الجمهوريـــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــــــــــة
وزارة التعليـــــــــــم العـــــــــــالي والبحث العلمــــــــي
جــــــــامعة زيـــــــان عــــــــاشور بالجلفة
كليــــــة الحقــــــــوق

مذكرة نهاية الدراسة للحصول على شهادة ماستر
تخصص :قانون عقاري
بعنوان:

أحكام الحجز العقاري
في القانون الجزائري

من إعداد الطالب:
تحت إشراف الأستاذ:
 -عبد الوهاب مولاي

-

د/العقون سعد
السنة الجامعية :

4102 - 4102

الجمهوريـــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة الديمقراطيــــــة الشعبيــــــــــــة

وزارة التعليـــــــــــم العـــــــــــالي والبحث العلمــــــــي
جــــــــامعة زيـــــــان عــــــــاشور بالجلفة
كليــــــة الحقــــــــوق

أحكام الحجز العقاري
في القانون الجزائري

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق
تخصص  :قانون عقاري
أعضاء لجنة المناقشة :
د............................................................................................/رئيسا
د..................................................................................../مشرفا و مقررا
د...................................................................................../عضوا ممتحنا

السنة الجامعية :

4102 - 4102
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اهداء
إلى والدي الكريمين حفظهما هللا
إلى العائلة وأخص وإلى كل
من مد لي يد العون وشجعني
أو ذلل لي عقبة من أساتذتي وإخواني
وزملائي
أهدي هذا العمل المتواضع
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شكر وتقدير
قد يعجز اللسان في بعض الأحيان  ،عن النطق
بمعاني التقدير والعرفان  ،والشكر لمن أسدي إليه
المعروف  ،وأعرب عن بالغ شكري وامتناني ،
للأساتذة الأجلاء

وأخص بالذكر أستاذي الدكتور  :العقون سعد
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مقدمـ ــة:
عند قيام االلتزام يرتتب تنفيذه ،وابلتايل فذمة املدين ال تربأ إال التنفيذ ،وذلك إعماال ابملفهوم
العام ملبدأ وجوب تنفيذ االلتزامات حبسن نية ،وعند قبول الدائن هذا التنفيذ دون اعرتاض ،تربز مسة
الوفاء االختياري ،فيختصر الوقت واجلهد وحيافظ على الروابط ين املتعاملني.
فإذا امتنع املدين الوفاء ابلتزامه ،أصبح الدائن أو الطرف الثاين جمربا على اختيار سبيل التنفيذ
اجلربي ،وهو الذي يتم حتت إشراف القضاء ومراقبته.
وابلتايل فمن له سند تنفيذي عليه أن يقوم إبجراءات التنفيذ ،وتبدأ بتسليم السند التنفيذي إىل
احملضر القضائي ابعتباره اجلهة املختصة ليباشر إجراءات التنفيذ محاية حلق الدائن.
( )1

ويف هذا اجملال تتحقق احلماية القضائية ،ومتثل يف مرحلتني:
 -هتيئة السند التنفيذي،

 متكني صاحب السند من استيفاء حقه من املدين جربا.ويتم عن طريق احلجز على أموال املدين ،ويقال أن الدعوى القضائية تربح مرتني ،مرة أمام
حماكم املوضوع ،ومرة أمام دوائر التنفيذ؛ ويتم يف املرحلة الثانية استفاء حق الدائن مبوجب سند تنفيذي
جربا من الدائن وذلك عن طريق احلجز على أموال املدين مهما كانت طبيعتها.

( )1محة مرامرية ،احلجز التنفيذي ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ،جامعة ابجي خمتار ،عنابة ،السنة اجلامعية  ،4119-4118ص0
أ
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والتنفيذ على هذه األموال يتطلب من الدائن إتباع الطرق اليت حددها املشرع واليت تتناسب
وطبيعة املال الذي يراد التنفيذ ع ليه ،وكقاعدة عامة ال جيوز نزع ملكية العقارات واحلقوق العينية العقارية
اململوكة للمدين ،إال إذا مل تكن لديه منقوالت أو كانت غري كافية ،وهذا ما يعرف ابحلجز العقاري،
وهو بذلك وسيلة من وسائل التنفيذ اجلربي على املدين ،ممتكن الدائن من وضع عقارات مملوكة ملدينه
حتت يد القضاء لبيعها ابملزاد العل ي واستيفاء دينه من نمنها.
وقد تناول املشرع اجلزائري يف الكتاب الثالث من الباب اخلامس من الفصل اخلامس من قانون
اإلجراءات املدنية واإلدارية أحكام احلجز التنفيذي على العقارات من املواد  740إىل  )1(799فنظم
بعض البيوع العقارية اخلاصة وكيفية توزيع املبالغ احملصلة من التنفيذ ،سعيا منه لتبسيط وتسهيل إجراءات
ذلك.
موضوع البحث:
مبا أن القضاء مل يصبح يصدر األحكام فقط ،بل أصبح ميتد إىل غاية تنفيذها ،ألجل متكني
الدائن من استيفاء حقه ،وعند عدم استيفاء حقه عن طريق التنفيذ االختياري ،يلجأ إىل التنفيذ اجلربي،
وعليه احلجز على أموال املدين ،ويعترب العقار من أهم األموال لذلك فإن احلجز العقاري يف التشريع من
أدق املسائل ،وصعب من حيث اإلجراءات إىل جانب أنه تنتقل امللكية إىل املالك اجلديد ويطهر
العقار.

( )1قانون  19 – 18املؤرخ يف  42فيفري  4118املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلزائري ،الصادرة الرمسية عدد  40املؤرخة
يف  42أفريل 4118
ب
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وجتدر اإلشارة إىل أن موضوع أحكام احلجز العقاري يف التشريع اجلزائري ،موضوع واسع جدا،
فركزان على كيفية احلجز على عقار وبيعه ابملزاد العل ي .وحجز املال معناه قانوان وضعه حتت تصرف
القضاء متهيدا لبيعه و استيفاء الدائن لدينه من نمنه.
أسباب اختيار البحث:
هناك عدة أسباب ونذكر أمهها:
 قلة الدراسات املتخصصة اليت تطرقت إىل هذا املوضوع يف ظل قانون اإلجراءات املدنيةواإلدارية اجلديد .4118
 يعترب العقار من أهم األموال اليت ميتلكها املنفذ عليه ،وهذا ما نص عنه القانون أنه ال جيوز نزعملية العقارات إال يف حالة عدم كفاية املنقوالت.
 ختصيص املشرع اجلزائري إلجراءات احلجز العقاري لفصل كامل ،هذا يدل على اهتمام املشرعاجلزائري ابحلجز العقاري،
 يعترب احلجز على عقار من أصعب املوضوعات من حيث إجراءات احلجز وأدق املسائلالقانونية وأكثرها تعقيدا .
 العقار ميثل ثروة كبرية ،وله أمهية اقتصادية كبرية يف اجلزائر ،حيث أصح العقار يلعب دوراأساسيا يف االقتصاد اجلزائري.
 إجراءات احلجز على العقار تنصب على امللكية .فبيع العقار ابملزاد العل ي تنتقل امللكية إىلطرف آخر الراسي عليه املزاد.
ج
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صعوابت البحث:
اعرتضتنا عدة صعوابت يف إجناز هذا البحث نذكر منها:
 وجدان صعوبة يف عدم إجياد املراجع والدراسات املتخصصة اليت تناولت موضوع احلجز العقارييف القانون اجلزائري ،وخاصة يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ،4118
 صعوبة قصر الوقت ،حيث أن الوقت يف مثل هذه الدراسات له دور جوهري ومرتبط مبواعيد،مما حتم علينا مسارعة الوقت الجناز هذا البحث.
 موضوع البحث موضوع إجرائي ضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية مما يتطلب علينااخلوض يف اجلانب العملي.

منهجية البحث:
ابعتبار أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية هو أقرب القوانني إىل الواقع العملي ،فيعترب منهج
التحليل ضرورة عملية ،وهذا لطبيعة املوضوع الذي يعترب يف نظران املنهج املناسب للدراسة اليت تعتمد
على وصف وحتليل القواعد اإلجرائية من خالل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

د
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إشكالية البحث:
مما سبق لنا يتضح لنا أن موضوع أحكام احلجز العقاري يف التشريع اجلزائري تتفرع من عدة
تساؤالت وإشكاالت قانونية ،ومبا أننا اقتصران موضوعنا على إجراءات احلجز على العقار دون األموال
األخرى .ومبا أن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وضع قواعد إجرائية خاصة ابحلجز على العقار،
 فما هي اإلجراءات اليت وضعها املشرع اجلزائري من خالل قانون اإلجراءات املدنية واإلداريةألجل إتباعها هبدف حجز عقار املدين؟
 وميكن طرح التساؤل التايل :كيفية احلجز التنفيذي على عقار وما هي إجراءاته يف ظل قانوناإلجراءات املدنية واإلدارية ؟

خطة البحث:
ولإلجابة عل هذا اإلشكالية قمنا إىل تقسيم البحث إىل فصلني:
الفصل األول يتناول األحكام التمهيدية لبيع العقار ،ويتضمن ثالثة مباحث ،املبحث األول،
يتطرق إىل إجراءات توقيع احلجز التنفيذي على العقار  ،واملبحث الثاين يتعرض بآلاثر املرتتبة على حجز
العقار  ،واملبحث الثالث فيتناول اإلجراءات التمهيدية لبيع العقار.

هـ
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وتطرقنا الفصل الثاين إىل اإلجراءات التمهيدية لبيع عقار حمجوز ،وذلك من خالل ثالثة
مباحث ،املبحث األول يتناول إجراءات البيع ابملزاد العل ي ،واملبحث الثاين حكم رسو املزاد وآاثره ،أما
البحث الثالث يتعرض لتوزيع األموال املتحصلة من احلجز.
وهذا من خالل اخلطة التالية:
الفصل األول :األحكام التمهيدية لبيع العقار
املبحث األول :إجراءات توقيع احلجز التنفيذي على العقار
املبحث الثاين :اآلاثر املرتتبة على حجز العقار .
املبحث الثالث :اإلجراءات التمهيدية لبيع العقار
الفصل الثاين :إجراءات بيع العقار احملجوز ابملزاد العل ي
املبحث األول :إجراءات البيع ابملزاد العل ي.
املبحث الثاين :حكم رسو املزاد وآاثره.
املبحث الثالث :توزيع األموال املتحصلة من احلجز.

و
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الفصل الأول:
الأحكام التمهيدية لبيع العقار

املبحث األول :إجراءات توقيع احلجز التنفيذي على العقار
املبحث الثاين :اآلاثر املرتتبة على حجز العقار .
املبحث الثالث :اإلجراءات التمهيدية لبيع العقار

01

الفصل األول :األحكام التمهيدية لبيع العقار
ملعرفة كيفية بيع العقار احملجوز جيب علينا أن نعرف كيفية استصدار أمر احلجز التنفيذي على
هذا العقار وهو البداية األوىل يف عملية احلجز على عقار لبيعه ابملزاد العل ي ،مما يتطلب منا معرفة كيفية
توقيع احلجز التنفيذي على عقار.
فعاجلنا هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث ،حيث تطرقنا يف املبحث األول إلجراءات توقيع
احلجز التنفيذي على العقار ،وتناولنا يف املبحث الثاين اآلاثر املرتتبة على حجز العقار  ،ويف املبحث
الثالث عاجلنا اإلجراءات التمهيدية بيع العقار بعد صدور أمر احلجز التنفيذي.
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املبحث األول :إجراءات توقيع احلجز التنفيذي على العقار
من خالل هذا املبحث نتعرض يف املطلب األول لتعريف احلجز التنفيذي وخصائصه ،واملطلب
الثاين نتناول فيه إلجراءات توقيع هذا احلجز على العقار.
املطلب األول :تعريف احلجز التنفيذي العقاري وخصائصه
دراستنا ألحكام احلجز العقاري تتطلب منا معرفة ما املقصود من احلجز التنفيذي
وميزاته ،حيث نتناول يف هذا املبحث ،تعريف احلجز التنفيذي على العقاري من خالل الفرع األول
وخصائصه من خالل الفرع الثاين.

الفرع األول :تعريف احلجز التنفيذي.
مل يعرف املشرع اجلزائري كباقي التشريعات املقارنة هذا النوع من احلجوز ،مما جيعلنا نعتمد على
التعاريف الفقهية اليت جاءت هبذا اخلصوص ،حيث عرفه د /السيد صاوي :على أنه وضع الدائن حتت
يد القضاء عقارا مملوكا للمدين ،وذلك من أجل بيعه ٕواستفاء حقه من نمن البيع ،وتسري إجراءات هذا
( )1
احلجز على العقارات سواء كانت عقارات بطبيعتها أو عقارات ابلتخصيص.
وعرفه البعض اآلخر أبنه أحد طرق التنفيذ اجلربي يتم مبقتضاه وضع عقار مملوك للمدين
أو لغريه ولكن ميلك حق التتبع عليه ،حتت يد القضاء ونزع ملكيته جربا ،وذلك هبدف بيعه ٕواستيفاء
( )2
دينه.
ومن خالل التعريفات فاملقصود ابحلجز على العقار هو وضعه حتت سلطة القضاء هبدف منع
املدين من التصرف فيه إضرارا بدائنيه.

( )1أمحد السيد صاوي ،التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية  ،دار النهضة ،العربية ،القاهرة ،5002 ،ص.219
( )2زروقي ليلى ،إجراءات احلجز العقاري ،اجمللة القضائية ،العدد الثاين ،سنة ،0997احملكمة العليا ،ص ،42نقال عن محة مرامرية،
مرجع سابق ،ص.027
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الفرع الثاين  :خصائص احلجز التنفيذي.
هذا النوع من احلجوز خيضع إلجراءات شكلية دقيقة ومعقدة ،مما جيعله مكلفا وطويال ،وذلك
يعود إىل األمهية اإلقتصادية واإلجتماعية اليت كان ومازال حيتلها العقار يف حياة اجملتمعات ،فهو من
ضمن األموال اليت حيرص اإلنسان على متلكها ،واحملافظة عليها ،ابعتبارها العنصر األهم يف ربطه بقبيلته
وبوطنه.
ومن جهة أخرى يرجع إىل حماولة التوفيق بني العديد من املصاحل املتضاربة ،فمصلحة الدائن
تفرض السرعة يف إجراءات التنفيذ ،ومصلحة املدين تقتضي احملافظة على عقاره ،مع محاية الغري من
الدائنني الذين هلم حقوق مسجلة على العقار احملجوز.
وقد تتضارب هذه احلقوق مع مصاحل احلاجز أو احملجوز عليه ،وابلتايل حاولت التشريعات
احلديثة تيسري وتبسيط اإلجراءات بقدر املستطاع ،وهذا ابلنظر إىل انتشار أتمني القروض عن طريق
( )1
الرهن.
ومن هنا حرص املشرع اجلزائري يف القانون اجلديد على وضع قواعد سهلة توفق إىل حد ما
بني ملصاحل املتضاربة.

( )1زروقي ليلى ،إجراءات احلجز العقاري ،اجمللة القضائية ،العدد الثاين ،سنة ،0997احملكمة العليا ،ص ،42نقال عن محة مرامرية ،مرجع
سابق ،ص.028
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املطلب الثاين :إجراءات توقيع احلجز على عقارات املدين وغري املدين
عملية احلجز على عقار ووضعها حتت يد القضاء تتم من خالل عمل قانوين ،وذلك
ابستصدار أمر احلجز وتبليغه ،وقيده ابحلافظة العقارية ،سواء كان العقار حبوزة املدين أو غري املدين.
الفرع األول :إجراءات توقيع احلجز على عقارات املدين.
يكون احلجز على عقار صحيحا مىت توافرت فيه شروط ،وأمهها تقدمي حمضر بعدم
وجود منقوالت ،وذاك عمال مببدأ ال جيوز نزع ملكية عقارات املدين ،إال يف حالة عدم كفاية املنقوالت
( )1
أو عدم وجودها ،وهذا ما نصت عليه املادة  0/740ق إ ج م إ.
أوال :استصدار أمر احلجز:

( )2

يصدر أمر احلجز مبوجب أمر على عريضة من طرف رئيس احملكمة اليت يوجد يف دائرة
اختصاصها العقار ،انء على طلب مقدم من طرف الدائن أو من ممثله القانوين أو االتفاقي ،ويتضمن
الطلب على اخلصوص:
اسم ولقب الدائن وموطنه احلقيقي وموطنه املختار يف دائرة إختصاص احملكمة اليت

يوجد فيها العقار.
اسم ولقب املدين وموطنه.
وصف العقار املطلوب حجزه ،مع بيان موقعه وأي بياانت تفيد يف تعينه ،طبقا ملا هو
( )3
اثبت يف مستخرج سند امللكية.
وجيب أن يرفق الطلب احلجز ابلواثئق اآلتية حتت طائلة الرفض ،وهذا ما نصت عليه املادة
( )4
 742من ق ا م إ ،وتتمثل الواثئق يف:
 -0نسخة من السند التنفيذي املتضمن مبلغ الدين ،وقد ذكرت السندات التنفيذية املادة
 111ق ا م ا .ونسخة من حمضر التبليغ والتكليف ابلوفاء.
حمضر عدم كفاية األموال املنقولة أو عدم وجودها ابلنسبة للدائن العادي.
-4
( )1املادة  740من قانون اإلجراءات املدنية واجلزائرية ،الصادر مبوجب القانون رقم  18/19املؤرخ يف  08صفر  0249املوافق 42
فرباير سنة 4118واملنشور يف اجلريدة الرمسية عدد رقم  40املؤرخ يف  42افريل سنة .4118
( )2املواد  744إىل  742من ق ا م ا .
( )3املادة  744من ق ا م ا.
( )4املادة  742من ق ا م ا.
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 -2مستخرج عقد الرهن أو أمر التخصيص على عقار أو مستخرج من قيد حق االمتياز،
ابلنسبة ألصحاب التأمينات العينية.
 -2مستخرج من سند ملكية املدين للعقار.
 -2شهادة عقارية.
ومىت كان الطلب مستوفيا لكافة الشروط املستوجبة قانوان ،يصدر رئيس احملكمة أمره ابحلجز،
وعند الرفض ميكن حتديد الطلب عند استكمال الواثئق املطلوبة.

اثنيا :التبليغ الرمسي ألمر احلجز العقاري.
يتوىل عملية التبليغ الرمسي ألمر احلجز العقاري ،احملضر القضائي املصرح له قانوان إبستالم امللف
والكائن مكتبه يف احملكمة اليت يوجد بدائرة إختصاصها العقار املراد احلجز عليه ،ويتم ذلك مبوجب
حمضر تبليغ يشتمل فضال عن البياانت العامة الواجب توافرها يف أوراق احملضرين ،البياانت اليت نصت
عليها املادة  379من قانون ا ج م السابق وهي ذكر السند التنفيذي وتبليغ احلكم إذا كان الدين اثبتا
حبكم ،وحضور املدين أو غيابه يف إجراءات احلجز.
مث إعذار املدين أبنه إذا مل يسدد الدين يف احلال فإن أمر احلجز يسجل مبكتب الرهون يف
مصلحة الشهر العقاري ويصبح هنائيا( .)1وأخريا ذكر موقع العقار وصفته ومشتمالته بدقة.
أما القانون اجلديد لقد نص على هذا اإلجراء يف املادة 2/725 ،منه ،واليت ركز فيها على
حمتوى البيان املتعلق ابإلنذار ،حيث جاءت صياغتها كالتايل " ينذر املدين أبنه إذا مل يدفع مبلغ الدين
يف أجل شهر واحد من اتريخ التبليغ الرمسي يباع العقار  ،أو احلق العي ي العقاري جربا عنه".
وعليه يكون الذهاب مباشرة للبيع على اعتبار أن قيد األمر يتم فور تبليغه ،هذا يفسر على أنه
( )2
تقليص يف املواعيد ،وهذه من النقاط اإلجيابية للقانون اجلديد.

( )1هذا اإلعذار ال يعترب مقدمة من مقدمات التنفيذ وال يعترب هذا اإلعالن يف التشريع املقارن حجزا للعقار ،وال يرتتب عنه سوى أثر
واحد هو قطع التقادم.
( )2محة مرامرية ،مرجع سابق ،ص011
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اثلثا :قي ــد أمــر احلجز
وتناول قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قيد أمر احلجز ضمن املواد  827إىل  ،837حيث
إستصدار أمر احلجز وتبليغه للمدين ال يرتتب عليه أي أثر إذا مل يتم تسجيله مبصلحة الشهر العقاري،
وابلتايل يعترب العقار حمجوزا وموضوعا حتت يد القضاء من اتريخ إمتام هذا اإلجراء .
وقد نصت املادة  552ف 3من ق ا م ا على أن احملضر القضائي يودع أمر احلجز على
الفور ،أو يف اليوم املوايل للتبليغ كأقصى يف مصلحة الشهر العقاري التابع هلا العقار ،ويعد العقار حمجوزا
من اتريخ القيد.
واملالحظ أن املشرع يف قانون ا م ا أمر إبيداع أمر احلجز املصلحة املختصة ألجل قيده ،فور
تبليغه للمدين ،على خالف القانون السابق ق ا ج ،الذي وضع ميعاد شهر كامل إلمتام عملية اإليداع،
وهذا ما يفسر كذلك على أنه ختفيض يف املواعيد .
وقد بني قانون التسجيل( ،)1وبكل دقة اإلجراءات اليت جيب على احملضر إتباعها ،والواثئق
اليت يلزم إبيداعها ،ومنها ابألساس السند التنفيذي وأمر احلجز( ،)2مث أييت دور احملافظ العقاري املختص
الذي أعطيت له صالحيات واسعة تسمح له بقبول اإليداع أو رفضه ،وحىت بعد قبول اإليداع ميكنه
رفض القيد ،وهنا يقع على عاتقه تربير ذلك والقانون اجلديد مل يشر إىل ذلك صراحة يف املادة
 728منه ،وعليه إذا قبل اإليداع ال جيوز له رفض القيد ،أما إذا مل يوجد ما يربر الرفض فإن ق ا م ا،
يوجب عليه قيد األمر من اتريخ اإليداع  ،مع تسليم شهادة عقارية للمحضر القضائي خالل أجل
( )3
أقصاه نمانية أايم وإال تعرض للعقوابت التأديبية.
وقد بينت املادة  729من ق إ م ا األعمال اليت يقوم هبا احملافظ العقاري عند قيد أمر احلجز
وأمهها ذكر اتريخ وساعة اإليداع ،وينوه هبامشه وبرتتيب ورود كل أمر حجز سبق قيده ،مع ذكر اسم
ولقب وموطن كل الدائنني واجلهة القضائية اليت أصدرت أمر احلجز.

( )1املرسوم رقم  63 – 76املؤرخ يف  25مارس  1976يتعلق بتأسيس السجل العقاري ،ج ر رقم  ،30ص498

( )2املادة  3/724من ق ا م ا يلزم أبن يتضمن أمر احلجز بياانت أساسية نذكر منها البيان الثالث ويتعلق بتعيني مسها عند اإلقتضاء،
وهذا ما يسهل األمر العقار تعيينا دقيقا ال سيما موقعه ،حدوده ،نوعه ،مشتمالته ،مساحته ،رقم القطعة األرضية وا.على احملافظ العقاري
عند فحصه للملف اخلاص بطلب تسجيل أمر احلجز.
( )3املادة  728من ق إ م ا .
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ومنه إذا قبل اإليداع ومت قيد األمر يعترب املادة 725من ق إ م ا ما جرى من أعمال التنفيذ
مبثابة حجز عقاري ،وعمال أبحكام املادة 730من ق إ م ا إذا كان العقار احملجوز يف حيازة املدين
( )1
تسند احلراسة له إىل أن يتم البيع.

الفرع الثاين :احلجز التنفيذي على عقار غري املدين .
يقصد ابلغري على حالتني على حالتني يتم فيهما توقيع احلجز على عقار مملوك لغري املدين (،)2
حالة إنتقال ملكية العقار إىل شخص يسمى حائز العقار حمملة حبق عي ي تبعي انفذ يف مواجهته ،األمر
الذي جيعل عقاره حمل للتنفيذ ،واحلالة اليت يقدم فيها عقارا كضمان للوفاء بدين املدين فيكون هذا
العقار أيضا حمال للتنفيذ ،ففي احلالتني نالحظ إمكانية توقيع احلجز على عقار هذا الغري رغم أنه ليس
( )3
مدينا شخصيا للدائن ،وليس مسؤوال مسؤولية شخصية أو مباشرة عن الدين
ومنه نعرض حلاليت التنفيذ يف مواجهة حائز العقار ،والكفيل العي ي.
أوال :احلجز على عقار احلائز.
يعترب حائزا للعقار طبقا لنص املادة  2 / 911من القانون املدين ،كل شخص إنتقلت إليه أبي
سبب من األسباب ،ملكية هذا العقار أو أي حق عي ي آخر قابل للرهن ،دون أن يكون مسؤوال
مسؤولية شخصية عن الدين املضمون ابلرهن.
وقد حددت املادة  1/537من ق إ م ا ،بشكل أخص احلائز الذي جتري يف مواجهته
إجراءات حجز العقار ،أبنه احلائز للعقار بعقد رمسي مشهر قبل قيد أمر احلجز( ،)4وعلى ذلك جيب
لكي يوجد حائز للعقار أن تتوافر الشروط التالية :
عليه.

الشرط األول :أن يكون قد تلقى ملكية عقار حممل حبق عي ي تبعى مشهر أو أي حق عي ي

( )1محة مرامرية ،مرجع سابق  ،ص014

( )2طلعت دمحم دويدار ،طرق التنفيذ القضائي ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية " دط ،دت ،ص.457
( )3أمحد السيد صاوي ،مرجع سابق ،ص .319
( )4نص املادة  1 / 734من ق ا م ا على أنه " إذا كان العقار أو احلق العي ي العقاري مثقال بتأمني عي ي ،وانتقلت ملكيته بعقد رمسي
مشهر إىل الغري قبل قيد أمر احلجز  ،وجب إنذار الغري احلائز وتكليفه بدفع مبلغ الدين أو ختليته العقار ال بيع العقار جربا عنه .
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الشرط الثاين :أن تنتقل إليه ملكية العقار بعد شهر احلق العي ي التبعي وقبل قيد أمر احلجز
الشرط الثالث :أال يكون هذا الغري مسؤوال مسؤولية شخصية عن الدين الذي جيري التنفيذ
إلقتضاءه.
وعليه إذا توفرت الشروط السابقة معا ،ميكن للدائن صاحب احلق العي ي التبعي على العقار
والذي مت إشهاره قبل تصرف املدين للحائز ،اختاذ إجراءات التنفيذ على عقار احلائز ،وذلك مبا له من
حق تتبع هذا العقار.
ومحاية للغري الذي قد يتعامل مع احلائز على هذا العقار ،أوجب املشرع أن تتخذ إجراءات
( )1
حجز مشهرة يف مواجهة كل من املدين واحلائز ،مبعىن أن ينظم احلائز كطرف سليب إىل جانب املدين
وطبقا للقواعد العامة يف حجز العقار ،تبدأ إجراءات حجز عقار احلائز ،بتبليغ أمر احلجز إىل
املدين وتسجيل هذا احلجز ،مث ينذر احلائز ويسجل هذا اإلنذار ،وتكون اإلجراءات على النحو التايل:
التبليغ الرمسي ألمر احلجز إىل حائز العقار املرهون يقصد به إنذار احلائز بدفع الثمن أو ختليه
العقار ،نظمه املشرع مبوجب املادة 923من القانون املدين( ،)2واملادتني 726و 734من ق إ م د،
ومن مث يتم إنذار احلائز مبوجب حمضر قضائي أوجبت املادة  734أن يشتمل ،ابإلضافة إىل البياانت
العامة هلذه احملاضر ،على ما أييت:
 بيان السند التنفيذي واإلجراءات التالية له بيان أمر احلجز واتريخ القيد إنذار احلائز وتكليفه ابلوفاء ،مببلغ الدين خالل أجل شهر واحد من اتريخ التبليغ الرمسيوإال بيع العقار جربا عنه.
أما فيما خيص ميعاد إنذار احلائز ،املستخلص من املادتني أعاله ،أنه ميكن إنذار احلائز ،إما
بعد تبليغ املدين أبمر احلجز وقبل تسجيله ،مبعىن أن يتزامن إنذار احلائز مع تبليغ إنذار املدين ،كما

( )1طلعت دمحم دويدار ،مرجع سابق ،ص.272 ،
()2نص املادة 923من ق م ج على " أنه إذا مل خيرت احلائز أن يقضى الديون املقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار،
فال جيوز للدائن املرهتن أن يتخذ يف مواجهته نزع امللكية وفقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية إال بعد إنذاره بدفع الدين املستحق أو ختلية
العقار ،ويكون اإلنذار بعد التنبيه على املدين بنزع امللكية أو مع هذا التنبيه يف وقت واحد"
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ميك ن إنذار احلائز بعد تبليغ املدين وقيد األمر مبصلحة الشهر العقاري ،وهذا احلل الذي يفضله البعض
( )1
من الفقه محاية ملصلحة الدائن احلاجز ابألساس
والغاية من هذا التبليغ حىت يعلم احلائز ابلعقار حمل التنفيذ على سبـيل التحديد ،والدين
املطلوب الوفاء به ،حىت يتمكن اإلختيار بني الوفاء مببلغ الدين أو خيلي العقار ويتحمل اإلجراءات(.)2
بعد ذلك جيب تسجيل اإلنذار املوجه للحائز يف مكتب الشهر العقاري ،احلكمة من ذلك
محاية من يتعامل يف العقار مع احلائز .
اثنيا :احلجز على عقار الكفيل العيين.
الكفيل العي ي هو من يرهن عقاره ضماان للوفاء بدين غريه( ،)3والكفيل العي ي وإن كان يتفق مع
حائز العقار يف عدم مسؤوليته الشخصية عن الدين ،إال أنه خيتلف معه يف تقدميه لعقاره إختيارا لضمان
حق الدائن ،وذلك على عكس احلائز الذي ينتقل إليه العقار حممال ابلتأمني دون أن يكون له يد يف
ترتيبه ،3وللت نفيذ على عقار الكفيل العي ي ينبغي إختاذ مقدمات التنفيذ يف مواجهة املدين األصلي،
إبعالنه السند التنفيذي وتكليفه ابلوفاء ،إبعتبار أنه املسؤول الشخصي عن الدين لعله يويف به
إختياراي ،وبعد ذلك وعمال أبحكام املادة  726من ق إ م ا القيام ابلتبليغ الرمسي ألمر احلجز إىل
الكفيل العي ي وانذاره ،وله اخليار بني الوفاء ابلدين أو التخلية أو قبول إجراءات احلجز والبيع ،وفور ذلك
يسجل أمر احلجز لدى مصلحة الشهر العقاري إبسم الكفيل ،وبذلك تتحقق احلماية ملن يتعامل مع
الكفيل العي ي يف العقار بعد احلجز عليه ،ألنه لو يسجل إبسم املدين ملا إستطاع الغري أن يعلم ابحلجز،
وبناء على ذلك فإن التنفيذ ضد الكفيل العي ي يتم بنفس اإلجراءات اليت حيجز هبا العقار اململوك
للمدين ،وبذلك يعد العقار حمجوزا من اتريخ قيد أمر احلجز إبسم الكفيل العي ي.
من استقراء النصوص القانون السابق واجلديد اليت نظمت حجز العقاري ،نالحظ أن إجراءاته
تتميز نسبيا ابلطول والتعقيد إذا ما قورنت إبجراءات حجز املنقول ،ويرجع ذلك ألمهيته ،فنزع ملكية
العقار من املدين أكثر خطرا من نزع ملكية املنقول ،والسبب األخر يرجع إىل حقوق الغري ومحايتها
( )4
املتعلقة ابلعقار .

( )1امحد السيد صاوي ،مرجع سابق ،ص ،327
( )2املرجع نفسه ،ص،827
( )3طلعت دمحم دويدار ،مرجع سابق ،ص.767
( )4محة مرامرية ،مرع سابق  ،ص012-012
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املبحث الثاين :اآلاثر املرتتبة على حجز العقار.
وضع العقار حتت يد القضاء ال يؤدي إىل إخراج املال من ملك املدين ،وإمنا يؤدي فقط إىل
تقييد سلطات املدين املخولة له على العقار سواء ابلنسبة إىل التصرفات اليت يكون حملها العقار احملجوز،
أو ابلنسبة حلقه يف إستعمال واستغالل هذا العقار على وجه يضر حبقوق الدائنني احلاجزين ،وتتلخص
هذه اآلاثر فيما يلي:
املطلب األول :منع مالك العقار احملجوز من التصرف فيه
الفرع األول :نطاق عدم النفاذ من حيث التصرفات:
يستخلص من املادة  1 /532من ق ا م ا( ،)1أنه مبجرد وضع العقار حتت يد القضاء مينع
على املدين احملجوز عليه وعلى حائز العقار وكذلك على الكفيل العي ي القيام بكل التصرفات الناقلة
للملكية من بيع ،معاوضة ،هبة ،أو إنشاء ألحد احلقوق العينية األصلية األخرى كحق اإلنتفاع أو حق
اإلرتفاق ،كما مينع عليهم إنشاء حقوق عينية تبعية كحق الرهن مثال ،ألنه من شأن هذه التصرفات أن
( )2
تنقص من قيمة العقار ،كما تبعد الراغبني من شراءه
الفرع الثاين :نطاق عدم النفاذ من حيث األشخاص
البطالن املقرر لذلك قانوان هو بطالن نسيب ال جيوز التمسك به إال ملن وضع حلمايته ،ويستفيد
منه ابخلصوص ،احلاجزون املشاركون يف احلجز ،ويستوي يف ذلك إن كانوا من الدائنني العاديني أو من
أصحاب التأمينات العينية على العقار ،وأصحاب احلقوق املسجلة على صحيفة العقار العينية(،)3
والراسي عليه املزاد واهلدف من ذلك هو محاية الدائنينن احلاجزين ألنه لو نفذت هذه التصرفات يف
مواجهة املشرتي ابملزاد ألمتنع عن شراء العقار ،أو عرض نمنا خبسا لشراءه.

( )1نص املادة  1 / 735من ق إ م ا على  " :ال جيوز للمدين احملجوز عليه ،وال حلائز العقار ،وال للكفيل العي ي بعد قيد أمر احلجز
ابحملافظة العقارية ،أن ينقل ملكية العقار و/أو أمر احلق العي ي العقاري احملجوز ،وال أن يرتب أتمينات عينية عليه ،وإال كان تصرفه قابال
لإلبطال"  ،واجلديد أن املشرع ذكر املمنوعون من التصرف وعددهم على سبيل احلصر ،على خالف ما هو عليه يف القانون احلايل.
( )2زروقي ليلى ،مرجع لسابق ،ص.33
( )3املرجع نفسه ،ص .34
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املطلب الثاين :تقييد سلطة احملجوز عليه يف إستغالل عقاره وأتجريه.
رعاية ملصاحل الدائنني احلاجزين ،قيد املشرع سلطة مالك العقار احملجوز ومنعه من إستغالله
بنفسه ،أو عن طريق أتجريه لغريه ،وعليه سنتعرض هلذه القيود يف النقاط التالية:
الفرع االول :إذا إستغل املالك عقاره بنفسه
طبقا لنص املادة  1/530من ق ا م ا " إذا مل يكن العقار احملجوز مؤجرا وقت قيد أمر احلجز،
إستمر املدين احملجوز عليه حائزا له بصفته حارسا إىل أن يتم البيع ،ما مل يؤمر خبالف ذلك للمدين
احملجوز عليه الساكن يف العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون أجرة إىل أن يتم البيع.
وبناء على ذلك إذا كان العقار احملجوز بيد املدين ،وكان عقارا مبنيا يظل ساكنا فيه حىت يتم
بيعه ،وال يلزم هبذا األساس دفع أي أجرة مقابل سكنه يف العقار .وإذا تعلق األمر أبرض زراعية فله احلق
يف زراعتها وأن يستخرج منها ما يقتات به هو وأسرته ،وما يلزم ملعيشتهم.
ويظل املدين احملجوز عليه حارسا بقوة القانون ، ،وليس له أن يستحق أي أجر على ال ذلك،
وعليه أن يبذل يف إدارته عناية الرجل العادي وأن ميتنع عن إتالف املال أو نماره وإال جاز لذوي الشأن
أن يطلبوا من قاضي األمور املستعجلة تقييد سلطتة أو عزله من احلراسة. )1
الفرع الثاين :إذا كان العقار مؤجرا
عمال بنص املادة 730فـ 3من ق إ م د )2إذا كان العقار مؤجرا وقت قيد أمر احلجز ،إعتربت
األجرة املستحقة حمجوزة حتت يد املستأجر مبجرد تبليغه الرمسي أبمر احلجز ،ومينع عليه الوفاء هبا ملالك
العقار ،وابلتايل فهو مبثابة حجز ما للمدين لدى الغري.
وإ ذا قام املستأجر ابلوفاء ابألجرة للمدين قبل هذا التبليغ صح وفاؤه ،ويسأل املدين عن األجرة
يف هذه احلالة بصفته حائزا هلا ،وأتخذ حكم الثمار امللحقة ابلعقار احملجوز( ،)3وإذا أراد أحد الدائنني
( )4
احلجز على األجرة السابقة على التبليغ ،وجب عليه إتباع طريق حجز ما للمدين لدى الغري
الفرع الثالث :تقييد سلطة املالك يف أتجري العقار

()1

( )1زروقي ليلى ،مرجع سابق ،ص .31
( )2املادة  837من ق ا م ا
( )3املادة  837من ق ا م ا.
( )4امحد السيد صاوي ،مرجع سابق ،ص.333
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قد يعمد املدين عند بدء إجراءات التنفيذ أو قبلها من اإلضرار ابلدائنني عن طريق أتجريه
للعقار أبجرة زهيدة أو ملدة طويلة ،مما قد يؤثر علي قيمة العقار عند البيع.
وعليه حرص املشرع اجلزائري على محاية مصاحل الدائنني ،إذ تدخل وضبط هذه املصاحل
املتعارضة وذلك مبوجب املادة  731من ق ا م ا  ،وعلى ضوء ذلك نقسم عقود اإلجيار اليت يربمها
مالك العقار احملجوز من حيث نفاذها إىل جمموعتني .
وهي:

اجملموعة األوىل :وتظم اإلجيارات اليت يربمها املدين وتكون غري انفذة يف حق الدائن احلاجز

* اإلجيارات اليت أبرمها املدين بعد قيد أمر احلجز ،حيث ميكن للدائن احلاجز والراسي عليه
املزاد التمسك أبحكام املادة  21من املرسوم التشريعي  ،07،03- 93اليت تشرتط الكتابة والتسجيل
يف اإلجيارات ،ومنه التمسك بعدم سراين اإلجيارات املربمة قبل القيد يف حقهم.
* اإلجيار الذي يربمه املدين قبل قيد أمر احلجز :إذا أثبت الدائن أو الراسي عليه املزاد وقوع
غش من املدين أو املستأجر ،إال أنه يصعب يف هذه احلالة إثبات غش املدين ،ألن األطراف املتعاقدة
دائما يعمدون إىل تب ي نظام الصورية عند إقدامهم على مثل هذه العقود.
اجملموعة الثانية :تظم اإلجيارات اليت يربمها املدين وتكون انفذة يف حق الدائن احلاجز وهي:
* -عقود اإلجيار اليت أبرمها املدين وكان هلا اتريخ اثبت قبل قيد أمر احلجز ،إبعتباره قد مارس
حقوقه النابعة من حق ملكيته للعقار.
* اإلجيارات اليت متت بعد قيد أمر احلجز واملرخص هبا من طرف القضاء عمال أبحكام املادة
5/531من ق إ م ا  ،ويراعي القاضي عند النظر يف طلب الرتخيص مدى الزايدة أو عدم الزايدة اليت
ميكن أن تطرأ على إيرادات العقار بعد أتجريه.

( )1محة مرامرية ،مرجع سابق  ،ص.019-018
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املطلب الثالث :إحلاق الثمار واإليرادات ابلعقار
وفقا لنص املادة  1/535من ق إ م ا تلحق ابلعقار احملجوز نماره واراداته عن املدة التالية
لتسجيل أمر احلجز ابحملافظة العقارية إذ أهنا تصبح جزءا من العقار وأتخذ حكمه ،حيث تعترب حمجوزة
بقوة القانون أي مبجرد إجراء احلجز على العقار الذي ينتجها دون حاجة ألي إجراء أخر.
وتطبق هذه القاعدة سواء كان العقار يف يد املدين احملجوز عليه أم كان مؤجرا للغري(،)1
ويشتمل اإلحلاق غلة العقار الطبيعية واملدنية كاألجرة واحملصوالت الزراعية ،وانتاج املناجم واملاحجر،
والغرض من هذه القاعدة هو عدم تشجيع املدين على إاثرة املنازعات وتعطيل إجراءات التنفيذ ،وأتخري
( )2
بيع املال احملجوز حىت يستفيد من نماره قبل بيعه وعليه حتجز مع املال احملجوز.
إال أنه يف بعض احلاالت قد تتعارض هذه القاعدة مع حقوق الغري ،ويتجلى ذلك يف حالة ما
إذا قام املدين ببيع احملصوالت وهي قائمة ابلعقار ،مث يسجل أمر احلجز قبل نضجها ،فهل حيتج ابلبيع
على الدائن املرهتن ،أم تلحق هذه الثمار ابلعقار.
يف الواقع ال يوجد نص قانوين حسم هذه املسألة ،وعليه تدخل الفقه وذهب ابلرأي ،إىل ترجيح
نفاذ هذا البيع يف مواجهة الدائنني مىت كان اثبت التاريخ قبل تسجيل أمر احلجز حىت ولو مت اجل ي بعد
التسجيل ،على شرط أن ال يشوبه تدليس.
أما البيوع اليت تتم بعد تسجيل أمر احلجز سواء كانت من أعمال اإلدارة احلسنة أو برتخيص
من القضاء جيب أن يودع الثمن أبمانة ضبط احملكمة ، ،أما إذا قام إبختالسها أو إتالفها يتعرض
للعقوابت املقررة يف قانون العقوابت للجرائم املتعلقة ابألموال احملجـوزة ،فضال عن قيام املسؤولية املدنية
عند االقتضاء(.)3

( )1أمحد أبو الوفاء ،إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية ،دار الكتاب احلديث ،منشأة املعارف اإلسكندرية ،د ط  ،د ت ص654
( )2جنيب أمحد عبد اﷲ ،قانون التنفيذ اجلربي يف املسائل املدنية والتجارية ،دراسة للتنفيذ املباشر وغري املباشر طبقا لقانون املرافعات
والتنفيذ املدين اليم ي رقم  40لسنة  ، 2002الطبعة الثالثة ،منشورات مكتبة مركز الصادق ،صنعاء  ، ، 2006ص310
( )3محة مرامرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه  ،ص.071
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املبحث الثالث :اإلجراءات التمهيدية لبيع العقار.
سبق وأن تناولنا إجراءات توقيع احلجز على العقار احملجوز ،وسنرى االجراءات التمهيدية لبيع
عقار حمجوز ،من حيث إعداد قائمة شروط البيع ،واالعرتاضات القائمة عليها ،وبناء على ذلك سنقسم
هذا املبحث إىل مطلبني ،نتناول يف املطلب األول إعداد قائمة شروط بيع عقار حمجوز ،و يف الثاين
لالعرتاضات على قائمة شروط البيع.
املطلب األول :إعداد قائمة شروط بيع عقار حمجوز
تنص املادة  1 / 737من ق إ م ا على أنه :إذا مل يقم املدين احملجوز عليه ابلوفاء خالل أجل
ثالثني يوما من اتريخ التبليغ الرمسي ألمر احلجز ،حيرر احملضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها أبمانة
ضبط احملكمة اليت يوجد يف دائرة اختصاصها العقار احملجوز"
ومنه تتم مرحلة إعداد العقار للبيع أبمرين ،مها إيداع قائمة شروط البيع أبمانة الضبط احملكمة
ملختصة ،مث التبليغ الرمسي عن هذا اإليداع لكل صاحب شأن عمال بنص املادة 740من ق إ م ا،
وبناء على ذلك فإننا نقسم هذا املطلب إىل فرعني ،نتناول يف الفرع األول إيداع قائمة شروط البيع ،ويف
الفرع الثاين التبليغ الرمسي لقائمة شروط البيع.
الفرع األول :إيداع قائمة شروط البيع.
أوال :بياانت قائمة شروط البيع.
قائمة شروط البيع هي ورقة تتضمن كافة البياانت اليت تؤدي إىل التعريف الكامل والدقيق
ابلعقار املراد بيعه ،وكذا الشروط اليت يقوم املزاد على أساسها ،يقوم بتحريرها احملضر القضائي ،عمال
بنص املادة  2 / 737من ق إ م ا  ،جيب أن تشتمل هذه القائمة على البياانت األتية(:)1
 -1إسم ولقب كل من الدائنني املقيدين واحلاجز واملدين احملجوز عليه ،وموطن كل منهم.
 -5بيان السند التنفيذي الذي مت احلجز مبقتضاه ومبلغ الدين ،وهو من البياانت الالزمة يف أية ورقة
من أوراق التنفيذ ،خمصصة إلبالغها للغري ،حىت يتسىن له مراقبة صحة حق الدائن يف توقيع احلجز.
( )1املادة  727من ق ا م ا.
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 -3أمر احلجز واتريخ تبليغه الرمسي وقيده ،واتريخ إنذار احلاجز أو الكفيل العي ي إن وجد.
 -7تعيني العقار تعيينا دقيقا ،موقعه ،حدوده ،نوعه ،مشتمالته ،مساحته ،رقم القطعة األرضية ،وامسها
عند اإلقتضاء ،و غري ذلك من البياانت اليت تفيد يف تعيينه ،وٕان كان العقار بناية ،يبني الشارع
ورقمه وأجزاء العقارات.
-5حتديد شاغل العقار وصفته وسبب الشغل
-6شروط البيع والثمن األساسي( )1واملصاريف.
-7جتزئة العقار إىل أجزاء ،إن كان يف ذلك فائدة أفضل عند البيع ،مع حتديد الثمن األساسي لكل
جزء ،وتوضيح الرتتيب الذي سيجري فيه البيع عند اإلقتضاء.
-8بيان احملكمة اليت سيتم أمامها البيع.
اثنيا :مرفقات قائمة شروط البيع
نصت املادة  738من ق إ م ا على أن ترفق مع قائمة شروط البيع املستندات األتية:
 -1نسخة من السند التنفيذي الذي مت احلجز مبقتضاه ،واملقصود هنا ليس جمرد ذكر بياانت عن هذه
األوراق ،ولكن املقصود هو تقدميها بذاهتا مرفقة مع القائمة ،حىت يتأكد من صحة البياانت الواردة
بشأهنا ابلقائمة ،وابلتايل مراقبة صحة العملية ككل.
 -5نسخة من أمر احلجز.
 -3نسخة من حمضر التبليغ الرمسي للمحجوز عليه أو احلائز أو الكفيل العي ي إن وجد.
 -7شهادة عقارية تتضمن القيود اليت حصلت إىل غاية اتريخ احلجز ،واملقصود بذلك شهادة من
مكتب الشهر العقاري التابع له العقار واحلقوق العينية املقيدة على العقار ،ملعرفة أصحاب هذه احلقوق
ابعتبارهم مشرتكني يف إجراءات التنفيذ على العقار ،وجيب أن تتضمن الشهادة مقدار حقوق هؤالء
الدائنني.
 -2مستخرج الضريبة العقارية الغرض منه هو التحقق من صحة تقدير الثمن األساسي لبيع العقار.
اثلثا :ميعاد اإليداع.
( )1املادة  729من ق ا م ا.
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يتضح من نص املادة  1/ 737من ق ا م ا ،أن املكلف إبيداع قائمة شروط البيع ومرفقاهتا
هو احملضر القضائي ،ويف حالة إلغاء قائمة شروط البيع يعاد جتديدها على نفقته عمال ابلفقرة األخرية
من املادة  737ق إ م ا ،وعليه إذا مل يقم املدين احملجوز عليه ابلوفاء خالل مدة معينة حددها ق ا م ا
بثالثني يوما من اتريخ التبليغ الرمسي ألمر احلجز ،حيرر بشأنه قائمة شروط البيع مث تودع مع مرفقاهتا
أمانة ضبط احملكمة اليت يوجد يف دائرة إختصاصها العقار احملجوز ،ويف حالة تعدد العقارات أو احلقوق
العينية العقارية احملجوزة ،تودع قائمة شروط البيع يف أمانة ضبط احملكمة اليت يوجد فيها أحد هذه
العقارات.

( )1

مث يؤشر رئيس احملكمة املختص على حمضر اإليداع ،وحيدد فيه جلسة لإلعرتاضات  ،وجلسة
الحقه للبيع واتريخ وساعة إنعقادمها.
إال أن اتريخ ومكان جلسة البيع ابملزاد قد يتم حتديدها الحقا مبوجب أمر على عريضة بناءا
على طلب احملضر القضائي أو أي دائن طرفا يف احلجز ،ويكون ذلك بعد الفصل يف مجيع االعرتاضات
اليت سجلت(.)2
الفرع الثاين :التبليغ الرمسي لقائمة شروط البيع
أوال :بياانت حمضر تبليغ قائمة شروط البيع
أوجب املشرع( ،)3على احملضر القضائي بعد إيداع قائمة شروط البيع والتأشري عليها،تبليغها
رمسيا إىل كل من يهمهم األمر حىت يتمكنوا من إبداء ما لديهم من مالحظات أو أوجه بطالن عند
االعرتاض عليها ،وذلك خالل مخسة عشرة يوما املوالية لإليداع ،ويكون ذلك مبوجب حمضر تبليغ قائمة
شروط البيع ،ويتضمن حمضر التبليغ فضال عن البياانت العامة ،بياانت خاصة نصت عليها املادة 741
من ق إ م إ ،تتمثل يف األيت:
اتريخ إيداع قائمة شروط البيع.( )1املادة  729من ق ا م ا.
( )2املادة  0/727من ق ا م ا.
( )3نص املادة  1/ 740من ق إ م ا على أنه " جيب على احملضر القضائي خالل مخسة عشر يوما املوالية إليداع قائمة شروط البيع
أبمانة الضبط ،أن يبلغ رمسيا األشخاص األتية ."...
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تعيني العقا ا رت احملجوزة ابإلمجال.بيان الثمن األساسي احملدد مجلة أو لكل جزء.اتريخ وساعة اجللسة احملددة للنظر يف االعرتاضات احملتملة ،واتريخ وساعةجلسة البيع ابملزاد العل ي.
إنذار املبلغ هلم ابإلطالع على قائمة شروط البيع إلبداء املالحظات واالعرتاضاتاحملتملة ،وٕاال سقط حقهم يف التمسك هبا.
اثنيا :تبليغ ذوي الشأن إبيداع قائمة شروط البيع
بعد حترير احملضر أوجب املشرع تبليغه تبليغا خاصا خالل اخلمسة عشر يوما التالية إليداع
قائمة شروط البيع إىل جمموعة من األشخاص حددهتم املادة  740من ق إ م ا ،وهم:
املدين احملجوز عليه. الكفيل العي ي واحلائز للعقار أو احلق العي ي العقاري إن وجدااملالكني على الشيوع إن كان العقارالدائنني املقيدين كل مبفرده.ابيع العقار أو مقرض نمنه أو الشريك املقاسم أو املقايض به إن وجدو يف حالة الوفاة يكون التبليغ إىل ورثة هؤالء بصفة مجاعية دون بيان األمساء و الصفات يف
موطنهم ،فإن مل يكن هلم موطن معروف ففي موطن املتويف.
اثلثا :اإلعالن عن إيداع قائمة شروط البيع
مل يكتف املشرع بضرورة إخبار أصحاب الشأن إبيداع قائمة شروط البيع ،بل أوجب كذلك
أن يقوم احملضر القضائي خالل الثمانية أايم التالية ألخر تبليغ رمسي إبيداع القائمة ،بنشر مستخرج من
هذه القائمة يف جريدة يومية وطنية والتعليق يف لوحة اإلعالانت ابحملكمة حىت يكون لكل شخص احلق
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يف اإلطالع على القائمة وٕإبداء ما ميكن له من أوجه اإلعرتاض ،وقد نظم املشرع هذا إلعالن مبوجب

املادة  748من ق ا م ا.

( )1

( )1نص املادة  748من ق إ م ا على ما يلي" :يقوم احملضر القضائي ،بعد إيداع قائمة شروط البيع ،بنشر مستخرج من هذه القائمة يف
جريدة يومية وطنية والتعليق يف لوحة اإلعالانت ابحملكمة خالل نمانية  8أايم التالية ألخر تبليغ رمسي إبيداع القائمة ،ترفق صورة من إعالن
يف اجلريدة ونسخة من حمضر التعليق مع ملف التنفيذ جيوز لكل شخص اإلطالع على قائمة شروط البيع يف مكتب احملضر القضائي أو يف
أمانة ضبط احملكمة" .
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املطلب الثاين :االعرتا

على قائمة شروط البيع

خصص املشرع وسيلة إجرائية هامة القصد منها تصفية مجيع املنازعات التنفيذية املتعلقة
ابلعقار ،قبل الشروع يف نزع ملكية عقار املدين وبيعه املزاد العل ي ،هذه الوسيلة هي االعرتاض على
قائمة شروط البيع نصت عليها املادة  1 / 742من ق ا م ا.

( )1

وعليه فاالعرتاض هو منازعة موضوعية متعلقة ابلتنفيذ على العقار يتم مبوجبها التمسك ببطالن
إجراءات التنفيذ لعيب شكلي إجرائي أو موضوعي ،أو تعديل شروط البيع الواردة يف القائمة(.)2
الفرع األول :موضوع االعرتا

.

اإلعرتاضات اليت قد تبدى على قائمة شروط البيع منها ما يتخذ شكل أوجه البطالن ،ومنها
ما يكون على هيئة مالحظات ،و البعض األخر يتمثل يف طلب وقف بيع العقار.
أوال :أوجه البطالن
( )3

ويقصد هبا ما شاب اإلجراءات السابقة على اجللسة احملددة لنظر اإلعرتاضات من عيوب

والبطالن الذي قد يثار بطريق اإلعرتاض قد يؤسس على عيب شكلي ،انتج عن عدم إمتام مقدمات
التنفيذ ،أو عن عدم إتباع القواعد اإلجرائية املتعلقة أبمر احلجز أو تسجيله أو تبليغ احلائز وٕانذاره إن
وجد ،أو عدم ذكر إحدى البياانت اهلامة يف احملاضر القضائية السابقة ،أو عدم إيداع قائمة شروط البيع
يف امليعاد احملدد لذلك ،أو تودع غري مستوفاة لبياانهتا اجلوهرية أو ال تستويف مرفقاهتا(.)4
وقد يؤسس هذا البطالن على عيب موضوعي ،فإن يكون احلق املوضوعي الذي جيري التنفيذ
إقتضاءا له غري حمقق الوجود أو معني املقدار أو حال األداء ،أو غري اثبت هبذه الصفة يف سند تنفيذي،

( )1نص املادة  1 / 742من ق إ م ا على أنه " :تقدم االعرتاضات بعريضة من طرف األشخاص املشار إليهم يف املادة  740أعاله ،أو
من ورثتهم إىل رئيس احملكمة ،قبل جلسة االعرتاضات بثالثة أايم على األقل ،و ٕٕاال سقط حقهم يف التمسك هبا "
( )2أبو الوفاء ،مرجع سابق ،ص. 697
( )3السيد صاوي ،مرجع سابق ،ص389
( )4أبو الوفاء ،مرجع سابق ،ص703
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أو أن يكون املال حمل التنفيذ مما ال جيوز توقيع احلجز عليه ،أو عدم توفر احلق يف التنفيذ كما لو أجرى
التنفيذ مبوجب حمرر موثق مطعون فيه ابلتزوير(.)1
هذه األوجه كلها تثار بطريق اإلعرتاضات  ،وال جتوز فيها الدعوى األصلية ،إال إذا كان
اإلعرتاض يتعلق بعيب يف إجراءات الحقة على جلسة اإلعرتاض(. )2
اثنيا :املالحظات على شروط البيع
ويقصد ابملالحظات على شروط البيع كل إعرتاض أو نقد يوجه إىل هذه الشروط بتعديلها،
ويكون ذلك ابحلذف أو اإلضافة أو التغيري ،ويكون إبداؤها بدون رفع دعوى.
فقد يكون موضوع املالحظة يف طلب حذف أحد الشروط من القائمة بسبب خمالفته للنظام
العام أو لآلداب ،كاشرتاط استبعاد بعض األشخاص من املزايدة بدون وجه حق ،أو إلزام املشرتي
بدفع مصاريف ابهظة تزيد عما قرره القاضي قبل افتتاح املزايدة  ،وكذلك شرط بيع العقار صفقة واحدة
بينما يكون من املصلحة ألصحاب الشأن أن يباع على جمموعات مما قد يزيد من نمنه(.)3
وقد يتمثل موضوع املالحظة يف طلب إضافة أحد الشروط إىل القائمة ،كما لو طلب املستأجر
إضافة شرط سراين عقد اإلجيار اخلاص به ،تفاداي للنزاع احملتمل حدوثه بينه وبني من سيقع عليه البيع.
وأخريا قد تتمثل املالحظة يف طلب تغيري شرط أو أكثر من شروط البيع دون املساس جبوهره،
كزايدة الثمن األساسي للبيع ،أو طلب بيع العقار صفقة واحدة بدال من بيعه جمزائ ،أو يطلب
( )4

العكس

()1أبو الوفاء ،مرجع سابق ،ص. 704
( )2طلعت دمحم دويدار ،مرع سابق  ،ص. 490
( )3طلعت املرجع نفسه ،ص. 491
( )4طلعت دمحم دويدار ،مرجع سابق ،ص492
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اثلثا :طلبات وقف اإلجراءات
نص املشرع على حاالت معينة يتخذ فيها طريق االعرتاض كوسيلة إلبداء بعض الطلبات
وذلك كإشكال وقيت يف التنفيذ هتدف يف جمموعها إىل وقف إجراءات البيع مؤقتا أو أتجيلها وهي:
أوال :طلب وقف بيع بعض العقارات احملجوزة للحد من األثر الكلي للحجز .وفقا للمادة  743من
ق إ م ا جيوز لكل من املدين أو احلائز أو الكفيل العي ي أن يطلب بطريق اإلستعجال وقف إجراءات
البيع على عقار أو أكثر من العقارات املعينة احملجوزة ،إذا أثبت أن قيمة إحدى هذه العقارات الذي
تظل اإلجراءات مستمرة ابلنسبة إليه تكفي للوفاء حبقوق مجيع الدائنني.
حيدد األمر الصادر يف هذا اإلعرتاض العقارات اليت تتوقف عليها إجراءات البيع مؤقتا ،ومع
ذلك جيوز لكل دائن حىت بعد احلكم برسو املزاد أن يستمر يف بيع تلك العقارات إذا مل يكف الثمن
الناتج عن البيع للوفاء بدينه .
اثنيا :طلب أتجيل بيع العقار عمال بنص املادة  744من ق إ م ا جيوز للمدين احملجوز عليه أو
احلائز أو الكفيل العي ي أن يطلب بطريق اإلعرتاض على قائمة شروط البيع أتجيل إجراءات بيع العقار

إذا أثبت أن اإليرادات السنوية هلذا العقار لسنة واحدة كافية للوفاء بديون مجيع الدائنني.
وحيدد األمر الفاصل بتأجيل البيع األجل الذي يستأنف فيه إجراءات البيع إذا مل يتم الوفاء،
مراعيا يف ذلك املهلة الالزمة للمدين احملجوز عليه للوفاء ،على أن ال تتجاوز املهلة املمنوحة سنة واحدة.
اثلثا :طلب وقف اإلجراءات حل ني الفصل يف دعوى الفسخ ،تنص املادة  745من ق أ م ا على أنه
إذا وجد بني الدائنني ابئع العقار أو أحد املقايضني به أو الشريك املقاسم ،بلغ له احملضر القضائي إنذار
أبنه يف حالة عدم رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفرق يف الثمن أو طلب إعادة البيع عن طريق
املزاد العل ي ،والتأشري بذلك على قائمة شروط البيع قبل اجللسة احملددة لإلعرتاضات بثالثة أايم على
األقل سقط حقه يف ذلك.
غري أنه إذا رفع دعوى الفسخ أو قدم طلبا إلعادة البيع ابملزاد العل ي يف األجل احملدد ،قام
احملضر القضائي بتأشري ذلك على قائمة شروط البيع ،وتوقف عن االستمرار يف إجراءات البيع إىل حني
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الفصل يف هذه الدعوى من طرف قاضي املوضوع ،وعليه يوجب املشرع على ابئع العقار أو املقايض به
إذا أراد أثناء إجراءات التنفيذ رفع دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن أو الفارق ،أن يرفعها ابلطرق املعتادة
لرفع الدعاوى أمام احملكمة املختصة ببيع العقا( ،)1وليس بطريق االعرتاض على قائمة شروط البيع.
ألن األمر الذي يطرح على رائسة احملكمة عن طريق اإلعرتاض هو طلب وقف إجراءات بيع
العقار حلني الفصل يف دعوى الفسخ اليت مت رفعها بعد تسجيل أمر احلجز.
الفرع الثاين  :النظام القانوين لالعرتا
أوال :صاحب احلق يف االعرتا
حددت املادة  1 / 742من ق إ م ا األشخاص الذين هلم احلق يف تقدمي االعرتاضات على
قائمة شروط البيع ،و هم األشخاص املشار إليهم يف املادة  740من ق إم ا أو من ورثتهم ،و يفرتض
توافر املصلحة القانونية لديهم لتقدمي هذا االعرتاض  ،و هم املدين و احلائز و الكفيل العي ي ،و الدائنني
املقيدين ،و املالكني على الشيوع إن كان العقار مشاعا ،و ابئع العقار أو مقرض نمنه.
وما يفهم من املادة  2 / 748من ق إ م ا اليت تنص على أنه جيوز لكل شخص اإلطالع
على قائمة شروط البيع يف مكتب احملضر القضائي أو يف أمانة الضبط ،أن املشرع منح كذلك هذا احلق
لكل من له مصلحة قانونية حقيقة كأصحاب حقوق االنتفاع و االرتفاق على العقار و مستأجريه و
مدعي االستحقاق ،هؤالء األشخاص جيب عليهم إبداء مالحظاهتم على قائمة شروط البيع ،وأوجه
البطالن اليت ميكن التمسك هبا ،و ذلك برفع تقرير إىل رئيس احملكمة املختصة قبل جلسة

( )1املادة  746من ق إ م ا.
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اثنيا  :إجراءات وميعاد اإلعرتا .
عمال بنص املادة  742من ق إ م ا خيتص بنظر اإلعرتاضات على قائمة شروط البيع رئيس
احملكمة اليت يقع العقار احملجوز يف دائرة اختصاصها ،ابعتباره قاضي األمور املستعجلة.
و يقدم اإلعرتاض إىل رئيس احملكمة ،و بعد التأشري عليه ،تسجل العريضة يف سجل خاص
بعد دفع الرسوم حسب اتريخ ورودها ،حيث ال جيوز تقدميه ابلطرق املعتادة لرفع الدعاوى.
و جيب أن يقدم االعرتاض قبل اجللسة احملددة لنظر اإلعرتاضات بثالثة أايم على األقل ،و إال
سقط احلق فيه( ،)1و السقوط هنا كجزاء متعلق ابلنظام العام فيجب على القاضي أن حيكم به من
تلقاء نفسه( ،)2و اهلدف من حتديد هذا امليعاد هو أن تتاح الفرصة لكل من يهمه األمر أبن يطلع على
هذه االعرتاضات  ،قبل اجللسة احملددة لنظرها ،و من جهة أخرى متكني احملكمة من اإلطالع عليها قبل
اجللسة حىت تستطيع الفصل فيها يف نفس اجللسة دون أتجيل لذلك مث تعقد جلسة اإلعرتاضات
حسب التاريخ و الساعة احملددين هلا يف غرفة املشورة حبضور املعرتض و احلاجز و احملضر القضائي.
و يفصل رئيس احملكمة يف اإلعرتاضات أبمر غري قابل ألي طعن يف أجل أقصاه نمانية أايم ،أما
يف احلالة اليت مل يقدم فيها أي إعرتاض يف اجللسة ،يؤشر أمني الضبط بذلك يف السجل اخلاص به و
يشرع احملضر القضائي يف إجراءات اإلعالن عن البيع.

( )1املادة  1/ 575من ق ا م ا .
( )2أبو الوفاء ،مرجع سابق  ،ص. 710
( )3املادة  575من ق ا م ا .
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( )3

الفصل الثاني:
إجراءات بيع العقار المحجوز
بالمزاد العلني
املبحث األول :إجراءات البيع ابملزاد العلين.
املبحث الثاين :حكم رسو املزاد وآاثره.
املبحث الثالث :توزيع األموال املتحصلة من احلجز.
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الفصل الثاين  :إجراءات بيع العقار احملجوز ابملزاد العلين.
أحاط املشرع اجلزائري عملية بيع العقار احملجوز ابملزاد العل ي إبجراءات أكثر تعقيدا من
اإلجراءات اليت تتبع يف بيع األموال املنقولة ،حيث حاول املشرع قدر اإلمكان أتخري النزع اجلربي
للملكية العقارية ،حىت يتم البيع أبعلى سعر ممكن ،ويف نفس الوقت محاية األشخاص الذين تكون هلم
حقوق مسجلة على العقار احملجوز.
وعاجلنا هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث ،املبحث األول تطرقنا فيه إلجراءات البيع ابملزاد
العل ي .واملبحث الثاين حلكم رسو املزاد وآاثره ،أما املبحث الثالث فتعرضنا لتوزيع األموال املتحصلة من
احلجز.
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املبحث األول :إجراءات البيع ابملزاد العلين
بعد االنتهاء من إيداع قائمة شروط البيع ،و الفصل يف االعرتاضات املقدمة عليها إن وجدت،
تبدأ مرحلة بيع العقار ابملزاد  ،و ذلك إبمتام بعض اإلجراءات املمهدة له تتمثل أساسا يف اإلعالن عن
البيع ،و ينتهي ببيع العقار ملن يرسو عليه املزاد ،و منه سنحاول تبسيط ذلك يف الفروع األربعة التالية :
املطلب األول  :اإلعالن عن البيع
يعلن عن البيع بطريقتني ولفئتني:
الفرع األول :اإلعالن العام عن البيع
عمال بنص املادة  947من ق إ م ا ،يقوم هبذا اإلعالن احملضر القضائي و ذلك قبل اليوم
احملدد للبيع مبدة ال تتجاوز ثالثني يوما و ال تقل عن عشرين يوما .حيث يقوم بتحرير مستخرج من
مضمون السند التنفيذي و قائمة شروط البيع متضمنا على اخلصوص البياانت التالية:
 اسم ولقب كل من الدائن احلاجز واملدين احملجوز عليه و احلائز و الكفيل العي ي إن وجد وموطن كل منهم.
 تعيني العقار كما ورد يف قائمة شروط البيع. الثمن األساسي لكل جزء من العقار. اتريخ و ساعة البيع ابملزاد العل ي. بيان احملكمة أو املكان الذي يكون فيه البيع.اآلتية:

و تنص املادة  957من ق إ م ا على أن يتم تعليق اإلعالن عن البيع ابملزاد العل ي يف األمكنة
 يف ابب أول مدخل كل عقار من العقارات احملجوزة أرضا أو مباين. يف لوحة اإلعالانت ابحملكمة اليت يتم فيها البيع. يف لوحة اإلعالانت بقباضة الضرائب و البلدية اليت يوجد فيها العقار. يف الساحات و األماكن العمومية.24

 يف أي مكان آخر حيتمل أن يضمن جلب أكرب عدد من املزايدين.وينشر اإلعالن يف جريدة يومية وطنية أو أكثر حسب أمهية العقار احملجوز .و يثبت احملضر إنه
قام بتعليق و نشر اإلعالن بتقدمي صورة من اجلريدة ،أو أتشرية املوظف املؤهل على هامش اإلعالن
املنشور ،و يرفق مع ملف التنفيذ.
و ميكن ألطراف احلجز تقدمي عريضة إىل رئيس احملكمة يطلبون فيها إلغاء إجراءات النشر و
التعليق و ذلك قبل جلسة البيع بثالثة أايم على األقل( )1إذا قرر القاضي إلغاء اإلجراءات ،يؤجل البيع
( )2
إىل جلسة الحقة ،و تعاد إجراءات اإلعالن على نفقة احملضر القضائي
الفرع الثاين  :اإلعالن اخلاص عن زمان و مكان البيع .
هذه الوسيلة ختص ذوي الشأن الذين سبق إنذارهم إبيداع قائمة شروط البيع و هم ابألساس
الدائنني املقيدين و املدين احملجوز عليه و احلائز و الكفيل العي ي .حيث يتوىل احملضر القضائي إعالهنم
يف ميعاد نمانية أايم على األقل من اتريخ اجللسة( ،)3و يوم البيع الذي جيب إخبارهم به هو اليوم الذي
حدده رئيس احملكمة املختصة عند التأشري على حمضر إيداع قائمة شروط البيع( ،)4أو اليوم الذي مت
حتديده الحقا مبوجب أمر على عريضة بناء على طلب احملضر القضائي أو أي دائن طرف يف احلجز(.)5

( )1تنص على ذلك املادة  7/957من ق إ م ا..
( )2املادة  2/720من ق ا م ا.
( )3حسب املادتني  3 / 949و  953من ق إ م ا.
( )4تنص الفقرة األخرية من املادة  939ق إ م ا على أن "يؤشر رئيس احملكمة املختصة إقليميا على حمضر إيداع قائمة شروط البيع ،و
حيدد فيه جلسة لالعرتاضات و جلسة الحقة للبيع و اتريخ و ساعة انعقادمها.
()5

نصت على ذلك املادة  949ف  7من ق إ م د بقوهلا " :إذا مل يتم حتديد اتريخ و مكان جلسة البيع ابملزاد العل ي مسبقا ،يتم

حتديدها مبوجب أمر على عريضة ،بناء على طلب احملضر القضائي أو أي دائن طرف يف احلجز .يصدر رئيس احملكمة األمر بعد التحقق
من الفصل يف مجيع اإلعرتاضات اليت سجلت.
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املطلب الثاين  :إجراءات املزايدة العلنيـ ـة
يتم بيع العقار احملجوز ابملزاد العل ي يف جلسة علنية حتت إشراف قاضي األمور املستعجلة
(رئيس احملكمة أو القاضي الذي يعينه هلذا الغرض) ( )1مبقر احملكمة اليت أودعت فيها قائمة شروط البيع
يف التاريخ و الساعة احملددين لذلك حبضور ذوي الشأن ،ذلك وفقا ألحكام و ضوابط قانونية و سلسة
من اإلجراءات نذكرها من خالل ترتيبها يف القواعد التالية :

الفرع االول  :افتتاح املزايدة و تقدمي العرو
تنص املادة  954من ق إ م ا على أنه بعد افتتاح جلسة البيع يتوىل رئيسها التحقق من حضور
أو غياب أطراف احلجز ،و إمتام إجراءات التبليغ الرمسي لذوي الشأن ألجل حضور جلسة البيع ،و
حصول إجراءات اإلعالن عن البيع.
إذا كانت هذه اإلجراءات صحيحة ،أيمر ابفتتاح امل ا زد العل ي ،و هنا يذكر بشروط البيع و
نوع العقار املعروض للبيع ،و الثمن األساسي املذكور بقائمة شروط البيع الذي ستجري املزايدة على
أساسه ،و الرسوم و املصاريف.
كما يقوم بتعيني مبلغ التدرج يف العروض اليت تقبل من املتزايدين ،مبعىن القيمة اليت يزايد هبا عن
الثمن األساسي أو عن العرض السابق( ،)2و حتدد هذه القيمة حسب أمهية العقار ،و يف مجيع األحوال
ال تقل عن عشرة آالف دينار جزائري يف كل عرض(ٕ )3وافتتاح املزايدة ما هو إال دعوة لتقدمي العطاءات
( )4
و هو املبلغ الذي يعرضه امل ا زيد و يرغب يف شراء العقار على أساسه7

( )1املادة  7/ 953من ق إ م ا.
( )2عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي يف قانون املرافعات املصري ،دار النهضة العربية ،القاهرة  2001ص .177
( )3قيمة التدرج يف املزايدة عاجلها املشرع يف املادة  7 / 954من ق إ م ا.

( )4أمحد خالصي ،قواعد وٕاجراءات التنفيذ اجلربي وفقا لقانون اإلجراءات املدنية اجلزائرية والتشريعات املرتبطة به ،منشورات عشاش،
اجلزائر ،د ط ،د ت ،ص .479
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الفرع الثاين  :رسو املزاد
نظمه املشرع مبوجب املادة  2 /377من ق إ م السابق( ،)1واملادة  7/ 959من ق إ م (،)2
ويستخلص منها أن البيع يف املزايدات ال يتم إال برسو املزاد على شخص معني بذاته وعادة هو من يقدم
أعلى عرض ،ابعتبار أن العطاء املقدم من أي شخص يسقط بتقدمي عطاء أعلى منه ،ذلك أن التقدم
ابلعطاء يف املزايدة ،ليس إال إجيااب من صاحب العطاء ،والنعقاد العقد البد من قبول يصادفه ،والقبول
ال يكون إال برسو املزاد ممن ميلكه.
وعليه يرسو املزاد على من تقدم أبعلى عرض وكان أخر مزايد ،فقط القانون ا م السابق
إستعمل تقنية إعتماد العرض بعد إنطفاء ثالث مشوع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة ،أما قانون ا
م ا ،استعمل تقنية النداء ابلعرض األخري ثالث مرات متتالية تفصل بني كل نداء دقيقة واحدة ،يالحظ
( )3
أنه ال يوجد أي فرق بني العبارتني من الناحية العملية.
والراسي عليه ال يكتسب صفة املشرتي إال يف مرحلة الحقة أتيت بعد سداده لكامل الثمن
( )4
ومصاريف التنفيذ ،وصدور احلكم إبيقاع البيع عليه

الفرع الثالث :إلتزام الراسي عليه املزاد بدفع الثمن.
يقع على عاتق املزايدة الذي اعتمد عرضه بدفع الثمن الذي مت اعتماده وكذلك املصاريف
ورسوم التسجيل ،على أن تودع هذه املبالغ أبمانة ضبط احملكمة ،أوجب ق ا م ا دفع مخس الثمن
واملصاريف والرسوم املستحقة حال انعقاد اجللسة ،ودفع املبلغ الباقي يف أجل أقصاه نمانية أايم من اتريخ
( )1نص املادة  377ف  7من ق إ م على أنه " :ويرسو املزاد عقب إنطفاء ثالث مشوع توقد تباعا مدة كل منها دقيقة واحدة ،على من
تقدم أبعلى عرض وكان أخر من زايد".
( )2تنص املادة  7 / 959من ق إ م إ على ما يلي " :يرسو املزاد على من تقدم من املزايدين أبعلى عرض وكان أخر م ن زايد.
يعتمد الرئيس العرض الذي زاد عليه بعد النداء به ثالث مرات متتالية ،تفصل بني كل نداء دقيقة واحدة.
()3وتتم العملية كالتايل :توقد أول مشعة وتستمر مدة دقيقة وأيضا مشعة اثنية بعد هناية زمن األوىلٕ ،وان وقعت مزايدة أحد الشموع فإن تلك
الشمعة اليت وقعت هبا املزايدة تعترب مشعة أوىل وحيسب زمن إشعاله األول من حلظة املزايدة تلك ،وتستمر املزايدات  ،على أن املزايدة
األخرية ال يقع أثرها برسو املزاد إال إذا استمرت الشمعة املوقدة الواقعة بني تلك املزايدة مدة دقيقة بعد حلظة املزايدة مع إشعال مشعتني
أخريني ،كل منها مدة دقيقة دون حصول أية مزايدة خالهلا ،و عندها يعلن رئيس اجللسة على رسو املزايدة على ذلك املزايدة  .نقال عن
محة مرامرية ،مرجع سابق ،ص. 412
( )4ونصت على ذلك املادة  2/ 959من ق إ م ا بقوهلا " :جيب على الراسي عليه امل ا زد أن يدفع حال إنعقاد اجللسة ،مخس الثمن
واملصاريف والرسوم املستحقة ويدفع املبلغ الباقي يف أجل أقصاه نمانية أايم أبمانة ضبط احملكمة.
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املزايدة أبمانة ضبط احملكمٕ ،وإذا حدث وأن ختلف الراسي عليه املزاد يف الوفاء إبلتزامه بدفع الثمن ،أعيد
بيع العقار على ذمته ،وذلك بعد إنذاره أبن يقدم بتنفيذ التزامه يف ميعاد ة مخسة أايم عمال بنص املادة
 959فقرة أخرية من ق إ م ا.
وحتكم املزايدة املعادة اإلجراءات التالية:
املطلب األول :أتجيل املزايدة وإعادهتا
هناك فروض تطرأ عند املزايدة تؤدي إىل أتجيلها ،أو إىل إعادهتا بشروط.
الفرع األول :أتجيل البيع مع إنقاص عشر الثمن األساسي
مبدئيا ليس للمحكمة أن تؤجل املزاد لتاريخ أخر غري التاريخ احملدد لذلك ،إال أنه قد تطرأ من
األسباب املربرة اليت توجب ذلك ،هذا التأجيل قد يكون قبل إفتتاح املزايدة ة ،حيث جيوز للمدين
احملجوز عليه أو احلائز أو الكفيل العي ي أن يطلب بطريق االستعجال أتجيل إجراءات بيع العقار إذا
أثبت أن اإليرادات السنوية هلذا العقار لسنة واحدة كافية للوفاء بديون مجيع الدائ ي( ،)1إال أن الذي
يهمنا هو التأجيل بعد إفتتاح املزايدة ،حيث إذا كان العرض أقل من الثمن األساسي للمزايدة ،أو مل
يتقدم أحد أبي عطاء خالل مخسة عشرة دقيقة ،يثبت ذلك يف سجل اجللسة ويؤجل البيع إىل جلسة
( )2
الحقة بذات الثمن األساسي.
يف اجللسة اجلديدة إذا كانت العروض أقل من قيمة الثمن األساسي وغري كافية لقيمة الدين
واملصاريف ،أيخذ رئيس اجللسة قراره بتأجيل البيع ٕوانقاص عشر الثمن األساسي( ،)3واحلكمة من ذلك
تشجيع الراغبني يف املزايدة على الدخول فيها.
ويتوىل األمر الصادر بتأجيل البيع حتديد اتريخ جلسة البيع الالحقة ،ويكون ذلك خالل فرتة ال
تقل عن ثالثني يوما وال تزيد عن مخسة وأربعني يوما من اتريخ التأجيل( ،)4يف اجللسة املوالية يباع العقار
ملن تقدم أبعلى عرض حىت لو كان أقل من الثمن األساسي ،إال إذا قبل الدائن احلاجز استفاء الدين
( )5
عينا ابلعقار ابلثمن األساسي احملدد له
()1

نص املادة  944من ق إ م ا.

( )2املادة  954ف  2من ق إ م ا.
(.)3املادة  954ف  3من ق إ م ا
( )4املادة  722من ق ا م ا.
( )5املادة  2 / 722من ق إ م ا.
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الفرع الثاين  :تسديس البيع واعادة املزايدة
أجاز القانون لكل شخص أن يقوم مبا يعرب عنه بعملية التسديس للبيع ،وذلك أبن يعرض نمنا
جديدا للعقار موضوع البيع ابملزاد بزايدة عن الثمن األول الواقع به البيع بنسبة السدس على األقل مع
حتمله املصاريف القضائية والرسوم املستحقة وتتبع يف ذلك اإلجراءات التالية إذا توفرت شروط ذلك.
 القانون اجلديد جاء بشرط مل ينص عليه القانون احلايل نعتربه شرطا أساسيا يف العملية ،وهوأن يباع العقار حمل طلب إعادة البيع بثمن أقل من الثمن األساسي احملدد يف قائمة شروط البيع.
 أن يقدم الطلب يف شكل عريضة تودع قلم كتابة احملكمة خالل عشرة أايم التالية لتاريخ رسواملزاد  ،مستوفيا جلملة من البياانت منها هوية صاحب الزايدة ابلكامل ،مع بيان مقدار الزايدة
واملص اريف القضائية ،وموقعه منه،القانون اجلديد يشرتط إيداع الثمن الكامل مع املصاريف والرسوم
( )1
أبمانة ضبط احملكمة مقابل وصل يسلم إليه.
 يف هذه احلالة جتدد املزايدة ويعاد البيع ابملزاد العل ي وفق اإلجراءات السابقة الذكر ،ويتحملطالب التجديد مجيع النفقات.
 القانون اجلديد مكن املزايدة اجلديد من الرتاجع وذلك بتقدمي طلب إيقاف إعادة البيع املقررعلى ذمته ،وذلك قبل حكم رسو املزاد اجلديد ،بعد إيداع املصاريف املرتتبة عن تراجعه ،وجاء ذلك يف
املادة  967منه.

()1وتنص املادة  967من ق إ م ا على أنه " :إذا بيع العقار أو احلق العي ي العقاري بثمن أقل من الثمن األساسي احملدد يف قائمة شروط
البيع ،جيوز لكل شخص يف أجل نمانية أايم التالية لتاريخ حكم رسو املزاد ،تقدمي عريضة موقعة منه ،يطلب فيها إعادة البيع ابملزاد العل ي.
يف هذه احلالة يتعهد املزايد اجلديد بزايدة السدس عن الثمن الراسي به املزاد على األقل ،مع إيداعه الثمن الكامل واملصاريف القضائية
والرسوم املستحقة أبمانة الضبط مقابل وصل ،ويعاد البيع ابملزاد العل ي بنفس الكيفية املنصوص عليها يف املواد من  947إىل  959أعاله
ويتحمل طالب جتديد البيع ابملزاد العل ي مجيع النفقات " ..
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املبحث الثاين :حكم رسو املزاد وآاثره.
املطلب األول :حكم رسو امل ـ ـ ـزاد.
الفرع االول :الطبيعة القانونية حلكم رسو املزاد
( )1

أمجع الفقه

على أن حكم إيقاع البيعٕ ،وان كان يصدر يف شكل األحكام القضائية

وبديباجتها ،كما أن له طبيعة األحكام من حيث حجيته يف مواجهة أطراف التنفيذ ،إال أنه ال يعترب من
حيث املضمون حكما قضائيا ،ابعتبار أن بيع العقار ال يشكل خصومة قضائية ،وابلتايل فإن هذا
احلكم ال حيسم نزاعا و ال يصدر يف خصومة ابملعىن الدقيق ،وعليه ليس له من األحكام سوى االسم.
ألن القاضي ال يفعل سوى مراقب إجراءات البيع ،وتقرير أن املزاد قد فتح ،وأن شخصا قد أعتمد
عرضه ،وأنه قد دفع الثمن ابلكامل واملصاريف القضائية ورسوم التسجيل ،وهلذا أوقع البيع عليه.
وأن احلالة الوحيدة اليت متكن من تقررت له املصلحة يف إعادة النظر يف ما حكم به برسو املزاد
 ،هو رفع دعوى قضائية ببطالن إجراءات البيع أمام قاضي املوضوع ،ويكون احلكم الفاصل يف هذه
الدعوى حكما تسري عليه نفس القواعد املقررة لباقي األحكام القضائية.

( )2

الفرع الثاين  :بياانت حكم رسو املزاد
وفقا واملادة  963من ق إ م د أن يصدر هذا احلكم بديباجة األحكام املألوفة ،و أن يتضمن
البياانت التالية:

( )1أبو الوفاء ،إجراءات التنفيذ ،ص  ،964نقال محة مرامرية ،مرع سابق  ،ص277
( )2جميد خلويف ،شهر التصرفات العقارية يف القانون العقاري اجلزائري ،الطبعة األوىل ،اجلزء األول ،الديوان الوط ي لألشغال الرتبوية،
اجلزائر ، 2774 ،ص  ، 759وما بعدها.
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 -7السند التنفيذي الذي مبوجبه مت احلجز واإلجراءات اليت تلته ال سيما اتريخ كل من التبليغ
الرمسي والتكليف ابلوفاء ٕوإعالن البيع.
 -2تعيني العقار املباع ومشتمالته واإلرتفاقات العالقة به إن وجدت ،كما هو معني يف قائمة
شروط البيع.
 -3حتديد الثمن األساسي للعقار املباع.
 -4إجراءات البيع ابملزاد العل ي.
 -5اهلوية الكاملة للراسي عليه املزاد.
 -6الثمن الراسي به املزاد واتريخ الدفع.
 -9إلزام احملجوز عليه أو احلائز أو الكفيل العي ي أو احلارس حسب األحوال بتسليم العقار ملن
رسى عليه املزاد.
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()1

املطلب الثاين  :أاثر حكم رسو املزاد

الفرع االول :تسجيل حكم رسو املزاد
تلزم املادة  962من ق إ م ا احملضر القضائي أن يقوم ابلنيابة عن ذوي الشأن بقيد حكم رسو
املزاد ابحملافظة العقارية من أجل إشهاره خالل أجل شهرين من اتريخ صدوره ،حىت يكون حجة على
الكافة ،وتكون وظيفة الشهر هنا وظيفة إعالمية فقط ألن احلق العقاري أنشأته احملكمة الناطقة برسو
املزاد  ،ويعترب حكم رسو املزاد الذي أصدرته سند امللكية.
بينما هناك من يذهب ابلقول أن حكم رسو املزاد يعترب سندا مللكية الراسي عليه املزاد بعد
القيام إبجراءات إشهاره لدى احملافظة العقارية ،هذا الرأي يتماشى مع وظيفة التسجيل والشهر يف النظام
القانوين اجلزائري ،قياسا على التصرفات الواردة على العقار ال ترتب أاثرها ومنها نقل امللكية ال يتم إال
ابلتسجيل والشهر.

الفرع الثاين  :إنتقال ملكية العقار إىل من حكم رسى عليه املزاد .
تنص املادة  962من ق إ م ا على أنه " تنقل إىل الراسي عليه املزاد كل حقوق املدين احملجوز
عليه اليت كانت له على العقارات املباعة ابملزاد العل ي ،وكذلك كل اإلرتفاقات العالقة هبا ويعترب حكم
رسو املزاد سندا للملكية".

( )1محة مرامرية ،مرجع ساق ،ص400 - 401
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وعليه فاألثر اجلوهري إذن للبيع القضائي للعقار هو نقل امللكية للراسي عليه املزاد الذي وىف
إبلتزاماته املتعلق بدفع الثمن.
ويفهم من هذه املادة أن امللكية تنتقل إىل املالك اجلديد بنفس احلالة اليت كانت عليها بكل
ماهلا وما عليها ،مبعىن أخر أن كل حق رتبه املدين أو احلائز أو الكفيل على العقار يسري يف مواجهة
من رسى عليه امل ا زد مىت كان قد إستوىف شروط تسجيله قبل تبليغ أمر احلجز.
إال أن املشرع ومبوجب املادة  964من ق إ م ا أورد استثناءا مفاده أن قيد حكم رسو املزاد
يرتتب عنه تطهري العقار من كل التأمينات العينية وذلك من حقوق إمتياز وٕاختصاص ورهون رمسية
وحيازية ،اليت أعلن أصحاهبا إبيداع الثمن قائمة شروط البيع.
وأخريا فإن هذا احلكم ال يبلغ ألطراف احلجز ويتم تنفيذه جربا على األشخاص املذكورين يف
الفقرة األخرية من املادة  963من ق إ م ا  ،وهو غري قابل ألي طعن.

20

املبحث الثالث :توزيع األموال املتحصلة من احلجز
بعد انتهاء مرحلة بيع األموال احملجوزة وجتميع كل األموال املتحصلة من معاملة احلجز ،يصل
احلجز التنفيذي إىل مرحلته األخرية املتمثلة يف إستفاء الدائن احلاجز أو الدائنني احلاجزين أو املتدخلني
يف احلجز عند وجودهم حلقوقهم وذلك بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم عند اإلقتضاء ،تعرف هذه املعاملة
مبعاملة التوزيع أو القسمة بني الدائنني(.)1
وال يثري إستفاء الديون من احلصيلة أية مشاكل إجرائية إذا كان الدائن احلاجز واحدا ،إذ خيتص
ابحلصيلة لوحده سواء كانت كافية للوفاء بكل الدين أم كانت غري كافية ،3كذلك ال يثري االستيفاء أي
إشكال إذا تعدد الدائنون وكانت احلصيلة كافية للوفاء حبقوقهم مجيعا مبا يف ذلك الدائنني املتدخلني يف
احلجز.
إذ جيب يف هذه احلالة على من تكون لديه هذه احلصيلة سواء كان احملضر القضائي أو حمافظ
البيع أو احملكمة أن يؤدي لكل من الدائنني دينه بعد تقدمي سنده التنفيذي ،أو بعد موافقة كتابية من
املدين ابلنسبة للدائنني الذين ليست هلم سندات تنفيذية عمال بنص املادة  977من ق إ م ا ،وترد
املبالغ املالية املتبقية إىل املدين بعد سداد املصاريف القضائية والرسوم اجلبائية.
والتساؤل عن كيفية توزيع الثمن عند تعدد الدائنني احلاجزين وكانت حصيلة التنفيذ ال تكفي
للوفاء بكامل حقوقهم ،وعندها قد تعرتض معاملة التوزيع صعوابت ،وخاصة إذ كانت بني احلاجزين
أصحاب أولوية.

()1

محة مرامرية ،مرجع سابق ،ص404
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واإلشكال املطروح هبذا اخلصوص هو حتديد معايري التوزيع وترتيب أولوية الدائنني ،ونظرا ألمهية
املرحلة تدخل املشرع ووضع لذلك نظام وضوابط معلنة مسبقا ،توفر فيها الضماانت الكفيلة لتسوية
حقوق مجيع األطراف ،ومنه يكون التوزيع إما عن طريق احملاصة أو ما يسمى قسمة الغرماء.
مبوجب هذه الطريقة أيخذ كل دائن نصيبه من احلصيلة حسب نسبة دينه إىل جمموع الديون
بغري أولوية لدائن على أخر ،وال تتبع هذه الطريقة إال إذا مل يكن ضمن الدائنني ،دائن له أولوية على
غريه.
ٕواما يتم التوزيع ابلرتتيب ،حبيث يستويف الدائن املمتاز حقه كامال مىت كان سابقا على غريه،
فإن تبقى شيء مت توزيعه على الباقني ابلرتتيب أو توزيع غرماء وبذلك يكون املشرع قد أدمج بني
إجراءات التقسيم ابحملاصة وبني التوزيع حبسب درجات الدائنني ،لتشابه أحكام كل منهما ،ولتعلقهما
بقصد واحد وهو إقتضاء الدائنني حقوقهم من أموال املدين سواء كانوا من الدائنني العاديني أو املمتازين،
ولتحقيق نفس الغرض حرص القانون اجلديد على التبسيط أكثر يف اإلجراءات اليت حتكم توزيع املبالغ
املتحصلة من التنفيذ.
ومسألة توزيع حصيلة التنفيذ بتدخل القضاء وحتت إشرافه تستدعي التطرق إىل شروط إفتتاح
هذه اإلجراءات أمام القضاء ،واملعايري املعتمدة يف هتيئة قائمة التوزيع.
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املطلب األول :شروط إجراءات التوزيع أمام القضاء
يلزم لتدخل القضاء إجراءات التوزيع توافر الشروط التالية:
 -7تعدد الدائنني الذي بيدهم سندات تنفيذية.
يفرتض التوزيع بداية بتعدد الدائنني ،وعلى ذلك إذا كان احلاجز واحدا على املال املنزوعة
ملكيته ومل يتدخل أي دائن أخر يف إجراءات احلجز ،ومل يعترب طرفا يف اإلجراءات قانوان ،فإنه يستوىف
حقه مباشرة من نتائج عمليه البيع.
وتطبيقا هلذا الشرط ال يعترب طرفا يف خصومة التنفيذ وله صفة ابلنسبة لإلستيفاء إال نوعني من
الدائنني مها:
 الدائنون الذين أوقعوا حجزا على املال حمل التنفيذ أو على نمنه ،وكذا الدائنني املتدخلني يفاحلجز.
 الدائنون الذي إعتربوا حبكم القانون أط ا رفا يف خصومة التنفيذ ،وهم أصحاب احلقوقاملقيدة على العقار (الدائنني املرهتنني) والذين ألزم املشرع إخبارهم إييداع قائمة شروط البيع وجيب على
كل واحد من الدائنني أن يكون بيده سندا تنفيذاي ،وال يكفي اإلدالء ابلواثئق املثبة للمديونية.
 -2عدم كفاية حصيلة التنفيذ

22

نص عليه املادة  7/972من ق ا م ا( )1وعليه إذا كانت املبالغ احملجوزة فيه غري كافية
للوفاء حبقوق احلاجزين ومن صاروا طرفا يف اإلجراءات  ،يف ظل القانون احلايل يتعني على الدائنني أن
يتفقوا مع املدين على طريقة التوزيع ،أما القانون اجلديد ويف حالة عدم الكفاية تودع األموال مباشرة
أبمانة ضبط احملكمة املختصة ،وبذلك يكون القانون اجلديد قد ألغى مرحلة ال جدوى وال فائدة من
اإلبقاء عليها.

( )1تنص املادة  0/794من ق ا م ا  " :إذا كانت املبالغ املالية املتحصلة من التنفيذ غري كافية للوفاء حبقوق مجيع الدائنني احلاجزين
والدائنني املتدخلني يف احلجز ،جيب على احملضر القضائي أو حمافظ البيع وعلى كل من تكون لديه املبالغ املتحصلة من التنفيذ ايداعها
أمانة ض بط احملكمة اليت مت يف دائرة اختصاصها التنفيذ مع ارفاق جدول عن األموال احملجوزة وحمضر رسو املزاد"
22

املطلب الثاين :إجراءات التوزيع
الفرع األول :إعداد القائمة املؤقتة
سنوضح يف هذا الفرع خمتلف املراحل اإلجرائية ليت تتبع يف إعداد هذه القائمة املؤقتة أو ما
يصطلح عليه يف القانون احلايل مبشروع تقسيم حصيلة التنفيذ ،مث نعرض املعايري املوضوعية املعتمدة يف
ترتيب الديون.
أوال :مراحل وإاجراءات إعداد القائمة املؤقتة
أ -إجراءات إعداد مشروع التوزيع يف ق ا م ا
إذا تعدد احلاجزون ومن يف حكمهم وكانت حصيلة التنفيذ غري كافية للوفاء حبقوقهم ،وجب
على من تكون لديه هذه األموال أن يودعها أبمانة ضبط احملكمة اليت مت يف دائرة إختصاصها التنفيذ مع
إرفاق جدول من األموال احملجوزة وحمضر رسو املزاد ،وعلى ذلك نصت املادة  7/972من ق إ م ا.
ويف حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس املدين أمام جهات قضائية خمتلة ،جيب على كل
من كانت لديه املبالغ املتحصلة من التنفيذ ،إيداعها أبمانة ضبط احملكمة اليت مت يف دائرة إختصاصها
( )1

احلجز األول أو البيع األول لألموال احملجوزة

بعد إيداع األموال يقوم رئيس أمانة الضبط مباشرة

إبخطار رئيس احملكمة كتابيا من أجل توزيع املبالغ املودعة لديه واملتحصلة من التنفيذ( )2جيب على رئيس

()1
()2

املادة  792من ق ا م ا
املادة  794من ق ا م ا
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احملكمة أن يعد القائمة املؤقتة للتوزيع خالل مخسة عشر يوما من عرض األمر عليه وأيمر إبيداعها أبمانة
الضبط (. )1
وعلى رئيس أمانة الضبط تعليق مستخرج من القائمة املؤقتة للتوزيع بلوحة إعالانت احملكمة ملدة
ثالثني يوما ،دون نشرها يف الصحف املقررة لذلك.

( )2

وهنا يفتح اجملال أمام الدائنني لتقدمي ما لديهم من سندات دين إىل أمانة الضبط وذلك خالل
أجل عشرة أايم من اتريخ إنتهاء أجل التعليق وٕاال سقط حقهم يف اإلنضمام إىل القائمة

( )3

ب -بياانت مشروع التوزيع
يتعني على القاضي املكلف أن حيرر مشروع التوزيع املقرتح ويضمنه البياانت التالية:
 الدابجة املطلوبة يف حترير األحكام ومنه إسم احملكمة املختصة ٕواسم القاضي وكاتب الضبطوعرضا موجزا ملختلف اإلجراءات .
 حتديد وعاء حصيلة التنفيذ. حتديد الدائنني الذين قبلت مستنداهتم املقدمة داخل أجل الثالثني يوما يف القانون احلايلوعشرة أايم يف القانون اجلديد ،املوالية لإلعالن عن مشروع التوزيع أو القائمة املؤقتة.

()1
()2
()3

املادة  792من ق ا م ا
املادة  792من ق ا م ا
املادة  798من ق ا م ا
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 إقرتاح طريقة للتوزيع وذلك بتحديد رتبة كل دين من الديون املقبولة يف إجراءات التوزيع،وذلك إما بطريقة الرتتيب إعتبار حلقوق اإلمتياز ،و إما بطريقة قسمة الغرماء ،مع العلم أن هذا املقرتح
( )1

ميثل املوضوع اجلوهري ملشروع التوزيع ،حبيث يتم بيان حقوق كل طرف ومرتبتها ومقداره
اثنيا :ترتيب حقوق الدائن ني

وهو عمل جوهري يتعني على القاضي القيام به وهو حتديد رتبة كل دائن واملبلغ الذي سيؤول
إليه من حصيلة التنفيذ .وعليه وعند عدم كفاية حصيلة التنفيذ وعمال بقاعدة إقتضاء الدائنني لديوهنم
على وجه املساواة ،تقسم احلصيلة بني الدائنني قسمة غرماء أي لكل دائن ابحلصة املقابلة لدينه
لعالقتها بقيمة جمموع الديون ،وٕاذا وجد أصحاب األولوية جيب إعطاء أفضلية هلؤالء عند التوزيع،
وابلرجوع إىل املادة  777من ق م ج وما بعدها ،جندها قد حددت مراتب األولوية وذلك إستنادا إىل
وجود حقوق إمتياز أو رهون ،وعليه ترتب جمموع هذه الديون وفقا املبادئ التالية:
أ -إذا ت ا زحم دين ممتاز مع دين مضمون برهن أو دين عادي ،يقدم الدين املمتاز على
الديون األخرى.
ب -إذا ت ا زحم دينان ممتا ا زن أحدمها متعلق ابملصاريف القضائية اليت أنفقت ملصلحة مجيع
الدائنني يف حفظ أموال املدين وبيعها ،ومبالغ مستحقة للخزينة العمومية ،يقدم الدين املمتاز األول على
( )2

التايل

()1
()2

محة مرامرية ،مرجع سابق ،ص 408
نظم املشرع اجلزائري حقوق االمتياز الواردة على عقار او على منقول يف املواد  989اىل  0112من القانون املدين .
28

ج -إذا ت ا زحم دين مضمون برهن مع دين عادي تكون األولوية يف اإلستيفاء للدائن املرهتن
وعند تعددهم تكون العربة يف حتديد األسبقية بتاريخ القيد يف مصلحة الشهر العقاري مىت تعلق األمر
برهن رمسي أو حق ختصيص.
د -إذا تعددت الديون املمتازة أو العادية وكانت من رتبة واحدة ،فإن الدائنني يسوفون ديوهنم
حبسب نسبتها أي عن طريق قسمة غرماء.

الفرع الثاين :االعرتا

على مشروع التوزيع

أوال :التسوية الودية
يف هذه اجللسة تكون لرئيسها سلطة مراقبة اإلجراءات ،فيتحقق من صفة الدائنني وصحة
تكليف األطراف ابحلضور ،وصحة التوكيالت ،وصحة طلبات التسجيل ،مث يقرر قيد من تثبت صفته
( )1

يف قائمة التوزيع وشطب من مل تثبت صف.ته

كما تكون له سلطة اتمة يف إدارة اجللسة وتوجيه املناقشات ،وتقريب وجهات النظر بني
األطراف ،كما أن للقاضي أن يرفض التسوية حىت ولو إتفق عليها ذوي الشأن إذا كانت ال تتفق
وقواعد املساواة نتيجة إستغالل األطراف أو عدم خربة أحدهم.
مع إختاذ أي تدبري يقتضيه حسن سري اإلجراءات وعموما يف هذه املرحلة نكون أمام الفرضيات
التالية:

()1

املادة  2/791من ق ا م ا
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الفرضية األول :حضور مجيع أطراف التنفيذ ٕواتفاقهم على قبول املشروع قائمة التوزيع املؤقتة،
يف هذه احلالة أيمر القاضي إبثبات إتفاقهم يف حمضر يوقعه هو وأمني الضبط واحلاضرون ،ويكون هلذا
( )1

احملضر قوة السند التنفيذي

الفرضية الثاين :حالة ختلف مجيع األطراف رغم إعالمهم ،هنا تصري القائمة املؤقتة هنائية،
فاملشرع افرتض أن الدائن املتخلف قد رضي ضمنيا مبا تضمنه مشروع التوزيع ،ومن مث نص يف املادة
 976ف  4من ق إ م ا على أنه " إذا ختلف مجيع الدائنني عن حضور اجللسة احملددة للتسوية الودية،
أشر الرئيس على القائمة املؤقتة وتصبح بذلك هنائية".
ويف احلالتني يصدر الرئيس أمرا والئيا مبنح املبالغ املستحقة لكل دائن حسب القائمة.
الفرضية الثالث :إذا تغيب أحد األطراف عن حضور اجللسة الودية ،املستخلص من املادة
 979من ق إ م ا ( ،)2أن القانون ال يشرتط ضرورة حضور مجيع األطراف ،وعليه فعدم حضور أحدهم
رغم صحة التبليغ ،يفسر على أهنا موافقة مبدئية على ما ورد ابلقائمة ،ومنه جيوز توزيع املبالغ املتحصلة
على الدائنني احلاضرين مع حفظ حقوق الدائن املتخلف حسب نصيبه يف القائمة املؤقتة.

()1
()2

املادة  792من ق ا م ا
نص املادة  979من ق إ م ا على أنه "إذا تغيب أحد األطراف عن حضور جلسة التسوية الودية ،جيوز توزيع املبالغ املتحصلة من

التنفيذ على الدائنني احلاضرين ،مع حفظ حقوق الدائن املتخلف يف القائمة املؤقتة .ال جيوز للدائن املتخلف أن يطعن يف قائمة توزيع
التسوية الودية اليت أشر عليها الرئيس .
11

اثنيا :االعرتاضات على القائمة املؤقتة
إن مل تتم التسوية الودية ،بسبب اإلعرتاضات املقدمة من أحد الدائنني على مشروع أيمر الرئيس
إبثبات هذه اإلعرتاضات يف احملضر ويفصل فيها خالل أجل نمانية أايم( )1تفصل احملكمة يف اإلعرتاض
حسب الواثئق املرفقة ابلطلب ،حبيث جيوز هلا تعديل مشروع التوزيع الذي إقرتحته ،ويكون احلكم الذي
أصدرته قابال لإلستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تفوق مبلغ مائيت ألف دينار 277,777دج

( )2

( )3

الفرع الثالث :إعداد قائمة التوزيع النهائية

القائمة النهائية هي القرار النهائي الذي تصدره احملكمة متضمنا حتديد ما يستحقه كل دائن من
نصيب يف حصيلة التنفيذ ،وعليه ال جيد القاضي صعوبة يف إعدادها إذا مل تقدم إعرتاضات ،أو ختلف
مجيع األطراف عن حضور جلسة التسوية الودية يف هذين الفرضني تصبح القائمة املؤقتة هنائية بقوة
القانون  ،و إمنا يتم إعداد القائمة النهائية يف حالتني:
احلالة األوىل :إذا متت التسوية الودية بناء على جهود القاضي يف هذه احلالة يعزم إبعداد
القائمة النهائية وتكون مطابقة للتسوية الودية.
احلالة الثانية  :إذا متت مناقضات ومت الفصل فيها ابلقبول أو ابلرفض ،وبعد اإلستئناف قد
تتأكد أو تلغى ،وعليه يلزم أن تكون القائمة النهائية على أساس األحكام الصادرة من احملكمة
( )1تنص املادة  7 / 971من ق إ م د على ما يلي " :إذا مل تتم التسوية الودية بسبب اعرتاض أحد الدائنني على قائمة التوزيع املؤقتة
أيمر الرئيس إبثبات االعرتاض فف حمضر ،ويفصل فيه أبمر خالل نمانية أايم ".
( )2تنص املادة  971ف  2من ق إ م د "جيوز إستئناف األمر الصادر عن اإلعرتاض خالل عشرة أايم ،إذا كان املبلغ املتنازع عليه يزيد
عن مائيت ألف (  277,777دج) " .
وعلى ذلك يصدر األمر بصفة ابتدائية وٕانتهائية إذا كانت جمموع املبالغ املتنازع فيها يقل عن املبلغ أعاله.
()3

محة مرامرية ،مرجع سابق ،ص444
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اإلستئنافية ،وال حيوز الطعن يف القائمة النهائية ابعتبار أن التقسيم أصبح هنائيا وحاز حجية األمر
املقضي به ،هذه احلجية متتد إىل كافة أطراف التوزيع ،وذلك لكون التوزيع ال يقبل التجزئة بعد إعدادها
ال يبقى سوى تنفيذها وبذلك تنتهي إج ا رءات التنفيذ ،ويتم ذلك مبا يلي:
 تسليم أوامر الصرف على خزانة احملكمة للدائنني املدرج حقوقهم يف قائمة التوزيع وفقالألنصبة اليت حددها لكل منهم.
 شطب القيود اليت للدائن على العقار الذي وزع نمنه.وقد حيدث أن يتضرر أحد الدائنني من توزيع حصيلة التنفيذ ،يف هذه احلالة جيوز له رفع دعوى
بطالن اإلجراءات يف احلاالت التالية:
-7

احلالة اليت يتم فيها التوزيع بناءا على غش أو تواطؤ بني احملجوز عليه وأحد الدائنني.

-2

احلالة اليت يثبت فيها أن أحد الدائنني إستوىف دينه مرتني ،األوىل عن طريق األمر ابلصرف
والثانية خارج حصيلة التنفيذ ،وأخفى هذه الواقعة أثناء التوزيع.

14

اخلامت ـ ـة:
من خالل ما سبق نكون قد انتهينا من دراسة احلجز على العقار و اإلجراءات الواجب إتباعها
يف إعداد العقار للبيع  ،مث بيعه ابملزاد العل ي و توزيع نمنه بني الدائنني.
و ما يالحظ على هذه اإلجراءات أهنا تتميز بنوع من التعقيد  ،و تثري عدة مناقشات فقهية و
تطبيقات قضائي ة متنوعة  ،و رغم ذلك فتعترب مبسطة مقارنة مع ما كان معمول به يف ظل تشريعات
بلدان أخرى يف السابق  ،و جند أن النصوص الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية اإلدارية تتعدي (81
مادة من املادة  740إىل  ،) 799عكس القانون االجراءات املدنية السابق حيث ال يتعدى إحدى
وعشرين مادة ( ،)40و هي تغطي كل ما يتعلق أبحكام احلجز العقاري يف التشريع ابإلضافة إىل بعض
األحكام الواردة يف القانون املدين  ،وهذا العدد من املواد جاء حماولة منه لتبيسط اإلجراءات والتعقيدات
اليت تثار حول ابحلجز العقاري ،وكذلك لتقصري املواعيد والقيام بعملية احلجز العقاري يف وقت معقول
ال يتهرب احملجوز عليه.
ونظرا ألمهية قائمة شروط البيع يف إطار االعداد لعملية يع العقار ابملواد العل ي ،األمر الذي
جعل املشرع اجلزائري يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يتناوله بشيء من التفصيل من حيث
البياانت األساسية اليت يتعني تضمينها ،ومرفقاهتا وجزاء اإلخالل هبا وذلك مبوجب املادتني 4/727
و 728من ق .ا م ا
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