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و فضمنا عمى الكثير من خمقه ، و أمرنا   الذي رزقنا بنعمة العقل  نحمد اهلل   عزو اجل

 و العزيمة و الذين أشرفوا عمى تكويننا  بالقوة

من بعيد من أصدقاء و  يب أو كما نشكر كل من ساعدنا من قر  طيمة المشوار الدراسي  

 .و أعاننا عمى إتمام هذا العمل الصبر طوال مشوارنا الدراسي  لو بكممة طيبة  

 و عمل بقول الرسول صمى اهلل عميه و سمم :

 «ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس » 

 صدق رسول اهلل، 

العمم و المعرفة بفضل اهلل تعالى و   فإننا نتقدم بالشكر الجزيل الى كل من أنار لنا طريق 

 الذي لم يبخل عمينا بتوجيهاته زواتين خالد المشرف   نخص بالذكر األستاذ 

.  بد الحميد ابن باديس مستغانم عجامعة  القيمة، و الى كل األساتذة 
 

 



  هداءإ

ي صغيرا "" و قل ربي ارحمهما كما ربيان  

 صدق اهلل العظيم

 إلى من زرعني في أرض طيبة و سقاني بمكارم األخالق

إلى الذي تعب ألرتاح أنا إلى من عممني النجاح قائال " بعد كل بداية نهاية 
 و بعد كل عمل راحة و كل من تعب نال و كل من كسل غاب"

أهدي هذا العمل المتواضع إلى أمي و أبي حفظهم اهلل تعالى و أطال في 
 عمرهم

ى جميع اإلخوة و األخوات و كل األصدقاءإل  

 إلى كل من وسعهم قمبي و لم تسعهم ورقتي

الذي ساعدنا في إنجاز هذا العمل زواتين خالد  إلى األستاذ  

 إلى كل األساتذة الذين أناروا عقمي بالعمم و المعرفة
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 مقدمة : -1

إن حب دتلك العقار ليس حديث النشأة ، إذ أنو دبجرد الولوج إىل تاريخ األمم واحلضارات جند أن جل احلروب اليت عرفها 

التاريخ كان أساسها السعي وراء االستيالء على رقعة جغرافية أكرب ، وتوسيع مساحة اإلمرباطورية أو ادلملكة من أجل اكتساب 

يف ادلواقع اإلسًتاتيجية للسيطرة على موازن القوى ، وىذا ما يثبت قيمة العقار دوره يف قيام وفضة األمم ،  القوة والنفوذ والتمركز

ومل يقتصر حب امتالك العقارات على اذليئات العليا أو اإلمرباطوريات العظمى فقط ، بل ىو موجود يف قرارات نفس كل بشري 

ذا الكنز خارجيا فإن الصراع انتقل إليها داخليا ، حيث يتنازع األفراد فيما بينهم على ىاتو ادلعمورة ، وإن تضاربت الدول على ى

على الفوز جبزء من األرض ويتنافسون يف ذلك باالستيالء عليو بشىت الوسائل، ىذا ما أدى إىل نشوب نزاعات داخلية كثرية 

 ومعقدة كان حلها سابقا بطرق مروعة وغري منظمة.

ات وظهور احلضارات ادلنظمة كاحلضارة اإلسالمية والتشريعات احلديثة اليت أطرت رلتمعاهتا ومع تطور طرق فض النزاع

بقوانني وأوامر وتشريعات وتوصيات ونصائح وأعراف ومعتقدات ختص ادللكية العقارية واحملافظة على حق كل مالك ، مدركة يف 

ت أصلية أو تبعية من احلقوق الواجب محايتها ، وىذا ما أكده نفس الوقت أن حق ادللكية وسائر احلقوق العينية األخرى سواء كان

 من فقرهتا األوىل اليت اعًتفت حبق ادللكية كونو حق من حقوق اإلنسان . 71اإلعالن العادلي حلقوق اإلنسان يف ادلادة 

ماية قوية واشًتاط مجلة من ونتاجا عن الدور الذي يلعبو العقار من الناحية االقتصادية واالجتماعية كان البد من إحاطتو حب

الضمانات األكيدة ، حيث أكسبو ادلشرع اجلزائري على غرار باقي التشريعات العادلية األخرى أمهية كبرية لتنظيم انتقال ادللكية ، 

قار عقد وحتسد ىذا يف سن العديد من النصوص القانونية ادلنظمة ذلذه العملية ، وخنص بالذكر من بني التصرفات الواردة على الع

البيع العقاري الذي يتميز عن غريه من العقود ، إضافة إىل األركان العامة من رضا وزلل وسبب الركن الرابع ، ادلتمثل يف الشكلية 

القانونية وليس ىذا الركن وليد الصدفة ، بل كان سائدا بصور متعددة يف الشرائع القدمية كونو حتسيد ألفكار ومعتقدات تتالءم 

 ا.ميحلضاري والفكري للشعوب قدوادلستوى ا

ولكن التطور احلضاري وانفتاح اجملتمعات على بعضها أدى إىل تالقي الثقافات العادلية خاصة يف ادلعامالت التجارية وكثرة 

 ادلعامالت ، وكانت ىذه أول خطوة لبداية عهد االصطدامات والعراقيل اليت فرضتها األشكال والطقوس الشعبية اليت أعاقت حرية

مبدأ جديد يعرف دببدأ الًتاضي ، فظهرت بعد اندثار مبدأ الشكلية وما فرضو من قيود التصرفات الرضائية اليت وردت على بعض 
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العقود ادلتداولة كثريا ، وازداد نطاقها تدرجييا كوهنا تتميز بالبساطة والسرعة يف إجرائها ، ىذا ما واكب التطور احلضاري 

، وأدى ىذا يف النهاية إىل قلب األوضاع وأصبح التصرف الرضائي ىو األصل ، أما التصرف  للمجتمعات وتالئم مع سرعتو

 الشكلي غدا ىو االستثناء.

منو ، وتبعتو يف ذلك  7782يف ادلادة  7281انتهج مبدأ الرضائية من طرف ادلشرع الفرنسي يف التقنني ادلديين الصادر سنة 

 من القانون ادلدين. 93ادلشرع اجلزائري يف ادلادة التشريعات اليت استوحت قوانينها منها ك

ومن جديد سلك التطور ىجا جديدا بإنشاء مبادئ حديثة تفرض سلطتها اجتماعيا واقتصاديا، فظهر مبدأ الرقابة 

تنظيم االجتماعية الذي يهدف إىل دتكني اجملتمع ادلعاصر من مباشرة سلطة رقابية على تصرفات األفراد اليت بدورىا هتدف إىل 

ما الطاقة واجملهود القانوين لفائدة ادلصلحة العامة ، ولكن مبدأ حرية التعاقد سيعيق الدولة يف مباشرة تلك الرقابة نيابة عن اجملتمع و 

أن تصرف األطراف ادلتعاقدة ال ينحصر أثره فيما بينهم فقط ، بل ميتد إىل الغري فإن من الضروري إخطار الغري هبذا التصرف ولو 

قة غري مباشرة ، وذلك بإلزام أطراف العالقة التعاقدية بإفراغ تصرفاهتم يف شكلية زلددة قانونا وفق إجراءات منظمة ، وذلذه بطري

الشكلية فوائدىا فهي تعود بادلنفعة للخزينة العمومية بتحصيل الضرائب والرسوم باختالف عمليات سريورة التصرف وتنفع 

م سيتوجهون إىل جهة معينة قانونا كوهننهم الًتوي والتفكري واحليطة عند إقدامهم على التعاقد  ادلتعاقدين أنفسهم ، إذ تستدعي م

 .سلولة لتحرير العقود

ىذا ومل يكن التقنني الفرنسي السائد يف اجلزائر إبان الفًتة االستعمارية يشًتط شكلية معينة ال يف بيع العقار وال يف التصرفات 

عاقدون أحرارا يف ذلك ، ومل تكن الشكلية قانونية وإمنا كانت رلرد شكلية اتفاقية راجعة إلرادة األخرى ، فكان األطراف ادلت

 الطرفني يف إكساب احملرر شكال معينا .

حيث ألزم كل من يريد نقل  ادلتضمن تنظيم التوثيق ،  18/37ودام ىذا احلال حىت بعد االستقالل وبالضبط حىت صدور األمر 

ادلخول قانونا لذلك ، وأن يدفع الثمن لدى  يفرغ إرادتو يف شكل أو زلرر رمسي صادر من طرف الشخص ملكية عقارية ما أن

لظهور نظام التوثيق يف اجلزائر ادلستقلة مث أصبحت مهنة التوثيق  دبثابة ادلرحلة األوىل  18/37ادلوثق احملرر للعقد ، فكان األمر 

 ادلتضمن تنظيم مهنة التوثيق. 87-80جب القانون رقم ألغي دبو  الذي  22/71حرة دبوجب القانون رقم 
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الذي حيدد كافة  ادلتضمن قانون التسجيل  10/789وبالتوازي مع صدور التشريعات ادلنظمة دلهنة التوثيق صدر األمر 

 الضرائب والرسوم الواقعة على كل تصرف بالتدقيق والتحديد.

زائري كل تلك النصوص القانونية خلدمتها ، فهما عبارة عن ضمانات ولوال أمهية ىاتني العمليتني دلا كرس ادلشرع اجل

لصحة العقد ومها أداة لتمكني الدولة من بسط مراقبتها على مجيع التصرفات الواردة على العقارات ، وىذا بالنظر إىل القيمة 

تعالمية وإحصائية ورقابية وتنظيمية وإشهارية االجتماعية واالقتصادية ذلذه األخرية ، وتتوسع وظائفها إىل كون التوثيق لو وظيفة اس

 ، وللتسجيل أيضا وظيفة حتصيلية .

وكون البيع العقاري ذو طابع خاص ال يكفي توافر أركانو األربعة من رضی وزلل وسبب وشكل رمسي إىل نقل ادللكية ، 

قاري ، الذي يتم لدى احملافظة العقارية الذي بل اشًتط ادلشرع اجلزائري إجراءا خاصا النتقال ادللكية العقارية يسمى الشهر الع

يستدعي إجراءات دقيقة وفقا لشروط وقواعد قانونية زلددة من أجل إدتامو نقل ادللكية ادلنتج آلثاره فيما بني ادلتعاقدين ويف 

 مواجهة الغري .

 أهمية الدراسة : -2

نظرا ألمهية عقد بيع العقار وما يرتبو من آثار فيما بني ادلتعاقدين ويف مواجهة الغري ، خصتو ادلشرع بقواعد تضمن لو السري 

احلسن وادلنظم يف عملية بيع وانتقال ادللكية العقارية ، ويتجلى ىذا يف تكريس مبدأ الرمسية يف القانون ادلدين اجلزائري وإجراء 

مبادئ الشهر العقاري الذي يعترب أداة نقل ادللكية العقارية  ، واعترب أيضا الرمسية من  10/789خالل األمر التسجيل ادلنظم من 

 مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري وكذا ادلراسيم التنظيمية لو. ادلتضمن إعداد  19/11، ىذا دبوجب األمر 

 أسباب اختيار موضوع الدراسة: -3

 وموضوعية.يتمثل اختيارنا دلوضوع الشكلية يف بيع العقار يف التشريع اجلزائري إىل أسباب ذاتية 
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 نذكر منها . األسباب الذاتية : -أ

  دراسة ادلراحل اليت ينشئ دبا عقد البيع العقاري إىل غاية انتقال ادللكية ، كونو العقد األكثر تداوال وكدارس للقانون جل

يف مسائل قانونية ولكثرة تردد التساؤالت حول موضوع الشكلية يف بيع العقار وددت اإلدلام بو من ما نسأل ونستشار 

 أجل االستفادة واإلفادة قدر ما أمكن .

 . السعي وراء اذلدف الشخصي ادلتمثل يف تقلد منصب موثق حبول اهلل 

 ئا عن كل شيء.ادليول إىل القانون العقاري وتطبيق قاعدة اعرف كل شيء عن شيء واعرف شي 

 األسباب الموضوعية: -ب

 .يشمل ادلوضوع اجلانب التطبيقي أكثر من اجلانب النظري وىو ما حيقق قاعدة التنظري والتطبيق 

 . قيمة التصرف الواقع على العقار واآلثار اليت تنتج عنو يف غاية األمهية 

 صعوبات الدراسة: -4

 . قلة ادلراجع ادلتخصصة خاصة فيما يتعلق بعملييت التسجيل والشهر 

 .كثرة القوانني ادلتعلقة بالعقارات وتعديالهتا وتشعبها وتداخلها يف آن واحد 

 إشكالية الدراسة : -5

ادللكية العقارية ونطرح  وما نود الوقوف عنده يف ىذه ادلذكرة ىو مدى الشكلية الواقعة على عقد البيع العقاري يف انتقال

 اإلشكال األيت :

 العقارية؟إلى أي مدى يعتد بالشكلية الواقعة على عقد البيع العقاري في انتقال الملكية 

 اإلشكالية الرئيسية دتثلت يف :ودتخضت أسئلة فرعية عن 

 ما ادلقصود بالرمسية ؟ 

 ماىو التسجيل وكيف تطبق إجراءات التسجيل؟ 
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  العقاري ؟ وما ىي اإلجراءات ادلتبعة لشهر عقد بيع العقار؟ |ما ادلقصود بالشهر 

 منهج الدراسة: -6

ولإلجابة عن اإلشكاليات ادلطروحة اختذنا ادلنهج االستقرائي التحليلي يف ذلك ، حيث نقوم باستقراء النصوص القانونية 

ري إلدتام إجراءات البيع ، وحتليل ىاتو النصوص حتليال اخلاصة بنقل ادللكية العقارية واإلجراءات القانونية اليت أقرىا ادلشرع اجلزائ

قا مبنيا على أسس علمية ودراسات سابقة مع االعتماد أحيانا على ادلنهج ادلقارن ، وذلك دبقارنة النصوص القانونية ادلنظمة يدق

كفرنسا ، وىذا من باب إثراء لعقد البيع العقاري دبا يشاهبها يف نصوص قوانني بعض الدول العربية كمصر أو الدول الغربية  

 الدراسة.

 خطة الدراسة : -7

ولإلدلام هبذا ادلوضوع ومعاجلة سلتلف جوانبو والوقوف على النقاط القانونية البارزة فيو توصلنا إىل نظم خطة مقسمة إىل 

مهما واآلثار القانونية فصلني انعكاسا على استقالل كل من عملييت انعقاد البيع العقاري وانتقال ملكية ادلبيع واختالف أحكا

 ادلًتتبة عن ختلف كل واحدة منهما.

البيع العقاري لدى  فخصصنا الفصل األول لتوثيق وتسجيل عقد بيع العقار ، أما الفصل الثاين فتطرقنا فيو لشهر عقد

 احملافظة العقارية .

ها من خالل معاجلتنا ذلذا ادلوضوع ، كما أثرينا ا دراستنا خبادتة تطرقنا فيها ألىم النتائج واالقًتاحات اليت توصلنا إليوأخري 

موضوع البحث دبالحق حتتوي على مناذج من الوثائق الواجبة إلجراءات التسجيل والشهر اليت سلطنا من خالذلا الضوء على كيفية 

 إدتام إجراءات عقد بيع العقار من الناحية العملية .

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 ولالفصل األ
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 :دتهيد

حيث أصبحت الوسيلة الفعالة  تعترب الكتابة من أىم طرق إثبات التصرفات القانونية مبا يف ذلك التصرفات اليت ترد على العقار ،

واظتأمونة يف اظتعامالت اليت على أساسها يتم نقل اظتلكية العقارية أمام ضعف الثقة يف شهادة الشهود وتطور العالقات وتشابكها 

ذلك ألن احملتوى الذي يشتمل عليو الدليل الكتايب يشكل انعكاسا صحيحا بالدرجة األوذل للحقوق القائمة فعال بُت يف اجملتمع 

 األطراف اظتختصة ساعة إبرام العقد.

لقانون وعليو فإن أىم ما دتيز بو العقار أن اظتشرع أوجب يف عملية انتقالو ركن الشكلية ، فزيادة على األركان العامة اليت يلزمها ا

فرض اظتشرع طابع الرشتية يف كل اظتعامالت  1حا ومنتجا آلثاره القانونية وىي اإلرادة واحملال والسبب يحىت يكون التصرف صح

 اظتنصبة على اظتلكية العقارية حتت طائلة البطالن.

 لية تسجيلوبعد إدتام إجراءات توثيق احملرر الرشتي الناقل للملكية العقارية أوجب القانون القيام بعم

 ىذا احملرر على مستوى ىيئة متخصصة بذلك .

وظتعاصتة ما دتيز بو العقار أو العقود والتصرفات الواردة على العقار من أركان وشروط زيادة عن األركان العامة ، ارتأينا تقسيم ىذا 

ا اظتبحث الثاين فنخصصو لتسجيل عقد الفصل إذل قسمُت ، فنتناول يف اظتبحث األول الرشتية كركن لقيام عقد بيع العقار، ، أم

 بيع العقار .

 

 

 

 

                                                             
أو  كالوصيةواحد   وإذا كنا بصدد تصرف صادر من طرف اإلرادة: اظتقصود هبا أن العقد ال ينعقد إال بتوافر رضا الطرفُت ، حيث يتبادل كل طف فيو قبولو مع الطرف اآلخر - 1

صحيحا جيب أن تكون اإلرادة كذلك يتوافر  ئزة ، وحىت يكون العقد أو التصرفالوعد جبائزة ، فاإلرادة ىنا تصدر من شخص واحد ىو إما اظتوصي يف الوصية والواعد يف الوعد جبا
رح القانون اظتدين اصتزائري ، اصتزء األول ، ديوان اظتطبوعات اصتامعية ، رتيع شروطها من أىلية وسالمتها من عيوب اإلرادة ، انظر يف ذلك خليل أزتد حسن قدادة ، الوجيز يف ش

 .33، ص 1994اصتزائر ، 
 نقل حق عيٍت. احملل : ىو اظتوضوع أو ما توافقت إرادة اظتتعاقدين عليو ، وىو األداء الذي يلتزم بو اظتدين يف مواجهة الدائن مثل -
 ومشروعا. السبب: ىو الباعث والدافع إذل إبرام التصرف أو الغاية اليت يقصدىا اظتلتزم ، من شروطو أن يكون موجودا صحيحا -
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 المبحث األول: الرسمية كركن القيام بيع العقار .

من القانون اظتدين اصتزائري  59مبدئيا خيضع عقد البيع إذل مبدأ الرضائية، وتنطبق عليو القاعدة العامة اظتنصوص عليها يف اظتادة 

 لطرفان التعبَت عن إرادمها اظتتطابقتُت دون اإلخالل باظتقتضيات القانونية".بقوعتا :" يتكون العقد عندما يتبادل ا

 داللتو على مقصود صاحبو. ويكون التعبَت عن اإلرادة باللفظ أو اإلشارة أو الكتابة، كما يكون باختاذ موقف ال يدع أي شك يف

 يكون صرحيا.  ق بُت الطرفُت يقضي بأنقانوين أو اتفا وجيوز أن يكون التعبَت عن اإلرادة ضمنيا ما دل يوجد نص

وجيب أن تكون اإلرادة طبقا للقواعد العامة خالية من عيوب الرضا كالغلط واإلكراه والتدليس واالستغالل، غَت أنو استنادا على 

فالشكلية مفروضة مبدأ الرضائية اشًتط اظتشرع اصتزائري إفراغ اإلرادة يف شكل معُت وىذا بغرض تكوين العقد أو بغرض إثباتو ، 

 .1أحيانا كركن يف العقد وأحيانا أخرى إلثبات العقد

 324جاء يف نص اظتادة   وفق إجراءات معينة إعماال ظتا ويف حالة بيع العقار تعترب الشكلية الرشتية ركنا لقيام العقد والتصرف

 مكرر من القانون اظتدين اصتزائري.

ينا تقسيم اظتبحث إذل ثالث مطالب حيث خصصنا اظتطلب األول ظتفهوم الرشتية كركن ولتوضيح مفهوم الرشتية يف بيع العقار ارتأ

 لقيام عقد البيع، واظتطلب الثاين لشروط توثيق عقد بيع العقار، واظتطلب الثالث لكيفية توثيق بيع العقار وإضفاء طابع الرشتية .

 المطلب األول : مفهوم الرسمية .

صرفات الواردة على العقار وكان يعتقد هبا حىت لو دل حترر يف شكل رشتي، لكن مع تطور اختلفت الطقوس واإلجراءات والت

القوانُت وكثرة التعامالت يف العقارات تقدمت فكرة العناية هبا وكان من الالزم إنشاء زتاية كافية للمحافظة على اظتلكية العقارية، 

نص اظتشرع اصتزائري على مبدأ الرشتية يف قانون اظتالية التكميلي  ثوعتذا أعدت عتا ترسانة كافية من الضمانات والقوانُت حي

اظتتضمن مهنة التوثيق يف اظتادة   15/12/1970اظتؤرخ يف   70/91مث يف األمر   04/08/1965اظتؤرخ يف   65/93رقم

بطالن حترير العقود اليت منو على أنو "زيادة عن العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إذل شكل رشتي جيب حتت طائلة ال 12

، وتوالت بعد ىذه النصوص القانونية اظتنظمة عتذا اظتيدان وىذا ما 2تضمن ملكية عقار أو حقوق عقارية يف شكل رشتي ..."

 سندرسو من خالل ىذا اظتطلب.

                                                             
 .232، ص2010اضتسُت بن الشيخ آث ملويا، اظتنتقى يف عقد البيع، دار ىومة ، اصتزائر، الطبعة الرابعة سنة  - 1
  15/12/1970، اظتؤرخة يف  107الدديقراطية الشعبية ، العدد  اظتتضمن تنظيم التوثيق ، اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية15/12/1970اظتؤرخ يف   70/91األمر رقم  - 2
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 الفرع األول : تعريف العقد الرسمي .

اظتدين اصتزائري على أنو :" العقد الرشتي عقد يثبت فيو موظف من القانون  324عرف اظتشرع اصتزائري العقد الرشتي بنص اظتادة 

أو ضابط عمومي أو شخص مکلف خبدمة عامة، ما مت لديو أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية ويف 

 حدود سلطتو أو اختصاصو".

وىذا ما يوجب علينا   ختتلف حسب جهة اإلصدارمن القانون اظتدين يتضح أن احملررات الرشتية  324وبتحليلنا لنص اظتادة 

 التمييز بُت معنيُت عتا ، اظتعٌت الواسع واظتعٌت الضيق وىو كاآليت :

 أوال: المعنى الواسع.

احملرر الرشتي ىو كل ػترر صادر من طرف موظف أو ضابط عمومي أو شخص مکلف خبدمة عامة بالنسبة للعقود الصادرة من 

وحتمل توقيعو كالنسخ التنفيذية لألحكام القضائية اليت حيررىا أعضاء الضبط أو كالعقود احملررة من  1طرف اظتوظف العمومي 

 طرف مدير أمالك الدولة اظتتعلقة بالتنازل عن أمالك عقارية الصاحل األشخاص.

ة بسبب اظتهنة اليت وفيما خيص العقود الرشتية الصادرة من طرف الضابط العمومي فهي صادرة ؽتن يكسبو القانون ىذه الصف

من أجل إضفاء الصيغة الرشتية للتصرفات الواردة على العقارات ومثاعتا عقد البيع  3احملررة من طرف اظتوثق كالعقود 2ديارسها 

 العقاري.

اد أما العقود الرشتية الصادرة من طرف شخص مكلف خبدمة عامة كاليت يصدرىا اطتبَت اظتعُت من طرف القاضي طبقا ألحكام اظتو 

من قانون اإلجراءات اظتدنية واإلدارية وذلك فيما يتعلق بالتفاصيل الفنية والتقنية اليت يصعب على القاضي  145إذل  125

 تقصيها، ويكون ىذا من أجل رتع معلومات دقيقة تتقيد ضمن القضية ػتل النزاع.

 ثانيا : المعنى الضيق .

الطبيعية أو اظتعنوية لضمان استقرار  تلك العقود يف شكلها الرشتي احملررة من قبل الضابط العمومي وىو اظتوثق بُت األشخاص ىي

 اظتعامالت التعاقدية بصفة عامة والعقارية بصفة خاصة.

                                                             
موظفا كل عون عُت يف وظيفة  ، يعترب46الرشتية العدد  اظتتضمن القانون األساسي للوظيفة العمومية، اصتريدة  15/07/2006اظتؤرخ يف   06/03من األمر  4طبقا للمادة  - 1

 عمومية دائمة ورسم يف رتبة يف السلم اإلداري .
 142 ، ص2006رتال بوشناقة، شهر التصرفات العقارية يف التشريع اصتزائري، دار اطتلدونية، اصتزائر، طبعة سنة  - 2
 يعرف اظتوثق على أنو ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة العمومية يتوذل حترير العقود اليت يشًتط القانون فيها الصيغة الرشتية . - 3
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ذلك وىو اظتوثق الذي حيمل أي أن الكتابة الرشتية للعقد ىي الشكل أو القالب الرشتي الذي وضعو فيو الشخص اظتخول قانونا ل

من  1مكرر 324اطتتم الرشتي للدولة، و ديثل التوثيق الركن الرابع يف عقد البيع وفقا للقانون اصتزائري حيث نص اظتشرع يف اظتادة 

ية القانون اظتدين على ضرورة توافر الشكل الرشتي يف كل عقد غرضو إنشاء أو تعديل أو تصريح أو إهناء حق من اضتقوق العين

 العقارية وكل التصرفات الواردة على اظتلكية العقارية، ويكون ىذا بإخضاعها إذل شكل رشتي . 

 الفرع الثاني : حجية الورقة الرسمية .

من يتمسك هبا أن يقيم  إن اضتجية مفًتضة يف الورقة الرشتية مىت كان مظهرىا اطتارجي سليما وال يعٍت أهنا غَت ذلك وال يلزم

 .1تهاالدليل على صح

وجيب التفرقة بُت الوقائع اليت وقعت حتت شتع وبصر الضابط العمومي )اظتوثق( وأثبتها يف الورقة الرشتية، واليت تكتسي حجية 

مطلقة وال يكون لصاحب اظتصلحة الذي يدعي غَت ذلك أن يطعن فيها إال بالتزوير، وبُت الوقائع اليت ينقلها عن األطراف واليت 

 . 2ثبات عكسها، دون الطعن يف الورقة يف حد ذاهتاديكن الطعن فيها بإ

الرشتي حجة حىت يثبت تزويره،  من القانون اظتدين اصتزائري ما يلي :" يعترب ما ورد يف العقد 5مكرر  324وجاء يف نص اظتادة 

 ويعترب نافذا يف كامل الًتاب الوطٍت ".

 للغَت. حجية الورقة الرشتية فيما بُت األطراف وحجيتها بالنسبة ويف حجية الورقة الرشتية نتطرق إذل نقطتُت ،

 أوال : حجية الورقة الرسمية فيما بين األطراف .

إن العقد الرشتي يعترب حجة ودليال قاطعا على حصول التعاقد الثابت فيو وال يستطيع ذوي الشأن أن ينكروا شيئا ؽتا جاء بو ، ال 

 من حيث ػتتوياتو وال من حيث حصولو أمام اظتوظف احملرر لو إال باإلدعاء صحصول تزوير يف من حيث التوقيعات اظتوقع مبا وال

 البيانات اليت دتت مبعرفة أو مشاىدة أو شتاع اظتوثق شخصيا، أما فيما يتعلق ببطالن البيانات اليت أثبتها اظتوثق بناءا على ما يقرره

قت حترير العقد، فهي ختضع للقواعد اظتقررة يف اإلثبات دون اضتاجة للطعن اطتصوم لو كونو ال ديكن لو التأكد منها شخصيا و 

بالتزوير فيها ألهنا ال دتس بأمانة اظتوثق وصدقو، وىذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بأنو :" حيث ... إذا كانت حجية الورقة 

بالنسبة للغَت معا، فإنو جيب التفرقة بُت الوقائع اليت أثبتها الرشتية يف اإلثبات ىي حجية على الناس كافة، أي فيما بُت اظتتعاقدين و 

                                                             
 .43، ص 2008ميدي أزتد، الكتابة الرشتية كدليل إثبات يف القانون اظتدين اصتزائري، دار ىومة، اصتزائر ،طبعة  - 1
 .364، ص 1985يف نظرية اضتق بوجو عام، اظتؤسسة الوطنية للكتاب، اصتزائر سنة  األستاذ ػتمد حسُت، الوجيز - 2
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اظتوثق ؽتا جرى حتت شتعو وبصره واليت فيها مساس بأمانة اظتوثق ، وىذه حجيتها مطلقة وال جيوز إنكارىا إال عن طريق الطعن فيها 

دون اضتاجة إذل الطعن يف الورقة ذاهتا  كسهاعبالتزوير، أما الوقائع اليت ينقلها ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات 

، وإثبات العكس يكون بالكتابة ألن إثبات ما جياوز أو خيالف الثابت بالكتابة يكون بالكتابة بالنسبة للمتعاقدين  1بطريق التزوير 

 طبقا ظتبدأ توازي األشكال .

 ثانيا : حجية المحرر الرسمي بالنسبة للغير.

يضار أو يستفيد من احملرر ويعترب احملرر الرشتي حجة عليو مبا دون فيو من أمور قام هبا ػتررىا يف حدود  قد ينحصر الغَت يف كل من

مهمتو أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره ما دل يتبُت تزويرىا بالطرق اظتقررة قانونا وىنا الغَت ىو اطتلف العام أو اطتلف اطتاص 

ورد بتلك التصرحيات أن يثبت ذلك بالطرق اظتقررة قانونا، وقد يكون الغَت أجنبيا  الذي يتوجب عليو إذا ما ادعى عدم صحة ما

ذوي الشأن حجة عليهم إذا أنكروا صحتها دون اضتاجة  2وىو كل شخص من غَت ذوي الشأن وخلفائهم ، فال تكون تصرحيات

اإلثبات باعتبار التصرف اظتربم بُت طريف فيكون بكافة طرق  3  اهنإذل أن يثبتوا عدم صحتها، وإذا رغب يف إثبات عكس مضمو 

العقد ىو واقعة مادية بالنسبة لو ، مثال ذلك الشفيع الذي ىو شخص ثالث أجنيب عن عقد البيع، فالعقد اجتاىو يعترب واقعة 

رر الرشتي واليت ال مادية ، لو أن يثبتها بكافة طرق اإلثبات ما عدا ما يذكر اظتوظف الرشتي أنو شاىده أو شتعو بنفسو عند حترير احمل

 جيوز إثبات عكسها إال بالطعن بالتزوير فيها .

 الفرع الثالث : قوة المحرر الرسمي من حيث البيانات .

إذ ؾتد أن احملرر الرشتي ال جيوز إثبات عكس  4 تكتسي البيانات الواردة يف احملرر الرشتي حجية ختتلف باختالف طرق الطعن فيها

البيانات الثابتة فيو إال بالطعن بالتزوير فيما مت لدى اظتوثق ، أما الطعن بالبطالن فال يتم إال يف البيانات اليت صدرت من ذوي 

التوثيقي يتضمن نوعُت من الشأن وىذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا عن حجية عقد الشهرة وجاء فيو ما يلي " حيث أن العقد 

 البيانات :

                                                             
 .154، ص 01، عدد 2000، اللجنة القضائية سنة  29/03/2000اظتؤرخ يف  190514قرار رقم  - 1
 .2007 ،2006للمدرسة العليا للقضاة سنة  16الدفعة األستاذ ملزي عبد الرزتان، ػتاضرات بعنوان طرق اإلثبات يف اظتواد اظتدنية، ألقيت على طبية القضاة  - 2
 151، ص 2005إلياس أبو عبيد، نظرية اإلثبات يف أصول احملاكمات اظتدنية واصتزائية، اصتزء األول، الطبعة  - 3
 .66، ص 1998الدكتور ػتمد حسُت منصور ، قانون اإلثبات وطرقو، دار اصتامعة اصتديدة للنشر ،  - 4
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ها ، وىذه نيالبيانات اليت تتعلق بالوقائع اليت يباشرىا اظتوثق نفسو أو الوقائع اظتادية اليت يقوم هبا األطراف أمام اظتوثق الذي يعا

يتلقاىا اظتوثق من األطراف البيانات تكون حجة حىت يطعن فيها بالتزوير ، أما البيانات اظتتعلقة بالتصرحيات أو االتفاقات اليت 

تكون حجة إذل أن يثبت عكسها، حيث أن قضاة اجمللس الذين شتحوا بإثبات عكس ما تضمنو عقد الشهرة احملتج بو من طرف 

من القانون اظتدين اصتزائري ، ذلك أن  05مكرر  324خيالفوا أحكام اظتادة  الطاعن فيما خيص التصرحيات اليت أدذل هبا اظتوثق دل

ريح الشرقي اظتدذل بو للموثق من طرف الطاعن حول حيازة القطعة األرضية اظتذكور مساحتها وحدودىا يف عقد الشهرة ديكن التص

وعلى ىذا  1أن يدحضو من ينازع يف ػتتوى ىذا التصريح بالدليل العكسي ودون اضتاجة إذل الطعن بالتزوير يف عقد الشهرة" 

 لنحو اآليت :األساس نتطرق إذل ىذه البيانات على ا

 بيانات ال يجوز إثبات عکسها إال بالطعن بالتزوير : -1

وىي البيانات اليت دوهنا اظتوثق بنفسو أو وقعت من ذوي الشأن يف حضوره صحيث ديكنو إدراكها بسمعو وبصره ويشمل ذلك 

أىليتهم وتوقيعاهتم ومكان التوثيق الوقائع اليت يقوم اظتوظف بتدوينها يف حدود مهنتو كالتاريخ والتحقيق من أشتاء ذوي الشأن و 

وكذلك تالوة احملرر بعد كتابتو ، وكل ىذه البيانات اليت ذكر اظتوثق أهنا دتت أمام عينو أو شتعها بأذنو وشهد على صحتها يكون 

 عتا حجيتها اظتطلقة يف اإلثبات ، وال جيوز دحضها إال بطريق التزوير .

ات شرط أن تكون قد دتت يف حدود مهمة اظتوثق وإذا كانت خارج حدود مهمتو ، فهنا وأعطى اظتشرع الثقة اطتاصة عتذه البيان

، وما يتعلق بالتصرفات القانونية 02مكرر  326يعترب احملرر باطال أو كمحرر عريف إذا كان موقعا من قبل األطراف طبقا للمادة 

 .2 03مكرر  324واظتادة  01مكرر  324دة يف اظتادة اليت يوجب فيها القانون الرشتية كشرط النعقادىا مثل التصرفات الوار 

 انات يجوز إثبات عكسها :يب  -2

إن البيانات اليت دوهنا اظتوثق بعد أن تلقاىا من ذوي الشأن وتبعا لتصرحياهتم فقط وعتا عالقة مباشرة باحملرر يكون على اظتوثق أن 

ال تكون عتا نفس اضتجية يف اإلثبات شأن البيانات اليت دتت يدوىا دون أن يتحقق من صحتها ، فال تثبت عتا الصفة الرشتية و 

أمام اظتوثق أو قام بتدوينها بنفسو ، إذ جيوز دحضها بإثبات عکسها دون اضتاجة إذل الطعن يف احملرر بالتزوير بل بالطرق العادية 

ذلك إذا أثبت اظتوثق أن البائع 3قو، ومثال البيانات ال يتضمن مساسا بأمانة اظتوثق وصد اظتقررة يف اإلثبات ، لكن الطعن يف ىذه

                                                             
 .، مقال للدكتور صاحل باي ػتمد شريف139، ص 2004 ، االجتهاد القضائي يف الغرفة العقارية، اصتزء الثاين، سنة 7 27/09/2000، اظتؤرخ يف  20264قرار رقم  - 1
 ،اظتتضمن القانون اظتدين .2005يونيو  20اظتؤرخ يف  ،  05/10من القانون اظتدين، اظتعدلة مبوجب القانون رقم  03مكرر  324اظتادة  - 2
 67الدكتور ػتمد حسُت منصور، قانون اإلثبات وطرقو ، مرجع سبق ذكره، ص  - 3



 العقار بيع عقد وتسجيل توثيق: األول الفصل

 

13 
 

ا أقر أمامو بقبض الثمن فإنو ال جيوز الطعن يف ىذا اإلجراء إال بالتزوير أما واقعة قبض الثمن اليت دل تتم أمام اظتوثق ودل يتحقق منه

التزوير ، ويرى األستاذ بل صدرت على لسان صاحب الشأن فيمكن تكذيبها بإقامة الدليل على العكس دون اضتاجة إذل الطعن ب

 أنو ال ضرورة للطعن بالتزوير فيما يستنتجو احملرر استنتاجا 1 أحمد نشأت

  06/02التوثيق رقم  اليت يستخلصها من إشارات متعاقد أبكم أصم ، يف حُت أن اظتشرع اصتزائري يف قانون تنظيم مهنة كاألمور

"  مضموهنا اليت جاءت بالفصل اطتامس اظتتعلق بأشكال العقود التوثيقية و 29، أشار يف اظتادة  2006فرباير  20اظتؤرخ يف 

جيب أن يتضمن العقد الذي حيرره اظتوثق البيانات اآلتية ومن بينها اسم ولقب وموطن اظتًتجم عند االقتضاء وتوقيعو" ومن ىذا 

 عن فيو بالبطالن أيضا.اظتنطلق يتبُت أنو جيوز الط

 أوال: جزاء تخلف شروط صحة المحرر الرسمي .

من القانون اظتدين اصتزائري  324إذا وقع اإلخالل بأحد الشروط الواجب توافرىا يف احملرر الرشتي أو بعضها واحملددة يف نص اظتادة 

دل تعد لو الرشتية وارتفعت عنو اضتجية اليت كان ينبغي أن تعطي لو ، وبذلك تصبح الورقة باطلة ومن شأن ذلك أنو إذا دل يصدر 

مي مثال أو صدر من موظف مکلف خبدمة عامة  ولكنو غَت ؼتتص أو أنو دل يراع األشكال القانونية اظتقررة  السند من ضابط عمو 

بطالن احملرر طبقا ظتا سبق ذكره فال يعٍت بطالن االتفاق ذاتو إذ باإلمكان إثباتو 2كان السند باطال باعتباره ػترر رشتي غَت أن 

 ون ، وعليو فما مصَت الورقة الرشتية الباطلة ؟بوسائل اإلثبات األخرى اليت جييزىا القان

األصل أن الورقة الرشتية إذا كانت باطلة تكون رتيع أجزاؤىا باطلة ، فال يبطل جزء ويصخ جزء مثال إذا كان للموثق مصلحة 

ىذه اظتصلحة  شخصية مباشرة يف الورقة فإن الورقة تكون كلها باطلة وال يقتصر البطالن على اصتزء الذي يثبت للموثق فيو

اظتتعلقُت بصدور احملرر من موظف ويف حدود سلطتو واختصاصو  ، إال أن الفقو فرق بُت حالة ختلف الشرطُت3الشخصية اظتباشرة 

، فتخلفهما يؤدي إذل بطالن احملرر وفقدانو صفة الرشتية وبُت ختلف شروط الشكلية اليت دتيز فيها بُت أمرين إذا كان اظتتخلف من 

اصتوىرية ، كإغفال التاريخ أو اسم اظتوثق أو عدم توقيعو أو عدم ذكر أشتاء أو عدم ختم احملرر يعترب باطال ، وإذا كان البيانات 

اظتتخلف ليس بيانا جوىريا كعدم ذكر اإلحاالت أو الكشط أو الشطب ، فإن ذلك يعترب من البيانات غَت اصتوىرية فعدم مراعاهتا 

 ال يؤدي إذل البطالن. 
                                                             

 .226،ص 2005األستاذ أزتد نشأت، رسالة اإلثبات، اصتزء األول، الطبعة األوذل سنة  - 1
 .110، ص 1988، سنة 2والفقو اإلسالمي ، اظتؤسسة الوطنية للكتاب ، طبعة حيي بكوش، أدلة اإلثبات يف القانون اظتدين اصتزائري  - 2
 .121، ص 2004رية، طبعة د. عبد الرزاق أزتد السنهوري، الوسيط يف شرح قانون الوسيط اظتدين، اصتزء الثاين، نظرية االلتزام واإلثبات، منشأة اظتعارف باإلسكند - 3
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 : اآلثار المترتبة عن بطالن المحور الرسمي .ثانيا 

جيب التمييز بُت احملرر الذي يثبت التصرف القانوين والتصرف القانوين ذاتو ، فإذا كان احملرر باطال فال يقتضي األمر بالضرورة 

صح إثبات التصرف عن طريق بطالن التصرف القانوين ، بل يبقى قائما وإن كان إثباتو عن طريق احملرر الرشتي قد انعدم ، وعليو ي

اليت تنص  02مكرر  326آخر غَت الكتابة، بل قد يصبح إثباتو باحملرر الرشتي الباطل ذاتو إذا صح كمحرر عريف طبقا للمادة 

على " أنو يعترب العقد غَت رشتي بسبب عدم كفاءة أو أىلية الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عريف إذا كان موقعا من 

والشفعة ويًتتب على  كاعتبةألطراف" وىذا ما دل يكن التصرف القانوين شكليا ، أي جيب النعقاده أن حيرر يف ػترر رشتي  قبل ا

بطالن احملرر الرشتي بطالن التصرف ذاتو ، ويف ىذا الصدد قررت احملكمة العليا يف أحد قراراهتا أنو" حيرر وجوبا عقد مقايضة 

من القانون اظتدين اصتزائري حتت طائلة  415واظتادة  01مكرر  324العقار يف الشكل الرشتي إلثبات صحتو وذلك طبقا للمواد 

 ن.البطال

وأنو زيادة على العقود اليت يأمر القانون بإخضاعها إذل شكل رشتي جيب حتت طائلة البطالن حترير العقود اليت تتضمن نقل ملكية 

، وبناء على 1عقار أو حقوق عقارية أو ػتالت جتارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرىا جيب أن حيرر على الشكل الرشتي "

بقاعدة حتول احملرر الرشتي إذل ػترر عريف ، ومعناه أن كل ما ىو  02مکرر  326أخذ طبقا لنص اظتادة ذلك فإن اظتشرع اصتزائري 

، فهو ػترر مكتوب وقعو من صدر  02مكرر  326ػترر رشتي دل يستوف شروط الصحة لقيامو كما ىي ػتددة يف نص اظتادة 

الذي  يفرق بُت احملرر الرشتي الذي ىو ركن لالنعقاد واحملرر الرشتيمنو والتوقيع ىو شرط جوىري يف احملرر العريف، واظتشرع ىنا دل 

الذي يرى أنو إذا كان احملرر الرشتي ركنا يف التصرف القانوين ال ينعقد إال بو ، ففي ىذه اضتالة 2ىو معد لإلثبات خالفا للفقو 

الفا ما إذا كان احملرر الرشتي معدا لإلثبات ، فهنا يًتتب على بطالن الورقة الرشتية بطالن التصرف ذاتو دون أن يتحول إذل عريف خ

 يتحول إذل ورقة عرفية وال يعترب تارخيا ثابتا بل يعترب کتاريخ أي ورقة حيررىا ذوو الشأن بأنفسهم.

 المطلب الثاني: شروط توثيق عقد بيع العقار .

جتاه اظتتعاقدين والغَت ، ولكي تتحقق حجيتها تكتسب العقود احملررة من طرف الضابط العمومي )اظتوثق( حجية وقوة إثبات ا

 من القانون اظتدين اصتزائري وىي:  324أوجب اظتشرع مراعاة رتلة من الشروط والضوابط وفقا لنص اظتادة 

                                                             
 .81، ص 2004، غتلة قضائية عدد أول، سنة   06/02/2002 ، مؤرخ يف255411القرار رقم  - 1
 .137د. عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سق ذكره، ص  - 2



 العقار بيع عقد وتسجيل توثيق: األول الفصل

 

15 
 

 الفرع األول : صدور العقد من طرف الموثق.

، ولو صالحية حترير العقود والوثائق الرشتية ،  يعد اظتوثق ضابطا عموميا يعمل ضتسابو اطتاص ، تتوذل وزارة العدل تعيينو ومراقبتو

اظتؤرخ يف  06/02من القانون  03ويقوم بتسيَت مكتب عمومي ضتسابو اطتاص وحتت مسؤوليتو ، حيث نصت اظتادة 

 "اظتوثق ضابط عمومي 1واظتتضمن مهنة التوثيق  20/02/2006

ط فيها القانون صفة الرشتية وكذا العقود اليت يرغب األشخاص مفوض من قبل السلطة العمومية ، يتوذل حترير العقود اليت يشًت 

 إعطائها ىذه الصفة".

فيكفي العتبار الورقة رشتية واظتثبتة لبيع العقار أن تكون ػتررة باسم اظتوثق غَت أنو ال يشًتط العتبارىا كذلك أن تكون قد صدرت 

ئع واظتشًتي ورقة عرفية مثبتة للبيع سابقة لإلجراءات اليت عن موثق أو شخص مکلف خبدمة عامة ، فقد يتلقى اظتوثق من البا

يرغبان يف تقريرىا أمامو ، إال أن غترد تلقيو عتذه الورقة ال يكسبها صفة الرشتية ما دل يتدخل يف حدود سلطاتو واختصاصو إلضفاء 

ورقة الرشتية يف حدود سلطة واختصاص إضافة إذل ذلك البد أن تصدر ال2ىذه الصفة عليها وفقا لألشكال اليت يقررىا القانون 

من القانون اظتدين السالفة الذكر ، ويقصد بسلطة اظتوثق أن تكون واليتو قائمة وقت حترير العقد ، وأن  324اظتوثق وفقا للمادة 

من  19ة ، كحالة ما نصت عليو اظتاد3يكون أىال لتحريرىا وأن ال يعًتضو مانع شخصي جيعلو غَت مؤىل إلصدارىا أو تلقيها 

اظتنظم ظتهنة التوثيق بقوعتا " ال جيوز للموثق أن يتلقى العقد الذي يكون فيو طرفا معينا أو ؽتثال أو مرخصا لو بأي   06/02قانون 

صفة كانت ، يتضمن تدابَت لفائدتو يعُت أو يكون فيو وكيال أو متصرفا أو أي صفة أخرى كانت أحد أقاربو أو أصهاره على 

                                                             
 اظتتضمن مهنة التوثيق يف اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية  20/02/2006اظتؤرخ يف   06/02األمر  - 1

 .  08/03/2006، اظتؤرخة يف 14الدديقراطية الشعبية ، العدد 
  : ُتوكان للتوثيق نظام 1934مهنة التوثيق يف اصتزائر : عرفت مهنة التوثيق عدة مراحل من حيث التنظيم والتسيَت ، فكان أول قانون سنة 

 نظام كاتب التوثيق: يشرف عليها موثق وحيرر باللغة الفرنسية ويقوم بإجراء تسجيل العقود لدى احملافظة العقارية. -
 ررون عقودا باللغة العربية ويتلقون العقود يف سجالت ويقدموهنا إذل مصاحل التسجيل ليصبحاحملاكم الشرعية: حي -

، أين ألغى   01/01/1971 وبدأ سريان القانون يف  أعاد النظر يف تنظيم وتسيَت اظتوثق 5 15/12/1970اظتؤرخ يف   70/91عتا تاريخ دون إشهارىا ، وبصدور قانون رقم 
اظتعنية يف ىذا اجملال. الشرعية وأنشأ مكاتب التوثيق تابعة لوزارة العدل ، وأسندت عتا مهمة احملافظة على األرشيف والتنظيم إضافة إذل تسليم النسخ لألطراف  مكاتب التوثيق واضتاكم

احملدد لشروط االلتحاق  08 08/08/1989يف مؤرخ   89/144 أعاد تنظيم اظتهنة مث صدور اظترسوم التنفيذي  12/07/1988اظتؤرخ يف  88/27د رقم يمث صدور قانون جد
 06/02صدر قانون   20/08/2006احملدد لكيفية دفع األتعاب ، وبتاريخ   13/03/1990اظتؤرخ يف   90/81 مبهنة اظتوثق وؽتارستها ، معدل مبرسوم تنفيذي جديد رقم

  12/07/1988اظتؤرخ يف   88/27مادة والذي ألغى القانون  72اظتتعلق بتنظيم مهنة اظتوثق حيتوي على 
 .55، ص  1986شكري بسرور ، موجز أصول اإلثبات يف اظتواد اظتدنية والتجارية ، مصر ، - 2
 .122د. عبد الرزاق السنهوري ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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الدرجة الرابعة ، أحد أقاربو أو أصهاره جتمعو بو قرابة اضتواشي ويدخل يف ذلك العم وابن العم وابن األخ وابن عمود النسب حىت 

 1األخت".

 من نفس القانون على أنو " ال جيوز ألقارب أو أصهار اظتوثق اظتذكورين يف 20وكذلك نصت اظتادة 

 2نوا شهودا يف العقود اليت حيررىا". اظتادة السابقة وكذلك األشخاص الذين ىم حتت سلطتو أن يكو 

ويرجع الفقو سبب سلب أىلية الضابط العمومي يف إصدار الورقة الرشتية اظتثبتة لبيع العقار أو تلقيها يف مثل ىذه اضتاالت السابقة 

ثق يف ىذه اضتاالت باطلة حىت إذل رفع مضنة احملاباة أو التأثَت يف إرادة البائع واظتشًتي ، وتعترب الورقة الرشتية اليت يصدرىا اظتو 

 .3بالنسبة لألجزاء اليت ليست للموثق مصلحة فيها 

 أوال: شروط االلتحاق بمهنة الموثق.

الغرفة الوطنية للموثقُت ،  يكون االلتحاق باظتهنة عن طريق مسابقة وطنية مبوجب قرار من وزير العدل ، وبناء على اقًتاح من

 اظتنظم ظتهنة التوثيق.  06/02من قانون  4 05حسب نص اظتادة 

 الشروط الواجب توافرىا لاللتحاق مبهنة التوثيق وىي : 06/02 من القانون 06ولقد حددت اظتادة 

 اصتنسية اصتزائرية. -

 حيازة شهادة الليسانس يف اضتقوق أو شهادة معادلة عتا.-

 بلوغ ستس وعشرون سنة على األقل. -

 ظتمارسة اظتهنة .التمتع بالكفاءة البدنية الضرورية  -

حافظ األختام وفقا لنص  وعند النجاح يعُت اضتائزون على شهادة الكفاءة اظتهنية للتوثيق بصفتهم موثقُت بقرار من وزير العدل
 أمام اجمللس القضائي اظتكان تواجد مكتبهم. 6ويؤدون اليمُت القانونية  5اظتنظم ظتهنة التوثيق   06/02من قانون  08اظتادة 

 

                                                             
 اظتنظم ظتهنة اظتوثق .  06/02من القانون  19اظتادة  - 1
 من نفس القانون . 20اظتادة  - 2
 .98الرزاق السنهوري ، مرجع سبق ذكره ، ص  د.عبد - 3
وطنية للموثقُت يف ىذا من قانون اظتوثق على " تنظم وزارة العدل مسابقة االلتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة اظتهنية للموثق بعد استشارة الغرفة ال 5تنص اظتادة  - 4

 التنظيم". الشأن ، حتدد شروط وكيفيات تطبيق ىذه اظتادة عن طريق
 اجمللس القضائي حملل تواجد مكتبو اليمُت التالية..."  اظتنظم ظتهنة اظتوثق على " يؤدي اظتوثق قبل الشروع يف ؽتارسة مهامو أمام  06/02من قانون  8تنص اظتادة  - 5
أن أخلص يف تأدية مهنيت وأكتم سرىا وأسلك يف كل الظروف سلوك اظتوظف اليمُت القانونية " بسم اهلل الرزتن الرحيم ، أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و  - 6

 الشريف" .
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 مهام الموثق. ثانيا:

عمومي يتوذل تسيَته ضتسابو وحتت  قيبعد استيفاء كل الشروط القانونية وبعد أداء اليمُت يصبح اظتوثق مؤىال بأن يفتح مكتب توث

 09.1مسؤوليتو وفقا لنص اظتادة 

 وتتمثل مهام اظتوثق يف:

 الالزمة السيما التسجيل ، اإلعالن ، النشر والشهر.حفظ العقود اليت حيررىا أو يسلمها لإليداع ويسهر على تنفيذ اإلجراءات  -

 حفظ األرشيف التوثيقي وتسيَته . -

 التأكد من صحة العقود اظتوثقة. -

 إعالم األطراف -

 بالتزاماهتم وحقوقهم واآلثار اظتًتتبة واالحتياطات والوسائل اظتتطلبة عند إبرام العقود.

 السر اظتهٍت وعدم اإلفشاء باظتعلومات. -

 حترير العقود إال ما ىو ؼتالف للقانون . -

إضافة إذل ىذه اظتهام يقوم اظتوثق يف حدود اختصاصو بتقدمي النصائح لألطراف بصفة موضوعية وحيادية ، ويسهر على أن يكون 

فراد منظمة من مضمون العقد ػتددا بكيفية جد دقيقة وفقا إلرادة األطراف ، وبفعل ذلك تكون العالقة القانونية القائمة بُت األ

 2البداية بكيفية مضبوطة وخالية من الشوائب ، ؽتا خيفض من احتمال حصول النزاعات إذل حد أدن.

 ثالثا : حاالت المنع والتنافي.

 حاالت المنع:-1

 اظتنظم ظتهنة اظتوثق على حاالت دتنع اظتوثق من تلقي وحترير العقود وىي:  06/02 لقد نص القانون

 اظتوثق طرفا فيو سواء معٍت أو ؽتثل أو مرخص لو.العقد الذي يكون  -

 يتضمن تدابَت لفائدتو أو يكون وكيال أو متصرفا. -

                                                             
اظتتضمن مهنة اظتوثق على " يسند لكل موثق مكتب عمومي للتوثيق يتوذل تسيَته ضتسابو اطتاص وحتت مسؤوليتو وديكن أن يسرب يف شكل  06/02من قانون  9تنص اظتادة  - 1

 دد كيفيات تطبيق ىذه اظتادة عن طريق التنظيم".شركة مدنية أو مكاتب غتمعة ، حت
 .25، ص 2009وسيلة الوزاين ، وظيفة التوثيق يف النظام القانون اصتزائري ، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اصتزائر ،  - 2
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 إذا كان يف العقد أحد أقاربو أو أصهاره جيمعو مع قرابة حواشي. -

 ال جيوز كذلك للموثق أن يكون شاىدا يف العقد. -

كإدارة شركة حضارية الكتساب عقارات ، إعادة بيعها ، األسهم   كما أن اظتوثق ؽتنوع من القيام بأعمال جتارية ، مصرفية  -

 التجارية ، استعمال أشتاء مستعارة ، السمسرة.

 . 1السماح ظتساعديو بالتدخل يف العقود اليت يتلقاىا دون توكيل مكتوب -

 حاالت التنافي: -2

 أما حاالت التنايف فقد حددىا قانون التوثيق وىي تتمثل يف :

  الربظتان .العضوية يف -

 رئاسة أحد اجملالس الشعبية احمللية اظتنتخبة . -

 كل وظيفة عمومية أو ذات تبعية.  -

 كل مهنة حرة أو خاصة .  -

اظتنظم   06/02من قانون  252 ويف حالة إخالل اظتوثق صحاالت التنايف اظتذكورة أعاله فإنو يتعرض لعقوبات جزائية وفقا للمادة

 .3ظتهنة التوثيق ، كما ديكن أن يتعرض إذل عقوبات تأديبية

ص من وزير العدل حافظ يوما ديكن اإلشارة إليو أيضا أنو يف حالة غياب اظتوثق أو حصول أي مانع لو جيب بناء على ترخ

ب ويشار إذل الرخصة ، ويكون اظتوثق األختام تعيُت موثق الستخالفو ، خيتار اظتوثق من الغرفة اصتهوية وحترر العقود باسم النائ

 مسؤوال مدنيا عن األخطاء الغَت عمدية اظترتكبة من طرف النائب.

                                                             
 اظتنظم ظتهنة التوثيق.  06/02 من القانون رقم 22اظتادة  - 1
إذل عقوبة العزل عند اإلخالل بإحدى حاالت التنايف اظتذكورة   اظتنظم ظتهنة التوثيق على " حُت اإلخالل بالعقوبات اصتزائية يتعرض اظتوثق  06/02من القانون  25تنص اظتادة  - 2

 أعاله" 23يف اظتادة 
سنوات  3أعضاء من بُت أعضاء الغرفة ظتدة  6غرفة رئيسا ، وينتخب أعضاء من بينهم رئيس ال 7لعقوبات التأديبية : ينشأ على مستوى الغرفة اصتهوية غتلس تأدييب يتكون من ا - 3

أشهر ، العزل. ويتم إبالغ قرار اجمللس التأدييب من طرف  6قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، وتتمثل العقوبات التأديبية يف اإلنذار ، التوبيخ ، التوقيف عن ؽتارسة اظتهنة ظتدة أقصاىا 
يوما من تاريخ صدور القرار ، وجيوز الطعن يف القرار من  15ثقُت إذل وزير العدل حافظ األختام ، رئيس الغرفة الوطنية للموثقُت ، اظتوثق اظتعٍت يف أجل رئيس الغرفة اصتهوية للمو 

 .يوما من تاريخ التبليغ أمام اللجنة الوطنية للطعن 30األطراف اظتذكورة يف مهلة 
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كما أنو يف حالة وفاة اظتوثق أو عزل أو توقيفو يعُت موثق مستخلف بناء على اقًتاح من الغرفة الوطنية للموثقُت أو عند وفاة اظتوثق 

األطراف ديكن لرئيس احملكمة ػتل تواجد اظتكتب أن يأمر بتعيُت موثق آخر للتوقيع ، قبل توقيع العقد ورغم توقيعو من طرف 

 .1 06/02من قانون التوثيق 35-34-33وذلك وفقا للمواد 

 الفرع الثاني : مراعاة االختصاص

 اظتوضوعي واظتكاين للموثق.

 د الرشتية وفقا ظتا خيولوإن اظتقصود باالختصاص ىو أن يكون اظتوثق ؼتتصا نوعيا وػتليا بتحرير العقو 

 القانون ويف حدود سلطاتو .

 أوال: االختصاص الموضوعي.

اظتتضمن مهنة التوثيق على أن اظتوثق ضابط عمومي مفوض من قبل السلطة العمومية ، يتوذل 06/02من القانون  03تنص اظتادة 

األشخاص يف إعطائها ىذه الصفة ، وبذلك يعترب  ليت يرغبحترير العقود اليت يشًتط فيها القانون الصبغة القانونية، وكذا العقود ا

، وىذا ما جاء يف قرار غتلس 2اظتوثق ضابطا عموميا ؼتتصا من الناحية اظتوضوعية بإصدار أو تلقي الورقة الرشتية اظتثبتة لبيع العقار

 . 3الدولة ، حيث أن عقد بيع العقار ال ينعقد وال وجود قانوين لو إال إذا حرر أمام موثق

لو مثال حترير عقد الزواج  وأيضا يقوم بتحرير كافة التصرفات القانونية مهما كانت طبيعتها وفقا ألحكام قانون التوثيق، فيجوز

 من قانون األسرة اصتزائري.4 18وتسجيلو يف اضتالة اظتدنية طبقا للمادة 

ات الرشتية اليت يتم إعدادىا من طرفو خبامت السلطة فاالختصاص اظتوضوعي للموثق يوجب عليو يف إطار عملو إمهار رتيع احملرر 

على ضرورة  06/02من قانون 025الفقرة  38اظتختصة إلعطائها الصبغة الرشتية وإال عدت ػتررات عرفية ، حيث تنص اظتادة 

 دمغ ؼتتلف العقود اليت حيررىا.

                                                             
 06/02توثيق من قانون ال 35-34-33راجع اظتواد  - 1
 .80، ص 3ابكوش حيي ، مرجع سبق ذكره ، ط - 2
باشا عمر ، زتاية اظتلكية العقارية اطتاصة ، دار ىومة ، سنة  عن غتلس الدولة ، الغرفة الثالثة ، مشار إليو يف كتاب زتدي 06/02/2000اظتؤرخ يف  210419القرار رقم  - 3

 .2،ص 2004
على أنو " يتم عقد الزواج أمام اظتوثق أو أمام موظف مؤىل  1984يونيو  09اظتوافق ل  1404رمضان عام  09اظتؤرخ يف  11-84من قانون األسرة رقم  18اظتادة  تنص - 4

 القانون ". ومكرر من ىذا - 9قانونا مع مراعاة ما ورد يف اظتادتُت 
 02من القانون  2الفقرة  38تنص اظتادة  - 5
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من السلطة العامة يف تسيَت  قام هبا سواء بتكليففمحرر العقد مسؤول عن كل ما تضمنو احملرر الرشتي وعن كل التصرفات اليت 

 أمالكها ، أو بتكليف من األفراد يف حترير اتفاقاهتم يف ػتررات رشتية.

 ثانيا: االختصاص المكاني.

اظتكان يف إصدار أو تلقي الورقة   ال يكفي أن يكون اظتوثق ؼتتصا من حيث اظتوضوع ، بل جيب أيضا أن يكون ؼتتصا من حيث

 اظتثبتة لبيع العقار . الرشتية

من قانون اظتوثق على   06/02 من القانون اظتنظم ظتهنة التوثيق على أن تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق ديتد 02وقد نصت اظتادة 

أيسلم وزير العدل حافظ األختام لكل موثق خادتة للدولة خاصا بو طبقا للتشريع اظتعمول بو جيب حتت طائلة البطالن دمغ نسخ 

 ود ، والنسخ التنفيذية واظتستخرجات اليت يقوم بتحريرىا أو تسليمها خبامت الدولة اطتاص بو" .العق

 1اختصاصها اإلقليمي إذل كامل الًتاب الوطٍت.

إن قاعدة االختصاص اإلقليمي الوطٍت ظتكاتب التوثيق ال تعٍت حرية اظتوثق يف افتتاح مكتبو يف أي مكان من الًتاب الوطٍت ، بل 

 اظتتعلق مبهنة التوثيق. 2  06/02من قانون  2الفقرة  02مكتب التوثيق من صالحيات وزير العدل وفقا لنص اظتادة إنشاء 

فالقانون دينع اظتوثق من تلقي العقود خارج مكتبو ، حىت لو كان ذلك بدائرة اختصاص احملكمة أو اجمللس اليت تقع مبا مقر اظتكتب 

كن لو حترير العقود الناقلة ظتلكية العقارية حىت إذا كان ػتل العقار اظتتصرف فيو خارج دائرة إال يف حالة الضرورة ، غَت أنو دي

اختصاص اظتكتب الذي يزاول فيو اظتوثق عملو ، وبالتارل أصبح على سبيل اظتثال للموثق اظتوجود مكتبو يف دائرة اختصاص ػتكمة 

 نزل موجود يف دائرة اختصاص ػتكمة بشار والعكس صحيح.سيدي أػتمد غتلس قضاء اصتزائر أن حيرر عقد بيع عقار ظت

إن قاعدة االختصاص اإلقليمي الوطٍت للموثق تنسجم وقاعدة نفاذ العقد الرشتي يف كامل الًتاب الوطٍت ، اظتكرسة مبوجب أحكام 

 ًتاب الوطٍت.من القانون اظتديٍت اليت تعترب أن ما ورد يف العقد الرشتي نافذ يف كامل ال 5مكرر  324اظتادة 

                                                             
، وقد   88/27اظتتضمن مهنة التوثيق اظتلغي مبوجب القانون رقم  70/91يكن اظتوثق يتمتع باالختصاص اظتكاين الواسع الذي ديتد لكامل اإلقليم اصتزائري يف ظل األمر رقم دل  - 1

 يكون السبب يف حتديد االختصاص اظتكاين للموثق
عموميا ، غَت أن االختصاص اظتكاين للموثق الذي حدده القانون  مبثابة موظف ليس ضابطا  70/91ظل القانون رقم بدائرة احملكمة اليت عُت فيها إال أن اظتوثق كان يعترب يف 

تة بيع العقار ر الورقة الرشتية اظتثبػتدد بدائرة اختصاص احملكمة اليت عُت فيها ىو اختصاص كان يقيد مكاتب التوثيق ، وال يقيد البائع واظتشًتي اللذان حيق عتما طلب إصدا  70/91
 من أي مكتب توثيق داخل اإلقليم اصتزائري.

وفقا ظتعايَت موضوعية مبوجب قرار من وزير العدل حافظ  اظتنظم ظتهنة التوثيق على" ....تنشأ وتلغى اظتكاتب العمومية للتوثيق 06/02من القانون  2الفقرة  2تنص اظتادة  - 2
 األختام".
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فقاعدة االختصاص الوطٍت للموثق والنفاذ يف كامل الًتاب الوطٍت تستجيب ظتتطلبات السرعة والفعالية يف اظتعامالت إذا ما تعلق 

 . 1األمر بنشاط اظتؤسسات اليت دتتد إذل أكثر من دائرة اختصاصا ػتكمة أو غتلس إذل كامل الًتاب الوطٍت

 ط الشكلية والموضوعية .الفرع الثالث : مراعاة الضواب

القانونية إال باحًتام الشروط  ال يكون العقد الرشتي احملرر من طرف اظتوثق اظتتضمن نقل اظتلكية العقارية صحيحا من الناحية

 والضوابط الشكلية واظتوضوعية اليت أمر هبا القانون يف مثل ىذه العقود.

 أوال: الضوابط الشكلية.

اظتتضمن تنظيم مهنة التوثيق بعض الشكليات مبناسبة حترير العقود وذلك حسب نص   06/02ون أوجب اظتشرع من خالل القان

منو واليت تنص على أنو " حترر العقود التوثيقية مبا فيها عقد بيع العقار حتت طائلة البطالن باللغة العربية يف نص واحد  26اظتادة 

والسنة والشهر واليوم والتوقيع على العقد باألحرف ، واضح تسهل قراءتو وبدون حشو أو بياض أو نقص ، وتكتب اظتبالغ 

وتكتب التواريخ األخرى باألرقام ويصادق على اإلحاالت يف اعتامش أو يف أسفل الصفحات ، وتكتب التواريخ األخرى باألرقام 

ع باألحرف األوذل ، ويصادق على اإلحاالت يف اعتامش أو يف أسفل الصفحات وعلى عدد الكلمات اظتشطوبة يف العقد بالتوقي

 من قبل اظتوثق واألطراف وعند االقتضاء الشهود واظتًتجم.

من نفس القانون على أن العقد جيب أن يتضمن اسم ولقب اظتوثق الذي حرره واسم ولقب وصفة موطن  29وتضيف اظتادة 

د عند االقتضاء ، واسم ولقب وتاريخ ومكان والدة األطراف وجنسيتهم ،واسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة الشهو 

اظتًتجم إذا اقتضى األمر ذلك ، واظتكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرمت فيو العقود ، و وكاالت األطراف والنصوص اصتبائية 

 والتشريع اطتاص اظتعمول بو وتوقيع األطراف والشهود واظتوثق واظتًتجم عند االقتضاء.

لى كل عناصر العقد من العقار اظتتصرف فيو ، والتزامات اظتتعاقدين والشروط اليت حيتويها كما جيب أن تشمل الورقة الرشتية ع

، وإذا مت التصرف الناقل للملكية العقارية بواسطة وكيل ، فعلی اظتوثق التأكد من مضمون الوكالة ، وإذا كانت خاصة جيب 2العقد 

                                                             
 .11، ص 2003،  10غتلة اظتوثق الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقُت ، عدد  تونی عمر ، قواعد االختصاص،يز  - 1
 01انظر منوذج عقد رشتي لبيع عقار ، ملحق رقم  - 2



 العقار بيع عقد وتسجيل توثيق: األول الفصل

 

22 
 

 572ن ػتل الوكالة ما دل يوجد نص ؼتالف لذلك ، وفقا لنص اظتادة أن يتوفر فيها على الشكل اظتطلوب يف عقد البيع الذي يكو 

 إذل ذلك البد من توافر شاىدين يسامهان يف إنشاء العقد . إضافة 1من القانون اظتديٍت 

 أما فيما خيص طريقة كتابة ػترر العقد فقد ترك اظتشرع للموثق حرية كتابة سواء باليد أو باآللة الكتابة

 .2اظتنظم ظتهنة التوثيق 06/  06/02من قانون  28أو بأي وسيلة أخرى وفقا لنص اظتادة  أو عن طريق طابعة

 شتيتو قامت القرينةافمىت توافر يف احملرر الرشتي الشروط الشكلية اظتطلوبة وكان مظهره اطتارجي ناطقا ب

 3القانونية على سالمتو من الناحية اظتادية ، ومن حيث األشخاص الذين وقعوه.

 : الضوابط الموضوعية . ثانيا

البائع واظتشًتي إضافة إذل العقار  تتضمن الضوابط اظتوضوعية غتموعة من الشروط والبيانات اليت البد أن تتوفر يف أطراف العقد من

 ػتل العقد.

 الشروط الخاصة بالبائع: -1

وغَت  4، مبعٌت أن ال يكون ػتنونا أو معتوىا  يشًتط يف الشخص اظتتصرف يف العقار أن يكون سليم العقل عند إبرامو العقد الرشتي

ػتجور عليو ، فإذا قام اجملنون أو اظتعتوه بأي تصرف قانوين يعترب ىذا األخَت باطال مطلقا حىت إن كان نافعا نفعا ػتضا سواء كان 

، وتبعا لذلك 5من قانون األسرة  81بائعا أو مشًتيا إال إذا مت اإلنابة عنهما بواسطة ورل أو مقدم حسب اضتالة وفقا لنص اظتادة 

يستحسن على اظتوثق ػترر التصرف الناقل للملكية العقارية أن يطلب شهادة طبية تثبت السالمة العقلية دتنح عتم من طرف طبيب 

 منها. دية السيما الرشتيةقاألمراض العقلية اظتعتمد، وذلك كلو من أجل اضتفاظ على مبدأ استقرار اظتعامالت التعا

( سنة كاملة، فالسن القانونية ال تكتمل إال ببلوغ 19كذلك يشًتط أن يكون البائع أو اظتتصرف يف العقار بالغة التاسعة عشر )

 والعربة ببلوغ سن الرشد يوم إبرام العقد.6من القانون اظتديٍت  40سنة وفقا للمادة  19

                                                             
 نص يقضي خالف ذلك". من القانون اظتدين على " جيب أن تتوفر يف الوكالة الشكل الواجب توافره يف العمل القانوين الذي يكون ػتل الوكالة ما دل يوجد 572تنص اظتادة  - 1
 عمليا يتم كتابة العقد عن طريق جهاز اضتاسوب. - 2
 .8، دار الفكر والقانون ، مصر ، ص 2006عبد اضتكيم فوده ، احملررات الرشتية واحملررات العرفية يف ظل ؼتتلف اآلراء الفقهية وأحكام النقض، طبعة  - 3
ىت ثبت جنونو خبربة ذلك اظترض الذي دينع العقل من إدراك األمور على وجهها ، ويعيب صاحبو وجيعلو مضطربا وىائجا يف غالب األحيان ، واجملنون حيجر عليو م اصتنون : - 4

 كا كامال صحيحاالعتو : فهو أقل درجة من اصتنون ، فهو مرض دينع العقل من إدراك األمور إدرا -عقلية ويستمر اضتجر مع استمرار اصتنون. 
كام ىذا القانون من قانون األسرة على "من كان فاقد األىلية أو ناقصا لصغر السن أو جنون أو عتو أو سفو ينوب عنو قانونا ورل أو وصي أو مقدم طبقا ألح 81تنص اظتادة   - 5
." 
 سنة كاملة ". 19لية ودل حيجر عليو يكون كامل األىلية ظتباشرة حقوقو اظتدنية وسن الرشد من القانون اظتدين على " كل شخص بلغ سن الرشد متمتع بقواه العق 40تنص اظتادة  - 6
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، فإن رتيع 1من القانون اظتديٍت  42سنة طبقا للمادة  13دد ب وعليو إذا كان اظتتصرف يف العقار يقل سنو عن سن التمييز احمل

سنة فإن تصرفاتو تكون قابلة لإلبطال، ألن عقد البيع دائر  19و  13تصرفاتو تعد باطلة بطالنا مطلقا ، وإذا كان سنو ما بُت 

 بُت النفع والضرر.

ت للورل أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل ؾتدىا قد أجاز  2من قانون األسرة  88غَت أنو بالرجوع إذل نص اظتادة 

اضتريص على أن يستأذن القاضي يف بعض التصرفات احملددة قانونا، والقاضي يراعي يف اإلذن الذي يقوم مبنحو للورل الضرورة 

 واظتصلحة.

ػتجور عليو صتنون أو عتو سنة من عمره ، جيب أن يكون غَت  19م العقل ويبلغ سن يزيادة على أن يكون اظتتصرف يف العقار سل

أو سفو ، فعلى اظتوثق قبل القيام بعملية حترير العقد اظتثبت للملكية العقارية أن يلتمس من اظتتصرف يف عقاره تقدمي شهادة ميالد 

 صادرة من مكان الوالدة للتحقق إذا كان ػتجور عليو صحكم قضائي أو ال.

أعمى ، وإن كان كذلك  صحية للمتصرف يف العقار إن كان أصما أو أبكما أوإضافة إذل ذلك على اظتوثق التأكد من اضتالة ال

 مصلحتو . تضيهاقتيعُت لو مساعد قضائي يعاونو يف التصرفات اليت 

يشًتط كذلك يف البائع أن يكون مالكا للعقار اظتراد التصرف فيو ، فهو شرط منطقي كون فاقد الشيء ال يعطيو ، وعلى اظتوثق 

 العقد. د القانوين الذي يثبت ملكية اظتتصرف يف العقار عند حتريرهالتأكد من السن

 الشروط الخاصة بالمشتري:-2

إن أغلب الشروط اليت يوجبها القانون يف البائع تنطبق على اظتشًتي ، حيث ال بد أن يكون اظتشًتي قد بلغ السن القانونية احملددة 

سنة عدت تصرفاتو قابلة لإلبطال ألهنا دائرة بُت النفع والضرر ، كما  19و  13سنة ، ويف حالة ما إذا كان ما بُت  19ب 

 يشًتط يف اظتشًتي أن ال يكون مصابا بأي عارض من العوارض اليت تفقده أىليتو .

من  388احملدد وفقا لنص اظتادة  إضافة إذل ذلك على اظتشًتي القيام بدفع الثمن إذل البائع كما ىو متفق عليو يف العقد يف اظتكان

 القانون اظتدين اصتزائري. 

                                                             
 سنة". 13دل يبلغ  من القانون اظتدين على اال يكون أىال ظتباشرة حقوقو اظتدنية من كان فاقد التمييز لصغر يف السن أو عتو أو جنون ، يعترب غَت ؽتيز من 42تنص اظتادة  - 1
مسؤوال طبقا ظتقتضيات القانون العام ، وعليو أن يستأذن القاضي يف  من قانون األسرة على " اللورل أن يتصرف يف أموال القاصر تصرف الرجل اضتريص ويكون 88تنص اظتادة  - 2

مار أموال القاصر باالقًتاض أو اظتسامهة يف الشركة ، إجيار عقار القصر ظتدة التصرفات التالية : بيع العقار وقسمتو ورىنو ، وإجراء اظتصاضتة وبيع اظتنقوالت ذات األمهية اطتاصة ، استث
 سنوات أو دتتد إذل أكثر من سنة بعد بلوغ سن الرشد". 3تزيد عن 
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 الشروط الخاصة بالعقار:-3

البد أن يكون العقار موجودا وقت حترير العقد ، فإن كان موجودا فإن العقد يكون صحيحا وإذا كان غَت موجود فإن العقد 

مث 1الشخص عقاره اظتبٍت  يكون باطال بطالنا مطلقا إال إذا نص القانون على خالف ذلك كالبيع بناءا على التصاميم، كأن يبيع

يظهر أنو تقدم من قبل ذلك ، إضافة إذل ذلك البد أن يكون العقار ػتدد اظتعادل كما جيب أن يكون قابال للتعامل فيو، فهناك 

يها بعض العقارات اليت ال ديكن التعامل فيها مثل األمالك العمومية الوطنية واألمالك الوقفية قد يرجع سبب عدم قابلية التعامل ف

 . 2إذل القانون ، حيث خيرج أحيانا بعض األموال من دائرة التعامل كالتصرف يف األموال اظتستقبلية الغَت ػتققة

 المطلب الثالث: كيفية توثيق عقد بيع العقار وإضفاء طابع الرسمية.

يف شكل عقد ػترر من طرف  إرادة طريف العالقة التعاقدية ال وجود عتا يف نظر القانون إذا تعلق األمر بيع العقار إال إذا ظهرت إن

 اظتوثق.

 الفرع األول : مراحل توثيق عقد بيع العقار .

ُت اظتتعاقدين ، سواء كانوا أشخاصا إن األحكام اليت نظمت مهنة التوثيق يف اصتزائر أعطت للموثق صالحية إبرام العقود الرشتية ب

 طبيعيُت أو اعتباريُت ، وعمر العقد التوثيقي ليصبح جاىزا بعدة مراحل إذا اختلت أي منها جاز الدفع ببطالنو.

 أوال : مرحلة ما قبل توثيق عقد البيع الوارد على العقار.

أي عقد يطلب منو إال إذا   ق ال جيوز لو أن ديتنع عن حتريراظتنظم ظتهنة التوثيق على أن "اظتوث  06/02من قانون  15تنص اظتادة 

 كان العقد اظتطلوب حتريره ؼتالفا للقوانُت واألنظمة اظتعمول هبا".

حيث تعترب مرحلة ما قبل حترير العقد من أىم اظتراحل اليت دير هبا حترير الورقة الرشتية ، ويف التصرفات الناقلة للملكية العقارية 

وثق قبل حترير العقد أن يطلب من طرفيو غتموعة من الوثائق والبيانات اليت على أساسها يتم حترير العقد ، يستوجب على اظت

 فاحتواؤه على ىذه العناصر واظتعلومات الضرورية من القواعد اآلمرة اليت ال جيوز بأي حال من األحوال ؼتالفتها .

                                                             
كاال عمليا عادة ما يطرح أمام مكاتب إن العقار اظتبٍت ال يثَت أي إشكال يف حال ما إذا تصرف فيو صاحبو بشكل قانوين ، وعلى عكس ذلك فإن العقار الغَت مبٍت يطرح إش - 1

ق للموثق أن يعيد وحيرر عقدا من العقود التوثيق ، ففي بعض األحيان ديتلك الشخص عقارا مبنيا إال أن الوثائق اليت صحوزتو ال تدل على وجود أرض بناية ، ففي ىاتو اضتالة ال حي
بناء وشهادة اظتطابقة ، وحىت وإن فعل اظتوثق ذلك فإن احملافظ العقاري يرفض شهر ذلك العقد لعدم وجود ما يثبت أن الناقلة للملكية على أساس أن العقار مبٍت إال بوجود رخصة ال

 األرضية قد بنيت بالضوابط والشروط اظتوضوعية اظتنصوص عليها يف قوانُت التعمَت.
 مستقبليا وػتققا ".من القانون اظتدين على " جيوز أن يكون ػتل االلتزام شيئا  92تنص اظتادة  - 2
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 جمع الوثائق المتعلقة بموضوع العقد: -1

 طريف العقد الوثائق التالية: أوذل اطتطوات العملية اليت يقوم هبا اظتوثق قبل الشروع يف حترير الورقة الرشتية ىي أن يطلب من إن

 نسخة طبق األصل لوثائق إثبات اعتوية كجواز السفر أو بطاقة التعريف أو رخصة السياقة . -

 عقد اظتلكية اطتاصة بالعقار اظتراد التصرف فيو. -

 مبحل العقد. ًت عقاري خاصدف -

فهو ال حيتاج إذل   شهادة التأمُت من الكوارث ، ىذا بالنسبة إذل العقارات اظتبنية ، أما إذا كان العقار عبارة عن أرض فقط -

 تأمُت.

 شهادة سلبية تثبت عدم وجود حقوق عينية متنقل مبا العقار . -طلب مستخرج مسح األراضي.  -

من ذتن العقار أمام اظتوثق ، حيث يقوم ىذا األخَت بدفعو إذل اطتزينة العمومية أو حيرر أمر إيداع   1/5باإلضافة إذل تقدمي اطتمس 

للمشًتي من أجل دفعو صحساب الزبائن اطتاص باظتوثقُت يف اطتزينة العمومية "ويقوم اظتشًتي بعد الدفع بتقدمي وصل دفع إذل اظتوثق 

 .1العقد " ضتفظو يف ملف

 التأكد من صحة الوثائق المقدمة من طرفي العقد: -2

بعد أن توضع رتيع الوثائق اظتتعلقة بالعقد اظتراد حتريره يف مكتب التوثيق ، يقوم ىذا األخَت كإجراء إلزامي بالتأكد من صحة رتيع 

( من خالل الوثائق الرشتية اظتثبتة للهوية أو من اظتستندات ، حيث جيب على اظتوثق التثبت من شخصية اظتتعاقدين )البائع واظتشًتي

من  2مكرر  324حالة انعدام اظتستندات وفقا للفقرة األخَتة من اظتادة  خالل شهادة شاىدين بالغُت وحتت مسؤوليتهما يف

 4ية البائع واظتشًتي ، وجيب على اظتوثق أيضا أن يتأكد من أىل3، وذلك حتاشيا للتالعب وتفاديا لوقوع التزوير 2القانون اظتدين 

ويف حالة عدم توافر ىذه الشروط ، فعليو أن يرفض حترير العقد ، إضافة إذل ذلك على ػترر العقد أيضا التأكد من أن البائع 

 مالك العقار وأن ىذا األخَت غَت مثقل صحق عيٍت.
                                                             

 اصتزائر العاصمة، 2018، ،و عضو الغرفة الوطنية للموثقُت   معتمد  ، موثق القادر بلحسنعبد  مقابلة مع السيد - 1
ن واألىلية اظتدنية لألطراف ، ، الفقرة األخَتة من القانون اظتدين على ".....وفضال عن ذلك إذا كان الضابط العمومي جيهل االسم واضتالة والسك2مكرر  324تنص اظتادة  - 2

 يستمد على ذلك شاىدان بالغان حتت مسؤوليتهما ".
 د.عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط يف شرح القانون اظتدين ، اصتزء الثاين ، نظرية االلتزام بوجو عام ، دار إحياء - 3

 .130، ص  1981الًتاث العريب ، 
ئع أو اظتشًتي لصحة البيع خلو اإلرادة من العيوب ، أي ال تكون إرادة أحد اظتتعاقدين مشوبة بغلط أو تدليس أو إكراه أو استغالل فإن شاب إرادة البا عيوب رضا بيشًتط - 4

 عيب من ىذه العيوب كان العقد قابال لإلبطال.
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ساحات اظتمسوحة أم أنو دل يتم مسحو بعد ، من األمور اليت جيب أن يتأكد منها اظتوثق أيضا إذا ما كان العقار مدرجا ضمن اظت

اإلشارة إليو يف ىذا السند يتم التأكد على   ويتم التأكد من ذلك بالبحث يف سند اظتلكية اطتاص بالعقار ، ويف حالة عدم

 ( يقوم مبأل cadastreمستوى احملافظة العقارية اظتختصة ، فإذا اتضح أن العقار ؽتسوح )

   extrait cadastral Demande dمطبوعة )

ىذه األخَتة تسحب من مديرية مسح األراضي ، وبعد ملئها من طرف موثق يعاد إيداعها إذل  1طلب مستخرج مسح األراضي(

 ملء البيانات فيها. بعدىا يتم PR4 BIS )2 -نفس اظتديرية اليت سحبت منها مث ترد اظتديرية للموثق وثيقة ملخص العقد 

،  PR4 "3" 02منوذج رقم  ( فيقوم اظتوثق مبأل مطبوعة ملخص العقدNon cadastreغَت ؽتسوح )أما إذا اتضح أن العقار 

 وبعد التحقق من كافة الوثائق اظتقدمة يتم حترير العقد يف شكل رشتي.

 ثانيا : مرحلة تحرير عقد بيع العقار.

البيانات  4 02/ 06 رقم من القانون 29ددت اظتادة يقوم اظتوثق يف ىذه اظترحلة بتحرير العقد الناقل للملكية العقارية ، وقد ح

 وىذه البيانات ىي:5اليت جيب أن تتضمنها الورقة الرشتية

  اسم ولقب اظتوثق ومقر مكتبو ، تذكر يف أول العقد وجتعلو مسؤوال على كل ما يكتب يف ػترراتو الرشتية اليت ديضيها

 وخيتمها خبتم الدولة اطتاص بو.

 وتاريخ ومكان والدة األطراف وجنسيتهم. اسم ولقب وصفة وموطن 

  .اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان والدة الشهود عند االقتضاء 

 .اسم ولقب ومسكن اظتًتجم إن اقتضى األمر ذلك 

 .اظتكان والسنة والشهر واليوم الذي أبرم فيو العقد 

 الن اإلعالن ضمن الوثيقة الرشتية احملررة على طبيعة التصرف الواقع على اظتلكية العقارية ، حيث جيب حتت طائلة البط

تعيُت العقار حىت ال يقع الغلط يف ػتل اظتلكية اظتتصرف فيها ، وحيث اشًتط اظتشرع اصتزائري تعيُت ػتل العقد  -طبيعة التصرف. 

                                                             
 02انظر منوذج طلب مستخرج مسح األراضي ، اظتلحق قم  - 1
 03العقد ، اظتلحق رقم انظر منوذج ملخص  - 2
 04 ، اظتلحق رقم 02ظر ملخص العقد منوذج رقم ان - 3
 01انظر منوذج عقد رشتي لبيع عقار، اظتلحق رقم  - 4
 اصتزائر العاصمة، 2018، ،و عضو الغرفة الوطنية للموثقُت   معتمد  ، موثق القادر بلحسنعبد  مقابلة مع السيد - 5
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تمالتو وحدوده بطريقة وعلى العموم يتم تعيُت العقار بتحديد طبيعتو ونوعو وموقعو ومساحتو ومش1بشكل دقيق ونافيا للجهالة 

 دقيقة.

  ، أصل اظتلكية و يقصد بو اإلشهار اظتسبق لسندات اظتلكية العقارية اليت مبوجبها مت امتالك البائع ضتق اظتكية العقارية

 اظتلكية واالنتفاع ويذكر ىنا أن اظتالك اصتديد يتمتع بالعقار ويشغلو وفقا لذلك.

تذكر رتيع الشروط العامة وحىت اطتاصة والتكاليف اليت مت االتفاق عليها من أطراف التعاقد من تاريخ  الشروط والتكاليف:

 وقوع اضتيازة .

 الفائدة اضتزينة. جيب كتابة الثمن اضتقيقي اظتتفق عليو يف الوثيقة الرشتية ، هبذا اإلجراء يتم حتديد الضريبة احملصلة الثمن : - 

كذلك من بُت الشروط اليت حترر يف العقد اضتالة الشخصية األطراف العقد، ويبُت اظتوثق لألطراف مدى   حالة األطراف : -

 خطورة التصرحيات الكاذبة اليت تؤدي إذل متابعتهم قضائيا.

 قدمي. : يقوم البائع بتسليم نسخة من عقد اظتلكية للمشًتي وال يسلم للمشًتي أي سند آخر تسليم المستندات -

اظتوطن: عادة ما يكون موطن  -يذكر اظتوثق أنو ستشهر نسخة من ىذا العقد باحملافظة العقارية بو .....  ر العقاري:الشه -

األطراف ىو موطن حترير العقد ، وىو اظتوطن اظتختار والغاية من حتديده ىو إمكانية االتصال هبم وتبليغهم مىت وقع إشكال يف 

 تنفيذ العقد اظتربم بينهم.

يقوم البائع بتأمُت العقار وفق عقد تأمُت لدى شركة تأمُت ويتم ذكر أىم بيانات عقد  ين على الكوارث الطبيعية :التأم -

 التأمُت يف ىذا اصتزء.

ويتلو اظتوثق اظتواد اظتتعلقة بالواقعة ويؤكد أن البيع يتضمن كامل القيمة اضتقيقية لألموال العقارية  تالوة القوانين والتأكيدات : -

 عينة يف ىذا العقد .اظت

يعترب اإلشهاد يف ىذه اضتالة إشهاد تعريف يؤكد من خاللو الشاىدان ىوية وأىلية الطرفُت وتدون البيانات األساسية  اإلشهاد : -

 .2لكل منهما من اسم ولقب وصفة وموطن وتاريخ ومكان الوالدة

                                                             
 .98، ص  2002، السنة  1نظام الشهر العقاري يف التشريع اصتزائري ، الديوان الوطٍت للمطبوعات اصتامعية، اصتزائر، ط غتيد خلفوين ، - 1
 (01انظر منوذج عقد رشتي لبيع عقار ، اظتلحق رقم ) - 2
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نص واضح سهل قراءتو وبدون اختصار أو بياض أو نقص ، وحترير ىذا العقد يتم حتت طائلة البطالن ، باللغة العربية ويف 

وتكتب اظتبالغ وسنة وشهر ويوم توقيع على العقد باضتروف ، وتكتب التواريخ األخرى باألرقام ويصادق على اإلحاالت يف 

شهود واظتوثق ، اعتامش أو أسفل الصفحات ، وعلى كل عدد الكلمات اظتشطوبة يف العقد بالتوقيع باألحرف من قبل األطراف وال

 ما دل ينص التشريع خالف ذلك .

بعدىا يقوم اظتوثق بتالوة مضمون العقد واألحكام اليت ينظمها قانون التوثيق ، فإذا كان مضمون العقد ىو ما مت االتفاق عليو ، 

إمضاء يؤدي إذل  واظتًتجم إن تطلب األمر ذلك ، وغياب أي 1يتم التوقيع على مضمونو من قبل األطراف والشهود واظتوثق 

بطالن العقد ، وعلى اظتوثق أن يقوم بتسجيل تاريخ اإلمضاء باألحرف ، حيث يلعب دورا كبَتا يف إعطاء االنطالقة الزمنية لسريان 

 مضمون العقد بُت األطراف.

 ثالثا : مرحلة ما بعد توثيق عقد بيع العقار .

اظتعمول هبا ، فإن  واظتشًتي على النصوص اصتبائية والتشريعية اطتاصةعند انتهاء اظتوثق من عملية التوثيق وتعرف البائع 

توجب على اظتوثق أن يقوم بتحصيل كل اضتقوق والرسوم اضتساب اطتزينة من اظتلتزمُت مبا مبناسبة   06/02من قانون  40اظتادة 

 ا بفعل الضريبة.الضرائب اظتبالغ الواجبة عليهم لقابضاتحترير الورقة الرشتية ، وأن يدفع مباشرة 

 

ولعل أىم ما دييز مرحلة ما بعد التوثيق احتفاظ اظتوثق بأصول الورقة الرشتية اظتثبتة لبيع العقار اليت قام بتحريرىا أو اليت 

تلقاىا لإليداع ، وتسليم نسخة تنفيذية للورقة الرشتية اليت حررىا أو نسخة عادية منها أو مستخرجا بناء على طلب البائع أو 

 2ًتي أو لغَتمها يف األحوال اليت جييز فيها القانون ذلك.اظتش

 الفرع الثاين: مدى حتول عقد البيع الرشتي إذل عقد عريف.

دل حيدد اظتشرع أي شكلية إلبرام العقد العريفي ، وأن أساس صحة ىذا النوع من العقود يتمثل يف مضمون العقد 

هود واطتط، ومادام أن العقد الرشتي الباطل يشتمل على رتيع عناصر العقد وتوقيعات األطراف ، ويف بعض األحيان توقيعات الش

                                                             
ت الورقة موقعة من البائع واظتشًتي والشهود فيمكن لطريف العقد أن يطلبا من رئيس يف حالة وقوع حادث للموثق أو وفاتو قبل توقيعو على الورقة الرشتية اظتثبتة لبيع العقار ، وكان - 1

 ا القانونية.احملكمة تعيُت موثق للتوقيع على الورقة الرشتية ، وتعترب كأهنا وقعت من قبل اظتوثق الذي أصدرىا أو تلقاىا وتكون منتجة لكافة آثارى
على العقد وثيقة تسمى شهادة البيع وال يستلم اظتشًتي نسخة من العقد إال بعد مرور مدة زمنية يتم من خالعتا وضع ختم مصلحة  عمليا يسلم اظتوثق للمشًتي بعد التوقيع - 2

 التسجيل وخامت مصلحة التسجيل وختم مصلحة الشهر على الورقة الرشتية بعد اظترور مبرحلة التسجيل والشهر على مستوى احملافظة العقارية.
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العريف يصح أن يكون عقدا عرفيا إال إذا كان ؼتالفا للنظام العام واآلداب العامة ، وىذا ما جاء يف قرار احملكمة العليا بغرفها 

لرشتي يف عقد بيع القاعدة التجارية شرط الذي جاء فيو حيث أن الشكل ا1997-02-18اظتؤرخ يف  136139اجملتمعة رقم 

 ضروري لصحتو وأن حترير عقد بيع يف شكل آخر خيالف القانون يؤدي إذل بطالن العقد .

حيث أنو إذا كان من الصحيح أن العقد العريب اظتتعلق ببيع قاعدة جتارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع واظتشًتي إال 

إلجراءات قانونية ختص النظام العام ، ال ديكن للقاضي أن يصححها باضتكم على األطراف بالتوجو أمام أنو باطل بطالنا مطلقا 

 اظتوثق للقيام بإجراءات البيع" .

، حيث قضت مبا يلي " ومبا أن  62624حتت رقم  1990-09-24وىذا ما أكدتو احملكمة العليا يف قرارىا الصادر يف 

لرشتية بل أقصى ما يفيده التسجيل ىو إثبات التاريخ فقط ، أما مضمون العقد العريفي يبقى تسجيل العقد العريف ال يكسبو ا

 . 1دائما بعيدا عن الرشتية"

من القانون اظتديٍت ، حيث تأكد  2مكرر  326وفقا لنص اظتادة  2وىي األسباب اليت ال ديكن أن حيتج هبا يف العقود العرفية 

 .3روط اظتذكورة سابقا يعترب غَت رشتي ، وبالتارل ال حيتاج إلبطالو الطعن بالتزوير ىذه اظتادة أن العقد اظتخالف للش

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .24، ص  02غتلة قضائية عن احملكمة العليا ، العدد  1990-09-24الصادر بتاريخ  62624م اقرار رق - 1
 .62، ص2003عبد اضتفيظ بن عبيدة، إثبات اظتلكية العقارية واضتقوق العينية يف التشريع اصتزائري ، دار ىومة ،  - 2
ر مادي فيشكل اصطناع ػترر رشتي بصفة منفردة ، والنوع الثاين ىو حتريف يال أو كتابة وىو نوعان ، تزو التزوير : ىو إحداث تغيَت ؼتالف للحقيقة سواء كان ذلك قوال أو فع - 3

 وتزوير ػترر موجود أصال.
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 المبحث الثاني : تسجيل عقد بيع العقار .

 بعد قيام اظتوثق بإفراغ العقد الوارد على حق اظتلكية العقارية يف ػترر رشتي تنقضي اظترحلة األوذل وتبدأ

 اظترحلة الثانية يف عملية البيع العقاري وىي التسجيل لدى مكتب التسجيل والطابع التابع ظتديرية الضرائب التابعة لوزارة اظتالية وىو

 ما سنتطرق إليو من خالل ىذا اظتبحث .

 المطلب األول: ماىية التسجيل .

لتسجيل على أساس وقائع قانونية ينشأ عنها اضتق سواء  جاء قانون التسجيل مبجموعة من اظتبادئ والتنظيمات اليت تسَت حقوق ا

كانت مادية أو تصرفات قانونية، فتداول ىذه األموال سواء كانت أموال عقارية أو منقولة يتم بإتباع إجراءات قانونية وتنظيمية 

 من بينها التسجيل كمرحلة قانونية لنقل اظتلكية .

 الفرع األول : تعريف التسجيل .

مكلف بالتسجيل حسب   لتسجيل يف الدليل اصتبائي للتسجيل على أنو :" شكلية منجزة من طرف موظف عموميورد تعريف ا

  . 1متعددة حيددىا القانون" اتيفيك

هتدف إذل حتليل التصرف القانوين  كما يعرفو األستاذ فاروق بكداش أنو: " إجراء يقوم بو موظف عمومي طبقا إلجراءات ؼتتلفة

 .2ؼتتلفة وحسب ىذه التحاليل ديكن حتصيل الضريبة " وإظهاره يف دفاتر

الذين يقبضون من جراء ذلك  وىناك من يعرفو على أنو:" إجراء يتمثل يف تدوين عقد يف سجل رشتي ديسكو موظفو التسجيل

 .3رشتا جبائيا "

 أيضا أنو عملية أو إجراء إداري يقوم بو اظتوظف العام يف ىيئة عمومية، بواسطتو حيفظ أو ال عرف

حيفظ أثر العملية القانونية اليت يقوم مبا األشخاص الطبيعية أو اظتعنوية واليت ينجم عنها دفع ضريبة إذل اظتوظف ىذه الضريبة تسمى 

 .4صحق التسجيل 

                                                             
 9، ص  2014اظتديرية العامة للضرائب ، الدليل اصتبائي للتسجيل،  - 1
 .1 ، صتاريخ، دروس يف مادة التسجيل " اظتدرسة الوطنية للضرائب " القليعة، بدون األستاذ فاروق بكداش - 2

3  - Ibtissem Garame, Terminologie juridique dans la législation algérienne lexique français - arabe (palais des livres 
,Blida, 1998,p 113. 

. 1994العقارات وجبايتها يف اصتزائر "مذكرة هناية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا يف اظتالية، اظتدرسة الوطنية للضرائب، القليعة ، كساح لعور عبد العزيز و وايف مراد، "  - 4
 .92، ص 1998
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إجراء إداري يقوم   ف متشابكة، وعليو ديكن تعريف التسجيل أنويلسابقة ىي تعار نستخلص من ذلك أن كل التعاريف ا

 .1بو موظف عمومي يكون مؤىال قانونا بتسجيل رتيع التصرفات القانونية مقابل دفع حقوق التسجيل 

 الفرع الثاني: تمييز التسجيل عن غيره من المفاىيم المشابهة لو.

ة وتشاهبت إجراءاهتا وتداخلت مفاىيمها خاصة إذا استلزم تصرف واحد عدة تعددت التصرفات والعمليات القانوني

 عمليات كحالة نقل اظتلكية العقارية ىنا وجب علينا أن منيز بُت التسجيل وغَته من اظتفاىيم اظتشاهبة لو.

 أوال: تمييز التسجيل عن الشهر العقاري.

من القانون اظتدين  793ينية العقارية وذلك طبقا لنص اظتادة الشهر العقاري ىو أحد إجراءات نقل اظتلكية واضتقوق الع

اصتزائري، وختتلف عن التسجيل من حيث اظتصلحة اظتكلفة هبما ، فيتم لدى مصلحة التسجيل، أما الشهر فيتم يف احملافظة 

 فظ العقاري.العقارية، واظتكلف بعملية التسجيل ىو مفتش التسجيل، أما اظتكلف بعملية الشهر العقاري ىو احملا

خ ثابت للتصرف، كما أنو ال يعترب إشهارا يوالتسجيل ال يعطي الصفة الرشتية للعقود العرفية بل دوره يقتصر فقط على إعطاء تار 

اظتؤرخ يف  2  76/105اضتق الذي حيملو السند باحملافظة العقارية ، وعملية التسجيل نظمها قانون التسجيل الصادر مبوجب األمر 

اظتتضمن إعداد مسح األراضي  12/11/1975اظتؤرخ يف  75/74األمر  ، أما عملية الشهر العقاري نظمها  09/12/1976

الذي جاء مبراسيمو التطبيقية باعتبار أن قانون الشهر العقاري يف أي دولة السيما منتهجة نظام 3 العام وتأسيس السجل العقاري

 .4اريالشهر العيٍت يعترب األساس القانوين للنظام العق

الدولة وىذه األخَتة  لصاحل رسومإال أن ىناك أوجو تداخل بُت كل من التسجيل والشهر العقاري حيث أن يف كل منهما تدفع 

 على نوعُت :

                                                             
. 1994يا يف اظتالية، اظتدرسة الوطنية للضرائب، القليعة ، كساح لعور عبد العزيز و وايف مراد، " العقارات وجبايتها يف اصتزائر "مذكرة هناية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العل - 1

 .92، ص 1998
، اظتؤرخة يف  81الدديقراطية الشعبية ، العدد  اظتتضمن قانون التسجيل ، اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية  09/12/1976اظتؤرخ يف   76/105األمر رقم  - 2

197618/12/1976 . 
اظتتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية الدديقراطية الشعبية ، العدد   12/11/1975ؤرخ يف اظت  75/74األمر رقم  - 3

   18/11/1975، اظتؤرخة يف 92
 .10، ص 2008غتيد خلفوين، نظام الشهر العقاري يف القانون اصتزائري، دار ىومة اصتزائر، الطبعة الثانية،  - 4
 



 العقار بيع عقد وتسجيل توثيق: األول الفصل

 

32 
 

تطبيقا لنص اظتادة األوذل من قانون التسجيل تقبض رسوم التسجيل لصاحل الدولة ويتم ذلك عند القيام بتسجيل  رسم التسجيل :

 . 1التصرفات القانونية لدى مصلحة التسجيل والطابع

( 2) وىو كذلك رسم يقبض لصاحل الدولة مبناسبة القيام بإجراء شهر التصرفات يف احملافظة العقارية رسم اإلشهار العقاري:

 من قانون التسجيل .  355/14تطبيقا لنص اظتادة 

 ثانيا : تمييز التسجيل عن التوثيق.

يشًتط فيها القانون  التوثيق عملية يقوم هبا ضابط عمومي ىو اظتوثق الذي يقوم بتلقي كل أشكال احملررات والعقود اليت

 الطابع الرشتي أو يود أطرافها إضفاء الصبغة الرشتية عليها .

والفرق بُت التسجيل والتوثيق ىو أن التوثيق يقوم بو ضابط عمومي يتمثل يف شخص اظتوثق على عکس عملية 

التسجيل اليت يقوم هبا مفتش التسجيل وىو موظف عمومي، أما التفرقة من حيث اإلطار القانوين فالتوثيق نظمو القانون رقم 

 .  09/12/1976اظتؤرخ يف  76/105األمر أما التسجيل نظمو  2006فرباير  20اظتؤرخ يف   06/02

اظتتضمن   06/02رقم  من القانون 3اظتوثق يقوم بتحرير العقود اليت يشًتط فيها القانون لصبغة الرشتية ... تطبيقا لنص اظتادة 

 تنظيم مهنة اظتوثق.

عطيها تارخيا ثابتا طبقا أما مفتش التسجيل فيقوم بتسجيل التصرفات القانونية مقابل دفع حقوق التسجيل وىو بذلك ي

من القانون اظتدين وعليو ديكن القول أن ىناك تداخل كبَت بُت التوثيق والتسجيل ويظهر ىذا جليا يف القانون  328لنص اظتادة 

 .40اظتتضمن تنظيم مهنة اظتوثق يف نص اظتادة   06/02

 

رسوم التسجيل ورسوم  وثق الذي بدوره يقوم باقتطاعفإذا مت حترير العقد يف شكلو الرشتي يقدم اظتتعاقدون األتعاب إذل اظت

 . 2من القانون اظتدين 393التوثيق منها طبقا لنص اظتادة 

 

                                                             
 156 155، ص2002إشتاعيل شامة، النظام القانوين اصتزائري التوجيو العقاري ، دار ىومة اصتزائر، طبعة  - 4. 24أ. دوة آسيا و د. رمول خالد، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
اك نصوص قانونية من القانون اظتدين اصتزائري على " إن نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق وغَتىا تكون على اظتشًتي ما دل تكن ىن 393اظتادة  تنص - 2

 تقضي بغَت ذلك ".
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 ثالثا : تمييز التسجيل عن الرسم .

 1اضتقيقية للخدمة اظتؤداة. الرسم ىو اقتطاع يؤدي طتدمة مقدمة دون أن يكون ىناك حتما تكافؤ بُت قيمة الرسم والتكلفة

فبالنسبة للفرق بُت التسجيل والرسم ، فالتسجيل إجراء يقوم بو مفتش التسجيل ومقابل ذلك يقوم باقتطاع حقوق 

التسجيل يف شكل رسوم، إما رسم نسيب أو رسم ثابت حسب طبيعة التصرف، وعليو فحقوق التسجيل تستويف يف شكل رسوم 

 .2مقابل التسجيل يتم اقتطاع الرسم ولقد سبق أن قلنا أن الرسوم تؤدي مقابل خدمة مقدمة، فب

 الفرع الثالث : أىمية ووظيفتو التسجيل.

ىي األمهية القانونية وتتمثل  العملية التسجيل خاصة تسجيل العقارات أمهية مزدوجة، األوذل تتمثل يف األمهية اصتبائية ، أما الثانية

 وظيفتو يف التحصيل اظتارل وإعطاء تاريخ ػتدد .

 تسجيل .أوال: أىمية ال

 األىمية الجبائية للتسجيل: -1

يتم التسجيل مقابل اقتطاع حقوق تشكل ضريبة غَت مباشرة يؤديها اظتوثق نيابة عن زبائنو ضتساب اضتزينة العمومية تدعى برسوم 

دتويليا ىاما التسجيل والطابع يتم إيداعها على مستوى صندوق قابضة الضرائب اظتختصة إقليميا، تكمن أىدافها يف كوهنا مصدرا 

 لإليرادات العامة للدولة .

 األىمية المالية للتسجيل : -أ 

 يتمثل اعتدف األساسي لعملية التسجيل يف حتصيل حقوق التسجيل اليت تعترب أىم الضرائب اليت تعتمد عليها خزينة 

 مطلق ، حىت تستطيع مواجهة الدولة، اليت تسعى من خاللو إذل دتويل اطتزينة العمومية، وإعطائها وظيفة مالية بشكل 

 . 3نفقاهتا احملدودة من أجل تسيَت اظترافق العمومية

                                                             
 .72، ص2003األستاذ ػتمد عباس ػترزي، اقتصاديات اصتباية والضرائب ، دار ىومة، اصتزائر، طبعة  - 1
 .25أ. دوة آسيا و د. رمول خالد، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 .30ػتمد عباس ػترزي، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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ؾتد أن التسجيل العقارات أمهية مالية تظهر جليا من خالل التعديالت اليت تطرأ على القانون اظتنظم للعملية، حيث يعد التسجيل 

عتا التوازن واالستقرار ، ؽتا يؤدي إذل تشجيع االدخار أحد أىم مصادر رأس اظتال، فهو يشكل ضريبة غَت مباشرة يتحقق من خال

 . 1وحتفيز االستثمار، إن رسوم التسجيل الوارد عن نقل اظتلكية العقارية تعترب موردا ىاما للمداخيل اليت حتصلها اطتزينة العمومية

 األىمية االقتصادية للتسجيل: -ب 

كبَت من ندرة يف مصادر رأس اظتال الذي يعترب صلب التنمية االقتصادية   اصتزائر من بُت دول العادل الثالث اليت تعاين بشكل

وقوامها، وعليو يعد التسجيل أحد أىم ىذه اظتصادر، حيث يهدف من ورائو اقتطاع حقوق تشكل ضريبة غَت مباشرة، ىذه 

ن طريق تشجيع االدخار وحتفيز األخَتة تؤدي دورا اقتصاديا مهما، فهي تسعى إذل حتقيق التوازن واالستقرار االقتصاديُت ع

 االستثمار ىذا استوجب يف تقديرىا وضبطها مراعاة البنية االقتصادية للبالد.

 لقطاعات معينة. واقتطاع اضتقوق يشجع االستثمار وكذا يعمل على توسيع اإلعفاءات اصتبائية واالمتيازات اظتمنوحة

 األىمية القانونية للتسجيل : -2

اصتبائي الذي يلعبو تسجيل العقارات وىو دور أساسي ، أمهية أخرى قانونية حيث يعترب التسجيل مرحلة من يضاف إذل الدور 

مراحل انتقال اظتلكية العقارية وىو يتوسط مرحلة التوثيق واإلشهار العقاري، كما أنو إجراء ملزم باعتبار أن حقوق التسجيل تدفع 

من القانون اظتدين على  393من قانون التسجيل، ونص اظتشرع اصتزائري يف اظتادة  82ة قبل القيام هبذا اإلجراء تطبيقا لنص اظتاد

ما يلي :" نفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن العقاري والتوثيق وغَتىا تكون على اظتشًتي ما دل تكن ىناك نصوص قانونية 

من  39ليت أخضعها القانون للتسجيل، فطبقا لنص اظتادة تقضي بغَت ذلك ، وعليو البد من إجراء التسجيل بالنسبة للتصرفات ا

( اظتؤرخ يف  85/ 75األمر  من 823اظتتضمن قانون التوجيو العقاري واظتادة  25/09/1995اظتؤرخ يف  2  95/26القانون 

التضمن القانون اظتدين جيب أن حترر شهادة اضتيازة اظتناطق غَت اظتمسوحة وختضع للتسجيل واإلشهار،  3 26/09/1975

من قانون التوجيو العقاري ، فتثبت اظتلكية اطتاصة لألمالك العقارية واضتقوق العينية بعقد رشتي  29وكذلك طبقا لنص اظتادة 

 من القانون اظتدين اصتزائري :"  328وختضع لقواعد اإلشهار العقاري. كما تنص اظتادة 

 خ ثابت ويكون تاريخ العقد ابتداء من يوم تسجيلو يال يكون العقد العريف حجة على الغَت يف تارخيو إال منذ أن يكون لو تار 
                                                             

 .2013اظتلتقى الوطٍت، اضتيادية العقارية كبديل ظتداخيل البًتول، جامعة البليدة ، اصتزائر،  - 1
 . 1995 /25/09، اظتؤرخة يف 49الدديقراطية ، العدد  التوجيو العقاري ، اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائريةاظتتضمن قانون  1995 /25/09اظتؤرخ يف  95/26القانون  - 2
 1975 /30/09، اظتؤرخة يف78الدديقراطية الشعبية ، عدد  ، اظتتضمن القانون اظتدين ، اصتريدة الرشتية للجمهورية اصتزائرية  1995/ 26/09 اظتؤرخ يف  75/58األمر  - 3
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 فلتسجيل العقارات أمهية بالنسبة للعقود العرفية اظتنصبة على التصرفات العقارية، حيث يتعرف على تاريخ العقد ومدى

صحة ثبوتو عن طريق التأكد من عبارة التسجيل اظتقيدة على العقد من طرف مصلحة التسجيل، فغاية ما يعطيو ىذا التاريخ ىو 

 . 1صحة ثبوت السند العريف

 ثانيا : وظيفة التسجيل.

من  328اظتادة تتمثل وظيفة التسجيل يف تثبيت التصرفات القانونية أي إعطاء العقد تارخيا ثابتا تطبيقا ظتا جاءت بو 

ىذا من جهة، ومن جهة ثانية يعد موردا ماليا للخزينة العمومية عن طريق استيفاء رسوم التسجيل اظتنصبة 2القانون اظتدين اصتزائري 

 اظتنظم ظتهنة اظتوثق. 06/02من القانون  40على العقود حسب ما جاءت بو اظتادة 

 المطلب الثاني : إجراءات التسجيل .

اظتتضمن تنظيم مهنة  06/02 والقانون  76/105تسجيل وفق ما ىو منصوص عليو يف أحكام قانون التسجيل ري عملية الجت

اظتوثق ، حيث يقوم اظتوثق بعد إدتام حترير العقود الواقعة على اظتلكية العقارية بتسجيلها لدى مصلحة التسجيل والطابع وىذا 

تأكد من مضمون اظتستندات ، ويتم ختمها خبتم التسجيل من طرف بتقدمي ملف يتكون من وثائق ػتددة يتم من خاللو ال

 اظتكلف بذلك الذي يتأكد بدوره من دفع رسوم التسجيل لدى اطتزينة العمومية .

 الفرع األول: كيفية تسجيل عقد بيع عقار .

تش التسجيل الذي مفتشية التسجيل والطابع ىي اظتصلحة القائمة على عملية التسجيل وتتم ىذه العملية عن طريق مف

يشًتط أن تثبت لو ىذه الصفة وأن تتحقق فيو كل الشروط القانونية ظتمارسة مهامو ويستعُت من أجل القيام هبذه اظتهمة بأعوان 

 ظتساعدتو .

واصتدير بالذكر أن مفتش التسجيل ال يقوم بتسجيل العقود واحملررات إال بعد القيام بتحليلها أو تكييفها من أجل 

اضتقوق الالزمة، وإعادة التكييف ال يؤثر يف صحة وتسمية العقد أو احملرر، كما يقوم مبراقبة الوثائق اظتودعة إلجراء استيفاء 

 .3التسجيل ومدى مطابقتها للشروط اظتنصوص عليها يف القانون

                                                             
 .30أ. دوة آسيا و د. رمول خالد، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
خ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابت ابتداء من يوم يمن القانون اظتدين اصتزائري تنص على :"ال يكون العقد العريف حجة على الغَت يف تارخيو إال منذ أن يكون لو تار  328اظتادة  - 2

 تسجيلو ".
 .71خالد، مرجع سبق ذكره ، ص أ. دوة آسيا و د. رمول  - 3
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 أوال : الوثائق المقدمة عند التسجيل .

من قانون التسجيل،  09يع الوثائق اليت نصت عليها اظتادة يتم إيداع الوثائق من طرف اظتوق ويلتزم يف ذلك بإيداع رت

وجيب أن حتتوي على اظتعلومات الالزمة حىت يسهل على مفتش التسجيل تنفيذ إجراء التسجيل، ويف حالة عدم احًتام ىذه 

 الشروط يرفض إجراء التسجيل ، وتتمثل ىذه الوثائق يف :

 الكشوف اإلجمالية : -1

تسلمها إدارة الضرائب غتانا يقوم بإعدادىا  2وىي عبارة عن استمارات  1من قانون التسجيل  153نصت عليها اظتادة 

 اظتوثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط وكتاب اإلدارات اظتركزية أو احمللية ويذكرون فيها :

 .3لفهرسخ ورقم العقود واألحكام اظتوجودة يف ايتار  -

 ألقاب وأشتاء األطراف ومسكنهم . -

 نوع العقود واألحكام . -

 اظتبالغ أو القيم اطتاضعة للرسوم. -

 مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية اظتستحقة واظتتضمنة قرار مببلغ الرسوم اظتدفوعة موقعا بصفة قانونية . -

حترر عادة يف نسختُت، تودع األوذل لدى مكتب 4طرف اظتوثقُت  وىناك كشوف إرتالية متعلقة صحالة العقود اظتودعة من

 التسجيل وترجع الثانية إذل القائم باإليداع .

 النسخ األصلية : -2

فاء حقوق التسجيل، وتتمثل النسخ األصلية يف ييقوم مفتش التسجيل بتحليل النسخ األصلية وتكييفها من أجل است

وأشتاء اظتالكُت السابقُت وصحة وتاريخ التحويالت اظتتتالية ىذا بالنسبة للعقود طبيعة وحاالت ومضمون وحدود العقارات 

 واألحكام الناقلة أو اظتعلنة عن ملكية عقارية .

 
                                                             

 اظتتضمن قانون التسجيل . 09/12/1976اظتؤرخ يف  105/ 76من األمر  153راجع يف ذلك اظتادة  - 1
 5أنظر النموذج اطتاص بالكشوف اإلرتالية اليت تسلمها إدارة الضرائب ، اظتلحق رقم  - 2
يوم من دون ترك بياض رتيع اظتعلومات اليت نصت عليها اظتادة  وكتابات اإلدارة ، وىي ذات أعمدة يكتبون فيها يوم بعدالفهارس ديسكها اظتوثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ  - 3

 .من قانون التسجيل 154
 .6أنظر النموذج اطتاص بالكشوف اإلرتالية للعقود واألحكام اظتودعة من طرف اظتوثقُت ، اظتلحق رقم  - 4
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 الملخصات : -3

تلخص فيو األحكام الرئيسية للعقد أو اضتكم وحيرر  1وىي عبارة عن ملخص حتليلي على استمارة تقدمها اإلدارة غتانا 

من قانون  2فقرة  153ندما يتضمن العقد أو اضتكم إما نقل أو إنشاء ملكية عقارية تطبيقا النص اظتادة ع2يف نسختُت 

 التسجيل.

 وصل دفع الرسوم المستحقة : -4

 . 3وىو عبارة عن قرار مببلغ الرسوم اظتدفوعة موقعة بصفة قانونية

 ثانيا : التحقق من صحة الوثائق المتعلقة بالتسجيل.

التسجيل بعد إيداع العقود أو األحكام اظتتعلقة بالبيع العقاري القيام بعملية التسجيل بعد تفحص معلومات يلتزم مفتش 

فاء حقوق التسجيل ، يالعقد والوثائق اظترفقة معو، فيقوم بتحليل العقد أو اضتكم الذي ينقل أو يؤكد نقل اظتلكية من أجل است

أعلى الثمن اظتصرح بو يف العقد، غَت أن ىناك رقابة الحقة تسمح لإلدارة عند  ويقوم باحتساب اضتقوق اظتستحقة استنادا إذل

 4كانت قيمتو تفوق القيمة اظتصرح هبا يف العقد    االقتضاء إرساء اضتقوق على القيمة اضتقيقية للعقار إذا

تاريخ التسجيل ورقم اظتخالصة  وتنقل تأشَتة التسجيل على العقد اظتودع للتسجيل األصلي، تتكون من ختم وتأشَت حيتوي على

 التسجيل. من قانون 181ومبلغ الرسوم اظتدفوعة مكتوبة باألحرف تطبيقا لنص اظتادة 

 اإلعفاءات :

 ىناك إعفاءات من رسوم التسجيل بالنسبة للبيوع العقارية نذكر منها ما يلي :

 272و 271تعلقة بشراء العقارات تطبيقا لنص اظتادة تعفي الدولة واصتماعات احمللية من رسوم التسجيل فيما خيص العقود اظت -

 . 5من قانون التسجيل

                                                             
 7و 3خص التحليلي، غَت أنو من الناحية العملية ىذا النموذج يعد من طرف ػترري العقود، اظتلحق أنظر النموذج اطتاص باظتل - 1
من قانون التسجيل ، فتقدم نسخة اظتفتش التسجيل من أجل وضعها يف مصنف األحجام أما النسخة  2فقرة  153حيرر اظتلخص التحليلي يف نسختُت وىذا تطبيقا لنص اظتادة  - 2

 إذل مفتشية الضرائب من أجل مراقبة أو متابعة مستهل اظتلكية .الثانية ترسل 
 .8انظر منوذج وصل دفع الرسوم اظتستحقة ، اظتلحق رقم  - 3
 2ص  1990القليعة، سنة  األستاذ عمار قليمي، الدليل العلمي يف التسجيل والطابع معهد االقتصاد اصتمركي واصتبائي اصتزائري والتوثيقي، - 4
ل من كل نوع وكذا من قانون التسجيل على:" تعفي الدولة من رتيع حقوق التسجيل فيما خيص العقود اظتتعلقة باظتبادالت وعمليات الشراء والتنازل عن األموا 271اظتادة  تنص - 5

ي على عاتق اظتشًتي االكتسابات اليت تتم بالًتاضي لقاء عوض من نفس القانون على : "تعفي من رسوم نقل اظتلكية اليت ى 272اظتتعلقة باقتسام ىذه األموال. كما تنص اظتادة 
 ..... اخل "من
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يعفي من الرسم اقتناء العقارات الذي يتم من أجل إحداث نشاط صناعي جديد ذو طابع أورل مقرر يف اظتخطط الوطٍت  -

 للتنمية .

 مبنفعتها العمومية من عقارات الزمة

 . 1كل ما تقتنيو الشركات التعاونية واصتمعيات الثقافية واصتمعيات اظتعًتف السَت مصاضتها أو خدمتها االجتماعية  -

كما توجد حالة ختفض قيمة الرسم إذا مت بيع عقارات يف حالة الشيوع وقام أحد الشركاء يف الشيوع بشراء ىذا العقار ػتل   -

 . 2البيع

 لجبائية بخصوص تسجيل عقد بيع العقار .الفرع الثاني : المقتضيات ا

أمام اظتوثق،  من القانون اظتديٍت اصتزائري جبعل رسوم التسجيل على عاتق اظتشًتي، واليت يدفعها 393تنص اظتادة 

فقا % من ذتن العقار وختضع لو كل البيوع اظتنصبة سواء كانت رضائية أو قضائية أو باظتزاد العلٍت وذلك و 5فمقدار رسم التسجيل 

 من قانون التسجيل .3 252لنص اظتادة 

جاءت بو اظتادة   % من ذتن العقار وىو ما3أما إذا تواجدت العقارات يف بلدان أجنبية فإن رسم التسجيل يقدر ب 

 من قانون التسجيل. 2554

 نة اظتوثق.اظتتضمن مه  06/02 واظتوثق ىو اظتكلف قانونا بتحصيل الضريبة لصاحل اطتزينة العمومية تطبيقا لنص

العقارية اليت  وعلى مصلحة التسجيل أن ترخص القيام بإجراءات التسجيل بالنسبة صتميع العقود الناقلة للملكية القانون

 تتضمن البيان بالدفع بُت أيدي اظتوثق.

ال أما عن جزاء ؼتالفة إجراءات دفع رسم التسجيل تقوم مصلحة الضرائب بالتحصيل الفوري لرسم مساوي للمبلغ فض

 من قانون التسجيل .5 5فقرة  256عن الرسوم القانونية اظتًتتبة على العقد وفق ما جاء يف اظتادة 

                                                             
 .27األستاذ عمار قليمي، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 اظتتضمن قانون التسجيل.  76/105األمر رقم  2فقرة  230راجع يف ذلك اظتادة  - 2
أدناه، اظتزايدات والبيوع واعادة البيوع  258و 255اظتادتُت  % مع مراعاة األحكام الواردة يف5على " ختضع لرسم قدره   76/105من قانون التسجيل  252تنص اظتادة  - 3

 والتنازالت وإعادة التنازالت،...
يف بلدان أجنبية أو حق االنتفاع أو حق التمتع % من قانون التسجيل، العقود اليت تنقل ملكية عقارات توجد 3من قانون التسجيل على " ختضع لرسم قدره  255تنص اظتادة  - 4

 هبا .
رسوم من قانون التسجيل على " كل ؼتالفة لألحكام أعاله تؤدي إذل التحصيل الفوري من قبل إدارة التسجيل لرسم مساوي ظتبلغ الثمن فضال عن ال 5فقرة  256تنص اظتادة  - 5

 القانونية اظتًتتبة على العقد".
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 الفرع الثالث : مكان ووقت القيام بالتسجيل .

حدد أيضا اآلجال  الذي يتم فيو تسجيل العقود الناقلة للملكية العقارية كما اظتكان 76/105حدد قانون التسجيل 

 واليت البد على اظتوثق من احًتامها وإال تعرض لعقوبات جراء ؼتالفتها.اطتاصة بذلك 

 أوال : مكان التسجيل .

 نظم قانون التسجيل اظتكاتب اظتؤىلة قانونا للتسجيل وحددىا كل حسب اختصاصو حسب طبيعة

 التصرفات اظتربمة فيما إذا دتت داخل الوطن أو خارجو .

 الجزائر :بالنسبة للتصرفات المبرمة داخل  -1

من قانون التسجيل  80و 75إن تسجيل التصرفات اظتربمة داخل الوطن يتم يف اظتكاتب اظتختصة إقليميا وحددهتا اظتواد 

 وىي كاآليت :

 . 1يقوم اظتوثقون بتسجيل عقودىم يف مكتب التسجيل التابع للدائرة وعند االقتضاء يف مكتب الوالية الذي يوجد هبا مكتبهم -

عوان التنفيذ التابعُت لكتابات الضبط يسجلون عقودىم إما يف اظتصلحة التابعة حملل إقامتهم وإما يف اظتصلحة التابعة بالنسبة أل -

 للمكان الذي مت فيو إعداد ىذه العقود.

ابع للدائرة ويسجل كتاب الضبط وكتاب اإلدارات اظتركزية واحمللية العقود اليت جيب عليهم إخضاعها عتذا اإلجراء يف اظتكتب الت -

 .2أو عند االقتضاء يف اظتكتب اظتوجود يف نطاق الوالية اليت ديارسون هبا مهامهم

 بالنسبة للتصرفات المبرمة خارج الجزائر : -2

تسجل التصرفات اظتربمة خارج الوطن لدى رتيع مصاحل التسجيل دون دتييز ، حيث يتم تسجيل نقل اظتلكية طبقا لنص 

من قانون التسجيل يف مكتب الوفاة إذا كان اظتتويف ال يقيم باصتزائر ويف اظتكتب اظتعُت من قبل اإلدارة إذا حدثت  3 80اظتادة 

 . 4الوفاة يف اصتزائر واظتتوىف ال يقيم يف اصتزائر

                                                             
اظتتضمن مهنة اظتوثق غَت أن لو اختصاص إقليمي تسجيل   06/02 من القانون رقم 02للموثق اختصاص إقليمي فيما خيص حترير العقود وىذا ما أكدتو اظتادة يالحظ أنو ليس  - 1

 التسجيل من قانون 75العقود وىذا تطبيقا لنص اظتادة 
 اظتتضمن قانون التسجيل . 1976/ 15/12اظتؤرخ يف   76/105من األمر 75راجع يف ذلك اظتادة  - 2
أو العقارية اليت جيب من قانون التسجيل على " يسجل نقل اظتلكية عن طريق الوفاة يف اظتكتب الذي يتبع لو ػتل سكٍت اظتتوفی مهما كانت حالة القيم اظتنقولة  80تنص اظتادة  - 3

 التصريح هبا ..."
 .35األستاذ عمار قليمي ، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
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إال بعد إضافة إذل ذلك فإن الوصايا اليت دتت يف اطتارج وكانت تتعلق بأموال عقارية فال ديكن تنفيذىا يف اصتزائر 

 من قانون التسجيل.  1 2الفقرة  79تسجيلها لدى اظتكتب التابع ظتوقع ىاتو العقارات طبقا لنص اظتادة 

 ثانيا : وقت التسجيل.

طبيعة الرسم إذا   تتحدد اآلجال القانونية إليداع الوثائق اطتاصة بالتسجيل حسب طبيعة العقد وموضوعو وكذا حسب

 كان نسبيا أو ثابتا

 للتصرفات الخاضعة لرسم ثابت: بالنسبة -1

وتسجل برسم ثابت كل العقود  2اضتقوق الثابتة ىي تلك اضتقوق اليت ال تتغَت بالنسبة صتميع العمليات من نفس النوع

من  208ل رسم نسيب ، وىذا ما جاء يف اظتادة ياليت دل حتدد تعريفتها يف قانون التسجيل، واليت ال ديكن أن يًتتب عنها حتص

قانون التسجيل وحتد من بُت ىذه العقود، عقد الشهرة، اعًتاف بالدين، وغَته من العقود حيث يلتزم تسجيل ىذه العقود خالل 

خ األصلية الشهر الذي يلي شهر إعدادىا، ويتم حتصيل الرسوم عن طريق وضع الطوابع منفصلة من قبل ػترر الكتابة على النس

 من قانون التسجيل. 3 59 عتذه العقود، وتكون ىذه الطوابع متساوية ظتبلغ الرسوم الثابتة اظتنصوص عليها وفقا لنص اظتادة 

 بالنسبة للتصرفات الخاضعة لرسم نسبي: -2

من قانون  4تتمثل التصرفات اطتاضعة لرسم نسيب يف التصرفات الناقلة للملكية أو حق االنتفاع وفقا لنص اظتادة 

من  58ثابت، وتنصت اظتادة  من نفس القانون اليت تبُت التصرفات اطتاضعة لرسم 3التسجيل وىو عكس ما جاءت بو اظتادة 

 .4نفس القانون على وجوب تسجيل العقود اليت حررت من طرف اظتوثقُت يف أجل شهر من تاريخ حتريرىا 

 جل وىي:حددت نفس اظتادة أنواع العقود اليت ختضع عتذا األ

 العقود اليت تتناول نقل اظتلكية أو حق االنتفاع لألموال العقارية واحملالت التجارية والزبائن أو التنازل عن إجيار أو عن االستفادة - 

 بوعد اإلجيار تتضمن الكل أو البعض من العقار .

                                                             
 من قانون التسجيل " و يف حالة ما إذا الوصية كانت تشمل تدابَت خاصة بعقارات...." 2الفقرة  79اظتادة   - 1
 .32، ص 1995. 1991نة شوحية إدريس، اصتباية العقارية ، مذكرة هناية الدراسة لنيل شهادة الدراسات العليا يف اظتالية، اظتدرسة الوطنية للضرائب، القليعة س - 2
إعداد ىذه العقود، من قانون التسجيل على " إن العقود اظتوثقة اليت تفتح اضتق يف الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشَتة التسجيل خالل الشهر الذي يلي شهر  59اظتادة  تنص - - 3

الطوابع مساوية ظتبلغ الرسوم الثابتة اظتنصوص عليها من أجل  ويتم حتصيل الرسوم عن طريق وضع طوابع منفصلة من قبل ػترر الكتابة على النسخ األصلية عتذه العقود وتكون ىذه
 العمليات اليت تثبتها"

 .76دوة آسيا و د. رمول خالد، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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 العقود اليت تتضمن نقل حق التمتع باألموال العقارية واحملالت التجارية. -

لعقود اليت تتناول تكوين شركة ومدى أجلها ودغتها أو حلها أو زيادة أو اىتالك أو ختفيض رأشتاعتا وكذلك التنازالت عن ا -

 األسهم واضتصص يف الشركة .

 العقود اليت تتناول قسمة أو مبادلة األموال العقارية بأي صفة كانت . - 

 .1تسجيل العقود اآلجال احملددة مبوجب قانون التسجيل من أجلإن يوم تاريخ العقد ال يؤخذ بعُت االعتبار ضمن 

 المطلب الثالث :رسوم التسجيل .

من ضمن وظائف التسجيل استحقاق الضريبة للخزينة العمومية على التصرفات اليت أقر قانون التسجيل أن تدفع عليها 

آلخر واختذت تدابَت معينة جراء عدم دفع ىذه الرسوم  رسوم معينة ، والختالف طبيعة التصرفات اختلفت قيمة الرسم من تصرف 

 كما أعفيت تصرفات أخرى من ذلك.

 الفرع األول : ضريبة التسجيل .

 2 02اظتادة   تتمايز الرسوم باختالف طبيعة التصرف اظتراد تسجيلو، فهي إما ثابتة أو نسبية أو تصاعدية وفقا لنصت

 من قانون التسجيل.

 ع الرسوم .أوال : ضريبة تحديد ودف

 نظم قانون التسجيل أسس فرض رسوم التسجيل وطريقة دفعها وتتمثل أساسا يف :

 طريقة تحديد الرسوم: -1

 الرسم النسبي : -أ

من قانون التسجيل فإن الرسم النسيب أو الرسم التصاعدي يؤسس بالنسبة لنقل اظتلكية العقارية  04تطبيقا لنص اظتادة 

من نفس القانون، كما جيب أن تدفع ىذه الرسوم إذل اطتزينة  252بو ىذا ما جاءت بو اظتادة  % من الثمن اظتصرح5وحيدد ب 

 ظتتضمن تنظيم مهنة اظتوثق حىت يتم تسجيل العقد. 06/02 من القانون 40العمومية من طرف اظتوثق عمال بنص اظتادة 

                                                             
 من قانون التسجيل مرجع سابق. 72راجع  يف ذلك النص اظتادة  - 1
 أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع العقود ونقل اظتلكية اطتاضعة عتذه الرسوممن قانون التسجيل على " تكون رسوم التسجيل ثابتة  02تنص اظتادة  - 2
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حق االنتفاع أو حق التمتع هبا فتحدد قيمة الرسم أما بالنسبة للعقود اليت تنقل ملكية عقارات توجد يف بلدان أجنبية أو 

% من اضتصص واألنصبة الشائعة األموال عقارية 3من قانون التسجيل وختضع ضتق قدره  255% حسب نصت اظتادة 3بنسبة 

 .1مكتسبة عن طريق بيع العقار الشائع باظتزاد

اظتلكية ػتالت جتارية لرسم قدره  كما خيضع نقل2يوع. % إذا حصل شراء من أحد اظتشًتكُت يف الش 1.5وحيدد ىذا اضتق مبعدل 

5 %3. 

 دفع الرسوم : -2

واليت تدفع بُت يدي اظتوثق،  4أن حقوق رسم التسجيل تكون على عاتق اظتشًتي 393أقر القانون اظتدين بصريح اظتادة 

غَت أن ذلك ال دينع من اتفاق أطراف العالقة التعاقدية على اقتسام تلك الرسوم فيما بينهم وتدفع نفقات التسجيل بشكل كلي 

ءا اظتتضمن تنظيم مهنة اظتوثق ولكن استثنا 06/02من القانون  40وكامل وغَت غتزأة كقاعدة عامة تطبيقا ظتا جاء يف نص اظتادة 

عند أجل فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بُت يدي اظتوثق ػترر العقد إذل غاية  إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابال للدفع

بُت أن مصاحل التسجيل ترفض  .5ذتن نقل اظتلكية اليت جيب أن حيرر لزوما    2/ 1أو نصف   1/5 تشكيل حسب اضتالة ستس

من قانون التسجيل واليت ال تتضمن البيان  256اظتلكية اظتشار إليها يف الفقرة األوذل من اظتادة  اإلجراء بالنسبة صتميع عقود نقل

 6بالدفع بُت أيدي اظتوثق. 

 

 

 

 

 
                                                             

 ، الفقرة األوذل من قانون التسجيل . 230اظتادة  - 1
 من قانون التسجيل . 2نفس اظتادة السابقة الذكر الفقرة  - 2
 الفقرة األوذل من قانون التسجيل . 228اظتادة  - 3
 .152، ص 2009العقارية يف القانون اصتزائري، دار اصتامعة اصتديدة، برزتاين ػتفوظ، الضريبة  - 4
 من قانون التسجيل . 2الفقرة  256اظتادة  - 5
 من قانون التسجيل 4الفقرة  256اظتادة  - 6
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 الفرع الثاني : اإلعفاء من الرسوم .

 أوال : بالنظر إلى تخصيص العقار .

 يعفي من الدفع :

 اظتساكن اليت باعتها ىيئات عمومية للسكن تبعا لطريقة البيع باإلجيار أو لطريقة التوفَت من أجل السكن . -

 . 1وكذا يف البيوع اظتنجزة يف إطار الًتقية العقارية ذات الطابع السكٍت أساسا -

العقارية اليت يقوم مبا الشباب ذوو اظتشاريع اظتؤىلون لالستفادة من إعانة "الصندوق الوطٍت لدعم تشغيل الشباب "  االقتناءات - 

 أو " الصندوق الوطٍت لدعم القرض اظتصغر " أو " الصندوق الوطٍت للتأمُت على البطالة" قصد إنشاء نشاطات صناعية .

 .2العمومية اظتؤىلة يف غتال التهيئة العقارية  اظتشًتيات العقارية اليت تقتنيها اعتيئات -

  3عمليات الشراء العقارية اليت تقوم هبا اصتماعات احمللية من أجل هتيئة اظتناطق لتعمَتىا حسب األولوية -

ة وفق الشروط العقود اليت تتضمن بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات االستعمال السكٍت اظتنجزة بعنوان عمليات الًتقية العقاري -

 .4احملددة يف التنظيم اظتتعلق بالًتقية العقارية

 5كل من عمليات بيع األراضي النارتة عن عملية التجزئة واظتهيأة والصاضتة لبناء اظتساكن خصيصا.   -

إجراء البيع عمليات بيع البنايات ذات االستعمال الرئيسي للسكن اليت تنازلت عليها الدولة واعتيئات العمومية للسكن حسب  -

 . 6باإلجيار والسكن االجتماعي ، والسكن االجتماعي التسامهي والسكن الريفي 

 . 7عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات اظتهنية اليت أعاد اظتقرض اظتؤجر التنازل عنها لصاحل اظتقرض اظتستأجر -

 العقارات اظتبنية واظتقرر ىدمها. -

 . 8غَت اظتتممة أو اظتخصصة ألن تكون صاضتة للبناء وفق شروطالبناءات اظتستعملة للسكن  -

                                                             
 من قانون التسجيل . 257اظتادة  - 1
 من قانون التسجيل . 258اظتادة  - 2
 قانون التسجيل .نفس اظتادة السابقة الذكر / ثالثا من  - 3
 خامسا.  /، من قانون التسجيل258اظتادة  - 4
 ، من قانون التسجيل / سادسا.258اظتادة  - 5
 سابعا. /، من قانون التسجيل 258اظتادة  - 6
 ، من قانون التسجيل / تاسعا.258اظتادة  - 7
 من قانون التسجيل. 2الفقرة أو 259اظتادة  - 8



 العقار بيع عقد وتسجيل توثيق: األول الفصل

 

44 
 

 ا: بالنظر إلى شخص المتصرف.يثان

 يعفي من الدفع : 

.. من عقارات االزمة لسَت مصاضتها العمومية.كل ما تقتنيو الشركات التعاونية واصتمعيات الثقافية واصتمعيات اظتعًتف مبنفعتها   -

 . 1أو خدمتها االجتماعية

من  واظتقتنيةعقود نقل اظتلكية عن طريق التنازل عن األموال العقارية ذات االستعمال السكٍت من قبل البنوك واظتؤسسات اظتالية  - 

 .2طرفها كضمان لعمليات دتويل اقتناء السكنات لصاحل اطتواص

 .3للبلدية العمليات من كل نوع اظتنجزة بُت البلديات والغَت اظتتعلقة باالحتياطات العقارية -

من قانون الرسوم على األعمال ، أن يشَتوا يف عقد التملك عند قيامهم  7الفقرة  2ديكن لألشخاص اظتشار إليهم يف اظتادة  -

 71بعملية الشراء إلعادة البيع إذل استعداداهتم على إعادة البيع يف مدة سنتُت على األكثر، على أن يثبتوا تقيدىم بأحكام اظتادة 

 . 4( يف ىذه اضتالة ال حتصل رسوم نقل اظتلكية إال عند البيع وبغض النظر عن نقل اظتلكية السابق2و1 )الفقرتُت

 الفرع الثالث : آثار عدم دفع رسوم التسجيل .

جيب احًتام إجراءات التسجيل ودتكُت مفتشية التسجيل من استيفاء حقوق التسجيل الالزمة وىذا بعد تقدير اضتقوق بطريقة 

تفقة مع أحكام قانون التسجيل دون أي مغاالة يف التقدير أو جتاوز السلطة، وكذلك بالنسبة للخاضعُت ضتقوق سليمة وم

التسجيل فعليهم االلتزام بتمكُت مصلحة التسجيل من استيفاء اضتقوق ألجل حتقيق أغراضها التمويلية للخزينة العمومية ويًتتب 

 . 5على ىذا اإلخالل جزاءات متنوعة

 بالنسبة للمكلف الحقيقي. أوال :

إن اظتكلف اضتقيقي ىو الشخص الذي يدفع اظتبلغ اظتستحق من أموالو اطتاصة إذل اظتوثق الذي يقوم بدوره بدفعو إذل 

 قابض الضرائب، وقد يتعرض األطراف اظتعنيون صحقوق التسجيل إذل عقوبات يف حاالت منها: 

                                                             
 قانون التسجيل / ثانيا. ، من258اظتادة  - 1
 ، من قانون التسجيل / ثامنا.258اظتادة  - 2
 2، من قانون التسجيل. 261ظتادة  - 3
 1من قانون التسجيل.  2مكرر، فقرة أو 261اظتادة  - 4
 94دوة آسيا ورمول خالد، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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 113، يف ىذه اضتالة يكون التصرف عدمي األثر وفقا لنص النص اظتادة 1عند االتفاق على إخفاء جزء من ذتن بيع العقارات  -

موا أي اتفاق خارج مكتب رب ، وجيب على اظتوثق أن يلفت انتباه األطراف اظتتعاقدة بأن ال ي2الفقرة األوذل من قانون التسجيل 

فكل من قام بالتخفيض من وعاء الضريبة أو تصفيتها  سواء كان قليال أو كثَتا من ذتن اظتبيع،التوثيق يهدف إذل إخفاء جزء 

وظتفتشية التسجيل اضتق يف 3من قانون التسجيل  119باستعمال مناورات الغش خيضع ذلك إذل غرامة مالية وفقا لنص اظتادة 

الغرض منو التهرب من دفع حقوق التسجيل حيث عند  اللجوء إذل كل الوسائل اظتًتوكة من أجل إثبات ىذا اإلخفاء الذي

 االقتضاء تقوم اإلدارة مبراقبة الثمن اظتصرح بو و مقارنتو بالقيمة التجارية للعقار، وبذلك تقدر القيمة اضتقيقية للمال استنادا إذل

قانونا على البائع، أو على الطرفُت يف  أبعاد السوق العقارية، فإذا كانت تفوق الثمن اظتصرح بو يف العقد، تفرض العقوبات اظتقررة

 صحيث يبقى العقد منتجا آلثاره بُت طريف العقد. 4حالة وجود اتفاق خفي بينهما دون أن يكون يف ذلك أثر على اظتتعاقدين 

 القانوين. ثانيا : بالنسبة إذل اظتكلف

جيل ودفعها يف اآلجال احملددة دون تأخر يعترب اظتكلف القانوين كل من يوجب عليو القانون القيام بتحصيل حقوق التس

 ويسيت اظتكلف القانوين كونو يقوم هبذه اظتهمة مبوجب نص قانوين وليس مبوجب عقد عمل يربطو بإدارة الضرائب.

وعليو يعترب اظتوثق ملزم كغَته من األطراف اطتاضعة ضتقوق التسجيل، ويكون بذلك مسؤوال ويًتتب عليو عقوبات يف 

أحكام التسجيل ، حيث أوجب القانون على اظتوثقُت عند تلقيهم عقود بيع متعلقة بعقار، القيام بتسجيلها يف حالة إخاللو ب

، وكذا عدم االحتفاظ ولو يف حالة االعًتاض باظتبالغ 5تقع عليهم غرامة مالية يدفعها اظتوثق شخصيا وإالاآلجال اظتقررة قانونا 

 .6واطتزينة العموميةالواجبة الدفع إذل قابضات الضرائب 

 

 

                                                             
 العقار يف اصتزائر بأذتان مرتفعة جدا وكذلك من أجل التهرب من دفع الضريبة بشكل مرتفع مقارنة بثمن العقار .عملية الثمن اظتذكور أمام اظتوثق ىو ذتن صوري ، حيث يباع  - 1
وكل جزء أو زبائن الفقرة األوذل من قانون التسجيل على " يكون باطال وعدمي األثر كل اتفاق يهدف إذل إخفاء جزء ذتن بيع عقارات أو تنازل عن ػتل جتاري  113تنص اظتادة  - 2

 ديكن إثبات إخفاء الثمن بشىت الوسائل اظتقبولة يف مادة التسجيل" من فارق ناتج تبادل أو قسمة أو جزء منو يتضمن أمواال عقارية أو ... جتارية أو زبائن،
تملص كليا أو جزئيا من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع من قانون التسجيل على " فضال عن العقوبات اصتبائية اظتطبقة، يعاقب كل من دتلص أو حاول ال 119تنص اظتادة  - 3

دج وحبس من سنة غلى ستس سنوات أو بإحدى العقوبتُت فقط،  20.000إذل  5000الضرائب أو الرسوم اليت ىو خاضع عتا باستعمالو طرقا تدليسية، بغرامة جزائية تًتاوح بُت 
 دج ...1000ان ىذا اإلخفاء يفوق عشر اظتبلغ اطتاضع للضريبة أو مبلغ رسم يساوي أو يفوق غَت أنو ال يطبق ىذا التدبَت إال يف حالة اإلخفاء وك

 .24األستاذ عمار قيلمي، مرجع سبق ذكره، ص  - 4
 من قانون التسجيل . 93اظتادة  - 5
 اظتتضمن تنظيم مهنة اظتوثق السابق الذكر.  06/02من القانون  3الفقرة  42اظتادة  - 6



 العقار بيع عقد وتسجيل توثيق: األول الفصل

 

46 
 

 خالصة الفصل :

تتمثل األركان العامة يف العقود على الرضا واحملل والسبب ولكن باإلضافة إذل ذلك وجب إفراغ التصرفات الواقعة على 

ثابة العقار يف شكل رشتي ، باعتباره قاعدة رشتية يف التعامالت الواردة على العقارات من شأهنا ترقية السوق العقارية، وىي مب

 ضامن قوي الستقرارىا وذلك نظرا ظتميزات احملرر الرشتي اليت تتمثل أمهها يف:

صادر عن ضابط عمومي أي اظتوثق الذي تدخل يف حدود اختصاصو وىذا ما يزيد القيمة القانونية للمحرر وحجيتو القاطعة  -

 من حيث البيانات.

م اظتضاربة ، غَت أن الرشتية ال تكتسب حجيتها إال بعد إهناء يرية قصد تنظدتكن القاعدة الرشتية الدولة من مراقبة السوق العقا -

ما تبقى من اإلجراءات كعملية التسجيل اليت تتم لصاحل اطتزينة العمومية ، وهتدف أساسا إذل حتصيل الضرائب والرسوم على 

وحتدد نسب الضرائب والرسوم مبوجب قانون كقاعدة عامة  ؼتتلف اظتعامالت الواردة يف العقار ، وىي عملية يقوم هبا اظتوثق

التسجيل باعتبارىا حق للدولة على أطراف العقد، وبإدتام عملية التسجيل يف اآلجال القانونية احملددة حيمي األطراف من متابعة 

ليت دتكن الدولة وكذلك من العقوبات اظتنصوص عليها يف القانون خبصوص ذلك ، ويعترب إجراء التسجيل من أىم العمليات ا

اضتزينة العمومية والدولة من استيفاء الرسوم ، وبعد عملية التسجيل تنتقل إذل عملية الشهر كآخر إجراء االنتقال اظتلكية العقارية 

 والذي يتم لدى احملافظة العقارية وىو ما سنتناولو يف الفصل الثاين .

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 :تمهيد

تقنيا يتم من خبللو تثبيت ملكية عقار وربقيق مبدأ العلنية على التصرفات العقارية أساسا  يعترب الشهر العقاري إجراءا
اؼبتعلق باإلشهار العقاري ، والذي مفاده إشهار العقود الناقلة  1855مارس  23وقد مت العمل بو يف اعبزائر دبوجب قانون 

، ومل يقتصر انتهاج ىذا النظام على اعبزائر فقط  بل 1ة على الغَتللملكية العقارية أو اؼبًتتب عليها ديون أو أعباء حىت تكون حج
أخذت بو جل التشريعات العاؼبية باعتباره اؼبسلك اؼبنظم للمعامبلت العقارية كون ىذه األخَتة سبثل أساس البنية التحتية القتصاد 

أمان يضبط كل تعامل واقع على عقار يف إطار أي دولة ، ىذا ما فرض تطوير قوانُت وأنظمة الشهر العقاري لتكون دبثابة حزام 
 قانوين ، ويضمن ؽبا اغبماية البلزمة يف ذلك.

من القانون اؼبدين  793اؼبشرع اعبزائري إجراءات خاصة النتقال اؼبلكية العقارية ، حيث نص يف اؼبادة  بسوعليو ك
 رعيتن ذلك بُت اؼبتعاقدين أم يف حق الغَت إال إذا على أنو " ال تنتقل اؼبلكية واغبقوق العينية األخرى يف العقار سواء كا

اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص القوانُت اليت تدير مصلحة شهر العقار " ، وبالنظر إىل ما جاء بو اؼبشرع من 
الشهر العقاري ، وعليو  زبصيص يف القوانُت استلزم علينا ربليل وتبيُت إجراءات شهر عقد بيع العقار، وارتأينا للمقصود بنظام

قسمنا ىذا الفصل إىل مبحثُت لنتناول يف اؼببحث األول اؼبقصود بالشهر العقاري، بينما نتطرق يف اؼببحث الثاين إلجراءات شهر 
  عقد بيع العقار واآلثار القانونية اؼبًتتبة على ذلك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .65،ص 2004يف ضوء آخر التعديبلت وأحدث األحكام ، دار ىومة ، اعبزائر ، ضبدي باشا عمر ، نقل اؼبلكية العقارية  - 1
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 المبحث األول: ماىية الشهر العقاري.

يعد الشهر العقاري من أبرز اإلجراءات واألنظمة اليت تؤطر وتدعم اؼبلكية العقارية وتوفر اغبماية القانونية ، ويهدف إىل 
ىوية كل عقار بطريقة تشبو إىل  تنظيماإلعبلن عن التصرفات الواردة على العقار من أجل معرفة الوضع القانوين ؽبا ، كما يراد بو 

ؼبدنية لؤلشخاص ، وىو اإلجراء اعبوىري يف عملية انتقال اؼبلكية وشرطا لنفاذىا من أجل زرع الثقة حد كبَت بطاقة اغبالة ا
 واستقرار اؼبعامبلت العقارية.

ولتوضيح الشهر العقاري ارتأينا تقسيم اؼببحث إىل ثبلث مطالب ، حيث خصصنا اؼبطلب األول التعريف أنظمة الشهر 
الشهر  تنظيمؼبشرع اعبزائري من أنظمة الشهر العقاري ، أما اؼبطلب الثالث فخصصناه لقواعد العقاري ، واؼبطلب الثاين ؼبوقف ا

 العقاري.

 المطلب األول: مفهوم الشهر العقاري .

الشهر الشخصي  لو وربديد خصائصو والتطرق إىل نظامي تعريفتسوقنا الدراسة يف ىذا اؼبوضوع إىل البحث عن 
 فرعُت التاليُت :والشهر العلٍت ، ىذا كلو يف ال

 . الفرع األول : تعريف وخصائص الشهر العقاري 
 .الفرع الثاين : أنظمة الشهر العقاري 

 الفرع األول: تعريف وخصائص الشهر العقاري.

 أوال: تعريف الشهر العقاري.

 العقاري عبارة مركبة من كلمتُت مها الشهر والعقار، فيقصد بكلمة الشهر اإلعبلم والنشر، أما العقار فقد عرفتو الشهر
 1من القانون اؼبدين" ىو كل شيء مستقر حبيزه وثابت فيو وال ديكن نقلو منو دون تلف." 683اؼبادة 

بإخضاع التصرفات القانونية الواقعة على العقار إىل ويقصد بالكلمتُت الشهر العقاري بأنو إجراء قانوين متميز يقضي 
، وباستقراء صبلة القوانُت واؼبراسيم اؼبنظمة للشهر العقاري، قبد أن اؼبشرع اعبزائري مل حيد عن باقي 2إجراءات قانونية معينة

 يفاتو.التشريعات يف عدم ربديد مفهوم للشهر العقاري األمر الذي تكفل بو الفقو، لذلك فقد تباينت تعر 

                                                             
، 78، اؼبتضمن القانون اؼبدين اؼبعدل واؼبتمم ، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ، العدد  1975-09-29اؼبؤرخ يف   75/58من األمر  683اؼبادة  - 1

 1041، ص 1975-09-30اؼبؤرخة يف 
 .132، ص 2012ؾبيد خلفوين ، العقار يف القانون اعبزائري ، دار اػبلدونية ، اعبزائر ،  - 2
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القانونية اليت ترمي إىل  حيث عرفو الدكتور حسُت عبد اللطيف ضبدان بأنو" ذلك النظام الذي يرمي إىل شهر التصرفات
 1إنشاء اغبقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلها وإسقاطها."

الشهر العقاري  بإدارة وىناك من عرفو بأنو : "عمل فٍت يهدف إىل تسجيل ـبتلف التصرفات الواردة على العقارات
 . 2اإلعبلم الكافة دبا وإظهار وجودىا ليكون اعبميع على بينة من أمرىا"

وأمهل دور اغبفظ  ويؤخذ على ىذا التعريف تركيزه على دور الشهر العقاري يف إعبلم الكافة بالوضعية القانونية للعقار،
 العقاري يف ضباية اؼبلكية العقارية .

باغبقوق العينية العقارية،  عة اإلجراءات القانونية اؼبنظمة و الدقيقة اؼبفروضة على األفراد واؼبعنيُتوعرف أيضا بأنو" ؾبمو 
 3واليت هتدف لتنظيم سريع إلعطاء تصور حقيقي للملكيات العقارية".

لدور وأمهل ا يشَت ىذا التعريف إىل الشهر العقاري كنظام مفروض يهدف إىل إعطاء تصور حول اؼبلكية العقارية،
 الرئيسي ؽبذا النظام كوسيلة غبماية اؼبلكية العقارية وصبيع اغبقوق العينية.

وعرف أيضا بأنو" ؾبموعة القواعد و اإلجراءات اليت هتدف إىل تثبيت ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية لشخص 
اؼبلكية أو اغبقوق العينية العقارية شهر حق  تنظيممعُت أو أشخاص معينُت اذباه الغَت، ومن شأن ىذه القواعد واإلجراءات 

 .4األخرى الواردة عليها يف سجبلت معدة الطبلع الكافة" 

إشهار سندات هتدف  نبلحظ أن ىذا التعريف أشار لنظام الشهر العقاري كوسيلة لتثبيت اؼبلكية، رغم أنو ديكن أن يتم
 إىل إلغاء حق اؼبلكية.

  15/04/2004 لعقاري أثناء مداخلتو يف اليوم الدراسي اؼبنعقد بتاريخأما السيد عيواج ؿبمد مسؤول مصاحل الشهر ا
اؼبتعلق بتأسيس   25/03/1976 اؼبؤرخ يف 63/ 76من اؼبرسوم التنفيذي رقم  90بورقلة، حول اإلشكاالت اؼبتعلقة باؼبادة 

اعبزاءات اؼبًتتبة عن ـبالفتها(،  ي و، ربت عنوان )الشروط الواجب توفرىا يف السندات اػباضعة لئلشهار العقار 5السجل العقاري
أين عرف الشهر العقاري بأنو " نظام قانوين يتضمن ؾبموعة من اإلجراءات والشكليات اليت يقع تنفيذىا على عاتق مصلحة 

                                                             
 .11حسُت عبد اللطيف ضبدان ، أحكام الشهر العقاري ، الدار اعبامعية ، لبنان ، بدون طبعة ، ص  - 1
 .13، ص 2011زائر ، ؾبيد خلفوين ، نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري ، دار ىومة ، اعب - 2
 .81بدون طبعة ، ص رًن مراحي ، دور اؼبسح العقاري يف إثبات اؼبلكية العقارية يف التشريع اعبزائري ، دار بغدادي للطباعة والنشر والتوزيع ، اعبزائر ،  - 3
 .06-05، ص ص  2006صبال بوشنافة،شهر التصرفات العقارية يف التشريع اعبزائري، دار اػبلدونية، اعبزائر ،  - 4
/ اؼبؤرخة يف 30، اؼبتضمن تأسيس السجل العقاري ، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ، العدد  25/03/1976اؼبؤرخ يف  76/63اؼبرسوم رقم  - 5

13/04/1976 



 الفصل الثاين : شهر عقد بيع العقار لدى احملافظة العقارية

 

51 
 

كية عمومية تسمى احملافظة العقارية، و يضمن ىذا النظام توفَت اإلعبلم حول اغبقوق اؼبوجودة على العقارات بغية ضباية اؼبل
 .1العقارية واغبقوق األخرى العينية العقارية"

 ىذا التعريف نرى بأنو األقرب لتحديد مفهوم نظام الشهر العقاري.

 ثانيا: خصائص الشهر العقاري .

 يتميز نظام الشهر العقاري يف اعبزائر دبجموعة من اػبصائص ، و تتمثل يف :

 الطابع اإلداري. -

 الطابع العيٍت. -

 اإللزامي. الطابع -

 الطابع اإلداري للشهر العقاري: -1

لقد خالفت اعبزائر معظم الدول اليت تأخذ بنظام الشهر العيٍت واليت تسند مهمة مسك السجل العقاري إىل قاضي 
يديرىا إدارية تسمى احملافظة العقارية،  عقاري، حيث تأثر اؼبشرع اعبزائري بنظَته الفرنسي من خبلل إسناد عملية الشهر ؼبصلحة

 موظف عمومي يعرف باحملافظ العقاري.

اؼبتعلق بتأسيس   63/ 76من اؼبرسوم رقم  3-2-1اؼبواد و  75/74 من األمر 20وىذا ما أشارت إليو اؼبادة 
 .2السجل العقاري

إن إسناد عملية الشهر العقاري ؼبصلحة إدارية زبضع لوصاية وزارة اؼبالية ال خيدم حيادية نظام الشهر العقاري، يف ظل 
وجود الدولة كأكرب اؼببلك للعقار يف اعبزائر، حيث كان من األجدر إسناد عملية الشهر العقاري لقاض، و لعل قلة التأطَت الذي 

 ىو ما دفع باؼبشرع اعبزائري إىل إسناد عملية الشهر العقاري إىل مصلحة إدارية ، خاصة وأن سببو عدم وجود القضاة اؼبتخصصُت
الصبلحيات اؼبمنوحة للمحافظ العقاري تتجاوز العمل اإلداري وال ديكن إال للقاضي القيام هبا ، ومنها تفحص مشروعية احملل 

 وعدم ـبالفتو للنظام العام 

 

 
                                                             

 .80رًن مراحي مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
، اؼبتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية  1975-11-12يف  اؼبؤرخ  75/74من األمر  20اؼبادة  - 2

 .1208، ص  1975-11-18، اؼبؤرخة يف  92الشعبية ، العدد 
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 قار:الطابع العيني للشهر الع -2

السجل العقاري،  اؼبتعلق بإعداد مسح األراضي العام وتأسيس 12/11/1975اؼبؤرخ يف  5 75/74إن فحص األمر 
 63/ 76واؼبتعلق بإعداد مسح األراضي العام، واؼبرسوم رقم  25/03/1976 اؼبؤرخ يف  76/62و اؼبرسوم التنفيذي رقم 

اعبزائري قد أخذ بنظام الشهر العيٍت معتمدا على اؼبسح العام كأساس مادي و اؼبتعلق بتأسيس السجل العقاري يظهر بأن اؼبشرع 
 1السجل العيٍت كأساس قانوين .

و  76/63التنفيذيُت  واؼبرسومُت 75/74إن اعتماد اؼبشرع اعبزائري على نظام الشهر العيٍت وىذا من خبلل األمر 
اؼبرحلة االنتقالية إىل أن يتم إعداد مسح  يف كاستثناءشخصي  السابقُت مل دينعو من االعتماد على نظام الشهر ال 76/62

 األراضي العام عرب كامل الًتاب الوطٍت.

 الطابع اإللزامي للشهر العقاري: -3

لقد جعل اؼبشرع اعبزائري شهر التصرفات القانونية الواقعة على العقارات أمرا إلزاميا حىت تنتج آثارىا سواء بُت اؼبتعاقدين 
و استثٌت من ذلك الرىون واالمتيازات العقارية اليت يكون فيها الشهر اختياريا، إذ يًتتب على عدم قيدىا، عدم 2 لغَتأو اذباه ا

قابليتها لبلحتجاج دبا اذباه الغَت خبلفا ؼبا ىو عليو اغبال يف القانون الفرنسي، الذي جيعل نقل اؼبلكية يتم سواء يف اؼبنقول أو 
 3د، كما ال جيعل من الشهر شرطا لنشأة اغبقوق وصحتها.العقار دبجرد انعقاد العق

ومل يكتف اؼبشرع اعبزائري بإلزام الشهر العقاري لؤلطراف فقط، بل ألزم اؼبوثقُت والسلطات اإلدارية شهر صبيع العقود 
السالف  63/ 76سوم من اؼبر  90والقرارات القضائية احملررة من قبلهم ضمن آجال قانونية ؿبددة، و ىذا ما نصت عليو اؼبادة 

الذكر، إذ جاء فيها: " ينبغي على اؼبوثقُت و کتاب الضبط و السلطات اإلدارية أن يعملوا على إشهار صبيع العقود و القرارات 
 4القضائية اػباضعة لئلشهار واحملررة من قبلهم أو دبساعدهتم وذلك ضمن اآلجال احملددة". 

( واؼبتعلق بقضية )ع.ز 473702هر العقاري يف قرار احملكمة العليا رقم: كما أكد القضاء على الطابع اإللزامي للش
ضد) ع.م ( و) ع.أ ( خبصوص النزاع القائم حول انتقال اؼبلكية العقارية، حيث ورد يف حيثيات اغبكم : " حيث يبلحظ يف 

ت بو اؼبطعون ضدىا عقدا صحيحا نقل القرار موضوع الطعن أنو مبٍت أساسا، فيما قضى بو على اعتبار العقد العريب الذي احتج
 1مکرر  234و ىو ما خيالف اؼبادتُت  1987 /08/02إليها ملكية جزء من األرض موضوع النزاع، رغم أنو عقد عريف ؿبرر يف

                                                             
، ورقم  1980/ 13/09اؼبؤرخ يف   80/210، اؼبعدل واؼبتمم باؼبرسومُت التنفيذيُت رقم  25/03/1976اؼبؤرخ يف  ، 76/63من اؼبرسوم التنفيذي رقم  3-2-1اؼبواد  - 1

  13/04/1976، اؼبؤرخة يف  30، اؼبتعلق بتأسيس السجل العقاري ، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ، العدد  1993/ 19/05، اؼبؤرخ يف  123/ 93
 .499 -498ص ص 

 .38صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 .28، ص2001الغرفة الوطنية للموثقُت ، اعبزائر، سنة  03ؿبمد بوركي ، اإلشهار العقاري ، ؾبلة اؼبوثق، العدد  - 3
 .  76/63من اؼبرسوم  90اؼبادة  - 4
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العقارية، من القانون اؼبدين اللتُت تفرضان الشكل الرظبي يف العقود اؼبتضمنة التصرف يف العقار، و كذا الشهر يف احملافظة  793و 
 1و مها الشرطان غَت متوفرين يف العقد العريب اؼبذكور"

إن الطابع اإللزامي لعملية الشهر العقاري نابعة من ضباية حقوق األفراد، وال يتصور تسليط عقوبات على كل من مل 
 يلتزم بإجراءات الشهر العقاري.

 ثالثا: تمييز الشكل عن الشهر .

ىو ركن التصرفات اليت يستلزم القانون إلباس اإلدارة فيها ثوب الشكلية ،  la solennité n la formeالشكل 
حبيث إذا زبلف ىذا الركن كان التصرف باطبل بطبلنا مطلقا ، فالشكل عنصر من العناصر اؼبكونة للتصرف القانوين يف بعض 

 .2التصرفات

أساسا بغية إعبلم الغَت حبصول ىذا فهو إجراء يتطلبو القانون  la publicité de l’acteأما شهر التصرفات 
التصرف حىت يكون حجة عليهم ، فضبل على أنو يف التشريع اعبزائري يرتب األثر العيٍت وىو نقل ملكية العقارات أو اغبقوق 

 اؼبؤرخ يف 186443، وىو ما جعل ؾبلس الدولة يعتربه يف القرار رقم  3العينية األخرى سواء فيما بُت اؼبتعاقدين أو بالنسبة للغَت 
 غَت منشور من النظام العام : 14/02/2000

" من اؼبقرر قانونا أن إجراءات الشهر العقاري تعترب من النظام العام وأن تسري شرعية العقود التوثيقية ابتداء من يوم إشهاره يف 
 احملافظة العقارية ".

ما عدا األثر العيٍت   والشهر ليس ركنا يف التصرف ، ألن التصرف يعترب قائما وصحيحا ومنتجا آلثاره فيما بُت التعاقدين
 ولو مل حيصل شهره.

 رابعا: وظيفة الشهر .

العقارية وكذا  يعرف اإلشهار العقاري بأنو نظام قانوين، لو ؾبموعة من القواعد واإلجراءات يضمن هبا حق اؼبلكية
 نية الواردة على العقارات.اغبقوق العينية العقارية األخرى وصبيع العمليات القانو 

                                                             
 .749، ص  2013ورات كليك ، اعبزائر ، الطبعة الثانية ، اعبزء الثاين ، صبال سايس ، االجتهاد اعبزائري يف القضاء العقاري ، منش - 1
يف الفقو اإلسبلمي والقانون اؼبعاصر وىذه الشكلية زبتلف عن الشكلية اليت كانت معروفة يف القانون الروماين، فالشكلية يف ظل القانون الروماين شكلية فنية خببلف الشكلية  - 2

 فهي شكلية ضبائية.
من القانون اؼبدين اؼبتعلقة بالتزام البائع بنقل  361)ال تنطبق اؼبادة  418، ص 01، 2007، ؾبلة احملكمة العليا ، العدد   2004/ 23/06اؼبؤرخ يف 271312ار رقم قر  - 3

 اؼبتعاقدين أو الغَت( . اغبق اؼببيع ، على التصرفات اؼبنصبة على نقل اؼبلكية العقارية ، ألهنا ال تنتقل إال بالشهر سواء كان ذلك يف حق
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إذن فالشهر العقاري يؤدي دورا ىاما يتمثل يف إعبلم الغَت حول الوضعية القانونية لعقار ما ، وبالتايل يضمن اغبماية 
 ، كما أنو أيضا يكفل العلم بالثروة العقارية لشخص ما فضبل1القانونية البلزمة للحقوق الناشئة عن التصرفات الواردة على العقار 

 على دوره اؼبهم يف التشريع اعبزائري اؼبتمثل أساسا يف إسبام نقل اؼبلكية حىت بُت الطرفُت اؼبتعاقدين.

ومن جهة أخرى يبقى اإلشهار إجباريا ليس فقط بُت طريف العقد ، وإمنا أيضا بالنسبة لكل طرف مشارك يف العمليات 
 2 25/03/1976اؼبؤرخ يف :  63/ 76من اؼبرسوم  90اؼبادة  اػباضعة ؽبذا النظام أو ما نسميهم باحملررين ، طبقا لنص

 للعقود التالية: يكون الشهر إلزاميا بالنسبة 75/74من األمر  14واستنادا ألحكام اؼبادة 

بطاقات س ؾبموعة اليكافة العقود الرظبية اؼبنشأة أو الناقلة أو اؼبعلنة أو اؼبعدلة الواردة على اؼبلكية العقارية اؼبعدة بعد تأس  -
 العقارية.

كافة العقود واألحكام القضائية البلحقة لئلجراء األول الذي كان ؿبل تأسيس اجملموعة البطاقات العقارية اػباضعة لئلشهار   -
 العقاري دبقتضى التشريع اعباري بو العمل، وكذا تسجيل الرىون أو االمتيازات.

 اؼبعدة من قبل مصلحة مسح األراضي واؼبثبتة للتعديبلت اليت زبص العقارات اؼبشهرة يف ؾبموعة البطاقات العقارية. احملاضر -

 وبصفة عامة كل التعديبلت للوضعية القانونية لعقار ؿبدد ومشهر يف ؾبموعة البطاقات العقاري. -

 نقاط التالية:سيدىا يف الوفبا سبق نستخلص وظيفة الشهر العقاري واليت ديكن ذب

 إعبلم الغَت بالتصرفات الواردة على العقار . -

 دعم االئتمان العقاري ، أي على االفًتاض بضمان اغبقوق العقارية . -

 ل تداول العقارات.يتسه -

 ضمان وسبلمة التصرفات العقارية .

 يف عملية البيع وىو نقل اؼبلكية العقارية .3ترتيب األثر العيٍت  -

                                                             
 .92، ص  2014صبال بدري ، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء اعبزائري ، دار ىومة ، - 1
لى عاتق اؼبوثق أو مدير أمبلك الدولة ؿبرر تزاما عتنتهي التزامات البائع يف القانون اعبزائري دبجرد توقيع العقد ، أما إجراءات نقل اؼبلكية بشهر العقد يف احملافظة العقارية فيعد ال - 2

 العقد وليس على البائع خبلفا للقانون اؼبصري.
من القانون اؼبدين أن اؼبلكية العقارية واغبقوق  793: " من اؼبقرر قانونا باؼبادة  86، ص  01، العدد  1992ؾبلة قضائية   21/01/1990اؼبؤرخ يف  684-67قرار رقم  - 3

عي عليهم يف الطعن دبداولة ربل ال تنتقل إال بالشهر ، وؼبا كان ثابت يف قضية اغبال أن قضاة اؼبوضوع ؼبا قضوا بإخبلء القطعة اؼبتنازع من أجلها جملرد استظهار اؼبدالعينية األخرى 
 يتم ذبسيدىا بعقد بيع مشهر يف مصلحة الشهر العقاري طبقا للمادة ؿبل عقد اؼبلكية إىل حُت تسوية الوضعية إداريا قد خالفوا القانون مادام أن مداولة اجمللس الشعيب البلدي مل

 من القانون اؼبدين ، وبالتايل ال تكفي وحدىا للمطالبة بإخبلء القطعة األرضية اؼبتنازع من أجلها. 793
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 الرصيد العقاري وبالتايل تسهيل عملية ربديد الوعاء الضرييب. ربديد -

أو االنتفاع أو  1ويف األخَت خنلص إىل القول بأن انتقال اؼبلكية يف العقارات أو اغبقوق العينية األخرى كحق االرتفاق 
يستوي يف ذلك انتقال اؼبلكية بُت حق االستعمال والسكٍت ، ال يتم إال بعد ازباذ إجراءات الشهر اؼبنصوص عليها يف القانون، و 

" وأن عملية 3 21/10/1990 اؼبؤرخ يف 467-68، وىو ما أكدتو احملكمة العليا يف قرار رقم 2اؼبتعاقدين أو بالنسبة للغَت 
 من القانون اؼبديٍت" . 793نقل اؼبلكية طبقا ؼبقتضيات اؼبادة  الشهر العقاري ىي وحدىا اليت تستطيع

 .4بساعات ؿبدودة م اؼبشًتين فإن اؼبلكية تنتقل إىل من ازبذ إجراءات الشهر قبل اآلخر ولووعليو يف حالة تزاح

 الفرع الثاني: أنظمة الشهر العقاري.

تستخدم ـبتلف دول العامل نظام الشهر العقاري كوسيلة غبماية اؼبلكية العقارية، إال أهنا مل تسلك يف سبيل ربقيق ىذا 
ج عن ذلك نظامان للشهر العقاري مها نظام الشهر الشخصي الذي يعتمد على القيد بأظباء اؽبدف سبيبل واحدا، و قد نت

 األشخاص اؼبالكُت و نظام الشهر العيٍت الذي يعتمد على العقار كأساس العملية القيد يف السجل العقاري.

 أوال: نظام الشهر الشخصي.

 ف نظام الشهر الشخصي:يتعر -1

الشخصي على أنو ذلك النظام الذي يعتمد يف إعبلن التصرفات العقارية على أظباء يعرف نظام الشهر العقاري 
األشخاص القائمُت هبا و ليس على العقار، ومن ىنا جاءت تسمية ىذا النظام بنظام الشهر الشخصي، حيث تتم عملية الشهر 

امبلت عقارية إلجراء الشهر وسجل يف نوعُت من السجبلت سجل ديسك حسب الًتتيب الزمٍت لتقدًن العقود اؼبتضمنة مع
 .5ديسك حسب الًتتيب األجبدي األظباء كل األشخاص القائمُت دبختلف التصرفات العقارية

اؼبشرع الفرنسي سنة  وتعترب فرنسا أحد أىم الدول اليت اعتمدت نظام الشهر الشخصي، فقبل اإلصبلحات اليت أدخلها
 ية التالية:، كان ىذا النظام يتصف بالصفات التقليد1955

                                                             
ق عيٍت ال تنتقل ملكيتو إال بكتابة عقد رظبي مع : " حق االرتفاق ح 54، ص  01، العدد  1989ؾبلة قضائية   26/10/1983اؼبؤرخ يف 501-68429قرار رقم  - 1

من قانون التوثيق ألشكال جوىرية يًتتب على زبلفها عدم  12اإلشهار ، إن الطبيعة القانونية اؼبضفاة على حق االرتفاق كحق عيٍت ىي اليت أدت إىل إخضاع انتقال ملكية يف اؼبادة 
با على األطراف إفراغ االتفاق اؼبربم حولو يف عقد رظبي وتويل إجراءات اإلشهار ليصح بالتايل التمسك بو حبصول التصرف، ومن جواز االحتجاج بو اذباه الغَت ، ومن شبة كان وجو 

 شبة فإن إثباتو ال جيوز بشهادة الشهود أو القرائن
 عقار دبرد انعقاد العقد.وىذا خبلفا ؼبا عليو اغبال يف القانون الفرنسي الذي جيعل اؼبلكية يتم سواء يف اؼبنقول أو ال - 2
 .86، ص 1، العدد 1992ؾبلة قضائية ،  - 3
 . 119، ص 1991 د.خليل أضبد حسن قداده ، الوجيز يف شرح القانون اؼبدين ، اعبزء الرابع ، الديوان الوطٍت للمطبوعات اعبامعية ، بن عكنون ، اعبزائر، - 4
 .16-15صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 5
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أن عملية التسجيل يقوم هبا موظف إداري عادي، ليست لديو أي سلطة قانونية على األعمال اؼبطلوب تسجيلها، أي أن -1
 التسجيل يتم على مسؤولية أصحاب العبلقة.

 عملية التسجيل غَت إلزامية. -2

الشهر الشخصي ال جيعل من التسجيل شرطا إلنشاء اغبق أو إجياده أو نقلو أو إهنائو، فاؽبدف منو فقط ىو إعبلم الغَت  نظام -3
 بوجود اغبق. 

 .1أن أساس التسجيل يف ىذا النظام ىو الشخص أي صاحب اغبق اؼبطلوب قيده، وليس العقار اعباري عليو اغبق -4

سجبلت يف مراكز األقاليم  هر العقاري الشخصي ينشأ يف البلد الواحد سجل عام أوو بناء على ىذه الصفات فإن نظام الش
يرصد هبا كل تصرف منشئ حقا عينا عقاريا، و يتم تسجيلو باسم اؼبتصرف األخَت، فتوضع ؽبذا السجل فهارس منظمة بأظباء 

ل التعامل، و إمنا ينظر إىل اؽبوية الكاملة ، ويعترب اسم كل شخص ؿبل اعتبار، فبل يعتمد على مواصفات العقار ؿب2اؼبتصرفُت
 .3لؤلشخاص اؼبالكُت و الذين تعاملوا فيو

فإذا أراد شخص ما معرفة الوضعية القانونية لعقار معُت، فعليو االذباه صوب مصاحل الشهر العقاري مرفق باالسم 
فإذا مت إجياده فهذا معناه أنو مازال مالكا  الكامل لصاحب العقار، أين يتم البحث عن ىذا االسم يف السجبلت اؼبعدة للشهر،

ؽبذا العقار، أما إذا مل جيد اظبو فإن ذلك دليل على أنو تصرف يف العقار، وبالتايل سيتم تسجيل العقار باسم اؼبالك اعبديد، 
 .4قار من حقوق وبالتايل صاحب اؼبصلحة ال ديكنو معرفة سوى الشخص الذي تعامل يف العقار، وال ديكنو معرفة ما أثقل الع

و يف الببلد اليت تأخذ بنظام السجل الشخصي، يتسع نطاق اکتساب ملكية العقار بوضع اليد، حيث أن تسجيل 
التصرفات و اغبقوق باسم األشخاص، يتيح شهر التصرفات اليت تصدر من غَت اؼبالك اغبقيقي، و بالتايل ال يعترب التسجيل 

ف إليو للعقار، وال جيوز التمسك هبذا التسجيل أمام الغَت الذي اكتسب ملكية العقار الشخصي دليبل قاطعا على ملكية اؼبتصر 
 . 5بالتقادم

                                                             
 .17-16، ص ص  2010جورجن شدراوي ، الوجيز يف التحديد والتحرير والسجل العقاري ، اؼبؤسسة اغبديثة للكتاب ، لبنان، الطبعة الثالثة ،  - 1
 ، ص1999عبد اغبميد الشواريب، إجراءات الشهر العقاري يف ضوء القضاء والفقو، منشأة اؼبعارف، اإلسكندرية، مصر ، - 2
 14مرجع سبق ذكره ، ص ؾبيد خلفوين ،  - 3
 .14عبد اغبميد الشواريب ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
 .34-33،ص ص 2013خالد عديل أمَت ، أحكام وإجراءات شهر اؼبلكية العقارية ، دار الفكر اعبامعي ، مصر ، الطبعة األوىل ،  - 5
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و استنادا ؼبا سبق قد يتصرف أحد األشخاص غَت اؼبالك اغبقيقي للعقار بالبيع، ويسجل ىذا التصرف باظبو يف 
، فيسجل ىذا التصرف أيضا باظبو، و يكون السجبلت اؼبخصصة للشهر، وإذا تصرف اؼبالك اغبقيقي للعقار بنفس التصرف

 . 1حينئذ لنفس العقار تصرفان ـبتلفان أو أكثر، و بالتايل يكثر بيع ملك الغَت

 مبادئ نظام الشهر الشخصي : -2

 فبا سبق نستخلص أن نظام الشهر الشخصي يقوم على اؼببادئ التالية :

 . 2الشهر ن تصدر عنهم التصرفات العقارية الواجبةأن نظام الشهر الشخصي يرتكز على أظباء األشخاص الذي -1

ليس لنظام الشهر الشخصي أي قوة ثبوتية، حيث أن التصرفات اليت يتم شهرىا ال زبضع للتدقيق والرقابة من اؼبوظف اؼبسؤول -2
عنو قاعدتُت أساسيتُت عن عملية التسجيل، و يتم إشهارىا حىت وإن كانت قابلة لئلبطال أو الفسخ حىت بعد شهرىا، فبا يًتتب 

 مها:

أ( أن الشخص ال ديلك إال ما ملك، فبل ديكنو التصرف يف حق عيٍت إال إذا كان ىو مالكو، فقد يقوم شخص ببيع عقار 
لشخص آخر، مث يدعي شخص ثالث ملكية ىذا العقار سواء بسند صحيح أو ألنو يدعي ملكيتو بالتقادم، فيطلب اسًتداد 

 .3شهر عقد البيع دون االسًتدادالعقار، و ىنا ال حيول 

ب( أن الشخص ال يستطيع أن ينقل لغَته أكثر فبا ديلك ىو، و بالتايل ال ديكن أن يطهر الشهر الشخصي العيوب اليت قد 
تشوب اغبق موضوع التصرف، فعلى سبيل اؼبثال من ينقل حق قابل للفسخ أو اإلبطال، يبقى ىذا اغبق مهددا بكل الدفوع أو 

 . 4يت كان ديكن االحتجاج هبا يف مواجهة اؼبتصرفالطعون ال

 الشخصي. عدم سبتع نظام الشهر الشخصي بأي قوة ثبوتية تعد أحد أىم االنتقادات اليت وجهت لنظام الشهر

 تقييم نظام الشهر الشخصي :-3

 نيا(.من خبلل تعريف نظام الشهر الشخصي وبيان مبادئو، ديكن أن نستنتج عيوبو ) أوال( ومزاياه ) ثا

 

 

                                                             
 .14ؾبيد خلفوين ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 .16ذكره ، صصبال بوشنافة ، مرجع سبق  - 2
 .17صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص - 3
 .18اؼبرجع نفسو ، ص  - 4
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 عيوب نظام الشهر الشخصي: -أ

إعبلم اعبمهور بوقوع  يظهر لنا من خبلل تعريف نظام الشهر الشخصي و من أن نظام الشهر الشخصي يؤدي دوره يف
 تصرفات عقارية معينة، إال أنو حيوي مساوئ عديدة أمهها:

 اسم الشخص اؼبتصرف يف العقار دون معرفة ام عملية الشهر العقاري على اسم اؼبتصرف، ذبعل اؼبشًتي ال يعرف إاليق -1
 .1األعباء اليت ترد عليو، فبا جيعل عملية البحث عن اؼبلكيات العقارية للمواطنُت صعبة خاصة يف حالة تشابو األظباء 

أي إن ىذا النظام ال يعطي للمتصرف إليو أي ضمانة بثبوت اغبق اؼبتصرف فيو بصفة هنائية، بل ىو معرض للمنازعة يف  -2
 وقت، و بالتايل ال يعطي لراغيب التعامل مع اؼبتصرف إليو أي ثقة بأنو صاحب موضوع التصرف اؼبشهر لصاغبو.

إن التحري عن حالة عقار معُت يقضي أن يكون اؼبستكشف عارفا ومتحققا من االسم الكامل للملك اغبقيقي للعقار  -3
وثائق ملكية من يريد التعامل معو و فحصها و التحقق من  خبلل مدة الكشف عنها، أي أن يكون الطالب قد أطلع على

 .2سنة وىي مهمة شاقة 15سبلمتها خبلل مدة ال تقل عن 

يربز يف ىذا النظام احتمال وجود عدة سندات اؼبلكية عقار واحد، و حيدث ىذا عندما يتصرف شخص ما يف عقار معُت  -4
 بشخص ثالث يدعي ملكية العقار بسند صادر عن اؼبالك اغبقيقي. معتقدا أنو اؼبالك اغبقيقي إىل شخص ثان، مث يفاجئ

إن اؼبالكُت يف نظام الشهر الشخصي مهددين بضياع ملكيتهم بالتقادم اؼبكسب، بسبب ظهور من يدعي ملكية العقار -5
 لعقار واحد، مالك خفي بالتقادم، إضافة إىل ذلك قد ال يشهر اغبائز ملكيتو اؼبكتسبة بالتقادم ، و بالتايل نكون بصدد مالكُت

 و ىو اغبائز، و مالك ظاىر ىو الثابت اظبو يف سجبلت مصاحل الشهر .

 إن التصرفات العقارية يف نظام الشهر الشخصي قابلة للطعن، فهي مهددة بالزوال، فبا يهدد استقرار اؼبلكية العقارية .-6

ر االقتصادي واالجتماعي للدول، وذلك راجع لعدم إن لعيوب ومساوئ نظام الشهر الشخصي، أثرا سلبيا على التطو  -7
التحديد الدقيق للعقارات، فبا جيعلها تتناىف مع وثائق مسح األراضي، فبا يؤدي إىل تغَت األظباء اؼبالكُت ألسباب ـبتلفة، منها 

كية العقارية ، وبالتايل عدم إجراء القسمة العقارية اكتساب اؼبلكية بالتقادم اؼبكسب، اؼبَتاث، فبا خيلق عدم استقرار يف اؼبل
االئتمان يف اؼبعامبلت العقارية، و بالتايل فإن نظام الشهر الشخصي عاجز عن ربقيق الغرض الذي من أجلو تأسس الشهر 

 3العقاري.

 

                                                             
 .84رًن مراحي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 .05 -04عبد اغبميد الشواريب ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 2
 .21-20صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 3
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 مزايا نظام الشهر الشخصي: -ب

 نذكر منها: رغم كثرة العيوب واؼبساوئ اؼبوجودة يف نظم الشهر الشخصي، إال أنو ال خيلو من اؼبزايا

إن ؾبرد شهر التصرفات يعد قرينة على ملكية العقار من طرف الشخص الذي سجل التصرف، حىت و إن كانت ىذه القرينة -1
بسيطة و قابلة إلثبات العكس، فبا يعٍت أن ىذا النظام يؤدي دوره يف إعبلم اعبمهور بوقوع تصرفات عقارية معينة، كما أن الدفع 

 1فيو الكثَت من اؼببالغة، فغالبا ما يكون اؼبتصرف يف العقار ىو اؼبالك اغبقيقي لو.بتعدد سندات اؼبلكية 

 .2الغَت يف ملكو إن إجازة الطعن يف التصرفات اؼبشهرة تعد ضباية للمالك اغبقيقي من تصرف -2

 .3اإن ىذا النظام ال يتطلب عملية مسح األراضي العام، ىذه العملية تكلف الكثَت من الدول ربمله -3

الكايف من االئتمان يف  يتضح فبا سبق أن نظام الشهر الشخصي ال يصلح أن يكون نظاما للشهر العقاري حيقق القدر
 اؼبعامبلت العقارية، فبا أدى إىل ظهور نظام آخر ىو نظام الشهر العيٍت.

 ثانيا : نظام الشهر العيني .

 :ف نظام الشهر العيني يتعر -1

يقوم على أساس األشخاص ، بل على أساس العقار اؼبتصرف فيو، حيث يتم اإلجراء بإنشاء إن نظام الشهر العيٍت ال 
بطاقة عقارية لكل عقار ، فبمجرد االطبلع على البطاقة ديكن ربديد وضعية العقار ، ويقوم احملافظ العقاري حبفظ أصل العقد 

 .  4عنده

مش البطاقة العقارية اػباصة بو كافة اغبقوق الواردة عليو بصورة ذبعل ففي ىذا النظام يعترب العقار ؿبل اعتبار ، حبيث يدون هبا
حالتو معلومة لدى اعبميع ، وديسك يف ىذا النظام سجبل عينيا يطلق عليو اسم السجل العقاري ، حيث زبصص فيو صفحة أو 

 دوده.أكثر لكل عقار يدون فيو كل التصرفات اليت ترد عليو مع ربديد رقمو، موقعو ، مساحتو ، ح

وبتمام الشهر ينقل اغبق العيٍت من اؼبتصرف إىل اؼبتصرف إليو ، فالشهر وليس العقد أو التصرف ىو الذي ينقل اغبق 
العيٍت ، وينقل اغبق بالشهر حىت ولو كان التصرف معيبا ألن الشهر يطهر عيوب التصرف ، ولذلك تتمتع قيود السجل حبجية  

 . 1كاملة

                                                             
 .16-15ؾبيد خلفوين ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 1
 .340خالد عديل أمَت ، اكتساب اؼبلكية العقارية باغبيازة ، دار الفكر اعبامعي ، مصر ، دون طبعة ، ص  - 4. 13حسُت عبد اللطيف ضبدان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 .22صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
 .23أ.دوة أسيا /خالد رمول ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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 : مبادئ نظام الشهر العيني-2

 مبدأ التخصيص: -أ

يقوم مبدأ الشهر العيٍت على زبصيص صفحة أو بطاقة عقارية لكل عقار، يتم تدوين صبيع التصرفات الواقعة على 
 العقار يف تلك الصفحة، فهي سبثل وسيلة اإلعبلم الغَت بكل ما تعلق بالعقار و مراجعة القيود الواردة عليو.

 ب مبدأ القيد المطلق:

اؼبتعاقدين  ليس للتصرفات أو القيود الواردة على عقار أي حجية على الغَت، و ال تنشأ حىت بُت وفق ىذا اؼببدأ
 .2أنفسهم، إال من تاريخ قيدىا يف السجل العقاري، فالشهر ىنا ىو مصدر اغبق

 مبدأ قوة الثبوت المطلقة: -ج

يعٍت وجود قرينة  اؼبقيد يف السجل العيٍت، فبادبوجب ىذا اؼببدأ، فإن إثبات اؼبلكية غَت فبكن بالنسبة للشخص غَت 
قاطعة ال تقبل إثبات العكس على ملكية العقار أو اغبق العيٍت، و بالتايل فإن ىذا التصرف صحيح وخال من العيوب، ألن شهر 
التصرفات يطهرىا من كل العيوب مهما كان مصدرىا، فيصبح اؼبتصرف يف مأمن من كل دعوى ترفع ضده خبصوص ىذا 

 .3لتصرف ا

 مبدأ المشروعية:-د

ألن القاعدة يف  إن السندات اػباضعة للشهر العقاري تسبقها عملية مراقبة دقيقة للتأكد من خلوىا من أي عيب،
 . 4النظام العيٍت أن التسجيل بإدارة الشهر العقاري ينشئ اغبق العيٍت

فبيزا، حيث أوكل لو اؼبشرع سلطة مراقبة السندات اػباضعة وربقيقا ؽبذا اؼببدأ، ديلك احملافظ العقاري دورا إجيابيا مهما و 
"حيقق  63/ 76من اؼبرسوم  105 للشهر العقاري، و مدى توفرىا على الشروط الشكلية واؼبوضوعية، كما تشَت إليو اؼبادة

ليس غَت مشروع أو مناف  احملافظ العقاري، دبجرد اطبلعو على البيانات اؼبوجودة يف الوثيقة اؼبودعة، بأن موضوع أو سبب العقد
 .5لؤلخبلق أو مناف للنظام العام بكل وضوح"

                                                                                                                                                                                              
 .18وين ، مرجع سبق ذكره ، ص ؾبيد خلف - 1
 .38، ص 1988عبد التواب معوض ، السجل العيٍت علما وعمبل ، دار الفكر العريب ، مصر ،  - 2
 .31-30صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
 .39عبد التواب معوض ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
 .76/63من اؼبرسوم  105اؼبادة  - 5
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 .1وليس للمحافظ العقاري أن ديس بأصل السند أو تعديلو، و إمنا يكتفي برفض إجراء اإلشهار 

 مبدأ حظر التقادم اؼبكسب: -ه 

كن أن يكون سببا من أسباب إن التقادم وسيلة من وسائل اكتساب اؼبلكية، غَت أنو يف ظل نظام الشهر العٍت، ال دي
اكتساب اؼبلكية العقارية، و ذلك لتعارضو مع مبدأين من مبادئ الشهر العيٍت و مها مبدأ القيد اؼبطلق و مبدأ قوة الثبوت اؼبطلقة، 

و و اللذان يقتضيان بأن من يسجل اظبو يف السجل العيٍت كمالك للعقار يصبح يف مأمن من أن يفاجأ بأي مغتصب يزعم ملكيت
 . 2للعقار، و بناء على ذلك فإن اغبقوق الغَت مشهرة ديكن اكتساهبا بالتقادم دون أن يعترب ذلك خروجا على مبدأ حظر التقادم

 أسس نظام الشهر العيني: -3 

و مها مسح األراضي و  يقوم نظام الشهر العيٍت على ؿبورين رئيسيُت، ال ديكن أن يوجد نظام الشهر العقاري العيٍت إال هبما،
 السجل العقاري .

 مسح األراضي -أ

بوضياف بأنو  و يسمى أيضا اؼبسح العقاري، و أساس وجود السجل العقاري يف النظام العيٍت، فعرفو الدكتور عمار
ها، و ما يًتتب "عملية فنية تتوالىا السلطات اإلدارية اؼبختصة بغرض التأكد من الوضعية القانونية للعقارات على اختبلف أنواع

 . 3عليها من حقوق "

تعتمد من األساس  ىذا التعريف اكتفى بوصف عملية مسح األراضي بالعملية الفنية و مل حيدد طبيعة العملية الفنية اليت
 على عمليات القياس.

 . 4وعرفت عملية مسح األراضي أيضا بأهنا "ربدد وضعية األمبلك العقارية، وموقعها اعبغرايف"

ربديد اغبقوق  التعريف السابق، فإن ىذا التعريف مل يشر إىل جزء مهم من عملية مسح األراضي و ىوعلى عكس 
 العينية الواقعة على العقارات و أصحاهبا.

من خبلل التعاريف السابقة، ديكن اعتماد التعريف التايل: "حصر دقيق لكافة العقارات للوقوف على موقع كل منها و 
 .1د عليو من تصرفات حىت ديكن تدوين ذلك بالصفحة اؼبقررة للعقار بالسجل العيٍت" مساحتو وحدوده و ما ور 

                                                             
 26-25نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري، مرجع سبق ذكره ، ص  ؾبيد خلفوين ، - 1
 .62عبد التواب معوض، مرجع سبق ذكره ، ص  -د  - 2
 .41، ص  2006أفريل لعريب التبسي ، عمار بوضياف ، اؼبسح العقاري وإشكاالتو القانونية ، ؾبلة العلوم االجتماعية واإلنسانية ، العدد التجرييب ، اؼبركز اعبامعي الشيخ ا - 3
 .52،ص  1993فرحات عازب ،مسح األراضي والسجل العقاري، الديوان الوطٍت لؤلشغال الًتبوية ، زرالدة ، عام  - 4
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ف عملية مسح األراضي بأهنا عملية فنية وإدارية وقانونية، فهي عملية فنية ياو من خبلل التعاريف السابقة ديكن تعر 
قياس، وىي عملية إدارية ألهنا تفتح على مستوى  لكوهنا عملية ميدانية تقنية يقوم هبا مهندسون و خرباء عقاريون تعتمد على ال

 2كل بلدية و تعتمد على وثائق إدارية، و ىي قانونية العتمادىا على أسس قانونية.

العام حيدد ويعرف  كما يلي : " إن مسح األراضي 75/74أما اؼبشرع اعبزائري فقد عرفو يف اؼبادة الثانية من األمر 
 . 3أساسا ماديا للسجل العقاري"النطاق الطبيعي للعقارات ويكون 

 دقيق ؽبا. فياؼبشرع اعبزائري اكتفى يف ىذا التعريف بتحديد أىداف عملية مسح األراضي، دون تقدًن تعر 

ربديد مساحتو و  وتسعى عملية مسح األراضي إىل تنظيم اإلقليم بغرض التحكم بشكل فعال يف العقار من خبلل
 . 4حدوده و طبيعتو

 األراضي جبملة من اإلجراءات ىي:و سبر عملية مسح 

 افتتاح عملية المسح -

األراضي العام و  اؼبتضمن إعداد مسح 75/74تبدأ عمليات مسح األراضي العام اؼبنصوص عليها دبوجب األمر
 اؼبتضمن إعداد مسح األراضي العام بإعبلن وايل الوالية بانطبلق 76/62تأسيس السجل العقاري، و اؼبرسوم التنفيذي رقم 

عملية مسح األراضي على مستوى بلدية معينة دبوجب قرار يتم نشره يف اعبريدة و يف ؾبموع القرارات اإلدارية للوالية اؼبعنية و يف 
 .5اعبرائد اليومية الوطنية، كما يبلغ رئيس اجمللس الشعيب البلدي اؼبعٍت

 إنشاء لجنة المسح : -

قرار من الوايل   ، يف كل بلدية دبوجب  76/62 رسوم التنفيذيمن اؼب 07تنشأ عبنة ؼبسح األراضي دبوجب اؼبادة 
 اؼبختص، و تتضمن اللجنة أعضاء دائمُت ىم:

 قاض من احملكمة اليت توجد هبا البلدية اؼبعنية باؼبسح. -

 رئيس اجمللس الشعيب البلدي. -

                                                                                                                                                                                              
 .09رًن مراحي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 .21، ص 2009نعيمة حاجي، اؼبسح العام وتأسيس السجل العقاري يف اعبزائر ، دار اؽبدى ، اعبزائر ،  - 2
 . 75/74اؼبادة الثانية من األمر  - 3
 .75/74من األمر  04اؼبادة  - 4
، اؼبتعلق بإعداد 24/12/1984اؼبؤرخ يف  84/400، اؼبعدل واؼبتمم باؼبرسوم التنفيذي، رقم 25/03/1976اؼبؤرخ يف  6 76/62من اؼبرسوم التنفيذي رقم  02اؼبادة  - 5

 .496،ص  13/04/1976، اؼبؤرخة يف 30هورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية، العدد مسح األراضي العام ، اعبريدة الرظبية للجم
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 فبثل عن إدارة أمبلك الدولة. -

 فبثل عن مصلحة التعمَت . -

 احملافظ العقاري. -

 فبثل عن وزارة الدفاع. -

 مهندس خبَت عقاري.

 موثق.-

 فبثل عن اؼبصاحل احمللية إلدارة الضرائب اؼبباشرة . -

 مدير الفرع احمللي ؼبسح األراضي أو نائبو . -

 كما تضم اللجنة أعضاء غَت دائمُت ىم:

 فبثل عن اؼبصاحل احمللية للفبلحة. -

 فبثل عن مصاحل الري. -

 الثقافة .فبثل عن مديرية  -

 .1تسهر ىذه اللجنة على عملية وضع اغبدود

 عملية التصوير الجوي :

يتوىل اؼبعهد الوطٍت للخرائط عملية التصوير اعبوي، حيث تعد الصورة اعبوية مركز منظور ـبروطي لؤلرض، تشكل فيو 
 .2ؼبسح األراضياؼبنطقة اؼبعنية باؼبسح دبثابة مركز اؼبنظور، وتسلم ىذه الصور إىل الوكالة الوطنية 

 

 

 
                                                             

 . 76/62من اؼبرسوم التنفيذي  09اؼبادة  - 1
 .41رًن مراحي، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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 تقسيم البلدية :

القسم من حدود ثابتة  ل ؿبيطي، أمهها تشک1يتم تقسيم البلدية إىل ؾبموعة أقسام باالعتماد على ؾبموعة من اؼبقاييس
، مث يقسم كل قسم إىل اؼبرسوم 2كالطرق و اجملاري اؼبائية، وعدم تقسيم األماكن اؼبسماة أو جزء من إقليم متجانس كاؼبطار 

 " إن مسح األراضي اؼبقسم إىل أقسام وإىل أماكن معلومة يعطي التمثيل على الرسم البياين 76/62

 بلت بتجزئتو إىل أجزاء للملكية و إىل قطع األراضي". ياإلقليم البلدية يف صبيع تفص

 تتشكل فرقة للتحقيق اؼبيداين من:  التحقيق الميداني : -

 لحة مسح األراضي. عونان مكلفان بتحديد اؼبلكية من مص-

 عونان ؿبققان أحدمها من احملافظة العقارية واآلخر من مديرية أمبلك الدولة. -

 .3عون من البلدية-

 و تسند إىل ىذه الفرقة أثناء التحقيق اؼبهام التالية :

 فحص السندات اؼبثبتة للملكية العقارية و بقية اغبقوق العينية العقارية . -

 األشخاص. صبع أقوال و تصرحيات -

 مقارنة اؼبعلومات الناذبة عن التحقيق مع تلك اؼبوجودة يف أرشيف احملافظة العقاري ومديرية أمبلك الدولة.-

 . 5(T10) 4إعداد بطاقة التحقيق العقاري -

 اإليداع القانوين لوثائق اؼبسح بالبلدية : -

اؼبلحقة بالبلدية ؼبدة شهر كامل بغية االطبلع عليها  بعد االنتهاء من األعمال اؼبيدانية، يتم إيداع اؼبخططات والوثائق
واستقبال الشكاوى من كل ذي مصلحة، و يتم البت يف تلك الشكاوى من طرف عبنة مسح األراضي اليت ذبتمع حبضور صبيع 

                                                             
 .67نعيمة حاجي، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 لية مسح األراضي والًتقيم العقاري ، الصادرة عن اؼبديرية العامة لؤلمبلك الوطنية.، اؼبتعلقة بسَت عم 24/05/1998، اؼبؤرخة يف  16التعليمة رقم  - 2
 ، مرجع سبق ذكره . 16التعليمة رقم   -3
 .73-72نعيمة حاجي ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 4
 .9لحق رقم اؼبتمثل يف بطاقة التحقيق العقاري. انظر منوذج بطاقة التحقيق العقاري ، اؼب 01راجع اؼبلحق رقم  - 5
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دود اؼبؤقتة كما أعضائها يف جلسة مغلقة، و تعمل اللجنة على السعي إلهناء اػببلفات بُت اؼبعنيُت، و يف حالة فشلها تبقي اغب
 1أشهر للجوء إىل القضاء. 03ىي و ربرر ؿبضرا بذلك، و تعلم األطراف دبنحهم مدة 

 إنهاء عملية مسح األراضي : -

عند االنتهاء من صبيع اؼبراحل السابقة، تعد ثبلث نسخ من وثائق مسح األراضي وترسل نسخة إىل مقر البلدية اؼبعنية، 
 .2مسح األراضي، أما الثالثة فتودع باحملافظة العقارية مقابل إعداد ؿبضر التسليموالثانية حيتفظ دبا يف إدارة 

% 75وإىل غاية يومنا ىذا مل يتم مسح سوى  75/74أما عن مدى تقدم عملية مسح األراضي يف اعبزائر، فمنذ صدور األمر 
باؼبقارنة مع اؼبدة الزمنية و اليت تقارب األربعون عاما وىذا % من اؼبناطق اغبضرية، وىذا الرقم يعترب زىيدا 39من اؼبناطق الريفية و 

 . 3راجع باألساس إىل قلة اإلمكانات اؼبادية والبشرية

 :السجل العقاري -

مل يورد اؼبشرع اعبزائري أي تعريف للسجل العقاري، إال أن اؼبشرع اؼبصري عرفو بأنو "ؾبموعة من الصحائف اليت تبُت 
 .4حالتو القانونية و ينص على اغبقوق اؼبًتتبة لو و عليو، و تبُت اؼبعامبلت و التعديبلت اؼبتعلقة بو"أوصاف كل عقار و تبُت 

أما الفقو فقد أورد ؾبموعة من التعاريف، منها أن " السجل العقاري يتألف من وثائق عديدة ، يكون القيد الوارد يف 
 التعرف يبدو غامضا و ال يعطي اؼبفهوم الدقيق للسجل العقاري.، ىذا 5بعضها أكثر قوة من القيد الوارد يف سواىا"

وثائق تبُت وضع العقار من الناحيتُت اؼبادية و  ؾبموعةو عرفو الدكتور حسُت عبد اللطيف ضبدان " السجل العقاري 
و نوعو الشرعي، و من اغبقوقية، حبيث ديكن ؼبن يراجع ىذا السجل أن يعرف اغبالة اغبقيقة للعقار من حيث موقعو، مشتمبلتو 

، ىذا التعريف و رغم مشوليتو 6حيث اغبقوق العينية اؼبًتتبة لو أو عليو، و صبيع االتفاقات، االنتقاالت و التعديبلت الطارئة عليو" 
 مشوليتو إال أنو أمهل األساس الذي يعتمد عليو السجل العقاري.

 

                                                             
 .74-73رًن مراحي ، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
 .74رًن مراحي ، مرجع سبق ذكر، ص - 2

3  -  www.an-cadatre.dz, AGENCE NATIONALE DU CADATRE , le 10/05/2014 
 .163عبد اغبميد الشواريب ، مرجع سبق ذكره، ص   -4
 .121، ص  1996دون ذكر البلد ، الطبعة الثانية ، إدوار عيد ، األنظمة العقارية ، مطبعة اؼبتنيب ،  - 5
 .188-187حسُت عبد اللطيف ضبدان ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 6
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ة بطاقات عقارية تبُت الوضعية القانونية للعقارات و أما التعريف اعبامع يف نظرنا ىو اآليت" السجل العقاري ىو ؾبموع
 . 1تداول اغبقوق العينية، سبسك يف كل بلدية، و يف حالة مسح األراضي وجب مطابقتها الوثائق اؼبسح بصورة مطلقة"

ومن خبلل ىذه التعاريف السابقة فإن السجل العقاري يتضمن صحيفة لكل عقار يسجل فيها صبيع ما يقع على ىذا 
ان يالعقار من تصرفات و ما يثقلو من حقوق، و تعرف ىذه الصحيفة بالصحيفة العينية و ىي ربمل رقم العقار ، و تتضمن ب

ماىيتو و موقعو و مساحتو و اسم مالكو أو أظباء مالكيو و صبيع اغبقوق اؼبًتتبة لو أو عليو، حبيث يكفي ؼبن يريد التعامل يف ىذا 
سم مالك العقار و التصرفات إالعينية، لكي يعرف بكل دقة كل ما يود معرفتو عن ىذا العقار، کالعقار أن يطلع على صحيفتو 

اليت وقعت منو يف عقاره، و ما يثقل ىذا العقار من حقوق و أعباء، فيقدم على التعامل و ىو مطمئن، وال يتم التسجيل يف 
ها، و التثبت من كل ما منع تسجيلها، فيتم التأكد من موقع الصحيفة العينية إال بعد التحري عن صحة التصرفات اؼبراد تسجيل

العقار و رقمو و نوعو الشرعي و ماىيتو و مساحتو، و من ىوية اؼبتصرف و أىليتو مث من ملكيتو للعقار اؼبتصرف بو، فإذا وجد أن 
العقاري قاضي أو موظف، التصرف صحيحا جرى تسجيلو، و إذا وجد أنو معيبا امتنع عن تسجيلو، و يشرف على ىذا السجل 

 و ىو الذي يدقق يف طلبات الشهر اؼبقدمة و يأمر بعد الفحص والتدقيق بالتسجيل.

يف اعبزائر السجل العقاري يتكون من ؾبموع البطاقات العقارية اليت سبسك على مستوى احملافظة العقارية ربت إشراف 
 اللون حسب طبيعة العقار .احملافظ العقاري، و زبتلف ىذه البطاقات من حيث احملتوى و 

 تقييم نظام الشهر العقاري العيني:-4

 من العيوب. تفادي نظام الشهر العقاري العيٍت الكثَت من عيوب نظام الشهر الشخصي، و رغم ىذا فهو ال خيلو

 مزايا نظام الشهر العيني. -أ

 يتمتع نظام الشهر العقاري العيٍت دبزايا عديدة:

يٍت بالوضوح، ألن السجل العقاري يتضمن كافة البيانات اؼبتعلقة بالعقار، فمن حيتاج ألي بيانات عن يتميز نظام الشهر الع -1
 عقار معُت فليس عليو سوى االطبلع على الصحيفة اؼبخصصة ؽبذا العقار .

دي إىل تثبيت مساحة العقار نظام الشهر العيٍت يقلل من اؼبنازعات على اؼبلكية العقارية واغبقوق العينية اؼبتفرعة عنها، كما يؤ  -2
 .2و ضمان عدم التعدي عليو أو االستيبلء على جزء منو، وىذا راجع لتمتع ىذا النظام دببدأ التخصيص

 يصون اغبقوق العينية العقارية من خطر اكتساهبا بالتقادم، ألن مرور الزمن ال يسري على اغبقوق اؼبسجلة يف السجل العقاري. -3

                                                             
 .101ارًن مراحي ، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .51خالد عديل أمَت ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
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يؤدي إىل استقرار يف اؼبلكية و توفَت الثقة دبا، و ىذا يشجع على التعامل يف العقارات ويعزز االئتمان  نظام الشهر العيٍت -4
 .1العقاري، فبا يساىم يف التنمية االقتصادية واالجتماعية

فرض  إن ضبط السجل العقاري على أسس سليمة ديكن الدولة من إحكام مراقبتها على السوق العقارية، وربصيل الرسوم و -5
 .2الضرائب على اؼبالكُت لفائدة اػبزينة العمومية

نظام الشهر العيٍت يتفادى تأثَت العيوب واألخطار الناصبة عن تشابو األظباء، فطاؼبا أن العقار ىو أساس السجل العقاري،  -6
ن مصدر واحد و ىو البطاقة فبل ؾبال ؼبشكل تشابو األظباء، كما يضمن ىذا النظام عدم تعارض سندات اؼبلكية ألهنا تستخرج م

 . 3العقارية

 وب نظام الشهر العيني.يع-ب

 رغم كل اؼبزايا اليت يتمتع هبا نظام الشهر العيٍت، فقد وجهت لو السهام التالية :

 كبَتة ، لذا إن تطبيق نظام الشهر العيٍت، يستلزم القيام بعملية مسح األراضي لكافة أرجاء الببلد وربديد موقع وحدود -1
ومساحة وأطوال، و إجراء ربقيق إلثبات صحة اغبقوق العينية بكل عقار، فبا يتطلب مصاريف فهو ينتشر يف الببلد اؼبتقدمة 

 اقتصاديا.

 .4إن نظام الشهر العيٍت يضحي دبصلحة اؼبالك اغبقيقي لصاحل مكتسب العقار، و ذلك ؼبا يتمتع بو من قوة ثبوت مطلقة -2

و عدة بطاقات لكل وحدة عقارية أمر صعب التطبيق يف البلدان اليت تتجزأ فيها اؼبلكية إىل أجزاء  ص بطاقة عقارية أيإن زبص-3
كثَتة جدا، خاصة يف حالة اؼبَتاث أين تقسم العقارات اؼبوروثة، فيصبح كل شخص أو عدة أشخاص مالكُت ألجزاء صغَتة جدا 

 من العقار.

 5عنها. ساحة تعترب كوحدة عقارية ال ديكن النزولغَت أن ىذا األمر ديكن تفاديو بوضع حد أدىن للم

 

 

 

                                                             
 .16حسُت عبد اللطيف ضبدان ، مرجع سبق ذكره ، ص - 1
 .19نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري ، مرجع سبق ذكره ، ص  ؾبيد خلفوين ، -د  - 2
 .35-34صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 3
 .15-14، ص ص  2006عبد الوىاب عرفة ، الوجيز يف السجل العيٍت، دار اؼبطبوعات اعبامعية ، مصر ، عام  - 4
 .37صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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 المطلب الثاني : موقف المشرع الجزائري من أنظمة الشهر العقاري .

أوجب اؼبشرع اعبزائري مراعاة اإلجراءات اؼبتعلقة باإلشهار العقاري يف كل التصرفات الواردة على عقار ، حبيث ال 
من  29، ويف ىذا اؼبعٌت تنص اؼبادة  1يكون ؽبا أي أثر حىت فيما بُت األطراف اؼبتعاقدة ما مل يتم إشهارىا باحملافظة العقاري 

اؼبتضمن قانون التوجيو العقاري بأن كل إثبات للملكية اػباصة لؤلمبلك العقارية  18/11/1990اؼبؤرخ يف  25/90قانون رقم 
 واغبقوق العينية يتم دبوجب عقد رظبي خيضع لقواعد اإلشهار العقاري . 

 الفرع األول: موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي.

مباشرة اعتمد نظام  قبد أن اؼبشرع اعبزائري بعد االستقبلل بتفحص التطور التارخيي لنظام الشهر العقاري يف اعبزائر،
لقاضي بتمديد العمل ا31/12/1962اؼبؤرخ يف 62/153الشهر الشخصي، وىذا لعدة اعتبارات أمهها صدور القانون رقم 

رفها اعبزائر واليت ال تسمح بالقوانُت الفرنسية إال ما كان منها ـبالفا للسادة الوطنية، ىذا باإلضافة لؤلوضاع الصعبة اليت كانت تع
 .2بتبٍت نظام الشهر العيٍت

تبله اؼبرسومُت  اؼبتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري الذي75/74وبصدور األمر رقم 
 . 3العقاري يف اعبزائر أعلن اؼبشرع اعبزائري عن تبٍت النظام العيٍت كنظام للشهر ،63 76/62التنفيذيُت 

شرع اعبزائري و وعيا منو بصعوبة ربسيد نظام الشهر العيٍت على أرض الواقع، بسبب اؼبدة الزمنية اليت تتطلبها غَت أن اؼب
عملية مسح األراضي، و اؼببالغ اؼبالية الكبَتة اليت تستدعيها، أقر العمل بالنظام الشخصي يف اؼبناطق الغَت فبسوحة، حيث ورد يف 

عقود و القرارات القضائية اليت تكون موضوع إشهار يف ؿبافظة عقارية و اليت زبص عقارات " إن ال 75/74من األمر  27اؼبادة 
أو حقوق عينية ريفية موجودة يف بلدية مل يعد فيها بعد مسح األراضي، تفهرس بصفة انتقالية يف ؾبموعة بطاقات عقارية مؤقتة 

 4سبسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات ؿبددة دبوجب مرسوم". 

اؼبتضمن تأسيس السجل العقاري تضمن أحكام انتقالية يف الباب السادس تتضمن  76/63اؼبرسوم التنفيذي رقم و 
اليت تشَت إىل قيام احملافظُت العقاريُت دبسك بطاقات عقارية يف  113صراحة سبديد العمل بنظام الشهر الشخصي، و منها اؼبادة 

، حيث جاء فيها " خبلفا ألحكام  5يتم إشهارىا باسم اؼبالكُت للعقارات  األراضي اليت مل يشملها عملية مسح األراضي و
من ىذا اؼبرسوم، و إىل أن يتم إعداد مسح عام لؤلراضي يف إقليم كل بلدية، فإنو سبسك من قبل احملافظُت  26و  19اؼبادتُت 

                                                             
 .59د الفتاح مراد ، إجراءات الشهر العقاري ، دار الفكر العريب ، ص عب - 1
ية اغبقوق و العلوم السياسية، كردية فردي ، الشهر العقاري يف التشريع اعبزائري ، رسالة ماجستَت يف اغبقوق، غَت منشورة، زبصص قانون خاص، فرع القانون العقاري، كل - 2

 .61، ص  2008جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة ، 
 . 75/74من األمر  3-2-1انظر اؼبواد  - 3
 من نفس األمر. 27اؼبادة  - 4
 .35ؾبيد خلفوين ، نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
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إيداعات تفهرس مستخرجات الوثائق اليت مت  العقاريُت بالنسبة للعقارات الريفية، ؾبموعة بطاقات عقارية مؤقتة، وكلما ربصل
 إشهاره حسب ترتيبها يف احملفوظات ربت اسم كل مالك.

 .1اؼبالية"  وتتضمن ؾبموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكُت، طبقا لنموذج حيد بقرار من وزير

 .2منو و ما يليها 823دبوجب اؼبادة  كما أن القانون اؼبدين مازال يكرس اكتساب اؼبلكية عن طريق التقادم اؼبكسب

اؼبتضمن إعداد مسح األراضي العام تأسيس السجل 75/74، و رغم صدور األمر  1975اؼبشرع اعبزائري بعد سنة 
العقاري، الذي يؤكد انتهاج اعبزائر لنظام الشهر العقاري العيٍت ، إال أنو أبقى على نظام الشهر العقاري الشخصي و اعتمده 

استثنائية و إىل حُت استكمال اؼبسح العام عرب كامل الًتاب الوطٍت، وىذا أمر طبيعي يف ظل الظروف اليت كانت تعرفها بصفة 
 اعبزائر .

 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر العيني.

مراسيمو التنفيذية الصادرة لتفعيل  مر رقمتبٍت اؼبشرع اعبزائري نظام الشهر العيٍت دبقتضى أحكام األ اؼبشار إليو ومقتضی 75/74
 ىذا النظام .

س نظام جديد يإمنا هبدف الشروع يف تعميم عملية اؼبسح العام لؤلراضي قصد تأس 75/74إن الغاية من صدور األمر 
يعرف من ىذا األمر تنص على أن مسح األراضي ىو الذي  02لئلشهار العقاري يقوم على أساس السجل العقاري فاؼبادة 

النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري الذي حيدد الوضعية اغبالية القانونية للعقارات ، وكما يبُت كافة 
اغبقوق اؼبتداولة عليو ، حبيث يشكل لكل عقار بطاقة عقارية خاصة، يدون فيها ـبتلف اغبقوق العينية األصلية والتبعية وفقا ؼبا 

من نفس األمر : جيب على اؼبعنيُت باألمر أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس ؾبموعة البطاقات العقارية لدى  13ة تنص عليو اؼباد
اتب عقودا إدارية أو كاتب الضبط اؼبصلحة اؼبكلفة بالسجل العقاري جدوال ؿبررا على نسختُت حسب اغبالة من قبل موثق أو ك

 ؼبثبتة ؼبلكية العقارات أو اغبقوق العينية األخرى اؼبقدمة لئلشهار جيب أن تتضمن :وىذا اعبدول اؼبرفق جبميع السندات والعقود ا

 وصف العقارات العينية باالستناد إىل ـبطط مسح األراضي. -

 ىوية وأىلية أصحاب اغبقوق .-

 األعباء اؼبثقلة هبا ىذه العقارات. -

                                                             
 .76 76/62من اؼبرسوم  113اؼبادة  - 1
 .51، ص  2013زروقي وضبدي باشا عمر ، اؼبنازعات العقارية ، دار ىومة ، اعبزائر ، طبعة  ليلی - 2
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ءا على وثائق مسح األراضي اؼبودعة لدى احملافظة العقارية وشهرىا ربدد حقوق اؼبلكية العينية وـبتلف اغبقوق العينية األخرى بنا
بالسجل العقاري ، حبيث ال ديكن ألي شخص االدعاء بوجود حق على العقار ما مل يكن السند الذي بيده مشهرا ، كما يستفاد 

قيم العقارات اؼبمسوحة من و بعد االنتهاء من عملية مسح األراضي و تر   75/75من األمر رقم  16و  15من نص اؼبادتُت 
 قبل احملافظ العقاري يسلم للمالكُت دفًتا عقاريا يشكل سند ملكيتو.

نظرا ألن عملية اؼبسح العام األقاليم البلديات عملية شاقة تستدعي وقتا طويبل والدقة يف التحديد اؼبادي للعقارات ، 
فبا يتطلب حتما العمل بنظام الشهر الشخصي يف اؼبناطق غَت  فإن الشهر العيٍت ال ديكن ربقيقو واقعا إال على سبيل التدرج

 .1اؼبمسوحة

 المطلب الثالث: قواعد تنظيم الشهر العقاري.

بغية ربقيق االئتمان يف اؼبعامبلت العقارية وإحكام تنظيم مركز العملية الشهر العقاري وضع اؼبشرع قاعدتُت أساسيتُت ، 
ئق الرظبية اػباضعة لعملية الشهر ، ومها قاعدة الرظبية وقاعدة الشهر اؼبسبق ، إذ يؤدي إمهاؽبما اشًتط توفرمها يف صبيع العقود والوثا

إىل رفض إجراء الشهر ، فتناولنا ىاتُت القاعدتُت يف فرعُت ، حيث خصصنا الفرع األول لقاعدة الرظبية والفرع الثاين لقاعدة 
 للشهر اؼبسبق.

 الفرع األول: قاعدة الرسمية .

اؼبتعلق بتأسيس السجل العقاري على ما يلي : " كل عقد يكون موضوع إشهار  63/ 76من اؼبرسوم  61ؼبادة تنص ا
يف ؿبافظة عقارية جيب أن يقدم على الشكل الرظبي " ، إذ أن اؼبشرع اشًتط صفة الرظبية يف صبيع العقود والوثائق اػباضعة للشهر 

عقد ال يستويف صفة الرظبية يكون ؿبل رفض اإليداع من قبل احملافظ العقاري ألن  ، ومل ينص على أي استثناء ؽبذا اؼببدأ ، فكل
من  1مكرر  324، وىذا ما أكده اؼبشرع يف صراحة اؼبادة 2ىذا اؼببدأ ال يعترب ؾبرد إجراء شكلي ، بل ىو يف نفس درجة الشهر

عمومي أو شخص مکلف خبدمة عامة ما مت لديو أو  القانون اؼبدين بتعريفو للعقد الرظبي بأنو "عقد يثبت فيو موظف أو ضابط
تلقاه من ذوي الشأن ، وذلك طبقا لؤلشكال القانونية " ، كما يتجلى من ىذا التعريف أن تنوع العقود الرظبية ناتج عن اختبلف 

وجود التصرف القانوين من  اعبهة اؼبختصة اليت أصدرهتا وأن زبلف الرظبية يف التصرفات الناقلة للملكية العقارية يؤدي إىل انعدام
أصلو ، وال ؾبال للتحدث عن آثاره بالنسبة لطرفيو إال من حيث البطبلن ، أما إذا كانت الرظبية وسيلة إلثبات التصرف فإن 

 .3زبلفها ال يؤدي إىل بطبلن العقد وإمنا إىل عدم القدرة على إثبات التصرف القانوين أمام القضاء بالوسيلة اليت اشًتطها

 

                                                             
 33-34،ص .2014ؾبيد خلفوين ، نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري ، الطبعة الرابعة ، دار ىومة ، اعبزائر ، - 1
 .140صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 .35،ص  2001افظة العقارية كالية للحفظ العقاري يف التشريع اعبزائري ، قصر الكتاب ، خالد رمول ، احمل - 3
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 الفرع الثاني : قاعدة الشهر المسبق ) األثر النسبي(.

وتعرف أيضا بقاعدة األثر اإلضايف ، حيث يهدف اؼبشرع اعبزائري من وراء إقرار ىذه القاعدة إىل ضمان استمرارية 
اؼبؤرخ  63/ 76ي من اؼبرسوم التنفيذ 88سلسلة تنقل اؼبلكية العقارية ، وبالتايل ضمان حقوق اؼبالك اعبديد ، وقد نصت اؼبادة 

اؼبتضمن تأسيس السجل العقاري على ما يلي : "ال ديكن القيام بأي إجراء مسبق أو مقارن للعقد أو القرار  25/03/1976يف
، بناء على ما جاء يف نص 1القضائي أو لشهادة االنتقال عن طريق الوفاة ، يثبت حق اؼبتصرف أو صاحب اغبق األخَت ....." 

كر فإن احملافظ العقاري ال ديكنو شهر أي وثيقة رظبية تتضمن تصرف وارد على عقار ، ما مل يكن لو أصل ثابت اؼبادة السالفة الذ 
يف اكتساب  يف ؾبموعة البطاقات العقارية وىو ما يعرف بأصل اؼبلكية ، ويقصد هبذا الوثيقة أو السند الرظبي الذي كان سببا

 األخَت ، ىذا األخَت ىو الشخص الذي يكون العقار اؼبتصرف فيو من اؼبتصرف أو صاحب اغبق

 .2الشهر من أجلو ب حقوق عليو أو انقضاؤه دبوجب اإلجراء الذي طلب إجراءيحقو قد مت ربويلو أو تعديلو أو تثبيتو أو ترت

صاحب اغبق من خبلل ىذه القاعدة ديكن معرفة صبيع اؼببلك السابقُت للعقار ؿبل التصرف وبالتايل ضمان عدم قيام اؼبتصرف أو 
 األخَت من التصرف مرة أخرى يف ىذا العقار أي منع وقوع تصرفات مزدوجة وىو ما يعرف بالشهر اؼبوازي.

ويف حالة زبلف قاعدة الشهر اؼبسبق ، فإنو على احملافظ العقاري ودبوجب السلطات اؼبوكلة لو يف رقابة الوثائق والسندات اػباضعة 
 .3الشهر العقاري مع مراعاة االستثناءات اليت ترد على ىذه القاعدةللشهر ، القيام برفض إجراء عملية 

                                                             
 .243ليلی زروقي وعمر ضبدي باشا ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 .150صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 تتمثل االستثناءات على سبيل اؼبثال يف: - 3
الذي يسن إجراءات إثبات التقادم اؼبكسب عن طريق عقد الشهرة اؼبتضمن االعًتاف باؼبلكية   21/05/1983اؼبؤرخ يف 83/352عقد الشهرة : اؼبستحدث دبوجب اؼبرسوم - أ

أجل تطهَت الوضعية  ذا النوع من العقود من، وذلك يف حالة عدم وجود منازع للحائز ، وكانت اؼبنطقة اؼبراد اكتساب العقار اجملاز فيها غَت مسموحة ، حيث تبٌت اؼبشرع اعبزائري ى
 . العقارية للمناطق اليت مل تتم فيها بعد عملية اؼبسح العام لؤلراضي وتأسيس السجل العقاري واستبدل عقد الشهر بإجراء التحقيق العقاري

ار مل خيضع لعمليات مسح األراضي العام اؼبنصوص على أنو " يطبق إجراء معاينة حق اؼبلكية العقارية على كل عق 07/02من القانون  2التحقيق العقاري : تنص اؼبادة  -ب 
واؼبذكور أعبله مهما كانت طبيعتو القانونية يشمل ىذا اإلجراء العقارات اليت ال حيوز أصحاهبا سندات ملكية أو اليت حررت  1975نوفمرب  12اؼبؤرخ يف   75/74عليها يف األمر 

من نفس القانون أنو ديكن أن يستفيد من ىذا اإلجراء كل  4عد تعكس الوضعية العقارية اغبالية " ، كما بينت اؼبادة واليت مل ت 1961بشأهنا سندات ملكية قبل أو مارس سنة 
 أعبله ، أن يبادر بطلب فتح ربقيق عقاري 2شخص طبيعي أو معنوي ديارس حيازة على عقار سواء بنفسو مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو حيوز سند ملكية يف مفهوم اؼبادة 

 يوجو إىل مسؤول مصاحل اغبفظ العقاري الوالئي اؼبختص إقليما من أجل معاينة حق ملكيتو العقارية وتسليمو سندا بذلك . 
ؽبا عقودا على أنو " كل شخص حيوز أرض من نوع اؼبلك اػباص مل حيرر  39يف اؼبادة  90/25شهادة اغبيازة: استحدث اؼبشرع ىذه الشهادة دبوجب قانون التوجيو العقاري  -ج

ت التسجيل والشهر العقاري ال جيوز بشرط أن تكون حيازتو ىادئة وعلنية ومستمرة وال تشوهبا ديكن لو أن حيصل على سند حيازي" )شهادة اغبيازة( ، وىذه الشهادة زبضع لشكليا
 ك أهنا ربرر يف األراضي اؼبلكية اػباصة اليت مل ربرر عقودىا بعد. بيعها ، تعترب شهادة اغبيازة من السندات اإلدارية الرظبية اؼبعفاة من قاعدة الشهر اؼبسبق ذل

  83/18من القانون رقم  1وع إىل اؼبادة اكتساب اؼبلكية العقارية الفبلحية باالستصبلح : يعترب االستصبلح سببا من أسباب نقل اؼبلكية العقارية يف التشريع اعبزائري ، فبالرج -د
تنازل عنها ال تقتصر على منح قطع أرضية لبلستثمار واالستفادة من شبارىا مقابل إتاوة مع احتفاظ الدولة ؼبلكية الرقابة ، بل يتعدى األمر إىل القبدىا  03/08/1983اؼبؤرخ يف

الفبلحة بعد االستصبلح، وسبنح ملكية  بشروط ، إذ سبكنو من سبلك أراضي قابلة للفبلحة واقعة يف مناطق صحراوية وكذا األراضي األخرى الغَت ـبصصة واؼبمكن استخدامها يف
 ظة العقارية. األرض بعد استفاء شروط االستصبلح وحيرر عقد اؼبلكية من طرف مدير أمبلك الدولة فبثبل يف ذلك وايل الوالية مع وجوب إشهاره يف احملاف

 93/18من اؼبرسوم التشريعي رقم  117مت تعديل اؼبادة  1994اؼبتضمن قانون اؼبالية لسنة  1993ديسمرب  29اؼبؤرخ يف  93/18من اؼبرسوم التشريعي رقم  117ه اؼبادة 
إىل إمكانية منح أراضي تابعة لؤلمبلك الوطنية ، حيث أشارت  1996اؼبتضمن قانون اؼبالية لسنة  1995ديسمرب  30اؼبؤرخ يف   95/27من األمر رقم  148دبوجب اؼبادة 

سيما إقباز مشاريع التجهيز اػباصة بالدولة لؤلشخاص الطبيعيُت أو اؼبعنويُت دبقتضى عقد امتياز من أجل سد حاجيات تكتسي على اػبصوص طابع اؼبنفعة العمومية ، وال
 ه اؼبنح إىل تنازل. واالستثمار اؼبقررة يف إطار التنمية الوطنية مع إمكانية ربول ىذ
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 المبحث الثاني: إجراءات شهر عقد بيع العقار واآلثار القانونية المترتبة على ذلك.

يتم الشهر على مستوى احملافظة العقارية وىي ىيئة عمومية يسَتىا ؿبافظ عقاري ، يسهر على مراقبة مدى توار قاعديت 
الرظبية والشهر اؼبسبق يف احملررات اؼبقدمة إليو من أجل إخضاعها إىل عملية اإلشهار العقاري ، ويتوىل إنشاء ؾبموعة البطاقات 

، وىذه األخَتة ترتب 1بعد تأكده من مدى توافر الشروط البلزمة يف عملية اإلشهار العقاري العقارية وتأسيس السجل العقاري 
آثارا بالنسبة األطراف العبلقة التعاقدية وأيضا يف واجهة الغَت ، وىذا ما سوف نتناولو يف ىذا اؼببحث من خبلل ثبلث مطالب ، 

لآلثار القانونية اؼبًتتبة عن شهر عقد بيع العقار واؼبطلب الثالث حيث خصصنا اؼبطلب األول إلجراءات الشهر واؼبطالب الثاين 
 اآلثار بيع العقار غَت اؼبشهر .

 المطلب األول: إجراءات الشهر .

يتم إجراء الشهر العقاري للعقد لدى احملافظة العقارية اؼبختصة إقليما بعد استيفائو لكافة الشروط والقواعد اػباصة هباتو 
بالسندات اؼبطلوبة لذلك ، أما إذا كان احملرر غَت مستويف للشروط تعُت على احملافظ العقاري رفض اإليداع بعد العملية ، ومرفقا 

عملية فحص الوثائق اؼبخصصة لذلك وتبيان وجو النقص أو اػبلل فيها ، ونظرا ألمهية ىاتو اإلجراءات خصصنا الفرع األول 
 فرع الثاين لئليداع غَت القانوين وسلطة احملافظ العقاري يف رفضو.لئليداع القانوين ومدى تنفيذ إجراء الشهر وال

 الفرع األول: اإليداع القانوني للسندات العقارية وإجراء عملية الشهر العقاري.

 أوال: إيداع الوثائق .

د فيو يوما بيوم يقي تودع الوثائق اػباضعة للشهر العقاري بقسم اإليداع وعمليات احملاسبة على مستوى احملافظة العقارية
 .2الوثائق اؼبودعة قصد إجراء الشهر حسب ترتيبها العددي يف اإليداع

يعترب إيداع احملررات باحملافظة العقارية عمبل قانونيا أوليا الزما يف كل سند يستوجب إخضاعو إىل عملية اإلشهار 
دعوا باحملافظة العقارية اليت يقع بدائرة اختصاصها العقار العقاري ، وجيب على اؼبعنيُت باألمر أو على من يقوم مقامهم قانونا أن يو 

نا نافيا للجهالة ، ييحيتوي فيها على كافة بياناتو تع 63/ 76من اؼبرسوم  61اؼبتصرف فيو الوثائق يف شكلها الرسم طبقا للمادة 
اؼبتضمن قانون  09/12/1976 اؼبؤرخ يف 76/105 باإلضافة إىل تسجيلها دبصلحة التسجيل والطابع وفقا ألحكام األمر رقم

 .3التسجيل والطابع

                                                             
 .122-121ؾبيد خلفوين ، نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 1
 ( ،le registre de dépotيقوم دبسك سجل اإليداع يف فرنسا قاضي ؿبكمة .) - 2

V.M.NOELLE JOBARD .Suretes ,publicite fonciere .Dalloz , 14eme Ed , 2002, p209 
  18/12/1976اؼبؤرخة يف  81اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية الشعبية ، العدد  - 3
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وينبغي على اؼبوثقُت وكتاب الضبط والسلطات اإلدارية أن يعملوا على إشهار صبيع العقود أو القرارات القضائية اػباضعة 
الذي يبغي واحد  ويستوجب لزوما اإليداع يف آن 1للشهر العقاري واحملررة من قبلهم أو دبساعدهتم ، وذلك ضمن اآلجال احملددة 

إشهاره ، وترجع واحدة من ىذه الصور أو النسخ إىل اؼبودع بعدما يؤشر عليها احملافظ العقاري مثبتا بذلك انقضاء اإلجراء ، أما 
 النسخة الثانية أو الصورة األخرى فيحتفظ هبا احملافظ على مستواه باحملافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق.

العقاري ، قد يطلب احملافظ العقاري على جانب ذلك كل وثيقة من شأهنا مساعدتو على  تسهيبل لعملية اإلشهار
التأكد والتحقق من اغبالة اؼبدنية الكاملة لؤلشخاص والتعيُت الدقيق للعقار کرخصة التجزئة ومستخرج اؼبسح واعبدول الوصفي 

 للتقسيم .

العقاري إليداع الوثائق أو سحبها ، فيتعُت على الضابط العمومي يف حالة ما إذا تقدم اؼبوثق أو مساعده أمام احملافظ 
أن يسلم لو بطاقة رظبية ربدد ىويتو ، موقعو ، ومصادق عليها من طرفو ليستظهر دبا كلما اتصل باحملافظة العقارية من أجل عمل 

اإلجرامية كانتحال الصفة حىت يكون قانوين قصد حسن سَت عملها ذبنبا من ضياع اؼبلفات اؼبودعة وتفادي اإلمهال واألعمال 
 .2معو احملافظ العقاري على يقُت من ىوية الشخص اؼبتعامل

 ويتكون ملف اإليداع من :

 شهادة ميبلد طريف العقد. -

 شهادة عقد ملكية العقار )أصل اؼبلكية(. -

 تأمُت العقار ضد الكوارث الطبيعية إذا كان ؿبل العقد بناية .

إذا كان العقار   (PR4)  4 العقد منوذج إذا كان العقد متعلقا بعقار فبنوح ، ويودع ملخص3( PR4 BISملخص العقد ) -
 غَت فبسوح.

 الدفًت العقاري إذا كان العقار قد خضع لعملية اؼبسح. -

 نسختُت من استمارة إجراء الشهر  ، حيث يتم تعبئتهما باؼبعلومات اؼبهمة اػباصة بالعقد. -

 5جدول إرسال اؼبلف. -

                                                             
 السابق الذكر  76/63من اؼبرسوم  92و  90راجع اؼبادتُت  - 1
 123-122، ص ص  ؾبيد خلفوين ، نظام الشهر العقاري يف القانون اعبزائري ، مرجع سبق ذكره - 2
 ( اؼبتمثل يف ملخص العقد.3راجع اؼبلحق رقم ) - 3
 11انظر منوذج استمارة إجراء اإلشهار العقاري ، اؼبلحق رقم  - 4
 10انظر منوذج جدول إرسال ، اؼبلحق رقم  30/04/2017مقابلة مع األستاذة عبد الباقي سعاد ، موثقة ، بتاريخ - 5
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البيوع العقارية كالعقود ، غَت أنو تعفي من رسم اإلشهار بعض  1% من شبن البيع1دفع رسوم الشهر العقاري اؼبقدرة بنسبة -
 اؼبربمة من طرف الدولة .

اإليداع بشكل  وىناك وثائق ملحقة ديكن أن يتضمنها العقد وىذا من الناحية العملية ، إذ تدخل يف مراقبة موضوع
 على سبيل اؼبثال: دقيق ونذكر منها

: وذلك عندما يكون ؿبل العقد البيع متعلقا جبزء من عقار مبٍت على شكل ملكية مشًتكة من أجل الوحدة الجدول الوصفي -
 العقارية ؿبل التصرف.

واقعة يف منطقة سبت  إذا تعلق ؿبل العقد بقطعة أرض ( :Extrait cadastralمستخرج العقد أو مستخرج المسح ) -
 لية اؼبسح ، إن اشًتاط إرفاق ىذه الوثيقة اؽبدف منو ضبط الوثائق اؼبساحية .فيها عم

تعديل أو تغيَت  وذلك عندما يتضمن عقد البيع ' ( :  Document d’ arpentageوثيقة قياس مسح األراضي -
 يف اغبدود واؼبساحة ، ومنو تغيَت معامل الوحدة العقارية .

بشهرين من تاريخ ربرير العقد   63/ 76من اؼبرسوم  99أما فيما خيص آجال إيداع عقد بيع العقار لشهره ، ربدد حسب اؼبادة 
 . 2وأربعة أشهر إذا كان أحد اؼبعنيُت يسكن باػبارج

 ثانيا: إجراء الشهر العقاري.

اػباضعة للشهر، يتوىل عملية اإلشهار خبلل مدة بعد أن يتأكد احملافظ العقاري من اإليداع القانوين للوثائق العقارية 
أثره إىل تاريخ إبرام التصرف ، وبو ينشئ  ( يوما التالية لتاريخ إيداعها ، ويكون للشهر العقاري أثر فوري ال يرتد15طبسة عشر )

ؼبتعاقدة إال من تاريخ إشهارىا اغبق العيٍت ، حبيث ال وجود غبق اؼبلكية العقارية أو للحق العيٍت التبعي حىت فيما بُت األطراف ا
وينتج عن إجراء الشهر إنشاء البطاقة العقارية و تسليم الدفًت  75/74األمر من 16و 15باحملافظة العقارية طبقا للمادتُت 

 العقاري .

 ىناك عدة صور للبطاقات العقارية .إنشاء البطاقة العقارية :  -1

 البطاقات العقارية األبجدية: -أ

الريفية غَت اؼبمسوحة ، ينشئ احملافظ العقاري وديسك بطاقات عقارية أجبدية شخصية حسب كل مالك يف األراضي 
أن العقود والقرارات القضائية اليت  75/74من األمر 27طبقا لنموذج خاص حيدد بقرار من وزير اؼبالية ، كما تشَت إليو اؼبادة 

                                                             
 اؼبتضمن قانون التسجيل. 76/105من األمر 2-353اؼبادة  - 1
 183-182صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 2
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وحقوقا عينية ريفية موجودة ببلدية مل يعد فيها بعد مسح األراضي  تكون موضوع إشهار يف ؿبافظة عقارية واليت زبص عقارات
 تفهرس بصفة انتقالية يف ؾبموعة بطاقات عقارية مؤقتة سبسك على الشكل الفردي طبقا لكيفيات ربدد دبوجب مرسوم".

من اؼبرسوم  114تشمل كل بطاقة على اػبصوص أصحاب اغبقوق اؼبذكورين وجيب أن يبُت فيها حسب اؼبادة 
 البطاقات األجبدية فهرس أجبدي فردي. بالنسبة لكل عقار غَت فبسوح نوع العقار، موقعو وؿبتوياتو ويشكل ؾبموع ىذه 76/63

 البطاقات العقارية العينية "غير األبجدية" : -ب

قانونية والوصفية للعقار ديسك احملافظ العقاري يف أراضي البلديات اؼبمسوحة بطاقات عقارية عينية يدون فيها اغبالة ال
اليت تنشئ بعد إيداع وثائق اؼبسح لدى احملافظة العقارية فكل تصرف يرد على العقار يؤشر احملافظ العقاري بو على البطاقات 

ة قبد بأن البطاقات العقارية تتضمن بالنسب 76/63من اؼبرسوم  20اؼبنشئة وعلى الدفًت العقاري على سواء ، فبالرجوع إىل اؼبادة 
 بطاقات قطع األراضي وبطاقات العقارات اغبضرية . لكل بلدية تابعة الختصاص احملافظة العقارية،

 بطاقات قطع األراضي: -ج

 ربدث ىذه البطاقات بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة يف مسح األراضي العام الذي مت إعداده .

كل ملكية واحدة أو ملكية على الشيوع واؼبثقلة بنفس اغبقوق تعرف الوحدة العقارية بأهنا ؾبموع القطع احملاورة اليت تش
يف العقارات الريفية ، ترتب يف كل ؿبافظة عقارية  63/ 76من اؼبرسوم  23واألعباء ، ربدث ىذه البطاقات حسب مفهوم اؼبادة 

نسبة لؤلقسام حسب ضمن ؾبموعة متميزة حسب كل بلدية ، وبالنسبة لكل بلدية حسب الًتتيب األجبدي لؤلقسام ، وبال
الًتتيب التصاعدي ألرقام ـبطط مسح األراضي وقد حدد اؼبرسوم كيفية مسكها والبيانات اليت ينبغي مراعاهتا عبلوة عن البلدية 

 .1ان مسح األراضي وؿبتوى اؼبسحياليت يقع هبا العقار و ب

 بطاقات العقارات الحضرية: -د

 قسم إىل نوعُت :بطاقة عقارية تن2تعد بالنسبة لكل عقار حضري

بطاقات عقارية عامة ربدث عندما يكون العقار مبٍت يشمل أو ال يشمل أجزاء مشًتكة وـبصصة لبلستعمال اعبماعي، تدرج  -
من اؼبرسوم أعبله يف كل ؿبافظة عقارية ضمن ؾبموعة متميزة يف كل  32العقار ، وترتب حسب اؼبادة  ؾبموعفيو بيانات تعم 

بلدية حسب الشوارع واألرقام ، وعند االقتضاء يف البلديات اليت يوجد هبا مسح لؤلراضي حسب القسم  بلدية ، وبالنسبة لكل
 ورقم ـبطط اؼبسح العام لؤلراضي.

                                                             
 اليت ربدد البيانات اليت تذكر يف جداول بطاقات قطع األراضي . 76/63من اؼبرسوم  24راجع اؼبادة  - 1
نية اؼبوجودة على الطرقات اؼبرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات اليت تعرف العقار اغبضري بأنو : " العقارات اؼببنية أو غَت اؼبب  76/63من اؼبرسوم  21اؼبادة  - 2

 يزيد سكاهنا عن ألفي نسمة".
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وترتب ىذه البطاقات  1بطاقات عقارية خاصة باؼبلكية اؼبشًتكة ربدث لكل عقار مت تقسيمو وذبزئتو من العقار اعبماعي الكلي  -
 نفسها تبعا للبطاقة العامة وحسب الًتتيب العددي للقطع. اػباصة حسب اؼبادة

 ثالثا: ضبط الدفتر العقاري.

وكل تأشَت يف البطاقة  يشكل الدفًت العقاري سندا قويا للملكية ، وال ديكن أن يسجل أي إجراء يف السجل العقاري دونو ،
 الوضعية القانونية للعقار .العقارية العينية ينبغي أن ينقل على الدفًت العقاري حىت يرسم 

عليو هبذا التصرف  عندما يتصرف اؼبالك صاحب الدفًت العقاري تصرفا ناقبل للملكية العقارية ، يضبط دفًته ويؤشر
ويسلم للمتصرف إليو باعتباره اؼبالك  ، 76/63من اؼبرسوم التنفيذي رقم 45بصورة واضحة دون كشط أو ربشَت وفقا للمادة 

وإذا أعد احملافظ العقاري دفًتا جديدا فإنو يعمل على إتبلف الدفًت السابق ، ويشَت ؽبذا اإلتبلف على البطاقة  اعبديد للعقار ،
العقارية للمطابقة ، غَت أنو إذا تقدم شخص بإشهار تصرف عقاري دون أن يكون مصحوبا بالدفًت العقاري ، فإن عملية إيداعو 

 إلجراء وىو ما سوف نتعرض لو يف الفرع اؼبوايل .باحملافظة العقارية تقع ربت طائلة رفض ا

 الفرع الثاني: اإليداع غير القانوني ورفض تنفيذ إجراء اإلشهار العقاري.

 أوال: رفض اإليداع .

الوصفية للعقار أو عند نقص  يقرر احملافظ العقاري رفض اإليداع إذا تبُت لو خلل يف الشرط الشخصي لؤلطراف أو يف البيانات
 التالية: لو ىذه الصبلحية يف اغباالت 76/63من اؼبرسوم 100، وسبنح اؼبادة  الوثائق

 عدم وجود الدفًت العقاري .-

يف اؼبستخرج أو عند  عدم وجود مستخرج مسح األراضي ، ويف حالة تغيَت اغبدود ، وثائق القياس أو إغفال ذكر احد العقارات-
 .أشهر 06تقدًن مستخرج يرجع تارخيو إىل أكثر من 

عندما يتم التصديق على ىوية األطراف وعند االقتضاء على الشرط الشخصي مل يثبت ضمن الشروط اؼبنصوص عليها يف اؼبواد  -
 .63/ 76من اؼبرسوم  103-102واؼبادتُت  65إىل  62من 

 . 76/63من اؼبرسوم 66عندما يكون تعُت العقارات ال يستجيب ألحكام اؼبادة  -

تكون غَت ؿبررة  ؼبتعلقة بتسجيل الرىون واالمتيازات ال ربتوي على أي من البيانات اؼبطلوبة أو عندماعندما تكون اعبداول ا-
 على االستمارات اؼبقدمة من طرف اإلدارة.

                                                             
 السالف الذكر.  76/63من اؼبرسوم  27راجع اؼبادة  - 1
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عندما تظهر الصور الرظبية أو النسخ اؼبودعة قصد اإلجراء بأن العقد الذي قدم لئلشهار غَت صحيح من حيث الشكل ، أو  -
 فر ىذه الصور أو النسخ على شروطها الشكلية .عندما ال تتو 

 . 76/63من اؼبرسوم 71إىل  67يف حالة عدم استيفاء البيان الوصفي للتقسيم على شروطو طبقا ألحكام اؼبواد  -

يوم تسري ابتداء من تاريخ رفض اإليداع ،وللمعٍت باألمر مهلة  15آجال  يف1ويبلغ احملافظ العقاري قراره بالرفض 
 شهرين للطعن القضائي يف قرار الرفض أمام احملكمة اإلدارية اؼبختصة.

 ثانيا: قبول إيداع الوثائق ورفض إجراء الشهر العقاري.

عملية اإلشهار العقاري، إذا تبُت لو بعد 2 قد حيدث أن يقبل احملافظ العقاري إيداع الوثائق دبصلحتو إال أنو يرفض إجراء
فحصو الدقيق والكلي للوثائق اؼبراد شهرىا بأهنا قد شاهبا عيب من العيوب سواء عند عدم تعيُت األطراف والعقارات بكيفية نافية 

، 3عام واآلداب العامة للجهالة أو عند عدم إرفاق بعض الوثائق اليت طلب استكماؽبا أو أن التصرف اؼبراد شهره ـبالف للنظام ال
"حيقق احملافظ العقاري دبجرد اطبلعو على البيانات اؼبوجودة يف الوثيقة اؼبودعة   76/63من اؼبرسوم 105وىو ما تشَت إليو اؼبادة 

 موضع أو سبب العقد ليس غَت مشروع أو مناف لؤلخبلق أو ـبالف للنظام العام بكل وضوح". بأن

، أيد القرار اؼبستأنف الصادر عن  203106ملف رقم  12/06/2000س الدولة بتاريخيف ىذا الشأن صدر قرار عن ؾبل
الغرفة اإلدارية الرامي إىل رفض الدعوى لعدم التأسيس استنادا إىل أن القرار الصادر عن وايل والية جباية الذي يفيد تنازلو عن قطعة 

 أعبله. 105أرض مل يتم إشهاره من طرف احملافظ العقاري بناءا على اؼبادة 

 أسباب رفض إجراء الشهر العقاري : -1

اإلجراء يف سجل  عدة حاالت يقبل فيها احملافظ العقاري اإليداع ويسجل 63/ 76من اؼبرسوم 101أوردت اؼبادة 
 اإليداع لكنو يوقف إجراء اإلشعار العقاري عندما على اػبصوص:

 قة.تكون الوثائق اؼبودعة واألوراق اؼبرفقة دبا غَت متواف -

 . 4غَت صحيح  95/01يكون مرجع اإلجراء السابق اؼبطلوب دبوجب اؼبادة -

                                                             
 .12انظر منوذج قرار رفض اإليداع ، اؼبلحق رقم  - 1
 .13انظر منوذج قرار رفض اإلجراء ، اؼبلحق رقم  - 2
 .208صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
تتحدث عن وثائق جداول الرىون واالمتيازات ، حبيث يرفض احملافظ العقاري إجراء اإلشهار إن مل ربرر أحد اعبدولُت يف استمارة   76/63من اؼبرسوم  01فقرة  95اؼبادة  - 4

 اؼبودعة للشهر.تقدمها اإلدارة أو عدم تطابق بيانات اعبدولُت مع الوثائق 
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غَت متوافق مع البيانات اؼبذكورة يف  65يكون تعيُت األطراف وتعيُت العقارات أو الشرط الشخصي كما ىو ؿبدد باؼبادة  -
 البطاقة العقارية.

 يكشف بأن اغبق غَت قابل للتصرف. 104يف اؼبادة  يتكون التحقيق اؼبنصوص عليو -

أي ـبالف للنظام العام واآلداب  105يكون العقد الذي قدم لئلشهار مشوبا بأحد أسباب البطبلن اؼبشار إليها يف اؼبادة  -
 العامة.

 يظهر وقت التأشَت على اإلجراء بأن اإليداع كان من الواجب رفضو . -

 العقاري:كيفية رفض إجراء الشهر   -2

قبل إجراء الشهر العقاري، يتوىل احملافظ مع أعوانو تفحص مدى صحة الوثائق اؼبقدمة لو من أجل اإلشهار ، ويبلغ 
يوما ابتداء من تاريخ اإليداع بالعيب اؼبوجود واؼبكتشف على الوثائق للقيام بتصحيحها أو  15اؼبعنيُت باألمر خبلل أجل 

 التعديلية، ويؤشر على البطاقة العقارية بعبارة "إجراء قيد االنتظار".استكمال النقص أو إيداع الوثائق 

و بعد إسبام الوثائق يؤشر على ىذه البطاقة العقارية اليت ربمل اإلجراء قيد االنتظار باإلجراء النهائي يكون لو أثر رجعي 
يوما ابتداء من تاريخ التبليغ  15خبلل أجل  إىل تاريخ اإليداع من أجل الًتتيب يف سجل اإليداع وإذا مل يقوم اؼبعٍت باألمر

بإصبلح العيب أو إيداع الوثائق التعديلية ، فإن احملافظ العقاري يرفض إجراء الشهر العقاري و يكتب عبارة الرفض يف العمود 
 خ قرار الرفض.ييوضح فيها:تار 1اؼبخصص للمبلحظات يف سجل اإليداع 

 الذي يربر ىذا القرار . النص -

تعلق األمر بتصحيح األخطاء الواردة يف وثيقة مت إشهارىا، فيتم بإيداع وثيقة جديدة معدة ضمن األشكال  أما إذا
القانونية ترمي إىل تعديل الوثيقة اليت مت إشهارىا واؼبشوبة باألخطاء، و يؤشر ذلك يف البطاقة العقارية ويف الدفًت العقاري قصد 

حالة عدم إيداع ىذه الوثيقة التعديلية يبلغ احملافظ العقاري قرار رفض عملية اإلشهار  ، و يف2اإلشارة إىل التعديبلت اغباصلة 
 .3العقاري فيما خيص اغبق اؼبشار يف الوثيقة اػباطئة

 

 

                                                             
 .210صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 السابق الذكر.  25/03/1976اؼبؤرخ يف 76/63من اؼبرسوم 109اؼبادة  - 2
 .131ؾبيد خلفوين ، نظام الشهر العقاري يف اعبزائري ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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 المطلب الثاني: اآلثار القانونية المترتبة عن شهر عقد بيع العقار.

خ شهرىا يف احملافظة العقارية ، يفسهم إال ابتداء من تار ال يعتد بالتصرفات الواقعة على العقار حىت بُت اؼبتعاقدين أن
فنظام الشهر العقاري لو أثر منشئ للحقوق العينية العقارية وأثر مطهر للتصرفات الواردة عن العقار وعليو سنتناول يف ىذا اؼبطلب 

الثاين. الفرع األول: األثر اؼبنشئ واؼبطهر األثر اؼبنشئ واؼبطهر للشهر العقاري يف الفرع األول ، وحجية الشهر العقاري يف الفرع 
 للشهر العقاري.

 أوال: األثر المنشئ في نظام الشهر العقاري.

يرى بعض الفقهاء أن مصدر اغبقوق العينية ىو القيد يف السجل العقاري العيٍت ، باعتباره وسيلة الكتساب اغبقوق العقارية ، فإذا  
كانت اغبيازة يف اؼبنقول ىي سند اغبائز فإن القيد يف السجل العيٍت يعد سند اؼبلكية ، أي أن التصرفات الواردة على العقار  

ة آثارىا بُت الطرفُت دبجرد ربرير العقد رغم ىذا يبقى نقل اؼبلكية إىل أن يتم القيد يف السجل العقاري ، کالبيع مثبل تنتج كاف
 . 1وؽبذا فإن العمليات اليت تتم خارج مكاتب اغبفظ ترتب كافة آثارىا ماعدا نشوء اغبق العيٍت الذي يتطلب القيد

تضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري اؼب 75/74من األمر  15ونص اؼبشرع اعبزائري يف اؼبادة 
للغَت إال من تاريخ يوم إشهاره يف ؾبموعة   على ما يلي: "كل حق للملكية وكل حق عيٍت آخر يتعلق بعقار ال وجود لو بالنسبة

 .2البطاقات العقارية"

ترمي إىل إنشاء أو نقل أو تصريح أو تعديل  إن العقود اإلدارية و االتفاقيات اليت’’ من نفس األمر  16وجاء يف اؼبادة 
 3أو انقضاء حق عيٍت، ال يكون ؽبا أثر حىت بُت األطراف إال من تاريخ نشرىا يف ؾبموعة البطاقات العقارية".

السابقيت الذكر أن اؼبشرع اعبزائري أخذ دببدأ األثر اؼبنشئ للقيد يف السجل العقاري  16و 15يتبُت من خبلل اؼبادتُت 
أنو إذا مت إشهار التصرف فإن اغبق العيٍت يعتد بو ويصبح موجودا ويسري على اعبميع ، أما التصرف غَت اؼبشهر يبقى معلقا  ، أي

 إىل أن يتم شهره. 

 ويعترب مبدأ األثر اؼبنشئ للقيد الذي اعتمده اؼبشرع اعبزائري مبدءا سليما لعدة أسباب منها:

 .4ة يف احملافظة العقارية مع الوضعية القانونية اغبقيقية للعقاريضمن ىذا اؼببدأ تطابق القيود اؼبسجل-

 .1االطبلع عليها ديكن مبدأ األثر اؼبنشئ للقيد من اإلسراع يف شهر التصرفات العقارية، كما يسمح لكل ذي مصلحة -

                                                             
 .166،ص 2010اؼبوجز يف شرح نظام السجل العقاري، منشورات اغبليب اغبقوقية، لبنان ، مصطفى أضبد أبو عمر ، - 1
 اؼبتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري.  75/74من األمر  15اؼبادة  - 2
 من نفس األمر. 16اؼبادة  - 3
 .273حسُت عبد اللطيف ضبدان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
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وىذا ما يعود بالفائدة  واالقًتاض، قراضيوقر الثبات واالستقرار يف اؼبعامبلت العقارية، ودينح األمان فبا يزيد الثقة يف عمليات اإل-
 .2على االستثمار وزيادة الدخل الفردي

 ثانيا: األثر المطهر للشهر العقاري.

، والتطهَت يف نظام الشهر العيٍت ىو انتقال 3يعرف التطهَت بأنو " تنظيف شيء معُت من كل ما يشوبو أو يلحق بو من عيوب"
العقار مث إشهاره معيبا بأحد عيوب الرضا مثبل، فإن  كل العيوب اليت تثقل العقار ، أما إذا كانالعقار إىل اؼبالك اعبديد خاليا من  

التصرف قابل لئلبطال إال أنو ال ديكن االحتجاج بو مادام أنو مت إشهار ىذا التصرف استنادا إىل القوة الثبوتية للشهر ، وال ديكن 
 .4إبطالو إال بدعوى قضائية 

اليت جاء  75/74 من األمر 22العقاري بعملية التطهَت يف نظام الشهر العقاري حسب نص اؼبادة ويكلف احملافظ 
فيها ما يلي :" حيقق احملافظ يف ىوية وأىلية األطراف اؼبوجودين على وسائل اإلثبات وكذلك يف صحة األوراق اؼبطلوبة من أجل 

 5اإلشهار ..."

 63/ 76اؼبرسوم التنفيذي  من 105داب العامة والنظام العام وفق اؼبادة كما يتحقق من عدم تعارض ؿبتوى العقد مع اآل
 .6اؼبتعلق بتأسيس السجل العقاري اؼبعدل واؼبتمم

 . 7انتقال العقارات دون عيوب ويساعد األثر اؼبطهر للشهر العقاري على ثبات اؼبعامبلت العقارية واستقرارىا من خبلل ضمان

 قاري.الفرع الثاني: حجية الشهر الع

 أوال: حجية الشهر العقاري فيما بين األطراف.

االعتداد بتاريخ القيد يف السجل العقاري يعٍت أنو يف الفًتة اؼبمتدة من تاريخ إبرام التصرف إىل غاية قيده يف السجل 
لبائع الذي يتمتع بكافة ع يبقى العقار ملكا ليالعقاري ، يبقى اغبق العيٍت على حالو قبل إبرام التصرف ، ففي حالة إبرام عقد ب

فبل ديلك الدائن للمشًتي التنفيذ على العقار ؿبل البيع إال من تاريخ قيد 8 مزايا لكيتو وترتب عليو كافة التكاليف اؼبتعلقة بالعقار 

                                                                                                                                                                                              
 274نفسو ، ص اؼبرجع  - 1
 .274اؼبرجع نفسو ، ص  - 2
 .1982جامعة اعبزائر ، عمر صداقي ،شهر التصرفات العقارية يف القانون اعبزائري، رسالة ماجستَت يف اغبقوق غَت منشورة ، معهد العلوم القانونية واإلدارية ،  - 3
 .46ليلی زروقي وضبدي باشا عمر ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 4
 السابق الذكر. 75/74من األمر  22اؼبادة  - 5
 .  76/63من اؼبرسوم التنفيذي  105اؼبادة  - 6
يف اغبقوق ، زبصص قانون إداري ،  طلحة ؿبمد غليسي ، الشهر العقاري كآلية غبماية اؼبلكية العقارية يف التشريع اعبزائري ، مذكرة مكملة ضمن متطلبات نيل شهادة اؼباسًت - 7

 .103،ص  2013/2014رة ، جامعة ؿبمد خيضر ، بسك
 .134كردية فدوى ، مرجع سبق ذكره ص  - 8
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ئع طاؼبا أن عقد بتاريخ إبرام عق البيع يف حُت أن دائن البائع بإمكانو التنفيذ على البا  عقد البيع يف السجل العقاري ، وال يعتد
 .1البيع مل يتم شهره باحملافظة العقارية

وهبذا فإن عقد البيع اؼبربم بُت الطرفُت والغَت مشهر ، يرتب صبيع آثاره ما بُت الطرفُت مىت توفرت أركانو اؼبتمثلة يف الرضا 
من القانون اؼبدين ، فَتتب  12مکرر  324واحملل والسبب ، إضافة إىل إفراغو يف الشكل الرظبي كما نصت على ذلك اؼبادة 

التزاما ذباه اؼبشًتي بتسديد شبن العقار يف مقابل التزام شخصي من البائع بتسليم العقار ، ويتم ىذا بعد إشهار عقد البيع يف 
 .3ازات حق اؼبلكيةياحملافظة العقارية ، وحينها تنقل ملكية العقار ويتمتع اؼبشًتي بكافة امت

ظل األثر اؼبطهر  العقاري بُت األطراف من شأهنا أن تضمن حقوق األطراف أنفسهم يف إن حجية القيد يف السجل
اؼبتضمن إعداد مسح األراضي  75/74من األمر 15للشهر العقاري. ثانيا: حجية الشهر العقاري ذباه الغَت . نصت اؼبادة 

للغَت إال من تاريخ  بعقار ال وجود لو بالنسبةوتأسيس السجل العقاري على ما يلي :" كل حق للملكية وكل حق عيٍت آخر يتعلق 
 .4يوم إشهاره يف ؾبموعة البطاقات العقارية..."

ؽبم مصلحة يف العقار وليسوا  أي ؾبموعة األشخاص الذين ديكن أن تكون 5ويقصد بالغَت كل شخص مل يكن طرفا يف العقد 
 أطرافا يف العقد اؼبقيد يف السجل العقاري.

ن الغَت " اػبلف اػباص و الدائنون العاديون الذين حيق ؽبم أن يتذرعوا بعدم قيد العقد الذي أجاره اؼبدينون، و وىذا اؼبعٌت يعترب م
الدائنُت يف حالة إفبلس صاحب اغبق يف العقار، أما الورثة أو اؼبوصى ؽبم فبل يعتربون من الغَت ذلك أهنم حيلون ؿبل اؽبالك يف 

 . 6التصرفات اليت ترد على العقار

متعلق بعقار ومل  نستخلص أن كل حق للملكية أو أي حق عيٍت آخر  75/74من األمر  15وبالرجوع لنص اؼبادة 
يشهره باحملافظة العقارية، يعترب أمام الغَت يف حكم اؼبعدوم أي كأنو مل يتم أصبل، و يهدف اؼبشرع من ىذا اإلجراء إىل احملافظة 

فراد، من خبلل اعتبار احملافظة العقارية اؼبصدر الرئيسي والوحيد للوضعية القانونية للعقار يف على استقرار اؼبعامبلت العقارية بُت األ
 .7اعبزائر، فكل تصرف غَت مشهر ال ديكن للغَت االطبلع عليو ىو غَت موجود أصبل

 

                                                             
 .111خالد رامول ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 1
 . 75/58مكرر ا من األمر 324اؼبادة  - 2
 . 134كردية فدوى ، مرجع سبق ذكره ص  - 3
 . 75/74من األمر  15اؼبادة  - 4
 .295حسُت عبد اللطيف ضبدان ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 5
 172،ص2010مصطفى أضبد أبو عمرو ، اؼبوجز يف شرح نظام السجل العقاري، منشورات اغبليب اغبقوقية، لبنان،  - 6
 .105طلحة ؿبمد غليسي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 7
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 المطلب الثالث: آثار عقد بيع العقار غير المشهر.

ر احملررات أو العقود الرظبية الناقلة للملكية وجب علينا اإلؼبام باؼبوضوع التساؤل بعد دراسة اآلثار الناصبة عن إسبام إجراءات شه
حول ما يتعلق دبصَت احملررات الرظبية غَت اؼبشهرة لسبب عدم إيداعها لدى احملافظة العقارية أو لرفض ىذه األخَتة إسبام عملية 

 الشهر السبب أو آلخر.

 الفرع األول: القيمة القانونية لعقد بيع العقار غير المشهر .

من القانون اؼبدين على ما يلي : " ال تنتقل اؼبلكية واغبقوق العينية األخرى يف العقار سواء كان ذلك  793تنص اؼبادة 
لقوانُت اليت تدير مصلحة شهر بُت اؼبتعاقدين أم يف حق الغَت إال إذا روعيت اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص ا

 العقار".

العقار بالعقد مىت كان  من نفس القانون على ما يلي : " تنتقل اؼبلكية وغَتىا من اغبقوق العينية يف 792وتنص اؼبادة 
 .1..."164الشيء فبلوكا للتصرف طبقا للمادة 

" االلتزام بنقل اؼبلكية أو أي حق عيٍت آخر من القانون اؼبدين قبدىا تنص على ما يلي : 165وبالرجوع إىل نص اؼبادة 
من شأنو أن ينقل حبكم القانون اؼبلكية أو اغبق العيٍت ، إذا كان على االلتزام شيئا معينا بالذات ديلكو اؼبلتزم ، وذلك مع مراعاة 

 األحكام اؼبتعلقة باإلشهار العقاري".

ل يف عقد بيع عقار إال إذا روعيت اإلجراءات اؼبتعلقة من خبلل ىذه النصوص القانونية نستنتج أن اؼبلكية ال تنتق
بالشهر ، كما يفهم ذلك من ىذه النصوص أن العقد إذا مل يتم إجراء شهره فإنو يبقى صحيحا، ولكنو ال ينقل ملكية العقار إىل 

 اؼبتعاقد اآلخر.

بركن يف التصرف بل  سيفالشهر لوبذلك فإن الشهر ليس شرطا لقيام العقد صحيحا وإمنا ىو شرط لنقل اؼبلكية فقط، 
 . 2ىو شرط لًتتيب األثر العيٍت وىو نقل اؼبلكية يف العقار

 اؼبذكور أعبله واليت تنص على ما يلي: " كل عقد 63/ 76من اؼبرسوم  61والدليل على ذلك اؼبادة 

 يكون موضوع إشهار يف ؿبافظة عقارية جيب أن يقدم على الشكل الرظبي".

 . 3الرظبية دة أن العقد يقوم صحيح قبل تقدديو إىل احملافظة العقارية مىت توافر فيو شرطويفهم من ىذه اؼبا

                                                             
 .165خاطئة والصواب ىو اإلحالة إىل اؼبادة  164اإلحالة إىل اؼبادة  - 1
 .277صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
 انظر اؼببحث األول من الفصل األول من ىذه اؼبذكرة. - 3
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اؼبلكية ، ويف ىذا  وعليو فإن العقد هبذا اؼبعٌت ينتج كل آثاره قبل شهره ماعدا ما تعلق بًتتيب األثر العيٍت ، وىو نقل
ن العقود اإلرادية أو االتفاقات اليت ترمي إىل إنشاء أو نقل اؼبذكور أعبله على ما يلي: " أ  75/74من األمر  16تنص اؼبادة 

 حق عيٍت ، ال يكون ؽبا أثر حىت بُت األطراف إال من تاريخ نشرىا يف ؾبموعة البطاقات العقارية".

ارية إال فهذه اؼبادة أكدت على أن عقد البيع اؼبتعلق ببيع عقار وإن توافر على ركن الرظبية ال ديكنو أن ينقل اؼبلكية العق
إذا مت شهره ، لكن مع بقائو صحيحا منتجا آلثاره األخرى، ذلك أن أحكام عقد البيع العقاري تًتتب دبجرد توفر ركن الرظبية عدا 

ت األثر العيٍت ، أي أن عقد البيع الرظبي وقبل شهره باحملافظة العقارية فإنو وإن كان ال ينقل اؼبلكية إىل اؼبشًتي لكنو ينشئ التزاما
مواجهة كل من البائع واؼبشًتي ، فيلزم دبوجبو البائع أن ينقل اؼبلكية إىل اؼبشًتي وبتسليم اؼببيع وبضمان التعرض واالستحقاق  يف

من  361، ويف ىذا الصدد تنص اؼبادة  1والعيوب اػبفية ، ويلتزم اؼبشًتي بدفع الثمن واؼبصروفات وبأن يستلم العُت اؼببيعة 
 يلي " يلتزم البائع أن يقوم دبا ىو الزم لنقل اغبق اؼببيع إىل اؼبشًتي...". القانون اؼبدين على ما

 من نفس القانون على ما يلي" يدفع شبن اؼببيع يف مكان تسليم اؼببيع" . 387كما نصت اؼبادة 

إال إذا مت شهره نستنتج من كل ما سبق أن العقد اؼبتضمن بيع العقار اؼبستويف لشرط الرظبية ال ينقل اؼبلكية للمشًتي 
باحملافظة العقارية ، أما قبل ذلك فإنو ال يرتب إال التزامات شخصية بُت الطرفُت ، ويبقى العقار فبلوكا للبائع فيستطيع أن يتصرف 

 . 2فيو كما يريد وال ينتقل إىل اؼبشًتي ، إذ ال ديكن ؽبذا األخَت أن يطالب بتسليمو كما ال يستطيع أن يتصرف فيو

 ابع : شهر الوعد بالبيع العقاري.المطلب الر 

موضوع إشهار يف  اؼبتعلق بتأسيس السجل العقاري أن كل عقد يكون 63/ 76من اؼبرسوم رقم  61لقد جاء يف اؼبادة 
 ؿبافظة عقارية جيب أن يقدم على الشكل الرظبي.

 71عليو القانون اؼبدين يف اؼبادة وؼبا كان عقد الوعد بالبيع العقاري عقدا شكليا يتطلب الرظبية النعقاده وىو ما نص 
، يبقى التساؤل حول شهر ىذا التصرف، أي ىل يعترب عقد الوعد بالبيع العقاري موضوع إشهار يف احملافظة 3يف فقرهتا الثانية
 العقارية أم ال ؟

سمت آراء ، وانق1حول ضرورة شهر الوعد بالبيع العقاري من عدمو  2003لقد ثار خبلف كبَت يف اعبزائر قبل سنة 
وىذا ما استدعى تدخل اؼبشرع اعبزائري لينهي اعبدل  2ده يالفقهاء من مؤيد ؽبذا اإلجراء ومعارض لو ولكل فريق حججو وأسان

 القائم حول شهر الوعد بالبيع العقاري.

                                                             
 359د. عبد الرزاق أضبد السنهوري ، الوسيط يف شرح قانون الوسيط اؼبدين، اعبزء التاسع ، "أسباب كسب اؼبلكية" ،مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 245صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 2
اق اؼبتضمن من القانون اؼبدين اعبزائري اليت تنص على " ...وإذا اشًتط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معُت ، فهذا الشكل يطبق أيضا على االتف 71الفقرة الثانية من اؼبادة  - 3

 الوعد بالتعاقد".
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نادي وسوف نبحث عرب أربعة نقاط، الرأي القائل بعدم ضرورة شهر الوعد بالبيع العقاري  مث نتعرف على الرأي اؼب
 بضرورة شهر ىذا العقد ، ونتعرف على موقف اؼبشرع اعبزائري ، وأخَتا اغبكمة من شهر الوعد بالبيع العقاري .

 الفرع األول: موقف الفقو اتجاه شهر الوعد بالبيع العقاري من عدمو.

 أوال : الرأي القائل بعدم ضرورة شهر الوعد بالبيع العقاري.

، العتبار أن الشهر ال يكون إال 3ورة إلشهار الوعد بالبيع العقاري يف احملافظة العقارية يرى ىذا الرأي أنو ال يوجد ضر 
البيع  للحقوق العينية، وحق اؼبوعود لو قبل إبداء رغبتو يف الشراء ما ىو إال حق شخصي، ناتج عن التزام الواعد يف أن يربم عقد 

 4شراء العقار ؿبل الوعد يف اؼبدة احملددة.النهائي مع اؼبوعود لو إذا أظهر ىذا األخَت رغبتو يف 

 األخرى. ولكن يرد على ىذا الرأي بأن الشهر قد يشمل باإلضافة إىل اغبقوق العينية بعض اغبقوق الشخصية

مع أن عقد  5سنة 12فقد نص اؼبشرع اعبزائري مثبل، على ضرورة شهر عقد اإلجيار الذي تزيد مدتو على اثنا عشرة 
 6اإلجيار يتولد عنو حقوق والتزامات شخصية ولو كان ؿبلو عقارا وأن الدعاوى اؼبتعلقة بو تبقی دعاوى شخصية.

 وىو ما استند عليو الرأي الذي يرى ضرورة شهر عقد الوعد بالبيع العقاري يف احملافظة العقارية .

                                                                                                                                                                                              
 .http://www.weboutas.jeeran.comبوطاس اغباسن التصرفات الواجبة الشهر وآثار القيد يف القانون اعبزائري،  - 1
  2005-2004اغبقوق، جامعة اعبزائر ، بلقاضي كردية ، الكتابة الرظبية والتسجيل والشهر يف نقل اؼبلكية العقارية ، مذكرة نيل شهادة اؼباجستَت ، فرع القانون اػباص، كلية  - 2

 .152، ص
رشيد، الشكلية الرظبية يف العقود اؼبدنية ، مذكرة نيل شهادة اؼباجستَت فرع قانون األعمال ، كلية اغبقوق،  / بومعزة48-47ضبدي باشا عمر، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 3

 مصادر االلتزام )العقد واإلرادة -د. ؿبمد صربي السعدي، الواضح يف شرح القانون اؼبدين اعبزائري، النظرية العامة لبللتزامات  /28، ص  2005 2005-2004جامعة باتنة ،
حيث يقول : " يتفرع عن أن اؼبوعود لو حق شخصي ال عيٍت، أن عقد الوعد بالبيع ال 130-129، ص ص  2007، دار اؽبدى، عُت مليلة، اعبزائر،  4، ط 1اؼبنفردة( ، ج 

 خيضع لضرورة التسجيل ولو كان ؿبلو عقارا".
يعطيها القانون لشخص معُت على شيء معُت، ودبوجبها يستطيع الشخص أن يستخلص لنفسو ما للشيء يعرف الدكتور أضبد عبد الرزاق السنهوري اغبق العيٍت بأنو " سلطة  - 4

بالقيام بعمل أو باالمتناع عن عملو" ،  من فوائد اقتصادية، أما اغبق الشخصي فهو رابطة قانونية ما بُت شخصُت دائن ومدين، خيول الدائن دبوجبها مطالبة اؼبدين بإعطاء شيء أو
 .182، ص2000، منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتوت، لبنان،  8الوسيط، حق اؼبلكية جأنظر : 

./ؾبيد 80، ص   2001/2002ائر، طوايبية حسن، نظام الشهر العقاري اعبزائري، مذكرة نيل شهادة اؼباجستَت فرع العقود واؼبسؤولية، كلية اغبقوق ، بن عكنون، جامعة اعبز  - 5
اؼبتعلق بإعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري السالف   75/74.وقد مت النص عليو يف األمر 47اري يف القانون ، مرجع سبق ذكره، ص خلفوين، نظام الشهر العق
يف حالة عدم إشهارىا وذلك مع مراعاة سنة ال يكون ؽبا أي أثر بُت األطراف وال حيتج هبا ذباه الغَت  12منو حيث جاء فيها" : إن اإلجيارات ؼبد  17الذكر ، وذلك يف اؼبادة 

اؼبتضمن الثورة الزراعية ." وىنا أيضا ذبدر اإلشارة أن الفقرة الثانية من  1971نوفمرب سنة  8اؼبوافق  1391رمضان عام  20اؼبؤرخ يف  73-71من األمر  165أحكام اؼبادة 
 اؼبتضمن التوجيو العقاري السالف الذكر. 25-90من القانون  75وجب اؼبادة دب 73-71اؼبادة السابقة مل يعد ؽبا مفعول وذلك ألنو مت إلغاء األمر 

. ويف ىذا السياق تعرف " الدعوى الشخصية العقارية بأهنا دعوی يستعمل فيها اؼبدعي حقا شخصيا قصد اغبصول على حق عيٍت 99صبال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 6
نفاذ عقد بيع عقار، حيث يرفعها مشًتي العقار بعقد غَت مسجل على البائع اإللزامو بتسجيل العقد . فحق اؼبشًتي قبل تسجيل عقد على عقار، ومن أىم صورىا : دعوى صحة و 

سجيل العقد قصد نقل اؼبلكية" ، وقد ها التزامو بتالبيع ال يعترب حقا عينيا ألن البيع غَت اؼبسجل ال ينقل اؼبلكية يف اغبال، وإمنا ينشئ التزامات شخصية على عاتق البائع، قبد من بين
 أخذ اؼبشرع اعبزائري بالدعوى الشخصية العقارية عند ربديد قواعد االختصاص يف موضعُت

 ق إم (.  2/1:االختصاص االبتدائي واالنتهائي للمحاكم ) اؼبادة  -
اإلجراءات االستثنائية( ، د،م،  -نظرية اػبصومة  -انون اإلجراءات اؼبدنية ) نظرية الدعوى ق إم( يف ىذا الصدد أنظر : بوبشَت ؿبند أمقران، ق 8/1االختصاص احمللي : )اؼبادة  -

 90-89، ص ص  2001ج، بن عكنون، اعبزائر، 
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 ري.ثانيا: الرأي القائل بضرورة شهر عقد الوعد بالبيع العقا

سنة فما فوق إلجراء الشهر العقاري مع أن حق  12يرى ىذا االذباه أنو كما أخضع اؼبشرع اعبزائري عقد اإلجيار ؼبدة 
، فإنو ال بد كذلك من إخضاع 1اإلجيار ديثل حقا شخصيا ال حقا عينيا، وىو نفس اغبكم بالنسبة للمخالصة أو اغبوالة بأجرة

 كم، وذلك من شأنو أن يضفي ضباية للموعود لو .عقد الوعد بالبيع العقاري لنفس اغب

ويرى ىذا الرأي أن الوعد بالبيع العقاري يشهر يف احملافظة العقارية لعدة اعتبارات من بينها، أن شهر ىذا التصرف باإلضافة إىل 
وذلك باللجوء للقضاء واغبصول على ترتيبو التزاما شخصيا فإنو يتعداه إىل إمكانية التنفيذ العيٍت اؼبباشر على العقار ؿبل الوعد، 

 . 2من القانون اؼبدين اعبزائري 72حكم يقوم مقام العقد عند توفر كافة الشروط البلزمة وىو ما نصت عليو اؼبادة 

جيريها الواعد على  فشهر الوعد بالبيع العقاري ديكن اؼبوعود لو من احملافظة على حقو بالرغم من التصرفات اليت قد
 ود بو خبلل الفًتة اليت تسبق إعبلن اؼبوعود لو رغبتو يف شراء ىذا العقار.العقار اؼبوع

أما يف حالة عدم شهر ىذا العقد وقام الواعد بالتصرف يف العقار اؼبوعود بو بالبيع مثبل، وسارع اؼبشًتي إىل شهر حقو 
ذه اغبالة ال ديكنو اؼبطالبة بالتنفيذ العيٍت، وأكرب ما يف احملافظة العقارية لتنتقل إليو ملكية العقار بعد شهره، فإن اؼبوعود لو يف ى

 .iديكن اغبصول عليو ىو التعويض على أساس إخبلل الواعد بالتزام شخصي

مواجهة الغَت إذا  وقد أيد ؾبلس الدولة يف قرار لو ىذا االذباه، إذ اعترب أن الوعد بالبيع الواقع على عقار ال حيتج بو يف
 . 3مل يراع إجراء الشهر

 حيث جاء يف القرار أن:

من القانون اؼبدين  1582ولو أنو صحيح ومنتج آثاره بُت الطرفُت بالنظر إىل اؼبادة  17/10/1970 " الوعد بالبيع اؼبنعقد يف
اؼبعمول بو أيضا آنذاك فإنو "ال ديكن  04/01/1955 من اؼبرسوم الصادر يف 28الفرنسي القدًن، إال أنو طبقا للمادة 

 . 4بو يف مواجهة الغَت إال إذا اتبعت فيو إجراءات الشهر العقاري"االحتجاج 

 

 

                                                             
حق الدائن اؼبرهتن إال إذا سجلت قبل قيد من القانون اؼبدين اعبزائري : " وإذا كانت اؼبخالصة أو اغبوالة ؼبدة تزيد على ثبلث سنوات فإهنا ال تكون نافذة يف  2فقرة  897اؼبادة  - 1

 .99، ص الرىن، وإال خفضت اؼبدة إىل ثبلث سنوات مع مراعاة اؼبقتضى الوارد يف الفقرة السابقة " .)أنظر أيضا : صبال بوشنافة، مرجع سبق ذكره 
./ بلقاضي كردية، مرجع سبق ذكره ،  180،ص2004، اعبزائر ، 1ؤلشغال الًتبوية ، ج ؾبيد خلفوين، شهر التصرفات العقارية يف القانون العقاري اعبزائري، الديوان الوطٍت ل - 2

 .152ص 
 641، 642، مرجع سبق ذكره، ص ص  -زواوي -فريدة ؿبمدي - 3
 14تابع حيثيات القرار يف اؼبلحق رقم:  - 4
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 الفرع الثاني: موقف المشرع الجزائري من مسألة شهر الوعد بالبيع العقاري. 

من مسألة شهر الوعد بالبيع العقاري، حيث مل يوجد أي نص  2003مل يظهر موقف اؼبشرع اعبزائري جليا قبل سنة   
، ويف 1سنة أو اؼبخالصات  12ىذا التصرف ؽبذا اإلجراء، وذلك خبلفا ؼبا ىو اغبال يف اإلجيار ؼبدة ح بضرورة إخضاع يصر 

 ح اختلفت آراء الفقهاء هبذا الشأن كما سبق التطرق إليو،يغياب نص صر 

 .2 2004وذلك ما استوجب تدخل اؼبشرع عرب إصداره لقانون اؼبالية لسنة 

من قانون التسجيل  13-353إلى  1-353 من ىذا القانون على ما يلي " : تعدل اؼبواد 10فقد نصت اؼبادة 
 3وربرر كما يأيت:

 العقاري، على ما يأيت : دبناسبة القيام بإجراء اإلشهار يف احملافظات العقارية رسم يدعی رسم اإلشهار يقبض: 1-353المادة 

ؼبتضمنة نقل أو تكوين أو تصريح حبق ملكية عقارية أو غَتىا من الوثائق اػباضعة لئلشهار ( العقود والقرارات القضائية ا1
 أدناه.  6-353 و 5-353 العقاري دبوجب التشريع اؼبعمول بو، باستثناء ما أشَت إليو يف اؼبادتُت

 أدناه. 6-353و   5-353 اؼبادتُت الرىٍت باستثناء ما أشَت إليو يف ( قيد الرىون القانونية أو االتفاقية أو حقوق التخصيص2

( كتابات االستبدال أو التخفيض والشطب الكلي أو اعبزئي اليت تدون على ىامش التسجيبلت اؼبوجودة باستثناء الكتابات 3
 أدناه . 6-353و  5-353 اؼبشار إليها يف اؼبادتُت

 أعبله كاآليت: 1-353يف اؼبادة  عليو يطبق الرسم اؼبنصوص :2-353المادة 

ربسب على قيمة العقار أو العقارات اؼبصرح هبا يف الوثيقة اليت تشهر بالنسبة للعقود حىت ولو كانت مثقلة بشرط 1%  -1
َت موقف، واألحكام القضائية اؼبتضمنة أو اؼبعاينة بُت األحياء، نقل أو تأسيس اغبقوق العينية العقارية مشاعة أو غَت مشاعة من غ

االمتيازات أو الرىون العقارية، وكذا عقود الوعد بالبيع اليت جيب أن يذكر فيها ربت طائلة الرفض، سعر البيع اؼبتفق عليو واألجل 
 احملدد من قبل األطراف إلسبام ىذا البيع".

                                                             
جانفي  04اؼبؤرخ يف  22-55سنة يف اؼبرسوم  12ذبدر اإلشارة ىنا أن اؼبشرع الفرنسي نص على إمكانية شهر كل من الوعد بالبيع العقاري وكذا الوعد باإلجيار اؼبدة تتجاوز  - 1

 :Article 37اؼبتضمن إصبلح نظام الشهر العقاري الفرنسي . 1955
2  - Peuvent être publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour 
l'information des usagers : 1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de 
douze ans 

، اعبريدة الرظبية للجمهورية اعبزائرية الدديقراطية 2004، يتضمن قانون اؼبالية لسنة 2003ديسمرب سنة  28اؼبوافق  1424ذي القعدة عام 04اؼبؤرخ يف  03/  22قانون رقم  - 3
 .06، ص   83/03الشعبية رقم 
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ًتط أن يذكر يف ىذا العقد ويتبُت من ىذا التعديل أن عقد الوعد بالبيع العقاري يكون موضوع شهر يف احملافظة العقارية ويش 
 1طائلة رفض الشهر  سعر البيع اؼبتفق عليو واألجل احملدد من قبل األطراف إلسبام ىذا البيع، وذلك ربت

يف فقرهتا األخَتة على أنو" :خيضع العقد اؼبتضمن تكملة أو تفسَتا أو تصحيح األخطاء  3-353كما جاء يف اؼبادة 
ق وعد بالبيع يأو شرطا أو تأكيدا أو موافقة أو تصديقا أو تصحيحا أو إلغاء لشروط موقفة أو ربق مادية أو قبوال أو زبليا ببل قيد

 دج". 1.000، إن مل يكن حيتوي على إجراء خيضع لرسم نسيب، لرسم ثابت قدره 2

السالفة الذكر جيب أن يكون  2-353ىذا وذبدر اإلشارة إىل أن إيداع العقود احملررة واػباضعة للرسم اؼببُت يف اؼبادة 
ضمن اآلجال القانونية احملددة، وذلك ربت طائلة الغرامة اؼبالية واؼبسؤولية على الصعيد القانوين ، كما جاء يف تعديل اؼبادة 

 .3من نفس القانون  353-4

 ع الثالث: الحكمة من شهر الوعد بالبيع العقاري.الفر 

إن شهر الوعد بالبيع العقاري يف احملافظة العقارية يكفل للجميع العلم هبذا بالوعد، وبالتايل يضمن اغبماية القانونية 
تصرفات اليت قد االحتجاج على اؼبوعود لو بال البلزمة للحقوق الناشئة عن ىذا التصرف، ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ال ديكن

جيريها الواعد بشأن العقار اؼبوعود بو، طاؼبا أن ىذه التصرفات قد سبت بعد شهر عقد الوعد بالبيع العقاري، خبلل اؼبدة احملددة 
وعليو يكون اؼبوعود لو يف أمان خبلل تلك الفًتة من التصرفات الضارة اليت قد جيريها الواعد ويكون ؿبلها العقار ،4يف عقد الوعد

ا سبق ضرورة شهر الوعد بالبيع العقاري يف احملافظة العقارية، وذلك ؼبا ديثلو ىذا اإلجراء من أمهية بالغة على فبويظهر ، ؼبوعود بوا
 اؼبستوى العملي.

 

 

 

                                                             
 15أنظر منوذج عقد الوعد بالبيع العقاري يف اؼبلحق رقم:  - 1
 16 اؼبلحق رقم:أنظر منوذج عن ربقيق عقد وعد بالبيع العقاري مشهر يف احملافظة العقارية يف - 2
أعبله شخصيا غرامة حيدد مبلغها بألف  2-253"يدفع احملررون الذين مل يودعوا يف اآلجال، العقود احملررة من طرفهم أو دبساعدهتم واػباضعة لدفع الرسم اؼبذكور يف اؼبادة - - 3

 . ربدد آجال إسبام اإلجراء كما يأيت: دج(، بغض النظر عن اؼبسؤولية اليت يتعرضون ؽبا على الصعيد القانوين  1.000دينار 
( أشهر إذا كان أحد اؼبعنيُت مقيما باػبارج. ديكن أن تقوم 5( ابتداء من تاريخ ربرير العقد، ديدد ىذا األجل إىل طبسة )3بالنسبة لشهادات النقل بعد الوفاة، ثبلثة أشهر )-1

 ( أشهر من الوفاة. 6ن احملرر بعد ستة )اؼبسؤولية اؼبدنية للمالكُت اعبدد للحقوق العينية إذا طلب م
 ( أشهر من اليوم الذي أصبحت فيو هنائية. 3بالنسبة لؤلحكام القضائية، ثبلثة )-2
أعبله، إىل طبسة عشر ( أشهر من تارخيها. يف حالة وجوب القيام باإلشهار يف ؿبافظتُت عقاريتُت أو أكثر، سبدد اآلجال اؼبذكورة 3بالنسبة للعقود األخرى والوثائق، ثبلثة ) -3
 ( يوما كاملة بالنسبة لكل ؿبافظة عقارية فضبل عن األوىل".15)
 .120،ص  2005اإلجيار، دراسة مقارنة  منشورات اغبليب اغبقوقية، بَتوت، لبنان،  التأمُت )الضمان -د. ؿبمد حسن قاسم ، القانون اؼبدين، العقود اؼبسماة، البيع  - 4
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 خالصة الفصل:

من البائع  اؼبلكية العقارية من خبلل ما سبق يتضح لنا أن الشهر العقاري يعد مرحلة أساسية يف عقد البيع العقاري لنقل
 إىل اؼبشًتي.

فقد عرفت اعبزائر ىذا النظام منذ زمن بعيد خاصة أثناء الفًتة االستعمارية إىل غاية يومنا ىذا ، وعرفت ىذه الفًتة عدة 
 تغَتات ، فتم تبٍت نظام الشهر الشخصي يف بداية األمر مث انتهج اؼبشرع نظام الشهر العيٍت فيما بعد، إال أن اؼبشرع اعبزائري ال
يزال يعتمد نظام الشهر الشخصي إىل جانب نظام الشهر العيٍت إىل حُت االنتهاء من عملية مسح األراضي عرب كامل الًتاب 

 الوطٍت.

كما أن نظام الشهر للعيٍت خيضع لقواعد أساسية )قاعدة الرظبية وقاعدة الشهر اؼبسبق( ، جيب التقيد هبا يف كل الوثائق 
 ا يف ذلك عقد بيع العقار ، حيث أن إمهال ىذه القواعد يؤدي إىل رفض إجراء الشهر.اػباضعة للشهر العقاري ، دب

وقاعدة الرظبية مفادىا أن يتم ربرير السندات اػباضعة للشهر العقاري يف شكل رظبي، أما قاعدة الشهر اؼبسبق فمفادىا 
 ، وتتم عمليات اؼبراقبة على مستوى احملافظة العقارية عدم إجراء عملية الشهر ألي سند ما مل يكن أثر ثابت يف البطاقات العقارية

كما مت التطرق خبلل ىذا الفصل إىل اإليداع القانوين لعقد البيع اػباضع للشهر العقاري والنتائج اؼبًتتبة عن تنفيذ 
ء شهر عقد البيع إجراءات الشهر وكذلك اإليداع الغَت قانوين للعقد اؼبراد شهره وصبلحيات احملافظ العقاري يف رفض إجرا

 العقاري.

واعبدير بالذكر أن البيع العقاري يرتب أثارا يف حالة شهره تتمثل يف تطهَت العقار وترتيب اغبق العيٍت كما أنو يكسب 
 ولكنو ال يرتب أثره العيٍت اؼبتمثل يف نقل عقد البيع حجية مطلقة ، أما يف حالة عدم إسبام إجراءات الشهر فيعترب العقد صحيحا ،

 اؼبلكية العقارية مع وجوب شهر الوعد بالبيع العقاري.
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نتاجا دلا متت دراستو يتضح أن مراحل انتقال ادللكية العقارية متثل يف ثالث عمليات أساسية، أوذلا إفراغ 
إرادة أطراف العالقة التعاقدية يف قالب رمسي لدى ادلوثق إللباسو الصبغة الرمسية ، ثانيا القيام بعميلة التسجيل 

قصد حتصيل الدولة  67/501طبقا لقانون التسجيل لدى مصلحة التسجيل والطابع التابعة دلفتشية الضرائب 
للجانب الضرييب لصاحل اخلزينة العمومية ، أما العملية الثالثة واألخرية ىي شهر بيع العقار باحملافظة العقارية كي 

 ينتج العقد أثره العيين وادلتمثل يف نقل ادللكية العقارية من ذمة البائع إىل ذمة ادلشرتي.

بأخذه لكل من الرمسية والشهر كآليتني يستوجب توافرمها لنقل ادللكية العقارية ، قد أحسن صنعا  وادلشرع اجلزائري
، ذلك أن تسوية وضعية العقار يف اجلزائر ال تكون إال بتطهري ادللكية العقارية ، يف إطار ما يعرف مبشروع التوثيق 

ما أنو ال وجود لسوق عقارية وال تداول فيها بدون العام متاشيا مع إرادة الدولة يف التحكم بالفضاء العقاري ، ك
وضوح مسألة السندات العقارية ادلثبتة ذلا ، وىو ما حاول ادلشرع اجلزائري معاجلتو وتسويتو مبجموعة من القوانني ، 

ركن واليت مت التعرض ذلا سابقا ، وقد كان من خالذلا صارما بفرضو الرمسية يف كل التصرفات الواردة على العقار ک
لالنعقاد وبدوىا ينعدم العقد، وقد تأخر القضاء يف حماراتو ذلذه الصرامة ، فلم يستقر موقف احملكمة العليا 
العتماد الشكلية كركن لالنعقاد ، وبالتايل استبعاد العقود العرفية إال بعد اجتماع مجيع غرفها بتاريخ 

 بأمر من الرئيس األول ذلا.  00/00/5996

ية على عملية الشهر العقاري فينشأ احلق العيين ويظهر العقار ، ويكتسب السند ادلشهر حجية ترتب آثار قانون-
فيما بني ادلتعاقدين ويف مواجهة الغري ولكن رغم كل ما ضبطتو التشريعات ادلنظمة النتقال ادللكية العقارية وما 

 معاجلتنا خالل اھملية اليت اصطدمنا ببرزت عنها من إجيابيات إال أن ىنالك الكثري من ادلشاكل القانونية الع
 نذكر منها: للموضوع

 االعرتاف بالدين والوكالة كإجراء ان صوريان للتحايل على القانون من أجل اكتساب ملكية الرقبة . -

 التصريح بثمن صوري لدى ادلوثق من قبل أطراف العقد بغية التهرب الضرييب . -

 فقات البيع ولكن عمليا يتم ىذا وفق اتفاق أطراف العالقة التعاقدية كلف ادلشرع اجلزائري ادلشرتي بدفع ن  -

مشكل االنسداد اإلداري لدى احملافظة العقارية وما إىل ذلك من مشاكل حتول دون إجراء التصرف ادلنظم  -
 قانونا بطريقة سهلة وواضحة.
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، مما يؤدي إىل طول مدة اإليداع ويرىن الطريقة الكالسيكية لسري اإلدارة ونقص ادلستخدمني والوسائل احلديثة  -
 حظوظ ادلشرتي الذي ال يعترب مالكا للعقار إال من تاريخ شهره .

إن اشرتاط قاعدة الشهر ادلسبق يثري العديد من اإلشكاليات خاصة من الناحية العملية ، حيث أن الكثري من  -
 العقارية بسبب انتفاء الشهر ادلسبق.العقارات غري ممسوحة مما يؤدي إىل رفض شهرىا من طرف احملافظة 
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 لتجاوز ىذه العيوب نقًتح:

قيام السلطات العمومية بالتحسيس بدور وأمهية الرمسية يف عقد بيع العقار وضرورة إفراغو يف قالب رمسي، وبالتايل يضمن  -
 ألطراف العقد عدم ضياع حقوقهم ادلشروعة وادلكفولة قانونا.

العقاريُت ، وبالتايل تشجيع جلوء األشخاص إىل تعديل القوانُت اجلبائية هبدف التقليل من مصاريف التسجيل والشهر  -
 إجراءات بيع العقار بشكل قانوين .

 إعادة النظر يف قانون التسجيل حىت يواكب التطورات االقتصادية . -

يستحسن من ادلشرع إنشاء حماكم خمتصة يف اجملال العقاري ، فبالرغم من أن ادلشرع نظم األقطاب ادلتخصصة يف خمتلف  -
 أنو مل يتطرق إىل ذلك يف اجملال العقاري رغم كثرة التوصيات. اجملاالت غَت

إنشاء جلان وطنية دائمة تنظر يف جممل القوانُت اليت حتكم نقل ادللكية مهمتها إعادة النظر يف القوانُت، حىت تسَت   -
 التطورات اجلارية وتعمل على حتقيق االنسجام بُت خمتلف القوانُت.

ادلتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس  7:/8:بأخذه الشهر العيٍت يف األمر صحيح أن ادلشرع فعل الصواب  -
السجل العقاري ، إال أن ذلك ال يكتمل إال بإزاحة كل ما من شأنو اإلخالل مببادئ نظام الشهر العيٍت، وحنن نرى أنو 

أو بإلغاء أو  7:/8:ص إىل األمر على ادلشرع اجلزائري العمل على االنسجام بُت خمتلف القوانُت ، وذلك بإضافة نصو 
 تعديل نصوص من القانون ادلديٍت.

ادلتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، تنص صراحة على  8:/  7:إضافة مادة ضمن األمر  -
 مبدأ القوة الثبوتية ادلطلقة واستبعاد القوة الثبوتية النسبية.

من األمر  11دلواد وإعادة النظر يف مجلة من احملاور ، كتعديل ادلادة إدخال العديد من التعديالت على بعض ا  -
 ادلتضمن تأسيس السجل العقاري ، فهذه األخَتة  9/296:من ادلرسوم  108وادلادة 1 7:/8:

متنح صالحيات واسعة للمحافظ العقاري ال يتمتع هبا قانونا إال القاضي ، واليت تتمثل يف فحص مشروعية السندات  -
 ية وىي مسألة يناط هبا قاضي ادلوضوع أصال.العقار 

، واليت حتيز الطعن يف التصرفات ادلشهرة، وىذا ما يتناقض مع مباد  9/96:من ادلرسوم  8;يفضل إلغاء نص ادلادة   -
نظام الشهر العيٍت اليت تقضي بعدم جواز الطعن يف التصرفات ادلشهرة ، فالشهر يطهر التصرفات من كل العيوب اليت 

 ويها.قد تش
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يقوم ادلوظف ادلكلف مبسك السجل العقاري على أساس وثائق مسح األراضي ادلعدة ، والقرارات وشهادات ادللكية ادلقدمة من طرف  "على  74/75من األمر  11تنص ادلادة - 

 "أدناه 13 بجب أن تكون موضوع إشهار يف السجل العقاري وذلك طبقا ألحكام ادلادة ادلعنيُت بتحديد حقوق ادللكية واحلقوق العينية األخرى اليت
على " حيقق احملافظ مبجرد اطالعو على البيانات ادلوجودة يف الوثيقة ادلودعة بأن موضوع أو سبب العقد ليس غَت مشروع أو مناف  63/76من ادلرسوم  105تنص ادلادة  - 2

 العام بكل وضوح"لألخالق أو خمالف للنظام 
 



 االقتراحات
 

94 
 

هبدف إعطاء القوة الثبوتية ادلطلقة 1السابق الذكر   9/96:من ادلرسوم  19كما يكون من األجدر أن يتم إلغاء ادلادة  -
للبيانات ادلدونة يف السجل العقاري ، كون أن ىذه ادلادة تسمح بإعادة النظر يف احلقوق ادلقيدة هبذا السجل عن طريق 

، دما ينجم عنو بدون  2سلم أصحاب العقارات ادلمسوحة دفاترىم العقارية القضاء حىت بعد مضي أجل طويل من ت
 شك عدم استقرار يف ادلعامالت العقارية وضعف االئتمان العقاري.

 
تفعيل وتنشيط عملية ادلسح وذلك عن طريق تأطَت العنصر البشري ادلشرف عليها ، وكذا توفَت الوسائل ادلادية الالزمة  -

 Contratمام القطاع اخلاص للمسامهة يف إعداد مسح األراضي العام عن طريق عقود ثانوية )لذلك ، وفتح اجملال أ

de sous traitance )3.وبذلك يستقر النظام العقاري يف كامل الًتاب الوطٍت ، 

 وقع فيها.ويف األخَت نتمٌت أن يأخذ ادلشرع اجلزائري بعُت االعتبار ىذه االقًتاحات باستبعاد العيوب والتناقضات اليت 

كما نرجو أن نكون قد سامهنا ولو بالقسط القليل يف تسليط الضوء على أحد أىم طرق نقل ادللكيةالعقارية يف بالدنا اليت 
 تستدعي دراسة متخصصة ومتعددة حىت ميكن اإلدلام هبذا ادلوضوع.
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من ىذا الفصل إال عن  14و  13و  12ال ميكن إعادة النظر يف احلقوق الناجتة عن الًتقيم النهائي الذي مت مبوجب أحكام ادلواد  "على 63/76من ادلرسوم  16تنص ادلادة - 

 "طريق القضاء
قرارات الصادرة عن جملس الدولة واحملكمة العليا ، دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر ، ينظر يف ىذا ادلوضوع، محدي باشا عمر ، القضاء العقاري يف ضوء أحدث ال - 2

 .46، ص 2002طبعة 
 .255د مجال بوشنافة ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 3
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