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 األول السلطة المختصة بالتنفٌذ لبابا

 

األول : السلطة المختصة بالتنفٌذ وفماً لمانون  فصل

 54التنفٌذ رلم 

 0891 لسنة

 

 األول : دائرة التنفٌذ ومدٌرٌات التنفٌذ المبحث

 الثانً مخابرات وتبلٌغات مدٌرٌة التنفٌذ مبحث

 



الثالث : طرق الطعن فً لرارات المنفذ العدل  مبحث

 مطلب األول: التظلم من لرار المنفذ العدل

 

 : تمٌٌز لرار المنفذ العدل  الثانً مطلبال

 

 الثالث طلب تصحٌح المرار التمٌٌزي مطلبال

 

تنفٌذ وفماً لمانون الثانً : السلطة المختصة بال صل

 الحكومٌة تحصٌل الدٌون

 

 

األول : الدٌون الحكومٌة والجهات المخولة  المبحث

 بتحصٌلها . 

 

 األول: الدٌون الحكومٌة .....  المطلب



المطلب الثانً : الجهة المختصة بتحصٌل الدٌون 

الحكومٌة المبحث الثانً : صالحٌات الجهات المخولة 

 الحكومٌة الدٌون بتطبٌك لانون تحصٌل

 

األول: التنفٌذ على أموال المدٌن المنمولة وحجز  المطلب

 الرواتب والمخصصات

 

 الثانً التنفٌذ على عمارات المدٌن المطلب

 الثالث : حبس المدٌن .... المطلب

 

 الثانً األحكام والمحررات التنفٌذٌة الباب

 

األول : األحكام المضائٌة المبحث األول : تنفٌذ  الفصل

 األحكام المضائٌة الوطنٌة

 

 الثانً : تنفٌذ أحكام التخلٌة المبحث



 

 األول : كٌفٌة تنفٌذ أحكام التخلٌة المطلب

 المطلب الثانً : شروط إٌماف تنفٌذ أحكام التخلٌة 

 

 الثالث : تنفٌذ األحكام المضائٌة األجنبٌة  المبحث

 

الثانً : المحررات التنفٌذٌة المبحث األول:  الفصل

 شروط الحك محل التنفٌذ

 

 الثانً : المحررات التنفٌذٌة  المبحث

 

 ذالثالث : إجراءات التنفٌ الباب

 

 األول : معنى التنفٌذ وأنواعه الفصل

 المبحث األول : طلب التنفٌذ وآثاره 

 المبحث الثانً : أطراف المعاملة التنفٌذٌة



 

 األول : التنفٌذ الرضائً المبحث

 

الثانً : التنفٌذ الجبري الفصل الثانً : المعاملة  المبحث

 التنفٌذٌة

 

 الثالث : كٌفٌة التنفٌذ واستخدام الوسائل التنفٌذٌة الفصل

 

 األول : الوسائل التنفٌذٌة المبحث

 

األول : استخدام الموة الجبرٌة )االستعانة  المطلب

 بالشرطة( المطلب الثانً : منع المدٌن من السفر 

 

 الثالث : التنفٌذ على أموال المدٌن )الحجز( المطلب

 

 الرابع : اإلكراه البدنً المطلب



 

 الثانً : كٌفٌة استخدام الوسائل التنفٌذٌة  المبحث

ٌتضمن اإللزام بتسلٌم مبلغ أو : تنفٌذ سند  األوللمطلب ا

 نٌمع ءشً

الثانً : تنفٌذ سند ٌتضمن االلتزام بعمل شًء  المطلب

 معٌن

 

الثالث : تنفٌذ سند ٌتضمن اإللزام بترن عمل  المطلب

 معٌن

 

 الثالث : الحاالت التً تعرلل سٌر المبحث

 التنفٌذ

 

 الرابع : ولف التنفٌذ وتأخٌره الفصل

 



األول : حاالت ولف التنفٌذ وتأخٌره المبحث  المبحث

 الثانً : آثار الولف والتأخٌر

 

 الرابع : الحجز الباب

 األول : محل الحجز الفصل

 المبحث األول ما ٌجوز حجزه من أموال المدٌن 

 

 من أموال المدٌنه الثانً ما ال ٌجوز حجز المبحث

 

 الثانً الحجز االحتٌاطً الفصل

 

 األول : شروط الحجز االحتٌاطً المبحث

 

 الثانً : مصٌر الحجز االحتٌاطً المبحث

 

 الثالث : الحجوز التنفٌذٌة الفصل



 

 ول: حجز األموال المنمولة وبٌعهااأل المبحث

 

 األول : إجراءات حجز األموال المنمولة المطلب

 

الثانً : إجراءات بٌع األموال المحجوزة  المطلب

 المنمولة

 

 الثانً : حجز ما للمدٌن لدى الغٌر ......... المبحث

 

 األول: تبلٌغ الغٌر بمرار الحجز ونتائج ذلن المطلب

الثانً : أحكام حجز بعض أموال المدٌن لدى  المطلب

 الغٌر ــــــــــ 

 المبحث الثالث : حجز الرواتب والمخصصات

 



األول : لواعد حجز الرواتب والمخصصات  المطلب

المطلب الثانً : مسؤولٌة الشخص المسؤول عن صرف 

 الراتب

 

 والمخصصات

 

 الرابع : حجز العمار وبٌعه المبحث

 

 األول: حجز العمار المطلب

 

الثانً : بٌع العمار المحجوز المبحث الخامس :  المطلب

 بٌع األموال المرهونة

 

لب األول : بٌع األموال المرهونة بناء على ط المطلب

 المرتهن نالدائ

المطلب الثانً : بٌع األموال المرهونة بناء على طلب  

 العادي الدائن



 

 

 الخامس توزٌع حصٌلة التنفٌذ الباب

 

األول : لواعد لانون التنفٌذ بشأن االمتٌاز الفصل  الفصل

 الثانً كٌفٌة توزٌع حصٌلة التنفٌذ

 

 تحصلة إلٌفاء الدٌوناألول : كفاٌة األموال الم المبحث

 

تحصلة إلٌفاء الثانً : عدم كفاٌة األموال الم المبحث

 الدٌون ...

 


