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:  تعرٌف الشهر العقاري(   01
هو إجراء ٌهدف إلى تسجٌل مختلف التصرفات الواردة بإدارة 

 و، وذلك من أجل تنظٌم الملكٌة العقارٌة  بهاالشهر العقاري إلعالم الكافة 

سالمتها  ومنع المضاربة وتحقٌق  وتأمٌن استقرار المعامالت العقارٌة 

الثقة عن طرٌق القواعد القانونٌة التً تهدف إلى تنظٌم هوٌة كل عقار 

بحٌث توضح على وجه الدقة معالمه وأوصافه ومساحته وحدوده ،وٌعرف 

العقار من حقوق عٌنٌة  ماعلىمالكها عن طرٌق انتقال العقار إلٌه وٌعٌن 

كارتفاق وانتفاع أو رهن أو حقوق شخصٌة خاضعة للشهر كالحقوق 

المستمدة من عقد اإلٌجار لمدة تفوق حدا عٌنه القانون كل ذلك مع ذكر اسم 

.المالك وأسماء أصحاب الحقوق المترتبة على العقار



 وظٌفتها عمومٌة مصلحة مستوى على العقاري اإلشهار عملٌة وتتم

 نقل المتضمنة للشهر الخاضعة المحررات ومختلف العقود حفظ األساسٌة

 األخرى،وذلك العٌنة الحقوق و الملكٌة حقوق من حق تعدٌل أو إنشاء أو

 المحافظة باسم تعرف العقارٌة البطاقات مجموع فً وقٌدها شهرها بعد

 وصاٌة تحت موضوعة مصلحة وهً ، سابقا الرهون محافظة العقارٌة

 العقاري الحفظ مدٌرٌة تتبع عقاري محافظ علٌها وٌشرف المالٌة وزارة

 والحفظ الدولة ألمالك جهوٌٌن مفتشٌن أعمالها ٌنسق الوالٌة مستوى على

 العام المسح قسم ، والمحاسبة اإلٌداع قسم ) أقسام ثالثة من تتكون العقاري

 معٌن رئٌس طرف من قسم كل ٌسٌر ( والتأشٌر المعلومات تقدٌم قسم ،

 مهام من مهامها المصلحة هذه فً ٌشتغلون الذٌن الموظفٌن بٌن من

  المرسوم من 3 المادة بموجب والمحددة علٌها المشرف العقاري المحافظ
   : وهً 25/03/1976 فً المؤرخ 76/63
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إعداد ومسك مجموع البطاقات العقارٌة كاملة 

إعطاء اإلجراءات والمعلومات الالزمة لطلبات اإلشهار 

فحص العقود ومختلف الوثائق الخاضعة لعملٌة  اإلشهار 

:  و ٌتجلى دور المحافظ العقاري هذه المهمة األخٌرة  كما ٌلً 

اإلٌداع القانونً :  أوال
فانه  105/76من األمر  192/195عمال بأحكام المواد 

ٌستوجب تسجٌل العقود من قبل محررها قبل إٌداعها لدى المحافظة 

العقارٌة وبعد تحقٌق هذا الشرط الجوهري الذي بموجبه تكتسب الوثائق 

المحررة تارٌخا ثابتا فً هذه الحالة ٌمكن أن تكون محال لإلٌداع على 

مستوى المحافظة العقارٌة قصد شهرها مما ٌكسبها حجة فً المواجهة بما 

.تحقق استقرارا للمعامالت العقارٌة 
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إٌداع الوثائق بالمحافظة العقارٌة :  ثانٌا
ٌتم هذا اإلجراء على مستوى المحافظة العقارٌة وبالضبط على 

مستوى قسم اإلٌداع وعملٌات المحاسبة مع ضرورة مراعاة اآلجال 

: "   ماٌلًعلى   76/63من المرسوم  90المحددة لذلك حٌث نصت المادة 

ٌنبغً على الموثقٌن وكتاب الضبط والسلطات اإلدارٌة أن ٌعملوا على 

المحررة من  وإشهار جمٌع العقود والقرارات القضائٌة الخاضعة لإلشهار 

بكٌفٌة  و 99قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن اآلجال المحددة فً المادة 

".مستقلة عن إرادة األطراف 
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من خالل هذه المادة ٌتضح أن القائمٌن بعملٌة اإلٌداع هم األشخاص الذٌن 

تثبت لهم صفة تحرٌر الوثائق والعقود الرسمٌة مثل كتاب الضبط 

والموثقٌن والمحضرٌن القضائٌٌن والسلطات اإلدارٌة غٌر أن اإلٌداع 

ٌمكن أن ٌكون كذلك من طرف أحد المساعدٌن التابعٌن لهم وٌكون تعٌنهم 

بوثٌقة رسمٌة تثبت هذه الصفة بأن هذا اإلجراء ٌتم لدى المحافظة العقارٌة 

المختصة إقلٌمٌا التً ٌقع العقار محل التصرف فً دائرة اختصاصها، أما 

فٌما ٌتعلق باألوقات المحددة لإلٌداع فانه ٌتم كل أٌام األسبوع طوال الٌوم 

.مع مراعاة األوقات الرسمٌة للعمل 
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تستدعى لزوم إٌداع فً آن واحد  76/63من المرسوم  92المادة  وحسب

لصورتٌن رسمٌتٌن  أو نسخ للعقود والقرارات موضوع عملٌة اإلشهار 

حٌث ترجع واحدة من هذه الصور أو النسخ إلى القائم باإلٌداع بعد أن 

ٌأشر علٌها المحافظ العقاري مما ٌدل على صالحٌتها وعدم وجود أي 

.وبالتالً ختمها بختم اإلشهار  بهانقص 
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 ضمن وترتب العقارٌة المحافظة لدى بها ٌحتفظ الثانٌة الصورة أما

 اإلطار فً رقمها و حجمها و شهرها تارٌخ كتابة بعد األرشٌف

 ٌتمكن حتى ملحقة وثائق عدة اإلٌداع ٌضم أن وٌمكن لذالك المخصص

 ومطابقتها ودقٌق جٌد بشكل اإلٌداع موضوع مراقبة من العقاري المحافظ

 اإلشهار، محل المحررات تتضمنها التً والبٌانات المعلومات مختلف مع

 العقد طبٌعة باختالف تختلف قانونا محددة آجال احترام من البد انه كما

 ٌبدأ حٌث 63/76 المرسوم من 99 المادة أكدته ما وهذا وموضوعه

 االعتبار بعٌن األخذ دون اإلٌداع تارٌخ إلى التحرٌر تارٌخ من حسابها
  . التسجٌل مصلحة فً المحرر قضاها التً المدة



التأشٌر على سجل اإلٌداع :  ثالثا
التشرٌع الجزائري ألزم المحافظ العقاري أن ٌمسك سجل اإلٌداع 

 والتسلٌمات ، العقود ) ٌقٌد فٌه ٌوم بٌوم العقود حسب الترتٌب العددي 

وان  76/63من المرسوم  41طبقا ألحكام المادة ( القرارات القضائٌة 

الغاٌة من هذا القٌد هو التحقق من األسبقٌة فً عملٌة اإلٌداع خاصة فً 

........وجود أكثر من تصرف على عقار واحد كالبٌع والهبة

ونظرا ألهمٌة هذا اإلجراء وضعت له قواعد تحدد عملٌة مسكه 

وتوقٌعه كل ٌوم من طرف المحافظ العقاري وهذا السجل ٌرقم وٌوقع من 

طبقا ( طرف رئٌس المحكمة التابعة  الختصاص المحافظة العقارٌة 

.76/63من المرسوم  43ألحكام المادة 



ولكً ٌقبل المحافظ العقاري اإلٌداع البد أن ٌتأكد أن الوثائق المودعة 

لغرض اإلشهار  تتضمن مراجع أصل الملكٌة السابقة عمال بقاعدة الشهر 

.المسبق 

تنفٌذ إجراء الشهر العقاري :  رابعا
ٌوم من تارٌخ اإلٌداع ٌجب أن ٌبلغ للموقع على  15خالل 

التصدٌق برفض اإلجراء فً حالة عدم احترام شروطه وإجراءاته أو 

قبوله وبالتالً تنفٌذ إجراء الشهر على الوثٌقة المودعة الذي أخد تأرٌخه 

إال  التتحققابتداء من ذلك الٌوم واآلثار المترتبة على الشهر فان وحدها 

)  من ٌوم تمامه أما قبل ذلك فانه ٌظل الحق العٌنً على حاله بدون شهر 

(  ال تنتقل ملكٌة البٌع مثال 



وٌظل البائع هو المالك للعقار وفً حالة شهر العقد تنتقل الملكٌة إلى 

المشتري وبعد ذلك كل تصرف صادر من البائع ٌعتبر باطال عدٌم األثر، 

المكتسبة على مجموع  التأشٌرللحقوقوالشهر ال ٌكفً وحده وإنما البد من 

.البطاقات العقارٌة المخصصة لذلك 

كٌفٌة رفض اإلٌداع :   خامسا
.ٌحدد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعً العقود أو المحررات 

ٌحدد بموجبها تارٌخ الرفض وأسبابه والنص القانونً الذي ٌبرزه مع 

توقٌع المحافظ العقاري وشهادته بذلك وٌبلغ قرار الرفض إلى الموقع على 

التصدٌق الذي ٌعتبر فً نفس الوقت بمثابة تبلٌغ موجه لألطراف بطرٌقة 

ٌوم بالرجوع إلى المادة  15غٌر مباشرة مع احترام مدة التبلٌغ وهً 

.من تارٌخ اإلٌداع  76/63من المرسوم  107



أما فٌما ٌتعلق بإجراءات التبلٌغ فإنها تتم برسالة موصى علٌها مع 

إشعار الوصول                                                                                                                 

.أو بواسطة التسلٌم الشخصً للموقع على التصدٌق مقابل قرار باالستالم 

 

رفض اإلجراء :  سادسا
 

على عكس رفض اإلٌداع الذي ٌستوجب فحصا شامال 

وسرٌعا للوثٌقة المودعة فان رفض اإلجراء ٌتطلب مراقبة دقٌقة وفحصا 

معمقا للوثٌقة التً تم قبول إٌداعها مع ضرورة مقارنتها بالبٌانات المقٌدة 

على مجموع البطاقات العقارٌة ،فإذا تبٌن من خالل ذلك وجود خلل أو 

نقص فً الوثٌقة المقبولة ٌمكن للمحافظ العقاري إصدار قرار ٌقضً 

 الكٌفٌات ولإلجراءات برفض اإلجراء ٌبلغه إلى الموقع على التصدٌق وفق 
المحددة فً رفض اإلٌداع 



أسباب رفض اإلجراء :  سابعا
 

تعد من بٌن الضمانات القانونٌة التً سنها المشرع حماٌة 

من  76/63من المرسوم  101للمتعاملٌن وقد أشار إلٌها بنص المادة 

:بٌنها 

عندما تكون الوثائق غٌر متطابقة 

عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز األخٌر فً الوثائق المودعة 

.متناقضة مع البٌانات الموجودة على البطاقة العقارٌة 

 76/63من المرسوم  104عندما ٌكون التحقٌق المنجز بموجب المادة 

ٌكشف بأن الحق غٌر قابل للتصرف،و عندما ٌظهر التأشٌر على اإلجراء 

.بأن اإلٌداع كان من الواجب رفضه 

.اآلداب العامة  وعندما ٌكون مخالفا للنظام العام 



توقٌف اإلجراء :  ثامنا
عندما ٌكتشف المحافظ العقاري فً وثٌقة تم شهرها خطأ منسوبا 

لألطراف ،فانه ٌعلم الموقع على شهادة الهوٌة بهذا الخطأ وٌعلمه فً حالة 

تنفٌذ إي إجراء فٌما ٌخص الحق المشار إلٌه فً  الٌتمعدم تعدٌله فانه 

.الوثٌقة الخاطئة 

وتصحٌح  األخطاء عن طرٌق إٌداع وثٌقة جدٌدة معدة ضمن 

األشكال القانونٌة تهدف                                                                                                       

إلى تعدٌل الوثٌقة التً تم شهرها والمشوبة باألخطاء وجمٌع التأشٌرات 

الالزمة تكتب على البطاقة العقارٌة والدفتر العقاري قصد اإلشارة إلى 

األخطاء والتعدٌالت ، مع اإلشارة    إلى إن وجود خطأ فً وثٌقة تم 

بدون مساعدة  بهإشهارها ال ٌعٌق إشهار عقد محرر أو قرار قضائً نطق 

.صاحب الحق أو ضده 



  الخاتمة

خالل ما تناولناه بخصوص دور المحافظ العقاري فً من     

عملٌة الشهر نستخلص بأنه ٌتمتع بصالحٌات واسعة وكبٌرة فً 

مٌدان البحث والتحري حول صحة العقود والقرارات وكل 

الوثائق المقدمة من اجل شهرها فً المحافظة العقارٌة بشكل 

ٌجعل البٌانات المدونة بالسجل العقاري تعكس بصدق الوضعٌة 

القانونٌة للعقارات ومالكها األصلٌن وأن هذه الصالحٌات تجعل 

من المحافظ العقاري موظف من طبٌعة خاصة حٌث منح له 

المشرع باإلضافة إلى ذلك مهمة متمٌزة تتمثل فً فحص 

التصرفات العقارٌة المبرمة بٌن اإلطراف ورفض إٌداعها                                                                           

على مستوى المحافظة العقارٌة إذا ثبت له عدم مشروعٌتها 

ومخالفتها للنظام العام واآلداب العامة 
 



شكرا على كرم اإلصغاء و المتابعة  


