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وز�رة �لعدل و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف

 قر�ر رقم )123( ل�سنة 2019

ب�ساأن حتديد قو�عد و�إجر�ء�ت بْيـع �لعقار �ملرهون باملز�د �لعلني

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

ل بالقانون رقم  وعلى القانون املدين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، املعدَّ

)27( ل�شنة 2017،

وعلى قانون تنظيم القطاع العقاري ال�شادر بالقانون رقم )27( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س 

املادة )102( منه، 

وبعد التفاق مع رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر �الآتي:

�ملادة �الأوىل

قٍع  م اإىل حمكمة التنفيذ مبا�شرة، وموَّ يكون التنفيذ على العقار املرهون مبوجب طلب يقدَّ

ْهـن، ويجب اأن ُيـرَفق مع الطلب الآتي: من طالب التنفيذ اأو ممن ينوب عنه وم�شفوًع ب�شند الرَّ

اأ- البيانات ال�شخ�شية لطالب التنفيذ وتفا�شيل الت�شال ِوْفـقًا للنموذج المعد لذلك.

ب- البيانات ال�شخ�شية للمطلوب التنفيذ �شده وتفا�شيل الت�شال ِوْفـقًا للنموذج المعد لذلك.

ج- بيان خال�شة طلب التنفيذ، مع اأرفاق ك�شف ح�شاب بالمعامالت المالية تف�شياًل. 

د منه من حيث قيمة كل منها وتاريخ ال�شداد،  ين، وتفا�شيل المبلغ الم�شدَّ د- بيان �شافي اأ�شل الدَّ

وتحديد المبلغ المتخلِّـف عن �شدادة من �شافي اأ�شل الدين حتى تاريخه.

ْهـن  هـ- بيان تفا�شيل الر�شوم والم�شاريف والفوائد الم�شتَحـقة لطالب التنفيذ بموجب عقد الرَّ

د منها وتاريخه. محل التنفيذ اإْن ُوِجـدت، مع بيان المبلغ الم�شدَّ

ــــل بعلم الو�شول، علـــى اأن يكون قد م�شى علـــى اإنذار المطلوب  و- اإرفـــاق اأ�شـــل الكتاب الم�شجَّ

التنفيذ �شده 30 يومًا على الأقل.

ـ�س له لدى موؤ�ش�شة  ـن عقـــاري مرخَّ ز- اإرفـــاق التثمين للعقـــار المرهون، على اأن يكون من ُمـَثـمِّ

التنظيم العقاري.
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�ملادة �لثانية

يتخذ القا�شي الإجراءات التمهيدية التالية لبيع العقار يف املزاد العلني:

اأ- ُيـ�شِدر قرارًا بالحْجـز على العقار المرهون.

ب- ُيـ�شِدر قرارًا باعتماد قيمة العقار ال�شوقية، والثمن الأ�شا�شي لبدء المزايدة، وذلك بموجب 

ـنيـــن عقاريين اآخرين اإْن راأى حاجة  م مع طلب التنفيذ، وله ال�شتعانة بُمـَثـمِّ التثميـــن المقـــدَّ

لذلك.

ـذ �شده بالوفاء قبل بْيــــع العقار في المزاد العلني، وي�شتمل هذا  ج- ُيـ�شـــِدر قرارًا بتكليف المنفَّ

التكليف على البيانات الآتية: 

ين والفوائد اإْن ُوِجـدت. ـَنـد التنفيذي، ومقدار الدَّ 1- تفا�شيل ال�شَّ

2- العقار محل التنفيذ.

3- القيمة ال�شوقية المعتَمـدة للعقار.

4- التكليف بالوفاء خالل �شبعة اأيام من تبليغه.

5- الثمن الأ�شا�شي الذي تبداأ به المزايدة.

 6- الم�شاريف المترتبة على التنفيذ تقديريًا.

�ملادة �لثالثة

ين مع الر�شوم والفوائد وامل�شاريف خالل �شبعة اأيام من تبليغه  اإذا مل يقم املدين ب�شداد الدَّ

التكليف بالوفاء، ومل يطلب تاأجيل بْيـع العقار املرهون، ُيـكلِّـف القا�شي اأحد الو�شطاء العقاريني 

ـ�شني لتنظيم بْيـع العقار يف املزاد العلني، وذلك بالو�شائل الإلكرتونية اأو اأية و�شيلة اأخرى  املرخَّ

املزايدة  مدة  تقل  ل  اأن  على  املزايدة،  باب  وغْلـق  فْتـح  ميعاد  د  ويحدِّ منا�ِشـبة،  القا�شي  يراها 

العلنية عن خم�شة ع�شر يومًا ول تزيد على ثالثني يومًا من تاريخ الإعالن عن بْيـع العقار املرهون 

يف اجلريدة الر�شمية.

�ملادة �لر�بعة

يتوىل املكلَّـف ببْيـع العقار يف املزاد العلني الإعالن عن ميعاد فْتـح وغْلـق باب املزايدة على 

اأخرى  باأية و�شيلة  اأو  الإلكرتونية  بالو�شائل  الر�شمية، وكذلك  التنفيذ يف اجلريدة  العقار حمل 

ـن الإعالن �شبب البْيـع، وموا�شفات العقار حمل التنفيذ، واملواعيد  يراها منا�ِشـبة على اأْن يت�شمَّ

و�شروط امل�شاركة يف املزاد العلني.
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�ملادة �خلام�سة

يتوىل املكلَّـف بالبْيـع اإدارة وتنظيم املزاد العلني، وا�شتح�شال ُعـ�ْشـر الثمن من اأعلى مزاِيـد 

وُيـِعـدُّ  البْيـع،  بعد  فورًا  املحكمة  واإيداعه خزانة  املزاد،  ُر�ُشـو  ميعاد  اأيام عمل من  ثالثة  خالل 

ـاًل بالإجراءات التي متت وما اأ�شفرت عنه تلك الإجراءات. تقريرًا مف�شَّ

ويعر�س التقرير على القا�شي للتدقيق يف �شحة الإجراءات التي متت، ولإ�شدار قرارًا بُر�ُشـو 

م باأعلى عْر�س، وعلى املكلَّـف بالبْيع ا�شتح�شال باقي الثمن من الرا�شي عليه  املزاد على َمـن تقدَّ

املزاد خالل �شهر من تاريخ �شدور قرار القا�شي بُر�ُشـو املزاد عليه، ويتم اإيداعه خزانة املحكمة 

فورًا، واإل اأعيدت املزايدة على م�شئولية َمـن ر�شا عليه املزاد. كما يجوز للقا�شي التكليف باإعادة 

رًا لذلك. اإجراءات املزايدة متى راأى مربِّ

�ملادة �ل�ساد�سة

لكل �شخ�س اأْن يقرر خالل الأيام الع�شرة التالية لُر�ُشـو مزاد العقار، بالزيادة على الثمن، 

ب�شرط األ تقل الزيادة عن ُعـ�ْشـر الثمن، ويجب عليه اإيداعها يف خزانة املحكمة خالل تلك املدة، 

د القا�شي ميعاد فْتـح واإغالق باب  اإعادة فْتـح باب املزايدة، ويحدِّ م طلبًا للقا�شي بطلب  ويقدِّ

املزايدة العلنية اجلديدة لإعادة املزايدة العلنية على العقار بالإجراءات التي يراها منا�ِشـبة.

�ملادة �ل�سابعة

ـق القا�شي من �شحة الإجراءات  ا�شي عليه املزاد ثمن العقار بالكامل، وحتقَّ بعد �شداد الرَّ

التي متت، ُيـ�شِدر القا�شي حكمًا باإيقاع البْيـع، والأمر بت�شجيل العقار با�شم امل�شرتي، وت�شليمه 

العقار.

ول يجوز اإجراء معاملة ت�شجيل العقار اإل بعد �شريورة احلكم نهائيًا.

�ملادة �لثامنة

ُتـحت�َشـب اأتعاب الو�شيط العقاري والتثمني واأية مبالغ اأخرى يوافق عليها القا�شي من �شمن 

م�شاريف البْيـع يف املزاد العلني.

�ملادة �لتا�سعة

ال�شادر  العقاري  القطاع  تنظيم  قانون  اأو  القرار  هذا  يف  خا�س  ن�س  ب�شاأنه  يرد  مل  فيما 

ال�شادر  والتجارية  املدنية  املرافعات  قانون  اأحكام  ت�شري   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون 

باملر�شوم بقانون رقم )12( ل�شنة 1971.
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�ملادة �لعا�سرة

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �لعدل

 و�ل�سئون �الإ�سالمية و�الأوقاف 

خالد بن علي بن عبد�هلل �آل خليفة    

                                                                          

�شدر بتاريخ: 7 ربيع الآخر 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 دي�شـمبــــــر 2019م


