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احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا ،،
يسر قطاع الشؤون القانـونية يف األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج
العـربية، أن يقدم هذا النظام (القانون) املسمى : وثيقة الكويت للنظام (القانون)

املوحد لتنفيذ األحكام القضائية لدول جملس التعاون.
ويأيت هذا الـنظام (القانـون) استكماالً لـسلسلة األنظـمة (القوانني)
االسترشادية اليت مت إجنازها يف إطـار مسرية التعاون العديل والقضائي بني دول
الس ، ويتكون من (١٢٥) مادة تناولت تشكيل (االدارة العامة لتنفيذ األحكام
املدنية) وفروعها، واختـصاصاا، كما تطرقت مـواد النظام (القانون) للسند
التنفيذي وأنـواعه والذي ال جيوز التنفيـذ اجلربي إال به، واىل األحكام اجلائز
تنفيذها والـنفاذ املعجل، وتنفيذ شـروط الكفالة، وتنـفيذ األحكام واألوامر
واحملـررات األجنبية، وإعالن السند التنفيذي وإجراءات التنفيذ وإشكاالته ، وقد
اشتملت على إجـراءات احلجز التحفظي، وحجز ما للمدين لدى الغري، وحجز
املنقـول لدى املدين، واحلجز على العقـار وبيعه، وحجز السندات وااليرادات

واحلصص ، وتوزيع حصيلة التنفيذ.
كما اشتملت علـى إجراءات التنفيذ العيين، وإجراءات حبس املدين ومنعه

من السفر، وإجراءات العرض واإليداع.
وهذه الصيغـة اليت توصلت إليها جلنة اخلرباء املختصني يف الدول األعضاء،
ووافق عليها أصحـاب املعايل وزراء العدل بدول الـس يف إجتماعهم الثاين
والعشرين الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ ٢٥ ذو القعدة ١٤٣١هـ املوافق ٢
نوفمرب ٢٠١٠م، مث اعتمدها الس األعلى يف دورته احلادية والثالثني اليت عقدت
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يف أبو ظيب باإلمـارات العربية املـتحدة (ديسمرب ٢٠١٠م) كنـظام (قانون)
استرشادي ملدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود مالحظات عليه من
الدول األعضـاء ، وتسميته (وثيقة الكـويت للنظام (القانـون) املوحد لتنفيذ

األحكام القضائية لدول جملس التعاون) .

آملني أن حيقق هذا النظام (القانون) اهلدف املرجو من إقراره.
واهللا ولـي التوفيـق ،،،
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البـاب األول

أحكـام عـامـة

الفصـل األول 

اإلدارة العامـة للتنفيـذ 

مـادة (١) 

( أ ) تنشأ مبوجب هذا النظام (القانون) إدارة تسمى اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام
املـدنية وعدد من الفروع، يـناط ا إجراءات التنفـيذ وإعالناته، ويصدر
بتنظيم العمل فيهـا قرار من اجلهة املختصـة (وزير العدل _ رئيس جملس

القضاء األعلى).
(ب) يتوىل رئاسة هذه اإلدارة أحد رجال القضاء ، ويعاونه قاض أو أكثر،  ويتوىل
رئاسة الفروع قضاة يكون هلم اإلختصاصات املخولة لرئيس اإلدارة كما هو
مبني بـالنظام (القانون) يقوم أقدمهم مـقام الرئيس يف غيابه أو وجود مانع

لديه.
(ج) يباشر إجراءات التنفيذ وإعالناا عدد من مأموري التنفيذ ومندويب اإلعالن ،
ويلحـق باإلدارة عدد كاف من املوظفني ، كمـا يندب ا عدد من رجال

الشرطة للمعاونة عند إختاذ إجراءات التنفيذ وإعالناا .
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الفصـل الثانـي 

االختصـاص

مـادة (٢)

( أ ) لرئيس اإلدارة اإلشراف على مجيع أعمال اإلدارة ومن يعمل ا من مأموري
تنفيـذ ومندويب إعالن وموظفني ورجال شرطـة ويرجعون إليه يف أعماهلم

ويلتزمون بتوجيهاته .
(ب) لرئيس اإلدارة أو من يعاونه من الـقضاة إصدار األوامر الوالئية يف احلاالت
اليت خيول فيها النظام (القانون) لرئيس اإلدارة العامة للتنفيذ سلطة إصدار هذه
األوامر ويكون التـظلم منها أمام حمكمة االسـتئناف خالل عشرة أيام من

تاريخ إعالنه.
مـادة (٣) 

تشكل باإلدارة العامـة للتنفيذ وفروعها دوائـر مستعجلة للفصل يف مجيع
منازعات التنفيذ الوقتية بصفة مستعجلة ويندب لرئاستها قاض وذلك بقرار من رئيس

احملكمة االبتدائية .              
مـادة (٤)

إدارة التنفيذ املـختصة هي اإلدارة اليت توجد بـدائرة احملكمة اليت أصدرت
احلكم أو القرار أو األمر، أو جرى يف دائرا توثيق احملرر، أو يف اإلدارة اليت يقع يف

دائرا موطن احملكوم عليه، أو املال املراد احلجز عليه منقوالً كان أو عقاراً.
وختتص حبجز ما للمدين لدى الغري اإلدارة اليت يقع يف دائرا موطن احملجوز

لديه.
وإذا وقعت األموال اليت جيري التنفيذ عليها يف دائرة إختصاص أكثر من إدارة

كان االختصاص بالتنفيذ لإلدارة اليت خيتارها طالب التنفيذ من بينها.
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مـادة (٥)

إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقيت أو إعالن وكان حمل تنفيذه يقع يف إدارة أخرى ، فينيب
قاضي التنفيذ املختص قاضي التنفيذ املطلوب اختاذ اإلجراء يف إدارته للقيام بذلك .

فإذا تناول التنفيذ بعد البدء فيه :
( أ ) منقوالت لدى املدين تقع يف إدارة أخرى .

(ب) أمواالً لدى شخص ثالث يقع موطنه يف إدارة حمكمة أخرى .
(ج) عقارات تقع يف إدارة أخرى أو إدارات متعددة .

فعلى قـاضي الـتنفيذ املختص أن حييل األمـر إىل قاضي التنفيذ يف أي من
اإلدارات املذكورة ، لتسليم ذلك الشيء أو بيع تلك املنقوالت أو العقارات .

وإذا تعـددت احلجوزات عن طريق قضاة التـنفيذ يف إدارات خمتلفة فيكون
قـاضي التنفيذ الذي أجرى أول حجز يف دائـرة اختصاصه ، هو املختص بتوزيع

حصيلة البيوع بني الدائنني .
مـادة (٦)

تتم اإلنابة أو اإلحالة من قاضي الـتنفيذ املختص إىل قاضي التنفيذ املطلوب
اختاذ اإلجراء يف إداراته ويرفـق ا مجيع املستندات القانونيـة املطلوبة لتنفيذها ،
وعلى قاضي التنفيذ املناب أو احملـال إليه أن يتخذ القرارات الالزمة لتنفيذ اإلنابة
أو اإلحالة ، ويفصل يف إشكاالت التنفيـذ املعروضة عليه ، كما أن عليه إخطار
قاضي التنفيذ مبا مت ، وحيـيل إليه أية أشياء تسلمهـا أو أموال أخرى نتيجة بيع

احملجوزات .
فإذا وجد قاضي التنفيذ املناب أو احملال إليه أن هناك أسباباً قانونية متنع التنفيذ
أو إذا تعذر عليه التنفيذ ألي سبب آخر فعليه إخطار قاضي التنفيذ املختص بذلك.
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الفصـل الثالـث

السنـد التنفيـذي 

مـادة (٧)

١ _ ال جيـوز التنفيذ اجلربي إال بسند تنفـيذي إقتضاء حلق حمقق الوجود ومعني
املقدار وحال األداء .

٢ _ السندات التنفيذية هي :
( أ ) األحكام واألوامر .

(ب) العقود واحملررات املوثقة ، وحماضر الصلح اليت تصدق عليها احملاكم.
(ج) األوراق التجارية.

( د ) األوراق العرفية اليت يقر ا املدين كلياً أو جزئياً.
(هـ) األوراق األخرى اليت يعطيها النظام (القانون) هذه الصفة.

وال جيـوز التنفيذ _ يف غري األحوال املستثناه بنص يف النظام (القانون) _ إال
مبوجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغه التنفيذ اآلتية :

(جيب على اجلهة اليت يناط ا التنفيذ أن تبادر إليه مىت طلب منها وعلى كل
سلطة أن تعني على إجـرائه ولو بإستعمال القوة اجلربية مىت طلب منها ذلك طبقاً

للنظام (للقانون))
٣ _ وال تنفذ السندات التنفيذية بعد مضي مدة مخسة عشر عاماً على تاريخ آخر

إجراء تنفيذي أو إذا تركت لذات املدة منذ صدورها دون تنفيذ .    
التنفيذ مبسودة احلكم

مـادة (٨)

جيوز لـلمحكمة يف املواد املستعجلة أو يف األحـوال اليت يكون فيها التأخري
ضاراً ، أن تأمر _ بناء على طلب صاحب الشأن _ بتنفيذ احلكم مبوجب مسودته
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بغري إعالنه وبغري وضع صيغه تنفيذية عليه ، ويف هذه احلالة يسلم الكاتب املسودة
ملأمور التنفيذ الذي يردها بعد اإلنتهاء من التنفيذ .

الفصل الرابع

األحكام اجلائز تنفيذها والنفاذ املعجل 

مـادة (٩)

ال جيوز تنفيذ األحكام جرباً مادام الطعن فيها باإلستئناف جائزاً ، إال إذا كان
النفاذ املعجل منصوص عليه يف النظام ( القانون) أو مأموراً به يف احلكم ومع ذلك

جيوز مبقتضاها إختاذ إجراءات حتفظية .
وإذا قام احملكوم له بتنفيذ احلكم املشمول بالنفاذ املعجل إلتزم بتعويض الضرر
الذي قد يصيب املنفذ ضده لو ألغي احلكم بعد ذلك ، ولو كان طالب التنفيذ حسن

النية .
مـادة (١٠)

النفاذ املعجل واجب بقوة النظام (القانون) يف األحوال اآلتية :
( أ ) األحكام الصادرة يف املواد املستعجلة أياً كانت احملكمة اليت أصدرا.

(ب) األحكام الصـادرة بالنفقة أو بأجرة احلضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم
الصغري أو رؤيته .

(ج) األوامر الصادرة على العرائض واألحكام الصادرة يف التظلم منها .
( د ) األحكام الصادرة يف املواد التجارية .

ويكون النفـاذ املعجل يف احلاالت الواردة يف الفقرات (أ) و (ب) و (جـ)
بغري كفـالة مامل ينص يف احلكم أو األمر على تقدمي الكفالة ، أما احلالة الواردة يف

الفقرة (د) فيكون النفاذ املعجل بشرط تقدمي الكفالة .
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مـادة (١١)

جيـوز للمحكمة _ بناء علـى طلب ذي الشأن _ مشول حكـمها بالنفاذ
املعجل بكفالة أو بدوا يف األحوال اآلتية :

( أ ) إذا كان احملكوم عليه قد أقـر بنشأة اإللتزام ولـو نازع يف نطاقه أو إدعى
إنقضاءه .

(ب) إذا كان احلكم قد صـدر تنفيذاً حلكم سابق حـائز لقوة األمر املقضي أو
مشموالً بالنفاذ املعجل بغري كفالة أو كان مبنياً على سند رمسي مل يطعن عليه
بالـتزوير أو سند عريف مل جيحد ، مـىت كان احملكوم عليه خصماً يف احلكم

السابق أو طرفاً يف السند .
(ج) إذا كان احلكم صادراً ملصلحة طالب التنفيذ يف منازعة متعلقة بالتنفيذ .

( د ) إذا كان احلكم صادراً بأداء أجور أو مـرتبات أو تعويض ناشئ عن عالقة
عمل.

(هـ) إذا كان احلكم صادراً يف إحدى دعاوى احليازة أو بإخراج مستأجر العقار
الذي إنتهى عقده أو فـسخ ، أو كان صادراً بإخراج شاغل العقار الذي ال

سند له مىت كان حق املدعي غري جمحود أو ثابتاً بسند رمسي .
( و ) يف أية حالة أخرى ، إذا كان يترتب على تأخري التنفيذ ضرر جسيم مبصلحة

احملكوم له ، على أن يبني ذلك يف احلكم بياناً وافياً .
مـادة (١٢)

ميتد النفاذ املعجل _ بقوة النظام (القانون) أو حبكم احملكمة _ إىل ملحقات
الطلب األصلي وإىل مصاريف الدعوى .

وال جيوز اإلتفاق قبل صدور احلكم على مشوله بالنفاذ املعجل يف غري حالة من
حاالته .
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تنفيذ شرط الكفالة

مـادة (١٣)

يف األحوال اليت ال جيوز فيها تنفيذ احلكم أو األمر إال بكفالة يكون للملزم ا
اخليار بني أن يقدم كفيالً مقتدراً أو أن يودع خـزانة إدارة التنفيذ مبلغاً كافياً أو
أوراقاً مـالية كافية وبني أن يقبل إيداع ما حيصل من التنفيذ خزانة إدارة التنفيذ أو

تسليم الشئ املأمور بتسليمه يف احلكم أو األمر إىل حارس أمني .
مـادة (١٤)

١ _ يقوم امللزم بالكفالة بإعالن خياره إمـا على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة
وإما ضمن إعالن السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء .

٢ _ وجيب يف مجيع األحوال أن يتضمن اخليار تعيني موطن خمتار يف الدولة لطالب
التنفيذ إذا مل يكن له موطن أو حمل عمل فيها ، وذلك لتعلن إليه فيه األوراق

املتعلقة باملنازعة يف الكفالة .
٣ _ ولذي الشأن خالل ثالثة أيام من هذا اإلعالن أن يرفع أمام احملكمة املختصة
دعوى ينازع فيها يف إقتدار الكفـيل أو أمانة احلارس أو يف كفاية ما يودع

ويكون احلكم الصادر فيه إنتهائياً .
٤ _ وإذا مل ترفع الدعـوى يف امليعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل يف إدارة
التنفيذ التعهد بالكفـالة أو احلارس قبوله احلراسة، ويكون احملضر املشتمل على
تعهد الكفيل أو احلارس مبثابة سند تنفيذي قبله باإللتزامات املترتبة على تعهده.

مـادة (١٥)

اإلعتراض على الوصف أو النفاذ املعجل أو الكفالة يف احلكم أو األمر :
جيـوز االعتراض من وصف احلكم أو األمر أو يف الـنفاذ املعجل أو الكفالة
باالجراءات املعتـادة لرفع االستئناف أو التظلـم، وجيوز إبداء هذا االعتراض يف
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اجللسة أثنـاء نظر االستئناف أو التظلم املـرفوع يف امليعاد على احلكم أو األمر،
وحيكم يف االعتراض مستقالً عن املوضوع.

ويرفع اإلعتراض على الوصف باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى إىل احملكمة
اليت أصدرت احلكم إذا كان ائياً ووصفته خطأً بأنه إبتدائي .

الفصل اخلامس

تنفيذ األحكام واألوامر واحملررات األجنبية

مـادة (١٦)

١ _ األحكام واألوامر الصادرة يف بلد أجنيب جيوز األمر بتنفيذها يف الدولة بنفس
الشـروط املقررة يف قانون ذلك البلد لتـنفيذ األحكام واألوامر الصادرة يف

الدولة .                                                         
٢ _ ويطلب األمر بالتنفيذ أمام احملكمة املختصة باألوضاع املعتادة لرفع الدعوى ،

وال  جيوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق مما يأيت :
( أ ) أن حماكم الدولة غري خمتصة باملنازعة اليت صدر فيها احلكم أو األمر وأن
احملاكم األجنبية اليت أصدرته خمتصة ا طبقاً لقواعد اإلختصاص القضائي

الدويل املقررة يف قانوا .                                      
(ب) أن احلكم أو األمر صادر  من حمكمة خمتصـة وفقاً لقانون البلد الذي

صدر فيه .
(ج) أن اخلصوم يف الدعوى اليت صدر فيها احلكم األجنيب قد كلفوا احلضور

ومثلوا متثيالً صحيحاً .
( د ) أن احلكم أو األمـر حاز قوة األمر املقضي طبقـاً لقانون احملكمة اليت

أصدرته.
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(هـ) أن ال يتعـارض احلكم أو األمر مع حكم أو أمـر سبق صدوره من
حمكمة بالدولة أو دعوى منظورة أمامها رفعت قبل تاريخ رفع الدعوى
باحلكم املطلوب تنفـيذه وال يتضمن ما خيالف النظام العام أو اآلداب

فيــها .    
٣ _ جيوز األمر بالتنفيذ يف جزء من احلكم األجنيب يف حال حتقق الشروط الالزم

توافرها يف أحد أجزاء احلكم املطلوب تنفيذه وكان احلكم قابالً للتجزئة.
مـادة (١٧)

يسري حكم املادة السابقة من هـذا النظام (القانون) على أحكام احملكمني
الـصادرة يف بلد أجنيب ، وجيب أن يكون حكم احملكـمني صادراً يف مسألة جيوز

التحكيم فيها طبقاً لقانون الدولة املراد تنفيذ احلكم فيها.
مـادة (١٨)

العقود واحملـررات املوثقة وحماضر الصلح اليت تـصدق عليها احملاكم يف بلد
أجـنيب جيوز األمر بتنفيذها يف الدولة بـنفس الشروط املقررة يف قانون ذلك البلد

لتنفيذ مثيالا الصادرة يف الدولة .                                  
مـادة (١٩)

يطلب األمـر بالتنفيذ املشار إليه يف املادة السـابقة من هذا النظام (القانون)
بعريـضة تقدم لرئيس إدارة التنفيذ ، وال جيـوز األمر بالتنفيذ إال بعد التحقق من
توافر الشروط املطلوبة لقابليـة العقد أو احملرر أو احملضر للتنفيذ وفقاً لقانون البلد

الذي مت توثيقه فيه ، ومن خلوه مما خيالف النظام العام يف الدولة .   
مـادة (٢٠)

ال ختل القواعد املنصوص عليها يف املادتني السابقتني من هذا النظام (القانون)
بأحكام املعاهدات بني الدولة وبني غريها من الدول يف هذا الشأن.
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الفصل السادس

إعالن السند التنفيذي

مـادة (٢١)

١ _ جيب عند تقدمي طلب التنفيذ أن يتضمن الطلب بيانات وافية عن طالب التنفيذ
واملنفذ ضده .

٢ _ جيب أن يسبق التنفيذ إعالن السند التنفيذي طبقاً إلجراءات اإلعالن املقررة يف
هذا النظام (القانون) وإال كان باطالً .

٣ _ وجيب أن تشتمل ورقة اإلعالن على البيان املطلوب وتكليف املدين بالوفاء به
خالل مخسة عشر يوماً من تاريخ إعالنه وتعيني موطن خمتار لطالب التنفيذ يف

الدولة اليت جيري فيها التنفيذ إذا مل يكن موطنه األصلي أو حمل عمله فيها. 
٤ _ وإذا كان السند التنفيذي صادراً إستناداً إىل عقد فتح إعتماد . وجب أن يعلن

معه مستخرج حبساب املدين من واقع دفاتر الدائن التجارية .
٥ _ ويف حالة التنفيذ بإخالء عقار أو بـتسليم أموال منقوله أو عقارية جيب أن

يشتمل إعالن السند التنفيذي على حتديد كاف هلذه األموال .
وإذا إشتمل السنـد التنفيذي على حتديد ميعاد لإلخالء أو التسليم وجب أن

يتضمن اإلعالن هذا امليعاد .
مـادة (٢٢)

على مندوب اإلعالن أو مأمور التنفيذ حسب األحوال _ عند إعالن السند
التنفيذي أو يف أي حالة كانت عليهـا اإلجراءات _ قبض الدين عند عرضه مع
إعطاء املخالصة وذلك دون حاجة إىل تفويض خاص وإذا كان املعروض جزءاً من
الدين فعليه أن يقبضه ويستمر يف التنفيذ بالنسبة للباقي ، وعليه يف حالة عدم وجود
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طالب التنفيذ إيداع املبالغ اليت قبضها خزانة إدارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ يف
اليوم ذاته ، أو يف اليوم التايل على األكثر .

مـادة (٢٣)

جيـوز إعالن السندات التنفيـذية عن طريق إحدى الشـركات املتخصصة
واملعتمدة من اجلهات القضائية املعنية.

الفصل السابع 

إجراءات التنفيذ

مـادة (٢٤)

جيري التنفيـذ بواسطة مأموري التنفيذ وهـم ملزمون بإجراءه يف مواعيده مىت
طلب صاحب الشأن ذلك وال جيوز هلم كسر األبواب أو فض األقفال بالقوة إلجراء
التنفيذ إال حبضور أحد رجال الشرطة، وجيب أن يوقع هذا األخري على حمضر التنفيذ .

مـادة (٢٥)

إذا وقعت مقاومة أو تعـد على مأمور التنفـيذ وجب عليه أن يتخذ مجيع
الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة .
مـادة (٢٦)

١ _ من حـل قانوناً أو إتفاقاً حمل الدائن يف حقه حل حمله فيما إختذ من إجراءات
التنفيذ .

٢ _ وإذا توىف املدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر اإلجراءات بالنيابة عنه
قبل البدء يف التنفيذ أو قبل إمتامه فال جيوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه
إال بعـد مضي مثانية أيام من تاريخ إعالم بالسند التنفيذي . ويكون التنفيذ

يف حدود ما آل للمذكورين من تركة مورثهم املتوىف.
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٣ _ إذا توىف الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر اإلجراءات بالنيابة عنه
بعد البدء يف التنفيـذ وقفت إجراءات التنفيذ وكافة املواعيد السارية يف حقه

حىت يقوم املدين بإعالن ورثته أو من يقوم مقامه بوجود إجراءات التنفيذ .
٤ _ وجيوز قبل إنقضاء ثالثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم اإلعالن املشار إليه يف
الفقرتني السـابقتني إىل الورثة مجلة يف آخر مـوطن كان ملورثهم بغري بيان

أمسائهم وصفام .
مـادة (٢٧)

ال جيوز للغري أن يـؤدي املطلوب مبوجب السند التنفيذي وال أن جيرب على أدائه
إال بعد إعالن املدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على األقل.

الفصل الثامن

إشكاالت التنفيذ 

مـادة (٢٨)

يرفع ما يعرض يف التنفيذ من إشكاالت إىل قاضي األمور املستعجلة املختص
بالدائرة املستعجلة بإدارة التنفيذ إذا كان املطلوب إجراءاً وقتياً ويكون ذلك خالل

عشرة أيام من تاريخ إعالن املدين أو علم الغري.
أمـا اإلشكاالت املوضوعية فترفع إىل احملكمـة املختصة وفقاً للقواعد العامة

لرفع الدعوى. 
مـادة (٢٩)

١ _ جيوز رفع اإلشكال قبل البدء يف إجراءات التنفيذ .
ويتعني لقبول اإلشكال أن يـرفع قبل متام التنفيذ وأن يقدم املستشكل كفالة
قدرها (.............) إذا كان اإلشكال موقفاً للتنفيذ، وذلك إىل ما قبل اجللسة األوىل
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احملددة لنظـره ، وإال حكمت احملكمة بعدم قبول اإلشكال ويكفي إيداع أو تقدمي
كفالة واحدة يف حالة تعدد املستشكلني إذا أقاموا إشكاهلم بصحيفة واحدة ، ولو

اختلفت أسباب اإلشكال .
وتعفي احلكومة من إيداع الكفالة، كما يعفى من إيداعها أو تقدميها من يعفى
من الرسوم القضائية ، وتصادر الكفالة بقوة النظام (القانون) مىت حكم بعدم قبول

اإلشكال ، أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطالنه أو برفضه أو بشطبه .
٢ _ ينـسحب احلكم الصادر بوقف التنفيذ على إجراءات التنفيذ اليت إختذت بعد

تاريخ رفع اإلشكال .
٣ _ ال مينع متام التنفيـذ بعد صدور حكم حمكـمة أول درجة يف اإلشكال من

إستئناف احلكم املذكور.
مـادة (٣٠)

١ _ إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان املطلوب فيه إجراءاً وقتياً ، فلمأمور التنفيذ
أن يوقف التنفيذ أو أن ميضي فيه على سبيل اإلحتياط مع تكليف اخلصوم يف
احلالتيـن احلضور أمـام قاضي األمور املستعجلة املختص بالدائرة املستعجلة
بإدارة التنفـيذ ولو مبيعاد ساعة  ويف خـارج احملكمة عند الضرورة ويكفي
إثبات حصول هذا الـتكليف يف احملضر فيما يتعلق برافع اإلشكال ويف مجيع
األحوال ال جيوز ملأمور التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه .

٢ _ على مأمور التنفيذ أن حيرر صوراً من حمضره بقدر عدد اخلصوم وصورة إلدارة
الكتاب يرفق ا أوراق التنفيذ واملستندات اليت يقدمها إليه املستشكل وعلى
إدارة الكتاب قيد اإلشكال يوم تسليم الصورة إليها يف السجل اخلاص بذلك،
وإذا رفع اإلشكـال الوقيت باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه

وقف التنفيذ إذا أمر قاضي التنفيذ بذلك.
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٣ _ جيب إختصام الطرف امللتزم يف السند التنفيذي يف اإلشكال إذا كان مرفوعاً
من غريه سواء كان مرفوعاً بإبدائه أمـام مأمور التنفيذ على النحو املبني يف
الـفقرة األوىل أو باإلجراءات املعـتادة لرفع الدعـوى  ، فإذا مل خيتصم يف
اإلشكال وجب على احملكمة أن تكلف املستشكل بإختصامه يف ميعاد حتدده
له ، فإن مل ينفذ ذلك حكمت احملكمة بـزوال األثر الواقف للتنفيذ املترتب

على رفعه ، وجاز هلا أن حتكم بعدم قبول اإلشكال .
٤ _ ال يترتب على تقدمي أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما مل حيكم قاضي األمور
املستعجلة بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على اإلشكاالت اليت ترفع

بعد أية منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ .
٥ _ ال يسري حكم الفقرة السـابقة على أول إشكال يقـيمه امللتزم يف السند

التنفيذي إذا مل يكن قد إختصم يف اإلشكال أو املنازعة املوضوعية السابقة .
٦ _ جيب على املستشكل تقدمي مستنداته عند تقدمي صحيفة اإلشكال أو يف اجللسة
األوىل احملددة لنظره وإال جاز للمحكمة أن حتكم بزوال األثر الواقف للتنفيذ.

مـادة  (٣١)

ال يترتب على العـرض احلقيقي وقف التنفيـذ إذا كان العرض حمل نزاع
ولقاضي األمور املستعجلة املختص بالدائرة املستعجلة بإدارة التنفيذ أن يأمر بوقف

التنفيذ مؤقتاً مع إيداع املعروض أو مبلغ أكرب منه يعينه .      
مـادة (٣٢)

إذا حكم القاضي بشطب اإلشكال زال األثـر الواقف للتنفيذ املترتب على
رفع اإلشكال .

وإذا كان اإلشكال موقفـاً للتنفيذ وخسر املستشكل دعواه جاز احلكم عليه
بغرامة ال تقل عن (........) وذلك مع عدم اإلخالل بالتعويضات إن كان هلا وجه .
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الفصل التاسع

التنفيذ يف مسائل األحوال الشخصية

مـادة (٣٣)

١ _ تنفذ القرارات واألحكام الصادرة يف مسائل األحوال الشخصية بالطرق املقررة
يف الباب الثاين من هذا النظام (القانون) إذا إقتضى ذلك احلكم باحلجز على
األمـوال وبيعها وإذا تضمن سند التنفيذ نفقة دورية فال يتم رفع احلجز ما مل

ينقض االلتزام.
٢ _ ينفذ ماعدا ذلك من هـذه القرارات واألحكام بالطـرق اإلدارية بواسطة
جهات االدارة أو من تعينه السـلطة املختصة لذلك وفقـاً ملا يأمر به قاض

التنفيذ ، إال إذا نص النظام (القانون) على غري ذلك.
٣ _ تنفذ األحكام الصادرة بضم الصغري وحفظه أو تسليمه ألمني بالطرق املشار
إليهـا يف الفقرة السابقة ، وجيوز تنـفيذها جرباً ولو أدى ذلك إىل إستعمال
القوة ودخول املنازل ، ويتبع القائمون بالتنفيذ يف ذلك ما يأمر به رئيس إدارة

التنفــيذ ويـجوز إعادة التنفيذ كلما اقتضى احلال ذلك .
٤ _ وحتدد احملكمة طريقة تنفيذ احلكم الصادر برؤية الصغري ، وال جيوز أن يكون

ذلك يف خمفر الشرطة .
٥ _ ال جيوز تنفيذ احلكـم الصادر بعودة الزوجة إىل بيت الزوجية جرباً ، ويثبت

امتناعها يف حمضر يعد لذلك .
٦ _ وجيوز لرئيس إدارة التنفيذ رفع احلجـوزات املؤقتة على أموال املدين تنفيذاً
حلكم بالنفقات صادر حبقه يف حـالة وقوع الطالق وكذلك يف حالة ثبوت

زواج البنت أو ثبوت عمل األوالد .

 _ ٢٣ _



البـاب الثانـي

احلجــوز

الفصـل األول 

أحكـام عامـة

مـادة (٣٤)

مع عدم اإلخالل مبا ينص عليه أي نظام (قانون) آخر ، ال جيوز احلجز على
ما يأيت:

١ _ األموال العامة أو اخلاصة اململوكة للدولة .
٢ _ ما يلزم املدين وزوجته وأقـاربه وأصهاره املقيمني معه يف معيشة واحدة من
الثيـاب وما يكون ضرورياً هلم من أثاث املرتل وأدوات املطبخ ، وما يلزمهم

من الغذاء والوقود ملدة شهر . 
كما ال جيوز احلجز على ما يلزم للقيام بواجبام الدينية . 

٣ _ األموال املوهـوبة أو املوصى ا لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو
مدى احلياة ، وما حيكم به القضاء من املبالغ املقررة أو املرتبة مؤقتاً للنفقة أو

للصرف منها يف غرض معني إال بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة .
٤ _ األموال املوهوبة أو املوصى ا مع إشتراط عدم جواز احلجز عليها وذلك إذا
كان احلاجز من دائين املوهوب له أو املوصى له الذين نشأ دينهم قبل اهلبة أو

الوصية إال لدين نفقة مقررة ويف حدود الربع .
٥ _ ما يلزم املدين من كتب وأدوات ومهمات ملزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك

ما مل يكن احلجز إلقتضاء مثنها أو مصاريف صيانتها أو نفقة مقررة.
٦ _ مـا ميلكه املزارع أو الصياد أو مريب املاشية من األرض أو املاشية أو األدوات

الالزمة هلا بقدر ما يكفي معيشته ومن يعوله .
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٧ _ املنقول الذي يعترب عقاراً بالتخصيص إذا كان احلجز عليه مستقالً عن العقار
املخصص خلدمته وذلك ما مل يكن احلجز إلقتضاء مثنه أو مصاريف صيانته .

٨ _ األجور واملرتبات اليت مل يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز احلجز
عليها ، إال بقدر الربع ، وعـند التزاحم خيصص نصفـه لوفاء ديون النفقة

املقررة والنصف اآلخر ملا عداها من ديون .
٩ _ السكن اخلاص الالزم إلقامة املدين وأسرته بشرط أن يكون شاغالً له قبل نشأة
الدين ، وال يسري هـذا احلكم إال علي سكن واحد له ، ما مل يكن احلجز
إلقتضاء دين مقرر للبنك املمـول أو دين مقرر له حقوق إمتياز خاصة على

هذا السكن أو نفقة حمكوم ا .
ويعترب السكن الزماً إذا كان من البيـوت احلكومية أو ما مياثلها من السكن

اخلاص املعتاد .
ويفصل قاضـي األمور املستعجلة يف املنازعات النـاشئة عن تقدير حاجات
املدين وأسرتـه للسكن ، مبا يراعي حقوق الدائن ويـوفر محاية للمدين يف سكنه

اخلاص.
مـادة (٣٥)

إذا مل يتم احلجـز يف يوم واحد جاز إمتامه يف يوم أو يف أيـام تالية متتابعة ،
وعلى املأمور أن يتخذ ما يلزم للمحافظة على األشياء احملجوزة ، واملطلوب حجزها
إىل أن يتم احملضر ، وجيب التوقيع على احملضر كلما توقفت إجراءات  احلجز ومع
ذلك إذا إقتضى احلال إستمرار املأمـور يف إجراءات احلجز ، بعد املواعيد املقررة
قانونا أو يف أيام العطلة الرمسية جاز له إمتامها دون حاجة إلستصدار إذن من رئيس

إدارة التنفيذ املختص .
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مـادة (٣٦)

١ _ جيوز يف أية حالة كانت عليها اإلجراءات قبل رسو املزاد إيداع مبلغ من النقود
خزانة إدارة التنفيذ مساو للديون احملجوز من أجلها وملحقاا خيصص للوفاء
ا دون غريها، ويترتب على هذا اإليداع زوال احلجز عن األموال احملجوزة

وإنتقاله إىل املبلغ املودع .
٢ _ وإذا وقعت بعد ذلك حجوز جـديدة على املبلغ املودع فال يكون هلا أثر يف

حق من خصص هلم هذا املبلغ .
٣ _ وجيوز للمحجوز عليه أن يطلب من رئـيس إدارة التنفيذ يف أية حالة تكون
عليها اإلجراءات تقدير مبلغ أو ما يقوم مقامه يودعه خزانة إدارة التنفيذ على
ذمـة الوفاء للحاجـز ويترتب على هـذا اإليداع زوال احلجز عن األموال
احملجوزة وإنتقاله إىل ما أودع ويصبح ما أودع خمصصاً للوفاء مبطلوب احلاجز

عند اإلقرار له به أو احلكم له بثبوته .                 
مـادة (٣٧)

إذا كانت قيمة احلق احملجـوز من أجله ال تتناسب مع قيمة األموال احملجوز
عليها جاز للمدين أن يطلب من رئيس إدارة التنفيذ إصدار األمر بقصر احلجز على
بعض هـذه األموال ويعلن األمر الصادر بذلك وفـقاً لإلجراءات املعتادة للدائنني

احلاجزين ومن أعترب حبكم النظام (القانون) طرفاً يف اإلجراءات .
ويكون للدائنني الذين تقرر قصر احلجز يف مواجهتهم أولوية على غريهم من

الدائنني يف إستيفاء حقوقهم من األموال اليت يقصر احلجز عليها .
مـادة (٣٨)

إذا كـان احلجز ظاهر البطالن ، فلكـل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي
املختص بالدائـرة املستعجلة بإدارة التنفيذ يف مواجهة احلاجز احلكم بعدم اإلعتداد

باحلجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار .
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مـادة (٣٩)

ال جيوز للمـدين وال للقضاة الذين نظـروا بأي وجه من الوجوه إجراءات
التنفـيذ أو املسائل املتفرعة عنها وال ملأمـوري التنفيذ أو الكتبة الذين شاركوا يف
القيام ذه اإلجراءات وال للمحامني الوكالء عمن يباشر اإلجراءات أو عن املدين

أن يتقدموا للمزايدة بأنفسهم أو بطريق تسخري غريهم ، وإال كان البيع باطالً .

الفصـل الثانـي

احلجـز التحفظي

مـادة (٤٠)

مع عدم اإلخالل مبا ينص عليه أي نظام (قـانون) آخر ، جيوز للدائن بدين
حمقق الوجود حال األداء أن يوقع احلجز التحفظي على منقوالت مدينه يف األحوال

اآلتية :
( أ ) إذا كان الدائن حـامالً لسند رمسي أو سند عادي بدين مستحق األداء وغري

معلق على شرط .
(ب) ملؤجر العقـار يف مواجهة املستأجـر واملستأجر من الـباطن على املنقوالت
والثمرات واحملصوالت املوجودة بـالعني املؤجرة ، وذلك ضماناً حلق اإلمتياز
املقرر له قانـوناً ، وجيوز له ذلك أيضاً إذا كـانت تلك املنقوالت والثمرات
واحملصوالت قد نقلت على غري علم منه ما مل يكن قد مضى على نقلها ثالثون

يوماً أو بقى يف العني املؤجرة أموال كافية لضمان حق اإلمتياز املقرر له .
(ج) كل حالة خيشى فيها الدائن فقدانه لضمان حقه .

مـادة ( ٤١)

جيوز ملالك املنقـول ومن له حق عيين عليه أو حق يف حبسه أن يوقع احلجز
التحفظي عليه عند من حيوزه .
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مـادة (٤٢)

١ _ إذا مل يكن بيد الدائن سنـد تنفيذي أو كان دينه غري معني املقدار فال جيوز
احلجـز إال بأمر من قاضي األمور الوقتية يأذن فيه باحلجز ويقدر دين احلاجز
تقديراً مؤقتاً وذلك بنـاء على عريضة مسببة يقدمها طالب احلجز وجيب أن

تشتمل العريضة على بيان واٍف للمنقوالت املطلوب حجزها.
ولـلقاضي قبل إصدار األمر أن جيري حتقيقـاً خمتصراً إذا مل تكفه املستندات

املؤيدة للطلب.
٢ _ مع ذلك فال حاجة إىل هذا اإلذن إذا كان بيـد الدائن حكم ولو كان غري

واجب النفاذ مىت كان الدين الثابت به معني املقدار .
٣ _ إذا كانت الدعوى باحلق مرفـوعة من قبل أمام احملكمة املختصة جاز طلب
اإلذن باحلجز املشار إليه يف الفقرة األوىل من رئيس اهليئة اليت تنظر الدعوى .

مـادة (٤٣)

١ _ يتبع يف احلجز التحفظي على املنقوالت القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف
الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إال إذا كانت
هذه املنقوالت عرضة للتلف فـرياعى نص الفقرة الثانية من املادة (٧٠) من
هذا النظام (القانون) وجيـب أن يعلن احلاجز إىل احملجوز عليه حمضر احلجز
واألمر الصادر به إذا مل يكن قد أعلن به من قبل وذلك خالل مثانية أيام على

األكثر من تاريخ توقيعه وإال أعترب كأن مل يكن.
٢ _ جيب علـى احلاجز _ خالل األجل سالف الذكـر _ أن يرفع أمام احملكمة
املختصة الدعوى بثبوت احلق وصحة احلجز ، وذلك يف األحوال اليت يكون

فيها احلجز بأمر من قاضي األمور الوقتية ، وإال أعترب احلجز كأن مل يكن .
٣ _ إذا كـانت الدعوى باحلق مرفوعـة من قبل قدمت دعوى صحة احلجز إىل

ذات احملكمة لتنظر فيهما معاً .
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٤ _ إذا صدر حكم بصحـة احلجز وكان واجب التنفـيذ أو صار كذلك تتبع
اإلجراءات املقررة للبـيع يف الفصل الرابع من هذا البـاب أو جيري التنفيذ

بتسليم املنقول يف احلالة املشار إليها يف املادة (٤١) .
مـادة (٤٤)

١ _ إذا أوقع مؤجر العقار احلجز على منقوالت املستأجر من الباطن طبقاً للفقرة
(ب) من املادة (٤٠) وجب أن تـوجه اإلجراءات إىل كل من املـستأجر

األصلي واملستأجر من الباطن.
٢ _ يعترب إعالن احلجز إىل املستـأجر من الباطن مبثابة حجز أيضاً حتت يده على

األجرة .
٣ _ وإذا كان املستأجر األصلي غري ممـنوع من التأجري من الباطن جاز للمستأجر من
الباطن أن يطلب رفع احلجز على منقوالته مع بقاء احلجز حتت يده على األجرة .

٤ _ إذا حكم ببطالن احلجز التحفظي أو بإلغائه النعدام أساسه ، جاز احلكم على
احلاجز بغرامة ال تتجاوز (......) فضال عن التعويضات للمحجوز عليه.

الفصل الثالث 

حجز ما للمدين لدى الغري

مـادة (٤٥)

١ _ جيوز لكل دائن بدين حمقق الوجود حال األداء أن حيجز ما يكون ملدينه لدى
الغري من املنقوالت أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط .

٢ _ وإذا مل يكن احلجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون
للمحجوز عليه من منقوالت يف يد احملجوز لديه أو ينشأ له من ديون يف ذمته

بعد ذلك إىل وقت التقرير مبا يف ذمته .
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٣ _ ويوقع حجز ما للمـدين لدى الغري على منقوالت املدين اليت يف حيازة ممثله
القانوين .

مـادة (٤٦)

جيوز إتباع طريق حجـز املنقول لدى املدين املنصوص عليه يف الفصل الرابع
من هذا الباب عند احلجز على منقوالت املدين يف حيازة الغري إذا وافق هذا األخري

وقت احلجز على إتباع هذا الطريق عوضاً عن حجز ما للمدين لدى الغري .
مـادة (٤٧)

إذا مل يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غري معني املقدار فال جيوز احلجز
إال بأمـر من قاضي األمور الوقتية يأذن فيه باحلجـز ويقدر دين احلاجز تقديراً مؤقتاً
وذلك بناء على عـريضة يقدمها طالب احلجز ومع ذلك فال حاجة إىل هذا اإلذن إذا

كان بيد الدائن حكم ولو غري واجب النفاذ مىت كان الدين الثابت به معني املقدار .
مـادة (٤٨)

١ _ حيصل احلجز _ بدون حاجة إىل إعالن سابق إىل املدين _ مبوجب ورقة تعلن
مبعرفة مأمور التنفيذ إىل احملجوز لديه ، وتشتمل على البيانات اآلتية :

( أ ) صورة احلكـم أو السند التنفيذي الـذي يوقع احلجز مبقتضاه أو إذن
القاضي باحلجز أو أمره بتقدير الدين .

(ب) بيان أصل املبلغ احملجوز من أجله وملحقاته .
(ج) تعيني احملجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان احلجز وارداً على مال
معني، وي احملجـوز لديه عن الوفاء مبـا يف يده إىل احملجوز عليه أو

تسليمه إياه.
( د ) موطن احلاجز وحمل عمله وتعيني موطن خمتار له يف الدولة إذا مل يكن

له موطن أو حمل عمل فيها .
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(هـ) تكليف احملجوز لديه بالتقرير مبا يف الذمة باإلدارة العامة للتنفيذ خالل
عشرة أيام من إعالنه باحلجز .                 

٢ _ وإذا مل تـشتمل الورقة على البيـانات الواردة يف البنود (أ) ، (ب)، (جـ) كان
احلجز باطالً، وجيوز لكل ذي مصلحة التمسك ذا البطالن، وإذا كان للمحجوز

لديه عدة فروع فال ينتج احلجز أثره إال بالنسبة إىل الفرع الذي عينه احلاجز .
مـادة (٤٩)

١ _ جيب إبالغ احلجز إىل احملجوز عليه بإعالن ؛ بالطرق املعتادة أو بوسائل التقنية
احلديثة (كالرباق _ التراسل االلكتروين) ، على أن يشتمل على ذكر حصول
احلجز وتارخيه وبيان احلكـم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل
احلجز مبوجبه واملبلغ احملجوز من أجلـه واملال احملجوز عليه وموطن احلاجز
وحمل عمله وتعيني مـوطن خمتار يف الدولة إذا مل يكن له موطن أو حمل عمل
فيها وجيوز أن يتم اإلبالغ بنفس ورقـة احلجز بعد إعالا إىل احملجوز لديه
وإال أعترب احلجز كأن مل يكـن ، وعند تعدد احملجوز لديهم جيرى إحتساب

امليعاد بالنسبة لكل منهم على إستقالل .    
٢ _ جيب على احلاجـز خالل الثمانية أيام التـالية إلعالن احلجز أن يرفع على
احملجوز عليه أمام احملكمة املختصة الدعوى بثبوت احلق وصحة احلجز وذلك
يف األحوال اليت يكون فيها احلجز بأمر من القاضي وإال أعترب احلجز كان مل
يكن ، وإذا إختـصم احملجوز لديه يف هذه الـدعوى فال جيوز له أن يطلب
إخـراجه منها ، وال يكون احلكـم فيها حجة عليه إال فيـما يتعلق بصحة

إجراءات احلجز .
٣ _ إذا كـانت الدعوى باحلق مرفوعـة من قبل قدمت دعوى صحة احلجز إىل

نفس احملكمة لتنظر فيها معاً .
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مـادة (٥٠)

جيوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع احلجز أمام احملكمة املختصة وال
حيتج على احملجوز لديه أو إدارة الـتنفيذ برفع هذه الدعوى إال إذا أبلغت إليهما ويترتب

على هذا اإلبالغ منعهما من الوفاء للحاجز إال بعد الفصل يف الدعوى حبكم ائي .
وال يترتب هذا األثر على اإلبالغ عن رفع دعوى أخرى بطلب رفع احلجز ما

مل تأمر احملكمة مبنعهما من الوفاء .
مـادة (٥١)

١ _ ال مينع احلجز احملجوز لديه من الوفاء ، كما ال مينع احملجوز عليه من مطالبته
به، ويكون الـوفاء بإيداع ما يف ذمته خـزانة إدارة التنفيذ ، وإذا كان حمل
احلجـز منقوالت ال ميكن إيداعها تلك اخلزانة جاز تسليمها إىل حارس يعينه
رئيس إدارة التنفيذ بناء على طلب يقدم إليه من احملجوز لديه أو احملجوز عليه

ويبقى احلجز قائماً على املبالغ أو املنقوالت املذكورة.
٢ _ جيب أن يكون اإليداع مـقترناً ببيان موقـع من احملجوز لديه باحلجوز اليت
وقعت حتت يـده وتواريخ إعالا وأمساء احلاجزين واحملجوز عليهم وصفام
وموطن كل منهـم أو حمل عمله أو موطنه املختـار والسندات اليت وقعت

احلجوز مبقتضاها واملبالغ اليت حجز من أجلها .
٣ _ على إدارة التنفيذ إبالغ احلاجز واحملجوز عليه فوراً حبصول اإليداع أو وضع

املنقوالت حتت يد حارس وذلك بكتاب مسجل .
٤ _ يغين اإليداع أو وضع املنقوالت حتت احلراسة عن التقرير مبا يف الذمة إذا كان

املبلغ أو املنقول كافياً للوفاء بدين احلاجز .
٥ _ إذا وقع حجـز جديد على املبلغ املودع أو املنقوالت املوضوعة حتت احلراسة
فأصبح أيهما غري كاف جاز ألي من احلاجزين السابقني تكليف احملجوز لديه

التقرير مبا يف ذمته خالل عشرة أيام من يوم تكليفه بذلك .
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مـادة (٥٢)

١ _ إذا مل حيـصل اإليداع طبقاً لـلمادة (٣٦) أو املادة (٥١) من هـذا النظام
(القانون) وجب على احملجوز لديه أن يقرر مبا يف ذمته يف إدارة التنفيذ خالل
عشرة أيام من إعالنه باحلجز ، ويذكر يف التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب
إنقضائه إن وجـدت ويبني مجيع احلجوز املوقعة حتت يده ، ويودع األوراق
املؤيـدة لتقريره أو صوراً منها ، وإذا كـان حتت يد احملجوز لديه منقوالت
وجب عليه أن يرفق بالتقرير بـياناً مفصالً عنها. وجيوز أن يقرر مبا يف ذمته

بإستخدام أي وسيلة حديثة معتمدة.
٢ _ إذا كان احلجـز حتت يد احلكومة أو إحدى اهليئات احلكومية أو املؤسسات
العـامة أو أحد البنوك فيكون التقرير مبا يف الذمة بواسطة كتاب ترسله اجلهة
احملجوز لديها إىل إدارة التنفيذ يف امليعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
٣ _ ال يعفي احملجـوز لديه من واجب التقرير مبـا يف الذمة أن يكون غري مدين
للـمحجوز عليه ، وعندئذ جيوز أن يتم التقريـر ببيان يثبته مأمور التنفيذ يف
حمضر إعالن احلجز عنـد توقيعه، كما أن سـر املهنة ال يعفيه من واجب

التقرير مبا يف الذمة .
مـادة (٥٣)

إذا تـوىف احملجوز لديه أو فقد أهليـته أو زالت صفته أو صفة من ميثله كان
للحـاجز أن يعلن ورثة احملجوز لديه أو من يقـوم مقامه بصورة من ورقة احلجز

ويكلفهم التقرير مبا يف الذمة خالل عشرة أيام من هذا التكليف .
مـادة (٥٤)

إذا رفعت دعوى املنازعة يف التقرير مبا يف الذمة من احلاجز فال يعترب من الغري
من حيث األدلة اجلائزة يف إثبات الدعوى أو نفيها .
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مـادة (٥٥)

١ _ إذا مل يقرر احملجوز لديه مبا يف ذمته على الـوجه املقرر قانوناً أو قدم تقريراً
غري كاف أو قرر غري احلقيقة ، أو أخفى األوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد
التقرير جاز احلكم عليه للدائن الـذي حصل على سند تنفيذي بدينه باملبلغ

احملجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة .
٢ _ يعترب تنفيذ احلكم الصادر ضد احملجوز لديه وفاء حلق احلاجز قبل احملجوز عليه

. وال خيل ذلك برجوع احملجوز لديه على احملجوز عليه مبا أداه للحاجز .
٣ _ ال يصدر احلكم باجلـزاء املذكور إذا تالىف احملجوز لديه العيب الذي رفعت

بسببه الدعوى حىت إقفال باب املرافعة فيها ولو أمام حمكمة االستئناف.
٤ _ جيب يف مجيع األحوال إلزام احملجـوز لديه مبصروفات الدعوى والتعويضات

املترتبة على تقصريه أو تأخريه .
مـادة (٥٦)

جيب على احملجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره مبا يف الذمة أن يدفع
إىل احلاجز املبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه حبق احلاجز وذلك مىت كان حقه وقت
الدفع ثابتاً بسند تنـفيذي وكانت اإلجراءات املنصوص عليها يف املادة (٢٧) من
هذا النظام (الـقانون) قد روعيت ، وجيوز  لـلحاجز أن يطلب من رئيس إدارة
التنفيذ إصدار أمر إىل احملجوز لـديه بأن يدفع إىل احلاجز املبلغ الذي أقر به أو ما

يفي منه حبقه .   
مـادة (٥٧)

إذا مل حيـصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة وال اإليداع طبـقاً للمادتني (٣٦ ،
٥١) من هذا النظام (القـانون) كان للحاجز أن ينـفذ على أموال احملجوز لديه
مبوجب سنده التنفيذي مـرفقاً به صورة رمسية من تقرير احملجوز لديه، وذلك مع

مراعاة ما تنص عليه املادة (٢١) من هذا النظام (القانون) .
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مـادة (٥٨)

إذا كان احلجز على منقوالت ، بيعت باإلجراءات املقررة لبيع املنقول احملجوز
لـدى املدين دون حاجة إىل حجز جديد ، وإذا كان احملجوز ديناً غري مستحق األداء

بيع باإلجراءات املنصوص عليها يف املادة (٨٠)  من هذا النظام (القانون) .
مـادة (٥٩)

١ _ جيوز للدائن أن يـوقع احلجز حتت يد نفسه على مـا يكون مديناً به ملدينه
ويكون ذلك بإعالن إىل املدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها يف ورقة

إبالغ احلجز .
٢ _ يف األحوال اليت يكون فيها احلجز بأمر من القاضي جيب على احلاجز خالل
الثـمانية أيام التالـية إلعالن املدين باحلجز أن يـرفع أمام احملكمة املختصة

الدعوى بثبوت احلق وصحة احلجز وإال أعترب احلجز كأن مل يكن.

الفصـل الرابـع 

حجز املنقـول لدى املديـن

مـادة (٦٠)

١ _ جيري احلجـز مبوجب حمضر حيرر يف مكان توقيعه ، وجيب أن يشتمل فضالً
عن البيانات الواجب ذكرها يف أوراق اإلعالن على ما يأيت :

( أ ) ذكر السند التنفيذي .
(ب) ذكر موطن احلاجز أو حمل عمله وتعيني موطن خمتار له يف الدولة إذا مل

يكن له موطن أو حمل عمل فيها .
(ج) مكـان احلجز ، وما قام به مأمور الـتنفيذ من اإلجراءات وما لقيه من

العقبات واإلعتراضات أثناء احلجز وما إختذه بشأا .
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( د ) مفردات األشياء احملجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها
ووزا أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .

(هـ) حتديد يوم للبيع وسـاعته واملكان الذي جيري فيه وجيب أن يوقع مأمور
التنفيذ على حمضر احلجز وال جيوز توقيع احلجز يف حضور طالب التنفيذ .
٢ _ ال يقتضي احلجز نقل األشياء احملجوزة من موضعها وتصبح األشياء حمجوزة

مبجرد ذكرها يف حمضر احلجز ولو مل يعني عليها حارس .
٣ _ ال جيوز تفتيش املدين لتوقيع احلجز على ما يف جيبه إال بإذن سابق من رئيس

إدارة التنفيذ بناًء على طلب الدائن .
٤ _ إذا حصل احلجز حبضور املـدين أو يف موطنه أو حمل عمله تسلم صورة من
احملضر له أو ملن تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه املبني يف املادة (٢١) من
هذا النظام (القانون) أمـا إذا حصل احلجز يف غيبته ويف غري موطنه أو حمل
عمله وجب إعالنه باحملضر لشخصه أو يف موطنه أو حمل عمله وذلك خالل

األيام السبعة التالية للحجز على األكثر .
مـادة  (٦١)

١ _ إذا كان احلجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس
آخر أو علي جموهرات أو أحجار كرمية وجب وزا وبيان أوصافها بدقة يف
حمضر احلجـز ، وتقوم هذه األشياء مبعرفة خبري يعينه رئيس إدارة التنفيذ بناء

على طلب مأمور التنفيذ .
٢ _ جيـوز ذه الطريقة تقومي األشياء الفنيـة واألشياء النفيسة األخرى بناء على
طلب احلاجز أو احملجوز عليه ويف مجيع األحـوال يرفق تقرير اخلبري مبحضر

احلجز .
٣ _ جيب إذا إقتضى احلال نقلهـا لوزا أو تقوميها أن توضع يف حرز خمتوم وأن

يذكر ذلك يف احملضر مع وصف األختام .
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٤ _ إذا وقع احلجز على نقود أو عملـة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبني
أوصافها ومقدارها يف احملضر ويودعها خزانة إدارة التنفيذ .

مـادة (٦٢)

١ _ يعني مأمور التنفيذ حارساً لألشياء احملجوزة ويقوم بإختيار احلارس إذا مل يأت
احلاجز أو احملجوز علـيه بشخص مقتدر وجيب تعيني احملجوز عليه إذا طلب
هو ذلك إال إذا خيف التبديـد وكان لذلك أسباب معقولة تبني يف احملضر ،
وعندئذ يذكـر رأي احملجوز عليه يف تلك األسباب ويعرض أمرها فوراً على

رئيــس إدارة التنفيذ إلختاذ قراره يف هذا الشأن .
٢ _ إذا مل جيد مأمور التنفيذ يف مكان احلجز من يقبل احلراسة وكان املدين حاضراً
كلفه احلراسـة وال يعتد برفضه إياها ، أما إذا مل يكن حاضراً وجب عليه أن
يتخذ مجيع التدابري املمكنـة للمحافظة على األشياء احملجوزة وأن يرفع األمر
عـلى الفور لرئيس إدارة التنفـيذ ليأمر إما بنقلهـا وإيداعها عند أمني يقبل
احلراسة خيتاره احلاجز أو املأمور وإما بنقلها إىل خمازن إدارة التنفيذ، أو خمازن

إحدى الشركات املتخصصة واملعتمدة من اجلهات القضائية املعنية.
مـادة (٦٣)

١ _ إذا كان احلارس موجوداً وقت احلجز سلمت إليه األشياء احملجوزة يف مكان
حجزها بعد التوقيع منه على حمـضر احلجز وتسليمه صورة منه ، فإذا كان
غائباً أو عني فيما بعد وجب جرد األشياء احملجوزة وتسليمها إليه بعد التوقيع

على حمضر اجلرد وتسليمه صورة منه .
٢ _ إذا إمتنع احلارس عن التـوقيع على حمضر احلجـز أو اجلرد أو رفض تسلم
صورته وجب أن تـذكر أسباب ذلك يف احملضر ، وعلـى مأمور التنفيذ أن
يستبدل به حارسا آخر وأال فعليه أن يـعرض األمر على رئيس التنفيذ فورا

ليقرر ما يراه مناسبا .
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مـادة (٦٤)

يـستحق احلارس غري املدين أو احلائز أجـراً عن حراسته ويكون هلذا األجر
إمتياز املصروفات القضائية على املنقوالت احملجوز عليها ويقدر أجر احلارس بأمر

يصدره رئيــس إدارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم إليه .
مـادة (٦٥)

١ _ ال جيوز للحارس أن يسـتعمل األشياء احملجوزة أو يـستغلها أو يعريها أو
يعرضها للتلف وإال حرم من أجرة احلراسة فضالً عن إلزامه بالتعويضات وإمنا
جيوز إذا كان مالكـاً هلا أو صاحب حق إنتفاع عليهـا أن يستعملها فيما
خصصت له ، شريطة أال يؤدي ذلك إىل نقصـان قيمتها اليت كانت عليها

وقت احلجز وعلى النحو الذي يقرره رئيس إدارة التنفيذ يف ذلك الشأن .
٢ _ إذا كان احلجز علـى ماشية أو عروض أو أدوات أو آالت الزمة إلدارة أو
إستغالل أرض أو مصنع أو مـشغل أو مؤسسة جاز لرئيس إدارة التنفيذ بناء
على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن أن يأمر احلارس باإلدارة أو اإلستغالل
إن كان صاحلاً لذلك أو يستبدل به حارساً آخر يقوم بذلك ، شريطة احملافظة
على قيمة احملجوز عليه وقت احلجز وعلى حنو ما يقرره رئيس إدارة التنفيذ يف

هذا الشأن .
مـادة (٦٦)

١ _ ال جيوز للحارس أن يطـلب إعفاءه من احلراسة قـبل اليوم احملدد للبيع إال
ألسباب توجب ذلك ويكون إعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من رئيس إدارة

التنفيذ .
٢ _ يقوم مأمور التنفيذ جبـرد األشياء احملجوزة عند تسلم احلارس اجلديد مهمته

وحيرر حمضراً بذلك يوقع عليه هذا احلارس ويتسلم صورة منه .
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مـادة (٦٧)

١ _ إذا إنتقل مأمور التنفيـذ لتوقيع احلجز على منـقوالت سبق حجزها لدى
املدين وجب على احلارس عليها أن يربز له صورة حمضر احلجز ويقدم األشياء
احملجوزة ، وعلى املأمور أن جيردها يف حمضر وحيجز على ما مل يسبق حجزه

وجيعل حارس احلجز األول حارساً عليها إن كانت يف ذات املكان .
٢ _ يعلن هذا احملضـر خالل ثالثة أيام على األكثـر إىل احلاجز األول واملدين
واحلارس إذا مل يكن حاضراً ، كما يعلن إىل مأمور التنفيذ الذي أوقع احلجز

األول إذا كان غري من حرر حمضر اجلرد .
٣ _ يترتب على هذا اإلعالن بقاء احلجز ملصلحة احلاجز الثاين ولو نزل عنه احلاجز
األول ، كما يـعترب حجزاً حتت يد مأمور التنفـيذ على املبالغ املتحصلة من

البيع .
٤ _ إذا كان احلجز األول علـى املنقوالت باطالً فال يـؤثر ذلك على احلجوز

الالحقة عليه إذا وقعت صحيحة يف ذاا .
مـادة (٦٨)

للدائن ولو مل يكن بيده سند تنفيـذي أن حيجز حتت يد مأمور التنفيذ على
الثمن املتحصل من البيع وفقاً لقواعـد حجز ما للمدين لدى الغري بغري حاجة إىل

طلب احلكم بصحة احلجز .
مـادة (٦٩)

١ _ جيب على مأمور التنفيذ عقب إمتام احلجز مباشرة أن يلصق على باب املكان
الذي به األشياء احملجـوزة وكذلك باللوحات املعـدة لذلك بإدارة التنفيذ
إعالنات مبيناً فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع األشياء احملجوزة ووصفها

باإلمجال ويذكر حصول ذلك يف حمضر يلحق مبحضر احلجز .
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٢ _ جيوز لرئيس إدارة الـتنفيذ أن يأمر بإعالن ذلك يف اجلريدة الرمسية أو إحدى
الصحف اليوميـة أو غريها من وسائل اإلعالم احلديثة كما جيوز له بناء على
طلب احلاجز أو احملجوز عليه أن يأذن بزيادة وسائل اإلعالن والنشر على نفقة

الطالب وله أيضاً أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصماً من حصيلة البيع.
ويثبت اللصق بـذكره يف سجل خاص يعد لذلك بإدارة التنفيذ ويثبت النشر

بتقدمي نسخة من الصحيفة أو شهادة من جهة اإلعالم .
مـادة (٧٠)

١ _ جيري البيع يف املكان الذي توجـد فيه األشياء احملجوزة أو يف املكان الذي
خصص مبعرفـة إدارة التنفيذ لبيع احملجوزات إال إذا إقتضت املصلحة خالف
ذلك ، ويكون إجراؤه بعد مثانية أيام على األقل من تاريخ تسليم صورة حمضر
احلجـز للمدين أو إعالنه به وبعـد مضي يوم علـى األقل من تاريخ إمتام
إجراءات اللصق أو النشر . ويسمح ملن يرغب مبعاينة احملجوزات خالل الفترة

املذكورة .
٢ _ مع ذلك إذا كانت األشياء احملجوزة عـرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب
األسعار  فلرئيس إدارة التنفيذ أن يأمر بإجراء البيع يف املكان الذي يراه ومن
ساعة لساعة على حسب األحوال وذلك بناء على طلب يقدم إليه من احلارس

أو أحد ذوي الشأن أو مأمور التنفيذ .
٣ _ إذا مل حيصل البيع يف اليوم املعني مبحضر احلـجز حدد له مأمور التنفيذ يوماً
آخر يعلن به احلارس وذوو الشأن ويعاد اللصق أو النشر على الوجه املبني يف

املواد السابقة . 
مـادة (٧١)

١ _ جيري البيع باملزاد العلين حتت إشراف رئيس إدارة التنـفيذ أو من ينـوب عنه
وذلك مبناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فوراً وجيب أن ال يبدأ املأمور يف
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البيع إال بعد جرد األشياء احملجوزة وإثبات حالتها يف حمضر البيع ، وعليه أن
يثـبت فيه مجيع إجراءات البيع وما لقيه من اإلعتراضات والعقبات وما إختذه
يف شأا كما يثبت حضور كل من احلاجز واحملجوز عليه أو غياما وتوقيعه

إن كان حاضراً أو إمتناعه عن التوقيع .
٢ _ على املأمور أن يثبت يف احملضر بقدر اإلمكان أمساء املتزايدين وموطن كل منهم
وحمل عمله واألمثان اليت عرضت منهـم وتوقيعام وجيب أن يشتمل احملضر
بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به املزاد وإسم من رسا عليه وموطنه

وحمل عمله وتوقيعه .
٣ _ يكفي إلعالن إستمرار البيع أو تأجيلـه أن يذكر املأمور ذلك عالنية ويثبته

مبحضر البيع .
مـادة (٧٢)

إذا مل يتقدم أحد لشراء املصوغـات أو السبائك من الذهب أو الفضة أو احللي
واوهرات واألحجار الكرمية واألشياء املقومة حسب تقدير أهل اخلربة ومل يقبل الدائن
إستيفاء دينه منها عيناً ذه القيمة إمتد أجل بيعها إىل اليوم التايل إذا مل يكن يوم عطلة
أو إىل أول يوم عمل عقب العـطلة ، فإذا مل يتقدم مشتر بالقيمة املقدرة أجل البيع إىل
يـوم آخر وأعيد اللصق أو النشر على الوجه املـبني يف املواد السابقة وعندئذ تباع ملن

يرسو عليه املزاد ولو بثمن أقل مما قومت به ،  بعد العرض على رئيس إدارة التنفيذ .
مـادة (٧٣)

إذا مل يـدفع الراسي عليه املـزاد الثمن فوراً وجب إعـادة البيع على ذمته
بالطريقة املتقدمة بأي مثن كان ويلزم مبا ينقص من الثمن ، ويعترب حمضر البيع سنداً
تنفيذياً بفرق الثـمن بالنسبة إليه ، وال يـكون له حق يف أية زيادة يف الثمن بل

يستحقها املدين ودائنوه .
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مـادة (٧٤)

إذا نتج عن بيع بـعض األشياء احملجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون احملجوز من
أجلها ، فال جيوز بيع باقي احملجوزات ويرفع عنها احلجز .

وإذا وقعت حجوز أخرى حتت يد مأمور التنفيذ أو غريه ممن يكون حتت يده
مثن األشياء اليت بيعت فإا ال تتنـاول إال ما يزيد على الوفاء بالديون احملجوز من

أجلها أوالً .
مـادة (٧٥)

إذا رفعت دعوى إستـرداد األشياء احملجوزة وجب وقف البيع إال إذا حكم
قاضي األمور املستعجلة بإستمرار التنفيذ بشرط إيداع الثمن أو بدونه .

مـادة (٧٦)

جيب أن ترفع دعوى اإلسترداد على الدائن احلاجز واحملجوز عليه واحلاجزين
املتدخلني وأن تشتمل صحيفتها على بيان واف ألدلة امللكية . وجيب على املدعي
أن يودع عند تقدمي الصحيفة إلدارة الكتاب ما قد يكون لديه من املستندات وإال
وجب احلكم بناء على طلب أحد املدعى عليهم باإلستمرار يف التنفيذ دون إنتظار

الفصل يف الدعوى وال جيوز الطعن يف هذا احلكم .
مـادة (٧٧)

١ _ حيق للحاجز أن ميضي يف التنفيذ إذا حكمت احملكمة بشطب الدعوى أو بوقفها
أو إذا إعتربت كأن مل تكن ، أو حكم بإعتبارها كذلك ، كما حيق له أن ميضي
يف التنفيذ إذا حكم يف الدعوى برفضها ، أو بعدم اإلختصاص أو بعدم قبوهلا ،

أو ببطالن صحيفتها ، أو بسقوط اخلصومة فيها أو بقبول تركها .
٢ _ ميضي احلاجز يف التنفيذ ولو كانت األحكام املشار إليها يف الفقرة السابقة قابلة

لإلستئناف .
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مـادة (٧٨)

١ _ إذا رفعت دعوى إسترداد ثـانية من نفس املستـرد وكانت دعواه األوىل قد
إعتربت كأن مل تكن أو حكم بإعتبارها كذلك ، أو برفضها أو بعدم قبوهلا ، أو
بعدم إختصاص احملكمة أو ببطالن صحيفتها أو بسقوط اخلصومة فيها أو بقبول
تركها ، فال يوقف البيع إال إذا حـكم قاضي األمور املستعجلة بوقفه ألسباب

هامة ويسري هذا احلكم إذا جددت دعوى اإلسترداد بعد شطبها أو وقفها .
٢ _ يسري احلكم ذاته إذا رفعت دعـوى إسترداد ثانية من مسترد آخر ، وتعترب
الدعوى ثانية مىت كانت تالـية يف تاريخ رفعها ولو قبل زوال األثر الواقف

للبيع املترتب على رفع الدعوى األوىل .

الفصل اخلامس

حجز األسهم والسندات واإليرادات واحلصص

مـادة (٧٩)

١ _ حتجز األسهم والسندات إذا كانت حلاملها أو قابلة للتظهري باألوضاع املقررة
حلجز املنقول لدى املدين أو لدى الغري .                            

٢ _ يكون حجز اإليرادات املرتبة واألسهم اإلمسية وحصص األرباح املستحقة يف
ذمة األشخـاص املعنوية وحقوق املوصني يف الـشركات باألوضاع املقررة
حلجز ما للمدين لـدى الغري ، ويترتب على حجزها حجز مثراا ما استحق

منها وما يستحق إىل يوم البيع .
مـادة (٨٠)

 تبـاع األسهم والسندات وغريها ممـا نص عليه يف املادة (٧٩) من هذا
النظام (القانون) يف سوق األوراق املالية أو بواسطة بنك أو مسسار أو صراف يعينه
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رئيس إدارة التنفيذ طبقاً لإلجراءات املنصوص عليها يف املادة (٦٨) من هذا النظام
(القانون)  وما بعدها حتت إشراف رئيس إدارة التنفيذ .                     

مـادة (٨١)

جيوز أن حتجز وتباع األسهم والسندات وغريها مما نص عليه يف هذا الفصل
بإستخدام التراسل بوسائل التقنية احلديثة (كالرباق _ التراسل االلكتروين).

الفصل السادس

احلجـز على العـقار وبيعـه

مـادة (٨٢)

١ _ يقدم احلـاجز طلباً باحلجز علـى العقار إىل إدارة التنفيذ مشـفوعاً بالسند
التنـفيذي ، وصورة إعالنه للمطلوب احلجز عليه وتـكليفه بالوفاء بالتطبيق
لنص املادة (٢١) من هذا النظـام (القانون) ، وصورة رمسية من سند ملكية

العقار املطلوب احلجز عليه ويتضمن الطلب البيانات اآلتية :
( أ ) إسـم الطالب بالكامل ومهنتـه وموطنه وحمل عمله وموطنه املختار يف

الدولة إذا مل يكن له موطن أو حمل عمل فيها .
(ب) إسم املطلوب احلجز عليه بالكامل ومهنته أو وظيفته وموطنه وحمل عمله.

(ج) شروط البيع .
( د ) وصف العقار املـطلوب احلجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده
ومنطقته العقارية ، وأية بيانات أخرى تفيد يف تعيينه وذلك طبقاً ملا هو

ثابت يف سجالت إدارة التسجيل العقاري والتوثيق .
٢ _ وللدائن أن يستصدر بعريضـة أمراً من رئيس إدارة التنفيذ بالترخيص ملأمور
التنفيذ بدخـول العقار للحصول علـى البيانات الالزمـة لوصفه وحتديد

مشتمالته وال جيوز التظلم من هذا األمر .
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مـادة (٨٣)

١ _ ينتقل مأمور التنفيذ يف اليـوم التايل على األكثر إىل إدارة التسجيل العقاري
والتـوثيق ، ويقوم بتسجيل طلـب حجز العقار يف سجالت هذه اإلدارة ،
ويؤشر بذلـك على الطلب مع حتديد تاريخ التـسجيل وساعته كما يؤشر
بتحديد مكـان البيع ويومه وساعته وذلك مبراعـاة املواعيد املشار إليها يف

املادة (٨٤) من هذا النظام (القانون) .
٢ _ على مأمور التـنفيذ أن حيصل على بيـان رمسي من واقع السجل العقاري

بالدائنني أصحاب احلقوق املقيدة وموطن كل منهم وحمل عمله .
٣ _ يترتب على تسجيل طلب احلجز إعتبار العقار حمجوزاً .

مـادة (٨٤)

١ _ يقوم مأمور التنفيذ خالل سبعة أيام من احلجز بإعالن كل من املدين واحلائز
والكفيل العـيين بصورة من طلب احلجز بعد التـأشري عليه مبا يفيد تسجيله

وحتديد مكان ويوم البيع وساعته .
٢ _ كما يقوم يف امليعاد ذاته بإعالن حمضر احلجز إىل الدائنني املقيدين املشار إليهم
يف املادة (٨٣) من هـذا النظام (القانون) ، ويـصبح هؤالء الدائنون مبجرد
إعالم طرفاً يف اإلجراءات كحاجزين ويكون اإلعالن عن وفاة أيهم لورثته
مجلـة يف املوطن املعني يف القيد إذا مل يكن قد إنقـضى على الوفاة أكثر من

ثالثة أشهر.
مـادة (٨٥)

١ _ حتيل إدارة التنفيذ ملف التنفيذ إىل احملكـمة االبتدائية فور إجراء اإلعالنات
املشار إليها يف املـادة (٨٤) من هذا النظام (القانون) ، وتعلن إدارة الكتاب
عن البيـع قبل اليوم احملدد إلجرائه مبدة ال تزيد على ثالثني يوماً وال تقل عن
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مخسة عشـر يوماً بالنشر يف اجلريدة الرمسية أو صحيفة أو أكثر من الصحف
اليومية حسبما يراه قاضي التنفيذ (قاضي البيوع) مناسباً .

٢ _ يعني قاضي التنفيذ (قاضي الـبيوع) قبل اإلعالن عن البيع ، خبرياً أو أكثر
لتقدير مثن العقار أو مسساراً أو أكثر من السماسرة املختصني اازين لعرض
العقار احملجوز عليه للبيع _ خارج احملكمة _ ويعطى من يعني من اخلرباء أو
السماسـرة مهلة ال تتجاوز ثالثني يوماً وال تقل عـن مخسة عشر يوماً من
تاريخ تكليف قاضي التنفيذ (قاضي البيوع) له بالقيام مبهمته - وتبدأ املزايدة

بالثمن األساسي الذي حدده اخلبري أو السمسار مع املصروفات .
مـادة (٨٦)

 يندب قاضي (قاضي البيوع) من بني قضاة اإلدارة العامة للتنفيذ .
مـادة (٨٧)

١ _ على قاضي التنفيذ (قـاضي البيوع) قبل مباشرة بيع العقار بطريق املزاد أن خيطر
املدين بأداء الدين خالل شهر من تاريخ التبليغ وإال بيع العقار بطريق املزايدة.

فإذا انقضت هذه املدة ومل يوِف املدين فعلى قاضي التنفيذ (قاضي البيوع) أن
حيدد مكان البيع ويومه واملدة اليت جترى خالهلا املزايدة.

٢ _ جيوز أن يصدر القاضي اإلذن _ بناًء على طلب الدائن وبعد موافقة املدين _
على بيع العقار احملجوز عليه خارج نطاق احملكمة على أن تودع حصيلة املبيع

خزينة احملكمة، ويكون ذلك خالل شهر قابلة للتجديد.
مـادة (٨٨)

يشتمل اإلعالن عن البيع على البيانات اآلتية :
( أ ) إسم كل من احلاجز واملدين واحلائز أو الكفيل العيين بالكامل ومهنته وموطنه

وحمل عمله .
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(ب) بيان العقار وفق ما ورد يف طلب احلجز .
(ج) شروط البيع والثمن األساسي الذي حدده اخلبري أو السمسار واملصروفات.

( د ) بيان احملكمة اليت سيتم أمامها البيع ويوم املزايدة وساعتها .
٢ _ جيوز للحاجز  واملدين واحلائز والكفيل العيين وكل ذي مصلحة أن يستصدر
إذناً من قاضي الـتنفيذ (قاضي البيوع) بـنشر إعالنات أخرى عن البيع يف
الصحـف وغريها من وسائل اإلعالم بسبب أمهـية العقار أو طبيعته أو لغري
ذلك من الظروف وال يترتب على زيـادة النشر تأخري البيع بأي حال. وال

جيوز التظلم من أمر القاضي يف هذا الشأن .
مـادة (٨٩)

١ _ ال ينفذ تصرف املدين أو احلائز أو الكفيل العيين يف العقار وال ينفذ كذلك ما
يترتب عليه من رهن أو إمتياز يف حق احلاجزين ولو كانوا دائنني عاديني وال
يف حق الراسي عليه املزاد إذا كـان التصرف أو الرهن أو اإلمتياز قد حصل

شهره بعد تسجيل طلب احلجز .
٢ _ تلحـق بالعقار مثاره وإيراداته عن املدة التـالية لتسجيل طلب احلجز ويودع
اإليراد ومثن الـثمار واحملصوالت خزانـة إدارة التنفيذ ، وإذا مل يكن العقار
مؤجراً إعترب احملجوز عليه حارساً إىل أن يتم البيع ، وللمحجوز عليه الساكن
يف الـعقار أن يبقى ساكناً فيه بـدون أجرة إىل أن يتم البيع وإذا كان العقار
مؤجراً أعتربت األجرة املستحقة عن املدة التالية لتسجيل طلب احلجز حمجوزة
حتت يد املستـأجر وذلك مبجرد تكليفه من احلـاجز أو أي دائن بيده سند
تنفيذي بعدم دفعها للمدين ، وإذا وىف املـستأجر األجرة قبل هذا التكليف

صح وفاؤه وسئل عنها احملجوز عليه بوصفه حارساً .
٣ _ إذا كان عقد اإلجيار قد سجل قبل تكليف املستأجر بالوفاء ظل العقد نافذا يف

حق احلاجز والدائنني أصحاب احلقوق املقيدة قبل التسجيل .
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مـادة (٩٠)

١ _ إذا كان العقـار مثقالً بتأمني عيين وآل إىل حائـز بعقد مسجل قبل احلجز
وجب قبل طلب احلجز إنذار احلائـز بدفع الدين أو ختلية العقار وإال جرى

التنفيذ يف مواجهته .
٢ _ يشتمل اإلنذار فضالً عن البيانات العامة يف أوراق اإلعالن والتكليف بالدفع أو

التخلية على البيانات اآلتية :
( أ ) السند التنفيذي .

(ب) إعالن املدين وتـكليفه بالوفـاء وفقاً للمادة (٢١) مـن هذا النظام
(القانون) .

(ج) بيان العقار حمل التنفيذ طبقـاً ملا هو ثابت يف سجالت إدارة التسجيل
العقاري والتوثيق .

٣ _ يوجه اإلنذار سالف الذكر إىل الراهن يف احلاالت اليت جيري التنفيذ فيها على
عقار مرهون من غري املدين .

٤ _ يترتب على إعالن اإلنذار يف حق املعلن إليه مجيع األحكام املنصوص عليها يف
الفقرة الثانية من املادة (٨٩) من هذا النظام (القانون) .

مـادة (٩١)

١ _ جيب على ذوي الشأن إبداء أوجه البطالن يف اإلعالن املنصوص عليه يف املواد
(٨٥ ، ٨٧ ، ٨٨) من هذا النظام (القانون) بتقرير يف إدارة التنفيذ قبل اجللسة

احملددة للبيع بثالثة أيام على األقل وإال سقط احلق فيها .
٢ _ حيكم قاضي التنفيذ (قاضي البيوع) يف أوجه البطالن سالفة الذكر يف اليوم احملدد
للبيع قبل إفتتاح املـزايدة وال يقبل الطعن يف حـكمه بأي طريق ، وإذا حكم

ببطالن إجراءات اإلعالن أجل البيع إىل يوم حيدده وأمر بإعادة هذه اإلجراءات.

 _ ٤٨ _



٣ _ وإذا حكم برفض طلب البطالن أمر بإجراء املزايدة على الفور .
٤ _ جيب على املدين واحلائز والكفيل العيين والدائنني املشار إليهم يف املادة (٨٤/٢)
من هذا النظام (القانون) إبداء أوجه البطالن األخرى املتعلقة باإلجراءات السابقة
على جلسة البيع وكذلك أوجه اإلعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك
اجللسة بعشرة أيام على األقل وإال سقط احلق يف إبدائها ، ويكون ذلك بدعوى
ترفع باإلجراءات املعتادة أمام احملكمة املختصة ، ويتعني على رافعها إيداع صورة
من صحيفتها بـإدارة كتاب احملكمة االبتدائية قبل اجللسة احملددة للبيع بثالثة أيام
على األقل ، وحيكم قاضي التنفيذ (قاضي البيوع) بصفته قاضياً لألمور املستعجلة
بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بإيقاف البيع أو اإلستمرار فيه حسبما
يتبينه من جدية تلك األوجه أو عدم جديتها ، ويكون حكمه غري قابل للطعن ،

وإذا قضى باإلستمرار يف البيع أمر بإجراء املزايدة على الفور .
مـادة (٩٢)

يقدر قاضي التنفيذ (قاضي البيوع) مصروفات إجراءات التنفيذ مبا فيها مقابل أتعاب
احملاماة ، ويعلن هذا التقدير يف اجللسة قبل إفتتاح املزايدة ويذكر يف حكم مرسى املزاد .

مـادة (٩٣)

١ _ يتوىل قاضي التنفيذ (قاضي الـبيوع) يف اليوم املعني للبيع إجراء املزايدة وال
جيوز البدء يف إجرائها إال بعد التحقق من صريورة احلكم املنفذ مبقتضاه ائياً.
٢ _ تبدأ املزايدة يف جلسة البيع مبناداة من تندبه إدارة التنفيذ ، فإذا مل يتقدم مشتر
يف جلسة البيع حيكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن األساسي
ال تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضى احلال ذلك ، أما إذا تقدم مشتر
أو أكثر يف جلـسة البيع فيعتمد القاضـي يف اجللسة فوراً أكرب عطاء ويعترب

العطاء الذي ال يزاد عليه خالل مخس دقائق منهياً للمزايدة .

 _ ٤٩ _



مـادة (٩٤)

١ _ جيب على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع حال إنعقاد جلسة البيع كامل
الثـمن الذي إعتمد واملصروفات ورسـوم التسجيل ، ويف هذه احلالة حيكم

القاضي برسو املزاد عليه .
٢ _ فإن مل يودع الثمن كامالً وجب عليه إيداع مخس الثمن على األقل وإال أعيدت

املزايدة على ذمته يف نفس اجللسة على أساس الثمن الذي كان قد رسا به.
٣ _ يف حالة إيداع مخس الثمن على األقل يؤجل البيع .

٤ _ إذا أودع املزايد الثمن يف اجللسة التالية حكم برسو املزاد عليه ، إال إذا تقدم
يف هذه اجللسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل الثمن
املزاد ، ففي هذه احلالة تعاد املزايدة يف نفس اجللسة على أساس هذا الثمن ،
وإذا مل يقم املزايد األول بإيداع الثمن كامالً يف اجللسة التالية ومل يتقدم أحد
للزيادة بالعشر وجـب إعادة املزايدة فوراً على ذمته على أساس الثمن الذي
كان قد رسا به عليه يف اجللـسة السابقة وال يعتد يف هذه اجللسة بأي عطاء

غري مصحوب بإيداع كامل قيمته .
٥ _ يف مجيع األحوال يقوم مقـام اإليداع تقدمي خطاب ضمان أو شيك مصدق
عليه من أحد البنـوك وإذا كان املكلف باإليداع دائـناً وكان مقدار دينه
ومرتبته يربران إعفـاءه من اإليداع أعفاه القاضي من إيداع كل أو بعض ما

يلزمه النظام (القانون) إيداعه من الثمن واملصروفات .
٦ _ يلزم املزايد املتخلف مبا ينقص من مثن العقار ويتضمن احلكم برسو املزاد إلزام
املزايد املتخلف بفـرق الثمن إن وجد ، وال يكـون له حق يف الزيادة بل

يستحقها املدين أو احلائز أو الكفيل العيين حبسب األحوال .
٧ _ ال جيوز بأي حال من األحوال أن تشتمل شروط البيع على ما خيالف ذلك.

 _ ٥٠ _



مـادة (٩٥)

١ _ جيوز بناء على طلب كل ذي مصلحـة تأجيل املزايدة بذات الثمن إذا كان
للتأجيل أسباب قوية وال جيوز الطعن يف احلكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من

وجوه الطعن .
٢ _ يف مجـيع احلاالت اليت يتم فيها تأجيل البيع عن مـوعده يقوم قاضي التنفيذ
(قـاضي البيوع) بتحديـد جلسة أخرى إلجرائه بـناء على طلب صاحب

املصلحة مع إعادة إجراءات النشر وفق ما تقدم .
٣ _ إذا كان تأجيل الـبيع قد سبقه إعتماد عطاء وجب أن يشتمل اإلعالن أيضاً

على البيانات اآلتية :
( أ ) بيان إمجايل بالعقار الذي إعتمد عطاؤه .

(ب) اإلسم الكامل ملن إعتمد عطاؤه وموطنه األصلي أو حمل عمله .
(ج) الثمن الذي إعتمد به العطاء .

مـادة (٩٦)

١ _ يصدر حكم رسو املـزاد بديباجة األحكام بغري أسباب ويشتمل على صورة
من طلب احلـجز على العقار ، وبيـان اإلجراءات اليت أتبعت يف شأنه ويف
اإلعالن عن البيع ، وصورة من حمضر جلسة البيع ، ويشتمل منطوقه على أمر
املدين أو احلائـز أو الكفيل العيين بتسليم العقار ملن حكم برسو املزاد عليه ،

وجيب إيداع نسخة احلكم األصلية ملف الدعوى يف اليوم التايل لصدوره .
٢ _ ال يعلن هذا احلكم وجيرى تنفيذه جرباً بأن يكلف املدين أو احلائز أو الكفيل
العيين أو احلارس حسب األحوال احلضور يف مكان التسليم يف اليوم والساعة
احملددين إلجرائه علـى أن حيصل اإلعالن بذلك قبل اليـوم املعني للتسليم

بيومني على األقل .

 _ ٥١ _



٣ _ إذا كان يف العقار منقوالت تعلق ا حق لغري احملجوز عليه وجب على طالب
التنفيذ أن يـطلب بعريضة مـن رئيس إدارة التنفيذ إختـاذ التدابري الالزمة
للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن ، وله أن يسمع أقوال أصحاب الشأن

كلما إقتضى احلال ذلك قبل إصدار أمره .
مـادة (٩٧)

ال جيوز إستئناف حكم رسو املزاد إال لعيب يف إجراءات املزايدة أو يف شكل
احلكم أو لصدوره دون وقف اإلجراءات يف حالة يكون وقفها واجباً قانوناً .

ويرفع اإلستئـناف باألوضاع املعتادة يف خالل سـبعة أيام من تاريخ النطق
باحلكم .

مـادة (٩٨)

١ _ على إدارة التنفيذ _ بناء على طلب ذي الشأن _ أن تطلب من إدارة التسجيل
العقـاري والتوثيق تسجيل حكم رسو املزاد بعد قيام من حكم برسو املزاد عليه
بإيداع كامل الثمن ما مل يكن قد أعفي من اإليداع وتتبع يف تسجيــل احلكم

القواعد املقررة يف قانــون التسجيـل العقاري والتوثيق.
٢ _ إذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فال يكون تسجيل هذا احلكم واجباً

وإمنا يؤشر به يف هامش تسجيل السند الذي متلك مبقتضاه العقار.
٣ _ يترتب على هذا التسجيل أو التأشري تطهري العقار من حقوق اإلمتياز والرهون
الرمسيـة واحليازية اليت أعلن أصحاا وفقـاً للمادة (٨٤/٢) من هذا النظام

(القانون) وال يبقى إال حقهم يف الثمن .
مـادة (٩٩)

١ _ جيـوز للغري طلب بطالن إجراءات التنفيذ مع طلب إستحقاق العقار احملجوز
عليه أو بعـضه وذلك بدعوى ترفع باإلجراءات املعتادة أمام احملكمة املختصة

 _ ٥٢ _



وخيتصم فيهـا الدائن احلاجز والدائـنون املشار إليهم يف املادة (٨٤/٢) من
هــذا النظام (القانون) واملدين أو احلائز أو الكفيل العيين ، وتقضي احملكمة
يف أول جلسـة بوقف إجراءات البيع إذا إشتملت صحيفة الدعوى على بيان
دقيق ألدلة امللكـية أو لوقائع احليازة اليت تستـند إليها الدعوى وأرفقت ا

املستندات اليت تؤيدها .
٢ _ أما إذا حل اليوم املعني للبيع قبل أن تقضي احملكمة بالوقف فلرافع الدعوى أن
يطلب من قاضي التنفيذ (قـاضي البيوع) وقف البيع بشرط أن يودع ملف

التنفيذ صورة رمسية من صحيفة الدعوى املعلنة .
٣ _ ال جيوز الطعن بأي طريق يف األحكام الصادرة وفقاً للفقرتني السابقتني بوقف

البيع أو املضي فيه .
مـادة (١٠٠)

إذا مل تتناول دعـوى اإلستحقاق إال جزءاً من العقارات احملجوزة فال يوقف
البيع بالنسبة لباقيها .

ومع ذلك جيوز لقاضي التنفيـذ (قاضي البيوع) أن يأمر بناء على طلب ذي
الشأن بوقف البيع بالنسبة إىل كل العقارات إذا دعت إىل ذلك أسباب قوية.

مـادة (١٠١)

إذا استحق املبيع كان للراسي علـيه املزاد الرجوع بالثمن والتعويضات على
الدائنني أو املدينني إن كان هلا وجه ، وال جيوز أن تتضمن شروط البيع اإلعفاء من

رد الثمن .

 _ ٥٣ _



الفصـل السابـع

توزيـع حصيلـة التنفـيذ

مـادة (١٠٢)

مىت مت احلجز على نقود لدى املـدين ، أو مت بيع املال احملجوز ، أو إنقضى
عشرة أيام من تاريخ الـتقرير مبا يف الذمة يف حجز ما للمدين لدى الغري ، إختص
الدائنون احلاجزون ومـن أعترب طرفاً يف اإلجراءات حبصيلة التنفيذ دون أي إجراء

آخر ، ولو كانت احلصيلة ال تكفي لوفاء كامل حقوقهم .
مـادة (١٠٣)

١ _ إذا كانت حصيلـة التنفيذ كافية للوفاء جبميع حقوق الدائنني احلاجزين ومن
أعـترب طرفاً يف اإلجراءات ، وجب على من تكون لديه هذه املبالغ أن يؤدي

لكل من الدائنني دينه بعد تقدمي سنده التنفيذي ، أو بعد موافقة املدين.
٢ _ فإذا مل يكن بيد أحدهم سند تنفيذي وكانت دعوى إثبات احلق وصحة احلجز
ما زالت منظورة ومل يوافق املدين على الصرف له ، خصص هلذا الدائن مبلغ
يقابل الدين احملجوز من أجله وحيفظ يف خزانة إدارة التنفيذ حلسابه على ذمة

الفصل يف الدعوى ائياً .
مـادة (١٠٤)

١ _ إذا كانت حصيلة التنفيذ غري كافية للوفاء جبميع حقوق الدائنني احلاجزين ومن
أعتـرب طرفاً يف اإلجراءات وجب على من تكون لديه هذه احلصيلة أن يودعها
على الفور خزانـة إدارة التنفيذ مشفوعة ببيان احلجوز املوقعة حتت يده ، وإذا
إمتنع عن اإليداع جاز لكل ذي شـأن أن يطلب من قاضي األمور املستعجلة
املختص بالدائرة املستعجلة بإدارة التنفيذ إلزامه بذلك مع حتديد موعد اإليداع،

وإن مل يودع يف هذا امليعاد جاز التنفيذ اجلربي على أمواله الشخصية.

 _ ٥٤ _



٢ _ إذا مل يتفق احلـاجزون مع املدين واحلائز علـى توزيع احلصيلة بينهم خالل
األسبوع التايل لإليداع املشار إليه يف الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق

ما يلي من أحكام .
٣ _ يكون التوزيع بني أرباب الـديون املمتازة وأصحاب احلقوق املقيدة حبسب

ترتيب درجام املبينة يف النظام (القانون) .
مـادة (١٠٥)

١ _ تبدأ إجراءات التوزيع بأن يعد رئيس إدارة التنفيذ بناء على طلب أحد ذوي
الشأن قائمة توزيع مؤقتة يودعها اإلدارة املذكورة وعليها مبجرد إيداع القائمة
أن تقوم بـإعالن املدين واحلائز واحلاجـزين ومن أعترب طرفاً يف اإلجراءات

للحضور أمام إدارة التنفيذ يف جلسة حتددها للوصول إىل تسوية ودية .
٢ _ إذا حضر ذوو الشأن وإنتهوا إىل إتفاق على التوزيع بتسوية ودية أثبت رئيس
إدارة التـنفيذ إتفاقهم يف حمضر يوقعه واملوظف  املختص واحلاضرون وتكون

هلذا احملضر قوة السند التنفيذي .
٣ _ إذا ختلف أحد ذوي الشأن أو بعضهم عن حضور تلك اجللسة فإن ختلفه ال
مينع من إجراء التسوية الودية بشرط عدم املساس مبا أثبت للدائن املتخلف يف
القـائمة املؤقتة ، وال جيوز ملن ختلف أن يطعن يف الـتسوية الودية اليت أثبتها

رئيس إدارة التنفيذ بناء على إتفاق من حضر من اخلصوم .
٤ _ مىت متت التسوية على الوجه املشار إليه يف الفقرتني السابقتني أعد رئيس إدارة
التنفيذ خالل اخلمسة أيام التالية قائمة التوزيع النهائية مبا يستحقه كل دائن .

٥ _ إذا ختلف مجيع ذوي الشأن عن حـضور اجللسة احملددة للتسوية الودية إعترب
رئيس إدارة التنفيذ القائمة املؤقتة قائمة ائية .

 _ ٥٥ _



مـادة (١٠٦)

إذا مل تتيسر التسويـة الودية إلعتراض بعض ذوي الشأن ، يأمر رئيس إدارة
التنفيذ بإثبات اعتراضام يف حمضر اجللسة ، وال جيوز إبداء اعتراضات جديدة بعد
هذه اجللسـة ، وعلى املعترض أن يرفع دعواه أمام حمكمة االستئناف خالل عشرة
أيام من تـاريخ إثبات اعتراضه يف احملـضر سالف الذكـر ، وخيتصم فيها مجيع
أصحـاب الشأن ، وتقوم إدارة الكتاب بـإرسال صورة من هذا احلكم إىل إدارة

التنفيذ فور صدوره .
مـادة (١٠٧)

١ _ يودع رئيس إدارة التنفيذ باإلدارة املذكورة قائمة التوزيع النهائية مبا يستحقه
كل دائن ، ويتم اإليـداع خالل عشرة أيام من إنقـضاء ميعاد رفع دعوى
املعارضة يف حالة عدم رفعهـا أو من وصول صورة احلكم الصادر فيها إىل
إدارة التنفيذ يف حـالة رفعها وحترر هذه القائمة على أساس القائمة املؤقتة أو

على أساسها ومقتضى احلكم الصادر يف املعارضة وذلك حسب األحوال .
٢ _ يف مجيع األحوال يأمر رئيس إدارة التنفـيذ بتسليم أوامر الصرف إىل خزانة
اإلدارة وبـشطب القيود سواء تعلقت بديون أدرجت يف القائمة أو بديون مل

يدركها التوزيع .
مـادة (١٠٨)

ال متنع االعتراضات يف القائمة املؤقتـة مأمور التنفيذ من األمر بتسليم أوامر
الصرف ملستحقيها مـن الدائنني املتقدمني يف الدرجـة على الدائنني املتنازع يف

ديوم.
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البـاب الثالـث

التنفيـذ العينـي 

مـادة (١٠٩)

١ _ جيب على مأمور التنفيذ _ يف حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار _ أن يتوجه
إىل املكان الذي به الشئ لتسليمه للطالب ، وعليه أن يبني يف حمضره األشياء
حمل التسليم ، والسند التنفيذي، وتاريخ إعالنه ، وإذا كان التسليم وارداً على
عقار مشغول حبائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ باإلعتراف باحلائز اجلديد .

٢ _ إذا كانت األشياء املراد تسليمها حمجوزاً عليها فال جيوز ملأمور التنفيذ تسليمها
للطالب وعلى املأمور إخبار الدائن احلاجز .

٣ _ يصدر رئيس إدارة التنفيذ األوامر الالزمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن
بناء على طلب صاحب املصلحة أو مأمور التنفيذ .

مـادة (١١٠)

١ _ يقوم مأمور التنفيذ بإخبار امللزم بإخالء العقار باليوم والساعة اللذين سيتوىل
فيهما تنفيذ اإلخالء وذلك قبل اليوم احملدد بثالثة أيام على األقل. وعند حلول
املوعد احملدد يقـوم بتمكني الطالب من حيـازة العقار ، وإذا كان بالعقار
املذكور منقوالت غري واجب تسلـيمها لطالب اإلخالء ومل ينقلها صاحبها
فوراً وجب على مأمور التنفيذ أن يعهد حبراستها يف ذات املكان إىل الطالب
أو ينقلها إىل مكان آخر إذا مل يوافق الطالب على احلراسة ، وإذا كانت تلك
املنقوالت حتـت احلجز أو احلراسة وجب على مأمـور التنفيذ إخبار الدائن
الذي أوقع احلجز أو احلراسة بناء على طلبه ، وعلى مأمور التنفيذ يف احلالتني
رفع األمر إىل رئيس إدارة التنفيذ إلختاذ ما يراه الزماً للمحافظة على حقوق

ذوي الشأن .
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٢ _ حيرر مأمور التنفيذ حمضـراً يبني فيه السند التنفيذي وتاريخ إعالنه ووصف
العقار حمل اإلخالء واملنقوالت غري الواجب تسليمها للطالب واإلجراء الذي

أختذ يف شأا .
مـادة ( ١١١)

١ _ جيب على من يطلب التنفيذ اجلربي بإلتزام بعمل أو إمتناع عن عمل أن يقدم
طلباً إىل رئيس إدارة التنفـيذ لكي حيدد الطريقة الـيت يتم ا هذا التنفيذ ،

ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعالنه .
٢ _ يقوم رئيس إدارة التنفيذ بعد إعالن الطرف اآلخر لسماع أقواله ، بإصدار أمره
بتحـديد الطريقة اليت يتم ـا التنفيذ وتعيني مأمـور التنفيذ الذي يقوم به

واألشخاص الذين يكلفون بإمتام العمل أو اإلزالة .

البـاب الرابـع

حبس املديـن ومنعـه من السفـر

مـادة (١١٢)

١ _ يصـدر رئيس إدارة التنفيذ أو من يقوم مقامه أمراً بناء على عريضة تقدم من
احملكوم له حببس املدين مدة ال تزيد على ستة أشهر إذا إمتنع عن تنفيذ حكم
ائي أو أمر أداء ائي رغم ثبوت قـدرته على الوفاء وال يعترب املدين قادراً
علـى الوفاء إذا قامت مالءته كلياً علـى أموال ال جيوز احلجز عليها وحيدد
األمر مدة احلبس ، كما يبني ما إذا كانت تنفذ دفعة واحدة أو على دفعات .
٢ _ جيـوز لرئيس إدارة التنفيذ بعد إنقضاء تلك املدة حبس املدين ملدة ستة أشهر
أخرى إذا ما قـدم الدائن له مستندات جديدة تفيد تغري قدرة املدين ومالءته

على السداد ، حبيث ال تزيد املدة على ثالث سنوات .
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٣ _ حيبس املـدين يف السجن مبعزل عن املوقوفـني أو احملكوم عليهم يف القضايا
اجلزائية. ويئ له إدارة السجن الوسائل املتوفرة من أجل اإلتصال مع اخلارج

ليتمكن من تدبري أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنني.
مـادة (١١٣)

١ _ يقدم طلب احلبس إىل إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعالنه
ولآلمر قبل إصدار األمـر أن جيري حتقيقاً خمتصـراً إذا مل تكفه املستندات

املؤيدة للطلب .
٢ _ جيوز لآلمر أن مينح املدين مهلة للوفاء ال تتجاوز ستة أشهر ، كما جيوز له ،
بعد موافقة الدائن ، أن يأمر بتقسيط الدين مىت ثبت له عدم قدرة املدين على
أدائه كامالً ، ويعترب األمر الصادر بالتقسيط كأن مل يكن إذا ختلف املدين عن

الوفاء بأي قسط يف امليعاد احملدد له .
٣ _ يكون التظلم من األمر أمام حمكمة االستئناف خالل عشرة أيام من صدور األمر.
٤ _ ال يؤدي تنفيذ األمر باحلبس إىل إنقضاء احلق الذي تقرر احلبس إلقتضائه وال

مينع من التنفيذ اجلربي إلقتضائه بالطرق املقررة قانوناً .
مـادة (١١٤)

١ _ ميتنع إصدار األمر حببس املدين يف األحوال اآلتية :
( أ ) إذا مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره .     

(ب) إذا كـان له أوالد مل يبلغوا اخلامسة عشـر عاماً ، وكان زوجه متوىف
أوحمبوساً ألي سبب .

(ج) إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله ما مل يكن الدين نفقة مقررة.
( د ) إذا كان قد إستوىف احلد األقصى ملدة احلبس اليت حددها أمر سابق عن

ذات الدين .
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(هـ) إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيالً مقتدراً يقبله املختص بإصدار األمر ،
ويكون احملـضر املشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذياً بإلتزامات قبله

باإللتزامات املترتبة على كفالته .
( و ) إذا كان املدين إمرأة حامل فللقاضي اآلمر أن يؤجل حبسها إىل ما بعد

مضي سنتني من وضع احلمل لرعاية الرضيع .
( ز ) إذا ثبت طبيـاً بشهادة رمسية أن املدين مريضـاً مرضاً مزمناً ال يرجى

شفاؤه أو مسناً ال يتحمل احلبس .
(ح) إذا ثبت طبياً بشهادة رمسيه أن املدين مريضاً مرضاً مؤقتاً ال يتحمل معه

السجن فللقاضي اآلمر أن يقرر تأجيل حبسه حلني شفائه .
(ط) إذا كان الدين املنفذ به يقل عن (..............) ما مل يكن الدين نفقة مقررة .
٢ _ إذا قدم الطلب وامتنع األمر باحلـبس تنفيذاً حلكم أو أمر فال مينع ذلك من

إصدار أمر باحلبس تنفيذاً حلكم أو أمر آخر.
٣ _ كما ال جيوز حبس املدين إال بعد إستنفاذ الدائن جلميع وسائل التنفيذ املقررة

قانوناً .
مـادة (١١٥)

إذا كان املدين شخصاً إعتبارياً خاصاً صدر األمر حببس من يكون اإلمتناع عن
التنفيذ راجعاً إليه شخصياً .

مـادة (١١٦)

يسقط األمر الصادر حببس املدين يف األحوال اآلتية :
( أ ) إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط األمر .

(ب) إذا إنقضـى ، ألي سبب من األسباب ، إلتزام املدين الذي صدر ذلك األمر
إلقتضائه .
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(ج) إذا سقط أي شرط من الشروط الالزم توافرها لألمر باحلبس أو حتقق مانع من
موانع إصداره .

( د ) ذا مل يباشر القائم على إدارة الشخص اإلعتباري أعماله خالل ثالث سنوات
بالشركة .

مـادة (١١٧)

١ _ للدائن حبق حمقق الوجود حال األداء ، ولو قبل رفع الدعوى املوضوعية ، أن
يطلب من رئيس إدارة التنفيـذ أو القاضي املختص أو رئيس الدائرة حسب
األحـوال  إصدار أمر مبنع املدين من السفر وبتقدير الدين تقديراً مؤقتاً إذا مل
يكن معني املقدار  ، ويصدر األمر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب
الشأن إلدارة التنفيذ إذا قامت أسباب جدية تدعو إىل الظن بفرار املدين من
الوفـاء بالدين رغم ثبوت قدرته علـى الوفاء ، ولآلمر قبل إصدار األمر أن

جيري حتقيقاً خمتصراً إذا مل تكفه املستندات املؤيدة للطلب .
٢ _ ال يصدر األمر إذا كان قيمة احلق املطالب به تقل عن (........) ما مل يكن

الدين نفقة مقررة .
٣ _ ال خيل صدور أمر املنع من السفر بسلطة اجلهة املختصة يف إاء إقامة املدين

األجنيب أو أمره مبغادرة البالد إذا إقتضى ذلك الصاحل العام .
٤ _ جيب إعالن أمر منع السفـر ملن صدر ضده األمر خالل أسبوعني من تاريخ
صـدوره ويكون التظلم بعريضة أمام حمكمة االستئناف خالل عشرة أيام من
تاريخ إعالنه وخيضع التظلم فيه لألحكام املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من

املادة (١١٣) هذا النظام (القانون) .
٥ _ جيوز لرئيـس إدارة التنفيذ املوافقة على سفر املدين بسبب مرضه هو أو أحد
أصوله من الدرجة األوىل أو زوجته ويشترط لذلك أن يشفع الطلب بشهادة
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طبـية من جهة رمسية تفيد احلاجة إىل العالج يف اخلارج وعدم إمكان العالج
داخل البالد وذلك مع بقاء املنع من السفر قائماً .

مـادة (١١٨)

يستمـر أمر املنع من السفر سـاري املفعول حىت ينقضي _ ألي سبب من
األسباب _ إلتزام املـدين قبل دائنه الذي إستصدر األمر ، ومع ذلك يسقط األمر

سالف الذكر يف األحوال اآلتية :
( أ ) إذا سقط أي شرط من الشروط الالزم توافرها لألمر باملنع من السفر .

(ب) إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط األمر .
أما إذا إنقضى دين املدين قبل الدائن الذي صدر األمر بناء على طلبه خارج
نطاق إدارة التنفيذ ، تعني على الدائن إخطار اإلدارة املذكورة بذلك خالل أسبوع
من تاريخ اإلنقـضاء حىت يسقط األمر ، وللمدين أن يقوم ذا اإلخطار من جانبه

يف أي وقت .
(ج) إذا قدم املدين كفالة مصرفيـة كافية أو كفيالً مقتدراً يقبله املختص بإصدار

األمر .
ويكون حمضر الكفالة املشتمل عـلى تعهد الكفيل مصحوباً باحلكم الصادر

بإلزام املدين سنداً تنفيذياً قبله مبا قضى به هذا احلكم .
( د ) إذا أودع خـزانة إدارة التنفـيذ مبلغ من النقـود مساو للـدين وملحقاته
وخصص للوفاء حبق الدائن الذي صـدر األمر بناء على طلبه ، ويعترب هذا
املبلغ حمجوزاً عليه بقوة النظام (القانون) لصاحل هذا الدائن ، وإذا وقعت عليه

بعد ذلك حجوز جديدة فال يكون هلا أثر يف حق من خصص له املبلغ .
(هـ) إذا مل يقدم الدائن إلدارة التنفيذ مـا يدل على رفع املطالبة القضائية بالدين

خالل سبعة أيام من صدور األمر باملنع من السفر .
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( و ) إذا إنقضت ثالث سـنوات على صدور احلكم النهـائي يف دعوى املطالبة
بالدين الصادر أمر املنع من السفر إلقتضائه دون أن يتقدم الدائن احملكوم له

إىل إدارة التنفيذ بطلب تنفيذ احلكم .
( ز ) إذا إنقضت ثالث سنـوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ احلكم
الـنهائي بالدين الصـادر أمر املنع من السفر إلقـتضائه دون أن يتقدم الدائن
احملكوم له إىل إدارة التنفيذ بطلب اإلستمرار يف مباشرة إجراءات تنفيذ احلكم .

البـاب اخلامـس

العـرض واإليـداع

مـادة (١١٩)

حيـصل العرض احلقيقي بإعالن الدائن على يد أحد مندويب اإلعالن ويشتمل
العرض على بيان شروطه والشيء املعروض وقبوله أو رفضه وإذا كان املعروض مما
ال ميكن تسليمه للدائن يف موطنه أو حمل عمله أو مما ال يتيسر نقله إال مبشقة فيكفي
يف عرضه عرضاً حقيقياً جمرد تكليف للدائن على يد أحد مندويب اإلعالن بتسليمه.

مـادة (١٢٠)

١ _ إذا رفض العرض وكان املعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما ميكن نقلها وإيداعها
خزانة إدارة التنفيذ  ، قام مندوب اإلعالن بإيداعها تلك اخلزانة يف اليوم التايل
على األكثر وعلى مندوب اإلعالن أن يعلن الدائن بصورة من حمضر اإليداع

خالل ثالثة أيام من تارخيه .
٢ _ إذا كان املعروض شيئاً غري ما ذكر يف الفقرة السابقة طلب مندوب اإلعالن
من قاضي األمور الـوقتية بعريضة الترخـيص يف إيداعه باملكان الذي يعينه
القاضي وذلك إذا كان الشئ ممـا يتيسر نقله بغري مشقه ، أما إذا كان معداً
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للبقاء حيث وجد أو ممـا ال يتيسر نقله إال مبشقة طلب من القاضي املذكور
وضعه حتت احلراسة .

٣ _ إذا كان املعروض مما يسرع إليه التلف أو مما يتكلف نفقات باهظة يف إيداعه
أو حراسته جاز للمـدين أو مندوب اإلعالن أن يطلب من القاضي املذكور
بيعـه باملزاد العلين وإيداع الـثمن خزانة إدارة التنـفيذ ، وإذا كان له سعر
معروف يف األسواق أو كان التعامل فيه متداوالً يف البورصات فال جيوز بيعه

باملزاد إال إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر املعروف .
مـادة (١٢١)

١ _ جيوز العرض احلقيقي يف اجللسة أمام احملكمة بدون إجراءات إذا كان من وجه
إليه العرض حاضراً .

٢ _ إذا كان املعروض نقوداً أو أشياء أخرى مما ميكن نقلها وإيداعها خزانة إدارة
التنفيذ ورفضها من وجه إليه العرض وجب تسليمها لكاتب اجللسة إليداعها
تلك اخلزانـة ويثبت يف حمضر اإليـداع ما أثبت يف حمضر اجللـسة خاصاً

بالعرض ورفضه .
٣ _ إذا كان املعروض يف اجللسة شيئاً غري ما ذكر يف الفقرة السابقة ، تعني على
العارض أن يطلب مـن احملكمة تعيني حـارس عليه ، وال يقبل الطعن يف

احلكم الصادر بتعيني احلارس .
وللعارض أن يطلب على الفور احلكم بصحة العرض .

مـادة (١٢٢)

ال حيكم بصحة العـرض الذي مل يعقبه إيـداع إال إذا مت إيداع املعروض
وامللحقات اليت إستحقت لغاية يوم اإليداع وحتكم احملكمة مع صحة العرض برباءة

ذمة املدين من يوم العرض .

 _ ٦٤ _



مـادة (١٢٣)

١ _ جيوز للمدين أن يرجع عن عرض مل يقبله دائنه وأن يسترد ما أودعه مىت أثبت
أنه أخرب على يد أحـد مندويب اإلعالن برجوعه عن العرض وكان قد مضى

على إخباره بذلك ثالثة أيام .
٢ _ ال جيوز الرجوع عن العروض وال إسترداد املودع بعد قبول الدائن هلذا العرض

أو بعد صدور احلكم بصحة العرض وصريورته ائياً .
مـادة (١٢٤)

جيوز لـلدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفـضه وأن يتسلم ما أودع على ذمته
وذلك إذا مل يكن املديـن قد رجع عن عرضه وأثبت الدائن للمودع لديه أنه أخرب
املدين على يد أحد مندويب اإلعالن بعزمه على التسلم قبل حصوله بثالثة أيام على
األقل ويسلم الدائـن للمودع لديه صورة حمضر اإليداع املسلمة إليه مع خمالصة مبا

قبضه .
ويستثىن من ذلك إستالم مفتاح العني املؤجرة املودع للمؤجر   .  

أحكـام ختاميـة

مـادة (١٢٥) 

يف مـا مل يرد بشأنه نص خاص وال يتعارض مع أحكام هذا النظام (القانون)
تسري أحكام وثيقة املنامة للنظام (القانون) املوحد لإلجراءات املدنية _ املرافعات

_ بدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 

 _ ٦٥ _







مطبعة األمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية


