
 قانون التنفیذ األردني وفقا ألحدث التعدیالت
 ومبوب ، مقسم  2019مع تعدیل قانون التنفیذ االردني  2021نصوص قانون التنفیذ األردني مع كامل التعدیالت حتى سنة 

 2020الحالة : ساري ومحدث وفق أحدث التعدیالت حتى سنة 

 

     1المادة 

 التسمیة وبدء العمل 

 . الرسمیة الجریدة في نشره تاریخ من یوما ستین بعد بھ یعملو )2007 لسنة التنفیذ ن(قانو القانون ھذا یسمى

     2المادة 

 التنفیذ  إدارة

 یرأسھا بدایة محكمة كل لدى التنفیذ) (دائرة تسمى دائرة قبل من القانون ھذا في علیھا المنصوص التنفیذیة السندات تنفیذ یتم . أ

 . غیابھ عند مقامھ اقدمھم یقوم اكثر او قاض نھویعاو الرابعة عن درجتھ تقل ال التنفیذ رئیس ىیسم قاض

 التنفیذ) و(مأمور التنفیذ) و(رئیس التنفیذ) (دائرة القانون ھذا في  وردت حیثما و(المأمور) و(الرئیس) (الدائرة) بكلمة یقصد ب.

 . الحال مقتضى حسب

     3المادة 

 التنفیذ  إدارة

 . بدایة محكمة فیھا لیس التي ناالماك في الرئیس صاصاتاخت الصلح قاضي یباشر . أ

 . والمحضرین الكتبة من كاف عدد یعاونھ التنفیذ اجراءات المأمور یباشر ب.

رئیسال  من وباذن الضرورة حاالت في اال مساء السابعة بعد او صباحا السابعة الساعة قبل تنفیذي اجراء بأي القیام یجوز ال ج.
 . 

     4المادة 

 تصاص خاال

موط  محكمة او علیھ المحكوم موطن أو الحكم اصدرت التي المحكمة منطقة في توجد التي الدائرة ھي المختصة التنفیذ دائرة . أ
 . منطقتھا في التنفیذیة السندات انشاء تم التي الدائرة او لھ المحكوم ن

 .منطقتھا في  وفاءال اشترط التي الدائرة او فیھا اموالھ او مدینال موطن یكون التي الدائرة في التنفیذ یجوز ب.

 . التنفیذیة التدابیر فیھا ستتخذ التي الدائرة إنابة فللرئیس الدائرة منطقة خارج تدابیر  اتخاذ التنفیذ اقتضى اذا ج.

 .الأو الطلب إلیھا قدم لتيا للدائرة االختصاص فینعقد الواحد التنفیذي السند بتنفیذ المختصة الدوائر تعددت إذا د.



     5المادة 

 االختصاص 

اال وبیع الحجز وفك المدین اموال  على الحجز القاء ذلك في بما التنفیذیة المنازعات بجمیع مقامھ یقوم من او الرئیس یختص . أ
 . الجبریة القوة باستعمال والتفویض السفر من ومنعھ المدین وحبس الخبراء وتعیین المحجوزة موال

بتوجیھات  ویلتزمون اعمالھم في الیھ ویرجعون فیھا والعاملین الدائرة عمالا جمیع على االشراف امھمق یقوم من او للرئیس .ب
 . ه

 . واوامره الرئیس قرارات وتنفیذ التنفیذیة السندات تنفیذ یقتضیھا التي االجراءات بمباشرة المأمور یختص ج.

 . مأمورال او الرئیس الیھم بھ یعھد  ما وسائر ومحاضرھا الدائرة اوراق بتنظیم الكتبة یختص . د

 . المأمور او الرئیس اوامر بتنفیذ وااللتزام بالتنفیذ المتعلقة االوراق بتبلیغ المحضرون یختص ھـ.

 یامالق من لتمكینھم الشرطة مراجعة حق فیھ یخولھم والمحضرین والكتبة للمأمور خطیا امر مقامھ یقوم من او الرئیس یعطي و.

طا تحت بوظائفھم القیام على یساعدھم ان الخطي االمر ھذا الیھ یبرز من كل على بویج ، تنفیذیة وظائف من بھ الیھم یعھد بما
 . المسؤولیة ئلة

     6المادة 

 السند التنفیذي 

  :یلي ما التنفیذیة السندات وتشمل ، االداء وحال المقدار ومعین الوجود محقق لحق اقتضاء تنفیذي بسند اال التنفیذ یجوز ال

اإلد واألحكام ةالشخصی بالحقوق المتعلقة الجزائیة المحاكم واحكام والدینیة والشرعیة الحقوقیة المحاكم عن الصادرة االحكام . أ
الخا قوانینھا نصت اخرى سلطة او مجلس او محكمة اي عن الصادرة والقرارات واالحكام خصیةالش بااللتزامات متعلقةال اریة
 . اتفاقیة اي بمقتضى التنفیذ واجبة اجنبیة احكام واي تنفیذھا  الدائرة تتولى ان على صة

 .الرسمیة السندات ب.

 .اولللتد القابلة التجاریة واألوراق العادیة السندات ج.

     7المادة 

   ) (السند التنفیذي

 -:یلي ما القانون ھذا من )6( المادة من و(ج) (ب) الفقرتین في علیھا المنصوص السندات تنفیذ في یراعى -أ

ً  عشر خمسة خالل منھ قسم على أو الدّین مجموع على یعترض أن بالدفع اإلخطار تبلیغھ بعد للمدین -1  .التبلیغ تاریخ تلي یوما

 .المحدد الموعد في االعتراض یقدم لم إذا التنفیذ على یثابر -2

 .بھ اإلقرار جرى ما بتنفیذ الدائرة وتقوم التنفیذ، محضر في ذلك فیدون منھ، بقسم أو بالدّین المدین أقر إذا -3

با المحكمة تقضي المختصة، المحكمة أمام االعتراض ھذا صحة عدم وثبت منھ، قسم أو كلھ الدّین، على المدین اعترض إذا -4
 .إلیھا وصولال تم التي النقطة من التنفیذ على ویثابر للخزینة، كلھا تدفع بھ المنازع ینالدّ  قیمة خمس تعادل بغرامة المدین لزام
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ال  للمدین فیبقى المادة، ھذه في علیھا المنصوص اإلجراءات وفق بعضھ، أو كلھ دینھ، الدائن استوفى إذا األحوال، جمیع في -5
 .حق بغیر منھ استوفي ما السترداد موضوعیة دعوى باقامة حق

م )6( المادة من (ب) الفقرة في علیھا نصوصالم السندات تنفیذ في یراعى المادة ھذه من (أ) الفقرة في ورد ما إلى إضافة -ب
 -:یلي ما القانون ھذا ن

 .الكفالء من دینھ تحصیل الدائرة من یطلب أن للدائن یجوز -1

ً  بالوفاء االدعاء أو الرسمي السند تزویر بادعاء إما الدّین على المدین اعتراض یكون -2 ا  مراجعة المدین على و جزئیاً، أو كلیا
ت ما حدود في بوقفھا راراق المختصة  المحكمة أصدرت إذا إال التنفیذ معاملة توقف وال ادعائھ، صحة ثباتإل المختصة لمحكمة

 .علیھ االعتراض م

م  )6( المادة من (ج) الفقرة في علیھا المنصوص اتالسند تنفیذ في یراعى المادة، ھذه من (أ) الفقرة في ورد ما إلى إضافة -ج
 -:یلي ما القانون ھذا ن

 .والكفالء المظھرین من دینھ تحصیل الدائرة من یطلب أن للدائن وزجی -1

ً  بالوفاء باالدعاء أو بالتزویر باالدعاء أو التوقیع بانكار اما الدین على المدین اعتراض یكون -2 ً  أو كلیا  .جزئیا

 وقع ما إلثبات المختصة المحكمة جعةبمرا الدائن ویكلف التنفیذ، معاملة توقف بالتزویر، االدعاء أو التوقیع إنكار حالة في -3

 .بالتزویر االدعاء أو اإلنكار علیھ

ً  بالوفاء االدعاء حالة في - 4 إ  إال فیذالتن معاملة توقف وال الوفاء، إلثبات المختصة المحكمة مراجعة المدین فعلى جزئیاً، أو كلیا
 .یھعل االعتراض تم ما حدود في بوقفھا قراراً  المختصة المحكمة أصدرت ذا

     8المادة 

 السند التنفیذي 

آخ  على او السندات ھذه على مضى اذا القانون ھذا من )6( المادة في علیھا المنصوص السندات بتنفیذ المتعلقة الطلبات تقبل ال
 . سنة عشرة خمس مدة بھا یتعلق اجراء ر

     9المادة 

 

 . بھ محكوما او القانون في لیھع منصوصا المعجل التنفیذ كان اذا اال جائزا افیھ الطعن دام ما جبرا السندات تنفیذ یجوز ال

     10المادة 

 التنفیذ  إجراءات

 وموطنھ ولقبھ المدین واسم وموطنھ ولقبھ الدائن اسم على مشتمال الدائرة الى علیھ المحكوم او لھ المحكوم من التنفیذ طلب یقدم

 . التنفیذي بالسند مشفوعا

     11المادة 



 

 . صفتھم تثبت التي بالوثائق مرفقا تقدیمھ فلورثتھ التنفیذ طلب تقدیم قبل الدائن توفي اذا . أ

 . صفتھم تثبت التي الوثائق منھم اي ابرز اذا محلھ ورثتھ یحل التنفیذ اثناء الدائن وفاة وقعت اذا ب.

     12المادة 

 

 . وجدت اینما التركة اموال لىع التنفیذ للدائن یحق المدین توفي اذا . أ

 ان علیھ وجب رسمیة بأوراق ذلك اثبات من الدائن یتمكن ولم الیھم ، بعضھا او كلھا ، التركة اموال ایلولة الورثة انكر اذا ب.

 . اصلیة بدعوى الورثة ید في التركة وجود یثبت

 . االرثیة وحصتھ صفتھ اتاثب بعد نصیبھ اال ارثالو یقبض ال التركة لمصلحة الحكم تنفیذ عند ج.

     13المادة 

 

 . الملف الى یضمھا ان بعد الیھ سلمت التي الوثائق المحضر في یذكر ان المأمور على

     14المادة 

 

 . التنفیذ في المباشرة قبل المدین الى اختار تبلیغ یجب . أ

 . مقامھم یقوم من او الورثة من التركة على الید واضعيل لیغالتب یجري المدین وفاة حالة في ب.

     15المادة 

 

یو عشر خمسة خالل بالوفاء المدین وتكلیف التنفیذ طالب وعنوان التنفیذ طلب في الواردة الطلبات ملخص على االخطار یشتمل
 ً  الشأن بھذا اتخذت التي باالجراءات تشعره بصورة باالخطار المدین تبلیغ فیتم الفوري یذالتنف حالة في اما . التبلیغ تاریخ تلي ما

. 

     16المادة 

 

المأمو على فیتعین طلبھ، على الرئیس ووافق المنقولة وغیر المنقولة علیھ المحكوم أموال على الحجز إلقاء لھ المحكوم طلب إذا
المطرو المبلغ حدود في لدیھا علیھ المحكوم اموال على الحجز إشارة لوضع جمیعھا العالقة ذات تالجھا على فوراً  یعمم أن ر
 .للتنفیذ ح

     17المادة 



 

 . غموض من یكتنفھ قد عما الحكم مصدرة المحكمة من یستوضح ان للرئیس

     18المادة 

 

ً  یذیةالتنف الطلبات جمیع في الرئیس یفصل خ االعتراض للمتضرر ویحق جلسة، إلى الخصوم لدعوة ضرورة رأى إذا إال تدقیقا
المعتر  قراره یلغي بالقبول جدیر اعتراضھ أن الرئیس وجد فإن بھ، تبلغھ تاریخ تلي أیام سبعة خالل للرئیس قرار أي على طیاً 
ً  یراه حسبما یعدلھ أو علیھ ض  .مناسبا

     19المادة 

 

 . التنفیذ تعترض التي واإلشكاالت الوقتیة ازعاتالمن في الرئیس یفصل

     20المادة 

 

أ  تفھیمھ تاریخ تلي أیام سبعة خالل وذلك االستئنافیة بصفتھا البدایة محكمة أمام للطعن قابال الرئیس عن الصادر القرار یكون -أ
 -:التالیة األمور بأحد تعلق إذا تبلیغھ و

 .للتنفیذ قابلیتھ أو ما تنفیذي سند تنفیذ في الدائرة اختصاص -1

 .بیعھا او حجزھا یجوز ال أو یجوز التي األموال من المحجوزة األموال كون -2

 .اشتراكھ عدم أو الحجز في آخر شخص أي اشتراك حق -3

 .لھم المحكوم بین الرجحان حق -4

 .التنفیذ إجراء وقف أو تأخیر أو تأجیل -5

 .تأجیلھ أو رفضھ  أو علیھ المحكوم حبس -6

 .القانون ھذا من )97( او )28( او )22( المواد من اي  احكام وفق الصادر القرار -7

 .أصدره أن سبق قرار أي عن الرئیس رجوع -8

 .السفر من المنع -9

 .العقار في القطعیة باإلحالة الصادر القرار -10

 .ةالتنفیذی الدعوى أطراف غیر من قدّمالم االعتراض بنتیجة الصادر القرار -11



ً  االستئنافیة بصفتھا  البدایة محكمة تفصل -ب ً  عشر أربعة خالل إلیھا المقدم االستئناف في تدقیقا و  لدیوانھا وروده تاریخ من یوما
 .نھائیا قرارھا یعتبر

عل الحكم منطوق بتدوین تكتفي أن فلھا نكا سبب ألي شكال مردود  االستئناف أن االستئنافیة بصفتھا البدایة محكمة رأت إذا -ج
 .الطعن ونتیجة سببھ شامال المحضر ى

ال  الدعوى اوراق ترفع فال االستئناف محكمة قبل من تاییده سبق الذي القرار أو لالستئناف القابل یرغ القرار استئناف تم إذا -د
 .التنفیذ إجراءات االستئناف ھذا یوقف وال یة،االستئناف بصفتھا البدایة محكمة إلى الحالتین ھاتین من أي في تنفیذیة

الر  علیھ یوافق مليء كفیل من كفالة استئنافھ مع یرفق أن علیھ كومالمح على فیتوجب حبس بقرار یتعلق االستئناف كان إذا -ھـ
 .الوفاء لضمان ئیس

     21المادة 

 

ً  بطلبھ وأرفق التنفیذ وقف المدین طلب إذا الت  المرحلة عند لتنفیذا معامالت في السیر وقف یقرر أن فللرئیس طلبھ، أییدلت أوراقا
 -:یلي ما مراعاة مع الوقف طلب في  البت حین إلى إلیھا وصلت ي

 .الوقف قرار نفاذ قبل الوفاء تضمن كفالة بتقدیم الوقف طالب تكلیف للرئیس -أ

 .الوقف قبل تتم التي التنفیذ معامالت تعاد فال الوقف، طلب ردّ  إذا -ب

     22المادة 

 حبس المدین ومنعھ من السفر

 ال ان على االخطار مدة خالل المالیة ومقدرتھ تتناسب تسویة یعرض او الدین دیسد لم اذا مدینھ حبس یطلب ان للدائن یجوز . أ
یأم  ان فللرئیس التسویة ھذه على لھ المحكوم یوافق لم فاذا بھ المحكوم المبلغ من %)25( عن التسویة بموجب االولى الدفعة تقل

ا  على وبیناتھ الدائن اقوال سماع ولھ ، المبلغ دفع على اقتداره حول المدین مع بالتحقیق ویقوم اقوالھما لسماع الطرفین بدعوة ر
 . المناسب القرار واصدار علیھ المحكوم قتدار

 : التالیة الحاالت في اقتداره الثبات حاجة دون مدینھ حبس یطلب ان للدائن ب.

 . جزائي جرم عن الناشئة األضرار عن التعویض .1

 . مستقال دینا ھامن قسط كل ویعتبر  بھا المحكوم النفقة دین .2

 . للزوجة بھ المحكوم المھر .3

الذعان ا لحین تلقائیا الحبس ویجدد المشاھدة حكم بتنفیذ االلتزام عدم وكذلك بحفظھ الیھ عھد الذي الصغیر تسلیم عن االمتناع .4
 . 

بعد اخرى مرة الحبس طلب دون ذلك یحول وال واحد دین عن الواحدة السنة في یوما تسعین الحبس مدة تتجاوز ان یجوز ال ج.
 . السنة انقضاء 

 . آخر دائن او نفسھ الدائن طلب على بناء وذلك آخر دین اجل من مدتھ انقضاء بعد الحبس استمرار یمكن . د

 . الحبس معھ یتحمل ال بمرض مریض یھعل المحكوم ان اقتنع اذا الحبس تأجیل للرئیس ھـ.

     23المادة 

 



 : من الي الحبس یجوز ال . أ

 . الدولة موظفي .1

 . والوصي والولي التركة على الید واضعي غیر من كالوارث الدین عن بشخصھ مسؤوال یكون ال من .2

 . والمجنون والمعتوه عمره من عشرة منةالثا یبلغ لم الذین المدین .3

 . الواقي الصلح بطال المدین أو اإلفالس معامالت أثناء المفلس المدین .4

 . عمره من السنتین اتمامھ حتى المولود وام الوضع بعد اشھر ثالثة انقضاء حتى الحامل .5

 . االصول على فروعلل دینا او االزواج بین دینا بھ المحكوم كان اذا الحبس یجوز ال كما ب.

     24المادة 

 حبس المدین ومنعھ من السفر

 : التالیة الحاالت في الحبس ینقضي

 . سبب الي المدین التزام انقضى اذا . أ

 . نفسھا السنة خالل ثانیة مرة بالحبس طلبھ ویفقد المدین سبیل یخلى بأن الدائن رضي اذا ب.

 . الدین اءلوف تكفي لھ تعود بأموال المدین صرح اذا ج.

     25المادة 

 

 . مخالف نص یرد لم ما المدین حبس دون العام عفوال یحول وال الحبس بتنفیذ الدین یسقط ال

     26المادة 

 

ت في منھ رغبة البالد مغادرة وشك على ھان او ھربھا او اموالھ في تصرف قد المدین بأن المقدمة البینة من اقتنع اذا للرئیس -أ
ك  من عدلیة او مصرفیة كفالة تقدیمھ دون یحول الذي السبب لبیان حالال في مھاما للمثول باحضاره امرا یصدر ان التنفیذ أخیر
 . الدین انقضاء لحین السفر من منعھ تقرر ذلك عن تخلف واذا التنفیذ لضمان مليء فیل

ا اءانقض قبل المنقولة وغیر المنقولة  أموالھ على الحجز إلقاء فیجوز الھأمو بتھریب شرع علیھ محكومال أن الرئیس اقتنع إذا -ب
 .المھلة تلك انقضاء بعد إال التنفیذ إجراءات تتابع أال على القانون ھذا من )7( المادة في المحددة لمھلة

 .علیھا للحجز وقابلة ینالد ألداء كافیة للمدین أموال وجود ثبت  إذا المدین حبس یجوز ال -ج

     27المادة 

 المدین  أموالالتنفیذ على 

 : يیل ما على التنفیذ یجوز ال

 . الوقف وأموال العامة األموال . أ



 .الدبلوماسیة والھیئات األجنبیة السفارات أموال ب.

 .الدولیة االتفاقیات أحكام وفق التنفیذ إجراءات من بالحصانة تتمتع التي األموال ج.

 . الدولة من الممنوحة والرخص المتیازاتا د.

     28المادة 

 

ا تأمین موضع او مرھونة الشائعة  الحصة او البیت كان اذا اال  فیھ الشائعة حصتھ وال المدین یسكنھ  الذي البیت بیع جوزی ال . أ
 . الدین او التأمین او الرھن بدل لوفاء  وبیعھ منھ جزء اي حجز فیجوز ثمنھ عن ناشئا الدین كان و

لمعیشت  یكفي الذي بالقدر لھا الالزمة  الزراعیة واالدوات اضياالر من یملكھ ما او المزارع فیھ یتصرف ما حجز یجوز ال ب.
 . عائلتھ مع ه

 . المدین ورثة على المادة ھذه من (ب) و (أ) الفقرتین أحكام تطبق ج.

     29المادة 

 

 : التالیة األشیاء على الحجز یجوز ال

 . شرعا یعیلھم ومن للمدین الضروري واألثاث الالزمة األلبسة . أ

 . وعائلتھ للمدین الالزمة الطعام وأدوات وحفظھ الطبخ أواني ب.

 . ثمنھا عن اناشئ الدین یكن لم ما حرفتھ او مھنتھ المدین لمزاولة الالزمة واالوعیة واالدوات واآلالت الكتب ج.

 . شرعا یعیلھم نوم للمدین الالزمة المؤونة . د

 . زارعا كان اذا زراعتھا اعتاد التي المدین ارض لبذر الالزمة البذور ھـ.

 . زارعا كان اذا ھأرض  وزراعة المدین لمعیشة الالزمة الحیوانات و.

 . البیدر موسم تتعدى ال مدة تكفیھا التي الحجز من المستثناة الحیوانات علف ز.

 . األخرى الرسمیة ولوازمھم الحكومة لموظفي الرسمي اللباس ح.

 . للعبادة تستعمل التي الكنسیة واألدوات والحلل األثواب ط.

 . النفقة ي.

     30المادة 

 

 : المنقول غیر المال عن مستقلة أدناه المبینة األموال حجز یجوز ال

 . لھ خصصت فیما تستعمل كانت اذا بھ صلةالمت التوابع . أ

 . فیھ وضعت الذي المحل في مستقرة لتكون المزارع في توضع التي واالدوات آلالتا ب.

الالزم االشیاء من وغیره والسماد والمكابس والبرامیل التقطیر وآالت والمراجل المحرز غیر البحیرات وسمك النحل خالیا ج.
 . المعامل عمل الدامة الالزمة االدواتو واآلالت المزارع الحتیاج ة

 . والتبعي العیني والحق االرتفاق قح . د

     31المادة 



 حجز مال المدین لدى الغیر 

معلقة  او مؤجلة كانت ولو الدیون او المبالغ من او الغیر لدى المنقولة االموال من لمدینھ یكون ما على الحجز یوقع ان للدائن . أ
 . شرط على 

باستثن یتقاضونھ ما مجموع ثلث  بمقدار اال والعمال والمتقاعدون نوالمستخدمو الموظفون یتقاضاه ما لىع الحجز زیجو ال ب.
 . المقررة النفقة اء

     32المادة 

 

 . لمدینھ بھ مدینا یكون بما یده تحت ما على الحجز یوقع ان نفسھ للدائن

     33المادة 

 

ا  لغایات مترتبة نفقات وأي وفوائده أجلھ من المحجوز المبلغ أصل فیھ یبین إخطار بموجب دیھل المحجوز إلى الحجز قرار یبلغ
 وعن علیھ المحجوز إلى یده في بما الوفاء عن لدیھ المحجوز بمنع للرئیس قرار أي بیان مع القانون، ھذا في الواردة إلجراءات

 .إیاه تسلیمھ

     34المادة 

 

 . الدائرة صندوق في بایداعھ ذمتھ في ما یوفي ان االخطار تبلیغھ بعد لدیھ للمحجوز یجوز . أ

 تبلغ بمذكرة االیداع بحصول علیھ والمحجوز الحاجز اخبار المأمور وعلى الدائرة لدى تودع التي  المبالغ على الحجز یبقى ب.

 . االصول حسب

 حق في اثر المودع المبلغ على ذلك بعد الجدیدة للحجوز یكون وال االیداع قتو من لدیھ للمحجوز بالنسبة الحجز اثر تھيین  . ج

 . الحاجز

     35المادة 

 

خال الدائرة الى ذمتھ في بما اقرارا یقدم ان لدیھ المحجوز على وجب القانون ھذا من )34( للمادة طبقا االیداع یحصل لم اذا . أ
 . الحجز قرار تبلیغھ لتاریخ التالي ومالی من ایام سبعة ل

ي تحت الواقعة الحجوز جمیع ویبین انقضى قد كان ان انقضائھ واسباب وسببھ الدین مقدار االقرار في لدیھ المحجوز یذكر ب.
 . عنھا مصدقة صورا او القراره المؤیدة االوراق ویودع دیھ

 . بھا مفصال بیانا االقرار مع  فقیر ان علیھ وجب اموال لدیھ لمحجوزا ید تحت تكان اذا ج.

 . علیھ للمحجوز مدین غیر انھ بحجة االقرار تقدیم واجب من لدیھ المحجوز یعفى ال . د

 . التنفیذ محضر في بیان بمقتضى او الرئیس الى بمذكرة االقرار یقدم ھـ.

 . االقرار مقام تقوم شھادة طلبھ على بناء جزالحا تعطي ان علیھا وجب الحكومیة اتالجھ من  اي ید تحت الحجز كان اذا و.

     36المادة 



 حجز مال المدین لدى الغیر 

 . بعینھ الدین على واقعا یكن لم ما االقرار تقدیم تاریخ من لدیھ المحجوز ذمة في للمدین ینشأ دین كل الحجز یتناول

     37المادة 

 

ا تجاه ملزما اصبح القانون ھذا من )35( المادة في المبین الموعد وفي الوجھ على ذمتھ في ابم اقرارا لدیھ المحجوز یقدم لم اذا
 . الرئیس یقبلھ عذرا یبد لم ما للحجز سببا كان الذي بالمبلغ لحاجز

     38المادة 

 

 . ذلك قبل یشاء وقت اي في الدائرة یودعھ ان ولھ الدائرة من طلبھ  حین الى المحجوز بالمال تفظیح ان لدیھ المحجوز على یجب

     39المادة 

 

 . یسالرئ من تقدیرھا حسب المصاریف من انفقھ ما مقدار لدیھ المدین مال من یخصم ان االحوال جمیع في لدیھ للمحجوز

     40المادة 

 

 . لدیھ المحجوز اموال على ینفذ ان للحاجز كان االیداع وال الوفاء یحصل لم اذا

     41المادة 

 

 . المدین لدى المحجوز المنقول لبیع المقررة االجراءات تتبع منقولة اموال على الحجز كان اذا

     42المادة 

 بیع الثمار والمزروعات

 . الحراسة تحت وضعھا یجوز انھ غیر نضجھا قبل القائمة المزروعات وال المتصلة الثمار بیع یجوز ال

     43المادة 

 التنفیذ بالقوة 



الشرط افراد وبحضور الرئیس من قرار على بناء اال الحجز تنفیذ لغایات بالقوة االقفال فض او االبواب كسر أمورللم یجوز ال
 . باطال الحجز اجراء كان واال المحضر على التوقیع وجوب مع الجوار من شخصین او ة

     44المادة 

 محضر الحجز 

 الضرورة تقض لم ما وقوعھ مكان في الحجز محضر یحرر ان ویجب موضعھا من المحجوزة االشیاء نقل الحجز یستدعي ال

 . ذلك غیر

     45المادة 

العقب  من لقیھ ماو االجراءات من المأمور بھ قام وما الحجز ومكان  ذيالتنفی السند ذكر على الحجز محضر یشتمل ان یجب . أ
واوص نوعھا ذكر مع المحجوزة االشیاء مفردات بالتفصیل فیھ تبین ان ویجب بشأنھا اتخذه وما الحجز اثناء واالعتراضات ات
 . بالتقریب قیمتھا وبیان یوزن او یكال مما كان ان مقاییسھا او وزنھا او ومقدارھا افھا

 . المحضر في ذلك یدون التوقیع المدین رفض حال وفي الحجز  محضر حاضرا كان ان والمدین المأمور یوقع ان یجب ب.

 . بالحجز منھ رضاء المدین توقیع مجرد یعتبر ال ج.

     46المادة 

و  ومساحتھا وموقعھا االرض قطعة رقم وبدقة المحضر في یبین ان وجب قائمة مزروعات او متصلة ثمار على الحجز كان اذا
 . یبالتقر وجھ على وقیمتھ منھا ینتج او یجنى او یحصد ان ینتظر وما واالشجار المزروعات نوع مع حدودھا

     47المادة 

وت  وزنھا فیتم كریمة احجار او  مجوھرات على او آخر معدن اي او فضة او ذھب سبائك او مصوغات على الحجز كان اذا . أ
 . الرئیس یعینھ خبیر بمعرفة االشیاء ھذه وتقیم الحجز محضر في بدقة اوصافھا بین

علیھ  المحجوز او الحاجز طلب على بناء المادة ھذه من (أ) الفقرة في المبینة بالطریقة االخرى النفیسة االشیاء تقیم ان یجوز ب.
 . 

 . المحجوزة ءاالشیا تقییم فیھا یجري التي االحوال جمیع في الحجز محضر الى الخبیر تقریر یضم ج.

ي وان مختوم حرز في االشیاء ھذه یضع ان المأمور على وجب تقییمھا او وزنھال المحجوزة االشیاء نقل الحالة اقتضت اذا . د
 . االختام وصف  مع المحضر في ذلك ذكر

     48المادة 

 . الدائرة خزانة ویودعھا المحضر في ومقدارھا اوصافھا یبین ان المأمور على وجب ورقیة عملة  او نقود على الحجز وقع اذا

     49المادة 

ا او المحجوزة االشیاء على للمحافظة یلزم ما یتخذ ان المأمور وعلى متتابعة ایام في اتمامھ جاز واحد یوم في الحجز یتم لم اذا
 . علیھا الحجز یتم ان الى حجزھا لمطلوب

     50المادة 



محجو  للتسجیل یخضع الذي المنقول  ویصبح حارس اعلیھ یعین لم ولو الحجز محضر في ذكرھا بمجرد محجوزة االشیاء تعتبر
 . لذلك المخصص السجل في تسجیلھ بعد زا

     51المادة 

 المحجوز علیھا  األشیاءتحدید قیمة 

 . الرئیس  من تعیینھ یتم اكثر او خبیر بمعرفة علیھا الحجز یلقي التي االشیاء قیمة تحدید المأمور على

     52المادة 

 الحارس القضائي

 لیكون علیھ المحجوز او الحاجز اختیار لھ ویجوز ذلك الضرورة اقتضت كلما المحجوزة لالشیاء یختاره حارسا الرئیس یعین

 . مناسبا ذلك رأى اذا حارسا

     53المادة 

 الحاجز غیر الحارس قویستح والحارس المأمور یوقعھ بذلك محضر وینظم حجزھا مكان في للحارس المحجوزة االشیاء تسلم

 . الرئیس یقدره حراستھ عن اجرا علیھ المحجوز او

     54المادة 

بال  الزامھ عن فضال الحراسة اجرة من حرم واال یعیرھا او یستغلھا  ان وال المحجوزة االشیاء الحارس یستعمل ان یجوز ال . أ
فیما  یستعملھا بھا االنتفاع في الحق صاحب او مالكھا كان اذا لھ خصصت فیما باستعمالھا یسمح ان للرئیس ویجوز ، تضمینات

 . لھ خصصت 

مؤس  او ،مشغل او ،مصنع او ،ارض استغالل او الدارة الزمة اآلت او ادوات او عروض او ماشیة على الحجز وقع واذا ب.
 . بذلك یقوم آخر حارسا بھ تبدلیس  او ، االستغالل او باالدارة الحارس یكلف ان الشأن ذوي احد طلب على بناء للرئیس جاز سة

     55المادة 

 

 . الرئیس یقدرھا والسباب للبیع المحدد الیوم من ایام سبعة قبل الحراسة من اعفاءه یطلب ان للحارس یجوز ال

     56المادة 

 

 . الحصاد او بالجني االذن الرئیس من یطلب ان الشأن ذوي من الي او للحارس

     57المادة 

 الحجز االشتراك في



غي یجده ما یحجز وانما ثانیة علیھا الحجز یوقع فال اخرى جھة لحساب محجوزة حجزھا المطلوب االشیاء ان المأمور وجد اذا
جم  تصبح وعندئذ الجدید الحاجز باشتراك والحارس االول الحجز وضعت التي الدائرة ویعلم االول الحجز محضر في داخل ر
 . معا نینالدی حةلمصل محجوزة المذكورة االشیاء یع

     58المادة 

 المدین  أموالحجز 

ا ان ظھر ولو والنفقات وفائدتھ الدین قیمة یعادل بما لھا ملكیتھ من التحقق بعد وجدت اینما المدین اموال یحجز ان المأمور على
ا للمأمور ظھر واذا ، فیھ نیقیمو  عیالھ غیر من آخرین ان لھ تبین او المدین اقامة بمحل لیس فیھ االشیاء حجز المطلوب لمحل

 . للرئیس یقدمھ الحال بواقع محضرا ینظم ان وعلیھ حجزھا عن فیمتنع المدین غیر لشخص ھي االشیاء تلك ن

     59المادة 

 البیع بالمزاد العلني

 . علیھ المحكوم او الشأن ذوي من اي طلب على بناء المحجوزة االشیاء بیع الرئیس یقرر . أ

 . القرار صدور فور البیع بإجراءات یشرع ان المأمور على ب.

     60المادة 

 

فللر علیھا المحافظة نفقات تتحمل ال قیمتھا كانت او االسعار لتقلب عرضة بضائع او للتلف عرضة المحجوزة االشیاء كانت اذا
من یراھا التي وبالطریقة لحارسا او علیھ كومالمح او الشأن ذوي من اي من یقدم تقریر على بناء  الحال في البیع یقرر ان ئیس
 . المنقول بیع في علیھا المنصوص باالجراءات التقید ودون اسبة

 2019-01-28    2019بموجب تعدیل قانون التنفیذ األردني سنة   61المادة 

 .فیھا نقص أي بیان ومع ھابیع عن اإلعالن قبل خطي محضر في المحجوزة األشیاء جرد المأمور على -أ

وص  اإلعالن یتضمن أن على انتشاراً  األوسع الثالث الصحف من المحلیة الیومیة الصحف إحدى في بالنشر البیع نع یعلن -ب
اإلع  باختصار إما عندئذ فیكتفى النشر نفقات تتحمل ال المحجوزة األشیاء قیمة كانت وإذا وجودھا، ومكان البیع محل األشیاء ف

 .الدائرة إعالنات لوحة على بتعلیقھ أو الن

على بناء آخر مكان في البیع یقرر أن وللرئیس سوق، أقرب في أو المحجوزة األشیاء فیھ توجد الذي المكان في البیع یجري -ج
 .الشأن ذوي من أي یقدّمھ استدعاء أو المأمور اقتراح 

     62المادة 

 جرد المحجوزات قبل البیع 

 ملغاة 

     63المادة 



 

للرئي  یرفع الحال بواقع محضرا ینظم ثم المأمور بحضور االعالن في المعین الوقت في لمناداةبا العلني بالمزاد البیع یجري . أ
 . الحال مقتضى حسب البیع اجراءات اعادة او االحالة لیقرر س

إع  وللرئیس بیعھا المراد المحجوزة لالشیاء المقدرة لقیمةا من بالمئة عشرة بنسبة عربون المزایدة في مشارك كل من یؤخذ ب.
 .األشیاء لتلك المقدرة القیمة على یزید دینھ وكان مزایداً  كان إذا العربون دفع من الدائن فاء

     64المادة 

 

ص الى االشیاء باقي ویرد المزایدة توقف لنفقاتوا وفوائده الدین لسداد یكفي ما منھا وبیع متعددة بیعھا المراد االشیاء كانت اذا
 . احبھا

     65المادة 

 ثمنال  إیداع

مرا  بعضھ، او كلھ ، الثمن ایداع من االحالة قرار اعفاه قد دائنا یكن لم ما فورا الدائرة لدى الثمن یودع ان علیھ المحال على . أ
 . ومرتبتھ دینھ لمقدار عاة

 . المقرر الثمن ایداع بعد المختصة الدائرة لدى للتسجیل الخاضعة المنقولة االموال تسجیل یتم ب.

االولى  عن الثانیة المزایدة نقصان حالة وفي علیھا المزایدة تعاد علیھ مزادھا رسا التي االشیاء اخذ  عن شتريالم استنكف اذا ج.
 .المستنكف من الفرق الدائرة تحصل 

     66المادة 

 محضر البیع 

الم وحضور أنھابش هاتخذ وما والعقبات االعتراضات من المأمور لقیھ وما البیع اجراءات جمیع ذكر على البیع محضر یشتمل
 . وتوقیعھ علیھ رسا من اسم وعلى وایداعھ المزاد بھ رسا الذي والثمن غیابھ او علیھ حجوز

     67المادة 

 البیع بالمزاد العلني

طل  علیھ المحجوز للمدین أو اآلخرین الحاجزین من ألي فیجوز المحجوزة، األشیاء بیع باجراءات المباشرة الدائن یطلب لم إذا
 .القانون ھذا في علیھا المنصوص اإلعالن إجراءات مراعاة عم یعالب ب

     68المادة 

 اإلحالةاثار تسجیل قرار 



ا الى الحقوق ھذه وتنتقل والرھن والتأمین االمتیاز حقوق من تطھیرھا  المنقولة االموال بیع في االحالة قرار تسجیل على یترتب
 . الخاصة القوانین احكام مراعاة مع لثمن

     69ادة الم

 والسندات  األسھمحجز 

المتب  االصول وفق المنقول وبیع لحجز المقررة لالصول وفقا وتباع للتظھیر قابلة او لحاملھا كانت  اذا والسندات االسھم تحجز
 . السندات او االسھم بیع في عة

     70المادة 

 الغیر منقولة األموالالحجز على 

 . االراضي تسجیل دائرة في المنقولة غیر االموال سجل في حجزال بتسجیل العقار على الحجز ینفذ . أ

التن واجب بسند مربوط او بھ محكوم لدین وفاء وبیعھا قانونا حجزھا الجائز المنقولة غیر علیھ المحكوم اموال حجز یجوز ب.
 : التالیة الشروط تراعى ان على التسجیل دوائر في مسجلة تكن لم ولو فیذ

ع  المحكوم باسم االموال تلك تسجیل األراضي، تسجیل دائرة من  لھ، المحكوم لھ یقدّمھ استدعاء على ءبنا الرئیس، یطلب أن .1
 .لیھ

ال  او بیده الذي الحكم عن مصدقة صورة لھ المحكوم یبرز ان بشرط خاص سجل في الطلب االراضي تسجیل مدیر یقید ان .2
 . ذلك على المترتبة الرسوم جمیع فعد مع االراضي تسجیل مدیر یطلبھا قد اخرى بینة اي او سند

 . الجدیدة التسجیل بمعامالت المتعلقة واالنظمة القوانین في المعینة بالصورة علیھ المحكوم تصرف  في التحقیق یجري ان .3

     71المادة 

 

ا  على الید بوضع المأمور ویقوم العلني ادبالمز العقار طرح علیھ  المحكوم او الشأن ذوي من اي طلب على وبناء الرئیس یقرر
 . الرئیس یسمیھ اكثر او بخبیر مستعینا لعقار

     72المادة 

 معاملة وضع الید 

ال باستعمال التفویض وللرئیس بذلك محضر وتنظیم علیھ الید ووضع قیمتھ لتقدیر العقار مكان الى الخبیر مع المأمور ینتقل . أ
 .الضرورة عند الجبریة قوة

ا  او فیھ ساكنا المدین كان اذا ما  وبیان المقدرة وقیمتھ واوصافھ وحدوده ومساحتھ العقار رقم على حضرالم یشتمل ان یجب ب.
 . االشغال في ومستنده واسمھ الغیر من مشغول نھ

  )     73المادة 

 

سلط تحدید او حراسةال من عزلھ الرئیس یقرر لم ما البیع یتم ان الى للعقار حارسا المدین اعتبار الید وضع معاملة على یترتب
 . تھ



  )     74المادة 

 

 . وبیعھا الثمار وجني المحصوالت حصاد في یفوضھ وان قضائي حارس تعیین الرئیس من یطلب ان دائن لكل یجوز . أ

 . الدائرة صندوق في الثمن ویودع الرئیس بھا یأذن اخرى  طریقة بأي او العلني بالمزاد والثمار المحصوالت تباع ب.

  )     75المادة 

 

وا  المدین، إلى األجرة دفع عن یمتنع أن اجور من یده تحت ما  بحجز االخطار تبلیغھ بعد المستأجر فعلى مؤجرا العقار كان اذا
 .الدائرة صندوق في بایداعھا یقوم ن

  )      76المادة 

 

و البیع بشروط قائمة علیھ المحكوم او الشأن ذوي من اي طلب على بناء ینظم ان الید وضع معاملة اجراء بعد المأمور على -أ
 . القضیة ملف الى یضمھا

 -:یلي ما على العقار بیع شروط قائمة تشتمل أن یجب -ب

 .بمقتضاه التنفیذ یجري الذي التنفیذي السند بیان -1

 .تدوینھ یقتضى مما ذلك غیر أو لھ المقدّرة والقیمة وأوصافھ ومساحتھ حدوده و وموقعھ رقمھ یانب خالل من العقار تعیین -2

 .منھ جزء لكل المقدّرة القیمة بیان ومع ذلك أمكن إن المحجوز العقار بیع تجزئة جواز بیان -3

 .علیھ أخرى تكالیف وأي المحجوز العقار على المستحقة الضرائب لبیان شھادة -4

 .الحجز إلقاء بتاریخ العقاري السجل صحیفة عن ةنسخ -5

  )     77المادة 

 

 : یلي ما البیع شروط ئمةبقا ترفق

 . تكالیف من علیھ وما المحجوز العقار على المستحقة الضرائب بیان شھادة . أ

 . اهبمقتض التنفیذ یباشر الذي السند ب.

 . الحجز الفاء تاریخ في العقاري السجل قید ج.

  )     78المادة 

 



حقوقھم  قیدت الذین واالمتیاز والتأمینات الرھون اصحاب ئنینوالدا لمصلحتھم حجزا سجلوا الذین الدائنین باخطار المأمور یقوم
 . اجراءات من تم بما الحجز قبل 

  )     79المادة 

 

وفوض  منھ الباقي القسم لوفاء او بھ المحكوم الدین لوفاء كافیا المنقولة غیر المدین الموال السنویة الحاصالت صافي كان اذا . أ
دینھ یستوفي ان الدائن على تعذر ممتاز دین لقاء علیھا حجز اذا انھ على بیعھا یؤخر لحاصالتا ھذه على االستیالء امر للدائن 
 تلك بیع مجددا یطلب ان لھ فیجوز حقوقھ الى الوصول من الدائن منع حادث اي التفویض ھذا بعد طرأ او منظمة بصورة منھا 

 تبقى ان یجب بل االموال عن الحجز رفع یستدعي ال آنفا ذكورةالم الصورة على البیع تأخیر ان  العلم مع المنقولة غیر االموال

 . كامال الدین وفاء یتم ان الى محجوزة

ضیق في یوقعھ الظروف جمیع مراعاة مع المنقولة غیر اموالھ بیع وان امھل اذا الدین لدفع امكانیة لدیھ ان المدین ادعى اذا ب.
امر او معقولة لمدة البیع تأخیر قرر المدین ادعاء بصحة اقتنع ذافا اقوالھما ویسمع الفریقین یدعو ان الرئیس فعلى مناسب غیر 
 . وملحقاتھ الدین وفاء یتم ان الى االموال تلك على الحجز بقاء مع سنة تتجاوز ال مدة خالل اقساطا بھ المحكوم الدین بدفع 

     80المادة 

 

 التي القانونیة االجراءات جمیع بأن المحضر في یدون ان على فیھ ةللمباشر الرئیس من قرار صدور بعد للبیع موعد تحدید یتم

 . صحیح بشكل تمت قد البیع تسبق

  )     81المادة 

 

 غیر الحجز أوقعت التي الدائرة كانت فان علیھ المزایدة امر اختصاصھا منطقة في المنقول غیر المال یوجد التي الدائرة تتولى

ا  إلى المزایدة معاملة المنابة الدائرة وتستكمل المنقول غیر المال فیھ یوجد الذي المحل دائرة یبتن ان علیھا فیترتب الدائرة تلك
 . تتم ن

  )     82المادة 

 

ول  المزایدة في المشاركة اإلجراءات، بطالن طائلة تحت الفریقین من أي وكالء أو الدائرة موظفي أو القضاة من أي على یمتنع
ً  یكن لم ما الغیر لحساب أو ابھلحس وسواء آخر شخص باسم و  .العقار ذلك في شریكا

 (2019بموجب تعدیل قانون التنفیذ األردني سنة  )  2019-01-28   تعدیل  83المادة 

 

 وللمدین، انتشاراً، األوسع الثالث الصحف من المحلیة الیومیة الصحف احدى في العلني بالمزاد للبیع العقار وضع عن یعلن -أ

 .مناسبة یراھا أخرى یقةطر بأي اإلعالن ینشر أن لخاصة،ا نفقتھ وعلى



للمزاي  المحدد والوقت الطرفین اسماء مع الید وضع عند المحققة المنقول غیر المال اوصاف جمیع االعالن یشمل ان یجب -ب
 . فیھا واالشتراك البیع وشروط دة

  )     84المادة 

 

المزایدة في الدخول في المشاركة في الراغبین وعلى یوما ثالثین ولمدة االعالن اریخلت التالي الیوم من المزایدة تتاحاف یعتبر . أ
 . الید وضع عند المقدرة القیمة من بالمئة عشرة بواقع عربونا دفع بعد الدائرة یراجعوا ان 

اال بالبدل المزایدین من الطالب ىعل مؤقتة احالة المبیع یحال لمادةا ھذه من (أ) الفقرة في الیھا المشار یوما الثالثین بانقضاء ب.
العرب  دفع من الدائن إعفاء وللرئیس الرئیس على ذلك بعد ویعرض المأمور علیھ ویصادق المزایدة قائمة في ذلك ویدرج على
 .للعقار المقدّرة القیمة على یزید دینھ وكان مزایداً  كان إذا ون

  )     85المادة 

 

م  االعالن لتاریخ التالي الیوم من یوما عشر خمسة ولمدة ثانیة لمرة العلني بالمزاد العقار حطر عن یعلن المؤقتة االحالة بعد . أ
ویتر لالعالن التالي الیوم تاریخ من المزایدة تتاحاف ویعتبر العقار علیھا احیل التي والجھة المؤقتة االحالة في المزاد بدل تضّمنا

 . الید وضع عند المقدرة القیمة من بالمئة عشرة واقعب عربون یدفع ان فیھا الدخول في یرغب من على تب

الر ریقر ثم الموجودین الطالبین بین العلنیة المزایدة تجري المادة ھذه من (أ) الفقرة في علیھا المنصوص  المدة انقضاء بعد ب.
 . االعلى بالبدل تقدم الذي للمشتري القطعیة االحالة ئیس

  )      86المادة 

 

الرئیس  على وجب المقدرة قیمتھا من فأكثر %)25( بمقدار ینقص للبیع المعروضة المنقولة غیر االموال مزاد بدل ان ظھر اذا
 . االعلى بالبدل االخیر للمزاید القطعیة االحالة یقرر ثم واحدة ولمرة یوما ثالثین لمدة المزاد في االموال ھذه طرح عیدی ان 

 ( 2019موجب تعدیل قانون التنفیذ األردني سنة ب )  2019-01-28  عدلت بتاریخ   87المادة 

 

أ  على انتشاراً، األوسع الثالث الصحف من المحلیة الیومیة الصحف إحدى في صدوره فور القطعیة اإلحالة قرار المأمور ینشر
 .بھ أحیل الذي والثمن إحالتھ تم الذي العقار بیانات اإلعالن یتضمن ن

  )      88المادة 

 

الزیادة ھذه تقل ال ان بشرط االحالة لنشر التالیة العشرة االیام خالل الثمن على یزید ان المزایدة من ممنوع رغی شخص لكل . أ
 . الثمن من بالمائة عشرة عن 

م الخ یتجاوز ال ان على للمزایدة جدید موعد المحضر في ویعین الجدید الثمن من %)10( الدائرة صندوق في المزاید یودع ب.



 . یوما عشر سة

 . العروض تساوي عند االول بالعرض او ثمن اعلى على المشتمل بالعرض یؤخذ بالزیادة عدة عروض قدمت اذا ج.

 . القانون ھذا أحكام فیھ تراع لم اذا  باطال الزیادة عرض یكون . د

  )      89المادة 

 

الث ومقدار وموطنھ ومھنتھ ولقبھ الزیادة عرض من اسم على االعالن ھذا یشتمل ان على البیع عن االعالن المأمور یتولى . أ
 . االول البیع اعالن في ذكرت التي البیانات الى باالضافة المعروض من

 . فیھا الوارد بالموعد یدالتق دون القانون ھذا في الواردة البیع احكام البیع ھذا عن االعالن بشأن تطبق ب.

  )     90المادة 

 

 . االول البیع شأن في المقررة لالحكام طبقا القطعیة الةاالح وتقرر الجدیدة المزایدة تجري

  )     91المادة 

 

قرا الرئیس ینفذ بالمائة العشرة بعرض شخص اي یتقدم ولم القانون ھذا من )85( المادة في علیھ المنصوص الموعد انقضى اذا
 . ذاتھا وبالشروط علیھ االولى االحالة تمت من على القطعیة اإلحالة ر

  )     92 المادة

 القطعیة  اإلحالة

مبلغا الدائرة صندوق في یودع ان القانون ھذا في الیھا المشار القطعیة االحالة لتاریخ التالي الیوم من یوما ثالثین وخالل للمدین
وللم  حقوقھم مقیدةال والدائنین الحجز في اشتركوا الذین والدائنین التنفیذ طالب للدائن التي والنفقات والفوائد الدیون لوفاء یكفي 
 . بشأنھا تمت اجراءات اي او االحالة الغاء الرئیس یقرر الحالة ھذه وفي المزایدة اجراءات في بالعشر المزاید صرفھ الذي لغب

  )     93المادة 

 . الملف محضر وفي  المزایدة ورقة ذیل في القطعیة واالحالة االولى االحالة تدون

  )     94المادة 

 الثمن إیداع

ا  من االحالة قرار اعفاه دائنا یكن لم ما القطعیة االحالة تاریخ من ایام عشرة خالل الدائرة في الثمن یودع ان علیھ المحال لىع
 . ذلك بعد إلیھ القطعیة االحالة قرار صورة لموتس ومرتبتھ دینھ لمقدار مراعاة ، بعضھ او كلھ ، الثمن یداع

  )     95المادة 



 القطعیة  اإلحالة

 . والنفقات الثمن دفع بعد القطعیة اإلحالة قرار تسجیل المأمور بیطل

  )     96المادة 

 اإلحالة تسجیل قرار اثأر

ا  الحقوق ھذه وتنتقل والحجز والرھن والتأمین االمتیاز حقوق من المبیع العقار تطھیر القطعیة االحالة قرار تسجیل على یترتب
 . اصةالخ القوانین احكام مراعاة مع الثمن لى

  )     97المادة 

 

إخطا تاریخ من أیام ثالثة خالل كامال المزایدة بدل تأدیة عن قطعیة  إحالة المنقول غیر المال علیھ المحال المزاید تنكفاس إذا -أ
ع فیُحال إخطاره، تاریخ من أیام ثالثة خالل موافقتھ حال وفي قدمھ، الذي بالبدل یلیھ الذي المزاید على العقار یعرض بالدفع ره
أم  على الدائرة تنفذ یكف لم فإذا العربون، من ویُْحسم البدلین بین الفرق المستنكف المزاید یتحمل أن على المنقول غیر المال لیھ

 .قضائي حكم على للحصول الحاجة دون الرئیس من بقرار األخرى والھ

 لمدة المزایدة عادةإ الرئیس فیقرر بذلك، إخطاره تاریخ من أیام  ثالثة خالل الشراء على التالي المزاید موافقة عدم حال في -ب

ً  عشر خمسة ً  إحالتھ وتجري یوما (أ  الفقرة أحكام وفق الفرق األول المستنكف ویضّمن األعلى، بالبدل األخیر المزاید على قطعیا
 .المادة ھذه من )

  )     98المادة 

 رخصة البیع بالمزاد العلني

ً  أصبحوا الذین والدائنین المستنكف والمشتري المدین من كل إلى فوراً  البیع باعادة الرئیس قرار بتبلیغ المأمور یقوم أ.  في طرفا

 .األول المزاد  في والمزایدین اإلجراءات

 . الثاني البیع عن اإلعالن المأمور یتولى ب.

 . لاالو البیع اعالن في ذكرت لتيا البیانات على الثاني البیع عن االعالن یشتمل ان یجب ج.

  )     99المادة 

 . البیع بإعادة التبلیغ حصول من التحقق بعد المزایدة تجري . أ

المستنك  المشتري من المزایدة تقبل وال األولى المعاملة بشأن المقررة األحكام وفق القطعیة واإلحالة الجدیدة المزایدة تجري ب.
 .كفالة قدّم ولو ف

  )     100المادة 

 



كف  قدم ولو المستنكف المشتري من لمزایدةا تقبل وال االول البیع  بشأن المقررة لالحكام طبقا البیع  ویقع دةالجدی المزایدة تجري
 . الة

  )      101المادة 

 الزام المشتري المتخلف بالفرق والفوائد 

لھ  حق وال وجد ان الثمن بفرق الزامھ القطعیة االحالة قرار ویشمل وبالفوائد العقار ثمن من ینقص بما المستنكف المشتري یلزم
 . والدائن للمدین حقا تصبح التي الزیادة في 

  )      102المادة 

ا بم آخر عرض سبقھا قد االحالة كانت اذا المستنكف المشتري مسؤولیة على البیع اعادة بعد بالمائة عشرة بزیادة عرض یقبل ال
 . ذلك على یزید 

  )     103المادة 

 

 . للقسمة  القابل غیر العقار في الشریك أو المدین حصة بیع على القانون ھذا يف الواردة االحكام تطبق

  )     104المادة 

 اإلحالةتسجیل قرار  اثأر

 خالل االفراز او الھبة او المبادلة  او الرھن او بالبیع المال ذلك  في یتصرف ان المنقول غیر المال علیھ احیل لمن یجوز ال . أ

الر مع المزایدة بدل بدفع ورثتھ او المدین قام اذا المال ھذا استرداد المدة ھذه خالل یحق اذ ، باسمھ الالم تسجیل تاریخ من سنة
 . والنفقات سوم

ال  یجري ال عالقة ذي آخر قانون اي او بھ المعمول للدین تأمینا المنقولة غیر االموال وضع قانون في ورد مما الرغم على ب.
لال  ووفقا الدائرة طریق عن اال القانون ھذا احكام نفاذ بعد آخر حق اي او رھن او تأمین امتیاز وقلحق استیفاء العقار على تنفیذ
 . فیھ المقررة حكام

 . القانون ھذا احكام نفاذ قبل بھا باشرت التي التنفیذ معامالت جمیع بنظر المختصة االراضي تسجیل مدیریات تستمر ج.

     105المادة 

 معاملة البیع والفراغ  

الر  من الطلب لھ جاز فیھ للمشتري ید ال بسبب القطعیة االحالة تاریخ من یوما ثالثین خالل والفراغ البیع معاملة اتمام تعذر اذا
 . دفعھ ما واستعادة المزایدة فسخ ئیس

     106المادة 

 



او البیع ھذا على سنة مرور بعد العلني بالمزاد الدائرة بواسطة تم منقولة غیر اموال اي فراغ او  بیع بفسخ ادعاء اي یسمع ال -أ
ا  وقوع یعتبر وال االھلیة وفاقد والغائب القاصر المادة ھذه حكم یشمل وال التنفیذ اجراءات في شكلیة اخطاء وقوع بحجة الفراغ 

 . الشكلیة االخطاء من التنفیذیة التبلیغات في التزویر او الحتیال

الم  إلى وتسلیمھ إخالئھ بلزوم، المنقول غیر المال یشغلون الذین األشخاص الدائرة طرتُخ والفراغ، البیع معاملة تتم أن بعد -ب
شر والتسلیم اإلخالء معاملة الدائرة تتولى بھ أخطروا ما تنفیذ على یعملوا ولم المدة ھذه انقضت فإذا یوما، ثالثین خالل شتري

 .ةالنافذ التشریعات أحكام وفق المقررة غلینالشا حقوق مراعاة یطة

     107المادة 

 

 . دفعھ ما یستوفي ان الى علیھ المحال باسم مسجال العقار یبقى المختصة المحكمة من المزایدة عن الناجم البیع فسخ تقرر اذا

     108المادة 

 توزیع حصیلة التنفیذ 

 . المبالغ تلك تحصیل سبیل في ئنالدا صرفھا التي التنفیذیة النفقات بالتنفیذ تحصیلھا تم التي المبالغ من المأمور یدفع . أ

 التنفیذیة بالسندات تقدموا الذین الدائنین بین تحصیلھا جرى التي المبالغ تقسم االمتیاز حقوق الصحاب یترتب ما مراعاة مع ب.

 .القانون ھذا من )6( المادة في علیھا المنصوص

     109دة الما

لألطراف  وتبلیغھا القانون ھذا من )108( المادة أحكام وفق تنظیمھا یتم قتةمؤ توزیع قائمة اعداد بوجوب قرارا الرئیس یتخذ . أ
 . العالقة ذوي 

اال في الرئیس ویفصل ائرةللد تقدم بمذكرة التبلیغ تاریخ تلي ایام  سبعة خالل المؤقتة القائمة على االعتراض حق لالطراف ب.
 . السرعة وجھ على عتراضات

 . الدائنین من كل نصیب فیھا یبین بالتقسیم النھائیة القائمة الرئیس یصدر اعتراض تقدیم عدم حال في ج.

ویقت  اجراءات من تم ما على اثر المادة ھذه من (ب) الفقرة في  علیھ المنصوص الموعد مضي بعد یوقع حجز الي یكون ال . د
 . سابق حجز اي قیمة تسدید بعد مبالغ من زاد ما على اثره صر

  )      110المادة 

 

 . للمدین الباقي یسلم ثم للدائنین التنفیذ حصیلة المأمور عیدف

  )      111المادة 

 

 : التالي الترتیب وفق الدائنین على فتوزع بكاملھا الدیون لتسدید كافیة غیر التنفیذ حصیلة كانت اذا

 . االمتیاز في ترتیبھم حسب الممتازة الدیون أصحاب . أ

 تقسم بكاملھا الدیون ھذه دیدلتس كافیة غیر الموجودة االموال وكانت االمتیاز من واحدة ةمرتب في الدیون اصحاب كان واذا ب.



 . غرماء قسمة بینھم

 . غرماء قسمة العادیة  الدیون اصحاب بین منھا زاد ما یقسم الممتازة الدیون على الموجودة االموال زادت واذا ج.

  )      112المادة 

  

حق وجھ دون مبلغ أي استوفت أنھا أو الدائن إلى ودفعتھ الدین مقدار على یزید مبلغ أي المدین من تاستوف أنھا للدائرة تبین إذا
 .قضائي حكم الستصدار حاجة دون منھ، استوفي من إلى أو المدین إلى ودفعھ استرداده أمر تتولى أن فعلیھا 

  )      113المادة 

 

 . اآلخرین الحاجزین مواجھة في امتیاز اي صاحبھا الحجز في االسبقیة تعطي ال -أ

أو خطي أو شفھي إقرار على بناء صدر قد السند ھذا كان إذا توقیعھ سبق حجز أي بموجب الالحق الحاجز مشاركة تقبل ال -ب
ألولا التنفیذي السند في إلیھا استند التي القانونیة االسباب لتاریخ الحق التاریخ ثابت خطي قرارإ على بناء أو الیمین عن نكول 
. 

وبع  الدائن، لحساب الیومیة ودفتر التنفیذ محضر في تنفیذي سند إلى باالستناد المدین من تحصل التي المبالغ قید الدائرة على -ج
 .المدین من یطلب دین ألي المبالغ ھذه حجز یجوز ال الوجھ ھذا على القید معاملة إجراء د

  )    114المادة 

 

الم  للنسخ ویكون اإللكترونیة، بالوسائل التنفیذیة الدعاوى ملفات فى المحفوظة والوثائق بیاناتوال المعلومات تخزین للدائرة -أ
ً  حفظھ تم مما ستخرجة  .األصلي السند قوة المختص الموظف من وتوقیعھا الدائرة بخاتم ختمھا بعد إلكترونیا

ً  تلفھ أو تنفیذیة دعوى ملف فقدان حال في -ب ً  أو كلیا إلك حفظھ تم مما المستخرجة النسخة وتعتمد باألمر، الرئیس یحقق جزئیا
 ً  .ذلك خالف الرئیس قرر إذا إال التنفیذ، متابعة لغایات المختص الموظف من والموقعة ترونیا

  )      115المادة 

ً  حجزھا یتم التي بالمركبات المتعلقة األمور تنظم المخ األماكن ذلك في بما بھا، المتعلقة الشؤون وسائر القانون ھذا ألحكام وفقا
 .الغایة لھذه یصدر نظام بمقتضى حفظھا، مقابل تستوفى التي والبدالت لحفظھا صصة

  )      116المادة 

ً  عام كل من األول الشھر في العدل وزیر ینشر -أ 1 ا األوسع الثالث المحلیة الیومیة الصحف لتحدید الرسمیة الجریدة في إعالنا
 .القانون ذاھ أحكام تنفیذ لغایات نتشاراً 

تخ  إلكتروني موقع يأ على القانون ھذا أحكام وفق المحلیة الیومیة الصحف في نشرھا المقرر اإلعالنات جمیع نشر یتعین -ب
 .فیھا الخدمة ھذه إتاحة عن العدل وزارة تعلن التي الدوائر في وذلك الغایة، لھذه العدل وزارة صصھ



ي  تعلیمات بمقتضى بذلك المتعلقة األمور وسائر انتشاراً  األوسع المحلیة الیومیة الصحف اختیار وآلیات ومعاییر أسس تحدد -2
 .الغایة لھذه العدل وزیر صدرھا

  )      117المادة 

 المدنیة  األصولتطبیق قانون 

 . القانون ھذا في نص علیھ یرد لم فیما المدنیة المحاكمات اصول قانون یطبق

     118المادة 

 . 1965 لسنة )25( رقم االجراء) لقانون ذیل و(قانون 1952 لسنة )31( رقم )االجراء (قانون یلغى

     119المادة 

 القانون أحكامالمكلفون بتنفیذ 

 2007/ 14/3 . القانون ھذا احكام بتنفیذ مكلفون والوزراء الوزراء رئیس
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