
 وتعديالته 1992 لسنة (11) قانون اإلجراءات املدنية االتحادي رقم

 األول  الباب -الكتاب الثالث 

 الفصل الخامس

 

  إجراءات التنفيذ

 

 (239املادة )

 إلجراءات اإلتالن .1
 
امل ررة في هببببببذا  يجببببببس قن لسببببببببببببببف التنفيببببببذ إتالن التنفيببببببذي  ب ببببببا

  .ال انون 

 ببالوءبباء  ببه  الل  املطلوب وتكليف املببدي ويجببس قن تمبببببببببببببتلببل ورقببة اإلتالن ت    يببان  .2

 م  تببباريت إتالنبببه وتعي ن مو   م تبببار لطبببالبببس التنفيبببذ
 
في دائرة   لسبببببببببببببببة تمبببببببببببببر يومبببا

قو مو نه  املحكلة التي يجرى ءيها التنفيذ إذا لم يك  مو نه األص ي قو محل تلله ءيها

  .امل تار

لعل  معه  د وجس قنوإذا كان السببببببببببببند التنفيذي صببببببببببببادرا ا بببببببببببب نادا إ   ت د ءت  اتتلا .3

  .مست رج  حساب املدي  م  واقع دءاتر الدائ  التجارية

يجس قن لمبببببببببببببتلل  وفي حالة التنفيذ  إ الء ت ار قو   سبببببببببببببليم قموال من ولة قو ت ارية .4

  .إتالن السند التنفيذي ت   تحديد كاف لهذه األموال

قن يتضببببببببل   جسوإذا اشببببببببتلل السببببببببند التنفيذ ت   تحديد ميعاد لو الء قو ال سببببببببليم و  .5

  .اإلتالن هذا امليعاد

 

  (240املادة )

قية حالة كانت  إذا ترض املدي  ت   مندوب التنفيذ تند إتالن السبببند التنفيذي قو في .1

إثبات ذلك في املحضببر  تليها اإلجراءات  ببداد املبلا املنفذ  ه قو ج ء منه ءع   املندوب

التنفيببذو ويتم  لببة لصببببببببببببببال   ببالببسوتكليف املببدي   ببإيببداغ املبلا املعروض   انببة املحك

  .اإليداغ في ذات اليوم قو في اليوم التا ي ت   األكثر

 م  الدي  ءع   املندوب قن لستلر في .2
 
  .التنفيذ  النسبة للباقي وإذا كان املعروض ج ءا

 



 (241املادة )

التنفيبببببذو إال  ال يجوز ملنبببببدوب التنفيبببببذ كسبببببببببببببر األ واب قو ءت  اإلقفبببببال  بببببال وة إلجراء .1

يوقع   لواء ة قاضبببببببببذي التنفيذ ويتم ذلك  حضبببببببببور قحد رجال المبببببببببر ة الذي يجس قن

  .ت   محضر التنفيذ

 

 (242املادة )

 النيا ة تنه قبل  إذا توف  املدي  قو ء د قهليته قو زالت صبببببببببببببفة م  يباشبببببببببببببر اإلجراءات .1

ال بعد ي وم م امه إ البدء في التنفيذ قو قبل إتلامه ءال يجوز التنفيذ قبل ورثته قو م 

  .مضذى ثلانية قيام م  تاريت إتالنهم  السند التنفيذي

 النيا ة تنه قبل  وإذا توف  املدي  قو ء د قهليته قو زالت صببببببببببببفة م  يباشببببببببببببر اإلجراءات .2

السبببببببببببببارية في ح ه حتى  البدء في التنفيذ قو قبل إتلامه ءال يجوز التنفيذ وكل املواتيد

  .لعجلها قحد  رفي التنفيذ

املمببار إليه في الف رت ن  ضبباء ثالثة قشببهر م  تاريت الوءاة قن يتم اإلتالنويجوز قبل ان  .3

مورثهم بغ ر  يان ق بببببببببلا هم و  السبببببببببا  ت ن إ   الورثة جللة في ك ر مو   كان ي يم ءيه

  .صفاتهم

 

 (243املادة )

إتالن ت   قدائه إال بعد  ال يجوز للغ ر قن يؤدي املطلوب  لوجس السند التنفيذي وال قن يجبر

 .األقل املدي   الع م ت   هذا التنفيذ قبل وقوته  ثلانية قيام ت  


