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قانون التنفيذ :
ال بد في البداية من التفرقة بين آلية تنفيذ األحكام والسندات التنفيذية
الصادرة لصالح خزينة الدولة واألحكام الصادرة في غير صالح
خزينة الدولة .
تنفيذ األحكام الصادر لصالح خزينة الدولة :
لقد رسم المشرع القواعد المنظمة ألصول إجراءات التنفيذ حسب
قانون التنفيذ رقم  25لسنة  2007وتعديالته.
الجھة المختصة تباشر التنفيذ .
ان دائرة التنفيذ ھي الCدائرة المختصCه بالتنفيCذ وفقCا الحكCام المCادة 2
من قانون التنفيذ والتي تنص :
) يتم تنفيذ السندات التنفيذيCة المنصCوص عليھCا فCي ھCذا القCانون مCن
قبل دائرة تسمى )دائرة التنفيذ ( لدى كل محكمة بداية يرأسھا قاضي
يسCمى رئCCيس التنفيCCذ ال تقCCل درجتCه عCCن الرابعCCة ويعاونCCه قاضCCي او
أكثر يقوم أقدمھم مقامه عند غيابه .
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دائرة التنفيذ
تشكيل دائرة التنفيذ في المحاكم النظامية .
تشCCكل دائCCرة التنفيCCذ مCCن رئCCيس التنفيCCذ ويعاونCCه قCCاض أو اكثCCر
يقوم احدھم مقامه عند غيابCه ويباشCر مCأمور التنفيCذ اجCراءات
التنفيذ يعاونه عدد كاف من الكتبCه ) المCادة /3ب ( مCن قCانون
التنفيCCذ  ،باإلضCCافة إلCCى المحضCCرين الCCذين يختصCCون بتبليCCغ
األوراق القضائيه المتعلقة بالتنفيذ وتنفيذ آو أمر رئCيس التنفيCذ
ومأمور التنفيذ .
أوال  :رئيس التنفيذ :
يشترط قانون التنفيذ فيمن يعين رئيسCا لCدائرة التنفيCذ أن يكCون
قاضيا ال تقل درجته عن الرابعه ويعاونCه قCاض او اكثCر يقCوم
احCCدھم مقامCCه عن Cد غيابCCه  ،ھCCذا فCCي المحCCاكم البدائيCCه امCCا فCCي
محCCاكم الصCCلح المشCCكلة فCCي امCCاكن لCCيس فيھCCا محكمCCة بدايCCة
فيباشر قاضي الصلح اختصاص رئيس التنفيذ .
ويخCCتص رئCCيس التنفيCCذ او مCCن يقCCوم مقامCCه مCCن قضCCاة التنفيCCذ
بجميع المنازعات التنفيذية وفقا لنص )الماده /5أ ( من قCانون
التنفيذ .
ثانيا ً :اختصاص رئيس التنفيذ:ـ
أ ـ القNNاء الحجNNز علNNى امNNوال المNNدين وفCCك الحجCCز  ،يخCCتص
رئيس التنفيCذ بالقCاء الحجCز التنفيCذي علCى امCوال المCدين وفCك
الحجز التنفيذي عنھا وھCذا اإلجCراء أجCازه المشCرع حتCى قبCل
ان يتبلغ المحكوم عليه اإلخطار التنفيذي .
ب ـ بيع االموال المحجوزه .
يجوز للدائن طلب بيع األمCوال المحجCوزة تنفيCذيا اذا لCم يبCادر
المحكCCوم عليCCه ضCCمن مCCدة االخطCCار التنفيCCذي بالوفCCاء بالتزامCCه
على ان يتم اخطار المدين ما قبCل البيCع بانCه سيصCار الCى بيCع
امواله المحجوزه اذا لم يدفع الدين خالل سبعة ايام تلCي تCاريخ
التبليCCغ )اخطNNار مNNا قبNNل البيNNع (  ،فCCرئيس التنفيCCذ او مCCن يقCCوم
مقامه من قضاة التنفيCذ يخCتص ببيCع امCوال المCدين المحجCوزه
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سواء اكانت امواال منقوله ام غير منقوله  ،اما اذا كCان الحجCز
تحفظا فيجب تحويله الى تنفيذي قبل المثابره باجراءات البيع .
ج ـ تعيين الخبراء .
يقوم رئيس التنفيذ سندا ) للمواد /5أ و  51و  ( 71من قانون
التنفيCCذ بتعيCCين الخبCCراء لتقCCدير قيمCCة األمCCوال المنقولCCة وغيCCر
المنقوله المحجوز عليھا قبل االعالن عن بيعھا بواسطة خبيCر
أو أكثCر ،ومCا يترتCب علCى ھCCذا القCرار بCأن تقCوم دائCرة التنفيCCذ
بCCإجراء معاملCCه وضCCع اليCCد وتقCCدير قيمCCة األمCCوال المحجCCوزة
حسب واقع الحال.
د ـ حبس المدين .
رئيس التنفيذ يقوم بإصدار قرار حبس المدين بناء على طلCب
الدائن اذا لم يسCدد المCدين الCدين او لCم يعCرض تسCويه تتناسCب
ومقدرتCCه الماليCCة خCCالل مCCدة االخطCCار علCCى ان ال تقCCل الدفعCCه
االولCCى مCCن التسCCويه عCCن  %25مCCن المبلCCغ المحكCCوم بCCه سCCندا
لنص المCادة )/22أ( مCن قCانون التنفيCذ ويجCب ان تتناسCب مCدة
الحبس مع مقدار الدين .
ھـ ـ منع المدين من السفر .
منح قانون التنفيذ رئيس التنفيذ صالحية منع المدين من السCفر
اذا لم يقCدم كفالCه مصCرفيه او عدليCه مCن كفيCل ملCيء لضCمان
التنفيذ اذا اقتنع الرئيس من البينه المقدمه ان المدين قد تصرف
في أمواله او ھربھا او انه على وشك مغادرة البالد رغبة منCه
في تأخير التنفيذ سندا لنص المادة ) (26مCن قCانون التنفيCذ مCع
اإلشCCارة الCCى أن المشCCرع وبموجCCب تعCCديل قCCانون التنفيCCذ أجCCاز
منع السفر حتى قبل انقضاء المھلة الواردة فCي المCادة ) (7مCن
قانون التنفيذ.
و ـ التفويض باستعمال القوة الجبريه :
لرئيس التنفيCذ تفCويض مCأمور التنفيCذ باسCتخدام القCوة الجبريCه
الزالة ما يضعه المدين لعرقلة أعمال التنفيذ كCاغالق االبCواب
وابCCداء المقاومCCه بقصCCد االضCCرار بالCCدائن او بقصCCد المماطلCCه
وتاخير التنفيذ ويكون التفويض خطيCا  ،وعلCى افCراد الشCرطه
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مسCCاعدة مCCأمور التنفيCCذ او الكتبCCه علCCى القيCCام بوظCCائفھم تحCCت
طائله المسؤوليه عمال بالمادة )/5و( من قانون التنفيذ .
ثالثا ً  :مأمور التنفيذ ومعاونوه :
يقCCوم مCCأمور التنفيCCذ بمباشCCرة االجCCراءات التCCي تقتضCCيھا تنفيCCذ
السCCندات التنفيذيCCة وتنفيCCذ االوامCCر والقCCرارات الصCCادره عCCن
رئCCCCيس التنفيCCCCذ ويعCCCCاون المCCCCأمور عCCCCدد كCCCCاف مCCCCن الكتبCCCCه
والمحضCCCCCرين  ،ويخCCCCCتص الكتبCCCCCه بتنظCCCCCيم اوراق الCCCCCدائره
ومحاضرھا وسائر ما يعھد به اليھم الرئيس او المCأمور عمCال
بأحكCCCCام المCCCCاده /5د مCCCCن قCCCCانون التنفيCCCCذ  ،امCCCCا المحضCCCCرون
فيختصCCCون بتبليCCCغ االوراق المتعلقCCCه بالتنفيCCCذ وااللتCCCزام بتنفيCCCذ
اوامر الرئيس او المأمور سندا للماده /5ھـ من قانون التنفيذ .
• االعمال التي يقوم بھا مأمور التنفيذ او الكتبه .
 .1اسCCتالم اسCCتدعاء طلCCب التنفيCCذ والتأشCCير عليCCه بالتسCCجيل ثCCم
يسجله في سجل االساس ويحفظه مع صوره عن السCند فCي
ملCCف خCCاص بعCCد ان يعطيCCه رقمCCا متسلسCCال وفقCCا السCCبقية
تقديمه ويستوفي عنه الرسوم المتوجبه قانونا .
 .2يضCCع علCCى اسCCتدعاء الطلCCب ومCCا يرافقCCه مCCن اوراق خCCاتم
الدائره ويذكر تاريخ القيد ويذكر في المحضر الوثائق التCي
سلمت اليه بعد ضمھا الى الملف .
 -2االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ :
تنص المادة ) (4من قانون التنفيذ على انه :
أ  -دائرة التنفيذ المختصه ھي الدائره التي توجد في منطقة المحكمة
التي اصدرت الحكم او محكمة موطن المحكCوم لCه او المحكمCة التCي
أصCCCدرت الحكCCCم او الCCCدائرة التCCCي تCCCم انشCCCاء السCCCندات التنفيذيCCCه فCCCي
منطقتھا .
ب -يجوز التنفيذ في الدائره التي يكون موطن المدين او اموالCه فيھCا
او الدائرة التي اشترط الوفاء في منطقتھا .
ج – اذا اقتضCCى التنفيCCذ اتخCCاذ تCCدابير خCCارج منطقCCة الCCدائرة يقCCCرر
الرئيس انابه دائرة اخرى التي ستتخذ فيھا التدابير التنفيذيه .
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ومن خالل النص فأن المشرع قد حدد دوائCر التنفيCذ التCي يCتم التنفيCذ
فيھا على سبيل الحصر وھذه الدوائر ھي :
 .1دائNNرة التنفيNNذ التCCي توجCCد فCCي منطقCCة المحكمCCة التCCي اصCCدرت
الحكم .
ويقصد بالمحكمة مصدرة الحكم  ،محكمة الدرجة االولى حتى
ولCCو كCCان الحكCCم قCCد طعCCن فيCCه باالسCCتئناف او الطعCCن تمييCCزا
ومھما كانت نتيجة الطعن الن حكم محكمة الدرجة االولى ھCو
الذي بت فCي اسCاس النCزاع وال يغيCر مCن ھCذا االمCر تأييCده او
الغCCاؤه مCCن قبCCل المحCCاكم االعلCCى وفCCي ذلCCك تسCCھيل لمصCCلحة
طرفCCي التنفيCCذ  ،ويطبCCق ھCCذا االخصCCاص علCCى حكCCم المحكم Cة
ايضا النه يستعير صالحية المحكمة في الموضوع الCذي حكCم
فيه .
 .2دائرة التنفيذ التي توجد في منطقة محكمCة مCوطن المحكCوم لCه
 ،ھذا االختصCاص مقCرر لمصCلحة المحكCوم لCه الCذي لCه تنفيCذ
السCCند التنفيCCذي الCCذي فCCي يCCده لCCدى دائCCرة التنفيCCذ الموجCCوده فCCي
منطقة المحكمة التي يقع ضمن اختصاصھا المكاني موطنه .
 .3دائرة التنفيذ التي تم انشاء السندات التنفيذيه في منطقتھا وھCذا
المعيار مقCرر للسCندات الرسCميه والسCندات العاديCه واالوراق
التجاريه القابله للتداول  ،فمثال السندات الرسCميه التCي ينظمھCا
او يصCCدقھا الكاتCCب العCCدل يCCتم تنفيCCذھا لCCدى دائCCرة التنفيCCذ التCCي
توجد في المنطقCه الواقعCه ضCمن االختصCاص المكCاني لكاتCب
العCCدل وكCCذلك االمCCر بالنسCCبه الCCى االوراق التجاريCCه فانCCه م Cن
ضمن البيانات االختياريه ھو مكان انشاء السند .
 .4دائNNرة التنفيNNذ التCCي توجCCد فCCي منطقCCة محكمCCة مCCوطن المCCدين ،
والمقصود بموطن المCدين ھCو المCوطن االصCلي  ،امCا بالنسCبه
الى الموطن المختار وھو الذي يتخذ لتنفيذ عمل قانوني معCين
سCCندا للمCCاده ) (42مCCن القCCانون المCCدني فھCCذا المCCوطن ال يجCCوز
اثباته اال بالكتابه وفي ھذه الحاله يكون الموطن المختCار لتنفيCذ
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عمل قانوني معين  ،ھو الموطن بالنسبه الى كل ما يتعلق بھCذا
العمل بما في ذلك اجراءات التنفيذ الجبري .
 .5دائNNرة التنفيNNذ التCCي توجCCد فCCي منطقتھCCا امCCوال المCCدين  .يكCCون
االختصCCاص لCCدائرة التنفيCCذ التCCي فCCي منطقتھCCا امCCول للمCCدين ،
والتي يرغب الدائن التنفيCذ عليھCا  ،واذا كCان للمCدين اكثCر مCن
مال او عقار فيجوز التنفيذ لدى أي من دوائCر التنفيCذ التCي تقCع
في منطقتھا اموال المدين عمال بأحكام المادة ) (37مCن قCانون
اصول المحاكمات المدنيه .
 .6دائرة التنفيذ التي اشترط الوفاء فCي منطقتھCا  .قCد يتفCق الCدائن
والمدين على الوفاء في مكان معين فعندئCذ تكCون دائCرة التنفيCذ
الموجCCوده فCCي المكCCان الCCذي اشCCترط الوفCCاء فيCCه مختصCCه بتنفيCCذ
السند التنفيذي مثل الكمبياله والشيك .
االنابه بين دوائر التنفيذ في بعض االجراءات :
لطالCCب السCCير بCCإجراءات التنفيCCذ اتخCCاذ تCCدابير خCCارج منطقCCة
الدائره التي يجري فيھا التنفيذ  ،يقرر رئيس التنفيذ انابه دائرة
التنفيذ المختصه مكانيCا التخCاذ التCدابير التنفيذيCة  ،وعليCه فأنCه
من غير الجائز لدائرة التنفيذ أن تقوم بإجراءات تنفيذيه خCارج
منطقCCة اختصاصCCھا وان تCCم االجCCراء دون انابCCه كCCان االجCCراء
باطال وعلى الدائرة المنابه التنفيذ بحدود االنابه .
الطعن في قرارات رئيس التنفيذ
نظCCم المشCCرع الطعCCن المCCادة ) (20مCCن قCCانون التنفيCCذ وجCCاء
بالمبادئ التالية:
اوال  :يكCCون القCCرار الCCذي يصCCدره الCCرئيس قCCابال للطعCCن أمCCام
محكمة البدايCة بصCفتھا االسCتئنافية خCالل سCبعة أيCام تلCي تCاريخ
تفھمه او تبلغه إذا تعلق بأحد األمور التالية:
 -1اختصاص الدائرة في تنفيذ سند ما او قابليته للتنفيذ.
 -2كون األموال المحجوزة من األموال التي يجوز او ال يجوز
حجزھا او بيعھا .
 -3حق اشتراك اي شخص أخر في الحجز او عدم إشراكه .
 -4حق الرجحان بين المحكوم لھم .
6

 -5حبس المحكوم عليه او رفضه او تأجيله .
 -6تأجيل او تأخير او وقف إجراءات التنفيذ .
 -7القرار الصادر وفقCا أحكCام اي مCن المCواد ) (22او ) (28او
) (97مCCCن ھCCCذا القCCCانون اي القCCCرار الصCCCادر برفCCCع التسCCCوية
الشھري ودفع بيت السكن واستنكاف المزايد الذي أحيل عليه
المال الغير منقول .
 -8رجوع الرئيس عن اي قرار سبق ان إصداره .
 -9المنع من السفر .
 -10القرار الصادر باإلحالة القطعية في العقار .
 -11القرار الصادر نتيجة االعتراض المقدم من غير أطراف
الدعوى التنفيذية .
ثانيNNNا ً  :تفصCCCل محكمCCCة االسCCCتئناف تCCCدقيقا فCCCي الطعCCCن ويعتبCCCر
قرارھا نھائيا .
• اسCCتنئاف القCCرار الCCذي سCCبق تأييCCده مCCن محكمCCة بدايCCة
بصفتھا االستئنافية للمرة الثانية ال يوقف التنفيذ .
• اذا كCCان االسCCتئناف يتعلCCق بقCCرار حCCبس  ،يتوجCCب علCCى
المحكCCوم عليCCه ان يرفCCق مCCع اسCCتئنافه كفالCCه عCCن كفيCCل
ملىء يوافق عليه الرئيس لضمان الوفاء .
الشروط الشكلية لقبول االستئناف :
اوال  :يجCCب تقCCديم الئحCCة االسCCتئناف بواسCCطة محCCامي أسCCتاذ
وذلك عمCال ألحكCام المCادة  41مCن قCانون نقابCة المحCامين كمCا
يتوجب على الخصم الذي يرغب في استئناف القCرار الصCادر
عن رئيس التنفيذ تقديم الئحة االستئناف الى ذات دائرة التنفيCذ
الذي اصدرت القرار المراد الطعن فيCه مشCتمله علCى البيانCات
المنصCCCوص عليھCCCا فCCCي المCCCادة ) (181مCCCن قCCCانون اصCCCول
المحاكمات المدنية وھي :
أ -اسم المستأنف ووكيله وعنوانه .
ب -اسم المستأنف عليه ووكيله وعنوانه .
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ت -تحديد دائرة التنفيذ الى صدر عنھا القرار المطعCون فيCه
مع بيان رقم القضية التنفيذيه والقرار المطعون فيه وتاريخ
صدوره .
ث -ذكر اسباب االسئناف بصوره موجزه .
ج-الطلبات النھائيه .
على ان يتم تقديم الالئحه االستئنافيه بعد دفع الرسوم المتوجبه
عنھا .
ثانيا  :تقديم االستئناف خالل الميعاد القانوني /20أ.
يجCCب علCCى المسCCتأنف تقCCديم اسCCتئنافه خCCالل ) (7ايCCام تبCCدأ مCCن
اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار رئيس التنفيذ او من اليوم التCالي
لتاريخ تفھم القرار الوجاھي .
وحيCث ان قCCرارات رئCCيس التنفيCCذ تصCCدر دون دعCCوة الخصCCوم
فيعتد بالتاريخ الذي يثبت فيه اطالع الشخص المعنCي بCالقرار
التنفيذي عليه فإذا لم يتم االطCالع عليCه فCأن االسCتئناف مقبCول
شكال لتقديمه على العلم .
)العلم اليقيني(:
-1حضور المحكوم عليه او وكيله .
 -2تنفيذ قرار الحبس .
 -3توقيع محضر وضع اليد .
ثالثا  :يجب ان تقدم الئحة االستئناف من احد أطCراف القضCية
التنفيذية حصCرا ،أي مCن الخصCوم بھCذه القضCية مCع اإلشCارة
إلCCCى ان المشCCCرع أجCCCاز لغيCCCر الخصCCCوم فCCCي الCCCدعوى تقCCCديم
االعتراض علCى اإلجCراءات التنفيذيCة ويكCون القCرار الصCادر
نتيجة االعتراف قابالً للطعن باالستئناف .
رابعNNNا  :يجCCCب ان يرفCCCق المسCCCتأنف المحكCCCوم عليCCCه بالئحCCCة
االسCCتئناف كفالCCه مCCن كفيCCل ملCCيء يوافCCق عليھCCا رئCCيس التنفيCCذ
لضCCمان الوفCCاء و فCCي حCCال عCCدم قبCCول الطعCCن تنظNNر محكمNNة
االستئناف في الطعن تدقيقا ويكون قرارھا نھائيا .
آثار االستئناف :
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إن اسCCتئناف قCCرار رئCCيس التنفيCCذ يوقCCف التنفيCCذ الCCى ان تبCCت
محكمة االسCتئناف فيCه ويشCترط المشCرع لوقCف التنفيCذ انCه لCم
يسبق تأييد قرار رئيس التنفيCذ مCن قبCل محكمCة االسCتئناف أي
ان االستئناف للمرة الثانية على قرار تم تأييده من قبل محكمCة
االسCCCتئناف ال يوقCCCف التنفيCCCذ  ،عCCCالوه علCCCى ارفCCCاق الكفالCCCة
المطلوبه لضمان الوفاء .
مCCن حCCق رئCCيس التنفيCCذ بتقCCدير مCCا اذا كCCان الطعCCن باالسCCتئناف
مقدم ضمن المدة القانونية.
ال بد لنا نحن في معCرض البحCث عCن اثCر الطعCن باالسCتئناف
على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه من اإلشارة الى ما يحCدث
في الحياة العملية  ،فقد يطعن المحكCوم عليCه بعCد مضCي المCدة
القانونيCCة المحCCددة رغبCCة منCCه فCCي كسCCب الوقCCت وتCCأخير تنفيCCذ
الحكم لحمل المحكوم له الذي يرغب في اإلسراع بتنفيذ حكمCه
علCCى التنCCازل عCCن بعCCض مCCا حكCCم لCCه بCCه  ،فھCCل يحCCق لCCرئيس
التنفيذ ان يقدر ما اذا كCان الطعCن واردا ضCمن المCدة القانونيCة
وبالتالي وقف إجراءات التنفيذ او االستمرار فيه ؟
ان المشرع لم يتعCرض لھCذه الناحيCة  ،ومCن المقCرر قانونCا ً ان
تقCدير صCCحة المراجعCCة مCCن حيCCث اسCCتيفائھا للشCCروط القانونيCCة
يعCCود الCCى المحكمCCة المرفCCوع إليھCCا الطعCCن غيCCران الCCبعض قCCد
يعمد بقصد التسويف الى الطعن خارج المھلCة  ،وان االجتھCاد
في بعض الدول ذھب الى إعطCاء الحCق لCرئيس التنفيCذ بتCدقيق
أمر تقديم الطعن ضمن المھلة حتى اذا تبين له انCه مقCدم كCذلك
أوقف التنفيذ  ،وإذا تبين انه مقدم خارجھا قرار متابعة التنفيذ .
السندات التنفيذيه :
اشCترطت المCادة ) (6مCCن قCانون التنفيCذ شCCروط يجCب توافرھCCا
في السند التنفيCذي الواجCب تنفيCذه فCال يجCوز تنفيCذ السCند الCذي
يCCCنص علCCCى أي التCCCزام غيCCCر معCCCين المقCCCدار فCCCالتزام المCCCدين
بتعويض الدائن عCن أيCة اضCرار ماديCه او معنويCه دون تحديCد
مقدارھا ال يكون قابال للتنفيذ .
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كمCCا يشCCترط فCCي السCCند ان يكCCون حCCال األداء غيCCر معلCCق علCCى
شرط فإذا لم يكن السند حال األداء او كCان مقيCدا بCأي وصCف
فإنه ال ينفذ جبرا مثل وجود التزام مقابل لاللتCزام ام المطلCوب
معلق على تنفيذه فأنه ال يجوز تنفيذ احCد االلتCزامين قبCل تنفيCذ
االلتزام المقابل او ان يكون السند قد خال من تاريخ استحقاقه .
السندات التنفيذية القابلة للتنفيذ :
أوال :اإلحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الحقوقية وإحكCام
المحCCCCاكم الجزائيCCCCة المتعلقCCCCة بCCCCالحقوق الشخصCCCCية واألحكCCCCام
والقرارات الصادرة عن أي محكمة او مجلس او سلطة أخرى
نصCCت قوانينھCCا الخاصCCة علCCى ان تتCCولى دائCCرة التنفيCCذ تنفيCCذھا
واي أحكام أجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى أي اتفاقيه .
ثانيNNا  :السCCندات الرسCCمية والعاديCCة واألوراق التجاريCCة القابلCCة
للتداول .
ومن صور السندات التنفيذية المتعلقة بالخزينة ما يلي :
 -1القرارات األحكام القضائية الصادرة لصالح الخزينة .
 -2قCCرارات التغCCريم الصCCادرة عCCن محCCاكم الحقCCوق باالسCCتناد
إلحكام المادة ) (7ممن قانون التنفيذ.
 -3قرارات تغريم الكفالء الصادرة في القضايا الجزائية .
 -4اي قCCCرار بCCCالغريم صCCCادر اي جھCCCة قضCCCائية يعCCCد بمثابCCCة
التعويض المدني .
 -5تحصيل الرسوم المؤجلة ورسوم الطوابع ونقص الرسوم .
وذلCCCك اعمCCCال اإلحكCCCام المCCCادة  / 4ب  4/مCCCن قCCCانون إدارة
قضايا الدولة والتCي اعتبCارات الكشCوف المعCدم مCن أقCالم
المحاكم بمثابة سندات تنفيذية للمباشرة في إجراءات التنفيCذ
لدى ھذه الدوائر
إجراءات تنفيذ السند :
يقدم الدائن طلبا لتنفيذ ھذه السندات لCدائرة التنفيCذ وتقCوم دائCرة
التنفيCCذ بإخطCCار الم Cدين يتضCCمن ملخصCCا للطلبCCات الCCواردة فCCي
طلCCب التنفيCCذ وعنCCوان طالCCب التنفيCCذ وتكليCCف المCCدين بالوفCCاء
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خالل ) (7ايام تلي تCاريخ التبليCغ وبعCد تبليCغ المCدين اإلخطCار
التنفيذي يمكن توقع صدور المواقف التالية منه :
أ – الوفCاء بالCCدين خCCالل مCCدة اإلخطCCار مCCع رسCCوم ومصCCاريف
التنفيذ .
ب -عرض تسويه تتناسب ومقدرته المالية .
قد يقوم المدين بعرض تسويه تتناسب ومقدرته المالية على ان
ال تقCCل الدفعCCة األولCCى بموجCCب التسCCوية عCCن  %25مCCن المبلCCغ
المحكوم به وفقا لنص المادة /22أ من قانون التنفيذ .
ج – اإلنكار على مجموع الدين او على قسم منه  ،خالل مھلة
األخطCCار عنCCدھا يقCCوم رئCCيس التنفيCCذ بتكليCCف الCCدائن بمراجعCCة
المحكمة المختصة إلثبات مCا وقCع اإلنكCار عليCه عمCال بأحكCام
المادة /7ھـ من قانون التنفيذ فإذا استطاع الدائن أثبCات صCحة
الCCدين المطلCCوب تنفيCCذه حكمCCت المحكمCCة علCCى المCCدين بغرامCCة
تعCCCادل خمCCCس الCCCدين تCCCدفع للخزينCCCة باإلضCCCافة الCCCى الرسCCCوم
والمصاريف واألتعاب والفائدة  ،مع اإلشارة الى ان اإلنكار ال
يقCCCع علCCCى األحكCCCام القضCCCائية وإنمCCCا علCCCى السCCCندات العاديCCCة
واألوراق التجارية القابلة للتداول .
امNا بخصNوص السNندات الرسNNمية فNأن المNادة ) (6مNن قNNانون
البينات رقم 30لسنة  1952عرفت السند الرسمي بما يلي:
 .1السندات التي ينظمھا الموظفون الCذين مCن اختصاصCھم
تنظيمھCCا طبقCCا لألوضCCاع القانونيCCة ويحكCCم بھCCا دون ان
يكلف مبرزھا أثبات ما نص عليCه فيھCا ويعمCل بھCا مCالم
يثبت تزويرھا .
 .2السCCندات التCCCي ينظمھCCCا أصCCCحابھا ويصCCCدقھا الموظفCCCون
الذين من اختصاصCھم تصCديقھا طبقCا للقCانون وينحصCر
العمل بھا في التاريخ والتوقيع فقط .
كما نصت المادة  7من القانون ذاته على انه :
 .1تكون اإلسCناد الرسCمية المنظمCة حجCه علCى النCاس كافCة
بما دون فيھا من أفعال ماديه قام بھCا الموظCف العCام فCي
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حدود اختصاصه  ،او وقع من ذوى الشأن مCن حضCوره
وذلك مالم يتبين تزويرھا بالطرق المقررة قانونا .
 .2أمCCا مCCاورد علCCى لسCCان ذوى الشCCأن مCCن بيانCCات فيعتبCCر
صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه .
ومن استقراء نصوص المواد المشار إليھا  ،نجد أنھا تضCمنت
أحكCCام خاصCCة للسCCندات القابلCCة للتنفيCCذ لCCدى دوائCCر التنفيCCذ ومCCن
ضCCمنھا السCCندات الرسCCمية التCCي ينظمھCCا أصCCحابھا ويصCCدقھا
الموظفون الذين من اختصاصھم تصديقھا طبقا للقCانون بحيCث
ينحصر العمل بھا في التاريخ والتوقيع فقط والتي يجوز إثبات
خالفھا وفقا للمادة  2/7من قانون البينات  ،األمCر الCذي يجعCل
مCن ھCCذا السCCند قCCابال لإلنكCCار مCCن قبCCل المCCدين علCCى مCCا ورد بCCه
علCCCى لسCCCان إطCCCراف السCCCند  ،أمCCCا بخصCCCوص بCCCاقي السCCCندات
الرسمية فال تقع عليھا اإلنكار .
ھـ  -عدم مراجعة المدين دائرة التنفيذ خالل مھلة األخطار .
اذا لم يقم المCدين بمراجعCة دائCرة التنفيCذ خCالل مھلCة األخطCار
فCCأن الCCدائن يسCCتطيع ان يطلCCب إجCCراء التنفيCCذ الجبCCري بموجCCب
السCCند التنفيCCذي بحيCCث ال يجCCوز اتخCCاذ أي إجCCراء للتنفيCCذ قبCCل
انقضاء مھلة األخطار .
و – أقCCCرار المCCCدين بالCCCدين او بقسCCCم منCCCه  ،قCCCد يقCCCوم المCCCدين
باإلقرار الدين كله او بقسم منه فيدون ذلك فCي محضCر التنفيCذ
وتقCCCوم دائCCCرة التنفيCCCذ بتقييCCCد مCCCا جCCCرى اإلقCCCرار بCCCه بالوسCCCائل
التنفيذية المقرة في قانون التنفيذ كالحبس والحجCز علCى أمCوال
المدين او منعه من السفر .
االختصاص الموضوعي لدائرة التنفيذ لدى المحاكم النظامية :

أ – اإلحكCCCام الصCCCادرة عCCCن المحCCCاكم النظاميCCCة فCCCي الCCCدعوى
الحقوقيCCCة  ،مثCCCل دعCCCاوى أخCCCالء المCCCأجور ومنCCCع المعارضCCCة
وإزالة الشيوع والمطالبة المالية .
ب -األحكام الصادرة عن المحCاكم الجزائيCة المتعلقCة بCالحقوق
الشخصية وھذه األحكام تشمل ما يلي :
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 .1األحكCCام الصCCادرة فCCي دعCCاوي التعCCويض عCCن الضCCرر
الناشCئ عCCن الجريمCCة والتCCي تقCCام تبعCCا للCCدعوى الجزائيCCة
االدعاء بحقھا الشخصي.
 .2األحكCCام الصCCادرة فCCي الCCدعاوي الجزائيCCة الناشCCئة عCCن
جرائم الشيك فيما يتعلق بالمطالبة بقيمة الشيك .
ج -اختصCCاص دوائCCر التنفيCCذ بتنفيCCذ األحكCCام الصCCادرة عCCن
سلطة األجور وفقا إلحكام المادة /54و من قانون العمل.
 .3اختصCCCاص دوائCCCر التنفيCCCذ بCCCإخالء العقCCCار المبيCCCع وفقCCCا
ألحكام قانون وضع األموال غير المنقولة تأمينا للدين .
 .4اختصCCاص دائCCرة التنفيCCذ بتنفيCCذ القCCرارات الصCCادرة عCCن
مجلس نقابCة المحCامين بخصCوص قCرارات لجنCة اتعCاب
المحاماة .
 .5اختصاص دوائر التنفيذ بتحصCيل كCل مCا يحكCم بCه علCى
الحCCCدث مCCCن تضCCCمينات ومصCCCاريف بمقتضCCCى قCCCCانون
األحداث  ،والتضمينات ومصاريف المحاكمCة والغرامCة
التي يحكم بھCا علCى الCولي او الوصCي وبCدل الكفالCة مCن
الكفيل .
 .6اختصاص دوائر التنفيذ بتنفيذ قرارات المحاكم الجزائيCة
بمصCCادرة التCCأمين النقCCدي المCCودع لمصCCلحة الخزينCCة او
دفع قيمة سند الكفالة او التعھد لمصلحة الخزينة في حالة
مخالفة الشروط المدرجة في الكفالة او التعھد .
 .7إخCCالء العقCCارات المخصصCCة مCCن قبCCل المؤسسCCة العامCCة
لإلسCكان والتطCCوير الحضCCري مCCن شCCاغليھا وفقCCا لقCCانون
المؤسسة العامة لإلسكان والتطوير الحضري .
 .8تنفيCCCذ السCCCندات الرسCCCمية والعاديCCCة واالوراق التجاريCCCة
القابلة للتداول .
 .9التنفيذ على العقارات استيفاء لحقوق امتيCاز او تCامين او
رھن .
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التقادم التنفيذي :
نصت المادة ) (8من قانون التنفيذ على انه :
ال تقبل الطلبات المتعلقة بتنفيذ السندات المنصوص عليھا مCن المCادة
) (6مCCن ھCCذا القCCانون اذا مضCCى علCCى ھCCذه السCCندات او أخCCر إجCCراء
يتعلق بھا خمسة عشرة سنة .
والمالحظ من النص أعاله بأنه على دوائر التنفيذ عدم تنفيذ السندات
التنفيذية اذا مضت عليھا مدة التقادم التنفيذي المحددة بخمسCة عشCره
سنة او على أخر إجراء يتعلق بھا  ،سواء تمسك المدين بالتقادم ام لم
يتمسك به خروجا عن القاعدة العامة الخاصة بالتقCادم التCي ھCي حCق
من حقوق الخصوم وھذا مراعاة للمصلحة العامة والنظام العام .
كما ان المادة أعاله تشمل جميع السندات التنفيذية الواردة فCي المCادة
) (6من قانون التنفيذ .
مع اإلشارة )األموال العامة ال يلحقھا التقادم (
وذلك أعماال إلحكNام المNادة) ( 60مNن لقNانون المNدني  :والتNي نNص
على:
 -1تعتبر أمواال عامة جميع العقارات والمنقوالت التCي للدولCة او
األشخاص الحكمية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامCة
بالفعل بمقتضى القانون او النظام .
 -2وال يجCCوز فCCي جميCCع األحCCوال التصCCرف فCCي ھCCذه األمCCوال او
الحجز عليھا او تملكھا بمرور الزمان.
وقد استقرا اجتھاد محكمة التمييCز علCى ذلCك مCن خCالل العديCد
من قراراتھا  .لطفا ً انظر :
 قCرار محكمCة التمييCز األردنيCة  /حقCوق رقCم 2018/3781)ھيئة عامة ( تاريخ . 2018/7/10
 قرار محكمة التمييز األردنية )حقوق ( رقم 2013/ 2092)ھيئة خماسية ( تاريخ . 2013/8/22
 قرار محكمة التمييCز األردنيCة )حقCوق ( رقCم 2011/ 288)ھيئة خماسية ( تاريخ . 2011/6/16
• اإلعفاء من الحبس التنفيذي :
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حدد المشرع في المNادة  23مNن الحNاالت التNي ال يجNوز بھNا الجNرح
وھذه الحاالت تقسم الى جزيئ.
• اإلعفاء المطلق :
 .1اليطبق الحبس التنفيCذي علCى األشCخاص الCذين ھCم مCن عمCود
نسCCب الCCدائن دينCCا للفCCروع علCCى األصCCول ودينCCا بCCين األزواج
صونا لرابطة العائلية /ب .
 .2موظفي الدولة أ .1 /
 .3مCCن ال يكCCون مسCCؤوال بشخصCCه عCCن الCCدين كCCالوارث مCCن غيCCر
واضعي اليد على التركة والولي والوصي أ.2/
• اإلعفاء المؤقت :
 .1المCCCدين الCCCذي لCCCم يبلCCCغ الثامنCCCه عشCCCرة مCCCن عمCCCره والمعتCCCوه
والمجنون أ.3/
 .2المدين المفلس الواقي إثناء معامالت اإلفالس او المدين طالCب
الصلح الوافيأ أ. 4/
 .3الحامل حتى انقضاء ثالثة أشھر بعد الوضع وام المولود حتCى
إتمامه السنتين من عمره أ.5/
حاالت انقضاء الحبس :
نصت المادة ) (24من قانون التنفيذ بأنه ينقض الحCبس فCي الحCاالت
التالية :
أ  -اذا انقضي التزام المدين ألي سبب.
قد يقوم المدين بالوفاء بالدين او أوفاه عنه شخص اخر .
ب -اذا رضى الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس
مرة ثانية خالل السنة نفسھا ).انقضاء وقتي(
ج -اذا صرح المدين بأموال تعود له تكفى لوفCاء الCدين قCد يقCوم
المCCدين بالتصCCريح عCCن مCCال منقCCول او غيCCر منقCCول يكفCCي لسCCداد
الCCدين عنCCد ذلCCك يقCCوم رئCCيس التنفيCCذ بتقCCدير قيمCCة ھCCذه األمCCوال
بواسطة خبير او أكثر ليصار الى حجزھا تنفيذيا والتنفيCذ عليھCا
عندھا ينقضي بالحبس.
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التنفيذ على اموال المدين
نصت المادة ) (365من القانوني المدني بأن جميع أموال المدين
ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في ھذا الضمان ،
كما وان للدائن االختيار في إلقاء الحجز على جميع ھذه األموال او
ايا منھا وھو حر في اختياره بالحجز عليھا سواء كانت منقولة او
غير منقولة بإستثناء ما نص القانون على عدم جواز حجزه .
كما وأجاز المشرع حجز أموال المدين وان كانت موضوعه تأمينا
للدين  ،وأيضا طلب بيعھا من اجل دين عادي رغم وضعھا تأمينا
للدين بشرط األخذ بأولوية الديون عند التوزيع .
األموال التي ال يجوز التنفيذ عليھا :
بين المشرع في المادة ) (27من قانون التنفيذ األموال التي ال يجوز
حجزھا وھذا تعداد ورد على سبيل الحصر وال يقاس عليه .
واألموال التي اليجيز القانون التنفيذ عليھا ھي :
 .1األموال العامة .
عدم جواز الحجز تنفيذيا على أموال الدولة من اجل الدين
كون ان الدولة لديھا المالءة المالية وقدرتھا على الدفع وأيضا
ان ھذه األموال تخدم المصلحة العامة وحجزھا وبيعھا يسبب
ضررا عاما أفدح من الضرر الخاص .
 .2أموال الوقف .
عدم جواز التنفيذ على أموال الوقف ألن الموقوف فCي األصCل
ال يجوز بيعه مطلقا  ،وال فائدة ممن ال يجCوز بيعCه مطلقCا ھCذا
من جھة ومن جھCة أخCرى فCان العCين الموقوفCة معCده للخدمCة
العامة .
 .3أموال السفارات األجنبية والھيئات الدبلوماسية التي تتمتع
بالحصانة .
 .4االمتيازات والرخص الممنوحة من الدولة
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قد تقوم الدولة بإعطاء أشخاص رخصا للقيام بعمل معين ؛
ترخيص البناء والصيد واستثمار المقالع واالستيراد والتصدير
فھذه الرخص ال يجوز حجزھا وأيضا ال يجوز التنفيذ علي
االمتيازات الممنوحة من الدولة كالموانىء والكھرباء والتنقيب
عن النفط .
*عدم جواز بيع البيت المخصص للسكن.
نصCCت المCCادة /28أ مCCن قCCانون التنفيCCذ علCCى انCCه ال يجCCوز بيCCع
البيت الذي يسCكنه المCدين  /الورثCة وال حصCة الشCائعة فيCه اال
إذا كان البيت او الحصة الشائعة مرھونCة او موضCع تCأمين او
كان الدين ناشئا عن ثمنCه  ،فيجCوز حجCز أي جCزء منCه وبيعCه
لوفاء بدل الرھن او التامين او الدين .
كما قرر المادة /28ج ان تطبيق أحكام الفقرة أ من المادة على
ورثه المدين .
ومن المالحCظ ان قCانون التنفيCذ يجيCز حجCز بيCت السCكن دون
بيعه الن أثبات بيت السكن يحتاج الى بينه أمام رئيس التنفيذ .
واشترط المشرع عدة شروط لعدم جواز بيع بيت السكن الذي
يسكنه المدين او حصة الشائعة فيه وھي :
 .1ان يكون العقار المراد استثناؤه من البيع حائزا لوصCف
السCCCكن  ،وھCCCو يكCCCون كCCCذلك اذا تبCCCين عرفCCCا انCCCه قابCCCل
لالستعمال لھذا الغرض .
ويعتبCCر المشCCرع الحصCCة الشCCائعة مCCن بيCCت السCCكن بحكCCم
المسكن ما دام الشريك الحق مCن مشCاركة بقيCة الشCركاء
في سكناه او شراء غيرھا لبيت لسكناه .
وإذا كان للمدين بيوت متعددة فليس لCه االعتCراض علCى
إيقاع الحجز عليھا وبيعھا بحجة أنھا معده للسكن .
 .2إال يكون البيت او الحصة الشائعة فيه مرھونة .
 .3إال يكون البيت او الحصة الشائعة في موضع تأمين .
 .4إال يكCCCون الCCCدين ناشCCCئا عCCCن ثمCCCن المسCCCكن او الحصCCCة
الشائعة فيه والمقصود بالدين الناشىء عن ثمن البيت.
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 .5المبCCالغ التCCي دخلCCت فCCي تكCCوين المسCCكن كCCثمن المCCواد
االنشCCائية واجCCور المھندسCCين والمقCCاولين والعمCCال اوان
يكCون الCدين قيمCة البيCCت او حصCة منCه او قيمCCة االرض
الي شيد عليھا البيت .
أطراف المعاملة التنفيذية
 (1طالب التنفيذ  :ھو من يتقCدم بطلCب تنفيCذ السCند
لمصلحته  ،فتثبCت الصCفة فCي التنفيCذ للشCخص
الCCذي يؤكCCد السCCند التنفيCCذي انCCه صCCاحب الحCCق
الموضوعي ويثبت الحق في التنفيذ لمن يؤكCد
السCCCند حقCCCه سCCCواء كCCCان دائنCCCا عاديCCCا ام دائنCCCا
مرتھنا.
وفي الدعاوي المتعلقة بالخزينة العامCة لصCالح
الحكومCCCCCة يتCCCCCولى المحCCCCCامي العCCCCCام المCCCCCدني
ومساعدوه متابعة تنفيذ ھذه األحكام .
 (2المطلوب التنفيذ ضده  :يثبت الحق فCي التنفيCذ
ضCCده مCCن يكCCون مسCCؤوال شخصCCيا عCCن الCCدين
سواء أكان مدينا ام كفيال .
التنفيذ ضد خلف المدين
فيما يتعلق بالخلف العام فأن نCص المCادة )(12
من قانون التنفيذ جاء فيھا _ :
أ -اذا تCCوفي المCCدين يحCCق للCCدائن التنفيCCذ علCCى أمCCوال التركCCة
اينما وجدت .
اذا أنكر الورثة أيلولة أموال التركة كلھا او بعضھا
ب-
ولم يتمكن الCدائن مCن إثبCات ذلCك بCأوراق رسCميه وجCب
عليه ان يبين وجود التركة في يد الورثCة بCدعوى أصCليه
وبذلك يجCب إثبCات الحلCف العCام مCن خCالل حجCة اإلرث
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الصCCادرة عCCن المحكمCCة الشCCرعية ويشCCترط حتCCى يسCCال
الخلف العام عن الدين والتنفيذ بمواجھتھم مايلي .
الشرط األول :
• ان يكون الورثة قد استولوا على التركة او انتقلت
إليھم فعCال أمCوال تركCة المCدين او المحكCوم عليCه
المتCCCوفي أي ال يكفCCCى ان يكCCCون الشCCCخص وارثCCCا
ليالحCCCCق ويلتCCCCزم بالوفCCCCاء  ،وينفCCCCذ ضCCCCده السCCCCند
التنفيCCذي المتعلCCق بCCالمورث  ،بCCل يتوجCCب علCCى
طالCCب التنفيCCذ ان يثبCCت أيلولCCة أمCCوال التركCCة الCCى
الورثCCة او وجودھCCا فCCي يCCد الورثCCة ويجCCرى تبليCCغ
واضCCعي اليCCد علCCى التركCCة مCCن الورثCCة األخطCCار
التنفيذي فأما ان ينكروا أيلولة أموال التركCة كلھCا
او بعضھا إلCيھم وأمCا ان يعترفCوا او يسCكتوا فCأن
اعترفوا او سكتوا الزموا بالوفCاء والتنفيCذ كخلCف
عام واما اذا أنكروا أيلولة التركة كلھا او بعضCھا
إلCCيھم فعلCCى الCCدائن او المحكCCوم لCCه ان يلجCCا إلCCى
إحدى طريقتين .
فأمCCCا ان يثبCCCت أيلولCCCة التركCCCة الCCCى احCCCد الورثCCCة
بوثCCائق رسCCميه  .كقيCCود سCCجالت األمCCوال غيCCر
المنقولة او أحكام المحCاكم او ضCبوطاتھا او قيCود
البنCCوك  ،وبالتCCالي ال يؤخCCذ بإنكCCارھم وينفCCذ علCCى
اموال التي الت إليھم .
وأما اذا كان الدائن ليس بحوزته بينه علCى إثبCات
ايلولة التركCة للورثCة فيترتCب عليCه أقامCة دعCوى
أصلية إلثبات ذلك عندھا يتوقف التنفيCذ بمواجھCة
الورثة .
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الشرط الثاني :
أال يلزم الخلCف العCام بالCديون التCي علCى التركCة إال فCي حCدود مCا آل
منھا إليھم وحسب نصيب كل منھم من التركة.
حاالت عدم جواز الحجز على أموال المدين ) أموال
منقول(وإنما حددھا المشرع من المادة  29من قانون التنفيذ :
 .1االلبسه الالزمة واألثاث الضروري للمدين ومن يعيلھم شCرعا ،
وان أمCCر تقCCدير مCCا يلCCزم المCCدين وعائلتCCه لCCرئيس التنفيCCذ اذ ان ھCCذا
يختلف باختالف الحالة االجتماعية للمدين .
 .2أواني الطبخ وحفظه وأدوات الطعام الالزمة للمدين وعائلته وقد
روعي بھذا النص االعتبارات اإلنسانية .
 .3الكتCCCب واآلالت واألدوات واألوعيCCCة الالزمCCCة لمزاولCCCة المCCCدين
مھنتCCه مCCالم يكCCن الCCدين ناشCCئا عCCن ثمنھCCا .مثCCل االجھCCزه الطبيCCة الCCى
الطبيب وآلة التصوير وأجھزة الطبع للمصور .
 .4المؤونه الالزمة للمدين ومن يعيلھم شرعا .
 .5البذور الالزمة لبCذر ارض المCدين التCي اعتCاد زراعتھCا اذا كCان
زارعا .
 .6الحيوانCCCات الالزمCCCة لمعيشCCCة المCCCدين وزراعCCCة أرضCCCه اذا كCCCان
زارعا .
 .7اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمھم الرسمية األخرى .
 .8األثواب والحلل واألدوات الكنسية التي تستعمل للعبادة .
 .9النفقة  :فالنفقة ال تجCوز حجزھCا وتشCمل النفقCة الطعCام والمسCكن
والتطبيب بالقدر المعروف والخدمة والتعليم وحكمه المشرع في منع
الحجCCز علCCى النفقCCة مCCن ان ھCCذه المبCCالغ يتحصCCلھا المCCدين نتيجCCة نفقCCه
محكوم بھا من القضاء لصرفھا في غرض معين .
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حجز مال المدين لدى الغير
مادة 41 – 31
يعرف حجCز مCال المCدين لCدى الغيCر بأنCه الحجCز الCذي يوقعCه
الدائن على حقوق مدينه او منقوالته في ذمة الغيCر ) أي مCدين
المدين ( او حيازته بقصد منع ھذا الغيCر مCن الوفCاء للمCدين او
تسليمه ما في حيازته من منقوالت وذلك تمھيCدا القتضCاء حCق
الحاجز من المال المحجوز او من ثمنه بعد بيعه .
ففCCCي ھCCCذا الحجCCCز ثالثCCCة أطCCCراف ھCCCم  :الحCCCاجز وھCCCو الCCCدائن
والمحجوز عليه وھو المدين ومحجوز لديه وھو مCدين المCدين
)الغير (
اجراءات الحجز على مال المدين لدى الغير :

 .1قرار رئيس التنفيذ بالحجز على مال المدين لدى الغير .
 .2تبليCCغ الغيCCر بقCCرار حجCCز مCCال المCCدين الموجCCود تحCCت يCCد
الغير
 .3القرار الصادر بمنCع المحجCوز لديCه عCن وفCاء مCا فCي يCده
الى المحجوز عليه وعن تسليمه اياه وھذا البيان ضروري
لكي يعرف المحجوز لديه بأنه يمتنع عليه وفاء ما فCي يCده
على المحجوز عليه وعن تسليمه اياه لينتج الحجز اثره .
* آثار الحجز على مال المدين لدى الغير :

اوال  :بعد تبليغ الغير بالحجز فله الخيارات التالية :
أ  -إيداع ما في ذمته في صندوق الدائرة
ب -إقرار المحجوز لديه بما في ذمته .
اذا لم يقم المحجوز لديه بأيداع ما فCي ذمتCه فCي صCندوق
دائرة
التنفيذ وفق ما ھCو منصCوص عليCه فCي المCادة ) (34مCن
قانون
التنفيذ فعليه ان يقدم إقرارا بما في ذمته الى دائرة التنفيذ
خالل
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سCCبعة ايCCام تلCCي تCCاريخ تبليغCCه قCCرار الحجCCز ويجCCب علCCى
المحجوز لديه أن يذكر في إقراره :
* سبب الدين .
* مقدار الدين .
* أسباب انقضاء الدين اذا كان انقضى .
* الحجوزات الواقعة تحت يده .
ويجCCCب ان يCCCودع المحجCCCوز لديCCCه مCCCع إقCCCراره األوراق المؤيCCCدة
إلقراره او صوره عن مصدقه عنھCا كCالعقود المنشCئة للمديونيCة
والمخالصات المثبتة للوفاء .
وال يعفى المحجوز لديه من واجب تقديم اإلقرار بحجة انه غيCر
مدين للمحجوز عليه .
ثانيا  :مسؤولية المحجوز لديه عند تخلفه عن اإليداع واإلقرار
بما في ذمته .
ان الجزاء المترتب على أخالل المحجوز لديCه عCن اإلقCرار بمCا
في ذمته يكون إلزامه تجاه الحاجز بالمبلغ الذي كان سببا للحجز
ما لم يبد عذرا يقبله رئيس التنفيذ .
مCCع اإلشCCارة إلCCى أن المCCادة )/31ب ( مCCن قCCانون التنفيCCذ قضCCت
بأنه ال يجوز الحجز على ما يتقاضCاه الموظفCون والمسCتخدمون
والمتقاعCCدون والعمCCال إال بمقCCCدار ثلCCث مجمCCCوع مCCا يتقاضCCCونه
باستثناء النفقة المقررة .
وھنا ال بCد مCن اإلشCارة بأنCه ووفقCا لقCانون الضCمان االجتمCاعي
فإنCCه مCCن غيCCر الجCCائز الحجCCز علCCى مCCا يتقاضCCاه المتقاعCCدون مCCن
الضمان االجتماعي من مبالغ ماليه وعلة ذلك ان ھCذه المبCالغ ال
تعد أجورا بالمعنى القانوني .
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بيع األموال المنقولة وغير المنقولة الجائز حجزھا قانونا
المقدمة:
الغرض من بيع االموال المحجوزة الحصول على النقود
الستيفاء حق الدائن منھا .
وينبغي ان يتم البيع الجبري عن طريق المزايدة العلنية الن
من شأنھا ان تتم منافسة بين المتقدمين الى الشراء حيث ان
ھذه المنافسة بين المتقدمين الى الشراء بالمزاودة تؤدي الى
رفع ثمن البيع بالغالب وھذا لمصلحة الحاجز والمحجوز
عليه .
طبيعة البيع الجبري
ان مأمور التنفيذ عندما يطرح البيع بالمزاد العلني يكون
بمثابة دعوة عامة الى من يرغب من الناس الى دخول المزايدة
العلنية ،والمزايد عندما يتقدم بعرضه فانه يتقدم بايجاب وتعد
االحالة عليه قبوال اليجابه .
كما ان اجراءات البيع بالمزاد العلني تعتبر من النظام العام
وال يجوز االتفاق على شرط يخالف ھذه االجراءات.
اھلية الدخول في المزايدة :
ان المشCCرع قCCد منCCع بعCCض االشCCخاص مCCن االشCCتراك فCCي
المزايدة بموجب نص المCادة  82مCن قCانون التنفيCذ المعCدل رقCم
 29لسنة  2017وھم القضاة كافة بشكل عام سCواء نظCروا فCي
الCCدعوة التنفيذيCCة ام لCCم ينظCCروا ومCCوظفي الCCدائرة والمحCCامون
الCCذين باشCCروا االجCCراءات )وكCCالء اي مCCن الفCCريقين ( والمCCدين
وان الغاية من منع القضاة والمCوظفين عCدم اسCتغالل الوظيفCة
ومنCCع المحCCامون ھCCو لكCCي ال يغلCCب الوكيCCل مصCCلحته علCCى
مصلحة الموكل فيشتري المال بأقل ثمن ممكن ،كما ان سبب
منCCع المCCCدين ھCCو انCCCه اذا اشCCترى المCCCال بCCثمن اقCCCل مCCن الCCCدين
والمصاريف فإن ھذا الشراء ال يمنع من الحجز على المال .
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اوال:اجراءات بيع المال المنقول:
البند االول  :االموال التي ال يجوز بيعھا استنادا لنص المادة 42
من قانون التنفيذ المعدل رقم  29لسنة  :2017ال يجوز بيع الثمار
المتصلة وال المزروعات القائمة قبل نضجھا غير انه يجوز وضعھا
تحت الحراسة.
البند الثاني :اجراءات بيع المال المنقول وخطواته وقد تم تنظيمه
بموجب نصوص المواد من ) 59الى :(69
أ -بعد القاء الحجز التنفيذي على المال المنقول يقرر رئيس
التنفيذ بيع االشياء المحجوزة بناء على طلب اي من ذوي
الشأن او المحكوم عليه ،واذا لم يطلب الدائن المباشرة
باجراءات بيع االشياء المحجوزة فيجوز ألي من الحاجزين
االخرين او المدين المحجوز عليه طلب البيع مع مراعاة
اجراءات االعالن المنصوص عليھا في ھذا القانون ،ومن ثم
يباشر مأمور التنفيذ بإجراءات البيع فور صدور القرار ويقوم
المأمور بجرد االشياء المحجوزة في محضر خطي قبل
االعالن عن بيعھا بالمزاد العلني بحيث يبين اية نقص فيھا .
ب-يعلن عن البيع بالنشر باحدى الصحيفتين اليوميتين االكثر
انتشارا.
البند الثالث :البيانات الواجب توافرھا باعالن بيع المال
المنقول :
استنادا لنص المادة  61من قانون التنفيذ المعدل رقم 29
لسنة  2017يجب ان يتضمن اعالن البيع مايلي:
أ -وصف االشياء محل البيع
ب -مكان وجود االشياء
ج -تاريخ ووقت بيعه
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اذا كانت قيمة االشياء المحجوزة ال تتحمل نفقات النشر فيكتفي
عندھا اما باختصار االعالن او بتعليقه على لوحة االعالنات
الخاص بدائرة واذا كانت االشياء المحجوزة عرضة لتلف او بضائع
عرضة لتقلب االسعار واختالفھا وكانت قيمتھا ال تتحمل نفقات
المحافظة عليھا فللرئيس ان يقرر البيع في الحال بناء على تقرير
يقدم من اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه او الحارس وبالطريقة
التي يراھا مناسبة ودون التقيد باالجراءات المنصوص عليھا في بيع
المال المنقول .
يجري البيع في المكان الذي توجد فيه االشياء المحجوزة او في
اقرب سوق للرئيس ان يقرر البيع في مكان اخر بناء على اقتراح
المأمور او استدعاء يقدمه اي من ذوي الشأن ،ويجري البيع بالمزاد
العلني بالمناداة في الوقت المعين في االعالن بحضور المأمور ثم
ينظم محضر خطي بواقع الحال يرفع للرئيس ليقرر االحالة القطعية
على المزاود المتقدم بالبدل االعلى او اعادة اجراءات البيع حسب
مقتضى الحال ،وعلى كل من يشارك بالمزايدة دفع عربون بنسبة
عشرة بالمئة  %10من القيمة المقدرة لألشياء المحجوزة المراد
بيعھا .
يجوز لرئيس التنفيذ اعفاء الدائن من دفع العربون اذا كان مزايدا
وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة لتلك االشياء .
البند الرابع:وقف المزايدة :
اذا تبين ان االشياء المراد بيعھا متعددة وبيع منھا مايكفي لسداد
الدين وفوائده والنفقات توقف المزايدة ويرد باقي االشياء الى
صاحبھا المحكوم عليه .
البند الخامس :محضر البيع:
على المأمور ان ينظم محضر بالبيع يشتمل على ذكر جميع
اجراءات البيع ومالقيه المأمور من االعتراضات والعقبات وما
اتخذه بشأنھا وحضور المحجوز عليه او غيابه والثمن الذي رسا به
المزاد واسم المزاود االخير الذي رسا عليه المزاد وتوقيعه وإيداع
الثمن .
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البند السادس :دفع الثمن :
على المحال عليه ان يودع الثمن بصندوق الدائرة فورا مالم يكن
دائنا قد اعفاه قرار االحالة من ايداع الثمن كله او بعضه مع مراعاة
مقدار دينه ومرتبته،ومن ثم يباشر المحال عليه بتسجيل المال
المنقول الخاضعة لتسجيل لدى الدائرة المختصة بعد ايداع الثمن
المقرر .
البند السابع  :استنكاف المشتري)المزايد( عن دفع الثمن :
اذا استنكف المشتري عن اخذ االشياء التي رسى مزادھا عليه تعاد
المزايدة على ھذه االموال وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن
االولى تحصل الدائرة الفرق من المستنكف .
البند الثامن تسجيل المال المنقول:
يترتب على تسجيل المال المنقول بموجب قرار االحالة تطھيرھا
من حقوق االمتياز والتأمين والرھن وتنتقل ھذه الحقوق الى الثمن
مع مراعاة احكام القوانين الخاصة .
البند التاسع :بيع االسھم والسندات:
تحجز االسھم والسندات اذا كانت لحاملھا او قابلة للتظھير وتباع
وفقا لألصول المقررة لحجز وبيع المنقول وفقا لألصول المتبعة في
بيع االسھم والسندات .
ثانيا :اجراءات البيع )لغير منقول( العقار
قد تم تنظيم ھذه االجراءات بموجب نصوص المواد من ) 70حتى
(113من قانون التنفيذ المعدل رقم  29لسنة 2017
البند االول :صدور قرار بالحجز :
يقرر رئيس التنفيذ بعد تسجيل الطلب القاء الحجز التنفيذي على
العقار وعلى مأمور التنفيذ مخاطبة الجھات المختصة بتسجيل
قرار الحجز لدى مديريات التسجيل المختصة وفقا ألحكام المادة
 16من قانون التنفيذ المعدل رقم  29لسنة  2017وان الغاية من
تسجيل قرار الحجز حماية الغير الذين يتعاملون مع صاحب
العقار المحجوز بعد الحجز وھذا ما نصت عليه المادة  70من
قانون التنفيذ المعدل رقم  29لسنه .2017
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البند الثاني :صدور قرار بوضع اليد على العقار
بناءا على طلب من ذوي الشأن او المحكوم عليه يقرر رئيس
التنفيذ طرح العقار بالمزاد العلني ويقوم المأمور بوضع اليد
على العقار مستعينا بخبير او اكثر يسميه الرئيس وينتقل مأمور
التنفيذ والخبير الى مكان العقار لتنظيم محضر بذلك ويشمل
المحضر على رقم العقار ومساحته وحدوده واوصافه وقيمته
المقدرة وبيان ما اذا كان المدين ساكنا فيه او انه مشغول من الغير
واسمه مستند في االشغال .
البند الثالث :تنظيم قائمة بشروط البيع المادة ) (76من قانون
التنفيذ بناءا على طلب اي من ذوي الشأن او المحكوم عليه يقوم
المأمور بتنظيم قائمة بشروط البيع وتضم الى ملف القضية وان
وتشتمل القائمة ما يلي :
 -1بيان السند التنفيذي الذي يجري التنفيذ بمقتضاه .
 -2تعيين العقار من خالل بيان رقمه وموقعه وحدوده
ومساحته واوصافه والقيمة المقدرة من قبل الخبير .
 -3بيان جواز تجزئة بيع العقار المحجوز ان امكن ذلك مع
بيان القيمة المقدرة لكل جزء .
 -4شھادة لبيان الضرائب المستحقة على العقار المحجوز واي
تكاليف اخرى عليه .
 -5نسخة عن صحيفة السجل العقاري بتاريخ القاء الحجز .
البند الرابع :إخطار الدائنين
يقوم المأمور بإخطار الدائنين الذين سجلوا حجزا لمصلحتھم
والدائنين اصحاب الرھون والتأمينات واالمتياز اللذين قيدت
حقوقھم قبل الحجز بما تم من اجراءات وفقا لنص المادة 78
من قانون التنفيذ المعدل رقم  29لسنه . 2017
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البند الخامس :مواعيد البيع:
يتم تحديد موعد للبيع بعد صدور قرار الرئيس للمباشرة فيه
على ان يدون في المحضر االجراءات القانونية التي تستبق البيع
قد تمت بشكل صحيح .
البند السادس :االعالن عن البيع :
يعلن عن وضع العقار للبيع بالمزاد العلني في احدى
الصحيفتين اليوميتين االكثر انتشارا وللمدين على نفقته
الخاصة ان ينشر االعالن بأي طريقة اخرى يراھا مناسبة
وان اعطاء الحق للمدين االعالن ھو لمصلحته بحيث تكون
المزايدة بين عدد كبير من المزاودين لتحقيق سعر حقيقي
ومنصف للعقار .
ويتم افتتاح المزايدة من اليوم التالي لتاريخ االعالن ولمدة
ثالثين يوما وعلى من يرغب المشاركة في الدخول بالمزايدة
دفع عربون بواقع عشرة بالمئة %10من القيمة المقدرة عند
وضع اليد لدى دائرة التنفيذ .
البند السابع:االحالة المؤقتة:
بانقضاء الثالثين يوما باالعالن االول يحال البيع احالة مؤقتة
على الطالب من المزاودين بالبدل االعلى ويدرج ذلك في قائمة
المزايدة ويصادق عليه المأمور ويتم عرض محضر المزايدة
بعد ذلك على الرئيس وللرئيس اعفاء الدائن من دفع
العربون اذا كان مزايدا وكان دينه يزيد على القيمة المقدرة
للعقار .
البند الثامن :االعالن الثاني:
بعد االحالة المؤقتة يعلن عن طرح العقار بالمزاد العلني
لمدة ثانية ولمدة خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ االعالن
متضمنا بدل المزاد في االحالة المؤقتة والجھة التي احيل عليھا
العقار ويعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ اليوم التالي لالعالن
ويترتب على من يرغب في الدخول فيھا ان يدفع عربون
بواقع عشرة بالمئة  %10من القيمة المقدرة عند وضع اليد
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وبعد انتھاء مدة الخمسة عشر يوما تجري المزايدة العلنية بين
الطالبين الموجودين ثم يقرر الرئيس االحالة القطعية للمشتري
الذي تقدم بالبدل االعلى بشرط ان يكون بدل المزاد ال ينقص
عن  %25من القيمة المقدرة وفي حالة ان المزايدة كانت اقل
من  %25يجب على الرئيس ان يعيد طرح ھذه االموال في
المزاد لمدة ثالثين يوما ولمرة واحدة ثم يقرر االحالة القطعية
للمزايدة االخيرة بالبدل االعلى .
البند التاسع :اعالن االحالة القطعية :
يقوم المأمور بنشر قرار االحالة القطعية فور صدوره في
احدى الصحيفتين المحليتين االكثر انتشارا على ان يتضمن
االعالن بيانات العقار الذي تم احالته والثمن الذي احيل به .
ولكل شخص غير ممنوع من المزايدة ان يزيد على الثمن
خالل االيام العشرة التالية لنشر االحالة بشرط ان ال تقل ھذه
الزيادة عن عشرة بالمئه %10من الثمن االخير ويودع
المزايد في صندوق الدائرة  %10من الثمن الجديد ويحدد
رئيس التنفيذ في المحضر موعد جديد للمزايدة على ان ال
يتجاوز الخمسة عشر يوما عندھا اذا قدمت عروض عدة
بالزيادة يؤخذ بالعرض المشتمل على اعلى ثمن او بالعرض
االول عند تساوي العروض .
ويكون عرض الزيادة باطال اذا لم تراع فيه احكام ھذا القانون
ومن ثم يتولى المأمور االعالن عن البيع على ان يشمل ھذا
االعالن على اسم من عرض الزيادة ولقبه ومھنته وموطنه
ومقدار الثمن المعروض باالضافة الى البيانات التي ذكرت
في اعالن البيع االول وتطبق بشأن االعالن عن ھذا البيع
احكام البيع الواردة في قانون التنفيذ دون التقييد بالمواعيد
االحالة االولى واالحالة القطعية في ذيل ورقة
وتدون
المزايدة وفي محضر الملف .
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البند العاشر :الغاء االحالة القطعية:
يستطيع المدين وخالل ثالثين يوما من اليوم التالي لتاريخ
االحالة القطعية ان يودع في صندوق الدائرة مبلغا يكفي لوفاء
الديون والفوائد والنفقات التي للدائن طالب التنفيذ والدائنين
الذي اشتركوا في الحجز والدائنين المقيدة حقوقھم والمبلغ الذي
صرفه المزايد بالعشر في اجراءات المزايدة ،وفي ھذه الحالة
يقرر الرئيس الغاء االحالة او اي اجراءات تمت بشأنھا .
البند الحادي عشر :دفع الثمن:
يجب على المحال عليه ان يودع الثمن في الدائرة خالل
عشرة ايام من تاريخ االحالة القطعية ما لم يكن دائنا اعفاه
قرار االحالة من ايداع الثمن كله او بعضه مراعاة لمقدرة دينه
ومرتبته وتسلم صورة قرار االحالة القطعية اليه بعد ذلك
ويتم بعد دفع الثمن والنفقات تسجيل قرار االحالة القطعية
ويترتب على التسجيل تطھير العقار المبيع من حقوق االمتياز
والتأمين والرھن والحجز وتنتقل ھذه الحقوق للثمن .
البند الثاني عشر:استنكاف المزايد)المشتري ( :
اذا استنكف المزايد المحال عليه المال غير المنقول احالة
قطعية عن تأدية المزايدة كامال خالل ثالثة ايام من تاريخ
اخطاره بالدفع يعرض العقار على المزايد الذي يليه بالبدل الذي
قدمه وفي حال موافقته خالل ثالثة ايام من تاريخ اخطاره
بذلك فيحال عليه المال غير المنقول على ان يتحمل المزايد
المستنكف الفرق بين البدلين ويحسم من العربون فإذا لم
يكف تقوم الدائرة بالتنفيذ على امواله االخرى بقرار من
الرئيس دون الحاجة الى حكم قضائي وفي حالة عدم موافقة
المزايد التالي على الشراء خالل ثالثة ايام فيقرر الرئيس اعادة
المزايدة لمدة خمسة عشر يوما وتجري احالته قطعيا على
المزايد االخير بالبدل االعلى ويضمن المستنكف االول الفرق .
يقوم مأمور التنفيذ بتبليغ قرار الرئيس بإعادة البيع فورا الى
كل من المدين المشتري المستنكف والدائنين الذين اصبحوا
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طرفا في االجراءات والمزايدين في المزاد االول ويتم
االعالن بواسطة المأمور وبذات مشتمالت االعالن االول .
وتجري المزايدة الجديدة وفقا الجراءات البيع االول وال تقبل
المزايدة من المشتري المستنكف ولو قدم كفالة .
البند الثالث عشر :بيع العقار على الشيوع :
يتم بيع العقار او الحصص على الشيوع وفقا ألحكام قانون
التنفيذ على ان ال يتم تقدير العقار او الحصة امام دائرة
التنفيذ الن ذلك لزوم ما ال يلزم حيث ان المحكمة مصدرة
اعالم الحكم تقوم بالتقدير ،وال يجوز الدخول بالمزاودة بأقل من
الثمن المقدر بمحكمة الصلح .
البند الرابع عشر :تصرف المحال عليه بالعقار :
ال يجوز لمن احيل عليه المال غير المنقول ان يتصرف في
ذلك المال بالبيع او الرھن او المبادلة او الھبة او االفراز
خالل سنة من تاريخ تسجيل المال باسمه اذ يحق خالل ھذه
المدة استرداد ھذا المال اذا قام المدين او ورثته بدفع بدل
المزايدة مع الرسوم والنفقات يستثنى من ذلك المال الذي تم بيعه
على الشيوع.
البند الخامس عشر:تعذر تسجيل العقار:
اذا تعذر اتمام معاملة البيع والفراغ خالل ثالثين يوما من
تاريخ االحالة القطعية بسبب ال ي ّد للمشتري فيه جاز له
الطلب من الرئيس فسخ المزايدة واستعادة ما تم دفعه .
البند السادس عشر:عدم سماع دعوى الفسخ او فراغ اي
أموال غير منقولة :
ال يجوز بعد مرور سنة على البيع او الفراغ من قبل الدائرة
سماع ادعاء الفسخ او فراغ اي اموال غير منقولة بحجة
وقوع اخطاء شكلية في اجراءات التنفيذ وال يشمل ھذه المادة
القاصر والغائب وفاقد االھلية وال يعد االحتيال او التزوير
في التبليغات التنفيذية من االخطاء الشكلية .
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البند السابع عشر :اخالء شاغلي العقار :
بعد ان تتم معاملة البيع والفراغ تخطر الدائرة االشخاص
الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم اخالئه وتسليمه الى
المشتري خالل ثالثين يوما .
واذا انقضت ھذه المدة ولم يعملوا على تنفيذ ما اخطروا به
تتولى الدائرة معاملة االخالء والتسليم شريطة مراعاة حقوق
الشاغلين المقرة وفق احكام التشريعات النافذة .
البند الثامن عشر:فسخ البيع:
اذا تقرر فسخ البيع الناجم عن المزايدة من المحكمة
المختصة يبقى العقار مسجال باسم المحال عليه الى ان
يستوفي ما دفعه،واعادة جميع الحجوزات والرھونات التي كانت
مسجلة عليھا.
البند التاسع عشر :االموال الغير منقولة التي ال يجوز بيعھا:
سندا ألحكام المادة ) (28ال يجوز بيع البيت الذي يسكنه المدين
وال حصته الشائعة فيه إال اذا كان البيت او الحصة الشائعة
مرھونة او موضع تامين او كان الدين ناشئ عن ثمنه فيجوز
حجز اي جزء منه وبيعه لوفاء بدل الرھن او التامين او الدين
وينطبق ذلك على ورثة المدين.
البند العشرون :اجراءات توزيع المبالغ التي تم تحصيلھا:
يتم توزيع حصيلة المبالغ الناتجة عن تنفيذ البيع بالمزاد
العلني وفقا ألحكام المواد ) 108و  109و  110و  ( 111من
قانون التنفيذ على النحو التالي :
أ -النفقات التنفيذية التي صرفھا الدائن في سبيل الحصول
على السند التنفيذي .
ب -الديون التي لھا امتياز خاص بموجب القانون .
ت -الديون الممتازة امتياز عام .
ث -اصحاب الديون المقدمة بموجب سندات تنفيذ بموجب نص
المادة  6من قانون التنفيذ بحيث ان كانوا من مرتبة واحدة
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من االمتياز وكانت المبالغ الموجودة غير كافية لتسديد ھذه
الديون بكاملھا تقسم بينھم قسمة الغرماء .
بعد قيام مأمور التنفيذ بإعداد قائمة ترجيح الديون ويقوم
رئيس التنفيذ بالتكليف بإعداد قائمة التوزيع المؤقتة
وحسب احكام نص المادة  109من قانون التنفيذ  ،بعد اتمام
اعداد قائمة التوزيع المؤقتة وبناءا على احكام المادة
/109ب يتم تبليغ االطراف الدائنين الحاجزين القائمة
المؤقتة .
البند الواحد والعشرون :االعتراض على قائمة التوزيع
المؤقتة :
 لألطراف الدائنين الحاجزين وخالل سبعة ايام تليتاريخ تبليغھم القائمة المؤقتة تقديم االعتراض على
القائمة ومن ثم ترفع ھذه االعتراضات والتي تقدم
على شكل مذكرة مفصلة بموضوع االعتراض لرئيس
التنفيذ للبت فيھا على وجه السرعة
 في حال انتھاء المدة القانونية ولم يقدم اية اعتراضات منقبل االطراف الحاجزين يصدر رئيس التنفيذ قرارا
باعتماد القائمة النھائية مبينا فيھا حصة كل واحد من
االطراف الحاجزين )الدائنين(
 بعد اعتماد القائمة النھائية من قبل رئيس التنفيذ اليكون ھناك اثر ألي حجز يوقع على المبالغ الموزعة
بموجب قائمة التوزيع النھائية .
استنادا لنص المادة  110من قانون التنفيذ
بعد االنتھاء من التوزيع بناءا على القائمة النھائية
المعتمدة من رئيس التنفيذ يسلم الباقي للمدين ان لم
يتم ايقاع اي حجز جديد على المبلغ المتبقي .
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البند الثاني و العشرون:اسبقيه الحجوزات:
ال تعطى االسبقية في الحجز لصاحبھا اي امتياز في
مواجھة الحاجزين االخرين وال تقبل مشاركة الحاجز
الالحق بموجب اي حجز سبق توقيعه اذا كان ھذا السند قد
صدر بناء على اقرار شفھي او خطي او نكول عن اليمين
او بناء على اقرار خطي ثابت التاريخ الحق لتاريخ
االسباب القانونية التي استند اليھا في السند التنفيذي االول
وعلى الدائرة قيد المبالغ التي تحصل من المدين باالستناد
الى سند تنفيذي في محضر التنفيذ ودفتر اليومية لحساب
الدائن وبعد اجراء معاملة القيد على ھذا الوجھه ال يجوز
حجز ھذه المبالغ ألي دين يطلب من المدين .
االختصاص المكاني لبيع المال غير المنقول :
تتولى الدائرة التي يوجد المال الغير منقول في منطقه
اختصاصھا أمر المزايدة عليه فان كانت الدائرة التي
أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليھا ان تنيب
دائرة المحل الذي يوجد فيه المال غير منقول وتستكمل
الدائرة المنابة معاملة المزايدة الى ان تتم .
إجراءات بيع األموال غير المنقولة باإلستناد إلحكام
قانون وضع األموال غير المنقولة تأمينا ً للدين.
يراعى في بيع المال الغير منقول المنفذ بموجب سند رھن
أحكام ونصوص قانون وضع األموال غير منقولة تأمينا
للدين وتتم إجراءات البيع والمدد واإلعالن حسب أحكامه .
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احكام عامة تتعلق بعمل ادراة قضايا الدولة .
أوال  :تنفيذ اإلحكام الصادرة لمصلحة الدولة :
ان اإلحكام والقرارات الصادر لمصلحة الدولة ) الخزينة ( تطبيق
عليھا أحكام قانون التنفيذ واحكام قانون وضع األموال غير المنقولة
تأمينا ً للدين على النحو الذي سبق توضيحه .
ثانيا :رسوم ومصاريف الدعوى والدعوى التنفيذية :من المستقر
عليه ان رسوم ومصاريف الدعوى يتم تضمينھا للطرف الخاسر
للدعوى وفقا ً الحكام المادتين  166و  167من قانون اصول
المحاكمات المدنية وعلى الرغم من ان المشرع قد أعفى الدولة من
الرسوم او النفقات اال ان ھذا اإلعفاء ال يشمل الحكم في الدعوى
كون اإلعفاء من الرسوم جاء بشكل شخصي لھذه الدعوى وذلك
اعماالً إلحكام المادة /13ب من قانون دعاوى الحكومة وغير
مرتبط بموضوع الدعوى وبالتالي فان الرسوم والمصاريف التي
تتكبدھا الخزينة تعود على الطرف الخاسر وتحصل وفقا ً إلحكام
قانون التنفيذ.
ثالثا :المخاطبات في الدعوى التنفيذية :على وكيل ادارة قضايا ان
يجمع كافة المعلومات عن المحكوم عليه ولغاية الوصول الى ھذا
االمر يجب عليه مخاطبة الجھات المعنية )الدائرة صاحبة
الدعوى(ومخاطبة الجھات الرسمية وعلى الجھه المخاطبة تزويد
الدائرة بجميع البيانات والسندات تحت طائلة المسائلة القانونية وذلك
اعمالً إلحكام المادة /13أ من قانون ادارة قضايا الدولة .
رابعا ً :متابعة الدعوى التنفيذية واالعتراض على قرارات رئيس
التنفيذ واستئناف القرارات :
ان من واجبات وكيل إدارة قضايا الدولة متابعة الدعوى التنفيذية
وذلك إعماال إلحكام المادة  / 40ب او  4من قانون إدارة قضايا
الدولة وان من ضمن الطلبات التي تقدم لرئيس التنفيذ لغايات
المثابرة على التنفيذ االعتراض على قرارات رئيس التنفيذ وان ما
جرى عليه العمل في دائرة التنفيذ ھو جواز االعتراض على
قرارات رئيس التنفيذ الذي له صالحية النظر في االعتراض ويكون
35

قراره اما باإلصرار على القرار السابق او قبول االعتراض وتعديل
القرار الصادر اال انه البد من اإلشارة الى أن على وكيل ادراة
قضايا الدعوى مراعاة مدة الطعن بالقرار المعترض عليه وعدم
تفويت فرصة االستئناف القرار بسبب تقديم االعتراض على ان
يراعى الشروط الشكلية والموضوعية عد الطعن بالقرار عن الوجه
المبين سابقا ً .
خامسا ً  :إجراءات المصالحة في الدعوى التنفيذية :
حيث ان وكيل إدارة قضايا الدولة يعد ممثال للخزينة في كافة
إجراءات الدعوى سواء عند إقامتھا أوعند تنفيذ األحكام الصادرة
لصالحھا وله بھذه الصفة إجراء التسويات والمصالحات مع
المحكوم عليھم مع اإلشارة الى ان ما جرى عليه العمل عند إجراء
التسويات واذا ما كان المبالغ المحكوم بھا كبيرة ال بد من التنسيق
مع الوكيل العام قبل إبرام إلي تسوية مع المحكوم عليه ويستحب
عند إجراء التسوية اإلبقاء على الحجوزات على أموال المحكوم
عليه بتكليف المحكوم عليه و تقديم كفيل او أكثر بضمن تنفيذ شروط
التسوية .
)تنفيذ االحكام الصادرة في غير صالح الدولة (
خالفا ً لما ھو معمول به من طريق تنفيذ اإلحكام في مواجھة
المحكوم عليه واإلجراءات التي يجب إتباعھا وفقا الحاكم قانون
التنفيذ ولخصوصية األموال العامة ولضرورة إدامة العمل في دوائر
الدولة و لعدم المساس بالمرافق العامة فقد وضع المشرع خروجا ً
عن األصل  .طريقا ً خاصا ً للتنفيذ عند صدور حكم في مواجھة اي
من دوائر الدولة وذلك بموجب أحكام المادة  14من قانون إدارة
قضايا الدولة فھذه األحكام ال تنفذ بشكل مباشر إنما ال بد من تقديم
طلب الى دولة رئيس الوزراء الذي عليه ان يأمر بتنفيذه ومع وجود
ھذا النص القانوني فال يجوز للمحكوم عليه سلوك غير ھذا الطريق
.
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