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 : المستخلص
التنفيذ على اموال المدين  القاريةدا ااد اه مودر ريد ريت ارعتودرية رنديلا مد  رندرذ  التنفيدذ      

الجو ت ، الغريا منه هدو ا    نتد ا المدين   تدى ندتر انتالدرل المولدن المدين  اده ارل رمد   د  
 ددرل ا ا نر ددو اموالدده المناولددا ةيدد  نر يددا ار ليلددو لييدده امددوال مناولددا ا دد  ،  قمليددا التتودد  

موال المين  هذة لور اهميا ارلغا رطوو  ممترة  سلتوي  م  ط لور اليرلدا اندتيفره  اودر منودر أل
بنلوا يمر  اعلى رهذا ش ه ايجدرب  اديف  د  عمليدا انتالدرل الدينو  الاالوميدا    المدين  
عددر   مددر نتددفط  بددي   الددينو  رةتمددر ا   تقددي هددذة الوندديلا ةريددا  دد  ا هميددا س ددم  انددتجراا 

لنياه المينو يا ، رستمث  اا اهات التنفيذ على اموال المين  القاريةا    إا اذي  اثندي  ، المين  
األرل هو اا اه الاجز على اموال المين  القاريةا  الت  بينور قر و  سالدي  الدينو  الاالوميدا 
امواددا المددر   القرشددد   مندده ل ددد  سدد ا التفلدددي ت بوددذا ا ادد اه الدددى ا  دد  القدددر   دد  قدددر و  

تنفيذ رالثر   هو بيد  ا مدوال القاريةدا الماجدوة  رالتد  علدى الد ةر ا  المرد ي الق اقد  لدر يرد  ال
لوددذة ا ادد اهات امواددا قددر و  سالددي  الددينو  الاالوميددا ل دد  سدد ا سنايموددر سفلدديلير للاواعددي 

 القرما    قر و  التنفيذ  ألهميا هذا ا ا اه    انتالرل الين  الاالوم .
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Abstract : 

Execution of the debtors real estate assets is an important an necessary 

measure ti qualify as a means of forced execution its purpose is not to 

leave the debtor until the amount owed is fuiiy collevted in the event 

the his transferred funds are insufficient or have  no  transferred founds 

the tracking of theses debts is of great importantance and an excellent 

step in which the evidence can be fulfilled by higher gurantee rate . this 

is very positive in the process   of obtaining government debt because 

the debtor is usually late to pay the debt and keep the promise of this 

method  is very important  yo ensur the dbtors  response  to the call for  

indebtedness the proedures of implementation are on the debtors real 

estate property in two procedures the first is to hold the debtors real 

estate assets including the government debt collection law under article 

10 ,but leave the details  of this procedure to  the general chapter of the 

law  of implemention  , and the second is the sale of real estate property 

reserved  , which although the Iraqi  legislator did not refer to these 

procedures  under  the law  on the  collection  of government  debt , but 

left  its organization detailed to the  general  rules in the  implemention  

law for the importance  of  this  measure  in the collection of 

government debt . 
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 : المقدمة
 أوال : مدخل تعريفي بموضوع البحث 

مدد  رنددرذ  التنفيددذ الجودد ت التدد  نددتر اللجددوه اليوددر  نتالددرل الددينو  التدد  بذمددا المددينني        
هدد  التنفيددذ علددى ا مددوال   القاريةددا اقددي عددي  انددتيفره  الددين  مدد  قودد  الددياذ  مدد  امددوال المددين  
ا المناولدددا ار عدددي  نفرنتودددر ، رةالدددي ارلتنفيدددذ علدددى القادددري هدددو ا  ندددتر ريددد  القادددريات المملونددد

للمين  ار لغي ة رالذت يالو  له  ق التتو  عليور ساو سلد   الا دره  تلد ت اردف ور ااد اهات 
 .(1)بيقور ارلمزا  القلن  م  اا  انتيفره الين  م  ثم  هذا القاري

راادددد اه التنفيددددذ علددددى امددددوال المددددين  القاريةددددا ارعتوددددرية ا دددديا اادددد اهات سالددددي  الددددين         
اهات التنفيذ على اموال المين  القاريةا الت  ستمثد    د  إاد اذي  الاالوم  اا اه ي ريت ، اا  

اثنددي  ، األرل هددو اادد اه الاجددز علددى امددوال المددين  القاريةددا  رالثددر   هددو بيدد  ا مددوال القاريةددا 
الماجددوة  ، الغريددا منوددر هددو ا    نتدد ا المددين   تددى نددتر انتالددرل المولددن المددين  ادده ارل رمدد  

ه المناولا ةي  نر يا ار ليلو لييه امدوال مناولدا ا د  ،  قمليدا التتود      رل ا ا نر و اموال
ألموال المين  هذة لور اهميا ارلغا رطوو  ممترة  سلتوي  م  ط لور اليرلدا اندتيفره  اودر منودر 
بنلوا يمر  اعلى رهذا ش ه ايجدرب  اديف  د  عمليدا انتالدرل الدينو  الاالوميدا    المدين  

الددينو  رةتمددر ا   تقددي هددذة الوندديلا ةريددا  دد  ا هميددا س ددم  انددتجراا عددر   مددر نتددفط  بددي   
 المين  لنياه المينو يا .

                                                           

علدددى القادددري رالاادددو  القينيدددا القاريةدددا علدددى يدددوه قددددر و  الاجدددز التنفيدددذت  - لدددير  ييدددر  -( نناددد  1) 
-2112-ارمقدا رهد ا   -مذن   لني  شور   المرالتي   مايما الى نليدا الاادو   -ا ا اهات المي يا 

الووقا ا رلدى  -التقليق على  لوص قر و  الم ا قرت  -ا مي ابو الو ر  -؛ ننا   4ص -   2112
الادق  -ا مي طليد   -؛ ننا    464ص - 1692 -ا نالنييةا  -  منرف  المقري  -الجزه الثرلث  -

رمددر  26ص - 1669 -ا نددالنييةا  - اي الجرمقددا الجينددي   - دد  ا ادد ه الجودد ت ر ارمدده ا ا اذدد  
 نليور
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 ثانيآ  : أهمية موضوع البحث 

سلددتمي اهميددا مويددوي الواددث مدد  ا هميددا المقوددر   ادد اه يدد ريت  دد  انددتيفره ات  ندد      
رنددرذ  التنفيددذ الجودد ت نددواه نددر   ندد   الددوم  ار ةيدد ة رهددو التنفيددذ علددى القاددري ارعتوددرية ا ددي 

الت  اعويو اموادا الادر و    د ري  اندتيفره الدين  الاالدوم  الدذت س اد  اهميتده علدى اليرلدا 
ب متوددر  رسددفثي ة علددى الليرندديا المرليددا لليرلددا سلددز   يدد ري  الواددث  يدده رالوقددو  علددى ازذيرسدده 

 اللي     اا اهات     نوي  انتالرل هذا الين  .

 البحث ثالثآ : أسباب اختيار 

سلدددليل ال دددوه علدددى الترددد ة  الق اقددد  المتمثددد  اادددر و  سالدددي  الدددينو  الاالوميدددا رالترددد ةقرت 
الماري دددا الةر دددا بتالدددي  هدددذة الدددينو  لمق  دددا اللدددوي  الدددذت اسةذسددده  ددد  سنادددير هدددذا ا اددد اه 
كرا اه سنفيذت    انتالرل الدين  الاالدوم  طر دا ا  الترد ة  الق اقد  ايادف اةلدا اا اهاسده 

 و  التنفيذ  ر  سنايمور    قر و  التالي  الذت اشري الى اللجدوه لودذا ا اد اه ارلمودي  الى قر
  ال .

 رابعآ : منهجية البحث 

يقتمي المنوج الذت سر اثورسه    مقرلجا مويوي الوادث علدى المدنوج التاليلد  المادري   ت     
 ددد   اندددتا اه  لدددوص الترددد ة  الق اقددد  ارلماري دددا مددد   الترددد ةقرت الق  يدددا الماري دددا رساليلودددر 

 رسيعيومر ارأل الر  الا رذيا .

 خامسآ : هيكلية البحث 

   الواددث بوددذا المويددوي يات دد  الواددث  دد  ماددويت رهدد  ع إادد اهات الاجددز علددى األمددوال 
 القاريت رإا اهات بي  األموال القاريةا رسوقآ لذلك  اي سر سالير هذا الواث على الناو ا س  ع
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 المبحث األول : حجز أموال المدين العقارية .
 شريع العراقي .المطلب األول : حجز أموال المدين العقارية وفق الت

 حجز أموال المدين العقارية وفق التشريعات المقارنة . المطلب الثاني :
 المبحث الثاني : بيع أموال المدين العقارية .

 المطلب األول : بيع أموال المدين العقارية وفق التشريع العراقي .
 المطلب الثاني : بيع أموال المدين العقارية وفق التشريعات المقارنة .

 المبحث األول
 حجز أموال المدين العقارية

د  الدياذ  مد  ريد  اشدري  علدى        الاجز     ور  األموال القاريةا نتمثد  االو ده إاد اه يمالا
اللدددج  القادددريت الةدددرص ارلقادددري  ددد  مين ةدددا التلدددجي  القادددريت التددد  يالدددو  هدددذا القادددري يدددم  

وددذا القاددري الددذت سددر الاجددز اطتلددرص منواتوددر ، رمدد  ثددر   يجددوة إادد اه  ت سلدد   نتقلددق ب
 .(1)عليه 

رهددذا مددر عمددديت التردد ةقرت إلدددى بيددر  سفر ددديله  دد  قوا ينودددر نددواه الق اقددد  منوددر    الترددد ةقرت 
الماري ددا ، لددذلك رانددتنر ف الددى مددر ساددي  ننالددر هددذا المواددث الددى مولوددي  ، نددنواث  دد  المولددا 

، رننواث  د  المولدا الثدر   منده  ا رل منه  جز اموال المين  القاريةا ر ق التر ة  الق اق 
  جز  موال المين  القاريةا ر ق التر ةقرت الماري ا على الناو ا س  ع 

 المولا األرل ع  جز  موال المين  القاريةا ر ق التر ة  الق اق 
  جز اموال المين  القاريةا ر ق التر ةقرت الماري ا المولا الثر   ع

                                                           

 -2111 –اغديا   -المالتوا الار و يدا  -الووقا الثر يا  -ش ح قر و  التنفيذ  -مي و المامو   -( ننا  1)  
 -الادددره    - اي الف ددد  الق  ددد   -طددد   التنفيدددذ راشدددالر سه  -عودددي الورندددل اميقددد   -ادد  ؛ نن 191ص

 . 121ص  - 1694



 

  

 

 إجراءات التنفيذ على أموال املدين العقارية وفق
 قانون حتصيل الديون احلكومية العراقي رقم

 )دراسة مقارنة ( 1977( لسنة 56)

 

                    حممودأ.د. رعد مقداد 
 الباحثـة عــال فرج ياسني

 

 

 

 

 
6 

 المطلب األول
 العقارية وفق التشريع العراقيحجز أموال المدين 

رقددي بددي  المردد ي الق اقدد   دد  قددر و  سالددي  الددينو  الاالوميددا اادد اهات  جددز ا مددوال        
، ر مواددا هددذة المددر   ا ا راددي المةددول بتوويددق الاددر و  ا  (1)القاريةددا  دد  المددر   القرشدد   مندده 

ه  ندددد  اليرلددددا ، را  مدددد  المددددين  ليلددددو لدددده امددددوال مناولددددا ار ا  المواددددو  منوددددر   يالفدددد  لو ددددر
ال دد ريت  جددز امددوال المددين  القاريةددا ر يقوددر للدديا   ندد  اليرلددا  ددة  عليدده  دد  هددذة الارلددا ا  
نددنار ما دد ف نوددي   يدده ماددياي الددين  الملددتاق للددياذ   الياذنددا علددى المددين  ر ولددا  جددز عاددري 

لياددو  هددذا ا طيدد   المددين  ر يقدده انددتنر ف الددى مددر ساددي  ثددر نددو ي هددذا الما دد  لدديا المنفددذ القدديل
اة ددياي قدد اي ملددتقج  اةياددري الاجددز علددى عاددريات المددين  المثوتددا  دد  الما دد  ر يقوددر ر اددآ 

 .1641( للنا 41لار و  التنفيذ يقر )

ر ددرلقو   الددى قددر و  التنفيددذ الق اقدد   ددر  اادد اهات  جددز عاددريات المددين  ري ت  دد  المددوا             
الةملددا الموددر س األنرندديا التدد  ساددو  عليوددر ا ادد اهات ( رقددي بينددو هددذة المددوا  61 -49مدد  )

 الةر ا ااجز القاريات ره   ي    ارط انرنيا ستمث  ب ع

 ري  إشرية الاجز على قيي القاري.   -1

 .(2)سولين المين  اةطوريةا ثر يا    -2

                                                           

" إذا لم  تكمن للممدين أمموال ( سنص المر   القرش   م  قر و  سالي  الينو  الاالوميا الق اق  على ا ه  ع 1) 
بيممق همملا القممانو  لممزو  حجممز منقولممةأ أو كانممت لممه ولكنهمما التكفممي ن فممار الممدين أ و رأ  المخممول بتط

عقممار المممدين و،يعممهأ فعليممه أ  يممني  تقريممرا يبممين فيممه المبلممج المسممتحقأ ويطلممب حجممز العقممار و،يعممهأ 
ويودعه إلى رئيس التنفيل المختص ليصمدر قمرارا مسمتعجإ بمءجرار الحجمز و،يمع المحجموح وفمق أحكما  

 المعدل". 1891لسنة  54قانو  التنفيل رق  
( سلمى ار طوريةا الثر يدا علدى اعتودري ا  المدين  ندر  قدي بلدن امدذن   اطوريةدا التنفيدذ  درل سنفيدذ الاالدر ار 2)  

، المةتلا لتليني الدين  الدذت بذمتدهالما ي  التنفيذت رالذت ست م   عوسه للا وي الى مين ةا التنفيذ 
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 ري  اليي على القاري.   -3

  جز راي ات القاري الماجوة سلينيف للين  .     -5

ابتددياها   ددف   جددز القاددري ر اددآ   الددر  قددر و  التنفيددذ   يالددو  ا  بتا ةددك طلددا مدد  قودد       
الياذ  ) الياذ   الياذندا ( يادي  الدى المنفدذ القديل ليادو  بيياندته رسيقياده رةتةدذ قد اي اردف ه اةيادري 

ذنا    هدذة ، رةتمث  طلا الياذ   اليا (1) الاجز على هذا القاري     رل ا ا ساااو مر رعيته
الارلدا ارلما د  الدذت سدر ي قده مد  قود  المةدول بتوويدق قدر و  سالدي  الدينو  الاالوميدا الددى 
المنفددذ القدديل ،  ددف ا قدد ي هددذا ا طيدد  اياددري الاجددز علددى القاددري يجددا ا  سرددق   اذدد   التلددجي  
القاددريت مدد  قودد  المنفددذ القدديل ا دد ري  ريدد  اشددري  سفيددي الاجددز علددى اللددج  الةددرص ارلقاددري 
المولوب الاجز عليه رعني سولن هذة الجوا رري  اشري  الاجز  بي را  سرق  الجوا الاراز  

، (2)بذلك رسوليغور امر نتقلق بوذا القاري م   او  ا ليا رسوقيا رمر عليه مد   جدوةات اي در 
رعنددديمر ندددتر ريددد  اشدددري  الاجدددز علدددى اللدددج  القادددريت الةدددرص ارلقادددري  ددد  مين ةدددا التلدددجي  

ة  هددذا يقندد    الددهك   يمالدد  لمرلددك القاددري   المددين   ا  ياددو  اددرت اادد اه ار سلدد   القاددريت  دد
                                                                                                                                                                   

   - اي الف د  الق  د   -آل قريد  التنفيدذ علمدآ رعمد -انالنيي ندقي ةةلدول  -ننا      سفر ي   لك 
 . 291ص  - 1694 -نواي مالر   ر  

: "  كمو  حجمز ممال الممدين ورفعمه و،يعمه بطلمب ( م  قر و  التنفيذ الق اق  على ا ده 11( سنص المر   )1)  
الدوايز  د   -عودية اميد  ةلدوب  -، رةناد   د  سفر دي   لدك من المدائن وقمرار ممن المنفمل العمدل " 

 . 264ص  - 2112 -بي رت  -مجي المؤنلا الجرمقيا للييانرت رالنر  رالتوةة   -اا اهات التنفيذ 
اذا تقممرر حجممز العقممار أ وفقممآ لهمملا  –" اوآل  ( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى ا دده ع49( سددنص المددر   )2)  

أ عقماروضع اشارة  الحجز على سمجل الالقانو  أ فعلى المنفل العدل ا   شعر دائرة التسجيل العقاري ب
وعليها اخبار المديرية الحاجزة بوضع اشارة الحجز على العقار أ و،يا  ما عليه من حقوق اصملية او 

 تبعية .
ال  جوح اجرار أي معاملة عن العقمار أ بعمد وضمع اشمارة الحجمز بمدو  موافقمة مديريمة  –ثانيآ              

 ر و  الاجز ا  ايت  ( م  ق44رق ةا منه  ص المر   )التنفيل التي وضعت الحجز " 
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على القاري الماجوة مرلر سؤطدذ موا ادا مين ةدا التنفيدذ التد  ريدقو الاجدز اةعودره هدذا ا    
للدنا  42( م  قر و  التلجي  القاريت يقر 111ارنتثنره التل  رت الت   لو عليور المر    )

،  رسوادى ا شددري  التد  ريددقو ر  يجدوة ي قوددر ا   د  ا دديا الادر ت التدد  (1)المقديل  1691
( مد  الادر و  111، رسؤندي المدر   ) (2)(م  قر و  التلدجي  القادريت  112 لو عليور المر   )

 اسددده علدددى رادددوب ريددد  اشدددري  الاجدددز علدددى القادددري المملدددوا للمدددين  ندددواه ندددر  مملدددوا يقودددا 
 .(2)رمنفقا ا  منفقا  ال 

                                                           

التصمرفات الناقلمة للملكيممة  – 1"  ( مد  قدر و  التلددجي  القادريت الق اقد  علدى ا دده  ع111( سدنص المدر   )1) 
بعمموا المسممتندة الممى حكمم  قزممائي حممائز درجممة البتممات او قممرار قممانوني لممه قمموة الحكمم  كاالسممتمإ  

 من ويصبح العقار محررا منه.                                   وتصحيح الصنف نقدا والبيع التنفيلي ويتحول الحجز الى الث
التصممرفات الفعليممة التممي تممزدي الممى حيممادة قيمممة المحجمموح كتصممحيح الجممنس وكمملل  حممق االر   –2     

             واالنتقال وتنقل اشارة الحجز الى السجل الجديد.                                                               
تصممحيح الصممنف عينمما والقسمممة القزممائية وتنقممل اشممارة الحجممز الممى سممجل واضممبارة العقممار المملي  –3       

 اختص بالمحتجز عليه.
 معامإت االفراح بموافقة الدائرة الحاجزة وتنقل اشارة الحجز الى سجإت القطع المفرحة. –5       

" يرفع الحجز او منمع التسمجيل عمن  قاريت الق اق  على ا ه ع( م  قر و  التلجي  ال112( سنص المر   )2) 
 -العقار في الحاالت التالية : 

 بقرار صادر من السلطة الحاجزة او من حل محلها قانونا. – 1
 استنادا الى حك  قزائي حائز درجة البتات.  – 2
مزي خمس عشرة سنة على اخر مراجعة او مخابرة بشا  الحجز لدائرة التسمجيل العقماري وتكمو   –  3

بطاقة العقار مرجعا للتثبت من ذل  على ا  يت  اشعار الجهمة الحماجزة ا  كانمت معلوممة بقمرار المدائرة 
دة وعمد  ورود لبيا  اعتراضها ا  وجد خإل ثإثين يوما من تاريخ تسلمها االشمعار وعنمد انتهمار المم

 اشعار منها بلل   صبح الحجز مرفوعا حكما "
" تمتنع دائرة التسجيل العقاري عمن  ( م  قر و  التلجي  القاريت الق اق  على ا ده ع111( سنص المر   )2)  

ا قاع الحجز اذا وجد اختإف بين قرار الحجز والسجل من حيث التسلسل والموقع او عائد مة الحقموق 
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ر وددذا يالددو  المردد ي مدد  راوددا  ادد  الور ددث المتوايددقا قددي بددي  بيايددا مو اددا  دد   لدده         
( م  قدر و  التنفيدذ ارعتوريهدر  اودا الويايدا  اد اهات الاجدز القادريت 49على مر اره  ارلمر   )

 ر ي ر اره قر و  التلجي  القاريت ملر يف رمالم  لار و  التنفيذ الوي  س ميليا ياذقا .

ر تيجددا لددذلك ياددو  المددين  الددديا  الددين  ادد اه رقوعدده سادددو سددفثي  الاجددز علددى اموالددده              
القاريةا ر  يمال  ا  نتر  لك مرلر نتر سوليغه بوي  إشري  الاجز علدى عادرية ر د  الوقدو  فلده 
سنويودده بلددزر  سلدديني الددين  طدد ل مددي   ددي هر المردد ي اقردد   ايددر  سالددا مدد  سددرية  اليددو  التددرل  

ليغه رقي مناو هذة المولا للمين  ل   نتةذ  يور ق اية بتلديني الدين  الدذت عليده را ادر  عادرية لتو
مددد  ا تمرليدددا الويددد  الدددذت ندددو  ياددد  عليددده ا ا لدددر يلدددي  ، ر ددد  الوقدددو  فلددده يمالددد  ا  يلدددتغ  
المين  هذة المي  ليتةذ ق اية ا ا ايا  ا  يقتد   علدى هدذا الاجدز ل د  هدذا   يقند  ا  المدين  

يلتوي  ا  نو   الين  امج   ا ا ره مي  ا طوريةا را مر له الاق بتلديني الدين  الدذت عليده   
،  دددرلنص علدددى هدددذا ا اددد اه  (1)لادددي  سلدددجي  القادددري ارندددر مددد  ا يددد  عليددده  ورذيدددآ اقدددي الويددد  

كةوددو  سرليددا لويدد  اشددري  الاجددز امدد  بددينو    دده    رذددي  مدد  ريدد  اشددري  الاجددز مددرلر ندد ا  
 .  (2)لين المين  ليقم  على انرس رقوي الاجز م  اا  سليني  ن  المين  منور سو

                                                                                                                                                                   

  -، رةنادد   دد  سفر ددي   لددك   وب حجزهمما او كمما  صممادره مممن جهممة "يممر مختصممة "العقاريممة المطلمم
 -الم ا قدددرت المي يدددا  - . ا   رهيدددا النددديارت  -؛ رةناددد   192 -ملددديي ندددربق  -مدددي و المامدددو  
 .  212ص  -بير  ننا طو   -اغيا   -مالتوا اللنوويت 

 -  سوادددي ندددنا  رددد   -اغددديا    -ار و يدددا المالتودددا ال -ا الدددر  قدددر و  التنفيدددذ  -ندددقيي مودددريا  -( نناددد  1) 
 211ص

" يبلمج الممدين بوقموع الحجمز علمى عقمارم ولمزو   ( م  قر و  التنفيذ الق اق  علدى ا ده ع49( سنص المر   )2) 
تأديتممه الممدين وملحقاتممه خممإل عشممرة أ مما  مممن اليممو  التممالي لتمماريخ تبليحممه واال بيممع عقممارم المحجمموح " 

 . قر و  الاجز ا  ايت المل ت ( م  41رساربلور المر   )



 

  

 

 إجراءات التنفيذ على أموال املدين العقارية وفق
 قانون حتصيل الديون احلكومية العراقي رقم

 )دراسة مقارنة ( 1977( لسنة 56)

 

                    حممودأ.د. رعد مقداد 
 الباحثـة عــال فرج ياسني

 

 

 

 

 
10 

رةدد ا الور ددث ا  مولددا القردد   ايددر  هدد  مددي  ةيدد  نر يددا للمددين  للدديا  الددين  الاالددوم          
( ننا على  ديري قدر و  التنفيدذ 21طر ا اقي الت ةر النايت الار   اقي م   اكث  م  )

( نو  ر لك  عوره مولا اكود  للمدين  21لذلك  يعوا المر ي الق اق  الى ةةر   هذة المي  الى )
 ام ة رنيا  الين  الاالوم  ار لتايير سلوةا ماوولا على ا ق  .لتيب  

( مدد  قددر و  التنفيددذ 49رانددتنر ف الددى  لددك  ف نددر  دديعو المردد ي الق اقدد  الددى سقددين  المددر   )      
لتلدو  اللدديرةا اقدي التقددين  علددى النادو ا سدد  )نولددن المدين  بوقددوي الاجددز علدى عاددرية رلددزر  

( نومدددددآ مددددد  اليدددددو  التدددددرل  لتدددددفية  سوليغددددده را  بيددددد  عادددددرية 21ل )سف نتددددده الدددددين  رملاارسددددده طددددد 
الماجددوة(، را  نددر  يف دد  مقرلجددا هددذا المويددوي ارددال  طددرص  دد  قددر و  سالددي  الددينو  

 الاالوميا .

ندتر ريد  اليدي علدى القادري ر لدك اقدي ا تودره  (1)( م  قر و  التنفيذ 44ر مواا المر   )       
يددن المددين  رعددي  قيرمدده بتلدديني الددين  رعددي  سادديير ا عتدد ا  عليدده ، مددي  القردد   ايددر  الترليددا لتول

ر مواا هذة المر   اعوى المر ي الق اقد  الادق للمنفدذ القديل ادر  يجد ت مقرملدا ريد  اليدي ر 
يالي بور ا  ننتا  المنفذ القيل بي لا طوي  بنفله الى موق  القاري م  اا  ا  نوي  ار در  

مددد   ر يدددا بيدددر  الادددير  رالجدددنن رالمردددتم ت رالندددوي رالمادددياي  لدددك القادددري نرملدددا ارلتفلدددي  

                                                           

"  قممو  المنفممل العممدل بمعاملممة وضممع اليممد علممى  ( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى ا دده ع44( سدنص المددر   )1) 
العقممار المحجمموح بحزممور لالممب التنفيممل او مممن ينمموب عنممه قانونممآ أ ويممني  محزممره يممدو  فيممه موقممع 

سماحته ورقممه وحالمة جميمع مما انشم  عليمه او العقار وجنسه ونوعه وحدودم واوصافه ومشمتمإته وم
حرع او "ممرف فيمممه أ ممممع بيمما  مقمممدار ذلممم  ونوعممه ووقمممت نزممموا الحاصممإت وصمممفة شممما"ل العقمممار 
والمستندات التي  ستند اليها ومقدار بدل اال جار وشروط تأديته ومقدار ما دفع منه والمستندات التمي 

السمنوي . ولمه االسمتعانه بكمل  ذلم  بخبيمر او ا ثمر تثبت ذل  وقيمة المحجوح التقريبيمة ومقمدار واردم 
ويوقممع المحزممر المنفممل العممدل والخبيممر ولممال التنفيممل او مممن ينمموب عنممه قانونممآ والمنفممل عليممه ا  كمما  

 حاضره ".
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رالملر ا راي آ يجا الوقو  على راي ة اللنوت ا ا نر   مؤا ا مث  ر بي م   ن  انر الدذت 
يرغله ندواه ندر  هدو مرلدك القادري ا  ةيد ة ، ند  هدذة المقلومدرت يلدجلور المنفدذ القديل رالةويد  

ا   مقي لوذا ا م  رةوقد  مد  قود  المنفدذ القديل رالةويد  ا  نر  هو ةي  المنفذ القيل    م
را ارب الق قا ا  راير اثنره عمليا ري  اليي ر بي ا    يغف  المنفدذ القديل علدى ا  ياديي 

( مد  قدر و  التنفيدذ نتودي  44، رم   وريا  دص المدر   ) (1)قيما اا   الةوي     الما    اسه 
ريد  اليدي رل د  ندر  مد  األ  د  ا  يردت ط هدذا ا مد  ؛   ا ه لر يرت ط   وي المين  اثندره 

أل اله م  ا     ا  يالو   ري اا ل د  نويد  للمنفدذ القديل مدر طفد  عليده مد  مردتم ت  لدك 
القاددري ا  لددر س دد  رايدداا رل دد  قددر و  التلددجي  القاددريت اددره مالمدد  لاددر و  التنفيددذ  دد  هددذا 

: "  جموح اخمراا السمجل العقماري ممن  ه(علدى ا د19ا م  الذت يةص الاجدز  نلدو المدر   )
دائرة التسجيل العقاري المختصمة الي سمبب كما  ويجموح االلمإع عليمه فمي المدائرة المختصمة 

 . باشراف الموظف المسزول اذا للبت ذل  الجهات القزائية او الرسمية ال"راا معينة"

ر و  التنفيدذ اقدي مقرملدا ا  القاري الماجوة يجوة ااارهة اايرة  شرةله امواا ا الر  قد        
ريدد  اليددي عليدده ا   دد   رلددا ا ا مددر الاددق الرددرة  للقاددري يدد يف ار  الددآ  دد  قيمتدده ار امتندد  
عدد  قيرمدده اق يدده علددى مدد  قددي يرددت ةه  فدد  هددذة الارلددا ياددو  المنفددذ القدديل ارسةددر  قدد اي رسنفيددذة 

لاجددز اددره المردد ي ، ر دد  ا ادد اه ا طيدد  مدد  اادد اهات ا(2)يا دد  بتةليددا القاددري مدد  شددرةله 
اموي  رهو عي   جز القاري ا ا نر و راي اسه للدنا نرملدا س فد  للديا  الدين  الدذت بذمدا المدين  
، رقدي  ددي  المردد ي راي ات القاددري للددنا رهدد  مددي  مقاولددا يمالدد  ا  ياددي  علددى انرنددور الددوي  

طد  قدي يمند  عمليدا اييا رمنرنوا راي ات القاري رل نه اشت ط ا    يالو  القاري م هو را بينٍ  ا
ا عتمر  على راي اسده  در ا ساادق هدذا الرد ط اايدز ا  ندتر الاجدز علدى هدذة الدواي ات  تدى ندتر 

                                                           

 194ص  -مليي نربق  -مي و المامو   -( ننا  1)   
قمار العقمار المحجموح بحيماحة شما"لهأ "  جموح اب ( م  قر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع46( سنص المر   )2) 

 حتى فيجوح عندئل تخليته بقرار من المنفل العدلأ مع مراعاة احكا  قانو  تنيي  ا جار العقار ".
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الو ره ارلين  را ا  ل  القالن رراي ا  راي ات القاري سلتغ   اميقور بين  ممترة علدى هدذا 
ي يالدو  ا يا  مثد  ،رقد (1)القاري  يتةذ ق اي  رنر بوي  هذا القاري رسلديني الدين  مد  ثمد  بيقده 

هالذا موي  م  قو  المر ي الق اق   مر هو ا   د ص مد  قولده علدى القمد  علدى سدواة  ملدرل  
ك  مد  الدياذ  رالمدين   در ا اعود  الادق للدياذ  ادر  نويد  القادري  تدى رإ  نر دو راي اسده س فد  

 وددذا للدديا  قيمددا  ندد  المددين   وددذا ر ددير     ددى شددك سقلددح رايدد  مدد  الددياذ  ااددق المددين  ر 
مو اددآ  دد  الددنص علددى مثدد  هالددذا  الموددي  يالددو  موقددح المردد ي الق اقدد  بوددذا الةلددوص موقفددآ 

 .ام 

 المطلب الثاني
 حجز أموال المدين العقارية وفق التشريعات المقارنة

 بي م  بيدر  موقدح الترد ةقرت الماري دا مد  إاد اهات  جدز  مدوال المدين  القاريةدا ليدتر        
ماري توددر مدد  موقددح المردد ي الق اقدد  ا ددح الددذن  همددر ندد  مدد  التردد ةقي  الملدد ت رالمغ  دد  ، 
 رلمر ي الملد ت قدي بديا موقفده رايداآ مد  ااد اهات التنفيدذ علدى القادري  د  الودرب الثرلدث مد  

لاجددز ا  ايت ساددو عنددوا  ) الاجددز علددى القاددري ر يقدده ( ، ا   اددر اادد اهات الاجددز قددر و  ا
 يوددر اة دديا عردد   مددر   ،رةت دد  مودديذير رمدد  طدد ل عددي  المددوا  المنامددا لوددذة ا ادد اهات ا دده 

 بينور ارال  سفليل  ر لوي  موولا اكث  م  المر ي الق اق  الذت بينور اةمن موا   ال .

الملدد ت مددي  ا  ددذاي الددذت امواودده ننددذي المددين  لواددوب  جددز عاددرية رقددي  ددي  المردد ي      
رالذت هو يارب  ا طوريةا الثر يدا  د  الترد ة  الق اقد   دي ت ميسده افتد   شدو   تدى ندتر الاجدز 

                                                           

" ذا كمما  عقمار الممدين المحجموح "يمر مرهممو   ( مد  قدر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع61( سدنص المدر   )1) 
وكانت وارداته الصافية في سنة واحمدة تكفمي للوفمار بالمدين الملي حجمز بسمببه العقمارأ فيجموح للمنفمل   
العدل أ ا   حجز حاصإت العقار تسديدا للدينأ علمى ا  يبقمى العقمار محجموحاأ حتمى الوفمار بالمدينأ 

بمدين ممتماحأ او تعملر اسمتيفار هملا المدينأ فيجموح عندئمل بيمع  اال انه اذا حجمزت الحاصمإت المملكورة
 العقار المحجوح " .
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ا ا لددر يلددي  المددين  ،  ت ا  المددين  ملددز  ااوددول  اياددا ا  عاددرية نواددى علددى قيددي الاجددز ا ا لددر 
 . (1)ليغه الذت ر له م  منيرب الاراز يلي  ط ل شو  م  سرية  سو

رسوي  للور ث ارف  سايني المي     التر ة  المل ت  م  اتر  ع ا رلى ا  هذة المدي        
طوةلا  لويآ ره  مي  منرنوا للمين  للديا  الدينو  الاالوميدا التد  بذمتده طر دا ا ا نر دو هدذة 

لممرطلا    نيا  الين  الاالوم   د   درل المورلن يةما نمر ا ور ساو  الو ةق امر  المي ن  ل
مددر ا ا نر ددو المددي  اقدد  مدد  ث ثددي  نومددرا ر لددنآ  قدد  المردد ي الملدد ت  دد   لددك ر دديعو المردد ي 
الق اق  الى ا طذ بذات النوج    قر و  سالي  الينو  الاالوميا ، امر الم  ادا الثر يدا  ود  

   اي يالدو  مالو درا مد  ث ثدي  نومدرا ار ا  المي   ي ت ارلرو  رمي  الرو  هذة ةي  ماي   افير
قددي يالددو  اكثدد  ار اقدد  را  نر ددو مددي  الرددو  عددر   يالددي بوددر ث ثددو  نومددرا ل دد  قددي سوتددي  المددي  
رساتلا م  سرية  بيايا ا شو  الت    سادي  بث ثدي  نومدرا را مدر ارقد  ار اكثد  رهدذا مدر ندؤ ت 

ي المل ت ا  ياي هر ارألير  لت دو  اكثد  الى الةلل رعي  اليقا   ر  م  المفت   على المر  
 قا ر وذا ياو  رايار سميز موقح المرد ي الق اقد  الدذت  دي هر بث ثدا ايدر   د  قدر و  التنفيدذ 

 ر قر   اير     قر و  التلجي  القاريت .
                                                           

 قمممو  منمممدوب الحممماجز بتوقيمممع " •  ( مددد  قدددر و  الاجدددز ا  ايت الملددد ت علدددى ا ددده ع41( سدددنص المدددر   )1) 
 الحجز بعد مزى شهر على االقل من تاريخ اعإ  التنبيه واالنلار واال اعتبر الحجز كا  ل   كن .

 ويجوح توقيع الحجز قبل الميعاد الملكور اذا للب المدين ذل  .                                          •      
ويوقع الحجز بحزمور شماهدين ويجموح عنمد االقتزمار االسمتعانة بواحمد ممن اهمل الخبمرة او مسما  •        

                                                                         لمسممممممممممممممممممممممممممممممممممممماحة    العقمممممممممممممممممممممممممممممممممممممار وتحديمممممممممممممممممممممممممممممممممممممد همممممممممممممممممممممممممممممممممممممو تثمينمممممممممممممممممممممممممممممممممممممه .                       
ولمندوب الحاجز الحق في دخمول العقمار للحلمول علمى البيانمات الإحممة لوصمفه ووصمف مشمتمإته • 

وله ا   ستطحب من  عاونه في ذلم  وال  جموح منعمه ممن المدخول ألدار هملم المأموريمة وعلمى جهمات 
 – ويد  اندمرعي  عمد   –نناد   د  سفر دي   لدك ه ممن ادار ماموريتمه عنمد االقتزمار " أ االدارة تمكين

ا ندالنييةا  –منردف  المقدري   –الووقدا ا رلدى  – عوا انت  ا  المناو ت الماجوة   د  المدوا  المي يدا 
 رمر اقيهر . 964ص  – 1666 –
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امددر اادد اهات ريدد  اليددي علددى القاددري  دد  يمالدد  ا  سددتر ا  اا ددوي شددرهين  رسدد ا ا مدد      
نتلدددارب طويددد  ار ملدددرح لملدددر ا القادددري رةمالددد  لمنددديرب الادددراز ا  نددديط   اواةةدددآ اردددف  ا

القادددري للالدددول علدددى  ت بير دددرت ستقلدددق ارلقادددري مددد   يدددث  ر دددفه ر  يمالددد  ا  يمنددد  مددد  
( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت مدد  الددذت يادد ي الما دد  42، رلددر سوددي  المددر   )(1) لددك

  منيرب الاراز هو م  يا ي الما د  رةقلنده الةرص ااجز القاري رنر  ا ايي ا  نوي  ا
 . (2) الى المين  بذات الو ةاا الت  يقل   يور  جز المناو ت

( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت يمالد  لمنديرب الادراز ا  يقدي  42ر مواا المر   )     
 .(2) رينرا على القاري رةمال  ا  يالو  هذا الاريس هو  اسه المرلك ار الارذز 

رةدد ا الور ددث ا  هددذة المددر   سامدد   اوتددي  ايجربيددا رنددلويا ، الناوددا ا يجربيددا هدد  ا        
المر ي المل ت قي ا ل     النص على سقيي   دريس للقادري  ودذة  رادا يد ريةا طرلمدر ا  

                                                           

" ويوقمممع الحجمممز  ايت الملددد ت علدددى ا ددده ع( مددد  قدددر و  الاجدددز ا  41( سدددنص الفاددد   الثرلثدددا مددد  المدددر   )1) 
بحزممور شمماهدين ويجمموح عنممد االقتزممار االسممتعانة بواحممد مممن اهممل الخبممرة او مسمما  لمسمماحة العقممار 

 وتحديدم وتثمينه "
"حممرر محزممر الحجممز ويعلممن الممى  ( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت علددى ا دده ع42( سددنص المددر   )2) 

ليد مهما كانت صفته بالكيفية المقررة نعمإ  محزمر حجمز المدين صاحب العقار في شخص واضع ا
ومسمماحة العقممار المحجمموح وثمنممه  51المنقمموالت وتوضممح فيممه البيانممات المنصممو  عليهمما فممي المممادة 

 . األساسي "
لمنممدوب الحمماجز ا   عممين علممى "•  ( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت علددى ا دده ع42( سددنص المددر   )2) 

 ثر ويجوح ا   كو  الحارف هو المال  او الحائز .                                               العقار حارسا او ا 
ولمندوب الحاجز تكليف الحارف تاجير العقار المحجوح كما له ا  يتخل في بيع ما قد يوجمد بمه ممن •      

 محصول ثمار االجرارات الخاصة بحجز المنقوالت "
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اادد اهات الاجددز قددي بددي ت رهددذة  اوددا ساتلددا لدده ر ماري تدده ارلمردد ي الق اقدد   دد ا ا دده قددي اةفدد  
  ن   لك .

رهذة  عو  للمر ي الق اق   عوره الل  يا للمنفذ القيل لتقيي  ار س ليح  ريس علدى       
القاري ليتام  ملؤرليا ا ي اي الت  قي سلاق اه ا ا راديت رد ر  يقتادي مقودر ا  المدين  قدي 
نلجددف الددى ا يدد اي ارلقاددري اغيددا التاليدد  مدد  قيمتدده ر اتدد ح علددى المردد ي اندد ا  الددنص التددرل   دد  

ر و  التنفيذ )للمنفذ القيل  ا  يقي  على القاري  ريندر ار اكثد  رةجدوة ا  يالدو  الادريس هدو ق
 المرلك ار الارذز رله س ليح الاريس سفاي  القاري الماجوة( .

( مددد  قدددر و  الاجدددز ا  ايت الملددد ت  دددت م   ددد  ا  42امدددر الناودددا اللدددلويا  ددد  المدددر   )     
لددك ار الاددرذز رهددذا ةيدد  مقاددول طرلمددر ا  المغددزا مدد  الاددريس ممالدد  ا  يالددو  هددو  اسدده المر

اادد اه الاجددز هددو ا  س ددو  ريقددا يددغل علددى المددين  ل دد  يلددي   نندده مدد  طدد ل الاجددز علددى 
القاري رساييي سل   المرلك  يه   يح ياو  هو  اسه ارلا انا علدى القادري ،كمدر يمالد  لمنديرب 

ت ثمدري هدذا القادري ا  راديت رهدذا الاراز ا  ياللح الاريس هدذا ادر  ندؤا  ار نويد  مالدو 
ام  ممال  رةمال  للمين  اللرك  ا  نوا      القاري الى ا  نتر بيقه رهدذا  دص مادريب لدنص 

 ( م  قر و  التنفيذ الق اق  ا ح الذن  .46المر   )

ا دددده  دددد   ددددرل ا ا مددددر قددددر   (1)( مدددد  قددددر و  الاجددددز ا  ايت الملدددد ت 49ر ينددددو المددددر   )      
الملددتفا  الدديا  ا يجددري الددذت عليدده للاددراز  يقتودد  ر ددرها للمرلددك  ت ا  الملددتفا  الددذت نددو   

                                                           

الوفممار باال جممار الممل  لمم  يممزد " •    قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت علددى ا دده ع( مدد49(  سددنص المددر   )1) 
للمال  المدين او الحائز قبل تاريخ الحجز او بعدم يبر ر ذمة المستاجر من هلا المبلج قبل المال  او 
 الحممائز اذا ادام للحمماجز ويعتبممر اال صممال المسممل  لممه مممن الحمماجز بمثابممة ا صممال مممن المالمم  او الحممائز

 نفسه .
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المولددن الددذت عليدده نددواه  كددر  للمرلددك ا  للاددراز يقتودد  مودد س لذمتدده رهددذة اشددرية مومددا علددى ا  
 الاراز ا و  امثراا المرلك اليري ام  الاجز على القاري . 

لنتيجا المت سوا على اياري الاجز اقي شو ة م  ط ل سلجي  ما   الاجز هد  عدي  را      
 فددر   ت سلدد   ياددو  ادده المددين  ار الاددرذز للقاددري الماجددوة رهدد  النتيجددا الم اددو  رالتدد  مدد  
االودر سددر ايادري الاجددز ر ر مالدر  ا  ننفددذ هددذا التلد    دد   رلدا را ددي   ادل رهدد  ا ا قددر   رر 

قودد  اليددو  الماددي  للويدد  اةنددياي المولو ددرت رالملدد ر رت الةر ددا  –الاددرذز المددين  ار –الرددف  
 .(1)ارلقاري الماجوة افكملور رهذة  اوا موما اب ةهر المر ي المل ت 

                                                                                                                                                                   

وال عتد بالمبالج المزدام مقدما للمالم  الحمائز فيمما حاد فمي االراضمى الزراعيمة علمى ا جمار سمنة وفمى •       
العقممارات المبينممة علممى ثإثممة اشممهر اممما المبممالج المممزدام مقممدما فممي حممدود همملم المممدة فيعتبممر ادا همما 

 صحيحا مال   كن ذل  "شا وتدليسا "
الينفمل تصمرف الممدين او الحمائز " •  قدر و  الاجدز ا  ايت الملد ت علدى ا ده ع( مد  49( سنص المدر   )1) 

على العقار المحجوح وال ما يترتب على من رهن او اختصا  او امتيماح فمي حمق الحماجز والفمى حمق 
الراسى عليه الممزاد اذا كما  التصمرف او مما رتبمه الممدين قمد حصمل شمهرم بعمد تسمجيل محزمر الحجمز 

وممممع ذلممم  ينفمممل التصمممرف او المممرهن او • لمطلو،مممات او ديمممو  اخمممر  المتيممماح لهممماعلمممى العقمممار وفمممار 
االختصمما  او االمتيمماح المشممار اليممه اذا قمما  ذوو الشممأ  قبممل اليممو  المعممين للبيممع بايممداع المطلو،ممات 
والمصروفات المستحقة با ملها حتى نها ة الشهر الل  تقع فيه   جلسمة البيمع خزانمة الجهمة االداريمة 

او خزانة المحافية او المديرية التى  قع في دائراتها البيع مع اعإ  المحافظ او المدير بلل   الحاجزة
 فا  ل   حصل االيداع قبل ا قاع البيع فإ  جوح ال  سبب منح ميعاد للقيا  به ".
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( مددد  قددر و  الاجدددز ا  ايت الملدد ت القاو دددرت التدد  ست سدددا علدددى 11نمددر بيندددو المددر    )    
، رةدد ا الور ددث ا دده    اعدد  لددذن  مثدد   (1)المددين   دد   ددرل ا ا اطددتلن الثمدد ات ار ا ندد ا ات

 .على اا اهات الاجز رلين م  يمنورهالذا  ص ار ارأل  ا مالر ه ةي  مو ق ؛ أل اله طري  

رعمومدددآ يمالنندددر الادددول ادددف  ااددد اهات الاجدددز  ددد  قدددر و  الاجدددز ا  ايت الملددد ت منامدددا      
لقادددري مددد  ااددد  الو دددره الدددوي  مو ادددا ر لدددك للدددووي  ا رل ع هدددو    ااددد اهات الاجدددز علدددى ا

ارلدينو  القموميدا التد  بينوددر هدذا الادر و  هدد  ااد اهات طر دا رمومدا  اموددر المرد ي االد   قددا 
رامر ه مارر  الدوي  رايداا ا    يغفد  عد   ت امد  قدي يةد  ااادو  الدياذ  )اليرلدا (  الدذت 

ر يدآ ع ا  ش ي هذا الار و  م  اا  ا  يال  على  اوقه اال  ن نا ر لوي  م مو ا  ، رث
المر ي  ار سنايمآ طر آ هذة الاواعي رلر ن ا  ار ياي  سنايمور الى الاواعدي القرمدا الموادو   
 دد  قددر و  التنفيددذ نمددر  دد  التردد ة  الق اقدد  ؛    الاواعددي القرمددا ةرلوددآ مددر س ددو  ماتلدد   علددى 
ر بيددر  الةوددوط القرمددا مدد   ر  الدديطول  دد  سفلددي ت رطلددرذص الددينو  المولددوب سالدديلو

 ر نيمر الينو  الاالوميا .

( مددد  مير دددا سالدددي  الدددينو  القموميدددا  ادددي 99 مدددر المرددد ي المغ  ددد  ر اموادددا المدددر   )      
  رل إا اهات  جز القاري الى قر و  الملو   المي يدا المغ  د  رالتد   ريداو بديريهر الاواعدي 

، رنر  األاديي اده ا  القرما الت  سووق على امي  الينو  رلين على الينو  القموميا  ل ف 
ندددنار هدددذة ا اددد اهات اموادددا المير دددا الةر دددا بتالدددي  الدددينو  القموميدددا نمدددر  قددد  المرددد ي 

 المل ت ل و ه م   هر اا اهات  التنفيذ الجو ت لتالي  الينو  القموميا  .

                                                           

في " لبق العقو،ات المنصو  عليها  ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت على ا ه  ع11( سنص المر   )1)
من قمانو  العقو،مات علمى الممدين اذا اخمتلس الثممرات او االيمرادات التمى  361,  352,  351المواد 

 تلحق بالعقار المحجوح او اذا اتلف هلا العقار او اتلف الثمرات " .
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ر ددددرل اوي الددددى قددددر و  الملددددو   المي يددددا المغ  دددد   اددددي  ددددص علددددى اادددد اهات  جددددز القاددددري     
ا دددده   يمالدددد  اياددددري الاجددددز  (1)( مندددده 496( ، رقددددي بددددي  الفلدددد  ) 492 -496ارلفلددددول )

التنفيذت القاريت ا      رلا عي  نفريا المناو ت ار     رل عي  راو هدر ا د  ار  د   درل 
ا ا امتن  المين  ع  ا اذودر ، رةتاادق هدذا ا مد   دي  يادو  المفدو  الا درذ  بتنادير ما د  

اجز عليده مد  منادو ت ار ما د  امتندري المدين  عد  التلديني م مو ه عي  راو  مر يمال  ال
( الدى 496راشدري الفلد  )  ،  يقتمي عليه الياذ  للاير  ارلاجز التنفيذت على عاريات المدين  ،

 اوددا مومددا هدد   دد   ددرل ا ا نددوق را  سددر  جددز القاددري سافايددآ يجددا ا  نولددن القددو  الماللددح 
 .(2)ر لك ليالو  المنفذ عليه على علر بذلك  ارلتنفيذ ساول هذا الاجز الى  جز سنفيذت

( مددد  491رسوددي  اادد اهات التنفيدددذ الجودد ت ر دددق مراددرهت ادده الفاددد   ا رلددى مددد  الفلدد  )      
مد  قود  القدو  ادف  ننتاد  الدى المالدر  الدذت نوادي اده القاددري (2)قدر و  الملدو   المي يدا المغ  د  

                                                           

" ال  قع البيع الجبري للعقمارات اال   ( م  قر و  الملو   المي يا  المغ    على ا ه ع496( ننص الفل  )1) 
 عن عد   كفا ة المنقوالت عدا اذا كا  المدين مستفيده من ضما  عيني 

اذا سبق حجز العقار تحفييآ بلج العو  المكلف بالتنفيل  بالطرقة العاد ة تحول هملا الحجمز المى حجمز            
 تنفيلي عقاري للمنفل عليه شخصيآ أ او في مولنه او محل اقامته .

 "38آ لمقتزيات الفقرة السابقة اجريت المسطرة لبقآ لما هو مقرر في الفصل اذا ل  يتأت التبليج لبق    
الاجدز التنفيدذت القادريت بندرهف علدى  الدر ق درذ  ر ندرهف علدى شدور   التاييدي   -ا مدي  ا الترذدك  -( ننا  2) 

يا  يانا ساليل - 26114الةر ا على يوه مر ري قر و  الملو   المي يا رمير ا الااو  القينيا يقر 
علدددى  - 211القدددي   -منردددوي  علدددى الردددوالا اليرليدددا ل  ت  دددو   ددد  الج ةدددي  الار و يدددا ا ل ت ر يدددا    -

 2119/ 21/9اط  ةةري      - www.alkanounia.comالموق  
لمم   كممن العقممار محممل حجممز  " اذا( مدد  قددر و  الملددو   المي يددا المغ  دد  علددى ا دده ع 491( نددنص الفلدد  )2)

تحفيي سابق وضعه العو  المكلف بالتنفيل بين يدي القزار باجرار حجز عقاري عليه يبمين محزمرم 
تبليممج الحكمم  وحزممور المنفممل عليممه او "يبتممه فممي عمليممات الحجممز وموقممع العقممار وحممدودم بمما ثر دقممة 

http://www.alkanounia.com/
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مادد  التنفيددذ ليوددي   ددير  رموقدد  القاددري اددف    ددوي  رساينددي طويقددا القاددري ا ا نددر  مافاددرا ار 
 دددر ا ندددر  مافادددرا  ت ا  يالدددو  قدددي ندددوق ا  سدددر الاجدددز عليددده سافايدددآ  يدددث يادددو    ةيددد  مافددد ٍ 

بتاوةددد  الاجدددز التافاددد  الدددى سنفيدددذت ر لدددك امجددد   ا  يادددي  طلدددا الدددى يذدددين ملدددلاا نترادددا 
مقدددده اللددددني التنفيددددذت رمددددؤ ا عندددده ال نددددر الا ددددرذ   ت  ر   راددددا  ال ددددول رةجددددا ا  ن  ددددق

ل  تارل الدى القادري ر لدك نو ده قدي ا تاد  ندرااآ امدر ا ا لدر يافد  ندرااآ  د  يالتفد  القدو  امجد   
سا ةدد  الما دد  بدد  نلزمدده ا  تاددرل الددى المالددر  الددذت نواددي  يدده القاددري  تددى نددتمال  مدد  اكمددرل 

( م  قر و  الملو   المي يا الت  بينو مدر يجدا ا  411الما   ر ق مر اره بنص الفل  )
 .(1)يرتمله الما   الةرص بوي  القاري الماجوة 

راددره اطيدد ف  دد  اادد اهات الاجددز علددى القاددري رقودد  الودديه الدد   اادد اهات الويدد  التنفيددذت      
عندددي رقدددوي  جدددز  499ر 499للقادددري الماجدددوة ا  سدددتر ا اددد اهات طوادددآ لمات ددديرت الفلدددلي  

 .(2)ريت ثر ٍ عا

                                                                                                                                                                   

تهمما وعقممود الكممرار المبرمممة فممي ممكنممة والحقمموق المرتبطممة بممه والتكمماليف التممي يتحملهمما ا  امكنممت معرف
 شأنه وكلا حالته تجام المحافية العقارية عند االقتزار".

يندرلا مرالدتي  مايمدا  -اا اهات التولين رالتنفيدذ  د  القمد  الا درذ   -دمحم يايى رلي ا مي  رة  -( ننا  1)
 44ص - 2111-ارمقا عوي الملك اللقيت  -الى نليا القلو  الار و يا 

" تممت  االجممرار لبقممآ لمقتزمميات  ( مدد  قددر و  الملددو   المي يددا المغ  دد  علددى ا دده ع492الفلدد  )( نددنص 2)
" ال  مكمن  ( علدى ا ده ع499رةدنص الفلد  )( عند وقوع حجز عقاري ثما  " 564( و)566الفصلين )

للدائنين اللين لهم  حمق التنفيمل الجبمري عنمد وجمود حجمز سمابق علمى كمل منقموالت المحجموح عليمه اال 
دخل على وجه التعرا بين يدي العو  المكلمف بالتنفيمل وللمب رقمع الحجمز وتوحيمع االمموال ويحمق الت

( علدى 499ر ننص الفل  )له      مراقبة االجرارات وللب متابعتها ا  ل   ق  بلل  الحاجز االول " 
حة سمابقآ قمد " اذا كا  الحجز الثاني اوفر من االول ضما معما عمدا اذا كما  بيمع االشميار المحجمو  ا ه ع

وقع االعإ  عنه أ وعلى كل فا  الطلب الثاني  عد بمثابة تعمرا علمى االمموال المتحصملة ممن البيمع 
 وتكو  محل توحيع ".
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رةتوددددي  للور ددددث ممددددر نددددوق ا  موقددددح المردددد ي المغ  دددد  يرددددو ه الددددناص  ددددةا اهات مثدددد        
اادد اهات الاجددز علددى القاددري ساتددر  لتفلددي  اكثدد  ألهميتوددر   دد ا عدد  ا  ال اددوي الددى قددر و  
الملددو   المي يددا مدد  طدد ل ا  رلددا التدد  اري سوددر  مير ددا سالددي  الددينو  القموميددا يقددي   مدد اا 

يددد  م ذدددر ؛ أل  ااددد اهات الاجدددز علدددى القادددري اردددف  سالدددي  الدددينو  القموميدددا ساتدددر  الدددى ة
  لوص طر ا بور رلين ارل اوي الى الاواعي القرما هذة .

رةوددير للور ددث مدد  طدد ل مددر طدد ح نددرااآ رعنددي الماري ددا بددي  موقددح التردد ة  الق اقدد  مدد        
ات  ندةا اه سنفيدذت  ة   د   درل ا ا لدر س د  التر ةقي  المل ت رالمغ    ارلنلوا لاجز القاري 

اموال المين  المناولا نر يا ار لر س   مواو   ا   للو دره ارلدين  ا  موقدح المرد ي الملد ت 
سميز م  ط ل  له على اا اهات مفللا    قر و  الاجز ا  ايت الةرص بتالدي  الدينو  

 ر  ا رلتوددر للاواعددي القرمددا نددواه  القموميددا الددذت اددره منفدد  ف اددرلنص علددى هددذة ا ادد اهات مدد 
المنلوص عليور    قر و  التنفيدذ نمدر  د  الترد ة  الق اقد  ا   د  قدر و  الملدو   المي يدا نمدر 
 ددد  الترددد ة  المغ  ددد   رلترددد ةقي  ا طيددد ة  لدددر ننامدددر هدددذة ا اددد اهات  ددد  الادددوا ي  الةر دددا 

م  المفت   على المر ي الق اق   بتالي  هذة الينو  را مر ا رلوهر الى الاواعي القرما ،رنر 
ا  نتودددد  ارددددف   لددددك ملددددري المردددد ي الملدددد ت  دددد  الددددنص عليوددددر  دددد  قددددر و  سالددددي  الددددينو  
الاالوميدددا علدددى الددد ةر مددد  ا  ا اددد اهات التددد   دددص عليودددر قدددر و  التنفيدددذ شدددرملا رملمدددا ةرلودددآ  

الةدرص بودر  مد اا ارألموي ا نرنيا لوذا ا ا اه ل   سواى طلو ديا ا شدري  اليودر  د  الادر و  
 له ار وه المميز نو ه قي يري  الى ام  طرص اه اةفلته الاواعي القرما .
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 المبحث الثاني
 أموال المدين العقارية بيع

 بددي مدد    ب نتودد  إسمددر  إادد اهات الاجددز علددى القاددري  ت عمليددا ريدد  اليددي علددى القاددري        
الماجوة م  قو  الجورت الا رذيا المةتلا عمليا بيقودر،   ت بيد  القادري الماجدوة رل د    
نددتر  لددك إ  ر ددق إادد اهات ماددي    امتوددر الاددوا ي  الةر ددا بوددر ،  ر مددر    الواددث  دد   وددر  

الدددي  الددينو  الاالوميدددا   بدددي مدد  ال ادددوي الددى الادددوا ي  الةر دددا بددذلك لويدددر  موقدددح عمليددا س
 الار و  م  سناير هذا األم  ر ير  موقح التر ةقرت الماري ا م   لك .

لذلك رإنتنر ف إلى مر ساي  ننالر هذا المواث الى مولوي  ، ننواث    ا رل منودر بيد  امدوال 
 اق  ، رننواث    الثر   منور بي  اموال المدين  القاريةدا ر دق المين  القاريةا ر ق التر ة  الق

 التر ةقرت الماري ا على الناو ا س  ع

 المولا األرل ع بي   موال المين  القاريةا ر ق التر ة  الق اق  .
 المولا الثر   ع بي   موال المين  القاريةا ر ق التر ةقرت الماري ا .

 المطلب األول
 العقارية وفق التشريع العراقيبيع أموال المدين 

اددره قددر و  سالددي  الددينو  الاالوميددا الق اقدد  طرليددآ مدد  الددنص علددى اادد اهات الويدد  ل ندده      
ا رل هذا ا م  م  ا ا اهات ارال  مفل  الى الاواعدي القرمدا  د  قدر و  التنفيدذ رالتد  سةدص 

سالددي  الددينو  الاالوميددا بيدد  القاددري الماجددوة انددتنر ف الددى ا الددر  المددر   القرشدد   مدد  قددر و  
الق اقدد  ا فددا الددذن  رالتدد  بينددو سةوةدد  ا طتلددرص ار ال اددوي ارددف   لددك الددى قددر و  التنفيددذ 

 . 1641( للنا 41الق اق  يقر )

رقدددي  دددص المرددد ي الق اقددد   ددد  قدددر و  التنفيدددذ علدددى ااددد اهات بيددد  القادددري الماجدددوة االددد       
مددر نتقلددق اددةا اهات الويدد  رالمزانددي  ،  سفر دديله اةملددا عردد  مددر   اددرهت متلللددلا ملمددا االدد 
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ر يدد  القاددري عددر   مددر نددتر امددر ييددرذيآ مدد  قودد  المددين   فلدده ار ارددال  ةيدد  ييددرذ  مدد  قودد  
مين ةدددا التنفيدددذ عددد  ط ةدددق المزاندددي  القلنيدددا ،  رلو ةادددا ا رلدددى للويددد  رهددد  الو ةادددا ال يدددرذيا 

، رة  د  الور دث ا  اعودره هدذا  اللر ي  م  قود  المدين  سدتر  بندرهاعلى ا   مد  المنفدذ القديل
الاق للمين  قي يمالنه م  ا  نوي  عارية اال    ةا رعيل ر رللدق  الدذت ند اة هدو منرندوآ لقادرية 
ر قيدديف عددد  التاليددد  مددد  قيمدددا المدددين  اردددو ة امددر  الندددرس ،   دددآل عددد   رذددديسور ريدددمر ور علدددى 

ياادق ار دا القيالدا مد  الجودا  اعتوري ا ده   ندتر ا  ادف   المنفدذ القديل رسادو اشد ا ه رهدذا مدر
الاراز   ر   الوقو  فله يقو   ق الياذ  م  الثم  الذت نوري اه القاري رهدذا امد  م دمو  
كو دده يااددق عدديل ريددمر  للمددين  ل و دده هددو الددذت يجدد ت الويدد   وددذة  اوددا ا لدد  المردد ي  دد  

 .(1) يرةتور رلفو ا  تورة اليور 

 رلدددا سقدددي  الاجدددوةات علدددى  (2)و  التنفيدددذ  الق اقددد  ( مددد  قدددر 62رقدددي عرلجدددو المدددر   )       
القاددري رنيفيددا التقرمدد  مقوددر رنيددح نددتر الويدد  ارلمزانددي  ، رةمالدد  للور ددث م  اددا امدد ة  علددى 
هددذة المددر   ا دديهر ايجددرب  را طدد  نددلو  ، ا مدد  ا يجددرب  نتمثدد  ارددموليا   دد  المردد ي رعددي  

لدين مؤندي رممالد  الالدول قلدي  ل نده لدر اهمرله النص على ام  قدي يالدو  ماتمد  الالدول ر 
يغفددد  الدددنص عليددده الدددوي  منامدددا ررايددداا ، امدددر ا مددد  اللدددلو   ودددو عدددي  سنرندددا ا يا  هدددذا 

( التددد  ريددداو ا اددد اهات ا بتياذيدددا 62( رقوددد   دددص المدددر   )61الدددنص اقدددي  دددص المدددر   )

                                                           

" لمنفممل العممدلأ ا   مماذ  للمممدين ببيممع عقممارم  ( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى ا دده ع61( سددنص المددر   )1) 
لممى ا  تسممتقطع دائممرة التسممجيل العقمماري المختصممة حممين المحجمموح بممما ال  قممل عممن القيمممة المقممدرةأ ع

بي  القاري ع  ط ةق المزاندي   –عرم  طورب عم   –ننا     سفر ي   لك البيعأ الدين وملحقاته" أ 
 . 166ص  -1692 –اغيا   –مووقا الزه اه  –

العقارأ فيبماع بمزايمدة " ذا تعددت الحجوح على  ( م  قر و  التنفيذ الق اق   على ا ه ع62( سنص المر   )2) 
واحدةأ وعلى الجهة التي تقو  بالمزايدة ا  تخبر بلل  الجهات الحاجزة االخر أ وعندئل تنتقل الحجوح 

 . ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت 96( ر )44، ساربلور المر   ) لها الى بدل المبيع " 
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نلادق هدذا الدنص اقدي  للمزاني  ؛أل  المزاني  راا اهاسور لر سوي  اقدي   در  ا اديي ارلمرد ي ا 
سويي  اا اهات بي  القاري م  قو  مين ةا التنفيذ عندي قيرمودر ارلمزاندي  رلدين اقدي ا  ريداو 

 إا اهات الوي  م  قو  المين  .

( مددد  62راندددتنر ف الدددى  لدددك  ف ندددر  و ددد  المرددد ي الق اقددد  ارعدددر   سنادددير سلللددد  المدددر   )     
 الت   امو اا اهات بي  عاريات المين  الماجوة  . قر و  التنفيذ لتلو  اقي الموا  الار و يا

امددر الو ةاددا ةيدد  ال يددرذيا لويدد  القاددري ر التدد  سددتر مدد  قودد  مين ةددا التنفيددذ عدد  ط ةددق       
المزاني  رالمويداا بنادرط مادي   رمتلللدلا ادرلموا  التد  يدمنتور  توتدي  هدذة ا اد اهات بتنادير 

نتقلدددق اددده رالغريددا مددد  سنادددير هددذة الارذمدددا ا  يالدددو  قرذمددا امزاندددي  القادددري التدد  سويددد  نددد  مددر 
الرةص الذت ن ةا ار اه هذا القاري على اط ي اال  مر نتقلق اه ل     نتر ا  عدره   ادر 

( 62)،رةتر ا عد   اموادا  المدر   (1) م  قوله ارلجورلا لينون  على انرنور طلا  لةه للوي 
ني  مي  ث ثي  نومآ م  اليو  التدرل  لنرد  ا عد   م  قر و  التنفيذ  ع  ري  القاري    المزا

رهددذا يقنددد  ا  نددو   رددد  ا عدد     يالدددا ، را ا سقددي ت  القادددريات الماجددوة    بدددي مددد  ا  
نددنار ل دد  عاددري قرذمددا طليلددا لدده علددى اعتوددري ا  ل دد  عاددري طليلددا ار نددما سميددزة عدد  

 ادي ند ا لملدلاا ار ألطد ا امالر يدا  ةي ة ر مر ا  المنفذ القديل هدو الملدؤرل عد  هدذة القمليدا 
سنادير قرذمددا را دي  سامدد  ندد  مدر نتقلددق ارلقادريات الماجددوة  رهددذا امد  ساددين ت ن اد  ل دد   رلددا 

 .(2)ر الا ساين  المنفذ القيل 

                                                           

اادث منردوي  د  مجلدا ال و دا  -المدين  الاجدز علدى امدوال - . . عمري مال  نزاي الزي د    -( ننا  1) 
 . 212ص  -ارمقا ال و ا  -سليي ع  نليا الار و  رالقلو  الليرنيا  -

يمني  المنفمل العمدلأ بعمد اتمما  معاملمة  –" أوال ( مد  قدر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع 62( سنص المر   )2) 
عند وضع اليدأ ويعلن عن وضع العقار في وضع اليدأ قائمة بمزايدة العقار يبين فيها اوصافه الثابتة 
 المزايدة مدة ثإثين يوما من اليو  التالي لنشر االعإ  .
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رةقي ا طتلرص المالر    اوا موما  اد اه المزاندي  القلنيدا ، ا    يمالد  اا امهدر مدرلر       
ياددي  المالددر  رعلددى  ت انددرس نددتر اطتيددرية ، ا  ا  المزانددي    سجدد ت ا   دد  المالددر  الددذت  ددي  

( مددد  قدددر و  التنفيدددذ التددد  اعودددو 64بدددنص الادددر و  رهدددو مين ةدددا التنفيدددذ اندددتنر اا الدددى المدددر   )
ا طتلددرص المالددر   للمين ةدددا التدد  ياددد  القاددري  دد  منوادددا اطتلر ددور را ا ندددر  هددذا القادددري 
طري  منواتور  تج ت المزاني     المالر  المنرنا او ةق ا  راا علدى ا  سادو  المين ةدا المنيودا 

 . (1)امقرملا سولين المين  ارلوي 

رنددرذ  األعدد   التدد   (2)الق اقدد  ( مدد  قددر و  التنفيددذ 69( ر)61نمددر  ددي ت المر سددر  )        
سلدددتةي  لنرددد  إعددد   بيددد  القادددري ارلمزاندددي  راعودددو الادددق للمنفدددذ القددديل ادددر  يةتدددري  ت رنددديلا 
                                                                                                                                                                   

اذا تعمددت العقممارات المحجموحةأ فتممني  قائممة مزايممدة لكمل عقممار علمى حممدةأ اال اذا قمرر المنفممل  –ثانيما       
                                               العدل ا  من المصلحة بيع ا ثر من عقار بقائمة واحدة .             

 ال يباع عقار المدين اذا كا  مجهول محل االقامة ول  يت  تبليحه اصوليا وفق القانو  ". –ثالثا       
" ال تجمري مزايمدة العقمار اال فمي مديريمة التنفيمل ( م  قر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع 64( سنص المر   )1) 

ي منطقتهمما أ واذا كمما  العقممار خممارا منطقممة المديريممة الحمماجزة أ فتجممري المزايممدة بطريممق التممي  قممع فمم
 –رةناددد   ددد  سفر دددي    لدددك االنابمممة أ علمممى ا  تقمممو  المديريمممة المنيبمممة بمعمممامإت تبليمممج الممممدين " أ 

ث ااد –التنفيذ على القادري الم هدو  سفمينيدآ  – . رل  ا مي دمحم عيور  ر ا  لا اط ص ا مي ينول 
القدي   –( 11المجلدي ) –ارمقدا المو د   –منروي    مجلا ال ا ين  للاادو  سلديي عد  نليدا الاادو  

 . 64ص – 2116ننا  –( 41)
"  علمن عمن بيمع العقمار المحجموح فمي الوقمائع  (  مد  قدر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده  ع61( سنص المر   )2)

العراقيةأ  وتعلق نسخة من االعإ  فمي المديريمةأ واخمر  علمى ممدخل العقمار . وللمنفمل العمدل اضمافة 
للل  ا   قرر نشمر االعمإ  واذاعتمه بوسمائل االعمإ  االخمر  . اذا رأ  ا  المصملحة تمدعو المى ذلم " 

( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت امددر 12  الثر يددا مدد  المددر  )الرددو  ا رل مدد  المددر   ساربلوددر الفادد  
كمر سنص أ   الرو  الثر    تاربله الفا   الثرلثا م   فن المر   رالرو  الثرلث ساربله الفا   الةرملا منور

" جب ا  يتزمن االعإ  جميع اوصاف العقار واحواله الثابتة وقيمته المقمدرة  ( على ا ه ع69المر   )
 =وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمدين وشمهرتهما ويمو  المزايمدة وسماعتها وشمروط االشمترا  عند
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إع    كط ا ل ع   عنه  يث م  الممال  ا  يالو  القاري م  القاريات الت  لور اهميا مقيندا 
ا  ن اعدد  ا  اللددايفا التدد   نددواه اايمتدده ار طويقددا انددتقمرله رهددو مددر ندديعو لددذلك ، ر بددي مدد 

يقلدد   يوددر مدد  اللدداح القرمددا المتددو  ة رالتدد  نتيلدد  راو هددر  دد  المنواددا ل دد  نددتمال  الجميدد  
مدد  ا طدد ي علددى ا عدد   رهددذا يقندد  ا  س ددو  مالتو ددا ارللغددا المقتمددي  رهددذا امدد   بددي مندده 

طد ا  د   درل ا ا رادي رللمنفذ القيل اواة اللجوه الى  ر  ا ع   هذا    رنرذ  ا عد   ا 
ا  الملدددلاا سددديعو لدددذلك ،  ر دددي  المرددد ي الق اقددد  م دددمو  ا عددد   هدددذا  يدددث ارادددا ا  
نت م  امي  ار ر  القاري را واله الثربتا رقيمته الت  قدييت عندي ريد  اليدي عليده ر بدي مد  

اا  د   ن  انم  الياذ  رالمين  رمر يرتو ر  اه رسايني ندو  المزاندي  رندرعتور رشد رط ا شدت  
 . (1)المزاني  رمر ه  الياذ   الت  سج ت  يور ؟ 

( 61رة ا الور ث ا ه نر  م  المفت   على المر ي الق اق   ا  ي    لد  المدر سي  )     
( الى مدر اقدي هدرسي  المدر سي  64( لينا  بذلك  ص المر   )62( مورش   اقي  ص المر   )69ر)

وو   اد اهات ا عد   ليادي  اقديهر المالدر  الدذت  تى يالو  هنرا انت مرل رسترا  رسللل  مف
 سج ت  يه المزاني  لتولق ار سوتي  اا اهات المزاني  

رسوتي  رسفت  المزاني  م  اليو  الدذت نلد   رد  ا عد   الةدرص ارلمزاندي  ، ا  يجدا علدى       
ا  ياومددوا  (2)مدد  ن ةددا ارلمزانددي  رالددذن  هددر مدد  ا شددةرص الملددموح لوددر ا شددت اا ارلمزانددي  

                                                                                                                                                                   

( مدد  قددر و  الاجددز 12ساربلوددر الفادد   الثر يددا مدد  المددر   )فيهمما والمديريممة التممي تجممر  فيهمما المزايممدة " =
 ا  ايت المل ت .

 . 194ص  -مليي نربق  -مي و المامو   -(ننا  1) 
" ال  جممموح للمنفمممل العمممدل (  مددد  قدددر و  التنفيدددذ الق اقددد  علدددى ا ددده ع 92   الثرلثدددا مددد  المدددر   )( سدددنص الفاددد2) 

ومنتسبي مديريته وال الحواجه  او اصهاره  او اقر،مائه  أ حتمى ) الدرجمة الرابعمة ( االشمترا  بالمزايمدة 
  الاجددز ا  ايت ( مدد  قددر و 94رساربلوددر المددر   )مباشممرة او بالواسممطة لحسممابه  او لحسمماب االخممرين" أ 

ال جوح لموظفى الحكوممة فمي دائمرة المحافيمة او المديريمة التمابع : " • المل ت  رالت  سنص على ا ه 
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%( م  الايمدا الماديي  للقادري رةلدتثنى مد   لدك المزاندي ا ا ندر  11اةنياي سفمينرت   سا  ع  )
،  (1)هو الياذ  ارالر ةك ا  يقفى م  التفمينرت ارلايي الذت يقر ل  ننه ار  لته مد  الرد اكا 
يدددد اي رةمالدددد  ا  نددددوعز علددددا اشددددت اط المردددد ي لوددددذة التفمينددددرت  مدددد  اادددد  يددددمر  انددددتيفره ا 

الماتمدد   لددولور الددوا   ددول المرددت ت عدد  الردد اه ، رةمالدد  لماددي  التفمينددرت انددت ارعور ا ا 
 . (2)كر  قي نف نية ع  المزاني  ا ا  ييت موا اا الياذ   الت  ساو  ارلمزاني  ير ةي ة عليه 

ارلنددياه  ر قددي انددياي التفمينددرت ساددي  اللددرعا الثر يددا عردد  رودد ف مدد  اليددو  الث ثددي  لياددو        
ثد   مدد ات ل شدت اا را عدد   عد  بدديذور رسجد ت المزانددي  علندآ رسوددي  افدت  المزانددي  امدر   يادد  

%( م  الايما المايي  للقاري ر قي إا اه المزاني  رالنياه ر سايير الق ر  ياد ي المنفدذ 91ع  )
را فطد   كود  القيل ا  ياي  القاري الى المزاني ا طيد  ا ا مد ت طمدن  قدرذق رلدر يقد   ع يد

، را اددد اه الدددذت نلددد  هدددذا ا مددد   (2)منددده رةقدددي هدددذا القددد   الدددذت ا يددد  عليددده  وريدددا المزاندددي  

                                                                                                                                                                   

لهمما العقممار وال لممموظفى المموحارة او المصمملحة لالبممة الحجممز ا  يتقممدموا للمزايممدة بانفسممه  او بطريممق 
ة مزايمدة لملل  ينشمر بالطريقمة المبينمة تسخير الحير واال كا  البيع بالإ حتما ويعاد البيع وتحدد جلسم

 ".43بالمادة 
" تعتبممر المزايمدة مفتوحمة مممن  ( مد  قددر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع69( سدنص الفاد   )ار (  مد  المدر   )1) 

اليممو  التممالي لنشممر االعممإ  وعلممى الممرا"بين فممي االشممترا  فيهمما ممممن لهمم  حممق التملمم  مراجعممة مديريممة 
يودع كل ممنه  تأمينمات ال تقمل عمن )عشمرة ممن المنمة ( ممن قيممة العقمار المقمدرة أ التنفيل أ على ا  

واذا كمما  المزايممد هممو الممدائن او الشممري  أ فيعفممى مممن التأمينممات بقممدر ممما  عممادل دينممه او حصممته أ مممع 
 ( من هلا القانو  " .42مراعاة احكا  الفقرة )ثالثآ من المادة )

 . 224ص  -ربق مليي ن -نقيي موريا  -( ننا  2)  
" في الساعة الثانية عشرة  ( م  قر و  التنفيذ الق اق   على ا ه ع69( سنص الفا   )ثر يآ ( م  المر   )2)    

ظهممرا مممن اليممو  الثإثممينأ ينمماد  فممي المديريممة ثإثمما لإشممترا  فممي المزايممدةأ وتجممر  علنمماأ وال تفممتح 
لمقمدرةأ ثم   قمرر المنفمل العمدل االحالمة القطعيمة ٪ سبعين ممن المنمة ممن القيممة ا41المزايدة باقل من 

 للمزايد االخيرأ ويعتبر العرا اللي ال يزاد عليه خإل خمس دقائق نها ة للمزايدة "
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( ا  بينو ا ه يجا اقي ا  رلا الاوقيدا ا  نولدن المدين  بودر 69 ي سه الفا   الثرلثا م  المر   )
يلدج  القادري ارنددر ليادو  الديا  الدين  طد ل عرد   ايدر  مد  اليددو  التدرل  لتدرية  سوليغده ر قاللده 

، امدر الفاد   ال ااقدا مد  المدر    فلدور  ادي اادرةت ال در علدى  (1)المرت ت الذت ينى عليه المزا  
بيل المزاندي  الدذت سمدو ا  رلدا الاوقيدا عليده ، رال در هدو ا  نوديت شدةص يةوتده   د  شد اه 

علدى الودديل الددذت  القادري الددذت سمدو ا رلتدده إ رلدا قوقيددا ننتيجدا للمزانددي  التد  ادد ت بدثم  نزةددي
يندو اده المزاندي  ر لدك مد  ااد  ساايدق ملدلاا الود  ي  الدياذ  رالمدين  رمد  ااد  ا  ياددر   
على اللق  الياي  للقاريات ل د    ندتر بيقودر الدق  اقد  مد  اللدق  الااياد  رندذلك ل د  ستدرح 

الدق  اعلدى الف  دا للد اةوي  الدذن  لدر يلدتويقوا ا  يا د را المزاندي  الةر دا ارلقادري لرد اذه  
،  رةرت ط لاوول عمليا ال ر ا  س و  قو  ا ا ره ا ير  القرد   ( 2)م  الثم  الذت ا ي  اليه 

رةرددت ط ا    يادد  ال ددر عدد  طملددا ارلمرذددا مدد  قيمددا الودديل الددذت ينددى عليدده المددزا  ا طيدد  
ر قدديهر سددتر ر وددذا نددتر  ددت  مزانددي  اينددي  بث ثددا ايددر   اددل سوتددي  مدد  اليددو  التددرل  لنردد  ا عدد   

 .(2)ا  رلا النورذيا 

( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  للمار اددا علددى قيمددا القاددري رسااياددآ 64رقددي اددرهت المددر   )       
لملددلاا المددين  مرلددك القاددري الماجددوة ا  ااددرةت سمينددي المزانددي  لمددي  طملددا عردد  نومددآ رهدد  

                                                           

" يبلممج المممدين باالحالممة  ( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى ا دده ع69( سددنص الفادد   )ثرلثددآ ( مدد  المددر   )1)    
المدين خمإل عشمرة ا ما  ممن اليمو  التمالي لتماريخ تبليحمه واال سمجل العقمار باسم   القطعية ويكلمف بمادار

 ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت .94ساربلور المر   )المشتري" أ 
 . 192ص -مليي نربق  -مي و المامو   -( ننا  2)    
"  جمموح الزمم  علممى بممدل  ا دده ع( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى 69( سددنص الفادد   )يااقددآ ( مدد  المددر   )2)   

المزايدة االخير قبل انقزار اال ا  العشرة الوارد ذكرها فمي الفقمرة المتقدممةأ علمى ا  ال  قمل الزم  عمن 
خمسة من المنة ممن البمدل االخيمرأ وعندئمل  علمن عمن فمتح مزايمدة جديمدة لممدة ثإثمة ا ما  ابتمدار ممن 

 الة النهائية " .اليو  التالي لنشر االعإ أ ث  تجر  بعدها االح
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مي  نر يدا لو دول علدر المزاندي  الدى اكود  عدي  ممالد  مد  ا شدةرص رليادييرا قيمدا القادري  د  
، نمدر ارادا المرد ي الق اقد  اعدر    (1)%( مد  قيمدا القادري الماديي  41 رل ا ا لر نولن الوديل )

ا % (  د  المزاندي  الثر يدا رهدذ91ساين  القاري راعر   المزاني      درل ا ا لدر يلد  الوديل الدى )
ام  ايي ن ا  افرذيسه ل   م  ا شةرص الذن  ن ةوو  ارلمررينا رالى المين   در ا القادري 

، اقي  لك  بي على المرت ت ا  ني   ثم  القاري  رلمر ن نى المدزا  عليده رل د  قدي يالد   (2)
ا  نن ددد  المردددت ت عددد    ددد  الوددديل رهدددذا امددد  مودددر ريددد ريت  بدددي مددد  ا يااددده  ددد  ثنريدددر هدددذة 

 .(2)ت  ا ا اها

                                                           

" ذا لمم  يبلممج البممدل بنتيجمممة  مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقددد  علددى ا دده ع 64( سددنص الفادد   ) ار  ( مدد  المددر   1) 
% ثمانين من المنة من القيمة المقدرة للعقار حين وضع اليمد عليمه فمإ تجموح احالتمه بمل 91المزايدة 

 تالي لنشر االعإ  عنها ".تمدد المزايدة لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليو  ال
" اذا لمم  يبلممج البممدل نتيجممة ( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى ا دده ع 64( سددنص الفادد   )ثر يددآ( مدد  المددر   )2) 

% سممبعين مممن المنممة ممن القيمممة المقممدرة للعقممار حممين وضمع اليممد عليممه فممإ تجمموح 41المزايمدة الثانيممة 
متمه ممن قبمل الخبمرار واالعمإ  عمن المزايمدة مجمددا وفمق احالته بل  قرر المنفل العمدل اعمادة تقمدير قي

 احكا  هلا الفصل".
" ذا نكل المحال عليمه عمن دفمع بمدل المزايمدة او  ( م  قر و  التنفيذ الق اق  على ا ده ع66( سنص المر   )2) 

     رسو  التسجيل ومصاريفه فيعرا العقار على المزايد اللي كف يدم قبله بالبمدل الملي كما  قمد عرضمه 
هو فا  اخلم هلا  زمن النا ل بقرار من المنفمل العمدل الفمرق بمين البمدلين ممن تاميناتمه وا  لم  تكمف 
فمن امواله االخمر  . فما  اصمر المزايمد قبمل النا مل علمى كمف يمدم ا زماأ فتجمري المزايمدة علمى العقمار 

ل الفمرق بمين البمدلين لمدة خمسة عشر يوما تبدا من اليو  التالي لتماريخ نشمر االعمإ  ويزممن النا م
بقممرار مممن المنفممل العممدل . واذا لمم   حصممل را"ممب للشممرار بعممد النكممولأ فتعتبممر التامينممات عائممدة للمممدين 

ساربلودر المدر   وتسل  للدائن محسو،ة على دينهأ ويعماد تقمدير قيممة العقمار ويعلمن عمن بيعمه مجمددا " أ 
 ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت .16)
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( مدد  قددر و  التنفيددذ  اددي عرلجددو  رلددا سددفطي  المزانددي  ألت نددوا نددر  111 مددر المددر    )       
ر دددق ا تمدددرلي  ع ا  تمدددرل ا رل ا ا سدددفط ت المزاندددي  لمدددي    سزةدددي عددد  ندددتا اشدددو  ر ندددورب 

قاولدا نومآ ارع   ايني رقي ن ا  نوا  لك الدى   ال هدذة المدي  م 11قر و يا  نتر اعر سور لمي  
 عدر    دت  المزانددي  ساايادآ لملددلاا ا طد ا  المرددرينا ل د  مددر   يجدوة ا  نتوا دد  مقده  دد  
اا اه المزاني  ه  ا  تمرل الثدر   ا ا سدفط ت لمدي  سزةدي علدى ندتا اشدو  رلدر يادي  المرد ي ا ا 

لج ارلغدره كر و ا نورب قر و يا ا  ةي هر م  ا نورب را مر س ا ا مد  مفتو درا  ودذة الارلدا سقدر
المقدددرم ت اللدددرااا رسجددد ت عمليدددا ريددد  اليدددي مجدددي ف رةقلددد  عددد  ااددد اه مزاندددي  ايندددي  طوادددآ 

 .  (1) ل  الر  الت  اره بور قر و  التنفيذ

امدددر ارلنلدددوا لتفايددد  المزاندددي  القلنيدددا   ددد  يمالددد  ا  نتةدددذ قددد اي التفايددد  مدددرلر سددد اي  ا الدددر        
( م  قر و  التنفيدذ رالتد  قيديهر المرد ي بوادوب ا  111التفاي  المنلوص عليور     المر   )

ياي  الميع  امل يا القاري ارات  او  عينيا  اط ا نفي  ي دم  للدياذ  ال د ي رالةلدري  مد  
ا اه التفطي  رةمو  الميع  مي  نوقا ايدر  لم ااقدا الماالمدا المةتلدا   دياي قد اي التدفطي  

نددريةا ،  ت ا  المردد ي  ددي  هددذة ا مددوي نردد رط  ار التفايدد  ر ة  وددر سواددى اادد اهات المزانددي 
لمنددد  سفايددد  المزاندددي  رهددد  يددد ريةا ل ددد    ندددتر ا كثدددري مددد   دددر ت التفايددد  ر رلتدددرل  سدددفطي  
اا اهات المزاني  رع قلدا ندي  ااد اهات التنفيدذ عرمدا ريديري الاادو   تدى ا  المرد ي قدي ر دق 

علددى ندد ةر  اادد اهات المزانددي  علددى الجددزه كثيدد ف عندديمر  ددص  دد   الفادد   الثر يددا مدد  هددذة المددر   

                                                           

" اذا تمماخرت المزايممدة لمممدة ال تزيممد عممن سممتة ( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  علددى ا دده ع111)( سددنص المددر   1)
اشهر السباب قانونية فتعاد خمسة عشر يوما باعإ  جديدأ واذا تاخرت ا ثر من ستة اشمهرأ فتلحمى 

نو "أ المعامإت السابقة وتجري عملية وضع اليد مجددا ويعلن عن مزايدة جديدة وفقا الحكا  هلا القما
 -منردف  المقدري    -النادر  الادر و   للاجدز  -مامدو  اللديي عمد  التايدوت  -   سفر دي   لدك  ننا 

 . 124ص  - 2112-ا نالنييةا 
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المتوا  م  القاري ا ا سر اقرما  عوا انتاار  علدى ادزه مد  القادري راسةدذ قد اي سفطي هدر ر لدك 
 .(1)    رل ا ا امال   لك  ال 

ل مددد  نر دددا ال ندددو  رالملدددريةف رةلدددز  المردددت ت عددد  ط ةدددق مين ةدددا التنفيدددذ بتلددديني الودددي      
تودددره مدددي  القرددد   ايدددر  الممنو دددا للمدددين  للددديا  الدددين  اقدددي سوليغددده ( نومدددآ ، ر قدددي ا 11)طددد ل

( مددد  قدددر و  التنفيدددذ ر لددديا  الوددديل يلدددو  المردددت ت مرل دددآ للقادددري ، 69ار  رلدددا ر دددق المدددر   )
ر قاللدده ا ا سةلددح المرددت ت عدد  اللدديا  رلددر يالدد   ت يددر علددى بدديل المزانددي  ا طيدد  يقددي 

 .(2) ركآل 

مدآ ا  المرد ي الق اقد  ندر  مو ادرا اديف  د  سايندي المدي   د  عمدو  رة    الور ث عمو         
ا ادد اهات  رلةملدددا عردد  نومدددر التدد  اعودددو للتلدديني نر يدددا ادديا  مودددرل المرددت ت لتلددديني مدددر 
بذمتدده  ودد  ليلددو ارلاليلددا التدد  سجودد ة علددى ا نددتقجرل ر  ارلووةلددا التدد  سلددرعي علددى التمرهدد  

راودا  اد  الور دث ا  يادو  المرد ي ادة يا   دص المدر   رطول المقرملا رنر  م  ا   د  مد  
( اقددي هددذة المددر   رلددين قولوددر لتقلاوددر ارلمويددوي  اسدده رلمددر ستولودده المنوايددا رالتلللدد   دد  66)

                                                           

"اذا اقيممت دعمو  االسمتحقاق  (مد  قدر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع111( سنص الفاد   )ثر يدآ( مد  المدر   )1)
بجزر من العقار المحجوح وقررت المحكمة المختصة تاخير المزايدةأ فيجوح االستمرار بمعاملة التنفيمل 

 –التنفيددذ الجودد ت  –ا مددي طليدد   –ننادد   دد  سفر ددي   لددك بمماالجزار االخممر  ا  كمما  ذلمم  ممكنمما " أ 
 . 411ص  – 2112 –بي رت  –منرويات الالو  الااوقيا 

علمى المشمتري ا  يمدفع بمدل المزايمدة  –" وال  ( مد  قدر و  التنفيدذ الق اقد  علدى ا ده ع112( سنص المدر   )2) 
ورسمو  التسمجيل العقمماري ومصماريفه خمإل خمسممة عشمر يوممما ممن تماريخ االحالممة النهائيمة واال اعتبممر 

 نا إ .
 عتبر المشتري الملي قما  بتسمديد البمدل ورسمو  التسمجيل ومصماريفه مالكما للعقمار بانتهمار ممدة  –ثانيا      

 – . اقف  الف دل   –ننا      لك " أ  84العشرة ا ا  الممنوحة للمدين وفق الفقرة ثالثا من المادة 
 . 44ص – 1669 – عمر  –مالتوا  اي الثار ا للنر  رالتوةة   –الوايز    القاو  المي يا 
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ع   المويوي اقي ا  ني   بيل المزاني  رن  مر نتقلق بذلك القاري مد  قود  المردت ت يلدو  
ك ا  سولدددا مددد   اذددد   التلدددجي  القادددريت المةتلدددا مرل دددرا للقادددري  قلدددى مين ةدددا التنفيدددذ اقدددي  لددد

، رهدذا هدو المجد ا  (1) سلجي  القاري افنر م  ا ي  اليه ليلو  مرل درا اندميآ ادرألريا  ال ندميا
الوويقدد  للددي  عمليددا المزانددي  ل دد  قددي ياددي  ا  يولددا المرددت ت  لدد  المزانددي  ننتيجددا طويقيددا 

( نومددرا الماددي   مدد  سددرية    دد  ال نددو  21مددي  )لقددي  قيددر  المنفددذ القدديل بتلددجي  القاددري طدد ل 
كو ه  ارا طويقيرا ممنو را له طرلمر     الثم ، راسجوو   يته الى سملك القاري ا  ا ا ندر  ندوا 

 .(2)عي  التلجي   رشئآ عنه  رلين للوا طري  ع  إيا سه 

 المطلب الثاني
 بيع اموال المدين العقارية وفق التشريعات المقارنة

المرد عو  المادري و  الدذن  اعتمديرا للماري دا مد  المرد ي الق اقد  ندر  لومدر موقدح مد  بيدد       
امددوال المددين  القاريةددا  رلمردد ي الملدد ت  دد  قددر و  الاجددز ا  ايت  اددي  اددر ا الددر  بيدد  القاددري 

( مادرر  ا لمدر  االد  مدر نتقلدق 94( الى المر   )12( مر   ابتي ت م  المر   )22الماجوة ب)
بويدد  القاددري الماجددوة ، رقودد  الدديطول اددةا اهات بيدد  القاددري الماجددوة ااددرة المردد ي الملدد ت 

                                                           

" على مديرية التنفيل بعد االحالة واستإ  الثمن ( م  قر و  التنفيذ الق اق  على ا ه ع 112( سنص المر   )1)
ا  تطلب من دائرة التسمجيل العقماري المختصمة تسمجيل العقمار المبيمع باسم  ممن احيمل عليمه نهائيما" أ 

 . ت ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل  99ساربلور المر   )
"للمشتري للب فسخ المزايدة بطلمب يتقمد  بمه  ( م  قر و  التنفيذ الق اق  على ا ده ع114( سنص المر    )2) 

الى المنفل العدل اذا ل   سجل العقار باسمه في دائمرة التسمجيل العقماري خمإل ثإثمين يومما ممن تماريخ 
 دفعه رسو  التسجيل ومصاريفه ما ل   كن ذل  ناشنا بسبب منه " .
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مدددد  قددددر و  الاجددددز ا  ايت ( 12سجزذددددا القاددددري الددددى  ددددفارت لويقدددده ر ددددق مددددر بينتدددده المددددر   )
 .( 1)المل ت 

رممر يمال  م  اته م  قود  الور دث  ر ماري تده ارلترد ة  الق اقد  ا  المرد ي الق اقد   د       
قددر و  التنفيددذ رر ددق الاواعددي القرمددا لددر نددنار هددذا ا مدد  رلددر يردد  الددى هالددذا  ددص ل دد  المردد ي 
المل ت بثنرير قر و  الاجز ا  ايت رهو قر و  طرص اعودى هدذا الجدواة لمنديرب الادراز مد  

 م اعر  مر اره اار و  الرو  القاريت .

 ا   ص ممرث  للدنص الملد ت ا ا رة ا الور ث ا ه نر  م  ا ايي ارلمر ي الق اق  ان       
كر   لك يلدرعي رة ةدا اكثد   د  شد اه القادري طر دا ا ا ندر  القادري عودري  عد  اي  ةياعيدا 
املر ا نوي   على ا    سؤ ت هذة التجزذا الى طفض نق  القاري ، ر   هدذا اللدي   و د  

القديل سجزذدا بيد  القادري المر ي الق اقد  ادرن ا  الدنص التدرل   د  قدر و  التنفيدذ ع ) يجدوة للمنفدذ 
ا ا نر   لك   يةفض م  قيمتور المايي  رةلرعي على بيقور علدى ا  ندتر بيدر  ار در  الجدزه 

 الم ا  بيقه م  القاري را واله الثربتا رقيمته المايي  ( .

الوقددو الددذت يجدد ت  يدده الويدد  ( 2)( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت 12ر ددي ت المددر   )    
النص م  موقح المرد ي الق اقد  نتودي  ا  المرد ي الق اقد  لدر نويد  موعدي الويد   ر ماري ا هذا

                                                           

" جموح لمنمدوب الحماجز تجزئمة العقمار  ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت على ا ده ع12( سنص المر   )1) 
إلمممى  صمممفقات إ  كممما  ذلممم  ممممما ير"مممب فمممي االقمممدا  علمممى شمممرائها ورفمممع أسمممعارها وفمممى هممملا الحالمممة 
توضممحبيانات كممل صممفقة علممى وحممدة ومسمماحتها وحممدودها بمحزممر الحجممز بممالتطبيق لقممانو  الشممهر 

 قاري مع ذكر الثمن االساسي لكل صفقة بالمحزر " .الع
بياع العقار المحجموح بمالمزاد العلنمى  " ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت على ا ه ع12( سنص المر   )2) 

بعد مزى شهرين على االقل وقبل مزى ار،عة اشهر من تاريخ اعإ  محزر الحجز او شهرة حسب 
 " . 44ألحكا  المادة االحوال مال  يزجل البيع لبقا 
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رلددر ياددي ة بدد  اكتفددى بددذن  عوددري  اقددي اسمددر  مقرملددا ريدد  اليددي نددنار اعدد   لفددت  المزانددي  لمددي  
مد   ر  ا  نويد  متدى ندتر سنادير هدذا ا عد   ( 1)ث ثي  نو  م  اليو  الترل  لنرد  ا عد   

ا علدددى الترددد ة  الق اقددد  ماري دددا ارلمرددد ي الملددد ت الدددذت  دددي هر اقدددي م ددد  رهدددذة  اودددا سالددد
شددو ة  رقودد  م دد   اي قددا اشددو  مدد  سددرية  اعدد   ما دد  الاجددز، رهددذا امدد  موددر  بددي مدد  
النص عليه  تى را  نر  بيه المزاني  رالوي  مفوو  يمنآ ل   نواى ام  النص علدى  لدك ا   

لفا   الثر يا رالثرلثا رال ااقا رالةرملا  اي ريداو نيدح رايول م  الفور الوي  ملتت   ، امر ا
رعلددى الدد ةر مدد  التاددريب الردديني بددي  التردد ةقي  الملدد ت رالق اقدد   (2)نددتر ا عدد   عدد  الويدد  ؟

 دد  هددذا ا مدد  نواددى للتناددير الق اقدد  طوددى طر ددا ادده منامددا رمفوومددا علددى ر ددق مددر نتولودده 
 المنوق .

رمدد  ا طت  ددرت ا طدد ا بددي  التردد ةقي  الق اقدد  رالملدد ت ا  ا طيدد  ااددرة ا  سددتر          
امددر المردد ي الق اقدد   اددي   (2)المزانددي   امددر ارلمار اددا ار المين ةددا التدد  يادد   دد   اذ سوددر القاددري

                                                           

"يني  المنفل العدل أ بعد اتما  ( م  قر و  التنفيذ الق اق  على ا ه ع 62(  سنص الفا   ا رلى م  المر   )1) 
معاملة وضع اليد أ قائمة بمزايدة العقار يبين فيه اوصافه الثابتة عند وضمع اليمد أ ويعلمن عمن وضمع 

 ن اليو  التالي لنشر االعإ  " .العقار في المزايدة مدة )ثإثين يومآ ( م
" علمن عمن بيمع العقمار المحجموح فمي ( م  قر و  التنفيذ الق اق  الت  سدنص علدى ا ده ع 61( ساربلور المر   )2)

الوقائع العراقية أ وتعلق نسخة من االعإ  في المديرية أ واخر  علمى ممدخل العقمار . وللمنفمل العمدل 
اضمافة لملل   ا   قمرر نشمر االعمإ  واذاعتمه بوسمائل االعمإ  االخمر  أ اذا رأ  المصملحة تمدعو الممى 

ب ا  يتزممن االعمإ  جميمع اوصماف العقمار واحوالمه "  جم ( الت  سنص على ا ه ع69رالمر   )ذل   " 
الثابتممة وقيمتممه المقممدرة عنممد وضممع اليممد عليممه مممع اسمممي الممدائن والمممدين وشممهرتهما ويممو  المزايممدة 

 وساعتها وشروط االشترا  فيها والمديرية التي تجري المزايدة " .
 حصممل البيممع علنمما بالمحافيممة او  " ( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت علددى ا دده ع14( سددنص المددر   )2)  

المديرية الكائن في دائاته العقار بحزور المحافظ او المدير او وكيله واحد كتاب الموحارة او المصملحة 
 .  -ننادد   دد  سفر ددي   لدددك او المحافيممة او المديريممة التممى تولممت اجممرار الحجممز علممى العقممار "  أ 
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قادري المالر  الذت يجد ت  يده المزاندي  امين ةدا التنفيدذ  لد ف رلدر يادي  مالدر  اطد  ا  ا ا ندر  ال
، رهددذا مددرلر نددنص عليدده  (1)طددري  منواددا المين ةددا الاددراز   ت ددو  المزانددي  عدد  ط ةددق ا  راددا 

المر ي المل ت  يث  ي هر ارلمالر ي  اللرااي   ال راشري     ع   لك ا  ستر المزاني   د  
هددددر ن  المالددددر ي  اا ددددوي الماددددر   ار المددددين  ار رنيلدددده را ددددي نتددددرب الددددوةاي  ار الملددددلاا ار 

ار ادا ار المين ةددا ر  سالدد   المزانددي  ا  اا ددويهر رهددو مدرلر يردد  اليدده  دد  ثنريددر التردد ة  الم
 الق اق  .

نمدددر عدددرلج المرددد ي الملددد ت  رلدددا سفايددد  الويددد  ااددد اي مددد  المادددر   ار المدددين  ار رنيلددده     
ألنورب اييا  لر ياي هر على ندوي  الالد  ر دي  مدي  التفايد  بث ثدي  نومدآ مد  ندو  الجللدا 
الددذت سادد ي  يوددر التفايدد  ، نمددر اعوددى الاددق  دد  التفايدد  لمددي  ارندد  ار رقددح اادد اهات الويدد  

،  (2)اسفددر  بددي  طرلددا الاجددز رالمددين  ار موا اددا الاددراز ألنددورب سلددتواا  لددكا دد  ا ا عاددي 
رهذة ا الر  مةتلفا عمر مراره اه المرد ي الق اقد  مد  ا الدر  اةلدوص التفايد  رالتد   امتودر 

( مددد  قدددر و  التنفيدددذ رالتددد   دددي ت ندددوا التفايددد   لددد ف ار  عدددره امل يدددا القادددري 111المدددر   )
عليددده راشدددت ط ا  س دددو  قوددد  ا  رلدددا الاوقيدددا ر دددي هر ادددرا اهات الماجدددوة ار ااادددو  مت سودددا 

طر دددا لدددر يادددي   يودددر مدددي  التفايددد  نمدددر  قددد  المرددد ي الملددد ت رهدددذة  اودددا سكالدددا للمرددد ي 
                                                                                                                                                                   

 اي النو ددا  -الووقدا الثر يدا  -الم ا قدرت الارليدا الونديل  د  التنفيدذ ر اددآ لمجموعدا  -عرشدوي مود را 
 . 91ص  - 2114  -الاره    -الق  يا 

" ال تجمري مزايمدة العقمار اال فمي مديريمة التنفيمل ( م  قر و  التنفيذ الق اق  على ا ه ع 64( سنص المر   )1)  
جممري المزايممدة بطريممق التممي  قممع فممي منطقتهمما أ واذا كمما  العقممار خممارا منطقممة المديريممة الحمماجزة أ فت

 االنابة أ على ا  تقو  المديرية المنيبة بمعامإت تبليج المدين ".

 جوح للمحافظ او المدير او لوكيلمه  " ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت على ا ه ع11( سنص المر   )2)  
الطريقمممة السمممباب جد مممة تاجيمممل البيمممع بمممالثمن االساسمممى ويمممت  النشمممر واعمممإ  عمممن الميعممماد الجديمممد ب

  43المنصو  عليها في المادة 
 ويكو  كل تأجيل لمدة التقل عن ثإثين يوما من يو  الجلسة التى تقرر التاجيل فيها  ".      
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الملددد ت  ودددذا امددد  مودددر يجدددا ا يااددده رندددر  مددد  المفتددد   ارلمرددد ي الق اقددد  ا  يادددذر  دددذر 
 المر ي المل ت ارف   لك  .

ف ندددر  ددديعو المرددد ي الق اقددد  الدددى انددد ا   دددص قدددر و   ايندددي  ددد  قدددر و  راندددتنر ف الدددى  لدددك        
التنفيذ نتي  المجرل لتفاي  الوي  اا اي م  المورح المةول ارلوي   د   درل رادو  اندورب اييدا 
سلتواا  لك ، ر ات ح ا  س و  الليرةا على الناو ا س  ع ) للمورح المةول ارلوي  سفايد  

سلددتيع  هددذا التفايدد  رةددتر ا عدد   عدد  الويدد  الجينددي بددنفن  المزانددي  ا ا رادديت انددورب اييددا
، علددى ا    سادد  مددي  التفايدد  مددي  ث ثددي   69ر  61الو ةاددا المنلددوص عليوددر  دد  المددر سي  
 نومآ م  سرية   يري ق اي التفاي  (.

ااد اهات  دت  المزاندي  رالتد   (1) ( مد  قدر و  الاجدز ا  ايت الملد ت 19ر ي ت المر   )      
شددت نو  يوددر بناوددا را ددي  مدد  التردد ة  الق اقدد  ا    ندد  ا دد ري  انددياي سفمينددرت   سادد  عدد  ا
، ل ندده اطتلددح ارلايمددا التدد  يفددت   يوددر  (2)% ( مدد  قيمددا عورذدده نمددر  دد  التردد ة  الق اقدد  11)

                                                           

 جب افتتما  المزايمدة بعطمار ال قمل " •  ( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت على ا ه ع19( سنص المر   )1) 
% من  11من يتقد  للشرار ا  يزد  بالجلسة تامينا قدة  عن الثمن االساسى والمصروفات وعلى كل

 قيمة عطائه .
ويقصر البيع بقدر االمكا  على جزر من العقار  فى ثمنمه بالمطلو،مات با ملهما حتمى نها مة الشمهر •        

 الحاصل فيه البيع واذا تعلرت تجزئة العقار استمرت اجرارات البيع عليه كله .
 يتقد  للمزايدة بنفسه او بوكيل خا  عنه .ويجوح لكل شخص •        
ويرسى المحافظ او المدير او وكيله المزاد على من تقد  با بر عطار اذا مزمت ثمإ  دقمائق علمى •        

 من تقد  با بر عطار اذا مزت ثإ  دقائق بدو  حصول حيادة عليه من "يرم .
 الثمن فورا . ويجب على الراسى عليه المزاد ا  يزد  باقى•     
واذا حاد ثمن البيع على المبلج المطلوب ردت الزيادة الى صاحب العقار مال   كن على العقمار حقموق •      

 " .68فيودع ويوحع الثمن لبقا الحكا  المادة  59مشهرة مما نصت عليها المادة 
 ( م  قر و  التنفيذ الق اق  النر ذ .69( الفا   )ار (  م  المر   )2) 
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المزا   اي  ي هر المر ي المل ت اقوره   يا  ع  الثم  ا نرن  رالمل ر رت ل   المرد ي 
% ( م  الايما المايي  ، نمر  ص المر ي المل ت علدى  91 ي ة بنلوا   سا  ع  )الق اق  

ا ه ار مالر  ا  يالد  الويد  علدى ادزه مد  القادري ارد ط ا  نوادى ثمنده ارلمولو درت رهدذا مدرلر 
ننص عليه التر ة  الق اق  ، نمر  ي  المر ي المل ت المي  الت  يادي   يودر يندو المدزا  علدى 

  بددث    قددرذق مدد  رقددو النوددق اددرط  عوددره رهددذا مددر يةتلددح  يدده  عدد  التردد ة  المزانددي ا طيدد
، نمددر اراددا التردد ة  الملدد ت علددى ال اندد  ( 1)الق اقدد  اي ددآ رالددذت  ددي هر ب)طمددن  قددرذق (

عليدده المددزا  ا  نددؤ ت الددثم   ددويف  دد   ددي  ااددرة التردد ة  الق اقدد  ندديا هر  طدد ل طملددا عردد  
ذيددا ر هددذا ا طددت   رايدد  رل دد  لموقددح المردد ي الق اقدد  هددذا نومددرا  مدد  سددرية  ا  رلددا النور

سميزف طر آ نو ه  ي   ت   ةمنيدا لللديا  علدى عالدن الترد ة  الملد ت الدذت اسةدذ موقدح ةيد  
 مفوو   بنله على نلما  ويف .

رة  دد  علددى موقددح المردد ي الملدد ت  دد  سنايمدده  ادد اهات بيدد  القاددري الماجددوة ا دده        
تددر  الددى اقددض التناددير  نلددوص المددوا  الةر ددا اددر ا اهات  قياددا رملمددا موقددح ايددي ل دد  يا

افكث  ا موي المتقلاا بوذا المويدوي ل نودر منامدا سنايمدآ ةيد   قيدق  يجدا ا  ستميدز بتلللد  
مقاددول للنلددوص ايددر ا الددى يدد ري  الددنص علددى اقددض ا مددوي التدد  قددي يالددو  نددوى عنوددر 

ماري دا ارلمرد ي الق اقد   لدك ا  المرد ي الملد ت  المر ي المل ت ل   عمومآ يقي موقفه اييف
 ادر ااد اهات الويدد   د  الادر و  الةددرص بتالدي  الددينو  الاالوميدا رلدين اعتمددر ف علدى الارعددي 
القرما المنلوص عليور    قر و  التنفيذ رقر و  الم ا قرت ار  ت قر و  اط  نمر  ق  المرد ي 

 الق اق   .

موقفدده اردف  بيدد  القادري الماجددوة ندرا اه سنفيددذ اود ت نتةددذ   مدر المرد ي المغ  دد  ر ماري دا     
( 99لتالدددي  الدددين  القمدددوم  ر مدددر ا  مير دددا سالدددي  الدددينو  القموميدددا  لدددو  ددد  الفلددد  )

                                                           

 (  م  قر و  التنفيذ الق اق  .69( الفا   )الثر يا( م  المر   )1) 
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على ا  اا اهات  جز ر ي  القاري نتر ال اوي  يور للاواعي القرما المنلوص عليودر  د  قدر و  
نرقردته  د  المولدا الةدرص ادرلاجز يدرس   د  هدذا الملو   المي يا المغ    رانت مر  لمدر سدر م

 ( . 449الى  492المولا الى منرقرا اا اهات الوي  اةملا عر   مر   ابتي ت م  المر   )

رستوربق إا اهات بي  القاري الماجوة ر ق التر ة  المغ    م  سلك ا ا اهات الواي    د      
  سوتدددي  ااددد اهات الويددد  بوادددوب ا  نولدددن الترددد ةقي  الق اقددد  رالملددد ت مددد  اقدددض الف رقدددرت ، ا

شدد نره المنفددذ عليدده اددرا اهات اللملدد   للمرددرينا  دد  المزانددي  نددو ور ا  ددق بوددذا القاددري رهددذا 
ا ادد اه مالمدد   ادد اهات الاجددز ر يايددا  ادد اهات الويدد  ل دد   الةوددو  اددر رلى للويدد  هدد  بيددر  

   ارللداح را  اعدا رلدر سادي هر الوقو الذت يج ت  يه ا عد   عد  الويد   رنيدح ندتر ا عد
على نوي  الال  ران  يقلق ا ع   ن  هذة اا اهات يرسينيا  بي م  الدنص عليودر  د  ند  

 .(1)قر و  

 مالر المالر  الذت ستر  يه اللمل    اي  ي ت    ما  نتراا ال دول ، رالوقدو الدذت سجد ت      
كمدر ادره المرد ي المغ  د   ااالدر   ري الاجدز ، يه المزاني  ا  سر ساينية اقي ث ثي  نومآ م  اياد

اط  نتمث  ارلتميني الملموح ل ا   تيجا رد ر  مقيندا بندرها علدى امد  مقلد  مد  قود  الد ذين 
ر دي  هدذة المددي  بتلدقي  نومدآ نومددآ مد  مددي  الث ثدي  نومدآ ا رلددى رهدذا الاالدر   ةددي  د  التردد ة  

ر   دد  التردد ة  الملدد ت ر بددي ا  نولددن الددى  المغ  دد   دد  نواددي مددر ياربلدده  دد  التردد ة  الق اقدد 
الملتقين  لليطول ارللمل    وذا ام   بي منه ري ريت ل   يايموا على المزاني  ن   لدك مد  

( موعدي ا تتدرح المزاندي  499، رقدي  دي  الفلد  ) 494ر 496م اعر  مدر ادره اف الدر  الفلدلي  

                                                           

"  خطمر فمي حالمة الشمياع عمو   (  مد  قدر و  الملدو   المي يدا المغ  د  علدى ا ده ع492( ننص الفل  )1) 
التنفيل في حدود االمكا  شركار المنفل عليه في الملكية باجرارات التنفيل المباشرة ضمد شمريكه  حتمى 

( ممن قمانو  التنفيمل العراقمي والمممادة  86و 84المشماركة فمي السمسمرة "  تقابلهما الممواد ) يتسمنى لهم 
 ( من قانو  الحجز االداري المصري وهي "ير مطابقة لها لكن مقتر،ة للمبدأ العا  للحك  .43)
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لمردد ي المغ  دد  لددر ياددي  اللددرعا بوقددو ا ا  دد  اليددو  راللددرعا الماددي   ألادد اه اللملدد   ل دد  ا
ماي  نمر  ق  التر ة  الق اق  الذت  ي هر ارللرعا الثر يا عر  رو ف رقي سميز بدذلك الترد ة  
الق اقدد  علددى التردد ة  الملدد ت اي ددآ نو دده  اددى مناددى المردد ي المغ  دد  ر لددك نلدده ا ا لددر ياددر 

تد  ندو  سالد  ا ا لدر ندو   الدين  ، المين  بي   الين  الذت عليه اقي سدذني ة االر دا ا مدوي ال
ر قيهر سلي  اا اهات المزاني  رس نى المزاندي  علدى المزاندي ا طيد  الدذت قدي  اعلدى عد   اقدي 
اطفددره ثدد   شددمقرت مددي  ندد  منوددر  قياددا  ت ثدد    قددرذق رهددذا يرددوه  الددر المردد ي الملدد ت 

ل ا  المرد ي المغ  د  رمةتلح ع  التر ة  الق اق  الذت  دي هر اةملدا  قدرذق ل د  يمالد  الادو 
لر ياي هر بث    قرذق ماي   را مر  ص على الردمقرت الدث   مدي  ند  منودر  قيادا سا ةودآ  ت 
ا ددده  نددد  نلمدددا سا ةودددآ  ددديمال  ا  س دددو  اقددد  ار نثددد  ، نمدددر  نددد ت هدددذة المدددر    الدددر اطددد  رهدددو 

ودذة الناودا ي ري  ا  ياو  مد  يندى عليده المدزا  بدي   مدر عليده طد ل عرد   ايدر  مد  المدزا  ر 
يةتلددح المردد ي المغ  دد  اطددت   رايدد  عدد  المردد ي الق اقدد  الددذت  ددي هر اةملددا عردد  نومددرا 
بينمر المر ي المل ت لر ياي  نومآ نمر  ن  ا فر را مر  ن  عوري  ا  نؤ ت الدثم   دويف  ر  ا  

مددزا  ياددي  مددر ا يالددي بوددذة ال لمددا رل دد  نواددى مقنرهددر ق ةددا الددى ا  عليدده سف نتوددر  ددرل ينددو ال
( ااالر ط  ند  مد  499، نمر ارهت الفا   الثرلثا م  الفل  ) (1) عليه  ت    الجللا  فلور

                                                           

معينما  " اذا حمل اليمو  والسماعة ال ( مد  قدر و  الملدو   المي يدا المغ  د  علدى ا ده ع499( ننص الفلد  )1)
الجرار السمسرة ول  يزد المنفل عليه ما بلمته قا  عو  التنفيل بعد التلكير بالعقار الملي همو موضموع 
السمسممرة و،التكمماليف التممي يتحملهمما والممثمن االساسممي المحممدد للسمسممرة فممي دفتممر الممتحمإت او عنممد 

مزايد االخير الملي قمد  االقتزار العروا الموجودة واخر اجل لقبول العروا الجديدة بارسائه على ال
اعلى عرا موسره او قد  كفيآل موسره بعد الفار ثإ  شمعات مدة كل منها دقيقة واحدة تقريبآ يمت  

 اشعالها على التوالي ويحرر محزره بارسار السمسرة 
يزدي من رسمت عليمه السمسمرة ثمنهما بكتابمة الزمبع خمإل عشمرة ا ما  ممن الممزاد ويجمب عليمه عمإوة      

   ا  يزدي مصاريف التنفيل المحددة من لرف القاضي والمعلن عنها قبل السمسرة .على ذل
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التر ةقي  الق اق  رالمل ت م  الدنص عليده رهدذا ااد اه ايدي يقود  الادق لل اند  عليده المدزا  
( ندرعا مد  سدرية  ااد اه 44ار ع   ا ه قي ةاني ع  الغي  رلين ع   فله ر لدك طد ل مدي  )

 .(1)لمل   ال

( مدد  قددر و  الملددو   494امددر  يمددر نتقلددق بتفايدد  اللملدد   الددذت بددي  ا الرمدده الفلدد  )      
 دد  يمالدد  قيرموددر ا  بتااددق شدد رط ماددي   رهدد  شدد رط م ددياا لوددذا ا مدد   (2)المي يددا المغ  دد 

اجدا  لك ا ه  ي هر افنورب طوي   رسمي  لمي  نر يدا رهدذا امد  ايدي ل د    ستد اكر المزانديات ا
( مد  الترد ة  111( ر)111سفايلور م اعر  لااو  الياذ  ، رساربلور رل     سورااور المر سدر  )

الق اق   الت   ي ت التفاي  اارلا را ي   ال نمر مذنوي ا فدآ راي دآ ساربلودر ر  سورااودر المدر   
  المردد ي ( مدد  قددر و  الاجددز ا  ايت الملدد ت ؛ أل دده  ددي  التفايدد  امددي  ث ثددي  نومددآ ل دد11)

المغ    نمر    التر ة  الق اق  لدر يادي  هدذة المدي  را مدر  ادل  دص علدى التفايد  مد   ر  ا  
ياي  ميسور رعلى التر ةقي  المغ  د  رالق اقد  اسودري طودى الترد ة  الملد ت  د  هدذة الارلدا ، 
ر ي ر  ي  المر ي المغ    ا ه قي يالو  اللوا هو عي  رادو  عد ر  نر يدا الديغا رايداا 

( الددذت سددر ا شددري  اليدده ا فددآ ( ر وددذة الناوددا يالددو  المردد ي 494كمددر ريدد   دد   ددص الفلدد  ))

                                                                                                                                                                   

 حق لهلا الشخص ا   صر  بانه مزايد عن الحير خإل ثمانية وار،عمين سماعة ممن اجمرار السمسمرة " أ     
 .( م  قر و  الاجز ا  ايت المل ت 19( م  قر و  التنفيذ الق اق   رالمر   )69ساربلور المر   )

"  حمق لهملا الشمخص ا   ( م  قر و  الملو   المي يدا علدى ا ده ع499( سنص الفا   )ثرلثآ ( م  الفل  )1) 
  صر  بانه مزايد عن الحير خإل ثمانية وار،عين ساعة من اجرار السمسرة ".

:"ال  مكممن تحييممر التمماريخ المحممدد ( مدد  قددر و  الملددو   المي يددا المغ  دد  علددى ا دده 494( نددنص الفلدد  )2) 
للسمسرة اال بأمر من رئيس المحكمة االبتدائية اللي  قع التنفيل بدائرته تبعآ لمقال االلمراف او لعمو  
التنفيممل وال  كممو  ذلمم  اال ألسممباب خطيممرة ومبممررة بصممفة كافيممة وخاصممة اذا لمم  تكممن هنمما  عممروا او 

 ". انت  العروا المقدمة  "ير كافية بصفة واضحة 
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( التد  64المغ    قي اطتزل  الر نرم   ص عليه المر ي الق اق   د  قر و ده  د   دص المدر   )
 رياو الاالر ارل رم  ر وذا يالو  المر ي الق اق  قي سميز سميز ملاوظ بوذا الرف  .

( مد  قدر و  الملدو   المي يدا علدى امد  ةريدا  د  ا هميدا رهدو ا ده 496ر ص الفلد   )      
  يمال  اعتوري المزا  قي ينى على ماي  اعلى عد   ا  ا ا  دييت موا ادا قريد  التنفيدذ  ر 
 لك ،  اقي م   مي  القر   اير  التد  منادو  د  هدذا الفلد  لمد  ن ةدا  د  ا  نزةدي اادير  

تدددوب نويددد  اسجدددرة يةوتددده  ددد  اقتندددره هدددذا المويددد  مددد  اللددديس علدددى ا  يادددو  بتاددديير عددد   مال
يدد ري  ساينددي مولددن اللدديس ارددال  رايدد  ،  ت ا  نتقوددي اددر  نواددى مزانددي بددثم  المددزا  ا رل 
م ددديح اليددده الزةدددر   ، ر قدددي  لدددك ساددد  اللملددد    ورذيدددا رةدددتر ا عددد   عنودددر ر دددق ا اددد اهات 

 .(1)الماي   ار  للوي  

( مدد  قددر و  الملددو   المي يددا  اددي بينددو إادد اهات 444( ر)442( ر)442 مددر الفلددول )      
سقددي مددد  راوددا  اددد  الور ددث متقلادددا اددرلاجز رلدددين اددرلوي     دددر  مدد  المفتددد   ا يااوددر قوددد  
الغوص ادةا اهات الويد  نو ودر قدي سلدوا قود  نللدلا ا   دري الةر دا ادرا اهات الويد  للور دث 

 (.2) بوذا ا م 

                                                           

"  مكمن لكمل شمخص داخمل عشمرة  ( م  قر و  الملو   المي يا المغ    علدى ا ده ع 496( ننص الفل  )1) 
ا ا     من تاريخ السمسرة ا   قد  عرضآ بالزيادة عما رسا بمه الممزاد بشمرط ا   كمو  العمرا  فموق 

                                      بمقدار السدف ثمن البيع االصلي والمصاريف .                                 
يتعهد صاحب هلا العمرا كتابمة ببقائمه متزايمده بمثمن الممزاد االول مزمافة اليمه الزيمادة تقمع سمسمرة        

نهائية بعد انصرا  اجل ثإثين يومآ أ  علن عنها وتشهر وتت  في شأنها نفس االجرارات المتخملم فمي 
 السمسرة االولى " .

" اذا ادعمممى الحيمممر ا  الحجمممز  ( مددد  قدددر و  الملدددو   المي يدددا المغ  ددد  علدددى ا ددده ع 442)  ( ندددنص الفلددد 2)
 =انصب على عقارات  ملكها امكنة البطال الحجز رفع دعو  االستحقاق 
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( مدد  قددر و  الملددو   المي يددا المغ  دد   449( ر)449( ر)441بينمددر عرلجددو الفلددول )      
( مدد  قددر و  التنفيددذ الق اقدد  الددذت  ددي هر 64مويددوي اعددر   الويدد  الددذت بينددو ا الرمدده المددر   )

الددوا  مقددي  رهددو نددو  الودديل لددر يلدد  الددى الاددي المولددوب امددر  المردد ي المغ  دد   اددي  ددي هر 
ا دي  اعودى  يودر الادق اةعدر   المزاندي  رهد   د   درل ا ا لدر ننفدذ مد  يندى ارلنص على  رلدا ر 

عليدده المددزا  شدد رط المزانددي  اقددي ا ددذاية رلددر ياددر ار نددتجراا طدد ل عردد   ايددر   يقددر  الويدد  ساددو 
 1)ملؤرليته رعويسه 

                                                                                                                                                                   

 مكممن رفممع همملم الممدعو  الممى حممين ارسممار المزايممدة النهائيممة ويترتممب عليهمما و ممف مسممطرة التنفيممل =       
بالنسبة الى االموال المدعى فيها باالستحقاق اذا كانت مصحو،ة بوثائق  يهر انها مبنية على اساف 

  "  جب على لالب االستحقاق لو ف االجرارات ا( على ا ده ع  442رنذلك   ص الفص )صحيح " أ 
 قممد  دعمموام اممما  المحكمممة المختصممة ويممودع دو  تممأخير وثائقممه ويسممتدعى المحجمموح عليممه والممدائن  
الحممماجز   المممى اقمممرب جلسمممة ممكنمممة البمممدار اعتراضمممهما واذا اعتبمممرت المحكممممة انمممه ال موجمممب لو مممف 

ر دص اجرارات الحجمز العقماري كما  حكمهما مشمموال بالتنفيمل المعجمل ر"م  كمل تعمرا او اسمتنناف " أ 
"  جممب ا   قممد   كممل لعممن بممالبطإ  فممي اجممرارات الحجممز العقمماري لمقممال ( علددى ا دده ع 444الفلدد  )

مكتمموب قبممل السمسممرة وتتبممع فممي همملا الطعممن نفممس الطممرة المشممار اليهمما فممي الفصممل السممابق المتعلممق 
 بدعو  االستحقاق 

متسممببة عممن مواصمملة  حكمم  علممى المممدعي المملي خسممر دعمموام فممي همملم الحالممة او تلمم  بالمصمماريف ال       
 االجرارات  دو  مساف بالتعويزات"

" اذا لم  ينفمل الراسمي عليمه الممزاد  ( م  قر و  الملو   المي يا المغ    علدى ا ده ع 441( ننص الفل  )1) 
، شروط المزايدة انلر بلل  فا  لم   سمتجيب خمإل عشمرة ا ما  اعيمد البيمع تحمت مسمزولية وعهدتمه  " 

" تنحصممر اجممرارات اعممادة البيممع فممي اشممهار جديممد فقطعلممى ا   علددى ا ده ع( 449رندذلك  ددص الفلدد  )
 تقع السمسرة الجديدة خإل ثإثين يومآ من هلا االشهار .

يتزمن االشهار عإوة على البيانات العاد ة المتعلقة بالعقار بيا  المبلج اللي و ف به المزاد االول        
للمشممتري المتخلممف توقيممف اجممرارات البيممع الجديممد الممى يممو  وتمماريخ المزايممدة الجديممدة  "يممر انممه  مكممن 

المزايدة الجديدة باثبات قيامه بتنفيل شمروط الممزاد الملي اسمتفاد منمه والوفمار بالمصماريف التمي تسمبب 
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 الخاتمة : 
 النتائج :

ممنو دا للمدين  الماجدوة ( مد  قدر و  التنفيدذ رال49ا  مولا القر   اير  الواي      المر   ) -1
عارية ليلو نر يا لليا  الين  الاالدوم  طر دا اقدي الت دةر الناديت الار د  اقدي م د  

 ( عر  على  يري قر و  التنفيذ رهو مر يلتواا ةةر   هذة المي  .21اكث  م  )
لددر يردد  المردد ي الق اقدد   ت اددواة سقيددي   ددريس للقاددري الماجددوة رامالر يددا  ا  يالددو  هددذا  -2

 اسدده المرلددك ار الاددراز  وددذة  راددا يدد ريةا طرلمددر ا  اادد اهات الاجددز قددي  الاددريس هددو
بدددي ت رهدددو مدددر يلدددتواا رادددو  شدددةص مةدددول   اي  القادددري الماجدددوة رةتامددد  ملدددؤرليا 
األي اي الت  قي سلاق اه ا ا رايت ر ر  يقتادي مقودر ا  المدين  قدي نلجدف الدى ا يد اي 

 ارلقاري اغيا التالي  م  قيمته . 
( مددد  قدددر و  التنفيدددذ رالتددد  سويددد  اليدددا بيددد  القادددري متقدددي  62ا ا يا  المدددر   )عدددي  سنرنددد -2

( التد  ريداو ا اد اهات ا بتياذيدا للمزاندي  62( رقو  المدر   )61الاجوةات اقي المر   )
 لك ا  المزاني  راا اهاسور لر سوي  اقي رهو مدر يلدتواا ا يا  هدذا الدنص اقدي ااد اهات 

 بي  القاري.
( مد  قدر و  التنفيدذ رالتد   امدو 69-61راي     سللل  المدوا  الار و يدا )راو  ايسورا  -4

( التدد   امددو مالددر  64ا عدد   عدد  بيدد  القاددري ، ا  اددرهت هددرسي  المددر سي  اقددي المددر   )
اا اه المزاني  ممر نيل على عدي  رادو  سلللد  رايد   اد اهات المزاندي   يجدا ا  يالدو  

 ير مالر  المزاني  .سناير ا ع   ع  المزاني  قو  سنا

                                                                                                                                                                   

" يترتب عن المزايدة الجديدة فسخ االولمى بماثر  ( على ا ه ع449، ر ص الفل  )فيها نتيجة خطنه " 
لمتعلق   بادار الفرق ا  كا  الثمن اللي رسمت بمه المزايمدة الجديمدة اقمل ممن رجعي   يلتز  المشتري ا

 االولى دو  ا   كو  له حق للب ما قد ينتج من حيادة " .
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لر ننار المرد ي الق اقد  ادواة سجزذدا القادري الماجدوة الدى عدي   دفارت لغد   بيقده مد   -1
عيمدده  دد  الاددر ت التدد  سددؤ ت  يوددر هددذة التجزذددا الددى الت ةيددا  دد  شدد اه القاددري الماجددوة 

يجدا علدى المرد ي الق اقد   رةةر   نق  ن   دفاا رهدو مدر يقدي  د   ا  در قلدويف سرد ةقيآ
 سياينه رسنايمه .

لدر ندنار المردد ي الق اقد  مويددوي سفايد  بيدد  القادري المجددوة لوادو  انددورب اييدا سلددتيع   -9
 لددك ر ددي  نددوا التفايدد   اددل  دد   رلددا ا عددره الغيدد  امل يددا القاددري الماجددوة ار اااددو  

 .مت سوا عليه ، رهذا قلوي سر ةق  يجا على المر ي الق اق  سياينهك 
 التوصيات :

( مد  قدر و  التنفيدذ لتلدو  اللديرةا اقدي 49 و   المرد ي الق اقد  بتقدين   دص المدر   ) -1
التقدددين  علدددى النادددو ا سددد  )نولدددن المدددين  بوقدددوي الاجدددز علدددى عادددرية رلدددزر  سف نتددده الدددين  

 ( نومآ م  اليو  الترل  لترية  سوليغه را  بي  عارية الماجوة( .21رملاارسه ط ل )
مردد ي الق اقدد  اندد ا   ددص اينددي  دد  قددر و  التنفيددذ ارددف  س ليددح  ددريس علددى  و دد  ال  -2

القاددري نتامدد  ملددؤرليا ا يدد اي التدد  قددي سلاددق ادده ر اتدد ح ا  س ددو  اللدديرةا علددى الناددو 
ا سد  ع ) للمنفددذ القدديل ا  يقددي  علددى القاددري  ريندآ ار  كثدد  رةجددوة ا  يالددو  الاددريس هددو 

 سفاي  القاري القاري الماجوة (.المرلك ار الارذز رله س ليح الاريس 
( مدد  قددر و  التنفيددذ لتلددو  اقددي 62 و دد  المردد ي الق اقدد  ارعددر   سناددير سلللدد  المددر   ) -2

 الموا  الار و يا الت   امو اا اهات بي  عاريات المين  الماجوة .
( مددد  قدددر و  التنفيدددذ ر لدددك  69-61-64 و ددد  المرددد ي اةعدددر   سنادددير سلللددد  المدددوا  ) -4

( الددددى مددددر اقددددي هددددرسي  64( ر نادددد  المددددر   )62( اقددددي المددددر   )69-61   )بويدددد  المددددر سي
 .ع   لياي  اقيهر مالر  المزاني المر سي  ليالو  هنرا سترا  رسللل  مفوو   ا اهات ا 

 و   المر ي الق اق  اةن ا   ص ايني    قر و  التنفيذ ننار ملفلا اواة سجزذدا القادري   -1
قدده ا ا نددر   لددك يلددرعي  دد  شدد اه القاددري ر  نددؤ ت الماجددوة الددى عددي   ددفارت لغدد   بي
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الددى طفددض نددق  القاددري ، ر اتدد ح ا  س ددو   دديرةا الددنص علددى الناددو ا سدد  ع ) يجددوة 
للمنفددذ القدديل سجزذددا بيدد  القاددري ا ا نددر   لددك   يةفددض مدد  قيمتوددر المادديي  رةلددرعي علددى 

الددده الثربتدددا رقيمتددده را و  بيقودددر علدددى ا  ندددتر بيدددر  ار دددر  الجدددزه المددد ا  بيقددده مددد  القادددري
 ( .المايي 

 و ددد   المرددد ي الق اقددد  ادددةن ا   دددص قدددر و    ددد  قدددر و  التنفيدددذ نتدددي  المجدددرل لتفايددد  بيددد   -9
القاري الماجوة اا اي م  المورح المةتص     رل راو  انورب اييدا سلدتواا  لدك ، 

ايد  ر ات ح ا  س و   يرةا  هذا النص على الناو ا س  ع ) للموردح المةدول ادرلوي  سف
المزاني  ا ا رايت انورب اييا سلتيع  هذا التفاي  رةتر ا ع   ع  الوي  الجيندي بدنفن 

، علدددى ا    ساددد  مدددي  التفايددد  مدددي   69ر  61الو ةادددا المنلدددوص عليودددر  ددد  المدددر سي  
 ث ثي  نومآ م  سرية   يري ق اي التفاي  (.
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 :قائمة المصادر 
 الكتب :

الجددزه  -الووقددا ا رلددى  -التقليددق علددى  لددوص قددر و  الم ا قددرت  -ا مددي ابددو الو ددر  -1
 1692 –ا نالنييةا  -منرف  المقري   -الثرلث 

 2112 –بي رت  –منرويات الالو  الااوقيا  –التنفيذ الجو ت  –ا مي طلي   -2
 - اي الجرمقددا الجينددي   -الاددق  دد  ا ادد ه الجودد ت ر ارمدده ا ا اذدد   -ا مددي طليدد   -2

 1669 –ا نالنييةا 
 بير  ننا طو  -اغيا   -مالتوا اللنوويت  -الم ا قرت المي يا  -ا   رهيا النيارت  -4
  نوادددي  - اي الف ددد  الق  ددد   -قريددد  التنفيدددذ علمدددآ رعمدددآل  -اندددالنيي ندددقي ةةلدددول   -1

 1694 –مالر   ر  
 –مالتودددا  اي الثار دددا للنرددد  رالتوةةددد   –الدددوايز  ددد  القادددو  المي يدددا  –اقفددد  الف دددل   -9
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الووقدا الثر يدا  -الونيل    التنفيذ ر اآ لمجموعدا الم ا قدرت الارليدا  -عرشوي مو را  -4

 2114  -الاره    - اي النو ا الق  يا  -
 –اغددديا   –زهددد اه مووقدددا ال –بيددد  القادددري عددد  ط ةدددق المزاندددي   –عدددرم  طودددرب عمددد   -6

1692 
 1694 –الاره    - اي الف   الق     -ط   التنفيذ راشالر سه  -عوي الورنل اميق   -11
مجددددي المؤنلددددا الجرمقيدددددا  -الددددوايز  دددد  اادددد اهات التنفيددددذ  -عوددددية اميدددد  ةلددددوب  -11

 2112 -بي رت  -للييانرت رالنر  رالتوةة  
ا نالنييةا  -نرف  المقري  م  -النار  الار و   للاجز  -مامو  الليي عم  التايوت  -12

-2112 
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 –اغديا   -المالتودا الار و يدا  -الووقدا الثر يدا  -شد ح قدر و  التنفيدذ  -مي و المامدو   -12
2111 

الووقدا  – عوا اندت  ا  المنادو ت الماجدوة   د  المدوا  المي يدا  – وي  انمرعي  عم   -14
 1666 –ا نالنييةا  –منرف  المقري   –ا رلى 

 لرسائل وااللاريح 
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 -مذن   لني  شور   المرالتي   مايما الى نليدا الاادو   -قر و  ا ا اهات المي يا 
    2112-2112-ارمقا ره ا  

يندددرلا  -ااددد اهات التوليدددن رالتنفيدددذ  ددد  القمددد  الا دددرذ   -دمحم يايدددى رلدددي ا مدددي  دددرة  -2
 2111-ارمقا عوي الملك اللقيت  -  مايما الى نليا القلو  الار و يا مرالتي

 البحو        
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اادث منردوي  د  مجلددا  -الاجدز علددى امدوال المدين   -عمدري مالد  ندزاي الزي د     -2
 ارمقا ال و ا -سليي ع  نليا الار و  رالقلو  الليرنيا  -ال و ا 
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