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المدخل التمهيدي
اإلطـــــــــــــــار العــــــــــــــــام

1- المقدمــــــــــــــــة

    إن االهتمــام بتطويــر اإلجــراءات داخــل مرفــق العدالــة وضمــان ومراقبــة جودتهــا مــن أهــم المؤشــرات التــي تشــير إلــى مــدى نجاعــة نظــام 
العدالــة الوطنــي فــي تأميــن اســتقرار المراكــز القانونيــة بيــن أفــراد المجتمــع مــن ناحيــة وتحقيــق األمــن والســلم االجتماعــي وبالتالــي تحقيــق 

ثقــة العامــة بمنظومــة العدالــة ككل.
 

    وتتصــف العدالــة الناجــزة والفعالــة بأنهــا العدالــة التــي تشــتمل علــى الخدمــة عاليــة الجــودة، يتــم الوصــول اليهــا بســرعة وفعاليــة قصــوى، 
مــع قلــة فــي التكلفــة، تبســيط للغــة القانونيــة واإلجرائيــة ، وتوحيــد توزيــع األدوار بيــن مختلــف الفاعليــن فــي العمليــة القضائيــة وشــفافيتها، 

بمعنــى أن تنــال الخدمــة رضــى الجمهــور المســتفيد منهــا بفعاليــة بأقــل تكلفــة ماديــة وزمنيــة.
 

    وبهــدف تحقيــق أحــد ادوات العدالــة الناجــزة والمتمثــل فــي  تبســيط وتوحيــد اإلجــراءات ضمــن مرحلــة تنفيــذ األحــكام القضائيــة يجــب ان 
تســعى هــذه الغايــة مــن تبســيط االجــراءات الــى تحقيــق  تخفيــض الكلــف االقتصاديــة، زيــادة كفــاءة وفاعليــة دائــرة التنفيــذ فــي القيــام بأعمالهــا، 
ضبــط المــدد الزمنيــة والوقــت الــالزم إلنجــاز العمــل وذلــك مــن خــالل التحديــد المســبق للخطــوات المتسلســلة التــي تمــر فيهــا المعامــالت، 
التقليــل مــن أوقــات االنتظــار للمراجعيــن، تخفيــف الضغــط الواقــع علــى الموظــف فعوضــًا عــن أن يمضــي وقتــًا فــي تعريــف طالــب الخدمــة 
باإلجــراء المطلــوب يعكــف علــى إنجــاز المعامــالت، تحســين الخدمــات المقدمــة إلــى الجمهــور، خفــض نســبة الخطــأ وبالتالــي ضبــط جــودة 
الخدمــة، القيــام باألعمــال بشــكل متجانــس، يقضــي علــى الفوضــى واإلرتجاليــة وذلــك فــي األحــوال التــي يســمح فيهــا لــكل موظــف أن يقــوم 

بتنفيــذ األعمــال حســب طريقتــه الخاصــة، والتــي قــد تكــون متباينــة حســب االجتهــادات وقــد تكــون متباينــة حســب تضــارب المصالــح. 

    يضــاف إلــى ذلــك أن اتبــاع إجــراءات حديثــة ومبســطة عنــد القيــام باألعمــال يــؤدي إلــى التقليــل مــن التذمــر بيــن الموظفيــن نتيجــة كثــرة 
العمــل الروتينــي والتشــابك والتضــارب وعــدم الوضــوح، فتســهيل األعمــال وتخفيفهــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى رفــع معنويــات الموظفيــن 

وزيــادة رغبتهــم ألعمالهــم وذلــك بــدوره يــؤدي الــى  زيــادة ســرعة تنفيــذ األحــكام.

     ونظــرًا ألهميــة مرحلــة التنفيــذ التــي تعتبــر الغايــة النهائيــة مــن التمــاس عدالــة القضــاء فــي فــض النزاعــات المدنيــة بيــن األفــراد، فــال نبالــغ 
حيــث نقــول أن قــوة مرحلــة التنفيــذ هــي انعــكاس حقيقــي لقــوة القضــاء ذاتــه، فيعــزز مــن الثقــة بالنظــام القضائــي وبقدرتــه علــى ايصــال الحقــوق 
ألصحابهــا، فقــد أولــت الحكومــة األردنيــة ممثلــًة بــوزارة العــدل الكثيــر مــن اإلنجــازات فــي مجــال تطويــر عمــل دائــرة التنفيــذ ســواء علــى 
مســتوى التشــريعي أو علــى مســتوى تأهيــل الموظفيــن وتعزيــز قدراتهــم، عــدا عــن اإلنجــازات الهامــة فــي مجــال أتمتــة وحوســبة اإلجــراءات، 
كمــا أوصــت اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وســيادة القانــون بتعديــالت مهمــة طالــت أغلــب النصــوص الــواردة فــي القانــون الحالــي 
ســاري المفعــول، والتــي تهــدف إلــى المزيــد مــن الشــفافية والكفــاءة فــي اإلجــراءات، كمــا أفــردت اللجنــة توصيــة خاصــة لتطويــر وتنظيــم مهنــة 
الخبــراء أمــام المحاكــم وتعزيــز قيــم الشــفافية والنزاهــة لديهــم مــن خــالل عــدة محــاور وإجــراءات وردت تفصيــاًل فــي تقريــر اللجنــة، والــذي 

تضمــن اقتــراح نظــام خــاص للخبــرة أمــام المحاكــم النظاميــة.

    و تــم تطويــر هــذا الدليــل بالشــراكة مــا بيــن وزارة العــدل االردنيــة ومشــروع ســيادة القانــون بهــدف توفيــر دليــل ارشــادي موحــد لكافــة 
االجــراءات المتبعــة فــي دوائــر التنفيــذ فــي المحاكــم، يهــدف إلــى تبســيط وتوحيــد االجــراءات لــدى جميــع دوائــر التنفيــذ وضمــان جــودة 

الخدمــات الُمقدمــة، وتكــون أداة إرشــادية للموظــف وللمراجــع علــى حــد ســواء فــي معرفــة وتتبــع اإلجــراءات المختلفــة.

2- مبررات إعداد الدليل

تــت حــدد قانــون التنفيــذ رقــم 25 لســنة 2007  وتعديالتــه أنــواع األحــكام والســندات التــي يمكــن تنفيذهــا عــن طريــق دوائــر التنفيــذ ونظــم 
األطــر القانونيــة العامــة التخــاذ اإلجــراءات التنفيذيــة منــذ لحظــة تســجيل الدعــوى التنفيذيــة ولغايــة تنفيــذ مضمــون الحكــم وانتهــاؤه، إال أن 
هــذه المرحلــة تعانــي مــن عــدة إشــكاليات تطبيقيــة ســواء المتعلقــة بالعنصــر البشــري أو اللوجيســيتي أو التنظيمــي، ومــن هنــا يأتــي هــذا الدليــل 

االرشــادي للحــد مــن هــذه االشــكاليات ومعالجتهــا، ويمكــن إيجــاز أهــم مبــررات إعــدد هــذا الدليــل كمــا يلــي :
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1-عــدم وجــود إجــراءات عمــل مرجعيــة واضحــة وموثقــة تبيــن خطــوات العمــل والجهــة المســؤولة عــن تنفيــذ كل خطــوة، والنمــاذج المســتخدمة 

بــب واألدوات الخاصــة بــكل إجــراء.
2- اختالف اإلجراءات من دائرة إلى أخرى في محاكم المملكة.

3- ضعف فعالية اإلجراءات المحوسبة خاصة في مجال تقديم الطلبات واالستعالم.
4- زخم وتعدد الطلبات التنفيذية.

5- تعدد األقسام داخل الدائرة الواحدة تبعًا لنوع السند التنفيذي.
6- ترجمــة تطبيقيــة للتوصيــات ذات العالقــة التــي خلصــت إليهــا اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وتعزيــز ســيادة القانــون فــي   

ت  تقريرهــا )لســنة 2017(.
7- تنفيذ توصيات ورشة العمل حول تنفيذ األحكام والسندات.

8- تنفيذ التوصيات الخاصة بدعم وتطوير اإلنجازات المتحققة والمتعلقة بنظام األرشفة بدوائر التنفيذ.

    إن عمليــة تنظيــم إجــراءات التنفيــذ وإدارتهــا مــن األمــور الفنيــة الدقيقــة التــي تحتــاج إلــى إجــراء مراجعــة شــاملة لسلســلة اإلجــراءات المتبعــة 
فعــاًل وتقييمهــا، ومراعــاة البنيــة التحتيــة وحجــم وضغــط العمــل واألخــذ بعيــن االعتبــار اإلشــكاليات والتعقيــدات التــي تعانــي منهــا بعــض 
اإلجــراءات لتبســيطها وتمكيــن كل مــن الموظــف المعنــي وجمهــور المراجعيــن ســواء مــن المحاميــن أو المواطنيــن العادييــن مــن تطبيقهــا 

علــى نحــو ســهل وبســيط بعيــدًا عــن التعقيــد والتأخيــر.

3- أهداف الدليل 
3-1 الهدف العام 

   توحيد اإلجراءات التنفيذية لدى كافة دوائر التنفيذ في محاكم المملكة.

4-1 األهداف الخاصة
1- توفيــر أداة ارشــادية للموظفيــن المعنييــن حــول اإلجــراءات المتبعــة داخــل دوائــر التنفيــذ منــذ لحظــة التســجيل وحتــى اســتيفاء الحــق 

11موضــوع القضيــة التنفيذيــة.
2- تسهيل معرفة اإلجراءات وتسلسلها وسهولة الوصول للمعلومة بالنسبة لكافة المتعاملين والمراجعين في دوائر التنفيذ.

3- رسم خارطة توضح اإلجراءات التفصيلية الواجب اتباعها بما فيها إجراءات البيع بالمزاد العلني.
4- توضيح إجراءات الطلبات والخدمات المحوسبة في دوائر التنفيذ.

4- الفئة المستهدفة 
يستهدف هذا الدليل إارشاد الموظفين المعنيين في دوائر التنفيذ.

5- منهجية إعداد الدليل
   تــم اتبــاع النهــج الوصفــي والتحليــل النوعــي فــي اعــداد هــذا الدليــل، مــن خــالل مراجعــة وتحليــل االطــر القانونيــة الجــراءات التنفيــذ، 
ووصــف وتحليــل للبيانــات والمعلومــات المتعلقــة باالجــراءات المتبعــة فــي دوائــر التنفيــذ، وقــد تــم اتبــاع المراحــل التاليــة فــي اعــداد الدليــل 

1- مرحلة مراجعة التشريعات المتعلقة باجراءات التنفيذ.
2- مرحلة جمع المعلومات.
3- مقابالت مع مختصين.

4- زيارات ميدانية لدوائر واقسام تنفيذ في عدة محاكم.
5- تحديد محاور وعناوين الدليل.

6- توثيق وتطوير اجراءات تقديم ومتابعة الطلبات اإلجرائية.
7- كتابة المسودة االولية من الدليل.

8- مناقشة وتغذية راجعة من مختصين.
9- إعداد النسخة النهائية من الدليل.
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6- المصطلحات اإلجرائية:        

رئيس التنفيذ أو من يقوم مقامه:   القاضي المختص بجميع المنازعات التنفيذية وفقًا ألحكام القانون.

مأمــور التنفيــذ:                    الموظــف المختــص بمباشــرة اإلجــراءات التــي يقتضيهــا تنفيــذ الســندات واألحــكام وفقــًا إلحــكام القانــون 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا باإلضافــة الــى األمــور اإلداريــة للدائــرة.

مدخــل بيانــات/ مؤرشــف:         الموظــف المختــص بادخــال البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالقضايــا والدعــاوى التنفيذيــة والطلبــات 
اااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا المقدمــة فيهــا ومرفقاتهــا والقــرارات القضائيــة الصــادرة بموجبهــا بالدقــة والســرعة والكفــاءة المطلوبــة ااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااا    وأرشــفتها، وحفظهــا وفهرســتها، وإســتخراج التقاريروالمعلومــات وتوفيرهــا عنــد الطلــب.

كاتــب االســتعالم والمواعــي:        الموظــف المختــص باســتقبال المراجعيــن للدائــرة والــرد علــى استفســاراتهم وطلباتهــم وإعطائهــم المواعيــد 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا االلقضايــا التنفيذيــة.

  
كاتب اســتقبال ومتابعة القضايا:  الموظف المختص باســتقبال وتنظيم محاضرالقضايا التنفيذية ومتابعة الطلبات المقدمة فيها واســتكمال  
الــت                             التنفيذيــة إجراءاتهــا كتحريــر الكتــب واســتكمال إجــراءات الحجــز وإعــداد اإلخطــارات التنفيذيــة ومذكــرات 

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا التبليــغ مــن خــالل الكاونتــر.
             

مأمور تنفيذ مناب بالحجز         الموظف المختص بإلقاء الحجز أو بيع األموال المحجوزة وبدل الرهن أو التأمين أو الدين 
كاتــب تنفيــذ المــزادات:             بالموظــف المختــص بالســير فــي إجــراءات تنفيــذ المــزادات بتفويــض مــن مأمــور التنفيــذ طبقــًا لقــرار 

اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة أو إعــادة إجــراءات البيــع حســب مقتضــى الحــال.

كاتــب ضبــط المركبــات/ مأمــور     الموظــف المختــص بضبــط المركبــات وتثبيــت واقــع الحــال لــدى المركــز األمنــي وتجهيــز الضبوطــات 
وتحويــل ضبــط المركبــات:          المركبــات للكراجــات المعتمــدة.

كاتــب اســتئناف القضايــا            الموظــف المختــص فــي قســم اســتئناف القضايــا التنفيذيــة باســتقبال لوائــح االســتئناف واالعتراضـــــات 
التنفيذيــة:                          الموجهــة إلــى األحــكام المطروحــة للتنفيــذ، وترســيمها واســتيفاء رســومها وتســجيلها ومتابعــة طلبــات 
اإلحالة اإلحالة اإلحالة اإلحالة اإلحالة   جلب الملفات األصلية الخاصة بالقضايا التنفيذية لوقوع االستئناف عليها، و تدقيق واعتماد مذكرات 

اإلحالة اإلحالة اإلحالة اإلحالة اإلحالة  التباليغ للدعاوى.
  

محاســب دائــرة التنفيــذ:               الموظــف المختــص بتنظيــم الدفاتــر والســجالت الماليــة الخاصــة باحتســاب الرســوم وأتعــاب المحامــاة 
اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة والفائــدة القانونيــة ومتابعــة اعتمادهــا مــن المعنييــن، واحتســاب المبالــغ المدفوعــة والمبالــغ المقبوضــة 

اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة المســتحقة نتيجــة قــرار التنفيــذ.
 

محاســب الرديــات:                  الموظــف فــي قســم محاســبة القضايــا التنفيذيــة المختــص فــي محاســبة الرديــات مــن خــالل اســتالم 
اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة الشــيكات الخاصــة بالرديــات وتســجيلها يدويــًا والكترونيــًا وتســديدها وتنظيــم الكتــب والمخاطبــات الرســمية 

اإلحــالة اإلحالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة المتعلقــة بذلك.

محاســب الشــيكات:                 الموظــف فــي قســم محاســبة القضايــا التنفيذيــة المختــص باســتالم الشــيكات الــواردة مــن البنــوك التــي 
اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحــا  لــة  حالــة تخــص األرصــدة المحجــوزة لحســاب القضايــا التنفيذيــة واســتالم ســندات الصــرف وإعــداد الكشــوفات 
اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة    اإللــة بأرقــام الشــيكات ودفاتــر الشــيكات المصروفــة والملغــاة وإصــدار الشــيكات واعتمــاد الكشــوفات الخاصــة 

اإلحالة اإلحالة اإلحالة اإلحالة    اإللة بالشــيكات.

أميــن الصنــدوق:                   قبــض المبالــغ المســتوفاة نتيجــة الرســوم المســتحقة للمعامــالت والرديــات ســواء كانــت نقــد أو شــيكات 
اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة أو حــواالت بنكيــة بموجــب وصــوالت قبــض وتنفيــذ كافــة األعمــال المتعلقــة بإيداعهــا لــدى البنــك وذلــك 
اإلحــالة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة اإلحالــة وفقــًا لإلجــراءات الماليــة المعتمــدة واالحتفــاظ بالســجالت والمســتندات الالزمــة إلظهــار حركــة الصنــدوق.
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7- وصف الوضع القائم 
7-1 االختصاص القانوني: النوعي والمكاني

أ-االختصــاص القانونــي النوعــي: يحكــم عمــل دوائــر التنفيــذ قانــون التنفيــذ رقــم 25 لســنة 2007 وتعديالتــه الــذي يختــص بتنفيــذ الســندات 
واألحــكام المنصــوص عليهــا بموجــب المــادة 6 مــن القانــون.

ب-االختصــاص القانونــي المكانــي : ينعقــد لدائــرة التنفيــذ التــي توجــد فــي منطقــة المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم أو محكمــة موطــن المحكــوم 
ــه فيهــا أو  لــه او الدائــرة التــي تــم إنشــاء الســندات التنفيذيــة فــي منطقتهــا، ويجــوز التنفيــذ فــي الدائــرة التــي يكــون موطــن المديــن أو أموال

الدائــرة التــي اشــترط الوفــاء فــي منطقتهــا.
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الفصل األول
إجراءات تسجيل القضايا التنفيذية

    يختص هذا الجزء من الدليل لوصف وتوضيح إجراءات تســجيل القضايا التنفيذية ســواء قرارات أحكام قضائية أو الســندات التنفيذية  
األخرى كوصوالت األمانة والكمبياالت واإلقرارات و التعهد و سندات التعهد.

    إن عمليــة التســجيل تبــدأ منــذ لحظــة اســتقبال الطلــب لتســجيل القضيــة التنفيذيــة الجديــدة المتعلقــة بقــرارات األحــكام البدائيــة والصلحيــة 
وقضايــا تنفيــذ العــدل وقضايــا الســندات والشــيكات وســندات الرهــن وايصــاالت األمانــة، وتشــمل هــذه  المرحلــة ترســيم القضايــا بشــكل دقيــق 
حســب نظــام الرســوم والجــدول الملحــق بــه، والتأكــد مــن دفــع الرســوم قبــل إتمــام عمليــة قيــد القضيــة علــى النظــام المحوســب )ميــزان(، ومــا 
يتطلبــه ذلــك مــن إتمــام عمليــة األرشــفة بإجــراء المســح الضوئــي لجميــع محتويــات ملــف القضيــة التنفيذيــة بمــا فيهــا أصــل الســند ووصــوالت 

المقبوضــات وأوامــر القبــض وصــور وثيقــة اثبــات الشــخصية وأيــة وثائــق أخــرى.
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الفصل الثاني
إجراءات أرشفة القضايا التنفيذية

    ينفــذ مشــروع ســيادة القانــون حاليــًا فــي دائــرة تنفيــذ عمــان مشــروعًا رياديــًا ألرشــفة ملفــات القضايــا التنفيذيــة الكترونيــًا ضمــن نظــام خــاص 
)Docuware(، يســتهدف هذا المشــروع أرشــفة جميع القضايا والتي الزالت قيد التنفيذ، وســيتم الحقًا تعميم المشــروع الريادي على باقي 
دوائــر التنفيــذ فــي عمــان، ومــن ثــم االنتقــال إلتمــام عمليــة األرشــفة فــي كافــة دوائــر التنفيــذ المنتشــرة فــي مختلــف محافظــات وأقاليــم المملكــة.

 
يتضمن هذا المشروع أرشفة الملفات على أربعة مراحل رئيسية تسمى في مجموعها )عملية تفعيل ملف القضية التنفيذية( هي:

المرحلة األولى: مرحلة إدخال المعلومات األساسية.
المرحلة الثانية: مرحلة إدخال المعلومات المحاسبية.

المرحلة الثالثة: مرحلة أرشفة محتويات ملف القضية التنفيذية.
المرحلة الرابعة: مرحلة تخزين ملف القضية التنفيذية في مستودع القضايا قيد التنفيذ.

    تهــدف هــذه العمليــة بجميــع مراحلهــا إلــى االنتقــال فــي مرحلــة متقدمــة مــن اســتخدام الملــف الورقــي إلــى اســتخدام الملــف االلكترونــي 
ســواء بالنســبة لتقديــم الطلبــات أو االســتعالم عنهــا أو حتــى تصويرهــا، وبالتالــي عــدم الحاجــة إلــى اســتخدام الملــف الورقــي بشــكل دائــم 

بحيــث يتــم الرجــوع إليــه فقــط فــي حــاالت خاصــة ومحــددة وبنــاء علــى طلــب األطــراف أو كاتــب التنفيــذ أو رئيــس التنفيــذ.

   تســمح عمليــة األرشــفة بالرجــوع إلــى ملــف القضيــة التنفيذيــة واالطــالع علــى كامــل محتوياتــه وتدقيــق الطلبــات واالســتعالم عنهــا 
الكترونيــًا، األمــر الــذي يوفــر الوقــت والجهــد ســواء علــى الموظــف المعنــي فــي دائــرة التنفيــذ أو حتــى علــى المحامــي أو المراجــع للدائــرة.

    يتضمن هذا الجزء من الدليل تفصيل إجراءات عملية التفعيل التي تتم على الملفات التنفيذية المسجلة و التي ال زالت قيد التنفيذ.
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الفصل الثالث 
إجراءات قسم العمليات

    يتضمــن هــذا الفصــل وصــف شــكل اإلجــراءات التــي يتطلبهــا تنفيــذ القضايــا، وقــد تــم فــي هــذا الفصــل شــرح اإلجــراءات تفصيــال منــذ 
لحظــة تقديمهــا وحتــى إتمامهــا.

    يتــم مــن خــالل هــذا القســم تنفيــذ اإلجــراءات الالزمــة إلتمــام الطلبــات التــي تقــدم مــن أطــراف القضايــا التنفيذيــة، كطلبــات الحبــس والحجــز 
وحســم ثلــث الراتــب وكــف الطلــب وبيــع األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة.

    يتطلــب عمــل هــذا القســم دقــة واحترافيــة عاليــة لضمــان ســالمة اإلجــراءات األمــر الــذي يتطلــب مــن كاتــب التنفيــذ المعنــي بإتمــام 
إجــراءات الطلبــات التنفيذيــة خبــرة فــي مجــال عمــل المحاكــم واطــالع واســع علــى التشــريعات خاصــة قانــون التنفيــذ وقانــون وضــع األمــوال 
غيــر المنقولــة تنفيــذًا لديــن وآليــات العمــل التطبيقيــة المتعلقــة بقضايــا التنفيــذ، كمــا يجــب أن يعــي الموظــف المعنــي أنــه يتعامــل مــع شــرائح 
مختلفــة مــن المجتمــع لــذا يجــب أن يتمتــع بمهــارات تواصــل عاليــة وقــدرة علــى التعامــل مــع اإلشــكاليات التــي قــد يتعــرض لهــا وحلهــا والقــدرة 

علــى العمــل بفاعليــة تحــت الضغــط.

    يتولى كاتب استقبال ومتابعة القضايا التنفيذية استالم ومتابعة كافة إجراءات الطلبات التنفيذية المقدمة من ذوي الشأن والمراجعين، 
وبهــذه الصفــة فإنــه يتولــى تحويــل معاملــة الطلــب التنفيــذي إلــى الموظــف أو القســم المعنــي إلتمــام اإلجــراء المطلــوب وتحقيــق النتيجــة، دون 

الحاجة إلى انتقال المراجع بين األقســام، ويمكن أن يوصف الكاتب بـ )الموظف الشــامل(.

    كما يتولى هذا القســم ضمان حســن اســتقبال المراجعين للدائرة والرد على استفســاراتهم وطلباتهم وإعطائهم المواعيد للقضايا التنفيذية، 
وتحضيــر الملفــات التنفيذيــة وإحالتهــا إلــى قاضــي التنفيــذ إلتمــام اإلجــراءات القانونيــة بخصــوص الطلبــات التنفيذيــة التــي تقــدم لكاتــب 

االســتعالم والمواعيــد.
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الفصل الرابع
الخـبــــــــرة

يتولى مأمور التنفيذ مسؤولية متابعة أعمال الخبير من حيث :
1- متابعــة تقديــم الخبيــر كتابــًا يتضمــن افصاحــه عــن وجــودأي ظــروف أو أســباب مــن شــأنها إثــارة الشــكوك حــول حيدتــه واســتقالله عــن 

أي مــن أطــراف الدعــوى أو وكالؤهــم أو هيئــة المحكمــة إذا لــم يكــن قــد أفصــح عنهــا فــي محضــر المحاكمــة.
2- الرقابــة علــى التــزام الخبيــر بتقديــم تقريــره خــالل المــدد القانونيــة الممنوحــة لــه بموجــب قــرار التكليــف ويكــون مأمــور التنفيــذ ملزمــًا بإعــالم 

رئيــس التنفيــذ بــأي تأخيــر أو تجــاوز للمــدد مــن قبــل الخبيــر.
3- الرقابــة علــى التــزام الخبيــر بمضمــون المهمــة الموكلــة لــه مــن خــالل مذكــرة ترفــع مــن مأمــور التنفيــذ إلــى رئيــس التنفيــذ ويصــدر القاضــي 

قــراره باعتمــاد التقريــر أو رفضــه.
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الفصل الخامس
إجراءات البيع بالمزاد العلني

    يتضمــن هــذا الفصــل وصــف اإلجــراءات التــي تطبــق خــالل كافــة التفاصيــل المتعلقــة ببيــع األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة بالمــزاد 
العلنــي اســتيفاًء للديــن التنفيــذي، وقــد روعــي فــي رســم هــذه اإلجــراءات الدقــة والشــفافية فــي تطبيقهــا لضمــان مصلحــة طرفــي القضيــة 

التنفيذيــة ســواء المحكــوم لــه فــي اســتيفاء دينــه، والمحكــوم عليــه فــي تقديــر وبيــع المــال المحجــوز بقيمتــه الحقيقيــة.

ولتيسير اإلجراءات المتعلقة بيوعات األموال المنقولة وغير المنقولة بالمزاد العلني أنجزت وزارة العدل ما يلي:
1- تخصيــص قســم / غرفــة خاصــة بإتمــام إجــراءات المــزادات العلنيــة، منعــًا للفوضــى واالزدحــام الــذي يحصــل حاليــًا عنــد مراجعــة 
المزاوديــن للدائــرة للمزايــدة علــى المــال المطــروح للبيــع، كمــا تــؤدي إلــى ســهولة االطــالع علــى تفاصيــل البيوعــات التــي تجريهــا الدائــرة 

المعنيــة.
2- توفيــر شاشــة إلكترونيــة لعــرض إعالنــات البيــع وتفاصيلهــا )لوحــة إعالنــات الكترونيــة( منعــًا لضيــاع أو العبــث باإلعالنــات التــي تلصــق 

علــى لوحــة اإلعالنــات الورقيــة فــي المحكمــة.
3-تخصيــص موظــف )مأمــور حجــزأو مأمــور بيــع( تكــون مهمتــه مباشــرة وإتمــام إجــراءات البيــع بالمــزاد العلنــي، حيــث ان الواقــع العملــي 
يشــير إلــى تتــت عــدم وجــود موظــف تحــت هــذا المســمى األمــر الــذي يشــكل ضغطــًا علــى كتــاب التنفيــذ عنــد قيامهــم بهــذه المهمــة باإلضافــة 

إلــى وظيفتهــم، كمــا أن هــذا التخصيــص ســيؤدي إلــى المزيــد مــن الشــفافية والكفــاءة فــي العمــل وفــي إتمــام اإلجــراءات دون أخطــاء.
4- تعييــن ضابــط ارتبــاط مختــص مــع الكراجــات المعتمــدة لــدى دائــرة التنفيــذ التــي يتــم فيهــا توديــع المركبــات، األمــر الــذي يضمــن ســهولة 
وســرعة االنتقــال إلــى مــكان حجــز المركبــة عقــب ضبطهــا مــن قبــل التنفيــذ القضائــي والكشــف عليهــا ووصــف واقــع الحــال وموجــودات 

المركبــة بأســرع وقــت، بحيــث يتــم تحديــد اكثــر مــن ضابــط ارتبــاط تكــون مهمتــه االنتقــال بيــن الكراجــات المعتمــدة.

أواًل: إجراءات بيع األموال غير المنقولة
يختلف القانون المطبق على أحكام البيع بالمزاد العلني باختالف سند التنفيذ على النحو التالي

1- بيــع األمــوال غيــر المنقولــة بموجــب ســند رهــن: تطبــق األحــكام الــواردة فــي قانــون وضــع األمــوال غيــر المنقولــة تأمينــًا لديــن رقــم 46 
اااااالســنة 1953بالنســبة إلجــراءات بيــع األمــوال غيــر المنقولــة الموضوعــة تأمينــا لديــن بموجــب ســند رهــن. 

2- بيــع األمــوال غيــر المنقولــة بموجــب قانــون التنفيــذ: تطبــق أحــكام قانــون التنفيــذ رقــم 25 لســنة 2007 علــى إجــراءات بيــع األمــوال 
ااااااغيــر المنقولــة تنفيــذًا لقــرار حكــم.

أحكام خاصة تطبق على بيع األموال غير المنقولة بموجب سند الرهن
1- يطبــق علــى إجــراءات بيــع األمــوال غيــر المنقولــة )العقــارات( المرهونــة بموجــب ســندات الرهــن قانــون وضــع األمــوال غيــر المنقولــة 

تأمينــًا لديــن رقــم 46 لســنة 1953 والتعليمــات الصــادرة بموجبــه. 
2- مــدة اإلخطــار )التبليــغ الصــادر للمحكــوم عليــه لمراجعــة دائــرة التنفيــذ وتســديد المبلــغ( 30 يومــًا تبــدأ مــن اليــوم التالــي لتاريــخ تبلــغ 

اااااالمحكــوم عليــه اإلخطــار.
3- يتم طرح السند التنفيذي )سند الرهن( مباشرًة إلى دائرة اإلجراء التي يقع في دائرتها المال غير المنقولة. 

4- يجــب إخطــار المدين/المحكــوم عليــه بلــزوم أداء الديــن خــالل 30 يومــًا مــن تاريــخ تبلغــه اإلخطــار كمــا يتــم تبليغــه جميــع اإلخطــارات 
لــل المترتبــة علــى معاملــة التنفيــذ بــذات الطريقــة.

5- المدة القانونية لتقديم االعتراض على تقرير الخبرة لدى محكمة االستئناف )10( أيام تبدأ من اليوم التالي لتبلغ التقرير.
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ثانيًا: إجراءات بيع األموال المنقولة بالمزاد العلني
يتضمــن هــذا الجــزء مــن الدليــل وصــف إجــراءات بيــع األمــوال المنقولــة المحجــوزة حجــزًا تنفيــذًا ســواء بموجــب ســند رهــن او بموجــب قــرار 
حجــز بالمــزاد العلنــي وعلــى جميــع أنــواع األمــوال غيــر المنقولــة، بحيــث روعــي فــي وصــف اإلجــراء الســهولة والشــفافية فــي التطبيــق، وخــالل 

هــذه اإلجــراءات يتبــع مــا يأتــي: 
1 يتوجــب علــى الشــخص الراغــب فــي المشــاركة فــي المــزاد أن يــورد إلــى صنــدوق المحكمــة بموجــب أمــر قبــض ووصــل مقبوضــات تأميــن. 
المشــاركة فــي المــزاد وقيمتــه )10%( مــن القيمــة المقــدرة فــي تقريــر الخبــرة للمركبــة موضــوع المــزاد، وتكــون رســوم مســتردة فــي حــال عــدم 

رســو المــزاد عليــه.
2 رســم المشــاركة فــي المــزاد قيمتهــا )50( دينــار غيــر مســتردة ويمكــن اعتبارهــا بــدل أتعــاب داللــة لحيــن صــدور نظــام خــاص فــي هــذا 

الشــان.
3 معاينــة المــال المنقــول متــاح للراغبيــن فــي المشــاركة فــي المــزاد فــي مــكان وجــوده ويمكــن االطــالع علــى تقريــر الخبــرة متضمنــًا القيمــة 
التقديريــة للمــال ووصفــًا لحالتــه، ومــن يرغــب فــي شــراء المــال دون معاينــة وبرضائــه التــام ومــن تلقــاء نفســه فلــه ذلــك متحمــال مــا ينتــج عــن 

ذلــك مــن خســاره أو اضــرار. 
4 يوقــع الشــخص الراغــب فــي المشــاركة فــي المزايــدة علــى إقــرار بأنــه عايــن المــال موضــوع البيــع وأنــه اطلــع علــى تقريــر الخبــرة وأنــه 
يرغــب فــي المشــاركة فــي المــزاد علــى هــذا األســاس أو أن يقــر علــى المحضــر بانــه لــم يعايــن المــال وأنــه يتحمــل مــا ينتــج عــن ذلــك مــن 

خســارة او أضــرار.
5 يتعين على من رسى عليه المزاد )المزاود األخير( تسديد الثمن خالل 10 أيام من إغالق المزاد تحت طائلة مصادرة مبلغ التأمين. 
6 يتوجــب علــى المــزاود األخيــر نقــل المــال مــن مــكان حفظــه خــالل مــدة 3 أيــام مــن تاريــخ تســجيله بإســمه إذا كان مركبــة تحــت طائلــة 

تحمــل كافــة األضــرار الناتجــة عــن فقــد موجودتهــا أو أيــة أضــرار أخــرى تحصــل للمركبــة خــالل هــذه المــدة .
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الخاتمة: 

    تتوخــى وزارة العــدل مــن خــالل اعتمــاد هــذا الدليــل إلــى تطويــر اإلجــراءات ومراجعتهــا بشــكل دوري تماشــيًا مــع محــاور اســتراتيجية 
تطويــر القضــاء وتوصيــات اللجنــة الملكيــة لتطويــر الجهــاز القضائــي وســيادة القانــون، ومــع نهــج وسياســة الــوزارة التــي تســعى إلــى االرتقــاء 
ــذا اعتنــت الــوزارة فــي وضــع هــذا الدليــل اإلجرائــي للمعنييــن بهــدف  بالخدمــة المقدمــة للجمهــور إرســاء لمبــادئ العــدل وســيادة القانــون، ل

التنظيــم وزيــادة الكفــاءة اإلداريــة فــي العمــل لتقديــم أجــود خدمــة بأقــل وقــت وجهــد ممكــن.
 

    يأمــل مــن خــالل هــذه األداة تيســير العمــل وتمكيــن الموظــف إتمــام اإلجــراءات التفصيليــة منــذ لحظــة تســجيل القضيــة التنفيذيــة وخــالل 
مــا يقــدم إليــه مــن طلبــات خــالل إجــراءات التنفيــذ أن يتمــم اإلجــراء بيســر وســهولة وضمــن آليــة عمــل موحــدة لــدى جميــع دوائــر التنفيــذ 

المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة، كمــا يأمــل أن تكــون أداة مرجعيــة واضحــة وموثقــة تبيــن الخطــوات اإلجرائيــة للعمــل بالتفصيــل.

   ولضمــان مواكبــة التطــور ولضمــان قــدر أكبــر مــن الجــودة فإنــه ســيتم تنقيــح ومراجعــة اإلجــراءات المرســومة تفصيــاًل بشــكل دوري بنــاء 
علــى التغذيــة الراجعــة مــن قبــل الموظفيــن المعنييــن وبمــا يتوافــق مــع متطلبــات التنفيــذ علــى أرض الواقــع، بمــا يحقــق سياســة التطويــر 
والتحســين التــي تتبناهــا وزارة العــدل لتحســين وتســريع الخدمــات المقدمــة للجمهــور ورفــع ســوية وجــودة هــذه الخدمــات حيــث تقــل فــرص 
الخطــأ والنســيان، هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــٍة أخــرى فإنــه يســاعد علــى إجــراء عمليــات المتابعــة والتقييــم مــن قبــل اإلدارة بشــكل أســهل وأوضــح 

بمــا يتوافــق مــع مبــادئ الحوكمــة والشــفافية.
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