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وبما أف البنوؾ د اجراءات تضمف استرداد امواليا تسعى البنوؾ والمؤسسات المالية الى ايجا

 تعتبر مف أىـ وسائؿ تشغيؿ النقود , مما ينعكس عمى االستقرار االقتصادي.

ليػا  بياف التنفيذ عمى الضمانات والمخاطر التي ممكػف أف يتعػر  إلى ةوتيدؼ ىذه الرسال

, وبياف مركػز اػائز العقػار واقوقػو وكػؿ مػف الوسػائؿ القانونيػة الممنواػة لػو كؿ مف الدائف والمديف 

 لالاتفاظ بممكيتو لمعقار.

 كما بينا اقوؽ الدائف المرتيف والوسائؿ القانونية الممنواة لو السترداد مالو.

واؿ التػػي تمػػنى عمػػى لألمػػ , وذلػػؾؾ بتطػػوير وسػػائؿ ضػػماف اومػػواؿ وامايتيػػاولبنا قامػت دلق

, لكثػػرا الطمػػي عمييػػا ولمػػا يترتػػي عمػػى ىػػذه اومػػواؿ ةالقػػرو , مػػف  ائػػدا لمطػػر يف, شػػكؿ قػػرو 

الدائف والمديف, طورت البنوؾ طرؽ ضػماف اقوقيػا مػف خػالؿ تجاربيػا والخبػرا القانونيػة, وذلػؾ مػف 

 خالؿ متخصصيف بيذا المجاؿ .

بالػػد و ومػػف ثػػـ تمجػػق لالجػػراءات الرسػػمية مػػف وذلػػؾ بػػقف يقػػـو البنػػؾ بػػابالغ المػػديف واخطػػاره 

 .اجراءات الاجز والتنفيذ

 واإلجػراءاتات وقد اوجد المشرع اوردني وسػائؿ قانونيػة لعػالش مشػكمة التنفيػذ عمػى الضػمان

وقػػػد اخػػػذ المشػػػرع الاجػػػز والبيػػػو بػػػالمزاد وتطييػػػر العقػػػار  إجػػػراءات, مػػػف ايػػػ  مػػػف خالليػػػا ةالمتبعػػػ

 يد اجراءات التنفيذ وىي : االعتبارات التالية عند تاد



مصماة الدائف التي تقضي بالتعجيؿ  ي ايصػالو الػى اقػو بنفقػات قميمػة الف مػف شػاف ذلػؾ  -

 توطيد الثقة بيف الناس وتقوية االئتماف .

مصماة المديف التي تعطي اماية مف تعسؼ الدائف الذي قد تؤدي الى ا قػاره بارمانػو مػف  -

 مييا .جميو اموالو اذا سمى لو بالتنفيذ ع

مصػػماة الغيػػر الػػذي مسػػتو اجػػراءات التنفيػػذ اذا اجػػاز المشػػرع اقامػػة دعػػو  اسػػتاقاؽ مالػػو  -

الذي اجز خطًا وعميو  اف ما وضو مف قواعد تامينًا لمصماة خاصو ال يعتبر مػف النظػاـ 

العػػاـ وال يجػػوز لمماكمػػة او التنفيػػذ اف تعػػزز الػػػبطالف مػػف تمقػػاء نفسػػيا جػػراء مخالفػػة ىػػػذه 

بػػد لصػػااي المصػػماة مػػف اثػػارا الػبطالف ومػػا وضػػو لصػػيانة مصػػماة عامػػة  انػػو القواعػد وال

يعتبػػر مػػف النظػػػاـ العػػاـ ويتوجػػػي عمػػى الماكمػػة او دائػػػرا التنفيػػذ اف يقضػػػي بػػالبطالف مػػػف 

 .نفسيا .

, ممكية  المدينالنتػػػػػػػػزاع من طرق التنفيذ الجبري يعتبػػػػػػػػر الاجز عمى العقار  وايػػػػػػػػ  أف 

نية تكوف دقيقة جدا, وتقخذ وقت طويؿ, ويجي التقكد مف أف الدائف ىػو ف االجراءات القانو إ ذلك  ػل

 .صااي الاؽ 

تعتبػػػػر بيعو بالمزاد العمني كمػػػػا أف االجػػػػراءات  التػػػػي تػػػػنظـ اجػػػػز العقػػػػار المرىػػػػوف  اتػػػػى 

البطالن ومػػػف يخالفيػػػا  يترتػػػي عميػػػو ً , مخالفتياالمطالػػػي بػػػالاجز رة  ال يجًز لمدائن ػػػػآمقػػػوانيف 

القانونيػػة, كمػػا  لمصماتو ىذه القاعدة وضػػعت ن الشخص الذي ػػػمؿ قابمة لإلبطاتصػػبى  النسبي أي 

مى العقػار الضمانات العقارية  بمسمى مرامة الاجز عى ػالتنفيذ عمؿ تسمى ىذه المرامة من مراا

 .لتصفيتو مف أي نزاع  رعي قائـ عميو اء تات يد القضأي وضعو 
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Abstract 

Banks and financial institutions seek to find measures to guarantee 

the recovery of their money, and since banks are considered one of the 

most important means of operating money, which is reflected in economic 

stability. 

This study aims to explain the implementation of the guarantees and 

risks that both the creditor and the debtor may be exposed to, and to clarify 

the position of the property owner and his rights, and all of the legal means 

granted to him to retain ownership of the property. 

We also explained the rights of the mortgagee and the legal means 

granted to him to recover his money. 

The banks have developed the means to guarantee and protect the 

funds, for the money granted in the form of loans, due to the high demand 

for them and the consequent interest in these funds (loans) for the parties, 

the creditor and the debtor, the banks have developed ways to guarantee 

their rights through their legal experiences and expertise, through 

specialists In this field. 



And that the bank informs the debtor and notifies him of the 

payment, and then resort to the formal procedures of the reservation and 

execution procedures. 

The Jordanian legislator has created legal means to remedy the 

problem of implementation on the guarantees and procedures followed 

through it, in terms of the procedures for seizure, auction sale, and real 

estate clearance. 

And since the seizure of the property is considered one of the 

methods of compulsory implementation of the debtor's property 

expropriation, therefore the legal procedures are very accurate, take a long 

time, and it must be confirmed that the creditor is the holder of the right. 

  Also, the procedures that regulate the seizure of mortgaged property until 

it is sold in public auction are considered peremptory laws that the creditor 

required to seize may not violate it, and whoever contradicts it, the relative 

invalidity of any property that becomes void of the person who has issued it 

to the appellant is from the appellant of the appellant, according to the 

appellant of the appellant. Real estate guarantees in the name of the stage 

of seizure of the property, i.e. placing it under the jurisdiction to liquidate it 

from any sub-dispute based on it. 


