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  تقديرشكر و

   هللا العظيم على نعمه التي أنعم بهاالحمد

  أتقدم بجزيل الشكر وخالص العرفان إلى األستاذ المشرف                 

  لحسن توجيهه، وصبره  الدكتور كاملي مراد 

 وعلى كل المساعدات والنصائح القيمة التي قدمها لي إلنجاز هذا البحث

  كما أتقدم بالشكر الجزيل

 ناقشة الذين قبلوا مناقشة مذكرتي أعضاء لجنة الم إلى

  وعلى رأسهم رئيس اللجنة 

  في نفس الوقت أود أن أتقدم بالشكر إلى كل أساتذتي من االبتدائي إلى الجامعيو

  أخص بالذكرو

  كل أساتذة الدفعة

   الذين درسونا في السنة النظرية من الماجستير 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  إهداء

  : إلى هذا العمل العلمي المتواضعأهدي

  والدي الكريمين أطال اهللا عمرهما

  زوجي الغالي، ووالديه العزيزين وكافة أهلهإلى 

   اهللا إلى أخواتي حفظهم

  إلى كافة أفراد العائلة

  عقود مدنيةإلى كل دفعة الماجستير 

  إلى كل من يعرفني من قريب أو بعيد

  جميـلة                                                                    
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  مقدمــــة

  :التعريف بالموضوع -1

ـ و قوام الحيـاة التجار    شيوعا في التعامل، فه   أهمية و يعتبر عقد البيع أكثر العقود           ة والمدنيـة   ي
             وحتى قبل أن تتسع ميادين التجارة وتتنوع ضروب البيوع التجارية كان البيع هو العقد الرئيـسي               

  .يكون على رأسهاوالّ إتكاد تذكر العقود المسماة بحيث ال 
وأخطر ما يمكـن     إذ أنّه أهم ما يمكن امتالكه،      ه ومكانته متى انصب على العقار،     وتزداد أهميت 

وأصـبح الرصـيد     وثروة ال تزول بزوال األجيال،      سيادة الدول،  مصدرأضحى  بل   .التعامل فيه 
 كانـت   ،نزاعـات عات و اقيام صر حتى كان سببا ل    الدول،تحتكره  وأهم ما يكسبه األفراد     العقاري  

  .حتى فيما بين الدول ذاتهادموية في بعض أحيانها، 
ولقد أولى المشرع الجزائري على غرار مختلف التشريعات األخرى أهمية قـصوى لحمايـة                 

القانونية التي يـتم بموجبهـا تملـك         وتحديد األطر    اسن تشريعات قصد حمايته   و ،الملكية العقارية 
كثر من ذلك وضع اإلجراءات القانونية التي تنتقل من خاللها الملكيـة            واأل  والتصرف فيه،  العقار

  .نتقالها من شخص إلى آخرا وتنظيم عملية هاستقراراالعقارية من أجل ضمان 
والقيام بعملية تسجيل تلك المعامالت بمصلحة       ،باع الرسمية تّلقد أوجب المشرع في إطار ذلك ا      

وأخيرا شهر تلـك   ية لصالح الخزينة العامة للدولة،ضريبالطابع والتسجيل ألجل تحصيل الرسوم ال     
فال يقبل   يكون الغير على علم بها،    تنتقل الملكية و  رية حتى   التصرفات على مستوى المحافظة العقا    

سـتثمار  مما يشجع اإلئتمان العقـاري واال       وكانت له دراية به،    شخص على تصرف في عقار إالّ     
   . الوطني واألجنبي

إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في "دراسة وهوموضوع المن هنا يتحدد   

  ". التشريع الجزائري
  . أهمية الدراسة -2

  .موضوعه وأهمية مجالهتظهر أهمية البحث من خالل أهمية 
عقد البيع ذاته كـأهم     يظهر من خالل أهمية     ف -عقد البيع العقاري  وهو  –أما أهمية مجال البحث     

لمنظومات القانونية، وأهمية الملكية العقارية باعتبارها أولى ما تـرد عليـه            عقد مدني في سائر ا    
  .التصرفات وتشملها العقود
وألن اختاللهـا    ي قالب وإطار عملية نقل الملكية،      هذه اإلجراءات ه   فألنفأما أهمية الموضوع    

  .في بالدنا موضوعات المنظومة العقارية همهو أو أو تخلفها يمنع هذه العملية أو يعيقها،
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 من خطورة النزاعات التي قد تنشأ أثناء سـير إجـراءات انتقـال               أهمية الموضوع  ستقىتُ كما
  . الملكية العقارية بحد ذاتها إلى غاية صدور قرار المحافظ العقاري

  .إشكالية البحث -3
جراءات النتقال الملكيـة فـي عقـد البيـع          اإلمن  قد فرض جملة    المشرع الجزائري   ذا كان   إ    

نة مـن النـصوص قـصد تنظيمهـا         وساجها بترسا  على حماية هذه الملكية،   منه   االعقاري حرص 
فإن الواقع ال يزال يفرز      ود بالنفع على األفراد والمجتمع،    وتحقيق جملة من األهداف تع     وضبطها،

إما لقصور النصوص عن استيعاب الواقـع   هذه األهداف كاملة،تحقيق إشكاالت عميقة تحول دون     
وهـو   ت األفراد والمؤسسات على السواء،    أو لصعوبات عملية تتعلق بسلوكا      في الجزائر،  قاريالع

  : يمكن تحديده كما يلييما يطرح تساؤل رئيس
األهداف تحقيق في ما مدى كفاية وفعالية اإلجراءات المقررة لنقل الملكية في عقد البيع العقاري 

  ؟ المنوطة بها

  : ساؤالت فرعية أهمها    وينجم عن هذا التساؤل الرئيس ت
 المعـامالت   ولماذا جعلها المـشرع ركنـا فـي        الرسمية في المعامالت العقارية،    ما المقصود ب   -

   المنصبة على العقارات؟
ما مدى إلزامية تسجيل المحررات الرسمية الناقلة للملكية العقاريـة علـى مـستوى مـصلحة                 -

  التسجيل والطابع وفيما تتمثل فعالية هذا اإلجراء؟ 
  فيما تتمثل فعلية هذه اإلجراءات؟ و؟ ماهي اإلجراءات الواجبة ألجل شهر عقد البيع العقاري-
 . أهداف البحث -4

تتلخص أهداف البحث أساسا في محاولة تقييم مجهود المشرع الجزائري في حمايـة الملكيـة                   
 فعاليتها في   وتقدير مدى  ل الملكية في عقد البيع العقاري،     قالعقارية من خالل اإلجراءات المقررة لن     

ومحاولة تقديم اقتراحات ناجعة لتجاوز بعض الـصعوبات والعوائـق التـي             تحقيق هذه األهداف،  
  .تحول دون ذلك

  :أما أهداف البحث تفصيال فيمكن تلخيصها على النحو اآلتي
  . قوف على أحكام عقد البيع العقاريالو -
  . لعقاري ا الواجب توافرها في عقد البيع تبيان األركان-
  .لمتبعة النتقال الملكية العقارية تبيان اإلجراءات ا-
  . لرسمية الناقلة للملكية العقارية معرفة األشخاص المكلفين قانونا بتحرير المحررات ا-
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رفة اإلجراءات المتبعة من    تحديد المقصود بالتسجيل على مستوى مصلحة التسجيل والطابع ومع         -
  . خاللها

الـشهر العقـاري    وتحديد نظام    ،المتبعة لشهر المعامالت العقارية   شهر العقاري    معرفة أنظمة ال   -
   . المتبع في الجزائر

  . تبيان دور المحافظ العقاري في عملية انتقال الملكية العقارية -
   . أسباب اختيار الموضوع -5

  . تتلخص في أسباب ذاتية وموضوعية 
ي مجـال   قانون المدني بصفة عامة ورغبتي في البحث ف       فأما الذاتية منها فترجع إلى اهتمامي بال        

  . العقود المدنية بصفة خاصة
لبالغـة  من الموضوعات ذات األهمية اوهو كثرة تشعبات الموضوع  أما الموضوعية فترجع إلى       و

 .لمدنيةفي مجال العقود ا
  . ستخدملمنهج الم ا-6

قتـضي  اي في التشريع الجزائري إن دراسة موضوع إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقار  
اء الفقهاء التي تناولـت      بتتبع النصوص القانونية وآر    ذلكو أساسا اعتماد المنهج االستقرائي،   مني  

لوصـول إلـى     ل ومحاولة حصر األحكام القضائية المتعلقة بالموضوع والربط بينهـا         الموضوع،
  .  والدراسةفي نهاية البحثالممكنة استنتاج الحلول المالئمة واالقتراحات 

آليات المنهج التحليلي عند شرح النصوص القانونية والتعليق علـى          لم استعن ب  وهذا ال يعني أنني      
   . القرارات المختلفة التي مست الموضوع

  . مبررات تقسيم البحث -7

  فإن"إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري       "هوبما أن عنوان البحث        
ك يقتضي مني أن أغلب على محتوى البحث جانب اإلجراءات الالزمة في عقد البيع العقـاري                ذل

  . والمتمثلة أساسا في التسجيل والشهر
ماهية نقل الملكية فـي عقـد البيـع         التمهيد بمفاهيم أساسية تتعلق أساسا ب      إال أنه نظرا لضرورة   

فقـد خصـصت     ه هذه اإلجراءات،  وع الذي تقع علي   الموضوهو   ،العقاري في التشريع الجزائري   
 ماهية الملكية العقارية في التشريع الجزائري     ل بيانا المبحث األول منه     جعلتو الفصل األول لذلك،  

  .ه لماهية عقد البيع العقاري وأركانه في التشريع الجزائريتالمبحث الثاني خصصبينما 
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د البيع العقاري فـي التـشريع   البحث على دراسة التسجيل في عق    على  يرتكز  ف  أما الفصل الثاني    
 في مبحثه األول ماهيـة تـسجيل        بينتحيث   ،الجزائري كمرحلة من مراحل نقل الملكية العقارية      

الجهة المختصة بتـسجيل    فبينت  أما المبحث الثاني منه      رات وشروطه في التشريع الجزائري،    العقا
  . العقارات وإجراءاته في التشريع الجزائري

حيـث   رة واجبة لنقل الملكية العقارية،    تجسد في الشهر العقاري كمرحلة أخي     ف    أما الفصل الثالث  
والجهة المختصة   اري وقواعد في التشريع الجزائري،     في المبحث األول مفهوم الشهر العق      تدرجأ

  . بالشهر العقاري واإلجراءات المتبعة لعمليته في مبحث ثان
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  األولالفصل 

  . ماهية نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري
  :تمهيد

رة التداول في الحياة والكثي ة،اة التي ترد على الملكيلمسم العقود ايعتبر عقد البيع من أهم     

ر يلتزم من خيوهذا األ ة شيء إلى المتعاقد اآلخر، ملكيحيث يلتزم أحد المتعاقدين بنقل ة،العملي

ولهذا يعد البيع وسيلة  ذي انتقلت ملكيته إليه،لشيء الد به في نظير اجهته بدفع المقابل الذي تعه

وهذا خاصة بعد التطور  كه،ه والتزود بما يرغب في تملخص في تصريف ما زاد عن حاجاتالش

  . وتقدم أساليب توزيع المنتجاتالهائل الذي حققه اإلنتاج الصناعي

ق الملكية العقارية ولى المشرع الجزائري وعلى غرار باقي التشريعات إهتماما بالغا بح   كما أ

حيث أحاطه بترسانة قانونية ضخمة يهدف من خاللها إلى وضع نظام قانوني للملكية العقارية 

  .يكفل به اإلستعمال واإلستغالل والتصرف المشروع لهذه األخيرة

  :ن رئيسيين سنقسم هذا الفصل إلى مبحثي   وعليه

  .الجزائريشريع  في التماهية الملكية العقارية :لالمبحث األو

  .شريع الجزائري في الت وأركانه عقد البيع العقاريماهية :انيالمبحث الث
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  لالمبحث األو

  . في التشريع الجزائريماهية الملكية العقارية

يحتوي على متغيرين  عنوان هذا المبحث وألن      إن الملكية العقارية أحد أنواع الملكية عموما،

ية في التشريع نحاول تسليط الضوء في المطلب األول على مفهوم الملك العقار،هما الملكية و

  .ثم نتناول مفهوم العقار وأنواعه في المطلب الثانيالجزائري وأصنافها، 

    . وأصنافها في التشريع الجزائريمفهوم الملكية: لالمطلب األو

جاء به القانون المدني الجزائري وفقا لما   من خالل هذا المطلب إعطاء تعريف للملكية،نحاول   

  .ناف الملكية في التشريع الجزائري في الفرع الثانيمع بيان أص ،في الفرع األول

  .  مفهوم الملكية في التشريع الجزائري :الفرع األول

والتعريف القانوني لها في البند  ،بند األولذا الفرع للتعريف الفقهي للملكية في ال   نتطرق في ه

  .الثاني

  .  التعريف الفقهي للملكية :البند األول

بأنه حق االستئثار باستعمال الشيء واستغالله والتصرف فيه على وجه دائم "  يعرف حق الملكية 

  .1"وكل ذلك في حدود القانون

 ذلك أنه يرد على شيء من األشياء   ويعتبر حق الملكية أوسع الحقوق العينية األصلية نطاقا

ويخول لصاحبه اإلستئثار بسلطة اإلستعمال واإلستغالل والتصرف في هذا الشيء وذلك في حدود 

  . 2القانون

  فهذه السلطات الثالث من شأنها تمكين المالك من الحصول على جميع المزايا التي يمكن 

  .استخالصها من الشيء

شيء وفقا لما هو قابل للحصول على منافعه باستثناء الحصول على  أن يستخدم ال  فاالستعمال هو

  . ثماره ومثاله أن يسكن المالك داره أو يستعمل سيارته

واالستغالل هو قيام المالك أو غيره باألعمال الالزمة بغية الحصول على ثمار الشيء، ويقصد    

  .منتظمةمار ما ينتجه الشيء بصفة دورية وبالث
                                           

مرسي باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العينية األصلية، منشأة المعارف، اإلسكندرية  محمد كامل -  1
 . 246، ص 2005مصر،

 .14، ص2005 رمضان أبو السعود، النظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر، - 2
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الشيء بالمعنى المادي والقانوني، والتصرف المادي في الشيء يقصد به القيام في    والتصرف 

  . 1باألعمال المادية التي تؤدي إلى إستهالك الشيء أو إحداث تغييرات فيه أو إنعدامه

  .التعريف القانوني للملكية: البند الثاني

زائري تدخل وعرف حق  بالرغم من أن التعريفات تعد أصال من عمل الفقه إال أن المشرع الج  

الملكية هي حق التمتع والتصرف في األشياء : " من القانون المدني بقوله674الملكية في المادة 

  ".بشرط أن ال يستعمل استعماال تحرمه القوانين واألنظمة

لمالك الشيء : " والتي جاء فيها مايلي802يقابل هذه المادة في القانون المدني المصري المادة   و

  .2" في حدود القانون، حق استعماله واستغالله والتصرف فيهوحده،

  ما يالحظ على النصين السابقين هو أن المشرع الجزائري لم يتطرق في تعريفه بحق الملكية 

لعنصر االستغالل، وهذا على عكس المشرع المصري الذي أشار إلى جميع عناصر حق الملكية 

  .بما فيها حق االستغالل

   . في التشريع الجزائريأصناف الملكية: الفرع الثاني

 ة على ثالث القانون األسمى في البالد قد نصذي يعتبر وال1996 لسنة الجزائريستور  الدإن    

 البندة في ثم الملكية الخاص األول ة في البندأصناف من الملكية العقارية أال وهي الملكية الوطني

  .الث الثالبندة في يع الثالث فهو الملكية الوقفوأما الن انيالث

  .ةاألمالك الوطني :لالبند األو

 األمالك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة ة هي مجموعةاألمالك الوطني   

  .3ة في شكل ملكية عمومية أو خاصةوجماعاتها اإلقليمي

  

  

                                           

القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة  عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية األصلية، دراسة في - 1
 . ومابعدها26العربية للنشر، بيروت، لبنان، ص 

 عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، حق الملكية، منشورات الحلبي - 2
 .492، ص 2000، 3، ط8الحقوقية، بيروت، لبنان،ج 

 جاية الجزائية للملكية العقارية، مذكرة تخر، الحمي وسالطنية عبد الكريممحمودي لطفين و عون سف الد- 3

  .03، ص2007/2008، 16 دفعة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر
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  .1ة الوالية والبلديولةابعة للدة التك العمومية والخاصن من األمالوتتكو   

  ).ثانيا(ةوأمالك وطنية خاص )أوال(ة إلى أمالك وطنية عموميةوطنيوتنقسم األمالك ال   

  .ةاألمالك الوطنية العمومي: أوال

 األمالك على أن "ةلمتضمن قانون األمالك الوطنيا" 30- 90 من القانون رقم 12المادة فت عر   

تعملها الجميع والموضوعة تي يسارية الالحقوق واألمالك المنقولة والعق" ة هيالوطنية العمومي

  ."تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام

رف صوهي غير قابلة للت ،ية العمومية موضوع تملك خاصوال يمكن أن تكون األمالك الوطن    

  .2قادمفيها واكتسابها بالت

ية طبيعية وأخرى اصطناعية، فأما أمالك وطنية عمومة، شمل األمالك الوطنية العموميوت   

  :3بيعة وتشتمل علىاألمالك العمومية الطبيعية تتكون خصوصا بفعل الط

جاري المياه ورقاق مجاري مة، شواطئ البحر، قعر البحر اإلقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلي

  .ةيالثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوف،ي اإلقليميالمياه، المجال الجو

  :ن خصوصا بفعل اإلنسان وتشتمل علىأما األمالك العمومية االصطناعية تتكو    

 ة الستغاللهاالضروري وتوابعها ةالسكك الحديديا عن تأثير األمواج، ولة اصطناعياألراضي المعز

 الموانئ الجوية والمطارات المدنيةة، وتوابعها لحركة المرور البحرية الموانئ المدنية والعسكري

الطرق العادية ة، مخصصة لفائدة المالحة الجوية الوالعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبني

المنجزة لغرض المنفعة ة الكبرى والمنشآت األخرى وتوابعها المنشآت الفنيريعة وتوابعها، والس

  .4وغيرها... ة والحدائق المهيأةاآلثار العمومية والمتاحف واألماكن األثري ة،العمومي

  

  

                                           

قانون األمالك " ن  المتضم01/12/1990 المؤرخ في 30- 90 من القانون رقم 02دته المادة  وهذا ما أك- 1
  .52، العدد 1990 ديسمبر ادرة فيالجريدة الرسمية الص" الوطنية

  .120ص، 2006، 4دار هومة، الجزائر، ط  في الجزائر، ي، الملكية والنظام العقاريار علو عم- 2
 1اري ومكاتب التوثيق، شركة ناس، طهر العقراءات التعامل مع مأموريات الش وجدي شفيق فرج، دليل إج - 3

  .154¡153، ص2002
  .122، 121ابق، صلوي، المرجع السار ع عم- 4
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  .ةاألمالك الوطنية الخاص :ثانيا

األمالك الوطنية الخاصة هي تلك األمالك غير المصنفة ضمن األمالك العمومية والتي تؤدي     

  .ا  ألحكام القانون الخاصع مبدئيها تخضفإن، 1ةوظيفة امتالكية ومالي

ت لكونها تشكل ملكية  على هذه الممتلكاي لقواعد القانون الخاصبيق الكلطغير أنه ال يستتبع الت   

  .ةخاصة لشخصية قانونية عمومي

 األمالك الوطنية  طرق تشكيل30-90 من القانون رقم 58 إلى 38نت أحكام المواد وقد بي   

  .2ة إلى ثالثة طرقالخاص

 .ةناء القيام بوظائفها كنزع الملكية من أجل المنفعة العامولة أثالوسائل التي تستعملها الد -

 السيادة كالتأميم واألمالك التي تؤول إلى ولة أثناء ممارستها لحقملها الد تستعتيالوسائل ال -

 .تي ليس لها وارثمالك الولة باعتبارها شاغرة واألالد

 .راء والهبةولة كالشلدتي تقوم بها اوسائل القانون الخاص ويتعلق األمر بالمعامالت ال -

  .ةاألمالك الخاص: انيالبندالث

جوع إلى أحكام وبالر ، عنه حسب طبيعة اإلشكال،3عة والقوانين المتفرن المدنيلقانوويحكمها ا   

ا وهي إما أن تكون ملكية  وما يليه674متها أحكام المواد فإن الملكية الخاصة نظ، القانون المدني

  ).رابعا(ة مشاعة وإما ملكي )ثالثا(ركةة مشتأو ملكي، )ثانيا( ة مجزأة، أو ملكي)أوال(تامة

ةة التاململكيا: الأو.  

تي ة البعبارة أخرى هي الملكي ،4ة الواقعة على ذات العين ومنافعهاة هي الملكية التامالملكي   

  5.فوهي حق االستعمال وحق االستغالل وحق التصرالث، ع فيها المالك السلطات الثيستجم

                                           

 الحماية الجزائية للملكية العقارية، المرجع السابق، محمودي لطفي وسالطنية عبد الكريمعون سف و - 1
  .06ص
  .11 ص،2009 دار هومة، الجزائر،ة،باشا عمر، نقل الملكية العقاري حمدي - 2
ة  الجريدة الرسميقانون التوجيه العقاري،" المتضمن 18/11/1990خ في  المؤر25- 90 مثل القانون رقم - 3

  .49، العدد 1990 نوفمبر 18الصادرة في 
 1996 -مصر-ة، دار الفكر العربي، القاهرة عة اإلسالميري محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الش- 4

  .67ص
  .13، ص2007 -مصر-ة  دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، محمد حسين منصور، الحقوق العينية األصلي - 5
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 تحديد نطاق حقفت ب وقد تكلارا كان أو منقوال، على ملكه عقوهذه الحقوق يمارسها المالك    

 من قانون 28 و27 من القانون المدني والمادتين 677 و676، 675، 674ة المواد الملكية التام

  .التوجيه العقاري

ع عنه من ثمار يء وما يتفريتضح من هذه النصوص أن حق الملكية العقارية يشمل الش   

ى الحد قها وما تحتها إلتها ما فوا كان هذا الشيء أرضا شملت ملكيا إذأم ومنتجات وملحقات،

  .1فاق عدا ما يستثنيه القانون أو اإلتوذلك فيما ع بها،المفيد في التمت

  :ة بميزتين أساسيتين هماز الملكية التاموعليه تتمي   

 .يءأنها حق مطلق بمعنى امتالك تصرف بال منازع في الش -

 .منحق أبدي غير محدود في الزها أن -

ابع المطلق تي تلحق بالط منها القيود ال عليها القانون،عض القيود نصن بلكن لهاتين الميزتي    

  .ابع األبديلقيد الذي يلحق بالطوا

  :2ابع المطلق هيتلحق الطتي فأما القيود ال

 .نظيمأن ال يكون استعماال محرما من قبل القانون أو الت -

 .ةإمكانية تأميم أو نزع الملكية من أجل المنفعة العام -

 .رعية االرتفاق الش إمكاني-

 ). من القانون المدني���-���المادة (فتح األبواب والنوافذ على الجيران  -

قادم لصالح شخص جم عن عدم استعمال االكتساب بالت ينابع األبديالطذي يلحق  القيد الاأم    

  .ة الملكيبق حق ومن هنا يفقد المالك الساآخر

  .ة المجزأةالملكي: ثانيا

االستعمال حق  ل المالك،كما سبق اإلشارة له خوفالقانون ، 3اقصةك بالملكية النونقدمه كذل   

        حقوق لفائدة الغير فيجزئ ملكيتهلكن هذا األخير قد يتنازل عن بعض الف، واالستغالل والتصر

ة قى له عندئذ سوى ملكي االنتفاع فيبأو االستغالل لصاحب حق  االستعمال، قد يتنازل عن حقفهو

                                           

  .12ابق، صالملكية العقارية، المرجع الس حمدي باشا عمر، نقل - 1
  .124 في الجزائر، المرجع السابق، صة والنظام العقاريلوي، الملكيار ع عم- 2
  .68ابق، صة العقد في الشريعة اإلسالمية، المرجع السة ونظريد أبو زهرة، الملكي محم- 3
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 االنتفاع استعمال أو  ملكية الرقبة ولصاحب حقأة للمالك األصليح الملكية مجزفتصب قبة،رال

  .1استغالل الملك

  ).المشاعة(ائعة الملكية الش: ثالثا

إذا ملك إثنان أو أكثر " هاعلى أن ،2ة المشاعة الملكي من القانون المدني713ة ت المادفعر    

يوع وتعتبر الحصص متساوية إذا لم  شركاء على الشوكانت حصة كل منهم فيه غير مقررة فهم

  ".يقم دليل على غير ذلك

في أن   من القانون المدني للمالك المشاع الحق718ة ي الماد فوقد خول المشرع الجزائري    

  .3ةلو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء في الملكيخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ المال المشاع ويت

من " :19/11/1997 المؤرخ في 150167دته المحكمة العليا في القرار رقم ا أكوهذا م    

لو كان ذلك يء و الشخذ من الوسائل ما يلزم لحفظالمقرر قانونا أنه لكل شريك في الشيوع أن يت

  .ركاءلغير موافقة باقي الش

لمستأنف  الحكم اا صادقوا على أن قضاة المجلس لم-في قضية الحال– ابتولما كان الث   

ركاء للمحافظة على المال اغل من المنزل محل النزاع بطلب من أحد الشالقاضي بطرد الش

ن القانون ال يشترط في رفع الدعوى أن تكون من ة أهم قد أصابوا في قرارهم خاص فإنالمشترك

  4."ركاء أو أغلبهمقبل كل الش

 لى الملك المشاع أن يستظهر أمامريك في إطار المحافظة عكما أن القانون ال يشترط على الش    

 116228وهو ما أشارت إليه المحكمة العليا في القرار رقم المحكمة بوكالة من جميع الورثة، 

 قضاة الموضوع اشترطوا على  أن-في قضية الحال– ا ثبتولم "22/11/1994لمؤرخ في ا

                                           

ة  قانون األسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلي فيةة العقاريمار نكاح، انتقال الملكي ع- 1
  .17، 16، ص2007/2008الحقوق، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

  .85، ص2006مصر، –ة  دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية،نبيل إبراهيم سعد، الحقوق العينية األصلي - 2
ابق، ة، المرجع الساية الجزائية للملكية العقاري، الحميممحمودي لطفي وسالطنية عبد الكرين و عون سيف الد- 3

  .11ص
  .78 ص،2004دار هومة، الجزائر، ، حمدي باشا عمر، القضاء العقاري- 4
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عوى ع الورثة لرفع د المتنازع عليه إثبات وكالة عن جمييوع المحلالطاعن الذي يملك في الش

  1."قضعرضوا قرارهم للن ها،ترمي إلى طرد المطعون ضد

  .ة المشتركةالملكي: رابعا

 مقسمة تهاية يكون عليها العقار المبني أو مجموعة العقارات المبنية وتكون ملكيهي حالة قانون    

 ت مثلألجزاء المشتركة في العماراسبة لكما هو الحال بالنة أشخاص إلى حصص، بين عد

يوع  األجزاء قواعد الشق على هذهحيث تطب لمصاعد،ا رج،الد خول،ممرات الد األفنية، األسطح،

  .2اإلجباري

ته المحكمة وهو ما تبن. 3 من القانون المدني747ة  يجوز المطالبة بقسمتها عمال بنص المادوال    

نونا أن األجزاء المشتركة من المقرر قا" :10/07/1991 المؤرخ في 76988العليا في القرار رقم 

عي على القرار المطعون الن ومن ثم قسيم،ز أن تكون محال لدعوى التابعة لها ال يجوأو الحقوق الت

  .فيه بمخالفة القانون غير سديد

بمصادقتهم على تقرير الخبير والتصريح  قضاة الموضوع أن -ة الحالفي قضي- ا كان ثابتا   ولم

  وال يجوز تقسيمها باعتبار أن كل تقسيم لها يضرة على حالتها الطبيعياء المشتركة تبقى األجزبأن

  4."قوا القانون تطبيقا سليمايكونوا قد طببحقوق األطراف 

ركة التي يملكونها على ومن ثمة فال يجوز للمالكين المشتركين أن يقوموا بقسمة األجزاء المشت    

 المشتركة واألسطح رفاتالمداخل واألروقة والشواألفنية وفيحظر عليهم قسمة البساتين يوع، الش

  .ة لالستعمال المشتركن العقارات المبنية وغير المبنية المعدخول وغيرها مواألقبية وممرات الد

  

  
 

                                           

  .14ابق، صة العقارية، المرجع السباشا عمر، نقل الملكي حمدي - 1
  .17ابق، صة العقارية في قانون األسرة، المرجع السمار نكاح، انتقال الملكي ع- 2
وتنص . 12ة العقارية، صالحماية الجزائية للملكي، محمودي لطفي وسالطنية عبد الكريمين وعون سيف الد - 3

 األجزاء المشتركة أو الحقوق التابعة لها محالّ ال يجوز أن تكون:" على ما يلي من القانون المدني747المادة 
  ."قسيملدعوى الت

  .15ابق، صة، المرجع السة العقاريالملكيحمدي باشا عمر، نقل - 4
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  .األمالك الوقفية: البند الثالث

  1.قود بالوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدالمقص    

عندما صدر و ة،م الشريعة اإلسالمي وفقا ألحكا يتم1984ان قبل سنة ف أو الحبس كفالوق     

 نظم الوقف في 09/06/1984 المؤرخ في 11-84  بموجب القانون رقمقانون األسرة الجزائري

  ). من قانون األسرة220 إلى 213المواد (عات الفصل الثالث من الكتاب الرابع الخاص بالتبر

وجيه  المتضمن الت18/11/1990خ في  المؤر25-90انون رقم ناء سن الق أث1990وفي سنة     

 : على أنّه32وأشارت المادة   منه،32 و31تين  الوقف في المادنصيص على تم التاريلعقا

"ة وتسييرها لقانون خاص2."يخضع تكوين األمالك الوقفي  

 المؤرخ في 10-91 بصدور القانون رقم 1991 في سنة فعل تدعم هذا التّصرف القانونيوبال    

المؤرخ في  381-98  رقمنفيذيثم تاله المرسوم التّق باألوقاف،  المتعل27/04/1991ّ

  3. الّذي حدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها وحمايتها01/12/1998

نقلها إلى ملكية الموقوف  أخرج العين الموقوفة من ملك الواقف ولم يوالمشرع الجزائري   

 من 05بل اعتبر الوقف مؤسسة أو باألحرى مال يتمتّع بالشّخصية المعنوية طبقا للمادة  ،عليهم

ت على أنويتمتّع خاص الطّبيعيين وال االعتباريين الوقف ليس ملكا لألش" :قانون األوقاف الّتي نص

  ."بالشّخصية المعنوية

يجوز للقاضي أن يلغي أي شرط " :ا على لزوم الوقف بعد صدوره بقوله16كما أكّدت المادة    

بمعنى ..." من الشّروط الّتي يشترطها الواقف إذا كان منافيا لمقتضى حكم الوقف الّذي هو اللّزوم

  .4 الوقف الّذي أنشأه لفائدة الغيرال يصح للواقف الرجوع عن

  

  

                                           

  .167، ص2009، 4، دار هومة، الجزائر، ط حمدي باشا عمر، القضاء المدني- 1
ة، المرجع السابق، الحماية الجزائية للملكية العقاري، محمودي لطفي وسالطنية عبد الكريمعون سف الدين و- 2

  .17، 16ص
لمتعلّقة بتسوية الوضعية القانونية للقطع األرضية  ا2009 أكتوبر 26 المؤرخة في 30-53 المذكّرة رقم - 3

  .أو المدارس القرآنية/المخصصة إلدارة الشّؤون الدينية واألوقاف لبناء المساجد وملحقاتها و
  .17، ص السابقة، المرجعباشا عمر، نقل الملكية العقّاري حمدي - 4
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  . خاصوقف عام ووقف: 1 من قانون األوقاف نوعان06ة واألمالك الوقفية حسب الماد    

 هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشاءه كوقف أرض لحساب  الوقف العامفأما    

  .مستشفى

 من الذّكور واإلناث أو أشخاص معنيين ثم  هو ما يحبسه الواقف على عدد    أما الوقف الخاص

  .يؤول إلى الجهة الّتي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم

  . وأنواعه في التشريع الجزائريارفهوم العقم: المطلب الثاني

  .انيالفرع الثع العقارات في وبيان أنوا ناول في هذا المطلب مفهوم العقار في الفرع األول،سنت   

  . مفهوم العقار في التشريع الجزائري: الفرع األول

  2.ار لغة هو كّل ملك ثابت له أصل كالدار والنّخلالعق   

  3.الثّابت المستقر بحيزه بحيث ال يمكن نقله  من مكان آلخر دون تلفار هو الشّيء    العق

كّل شيء مستقر بحيزه " من القانون المدني بأنّه 683ي المادة  ف    وقد عرفه المشرع الجزائري

  4."ار وكّل ما عدا ذلك فهو منقولال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقووثابت فيه، 

للنّقل من مكان إلى آخر وأنّه غير قابل ة أن العقار شيء ثابت أصال، لفقريستخلص من هذه ا     

وأول ل يرجع إلى طبيعة األشياء نفسها، ار والمنقوإن الفيصل في التّفرقة بين العقفدون تلف، 

فهي الّتي ال  األرض نفسها، هوف هو األرض بل األصل في العقار شيء يصدق على هذا التّعري

دون أن تتلف المالحظة أنّه يمكن نقل أجزاء من األرض إلى مكان آخر، مع مكن نقلها من مكان ي

بل لبعض أجزائها والتّقنين  هذا ال يمكن تسميته نقال لألرض، لكنمثل نقل بعض صخورها، 

                                           

 42، ص2004ر، دار هومة، الجزائر، وقف في الجزائ ألمالك ال رمول خالد، اإلطار القانوني والتّنظيمي- 1

45.  
في غريب الشّرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية المصباح المنير  أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، - 2

  .421 ص- لبنان- بيروت
ون الخاص،كلّية القانمذكّرة ماجستير في ود الملكية العقّارية الخاصة، قي خوادجية سميحة حنان، - 3

  .04ص، 2008- 2007- الجزائر- الحقوق،جامعة منتوري، قسنطينة
  .05ص، 2009ا عمر، نقل الملكية العقّارية، دار هومة، الجزائر، حمدي باش - 4
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ار  أنواع من العقار، العقار بطبيعته والعقار تبعا لموضوعه والعقةري يعرض ثالثالجزائ

 .الثّانييانه في الفرع  ما سيتم بوهذا، 1بالتّخصيص

  . في التشريع الجزائرياراتأنواع العق: الفرع الثاني

     ل هو العق: رات ثالثة أنواعا العقسبق القول أنتبعا اراتوالثّاني هو العقارات بطبيعتها، األو 

  .ارات بالتّخصيصلموضوعها والثّالث هو العق

  Immeuble par nature. ار بطبيعتهالعق: البند األول

في هذا لى كيانه موقع ثابت غير متنقّل ويدخل المادي الّذي يكون له بالنّظر عوهو الشّيء     

ار وما يتّصل بها ويرتبط بها على وجه االستقرار من مباني ونباتات األرض، الّتي هي أصل العق

حيث اشترطت  الفقرة األولى من القانون المدني الجزائري 683وأشجار، وهذا ما حددته المادة 

ار بطبيعته ثالثة أنواع هي العقار الثّبات واالستقرار، وعدم إمكانية النّقل دون تلف، ففي العق

  2.األرض النّبات، والمنشآت

  األرض: أوال

 اقعة فيوار أصيل، وتشمل سطحها وطبقاتها، سواء كانت أرض خصبة أو جرداء، هي عق   

 فتخرج الكنوز المدفونةار بطبيعته، سمى األرض فهو عقل مفكّل ما يشمالتّالل أو في الصحاري، 

غيرها من المواد أصبحت ار وإذا استخرت منها المعادن وها عن مسمى العقبها والمخبأة في جوف

 .اراعقمنقوال ال

  النّبات: ثانيا

 النّباتات ارحيث يخرج عن مسمى العقارا، ماكان متّصال اتّصاال مباشرا،    فهو كذلك عق

 هو كّل ما تنبته األرض من ثمار، ومحصول فإن النّباتوعة في أصاص أو أواني، الموض

ة في باطن األرض،ما دّل ما يغرس فيها من أشجار ونخيل،  وكزراعيفهو  امت جذوره ممتد

  3.ارعق

                                           

ذكّرة ماجستير في القانون الخاص، كلّية مرية في قانون األسرة الجزائري، انتقال الملكية العقّاعمار نكاح،  - 1

  .18، ص2007/2008 -  الجزائر- جامعة قسنطينة حقوق، ال
  المرجع السابق- حقّ الملكية–ط في شرح القانون المدني الجديد الوسي عبد الرزاق أحمد السنهوري، - 2

  .20ص
  .22عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص  -  3
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  المنشآت :ثالثا

المنازل هي جميع المباني والمنشآت البنائية المقامة على سطح األرض أو تحتها كالعمارات و   

نت مندمجة في افهذه األصناف كلّها عقّارات ما ك ار، واألعمدة،والمصانع والجسور واألنفاق واآلب

1.األرض ومتّصلة بها
 

 Immeuble par objet. ار تبعا لموضوعهالعق: البند الثاني

ارات هو ورود جميع مؤدى هذا النّوع من العق، 2ار بحسب موضوعهالنّوع الثّاني من العق   

  .اراالعينية األصلية والتّبعية عقارا إذا كان موضوعها عقالحقوق 

ار فهي  على الدعوى الواردة على عق من القانون المدني الجزائري684   كذلك نصت المادة 

ارا بحسب موضوعها إذا كانت رفوعة أمام القضاء، فهي تعتبر عقتعني الدعوى القضائية الم

 مارس 25 المؤرخ في 63-76 من المرسوم رقم 85صت عليه المادة متعلّقة بعقار، وهذا ما ن

معلوم أن الشّهر  حيث أوجبت شهر هذه الدعوى ومن ال ،اريمتعلّق بتأسيس السجل العق ال1976

  .3اريختص به العق

  Immeuble par destination. ار بالتّخصيصالعق: البند الثالث

 لخدمة ألن هذا المنقول معدار على سبيل المجاز، صفة العقنح مار بالتّخصيص هو منقول،    العق

  .ار أو مرصودا الستغالله أو مخصص لهالعق

  من القانون المدني الجزائري683ار الفقرة الثّانية من المادة لعقوقد نصت على هذا النّوع من ا  

أو ار ى خدمة هذا العقرصدا عل ار يملكه،لّذي يضعه صاحبه في عقغير أن المنقول ا"...  :بقولها

  ."ارا بالتّخصيصاستغالله يعتبر عق

                                           

  .18ئري، المرجع السابق، صعمار نكاح، انتقال الملكية العقّارية في قانون األسرة الجزا - 1
 المتضمن القانون المدني، الجريدة 26/09/1975 المؤرخ في 58-75 األمر رقم  من684عرفت المادة  -   2

 عقار بما في ذلك حق يقع على عتبر ماال عقاريا كّل حق عينيي" :30/09/1975 الصادرة 78الرسمية، العدد 
  ". ي على العقّارعلّق بحق عينالملكية وكذلك كّل دعوى تت

  .230، 229، ص2006، 2ية، دار هومة، الجزائر، طار  زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المنازعات العق- 3
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دها المشرع ومع ذلك عة، منقوالت بحسب طبيعتها، ارات بالتّخصيص حسب هذه المادفالعق     

عيار التّفرقة فهي إذن تستثنى من مار بطبيعته، نها مخصصة بخدمة عقألارات بالتّخصيص، عق

  .يعة األشياءار القائم على طببين المنقول والعق

ار  نستشفّ شروط العق من القانون المدني الجزائري683دة ومن خالل الفقرة الثّانية من الما  

  :بالتّخصيص كاآلتي

 .أن يكون مالك العقّار هو نفسه مالك المنقول -

   ار أن يكون ملك لصاحب العقار يجب  المنقول الّذي يوضع لخدمة العقيستنتج من هذا الشّرط أن

جمع بين األول  "ار يملكهعق" ذلك عبارة فيوك، أي مالكه، "صاحبه" ، دّل على ذلك لفظةنفسه

 .هو مالك المنقول نفسهار، ، وجوب أن يكون مالك العق) يملكهارصاحبه، وعق(والثّاني 

 .ارا بطبيعته كل على حداوعق أن يكون لدينا منقوال بطبيعته، -

 .ارة بين المنقول والعقفي خلق رابط توافر نية ورغبة المالك، -

 .1ارخدمة العقأن يخصص فعال هذا المنقول ل -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

خصيص الّتي تبدو من المالك، فيخصص المنقول لخدمة العقّار وهذا واضح جليا في الفقرة الثّانية عملية الت  - 1

  .، ال شك يفهم منه التّخصيص"هذا العقّاررصدا على خدمة " في عبارتها 683من المادة 
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  الثانيالمبحث 

  .أركانه في التشريع الجزائري ماهية عقد البيع العقاري و
ال يأتي الحديث عن إجراءات نقل الملكية في عقد البيع العقاري إال ببيان ماهية هذا العقد و    

 هذا العقد من إجراءات خاصة سيأتي في الفصلين المواليين، إنما كان أركانه، وذلك ألن ما لحق

  :  وعليه سنتناول بالدراسة في هذا المبحث مايليلخصوصية هذا العقد و خصوصية تكوينه،

  .مفهوم عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري: األولالمطلب 

 .زائريأركان عقد البيع العقاري في التشريع الج: المطلب الثاني

  .يع العقاري في التشريع الجزائريمفهوم عقد الب: المطلب األول

في التشريع  عقد البيع ق لتعريفا التّطر يقتضي منّوف على مفهوم عقد البيع العقّاريللوق   

للخصائص التي على أن نتطرق في الفرع الثّاني منه  في الفرع األول من هذا المطلب،الجزائري 

  .يتميز بها

  . عقد البيع في التّشريع الجزائريتعريف : األولالفرع

  1.في اللّغة مطلق المبادلة البيع     

عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ":  من القانون المدني الجزائري البيع على أنّه351عرفت المادة     

  2."ل للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقديينق

 الملكية كحق  التّعريف أمرين أولهما أنّه قد يقع البيع على حقوق عينية غيريستخلص من هذا   

 كانت في مقابل مبلغ من  إذاى حقوق شخصية كما في حوالة الحقوقد يقع عل ،انتفاع أو حق

 .النّقود

  3. في الثّمن يكون من النّقود وهذا وصف جوهري أناني أنّه يبين أن الثّمن ال بدواألمر الثّ    

  .4" عقد ناقل للملكية العقّارية باإلشهار العقّاري"  ويعرف البيع العقاري على أنه
 

                                           

، 1983، 1، ط-لبنان-  بيروت الشّريف علي بن محمد الجرجاني، كتاب التّعريفات، دار الكتب العلمية،  - 1

  .48ص
  . المتضمن القانون المدني السابق الذكر58- 75 األمر رقم -  2
  .12لجزائري، المرجع السابق، ص خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني ا - 3
  .30، ص2008، 1، دار هومة، الجزائر، ط القانونية في القانون الجزائري مجيد خلفوني، شهر التّصرفات - 4
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  خصائص عقد البيع: الفرع الثاني

فهناك ي يتبين أن للبيع عدة خصائص  الجزائر من القانون المدني351ف المادة  تعريلمن خال   

وهناك خصائص تميزه عن  ،)ند األولالب(كباقي العقود وتعتبر خصائص عامةخصائص يتميز بها 

  ).البند الثاني(ره من العقود وتعتبر خصائص خاصةغي

  .الخصائص العامة: البند األول

  :تتمثّل الخصائص العامة في   

  .عقد البيع عقد رضائي: أوال

اضي  يكفي تروإنّما ا،تطلّب المشرع النعقاده شكال خاصالعقد الرضائي هو العقد الّذي ال ي    

  . طرفيه عليه النعقاده

بحيث يكفي التّعبير عن رغبتهما في انعقاد العقد أيا كان شكل هذا التّعبير كتابة أو شفاهة أو    

 .1باإلشارة الدالّة

ومبدأ  إفراغ رضاء أطرافه في شكل معين، فهو العقد الّذي يشترط النعقاده أما العقد الشّكلي     

فيجوز لهما االتّفاق  للمتعاقدين أن يتّفقا على خالفه،فيجوز  ،ا بالنّظام العام ليس متعلّقرضائية البيع

فال  ل معين كتدوينه في ورقة رسمية،في شكع بينهما إالّ إذا أفرغ رضاءهما على أن ينعقد البي

ع ل أن عقد البيولكن بما أن األص  باستيفاء الشّكل المتّفق عليه،ينعقد البيع في هذه الحالة إالّ

،فيجب على المتعاقدين إذا أرادا مخالفة هذا األصل وتعليق وجود البيع على تحرير العقد  رضائي

  .أن يظهرا هذه النّية صراحة

  .عقد البيع قضائي مثال ذلك في العقارات المحجوزةكما قد يكون 

 . عقد البيع ملزم للجانبين:ثانيا

بحيث  ات متقابلة على عاتق المتعاقدين، يولّد التزامألنّه ،ادليعقد تب أو للجانبين،البيع عقد ملزم   

ويترتّب على ذلك خضوع البيع ألحكام العقود   دائنا ومدينا لآلخر في آن واحد،يصبح كّل منهما

  2.والدفع بعدم التّنفيذ وتبعة استحالة التّنفيذ بين من ناحية تطبيق أحكام الفسخ،الملزمة للجان

  
                                           

 -  الجزائر- دار الهدى،عين مليلة -مصادر اإللتزام–المدني الجزائري شرح القانون  محمد صبري السعدي، - 1
  .83ص، 2004، 2، ط1ج
  .12، المرجع السابق، صلوجيز في شرح القانون المدني الجزائرية، ا أحمد حسن قداد خليل-  2
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 .عقد البيع معاوضة: ثالثا

ع يحصل على فالبائ ن طرفيه يأخذ مقابال لما يعطيه،عقد البيع من عقود المعاوضات ألن كّل م   

فإذا انعدم المقابل أصبح العقد هبة  والمشتري يحصل على المبيع مقابل الثّمن، الثّمن مقابل المبيع،

  1.ال بيعا وتعين خضوعه لألحكام الخاصة بالهبة ال البيع

  .ئص الخاصةالخصا :البند الثاني

ونحاول  كن أن نميزه عن غيره من العقود،بواسطتهما يم ن لعقد البيع،ا خاصيتين أساسيتهناك    

 :بيان هاته الخاصيتين على النّحو التّالي

  .عقد البيع ناقل للملكية: أوال

د البيع عن يميز عق الّذي ونقل الملكية هو الغرض األساسي ة لعقد البيع،ي الخصيصة الحقيقيوه   

 بين المتعاقدين وفي مواجهة الغيرة في العقّار فيما وحتّى يمكن نقل الملكية خاص سائر العقود،

كما يجب القيام باإلجراءات الالّزمة لنقل الملكية من تسجيل  قّار،يجب أن يكون البائع مالكا للع

  .والّتي سوف نتناولها بالتّفصيل الحقا، 2وشهر

 أساسا كالتزام واقع على وهو يعد  مترتّب على عقد البيع العقّاري،ية كأثرويعتبر نقل الملك   

وال يقتصر على  قد البيع الملكية بذاته، وذلك خالفا لعقد البيع في الفقه اإلسالمي حيث ينقل عالبائع

3.إنشاء التزام بنقل الملكية
 

 .عقد البيع المقابل فيه يكون نقديا: ثانيا

فهو عقد معاوضة يحصل فيه البائع على الثّمن مقابل نقل  الثّانية لعقد البيع، ةوهذه الخاصي    

 من القانون المدني 351 المادة لثّمن يجب أن يكون نقدا وفقا لنصوهذا ا المبيع للمشتري، ملكية

وبالتّالي ال يمكن أن يكون المقابل شيئا آخر وإالّ كنّا بصدد عقد مقايضة وليس عقد  ،الجزائري

  .عبي

                                           

  .20ص،2004، 1دار الثقافة، عمان، األردن، ط ، شرح عقد البيع في القانون المدنيمحمد يوسف الزغبي،   - 1
 المرجع .13، ص2008 دار األمل، تيزي وزو، الجزائر، سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، - 2

  .18، 17السابق، ص
ة في القانون المدني، دار الفكر الجامعي، اإلسكندرية، مصر  أنور العمروسي، العقود الواردة على الملكي - 3

  .83، 82 ص،2002، 1ط



  ماهية نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 22

يرى جانب من الفقه أنه في هذه الحالة لتحديد طبيعة العقد يؤخذ بالعنصر الغالب فإذا كان    

أما إذا كانت السيارة مثال هي المقابل فإن العقد يعد  و العنصر الغالب كان العقد بيعا،المبلغ ه

  1.مقايضة

ل أوراق شخص منزله لآلخر مقابإن أعطى  يز بيع عقد البيع وعقد المقايضة،إالّ أنّه يبق التّمي  

  ؟ فهل يعتبر المقابل هنا بمثابة النقد أم ال مالية أو سبائك ذهبية،

 األوراق المالية أو يرى بعض الفقه أن العقد في هذه الحالة هو عقد مقايضة رغم سهولة تحويل  

     2.السبائك الّذهبية إلى نقد، ألن العبرة هي طبيعة المقابل وقت التّعاقد

  . في التّشريع الجزائري البيع العقّاري أركان عقد: الثّانيالمطلب

  هذا التّراضي على شيء معين،صبوأن ين جب توافر التّراضي بين الطّرفين،لقيام العقد ي    

فلكي ينشأ العقد يجب أن  عة بغاية مشروعة تستهدف تحقيقها،وأن تكون إرادة كّل متعاقد مدفو

  .المحّل والسبب الرضا، الالّزمة لوجوده وهي، فيه األسس تتوافر

أي العقود الّتي تنعقد بمجرد تطابق  صفة عامة من العقود الرضائية،فإذا كان عقد البيع ب   

 كأن يكتب العقد في اإليجاب مع القبول دون حاجة إلى أن يفرغ رضا األطراف في شكل معين

 وهذا ما قضت لية النعقاد عقد البيع العقارييشترط الشّك شرع الجزائريإالّ أن الم ورقة رسمية،

من القانون المدني الجزائري1 مكرر 324ة به الماد .  

  :فرعين في يه سندرس تباعا أركان البيع العقاري في التّشريع الجزائريوعل  

أما  ،ائريقاري في التّشريع الجزلعة في عقد البيع ا األول إلى األركان العامالفرعنتطرق في    

  . في التّشريع الجزائري العقاري في عقد البيعةسميالر الثّاني ندرس الفرع

  .األركان العامة في عقد البيع العقاري في التّشريع الجزائري:  األولالفرع

فإذا انعدمت   وسبب،محلوة للعقد من رضا ر األركان العام توفّيجب لقيام عقد البيع العقاري    

  . عليه القانون والبطالن المطلقرتّب عليه الجزاء الّذي نصكان يتهذه األر

 المحل في عقد البيع ثم ،بيع العقاريفي الرضا في عقد ال  متعاقبة،بنودتكلّم إذن في ثالثة فن   

  .بعدها في سبب عقد البيع العقاري ،العقاري

                                           

  .28المرجع السابق، صمقايضة،عقد البيع وال عبد الرزاق أحمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني،- 1
  .28عبد الرزاق السنهوري، المرجع نفسه، ص - 2



  ماهية نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 23

  .راضي في عقد البيع العقاريالتّ : األولالبند

إلرادة إلى إحداث راضي اتّجاه اويقصد بالت ، األول في عقد البيع العقاريكنالتّراضي هو الر    

  .1 المطلوباألثر القانوني

ثم نبين  ،)أوال (البيع العقاري إلى موضوعات التّراضي في عقد البندوعليه سنتطرق في هذا    

  ).ثانيا(شروط صحة التّراضي 

  .ريوعات التّراضي في عقد البيع العقاموض :أوال

  وهي المبيع الرضا بين البائع والمشتري على العناصر األساسيةيلزم النعقاد البيع العقاري   

... سليم أو سداد الثّمن أما المسائل الثّانوية مثل كيفية تسليم المبيع أو زمن التّ ،2الثّمن وطبيعة العقد

إذ تكفّلت ببيان أحكامها القواعد المقررة  ان، البيع أن يتّفق عليها الطّرففإنّه ال يلزم النعقاد وغيرها،

  .3 االتّفاق عليهايع والّتي يتعين إعمالها عند عدمالّتي أوردها المشرع في باب الب

 .دبعدها االتّفاق على طبيعة العق ،، ثم االتّفاق على الثّمنبين كيفية االتّفاق على المبيعوبالتّالي سن  

  .االتّفاق على المبيع -1

كما لو كان للبائع  تين على المبيع،أي تطابق إراد لى المبيع من المسائل الجوهرية،إن االتّفاق ع   

فقبل شراءها لم  ن هذا أنّه يبيع الدار األخرى،فظ وعرض على شخص أن يبيعه إحداهما، داران،

ا وقصد المشتري أن فقد قصد البائع أن يبيع دار لمتعاقدين لم يتّفقا على المبيع،ألن ا يتم البيع،

  .4يشتري أخرى

  .االتّفاق على الثّمن -2

   نفال ينعقد البيع إذا عر  من توافق اإلرادتين على الثّمن،ال بدض أحد الطّرفين البيع بثمن معي 

لمشتري أن يشتريها فلو طلب البائع في الدار ألفا ولم يقبل ا ،الطّرف اآلخر الشّراء بثمن أقلفقبل 

  .5ألن المتبايعان لم يتّفقا على الثّمن لم يتم البيع، ،إال بتسعمائة

                                           

 منشورات الحلبي - مصادر االلتزام– عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد - 1
  .211، ص2000، 1، ج3، ط-لبنان–الحقوقية، بيروت 

  .32 صالمرجع السابق، سي يوسف زاهية حورية، الوجيز في عقد البيع، - 2
  .32وسف زاهية حورية، المرجع نفسه، صسي ي- 3
  .33، صالمرجع نفسهسي يوسف زاهية حورية، - 4
  .43ابق، صيد، البيع والمقايضة، المرجع الس الجدوسيط في شرح القانون المدنياق السنهوري، ال عبد الرز- 5



  ماهية نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24

 ا عرض البائع أن يبيع بثمن معينأي إذ ، الشّراح عن حكم الفرض العكسيإالّ أنّه قد يتساءل    

حالة بالثّمن الّذي ذهب بعضهم إلى أن البيع ينعقد في هذه ال فقبل المشتري الشّراء بثمن أعلى،

نت إرادته باعتبار أن المشتري الّذي قبل الشّراء بالثّمن األعلى قد تضم ،) األولالثّمن( سماه البائع

  .القبول بالثّمن األقل

  :1لكن هنا يجب التّفرقة بين حالتين   

إذ يعتقد أنّه يقبل  الشّراء بأزيد مما طلبه البائع،أن المشتري وقع في غلط لما قبل  :الحالة األولى

  .ثم يتبين له أن الثّمن الّذي طلبه البائع أقّل من ذلك ذي طلبه البائع،راء بالثّمن الّالشّ

وهي أن يكون المشتري قد قصد أن يزيد في الثّمن الّذي طلبه البائع القتناعه بأن  :الحالة الثّانية

قوع المبيع يساوي هذه الزيادة والحّل الّذي يذهب إليه الشّراح يصدق على الحالة األولى أي حالة و

  .ذي سماه البائع أي الثّمن األقلالمشتري في غلط، فينعقد البيع بالثّمن الّ

  .االتّفاق على طبيعة العقد -3

أي أن تتّجه   يتم االتّفاق على طبيعة العقد،يجب أن لى االتّفاق على المبيع والثّمن،باإلضافة إ   

  .إرادة البائع إلى البيع وإرادة المشتري إلى الشّراء

ة العقد إذا اتّجهت إرادة أحد المتعاقدين إلى اك توافق بين اإلرادتين على ماهيإذن ال يكون هن    

  .2دة المتعاقد الثّاني إلى عقد آخرالبيع واتّجهت إرا

عقد ال يقصد به ولذلك فإن كل   أن ينشئ التزاما بنقل الملكية،ومن طبيعة عقد البيع العقاري   

  .ال يعتبر بيعاحقيقة إنشاء هذا االلتزام 

  .شروط صحة الرضا :ثانيا

وقبول  أي وجود إيجاب معين،  اقتران إرادتين متطابقتين،ارييشترط النعقاد عقد البيع العق   

  .3ويستوي أن يصدر اإليجاب من البائع أو المشتري مطابق له،

                                           

  .34بق، ص يوسف زاهية حورية، المرجع السا سي- 1
ة طوال حياته، في حين اعتقد ر منزله إلى آخر مقابل أجرة سنوي أن يؤجرفينقصد أحد الط مثال ذلك إذا - 2

ة اتّفاق على طبيعة العقد، وال ينعقد دى حياة البائع، فهنا ال يكون ثماآلخر أن يشتريه في مقابل إيراد مرتب م
  .بينهما بيع وال إيجار

 إلى 59 من ها المشرع الجزائري في المواد تسري على تبادل اإليجاب والقبول األحكام العامة الّتي نص علي- 3

  . من القانون المدني الجزائري70
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   ضا أن يصدر من ذي أهليوينبغي لصحة يعيوب الخفون اإلرادة خالية من الوأن تك ة،ة الر

  :حو اآلتي بيانهوسندرس هذه الشروط على الن علم المشتري علما كافيا بالمبيع،وضرورة 

  .ةاألهلي -1

ائرة بين ات الدفوعقد البيع من التّصر ة،أن يكون صادرا من ذي أهلي ضا،   يجب لصحة الر

ة كان قابال هلين ناقص أفإن صدر م ،1ة األداءولذلك يشترط لصحته توفر أهلي رر،النّفع والض

من :" والّتي جاء فيها ما يلي من قانون األسرة الجزائري83دة ت عليه الما وهذا ما نصلإلبطال

رفاته نافذة إذا  تكون تص من القانون المدني43قا للمادة بلغ سن التّمييز ولم يبلغ سن الرشد طب

 فيما إذا كانت الولي أو الوصيوتتوقّف على إجازة وباطلة إذا كانت ضارة به، كانت نافعة له،

رر،متردوفي حالة النّزاع يدفع األمر إلى القضاءدة بين النّفع والض".  

 الرشد فهو ا سنأم  سنة،13 هو ون المدني الجزائري من القان42وسن التّمييز طبقا لنص المادة   

 .ئري من القانون المدني الجزا43وهذا ما نصت عليه المادة   سنة كاملة،19

  .سالمة اإلرادة من العيوب -2

   ط أي ال تكون إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بغل  اإلرادة من العيوب،ة البيع خلوكما يشترط لصح

فإن شاب إرادة البائع أو المشتري عيب من هذه العيوب كان عقد  أو تدليس أو إكراه أو استغالل،

  .2البيع قابال لإلبطال

ولما كان " :14/11/1988 المؤرخ في 49339كمة العليا في قرارها رقم وهذا ما أكّدته المح   

عتبار صفة المهندس اعن لم يلتزم بالعقد إالّ على اأن الط – في قضية الحال – من الثّابت

فإن قضاة المجلس بتأييدهم  ألخير أية وثيقة تثبت صفته هذه،دون أن يقدم هذا ا للمطعون ضده،

  أجوره المستحقة خرقوا القانونلقاضي على الطّاعن أن يدفع للمطعون ضدهللحكم المستأنف ا

  .3" القرار المطعون فيهومتى كان كذلك استوجب نقض

                                           

يرا صحيحا منتجا آلثاره القانونية في ذمة الشخص ة األداء القدرة على التّعبير عن اإلرادة تعبالمقصود بأهلي - 1

  .عبيرالصادر عنه هذا الت
 البيع والمقايضةـ المرجع السابق– الجديد لوسيط في شرح القانون المدنياق السنهوري، ا عبد الرز- 2

  .113، 112ص
  .32ابق ، ص حمدي باشا عمر، القضاء المدني، المرجع الس- 3
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ار غبنا  خاصة بحالة الغبن في بيع العق وضع أحكاماوتجدر المالحظة أن المشرع الجزائري    

  من القانون المدني360 إلى 358ن وذلك في المواد م د عن خمس قيمة المبيع وقت البيع،يزي

  .1الجزائري

  .العلم الكافي بالمبيع -3

ك  ذل ويتمعلم المشتري بالمبيع علما كافيا، في عقد البيع ضرورة اشترط المشرع الجزائري    

 وإذا ة، بيان المبيع وأوصافه األساسيأو أن يشتمل عقد البيع على عن طريق رؤية المبيع ومعاينته،

ة عدم العلم حقّه في طلب إبطال عقد البيع بحجعقد البيع بأنّه عالم بالمبيع سقط  المشتري في أقر

المدني  من القانون 352ة  وهذا ما نصت عليه الماد البائع،لمبيع إالّ إذا أثبت غشالكافي با

  .الجزائري

  .المحل في عقد البيع العقاري :اني الثالبند

تّب التزاما على كل من البائع والمشتري وأهم التزام فهو عقد  ير ن،إن البيع عقد ملزم للجانبي   

يقع أما أهم التزام  . في عقد البيععتبر المبيع محالولذلك ي لى البائع هو نقل ملكية المبيع،يقع ع

 في عقد البيع فالمحل  ثانيا في عقد البيع،لثمن محالولهذا يعتبر ا على المشتري فهو دفع الثّمن،

 )أوال(ف المبيع وشروطهولذلك سنتناول تعري من،العقار والثيتكون من  إذن مزدوج العقاري

  ).ثانيا(وتعريف الثمن وشروطه

  .العقار المبيع: أوال

  .وشروطه ، على التّوالي تعريف المبيعنتناول    

  .تعريف المبيع -1

عقار والّذي هو لة الواردة على ا على شيء من األشياء كحقّ الملكي الّذي يرديقصد بالمبيع الحق   

  .حقّ عيني أصال

  .2اوقد يكون حقا أدبي ا،وقد يكون حقا شخصي  

                                           

  .101، 100، ص2005، دار هومة، الجزائر، ، المنتقى في عقد البيع لحسين بن الشيخ آث ملويا- 1
 2007/2008، 16اء، الجزائر، دفعة قضرة تخرج المدرسة العليا لل العقاري، مذكد، البيع أورمضيني محم- 2

  .06ص
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ا األخير عرفه المشرع هذ لبيع العقاري فالمبيع هو العقار،وباعتبار أنّنا بصدد دراسة عقد ا   

 بحيزه وثابت فيه وال يمكن كّل شيء مستقر " نه بأ من القانون المدني683الجزائري في المادة 

  ". منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقولنقله

  .شروط المبيع -2

ولذلك  شروط الواجب توافرها في المبيع،ا باللم يرد في القانون المدني الجزائري نصا خاص   

  .1ةيجب الرجوع إلى القواعد العامة المتعلقة بشروط محل العقد بصفة عام

  :نون عليها القاومن الشروط التي نص  

 .ته للوجود في المستقبلوجود العقار أو قابلي -�

 الي إذا لم يكن موجوداوبالت  موجودا،اد العقد أن يكون المحلة أنّه يجب النعقتقضي القاعدة العام

يجوز " من القانون المدني الجزائري نصت على أنّه ��إالّ أن المادة ه،يقع العقد باطال النعدام محل

  ".قايئا مستقبال ومحقأن يكون محل االلتزام ش

البيع على ى ب ما يسمة بيع شخص لمنزل قبل بنائه وهومثلة على بيع األشياء المستقبليومن األ     

التي يحقّقها للمشترين وذلك للفوائد الكثيرة  شاع هذا البيع في وقتنا الحاضر،وقد  صاميم،الت

 .2 المشتريكنات لفائدةوللمرقي العقاري الذي يتولى عملية بناء هذه الس

 .تعيين العقار المبيع -�

مة ويعتبر العقار من األشياء القي حتّى يمكن أن يرد عليه االتّفاق،يجب أن يكون العقار معينا    

ا يجعل غيره الّتي تتميز عن غيرها بصفات خاصة تعينه تعيينا ذاتيوهي  نة بذاتها،أي األشياء المعي

  .ال يقوم مقامه في الوفاء

  لألراضيه إذا شمله المسح العاملعقار يكون بذكر موقعه وحدوده ومساحته ورقموتعيين ا    

  .3عيين واضحا نافيا للجهالةفيجب أن يكون الت

  

  
 

                                           

  .210، صالمرجع السابق-مصادر االلتزام–  محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني- 1
  .78ابق، صلجزائري، عقد البيع، المرجع الس اة، الوجيز في شرح القانون المدني خليل أحمد حسن قداد- 2
  .74- 73ابق، ص، المرجع السالوجيز في عقد البيعة،  زاهية حوري سي يوسف- 3
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 .ار المبيعجواز التعامل في العق -�

الموقوف هو المال والعقار  حكم القانون كالعقارات الموقوفة،عامل بهناك عقارات تخرج عن الت   

  . واإلحسان فيه وجعله على وجه من وجوه البرفالتصرالمحبوس عن تملكه و

عامل في أمالك والت والحقوق المتنازع فيها، ،1ةستقبليركات المكما ال يجوز التعامل في الت   

  .ةالدولة العام

ال يجوز التصرف في أموال : " من القانون المدني الجزائري ما يلي�	�حيث ورد في المادة     

   ...".قادمتملكها بالتالدولة أو حجزها أو 


  .2أن يكون المبيع مملوكا للبائع وقت البيع -

فال  ،وعلى هذا إذا كان البائع غير مالك للمبيع ا يملك،ع أن ينقل للغير أكثر ممفالبائع ال يستطي   

ع من أنه عقد ناقل للملكية هذا الشرط إقتضته طبيعة البيو تطيع أن ينقل ملكيته إلى المشتري،يس

 إنتقال الملكية منه إلى المشتري بمجرد  إستحال لبائع غير مالك للمبيع وقت البيع،ذا كان افإ بذاته،

 العقد
3
 .  

  . الثمن  :ثانيا

عقد يلتزم به البائع أن ينقل " ن المدني الجزائري على أن البيع من القانو351   تنص المادة 

  ". للمشتري ملكية شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي

   .وشروطه، ص هذه المادة نستخلص تعريف الثمنن خالل ن  م

  . تعريف الثمن  -1

يلتزم بدفعه للبائع في مقابل   المدني أن الثمن مبلغ من النقود، من القانون351  حسب نص المادة 

فاإلتفاق   عقد البيع ال ينعقد بدونه،لذا فالثمن ركن في ا األخير بنقل ملكية المبيع إليه،إلتزام هذ

  . 4بيان األسس التي تؤدي إلى تقديرهو ضي بطبيعة الحال تعيين هذا الثمن،ى الثمن يقتعل

                                           

عامل في تركة غير أن الت: " من القانون المدني الجزائري بقولها92 من المادة 02ذا ما قضت به الفقرة  ه- 1

  ".إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاه، إالّ في األحوال المنصوص عليها في القانون
  .292ابق، صع، المرجع السلمنتقى في عقد البيا لحسين بن شيخ آث ملويا، - 2
  . 292 لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع نفسه ، ص -  3

  . 79، المرجع السابق ، ص  سي سوسف زاهية حورية-  4
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  .شروط الثمن -2

  :تتمثل شروط الثمن فيمايلي   

  : الثمن مبلغ من النقود- أ

 ر نقود فإذا كان الثمن غي ة بأن يكون مقابل المبيع نقودا وهو الثمن،يتميز البيع عن المقايض   

  . 1ةفالعقد يعد مقايض

  :  الثمن معين أو قابل للتعيين-ب

يدع مجاال للمنازعة في مقداره ويعين تعيينا كافيا ال دد ثمن المبيع من طرف المتعاقدين،   إما يح

  .2مستقبال 

ة تقديره يرد بتعيين مبلغ محدد للشيء المبيع من طرف المتعاقدين معا بهدف حماي  تعيين الثمن و

التقدير قد يكون فوريا أو باإلقتصار على اإلشارة و في الغبن،مصلحتهما وعدم وقوع إحداهما 

 من القانون 365على األسس التي سيقدر الثمن بناءا عليها بعد إبرام العقد طبقا لنص المادة 

  . 3المدني الجزائري

المنقول نظرا الثمن في بيع العقار أخضعه المشرع لعدة إجراءات خاصة مختلفة عن بيع    و

يداع خمس ثمن لذلك أوجب إ وحماية لمصلحة األطراف وتجنب لوقوع الغبن، قتصادية،ألهميته اإل

 من 256بين يدي الموثق محرر العقد تحت طائلة البطالن طبقا لنص المادة المبيع أمام مرأى و

1998 من قانون المالية لسنة 123قانون التسجيل المعدلة بالمادة 
4.  

  

   

                                           

 ص ،يط في شرح القانون المدني الجديد، البيع والمقايضة، المرجع السابقالوس عبد الرزاق السنهوري، -  1
29 . 

  . 77ع السابق، ص  لحسين بن شيخ آث ملويا، المرج- 2

يجوز أن يقتصر ثمن المبيع على بيان األسس التي يحدد بمقتضاها فيما       : " حيث نصت المادة على أنه- 3

 ..." بعد 

 في فقرتها الثانية والثالثة 256وتنص المادة . 12 أورمضيني محمد، البيع العقاري، المرجع السابق، ص - 4
فع عن أجل، فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدي الموثق محرر العقد إلى إذا كان الثمن قابل للد"على أنه 

 ... " غاية تشكيل خمس ثمن نقل الملكية، الذي يجب أن يحرر لزوما 
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  : يا يجب أن يكون الثمن حقيقيا وجد-ج

 باطال       عدوإال ا مماثال للقيمة الحقيقية للمبيع،جديشروط صحة الثمن أن يكون حقيقيا ومن     

الثمن الحقيقي هو الذي تكون إرادة الطرفين قد إتجهت إلى إلزام المشتري بأن يدفعه فعال و

  . 1افها أو بخسايكون الثمن غير حقيقي إذا كان صوريا أو تو ،بإعتباره مقابال حقيقيا ال رمزيا

بل نيته إتجهت إلى ذكر مبلغ من  ال يقصد أن يتقاضاه من المشتري،  فالثمن الصوري هو الذي 

هنا العقد ال يكون بالضرورة باطال إذا كان الثمن و مل به المظهر الخارجي لعقد البيع،النقود يكت

ت الصورية في الثمن تخضع إثباو لمذكور في العقد زيادة أو نقصانا،المتفق عليه مخالفا للثمن ا

  . 2لألحكام العامة لإلثبات

ليست و رفين بإشتراط الثمن الذي يناسبها،فمبدئيا تسمح حرية التعاقد للط أما الثمن التافه،    

 حاالت اإلستثنائية للغبنللقاضي سلطة ممارسة الرقابة على التوازن اإلقتصادي للعقد ما عدا ال

فصال في أحكام القضاء بأنه ال بيع إذا كان  إلى أي نص قانوني ووبالرغم من ذلك ودون اإلستناد

 الثمن إلى اإلعتقاد بأنقيمة المبيع وصوال ن التفاهة إلى درجة عدم تناسبه والمبلغ المتفق عليه م

  . 3مقدار من الثمنلم يتعاقد للحصول على هذا الالبائع  وغير جدي

إذا بيع عقار " لقانون المدني الجزائري بقولهاا من 358أما الثمن البخس نصت عليه المادة    

يجب و الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل،فللبائع الحق في طلب تكملة  بغبن يزيد عن الخمس،

   ." وقت البيعأن يقوم العقار حسب قيمته ا إذا كان الغبن يزيد عن الخمس،لتقدير م

وهو مختلف عن الثمن  اوت كبير،لكن بينه وبين المبيع تف ن البخس هو ثمن جدي،الثم   و

ئع نقل ملكية المبيع إلى إذ أن الحصول على الثمن البخس كان الدافع للبا الصوري والتافه،

ففي هذه الحالة ينعقد البيع بالثمن البخس بصفة طالما كان التفاوت عن الخمس فإن  المشتري،

  .4ما يسمى بالغبن الفاحشهو تري بتكملة الثمن أو فسخ العقد وللبائع الحق بمطالبة المش

                                           

  . 384 ، 383 عبد الرزاق السنهوري، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص - 1

  . 86 لحسين بن شيخ آث ملويا، المرجع السابق، ص - 2

  . 12 أورمضيني محمد، المرجع السابق، ص - 3

  . 390 عبد الرزاق السنهوري، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص - 4
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قد قررت هذه القاعدة للعقار دون سواه من المبيعات األخرى نظرا لقيمة العقار رغم أنه     و

يؤخذ على هذه المادة حصر هذه الحماية على العقارات دون المنقوالت رغم وجود بعض 

  . 1إلخ.... السيارات الفخمة  ت التي تفوت قيمة العقارات مثل المجوهرات،المنقوال

  . السبب في عقد البيع العقاري : الثالثالبند

   ).ثانيا(روط الواجب توافرها في السببالشو ،)أوال(رق في هذا الفرع إلى تعريف السببنتط   

  . تعريف السبب :أوال

 من القانون 97 إكتفى بالنص عليه في المادةلمشرع الجزائري السبب في العقد و   لم يعرف ا

وع أو لسبب مخالف للنظام العام واآلداب كان إذا إلتزم المتعاقد لسبب غير مشر" يالمدني الجزائر

 .2"العقد باطال

  . 3حديثة تقليدية و :ولقد عرف ركن السبب نظريتين     

 ي قصده الملتزم من وراء إلتزامه تعني النظرية التقليدية للسبب الغرض القريب المباشر الذ  و

  . حمل المشتري اإللتزام بدفع الثمننقل ملكية المبيع أن يتفللبائع مثال يقصد بتحمله 

ى أن يرتب في ذمته هو الباعث الذي دفع الملتزم إلو رية الحديثة فتعتد بالسبب الدافع،  أما النظ

 يستغل اإللتزام بدفع الثمن هو أن قد يكون الدافع له على الشراء وفمن يشتري منزال اإللتزام،

ك أن الباعث يجمع من ذلو ،...أو أن يجعل منه محال لعمله  ناه،المنزل أو أن يخصص لسك

  .يء متغيرهو شو شيء ذاتي للملتزم، هوشيء خارجي عن العقد، :الخصائص اآلتية

  . شروط السبب : ثانيا

  .كما يجب أن يكون مشروعا، و صحيحا، سبب في عقد البيع العقاري موجودا   يجب أن يكون ال

  .ا أن يكون السبب موجود -1

في و لتي يقصد الملتزم الحصول عليها،هو الغاية او  هذا الشرط إلى السبب القصدي، ينصرف  

و إرتقاب الحصول على الثمن من عقد البيع العقاري يكون سبب إلتزام البائع بنقل الملكية ه

إلتزام  فلذلكو حصول على ملكية المبيع من البائع،سبب إلتزام بدفع الثمن هو إرتقاب الو المشتري،

                                           

  . 13 أورمضيني محمد، المرجع السابق، ص - 1

  . 222، المرجع السابق، ص 1 محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، ج - 2

، 2003المدني، العقود المسماة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  محمد حسن قاسم، القانون -  3
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أحدهما فال ينشيء إلتزام اآلخر    بحيث إذا تخلف إلتزام  كل من البائع والمشتري مرتبط باآلخر،

  .1بالتالي ال ينعقد عقد البيعو

  . أن يكون السبب صحيحا  -2

فإذا  فيكون السبب غير صحيح، فإذا كان موهوما أو صوريا،    يجب أن يكون السبب صحيحا،

فهنا يكون  سلفه ثم إتضح أن هذا الدين إنقضى،خلف الخاص بوفاء دين تعهد الخلف العام أو ال

يكون السبب صوريا و قد وقع في غلط بشأن وجود السبب ويبطل العقد،السبب موهوما ألن المتعا

  . 2إذا كان يخفي سببا آخر غير مشروع

  . أن يكون السبب مشروعا -3

زم إلى أن يرتب اإللتزام في ذي دفع الملت   ينصرف هذا الشرط إلى السبب الدافع أي الباعث ال

كان الباعث للمتعاقدين فإذا  إذا خالف النظام العام واآلداب، ويكون السبب غير مشروع، ذمته،

أما إذا كان الباعث ألحد المتعاقدين غير مشروع ففي  كان العقد باطال بطالنا مطلقا، غير مشروع،

  : 3 هناك إفتراضينهذه الحالة

فإن العقد يكون باطل  مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه،لطرف اآلخر يعلم بعدم  إذا كان ا- 

  . بطالن مطلق 

  .فال يكون العقد باطل مشروعية الباعث لدى المتعاقد معه،إذا كان الطرف اآلخر ال يعلم بعدم  - 

  

  

   

                                           

  . 14 أورمضيني محمد، المرجع السابق، ص - 1

 . 14 أورمضيني محمد، المرجع نفسه، ص - 2
 من المقرر قانونا أنه إذا "12/04/1987 المؤرخ في 43098 وهذا ما أكدته المحكمة العليا في القرار رقم -  3

إلتزم المتعاقد لسبب غير مشروع، أو لسبب مخالف للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال، ومن ثم فإن القضاء 

 أن عقد إيجار المنزل – في قضية الحال –بما يخالف هذا المبدأ يعد مخالفا للقانون، ولما كان من الثابت 
عليها  س بمناقشتهم لهذا العقد وإعتماده كوثيقة رتبالمتنازع عليه معد إلستغالله في الدعارة، فإن قضاة المجل
حمدي باشا عمر، القضاء المدني، : راجع في ذلك".إلتزامات بالرغم من بطالنه بطالنا مطلقا خرقوا القانون

   . 36 ، 35المرجع السابق، ص 
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  .بيع العقاري في التشريع الجزائري في عقد الةالرسمي : الثانيالفرع

ألن مجرد تطابق  قانون الجزائري هي مبدأ الرضائية،عدة العامة في التعاقد طبقا لل   إن القا

 من 59اإلرادتين يكفي إلنشاء العقد ما لم توجد نصوص قانونية تقضي بخالف ذلك حسب المادة 

  . القانون المدني الجزائري 

رورة إحتوائه على إشترط المشرع ض  أكثر التصرفات القانونية،لما كان عقد البيع العقاري  و

  .1المعلومات الضروريةكافة العناصر و

هذه الشكلية  ها المشرع لشكلية معينة إلبرامها،بإعتبار البيع العقاري من العقود التي أخضع  و

  . 2نونا لذلكمن طرف أشخاص مؤهلين قامية تحرير العقد في ورقة رسمية والمتمثلة في إلزا

 إلى الفرعقسمنا هذا أو ما يعبر عنه بالكتابة الرسمية  ،ولتوضيح المقصود بالشكل الرسمي    

لشكل العرفي في التشريع تمييزه عن اتعريف الشكل الرسمي و  األولالبندنتناول في  ،بنودثالثة 

تخلفها في التشريع الجزائري  ء جزاشروط صحة الشكل الرسمي و  الثانيالبندوفي  الجزائري،

  . لقضاء الجزائري من الشكل الرسمي نبين في موقف ا  الثالثالبندأما 

  . تمييزه عن الشكل العرفي في التشريع الجزائريتعريف الشكل الرسمي و : األولالبند

شكل الرسمي عن الشكل تمييز الو، )أوال( إلى تعريف الشكل الرسميالبندذا نتطرق من خالل ه   

  . )ثانيا(العرفي

  .تعريف الشكل الرسمي  :أوال

هو  قار أضاف القانون وجوبا ركنا آخر،العقود الواردة على العل أن التصرفات و سبق القو    

 التصرفات الواردة علىفكل العقد و العقد الرسمي المبرم أمام الموثق،جعل وسيلة ذلك و الشكلية،

  . 3العقار يجب أن تصاغ في شكل رسمي

                                           

القانون الخاص، كلية  بعبع إلهام، حماية الملكية العقارية الخاصة المدنية والجنائية، مذكرة ماجستير في - 1

  . 54، ص 2007- 2006الحقوق جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

 عويطي فريد وعشوري عبد العزيز، الشكلية في التصرفات القانونية، مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء  - 2
  . 06، ص 2008 - 2007، 16الجزائر، دفعة 

  . 47 قانون األسرة الجزائري، مذكرة ماجستير، المرجع السابق، ص عمار نكاح، إنتقال الملكية العقارية في- 3
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العقد الرسمي عقد " الجزائري من القانون المدني 324لقد نص المشرع الجزائري في المادة   و  

أو ما تلقاه من ذوي   شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديه،يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو

  .1"ود سلطته وإختصاصهفي حدوذلك طبقا لألشكال القانونية و الشأن،

  المتضمن القانون58-75 في األمر رقم 324    نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أورد المادة 

 المؤرخ 14-88انون  أي قبل تعديل القانون المدني بموجب الق26/09/1975المدني المؤرخ في 

الورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف " كمايلي ،03/05/1988في 

      ذلك طبقا لألوضاع القانونية في حدود سلطته لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وبخدمة عامة ما تم 

  .2"وإختصاصه

 ما يالحظ على المادتين المذكورتين هو أن المشرع إستبدل مصطلح الورقة الرسمية بمصطلح     

 للورقة المثبتة مرد ذلك إلى اللبس الواقع عند تسميتهوهو تعديل في غير محله،و"العقد الرسمي"

 في األصل كل الذي يقصد بهو ، العقدكثيرا ما يصطلح عليها بلفظالتي و للتصرف القانوني،

أي بغض النظر عن الورقة  ادتين بغض النظر عن وسيلة إثباته،تصرف قانوني يتم بإتفاق إر

 فقد يكون التصرف القانوني صحيحا   الشأن ما تم اإلتفاق عليه بينهم،المكتوبة التي يدون فيها ذوو

  .3الورقة الرسمية ليست صحيحة أو قد يحصل العكسو

 عبارة العقد الرسمي المشرع الجزائري قد جانب الصواب حين إستعمل عليه يمكن القول أن و    

تشمل فالورقة تشمل العقد كما  ألن مصطلح الورقة أعم من العقد، فاألصح هو الورقة الرسمية،

هو وارد في النص باللغة  لفظ محرر كما األجدر أن يستعملفمن  التصرفات باإلرادة المنفردة،

  . 4أوسع في المعنىفذلك أشمل و ، "L’acte Authentique" الفرنسية

                                           

 حمدي باشا عمر، منازعات حول إثبات ونقل الملكية العقارية، مجلة الموثق، دورية متخصصة تصدر عن -  1
  . 20، ص 2001، 01الغرفة الوطنية للموثقين، العدد

لنظام القانوني الجزائري، مطبوعات الديوان الوطني  الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في ا-  2
 . 35، ص 2001، 1لألشغال التربوية، ط

 الهادي سليمي، إجراءات نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص  - 3
  . 53، ص2008-2007ائر، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي العربي التبسي، تبسة، الجز

 مجلة الموثق، دورية متخصصة صادرة عن - المحررات– حسين بطيمي، أنواع األوراق أو الكتابات -  4

  . 39، ص2005، 12الغرفة الوطنية للموثقين، العدد 
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الكتابة  الكتابة الرسمية كشرط لإلثبات وما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن هناك فرق بينو    

  . 1الرسمية كشرط إلنعقاد التصرف القانوني

وهذا تحت  لقانون ضرورية وملزمة إلنشاء عقد البيع العقاري،فالكتابة الرسمية التي يقتضيها ا    

  ال يجوز ألطراف العقد اإلتفاق على ما يخالف و فبدونها ال ينعقد العقد، ائلة البطالن المطلق،ط

  . 2ذلك 

  . تمييز الشكل الرسمي عن الشكل العرفي : ثانيا

" إثبات اإللتزام" لشكل العرفي في الباب السادساشرع الجزائري إلى الشكل الرسمي و   تطرق الم

نه عند تعريفه للكتابة الرسمية والعرفية إستعمل مصطلح إال أ ،"تابةاإلثبات بالك" الفصل األول

عليه سنستعمل في ضرب هذه المفارقة بين و إعتبرنا أن إستعماله في غير محله،الذي و ،"عقد"

  . 3"محرر" العرفية مصطلحالكتابة الرسمية والكتابة 

العقد الرسمي عقد يثبت فيه " القانون المدني الجزائري على أن من 324لقد نصت المادة      

لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن ما تم  بط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،موظف أو ضا

  ." إختصاصهوذلك طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته و

يعتبر العقد العرفي صادرا ممن وقعه ما "   من القانون المدني على مايلي327نصت المادة  و   

    أما ورثته أو خلفه فال يطلب منهم اإلنكار   صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء،لم يذكر

  . 4يكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم ال يعملون أن الخط أو اإلمضاء هو من تلقوا منه هذا الحقو

ال ة تشكالن شكال من أشكالعرفيدتين أن كل من الكتابة الرسمية ويتبين لنا من خالل هاتين الما    

ضحه ما بينهما من عدة أوجه وهو ما سأوختالف فيإال أن هناك إ العقود والتصرفات القانونية،

  :فيمايلي

  

  

  

                                           

  . 54 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

 . س إلثبات التصرف المبرم  وبالتالي وجب توافر الشكلية لتكوين وإنشاء العقد، ولي- 2
  . 54 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 3

 .  المتضمن القانون المدني26/09/1975 المؤرخ في 58- 75 األمر رقم - 4
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  . الفرق من حيث الشكل  -1

   إن الكتابة الرسمية يختص بإصباغها على المحررات الموظف العام أو الضابط العمومي أو 

  . 1وفقا لما هو مقرر قانوناتصاصهم ووهذا في حدود سلطتهم وإخ المكلف بخدمة عامة، الشخص

اصة خارج نطاق تدخل أي موظف  فيحررها األطراف فيما بينهم بصفتهم الخكتابة العرفيةل   أما ا

ر العرفي هو توقيع كل طرف أو من إال أن العنصر الوحيد الذي يهم صحة المحر مختص،

    .2يمثله

  . الفرق من حيث الحجية في اإلثبات -2

من حيث صدورها ومن حيث  ررات الرسمية والمحررات العرفية حجة على الكافة،   تشكل المح

هذا  ولكن محتوى المحرر الرسمي ال يمكن الطعن فيه إال عن طريق الطعن بالتزويرو موقعها،

أما ما صدر رواية عن األفراد فيمكن  ،بالنسبة لما جاء على لسان محرر العقد فيما علمه بنفسه

  .  وفقا للقواعد المقررة في اإلثباتدحضه بإثبات عكسه 

يستوي األمر بين ما قرر و وز طعن ما جاء فيها بإثبات العكس،   أما المحررات العرفية فيج  

  . 3موقع المحرر العرفي وما قرره رواية عن الغير

 حيحا إلى حين الطعن فيه بالتزويريضاف إلى ذلك أن تاريخ المحررات الرسمية يعتبر ص      

أما على الغير فال تكون كذلك إال إبتداءا من يوم  ات العرفية فتكون حجة على موقعها،لمحررأما ا

على  ،4أو من يوم التأشير ي،تسجيلها أو من يوم ثبوت مضمونها في عقد آخر حرره ضابط عموم

 من 328 العقد حسب نص المادة وقعواالسند من طرف ضابط عمومي أو من يوم وفاة أحد الذين 

  . ن المدني الجزائري القانو

                                           

 بوغازي عبد السالم وولد المالك بصيري وبوخريسي فاروق، اإلثبات بالكتابة في المواد المدنية، مذكرة -  1

  . 24، ص 2007-2006، 15ء الجزائر، دفعة تخرج المدرسة العليا للقضا

  . 146 عمار علوي، الملكية والنظام العقاري في الجزائر، المرجع السابق، ص - 2

  . 56 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 3

   . 48¡47 الغوثي بن ملحة، المرجع السابق، ص-:  راجع في ذلك- 4
رق التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية، منشورات بغدادي              بربارة عبد الرحمن، ط-                     

   . 85 ، ص2009¡1الجزائر، ط
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كدليل إلثبات الملكية العقارية ال يفوتنا في هذا الصدد أن نشير إلى أن هناك عقود عرفية تقبل    و

01/01/1971 إلى غاية 01/03/1961 يتعلق األمر بالعقود العرفية المسجلة بعدو
1.  

  . من حيث القوة في التنفيذ  -3

هذا ما و هتها إال عن طريق الطعن بالتزوير،ل مواج    المحررات الرسمية لها الحجية ال تقب

  . 2اإلدارية من قانون اإلجراءات المدنية و179نصت عليه المادة 

  تخضع إلى إجراء آخر هو اللجوء إلى القضاء  ية ال تحوز القوة التنفيذية،   أما المحررات العرف

ب هذه األخيرة تكسو لرسمية،وضوع ألنها ليست لها صفة االمودعوى التزوير توقع على الشكل و

  . ) من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية175المادة (من خالل حكم قضائي

  . لشكل الرسمي وجزاء تخلفها في التشريع الجزائريشروط صحة ا : الثانيالبند

وجب توافر شروط  محررات الناقلة للملكية العقارية،   حتى تضفى الصبغة الرسمية على ال

حتى و ها فال يكون للعقد أي أثر قانوني،من دونو تمد منها المحرر وجوده القانوني،سأساسية ي

الجزاء المترتب لرسمي الناقل للملكية العقارية ونحيط بالشروط التي يجب توافرها في المحرر ا

  . عن تخلفها

  . شروط صحة الشكل الرسمي في التشريع الجزائري  :أوال

القانون المدني الجزائري يمكن أن نستخلص األسس التي من  من 324   من خالل نص المادة 

 إجمالها في النقاط التي يمكنو ،3للملكية العقارية الصبغة الرسميةخاللها تستمد المحررات الناقلة 

  : اآلتي بيانها

  . صدور المحرر من موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة -1

 ظف العام والضابط العمومي والشخص المكلف بخدمة عامة  نقع في خلط بين المو   حتى ال

  : كل واحد منهم فيمايلي تعريفارتأيت

  

                                           

  . 146 عمار علوي، المرجع السابق، ص - 1

 المتضمن قانون اإلجراءات المدنية 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08 من القانون رقم 179 تنص المادة -  2
ء بالتزوير ضد العقود الرسمية هو الدعوى التي تهدف إلى إثبات تزييف أو تغيير عقد اإلدعا"واإلدارية على أن 

 ... " سبق تحريره أو إضافة معلومات مزورة إليه 

  . 24 بوغازي عبد السالم وولد المالك بصيري وبوخريس فاروق، المرجع السابق، ص - 3
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  .  الموظف العام - أ

 المتضمن القانون 2006 جويلية 15 المؤرخ في 03-06 من األمر رقم 04  عرفت المادة 

   ومية دائمة يعتبر موظفا كل عون عين في وظيفة عم" حيث جاء فيها ،األساسي للوظيفة العامة

  ". م في رتبة السلم اإلداريرسو

م رسالموظف شخص عين في وظيفة دائمة و   من خالل إستقرائنا لنص هذه المادة يتبين لنا أن 

لخارجية التابعة لهذه المصالح افي إدارات مركزية تابعة للدولة وفيها بناءا على التدرج التسلسلي 

  . 1الهيئات العموميةك المؤسسات ووكذل اإلدارات والجماعات المحلية،

مجال معين مثل مدير    فالموظف العام هو الشخص الذي تعينه الدولة للقيام بإدارة شؤونها في 

 . 2إلخ... الوالي  أمالك الدولة،

  . الضابط العمومي -ب

يكلف بمهمة   للشهادة الجامعية المتحصل عليها،هو شخص يتمتع بمؤهالت قانونية إستنادا   

ه المترجم والمحضر القضائي مثال يير مكتب عمومي لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته،تس

  . 3هذا األخير له دور في تحرير المحررات الناقلة للملكية العقارية  والموثق،

  .  الشخص المكلف بخدمة عامة -ج

 براءإنما إكتفى بإعطاء أمثلة عنه كالخو فقه الشخص المكلف بالخدمة العامة،   لم يعرف ال

  . 4ورؤساء المجالس الشعبية المنتخبون المقبولون الذين تعينهم المحكمة،

   .في تحرير العقد الرسمي إختصاصاتهسلطة الموظف والضابط العمومي و -2

وال تكون بيانا  ابط العمومي ال تحمل طابعا رسميا،   المحررات التي تصدر من الموظف أو الض

   .ب إختصاص في ذلكأصحاو السلطة في إصدارها،وما لم تكن لهم  ذات حجية ملزمة،

  

                                           

اجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة  دحدوح محمد، واجب الطاعة في الوظيفة العامة، مذكرة م- 1
  . 48¡47،  ص2009-2008العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

  . 107 حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص - 2

إلسالمي والقانون  دراسة مقارنة بين الفقه ا– أحمد خليفة شرقاوي أحمد، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة - 3
  . 156، ص2007 دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، –الوضعي

  . 20 حمدي باشا عمر، منازعات حول إثبات ونقل الملكية العقارية، المقال السابق، ص - 4
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  .1"واختصاصهفي حدود سلطته ".... من القانون المدني324ي المادة هذا حسب ما جاء فو  

  .  سلطة الموظف أو الضابط العمومي في تحرير العقد الرسمي - أ  

قد الرسمي أهليته في تحرير العالية الموظف أو الضابط العمومي و  المقصود بالسلطة هي و 

 . 2ون قائمة وقت تحرير العقد الرسميالتي يجب أن تك

  :  الوالية*

فلو قام الموظف أو الضابط العمومي  ن قائمة وقت تحرير المحرر الرسمي،التي يجب أن تكو   و

أو بعد توقيفهما أو عزلهما عن العمل بتحرير أي  أو قبل أدائهما لليمين القانونية،قبل تعيينهما 

  . 3 يقع باطالمحرر فإنه

  :  األهلية*

لمحررات التي تدخل ضمن يعتبر الموظف العام أو الضابط العمومي أهل لتحرير جميع ا      

لضابط العمومي عن تنافي يمتنع فيها الموظف العام أو الكن هناك حاالت منع و إختصاصهما،

  . ممارسة مهامهما

 المؤرخ في 02-06من القانون رقم  22 إلى 19 حاالت المنع منصوص عليها بموجب المواد -

   . المتضمن تنظيم التوثيق20/02/2006

 السالف 02-06 من القانون رقم 25 إلى 23 حاالت التنافي منصوص عليها في المواد من -

  . الذكر 

 المؤرخة في 27-88 من القانون رقم 17 إلى 15   كما نص المشرع على حاالت التنافي بالمواد 

  . ن تنظيم التوثيق  المتضم12/07/1988

       

                                           

لجزائر،  يحي بكوش، أدلة اإلثبات في القانون المدني الجزائري والفقه اإلسالمي، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا-  1
 . 94، 93، ص1998، 2ط
  . 95، ص 2009 وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، - 2

 المتضمن تنظيم التوثيق على     12/07/1988 المؤرخ في 27- 88 من القانون 10 حيث تنص المادة -  3
..."  أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية اليمين اآلتيةيؤدي الموثق قبل الشروع في ممارسة مهنته "مايلي 

  . 13/07/1988، الصادرة في 28الجريدة الرسمية، العدد 
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التنافي  رع وقع في خلط بين حاالت المنع ومن خالل اإلطالع على هذه النصوص نجد أن المش    

مثال و ،1هي في الواقع حاالت للمنع و27-88تنافي بموجب القانون رقم للحيث نص على حاالت 

  : وثق قانونا العقد الذين أن يستلم المال يمك"  من نفس القانون15 عليه المادة ذلك ما نصت

  .  يكون فيه طرفا معينا ممثال أو مرخصا له بأية صفة كانت – 1    

  ....."  يتضمن تدابير لفائدته-2    

ذلك من و  المتضمن تنظيم التوثيق،02-06رقم قد إستدرك المشرع األمر بموجب القانون و      

 من القانون 19ة حيث نص في الماد ،22 إلى 19المنع بموجب المواد من خالل تحديد حاالت 

  :ال يجوز للموثق أن يتلقى العقد الذي " نفسه على مايلي

  .  يكون فيه طرفا معينا أو ممثال أو مرخصا له بأية صفة كانت -1    

  .2..." يتضمن تدابير لفائدته -2    

من بين و ،02-06 من القانون رقم 25 إلى 23 كما حدد المشرع حاالت التنافي في المواد من    

  ممارسة مهنة الموثق ما يتعلق بالحاالت التي تتنافى و في23حاالت التنافي ما نصت عليه المادة 

  . 3إلخ... لمجالس الشعبية المحلية المنتخبةالتي من بينها العضوية في البرلمان أو رئاسة أحد او

  . د الرسمي  أو الضابط العمومي في تحرير العق إختصاص الموظف-ب

البد أن يصدر عن موظف أو  ن العقد الرسمي حتى يكون صحيحا ورسميا،سبق القول أ     

 المتضمن تنظيم التوثيق 02-06لكن القانون رقم  بط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة،ضا

 التي فرض فيها المشرع خوله تحرير العقودو ،4أضفى على الموثق صفة الضابط العمومي

                                           

  . 59 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

  . 98 وسيلة وزاني، المرجع السابق، ص - 2

تخصصة صادرة عن الغرفة الوطنية  عبد القادر دحمان صبايحية، مهنة التوثيق، مجلة الموثق، دورية م- 3

  .43، 42، ص2001، 01للموثقين، العدد
الموثق ضابط عمومي، مفوض من قبل السلطة " على أنه 02-06 من القانون رقم 03 عرفته المادة -  4

العمومية يتولى تحرير العقود التي يشترط فيها القانون الصبغة الرسمية وكذا العقود التي يرغب األشخاص 

 ." ا هذه الصبغةإعطاءه
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لتحرير عقد البيع منه يكون الموثق هو الشخص المؤهل و ،1الرسميةيغتها حدد القانون صالشكلية و

  . 2سيقوم بهنوع العمل الذي  يكون الموثق مختصا من حيث المكان،لهذا يجب أن والعقاري، 

  :  اإلختصاص النوعي*

 اإلختصاص النوعي للموثق في تحريره 02-06 من قانون التوثيق رقم 03لقد منحت المادة      

  . ود التي يحدد القانون صبغتها الرسمية العق

تأدية اليمين و  إال بعد حصوله على قرار التعيين،يستطيع مباشرة مهامهفالموثق ال      

 ةداع توقيعه بكتابة شبط المحكمكذا إيو ،02- 06 من القانون رقم 08 المادة المنصوص عليها في

ان وك ان إختصاصه إلى مكان آخر،قل من مكلو مؤقتا أو نو فإذا عزل من مهامه أو أوقف،

 وقت العزل أوالنقل كانت العقود التي يحررها باطلة من المعني باألمر عالما بالعزل والتوقيف و

تأخذ مرتبة العقود العرفية ألن الشخص الذي قام بتحريرها غير مختص من والتوقيف أو النقل 

  . 3النوعوحيث المكان 

  :كاني اإلختصاص الم*

تضمن مهنة التوثيق  الم15/12/1970 المؤرخ في 91-70وثق في ظل األمر رقم كان للم     

        إال أن القانون  اص المحكمة التي يباشر فيها عمله،يتحدد بدائرة إختص إختصاص إقليمي،

 المتضمن تنظيم مهنة التوثيق نص صراحة على أن إختصاص مكتب التوثيق يمتد 02-06رقم 

 تنشأ مكاتب عمومية للتوثيق  "4 منه على مايلي02حيث جاء في المادة  ،تراب الوطنيإلى كامل ال

يمتد إختصاصها اإلقليمي إلى كامل التراب و تسري عليها أحكام هذا القانون والتشريع المعمول به،

   ...."الوطني 

  التراب الوطني     يتضح من خالل هذه المادة أن اإلختصاص اإلقليمي للموثق يمتد إلى كامل

وأن يقوم  ي أي مكان شاء عبر التراب الوطني،كن ليس معنى ذلك أن يباشر الموثق نشاطه فل

كتبه تلقي العقود خارج مفال يجوز له التنقل و بل هو مقيد بالعمل في مكتبه، بنقل مكتبه حيثما شاء،

                                           

  . 54، 52 عمار نكاح، المرجع السابق، ص- 1

  . 95 وسيلة وزاني، المرجع السابق، ص - 2

  . 98 وسيلة وزاني، المرجع نفسه، ص - 3

 المتضمن تنظيم 12/07/1988 المؤرخ في 27-88 من القانون رقم 02 تقابل هذه المادة نص المادة - 4

 . التوثيق
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لتوثيق مكتب اكما هو مقيد بدائرة إختصاص المحكمة التي يوجد بها  إال للضرورة المبررة قانونا،

مع أنه يجوز   خارج إختصاص المحكمة الواقع بها،فال يجوز له نقل مكتبه الذي يباشر عمله به،

له نقل مقر المكتب إلى أي مكان يختاره على أن يكون هذا المكان واقعا في دائرة إختصاص 

  . 1المحكمة التابع لها مكتبه

  . وجوب تحرير العقد الرسمي وفقا لألشكال القانونية  -3

 محددة بموجب التشريع يقصد بذلك أنه يجب تحرير المحررات الرسمية وفقا لشكليات     

ات طابعا رسميا فتكون بذلك ألن هذه الشكليات هي التي تضفي على المحرر المعمول به،

  .2اإلطمئنان إليهال صحة مضمونها مما يوحي بالثقة وال مجال لإلرتياب حوو صحيحة،

 إذا تم وفقا لألشكال القانونية طبقا لما نصت عليه المادة يع العقاري صحيحا،لتالي يعتبر البباو     

  :3تبيان هذه األشكال يقتضي منا و  من القانون المدني الجزائري،324

  . ألشخاص المتدخلين في تحرير العقد تحديد البيانات الخاصة با-أ 

  . ل العقد البيانات الخاصة بشك- ب 

  . وع العقد البيانات الخاصة بموض- ج 

  .   تحديد البيانات الخاصة باألشخاص المتدخلين في تحرير العقد-أ 

 الشهود البائع والمشتري، الموثق، :في تحرير عقد البيع العقاري هماألشخاص المتدخلون     

  .  يفهم اللغة العربيةأطراف العقد أو كالهما الأحيانا أخرى المترجم إذا كان أحد و

  :   الموثق*

طبقا للبيانات  العقود الرسمية المتعلقة بالعقار،لموثق بإعتباره ضابط عمومي يتولى تحرير  ا    

لحالة التي ينوب عنه أحد في او يجب أن يذكر إسمه ولقبه ومقر إقامته، ،4التي حددها القانون

                                           

  . 61رجع السابق، ص الهادي سليمي، الم- 1

  . 100 يحي بكوش، المرجع السابق، ص - 2

 عمر بوحالسة، تقنيات تحرير العقد الرسمي، مجلة الموثق، دورية متخصصة صادرة عن الغرفة الوطنية -  3
  .36، 35، ص2001، 01للموثقين، الجزائر، العدد

رج المدرسة العليا للقضاء، الجزائر   بوشامة كريمة وجعيلب زينب، شهر التصرفات العقارية، مذكرة تخ-  4

  . 31، ص2008- 2007، 16دفعة 
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يبقى الموثق األول و  عقد وقعه الموثق أو النائب،فإنه يجب أن يشار إلى ذلك على كلزمالئه 

  . 1مسؤوال من حيث الموضوع عن العقد الذي حرره نائبه

  :  البائع والمشتري*

قد في البيع العقاري ذكر اإلسم واللقب والصفة بائعا كان أو مشتريا       يجب على أطراف الع     

يجب أن يقدم إذا كان أحد األطراف أو كالهما موكال إلبرام العقد فو والمسكن وتاريخ الميالد،

  . 2 في شكل رسميالوكالة

  : الشهود* 

هذا ما و وإذا لم يكن شهود كان العقد باطال، المسكن، كذلك يجب ذكر اإلسم واللقب والصفة،     

  .  من القانون المدني الجزائري3رر  مك324قضت به المادة 

  : شهود العقد الرسمي ثالثة أنواع وهيأن نشير إلى  صدد،ال يفوتنا في هذا ال    و

  ):شهود التأكيد شهود اإلثبات،(عريفت شهود ال-

وهذا حال  إلستعانة بما يعرف بشهود التعريف،غيرهم اأجاز القانون للموثقين والقضاة و       

  . 3إقامة األطراف المتعاقدة أو المتنازعةجهلهم لحالة وأسماء وألقاب و

 يشترط فيو راف،ساهمون في الكشف عن هوية األطعليه يمكن القول أن شهود التعريف يو     

   أن يحسنوا و تمتعون باألهلية المدنية الكاملة،يو وبالغين، شهود التعريف أن يكونوا معروفين،

  . 4التوقيع 

  ):شهود العقد( شهود العدل-

شهادتهم واجبة في العقود اإلحتفالية تحت و  الذين يساهمون في إنشاء العقد وتكوينه،همو      

 ها الهبةمثالو  من القانون المدني الجزائري،03 مكرر 324المادة طائلة البطالن إعماال لنص 

  . 5فهذه األنواع من العقود حضور شهود العدل فيها ضروري الزواج، الوقف،، الوصية التنزيل،

  

                                           

 .  السابق الذكر 27-88 من القانون رقم 34، 33 المادتين - 1
  . 109 عبد الرزاق السنهوري، البيع والمقايضة، المرجع السابق، ص - 2

  . 64 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 3

  . 52 ،51، ص2004دة الشهود، دار هومة، الجزائر،  يوسف دالندة، الوجيز في شها- 4

  . 21 حمدي باشا عمر، منازعات حول إثبات ونقل الملكية العقارية، المقال السابق، ص - 5
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  : شهود التشريف-

ضور إنما يحضرون على سبيل التشريف ليس إال كحو س لهم أية قيمة قانونية في العقد،لي     

  . 1اف اآلخريناألطرجة في عقد الزواج وتوقيعهم مع شاهدي العقد وإخوة الزو

  : المترجم*

ففي هذه الحالة  ن يكون أحد األطراف أو كالهما اليعرف اللغة العربية،في بعض األحياو     

فإنه يجب لزوما ذكر إسمه  ره يلعب دورا في تحرير هذا العقد،يجب اللجوء إلى مترجم بإعتبا

  . 2موطنهولقبه و

   . البيانات الخاصة بشكل العقد -ب

 من قانون التوثيق تشترط شروط شكلية البد من 27-88 من القانون رقم 18نجد أن المادة     

  . قاريتوافرها في العقد التوثيقي المتعلقة بعملية البيع الع

تصار دون إخوفي شكل واحد تستعمل قراءته و االت تحرر العقود باللغة العربية،في كل الح   و

  . 3اليومتب المبالغ والشهر والسنة وتكو أو نقص أو كتابة بين األسطر،

  : 4هيى بيانات معينة حتى يكون رسميا وعليه يجب أن يحتوي العقد الرسمي علو     

  . عقد باللغة العربية بطريقة واضحة وجوب تحرير ال-

  . لة األسماء كامبل يجب كتابة الكلمات و  يجب أال يستعمل اإلختصار،-

  . إذ يجب ملء البياض بخط مستقيم  يجب أال يترك بياض، -

  .ال مانع من كتابته باألرقام إلى جانب األحرف و  يجب أن يكتب الثمن باألحرف،-

  . )ليوما الشهر، السنة،( خ تحرير العقد باألحرف كذلك يجب أن يكتب تاري-

ب أن يوقع يجو أو في نهايتها،  في حالة وجودها على هامش الصفحة، يجب كتابة اإلحاالت-

  . الشهود في األحرف األولى من أسمائهم األطراف و على ذلك كل من الموثق،

                                           

  . 106 يحي بكوش، المرجع السابق، ص - 1

ورية  جودي عمر، الترجمة عمل نبيل وعلى المترجم أن يكون حافظا لألسرار وحيادي، مجلة الموثق، د-  2

  . 32، ص 2005، 13متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد

 حسين بطيمي، برهان القاضي والمتقاضي، مجلة الموثق، دورية متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية -  3
  . 35، ص2005، 13للموثقين الجزائر، العدد 

  . 38ل السابق، ص  عمر بوحالسة، تقنيات تحرير العقد الرسمي، المقا- 4



  ماهية نقل الملكية في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري : الفصل األول
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 45

تم المصادقة عليها من يجب أن يو هاية، يجب حصر عدد الكلمات المشطوبة إن وجدت في الن-

  . الشهود  ألطراف، اطرف الموثق،

  .  البيانات الخاصة بموضوع العقد -ج

ب أن يذكر في ففي عقد البيع العقاري يج رف القانوني الثابت في العقد،تتعلق بالتصهي التي و   

  . 1مكان إبرامهويحدد هذا التاريخ باليوم والشهر والسنة و العقد تاريخ إبرامه،

بالنسبة لبائع  ،2ذكر أصل الملكيةو   كما يتعين ذكر طبيعة وحالة ومضمون وحدود العقار،  

 324ما يتضح من نص المادة هذا و  السابق وذكر إكتساب البائع لهذا العقار،كالعقار أي ذكر المال

    .    من القانون المدني الجزائري 1مكرر

 324يذكر إلى جانب ذلك الثمن الذي تلقاه الموثق من المشتري طبقا لما تقضي به المادة و     

  .3من القانون المدني الجزائري

وجب على الموثق قبل أن يوقع ذوو الشأن على العقد أن يتلو عليهم فإذا تم ذكر جميع البيانات     

األحكام التشريعية الخاصة بالضرائب ليبين لهم األثر القانوني المترتب على التصرف الذي 

  . يقدمون عليه 

قد جرت العادة بل يشترط القانون أن يقرأ الموثق أيضا النص الكامل للعقد الذي حرره حتى  و   

الشهود ا تم ذلك وقع الموثق على العقد ووقع معه األطراف وفإذ ى دراية كاملة بمحتواه،عليكونوا 

مترجم إن وقع معهم الو  من القانون المدني الجزائري،2رر  مك324وفقا لما تقتضي به المادة 

كالهما ال يمكن أن يكتفي الموثق ببصامتهما إذا كان أحدهما أو و لألطراف والشهود،وجد بالنسبة 

  . 4و ال يستطيع التوقيعأ عرفون القراءة،ي

نص عليه المادة السالفة الذكر  يمكن اإلستغناء عن البصمات إذا كان هناك مانع قاهر كما ت بل و   

 كان الضابط العمومي يجهل اإلسم والحالة والسكن واألهلية المدنية لألطراف إذا  وفضال عن ذلك،

  . يشهد على ذلك شاهدان بالغان 

                                           

  . 99 وسيلة وزاني، المرجع السابق، ص - 1

 المقصود بأصل الملكية هي المصادر والمراجع التي إكتسب بها المالك أصل الملكية خصوصا في العقارات - 2
 . والحقوق العقارية األخرى كالرهن الرسمي، وحق اإلنتفاع، وحق الإلختصاص واإلمتيازات بشكل عام

  . 36السة، المقال السابق، ص عمر بوح- 3

  . 38 عمر بوحالسة، المقال نفسه، ص - 4
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  . جزاء تخلف شروط صحة الشكل الرسمي في التشريع الجزائري  :ثانيا

فإن هذه   في المحررات الرسمية، إذا توافرت الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا    

 بإستثناء األثر الناقل للملكية العقارية الذي ال يتم بعد شهر هامنتجة آلثاراألخيرة  تعتبر صحيحة و

  . 1ة العقاريةالمحرر على مستوى المحافظ

كأن يتم تحرير المحرر  شروط أو كلها إعتبر المحرر باطال، من تلك ال  لكن إذا إختل شرط   

 من 324 المتضمن نقل ملكية عقار من طرف أشخاص غير أولئك المنصوص عليهم في المادة

من أو يكون القائم بتحرير المحرر غير مختص من حيث الزمان أو  القانون المدني الجزائري،

  . 2حيث الموضوع أو لم يتم مراعاة األوضاع المنصوص عليها قانونا

لجوهرية التي يترتب  إليه اإلشارة في هذا الصدد هو التفرقة بين البيانات القانونية ارما تجدو    

  . 3التي يترتب عنها البطالنوبين البيانات غير الجوهرية و عنها البطالن،

   الشهود وأصحاب الشأن و إسم ولقب الموثق،  المحرر الرسمي، بيانات جوهرية فيحيث تعتبر    

بات حضور إث ب أن يتم التحرير باللغة العربية،كما يج والمترجم عند اإلستعانة به وتوقيعاتهم،

وتبيان المحرر  ذكر مكان وتاريخ تحرير المحرر باليوم والشهر والسنة، الشاهدين أثناء توقيعها،

يجب وضع الختم و مات التي على األطراف الخضوع لها،اإللتزار وقد تلى وشرح جميع اآلثا

 اإلشارة على في حالة اإلنابة البد منو ية والنسخ والخالصات،الخاص بالموثق على الصور التنفيذ

  . 4ثم يوقع المحرر من قبل الموثق الذي ينوب زميله ذلك على كل أصل عقد،

                                           

 بن حركات إسمهان، ملكمي زرفة، أدلة اإلثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني، مذكرة تخرج - 1
  . 21، ص 2008- 2007، 16المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة 

  . 63  الهادي سليمي، المرجع السابق، ص- 2

  . 63 الهادي سليمي، المرجع نفسه، ص - 3

 حسين بطيمي، صدور المحرر أو الورقة من طرف الموثق، مجلة الموثق، دورية متخصصة صادرة عن - 4

  . 35، ص 2005، 13الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد 
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     مثل عدم دفع الرسوم  ب عنها بطالن المحرر الرسمي، يترتفال أما البيانات غير الجوهرية،      

أو في حالة عدم تثبيت الموثق من شخصية  ألسطر،الحقوق أو وجود إضافات أو كتابة بين او

  . 1المتعاقدين عن طريق شهادة شاهدين

ترتب عنه   الشروط المكتوبة للورقة الرسمية،يتبين لنا مما سبق أنه إذا إختل شرط من      

  . وليس جزء منه ن المحرر كله،بطال

 فإن العقد يكون كله باطال لعقد،فإذا لم يحمل المحرر توقيع الشهود أو أحد الطرفين على ا     

  . 2إن كان جزء منه صحيح كالتاريخ مثال و

  . القضاء الجزائري من الشكل الرسميموقف  : الثالثالبند

إرتأينا أن  طبيق مقتضيات النص التشريعي،نا بتبإعتبار القضاء هو الجهة المخولة قانو    

ذلك حتى نعرف مدى أخذه بالكتابة و  العقارية،نستعرض موقفه من الشكل الرسمي في المعامالت

 18موقف القضاء قبل عليه سنتناول ي العقود الواردة على العقارات والرسمية كركن رابع ف

  . )انياث(1997 فيفري 18وموقف القضاء بعد  )أوال (1997فيفري 

   . 1997 فيفري 18موقف القضاء قبل  :أوال

لمقتضيات القانون المدني  بالطابع العرفي طبقا 1970 إتسمت المعامالت العقارية قبل سنة    

حيث إعتبرت  ،31/12/1962 القانون الصادر في الذي تم تمديد العمل به بموجب الفرنسي،

أن إفراغها في شكل رسمي ماهو إال شرط و رفية الواردة على العقارات صحيحة،العقود الع

  . 3 المتعلق بالشهر العقاري1955 جانفي 04إلجراء الشهر طبقا لما جاء به المرسوم المؤرخ في 

 المتضمن مهنة التوثيق الذي 15/12/1970 المؤرخ في 91-70غير أنه بصدور األمر رقم     

 منه صراحة الكتابة 12ت المادة الذي أوجب و01/01/1971لعمل به إبتداءا من بدأ سريان ا

فأصبح إلزاميا إفراغ  ،4عقارية تحت طائلة البطالن المطلقالرسمية في جميع المعامالت ال

                                           

اقة، شهر التصرفات العقارية في وجمال بوشن .21 بن حركات اسمهان وملكمي زرفة، المرجع السابق، ص -  1
  . 145¡144 ، ص 2009التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر  

  . 63 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 2

كاتي محمد، شروط بيع العقار وشروط إنتقال ملكية العقار، مجلة الموثق، دورية تصدر عن الغرفة الوطنية  - 3
  . 40، ص 2000، 10د للموثقين، الجزائر، العد

  . 24، ص2003حمدي باشا عمر، حماية الملكية العقارية الخاصة، دار هومة، الجزائر،  - 4
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فلم تعد الرضائية كافية في المعامالت  ،1المعامالت المنصبة على العقارات في قالب رسمي

كرسه و لمجالس القضائية، على مستوى المحاكم اإلبتدائية واهذا ما تم العمل بهو ،2العقارية

في مرات عديدة مقررا عدم صحة العقود العرفية  "المحكمة العليا حاليا" ةالمجلس األعلى للدول

  .  لمعاينة بيع عقاري1970 ديسمبر 15المحررة بعد 

 المؤرخ في 58-75إال أن هذا اإلجتهاد خضع لتحوالت جديدة بصدور األمر رقم      

 54عامة في المادة ون المدني الذي تضمن عى أحكام العقد بصورة  المتضمن القان26/09/1975

 منه 792،793قد خصصت المادتين و  وما يليها،351وأحكام عقد البيع في المادة  وما بعدها،

على إثر التعديالت المستحدثة بموجب القانون و جب توافرها في عقد البيع العقاري،للشروط الوا

  . 3يالمتمم للقانون المدن المعدل و03/05/1988 المؤرخ في 14-88رقم 

وذلك بموجب  تصرفات الناقلة للملكية العقارية، تمسك المشرع بقاعدة الشكلية الرسمية في ال     

 المتضمن 91-70 من األمر 12 التي نقلت حرفيا ما جاء في نص المادة 1 مكرر324المادة 

  . 4تنظيم التوثيق

ذلك من خالل و مية، الجزائري جدد تمسكه بقاعدة الرسعلى الرغم من أن المشرعلكن و      

إال أن القضاء بقي  دأ الرسمية في التصرفات العقارية،وضوح النص التشريعي في تبني مب

على مستوى المحكمة العليا نجد حيث أنه و  تطبيق مقتضيات النصوص القانونية،متناقضا في

  . 5 التجاريةالغرفة الغرفة المدنية ووذلك بين ف في الرأي إزاء الشكلية الرسمية،إختال

هي من بين و وع الواردة على المحالت التجارية،تعتبر أن البي حيث أن الغرفة التجارية،      

مدني  من القانون ال1 مكرر324 التي نقلت إلى المادة 12العقود المنصوص عليها في المادة 

رتب عليها تو تها،تصرح بصحية تقبلها وحين أن الغرفة التجارفي  المحررة في عقد عرفي باطلة،

                                           

  . 315 حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص - 1

 107 المتضمن تنظيم التوثيق،الجريدة الرسمية، العدد15/12/1970 المؤرخ في 91- 70 يعد األمر رقم - 2
، بمثابة نقطة تحول في التشريع الجزائري، حيث وضع حدا للقضاء بصحة العقود 15/12/1970صادرة في ال

 . العرفية المتضمنة التصرفات العقارية وإعتبرها باطلة بطالنا مطلقا 
  . 69 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 3

  . 93 وسيلة وزاني، المرجع السابق، ص - 4

  . 69لمرجع السابق، ص  الهادي سليمي، ا- 5
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تؤيد في ذلك إتجاه المحاكم التي تقضي فيما يخص عقد البيع العقاري و نفس آثار العقد الرسمي،

عند إمتناعه يقوم و جراءات البيع النهائي مع المشتري،بإلزام البائع بالتوجه للموثق من أجل إتمام إ

  . 1الحكم مقام العقد

   . 1997 فيفري 18بعد موقف القضاء  :ثانيا

التناقض الذي كان منصبا حول اإلشكال القانوني المتعلق بمدى صحة العقد بحكم التضارب و     

 من القانون المدني 1 مكرر 324العرفي الواقع على التصرفات المنصوص عليها بموجب المادة 

ف رقم  عرض الملقضاة الغرفة المدنية أثناءين كل من قضاة الغرفة التجارية والبحرية وب

ى الغرف المجتمعة بغية قررت هذه األخيرة إحالة الملف عل  على الغرف المختلطة،136156

ام ما جاء في الذي أكد على ضرورة إحتر ،18/02/1997وبالفعل صدر قرار في  الفصل فيه،

1 مكرر324نص المادة 
بت ذهسيما ما تعلق بركن الرسمية الذي يعتبر أساسا لصحة العقود بل  ،2

وا عليها قبل حيث ألزمت أطراف العقد إلى الحالة التي كان الغرف المجتمعة إلى أكثر من ذلك،

  . إبرام العقد العرفي

الفة القانون المأخوذ من مخمن خالل الرد على الوجه المثار وقد تأكد األخذ بالكتابة الرسمية   و   

 من 79 المادتين  تخضع لكل من أحكامبدعوى أن عملية بيع المحل التجاري أو الخطأ في تطبيقه،

أنه البد أن يثبت بموجب عقد رسمي و من القانون المدني،1 مكرر324والمادة  القانون التجاري،

  . 3تحت طائلة البطالن

جاء في و وقضى بصحته، الدفع الخاص ببطالن العقد العرفي،غير أن القرار المنتقد رفض      

أن قضاة اإلستئناف إعتبروا أن العقد  ين من القرار المطعون فيه،أنه يتبحيث " يإحدى حيثياته مايل

عقدا صحيحا (...)متضمن بيع قاعدة تجارية لـ ال(...) بين22/08/1988في المحرر بتاريخ العر

نتيجة لذلك و وتحديد الثمن ويترتب عليه إلتزامات شخصية، الشروط الخاصة بوصف البيع،مكتمل 

  . وثق بصرف الطرفين أمام المقضوا

 من 1 مكرر324 من القانون التجاري والمادة 79 المادة حيث أن قضائهم هذا يخرق أحكامو     

وإال كان باطال ...  محل تجاري تحرير عقد رسمي القانون المدني لكونهما يشترطان في كل بيع
                                           

  . 69 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

  . 10، ص 1997، 01، المجلة القضائية، العدد 18/02/1997 قرار الغرف المجتمعة المؤرخ في - 2

  . 27¡26 أورمضيني محمد، المرجع السابق، ص - 3
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 ي المتعلقضمن هذه الظروف فإنه يتعين على قضاة الموضوع أن يقضوا ببطالن العقد العرفو

  أن يأمروا بإرجاع األطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل إبرام العقد  و ببيع القاعدة التجارية،

   .1"المبنية أعاله فإنه يستحق النقضبما أن القرار لم يراع القواعد القانونية و

تها تهاداإجقد قامت بتعديل قراراتها و ،المالحظ أن المحكمة العليا وبناء على القرار المعروض    

ذا القرار هل يعد ه :تساؤل المطروح في هذا السياق هولكن الو فيما يخص صحة العقود العرفية،

هل غيرت المحكمة العليا من إجتهادها حتى قامت بإحالته على الغرف و ؟بمثابة إجتهاد قضائي

  المجتمعة ؟

د فراغ قانوني موجود ي قصد سقضائمن المقرر قانونا أن القضاء ال يلجأ إلى اإلجتهاد ال     

دخل لتفسيره فيت ود نص قانوني يحتمل أكثر من معنى،إنما يقوم بخلق قاعدة قانونية في حالة وجو

فالقاضي يلزم بتطبيقه أخذا بمبدأ        أو إذا وجد نص قانوني قاطع الداللة، من أجل إزالة الغموض،

  . 2"لنصال إجتهاد مع صراحة ا"

كونه إعتمد على نص قانوني   اليعتبر إجتهادا قضائيا،18/02/1997ومن ثم فإن القرار     

عليه و لرسمية أثناء التصرف في العقارات،صريح يتضمن على البطالن المطلق إذا لم تتوافر ا

 اإلجتهاد ذلك إلنعدام موجباتو ر باإلجتهاد يكون قد جانب الصواب،فإنه من ينعت هذا القرا

  . 3أصال

حة العقد العرفي كل القرارات التي تكرس من خاللها المحكمة العليا صبناءا على ذلك فإن و    

خروج عن بل هي مخالفة و ليست إجتهادا وال تأويال ألن النص واضح، المنصب على عقار،

طبيق صحيح  إال ت18/02/1997ما قرارها الصادر في و مقتضيات نص قانوني آمر وصريح،

  . 4رجوع إلى جادة الصوابووعدول عن الخطأ الذي كانت فيه  القانون،

 القضائي في نقطة قانونية  كرس مفهوم اإلجتهاد18/02/1997خالصة القول هو أن قرار و    

كما أنه يعتبر خطوة  طروحة على مختلف الجهات القضائية،حساسة نظرا لتعدد القضايا الممهمة و

                                           

  . 71الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

 الصادرة عن الغرف المجتمعة، المجلة 18/02/1997 المؤرخ في 136156لى قرار  عمر زودة، تعليق ع-  2
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لرسمي في المعامالت  اهذا لكونه كرس من جديد إحترام الشكلزيز دولة القانون وجديدة لتع

  . التجارية والرسمية

 المتضمن قانون 25-90 من القانون رقم 29قتضيات المادة    فضال على أنه جاء متماشيا وم

الحقوق العينية عقد ة والتي أكدت على أنه يثبت الملكية الخاصة لألمالك العقاري ،التوجيه العقاري

  .1سمي يخضع لقواعد اإلشهار العقارير

  .فصل األول خالصة ال

ملكية العقارية باإلشهار     يتضح لنا من خالل ما سبق أن عقد البيع العقاري هو عقد ناقل لل

األركان العامة من رضا ومحل وسبب افة إلى  باإلضفقد كرس المشرع الجزائري العقاري،

ذلك بأي غير معتد في  دة على العقارات في الشكل الرسمي،جوب إفراغ التصرفات الوارو

ة من شأنها بإعتبار أن توافر قاعدة الرسمية في المعامالت العقاري صرف يحتل فيه هذا الركن،ت

ذلك نظرا لما يتميز به و عد بمثابة ضمانة قوية إلستقرارها،كما أنها ت ترقية السوق العقارية،

  : لرسمي من مميزات أهمهاالشكل ا

كل في   مكلف بخدمة عامة،شخصأو ضابط عمومي أو   أنها تقضي تدخل الموظف العام،-

يجعل البيانات التي و يد من القيمة القانونية للمحرر وحجيته،هذا ما يزو حدود إختصاصه،

  . تتضمنها المحررات الرسمية قوية وقاطعة

  . الرسمية تضمن إشهارا للمحررات المودعة بالمحافظة العقارية في اآلجال القانونية المحددة لها-

الخاضعة للحفظ العقاري إلى موظف عام أو مختلف المحررات الرسمية و تحرير  إسناد عملية-

الغير السيما  حماية تامة لألطراف المتعاقدة وضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة يعد بمثابة

   .التنظيمية التي تحكمهوكذا األحكام التشريعية و رف المقدمين عليه،مع علمهم بمدى خطورة التص

عقارية قصد التقليل من المضاربة  لدولة من بسط مراقبتها على السوق ال قاعدة الرسمية تمكن ا-

  . ن الخزينة من تحصيل مداخيل مالية من رسوم التسجيل وتمك

إلجراء الشهر دون  والمشتري سندا قابال للتنفيذ و كما أن قاعدة الرسمية تضع بين يدي البائع-

  . الحاجة إلى الحكم بتنفيذه 
    

                                           

، 2روقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديالت، دار هومة، الجزائر، ط ليلى ز- 1
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  الفصل الثاني

  التسجيل في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري

  :تمهيد

رية أمام المكلف بالتوثيق قانونا بعد تمام إجراءات توثيق المحرر الرسمي الناقل للملكية العقا       

فإنه يجب على هذا األخير القيام بعملية تسجيل هذا المحرر على مستوى هيئة مختصة بذلك بهدف 

  .  الضريبي لصالح الخزينة العموميةيل الجانبتحص

فيه ل فصانين عامة منها القانون المدني والتجاري، وفالتسجيل أقره المشرع الجزائري في قو     

ت ، فيقع بذلك على جميع المعامالت سواءا كانبشكل كبير في قانون خاص به وهو قانون التسجيل

  . متعلقة بالمنقوالت أو العقارات

لتي ايل المتعلق بالتصرفات العقارية وا الموضوع الذي نحن بصدد دراسته هو ذلك التسج أم   

ة من مراحل نقل الملكية شترط فيها المشرع الطابع الرسمي بإعتبار أن تسجيلها يعتبر مرحلا

  . العقارية

بيان طبيعة  نقف عند مقصود تسجيل العقارات وماهي المصلحة القائمة عليه، وحتى    و

  : ا الفصل مبحثين نتناول فيه مايليالمتعلقة به خصصنا لهذراءات اإلج

  .رات وشروطه في التشريع الجزائري تسجيل العقامفهوم: المبحث األول

  . الجهة المختصة بتسجيل العقارات وإجراءاته في التشريع الجزائري: المبحث الثاني
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  المبحث األول

  .ريع الجزائري شروطه في التشات و تسجيل العقارمفهوم

، غير أن التسجيل كونه يستعمل في كثير من المجاالتيظهر لنا مصطلح التسجيل أنه بديهي       

 يتم على مستوى مفتشية التسجيل والطابع، وهنا يظهر الذي نحن بصدد دراسته هو ذلك الذي

لتي مية ا، الذي يرجع لمحدودية الثقافة القانونية حول هذا الموضوع رغم األهبعض الغموض

يما كذا النقص الفادح في دراسة هذا النوع من المواضيع فيلعبها على المستوى العلمي والعملي، و

  . يخص الدراسات القانونية خاصة

 : رق من خالل هذا المبحث إلى مايلي، سنتط    وعلى الرغم من ذلك

  ي مفهوم تسجيل العقارات في التشريع الجزائر: المطلب األول

  . في التشريع الجزائري شروط تسجيل العقارات: نيلب الثاالمط

  . مفهوم تسجيل العقارات في التشريع الجزائري: المطلب األول

، على تنظيمات التي تسير حقوق التسجيلال و     إعتمد قانون التسجيل على مجموعة من المبادئ

، فتداول هذه األموال ةاء كانت مادية أو تصرفات قانونيأساس وقائع قانونية ينشأ عنها الحق سو

جيل تنظيمية من بينها التسولة يتم إتباع إجراءات قانونية وسواء كانت أموال عقارية أو منق

و أهميته  العقارات  تسجيل، المقصود هذا المطلب سنتناول، فمن خاللكمرحلة قانونية لنقل الملكية

ن غيره من المفاهيم في الفرع  العقارات عتمييز تسجيل، وفي التشريع الجزائري في الفرع األول

  . الثاني

  .  في التشريع الجزائري و أهميتهيل العقاراتتسجب المقصود: الفرع األول

ة التسجيل من بيان أهمي، وولالبند األذا الفرع تعريف تسجيل العقارات في  نتناول في ه    

  .  في البند الثانيالقانونيةالناحية الجبائية و

  . ف تسجيل العقارات تعري: البند األول   

عتبر موضوع ، حيث ييخص دراسة هذا النوع من المواضيعأمام النقص المالحظ فيما      

ان ، فكان من الضروري تبيوالقانونية، رغم أهميته من الناحية الجبائية التسجيل موضوعا مهمشا

  .المقصود بالتسجيل بصفة عامة وتسجيل العقارات بصفة خاصة
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يال، وسجل به رمى به من ، سجل الرجل تسجمن فعل سجل" Enregistrement" التسجيل     

  . 1المجالسل األوراق لتقييدها في المحاكم ومنه تسجيفوق، وسجل القاضي  كتب السجل، و

، حيث  أن نعرف التسجيل بصفة عامة  قبل أن نعرف التسجيل المنصب على العقارات يجدر بنا  

يمكن أن ، بل هناك عدة تعاريف ناك تعريفا جامعا مانعا للتسجيلهأنه من المتعارف عليه أنه ليس 

  : نوردها على النحو التالي

إجراء يتم من طرف موظف عمومي مكلف بالتسجيل حسب كيفيات "يعرف التسجيل على أنه * 

  . 2"محددة بموجب القانون

 تحليل هدف إلىإجراء يقوم به موظف عمومي طبقا إلجراءات مختلفة ت"كما يعرف أنه * 

  .3"حسب هذه التحاليل يمكن تحصيل الضريبة التصرف القانوني وإظهاره في دفاتر مختلفة و

  . 4التسجيل هو وظيفة مالية تتمثل في تحصيل الدولة للجانب الضريبي لصالح الخزينة العامة * 

لح الخزينة    يتبين لنا من خالل هذا التعريف أن هناك رسوم عقارية تحصلها الدولة لصا

، فال يمكن أن يتم الشهر العمومية، والتي تتميز عن عن رسوم التوثيق ورسوم اإلشهار العقاري

يخص التصرفات العقاري على مستوى المحافظة العقارية إذ لم يتم تحصيل رسوم التسجيل فيما 

  . الواردة على العقار

 ف عمومي مختص ة في سجل يديره موظفي األصل كان يشكل غالبا عملية قانونية مدون     و

     بطرق متغيرة م من طرف موظف عمومي تعريف التسجيل عامة أنه إجراء يتإال أنه حاليا يمكن 

                                           

  . 297، ص 1993 بطرس البستاني، محيط المحيط، قاموس مطول للغة العربية، مكتبة لبنان، - 1

 دوة آسيا ورمول خالد، اإلطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارت في التشريع الجزائري، دار هومة للنشر -  2

  . 18، ص 2008والتوزيع، الجزائر، 

  . 19المرجع نفسه، ص دوة آسيا ورمول خالد،  - 3

  : راجع في ذلك- 4

 سي يوسف زاهية، نقل الملكية في بيوع العقارات، مجلة المحاماة، تصدر عن منظمة المحامين، تيزي وزو  -  

   .  137، ص 2004، 01الجزائر، العدد 

ي، مجلة الموثق، مجلة قانونية تصدر عن الغرفة  زيدان بوريس، الطرق واإلجراءات لتحرير عقد توثيق-  

  . 33، ص 2002، الجزائر، 08الوطنية للموثقين، العدد 
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ج هذا التحليل على أساس نتائساسا تحليل التصرفات القانونية وتتضمن أتظهر بصفات مشتركة و

  . تفرض حقوق التسجيل

 الذي يقوم به مفتش التسجيل عند تلقيه يمكن تعريف تسجيل العقارات على أنه ذلك اإلجراء و    

ن جراء هذه العملية حقوق ، حيث يقبض مات القانونية الواردة على العقارالمحررات أو التصرف

  .1في حالة مخالفته يخضع المكلف بحقوق التسجيل لغرامة جبائيةالتسجيل، وهو إجراء ملزم و

   .  تسجيل العقارات أهمية: الثانيالبند 

، األولى تتمثل في األهمية الجبائية التي برزت بعد يل العقارات أهمية مزدوجةلعب تسجي    

، أما الثانية هي قانونية إال ليبها الجبائية بالخصوص العقاريةتطور مهام الدولة في توسيع أهم أسا

  . أن هذه األخيرة قليلة مقارنة بالدور الجبائي 

    . 2األهمية الجبائية لتسجيل العقارات: أوال

هذه الحقوق تشكل ضريبة غير مباشرة يؤديها الشخص بل إقتطاع حقوق، وايتم التسجيل مق    

، فتدفع بمناسبة واقعة أو تصرف قانوني فتأتي هذه إستعمال الخدمات الخاضعة للضريبةالذي يود 

 إليرادات العامة للدولةالضريبة بأهداف في مقدمتها الهدف التمويلي بإعتباره مصدرا هاما ل

  . إلضافة إلى األهداف األساسية واإلقتصادية األخرىاب

 فبعد تطور أساليب الجباية العقارية التي أصبحت كمورد لتغطية جزء من النفقات العامة للدولة    

  . إقتصادية وإجتماعية،  وأصبحت تحقق أهدافا سياسيةتطورت أكثر

   .  الهدف المالي لتسجيل العقارات-1

ألهداف هذا األخير يمكن أن يتعارض مع اهدف األساسي منه هو مالي ورات التسجيل العقا     

لى تمويل األولوية تعطى للهدف المالي الذي تسعى من خالله الدولة إاإلقتصادية أو اإلجتماعية، و

هذا ما يساهم في تحقيق إيرادات الدولة الخزينة العمومية، وإعطائها وظيفة مالية بشكل مطلق، و

  . 3ألخيرة مواجهة نفقاتها المحدودة من أجل تسيير المرافق العامةحتى تستطيع هذه ا

يظهر الهدف المالي جليا من خالل التعديالت المتكررة التي تطرأ على قانون التسجيل      

ويتمم مرتين في يعدل  حيث ،09/12/1976 المؤرخ في 105- 76الصادر بموجب األمر رقم 

                                           

  . 22 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

 . 61 عمار نكاح، إنتقال الملكية العقارية في قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
  . 30، ص 2003ديات الجباية والضرائب، دار هومة، الجزائر،  محمد عباس محرزي، إقتصا- 3
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مر ال يستهدف تسجيل العقارات مقابل لتكميلي، ومهما يكن األنة بموجب قانوني المالية األول واالس

، فهو يمكن أن ي تمويل صناديق الخزينة العموميةإقتطاع رسوم التسجيل هدف مالي فقط المتمثل ف

  . ا يعمل على تجسيد أهداف إجتماعيةيستعمل لتحقيق أغراض إقتصادية كم

  .  الهدف اإلقتصادي لتسجيل العقارات -2

كبير من ندرة في مصادر رأس  أن الجزائر من بين دول العالم الثالث التي تعاني بشكل    بإعتبار

عليه يعد التسجيل أحد أهم هذه المصادر   يعتبر صلب التنمية اإلقتصادية وقوامها، و، الذيالمال

خيرة تلعب دورا إقتصاديا ، هذه األتطاع حقوق تشكل ضريبة غير مباشرةحيث يهدف من ورائه إق

تحفيز تصاديين عن طريق تشجيع اإلدخار و اإلقاإلستقرار فهي تسعى إلى تحقيق التوازن ومامه

  . 1ضبطها مراعاة البنية اإلقتصادية للبالدستثمار لهذا إستوجب في تقديرها واإل

متيازات اإل على توسيع اإلعفاءات الجبائية وكذا يعملوإقتطاع الحقوق يشجع اإلستثمار و   

  . معينةالممنوحة لقطاعات 

ا يخص العقود المتعلقة بمبادلة وشراء األموال  حيث تعفى الدولة من جميع رسوم التسجيل فيم  

 من قانون 271لنص المادة ، طبقا قتسام هذه األموال مع الخواصكذلك المتعلقة بإمن كل نوع و

 لنص المادة تعفى كذلك الشركات ذات اإلقتصاد المختلط في الشراءات العقارية تطبيقاالتسجيل، و

ات المعتمدة بالمناطق إعفاء المؤسسن التسجيل سعيا لتشجيع اإلستثمار، و من قانو4 مكرر 272

  التي تحديدها عن طريق التنظيم عند قيامها بالشراءات العقارية المخصصة لنشاطها المحرومة و

 من 3 مكرر 272ة ، طبقا لنص المادظيمات السارية في المجال السياحيالتنوتوسيع هذه القوانين و

  .2قانون التسجيل

       عندما تعفى الدولة بعض المعامالت من رسوم التسجيل فهي تساعد على تشجيع اإلستثمار 

  . إلقتصاد خاصة في المناطق الريفيةوبالتالي تطوير ا

  . الهدف اإلجتماعي لتسجيل العقارات -3

يسعى إلى و يرتكز على مبدأ العدالة ولة فهالنظام الجبائي جزء من السياسة العامة للدو      

الفقيرة تحقيقها  بإستخدام حقوق التسجيل من أجل المساهمة في توسيع الدخل الوطني لفائدة الفئة 

                                           

  . 30 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

 المواد 09/12/1976 المؤرخ في 105-76 وردت اإلعفاءات في الباب الحادي عشر من قانون التسجيل -  2

 . فاءات من إجراء التسجيل  وهي تشمل إفاءات من رسوم التسجيل وإع4 مكرر347 إلى غاية 270من 
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سات العمومية التابعة المؤستعفى من رسوم التسجيل الواليات وعلى سبيل المثال محدودة الدخل، و

 الحماية مؤسسةشفائية والمكاتب الخيرية ووالبلديات والمؤسسات العمومية اإلستللواليات 

إقتطاع ة أو اإلرث، وفيما يخص األموال التي أدت إليها عن طريق الهباإلجتماعية لرجال البحر، و

العامة في الميادين حقوق التسجيل هي أداة من األدوات التي تلجأ إليها الدولة لتحقيق الرفاهية 

 أن ننسى ، دونليس الهدف الوحيد ولكنه الهدف األساسياإلجتماعية واإلقتصادية، والهدف المالي 

  . كذلك األهمية القانونية

  .  لتسجيل العقاراتاألهمية القانونية: ثانيا

، أهمية أخرى قانونية ائي الذي يلعبه تسجيل العقارات وهو دور أساسي    يضاف إلى الدور الجب

       هو يتوسط مرحلة التوثيق قارية ومراحل إنتقال الملكية العحيث يعتبر التسجيل مرحلة من 

، كما أنه إجراء ملزم بإعتبار أن حقوق التسجيل تدفع قبل القيام بهذا اإلجراء واإلشهار العقاري

 من القانون 393ي المادة نص المشرع الجزائري ف من قانون التسجيل، و82 لنص المادة تطبيقا

عاتق غيرها تكون على لعقاري والتوثيق ونفقات التسجيل والطابع ورسوم اإلعالن ا "المدني

  ."ناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلكالمشتري ما لم تكن ه

  .ييز التسجيل عن غيره من المفاهيمتم: الفرع الثاني

، حيث يقوم بتسجيل جميع ه إجراء يتم من طرف مفتش التسجيل، قلنا أن تسجيل العقارات   

 د أصحابها إعطائها تاريخا ثابتا التي أرالتسجيل أو خضعها القانون إلجراء االتصرفات التي أ

  .ةسواء كانت أمواال منقولة أو عقاري

ظرا ألن هناك عالقة تداخل بينه ، نيل عن غيره من المفاهيم المشابهةسوف نقوم بتمييز التسج   و

هر يطلق على الشك من اليميز بين الشهر العقاري والتسجيل و، خاصة أن هناوبين بعض المفاهيم

لشهر العقاري في لهذا سوف نميز التسجيل عن كل من ا تسمية التسجيل رغم إختالفهما، والعقاري

 في البند الرابع، الضريبة في البند ، الرسم في البند الثاني، التوثيق في البند الثالث، القيدالبند األول

  . الخامس
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  . تمييز التسجيل عن الشهر العقاري : البند األول

، أما الشهر ن التسجيل يتم لدى مصلحة التسجيلكوتلف التسجيل عن الشهر العقاري، يخ    

، أما المكلف  بعملية التسجيل هو مفتش التسجيلالمكلفعقاري فيتم في المحافظة العقارية، وال

  . 1بعملية اإلشهار العقاري هو المحافظ العقاري

بل دوره يقتصر فقط بإعطاء تاريخ ثابت التسجيل ال يعطي الصفة الرسمية للعقود العرفية  و   

  .  يحمله السند بالمحافظة العقاريةللتصرف كما أنه ال يعتبر إشهارا للحق الذي

 المؤرخ في 105- 76رقم عملية التسجيل نظمها قانون التسجيل الصادر بموجب األمر و    

 12/11/1975  المؤرخ في74-75أما عملية الشهر العقاري نظمها األمر رقم  ،09/12/1976

لذي جاء بمراسيمه التطبيقية تأسيس السجل العقاري امتضمن إعداد مسح األراضي العام وال

 نظام الشهر العيني يعتبر تلك التي تنتهجبإعتبار أن قانون الشهر العقاري في أية دولة السيما 

  . 2 العقارياألساس القانوني للنظام

 منهما تدفع الشهر العقاري حيث أن في كلجيل و أوجه تداخل بين كل من التس   إال أن هناك

  : يرة على نوعينهذه األخرسوم لصالح الدولة و

 تقبض رسوم التسجيل لصالح فتطبيقا لنص المادة األولى من قانون التسجيل: رسم التسجيل   

  . ت القانونية لدى مصلحة التسجيل والطابعيتم ذلك عند القيام بتسجيل التصرفاالدولة، و

هو كذلك رسم يقبض لصالح الدولة بمناسبة القيام بإجراءات شهر : اإلشهار العقاري رسم 

  . 3ةالتصرفات في المحافظة العقاري

  . تمييز التسجيل عن القيد : البند الثاني

قيد تابع لعملية الشهر القيد فبإعتبار أن السبة للفرق الموجود بين التسجيل ونفس الشيء بالن    

النسبة يكون ب يكلف بإجرائه المحافظ العقاري ومستوى المحافظة العقاريةيتم على العقاري و

  بين التسجيل الذي يتم في مصلحة التسجيل للتصرفات العينية التبعية، كذلك هناك إختالف بينه و

  . يقوم به مفتش التسجيل و

   

                                           

  . 23 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

  . 10، ص 2008، 2 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، ط - 2

 . 156 ، 155، ص 2002 إسماعيل شامة، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري، دار هومة، الجزائر، - 3
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   . 1تمييز التسجيل عن الرسم : البند الثالث

التكلفة ناك حتما تكافؤ بين قيمة الرسم وقدمة دون أن يكون هالرسم هو إقتطاع يؤدي لخدمة م   

  .قية للخدمة المؤداةالحقي

مقابل ذلك يقوم يل إجراء يقوم به مفتش التسجيل و، فالتسج   فبالنسبة للفرق بين التسجيل والرسم

عليه م نسبي أو ثابت حسب طبيعة التصرف، و، إما رسإقتطاع حقوق التسجيل في شكل رسومب

  . التسجيل تستوفى في شكل رسومفحقوق

  . 2تمييز التسجيل عن الضريبة : البند الرابع 

دون مقابل في سبيل لمال تفرضه الدولة بصورة جبرية ونهائية وفالضريبة هي مبلغ من ا    

رائب مباشرة وضرائب غير ومية أو في سبيل تدخل الدولة فقط، وهناك ضتغطية النفقات العم

تكون بة مباشرة والرأسمال فهي ضري كانت إقتطاعا مباشرا من الدخل والضريبة إذاومباشرة، 

  . ينفقها الفرد من رأسماله أو دخلهغير مباشرة بمناسبة النفقات التي 

، فهذه ل مقابل إجراء التسجيل يقبض حقوق، فمفتش التسجيأما الفرق بين التسجيل والضريبة    

  . ئية فالمكلف مجبر بأدائهاتشكل ضريبة فهو يتم بصفة جبرية ونهاالحقوق 

لكن اإلشكال يطرح حول حقوق التسجيل هل تعتبر من الضرائب المباشرة أو من الضرائب     

  غير المباشرة ؟ 

الثروات بل يتم تسديدها  مباشرة ألنها ال تمس المداخيل و  حقوق التسجيل هي ضريبة غير

دمات الخاضعة للضريبة ألن بطريقة غير مباشرة من طرف الشخص الذي يود إستعمال الخ

يلها بمناسبة تحصة بين المكلف بالضريبة واإلدارة الضريبية، بل يتم فرضها والعالقة ليست مباشر

 اإلستقرار فهيواقعة أو تصرف معين، هذا المعيار هو معيار قانوني، أما بالنسبة لمعيار الثبات و

  . 3متقطعةضريبة غير مباشرة ألنها ظرفية و

  

  

                                           

 . 72 محمد عباس محرزي، المرجع السابق، ص - 1
حسن عواضة، المالية العامة، دراسة مقارنة، الموازنة بين النفقات والواردات العمومية، دار النهضة،  -  2

  . 398، ص 1978، 4بيروت، ط 

  . 156 إسماعيل شامة، المرجع السابق، ص - 3
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  . تمييز التسجيل عن التوثيق : مسالبند الخا

، هو أن التوثيق يقوم به ضابط عمومي يتمثل في شخص الموثق الفرق بين التسجيل والتوثيق     

 التفرقة من ، أمايل التي يقوم بها مفتش التسجيل وهو موظف عموميعلى عكس عملية التسج

  أما التسجيل 15/12/1970 لـ  الموافق91-70، فالتوثيق نظمه األمر رقم حيث اإلطار القانوني

العقود ، والموثق يقوم بإعطاء الوثائق و09/12/1976 المؤرخ في 105- 76رقم فنظمه األمر 

أما مفتش  المتعلق بتنظيم التوثيق 91-70  من األمر02الصبغة الرسمية تطبيقا لنص المادة 

هو ال يعطي الصبغة ولقانونية مقابل دفع حقوق التسجيل، التسجيل فيقوم بتسجيل التصرفات ا

 من القانون المدني 328 إنما يعطيها تاريخ ثابت طبقا لنص المادة للعقود العرفية، والرسمية

  .1التسجيلن هناك تداخل كبير بين التوثيق وعليه يمكن القول أالجزائري، و

  . الخزينة العمومية دور الجباية العقارية في تمويل: الفرع الثالث

 األساسية لتمويل رسوم التسجيل خصوصا من ضمن المصادرعقارية عموما وتعد الجباية ال     

 ى الحساب المعد لتمويل الميزانيةعل بما أن تلك الرسوم مخصصة في توزيعهاميزانية الدولة، و

  فأثناء تحرير المحررات الرسمية أمام مكاتب التوثيق غالبا ما يلزم الزبون بدفع رسوم التسجيل 

لثابتة نظرا لخضوعها ، حيث توجد حقوق خاصة بتسجيل العقود اومتنوعةوالتي هي مختلفة 

    من جهة أخرى نجد هناك حقوق تسجيل خاصة بالعقود النسبية نظرا إلختالف لرسوم ثابتة، و

  . واجب دفعها في كل من عقد الهبة والبيع، كالرسوم الوتنوع نسب هذه الرسوم

  الموثق بقدر ما ترتفع هذه الرسومف المصرح به لدى فبقدر إرتفاع قيمة التعامل أو التصر    

نتشار في أوساط المجتمع اإل ما يتعلق بالمعامالت العقارية والتي هي كثيرة الشيوع وسيما

      ، نظرا لعدة أسباب ذا ألن العقار أصبح من األموال والثروات المرتفعة القيمةهالجزائري، و

 كأزمة السكن والنمو الديمغرافي وتوسع البناءات جتماعيةاإلوعوامل مختلفة منها اإلقتصادية و

، فيشيد عليها لعقار عبارة عن أرض صالحة للبناءتغير طبيعة العقار كأن يكون هذا االعمرانية، و

، فحينما يتعلق األمر  تتوفر على كافة وسائل الراحة والرفاهيةمنزل للسكن أو عمارة أو فيال

، فال شك في أن يكون تقدير القيمة لكل عقار منها يختلف عن راتبتحديد القيمة الحقيقية للعقا

                                           

  . 27 ، 26سابق، ص  دوة آسيا ورمول خالد، المرجع ال- 1
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سديد رسوم التسجيل الواجبة العدالة في تك كي يكون هناك نوع من اإلنصاف وذلالعقار اآلخر و

  . الدفع

       يتضح لنا مما سبق أن هناك فرق بين رسوم التسجيل المستحقة الدفع بالنسبة لعقار مبني    

  .1المستحقة في العقار الغير مبني أي على أرض جرداءرسوم التسجيل و

لمشرع الجزائري قد وفر نظرا ألهمية رسوم التسجيل في تمويل الخزينة العامة فإننا نجد ا و    

، من خالل الرقابة اإلدارية نها ضمان إثراء الخزينة العموميةالسبل القانونية التي من شأالوسائل و

  . تي سنتطرق إليها الحقاالالحقة لتقويم العقارات ال

  .شروط تسجيل العقارات في التشريع الجزائري : المطلب الثاني

من بينها التصرفات تاريخ ثابت للتصرفات القانونية و     إن للتسجيل أهداف قانونية أهمها إعطاء 

من جهة أخرى تحصيل رسوم التسجيل على هذه اردة على الحقوق العقارية من جهة، والو

من أجل تحقيق هذه األهداف كان من الضروري التأكد من أن كل الوثائق الرسمية ، وصرفاتالت

صحيحة توضح لنا حقيقة التصرفات واألطراف الخاضعة لتسجيل العقارات تتضمن معلومات 

ال على الشروط المتعلقة نتحدث أو: نتناول في هذا المطلب ثالث فروععليه القائمين بها، و

  .تعلقة بتعيين العقارات والثمنوط المشربعدها ال و،باألطراف

  . الشروط المتعلقة بتعيين األطراف : الفرع األول

عليه يقصد بتعيين  الطبيعي أو المعنوي كطرف للحق وإن الشخصية القانونية تفرض للشخص     

ذه العملية بإختالف أشخاص الحق تختلف هن الدقيق لألشخاص أصحاب الحقوق واألطراف التعيي

ة اإلخالل به في حالشرط ضروري لقبول إجراء التسجيل وكن األمر فتعيين األطراف مهما يو

  . 2 من قانون التسجيل138هذا ما أكدته المادة يرفض هذا اإلجراء و

                                           

 حسين بطيمي، بيع العقارات، التصريح الكاذب يؤدي إلى حرمان الخزينة من موارد إضافية، مجلة الموثق  -  1

  . 08، ص 2001، 01تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد 

سجيل تاريخ ومكان والدة يجب أن يذكر في أي عقد أو تصريح يقدم للت:  على مايلي138 حيث تنص المادة -  2

األطراف وجنسيتهم وذلك تحت طائلة رفض اإلجراءات، وبالنسبة ألصحاب بطاقة التعريف الوطنية فإن هذا 

البيان يكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسليمها، وفضال عن ذلك فإن المصرحين المولودين بالخارج 

 ." تطلبه إدارة الضرائب يجب عليهم أن يقدمو كل وثيقة أخرى أو بيان 
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عناصر ، وعيين بالنسبة لألشخاص الطبيعية في البند األول عليه نتطرق إلى عناصر التبناء    و

  . في البند الثانيعيين بالنسبة لألشخاص المعنوية الت

  . عناصر التعيين بالنسبة لألشخاص الطبيعية : البند األول

هذا  الشخصية القانونية منذ ميالده وتنتهي بوفاته، و الشخص الطبيعي هو كل كائن بشري يكسب  

     الحالة ومن خصائص الشخص الطبيعي اإلسم و من القانون المدني 25ما نصت عليه المادة 

  . 1الموطنمة المالية وواألهلية والذ

 من قانون التسجيل السابقة الذكر نستخلص أن الوثائق المقدمة 138تطبيقا لنص المادة و    

 األطراف مع رقم بطاقة موطن وتاريخ ومكان والدةلتسجيل يجب أن تشتمل على أسماء وألقاب ول

  .مكان تسليمها التعريف و

فيها إلى الحالة المدنية  أحد األطراف يجب اإلشارة أما بالنسبة للشهادات التي تعد بعد وفاة    

تاريخ وفاة الهالك مع ذكر للمتوفي، ويقصد بها إسم ولقب وتاريخ ومكان ومقر سكناه ومكان و

  ، ثم تحديد األوالد الناجمين عن الزواج تاريخ ومكان اإلزدياد وتاريخ زواجهورثته الشرعيين و

  .مقر سكناهم تاريخ ومكان إزديادهم وو

أن عناصر التعيين تختلف بإختالف التصرفات القانونية بإعتبار أن هذه األخيرة إما أن علما     

إرادة منفردة مثالها نه يمكن أن تنشأ بموجب ن أو أكثر كالعقد الملزم لجانبين، كما أتكون بإرادتي

بيعة بالتالي يختلف أطراف الحق حسب طعقد الهبة والوصية وكل ما يتعلق بالتبرعات، و

   . 2التصرف فيستطيع أن يكون طرفا واحدا أو عدة أطراف 

   . عناصر التعيين بالنسبة لألشخاص المعنوية : البند الثاني

 من القانون المدني 49ة تختلف الشخصية المعنوية من عامة إلى خاصة تطبيقا لنص الماد     

      تتمتع بالشخصية المعنوية ية وية تعتبر جماعة إقليمية أساسالبلدالجزائري، فكل من الوالية و

 من قانون البلدية وكذا قانون 01 نصت عليه هذا ماواإلستقالل المالي، وتحدث بموجب قانون، و

تها مؤسسا أن تتم عمليات إقتناء الوالية و من قانون الوالية على110تنص المادة الوالية، و

التنظيمات المعمول  المحددة في القوانين وفق للشروطعقود إمتالكها والعمومية لألمالك العقارية و

                                           

 إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق وتطبيقاتها في القوانين الجزائرية، ديوان المطبوعات -  1

  . 213، ص 2001الجامعية، 

  . 40 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 2
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 من قانون 60/2تنص المادة من نفس القانون تنص على الهبات والوصايا و 111المادة بها، و

     الوصايا وم بإبرام عقود إقتناء األمالك وعقود بيعها وقبول الهبات وأن البلدية تق"علما البلدية 

  ".والصفقات أو اإليجارات

تكون طرفا في البلدية يمكن أن مواد نستخلص أن كال من الوالية وذه المن خالل ه     

عليه فبالنسبة للجماعات المحلية البد أن يذكر في عقد التصرف تسمية التصرفات القانونية، و

أما بالنسبة  ،بالنسبة للشخصية المعنوية العامةهذا الوالية حتى يتم إجراء التسجيل والبلدية أو 

 من 218  فتنص المادة،1ة الخاصة منها الشركات سواء كانت تجارية أو مدنيةللشخصية المعنوي

كذلك يكون باطال كل وبا وإال كان باطال ويجب أن يكون عقد الشركة مكت"القانون المدني على أنه 

  ."فس الشكل الذي يكتسبه ذلك العقدما يدخل على العقد من تعديالت إذ لم يكن له ن

عتباري ذمة مالية  أنه للشخص اإل من القانون المدني يتبين50مادة بالرجوع إلى نص الو    

لمكان أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائها أو التي يقررها القانون باإلضافة إلى موطن وهو او

لها نشاط في يكون مركزها الرئيسي في الخارج و، أما الشركات التي الذي يوجد في مركز إدارتها

  . ائب يعبر عن إرادتها وحق التقاضي ولها نالجزائر

عليه نستخلص أن الشخصية المعنوية الخاصة تبرم التصرفات القانونية عن طريق شخص و     

الضرورية مثل إسمه ومركزه وعنوانه ومقرر يجب ذكر جميع البيانات ينوب عنها وهو المدير و

  . تعيينه بهذه الصفة

تعيين بالنسبة إلى  يتضمن صراحة في مواده شروط الالجدير بالذكر أن قانون التسجيل لمو    

التعديالت، فهو لم ، ألنه يتضمن منذ صدوره أي تغيير إال فيما يخص بعض الشخص المعنوي

شروط تعيين األطراف  مفتش التسجيل أن كل المعلومات وبعد تأكديساير التطور اإلقتصادي، و

 عليها سواء تعلق بالتصرفات التي تتم بين أي تغير يطرأورة في المحررات يقوم بتسجيلها ومذك

  . 2األشخاص طبيعية أو معنوية البد أن تكون موضوع عملية تسجيل ثانية

  

                                           

  . 42 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

يستوجب تسجيل كل العقود " من قانون التسجيل حيث تنص على أنه 58/3اد من نص المادة  وهذا مايستف-  2

التي تتناول تكوين شركة وتمديد أجلها ودمجها أو حلها أو زيادة أو إستهالك أو تخفيض رأس مالها وكذلك 

 . التنازالت عن األسهم والحصص في الشركة 
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  . الشروط المتعلقة بتعيين العقارات : الفرع الثاني 

بار أنها العقارات هي من األشياء التي يتعلق بها الحق بإعتالمحل هو ركن من أركان الحق و    

 من القانون المدني 683في المادة لقد عرف المشرع الجزائري العقار  القانونية، ومحل التصرفات

  .  بيانها في الفصل األول من البحثلقد سبق، و1كما بين أنواع العقارات

مفتش التسجيل لعلى أساسها يمكن دور كبير لتيسير عملية التسجيل ولتعيين العقارات و    

إذا ن وصف العقار وصفا دقيقا منافيا للجهالة من حيث موقعه ، لذلك البد متحصيل حقوق التسجيل

، هل هو شقة مثال افة إلى تحديد مساحته الحقيقية وطبيعته، باإلضكان في منطقة ريفية أو حضرية

، كما يمكن أن يكون العقار محال تجاريا أو انت الشقة يذكر فيها عدد الغرف وما تحتوي عليهإذا ك

  .2....أرضا جرداء 

 في المحررات الخاضعة للتسجيل  قانون التسجيل لم ينص صراحة على كيفية تعيين العقاراتو    

لكن بالرجوع إلى القواعد العامة فمن المتعارف عليه أن تكون التصرفات المنصبة على العقارات و

، حيث يذكر الموثق كل  مكرر324موثق تطبيقا لنص المادة في قالب رسمي من طرف ال

عليه فإن المفتش يسند على ما علقة بالعقار الذي هو محل التصرف، وضرورية المتالمعلومات ال

  .مر بعقد بيع أو هبة أو وصية إلى غير ذلك المحررات والعقود سواء تعلق األورد في هذه 

، حتى يمكن من العقاراتباإلضافة إلى تعيين العقارات البد من تحديد الثمن أي قيمة هذه     

 الرسوم تختلف من عقد آلخر كالبيعبة الرسوم المفروضة على العقود ألن تحديد خالله إقتطاع نس

، الشركة التجارية أو المدنية فأي تصرف قانوني منصب سمة، المبادلة، اإليجار، القرضالق، الهبة

  من القانون المدني  تنص351ادة ، فإن الم قيمته فمثال بالنسبة لعقد البيععلى عقار البد من تحديد

 ن البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل ثمن إ"

   ."نقدي

    

                                           

ق آخر التعديالت وأحدث األحكام القضائية، المرجع السابق، ص  حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية وف- 1

06  .  

  . 43 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 2
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، حيث 1عليه فالثمن يعتبر ضروري بإعتبار أن على أساسه يتم إقتطاع حقوق التسجيلو      

 عن محل و تنازلإخفاء ثمن بيع العقارات أ" من قانون التسجيل على حالة 113 نصت المادة

في معدل مقايضة أو قسمة حيث يكون جزاء ذلك اإلخفاء غرامة مالية يدفعها تجاري أو زبائن و

  .2هذا ما يبين لنا أهمية تحديد الثمن و". ن ما عدا توزيعها بينهم بالتساوياألطراف متضامني

  . الرقابة اإلدارية الالحقة لتقويم العقارات : الفرع الثالث

 الثراء على حساب اآلخرين وألجل الثقافة الجبائية عند العديد من المواطنين من خالل إنعدام     

، غالبا ما يلجأ بعض المتعاملين إلى إخفاء ى حساب ميزانية الدولة بصفة خاصةعلفة عامة وبص

، بل أن البعض يتعمد تجنب اإلقبال على ت العقارية التي يقومون بإبرامهاالقيمة الحقيقية للمعامال

 على ذلك إلى ، فيلتجأ بناءا قانونا بحجة عدم دفع رسوم عاليةلتصرفات وفقا للشكل المحددإبرام ا

  . 3إبرام عقود عرفية

غيرها تدخل المشرع الجزائري بموجب تقرير الرقابة اإلدارية عتبارات واإلونظرا لهذه      

 لقيمة العقار المتعامل ، من أجل تثمين العقارات أي إعطاء الثمن الحقيقيحقة لتقويم العقاراتالال

  .فيه

   .عن القيمة الحقيقية للعقارات  التصريحات الكاذبة: البند األول

الواجب بقدر ما ترتفع قيمة المعاملة المصرح بها لدى مصلحة التسجيل ترتفع رسوم التسجيل    

 الحقيقية ، لذلك كثيرا ما يتعمد المتعاملون في العقارات إلى اإلتفاق على إخفاء القيمةتحصيلها

                                           

 إقتطاع حقوق التسجيل يستند فيها مفتش التسجيل إلى تكييف العقد من طرف الموثق ويمكن لمصلحة - 1

نظر على قيمته التي ال تتغير بإعادة تكييفه وهذا التسجيل إعادة تكييف العقد من أجل تحصيل الرسوم بصرف ال

زيتوني عمر، النظام القانوني للتوثيق في الجزائر  : من أجل إستفاء حقوق التسجيل المناسبة؛ راجع في ذلك

  .  40، ص 2000، 10مجلة الموثق، تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد

، 13، مجلة الموثق، تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين، العدد  عالوة بوتغرار، نظرات في قانون التسجيل-  2

 .  وما بعدها 05، ص 2000
  . 08 حسين بطيمي، المقال السابق، ص - 3
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في المقابل دفع رسوم ة العامة وللمعاملة بقصد التهرب من دفع الرسوم المستحقة لصالح الخزين

  . 1زهيدة

، بغية إعادة تقويم  الرقابة الالحقة لهذه المعامالتهذا ما يدفع بإدارة الضرائب إلى ممارسة     و

اإلشارة إليه هو أنه على اإلدارة ما تجدر ، وحل نقل سواء بمقابل أو مجاناالعقارات التي كانت م

     أثناء إعادة التقويم أن ال تعتمد على أسعار مرجعية محددة مركزيا قد تكون مناسبة للعاصمة 

  .2النائية المدن الكبرى وال تناسب البلديات الصغيرة وو

  : م حالتين هما أماتجد اإلدارة الجبائية نفسها أثناء تقدير القيمة التجارية الحقيقية للعقارات    و

  . حالة النقصان في الثمن أو عدم كفاية التقدير -   

  . حالة اإلخفاء -   

  . حالة النقصان في الثمن أو عدم كفاية التقدير : أوال

القيمة التجارية     إذا تبينت اإلدارة من أن الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها أقل من 

الثمن أو لها أن تمارس حق  إستدعاء المكلفين بدفع الضريبة لتكملة ، فإنه بإمكانهاالحقيقية للعقار

  . الشفعة

  . حالة اإلخفاء : ثانيا

، بإخفاء القيمة الحقيقية للتعامل ة كاملة عند عدم التصريح الحقيقي    يتحمل المواطن المسؤولي

  .تجاه إدارة الضرائب 

حتى ال ينعكس ي تمويل ميزانية الدولة، وأهميتها فتتكرس لكي يستقيم معنى رسوم التسجيل و    و

  : 3، يرى ضرورة إتباع مايليتحايل المواطن على دفع الرسوم المثقلة بغرامات

  . تجنب إبرام عقد الهبة بين األشخاص الذين ال تربطهم أية عالقة قرابة - 

ا يتعلق ي فيمالجبائهذا األخير هو المرشد القانوني و، ألن لزبون لنصائح الموثق تقبل ا- 

  .التسجيل بإجراءات التوثيق و

  . إبرام المعامالت العقارية في ظل الشكلية الرسمية  - 

                                           

 مصطفى لعروم، اإلخفاء في مادة التسجيل وعقوبته، مجلة قانونية تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين  -  1

  . 15، ص 1998، 04الجزائر، العدد 

  . 90هادي سليمي، المرجع السابق، ص  ال- 2

  . 08 حسين بطيمي، المقال السابق، ص - 3
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من ثم يل التي تؤول إلى خزينة الدولة و ترسيخ الثقافة القانونية فيما يتعلق بتسديد حقوق التسج- 

  . المرافق التي هي موجهة لخدمة الصالح العام  على القطاعات وتوزع

  . تحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقارات : البند الثاني

على أساس ، لجبائية أثناء التعامل بالعقارات يتم تقرير األثمان المصرح بها من طرف اإلدارة ا   

تجارية كمقياس وحيد يجب إتخاذه وإعتماده ، حيث إعتمد المشرع القيمة الالقيمة التجارية للعقار

كذا التصريحات الخاصة ها، بمناسبة نقل ملكية العقارات ولمراقبة وتقييم األموال المصرح ب

  . 1بالمداخيل العقارية

 المتضمن تقويم 10/11/1993 المؤرخ في 271-93ذلك بعد إلغاء المرسوم التنفيذي     و

 العقارية التي وضع ما يسمى    كذا المداخيلية في حالة عدم كفاية التصريح والعقارات غير المبن

  . كأساس لتقويم العقارات أثناء الرقابة الالحقة من طرف اإلدارة الجبائية  2"اريبالثمن المعي"

، إعتمادا على مقاييس تتعلق رف اإلدارة الجبائية بصفة منفردةإن هذا الثمن يحدد من ط    

هذا ما أدى في ورات الموجودة في السوق العقارية، وبالعقار ذاته أو موقعه دون النظر إلى التط

تلك األثمان لمحددة إداريا طبقا لهذا المرسوم، ومن الحاالت إلى إتساع الفرق بين األثمان االكثير 

  .المعمول بها في السوق العقارية 

بموجب قانون قصد القضاء على هذه السلبيات عند المشرع الجبائي إلى إلغاء هذا المرسوم    و

لتصريحات المتعلقة بنقل ، كأساس لتقويم ا بفكرة القيمة التجارية الحقيقيةجاء و2000المالية لسنة 

ة  من قانون الضرائب المباشرة بموجب الماد78، حيث أدخل تعديالت على نص المادة العقارات

يمكن لإلدارة زيادة عن ذلك أن تعيد و " ... :، إذ جاء فيها مايلي2000 من قانون المالية لسنة 02

                                           

إذا كان الثمن أو التقدير الذي كان : " السابق الذكر على مايلي105- 76 من القانون رقم 101 تنص المادة -  1

ولة أو المبنية، تستطيع أساس لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدي يقل عن القيمة التجارية الحقيقية لألموال المنق

:  اإلدارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه األموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان 

 الملكية أو حق اإلنتفاع أو التمتع باألموال العقارية أو المحالت التجارية بما فيها السلع الجديدة لها              - 

  .  البواخر و السفن أو

 ."  الحق في اإليجار أو اإلستفادة من وعد باإليجار لكل العقار أو جزء منه - 
هو ذلك الثمن الذي يمكن من خالله إستخراج القواعد أو التسبيقات التي يعول عليها : " يقصد بالثمن المعياري- 2

 .  91 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص ."رجع لتقويم العقارات المبنية كم
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 طبقا لقيمتها الحقوق العقاريةلعقارات غير المبنية ورات أو أجزاء العقارات المبنية واتقويم العقا

   ."التجارية الحقيقية

 التي 2000ية لسنة  من قانون المال03 بموجب المادة 1 مكرر 281     كما أن تعديل نص المادة

   ."ا حسب قيمتها التجارية الحقيقيةتقدر العقارات مهما كانت طبيعته"  :تنص على مايلي

 رغم من أن المشرع نص على وجوب إعتماد القيمة التجارية الحقيقية كمعيارعلى ال   إال أنه و

إنما إكتفى بتحديد اإلطار المرجعي الذي  لم يعطي لها تعريفا شامال جامعا، و، فإنهلتقويم العقارات

ة رقم يذلك من خالل ما جاءت به المنشورة الوزاره يتم تحديد هذه القيمة التجارية، وعلى أساس

 التي عرفتها على أنه ذلك الثمن الذي يمكن أن يتداول عليه العقار إذا ما تم وضعه 812/2000

  .  1في السوق العقاري المحلي

يد القيمة الحقيقية بهذا أصبحت اإلدارة الجبائية تعتمد على عنصرين أساسين من أجل تحد  و

  : للعقارات هما

      .2تحليل معطيات السوق العقارية المحلية دراسة و: أوال

ويم قصد الوصول إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات تعتمد اإلدارة الجبائية في سبيل تق    

     التشابه الموجود بين عقار ع األخذ بعين اإلعتبار التقارب و، مالعقارات على طريقة المقارنة

راسة معطيات تضي دمال هذه الطريقة بكيفية محكمة يقع، إال أن إوآخر من حيث الزمان والمكان

اوض على مختلف ذلك المكان الذي يقوم فيه التف"  :السوق العقارية، والتي يمكن تعريفها على أنها

الثمن الناتج عن ذلك يكون قاعدة لتحديد التنقالت العقارية، حسب ميكانيزمات العرض والطلب و

   ."يمة التجارية الحقيقية للعقاراتمختلف طرق التقويم للق

 العقارية عن إلدارة الجبائية الحصول على مختلف التطورات التي تحدث في السوقبإمكان ا    و

ؤسسات المهتمة بالمجال المي تتحصل عليها من طرف الوكاالت و، التطريق جمع المعلومات

ن ذلك لمعرفة األثمار في تنشيطه مثل ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي لها دوالعقاري و

  . كذا معرفة األثمان المطبقة من طرف الوكاالت العقاريةع التي يبرمها، والمطبقة في البيو

  

                                           

  . 92 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

 ناصر لباد، السوق العقارية، محاولة تعريف، مجلة الموثق، مجلة قانونية تصدر عن الغرفة الوطنية -  2

 .  وما يليها 36، ص 2005، 13للموثقين، العدد 
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  . اإلقتصادي كأساس للتقدير إعتماد المعيار المادي والقانوني و: ثانيا

 إلى ثالثة     من الممكن أن تلجأ اإلدارة الجبائية عند تحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقارات

  : معايير أساسية كمايلي

  : المعيار المادي -1

، سواء من دية التي تميز عقارا من عقار آخريقصد بالمعيار المادي مجموعة الخصائص الما    و

  . التي تختلف بحسب العقار ذاته  المسافة أو الموقع أو المساحة وحيث

  :فبالنسبة للعقار الفالحي * 

اسعة كلما زادت قيمته  ويحتل مسافة     فإنه عندما يكون خصبا وذو مردود عالي ومنتج و

  . التجارية

  : نسبة للعقار المبنيأما بال * 

كانت المواد المستعملة لمعاير الحداثة في فن العمارة  وفإنه متى كان المبني قد تم بناؤه وفقا     

  . في البناية مواد جيدة كلما كانت زادت قيمته التجارية 

  : ما بالنسبة للعقار المخصص للبناءأ •

انيات المادية مثل المتوفرة على اإلمك ضمن المراكز العمرانية الكبرى وى كان موقعهفإنه مت   

  . ، كلما زادت قيمته التجارية وسائل النقل وكان قريبا من المراكز التجارية والهياكل اإلدارية

لى تختلف هذه القيمة بالنظر إ عامة كلما كان موقعه إستراتيجيا، وتزيد قيمة العقار بصفة   هذا و

  . 1المنطقة فيما إذا كانت قرية أو مدينة 

  : المعيار القانوني -2

يقصد بالمعيار القانوني هو وجود العقار ضمن إطار قانوني مشروع مسبقا مما يؤدي إلى   و  

  . الزيادة من قيمته 

  : فبالنسبة للعقار المبني •

بار أن هذا األخير عند بيعه يباع ، بإعتيمة أكبر مقارنة بالعقار المشغولفإن العقار الشاغر له ق   

  .قار فإنه عند بيعه يباع مثقال بهمثقال بالحق الذي عليه كحق اإليجار الذي يكون ع

                                           

  . 39 ، 38 ناصر لباد، المقال السابق، ص - 1
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اء وفق الحصول على رخصة ، كالبن بموجب إحترام القواعد القانونيةكما أن العقار المبني     

ارنة بالعقار المبني بطريقة تخالف إحترام العلو المحدد قانونا يزيد من قيمة العقار بالمقالبناء و

  . القانون 

  :ما بالنسبة للعقار المخصص للبناءأ * 

، كما يؤخذ بعين ا إذا كان في مساحة مخصصة للبناء، فيم ينظر إليه من الناحية القانونية فإنه   

العقار اغل أغلى من قيمة ، حيث أن قيمة العقار الشة العقار الشاغر مقارنة بالمشغولاإلعتبار قيم

  . المشغول

   :يالمعيار اإلقتصاد -3

مساهمة العقار في يقصد به أن تحديد القيمة التجارية الحقيقية للعقار تكون بناءا على مدى    و  

طي جزء كبير من النفقات العامة وكذا تحقيق التوازن واإلستقرار إعتباره كمورد يغزيادة الثروة و

ذلك حسب إستراتيجية كل دولة  فبالنسبة قار إلى آخر و القيمة تختلف من عهذهاإلقتصاديين، و

ره مورد الخزانة للنظام اإلقتصادي الجزائري فإن العقار الفالحي يحتل فيه مرتبة هامة بإعتبا

  . العامة للدولة ووسيلة لتحقيق اإلكتفاء الذاتي

 وسيلة هامة يعدالسياحي دورا بارزا بإعتبار أن كل منهما   هذا ويلعب العقار الصناعي و   

  . 1تحفيز اإلستثمار المنتج لتشجيع اإلدخار و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

  . 40 ، 39 ناصر لباد، المقال السابق، ص- 1
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  المبحث الثاني

  الجهة المختصة بتسجيل العقارات و إجراءاته

   .في التشريع الجزائري

الطابع المصلحة القائمة على عملية التسجيل سواء تعلق األمر بتسجيل      تعد مفتشية التسجيل و

التي أخضعها القانون إلجراء التسجيل بصفة  و،قارية أو منقولةلمرتبطة بأموال عالتصرفات ا

      هذا كله بعد إحترام القواعد بها إعطاءها تاريخ ثابت لتسجيلها، وإجبارية أو التي أراد أصحا

  .  الوثائق الخاضعة لعملية التسجيلالشروط الواجب توفرها فيو

المحررات إال بعد القيام بتحليلها أو ل العقود والتسجيل ال يقوم بتسجيالجدير بالذكر أن مفتش     و

يف ال يؤثر في صحة وتسمية العقد أو إعادة التكيها من أجل إستفاء الحقوق الالزمة، وتكييف

  . مدى مطابقتها للقانون لوثائق المودعة إلجراء التسجيل و، كما يقوم بمراقبة االمحرر

ى الجهة نتطرق في المطلب األول إل: إلى مطلبينينا تقسيم هذا المبحث  عليه فقد إرتأ     وبناء

  .المطلب الثاني إلى اإلجراءات المتبعة في عملية التسجيل المختصة بتسجيل العقارات، و

  .الجهة المختصة بتسجيل العقارات في التشريع الجزائري : المطلب األول 

العقارات في التشريع الطابع كمصلحة لتسجيل دور الذي تلعبه مفتشية التسجيل ونظرا لل     

  طبيعتها القانونية  والطابع تسجيل والجزائري نتطرق من خالل هذا المطلب إلى مفهوم مفتشية ال

  . )الفرع الثاني(، بعدها نبين كيفية تنظيمها والسلطة الوصية عليها )الفرع األول(

  . طبيعتها القانونية  والطابع التسجيل ومفهوم مفتشية: الفرع األول

زائري تقوم بها مفتشية التسجيل والطابع بإعتبارها مصلحة لية التسجيل في التشريع الج   عم

ا الفرع لمفهوم مفتشية ا نخصص هذلهذإدارية عمومية يشرف على تسييرها مفتش التسجيل، و

   ). البند الثاني(، وطبيعتها القانونية )البند األول(الطابع التسجيل و

  . الطابع تسجيل ومفهوم مفتشية ال: األولالبند 

م بمهامها بموجب قانون التسجيل وكذلك الطابع هي مصلحة عمومية تقو مفتشية التسجيل و   

، غير أن الموضوع الذي بصدد دراسته مرتبط بتسجيل العقار، نحاول أن نسلط الضوء الطابع

ري زائ، حيث عمل المشرع الجلتسجيلعلى مفتشية التسجيل التي يقوم بمهامها بموجب قانون ا

  . على تنظيمها فحدد صالحياتها وإختصاصها اإلقليمي
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  : مدلول إصطالحي ولمفتشية التسجيل مدلول لغوي و                 

  :    مفتشية التسجيل مكونة من لفظين 

  . ، وظيفة مفتش بمعنى مراقبة، تفتيش" Inspection"  مفتشية -

 بعملية القائمل، تسجيال، تدوين في مدونة، وبمعنى سجل، يسج" Enregistrement"  التسجيل-

  . 1، مالحظ التسجيل هو مفتش التسجيل، مفتش، مراقب

  :أما المدلول اإلصطالحي    

مفتشية التسجيل هي مصلحة عمومية ذات طبيعة إدارية جبائية تابعة لوزارة المالية وظيفتها    

اد أصحابها إعطاءها يل أو التي أرتسجيل جميع التصرفات التي أخضعها القانون إلجراء التسج

  .  2القائم بعملية التسجيل هو مفتش التسجيل تاريخا ثابتا، و

  . الطابع يعة القانونية لمفتشية التسجيل والطب :البند الثاني

تحدث  " : في مادته األولى14/07/1999خ في لقد نص المشرع الجزائري في القرار المؤر    

  ..." . ن مديريات الضرائب الطابع ضممفتشية التسجيل و

المشرع لم يبين الطبيعة القانونية لمفتشية التسجيل غير أنه يمكن تحديد طبيعتها القانونية     و

هي خاضعة للتبعية لضرائب عبر الواليات، وبإعتبار أنها محدثة على مستوى المديريات الوالئية ل

ى التسلسل اإلداري، فهو يخضع  يخضع بدوره إلاإلدارية يشرف عليها مفتش التسجيل الذي

 334-93عالقته مع مفتشية التسجيل هي وضعية قانونية يحكمها المرسوم للقانون الالئحي و

 المتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال التابعين لألسالك الخاصة 27/10/1990المؤرخ في 

  . باإلدارة المتعلقة بالمالية

هي موضوعة ة عمومية مكلفة بعملية التسجيل وجيل مصلحعليه يمكن القول أن مفتشية التس  و  

، فهي خاضعة للتسلسل اإلداري تقوم  للضرائب التابعة لوزارة الماليةتحت وصاية المديرية العامة

بمهامها تحت الرقابة المباشرة للمديرية الوالئية للضرائب هذه األخيرة بدورها تخضع بالتبعية إلى 

     . 3في نطاقها اإلقليميالمديرية الجهوية الموجودة 
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  . السلطة الوصية عليها تنظيم مفتشية التسجيل والطابع و: الفرع الثاني 

ل، والسلطة الوصية عليها     البند األوع تنظيم مفتشية التسجيل والطابع في ذا الفرفي هنتناول      

  .البند الثانيفي 

  . الطابع تنظيم مفتشية التسجيل و:   البند األول

)   أوال(، من خالل بيان تنظيمها الداخلي 1الطابع بمهمتها في التسجيلتقوم مفتشية التسجيل و    

   . )ثانيا(ش التسجيل والطابع صالحيات مفتو

   . الطابعلمفتشية التسجيل وداخلي التنظيم ال: أوال

تختلف كذلك التي تنظيم الداخلي لمفتشية التسجيل والطابع حسب المهام الموكلة لها و    يختلف ال

  . حسب النطاق اإلقليمي لها 

بعدها نتحدث عن المسؤول على تنظيم الهيكلي لمفتشية التسجيل والطابع وعليه نحاول تبيان ال   و

  . عملية التسجيل 

  . 2الطابعتنظيم الهيكلي لمفتشية التسجيل و ال-1

      التسجيل ة المتضمن إحداث مفتشي14/07/1999  المؤرخ في312بصدور القرار رقم      

  : ليمي أصبحت مهيكلة بالشكل التاليتحديد إختصاصها اإلقوالطابع والمواريث والبطاقية و

  : قسنطينةبالنسبة لواليات الجزائر ووهران و -  أ

لسكانية بها فتحتوي على مفتشيتين، هناك مفتشية التسجيل فهذه الواليات الثالث نظرا للكثافة ا     

ية الثانية فهي مفتشية ، أما المفتشعلى مكتبين، مكتب التسجيل ومكتب الطابعوالطابع التي تحتوي 

تجدر بطاقية، ومكتب ال مكونة من مكتبين مكتب التركات وهذه األخيرةالتركات والبطاقية و

 حيث هناك رئيس مفتشية اإلشارة أنه في كل مفتشية من هذه المفتشيات يوجد رئيس مفتشية

ي بدوره يشرف على مكتب التركات البطاقية الذرئيس مفتشية التركات والتسجيل والطابع، وهناك 

  . البطاقية و

  

                                           
1 - La not N° 443 du 14/07/2001 déterminant , le fonctionnement et les attributions des 

inspections de l’enregistrement et timbre , Direction General des impots.p01 .                 
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  : بالنسبة للواليات األخرى -  ب

    التركات اليات على مكتبين مكتب التسجيل والطابع في باقي الو     تحتوي مفتشية التسجيل و

عليها رئيس هو مفتش هذه المكاتب بدورها يشرف البطاقية ومكتب آخر هو مكتب الطابع، وو

  .التسجيل 

مقر  المسافة بين مقر محرري العقود ونظرا لظروف خاصة تتمثل في بعد   غير أنه إستثناءا و 

الوالية بالنسبة لبعض واليات الجنوب فإن مصلحة التسجيل بقيت على مستوى مفتشية الضرائب 

   الضرائب غير المباشرة للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ومتعددة اإلختصاصات أي تابعة 

  . الرسوم على رقم األعمال ضمن مفتشية الضرائب المتعددة اإلختصاصات و

   .الطابعسؤول على تسيير مفتشية التسجيل و الم-2

 أن مهمة تسيير مفتشية التسجيل والطابع أوكلت     من خالل مواد قانون التسجيل يتضح لنا

، بإعتباره المسؤول األول على تسجيل جميع التصرفات القانونية من بينها فتش التسجيللم

، إال أنه يشترط في ذلك أن تكون له هذه الصفة المتعلقة بحقوق الملكية العقاريةالتصرفات 

خالله بعملية يكون مسؤوال عن إسلطة تسجيل التصرفات القانونية وة التي تخول له يالقانون

يجب أن تتحقق في كل الشروط القانونية الواجبة التي نص عليها المرسوم  عرقلتها، والتسجيل أو

 المتضمن القانون األساسي الخاص بالعمال التابعين 27/10/1990 المؤرخ في 334-90رقم 

   .1لألسالك الخاصة باإلدارة المتعلقة بالمالية 

  . ى المهام الموكلة له ، ثم نتطرق إلوف نبين شروط تعيين مفتش التسجيللهذا س   و

   :  شروط تعيين مفتش التسجيل- أ

 120-92، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  مفتش التسجيل من المناصب العليايعتبر منصب     

ياكل المحلية لإلدارة  المتعلق بتحديد قائمة المناصب العليا في اله14/03/1992المؤرخ في 

   . شروط التعيين فيها الجبائية وتصنيفها و

نوات أقدمية في حيث يعين مفتش التسجيل من بين مفتشي الضرائب الذين يثبتون خمس س    

قد يعين كذلك من ، و482 األول تحت الرقم اإلستداللي  في القسم16له الصنف اإلدارة الجبائية، و
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حالة لله في هذه اات أقدمية في اإلدارة الجبائية وبين مراقبي الضرائب الذين يثبتون ثماني سنو

424تحت الرقم اإلستداللي  في القسم الخامس و14الصنف 
1 .  

كذلك ضمن الشروط الواجب توفرها للقيام بمهمة التسجيل أنه البد من قيام مفتش التسجيل      

يتعين عليه من طرف الوزير المكلف بالمالية وبتأدية اليمين حيث تسلم له بطاقة تفويض الوظيفة 

اإلدارية قبل شروعه في يؤدي اليمين أمام محكمة إقامته ه لوظيفته وتظهارها أثناء ممارستإس

م يقع إنقطاع ال يجدد اليمين ما لظيفة ويسجل كاتب الضبط ذلك في بطاقة تفويض الوالعمل، و

ال يطلب منه تجديد اليمين إذا إستأنف العمل بعد توقف مؤقت عنه بسبب نهائي عن الوظيفة و

ي حالة التوقف المؤقت عن العمل تسحب بطاقة تفويض الوظيفة فاب، ويلة األمد أو اإلنتدعطلة طو

  . ترجع له عند إستئنافه لهو

  :  المهام الموكلة لمفتش التسجيل - ب

لقد حدد المشرع الجزائري المهام الموكلة لمفتش التسجيل في القسم الثالث عشر من قانون     

 إلى غاية 180لمحصورة في المواد من  تحت قسم إلتزامات مفتشي التسجيل ا105-76التسجيل 

، بإعتبار أن لمفتش التسجيل دورا مهما في مفتشية التسجيل كونه المسؤول  من نفس القانون188

على لية التسجيل بمساعدة بعض األعوان، والقائم بعمألول على تسيير مفتشية التسجيل والطابع وا

  : ن تحديد مهامه في النقاط التاليةهذا األساس يمك

 من 180/1ص المادة هذا تطبيقا لن دفع رسومها حسب طبيعة كل محرر وتسجيل العقود التي تم* 

  . قانون التسجيل

مشتملة على الوثائق المقدمة للتسجيل يث الشكل ما إذا كانت المحررات ومراجعة العقد من ح* 

 180/2ص المادة  ساعة فقط تطبيقا لن24له الحق في اإلحتفاظ بها لمدة جميع الشروط الالزمة و

  .من قانون التسجيل 

في وضع تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو مستخرج العقد العر* 

المحتفظ به في مكتب التسجيل ويبين في المفتش باألحرف والتاريخ وصفة السجل ورقم ومبلغ 

  . الرسوم المدفوعة
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، فإن عطى كل واحدة منها الحق إستحقاقية رسم خاصر تعندما يتضمن العقد عدة تدابي       و

تميزة حصة كل رسم مدفوع يبين فيها بصفة م يذكرها بصفة موجزة في مخالصته ومفتش التسجيل

  .  من قانون التسجيل181لنص المادة هذا تطبيقا و

نفيذ لتأعوان ا، وكتاب الضبط و1التي يعدها الموثقينقوم بمراقبة الكشوف المقدمة له وي      

و المحلية على إستمارات تقدمها اإلدارة كتابات اإلدارات المركزية أالتابعون لكتابات الضبط و

   يعطي مخالصة عن التسجيل فيما يخص العقود المسلمة من دون اإلحتفاظ بصورها  و،الجبائية

 مستوى عوان علىالجدير بالذكر أنه يساعد مفتش التسجيل عند قيامه بمهامه أوالنسخ األصلية و

، كما أنه في حالة إخالل مفتش التسجيل بمهامه فإنه يكون مسؤوال عن مفتشية التسجيل والطابع

  . 2هذا اإلخالل

  . صالحيات مفتش التسجيل والطابع: ثانيا 

، فسبق ف النطاق اإلقليمي المتواجدة بهالطابع بإختال تختلف صالحيات مفتشية التسجيل و    

 لمفتشية التسجيل والطابع في واليات الجزائر وقسنطينة ووهران يختلف تنظيم الهيكليالقول أن ال

، غير أنه ما يهمنا في هذه الدراسة هو مكتب  بالنسبة للمكاتبنفس الشيءعن باقي الواليات و

ا األخير مستقل عن مكتب الطابع والتركات ، حيث أن هذل كونه القائم على عملية التسجيلالتسجي

      في باقي الواليات يسمى مكتب التسجيل  الجزائر ووهران وقسنطينة، ووالبطاقية في واليات

  : 3مهامها تتمثل فيمايلي و،والتركات والبطاقية

  . تحليل العقود واإلتفاقيات المبرمة والمقدمة إلى إجراء التسجيل * 

  . تحديد الوعاء الجبائي وتصفية حقوق التسجيل * 

ذلك بعد إتمام دفع الحقوق بالنسبة للعقود عقود واإلتفاقيات وعبارة التسجيل على أصول الوضع *  

  . الثابتة ل النسبية والخاضعة لحقوق التسجي

خي د المطبقة طبقا للتسلسل الرقمي والتاريالجداول المتضمنة العقوحفظ أصول الملخصات و * 

ب البطاقية في  مكات، إما إلى مفتشية التركات أو إلىيسمح بتكوين رزمة من أجل إرسالهابشكل 

  . نفس المفتشية

                                           

 .  المتضمن قانون التسجيل 105-76 من األمر 153 المادة - 1
 .  وما يليها 133 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
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      ة للتجديد والبيوع المبرمة تحت شرط واقفالخاص باإليجارات القابلمسك دفتر المراقبة  * 

 العقارات المبنية( من قانون التسجيل 259ت المادة كذلك عقود اإلكتسابات المستفيدة من إجراءاو

  ) . المخصصة للهدم أو الغير المتممة

خصات العقود المسجلة إلى نيابة الرقابة الجبائية عند نهاية كل شهر ألجل إرسال نسخ مل * 

  . إستغاللها 

  .دراسة المنازعات المتعلقة بالتسجيل  * 

  . لطة الوصية على مفتشية التسجيل والطابعالس: البند الثاني

زارة المالية لضرائب التابعة لوالطابع إلى وصاية المديرية العامة لتخضع مفتشية التسجيل و      

 فهي تابعة إلى المديرية 14/07/199حيث بعد أن أعيد لها اإلعتبار بناء على القرار المؤرخ 

ضرائب يباشر سلطته على كل مفتشيات الي يسيرها مدير الضرائب الوالئي والوالئية للضرائب الت

 مديريات وهي والئية على خمس نياباتتحتوي المديرية المن بينها مفتشية التسجيل والطابع، و

ة مديرية الرقابة الجبائية، نيابة مديرية ، نيابنيابة مديرية الوسائل، نيابة مديرية التحصيل

ة مكاتب من ، هذه األخيرة بدورها تحتوي على أربعالمنازعات ونيابة مديريات العمليات الجبائية

يث يقوم بتقويم الطابع  ح بمراقبة أعمال مفتشية التسجيل والطابع الذي يقومبينها مكتب التسجيل و

ى مسك يقوم كذلك بالسهر علت التي من شأنها تحسين مهامها، وتقديم اإلقتراحاأعمال المفتشية و

متابعة التصريحات بالوفيات بطاقية األمالك العقارية وأحزمة ملخصات العقود وجداول الوفيات و

  . 1مع المجالس الشعبية البلدية

  : موعة من المهام األخرى نذكر منهاهذا المكتب بمجباإلضافة إلى ذلك يضطلع      

   الخاصة بالعقارات اقلة للملكية بعوض أو بدون عوض وتلقي نسخة من ملخصات العقود الن * 

      التحقق من تصفية الرسوم والمنقوالت والمحالت التجارية والتي تم تسجيلها قصد دراستها و

ل ضمن إختصاصها موقع العقار أو المنقول أو المحل إحالتها على مفتشية التسجيل التي يدخو

  . يالتجار

          الخاصة بالعقارات اقلة للملكية بعوض أو بدون عوض ويقوم كذلك بتحديد العقود الن * 

  .من المصرح به من قبل أطراف العقدالمحالت التجارية إلعادة تقويم الثوالمنقوالت و
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التقويم التابعين لمفتشية التسجيل فيما يخص األمالك القابلة إعداد رزنامة تدخل أعوان إعادة  * 

  .إلعادة التقويم 

نجزة من طرف المحالت التجارية الموالمنقوالت و تلقي تقارير إعادة التقويم الخاصة بالعقارات * 

الطابع بغية تقديمها ها من طرف رئيس مفتشية التسجيل والموقع عليأعوان إعادة التقويم، و

  .  عليها من طرف المدير الوالئي للضرائب للمصادقة

    .1إقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تساهم في تحسين اإلجراءات الخاصة بالتسجيل * 

، حيث تخضع إلى المديرية الجهوية  تخضع بدورها إلى النظام التدرجيالمديرية الوالئية و

هذا ريات جهوية على المستوى الوطني وي، فتوجد تسع مدئب المتواجدة في نطاقها اإلقليميللضرا

 المتضمن 12/07/1998 المؤرخ في 484 من القرار رقم 67/1تطبيقا لما نصت عليه المادة 

يم إختصاصات المديريات الجهوية والمديريات الوالئية للضرائب  تنظتحديد النطاق اإلقليمي و

جهوية للضرائب بالمديريات يحكم العالقات التي تربط المديرية ال"  :حيث تنص على مايلي

  ."من نطاقها اإلقليمي، الطابع التدريجيالوالئية المتواجدة ض

 فالمديريات الوالئية للضرائب تلتزم بإرسال كل الجداول اإلحصائية الدورية المنصوص      

كل المحاضر أو التقارير المتعلقة بسير المصالح أو تطبيق عليها في التنظيم الساري المفعول، و

، كما تلزم المديريات ة للضرائب التي تخضع لهالتشريع أو التنظيم الجبائيين إلى المديرية الجهويا

بصفة عامة ر الصادرة من المديرية الجهوية والوالئية للضرائب بالرد على كل طلبات اإلستفسا

  . 2تضع تحت تصرفها كل المعلومات التي تسمح لها بممارسة إختصاصها

ت هوية تخضع أيضا إلى المديرية العامة للضرائب بحيث تحتوي على نياباالمديرية الج     و

إلشتراك في تحديد ، فتقوم عن طريق نيابة المديريات الجبائية بامديريات مثل المديرية الوالئية

رير تعد تقا تحددها المديرية العامة للضرائب، والتحصيل حسب المعايير التيأهداف الوعاء و

ضمان لومات المحصل عليها وتثبيت المعة األنشطة، ومعالجة وتصديق ودورية تتعلق بمراقب

 484،من القرار رقم 22،32هذا تطبيقا لنص المواد لها إلى المديرية العامة للضرائب، وإرسا

                                           

  . 69 دوة آسيا ورمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

  . 69المرجع نفسه، ص دوة آسيا ورمول خالد،  - 2
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تنظيم إختصاصات المديريات المتضمن تحديد النطاق اإلقليمي و 12/07/1998المؤرخ في 

  . الجهوية الوالئية للضرائب 

تخضع لسلطة لطابع خاضعة لنظام التدرج السلمي، وا وليه يمكن القول أن مفتشية التسجيلع   و

  .المديرية العامة للضرائب

  .إجراءات التسجيل في التشريع الجزائري : الثانيالمطلب 

    )الفرع الثاني(واآلجال القانونية لذلك ) الفرع األول(رق في هذا المطلب كيفية التسجيلنتط    

  ) . الفرع الثالث(تسجيل زاء اإلخالل بمواعيد الكذا جو

  . كيفية التسجيل : الفرع األول

      يتم التسجيل بوضع عالمة على العقد أو على التصريح حيث تقدم مصلحة التسجيل وثائق    

  . ختص بتحديد الضريبة المراد دفعها، ثم يقوم المكتب الممارات يتم ملؤها من طرف المستفيدإستو

هو ما  طريقة تسجيل العقود وتسجيل التصريحات المبنية للنقل وال أن هناك إختالف بينإ    

  : 1سنبينه فيمايلي

  .  كيفية تسجيل المحررات الرسمية: البند األول

  .بالنسبة للمحررات التوثيقية : أوال

ئب له من قبل إدارة الضرايلزم الموثق بتحرير ملخص للعقد في حافظة من نسختين تسلم     

  : ر فيهايذكمجانا و

  . تاريخ ورقم العقود-

  .مسكنهم  ألقاب وأسماء األطراف و-

  . المبالغ أو القيم الخاضعة لتحصيل الرسوم  نوع العقود و-

  .قرار بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونيةالتي تتضمن  مبلغ الرسوم النسبية المستحقة و-

يلخص األحكام الرئيسية للعقد، تسلم " ة مستخرجات تحليلي" د ن تنتج هذه العقود إعدا     ويمكن أ

  . من طرف اإلدارة مجانا وترفق بالعقود

  و يختلف أساس فرض الضريبة على المحررات التوثيقية بإختالف التصرف الذي تتضمنه 

  . المحررات 

                                           

  . 34 بوريس زيدان، المقال السابق، ص - 1
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  :  التوثيقية التي تتضمن عقد البيع بالنسبة للمحررات   

 يتم توزيعها بين %5نسبي يقدر ب رات إلى رسم تسجيل وحيد و بيع العقاتخضع كل عمليات     

ويجوز لألطراف اإلتفاق بخالف ذلك ألن هذا التقسيم  ، لكل واحد منهما %2.5الطرفين أي بنسبة 

  . 1ليس من النظام العام

 قام يبين يدي الموثق الذدفع نصف ثمن نقل الملكية بمرأى ويلزم الطرفان فضال عن ذلك ب     و

  . 2بتحرير العقد

 قانونيا ون الوعد بالبيع العقاري صحيحا وال يك الوعد ببيع العقار لنفس الرسم ويخضع     هذا و

  :ال إذا توافر على الشروط التاليةقابال لتحصيل الرسوم العقارية إو

  .  تحديد هوية المتعاقدين بدقة -

  .للجهالة  تعيين العقار الموعود ببيعه تعيينا دقيقا نافيا -

  .الموعود له  الثمن المتفق عليه بين الواعد و تحديد-

  . تحديد مدة إبداء رغبة الموعود له -

  .  توافر ركن الرسمية عمال بمقتضيات القانون المدني الجزائري -

األنصبة  في حال كانت الحصص و% 3أما العقار الشائع المتعذر قسمته فيخضع لرسم قدره     

، لكن يحدد هذا الحق بمعدل  طريق بيع العقار الشائع بالمزادعقارية مكتسبة عنالشائعة ألموال 

  . 3 إذا حصل الشراء من أحد المشتركين في الشيوع1.5%

لمشتري المشترك في العقار قد أحسن المشرع صنعا حيث خفض نسبة الرسم بالنسبة ل     و

  . هذا ألنه كرس بذلك مبدأ األفضلية المشاع، و

 المصرح به من قبل تصفية رسوم التسجيل على عقود بيع العقارات من ثمن البيعيتم      و

ة يضاف إلى الثمن تلك الخدمات اإلضافيلقيمة التجارية للعقار وقت البيع، ويحدد باأطراف العقد و

مثال ذلك الديون التي يفرضها العقد على المشتري، والتي تضخم الثمن ويتحملها المشتري و

                                           

  . 80  الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

  . 2010، 49لتكميلي، الجريدة الرسمية، العدد  من قانون المالية ا11 عدل بموجب المادة - 2

 من قانون 40 المعدلة بموجب المواد 09/12/1976 من قانون التسجيل المؤرخ في 230 أنظر نص المادة -  3

، قوانين الضرائب  2002 من قانون المالية لسنة 20 و 2000 من قانون المالية لسنة 26، 1994المالية 

  . 510، ص 2005منشورات الساحل، عين بنيان، الجزائر، المديرية العامة للضرائب، 
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مثال ا لصالح البائع مهما كان سببها وكذا التعويضات المنصوص عليهصة بالبائع، وفة الخاالمختل

  . ذلك تعويض إخالء المكان 

عباء ، فإن هذه األتزامات تثقل بدورها كاهل المشتريإذا كان عقد البيع يفرض على البائع إل     و

  . ل مصاريف العقد مثال ذلك دفع البائع لكيمكن خصمها من ثمن البيع وتسمى بالتخفيضات و

 مل عقد البيع على عقار بطبيعته وعقار بالتخصيص في آن واحد جدير بالذكر أنه قد يشت     و

  . مفصل بذلك هذا األخير موضوع ثمن خاص وتعيين مدقق وفيكون 

       رسوم اإلعالن العقاري ني الجزائري فإن نفقات التسجيل والطابع وطبقا للقانون المد     و

غيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بخالف ذلك حسب يق والتوثو

  . 1 من القانون المدني الجزائري393نص المادة 

    تشمل رسوم العقود المدنية "  : منه على مايلي91ل نص في المادة غير أن قانون التسجي     

تتحملها عقارات كما يحددها هذا القانون و الالقضائية نقل الملكية أو حق اإلنتفاع بالمنقوالت أوو

  ..." منصف  يتعين عليها إجراء توزيع عادل وبالتضامن أطراف العقد التي

 ما جاء به القانون المدني الجزائري يالحظ إختالف بين و91   إن المالحظ لنص المادة   

 تناقض بين النصين ألن ، لكن األمر ليس كذلك هناك إختالف أوالنصين فيما يتعلق بتحمل الرسوم

ما لم تكن هناك نصوص " ...  : المجال أمام اإلستثناءات بقولها قانون مدني فتحت393المادة 

 يضاف إلى ماسبق أن نصوص القانون المدني تعد بمثابة قواعد عامة " تقضي بغير ذلك قانونية 

إن لم يتم عام حتى ويد الفي إعمال المبدأ الخاص يقص قانون التسجيل هي قواعد خاصة ونصوو

  .  قانون مدني جزائري 393النص على اإلستثناء في المادة 

لمفتش إدارة التسجيل الحق في رفض القيام بهذا اإلجراء إذا إكتشف نقص أو سهو في العقد       و

هذا ليس المقصود منه أن إدارة التسجيل اصة فيما يتعلق بتوقيع األطراف والشهود والموثق، وخ

، فهي تتأكد فقط من رر الرسمي المقدم إلجراء التسجيلر القضاء في مراقبة قيمة المحتمارس دو

توافر البيانات الظاهرة فال يهمها األمر إذا كان العقد باطال في حد ذاته طالما لم يصدر حكم 

  . 2قضائي يقضي بإبطاله

                                           

نفقات التسجيل، والطابع ورسوم اإلعالن العقاري، والتوثيق وغيرها تكون : "  على مايلي393 تنص المادة - 1

 ".  على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك

  . 82 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 2
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  : يما بينها    بالنسبة للمحررات التوثيقية التي تتضمن مبادلة عقارات ف

  :    هنا يجب التفرقة بين حالتين

  .بادلة عقارين متساويين في القيمةم: 1الحالة 

هذا حسب نص المادة ي حالة مبادلة عقارين متساويين و ف% 2.5حدد الرسم العقاري ب     

 % 2.5يخضع تبادل األموال العقارية لحق قدره "  :فيها مايلي من قانون التسجيل التي جاء 226

  1..."حق على قيمة حصة واحدة عندما تكون الحصص المتبادلة متساويةويحصل هذا ال

  .مبادلة عقارات ذات قيمة غير متساوية : 2الحالة 

ق بين قيمتي الحصتين المتبادلتين تحلل هذه العملية من الناحية الجبائية كمبادلة في حدود الفر    

الت بمقابل عن الفرق أو لتحوييتم تحصيل الرسم العقاري على هذا النوع من العقود على او

، ألن الفرق بين  من قانون التسجيل السالف ذكرها226ذلك حسب ما جاء في المادة الفائض و

ذي يعوض بتسديد مبلغ من الض في القيمة يسمى بمعدل الرجوع وقيمة العقارين ينتج عنه فائ

  : النقود وهنا نكون أمام نوعين من الرسوم

  . لى القيمة الصغرى للعقار يطبق ع%2.5 رسم مقدر ب -

ذا في حالة نقل الملكية بمقابل ويطبق على فائض القيمة وهو يكون ه و% 5 رسم يقدر ب -

  . إن لم يصرح بهذه القيمة كام المعمول بها في بيع العقار وحتى واألحيخضع لنفس القواعد و

لة ، إال أن هذه الحار بمنقول المبادلة هي مبادلة عقايضاف إلى هاتين الحالتين حالة ثالثة من     

    المنقول ثمن هذا المبيع ن العقار هو المال موضوع البيع و، ذلك أيعتبرها القانون الجبائي بيعا

  . األحكام المعمول بها في بيع العقارات تخضع هذه العملية لنفس القواعد وعليه و

       

  

  

  

  

                                           

 من قانون 37 و1983 من قانون المالية 112 من قانون التسجيل المعدلة بموجب المواد 226ر المادة  أنظ- 1

، وفقا لما جاء في قوانين الضرائب  2002 من قانون المالية 20 و1999 من قانون المالية 28 و1994المالية 

  .509، ص 2005لجزائر، المديرية العامة للضرائب، وزارة المالية، منشورات الساحل، عين بنيان، ا
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، غير أنه يحصل على % 5اء فيقدر بـ أما رسم التسجيل المحصل على الهبات بين األحي      

  .1 % 3الفروع رسم قدره ين األحياء الواقعة بين األصول وهبات ب

  . بالنسية للمحررات القضائية : ثانيا

فتودع نسخة لدى مفتشية القرارات القضائية مرفقة بجدول يعد في نسختين   تقدم العقود و   

  : ه الجداول مايليمودع يذكر في هذاألخرى ترجع إلى الالضرائب و

  . تاريخ ورقم الحكم الموجود في الفهرس-

  .مساكنهم  ألقاب وأسماء األطراف و-

   المتضمنة قرارا بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية  مبلغ الرسوم النسبية المستحقة و-

  . ءات الخاصة باألحكامتكون مرفقة بالنسخة األصلية أو البراءات األصلية أو البراو

  لخص فيها األحكام الرئيسية للحكم، تلى إستمارة تسلمها اإلدارة مجاناكذا ملخص تحليلي ع    و

  . 2يحرر في نسختين إضافة إلى الوثائق المقدمة خالل سير الدعوىو

  . كيفية تسجيل التصريحات المتعلقة بالنقل :  البند الثاني

، تقدم ستفيد من النقل الشفوي أو الوفاةمن المتسجل التصريحات المتعلقة بالنقل بملء وثيقة      

  .هذه الوثيقة من طرف اإلدارة مجانا يصرح فيها بالقيمة الحقيقية لألمالك التي إنتقلت إليه 

         يقع التسجيل على كشف يسمى األمر بالدفع تعده مصلحة التسجيل كوسيلة لإلثبات      و

  . اإلحتجاج به على الغيرو

، ثم يودع على مستوى مصالح ح حسب التقييم المقدم من األطرافالتصريحيث يسجل     

  .  المعلومات التي جاءت في التصريحالمراقبة للتحقق من صحة

  

                                           

 22-03 من القانون رقم 13 معدلة بموجب المادة 105-76 من قانون التسجيل رقم 231 تنص المادة -  1

 الصادرة في 83، الجريدة الرسمية، العدد2004 المتضمن قانون المالية 28/12/2003المؤرخ في 

 غير أنه يحصل على %5يل قدره يحصل على الهبات بين األحياء رسم تسج: "  على مايلي29/12/2003

  ". %3الهبات بين األحياء الواقعة بين األصول و الفروع و األزواج رسم قدره 

 المؤرخ 27-95 من القانون رقم 40 المعدلة بموجب المادة 105-76 من قانون التسجيل 60 أنظر المادة -  2

، الصادرة في 82ية، العدد، الجريدة الرسم1996 المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1995في 

31/12/1995. 



  التسجيل في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري: الفصل الثاني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 84

  . آجال التسجيل : الفرع الثاني

هو ما سوف نوضحه سجيل بإختالف المحررات الرسمية وتصريحات النقل وتختلف آجال الت    

  :فيمايلي

  . سبة للمحررات الرسمية بالن: البند األول

  .  اآلجال الخاصة بالعقود التوثيقية :أوال

، حسب ما م في أجل شهر إبتداءا من تاريخها   ألزم المشرع الجزائري الموثقين بتسجيل عقوده

د إلى إذا صادف آخر أجل التسجيل يوم عطلة فإنه يمت من قانون التسجيل و58نصت عليه المادة 

إن "  :نون التسجيل التي جاء فيها مايلي من قا74ذلك وفقا لنص المادة يه وأول يوم العمل الذي يل

ا القانون من أجل تسجيل العقود وكذلك من أجل دفع الحقوق والرسوم اآلجال المحددة بموجب هذ

، تمتد إلى غاية يوم العمل األول الذي يلي  أجل إيداع التصريحات الخاصة بها، أو منالخاصة بها

  ".أعاله73اليوم األخير من األجل في يوم من أيام الغلق المنصوص عليها في المادة عندما ينقضي 

سب هذا حام التي تفتح فيها مكاتب التسجيل، و من قانون التسجيل األي73حيث حددت المادة     

خميس بعد الظهر ويوم الجمعة الذي يستثنى من هذه األيام يوم الالساعة التي تحددها اإلدارة و

عند اإلقتضاء بعد ظهر اليوم الذي األعياد المحددة بموجب القانون وكذا أيام يوم عطلة، ويعتبر 

   تعلق أياملحسابية الخاصة بمصلحة التسجيل وتحدده اإلدارة من أجل القفل الشهري للمحررات ا

  .  1الغلق على باب كل مصلحةوساعات اإلفتتاح و

الذي ورد على الوصية فيما يتعلق بأجل التسجيل حيث ال يفوتنا أن نشير إلى ذلك اإلستثناء  و    

 لدى الموثقين أو التي إن الوصايا المودعة"  : من قانون التسجيل على مايلي64ة تنص الماد

لهم أو ، تسجل خالل األشهر الثالثة من وفاة الموصين بناء على طلب الورثة الموصى يستلمونها

   ."منفذي الوصايا

                                           

تفتح مكاتب التسجيل إلى العموم، حسب الساعة التي : "  على مايلي105- 76 من األمر 73 تنص المادة -  1

  : تحددها اإلدارة، كل يوم ما عدا

  .  أيام الجمعة وبعد الظهر من كل يوم خميس -  

  . أيام األعياد المحددة بموجب القانون -  

  .قتضاء، بعد ظهر اليوم الذي تحدده اإلدارة من أجل القفل الشهري للمحررات الحسابية  عند اإل-  

 ."  وتعلق أيام وساعات اإلفتتاح والغلق على باب كل مصلحة -  
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 28/12/2003 المؤرخ في 22-03 من قانون 15هذه المادة بموجب المادة بعد إلغاء       لكن و

 من قانون 58ن نص المادة  ، فإن الوصية لم تعد مستثناة م2004المتضمن قانون المالية لسنة 

بإستثناء الحالة المنصوص عليها في "من ثم يجب على المشرع الجبائي حذف عبارة التسجيل، و

 من قانون 58حكام المادة تطبق على الوصية أهذه األخيرة ملغاة، وألن ..." دناه  أ64المادة 

  . التسجيل

  . اآلجال الخاصة بالمحررات القضائية : ثانيا

، حيث تنص خالل الشهر الذي يلي شهر إعدادهاحددت آجال تسجيل المحررات القضائية     

لتنفيذ التابعين أعوان اين ويجب أن تسجل عقود الموثق " : على مايلي60ولى من المادة الفقرة األ

  ..." كذلك القرارات القضائية خالل الشهر الذي يلي شهر إعدادها لكتابات الضبط و

القرارات القضائية الخاضعة لرسم التسجيل القضائي مثل العقود الموثقة     ويتم تقديم العقود و

تخضع للرقابة مثل ي أنها ، أقبة القانونية في اآلجال المحددةالخاضعة للرسم الثابت إلى المرا

 هذه النسخ لدى مفتشية الضرائب تكون مرفقة بجدول يعد في نسختين تودع إحدىالعقود الموثقة، و

، أن يقدم إلى تأشيرة رئيس  يلزم عليه إنقضاء كل ثالثة أشهراألخرى ترجع إلى المودع الذيو

وجودة في لقرارات الماجلت فيه بصفة منتظمة كل العقود ومفتشية الضرائب الفهرس الذي س

  . 1الشهر الجاريجداول األشهر السابقة و

حسب ما نصت عليه "رسم الطابع لصالح الخزينة " رة يثبت دفع الرسوم بوضع ختم يحمل عبا   و

  . 2 من قانون التسجيل60الفقرة الثالثة من المادة 

  

  

  

  

                                           

  . 102 حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص - 1

يثبت دفع الرسوم بوضع على العقد : " ... ايلي من قانون التسجيل على م60 من المادة 03 تنص الفقرة -  2

وقد تم تعديل هذه المادة بموجب المواد ". رسم الطابع محصل لصالح الخزينة " العناوين وختم يحمل عبارة 

، حسب قوانين الضرائب، مديرية الضرائب 1996 من قانون المالية 40 و 1994 من قانون المالية لسنة 120

  . 461، ص 2005 الساحل، عين بنيان، الجزائر، وزارة المالية، منشورات
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  . المواعيد الخاصة بتسجيل التصريحات بالنقل :  البند الثاني

  . النقل بين األحياء : ال  أو

كذا إنعدام العقود المثبتة للتبادل أو تقسيم د المتضمنة نقل ملكية العقارات وعند إنعدام العقو      

 12، حيث نصت المادة  يحول دون التتبع لتحصيل الحقوقالعقارات مهما كان السبب فإن ذلك ال

  :  على مايلي105- 76ون التسجيل رقم  من قان04مكرر 

  :  في الميدان الجبائي، فإن إنعدام العقود  "

لمحالت التجارية أو المحالت الخاصة بالزبائن لكية أو اإلنتفاع من العقارات وا المتضمنة نقل الم-

  . أو التنازالت عن حق اإليجار أو اإلستفادة من وعد باإليجار المتعلق بالعقار كله أو بجزء منه 

  . عقارات أو المحالت التجارية  المتضمنة تحويل حق التمتع من ال-

ها أو رفع رأس مالها أو ، تمديد آجالها أو تغيير نشاطها أو إدماج المثبتة لتكوين الشركات-

  . ل عن األسهم أو الحصص اإلجتماعيةكذلك التنازإستهالكه، أو تخفيضه و

  . العقارات، مهما كان السبب في ذلك المثبتة لتقسيم أو تبادل -

  .العقوبات المستحقة الطلب أو التمتع لتحصيل الرسوم و    ال يحول دون

         ، عند القيام بإجراءات التسجيل المتعلقة بالعقد المطابق للتشريع فإن الرسوم   غير أنه   

  . 1"، ال يطالب بدفعها والضرائب التي تم تسديدها سابق

تحسب من تاريخ الدخول في شهر قد حدد القانون ميعادا لتسجيل هذه التصريحات قدر بمدة      و

  . الحيازة

  . النقل عن طريق الوفاة أو الغياب : ثانيا

يلزم األشخاص المستفيدون من النقل عن طريق الوفاة بتسجيل التصريح بالتركة خالل سنة     

نون التسجيل التي جاء فيها  من قا65هذا طبقا لما نصت عليه المادة فاة، وواحدة إبتداءا من يوم الو

ها في إن األجل المحدد لتسجيل التصريحات ما عدا األحكام الخاصة المنصوص علي"  :مايلي

التي يجب على الورثة أو الموصى لهم تقديمها عن األموال  أدناه، و71 إلى 66المواد من 

  ". المستحقة لهم أو التي إنتقلت عن طريق الوفاة يحدد بسنة واحدة إبتداءا من يوم الوفاة 

                                           

، المتضمن قانون التسجيل  09/12/1976 المؤرخ في 105- 76 من القانون رقم 04 مكرر 12 المادة -  1

، حسب قوانين الضرائب، مديرية الضرائب، وزارة 2000 من قانون المالية لسنة 21المعدل بموجب المادة 

  . 446 ، 445، ص 2005نيان، الجزائر، المالية، منشورات الساحل، عين ب
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، فإنه يلزم المستفيدون منه بتسجيل التصريح ة للنقل عن طريق الغياب أو الفقد بالنسبأما      

يفرض عليهم تسديد الرسوم يوم الدخول في الحيازة المؤقتة وبالتركة خالل سنة إبتداءا من 

التسجيل  من قانون 68ذلك بناءا على ما ورد في المادة المنتقلة إليهم، والمستحقة على األموال 

ناجمة عن يجب على الورقة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا : "  تنص على مايليالتي

، التصريح الذي من يوم اإلرسال بالحيازة المؤقتةوفاة شخص صرح بغيابه أن يقدموا خالل سنة 

يكونون ملزمين به إذا كانوا مدعوين نتيجة الوفاة أن يسددوا الرسوم على القيمة اإلجمالية لألموال 

  ".لتي يتلقونها ا

شي ، فال يمكن لمفتما تقدم فإنه متى إيداع العقود والتصريحات ألجل تسجيلهامن خالل       

نقل الملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدالت المضبوطة التسجيل تأجيل تسجيل العقود و

  .لو تعلق األمر بإجراء خبرة بموجب هذا القانون في كل األحوال، حتى و

اعة من أجل مراجعته من حيث  س24ي حالة رفضهم للعقد فيمكنهم اإلحتفاظ به مدة ف     و

  .الشكل

لزم مفتش التسجيل بتبيان تاريخ وصفة السجل ورقم السجل ومبلغ الرسوم المدفوعة كما ي    

انون التسجيل التي تنص  من ق181 من المادة 02ذلك حسب ما نصت عليه الفقرة باألحرف، و

."  صفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعةيبين فيه المفتش باألحرف تاريخ وو...  " :على مايلي

   .1كما أنه ملزم بمراقبة الكشوف المقدمة له 

، عندما ال يطلب ن رئيس المحكمةليس بإمكانه تسليم مستخرجات من سجالتهم إال بأمر م    و

  . 2هذه المستخرجات أحد األطراف المتعاقدة أو ذوي الحقوق

                                           

يراقب مفتش التسجيل : "  المتضمن قانون التسجيل على مايلي105- 76 من القانون رقم 182 تنص المادة - 1

 أعاله ويعطي مخالصة عن التسجيل فيما يخص العقود المسلمة 153الكشوف التي تقدم له تنفيذا لتدابير المادة 

  . أعاله 181لنسخ األصلية طبقا ألحكام المادة من دون اإلحتفاظ بصورها وا

ويضع على الوثائق المقدمة إلى القضاء تأشيرة مؤرخة وموقعة ثم يرسل هذه الوثائق إلى كتابة الضبط في أجل 

 ." أقصاه يومين بإستثناء الوثائق المخالفة للتشريع في مادة الطابع والتسجيل 
ال يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل مستخرجات من : " ايلي من نفس القانون على م183 تنص المادة -  2

سجالتهم إال بأمر من رئيس المحكمة عندما ال يطلب هذه المستخرجات أحد األطراف المتعاقدة أو ذوي 

 ..." حقوقهم
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  . جزاء اإلخالل بمواعيد التسجيل : الفرع الثالث

محافظي البيع بالمزايدة يد التسجيل يتعين على الموثقين والمحضرين وفي حالة اإلخالل بمواع    

الذين لم يقوموا بتسجيل عقودهم في اآلجال المحددة بموجب قانون التسجيل أن يدفعوا شخصيا 

 من قانون التسجيل والتي 93ات المادة تطبيقا لمقتضيهذا امة يحدد مبلغها على كل مخالفة وغر

محافظي البيع بالمزايدة الذين لم يسجلوا يتعين على الموثقين والمحضرين و " :جاء فيها مايلي

  : دد مبلغها عن كل مخالفة كما يأتيعقودهم في اآلجال المقررة أن يدفعوا شخصيا غرامة يح

  . ثالثين يوما يتراوح ما بين يوم واحد ولتسجيل  إذا كان التأخير في ا% 10 -   

إليداع قد تم بعد  عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير إذا كان ا% 3 إلتزام مالي مقدر بـ -   

الغرامة الجبائية المشار إليها سابقا المالي وذلك دون أن يتعدى مجموع اإللتزام اليوم األخير و

   . % 25مستوى 

ظفين وكتاب الضبط وأعوان تنفيذ كتابات الضبط، وكتاب اإلدارات    غير أن الموثقين، المو  

، يتعرضون لعقوبات تأديبية يسجلوا عقودهم في اآلجال المقررة، الذين لم المركزية والمحلية

 أخرى ، دون المساس بإحتمال تطبيق عقوباتلسلطة المختصة التي ينتمون إليهاتمارسها عليهم ا

  . 1تنظيمات المعمول بها المنصوص عليها في القوانين و

مالية التي يتعرض لها الموثقون والمحضرون يستخلص من هذه المادة فضال عن الغرامات ال     

لسلطة المختصة التي تعرض هؤالء لعقوبات تأديبية تمارس من قبل اومحافظو البيع بالمزايدة، و

القوانين والتنظيمات رى منصوص عليها بموجب ، مع إمكانية تطبيق عقوبات أخينتمون إليها

  . المعمول بها

يلها خالل اآلجال المحددة قانونا، فإنها تخضع لضعف رسم أما الوصايا التي لم يتم تسج     

أن قلنا بأن المادة  من قانون التسجيل، لكن سبق و97ليه المادة هذا حسب ما نصت عالتسجيل، و

عليه فال مجال لتطبيق لغيت، وددة آلجال تسجيل الوصية قد أ من قانون التسجيل المح64

  .  في هذا السياق 97مقتضيات المادة 

ن طريق بالنسبة للتأخر في تصريحات الورثة أو الموصى لهم على األموال المنقولة لهم ع     و

      عن كل شهر أو جزء من شهر التأخير  % 1، فإنهم يدفعون تعويضا يحدد معدله بـ الوفاة

                                           

 .  السابق الذكر 105-76 من األمر رقم 93 أنظر المادة - 1
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ال تحقاقية الرسوم التي يتعلق بها و األول من الشهر الذي يلي تاريخ إسيستحق إبتداءا من اليومو

  .  من قانون التسجيل98طبقا للمادة ،  دج5000ن أن يقل هذا التعويض عن يمك

رتبة عن اإلخالل بمواعيد التسجيل، لكن السؤوال هذه نظرة مختصرة عن بعض الجزاءات المت    

عموميين الذين يتماطلون أو يرفضون تسجيل المحررات ماهي عقوبة الموظفين ال: المطروح هو

  الرسمية ؟ 

يحتوي قانون التسجيل على نصوص قانونية تعاقب الموظفين العموميين عن التماطل أو   ال  

، على الرغم من وجود بعض مصالح مكاتب التسجيل على فض تسجيل المحررات الرسميةر

انا مدة تتجاوز خمسة عشرة يوما التي تبقى أحي وواليات تتراخى في تسجيل العقودمستوى بعض ال

، مما يفرض على المشرع الجبائي ضرورة التدخل يتسبب في تعطيل مصالح المتعاملينهذا و

 .1تسجيل العقود دون مبررات قانونيةلوضع نص يعاقب كل من يتباطؤ أو يرفض 

  خالصة الفصل الثاني

  الرسمي في المحررات الناقلة للملكية العقاريةيتضح لنا من خالل ما سبق، أن توافر الشكل     

 ، بل البد من تسجيل محرر رسمي على مستوى مصلحة التسجيل اليعني ذلك إنتقال الحق العيني

  . الضريبي لصالح الخزينة العموميةالطابع قصد تحصيل الجانبو

ئي المقصود منه يتعدى كونه إجراء جبالقول بأن التسجيل بهذا المعنى ال عليه يمكن ا   وبناء

يمنح أية صبغة إضافية على المحررات الرسمية باية رسوم لتمويل خزينة الدولة وهم ما يجعله الج

  . ية العقاريةالناقلة للملك

هو أمر في غير ن نسبي في القعد تقوم بتسجيله وهذا ألن إدارة التسجيل أثناء وجود بطالو    

 القانون بصرامة ألن العمل بغير ذلك يفتح المجال محله يجب على المشرع تداركه حتى يتم تطبيق

  . خاص لإلستهتار بالنصوص القانونيةأما األش

جدير بالذكر أن القيام بعملية تسجيل المحررات الرسمية يعد بمثابة إلتزام قانوني يقع على  و   

رهم تأديبية في حال تأخين يكونون عرضة لجزاءات ضريبية وعاتق محرري المحرر الرسمي الذ

  . عن تسجيل المحررات التي قاموا بتحريرها 

  
  

                                           

  . 08 ، 07، ص  عالوة بوتغرار، المقال السابق- 1
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  الفصل الثالث

  الشهر في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري

  :تمهيد

فعدم مراعاة إجراء ، لكية العقارية إنتشارا بين الناس يعتبر عقد البيع من أكثر العقود الناقلة للم    

أن المشرع الجزائري ، بإعتبار العقاري في دائرة البطالن المطلق، يوقع البيع الشهر العقاري

ما يثقلها من لية في حماية الملكية العقارية و فاع منهذا نظرا لما لهالنظام العام وتبره من إع

  . حقوق

غير المشهر بمصالح الحفظ العقاري، ال ينشأ وال يعدل وال ينقل الحق فعقد البيع العقاري     

 العقاري أي ال يولد التصرفبه أن يحتج به في مواجهة الغير وال يمكن لصاحالعيني العقاري، و

إلتزام حتى فيما بين األطراف المتعاقدة ما لم يتم نشره في مجموعة البطاقات العقارية حسب ما 

 المتضمن 12/11/1975 المؤرخ في 74-75 من األمر رقم 16تنص حسب ما تنص عليه المادة 

تفاقات التي اإلإن العقود اإلرادية و: " ام و تأسيس السجل العقاري بقولهاإعداد مسح األراضي الع

، ال يكون لها أثر حتى فيما بين صريح أو تعديل أو إنقضاء حق عينيترمي إلى إنشاء أو نقل أو ت

  1." رها في مجموعة البطاقات العقاريةاألطراف إال من تاريخ نش

من أجل شهر التصرفات تبيان اإلجراءات الواجب إتباعها      ولتحديد المقصود بالشهر العقاري و

السلطات الممنوحة للمحافظ العقاري لجهة المختصة باإلشهار العقاري ومعرفة االعقارية وق الحقوو

  :اءات قسمنا هذا الفصل إلى مبحثينفي مراقبة تلك اإلجر

  . قواعده في التشريع الجزائري مفهوم الشهر العقاري و: المبحث األول

تبعة لعمليته في التشريع اإلجراءات الم الجهة المختصة بالشهر العقاري و:المبحث الثاني

   .الجزائري

  

                                           

يهـا  ، والـذي جـاء ف     21/10/1990 الصادر فـي     68467محكمة العليا ذلك بموجب القرار رقم       كرست ال  -1

 مـن القـانون   793إن عملية الشهر العقاري هي وحدها التي تستطيع نقل الملكية طبقا لمقتضيات المادة         :"مايلي

  .1992، قسم المستندات والنشر، المحكمة العليا، الجزائر، 01مجلة قضائية، العدد ." المدني الجزائري



  الشهر في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري: الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 91

  المبحث األول 

  مفهوم الشهر العقاري و قواعده 

  . في التشريع الجزائري

، فالمشرع ، واليتم اإلحتجاج إال بالشهر)أصلية، تبعية( الشهر يرد على الحقوق العينية إن     

ي المجال العقاري يجب ، ففراء عملية الشهرالجزائري ألزم القائمين على تحرير العقود على إج

فظة التأكد من إجراءات التي قام بها الموثق أمام المحاعاة الجانب الشكلي أمام الموثق ومرا

إنما هو بحيث العقد يولد أثره القانوني والهدف منه ليس اإلثبات، و، العقارية إلكمال عملية الشهر

  .  العقارية بشكل خاصتحقيق الثقة الالزمة في التعامالت

  : فقا للمطلبين التاليين إلى مايلي عليه سنتطرق من خالل هذا المبحث و وبناء    

  .  في التشريع الجزائري مفهوم الشهر العقاري: ول المطلب األ

  . وشروطهقواعد الشهر العقاري في التشريع الجزائري: المطلب الثاني 

  . في التشريع الجزائري  مفهوم الشهر العقاري:المطلب األول

    ستقرار المعامالت العقارية ، تأمين إا الشرائع والقوانينليهإمن أهم األهداف التي ترمي       

ال بخلق ال يمكن بلوغ هذا الهدف إدها، وجحونكار الحقوق العقارية ومنع إواإلئتمان العقاري و

 ، بحيث التتم بصورة علنيةنظام عقاري في المجتمع يجعل التصرفات التي تنصب على العقار 

ال يمكن للغير هذه الحقوق بأن أموالهم محفوظة وبالتالي شعور أصحاب نكارها فيما بعد، ويمكن إ

  . لى خلق نظام الشهر العقاريهو ما أدى إغير طريق القانون، وأن يستولي عليها ب

ونظامه  سنتناول في هذا المطلب مفهوم الشهر العقاري ،1قاريالشهر العبمقصود اللمعرفة      و

   . الفرع الثانيم نتطرق لطرق الشهر العقاري في ، ثتشريع الجزائري في الفرع األولفي ال

  .  في التشريع الجزائري  ونظامه الشهر العقاريتعريف: الفرع األول 

 الشهر ، ثم نبين نظام األولالبندلى تعريف الشهر العقاري في نتطرق من خالل هذا الفرع إ    

  .  في البند الثاني في التشريع الجزائريالعقاري

                                           

، وليس فكرة حديثة بل وجد مع وجود اإلنسانية             نظام الشهر العقاري هو حقيقة قديمة قدم الملكية العقارية  - 1

وشعورها بأهمية العقار كمصدر للثروة والحياة، وبقي إستخدام هذا النظام حتى في العصر الحاضر؛ راجع في 

  . 117، ص 2009وسيلة وزاني، وظيفة التوثيق في النظام الجزائري، دار هومة، الجزائر، : ذلك
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  . في التشريع الجزائريتعريف الشهر العقاري :   البند األول

   .2أذاعه وشهر الشيء أعلنه و،1 من فعل شهر بمعنى أظهره في شنعة  الشهر      

   3.لك ثابت له أصل كالدار و األرضعقاري من كلمة عقار هو كل م       

، فمنهم من  إليهختالف زوايا النظرذلك بإعقاري، والخاصة بالشهر الختلفت التعاريف لقد إ    

لعقارية  ليه على أنه نظام قانوني يضمن به حق الملكية امنهم من نظر إ فنيا وتقنيا، وعتبره عمالإ

توى هيئة عمومية  الشكليات التي تتم على مسراءات وجمنهم من نظر إليه على أنه مجموعة اإلو

  : تية ما سنتناوله في التعاريف اآلهذاو

  :   التعريف األول-1

لى تسجيل مختلف تقنية أو العمل الفني الذي يهدف إتلك ال"قاري على أنه يعرف الشهر الع      

ليكون ظهارا بوجودها إلعالم الكافة بها إدارة الشهر العقاري واردة على العقارات بإالتصرفات ال

   .4"الجميع على بينة من أمرها

ي من  التعريف بأن الشهر هو آلية يتم من خاللها مسك سجل عقار       يتبين من خالل هذا

        شارة واضحة للسجل العقاري الذي يعتبر األساس المادي في هذا إطرف هيئة مختصة، و

مختصة بمسك السجل العقاري   ، كما أن هناك داللة على وجود هيئة والقانوني لوجود الشهر

نونا بمسك هذا السجل على مستوى هذه الهيئة بغرض هذا ما يفهم منه وجود شخص مكلف قاو

ذلك ليتمكن ، وعقارات أو قيد كل الحقوق العينيةتسجيل مختلف التصرفاات القانونية المتعلقة بال

  . طالع على هذه األخيرةالغير من اإل

                                           

  . 486، ص 1995، 2، قطر المحيط، قاموس لغوي ميسر، مكتبة لبنان، ط بطرس البستاني  - 1

  . 229عبد الهادي ثابت، اللسان العربي الصغير، قاموس عربي، دار الهداية، الجزائر، ص   - 2

  . 297المرجع نفسه، ص عبد الهادي ثابت،  - 3

كما . 13، ص 2008، 2هومة، الجزائر، طمجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار   - 4

يقصد بالشهر العقاري التقنية التي بواسطتها شهر الحقوق العقاري  " يعرف علي فياللي الشهر العقاري كمايلي 

وعلى العموم فإن هذه التقنية تتمثل في مسك سجل يدعى السجل العقاري من قبل هيئة مختصة، بغرض تسجيل 

." لمتعلقة بالعقارات أو قيد كل الحقوق العينية و ذلك لتمكين الغير من اإلطالع عليهامختلف التصرفات القانونية ا

الشهر العقاري في ضوء القضاء الجزائري، مجلة العلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة 

  . 116، ص 2000، 02، العدد 42الجزائر، جزء 
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ها من ثم نوع الحقوق المراد شهرعل التعريف مشتمال على طرق الشهر، وهو ما يج       و

 فال يقبل شخص على ،الم الغير بالتصرفعهو إ ذات الوقت القصد من إجراء الشهر، وفيمحددا 

  . كانت له دراية به ال وتصرف في عقار إ

  :  التعريف الثاني-2

ر التصرفات القانونية التي لى شهذلك النظام الذي يرمي إ"لى أنه يعرف الشهر العقاري عكما      

ثبات بإيتم هذا الشهر طها، وسقا، أو إرية، أو نقلها أو تعديلهالعقانشاء الحقوق العينية اترمي إلى إ

فادات بما جاء فيها من أخذ إليها وطالع عنونية المذكورة في سجالت يمكن اإلالتصرفات القا

   .1"بيانات وقيود

ار شهذا التعريف بأن الشهر يشكل نظام إشهار عقاري يتم من خالله إ      يتبين من خالل ه

هو ما سقاطها، وو إ، أو تعديلها أعينية عقارية أو نقلهانشاء حقوق  القانونية الرامية إلالتصرفات

    2قة ال يؤدي معنى الشهر فيما يتعلق بالحقوق المراد شهرهاييجعل من هذا التعريف بهذه الطر

  . وهذا على عكس التعريف السابق

  :  التعريف الثالث-3

جراءات لقانوني الذي يتضمن مجموعة من اإلالنظام ا"نه ما عرف الشهر العقاري على أك     

ول الحقوق عالم حتوفير اإل، بهدف ضمان قع تنفيذها على عاتق هيئة عموميةالفنية التي ي

   .3"الموجودة على العقارات

                                           

  . 11ام الشهر العقاري، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ص حسين عبد اللطيف حمدان، أحك  - 1

ويتم هذا الشهر بإثبات التصرفات القانونية المذكورة في سجالت يمكن اإلطالع عليها، وأخذ إفادات بما جاء   -  2

اية فيها من بيانات وقيود، وهو ما يزيد هذا التعريف غموضا خاصة في عبارة إثبات التصرفات القانونية، فالغ

من الشهر ليست إثبات هذه التصرفات في السجل العقاري فحسب، ألن الشهر ال تقتصر غايته على إثبات 

التصرف في السجل العقاري بل يتجاوز ذلك، وبالنسبة لعبارة في سجالت يمكن اإلطالع عليها وأخذ إفادات بما 

جال في حرية اإلطالع على السجالت   جاء فيها من بيانات وقيود، فهي عبارة جاءت مطلقة، ففسحت بذلك الم

 100الهادي سليمي، المرجع السابق، ص: والتي ال يمكن اإلطالع عليها إال في حدود القانون، أنظر في ذلك 

101 .  

بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في   - 3

  . 52، ص 2010 - 2009لية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، القانون الخاص، ك
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 النظام الذي يكون مجموعة من يتبين لنا من خالل هذا التعريف بأن الشهر هو ذلك       

  . يات التي يقع تنفيذها على عاتق مصلحة عمومية الشكلجراءات واإل

ن هذا النظام للشهر حتمال أن يكوأن هذا التعريف فسح المجال أمام إبهذا يمكن القول        

ع الشكليات التي يقجراءات وون في كال النظامين مجموعة من اإلالذي يكشخصي أو عيني، و

جراءات جهة التي يقع على عاتقها إلتزام تنفيذ اإلبذلك ال، ليحدد تنفيذها على عاتق مصلحة عمومية

  .الشهرالشكليات المتعلقة بنظام و

هي  قد إشتمل على أحد غايات الشهر ور بنا القول أن هذا التعريفلى ما سبق يجدإضافة إ      

  . عالم الجمهور بالحاالت التي قد تطرأ على العقارات أو الحقوق العقارية مهما كان نوعها إ

نه لم يحدد بدقة أنواع  على ذلك فإشهر العقاري، وبناءلم يتطرق لطرق اللكن هذا التعريف      

  . الحقوق التي يتم شهرها في السجل العقاري 

 بأن بعد التعليق على التعاريف السابقة يمكننا تبني التعريف القائل      وبناء على ما سبق، و

  . األنسب في رأيناعتباره التعريف الشهر العقاري هو عمل فني بإ

  : التعريف المختار -4

التصرفات الواردة على تدوين مختلف لى تسجيل والشهر العقاري هو عمل فني يهدف إ"    

   .1"عالم الكافة بهاالعقارات بإدارة الشهر العقاري إل

م الغير عالالهادف إلى إلواردة على العقارات، وذلك العمل القانوني المتعلق بالعمليات ا"  أو هو   

   .2"ع القانونية المتعلقة بالعقاراتباألوضا

  . في التشريع الجزائري الشهر العقاري نظام: الثاني   البند 

ر ته الشعوب في شتى مجاالت الحياة إلى ظهور نظامين للشهلقد أدى التطور الذي عرف      

شهار سا في عملية اإلمد على المالك أساالذي يعت، يسمى األول بنظام الشهر الشخصي، والعقاري

في هو يعتمد على بيانات العقار أساسا اني يطلق عليه نظام الشهر العيني، والنظام الثالعقاري و

                                           

  . 68عمار نكاح، إنتقال الملكية العقارية في قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص   - 1
2 -Latrous Bachir , Cour de droit civil , surettes et publicité foncière , office des 

publications universitaires , Alger , 1983 , p 116 .                                                               
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عالن الحقوق العيني هو إي في نظاميه الشخصي و فالشهر العقار1.شهار العقاريعملية اإل

2.العقارية
    

) ثانيا(ونظام الشهر العيني ) والأ(لى نظام الشهر الشخصي عليه سنتطرق في هذا البند إ    و

  ) . ثالثا(ألخلص إلى تحديد موقف المشرع الجزائري 

  . نظام الشهر الشخصي : أوال

ة الشهر العقاري المعروفة، بعد إقرار مبدأ شكلية يعتبر نظام الشهر الشخصي من أقدم أنظم     

   3.مالت العقاريةشهر المعا أغلب الدول أساسا للحفظ العقاري، وتخذته، حيث إالعقود

  . خصائصه، ثم نحدد محاسنه ومساوئهتبيان سنتناول مفهوم نظام الشهر الشخصي، وعليه     و

  .  مفهوم نظام الشهر الشخصي -1

، أو نقله 4، تتم على أساس أسماء طرفي التصرف الذي أنشأ الحقعملية الشهر وفق هذا النظام    

ن البلدان التي تبنت هذا النظام رصدت لذلك فإ، لنظر للعقار محل التصرفلى ادون حاجة إ

، تقيد فيها كل التصرفات المنشأة الناقلة المعدلة أو المسقطة للحقوق ألقاليمسجالت في كل مراكز ا

   .5العينية سواءا كانت أصلية أو تبعية 

ء المتصرفين حتى ، حيث تعد فهارس مرتبة بأسماسم المتصرف    يتم في هذا النظام القيد بإ

لى  على طلب يقدمه المعني إك، بناءستدعت الضرورة ذليستطيع الغير اإلطالع عليها متى إ

  .لعقاريالمحافظ ا

                                           

  . 13مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 1
2 Gabriel Marty , Pierre Raynaud , Philippe Jestaz , Droit civil ( Les sûretés , la publicité 

foncière ) , 2eme édition , Sirey , 1987 , P 446 .                                                                  
رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون   - 3

  . 09، ص 2000 -  1999لب، البليدة، الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد دح

عبد الحميد الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف، اإلسكندرية    - 4

  . 03، ص 1999مصر، 

  . 03عبد الحميد الشواربي، المرجع نفسه، ص  - 5
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، م المالك الذي يريد التعاقد معهيهمه اليزال بإسذا كان العقار الذي ذلك من أجل معرفة ما إ و   

  .1لخإ...رف فيه سواء بالبيع أو الرهن أم تم التص

  .هر الشخصي  خصائص نظام الش- 2 

لعل ي تميزه عن غيره من األنظمة، ويتميز نظام الشهر الشخصي بجملة من المميزات الت      

  : الخصائص اآلتي ذكرهاأبرز ما يميزه 

، هو أسماء األشخاص الذين تصدر عنهم التصرفات بغض النظر  أساس الشهر في هذا النظام-أ

  . د هذا النظام تسميتهستممن هذه الخاصية إالمتصرف فيه، وعن العقار 

تبعية تنتقل بمجرد الحقوق العينية سواءا كانت أصلية أو ملكية و، فال لهذا النظام وظيفة العلنية-ب

  . تراضي الطرفين

 تشوب الحق ، دون أن يظهر الشهر العيوب التيفات وفقا لهذا النظام تشهر كماهي التصر-ج

  .أو الفسخ مثقال بأعباء عينيةطال ، كأن يكون قابل لالبالذي هو موضوع التصرف

غلب الدول في تشريعاتها القديمة ، لذلك أأقدم من نظام الشهر العيني نظام الشهر الشخصي -د

  التصرفات كما هو عليه الحال في القانون الفرنسي ذا النظام في عملية شهر الحقوق ونتهجت هإ

   2.مصرانين المملكة العربية السعودية وقوو

  . يء نظام الشهر الشخصي مساو محاسن و-3

لهذا النظام العديد تحديد خصائصه يتبين لنا بأن الشهر الشخصي، ومن خالل عرضنا لتعريف     

  : من المحاسن والمساويء، والتي سنتناولها فيمايلي

                                           

يب الزمني لتقديم العقود المتضمنة تتم عملية الشهر في نوعين من السجالت، سجل يمسك حسب الترت  -  1

معامالت عقارية إلجراء الشهر، وسجل يمسك حسب الترتيب األبجدي ألسماء كل األشخاص القائمين بمختلف 

التصرفات العقارية، هذا ويالحظ أن السجل الذي يمسك على أساس أسماء األشخاص ترتب فيه التصرفات 

صرفين حيث يخصص لكل حرف من الحروف الهجائية صفحة أو العقارية حسب الحروف األبجدية ألسماء المت

عدة صفحات من السجل، وذلك حسب أسبقية اإلسم من حيث الشيوع أو الندرة، فإن كان إسم المتصرف نادرا 

فيمكن أن يخصص له صفحة واحدة فقط، ولكن إذا كان اإلسم شائعا فتخصص له عدة صفحات حتى يمكن ذلك 

لتي يبرمها األشخاص الذين يحملون هذا اإلسم، جمال بوشناقة، شهر التصرفات من إستعاب كل التصرفات ا

  . 16، 15، ص 2006العقارية في التشريع الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، 

  . 10رمول خالد، المرجع السابق، ص  - 2
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  :  محاسنه-أ

ر ا يستلزمه نظام الشه، حيث ال يستلزم لقيامه محاسن هذا النظام هو سهولة تطبيقه لعل أهم م- 

   .1جراءات تقتضي نفقات باهضة العيني من إ

جده بالكامل مع سم أبيه وإ للعقار المراد التعامل فيه، و التحقق من شخص المالك الحقيقي- 

  .  هذا العقار خالل المدة المطلوبةالوقوف على أسماء المالكين السابقين الذين تداولوا على

من مدى التحقق لكية من يريد معه، وفحصها وع على مستندات مطال يكون للمتعامل فرصة اإل- 

  . كفايتها سالمتها و

   .2 ال يتطلب عملية مسح األراضي مقارنة بنظام الشهر العيني الذي يجعلها شرط لقيامه-

  :  مساوئه- ب

وت الحق المتصرف فيه بصفة ليه ضمانا لثبهذا النظام أنه ال يعطي المتصرف إيعاب على  - 

   .3ال هذا الحقلحكم بزوازعة في أي وقت وانهائية، بل يعرضه للمن

ستكشاف في السجالت عن حالة عقار معين يقضي أن يكون المستكشف متحققا من ن اإل إ- 

أسماء المالكين سم أبيه وجده بالكامل وإ الحقيقي لهذا العقار، وعارفا إسمه وشخص المالك

، أي أنه يستلزم أن يكون كشف عنهار خالل المدة المطلوب الالحقيقيين الذين تداولوا هذا العقا

تندات ملكية من يريد التعامل معه، وفحصها وتحقق من سالمتها  طلع على مسإالطالب قد 

   .4وكفايتها

، فقد دعا غالبية  مزاياهقلةي تم توجيهها لنظام الشهر الشخصي، ونتقادات العديدة التنظرا لإل     و

 محله ولو بصورة تدريجية على أن يكون هذا النظام حاللهإفقه إلى ضرورة إيجاد نظام بديل وال

على وجه الخصوص لعقاري، والمرجوة من عملية الشهر اعال في تحقيق األهداف الحقيقية وفا

                                           

  . 104الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 1

شهر الملكية العقارية المكتسبة بوضع اليد، منشأة المعارف، اإلسكندرية  عدلي أمير خالد، إجراءات ثبوت و - 2

  . 215، 214مصر، ص 

  . 04عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  - 3

  . 05، ص المرجع نفسهعبد الحميد الشواربي،  - 4
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، هذا النظام هو نظام الشهر العيني أو ئتمان العقاريدعم اإلرار الملكية العقارية، وستقضمان إ

  :  وهو ما سنتعرض له فيمايلي،2العقاري أساسا لوجودهالذي يعتمد عملية المسح  و،1السجل العيني

  . نظام الشهر العيني : ثانيا

سواء نظرا لما  على حد ،3ليهلنظام الكفيل بحماية حق المتصرف إ، ا  يعتبر نظام الشهر العيني  

، وعليه  المتوخى من عملية الشهر العقاريمحاسن تجعله يحقق الهدفيتميز به من خصائص، و

  . لى محاسنه ومساوئه، إضافة إنظام الشهر العيني، وخصائصهتباعا مفهوم سنتناول 

   .4 مفهوم نظام الشهر العيني-1

في هذا  أي العقار محل التصرف، و،5يكون الشهر في هذا النظام على أساس العقارات ذاتها      

 ، يخصص فيه صفحة أو أكثر خاصة بكل عقارام يمسك سجل خاص لدى مصلحة الشهرالنظ

، إذ بمجرد وقعه، مساحته، رقمه، حدودهيثبت فيها كل التصرفات التي ترد عليه مع تحديد م

المالك الذين تعاقبوا عليه منذ ، وكن معرفة تاريخ ملكية هذا العقارطالع على هذه الصفحة يماإل

ة ذا كانت ملكيته تامما إاألخير ومن المالك والتصرفات التي صدرت من كل منهم نشاء السجل وإ

   .6، فهي بمثابة بطاقة تعريفهوخالية من الحقوق العينية

                                           

  . 137ص، 1988معوض عبد التواب، السجل العيني علما وعمال، دار الفكر العربي، مصر،  - 1

نور الدين رجيمي، نظام السجل العيني، مجلة الموثق، دورية متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين   - 2

  . 25، ص 2003، 10العدد 

     1999، 1، ط2محمد وحيد الدين سوار، الحقوق العينية األصلية، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، ج - 3

 . ومابعدها 130ص 
الذي وضع أسس وقواعد هذا النظام في " روبير ريشار تورنس"نظام الشهر العيني بفضل جهود السيد ظهر  - 4

استراليا، وذلك في بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وقد أصبح يسمى هذا النظام فيما بعد بإسمه      

 يشغل وظيفة مراقب في إدارة ، ويعتبر تورنس شخص استرالي الجنسية كان"نظام تورنس أو قواعد تورنس"

الجمارك، وبعدها أمينا عاما للعقود، وقد إنطلق تورنس في فكرته هذه من مالحظة أن األراضي كانت تنتقل 

ألصحابها بطريقتين، إما بمنحة من الحكومة، وإما بطريقة عادية أي بالبيع والهبة والوصية وما نحو ذلك، راجع 

  . 26، 25سابق، صجمال بوشناقة، المرجع ال: في ذلك

 . 88محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ص - 5
  . 05عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  - 6
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 ، إذ تعرف بالحقوق "مجموعة البطاقات العقارية"يسمى هذا السجل في التشريع الجزائري       و

لهم أهمية ، فاألشخاص الذين يقومون بالتصرفات ليس رتفاقات التي تثقل العقاراإلواإللتزامات و

   .1كبيرة في هذا النظام

 المؤرخ في 75/74 رقم ذلك بموجب األمرتبنى المشرع الجزائري هذا النظام، وقد  و    

  . عداد المسح العام لألراضي وتأسيس السجل العقاري المتعلق بإ12/11/1975

    نتهاء من عمليات المسح العام لألراضي بصفة كلية صبح نظام الشهر العيني عمليا باإلي     و

  .2ئية لقطاعات معينةهو المبتغى أو بصفة جزو

 لى تعيين جميع البياناتقانونية تهدف إعملية تقنية و "يعرف المسح العام لألراضي على أنه و   

نوعه ه، وقوامه وحدودالتي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهوية العقار، المتعلقة بموقعه و

   .3"عداد عقود ملكية سليمة وصحيحةالقانوني، إل

اري ن السجل العقإ" كمايلي 75/74 من األمر رقم 12جل العقاري حسب المادة يعرف الس و   

يتم مجموعة البطاقات العقارية و يمسك في كل بلدية على شكل  أعاله03المحدد بموجب المادة 

   .4"بلدية ماقليم ال بأول بتأسيس مسح األراضي على إعداده أوإ

مسك على  مجموعة البطاقات العقارية التي تيتبين من هذه المادة أن السجل العقاري هو     

قليم إنجاز مسح األراضي على إته البطاقات أوال بأول لتأسيس وعداد هايتم إمستوى كل بلدية، و

       قطع األراضي في العقارات الممسوحة   وتمسك في ظل هذا النظام بطاقات و،5بلدية معينة

                                           

  . 43، ص 2006، 2ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقارية، دار هومة، الجزائر، ط - 1

  . 106ي سليمي، المرجع السابق، ص الهاد - 2

بسكري آنسة، تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، كلية  - 3

كما يعرف المسح العام لألراضي . 04، ص2001 - 2000الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر، 

 المتضمن إعداد مسح األراضي العام        12/11/1975في  المؤرخ 75/74 من األمر رقم 02حسب المادة 

إن مسح األراضي " كمايلي 18/12/1975،  الصادرة في 92وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، رقم

 ". العام يحدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات، ويكون أساسا ماديا للسجل العيني

  . 106الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 4

  . 70عمار نكاح، إنتقال الملكية العقارية في قانون األسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - 5
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 من المرسوم رقم 21يس المحددة بموجب المادة بطاقات العقارات الحضرية المعدة طبقا للمقايو

    .1 المتعلق بتأسيس السجل العقاري25/03/1976 المؤرخ في 76/63

  .  خصائص نظام الشهر العيني -2 

   لنظام الشهر العيني مجموعة من الخصائص جعلته يتميز بها على نظام الشهر الشخصي       

  : مكن حصرها فيمايلي هذه الخصائص في جملة من المبادئ يتتجسدو

  :  مبدأ التخصيص-أ

، سواء كان هذا التصرف منشئا أو معدال أو ناقال لحق  بمعنى أن كل تصرف وارد على عقار    

      ، تقيد فيها جميع التصرفات الواردة على هذا العقار لكية تخصص له بطاقة عقارية عينيةالم

ستند منه نظام الشهر العيني يني الذي إكون ما يعرف بالسجل العمجموعة هذه البطاقات تو

  .2تسميته

  : الشهر العقاري مصدر للحق العيني قاعدة- ب

شهار يزول إال إذا أخضع إلى عملية اإلري الينشأ واليعدل والمفادها أن الحق العيني العقا      

    .3العقاري

وق المقيدة في  الحقحتجاج بغير، مبدأ عدم قابلية اإلقاريشهار العيترتب عن عملية اإل  و   

حتجاج به سواء يمكن اإلن غير موجود قانونا وال، فالحق العيني غير المشهر يكوالبطاقات العقارية

القرارات  و، كذلك الحال بالنسبة لألحكامشهاره المتعاقدين أو في مواجهة الغير إال من تاريخ إبين

                                           

 على 13/04/1976، الصادرة في 30 ، الجريدة الرسمية، العدد 76/63 من المرسوم 21حيث نصت المادة  - 1

 20نصوص عليه في المادة تعتبر كعقارات حضرية، وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو م"مايلي 

أعاله العقارات المبنية أو غير المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة 

 نسمة، ويتم التعرف على هذه العقارات في الجدول أو المستخرجات أو 2000للبلديات التي يزيد سكانها عن 

ارة إلى الشارع والرقم، أما جميع العقارات األخرى فتعتبر عقارات النسخ أو الصور المودعة عن طريق اإلش

 ". ريفية

  . 15رمول خالد، المرجع السابق، ص - 2

 المتعلق إعداد مسح 75/74 من األمر 16 من القانون المدني الجزائري، والمادة 793وهو ما تؤكده المادة  - 3

 . األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 
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حتجاج بها على عنه عدم إمكانية اإلالحقوق فعدم شهرها ينجم لقضائية المثبتة لهذه التصرفات وا

   .1الغير

   .2نعقادهإفاذه، فال يتعلق األمر بصحته ونحتجاج بالعقد وإذ تهدف عملية الشهر إلى اإل    

  : مبدأ القوة الثبوتية-ج

معناه أن التصرفات التي تقيد في نظام الشهر العيني هي قرينة قاطعة على الملكية بالنسبة      

خاليا من العيوب مهما كان يصبح التصرف سليما بة للحق العيني موضوع الشهر، وبالنسللعقار أو 

 بدعوى البطالن   عليه ال يمكن الطعن الحق المقيد موجودا بالنسبة للكافة، ويعتبر المصدرها، و

 المنازعات مما يطمئن يكون المتصرف في مأمن منسترداد، واإلقاق وستحبدعوى اإلوال

ثبات من هنا تكتسب هذه الحقوق قوة اإل و.3لقروض المرتبطة بالرهونيشجع او، المتعاملين

   .4المطلقة في مواجهة الكافة

  :  مبدأ الشرعية-د

 مراجعة سابقة لجميع الوثائق التي تكون محالجراء مراقبة عامة، و، هو إ مضمون هذا المبدأ   

بالتالي  المشروعة فعال، وحقوقال ال، حتى ال يقيد في السجل العقاري إيداع من أجل شهرهالإل

   .5لى أساس قانوني سليمءات المشكوك فيها التي ال تستند إدعاإجتناب شهر اإل

 ، يمكن للمحافظ العقاري مراقبة الشروط القانونية األولية الواجب توافرها في بناء على ذلك   

   .6الوثائق الخاضعة لعملية الحفظ

  

  

  

  

                                           

 .36 ، ص 2008، 1لفوني، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر، طمجيد خ - 1
  . 107الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 2

 . 44، 43ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 3
  . 108الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 4

 . 128، 127 في النظام القانوني الجزائري، المرجع السابق، صوسيلة وزاني، وظيفة التوثيق - 5
  .16رمول خالد، المرجع السابق، ص  - 6
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  : مبدأ القيد المطلق -هـ

الشهر العيني أن جميع التصرفات واألحكام المنشئة، الناقلة لخصائص المميزة لنظام من ا      

  .1الحقوق العينية األخرى سواء كانت أصلية أو تبعيةالمتغيرة، المسقطة لحق الملكية و

من هنا ، ومن تاريخ قيدها في السجل العقاريال  مواجهة الغير إحتجاج بها فيال يمكن اإلو      

   .2ثبات المطلقة في مواجهة الكافةالحقوق قوة اإلتكتسب هذه 

  :  اكتساب الحقوق المشهرة بالتقادم مبدأ عدم-و

يس نه ل، فإ الشهر الشخصيعقارية في نظامكتساب الملكية الإذا كان التقادم سببا من أسباب إ    

، له أن  اليد على عقار مهما طال إكتسابهن لواضع، فال يمككذلك في ظل نظام الشهر العيني

، ألن ذلك هره على مستوى المحافظة العقارية، قد تم شذا كان سند الملكية، إيطالب بتملكه

  .3 بالقيد في هذا النظاميتعارض مع قاعدة القوة الثبوتية المطلقة للملكية التي هي ثابتة

  . محاسن نظام الشهر العيني مساوئ و-3

  :  محاسنه- أ

  : اسن يمكن حصرها في النقاط اآلتية المحلنظام الشهر العيني جملة من      

تبر عنوان للحقيقة ، فكل ما هو مقيد في السجل العقاري يعتوفير الحماية التامة للمتعاملين -

  . بالنسبة للغير

ئتمان العقاري على بالتالي تفعيل فكرة اإلقارية، وستقرار الملكية الع يعمل هذا النظام على إ-

   .4أرض الواقع

    مدى صحتها عد التحقق من المحررات المودعة وال ب، ال تتم إملكية وفق هذا النظاملنتقال ا إ-

   .5خلوها من أي عيب شكلي أو موضوعيو

                                           

ميسون زهوين، إكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص،  - 1

  .141، 140، ص2009-2008كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  . 16ول خالد، المرجع السابق، ص رم - 2

  . 33 ، 32جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  - 3

  . 26نور الدين رجيمي، المقال السابق، ص  - 4

  . 45، 44ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص - 5
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بالتالي تفادي الكثير من النزاعات قيقية للعقار المراد التعامل فيه، و هذا النظام يعكس الحالة الح-

  .  أن تثار في هذا الموضوع مستقبالالتي يمكن

، األمر الذي يسهل يينا دقيقا للعقار من حيث مساحته، حدوده وموقعهشهر العيني يستدعي تع ال-

 متجانسة بما يضمن تنمية، وعلى الدولة تحديد وعاء الضريبة العقارية بطريقة صحيحة

  .1قتصادهاإ

   .2الرهن العقاريقتراض وني يحفز المتعاملين العقاريين لإلقدام على اإل الشهر العي-

  :ال أنه لم يخل من مساوئ، إ يتميز بها نظام الشهر العينيبالرغم من هذه المحاسن التيو     

  :  مساوئه- ب

فاألخذ بهذا النظام يقتضي ،  مقارنة بالمزايا التي يتمتع بهان عيوب هذا النظام قليلة جداإ      

 دوده وتعيين مالكه  حبيانأوال وقبل كل شيء مسع عقارات البلد، وتحديد موقع كل منها مساحة، و

هذا حدى صفحات السجل له، وتخصيص إه العقارات رقما خاص به وعطاء كل من هاتتمهيدا إل

   .3كبيرا ونفقات باهضة العمل يقتضي وقتا 

الذي يكلف  و،يتطلب مسح عام لكافة أراضي البلد   على الرغم من أن هذا النظام يعاب عليه أنه 

هذا ألن تلك األموال التي عتبر عيبا يحول دون األخذ به، وال يال أنه الدولة نفقات ضخمة إ

بفتح طار الرسوم الجبائية و، يمكن تعويضها مستقبال في إدولةستخصص لهذه العملية من خزينة ال

ت الملكية تنظيم سنداجراء مسح عقاري و، فبدون إ وطنيين كانوا أم أجانبالمجال للمستثمرين

   .4قتصادية في عالمنا اليومذي أصبح حتمية إ، ال وجود لإلستثمار الالعقارية

لى القول بأن نظام ، نخلص إاري بمزاياهما وعيوبهما     من خالل التطرق لنظامي الشهر العق

ال أنه يبقى النظام األحسن واألمثل ، إلرغم من اإلنتقادات الموجهة إليهعلى الشهر العيني، وا

  . لتنظيم الملكية العقارية

  

  

                                           

  . 05عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص  - 1

  . 17 ص رمول خالد، المرجع السابق، - 2

  . 06¡05عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص - 3

  . 110الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 4
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  . لمشرع الجزائري من نظاما الشهر العقاري موقف ا: ثالثا

   : موقف المشرع الجزائري من نظام الشهر الشخصي -1

 المؤرخ في 75/74قبل صدور األمر رقم ستطيع القول بأن المشرع الجزائري، ون       

عداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، كان متبنيا لنظام  المتضمن إ12/11/1975

   .1ستعماري في بالدناهو الذي كان يطبق منذ الوجود اإل، وشخصيالشهر ال

 62/157رقم هذا بمقتضى المادة األولى من األمر  مدد العمل به حتى بعد االستقالل، والذي و    

ا كان ال ممديد العمل بالتشريعات الفرنسية إ، ت، والتي تم بموجبها31/12/1962المؤرخ في 

األوضاع الصعبة التي كانت تعيشها الجزائر ، وذلك نظرا للظروف ويتعارض مع السيادة الوطنية

   .2في ذلك الوقت

  : ع الجزائري من نظام الشهر العيني موقف المشر-2

، قد تبنى صراحة  السالف ذكره، نقول أن المشرع الجزائري75/74دور األمر رقم بص      

  : فيذيان لها األمر المرسومان التنلى هذ يضاف إ،3نظام الشهر العيني

عداد مسح األراضي العام  المتضمن إ25/03/1976 المؤرخ في 76/62المرسوم رقم    * 

   . 07/04/1992 المؤرخ في 92/134المتمم بموجب المرسوم التنفيذي المعدل و

  المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل 25/03/1976 المؤرخ في 76/63المرسوم رقم    * 

 93/123المرسوم التنفيذي رقم  و13/09/1980 المؤرخ في 80/210م المتمم بالمرسوم رقو

   . 15/05/1993المؤرخ في 

م على أن  أن الواقع العملي في الجزائر يتال، إن صدور هذا الزحم من القوانين      على الرغم م

ا  نظرهذاعن مزيج بين نظام الشهر الشخصي ونظام الشهر العيني، ونظام الشهر العقاري عبارة 

   .4عداد مسح كامل لتراب الجمهوريةلما يتطلبه هذا األخير من إ

، فقد تم تقرير العمل بنظام الشهر الشخصي في       وما تتطلبه هذه العملية من جهد ووقت

 76/63رقم  من المرسوم 113ليه المادة هو ما تشير إسها عملية المسح، والمناطق التي لم تم

                                           

  . 111 ص ،الهادي سليمي، المرجع السابق  - 1

  . 111المرجع نفسه، ص الهادي سليمي،  - 2

  . 14، ص 2004حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دار هومة، الجزائر،  - 3

  . 40جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص  - 4
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إلى أن يتم  من هذا المرسوم و26 و19ين ادتخالفا ألحكام الم" بنصها ،25/03/1976المؤرخ في 

نه يمسك من قبل المحافظين العقاريين بالنسبة للعقارات ، فإل بلديةقليم كإعداد مسح األراضي في إ

تفهرس مستخرجات الوثائق التي يداعات كلما يحصل إقات عقارية مؤقتة، والريفية مجموعة بطا

  . سم كل مالك المحفوظات تحت إا حسب ترتيبها فيشهارهتم إ

تتضمن مجموعة البطاقات العقارية بطاقات فردية للمالكين طبقا لنموذج يحدد بموجب قرار      و

  ..." وزير المالية 

شهار العقاري تمد كال من النظامين في عملية اإلع مما سبق أن المشرع الجزائري قد إ      يتضح

ستعماري في الذي كان يطبق منذ الوجود اإلت العقارية، وم الشهر الشخصي للسندااألول هو نظا

مر هو الشهر العيني المؤسس بموجب األ، أما النظام الثاني بالدنا، وهو أقدم أنظمة الشهر العقاري

، الذي يقوم على  المتضمن تأسيس السجل العقاري76/63مرسومه التنفيذي رقم  و75/74رقم 

 التحديد الدقيق لحدود كل عقار، وتحديد الملكيات ، من أجلاس المسح العام ألقاليم البلدياتأس

عداد  المتضمن إ25/03/1976 المؤرخ في 76/62أصحابها وفقا ألحكام المرسوم رقم العقارية و

  . مسح األراضي العام

  . طرق الشهر العقاري : الفرع الثاني

در القول يجأشير الهامشي، وجمالها في التسجيل والقيد والتللشهر العقاري ثالثة طرق يمكن إ    

للتعبير عن معنى واحد يكمن في القيد ستعمل مصطلح التسجيل وأن المشرع الجزائري قد إ

  :  وسنتناول هاته الطرق على التوالي.1شهار العقارياإل

   .التسجيل: البند األول

رأسها حق ية، وعلى يكون التسجيل بالنسبة للتصرفات التي ترد على الحقوق العينية األصل    

، حيث أن كل هذه التصرفات تشهر الملكية، حق االنتفاع، حق االرتفاق، وحق االستعمال والسكن

، حتى يتيسر لكل ذي مصلحة معرفة جميع ما ورد لى السجل، أي بنقل التصرف بأكمله إلتسجيلبا

   .2في التصرف

   .3ي سجل مخصص لذلكثبات حرفي لجميع بيانات المحرر المتعلق بالعقار ففالتسجيل هو إ     

                                           

  . 31مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

  . 122حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص  - 2

  . 113الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 3
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   .القيد: البند الثاني

تشهر الحقوق العينية العقارية التبعية الطرق التي تتم بها شهر المحررات، ويعتبر القيد أحد     

  . متيازاإل، كالرهن و1بطريق القيد

فشهر الحقوق ،  لذلكثبات البيانات الجوهرية التي يتضمنها المحرر في السجل المعدهو إ    و

   .2اإلمتياز يكون عن طريق القيدة كالرهن والتبعي

قل بإحدى الحقوق العينية تعيين العقار المث بتدوين الدين وذلك     أي بنقل ملخص التصرف، و

   .3المدينسم الدائن وإالتبعية، و

  .التأشير الهامشي : البند الثالث

 ان موضوعها يتعلق بفسخبة للدعاوى القضائية العقارية، إذا ك    التأشير الهامشي يكون بالنس

   .4شهارها بالمحافظة العقارية أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إلغاء، إطالبإ

 1976 مارس 25 المؤرخ في 76/63 من المرسوم رقم 85هذا ما نصت عليه المادة     و

و فسخ أو إبطال ألى النطق بإن دعاوى القضاء الرامية إ"بتأسيس السجل العقاري بقولها المتعلق 

شهارها طبقا للمادة ، ال يمكن قبولها إال إذا تم إ حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها أو نقضلغاءإ

عداد مسح األراضي المتضمن إ و12/11/1975المؤرخ في  75/74 من األمر رقم 4 فقرة 14

  .لعام وتأسيس السجل العقاريا

  

  

  

  

                                           

الشهر العقاري والمحررات الواجبة الشهر، المكتب العربي الحديث عبد الحميد المنشاوي، إجراءات  - 1

  . 68، 67، ص2004اإلسكندرية، مصر، 

  . 113الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 2

  . 123حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، المرجع السابق، ص  - 3

ة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق  فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكر -  4

  . 04، ص 2008 - 2007جامعة منتوري، قسنطينة، 
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ديم نسخة من الطلب ، أو تق العقاري بموجب شهادة من المحافظشهارإذا تم إثبات هذا اإل      و

   .1"شهارعليه تأشير اإل

  .في التشريع الجزائري قواعد الشهر العقاري وشروطه : المطلب الثاني

ئتمان تحقيقا لفكرة اإلينية عقارية، والمحررات المتضمنة حقوقا ع  قصد شهر التصرفات و   

الوثائق ن في العقود وطين أساسيشترط القانون توفر شر، إلعقاري في التعامالت العقاريةا

   .2الشهر المسبقجراءات الشهر العقاري، وهما قاعدة الرسمية والخاضعة إل

     البيانات المتعلقة بتعيين هوية األشخاص ى ذلك يجب التحقق من المعلومات ولإضافة إ     و

  : ذلك شروط الشهر العقاري خصصنا الفرعين المواليين لعرفة قواعد ولموالعقارات، و

  . قواعد الشهر العقاري في التشريع الجزائري : الفرع األول

العقاري يجب ئتمان تحقيق فكرة اإللكية العقارية، ولى حماية الممن المسائل التي تؤدي إ     

 ن من يريد التعامل في عقار معين شهرها حتى يتمكق ومستقر لحفظ الوثائاألخذ بتنظيم محكم و

   .3هو ما يسهل عملية تداول األموال العقاريةقار من أعباء، و العلم بما يثقل العمن

والوثائق ، أوجد المشرع الجزائري قاعدتين أساسيتين يجب توافرهما في العقود  وتحقيقا لذلك    

ين القاعدتين تتمثل هاتتثناءات المنصوص عليها في شأنهما، وس، مع مراعاة اإلالخاضعة لإلشهار

ضافي للشهر في شهر المسبق أو ما يسمى باألثر اإلقاعدة ال وبند األول،في قاعدة الرسمية في ال

   . البند الثاني

  

  

  

                                           

 نجد أن المشرع خص بعض أنواع الدعاوى العقارية    76/63 من المرسوم رقم 85من خالل نص المادة  - 1

 وبقيدها في سجل وأوجب شهر العريضة اإلفتتاحية في البطاقات العقارية على مستوى المحافظات العقارية

المحررات المتضمنة العقار موضوع المطالبة القضائية، لكي تكون بمثابة إعالم وتحذير للغير بأن الحق المراد 

ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات : التصرف فيه موضوع خالف دعوى قضائية، راجع في ذلك

  . 231¡230العقارية، المرجع السابق، ص 
2 Stéphane Piedelievre , Traite de droit civil , la publicité foncière , L .G.D.J , Delta , 

2000 , P 25 .                                                                                                                          
  . 25رمول خالد، المرجع السابق، ص  - 3
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  . قاعدة الرسمية : البند األول

ستثناء ، غير أنه إ1القاعدة العامة في التعاقد طبقا لما ورد في القانون الجزائري هي الرضائية    

، كما هو الحال في عقد البيع عقاد العقدنن األصل يكون العقد شكليا إذا كان الشكل ركنا إلم

 ذا قدم على الشكل الرسمي ، إال إ أثر حتى فيما بين المتعاقدين، فهذا األخير ال يرتب أيالعقاري

   .2شهره على مستوى المحافظة العقاريةو

العقد "لقانون المدني الجزائري كمايلي  من ا324العقد الرسمي كما سبق عرفته المادة    و 

لديه أو ما ، ما تم بط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة عقد يثبت فيه موظف أو ضاالرسمي

   ."ختصاصهإشكال القانونية في حدود سلطته وذلك طبقا لألتلقاه من ذوي الشأن، و

لى الشخص الذي صدر ، بالنظر إ شكلياهذه المادة عرفت العقد الرسمي تعريفا عضويا أو     

  .3لذي يصدر فيهكذا الشكل القانوني اعنه و

 العمل وفق هذه ، ذلك ألنة الرسمية كأساس للشهر هي األفضلعليه يمكن القول أن قاعد     و

، فتدخل الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة القاعدة له مزايا

ة فيما تتضمنه ع لهذه العقود حجيذ يعطي المشر، إ4حجيتهزيد من قانونية المحرر وبتحرير العقد ي

العام أو الضابط فراغ التصرف بين يدي الموظف ، هذا فضال على أن إنها بالتزويرلى أن يتم طعإ

بة بتحديد األطراف بدقة وتحديد العقار بصفة حترام الشروط القانونية المطلو، يؤدي إلى إالعمومي

                                           

قد الرضائي هو الذي ينعد بمجرد تبادل التراضي بين المتعاقدين دون حاجة إلى شكل معين فيكفي تطابق الع - 1

 المتضمن القانون 26/09/1975 المؤرخ في 75/58 من األمر 59اإلرادتين إلنشاء العقد وهذا ما أكدته المادة 

يتم العقد بمجرد "، على مايلي 30دد ، الع30/09/1975المدني الجزائري الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 

 ". أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتهما المتطابقتين دون اإلخالل بالنصوص القانونية

 المعدل والمتمم المتعلق 25/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم رقم 61وهذا ما نصت عليه المادة  - 2

كل عقد يكون " على مايلي 13/04/1976 الصادرة في 30د بتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العد

 ". موضوع اإلشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي

عمر زيتوني، حجية العقد الرسمي، مجلة الموثق، دورية متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين   - 3

  . 37، ص 2001، 03العدد 

اضي والمتقاضي، مجلة الموثق، دورية متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية حسين بطيمي، برهان الق -  4

  . 28، ص 2003، 10للموثقين، العدد 
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ا وفقا ألحكام األمر رقم هي المهام التي يناط المحافظ العقاري بمراقبتها أيضنافية للجهالة، و

    .76/631أحكام المرسوم رقم  و75/74

حكام مراقبتها على السوق إة الرسمية تمكن الدولة من بسط ولى كل ذلك أن قاعد    يضاف إ

تمكينها أيضا  المشروعة في المعامالت العقارية، والتدخل بالتقليل من المضاربة غيرلعقارية، وا

   .2لعموميةمن تحصيل مستحقات الخزينة ا

   ."قاعدة األثر النسبي"قاعدة الشهر المسبق : البند الثاني

  . مفهوم قاعدة الشهر المسبق : أوال

المعامالت القانونية الواردة على العقارات من للتصرفات وتعتبر قاعدة الشهر المسبق     

زية لها من  موا خلق روابط، كما أنها تمنعنتقال الحقوق العقاريةل إالضمانات األساسية لتسلس

  . نتقال الحقوقتشابك في إشأنها إحداث إلتباس و

 المتعلق بتأسيس السجل 23/03/1976 المؤرخ في 76/63 من المرسوم 88نصت المادة     

شهار في أي إجراء لإلال يمكن القيام ب"ث جاء فيها مايلي العقاري على مبدأ الشهر المسبق حي

 لشهادة شهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أود إافظة العقارية في حالة عدم وجوالمح

ذلك مع مراعاة أحكام  حق المتصرف أو صاحب الحق األخير، ويثبت، نتقال عن طريق الوفاةاإل

  .3... " أدناه 89المادة 

  . ستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق اإل: ثانيا 

ي وردت فمنها ما بتأسيس السجل العقاري، و المتعلق 76/63وردت في المرسوم رقم      

  . مختلف نصوص التشريعات العقارية

 المتعلق 25/03/1976 المؤرخ في 76/63ستثناءات المنصوص عليها في المرسوم رقم  اإل-1

  :  العقاري وهيبتأسيس السجل

                                           

  . 116الهادي سليمي، المرجع السابق، ص  - 1

  . 116الهادي سليمي، المرجع نفسه، ص  - 2

لكية العقارية من المتصرف يتضح من نص هذه المادة فكرة تسلسل إنتقال الملكية العقارية، بحيث تنتقل الم - 3

إلى المتصرف إليه بطريقة قانونية واضحة ال لبس فيها، يمكن من خاللها معرفة جميع المالك السابقين الذين 

تداولوا على ملكية هذا العقار، وعليه يمكن التصدي وتفادي ظاهرة إزدواجية التصرف التي كثيرا ما تحدث في 

  .  53بي، المرجع السابق، ص الحياة العملية، عبد الحميد الشوار
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 08مواد من الذي يتم تطبيقا للوجراء األول بشهر الحقوق العقارية في السجل العقاري  عند اإل- أ

   . 76/63 من المرسوم 18لى إ

كتسب تاريخا ثابتا قبل  صاحب الحق األخير ناتجا عن سند إ عندما يكون حق المتصرف أو-  ب

01/01/1971 .   

  :لحقوق العقارية في السجل العقاريجراء األول الخاص بشهر ا اإلستثناء المتعلق باإل-    أ

 بعد النتائج األولية لعمليات مسح األراضي العام حيث جاء لتقديم حلول للصعوبات الملحوظة    

تبين في بعض بلديات الوطن أن عددا كبيرا من الوحدات العقارية المحددة مملوكة بدون وثائق 

  .1، األمر الذي يصعب تحديد المالكين الشرعيين بصفة أكيدةوسندات قانونيةرسمية 
  :01/01/1971خا ثابتا قبل سبت تاريكت اإلسثناء المتعلق بالعقود التي إ- ب

بصفة مؤكدة الوثائق التي يتم تحريرها مكان شهر العقود ومن خالل هذا اإلستثناء أصبح باإل    

لى ضافة إالتي لم يكن أصحابها ملزمون بشهرها باإلرف القضاء سابقا، وقبل هذا التاريخ من ط

   .2ا تاريخا ثابتعطائهالتي تم تسجيلها من قبل األطراف إلذلك العقود العرفية ا

ة ذات الطابع التصريحي المتضمنة إيداع العقود العرفية التي فيما يخص العقود التوثيقي    و

1971كتسبت تاريخا ثابتا قبل الفاتح جانفي إ
شترط المشرع أن تحمل عبارة أن الحقوق ، فقد إ3

ب بصفة إجبارية ذكر  إال أنه يستوج01/01/1971اسطة وثائق معدة قبل المعنية قد يتم ثبوتها بو

وم  المرس من89ستثناء من قاعدة األثر النسبي للمادة أصل الملكية على إعتبار أن هذه الحالة هي إ

ذكورين في ، وذلك كل األشخاص الماز التعيين الدقيق للعقار المعنيبر، غير أنه يتعين إ76/63

  . ستثناء هذا العقد العرفي دون إ

  

  

                                           

 المتعلق بإعداد 12/11/1975 المؤرخ في 75/74 من األمر رقم 06حيث تنص الفقرة الثانية من المادة  - 1

والقطعة األرضية هي وحدة عقارية طبيعية     "....مسح األراضي العام، وتأسيس السجل العقاري على مايلي 

ألعباء أو اإلرتفاقات المترتبة عليها تكون موضوع إشهار في السجل وقانونية من خالل تخصيصها وأصلها أن ا

 . 92، العدد 18/11/1975الجريدة الرسمية الصادرة في " العقاري تحت رقم مساحي خاص 
  . 94 ، 93مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  - 2

  . 94 المرجع نفسه، ص مجيد خلفوني، - 3
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   .ها في التشريعات العقارية األخرىستثناءات المنصوص علي اإل-2

ة الملكية العقارية الفالحية طار حيازملكية األراضي المتنازل عنها في إ شهر عقود - أ

  : ستصالحباإل

لملكية العقارية الفالحية  المتعلق بحيازة ا13/08/1983 المؤرخ في 83/18ن قانون إ       

ستصالحها لتصبح قابلة إأراضيها ووب لتعمير لى الجنيهدف إلى تشجيع المواطنين على الهجرة إ

ية، ومن حيث التنمية  السكانالجنوب من حيث الكثافةللفالحة، لتحقيق التوازن بين الشمال و

   .1جتماعيةاإلاإلقتصادية و

المتعلقة  لى تحديد القواعديهدف هذا القانون إ"ي حيث تنص المادة األولى منه على مايل     

علقة باألراضي كذا شروط نقل الملكية المتستصالح األراضي وارية الفالحية بإازة الملكية العقبحي

   .2"فالحةالقابلة للالخاصة الفالحية و

  :  شهادة الحيازة- ب

هو على أية حال داري يكتسي طابعا رسميا، ودة الحيازة  هي شبه عقد أو مقرر إن شهاإ     

     حل الشهادة بعد إتمام إجراءات تسجيلها ازة على العقار ممحرر رسمي يثبت للحائز حق الحي

كتساب لكن يمكن أن تكون سندا قويا إلو ،لى سند الملكيةأن هذه الشهادة ال ترقى إرها، وشهاإو

   .3الملكية عن طريق التقادم المكسب

                                           

عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، دار هومة  -  1

  . 115، ص2004الجزائر، 

يتضح من نص المادة أنه يمكن لألفراد أن يحصلوا على قطع أرضية قصد إستصالحها، وتحويلها إلى  - 2

راعي، ومن تمنح عقود إستفادة، مع وجوب شهر هذه العقود بالمحافظة أراضي فالحية صالحة لإلستثمار الز

  .123الهادي سليمي، المرجع السابق، ص . العقارية، والتي ال تخضع لقاعدة الشهر المسبق
 على أنه لكل شخص 18/11/1990 المؤرخ في 90/25 من القانون رقم 40 و39وهذا ما قضت به المادتين  -  3

ة مستمرة، غير منقطعة، هادئة، علنية، التشوبها شبهة أن يحصل على سند حيازي     يمارس على عقار حياز

والذي يخضع إلجراءات التسجيل واإلشهار العقاري على مستوى المحافظة العقارية، وهذا وفقا لمقتضيات نص 

حب عقد الحق الحائز لحق يفترض أنه صا:" من القانون المدني الجزائري والتي جاء فيها مايلي 823المادة 

 ". حتى يتبين خالف ذلك
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، بناءا على قليميايس المجلس الشعبي البلدي المختص إتسلم شهادة الحيازة من طرف رئ      

   .1ز أو الحائزين بتوافر الشروط المتعلقة بوضع اليدطلب الحائ

دارية الرسمية المعفاة من قاعدة الشهر المسبق ذلك تبر شهادة الحيازة من السندات اإلكما تع      

 عد، ويهدف المشرع من ورائها أنها تحرر في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر عقودها ب

جتماعي الجزائري، يشهد بأن أغلب أصحاب األراضي واقع اإلية وضعية العقارات ألن اللى تسوإ

بها يمكن الحصول  بموج حيازتهم القانونية لها، كما أنهليس بيدهم سندات رسمية تبين ملكيتهم أو

   .2ستثماروض من البنوك من أجل اإلالحصول على قرعلى رخصة بناء و

  :"لشهرةعقد ا"كتساب الملكية بالتقادم المكسب  اشهار شهادة إ- ج

ثبات  المتضمن إ21/04/1983 المؤرخ في 83/352تقتضي المادة األولى من المرسوم رقم     

كل شخص يحوز في تراب ":، على مايليالمتضمن اإلعتراف بالملكيةوإعداد عقد الشهرة والتقادم 

  نوفمبر12في  المؤرخ 74-75البلديات التي لم تخضع حتى اآلن لإلجراء المحدث باألمر رقم 

     ال متنازع عليها  المذكور أعاله، عقارا من نوع الملك، حيازة مستمرة، غير منقطعة و1975

     1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58- 75ليست مشوبة بلبس طبق ألحكام األمر رقم وعالنية و

  المتضمن القانون المدني يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص إقليميا و

  .3"د شهرة يتضمن اإلعتراف بالملكيةعق

                                           

 المتضمن التوجيه 18/11/1990 المؤرخ في 90/25 من القانون رقم 40وهذا ما نصت عليه المادة   - 1

يسلم شهادة الحيازة رئيس " على مايلي 49، العدد 18/11/1990العقاري، الجريدة الرسمية، الصادرة في 

ئز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم وزيادة على المجلس الشعبي البلدي بناءا على طلب الحا

ذلك، يمكن أن تحدد عن طريق التنظيم إلعتبارات ذات منفعة عامة، القطاعات التي يمكن السلطة اإلدارية أن 

 ". تبادر في شأنها بالشروع في إجراء جماعي لتسليم شهادة الحيازة

  . 96 في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري -  2

 يستخلص من هذه المادة أن كل شخص يحوز عقار سواء تملكه من أسالفه، أو عن طربق آخر، وتوافرت -  3

فيه شروط الحيازة والتقادم المكسب، يمكنه أن يطلب من الموثق المختص إقليميا، والذي يقع العقار في دائرة 

شهرة المتضمن اإلعتراف بالملكية، ويجب أن ال يكون الطالب مالكا لعقود رسمية إختصاصه تحرير عقد ال

 المتضمن 74- 75تتعلق بالعقار المطالب بإثبات ملكيته، وأن ال يكون هذا العقار خضع إلجراءات األمر رقم 

= عامة، ألنالمسح العام لألراضي وتأسيس السجل العقاري، وأن ال يكون العقار موضوع الطلب من األموال ال
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، يتقدم الطالب بنفسه أو بواسطة وكيله ي هذه المادةعند توافر الشروط المنصوص عليها ف     و

قع العقار في دائرة ، بطلب إلى الموثق الذي يله الشرعي بالنسبة لناقص األهليةالخاص أو ممث

  .1لمتضمن اإلعتراف بالملكية، يتضمن هذا الطلب تحرير عقد شهرة اإختصاص مكتبه

والوثائق المقدمة إليه، ومن عدم وجود إعتراض في حين يتأكد الموثق من صحة المعلومات      و

وبحضور الطالب أو الطالبين وشاهدين، يقوم بتدوين تاريخ العقد واإلجراءات التي تمت من كتابه 

األجل القانوني وتدوين هوية  وجود إعتراض في ، ثم اإلشارة إلى عدموإلصاق ونشر تاريخها

   ن العقار بموقعه ومساحته وحدوده والقضاء مدة التقادم المكسب تعييالطالب الحائز والشاهدين و

نية يسلم النسخة الثا باألصل الذي يوقع عليه الموثق والشاهدين ويحرر العقد في نسختين يحتفظو

   .2الشهر بالمحافظة العقاريةبعد إتمام إجراءات التسجيل و

   . الشروط القانونية للشهر العقاري في التشريع الجزائري: الفرع الثاني

إن المشرع الجزائري بغية منه في إرساء قواعد لتنظيم الشهر العقاري على أسس قوية من      

 المتمثل في نظام 74-75أجل الشروع في نظام اإلشهار العقاري الجديد المؤسس بموجب األمر 

ل للمحافظين العقاريين صالحيات واسعة في مراقبة مدى توفر الشروط القانونية ، خوالشهر العيني

، فهناك شروط قانونية خاصة بتعيين 3ة له إلخضاعها إلى الشهر العقاريللسندات العقارية المقدم

وهو ما سنبينه على النحو ) البند الثاني(، وأخرى خاصة بتعيين العقارات )البند األول(األطراف 

  : اآلتي

  . بتعيين األطراف لقانونية المتعلقة الشروط ا: البند األول

اف أشخاص طبيعية أو تختلف البيانات المتعلقة بتعيين األطراف بإختالف ما إذا كان األطر    

، ثم البيانات )أوال(متعلقة بهوية األشخاص الطبيعية عليه سنتناول البيانات الأشخاص معنوية، و

  ، بعدها نتطرق إلى كيفية التصديق على هوية األطراف )ثانيا(المعنوية متعلقة بهوية األشخاص ال

  ) . ثالثا(

                                                                                                                                                

حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، عقد الشهرة  وشهادة . هذه األخيرة ال تكسب بالحيازة والتقادم=

 .   وما بعدها 17، ص 2004الحيازة، دار هومة، الجزائر، 

  . 121 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 1

 .  وما بعدها 103 عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص - 2
  . 99 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 3
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  . علقة بهوية األشخاص الطبيعية تالبيانات الم: أوال

، يجب أن تحتوي  قصد اإلشهار بالمحافظة العقاريةالقرارات القضائية المودعة    إن العقود و

  : لزوما على عناصر التعيين التالية

 ومكان الوالدة، الجنسية، الموطن، مهنة األطراف، وعند اللزوم أسماء ، تاريخب، األسماء األلقا-

شارة فيها إلى الحالة ، فإنه يجب اإلت التوثيقية التي تعد بعد الوفاةفيما يخص الشهاداالزوجات، و

   .1التصديق عليها بالنسبة لكل واحد من الورثة أو الموصى لهمالمدنية و

الجداول التي تتعلق باألشخاص الطبيعية يجب أن تتضمن اإلشارة إلى رارات والق جميع العقود و-

   .2جميع العناصر التي تسمح بتحديد الشرط الشخصي لكل األطراف أصحاب المصلحة

يطرح ال يفوتنا في هذا الصدد إال أن نشير بأنه إذا كان إشهار العقود التوثيقية أو اإلدارية ال      و

، فاألحكام القضائية حسب ما جرت العادة عليه علق بهذه البيانات نظرا لتوافرهاتأي إشكال فيما ي

القرارات شكال عدم تطابق بيانات األحكام و، مما يشير إهي ال تحتوي على كل هذه البياناتف

هو أمر يجب على المشرع ، و63-76 من المرسوم رقم 62 المادة القضائية مع مقتضيات نص

  .3تداركهالجزائري أن ي

   . المتعلقة بهوية األشخاص المعنويةالبيانات: ثانيا

 المتضمن تأسيس السجل العقاري البيانات 63-76 من المرسوم رقم 63لقد حددت المادة      

طبيعة القانونية للشخص المعنوي وهي اللمتعلقة بتعيين األشخاص المعنوية، وذلك حسب الشكل وا

  : كالتالي

   .مقرهاتسميتها، شكلها القانوني، و: ركات المدنية بالنسبة للش-

  . تسميتها، شكلها القانوني، ومقرها، رقم تسجيلها في السجل التجاري:  بالنسبة للشركات التجارية-

  . تسميتها، مقرها، تاريخ ومكان إيداع قوانينها األساسية:  بالنسبة للجمعيات-

  .4تثبت على إسم الدولة:  بالنسبة ألمالك الدولة-

                                           

  . 164 جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

ذا ويقصد بالشرط الشخصي حسب ه" على مايلي 63- 76 من المرسوم رقم 2ف/65 هذا ما قضت به المادة - 2

 ". المرسوم باألهلية المدنية لألطراف

  . 124 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 3

  . 165 جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص - 4
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، إال أنه رغم السعي ل تدعيم التحقيق في هوية األطرافهذه النصوص وردت من أج    كل 

، يقع في إشكالية مفادها إمكانية تغيير أحد صارمة في التحقق من هوية األطرافلتحقيق الدقة ال

عناصر األشخاص الطبيعية أو األشخاص المعنوية، لذلك فإنه عندما يمس التغيير عنصر  من 

حافظة العقارية، وذلك من أجل ، فالبد أن يشهر مرة ثانية في نفس المرافهوية األطعناصر 

  . حماية حق الملكية والحقوق العينية األخرى وضمان إستقرار المعامالت

يتم ذلك عن طريق إيداع عقد رسمي تصحيحي أو عقد لفيف تطابق شخصي حسب الحالة    و   

 الجزائري في  من القانون المدني324من طرف األشخاص المنصوص عليهم بموجب المادة 

 تم على الموضح للتغيير على شكل إعالن لدى المحافظة العقارية التينسختين للعقد المعد، و

   .1يكون اإليداع مرفق بالتبرير القانوني للتغييرمستواها شهر العقد األول، و

   . التصديق على هوية األطراف: ثالثا

بتأسيس السجل  المتعلق 63-76 من المرسوم رقم 64ة تنص الفقرة السادسة من الماد     

، فضال عن الموثقين األشخاص يؤهل للتصديق على هوية األطراف.  "...العقاري على مايلي

  :  الفقرة الثانية من هذا المرسوم62المبينة في المادة 

 من أجل هاسبة للعقود التي يستلمونرؤساء المجالس الشعبية البلدية بالن الوزراء والوالة و-

  . التسجيالت التي يطلبونها، وجميع العقود المتعلقة بها

ريات الواليات للمصالح المالية موظفو مدي قضاة النيابة العامة ومدير الوكالة القضائية للخزينة و-

  .نة، وجميع المحاسبين العموميينمحاسبو الخزيوالذين لهم درجة مفتش رئيسي، و

 أن يبلغ له الرفض عند ة الهوية إلى موطن الموقع الذي يجبيشار لزوما في تأشيرة شهاد و-

  .2"اإلقتضاء

                                           

  . 166 جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص - 1

لوطن    يتضح لنا من خالل هذه المادة أنه زيادة على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات اإلدارية خارج ا-  2

فإنه يعهد بالتصديق كذلك للوزراء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية بالنسبة للعقود التي يستلمونها من أجل 

التسجيالت التي يطلبونها، وجميع العقود المتعلقة بها، وكذا قضاة النيابة العامة ومدير الوكالة القضائية للخزينة  

الذين يحتلون درجة مفتش رئيسي في السلم الوظيفي ومحاسبو وموظفو مديريات الواليات للمصالح المالية 

هذا ويشار لزوما في تأشيرة شهادة الهوية إلى موطن الموقع الذي يجب . الخزينة وجميع المحاسبين العموميين

= أن يبلغ له الرفض عند اإلقتضاء ويجب أن يكون التأشير مطابقا للنموذج المحدد من قبل وزارة المالية حسب
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  . الشروط القانونية الخاصة بتعيين العقارات : البند الثاني

، إشترط  السالف الذكر74-75بعد إعمال نظام الشهر العيني المحدث بموجب األمر رقم     

، منافيا للجهالة ن العقارات تعيينا دقيقاورة تعييالمشرع الجزائري في الوثائق الخاضعة للشهر ضر

بغية إعطاء مختلف التأشيرات المقيدة ضمن السجل العقاري حجية مطلقة يسمح بتكوين فهرس 

  .1عقاري محكم يعكس فعال الحالة القانونية للعقار

هو ما ، و2قوامهقار المعين، نوعه و    غير أن عناصر تعيين العقارات تختلف بإختالف موقع الع

   . 63-76 من المرسوم رقم 114¡71 إلى غاية 66¡27¡21ددته المواد ح

القواعد ، و)أوال(كة بالنسبة لتعيين كل العقارات عليه سنتناول في هذا البند القواعد المشتر     و

  ) . ثانيا(عقارات في منطقة غير ممسوحة الخاصة بتعيين ال

  .ت القواعد المشتركة بالنسبة لتعيين كل العقارا: أوال

ئي موضوع كل عقد أو قرار قضا" على مايلي 63-76ن المرسوم رقم  م66تنص المادة     

     البلدية التي يقع فيها  فيه بالنسبة عقار يعينه النوع و، يجب أن يبينإشهار في محافظة عقارية

  ".وما يحتوي عليه من مسح أراضي) القسم ورقم المخطط والمكان المذكور(وتعيين 

العقار ج من خالل هذه المادة أن المشرع الجزائري قد وضع عناصر أساسية لتعيين     نستنت

  : تسمح بتمييزه عن عقار آخر، وتتمثل هذه العناصر فيمايلي

أو ) فضاء(رية يقصد به ما إذا كان العقار المعني عبارة عن أرض عاو:  تحديد نوع العقار-1

  .3مبنية، فالحية، غابية

                                                                                                                                                

، وفي المقابل إذا كانت مراجع التأشير غير صحيحة أو غامضة يخول 27/05/1976رار الصادر في الق=

للمحافظ العقاري أن يرفض اإليداع أو يرفض اإلشهار بعد قبول اإليداع، ألن صحة التصديق تضمن المحرر   

  . 126وتحمي الحقوق، الهادي سليمي، المرجع السابق، ص

  . 51 المرجع السابق، ص  عبد الحميد الشواربي،- 1

  . 51 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 2

 الغاية من ذكر نوع العقار هو أن هذا األخير معرض للتغيير والتعديل فقد يتحول عقار فضاء إلى عقار - 3

مبني، لذلك تحديد نوعه في كل مرة يتم إبرام تصرف بشأنه، جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقارية في 

  . 172ريع الجزائري، المرجع السابق، ص التش
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لهذا البد من تحديد البلدية التي يقع بها، ولتعيين عقار : ي يقع فيها العقاريد البلدية الت تحد-2

، الجهة ية للعقار، حيث بموجبه يمكن تحديد القيمة التجار أهمية بالغة من الناحية العمليةالتعيين

  .1لمعرفة مدى تقدم عملية المسح على مستوى هذه البلديةالقضائية المختصة في حالة نزاع و

 ينقل على ورقة مخطط ، إقليم البلدية المحدد بطريقة ماهو جزء منو: خطط المسح قسم م-3

  .2يشترط أن يكون محيطه قد تم تأسيسه بناءا على حدود لها طابع الثبات الكافيمسح األراضي، و

 كل التفاصيل التمثيل البياني إلقليم البلديةإن مخطط مسح األراضي يعكس :  رقم مخطط المسح-4

يتم ترقيم مخطط  القسم، القطعة والوحدة العقارية، و– إن وجد –متعلقة بالمكان المسمى األخرى ال

 هذا  مطابقة الوثائق المودعة مع، حتى يسهل عملية األراضي بوضع رقم ترتيبي خاص بهمسح

  .3المخطط

ية ملكهو بمثابة تجمع لمجموعات الطلق عليه أيضا المكان المسمى، وي تحديد المكان المذكور و-5

ى وجه الخصوص في هذا علالواقعة في إقليم بلدية ما، ويطلق عليه السكان تسمية خاصة، و

  .4رقم الشارعتم إستبدال المكان المسمى بإسم و، فية، أما في المناطق الحصريالمناطق الريفية

الذي يعتبر من العناصر األساسية أو ما يعرف بالقوام المساحي، و:  محتوى وثائق المسح-6

 المتعلقة بالبطاقات العقارية  ، ألنه بواسطته يتم ضبط كل البياناتتمد عليها في تعيين العقاراتالمع

الوثائق الخاضعة للشهر ضرورة إرفاق ع على محرري العقود ولهذا الغرض فرض المشرو

  .5مستخرج المسح بالمحرر المودع قصد إجراء الشهر

  . قة ممسوحة القواعد الخاصة بتعيين العقارات في منط: ثانيا

 عبر جميع التراب 74-75قم تعميم نظام الشهر العيني المحدث بموجب األمر رفي إنتظار      

، وضع المشرع الجزائري أحكاما إنتقالية تحدد بموجبها تعيين العقارات الواقعة في الوطني

  . المناطق غير الممسوحة ضمن الوثائق التي تكون موضوع شهر بالمحافظة العقارية 

                                           

 . 86 بسكري آنسة، تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص - 1
  . 173 جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص - 2

 . 52 رمول خالد، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري، المرجع السابق، ص - 3
  . 128رجع السابق، ص  الهادي سليمي، الم- 4

  . 174، 173 جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص - 5
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هذا التعيين يختلف بإختالف موقع العقارات سواءا في المناطق الريفية أو الحضرية أو     

  . الخاضعة لنظام الملكية المشتركة 

  .  قواعد خاصة بتعيين العقارات الريفية غير الممسوحة -1

 لم تعد فيها  على أنه بالنسبة للمناطق التي63-76 من المرسوم رقم 114تقضي المادة       

  في محافظة عقارية ، فإن كل قرار قضائي أو قرار يكون موضوع إشهارططا لمسح األراضيمخ

  : ن فيه بالنسبة لكل عقار ريفي إلىيجب أن يبي

ة  باإلضافة إلى أصول أو نسخ المخططات المحتفظ بها بصف– محتوياته – موقعه –نوع العقار

 أنه أثناء الوجود اإلستعماري تمت في ذلك، نظامية في مصالح مسح األراضي والمحافظة العقارية

 عملية مسح لألراضي، وثائقها ال تزال محفوظة، يرجع إليها وقت الحاجة  بعض المناطق الريفية

  . وفي حالة عدم وجودها، يذكر أسماء المالكين المجاورين

ن ، يتولى المحافظوح عام لألراضي في إقليم كل بلدية، إلى أن يتم إعداد مس      غير أنه

ة للمالكين حسب نموذج معد ، تكون فرديةالعقاريون مسك مجموعة البطاقات العقارية بصفة مؤقت

تفهرس مستخرجات الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتيبها في المحفوظات تحت إسم كل لذلك و

  .1مالك

  .قواعد تعيين العقارات الحضرية غير الممسوحة  -2

، العقارات المبنية أو غير 63-76 من المرسوم رقم 21ة  للمادتعتبر عقارات حضرية طبقا     

يزيد المبنية الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات التي 

يتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخ أو سكانها عن ألفي نسمة، و

    إلى رقمه قار، والشارع الذي يقع فيه العرة إلى إسم البلدية و طريق اإلشاالصور المودعة عن

  .2مساحتهوطبيعته و

  

  

  

                                           

  . 102 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

، الصادرة عن المديرية العامة لألمالك الوطنية، وزارة 12/02/1995 المؤرخة في 689 المذكرة رقم -  2

 . المالية
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  .  بالنسبة للعقارات المبنية الخاضعة لنظام الملكية المشتركة -3

يكون فيها عدة أشخاص مالكين باإلشتراك لعين معينة ، 1الملكية المشتركة حالة قانونية       

ات العامة المتعلقة ، يشترط فيها إضافة إلى البيانأجزاء خاصة وعامةارة مثال تحتوي على كالعم

  .2، المعلومات الخاصة الواردة في الجدول الوصفي للتقسيمبإسم البلدية، الشارع، الرقم والمساحة

، فإنه يتعين إعداد جدول وصفي تعديلي يمنح الة ما إذا وقع تعديل في قطعة مافي ح      و

قع ومشتركة عدد قطعها عشرون، وعمارة ذات ملكية  للقطع الناشئة، فمثال قتضاه أرقام جديدةبم

 ، فالجدول الوصفي للتقسيم التعديلي يتغير من عشرين إلى إثنين تقسيم القطعة خمسة إلى قطعتين

 من نفس المرسوم، ويتعين إشهار هذا العقد  68ة طبقا للمادة تختفي رقم القطعة الخامسوعشرين، و

  .بنسخة من المخطط الوصفي للتقسيم يكون مرفقا و

  

  

  

  

  

  

                                           

 المتضمن القانون المدني  1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 58- 75 من األمر رقم 743وهذا ما ورد في المادة  -  1

الحالة القانونية التي يكون عليه العقار "، على أنها 78، العدد 1975 سبتمبر 30الجريدة الرسمية، الصادرة في 

 حصصا بين عدة أشخاص تشمل كل وحدة منها المبني أو مجموعة العقارات المبنية، والتي تكون ملكيتها مقسمة

كما أن المشرع الجزائري نظم الملكية المشتركة  في العديد ." على جزء خاص ونصيب في األجزاء المشتركة

 والخاص بالنظام 23/10/1976 المؤرخ في 146-7- 76المرسوم رقم : من النصوص القانونية نذكر من بينها

 666- 83رات المبنية ومجموع العمارات المقسمة إلى أجزاء، والمرسوم رقم النموذجي للملكية المشتركة للعما

 . الخاص بتحديد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة22/11/1983المؤرخ في 
 الجدول الوصفي للتقسيم هوعبارة عن وثيقة تقنية يبين بموجبها زيادة على تعيين العمارة أو مجموعة -  2

شكل دقيق، وذلك بتحديد الرقم، مكونات األجزاء الخاصة، مقدار النسب في األجزاء البيانات تعيين كل حصة ب

المشتركة، بعبع إلهام، حماية الملكية العقارية الخاصة المدنية والجنائية، مذكرة ماجستير في القانون الخاص  

  . 70، ص 2007- 2006كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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  المبحث الثاني

  اإلجراءات المتبعة لعمليتهالجهة المختصة بالشهر العقاري و

  في 

  التشريع الجزائري

ضمن تطبيق قواعد الحفظ المهمة التي تة العقارية إحدى الجهات المختصة وتعد المحافظ      

افرها في الوثائق الخاضعة للحفظ حتى يكون لها إحترام الشروط القانونية الواجب توالعقاري و

ارس هذه يم، والحجية المطلقة في مواجهة الغير بما يضمن حماية حقوق الغير من التعدي

هو ما عملية سير إجراءات الحفظ العقاري، وذلك من خالل مراقبته لالسلطات المحافظ العقاري، و

  : يالمبحث الذي ركزنا فيه على مايلسنتناوله في هذا 

  . الجهة المختصة بالشهر العقاري في التشريع الجزائري :  األولالمطلب

  .وسلطة المحافظ العقاري في مراقبة ذلك المتبعة لعملية الشهر العقاري اإلجراءات: المطلب الثاني

  .الجهة المختصة بالشهر العقاري في التشريع الجزائري : المطلب األول 

، أما المشرع الجزائري قد  المكلفة بعملية اإلشهار العقاري الجهة إختلفت التشريعات في تحديد   

ديرها تعتبر المحافظة العقارية التي يري المحور األساسي في نظام الشهر، وإعتبر المحافظ العقا

  .1بعث اإلئتمان العقاريالدعامة األساسية في ضبط وإستقرار الملكية العقارية وحماية الحقوق و

ي إلى مفهوم ، سنتطرق في هذا المطلب على التوال المميز الذي تلعبه هذه الهيئةورلمعرفة الد    و

ظيم الداخلي للمحافظة التن، وراحل نشأتها وطبيعتها القانونية في الفرع األولالمحافظة العقارية وم

  . ية ومهامها في التشريع الجزائري في الفرع الثانيالعقار

  . طبيعتها القانونية رية ومراحل نشأتها وحافظة العقامفهوم الم: الفرع األول 

      البند الثانيلمحافظة العقارية في البند األول، مراحل نشأتها في الفرع مفهوم انتناول في هذا    

  . وطبيعتها القانونية في البند الثالث

  . مفهوم المحافظة العقارية : البند األول

 : مالعقارية تسمية من أصل كلمتين ه   المحافظة ا

  

                                           

  . 71ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص  مجيد خلفون- 1
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  .1، بيت األمينأمانة، بمعنى حفظ، صيانة" La Conservation"  المحافظة -        

  . 2، هو كل شيء يشغل حيزا ثابتا ال يمكن نقلهأصل كلمة عقار" Foncière"   عقارية-        

 مهامها تحت وصاية وزير المالية    المحافظة العقارية هي هيئة إدارية عمومية تزاول    

ل  السابق الذكر من أج74-75 من األمر رقم 20، أحدثت بموجب المادة  محافظ عقارييسيرها

  : أداء الوظائف األساسية التالية

  .  تأسيس السجل العقاري- 

  . مسك مجموعة البطاقات العقارية - 

  .  تسليم الدفاتر العقارية - 

نشاء أو تعديل أو نقل أو  شهر المحررات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري التي ترمي إلى إ- 

فات الواردة على بعض ، باإلضافة إلى شهر التصرأو إنقضاء حق عيني عقاريتصريح 

  .3بعض العقود اإلدارية التي تتناول حقوقا شخصية المنقوالت و

  .4 مراحل نشأة المحافظة العقارية:البند الثاني

  :رت المحافظة العقارية بعدة مراحلم    

   

                                           

  . 291 إدريس سهيل، قاموس عربي فرنسي، دار اآلداب، بيروت، لبنان، ص - 1

  . 297 عبد الهادي ثابت، اللسان العربي الصغير، قاموس عربي، دار الهداية، قسنطينة، الجزائر، ص - 2

  . 73، 72ر العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  مجيد خلفوني، نظام الشه- 3

 بفرنسا، على يد لويس 1971 إن المحافظة العقارية مؤسسة قديمة النشأة، إذ يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام -  4

الخامس عشر حاكم فرنسا آنذاك، وكانت تسمى بمحافظة الرهن العقاري حيث كلفت أساسا بإستقبال إعتراضات 

ائنين، وبما أن فرنسا كانت تعتبر الجزائر مقاطعة فرنسية فقد أرست قوانينها على هذا اإلقليم، ومن ذلك الد

النصوص التشريعية المنظمة للعقار التي إستمر العمل بها غداة اإلستقالل بموجب القانون المؤرخ في 

يادة الوطنية من جهة ثانية كأحكام  لحداثة الدولة الجزائرية من جهة وعدم تنافيها مع مبادئ الس31/12/1962

 الذي كان 28/12/1959 المؤرخ  في 1436-59الشهر العقاري الخاصة بالرهون العقارية السيما القانون رقم 

يهدف إلى تنظيم عملية الشهر في مناطق التطوير العقاري، حيث ألزم محافظي الرهون بموجبه بضرورة مسك 

يغير من العقارات المتصرف فيها سواءا كانت هذه التصرفات معدلة أو وإعداد فهرس عقاري لتقييد كل تصرف 

بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية : ناقلة أو مجزئة لحق الملكية، لمزيد من المعلومات أنظر

  .  42، ص 2010- 2009العقارية في التشريع الجزائري، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
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ية للوالية لشؤون أمالك تابع للمديرية الفرع، 1كانت في شكل مكتبة األمر حيث في بداي     

، تحت وصاية وزارة المالية كما جاء في المادة األولى من المرسوم رقم الدولة والشؤون العقارية

ية تحدث لدى المديرية الفرع" المتعلق بتأسيس السجل العقاري، وذلك بنصها على مايلي 76-63

أشارت و. "افظة عقارية يسيرها محافظ عقاريالشؤون العقارية محأمالك الدولة وللوالية لشؤون 

تحديد ومعرفة طرق المادة الثانية من نفس المرسوم إلى الدور الرئيسي للمحافظة العقارية في 

  . على العقارات عن طريق إشهارهاالحقوق العينية األخرى المترتبةالملكية و

 12/11/1975 المؤرخ في 74-75مر رقم  من األ20،21ن جوع إلى نص المادتيبالر     و

مهمة تنظيم المحافظات العقارية ، أوكلت مسح األراضي وتأسيس السجل العقاريالمتضمن إعداد 

فظين العقاريين إلى الجهة الوصية، والمتمثلة في وزارة شروط تعيين المحارها وقواعد سيو

  . المالية

 الذي يحدد 29/09/1987 المؤرخ في 212-87سوم رقم لقد صدر في هذا الشأن المر      و

 كذلك جمعها على مستوىلمحلية التابعة إلدارة المالية وتنسيقها، وكيفيات تنشيط أعمال الهياكل ا

  .2تحديد قواعد مراقبة ذلكام الموكلة للمحافظات العقارية وكذلك تنظيمها، والمهالوالية و

وكلت إلى مفتش منسق للمصالح الخارجية لوزارة المالية الذي المراقبة فقد أ   أما مهمة التنسيق و 

، غير أنه بموجب المرسوم طار اإلختصاص اإلقليمي المحدد لهيعمل تحت وصاية الوالي في إ

لمصالح الخارجية ألمالك  المتضمن تنظيم ا02/03/1991 المؤرخ في 65-91التنفيذي رقم 

ارية مصلحة عمومية تابعة لمديرية الحفظ العقاري الحفظ العقاري أصبحت المحافظة العقالدولة و

 ية على مستوى الوالية تحت وصاية المديرية العامة لألمالك الوطنية على مستوى وزارة المال

ية الدائرة في ، مهمة مراقبة أعمال المحافظات العقارحيث أوكلت لمديرية الحفظ العقاري

يع الوثائق المودعة على جمتصاميم، وإختصاصها اإلقليمي، والسهر على حفظ العقود وال

  . 3مستواها

  

                                           

فإن ... تقسم المحافظة العقارية إلى مكاتب محافظة " السالف الذكر 63- 76 من المرسوم رقم 04 المادة -  1

 ..." إختصاص مكتب يمكن أن يمتد إلى عدة بلديات 

  . 62، 61 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 2

  . 62 رمول خالد، المرجع نفسه، ص - 3
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  . الطبيعة القانونية للمحافظة العقارية : البند الثالث

 المتضمن مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 74-75 من األمر 20قضت المادة     

  ري تحدث محافظات عقارية يسيرها محافظون عقاريون مكلفون بمسك السجل العقا"على مايلي 

ر الجديد ذلك من أجل الشروع في نظام اإلشهاءات المتعلقة باإلشهار العقاري وإتمام اإلجراو

   ."المؤسس بموجب هذا األمر

ن تأسيس السجل العقاري على مايلي     المتضم63-76كما نصت المادة األولى من المرسوم     

افظة عقارية لشؤون العقارية محاية للوالية لشؤون أمالك الدولة وتحدث لدى المديرية الفرع"

   ."يسيرها محافظ عقاري

جامعا مانعا للمحافظة ، يتضح أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا      من خالل هاتين المادتين

  . لى ذكر مختلف المهام المسندة لهاإقتصر عالعقارية ولم يحدد طبيعتها القانونية و

لقانونية الصادرة في هذا الموضوع، يمكن ص اغير أنه من خالل إستقراء بعض النصو      

 على أنها 75/74 من األمر رقم 15،17و10،13تحديد طبيعتها القانونية، حيث إعتبرتها المواد 

  .1مصلحة مكلفة بمسك السجل العقاري

 المؤرخ في 65-91بالرجوع إلى نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم      و

الحفظ العقاري يتضح أن لمصالح الخارجية ألمالك الدولة وظيم ا المتضمن تن02/03/1991

وعة تحت وصاية وزارة المالية، ويشرف المحافظة العقارية هي عبارة عن مصلحة عمومية موض

  .2لحفظ العقاري على مستوى الوالية، تتبع مديرية اعليها محافظ عقاري

                                           

ند إختتام عمليات مسح األراضي في كل بلدية، تودع لدى المصلحة المكلفة ع" على مايلي 10 تنص المادة - 1

يجب على  "13كما تنص المادة ". بمسك السجل العقاري نسخ ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح األراضي

ي المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقار

 ..." جدوال محررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عقود إداري أو كاتب ضبط 

شهر مختلف العقود العينية، ثم :  حصر هذا المرسوم اإلطار العام لعملية الحفظ العقاري حيث تكلم عن- 2

أمالك الدولة، كيفية نقلها، (ة التأشير على الدفاتر العقارية، تحصيل الرسوم والحقوق، الحفظ العقاري في الوالي

هدفي بشير، : ، مراقبة الوثائق المودعة لديها، والدراسة الشكلية لها؛ راجع في ذلك)التوقيع على العقود اإلدارية

محاضرات في مقياس اإلثبات في العقد المدني، كلية الحقوق، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر، 

2009 -2010 .  
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  . 1عقاريالحفظ ال ألمالك الدولة وينسق أعمالها مفتشون جهويونو 

   . مهامها في التشريع الجزائري ظيم الداخلي للمحافظة العقارية والتن: الفرع الثاني 

، نخصص هذا الفرع لة الداخلية للمحافظة العقارية والمهام المنوطة بقيامهالمعرفة الهيك     

   ).البند الثاني (، ومهام المحافظة العقارية)البند األول(ظيم الداخلي للمحافظة العقارية لدراسة التن

  . التنظيم الداخلي للمحافظة العقارية : البند األول

من تأسيس السجل العقاري على أنه       المتض63-76قضت المادة األولى من المرسوم رقم     

افظة عقارية ، محية للوالية لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقاريةتحدث لدى المديرية الفرع"

   ."يسيرها محافظ عقاري

  المتضمن تنظيم المصالح65-91 من المرسوم التنفيذي رقم 17إستنادا إلى نص المادة     و

الداخلي لمفتشيات أمالك يبين التنظيم "الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، الذي جاء فيه 

  . ليةشروط سيرها بقرار من الوزير المكلف بالماالدولة والمحافظات العقارية في شكل أقسام، و

الذي تم بموجبه تحديد ، و04/06/1991دار القرار المؤرخ في حيث قام وزير المالية بإص    

، هذا ما سنتناوله في هذا البند من الداخلي لمفتشيات أمالك الدولة والمحافظات العقاريةالتنظيم 

افظة، ثم اره المسؤول األول داخل المحبإعتب) أوال(تطرق إلى مكتب المحافظ العقاري خالل ال

  ) . ثالثا( عليها لنصل إلى تحديد الجهة الوصية،) ثانيا(أقسام المحافظة العقارية 

  . مكتب المحافظ العقاري : أوال

جل العقاري إلى أحد قضاة ، تخول عملية مسك السي    إن الدول التي تأخذ بنظام الشهر العين

نسبة لدولتي أستراليا وألمانيا، أما الحال بال، كماهو المحكمة، يطلق عليه قاضي السجل العقاري

                                           

، الجريدة الرسمية، المؤرخة في 02/03/1991 المؤرخ في 65- 91 المادة الثانية من المرسوم رقم  تنص-  1

تتبع المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري المديرية العامة " على مايلي 10، العدد06/03/1991

  : لألمالك الوطنية وتتضمن

  . دولة في الوالية  مديرية ألمالك ال- :  على مستوى الوالية -1     

  .  مديرية الحفظ العقاري في الوالية -                                

  .ينسق أعمال هاتين المديريتين على مستوى الوالية، الناحية، مفتش جهوي ألمالك الدولة والحفظ العقاري 

  .  مفتشية ألمالك الدولة - :   على مستوى البلدية -2     

 .   إدارة الحفظ العقاري -                                



  الشهر في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري: الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 125

 الجزائر يسير المحافظة أما في ،1، فقد خولته إلى موظف عمومي يسمى محافظ الرهونفرنسا

ءات المتعلقة باإلشهار إتمام اإلجرايون مكلفون بمسك السجل العقاري و، محافظون عقارالعقارية

  . هو موظف عام يخضع إلى قانون الوظيفة العمومية العقاري و

تتحقق في شخصه كل الشروط القانونية  أن تثبت له صفة المحافظ العقاري، و     إال أنه يجب

 المحدد لقائمة 14/03/1992 المؤرخ في 116-92الواجبة التي إشترطها المرسوم التنفيذي رقم 

  .الحفظ العقاريلمصالح الخارجية ألمالك الدولة والقبول في تعيين المناصب العليا لالشروط و

  : و اآلتيالمهام على النح     وبناء عليه نبين هذه الشروط و

  :  شروط تعيين المحافظ العقاري-1

 الذي يحدد 14/03/1992 المؤرخ في 116-92 من المرسوم التنفيذي رقم 02إن المادة      

 يها  فشروط التعيينلمصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري وقائمة المناصب العليا في ا

منصب في المصالح ألمالك الدولة والحفظ ، إعتبرت منصب المحافظ العقاري أعلى 2تصنيفهاو

تحدد قائمة " قائمة المناصب العليا المحددة ونصها كالتالي يأتي في المرتبة الرابعة حسبالعقاري و

  :صب العليا في المصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري كما يأتيالمنا

 رئيس – رئيس قسم – رئيس مفتشية – مكتب محافظ عقاري – رئيس قسم –يس مصلحة  رئ-

   ."فرقة تقنية

 من المرسوم التنفيذي نفسه        04المحافظون العقاريون حسب المادة    يعين رؤساء المكاتب و

إلدارة  من بين المفتشين الرئيسيين أو المتصرفين اإلداريين المرسمين الذين مارسوا خدمة في ا-

 في اإلدارة خمس  من بين المفتشين المرسمين الذين مارسوا خدمة–خمس سنوات على األقل 

 من قانون 581لي  تحت رقم إستدال05 القسم 17خصص له الصنف سنوات على األقل، و

ين يتخذها الوزير ، فيتم بموجب قرارات التعيالوظيف العمومي، أما طريقة تعيينهم في المنصب

                                           

1  - - Gabriel Marty , Pierre Raynaud.droit Civil .Les suretes.La publicité foncière 

Sirey,1971,p376.                                                                                                                
 المتضمن شروط التعيين في المناصب 31/10/1988 المؤرخ في 212- 88 هذا المرسوم ألغى المرسوم -  2

 . العليا بالهياكل المحلية التابعة لوزارة المالية وتصنيفها 
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ى إقتراح الوزير يعين مدير الحفظ العقاري في الوالية بمرسوم تنفيذي بناء علالية، والمكلف بالم

  . 1تنهى مهامه بنفس الطريقة المكلف بالمالية، و

بل مباشرة المحافظين  على أنها ق63-76 من المرسوم رقم 05باإلضافة إلى ذلك تشير المادة     

ظائف الموكلة لهم تعين عليهم تأدية اليمين أمام رؤساء مكاتب المحافظة العقارية الوالعقاريين و

المهام التي ذلك من أجل القيام بدائرة إختصاصه المحافظة العقارية، والمجلس القضائي الكائن 

  . أنيطت بهم بكل إخالص

  : المهام الموكلة للمحافظ العقاري-2

عقاري على سبيل الحصر  للمحافظ اللقد وفق المشرع الجزائري عندما حدد المهام الموكلة       

ول األول في عملية الحفظ  بإعتباره المسؤ63-76ذلك بموجب المادة الثالثة من المرسوم و

يد على كل يمكن تحدن في تعداده هذا لم يراع مراحل وإجراءات الحفظ العقاري، و إن كاالعقاري

  : هذه المهام في النقاط التالية

  . لةبطاقات العقارية كاممسك مجموعة اليقوم المحافظ بإعداد و* 

  . ينفذ اإلجراءات الالزمة لطلبات إشهار العقود * 

  . مختلف الوثائق الخاضعة للشهر يفحص العقود و* 

 على التكاليف العقارية المؤسسةعقارية الخاصة بالحقوق العينية ويؤشر على السجالت ال* 

  .شهار جميع الشكليات الالحقة لهذا اإلالعقارات الخاضعة لإلشهار و

  . ع الوثائق المتعلقة بعملية الشهرجميعلى العقود والمخططات، ويحافظ * 

  . يقدم المعلومات للجمهور عند طلبها * 

العقاري بحكم عالقاته المتعددة ، هناك مهام أخرى يباشرها المحافظ   باإلضافة إلى هذه المهام   

ل مصلحة مسح األراضي لذلك فهو يقوم اليومية مع المصالح األخرى المكلفة بالحفظ العقاري مثو

  . 2أيضا بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري مباشرة بعد إستالمه وثائق مسح األراضي

                                           

  . 81، 80 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص- 1

 .  المتضمن تأسيس السجل العقاري 63-76م  من المرسوم رق11 المادة - 2
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 عقارية المشهرة على مستوى مصلحته تبين أن هذه الوثائق غير مطابقة مع البطاقات الإذا  و  

 ، كما أنه مكلفأقرب اآلجالتسوية في يقوم بإبالغ مصالح المسح بذلك قصد إتخاذ إجراءات ال

  . ، عند اإلنتهاء من عمليات المسح أيضا بإعداد الدفاتر العقارية وتسليمها ألصحابها

ة ، تحول النيابل دون مباشرته المهام الموكلة لهفي حالة وقوع مانع للمحافظ العقاري يحو    و

قليمي لمديرية الحفظ العقاري ذلك في إطار اإلختصاص اإلإلى أحد المحافظين العقاريين و

  . 1بإعتبارها الجهة اإلدارية المشرفة على المحافظات العقارية 

  . أقسام المحافظة العقارية : ثانيا

، يتضح أن المحافظات 04/06/1991 من القرار المؤرخ في 04إستنادا إلى نص المادة      

  : لعقارية تتكون من ثالثة أقسام هيا

  . وعمليات المحاسبة  قسم اإليداع -     

  .تسليم المعلومات  قسم مسك السجل العقاري و-     

  .  قسم ترقيم العقارات الممسوحة -     

بين ن الموظفين الذين يعملون بالمصلحة، وحيث يسير كل قسم من طرف رئيس يعين من بين   

  : فيمايلي مهمة كل قسم على حدى

  : عمليات المحاسبة  قسم اإليداع و-1

ل رئيس يختار من بين الموظفين الذين تتوفر القسم في المحافظة العقارية من قبيسير هذا       

 السابق الذكر، وذلك في 116-92لتنفيذي رقم فيهم الشروط القانونية التي نص عليها المرسوم ا

رة دا، فيجب أن يكون الموظف من المفتشين أو المراقبين الذين مارسوا خدمة في اإل منه08المادة 

هذا المنصب يتطلب ه تحت رئاسة المحافظ العقاري، ويمارس عملخمس سنوات على األقل، و

  . 2تحصيل الرسومنونية المتعلقة بعملية اإليداع والدراية الكاملة بكل األمور القا

، إذ يتم ولى لعملية شهر الوثائق العقاريةتعتبر المهام الموكلة لهذا القسم بمثابة اإلجازة األ    و

الوثائق العقاري، فهو المكلف بفحص العقود واسطته مباشرة اإلجراءات األولية الخاصة بالشهر بو

، أما ا إستوفت الشروط المتطلبة قانونا، فإن اإليداع يقبلالمودعة بعد تسجيلها في سجل اإليداع فإذ

                                           

  . 74 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

  . 08 فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص - 2
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سم بمتابعة ، كما يكلف هذا القلناحية الشكلية فإن اإليداع يرفضإذا أكتشف أي نقص أو خلل من ا

  . تحصيل الرسوم الخاصة بعملية الشهر العقاري

    : قسم مسك السجل العقاري وتسليم المعلومات-2

يتكفل هذا القسم تحت إشراف رئيسه الذي يخضع في تعيينه لنفس الشروط القانونية     

     ، بترتيب الذكر السالف 116-92 من المرسوم التنفيذي رقم 08المنصوص عليها في المادة 

وتنظيم مختلف العقود والوثائق المودعة بقسم اإليداع وتسجيلها بالسجل العقاري، ضمن مصنفات 

قانوني لكل األحجام الخاصة، باإلضافة إلى مسكه وتحيينه حتى يشكل صورة صادقة ودليل مادي و

ك في ذللومات للمواطنين و، كما أنه يتولى مهمة تسليم المعالمعامالت الواردة على العقارات

، باإلضافة إلى تسليم وجود أو عدم وجود التصرف العقاريصورة شهادة عقارية تثبت 

  . 1مشهرةمستخرجات عن بطاقة العقارات ال

  :  قسم ترقيم العقارات الممسوحة-3

 أن الجزائر بصدد إنجاز عملية المسح لكلم ال يقل أهمية عن سابقيه خاصة وهذا القس و   

هذا القسم من قبل موظف يخضع لنفس الشروط القانونية السالفة يسير أراضي الجمهورية، و

  . 2الذكر

    يتولى هذا القسم من المحافظة العقارية متابعة إيداع وثائق مسح األراضي بعد اإلنتهاء من 

 ثم يداع عملية المسح على مستوى كل جزء من أجزاء بلدية معينة مقابل محضر تسليم يثبت كل إ

  : 3يأخذ هذا الترقيم ثالث حاالتفي السجل العقاري و هذه الوثائق ترقم

ذلك  و63-76 من المرسوم 12يه المادة ، طبقا لما نصت عل فإما أن يكون الترقيم نهائي-   

  . بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكوها سندات أو عقود مقبولة قانونا إلثبات حق ملكيتهم 

ذلك في  و63-76 من المرسوم 13قا للمادة ة أشهر طبإما أن يكون الترقيم مؤقت لمدة أربع و-   

ل التحقيق الذي ، غير أنه أثبت من خالها الظاهرين سندات ملكية قانونيةالعقارات التي ليس لمالكي

، بأنهم حائزون لمدة تكفي بأن تسمح لهم بإكتساب الملكية عن طريق التقادم أجرته لجنة المسح

                                           

  . 84 مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

 . ، السابق الذكر14/03/1992 المؤرخ في 116-92التنفيذي رقم  من المرسوم 08 المادة - 2
 49 ليلى زروقي وحمدي باشا عمر، المنازعات العقارية في ضوء آخر التعديالت، المرجع السابق، ص - 3

50 . 
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يتحول الترقيم المؤقت إلى نهائي بعد معمول بها في هذا المجال، ونونية الالمكسب طبقا لألحكام القا

إنقضاء المدة المشار إليها أعاله إذا لم يقدم أي إعتراض أو إذا سحبت أو رفضت اإلعتراضات 

  . لتي تكون قد قدمت خالل هذه المدةا

 63-76رسوم  من الم14يه المادة  كما قد يكون الترقيم مؤقت لمدة سنتين طبقا لما نصت عل-   

ذلك بالنسبة للعقارات التي ليس لمالكيها الظاهرين سندات إثبات كافية إال أنه نظرا للصعوبة و

ق الواجب شهرها في السجل بالتالي الحقو تعترض عملية تحديد أمالك الخواص، والكبيرة التي

من يهمه يمكن لكل و. 1، أصبحت مدة الترقيم المؤقت عمليا ممددة لمدة خمسة سنواتالعقاري

 أربعة أشهر أو سنتين ذلك في اآلجال المحددة أي خاللر اإلحتجاج على الترقيم المؤقت واألم

 ، ويكون اإلحتجاج إما عن طريق رسالة موصى عليها مرسلة إلى المحافظ العقاري حسب الحالة

ة ض لدى المحافظحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرإل، أو عن طريق قيد هذا اوإلى الطرف الخصم

  . العقارية المعنية

لمحافظ العقاري في حالة اإلحتجاج، سلطة المصالحة بين األطراف وتحرير محضر تكون ل    و

في حالة ما إذا في هذا المحضر قوة اإللزام الخاص، و، فتكون إتفاقات األطراف المدرجة بذلك

    م المصالحة ، يحرر المحافظ العقاري محضررعدحة بين األطراف فاشلةكانت محاولة المصال

ي ، فال يبقى أمام الطرف المدعي سوى اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة فويبلغه لألطراف

، تحت طائلة سقوط هذا الحق إذا لم ترفع الدعوى في اآلجال مع أجل ستة أشهر من تاريخ التبليغ

  . 2ضرورة شهر الدعوى القضائية في هذه الحالة 

ق فيما بينها على التنسي أجل السير الحسن لهذه األقسام ومنير أنه و     وتجدر اإلشارة في األخ

، فقد وضعت المحافظات العقارية تحت وصاية إدارة مركزية تتمثل في المديرية المستوى الوطني

  . العامة لألمالك الوطنية التابعة لوزارة المالية 

  . طة الوصية على المحافظة العقاريةالسل: ثالثا

لوطنية التابعة لوزارة مالك اية تحت وصاية المديرية العامة لألافظات العقاروضعت المح    

، علما أنه سابقا كانت المحافظات العقارية تحت ك لمراقبة أعمالها في مجال الحفظذلالمالية و

                                           

  . 137 جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص - 1

  . 137 المرجع نفسه، ص  جمال بوشناقة،- 2
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ذلك إلى غاية أواخر لتابعة لوزارة اإلقتصاد، والتسجيل اوصاية المديرية العامة للضرائب و

المديرية العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية، ولتصبح ضع بعد ذلك تحت وصاية السبعينات لتو

15/02/1995 المؤرخ في 54-95بموجب المرسوم التنفيذي رقم مؤخرا و
 تحت وصاية ،1

  . المديرية العامة لألمالك الوطنية

كن ، يم15/02/1995 المؤرخين في 55-95رقم  و54-95 على المرسومين رقم بناء      و

 على التدخللمديرية الفرعية للحفظ العقاري ومسح األراضي في مجال الوصاية وتحديد مهام ا

  : 2ذلك في النقاط التاليةمستوى المحافظات العقارية و

  . يمية المتعلقة بالحفظ العقاريتحضير النصوص التنظإقتراح النصوص التشريعية، و* 

  . ر كامل التراب الوطني توحيد طرق العمل في مجال الحفظ العقاري عب* 

 عالقة بمجال الحفظ العقاري مثل وزارة ، التي لهاالمساهمة والتعاون مع القطاعات األخرى* 

  . البناء العدل، الداخلية، الفالحة و

وصلة إعداد حية المنتشرة عبر قطر الجمهورية ودراسة التقارير التي تعدها المحافظات العقار* 

الممسوحة تسليم ، ترقيم العقارات ئق، قيد الرهون، واإلمتيازات، شطبهاعامة في مجال إشهار الوثا

  . تقييم حصيلة المداخل الدفاتر العقارية، شهادات الترقيم المؤقت و

ت التي من شأنها إستدراك مسح األراضي بكل اإلجراءاي وتبادر المديرية الفرعية للحفظ العقار* 

ظات العقارية بناءا على التقارير المعدة من طرف تقويم مسار العمل داخل المحافالنقائص، و

الحفظ مفتشيات الجهوية ألمالك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على المستوى الوالئي أو ال

  .العقاري في إطار عمليات التفتيش 

مراقبة عمليات مسح األراضي عبر البلديات التي شملتها اإلجراءات المحدثة بموجب األمر * 

  . تسليم الدفاتر العقارية في البلديات التي إنتهت فيها عملية مسح األراضي و، 74-75رقم

لممارسة سلطة الوصاية على المحافظات العقارية بشكل محكم وضعت وزارة المالية       و

 ات الفجائية المحافظات العقارية ميكانيزمات تساعدها في مجال المراقبة من بينها طريقة التفتيش

                                           

  . 19/03/1995، المؤرخة في 15 المرسوم المتضمن صالحيات وزير المالية، الجريدة الرسمية، العدد - 1

  . 79 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 2
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ظ العقاري على المستوى الوالئي والمفتشية الجهوية ألمالك  كل من مديرية الحفالتي يكلف بها

  . 1الحفظ العقاريالدولة و

        غير أن هذه الميكانيزمات تبقى غير كافية بالنظر إلى إتساع مجاالت الحفظ العقاري      

  . دقتها ض األحيان السرعة في اإلجراءات وتداخلها حيث تتطلب في بعو

  . مهام المحافظة العقارية في التشريع الجزائري : البند الثاني 

        ، تهدف من خاللها إلى حماية الملكية العقارية حافظة العقارية مجموعة من المهامللم     

دها في مجموعة ترتيبها مع قي فهي تقوم بحفظ الوثائق العقارية، والمعامالت الواردة عليهاو

  . البطاقات العقارية

ضبط السجل  باإلضافة إلى ماسبق، تضطلع المحافظة بمهمة أساسية، تتمثل في إعداد و   

  . لذي يعكس الهوية الحقيقية للعقارالعقاري ا

حفظ العقاري في التشريع التنظيمية المتعلقة بالوع إلى مختلف النصوص القانونية وبالرج   و

معينة لهذه المصلحة بل ركز على مهام ، نالحظ أن المشرع لم يحصر المهام الموكلة الجزائري

ظة هام الموكلة للمحافبغية تغطية مجمل المفي بعض النصوص القانونية وأهمل البعض اآلخر، و

 المؤرخ في 74-75قم ، سنتطرق إلى مهام المحافظة العقارية في إطار األمر رالعقارية

   25/03/1976 في  المؤرخ63-76مهامها في إطار المرسوم رقم ، و)أوال (12/11/1975

  ).ثانيا(

   .  12/11/1975 المؤرخ في 74-75مر ام المحافظة العقارية في إطار األمه: أوال

متضمن إعداد مسح األراضي العام  ال12/11/1975 المؤرخ في 74-75 على األمر رقم  بناء   

محافظة لمهام الموكلة لل، يتضح أن المشرع لم يحصر من خالله كل اوتأسيس السجل العقاري

ذلك رغم أن هذا األمر يعد أول نص قانوني محدث لنظام المحافظات العقارية في ظل العقارية، و

رى سوف ، يحيل إلى تشريعات قانونية أخالجديد، بل نجده في بعض مواد هذا األمرنظام اإلشهار 

ولى على يث نصت المادة األ، ح22 و21هذا ما نالحظه في المادتين ، تصدر الحقا في هذا المجال

 شروط تعيين المحافظينإن تنظيم المحافظات العقارية، وقواعد سيرها وكذلك الصالحيات و"مايلي 

  ".العقاريين، سيحدد بموجب مرسوم 

                                           

  . 79 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 1
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راف الموجودين على أهلية األطيحقق المحافظ في هوية و"ا نصت المادة الثانية على مايلي كم    

د مرسوم كيفيات سيحدلوبة من أجل اإلشهار والمطكذلك في صحة األوراق وسائل اإلثبات، و

   ."تطبيق هذه المادة

 من نفس األمر نجد المشرع قد أشار 13 و10 المادتين من خالل إستقراء وفي مقابل ذلك، و    

هي مهمة مسك السجل ة معتبرا إياها محور عملية الحفظ، أال وإلى مهمة أساسية للمحافظ

  . 1العقاري

15،16،17المشرع من التنويه ببعض المهام األخرى ذلك من خالل المواد لكن هذا لم يمنع      
2 

مجموعة البطاقات العقارية سيما وأنه سبق له وأن أشار في مسك و، والمتمثلة في مهمة الشهر

 إلى 3 المتضمن القانون المدني26/11/1975 المؤرخ في 58-75مر رقم  من األ793نص المادة 

يني آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغير إال من تاريخ كل حق عأن كل حق ملكية، و

  .  بذلكإشهارهما لدى المصلحة المكلفة

، يتضح أن المشرع الجزائري قد ركز في هذا األمر على مهمة     إستنادا على ما سبق ذكره

عقاري  دركا أن القيد في السجل الأساسه م بإعتبارها مناط الحفظ العقاري ومسك السجل العقاري

 بل ر الحق فقط، ذلك أنه ال يكفي إلنتقال الحقوق العقارية وجود مصدهو الذي ينشئ الحق العيني

  . لحقوق في السجل العقاري حتى تكسبالبد من قيد هذه ا

  

  

  

                                           

معوض عبد التواب  : ي، راجع في ذلك إن مصطلح السجل العقاري يقابله في التشريع المصري السجل العين-  1

  . 14السجل العيني علما وعمال، المرجع السابق، ص 

كل حق الملكية، وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار ال وجود " السالف الذكر 74- 75 من األمر رقم 15 المادة - 2

ن نقل الملكية عن طريق له بالنسبة للغير إال من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير أ

 ". الوفاة يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية 

ال تنتقل الملكية والحقوق العينية األخرى في العقار سواء كان ذلك بين " من القانون المدني 793 تنص المادة -  3

األخص القوانين التي تدير المتعاقدين أم حق الغير إال إذا روعيت اإلجراءات التي ينص عليها القانون، وب

 ". مصلحة الشهر العقاري
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   .25/03/1976 المؤرخ في 63-76مهام المحافظة العقارية في إطار المرسوم : ثانيا

هام الموكلة للمحافظة  في تعداد الم63-76المرسوم رقم     لقد توسع المشرع الجزائري في 

، أنه ربط هذه المهام بالمهام المسندة للمحافظ يالحظ على المشرعما العقارية وذلك بشكل صريح و

  . األخير داخل هذه المصلحة لعقاري بإعتباره المسؤول األول وا

يقوم المحافظ العقاري يث ، ح من هذا المرسوم03ريح في المادة     هذا ما يتجلى بشكل ص

  . مجموعة من المهام أوردناها سابقاب

 المطلب الثاني

  . العقاري و سلطة المحافظ العقاري في مراقبة ذلكاإلجراءات المتبعة لعملية الشهر

، فال ينتج قارية أثرا إال من تاريخ إشهارها    إن القانون لم يجعل للمحررات الناقلة للملكية الع

التي لم يتم إشهارها سوى إلتزامات شخصية بين لتي تتضمنها تلك المحررات وفات اعن التصر

فات العقارية هو بما أن الشخص المكلف قانونا بإجراء عملية شهر التصراألطراف المتعاقدة، و

، إذ قد يكون مخطئا في قراراته المحافظ العقاري، فقد يرتكب هذا األخير أخطاء أثناء تأدية وظيفته

يمكن للمعني  وهنا تقوم مسؤولية المحافظ العقاريى رفض اإليداع أو إجراء الشهر، و إلالرامية

  . الطعن في قراراته

 الفرع األول، إجراءات  ذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، نتناول فيحتى نوضح كل    و

  . ظ العقاري في مراقبة عملية الشهر سلطة المحافالفرع الثانيالشهر العقاري، و

  . إجراءات الشهر العقاري : األولالفرع 

د العقارات المنصوص عليها في الموانونية المتعلقة بتعيين األطراف وعند توافر الشروط القا    

، يتم اإلنتقال إلى مرحلة الشهر العقاري التي تتم بإتباع 63-76 من المرسوم 66 إلى 62من 

ى التأشير عل وام باإلجراء في البند الثاني،اإلجراءات المتمثلة في اإليداع في البند األول، والقي

   . البند الرابعرا التأشير على الدفتر العقاري في أخي و،ثالثالبند الالبطاقة العقارية في 
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  .اإليداع : البند األول

        هذا في قسم اإليداع ا على مستوى المحافظة العقارية ويتم إيداع الوثائق المراد شهره    

بالتالي فاإليداع هو تسليم الوثائق التي  و.1، مع مراعاة اآلجال المحددة لذلكالمحاسبةوعمليات 

  . يسجل الحقوق المرتبطة بالشهر  تسلم إلى العون حتى يدقق فيها ويجب أن

الجزائري قد خص أشخاصا دون غيرهم، وجعلهم مكلفين     نستخلص من ذلك أن المشرع 

 المؤهلين لتحرير هم األشخاصة العقارية المختصة إقليميا، ومحافظالوثائق بالبإيداع العقود و

إما عن لوثائق الرسمية أي كتاب الضبط  والموثقين والسلطات اإلدارية، وذلك مباشرة واالعقود و

، لكن يالحظ في الحياة العملية أن اإليداع يتم بصورة ريق البريد برسالة مضمونة الوصولط

ؤالء ، يعينهم هؤالء بموجب وثيقة رسمية يستظهرها هنمباشرة من طرف أعوان أو مساعدي

  . الوثائق أو سحبها األعوان عند إيداع العقود و

  . في حالة رفض اإليداع أو اإلجراء فإنه يتم إعادة الوثائق إلى من صدرت عنه و     

 ي العقود ، فإنه على المحافظة العقارية فتح أبوابها لمودع  أما فيما يخص أوقات إيداع العقود   

، على أن يتوقف قبول اإليداع  يوم خالل األوقات الرسمية للعملالوثائق المعدة لإلجراء كلو

ذلك حتى يتمكن المحافظ العقاري لساعة الثالثة مساء يوم األربعاء، وبساعة من قبل المصلحة أي ا

  . 2من تسجيل الوثائق المسلمة له في سجل اإليداع 

  . جراء القيام باإل: البند الثاني

 إن المحافظ العقاري خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اإليداع يجب أن يبلغ للموقع على    

شهر العقاري على الوثيقة في حالة القبول يتم إجراء الالتصديق برفض اإليداع أو بقبوله، و

   ثر رجعي ، بمعنى أن تاريخ الشهر ليس له أأخذ تاريخه إبتداءا من ذلك اليومالذي يالمودعة، و

  : ى ذلك مجموعة من اآلثار من بينهايترتب عل إلى تاريخ إبرام التصرف وال ترجع آثارهو

لك فإن الحق أما قبل ذ ،ق إال من تاريخ تمام إجراء الشهرأن وجود الحقوق العينية ال يتحق    

 هذا األخير ، بل يبقى يعتبر مالكا للعقار محل التصرف، فالمتصرف إليه الالعيني يضل على حاله

                                           

ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط " اآلنف الذكر على مايلي 63-76 من المرسوم 90 حيث تنص المادة -  1

والسلطات اإلدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة لإلشهار والمحررة من 

 ."   وبكيفية مستقلة عن إرادة األطراف99هم، وذلك ضمن اآلجال المحددة في المادة قبلهم أو بمساعدت

  . 182 ، 181 جمال بوشناقة، المرجع السابق، ص - 2
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قار هو ما يخول لدائن المتصرف الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ على عتصرف، ومملوكا للم

  . مدينه بإعتباره ليس مالكا له

الذي يلتزم بنقل الملكية للمشتري، غير أن البيع غير المشهر يرتب حقا شخصيا في ذمة البائع    

 ال تنفذ في حق المشتري وال ،ع، أو تتخذه ضدهجراءات التي تباشر بمعرفة البائاإلالتصرفات و

، غير أنه إذا تم يحتج عليه بها، إذ يضل البائع مالكا للعقار وصاحب الصفة في كل ما يقع عليه

لصفة في كل ما يتعلق بهذا ، ليصبح وحده صاحب االبيع تنتقل الملكية إلى المشتريإشهار عقد 

ال أثر لها ألنه يعتبر ع بعد ذلك تقع باطلة و من البائ على العقاركل التصرفات التي تقعالعقار، و

  . 1بتصرفه هذا قد تصرف في ملك الغير

إنما البد من التأشير بالحقوق المكتسبة يكفي وحده لكي يرتب هذه اآلثار وإجراء الشهر ال      و

  . 2لذلكعلى مجموعة البطاقات العقارية التي تم إعدادها خصيصا 

  . 3ر على البطاقة العقاريةالتأشي: البند الثالث

متضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل  ال74-75 من األمر 27طبقا للمادة     

جدي ، فإن المحافظ العقاري مكلف بمسك مجموعة البطاقات العقارية حسب الترتيب األبالعقاري

كافية لتعيين أصحاب ، بشرط أن تشتمل كل بطاقة على البيانات الألصحاب الحقوق التي تم شهرها

 المتعلق بتأسيس 63-76 من المرسوم رقم 44العقارات محل التصرف عمال بالمادة الحقوق و

  : 4، أما عن الشكل الخارجي للبطاقة فهي مقسمة إلى قسمينالسجل العقاري

تقيد فيه كل البيانات الخاصة بهوية أصحاب الحقوق سواء كانوا أشخاص طبيعيين : قسم علوي* 

  . ويين معنأو

  . عناصر تعيين العقار تعيينا دقيقاهو عبارة عن جدول مخصص لتحديد و: قسم سفلي* 

                                           

  . 316، ص 1989 أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بين التصرفات، دار النشر للثقافة، لبنان، - 1

  . 92 ، 91 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 2

 البطاقة العقارية والسجل العقاري ليس تعبير عن مفهوم واحد، وإنما البطاقة العقارية أداة مستحدثة تهدف -  3

إلى تنظيم عملية الحفظ العقاري، بغية الوصول إلى معرفة الحالة القانونية والمادية للعقار بسهولة؛ راجع في 

  . 116مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص : ذلك

  . 94رمول خالد، المرجع السابق، ص  - 4
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، حيث يتم ى يسهل على األعوان عمليات البحث   أما ترتيب هذه البطاقات فيكون بشكل منظم حت

حسب الترتيب األبجدي ألصحاب لخاصة باألشخاص ضمن مجموعة معينة، وترتيب البطاقات ا

قات الخاصة باألشخاص اإلعتباريين، فهي ترتب ضمن ، أما البطااريخ الشهرالحقوق، وتو

ترتيب البطاقات العقارية بهذا الشكل سب الترتيب العددي لهذه البطاقات، وحمجموعة متميزة و

  . 1ينتج عنه إنشاء فهرس أبجدي متشكل من مجموعة البطاقات العقارية الشخصية

سود الذي ال يمحى ة التأشير على البطاقة العقارية بالحبر األال يفوتنا اإلشارة إلى إلزامي    و

يشتمل كل تأشير خاص بإجراء على بعض بكيفية واضحة ومقروءة ويمنع التحشير والكشط، و

  . 2 المتعلق بتأسيس السجل العقاري63-76 من المرسوم 34البيانات المعددة في المادة 

   .التأشير على الدفتر العقاري:  البند الرابع

يسلم للمالك المعترف له بحق الملكية على عقار دفتر عقاري بمناسبة إحداث بطاقة مجموعة     

يوصي عقاري تأشيرات البطاقة المعنية ويبين الدفتر اللملكية أو العقار الحضري المناسب، وا

برز يعلى عقار معين أو في فائدته وبالنسبة إلى األشخاص إلى ظهور الحقوق العينية الموجودة 

لة مادية فعلية هكذا فإن الدفتر العقاري يعد بمثابة حالتي يحملها العقار المعني باألمر، واألعباء ا

  . 3، ذلك أنه يرسم الحياة القانونية للعقارللملكية العقارية

هو بذلك ظ العقاري، ويعد الدفتر العقاري قرارا صادرا عن اإلدارة ممثلة في شخص مدير الحف   

 الطعن فيها في كيفيةخاصة بإصدار القرارات اإلدارية وتنفيذها وفاهيم اإلدارية اليخضع إلى الم

من ثم فإنها تخضع لقواعد القانون الخاص  إال أن هذه القرارات محلها عقار، و،حالة وقوع النزاع

  . 4فيما يتعلق بالخالفات الواقعة على الملكية العقارية

                                           

  . 94 رمول خالد، المرجع السابق، ص- 1

  . 95 رمول خالد، المرجع نفسه، ص - 2

 عازب فرحات، مسح األراضي والسجل العقاري، الندوة الوطنية للقضاء العقاري، مديرية الشؤون المدنية -  3

  . 59، ص 1975الجزائر، 

ختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع الجزائري، مجلة العلوم  جمال عبد الناصر مانع، اإل- 4

اإلجتماعية واإلنسانية، الصادرة عن المركز الجامعي الشيخ العربي التبسي، تبسة، الجزائر، العدد التجريبي 

  . 07، ص 2006أفريل، 
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الجدير بالذكر ق العقارية وما يرد عليها من تصرفات، و العقاري جميع الحقوتقيد في الدفتر و  

ج عنه ضبط جديد للدفتر العقاري والذي يودعه أن كل إستثناء أو تعديل أو إلغاء لحق الملكية ينت

أي أن كل تأشير  ،يايتسلمه المالك الجديد من المحافظة العقارية المختصة إقليمالمالك السابق، و

  . 1الدفتر المقدم أو إلى الدفاتر الجديدة ينقل إلى يوجد على البطاقة 

كتب تءة بالحبر األسود الذي ال يمحى ويتم التأشير على الدفتر العقاري بكيفية واضحة مقرو و  

  . 2األسماء بأحرف صغيرة ألقاب األطراف بأحرف كبيرة و

 جديد  خير الحصول على دفتر عقاري، يستطيع هذا األاحبهفي حالة ضياع الدفتر من ص      و

تطابق هذا الذي عليه أن يتأكد من مدى صحة بعد أن يقدم طلبا مكتوبا ومسببا للمحافظ العقاري، و

  .3البطاقة العقارية الخاصة بذات العقارالطلب مع هوية الشخص و

 لعقاري كما في حالة القسمة مثال في حالة إعداد دفتر عقاري جديد من طرف المحافظ ا     و

  .4يشير إلى هذا اإلتالف على البطاقة العقارية المطابقة ف الدفتر السابق وى المحافظ إتالفعل

، مع مراعاة رع تقديمه في كل طلب عملية إيداعنظرا ألهمية الدفتر العقاري ألزم المش    و

  . 5اإلستثناءات الواردة على ذلك 

   

                                           

كل تأشير يوجد على البطاقة ينقل "ي ، السالف الذكر، على مايل63-76 من المرسوم رقم 48 تنص المادة -  1

 ". إلى الدفتر المقدم أو إلى الدفاتر الجديدة 

وتكتب األسماء العائلية لألطراف بأحرف " ... في فقرتها الثالثة من نفس األمر على مايلي 45 تقضي المادة -  2

 ...." كبيرة واألسماء الشخصية بأحرف صغيرة 

  . 97 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 3

  . 120  مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص - 4

ال يتم أي إجراء عندما تكون الوثائق المودعة غير " من نفس األمر على مايلي 02¡01ف  /50 تقضي المادة -  5

  .مصحوبة بالدفتر العقاري 

  :غير أن المحافظ العقاري يقوم بعملية اإلشهار من دون أن يطلب الدفتر إذا كان األمر يتعلق 

  1395 ذي القعدة عام 08 المؤرخ في 74-75 من األمر رقم 13 بأحد العقود المشار إليها في المادة -  

  .  والمتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري 1975 نوفمبر سنة 12الموافق 

  . بعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضده -  

 ." أو رهن قضائي أو قانوني  بتسجيل إمتياز -  
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  . ي في مراقبة عملية الشهر العقاريسلطة المحافظ العقار: نيالفرع الثا

، فله سلطة ناء القيام بعملية الشهر العقارييتمتع المحافظ العقاري بمجموعة من السلطات أث    

ن قانونية المحررات كذا التأكد مة األطراف عن طريق وسائل اإلثبات، والتحقق من هوية أهلي

  . عند تنفيذ اإلجراء  هذه الرقابة عند اإليداع ويمارسالمراد شهرها، و

 المتعلق بتأسيس السجل العقاري 63-76 من المرسوم رقم 101،102 ،100اد قد نصت المو    و

، على أنه يتم كل ذلك العقاري رفض القيام بإجراء الشهرعلى الحاالت التي يمكن فيها للمحافظ 

  .تحت رقابة القضاء 

ري في ارية وإجراء عملية الشهر العقااع القانوني للمحررات العقوفقا لما سبق سنتناول اإليد    

، بعدها لبند الثانياررات العقارية ورفض إجراء الشهر في ير القانوني للمحاإليداع غ، والبند األول

 ن فيأخيرا نتطرق إلى الطع، وظ العقاري عند وبعد القيد األول في البند الثالثدور المحافنبين 

  . البند الرابعقرارات وأخطاء المحافظ العقاري في 

  .  القانوني للمحررات العقارية وإجراء عملية الشهر العقارياعاإليد: البند األول

يعتبر إيداع المحررات الرسمية بالمحافظة العقارية بمثابة عمل قانوني أولي الزم لكل محرر     

الطابع  إجراء تسجيلها بمصلحة التسجيل ويسبق ذلكعقاري، ويستوجب إخضاعه لعملية اإلشهار ال

 المتضمن قانون التسجيل والطابع        09/12/1976المؤرخ في  105-76وفقا ألحكام األمر 

ة من شأنها تسهيال لعملية اإلشهار العقاري قد يطلب المحافظ العقاري إلى جانب ذلك كل وثيقو

  . 1التعيين الدقيق للعقارالة المدنية الكاملة لألشخاص والتحقق من الحمساعدته على التأكد و

اعه ضمن المواعيد د الخاضعة لعملية الشهر العقاري القيام بإيديتعين على محرري العقو   و

  . موضوعه لتي تختلف بإختالف طبيعة العقد واالمحددة قانونا، و

مالية مقدرة بـ ، يتعرضون لغرامة ترام اآلجال من طرف مودعي العقودفي حالة عدم إح   و

 من قانون المالية 31المادة  دينار جزائري بموجب 1000التي رفعت إلى  دينار جزائري، و100

  . 2 1990لسنة 

  :كاآلتي العديد من التعديالت على اآلجال، وهي نشير هنا إلى أن المشرع الجزائري قد أدخل   و

                                           

  . 123 مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص - 1

  . 106  رمول خالد، المرجع السابق، ص - 2
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تمدد ريق الوفاة، أصبحت ثالثة أشهر وبالنسبة للشهادة التوثيقية المتضمنة نقل الملكية عن ط    

التمديد بأربعة أشهر بالنسبة إذا كان لخارج، بدل شهرين وهر إذا كان المعني مقيما باإلى خمسة أش

  . المعني مقيما بالخارج 

، بدل  من اليوم الذي أصبحت فيه نهائيةبالنسبة للقرارات القضائية أصبحت ثالثة أشهرو   

  .ين من صيرورتها نهائيةشهر

ألجل شهرين من أصبح ا   وبالنسبة للعقود األخرى والتي كانت من يوم تاريخها، فقد عدلت و

  . 1تاريخ تحريرها

بعد أن يتأكد المحافظ العقاري من اإليداع القانوني للوثائق العقارية الخاضعة للشهر يتولى     و

يكون للشهر العقاري أثر  التالية لتاريخ إيداعها وعملية اإلشهار خالل مدة خمسة عشرة يوما

، غير أن نقل الملكية عن شأ الحق العيني أثره إلى تاريخ  إبرام التصرف وبه ينفال يرتدفوري 

 16 و15مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق، وهذا ما نصت عليه المادتين طريق الوفاة يسري 

  .2تأسيس السجل العقاري األراضي العام و المتضمن إعداد مسح74-75من األمر 

 من األمر 27للمادة ة طبقا يتم إنشاء بطاقات عقارية أبجدية في األراضي غير الممسوح    و

نشأ فيها بطاقات عقارية عينية أي ، أما المناطق التي تمت فيها عمليات المسح العقاري فت75-74

  .نونية والوصفية للعقار أبجدية حيث تدون فيها الحالة القاغير

، فكل  أن يسجل أي إجراء في السجل دونهال يمكنفتر العقاري سندا قويا للملكية ويشكل الد    و

  . 3شير في البطاقة ينبغي أن ينقل إلى الدفتر العقاري حتى يرسم الوضعية القانونية تأ

  

                                           

  . 106 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 1

كل حق للملكية وكل حق عيني آخر يتعلق بعقار ال وجود له " على مايلي 74-75 من األمر 15 تنص المادة -  2

ر إال من تاريخ يوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقارية، غير أن نقل الملكية عن طريق الوفاة بالنسبة للغي

  ". يسري مفعوله من يوم وفاة أصحاب الحقوق العينية

إن العقود اإلدارية واإلتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقل أو " من نفس األمر، على مايلي 16تنص المادة 

إنقضاء حق عيني، ال يكون لها أثر حتى بين األطراف إال من تاريخ نشرها في مجموعة تصريح أو تعديل أو 

 ". البطاقات العقارية

  . 126 مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص - 3
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  .رفض تنفيذ إجراءات الشهر العقاريير القانوني للمحررات العقارية واإليداع غ: البند الثاني

  إذا كان المحرر المراد شهره بالمحافظة العقارية المختصة مستوفيا لجميع الشروط القانونية     

، لكن إذا كان فظ العقاري بإجراء عملية اإلشهار، قام المحافقا بجميع السندات المطلوبة لذلكمرو

 على المحافظ العقاري رفض المحرر المراد شهره غير مستوف للشروط المتطلبة قانونا تعين

       الوثائق المرفقة مع تبيان وجه النقص عد إجراء فحص للمحررات المودعة وهذا بإيداعه، و

  . الخلل فيها و

في الوثائق ، إذا تبين له عيب وله لعملية اإليداع برفض اإلجراءبعد قب  لكن قد يقوم المحافظ و  

  . 1إلخ...العقار المراد شهره أو عدم إرفاق المحرر ببعض الوثائق المطلوبةفيما يتعلق األطراف و

 إلى 100جراء في المواد من رفض اإلرع الجزائري حاالت رفض اإليداع وقد عدد المش      و

طرق إلى بعض سنت المتعلق بتأسيس السجل العقاري، و63-76 من المرسوم رقم 110غاية المادة 

  : راء وفق مايليرفض اإلجحاالت رفض اإليداع و

  . رفض اإليداع : أوال

  على األسباب التي تدفع63-76 من المرسوم رقم 100لقد نص المشرع الجزائري في المادة     

  :  العقاري إلى رفض إيداع المحرر والتي يمكن إجمالها فيمايليالمحافظ

تغيير في حالة راضي و، أو مستخرج مسح األ الدفتر العقاري للمحافظ العقاري تقديمعدم عند -

، السهو على لة عدم تقديم مستخرج مسح األراضييعتبر مماثال لحاحدود الملكية وثائق القياس، و

رجع تاريخه إلى أكثر ، أو تقديم مستخرج ي من العقارات في الوثيقة المودعةاحدهذا األخير بذكر و

  . من ستة أشهر

لم وعند اإلقتضاء على الشرط الشخصي، لم يتم و عندما يتطلب التصديق على هوية األطراف -

   . 103 و 102المادتين  و65 إلى 62 عليها في المواد من يثبت ضمن الشروط المنصوص

  . دم وثيقة واجب تسليمها للمحافظ أو لم تعط اإلثبات المطلوب  إذا لم تق-

   . 66 عند عدم إستجابة تعيين العقارات ألحكام المادة -

                                           

  . 128 رمول خالد، المرجع السابق، ص - 1
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 ال تحتوي على أي 93،94،95،98 عندما تكون الجداول التي نص على إيداعها بموجب المواد -

لجداول غير محررة على من البيانات المطلوبة بموجب المواد المذكورة أو عندما تكون هذه ا

  . اإلستمارات المقدمة من طرف اإلدارة 

ى اإلشهار  عندما تظهر الصور الرسمية أو النسخ المودعة قصد اإلجراء بأن العقد الذي قدم إل-

، أو عندما ال تتوفر في هذه الصور أو النسخ الشروط الشكلية غير صحيح من حيث الشكل

  . ه العمل المنصوص عليها في التنظيم الجاري ب

   . 71 إلى 67 عند مخالفة أحكام المواد من -

يالحظ من خالل عرض أسباب اإليداع أن المشرع الجزائري قد عددها على سبيل الحصر      

 تكون سببا من أسباب رفض اإليداع دون أن يأخذ بعين اإلعتبار بعض الحاالت التي يمكن أن 

فترة دراستها يمنع التصرف الذي تنطوي عليه قة وديد ما بين فترة إيداع الوثيكصدور قانون ج

 المشرع المصري هي الحالة التي أوردها كل منالوثيقة موضوع اإليداع، وإسقاط األسبقية فيه، و

  .1الفرنسي ضمن حاالت رفض اإليداع و

 لة موصى عليها مع إشعار بالوصول يبلغ قرار تبليغ رفض اإليداع إلى المعني بواسطة رسا  و   

يكون ذلك خالل مدة ، و2بواسطة التسليم الشخصي للموقع على التصديق مقابل إقرار باإلستالم أو 

 63-76 من المرسوم رقم 107 يوما من تاريخ اإليداع حسب ما هو منصوص عليه في المادة 15

  . 3المتعلق بتأسيس السجل العقاري

، ملف عة ملفات فرعيةلف الرفض من طرف المحافظ العقاري، وينقسم إلى أربيمسك م    و

ملف رعي خاص بقضايا المنازعات للحفظ، ، ملف فخاص بقضايا في إنتظار قرار الرفضفرعي 

عند إتخاذ المحافظ قرار فض النهائي، ملف فرعي خاص بقضايا المنازعات، وفرعي خاص بالر

                                           

  . 361 أنور طلبة، المرجع السابق، ص - 1

  1989وثيق علما وعمال، منشأة المعارف، اإلسكندرية، مصر،  معوض عبد التواب، الشهر العقاري والت- 2

  . 523ص 

عندما يالحظ المحافظ عدم الصحة أو خالفات أو " على مايلي 63-76 من المرسوم رقم 107 تقضي المادة -  3

طاقة عدم إشهار سند المتصرف أو شهادة نقل الملكية عن طريق الوفاة لصالحه، فإنه ال يقوم بالتأشيرات على الب

 ..." العقارية ويبلغ في أقصى أجل قدره خمسة عشرة يوما إبتداءا من اإليداع 
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تاريخه  الرفض، مع ذكر برفض اإليداع فعليه التأشير به على الملف الخاص بقضايا في إنتظار 

  .سببهو

لمعني ينتظر نفاذ المدة القانونية الممنوحة لني الذي إستند عليه لرفض اإليداع، والنص القانو و    

إذا تجاوز هذه فض اإليداع أمام الغرفة اإلدارية، والمقدرة بشهرين للطعن القضائي في قرار رو

عند قيام رفض النهائي وضمن الملف الخاص بالالمدة فإن الملف الفرعي الخاص بالرفض يرتب 

، يتم ترتيب الملف ضمن ل اآلجال القانونية اآلنف ذكرهاالمتضرر بالطعن في قرار الرفض خال

إذا صدر الحكم لصالح ات في إنتظار صدور الحكم النهائي، والملف الفرعي الخاص بالمنازع

إتمام إجراءات الشهر ، فإن على المحافظ أن يقوم بقضي بإلغاء قرار المحافظ العقاريالمعني أي ي

  . 1العقاري بصورة عادية

  . رفض تنفيذ اإلجراء : ثانيا

فض ، فإن رة المودعةسريعا للوثيقاع الذي يستوجب فحصا شامال وعلى عكس رفض اإليد   

، مع ضرورة قا للوثيقة التي تم قبول إيداعهامعماإلجراء يتطلب مراقبة دقيقة وفحصا دقيقا و

قد حدد المشرع ضمن نص بقا مع مجموعة البطاقات العقارية، والمشهرة سامقارنة بيانات الوثائق 

التي ها رفض تنفيذ اإلجراء، و من المرسوم السابق ذكره األسباب التي يتم على أساس101المادة 

  : سنها المشرع لحماية المتعاملين وهي كاآلتيتعد من بين الضمانات القانونية التي 

  . دعة والوثائق المرفقة بها غير متوافقة عندما تكون الوثائق المو- 

  .  غير صحيح 95/1 عندما يكون مرجع اإلجراء السابق المطلوب بموجب المادة - 

 65تعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  يكون تعيين األطراف و عندما-

  .  متوافق مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية غير

ما تكون صفة المتصرف أو الحائز األخير للشخص المذكور كما هي موجودة في الوثائق  عند- 

  . ، متناقضة مع البيانات الموجودة في البطاقة العقارية لمودعةا

  . يكشف بأن الحق غير قابل للتصرف 104 عندما يكون التحقيق المنصوص عليه في المادة - 

   .105شوبا بأحد أسباب البطالن المشار إليها في المادة  عندما يكون العقد الذي قدم لإلشهار م- 

  .  عندما يظهر وقت التأشير على اإلجراء بأن اإليداع كان من الواجب رفضه - 

                                           
1 - P. Salvage Ges – les surete la publicité foncière , presses universitaire de Grenoble , 

1994,p.53.                                                                                                                            
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، هو أن المشرع الجزائري قد ن خالل عرضنا ألسباب رفض اإلجراءمايمكن مالحظته م      و

 المحافظ العقاري في رفض  قيد يدعدد أسباب رفض اإلجراء على سبيل الحصر فيكون بذلك قد

، حيث منح الذي وسع مجال أسباب رفض اإلجراءهذا بخالف المشرع الفرنسي اإلجراء، و

  .1ى فيها مانعا لرفض تنفيذ اإلجراءالسلطة الكاملة لمحافظ الرهون في تقدير األسباب التي ير

 تبليغ قراره إلى الموقع ، على المحافظ العقارييكون الغير على علم برفض اإلجراءحتى      و

، أو عن طريق التسليم الشخصي مقابل موصى عليها مع اإلشعار باإلستالمعلى التصديق برسالة 

، تسري إبتداءا من تاريخ شر يوما لتصحيح الوثيقة المرفوضةتمنح له مهلة خمسة عار بذلك، وإقر

  . ها اإلشعار باإلستالم أو من تاريخ اإلشعار برفض الرسالة الموصى علي

  :قع على التصديق إتخاذ أحد الحلينعلى المو     و

بالتالي يقوم المحافظ العقاري منوحة له، وإما القيام بإيداع الوثيقة التعديلية ضمن اآلجال الم   

، باإلضافة إلى التأشير جراء الذي يأخذ مرتبته بأثر رجعي، أي من تاريخ اإليداع األوليبتنفيذ اإل

  . ي تحمل عبارة إجراء قيد اإلنتظارلعقارية التبذلك على البطاقة ا

أو يعلن عدم قدرته ، نية الممنوحة لهإما أن يرفض إيداع الوثيقة التعديلية ضمن اآلجال القانو   و

 يصبح رفض اإلجراء نهائيا راره وفي هذه الحالة يقوم المحافظ العقاري بتثبيت قعلى التصحيح و

على  المتعلقة بحاالت الرفض الجزئي، و63-76ن المرسوم  م106مراعيا في ذلك أحكام المادة 

اإلقتضاء عند الخانة المخصصة للمالحظات، والمحافظ التأشير بهذا الرفض على سجل اإليداع في 

  . الدفتر العقاري على البطاقة العقارية و

خمسة هلة يلزم المحافظ كذلك بتبليغ قرار رفض اإلجراء خالل مدة ثمانية أيام الموالية لم    و

 ، أما المشرع الفرنسي فقد منح للموقعين على التصديق مهلة شهرعشرة يوما الممنوحة للتسوية

على المحافظ العقاري إرجاع الوثيقة محل الرفض إلى و. 2لتصحيح الوثائق محل رفض اإلجراء

فادي الموقع على التصديق برسالة موصى عليها أو شطبها من مصنفات العقود إذا كانت محكمة لت

  . اإلشهار المتتالية لنفس العقارالقياس عليها في حاالت

                                           
1 - Gmarty p Raymond-les suretes et la publicité foncière , tom 3 , volume 1, année 

1971, p . 371.                                                                                                                       
2 - Gmarty p Raymond, Ibid , p.398 .                                                                                   
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الوثائق في حاالت أين تكون فيها العقود و غير أنه من الناحية العملية قد يقع المحافظ العقاري    

ك أنه كان من الواجب رفض يتبين له بعد ذلود مرت عليها مدة طويلة من شهرها المشهرة ق

اعه إجراءات رفض ة على المحافظ إتخاذ قرار الرفض النهائي دون إتب، في مثل هذه الحالاإلجراء

، مع ضرورة إبالغ المدير الوالئي بهذا الرفض حتى يتسنى له رفع دعوى قضائية اإلجراء النهائي

 المؤرخ في 65-91 رقم  من المرسوم10إستنادا للصالحيات الممنوحة له بموجب المادة 

تنظيمات المتعلقة الشهر الوثيقة لمخالفتها للقوانين وال آثار ، يطلب عن طريقها إبط02/03/1991

نفس يخضع إجراء رفع الدعوى إلجراءات شهر العريضة على مستوى بالحفظ العقاري، و

  . 1رفض اإلجراء النهائيالمحافظة العقارية، في إنتظار صدور حكم نهائي و

   .بعد القيد األولالعقاري عند ودور المحافظ :  الثالثالبند 

  :  وهذا وفق مايليبعد القيد األولند لدور المحافظ العقاري أثناء وسنتطرق من خالل هذا الب    

  . دور المحافظ العقاري عند القيد األول : أوال

متعلق بتأسيس العقاري  ال63-76 من المرسوم رقم 08لقد نص المشرع الجزائري في المادة     

لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية األراضي تودع وثائق مسح "على مايلي 

محضر تسليم يثبت هذا اإليداع عن طريق األخرى وشهرها في السجل العقاري والحقوق العينية و

   ."يحرره المحافظ 

ح األراضي لدى    يفهم من هذه المادة أنه بعد اإلنتهاء من عمليات المسح يتم إيداع وثائق مس

التي يتسلم عليها المعني وصال للمعني يحرره المحافظ يثبت فيه إيداعه رية، والمحافظة العقا

  . لوثائق مسح األراضي 

، ضمن جداول يد الحقوق على البطاقات العقاريةيقوم المحافظ العقاري بعد ذلك بعملية ق    و

مثل  المتعلق بتأسيس السجل العقاري، وتت63- 76 من المرسوم 24،29،30حددت بموجب المواد 

   2:هذه الجداول فيمايلي

  

  

                                           

، 1998 المتعلقة باألمالك الوطنية، مجمع النصوص لسنة 27/10/1998 المؤرخة في 4318 المذكرة رقم - 1

 . وزارة المالية المديرية العامة لألمالك الوطنية، 
  . 143 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 2



  الشهر في عقد البيع العقاري في التشريع الجزائري: الفصل الثالث 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 145

  :  القيد الوصفي-1

هذا ما إشتمل عليه الجدول األول في كل نوع قار بموقعه وحدوده ومساحته وحيث يوصف الع     

  . من أنواع البطاقات المذكورة فيما سبق 

  :القيد بالمعنى الفني -2

هذا ما لوثائق المرفقة، و   يذكر فيه المتصرف وإسم المالك وسبب التصرف وكذا السندات وا  

  . الجدول الثالث من بطاقة العقارات الحضرية األراضي وتضمنه الجدول الثاني من بطاقة قطع 

  :التأشيرات -3

الجدول الرابع من ل الثالث من بطاقة قطع األراضي ويدخل هذا النوع من القيد ضمن الجدو    

  . بطاقة العقارات الحضرية 

  :  التعليقات-4

لخامس من الجدول اراضي ول هذا النوع من القيد ضمن الجدول الرابع من بطاقة قطع األيدخ    

، يذكر بموجبها بعض الحقوق الشخصية الناتجة عن تصرفات وقعت بطاقة العقارات الحضرية

  . على منفعة العقار 

محتواها  أن المشرع لم يستعمل كلمة تأشير، وإنما أعطى لمعناها ومما تجدر اإلشارة إليه    و

  . 1خصص له جدوال تذكر فيه كل البيانات المتعلقة بالحقوق الواجبة التطبيقتنظيما خاصا و

ضر تسليم يثبت تسليم الوثائق يحرر مححافظ العقاري من عملية اإليداع وبعد أن ينتهي الم    و

كذا مقر ن في الجرائد اليومية الوطنية ويعمل على نشره عن طريق اإلعالفيه تسلمه للوثائق، و

ل خمسة عشر يوما ، على أن يتم تجديد هذا النشر كي البلديالمجلس الشعبالمحافظة العقارية و

   اإلعتراضات تقديم  مصلحة من اإلطالع على الوثائق و، حتى يتمكن كل ذيطيلة أربعة أشهر

على العقارات الحقوق ، أو لم تقبل إلثبات التي لم يتم تسليمها للجنة المسحكذا تقديم كل الوثائق و

  يمكن لكل ذي مصلحة اإلعتراض على تثبيت أو إشهار أي حق لصالح الغير موضوع المسح، و

 المتعلق بتأسيس السجل 63-76يليها من المرسوم رقم  وما08وهذا وفقا لمقتضيات المادة 

  . العقاري

                                           

 عمر صداقي، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم - 1

  . 31، ص 1984اإلدارية، بن عكنون، الجزائر، 
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  : يد ثالث حاالت للترقيم هي كاآلتيلقد قام المشرع بتحد    و

  : ائيالترقيم النه -1

، أي سندات ملكية كها سندات أو عقود مقبولة قانونايكون بالنسبة للعقارات التي يحوز مال      و

األحكام القضائية المثبتة لحقوق عقارية كانت مبينة بدقة  متنازع فيها كالسندات الرسمية وغير

 من المرسوم 12قد نص على الترقيم النهائي نص المادة حقوق المكرسة بخبرة تحدد الملكية، ولل

76-63 1.  

  :  الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر-2

 15ازة الهادئة المستمرة مدة تتعلق بأمالك المتمسكين بالحي     ويبدأ سريانها من يوم الترقيم و

، بحسب المعلومات الواردة في الوثائق الخاصة بالمسح أو الحائز بموجب عقد عرفي طيلة سنة

قا كذلك شهادات الحيازة التي تم تسليمها من قبل رؤساء البلديات طبعشرة سنوات على األقل، و

يصبح الترقيم نهائيا إذا إنقضت مدة أربعة أشهر دون أي ألحكام قانون التوجيه العقاري، و

  .2إعتراض

  : الترقيم المؤقت لمدة سنتين  -3 

 هذا الترقيم بالمالك يتعلق، و14 في المادة     يبدأ سريانه إبتداءا من الترقيم المنصوص عليه

وا من إثبات حيازتها موجودة لكنهم لم يتمكنالذين ال يحوزون سندات معترف بها، والظاهرين 

  . التي تتيح لهم إكتساب المكلية وفقا للتقادم المكسب المدة القانونية لها، و

عقاري باإلمكان اإلعتراض على الترقيم في غضون سنتين أو سحب الترقيم من المحافظ ال    و

  .، مثل ظهور المالك الحقيقي  معلومات مؤكدة تنازع في الحيازةبعد ورود

ات الشاغرة التي ال هذا بالنسبة للعقار المؤقت لمدة سنتين لصالح الدولة، ويتم تطبيق الترقيم    و

  . 3لم يعرف لها مالك يحوزها أحد و

  . دور المحافظ العقاري بعد القيد األول : ثانيا

، يقوم المحافظ العقاري بتسليم المالك الذين تم مليات المسح العقارينتهاء من عحين اإل    

وحيد في إثبات الملكية ، الذي يعتبر السند ال نهائية ما يسمى بالدفتر العقاريتكريس حقوقهم بصفة

                                           

  . 50، 49 زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص- 1

 . 50زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص  - 2
  . 51، 50 زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، المرجع نفسه، ص - 3
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 ال يتم تسليمهضعية القانونية الحالية للعقارات، و كما يعد بمثابة الناطق الطبيعي للوالعقارية 

  . 1قوم به لجان المسح العام لألراضيلصاحب العقار إال بعد إجراء تحقيق ميداني ت

يمكن لومات التي يكونون في حاجة إليها، وكما يقوم المحافظ العقاري بتزويد األطراف بالمع    

وردت على العقار أو على إجراء معين فقط  أن تكون هذه المعلومات خاصة بكل اإلجراءات التي 

  . اإلمتيازات على العقار  طلب المعلومات الخاصة بالرهون و الحال عندكما هو

، قبض رسوم اإلشهار العقاري المنصوص عليها خول للمحافظ العقاري فضال عن ذلكي   و

تختلف نسبة الرسم  المعدل والمتمم، و105- 76نون التسجيل رقم  من قا353/1بموجب المادة 

القرارات القضائية أو شهادات نقل والتي تتمثل في العقود وار بإختالف الوثائق الخاضعة لإلشه

، باإلضافة إلى الشهادة المسلمة في إطار الترقيم المؤقت من طرف الملكية عن طريق الوفاة

  . 2المحافظ العقاري التي تخضع هي األخرى لرسم اإلشهار العقاري

  . أخطاء المحافظ العقاري الطعن في قرارات و: البند الرابع

، إذ أن جميع قواعده ترتكز على  من أهم مبادئ نظام الشهر العينييعد مبدأ الحجية المطلقة    

، ألن نظام الشهر يعتمد في تداول فير الثقة في المعامالت العقاريةهذا المبدأ الذي يؤدي إلى تو

ر دليل الحقوق العينية العقارية على البيانات الموجودة في السجل العقاري بحكم أن هذا األخي

  . لحقيقة العقار 

غير أنه يمكن أن يتم شهر حق عيني عقاري بسبب خطأ إرتكبه المحافظ العقاري أو بسبب    

الذي تنسب مسؤولية إشهاره إلى المحافظ يب في السند المشهر ينسب لألطراف، ووجود ع

  .  3هرالعقاري ألنه لم يؤدي مهمته على أكمل وجه قبل قيامه بإجراءات الش

  : رة عن المحافظ العقاري إلى نوعينتنقسم األخطاء الصاد    و

  : الخطأ المرفقي  :أوال

 02الخطأ الشخصي بموجب الفقرة شرع صراحة مصطلح الخطأ المصلحي ولقد إستعمل الم    

عندما يالحق موظف من و"فة العامة التي جاء فيها مايلي  من القانون األساسي للوظي17من المادة 

                                           

  . 20 جمال عبد الناصر، المقال السابق، ص - 1

  . 145 الهادي سليمي، المرجع السابق، ص - 2

علوم اإلدارية، جامعة الجزائر   موسى نسيمة، حجية العقود المشهرة، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق وال-  3

 .  ومابعدها 60، ص1998-1999
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الهيئة العمومية التي يتبعها هذا الموظف ه خطأ مصلحيا فيجب على اإلدارة وتكابطرف الغير إلر

عن ممارسة أن تحميه من العقوبات المدنية المتخذة ضده شرط أن يكون الخطأ الشخصي الخارج 

   ."مهامه غير منسوب إليه

اته الوظيفية  هو يقوم بأداء واجبظف ومايمكن قوله أن العبرة بالقصد الذي ينطوي عليه المو   و

  .ان خطأ شخصيا يتحمل نتائجه بنفسهفكلما كان قصد اإلضرار أو إبتغى تحقيق منفعة ذاتية ك

، فإذا كان  المصلحي بالبحث في نوايا الموظفالخطألتفرقة بين كل من الخطأ الشخصي وتتم ا   و

قصد تحقيق و كان قد تصرف القرار اإلداري الصادر عنه المقصود منه تحقيق الصالح العام أ

ه يقع في دائرة ، فإن خطأهداف المنوط باإلدارة تحقيقها والتي تدخل ضمن وظيفته اإلداريةاأل

، أي يعمل بناءا على ظف لم يعمل على تحقيق مصلحة عامة، أما إذا كان المواألخطاء المصلحية

نا يعد ، فإن الخطأ هلى حد إرتكاب جريمةدوافع شخصية أو تبين أنه إرتكب خطأ جسيم يصل إ

  . 1خطأ شخصيا يسأل عنه الموظف مسائلة شخصية

  . الخطأ الجسيم : ثانيا

 يرجع ذلك أساسا إلىاد تعريف جامع مانع للخطأ الجسيم، ومن الصعوبة بما كان إيج    

  . الدولة التطورات التي شهدتها اإلدارة وإختالف وتعدد نشاط اإلدارة و

يم حيث يعرفه عمار عوابدي بقوله   ات للخطأ الجسلكن ذلك لم يمنع من وضع بعض التعريف    

يمكن القول بصفة عامة أن الخطأ الجسيم هو الخطأ الذي ال يرتكبه بحسن النية أكثر الناس و"

  . 2"غباوة  فهو ال ينطوي على رقابة القضاء محكمة النقض 

  : 3الجسيمة التي تصدر عن المحافظ العقاريهذه بعض األخطاء     و

سجيل قيد أو قيد إحتياطي أو ترقين موجود في السجل العقاري إذا طلب ذلك بصورة  إهمال ت- 

  .قانونية 

  . تأخير إرسال المحاضر والوثائق المقدمة للمحافظ العقاري- 

  . إلخ ... الوثائق المبرزة تأخير يسببه  في إيداع المحاضر و كل - 

                                           

 بن خضرة زهيرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، بن - 1

 .  ومايليها 18، ص 2007-2006عكنون، الجزائر، 
 .  ومابعدها 25 المرجع نفسه، ص - 2
 .  ومابعدها 141ر العقاري في القانون الجزائري، ص  مجيد خلفوني، نظام الشه- 3
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 برفض اإليداع رفض  صدر في حقه قراروفقا لما سبق يمكننا القول أنه بإمكان الشخص الذي    

قبل المحافظ العقاري أن يلتجأ إلى  نتيجة خطأ مرفقي أو خطأ شخصي م، أو تضررتنفيذ اإلجراء

  .ئية المختصة من أجل إقتضاء حقه الجهات القضا

  

  الفصل الثالث خالصة 

خذه بنظام وفقا في أيتضح من خالل ما جاء في هذا الفصل أن المشرع الجزائري كان م      

رونة الغاية من ذلك تأمين المعامالت العقارية بتحقيق المالشهر العيني، وإعطائه أثرا منشئا للقيد و

    ، ألن الشهر من شأنه إعالم الغير بالتصرفات الواردة على العقار بين المتعاملين في العقارات

  . كذا الحقوق التي تثقله و

، إال أنه يبقى عليه لسجل العيني كنظام للشهر العقاري ا    وعلى الرغم من تبني المشرع لنظام

عد التقادم المكسب الذي التدخل لسد الفراغات التي تتخلل هذا النظام خاصة فيما يتعلق بسنه لقوا

  . مبادئ السجل العيني يتنافى و

 المتعاقدين المتمثل في نقل الملكية العقارية سواء فيما بينني و على ما سبق فإن األثر العي   وبناء

أو في مواجهة الغير يبقى على حاله إلى حين إستكمال إجراءات الشهر العقاري على مستوى 

  . المحافظة العقارية 

   وحتى يتم الوصول إلى التحقيق األمثل لنظام السجل العيني يجب على المشرع أن يوفر السبل 

بموجب سح العقاري المنصوص عليها الم، إلستكمال عمليات نية والوسائل المادية والبشريةالقانو

متضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، والذي يعد  ال74-75األمر رقم 

  .لقانوني لوجود نظام الشهر العينيابمثابة األساس المادي و
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  الخاتمـــــة  

لهذا سارع  ضوع مدى أهمية الملكية العقارية،يتضح لنا من خالل البحث في ثنايا هذا المو    

يمكنه من بسط رقابته على   التشريعات إلى وضع نظام قانوني،المشرع الجزائري على غرار باقي

إلستثمار الوطني ستقرار المعامالت العقارية التي تشجع على ااالممتلكات العقارية ويكفل به 

  .ئتمان العقاريواألجنبي وتحفز على اال

  : إلى النتائج اآلتيةوقد توصلت من خالل هذا البحث    

فالكتابة تجعل العقد الرسمي يرتبط   في التصرفات العقارية بشكل عام، وجوب توافر الرسمية-

ومن ثم يصبح العقد  ،تباط يزيد من قوة المحرر وحجيتهروهذا اال ،بموظف عمومي لتحرير العقود

  .ساري المفعول وله حجيته إلى أن يثبت العكس

وتحمي األطراف المتعاقدة  رات المودعة من المحافظ العقاري، الرسمية تضمن إشهار المحر-

فهي  ،ى عن أي معارضة أو خلل يقع في العقدأإسناد العقد إلى موظف يجعلهم في منو ،والغير

  .راتتقلل الغش أو التزوير في المحر

ذلك أن التسجيل له  لى مستوى مصلحة التسجيل والطابع، ضرورة تسجيل المحررات الرسمية ع-

القانونية من جهة أو من الناحية  دور التمويلي أي الجبائي من جهة،أهمية كبيرة سواء من حيث ال

ب خاصة بعد دخول الجزائر لنظام اإلقتصاد الحر وتطور مهام الدولة في توسيع أسالي ،أخرى

كما  نح العقود العرفية تاريخا ثابتا،كما تبدو أهمية التسجيل في أنه يم ة خاصة العقارية منها،الجباي

  . يمكن الدولة من تحصيل الضريبة أو ما يعرف بالرسوم الضريبية لصالح الخزينة العامة للدولة

عقارية ختالف أنواعها على مستوى المحافظة الاإلزامية شهر المحررات الرسمية على  -

ية من نتقال الملكية العقاراوهذا قصد تحقيق  ك من قبل األشخاص المكلفين بذلك،المختصة وذل

كما أن ذلك من شأنه تحقيق األثر المنشئ للشهر والناقل للملكية  المتصرف إلى المتصرف إليه،

  . العقارية

في إطار توافر قاعدة على أن يتم كل ذلك  جهة الكافة،ا للشهر قوة ثبوتية وحجية مطلقة في مو-

دون إغفال الشروط القانونية الخاصة بتعيين األطراف  حترام قاعدة األثر النسبي،االرسمية و

  . والعقارات

 في مراقبة عملية وكذا سلطة المحافظ العقاري جراءات القانونية للشهر العقاري، مراعاة اإل-

وإال عرض قراراته  لقانون،ي إطار اوالذي يقع عليه اإللتزام بتطبيق مهامه ف الشهر العقاري،

  . للطعن
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سيما ما تعلق بإجراءات ال  ئص في التشريع العقاري الجزائري،     لكن ال يعني عدم وجود نقا

   : الذي نتج عنه اإلقتراحات اآلتيةوهو األمر نقل الملكية العقارية،

مثال  ل معين، طرح فكرة التخصص القانوني للموثق بحيث يصبح كل موثق متخصص في مجا-

 في مجال عقود الشركات موثق مختص لعقود العقارية والحقوق العينية،موثق متخصص في ا

حتى يخف العبء على الموثق حيث   في مجال األحوال الشخصية وهكذا،وآخر مختص التجارية،

مر يسهل األ وهذا ما ،ومن ثمة تتوحد الرسوم على هذه العقود تتوحد أنواع العقود التي يحررها،

  .على الموثق

وذلك بوضع نص قانوني صريح  لتسجيل في نقل الملكية العقارية، تحديد مدى فاعلية إجراء ا-

الكتابة الرسمية يضاف إلى كل من إجرائي   إجراءا ناقال للملكية العقارية،عتبارهاينص على 

  .  ال غيراوهذا حتى ال يعتبر إجراء جبائي والشهر العقاري،

 يتم قتصادية ولم لم يواكب التطورات االاكونه قانون ، إعادة النظر في قانون التسجيل الحالي-

حيث لم يتضمن سوى بعض التعديالت بموجب قوانين المالية التي  ،1976تعديله منذ صدوره سنة 

من  امفرغيكون هذا ما جعله يكاد  م المفروضة أو إلغاء بعض المواد،لم تهتم إال بتحديد الرسو

وهذا  ل كثير ما تحيلنا إلى مواد أخرى،كما يالحظ من جهة أخرى أن مواده غير مفصلة ب المواد،

  . ما يعرقل مفتش التسجيل في أداء مهامه والبحث على المواد الواجبة التطبيق

يجعل الناس تقبل على  هذا ما  فيها،ةعدم المغاالومراعاة المشرع لفرض حقوق التسجيل  -

غ المعامالت الحقيقية ومن ثم القضاء ولو نسبيا على اإلخفاء أو التصاريح الكاذبة التصريح بمبال

   .ينة العمومية بتحصيل أموال كبيرةوتستفيد بذلك الخز

فليس من المعقول  ،ألن هذه األخيرة ليست مفتشية مستقلة دة تنظيم مصالح التسجيل والطابع، إعا-

جه وهي تمارس وظيفة مزدوجة متعلقة بالتسجيل أن تقوم مفتشية واحدة بمهامها على أكمل و

 ه قانون مستقل وهو قانون التسجيل بين الوظيفتين، فاألول لاختالفاخاصة أن هناك  ،وكذلك الطابع

  . أما الطابع فيحكمه قانون الطابع

وذلك بوضع  مهامها على وجه السرعة،ب تزويد مصلحة التسجيل بالوسائل الحديثة حتى تقوم -

الم اآللي حتى يتسنى لمفتشي التسجيل معرفة كل المعلومات المتعلقة بحالة األشخاص شبكة اإلع

  .من ثم محاربة التهرب الجبائيو األموال،و
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 وضع آليات تقنية ومالية من أجل تجسيد عملية المسح العقاري التي تعد األساس المادي -

هذان  ئتمان العقاري، االستقرار الملكية العقارية ودعماللوصول إلى سجل عيني يعمل على 

  . قتصاد الوطنيزدهار االاوبالتالي  ،ستثمارن في دعم االيالعنصران اللذان يعتبران أساسي

ستعمال اإلعالم اآللي وذلك بإنشاء شبكة اوتعميم  ضرورة عصرنة المحافظات العقارية، -

عقارات في أي محافظة إلحاق المعلومات المحفوظة والمتعلقة بالبمعلوماتية للحفظ العقاري تسمح 

  . نطالقا من أي محافظة عقارية أخرى مهما كان موقعها الجغرافي داخل التراب الوطنيا ،عقارية

لألشخاص الحماية التامة حتى يكفل  العقارية تحت وصاية وزارة العدل، وضع المحافظة -

إجراءات حترام اان مع ضم ،ومعاقبة كل من يريد التالعب أو المساس باألمالك العقارية لحقوقهم،

  . بعيدا عن أي تالعبات أو مصالح شخصية الحفظ العقاري بشكل جيد،

 :إال قال في غده ال يكتب إنسان كتابا في يومه،" العماد األصفهانيترديد عبارة  ييمكنن .اوأخير   

وهذا من أعظم  .ولو ترك هذا لكان أفضل ولو زيد كذا لكان يستحسن، لو غير كذا لكان أحسن،

   ."الء النقص على جملة البشريستالعبر وهو دليل على ا

ونحن نتحمل أي  كمال يبقى لـ هللا الواحد القهار،وال ،فإن لكل شيء إذا تم نقصان ،ختاما    و

على أن الفضل في إنهاءها يعود هللا عزوجل  في أي جزء من أجزاء هذه المذكرة،نقص أو تقصير 

       . للتوجيهات والجهود التي بذلها األستاذ المشرفها هذه وصيغتأوال الذي وفقنا في إخراجها على 
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   .المصادر: أوال 

  :  النصوص الرسمية-*

 : القوانين و األوامر-أ

 المتضمن تنظيم التوثيق، الجريدة الرسمية 12/07/1988 المؤرخ في 27-88 القانون رقم -1

  .13/07/1988 الصادرة في 28العدد 

 الجريدة  المتضمن قانون التوجيه العقاري،18/11/1990 المؤرخ في 25-90 القانون رقم -2

  . 18/11/1990الصادرة في  ،49العدد  ،رسميةال

 المتضمن قانون األمالك الوطنية، الجريدة 01/12/1990المؤرخ في 30-90 القانون رقم -3

  .1990، الصادرة في ديسمبر 52الرسمية، العدد 

 الجريدة ،2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003 المؤرخ في 22-03 القانون رقم -4

  .  29/12/2003الصادرة في  ،83العدد  الرسمية،

 الجريدة  المتضمن تنظيم مهنة التوثيق،20/02/2006 المؤرخ في 02- 06 القانون رقم -5

  .08/03/2006 الصادرة في 14لعدد ا ،الرسمية

  . 2005 قوانين الضرائب، المديرية العامة للضرائب، منشورات الساحل، عين بنيان، الجزائر، -6

العدد  ،لمتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية ا26/09/1975المؤرخ في  58-75 األمر -7

  . 30/09/1975الصادرة في  ،78

 المتضمن إعداد مسح األراضي العام        12/11/1975 المؤرخ في 74-75 األمر رقم -8

  . 18/11/1975، الصادرة في 92وتأسيس السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 

 المتضمن قانون التسجيل، الجريدة الرسمية 09/12/1976 المؤرخ في 105-76 رقم  األمر-9

  . 18/12/1976، الصادرة في 81العدد

 القانون األساسي للوظيفة العامة المتضمن 15/07/2006 المؤرخ في 03-06 األمر رقم -10

  .  16/07/2006الصادرة في  ،46 العدد الجريدة الرسمية،

  :  النصوص التنظيمية- ب

 الجريدة س السجل العقاري، المتضمن تأسي25/03/1976 المؤرخ في 63-76 المرسوم رقم -1

  . 13/04/1976الصادرة في  ،30العدد  ،الرسمية

 المتضمن إثبات التقادم وإعداد عقد الشهرة 21/04/1983 المؤرخ في 352-83 المرسوم رقم -2

  . 24/05/1983الصادرة في  ،21دد الع ، الجريدة الرسميةوالمتضمن اإلعتراف بالملكية،
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لمصالح الخارجية ألمالك  المتضمن تنظيم ا02/03/1991 المؤرخ في 65-91 المرسوم رقم -3

  . 06/03/1991الصادرة في  ،10العدد  ، الجريدة الرسميةالدولة والحفظ العقاري،

ط والقبول  المتضمن قائمة الشرو14/03/1992 المؤرخ في 116-92 المرسوم التنفيذي رقم -4

في تعيين المناصب العليا للمصالح الخارجية ألمالك الدولة والحفظ العقاري، الجريدة الرسمية 

  . 21/12/1992، الصادرة في 92العدد 

 المتضمن تحديد قائمة المناصب 14/03/1992 المؤرخ في 120-92 المرسوم التنفيذي رقم -5

العدد  ، الجريدة الرسميةها،شروط التعيين فينيفها وهياكل المحلية لإلدرة الجبائية وتصالعليا في ال

  .18/03/1992الصادرة في  ،21

ضمن صالحيات وزير المالية   المت15/02/1995 المؤرخ في 54-95 المرسوم التنفيذي رقم -6

  . 19/03/1995الصادرة في  ،15لعدد ا ،الجريدة الرسمية

دارة المركزية اإل المتضمن تنظيم 15/02/1995 المؤرخ في 55-95 المرسوم التنفيذي رقم -7

  . 19/03/1995الصادرة في  ،15العدد  ،بوزارة المالية، الجريدة الرسمية

  .المراجع: ثانيا

  .  باللغة العربية-1

  :لكتب ا- أ

أحمد خليفة شرقاوي أحمد، القوة التنفيذية للمحررات الموثقة، دراسة مقارنة بين الفقه  -1

  .2007، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، مصر، اإلسالمي والقانون الوضعي

اإلسكندرية دار الفكر الجامعي ة على المكلية في القانون المدني،العقود الوارد أنور العمروسي،-2

  .  2002 ،1 طمصر،

 مصر اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ،2 جالوسيط في القانون المدني،  أنور طلبة،-3

1996  

  . 1989 لبنان، دار النشر للثقافة، هر العقاري والمفاضلة بين التصرفات،الش  ـــــ،-4

  . 2002 الجزائر، دار هومة، توجيه العقاري،النظام القانوني لل  إسماعيل شامة،-5

ديوان  ا في القوانين الجزائرية،متطبيقاتهنظريتا الحق والقانون و  إسحاق إبراهيم منصور،-6

  . 2001 ر،الجزائ المطبوعات الجامعية،

الجزائر     ي،منشورات بغداد  التنفيذ من الناحيتين المدنية والجزائية،طرق  بربارة عبد الرحمن،-7

  . 2009 ،1ط 
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 الجزائر دار الخلدونية، ات العقارية في التشريع الجزائري،شهر التصرف  جمال بوشناقة،-8

2009.  

 بين النفقات والواردات العمومية، دار حسن عواضة، المالية العامة، دراسة مقارنة، الموازنة-9 

  . 1978، 4النهضة، بيروت، لبنان، ط 

  . لبنان بيروت، الدار الجامعية، أحكام الشهر العقاري،  حسين عبد اللطيف حمدان،-10

 الجزائر دار هومة، ة العقارية في ضوء آخر التعديالت،نقل الملكي  حمدي باشا عمر،-11

2009 .  

  . 2004 الجزائر، دار هومة، ء العقاري،القضا  ــــــــ،-12

  . 2009، 4ط  الجزائر، دار هومة، ء المدني،القضا  ــــــــ،-13

  . 2003 الجزائر، دار هومة، حماية الملكية العقارية الخاصة،  ــــــــ،-14

الجزائر  دار هومة، عقد الشهرة وشهادة الحيازة، محررات شهر الحيازة،  ــــــــ،-15

2004 .  

ديوان  ،4ج عقد البيع، ح القانون المدني الجديد،الوجيز في شر  خليل أحمد حسن قدادة،-16

  . 2001 الجزائر، المطبوعات الجامعية،

ل العقارات في التشريع الجزائري  التنظيمي لتسجياإلطار القانوني و  دوة آسيا ورمول خالد،-17

  . 2008 الجزائر، دار هومة،

ظرية العامة للحق، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، مصر  رمضان أبو السعود، الن-18

2005.  

الجزائر  دار هومة، الك الوقف في الجزائر،التنظيمي ألماإلطار القانوني و  رمول خالد،-19

2004 .  

  . 2006 ،2ط الجزائر، دار هومة، المنازعات العقارية، زروقي ليلى وحمدي باشا عمر، -20

  . 2008 الجزائر،تيزي وزو، دار األمل، الوجيز في عقد البيع،  حورية، سي يوسف زاهية-21

المكتب العربي  إجراءات الشهر العقاري والمحررات الواجبة الشهر،  عبد الحميد المنشاوي،-22

  .  2004مصر، اإلسكندرية، الحديث،

 المعارف منشأ إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه،  عبد الحميد الشواربي،-23

  . 1999مصر، اإلسكندرية،
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إثبات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري   عبد الحفيظ بن عبيدة،-24

  . 2004 الجزائر، دار هومة،

  4ج البيع والمقايضة، يط في شرح القانون المدني الجديد،الوس ، عبد الرزاق أحمد السنهوري-25

  . 2000 ،3ط لبنان، بيروت، حقوقية،منشورات الحلبي ال

  8ج حق الملكية، يط في شرح القانون المدني الجديد،الوس  ـــــــــــــ،-26

  . 2000 ،3ط لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،

 1ج مصادر اإللتزام، يط في شرح القانون المدني الجديد،الوس  ـــــــــــــ، -27

  .2000 ،3ط لبنان، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية،

  . عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية األصلية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان-28

منشأة  إجراءات ثبوت وشهر الملكية العقارية المكتسبة بوضع اليد،  عدلي أمير خالد،-29

  . مصر  اإلسكندرية،،المعارف

  . 2006 ،4ط الجزائر، دار هومة، ي الجزائر،الملكية والنظام العقاري ف  عمار علوي،-30

مطبوعات  قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائري،  الغوثي بن ملحة،-31

  .2001 ،1ط الديوان الوطني لألشغال التربوية،

  .2005 الجزائر، ومة،دار ه المنتقى في عقد البيع، لحسين بن الشيخ آث ملويا، -32

لبنان   بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، العقود المسماة، القانون المدني، سن قاسم،محمد ح -33

2003 .  

  . الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية، عقد البيع في القانون المدني،  محمد حسنين،-34

 مصر اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الحقوق العينية األصلية،  محمد حسين منصور،-35

2007.  

 القاهرة دار الفكر العربي، الملكية ونظرية العقد في الشريعة اإلسالمية،  محمد أبو زهرة،-36

  . 1996، مصر

 دار الهدى ،1ج مصادر اإللتزام، شرح القانون المدني الجزائري،  محمد صبري السعدي،-37

  .2004 ،2ط الجزائر، عين مليلة،

  . 2003 الجزائر، دار هومة، ئب،إقتصاديات الجباية والضرا  محمد عباس محرزي،-38

 األصلية، منشأة المعارف محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني، الحقوق العينية -39

  .2005اإلسكندرية، مصر، 
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  1ط األردن، عمان، دار الثقافة، شرح عقد البيع في القانون المدني،  محمد يوسف الزغبي،-40

2004 .  

 1 طالجزائر، دارهومة، ات العقارية في القانون الجزائري،شهر التصرف  مجيد خلفوني،-41

2008 .  

    .2008 ،2ط الجزائر، ،دار هومة شهر العقاري في القانون الجزائري،نظام ال  ــــــ،-42

  . 1988 مصر، دار الفكر العربي، السجل العيني علما وعمال،  معوض عبد التواب،-43

 اإلسكندرية منشأة المعارف، ق علما وعمال،الشهر العقاري والتوثي  ـــــــــ،-44

  .1989، مصر

 األردن عمان، مكتبة دار الثقافة، ،2ج الحقوق العينية األصلية،  محمد وحيد الدين سوار،-45

  . 1999 ،1ط

  . 2006 مصر اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة، الحقوق العينية األصلية،  نبيل إبراهيم سعد،-46

امل مع مأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق  دليل إجراءات التع  وحيد شفيق فرج،-47

  . 2002 ،1ط شركة فاس،

  . 2009 الجزائر، دار هومة، ثيق في النظام القانوني الجزائري،وظيفة التو  وسيلة وزاني،-48

ة المؤسسة الوطني فقه اإلسالمي،الات في القانون المدني الجزائري وأدلة اإلثب  يحي بكوش،-49

  . 1998 ،2ط الجزائر، للكتاب،

  . 2004 الجزائر، دار هومة، الوجيز في شهادة الشهود،  يوسف دالندة،-50

  : العلميةالمذكرات و الرسائل - ب

بسكري آنسة، تأسيس السجل العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون  -1

  . 2001- 2000الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، الجزائر، 

بعبع إلهام، حماية الملكية العقارية الخاصة المدنية والجنائية، مذكرة ماجستير في القانون  -2

  .2007 - 2006الخاص كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 

معهد بن خضيرة زهيرة، مسؤولية المحافظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير،  -3

  . 2007-2006الحقوق والعلوم اإلدارية، بن عكنون، الجزائر، 

بوزيتون عبد الغني، المسح العقاري في تثبيت الملكية العقارية في التشريع الجزائري،كلية  -4

  .2010 -2009الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،
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ة ماجستير في القانون خوادجية سميحة حنان، قيود الملكية العقارية الخاصة، مذكر -5

  .2008-2007الخاص،كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،

دحدوح محمد، واجب الطاعة في الوظيفة العامة، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية  -6

  .2009 -2008الحقوق جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، الجزائر،

ية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير  رمول خالد، المحافظة العقار-7

  .2000 - 1999في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر،

 فردي كريمة، الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون الخاص،كلية -8

  .2008 -2007ائر،الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجز

 عمار نكاح، إنتقال الملكية العقارية في قانون األسرة الجزائري، مذكرة ماجستير في القانون -9

  . 2008 - 2007الخاص، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،

 عمر صداقي، شهر التصرفات العقارية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير، معهد -10

  . 1984والعلوم اإلدارية، بن عكنون، الجزائر،الحقوق  

موسى نسيمة، حجية العقود المشهرة، مذكرة ماجستير، معهد الحقوق والعلوم اإلدارية جامعة  -11

  . 1999-1998الجزائر، 

 ميسون زهوين، إكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، مذكرة ماجستيرفي -12

  . 2009- 2008وق، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، القانون الخاص، كلية الحق

 الهادي سليمي، إجراءات نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير في -13

القانون الخاص، معهد العلوم القانونية واإلدارية، المركز الجامعي العربي التبسي، تبسة، الجزائر 

2007-2008.  

 16دفعة الجزائر، مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء، البيع العقاري، أورمضيني محمد، -14

2007-2008 .  

بن حركات إسمهان وملكمي زرفة، أدلة اإلثبات ذات الحجية المطلقة أمام القاضي المدني  -15

  .2008-2007¡16مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، دفعة

التصرفات العقارية، مذكرة تخرج المدرسة العليا بوشامة كريمة وجعيلب زينب، شهر  -16

  . 2008- 2007¡16للقضاء  الجزائر، دفعة 

 بوغازي عبد السالم وولد المالك بصيري وبوخريسي فاروق، اإلثبات بالكتابة في المواد -17

    . 2007-2006، 15المدنية، مذكرة المدرسة العليا للقضاء،  دفعة
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 الحماية الجزائية للملكية العقارية، ، وسالطنية عبد الكريمعون سيف الدين ومحمودي لطفي -18

  . 2008-  16،2007دفعة  الجزائر، مذكرة تخرج المدرسة العليا للقضاء،

ة  عويطي فريد وعشوري عبد العزيز، الشكلية في التصرفات القانونية، مذكرة تخرج المدرس-19

 . 2008-16،2007العليا للقضاء، الجزائر، دفعة

 : االت المق- ج

اإلختصاص القضائي في إلغاء الدفاتر العقارية في التشريع  جمال عبد الناصر مانع، -1

عن المركز الجامعي العربي التبسي  الصادرة  مجلة العلوم اإلجتماعية واإلنسانية، الجزائري،

  . 2006أفريل  العدد التجريبي، الجزائر،، تبسة

مجلة  جم أن يكون حافظ لألسرار وحيادي،الترجمة عمل نبيل وعلى المتر جودي عمر، -2

  . 2005 ،13العدد الجزائر، الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين، الموثق،

دورية متخصصة  مجلة الموثق، -المحررات– أنواع األوراق أو الكتابات حسين بطيمي، -3

  . 2005 ،12العدد  تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين،

الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين   مجلة الموثق، ي والمتقاضي،برهان القاض  ــــــ،-4

  . 2005 ،13العدد الجزائر،

الصادرة عن الغرفة  مجلة الموثق، صدور المحرر أو الورقة من طرف الموثق،  ــــــ،-5

  . 2005¡13العدد الجزائر، الوطنية للموثقين،

 حرمان الخزينة من واردات إضافية  التصريح الكاذب يؤدي إلى بيع العقارات،  ــــــ،-6

   .2001 ،01العدد الجزائر، الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين، مجلة الموثق،

دورية  مجلة الموثق، منازعات حول إثبات ونقل الملكية العقارية، حمدي باشا عمر، -7

  . 2001، 01العدد متخصصة تصدر عن الغرفة الوطنية للموثقين،

الصادرة عن الغرفة الوطنية  مجلة الموثق، النظام القانوني للتوثيق في الجزائر، زيتوني عمر، -8

  . 2000 ،10العدد الجزائر، للموثقين،

الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقين  مجلة الموثق، حجية العقد الرسمي، ، ــــــ-9

  .2001 ،03العدد الجزائر،

الصادرة عن الغرفة  مجلة الموثق،  توثيقي،الطرق واإلجراءات لتحرير عقد زيدان بوريس، -10

  . 2002 ،08العدد الجزائر، الوطنية للموثقين،
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 سي يوسف زاهية حورية، نقل الملكية في بيوع العقارات، مجلة المحاماة، تصدر عن منظمة -11

  . 2004، 01المحامين، تيزي وزو، الجزائر، العدد

الندوة الوطنية للقضاء العقاري، مديرية  عازب فرحات، مسح األراضي والسجل العقاري، -12

  .1975الشؤون المدنية، الجزائر، 

 عبد القادر دحمان صبايحية، مهنة الموثق، مجلة الموثق، دورية متخصصة صادرة عن -13

  .  2001، 01الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد

وثق، الصادرة عن الغرفة  مصطفى لعروم، اإلخفاء في مادة التسجيل وعقوبته، مجلة الم-14

  . 1998، 04الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد

 عمر بوحالسة، تقنيات تحرير العقد الرسمي، مجلة الموثق، دورية متخصصة صادرة عن -15

   . 2001، 01الغرفة الوطنية للموثقين، الجزائر، العدد

، الصادرة عن الغرفة  عالوة بوتغرار، إحداث شروط لم يحدثها القانون، مجلة الموثق-16

  . 2005، 12الوطنية للموثقين، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، العدد 

 ـــــــ، نظرات في قانون التسجيل، مجلة الموثق، الصادرة عن الغرفة الوطنية -17

  . 2000، 13للموثقين، الجزائر، العدد

ائري، مجلة العلوم القانونية واإلقتصادية    علي فياللي، الشهر العقاري في ضوء القضاء الجز-18

  . 2000، 02، العدد42والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، ج
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