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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشميـــــة
بمقتضـــــى المــــــادة ( )31مــــن الدستـــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنــــاء علــــى ما قـــرره مجلســــــا االعيــان والنـــــــــــــــواب
نصــادق علـــى القانــون اآلتــــي ونأمــــــر باصــــــــــــــــــــداره
واضافتــــه الى قوانيــــن الدولـــــــــــة -:
قانون رقم ( )9لسنة 2022
قانون معدل لقانون التنفيذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة )2022ويقرأ
مع القانون رقم ( )25لسنة  2007المشار اليه فيما يليي بالقيانون
األصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل بيه بعيد ميرور
ثالثين يو ًما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة  -2تعدل المادة ( )4من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإلغييياء نصيييي الفقيييرتين (أ) و(ب) منهيييا واالستعاضييية عنهميييا
بالنص التالي-:
أ -يكون االختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وفقا لما يلي-:
 -1الييدائرة التييي تويييد فييي منكقيية المحكميية التييي أصييدر
الحكم أو موطن المحكوم عليه أو موطن المحكوم له فيما
يتعلق بتنفيذ األحكام.
 -2اليييدائرة التيييي تييي لم ننشييياء السيييندا التنفيذيييية الرسيييمية
أو تصديقها في منكقتها.
 -3الييدائرة التييي يكييون مييوطن المييدين أو أموالييه أو اشييتراط
الوفييياء فيهيييا أو تيييم ننشييياء السيييندا العاديييية أو األوراق
التجارية في منكقتها.
ثانييييا :بإعيييادة تيييرقيم الفقيييرتين (ا) و( د) اليييواردتين فيهيييا لتصيييبحا
(ب) و(ا) منها.
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المييييادة  -3تعييييدل الفقييييرة (ا) ميييين المييييادة ( )7ميييين القييييانون األصييييلي علييييى
النحو التالي-:
أوال :بإلغاء عبارة (من المظهيرين والكفيالء) اليواردة فيي اخير البنيد
( )1منهييا واالستعاضيية عنهييا بعبييارة ( ميين الملتيي مين خييالل
خمسة عشر يوما من تاريخ االحتجاا بعدم الوفاء اذا كان هذا
االحتجاا يتكلبه القانون).
ثانيا :بإضافة عبارة (أو باالدعياء بتقيادم السيند) اليى اخير البنيد ()2
منها.
ثالثا :بإلغاء نص البند ( )3منها واالستعاضة عنه بالنص التالي- :
 -3فييي حاليية االدعيياء بتقييادم السييند وتبييين للييرئي ميين يياهره
تقادمه أو ننكار التوقيع أو االدعياء بيالت وير توقيع معاملية
التنفيييذ ويكلييع الييدائن بمرايعيية المحكميية الم تصيية ثبييا
صحة مكالبته.
الميييادة  -4يلغيييى نيييص الميييادة ( )8مييين القيييانون األصيييلي ويسيييتعا
بالنص التالي-:
المادة (:)8

عنيييه

أ -ال تقبييل الكلبييا المتعلقيية بتنفيييذ السييندا المنصييوص عليهييا فييي
الفقيييرتين (أ) و(ب) مييين الميييادة ( )6مييين هيييذا القيييانون نذا مضيييى
عليها أو على اخر نيراء يتعلق بها خم عشرة سنة.
ب -تكون السندا المنصوص عليهيا فيي الفقيرة (ا) مين الميادة ()6
من هذا القانون قابلة للتنفييذ ميا ليم تتقيادم اليدعوا الناشياة عنهيا
وفقا ألحكام القوانين ذا العالقة.
المادة  -5تعدل المادة ( )10من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإضييييافة عبييييارة (ورقيييييا أو الكترونيييييا) بعييييد كلميييية (الييييدائرة)
الواردة فيها.
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ثانيييا :باعتبييار مييا ورد فيهييا الفقييرة (أ) منهييا ونضييافة الفقييرتين (ب)
و(ا) اليها بالنصين التاليين-:
ب -1-يجيييوس تسيييجيل اليييدعاوا التنفيذيييية ودفيييع الرسيييوم عنهيييا
وتقيييييديم الكلبيييييا التنفيذيييييية وسيييييائر األوراق ونييييييراء
التبليغا والم اطبا وا نابا بالوسائل ا لكترونية.
 -2يصييدر وسييير العييدل التعليمييا الالسميية لتنفيييذ أحكييام البنييد
( )1من هذه الفقرة .
ا -تعتمد التبليغا ا لكترونيية فيي اليدعاوا التنفيذيية بميا فيهيا
الرسائل النصية.
الميييييادة  -6تعيييييدل الميييييادة ( )13مييييين القيييييانون األصيييييلي بإضيييييافة عبيييييارة
(الورقي أو ا لكتروني) الى اخرها.
الميييادة  -7تعيييدل الفقيييرة (ب) مييين الميييادة ( )14مييين القيييانون األصيييلي عليييى
النحو التالي-:
أوال :بإضيييافة عبيييارة (بعيييد تبلغيييه ا خكيييار التنفييييذ ) بعيييد عبيييارة
(وفاة المدين) الواردة فيها.
ثانيا :باعتبار ما ورد فيها البند ( )1منها ونضافة البندين ( )2و()3
اليها بالنصين التاليين-:
 -2وفيييي حيييال تحقيييق الوفييياة قبيييل تييياريخ تقيييديم طلييي تنفييييذ
السندا المنصوص عليها في الفقرة (ا) مين الميادة ()6
مييين هيييذا القيييانون ييييتم نفهيييام اليييدائن بمرايعييية المحكمييية
الم تصة ثبا المديونية في ذمة المورث.
 -3يحق للدائن استرداد رسوم التنفيذ المدفوعة اذا تم نفهاميه
بمرايعيية المحكميية الم تصيية وفقييا ألحكييام البنييد ( )2ميين
هذه الفقرة.
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المادة  -8تعدل المادة ( )20من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإضيييافة عبيييارة (أو رفييي) أ منهيييا) اليييى اخييير البنيييد ( )5مييين
الفقرة (أ) منها.
ثانيا :بإضافة البند( )12الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي-:
 -12القرار الصادر بيرف) طلي نبكيال تبلييم الميدين ا خكيار
التنفيذ .
ثالثا :بإلغاء نص الفقرة (هـ) منها واالستعاضة عنه بالنص التالي-:
هـ -نذا كان االسيتانا يتعليق بقيرار حيب أو رفي) نبكيال تبلييم
ا خكار التنفيذ فال يوقع التنفيذ نال نذا أرفق المحكوم علييه
مع استانافه كفالة من كفيل مليء يوافق عليه الرئي لضمان
الوفاء.
الميييييادة  -9يعيييييدل القيييييانون االصيييييلي بإضيييييافة الميييييادة (21مكيييييررة) الييييييه
بالنص التالي -:
المادة( 21مكررة)-:
أ -تتييرح حكمييا معامليية التنفيييذ نذا انقضييى عليهييا سيينة ولييم يتقييدم
المحكييوم لييه أو الييدائن أو ورثيية أ منهمييا بكل ي أ نيييراء ميين
نيييراءا تنفيييذها ويت ييذ الييرئي قييرارا ً بإلغيياء الحييب أو منييع
السفر.
ب -يثييابر علييى التنفيييذ باسييتدعاء يقييدم ميين أحييد أطييرا الييدعوا
التنفيذية ويتم تبليم الكر اآلخر بذلك.
المادة  -10تعدل المادة ( )22من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإلغيياء عبييارة (( )%25ميين المبلييم) الييواردة فييي الفقييرة (أ)
منهييا واالستعاضيية عنهييا بعبييارة (( )%15ميين أصييل المبلييم)
وبإلغييياء عبيييارة (بيييالتحقيق ميييع) اليييواردة فيييي الفقيييرة ذاتهيييا
واالستعاضة عنها بعبارة (بالتحقق من).
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ثانيا :بإلغاء نصيي الفقيرتين (ا) و( د) منهيا واالستعاضية عنهميا
بالنصين التاليين-:
ا -يحدد الرئي مدة الحب بما يتناس والمبلم المكروح
للتنفييذ عليى أن ال تتجيياوس ميدة الحيب سييتين يوميا فييي
السنة الواحدة عن دين واحد.
د -ال يحييول الحييب المنصييوص عليييه فييي الفقييرة (ا) ميين
هذه المادة دون طل الحب مرة أخرا لدين اخر وذلك
بنيييياء علييييى طليييي الييييدائن نفسييييه أو دائيييين اخيييير علييييى
ان ال تتجيييييياوس مييييييدة الحييييييب فييييييي السيييييينة الواحييييييدة
( )120يوما مهما تعدد الدائنون .
) الييواردة فييي

ثالثييا :بإضييافة كلميية (معقيي ) بعييد عبييارة (بميير
الفقرة (هـ) منها.
رابعا :بإضافة الفقرة (و) نليها بالنص التالي -:
و -1-ال يجييوس حييب المييدين نذا عج ي عيين الوفيياء بييالت ام
تعاقد باستثناء عقود ايجار العقار وعقود العمل.
 -2تسيير أحكييام البنييد ( )1ميين هييذه الفقييرة بعييد مييرور
ثالث سنوا على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .
المادة  -11تعدل المادة ( )23من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإضييافة عبييارة (والمحجييور عليييه للسييفه والغفليية) الييى اخيير
البند ( )3من الفقرة (أ) منها.
ثانيا :بإلغاء نص البند ( )4من الفقيرة (أ) منهيا واالستعاضية عنيه
بالنص التالي-:
 -4الميدين المفلي أثنيياء معيامال ا فييالن والمييدين المعسيير
وفقا ألحكام قانون ا عسار والميدين المحجيور علييه وفقيا
ألحكام القانون المدني.
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ثالثيييييييا :بإضيييييييافة البنيييييييدين ( )6و( )7اليييييييى الفقيييييييرة (أ) منهيييييييا
بالنصين التاليين-:
 -6الي ويين معييا أو نذا كييان سوا المييدين متييوفى أو ن يييل أحييد
مراك االصالح والتأهييل اذا كيان لهميا ابين يقيل عميره عين
( )15سنة أو من ذو ا عاقة.
 -7المييدين المييري) بميير ال يريييى شييفاله وال يتحمييل معييه
الحب وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.
رابعا :بإلغاء نص الفقرة (ب) منها واالستعاضة عنه بالنص التالي-:
ب -ال يجوس حب المدين-:
 -1نذا كييان المحكييوم بييه دينييا بييين األسواا أو بييين االصييول
والفروع أو بين األخوة ما ليم يكين اليدين نفقية محكوميا ً
بها.
 -2اذا كان الدين موثقا ً بتأمين عيني.
 -3نذا قيييل مجميييوع اليييدين المنفيييذ أو المبليييم المحكيييوم بيييه
عيين خمسيية اال دينييار مييا لييم يكيين بييدل ايجييار عقييار
أو حقوق عمالية.
 -4اذا ثبي ويييود أمييوال للمييدين كافييية ألداء الييدين وقابليية
للحج عليها .
خامسا :بإضافة الفقرة (ا) نليها بالنص التالي-:
ا -ال يحيول عييدم حييب المييدين وفقيا ألحكييام هييذه المييادة دون
ات يياذ أ ميين التييدابير االحتياطييية بمييا فيهييا منييع المحكييوم
عليه من السفر وفقا ً ألحكام المادة ( )26من هذا القانون.
المادة  -12تعدل المادة ( )24من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإلغييييييياء نيييييييص الفقيييييييرة (ا) منهيييييييا واالستعاضييييييية عنيييييييه
بالنص التالي-:
ا -نذا صييرح المييدين بويييود أمييوال تعييود لييه كافييية للوفيياء
بالدين يدعو الرئي الفريقين ويسمع أقوالهميا فيإذا اقتنيع
بصحة ادعاء المدين يقرر ما يلي -:
 -1تأخير الحب للمدة التي يراها مناسبة.
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 -2أمييير الميييدين بيييدفع اليييدين المحكيييوم بيييه أقسييياطا خيييالل
ميدة ال تتجياوس ثييالث سينوا ميع وضييع نشيارة الحجي
على تلك األموال .
 -3أو ات اذ أ تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.
ثانيا :بإضافة الفقرتين (د) و(هـ) اليها بالنصين التاليين-:
د -اذا تييم حييب المييدين الحييد األقصييى المنصييوص عليييه فييي
المادة ( )22من هذا القانون.
هيييـ -نذا قيييدم الميييدين كفالييية مصيييرفية كافيييية للوفييياء باليييدين
وملحقاته أو كفيالً مقتدرا ً يقبله الرئي .
المادة  -13تعدل المادة ( )26من القانون األصلي على النحو التالي-:
أوال :بإضيييافة عبيييارة (ليييي ليييه نقامييية مسيييتقرة فيييي المملكييية أو)
بعد كلمة (المدين) الواردة في الفقرة (أ) منها.
ثانيا :بإلغاء الفقرة (ا) منها.
المادة  -14تعدل المادة ( )61من القانون األصلي على النحو التالي -:
أوال :بإضييافة عبييارة ( بواسييكة الم ي اد ا لكترونييي أو) بعييد عبييارة
(يجر البيع) الواردة في الفقرة (ا) منها.
ثانيا :بإضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي -:
د -يصيييدر وسيييير العيييدل التعليميييا النا مييية للبييييع بيييالم اد
ا لكتروني.
المييادة  -15تعييدل الفقييرة (أ) ميين المييادة ( )84ميين القييانون األصييلي بإضييافة
عبييارة (وال يجييوس أن تبييدأ الم ايييدة بأقييل ميين ( )%50ميين القيميية
المقدرة) الى اخرها.
المييييادة  -16يعييييدل القييييانون األصييييلي بإضييييافة المييييادة (117مكييييررة) اليييييه
بالنص التالي-:
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المادة ( 117مكررة)-:
تسر أحكام هذا القانون المعدل على المحكوم عليهم الذين صدر
بحقهييم قييرارا حييب تنفيييذ قبييل نفيياذه وعلييى رلسيياء التنفيييذ
المباشرة بتكبيقه على القضيايا قييد التنفييذ ونلغياء قيرارا الحيب
الصادرة قبل نفاذ أحكامه.

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية
ووزير الشؤون السياسية والربملانية /املكلف

توفيق حممود حسني كريشان

حممد مجيل موسى النجار

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
النقل

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه
وزير
العدل

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس
وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

وزير
األشغال العامة واإلسكان

وزير
دولة لشؤون اإلعالم

فيصل يوسف عوض الشبول
وزير
البيئة

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
وزير
العمل

نايف زكريا نايف استيتية

وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

وزير
السياحة واآلثار

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

مازن عبداهلل هالل الفراية

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
املياه والري

وزير
التخطيط والتعاون الدولي

وزير
الداخلية

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي

نايف محيدي حممد الفايز
وزير
الزراعة

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير
الشباب

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الصحة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

وزير
دولة للشؤون القانونية

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى

وزير
الثقافة

هيفاء يوسف فضل حجار النجار
وزير
االستثمار

املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

