
 ضعة للشهر العقاريااألوامر واألحكام القضائية الخ
 

سالمً سمٌرة  :من تقدٌم                                                                     

 قسنطٌنةمستشارة بمجلس قضاء                      



بكل الجمهور إعالم هدفها وتقنٌة قانونٌة وقواعد إجراءات مجموع هو الشهر 

 ، ناقلة ، منشئة ، كاشفة كانت سواء العقارات على المنصبة القانونٌة التصرفات

 نوع عن النظر بغض تبعً أو أصلً عقاري عٌنً لحق منهٌة أو معدلة

 األحٌان بعض فً الشهر وٌمتد ، إدارٌا قرارا أو حكما أو كان عقدا التصرف

  و والمخالصات األمد الطوٌلة كاإلٌجارات الشخصٌة االلتزامات لبعض حتى

 واإلجراءات الدعاوى بعض فً حتى القٌد لفرض المشرع وٌذهب ، الحواالت
. المشهرة الحقوق ألصحاب القانونٌة المراكز تهدد التً

المعلومات من وتمكٌنه بحقوقه الغٌر تعرٌف إلى العقاري الشهر ٌهدف 

 علٌها نص وإجراءات قواعد مجموعة هو وبالتالً المشهرة السندات بخصوص

. األخرى العقارٌة العٌنٌة والحقوق الملكٌة حق لضمان التشرٌع



والسلطات األشخاص بتنوع العقاري للشهر الخاضعة والوثائق المحررات تتنوع 

: تكون أن فإما ، لتحرٌرها المؤهلة

موثق طرف من تحرر رسمٌة محررات 

القاضً ٌصدرها التً األحكام مختلف تتضمن قضائٌة محررات أو  

الدولة داخل اإلدارٌة المؤسسات نشاط بمناسبة تعد إدارٌة محررات أو ،  



      

ًموضوع فً الفصل مضمونها كان سواء القضائٌة والقرارات واألحكام األوامر ه 

. عنها تصدر التً القضائٌة الجهة كانت ومهما تحفظٌا إجراء تتضمن كانت أو النزاع

على تنصب ان ٌمكن التً القانونٌة التصرفات بتنوع العقارٌة القضائٌة األحكام تتنوع 

 أو للملكٌة معدلة أو (كاشفة) مصرحة أو ناقلة أو للحق معدلة تكون ان إما فهً العقار

 مسح بإعداد المتعلق 75/ 74 األمر من 14 المادة ألحكام طبقا العقارٌة العٌنٌة الحقوق

  العقاري السجل وتأسٌس العام األراضً

اإلدارٌٌن الموظفٌن أي اإلدارٌة والسلطات الضبط وكتاب الموثقٌن من كل المشرع ألزم 

 رسمً عقد تحرٌر المشرع به أناط شخص وكل عامة بخدمة المكلفٌن األشخاص أو ،

 العقارٌة بالمحافظة ٌحررونها التً الوثائق بإٌداع ، القانون من 324 المادة بمفهوم

 إرادة على مستقلة وبكٌفٌة ،76/63 المرسوم من 90 المادة لنص طبقا إلشهارها

  .األطراف



  :األٚاِش اٌمضائ١ت: أٚال

:اٌؼماساث ػٍٝ اٌخذفظٟ اٌذجض .1

على تحفظٌا الحجز واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 652 المادة جازتأ 

. المحكمة رئٌس ٌصدر أمر بموجب المدٌن عقارات

طائلة تحت صدوره تارٌخ من ٌوما 15 خالل بالمحافظة الحجر أمر ٌقٌد 

. البطالن

 على حصوله غاٌة إلى حقه الدائن به ٌضمن تحفظً إجراء بمثابة القٌد هذا ٌعد 

. الدٌن أصل فً ٌفصل نهائً حكم



  :األٚاِش اٌمضائ١ت: أٚال

: اٌّشٙشة اٌؼماس٠ت ٚاٌذمٛق اٌؼماساث ػٍٝ اٌخٕف١زٞ اٌذجض .2

ًِذضش ، حٕف١زٞ سٕذ اٌذاجض ب١ذ ٠ىْٛ أْ ٠جب اٌؼماس ػٍٝ اٌذجض إجشاء لب 

 ِسخخشج ، وفا٠خٙا ػذَ أٚ اٌّذ٠ٓ ٌذٜ ِٕمٛالث ٚجٛد ػذَ ِذضش ، اٌذفغ إٌضاَ

 ٔالال حصشفا اٌؼماس فٟ اٌّذ٠ٓ حصشف ػذَ حثبج ػماس٠ت ٚشٙادة اٌٍّى١ت سٕذ ِٓ

. ٌٍٍّى١ت

 باسخصذاس ٚرٌه اٌذجض، إجشاءاث حٛل١غ ٌٍذائٓ جاص اٌششٚط ٘زٖ حٛافشث إرا 

 اٌشسّٟ اٌخب١ٍغ بؼذ ٚ ، اٌطٍب إ٠ذاع حاس٠خ ِٓ أ٠اَ 8 ألصاٖ أجً فٟ باٌذجض أِش

 فٟ ٠ٛجذ اٌخٟ اٌؼماس٠ت اٌّذافظت ٌذٜ بإ٠ذاػٗ اٌمضائٟ اٌّذضش ٠مَٛ اٌذجض ألِش

  أجً وألصٝ اٌشسّٟ ٌٍخب١ٍغ اٌّٛاٌٟ ا١ٌَٛ فٟ اٌذجض ِٛضٛع اٌؼماس دائشحٙا

. (ٚاإلداس٠ت اٌّذ١ٔت اإلجشاءاث لأْٛ ِٓ 725 اٌّادة)



  :األٚاِش اٌمضائ١ت: أٚال

: اٌّشٙشة اٌؼماس٠ت ٚاٌذمٛق اٌؼماساث ػٍٝ اٌخٕف١زٞ اٌذجض .2

شهادة وتسلٌم الحجز قٌد إجراءات بإتمام ٌقوم أن العقاري المحافظ على ٌجب 

 ، أٌام ثمانٌة أقصاه أجل خالل الحاجز الدائن أو القضائً المحضر إلى عقارٌة

 العٌنً الحق أو للعقار المثقلة والحقوق القٌود جمٌع الشهادة هذه تتضمن بحٌث
. منهم كل وموطن الدائنٌن أسماء وكذا العقاري

أمر كل ورود بترتٌب بهامشه وٌنوه ، اإلٌداع وساعة تارٌخ ذكر علٌه ٌجب كما 

 التً القضائٌة والجهة الدائنٌن كل وموطن ولقب اسم ذكر مع قٌده سبق حجز
.( واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 729 المادة) الحجز أمر أصدرت



  :األٚاِش اٌمضائ١ت: أٚال

: اٌّشٙشة اٌؼماس٠ت ٚاٌذمٛق اٌؼماساث ػٍٝ اٌخٕف١زٞ اٌذجض .2

أمر قٌد بعد فٌه المقضً الشًء لقوة حائز تنفٌذي سند بٌده آخر دائن تقدم إذا 

 واستصدار الحاجزٌن الدائنٌن من تسجٌله القضائً المحضر على وجب الحجز

 من وٌصبح ، الدائنٌن بقٌة مع العقارٌة بالمحافظة قٌده ٌتضمن عرٌضة على أمر

. التنفٌذ إجراءات فً طرفا به التأشٌر تارٌخ



من إال  القانونٌة آثاره عقاري عٌنً حق أو عقار على المنصب التنفٌذي الحجز ٌرتب ال 
 (واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 731 المادة) العقارٌة بالمحافظة قٌده تارٌخ

: فً اآلثار هذه وتتمثل
من 730 المادة مؤجرة العقارات تكن لم إذا قضائً حارس إلى المدٌن صفة تحول 

                                                                           واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون
الراسً أو بالدائن لإلضرار غش وقوع ثبت إذا للتسجٌل السابقة اإلٌجارات إبطال جواز 

واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 1/ 731 المادة .المزاد علٌه
المدنٌة اإلجراءات قانون من 2/ 731 المادة التسجٌل لتارٌخ الالحقة اإلٌجارات بطالن 

.واإلدارٌة
الحجز أمر قٌد تارٌخ من وإٌراداته ثماره العقاري العٌنً الحق أو بالعقار تلحق 

.واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات قانون من 732 المادة العقارٌة بالمحافظة
أو تبعٌة عٌنٌة لحقوق المرتبة التصرفات وجمٌع ، للملكٌة الناقلة التصرفات جمٌع بطالن 

 قانون من 731 المادة .الحجز تسجٌل تارٌـخ بعد المدٌـن بها قـام التً أصلٌة،
. واإلدارٌة المدنٌة اإلجراءات



:األدىاَ اٌمضائ١ت : ثا١ٔا
: اٌؼٍٕٟ اٌّضاد سسٛ دىُ .1
و العقارٌة بالمحافظة إشهاره بعد إال القانونٌة آثاره المزاد رسو حكم ٌرتب ال 

 أجل خالل العقارٌة بالمحافظة المزاد رسو حكم قٌد القضائً المحضر على لهذا

.الحكم صدور تارٌخ من شهرٌن

قد التً واالمتٌاز الرهن حقوق كافة من العلنً بالمزاد البٌع محل العقار ٌطهر 

 بتطهٌر ٌقصد و ، العامة القاعدة من استثناء ٌعد ما وهو ، بها محمال ٌكون

 حق و االمتٌاز كحقوق التبعٌة العٌنٌة الحقوق أصحاب الدائنٌن أن العقار

 ٌد فً العقار تتبع ٌستطٌعون ال الحٌازي أو الرسمً الرهن أو التخصٌص

 األولوٌة حق إال لهم ٌكون ال و ، خلفاءه ٌد فً أو المزاد علٌه الراسً المشتري
. التتبع حق ٌنقضً العقار ببٌع فإنه لهذا و البٌع به أوقع الذي الثمن على



  اٌشائغ اٌّاي بمسّت اٌماضٟ اٌذىُ .2

المفرز نصٌبه شرٌك كل بإعطاء عٌنٌة قسمة العقار بقسمة الحكم صدور عند ، 

 العقارٌة، للملكٌة مثبتا سندا ٌصبح فإنه نهائٌا، الحكـم هذا ٌصبح أن وبعد

 إٌداع عقد طرٌق عن ذلك وٌتم للقانون طبقا العقارٌة بالمحافظة شهره ٌستوجب

. إقلٌمٌا المختصة العقارٌة المحافظة لدى وٌودعه الموثق ٌحرره



: اٌشفؼت دك بخثب١ج اٌماضٟ اٌذىُ  .3

بالرغبة اإلعالن توجٌه منها اإلجراءات ببعض القٌام الحكم هذا استصدار ٌتطلب  

 الغٌر على حجة اإلعالن هذا لجعل قرر وإنما ضرورٌا لٌس اإلعالن هذا شهر و

 فٌه المشفوع العقار فً بالتصرف المشتري قٌام إمكانٌة الشفٌع ٌتفادى حتى

 و حتى الرغبة إعالن ٌشهر لم الذي  الشفٌع حق فً سارٌا التصرف هذا فٌصبح

 ال الشهر هذا تارٌخ فمنذ . الشفعة فً حقه بثبوت حكم على تحصل قد كان لو

 أجال ٌحدد لم المشرع و المشتري من ٌصدر تصرف أي الشفٌع حق فً ٌسري
  .لذلك

من 803 المادة تنص إذ شهره ٌتعٌن الشفعة حق بتثبٌت الصادر الحكم أما 

 سندا الشفعة بثبوت نهائٌا ٌصدر الذي الحكم ٌعتبر " ماٌلً على المدنً القانون
"العقاري باإلشهار المتعلقة بالقواعد إخالل دون ذلك و الشفٌع لملكٌة



اٌخاصت اٌذٌٚت بأِالن اٌخشوت إٌذاق ٚ باٌشغٛس اٌّصشح اٌذىُ .4
القانون من 52،51،48 للمواد طبقا الجزائري المشرع أوجب لقد  

 الوطنٌة، األمالك قانون المتضمن 01/12/1990 فً المؤرخ 90/30
 91/454 رقم التنفٌذي المرسوم من  88 -89 - 90 -92 المواد وكذا

 الخاصـة األمـالك إدارة شروط ٌحدد الذي 23/11/1991 فً المؤرخ
 أمالك أو شاغرة تركة وجود حالـة فً وتسٌٌرها، للدولـة التابعـة والعامة

 برفع الوالً، شخص فً ممثلة الدولة تقوم أن وارث، أو مالك لها لٌس
 المحتملٌن المالك عن والتحري البحث اجل من العادي القاضً أمام دعوى

 صرح الذي القضائً الحكم فً المقررة اآلجال انقضاء وبعد الورثة، أو
 ملتمسا جدٌدة دعوى رفع الوالً على القانون ٌوجب الوارث، بانعدام
 أمالك إلدارة وتسلٌمها العقارٌة، التركة شغور بإعالن جدٌد حكم إصدار
.الدولة



 مصلحة لدى العقارٌة التركة بشغور الصادر القضائً الحكم شهر وٌستوجب 

 التنفٌذي المرسوم من 08 للمادة طبقا وذلك ، المختصة العقارٌة المحافظة

 الخارجٌة المصالح تنظٌم ٌتضمن والذي 02/03/1991 فً المؤرخ 91/65

.العقاري والحفظ  الدولة ألمالك



اإلداسة طشف  ِٓ اٌؼماس باسخالَ باإلشٙاد اٌماضٟ اإلسخؼجاٌٟ األِش  .5

علٌها نص معٌنة إجراءات إلى العامة المنفعة أجل من الملكٌة نزع عملٌة تخضع 

 بنزع المتعلقة القواعد ٌحدد الذي ،27/04/1991 فً المؤرخ 91/11 القانون

.العمومٌة المنفعة أجل من الملكٌة

 من ، الضرورة عند تطلب أن المخولة اإلدارٌة للسلطة " :منـه 28 المادة نصت 

 القضائـً القـرار وٌصدر ، األموال باستالم اإلشهاد المختصة القضائٌـة الجهة

 باستالم الخاص القضائـً القـرار هذا ٌقٌد االستعجال، إجراء حسب حٌنئذ

  ."بالموضوع المساس دون العقاري بالسجل األموال



  : اٌّىسب اٌخمادَ أساط ػٍٝ اٌٍّى١ت ٠ىشط اٌزٞ اٌذىُ .6

أن له ٌمكن الحائز الشخص فإن بالحٌازة، المتعلقة المدنً القانون لقواعد طبقا 

 التقادم طرٌق عن ملكٌته إلثبات شهرة، عقد تحرٌر قصد الموثق إلى ٌتوجه

 له فٌجوز حٌازته، فً آخر شخص نازعه إذا أما أحد، فٌها ٌنازعه لم إذا المكسب

  التقادم طرٌق عن ملكٌته تثبٌت أجل من العقاري، القسم أمام دعوى ٌرفع أن

. شروطه توفرت المكسبإذا

 فإنه ، المكسب التقادم أساس على الملكٌة بتكرٌس القاضً الحكم صدور بعد 

 عقد طرٌق عن العقارٌة المحافظة لدى شهره ٌستوجب للملكٌة مثبتا سندا ٌصبح

  . موثق ٌحرره إٌداع



 باٌب١غ اٌٛػذ بخثب١ج ادىُ .7 

بالتنفٌذ للمطالبة قضائٌة دعوى رفع له للموعود ٌجوز ، وعده عن الواعد نكل إذا 

.بالبٌع الوعد عقد علٌه اشتمل لما ، العٌنً

بإصدار ، الشكلً الركن خاصة العقد شروط توافر من التأكد بعد القاضً ٌقوم 

  . البٌع عقد مقام ٌقوم حكم

الحكم صدر من على وجب ، فٌه المقضً الشًء لقوة الحكم هذا حٌازة بعد 

. إقلٌمٌا المختصة العقارٌة المحافظة لدى بشهره ٌقوم أن لصالحه



: اٌصٍـخ حثب١ج دىُ  . 8

القضاء أمام بٌنهما قائما نزاعا المتعاقدان به ٌحسم الذي هو القضائً الصلح أن .

القاضً الحكم قٌد وجب عقاري عٌنً حق أو عقار على منصبا الصلح كان إذا 

  العقار اختصاصها ةدائر فً قعٌ التً العقارٌة بالمحافظة الصلح عقد بتثبٌت

. الصلح عقد محل



نقدا العٌنٌة الحصص أو العقار لتقٌٌم الحكم منطوق تضمن عدم :

تقوٌم الخبٌر تعٌٌن عند القاضً على المدنً القانون من 724  المادة توجب 

 التسجٌل بمصلحة تسجٌله بغرض وهذا شرٌك لكل وحصة ، الشائع المال
  ، العقارٌة بالمحافظة شهره قبل لحقوقها الدولة الستٌفاء والطابع

المال تقوٌم تتضمن ال األحكام معظم أن نجد القضائٌة للممارسة بالرجوع لكن 

 لتعٌٌن القاضً إلى األطراف رجوع هو الحالة هذه تطبٌقات بٌن ومن ، الشائع

. خبٌر لتعٌٌن المحكمة رئٌس إلى الرجوع أو جدٌد من المال لتقوٌم خبٌر

المادة 2004  المالٌة قانون بموجب اإلشكالٌة وحل تدخل قد المشرع أن إال  

 ٌرفق علٌه مصادق تقدٌري تصرٌح إلعداد األطراف بصرف وذلك ، منه 353
  . العقارٌة بالمحافظة وٌشهر القسمة حكم من بنسخة



العارٌة األراضً بقسمة المتعلق االشكال :
 المتعلقة الخبرات على تصادق التً القضائٌة األحكام أن المفروض من•

 من مسلمة تجزئة رخصة على مبنٌة تكون عارٌة أراضً بقسمة
. المختصة الجهات

 الدعوى رفض للقاضً ٌجوز ال التجزئة رخصة وجود عدم حالة فً•
. قانونا مقرر غٌر الدعوى رفع على جدٌد قٌد خلق له ٌجوز ال ألنه

 لمراعاة الخبٌر تنبٌه القاضً على تجزئة رخصة وجود عدم حالة فً•
. للبلدٌة التقنٌة المصالح مع بالتنسٌق والتعمٌر التهٌئة قواعد

 القواعد هذه ٌحترم لم والخبٌر بالقسمة قضائً حكم صدور حالة فً•
 إشهار لتسهٌل الوطنٌة لألمالك العامة المدٌرٌة عن مذكرة صدرت فغنه
 العقاري المحافظ ألزمت ، 1995/ 02/ 12 بتارٌخ األحكام هذه

  . التجزئة رخصة ٌطلب أن دون والقرارات األحكام تلك بإشهار



أثناء المشاعة حصته فً الشٌوع على الشركاء أحد تصرف إشكالٌة 

: الدعوى سٌر

 المحافظة أمام لإلشهار القسمة حكم الموثق إٌداع عند اإلشكال هذا ٌظهر•

. تغٌر قد المالك أن ٌجد أٌن العقارٌة

 على الغٌر اعتراض دعوى رفع الجدٌد المالك على الحالة هذه فً•

 المدنٌة اإلجراءات قانون من 381  المادة ألحكام طبقا الخصومة

 شهر ٌتم وبهذا ، البائع الشٌوع على الشرٌك محل لٌحل واإلدارٌة

 الذي االعتراض دعوى فً الصادر والحكم القسمة حكم معا الحكمٌن

. الشرٌك محل المشتري ٌحل بموجبه



المشتركة األجزاء إلى المبنٌة للعقارات بالنسبة القسمة أحكام إشارة عدم
 تسند خبٌر بتعٌٌن تأمر التً القضائٌة األحكام كل أن المفروض من•

 الحصة بوضوح ٌبٌن والذي للتقسٌم وصفً جدول بإعداد للخبٌر مهمة
. المشتركة األجزاء فً الحقوق وٌحدد شرٌك لكل العائدة

 لتعٌٌن الخبٌر نفس لتعٌٌن القاضً لنفس الرجوع ٌتم  الحالة هذه فً•
. الحكم لشهر تمهٌدا للتقسٌم وصفً جدول وإعداد المشتركة األجزاء



 األصل أن إٌداع العقود والسندات المختلفة هو من اختصاص مكاتب
المتضمن قانون  02/ 06من القانون رقم  10التوثٌق تطبٌقا للمادة 

.التوثٌق 
 ًإال أنه توجد نصوص قانونٌة أوكلت هذه المهمة للمحضر القضائ

العقاري  الجحزالمزاد ، إٌداع أمر  رسوإٌداع حكم : صراحة وهً 
.ورفعه 

 ً01/ 14أصدرت المدٌرٌة العامة لألمالك الوطنٌة تعلٌمة مؤرخة ف  
أجازت للمحضر القضائً إٌداع الحكام القضائٌة للشهر باعتبار  2018/

أن هذا األخٌر هو ضابط عمومً مفوض بتنفٌذ األوامر واألحكام 
 03/ 06من القانون  12المادة )القضائٌة الصادرة فً جمٌع المجاالت 

، كما أنه أوكلت له صالحٌة ( المتضمن تنظٌم مهنة المحضر القضائً 
.من نفس القانون  14تحرٌر العقود والسندات طبقا للمادة 



:المهمة االقتراحات بعض    

. بدقة مهامهم تحدٌد على القسمة مجال فً للخبراء تعٌٌنهم أثناء القضاة حرص ضرورة •

 المملوك العقار بقسمة المتعلقة الدعوى رفع على قٌود خلق وعدم القانون علٌه نص بما القضاة التزام ضرورة•

. الشٌوع على

 حاالت مثل فً لألطراف والصائب الحسن التوجه ٌتم لكً الموثقٌن السادة لفائدة تكوٌنٌة بدورات القٌام على العمل•

 مستوى على تصحٌحه ٌستوجب خطأ أو خلل فٌها ٌوجد التً الشائع العقار قسمة المتضمنة القضائٌة األحكام شهر

.القضاء

 السٌما القضائٌة األحكام اٌداع رفض وعدم القانونٌة بالنصوص التقٌد إلى العقارٌٌن المحافظٌن تنبٌه ضرورة•

.قانونً مبرر أي بدون الشائع العقار قسمة المتضمنة

 إٌداع تعترض التً االشكاالت أكثر أحد تمثل كونها بالقسمة المتعلقة التقنٌة المشاكل مختلف تدارك على العمل•

. الشائع العقار قسمة المتضمنة القضائٌة األحكام وشهر


