
 م2005لسنة ) 23(قانون التنفيذ رقم 
  

  محتويات التشريع 
  

  الباب ا�ول أحكام عامة 
  قاضي التنفيذ -الفصل ا�ول دائرة التنفيذ

  إنشاء دائرة التنفيذ ) 1(مادة 
  إجراء التنفيذ ) 2(مادة 
  اختصاصات قاضي التنفيذ ) 3(مادة 
  ا"ختصاص المكاني ) 4(مادة 
  ي التنفيذ استئناف أحكام قاض) 5(مادة 
  إعداد جدول لطلبات التنفيذ ) 6(مادة 
  تقديم طلب التنفيذ ) 7(مادة 

  الفصل الثاني السند التنفيذي وما يتصل به 
  التنفيذ الجبري للسند التنفيذي ) 8(مادة 
  تبيليغ المدين بصورة من السند التنفيذي ) 9(مادة 
  تبليغ المدين المجھول ا?قامة ) 10(مادة 
  مخالصة ال) 11(مادة 
  الحلول محل الدائن ) 12(مادة 
  مباشرة ا?جراءات ضد المدين أو من يقوم مقامه ) 13(مادة 
  فقدان المين أھليته أو وفاته ) 14(مادة 
  إثبات وضع الورثة يدھم على التركة ) 15(مادة 
  وجوب إخطار المدين بالعزم على التنفيذ ) 16(مادة 
  جلة التفيذ في ا�مور المستع) 17(مادة 
  رد أعمال التنفيذ ) 18(مادة 

  الفصل الثالث تنفيذ ا�سناد التنفيذية 
  حظر التنفيذ الجبري ) 19(مادة 
  التنفيذ المعجل ) 20(مادة 
  التنفيذ المعجل بغير كفالة ) 21(مادة 
  قوة التنفيذ المعجل في المواد التجارية ) 22(مادة 
  الحكم بالتنفيذ المعجل ) 23(مادة 
  تحديد الكفالة ) 24(مادة 
  الكفيل ) 25(مادة 
  وقف التنفيذ المعجل ) 26(مادة 
  الدين الحال ا�داء ) 27(مادة 
  الطلب لتحصيل الدين ) 28(مادة 
  انقطاع التقادم ) 29(مادة 
  ورقة ا?خطار ) 30(مادة 
  إقرار المدين للدين ) 31(مادة 
  ا"عتراض ) 32(مادة 
  دين ادعاء المدين بجزء من ال) 33(مادة 
  التأخير في تقديم ا"عتراض ) 34(مادة 
  الحكم بعدم ثبوت الدين ) 35(مادة 
  ا�حكام الصادرة في بلد أجنبي ) 36(مادة 
  شروط ا�مر بالتنفيذ ) 37(مادة 
  التحكيم ) 38(مادة 
  تنفيذ السندات الرسمية ) 39(مادة 

  الفصل الرابع محل التنفيذ 
  أحكام التنفيذ ) 40(مادة 



  بدء التنفيذ ) 41(مادة 
  إيداع مبلغ للوفاء ) 42(مادة 
  قيمة الحق المحجوز ) 43(مادة 
  حظر الحجز على ا�موال العامة ) 44(مادة 
  حظر الحجز على المنشآت ) 45(مادة 
  حظر الحجز على البوالص ) 46(مادة 
  حظر الحجز على الدار المملوكة للمدين ) 47(مادة 
  حظر الحجز ) 48(مادة 
  حظر الحجز على المبالغ المقررة للنفقة ) 49(مادة 
  ا�موال الموھوبة ) 50(مادة 
  حظر الحجز على ا�جور والرواتب ) 51(مادة 
  ا"قتطاع من الراتب ) 52(مادة 
  حظر الحجز على حق المؤلف ) 53(مادة 
  حظر الحجز على المنقو"ت ) 54(مادة 
  دفع النفقات ) 55(مادة 
  زايدة حظر التقدم للم) 56(مادة 
  حظر تقدم المحامين للمزايدة ) 57(مادة 

  الفصل الخامس منازعات التنفيذ وإشكا"ته 
  منازعات التنفيذ ) 58(مادة 
  ا�ثر المترتب على شطب دعوى التنفيذ المستعجلة ) 59(مادة 
  انتھاء الدعوى ) 60(مادة 
  منازعة التنفيذ ) 61(مادة 
  عدم وقف التنفيذ ) 62(مادة 

  
  اني طرق وإجراءات التنفيذ الباب الث

  الفصل ا�ول التنفيذ المباشر 
  تقييد التنفيذ ) 63(مادة 
  جواز حبس المدين ) 64(مادة 
  ا"متناع عن العمل المطلوب ) 65(مادة 
  ا?خ\ل با?لتزام ) 66(مادة 
  تبدل اليد ) 67(مادة 
  رفض است\م ا�موال ) 68(مادة 
  إخ\ء المحل ) 69(مادة 

  اني التنفيذ بطريق الحجز الفصل الث
  الحجز على الديون لدى الشخص الثالث ) 70(مادة 
  حجز بدل ا?يجار ) 71(مادة 
  إخطار الشخص الثالث بالحجز ) 72(مادة 
  تسليم ا�موال من قبل الشخص الثالث ) 73(مادة 
  التبليغ حسب ا�صول ) 74(مادة 
  رفع دعوى لرفع الحجز ) 75(مادة 
  ر با�موال من قبل الشخص الثالث ا?قرا) 76(مادة 
  رفع دعوى على الشخص الثالث ) 77(مادة 
  تسليم ا�موال والديون ) 78(مادة 
  حجز ا�موال من قبل دائرة ا?جراء ) 79(مادة 
  تعيين المعاونين أو الكتبة ) 80(مادة 
  مأمور الحجز ) 81(مادة 
  الحجز على المصوغات ) 82(مادة 
  الثمار الحجز على ) 83(مادة 
  الحجز في أيام متتالية ) 84(مادة 
  الحجز على أموال المطلوب التنفيذ ضده ) 85(مادة 



  التنفيذ على ا�موال ) 86(مادة 
  الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده ) 87(مادة 
  تعيين حارس ) 88(مادة 
  الختم على ا�موال المحجوزة ) 89(مادة 
  التوقيع على المحضر ) 90(مادة 
  ا�جر ) 91( مادة

  جرد ا�موال ) 92(مادة 
  الحجز الباطل ) 93(مادة 
  فك الحجز ) 94(مادة 
  زوائد ا�موال المحجوزة ) 95(مادة 
  البيع خ\ل شھرين من الحجز ) 96(مادة 
  إجراء البيع ) 97(مادة 
  مباشرة البيع ) 98(مادة 
  إجراء المزايدة ) 99(مادة 
  البيع بالمزايدة ) 100(مادة 
  عدم دفع الثمن من المشتري ) 101( مادة

  إرجاء البيع بالمزايدة ) 102(مادة 
  تعدد ا�موال المراد بيعھا ) 103(مادة 
  بيع ا�موال المحجوزة من أجل الدين العادي ) 104(مادة 
  السير في البيع ) 105(مادة 
  رفع دعوى استرداد ) 106(مادة 
  الحوا"ت الموجودة بحوزة المدين ) 107(مادة 
  ا�سھم والسندات الموجودة في حوزة المدين ) 108(مادة 
  بيع ا�سھم والسندات ) 109(مادة 
  التنفيذ بناء على طلب الدائن ) 110(مادة 
  الحجز على ا�موال غير المنقولة ) 111(مادة 
  تبليغ المدين لسداد الدين ) 112(مادة 
  انقضاء الميعاد ) 113(مادة 
  الثمار ) 114(مادة 
  سكن المدين في العقار المحجوز عليه ) 115(مادة 
  التأخير في بيع ا�موال ) 116(مادة 
  اقتطاع قيمة الدين ) 117(مادة 
  أصحاب الديون ) 118(مادة 
  تنظيم قائمة بشروط بيع ا�موال غير المنقولة المحجوزة ) 119(مادة 
  المستندات المطلوبة ) 120(مادة 
   بيانات ورقة ا?خبار) 121(مادة 
  تحديد جلسة للنظر في ا"عتراضات ) 122(مادة 
  نشر وتعليق القائمة ) 123(مادة 
  إبداء أوجه بط\ن ا?جراءات ) 124(مادة 
  تحديد تاريخ جلسة المزايدة ) 125(مادة 
  بط\ن ا"تفاقات ) 126(مادة 
  قائمة المزايدة ) 127(مادة 
  افتتاح المزايدة ) 128(مادة 
  لمؤقتة ا?حالة ا) 129(مادة 
  تبليغ المدين بقرار ا?حالة القطعية ) 130(مادة 
  تمديد المزايدة ) 131(مادة 
  استنكاف الطالب ) 132(مادة 
  ا?حالة ) 133(مادة 
  فراغ العقارات ) 134(مادة 
  زوائد المبيع ) 135(مادة 



  تعيين خبير لتقدير قيمة الخضروات ) 136(مادة 
  سباب قانونية التأخير في المزايدة �) 137(مادة 
  تقييد تأخير المزايدة ) 138(مادة 
  دعوى ا"ستحقاق ) 139(مادة 
  رفع الحجز ) 140(مادة 
  طلب المال المحجوز ) 141(مادة 

  
  الباب الثالث توزيع حصيلة التنفيذ 

  المبالغ المحصلة ) 142(مادة 
  توزيع ا�موال المحصلة ) 143(مادة 
  يع النسبي المبالغ الخاضعة للتوز) 144(مادة 
  استرداد ا�موال ) 145(مادة 
  ا�سبقية في الحجز ) 146(مادة 
  تقيد المبالغ المحصلة في محضر ) 147(مادة 

  
  الباب الرابع أحكام متنوعة 

  الفصل ا�ول حق ا"متياز ودرجاته 
  حق ا"متياز ) 148(مادة 
  الديون الممتازة ) 149(مادة 
  خاص  الديون الممتازة امتياز) 150(مادة 
  حق ا"متياز الناشئ عن وضع ا�موال غير المنقولة ) 151(مادة 
  أصحاب حق ا"متياز ) 152(مادة 
  ثبوت حق ا"متياز ) 153(مادة 
  سريان قواعد القانون المدني على حقوق ا"متياز ) 154(مادة 

  الفصل الثاني حبس المدين 
  التسوية ) 155(مادة 
  كوم عليه وحبسه شروط القبض على المح) 156(مادة 
  مدة الحبس ) 157(مادة 
  حظر حبس المدين لنفس الدين ) 158(مادة 
  تأجيل حبس المدين ) 159(مادة 
  الحق في استيفاء الدين ) 160(مادة 
  ا"قتدار ) 161(مادة 
  سحب قرار الحبس ) 162(مادة 
  ا�شخاص المستثنون من قرار الحبس ) 163(مادة 
  دفع الدين ) 164(مادة 

  صل الثالث مسائل متنوعة الف
  ا�سناد التنفيذية) 165(مادة 
  قابلية ا�حكام للتنفيذ ) 166(مادة 
  ا�مانات النقدية والعينية ) 167(مادة 
  ا�عذار الشرعية ) 168(مادة 
  تطبيق أحكام القانون ) 169(مادة 
  أحكام عامة ) 170(مادة 
  ا?لغاء ) 171(مادة 
  والنشر التنفيذ والنفاذ ) 172(مادة 

  
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  م وتعدي\ته،2003بعد ا"طَّ\ع على القانون ا�ساسي المعدل لسنة 

  ھجري، 1332جماد اkخر سنة  15وعلى قانون ا?جراء العثماني الصادر بتاريخ 
  م،1922لسنة ) 22( وعلى قانون تبادل تنفيذ ا�حكام رقم



  م1926وعلى أصول تبادل تنفيذ ا�حكام لسنة 
  م،1929لسنة ) 16(رقم ) تبادل تنفيذھا مع مصر(وعلى قانون ا�حكام 
  م،1931تشرين أول سنة  31الفلسطيني الصادر بتاريخ ) حبس المدين(وعلى قانون الديون 

  م،1936لسنة ) 38(وعلى قانون ا?جراء المعدل رقم 
  ،1331ذي القعدة لسنة  27ون كاتب العدل المؤقت العثماني الصادر في وعلى قان

  ،1921لسنة ) 31(رقم ) الوثائق ا�جنبية(وعلى قانون كتبة العدل 
  المعمول بھا في محافظات غزة،

  ،1952لسنة ) 8(وعلى قانون تنفيذ ا�حكام ا�جنبية رقم 
  ،1952لسنة ) 31(وعلى قانون ا?جراء ا�ردني رقم 

  م،1965لسنة ) 25(ى قانون ذيل قانون ا?جراء ا�ردني رقم وعل
  م،1952لسنة ) 11(وعلى قانون كاتب العدل ا�ردني رقم 

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

  م،23/11/2005وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 
  م الشعب العربي الفلسطيني،وباس

  :أصدرنا القانون التالي

  الباب ا�ول 
   أحكام عامة

  الفصل ا�ول 
  قاضي التنفيذ - دائرة التنفيذ

  ) 1(مادة 
   إنشاء دائرة التنفيذ

تنشأ وترتبط بمحكمة الدرجة ا�ولى في المنطقة التابعة لھا دائرة للتنفيذ يرأسھا قاض يُنَدب لذلك، ويعاونه مأمور 
  .تنفيذ وعدد كاف من الموظفين، وعند تعدد القضاة يرأسھا من توكل إليه ھذه المھمةلل

  ) 2(مادة 
  إجراء التنفيذ 

كل تنفيذ يجري بواسطة دائرة التنفيذ وتحت إشراف وتوجيه قاضي التنفيذ بناء على طلب ذي الشأن مرفقاً  -1
نفيذ فور تقديم الطلب وتسليم السند التنفيذي واستيفاء بالسند التنفيذي، وعلى المختصين بالدائرة المبادرة إلى الت

  .شروط التنفيذ
إذا امتنع القائم بالتنفيذ عن القيام بأي إجراء من إجراءات التنفيذ كان لصاحب الشأن أن يرفع ا�مر بطلب إلى  -2

  .قاضي التنفيذ
  .ضي التنفيذ معونة الشرطةللقائم بالتنفيذ أن يتخذ الوسائل التحفظية وله أن يطلب بعد مراجعة قا -3
يعاقب بالعقوبة المقررة في القوانين الجزائية من يقوم بممانعة القائم بالتنفيذ بالمقاومة والتعدي وكذلك رجال  -4

  .الشرطة الذين " يقومون بواجبھم إذا طلب منھم

  ) 3(مادة 
  اختصاصات قاضي التنفيذ 

إشكا"ت التنفيذ وبإصدار القرارات وا�وامر المتعلقة به، يختص قاضي التنفيذ بالفصل في جميع منازعات و -1
وإلغاء الحجز وفكه على أموال المدين وبيع ا�موال المحجوزة، كما يختص بإصدار ا�مر بالقبض على المنفذ 

  .ضده وحبسه وفقاً لما ھو مقرر في ھذا القانون
ات المدنية والتجارية ما لم يرد في القانون ما تتبع امام قاضي التنفيذ ا?جراءات المقررة في أصول المحاكم -2

  .يخالف ذلك



  ) 4(مادة 
  ا8ختصاص المكاني 

  :ينعقد ا"ختصاص لدائرة التنفيذ التي -1
  .يوجد في نطاق اختصاصھا المال المنقول محل التنفيذ) أ

  .يقيم فيھا المحجوز لديه إذا تعلق بحجز المال لدى شخص ثالث) ب
  .اصھا المال غير المنقول المراد حجزه أو بيعهيقع ضمن دائرة اختص) ج
إذا تعددت ا�موال محل التنفيذ ووقعت في نطاق دوائر تنفيذ متعددة، كان ا"ختصاص ?حداھا، بحيث تنيب  -2

الدائرة التي ينعقد لھا "ختصاص الدوائر ا�خرى بإجراء الحجز والمزايدة بالنسبة لtموال التي تقع في نطاقھا، 
  .دائرة المنيبة معاملة التنفيذ بتوزيع حصيلة التنفيذ وسداد مستحقات الدائنينوتكمل ال

  ) 5(مادة 
  استئناف أحكام قاضي التنفيذ 

تستأنف ا�حكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة ا"ستئناف التي تقع في نطاقھا دائرة التنفيذ إذا تعلق  -1
  :با�مور التالية

  .في تنفيذ حكم ما اختصاص دائرة التنفيذ) أ
  .كون ا�موال المحجوزة من ا�موال التي يجوز حجزھا أو بيعھا) ب
  .حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه) ج
  .حق الرجحان بين المحكوم لھم) د

  .تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما) ھـ
  .هما إذا كان يجوز أو " يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم ب) و
  .أية تسوية يتقدم ببيانھا المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به) ز
  .تستأنف ا�حكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة ا"ستئناف التي تقع في نطاقھا دائرة التنفيذ -2
  .ا�مور يكون ميعاد الطعن با"ستئناف سبعة أيام في ا�مور المستعجلة، وخمسة عشر يوماً بالنسبة لباقي -3
يسري الميعاد اعتباراً من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو ا�مر طبقاً لtصول المقررة في قانون أصول  -4

  .المحاكمات المدنية والتجارية
ا"ستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة ا"ستئناف فيه، على أنه إذا كان ا"ستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ  -5

  .ب على المستأنف أن يقدم كفي\ يوافق عليه قاضي التنفيذالحكم بالحبس، يج
  .يعتبر ا"ستئناف بمقتضى ھذه المادة من ا�مور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إ" إذا رأت المحكمة خ\ف ذلك -6

  ) 6(مادة 
  إعداد جدول لطلبات التنفيذ 

ي وردت به، ويشمل القيد البيانات المتعلقة بسند يعد بالدائرة جدول خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ بالتسلسل الذ -1
التنفيذ من حيث تاريخ وجھة إصداره ومضمونه، والبيانات المتعلقة بطالب التنفيذ والمنفذ ضده وا�موال 

  .المطلوب التنفيذ عليھا
ب كل ينشأ لكل طلب ملف تودع فيه جميع ا�وراق المتعلقة به، ويعرض الملف على قاضي التنفيذ قبل وعق -2

  .إجراء ويثبت به ما يصدره من أوامر وقرارات وأحكام

  ) 7(مادة 
  تقديم طلب التنفيذ 

  .يقدم طلب التنفيذ من صاحب الحق المحدد في السند التنفيذي أو ممن يقوم مقامه قانوناً  -1
  .تتولى النيابة العامة تعقب معاملة التنفيذ التي تعود للدوائر الحكومية -2

  الفصل الثاني 
  سند التنفيذي وما يتصل به ال



  ) 8(مادة 
   التنفيذ الجبري للسند التنفيذي

" يجوز التنفيذ الجبري إ" بسند تنفيذي اقتضاء لحقوق مؤكدة في وجودھا ومحددة في أطرافھا ومعينة في  -1
  .مقدارھا وحالة ا�داء

ة والشرعية ومحاضر التسوية الفضائية ا�سناد التنفيذية ھي ا�حكام والقرارات وا�وامر القضائية والنظامي -2
والصلح التي تصدق عليھا المحاكم النظامية والشرعية وأحكام المحكمين القابلة للتنفيذ والسندات الرسمية 

  .والعرفية وغيرھا من ا�سناد التي يعطيھا القانون ھذه الصفة

  ) 9(مادة 
   تبيليغ المدين بصورة من السند التنفيذي

لتنفيذ تبليغ المدين بصورة من السند التنفيذي، وذلك بورقة تبليغ توقع من مأمور التنفيذ وتختم يجب أن يسبق ا -1
  .بخاتم دائرة التنفيذ

تشتمل ورقة التبليغ با?ضافة إلى صورة السند التنفيذي أسماء ا�طراف ومواطنھم ومحال إقامتھم وعلى  -2
تاريخ التبليغ إ" أن يكون السند التنفيذي كتسليم ا�شياء التي تكليف المدين بالوفاء بالتزامه خ\ل سبعة أيام من 

  .يخشى من تلفھا وضياعھا فيكون الميعاد يوماً واحداً 
أع\ه ما ) 2("يجوز لدائرة التنفيذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري إ" بعد انقضاء المواعيد المذكورة في البند  -3

ومع ذلك إذا قامت خشية من تلف أو ضياع أو تھريب أموال المدين أو غير ذلك لم يبادر المدين بالتنفيذ اختياراً، 
من العوارض التي تعدم محل التنفيذ أو تنتقص منه، فإنه يجوز لدائرة التنفيذ وبقرار من قاضي التنفيذ الحجز على 

  .أموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء ھذه المواعيد

  ) 10(مادة 
  دين المجھول اFقامة تبليغ الم

إذا كان المدين في السند التنفيذي مجھول محل ا?قامة يأمر قاضي التنفيذ بتبليغه بورقة تبليغ تعلق نسخة منھا  -1
في موقع بارز في محل إقامته ا�خير، ونسخه أخرى في ديوان دائرة التنفيذ، وتنشر النسخة الثالثة في إحدى 

  .الصحف المحلية
إخطار المدين بالحضور إلى دائرة التنفيذ ) 9(التبليغ با?ضافة إلى البيانات المذكورة في المادة تتضمن ورقة  -2

  .في غضون أسبوعين، وإذا لم يحضر خ\ل المدة المذكورة، فإن دائرة التنفيذ ستباشر إجراءات التنفيذ
لتنفيذ وتباشر دائر التنفيذ إجراءات إذا لم يحضر المدين خ\ل المدة المذكورة إلى الدائرة، يعد ممتنعاً عن ا -3

  .التنفيذ الجبري
يجوز توقيع الحجز على أموال المدين في السند التنفيذي المنقولة وغير المنقولة في غضون مدة التبليغ  -4

المذكورة، ولكن " يجوز بيعھا قبل انقضاء المھلة إ" إذا كان يخشى من تلفھا أو ضياعھا مع مراعاة المواعيد 
  .راءات والقواعد المنصوص عليھا في القانونوا?ج

  ) 11(مادة 
   المخالصة

على دائرة التنفيذ، إذا عرض عليھا سداد الدين عند مباشرتھا ?جراءات التنفيذ، أن تقبضه مع إعطاء مخالصة  -1
  .وذلك دون الحاجة إلى تفويض خاص

تمضي الدائرة في مباشرة إجراءات التنفيذ أع\ه في حالة الوفاء الجزئي، على أن ) 1(تطبق أحكام البند  -2
  .استيفاء لباقي الدين

  ." يقبل الوفاء بشيكات أو صكوك أو أوراق بنكية إ" إذا كانت مقبولة الدفع -3

  ) 12(مادة 
  الحلول محل الدائن 



  .من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من إجراءات التنفيذ -1
أع\ه على جميع الحا"ت التي يطرأ فيھا عارض يحول بين الدائن ) 1(الحكم المنصوص عليه في البند  يطبق -2

  .وبين ا"ستمرار في متابعة ا?جراءات كالغيبة وزوال ا�ھلية وزوال صفة من كان يمثله

  ) 13(مادة 
  مباشرة اFجراءات ضد المدين أو من يقوم مقامه 

با�داء الذي يحدده السند التنفيذي وتتخذ إجراءات التنفيذ في مواجھة ھذا المدين وفقاً  يباشر التنفيذ ضد المدين، -1
  .للقانون، فإن لم تكن للمدين ا�ھلية القانونية فإن إجراءات التنفيذ تتخذ في مواجھة من يقوم مقامه قانوناً 

  .من يقوم مقامه قانوناً إذا كان المدين شخصاً معنوياً، فإن إجراءات التنفيذ تباشر في مواجھة  -2

  ) 14(مادة 
  فقدان المين أھليته أو وفاته 

إذا فقد المدين أھليته أو توفي، يباشر التنفيذ ضد من يقوم مقامه قانوناً أو ورثته بعد عشرة أيام من تبليغھم  -1
  .با�وراق المتعلقة بالتنفيذ

  .ر بيان أسمائھم الشخصية وصفاتھميجوز تبليغ ورثة المدين جملة في آخر موطن كان لمورثھم بغي -2
  .يكون التنفيذ بقدر ا�موال التي تركھا المورث -3

  ) 15(مادة 
  إثبات وضع الورثة يدھم على التركة 

إذا أنكر الورثة أثناء التنفيذ وضع يدھم على التركة أو جزء منھا ولم يكن ممكناً إثبات ذلك بسندات رسمية ولم 
ب على الدائن أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة يكن للمتوفى أموال ظاھرة، وج

  .ويحصل على قرار قضائي بذلك

  ) 16(مادة 
  وجوب إخطار المدين بالعزم على التنفيذ 

" يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي و" أن يجبر على أدائه إ" بعد إخطار المدين بالعزم 
  .ل وقوعه بسبعة أيام على ا�قلعلى التنفيذ قب

  ) 17(مادة 
  التفيذ في ا�مور المستعجلة 

للمحكمة قبل صدور الحكم في ا�مور المستعجلة أو في ا�حوال التي يكون فيھا التأخير ضاراً بالدائن أن تأمر 
م الكاتب المسودة بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير تبليغه وفي ھذه الحالة يسل) بناء على طلب خطي من الدائن(

  .لدائرة التنفيذ التي تلتزم بإعادتھا فور ا"نتھاء من التنفيذ

  ) 18(مادة 
  رد أعمال التنفيذ 

بأي من الطرق التي يعتمدھا (يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي  -1
  .لك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليهرد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استناداً إلى ذ) القانون

أع\ه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد ا�موال التي تم التنفيذ عليھا وملحقاتھا ) 1(وفقاً �حكام البند  -2
وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان ا?لغاء جزئياً، اقتصر الرد على ما 

  .ا?لغاء من أموالتعلق به 
لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان  -3

  .لھا مقتضى



  الفصل الثالث 
  تنفيذ ا�سناد التنفيذية 

  ) 19(مادة 
   حظر التنفيذ الجبري

ضائية وأحكام المحكمين بعد تصديقھا من المحكمة " يجوز التنفيذ الجبري لtحكام والقرارات وا�وامر الق -1
المختصة ما دام الطعن فيھا با"ستئناف جائزاً إ" إذا كان التنفيذ المعجل منصوصاً عليه في القانون أو مشمو"ً في 

  .الحكم أو القرار القضائي
  .يجوز مع ذلك اتخاذ جميع ا?جراءات التحفظية وا"حتياطية بمقتضاھا -2

  ) 20(مادة 
  التنفيذ المعجل 

التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لtحكام الصادرة في ا�مور المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتھا ما لم 
  .ينص في الحكم على تقديم كفالة

  ) 21(مادة 
  التنفيذ المعجل بغير كفالة 

الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو  التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون لtحكام الصادرة بتسليم
  .الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو لtبناء أو للوالدين

  ) 22(مادة 
  قوة التنفيذ المعجل في المواد التجارية 

  .التنفيذ المعجل واجب بقوة القانون لtحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم كفالة

  ) 23(مادة 
   كم بالتنفيذ المعجلالح

يجوز للمحكمة بناء على طلب من ذي الشأن أن تأمر بشمول حكمھا بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بغير كفالة إذا 
  .قدرت رجحان حق المحكوم له وكان يخشى من تأخير التنفيذ وقوع أضرار جسيمة بمصالحه

  ) 24(مادة 
  تحديد الكفالة 

نفيذ الحكم إ" بكفالة تتولى المحكمة تحديد نوع ومقدار الكفالة، على أن تراعي في ا�حوال التي " يجوز فيھا ت -1
كفايتھا ?زالة آثار التنفيذ المعجل وإعادة الحال إلى ما كان عليه إذا تبين فيما بعد عدم ا�حقية فيه وألغت محكمة 

  .ا"ستئناف الحكم محل التنفيذ
  .المعجل إ" بعد تقديم الكفالة المأمور بھا " يجوز في ھذه ا�حوال البدء في التنفيذ -2

  ) 25(مادة 
  الكفيل 

إذا كانت الكفالة المأمور بھا في الحكم ھي إلزام المحكوم له بتقديم كفيل مقتدر، فإن الكفيل يلتزم بتحرير  -1
  .الكفالة، ويكون المحضر المشتمل على ھذه الكفالة بمثابة سند تنفيذي قبل الكفيل

كفالة ھي تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم إلى حارس مقتدر، فإن الحارس يلتزم بأن يحرر إذا كانت ال -2
  .في قلم المحكمة تعھداً بقبول الحراسة وا"لتزام بواجباته



  ) 26(مادة 
  وقف التنفيذ المعجل 

ذ المعجل إذا كان يخشى يجوز للمحكمة المرفوع إليھا ا"ستئناف أن تقرر بناء على طلب المحكوم عليه وقف التنفي
  .وقوع ضرر جسيم من التنفيذ، بالشروط التي تراھا كافية لضمان حقوق المحكوم له

  .يجوز للمحكمة أن تقيد التنفيذ بتقديم كفالة حال عدم تقديمھا لدى محكمة الدرجة ا�ولى
  .\ً بحماية حق المحكوم لهيجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفي

  ) 27(مادة 
  الدين الحال ا�داء 

إذا كان دينه حال ا�داء ومعين المقدار وثابتاً بالكتابة بسند عرفي أو بسند مصدق لدى (للدائن بدين من النقود 
ين بعد تقديمه أن يراجع دائرة التنفيذ لتقوم بتحصيل الد) كاتب عدل أو بورقة من ا�وراق التجارية القابلة للتظھير

  .طلباً إليھا بذلك مقروناً بإيداع سند الدين ا�صلي

  ) 28(مادة 
  الطلب لتحصيل الدين 

يجوز للدائن أن يطلب من دائرة التنفيذ تحصيل دينه من المظھرين والكف\ء خ\ل خمسة عشر يوماً من تاريخ 
  .ا"حتجاج إذا كان ھذا ا"حتجاج يتطلبه القانون

  ) 29(مادة 
   التقادم انقطاع

  .ينقطع التقادم بتقديم طلب التنفيذ وإيداع سند الدين لدى دائرة التنفيذ

  ) 30(مادة 
  ورقة اFخطار 

تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخطار موقعة من مأمور التنفيذ ومختومة بختم الدائرة ومرفقاً بھا صورة من  -1
  .السند المطلوب تنفيذه

تكليف المدين بالوفاء بالدين أو إبداء ما قد يكون لديه من وجوه ا"عتراض، وذلك  تشتمل ورقة ا?خطار على -2
خ\ل سبعة أيام من تاريخ التبليغ مع إنذاره بأن الدائرة ستبادر إلى التنفيذ بعد انقضاء ھذا الميعاد دون الوفاء أو 

  .ا"عتراض

  ) 31(مادة 
  إقرار المدين للدين 

م منه، يدون ا?قرار في محضر التنفيذ ويوقع عليه من المدين وقاضي التنفيذ، وتقوم إذا أقر المدين بالدين أو بقس
  .دائرة التنفيذ بتنفيذ ما جرى ا?قرار به

  ) 32(مادة 
  ا8عتراض 

إذا اعترض المدين في الميعاد المحدد وأنكر الدين أو بعضه أو أنكر استمرار قيامه في ذمته، كلف الدائن  -1
لمختصة ?ثبات ما وقع ا?نكار عليه، وتقام الدعوى با?جراءات المختصرة وفقاً �حكام قانون بمراجعة المحكمة ا

  .أصول المحاكمات المدنية والتجارية
إذا كان الدين محل ا"عتراض ثابتاً بسند عرفي يكون ل\عتراض أثر مانع من التنفيذ إلى أن يتم الفصل في  -2

  .التي تنظر الدعوى قرار با"ستمرار فيهدعوى الدائن ما لم يصدر من المحكمة 
إذا كان الدين محل ا"عتراض ثابتاً بسند مصدق لدى كاتب العدل أو بورقة من ا�وراق التجارية القابلة  -3



  للتظھير، " يؤثر ا"عتراض في التنفيذ الذي يجب أن تبادر إليه الدائرة ما لم يصدر قرار من المحكمة المرفوع
  .قفهإليھا الدعوى بو

  ) 33(مادة 
  ادعاء المدين بجزء من الدين 

إذا لم ينكر المدين الدين ولكنه أدعى الوفاء بجزء منه، فإن دائرة التنفيذ تواصل التنفيذ في حدود ما أقر به وعلى 
  .المدين مراجعة المحكمة المختصة ?ثبات ما يدعيه

  ) 34(مادة 
  التأخير في تقديم ا8عتراض 

ين ا"عتراض في الميعاد المحدد، تبادر دائرة التنفيذ إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ وفقاً لما ھو إذا لم يقدم المد -1
  .منصوص عليه في القانون

لقاضي التنفيذ قبول ا"عتراض الذي يقدم بعد الميعاد في حالة ثبوت وجود أعذار للتأخير، وفي ھذه الحالة  -2
  .قةتطبق القواعد المنصوص عليھا في المواد الساب

  ) 35(مادة 
  الحكم بعدم ثبوت الدين 

يترتب على صدور الحكم بعدم ثبوت الدين إلغاء جميع إجراءات التنفيذ التي اتخذت "قتضائه، ويكون الحكم سنداً 
تنفيذياً ?عادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ الملغى، كما يكون للمحكوم له في ھذا الحكم الحق في رفع دعوى 

  .ة بالتعويضات عما يكون قد لحقه من اضرار ناجمة عن أعمال التنفيذ التي اتخذت ضده دون حقللمطالب

  ) 36(مادة 
  ا�حكام الصادرة في بلد أجنبي 

ا�حكام والقرارات وا�وامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز ا�مر بتنفيذھا في فلسطين بنفس الشروط المقررة  -1
القرارات وا�وامر الفلسطينية فيه، على أ" تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق في ذلك البلد لتنفيذ ا�حكام و

  .ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا
يطلب ا�مر بتنفيذ ا�حكام والقرارات وا�وامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي  -2

ا�حكام والقرارات وا�وامر مصدقة من الجھات المختصة حسب يراد التنفيذ في دائرتھا، على أن تكون تلك 
  .ا�صول

  ) 37(مادة 
  شروط ا�مر بالتنفيذ 

  :" يجوز ا�مر بالتنفيذ إ" بعد التحقق مما يأتي
أن محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدھا بالفصل في المنازعة التي صدر فيھا الحكم أو القرار أو ا�مر،  -1

  .جنبية التي أصدرته مختصة بھا طبقاً لقواعد ا"ختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونھاوأن المحاكم ا�
  .أن الحكم أو القرار أو ا�مر حاز قوة ا�مر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته -2
فلسطينية، وأنه "  أن الحكم أو القرار أو ا�مر " يتعارض مع حكم أو قرار أو أمر سبق صدوره من محكمة -3

  .يتضمن ما يخالف النظام العام أو اkداب العامة في فلسطين

  ) 38(مادة 
  التحكيم 

على أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي، شريطة أن يكون الحكم ) 37(و ) 36(تسري أحكام المادتين 
  .ني المعمول بهصادراً في مسألة يجوز فيھا التحكيم طبقاً �حكام قانون التحكيم الفلسطي



  ) 39(مادة 
  تنفيذ السندات الرسمية 

السندات الرسمية القابلة للتنفيذ والمحررة في بلد أجنبي يجوز ا�مر بتنفيذھا بنفس الشروط المقررة في قانون  -1
  .ذلك البلد لتنفيذ السندات الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في فلسطين

  .يس محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرة اختصاصھايقدم طلب ا�مر بالتنفيذ إلى رئ -2
" يجوز ا�مر بالتنفيذ إ" بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة كرسمية السند وقابليته للتنفيذ وفقاً لقانون  -3

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

  الفصل الرابع 
   فيذمحل التن

  ) 40(مادة 
  أحكام التنفيذ 

  .التنفيذ " يرد إ" على أموال المدين وفي الحدود التي يقررھا القانون -1
أموال المدين جميعھا ضامنة للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في ھذا الضمان إ" من كان له منھم حق  -2

  .التقدم طبقاً للقانون

  ) 41(مادة 
  بدء التنفيذ 

التنفيذ على ما يملكه المدين من نقود سائلة وعلى ما له من حقوق لدى الغير، وفي حالة عدم كفايتھا يجري يبدأ 
  .الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة

  ) 42(مادة 
  إيداع مبلغ للوفاء 

ن المحجوز من يجوز في أي حالة كانت عليھا ا?جراءات قبل إيقاع البيع إيداع مبلغ من النقود مساو للديو -1
أجلھا والمصاريف، يخصص للوفاء بھا دون غيرھا، ويترتب على ھذا ا?يداع زوال الحجز عن ا�موال 

  .المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع
  .إذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع، ف\ يكون لھا من أثر في حق من خصص لھم المبلغ -2

  ) 43(مادة 
  لمحجوز قيمة الحق ا

إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله تقل عن قيمة ا�موال المحجوز عليھا، جاز للمدين أن يطلب من قاضي  -1
التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض ھذه ا�موال، ويكون ذلك بإجراءات التكليف بالحضور، 

  .در قاب\ للطعن بأي طريقيختصم فيھا جميع الدائنين الحاجزين و" يكون الحكم الصا
  .في ھذه الحالة يكون للدائنين الحاجزين حق ا�ولوية في استيفاء حقوقھم من ا�موال التي يقصر الحجز عليھا -2

  ) 44(مادة 
  حظر الحجز على ا�موال العامة 

ة التي للدولة أو " يجوز الحجز و" اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على ا�موال العامة المنقولة وغير المنقول -1
  .لtشخاص ا"عتباريين العامة أو الھيئات المحلية أو أموال ا�وقاف المخصصة �داء أعمالھا

تشمل ا�موال العامة جميع أموال الدولة التي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو  -2
  .مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء



  ) 45(مادة 
  منشآت حظر الحجز على ال

" يجوز الحجز و" اتخاذ إجراءات تنفيذ أخرى على المنشآت وا�دوات والمھمات المخصصة ?دارة المرافق 
  .العامة أو لتقديم خدمة عمومية للجمھور

  ) 46(مادة 
  حظر الحجز على البوالص 

م تأديتھا أو أعلن " يجوز حجز البوالص والشيكات وسندات ا�مر إ" إذا كان أجري عليھا ا"حتجاج بسبب عد
  .إف\س حاملھا أو أصبحت في أي حال غير قابلة ل\نتقال

  ) 47(مادة 
  حظر الحجز على الدار المملوكة للمدين 

" يجوز الحجز على ما يلزم المدين وأفراد أسرته الملزم با?نفاق عليھم والمقيمين معه من الفراش والثياب  -1
  .لطبخ والنظافة وحفظ الطعام، وكذلك ما يلزمھم من الغذاء لمدة شھركأدوات ا: وا�دوات الضرورية للمعيشة

" يجوز الحجز على الدار المملوكة للمدين والتي يسكنھا مع أسرته، و" على ا�رض التي يملكھا وذلك  -2
  .بالقدر الضروري وال\زم لمعيشته ھو وأسرته ما لم تكن الدار أو ا"رض سبباً للمديونية

  .اللزوم في الحالتين لقاضي التنفيذ يعود تقدير -3

  ) 48(مادة 
  حظر الحجز 

  :" يجوز الحجز على ا�شياء اkتية إ" "قتضاء ثمنھا أو مصاريف صيانتھا أو نفقة مقررة
  .ما يلزم المدين من كتب وأدوات ومھمات لمزاولة مھنته أو حرفته بنفسه -1
ته ھو وأسرته، وما يلزم لغذاء ھذه الماشية لمدة موسم زراعي إناث الماشية ال\زمة "نتفاع المدين في معيش -2

  .واحد
المعدات واk"ت والماشية ال\زمة لزراعة المدين �رضه إذا كان مزارعاً، وكذلك ما يلزم لغذاء ھذه الماشية  -3

  .لمدة موسم زراعي واحد
زراعتھا إذا كان مزارعاً، وذلك لمدة مقدار البذور وا�سمدة التي تكفي لزراعة المدين �رضه التي اعتاد  -4

  .موسم زراعي واحد

  ) 49(مادة 
  حظر الحجز على المبالغ المقررة للنفقة 

" يجوز الحجز على ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو الصرف منھا في غرض 
  .ة إ" بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررةمعين، و" على ا�موال الموھوبة أو الموصى بھا لتكون نفق

  ) 50(مادة 
  ا�موال الموھوبة 

ا�موال الموھوبة أو الموصى بھا مع اشتراط عدم جواز الحجز عليھا " يجوز حجزھا من دائني الموھوب له أو 
  .إ" لدين نفقة مقررة وبمقدار الربع -الموصى له، الذين نشأ دينھم قبل الھبة أو الوصية

  ) 51( مادة
  حظر الحجز على ا�جور والرواتب 



" يجوز الحجز على ا�جور والرواتب والمكافآت وملحقاتھا عن ع\وات وبد"ت وما يستحق من معاشات 
إ" بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون ) وفقاً لقانون التقاعد العام(ومكافآت أو ما يقوم مقامھا 

  .في ا"ستيفاء النفقة المقررة أولوية

  ) 52(مادة 
  ا8قتطاع من الراتب 

أن ) بصفته شخصاً ثالثا(يجب على الموظف المختص بدفع الرواتب وا�جور والمكافآت وما في حكمھا  -1
يخطر دائرة التنفيذ خ\ل أسبوع من تبليغھا له بتوقيع الحجز بقيامه بإجراء الحجز، وأن يبين مقدار الراتب 

  .لمھا بكل تبدل يطرأ على وظيفة المدين وراتبهالمخصص للمدين، ويع
فإذا لم يقتطع من الراتب ما ھو مقرر حجزه قانوناً أو اقتطعه ناقصاً، تحصل دائرة التنفيذ من راتب ذلك  -2

المأمور أو من أمواله ا�خرى المبلغ الذي قصر في قطعه وتوقيفه دون أن تكون مضطرة للحصول على حكم 
  .الحق في الرجوع على المدين بما حصل منه عليه بذلك، وللمأمور

  ) 53(مادة 
  حظر الحجز على حق المؤلف 

" يجوز الحجز على حق المؤلف وإنما يجوز الحجز بما " يتجاوز النصف على نسخ المصنف الذي تم نشره  -1
  .أو على ثمنھا تحت يد الغير

  .ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استھدف نشرھا " يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبھا قبل نشرھا، -2

  ) 54(مادة 
  حظر الحجز على المنقو8ت 

  :" يجوز حجز وبيع ا�شياء التالية مستقلة عن المال غير المنقول وإنما تحجز وتباع معه
تعملة المنقو"ت المتصلة بالمال غير المنقول والمستقرة فيه والمرصودة لخدمته واستغ\له بشرط أن تكون مس -1

  .فيما خصصت له
  .خ\يا النحل واk"ت وا�دوات والحيوانات وغيرھا من ا�شياء ال\زمة لعمل المزارع والمعامل -2
  .التأمينات العينية وحقوق ا"رتفاق -3

  ) 55(مادة 
  دفع النفقات 

تحصل فيما بعد من يجب على الدائن أن يدفع سلفاً جميع النفقات والمصاريف ال\زمة لمباشرة التنفيذ على أن 
  .المدين

  ) 56(مادة 
  حظر التقدم للمزايدة 

" يجوز للقضاة و" الموظفين الذين باشروا إجراءات التنفيذ أو نظروا فيھا أو في المسائل المتفرعة عنھا أو 
ن أن يتقدموا للمزايدة بأنفسھم أو بطريق غيرھم وإ" كا - شاركوا في شيء من ذلك بأي وجه من وجوه المشاركة

  .البيع باط\ً 

  ) 57(مادة 
  حظر تقدم المحامين للمزايدة 

" يجوز للمحامين الذين باشروا إجراءات التنفيذ لمصلحة موكليھم والموكلين عن المدين أن يتقدموا للمزايدة 
  .بأنفسھم أو بطريق غيرھم وإ" كان البيع باط\



  الفصل الخامس 
  منازعات التنفيذ وإشكا8ته 

  ) 58(مادة 
   زعات التنفيذمنا

يقصد بمنازعات التنفيذ ا?شكا"ت المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل  -1
فيھا قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيھا أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز، 

  .صحيحاً أو باط\ً 
نازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضياً لtمور المستعجلة، ويترتب على رفع يفصل قاضي التنفيذ في م -2

المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصھا الدعوى الى أن يتم الفصل فيھا، ويجب 
القاضي أن اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم، وجب على 

  .يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فاذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى
يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة ا�ولى المحددة لنظرھا، فإذا وجد ما يستوجب  -3

إما ا"ستمرار في وقف التنفيذ، أو متابعة : روضةالتأجيل، فإن على القاضي أن يقرر وبحسب ظروف الحالة المع
وفي جميع ا�حوال فإنه يجب الفصل في المنازعة خ\ل شھرين . السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدون كفالة

  .على ا�كثر من تاريخ رفعھا
  .قف" يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالو -4
أع\ه على أول منازعة تنفيذ مستعجلة تقام من المدين في السند التنفيذي إذا لم يكن قد ) 4(" يسري حكم البند  -5

  .اختصم في المنازعة السابقة

  ) 59(مادة 
  ا�ثر المترتب على شطب دعوى التنفيذ المستعجلة 

صوم وعلى الحكم ببط\ن إجراءاتھا أو يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخ
  .زوال ا�ثر الموقف للتنفيذ المترتب على رفعھا -بعدم قبولھا أو بأي حكم آخر ينھي خصومتھا دون الفصل فيھا

  ) 60(مادة 
  انتھاء الدعوى 

ريف إذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ أن يحكم عليه بالرسوم والمصا
  .وأتعاب المحاماة

  ) 61(مادة 
  منازعة التنفيذ 

يجوز أن تبدأ منازعة التنفيذ المستعجلة عند مباشرة التنفيذ في ھيئة إشكال بطلب إجراء وقتي بطلب وقف  -1
إجراء مستعجل، ويكون على القائم بالتنفيذ في ھذه الحالة أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل ا"حتياط 

يتمه، مع تكليف الخصوم في الحالتين الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند  دون أن
  .الضرورة، ويكفي إثبات حصول ھذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب

راق على القائم بالتنفيذ أن يحرر صوراً من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بھا أو -2
التنفيذ والمستندات التي يقدمھا إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل 

  .الخاص بذلك
  .يطبق على الطلب جميع القواعد المنصوص عليھا في المواد السابقة بشأن دعاوى منازعات التنفيذ المستعجلة -3

  ) 62(مادة 
  عدم وقف التنفيذ 

على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ  " يترتب
  . مؤقتاً مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه



  الباب الثاني 
  طرق وإجراءات التنفيذ 

  الفصل ا�ول 
  التنفيذ المباشر 

  ) 63(مادة 
   تقييد التنفيذ

  . التي " يكون محلھا مبلغاً من النقود جبراً إ" إذا كان ذلك ممكناً قانوناً  " يجوز تنفيذ ا"لتزامات

  ) 64(مادة 
  جواز حبس المدين 

إذا لم يذعن المدين في السند التنفيذي ويسلم برضاه الشيء المعين واجب التسليم ولم يكن ذلك الشيء ظاھراً  -1
أو ھ\كه أو ضياعه، يجوز حبسه وفقاً ?جراءات الحبس للعيان، وعجز المدين عن تقديم أدلة كافية على تلفه 

  .المنصوص عليھا في ھذا القانون
  .أع\ه إذا كان عدم التسليم ناشئاً عن سبب " يد للمدين فيه) 1(" تطبق أحكام البند  -2

  ) 65(مادة 
  ا8متناع عن العمل المطلوب 

  .ل، تقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ھذا العمل على نفقة المدينفي ا"لتزام بعمل شيء معين إذا امتنع المدين عن العم -1
يسدد الدائن نفقات العمل المطلوب تنفيذه سلفاً إذا كانت طبيعة ا"لتزام تسمح بذلك، على أن تحصل ھذه  -2

ذ بواسطة النفقات من المدين بعد التنفيذ وترد للدائن، فإذا امتنع الدائن عن أداء ھذه النفقات، تقدرھا دائرة التنفي
  .خبراء تندبھم لھذا الغرض وتتولى تحصيلھا من المدين بحجز أمواله وبيعھا وفقاً �حكام القانون

  ) 66(مادة 
  اFخ[ل باFلتزام 

إذا أخل المدين بالتزامه با"متناع عن عمل بموجب سند تنفيذي نافذ في مواجھته ورفض إزالة ما وقع منه مخالفاً 
تنفيذ بإزالة ما وقع مخالفاً على نفقة المدين، وتطبق بالنسبة لنفقات ا?زالة ا�حكام "لتزامه، تقوم دائرة ال

  )65(المنصوص عليھا في المادة 

  ) 67(مادة 
   تبدل اليد

تبدل اليد الذي يقع بعد الحكم " يؤثر في المعام\ت التنفيذية، فالمحل المتعلق به السند التنفيذي يخلى ويسترد من 
ذا وجد أشخاص آخرون غير المحكوم عليه مقيمين في المحل الواجب إخ\ؤه وراجعوا دائرة أي يد كانت، وإ

التنفيذ مدعين أن إقامتھم ليست تبعاً للمحكوم عليه و" ھي بإعارة أو إيجار منه وأبرزوا أوراقاً تثبت استق\لھم 
مختصة للحصول منھا على سند بذلك، با?قامة عنه، يمھلون مدة مناسبة يوقف فيھا التنفيذ ليراجعوا المحكمة ال

  .وتتم المعاملة التنفيذية بحسب ما يتضمنه قرار المحكمة المذكورة

  ) 68(مادة 
  رفض است[م ا�موال 

إذا كان في المحل الذي تم إخ\ؤه أموال تخص المنفذ ضده ورفض است\مھا وكان أمر المحافظة عليھا يستلزم 
بضرورة مراجعة دائرة التنفيذ خ\ل مھلة معينة "ست\مھا، فإذا لم يلتزم  نفقة، فإنه يجري تبليغه حسب ا�صول

  .بذلك، تباع بالمزايدة وتقتطع من أثمانھا قبل كل شيء نفقات المحافظة والمزايدة ويحفظ الباقي أمانه له



  ) 69(مادة 
  إخ[ء المحل 

نفذ ضده وضع يده على ذلك المحل دون أن يكون إذا أخلت دائرة التنفيذ مح\ً وسلمته إلى طالب التنفيذ ثم أعاد الم
ھناك سبب قانوني كالتملك من جديد نتيجة لعقد مع طالب التنفيذ أو كا?رث منه أو أي سبب قانوني آخر، تقوم 

  .دائرة التنفيذ بالمعام\ت التنفيذية ثانية ويكون المنفذ ضده عرضة للعقوبة بمقتضى أحكام قانون العقوبات

  الفصل الثاني 
  التنفيذ بطريق الحجز 

  ) 70(مادة 
  الحجز على الديون لدى الشخص الثالث 

يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى  -1
  .شخص ثالث

ذمته ما لم يكن موقعاً على  يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في -2
  .دين بذاته

  ) 71(مادة 
  حجز بدل اFيجار 

يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن ا�عمال والخدمات  -1
  .الخصوصية التي يكون مستخدماً بھا على أ" يحجز أكثر من ربعھا

ع بدل ا?يجار إذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في عقد " يسمع ادعاء المستأجر بأنه دف -2
  .ا?يجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتھا إ" إذا ثبت الدفع على حدة

  ) 72(مادة 
  إخطار الشخص الثالث بالحجز 

قة حجز تبلغ إليه بذاته عندما تكون ا�موال المطلوب حجزھا في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ور -1
  :موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات اkتية

  .صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه -أ
  .بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف - ب
أو تسليمه إياه مع تعيين  منع الشخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه - ج

  .المحجوز عليه تعييناً نافياً للجھالة
  .تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خ\ل عشرة أيام -د
" يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة الحجز إ" إذا أودع طالب الحجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً �داء رسم  -2

  .ر با?يداع على أصل التبليغ وصورتهمحضر التقرير بما في الذمة ويؤش

  ) 73(مادة 
  تسليم ا�موال من قبل الشخص الثالث 

يمتنع على الشخص الثالث بمجرد تبليغه بالحجز أن يسلم للمدين ما تحت يده له من أموال أو أن يفي له بما في  -1
ما أداه من أموال للمدين أو ما يعادل ذمته من ديون، فإذا أخل بذلك قام التزامه في مواجھة الحاجز بأن يؤدي إليه 

  .قيمتھا، وتقوم دائرة التنفيذ بتنفيذ ھذا ا"لتزام جبراً بالطرق وا?جراءات المنصوص عليھا في ھذا القانون
مع ذلك فإنه يجب على الشخص الثالث رغم الحجز أن يفي للمدين المحجوز عليه، وأن يسلمه ا�موال التي  -2

يھا أو ما يزيد من ا�موال التي في ذمته عن الحقوق المحجوز من أجلھا بغير حاجة إلى يمنع القانون الحجز عل
  .حكم بذلك



  ) 74(مادة 
  التبليغ حسب ا�صول 

يكون إب\غ الحجز إلى المدين بورقة تبليغ تبلغ إليه بحسب ا�صول، وتشتمل على صورة من ورقة الحجز  -1
  .المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه

على دائرة التنفيذ تبليغ الحجز إلى المدين خ\ل السبعة أيام التالية لتبليغه إلى الشخص الثالث وتشتمل ورقة  -2
  .التبليغ على صورة من ورقة الحجز المبلغة إلى الشخص الثالث المحجوز لديه

  ) 75(مادة 
  رفع دعوى لرفع الحجز 

بطلب رفع الحجز أما قاضي التنفيذ الذي يتبعه و" يحتج  يجوز للمدين المحجوز على أمواله أن يرفع الدعوى -1
  .على الشخص الثالث برفع ھذه الدعوى إ" إذا أبلغت إليه

  .يترتب على إب\غ الشخص الثالث بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إ" بعد الفصل فيھا -2

  ) 76(مادة 
  اFقرار با�موال من قبل الشخص الثالث 

ثالث أن يقر بما في حيازته من أموال المدين وبما في ذمته له من ديون بمقتضى محضر يجب على الشخص ال -1
يجري تحريره في دائرة التنفيذ خ\ل العشرة أيام التالية لتبليغه بالحجز، ويذكر بالمحضر بياناً مفص\ً با�موال 

) كما يبين(ا إن كانت قد انقضت التي تحت يده وبالديون التي في ذمته موضحاً مقدارھا وسندھا وأسباب انقضائھ
  .جميع الحجوزات الموقعة تحت يده، ويودع ا�وراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منھا مصدقاً عليھا

  ." يعفي الشخص الثالث من واجب إقراره أن يكون غير مدين للمدين المحجوز عليه -2

  ) 77(مادة 
  رفع دعوى على الشخص الثالث 

أو اقر غير الحقيقة أو ) 76(ثالث بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة إذا لم يقر الشخص ال -1
أخفي ا�وراق عليه إيداعھا لتأييد ا?قرار، جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله، وذلك 

  .ي يتبعهبدعوى ترفع في مواجھته وبا�وضاع المعتادة للتقاضي أمام قاضي التنفيذ الذ
يجب في جميع ا�حوال إلزام الشخص الثالث بمصاريف الدعوى وبما يطلب ويستحق من التعويضات  -2

  .المترتبة على تقصيره أو تأخيره

  ) 78(مادة 
  تسليم ا�موال والديون 

التي أقر  يجب على الشخص الثالث بعد سبعة أيام من تاريخ إقراره أن يسلم إلى دائرة التنفيذ ا�موال والديون -1
  .بھا أو ما يفي منھا بحق الحاجز

  .يحق للشخص الثالث خصم المصاريف التي أنفقھا من الدين المترتب في ذمته بعد إقرارھا من قاضي التنفيذ -2
إن كان المال مما يخشى تلفه أو ھ\كه، فيتم تسليمه لدائرة التنفيذ خ\ل يوم واحد وتقوم دائرة التنفيذ خ\ل  -3

  .بحد أقصى ببيعه بمزاد علني، ويودع الثمن لدى دائرة التنفيذ ث\ثة أيام

  ) 79(مادة 
  حجز ا�موال من قبل دائرة اFجراء 

، يكون على دائرة التنفيذ أن )78(إذا لم يسلم الشخص الثالث ا�موال التي أقر بھا في الميعاد المحدد في المادة 
لشخص الثالث، وتباشر بيعھا بالطرق وا?جراءات المنصوص تحجز ھذه ا�موال أو ما يعادل قيمتھا من أموال ا

  .عليھا في ھذا القانون "قتضاء حقوق الدائن الحاجز



  ) 80(مادة 
  تعيين المعاونين أو الكتبة 

في التنفيذ بحجز أموال المدين المنقولة يعين مأمور التنفيذ أحد المعاونين أو الكتبة في دائرة التنفيذ لتنفيذ معاملة 
  .الحجز

  ) 81(مادة 
  مأمور الحجز 

وحده أو مع كاتب التنفيذ والقائم بالتنفيذ إلى المكان الذي توجد ) 80(ينتقل مأمور الحجز المعين بموجب المادة  -1
فيه ا�موال المطلوب حجزھا، ويوقع الحجز على ھذه ا�موال طبقاً لقرار قاضي التنفيذ بموجب محضر يجري 

  .شاھدين اثنينر تحريره في مكان توقيعه بحضو
  :يشتمل المحضر فض\ً عن البيانات الواجب ذكرھا في أوراق القائمين بالتنفيذ على ما يأتي -2
  .ذكر السند التنفيذي الذي يتم الحجز بمقتضاه -أ

مكان الحجز وما قام به مأمور الحجز من إجراءات وما لقيه من عقبات واعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه  - ب
  .في شأنھا

بيان ا�موال المحجوز بالتفصيل، مع ذكر نوعھا وأوصافھا ومقدارھا ووزنھا أو مقاسھا، وبيان قيمتھا  - ج
  .بالتقريب

  ) 82(مادة 
  الحجز على المصوغات 

إذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك من ذھب أو فضة أو معدن نفيس أو احجار كريمة أو أي مجوھرات  -1
  .صافھا بالدقة في محضر الحجزأخرى، فيجب أن توزن وتبين أو

  .تقيم ھذه ا�شياء بمعرفة خبير يعينه قاضي التنفيذ بناء على طلب مأمور الحجز -2
يجوز بھذه الطريقة تقييم ا�شياء الفنية ا�خرى كاللوحات والتحف والرسومات الفنية والمقتنيات ا�ثرية بناء  -3

  .على طلب مأمور الحجز أو الحاجز أو المحجوز عليه
  .يرفق في جميع ا�حوال تقرير الخبير بمحضر الحجز -4
أع\ه لوزنھا أو تقييمھا، فيجب أن توضع في حرز ) 3(و) 1(إذا اقتضى الحال نقل ا�شياء الواردة في البندين  -5

  .مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف ا�ختام

  ) 83(مادة 
  الحجز على الثمار 

الخضروات الناضجة وسائر المحاصيل الزراعية بعد إدراكھا أو جنيھا ولو لم تنقل يجوز حجز الثمار والفواكه و
من البيادر لحفظھا في المخازن، إذا كانت ا�شياء المحجوزة مما يخشى تلفھا أو كانت قيمتھا " تتحمل نفقات 

  .المحافظة عليھا، فلقاضي التنفيذ ان يقرر بيعھا في الحال صيانة لمصلحة الطرفين

  ) 84(مادة 
  الحجز في أيام متتالية 

إذا لم يتم الحجز في يوم واحد، جاز إتمامه في يوم أو أيام متتالية وعلى مأمور الحجز أن يتخذ ما يلزم  -1
للمحافظة على ا�موال المحجوزة والمطلوب حجزھا إلى أن يتم الحجز، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت 

  .إجراءات الحجز
يذ إذا اقتضى الحال أن يأذن لمأمور الحجز با"ستمرار في إجراءات الحجز بعد ساعات العمل لقاضي التنف -2

  .القانونية أو في أيام العطل الرسمية إلى أن يتم الحجز

  ) 85(مادة 
  الحجز على أموال المطلوب التنفيذ ضده 



أنھا له ولو كان المحل  يقوم مأمور الحجز بحجز أموال المطلوب التنفيذ ضده أينما وجدھا متى تحقق -1
  .المطلوب حجز ا�موال فيه ليس بمحل إقامته أو كان آخرون من غير أفراد عائلته يقيمون معه فيه

إذا ظھر لمأمور الحجز أن تلك ا�موال ھي لشخص آخر غير المطلوب التنفيذ ضده، فيجب عليه أ" يتعرض  -2
قاضي التنفيذ، ولقاضي التنفيذ بعد فحص ا�مر أن  لحجزھا وأن ينظم محضراً بواقع الحال يجري عرضه على

ويكون ل�خرين . يقرر عدم التنفيذ على ھذه ا�موال، أو التنفيذ عليھا إذا كان الظاھر يرجح أنھا مملوكة للمدين
  .الحق في مراجعة القضاء واتخاذ ا?جراءات القانونية ال\زمة ?ثبات حقوقھم في ا�شياء المحجوزة

والمحجوز عليه، وأن تشمل ) إذا تعددوا(فع دعوى ا"سترداد على الحاجز أو جميع الحاجزين يجب أن تر -3
  ."ئحة الدعوى على بيان واٍف �دلة الملكية، ويرفق بھا المستندات المؤيدة لھا

  .يترتب على رفع دعوى ا"سترداد ا�ولى وقف البيع -4

  ) 86(مادة 
  التنفيذ على ا�موال 

مملوكة له، فيتم  -بحسب ا�صل-يده عليھا في محل إقامته، تعد) المطلوب التنفيذ ضده( ا�موال التي يضع
حجزھا دون ا"لتفات إلى ما يورده ھو أو أي شخص ثالث من ا"عتراضات �جل استبعادھا كلھا أو بعضھا من 

نظمة قبل تاريخ الحكم بسند الحجز ما لم يبرز حكماً أو قراراً صادراً من محكمة أو وثيقة إشعار بتأخير التنفيذ م
  .التنفيذ

  ) 87(مادة 
  الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده 

إذا حصل الحجز بحضور المطلوب التنفيذ ضده تسلم له صورة من محضر الحجز، فإن كان الحجز في غيبته 
  .وجب تبليغه بالمحضر خ\ل ث\ثة أيام على ا�كثر

  ) 88(مادة 
  تعيين حارس 

، يعين )89(تي تقتضي تعيين حارس على ا�موال المحجوزة وفقاً لما ھو محدد في المادة في ا�حوال ال -1
مأمور الحجز الحارس المذكور ويقوم باختياره إذا لم يأت الحاجز أو المحجوز ضده بشخص مقتدر، ويجب 

  .محضرتعيين المحجوز عليه إذا طلب ذلك إ" إذا خيف التبديد وكان لذلك أسباب معقولة تذكر في ال
" يجوز أن يكون الحارس ممن يعملون في خدمة الحاجز أو مأمور الحجز و" أن يكون زوجاً أو قريباً أو  -2

  .صھراً �يھما إلى الدرجة الرابعة

  ) 89(مادة 
  الختم على ا�موال المحجوزة 

وكان المدين حاضراً إذا لم يجد مأمور الحجز في مكان الحجز من يقبل الحراسة يختاره الحاجز ومأمور الحجز 
كلفه بالحراسة و" يعتد برفضه إياھا، أما إذا لم يكن حاضراً وجب عليه أن يختم على ا�موال المحجوزة في 

محلھا إن كان ذلك م\ئماً أو ينقلھا أو يودعھا عند شخص عدل يقبل الحراسة يختاره الحاجز أو مأمور الحجز، 
  .ى قاضي التنفيذ "تخاذ ا?جراء المناسبوإن تعذر ذلك وجب عليه أن يرفع ا�مر إل

  ) 90(مادة 
  التوقيع على المحضر 

يوقع الحارس على محضر الحجز وتسلم له صورة منه فإن امتنع عن التوقيع أو رفض است\م الصورة وجب 
بليغ على مأمور الحجز أن يرفع ا�مر في اليوم ذاته إلى قاضي التنفيذ ليأمر بتبليغه بالمحضر بإجراءات الت

  .القانونية خ\ل أربع وعشرين ساعة، وعلى مأمور الحجز إثبات كل ذلك في المحضر

  ) 91(مادة 
  ا�جر 



  .يستحق الحارس غير المدين أجراً عن حراسته ويكون لھذا ا�جر امتياز على ا�موال المحجوز عليھا -1
  .يهيقدر أجر الحارس بأمر يصدره قاضي التنفيذ بناء على عريضة تقدم إل -2

  ) 92(مادة 
  جرد ا�موال 

إذا وجد مأمور الحجز أن ا�موال المطلوب حجزھا قد سبق الحجز عليھا وجب عليه أن يجرد ھذه ا�موال  -1
ويثبتھا في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز ا�ول حارساً عليھا إن كانت في نفس 

  .المحل
اليوم التالي على ا�كثر إلى الحاجز ا�ول والمدين والحارس إذا لم يكن  يجري تبليغ المحاضر المحررة في -2

  .حاضراً ودائرة التنفيذ التي أوقعت الحجز ا�ول
يترتب على ا?ب\غ أن تكون ا�موال السابق حجزھا محجوزة �جل الدينين معاً ويبقى الحجز قائماً لمصلحة  -3

  .الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز ا�ول

  ) 93(مادة 
  الحجز الباطل 

إذا وقع الحجز على المنقو"ت باط\ً ف\ يؤثر ذلك على الحجوزات ال\حقة على نفس المنقو"ت إذا وقعت 
  .صحيحة في ذاتھا

  ) 94(مادة 
  فك الحجز 

ھمل أموال المدين المحجوزة من قبل دائنين متعددين " يفك حجزھا إ" برضاء جميع الحاجزين وموافقتھم، وإذا أ
الحاجز ا�ول تعقب معام\ت التنفيذ وإيصالھا وانتھائھا في مدتھا القانونية جاز �ي حاجز آخر أن يطلب المثابرة 

  .عليھا

  ) 95(مادة 
  زوائد ا�موال المحجوزة 

  .زوائد ا�موال المحجوزة الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لھا حكماً 

  ) 96(مادة 
  البيع خ[ل شھرين من الحجز 

يعتبر الحجز كأن لم يكن إذا لم يتم البيع خ\ل شھرين من تاريخ توقيعه إ" إذا كان البيع قد أوقف بمقتضى  -1
  .القانون أو بحكم المحكمة أو باتفاق الخصوم

  ." يجوز ا"تفاق على تأجيل البيع لمدة تزيد على شھرين من تاريخ ا"تفاق -2
د الميعاد لمدة تزيد على شھرين، وله أيضاً إذا كانت ا�موال لقاضي التنفيذ عند ا"قتضاء أن يأمر بم -3

المحجوزة مما يخشى تلفھا أو كانت قيمتھا " تتحمل نفقات المحافظة عليھا أن يأمر ببيعھا في الحال لمصلحة 
  .أع\ه وبالميعاد المقرر في المادة التالية) 1(الطرفين دون التقييد بالميعاد المنصوص عليه في البند 

  ) 97(ادة م
  إجراء البيع 

" يجوز إجراء البيع إ" بعد مضي سبعة أيام على ا�قل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو تبليغه 
به، و" يجوز إجراؤه إ" بعد مضي يوم على ا�قل من تاريخ إتمام إجراءات ا?ع\ن والنشر عن البيع 

  .المنصوص عليھا في ھذا القانون



  ) 98(مادة 
  مباشرة البيع 

عند مباشرة بيع أموال المطلوب التنفيذ ضده المحجوزة ينشر أمر البيع في صحيفة يومية أو أكثر وفي ديوان  -1
دائرة التنفيذ خ\ل أسبوعين إ" إذا كانت قيمة ا�موال " تتحمل نفقات النشر أو لم يكن في محل البيع صحف 

  .ان دائرة التنفيذ وفي محل وجود ا�موالفيكفي عندئذ تعليق إع\ن عن البيع في ديو
  .يدرج في ا?ع\ن جنس ونوع ا�موال التي ستباع ووصفھا با?جمال ومكان المزايدة ووقتھا -2
  .يحفظ في ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة ومن ورقة ا?ع\ن والمحاضر المحررة بشأنه -3
  .رة بالمائةيؤخذ من كل من يشترك في المزايدة تأميناً بمعدل عش -4

  ) 99(مادة 
  إجراء المزايدة 

تجري المزايدة في ا�موال المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة التنفيذ أن تختار مح\ً آخر 
  .للبيع تقتضيه ماھية تلك ا�موال

  ) 100(مادة 
  البيع بالمزايدة 

يبدأ مأمور الحجز ا?جراءات إ" بعد أن يجرد ا�موال في الوقت المعين با?ع\ن للبيع بالمزايدة العلنية "  -1
  .المحجوزة ويحرر محضراً بذلك ويبين فيه ما يكون قد نقص منھا

  .عدم حضور الحاجز والمحجوز عليه " يمنع المزايدة و" يتسبب في تأخيرھا -2
سطة المنادي ثم يبيعھا يجري البيع بالمزايدة بأن يضع مأمور الحجز ا�موال المحجوزة ويعلن عنھا بوا -3

ويسلمھا إلى طالبھا في البدل المقرر ويحرر محضراً بذلك يوقعه والحاضرون ذوو الع\قة ويذكر فيه جميع 
إجراءات البيع وما لقيه أثناءھا من اعتراضات وعقبات وما اتخذه في شأنھا وحضور الحاجز والمحجوز عليه 

  .ري وتوقيعهوغيابھم والثمن الذي تم به البيع واسم المشت

  ) 101(مادة 
  عدم دفع الثمن من المشتري 

إذا لم يدفع المشتري الثمن فوراً تطرح ا�موال المحجوزة مجدداً للبيع على عھدته، وتجري المزايدة في الحال إذا 
رضه كان ا�مر مستطاعاً، و" يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن ولكنه يتحمل الفرق بين الثمن الذي ع

والثمن المدفوع أخيراً مع النفقات ا?ضافية التي تسبب فيھا ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بالنسبة إليه بفرق 
  .الثمن وبالنفقات المذكورة

  ) 102(مادة 
  إرجاء البيع بالمزايدة 

آخر وتعاد إجراءات إذا لم يحصل البيع بالمزايدة في اليوم المعين في محضر الحجز وفي ا?ع\ن يرجأ ليوم  -1
ا?ع\ن على الوجه المبين في المواد السابقة، ويبلغ المحجوز عليه بالشھادة المثبتة ل�ع\ن قبل البيع بيوم واحد 

  .على ا�قل
إذا كان إرجاء البيع بالمزايدة راجعاً إلى عدم تقدم أحد للشراء تباع ا�موال المحجوزة في المزايدة الجديدة لمن  -2

  .ائھا ولو بثمن أقل مما قدرت به في أوراق الحجزيتقدم لشر

  ) 103(مادة 
  تعدد ا�موال المراد بيعھا 

إذا كانت ا�موال المراد بيعھا متعددة وبيع منھا ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات يجب توقيف المزايدة ورد 
  .ا�شياء الباقية لصاحبھا



  ) 104(مادة 
  الدين العادي  بيع ا�موال المحجوزة من أجل

يجوز بيع ا�موال المحجوزة �جل دين عادي ولو كانت محجوزة �جل دين ممتاز وفي ھذه الحالة يستوفي  -1
  .او"ً أصحاب الديون الممتازة حقوقھم ثم يدفع الباقي �صحاب الديون العادية

دين المؤمن، وطلب صاحب الدين يجوز بيع ا�موال الموضوعة تأميناً لدين إذا تبين أن قيمتھا تزيد على ال -2
  :العادي بيعھا ويشترط في ذلك

  .أ" تفتح المزايدة عليھا بمبلغ أقل من الدين المؤمن) أ
  .أن يدفع عند تمام البيع إلى أصحاب الديون الممتازة حقوقھم ثم يدفع الباقي إلى صاحب الدين العادي)ب

  ) 105(مادة 
  السير في البيع 

أن تمضي في البيع بناء على طلب الحاجز إذا قررت المحكمة إسقاط دعوى ا"سترداد أو يجب على دائرة التنفيذ 
ردھا طبقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية أو إذا اعتبرت كأن لم تكن أو حكم بعدم قبولھا أو بط\ن 

الفصل في موضوعھا ولو "ئحتھا أو سقوط الخصومة فيھا أو قبول تركھا أو أي حكم آخر ينھي خصومتھا دون 
  .كان ھذا الحكم قاب\ً ل\ستئناف

  ) 106(مادة 
  رفع دعوى استرداد 

إذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعھا من المسترد نفسه واعتبرت كأن لم تكن أو 
قوط الخصومة فيھا أو بقبول حكم بإسقاطھا أو بعدم قبولھا أو بعدم اختصاص المحكمة أو ببط\ن "ئحتھا أو بس

  .تركھا ف\ يوقف البيع إ" إذا قرر قاضي التنفيذ وقفه �سباب ھامة

  ) 107(مادة 
  الحوا8ت الموجودة بحوزة المدين 

ا�سھم والسندات والحوا"ت الموجودة في حوزة المدين يكون حجزھا با�وضاع المقررة لحجز المنقول إذا كانت 
ول بطريق التحويل أو التظھير أو ما شابه ذلك من الطرق والوسائل الفنية التي يعتمدھا لحاملھا أو قابلة للتدا

  .القانون لتداول ا�وراق المالية

  ) 108(مادة 
  ا�سھم والسندات الموجودة في حوزة المدين 

دات المرتبة ا�سھم والسندات الموجودة في حوزة المدين والمحررة ل\سم أو المشروطة لحاملھا وكذلك ا?يرا -1
وحصص ا�رباح المستحقة في ذمة أي من ا�شخاص المعنويين وحقوق الموصين في الشركات تحجز 

  .با�وضاع المقررة لحجز ا�موال في يد شخص ثالث
تلتزم الجھة التي أصدرت ا�سھم والسندات المحررة ل\سم والجھة المسئولة عن سداد ا?يرادات وحصص  -2

ن، شركة كانت أو أي شخص معنوي آخر، وبمجرد تبليغھا بالحجز بصفتھا شخصاً ثالثاً ا�رباح وحقوق الموصي
  .بأن تضع شرحاً على قيد ھذه ا�وراق يقضي بعدم نقلھا "سم آخر

  .أع\ه حجز ريعھا وما استحق منھا إلى يوم البيع) 1(يترتب على حجز الحقوق المشار إليھا في البنج  -3

  ) 109(مادة 
  السندات بيع ا�سھم و

تباع ا�سھم والسندات وغيرھا مما نص عليه في المادتين السابقتين بواسطة إحدى الجھات المتخصصة قانوناً 
التي يعينھا قاضي التنفيذ بناء على طلب يقدمه إليه طالب الحجز ويبين قاضي التنفيذ في قراره ما يلزم اتخاذه من 

  .إجراءات ا?ع\ن



  ) 110(مادة 
  لى طلب الدائن التنفيذ بناء ع

  .يكون التنفيذ على أموال المدين غير المنقولة بناًء على طلب من الدائن مقدم لقاضي التنفيذ المختص -1
يجب أن يتضمن طلب الدائن بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ تبليغ  -2

لة المراد حجزھا بذكر موقعھا ومساحتھا وحدودھا وأرقامھا وغير السند للمدين وبيان وصف ا�موال غير المنقو
  .ذلك مما يفيد في تعيينھا وفقا للقوانين السارية

للدائن الحق في استصدار قرار من قاضي التنفيذ للبحث والتحري عن أية أموال غير منقولة يملكھا الدائن لدى  -3
  .الجھات المختصة

  .يصدر عن قاضي التنفيذيبدأ التنفيذ بناًء على قرار  -4
تخطر دائرة التنفيذ الجھة ذات الشأن بھذا القرار لتضع إشارة على قيد تلك ا�موال منعاً من إفراغھا kخر  -5

  .ولتوضح في جوابھا ما ھية القيود التملكية المتعلقة بتلك ا�موال

  ) 111(مادة 
  الحجز على ا�موال غير المنقولة 

لمدين غير المنقولة الجائز حجزھا قانوناً وفاًء لدين محكوم به أو مربوط بسند واجب يجوز حجز وبيع أموال ا -1
  :التنفيذ ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على أن تراعى الشروط اkتية

  .أن يطلب الدائن إلى دائرة ا�راضي تسجيل ا�موال غير المنقولة باسم المدين -أ
الطلب في سجل خاص بعد أن يقدم لھا الدائن صورة مصدقة من الحكم أو أن تقيد دائرة تسجيل ا�راضي  - ب

  .السند الذي بيده وأي أوراق أو سندات أخرى يطلبھا مدير ا�راضي مع دفع الرسوم الواجبة
يجري التحقيق في تصرفات المدين المراد التنفيذ عليه على الوجه المحدد في القوانين وا�نظمة المتعلقة  - ج

  .لتسجيل الجديدةبمعام\ت ا
يباشر بعد ذلك التنفيذ على ھذه ا�موال وفقاً ل�جراءات المنصوص عليھا في ھذا القانون وتخصم دائرة  -2

  .التنفيذ من ثمنھا ما أنفقه الدائن على معام\ت التسجيل وتقوم بسداده له

  ) 112(مادة 
  تبليغ المدين لسداد الدين 

بار بالمعام\ت الواقعة استناداً إلى المادتين السابقتين وتخطره بأنه إذا لم يبادر تبلغ دائرة التنفيذ المدين بورقة إخ
إلى سداد دينه خ\ل شھر من تاريخ تبليغه بورقة ا?خطار فإنھا ستباشر بالتنفيذ لبيع أموال غير المنقولة المحددة 

  .بورقة ا?خطار

  ) 113(مادة 
  انقضاء الميعاد 

إليه في المادة السابقة دون أن يقوم المدين بسداد دينه تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة وضع بانقضاء الميعاد المشار  -1
اليد بانتقال مأمور الحجز إلى المحل الموجود فيه المال غير المنقول وينظم محضراً يوقع عليه ھو والشھود ويبين 

حي الكائن فيه أو القرية ورقمه فيه نوع المحجوز عليه وأوصافه وحدوده ومشتم\ته ومقدار مساحته واسم ال
وحالة المزورعات وزمن إداركھا وا�شخاص الساكنين فيه وما ھية الوثائق التي يستندون إليھا في إقامتھم 

  .والقيمة المقدرة للمال المحجوز بحسب تقدير مأمور الحجز مع خبير أو أكثر
حاضراً، ويبلغ به في اليوم التالي على  تسلم صورة من محضر وضع اليد إلى المدين المنفذ ضده إذا كان -2

  .ا�كثر إذا تم وضع اليد في غيبته

  ) 114(مادة 
  الثمار 

  .تلحق با�موال غير المنقولة ثمارھا وإيراداتھا عن المدة التالية لوضع اليد عليھا -1
من مأموري الحجز أو لقاضي التفنيذ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الدائن الحاجز أن يكلف أحداً  -2

  ,غيرھم من موظفي دائرة التنفيذ حصاد المحصو"ت وجني الثمار وبيعھا



تباع الثمار والمحصو"ت بالمزايدة أو بأي طريقة أخرى يأذن بھا قاضي التنفيذ ويودع الثمن في خزينة دائرة  -3
  .التنفيذ

من قبل المستأجر أو الدائن المضمون بحقوق على دائرة التنفيذ أ" تعيق الوصل إلى ا�موال غير المنقولة  -4
  .على المحصول في المال غير المنقول �ھداف رعاية أو حصاد المحصول

  ) 115(مادة 
  سكن المدين في العقار المحجوز عليه 

له إذا لم يكن المال غير المنقول مؤجراً اعتبر المدين حارساً عليه إلى أن يتم بيعه ما لم يقرر قاضي التنفيذ عز -1
  .من الحراسة أو تحديد سلطاته عليھا

  .للمدين الساكن في العقار المحجوز أن يبقى ساكناً فيه دون أجرة إلى أن يتم البيع وعليه إخ\ؤه فور تمام البيع -2
إذا كان المال غير المنقول المحجوز مؤجراً اعتبرت ا�جرة المستحقة عن المدة التالية لوضع اليد محجوزة  -3

  .مستأجر وذلك بمجرد تكليفه من دائرة التنفيذ بعدم دفعھا للمدينتحت يد ال

  ) 116(مادة 
  التأخير في بيع ا�موال 

إذا كان صافي ما تغله أموال المدين غير المنقولة في سنة واحدة يفي بحقوق الدائن الحاجز وفوض لھذا الدائن 
اً بتأخير بيع ھذه ا�موال، فإذا حجز على أمر ا"ستي\ء على المحاصيل المذكورة، يصدر قاضي التنفيذ أمر

المحاصيل المذكورة لقاء دين ممتاز وتعذر على الدائن الحاجز أن يستوفي دينه منھا بصورة منظمة أو طرأ بعد 
ھذا التفويض أي حادث منعه من استيفاء حقوقه فيجوز له أن يطلب بيع ا�موال مجدداً و" يؤدي تأخير البيع 

إلى رفع الحجز على ا�موال المذكورة بل تبقى محجوزة إلى أن يتم وفاء الدين المحجوزة من بالصورة المذكورة 
  .أجله كام\ً 

إذا ادعى المدين أن لديه أموا"ً يمكن أن يوفرھا لدفع الدين إذا أمھل، وان بيع أمواله غير المنقولة مع مراعاة  -2
التنفيذ أن يدعو الفريقين ويسمع أقوالھما فإذا اقتنع جميع ظروف القضية يوقعه في ضيق غير مناسب فعلى قاضي 

بصحة ادعاء المدين أصدر قراراً بتأخير البيع لمدة أقصاھا ستة أشھر أو بدفع الدين المحجوزة من أجله أقساطاً 
  .خ\ل المدة التي تقررھا المحكمة مع بقاء الحجز على تلك ا�موال إلى أن يتم وفاء الدين كام\ً 

  ) 117(مادة 
  اقتطاع قيمة الدين 

يجوز لقاضي التنفيذ بقرار يصدره أن يأذن للمدين بأن يبيع أو يفرغ ل�خرين أمواله غير المنقولة المحجوزة 
  .بشرط أن يقتطع من ثمنھا حين البيع أو الفراغ قيمة الدين المحكوم به مع الرسوم والنفقات

  ) 118(مادة 
  أصحاب الديون 

ن ديونھم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر يجوز لھم أن أصحاب الديون الذين لم تؤم
يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور، وفي حالة بيعه يدفع 

اجزين اkخرين وفقاً لھذا أو"ً الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقاً لسند التأمين وما زاد عن ذلك يدفع للح
  .القانون

  ) 119(مادة 
  تنظيم قائمة بشروط بيع ا�موال غير المنقولة المحجوزة 

  .تنظم دائرة التنفيذ خ\ل ث\ثين يوماً من تاريخ وضع اليد قائمة بشروط بيع ا�موال غير المنقولة المحجوزة -1
  :يجب أن تشمل ھذه القائمة على البيانات اkتية -2
  .يان السند التنفيذي الذي حصل وضع اليد بمقتضاهب -أ

  .تاريخ إخطار المدين بقرار الحجز وتاريخ وضع اليد وإخطار المدين به - ب
تعيين ا�موال غير المنقولة المحجوزة في محضر وضع اليد مع بيان نوعھا وأوصافھا وموقعھا وحدودھا  - ج



  .ومساحتھا
  .ي محضر وضع اليدشروط البيع والثمن ا�ساسي المحدد ف -د

  .تجزئة ا�موال غير المنقولة المحجوزة إلى صفات إن كان لذلك محل مع ذكر الثمن ا�ساسي لكل صفقة -ھـ
  .بيان تاريخ جلستة ا"عتراضات وتاريخ المزايدة -و

  ) 120(مادة 
  المستندات المطلوبة 

  :ترفق بقائمة شروط البيع المستندات اkتية
  .والرسوم المقررة على ا�موال غير المنقولة المحجوزةشھادة بيان الضرائب  -1
  .السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه -2
  .قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز وإخطار المدين به -3
  .محضر وضع اليد وإخطار المدين به -4
  .شھادة من الدائرة المختصة بالقيود التملكية المتعلقة بھذه ا�موال -5

  ) 121(مادة 
  يانات ورقة اFخبار ب

على دائرة التنفيذ خ\ل ا�يام الث\ثة التالية لتنظيم قائمة شروط البيع أن تبلغ به المدين المحجوز عليه والدائن  -1
الحاجز وجميع الدائنين الذي وضع المال المحجوز تأمينا لديونھم قبل صدور قرار الحجز والتأشير به طبقاً لما 

  )110(ة ھو منصوص عليه في الماد
  :تشتمل ورقة ا?خبار على البيانات اkتية -2
  .تاريخ تنظيم قائمة شروط البيع -أ

  .تعيين ا�موال غير المنقولة المجوزة على وجه ا?جمال وبيان ثمنھا ا�ساسي - ب
ريخ تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من ا"عتراضات على القائمة وبيان ساعة انعقادھا وتا - ج

  .المزايدة وساعة انعقادھا في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة
  يجري إخطار المعلن إليه با"ط\ع على القائمة وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه البط\ن أو الم\حظات  -3

  ." سقط الحق فيھاأع\ه بث\ثة أيام على ا�قل وإ) 2(بطريق ا"عتراض عليھا قبل الجلسة المشار إليھا في البند 

  ) 122(مادة 
  تحديد جلسة للنظر في ا8عتراضات 

يحدد في قائمة شروط البيع جلسة نظر ا"عتراضات على القائمة أمام قاضي التنفيذ على أن تكون بعد انقضاء 
لسة المزايدة و" تقل المدة بين ھذه الجلسة وج) 121(ث\ثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المشار إليه في المادة 

عن ث\ثين يوماً و" تزيد على ستين يوماً، فإذا لم تقدم اعتراضات اعتبر تحديد أولى ھاتين الجلستين كأن لم يكن 
  .واتخذت إجراءات ا?ع\ن عن المزايدة

  ) 123(مادة 
  نشر وتعليق القائمة 

ليومية وبالتعليق في اللوحة المعدة تعلن دائرة التنفيذ عن تنظيم القائمة بالنشر في إحدى الصحف المحلية ا -1
، ويودع محضر )121(ل�ع\نات بديوان الدائرة وذلك خ\ل ا�يام السبعة التالية للتبليغات المشار إليھا في المادة 

  .التعليق ونسخة من الصحيفة ملف التنفيذ في السبعة أيام التالية ل�ع\ن المذكور
  .شروط البيع بدائرة التنفيذيكون لكل شخص حق ا"ط\ع على قائمة  -2

  ) 124(مادة 
  إبداء أوجه بط[ن اFجراءات 

إبداء أوجه البط\ن في ) 121(يجب على المدين والدائنين وأي أطراف أخرى معنية والمشار اليھم في المادة  -1
بطريق  ا?جراءات السابقة على الجلسة المحدد لنظر ا"عتراضات وإبداء جميع الم\حظات على شروط البيع



ا"عتراض على قائمة شروط البيع لدى دائرة التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظرھا بث\ثة أيام على ا�قل وإ" سقط 
  .حقھم في التمسك بھا

اع\ه إبداء ما لديه من أوجه البط\ن أو من الم\حظات ) 1(لكل ذي مصلحة غير من ورد ذكرھم في البند  -2
  .أو بطريق التدخل عند نظر ا"عتراض بطريق ا"عتراض على القائمة

  ) 125(مادة 
  تحديد تاريخ جلسة المزايدة 

  .تتولى دائرة التنفيذ التي يقع العقار في نطاقھا إجراء المزايدة عليه) 4(مع مراعاة ما تقرره المادة  -1
أطراف معنية أخرى يحدد قاضي التنفيذ بالدائرة تاريخ جلسة المزايدة بناء على طلب أي من الدائنين وأي  -2

، و" يصدر أمر بذلك إ" بعد التحقق من الفضل في جميع ا"عتراضات المقدمة )121(المشار إليھم في المدة 
  .على القائمة في الميعاد بأحكام واجبة النفاذ

التاريخ  بتاريخ المزايدة ومكانھا وذلك قبل) 121(تقوم دائرة التنفيذ بتبليغ ا�شخاص الوارد ذكرھم في المدة  -3
  .المحدد لذلك بسبعة أيام على ا�قل

  ) 126(مادة 
  بط[ن ا8تفاقات 

" عبرة �ي نوع من ا"تفاقات التي قد يتفق عليھا الطرفان ?جراء المزايدة خ\فاً للشروط القانونية التي نص 
يصرف النظر عن التبليغات عليھا في ھذا القانون، وكل اتفاق من ھذا القبيل يعد باط\ً على أنه يجوز للمدين أن 

  .التي منحه إياھا القانون

  ) 127(مادة 
  قائمة المزايدة 

  .تعلن دائرة التنفيذ بالنشر والتعليق عن المزايدة قبل اليوم المحدد ?جرائھا بث\ثين يوماً  -1
يات الحال في المحال التي يصدر فيھا أكثر من جريدة تنشر ا?ع\نات في جريدة واحدة أو أكثر حسب مقتض -2

وتعلق نسخ منھا في ديوان دائرة التنفيذ وعلى باب العقار المحجوز وفي أي محل يزدحم فيه الناس، أما إذا كان 
  المال غير المنقول المعروض للبيع ذا قيمة كبيرة فلدائرة التنفيذ ا?ع\ن عن ذلك بطرق إضافية أخرى،

المنقول وحا"ته المحققة عند وضع اليد مع بيان  يجب أن يتضمن ا?ع\ن بيان جميع أوصاف المال غير -3
  .أسماء الطرفين وشھرتھما والوقت المعين للمزايدة وشروط ا"شتراك بھا

بعد تنظيم قائمة المزايدة وإع\ن ا�مر يجب أن ينادي المنادي أو مأمور الحجز للقيام بھذا العمل ث\ث مرات  -4
  .اس وفي المحل الكائن فيه العقار ثم تدرج الكيفية على ظھر القائمةعلى ا�قل في المحال التي يزدحم فيھا الن

  ) 128(مادة 
  افتتاح المزايدة 

يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ ا?ع\ن عنھا وعلى كل من يرغب الدخول فيھا أن يدفع تأميناً بقيمة عشرة في 
وماً يحال المبيع إحالة مؤقتة إلى الطالب منھم المئة من الثمن ا�ساسي المحدد في القائمة، وبانقضاء الث\ثين ي

  .بالبدل ا�كثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليه مأمور التنفيذ

  ) 129(مادة 
  اFحالة المؤقتة 

بعد ا?حالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن ھذا ا?ع\ن بياناً بإتمام إجراء ا?حالة المؤقتة وبيان قيمة  -1
ل المزايدة ا�خيرة وتاريخ ووقت إجراء المزايدة العلنية ا�خيرة، واعتباراً من تاريخ ھذا ا?ع\ن الثاني يعتبر بد

أن المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويلتزم من يرغب الدخول فيھا بأن يدفع تأميناً يبلغ خمسة 
  .ةفي المئة من البدل المقرر في ا?حالة المؤقت

في التاريخ المحدد با?ع\ن الثاني تجرى المزايدة العلنية بين الطرفين الموجودين، ويقرر قاضي التنفيذ  -2
  .ا?حالة القطعية للمشتري الذي طلب المال غير المنقول بالبدل ا�كثر، ويودع ھذا القرار بملف التنفيذ



  ) 130(مادة 
  تبليغ المدين بقرار اFحالة القطعية 

ليوم التالي لصدور القرار با?حالة القطعية يبلغ المدين بورقة إخبار بما وصلت إليه المزايدات ا�خيرة في ا -1
وبقرار ا?حالة القطعية، ويخطر بأنه يترتب عليه أن يدفع أو أن يحضر إلى دائرة التسجيل لتقرير البيع والفراغ 

يخ ا?خبار، فإذا انقضت ھذه المھلة ولم يسدد في حضور المأمور المختص وذلك خ\ل خمسة عشر يوماً من تار
المدين دينه ولم يقم برضاه بمعاملة تقرير البيع أو الفراغ للمشتري يكتب لدائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع 

  .أو الفراغ للمشتري
مر الصادر بالتسجيل إذا دفع المدين دينه با?ضافة إلى مصروفات التنفيذ قبل إتمام معاملة التسجيل يلغى ا� -2

  .ويعتبر كأن لم يكن
  .بعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور " يبطل حكم البيع أو الفراغ فيما لو رغب المدين في أداء دينه -3

  ) 131(مادة 
  تمديد المزايدة 

اسي المحدد في قائمة إذا كان بدل مزاد ا�موال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاً فاحشاً عن ثمنھا ا�س
المزايدة يجب على قاضي التنفيذ أن يمدد معاملة المزايدة لمدة " تتجاوز خمسة وأربعين يوماً ويصبح إتمام 

  .معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة ھذه المزايدة أمراً محتوماً 

  ) 132(مادة 
   استنكاف الطالب

لعھدته إحالة قطعية عن قبول الفراغ وتأدية بدل المزايدة يعرض العقار  إذا استنكف الطالب الذي أحيل العقار
على الطالب الثاني الذي كّف يده قبله بالبدل الذي كان راضياً به، فإن أخذه ھذا الطالب تضمن دائرة التنفيذ ذلك 

الطالب الثاني ھذا المستنكف الفرق بين البدلين من تأمينه المدفوع وإن لم يكف فمن أمواله ا�خرى، وإن أصر 
على كف يده يوضع العقار مجدداً بالمزايدة لمدة خمسة عشر يوماً وتغرم دائرة التنفيذ المستنكف الفرق بين 

  .المزايدتين

  ) 133(مادة 
  اFحالة 

إذا تقدم بعد ا?حالة القطعية وقبل انقضاء المھلة على ا?خطار ا�خير الواجب تبليغه للمدين وفقاً لنص المادة 
طالب وضم عشرة بالمائة أو أكثر، فيجب أن يقبل ھذا الضم وعندئذ تجري المزايدة من جديد بين ھذا ) 130(

الطالب وغيره من الطالبين وبين الشخص الذي أحيل المال غير المنقول لعھدته إحالة قطعية لمدة ث\ثة أيام ثم 
  .تجري ا?حالة القطعية على الطالب ا�خير منھم

  ) 134(مادة 
  اغ العقارات فر

على دائرة التنفيذ إيفاء معاملة فراغ العقارات التي أجريت إحالتھا القطعية بالحال، وإذا لم يمكن إيفاء ھذه  -1
المعاملة في مدة شھر فللمشتري أن يفسخ المزايدة عقب معاملة الفراغ، وتبلغ دائرة التنفيذ ورقة إخطار إلى 

ه بلزوم إخ\ئه وتسليمه في مھلة خمسة عشر يوماً، وفي نھاية ھذه ا�شخاص الذين يشغلون العقار تخطرھم في
  .المدة تقوم دائرة التنفيذ بمعاملة تسليمه للمشتري

بعد مرور سنة على معاملة بيع أو فراغ أموال عقارية جرت بواسطة دائرة التنفيذ بالمزايدة العلنية " يسمح  -2
ع أخطاء شكلية في المعام\ت التنفيذية، و" يشمل ھذا الحكم بأي ادعاء بفسخ ذلك البيع أو الفراغ بحجة وقو

  .القاصر والغائب وفاقد ا�ھلية
  ." يعتبر وقوع احتيال أو تزوير في التبليغات التنفيذية من ا�خطاء الشكلية -3

  ) 135(مادة 
  زوائد المبيع 



ن حدوثھا حيال شخص ثالث يؤخذ في تسليم ا�موال غير المنقولة إلى المشتري وفي حل المنازعات الممك -1
  .بعين ا"عتبار الحالة التي كان عليھا ذلك المال عندما قامت دائرة التنفيذ بوضع اليد عليه تمھيداً لبيعه في المزاد

تبقى عقود ا?يجار وسائر العقود المتعلقة با"نتفاع بالمال المحجوز والمبرمة ) 115(مع مراعاة حكم المادة  -2
نافذة المفعول إلى اليوم الذي يتم فيه التسليم، وبعد ذلك يجب تسليم ذلك المال إلى مشتريه بدون بعد وضع اليد 

  .حاجة إلى حكم آخر
تعتبر الزوائد التي حصلت في المبيع بعد وضع اليد داخلة فيه من دون ذكر لھا وليس للمنفذ ضده أن يفرق  -3

  .ھذه الزوائد عن البيع

  ) 136(مادة 
  دير قيمة الخضروات تعيين خبير لتق

إذا لم يتفق الطرفان على قيمة الخضروات وسائر المحاصيل ا�رضية الثابتة في مال غير منقول كالبستان 
والحقل غير الداخلة في البيع يدعي الطرفان ويعين كل منھما خبيراً مع خبير ثالث يعينه قاضي التنفيذ ليقوموا 

المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي  بتقدير قيمتھا قائمة، و" ينزع المال غير
  .قدرھا الخبراء

  ) 137(مادة 
  التأخير في المزايدة �سباب قانونية 

  .إذا تأخرت المزايدة �سباب قانونية أو لعدم تعقب الدائن لھا يجب إعادة المزايدة بعد مرور خمسة عشر يوماً  -1
  .يادة عن سنة تلغى المھل السابقة ويبدأ بھا من جديدإذا تركت المزايدة ز -2

  ) 138(مادة 
  تقييد تأخير المزايدة 

إذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة ف\ يلتفت إلى ادعائه 
للدائن كل عطل وضرر قد يلحق به  إ" إذا تقدم به قبل صدور القرار با?حالة القطعية وقدم كفي\ً مقتدراً يضمن

من جراء التأخير وعندئذ يمنحه قاضي التنفيذ مھلة خمسة عشر يوماً ليراجع المحكمة المختصة ويحصل منھا 
  .على قرار بتأخير المزايدة وإ" استمرت في المعاملة

  ) 139(مادة 
   دعوى ا8ستحقاق

رت المحكمة تأخير المحكمة تأخير المزايدة جاز أن إذا أقيمت دعوى ا"ستحقاق بقسم من العقار المحجوز وقر
  .تباشر المزايدة من جديد على ا�قسام الباقية

  ) 140(مادة 
  رفع الحجز 

إذا لزم رفع الحجز عن مال غير منقول أوقعته دائرة التنفيذ بسبب تأدية الدين أو لسبب آخر وكانت دائرة تنفيذ 
ة من ثمن المال عند بيعه وجب على الدائرة ا�ولى قبل أن ترفع أخرى قد أبلغت ھذه الدائرة لزوم إفراد حص

الحجز أن تبلغ دائرة التنفيذ با�مر الواقع وإذا مر خمسة عشر يوماً ولم يرد منھا جواب بحجز جديد تقرر رفع 
  .الحجز المذكور

  ) 141(مادة 
  طلب المال المحجوز 

ة من تاريخ وضع الحجز وطلب المحجوز على ماله غير إذا لم يتابع الدائن ب\ عذر مشروع المعاملة مدة سن
المنقول رفع الحجز وجب على دائرة التنفيذ أن تخطر الحاجز با�مر حتى إذا مر شھر على إخطاره أو ا?ع\ن 



إذا كان مجھول محل ا?قامة دون متابعة الدائن للمعاملة فلقاضي التنفيذ أن يقرر رفع الحجز إذا رأى أن في ذلك 
  .للعدالة تحقيقاً 

  الباب الثالث 
   توزيع حصيلة التنفيذ

  ) 142(مادة 
   المبالغ المحصلة

المبالغ التي جرى تحصيلھا من المدين مع أثمان ا�موال التي تم بيعھا عن طريق دائرة التنفيذ تقسم بين الدائنين 
الممتازة ما يخصھم وتحتفظ لھم  الذين تقدموا بالمطالبة بديونھم وذلك بعد أن تفرز دائرة التنفيذ �صحاب الديون

  .به وإن لم يقدموا طلباً بدفع ما لھم من ديون

  ) 143(مادة 
  توزيع ا�موال المحصلة 

غير كافية لتسديد جميع ديون الدائنين فتوزع عليھم حسب ) 142(إذا كانت ا�موال المحصلة حسب المادة 
  :الترتيب اkتي

  .ي ا"متياز والرجحانأصحاب الديون الممتازة حسب ترتيبھم ف -1
إذا كان أصحاب الديون في مرتبة واحدة من ا"متياز وكانت ا�موال الموجودة غير كافية لتسديد جميع ھذه  -2

  .الديون فإنھا توزع بينھم بنسبة دين كل منھما إلى الدين ا?جمالي الممتاز
ا بين أصحاب الديون العادية بنسبتھا إذا زادت ا�موال الموجودة على الديون الممتازة يوزع ما زاد منھ -3

  .المئوية إلى مجمل ديون الدائنين

  ) 144(مادة 
  المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي 

المبالغ الخاضعة للتوزيع النسبي، يخصم منھا أو"ً مصاريف التنفيذ التي أنفقھا الدائن الحاجز في سبيل تحصيل 
  .تلك المبالغ

  ) 145(مادة 
  استرداد ا�موال 

إذا تبين لدائرة التنفيذ أنھا استوفت من المدين مبالغ أكثر من الواجب عليه أداؤھا ودفعھا إلى الدائن، وجب عليھا 
أن تتولى أمر استردادھا من الدائن ودفعھا إلى دفعھا إلى المدين بناء على قرار من قاضي التنفيذ دون حاجة إلى 

  .مراجعة المحاكم والحصول منھا على حكم بذلك

  ) 146(دة ما
  ا�سبقية في الحجز 

ا�سبقية في الحجز " تعطي صاحبھا أي امتياز بالنظر لبقية الحاجزين، ولكن إذا كان الحكم الثاني سند الحجز 
الثاني وأساسه قد صدر بناء على إقرار شفھي أو نكول عن اليمين أو على إقرار خطي لم يثبت رسمياً أن تاريخه 

سباب القانونية التي استند إليھا الحكم ا�ول، فليس للمحكوم له في الحكم الثاني أن يشارك كان سابقاً على تاريخ ا�
  .المحكوم له في الحكم ا�ول في ا�موال المحجوزة وإنما له أن يستوفى ماله من بقية أموال المدين

  ) 147(مادة 
  تقيد المبالغ المحصلة في محضر 



د إلى حكم صادر من المحاكم أو إلى السند التنفيذي تقيد في محضر ودفتر المبالغ التي تحصل من المدين با"ستنا
اليومية لحساب الدائن، وبعد إجراء معاملة القيد على الوجه المذكور " يجوز حجز ھذه المبالغ اقتضاء �ي دين 

  .يطلب من المدين

  الباب الرابع 
  أحكام متنوعة 

  الفصل ا�ول 
  حق ا8متياز ودرجاته 

  ) 148(مادة 
   حق ا8متياز

  .يكون حق ا"متياز عاماً إذا كان شام\ً أموال المدين كلھا، وخاصا إذا تعلق بقسم منھا -1
يستوفي أصحاب الديون الذين لھم حق ا"متياز العام ديونھم من أموال المدين جميعھا ترجيحاً على غيرھم من  -2

  .الدائنين بما " يتعارض مع أصحاب الديون الخاصة
ستوفي أصحاب الديون الذين لھم حق ا"متياز الخاص ديونھم من أموال المدين الذي تعلق بھا حق ا"متياز ي -3

  .وليس لھم حق امتياز على غيرھا من أموال المدين

  ) 149(مادة 
  الديون الممتازة 

  :الديون الممتازة امتيازاً عاماً ھي -1
  .نفقة الزوجة وا�و"د والوالدين المحكوم بھا) أ

الضرائب والرسوم التي تجبيھا الحكومة مھما كان نوعھا سواء أكانت من ا�موال التي تجبي مباشرة أو ) ب
  .بالواسطة

أع\ه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدماً بعضھا على ) 1(تستوفي جميع الديون المذكورة في البند  -2
الصادرة في ھذا الشأن، أما الديون ا�خرى التي تطلب  بعض حسب درجاتھا المعينة في القوانين وا�وامر

  .للحكومة من ا�شخاص ف\ تكون ممتازة

  ) 150(مادة 
  الديون الممتازة امتياز خاص 

  :الديون الممتازة امتيازاً خاصاً ھي
سوم الرسوم والضرائب المفروضة للدولة على ا�موال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة نفسھا وتشمل الر -1

والضرائب والمكوس وضريبة ا�م\ك وا�راضي وغيرھا من الضرائب، وھي تستوفى من أثمان تلك ا�موال 
  .بصورة ممتازة امتيازاً خاصاً 

بدل إيجار العقار الموثق بعقد إيجار يستوفى على وجه ا"متياز من أثمان ا�موال القابلة للحجز والموضوعة  -2
  .في ذلك العقار

ا�راضي المنتجة كالمزرعة والحقل والبستان الموثق بسند يستوفى من محاصيل تلك ا�راضي بدل إيجار  -3
  .أع\ه، ويتم تحصيله من محاصيل تلك ا�راضي) 2(مرجحاً على غيره من الديون باستثناء ما تم ذكره في البند 

ذلك الفندق قبل أن يوفى ا�جرة المستحقة لصاحب الفندق تستوفى من أثمان أموال المدين الموضوعة في  -4
  .غيرھا من الديون

  ) 151(مادة 
  حق ا8متياز الناشئ عن وضع ا�موال غير المنقولة 

حق ا"متياز الناشئ عن وضع ا�موال غير المنقولة تأميناً للدين يخضع في تقريره وتنظيمه لما تنص عليه 
  .القوانين وا�نظمة الخاصة بذلك الحق



  ) 152(مادة 
  متياز أصحاب حق ا8

  .أصحاب حق ا"متياز الخاص يتقدمون في استيفاء ديونھم على أصحاب حق ا"متياز العام

  ) 153(مادة 
  ثبوت حق ا8متياز 

" يثبت حق ا"متياز ما لم تكن طبيعة الدين ونوعه ثابتة بصورة صريحة وجازمة في السند التنفيذي، و" يلتفت 
  .نفيذ خ\فاً لنصوصه أو التي تحدث مجدداً إلى ا"دعاءات التي تقدم إلى دائرة الت

  ) 154(مادة 
  سريان قواعد القانون المدني على حقوق ا8متياز 

تسري على مالم يرد به نص في ھذا الفصل القواعد المنصوص عليھا بالنسبة لحقوق ا"متياز في القانون المدني 
  .والقوانين الخاصة ا�خرى المعمول بھا

  الفصل الثاني 
  دين حبس الم

  ) 155(مادة 
   التسوية

يجب على المدين بعد تبليغه إخطار التنفيذ أن يراجع دائرة التنفيذ ويعرض عليھا تسوية تتناسب مع مقدرته  -1
المالية ومقدار الدين لدفع ما ھو مستحق في ذمته من المبالغ المحكوم بھا عليه، فإذا لم يتقدم بتسوية مناسبة أو 

الدين لمدد لم يوافق عليھا المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين عرض تأمينات وطلب تقسيط 
  .لجلسة يحددھا لسماع أقوالھما

في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقاً مع المدين للتأكيد من مقدرته على  -2
صرفاته التي قام أو التي ينوي القيام بھا بغرض تھريبھا من دفع المبالغ المحكوم بھا ومعرفة أمواله واكتشاف ت

  .وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار
لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشھود إذا رأى ضرورة لسماع شھادتھم مع اليمين أو بدونھا "ستج\ء  -3

  .ر المدين أو لم يحضرحقيقة ا�مور وذلك سواء حض

  ) 156(مادة 
  شروط القبض على المحكوم عليه وحبسه 

  :يجوز لقاضي التنفيذ بناًء على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في ا�حوال اkتية
خطار المشار اليھا إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خ\ل المدة المحددة لذلك في ورقة ا? -1

  .في المادة السابقة
  ).155(إذا تبين لقاضي التنفيذ بناًء على بينة شفھية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة  -2
أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بھا عليه أو ما ) أ

ا ب\ دفع أو من دفع قسط من دين مستحق ا�داء بمقتضى ما تعھد به في ا?جراء وبأنه رفض أو أھمل تبقى منھ
  .الدفع

أن المدين وھب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً ) ب
  .حكم له به كلياً أو جزئياً  لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما

أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أمواٍل له واقعة ضمن اختصاص محاكم الب\د تكفي لوفاء ) ج
  .الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه

  ) 157(مادة 
  مدة الحبس 



يوماً، وأن " يتجاوز مجموع ) 91(يذ عن " يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تنفيذاً �ي قرار يصدره قاضي التنف -1
  .يوماً في السنة الواحدة مھما بلغ الدين أو تعددت الديون) 91(مدد الحبس عن 

يوماً إذا كان المبلغ المحكوم به " يتجاوز خمسمائة دينار، وإذا ) 21(" يجوز أن تتجاوز مدة الحبس عن  -2
  .يوماً عن كل قسط يتخلف المدين عن دفعه) 21(وز مدة الحبس تقرر تقسيط الدين المحكوم به ف\ يجوز أن تتجا

  ) 158(مادة 
  حظر حبس المدين لنفس الدين 

" يجوز حبس المدين ثانية من أجل نفس الدين بعد ا?فراج عنه سواء بموافقة المحكوم له أو "نتھاء مدة  -1
  .الحبس المحكوم بھا عليه

لمادة السابقة يجوز لقاضي التنفيذ إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو مع ا�خذ بعين ا"عتبار ما جاء في ا -2
  .قاضي التنفيذ بتقسيط الدين المحكوم به أن يعتبر كل قسط من ھذه ا�قساط دينا مستق\ً◌ً 

  ) 159(مادة 
  تأجيل حبس المدين 

در عن لجنة طبية رسمية لقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبس المدين إلى أجل آخر إذا ثبت لديه تقرير طبي صا
  .مختصة أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم الوفاء بالدين المحكوم عليه " يتحمل معه السجن بسبب مرضه

  ) 160(مادة 
  الحق في استيفاء الدين 

  ." يؤثر حبس المحكوم عليه وا?فراج عنه في حق المحكوم له في استيفاء دينه من أموال المحكوم عليه

  ) 161(مادة 
  ا8قتدار 

  :" حاجة لطلب إثبات اقتدار ا�شخاص المذكورين أدناه، عند طلب حبسھم
  .الذين صدق كاتب العدل على اقتدارھم والذين كفلوا المدين في دائرة التنفيذ -1
  .المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة ?ثبات اقتداره -2
  .�صول أو الفروع أو ا�قارب إذا امتنع عن دفعھا دون حاجة ?ثبات اقتدارهالمحكوم عليه بنفقة للزوجة أو ا -3
  .المدين بدين ناشئ عما له مقابل ما في حوزة المدين كثمن البيع أو التأمين ف\ حاجة ?ثبات اقتداره -4

  ) 162(مادة 
  سحب قرار الحبس 

ه طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب سحب قرار " يكلف الدائن بالتحري عن أموال المدين الكافية لدينه ليحق ل
  .الحبس بكشف وإظھار أمواله التي تكفي لوفاء دينه

  ) 163(مادة 
  ا�شخاص المستثنون من قرار الحبس 

  :" يصدر قرار بالحبس بمقتضى ھذا القانون على
  .وصيمن " يكون مسئو"ً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي وال -1
  .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون -2
  .المدين المحكوم بدينه بين الزوج وزوجته أو �جل دين محكوم به للفروع على ا�صول -3

  ) 164(مادة 
  دفع الدين 



اضي التنفيذ أو إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر ق
كشف عن أموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه ب\ دفع يجوز لقاضي التنفيذ أن يلغي 

  .بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر با?فراج عنه

  الفصل الثالث 
  مسائل متنوعة 

  ) 165(مادة 
  ا�سناد التنفيذية

ودعة بدائرة التنفيذ �جل التنفيذ إذا تركھا أصحابھا دون تعقب ستة أشھر متوالية اعتباراً من ا�سناد التنفيذية الم
  .آخر معاملة تمت بشأنھا يوقف تنفيذھا حتى يقدم طلب التنفيذ

  ) 166(مادة 
  قابلية ا�حكام للتنفيذ 

  .تكون ا�حكام قابلة للتنفيذ خ\ل خمس عشرة سنة من اليوم الذي صدرت فيه -1
  .تكون ا�سناد التنفيذية ا�خرى قابلة للتنفيذ إذا لم تتقادم ا"لتزامات المثبتة فيھا وفقاً للقوانين الخاصة بذلك -2

  ) 167(مادة 
  ا�مانات النقدية والعينية 

ا�مانات النقدية والعينية التي أودعت في صندوق التنفيذ أو حصلتھا الدائرة أو استردتھا من المحكوم عليھم بطلب 
أصحابھا، إذا لم يراجع مستحقھا دائرة التنفيذ �خذھا في مدة خمس سنوات اعتباراً من تبليغ ورقة ا?خطار أو من 

  .تاريخ إع\نھا في الصحف حسب ا�صول لمجھولي ا?قامة يسقط حق المطالبة بھا وتقيد إيراداً للخزينة العامة

  ) 168(مادة 
  ا�عذار الشرعية 

تقطع مرور الزمن تسري على المادتين السابقتين ولكن ا"دعاءات التي ھي من نفس القبيل ا�عذار الشرعية التي 
  .يجب أن تحل بطريق التقاضي لدى المحكمة المختصة

  ) 169(مادة 
  تطبيق أحكام القانون 

  .ف ذلكيطبق ھذا القانون على جميع ا?جراءات والمعام\ت التنفيذية التي تتخذ بعد نفاذه ما لم يرد نص بخ\ -1
تعتبر كل إجراءات تنفيذية بدئ فيھا أو كانت معلقة حين ابتداء العمل بھذا القانون أنھا جرت حسب ا�صول  -2

  المقتضاة إذا كانت قد أقيمت وفق أي قوانين كانت سارية المفعول قبل تاريخ العمل بھذا القانون 
بالقدر الذي يراه قاضي التنفيذ ممكناً على جميع  أع\ه تسري أحكام ھذا القانون) 2(مع مراعاة أحكام البند  -3

  .إجراءات التنفيذ المعلقة من المرحلة التي انتھت إليھا

  ) 170(مادة 
  أحكام عامة 

" يخل تطبيق أحكام ھذا القانون بما ھو مقرر للسلطات وللجھات ا?دارية من حق في اقتضاء حقوقھا جبراً  -1
  .في القوانين المنظمة لذلكبالطرق وا?جراءات المنصوص عليھا 

أع\ه تسري أحكام ھذا القانون على التنفيذ الذي تقوم به جھات ا?دارة بما ) 1(فيما عدا ما نص عليه في البند  -2
  ." يتعارض مع ا�حكام الواردة في قوانينھا



  ) 171(مادة 
  اFلغاء 

  :ربية وقطاع غزةيلغى العمل بالقوانين اkتية المعمول بھا في محافظات الضفة الغ
  .ھـ1332جماد اkخرة سنة  15قانون ا?جراء العثماني الصادر بتاريخ  -1
  .م1922لسنة  22قانون تبادل تنفيذ ا�حكام رقم  -2
  .1926أصول تبادل تنفيذ ا�حكام لسنة  -3
  .1929لسنة  16رقم ) تبادل تنفيذھا مع مصر(قانون ا�حكام  -4
  .م1931تشرين أول سنة  31الفلسطيني الصادر بتاريخ  )حبس المدين(قانون الديون  -5
  .م1936لسنة  38قانون ا?جراء المعدل رقم  -6
  .م1952لسنة ) 8(قانون تنفيذ ا�حكام ا�جنبية رقم  -7
  .م1952لسنة  31قانون ا?جراء ا�ردني رقم  -8
  .م1965لسنة  25قانون ذيل قانون ا?جراء ا�ردني رقم  -9

ص التي تتعارض مع أحكام ھذا القانون والتي وردت في أي قوانين أخرى كانت سارية قبل جميع النصو -10
  .نفاذه

  ) 172(مادة 
  التنفيذ والنفاذ والنشر 

تنفيذ أحكام ھذا القانون، ويعمل به بعد ث\ثين يوماً من تاريخ نشره  -كّل فيما يخّصه -على الجھات المختصة كافّة
  .في الجريدة الرسمية

  
  .مي\دية 22/12/2005مدينة رام هللا بتاريخ  صدر في
  .ھجرية 1426/ذو القعدة/ 20: الموافق

  
  محمود عباس
  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
  رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 


