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40.21021.1                           طرق التنفيذ  
 

 مقدمة:

 

حكد  لصدالحق دصدد حصدولق علدف الودداء بديندق أو حقدق ا  دا  الدائن أو صاحب الحق الذي صددر  هو إجراء ُيتبع من طرفالتنفيذ 

 تيارياَ. المدين أو المحكوم عليق و يقوم بالوداء اخ

ق مدن أما إذا امتنع المدين عن الوداء أو  ماطل عنق دإن القانون أجاز لصاحب الحق الل وء إلف السلطة العامدة للحصدول علدف حقد

 ، ويكون التنفيذ إما :هذا المدين أو المنفذ عليق

 .تنفيذ بالتزاما قبالبحيث يقوم المدين أو المحكوم عليق أو ودية وهو األصل دي التنفيذ  بصورة اختيارية : -

و مدن ، دي حالة عدم امتثال المدين أو المحكوم عليدق، يسدتوجب أن ي بدر بدالقوة القهريدة علدف  نفيدذ التزاما دق بصورة جبرية : -

 :هنا نالحظ أن إجراءات التنفيذ  تخذ مرحلتين 

 ارية أو ودية.وهو محاولة  نفيذ األحكام و السندات علف المحكوم عليق بصورة اختي األولف :مرحلة ال

 .يستوجب ا خاذ إجراءات التنفيذ ال بري و يت  ذلك عن طريق السلطة العامة الثانية :مرحلة ال

 

 صور التنفيذ :

 

سواء كانت منقدول أو عقدار أو كدان االلتدزام بعمدل ، هو التنفيذ الذي يقع علف عين معينةو : التنفيذ العيني )المباشر( : 7الصورة 

حك  الذي يقضي بأخالء األماكن أو بهدم جدار أو  رميمق أو إدامة صور أو ببطالن حكد  أو عقدد  دوييقي دفدي دال، أو االمتناع عنق

 هذ  الحاالت يكون التنفيذ عيني.

لدب التنفيدذ إال  ددال يكدون أمدام المحكدوم لدق أي ط دي بعض الحاالت يستحيل التنفيدذ العيندي كهدالل العدين المطلدون التنفيدذ عليهدا،و

و التنفيدذ الييدر ذلدك هد، يدت  بيعهدا جبدرا  نفيذ  بالح ز علف أموال المددين وك  جديد يقضي بالتعويض و يقوم بعد ذلك بتاستصدار ح

 مباشر.

يددت  عددن طريددق ح ددز أمددوال المدددين أو المحكددوم عليددق سددواء األمددوال  المباشددر( :غيددر ) عددن طريددق الح ددز: التنفيددذ  4الصددورة 

ددالح ز علدف دديال أو دطعدة  رابيدة أو شدقة أو ، المزاد العلني دصد ادتضاء دين لدق ا  دا  الددائنالعقارية أو المنقولة و يت  بيعها ب

 مالية دصد  سديد ديون الحاجزين. آالت ليس هو هذا محل االلتزام و إنما هي وسيلة يت  بيعها دصد الحصول علف مبالغ

منقولدة، ددإذا لد   كدن كاديدة أو غيدر موجدودة ددإن المحضدر والح ز التنفيدذي يمكدن القيدام بدق علدف أمدوال المددين بح دز أموالدق ال

 لح ز علف أموال المدين العقارية.و بالتالي ننتقل إلف ا، القضائي يحرر لنا محضر عدم وجود المنقوالت أو عدم كفايتها

 

 أشخاص التنفيذ :

 

طرف الثاني دهو المدين أو المحكوم عليدق أو أو المحكوم لق أو الحاجز و هو الشخص الذي يسمف بطالب التنفيذ أما ال الدائن : -7

كدذلك ، نسبة لطالب التنفيذ يشترط ديق أن يكون أهدال للتقايدي و لدق مصدلحة ددي ذلدكالبد وز عليق أو ما يسمف بالمنفذ عليقالمح 

 للشخص المعنوي الحق دي التنفيذ. أجاز المشرع

التنفيذ، كما أجاز القدانون أن يدت  التنفيدذ مدن طدرف نائدب أو وكيدل  ينتقل التنفيذ إلف الخلف الخاص و الخلف العام عند ودات طالب

 قرر أندق ددي حالدة ودداة طالدب التنفيدذ يلدزم  10.10ا  م ا ق 576سواء كانت نيابة ا فادية أو دانونية، و عليق و طبقا لنص المادة 

القضائي يحدرر محضدر إشدكاال ددي التنفيدذ و دي حالة النزاع دي ذلك دإن المحضر ، وريتق بإيبات صفته  عن طريق عقد الفريضة

 ويسل  نسخة منق إلف األطراف و يقدمق إلف رئيس المحكمة الناظر دي إشكاالت التنفيذ. 

 

أو المحكوم عليق أو المح وز عليق و هو الشخص الذي يسدمف ينفدذ عليدق لد  يسدتوجب المشدرع ددي المنفدذ عليدق أن  المدين : -4

ت التنفيدذ عليدق كدون إجدراءات التنفيدذ ال بريدة  سدتهدف أموالدق دون األخدذ بعدين االعتبدار إلدف يكون يتمتع بأهلية التصرف و ودد

و دي حالة عددم ، غير أنق و لصحة اإلجراءات يستوجب عملية التنفيذ علف النائب القانوني للمنفذ عليق اليير كامل األهلية، إراد ق

 مة أن  عين لق وصي يتسنف  وجيق إجراءات التنفيذ يد .دإن لطالب التنفيذ أن يلتمس من المحك، إي اد من يمثلق

 ية أموال القاصر أو عدي  األهليةدالممثل للقاصر أو عدي  األهلية لق دور هام دي حما
2014.04.23 
 ل  يستوجب المشرع ال زائري دي المنفذ عليق أن يكون  متع بأهلية التصرف، ودت التنفيذ عليق، كدون إجدراءات التنفيدذ ال بريدة

 ستهدف أموالق، دون اخذ االعتبار إلف إراد ق، غير أنق ولصحة اإلجراءات يستوجب  وجيدق عمليدة التنفيدذ علدف النائدب القدانوني 

للمنفذ عليق، اليير كامل األهلية، ودي حالق عدم إي اد من يمثلق، ددإن لطدرف التنفيدذ أن يلدتمس مدن المحكمدة أن  عدين لدق وصدي، 

 يذ يد ، كممثل القاصر أو عدي  األهلية لق دور هام دي الحماية.يتسنف  وجيق إجراءات التنف

 

الذي يعتبر من أشخاص التنفيذ، واليير دي بعض الحاالت يكون طردداُ ددي التنفيدذ رغد  أندق لد  يكدن طرددا ددي الحكد  أو  اليير : -3

ب الييدر االشدترال ددي  نفيدذ الحكد ، أو القرار، وليست لق مصلحة مباشرة، أو غير مباشرة دي عملية التنفيذ، وإن كان مدن الواجد
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السند التنفيذي إما بسبب وظيفتق أو عالدتق بالخصوم، من أمثلة ذلك الحارس القضائي، ومحدادظ الشدهر العقداري، والم دوز لديدق 

 ح ز مال مدين لدى اليير.

ذ علدف الييدر صدحيحة، أن يدت  إعدالن وجميع األموال ي وز  نفيذها علف اليير، غير أنق أوجب القانون حتف  كون إجدراءات التنفيد

 الح ز علف المحكوم عليق، وإال كان الح ز علف اليير باطل.

 

 األشخاص المكلفين بالتنفيذ :

 

هو الشخص المسند لق مهمة التنفيذ وهو بطبيعة الحال يابط عمدومي يعمدل لحسدابق الخداص، ددي حددود  المحضر القضائي : -7

يددق، وديمددا يخددص األ عددان دددإن المحضددر القضددائي يتقايددي األجددرة مددن الزبددائن حسددب اختصدداص م لددس القضدداء الددذي ينتمددي إل

التعريفة المحددة لدق عدن طريدق التن،دي ، ويلدزم المحضدر القضدائي بداحترام القدانون والعمدل ددي حددود اختصاصدق، وعندد إخاللدق 

يدل ال مهوريددة. والقدانون المدن،  لعمددل بالتزاما دق القانونيدة دإندق مسددنول عدن هدذ  األدعددال، وهدو يعمدل  حدت إشددراف وردابدة وك

 .4115ديفري  41المنرخ دي  15/13المحضر القضائي هو القانون 

 

ب انب المحضر القضدائي والتدي يتمتدع باختصاصدات واسدعة هندال محدادظ البيدع بدالمزاد العلندي،  محادظ البيع بالمزاد العلني : -4

، والدذي يتدولف مكتدب عمدومي بمسدنوليتق الخداص، 7005جانفي  71ي المنرخ د 05/14وهذ  المهنة     ن،يمها بموجب األمر 

  حت إشراف وكيل ال مهورية لل هة القضائية التي يقع دي دائرة اختصاصها.
2014.04.30 

دور  الرئيسددي بوصددفق دايددي األمددور المسددتع لة والندداظر دددي إشددكاالت التنفيددذ دهددو دون غيددر  المخددتص رئدديس المحكمددة :  -3

 المشاكل المتعلقة بإجراءات التنفيذ. بالفصل دي أساس

 يصدر األوامر المتعلقة بالتنفيذ. -

 يصدر األوامر بودف التنفيذ بصفة مستع لة. -

 يمنح للمدين أو للمحكوم عليق مهلة دصد الوداء بالتزام. -

 يصدر أوامر لودف التنفيذ دي كل األحوال المندتة بددع كفالة أو بدونها. -

 مويوعي يأمر بودف التنفيذ إلف غاية الفصل دي المويوع.عندما يكون إشكال  -

 ق إ م إ. 536إلف  537المواد 

 

 وكيل ال مهورية :  -2

هو ممثل الحق، ويمثل الم تمدع ددي جميدع النزاعدات المطروحدة أمدام المحداك  واختصاصدات وكيدل ال مهوريدة الدذي يعمدل داخدل 

ور  ددي  نفيدذ األحكدام والقدرارات هدو مدنح إطدار التنفيدذ  سدخير  القدوة اختصاص المحكمدة  حدت سدلطة ومرادبدة النائدب العدام، د

 العمومية عند ردض االمتثال ألحكام القضاء.

أمر  سخير القوة العمومية يصدر  وكيل ال مهورية إلف مصالح األمن، الشرطة، الدرل لمعاونة المحضر القضائي ومحدادظ البيدع 

بتسخير  القوة العمومية هو المحضر القضائي بعد  قديمق ملدف التنفيدذ مشدمول ب ميدع  بالمزاد العلني إذا الشخص المخول دانونا

 اإلجراءات والمراحل التي    ديها التنفيذ.

 

 أنواع التنفيذ المع ل :

 

ر منصوص عليق بقوة القانون، ويسمف بالتنفيذ المع دل القدانوني، وهدذا التنفيدذ مسدتمد مباشدرة مدن أمد النوع األول : )دانوني( :

المشددرع، وال حاجددة إلددف الخصددوم دددي طلبددق مددن المحكمددة، وال داعددي للددنص عليددق بددالحك  دهددو يددد األمددر  لقائيددا  دون أن يطلبددق 

 الخصوم، وال يخضع إلف رغبة القايي دي طلبق بل هو يصدر بقوة القانون.

 وهو بدور  ينقس  إلف دسمين : النوع الثاني )دضائي( :

 أن  أمر بق متف طلب منها ذلك.يتعين علف المحكمة  وجوبي : -

وهو مترول لتقدير المحكمة، عندما يطلب منهدا ذلدك، والتنفيدذ القضدائي المسدتع ل ددي كدل الحداالت، ال يسدتوجب مدن  جوازي : -

المحكمة أن  حك  بق من  لقاء نفسها، ألنها ال  ستطيع أن  حك  إال بما يطلبق الخصوم، وطلدب النفداذ المع دل، يسدتوجب أن يطلدب 

يمن عريضة الدعوى، وعند عدم النص عليق دي الحكد ، يعتبدر ذلدك ردضداَ صدريحا  لدق، وي دوز اسدت ناف هدذا الدردض، والتنفيدذ 

 من ق إ م إ. 343المع ل القضائي، سواء أكان وجوبيا أو جوازيا، دهو مستمد من الحك  القضائي طبقا  لنص المادة 

 

 هل ي وز ردع االعتراض علف النفاذ المع ل ؟س/ 

ق إ م إ : ي وز للقايي دي جميع األحدوال األخدرى، أن يدأمر ددي حالدة االسدتع ال بالنفداذ المع دل بكفالدة أو  342ج/  نص المادة 

 بدون كفالة.
2014.05.07 

 الصيية التنفيذية :

 دب يدبط المحكمدة بالصديية التنفيذيدة و مدنح مدن كا ممهدورةيستوجب دانونا أن يكون السند التنفيذي أي الحك  أو العقد الرسمي 

عندما يكون الحك  نهائيا ، عندما يكون الحك  نهائي أو مشمول بالنفاذ المعدل القانون أو دضائي ويتضمن حقوق ومنادع للمحكدوم 
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مددن ق إ م إ : ال  سدل  الصدديية التنفيذيددة إال لمدن صدددر الحكد  لصددالحق دصددد التنفيدذ وهددذ  النسددخة  514لدق، وعليددق وطبقدا للمددادة 

ها من طرف الكا ب أو الموظدف المخدتص  حمدل العبدارة التاليدة  نسدخة طبدق األصدل للتنفيدذ  يد  يوددع عليهدا و خدت  المودع علي

 بالخا   الرسمي.

 سلي  إال صورة  نفيذية واحدة، ومع ذلك ودي حالة يياعها دبل التنفيدذ دإندق ي دوز الحصدول علدف صدورة أخدرى بدأمر وال ي وز 

ق إ م  513طبقدا  لدنص المدادة صدر ق بناءا  علف عريضة وذلك بعد  بليغ الخصوم  بلييا  صدحيحا  من رئيس ال هة القضائية التي أ

 إ.

 وإذا  عدد المدعون ودضا لصالحه  جميعا دإنق  تعد الصور بقدر عدده  دتسل  لكل واحد منه  صيية  نفيذية.

لتنفيذي جبرا، وهدذا األمدر موجدق لرجدال النيابدة العامدة والصيية التنفيذية هي أمر موجق إلف المختصين دصد القيام بتنفيذ السند ا

ووكالء ال مهورية، وجميدع يدباط الشدرطة العموميدة دصدد  قددي  يدد المسداعدة الالزمدة لتنفيدذ هدذا الحكد  بدالقوة إذا طلدب مدنه  

 ق إ م إ(. 514، 517بصفة دانونية، )م 

ق إ م إ،  تقدادم الحقدوق التدي  تضدمنها السدندات التنفيذيدة  513دة سدنة طبقدا للمدا 76واألحكام القضدائية دابلدة للتنفيدذ خدالل مددة 

 سنة كاملة، ابتدءا من  اريخ دابليتها للتنفيذ. 76بمضي 

 ق إ م إ الفقرة ن. 517ق إ م إ الفقرة أ، والمواد اإلدارية :  517مضمون الصيية التنفيذية : المواد المدنية 

 

 ية :التمييز بين العقد الرسمي والوردة الرسم

 

ي در بنا أن نميز بين العقد الرسمي والعقد الرسمية، أو المحرر الرسمي دالورددة الرسدمية أعد  مدن العقدد الرسدمي، وهدي  شدمل 

كددل المحددررات التددي يثبددت ديهددا موظددف عددام مددا  دد  بددين يديددق، أو  لقددا  مددن ذوي الشددأن كمحايددر الشددرطة وال مددارل ومحايددر 

المحررات التي يحررها الموظفون العموميون بمناسبة أدائه  وظدائفه  وددي حددود مهمدته  أو األوراق أو  نالمحضرين القضائيي

 حوز علف الصيية الرسمية ولها ح ية. غير أنها ال  عتبر سندات  نفيذية كون السندات التنفيذية هدي  لدك السدندات التدي يحررهدا 

 أن نميز بين الشهر والتس يل والرسمية. المويقون دي حدود اختصاصه  و ،هر بالصيية التنفيذية وهنا يستوجب

 دالتس يل والشهر هما إجراء لنقل الملكية العينية العقارية 

 الرسمية : هو إعطاء المحرر دوة  نفيذية وإعطائق الشكل الالزم وال يبنف التس يل والشهر الرسمية والعكس صحيح.

ذي، وهذ  السندات وإن كانت أورادا رسمية ددإن اعتبارهدا بمثابدة بعض أنواع األوراق الرسمية أعطاها القانون صفة السند التنفي

 سند  نفيذي.

المحضر المثبت بتعهد كفيل : إذا صدر حك  مشمول بالنفاذ المع ل وحك  بإيداع الكفالة أو  قدي  كفيل ديكدون المحضدر المثبدت  -7

 بتعهد كفيل واجب النفاذ دون حاجة إلف صدور حك  بذلك.

ق إ م إ دإنق يعتبدر محضدر البيدع بالنسدبة لمدن يرسدوا عليدق المدزاد  172والت المح وزة : عمال بنص المادة محضر بيع المنق -4

 ق إ م إ. 545العلني )المشتري( بالنسبة للمنقوالت وكذلك بالنسبة لحك  مرسف عليق المزاد، دي حالة بيع العقار طبقا للمادة 

 ا من طرف المحكمة عند وجود مصلحة بين الخصوم.محاير الصلح : وهي محاير يت  المصاددة عليه -3

 

 الحك  األجنبي :

 

األمر بتنفيذ الحك  هو إجراء دضائي بق يمنح الحك  دوة التنفيذية دي ال مهورية ال زائرية، ديكون دابل للتنفيدذ ال بدري، واألصدل 

من م،اهر السيادة، حتف ال ينفدذ ددي أرايديها أي  أن الحك  ال ينفذ بقوة القانون دي بلد أخر غير البلد الذي صدر ديق، وهذا م،هر

حك  صدر من دولة أجنبية هذا دضال علف أن  حقيق العدالدة وخلدو الحكد  األجنبدي مدن الم،داهر التدي  خدل بالن،دام العدام، وا دان 

عيق  نفيذيق ومدن جهدة العامة، يقتضي من المحاك  ال زائرية التحقق والتثبت من خلو الحك  األجنبي من العيون ال وهرية التي  

أخرى رأى المشرع  ودير الودت وال هد باالكتفاء بمراجعة الحك  األجنبي دبل  نفيذ  دون الحاجدة إلدف رددع دعدوى جديددة بدالحق 

ق إ م إ، أمام المحاك  ال زائرية، والتي  ت  عن طريق دعدوى دضدائية،  515و  516الثابت دي الحك ، وهذا ما نصت عليق المواد 

 ق إ م إ. 511مام دايي المويوع بمحكمة مقر الم لس، طبقا لنص المادة و ردع أ
2014.05.14 

أجاز المشرع ال زائري لليير الذي ادعف ملكية األمدوال المنقولدة المح دوزة، أن يقدوم بتحريدك دعدوة دضدائية دعوى االسترداد : 

 أمام القس  االستع الي علف المحكمة المتواجد بها المنقوالت المح وزة.

 

يت  ذلدك بحضدور المحضدر  ردع دعوى االسترداد يد الدائن الحاجزـ والمدين المح وز عليق والحاجزين المتدخلين إن وجودواـ و

القضائي أو محادظ البيع بدالمزاد العلندي وبطبيعدة الحدال يسدتوجب علدف هدذا الييدر أن يقددم كدل سدندات الملكيدة والويدائق المنيددة 

يومدا إمدا باسددترداد المنقدوالت المح ددوزة، أو بدردض طلددب االسدترداد مددع  76لطلبدق، يفصدل دايددي األمدور المسددتع لة ددي مهلددة 

 ل.مواصلة التذي

 

ودي حالة أن هذا اليير خسر طلب دعوى االسترداد جاز للدائن الحداجز الرجدوع عليدق بددعوى التعدويض أمدام دايدي المويدوع، 

 من ق إ م إ 170وهذا ما نصت عليق المادة 
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 الح وز :

 

 الح ز التحف،ي :

اإلجدراءات المدنيدة والت اريدة، ولد  مدن ددانون  555إلدف غايدة  525لقد ن،  المشرع ال زائري الح ز التحف،ي يمن المواد من 

يعرف المشرع الح ز التحف،ي إنما ن،  إجراءات  وديعق واستصدار  وأيار ، وعليق يمكن  عريف الح ز التحف،ي مدن خدالل، مدا 

ورد دي هذ  النصدوص القانونيدة، ددالح ز التحف،دي هدو وسديلة إجرائيدة ودائيدة أجازهدا المشدرع للددائن سدوى كدان بيدد  سدند أو 

نق، وذلك من أجل يبط أموال المدين، المنقولة والتحفظ عليها مندتا حتف يتمكن الدائن من الحفاظ علف الضدمان العدام للددين، بدو

 ويت  ذلك بدون مقدمات، حتف ال يتمكن المدين من  هريب أموالق، وعليق يتميز الح ز التحف،ي بالميزات التالية :

 إلف غاية نزعق من مالق أو ردع الح ز عليق.يضع المال المح وز  حت حراسة القضاء  -7

 هو إجراء مندت ويستمر إلف غاية الحصول الدائ  علف سند  نفيذي. -4

 ق إ م إ. 554هو إجراء يت  بدون مقدمات، وعلف الدائن يرورة  ثبيت هذا الح ز طبقا  -3

 

 الشروط العامة إلجراء الح ز التحف،ي :

ا أن حقددوق الدددائن مهددددة بخطددر الضددياع، وان هنددال اسددتع ال دددي الددتحفظ علددف أمددوال المقصددود بهددذشددرط حالددة الضددرورة :  -7

المدين، حتف يت  منع هذ  األموال من إ الدها أو إبعادها أو يياعها أو التنازل عليها، وشرط الضرورة يعدد شدرطا َ  أساسديا حتدف 

 ديرية للقايي.يتمكن الدائن من إجراء الح ز التحف،ي، وهذا شرط يخضع إلف السلطة التق

دبددل مباشدرة الح ددز التحف،ددي يشددترط دددي طالدب الح ددز أن يثبددت عالدددة المديونيددة مددع شدرط المديونيددة أو عالدددة المديونيددة :  -4

ق إ م إ، والددين ي دب أن  520المح وز عليق )المدين( أو إيبات أن هنال دين بين الطردين، ومصدر هذا الشدرط هدو ندص المدادة 

 شروط : محقق الوجود، وحان األداء، ومعين المقدار.يكون متودر علف يالث 

ألن : المبدددأ دددي الح ددز أنددق يقددع علددف المنقددوالت الماديددة للمدددين دون العقددارات، شددرط محددل الح ددز أو األمددوال المح ددوزة  -3

عامدة علدف أمدوال المنقوالت المادية هي التي يمكن  هريبها أو إخفائها مدن طدرف المددين، ومنهدا حرمدان الددائن مدن الضدمانات ال

مدينيق غير  أنق يالحظ وحتف وإن كان من غير عمل التهريب المادي، يمكدن  هريبدق دانونيدا عدن طريدق البيدع أو الهبدة، ومدن يد  

إخراجق من الضمان العام، مما أدى بالمشرع ال زائري إلف إجازة الدائن للحفاظ علف حقودق أن يقوم بح ز  حف،يا علدف عقدارات 

طلب اإلذن بقد رهن  أميني دضائي مندت، علف عقارات المدين حيث نص القانون أنق ي وز للددائن إذا كدان حدامال المدين، وذلك ب

 للسند، أن يقوم بقيد مندت لرهن دضائي علف عقارات مدينق.

 أمر بالح ز من المحكمة المختصة :  وديع الح ز :شرط  -2

التحف،ي الصادر من طرف رئيس المحكمة المختص إدليميدا ونوعيدا، وهدو يستوجب الن،ر إلف أداة الح ز، ونعني بها أمر الح ز 

من الناحية العملية رئيس المحكمة الدذي يوجدد ديهدا مدوطن المددين المح دوز عليدق، أو المحكمدة المتواجدد بهدا األمدوال التدي يدت  

 ح زها، وعليق دإن إجراءات  وديع الح ز التحف،ي هي :

 المحكمة )موطن المدين أو األمور اليرض ح زها(  قدي  طلب من الدائن إلف رئيس -

 استصدار أمر الح ز. -

 القيام بإجراءات  نفيذ هذا األمر مع  حرير محضر جرد لألموال المح وزة -
2014.05.21 

 علف المنقوالت :الح ز 

 

محاصديل زراعيدة أو كدل أندواع  يعتبر الح ز التنفيذي علف المنقول المادي المملول للمدين سدواء كاندت هدذ  األمدوال حيواندات أو

عهدا ددي بيو ددد أجداز المشدرع للحدائز ا خداذ إجدراءات ح زهداو التي  عتبر الضمان العام للددائنو المنقوالت المادية القابلة للح ز،

ائن يشدترط إلجدراء الح دز التنفيدذي علدف المنقدول أن يقدوم الددو حقوددق المثبتدة ددي السدند التنفيدذي قاسدتيفائالمزاد العلندي دصدد 

ي دب أن يسدبق التنفيدذ » اإلداريدة : و مدن ددانون اإلجدراءات المدنيدة 574بإعالن السدند التنفيدذي إلدف المددين حسدب ندص المدادة 

أن يكلددف و «عشددر يومددا 76 كليددف المنفددذ عليددق بالوددداء، بمددا  ضددمنق السددند دددي أجددل و ال بددري التبليددغ الرسددمي للسددند التنفيددذي

 انتهاء هذ  المدة أو هذا المهلة.ال يباشر إجراءات التنفيذ إال بعد و يوما 76دي مهلة المحضر القضائي المدين بالسداد 

 

 ال رد دضال عن البيانات المعتادة ما يلي: و ي ب أن يتضمن محضر الح ز

 .األمر الذي    بموجبق الح زو بيان السند التنفيذي -7

 مبلغ الدين المح وز من أجلق -4

 اجز دي المحكمة التي يقع دي دائرة اختصاصها مكان التنفيذ.اختيار موطن للدائن الح -3

 ما ا خذ  من  دابير.و لقا  من صعوبات أو اعتراياتو ما دام بق المحضر القضائي من إجراءاتو بيان مكان الح ز - 2

 تقريب.وديمتها بال مقاسهاو مقدارها ووزنهاو أوصادهاو  عيين األشياء المح وزة بالتفصيل مع  حديد نوعها -6

 

لُمدراد ح زهدا، يشترط لصحة الح ز أنُ يودع دي المكان الذي  مت ديدق األشدياء أو األمدوال ا إجراءات بيع المنقوالت المح وزة :

 المحضدر القضدائي يطلدب مدن المح دوز عليدق ددتح المندازل، مكلدف بدأن يُحدرر محضدر جدرد للمنقدوالت المح دوزةدالقائ  بالتنفيدذ 
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حصدر المنقدوالت المح دوزة، وددي و أموريتق دي حدود ما ُ لزمق ُمقتضيات التَنفيذ حتف يتمكن من جدرداألياث لتسهيل مو اليرفو

 منع المحضر من القيام بمهامق يستطيع هذا األخير طلب  سخير القوة العمومية .و حالة اعتراض المح وز عليق

» و بال ملة ودقدا لمصدلحة المددين، ي دري البيدع بعدد مضدي  باع األموال المح وزة دي المزاد الَعلَني بعد إعادة جردها بالت زئة أ

المح دوز عليدة المددين علدف و إال إذا ا فقدا الحداجز الددائن،  بلييدق رسدمياو من  اريخ  سدلي ُ نسدخة مدن محضدر الح دز« أيام  71

أيدام مدن  داريخ  71 بالنسدبة للمنقدول المددة، مدن ق.ا.م.ا 112هدذا مدا نصدت المدادة و «أشدهر 13» حديد أجل آخر مد ق القصوى 

 ، أما بالنسبة للعقار. سلي  محضر ال رد

يت  البيع دي المزاد العلني من طرف المحضر القضائي، غير أنق ي وز أن يتخلّف عندق إلدف محدادظ البيدع بدالمزاد العلندي وددي هدذ  

 موال المح وزة مقابل وصل.جرد األمحضر و الحالة يتولف المحضر القضائي شخصي ا  سلي  أوراق التنفيذ إلف محادظ البيع

 ؟ هل ي وز ح ز القاعدة الت ارية ح زا  حف،يا س/

ي دوز للددائن أن يح دز  حف،يدا علدف  567نع  ي وز القيام بإجراءات الح ز علف القاعدة الت اريدة للمددين حيدث نصدت المدادة  ج/

ينشدر ددي و اإلدارة المكلفدة بالسد ل الت دارييومدا مدن  داريخ صددور  بد 76يقيد أمر الح دز خدالل أجدل و القاعدة الت ارية للمدين

 إال كان الح ز باطال. و النشرة الرسمية لإلعالنات القانونية

 علف عقارات المدين ح زا  حف،يا؟ هل ي وز الح ز س/

ي دوز للددائن أن يح دز  حف،يدا علدف عقدارات  564نع  ي وز القيام بإجراءات الح ز علف عقارات المددين حيدث نصدت المدادة  ج/

 يوما من  اريخ صددور  76يت  ديد أمر الح ز التحف،ي بالمحاد،ة العقارية التي يوجد بدائرة اختصاصها العقار خالل أجل و دينم

 وإال كان الح ز باطال.

 

 : العقاراتعلف الح ز 

 

عقدار إ بداع إجدراءات دد اعتبر المشرع طريقة استثنائية واشترط دي ح دز الو يعتبر وسيلة من وسائل التنفيذ ال بري علف المدين

مدن ق.ا.م.ا غيدر أندق يمكدن  عريدف  100إلدف  147مشرع ال زائري ددي المدواد مدن مق الإ باع شروط خاصة. لتوديعق نضو معينة

 قول أن العقار ذلك الشيء الثابت.علف هذا األساس يمكن الو غير القابل لنقلقو العقار علف انق الشيء الثابت دي مكانق

ايبدت عددم و فدرزة كاندت أو ُمشداعة إذا كدان بيدد  سدند  نفيدذيارات أو الحقوق العينية لمديندق م ز علف العقحيث ي وز للدائن الح

كفاية األموال المنقولة لمدينق أو عدم كفايتها أصال معنف ذلك أن الددائن يسدتطيع مباشدرة الددين علدف العقدار إذا اسدتطاع أن يثبدت 

 . بعدم كفاية األموال المنقولة أو عدم وجودها

 ما هي اإلجراءات المتبعة دصد الحصول علف أمر للح ز علف العقار ؟ س/

 يستوجب أن يردق طلب الح ز التنفيذي علف العقار الويائق ا  ية:  ج/

 نسخة من السند التنفيذي المتضمن مبلغ الدين.-7

 ايتها. التكليف بالوداء محضر عدم وجود منقوالت أو عدم كفو نسخة من محضر التبليغ الرسمي-4

 هذا خاص بأصحان التأمينات العينية. و مستخرج من عقد الرهن أو أمر  خصيص علف عقار أو مستخرج من ديد حق امتياز -3

 مستخرج من عقد ملكين المدين للعقار. -2

 ا يبدأ الح ز الفعلي علف العقار.هنو شهادة عقارية سلبية. يستوجب ديد هذا الح ز بالمحاد،ة العقارية -6

 

 ر ديد الح ز: آيا

 ق إ م إ 141 قييد سلطة المح وز عليق الحاجز من االستيالل للعقار م  
42-00-40.2  

 بيع العقار كوسيلة للتنفيذ علف أموال المدين :

 

ار بعد القيام ب ميع اإلجراءات التي ذكرناها يتر ب عليق أيار هامة وهنا نأ ي إلف المرحلة األخيدرة والممثلدة ددي التنفيدذ علدف العقد

 بالبيع بالمزاد العلني وهذ  المرحلة  نقس  إلف مرحلتين :

والممثلة ددي إعدداد العقدار للبيدع وذلدك عدن طريدق  حريدر دائمدة الشدروط )ددتدر الشدروط( وإيدداعها لددى كتابدة  المرحلة األولف :

رايدات علدف دائمدة الشدروط البيدع أو الضبط بمحكمة وجود العقار واإلعالن عن البيع، ومرحلة اإلعدداد ال  دت  إال إذا لد   قددم اعت

  ردع دعاوى خاصة إلبطال إجراء من إجراءات البيع، وهذا بعد  صفية جميع المنازعات، يت  اإلعالن عن البيع بالمزاد العلني.

لمحضدر وهي مرحلة بيع العقار بالمزاد العلندي، و  دري المزايددة ددي اليدوم والمكدان المحددد للبيدع، مدن طدرف ا المرحلة الثانية :

 القضائي الذي يشرف علف المزايدة و حت إشراف دايي معين من طرف المحكمة.

وأخيرا نستنتج أن إجراءات التنفيذ  كون بصددور حكد  يسدمف )حكد  رسدو المدزاد( وهدذا الحكد  ال يحتداج إلدف إعالندق، وإنمدا ينفدذ 

قدوم بتسد يل سدند  ددي مكتدب الرهدون خدالل شدهرين، ق إ م إ، كما يتعين علف الراسي عليق المدزاد أن ي 154مباشرة طبقا للمادة 

 وحك  رسو المزاد يعتبر سند الملكية بالنسبة للراسي عليق المزاد، وي ب أن ينشر بذلك التس يل بمحاد،ة الشهر العقاري.

واجدد بهدا العقدار وحك  رسو المزاد ال يعتبر حكما  بالمعنف القانوني الددديق وإنمدا هدو أددرن إلدف عقدد بيدع، ويدت  ددي المحكمدة المت

وأطرادق ه  البائع والمدين أو الكفيل العيني أو الحائز حسب األحوال، وينون عنق القايي الدذي يوددع البيدع، والمشدتري هدو مدن 

 يرسو عليق المزاد والذي يددع الثمن زائد المصاريف القضائية.
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 هل ي وز التنفيذ دي حالة غيان المنفذ عليق ؟ س/

دي حالة غيان المنفذ عليق، خدالل مباشدرة إجدراءات التنفيدذ وذلدك بتدرخيص المحضدر القضدائي وبنداءا علدف نع  ي وز التنفيذ  ج/

طلبق وبأمر علف العريضة يصدر  رئيس المحكمة التي  باشر دي دائرة اختصاصها التنفيذ وبعد إعالن ممثل النيابدة العامدة، بفدتح 

 أدفال اليرف دي حدود ما  ستلزمق التنفيذ. أو كسر أبوان المحالت أو المنازالت الميلقة، مع دض

 

أشدهر مدن  داريخ رددع  5دي حالة دبول دعوى اإلشكال أو طلب ودف التنفيذ يأمر الرئيس بوددف التنفيدذ لمددة محدددة ال  ت داوز  -

 الدعوى، ودي حالة رد دعوى اإلشكال أو طلب ودف التنفيذ يأمر بمواصلة التنفيذ.
40.2101102 

 مراجعة عامة :

 

هي شهر سواء أكان حضوري أو غيابي، من  اريخ التبليغ، أمدا بالنسدبة لألمدر اإلسدتع الي ال يوجدد ديدق  : األحكام جال است نافأ

معارية، دقط است ناف الذي ال يوددف التنفيدذ، الحكد  الحضدوري المشدمول بالنفداذ المع دل، واسدت ناف النفداذ المع دل يكدون أمدام 

 اليردة اإلستع الية.

 يالث أيام بعد يالث أيام من صدور الحك . ناف النفاذ المع ل :أجال است 

 المعارية دي األحكام الييابية من  اريخ التبليغ، واالعتراض الخارج عن الخصومة. الفرق بين المعارية واالعتراض :

تحالة التنفيدذ يرجدع عليدق يقع علف عدين معيندة، التنفيدذ غيدر المباشدر عدن طريدق الح دز، ددي حالدة الهدالل واسد التنفيذ المباشر :

 بالتعويض.

 يأ ي بعد المرحلة األولية للتنفيذ االختياري. التنفيذ ال بري :

 عندما  كون اإلجراءات خاط ة. ردع الح ز الكلي :

 عندما ال  تناسب عملية مع أصل الدين. : ال زئيردع الح ز 

 دابل للمعارية أو االست ناف.عندما يصدر الحك  من المحكمة ابتدائي  ح ية الشيء المقضي ديق :

 أصبح الحك  نهائي واستنفذ كل طرق الطعن دوة األمر المقضي ديق :

دبدل منحدق الصديية التنفيذيدة يدت  مراجعدة الحكد  علدف أن ال يتندادض مدع القدوانين ال زائريدة، وا دان العامدة،  األحكام األجنبيدة :

 دابل للمعارية واالست ناف.والمحكمة المختصة هي محكمة مقر الم لس، وهذا الحك  

= استحالة التنفيذ، يرجع المحضر القضائي أو كل مدن لدق مصدلحة، والمخدتص بدالن،ر ددي القضدية هدو رئديس  اإلشكال دي التنفيذ

 المحكمة بصفحة صاحب الن،ر دي إشكاالت التنفيذ.

 


