال، فأأ ذا حجأز علأأى المحاصأأيل االسأ

المأذكورة لقأأاء ديأأن ممتأأاز وتعأذر علأأى الأأدائن الحأأاجز أن يسأتوفي دينأأه منهأأا بصأأورة منظمأة أو طأأرأ بعأأد هأأذا التفأأوي  
مأأوال مجأأأددًا وال يأأؤدي تأأوخير البيأأع بالصأأورة المأأأذكورة أي حأأادث منعأأه مأأن اسأأتيفاء حقوقأأه فيجأأأوز لأأه أن يطلأأب بيأأع األ

 إلى رفع الحجز على األموال المذكورة بل تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين المحجوزة من أجله كاماًل.
إذا ادعأى المأأدين أن لديأأه أمأوااًل يمكأأن أن يوفرهأأا لأأدفع الأدين إذا أمهأأل، وان بيأأع أموالأأه غيأر المنقولأأة مأأع مراعأأاة  -2

جميأع ظأروف القضأأية يوقعأه فأأي ضأيق غيأأر مناسأب فعلأأى قاضأي التنفيأأذ أن يأدعو الفأأريقين ويسأمع أقوالهمأأا فأ ذا اقتنأأع 
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بصأأحة ادعأأاء المأأدين أصأأدر قأأأرارًا بتأأوخير البيأأع لمأأدة أقصأأأاها سأأتة أشأأهر أو بأأدفع الأأأدين المحجأأوزة مأأن أجلأأه أقسأأأاطًا 
 األموال إلى أن يتم وفاء الدين كاماًل. خالل المدة التي تقررها المحكمة مع بقاء الحجز على تل 
 (117مادة )

يجأوز لقاضأأي التنفيأذ بقأأرار يصأدره أن يأأوذن للمأدين بأأون يبيأأع أو يفأرإ ل خأأرين أموالأه غيأأر المنقولأة المحجأأوزة بشأأرط أن 
 يقتطع من ثمنها حين البيع أو الفراإ قيمة الدين المحكوم به مع الرسوم والنفقات.

 (118مادة )
ون الذين لم تؤمن ديأونهم بالمأال غيأر المنقأول الأذي وضأع تومينأًا لأدين شأخا آخأر يجأوز لهأم أن يحجأزوا أصحاب الدي

عليأأه ويبيعأأوه ولأأو لأأم يكأأن قأأد حأأل أجأأل الأأدين المأأؤمن بالمأأال غيأأر المنقأأول المأأذكور، وفأأي حالأأة بيعأأه يأأدفع أواًل الأأدين 
 عن ذل  يدفع للحاجزين اآلخرين وفقًا لهذا القانون.المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقًا لسند التومين وما زاد 
 

 قائمة شروط البيع واالعتراض عليها
 (119مادة )

 تنظم دائرة التنفيذ خالل ثالثين يومًا من تاريخ وضع اليد قائمة بشروط بيع األموال غير المنقولة المحجوزة. -1
 يجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات اآلتية: -2
 سند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاه.بيان ال -أ

خطار المدين به. -ب  تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وا 
تعيأأأين األمأأأأوال غيأأأأر المنقولأأأة المحجأأأأوزة فأأأأي محضأأأر وضأأأأع اليأأأأد مأأأع بيأأأأان نوعهأأأأا وأوصأأأافها وموقعهأأأأا وحأأأأدودها  -ج

 ومساحتها.
 وضع اليد. شروط البيع والثمن األساسي المحدد في محضر -د
 تجزئة األموال غير المنقولة المحجوزة إلى صفقات إن كان لذل  محل مع ذكر الثمن األساسي لال صفقة. -هأ
 االعتراضات وتاريخ المزايدة. جلستهبيان تاريخ  -و

 (120مادة )
 ترفق بقائمة شروط البيع المستندات اآلتية:

 ل غير المنقولة المحجوزة.شهادة بيان الضرائب والرسوم المقررة على األموا -1
 السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه. -2
خطار المدين به. -3  قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وا 
خطار المدين به. -4  محضر وضع اليد وا 
 شهادة من الدائرة المختصة بالقيود التملاية المتعلقة بهذه األموال. -5

 (121مادة )
يأأام الثالثأة التاليأأة لتنظأيم قائمأأة شأروط البيأأع أن تبلأغ بأأه المأدين المحجأأوز عليأه والأأدائن علأى دائأرة التنفيأأذ خأالل األ -1

الحأاجز وجميأع الأأدائنين الأذي وضأع المأأال المحجأوز تومينأأا لأديونهم قبأل صأأدور قأرار الحجأأز والتوشأير بأه طبقأأًا لمأا هأأو 
 (110منصوا عليه في المادة )

 ة:تشتمل ورقة اإلخبار على البيانات اآلتي -2
 تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع. -أ
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 تعيين األموال غير المنقولة المجوزة على وجه اإلجمال وبيان ثمنها األساسي. -ب
تأأأاريخ الجلسأأأة المحأأأددة للنظأأأر فيمأأأا يحتمأأأل تقديمأأأه مأأأن االعتراضأأأات علأأأى القائمأأأة وبيأأأان سأأأاعة انعقادهأأأا وتأأأأاريخ  -ج

 تراضات على القائمة.المزايدة وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اع
بداء ما قد يكون لديه من أوجه البطالن أو المالحظات  -3  يجري إخطار المعلن إليه باالطالع على القائمة وا 

ال سقح الحق فيها.( أعاله بثالثة أيا2بطريق االعترا  عليها قبل الجلسة المشار إليها في البند )  م على األقل وا 
 (122مادة )

البيأأأع جلسأأة نظأأأر االعتراضأأأات علأأى القائمأأأة أمأأأام قاضأأي التنفيأأأذ علأأأى أن تاأأون بعأأأد انقضأأأاء يحأأدد فأأأي قائمأأة شأأأروط 
( وال تقأأل المأأدة بأين هأأذه الجلسأأة وجلسأأة المزايأأدة 121ثالثأين يومأأًا مأأن تأأاريخ انقضأاء الميعأأاد المشأأار إليأأه فأي المأأادة )

تحديأأد أولأأى هأأاتين الجلسأأتين كأأون لأأم يكأأأن  عأأن ثالثأأين يومأأًا وال تزيأأد علأأى سأأتين يومأأًا، فأأ ذا لأأم تقأأأدم اعتراضأأات اعتبأأر
 ذت إجراءات اإلعالن عن المزايدة.واتخ

 (123مادة )
تعلأأن دائأأأرة التنفيأأأذ عأأأن تنظأأأيم القائمأأة بالنشأأأر فأأأي إحأأأدى الصأأأحف المحليأأة اليوميأأأة وبأأأالتعليق فأأأي اللوحأأأة المعأأأدة  -1

(، ويأأودع محضأأر 121لمشأأار إليهأا فأأي المأادة )ل عالنأات بأأديوان الأدائرة وذلأأ  خأالل األيأأام السأبعة التاليأأة للتبليغأات ا
 التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية ل عالن المذكور.

 يكون لال شخا حق االطالع على قائمة شروط البيع بدائرة التنفيذ. -2
 (124مادة )

( إبأأداء أوجأأه الأأبطالن فأأي 121ي المأأادة )فأأ إلأأيهميجأب علأأى المأأدين والأأدائنين وأي أطأأراف أخأأرى معنيأأة والمشأار  -1
بأأأداء جميأأأأع المالحظأأأأات علأأأأى شأأأأروط البيأأأأع بطريأأأأق  اإلجأأأراءات السأأأأابقة علأأأأى الجلسأأأأة المحأأأأدد لنظأأأأر االعتراضأأأأات وا 
ال سأأأقح  االعتأأرا  علأأى قائمأأة شأأأروط البيأأع لأأدى دائأأأرة التنفيأأذ قبأأل الجلسأأة المحأأأددة لنظرهأأا بثالثأأة أيأأأام علأأى األقأأل وا 

 حقهم في التمس  بها.
إبأأداء مأأا لديأأأه مأأن أوجأأه الأأبطالن أو مأأن المالحظأأأات  أعأأاله( 1لاأأل ذي مصأألحة غيأأر مأأن ورد ذكأأرهم فأأأي البنأأد ) -2

 بطريق االعترا  على القائمة أو بطريق التدخل عند نظر االعترا .
 
 

 ثالثًا: إجراءات البيع بالمزايدة
 (125مادة )

 التي يقع العقار في نطاقها إجراء المزايدة عليه.( تتولى دائرة التنفيذ 4مع مراعاة ما تقرره المادة ) -1
يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تأاريخ جلسأة المزايأدة بنأاء علأى طلأب أي مأن الأدائنين وأي أطأراف معنيأة أخأرى المشأار  -2

فأأي جميأع االعتراضأات المقدمأة علأى القائمأأة  لصأالف (، وال يصأدر أمأر بأأذل  إال بعأد التحقأق مأن121إلأيهم فأي المأدة )
 في الميعاد بوحكام واجبة النفاذ.

( بتأأأاريخ المزايأأأدة ومكانهأأأا وذلأأأ  قبأأأل التأأأأاريخ 121تقأأأوم دائأأأرة التنفيأأأذ بتبليأأأغ األشأأأخاا الأأأوارد ذكأأأرهم فأأأي المأأأدة ) -3
 المحدد لذل  بسبعة أيام على األقل.
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 (126مادة )
الفأأًا للشأروط القانونيأأة التأي نأأا عليهأأا ال عبأرة ألي نأأوع مأن االتفاقأأات التأي قأأد يتفأأق عليهأا الطرفأأان إلجأراء المزايأأدة خ

فأي هأأذا القأأانون، وكأأل اتفأاق مأأن هأأذا القبيأأل يعأأد بأاطاًل علأأى أنأأه يجأأوز للمأأدين أن يصأرف النظأأر عأأن التبليغأأات التأأي 
 منحه إياها القانون.

 (127مادة )
 ومًا.تعلن دائرة التنفيذ بالنشر والتعليق عن المزايدة قبل اليوم المحدد إلجرائها بثالثين ي -1
فأي المحأأال التأي يصأأدر فيهأا أاثأأر مأن جريأأدة تنشأر اإلعالنأأات فأي جريأأدة واحأدة أو أاثأأر حسأب مقتضأأيات الحأأال  -2

وتعلأأق نسأأخ منهأأا فأأي ديأأأوان دائأأرة التنفيأأذ وعلأأى بأأأاب العقأأار المحجأأوز وفأأي أي محأأل يأأأزدحم فيأأه النأأاس، أمأأا إذا كأأأان 
 .اإلعالن عن ذل  بطرق إضافية أخرىئرة التنفيذ المال غير المنقول المعرو  للبيع ذا قيمة كبيرة فلدا

يجأأأب أن يتضأأأمن اإلعأأأالن بيأأأان جميأأأع أوصأأأاف المأأأال غيأأأر المنقأأأول وحاالتأأأه المحققأأأة عنأأأد وضأأأع اليأأأد مأأأع بيأأأان  -3
 أسماء الطرفين وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط االشترا  بها.

عأأالن األمأر يجأأب أن ينأأ -4 ادي المنأادي أو مأأومور الحجأز للقيأأام بهأأذا العمأل ثأأالث مأأرات بعأد تنظأأيم قائمأة المزايأأدة وا 
 على األقل في المحال التي يزدحم فيها الناس وفي المحل الاائن فيه العقار ثم تدرج الايفية على ظهر القائمة.

 (128مادة )
بقيمأة عشأرة فأي المئأأة  يعتبأر افتتأاأل المزايأدة مأن تأاريخ اإلعأالن عنهأا وعلأى كأل مأأن يرغأب الأدخول فيهأا أن يأدفع تومينأاً 

مأن الأأثمن األساسأأي المحأأدد فأأي القائمأأة، وبانقضأأاء الثالثأأين يومأأًا يحأأال المبيأأع إحالأأة مؤقتأأة إلأأى الطالأأب مأأنهم بالبأأدل 
 األاثر ويدرج ذل  في قائمة المزايدة ويصدق عليه مومور التنفيذ.

 (129مادة )
اإلعأأالن بيانأأًا ب تمأأام إجأأراء اإلحالأأة المؤقتأأة وبيأأان قيمأأة  بعأد اإلحالأأة المؤقتأأة تعلأأن الايفيأأة مأأرة ثانيأأة ويتضأأمن هأأذا -1

بأأدل المزايأأأدة األخيأأرة وتأأأاريخ ووقأأأت إجأأراء المزايأأأدة العلنيأأأة األخيأأرة، واعتبأأأارًا مأأن تأأأاريخ هأأأذا اإلعأأالن الثأأأاني يعتبأأأر أن 
مينأأًا يبلأأغ خمسأأة فأأي المزايأدة افتتحأأت للمأأرة الثانيأأة لمأأدة خمسأأة عشأأر يومأأًا ويلتأأزم مأن يرغأأب الأأدخول فيهأأا بأأون يأأدفع تو

 المئة من البدل المقرر في اإلحالة المؤقتة.
فأأأأأأي التأأأأأأاريخ المحأأأأأأدد بأأأأأأاإلعالن الثأأأأأأأاني تجأأأأأأرى المزايأأأأأأدة العلنيأأأأأأة بأأأأأأين الطأأأأأأأرفين الموجأأأأأأودين، ويقأأأأأأرر قاضأأأأأأي التنفيأأأأأأذ اإلحالأأأأأأأة  -2

 ذ.ويودع هذا القرار بملف التنفي القطعية للمشتري الذي طلب المال غير المنقول بالبدل األاثر،
 (130مادة )

فأأأأأي اليأأأأأوم التأأأأأالي لصأأأأأدور القأأأأأرار باإلحالأأأأأة القطعيأأأأأة يبلأأأأأغ المأأأأأأدين بورقأأأأأة إخبأأأأأار بمأأأأأا وصأأأأألت إليأأأأأه المزايأأأأأدات األخيأأأأأرة وبقأأأأأأرار  -1
اإلحالأأأأأة القطعيأأأأأأة، ويخطأأأأأأر بونأأأأأأه يترتأأأأأب عليأأأأأأه أن يأأأأأأدفع أو أن يحضأأأأأأر إلأأأأأى دائأأأأأأرة التسأأأأأأجيل لتقريأأأأأأر البيأأأأأع والفأأأأأأراإ فأأأأأأي حضأأأأأأور 

خمسأأأأة عشأأأأر يومأأأأًا مأأأأأن تأأأأاريخ اإلخبأأأأار، فأأأأ ذا انقضأأأأأت هأأأأذه المهلأأأأة ولأأأأم يسأأأأأدد المأأأأدين دينأأأأه ولأأأأأم المأأأأومور المخأأأأتا وذلأأأأ  خأأأأأالل 
 يقم برضاه بمعاملة تقرير البيع أو الفراإ للمشتري يكتب لدائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع أو الفراإ للمشتري.

املأأة التسأجيل يلغأأى األمأأر الصأأادر بالتسأأجيل إذا دفأع المأأدين دينأأه باإلضأأافة إلأأى مصأروفات التنفيأأذ قبأأل إتمأأام مع -2
 ويعتبر كون لم يكن.

 بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور ال يبطل حكم البيع أو الفراإ فيما لو رغب المدين في أداء دينه. -3
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 (131مادة )
األساسأأي المحأأدد فأأي قائمأأة إذا كأان بأأدل مأأزاد األمأأوال غيأأر المنقولأأة المعروضأأة للبيأأع يأنقا نقصأأًا فاحشأأًا عأأن ثمنهأأا 

المزايأدة يجأأب علأى قاضأأي التنفيأأذ أن يمأدد معاملأأة المزايأأدة لمأدة ال تتجأأاوز خمسأة وأربعأأين يومأأًا ويصأب  إتمأأام معاملأأة 
 مزايدة أمرًا محتومًا.البيع والفراإ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة هذه ال

 
 (132مادة )

ة قطعيأة عأأن قبأول الفأراإ وتوديأأة بأدل المزايأدة يعأأر  العقأار علأأى إذا اسأتنكف الطالأب الأأذي أحيأل العقأار لعهدتأأه إحالأ
الطالأأأب الثأأأاني الأأأذي كأأأفا يأأأده قبلأأأه بالبأأأدل الأأأذي كأأأان راضأأأيًا بأأأه، فأأأ ن أخأأأذه هأأأذا الطالأأأب تضأأأمن دائأأأرة التنفيأأأذ ذلأأأأ  

ن أصأر الطالأب الثأان ن لأم يكأأف فمأن أموالأه األخأرى، وا  ي هأذا علأأى المسأتنكف الفأرق بأين البأدلين مأن تومينأه المأدفوع وا 
 كف يده يوضع العقار مجددًا بالمزايدة لمدة خمسة عشر يومًا وتغرم دائرة التنفيذ المستنكف الفرق بين المزايدتين.

 (133مادة )
إذا تقأأدم بعأأأد اإلحالأأأة القطعيأأأة وقبأأل انقضأأأاء المهلأأأة علأأأى اإلخطأأار األخيأأأر الواجأأأب تبليغأأأه للمأأدين وفقأأأًا لأأأنا المأأأادة 

مائأأأأة أو أاثأأأر، فيجأأأب أن يقبأأأأل هأأأذا الضأأأم وعندئأأأأذ تجأأأري المزايأأأدة مأأأأن جديأأأد بأأأين هأأأأذا ( طالأأأب وضأأأم عشأأأرة بال130)
الطالأأب وغيأأره مأأن الطأأالبين وبأأين الشأأأخا الأأذي أحيأأل المأأال غيأأر المنقأأول لعهدتأأأه إحالأأة قطعيأأة لمأأدة ثالثأأة أيأأام ثأأأم 

 تجري اإلحالة القطعية على الطالب األخير منهم.
 (134مادة )

ذا لأأأأم يمكأأأن إيفأأأاء هأأأأذه علأأأى دائأأأرة التنفيأأأذ إيفأأأأا -1 ء معاملأأأة فأأأراإ العقأأأأارات التأأأي أجريأأأت إحالتهأأأأا القطعيأأأة بالحأأأال، وا 
المعاملة في مدة شهر فللمشتري أن يفسخ المزايأدة عقأب معاملأة الفأراإ، وتبلأغ دائأرة التنفيأذ ورقأة إخطأار إلأى األشأخاا 

ر يومأًا، وفأي نهايأأة هأذه المأدة تقأوم دائأأرة الأذين يشأغلون العقأار تخطأرهم فيأأه بلأزوم إخالئأه وتسأليمه فأي مهلأأة خمسأة عشأ
 التنفيذ بمعاملة تسليمه للمشتري.

بعأد مأأرور سأأنة علأأى معاملأأة بيأع أو فأأراإ أمأأوال عقاريأأة جأأرت بواسأأطة دائأرة التنفيأأذ بالمزايأأدة العلنيأأة ال يسأأم  بأأوي  -2
وال يشأأأمل هأأذا الحكأأأم القاصأأأر ادعأأاء بفسأأأخ ذلأأ  البيأأأع أو الفأأراإ بحجأأأة وقأأوع أخطأأأاء شأأأكلية فأأي المعأأأامالت التنفيذيأأة، 

 والغائب وفاقد األهلية.
 ال يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات التنفيذية من األخطاء الشكلية. -3
 

 (135مادة )
فأي تسأليم األمأوال غيأر المنقولأة إلأى المشأتري وفأي حأل المنازعأات الممكأن حأدوثها حيأال شأخا ثالأث يؤخأذ بعأين  -1

 ي كان عليها ذل  المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد عليه تمهيدًا لبيعه في المزاد.االعتبار الحالة الت
( تبقأأى عقأود اإليجأار وسأأائر العقأود المتعلقأأة باالنتفأاع بالمأال المحجأأوز والمبرمأة بعأأد 115مأع مراعأاة حكأأم المأادة ) -2

لأأ  يجأب تسأأليم ذلأ  المأأال إلأى مشأأتريه بأدون حاجأأة وضأع اليأأد نافأذة المفعأأول إلأى اليأأوم الأذي يأأتم فيأه التسأأليم، وبعأد ذ
 إلى حكم آخر.

تعتبر الزوائد التي حصلت في المبيع بعأد وضأع اليأد داخلأة فيأه مأن دون ذكأر لهأا ولأيس للمنفأذ ضأده أن يفأرق هأذه  -3
 الزوائد عن البيع.
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 (136مادة )
ة فأأي مأأال غيأر منقأأول كالبسأأتان والحقأأل إذا لأم يتفأأق الطرفأأان علأى قيمأأة الخضأأروات وسأائر المحاصأأيل األرضأأية الثابتأ

غير الداخلة في البيأع يأدعي الطرفأان ويعأين كأل منهمأا خبيأرًا مأع خبيأر ثالأث يعينأه قاضأي التنفيأذ ليقومأوا بتقأدير قيمتهأا 
 قائمة، وال ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفًا القيمة التي قدرها الخبراء.

 
 : إنقطاع اإلجراءات وعوارضهارابعاً 

 (137مادة )
 

 إذا توخرت المزايدة ألسباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لها يجب إعادة المزايدة بعد مرور خمسة عشر يومًا. -1
 إذا تركت المزايدة زيادة عن سنة تلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد. -2

 (138مادة )
ال غيأأر منقأول طأأرأل للمزايأدة فأي تأأوخير معاملأة المزايأأدة فأال يلتفأأت إلأى ادعائأأه إال إذا رغأب مأن يأأدعي التصأرف فأأي مأ

إذا تقأأدم بأأه قبأأل صأأدور القأأرار باإلحالأأة القطعيأأة وقأأدم كفأأياًل مقتأأأدرًا يضأأمن للأأدائن كأأل عطأأل وضأأرر قأأد يلحأأق بأأه مأأأن 
ختصأة ويحصأل منهأا علأى قأأرار جأراء التأوخير وعندئأذ يمنحأه قاضأي التنفيأذ مهلأة خمسأة عشأر يومأًا ليراجأع المحكمأة الم

ال استمرت في المعاملة.  بتوخير المزايدة وا 
 (139مادة )

إذا أقيمأأت دعأأوى االسأأتحقاق بقسأأأم مأأن العقأأار المحجأأوز وقأأأررت المحكمأأة تأأوخير المزايأأدة جأأأاز أن تباشأأر المزايأأدة مأأأن 
 جديد على األقسام الباقية.

 (140مادة )
ه دائأرة التنفيأذ بسأبب توديأة الأدين أو لسأبب آخأر وكانأت دائأرة تنفيأذ أخأرى إذا لأزم رفأع الحجأز عأن مأال غيأر منقأول أوقعتأ

قد أبلغت هذه الدائرة لزوم إفراد حصة من ثمأن المأال عنأد بيعأه وجأب علأى الأدائرة األولأى قبأل أن ترفأع الحجأز أن تبلأغ 
ذا مر خمسة عشر يومًا ولم يرد منها جواب بحجز جديد تق  رر رفع الحجز المذكور.دائرة التنفيذ باألمر الواقع وا 

 (141مادة )
إذا لأأأم يتأأأابع الأأأدائن بأأأال عأأأذر مشأأأروع المعاملأأأة مأأأدة سأأأنة مأأأن تأأأاريخ وضأأأع الحجأأأز وطلأأأب المحجأأأوز علأأأى مالأأأه غيأأأر 
المنقأول رفأع الحجأز وجأب علأى دائأأرة التنفيأذ أن تخطأر الحأاجز بأاألمر حتأأى إذا مأر شأهر علأى إخطأاره أو اإلعأأالن إذا 

ن متابعأة الأدائن للمعاملأة فلقاضأي التنفيأذ أن يقأرر رفأع الحجأز إذا رأى أن فأي ذلأ  تحقيقأًا كان مجهول محل اإلقامأة دو 
 للعدالة.
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 الباب الثالث
 توزيع حصيلة التنفيذ

 (142مادة )
المبأالغ التأأي جأأرى تحصأأيلها مأأن المأأدين مأأع أثمأأان األمأأوال التأي تأأم بيعهأأا عأأن طريأأق دائأأرة التنفيأأذ تقسأأم بأأين الأأدائنين 

بالمطالبأأة بأديونهم وذلأأ  بعأأد أن تفأرز دائأأرة التنفيأأذ ألصأأحاب الأديون الممتأأازة مأأا يخصأهم وتحأأتفظ لهأأم بأأه الأذين تقأأدموا 
ن لم يقدموا طلبًا بدفع ما لهم من ديون.  وا 

 
 (143مادة )

( غيأر كافيأأة لتسأديد جميأأع ديأون الأأدائنين فتأوزع علأأيهم حسأب الترتيأأب 142إذا كانأت األمأوال المحصأألة حسأب المأأادة )
 اآلتي:

 أصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبهم في االمتياز والرجحان. -1
إذا كأأان أصأأحاب الأأأديون فأأي مرتبأأة واحأأأدة مأأن االمتيأأأاز وكانأأت األمأأوال الموجأأأودة غيأأر كافيأأة لتسأأأديد جميأأع هأأأذه  -2

 الديون ف نها توزع بينهم بنسبة دين كل منهما إلى الدين اإلجمالي الممتاز.
ودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منهأا بأين أصأحاب الأديون العاديأة بنسأبتها المئويأة إلأى إذا زادت األموال الموج -3

 مجمل ديون الدائنين.
 (144مادة )

المبأالغ الخاضأعة للتوزيأع النسأبي، يخصأم منهأأا أواًل مصأاريف التنفيأذ التأي أنفقهأا الأأدائن الحأاجز فأي سأبيل تحصأيل تلأأ  
 المبالغ.

 (145مادة )
ئرة التنفيذ أنها استوفت من المدين مبالغ أاثأر مأن الواجأب عليأه أداؤهأا ودفعهأا إلأى الأدائن، وجأب عليهأا أن إذا تبين لدا

تتولى أمر استردادها من الدائن ودفعها إلأى المأدين بنأاء علأى قأرار مأن قاضأي التنفيأذ دون حاجأة إلأى مراجعأة المحأاام 
 والحصول منها على حكم بذل .

 (146مادة )
لحجأأأز ال تعطأأي صأأأاحبها أي امتيأأاز بأأأالنظر لبقيأأة الحأأأاجزين، ولاأأن إذا كأأأان الحكأأم الثأأأاني سأأند الحجأأأز األسأأبقية فأأي ا

الثأاني وأساسأأه قأأد صأأدر بنأأاء علأأى إقأأرار شأأفهي أو نكأأول عأأن اليمأأين أو علأأى إقأأرار خطأأي لأأم يثبأأت رسأأميًا أن تاريخأأه 
ل، فلأيس للمحكأأوم لأه فأي الحكأم الثأاني أن يشأأار  كأان سأابقًا علأى تأاريخ األسأباب القانونيأأة التأي اسأتند إليهأا الحكأم األو 

نما له أن يستوفى ماله من بقية أموال المدين.  المحكوم له في الحكم األول في األموال المحجوزة وا 
 

 (147مادة )
المبأالغ التأي تحصأل مأن المأدين باالسأتناد إلأى حكأم صأادر مأن المحأاام أو إلأى السأند التنفيأذي تقيأد فأي محضأر ودفتأر 

يأأة لحسأأاب الأأدائن، وبعأأد إجأأراء معاملأأأة القيأأد علأأى الوجأأه المأأذكور ال يجأأأوز حجأأز هأأذه المبأأالغ اقتضأأاء ألي ديأأأن اليوم
 يطلب من المدين.
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 الباب الرابع
 أحكام متنوعة
 الفصل األول

 حق االمتياز ودرجاته
 (148مادة )

 منها. بقسم قتعل إذا وخاصا كلها، المدين أموال شامالً  كان إذا عاماً  االمتياز حق يكون  -1
 مأأأن غيأأرهم علأأى ترجيحأأاً  جميعهأأأا المأأدين أمأأوال مأأن ديأأأونهم العأأام االمتيأأاز حأأق لهأأأم الأأذين الأأديون  أصأأحاب يسأأتوفي -2

 الخاصة. الديون  أصحاب مع يتعار  ال بما الدائنين
 ولأيس متيأازاال حأق بهأا تعلأق الأذي المأدين أمأوال مأن ديونهم الخاا االمتياز حق لهم الذين الديون  أصحاب يستوفي -3

 المدين. أموال من غيرها على امتياز حق لهم
 (149مادة )

 الديون الممتازة امتيازًا عامًا هي: -1
 نفقة الزوجة واألوالد والوالدين المحكوم بها. (أ

ب( الضأأأأرائب والرسأأأأوم التأأأأأي تجبيهأأأأا الحكومأأأأة مهمأأأأأا كأأأأان نوعهأأأأا سأأأأأواء أاانأأأأت مأأأأن األمأأأأأوال التأأأأي تجبأأأأي مباشأأأأأرة أو 
 بالواسطة.

( أعأاله مأأن أمأوال المأأدين المنقولأة وغيأأر المنقولأة مقأأدمًا بعضأها علأأى 1تسأتوفي جميأأع الأديون المأأذكورة فأي البنأأد ) -2
بعأ  حسأب درجاتهأا المعينأأة فأي القأوانين واألوامأأر الصأادرة فأي هأذا الشأأون، أمأا الأديون األخأأرى التأي تطلأب للحكومأأة 

 من األشخاا فال تاون ممتازة.
 (150مادة )

 :هي خاصاً  امتيازاً  ممتازةال الديون 
 والضأأأأأأأأرائب الرسأأأأأأأوم وتشأأأأأأأمل نفسأأأأأأأأها المحجأأأأأأأوزة المنقولأأأأأأأة وغيأأأأأأأر المنقولأأأأأأأأة األمأأأأأأأوال علأأأأأأأى للدولأأأأأأأأة المفروضأأأأأأأة والضأأأأأأأرائب الرسأأأأأأأوم -1

 امتيأأأأأأأازاً  ممتأأأأأأأازة بصأأأأأأورة األمأأأأأأأوال تلأأأأأأ  أثمأأأأأأأان مأأأأأأن تسأأأأأأأتوفى وهأأأأأأأي الضأأأأأأرائب، مأأأأأأأن وغيرهأأأأأأا واألراضأأأأأأأي األمأأأأأأال  وضأأأأأأأريبة والمكأأأأأأوس

 خاصًا.
 ذلأأأأأ  فأأأأي والموضأأأأأوعة للحجأأأأز القابلأأأأأة األمأأأأوال أثمأأأأأان مأأأأن االمتيأأأأاز وجأأأأأه علأأأأى يسأأأأأتوفى إيجأأأأار بعقأأأأأد الموثأأأأق العقأأأأأار رإيجأأأأا بأأأأدل -2

 العقار.
 علأأأأأى مرجحأأأأأاً  األراضأأأأأي تلأأأأأ  محاصأأأأأيل مأأأأأن يسأأأأأتوفى بسأأأأأند الموثأأأأأق والبسأأأأأتان والحقأأأأأل كالمزرعأأأأأة المنتجأأأأأة األراضأأأأأي إيجأأأأأار بأأأأدل -3

 األراضي. تل  محاصيل من تحصيله ويتم أعاله، (2) البند في ذكره تم ما باستثناء الديون  من غيره
 مأأأأأن غيرهأأأأأا يأأأأأوفى أن قبأأأأأل الفنأأأأأدق ذلأأأأأ  فأأأأأي الموضأأأأأوعة المأأأأأدين أمأأأأأوال أثمأأأأأان مأأأأأن تسأأأأأتوفى الفنأأأأأدق لصأأأأأاحب المسأأأأأتحقة األجأأأأأرة -4

 الديون.
 (151مادة )

مأأا تأنا عليأه القأأوانين حأق االمتيأاز الناشأأ  عأن وضأع األمأأوال غيأر المنقولأة تومينأأًا للأدين يخضأع فأأي تقريأره وتنظيمأه ل
 واألنظمة الخاصة بذل  الحق.

 (152مادة )
 أصحاب حق االمتياز الخاا يتقدمون في استيفاء ديونهم على أصحاب حق االمتياز العام.
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 (153مادة )
ال يثبأت حأأق االمتيأأاز مأا لأأم تاأأن طبيعأأة الأدين ونوعأأه ثابتأأة بصأورة صأأريحة وجازمأأة فأأي السأند التنفيأأذي، وال يلتفأأت إلأأى 

 الدعاءات التي تقدم إلى دائرة التنفيذ خالفًا لنصوصه أو التي تحدث مجددًا.ا
 

 (154مادة )
تسأري علأأى مأأالم يأأرد بأأه نأأا فأأي هأأذا الفصأأل القواعأد المنصأأوا عليهأأا بالنسأأبة لحقأأوق االمتيأأاز فأأي القأأانون المأأدني 

 والقوانين الخاصة األخرى المعمول بها.
 الفصل الثاني
 حبس المدين

 (155مادة )
يجأأأب علأأأى المأأأدين بعأأأد تبليغأأأه إخطأأأار التنفيأأأذ أن يراجأأأع دائأأأرة التنفيأأأذ ويعأأأر  عليهأأأا تسأأأوية تتناسأأأب مأأأع مقدرتأأأه  -1

الماليأة ومقأأدار الأأدين لأأدفع مأأا هأأو مسأأتحق فأأي ذمتأأه مأأن المبأأالغ المحكأأوم بهأأا عليأأه، فأأ ذا لأأم يتقأأدم بتسأأوية مناسأأبة أو 
المحكأأوم لأأه فعلأأى قاضأأي التنفيأأذ أن يأأومر بمثأأول الطأأأرفين عأأر  تومينأأات وطلأأب تقسأأيح الأأدين لمأأدد لأأم يوافأأق عليهأأأا 

 لجلسة يحددها لسماع أقوالهما.
فأأي الجلسأأة المعينأأة لأأذل  يباشأأر قاضأأي التنفيأأذ وبحضأأور المحكأأوم لأأه تحقيقأأًا مأأع المأأدين للتوايأأد مأأن مقدرتأأه علأأى  -2

وي القيأأام بهأا بغأر  تهريبهأأا مأن وجأأه دفأع المبأالغ المحكأأوم بهأا ومعرفأة أموالأأه وااتشأاف تصأأرفاته التأي قأام أو التأأي ينأ
 الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشون عزمه على الفرار.

لقاضأأي التنفيأأذ اسأأتجواب الأأدائن وسأأماع الشأأهود إذا رأى ضأأأرورة لسأأماع شأأهادتهم مأأع اليمأأين أو بأأدونها السأأأتجالء  -3
 حقيقة األمور وذل  سواء حضر المدين أو لم يحضر.

 (156)مادة 
 يجوز لقاضي التنفيذ بناًء على طلب المحكوم له أن يومر بالقب  على المحكوم عليه وحبسه في األحوال اآلتية:

إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعر  تسوية لوفأاء دينأه خأالل المأدة المحأددة لأذل  فأي ورقأة اإلخطأار المشأار اليهأا فأي  -1
 المادة السابقة.

 :(155ه من تحقيقات وفقًا للمادة )ذ بناًء على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشر إذا تبين لقاضي التنفي -2
أ( أن المأأأأدين كأأأأان يملأأأأ  أو أنأأأأأه وصأأأأل ليأأأأده منأأأأذ صأأأأأدور الحكأأأأم مأأأأا يكفأأأأي لتمكينأأأأأه مأأأأن دفأأأأع المبأأأأالغ المحكأأأأأوم بهأأأأا عليأأأأه أو مأأأأأا 

 في اإلجراء وبونه رف  أو أهمل الدفع.تبقى منها بال دفع أو من دفع قسح من دين مستحق األداء بمقتضى ما تعهد به 
ب( أن المأأأدين وهأأأأب أو نقأأأأل أو سأأأألم للغيأأأأر شأأأأيئًا مأأأأن أموالأأأأه أو سأأأأم  لغيأأأره بأأأأ جراء ذلأأأأ  أو وضأأأأع شأأأأيئًا مأأأأن أموالأأأأه تومينأأأأًا لأأأأدين 

 أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كليًا أو جزئيًا.
ه لأأأأأم يكشأأأأف عأأأأن أمأأأأواٍل لأأأأه واقعأأأأة ضأأأأأمن اختصأأأأاا محأأأأاام الأأأأبالد تافأأأأي لوفأأأأاء الأأأأأدين ج( أن المأأأأدين ينأأأأوي الفأأأأرار فأأأأي حأأأأين أنأأأأ

 المحكوم به أو لم يعح كفالة على دفعه.
 (157مادة )

( يومأأأًا، وأن ال يتجأأأاوز مجمأأأأوع 91ال يجأأأوز أن تتجأأأاوز مأأأدة الحأأأبس تنفيأأأأذًا ألي قأأأرار يصأأأدره قاضأأأي التنفيأأأأذ عأأأن ) -1
 احدة مهما بلغ الدين أو تعددت الديون.( يومًا في السنة الو 91مدد الحبس عن )
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ذا تقأأرر 21ال يجأوز أن تتجأأاوز مأدة الحأأبس عأن ) -2 ( يومأأًا إذا كأأان المبلأغ المحكأأوم بأه ال يتجأأاوز خمسأمائة دينأأار، وا 
 ( يومًا عن كل قسح يتخلف المدين عن دفعه.21تقسيح الدين المحكوم به فال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس )
 (158مادة )

جوز حبس المدين ثانية من أجأل نفأس الأدين بعأد اإلفأراج عنأه سأواء بموافقأة المحكأوم لأه أو النتهأاء مأدة الحأبس ال ي -1
 المحكوم بها عليه.

مأع األخأذ بعأأين االعتبأار مأأا جأاء فأأي المأادة السأأابقة يجأوز لقاضأي التنفيأأذ إذا كأان قأأد صأدر قأأرار مأن المحكمأأة أو  -2
 ه أن يعتبر كل قسح من هذه األقساط دينا مستقاًل.قاضي التنفيذ بتقسيح الدين المحكوم ب

 (159مادة )
لقاضأأي التنفيأأذ أن يقأأأرر توجيأأل حأأبس المأأأدين إلأأى أجأأل آخأأأر إذا ثبأأت لديأأه تقريأأأر طبأأي صأأادر عأأأن لجنأأة طبيأأة رسأأأمية 

 مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم عليه ال يتحمل معه السجن بسبب مرضه.
 (160مادة )

 ال يؤثر حبس المحكوم عليه واإلفراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه.
 (161مادة )

 ال حاجة لطلب إثبات اقتدار األشخاا المذكورين أدناه، عند طلب حبسهم:
 الذين صدق كاتب العدل على اقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ. -1
 محكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة إلثبات اقتداره.ال -2
 المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو األصول أو الفروع أو األقارب إذا امتنع عن دفعها دون حاجة إلثبات اقتداره. -3
 بات اقتداره.المدين بدين ناش  عما له مقابل ما في حوزة المدين كثمن البيع أو التومين فال حاجة إلث -4

 (162مادة )
ال يكلأأف الأأدائن بأأالتحري عأأأن أمأأوال المأأدين الاافيأأأة لدينأأه ليحأأق لأأه طلأأأب حبسأأه ولاأأن للمأأأدين أن يطلأأب سأأحب قأأأرار 

ظهار أمواله التي تافي لوفاء دينه.  الحبس بكشف وا 
 (163مادة )

 ال يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون على:
 الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي.من ال يكون مسئواًل بشخصه عن  -1
 المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون. -2
 المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو ألجل دين محكوم به للفروع على األصول. -3

 (164مادة )
ح المسأتحق مأن الأدين أو عمأل بموجأب أمأر قاضأي التنفيأأذ أو إذا دفأع المحكأوم عليأه الأذي صأدر بحقأه أمأر حأبس القسأ

كشأف عأن أمأوال لأه تافأي لوفأاء الأأدين المحكأوم بأه عليأه أو المقأدار البأاقي منأأه بأال دفأع يجأوز لقاضأي التنفيأذ أن يلغأأي 
 بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويومر باإلفراج عنه.
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 الفصل الثالث
 مسائل متنوعة

 (165مادة )
اد التنفيذيأة المودعأة بأدائرة التنفيأذ ألجأأل التنفيأذ إذا تركهأا أصأحابها دون تعقأب سأأتة أشأهر متواليأة اعتبأارًا مأن آخأأر األسأن

 معاملة تمت بشونها يوقف تنفيذها حتى يقدم طلب التنفيذ.
 (166مادة )

 تاون األحكام قابلة للتنفيذ خالل خمس عشرة سنة من اليوم الذي صدرت فيه. -1
 سناد التنفيذية األخرى قابلة للتنفيذ إذا لم تتقادم االلتزامات المثبتة فيها وفقًا للقوانين الخاصة بذل .تاون األ -2

 (167مادة )
األمانأات النقديأأة والعينيأأة التأي أودعأأت فأأي صأأندوق التنفيأذ أو حصأألتها الأأدائرة أو اسأأتردتها مأن المحكأأوم علأأيهم بطلأأب 

لتنفيأأذ ألخأأذها فأأي مأأدة خمأأس سأأنوات اعتبأأارًا مأأن تبليأأغ ورقأأة اإلخطأأار أو مأأن أصأحابها، إذا لأأم يراجأأع مسأأتحقها دائأأرة ا
 تاريخ إعالنها في الصحف حسب األصول لمجهولي اإلقامة يسقح حق المطالبة بها وتقيد إيرادًا للخزينة العامة.

 (168مادة )
ءات التأأي هأأي مأأن نفأأس القبيأأل األعأذار الشأأرعية التأأي تقطأأع مأأرور الأزمن تسأأري علأأى المأأادتين السأأابقتين ولاأأن االدعأا

 يجب أن تحل بطريق التقاضي لدى المحكمة المختصة.
 (169مادة )

 يطبق هذا القانون على جميع اإلجراءات والمعامالت التنفيذية التي تتخذ بعد نفاذه ما لم يرد نا بخالف ذل . -1
هأأأأأأذا القأأأأأأانون أنهأأأأأأا جأأأأأأرت حسأأأأأأب األصأأأأأأول تعتبأأأأأر كأأأأأأل إجأأأأأأراءات تنفيذيأأأأأأة بأأأأأأدا فيهأأأأأأا أو كانأأأأأأت معلقأأأأأأة حأأأأأأين ابتأأأأأأداء العمأأأأأأل ب -2

 المقتضاة إذا كانت قد أقيمت وفق أي قوانين كانت سارية المفعول قبل تاريخ العمل بهذا القانون 
( أعأأأأاله تسأأأأري أحكأأأأام هأأأأذا القأأأأانون بالقأأأأدر الأأأأذي يأأأأراه قاضأأأأي التنفيأأأأذ ممكنأأأأًا علأأأأى جميأأأأع إجأأأأراءات 2مأأأع مراعأأأأاة أحكأأأأام البنأأأأد ) -3

 رحلة التي انتهت إليها.التنفيذ المعلقة من الم
 (170مادة )

ال يخأأل تطبيأأق أحكأأام هأأذا القأأانون بمأأأا هأأو مقأأرر للسأألطات وللجهأأات اإلداريأأة مأأأن حأأق فأأي اقتضأأاء حقوقهأأا جبأأأرًا  -1
 بالطرق واإلجراءات المنصوا عليها في القوانين المنظمة لذل .

علأى التنفيأذ الأذي تقأوم بأه جهأات اإلدارة بمأأا  ( أعأاله تسأري أحكأأام هأذا القأانون 1فيمأا عأدا مأا نأا عليأه فأي البنأد ) -2
 ال يتعار  مع األحكام الواردة في قوانينها.

 (171مادة )
 يلغى العمل بالقوانين اآلتية المعمول بها في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة:

 هأ.1332جماد اآلخرة سنة  15قانون اإلجراء العثماني الصادر بتاريخ  -1
 م.1922لسنة  22فيذ األحكام رقم قانون تبادل تن -2
 .1926أصول تبادل تنفيذ األحكام لسنة  -3
 .1929لسنة  16قانون األحكام )تبادل تنفيذها مع مصر( رقم  -4
 م.1931تشرين أول سنة  31قانون الديون )حبس المدين( الفلسطيني الصادر بتاريخ  -5
 م.1936لسنة  38قانون اإلجراء المعدل رقم  -6
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 م.1952( لسنة 8تنفيذ األحكام األجنبية رقم ) قانون  -7
 م.1952لسنة  31قانون اإلجراء األردني رقم  -8
 م.1965لسنة  25قانون ذيل قانون اإلجراء األردني رقم  -9

 جميع النصوا التي تتعار  مع أحكام هذا القانون والتي وردت في أي قوانين أخرى كانت سارية قبل نفاذه. -10
 (172مادة )

أأه -الجهأات المختصأة كافاأأة علأى تنفيأذ أحكأام هأأذا القأانون، ويعمأل بأأه بعأد ثالثأين يومأأًا مأن تأاريخ نشأأره  -كألا فيمأا يخصا
 في الجريدة الرسمية.
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