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  :مقـدمــة 

  

وتقنية هدفها إعالم القيد ميكن تعريفه بأنه جمموع إجراءات وقواعد قانونية 

سواء كانت كاشفة اجلمهور بكل التصرفات القانونية املنصبة على العقارات 

بغض النظر  تبعي، منشئة ، ناقلة ، معدلة أو منهية حلق عيين عقاري أصلي أو 

، وسواء كان مصدر إداريا عقدا كان أو حكما أو قرارا عن نوع التصرف

رف قانوين أو واقعة مادية وميتد القيد يف بعض األحيان حىت لبعض احلق تص

، ويلة األمد واملخالصات واحلواالتااللتزامات الشخصية كاإلجيارات الط

املشرع لفرض القيد حىت يف بعض الدعاوى واإلجراءات اليت دد ويذهب 

املراكز القانونية ألصحاب احلقوق املشهرة والقيد هو إجراء ضروري لضمان 

املعامالت العقارية والقروض املمنوحة للتعامل يف العقارات إلنشاء تأمني 

م، واملشرع بالنسبة هل ا يف مواجهة الغري وترتيب آثاراحلقوق أو االحتجاج 

الشهر العييب، والسؤال املطروح هو ما هي اآلثار اليت اجلزائري أخذ بنظام 

 نشئمومبعىن آخر هل أن القيد له أثر يرتبها القيد يف التشريع اجلزائري، 

ر على عدم سريان آثار التصرف ق يف مواجهة الكافة أم أن أثره يقتصللحقو

  .الغري مشهر يف حق الغري 

  :العقاري ر داف الشهـ أه

إىل تعريف الغري حبقوقه ومتكينه من املعلومات خبصوص ر العقاري يهدف الشه

املؤرخ يف  75/74أخذ املشرع اجلزائري به يف األمر السندات املشهرة وقد 

املتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل  12/11/1975



حتت رقم  25/03/1976العقاري، ويف املرسومني التطبيقيني املؤرخني يف 

املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدل باملرسوم التنفيذي رقم  76/63

املتعلق بإعداد مسح األراضي العام املعدل  76/62واملرسوم  93/123

هو جمموعة قواعد وإجراءات نص عليها التشريع لضمان حق وبالتايل . واملتمم

، الل، حق االنتفاعية العقارية األخرى حق االستغامللكية واحلقوق العين

العقاري وهو الذي له  اإلشهار، إن اق املرهون واالمتيازات العقاريةاالرتف

دور احلفاظ على كل احلقوق املتعلقة بالعقارات وإظهارها يفرض وجوده يف 

احلياة االجتماعية واالقتصادية كمؤسسة قانونية ضرورية لوجود وأمن السوق 

  .العقارية وتنمية لقرض العقاري 

  : سري وجمال تطبيق اإلشهار العقاري ـ

يتمثل اإلشهار العقاري يف شهر العقود والوثائق الرمسية الناقلة واملصرحة 

واملؤسسة للحقوق العقارية لدى احملافظة املختصة إقليميا وختضع على 

العقود املوثقة اخلصوص ومبوجب القانون إىل اإلشهار لدى احملافظة العقارية 

البلديات والعقود اإلدارية احملررة من طرف مصاحل أمالك الدولة أو من طرف 

يف العقود موضوع الشهر وهذا  إلزاميةإذا فالرمسية  .وكذا القرارات القضائية

  .ضمانا لقانونيتها 

  :ـ ما هي العقود واألحكام اخلاضعة للشهر 

. قانون التوجيه العقاري . منصوص عنها يف عدة نصوص منها القانون املدين 

   14والذي يعددها يف املادة  75/74األمر 



، الشراء ، اهلبة ، االستفادات بقطع البيع لناقلة للحقوق العقارية مثلـ فا

  .مبادلة حصة يف الشركة .الستصالحهاأرضية 

، ة ما بني املالك يف الشيوعلقسم، اـ املصرحة للحقوق العقارية، التركات

دم املكسب، العقود املعدلة، التخلي عن حق ااالعتراف بامللكية عن طريق التق

  .إنتفاع أو إرتفاق

العقارية القانونية  ، الرهوناالمتيازات العينية العقارية مثل ـ املؤسسة للحقوق

كما أن ، احلبوس وحقوق االستغالل واالنتفاع، حقوق التخصيص ووالرمسية

جراء والوثائق إلعقود البعض ختضع األحكام التشريعية والتنظيمية بعض 

 90/25الشهر العقاري كشهادة احليازة املؤسسة مبوجب القانون رقم 

، لتجزئة، رخصة ااملتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف 

تعمري، املتعلق بالتهيئة وال 90/29شهادة املطابقة املنصوص عنها بالقانون 

العقاري املنصوص عليه  األمر باحلجز .سنة 12ات اليت تتجاوز مدا ارجياإل

        .من ق إ م و إدارية  727وتعدد الدائنني املادة   725بأحكام املادة 

  :ـ القيد كشرط لوجود التصرفات واحلقوق 

األخرى العينية من القانون املدين بأن امللكية واحلقوق  793: لقد نصت املادة

ل ال فيما بني املتعاقدين أو يف حق الغري إال إذا روعيت يف العقار ال تنتق

اإلجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص تلك اليت تدير مصلحة الشهر 

يف العقارات، العقاري، فيفهم من هذا النص أن القيد هو شرط لنقل امللكية 

من األمر  16واحلقوق العينية األخرى بصفة عامة وأكدت هذا املبدأ املادة 

العقاري واليت  العام لألراضي وتأسيس السجلاملتضمن قانون املسح  75/74



تنص على أن العقود اإلدارية واالتفاقات اليت ترمي إىل إنشاء أو نقل تصريح 

 األطراف إال من تاريخ أو تعديل أو إنقضاء حق عيين ال يكون هلا أثر حىت بني

نشرها يف جمموعة البطاقات العقارية، ويفهم من هذين النصني بأنه وبغض 

النظر عن نوع التصرف وعن صفة الشخص أو اجلهة اليت أصدرته وسواء 

كان كاشفا أو منشأ للحق فانه ال وجود له إال بقيده مبصلحة الشهر العقاري 

ص األخرى سوف نقوم بتحديد أوال من هذين النصني والنصووعليه وانطالقا 

التصرفات الواجبة الشهر لنقل امللكية يف احلقوق العينية مث النظر لآلثار املترتبة 

  .عن القيد، وعن عدم قيد هذه التصرفات 

  :ـ التصرفات الواجبة الشهر لإلعتراف بوجود احلق 

ملتمم املعدل املعدل وا 76/63ما ميكن استخالصه من قانون الشهر واملرسوم 

والعقود سواء كانت صادرة من املؤسس للسجل العقاري هو أن التصرفات 

جانب واحد كاهلبة والوقف والوصية أو العقود املترتبة لأللتزامات من جانبني 

كحق البيع يف امللكية أو أحد العقود املتعلقة باحلقوق العينية املتفرعة عنه 

املغرية حلق عيين عقاري كحق اإلنتفاع أو ملكية الرقبة وكذلك العقود 

وكذلك كاإلستفادة من حق االنتفاع مثال أو العقود املنهية هلذه احلقوق 

نصب على حقوق عينية وجب االعقود الكاشفة حلق عيين أو عقد الصلح إذا 

مواجهة الغري، إشهارها إلنتقال امللكية فيها سواء بالنسبة للمتعاقدين أو يف 

وبغض النظر عن أن احلق كان موجودا من قبل إبرام العقد الكاشف له، وما 

جاء عاما فانه يفهم منه أنه يشمل أيضا  75/74من األمر  16دام نص املادة 

احلقوق العينية، التبعية كالرهن والتخصيص واالمتيازات اخلاصة املتعلقة 



حقوق عينية  تنشئامللكية إال أا  ورغم أن هذه التصرفات ال تنقلبالعقارات 

، وقد 16حبكم املادة  لضمان أو خدمة حقوق أخرى وعليه وجب إشهارها

اشترط املشرع الشهر بغض النظر عن صفة املتصرف فألزم إشهار العقود 

والقرارات اإلدارية املنصبة على نفس احلقوق لنقل امللكية وهو ما أكدته 

وقانون التنازل على أمالك  30لكية املادة القوانني اخلاصة كقانون نزع امل

وقرا إنشاء  . 30.  29وقانون األمالك الوطنية املواد  26الدولة املادة 

املؤرخ يف  87/19انون من الق 13.  12املستثمرة الفالحية املواد 

وبعبارة أخرى كل القرارات االدارية املتعلقة حبق عيين . 08/12/1987

. أو يف مواجهة الغريامللكية فيما بني املتعاقدين  عقاري وجب إشهارها بنقل

فان املادة  قد عممت القاعدة لنقل امللكية بصفة عامة 16فإذا كانت املادة 

 األطراف هلا أثر بنيسنة ال يكون  12ات ملدة منه أضافت أن االجيار 17

فرغم أن حق اإلجيار هو حق . جتاه الغري يف حالة عدم إشهارها وال حيتج ا

شخصي وال يرتب سوى التزامات شخصية فان املشرع مل يعترف به حىت 

أي أنه جعل  إشهارهذا ما جتاوز مدة معينة إال من تاريخ بني املتعاقدين إ افيم

أما  .ال تنشئ حقوق عينية أاللشهر اثر منشئ يف االجيارات الطويلة رغم 

القرارات واألحكام القضائية النهائية الصادرة عن خمتلف اجلهات القضائية 

حقوق عينية عقارية أو املعدلة أو املغرية أو املزيلة أو املصرحة  بإنشاءاملتعلقة 

سندات ملكية حبكم القانون ،  أماباعتبارها  إشهارهاذه احلقوق فانه وجب 

من  762وحكم رسو املزاد املادة  من ق م 803كحكم ثبوت الشفعة املادة 

كذلك االحكام املتعلقة بالقسمة أو الصلح  قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية



 14أخل وقد نصت عليه املادة ....دماواحلكم املصرح باكتساب امللكية بالتق

شهر وقد ألزم املشرع يف قانون املطبق لقانون ال 76/63من املرسوم التنفيذي 

ار أمناء الضبط كل يف حدود اختصاصه إشهني املوظفني وكذلك ع املوثقرشال

احملددة  اآلجالاملوجبة للشهر ضمن  اإلداريةوالقرارات  واألحكامالعقود 

   .املعدل واملتمم   76/63من املرسوم  90باملادة 

رمسية كركن النعقاد الالتصرفات الواجبة الشهر اشترط املشرع  إلشهارو

حق ينصب  إشهارأنه ال ميكن  أيثر االيضايف للشهر العقد واحترام مبدأ األ

املادة  أحكامالسند السابق للمتصرف عمال من  إشهارعلى عقار ما مل يتم 

مستثنيا العقود املرفوعة املكتسبة بتاريخ ثابت قبل  76/73من املرسوم  88

  .منه  89وهذا بنص املادة  1971جانفي 

  :التصرفات الواجبة الشهر ـ ما هي اآلثار املترتبة عن قيد 

ما يترتب عن القيد من أثر أن احلقوق املشار إليها أعاله ال تنشئ وال تنتقل 

وال تتغري وال تزول ال بني ذوي الشأن وال بالنسبة للغري إال من تاريخ العقد 

وعندما نقول بان .  أطرافهفال ينتج عن تصرفات سوى التزامات شخصية بني 

امللكية فمعناه أن احلق ال ينتقل بأثر رجعي مبا قبل القيد القيد هو الذي ينقل 

  .كالرجوع بأثر القيد إىل تاريخ العقد ألن العربة بالقيد وليس بتاريخ االنعقاد 

كأثر يف القيد كشرط لترتيب احلق أو اإلجراء املتمسك به ـ 

  :مواجهة الغري

ق عيين أن كل حق للملكية وكل ح 74/75من األمر  15لقد نصت املادة 

يف جمموعة  إشهارمهاآخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغري اال من تاريخ 



البطاقات العقارية، غري أن نقل امللكية عن طريق الوفاة يسري مفعوله من يوم 

احلقوق العينية ويفهم من هذا النص أن املشرع اجلزائري الذي  أصحابوفاة 

بغري القيد لإلدعاء مبلكية يف احلقوق العينية  مل يعترفأخذ بنظام الشهر العيين 

تسري يف مواجهة الكافة من تاريخ القيد ما  فإاهذه احلقوق  إشهارمت  فإذا. 

وعليه اشترط  .عدا احلقوق املرياثية اليت تنطلق امللكية فيها بوفاة وليس بالقيد

احلقوق  ألصحاب ةاملراكز القانوني حتديدأو دعوى من شأا  إجراءأي  إشهار

  .الواجبة الشهر أو تقييد التصرف فيها بتقييد احلقوق ملواجهة الغري 

ـ التصرفات القانونية واإلجراءات الواجبة الشهر لتكون نافذة يف 

   : حق الغري

لعيين جيعل أصحاب احلقوق املشهرة وكل من يتعامل معهم اإن نظام الشهر 

تصرف يتم دون شهره ويغري يف  أيعلى أساس القيد يكون يف مأمن من 

املدنية وكذلك قانون  اإلجراءاتاحلقوق ولقد نص القانون املدين وقانون 

حبق مت قيده ليكون  الشهر على ضرورة إشهار كل إجراء أو تصرف يتعلق

نون املدين من القا 801نافذا يف مواجهة الغري ويف هذا اإلطار نصت املادة 

شفعة الحيتج به ضد الغري إال إذا كان مسجال ة يف العلى أن التصريح بالرغب

. إبطال أي بيع لغري الشفيع وهذا إلعالم الغري بأن العقار مشهور وميكن 

لترتيب آثار   إشهارهكذلك بالنسبة ألمر احلجز العقاري فقد أوجب املشرع 

من يوم  اآلثارتصرف وتقييد سلطة املالك أو احلاجز يف استغالله وتسري هذه 

اليت  من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 725ذا نصت عليه املادة وهالقيد 

يودع أمر احلجز على الفور أو يف اليوم املوايل للتبليغ الرمسي كأقصى : تنص 



ويعد العقار أو احلق العيين . أجل يف مصلحة الشهر العقاري لقيد أمر احلجز

إذا : تنص لقانون من نفس ا 727كما أن املادة . حمجوزا من تاريخ القيد

تقدم دائن آخر بيده سند تنفيذي حائز لقوة الشيء املقضي به بعد قيد أمر 

احلجز وجب على احملضر القضائي تسجيله من الدائنني احلاجزين واستصدار 

أمر على عريضة يتضمن قيده باحملافظة العقارية مع بقية الدائنني ويصبح منذ 

من  197املادة عليه ما نصت و .لتنفيذتاريخ التأشري به طرفا يف إجراءات ا

املخالصات باألجرة إذا كانت تزيد على ثالث فيما خيص القانون املدين 

كما اشترط . إال إذا سجلت قبل قيد الرهنسنوات يف حق الدائن املرن 

الدعاوي القضائية الرامية إىل  إشهارضرورة  85يف املادة  67/63املرسوم 

و نقض حقوق ناجتة عن وثائق مت إشهارها لتكون  اإلبطالأو  النطق بالفسخ

 إشهاراملترتبة عن عدم  اآلثارمن نفس املرسوم  87.  86مقبولة وبينت املادة 

هذه الدعاوي بعدم سريان احلكم يف مواجهة اخللف اخلاص لصاحب احلق 

وهو ما أكده قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية يف الفصل الثالث املهدر 

ترفع الدعوى أمام القسم العقاري وينظر فيها  519الث يف املادة القسم الث

حسب اإلجراءات الواردة يف هذا القانون مع مراعاة األحكام اخلاصة بشهر 

دعاوي الفسخ أو اإلبطال أو التعديل أو نقض حقوق قائمة على عقود مت 

  .شهرها

  :ـ شهر الدعاوى القضائية وموقف القضاء منها 

صلية تشهر عقارية املنصبة على احلقوق العينية األالتصرفات الإذا كانت 

ة تشهر بالقيد فان الدعاوى القضائية اليت يعالتسجيل واحلقوق العينية التبب



ترمي إىل الطعن يف صحة التصرف الذي تضمنه احملرر املشهر باحملافظة 

الدعاوى هلاته الدعوى القضائية إذا ما هي شري اهلامشي ا بالتأالعقارية وهذ

من  85نصت املادة  .القضائية الواجبة الشهر وموقف القضاء من ذلك 

قضاء الرامية سيس السجل العقاري بان دعاوى الاملتعلقة بتأ 76/63املرسوم 

لغاء أو النقض حقوق ناجتة عن وثائق مت إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إ

من األمر  14/04د ذا مت إشهارها طبقا للمواشهارها ال ميكن قبوهلا إال إإ

فيتم سيس السجل العقاري تضمن إعداد مسح األراضي العام وتأامل 75/74

ة تقدمي نسخأو شهار مبوجب شهادة تسلم من احملافظ العقاري هذا اإل إثبات

نواع حظ بأن املشرع خص بعض أشري فيالمن الطلب املوجود عليه التأ

بالتأشري اهلامشي  ذلكو) عريضة افتتاحية(أوجب شهرهارية واقعاوى العالد

م القضاء بوسيلتني ع املطالبة القضائية ويتم ذلك أمايف السجل العقاري موضو

شري على العريضة االفتتاحية على ة تسلم من احملافظ العقاري ـ التأـ شهاد

  .قيام اإلشهار 

  :ـ موقف القضاء من شهر الدعوى العقارية 

قبل  الدعاوى العقارية إىل إجتاهنيشهر  انقسم القضاء اجلزائري بشأن وجوب

االجتاه األول  .التعديل األخري الذي طرأ يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية

يفيد بأن شهر الدعاوى يف احملافظة العقارية ال يعد قيدا على رفع الدعاوى 

تتعارض مع القواعد العامة املتعلقة برفع لدعاوي واليت تشترط  85ألن املادة 

وأن شهر الدعاوى إمنا شرع ية والصفة واملصلحة فقط يف رفع الدعاوى األهل

ولكنها ليست  حلماية رافعها كي يعلم الغري أن العقار حمل الرتاع أمام القضاء



لب فيها مفروضة عليه وحسب هذا االجتاه جيوز للمدعي أن يرفع دعوى يطا

وال  بطال أو فسخ عقد منصب على عقار دون حاجة إىل شهر الدعوىبإ

االجتاه . ثارا أمام احملكمةعدم شهر الدعوى أو إن يدفع بأجيوز للمدعى عليه 

الثاين يذهب إىل أن شهر الدعاوى العقارية يعد قيدا على رفع الدعوى وحتت 

طائلة عدم قبول الدعوى وهذا االجتاه يتمسك حبرفية النص املنصوص يف 

يف قانون اإلجراءات املدنية  قبل إجراء التعديالتوكان هذا  85أحكام املادة 

، أما موقف على تبين االجتاه الثاين 519الذي نص يف املادة دارية اجلديد واإل

شهر  ا يف بادئ األمر تبنت االجتاه الثاين القائم بوجوباحملكمة العليا فإ

رية الرامية إىل الطعن يف صحة التصرفات اليت تضمنها احملرر اقالدعاوى الع

 200/ 108رية وهذا ما يستشف من القرار رقم اقظة العباحملافاملشهر 

ات أخرى باجتاه غري أا تراجعت عن هذا املبدأ 16/03/1994املؤرخ يف 

 . 196021حتت رقم  27/9/2000القرار الصادر بتاريخ من بينها 

  . 440769حتت رقم  12/03/2008والقرار الصادر بتاريخ 

  :عن الشهر العقاري ـ اآلثار القانونية املترتبة 

اليت مييز ا القانون العقد املشهر لدى احملافظة  اإلثباتبالنظر خلاصية قوة 

فهذا األخري ال يكون موضوع احتجاج إال عن طريق القضاء وبالتايل  العقارية

تغيري أو تصحيح أو فان الدعاوى القضائية اليت من شأا إلغاء أو إبطال 

حقوق عينية عقارية ال ميكن قبوهلا إال إذا مت إشهارها مسبقا لدى احملافظة 

 519العقارية مكان إشهار العقود موضوع االحتجاج وهو ما أكدته املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، كما أن كل حق للملكية وكل حق 



ة للغري إال من تاريخ إشهاره باحملافظة عيين آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسب

      .ي ـمن القانون املدن  947.  904.  950 : داملوا العقارية

          

 


