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  ة ـــــــــدمـــــــمقـــــ
  

،  كما یعد ومقوما فعاال لالستثمارللثروة یعتبر العقار مصدرا من المصادر المتجددة      
بقدر و اذ انه  ،تماعیة المرجوة في اي بلدجاالو  صادیةتلة حیویة في تحقیق التنمیة االقأمس

یة لالفراد من حیث االجتماعما تزدهر معها الحیاة  تنظیم الملكیة العقاریة بقدر ازدهار
       .مستوى المعیشة

قانون المدني على المن  683نص المادة  في العقار المشرع الجزائريقد عرف هذا و  
كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیه و ال یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار، وكل  ":أنه

  ."ماعدا ذلك من شيء فهو منقول
یعتبر ماال عقاریا كل حق عیني یقع على  "من القانون المدني  684وحسب المادة      

  ."عقار بما في ذلك حق الملكیة وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عیني على عقار
رقم  القانون من 23صنف المشرع الجزائري االمالك العقاریة في نص المادة هذا وقد   

الى امالك وطنیة  المتضمن التوجیه العقاري 1990نوفمبر 18المؤرخ في  90-25
من  27ة الخاصة في المادة الملكیة العقاری تعرف، حیث خاصة واخرىوقفیة وامالك 

الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع والتصرف في المال :" التوجیه العقاري بأن قانون
، فالملكیة "رضهاها أوغاستعمال األمالك وفق طبیعتأو الحقوق العینیة من أجل /العقاري و

العقاریة إذن ال تعدو سوى أن تكون سلطة مباشرة لصاحب العقار الذي یستطیع بموجبها 
  .د القوانین واألنظمة المعمول بهاأن یستعمله ویستغله ویتصرف فیه ضمن حدو 

اضطلعت معظم تشریعات  التي أثارها العقار بین األشخاص، ونظرا للمنازعات     
تنظیم  بموجبه البحث عن اإلطار األمثل الذي یتمب العصور المتعاقبة دول وعبر كلال

ملكیة الشخص للعقار، فعملت على إنشاء وخلق نظم عقاریة متكاملة تخضع للتحیین 
والحقوق العینیة  لمالك والحائزین لألمالكوالتطویر باستمرار من أجل ضمان استقرار ا
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وذلك بتنظیم عملیات التملك واالستغالل والتداول لهذه األموال بما یضمن حقوق  ،العقاریة
وهذا ما یؤدي الى توفیر االمن و االستقرار  ،سواء حد المتعاملین والدولة والغیر على

ول هذه ، غیر أن هذه العملیة ظلت مختلفة في تحدید أشكال وٕاجراءات انتقال وتداالقانوني
مختلفة في  و بالتالي ،ي نظم الشهر العقاري والتوثیقف ریة اي مختلفةالحقوق العینیة العقا

  .لمعامالت العقاریةها لضبطنماط أ
ونظرا للمراحل المختلفة التي مرت بها الملكیة العقاریة في الجزائر، وكذا عدم        

سلبا تواصل النصوص التي كانت تحكمها والتي لم تعرف تطبیقا میدانیا في غالبیتها أثر 
سیاسة عقاریة الهدف كیة العقاریة، فكان البد من وضع على مسألة تنظیم وٕاثبات المل

منها تنظیم هذه الملكیة وما یرد علیها من حقوق عینیة وضبط المعامالت العقاریة 
استقرار المراكز والحفاظ على استقرارها مما یؤدي إلى إرساء الثقة والطمأنینة و المتعلقة بها 

  .لمنازعاتدرء االقانونیة و 
لتبني سیاسة عقاریة جدیدة لتطهیر الملكیة و تسویة  وبالفعل ظهرت النواة األولى      

غیر أنه  ،العقاري الشاملةعملیات التطهیر  لشروع فيالوضعیة العقاریة في بالدنا اي ا
وخاصة ما خلفته فترة  ،من مراحل مختلفة الملكیة العقاریة في الجزائر لما مرت به ونظرا 

استهدفت الفرنسة الشاملة لألمالك العقاریة تدابیر قانونیة وتنظیمیة جائرة  االستعمار من
عن تطبیق أحكام مستقر إبان العهد التركي الناتج للجزائریین وتحطیم النظام العقاري ال

اسة عقاریة الشریعة اإلسالمیة واألعراف المحلیة، حیث باشرت فرنسا المستعمرة آنذاك سی
استهدفت تكریس الملكیة الفردیة وتجزئة الملكیات الجماعیة وأراضي العرش من أجل 
تشجیع استقرار المعمرین وخدمة مصالحهم على حساب األهالي، إذ اتخذت في ظل هذه 

المعروف  1863أفریل  22أبرزها القانون المؤرخ في  سلة من القوانین العقاریةالفترة سل
المعروف بقانون  1873جویلیة  26والقانون المؤرخ في Sénatus consulte بقانون

Warnier، ذات الصلة  یةالجزائر األثر البالغ في تعقید المشكلة العقاریة  حیث كانا لهما
هام منها بانعدام سندات الملكیة العقاریة الخاصة ومخططات واضحة الفي الجانب 
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تفتقد إلى وسائل إثباتها، حیث أن المراجع من هذه الملكیة ) 2/3( الثلثي  للمسح، ذلك أن
الفرنسیة ذاتها أكدت تهمة القصور إلى اإلدارة الفرنسیة في عدم اتخاذ اإلجراءات 
الضروریة الكفیلة لحمایة السجالت والوثائق التي تركتها اإلدارة التركیة العثمانیة، باستثناء 

وال رسم لها  ي بصورة دقیقةتعكس الواقع الماد مرجعیة مصفوفة مسح الضرائب التي ال
في مخططات جدیدة باستثناء األراضي الفرنسیة البالغ مساحتها خمسة مالیین هكتار لها 

  .الطابع الرسمي ومقیدة في مكاتب الرهون

هذا الوضع وجدت السلطة الجزائریة نفسها مجبرة على خلق سیاسة تشریعیة  أمام و     
طهیرها بسن جملة من النصوص القانونیة لخلق عقاریة من شأنها تصفیة هذه التركة وت

  .نظام قانوني محله العقار

اتیجي للتنظیم ولقد كان ینتظر من السلطة الوطنیة عند االستقالل أن تدرك البعد اإلستر 
نهایة للمشاكل العقاریة الموروثة، سن قوانین فعالة من شأنها وضع ب العقاري وتبادر

عقاریة، إال أن المشرع الجزائري خرج ومدد القوانین وتضمن ضبط واستقرار المعامالت ال
الفرنسیة للمرحلة االنتقالیة على حساب مقتضیات التنظیم العقاري، وبذلك لم یغیر من 

حیث لم تسمح تدابیر حمایة وتسییر األمالك ، السیئة الممیزة لألمالك العقاریةالوضعیة 
المنظم لمهنة  1970دیسمبر  15المؤرخ في  91-70العقاریة الشاغرة أو حتى بنود أمر 

من  12التوثیق من االنقاص من حدة المنازعات والمضاربات العقاریة، فرغم أن المادة 
د المتشددة التي شهدها هذا األمر استلزمت الرسمیة في المعامالت العقاریة، إال أن القیو 

قانون الثورة الزراعیة وكذا قانون االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، دفعت بالمواطنین 
إلى اللجوء للتعامل بالعقود العرفیة ضاربین بهذه المادة عرض الحائط وهو ما زاد من 

ت حجم تعقد المشكلة العقاریة، بسبب ما نجم عن تلك التصرفات من إنجاز لبناءا
فوضویة مخالفة لقواعد التهیئة العمرانیة والتعمیر، كما أنه ونتیجة لذلك حرمت الخزینة 

  .     العمومیة من إیرادات مالیة هامة
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وذلك بتحدید هویة  تطهیر المشكلة العقاریة وعلى ذلك فان الوضع بقي یحتاج الى       
ن كل ما ونیة وتسویة العقار مالعقار وٕاعطائه شكله الرسمي وٕاكسابه حجیته وفعالیته القان

مسلكه في هذا االتجاه  المشرع  رسموبغیة تحقیق هذا الهدف یعیقه وما یشوبه ویعیبه، 
  : وذلك من خالل

المتضمن  74- 75استحداثه لعملیة مسح األراضي العام بموجب األمر رقم  -       
قیق لمجموع تحدید وجرد دلعقاري بغیة إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل ا

لمالكین ومخططات عقاریة لٕاعداد وتسلیم دفاتر ها و أصنافختالف الملكیات العقاریة على ا
  .مسح منتظمة تبین وتعكس الجانب القانوني والمادي لهذه الحقوق العینیة العقاریة

نها مجموعة من أب تعرف، حیث في المعامالت العقاریة لشكلیةل إشتراطه -      
مكان ترتیب اثار إلتباعها في تصرفاتهم إالخارجیة التي یفرض على االفراد  المظاهر

 وهذا ،نعقاد هذه التصرفاتتعني الشكل الرسمي ال وبهذا فالشكلیة هنا ،قانونیة معینة
الشهر  شكلیة ستلزامإضافة الى إالقانون المدني،  من 1مكرر 324بموجب المادة  مستلزم

رقم  من األمر 16، 15، 14المواد  و من القانون المدني  793العقاري بموجب المادة 
لترتیب األثر  لعقاريالمتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل ا 75-74

لكون حق الملكیة وسائر الحقوق العینیة األخرى سواء األصلیة أو التبعیة نظرا  العیني، و
یحتج بها في مواجهة كافة األشخاص ولكي تكون لها قوة االحتجاج  هي من الحقوق التي

  .هذه البد من أن یعلم الغیر بماهیة هذه الحقوق والتصرفات التي ترد علیها

       عاممام موظف أن تتم في الشكل الرسمي وعلیه فالمعاملة العقاریة البد ا       
االوضاع القانونیة بغیة  او ضابط عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة مع مراعاة

و تدعیم الثقة في العالقات القانونیة  ،تحقیق االستقرار و التنبیه بخطورة هذه التصرفات
والذي بالرغم من انه یعتبر اقل ضمانة بخصوص حمایة  قد العرفيبدال من الع

الصعوبـات  متطلبـات العقـد الرسمي ول نظرا به تواصل التعامل المتعاملین وتصرفاتهم
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وفي المقابـل ظلت المحكمة العلیـا قدحا من الزمن تتجـاوب مع  األفـراد،التي یالقیهـا 
وظل األمـر على  الرسمیـة، العقـود العرفیـة الناقلـة للملكیـة العقاریـة وتوازیهـا مع العقـود

ا أیـن اجتمعت المحكمـة العلیـا بجمیـع غرفهـ 1997فیفري 18غایـة تاریـخ هـذا النحـو إلى 
    :مـا یلي 136-156بأمـر من رئیسهـا األول وقررت بالتـاریخ المذكور في القـرار رقم 

شرط ضروري لصحتـه وأن  -محل تجـاري -حیث أن الشكـل الرسمي في عقـد بیـع "
  ".تحریـر عقـد البیـع في شكل آخر یخـالف القـانون ویؤدي إلى بطالن ذلك العقـد

المحكمـة العلیـا قد فصلت نهائیـا في مدى صحة العقـود العرفیـة في وبهـذا القـرار تكون 
مجال المعامالت العقاریـة، كما أنهـا حققت نتیجـة مهمـة في مجال القضـاء وذلك بتوحیدهـا 

    . لالجتهـاد القضائي

الشهر و المتمثلة في  المستلزمة في المعامالت العقاریةبالنسبة للشكلیة الثانیة  هذا و    
عبارة عن نظام قانوني له مجموعة من القواعد واإلجراءات یضمن بها  الذي هوالعقاري 

ع العملیات الواردة على جمی حق الملكیة العقاریة وكذا الحقوق العینیة العقاریة األخرى و
  . العیني اعاتها لنفاذ التصرف وترتیب اثرهفقد نص المشرع على ضرورة مر  ،العقارات

الدول المختلفة نظاما واحدا للشهر العقاري، إنما اختلفت النظم التي أخذت  ولم تتبع   
أحدهما هو نظام الشهر الشخصي ویسمى أیضا  ، وهنا وجد نظامین رئیسیین للشهربها

تسجیل العقود، حیث یقوم أساسا على تسجیل العقود والتصرفات القانونیة األخرى تبعا 
سا لعملیة الشهر ال العقار المتصرف فیه، وقد كان ألسماء أطرافها، فیتخذ األشخاص أسا

هذا النظام قاصرا على حل المشكلة العقاریة لما تضمنه من عیوب، لذلك تبنت عدة 
تشریعات نظاما جدیدا للشهر هو نظام الشهر العیني حیث یتخذ العقار موضوعا للشهر 

  .ویجعل له بطاقة خاصة به كبطاقة التعریف الخاصة باألفراد
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المتضمن إعداد  74-75لقد اجتهد المشرع الجزائري عبر نصوص األمر رقم  و    
المتضمن إعداد  62-76مسح األراضي وتأسیس السجل العقاري والمرسوم التنفیذي رقم 

المتضمن تأسیس السجل العقاري في تبني الكثیر  63-76مسح األراضي العام والمرسوم 
ساس أیني و الذي یعتمد على المسح العقاري كالتي احتواها نظام الشهر الع من الحلول

ساس قانوني وتخصیص بطاقة للعقار تعد بمثابة بطاقة تعریف أالسجل العقاري ك مادي و
  .ون بمثابة سند قوي مثبت للملكیةله وتسلیم دفتر عقاري یك

لیة في لصعوبة العم راجع  وهذا غیر أن عملیة المسح العام لألراضي سجلت تأخرا كبیرا
ة المستلزمة النجاح هاته قلة االمكانیات المادیة و البشریل سباب اخرى راجعةذاتها وألحذ 

األمر الذي أوجب ضرورة  مما أثر على تحقیق عملیة التطهیر العقاري الشاملة،  ،العملیة
المؤرخ  25-90لعقاریة، وبصدور قانون ا تفعیل هذه العملیة والبحث عن حلول للمشكلة

عتبار د اإلعیأ "المتمم المعدل و" المتضمن التوجیه العقاري  1990نوفمبر  18في 
أعیدت هیكلة  اي ،حتكار الدولة للمعامالت العقاریةللملكیة العقاریة الخاصة ورفع ا

ما ببسیاسة مكرسة لخیار العقد الرسمي و نظام الشهر العقاري العیني  الساحة العقاریة
  .في ظل تحریر المعامالت العقاریة یستجیب لدواعي التنظیم العقاري

وتحریر و تنظیم المهن  المرتبط بتنشیط المسح العام لألراضيهذا التنظیم العقاري 
یة التطهیر وموازیة لعملیة شاء آلیات مساعدة لعملوكذا إن ،المرتبطة بالنشاط العقاري

المتضمن  352-83دفع بالمشرع الجزائري الى سن المرسوم رقم مر الذي األ  ،المسح
، ثم التدخل لشهرة المتضمن االعتراف بالملكیةسن اجراء التقادم المكسب و اعداد عقد ا

، غیر انه وبسبب الحیازة وتسلیمها المحدد لكیفیات اعداد شهادة 254-91بالمرسوم رقم 
ائص القانونیة و التناقضات العملیة التي شكلها عقد الشهرة و محدودیة العمل بشهادة النق

ة بادر المشرع الى صیاغة الیة جدیدة تطبق بالتوازي مع سیر عملیة المسح العام الحیاز 
العقاریة راضي و تسمح اختیاریا وفي اجال قصیرة لالشخاص من معاینة حقوق الملكیة لأل
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ـــــالمؤرخ ف 02-07وهذا بموجب القانون  ،الخاصة وتسلیم سندات ملكیة بذلك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ي ـ
تسلیم سندات  سیس اجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وأالمتضمن ت 2007فیفري 27

  .لملكیة عن طریق التحقیق العقاريا

ال یمكن الحدیث عن سیاسة تخطیطیة تراعي معرفة عملیة التطهیر العقاري  فبدوناذن  
لمنتهجة سة الجزائریة اواضحة بالواقع العقاري، وعلى هذا األساس انصب بحثنا على السیا

  .ط المعامالت العقاریةفي مجال ضب

حق  ظرا ألهمیته البالغة، حیث أنالحاجة إلى بحث هذا الموضوع نلقد ظهرت  و      
الملكیة من الحقوق األساسیة التي اهتمت كل التشریعات منذ القدم بتنظیمه وضبط 

هذا االهتمام یبرره االرتباط الوثیق بین  استعماله و حمایته من التعدي و كیفیةو  نطاقه،
النظام السیاسي واالقتصادي السائد في  بلد ما في وقت ما وحق الملكیة، وفي هذا 
اإلطار تعتبر الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة األخرى من أهم الثروات التي 

  . یرتكز علیها النظام االقتصادي
وعلیه فلهذا الموضوع أهمیة بالغة، وما زاد من أهمیته تعقد المعامالت العقاریة من       

جهة، خاصة وأن األحكام القانونیة التي تضبط العقار غیر دقیقة ومبعثرة في عدة 
نصوص، وكذا طبیعة المشكلة العقاریة الجزائریة من جهة أخرى والمرتبطة بالموروثات 

رة االستعماریة، والنصوص القانونیة المتعاقبة بعد االستقالل، التاریخیة الناتجة عن الفت
والتي أظهرت إشكالیة التطهیر العقاري المرتبطة بتحدید سندات إثبات الملكیة العقاریة 
والمخططات المسحیة لها، ومواجهة التأخر المعتبر لعملیة المسح العام لألراضي، فضال 

یة واالقتصادیة للبالد في تحولها من نظام عن التذبذب الذي عرفته التوجهات السیاس
یرتكز على الملكیة الجماعیة إلى نظام یكرس الملكیة الفردیة، نظام تبنى نظام الشهر 
العیني الذي أساسه المسح في بلد مساحات شاسعة من ترابه غیر ممسوحة ولم تحرر لها 

شجیع االستثمار عقود، ال سیما مع دخول الجزائر نظام اقتصاد السوق الذي یتطلب ت
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      حیث ظهرت ،وفتح المجال أكثر للخواص وتنشیط دور البنوك ودعم نظام القروض
في هذه المرحلة الجدیدة الحاجة إلى تثمین العقار وتطهیر التعامل فیه من كافة 
التصرفات الفوضویة وحمایة حقوق المتعاملین، حیث ستسمح عملیة التطهیر بأداء أكثر 

ذات العالقة بمنح القروض العقاریة والرهنیة وتحقیق االئتمان لدى  للمؤسسات المالیة
  .المتعاملین وبالتالي استقبال المشاریع االقتصادیة الوافدة

كل هاته األمور دفعت بنا إلى ضرورة قراءة وتحلیل السیاسة الجزائریة المنتهجة        
   .في مجال ضبط المعامالت العقاریة

ن اختیارنا لهذا الموضوع الهدف منه بلورة وتحدید المنهج المتبع إفي الحقیقة  و        
من قبل المشرع لضبط وحمایة واستقرار الملكیة والحقوق العینیة العقاریة وبالتالي ضبط 

أي الوقوف على حقیقة السیاسة العقاریة المتبعة ومعرفة المتعلقة بها المعامالت العقاریة 
عقد المشكلة العقاریة  سة صحیحة قادرة على فكمدى توفیق المشرع في انتهاج سیا

االكثر  هوخاصة وان هذا الموضوع اي العقار ومایتعلق به من معامالت  ،الجزائریة
الدراسات القانونیة في هذا الموضوع  حیث  غیابانتشارا في الوقت الراهن باالضافة الى 

تبة اثراء المك وبالتالي حاولت التوجد دراسة ملمة بهذا الموضوع المطروح بهذا الشكل،
  .الجامعیة بهذا البحث

تمثلت أساسا في قلة المراجع ني عدة صعوبات في إعداد هذه الدراسة قد واجهت هذا و    
میزة بالتعقد باإلضافة إلى طبیعة الموضوع في حد ذاته والمت ،خاصة الحدیثة منها
 بالذات  لموضوع حیث ان عدم وجود دراسات سابقة ملمة لهذا ا والتداخالت الكثیرة،

اتجاه الجزائریة من اجل استنباط وفهم  انین العقاریةاضطرني للقیام بمسح شامل للقو 
بین الخواص او تلك المبرمة سیاسة المشرع الجزائري لضبط المعامالت العقاریة سواء 

  .بة السلطة و السیادة طرفا فیهافها صاحتلك التي تكون فیها الدولة او احد اطرافها بوص



9 
 

مدى نجاعة في  تنحصر اشكالیة الموضوع مجال البحث بناء على ماسبق ذكره  فانو  
        هل هي حقیقة و  السیاسة الجزائریة المنتهجة في مجال ضبط المعامالت العقاریة

 ؟ المعامالت العقاریةقادرة على فك عقد  -أي هاته السیاسة وما تستند علیه من ركائز -
في  یة والسیاسیة الحاصلة في الجزائرأم أنها تحتاج إلى تغییر لمواكبة التغیرات االقتصاد

  . لتي وضعها المشرع الجزائري لذلك؟اظل المیكانیزمات واآللیات 
المنهج الوصفي عند تناول مختلف  توجب علینا اتباعلالجابة على هذا التساؤل  و       

باالضافة  ،المفاهیم المرتبطة بالموضوع و الكشف عن الطبیعة القانونیة لها وخصائصها
تنظیمه  إطار الحكام التي جاء بها المشرع فيل ناتحلیل عندلمنهج التحلیلي ل اتباعناالى 

ن نظرا لطبیعة ، مع االستعانة بالمنهج التاریخي في بعض األحیاللمعامالت العقاریة
  .الملكیة العقاریة في الجزائر

یقتضي بحث موضوع السیاسة الجزائریة المنتهجة في مجال ضبط المعامالت  و       
  :إلى بابینالعقاریة تقسیم البحث 

ل حیث الشام التطهیر العقاري لبوادر الشروع في سیاسة  :الباب األولخصصنا          
وذلك في العهد العثماني  فیه إلى التطور التاریخي للنظام العقاري في الجزائر تطرقنا

ثر األنظمة قاصدین من وراء ذلك دراسة أ ، االحتالل الفرنسي وبعد االستقاللوخالل فترة 
وهذا في  على النظام العقاري الراهن و المعامالت العقاریة في الجزائر السابقة على 
 العمود الفقري لمسح العقاري باعتباره ل الثاني فقد خصصناه  لما الفصأ ،الفصل االول

الرساء سیاسة عقاریة تهدف الى انشاء بنك معطیات عقاري یعتمد  وكذا النواة األولى
حیث  -سیاسة التطهیر العقاري لشروع في اي ا –علیه في انشاء السوق العقاریة المرجوة 

تطرقنا الى وثائق مسح االراضي كقاعدة  تعرضنا للنظام القانوني للمسح العقاري كما
  .تأسیس السجل العینيل
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قانونیة المعتمدة لضبط فقد خصصناه لدراسة اآللیات ال :الباب الثانيأما        
السیاسة الجزائریة المنتهجة في مجال  المعامالت العقاریة  حیث تطرقنا فیه إلى ركائز 

العقاري وهذا في الرسمیة والشهر  الشكلیة ساسا فيضبط المعامالت العقاریة والمتمثلة أ
المرتبطة بالمسح و التنظیم  -الهیئات و المهن-قانونیة آللیات الدارسین ل، و الفصل االول

التأخر المعتبر لعملیة المسح العام لألراضي  التي فرضها بدائلومتطرقین  للالعقاري، 
  .الفصل الثانير العقاري وهذا في وهذا للتسریع في عملیة التطهی

 .و االقتراحات الممكن االخذ بها نبرز فیها النتائج المتوصل الیها منهیین البحث بخاتمة
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  البــــاب األول
 في سیاسة التطهیر العقاري الشاملبوادر الشروع 

  

 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75المسح العقاري بموجب األمر رقم لما سن        
والمراسیم التطبیقیة له   )1(مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاريالمتضمن إعداد 

كان الهدف منه الحصول على مخططات نظامیة ترقیمیة لعقارات المالك والحائزین 
  .من هاته العملیة االنتهاءوتسلیمهم لدفاتر عقاریة تعد السند الوحید إلثبات الملكیة بعد 

من خالل إحداثه لهاته  ري متجهة نحو هذا الهدفوقد كانت نیة المشرع الجزائ       
كبدایة منه إلرساء سیاسة عقاریة تهدف إلى إنشاء بنك معطیات عقاري آال وهو العملیة 

  .  السجل العقاري یعتمد علیه في إنشاء السوق العقاریة المرجوة

وبالتالي سنتخلص هاته العملیة سنحقق التطهیر العقاري الشامل نتهاء من فبعد اإل        
غیر أن وتیرة سیر هاته العملیة تي یعاني منها العقار في الجزائر، من أكثر المشاكل ال

   ،االشتراكیةب القوانین العقاریة التي عرفتها المرحلة زیادة على تذبذ ،تعرف تأخرا كبیرا
ار حریة التصرف في العقلوتضییق وما خلفته من تعدي على الملكیة العقاریة الخاصة 

االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، كل هاته الثورة الزراعیة و  يخاصة بتطبیق قانون
من وعلى هذا األساس سنوضح ذلك  ،األمور جعلت عملیة التطهیر العقاري صعبة المنال

لنظام العقاري تطور التاریخي الذي شهده اللخالل الفصل األول الذي سنخصصه 
سنخصصه لنظام المسح العقاري باعتباره النواة األولى التي أما الفصل الثاني  الجزائري،

 .تبرز إتجاه المشرع إلى تحقیق عملیة التطهیر العقاري الشامل

  
  .1975 -11-18المؤرخة في  ،92الجریدة الرسمیة، العدد  )1(
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 ل األولــــــالفص
الجزائر في لنظام العقاريلالتطورالتاریخي   

 
 

إن اإلحاطة بجوانب النظام العقاري الراهن في الجزائر و كل مسعى إلصالحه       
یتطلب فهم أسس هذا النظام وذلك بإرجاعه إلى أصوله التاریخیة، والجزائر خضعت 

الدولة العثمانیة، كما خضعت لالستعمار الفرنسي لمدة  حكمللقوانین اإلسالمیة أثناء فترة 
فلقد حاول  ،وع تأثرت معالم النظام العقاري في الجزائرونتیجة لهذا الخضتزید عن القرن 

الفرنسي تكییف األنظمة القانونیة المطبقة في الجزائر مع النظام السائد في االستعمار 
ر األنظمة المستمدة من التقالید واألعراف وكذا من النظام ، غیر أنه و بسبب تجذفرنسا

  الجزائر  میة هذه األنظمة التي سادتأله ونظرا، شلت فرنسا في تحقیق ذلكاإلسالمي ف
أثرت على المعامالت العقاریة فإنه من الضروري أن نتعرض لمختلف مراحل تطور و 

  .النظام العقاري في الجزائر

لنظام العقاري الجزائري قبل لوذلك من خالل المبحث األول الذي خصصناه    
  .العقاري الجزائري بعد االستقاللنظام للالذي تطرقنا فیه و المبحث الثاني  واالستقالل، 
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  النظام العقاري الجزائري قبل االستقالل :المبحــــث األول   

سلطة العثمانیة، حیث أن لدنا كانت الجزائر خاضعة لقبل إحتالل فرنسا لبال         
ها على كافة التراب ذالسلطة المركزیة والتي مقرها مدینة الجزائر لم تتمكن من بسط نفو 

الوطني حیث إنحصرت في الساحل و بعض المدن الداخلیة، بینما تمتعت غالبیة األقالیم 
الداخلیة باالستقاللیة في إطار الحكم القبلي القائم على التقالید و األعراف، ونتیجة لذلك 
فإن الملكیة العقاریة وما یتعلق بها من معامالت لم تخضع لنظام قانوني موحد، حیث 

أما المناطق ، داخلیة تطبیق القوانین العثمانیةساحلیة وبعض المدن الشهدت المناطق ال
  .القبلیة و العرشیةالتقالید لنظام اإلسالمي أو لألعراف و لاألخرى فكانت خاضعة إما 

أما بعد اإلحتالل الفرنسي فتمیزت الوضعیة العقاریة بنوع من الفوضى بسبب          
وٕاتالفها من طرف الموظفین العثمانیین قبل خروجهم من إختفاء سجالت اإلدارة العثمانیة 

غیر المشروعة التي أقدم علیها األهالي ببیع األراضي كل هذا في ظل المضاربة  ،الجزائر
هذا ما یبرر تمیز الحقبة و  ،ن دون أن یكون لهم سندات ملكیةالفالحیة إلى المعمری

ظام العقاري وتبني سیاسات عقاریة نالاالستعماریة بكثافة النصوص القانونیة المتعلقة ب
مختلفة كانت تهدف في مجملها إلى فرنسة األراضي الجزائریة وتجرید األهالي من 

وعلى ذلك سنخصص المطلب األول لدراسة النظام العقاري الجزائري أثناء  ،أراضیهم
ل لنظام العقاري الجزائري إبان اإلحتاللالعهد العثماني، أما المطلب الثاني فسنخصصه 

  .  الفرنسي
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   1830 -1518العهد العثماني لكیة العقاریة فيمراحل تنظیم الم :المطلب األول

العثمانیة التي كانت صاحبة الخالفة نت الجزائر خاضعة لإلمبراطوریة كا       
 اإلسالمیة، حیث كانت تتمتع باستقاللیة تسییر أمورها الداخلیة وحتى الخارجیة أحیانا، هذا

أن السلطة اإلداریة المركزیة والتي كان مقرها الجزائر العاصمة انحصر بسط نفوذها  و
على الشریط الساحلي وبعض المدن الداخلیة فقط، وتمتعت غالبیة األقالیم الداخلیة 

  .)1(باالستقاللیة في إطار الحكم القبلي

اإلسالمیة والتي ام الشریعة هذا وتمیز النظام القانوني المطبق آنذاك بتطبیق أحك    
الغالبة، باإلضافة إلى بعض األعراف المحلیة التي عرفت التطبیق لدى فئات معینة  كانت

ــدى سكان البربر أشهرها أعراف بالد القبائل ، إضافة من المجتمع كاألعراف البربریة لــ
  .والتي كانت تطبق على الجالیة الیهودیة إلى األعراف االسرائلیة

، قاضیین مسلمین، واحد للنظام القضائي، فكان یتكون من ثالث قضاةأما بالنسبة     
ام وزنا ألصول الشریعة وبقی )2(مالكي، إضافة إلى قاضي إسرائیلي االخرحنفي، و 
لعادات األهالي والتأثیر الممارس من طرف العثمانیین نتحصل على ترتیب و  اإلسالمیة

علیه یمكن تصنیف الملكیة العقاریة و  مرضي لألراضي تبعا للنظام الذي كانت تخضع له،
                         :آنذاك إلى مایلي )3(

  

  
   .9ص ،2003دارهومة،الجزائر، ،)دراسة وصفیة تحلیلیة(اسماعین شامة،النظام القانوني الجزائري للتوجیه العقاري)  1(
 .10ص المرجع السابق، اسماعین شامة،  )2(
ألحكام للتعمق في الموضوع ارجع إلى عبد الرزاق بن محمد األشرف و مصطفى  بن احمد  شرشالي،مجلة ا  )3(

   .97ص ،1907سنة ، الجزائر ،عة الشرقیة لبیرفونتانابالشرعیة الجزائریة، المط
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  أراضي الملك والعرش والوقف:  ولالفرع األ  
 

                                                      أراضي الملك    : أوال           
وهذه األراضي كثیرة االنتشار داخل المدن الكبرى أو على حواشیها وكذا في       

وأراضي الملك هي تلك التي یملكها أشخاص أو  كمنطقة القبائل، الجبلیةالمناطق 
  .)1(عائالت بصفة فردیة أو مشاعة بینهم ولكن لیس لهم عقود

هذا واستغالل هذه األراضي یتم وفق األعراف على طریقة الشیوع التي كانت هي       
المبدأ، وهذا العتبارات سسیولوجیة كانت تمیز المجتمع، وأهمها وحدة العائلة التي كان 

  .لها مفهوم واسع یشمل كافة األفراد الذین هم من صلب واحد تحت سلطة أكبرهم سنا

تمثل ثروة العائلة والتي یسعى كل واحد تحت سلطة رب العائلة علیه فاألراضي  و     
  .)2(المحافظة علیها

 أراضي العرش أو السبقیة:  ثانیا       
ضبط وللحكومة اإلداریة  وهي ما كان لواضع الید علیها حق االنتفاع بها فقط           

فیها إلى سكان  كیفیة ذلك االنتفاع وتعیین شروطه طبقا لعرف البلد، ویعود التصرف
القبیلة أو العرش أو الدوار الذین یقومون عادة باستغاللها جماعیا، لكل بیت أو أسرة 
نصیب منها حسب إمكانیاته وحاجاته، مع ترك جزء من األراضي لالستغالل الجماعي 
  لالنتفاع به في الرعي أو تركه بورا لتتحدد خصوبته، وفي حالة وفاة أحد األفراد أو إهماله

ته من األرض المشاعة فإن أعیان الجماعة یتولون تسلیم األرض لمن یخدمها، لحص
وعادة ما یتولى شیخ الدوار أو الدشرة أو العشیرة تنفیذ ذلك، وفي بعض األحیان عندما

  
 الجزائر، ارهومة،د ،الجزائري قوق العینیة العقاریة في التشریعالح عبد الحفیظ بن عبیدة، اثبات الملكیة العقاریة و) 1(

  .9ص ،2003
 .9ص المرجع السابق، اسماعین شامة، )2(
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       تكون القبیلة خاضعة للدولة أو تصبح األرض مراقبة من طرف الحكام یتولى القائد
أو الشیخ المعین من طرف السلطة نیابة عن الجماعة مهمة إقرار ما تعارف علیه أفراد 

  .القبیلة
 حیث یة تتغیر تسمیته حسب األقالیم الملكیات الزراعن هذا النوع من اوما یالحظ       

) 1(كان یعرف ببالد الجماعة بالمغرب األقصى، وبأراضي السبقیة بالغرب الجزائري
وأغلب أراضي  بتونس،" قبائل العرب "ري وبأراضيوبأراضي العرش بالوسط والشرق الجزائ

كام والمعروف ببالد الخالء هذا النوع یوجد بالمناطق الممتنعة عن السلطة المباشرة للح
والتي تتمیز بحصانتها الطبیعیة وقلة خصوبتها مثل مناطق وهران الداخلیة وأطراف بایلك 

تقیم قبائل النمامشة والحنانشة والحراكتة وأوالد قاسم واوالد عاشور وأوالد  قسنطینة حیث
  .مقران
المشاعة من حیث كونها ونظرا لهذه األوضاع الخاصة التي كانت علیها األرض       

ملكیة جماعیة مشتركة بین جمیع العائالت أو العرش، ال تقبل القسمة وال تخضع لعملیات 
البیع والشراء والمیراث، فإن هذا الصنف من الملكیات الذي یجمع بین حق الملكیة 
الجماعیة واالستغالل الفردي هو أقرب إلى أراضي المیري في بعض الوالیات العثمانیة 

كانت المنازعات في هذا النوع من األراضي من قد  و هذا ،لمشرق كاألناضول مثالبا
  .)2(إختصاص الجماعة وتصدر فیها أحكام عرفیة محلیة 

 

  
ونظرا لخصوصیة هذا ،ویبدو أن معناها األراضي التي آلت للعرش باألسبقیة في االستغالل من طرف األجداد  )1(

ا األمر لسلطة كثیرا في تنظیم عملیة استغالل وتداول هذه األراضي تارك النظام فإن النظام العثماني لم یتدخل
وكذلك فعل المشرع الفرنسي أثناء الفترة االستعماریة، بحیث تعاملت السلطة االستعماریة مع  ،التقالید واألعراف

أنها عرشیة أو وكانت العقود التي یحررها الموثق آنذاك تتضمن تسمیة األرض ب ،هذا النوع من األراضي بحكمة
 .سابقة بالرغم من عدم وجود أصل قانوني معترف به لهذا النمط من الملكیة

 .88، ص2013طبعة  الجزائر، ، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة،عمرحمدي باشا )2(
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 )1(أراضي الحبوس:  ثالثا         
 

وتسمى أیضا األراضي الوقفیة وهي العقارات التي حبست لفائدة مشاریع         
حبست على األوالد أما التي  ومؤسسات دینیة أو خیریة ویسمى هذا النوع حبس خیري،

   للحیلولة دون التصرف فیها بالبیع أو الهبة فیبقى لهم حق االستغالل وأوالد األوالد
  .فتسمى بالوقف أو الحبس الخاصواالنتفاع بالعقار حسب ماهو صالح له 

الفترة العثمانیة، حتى هذا وقد استمرت األراضي الموقوفة في االنتشار طیلة      
تستحوذ على مساحات شاسعة الیماثلها من حیث األهمیة  18ع القرن لأصبحت مط

ح مدخول األراضي واالتساع سوى ملكیات الدولة أو الملكیات المشاعة، ففي الجزائر أصب
  .یؤلف نصف مدخول كل األراضي الزراعیة 19ع األول من القرن بالموقوفة في الر 

ة ترتكز بجوار الدول الكبرى وفي المناطق التي یدین سكانها فو قهذا واألراضي المو     
 عام  زائر الحظ القنصل الفرنسي فالیاربالوالء للزوایا والطرق الدینیة، ففي مدینة الج

دینة الجزائر وجل البساتین الواقعة بالنواحي المجاورة لها م أن أغلب منازل م 1781
  .موقوفة على الحرمین الشریفین

  

  .أراضي المخزن والبایلك:  الفرع الثاني      
  

  أراضي المخزن:  أوال               
ـــــول             ــــه عند دخـ هي عبارة عن أراضي ممنوحة للجالیة العسكریة، حیث أنـ

فیكون ) حصان أسلحة،( ن تقدم له قطعة أرض وأدوات العملالمستوطن العربي في المخز 
بذلك المستوطن مزارع وجندي، وبعبارة أخرى فإن الداي او الباي یعطي لكل مستوطن 

ألراضي بشرط تقدیم الخدمة العسكریة إثر تسلیمه جندي في المخزن حق االنتفاع بتلك ا
  األمر من القائد مندوب السلطة العثمانیة، مقابل احتفاظ الباي بحق سحب االنتفاع 

  
  .77ص ، 1986سنة الجزائر،  ،المؤسسة الوطنیة للكتاب دراسات في الملكیة العقاریة، ناصر الدین سعیدوني،  )1(
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  وهذا الطابع الوقتي أدى باإلدارة الفرنسیة فیما بعد  باألرض في عدد معین من الحاالت،
  .)1(المخزن ملكا للدولة إلى اعتبار أراضي 

  

  أراضي البایلك:  ثانیا           
  

الحاكمة، وكذلك األراضي  وهي العقارات التي كان یملكها الباي وحاشیته            
األراضي،  العقارات هي أخصبك الدولة، وهذه لبیت المال وهي بمثابة أمال العائدة

ة وتتواجد بقرب أهم المناطق الحضریة، وتنقسم إلى دار السلطان والتي كانت تشمل مدین
یطري الت كبایل يلشرق وعاصمته قسنطینة وأراضك االجزائر وماجاورها، أراضي بایل

 انتقالها إلى وهران، وهذه ك الغرب وعاصمته معسكر قبلبایل يوعاصمته المدیة، وأراض
 باإلضافة إلى كل ذلك كانت توجد األراضي خاضعة لإلدارة المركزیة بالجزائر العاصمة،

وهي تلك التي تقوم اإلدارة المركزیة بتقدیمها ) 2(أراضي یطلق علیها اسم أراضي األزل
لالستغالل من طرف القبائل الموالیة لها بعدما كانت قد استولت علیها من قبل القبائل 

االعتراف بالسلطة المركزیة، باإلضافة إلى أراضي تدعى األراضي المیتة التي ترفض 
وهي التي ال یعرف لها مالك، وهي غیر مستغلة ال في الفالحة وال في الرعي وعلى 

  .العموم تدمج في أراضي البایلك
  :)3(كالتالي 1830هذا وقد كانت الوضعیة القانونیة لألراضي في الجزائر سنة 

ملیون هكتار  14، أي )زراعة،رعي(ملیون هكتار من األراضي الصالحة للزراعة  40 -
  . على باقي اإلقلیم) الواحات وأراضي مرور الماشیة( ملیون هكتار  26في التل و

 :ت هذه المساحات على النحو التاليوزع

  
 .40ص ، 2004 الملكیة والنظام العقاري في الجزائر، دارهومة، الجزائر، ،عمار علوي  )1(
 .10سماعین شامة، المرجع السابق، صإ   )2(
 .45ص عمار علوي، المرجع السابق،  )3(
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  .هكتار أراضي تتضمن ملكیات خاصة لنظام ملك وحبوس 4.500000 -
هكتار أراضي ذات االستغالل الجماعي من طرف القبائل في نظام  5000000 -

  .العرش أو سبقة
  :هكتار أراضي الصحراء و تتضمن 26000000 -
هكتار تكون الواحات أو القصور المحتالت بعمل االنسان والتي أصبحت  3000000 -

  . ملكیات خاصة وفقا للشریعة االسالمیة بصفة أراضي میتة ثم أحییت
   .هكتار أراضي مرور الماشیة ومناطق الحلفاء 23000000 -
 .لة بصفة أموال البایلك أو المخزنهكتار أراضي تتضمن أمالك الدو  1500000 -
  هكتار أراضي تتكون من غابات، أراضي بائرة، أدغال، صخور 3000000 -
 .....الیةع

ستقرار من كل ما ذكر سابقا نجد أن الملكیة العقاریة في الجزائر تمیزت باإل و      
ذلك أن التراضي أساس العقود  اإلسالمیةالناجمین عن تطبیق أحكام الشریعة والتنظیم 

  .فیتوقف علیه حلها وانعقادها

 ،ان الحكام األتراك بالجزائر لم یدخلوا تغییرات جذریة على أوضاع الملكیات حیث      
م لألراضي على اقتصر تنظیمه لى اخضاعها للمطالب المخزنیة، إذبل عملوا جاهدین ع

حتى یضاعفوا من مردود الضرائب التي كانوا في حاجة  ائي وتطویره، بمراجعة النظام الج
  .إلیها لالستهالك المحلي أو التبادل التجاري مع البلدان األوربیة
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      الجزائري ابان االحتالل الفرنسي النظام العقاري :يالمطلب الثان
)1830-1962)(1(  

وجد المستعمر الفرنسي غداة احتالله للجزائر وضعیة عقاریة غریبة عن نظامه      
القانوني، وذلك نتیجة لتطبیق نظم مستمدة من الشریعة اإلسالمیة والقواعد العرفیة بالدرجة 
األولى، وعلیه وجد هذا األخیر صعوبة في تطبیق قانونه الفرنسي الوضعي على العقار، 

من  یهدف )2(خلق سلسلة من النصوص القانونیة والتنظیمیة األمر الذي أدى به إلى
دمج أمالك األهالي ضمن الدومین العام للدولة على حساب ملكیات  الى خاللها

       1840ماي  14الخواص، حیث تدخل الجنرال بیجو أمام غرفة النواب بباریس یوم 
فثمة یجب تمركز المعمرین، في أي مكان توجد المیاه الجیدة واألراضي الخصبة، " :قال و

  ).3("بدون البحث لمن تعود األراضي

   لك القوانین المنظمة للعقار وأثرها على تسلیم سنداتتوسوف نتولى بیان أهم        
وذلك على  )4(الملكیة  وبالتالي فهم السیاسة العقاریة المخططة في العهد اإلستعماري

  :النحو اآلتي
  
  

  
، 1999 ،في األریاف الشمالیة لبایلك الشرق الجزائري، المیزان للنشروالطباعة، الجزائرعلي خنوف، السلطة   )1(

  .ومابعدها  67ص
  .12اسماعین شامة، المرجع السابق، ص  )2(
، 2003التربویة، الجزائر، لدیوان الوطني لألشغال ي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، انمجید خلفو   )3(

  .7ص
)4( H, GHOUTI : La Législation foncière en Algérie avant l’indépendance, volume VIII,    

n°3, 1971, p57.  
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  )1856- 1830(تأسیس رصید عقاري للدومین العام للدولة :  الفرع األول  

كانت فرنسا منذ دخولها الجزائر تفكر في توفیر أراضي صالحة للمعمرین، وذلك      
الفرنسي على الملكیة في  للدولة استبداال لدومین البایلك ثم تطبیق القانونبتأسیس دومین 

  : وكان هذا عن طریق إصدار مجموعة من القوانین وهي الجزائر

  1844أمر أكتوبر :  أوال         
  : وهذا األمر كان یهدف إلى   

  .والتملكٕالغاء قاعدة عدم قابلیتها للتصرف و  رفع كل إعتراض على أموال الحبوس -
  .تحویل أراضي بعض العروش الثائرة إلى الدومین العام بعد تحدیدها -
ستغالل وجوب حصول المستفید من األهالي على سند ملكیة مكتوب، وضرورة اال -

إال أدمجت ضمن أمالك الدولة الفرنسیة ثم إعادة التنازل  و الفعلي لألراضي الفالحیة
  .)1(عنها للمعمرین

والتي  ،المسائل العقاریة في تلك الفترة أول نص یرمي إلى تنظیمیعد هذا األمر   
تمیزت بهجرة الفرنسیین إلى الجزائر بدل أمریكا،وحالة الفوضى الناجمة عن التصرفات 

هذا األمر لم یعمر طویال نظرا  ،روعة في السنوات األولى لإلحتاللالعقاریة غیر المش
  .1846جویلیة  21دل بموجب أمرـفع هاليالشتراطه  إحصاء سندات ملكیة األ

  1846جویلیة  21أمر :  ثانیا        
إن االدارة الفرنسیة أدركت حقیقة الملكیة العقاریة في الجزائر، ذلك أنها ذات         

باالضافة إلى كثرة التعامل العرفي )2(طبیعة جماعیة وأراضي عرش بال سندات رسمیة

  
  ، منشورات "الجزائري في التشریع  "وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة آلیات تطهیر  محمودي عبد العزیز، )1(

 .15ص ،2010 الجزائر، بغدادي،
     (2) H, GHOUTI, OP CIT, P66.                                                                        
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بها  األمر الذي أدى )1(األتراكوضیاع الدفاتر الجبائیة وغیاب التوثیق االداري لدى 
بهدف االحصاء العام ألراضي األهالي  1846جویلیة  21إلى سن األمر المؤرخ في 

من خالل عملیات التحقیق في  وأراضي العرش السیما في المناطق الریفیة،الخاصة 
ألشخاص  سندات الملكیة، أي أن الهدف من هذا األمر اعتبار األراضي غیر المملوكة

إذن فالهدف الحقیقي  أراضي بدون مالك، وبالتالي تؤول ملكیتها للدولة الفرنسیة، معینین
واضح فهو لیس توثیق ملكیات األهالي وال تطهیرها، وٕانما هو االستیالء على أراضي 

ذلك أن األرض كانت تستعمل في  - المواطنین الذین ال یملكون حینها عقود الملكیة
  .وتوزیعها على المعمرین -ریة أو القبیلة أو العرشمعظمها جماعیا من طرف سكان الق

بحیث بلغ مجمل المساحة التي استولى علیها االستعمار الفرنسي في هذه الفترة 
  .)2(هكتار وزعت على المعمرین دون مقابل 3470207

  1851جوان  16قانون :   ثالثا         

یعتبر هذا القانون أول نص في الجزائر یسعى إلى تنظیم وحمایة الملكیة العقاریة      
  الخاصة، في ظل النص على عدم التفرقة بین المالكین بما فیهم األهالي، مع إقراره لمبدأ 

 الفرنسي متى إشتملت على وخضوعها للقانون )3(تحریر ورضائیة المعامالت العقاریة
نص قانوني في النظام القانوني الفرنسي یمیز بین الدومین  بي، كما یعد أولو طرف أور 

  .)4(الدومین الخاص للدولة العام و

  
  .16محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )1(
بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفالحیة،الطبعة األولى، الدیوان الوطني لألشغال التربویة،  الدكتور ) 2(

 .28ص ،2004 الجزائر،
  .16محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص ) 3(
  .13اسماعین شامة، المرجع السابق، ص ) 4(
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   :إلىهذا وقد تضمن القانون سلسلة من القواعد التي تهدف 
  وهذا بإخضاعها للقانون الفرنسي( حمایة الملكیة العقاریة الخاصة.( 
 تأكید حریة المعامالت العقاریة. 
  القانون الفرنسي واختصاص القاضي الفرنسي للنظر في كل معاملة وجوب تطبیق

 .عقاریة تتم بین األهالي والمعمرین
 تحدید قواعد نزع الملكیة العقاریة من أجل المنفعة العامة. 

كما ینص هذا القانون ألول مرة على احترامه عقود الملكیة الخاصة لألهالي         
یستمر تحویل  (:حیثل القانونیة في تلك الفترة طبقا لألشكا 1830الصادرة من قبل 

األمالك من مسلم إلى مسلم وفقا للشریعة اإلسالمیة، أما بین األشخاص فتخضع للقانون 
  . )1()المدني

بتة لملكیات األهالي ثإال أن طبیعة الملكیة وغیاب التوثیق والعقود الرسمیة الم        
  .ضمن أراضي العرش إدخالهادفعت بالمشرع الفتراض أن انعدام السند یعني 

  1873-1863: لملكیة العقاریة التابعة لألهاليسیاسة فرنسة ا:  الفرع الثاني

الملكیة العقاریة  إشكالیةاإلدارة الفرنسیة بواسطة القوانین السابقة حل لم تستطع            
كل للجزائریین، إال أنها كونت رصیدا معتبرا للدومین العام، غیر أن بقاء أراضي العرش ش

له للجزائریین، بوصفها أمالكا جماعیة ال تقبل التصرف أو ثعائقا رئیسا لها نظرا لما تم
ي إلى البیع، األمر الذي أدى بالمستدمر إلى ضرورة التفكیر في وضع مشاریع قوانین تؤد

  .تكسیر هذا النوع من الملكیة وٕاعادة توزیعها بعقود فردیة إلدخالها نظام السوق العقاریة

  

 
  .50عمار علوي، المرجع السابق، ص )1( 
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الذین   warnierنوكذا قانو  Senatus consulteومن أهم هاته القوانین قانون 
  :سنتولى دراستهما كالتالي 

  1863أفریل  22قانون :  أوال         
والخاص بتقسیم أراضي العرش بین  ى من اإلمبراطور نابلیون الثالثالمستوح   

سكان القبائل لتصبح ملكا لألفراد، وبذلك ضمان تحویلها إلى المعمرین األوروبیین 
بواسطة تنازالت فردیة، ویمكن إلزام المالك ببیع عقاره عن طریق الضغط والتهدید والتفقیر 

  .األمر الذي یصعب على الملكیة الجماعیة
اال خمس حدید واإلحصاء المعلن عنها بهذا القانون لم تشمل أن عملیة التالمالحظ و       

في حین وصل تقدیم أراضي العرش إلى  )1(م إحصاءهاتقبیلة  372قبائل من ضمن 
  ).2(هكتار 1523013حدود 

فقط، وهي قیمة ضئیلة مقارنة بباقي الدواویر التي لم  اكما غطت هذه العملیة دوارا واحد
 .تمسح ولم تسلم ملكیاتها

  

صاحب هذا القانون غموض في سندات الملكیة واستمرار خضوع تنظیم قد  هذا و
أراضي العرش إلى األعراف المحلیة لألهالي، األمر الذي أدى بالسلطة االستعماریة إلى 

وذلك بموجب قانون  في الجزائر إلى القانون الفرنسي اخضاع كافة الملكیات العقاریة
warnier الذي سنتعرض له. 

  

  ) Warnierمشروع (  1873جویلیة  26قانون :  ثانیا     
  

قالیم نتها في األتضمن إقامة األمالك العقاریة وصیا 1873جویلیة  26قانون إن        
 كان یهدف إلى فرنسة شاملة وكاملة لجمیع األراضي الجزائریة حیث نصت الجزائریة، و

 
  .27المرجع السابق، ص بن رقیة بن یوسف، الدكتور )1(
    .57عمار علوي، المرجع السابق، ص )2(
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إن تأسیس الملكیة العقاریة بالجزائر وحفظها واالنتقال التعاقدي :" مایلي منه على 1ادة مال
ن هذا وعلیه فا  "الفرنسي نتخضع للقانو  للملكیات و الحقوق العقاریة مهما كان أصحابها

الجزائر وبكل أصنافها القانونیة إلى القانون یقضي بخضوع جمیع الملكیات العقاریة في 
یستطیع المعمر  أضحت أراضي العروش أراضي خاصة، القانون الفرنسي، ونتیجة لذلك
  ). 1(شراء العدید منها بعد تجزئتها

وبذلك ألغى هذا القانون القوانین اإلسالمیة التي كانت تحكم العقارات في الجزائر،   
القاضي  1863أفریل  22ومهد لالستیالء على الملكیة الفردیة التي تمت وفقا لقانون 

  .بقسمة أراضي العروش
مخططات مسح جزئیة لبعض  من Senatus consulteنظرا لما تضمنه قانون و    

تأسیس الملكیة الفردیة عن طریق تسلیم المالكین سندات للملكیة، تم  بهدف الدواویر
من أجل تعیین ) 2(بمقتضاه إجراء تحقیقات جزئیة وجماعیة من قبل المفوضین المحققین

الحدود لمحیط الدواویر وتحدید نمط ملكیة األراضي ملكیة خاصة، جماعیة، أرض تتبع 
  .رعي أمالك الدولة أو أراضي

األمر لم یتم بصفة عادلة بین المالكین األوروبیین واألهالي، حیث وصفت إال أن    
      سندات صادرة عن العهد التركي، أو عقد للقاضي الشرعي،ب سندات ملكیة األهالي

أو الشیخ الطالب بالمسجد، زیادة عن إهمال وضعیات التقادم لألهالي لتنقلب أوضاع 
یتهم وذلك لتسهیل التعامل في أراضیهم ملكیات األهالي إلى غموض في سندات ملك

ونتیجة للتحقیقات المباشرة التي جاءت بمقتضى ) 3(المعمرین وبأثمان رخیصة لصالح
  ).4(تم الوصول إلى نتائج سلبیة 1873قانون 

  

 .28المرجع السابق، ص بن رقیة بن یوسف، الدكتور  )1(
  .67، ص2002الجزائر، حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة،   )2(
جامعة سعد  مذكرة ماجستر، كلیة الحقوق، لها، تنظیم الملكیة الفالحیة العامة والحمایة القانونیة ،جمیلة جبار  )3(

  .15ص ،2002-2001دحلب، البلیدة،
  . 191ص ،2002وقي لیلى، المنازعات العقاریة،دارهومة،الجزائر،حمدي باشا عمر وزر   )4(
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لشساعة اإلقلیم الجزائري عرفت عملیة التحقیق صعوبة، مما أدى باإلدارة نظرا ف        
الفرنسیة إلى سیاسة التطهیر لصالح األوروبیین فقط، عن طریق حصول المعمر على 

، مع )1(سند نهائي یطهر كل الحقوق السابقة عند ثبوت إكتسابه األرض من جزائري
غیر  اإلستغالل الجماعي لألراضي استمرار األهالي في وضعیات القسمة الرضائیة و

  .1873مهتمین بعملیات التحقیق الجماعیة التي أسس لها قانون 
حل إشكالیة سندات   لم تستطع التحقیقات الجماعیة المعلن  عنها بالدواویركما ان 

الملكیة عند الجزائریین لغیاب السند لدى معظمهم أصال أو للطبیعة األصلیة 
  .)2(للملكیة

وح نتیجة لتحقیقات المفوض المشرع یعتبر السند الفرنسي الممن ناالشارة الى أكما تجدر 
  .نقطة اإلنطالق للملكیة القانونیة عوض السندات العربیة المبهمة المحقق

  

  .تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة: الفرع الثالث
  

الملكیة  فرنسةوالمتمثلة في فرنسي نتائجه المنشودة بعد أن حقق المشرع ال              
أولویة لعملیة التطهیر  بدأ یبعد عن سیاسته القدیمة وأصبح یعطي ،العقاریة لألهالي

  :سوف نتولى إیضاحه من خالل وهذا ما العقاري

  1926-1897كیة العقاریة الخاصة محاوالت ضعیفة لتطهیر المل: أوال     
كما قلنا سابقا بعد فرنسة المستدمر للملكیة العقاریة لألهالي، أصبح یعطي            

أولویة لعملیة التطهیر العقاري، وهذا من خالل التحقیقات العقاریة التي تضمنها قانون 
Warnier   المتمم بالقانون  1897فیفري  16وقانون  1873جویلیة  26المؤرخ في    

  محاولة تطهیر نهائي ألراضي العرش والملك، حیث استهدف األول 1826أوت  04

  
  . 22محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص ) 1(
  .193وقي لیلى، المرجع السابق، صحمدي باشا عمر وزر   )2(
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وتسلیم المالك سندات ملكیة، والثاني وسع العملیات عبر كامل التراب الوطني، من 
  .)1(خالل عملیات تحقیق كلیة أو جماعیة

حیث استحدثت لجان تحقیق حول هویة المالك، تمهیدا لتسلیمهم سندات تثبت    
یشكل نقطة انطالق  )2("بعقد الصفاء"حیث یسلم للمالك سند ملكیة یدعى  ملكیتهم،

ي سندات مسجلة ، وه1897فیفري  16من قانون  13، 2الملكیة الحقیقیة طبقا للمادتین 
حولت أراضي العرش إلى أراضي من نوع الملك هون العقاریة، وعلیه ر ومشهرة بمحافظة ال

  .لصالح المعمرین

                                          )   1961- 1955( فشل اإلصالح العقاري: ثانیا     
إن األوضاع غیر المستقرة التي شهدتها الجزائر بعد إنتهاء الحرب العالمیة الثانیة،     

عطف  إلى البحث عن حلول من أجل جلب وازدیاد استیاء الشعب أدیا باالستعمار 
بي، حیث اتجهت و لي أو الطبقة الكادحة من أصل أور الجماهیر سواء كانوا من األها

     لشروع في سیاسة عقاریة جدیدة سمیت باإلصالح السیاسة اإلستعماریة إلى محاولة ا
  :منها  وذلك بصدور سلسلة من القوانین نذكر )3(أو التحدیث العقاري

والمتعلق بالتهیئة  1956مارس  26المؤرخ في  290-56المرسوم رقم  -1
       العقاریة في الجزائر من أجل تشجیع عملیة التبادل العقاري بالتراضي حیث یهدف

 :إلى )4(أساسا
  

  
  .23محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص ) 1(
  .24، صالمرجعنفس  محمودي عبد العزیز،  ) 2(

H, Tibies, La reforme agraire dans les périmètres irrigables d’Algérie, thèse              (3) 
                de Doctorat, Alger, 1957, P205. 

  .15المرجع السابق، ص شامة،اسماعین  ) 4(
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  .تشجیع عملیات التبادل الرضائي لألراضي*        
  .إعادة تنظیم الملكیة العقاریة*       
  .إعادة ضم المستثمرات الفالحیة الریفیة بغیة تجمیعها وٕاعادة توزیعها من جدید*       

  

والمتضمن إنشاء نظام   1959 جانفي 3الصادر في  41-59مر رقم األ -2
متعلق بمسح األراضي  فهومحیطات التحدیث العقاري،  عقاري جدید بالنسبة لبعض

،      بإثبات حقوق الملكیة العقاریة م وتحدید الملكیة عن طریق المسحوالغرض منه تنظی
 ).1(إنشاء مخططات ورسوم بیانیة لتحدید الملكیة و

  

و المتعلق بإصالح  1959أكتوبر 21المؤرخ في  1190-59 رقم رسومالم -3
واعتماد الشهر الشخصي  )2(الشهر العقاري، وتوسیع انتشار مكاتب حفظ الرهون العقاریة

 .لكافة المعامالت العقاریة مع تسلیم دفاتر عقاریة للمالك
 

ومن كل ما ذكر سابقا، ومن خالل قراءتنا للقوانین الساریة آنذاك والمنظمة للعقار،     
نجد أن السیاسة العقاریة الفرنسیة لم تكن تهدف بالدرجة األولى لتنظیم الملكیة العقاریة، 

رین، وذلك بتأسیس دومین للدولة، كانت تهدف إلى توفیر أراضي صالحة للمعم ما بقدر
، هذا وأن عملیة أي فرنسة العقار الفرنسي على الملكیة في الجزائرتطبیق القانون  و

جاءت متأخرة ولم یكتب لها النجاح للظروف التي كانت تمر بها  االصالح العقاري
  .1954الجزائر واندالع الحرب التحریریة في نوفمبر 

  

جاءت سلبیة من حیث  1962أن النتائج على مستوى االحصائیات التقریبیة خالل و 
   .)3(الملكیة العقاریة الخاصة بدون سندات) 3/1(ثلث یاب غ

  
  .11عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص ) 1( 
  .44ص ،2006 الجزائر، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دارالخلدونیة،  ،ةجمال بوشناق  )2(
  .16المرجع السابق، ص اسماعین شامة،  )3(
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  )1(:السیاسة العقاریة خالل فترة االحتالل كالتاليفكانت نتائج 
  .هكتار 4969102.................." .......مفرنسة " أراضي ذات سندات  -     
  .هكتار 4406356................................ أراضي ملك دون سندات -       
  .هكتار 2071582......................أراضي عرش أو سبقة بدون سندات -     

  .هكتار 4694214............................................أمالك الدولة  -       
  .هكتار 4179050............................................أمالك البلدیة -      
  .هكتار 20320304................................................موعالمج -     

هذا وكان تقدیر الملكیة العقاریة الخاصة من مجموع الملكیة العقاریة المبینة أعاله      
در ب هكتار، حیث كانت أراضي الملكیة الخاصة للجزائریین تق 11447040بمساحة 

  :هكتار توزعت كمایلي 9200000
  .هكتار لها سندات 2930000  -     
  .هكتار ملك بدون سندات 4000356  -     
  .هكتار أرض عرش 2070000 -     
   .هكتار 2247040أراضي ملك بسندات  للفرنسیین قدرت ب  -     

الملكیة العقاریة الخاصة كان راجع لسبب أساسي یتمثل في شكل غیاب سندات  هذا و  
المبني على حریة  لك الفترة وهو نظام الشهر الشخصيالشهر العقاري المتبع في ت

ذلك أن التعاقد في مجال نقل الملكیة والحقوق العقاریة األخرى یعتمد  ،المعامالت العقاریة
على التراضي، فال یشترط الرسمیة ویكفي فیه التراضي، كما یرجع كذلك للمسح االنتقائي 

  Senatus ضي المفرنسة في إطار تطبیق قانونوالجزئي، حیث اقتصر على األرا
consulte ،إلى غیاب سجل عقاري یبین الوضعیة الحقیقیة العقاریة لهذه  باإلضافة

 . األمالك

  .68علوي، المرجع السابق، ص عمار )1(
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لم تنجح في  وعلیه من خالل تتبع النظام العقاري الفرنسي في الجزائر فإن فرنسا      
كانت النصوص متعارضة وغامضة انتهت في األخیر  حیث  ،وضع نظام عقاري ناجح

للدولة  ورثتهاإلى ترك وضعیة عقاریة مضطربة منظمة بنصوص قانونیة غیر دقیقة 
والتي وجدت نفسها أمام وضع معقد یستدعي إعادة النظر  1962الجزائریة المستقلة سنة 

  . ة من جدیدجذریا في هذه الترسانة من القوانین وٕاعادة تنظیم الملكیة العقاری

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



31 
 

  النظام العقاري الجزائري بعد اإلستقالل: المبحث الثاني   

لتعقد الوضعیة العقاریة الموروثة عن اإلستعمار الفرنسي و المنظمة نظرا       
بنصوص قانونیة غیر دقیقة كان الزما على الجزائر إرساء سیاسة عقاریة تكون بدیال 

  .عن تلك الموروثة

بتهمیش وضع  1989إلى غایة صدور دستور  1962جمیع المحاوالت منذ تسمت فا
اعیة، وهذا واضح بشكل قوي في مالملكیة الخاصة وفرض قیود علیها لصالح الملكیة الج

وكذا  1989إطار قانوني الثورة الزراعیة و اإلحتیاطات العقاریة، أما بعد صدور دستور 
فقد ظهر تغییر جذري في السیاسة  25–90القانون رقم صدور قانون التوجیه العقاري 

 تأعیدامالت العقاریة للفترة السابقة و العقاریة المنتهجة حیث رفع إحتكار الدولة للمع
رتبط بتنشیط المسح العام ستجیب لدواعي التنظیم العقاري المهیكلة الساحة العقاریة بما ی

   .لألراضي

  :مطلبینوعلى هذا األساس سندرس ذلك من خالل          

  .1990للنظام العقاري في الجزائر قبل : نخصص       المطلب األول

  .1990للنظام العقاري في الجزائر بعد : أما المطلب الثاني            

ر الجذري الذي أحدثه قانون التوجیه العقاري یكفاصل نظرا للتغی 1990وقد أخذنا سنة 
حیث كرست الملكیة العقاریة  1989ستور في السیاسة العقاریة المنتهجة للمرحلة بعد د

كما أظهر هذا القانون  ،الخاصة إستجابة للمتطلبات الجدیدة إلقتصاد السوق واإلستثمار
عن آلیات قانونیة لتطهیر الوضعیة العقاریة و السعي لمعالجة تأخر ث ضرورة البح

 .المسح العام لألراضي
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 1990-1962االستقالل  النظام العقاري الجزائري بعد: المطلب األول   

من الملكیة ) 3/2(ثلثيذلك أن  -لقد ورثت الجزائر وضعیة عقاریة جد معقدة      
وأمام هذا   )1(العقاریة الخاصة تفتقد إلى وسائل إثباتها أو سندات رسمیة أو مكتوبة

الوضع كانت الجزائر مجبرة على خلق سیاسة عقاریة من شأنها تصفیة هذه التركة 
  ذلك ، وعلى عقاروتطهیرها بسن جملة من النصوص القانونیة لخلق نظام قانوني محله ال

  :نخصصس 
  .لبیان اهم القوانین العقاریة الصادرة في هاته الفترة  الفرع األول               

    .الفرع الثاني لتنظیم المعامالت العقاریة في الوسط الفالحي و             
  .الفرع الثالث لتنظیم المعامالت العقاریة في الوسط الحضري و      

 طبعا  وذلك خصصناه لتقییم عملیة المسح في هذه المرحلةو الفرع الرابع              
   .1990قبل 

  1990-1962العقاریة الممیزة لفترة اهم النصوص القانونیة : الفرع االول 

قانونا مدد فیه العمل بالقوانین  غداة االستقالل أصدر المشرع الجزائري لقد        
مر رقم األالفرنسیة التي كان معمول بها ماعدا تلك المنافیة للسیادة الوطنیة، كما أصدر 

حدد هذا األمر المتعلق باألمالك الشاغرة، وقد  و 1962أوت  24 في  المؤرخ 20-62
 اعتبرت أمالكهم إال و أشهر لألشخاص الذین غادروا ممتلكاتهم للعودة إلیها 3مهلة 

  .ملكیتها للدولة بالتاليشاغرة وتؤول 
  
  

  
، يمحمودي عبد العزیز، إجراءات تفعیل الحیازة العقاریة كآلیة لتسلیم عقود الملكیة في القانون العقاري الجزائر  )1(

 .5ص ،2012-2011الجزائر،منشورات بغدادي، 



33 
 

ي والذي یمنع التعامل ف 1962أكتوبر  23بتاریخ  62-03 رقم كما صدر المرسوم      
الخاص بتنظیم األمالك  1963مارس  18 مرسوم صدوروكذا  األمالك الشاغرة،

دخل تحت ا التي أحدثتها هجرة الفرنسیین، إذالذي جاء لوضع حد لألزمة  )1(الشاغرة
األمالك والمؤسسات التي هجرها أصحابها أو امتنعوا عن القیام  تصرف الدولة كل

  .بواجباتهم إزاءها كمالك

 )2(والذي سمي بالمرسوم المتعلق بحریة التصرفات 1964ینایر 20وكذا مرسوم      
 ،وهو في الحقیقة جاء لیضع حد للمضاربة التي كانت سائدة آنذاك في السوق العقاریة

  :عدا بعض القیود وهي في مادته األولى حریة التصرفات حیث كرس المرسوم
دج في العقار،  100000المبیعة تزید عن  ة اإلداریة إذا كانت قیمة العینالرخص -    
  .دج في المحالت التجاریة 200000تزید عن  و

الرخصة اإلداریة لمن یرید أن یبرم أكثر من صفقتین وتمنح هذه الرخصة بعد أخذ  -    
یع في منه على منع أي ب 7مصلحة الدومین، وقد أكد هذا المرسوم  في المادة رأي 

أما األراضي الزراعیة فقد فرض في بیعها الرخصة اإلداریة ریثما یصدر  األمالك الشاغرة
میثاق الثورة الزراعیة، إن مقتضیات هذا المرسوم من النظام العام ألنها تهدف إلى حمایة 

  .الصالح العامحقوق وممتلكات الدولة و 
شهادة الشغور في كل بیع یجب على المالك البائع أن یقدم شهادة بأن الملك لیس  -    

  .شاغرا
  

  
، 15العددالجریدة الرسمیة، الخاص بتنظیم األمالك الشاغرة،  1963- 03-18المؤرخ في  88-63المرسوم رقم   )1(

  .1963سنة 
، - تممالمعدل والم –المتعلق بحریة المعامالت العقاریة  1964-01-20المؤرخ في  15- 64المرسوم رقم   )2(

  .1964سنة الجریدة الرسمیة، 
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والذي جاء لوضع  1965أفریل  08المؤرخ في  93- 65قانون المالیة التكمیلي رقم  -  
الموثق أو مفتش حد لتهریب األموال للخارج إذ فرض قید جدیدا وهو دفع الثمن بید 

  .منه 101و المادة  100التسجیل طبقا للمادة 
المتعلق بتنازل الدولة لصالح  1967سبتمبر  27المؤرخ في  67-188األمر رقم  -    

سكنات المتعلقة بمراكز المحتشدات الشعبیة المنجزة في إطارعملیة إعادة الالبلدیات عن 
  .ثلورشات المنجزة أو عملیات الكوار البناء وا

إلى بدایة التسعینات صدور مجموعة من  1970شهدت الفترة الممتدة من كما      
  : النصوص منها ما تم إلغاءه ومنها مازال ساري المفعول إلى یومنا هذا ونذكر

المتضمن مهنة التوثیق حیث أوجب  1970 ینایر 15المؤرخ في  91-70 رقم األمر - 
 ابتداء األمرمنه وقد بدأ العمل بهذا  12صراحة الرسمیة في التعاقد وذلك في نص المادة 

  .1971جانفي  1من 
والذي  )1(المتعلق بالثورة الزراعیة 1971 نوفمبر 08المؤرخ في  73-71 رقم مراأل - 

یتعلق بإثبات حق الملكیة  والذي 1973ینایر 05 المؤرخ في 32-73تاله المرسوم رقم 
إذ بموجبه سلمت شهادات ملكیة سجلت وأشهرت مجانا لیستفید منها  )2(الخاصة

  .بتة للحقوقثلم تكن لدیهم من قبل شهادات م األشخاص الذین
الخاص باالحتیاطات العقاریة  1974فیفري  20المؤرخ في  26-74 رقم مراأل - 

وتسلیم  تأسیسالذي أعطى فرصة لتحدید المحیط العمراني للبلدیات و  و )3(للبلدیة
 وكان الغرض من إصدار هذا األمر منع ملكیة تخص األراضي المدمجة فیه، سندات

وسیتم التعرض  ،المضاربة في األراضي المعدة للبناء وحمایة المواطنین من جشع مالكیها
  .نالبحث لهذا األمر بالتفصیل في النقاط الموالیة

  
  .1971- 11-08، المؤرخة في 97الجریدة الرسمیة، العدد  )1(
  .1973، سنة 08الجریدة الرسمیة، العدد  )2(
  .1974- 03-05، المؤرخة في 19الجریدة الرسمیة، العدد  )3(
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لتصحیح العقود العرفیة  جاء  الذي و  1976جوان  30اسي المؤرخ في المنشور الرئ - 
  .االحتیاطات العقاریة تاریخ العمل بقانون 1974مارس  05الثابتة التاریخ والمبرمة قبل 

المتضمن إعداد مسح األراضي  1975نوفمبر  12المؤرخ في  75 –74م رق األمر - 
  .العام وتأسیس السجل العقاري

بإعداد مسح األراضي المتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  76-62المرسوم رقم  -
المتعلق بتأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  76–63و المرسوم رقم العام 

  .)1(العقاري
  . المتعلق بتنظیم التعاون العقاري 1976مارس  23المؤرخ في  76-92األمر رقم  -

یتضمن القانون األساسي النموذجي  1978ینایر 21والذي تاله قرار وزاري مؤرخ في     
وهنا تجدر اإلشارة إلى خصوصیة التنازالت الودیة بأسعار إمتیازیة  ،للتعاونیات العقاریة

للعقارات التابعة ألمالك الدولة الخاصة لفائدة التعاونیات العقاریة وكذا المرقیین العقاریین 
  في المؤرخ 455-91من المرسوم التنفیذي رقم  12والتي تمت تطبیقا ألحكام المادة 

  .متعلق بجرد األمالك الوطنیةلا 1991ر نوفمب 23

محددة في دفاتر  نالمستفیدیفي هذا اإلطار فإن شروط استعمال األراضي من طرف    
على  ع إلعادة بیع قطعة األرض المعنیةالشروط التنظیمیة التي تحتوي على الشرط المان
ومن  ،زل هذهه قبلت الدولة عملیة التناحالها فالبد من إقامة المشروع الذي من أجل

عند غیاب شهادة المطابقة، أن یستبعد العدد المتضمن إعادة البیع عن اإلشهار  البدیهي
  ).2(بالمحافظة العقاریة

  
 .1976أفریل  13، المؤرخة في 30 الجریدة الرسمیة، العدد )1(
ـــة بتـــاریخ  1479 رقـــم المـــذكرة   )2( ـــة العامـــة لألمـــالك الوطنی ـــدور  2000مـــارس  28الصـــادرة عـــن المدیری المتعلقـــة ب

  .المحافظ العقاري في نظر بعض األحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتعمیر والبناء
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 18و 15 یتم المواد یعدل و 1980سبتمبر 13المؤرخ في  80- 210مرسوم رقم ال -
المتعلق بتـأسیس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  63-76رقم  مرسوم المن  89و

  .في النقاط الموالیة من الدراسة  طرق الیهوالذي سنتالعقاري 
المتضمن التنازل عن األمالك  1981فیفري  07المؤرخ في  01-81قانون رقم ال - 

 المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة أو السكنيالعقاریة ذات االستعمال 
والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات واألجهزة 

وهذا القانون ملغى بموجب  ،تب عنه تطهیر واسع للقطاع المعنيوالذي تر  )1(العمومیة
  .2001قانون المالیة لسنة 

   یعدل بعض أحكام المرسوم 1983ماي  21مؤرخ في ال 344-83رقم مرسوم ال -    
المتعلق بحریة المعامالت، ینص هذا المرسوم  1964 ینایر 20المؤرخ في  15-64رقم 

في مادته األولى على أن العملیات التي تتم بین األحیاء والتي یقوم بها أشخاص 
أو معنویون من جنسیة أجنبیة، تعد حرة مع مراعاة حق الشفعة من طرف الدولة  طبیعیون

ومیة طبقا للتشریع المعمول به وهذه العملیات تخضع والجماعات المحلیة أو هیئة عم
  .اإلداريللترخیص 

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة  1983أوت  13مؤرخ في ال 18-83رقم مرسوم ال -  
فضال  1983دیسمبر  10المؤرخ في  724-83والمرسوم التطبیقي له رقم  )2(الفالحیة

عن المنشورین الوزاریین والذي بموجبه تمنح عقود استصالح لألشخاص الذین یتملكون 
أو المنطویة  والواقعة في المناطق الصحراویة حیة تابعة للملكیة الخاصة للدولةأراضي فال

   .على ممیزات مماثلة
 

  
  .1981- 02- 10، المؤرخة في 6 الرسمیة، العددالجریدة  )1(
  .1983-08-16، المؤرخة في 51 الجریدة الرسمیة، العدد )2(
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الذي یسن إجراء إثبات التقادم  1983ماي  21المؤرخ في  352-83 رقم المرسوم -  
والذي ألغي بموجب أحكام  ،لشهرة المتضمن االعتراف بالملكیةالمكسب وٕاعداد عقد ا
المتعلق بعملیات التحقیق  2008ماي  19المؤرخ في  147- 08المرسوم التنفیذي رقم 

  .العقاري
والذي سویت بمقتضاه  )1(1985أوت  13المؤرخ في  212-85المرسوم رقم  -  

أوضاع الذین یشغلون فعال أراضي عمومیة أو خاصة كانت غیر مطابقة للقواعد 
  .شروط إقرار حقوقهم في التملك والسكنالمعمول بها و 

المتضمن كیفیة إستغالل  1987دیسمبر  08في  المؤرخ 19-87 رقم قانونال -  
والذي  ،)2(نتجین وواجباتهماألراضي الفالحیة التابعة لألمالك الوطنیة وتحدید حقوق الم

مستثمرة إما في شكل  ،تابعة للدولة لصالح الفالحین فالحیة أراضيبموجبه منحت 
حیث یهدف هذا القانون الى تملیك المنتجین من المواطنین  ،فالحیة جماعیة أو فردیة

ملكیة  إبقاءمع ...و مرافق  أغراسمن  األرضالمرتبطین بالعمل الفالحي بكل ماهو فوق 
  بااللتزامات فقدان الحقوق و دفع التعویض عن اإلخاللهذا ویترتب على  ،للدولة األرض

المؤرخ في  03-10القانون رقم  هذا القانون الغي بموجب  إن ،)3(الدولةالضرر لصالح 
یحدد شروط وكیفیات استغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك  الذي 2010أوت  15

  .الخاصة للدولة
 12والذي نقل حرفیا نص المادة  )4(1988ماي  3المؤرخ في  14-88القانون رقم  -  

المتعلق  -لضبط الباب السادس، الفصل األولمن قانون التوثیق إلى القانون المدني وبا
  .مكرر 324المادة  -باإلثبات بالكتابة

   .1985، لسنة 34، العددالرسمیة الجریدة )1( 
  .1987- 12- 09، المؤرخة في 50، العدد الرسمیة الجریدة )2(
  .124، ص 2013، طبعة ، المرجع السابقالعقاریة ، نقل الملكیةعمرباشاحمدي   )3(
 1975- 09-26المؤرخ في  75-58المعدل والمتمم لالمر  1988ماي 3المؤرخ في  14-88القانون رقم   )4(

  . 2005- 06- 20المؤرخ في   10-05المتضمن القانون المدني المعدل بالقانون رقم 
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یحدد كیفیات شغل  1989فیفري  07المؤرخ في  10-89المرسوم التنفیذي رقم  -  
بلیة منح ادمة وشروط قالمساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخ

حیث أكد هذا المرسوم بأن المساكن الممنوحة لضرورة الخدمة الملحة،  ،هذه المساكن
  أو توفرت في ساكنیها  ةإال إذا وقعت خارج نطاق الهیئ لیست قابلة ألن تباع لمن یسكنها

ووزیر المالیة والوزیر المكلف باإلسكان  شروط تحدد بقرار وزاري مشترك بین وزیر
             ار القانونویتم التنازل عنها في إط السلطات المعنیة استشارةالداخلیة بعد 

المتضمن التنازل على األمالك العقاریة  1981فیفري  07 المؤرخ في 01-81 رقم
الهیئات التابعة للدولة والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات و 

  .المتمم العمومیة المعدل و

وما یتعلق بها  لملكیة العقاریةل ات الجزائریة المنظمةمن خالل سردنا لمعظم التشریع     
، یمكننا القول أن المشرع الجزائري ونیة من احكام تداول العقارات و اكتسابها واستغاللها 

منه في إرساء سیاسة عقاریة جدیدة من شأنها ضبط وتنظیم المعامالت العقاریة لم ینجح 
عنصر الظرفیة كان یطبعها، إذ أن  ذلك أن ،بهاته المحاولة إلى درجة السیاسة باالرتقاء

  المرحلة ال تصل إلى نهایتها حتى یتم تغییر المسار، كذلك إن هاته المحاوالت تفتقر إلى 
األمر الذي شكل صعوبة في إمكانیة تقییمها ) 1(التصور الشامل للمشكلة العقاریة للبالد

  .والحكم علیها
 26-74اعیة، واألمر رقم المتضمن الثورة الزر  73-71غیر أن األمر رقم      

تغییرا جذریا في تنظیم  االمتضمن تكوین االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات، أحدث
 1970في تعقید مسألة التطهیر العقاري للمرحلة مابین  اكما زاد )2(الملكیة العقاریة

  .ا فیما یليملذلك سنتعرض لدراسته  1990و

  .6، ص1995اإلقتصادي واإلجتماعي، أكتوبر  من المجلس الوطني 2التقریر رقم   )1( 
  .70، صالمرجع السابقوني، سعید الدین ناصر   )2(
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  1990تنظیم المعامالت العقاریة في الوسط الفالحي قبل :  ثانيالفرع ال   
  

    فيالمؤرخ  73- 71 رقم صدور األمر المتضمن الثورة الزراعیة األمر إن         
تغییرا جذریا في تنظیم الملكیة العقاریة، حیث ألغى جمیع حدث ا 1971نوفمبر  08

القوانین واألنظمة الزراعیة السابقة، كما كان نقطة بدایة لصدور نصوص الحقة تتعلق 
  .ریة وتنظیمها على أسس حدیثةبالملكیة العقا

لتصبح ملكا  تجمیع الملكیة العقاریة الفالحیةكما أن هذا األمر یهدف إلى          
وتستغل من طرف المواطنین جماعیا في إطار التعاونیات  -الدولة -موعة الوطنیةللمج

فتستغل بصفة  ة التي ال یمكن استغاللها جماعیاالفالحیة، ماعدا القطع األرضیة الهامشی
 Senatusالنظام یعاكس تماما األهداف التي كان یرمي إلیها قانون  وعلیه فهذا فردیة،

consulteالقضاء على االستغالل الجماعي لألرض وٕانهاء حالة الشیوع المتمثلة في  ، و
  .بتقسیم أراضي العرش بین السكان

   .ملكیة العقاریة الفالحیة الخاصةلمساس هذا األمر بحق ال  أوال  وعلیه سنتعرض  
  .منع وتقیید المعامالت في الوسط الفالحي الى و ثانیا                 

  .حق الملكیة الفالحیة الخاصة إثباتكیفیة  الى ثالثا و                 

  .مساس التأمیم بحق الملكیة العقاریة الفالحیة الخاصة:  أوال   

المتعلق بتأمیم األراضي  1971نوفمبر  08المؤرخ في  73-71صدر األمر رقم         
الوطني  أراضي الخواص الفالحیة ضمن الصندوق تأممالثورة الزراعیة، حیث  إطارفي 

، 101، 97بالنتیجة ضمن أمالك الدولة، حیث بینت المواد وألحقت للثورة الزراعیة 
من هذا األمر إجراءات التأمیم وطرق التعویض للمالك الخواص الذین  235، 232

  .یشملهم اإلجراء
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المتعلق  1973جانفي  05المؤرخ  32-73هذا وقد تلى هذا األمر، المرسوم رقم    
  .لكیة الخاصة وهذا ماسنتواله في النقطة الموالیةبإثبات حق الم

   منع وتقیید المعامالت في الوسط الفالحي:  ثانیا   
كما ذكر سابقا فقد فرض قانون الثورة الزراعیة منع المعامالت العقاریة التي        

حیث نصت  ،تستهدف التهرب من التأمیم حتى تاریخ القفل النهائي لتدابیر هذا القانون
كل نقل للملكیة بین األحیاء طیلة المدة  من نفس األمر على أنه یحظر 168المادة 

وتاریخ القفل الرسمي لعملیات الثورة الزراعیة سواء  األمرالواقعة مابین تاریخ نشر هذا 
عملیات قسمة ألراضي زراعیة أو معدة للزراعة  أوكان النقل بعوض أو بدون عوض، 

  .لبطالنوذلك تحت طائلة ا
ویجب على األفراد قصد السماح للدولة بممارسة حق الشفعة التصریح بجمیع        

  .المعامالت العقاریة التي تمت بینهم تحت طائلة بطالنها
إن إلحاق األراضي الفالحیة الخاصة ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة        

  .والتصرف والتملك بالتقادم جعلها من أمالك الدولة تخضع لعدم القابلیة للبیع
كما أن هذا القانون أظهر مبادئ جدیدة لملكیة واستغالل األرض الفالحیة من        

خالل فرض مبدأ االستغالل الشخصي والمباشر لألرض، لدفع استغالل كبار المالك 
  .)1(لصغار الفالحین وتكریس مبدأ األرض لمن یخدمها

  .ة الفالحیةإثبات حق الملكیة الخاص:  ثالثا  
المتضمن الثورة الزراعیة والمواد  73-71من األمر  78 ،77لقد أقرت المواد        

المتعلق بإثبات حق  1973جانفي  05المؤرخ في  32-73من المرسوم  15و 12
  الملكیة الخاصة على أرض زراعیة أو معدة للزراعة، إمكانیة إثبات حق الملكیة الفالحیة 

  .المتضمن الثورة الزراعیة 1971-11- 08الصادر في  73-71األولى من األمر رقم لمادة ا  )1( 
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الخاصة حتى عند انعدام السند أصال بمباشرة إجراءات التحقیق المیدانیة من لجان 
مشفوعة بخریطة أو تصمیم  م شهادات ملكیة للمالك والحائزینتنتهي بتسلی مختصة،

  ).1(للقطعة األرضیة محل المعاینة
الحقیقة إن عملیات التحقیق العقاري المعلن عنها بهذا األمر ال تستهدف عملیات  في  

مسح العام لألراضي أو تسلیم المالك شهادات الملكیة، بقدر ما كانت ترمي أساسا إلى 
 ة أو الزائدة عن الحدود الممسوحةإصدار قرارات التأمیم والدمج لألراضي غیر المستغل

  .طني للثورة الزراعیةلإلمتالك ضمن الصندوق الو 
 المؤرخ  32-73من المرسوم  1ادة مالهذا وتثبت الملكیة الفالحیة الخاصة حسب   
المتعلق باثبات حق الملكیة الفالحیة الخاصة بسند یحصل علیه  1973 ینایر  05في 

  .طبقا للتشریع الجاري به العمل أو في عدمه بطریق التحقیق
یتم تحدید السندات الصحیحة التي  32-73من المرسوم  5، 4، 3واد مالوبموجب  

  : تصلح إلثبات الملكیة الفالحیة الخاصة كمایلي 
عن طریق وثائق الملكیة المحررة تنفیذا للتشریع العقاري الجاري والمسلمة من   -1

  .طرف إدارة أمالك الدولة
      نقل أو تعدیل ملكیة العقارات عن طریق العقود اإلداریة التي تتضمن إنشاء أو -2

  .حقوق عینیة عقاریة والمحررة من طرف الموظفین العمومیین أو
عن طریق األحكام القضائیة النهائیة التي تقر إنشاء أو نقل أو تعدیل ملكیة  -3

  .حق عیني عقاري أوعقاریة 
عقاریة عن طریق العقود المتعلقة بإنشاء أو تعدیل أو إنهاء حقوق عینیة  - 4 

من طرف الموظفین القضائیین والخاضعة إلجراء اإلشهار الخاص بمصلحة  والمحررة
  .الرهون العقاریة

  
 .77ص  ،2005 الطبعة األولى،دارهومة، الجزائر، ، التنظیمات المهنیة الفالحیة في الجزائر، اهللا علي معطي  )1(
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  .1936عرفیة والمثبتة التاریخ قبل عن طریق العقود ال -5   
والذي أكدت المحكمة العلیا  1970عن طریق عقد القاضي الشرعي الساري قبل  -6

 138233كسند في شأن إثبات الملكیة العقاریة بموجب القرار رقم  األخذ به قبول 
   .)1(1996أكتوبر 06الصادر بتاریخ 

  

أما في حالة انعدام السند فتثبت الملكیة بواسطة إجراءات التحقیق العقاري طبقا  
، بحیث یجب على واضع الید أن 73-71من األمر  78و  77لمحتوى وتدابیر المادة 
تسري من تاریخ نشر األمر   سنة 17اإلنتفاعیة الكاملة لمدة  یثبت قیام واقعة الحیازة

غموض في حساب مدة الحیازة مع القانون المدني  ، ویثیر العمل بهذه المدة71-73
   وحتى أثناء تطبیق األمر 157-62ساري المفعول بموجب األمر الفرنسي القدیم ال

   ."المعدل والمتمم "المتضمن القانون المدني  75-58
هذا وتحرر شهادة الملكیة من قبل إدارة أمالك الدولة، وتصبح سند رسمي تسلم  

أصحاب أراضي خاصة، تبین بدقة نوع وموقع ومساحة وحدود  المعترف بأنهم إلى
والتكالیف واالرتفاقات المثقلة لها طبقا للنموذج المعد  وحالة الشیوع إن وجدت األرض
  .32-73بذات المرسوم  والملحق

تكون شهادة الملكیة نقطة البدایة لمجموع البطاقات العقاریة للبلدیة المنصوص  و 
على أن یتم استبدالها بدفاتر عقاریة بمجرد  73-71األمر من  24علیها بالمادة 

 .من ذات األمر 25استحداث المسح العام لألراضي المنصوص عنه بالمادة 
  

:تنظیم المعامالت العقاریة في الوسط الحضري: لثالفرع الثا  

صدر  ،ي للدولة على حساب ملكیات الخواصتدعیما لسیاسة تكوین رصید عقار       
  المتضمن انشاء االحتیاطات العقاریة 1974فیفري  20الصادر في  26-74 األمر رقم

  .122، ص1992القضائیة، العدد األول، سنة  المجلة )1( 
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للمعامالت العقاریة داخل  والذي جعل من البلدیة المحتكر الوحید ،لصالح البلدیات
  :العمراني ولفهم هذا األمر سنتعرض إلىمحیطها

    .اإلدماج ضمن االحتیاطات العقاریة بالملكیة العقاریة الخاصةمساس آلیة : أوال  

المتضمن انشاء  1974فیفري  20الصادر في  26-74ان األمر رقم          
االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات استهدف توسیع الملكیة العمومیة على حساب  

   . )1(الوسط الحضري  الملكیة الخاصة في
أراضي الخواص الواقعة في المحیط العمراني ضمن  إدماجفلقد أقر لذلك آلیة   

وقد  ،االحتیاطات العقاریة البلدیة ومنع نقل ملكیتها بأي كیفیة كانت إال لصالح البلدیات 
المتعلق باالحتیاطات العقاریة الشروط   26-74من األمر رقم  7 ،6 ،2بینت المواد 

إدماج أراضي الملكیة الخاصة ضمن  إجراءاتصحة القانونیة الواجب توافرها ل
االحتیاطات العقاریة البلدیة، بحیث ینبغي أن تكون أراضي االحتیاطات العقاریة ضمن 

   .)2(البلدیةالمنطقة العمرانیة 
یاجات تراعي االحت أنعملیة تكوین االحتیاطات العقاریة یجب  أنضف إلى ذلك      

یجب أن یكون إدماج أراضي الخواص ضمن االحتیاطات العقاریة  العائلیة للمالكین، كما 
ك الدولة التي تقدر حیث یتم مسح العقارات وتقییم تقوم به مصلحة أمال ،تعویض مقابل

عن األراضي المقرر ادراجها ضمن االحتیاطات العقاریة، ثم مداولة  مبلغ التعویض
و هذه المداولة یصادق علیها  ،ماجهابشأن العقارات التي تقرر إدالمجلس الشعبي البلدي  

         تسجیل العقاراتوأخیرا قرار الدمج و التعویض، و  الوالي باعتباره  السلطة الوصیة
    

Chabane  Benkezouh, Les droits des réserves foncières, O.P.U, Alger, Janvier1990,  (1)  
P19. 

  .االحتیاطات العقاریة في غیاب مخطط التعمیرأي ال یجوز إدراج أي قطعة أرض في    )2(
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ه اإلجراءات تصبح العقارات ملكا للبلدیة ذ، وبعد هفي مصلحة الشهر العقاريشهرها و 
، و ال یتم هذا البیع إال بعد صالح الخواصببیعها سواء لمؤسسات عمومیة أو لالتي تقوم 

  .إلى قطع للبناء وتحدید األسعار القیام بأعمال التهیئة وتجزئة األرض
على أنه یجب أن یكون كل بیع  26-74من المرسوم رقم  11قد نصت المادة  و هذا    

لمخطط، ا البلدي الذي یبدي رأیه حول ثمن البیعوع مداولة من قبل المجلس الشعبي موض
لملكیة یحتوي لزوما على التصاریح بالمقرر الذي رخص بموجبه نقل ا الذيدفتر الشروط 

.بیان نوع وحالة األمالك ،اإلشهاروكذا شروط  ،)1(ناتاإلخ من البی.....وأصل الملكیة    

 اإلشهارأخضع عملیات البیع إلى قواعد  26-74المرسوم رقم  أنالجدیر بالذكر و       
الشهر العقاري لهذه التصرفات فقد نص علیها المرسوم المتعلق بتأسیس  أما، اإلداري

  .السجل العقاري وقانون التوثیق والقانون المدني

    .   تقیید ومنع المعامالت العقاریة في الوسط الحضري: ثانیا  
بالتنازل عنها  المحیط العمرانيهذا األمر ألزم مالك األراضي الواقعة في  إن       

لصالح البلدیات فقط التي تتولى بدورها بیعها للغیر، وفقا لشروط ومقتضیات التخطیط 
       من 6العمراني وبعیدا عن سعر السوق والمضاربات العقاریة وهذا بموجب المادة 

  . هذا األمر
 رع من استحداث هذا األمر تكمن في المساهمة في تنظیم الملكیةشغایة الم إن    

وتسویة  الخاصة المدمجة، ملكیة األراضيالعقاریة الخاصة أثناء تصفیة أصل 
وتسلیم  الخواص،المستحقات المالیة الخاصة بتقویم األراضي من قبل أمالك الدولة لفائدة 

،  ولكن تفادة تراعي قواعد الشهر العقارياألراضي بعد تجزئتها عقود اسالمستفیدین من 
تحیث أن البلدیات لم تراع في كثیر من الحاال )2(ذلك  جرى عكس في الواقع العملي

  
 .21ص  عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، )1(
)2( Chabane Benkezouh, OP cit, P27                                                                    
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ضمن  إدماجهافقامت ببیع أراضي المواطنین من أجل البناء قبل ، ما أوجبه القانون
  .لدیة ودون تبلیغ وتعویض مالكیهااالحتیاطات الب

لم تكتمل  26-74مر عملیات اإلدماج وفقا لإلجراءات التي جاء بها األ أن أي      
، وذلك بسبب الوضعیة الصعبة للبلدیات والسكوت من المالك عن المطالبة بصفة قانونیة

بحیازة المستفیدین من القطع األرضیة المقتناة  أوبالمقابل المالي عن أراضیهم المدمجة 
 .بالبیع فقط إداریةلوعود  أولنسخ من القرارات المثبتة لمداوالت المجلس الشعبي البلدي 

  وكل هذا شكل أثناء محاولة التطهیر العقاري المعلن عنه بموجب القانون رقم      
منه حاالت  86ا المادة المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم ال سیم 90-25

أثرت على التهیئة  و إشكالیات عدیدة عرقلت تطور البناء و )1(عقدةملمنازعات عقاریة 
، كما جعلت عملیات المسح تسیر ببطء ذلك بسبب اللجوء المكثف للعقود والتعمیر سلبا

التعمیر  ، حیث أقاموا بناءات مخالفة لقواعد التهیئة وفیة  تلبیة لحاجة األفراد للبناءالعر 
تستلزم الحصول على عقد الملكیة عند طلب رخصة  آمرةأمام غیاب نصوص قانونیة 

  .البناء
 –المتضمن التوجیه العقاري  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25 -90من القانون رقم  86 ادةمالحیث نصت  )1(

تسري على  النحو اآلتي أوضاع األراضي المدخلة في مساحات التعمیر تطبیقا " على ما یلي  –و المتمم   المعدل
ولم تدمج   ، المذكور اعاله 1974فبرایر سنة  20المؤرخ في  26- 74من األمر  6و  4و  3و  2ألحكام المواد 

 .في االحتیاطات العقاریة  البلدیةنهائیا 
في مساحات عملیات التعمیر في شكل  المدخلةاألراضي  یاطات العقاریة للبلدیة المعنیةتدمج نهائیا في االحت  - 1

أعمال و برامج سكنیة و تجهیزیة أخرى انطلقت قبل صناعیة ،او مناطق مناطق حضریة جدیدة أو مناطق 
 ء أواصدار هذا القانون وكانت حسب الحاالت موضوع مداوالت موافق علیها قانونا أو موضوع رخص للبنا

  .إنسانیةأعمال  أو /و رخص تجزئة األراضي ألجل البناء 
وتحول هذه البلدیات تلك القطع األرضیةّ إلى الهیئات العمومیة الموجودة أو التي ستحدث بغیة فتح المجال 

و الكیفیات األخرى لتصحیح عملیات شراء القطع األرضیة السالفة  ةلمتابعة العملیات طبقا للمخططات المقرر 
المذكور  1974فبرایر سنة  20المؤرخ في  26-74كر  وبیعها هي تلك المنصوص علیها لتطبیق األمر رقم الذ

  ..........."یتحمل مستعمل القطعة مصاریف العملیات مع دفع التعویضات المحتملة  .أعاله 
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هذه الوضعیات الناتجة عن اإلستفادات بمقتضى قانون االحتیاطات العقاریة  إن      
ون تسویة عقود لصالح البلدیات و حاالت البناءات الفوضویة المقامة على أوعیة عقاریة د

أین تم تشكیل  2007تطهیرها حتى سنة  إلىثارها السلبیة و الحاجة ا، استمرت الملكیة
لتصفیة النهائیة للعقارات العالقة من الناحیة القانونیة لجان والئیة أسندت لها مهام ا

الوالئیة و السادة  بموجب مقررات مشتركة صادرة بالتنسیق بین مدیریات الحفظ العقاري
الصادر عن والي  2007فیفري  11المؤرخ في  552-07نذكر منها المقرر رقم  الوالة 

  .)1(والیة البلیدة ولألسف لم یتم تنصیبها میدانیا

    مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري :الرابعالفرع   

نتائج جد سلبیة على مستوى المسح العام لألراضي  االستعماریةت الفترة  فلقد خل      
تمركزت أعمال المسح على السهول ي سندات الملكیة العقاریة الخاصة، بحیث وغموض ف

على مخططات مسحیة غیر دقیقة جراء  باالعتماد، مالیة و األراضي الفالحیة فقطالش
شهر عقاري معیب، باإلضافة إلى غیاب التوثیق و  شهرونظام  االنتقائيالمسح 

 )2(األعراف المحلیةاء تطبیق الشریعة اإلسالمیة و ر المعامالت العقاریة بین الجزائریین ج
الملكیة في إطار اعادة تنظیم  -هذا الوضع إلى غایة تبني المشرع الجزائري واستمر 

ــلألم –مات العقاریة الحدیثة یالعقاریة واستقرارها و تطورها وفق ما تقتضیه التنظ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ  رـــــ
مسح األراضي العام و تأسیس  إعدادالمتضمن  1975نوفمبر 12المؤرخ في  75-74

  .العقاري و المراسیم التطبیقیة لهالسجل 

  
 المرجع   ،اریة الخاصة في التشریع الجزائريالیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العق محمودي عبد العزیز،د  )1(

   .51، ص السابق
س نف ، اریة الخاصة في التشریع الجزائريالیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقعبد العزیز،  يد محمود )2(

  .52ص  ،المرجع
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عند االنتهاء من العملیات  "األولى على انه حیث نص هذا األمر في مادته      
، فإنه یتم ابتداء من مجموعة ورة الزراعیة على اقلیم بلدیة ماالمشروع فیها برسم الث

مسح  إعداد 73-71من األمر  24لبلدیة المنصوص علیها في المادة البطاقات العقاریة ا
 ."األراضي العام و تأسیس السجل العقاري 

أنه یحدد و یعرف النطاق الطبیعي على  راضي العاممنه مسح األ 2عرفت المادة  و     
الحقوق  أصحابأو  مالك العقار، هویة و نوع العقار، مكانه، حدوده، مساحته، للعقارات

  .عباء التي یكون العقار مثقال بهااأل ، والعینیة العقاریة
     العامةمالك الوطنیة الخاصة و یشمل المسح األمالك الوطنیة بما فیها اال و       

هو السجل العقاري بأنه   من هذا األمر 3األمالك التابعة للخواص، كما عرفت المادة  و
و السجل العقاري  ،نیة العقاریةیویبین الحقوق  العبط الوضعیة القانونیة للعقارات ضالذي ی

ر م، و بهذا األت التي تطرأ علیه مهما كان نوعهاهو المرآة العاكسة لكل عقار و التغیرا
المشرع الجزائري بنظام الشهر العیني بدال من الشهر الشخصي و الذي یستمر بصفة  ذأخ

على ان یتخلى  ،مؤقتة بالنسبة للعقارات التي لم تخضع لعملیات مسح األراضي  العام
  . ت المسح على مجموع التراب الوطنيمن عملیا االنتهاءبمجرد  عنه

 األمرفهذا األمر و المراسیم التطبیقیة له بعكس األمر المتعلق بالثورة الزراعیة و      
الملكیة ونقلها  أنماطتغییرات في  إحداث، ال یهدف إلى العقاریة باالحتیاطاتالمتعلق 

ٕاقرار حقوق الملكیة بصفة و المالكین و  یهدف إلى ضبط الملكیة العقاریة واستغاللها ولكن
بطاقات ة العقاریة بمجموعة الیر في هذه الحقوق العینیة و تسجیل أي تغیم متابعثنهائیة 

  .و كذلك في الدفتر العقاري  العقاریة 

  :تم دراسة هذا الفرع من خالل یس و لذلك
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   .1975بل قغیاب مسح أراضي حقیقي :وال أ 

العقاریة الشاغرة دون االهتمام  حمایة األمالكشرع عند االستقالل بتنظیم و مهتم الإ     
عملیة المسح  أبد حیث ،یق و الشهر العقاريثو تالتنظیم العقاري المتعلقة بال تبمقتضیا

خ فة بالسهر على هذه العملیة بتاریمكل هیئةالعام لألراضي رغم المحاولة األولى إلنشاء 
لحداثة هذه الهیئة و إال أنه  ،)1(هي مدیریة التنظیم العقاري و المسح 1962ینایر 12

ومنع  تدابیر حمایة األمالك الشاغرة إنجاحوانصراف أدوات التنظیم العقاري إلى 
  .المعامالت العقاریة في هذه الفترة حال دون مباشرتها لعملیة المسح

و باإلضافة إلى ذلك نجد أنه من خالل تدابیر قانون الثورة الزراعیة حاول المشرع    
بحیث اعتمدت عملیة  ،قواعد تقنیة وقانونیة من أجل التحكم في القطاع الفالحي إرساء

وتم  ،المسح الریفي ألجل معرفة الطبیعیة القانونیة والمادیة لألمالك المعنیة بهذا القانون
مباشرة عملیات التحقیق العقاري في ملكیات الخواص ألجل التحدید المادي لها وتسلیم 

  .)2(ادات الملكیةشه

انه عند انتهاء العملیات  73-71من األمر  25 ادةمال و في هذا اإلطار نصت       
، یباشر في وضع الوثائق المساحیة لهذه رسم الثورة الزراعیة في بلدیة ماالمشروع فیها ب

ویوضع السجل المساحي العام للبالد وفقا  ،البلدیة باالستناد لمجموعة البطاقات العقاریة
أن هذا السجل المساحي العام للبالد لم  إال، ستحدد فیما بعد يالكیفیات التللشروط و 

مخططات المساحیة تعیین الحدود و ضبط ال یؤسس نظرا النعدام تقنیین و مساحین ألجل
المتعلق بإثبات حق  32-73األمر و المرسوم  ، حیث أظهر تطبیق هذاو سندات الملكیة

 
 La publication  " Le régime foncier et le cadastre en Algérie", réalisé par Ameur Alloui  (1)     
Agence Nationale du  Cadastre, 1997, P40. 

    .المتضمن الثورة الزراعیة 1971- 11-08المؤرخ في  73-71من األمر رقم  78و  77المادة   )2(
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 إحصاءشهادات ملكیة مؤقتة و وثائق مساحیة شكلت مجرد  تسلیمالخاصة الملكیة 
  .)1(السجل العقاري لیس بمخططات نظامیة یمكن االعتماد علیها في تأسیسلألراضي و 

   1990- 1975تقدیر سیر عملیة المسح خالل المرحلة ما بین : ثانیا  

المسح العام لألراضي  إعدادالمتضمن  74-75من األمر رقم  1لقد بینت  المادة       
و تأسیس السجل العقاري أنه عند االنتهاء من العملیات المشروع فیها برسم الثورة 

فانه یتم ابتداء من مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة  ،بلدیة ما إقلیمالزراعیة على 
 1971نوفمبر  8المؤرخ في  73-71من األمر رقم  24المنصوص علیها في المادة  

، غیر أن هذه االنطالقة  لم یتم تأسیس السجل العقارياضي العام و سح األر م إعداد
  .1977الشروع فیها إال سنة 

 للمسح،م تخصیص میزانیة محددة دوهذا راجع لع اكبیر  اة بطءیو قد عرفت هذه العمل     
مالك الدولة و الشؤون العقاریة لم یكن لهم التكوین ا ضف إلى ذلك أن موظفي إدارة

المعدات اإللكترونیة،  المناسب لمباشرة عملیة المسح نظرا لما تتطلبه من استعمال بعض
 لخبراء متخصصین وفنیین للتعاون كان من المفروض أن یوكل هذا األمرك زد إلى ذل

ان فضف إلى كل هذا  )2(وٕاعادة رسكلة لألعوان المهنیین الالزمین إلنجاح العملیة
سح كأداة للتنظیم هذه العملیة یكمن في عدم اعتبار عملیة الم تأخرالسبب الجوهري في 

المتعلق بإعداد مسح  62-76، ذلك أنه رغم سن المرسوم المرحلة العقاري في هذه
السلطات العمومیة لم تباشر سیاسة واضحة  أن إالتكوین السجل العقاري عام و األراضي ال

التنظیم العقاري بل ظل اقتصار رقابة لتعمیم المسح واعتباره األداة الفعلیة للتطهیر و 
 .العقد الرسمي فقط أداةالحركة العقاریة على 

  
 المرجع  ،اریة الخاصة في التشریع الجزائريالیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العق محمودي عبد العزیز،د   )1(

 .54، ص السابق
 .58ص  إسماعین شامة، المرجع السابق، )2(
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         التقلیل من مصداقیة المعلوماتمحتشمة في المیدان و ى إلى نتائج كل هذا اد   
  .و الوثائق المساحیة

  . فصل الثاني من هذا البابالعام لألراضي بالتفصیل في ال هذا و سنتولى تبیان المسح   
 

 إلى یومنا هذا 1990النظام العقاري الجزائري من  :المطلب الثاني   

  بنظام جدید مخالف تماما لما كان علیه نظام الحكم من 1989لقد جاء دستور        
، حیث أعلن على إعادة تحدید دور السلطات العمومیة وهذا بتقلیص مجال تدخلها قبل

تاركا  )1(في المیادین المرتبطة بالسیادة من جهة وتلك المتعلقة بتحقیق المصلحة العامة
فكان لزوما المرور بمرحلة انتقالیة لوضع  )2(مجال التجارة و الصناعة للمبادرة الخاصة

،  و من بین هذه المیكانزمات نذكر إعادة هیكلة الساحة المیكانزمات الجدیدة حیز التنفیذ
حق الملكیة الخاصة التي تعد دعامة ع إلى القواعد العامة في تكریس العقاریة و الرجو 

  .اقتصاد السوق مبدأة الجدیدة المبنیة على السیاس

المتضمن قانون  1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90وعلیه فقد أحدث القانون رقم 
ة للمرحلة ما ري في السیاسة العقاریة المنتهجذالعقاري المعدل و المتمم تغییر جالتوجیه 

فیها یتعلق بكیفیة تدخل الدولة و الجماعات  ادخل منظورا جدیداإذ  ،1989بعد دستور 
كما شكل هذا القانون  ،المحلیة و المتعاملین العمومیین و الخواص في المیدان العقاري

  یة بما تضمنهواقع ة وعقالنی أكثرجدیدة في التنظیم العقاري وفقا لتوجهات ومبادئ  أداة
 ار الدولة للمعامالت العقاریة للفترة  من إعادة االعتبار للملكیة العقاریة الخاصة ورفع احتك

AHMED  RAHMANI, L’impact de la constitution de 1989 sur le statut des biens         (1)         
publics,   in bulletin du CDAR 1990 N° 02. 
 WALID LAGGOUNE, Le statut  juridique de propriété  privée en Algérie, un essai      )2( 
 d’approche critique  in RAS JEP 1990 N°3.  
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هیكلة الساحة العقاریة بما یستجیب لدواعي التنظیم العقاري  إعادةو  ،1990السابقة لسنة 
على ذلك خصصنا بالدراسة الفرع األول من هذا و  ،العام لألراضي حالمس طالمرتبط بتنشی

وخصصنا الفرع الثاني  ،المعامالت العقاریة وفقا لهذا القانونالمطلب لدراسة نتائج تحریر 
  .هذا القانون للملكیة العقاریة الخاصة سیر لتك

       و في هاته الحقبة اصدر المشرع  ترسانة من النصوص القانونیة المنظمة للعقارهذا     
علیه حیث سنعرج على اغلب هذه األحكام التشریعیة التي مرت بها  التصرفات الواردةو  

  .في بالدنا وهذا في الفرع الثالث الملكیة العقاریة
  

  .تحریر المعامالت العقاریة: الفرع األول  

ن من نتائج تحریر المعامالت العقاریة وفقا لقانون التوجیه العقاري ، إعادة ا         
على حریة األشخاص في التملك و التعامل  دابیر المنع و التقیید الممارسة النظر في ت

المتعلق بحریة  1964ینایر 20المؤرخ قي  15-64 بدایة بأحكام المرسوم ،العقاري
 االحتیاطاتو إلغاء قانوني الثورة الزراعیة و  –مم تالمعدل و الم –المعامالت العقاریة 

  :هذا الفرع من خالل  فيسوف نتعرض إلى معالجته  هذا ما ،العقاریة لصالح البلدیات

  .إلغاء القیود على الملكیة العقاریة التابعة لألجانب  :أوال        
  .تحریر المعامالت العقاریة الواردة على العقار الفالحي الخاص :ثانیا        
  .رفع احتكار المعامالت العقاریة في المحیط العمراني: ثالثا        

 

    .العقاریة التابعة لألجانب ةلقیود على الملكیإلغاء ا: أوال  

سلسلة   إلغاءیتضمن إلغاء القیود على التعامل في الملكیة العقاریة التابعة لألجانب، 
  .الرخص المسبقة على التعاقد و كذا الشفعة التلقائیة
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I  -لتعاقدعلى االمسبقة  إلغاء الرخص.  
تصرف المالك األجنبي في عقار یملكه في الجزائر كان یخضع إلى قیود  إن     

و كذا إلى قیود من نوع خاص تتمثل في سلسلة من  ،مفروضة بحكم القواعد العامة
تصرف قانوني في ملكیته  يأالحصول علیها قبل مباشرة   الرخص المسبقة التي یجب

  :وهاته الرخص یمكن حصرها في  ،للعقار
  

  :التعریف شهادة -1  
           التي تم الغاءها بموجب المرسوم هذه الشهادة محل شهادة الشغور و  جاءت 

ص كل من النصو  إلغاء المتضمن 1980نوفمبر  29لصادر في ا 278-80 رقم
مشتركة الوزاریة التعلیمة ال أنو التنظیمیة الخاصة باألمالك الشاغرة، غیر القانونیة 

كل تصرف في عقار من قبل أجنبي إلى تحقیق  أخضعت 1981مارس  28بتاریخ 
ك الدولة المعاملة قد تم دمجه ضمن أمال مسبق من اجل معرفة ما إذا كان العقار محل

و على ذلك فإن الموثق المكلف بتحریر عقد التصرف ملزم  ،بعد إعالن شغوره أم ال
بوت أن العقار بإخطار الوالي المختص إقلیمیا من أجل تسلیم شهادة التعریف في حالة ث

یوما من  )30(ثالثون ، وهذا في خالل مدة بالعملیة غیر مدمج في ذمة الدولةالمعني 
یرفقها بطلب جدید لنفس الوالي  تاریخ استالم الطلب بعد الحصول على الشهادة المذكورة

  .ترخیص بالتعامل في العقار استصدارمن اجل 

    :رخصة التعامل في العقار -2   
الذي عدل و  1964 ینایر 20الصادر في  15-64لقد نظم هذه الرخصة المرسوم رقم  

ة قید على الذي جعل من الرخصو  1983 ماي 22 الصادر في 344-83بالمرسوم رقم 
، حیث یقدم طلب الرخصة للوالي الذي یخطر مصالح األمالك األجانب دون المواطنین
   تقدیر ما وهذا حتى یمكنه ،تتعدى شهرین ل التصرف في مدة المن اجل تقییم العقار مح

  األصلي ريتالمش حق الشفعة لصالح الدولة من اجل الحلول محلاستعمال مدى مالئمة 
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  : المدیریة الخارجیة للمالیة بإتمام المعامالت  ترخیص -3     
ان هذا الترخیص لیس مقصور على النظام القانوني الجزائري بل هو موجود في     

زارة ، فیقوم الموثق المكلف بتحریر المعاملة بطلب من و المقارنة للدول اللیبیرالیةلنظم ا
و یكون للمصلحة  ،األجنبي في ملكیته العقاریة تصرفل المالیة رخصة عدم معارضتها

  .رأیها في الموضوع  إبداءالمذكورة مدة شهرین من تاریخ استالمها للطلب من اجل 

یبین لنا عدم وجود حریة للتعامل في العقار من قبل ان معالجتنا  لهذه الرخص     
  .المالك األجانب

II  -  الغاء حق الشفعة التلقائیة الممارس من قبل الدولة على تصرفات األجانب
   .ملكیتهم العقاریة في 

یر األمالك یست من اجل حمایة 1964ینایر 20المؤرخ في  15-64لقد سن المرسوم     
 التصدي لمختلف المضاربات العقاریة الواقعة بعد االستقالل،ضرورة العقاریة الشاغرة و 

حیث اخضع هذا المرسوم جمیع المعامالت العقاریة الى رخصة مسبقة یسلمها الوالي  
  .المختص إقلیمیا

جمیع المعامالت العقاریة ظیمیة أخرى ضرورة و وجوب معاینة أحكام تن تكما أضاف  
  . )1(ق محرر العقد تحت طائلة البطالنبعقد رسمي مع ایداع الثمن لدى الموث

   ان بدایة الرجوع عن التملك العمومي للعقار الذي تجلت مالمحه اثناء سن القانون   
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفالحیة ادت الى  1983اوت  13المؤرخ في  83-18

      رقمبموجب المرسوم  1964ینایر 20المؤرخ في  15-64مراجعة المرسوم رقم 
  الحصول على  الرخصة إجراءالذي جعل  ،1983 ماي 22الصادر بتاریخ  83-344

  
العدد األول ، سنة  ،المجلة القضائیة امالت العقاریة،ارجع د یونسي حداد نادیة، العقد العرفي و المع  )1(

      . 204، ص 1997
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  قیدا على تملك األجانب للعقار دون الوطنیین باستثناء استعمال الدولة لحق الشفعة الذي 
        بتاریخ 172خضع هو األخر لنوع من التحیین أثناء صدور التعلیمة الوزاریة رقم 

التي یتم  الدولة المباشر لجمیع العقارات القتناءالتي وضعت حدا  1991دیسمبر 1
باستثناء احترام طلب  راألجانب معلنة عن حریة تملك األجانب للعقا التعامل فیها من قبل

  .)1(إداري مسبق یوجه الى الوالي المختص لممارسة حق الشفعة

 .على العقار الفالحي الخاص ةتحریر المعامالت العقاریة الوارد: ثانیا   
الزراعیة  المتضمن قانون الثورة 1971نوفمبر 8المؤرخ في  73-71ان تطبیق األمر     

 إلحاقالخاصة و  حدید الملكیات العقاریة الفالحیةت إلى أدى ،و الذي تعرضنا له سابقا
جمیع  إبطالكما استدعى كذلك وقف او  )2(جزء معتبر منها ضمن أمالك الدولة

ن تاریخ نشر المعامالت العقاریة التي تمت على األراضي الفالحیة و المزارع الخاصة م
      ،الرسمي لعملیات الثورة الزراعیة وحتى القفل 1971نوفمبر 8لهذا األمر الموافق 

األمر الذي  ،شفعة على األرضي الفالحیة الخاصةأتاح للدولة ممارسة واسعة لحق الو 
صدور  أثناءوضع حد لالعتداء على األراضي الفالحیة الخاصة و ذلك  إلىأدى بالمشرع 

  .1990نوفمبر 18لمؤرخ في ا 25-90قانون التوجیه العقاري القانون رقم 

التي ال یعنیها  المتضمن الثورة الزراعیة جعل من األراضي 73-71 أمر أنحیث      
 أساسو القائم على  65 ادةماللمبدأ التحدید المنصوص علیه في  خاضعةالشامل التأمیم 
المالك  تتعدى طاقة عمل أنمساحة األمالك الزراعیة ال یجوز   أناألساسي القائل  المبدأ

  ومن اجل ذلك تم اعتماد   )3(تسمح له بإنتاج دخل كاف لعائلته أنهاو عائلته و 
                                           آلیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري،محمودي عبد العزیز،  )1(

  .61ص  المرجع السابق،
   .71ص ، 2005دار الخلدونیة، الجزائر،  عجة الجیاللي، أزمة العقار الفالحي و مقترحات تسویتها ، ) 2(

E Chalabi : Les nationalisations des terres dans la révolution agraire, O.P.U, Alger,    )3( 
 1984, P232  et suivant. 
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المباشر، المساحة التي یتم تحدیدها بحدیها معاییر هي طاقة العمل واالستغالل ثالث 
  .و األقصى عن طریق التنظیم حسب كل والیة معنیة بتطبیق الثورة الزراعیة دنىاال

 ،73-71 األمر أحكاممنه صراحة  75المادة  تیألغبصدور قانون التوجیه العقاري و     
وبذلك یكون قانون التوجیه  العقاري قد وضع حدا لتقیید النسبة  القصوى الجائز امتالكها  

  . الفالحیة األراضيمن 

هذا و حسب قانون التوجیه العقاري  فإن التصرف الوارد على الملكیة العقاریة      
مراعاة مع  ،و قواعد الشهر العقاريیراعي شرط الرسمیة  أنالفالحیة الخاصة یجب 

بأضرار  إلحاقهاع تخص طبیعة األرض الفالحیة ذاتها من حیث عدم شر ضوابط أرادها الم
منه و التي  55تغیر في وجهتها الفالحیة و ذلك طبقا للمادة  أو، تمس قابلیتها لالستثمار

دیوان الوطني لألراضي العمومیة بواسطة ال الهیئاتتعمال حق الشفعة للدولة و منحت اس
 1996 فیفري 24المؤرخ في  87-96مستحدث بموجب المرسوم التنفیذي رقم الالفالحیة 

  .)1(الدیوان الوطني لألراضي الفالحیة إنشاءالمتضمن 

  .نيرفع احتكار المعامالت العقاریة في المحیط العمرا: ثالثا    

المتضمن االحتیاطات  1974فیفري  20المؤرخ في  26-74تطبیق األمر رقم  إن     
ملكیات هامة  إدراجأدى إلى  ،تعرضنا له إنو الذي سبق لنا و  البلدیات  لصالح العقاریة

و فرض احتكار البلدیات لكل  من أراضي الخواص ضمن االحتیاطات  العقاریة البلدیة،
مراني لها، حیث الواقعة ضمن المحیط الع يضاالمعامالت العقاریة الواردة على األر 

ئدة البلدیات فقط، زل مالك األراضي الخاصة لفاعلى وجوب تنامنه  6نصت  المادة 
شروط تستجیب لمقتضیات البناء و السكن  تتولى تجزئتها وبیعها للغیر وفق هاته األخیرة 

  . الموجه و تجنب صور المضاربة

  .1996سنة  ،15، العدد الجریدة الرسمیة ،1996 -  02-24المؤرخ في 87-96رقم  التنفیذيالمرسوم   )1( 
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الحد األقصى المسموح به  ألغى 25 -90وبصدور قانون التوجیه العقاري القانون رقم    
المتضمن تكوین  26-74 رقم مراأل من 6المادة  أنلتملك العقار الحضري، ذلك 

األراضي التابعة للخواص تخصص  أنإلى  أشارت ،احتیاطات عقاریة لصالح البلدیات
ذلك طبقا للكیفیات  لمالكیها فیها یخص البناء و  لسد الحاجیات العائلیة األولىبالدرجة 

كمساحة مرجعیة  2م 20فعال قد تم تحدید مساحة ، و تي یتم  تحدیدها عن طریق التنظیمال
وهذا من اجل  ة من قبل المنظمة العالمیة للصحةالمحددالمقاییس  أساسمواطن على  لكل

تم  1976فیفري  7الصادر في  28-76و تطبیقا للمرسوم رقم  ،الحاجة للسكن تلبیة 
 2م 600ب الحاجیات بالمیدان المهني إشباعتحدید السقف المسموح بامتالكه من أجل 

 .)1(بالنسبة لبقیة النشاطات 2م 1500ت  و بلنشاطات التي ال ترتبط بها ملحقال
األراضي التابعة للخواص و قد نتج عن تقیید حریة التملك و التصرف في  هذا     
راضیهم  بعقود عرفیة  األفراد للتعامل في أ لجوء عة ضمن المحیط العمراني للبلدیاتالواق

 سوق عقاري موازي  وٕانشاءال تراعي مقاییس التهیئة و التعمیر ات فوضویة وظهور بناء
 إقراري تم من قانون التوجیه العقار  74بموجب المادة ، و بعید عن معاییر التنظیم العقاري

 ةعدم خضوع المعامل أقرت، حیث العقاریة في الوسط الحضريت امالمبدأ تحریر المع
الشروط  باستثناء خرآ، ألي شرط اضي العامرة او  القابلة للتعمیرالعقاریة في مجال األر 

، و تعیین موضوع العقد المحرر في شكل رسمي لمتعلقة بأهلیة األطراف وٕارادتهما
الجماعات و   ، مع مراعاة استعمال حق الشفعة لفائدة الدولةالشهر العقاري لقواعد یستجیب

من قانون التوجیه العقاري وذلك من اجل تدعیم السیاسة  71 المحلیة وهذا حسب المادة
المحفظة العقاریة  تثمین و اإلقلیمالمحلیة  للسكن و المحافظة على مناطق التوسع وتهیئة 

   .للبلدیات
  

  
  .71، ص امة، المرجع السابقش اسماعین  )1(
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الواقعة  األراضيان ضرورة تحقیق المساواة بین المتعاملین الخواص و العمومیین في 
ة العقاریة للبلدیات عن طریق ظفضرورة تسییر المح إلىدفعت  ضمن المحیط الحضري

 405-90المستحدثة بموجب المرسوم  )1(وكالة التسییر و التنظیم العقاریین الحضریین
  .المعدل و المتمم )2(1990دیسمبر  22المؤرخ في 

  

 .حق الملكیة العقاریة الخاصة سكریت: الفرع الثاني
      ،دایة التسعیناتتبعا للتغیر السیاسي الذي مس الجزائر في نهایة الثمانینات و ب     

الحر أصبح لزاما التأقلم مع أسس ومبادئ هذا  ل السلطة إلى تبني نظام االقتصادو می
المرحلة األولى التي اتسمت باالنغالق و الحد من الملكیة الخاصة  على عكسو   ،النظام

، تم التراجع عن هذا التوجه وبرز ذلك من خالل مجموعة ساب الملكیة الجماعیةلح
، التوجیه العقاري على رأسها قانونالتشریعات التي صدرت في تلك الحقبة  وما یلیها و 

 .أعاد ترسیم سیاسة عقاریة جدیدة سواء بالنسبة للعقار الفالحي أو الحضري ذيال

   .العقار الفالحي: أوال   
صراحة على  25-90من قانون التوجیه العقاري القانون رقم  75لقد نصت المادة   

و بهذا یكون قد تم التراجع ، المتضمن الثورة الزراعیة 73-71إلغاء أحكام األمر رقم 
عهدها  إلىنهائیا عن الثورة الزراعیة ، حیث سن المشرع آلیات إلعادة الوضعیة العقاریة 

  م جاء ث ،أولىاألراضي المؤممة في إطار الثورة الزراعیة كمرحلة  إرجاعاألول عن طریق 
لعقاري الذي المتضمن التوجیه ا 25-90رقم قانون لالمعدل و المتمم ل 26-95رقم األمر 

  توسع في إرجاع األراضي الى األشخاص الذین تبرعوا لفائدة صندوق الثورة الزراعیة وكذا

 
  .250ص  ،السابق اسماعین شامة ، المرجع  )1(
یر و التنظیم العقاریین الوكالة المحلیة للتسی إنشاءالمتضمن  1990-12- 22المؤرخ في  405-90المرسوم رقم   )2(

  .1990، سنة 56 الرسمیة العدد، الجریدة الحضریین
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  168-63األراضي الفالحیة التي وضعت تحت حمایة الدولة تطبیقا للمرسوم رقم 
ألصحابها الذین اكتسبوها في أغلب األحیان من المعمرین  1963ماي  9المؤرخ في 

  .)1(مباشرة بعد االستقالل أوأثناء الثورة التحریریة 

 -I األصلیین المدمجة ضمن صندوق الثورة الزراعیة لمالكهاشروط إرجاع األراضي   
ضمن  شروط إرجاع األراضي المدرجة 25-90من قانون  76هذا وقد حددت المادة     

  : صندوق الثورة الزراعیة و هي
ما تم فوق األرض من  أمااألرض  أين موضوع اإلرجاع هو العقار الفضاء إ      
        ،25-90من قانون  77لك لمن أقامها وهذا طبقا للمادة ات واستثمارات فهي منایب
 :موضوع اإلرجاعتكون األرض  أنعلیه یجب و 

  الوطني الصندوق في إطار  إدماجهاارض مؤممة في إطار الثورة الزراعیة و تم
 .الزراعیة للثورة
 2(ةتها الفالحیوجه ىقد حافظت عل يأن تكون األراض(. 
 إعادة النظر في المستثمرات الفالحیة القائمة إلىتؤدي عملیة اإلرجاع  أال. 
 18-83قد تم استصالحها فعلیا في إطار قانون ة ینتكون المساحات المع أال 

  .المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفالحیة عن طریق االستصالح
 نیة بعملیة اإلرجاع وسیلة عیش المالك وخلفه العام من تمثل األراضي المع أن
 .األولىالدرجة 
 بیعیا یتمتع بالجنسیة الجزائریةط اان یكون المالك شخص. 

  
  

  
  .163ص المرجع السابق،  المنازعات العقاریة ، ،زروقي لیلي و حمدي باشا عمر   )1(
 .29المرجع السابق، ص  ،اسماعین شامة  )2(
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  یكون قد  وأال، حرب التحریریكون المالك األصلي قد سلك سلوكا معادیا أثناء  أال
حصل على األرض عن طریق معامالت عقاریة مع المعمرین خالل حرب التحریر 

  .الوطني أو بعدها
  یكون المالك األصلي قد عوض بأراضي أخرى أو حصل على مساعدات  أال

  .أعمال أخرى إلىمالیة عمومیة من اجل االنتقال 
  الذي حددته أحكام  اإلطاریكون المالك األصلي قد استفاد من أراضي في  أال

المتضمن ضبط كیفیة استغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك  19- 87القانون 
  .و تحدید حقوق المنتجین و واجباتهم  الوطنیة 
 الدولة إلىخلفه العام بإرجاع قیمة التعویض الذي حصل علیه  المالك أویقوم  أن.  

وسع مجال  25-90المعدل و المتمم لقانون  26-95األمر رقم  روبصدو  هذا     
  :االسترجاعتشمل عملیة  أصبحتالتوجیه العقاري و علیه  تطبیق قانون

 حیث تتحمل الدولة تعویض مالكها ألراضي التي فقدت طابعها الفالحيا ،
تم  إذاتفقد األرض طابعها الفالحي   26-95 أمرمن  13األصلیین و حسب المادة 

ق التعمیر و المصاد  أدواتوجهتها الفالحیة بموجب  عمالها لغرض البناء أو تم تغییرتاس
 .علیها قانونا
 73-71األراضي المتبرع بها في إطار امر. 
  المتعلق بحمایة  168-63األراضي التي وضعت تحت حمایة الدولة وفقا لمرسوم

المتعلق بحمایة األمالك  20 -62غیر المنقولة وكذا أمر العامة للدولة المنقولة و  مالكاأل
هذا حسب و  تكون األرض قد وقعت تحت طائلة التقادم المكسب أالوهذا شریطة  ،الشاغرة
األرض كانت ملك للدولة  أنفي الحقیقة  ،من قانون التوجیه العقاري 5رتها فق 76المادة 

بالتقادم وهذا ما أكدته التعلیمة الوزاریة المشتركة  االكتسابومحمیة بقاعدة عدم جواز 
وزیر من الوزیر المنتدب للمیزانیة و  الموقعة 80رقم  1996فیفري  24المؤرخة في 
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     على عدم مطابقتها للقواعد العامة التي تضمنها القانون المدني أكدتحیث  ،ةالفالح
  .القضاء أمامالدولة على التصدي لتطبیقها  أمالكو حثت مدیري 

     73-71 أمران یكون من المتبرعین بأراضیهم ضمن. 
 كان المالك األصلي قد استفاد من استغالل قطعة أرض بموجب قانون  إذا  

لك األرض حیث یمكنه طلب استرجاع تلیه أن یقوم بالتنازل عن حقه في فع ،19 -87
 .ملكیته األصلیة

  أثناء  االسترجاعاشترى قطعة األرض محل طلب یكون المالك األصلي قد  أال
یقدم شهادة كتابیة تثبت  أن، فعلیه كان األمر كذلك وٕاذاالحرب التحریریة أو مباشرة بعدها 

هؤالء قد وافقوا  أن وجبهة التحریر الوطني  أعضاء أوجیش التحریر الوطني  استأذنأنه 
 .حقوق الشهداء لى المجاهدین و ذويو هذا الشرط غیر واجب ع ،على  ذلك
  فیجب  73-71مر كان المالك األصلي قد تلقى تعویضا في إطار تطبیق أ إذا
 .إرجاعهعلیه 

  - II  اإلجراءات المتبعة إلرجاع األراضي لمالكها األصلیین 
وهنا تجب التفرقة بین اإلجراءات المعدة لتقدیم طلب االسترجاع و تلك المتعلقة باإلرجاع 

  .و التبادل

     نظم المشرع إطار المطالبة بحق االسترجاع: االسترجاع و الفصل فیهطلب  - 1  
 :كما یلي

   سلهما إلى یقدم المالك األصلي طلبا صریحا باالسترجاع و یرفقه بملف یر
و یتم تقدیم هذا  ،25-90من قانون  81وهذا تطبیقا للمادة  الوالي المختص إقلیمیا

 .25-90أشهر من تاریخ نشر قانون  6الطلب في أجل 
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  اللجنة الوالئیة  إلى االسترجاعیقوم الوالي بعد ذلك بتحویل ملفات طلب
  :الیةتالفرضیات الثالث ال إحدىتفصل في التي  )1(اءضالمتساویة األع

   .األرض نفسها لمالكها األصلي إرجاع -  
  .حالتها السابقة الى األوضاع إرجاعتعویض المالك األصلي نقدا الستحالة  -  
  .لك األصلي بمنحه قطعة ارض مماثلةتعویض الما -  

 یتخذاألرض بعینها ممكنا  إرجاعكان  إذافي حالة ما  أو ،الوالي بقرار اللجنة ارإخطیتم 
 .الوالي قرار بذلك

 الح الفالحي بإرسال لمصالح إدارةیكلف مندوب اإلص :عقد التبادل تحریر -2
 :األمالك الوطنیة على مستوى الوالیة ملفا یتضمن ما یلي

 قرار الوالي بإرجاع المالك األصلي لملكیته. 
  كیة ، أو شهادة تقدمها البلدیة تثبت ملوجد إذانسخة من سند الملكیة

المتضمن على أساس األرشیف الموجود لدیها و  األرض من طرف طالب االسترجاع
 73- 71 أمرمن  78 و 77عملیة التحقیق المنجزة من طرف مصالحها وفقا للمواد 

 .المتعلق بالثورة الزراعیة
  قرار مندوب اإلصالح الفالحي على مستوى الوالیة. 
  یكلف مدیر األمالك الوطنیة بتحریر عقد التبادل و الذي یحمل توقیعه       

           األخیرفي ، هذا و إقلیمیا و طالب االسترجاعالمختص توقیع كل من الوالي  و
یتم تحریر ف المنجزة بعد عملیة التأمیم،) البنایات و التجهیزات( و بالنسبة لباقي األمالك 

 :العقود بشأنها كما یلي

  
         المعدل العقاريالتوجیه المتضمن قانون  1990 -11-18 في المؤرخ 25- 90رقمقانون المن  82المادة   )1(

  .و المتمم
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 ةإمكانیفالنص یتكلم على  19-87وفقا لقانون  المستثمر كانت ملكیة إذا -       
      الموثق ببیعها أمامأنه یتم تحریر عقد رسمي  أي، التنازل علیها عن طریق التراضي

  .العقاريقانون التوجیه  من 3و 77/2المادة و هذا تطبیقا لمضمون 
ببیعها للمالك األصلي وفقا  إداريعقد  إعداد، فیجب كانت ملكیة الدولة إذا -       

تعدیل  تم 26-95 أمرهذا و بصدور  )1(الدولة أمالكللثمن الذي تقوم بتقییمه مصالح 
   :التالیة موراأل

 12بمدة  األصليبخصوص طلب االسترجاع تم تحدید اجل تقدیمه من المالك          
وقد  ،1995مبرسبت 27الموافق ل أيبالجریدة الرسمیة  26-95 تاریخ نشر أمر شهر من

 308قرار من طرف وزیر الفالحة یبین فیه تكوین ملف االسترجاع تحت رقم  إصدارتم 
  :و الذي یشمل على 1995نوفمبر  18 بتاریخ

   باالسترجاعطلب خطي.  
  وثیقة  أو وضع تحت حمایة الدولة أیة ،)التبرع(، الهبة قرار التأمیم

  .هذه الحاالت إحدىتثبت 
   الفالحة على مستوى استمارة یسحبها المالك األصلي من مصالح

    .بملئها ویقوم الوالیة
تلك  إنشاءأما بالنسبة للجنة المكلفة بالفصل في طلبات االسترجاع تم النص على     

هذا و قد نص المنشور الوزاري  ،من قانون التوجیه العقاري 82اللجنة بموجب المادة 
  :على تشكیلتها كما یلي  1996فیفري  24و المؤرخ في  80المشترك تحت رقم 

 .مدیر األمالك الوطنیة على مستوى الوالیة رئیسا -
 .مدیر مصالح الفالحة -    
  .المحافظ العقاري على مستوى الوالیة -    
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  .نیة للفالحیئرئیس الغرفة الوال -     
 .ممثل اإلتحاد الوطني لعمال القطاع الفالحي -     

 .ممثل الجماعة المحلیة اإلقلیمیةو  حاد الفالحین الجزائریین األحرارممثل اإلت -     
نالحظ أن تشكیلة اللجنة هي تشكیلة إداریة محضة و لم توسع لمشاركة جمعیات المعنیین 

  .باألمر
  

III استرجاع األراضي الموضوعة تحت حمایة الدولةروط ش: 
ألنها كانت  168-63وضعت هذه األراضي تحت حمایة الدولة تطبیقا للمرسوم رقم      

منعت  التيو  االستقاللموضوع معامالت مع المعمرین خرقا للنصوص التي صدرت بعد 
لم یعتبر القضاء الوضع تحت هذا و  ،الت مع المعمرین لشراء ممتلكاتهممعام إبرام

األمالك ضمن أمالك  بموجبهاة ال تندرج سحرامجرد  وٕانماالحمایة تأمیم وال نزع للملكیة 
سیما بعد صدور قانون  اعها كلما طلب منه أصحابها ذلك ال، وبالتالي أمر بإرجالدولة

  .التوجیه للعقاري
       أدرجت ضمن الصندوق الوطني للثورة الزراعیة  راضيلكن في الواقع هذه األ     

والقانون  87/19 ، فمنحتها في إطار قانونارة تصرفت فیها ألنها ملك للدولةاإلدو 
  .علیها مشاریع أفقدتها طابعها الفالحي  وأنجزت 83/18
األراضي ألصحابها حسب  إرجاع أجاز 26-95التعدیل الذي جاء به األمر رقم  إن   

سبة ، و لكن وضع نفس الشروط التي وضعها بالنمكرر وما یلیها  85 ةنص الماد
، باستثناء انه اعتبر التعامل الذي یحول دون إرجاع لألراضي المؤممة بعد التعدیل

في حین انه بالنسبة لألراضي  ،األرض هو التعامل الذي تم مع المعمر بعد االستقالل
     مجلس الدولة  أكدوقد  ،حرب التحریر أثناءیكون التعامل قد تم  أالالمؤممة اشترط 
 إن )1(2002جوان  10المؤرخ في  03121في القرار رقم  االتجاههذا التفسیر وهذا 
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یفسر بعدم دقة التشریع و عدم تحكم المشرع في  أنالذي وقع فیه المشرع یمكن  ضالتناق
ألن كل األراضي الموضوعة تحت الحمایة تقریبا كانت موضوع الوضعیات التي یقنن لها 

طبقنا هذا  إذاوبالتالي  یة تقریبامعامالت مع المعمر و هو سبب وضعها تحت الحما
  .)1(الشرط یصبح مبدأ اإلسترجاع تقریبا شكلیا

  

  العقار الحضري : ثانیا  
ملكیة الخاصة بالنسبة للعقار الحضري من خالل اللقد فرض المشرع قیودا علي      

المتضمن  1974فیفري  20المؤرخ في  26-74نصوص مختلفة أهمها األمر رقم 
العقاریة البلدیة، غیر انه و مع تغیر التوجه تم إلغاء هذا األمر بنص المادة  االحتیاطات

  .المتضمن قانون التوجیه العقاري  25-90من قانون  88
  .توضیح كیفیة معالجة المشرع للمشاكل المترتبة عن إلغاء هذا األمریث سنتولى ح   

  
  

I. األراضي التي وزعت من أجل البناء الذاتي 
، اإلسكان(تعلیمة وزاریة مشتركة تطهیر هذه األراضي لقد صدرت بخصوص مشكلة     

 ةضیمن قطع أر  جاء فیها أن المستفیدین تيالو  1993 ینایر 2بتاریخ ) الداخلیة و المالیة
م االحتیاطات العقاریة للبلدیات و الذین واجهتهم صعوبات في الحصول ضو التي كانت ت

البنوك وهذا بسبب غیاب عقود رسمیة تثبت ملكیتهم  نعلى رخص البناء وكذا قروض م
قود عرفیة مسلمة من ع :ا، وان الوثائق التي بحوزتهم هيعلى األراضي التي استفادوا منه

  إداريكان بحوزتهم قرار فقط القلیل منهم  وان ،وصول دفع الثمنو  ،طرف البلدیات
ك الصادر للقرار الوزاري المشتر متضمن التنازل على قطعة األرض المستفاد منها تطبیقا 

 بتقدیم طلباتهم للجان المختصة  القانونیةمكنهم تسویة وضعیتهم ی ،1978أكتوبر 9بتاریخ 
  هي هذه الخلیة ،و المتابعةلیة التنسیق خ دائرة وتعرف باسم تنشأ على مستوى كلالتي 

  
  .167و 166ص ، المرجع السابق،  زروقي  لیلي و حمدي باشا عمر ) 1(
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ت المطروحة علیها و هي لجمیع الملفا ائم إلى غایة التسویة النهائیةدفي حالة اجتماع 
  .األمر ذلك ىاقتض إذاائم مع الوالي و اإلدارات المركزیة دفي اتصال 

  

ضعیة وابط التي تقوم علیها تسویة الو ضال أعالهحددت التعلیمة المذكورة هذا وقد   
  :تمیز التعلیمة بین حالتینالقانونیة للعقارات المعنیة، حیث 

  

  :البلدیة هي المالكة القانونیة للعقار فتتم التصفیة حسب المراحل التالیة :الحالة األولى  
 فإذا وجد  ،یة یتضمن التنازل على قطعة األرضقرار من البلد إصدار

ا لم یوجد فالتعلیمة تنص على إصداره وفقا للقرار الوزاري المشترك ذإها، و بالقرار ف
 .1978 أكتوبر 29المؤرخ في 

الثمن  إذا كان السبب في تعطیل عملیة تسلیم العقود یرجع لعدم دفع المستفید أما     
یقوم المستفید بإیداع تصریح كتابي  أن، فیجب التسویة بعد الكلي بسبب إعادة التقییم

 .أشهر 3یتعهد فیه بدفع ما علیه في مهلة ال تفوق 

، ففي هذه الحالة لك القانوني لألرض المتنازل عنهاالبلدیة لیست الما :الحالة الثانیة 
  :یةتكون التصفیة وفق الفرضیات التال

االحتیاطات عملیة دمج األرض ضمن الدولة هي المالكة لقطعة األرض و  -  
العقاریة لم تنتهي بعد، فحتى وان وجدت قرارات التنازل الصادرة عن البلدیة لصالح 

 ة للملكیة األمر الذي یستوجب المستفید اال أنها غیر قابلة للشهر و علیه فهي غیر ناقل
 تتصرف فیها كمالكة أنحتى یمكنها في االحتیاطات العقاریة للبلدیة عملیة دمج األرض 

 583م عملیة الدمج یعترضها مضمون التعلیمة رق أن إال ،جراءات السابق ذكرهاوفقا لإل
ج دفع البلدیات ما علیها التي تشترط إلتمام عملیة الدمو  1990فیفري  17الصادر في 

تعلیمة  إصداراستلزم األمر  ،الوضعیة المالیة الصعبة للبلدیاتغیر أنه أمام  ،من دیون
هذا بتأكیدها على أنه من اجل التخفیف من حدة التعلیمة السابقة و   1993أكتوبر  9 في
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الوالي یتكفل بإعداد  أنعلى  ،تعطیل عملیة التطهیر و تسلیم العقودال یمكن بأیة حالة 
  .الذي یدرج ضمن میزانیة البلدیةالمترتبة على ذمة البلدیة و جدول االستحقاقات 

هي ملك للغیر فهي فرضیة لم توضحها التعلیمة فیجب نیة قطعة األرض المع -  
  .)1(25-90احترام حقوق الملكیة الخاصة وفقا لما جاء في األحكام الختامیة لقانون 

 

II.  القطع األرضیة التي وزعت على محترفي التهیئة و النشاط العقاریین 
 

 1994جویلیة 31 التعلیمة الوزاریة المشتركة بتاریخ ففیما یخص هذه األراضي نجد نص 
  .1993 ینایر 2یقدم نفس الحلول التي جاءت بها التعلیمة الوزاریة المشتركة الصادرة في 

  
 

III.   26- 74ثة عن تطبیق أمر و تسویة األوضاع المور  
 

  :األراضي المدخلة ضمن مساحات التعمیر - 1    :بالنسبة     
للتسویة وذلك حسب مدى من قانون التوجیه العقاري حالتین  86لقد احتوت المادة    

  :تقدم عملیة الدمج ضمن االحتیاطات العقاریة للبلدیة
 الدمج النهائي ضمن االحتیاطات العقاریة للبلدیة : الحالة األولى -أ

  األراضي التي تم دمجها ضمن مساحات التعمیر للبلدیة في شكل مناطق حضریة  إن 
      التوجیه العقاري قانون 25-90رقم ، مناطق سكنیة و تجهیزیة قبل صدور قانون جدیدة

لشعبي البلدي مداولة المجلس ا :راءات القانونیة التالیة بشأنهاأحد اإلج ذتم اتخاو التي 
یتم بشأنها ،رخصة تجزئة أوكانت محل تسلیم رخصة بناء  أو ،موافق علیها قانونا

تدمج نهائیا ضمن االحتیاطات العقاریة  إذن 26-74استكمال اإلجراءات الباقیة ألمر 
  .)الوالئیة حالیا(وكالة المحلیة للتسییر العقاريتقوم بتسلیم سلطة تسییرها لل أنللبلدیة على 
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احتفاظ المالك  األصلیین بملكیة األراضي العمرانیة التي لم  : الحالة الثانیة - ب    
، فهنا بلدیةإجراء من اإلجراءات القانونیة للدمج ضمن االحتیاطات العقاریة التكن محل 

على سبیل الحصر و لیس على سبیل  أعالهاإلجراءات المذكورة  أن إلىنشیر  أنیجب 
قانوني من اإلجراءات المذكورة فیجب تصحیح  إجراءالمثال فاألراضي التي لم تكن محل 

الحالة التي كانت علیها تطبیقا ألحكام القانون المدني المتعلق  إلىذلك بإرجاع األوضاع 
ذه القاعدة هو حالة یشمل ه أنو االستثناء الوحید الذي  یمكن  ،بالبناء على ملكیة الغیر

هذه الحالة ال یجوز الحكم على االعتداء تشیید بنایة عمومیة ففي انجر  إذاما 
 .)1(بهدمها

تدخل ضمن هذه التسویة  و 01-85المعنیة بأمر  وضعیة األراضي تسویة -2
  :حالتین هما

 .تسویة وضعیة األراضي التي كانت محل معامالت غیر قانونیة بین األفراد -أ
تدمج أراضي  1985 أوت 13المؤرخ في  01-85من األمر رقم  14وفقا للمادة       

الملك التي كانت محل صفقات غیر قانونیة بین أناس أحیاء ضمن األمالك الخاصة 
، ویكون على المستفید من المعنیة يیوجد في دائرة اختصاصها األراض التي للبلدیة

 ،و یعد هذا الدمج إجراء للمستفید بالدرجة األولى ،الصفقة أن یرجع على المالك األصلي
لیس هناك ضمان لتعویضه و كذا للمالك األصلي الذي تنتزع ملكیته و یدفع رسما ذا  إذ

جبائیة القاعدة ال أساسیحسب على  ،50%قدر ب یالعامة للخزینة  استثنائيطابع 
 حیازةو تتم تسویة وضعیة األرض لفائدة من یحوز األرض  ،المترتبة على نقل الملكیة

شروط الحیازة سقط حقه في  همن المعاملة ال تتوفر فیكان المستفید إذا وعلیه   ،فعلیة
  یة بالدمج عن ملكیة قطعة األرض التي كانت معن هیة فتقوم البلدیة بالتنازل لصالحالتسو 
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، سواء بالنسبة  للبناء ران یلتزم باحترام قواعد التعمی شریطة ،لكذبدفع مقابل على  و هذا
  .)1(دهیالذي یكون قد شیده فوق األرض أو بالنسبة  للبناء الذي یعتزم تشی

  :سویة وضعیة االحتالل غیر الشرعي لألراضي العمومیة ت -ب
حالة  350000حتالل غیر الشرعي لألراضي العمومیة حوالي االلقد شملت عملیة تسویة 

 212-85التنفیذي رقم من المرسوم   2ة ، وقد تضمنت المادعلى مستوى القطر الوطني
المحدد لشروط تسویة أوضاع الذین یشغلون فعال أراضي  1985أوت  13الصادر في 

       ،غیر مطابقة للقواعد المعمول بها مباني أو/خاصة كانت محل عقود و أوعمومیة 
  :حقوقهم في التملك و السكن في فقرتیهما الثانیة  والثالثة حالتین للتسویة  إقرارو شروط 

هي حالة االحتالل غیر المشروع على أراضي عمومیة و البناء  :الحالة  األولى     
، ففي هذه الحالة یتم التنازل لفائدة یكون للشاغل سند أو رخصة للبناء أنعلیها دون 

الشاغل الفعلي على الجزء الذي استعمل كقاعدة لتشیید البناء، غیر ان هذا التنازل في 
كلفة المبنى  القیمة التجاریة لألرض زائد مبلغ تعویض یساويهذه الحالة یكون بدفع 

  .قیمة مواد البناء التي جلبها المستفیدالمشید مخصوم منها 

قوع احتالل غیر شرعي و تشیید بناء على أساس هي حالة و  :الحالة الثانیة          
 ،النیةلشاغل لتلك األراضي هو حسن ا أنسند او رخصة تفید التصریح باألشغال أي 

ففي هذه الحالة تسوى وضعیة قطعة األرض بالتنازل عن ملكیتها للشاغل الفعلي، على 
قى ملك أن یتناول التنازل اال الجزء الذي استعمل كقاعدة للبناء المشید و ما فاق ذلك یب

  .اوي القیمة التجاریة لقطعة األرضیدفع المستفید مبلغا نقدیا یس للبلدیة و مقابل التنازل
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أنه ال یمكن أن تتجاوز المساحة األرضیة المعنیة  إلىهذا و في األخیر نشیر     
المهني المحددین و  حدود االكتفاء العائلي أعالهبالتنازل في الحالتین المذكورتین 

االحتیاطات المتضمن تكوین  26-74التنظیمیة التي جاءت تطبیقا ألمر  بالنصوص
  .ة لفائدة البلدیاتالعقاری

  

  .المنظمة للعقار في هاته المرحلة قانونیةالنصوص ال أهم :ثالفرع الثال 

 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90لقد صدر كما قلنا سابقا القانون رقم      
 حیث حدد القوام التقني والنظام القانوني لالمالك العقاریة )1(يالمتضمن التوجیه العقار 

صنف االمالك  ه ، كما انو ادوات تدخل الدولة و الهیئات العمومیة  ،بمختلف انواعها
     ،یة وامالك خاصة و اخرى وقفیةمنه الى امالك وطن 23ادة مالعقاریة وهذا حسب ال

یام بجرد عام لكل االمالك العقاریة الواقعة انشا الفهرس العقاري البلدي الذي یستوجب القو 
مع التزام كل شاغل او حائز لعقار ان یصرح به للبلدیة في اطار   ،على تراب كل البلدیة

    38شهادة الحیازة تطبیقا للمادة هذا الجرد العام وتسلیم البلدیة لكل حائز حیازة قانونیة 
یثبت الملكیة  "منه على انه  29نص في المادة كما   ،و ما یلیها من هذا القانون

  ".الخاصة لألمالك العقاریة و الحقوق العینیة عقد رسمي یخضع لقواعد اإلشهار العقاري
یجب على كل حائز لملك عقاري أو شاغل ایاه ان یكون  :"منه على 30و نصت المادة 

  ."ي یبرر هذه الحیازة أو هذا الشغللدیه سند قانون

  :منه على انه  55لألراضي الفالحیة نصت المادة في الباب المخصص و    
      تنجز المعامالت العقاریة التي تنصب على األراضي الفالحیة في شكل عقود رسمیة" 

 إلى، و ال تؤدي األراضي لالستثمارة بقابلی او یجب اال تلحق هذه المعامالت ضرار 
  تتعارض بحجمها مع مقاییس، وال تتسبب في تكوین أراضي قد و جهتها الفالحیةتغییر 

  
  .1990 - 11- 18، المؤرخة في 49الجریدة الرسمیة، العدد   )1(



70 
 

ممارسة حق اعاله و  36ة تطبیق احكام المادة التوجیه العقاري و برامجه و یتم ذلك بمراعا
  ".أعاله  52 الشفعة  المنصوص علیه في المادة

     باطلة أعاله 55ق أحكام المادة خر كل معاملة تمت ب:" منه على 56 ونصت المادة   
  .و عدیمة األثر

       المرسوم التنفیذي المنشاة بموجب ویل الوكاالت العقاریة خبموجب هذا القانون تم ت و    
مهمة تسییر و تنظیم و اقتناء األمالك  )1(1990دیسمبر 22المؤرخ في  405-90رقم 

، هذا وقد عدل هذا القانون بموجب األمر البلدیةة و بیعها للغیر بدال من العقاریة الحضری
  .1995سبتمبر 25المؤرخ في  26 -95رقم 

المتعلق  1990دیسمبر 1المؤرخ في  29-90كما اصدر المشرع القانون رقم  -  
، كما حدد جدیدا في مجال البناء و العمران مفهوما أعطىبالتهیئة و التعمیر و الذي 

 05-04هذا القانون عدل بالقانون رقم  ،)2(ملیة التعمیرع إطارهاالقواعد التي تتم في 
    المؤرخ في 176-91و كذا المرسوم التنفیذي رقم ، 2004أوت  14الصادر بتاریخ 

           المؤرخ في 03-06م بالمرسوم التنفیذي رقم مالمت المعدل و 1991ماي  28
جانفي  25المؤرخ في  19-15بموجب المرسوم التنفیذي رقم  الملغى 2006ینایر 7

 .)3(عقود التعمیر وتسلیمهاوالذي یحدد كیفیات تحضیر  2015

  :هي لة من عقود التعمیر وو قد نص هذا القانون على سلس

  
المتضمن إنشاء الوكالة المحلیة للتسییر والتنظیم  1990-12-22الصادر في  405-90المرسوم التنفیذي   )1(

  .1990، سنة 56العقاریین الحضریین، الجریدة الرسمیة، العدد 
 ،14790تحت رقم  2000- 03 -28بتاریخ  راجع المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة لالمالك الوطنیة  )2(

 .ناءالعقاري في نظر بعض االحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالتعمیر و الب ور المحافظالمتعلقة بد
        المؤرخة في ،7العدد  ،الجریدة الرسمیة ،2015جانفي  25المؤرخ في  19 - 15المرسوم التنفیذي رقم   )3(

  .2015فیفري  12
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  بناء  أيانجاز  أورخصة البناء و هي عبارة عن ترخیص إداري یشترط لتشیید
تعدیل في بنایة یتعلق بالمظهر  أي أو اإلحاطةجدید مهما كان نوعه بما فیه جدران 

بدون رخصة تحت طائلة عدم  ىیحق ألي كان ان یقوم بتشیید مبن بالتالي فالو ، الخارجي
  .شرعیة البناء

 على طلب كل شخص معني تعین  عمیر وهي الوثیقة التي تسلم بناءشهادة الت
 .في البناء و االرتفاقات من جمیع األشكال التي تخضع لها األرض المعنیة  حقوقه
  تشترط رخصة التجزئة لكل عملیة تقسیم لقطعتین أو عدة قطع  :رخصة التجزئة

في ملكیة عقاریة واحدة أو عدة ملكیات مهما كان موقعها اذا كانت قطعة أو عدة قطع 
 .ستعمل في تشیید بنایةأرضیة ناتجة عن هذا التقسیم من شأنها ان ت

موكله تجزئة األرض العاریة   أووعلیه فإن رخصة التجزئة تطلب عندما یرید  المالك     
.             و ال تطلب  رخصة التجزئة في العقارات الفالحیة ،قصد تشیید بنایة أكثر أولقطعتین 

لها أثر قانوني یتمثل  أنذلك  ،هذا و یجب أن تشهر رخصة التجزئة بالمحافظة العقاریة
  .وحدات عقاریة جدیدة وٕانشاء الوحدة العقاریة األصلیة نهاءإفي 
  تقسیم ملكیة  إمكانیةثیقة تبین شروط التقسیم و تعتبر شهادة  :شهادة التقسیم

المبني في شكل  العقارم لمالك و هي تسل ،عدة أقسام إلى قسمین أو إلىعقاریة مبنیة  
قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي  البلدي عندما یرید تقسیم ملكیة عقاریة مبنیة الى 

  .قسمین أو اكثر
علیه ففیما یتعلق بالعمارات ذات الملكیة المشتركة فإن المطلوب هو إعداد جدول و      

  .حاجة إلى شهادة التقسیمال وصفي للتقسیم فقط دون
 الجدول الوصفي للتقسیم هو نتیجة  لنظام الملكیة المشتركة  طبقا  إعداد إنعلما      

  .من القانون المدني  743للمادة 
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دة لكل مشترك و یحدد ئول یحدد بوضوح الحصص الخاصة العاهذا الجد أنذلك       
من قبل خبیر یوضح القطع الخاصة و ما  إعداده، ویتم المشتركة جزاءاألالحقوق في 

 1976جویلیة  17طبقا للقرار الوزاري الصادر في لها من نسب في األجزاء المشتركة یقاب
الذي یحدد الكیفیات و األشخاص المؤهلین إلعداد المخطط المرفق بالجدول الوصفي 

  .للتقسیم الخاص بالملكیة المشتركة

رمي إلیه الهدف الذي ت أنشهادة التقسیم بالمحافظة العقاریة ذلك  إشهارهذا و یجب      
  .یةغیر مبن مبنیة أوحصص  إنشاءهو 

 تطبیقا ألحكام القانون المتعلق بالتهیئة و التعمیر ال یمكن  : رخصة الهدم
كلیة لبنایة دون الحصول على رخصة الهدم و ذلك  أوالقیام بأي عملیة هدم جزئیة 

  .لضمان  انجازها في الظروف األمنیة و التقنیة المطلوبة 
 لكن هذا ایاتتخول رخصة البناء الترخیص بتشیید البن :شهادة المطابقة ،    

 63المادة  ولهذا السبب ألزمت  ،بقتها للمعاییر التقنیة انجازها و مطاتثبت  أنهاال یعني 
الذي یحدد كیفیات  و 2015جانفي  25المؤرخ في  19-15من المرسوم التنفیذي رقم 

     من القانون رقم 75المادة  معلى انه تطبیقا الحكا تحضیر عقود التعمیر وتسلیمها
من رخصة البناء عند انتهاء اشغال البناء و التهیئة التي یتعین على المستفید  29 -90

 یتكفل بها استخراج شهادة مطابقة االشغال المنجزة مع احكام رخصة البناء 
المتضمن شروط  1990دیسمبر 22المؤرخ في  405-90ي رقم ذالمرسوم التنفی -
و التنظیم  المسماة الوكالة المحلیة للتسییر هیئات  التسییر  و التنظیم العقاري وٕادارة إنشاء

 2003نوفمبر 5في   المؤرخ  408-03بموجب المرسوم التنفیذي رقم المعدل  العقاري
 .)1(ن الوكالة تدعى الوكالة الوالئیة للتیسیر و التنظیم العقاریین الحضریی أصبحتحیث 

  
 .136، صاسماعین شامة، المرجع السابق  )1(
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 أ، تنش)1(میة ذات طابع صناعي و تجاريالمرسوم مؤسسة عمو  و التي تعد بحكم هذا
مشتركة  أو انفرادیة المجالس الشعبیة الوالئیة بصفة أومن طرف المجالس الشعبیة البلدیة 

  .مدیر ویترأسها إدارةالوكالة من طرف مجلس ر وتدا ،فیما بینهما
ات في  میدان وكما سبق ذكره فإن قانون التوجیه العقاري وضع حد الحتكار البلدی

 أنینبغي على الجماعات المحلیة  حیث سوقا عقاریة حرة وأنشأ، المعامالت العقاریة
سوق  إقامةبفعل األدوات التقنیة المنصوص علیها في القانون لتفادي  تجعلها منتظمة

  في المحیط  الواقعة األراضيبمهمة بیع على ذلك كلفت الوكاالت العقاریة و  ،مضاربةال
ي لصالح القیام ببیع األراضالمحلیة  ویمكن للجماعات ،الحضري لصالح األفراد
من أجل انجاز منشات عمومیة  أخرىأو باستبدالها  بأراضي  ،األشخاص المعنویة العامة

بوكاالت التسییر و التنظیم  االستعانةمؤهلین للتصرف مباشرة دون  فإنهموبهذه الصفة 
ة عمومیة وكل تصرف تباشره الجماعات المحلیة مباشرة وال یكون لفائدة شخصیالعقاري 

  .)2(یعد باطال و عدیم االثر
      رقم الذي الغى القانونو  )3(الك الوطنیةالمتضمن األم 30-90القانون رقم  -     
 ، یحدد هذا القانون مكونات األمالك الوطنیة)4(1984 جوان 30المؤرخ  في  84-16

 الوطنیة األمالكو تشمل ، استعمالها و القواعد الخاصة بتكوینها و تسییرها و مراقبة
االمالك العمومیة والخاصة التي تملكها كل من  30-90من القانون رقم   2حسب المادة 

 ویهدف هذا القانون اساسا الى ضمان حمایة االمالك الوطنیة ،و البلدیةالوالیة  الدولة و
والحرص على استعمالها و استغاللها وفقا للقواعد و االجراءات التي نص علیها، ووضع 

 .)5(حیث ان هذا القانون جاء شامال وكامال الیات قانونیة  كفیلة بذلك،
  .183، صالعدداالول ،9199 لسنة، المجلة القضائیة 1995 - 04- 30المؤرخ في  130.998القرار رقم  )1( 
 .التوجیه العقاريالمتضمن   25- 90رقم  قانونالمن  73دة الما )2(
 .1990 - 12-02، المؤرخة في 52الجریدة الرسمیة، العدد  )3(
  .1984 - 07-03المؤرحة في  ،27الجریدة الرسمیة عدد ، 1984جوان  30المؤرخ  في  16-84  رقم القانون )4(
  .21، ص2015، نون االمالك الوطنیة ، دلیل عمليبولیل حموش، مساهمة في قا  )5(
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محل ملكیة خاصة بحكم طبیعتها أو مالك العمومیة ال یمكن ان تكون األهذا و      
التي تؤدي یة و غیر المصنفة ضمن األمالك العموم خرىاألاألمالك الوطنیة  أما ،غرضها

فاألولى غیر قابلة للتصرف وال  ،فتمثل األمالك الوطنیة الخاصةیة مالوظیفة امتالكیة و 
االمالك الوطنیة الخاصة فیمكن التصرف فیها من الهیئات المختصة وفقا   ماأ ،للتقادم

  .عمول بهااألحكام التشریعیة الم و ألحكام هذا القانون
التبرع،  ،عقود الشراءو تتكون األمالك الوطنیة بطرق  ووسائل االمتالك القانونیة منها    

ع الملكیة من أجل نز و  ،ركات التي ال وارث لهاتال ،، الشفعةةالتقادم، الحیاز  ،التبادل
التي تقع في اإلقلیم كل العقارات التي ال مالك لها و  ، و بصفة عامةفعة العامةنالم

  .دنيمن القانون الم 773قا للمادة الجزائري هي ملك للدولة الجزائریة بقوة القانون طب
الذي  التناقض  أزالعلى أیة حال فإن هذا القانون یتمیز بالدقة و الوضوح و و 

، كما استبعد األمالك التابعة للمؤسسات العمومیة ذات كان موجودا في نصوص مختلفة
على تصنیف الممتلكات  باإلبقاءواكتفى  ،للقانون التجاري أخضعهاو  االقتصاديالطابع 

  .)1(مثل الجامعات و المستشفیات دارياإلالطابع  ذاتالتابعة للمؤسسات العمومیة 

  :فيیة للقانون تتمثل ذم تنفیمراسی قد صدرتو هذا  و
 ة          العامو تسییر األمالك  إدارةیخص شروط و كیفیات  454-91المرسوم رقم *       
               فيالمؤرخ  427-12 مرقالتنفیذي  بالمرسوم المعدل )2(للدولة الخاصةو 

    .)3(2012دیسمبر  16
المتعلق بإنشاء الجرد العام  1991نوفمبر 23المؤرخ في  455-91المرسوم رقم  *

  .لألمالك الوطنیة و كیفیة متابعة ذلك
، 30-90قم قانون االمالك الوطنیة ر دولة على ضوء حمادوش اسیا، طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة لل  )1(

  .57الى  44ص  ،2010- 2009، فرع قانون عقاري، جامعة قسنطینة، رسالة ماجستیر
  .1991، 60الرسمیة، العدد  الجریدة )2(
  .2012- 12-19المؤرخة في ، 69الرسمیة، العدد  الجریدة) 3(
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ـــــالمؤرخ ف 14-08قد تم تعدیل قانون األمالك الوطنیة بالقانون رقم و              يــ
هذا بسبب عدم تجاوب القانون مع السیاسة االقتصادیة للبالد  و  )1(2008 جویلیة 20

ذلك انه صدر في مرحلة االنتقال من اقتصاد موجه الى اقتصاد سوق تنافسي فكان من 
  .اجب ضرورة ضبط نصوص هذا القانونالو 

لم تؤثر في مفهوم االمالك الوطنیة  14-08غیر ان التعدیالت التي جاء بها قانون   
، االساسیة لحمایة االمالك الوطنیةوال في التقسیم الثنائي لالمالك و ال في المبادئ 

  : فیما یلي  14-08ویمكن تلخیص االحكام الجدیدة التي اتى بها القانون رقم 
فیتعلق االمر بالجزء الخاص بتسییر االمالك : میةفیما یخص االمالك العمو  *      
مال ذلك انه ادخلت بعض التعدیالت فیما یخص استع) 69الى  59المواد من (العمومیة 

درجت بعض االحكام الجدیدة المتعلقة بمنح امتیاز استعمال االمالك االمالك الوطنیة و أ
  .العمومیةالوطنیة 

 مكرر 69المواد(مومیة لالمالك الوطنیة الع كما ادخلت مواد تتعلق بالشغل الخاص  
بموجبها یمكن تاسیس حقوق عینیة على المنشات المنجزة فوق ) 5مكرر 69الى المادة 

    تآو المنش ، كما یمكن التنازل عن الحقوقسنة 65مالك والتي ال تتجاوز مدة هذه اال
نقل الملكیة بین  في اطارو البنایات و التجهیزات ذات الطابع العقاري او تحویلها 

، لشخص مرخص له من طرف السلطات المختصة مع امكانیة رهنها لضمان االحیاء
القروض التي یتحصل علیها صاحب الرخصة من اجل تحویل انجاز او تعدیل او توسیع 

    ویجب ابقاء المنشات و البنایات ،على ملحق الملك العمومي المشغول االمالك الواقعة
لطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها و التجهیزات ذات ا

  .اجل سند الشغلعند انقضاء 
     كما استثنى هذا القانون تطبیق هذه االحكام على االمالك العمومیة الطبیعیة البحریة 

  .و المائیة و الغابیة
  .2008- 08- 03، المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة، العدد   )1(
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فقد وضح هذا القانون بعض االحكام : فیما یخص االمالك الوطنیة الخاصةو  *     
   اسیر مختلفة و المتمثلة المؤدیة الى تف غیر الدقیقة ورفع اللبس على البعض االخر و

  :فیما یلي
مة التي تتمتع بها تنص في مضمونها على ممارسة حق الرقابة الدائ 134المادة  -  

ادارة امالك الدولة فیما یتعلق باستعمال االمالك الخاصة و العمومیة التابعة للدولة 
  .المخصصةالمخصصة وغیر 

  .مكرر 54ایلولة االراضي الصحراویة التي لیس لها سند ملكیة الى الدولة المادة  -    
          باالستقالل الماليمبدا التخصیص بمقابل مالي وذلك بحذف معیار التمتع  -   

من  25والتي تم تعدیلها بالمادة  86او المیزانیة الملحقة المنصوص علیها في المادة 
  .14-08القانون 

تتم مالحقة و متابعة الشاغلین بدون سند لالمالك الوطنیة العمومیة و االمالك  -  
تحصیل التعویضات الوطنیة الخاصة التابعة للدولة و الجماعات االقلیمیة و ضمان 
     123وحسب المادة الموافقة لالتاوى و العائدات بغض النظر عن المتابعات الجزائیة 

   .ال یمكن اعتبار التعهد المكتتب من اجل تسدید هذه التعویضات تسویة شغل بدون سند
الى المادة  89 المادة (اعادة صیاغة المواد المتعلقة بعملیات البیع التاجیر و الشراء  - 
 . 2مكرر 91و  1مكرر 91مكرر و  91باضافة المواد ) 91
 إن ،)1(المتعلق باألوقاف 1991أفریل  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  -  

، قبل صدور قانون الثورة الزراعیة األمالك الوقفیة كانت تحكمها أحكام الشریعة اإلسالمیة
         من األمالك الوطنیة العامة وأصبحتالذي ادمج هذه األمالك في صندوق الثورة الزراعیة 

 إلىالموجه  االقتصادمن  االقتصاديغیر أنه تماشیا مع تغییر النهج  ،و الخاصة
 اصدر المشرع الجزائري  اإلسالمیةالشریعة  أحكاماالقتصاد الحر و تماشیا مع مبادئ و 

  . 1991، لسنة 21الرسمیة، العدد  الجریدة) 1(
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وقفیة و كیفیة القواعد العامة لتنظیم األمالك ال ددالقانون الذي یح 1991أفریل  27 بتاریخ
 .تسییرها و حمایتها

عین هو حبس الالمتعلق باالوقاف  10-91من القانون رقم  3حسب المادة  الوقفو   
وجه من وجوه البر  الفقراء او علىالتصدق بالمنفعة على عن التملك على وجه التأبید و 

 .الخیرو 
 9انواع متعددة یمكن اجمالها بالنظر الى اركانه االربعة التي حددتها المادة  للوقف و

  .)1(الموقوف علیه و الصیغة ،الموقوفو المتمثلة في الواقف و  10-91من القانون رقم 

  .خاص فبالنظر الى الجهة الموقوف علیها یقسم الوقف الى عام و     

من القانون رقم        6عرفه المشرع الجزائري في المادة  )2(الوقف العام الخیري    
على انه ما حبس على جهات خیریة من وقت انشائه و یخصص ریعه  10 -91

  .للمساهمة في سبیل الخیرات 

فقد عرفه المشرع الجزائري في المادة ) الذري او االهلي (اما الوقف الخاص      
على انه ما یحبسه الواقف على عقبه من  10-91من القانون رقم  –قبل التعدیل  -6/2

الواقف بعد الذكور و االناث او على اشخاص معینین ثم یؤول الى الجهة التي یعینها 
  .انقطاع الموقوف علیهم

و المالحظ ان المشرع الجزائري لم یوضح هذا النوع من الوقف كما فعل في الوقف 
 العام ذلك لوجود اختالف بین الفقهاء في تحدید من هم االوالد وما هي الذریة و النسل 

                               ، المحلیة اجستیر في قانون االدارةلنیل شهادة المادارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ، بن مشرنن خیر الدین) 1( 
 .72ص ،2012- 2011 ،تلمسانجامعة 

  .23، ص2004، دلیل القائم على االمالك الوقفیة في الجزائر، رضا سریاك )2(
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االمر الذي یستدعي الرجوع في شان هذا االمر الى احكام الشریعة والعقب، 
 07-01بموجب القانون رقم  دخل علیه تعدیالت جوهریةهذا القانون ا )1(االسالمیة
  :ومن هذه التعدیالت   2001 )2(ماي 22 بتاریخ الصادر

  .اضافة فقرة تتعلق بشروط وكیفیلت استغالل و استثمار االمالك الوقفیة  -    
 اخضاع االمالك الوقفیة لعملیة الجرد العام، و احداث سجل عقاري خاص بهذه -    

  .االمالك لدى مصالح امالك الدولة تسجل فیه العقارات الوقفیة 
ود وبین انواع العق ،و تنمیة االمالك الوقفیة سن مواد تبین كیفیة استعمال و استثمار -    

انواع العقارات مثل عقد وتنمیة كل نوع من استثمار التي یمكن ابرامها الستغالل و 
  .، عقد المساقاة المزارعة

اضاف هذا القانون امكانیة تنمیة االمالك الوقفیة العامة عن طریق تحویل االموال كما   
  .)3(المجمعة الى استثمارات منتجة مثل القرض الحسن

    2000أكتوبر 26 المؤرخ في 336-2000هذا وقد احدث المرسوم التنفیذي رقم  
               المؤرخ فيحیث صدر القرار الوزاري  ،ثیقة اشهاد الثبات الملك الوقفيو 

، دة الرسمیة الخاصة بالملك الوقفيالذي حدد شكل و محتوى الشهاو  2001ماي  26
سجل الخاص الذي یحدد محتوى ال 2001جوان  6كما صدر القرار الوزاري المؤرخ في 

  .بالملك العقاري الوقفي

 10-02نون رقم بموجب القا ثم خضع مرة اخرى القانون المتعلق باالوقاف  لتعدیل ثان
، وهو التعدیل الذي اخرج الوقف الخاص من دائرة احكام 2002دیسمبر 14المؤرخ في 

القانون قانون االوقاف لیقتصر على تنظیم الوقف العام الذي استقر بموجب هذا

  
  .74ص  ،مشرنن خیر الدین، المرجع السابقبن  )1(
 .77ص، 2015التنظیمیة المتعلقة بالعقار، دار هومة، الجزائر، شا عمر، مجمع النصوص التشریعیة و حمدي با )2(
  .49 ،48ص  ،عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق )3(
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ذلك ان  على هذه التسمیة، وهذا التعدیل لیس تعدیال قانونیا وانما تصحیح لخطا قانوني
 ،القانون تخصیصها یة مضمونة ویحميالدستور نص صراحة على ان االمالك الوقف

وقد صدرت عدة  )1(حدد الجهة له جهة تسیره ولیست الوزارةفالوقف الخاص او الم
     المؤرخ في 51-03نصوص قانونیة لتطبیق هذا القانون اهمها المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلق  10-91ون رقم من القان 8یحدد كیفیات تطبیق المادة  2003یررافب 4
           .باالوقاف

استلزمت الكتابة الرسمیة لتقیید  10-91من القانون رقم  41المادة و المهم ان       
 .الوقف كما اشترطت شهره لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري 

یحدد القواعد المتعلقة  الذي  1991 أفریل 27المؤرخ في  11-91رقم  القانون -
الملكیة من اجل المنفعة و تعد عملیة نزع  ،)2(بنزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

حیث  )3(العمومیة وسیلة استثنائیة الكتساب االشخاص العامة للحقوق العینیة العقاریة
یعد نزع الملكیة من اجل المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة " :جاء في مادته الثانیة

 الىا أدى انتهاج كل الوسائل االخرى ذالكتساب أمالك أو حقوق عقاریة و الیتم اال إ
   "نتیجة سلبیة 

یبلغ القرار اإلداري الخاص بنزع الملكیة الى المنزوع منه و إلى  ":30المادة و  
المستفید  و یخضع للشكلیات القانونیة المطلوبة في مجال التحویل العقاري و عندئذ یلزم 

"المعنیون بإخالء األماكن

  
وقف سیدي بنور نموذج  ئري،توثیق الوقف العقاري في الفقه االسالمي و القانون الجزا  بوراس عیسى بن محمد،  )1(

  .320ص ،2010- 2009قانون، تخصص شریعة و  ،ة الماجستیر في العلوم االسالمیةمذكرة لنیل درج ،تطبیقي
  .1991-05-08، المؤرخة في 21الجریدة الرسمیة، العدد  )2(
 ،2001،دار هومة ، الجزائر  ،و الجماعات المحلیة الخاصة التابعة للدولةي االموال الوجیز ف ،اعمر یحیاوي )3(

  .68ص
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     ویتطلب تجسید هذه العملیة تدخل عدة جهات اداریة و غیر اداریة بدا من الوزیر
، الخبیر العقاري المكلف ثم الهیئة النازعة صاحبة المشروعاو الوالي حسب الحالة 

لح البلدیة المحافظة العقاریة الى غایة مصا ،امالك الدولةادارة  ،داد الخبرة العقاریةباع
السالف الذكر  11-91، هذا ویسیر وینظم هذه العملیة القانون رقم التي یقع فیها العقار

كیفیات  الذي یحدد 1993جویلیة  27في المؤرخ   186-93رقم فیذي التن المرسوم  و
  .11- 91تطبیق القانون رقم 

  :امالك الدولة ب هذا وتتكفل ادارة 
بعد اخطارها عملیة تقییم االمالك و الحقوق العقاریة المطلوب نزع ملكیتها  -    

، ویجب ان التصمیم الجزئي للخبرة العقاریة بواسطة قرار التصریح بالمنفعة العمومیة و
یكون  التعویض عادال و منصفا و یعكس حقیقة االسعار المتداولة في السوق العقاریة 

ترسل نسختین من  ،وعند اعداد التقریر التقییمي من طرف ادارة امالك الدولة )1(المحلیة
التقریر الى الهیئة طالبة التقییم ممثلة في شخص الوالي التمام اجراءات نزع ملخص 

الوالي  الملكیة، كما تقوم بالتكفل بتسجیل و اشهار قرار نزع الملكیة المتخذ من طرف
الملكیة تقوم احدى االدارات المتدخلة او المصلحة المسیرة حیث انه لتجسید عملیة نزع 

 ،بتحریر قرار نزع الملكیة یتضمن قائمة العقارات و الحقوق العینیة االخرى ان وجدت
و صاحب حق الملكیة       ویبین في كل حالة تحت طائلة البطالن هویة المالك ا

یرسل القرار ، و ن مبلغ التعویضباالعتماد على التصمیم الجزئي مع بیا) االسم و اللقب(
االداري الخاص بنزع الملكیة الى مصالح امالك الدولة الموكلة لها مهام استكمال 

المدیریة الوالئیة(المطلوبة، و هي تسجیل القرار لدى مصلحة التسجیل  الشكلیات القانونیة
     یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من  الذي  1991أفریل  27المؤرخ في  11-91من القانون رقم  21 المادة  )1(

       لمتعلقة بالعقار، ، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة اباشا عمر ، انظر حمدي أجل المنفعة العمومیة
  . 495ص، 2015المرجع السابق، طبعة  ،مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار
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ثم یرسل القرار  ،مستوى المحافظة العقاریة المختصة اقلیمیااشهاره على و   )للضرائب
مكرر من  29 حسب المادة و  )1(المسجل والمشهر الى الهیئة المسیرة لتبلیغ نازع ملكیته

فانه  2005المتضمن قانون المالیة لسنة  2004دیسمبر 29المؤرخ في  21- 04القانون 
فذلك الیوقف باي حال من االحوال تنفیذ في حالة الطعن في مبلغ التعویض لدى العدالة 

  .اءات نقل الملكیة لفائدة الدولةاجر 

فاذا تم تقدیم طعن امام القضاء المختص وهو طبعا  )2(6408وحسب المذكرة رقم 
  القضاء االداري یتعین على مصالح ادارة امالك الدولة الدخول في الخصام و اتخاذ كل

المعد باالستناد على دفوعات فعالة و موضوعیة االجراءات من اجل الدفاع عن التقییم 
  .مدرجة في تقریر التقییمالتي یجب ان تكون 

     قانون المالیة المتضمن 1991دیسمبر 16المؤرخ في  25-91القانون رقم  - 
التسجیل من القیام بإجراء  ایمنع مفتشو  ":منه نصت على االتي 63المادة ف ،1992لسنة 

  ........"...اریة أو الحقوق العقاریة المتضمنة األموال العقالعقود العرفیة،  تسجیل

المتضمنة نقل  على العقود  العرفیة بما فیها العقودي قضاذن فهذه المادة جاءت لت    
  .األمالك العقاریة

        المتضمن  كیفیة  1991 جویلیة 27المؤرخ في  254-91المرسوم التنفیذي رقم  -
المشرع  ار نحو تطهیر الملكیة العقاریة لجفي إطار السیف ،وتسلیمها ةشهادة الحیاز  إعداد

عبر هذا المرسوم الى دفع المواطنین الذین یحوزون أراضي لمدة سنة على االقل في

  
   ،صلحة العامة في التشریع الجزائريالقیود الواردة على الملكیة العقاریة الخاصة و المقررة للم ،خالدي احمد )1(

 .و ما بعدها 3ص ،2014 - 2013 ،لجزائرقانون العقاري ، حامعة ا، فرع  مذكرة ماجستیر
       مجموعة  ،المدیریة العامة لالمالك الوطنیةالواردة من  2005-10-15المؤرخة في  6408 رقمالمذكرة  )2(

 .91ص ،2005النصوص لسنة 
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على  الحصول على سند قانوني یبرر وضع یدهم، بعد عملیة المسحمناطق لم تشملها 
تسلم لهم من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي الواقع في  ،األرض یسمى شهادة الحیازة

ني الفصل الثافي تحلیل ، وسیتم تولي هذه النقطة بالبدائرة اختصاصه العقار محل الطل
 .من الباب الثاني من هذا البحث

بالنشاط المتعلق  1993مارس 1المؤرخ في 03-93المرسوم التشریعي رقم  -    
       ، وهو النشاط الذي یشتمل على مجموع األعمال التي تساهم في إنجاز)1(العقاري

 المواطنین یع أو اإلیجار أو لتلبیة حاجیاتاو تجدید األمالك العقاریة المخصصة للب
      ، سكني أو حرفي أو صناعي أو تجاري تتمثل في محالت ذات استعمال، و الخاصة

أشخاص في إطار فردي أو في إطار  وتجار أم بنشاط الترقیة العقاریة و یمكن ان یقو 
 تهم الخاصة و في هذه الحالة یبقى نشاطهم مدني وال تلحق بهم ت لتلبیة احتیاجاتعاونیا

 .صفة التاجر

المتعامل في  الضمانات التي وفرها لكل منو ه أهم ما جاء به هذا المرسومن إ 
  ،جدیدة أسسو كذا تنظیمه لعالقة المؤجر بالمستأجر على  ،المشتريالترقیة العقاریة و 

المتعلقة بحق  من القانون المدني 537إلى  471منه المواد  20بموجب المادة  ألغىكما 
ل السكني المبرمة بعد تاریخ البقاء في األمكنة على عقود اإلیجار للمحالت ذات االستعما

  .هذا المرسوم صدور
الملكیة المشتركة في البنایات و بسط إجراءات المحافظة على كما نظم هذا المرسوم 

 .)2(البنایة

  ان هذا المرسوم ازال الغموض بالنسبة لوضعیة المستفیدین لعقارات في اطار االیجار 
 او التنازل عن االمالك الشاغرة بموجب عقود اداریة في حالة ثبوت احقیة المالكین

  
  .1993، لسنة 14الرسمیة، العدد  الجریدة )1(
  .128و  127 اسماعین شامة، المرجع السابق، ص  )2(
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على  في مضمونهامنه  27االصلیین لهذه العقارات بدال من االدارة حیث تنص المادة   
   بیعها ال تبطل بسبب الغاء العقود  نح االمالك الشاغرة او تاجیرها اوان العقود االداریة لم

و القرارات التي كانت اصل تصنیف هذه االمالك كامالك شاغرة وتسوى على شكل معین 
  .)1(حددته نفس المادة

  

 یة على التصامیم و اخضعه للشكلیةكما نظم هذا المرسوم اجراءات البیع لعقارات مبن
  .رسمیة و التسجیل والشهر العقاريال

  

   المؤرخ في 04-11بموجب القانون  03-93 المرسوم رقمقد الغي هذا هذا و         
 .)2(التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةالمحدد للقواعد  2011فیفري  17

  

یعدل و یتمم  1993مارس  19المؤرخ في  123-93المرسوم التنفیذي رقم  -    
المتعلق بتأسیس السجل العقاري  1976مارس  25المؤرخ في  76-63 رقم المرسوم

صیغتها  1971 ینایر 1العقود العرفیة الثابتة التاریخ المحررة قبل  اكتسبتالذي بمقتضاه 
  .هاإثباترض دون اللجوء إلى الجهات القضائیة لغ الرسمیة

المتعلق بترقیة  1993أكتوبر 5المؤرخ في 12- 93المرسوم التشریعي رقم  -    
أراضي األمالك متیاز على تتضمن منح ا إداریةالذي منحت بموجبه عقود و ، االستثمار

المتعلق بتطویر االستثمار المؤرخ في       03-01الملغى بموجب االمر رقم  الوطنیة
  .2001أوت  20

 24المطبق للمادة  1994أكتوبر  17المؤرخ في  321-94المرسوم التنفیذي رقم  -
 .من قانون ترقیة االستثمار

 
                                        ،2003، ، الجزائردار هومة ،المتعلقة بالعقارالتنظیمیة یة و ، مجمع النصوص التشریعحمدي باشا عمر )1(

 .624ص
 ، المرجع 2015، ،الجزائردار هومة  ، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار،حمدي باشا عمر  )2(

  804، صالسابق
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منح المتضمن  1994أكتوبر17المؤرخ في  322-94المرسوم التنفیذي رقم  -  
 في المناطق الخاصة في إطارفي األراضي التابعة لألمالك الوطنیة الواقعة  االمتیاز

 .)1(الستثمارا ترقیة
             تشیر المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك الوطنیة بتاریخ هذا و    

تحصیلها بمناسبة ن معدل اإلتاوة الذي یجب أب 6432تحت رقم  1995دیسمبر  21
إجراء اإلشهار العقاري للقرارات اإلداریة المعدة في اطار منح امتیاز على أراضي األمالك 

  .للسنوات المذكورة في قرار المنحمن مجموع القیمة اإلیجاریة  %1 الوطنیة  هو
    1996المتضمن قانون المالیة  1995دیسمبر 30المؤرخ في  27-95األمر  -
    :من قانون التسجیل و یحرر كما یلي 60یعدل المقطع الثاني من المادة  40المادة 

  تقدم العقود ...........یجب ان تسجل عقود كتاب و اعوان كتابة الضبط"  60المادة  
و القرارات القضائیة الخاضعة  لرسم التسجیل القضائي مثل العقود الموثقة الخاضعة 

  ......"قبة القانونیة في اآلجال المحددةللرسم الثابت الى المرا
الذي یعرف النشاط الفالحي  1996ینایر 27المؤرخ في  63-96المرسوم رقم  -
  .)2(الشروط و المقاییس لتعریف صفة الفالح دویحد

الذي یحدد القواعد العامة  1996دیسمبر 18المؤرخ في  459-96المرسوم رقم  -    
حیث ال یجوز لهذه التعاونیات تحقیق ارباح  ،)3(حیةالتي تطبق على التعاونیات الفال

       في وسائل اإلنتاج  للفالحین المنخرطینكهدف أساسي بل هو عبارة عن مساعدة 
  .و ترقیتها

 ،، المرجع السابق2015یة المتعلقة بالعقار، طبعة التنظیممجمع النصوص التشریعیة و  ،حمدي باشا عمر )1(
  .315ص

 ع السابق،، المرج2015التنظیمیة المتعلقة بالعقار، طبعة یة و مجمع النصوص التشریع ،حمدي باشا عمر )2(
  .371ص

 ، المرحع السابق،2015بالعقار، طبعة التنظیمیة المتعلقة مجمع النصوص التشریعیة و  مدي باشا عمر ،ح )3(
  .397ص
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متغیران مال س أاشخاص مدنیة لها مستخدمون و ر هي عبارة عن شركة التعاونیات و 
 8 حسب المادةو  ،منه 4ل المالي وهذا طبقا للمادة تتمتع بالشخصیة المعنویة و االستقال

حیث تخضع للمراقبة من طرف وزارة الفالحة  ،للتعاونیات أشكال أربع إنشاءمنه  یمكن 
التي تهدف من ورائها لضمان تطبیق جمیع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المطبقة 

و یمكن سحب االعتماد منها  في  101 من الشركات و هذا حسب المادةنوع على هذا ال
 .خضوع إلى إتمام عملیات المراقبةحالة رفضها ال

دد لكیفیات المح 1997دیسمبر 15المؤرخ في  97-483المرسوم التنفیذي رقم  -  
من األمالك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات  ضیةأر منح حق امتیاز قطع 

 .)1(و شروطه أعبائهو  ستصالحیةاال
المتضمن شروط  1997دیسمبر 20المؤرخ في  97-490المرسوم التنفیذي  رقم  - 
حمایة األراضي الفالحیة من التجزئة  إطارحیث أنه في  ،)2(الفالحیة األراضي تجزئة

حیث یجب  ،حدد هذا المرسوم شروط التجزئةضمان استغاللها استغالال أمثل  المفرطة و
     تتم كل عملیة تجزئة في حدود المستثمرة الفالحیة المرجعیة و یجب على الموثقین ان

  .یسهروا على ذلك أن نو المحافظین العقاریی
المتضمن قانون المالیة لسنة  1997دیسمبر  31المؤرخ في  97-02قانون رقم  -    

 :یلي من قانون التسجیل و تحرر كما 256منه تعدل المادة  23، المادة 1998
ان خمس ثمن نقل الملكیة في جمیع العقود الموثقة المتضمنة نقل الملكیة لقاء ( 

لعقارات أو حقوق عقاریة و كذلك   االنتفاععوض لكامل الملكیة او لملكیة الرقبة أو حق 
 ).و بین یدي  الموثق محرر العقد لمحالت تجاریة أو الزبائن یجب أن یدفع لزوما بمرأى

   ، المرحع السابق،2015یة المتعلقة بالعقار، طبعة مجمع النصوص التشریعیة و التنظیم ،عمرحمدي باشا  )1(
  .323ص

 ، المرحع السابق،2015یة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، طبعة مجمع النصوص التشریع ،حمدي باشا عمر )2(
 .424ص
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كیفیات بیع یحدد شروط و  1997ینایر 14 المؤرخ في 35-97المرسوم رقم  -    
        الترقیة دواوین ت من قبلو التي أنجز  و المهني األمالك ذات االستعمال التجاري السكني

          دیوان الترقیة(ین المؤجر لهذا الغرض یتم إعداد عقد ایجار ب، و يالعقار  یرالتسیو 
    ،للتجدیدسنوات قابلة  3من جهة و المستأجر من جهة أخرى لمدة  )التسییر العقاريو 
خالل فترة اإلیجار یمكن للمستأجر ان یطلب شراء السكن من دیوان الترقیة و التسییر و 

لك یتضمن البیع بذو عقد حسب الشكل الرسمي الالمالك  المؤجر و یحرر  هالعقاري باعتبار 
  .باإلیجار

یحدد قواعد إعداد  2000ماي  24المؤرخ في  2000-115المرسوم التنفیذي رقم  -    
 .)1(مسح األراضي الغابیة الوطنیة

المتعلق بتحدید  2001أفریل  23المؤرخ في  105-01المرسوم التنفیذي رقم  -    
  .شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع باإلیجار

         المتعلق بتطویر االستثمار 2001اوت  20المؤرخ في  03-01رقم االمر  -    
المعدل بالقانون  )2(2006حویلیة  15المؤرخ في  08-06باألمر رقم المعدل و المتمم 

   .)3(2016اوت  3المؤرخ في  16-09
د لشروط وكیفیات منح المحد 2006اوت  30المؤرخ في  11-06االمر رقم  -    

مشاریع لالمالك الخاصة للدولة الموجهة النجاز  التابعة راضياالمتیاز والتنازل عن األ
  یرمي الذيو   2008دیسمبر  1المؤرخ في  04-08الملغى بموجب االمر و  )4(استثماریة

  الى حمایة العقار الوطني الذي یعتبر ثروة غیر قابلة للتجدید و اخضاعه الى الصیغة

                                       ،، المرجع السابق2015یة المتعلقة بالعقار، طبعة ، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمحمدي باشا عمر) 1(
  .730ص

  .2006 جویلیة 15، المؤرخة في 47عدد الجریدة الرسمیة،  )2(
  .2016أوت  03، المؤرحة في 46عدد  الجریدة الرسمیة،  )3(
  . 2006اوت  30، المؤرخة في 53الجریدة الرسمیة، عدد   )4(
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رقم  تطبیقا لالمر صدر المرسومین التنفیذیینالوحیدة لمنح االمتیاز غیر قابل للتنازل و 
، حیث تمثل هذه النصوص 2009ماي  2في المؤرخین  153-09و 09-152

التشریعیة و التنظیمیة االطار القانوني الجدید الموحد الستغالل الحافظة العقاریة الموجهة 
  .لالستثمار

التي مرت بها الملكیة العقاریة  قانونیة أغلب األحكام ال الىعجالة في  ا تطرقنا بعدمو     
من مرحلة تقویة  النظام العقاري الجزائري مرت إعدادنخلص الى أن وتیرة  ،في الجزائر
، في ظل ما شهدته البالد من تغیرات الى مرحلة البحث عن أمن عقاريوطنیة األمالك ال

بقانون  جيءالمیدان العقاري بصفة خاصة، حیث شهدها النهج السیاسي بصفة عامة و 
 تطهیرل تهدف عقاریة  لوضع مقدمات سیاسة -كما بیناه سابقا –التوجیه العقاري 

فترة المنع لكل معاملة عقاریة و علیه  فبعد  ،السابقة االختیاراتالوضعیات الناجمة عن 
سنت  وبذلك  ،دخلنا في حریة المعامالت العقاریة وتكریس حق الملكیة العقاریة الخاصة

 إخضاعبدافع ضبط المعامالت العقاریة وكذا  بقصد تمكین الدولة مناحكام  جدیدة 
الت تتعلق اساسا في الشكلیة الرسمیة في ابرام المعام ركة العقاریة إلى رقابة أكثر دقةالح

 أصبحت التي و  مسح األراضي ةعملی وكل هذا مقام على  ، العقاریة وكذا للشهر العقاري
خاصة مع ماتشهده الجزائر من  للوضعیة العقاریة النهائيلوسیلة الفضلى للتطهیر ا تشكل

من خالل االعتماد على برامج اقتصادیة هامة سواء ، نقلة نوعیة السیما في مجال العقار
ذات طابع اجتماعي او اقتصادي او صناعي او سیاحي یجعل الطلب على توفیر العقار 

بوجود نظام یتزاید بشكل كبیر و بالتالي فال تتحقق عملیة ضبط المعامالت العقاریة اال 
 ،مین الملكیاتأتو  ستقراروالذي یشكل امرا هاما ال ،فعال وموثقمعلومات عقاري دقیق و 

المتمثل في تحقیق استقرار اكبر للملكیة ساسي و فالمسح العقاري اذن یخدم الهدف اال
اعطاء الصورة القانونیة و المادیة للعقارات ما یكفل تحقیق انتعاش االقتصاد و العقاریة ب

  .المشكلة القلیم الدولة 
 .العقارينظام المسح  لدراسة ني من هذا البابالفصل الثا وعلى هذا سنخصص 
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  ــانـــــيـــل الثـــــــــــصــالفـــ
  

  )1(نظام المسح العقاري
  

، لذا كان من الالزم علیها وضعیة عقاریة جد معقدة لقد ورثت الجزائر بعد االستقالل  
یعرفها  ایجاد سیاسة عقاریة ناجعة ودقیقة  تمكنها من الخروج من هاته اإلشكالیات التي

 المؤرخ في  74- 75، هذا ما دفع بالمشرع إلى استصدار االمرالقطاع العقاري الجزائري
 حیث ان األراضي و تأسیس السجل العقاري  المتضمن  إعداد مسح 1975نوفمبر 12

الغرض منه إحصاء شامل للملكیات العقاریة قصد الدخول في نظام اكثر فعالیة للحفظ 
  .قاريعن طریق تأسیس السجل الع

للملكیة  تثبیتلما كانت عملیة المسح العقاري ذات اهمیة بالغة لما توفره من و   
عن طریق ارساء قواعد  القتصادلالعقاریة و ضمان للحقوق و استتاب لالئتمان  و نمو 

نظام حفظ عقاري متین كان من الضروري التطرق للنظام القانوني لهاته العملیة في 
سنتعرض الى وثائق المسح  كقاعدة لتأسیس السجل  في مبحث ثانيو ، مبحث أول

  .العیني

  

  

  

  
     فالمشرع اللیبي یسمیها تحقیق الملكیة و المشرع اللبناني دول العالم في تسمیة عملیة المسح،  اختلفت تشریعات  )1(

 .العراقي فیطلق علیها التحدید التمهیدي أماالتحریر  التحدید وو السوري یطلقان علیها أعمال 
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  :المبحث األول
  

  النظام القانوني للمسح العقاري
  

من قانون التوجیه العقاري صنفت الملكیة العقاریة الى ملكیة وطنیة  23حسب المادة 
 األمر استوجب ،دید كل ملكیة و حصر مساحة كل مالكحتلو  ،وخاصة واخرى وقفیة

   إلى إحصاء شامل للملكیات بغرض اإلحاطة المادیة تهدف  من اإلجراءات جملة اتخاذ
، وذلك عن طریق ة العقاریةاإلحاطة البشریة بذوي الحقوق العینیو الواقعیة بالكم العقاري و 

       و مطابقة الوثائق بالمسح معرفة مساحة كل ملكیة بدقة و التأكد من سندات المالك
في التشریع الجزائري بمسح  تشكل ما یعرف وهذه العملیات هي التي ،الحسابات المیدانیةو 

  .األراضي العام
طلب األول و نتعرض إلى على ذلك سنتطرق الى ماهیة المسح العقاري في المو      

  .في المطلب الثاني تنظیم هذه العملیة 
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  ماهیة المسح العقاري: المطلب األول   

عملیة مسح  ایجب أن تسبقه العقاريشهرها في السجل تسجیل العقارات و  إن         
     الطبیعي و الجغرافيو  للعقارات تبین موقعها ومشتمالتها و نوعها القانوني ةدقیق ةفنی

و أسماء مالكیها و أسباب التملك و الحقوق العینیة المترتبة لفائدة العقار او المترتبة علیه 
به و یسجل به في  یعرفعلى ان یعطى لكل عقار رقم   ،ابتثو  على نحو نهائي
  .السجل العقاري

 وهذا فيهدافه أ المسح العقاري و تبیان موضوعه و تعریفسنقوم ب و على ذلك     
   .الفرع األول

  .و مراحله التاریخیة في الجزائر العقاريالمسح  أنواع سنبین  الفرع الثانياما في   
  

  هدافهأو بیان موضوعه تعریف المسح العقاري و  :الفرع األول 

      تهدف الى اإلحاطة المادیة  التي عملیة المسح العقاري هي جملة من اإلجراءات إن     
  .عقاریةوي الحقوق العینیة الذبو الواقعة بالكم العقاري و اإلحاطة البشریة 

  موضوعها بیانتعریف عملیة المسح العقاري و : أوال  

I  تعریف عملیة المسح العقاري:  
     ، رض منهاغبل اكتفى بالحدیث عن الشرع الجزائري لم یعرف عملیة المسح مان ال    

        المتعلق بإعداد مسح األراضي العام  74-75من األمر رقم  2حیث نصت المادة 
  :و تأسیس السجل العقاري على ما یلي

یا ان مسح األراضي العام یحدد و یعرف النطاق الطبیعي للعقارات و یكون أساسا ماد "
  :من نفس األمر على ما یلي 4و تضیف المادة " للسجل العیني
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، تحدید الملكیات قصد إعداد مخطط منظم و تأسیس یتم على مجموع التراب الوطني "
  ."يح األراضمس
،     القاعدة الطبیعیة للسجل العقاري و المتمثل في تشكیل الوثائق المساحیة التي تشكل   

التخطیطي ووثائق الجرد العقاري لألراضي الموجودة ضمن حدود و التي تتضمن الرسم 
من المرسوم رقم  4هذا و بالرجوع الى المادة  )1(كل بلدیة مع التفاصیل لكل جزیئاتها

المؤرخ  400-84المتعلق بإعداد مسح األراضي العام و المعدلة بالمرسوم رقم  62 -76
طبیعة  و ي تحدد لنا القوام المادينجد  أن عملیات المسح العقار  1984دیسمبر 24في 

أنماط المزروعات أن اقتضى األمر في المناطق الریفیة، و تحدد القوام المادي و  األراضي
          نمط استعمالها للبنایات المقامة علیها تخصیصها و  طبیعة شغل األراضي او و
  .طابق فیما یخص العقارات الحضریةاستغاللها و وصفها حسب كل  أو

حاب الحقوق العینیة ة المسح أن تبین لنا المالك و أصیال بد لعمل ثانیةمن جهة      
الخاصة،  الملكیات العامة وذلك عن طریق تحدید االستغالل و  ةیكذا كیفالظاهرین و 

دائمة بواسطة معالم  مجسمة بكیفیةبحیث تكون الحدود بین الملكیات حسب اختالفها 
  .)2(أخرىسواء كانت من حجر أو عالمات 

التي تتطلبها المعرفة  البیاناتمیع تعیین ج لىإفالمسح اذن عملیة فنیة و قانونیة تهدف 
و المتعلقة بموقعه و حدوده و قوامه و نوعه القانوني  ،الكاملة و الواضحة لهویة العقار

واسم مالكه و اسباب تملكه و الحقوق العینیة المترتبة له أو علیه بما یؤدي الى تثبیت 
 .)3(هائیاالملكیة العقاریة  و الحقوق  العینیة المتعلقة به ن

  

        ،، وزارة العدلالندوة الوطنیة للقضاء العقاريوان مسح األراضي و السجل العقاري، ، محاضرة بعنعازب فرحات  )1(
  .47ص ،1995مدیریة الشؤون المدنیة، الجزائر

فرع  ،جیستیرمامذكرة  ،"دور المسح في  تثبیت الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري " ،عبد الغنيبوزیتونة   )2(
                                                                  .4ص  ،2010 ،جامعة قسنطینة القانون العقاري،

   ،2015 ،الطبعة الثانیة ،الجزائر ،دار هومة، ون الجزائري و القوانین المقارنة، الشهر العقاري في القانویس فتحي  )3(
  .217ص 
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 المتعلقةمعطیات حیث أنه وسیلة ضروریة لضبط ال تظهر أهمیة المسح من و      
الثقة و االئتمان التي ینشدها كل من المعامالت العقاریة  مما یضفي على العقارات بهویة

  .یقبل على التعامل في العقار
  ؟ هاته العملیة تنصب علیه الموضوع الذي هو ماف وبعد تعریفنا لعملیة المسح       
العقارات بغض یظهر له ان موضوع عملیة المسح جمیع  74-75المتأمل لألمر  إن   

من المرسوم   4و 1منه و المادة  8و 2وذلك ما نصت علیه المادة  ،النظر عن نوعها
                 .)أو الفضاء يلمقصود العقار المبنا(المتعلق بإعداد مسح األراضي العام  62-76رقم 

     كونها المسح لعملیاتخضوعها عدم یرى  أما بخصوص األمالك الوطنیة فهناك من
) DP(ال تشكل وحدة عقاریة لذا یشار إلیها فقط على خرائط المساحة بحرفي 

)DOMAINE PUBLIC (،  إدارة األمالك  ممثلین عنو قد یرد البعض األخر حضور
و لو على سبیل الخطأ كما  ضمن األمالك الخاصةالوطنیة إلى منع إدراج أي ملك عام 

  .)1(المسح یسهل عمل لجان

متعلقة بإعداد مسح األراضي المشرع لم ینص صراحة في التشریعات ال ان حقیقة      
تثنائها من عملیات المسح تأسیس السجل العقاري على ادراج هذه األمالك او اسو  العام

وجوب قیدها في السجل العقاري أو إفراد صحیفة عینیة  إلىلم یشر  انه ذلك ،العقاري
ك األخرى تخضع األمالك الوطنیة كغیرها من األمال أنلكن جرى العرف على لها، 

          لك لعدة  اعتبارات تتمثل في اضفاء المشرع طابع الشمولیة ذو ، لعملیات المسح
 أمرمن  4ان المادة  لك ، كذمسح األراضي العامب وصفه اذ  و العمومیة على المسح

، الملك الخاصم و ملك العاق بین اللم تفر عن تنظیم و تحدید الملكیات و  تحدثت 75-74
  خاصةالمشرع قد أخضع هذه األمالك الى  قوانین و هیئات و إجراءات  القول بانو 

  

 عقود و مسؤولیة ، جامعة مذكرة لنیل درجة الماجستیر، فرع ،  نظام الشهر العقاري الجزائري ،حسن  طوایبیة )1(
  .26، ص 2002- 2001 ،الجزائر
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 علیه مردودهو قول  مثال، مالكاألضرورة جرد هذه ألزم حیث المسح  عملیاتتغنیها عن 
الوظیفة و   مالكاألهذه كونه أراد إصباغ نوع من الحمایة الخاصة بسبب الطابع العمومي ل

ر بائري عمن جهة أخرى لقد أثار المشرع الجز  ،هي خدمة الصالح العامدیها أال و التي تؤ 
من القانون  30 ادةمالمن ذلك و  ،التحدیدوجوب خضوعها للقید و نصوص قانونیة متفرقة 

المتعلقة بنزع الملكیة من  القواعدالذي یحدد  1991فریل أ 27 المؤرخ في 11-91رقم 
اإلداري الخاص بنزع الملكیة یجب ان  عة العامة حیث نصت على أن القراراجل المنف

رقم الى جانب المرسوم التنفیذي  ،قاريیخضع للشكلیات المطلوبة في مجال التحویل الع
مسح األراضي الغابیة  دادإعیحدد قواعد  الذي 2000ماي  24المؤرخ في  2000-115
  .)1(الوطنیة
جمیع  عملیة المسح العقاري تخضع لهایانه فان علیه و من كل ما سبق تبو       

 وأیاصنفها  أو مهما كان نوعها،العقارات الواقعة في المناطق التي افتتحت فیها العملیة 
  .كان مالكوها

  .ح على أساس العقارهذا و یجري المس     

II موضوع عملیة المسح :  
        ،ات التي تخضع لعملیات المسحالعقار  ان المقصود بموضوع عملیة المسح 

الوحدة   أساسمبنیا على  في الجزائر جاء لألراضيو عموما فإن مشروع المسح العام 
بحیث تخصص لكل  ،ما یتم مسحه و ترقیمه هو الوحدات العقاریة نأ، بحیث العقاریة

  .رت علیه أغلب القوانیناس صحیفة في السجل العقاري و هو ماوحدة عقاریة 
 أن إال ،أو الوحدة العقاریة كمترادفین هذا وقد استخدم المشرع الجزائري مصطلح العقار

  العیني ل نظام السجلظذلك ألن له مدلول في ، ة العقاریةالمصطلح األنسب هو الوحد
  یحدد نطاق الوحدة العقاریة التي تفتح لها صحیفة عینیة في السجل دون غموض،

  

 . 7، ص زیتونة عبد الغني، المرجع السابقبو   )1(
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بت فیه مستقر بحیزه ثا يءالعام الذي یشمل كل شبینما یستخدم مصطلح عقار بالمعنى 
  .)1(أم ال ةعقاری ةوحد يءهذا الش كانأسواء  ال یمكن نقله منه دون تلف

حیث عرف البعض الوحدة العقاریة بأنها كل قطعة محدودة من األرض تقع  في قسم   
مساحي  واحد مع جمیع ما یدخل في تكوینها كالمناجم  والمحاجر و المنشات التي تعتبر 

 أال و ،على الشیوع أشخاصعدة  أوبشرط أن تكون مملوكة لشخص واحد  ،متممة لها
لجزء یكون  وأال،ا منها على  سائر األجزاء فاصل من ملك عام أو خاص یفصل جزء

  .)2(لیس لألجزاء األخرى أو علیها منها أو علیه من الحقوق ما
لكن أعاب بعض الفقهاء هذا التعریف المرتبط بالملكیة ،ذلك ان القطع المتجاورة        

دة وحدات تكون بالضرورة وحدة عقاریة واحدة بل تكون عالمملوكة لنفس الشخص ال 
ذلك یتعارض مع ما  أنكما  ،ة مستقلةیفتح لكل منها صحیفة عینیو  ،بقدر عدد القطع

  ،ةواحدة ألرض من مناجم و محاجر تكون وحدانتهى إلیه التعریف من اعتبار مشتمالت ا
یكون سطح األرض مملوكا ملكیة المناجم و المحاجر هي دائما للدولة بینما  أن إذ

فانه من األفضل عدم ، لهذا للوحدة العقاریة مالكان یكون لشخص آخر، و في هذه الحالة
طبوغرافیا  و جعله مفهوما طبیعیا فیزیائیا،ربط مفهوم الوحدة العقاریة بالمالك و الملكیة 

تعریفي اسم المالك ككیان تفصیلي و  ضافةإفیما بعد ظر عن المالك و البأس بصرف الن
 و هو ما تبناه المشرع الجزائري  من خالل، الترقیم یعرف الوحدة العقاریة محل المسح و
القطعة األرضیة هي "......... 75-74من االمر  6النصوص التالیة حیث تنص المادة 

   "....وحدة عقاریة طبیعیة و قانونیة 

تصمیم مسح األراضي یكون موضوع اعداد في ان على من نفس األمر  8وتنص المادة 
  سجل لقطع األرض التي ترتب علیها العقارات حسبجدول لألقسام و  :ما یلي ككل بلدیة 

  

 .220ص  ،فتحي، المرجع السابق ویس  )1(
  .30 ،29، ص 1987، طبعة لبنان ،السجل العقاري -التحریر -التحدید ،إدوارد عید، األنظمة العقاریة )2(
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 62-76من المرسوم رقم  1نفس النص الذي تضمنته المادة  هوالطبوغرافي و الترتیب 
  .المتعلق بإعداد مسح األراضي العام 1976مارس  25المؤرخ في 

هو كل مسطح من األرض محدد  "على هذا فإن التعریف الدقیق للوحدة العقاریة و         
كما قد عرفها بعض "  )1(هندسیا بخط مقفل من الخارج بما یقوم علیه من بناء و غراس

، وان هذه دوده محددة بواسطة السجل العینيكل مسطح من األرض ح" على انها  الفقهاء
بوضع ة اعینالحدود قد تكون طبیعیة كاألنهار و الجداول و البحیرات و قد تكون ص

  ".عالمات 

  :ن الوحدة العقاریة هيفإ 62-76من المرسوم رقم  15هذا و حسب المادة      
و یملكه مالك ) قطع األراضي(األمالك المتجاورة  جزء من الملكیة یتكون من مجموع"... 

عقاریة مستقلة تبعا  ةو یكون وحد ،لومواحد أو یعود الى شیوع واحد في مكان واحد مع
  ....."للترتیب المعطى للملكیة

  :ليحیث تنص على ما ی  63-76قم من المرسوم ر  23ما تؤكده المادة هذا و        
     الوحدة العقاریة هي مجموع القطع المجاورة التي تشكل ملكیة واحدة او ملكیة الشیوع" 

  ."اء و المثقلة بنفس الحقوق واألعب
وقد  ،لهذه الوحدة نمطاهذا و یتحدد نطاق الوحدة العقاریة تبعا للمعیار الذي یتخذ    

من معیار الوحدة الضریبیة او الوحدة االقتصادیة  ،تعددت في هذا المجال هذه المعاییر
حدد بمجموع ما یملكه التي أساسها وحدة االستغالل الى معیار الوحدة القانونیة التي تت

 عدة أشخاص على الشیوع في نطاق متجاور، وقد استقرت أغلب شخص واحد أو
  الوحدة العقاریة قدرا  على األخذ بمعیار الوحدة العقاریة القانونیة ألنها تعطي التشریعات

  

  
 .114 و 111ص  ،1978 ،، االسكندریةابراهیم ابو النجا، السجل العیني في التشریع المصري )1(
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كما یسهل  ،یفة العقاریة و الخریطة المساحیةیحقق التطابق بین الصحمن الثبات         
  .بهذا التطابقة بكثرة التغیر مما یخل یالضریب الوحدةبینما تتمیز  )1(عملیة المسح

على هذا األساس فإن المسح یتم في التشریع الجزائري على اساس الوحدة العقاریة و   
اول هذه تنت ثم تسجل كل عملیة ،ن كل وحدة عقاریة تكون محل ترقیمبحیث أ ،القانونیة

الوحدة العقاریة بالنقل أو الرهن أو التقسیم أو التجزئة أو التبادل وما الى ذلك من صور 
   .)2(عاملللت

    المسح العقاري أهداف :ثانیا   
         المتعلق بإعداد مسح األراضي العام  74-75من األمر رقم  2 ادةمال حسب   
و یعرف  مسح األراضي العام یحدد أن" :سجل العقاري التي تنص على ما یليتأسیس الو 

المسح العام لألراضي ، فإن "یكون اساسا مادیا للسجل العیني النطاق الطبیعي للعقارات و
لى نظام الشهر العیني یهدف الى تطبیق أو انتقال الجزائر من نظام الشهر الشخصي ا

تحدث محافظات "  :بنصها 74-75من األمر  20المادة  بهمثلما صرحت  ،كنظام جدید
اإلجراءات  وٕاتمامك السجل العقاري سعقاریون مكلفون بم عقاریة یسیرها محافظون

نظام اإلشهار الجدید المؤسس العقاري وذلك من اجل الشروع في  هارباإلشالمتعلقة 
  ".بموجب هذا األمر

ذلك ان نظام الشهر العیني یحمل في طیاته مجموعة من اإلجراءات و القواعد القانونیة 
سواء  ،ة على العقاراتبالتي تهدف الى اعالم الجمهور بكل التصرفات القانونیة المنص

بعد  إال نفیذهات، ناقلة او مزیلة و التي ال یمكن منشئة أو كاشفة ،تبعیة أو أصلیةكانت 
  .عملیة المسح العقاري إتمام

  
 ،القاهرة ،مطابع دار الكتاب العربي، )یني وادخاله في اإلقلیم المصرينظام السجل الع(منصور محمود وجیه  )1(

 .326، ص 1961
 .43ص  ،1986 بیروت، ،الجامعیة، الدار طیف حمدان، أحكام الشهر  العقاريحسین عبد ال )2(
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كذلك أن المسح العقاري یساهم بشكل كبیر في ترقیة السوق العقاریة، ففي ظل  -     
 أكثر من ضرورة لما له من دور كبیرالسوق أصبح اعداد مسح األراضي  نظام اقتصاد

  .في استقرار المعامالت  العقاریة
للبالد على الصعید الدولي، فتأخر حیث أن عملیة المسح تعطي الوجه االقتصادي     

 إلى بالجزائرالخاص  1998ریره لسنة العملیة عندنا دفع صندوق  النقد الدولي في تق
     ،عملیة المسح لتحدید األساس القانوني لشهر الممتلكات ذتأكید على التعجیل في تنفیال
  .)1(هذه الوضعیةالتأكد من سالمة و  دذلك رغبة من هذه الهیئة في معرفة وضعیة البالو 

فاق التطور فیما یخص القطاع الفالحي و التهیئة العمرانیة تعتمد اذلك ان  أضف الى
  .)2(بصورة مطلقة على قاعدة مادیة و تقنیة  وقانونیة للفضاء العقاري

 ،مضمونة لتثبیت الملكیة و االعتراف بها أسسكان ال بد من إحصاء الملكیات على  الذ
      إصالحات و مشاریع كبیرة في مختلف الهیاكل العامة كالسكنمن ثمة الدخول في و 

  .و الصناعة و میدان الفالحة
أي سوق أخرى فالسوق العقاریة ك ،)3(ان المسح كذلك یهدف الى اعالم الغیر -    

رها و من ذلك توفیر المعلومات ، و تتطلب میكانیزمات تسیبالطلتخضع لقانون العرض و 
ثائق مسح األراضي مما یحقق هذه المعلومات توفرها و و  ،العقارو الالزمة حول  الكافیة

  .ة من دخول هذه السوقیاالئتمان و یشجع األفراد و المؤسسات المالیة و المصرف
كذلك ان للمسح العقاري هدف كبیر یتمثل في إمكانیة تحسین و توجیه السیاسة   -    

دانیة المتعلقة باإلصالح الزراعي أو العمراني، ضف العقاریة كاإلحصاء و الدراسات المی
  .للمسح دور جبائي ذلك انالى 

  
 .22ص  ،، المرجع السابقعبدالغني بوزیتونة  )1(
 .82، ص علوي، المرجع السابق عمار )2(
 .116، ص ، المرجع السابقشامة إسماعین  )3(
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في دورته الرابعة  االجتماعيحسب ما صدر عن المجلس الوطني االقتصادي و و     
فإنه من المسلم به عموما أن إنجاز المسح العام لألراضي یعتبر وسیلة أساسیة من اجل 

  .التسویة النهائیة للمسألة العقاریة في جمیع جوانبها
تعتبر احسن وسیلة لوصف وتحدید االمالك العقاریة لما   وعلیه فعملیة المسح العقاري

  .)1(هدف الستقرار المعامالت العقاریةتتضمنه من معلومات خاصة بالعقار ت

  المراحل التاریخیة للمسح العقاري في الجزائر  :الفرع الثاني 

اال أن  ،الجزائر عرفت نظام المسح أثناء فترة تواجد االحتالل الفرنسي نأرغم      
قد تركت  بت على الجزائر قبل االحتالل الفرنسيقالحمالت االستعماریة التي تعاالشعوب و 

سیطرتها على المستعمرات لمسح  كوسیلة تسهل لها بسط لما یدل على اعتمادها  
  .حدیثا للمسح في بالدنا واهتم بهعن االحتالل الفرنسي فقد اعتمد نظاما  أما، كالرومان

و ما هي الخطوات التي اتخذها  ،؟ح قبل و اثناء االحتالل  الفرنسيلمسفما هي وضعیة ا
  .المشرع بخصوص مسح األراضي مند االستقالل؟

  :ذا الفرع حیث سنعالج ذلك من خاللهذا ما سنتطرق له في ه

  .في الجزائر قبل و اثناء االحتالل الفرنسي  العقاريمسح ال نشأة: أوال
وهذا ما سوف نراه  هواثناءالفرنسي  االحتالللقد عرفت الجزائر مسح األراضي قبل    

  :فیما یلي 
  
  

  
 ،، العدد التجریبيیة و االنسانیةمجلة العلوم االجتماع ،مسح العقاري واشكاالته القانونیةال ،بوضیاف د عمار  )1(

  .39ص ،2006افریل  ،، تبسةي الشیخ العربي التبسيجامعالصادر عن المركز ال
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I  - الفرنسي الحتاللقبل ا عقاريمسح الال نشأة.  
الحضارة المعاصرة كما یبدو على  إبداعاتعملیات  مسح األراضي لیست من  إن     

 إلىالبعض  أرجعها ،ورها الى عصور قدیمةذعملیة تقنیة حدیثة بل تمتد ج أساس أنها
في الصحراء  كلدانیة عثر علیهاهو تاریخ  إعداد لوحة أثریة و  قبل المیالد 4000سنة 

مقسمة "  يغدون" ربیة في العراق، و تتضمن مخطط قیاس مساحة ووصف لمدینة عال
 ،وحدات عقاریة بأشكال هندسیة مختلفة و مدون على كل وحدة مساحتها بدقة إلى إیاها
  إلىكما عثر أیضا على لوحات تعود  ،كلهان لمساحة المدینة تتضمن اللوحة بیا كما
        ق م تخص نفس المدینة تتضمن قیاسا و وصفا بالمخططات للمنازل 3759 سنة

  .)1(و الحقول والممرات
و ذلك ألجل فرض  راضياألهذا و قد عرف المصریون القدماء أیضا مسح       

دار و مق توزیعها بشكل متساوي حسب سعة و طبیعة أمالك كل واحدالضریبة العقاریة و 
و من جهة ثانیة محاولة منهم تثبیت الملكیة العقاریة بعد  ،األمالكالدخل الذي تدره هذه 

  .)2(لنهر النیل الفیضانات الدوریة
الیونانیین كان لهم أیضا نظام خاص لمسح األراضي، فقد  أنكما یؤكد بعض المؤرخین 

قیس المساحون كل التراب  الیوناني و أنشأوا لذلك مخططات تم نقلها على ألواح من 
 .النحاس الرخام و

و في روما المتطورة  بقوانینها و تشریعاتها في شتى مجاالت الحیاة استعمل نظام تعداد   
و ضبط  من أجل تحدید) م.ق 534-578(اضي بأمر من الملك سرفیوس تیلیوساألر 

  بالملكیة دون علیها التصریحیألجل ذلك سجالت خاصة  اتخذقد  و، الوعاء الضریبي

 
Amar Alloui Op,Cit, P 8.                                                                                (1) 
الطبعة االولى،  ، دراسة مقارنة مع السجل العیني،نظام الشهر لعقاري في الشریعة ، )جمعة(الزریفي  يدمحم  ) 2(  

.28ص ،1988، سنة ، بیروتاألفاق الجدیدةر دا         
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و في  ،تها و أسماء المالك أو المزارعینو طبیعة زرعها و نوعیتها و غلمساحة األرض و 
ثلتها الیوم بعملیة المسح أجریت أوسع عملیة تعداد یمكن مما" أوغست "عهد اإلمبراطور

یشبه  "Agrimensor" یدعي بحضور خبیر  " censitor " ىالعام، من قبل موظف یسم
  .دوره  دور الخبیر العقاري

عملیة المسح ازدهرت خالل تلك الفترة  أن إلىتشیر الدراسات التاریخیة هذا و     
        حیث دلت الخرائط ،الشمالیة إفریقیاكامل أوربا و  إلىالتاریخیة التي امتد فیها عرش روما 

م في و الصور المكتشفة و المحفوظة الیوم بالمتاحف على مدى تطور الرومان و تحكمه
الشمالیة  إفریقیاو قد قام الرومان بأعمال المسح في بالد  ،الخرائطتقنیات المسح و رسم 

         ق المیالد كما تدل على ذلك الخرائط 146 عامبعد في الفترة التي خضعت لهم 
  .)1(عثر علیها  التي و الصور

     و بخصوص اإلقلیم الجزائري فقد عرف عملیات المسح ابتداء من سقوط قرطاجة       
بقیادة  فقام الرومان،  إفریقیانطقة شمال حیث بدأ االحتالل الروماني لم، ق م 146عام 

سة وممار  رومانیة، مقاطعات إلىتحویلها ة و بضم األراضي الجدید" سبیون امیلیان" ملكهم 
، وعلى طبقات الرومانیة المرموقةتقسیم األراضي على الالرقابة على األراضي الجیدة و 

و ألواح من  ، وقد اكتشفت في مدینة تبسة أثار فسیفساءمانیینرو  أصبحواالبربر الذین 
  .)2(ل مشهدا طبیعیا لألمالك ناشئ عن مسح األراضي الرومانيثمتخشب 

التي انطلقت مند استقرار الفتح اإلسالمي الى خالل مرحلة النظام اإلسالمي و  أما    
  فإن اإلقلیم الجزائري عرف عملیة المسح و التي ،تاریخ االحتالل الفرنسي 1830غایة 

  .)3(تحصیل الجبایة العقاریة إلىكانت تهدف في مجملها 

  

  .216 ،215ویس فتحي، المرجع السابق، ص )1(
 .19عمار علوي، المرجع السابق، ص  )2(
 .19الى ص 17ني، المرجع السابق، ص بوزیتونة  عبد الغ  )3(
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II  -  أثناء اإلحتالل الفرنسي  عقاريالمسح النشأة  
في وقت االحتالل الفرنسي و حسب ما قمنا بدراسته بخصوص تنظیم الملكیة          

  :سایرت مرحلتین كننا القول بأن الحیاة العقاریة یم ،اثناء هذه الفترة العقاریة الجزائریة

 لها و للوافدین أراضيعقاریة للدولة الفرنسیة لتوفیر ة التكوین المحفظ :المرحلة األولى   
كما ، بشكل أولى تلك التي تتمتع بجودة تربتهاو  من المعمرین فاغتصبت األراضي

  .الفارین من االحتالل أراضيصودرت أمالك الثوار و 

حیث أصبحت تتطلع اإلدارة  20فتنطلق مع بدایة القرن   :المرحلة الثانیةأما     
ضبط المجال العقاري على أسس هندسیة فصدرت عدة نصوص، منها  إلىالفرنسیة 

ه كبدایة لمسح األراضي الذي شرع في تطبیق عملیات 1955ینایر 4القانون المؤرخ  في 
                وذلك بمقتضى األمر المؤرخ في التجربة في منطقة بوقادیر حالیاسبیل  على

  .)1(1959ینایر 3

تم  الذيو  1807الفرنسیة قد  تبنت مسح األراضي النابلیوني عام لدولة اأن  هذا و      
   .)2(1930ینایر 16تجدیده بالقانون المؤرخ في 

 نموذج ألعمال المسح في العصر ثحداذلك أن مسح األراضي النابلیوني یعد      
راضي في كل أقالیم حیث أمر نابلیون وزیره للخزینة بوجوب إجراء تعداد عام لأل ،الحدیث

أمر بوجوب  ، كماوتقدیر كل جزء من أجزاء الملكیةعن طریق قیاس  ،اإلمبراطوریة
  حیث یعتبر القانون ،المنازعات اتقاءإخضاع هذه العملیة للدقة و تجنب الخطأ من أجل 

المتعلق بمیزانیة الدولة لحكومة نابلیون األصل التاریخي  1807سبتمبر  15المؤرخ في 
  قد سمحوحدات عقاریة، و  إلىلكونه مبنیا على تجزئة العقارات  ،لمسح األراضي النابلیوني

 

 .70ص  ،المرجع السابق حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، )1(
Marty Gabriel,  Raynaud Pierre Jestaz  Philippe, Droit  Civil, Les Sûretés,                 (2)                      
La publicité  foncière, édition sirey, France, 2eme  édition, 1989, p 45. 
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راضي تصنیف األ و أجزائهاهذا المسح بإحصاء ما یزید عن مائة ملیون تجزئة و ترتیب 
 .)1(واحدال، و تجمیع كل القطع التي تعود ملكیتها للشخص ٕاخضاعها للضریبة المناسبةو 

حیث  بلدیة 3200أكثر من شمل و  1808البدء في أعمال المسح عام هذا و قد تم 
 أس كل منطقة مفتش عام للمسح مكلف، نصب على ر منطقة 12 إلىقسمت فرنسا 

 م ینشر وزیر المالیة كل القوانین و المراس 1811في سنة باإلشراف على تنفیذ األشغال، و 
  .بالمسح و صار یشكل تقنینا حقیقیا للمسح و التعلیمات و القرارات ذات الصلة

تحولت بموجبه عملیة   جویلیة 31صدر قانون جدید بتاریخ  1821 في عامو       
عمل تقوم به كل بلدیة  إلىلة طنیة تتكفل بها الدو مسح العام و مراجعتها من عملیة و ال

المسح اال في عام لم تتم عملیة و  ،حدى و تساعدها في ذلك الدولة بإعانات مالیة على
  .)2(لكنها لم تشمل كل البلدیاتو  1850

في تلك الفترة كانت الجزائر تعد في نظر اإلدارة االستعماریة الفرنسیة مقاطعة          
یصب في اتجاه تطبیق أعمال المسح  1959، فكان قانونإلقلیم الفرنسيل افرنسیة وامتداد

، اك بالعصرنة العقاریةذستعماري أنفي الجزائر ضمن سیاسة ما أسماه المشرع الفرنسي اال
 ذلك الصطدامو  ،في فترة متأخرة إالهاته العملیة لم تشمل المجال الجزائري  أنإال 

یحمل في طیاته إیدیولوجیات مختلفة  عقاري معقد سابقا بنظام قلنا كماالفرنسیة  الحكومة
 الذي أجبرها أوال على محاولة تكییف الملكیة العقاریة بصفة األمر ،إیدیولوجیتهاعن 

تأطیرها وفق أطر و  لمعمرینبعد توفیرها ل امالقانونیة، لیسهل فی ب منظومتهاتدریجیة حس
الوثائق األصلیة و  لم تشمل المخططات الجزئیة لذلك ،ة اقتصادیة لخدمة مصالحهایسیاس

  الجزائري لعدم كل أراضي القطر أمالك الدولةو  مسح األراضي المحفوظة لدى مصالح

  

 .18ص  ،المرجع السابق عمار علوي، )1(
  .216المرجع السابق، ص  فتحي،ویس    )2(
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سندات العقاریة تفتقد الى أمكن القول أن ثالثة أرباع من األمالك إذ  ،تعمیم عملیة المسح
  .ملكیة

  بعد االستقالل عقاريمسح الالتطور  :ثانیا 

القیام ضرورة  إلىنص قانوني في الجزائر أشار  أولفإن  االستقاللأما بعد        
     بأعمال المسح هو قرار إنشاء هیئة مكلفة بالسهر على عملیة المسح العام لألراضي 

       و سمیت بمدیریة التنظیم العقاري 1962ینایر 12بتاریخ  أنشأتهي الهیئة التي و 
 1973نوفمبر  8المؤرخ في  73-71و بعد ذلك جاء قانون الثورة الزراعیة رقم  ،المسحو 

 ،إلى وجوب تأسیس خزانة للبطاقات العقاریة في نطاق كل بلدیة 24 تهالذي أشار في ماد
تتضمن إحصاء المزارع و الشروع في ضبط الوثائق المساحیة لكل بلدیة مع وضع سجل 

   .مساحي عام للبالد وفقا لشروط و كیفیات تحدد الحقا
    لكذلیصدر بعد  ،یقة المأمولةر فذ بالطلكن  عملیة المسح بناء على هذا النص لم تن    

 المتضمن إعداد مسح العام لألراضي 74-75األمر رقم  1975نوفمبر 12و في تاریخ 
من نظام  لالنتقالشكل نصا مرجعیا ینظم عملیة المسح العام كإجراء تمهیدي   والذي

 1975اضي العام سنة و بتأسیس مسح األر  ،هر الشخصي إلى نظام الشهر العینيالش
فإن مهام إعداد مسح األراضي و المحافظة علیه أصبحت من اختصاص اإلدارة المكلفة 

       ، 74-75من األمر 5الدولة و الشؤون العقاریة و هذا حسب المادة  أمالكبشؤون 
غیر أن هذه العملیة تتم  ،عملیة إحصاء للممتلكات العقاریة شرعت الجزائر في  و بذلك

لذلك نجد  ،ونها تتطلب إمكانیات كبیرة مادیة و بشریة وزمنیةبدرجة معینة من التعقید ك
 أن یوكلما دفع بالمشرع إلى  )1(قد شهدت بطءا كبیرا  في إتمامها هذه العملیة  أن

ـــــالمؤرخ ف 234-89ي رقم ذیئة أخرى من خالل المرسوم التنفیمهمة المسح له ــــ ــــ ــــ     يــ
   ، وبهذا تم إنهاءة لمسح األراضيالوكالة الوطنیالمتضمن إنشاء  1989دیسمبر 19

  

  ).1990إلى  1975تقدیر سیر عملیة المسح خالل فترة  (الفصل األول  ،إرجع إلى هذا البحث  )1(
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قاریة في مجال العارة شؤون أمالك الدولة و الشؤون الصالحیات التي كانت تمارسها إد
سنة من  20من  أكثرإال انه و بعد  )1(أعاله المذكورةحولت إلى الوكالة  المسح و

بلدیة تشكل  1541بلدیة من مجموع  500صدور األمر لم تشمل عملیات المسح سوى 
  .مساحة القطر الوطني

تبقى المناطق التي  حیث بصفة تدریجیةتم یذي جعل تطبیق نظام الشهر العیني األمر ال
یه ما أشارت إل هذاخاضعة لنظام الشهر الشخصي و  بعد لم تشملها عملیات المسح

 .74-75من األمر رقم  27المادة 

  أنواع المسح العقاري  :الفرع الثالث  
  

هما نوعین من المسح العقاري یمكن التركیز على تشریعین مهمین نبرز من خالل      
ي المتضمن إعداد مسح األراض 1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75األمر رقم هما 

       كذا المرسوم التنفیذي رقم المراسیم الالحقة له و  العقاري والعام و تأسیس السجل 
  .و المحدد لقواعد مسح األراضي الغابیة 2000ماي  24المؤرخ في  2000-115

و نركز فیه على  -على ذلك یكون حدیثنا على نوعین من المسح هما المسح العامو     
  .و المسح الغابي -القسم الحضري و القسم الریفي

، رفة اإلطار المكاني الذي تتم فیهو من غیر الممكن إجراء عملیة المسح دون معهذا 
ي رقم ذمن المرسوم التنفی 1 و نص المادة 74-75 رقم من األمر 8فبالرجوع  إلى المادة 

 5 نجد أن عملیة المسح العقاري تتم على مستوى كل بلدیة، حیث نصت المادة 76-62
  على أنه ینبغي علىبإعداد مسح األراضي العام  متعلقالو  63-76من المرسوم رقم 

  
وكالة الإنشاء  المتضمن 1989 -12-19المؤرخ في  234 - 89رقم  التنفیذيمن المرسوم  32 ،30،31المواد   )1(

 .1471ص  ، 1989- 12-20المؤرخة في  ،54، العدد الجریدة الرسمیة ،وطنیة لمسح األراضيال
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ویتم رسم الحدود بناء على الوثائق الرسمیة الموجودة   ،إقلیمهاتحدد محیط  أنالبلدیات 
، یقوم الحدود، یلحق به مخطط بیاني للحدود نیوترجمتها في وثیقة  تسمى محضر تعی

الشعبي  بالتنسیق مع رئیس المجلس د موظف مكلف بعملیات مسح األراضيبهذا التحدی
و بحضور  ،للبلدیات المجاورةشعبیة البلدیة رؤساء المجالس ال البلدي للبلدیة المعنیة و

ذكر  و بعد تحریر المحضرو  ،مالحظاتهمداتهم و اهبش لإلدالءالمالك الخواص 
الوالي  إلىم یقدم ث، یوقع من طرف األشخاص المؤهلین والمالحظاتاالحتجاجات 

والیة  أخرى  ذا كانت حدود هذه البلدیة مجاورة لحدودعلیه، و إ المختص إقلیمیا للموافقة
 الموافقة دا المحضر للسید وزیر الداخلیة قصدولة أخرى وجب تقدیم هذ أو حدود

  .)1(علیه
تتم بداخله الغرض من هذا التحدید هو ضبط اإلطار اإلقلیمي والقانوني الذي هذا و      

فهاته  العملیة هي األساس القاعدي لمیالد عملیة المسح  إذن ،عملیات المسح العقاري
   .أنواعه العقاري بكل

  المسح العام لألراضي: أوال 

 إلىیقسم محیط البلدیة بالنظر  حیث عملیة المسح تتم على مستوى كل بلدیة إن
  .و حضري قسمین ریفي إلىنوع العقار و قوامه التقني 

تعتبر كعقارات " على ما یلي  63-76من المرسوم رقم  21قد نصت المادة و 
 20حضریة و تكون موضوع إحداث بطاقات عقاریة كما هو منصوص علیها في المادة 

، الموجودة  على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة ة أو غیر المبنیة، العقارات المبنیأعاله
  .نسمة  2000یزید سكانها عن للجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي 

  
 رقیم العقاري،تالمتعلقة بسیر عملیات مسح األراضي العام و ال 1998ماي  24المؤرخة في  16لیمة رقم عالت  )1(

  .، المدیریة العامة لألمالك الوطنیة وزارة المالیة
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أو الصور   یتم التعرف على هذه العقارات في الجداول أو المستخرجات أو النسخو 
  .المودعة عن طریق اإلشارة الى الشارع و الرقم

  ."عقارات ریفیة"العقارات األخرى فتعتبر  أما جمیع 
  

      ، وفق أدوات التهیئةة البناء و التعمیر داخل الوالیةتقوم بهذا التقسیم مدیریو  
یعتبر وسیلة الذي و  PDAUلة في المخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر ثمتمو التعمیر ال
یحدد التوجهات األساسیة للتهیئة العمرانیة لبلدیة حیث ، التسییر الحضري للتخطیط و

 یتناول التجمع الحضري بحیث ،واحدة أو عدة بلدیات متجاورة تجمعها عوامل مشتركة
الذي ینظم  POSجانب مخطط شغل األراضي  إلى، البیئي و داخل إطاره الطبیعي

من مهامه تعیین و ، التعمیرو  المخطط التوجیهي للتهیئةاستخدام األرض على ضوء 
   .)1(و تصنیفها حمایتهاو الغابات الواجب   ضي الفالحیةساحات األرام

  

 األراضي الفالحیة  المتضمن التوجیه العقاري 25-90م هذا و قد حدد القانون رق
األراضي الفالحیة و األراضي ذات الوجهة  اعتبرتمنه  4 حیث أن المادة ،و العامرة 

، على أن یكون هذا اإلنتاج خالل مدة زمنیة معینة إنتاجلها  الفالحیة كل أرض یكون
  .الحیوان أو الصناعة أو حاصل بتدخل اإلنسان و موجه للبشر

  

منه األراضي العامرة و األراضي القابلة للتعمیر كل  21و 20واعتبرت المادتین 
ٕان و  ،مجاالتها التجهیزیةغلها تجمع بنایات  في مجاالتها الفضائیة و قطعة أرض یش

   ،ر مبنیة أو ساحات خضراء أو حدائقكانت هذه القطعة غیر مزودة بكل المرافق أو غی
معینة  جالآقابلة للتعمیر فهي كل القطع األرضیة المخصصة للتعمیر في أما األراضي ال

  .بواسطة أدوات التعمیر

  
.10ص ،المرجع السابق عبد الغني،بوزیتونة   )1(  
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 المسح داخل أن إال ،یةالمنطقتین بنفس الكیف كلتيالمسح تتم في  ةلیمع أنهذا و 
ریة یتطلب إعداد الخرائط وفق مخططات و مقاییس أكبر من المقاییس المنطقة الحض

المساحة في المنطقة الحضریة أصغر و ثمن  لك أنذ ،المعتمدة داخل المنطقة الریفیة
  .في المنطقة الریفیة اهتالمتر المربع فیها أغلى من ثمن نظیر 

 األكثربل ،إن هذا ال یمنع من القول بأن العقار الفالحي هو أیضا له أهمیة كبیرة     
المتضمن الثورة الزراعیة هو  1971نوفمبر 8المؤرخ في  73-71 األمر أنلك نجد ذمن 

و هذا یعكس بكل  ،24الذي نص على تأسیس مسح األراضي العام للبالد في مادته 
    الضرورة الملحة لقاعدة تقنیة و قانونیة ثابتة من اجل التحكم في القطاع الفالحي تأكید

  .و تطویره

     .المسح الغابي: ثانیا   
             فيالمؤرخ  115-2000رقم  من المرسوم 3 المادة حسب بةإن الغا         
هي كل أرض تغطیها أشجار  سح األراضي الغابیةو المحدد لقواعد م 2000ماي  24

شجرة في الهكتار الواحد بالنسبة للمناطق  100هكتارات متصلة بمعدل  10على مساحة 
شجرة في الهكتار الواحد في المناطق الرطبة وشبه الرطبة  300القاحلة و الشبه القاحلة و

  .المتضمن التوجیه العقاري  25-90من قانون رقم  13مادة و هذا حسب ال
تات طبیعیة متنوعة اات الوجهة الغابیة فهي األراضي التي تغطیها نبذأما األراضي      

هذه  في، كما تدخل كثافتها  تتفرع عن تدهور الغاباتمن حیث قامتها و طبیعتها و 
التكوینات األقسام الغابیة الجبلیة و التكوینات المخشوشبة أو الضروریة لحمایة المناطق 

  .المتضمن التوجیه العقاري 25-90من قانون  14الساحلیة وهذا حسب المادة 

 أشجارخرى هي كل النباتات في شكل األالتكوینات الغابیة  أنلك نجد ذجانب  إلى  
  .للریاح و حواجز مهما تكن حالتها تتشكل تجمعا و شرائط و مصدا
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و كثیفة،  الفرنسي مساحات غابیة شاسعة االحتاللالجزائر قبل  امتلكتقد هذا و    
مالیین هكتار و قد  7ببعض المؤرخین إلى تقدیرها بنحو  أدى، تمركزت في شمال البالد

  .)1(ملیون هكتار 5،3إلى حدود  2001م تناقصت هذه الثروة لتصل عا

 1976وقد صدرت عدة تشریعات تنظم الطبیعة القانونیة للغابات منها دستور هذا     
المتضمن النظام العام   12-84لیصدر قانون رقم  ،الذي اعتبرها ملكیة تابعة للدولة

لتابعة للدولة ا االقتصادیةللغابات و الذي اعتبر األمالك الغابیة الوطنیة جزء من األمالك 
األمالك تضمن قانون الم 16-84لك القانون رقم ذعلى  كدأو قد  ،والجماعات المحلیة

المتضمن األمالك الوطنیة حیث صنف  30-90قانون و  1989الوطنیة، ثم جاء دستور 
األمالك الغابیة ضمن األمالك الوطنیة العامة لقیمتها الكبیرة و من هنا باتت الضرورة 

  .لك ضبط حدودهاذو حمایتها و قبل  ملحة من أجل إیجاد وسائل و قواعد لتسییرها

ن غابات دون یإلى تكو  أدىي ذحمالت تشجیر واسعة األمر اللك انه بعد قیام الدولة بذ  
المرسوم رقم  لك تم إصدارذستوجب معه  تحدید الملك الغابي، وألجل اا معرفة سعتها مم

  .الوطنیة مسح األراضي الغابیة اعدالمحدد لقو  2000ماي  24المؤرخ في  2000-115

          2000ماي  24المؤرخ في  115-2000من المرسوم رقم  2سب المادة ح و    
فإن الهدف من المسح الغابي هو التعریف  سح األراضي الغابیةو المحدد لقواعد م

  .باألمالك الغابیة الوطنیة والتعرف علیها وتحدیدها

الغابیة ال تختلف عن المسح العام هذا و تجدر اإلشارة إلى أن عملیات مسح األراضي    
  .لألراضي في جوهرها

  
 ،2001سنة ،21عدد  ،المجلة الوطنیة لإلدارة ،نظام الملكیة الغابیة فى الجزائرتطور  ،هدوني نصر الدین  )1(

       .25ص
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  تنظیم مسح االراضي العام : المطلب الثاني 
  

  

نظام شهر عقاري عیني و الذي یتركز  إیجادتقوم السیاسة العقاریة الجزائریة على        
إال أنها لم تشهد  1975و رغم شروع بالدنا في المسح سنة  ،العقاريمسح ال عملیة  على

  . قیال ث طءاشهدت ب إنماتطورا كبیرا و 
لمشرف على انجاز هذه العملیة هیكلة القطاع ا إعادة إلىبالمشرع  أدىالذي  األمر     
، و هذا  ما سوف المستحدثة  بتنفیذ ذلك األراضيتتكفل الوكالة الوطنیة لمسح  حیث

 إجراءاتالفرع الثاني فسنخصصه لمباشرة  أمامن هذا المطلب  األولنبینه في الفرع 
  .المسح العام لألراضي

  المسح هیئة :  الفرع األول

 ناارتأى المشرع  نظرا لما تتصف به عملیة المسح من طابع تقني دقیق،           
ذلك بهدف جمع المعلومات و  ،خصیصا لهذه العملیة أنشأتهیئات  إلىیوكل هذه المهمة 

الهرم  أعلىتتنوع هذه الهیئات من  و ،ة للعقاراتیالكافیة عن التركیبة المادیة و الطبیع
  .على مستوى البلدیة أدناه إلىعلى مستوى وزارة المالیة 

یعود ألسباب  ذلكوزارة المالیة، و  إلىهذا و الجزائر تسند مهمة التنظیم العقاري        
تاریخیة منها أن إدارة الرهون قبل االستقالل كانت تابعة  للمصالح المالیة فاستمر العمل 

الوزارات  أكثر، و ألسباب عملیة كون وزارة المالیة هي بعد االستقاللعلى هذا الحال 
العملیات العقاریة تكتسي  أنألسباب جبائیة ذلك و  ،معرفة بخبایا الثروة العقاریةو داریة 

  .من الجانب المالي  )1(جانبا مهما

  

  
  .32ص  المرجع السابق ، حسن طوایبیة ،  )1(
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   .مسح األراضي و التوثیق العقاريلالفرعیة المدیریة :  أوال  
المدیریة العامة لألمالك مهمة المسح العقاري تدخل ضمن مهام و اختصاص  إن    

 )1(2007دیسمبر 2المؤرخ في  364-07وحسب المرسوم التنفیذي رقم  ،الوطنیة
تتكون من اربع المتضمن تنظیم االدارة المركزیة فان المدیریة العامة لالمالك الوطنیة 

  : مدیریات 
  .بع مدیریات فرعیةو تتكون من ار مدیریة امالك الدولة   -       

  .مدیریة تثمین االمالك التابعة للدولة و تتكون من اربع مدیریات فرعیة -       
  .مسح االراضي و تتكون من ثالث مدیریات فرعیةمدیریة المحافظة العقاریة و  -       
  .مدیریة ادارة الوسائل و المالیة و تتكون  من اربع مدیریات فرعیة -       

 )2(2008ماي 14المؤرخ في  144-08كما احدثت بموجب المرسوم التنفیذي رقم      
لمدیریة العامة لالمالك مفتشیة مصالح امالك الدولة و الحفظ العقاري على مستوى ا

  .الوطنیة
  :الراضي من ثالث مدیریات فرعیة هيهذا وتتكون مدیریة المحافظة العقاریة و مسح ا   
   .الشهار العقاريالفرعیة لالمدیریة  -     

 .لمسح االراضي و التوثیق العقاري ریة الفرعیةالمدی - 
  .للمنازعات العقاریة و مسح االراضي لفرعیةالمدیریة ا -    

على مهام المدیریة  8السالف الذكر في مادته  364-07وقد نص المرسوم التنفیذي رقم 
  :العامة لالمالك الوطنیة، ومن هذه المهام نذكر

  

  
  .2007-12 - 02، المؤرخة في 75 عدد ،الجریدة الرسمیة )1(
    .2008- 05 - 18، المؤرخة في 25 عدد ،الجریدة الرسمیة  )2(
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       ،التنظیمیة المتعلقة باالمالك الوطنیةقتراح مشاریع النصوص التشریعیة و ااعداد و       
اعداد القیام باعمال و و  ،تطبیقهاالسهر على حسن و  ،لعقاريا االشهارومسح االراضي و 
  .م و انشاء السجل العقاري و حفظهمسح االراضي العا

 ،الفرعیة كل على حدى وقد حدد المرسوم السالف الذكر مهام المدیریات و المدیریات
  :الراضي و التوثیق العقاري بمایليوعلى ذلك كلفت المدیریة الفرعیة لمسح ا

  .المتعلقة بعملیة اعداد مسح االراضي العام وضع الوسائل التقنیة  -  
 تأسیسالسهر على تنفیذ برامج االشغال من اي طبیعة كانت التي تساهم في  -    

  .العقاري و تحیینه السجل
  .متابعة تطور اشغال وضع الوثائق العقاریة و حفظها -    

   ضيااألر الوكالة الوطنیة لمسح :  ثانیا   

I. ضيااألر الوطنیة لمسح  التعریف بالوكالة 
           المؤرخ في  234-89وجب المرسوم التنفیذي رقم الوكالة بم نشات هذهأ          
جاءت بدال  لمكاتب المسح التي كانت موزعة عبر حیث ، )1(1989دیسمبر 19

  .كل ما یخص عملیات المسح العقاريحلت محلها في و   الوالیات
كانت في السابق تحت وصایة  نهااعلما  ،وصایة وزارة المالیة تهذه الهیئة تح إن   

تم تحویل صالحیات وزیر االقتصاد الى  أین 1995غایة سنة  إلىهذا د و وزارة االقتصا
  .)2(الوطنیة و الشؤون  العقاریة باألمالكوزیر المالیة و المتعلقة 

هذا تتمتع بالشخصیة المعنویة و  إداريوهذه الوكالة هي مؤسسة عمومیة ذات طابع     
  :تالیة، وهذا ما یرتب النتائج ال234-89المرسوم التنفیذي رقم  من 1 ادةمالحسب 

  

  .1989- 12-20، المؤرخة في 54الجریدة الرسمیة، العدد ) 1(
     المتضمن صالحیات وزیر  1995-02-15المؤرخ في  54-95رقم  من المرسوم التنفیذي 22 - 05-02المواد  )2(

   .7ص  ،1995مارس  19في  ةالمؤرخ ،15العدد  ،الجریدة الرسمیة ،المالیة
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 .)1(حسابات الوكالة تمسك وفقا لقواعد المحاسبة العمومیة -  
  .تتمتع بذمة مالیة مستقلة  - 
 .)2(و الوصایا الهباتحق قبول   -    
 .)3(الصفقات العمومیة إبرامحق التعاقد و  -    

  .القضاء أمامو یتصرف باسمها و لحسابها و یمثلها  إرادتها یعبر عنللوكالة مدیر   
من التراب  أخر مكانأي  إلىللوكالة موطن قانوني یقع بمدینة الجزائر و یمكن نقله  و

 .)4(تنفیذي بناء على اقتراح من وزیر المالیةبمرسوم  ،الوطني

ت قراراتها قرارا أنكما  ،اإلداريیخضع  للقانون ان تنظیم و عمل الوكالة هذا و     
منازعاتها   أنو  ،عمومیون یخضعون لقانون الوظیف العموميعمالها موظفون و  ،إداریة

  .)5(القضائیة تخضع الختصاص جهات القضاء اإلداري المختصة

II.  تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح االراضي 
مستویات،  نجد وجود ثالث  یتجسد تنظیم الوكالة الوطنیة لمسح االراضي من خالل

جهویة على المستوى الجهوي  مدیریات و في هرم التنظیم هیئات على المستوى المركزي،
  .و هذا ما سوف نراه )المحلي(مدیریات  والئیة على المستوى الوالئي  أخیراو 

  

  
المعدلة و المتممة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  أعالهالمذكور  234- 89المرسوم التنفیذي رقم  من 23 المادة )1(

  .1992-02 - 19المؤرخة في  ،13العدد  ،الجریدة الرسمیة، 1992- 02- 12المؤرخ في  92-63
  .1989دیسمبر 19المؤرخ في  234- 89من المرسوم التنفیذي رقم  28، 12المادتین  ) 2(
 .1989دیسمبر 19في المؤرخ  234- 89من المرسوم التنفیذي رقم  10 المادة ) 3(
والمتممة بموجب المرسوم التنفیذي رقم  أعاله المعدلةالمذكور  234 - 89من المرسوم التنفیذي رقم  3ادة مال )4(

 .3ص  ،2001-05 -09المؤرخة في  ،26العدد ، جریدة الرسمیة، ال2001-5 -5المؤرخ في  01-110
  .312ص ، 1990الجزائر، ، المطبوعات الجامعیة،  دیوان اإلداريدي، القانون بعمار عوا  )5( 
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   :تنظیم الوكالة الوطنیة على المستوى المركزي -1
الذي و  )1(و یدیرها مدیر عام إدارةیشرف على الوكالة على المستوى المركزي مجلس     

  .ى المركزيعلى المستو  بدوره یشرف على مدیریات

  2(عن مختلف الوزارات ممثلینیتكون هذا المجلس من : اإلدارةمجلس( 
، وهذا المجلس مكلف بدراسة جمیع التدابیر التي )3(والذین یعینون بقرار من وزیر المالیة

حسب و هذا ، )4(ابشأنهتتعلق بتنظیم الوكالة و عملها و التداول فیها و باتخاذ القرارات 
المتممة بموجب المعدلة و  السابق ذكره 234- 89ي رقم ذمن المرسوم التنفی 19 ادةمال

 األولهو المسؤول  ویعین مدیر للوكالة   السابق ذكره 110-01المرسوم التنفیذي رقم 
 أمامو یمثل الوكالة  ،اإلدارةمقررات مجلس  بتنفیذ، حیث یقوم عن السیر العام  للوكالة

 .)5(اإلدارةمجلس  إیاهاو یبرم جمیع الصفقات و العقود التي یفوضه  القضاء
 

 م الوكالة على المستوى ضت: الموجودة على المستوى المركزيت المدیریا
 :ات یشرف علیها المدیر العام و هيمدیری المركزي ثالث

 مدیریة التخطیط و المراقبة و المنازعات.  
  اإلنتاجمدیریة. 

 
 

    التنفیذي رقم السابق ذكره المعدلة والمتممة بموجب المرسوم 234-89من المرسوم التنفیذي رقم  11ادة مال  )1(
  .3ص ،2001- 05 -09المؤرخة في  ،26العدد ، جریدة الرسمیة، ال2001- 05 -05المؤرخ في  110 -01

    التنفیذي رقم المعدلة والمتممة بموجب المرسوم السابق ذكره 234-89التنفیذي رقم من المرسوم  13ادة مال  )2(
 .3ص ،2001- 05 -09المؤرخة في  ،26 العدد، جریدة الرسمیة، ال2001- 05 -05المؤرخ في  110 -01

    التنفیذي رقم المعدلة والمتممة بموجب المرسوم السابق ذكره 234-89من المرسوم التنفیذي رقم  17 ادةمال  )3(
      .3ص ،2001- 05 -9المؤرخة في  ،26العدد ، جریدة الرسمیة، ال2001-05 -5المؤرخ في  01-110
  . من نفس المرسوم 18.14.12راجع المواد  اإلدارةحول مجلس من التفصیل للمزید  و

 .أعالهالمذكور  234-  89من المرسوم التنفیذي رقم  12ادة مال  )4(
، حول مهام المدیر العام من التفصیل و للمزید ذكر،اللسابق ا 234-89من المرسوم التنفیذي رقم  20 ادةمال  )5(

 .من نفس المرسوم 25 -21راجع المواد 
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 .)1(الوسائل إدارةمدیریة  -       
و تدرس المشاكل التي  ،هویة للمسحتعمل على التنسیق بین المدیریات الجحیث      

و توفر الصور الجویة و المخططات التي تقوم  ،عترض عملیات المسح و تقدم الحلولت
 .ت  المسح في كامل التراب الوطنيعلیها عملیا

 :المستوى الجهويعلى  األراضيتنظیم الوكالة الوطنیة لمسح  -2
جه فإنها انشات لهذا و  مهمتها على أحسن من انجاز الوكالةلكي تتمكن           

من القرار الوزاري المشترك المتضمن  7و 2 ادةمالالغرض مدیریات جهویة و هذا حسب 
و ذلك  2002أفریل  17التنظیم الداخلي للوكالة الوطنیة لمسح األراضي المؤرخ في 

  .المدیریات الوالئیة و تسهیل مهامهاللتنسیق بین 
على   إقلیمیاو هي موزعة  )2(األراضيتوجد ثمانیة مدیریات جهویة لمسح هذا و      

، شلف، بسكرةال سطیف، قسنطینة، وهران،  ،والیات كالتالي الجزائر العاصمةثمانیة 
  .بشار ورقلة،

المسح و ضمان نوعي لوثائق  ألعمالومن اجل ضمان السیر الحسن و الصحیح      
  :المسح المعدة، فان المدیریات الجهویة  تضطلع بالمهام التالیة 

تطرح  أنالمشاكل و الصعوبات التقنیة و المادیة التي یمكن تقدم مساعدتها لتسویة  -    
تشكل فرق  أنالمدیریات الجهویة لها  الشأنعلى مستوى المدیریات الوالئیة و في هذا 

  .مناطق التي لم تمسح بالصور الجویةوم بعملیات مسح للمساعدة  تق
  

   لمتضمن التنظیم الداخلي للوكالة ا 2002-04-17من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  6-5-4-3- 2المواد  )1(
  .19، ص2002- 05-26، المؤرخة في 37، العدد ة الرسمیةالجرید ،األراضيالوطنیة لمسح 

للمدیریات الجهویة  اإلقلیميیحدد المقر و االختصاص   2002 -05 -12المؤرخ في راجع في ذلك القرار   )2(
              المؤرخة في ،42العدد  الجریدة الرسمیة، ،األراضيكذا تصنیف المدیریات الوالئیة لمسح و  ،األراضيلمسح 

  .19ص  ،2002- 18-07
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 .و المادیة التي تحتاجهاتعمل على تزوید المدیریات الوالئیة بالوسائل التقنیة  -    
 إعداد أنفق القواعد المحددة و و المسح  أعمالن تكون اة الدائمة بعل الرقاب صتحر  -    

  .)1(الوثائق المساحیة یكون وفق المعاییر المطلوبة

 ):المحلي(على المستوى الوالئي األراضيتنظیم الوكالة الوطنیة لمسح  -3  
للقیام بهذه المهمة  و المسح تشمل كافة التراب الوطني، فانه إعدادمهمة  أنبما        
انشات على مستوى كل والیة مدیریة  األراضيبة من طرف الوكالة الوطنیة لمسح الصع

  .األراضيوالئیة  لمسح 

   :تضم عدد من المكاتب تتوزع علیها مهام المسح كالتالي  ةوالئی یةهذا و كل مدیر   
  .اآللي اإلعالمالمسحي و تطبیقات  األشغالمكتب  -    
  .اإلحصائیاتمكتب الحفظ المسحي و الفحص و  -    

  .الطبوغرافیة األشغالمكتب  -          
 .و الوثائق األرشیفمكتب الوسائل و المحاسبة و مكتب  -  

كل فرقة و  ،المیدانیة فرقیتبعه مجموعة من ال سرئی یرأسه هأعالنجد كل مكتب مذكور 
تقوم  و ،إلیه ةرئیس المكتب التابع مع أعمالهاكل فرقة تنسق و  ،ي المسحیاحد تقن یرأسها

ق في یو التحق التحدید أعمالالمسح بتنفیذ  أعوانهذه الفرق التي تتشكل من مجموعة من 
  .إلیهاالموكلة العقاریة  األمالك

  
  

  
)1( Instruction no 16 du 24 mai 1998 relative a la conduite des opérations cadastrales 

 et d’immatriculations foncières, annexe1, modalités techniques, relatives  
À l’organisation des travaux du cadastre générale et la confection des documents 
cadastraux directions générale du domaine nationale, ministère des finances, p9.     
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 أعمالبتحضیر و تنفیذ  أساسیةبصفة  ضيااألر لمسح  ةتتكفل المدیریة الوالئیهذا و       
في المناطق  األراضيمسح  لتأسیسالضروریة و  ةالعقاری األمالكالتحقیق حول  التحدید و

تكون تابعة للوالیة  یةبلد أية في ساحیضبط الوثائق المو  ٕاعدادو  ،یةالریفیة والحضر 
  . المعنیة

   :المهام التالیة األراضيح سمیتولى المدیر الوالئي لو     
المشاركة مع الوالي في اتخاذ قراراته المتضمنة افتتاح عملیات المسح في كل  -    

  . بالمسح معنیةالبلدیات ال
  .القانونیةالعمل على إصدار ونشر هذه القرارات ضمن اآلجال  -    
والتي مسح البلدیة الإنشاء لجنة  المتضمنة قراراتالشاركة مع الوالي في اتخاذ الم -    

  .ألراضيا مسحممثال للوكالة الوطنیة ل یهاعضوا ف یعد
 .یطلب اجتماع هذه اللجنة كلما تطلب األمر ذلك -  
كتوفیر دلیل (المسح البشریة الضروریة إلعداد المادیة و  اإلعانة یطلب من البلدیة -  

  .)لدیة لمساعدة فرق المسح في عملهامن الب

فان مدراء المسح  تنفیذ التعلیمات المتعلقة بالشهر إطاركل هذا وفي   إلىو باإلضافة 
لشرح وتحسیس و علیهم بشكل خاص أن ینظموا اجتماعات دوریة لإلعالم  یجب بالوالیات

ي نة المسح وعند االقتضاء المجلس الشعبلوالئیة و لجاو  لفت انتباه السلطات المحلیةو 
            ولزومه االجتماعي هوحتى المنفعة من ،الوالئي لعرض هدف وموضوع المسح

ذلك أنه عند حصول الحائزین و المالك على  ،بشأنه  المتخذة اإلجراءاتو االقتصادي و 
من شأنه أن هذا  ،وثائق مساحیة دقیقة وذات مصداقیةدفاتر عقاریة معدة على أساس 

یشجع المؤسسات المالیة على منح القروض ألصحاب العقارات سواء تعلق األمر 
الذي یعطي دفعا قویا لالستثمار سواء  يءالش ،بالعقارات الصناعیة أو العقارات الزراعیة

وعلى العموم  ،ود باإلیجاب على االقتصاد الوطنيوهذا طبعا یع ،أو أجنبیاكان وطنیا 
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       رقم للمرسوم التنفیذيوالمعدل  المتمم 63-92من المرسوم  5فإنه حسب المادة 
فان مهام هذه الهیئة تتمثل  ،اء الوكالة الوطنیة لمسح االراضيالمتضمن انش  89-234

المقدمة من قبل الجمهور مع العمل  األسئلةوتقدیم االستشارات حول  األرشیففي تنظیم  
و أخیرا یمكن أن تكلف الغیر وفق قانون  ،وتسلیم الوثائق المتعلقة بالمسح على نشر

هذا وقد تكلف  ،الصفقات العمومیة من ذوي الخبرات للقیام بعملیات المسح لحسابها
الوكالة بصفة استثنائیة من طرف وزیر المالیة للقیام لحساب الدولة بعملیة الجرد العام 

  .ة سواء كانت خاصة أو عمومیةللعقارات التابعة ألمالك الدول

هذه المهام الموكلة للوكالة الوطنیة لمسح األراضي هي مهام من حیث الجانب       
فإنها تعمل على تسلیم الغیر نسخا من وثائق  لمعلوماتياأما من حیث الجانب  ،الفني

     من طرف إعدادهوذلك طبقا للنظام الذي یتم  تها مقابل دفع أتاوىالمسح ومستخرجا
   .)1(وزیر الوصایة

تحضیر العقود و الملفات المتعلقة بأشغال مسح األراضي ورسم الحدود  -
وتتولى ،مسح األراضي  إعداد إجراءالتنظیم الذي یخضع له  إطارالمنصوص علیها في 

لجان المسح خضع له إجراء إعداد مسح األراضي  علیها في إطار التنظیم الذي یالكتابة 
  .المسح في بلدیة ما إجراء بمناسبةالتي تنشأ 
ئق الملحقة به و ضبطها الوثاالعام لألراضي و  تقوم بتحریر مخططات المسح -
    .باستمرار
  .بتكوین السجل العقاريالتي تسمح البطاقات العقاریة تنشئ  -
 إداراتتراعي تطابق عملیات المسح العقاري مع السجل العیني الذي تمسكه  -

  .الحفظ العقاري
 

متعلق بإعداد مسح األراضي العام، ال 1976-03-25المؤرخ في  62- 76من المرسوم رقم  28 ،27 وادمال )1(
 .1976-04-13، المؤرخة في 30الجریدة الرسمیة، العدد 



118 
 

مراقبة األشغال التي ینجزها المساحون ومكاتب الدراسات الطبوغرافیة التابعة  -
  .العمومیة اإلداراتللخواص لحساب 

  المسح العام لألراضي  إجراءاتمباشرة  :الثانيالفرع  

یمكن  اإلداریةالقانونیة و الفنیة و  اإلجراءاتیمر المسح العقاري بجملة من         
 ،مرحلة الثانیة میدانیةو ال ،تحضیریة المرحلة االولى هي مرحلة ،في ثالث مراحل إجمالها

 وتسبق هذه المراحل اتصاالت تتم بین ،الثانیةتائج المرحلتین األولى و أما الثالثة فتشمل ن
لوطنیة لمسح األراضي المدیر الوالئي للمسح و المسؤولین الموجودین بالوكالة ا السید

  .المراد مسحه لیماإلقلتحدید 

ویعلن البدء فیه بقرار من  ،حدىحیث یتم المسح العام عملیا على تراب كل بلدیة على 
 إنشاءیلي ذلك  ،تحدید تاریخ افتتاح عملیات المسحیه عن الوالي المختص اقلیمیا یعلن ف

القیاس (ثم تباشر عملیة المسح  ،لجنة مكلفة بوضع الحدود للبلدیة المعنیة بهذا القرار
  .)الهندسي ورفع الخرائط و الصور

رقم القید األول فهي  إعطاءأما مناقشة سندات الملكیة وفتح باب االعتراضات و كذا      
 يه إنما ،في الحقیقة التعد من صمیم عملیة المسح التي هي عملیة مادیة هندسیة

بین  لكن المشرع الجزائري لم یفصل في معالجته للموضوع ،للمسحتالیة قانونیة  عملیات
أصبح یظهر وجود نوع من التالزم بین العملیتین  بحیث ،األولو بین القید أعمال المسح  

             هذا واضح من خالل األمرو  ،تكونان معا في عملیة واحدة  أنى أوشكتا حت
ومن  السجل العقاريوتأسیس المتعلق بإعداد مسح  األراضي العام  74-75رقم 

فالحقیقة  أن أعمال ، 63-76من المرسوم   19و 11و 8المادة  و 62-76المرسومین 
وهي مستقلة عن العیني تطبیق نظام الشهر  إلىالمسح هي أعمال تحضیریة لالنتقال 

حیث تقتصر األولى على القیاسات و الرسوم ووضع  ،األول اإلجراءعملیة القید أو 
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 إعطاء إلىبینما تهدف الثانیة  ،دخول في مسألة الملكیة ومنازعتهاالدون الحدود والخرائط 
رقم قید لكل وحدة عقاریة بعد الفصل في مسالة الملكیة و تحدید المالك الحقوق و األعباء 

  .)1(العقار المسموحتثقل التي 

  :المرحلة التحضیریة :أوال  
ا اعوان مكتب تتم على مستوى ادارة مسح االراضي جملة من المهام یقوم به       

تعتمد اساسا  -ورئیس مكتب التقنیین  وهو رئیس المصلحة  -مصلحة مسح االراضي 
ومات الجغرافیة و القانونیة الخاصة الوثائق المضمنة في مجموعة من المعلجمع  على 

 تتطلب هذه المرحلة جملة من األعمال التمهیدیة الواجب القیام بها حیث  ،)2(بالعقار
   : لتحضیر األرضیة الخصبة لمباشرة عملیات المسح وهي

I. عن افتتاح عملیات المسح اإلعالن: 
في كل بلدیة بمقتضى قرار من الوالي المختص حیث یتم افتتاح عملیات المسح    

المدیریة الفرعیة على (  األراضيبناءا على اقتراح من الوكالة الوطنیة لمسح  إقلیمیا،
ر ابموجب رسالة تقدمها للسید الوالي استصد األخیرةحیث تلتمس هذه  ،)كل والیة  مستوى

  .ینهایالمسح بشأن بلدیة یتم تع قرار

فان قرار افتتاح عملیة المسح یجب أن  62-76من المرسوم  2 ادةمالوحسب      
الذي یجب أن  و ،ریخ البدء المیداني لعملیة المسحیتضمن تاریخ افتتاح العملیات أي تا

 للجمهوریةیدة الرسمیة یتم خالل شهر على األكثر من تاریخ نشر القرار في الجر 
للوالیة المعنیة وكذلك في الجرائد الیومیة  اإلداریةوفي مجموعة القرارات  ،الجزائریة
ـــــإلویبلغ  ،الوطنیة   الجمهور بهذه  إعالملیتم  ،رئیس المجلس الشعبي البلدي المعني ىــــــ

  

 .223ص  ،المرجع السابق ي،فتح ویس )1(
التوزیع،  و الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، دار البغدادي للنشرریم مراحي، دور المسح العقاري في اثبات  )2(

 .38، ص 2009الجزائر، 
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في مقر الدائرة و البلدیة المعنیة وكذا البلدیات  اإلعالناتعن طریق لصق العملیات 
  وهذا ما تنص علیه قبل افتتاح العملیة مبدئیا األقلیوم على  15 وهذا في أجل ،المجاورة

یون من مالك وحائزین من یتمكن المعن تىوذلك ح ،62-76من المرسوم  3ادة مال
ذلك أن حضور هؤالء أمر  ،بتصریحاتهم التي تسهل عملیة المسح اإلدالءالحضور و 

 74-75من األمر 9ادة مالضروري أثناء مرور األعوان المكلفین بالمسح عمال بنص 
  : التي جاء نصها كاألتي

 الكالم اإلدارة،(یقصد بالمعنیین  و....."  بحضور جمیع المعنیینعملیات التحدید  تنفذ "
  ).و الجیران و كذا ممثلي أمالك الدولة لحمایة أمالك الدولة من االستیالء

II. األراضي اللجنة البلدیة لمسح  إنشاء 

یة ما یتم عن افتتاح عملیة المسح في بلد اإلعالنبعد نشر قرار الوالي المتضمن     
المسح و القیام  إجراءمهام  إلیهاتوكل  ،خاصة تسمى اللجنة البلدیة للمسحتشكیل لجنة 

تثور  تيالفصل في المنازعات ال أوالمناطق قید المسح  إلىبجمیع متعلقاته كاالنتقال 
 إلى أشارت أنبعد  يتال 74-75 األمرمن  9 ادةمالو بعد المسح و ذلك عمال ب أثناء
التنظیم و بالفعل  إلىمسالة تشكیلة اللجنة و اختصاصاتها  أحالتو تسمیتها اللجنة  إنشاء

تضمن تفصیالت حول  1992أفریل  7بتاریخ  134 -92تنفیذي رقم المرسوم الصدر 
  74-75األمرتاریخ صدور  إلىوهنا تجدر فقط المالحظة  ،دور اللجنة و تشكیلتها 

           المنظم لعملهااریخ صدور المرسوم ت 1992اللجنة و بین سنة  إلى أشارالذي 
  ؟المسحتیرة و في  اإلسراعرید نفكیف ) سنة  17فترة ( 

 المعدلة 62-76رقم  يمن المرسوم التنفیذ 7 ادةمالون اللجنة المذكورة حسب نص كوتت
   :التالیة األعضاءمن  1992أفریل  7المؤرخ في  134-92بالمرسوم رقم 

و یعین هذا  ضمن دائرة اختصاصها رئیسالبلدیة من المحكمة التي توجد ا قاضي -    
 .قاضي من طرف رئیس المجلس القضائيال
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 .نائبا للرئیس  ه ،ممثل أویس المجلس الشعبي البلدي رئ -    
 .الضرائب المباشرة  إلدارةممثل للمصالح المحلیة  -    
 .الوطنیة  لألمالكممثل للمصالح المحلیة  -    
 .الوطنيالدفاع ثل لوزارة مم -    
 . یر في الوالیةمحة التعصلمممثل ل -    
   .موثق تعینه الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة -    
  .الهیئة المخولة في المنظمة المهنیة تعینهخبیر عقاري  مهندس -    
  .هممثل أو إقلیمیاص تالمحافظ العقاري المخ -    
 .هممثل أو األراضيلة الوطنیة لمسح المسؤول المحلي للوكا -    

  :التالیة باألعضاءل هذه اللجنة حسب الحالة مكستوت
ثل عن مم(حمیةبالنسبة للعملیات التي تنجز في مناطق تشمل مساحات ومواقع م -    

 .)مدیریة الثقافة في الوالیة
مثل عن المصالح المحلیة م( ي تنجز في المناطق الحضریة تبالنسبة للعملیات ال -    

  .)ممثل عن المصالح المحلیة للري ،حةللفال

وبناء  ،األراضيلمسح  ئيمسؤول الوالالطلب من  ىبمقتضمع هذه اللجنة تجت        
لها  ةویقوم بالكتاب ،ة عن مداوالتهایتفصیل و تحرر محاضر ،استدعاء من رئیسها على

 أغلبیةفیها بناء على   اتوتتخذ القرار  ، األراضيلوكالة الوطنیة لمسح لالعضو  الممثل 
 أعضائها )3/2(ثلثي المحدد ببتوفیر النصاب القانوني  إال هاح مداوالتتصو ال  األصوات

یتم تنفیذ قرارات هذه اللجنة و  صوت الرئیس حیرج  األصواتعلى االقل و عند تساوي 
 م بالمرسوم التنفیذيمالمت 62-76من المرسوم رقم  8 ادةمال( مقرر من الواليبموجب 

  ).134 -92 رقم
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  134-92من المرسوم التنفیذي رقم  7 ادةمال اعن مهام اللجنة فقد حددته أما    
قد فصلت في هذا و  ،عملیة المسح افتتاح ویتمثل في وضع الحدود في كل بلدیة بمجرد

 حیث 12المادة و  11المادة كذا من نفس المرسوم و  9 ادةمالالحدیث عن دور هذه اللجنة 
ا عن دور اللجنة بعد االنتهاء من عملیة المسح و من كل هذا یمكن حصر مهام تتحدث

  :اللجنة في 
 .الوثائق المسحیة إعدادجمع الوثائق و البیانات من اجل تسهیل  -

    التوفیقحدود عقاراتهم و محاولة  االقتضاء من اتفاق المعنیین حول دالتثبیت عن -    
 .أمكن إذابینهم 

 ،و التحقیق ةنو عملیات المعای سنداتبناء على  إلیهاالبث في المنازعات المرفوعة  -    
 القة ذات العاإلدارات  الحقوق و أصحابع المالك و الحائزین و هذا و قد حث المشر 

و ذلك  المیدانالمسح  في  أعوانمرور  أثناءبمالحظاتهم  على الحضور واإلدالءبالعملیة 
اللجنة   أداءو هذا من اجل تسهیل  134-92من المرسوم التنفیذي  6و 5 ادةمالبمقتضى 

  . لهذه المهام

یقوم بتنفیذ  ،هذه العملیة إنجاحكذا من أجل تسهیل مهام أعوان المسح و و  كذلك         
وان اقتضى الحال یساعدها  ،رافیة مصالح المسح بنفسها مباشرةاألشغال التقنیة الطبوغ

ذلك  كل مؤسسة عمومیة متخصصة تملك المهارات في مثل هذه األشغال و إتمامهافي 
حیث أن قرار وزیر المالیة هو  134-92من المرسوم التنفیذي رقم  16 ادةمالحسب 

  .یبین المؤسسات المعنیة بتقدیمها یم هذه المساعدة وهو الذيدكیفیة تقالذي یحدد 

III.  تحدید محیط البلدیة المعنیة 
ویشرف  ،القیام بالتحقق من أراضي البلدیة یبدأ به من أعمال المسح هوول ما أ إن     

المعنیة على هذه العملیة تقني مكلف بالمسح و رئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة 
الصعوبات التي ویحل وزیر الداخلیة المشاكل و  ،لبلدیات المجاورةلورؤساء المجالس 
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للبلدیات التي تقع على الحدود مع بلدیات تعترض سیر عملیات المسح خصوصا بالنسبة 
   .62-76من المرسوم رقم  5 ادةمالعلیه  تنصدول أجنبیة وهو ما  مع  والیات أخرى أو

لوثائق الخاصة یتعین جمع كل اللبلدیة  اإلقلیمیةهذا ومن أجل وضع الحدود       
   المؤرخ 09-84 القانون إطارئق المعدة في ویتعلق األمر بالوثا ،بتعیین هذه الحدود

وكذا مخططات  ،المعدل والمتمم للبالد اإلقلیميالمتضمن التنظیم  1984فیفري  04 يــــف
   .)1(القدیمة اإلداریةالوحدات 

وتتمثل في أشغال  األولى ،یتم عملیا وفق ثالث فترات أساسیةوضع حدود البلدیة  إن 
الجرائد ك الرسمیة التي بحوزتهعلى الوثائق ستطالع التي یعتمد فیها رئیس الفرقة اال

   ،مؤشر علیهألجل انجاز مخطط بیاني للتحدید الخ ......المصلحةمخططات  الرسمیة
  ،دیة و تقارن بالمخطط المؤشر علیهو هنا تدون تصریحات رؤساء المجالس الشعبیة البل

 معالموتوضع جمیع النصب و ، ذه الملكیةوجدوا له إنكما یعین فیه المالك المجاورین  
 ،في حالة غیاب  المعالم الطبیعیة التي یجب وضعها مؤقتا األوتادأماكن الحدود و كذا 

طالعیة األشغال االست من نتهاءاالبعد  إذالمخططات المرئیة  إعدادأما الثانیة ففیها یتم 
المرئیة وفق المعلومات المستقاة میدانیا ووفق السلم  اتینجز رئیس الفرقة المخطط

  .المحدد

فإذا كانت حدود البلدیة مشكلة بمعلم طبوغرافي قار ومعلوم كطریق معبد أو وادي      
أما في غیاب ، ي انطالقا من مستخرج هذه الخریطةیمكن انجاز المخطط المرئ كبیر فانه

، یتولى المعهد الجویة وفق تقنیات محددة الصورالمخطط ینجز وفق نسخة من فذلك 
  الجوي و باالنتهاء من التقاط هذه الصور الخاصة بكل الوطني للخرائط عملیة التصویر

  اقلیم البلدیة موضوع المسح تسلم للوكالة الوطنیة لمسح األاراضي من اجل اعداد وثیقة
  

   .64، ص2009الجزائر،  ،قاري في الجزائر، دار الهدىسیس السجل العأحاجي نعیمة، المسح العام وت )1(
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حیث تقدم ) المنطقة الحضریة(المخطط البیاني  )یةالمنطقة الریف(الجویة المعالجة  الصورة
وهذا  كله من  )1(قلیم البلدي الى اقسام مسحیةاإل راضي لتقسیمالوثائق الدارة مسح األ

  .البلدیة مع تعیین البلدیات المجاورة إلقلیمأجل الحصول  على مخطط عام 

یحتوي على  T12أما في الفترة الثالثة فیتم تحریر محضر تثبیت الحدود على نموذج     
بأرقامها والتعریف  ،وصف دقیق ومفصل لكل النقاط الهامة للحدود بین البلدیات المعنیة

یحرر  أنالذي یجب  ثائق المادیة بكل نسخة من المحضروترفق جمیع الو  ،بحدودها
رؤساء المجالس الشعبیة  إلىلیقدم هذا المحضر رفقة الوثائق  ،بعبارات دقیقة وواضحة
 ،اإلمضاءكرفض أحد المعنیین اإلشكاالت المثارة جمیع  تقید فیهالبلدیة المعنیة حتى 

وان لم  ،كان مختصا إنویكون للوالي هنا حق مصالحة األطراف أو الفصل في النزاع 
  .راح من طرف الوالة المعنیینباقتیكن كذلك فللوزیر صالحیات الفصل في النزاع 

االحتفاظ بنسختین  بحیث یمكن ،هذا ویعد محضر تثبیت حدود البلدیة في عدة نسخ      
   ).البلدیات المجاورة، مسوحةالم ة، البلدیالوالیة(حة وتسلم نسخة لكل مصلحة معنیةبالمصل

داخل  كما تتطلب األعمال التحضیریة كذلك أعمال ضخمة یجب القیام بها        
استعمالها أثناء عملیة المسح األعمال جمع كل الوثائق المزمع  من هذه ،مكاتب المسح

ر یو اص، التمثال بكل وثیقة متعلقة بالبلدیة المعنیة من مخططات قدیمة األمرویتعلق 
وكذا ، ثورة الزراعیة وهذا وفق سلم معینالمتعلقة بال األشغالجویة كتلك المستخرجة أثناء 

كما ، البلدیة إقلیملمنفعة العامة التي أجریت على مستوى لمتعلقة بنزع الملكیة الوثائق ال
وكذا ، ئمة للمالك الذین لهم حقوق مشهرةیجب على مصالح الحفظ العقاري أن تقدم قا

  .)2(واجد على مستوى المصالح الجبائیةالسجل الجبائي المت
  

، مذكرة ماجستیر ،جامعة سعد دحلب، كلیة  الحقوق ،الجزائريعقاري في التشریع سیس السجل الأ، تبسكري انیسة  )1(
 .18ص ،2001،بلیدةال

  .95، صالمرجع السابق ،بوزیتونة عبد الغاني  )2(
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     أما عملیة الفحص ،األراضيجمع هذه الوثائق یعتبر من صمیم عمل لجنة مسح  إن    
من المرسوم  9 ادةمالو التدقیق و المقارنة فیقوم بها موظف وكالة المسح وهذا حسب 

من ذلك في تسهیل عملیة تحدید المالك ومن ثم  األساسيویتمثل الغرض  ،76-62
جانب أن معالجتها تمكن المعنیین من وضع  إلىعملیة استدعائهم في المراحل الالحقة 

الجویة  للتصاویر هیلوغرافي  على ورق إعدادهیتحصل علیه بعد  ،مخطط بیاني للحدود
 أقسام حیث تنص إلىمن تجزئة البلدیة  هذا ما یمكن میتریة،وتوغراالف واالسترجاعات

أماكن   إلىأقسام و  إلىالمقسم  األراضيمسح  "على أن 62-76من المرسوم  15 ادةمال
 إلىته جزئتتفصیالت  لبیاني إلقلیم البلدیة في جمیعمعلومة یعطي التمثیل على الرسم ا

أن مخطط  74-75 األمرمن  6ادة منصت الوكذا  ،"ألرضلوالى قطع للملكیة أجزاء 
تمثیل البیاني إلقلیم البلدیة لاعطي ی ،أماكن معینة إلى أقسام و إلىسم مقال األراضيمسح  

  .طعالى قفي جمیع التفاصیل الخاصة بتقسیمها 
      المیدانیة  األشغالفي مسح األراضي في نسختین تستعمل الواحدة  وتعد أقسام     

  .تحقیق و التحسینلل و األخرى

یمكن نقله  ،اإلقلیم البلدي المحدد بطریقة ماعلى أن القسم المساحي هو جزء من      
على الحدود  بناءؤسسا ل أن یكون محیطه مویفض ،على ورقة من مخطط مسح األراضي

محیط كیل ویتم التقسیم باحترام جملة من المبادئ كتش ،)1(طابع الثبات الكافيا  التي له
الذي  اإلقلیموعدم تقسیم األماكن المسماة أو جزء من  ،من حدود ثابتة كالطرقالقسم 

 1یعطي الرقم و  ،ألقسام هذه بصفة تصاعدیة ومستمرةویتم ترقیم ا ،یشكل مجموع متجانس
  دود غایة ح إلىباتجاه الشرق  أفقیاالقسم الواقع في شمال غرب البلدیة ویستمر الترقیم  إلى

  
المتعلق بإعداد مسح األراضي العام،  1976 -03-25المؤرخ في  62-76المرسوم التنفیذي رقم من  15المادة  )1(

  .1976-04-13، المؤرخة في 30الجریدة الرسمیة، العدد
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، رقمین متسلسلین لقسمین متجاورین ىویجب أن یعط ،البلدیة في شكل حلزوني تعرجي
   .السابقة الذكر 16لیمة رقم وهذا وفق ما نصت علیه التع

       ،المخطط البیاني للحدود تنقل حدودها المبرمجة على نسختي بعد ترقیم األقسام    
ملم  3مم مضاعف بشریط أصفر سمكه  2/10وتمثل بواسطة خط أحمر زنجفري سمكه 

  .    یةمتر الجویة أو االسترجاعات الفوتوغرافاتح إلظهار تفاصیل التصاویر   بقلم ألوان

تشكل بعض  نأدم ببعض المناطق التي یمكن طقد تص السابقة اإلجراءات إن      
       لذا یعمل على حصر هذه المناطق  ،سیر عملیة المسح مأماالصعوبات و العراقیل 

 - یتهاو یطلق على تسم ،األراضيلمسح  ةالمصلحة الجهویو ذلك بموافقة ا مؤقت بعادهاإ و 
      من عملیة المسح  ىهذه المناطق تستثن أنتعني هذه التسمیة الو  -للمسحغیر قابلة 

 ةحسب درج األقسامفعملیات المسح تقضي ترتیب ، أوانهاتستبعد لتعالج في  ٕانماو 
لذا یتم مسح المناطق السهلة ثم  ،الملكیات خالل األشغال المیدانیةالتي تفرضها الصعوبة 
  .یجیا الى مناطق الصعوبةر االنتقال تد

 ال یختلف كثیرا من حیث األمرفان  منطقة العمرانیةبالمسح في ال األمرتعلق  إن أما     
الدولة  أمالكجمع الوثائق الضروریة و المخططات القدیمة و الوثائق الموجودة بمصالح 

او المرقیین العقاریین  مصالح التسییر العقاري أولدولة ا ألمالكسبة للعقارات التابعة نبال
  ،مصلحة المیاهو كذا مصلحة االشغال العمومیة و  اقعة تحت ادارتهمبالنسبة للمساكن الو 

الى جانب  PUD PUP  PDAUبالنسبة للمخططات  البناء الوالئیةو  مصلحة التعمیر
 ،أقسام إلى ةیتم تقسیم البلدی ثحی ،االمالك الوقفیةنظارات الشؤون الدینیة فیما یخص 

یحتوي  الواقعة داخل محیط عمراني ةحیث یمثل قسم المسح فیها جزء من منطقة البلدی
في ورقة مخطط المسح على  إدراجهابحیث یمكن  ،على عدد كامل من مجموعات ملكیة

 إلىة قسم هذه االخیر تل  ة،حضری أقسام إلىوتقسم البلدیة  ،1/10000 إلى 1/5000سلم 
حسب  أقسامعها الى یم تقطث ة،یالرومان األحرفیتم ترقیمها باستعمال  أناعات على قط
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على المخطط  األشغالبها  تالتي تم األقساموتمثل  ،ة في المناطق الریفیةبعالطرق المت
الصیني تنقل حدودها بعالمة متفق علیها بالحبر و  ،وفق المعلم المحدد للبلدیةالشامل 
  .)1(األسود

  انیة دالمیالمرحلة :  ثانیا   

و مسح  البلدیة تشرع في تحدید إقلیمتحدید  نانتهاء المصالح التقنیة للمسح م بعد    
  .ة ثابتة الحدودیمساح أقسام إلىه الذي یتم تقسیم اإلقلیموجرد العقارات الموجودة على 

        و تحقیق للحالة العقاریة في جوانبها الطبیعیة  ردج إجراء في هذه المرحلة متهذا و ی    
  .المخطط المساحي لحدود العقارات إلعدادو القانونیة 

I - تعیین الحدود:   
ان عملیة تعیین الحدود تتطلب معرفة تلك العقارات التي یجرى المسح على        
كما  - وحدات عقاریة - أيو قطع   أقسام إلى ةلذا یتم تقسیم المناطق العقاری، أساسها
في لها العقارات المجاورة  أصحابالعقارات و  أصحابالتحدید استدعاء  أعمالتتطلب 

  .قبل افتتاح هذه العملیات یوما 15والبلدیات المجاورة و ذلك في اجل مقر البلدیة 
للحقوق  ناآلخریعلى المالكین و الحائزین  62-76المرسوم  10 ادةمال أوجبتو قد     
 اء لمعرفتهم الجیدةضاالقتعند  همبمالحظات االدالءو  في عین المكان الحضورة یالعین

  .الحقوق إهدار درءلو  بكیفیة التطابق مع حدود الملكیة و باألمكنة

 إشعاراتهذا و یتم استدعاء هؤالء المعنیین قصد التعریف بحدود ملكیاتهم بواسطة        
المصالح  إلى أخرىرسالة  جهكما تو ، 3tشخصیة تكون بموافاة المالك برسالة من نوع 

ا لتعیین ممثل مؤهل و دعوته أمالكهاتحدید حدود  بإلزامیةلتذكیرها  ةالمعنی ةالعمومی
  .قانونا لذلك

  

  .97الى  94 ص ، المرجع السابق،عبد الغانيیتونة راجع بوز  ،التفصیل نلمزید م  )1(
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الفرق بین كل واحد  تثالث مرا اإلخطارلى الحضور بعد في حالة التغیب عو         
في السجل المساحي  تسجل و ،انتظارتثبت الحدود دون  ،یوما) 15(مسة عشرة منها خ

        الدولة أمالك إلىها صاحب ل و تضم العقارات التي لم یظهر، تحت اسم مجهول
  .ةالبلدی أو ةیالوال أو

بناء  ةیأحاد ةالتحدید یكون بصور  فان نریو المجافي حالة عدم حضور المالك  أما     
      حة فیشار الى طبیعة شغلو تثبت عندها القطع الممسو  ،االستغاللو  ةوقائع الحیاز على 

  .4tعلى بطاقة نموذج  األرض او تخصیص

سواء بحضور ممثلي المصالح  ةالعام األمالكلملحقات كما یتم تثبیت الحدود       
 أوو سواء كان هذا  ،عن طریق المخططات المرسلة أو ،و بناء على ادالءاتهم التقنیة

 إال ،ماكن المجاورةالل االنتفاعالتحدید بناء على حدود  إلىذلك فان القائم بالتثبیت یلجا 
و التي یتطلب  ،میاه الدائمةمجاري ال ة،الطرق الوطنی ،بشاطئ البحر األمرتعلق  إذا

  .تدخل المصالح التقنیة المعینةه تحدید

       ،)1(على المخطط البیاني للتحدید األخرىجمع البیانات یتم نقل الحدود و هذا و      
 لك ةیفي نها إعداد بذلكالسیر الحسن لعملیة تعیین الحدود یتطلب من العون المكلف  إن

على بطاقة  األشغالمدى تقدم  إلى أسبوعفي كل  اإلشارةو  ،لألشغالیوم نسخة مصححة 
  واألعوانیتطلب من المالك  ةالمیدانی باألشغالالقیام  نإكذلك  ،البلدیة معلقة بمقر

   يف  المؤرخ 500-82علیها المرسوم نص من االلتزامات جملة  إتباعها علیین القائم
 شاراتاإلحمایة و  األراضيمسح الجیودیزیة و  األشغالوالمتعلق بتنفیذ  1982دیسمبر 22

  . )2(المعالم وو النصب 
  

  .101ص  ،اني ، المرجع السابقبوزیتونة عبد الغارجع   )1(
 .2527، ص 1982، لسنة 55عدد ، الرسمیة الجریدة )2(
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          النصب إقامة أوالتسویة  أوالمسح و هذا وكل ضرر تلحقه أشغال التثبیت       
 ةمن المطالب األرضو الحقول یمكن صاحب  األمالكعلى  اإلشاراتو  المعالمو 

 أالعلیهم  أخرىمن جهة  و ا،ما لم یحصل اتفاقا ودی ،بالتعویض عن طریق القضاء
بعد  إالتثبیت دائمة  طةكان یشكل نق إذاجزء منه   أوبنى الهندسة المعماریة للم او یغیر 

 إشعاربرسالة مسجلة مع  يضااألر المعهد الوطني لرسم  الخرائط و مصالح مسح  إخطار
م دمخالفتها كه أوبهذه الواجبات  األفرادو عدم التزام  ،قبل شهر من ذلك باالستالم
    ة في القانونر یرتب  تطبیق العقوبات المقر  إتالفها أوالمعالم  أو النصب أو اإلشارات

عملیات الالقائمین على  األعوان  أما، 62-76المرسوم رقم  من 25 ادةمالو هذا حسب 
 إلىیدخلوا  أنال یمكنهم  إذ ،كذلك باحترام جملة من الشروط یلزمهم فان القانون یةالمسح

 هرخص لهم ذلك بقرار من الوالي یحدد فی إذا إال بأعمالهمللقیام   الملكیات الخاصة
   ،بهذا الغرض ةواقع المعنیمالو  واألماكن ،على ترابها األشغالتنفذ  أنالبلدیات التي یجب 

    بالنص أو اإلشاراتالدائم لبعض ثبات تعطي طابع ال أن  اإلدارةترید  عندما كما انه
 إبقاء إنهذا و  یین،تبلغ قرارها للمالك المعن فإنها األشغال أثناءالمعالم المقامة  أو

 مربعا متراو الشاغلة لحیز یتجاوز صفة الدیمومة  إعطاءها  اإلدارةالمنشات التي تنوي 
فاق اتیتم بموجب  أنفي الساحات و الحدائق التابعة یجب و  مبنیةواحد في الممتلكات ال

   .لكامع الم

II - التحقیق العقاري:   
 األخرالمحافظة العقاریة و  إلىهذا التحقیق یقوم به عونین احدهما  ینتمي  إن      
المرحلة هاته وفي  ،ل عن البلدیة المعنیةهذا بحضور ممثو  ،الدولة أمالك إدارة إلىینتمي 

الذي یتم تقسیمه  ،اإلقلیم علىع العقارات الموجودة یالمعلومات المتعلقة بجمیتم جمع كل 
ق العقاري بمنتهى الدقة یقالقیام بالتح األعوانو هنا على  ،مساحیة ثابتة الحدود أقسام إلى



130 
 

 ثبتةالوثائق الم بدراسة نكما یقوم المحققا اإلجراء، المترتبة عن هذاالقصوى  ةلألهمینظرا 
  .)1(هذه الحقوق أصحاب یةلهو ثبتة المالوثائق  لعینیة وللحقوق  ا

قائع یر و دالضروریة لتق عناصرالجمع كل  إلىیسعى  السند فالتحقیقفي غیاب  أما       
الحیازة  إلثباتقانوني  كأساستؤخذ  أنیمكن و العمل على تلقي الشهادات التي  ،الحیازة

  .عن طریق التحري إالو هذا لن یتأتى 
ویر المحققین نتقدیم كل وثیقة من شانها ت حائزینال ىذلك یستوجب عل وألجل       

ون حیازتهم على وثیقة التحقیق تبثالشهود الذین ی یةو التوقیع بمع الجبائیة،كالشهادات 
  .62-76من المرسوم رقم  12 المادةو هذا ما تنص علیه  تامؤقویتم تسجیلهم 

الدولة  أمالكملك تابعا للدولة یفحص المحقق التابع لمصلحة كان ال إنلمعرفة  و      
لم یطالب به  أوصاحبه  هملك لم یعرف أيالن  ةالمحافظة العقاریالسجالت على مستوى 

  .ثناء التحقیق یعتبر تابعا للدولة حتى یثبت عكس ذلكأ
مالكا  أو أصلیینمالكا  أكانوالذا فمن واجب المحققین تعیین ذوي الحقوق سواء     

كان  إذاطبیعیة  أشخاصمجموعة  أوو سواء كانوا شخصا واحدا  ،مفترضین او ظاهرین
  .كان شخصا معنویا أوملكیة مشتركة  أوالعقار في حالة الشیوع 

التحقیق  ةلكة العمرانیة على شاطقالتحقیق یجري في المن أن إلى اإلشارةیمكن  و هذا     
التحقیق في الوسط الریفي ینتج  أنن  في مكاالختالف ی أنغیر ة، المنطقة الریفی  في
و التي ، 7t نموذج تسمى بطاقة التحقیق العقاري ةملكیبطاقة عقاریة لكل مجموعة  هعن

ترقم  أنعلى الملكیة  أصلو  القانونیة للعقار مجموعة من البیانات كالطبیعة تبرز فیها
جانب ه إلى وكیل أولك االم ذاكالمحقق و  فمن طر  ىو تمض  تؤرخهذه البطاقة و 

  .ممثله أوالمعني  الشعبي البلدي المجلسرئیس 
  

  .363ص  ،بقالمرجع السا ،المنازعات العقاریة ،قي لیلىو زر  و عمردي باشا حم  )1(
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في المنطقة العمرانیة فان التحقیق ینجر عنه مجموعة من البطاقات هي بطاقة  أما    
     ،لكین الذین خضعوا للتحقیقبالنسبة للما 5tنموذج  ةالمعنوی أو ةالطبیعی األشخاص

البطاقات  أوة حدودها بتلمجموعات الملكیة المث 4t نموذج ةمجموعة الملكی بطاقة أو
  ،الخاضعة لنظام الملكیة المشتركة بالنسبة للعقارات 8t نموذجنیة بة للعقارات المیفصالو 

تعیین مجموع المتعلقة بتحتوي البطاقة هذه على عنوان یضم المعلومات  أنو یجب 
  .9tجانب بطاقة حصص الملكیة المشتركة نموذج  إلىصفي و  العقار و على جدول 

 أننتائج سلیمة  یجب  الى المرحلة المیدانیة مننتهاء االبعد  وصولهذا ومن اجل ال   
  .)1(متكاملتین تناسقتین وم ةالعقاریات قالتحقی أشغالو  األراضيمسح  أشغالتكون 

  مرحلة ما بعد المسح  :ثالثا    

تنجم عنها جملة من الوثائق التي  إثباتهاعملیات التحقیق و تعیین الحدود و  إن     
الطبیعیة  ةالركیز  ةاالقتصادی و ةیاإلدار  الفنیة و و حیة القانونیةبارها من الناتیمكن اع
الموجودة  األراضيالجرد العقاري على و ي كونها تتضمن الرسم التخطیط ي،العقار للسجل 

  .)2(بلدیة مع التفاصیل لكل تجزیئاتهاضمن حدود كل 

    من المرسوم 1ادة مال حسبجملة بوثائق المسح و هي تتمثل  هذه الوثائق تسمى و    
  :فیما یلي 62 -76رقم 

العقارات حسب  الترتیب  ماترتب فیه األرضو سجل لقطع  لألقسامجدول  -     
   .الطبوغرافي

  
  

 .104ص  ،، المرجع السابقعبد الغاني بوزیتونة   )1(
الشغال ، الدیوان الوطني لالسجل العقاري، الندوة الوطنیة للقضاء العقاريو ، مسح االراضي تعازب فرحا )2( 

  .52ص ، 1993التربویة، زرالدة، 



132 
 

     لینستغالم أوتسجل فیه العقارات المتجمعة من  قبل المالكین  األراضيسجل مسح  -    
العقارات التي یملكها  انو المقصود  ،هؤالء ألسماء األبجديو ذلك حسب الترتیب 

تسجل باسم مالكها  أخرى لكیاتل بینها مصال یف شخص واحد والتي تكون متجاورة و
 .رقما خاصا بهإعطاءه فضال عن تسجیل كل عقار و 

 .األرضالمخططات المساحیة المطابقة للوضعیة الحالیة لقطعة  -    
 یأخذهاتحتوي على معلومات مستقاة من المیدان  ةجدول التحقیق و هو وثیقة تقنی -  

تعد  و هذه الوثیقة دید،والتحالقیاس  أعمال أثناءبالمسح  لفونالتقنیین المك األعوانویدونها 
حقوق الملكیة  دیدالمحافظ العقاري من اجل تمكینه من تح إلىخصیصا لتسلم 

  ).1(العقاریة

و هو  األرضو قطع  األقسامبتفحصنا لهذه الوثائق نجدها تتضمن جدول علیه و و     
و عن بطاقات مجموعات الملكیة تبعا لتسلسل  األقساموثیقة تحوي معلومات عن حالة 

 وثیقة وهو عبارة عن  األراضيلسجل مسح  باإلضافة ،و فق الترتیب الطبوغرافي األقسام
یتم فیها ترتیب و ، مالك واحد  ضمن حدود بلدیة ما إلىالعائدة  األمالكتضم مختلف 
حي فهو وثیقة تمثل المخطط المسا أما ،أصحابهاحسب تسلسل  أبجدیا االعقارات ترتیب
 أماكن أقسام إلىتفصیالتها و هو بذلك مقسم  میعالممسوحة في جللمنطقة  الرسم البیاني

  .األرضللملكیة و قطع  أجزاء إلىمعلومة و 
  
  
  
  

  
    .232، صفتحي، المرجع السابقویس  )1(
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مسح  وثائقو  یحدد شكلل 1978س مار  9الوزاري المؤرخ في  جاء القراروقد      
 همن 4ادة مالوحسب  ،)1(المؤهلین لوضعها لألشخاصلرخص او شروط منح  األراضي
من  5المادة المنصوص علیه في على الشكل  إال األراضيمسح  وثائق وضعال یمكن 
  .)2(القرار ذاته

  قیقدالمقدمة للمصلحة من اجل ت ألراضيامسح  وثیقة كون ت أنهذا و ینبغي         
من و ، وكالئهم أو األطرافالمساحة الجدیدة  مرقمة و موقعة من طرف  حداتو  و ترقیم

توقع من الممثل  أنفي حالة نزع الملكیة یجب و  ،بإعدادهاطرف الخبیر الذي قام 
حكم قضائي فاصل في النزاعات ب األمرتعلق  إذا أما ،الملكیةازعة المختص للسلطات ن

ر نشالضبط المكلف بالعمل على توقع من قبل كاتب  أنالمتعلقة بحق الملكیة فیجب 
  .األطراف إرادةالنظر عن  بغضالحكم 

 األراضيالوثائق المسحیة من قبل موظفي مصلحة مسح  ایداع كما یجب      
بناء ، قرار من وزیر المالیة قتضىفي القائمة الصادرة بم أسماءهمو المدرجة  المرخصین

 إال تمنحو هذه  الرخصة ال  ةالدولة و الشؤون العقاری أمالكتراح من مدیر شؤون قعلى ا
و ذلك على  األخیرهذا  رأيبناء على  ةرخصة نهائی إلىول حت أنیمكن  مؤقتة و ةبصف
  .ددةالمح المعدة طبقا للتعریفات األجرة اسأس

 ةالمعنی ةنسخ منها في كل من مقر البلدی داعإیهذه الوثائق یتم  إعدادهذا و بعد     
رقم  األمرمن  10 ادةملو ذلك طبقا ل إقلیمیاالمختصة  ةو كذا المحافظة العقاری، بالمسح

  هاءتعند االن إال داعاإلیو ال تتم عملیة ، 62-76من المرسوم رقم  11المادة و  74 -75

  
،  2007  ،، دار هومةالجزائر العاصمة ،قاريالعهر شالمتعلقة بال التنظیمیةالنصوص  التشریعیة و  علي ،وناس   )1(

 .118ص 
  .105ص ، المرجع السابق، عبد الغانيارجع بوزیتونة  ،في هاته النقطة لمزید من التفصیل   )2(



134 
 

القیام  و داعاإلیناء تجزئة عملیة ثغیر انه یجوز است ،عامة كقاعدةالمسح  أعمالكلیا من 
ذلك في الحالة التي و  یة،مساح أقساممجموعة  وأكل قسم  حاالنتهاء من مس دبها عن
ادة مال إلیه أشارتهذا ما ما مدة تفوق السنة و  یةعملیة المسح كلها في بلد إتمامتتطلب 

      خ فيالمؤر  134-92المعدل بالمرسوم  62-76قرتها الثالثة من المرسوم في ف 11
   :كاألتيحیث جاء نصها  1992أفریل  7
التقنیة  األشغالو الوثائق الملحقة به عند االنتهاء من  األراضيیودع مخطط مسح  "

  ."......االطالع علیهایین بحیث یحق للمعن ةبمقر البلدی األقلطیلة شهر على 
المنصوص علیه  اإلیداعیتم  أنیمكن "..... ونصت الفقرة الثالثة منها على ما یلي      

 إذا ،أقساممجموعة  أوبقسم  ةتعلقمالتقنیة ال األشغالفي الفقرة السابقة عند االنتهاء من 
  ."البلدیة یتطلب مدة تفوق السنة  على مستوى تراب األرضكان القیام بعملیات مسح 

   ،كیفیته بشكل صریح إعالنه وو لم یوجب  اإلیداعالحظ على النص انه تناول یما و      
بما یترتب علیها  أهمیةو لم یضبطها بدقة رغم ما لهذه المرحلة من  اإلیداعو تناول مدة 

نتائج المسح بما فیها المخططات  تصبحانتهاء هذه المرحلة ب هحیث ان ،ةقانونی أثارمن 
  . نهائیة هاالمنجزة و البیانات التي تحتوی

ین بانطالق المعنی إعالمهي  األولى ،تمكن في انه یؤدي وظیفتین اإلعالن وأهمیة     
  .)1(اإلیداعبدا حساب مدة  أساس  تتمثل في كونه الثانیة ةهذه المرحلة و الوظیف

رئیس المجلس الشعبي  إلىهذا و تسلم وثائق المسح من قبل رئیس مكتب المسح     
طریق  عن ذلك إعالنثم یعمل على  ،داعإیي المعني الذي یسلمه بدوره وصل البلد

دیة للبل یةمناشیر البلد قصللالمعتادة  األماكنفه و معلق في من طر  ممضي إشعار
  وذلك ة،او شفوی ةكتابی أخرىكما قد یعلن ذلك بوسائل ، المعنیة و البلدیات المجاورة

  

  .38ص  ، المرجع السابق،بیةیحسن طوا )1(
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 أليهذه یمكن  اإلیداعخالل مدة  ألنه ،بذلك المعنییناكبر عدد ممكن من  إلعالم
 إلىكتابة  إماتها من تقدیم شكواه ع تقدیم دالئل وقیستط لمأو عن العملیة غیب شخص ت

الذي یكون موجودا بمقر  و ةار اإلدممثل عن  إلىشفویا  أو ،رئیس المجلس الشعبي البلدي
التعلیمة  أرشدتقد و  ،للجمهورت المعلن عنها و الساعا األیامالمجلس الشعبي البلدي في 

الفرقة الذي  رئیس إلىیقدم هذا االعتراض الشفوي  أنالمعني  )1(ذكرالسالفة ال 16رقم 
       ،الثانیة عشر ظهرا إلىكل یوم شغل من الساعة الثامنة صباحا  ةیداوم بمقر البلدی

  .ذلكد لو التدخالت على سجل مع األقوالالذي یسجل  و
 لیبلغ بمعیة داعاإلی آخرى من طرف رئیس الفرقة في الذي یقفل و یمضالسجل  هذا     

ة نتنظر في النتائج المدو  حیث ،سها قاضأالتي یتر و  لمسحلجنة ا إلىرسائل االحتجاجات 
 أن على ،وجدت بناء على الطلبات المقدمة إنفتدرس االحتجاجات في وثائق المسح 

 شهادة حتى علىو  الملكیة الموجودة داتاشهفي ذلك على سندات و  ةمستند رأیهاتعطي 
  ،الشروط حیازة قانونیة مكتملة أصحابهازوها حو یلتي العقارات ا فیمایخص الشهود

      رقم من المرسوم 12 ادةمالحسب  هذاالمعنیین و  التوفیق بین األخیرلتحاول في 
لك على في ذ او عند االقتضاء یقوم رئیس الفرقة بالتعدیالت الضروریة مستند ،76-62

  .لياعلیها من طرف الو  ققرارات لجنة المسح المصاد
، فان اللجنة تحدد الحدود بصفة في ذلك و عدم حصول االتفاق فاقاإلخفي حالة  أما    

ال ، وعندئذ مسح مع حفظ حق المعترض او الحائزمؤقتة كما هي ظاهرة في مخطط ال
    حول الحدود واخطار اللجنة بذلك یبقى امام االطراف المتنازعة اال االتفاق فیما بینهم 

 إلیه أشارتوهذا ما  ،تص خالل اجل ال یتعدى ثالثة اشهراما اللجوء الى القضاء المخو 
وفي حالة انقضاء هذا االجل دون التوصل الى ، 62-76 من المرسوم رقم 14ادة مال

وال یجوز بعد ذلك  ،، فان رسم الحدود یصیر نهائیایةرفع دعوى قضائاالتفاق و دون 
  14 المادةبه  أقرتما االدعاء باي حق یناقض الوضعیة المدرجة على المخطط، وهذا 

  
  .المتعلقة بسیر عملیات المسح العام لالراضي و الترقیم العقاري 1998-05-24المؤرخة في  16التعلیمة رقم   )1( 
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حیث انه یجوز في كل االحوال به الغلط المادي المعترف  اعدما ،الثانیة في فقرتها
       تصحیح وثائق المسح اذا تضمنت غلطا مادیا معترف به دون تقیید ذلك باي مدة، 

الذي لم یكن و  یثبت حق الملكیة بسندات قاطعة الداللة الذي ماعدا حقوق المالك الحقیقيو 
ا بمدة ویمكنه في اي وقت ان یكشف المسح حیث ال یكون مقیدظاهرا اثناء تنفیذ عملیات 

ون الدعائه تاثیر على حقوق عن حقوقه التي یمكن بموجبها تدارك الوضع دون ان یك
ود اما المالك الذین لیست لهم حد ،او الحائزین المجاورین مباشرة لهعدا المالك الغیر 

    . معه فال تتاثر حقوقهم بادعائه

    سوحة وثائق المناطق المم أنذات المرسوم فقد نصت على  من 13ادة مال أما      
تى قبل انقضاء اجل الثالثة ها حر حولها نزاع  تبقى صحیحة و یعمل باالتي لم یثو 

 أشغاللمتنازعة تنتهي ا لألطرافالممنوحة  أشهروبمجرد انتهاء میعاد الثالثة  أشهر،
عن هذه العملیات مطابقة  نتجتالمسح التي  و تصبح وثائق ،ريالمسح العقامصلحة 

ادة مالفیتم بذلك حسب  ،قاریة لیتم وضعها حیز االستعمالللوضعیة الحالیة للملكیة الع
 حتىعنیة لمامقر البلدیة  إلىنسخ ترسل واحدة  3 إعداد 74-75رقم  األمرمن  10

تحفظ و  ،رئیس المجلس الشعبي البلدي ةتكون في متناول الجمهور للمعاینة تحت مسؤولی
المسح و الهیئات  أعوانتكون في متناول الثانیة بمصلحة المسح للمعاینة و النسخة 
ادة مالعلیه  تو هو مانص ةع بالمحافظة العقاریدفتو  الثالثة أما ،كذا الخواصو   العمومیة

  .  1993ماي  19المؤرخ في  123-93من المرسوم رقم  8

امكانیة  یظهر لنا ،تعرضنا لمختلف المراحل التي تمر بها عملیة المسح هذا و بعد      
 األدواتوجود مجموعة من من رغم بالالتي یصعب حلها و  العدید من النزاعات حدوث 

 كاألمرمن االعتداءات التي قد تطولها  األشخاصحمایة حقوق ل نونیة التي تهدفالقا
كانت  ٕانالمسالة و  أن إال ،63-76و  62-76لتنفیذیین له رقمي المرسومین او  75-74

خلف العدید من  أخرىغیابه تارة ح التشریع تارة و عدم وضو  أن إالتبدو بسیطة 
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سیر عملیة المسح  بإجراءاتلك النزاعات المتعلقة تل التعرضلذا سنحاول  ،اإلشكالیات
لعملیات مسح  مثلفلضمان السیر اال ،الحلول الممكنة لهاابراز  العقاري الناشئة مع 

و المتمثلة في احترام المدة القانونیة یة لذلك ال بد من مراعاة القواعد الضرور  األراضي
الخ من ...بین صدور قرار الوالي المفتتح لعملیات المسح و انطالق هذه العملیة مثال

  .تعرضنا لها أنعملیة المسح و التي سبق لنا و  إجراءات

 أهملعل و  ،قیام عدة نزعات إلىیؤدي  إهمالها أو جراءاتاإلهذه  إتباععدم  أنهذا و     
و حساب  في القیاس بأخطاءتثور خالل هذه المرحلة تتعلق  أنهذه النزاعات المحتمل 

وكذا حالة  ،و كذلك النزاعات المتعلقة بتسجیل عقارات في حساب مجهول ،المساحات
  .)1( صدور قرار الوالي بافتتاح عملیة المسح دبع ةعقود الشهر  إعداد

من القیاسات التي یقوم بها خبراء المسح  األفرادقد یشتكي التي ففي الحالة     
مسح  إعدادالعقاریة بمناسبة  ألمالكهمالطبوغرافیین عند حساب المساحات العائدة 

 فقد ،أمالكهممن  اءأجز لكبیر الذي یتسبب لهم في ضیاع نظرا للضرر ا، العام ضيااألر 
یرها عن مد ةمن خالل التعلیمة الصادر  ذلكیة لالوطن لألمالكتفطنت المدیریة العامة 

 أنحظ المدیر ال إذ، )2(2004جویلیة  24المؤرخة في و  3883العام الحاملة للرقم 
من الفارق في المساحة المعاینة ما بین تلك المذكورة في السند  تكونیشبعض المعنیین 

خاصة  ، القانوني للملكیة الموجودة قبل عملیات المسح و تلك المقیدة في مصفوفة المسح 
وكانت بطاقة التحقیق المعدة ، 1/20المقدرة ب  بة المسموح بها وتجاوز الفارق النس إذا

ل سند الملكیة التي یدلالمراجع الكاملة  إلىر صراحة العقار المعني تشی تثبیت حدود أثناء
  .على المساحة الحقیقیة

  

 .149الى  146 ، صغاني، المرجع السابقبوزیتونة عبد ال   )1(
 ،الدولة و الحفظ العقاري بأمالكمذكرات خاصة ، )مذكرات منشورات (، النصوص عمجم، بن میرادي محمد )2(

  .2006سنة ، الوطنیة  لألمالكالمدیریة العامة 
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في العقد  1/20نقصانا ال یتعدى نسبة  أووعموما فان كان فرق المساحة زیادة       
ا للقانون لدى طبق إشهارهافیمكن  أخرىعملیة  أي أوبیع  أوالجدید المعد بمناسبة قسمة 

 إذاخاصة  تجاوز الفارق ذلك ال بد من تسویة هذه الوضعیات  إن أما ،المحافظة العقاریة
الوطنیة بوضع  لألمالكومن اجل ذلك قامت المدیریة العامة  ،فشلت اللجنة في مهامها

من طرف المعنیین لتسریع الفصل في تلك النزاعات  إتباعهاقصد  اإلجراءاتمجموعة من 
المتضمنة  یقدم العریضة نأو علیه فان الطرف المعني یجب  ،لة لهاعاحلول ف إیجادو 

مدیر مسح  إلىالواردة في المساحات مباشرة  خطاءاألطلب التحقیق قصد تصحیح 
یقدم نسخة من عقد الملكیة المشهر  أنشفویا على  أوكتابیا  إمایكون ذلك و  ،األراضي
سل كتابیا مدیریة اان یر  األخیراتصل المعني بالمحافظ العقاري فعلى هذا  إن أما ،من قبل
على مصلحة و  ، التي تلي تاریخ وصول عریضة المعني أیامخالل ثالثة  األراضيمسح 

من تاریخ االتصال بها    یوما 15ق و بالتصحیحات المحتملة خالل المسح القیام بالتحق
تودع لدى المحافظة ح و في حالة التصحی ،المحافظ العقاري أومن طرف المعني 

یوما المحددة  15قبل انقضاء مدة  ياألراضالجدیدة من مصفوفة مسح  األوراقالعقاریة 
الورقة  أساسساعة للقیام بالتصحیح على  48بعدها یكون للمحافظ العقاري مهلة 

  .الجدیدة

یصیر الترقیم نهائیا  أنبعد  بهذا العی يانه قد یكشف المعن إلى اإلشارةب هذا و تج     
 ینصء الستصدار قرار القضا إلىاللجوء  إالو هنا ما علیه  ،و یسلم له الدفتر العقاري

األرضیة،هذا بالنسبة للفوارق في المساحة للعقارات التي ال تعود مسح القطعة  إعادةعلى 
  .ملكیتها للدولة
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   بموجب اما بخصوص تلك التي تعود ملكیتها للدولة فقد سن المشرع الجزائري     
اجراءات تسویة االخطاء في المساحة  )1(2005من قانون المالیة لسنة  47 المادة 

المالحظة ما بین السندات و المساحة الممسوحة من قبل مصالح المسح و یتعلق االمر 
او قبلها و التي لم یتم المصادقة علیها  2005ینایر 2بوثائق المسح المعدة ابتداء من 

 .)2(حیث یعد تاریخ محضر لجنة المسح مرجع في ذلك 2005ینایر 2عند تاریخ 

السالفة الذكر في تلك التي  47وتتمثل العقارات المعنیة بعملیة التسویة حسب المادة      
ترتیب بمجملها وموضع و  القطعة االرضیة یعود اصل ملكیتها للدولة والتي نظرا لشكل

البنایات وكیفیة توزیعها على القطعة ال یمكن لهذه المساحة الزائدة ان تشكل وحدة قابلة 
 وعلیه فیكون من االفضل على االدارة التنازل عنها لشاغلها بدال من عدملالستعمال 

اما اذا كانت المساحة الزائدة تشكل وحدة قابلة لالستغالل بمفهوم قواعد  –االستفادة منها 
حیث تقوم مصالح  –فانها تسجل في مصفوفة المسح باسم الدولة التهیئة و التعمیر 

الشاغل صاحب السند مع االشارة في بطاقة التحقیق  المسح بترقیم الجزء الزائد باسم
من قانون المالیة لسنة  47زیادة تدخل في اطار تطبیق المادة  بانها )t10(وبطاقة العقار 

، بعد ذلك تخطر مصالح المسح الشاغل صاحب السند بامكانیة تسویة هذا الزائد 2005
بشرائه وذلك بتقدیمه طلب لمصالح امالك الدولة، كما تقوم مصالح المسح بارسال قائمة 

ك الدولة المختصة، بعد ذلك تبادر لمصالح امال 47الحاالت المعنیة بتطبیق المادة 
مصالح امالك الدولة باجراء تقییم للمساحة الزائدة وفقا للقیمة التجاریة ،وفي هذه الحالة 

تفید تنازلها عن هذا الجزء دون الحاجة ) رفع الید( تمنح مصالح امالك الدولة وثیقة تسمى
  افظة العقاریة القطعة ترقیما العداد عقد جدید وهذا بعد دفع ثمن الشراء و بذلك ترقم المح

  

 .16و  15ص ،2004- 12-30المؤرخة في  ،85الجریدة الرسمیة، عدد  )1(
الجزائر  ،دار هومة ،قاته في النظام العقاري الجزائريو تطبینظام تورنس للشهر العقاري  ،حمدي محمد لمین )2(

 .318ص  ،2015
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تقدیم وثیقة رفع الید ففي هاته نهائیا باسم الشاغل غیر انه اذا انقضت مدة السنتین دون 
   ..الحالة یرقم الجزء الزائد باسم الدولة

اما بالنسبة للفروق في المساحة العائدة لخطا اداري خاصة اذا كان الفرق في       
فقد لوحظت عدة حاالت تتعلق بالتنازل عن االمالك المسموح بها  1/20الزیادة یفوق 

فانه في حالة ثبوت الخطا و غیاب ما یفید التوسع  01-81العقاریة في اطار القانون 
على حساب ملكیات الغیر و عدم وجود نزاع بخصوص حدود الوحدة العقاریة ترقم 

اي ان المعني (ید المساحة بشكل مؤقت و الذي یصبح نهائي بتقدیم المعني لوثیقة رفع ال
     ).دفع مبلغ التنازل

عملیات المسح نذكر تسجیل عقارات في  أثناء أیضاومن النزاعات التي قد تثور     
 أداءعدم تحلي فرقة المسح بالجدیة الالزمة في ل هذه الحالة   فقد تنتج ،حساب مجهول

عدم  إلىبالمرور مما یؤدي  اإلشعارالمحددة في استمارة  األیاممهامها كعدم انتقالها في 
  المدیریة العامة أصدرتت الاهاته الحلتصدي لمثل ول ،حضور المعنیین بعملیات المسح

مجموعة  حیث اقامت 2004سبتمبر  4بتاریخ  4618الك الوطنیة مذكرة تحمل رقم لألم
مدیر الحفظ  إلىتبتدئ بتوجیه الطلب  ،مثل هذه الوضعیات ةلتسوی  اإلجراءاتمن 
یسلم للمودع و  ،مرقم و مؤشر على صفحاته من قبله الذي یقیده في سجل خاصي العقار 

مسح الدولة و  أمالكیراسل مدیر الحفظ العقاري كل من مدیریة  أنعلى  ،و صال بذلك
الدولة  أمالكمن تاریخ استالمه الطلب كي یبدي كل من مدیر  أیام 8خالل  األراضي

یكون  أنعلى  ،صراحة حول الوضعیة القانونیة لهذا العقار رأیه األراضيمدیر مسح و 
لح المسح رفقة الفرقة ابعدها ینتقل عون مص ،یوما من تاریخ مراسلتهما 45خالل ردهما 

 بإعداد  للمحافظ العقاري الردو  ،بطاقة التحقیق إعدادلتحدید المعالم و  إجباریاالمیدان  إلى
خالل  تأسسعندما یكون الطلب  ،الحالة شهادة الترقیم المؤقت حسب أوالدفتر العقاري 

 أمالكالحفظ العقاري المعلومات من طرف مصلحتي  یوما من تاریخ استالم مدیر 15
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المحافظ العقاري للقیام  أمركما یمكن لمدیر الحفظ العقاري  ومسح األراضي،الدولة 
  .حجیة كاملةوز العارض سند له حبالترقیم النهائي عندما ی

الموثقین على  إقدامالقیام بعملیة المسح نجد  أثناءمن المشاكل التي قد تحدث  أیضا     
 إجراءالمسن  352-83من المرسوم رقم  1ادة مال أنعقود الشهرة بالرغم من  إعداد
 إلىعقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة تشیر صراحة  إعدادالمكسب و  التقادم إثبات

هذا النوع من العقود بمجرد صدور القرار الوالئي المتضمن فتح  إعدادضرورة التوقف عن 
عدا ما شرع فیه الموثقون قبل هذا العام في البلدیة المعنیة ما األراضيعملیات مسح 

   .التاریخ

    ،حعملیة المس إجراءحول النزاعات الناشئة بمناسبة  األخیر في تهب مالحظجما ت     
هذه  إجراءبها اللجنة المنشاة خصیصا بمناسبة  فلمحاولة حلها تتكدراستها و  أن

یرة المسح و الحد من تفي و  عااإلسر في  ةرغب إالهذین الحلین  إلىما اللجوء و  ،العملیات
هذه النزاعات و تجنیب العملیات المسحیة العراقیل التي قد تواجهها خصوصا لما كان 

  .)1(ستشاري فقطبمثابة الدور االدور اللجنة السابقة الذكر 

  

  

  

  

  

  
 .149، المرجع السابق ، صعبد الغاني بوزیتونة )1(
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  كقاعدة لتأسیس السجل العیني األرضيوثائق مسح : المبحث الثاني

السجل  تأسیسفي  المیداني و القاعدي األساستعتبر عملیة المسح العقاري           
هذا بو  ،لقانونیةا األوضاعو تستقر  ةالعقاری نیةالحقوق العی فیه حیث تقید ،العقاري

 ،بین تداول الحقوق علیهایللعقارات و  ةیعمل على ضبط الوضعیة القانونی العقاري السجلف
هذا السجل من  استحدثو قد  ،شكل مجموعة من البطاقات العقاریةهو یمسك على ف

تنظیم الملكیة العقاریة و استقرارها وفق ما تقضیه التنظیمات العقاریة الحدیثة  إعادةاجل 
  .العاكسة لكل العقار المرأةبمثابة  فأصبح

یمكن تعریف السجل العقاري على انه مجموعة البطاقات العقاریة  بقومن كل ما س     
وفقا  إنشاؤهالذي یتم و  ةالممسوكة على مستوى المحافظة العقاریة و المتعلقة بكل بلدی

 لتعریف سنقوم بالتصدي ومن هذا ا ،لألراضيبعملیة المسح العام  تبدأمعینة  إلجراءات
هذا السجل و ذلك  تأسیسالمیداني في  األساسلشهر الوثائق المسحیة باعتبار المسح 

فسنخصصه لتقدیر حصیلة المسح العام   يالثان المطلب أما ،األولفي المطلب 
   .لألراضي

  .شهر الوثائق المسحیة:  األولالمطلب 

فبعد  ،المادي للسجل العقاري األساسالعام  األراضيعد مسح یقلنا سابقا كما            
 داعبإیتقوم مصلحة المسح  العام األراضيمسح  وثائقو  إعدادانتهاء عملیات المسح و 

بتحریر محضر باستالمها  العقاري یلزم المحافظ أین ،افظة العقاریةهذه الوثائق لدى المح
ب من خالل لدراسة هذا المطو على ذلك سنقوم ب ،نشر واسعةو الذي یخضع لعملیة 

هذا في وما یترتب عنها من ترقیمات و  ،األولوثائق المسح و هذا في الفرع  داعإیعملیة 
   .هذا في الفرع الثالثن یثیره ذلك من احتجاجات و ما یمكن ا أخیراندرس  ثم ،الفرع الثاني
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 محضر وٕاعدادالمحافظة العقاریة  لدى األراضيمسح  وثائق إیداع :األولالفرع 
  .إستالمها

  

ختصة اقلیمیا من قبل تودع الوثائق المساحیة لدى المحافظة العقاریة الم          
فیها  رأى إذایرفضها  أنفله  ،تفحص من طرف المحافظ العقاري أین ،مصلحة المسح

  .استالمهاكانت كاملة و صحیحة و یحرر عندئذ محضر  إذایقبلها  أن أونقصا 

     لدى المحافظة العقاریة األراضيوثائق مسح  إیداع :أوال  

لدى المحافظة العقاریة و ذلك من اجل تحدید حقوق   األراضيتودع وثائق مسح      
عند  داعاإلیو یتم  ،العقاريو شهرها في السجل  األخرىة یالملكیة و الحقوق العین

البلدیة و هذا حسب  أقساممجموعة  أولكل قسم  األراضياالنتهاء من عملیات مسح 
            م بالمرسوم التنفیذي مو المت المعدل 63-76من المرسوم التنفیذي  8ادة مال

  .1993ماي  19المؤرخ في  123 -93  رقم

 ،بذلك تحریر محضرمسح یعمل على ال وثائقل المحافظ العقاري استالمبمجرد هذا و     
وثائق المسح  داعإلیذا المحضر هو وثیقة یعلن المحافظ العقاري بموجبها قبوله و ه

  .بالمحافظة العقاریة
 أهمیةلما لهذا التاریخ من  داعاإلییتضمن هذا المحضر تاریخ  أنن و یشترط القانو     
  .لغة في نفاذ الترقیمات العقاریةبا

التي  األماكنو  و اسم البلدیة األقساممل هذا المحضر على تعیین تیش ناكما یجب    
 كذلك  بكل الوسائل من جرائد یومیة ووطنیة و إشهاركونه سیكون موضوع ، تم مسحها

   و یكون ذلك خالل  ،صة بالبلدیة و المحافظة العقاریةالخا اإلعالناتاللصق في لوحة 
 أنعلى  ،63-76من المرسوم رقم  9ادة مالهذا حسب من تاریخ تسلم الوثائق و  أیام 8

من اجل تمكین المالك و ذوي الحقوق  ة،كامل أشهر 4یوم لمدة  15كل  یجدد المحضر
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الدفتر  إما(من تسلم سند یثبت حقوقهم على العقارات الممسوحة  األخرىالعینیة العقاریة 
الغیر  اإلیداعكما یمكن شهر محضر  ،)ادة الترقیم المؤقتة حسب الحالةشه أوالعقاري 

استوجب فتح  األمرهذا و  ،تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة وثیقة  أيمن تقدیر 
متابعتها كما و  في الوثائق إلیهالتسهیل تدوین التواریخ المشار   فهرس متسلسل زمني

   في  هو نسخ اإلیداعالمتمثل في تحریر محضر و  اإلدارةهذا االلتزام من طرف و  ،یجب
فیها  أجريرئیس المجلس الشعبي البلدي للبلدیة التي  إلى األولىنسخ حیث  ترسل  4

     ،الدولة أمالكالثالثة لمدیر و  ،األراضيالثانیة لمدیر الفرع المحلي لمسح و  ،المسح
مثل تمن طرف المالك ی آخریقابله التزام  هالرابعة یحتفظ بها في المحافظة العقاریة و نشر و 

 .اإلدارة له ي للعقار تسلمهفصو  جدول  إیداعفي 
العام  األراضيمسح  إعدادالمتضمن  74-75 األمرمن  13ادة مال تأوجب قدهذا و     
مجموعة  تأسیسجل أیودعوا لزوما من  أنالسجل العقاري على المعنیین  سیتأسو 

  .نسختینجدوال محررا على لمصلحة المكلفة بالسجل العقاري البطاقات العقاریة لدى ا

 هیتم تحریر  63-76من مرسوم  10 للمادةطبقا  اإلدارةهذا الجدول الذي تسلمه  إن       
من قبل الموثق  إعدادهو یتم  ،المسح وثائق  داعإیخالل شهرین من یوم  ،لى نسختینع
 اإلداریةالعقود  و یحرره محرر ،معدة من قبلهمكتسبة بموجب عقود كانت الحقوق م إذا
 تكان إنكتاب الضبط  هو یحرر  ،الجماعات المحلیة أوكانت الملكیات تابعة للدولة  إذا

هذا الجدول بمساعدة مصالح المحافظة  إعدادكما یمكن  ،جدیدة أحكامهذه الحقوق محل 
في العقارات التي یطالب  هطلب الوثائق المتعلقة بحقوقلي نعند تقدم المالك المع ةالعقاری

وملئه ضبطه لى هذا الجدول من طرف محرره بعد ع التأشیرم یت أنعلى  ،بملكیتها
مخطط مسح  إلى دانة باالستیكالوصف الدقیق للعقارات العین ،بمجموعة من المعلومات

        هطنمو مهنته و  والحقوق من االسم و تاریخ میالد  أصحابأهلیة و  ةهویو  األراضي
  .المثقلة بها هذه العقارات اءاألعبو 
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الملكیة  أصلالعقود التي تبین الجدول مرفقا بالسندات و  اهذ بإیداعالمالك  إلزام إن       
المعنیین لما یسببه لهم  أمامعثرة ة یقف كحجر  ألنه ،عسیراصعبا و  ءاتاإلجرایجعل سیر 
العقاري  ال عن انه یمكن للمحافظضف ،هاجدیدة هم في غنى عن أعباء من تحمل
 شخاصاألمصالح المسح دون تكلیف  من أوعلى هذه الوثائق من مصالحه  الحصول

هویته  تتثب وثائق بإحضارفقط  باألمري تكلیف المعن راألجدقد كان من و  بإحضارها،
استجدت بعد مرور مصالح المسح  أو تطرأتكون قد  هوثیقة یثبت بها حقوق أووكل سند 

 أصحابعلى المالك و  ار یسیتو  لإلجراءاتوذلك تنشیطا  إیاهاو لم یتمكن من تسلیمها 
  .)1(الحقوق

 اإلجراءفي زم بانتظام تسلیمه الجدول للبدء المحافظ العقاري غیر مل أنهذا و        
علومات العناصر و الم أساستبین على  ةالن الترقیمات العقاریفي السجل العقاري  األول

  .)2(الموجودة في وثائق المسح

  المسح وثائق  إیداعحاالت رفض  : ثانیا  
هذا غیر أنه قبل أن یحرر المحافظ محضر االستالم یقوم بفحص الوثائق المودعة     

  .رأى نقصا فیها إذا إیداعهالدیه من قبل مصلحة المسح والتي یمكن رفض 
  .النوعیةلعقاري یكون من الناحیة الكمیة و فحص وثائق المسح من قبل المحافظ ا ٕانهذا و  

I -  من الناحیة الكمیة فحص وثائق مسح  األراضي 
یة یمتنع عن تحریر محضر الحظ نقصا في الوثائق المسح إذافالمحافظ العقاري       

 فهو یتأكد من توافق عدد الوحدات العقاریة الممسوحة مع الوثائق المودعة ،االستالم
   :بحیث

  

   .236ص  ، المرجع السابق،ویس فتحي   )1(
، المتعلقة بسیر عملیات مسح األراضي العام و الترقیم العقاري،  1998ماي  24المؤرخة في  16التعلیمیة رقم   )2(

  .20ص  الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك الوطنیة، وزارة المالیة،
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   .یخصص لكل وحدة عقاریة أو قطعة بطاقة عقاریة خاصة بها -          
  .مساحي مخطط خاص بهیخصص لكل قسم  -          

بحیث أن عدد أجزاء الملكیة الذي یحتویه  ،یجب فحص كل قسم على حدى -          
ودا على مخطط المسح الموافق قسم معین یجب أن یكون نفس هذا العدد من األجزاء موج

جزء ملكیة فإذا اطلعنا على المخطط الخاص  200كان قسم معین یضم  إذامثال  ،له
 البطاقاتدد وهذا یعني أن یكون ع ،وحدة عقاریة محددة 200جب أن نجد بهذا القسم ی

  .بطاقة 200العقاریة 
  

II - الفحص من الناحیة النوعیة: 
بحیث یمكن قراءتها  ،یجب أن تكون وثائق المسح محددة بصفة واضحة ودقیقة      
محررها كل وأن یتجنب  ،أو شك في المعلومات التي تتضمنهاتدخل أي تأویل  وال بسهولة

  .محو أو كشط بدون وضع ختم
    : فرضیتین المحافظ العقاري من قبل فحص الوثائقینتج عن هذا و   
ر ویجب علیه أن یذك ،ویذكر ذلك كتابیا إیداعهاا فله أن یرفض صفإذا رأى فیها  نق -    

ویطلب تصحیحها ویبلغ هذا الرفض   ،فیها النقص لوحظبدقة الحاالت و المواضع التي 
من جدید لدى   وثائق المسح إیداعوتعید  ،صلحة المسح التي تقوم بالتصحیحاتالى م

  .)1(المحافظة العقاریة
فهنا یقبل  ،أما اذا رأى المحافظ بأن وثائق المسح كاملة وال یوجد بها أي نقص -    

    من المرسوم رقم 9 ادةمالوحسب  ،ویحرر محضر استالم  وثائق المسح، اإلیداع
یجب على المحافظ  123-93المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  76-63

 ءاأیام ابتد 8تتجاوز  وثائق المسح في مدة ال إیداعالعقاري أن یصرح بقبوله أو رفضه 
  . اإلیداعمن تاریخ 

  

لنیل درجة ماجستیر، فرع لزهاري القیزي، عالقة مسح األراضي العام بالحفظ العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة  )1(
 .54ص ، 2013 -2012، 1كلیة الحقوق، جامعة الجزائر   قانون األعمال،
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  ترقیم العقارات الممسوحة  :الفرع الثاني
  

ومن ثم یقوم  ،ة الوثائق المساحیة المودعة لدیهیقوم المحافظ العقاري بدراس          
 استالمه لوثائق المسح حیث تنصبترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد 

 123-93والمتممة بموجب المرسوم التنفیذيالمعدلة  63-76من المرسوم رقم  11ادة مال
بمجرد یقوم المحافظ العقاري بترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري " على أنه 

  .استالمه وثائق مسح األراضي
  

   .على محضر تسلیم وثائق مسح األراضي اإلمضاءیعتبر الترقیم العقاري قد تم من یوم 
األراضي ویتم تعیین الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقیم على أساس وثائق مسح   

  ".العقاریةحسب القواعد المنصوص علیها في التشریع المعمول به في مجال الملكیة 
  

یتم فتح سجل خاص لهذا الغرض یدعى سجل إیداع وثائق المسح، حیث        
وأخرى  ،ص المالك أو  الحائز  كاسمه لقبهیحتوي على معلومات تخ یخصص لكل بلدیة

 فیهتسجل كما و  ،المساحة ،رقم جزء الملكیة إلیه،تخص العقار كرقم القسم الذي ینتمي 
        لمؤقتةوتجرى في هذا السجل الترقیمات ا ،االعتراضات التي قد تثار بذكر تاریخها

 ،ویستعین المحافظ بسجل أخر مساعد ،ورقم البطاقة المقابلة لهاو النهائیة بذكر تاریخها 
أو كان  اإلیداعفكل عقار یرقم ترقیما نهائیا في سجل  ،فقطمخصص للترقیمات النهائیة 

  .         ترقیمه مؤقتا و أصبح نهائیا یدون في سجل الترقیمات النهائیة

        في السجل العقاريا قیده اتمحافظ العقاري للعقار الترقیم الذي یقوم به الب یقصدو        
  .هو هدف نظام الشهر العینيهذا لعقار و رقما تعرف به كبیان لهویة ا إعطائهاو 

هذا وترقم العقارات التي تم مسحها في السجل العیني بأثر رجعي ابتدءا من تاریخ       
 ،63- 76من المرسوم رقم  11 ادةمالهذا حسب  على محضر التسلیم و اإلمضاء

وتتجلى الحكمة من ذلك في كون الطبیعة القانونیة للعقارات قد تتغیر قبل الشروع في 
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السبب وكي تكون وثائق  المسح عملیة وذات مصداقیة لهذا   ،الترقیم على السجل العیني
ولذلك حث المشرع المحافظ العقاري على السهر لتوفیر  ،البد أن تكون الترقیمات فوریة

توفیر البطاقات  كل الشروط الالزمة إلنجاح العملیة منذ افتتاح أعمال المسح ومن ذلك
یات الترقیم العقاري باألحكام ن بعملیالمكلفاألعوان  الالزم وتنویر العقاریة بالقدر

  .لیةاعل فرع الترقیمات العقاریة أكثر فوهذا لجع ،التنظیمیة

وهذا وأن الترقیم العقاري یتم على أساس المعلومات المدرجة في البطاقة العقاریة       
   .التي تحوي كل المعلومات الضروریة للعقار المعنيو  T10 نموذج

 : الحاالت التالیة إحدىهذه الوثیقة أي البطاقة العقاریة یمكن أن تبین راسة فد    
  .عقار بسند -  

حیازة التي تمكن المالك الظاهر من خالل مدتها عقار بدون سند لكنه محل  -         
 .أن یكتسب حق الملكیة بالتقادم المكسب

ود حقوق ال یوجد أي عنصر یسمح للمحافظ بتحدید وج عقار بدون سند و - 
 .عینیة لصالح المالك الظاهر

  .العقارات المحقق فیها طبیعتها لم تكن موضوع مطالبة من أي شخص كان - 
 

 فقد یكون ،وعلیه تختلف نوعیة الترقیم باختالف الوثائق المثبتة للحقوق المراد تسجیلها    
  .یا وقد یكون مؤقتانهائ الترقیم

  الترقیم النهائي : أوال    
حقوق علیها  یعتبر الترقیم نهائیا بالنسبة للعقارات التي یحوز مالكوها أو أصحاب ال     

من  12ادة مالالملكیة والحقوق العقاریة وقد نصت علیه  إثباتمعتد بها قانونا في سندات 
  .السالف الذكر 63-76رقم  المرسوم
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نهائي وذلك في حالة ترقیم  إلىترقیم مؤقت  تحول من  إذاكما یعد الترقیم نهائیا أیضا  
أو في  ،علیهاالمنصوص  لجااآل عدم تسجیل أي اعتراض على الترقیم المؤقت ضمن

الحالة التي یحال فیها االعتراض على القضاء ویثبت هذا األخیر عدم جدوى االعتراض 
  السجل العقاري من في نهائیة للعقار هي تلك المدونة وبذلك تصیر الوضعیة القانونیة ال

وهذه الوضعیة الیمكن مراجعتها أو الطعن فیها إال عن طریق  ،طرف المحافظ العقاري 
  .)1(63-76من المرسوم رقم  16 ادةالقضاء طبقا للم

  

دات الرسمیة و األحكام وعلیه فإذا كانت سندات الملكیة غیر منازع فیها كالسن
كانت مبینة بدقة للحقوق المكرسة بخبرة تحدد معالم  إذاالمثبتة لحقوق عقاریة القضائیة 

في هذه الحالة یسلم المحافظ العقاري لصاحب الترقیم النهائي الدفتر العقاري  ،الملكیة
  .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا 

هذا الترقیم وان اقتضت بمناسبة  12/2افظ العقاري حسب م كما ینقل المح
العقاریة وحقوق عقاري قیود االمتیازات والرهون ل الالضرورة ذلك اجباریا في السج

   .التخصیص غیر المشطب علیها و التي لم تنقض مدة صالحیتها

  الترقیم المؤقت  : ثانیا 
مؤقتا قابال لإللغاء و التعدیل العقارات الممسوحة التي  یرقم المحافظ العقاري ترقیما       

من السندات التي  داللةسندات ملكیة قاطعة الكوها الظاهرون ال یملك أصحابها أو مال
 إداریةوثائق  أوعقودا عرفیة  أصحابهاكان یكون بید  ،العقاریةالملكیة  إثبات یعتد بها في

  .ون منازعدتثبت الحیازة و االستغالل 

  :و یمكن تقسیم الترقیم المؤقت الى حالتین 
  

ا مبدأ قوة الثبوت في هذا الشأن انه خالفا للمبادئ العامة التي یقوم علیها نظام الشهر العیني ال سیم ما یالحظ) 1(
  .قابلة للطعن فیها أمام القضاء، فان بیانات السجل العقاري في القانون الجزائري تبقى المطلقة للشهر
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  63-76من المرسوم رقم  13 ادةمالاشهر حیث نصت  4الترقیم المؤقت لمدة 
و یتعلق بالمالك المتمسكین بالحیازة  ،یوم الترقیمذه المدة التي یجري سریانها من على ه

 كما  ،ات الواردة في وثائق المسحسنة حسب المعلوم 15المستمرة لمدة  أوالهادئة العلنیة 
 و كذلك على الحائزین ،األقلسند عرفي لمدة عشرة سنوات على بطبق على الحائز ت
 ،یه العقاريجقانون التو  ألحكامطبقا  اتشهادات الحیازة المسلمة من طرف رؤساء البلدیل
 األربعةو تعتبر فترة  ،الحقوق المكرسة إثباتالقضائیة غیر الدقیقة  في  األحكام أخیراو 

ذه حقوقهم قد ضاعت بفعل ه أنیرون الذین لهم مصلحة و  لألشخاصفرصة  أشهر
قد منحهم المشرع  هذه الفرصة الحتمال غیابهم عن  و ،العملیات من اجل المطالبة بها

 .إرادتهمخارجة عن  ألسبابمباشرة العملیات  أثناءالحضور 

 أودون االعتراض علیها  أشهر األربعیم نهائیا بعد انقضاء مدة یصبح هذا الترقو       
یتم ،من معلومات تنازع في صحتها  إلیهلما قد یصل  ،سحبها من طرف المحافظ العقاري

م اللجوء للقضاء لحافظت تلك الترقیمات تلدفتر العقاري للمعني في حین لو بعدها تسلیم ا
  .غایة صدور حكم نهائي إلىعلى طابعها المؤقت 

 من  14ادة مالو هي الحالة المنصوص عنها في : الترقیم المؤقت لمدة سنتین
حیث یعطي المحافظ العقاري في هذه الحالة ترقیما مؤقتا لمدة  ،63-76المرسوم رقم 

و ذلك بالنسبة للعقارات الممسوحة  ،محضر التسلیم إمضاءسنتین تسري ابتداء من تاریخ 
  أنهاكانت السندات المقدمة ال تثبت فعال  أو ،سند أيالتي لیس لمالكیها الظاهرین 

 إثباتمع عدم تمكن المالك الظاهر من ، معالم الملكیة المطالب بها أوود تتعلق بالحد
على تحدید الطبیعة القانونیة  ةمدة التقادم المكسب مما یجعل المحافظ العقاري عدیم القدر 

 .السابقة سبابأللللعقار بسبب عناصر التحقیق التي تكون غیر واضحة 
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دیدة قانونیة جقائع و ظهرت  إذا إال ،بعد انقضاء مدة العامین یصبح الترقیم  نهائیاو    
و تكون  ،المعنیین األشخاصتقطع الشك بالیقین حول طبیعة العقار وملكیته تقدم من 

ادة مالموضوع اطالع و دراسة من طرف المحافظ العقاري خالل تلك الفترة  وهذا حسب 
  .63-76من المرسوم رقم  14/2

للعقارات الشاغرة التي  نسبةهذا و یطبق الترقیم المؤقت لمدة سنتین لفائدة الدولة بال     
ع مختلفة للترقیم المؤقت فان المشر و بالنسبة للمدد ال،وزها احد و لم یعرف لها مالك حال ی

و هذا لكون الغرض  ،الحقوق العقاریة إلثباتوضعها بما یتناسب وقوة الوثائق المقدمة 
  .المسحتي قد تثور بمناسبة عملیات من وضعها تطهیر هذه العقارات من المنازعات ال

لدفتر ا یكون المحافظ ملزم بتسلیمنهائي حینها  إلىهذا و بتحویل الترقیم المؤقت و        
  .العقاري للمالك المعترف به

ون العقاریون في نظرا للصعوبات العملیة المیدانیة التي عاینها المحافظهذا و         
ة على تمدید المحافظات العقاری أوساط يف فان العمل جار ك الخواصالتحدید حقوق الم

هذا الترقیم المؤقت  أحیاناحیث یصل  ،و عدم التقید بالنصوص حرفیا مدة الترقیم المؤقت
  .)1(نهائي إلىیتحول الترقیم  أنسنوات دون  5 إلى

  االحتجاجات الناشئة عن عملیة الترقیم : ثالثا   

 ،قد تثیر جملة من االحتجاجات نهائیة أوالترقیمات العقاریة سواء كانت مؤقتة  إن       
وعة من مقام المشرع بوضع مج ،ب القضاء هذا النوع من القضایایمحاولة لتجنو 

  حیث  63-76من المرسوم رقم  15ادة مالمن ذلك ما نصت علیه  النصوص لمعالجتها

  
  . 238المرجع السابق ، ص ،ویس فتحي  )1(  
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 یبلغ كل احتجاج متعلق بالترقیم المؤقت في السجل العقاري أنیجب " انه  إلى أشارت
بموجب رسالة موصى  14و 13المادتین  أحكامالذي یثار خالل المدة المحددة في و 

یون هذا االحتجاج یقید المعن أنو یمكن  ،الخصم فالمحافظ العقاري والى الطر  إلىا علیه
  ." ذا الغرض لدى كل محافظة عقاریةفي سجل یفتح له

یتم ذلك من خالل التعبیر عن االحتجاج  أنمن ذلك فان القانون یشترط  علیه وو         
 الذین یدعون حیازة حقوق عینیة على العقارات األشخاص[ -كل ذي مصلحة من 

 ویتم تبلیغ ،عن طریق رسالة موصى علیها ،السید المحافظ العقاري إلى -]الممسوحة 
مصالح السجل العقاري في المحافظة  أمامم التقد یمكنكما ة، بنفس الطریق أیضا الخصم
هذا الغرض لدى كل حتجاج على السجل الذي یفتح خصیصا لاالتسجیل ل العقاریة

  .محافظة عقاریة

فالشرط  ،مشرع على شكل معین لهذا االحتجاجفي هذه الحالة لم ینص الو          
السنتین  أو أشهر األربعةخالل  أي(القانونیة  اآلجالفي  ههو ضرورة تقدیم هالوحید لقبول

  .)حسب الحالة
یجعل من االحتجاج  ،ترقیم نهائي إلىوان تحول الترقیم المؤقت خالل المیعاد هذا        

ذلك  هیلجا للقضاء للمطالبة بحقوق أنهنا على المعني و  ،اآلجالمرفوضا العتباره خارج 
 ،الجهات القضائیة المختصة أمام إالعلى الترقیمات النهائیة ال تسوى  ان االعتراضات

كافیة لدراسة العقاري السلطة ال المؤقت على طابعه لكانت للمحافظ لو حافظ الترقیم أما
تصدیا لالحتجاج یمكن للمحافظ القیام بمساعي الصلح بین و  ،االعتراضات المقدمة

لح ملزما و یصبح مضمون الصما تم هذا الصلح یحرر محضرا بذلك  ٕاذاو  ،الطرفین
على المحافظ حینئذ تبلیغ نسخة من و  ،یتم الترقیم النهائي بناء علیهو  طرافااللجمیع 

صالحة تغیر من المعلومات مكانت نتائج ال إن ي،ضااألر محضر الصلح لمصالح مسح 
  .63-76من المرسوم  17ادة مالالمدرجة في وثائق المسح و هذا حسب 
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فانه یحرر  ،ینالمتنازعالى تسویة الخالف بین  العقاري المحافظلم یتوصل  إذا أما     
فیكون لكل طرف مستعجل الحق في رفع الدعوى  ،لألطرافمحضرا بعدم الصلح و یبلغه 

لذي ابتداء من تاریخ التبلیغ ا أشهر 6الجهات القضائیة المختصة و ذلك في اجل  أمام
یلزم الطرف على انه  ،الدعوىذلك تحت طائلة رفض یتلقاه من المحافظ العقاري و 

 85 ادةمال كذامن نفس المرسوم و  15 ادةالدعوى طبقا للمعریضة افتتاح  بإشهار يالمدع
    على انه  15ادة مالحیث تنص  اإلداریةالمدنیة و  اإلجراءاتمن قانون  17ادة مالو 
   هر الدعاوى  القضائیة و التي یجب تبلیغها الى المحافظ العقاري في نفس المهلة شت" 
  ."أدناه 85ادة مال ألحكامفقا و 

خالل نفس الفترة و هذا حتى یكون  المحافظ بنفس العریضة ة تبلیغ مع ضرور        
لتي الدفاع ا أوجه إلبداء شاء إنا هعلى علم بوجود النزاع و بالتالي یمكنه من التدخل فی

 لغة با أهمیةفان تدخل المحافظ یكتسي مهما یكن و  ه،حكم إصدارقد تفید القضاء في 
    من المرسوم 15ادة مالتعاد صیاغة الفقرة الخامسة من  أن األجدرلذلك فانه من و 

جانب خصمه بدل  إلىالمحافظ العقاري في الخصام  بإدخالبحیث یلزم المدعي  76-63
  .تنص المادة في صیاغتها الحالیة االكتفاء بمجرد تبلیغه العریضة كما

یم فان المحافظ العقاري یلزم باالحتفاظ بالترق ،ضاءالق أماموفي حالة رفع الدعوى        
ال یمكن للمحافظ و  ،م قضائي نهائي واجب التنفیذكحین صدور ح إلىالمؤقت كما هو 

تم ذلك بناء على  إذا إالالنظر في الترقیم النهائي  إلعادةبنفسه المبادرة  یأخذ أنالعقاري 
حیث تنص على  62-76من المرسوم  14ادة مراجعة تقوم بها مصالح المسح طبقا للم

و في جمیع الحاالت فان التعدیالت المدخلة على الوثائق المساحیة تتم " .... انه 
  ". األراضيمحافظة مسح  أشغالبمناسبة 



154 
 

المرتكبة من  األخطاءوهذا طبعا دون المساس بسلطة المحافظ العقاري في تصحیح      
  من المرسوم 33ادة مالعلى البطاقات العقاریة عمال بنص التأشیر  أثناء أعوانهطرف 

76-63)1(.  

غ لعریضة رفع دعوى تبلی أيلم یتلق المحافظ العقاري خالل المدة السالفة  إذا أما     
من  16ادة مال إلىهذا و بالرجوع  ،ترقیم العقار في السجل المعد لذلك إتمامقضائیة فعلیه 

النظر في الحقوق الناتجة  إعادةالمرسوم السالف الذكر نجدها تنص على انه ال یمكن 
  .عن طریق القضاء  إالعن الترقیم  النهائي 

حیث انه المسقط لرفع الدعوى ب األجللم ینص على  اإلطارالمشرع في هذا و         
وقت شاء مع ضرورة  أي في هحق سبق شهر  أي ءإلغالب یط أنیجوز لكل ذي مصلحة 

المادة  و 63- 76من المرسوم  85 ادةالشهر طبقا للم إلجراءاتعریضة الدعوى  إخضاع
      احترام القواعد العامة المتعلقة بمدد سقوط و اإلداریةالمدنیة و  اإلجراءاتقانون من  17

    .القوانینمن ه ي و غیر المدن المنصوص عنها في القانون بالبطالنتقادم دعوى المطالبة و 
      ،النظر إلعادةبوتیة المطلقة للقید في مواجهة الكافة قابلة ثمما یجعل القوة ال        

كما یؤثر على استقرار المعامالت  ،األولهر للقید طالم األثرمن قوة  و هذا فیه تقلیل
  .و مصداقیة السجل العقاري العقاریة

  

  
م بعد الترقیم المؤقت لدى المحافظ العقاري المنصوص عنها في دبین االعتراضات التي تق ةوهنا تجب التفرق  )1(

 أمامالتي تقدم و بین االحتجاجات  ،السجل العقاري بتأسیسالمتعلق  63-75من المرسوم  15-14-13المواد 
المرسوم  من 14-13-12- 11و المنصوص عنها في المواد مخطط المسح بالبلدیة  داعإیلجنة المسح بعد 

موضوع الحق الفصل في  إلىمثل هذا االعتراض اعتراضات تمس الحقوق نفسها و یؤدي  فاألولى ،63 -76
مجرد اعتراض على الحدود و مهلته  يهف ةالثانی أما ،ومن حیث تحدید صاحب الحق عدمه أومن حیث و جوده 

  .و الفصل فیه ینصب على الحدود فقط أشهرثالثة 
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عملیات المسح تصبح الحقوق المدونة على مجموعة  إتمامبالترقیم النهائي الناتج عن و  
ا هو عند ،للحقیقة القانونیة مرآةري البطاقات العقاریة التي یعدها و یمسكها  المحافظ العقا

الحقوق طلب مستخرج من السجل العقاري یثبت حقوقهم و هذا  أصحابیجوز للمالك و 
  .لك اللحظة السند الوحید للملكیةالذي یعد منذ ت" الدفتر العقاري" المستخرج هو 

  تقدیر حصیلة المسح العام لألراضي : لمطلب الثانيا

 بإصداره 1975العام منذ سنة  األراضيمسح  بإعدادلقد اهتم المشرع الجزائري           
 بإجراءاتكل عدیدة و خصها هیا ذلكل انشأوقد  ،ةیعمللو المراسیم المنظمة ل لألوامر

بحیث خلص تقریر حكومي معد سنة  )1(كبیرا تأخراعرفت  أنهاقانونیة خاصة اال 
تعرف تاخرا كبیرا عن انجاز  افي الجزائر بانه األراضيحول تقییم عملیة مسح  1988

  .٪50بنسبة تفوق رامج المحددة لها الب
العقاریة و تحریر  اإلصالحات أثناءفكان  من الضروري على السلطات العمومیة         

عملیة المسح و تعالج النقائص التي  بها تدفع أدواتعن  أكثرالسوق العقاریة البحث 
عرفتها العملیة و الناتجة عن عدة عوائق تحول دون السیر الحسن للعملیة و على هذا 

 األولالعام في الفرع  األراضيدراسة العوائق التي حالت دون تحقیق مهام مسح سنتولى 
  .یرة عملیة المسحتالمستعملة للدفع من و  اآللیات في الفرع الثاني عنونتحدث 

  العوائق التي تحول دون تحقیق مهام مسح االراضي العام : ول الفرع األ 
عملیة المسح نتائج ضعیفة رغم المجهودات المبذولة من طرف لقد عرفت         

المساحات  إحصاءتم بحیث  ،المكلفین بالعملیة میدانیا األعوانو  األراضيمصالح مسح 
 اإلحصائيمسح و هذا حسب التقریر التي تم مسحها و التي هي في طور ال و البلدیات

  :على هذا الشكل 2006من سنة  األخیرللثالثي  األراضيلوكالة الوطنیة لمسح ل
  

  األولو ذلك في الفصل  1990حتى  1975قد سبق لنا و ان تعرضنا لتقدیر  حصیلة عملیة المسح من  و   )1(
  . من هذا الباب
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  طور المسح عدد البلدیات المنجزة
  158  483  ریفي

  175  161  حضري
  333  644  عالمجمو 
       طور المسح حسب إحصائیاتیبین عدد البلدیات الممسوحة وفي  1جدول رقم 

  )1(2006دیسمبر  31

  )2(یبین المساحة الممسوحة و في طور المسح بالهكتار 2جدول رقم          
  
ح ال تزال طویلة رغم المس جالا أنتؤكد  2یبینها الجدول رقم ان هذه النتائج التي   

 إال 2006 إلى 1990ولة و التي حققت بعض التقدم في المیدان للمرحلة ذالجهود المب
ملیون  12,5مل جظر للمساحة غیر الممسوحة من متظل نتائج غیر كافیة بالن أنها
      السهبیة و الصحراویة األراضيذلك المسح الذي یمس  إلىد ز  ،كتار مبرمجة للمسحه

  .لتي تحتاج الى جهد اكبرو ا
  

  
إلى غایة  2006للثالثي األخیر من سنة ) وزارة المالیة(للوكالة الوطنیة لمسح األراضي  التقریر اإلحصائي )1(

 .، غیر منشور31/12/2006
  .84محمودي عبد العزیز، المرجع السایق، ص   )2(

  غیر ممسوحة  في طور المسح  العقارات الممسوحة
  العقار الحضري  العقار الریفي

 
1037137  

 
5 899123  5970,925 123952  
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 إالحد الیوم  إلىحیث أكد وزیر المالیة أن عملیة المسح التي قامت بها الجزائر لم تشمل  
التي جاءت في تقریر اللجنة  اإلحصائیاتوتشیر  ،سنوات) 10(خالل عشر %5نسبة 

العام  لم تشمل سوى  ضيأن عملیات مسح األرا إلىالقانونیة بالمجلس الشعبي الوطني 
  .)1(بعدملیون هكتار لم یتم مسحها  500التزال ألف هكتار بینما  500

        داریةإ العوائق التي أخرت عملیات المسح یمكن تصنیفها الى عوائق تاریخیة و ان
  :مادیة و بشریةأخرى  و

  العوائق التاریخیة  :أوال   
 انإبعدم مالئمة القوانین و الوثائق العقاریة المعدة نجد الوراء  إلىنرجع  لما     

من ذلك حسب مابیناه في الفصل األول و  ،االحتالل الفرنسي مع واقع العقار في الجزائر
ذلك أن الكثیر من الوثائق و المخططات التي خلفها المستعمر یتم العمل بها  ،هذا الباب

 ،زائر ویستعان بها في عملیة المسحهذا ألنها تمثل أرشیف العقار في الجغایة یومنا  إلى
    :العائق نجدهذا  إلىضف 

ومن  ،صلیةتعبئة مصالح المسح للقیام بعملیات ظرفیة على حساب مهمتها األ -        
في  إدراجهاتحدید األراضي المقرر  ،الثورة الزراعیة عملیات بین هذه العملیات نجد

االستفادة  إطارحدود األراضي المقرر التنازل عنها في كذلك وضع  ،العقاریة االحتیاطات
كیة المتعلق بحیازة المل 18- 83القانون رقم ( من الملكیة العقاریة عن طریق االستصالح 

المؤرخ في  09-84القانون رقم ( لدیاتوضع حدود الب ،)العقاریة باستصالح األراضي 
القانون (المستثمرات الفالحیة  تحدید ،)للبالد اإلقلیميالمتعلق بالتنظیم  1984فیفري  04
التابعة استغالل األراضي  الذي یضبط  كیفیة 1987دیسمبر 8المؤرخ في  19 -87 رقم

  .الخ من العملیات) ...لألمالك الوطنیة و یحدد حقوق المنتجین وواجباتهم 
  

            محمودي عبدالعزیز، آلیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، )1(
  .85السابق، ص المرجع 
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الذي أثر  يءالش ،المخططات إعدادففي كل هذه المراحل تمت عملیات التحدید و     
من الوسائل التي  %30أن  إلىحیث یشیر السید عمار علوي  ،على وتیرة سیر المسح

  .)1(لك التي یأملها مسح األراضيتنا هذا محتشدة لتنفیذ أشغال غیر یوم إلىبقیت 

  :المتمثل فيخر و اعائق كما نجد    
البنایات المشیدة من قبل الخواص على أراضي  إشكالیةالتأخر في معالجة  - 
أن أعوان المسح في  ذلك ،كل تعاني منه العدید من الوالیاتهذا المش نحیث أ ،الدولة

ملك  هي الخواص لكن األرضیة هم یجدون أن شاغلي هذه البنایات   تحقیقاتهم المیدانیة
عملیات المسح  یسجل الشاغلین  لهذه البنایات فعند القیام ب ،البلدیة الوالیة او للدولة أو

هذا التسجیل وتحویله لب بإلغاء اتط و الوالیة او البلدیة وارض كل من الدولة تعفت
غیر أن  ،یة وضعیة الشاغلین لهذه العقاراتبتسو  المفروض أن تقوم الدولة  فمن ،مهاباس

 . ذلك لم یكن ممكنا بسبب عدم وجود قانون صریح یسمح بتسویة وضعیة هؤالء الشاغلین

 2008جویلیة  20 المؤرخ في 15-08للقانون  سنه بغیر أن المشرع تدخل أخیرا      
اسیم وتعلیمات تبین كیفیة أتبعه بمر و  ،انجازها إتمامالذي یحدد قواعد مطابقة البنایات و 

 الصادرة عن المدیریة  العامة 2013أفریل  8بتاریخ  3476التعلیمة رقم منها ، تطبیقه
 عملیة إطارأمالك الدولة في  إدارةوالتي موضوعها مجال تدخل  ،مالك الوطنیةألل

 )2(15 -08من هذا القانون  40 ادةمالحیث جاءت  ،انجازها وٕاتمام طابقة البنایاتم
في طریق االنجاز المشیدة على قطع  تنص في مضمونها على أن البنایة المنجزة أو

  التشریعیة فة لإلجراءاتالللدولة أو الوالیة أو البلدیة مخمالك الخاصة ألتابعة ل اضيأر 

  
 .5ص ، 9رقم   ،2003سنة ، ركالفوج المهني العقاري المشت ،المهن العقاریة المشتركة ةنشر  ،علوي عمار )1(
   ،انجازها ٕاتمامیحدد قواعد مطابقة البنایات و  الذي 2008- 07- 20المؤرخ في  15-08من القانون رقم  40ادة مال )2(

  .25ص ، 2008-08-03المؤرخة في ، 44العدد  ،الجریدة الرسمیة
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یمكن للجنة الدائرة أن تقرر باالتفاق مع السلطات المعنیة تسویة وضعیة التنظیمیة،  و
  .للتشریع المعمول بهالتراضي وفقا بالوعاء العقاري عن طریق التنازل 

هذا و یتم التنازل على أساس القیمة التجاریة للعقار المتنازل عنه و المحدد من طرف    
  .عقد التنازل إعدادأمالك الدولة قصد  إدارة إلىوتوجه موافقة التسویة ، الدولة أمالك إدارة

عملیة المسح  ذلك أنه في كل مرة تتم،وبهذا یكون المشرع قد وضع حدا لهذا المشكل     
تعترض على هذا   غیر أن الدولة، ذه البنایات  ویسجل الشاغلین لهالآلالف من ه

  .عملیات المسح من محتواها إفراغ وبالتالي یتم، التسجیل

  اإلداریةالعوائق   :ثانیا   
  :في  اإلداریةائق و تتمثل هذه الع        

حیث تعد البلدیة الطرف الفاعل ،عدم قیام البلدیات بدورها في مجال المسح  -          
ذلك أنه  ،هو عدم قیامها بالدور المنوط بهاغیر أن ما یالحظ میدانیا عملیة هاته الفي 

    وذلك بالقیام بحمالت التوعیة التعریف بهاته العملیة للمواطنینمن المفروض أن تقوم ب
 وهذا من شأنه التسهیل على قیام أعوان المسح بمهامهم  ،الخاصة بالمسح اإلشهار و

  .دون عوائق
حیث توجد على مستوى  :وحیدة للمسح على المستوى الوالئيوجود مدیریة  -           

لكن ما یالحظ هنا عدم وجود  ،ئیة وحیدة تشرف على عملیة المسحكل والیة مدیریة وال
هذا التنظیم الهیكلي الیمكن القیام معه و  ،المسحم بعملیات افروع في مختلف الدوائر للقی
ذلك أن  ،العملیات اتهفي ه اإلسراعكنا نرید  إن مركیف االفبهذه العملیات بشكل عادي 

 بلدیة فكیف لمدیریة وحیدة أن تتكفل 40 إلى 30في الجزائر تضم من  والیات أغلب ال
 إلىقل من المدیریة الوالئیة نتوجود فرق مسح ت والمالحظ في الواقع العملي  ،ذلك بكل

غایة المناطق التي یراد مسحها فمن المفروض أن یكون هناك على األقل  فرع للمسح 
  .على مستوى كل دائرة
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مباشرة عملیة  إن :عدم نجاح فرقة التحقیق العقاري المختلطة في مهامها -         
 1998غایة سنة  إلى المسح میدانیا كانت تقوم بها فرق تتشكل من أعوان المسح فقط

 ،الترقیم العقاريبسیر عملیات مسح األراضي العام و المتعلقة  16 جاءت التعلیمة رقم أین
       ،ة بفرق التحقیق العقاري المختلطةالمسمانظیما جدیدا لتشكیلة فرق المسح و لتضع ت

 ،مصداقیةدقیقة وذات  وثائق مساحیة وٕاعدادح المسا لإلسراع في عملیة التي یعول علیهو 
وعونین مكلفین  ،ن بالتحدیداالمسح ومكلف إدارةعونبن یمثالن وهذه الفرق تتكون من 

 .لدولةأمالك ا إدارةیمثل  خراألیمثل المحافظة العقاریة و  بالتحقیق أحدهما

، وع تشكیلتها وتخصص أعضاءهاتنمن هذه الفرق الكثیر بحكم  ولقد كان ینتظر     
ونظرا لكون أعوان المسح هم تقنیون فقط ولیس لدیهم التكوین الكافي في تفحص ودراسة 

  .عملیة المسحسیر أثر بالسلب على وتیرة  األمر الذيالعقود وسندات الملكیة 
تحسین  إلىقامت بتسطیر برنامج یهدف  إذذلك  إلىوقد تفطنت الجهات الوصیة       

السلك التقني برمته فیما یخص تحدیث المعلومات وتحسین التقنیات  یمس ،المستوى
  .)1(بالنسبة للمسؤولین اإلدارةر یتسی الجدیدة التي أدخلت وطریقة

ثیق في الحقیقة یوجد ارتباط و  :لمحافظة العقاریة و مدیریة المسحالفصل بین ا -       
من مهام المحافظة العقاریة أن  ذلك ،األراضيمدیریة مسح بین عمل المحافظة العقاریة و 

لذا  ،الخ من المهام.......الممسوحةت ترقیم العقارا ،في مجال المسح استالم وثائق المسح
حیث أن للفصل أثر سيء على سیر عملیات  ،البد من عدم الفصل بین المصلحتین

  .الدفاتر العقاریة إعدادفي  اإلسراعالمسح و 
التمویل المالي لهذا  ومنذ تأسیسها كثیرا ما تأثرت بنقصهذا وأن عملیة المسح         
القیام بعملیات  أثناءغیاب المالك  اوكذ ،وقلة التقنیین في المسح وعدم تكوینهم، المشروع

  :سنتعرض له فيالمسح وهذا ما 
  .6ص ، المرجع السابق ،عمار علوي )1(
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 :  العوائق البشریة والمالیة : ثالثا        

  وتتمثل هذه العوائق في         
  

أصحاب الحقوق غیاب المالك و  من اهم المشاكل التي تواجه عملیة المسح  ان  *     
بأعمال التحقیق العقاري بعدم استجابة ما یصطدم المحققون أثناء قیامهم فكثیرا  ،العینیة

 .األعوان اتالستدعاءالمالك 

       مالك األراضي غیر المبنیةخر یتمثل في عدم معرفة اكذلك هناك مشكل        
     ونظرا الستحالة توجیه استدعاءات لهم إال أنهم یفترض علمهم  بعملیة المسحألن هؤالء 
العقارات باسم هذه تسجیل  إلىهذا ما یؤدي  ،التي توضح ذلك اإلعالنات من خالل

قاریة عال بالتالي عدم تحقیق عملیة المسح لهدفها المتمثل في تطهیر الملكیةو  مجهول
  .واستقرار في المعامالت العقاریة وتحقیق الثقة

بتصریحاتهم أثناء التحقیق یعود ربما  اإلدالءان غیاب المالك أو امتناعهم عن       
حیث التوجد أي حمالت توعیة سواء في ، الهدف منها وٕابرازلعدم توعیتهم بهاته العملیة 

ذلك أن الكثیر من المالك الیسمحون ، المرئیة أو المكتوبة أو المسموعة اإلعالم وسائل
ألعوان المسح بتحدید عقاراتهم ضنا منهم أن هذا العمل بعتبر جردا لها بغرض فرض 

  .الضریبة

  اإلداريان المسح باعتباره یجمع بین العمل حیث  البشریةالمالیة و قلة الموارد *        
كل أعمال المسح  تقوم على ذلك ان ،یتطلب مصاریف مالیة ضخمة فهو  ،و التقني

  .هي تتطلب تجهیزات طبوغرافیة ومعدات الكترونیة متطورة المهمات المیدانیة الیومیة و

لتكوین لي المسح وعدم تلقیهم یتقن إعدادقلة كما نجد عائق اخر و المتمثل في         
      كل یتالءم و المسؤولیة الملقاة على عاتقهمالذي یمكنهم من القیام بعملهم بشالكافي و 
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    ومهام التحقیق و التحري و فحص المحررات ،تمثلة في تحدید األمالك العقاریةالمو 
ق الشهادات التي یحوزها مالكي العقارات أو حائزوها خاصة وأن هذه الوثائوالوثائق و 

  .تتطلب في المساح أن یكون مؤهال التيناتجة عن الفترة االستعماریة و 
       أكبرلذا فنظرا لشساعة مساحة الجزائر فان عملیات المسح تتطلب مصاریف مالیة       
  .مساحینال إعدادفي زیادة  و

نجد الظروف  ،في عملیة المسح اإلسراعكذلك من بین العوائق التي حالت دون          
حیث لم تستطع  1998-1992فترة للالبالد وضعا أمنیا جد خطیر  األمنیة حیث شهدت

السیما تلك المناطق و البلدیات النائیة  ،میدانیا إلیهافرق المسح القیام باألعمال الموكلة 
حیث كانت النتائج سلبیة للغایة في هذه الفترة من حیث تقدم األعمال  ،من الوطن

المهام الثانویة للهیئات العمومیة المكلفة بالعملیة  من المسح أصبح برنامج بل  ،المیدانیة
  .هام أخرى حساسة في هذه المرحلةمالضطالعها ب

 إلىي دفع بالمشرع ذالتأخر في وتیرة المسح األمر ال إلىوعلیه  فهاته العوائق أدت     
  .تعالج مجموع النقائص المعاینة وهذا ما سنتولى دراسته في الفرع الثاني آلیاتوضع 

  فع من وتیرة عملیة المسحداآللیات المستعملة لل :الفرع الثاني

االقتصادیة وتبني خیار االستثمار للمرحلة ما بعد  اإلصالحاتلقد دفعت وتیرة         
وضرورة الوصول الى  )1(ضعیة القانونیة لألوعیة العقاریةضرورة  تحدید الو  إلى  1990

ند دراسة جدوى ألي ع إلیهابطاقات للملكیة العقاریة تسهل الرجوع وضع مخططات و 
المسح العام لألراضي ضمن أولى  عملیة إتمامحیث أدرجت الحكومة  ،مشروع اقتصادي

 :من خالل هاأولویات

  
Mohamed Salah, Les valeurs mobilieres, EDIK, Oran, Algerie, 2001, P87.                (1)   
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  : بالمكلفة بسیر عملیات المسح وذلك  اإلطاراتمحاولة معالجة ضعف األعوان و  :أوال
  

قامت الدولة الجزائریة بزیادة وتكوین الموارد البشریة المؤهلة للتحكم في المعدات  -       
 مشروع زتحسبا للشروع في انجا األراضيالتكنولوجیة التي اقتنتها الوكالة الوطنیة لمسح 

 تم فتح مناصب محدودة لتوظیف أعوان مدیریات إذ ،ملیون هكتار 12.5 بمسح مایقار  
ولى متابعة ضمان تدریب عال لإلطارات التي تت و  المسح مع السهر على تكوینهم الدوري

ألف  500 إلىألف هكتار سنویا  50تبعا لزیادة سعة المسح من  ،هذا البرنامجوتنفیذ 
  .)1(هكتار سنویا على أن ترتفع هذه السعة الى ملیون هكتار في السنوات المقبلة

تعتمد المدیریة العامة لألمالك الوطنیة سیاسة تنمیة وتأهیل أعوان مدیریات  كذلك -  
المسح من خالل دورات تكوینیة في داخل وخارج الوطن من أجل تحسین األداء الفني 

ث اآلالت والمعدات الجدیدة المستعملة والوقوف على استعمال أحد ،المسحة والتقني لعملی
  .في البلدان المتقدمة

ان العوائق التقنیة التي واجهت عملیة المسح ادت الى التفكیر في االستعانة  -      
ستعتمد الوكالة الوطنیة لمسح األراضي صیغة لمسح أراضي بالخبرات االجنبیة حیث 

یث ح ،)2(ةالصحراویة بواسطة التعاون مع مصالح المسح الفرنسی األراضي و العبور
الذي قام   sema groupeتعاقدت الوكالة مع مكتب دراسات عالمي في فرنسا یدعى

 ،1990فتها عملیة المسح في المرحلة قبلالسلبیات التي خلبدراسات تحلیلیة ركزت على 
         الى بیان مواطن القوة 1993جوان  23حیث خلصت الدراسة االولى المنجزة في 

  قتراحات الالزمة النجاح و الضعف لدي الوكالة الوطنیة لمسح االراضي باالضافة الى اال

  
 .81ص  ،المرجع السابق ،عبد العزیزي محمود   (1)

   المسح في القانون الجزائري، مذكرة ماجیستیر، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة،  ،قرنان فضیلة )2(
 .110ص  ، 2000-2001
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فقد ركز فیها على الخطوط  1993جویلیة  19العملیة، اما الدراسة الثانیة المنجزة في 
  .)1(سنة القادمة 15العریضة النجاح عملیة المسح في غضون 

 تمویل عملیة المسح عن طریق االقتراض من المؤسسات المالیة العالمیة  :ثانیا  

              بتاریخالصادر  440-92موجب المرسوم الرئاسي رقم حیث تمت المصادقة ب      
لتمویل  هم تخصیصثرض الممنوح من قبل البنك الدولي على الق 1992دیسمبر  2

   تحقیق النتائج  إلىحیث یرمي  2008الى  1993ن عملیات المسح للفترة الممتدة م
  : )2(التالیة

  تأطیر العنصر البشري المساح و المساهمة في دورات تكوینیة ألعوان
 .الخرائط المساحیة إعدادمدیریات مسح األراضي و المهندسین المتخصصین في 

  اقتناء الوسائل المادیة واألجهزة االلكترونیة الالزمة لعملیة المسح كالطائرات
  .وأجهزة سحب  الخرائط

  التصویر  و متخصصین في أعمال المسح أجانبتحویل عملیات جلب خبراء
  .الطبوغرافي

 ون هكتار من األراضي كان بهدف ملی 12.5هذا وأن هذا القرض وبرمجة مسح     
األوعیة العقاریة  على تفعیل عملیات التطهیر العقاري  لتمكین الدولة من الحصول

  .)3(و الفالحيالالزمة لعملیات االستثمار في العقار الصناعي والحضري 

  
    الوطنیة للتنمیة االقتصادیة  لإلستراتیجیةالمجلس الوطني االقتصادي و االجتماعي في المشروع التمهیدي  رأي )1(

 .27ص  ،1998لسنة ، 9العدد  ،الجریدة الرسمیة ط،على المدى المتوس االجتماعیةو 
L’étude d’amélioration de l’organisation publié par Sema Groupe,                  (2) 
Bureau d’étude : Internationale en France, 23/06/1993. 

  .13ص  ،2003، دار هومة، الجزائر، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة  ،حمدي باشا عمر  ) 3(
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من خالل كل ماسبق تبیانه في هذا الباب نجد ان النظام العقاري في الجزائر خالل      
ظیم الناجمین عن تطبیق الشریعة االسالمیة ذلك ان تمیز باالستقرار و التنالعثماني العهد 

لم ینجح المستعمر ، اما باحتالل فرنسا للجزائر هو اساس العقود في هاته الفترة التراضي
أن ذلك  ،انت النصوص متعارضة وغامضةحیث ك ،عقاري ناجحفي وضع نظام 

السیاسة العقاریة الفرنسیة لم تكن تهدف الى تنظیم الملكیة العقاریة بقدر ما كانت تهدف 
اما عملیة االصالح اي  ،سیس رصید عقاري للدومین العام للدولةأالى فرنسة الملكیة وت

ت ، هذا وقد تمیز الندالع الثورة التحریریة التطهیر العقاري فقد جاءت متاخرة وفاشلة نظرا
الساس وال یشترط الرسمیة المعامالت العقاریة بالحریة في التعاقد ذلك ان التراضي هو ا

  .نظام الشهر الشخصيالمطبق فهو  العقارياما عن نظام الشهر 

فكانت مجبرة  ،باالستقالل وجدت الجزائر نفسها امام وضعیة عقاریة مضطربةو       
الموروثة بحیث همشت الملكیة الخاصة ارساء سیاسة عقاریة بدیلة عن تلك على 

قانوني الثورة وهذا یبرز من خالل  ،المعامالت لصالح الملكیة العامة وفرضت قیود على
وصدور قانون التوجیه  1989اما بعد صدور دستور  ،و االحتیاطات العقاریة الزراعیة
جذري في السیاسة العقاریة المنتهجة حیث رفع فقد ظهر تغییر  25-90رقم  العقاري

العامة في تكریس حق الملكیة  وتم الرجوع الى القواعد ،للمعامالت العقاریة احتكار الدولة
هیكلة  تاعیدو  ،جدیدة المبنیة على اقتصاد السوقالخاصة التي تعد دعامة السیاسة ال

رتبط بتنشیط المسح العام الساحة العقاریة بما یستجیب لدواعي التنظیم العقاري الم
وبالتالي  ،الذي اصبح یشكل الوسیلة الفضلى للتطهیر النهائي للوضعیة العقاریةلالراضي 

معلومات عقاري دقیق وفعال  فال تتحقق عملیة ضبط المعامالت العقاریة اال بوجود نظام
            المؤرخ في 74-75، هذا ما دفع بالمشرع الى استصدار االمر رقم وموثق

اال ان هذه  ،یس السجل العقاريالمتضمن اعداد مسح االراضي وتاس 1975نوفمبر  12
العملیة شهدت بطءا ثقیال نظرا لصعوبة العملیة ولقلة االمكانیات المادیة و البشریة مما 
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ادى بالمشرع الى ضرورة التفكیر في الیات موازیة لعملیة المسح تضمن تسلیم سندات 
الملكیة نظرا لما لمعرفة السند القانوني المثبت للوعاء العقاري من ضرورة في السیاسة 

المكرسة لخیار العقد الرسمي و نظام الشهر العیني كاداة للتنظیم العقاریة المستقبلیة 
في الباب الثاني من  ر المعامالت العقاریة وهذا ما سنتناوله بالدراسةالعقاري في ظل تحری

  .هذا البحث
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اني ـــــــــــالباب الث  

لمعتمدة في ضبط المعامالت العقاریة اآللیات القانونیة ا  
 

بدأ یرسم مسلكا  74-75بعد سن المشرع الجزائري لعملیة المسح بموجب األمر رقم 
وضع أسس ومبادئ تقوم علیها ق مشروع التوثیق العقاري العام و نحو تحقیواضحا متجها 

سیاسته في مجال ضبط المعامالت العقاریة والمتمثلة أساسا في قاعدة الرسمیة وقاعدة 
الشهر العقاري العیني، كما وضع میكانیزمات تعمل على تحقیق هذه السیاسة والمتمثلة 

لیة للحفظ العقاري، تحریر ا المحافظة العقاریة كاألراضي وكذفي الوكالة الوطنیة لمسح ا
مهنتي التوثیق والمهندس الخبیر العقاري وكذا إحداثه لمحاكم عقاریة إلى آخره من اآللیات 

  .الموضوعة لتحقیق وتفعیل سیاسة التطهیر العقاري
نتائج الضئیلة لعملیات مسح األراضي دفعت بالمشرع الإن هشاشة التنظیم العقاري و  إال

وفعالیة تضمن تسلیم المالك والحائزین بال سند في إلى التفكیر في آلیات أكثر سرعة 
المناطق غیر الممسوحة سندات ملكیة تضمن لهم الحمایة والتصرف في األمالك العقاریة 

غیر أن  352-83رقم بصفة قانونیة، وعلیه سن المشرع عقد الشهرة بموجب المرسوم 
تفعیل قواعد  الى لوحدها لضمان عملیة التطهیر، بل احتاجتهذه اآللیة لم تكن كافیة 

ة بسن شهادة المبادر  من قانون التوجیه العقاري و 30 الحیازة العقاریة المعلن عنها بالمادة
   . شكل للمستفدین وسیلة تملك في المستقبلالحیازة كسند إسمي ی

لعقاریة الخاصة دفعت غیر أن محدودیة عقد الشهرة وشهادة الحیازة لتطهیر الملكیة ا
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة  02-07رقمقانون الالمشرع إلى المبادرة بسن 

تحقیق العقاري حیث سیقلص من آجال مسح الالعقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق 
  .األراضي العام
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 اریةوعلى ذلك سندرس في هذا الباب الفصل األول ونخصصه ألسس السیاسة العق 
دوات المرتبطة أل، أما الفصل الثاني فسنخصصه لالمنتهجة لضبط المعامالت العقاریة

  .بتحقیق هذه السیاسة

  الفصل األول
  

  المنتهجة لضبط المعامالت العقاریة ةالعقاری السیاسةركائز  
  

التي و  –في الجزائر  التي مرت بها الملكیـة العقاریـة تاریخیةلمراحل الل نظرا        
كذا كثرة  و -ل من الباب االول من هذه الدراسةسبق لنا التعرض لها في الفصل االو 

حیث ال یكاد دانیـا النصوص التي كانت تحكمهـا والتي لم تعرف إنسجامـا وال تطبیقـا می
 كانت والزالت ،ى یصدر نصا اخر ینظم نفس المسألةمعین حت یشرع في تطبیق نص

  . بالدناعائقـا رئیسیـا یواجه تعد  مسألـة تنظیـم الملكیـة العقاریـة 
حیث ترمي من سیاسة وطننا ـاري تمثل الشغل األساسي للذلك فان عملیـة التطهیـر العق

وراء ذلك إلى تحدیـد عیني لكل ملكیـة عقاریـة على حدى وتسلیـم سند یكون بمثابـة بطاقـة 
  .العقـاريالدفتـر تعریف للعقـار هو 

 وضع المشرع ومایتعلق بها من معامالت هاتـه الملكیـةواستقرار ط وللوصول إلى ضب
 العقاریـة وكذا معامالتكلیـة الرسمیـة في مجال الإعتناقـه للش: عـدة ركائـز من أهمهـا

  .، مقیمـا كل ذلك على أرضیـة جد مهمة هي عملیـة مسح األراضيللشهر العقـاري 
  هاتـه األمور ارتأینـا تقسیـم هذا الفصل إلى مبحثیـن؛ولمعالجـة كل 

  المبحث األول لدراسـة المعامالت العقاریـة ما بین العرفیـة والرسمیـة   خصصنـا 
  . المبحث الثـاني لدراسـة الشهر العقـاري كأحد ركائـز السیاسة العقاریـة و           
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  و المعامالت العقاریة یة الرسمالشكلیة   :المبحث األول
  

هي الطریـق األمثـل إلثبـات التصرفـات  المعامالت الیومیـة أن الكتابـة أثبت      
  .القانونیـة، نظـرا لمـا توفره لألطراف من ضمانـات بالغـة األهمیـة

إثبـات والكتابـة إمـا أن تكون رسمیـة أو عرفیـة، وهي بنوعیهـا أثبتت كفـاءة عالیـة في 
ة لم یبقى في شكله ، وتجدر االشارة الى ان االثبات عن طریق الكتابـیة العقاریـةالملك

لهذه  بل ظهر مفهوم حدیثالعرفیة في المحررات الرسمیة و و المتمثل التقلیدي فقط 
  .ي المحررات االلكترونیةاال وه المحررات
الباب السادس ولقد تناول المشرع الجزائري موضوع الكتابة كدلیل اثبات في        

المتعلق باثبات االلتزام من الكتاب الثاني المعنون بااللتزامات و العقود، ذلك من المواد 
المؤرخ في    10-05م من القانون المدني المعدل بمقتضى القانون رق 332 الى 323
العرفیة و المحررات محررات الرسمیة و ال: ، في ثالثة مواضیع رئیسیة2005یونیو  20

  .ونیةااللكتر 
االلكترونیة یعد من المواضیع موضوع االثبات عن طریق المحررات هذا وان      

حیث تقضي  ،لعلمي الذي مس المعامالت الفردیةالحدیثة والتي كانت ولیدة التطور ا
ینتج االثبات بالكتابة من تسلسل حروف "  :كرر من القانون المدني بما یليم 323المادة 

أي عالمات او رموز ذات معنى مفهوم مهما كانت الوسیلة التي او اوصاف او ارقام او 
من القانون المدني فقد نصت  1مكرر 323اما المادة "  و كذا طرق ارسالها تتضمنها
 ،"وني كاالثبات بالكتابة على الورقیعتبر االثبات بالكتابة في الشكل االلكتر "  على انه

تقل الى تجسید فكرة االثبات عن یستشف ان المشرع الجزائري انومن هذه النصوص 
، مقرا بالكتابة و مهما كانت الدعامة التي تحتویهطریق الكتابة في أي شكل كان 

ذلك ان النصوص المتعلقة  ،االلكترونیة كدلیل اثبات كامل و لو ان احكامه لم تتضح بعد
  .بها جاءت مقررة لمبادىء عامة 
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من القانون المدني نجد ان المشرع  327 ،1مكرر 323 ،رمكر  323 وباستقراء المواد 
ني كدلیل اثبات الجزائري حدد الشروط والتي بتوافرها تعتبر الكتابة في الشكل االلكترو 

  .)1(ان تكون هناك كتابة ذات معنى -: كامل و تتمثل في 
امكانیة التاكد و معرفة الشخص الذي اصدرها وهذا ال یكون اال  -                   

  . )2(نيااللكترو بالتوقیع 
   .حفظ المحرر االلكتروني بطریقة تضمن سالمته -                   

ما اود الغوص فیه بخصوص هذه النقطة هو ان المشرع الجزائري یعادل في القوة      
الثبوتیة للكتابة في الشكل التقلیدي و الكتابة في الشكل االلكتروني طالما استطاعت ان 

 323تؤدي الوظیفة التي یتطلبها القانون ذلك متى توافرت شروطه المحددة في المادة 
،فرغم سهولة المبدا القاضي بعدم المفاضلة بین المحررات من القانون المدني  1مكرر 

االلكترونیة والتقلیدیة من حیث المفهوم النظري اال ان االمر یشوبه الكثیر من الغموض 
بموجب ففاذا رجعنا الى القانون الفرنسي  ،صوص طبیعة  المحررات االلكترونیةبخ

دخال تكنولوجیا المعلوماتیة با المتعلق 2000مارس 13المؤرخ في  2000-230القانون 
 1317لمادة ا ان نجد ،و المعدل للقانون المدني الفرنسي التوقیع االلكترونيب المتعلقة 

توافرت متى  لرسمیة على المحررات االلكترونیةفت طابع ااضمن القانون المدني ا
 324اال ان االمر یختلف في القانون الجزائري ذلك ان المادة الشروط الالزمة قانونا 

تستلزم في المحرر حتى تضفى علیه صفة الرسمیة ان یحرر من طرف موظف عام 
  الذيو  وبحضور االطراف حیث ان الضابط العمومي هو الذي یمنحها هذه الرسمیة

  
طبعة  ، الجزائر،التوزیع،دار الثقافة للنشر و  لة دكتوراهرسا ،اثبات المحرر االلكتروني ،لورنس محمد عبیدات .د )1(

 . 79ص  ،2005
 ،ا فیصل سعید الغریب، التوقیع االلكتروني و حجته في االثبات، منشورات المنظمة لة راجعأمسللتفصیل في ال  )2(

 . 221و 220، ص 2005 ،العربیة للتنمیة االداریة ، مصر
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المادیة  امام هذه االستحالةو  االلكترونيالیمكن حضوره اذا تعلق االمر بالكتابة في الشكل 
لم یتضمن أي  2006حیث ان القانون المتعلق بتنظیم مهنة التوثیق لسنة  - و التشریعیة 

 فان اضفاء طابع الرسمیة على هذا النوع من المحررات -حكم یتعلق بالكتابة االلكترونیة 
     .مستبعد امر
نتعرض للمحررات االلكترونیة في مجال المعامالت العقاریة مقتصرین  لن على ذلكو     

حاول المشرع فیهـا ضبط  العقاریـة الجزائریـة من تطورات توضیـح ما شهدتـه الساحـةعلى 
المعامالت العقاریـة منتهجـا سیاسـة العدول عن إتبـاع العقد العرفي كوسیلـة إلثبـات ونقل 

  . لقاعدة الرسمیـة الحقوق العقاریـة ومتبنیـا
  .            المطلب األول لدراسـة العقـد العرفي والمعامالت العقاریـة  وعلیه سنخصص 

  .المطلب الثـاني لدراسـة الرسمیـة كركن في التصرفـات العقاریـة و           
  

  العقد العرفي والمعامالت العقاریة: المطلب األول

یعـد المحرر العـرفي من وسائـل إثبـات التصرفات القانونیـة بمـا في ذلك           
التصرفـات العقـاریة ولو أن فعالیته في ذلك نسبیـة، غیر أنـه وقبل التعرض إلى هاته 
الفعالیـة ال بـد أوال من الوقوف على ماهیتـه وذلك في الفرع األول ثم نتعرض في الفرع 

  .ه في مجـال المعامالت العقاریـةالثـاني إلى مدى فعالیتـ

   ماهیة العقد العرفي:  الفرع األول   
  

للوقـوف على ماهیـة العقـد العرفي سنتعرض أوال لتعریفـه وذكر خصائصـه          
  .ونتطرق ثانیـا إلى مقوماتـه

  
  



172 
 

  تعریـف العقـد العرفي وخصائصـه: أوال   
I  - تعریـف العقـد العـرفي   

ى تحریره و توقیعه اشخاص عادیون بدون تدخل العقد العرفي هو سند یتول         
  .)1(الموظف العام

تـدخل ر ذي یحرره أصحاب الشـأن بغـییعّرف كذلك على أنـه المحرر ال و         
  .  )2(موظف عام في تحریـره

مستخدم تحریـره موظف أو یـر رسمي لم یتدخل في إعـداده أو كل عقـد غاذن  هوف         
عـام بحكم وظیفتـه، بحیث أنه ال مـانع من أن یحرره موظف بصفتـه الشخصیـة إذا ما 

  . )3(طلب منه ذلك
    علیه فالعقـد العرفي هو المحرر الذي یقـوم بإعداده األطراف سواء بأنفسهـم  و        

تعاقدیـن وحدهـم أو بـواسطة كـاتب من أجل إثبـات تصرف قـانوني، ویتـم توقیـعه من قبل الم
  .)4(والشهـود إن وجدوا من دون تدخـل موظف عـام أو ضابـط عمـومي مختص

II - خصائـص العقـد العـرفي   

  :     إن سرد خصـائص العقـد العرفي كفیـل بتمییـزه عن غیـره من العقـود سیما الرسمیـة منهـا 

  

  
الطبعة  ،الجزائر ،ر و التوزیعللنشكة الوطنیة الشر  ،بات في القانون المدني الجزائري، ادلة االثیحیى بكوش   )1(

 .1981سنة   ،االولى
 الجامعة الجدیدة للنشر،ار أصول اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة، د محمود زهران، نبیل إبراهیم سعد، همام  )2(

 .219ص  ،2001لدالتا للطباعة، مصر، ا مركز
والعرفیة في اإلثبات وطرق الطعن علیها، منشأة المعارف باإلسكندریة، محمد أحمد عابدین، قّوة الورقة الرسمیة  )3(

  .22، ص1990مصر، 
  .36، ص2001، 3زیتوني عمر، مقال بعنوان حجیة العقد الرسمي، مجلة الموثق، العدد   )4(
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  :من حیـث الشكـل - 1  
إن العقـد العرفي ال یستلـزم لتحریـره شكال معینـا وال قالبـا محددا والمهـم من كل ما        

ذكر احتـواءه على مضمون التصرف المراد إبـرامه، ویستـوي أن یكون المحرر بخط 
كما ال   ن یكون مكتـوبا باآللة الكـاتبة،الشخص المنسوب إلیـه المحرر أو بخط غیـره أو أ

  .)1(ون الكتابـة بالحبر أو بغیـر ذلك من الوسائـل المتاحة للتخطیطیشترط أن تك

    :من حیـث المضمـون -  2   

لم یشتـرط القانـون تحریـر العقـد العرفي بمضمون أو نصوص أو فقـرات              
معینـة، فالعقد یعّد صحیحا طالمـا نقـل إرادة األطراف ورغبتهـم في التصرفـات القانونیـة 

ي یقبلـون علیهـا، ویمكن أن یحرر بكل اللغـات، ویجوز أن تشتمـل الكتابـة على الت
إضافـات بیـن السطور أو في هامـش الورقـة أو أسفلهـا أو أن یوجـد بها شطب أو كشط 

الشطب ویكون   وال یشترط في هاته الحاالت التوقیـع بصفة خاصة على اإلضافـات او
  .)2(تقدیـر ذلك متروكا للقاضي

  :من حیـث محـرره -3  

إن التمعـن في تعریـف العقـد العـرفي یوحي لنـا بأن لألطراف المتعاقـدة سلطـة في  
 .تحریـره بأنفسهـم

  

  

 
 .19، ص1984، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، مصر، "التجاریةاإلثبات في المواد المدنیة و " ، أحمد أبو الوفاء )1(
، مركز الدالتا للطباعة، مصر، الطبعة الثامنة، "التعلیق على قانون اإلثبات" حامد عكاز،  ،صوريعزالدین الدنا )2(

  .86، ص1997
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  مقومــات العقد العـرفي: ثانیـا        
یتـم  -وكما سبق تبیانـه من خالل تعریفـه وسرد خصائصه -إن العقـد العـرفي            

طلب القانـون الجزائـري شكال محددا إلعداده، بنـوع من التساهل في تكوینـه، بحیث ال یت
  .)1(بل إن القـاعدة العـامة في التعاقـد هي الرضائیة

یتـم العقـد بمجرد  :"من القانـون المدني الجزائـري على ما یلي 59بحیث تنص المـادة     
  ".القانونیـةأن یتبـادل الطرفـان التعبیـر عن إرادتیهمـا المتطابقتیـن دون اإلخـالل بالنصوص 

هذا وباإلضافـة إلى األركـان العامـة الواجب توافـرها في كل العقـود والمتمثلـة في الرضا   
  : المحل والسبب، ال بد أن یتوافـر العقـد العـرفي على شرطیـن أساسییـن همـا

I  - وجـود محـرر مكتـوب  
في الحقیقة إن حجیة الورقة العرفیة في اإلثبات تتأسس على التوقیع غیر المنكور        

ممن یراد االحتجاج بها اتجاهه، غیر أنه لّما كان التوقیع یرد بالضرورة على محرر 
علینا من التطرق إلى  راد إعداد الدلیل علیه كان ال بدمكتوب یدّون فیه التصرف الم

ر العرفي، ویقصد بذلك أن نكون بصدد ورقة مكتوبة یدّون الكتابة كأحد مقومات المحر 
الدلیل علیه، هذا ویجب أن تشتمل الكتابة على البیانات  هیأةت بهالتصرف الذي أرید  فیها

  .)2(الجوهریة للتصرف الذي أعدت دلیال علیه
  
  
  

  
الجزء األول، دار الهدى ، )النظریة العامة لإللتزامات(محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري  )1(

 .58إلى 55، ص1992 - 1991للطباعة والنشر، الجزائر، طبعة 
 .222الى  220، صام  محمود زهران، المرجع السابقهم ،نبیل ابراهیم سعد  )2(
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II  - التوقیـع   

الجوهري في الورقـة العرفیـة المعدة لإلثبـات االساسي و  الشرط  التوقیـع  یعد     
  ویدّل على اعتمـاده  -ولو لم تكن مكتوبة بخطه -ینسب الورقـة إلى موقعهـاألنـه هو الذي 

  .إّیاهـا وٕارادتـه االلتـزام بمضمونها
فالكتابـة غیر الموقعـة ولو كـانت بخط الشخص المنسوب إلیه ال تعدو أن تكون        

أي دلیل  )1(مشروعا یحتمل االعتماد أو ال یحتمل وٕان أمكن اعتبـارها مبدأ ثبـوت بالكتابـة
  .مكتـوب یحتاج إلى أدلـة أخرى تسنـده كشهـادة الشهود

، وعلى ذلك تنص اورد فیهـا على صاحبه وبهذا التوقیـع تعتبر الورقـة العرفیـة حجة بمـا 
یعتبـر العقـد العرفي صادرا ممن وقعـه ما  :"من القانون المدني على ما یلي 327المـادة 

ولما كـان القصد من التوقیـع هو  "لم ینكر صراحة ماهو منسوب إلیه من خط أو إمضاء
، فان التوقیـع القطع بنسبـة المحرر إلى صاحب التوقیـع بحیث یستدل على شخصیتـه

باإلمضـاء أو الختـم یتعیـن أن یشتمـل على إسم ولقـب الموقـع سواء في ذلك اإلسم المثبت 
  .)2(في شهـادة المیالد أو إسم الشهرة أو اإلسم الذي اعتـاد التوقیـع به

وهو البصمة باالصبع وهذا بموجب  الجزائري اقر بشكل جدید للتوقیع  هذا وان المشرع 
  .الذي مس القانون المدني 2005التعدیل االخیر لسنة 

وعلیـه ومن خالل كـل ما سبق ذكـره، فوجود عقـد عرفي یستلزم علینـا بالضرورة 
  .ن حجیتـه في اإلثبـات بصفة عامـةالتسـاؤل ع

  .كذا بالنسبة للغیرطراف العقد و بالنسبة اللعقـد العرفي حجیـة اوسنتناول  

  
 .87عزالدین الدناصوري واألستاذ حامد عكاز، المرجع السابق، ص )1(
  .225ص محمود زهران، المرجع السابق، نبیل إبراهیم سعد وهمام   )2(
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سنتعرض لها من خالل ـن عرفي فیمـا بیـن الطرفیلحجیـة العقـد ال فبالنسبة *         
من  327افصح عنها المشرع الجزائري في نص المادة  و التي من حیـث صدوره ته حجیـ

یعتبر العقد العرفي صادرا ممن كتبه او وقعه       ( :المدني والتي جاء نصها كالتالي القانون 
  .......).او وضع علیه بصمة اصبعه ما لم ینكر صراحة ماهو منسوب الیه 

وقیعهم فان صـاحب إذا إحتج شخص ذوي شـأن بورقـة عرفیـة على من تحمـل تف  
التوقیـع إمـا أن یعترف بـأن الورقـة صدرت منه أو ینكر بأن الورقـة كلهـا أو بعضهـا 

من القـانون  327والمـادة صادرة منه، وٕامـا یخرج بالسكوت عن االعتـراف أو اإلنكـار 
رقـة المدني تعتبر السكوت إقـرارا، وٕاذا أنكر صراحـة توقیعـه أو خطـه فعلى المحتج بالو 

 .عـبء إثبـات صدورهـا من صـاحب التوقیـع وذلك بإحالـة الورقـة على التحقیـق

وٕامـا أن یكون صـاحب التوقیـع هو المهـاجم فیطعن في الورقـة العرفیـة بالتزویـر ویقـع    
  .علیـه عندئـذ عـبء اإلثبـات

فـإذا اعترف صـاحب التوقیـع بـأن الورقـة صـادرة منه أو سكت، تصبح هذه الورقـة     
العرفیـة من حیث صدورهـا ممن وقـع علیهـا في قوة الورقـة الرسمیـة، وال یستطیـع بعد ذلك 
العـودة إلى اإلنكـار، وال یبـق له إال الطعن بالتزویـر وهو نفس الحـال إذا أثبت التحقیـق 

  .هـا منـهصدور 

هذا وأن الوقائـع التي تـم تحریرهـا في الورقـة العرفیـة تعتبـر صحیحـة إال أنه یمكن     
نفیهـا بإثبـات العكس مع االلتـزام بالقواعـد المقررة قانونـا في اإلثبـات، فال یجوز إثبـات ما 

حتویهـا المحرر بما في یخـالف الكتابـة إال بالكتابـة، وینطبق على ذلك  كافـة الوقائـع التي ی
  .)1(ذلك تاریـخ المحرر

  
  .245إلى  229محمود زهران، المرجع السابق، ص نبیل إبراهیم سعد وهمام  )1(
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  :فتتلخص في اآلتـي )1(أمـا عن حجیـة العقـد العرفي بالنسبـة للغیـر

  :حجیـة الورقـة العرفیـة بالنسبة للغیر من حیث صدورهـا ممن وقـع علیهـا -  
فهي نفس الحجیـة فیمـا بیـن الطرفین، فإذا أنكر من تشهد علیـه الورقـة التوقیـع          

المنسوب إلیـه أو ثبـت للمحكمـة عدم صحة الورقـة قبلـه وقبـل الكافـة من الغیـر بغیـر 
تكلیـفهم بالطعـن علیها بالتزویـر إال أن یثبت من یتمسك بالورقـة صحة نسبة التوقیـع الذي 

  .حمله لمن تشهـد علیـه وفقـا إلجراءات تحقیـق الخطوطت
فـإذا لم ینكـر من تشهـد علیـه الورقـة بتوقیعـه علیهـا، عدت الورقـة حجـة قبلـه في شأن    

      وقبـل الغیـر بكل بیانهلم یكن ثابتـا كمـا سبـق ت كل بیاناتهـا بمـا في ذلك تاریخهـا ولـو
  .)2(مـا ورد فیهـا من بیانـات عـدا تاریخهـا إال أن یكون ثابتـا

  :حجیـة الورقـة العرفیـة بالنسبة للغیر من حیـث صحـة الوقائـع التي وردت فیهـا -  
تظل البیانـات الواردة في الورقـة العرفیـة صحیحـة إلى حین احتجـاج الغیر    

عى الخلـف العـام أو الخـاص أو الدائـن أن بصوریتهـا ویكون ذلك في حالـة مـا إذا اد
البیانـات الواردة في الورقـة العرفیـة صوریـة فیكون لهم حینئـذ الحق في إثبـات ذلك أي یقع 

  .)3(علیهم عبء إثبات الصوریة

  :حجیـة الورقـة العرفیـة بالنسبـة للغیـر من حیث صحـة التاریـخ الذي تحمله -  
ال یكـون العقـد العـرفي حجـة على الغیـر في تاریخـه إال منـذ أن یكون له تاریخـا        

  .من القانـون المـدني 328المـادة ثابتـا وهو ما تقضي بـه 

 
الغیر هو كل شخص یجوز أن یسري في حقه التصرف الذي تثبته الورقة العرفیة ومن ثم یصح أن یحتج علیه  )1(

  .یندائنالخاص و العام، الخلف البهذه الورقة، وهو بوجه عام 
 ، مذكرة ماجستیر فيائريدربلو فاطمة الزهراء، المحافظة العقاریة كاداة قانونیة للسیاسة العقاریة في التشریع الجز  )2(

 .10ص ،2009-2008، جامعة قسنطینة، قاريالقانون الع
 .97إلى  94ص أحمد أبو الوفاء، المرجع السابق،  )3(



178 
 

  :یكون تـاریخ العقـد ثابتـا ابتـداء من و
ویقصد به التسجیل في مصلحة الطابع و التسجیل من اجل  :یـوم تسجیلـه -أ  

ا أن التسجیـل یعطي للورقـة العرفیـة تاریخـا أكیـد من الرسوم، ذلكاقتضاء حقوق الدولة 
  .قـد أبـرم قبـل تـاریخ التسجیـلویـدّل على أن العقـد العـرفي 

  :ثبـوت مضمـون المحـرر العـرفي في عقـد آخر حـرره مـوظف عـام-ب 
بحیث تتعلق حجیـة المحرر الرسمي بتاریخـه فمن الطبیـعي أن یكتسب المحرر العـرفي   

ینقـل في المحرر الرسمي تلك الحجیـة تبعـا للمحرر الرسمي وذلك من الیـوم الذي  الذي
  .وقـع فیـه تاریـخ المحرر الرسمي

  :التأشیـر علیـه من قبـل ضابـط عمومي -ج    
قیـام  حالـة تقدیـم العقـد العـرفي بمناسبـة: ویتحقق هـذا الفرض في حـاالت نـورد منهـا 

  .علیـه ویضع تاریخـا معینـا ر بذلك الموثـقبجرد التركـة فیـؤش الموثـق 
  :وفـاة أحـد الذیـن لهم على الورقـة خط أو إمضـاء -د    

إذا توفي شخص أو أكثـر من الذیـن وضعوا توقیـعهم على الورقـة العرفیـة فان ذلك یـدّل  
الوفـاة هي  وعلى هـذا فـان ،قبـلن على أنهـا كـانت موجودة یوم الوفـاة على األقـل إن لم یك

التي تعطي للورقـة العرفیـة التاریـخ الثـابت وهو تـاریخ الوفـاة وال یهم الشخص الذي تـوفي 
كما یضاف الى حالة الوفاة حاالت اخرى تكون فیها استحالة  ،)1(الخ...شـاهد أو كـاتب

  . للكتابة او للتوقیع او البصم لعلة في الجسم كبتر الیدین مثال
وبالنسبة لحجیة العقد العرفي بالنسبة للصور فلقد قلنا ان المحرر العرفي یستمد حجیته  

  من وجود كتابة علیها توقیع وكلما غاب التوقیع غابت الحجیة ومهما كانت صورة المحرر
 ما كان االمر كذلك فان هذه الصورةالعرفي خطیة فانها سوف تكون حتما بدون توقیع ول

  .خالیة من ایة حجیة في االثبات 

  
  .120،121األستاذ حامد عكاز، المرجع السابق، ص لدین الدناصوري وعز ا )1(
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هـذا بالنسبـة لحجیـة العقـد العـرفي في اإلثبـات بصفة عـامة أمـا بالنسبـة لحجیتـه في     
  .الثـانيفي الفـرع نتتطرق له ـاصة فهـذا ما سوف المعـامالت العقـاریة بصفـة خ

  مدى فعالیة العقد العرفي في مجال المعامالت العقاریة: الفرع الثاني  

إن للعقـود العرفیـة في مجـال إثبـات الملكیـة العقاریـة الخاصة فعالیـة نسبیـة، 
ونسبیتهـا یتحكم فیهـا عامـل الزمن من جهة وعامـل الوعـاء العقـاري القابـل ألن یكون 

النوع من العقـود ومن اإلثبـات بها من جهة ثانیة، ولتوضیـح الحجیـة  موضوع للتعـامل بهـذا
غیـر المطلقـة لهـذه العقـود في مجـال المعامالت العقاریـة نتعّرض أوال للنطـاق العقـاري 

 .وثانیـا للنطـاق الزمني لقابلیـة إثبـات الملكیـة العقاریـة بالعقـود العرفیة

  القابـل لإلثبـات بالعقـود العرفیـةالنطـاق العقـاري : أوال   
     لبیـان العقـارات التي تقبـل اإلثبـات بالعقـود العرفیـة ینبغي تقسیمهـا إلى نوعیـن      

  :من العقـارات

I  - العقـارات التـي تقبـل اإلثبـات بالعقـود العرفیـة:    
الجزائریـون بـدون عقـود كـان یتملكهـا التي و ) 1(وهي العقـارات من نـوع الملك       

كـانت تخضع ألحكـام الشریعـة اإلسالمیـة  رسمیـة ولـم یتملّكهـا األوروبیـون من قبـل، حیث
  .والقواعـد العـرفیة

II  - وهي :العقـارات التي ال تقبـل اإلثبـات إال بالعقـود الرسمیـة   
 74-75رقم عقـارات التي شملتها عملیـة المسح العقـاري المستحدث بأمر ال *        

المتضمن إعداد مسح األراضي العـام وتأسیس المحل  1975نوفمبر 12المؤرخ في 
  إال  العقـاري، فهذه العقـارات ال یمكن أن تنتقـل أو تثبت فیهـا الحقـوق العینیـة العقاریـة

 
  

 .في المبحث االول  من الفصل االول من  الباب االول من هذه الدراسةوقد سبق لنا التطرق لها   )1(
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من  16و 15بالمـادتین عقـود رسمیـة أو قرارات قضائیـة مشهـرة وذلك عمال بموجب 
  .74-75رقم األمر 
 1976مارس  25المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم  61قد جـاء في المـادة و        

المعـّدل بالمرسـوم التنفیـذي  1980سبتمبر 13المؤرخ في  210-80المعدل بالمرسوم رقم 
       )1(المتضمـن تأسیـس السجل العقـاري 1993ماي  19المؤرخ في  123-93رقم 

  :مـا یلي
كل عقـد یكون موضوع إشهـار في المحافظـة العقـاریة یجب أن یقـدم على الشكل "     

الحقـوق العینیـة العقـاریة الممسوحة إال بعقـود رسمیـة وهكذا ال یجوز التصرف في " الرسمي
 .مشهرة في مجموعـة البطاقـات العقاریـة

العقـارات التي ال یمكن التصرف فیهـا أصال سـواء بعقـود رسمیـة أو عرفیـة وهي  *    
القـانون رقم  من 12/2العقـارات التابعـة لألمالك الوطنیـة العمومیـة حیث تنص المادة 

 " :على مـا یليالمتضمن قانون االمالك الوطنیة  1990دیسمبر 01المؤرخ في  90-30
ال یمكن أن تكون األمالك الوطنیـة العمومیـة موضوع تملیـك خـاص أو موضوع حقـوق 

 ". تملیكیـة
كمـا أنـه ال یجوز التصرف في أصل الملكیـة الموقوفـة على وجـه التأبیـد والتصدق     

             المؤرخ في 10-91من القـانون رقم  23بالمنفعـة على الفقـراء وتقـضي بذلك المـادة 
ال یجـوز التصرف في  :"المتعلـق باألوقـاف حیث جـاء نصهـا كاآلتي 1991أفریل 27

     وقفي المنتفـع بـه، بأیـة صفة من صفـات التصرف سـواء بالبیـع أو الهبـةأصل الملك ال
  ".أو التنـازل أو غیرهـا

  
     المرجع السابق، ، 2003طبعة  ،عیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقارحمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشری )1(

   .488ص
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  الملكیـة العقاریـة بالعقود العرفیةالنطـاق الزمني لقابلیـة إثبـات : ثانیـا  
 یتحدد كذلك بنطـاق زمني ة العقـاریةدور العقـد العـرفي في إثبـات الملكیـ ان       

 91-70األمر رقم زمني في هـذا الصدد هو فتـرة ما قبـل صدور  فاصلمعیـن ولعـل أهـم 
  .بعـد صدوره اتنظیـم مهنـة التوثیـق وفتـرة مالمتضمن 
  :نحو االتي هاتیـن المرحلتیـن على الل تطرقوسنـ

I  -  91- 70المرحلـة السابقـة على صدور األمـر رقم  
المشرع  نطبیـق القـانون المدني الفرنسي، حیث أتمیزت هـذه المرحلـة بت          

تنـافى وسیـادة الدولـة الجزائریـة وهـذا ی ماستثنـاء با الفرنسیـةالعمل بالقوانیـن  مددَ  الجزائري
 ).1(1962دیسمبر 31المؤرخ في  القـانونبموجب 

ي هاتـه المرحلة وعلیـه لمعرفـة مدى فعالیـة العقـد العـرفي في إثبـات الملكیـة العقـاریة ف
  .ما كـان سائـدا في ظل القـانون المدني الفرنسي الىیجب الرجوع 

إن البیـع اتفـاق یلتـزم  :"على مـا یلي 1582إن القـانون المـدني الفرنسي ینص في مـادته 
  ".بموجبـه طرف بتسلیـم شيء و اآلخر بدفـع الثمن

یكون تاما بین الطرفین وتكون الملكیة : "منه على مایلي 1583المادة  تنص كما
مكتسبة قانونا للمشتري إتجاه المدعي، حتى ولولم یتم تسلیم الشىء وحتى ولو لم یتم دفع 

  ". الثمن
وهكـذا ذهـب الفقـه القـانوني إلى أن نقـل الملكیـة یتـم فـورا بمجرد إبـرام العقـد إذ ال     

لنقـل مـاهو إال عملیـة فكریـة محضـة وأن العقـد یقـوم حاجة للنقـل المـادي للملكیـة فهذا ا
  .حتى ولو لم یتـم تحریـره

  

  
  .73، ص، المرجع السابق2003طبعة باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة،  حمدي  )1(
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إلى أنـه إذا  ذهبت 1898نوفمبر 21هكـذا فغرفـة العـرائض بقرارهـا المؤرخ في  و     
ثبـت حصول اتفـاق بین الطرفیـن، فان البیـع یكون صحیحـا حتى ولو لم یتـم تحریـر أي 

  .محرر بذلك، وعلیـه فقـد ٌمّیـز بیـن االتفـاق وبیـن تجسیـده بسند سـواء كـان عرفیـا أم رسمیـا
نـاصا  04 المتعلق بالشهـر العقـاري في مـادته 1955ینایر 04قـد جـاء مرسوم  و      

كل عقـد یكون محـل شهـر في أحد مكـاتب الرهـون یجـب إفـراغه في الشكـل  :"على مـایلي
القـانون صار یشترط إفـراغ العقـود المنصبـة على حقـوق عینیـة  نفا علیه و " الرسمي

عقـاریة في الشكل الرسمي تحت طائلـة بطالنهـا، غیـر أن هـذا الرأي لم یعّمر طویـال، ذلك 
ن اشترط العقـد الرسمي كان بغرض تیسیـر ضمان الشهـر العـقاري، هذا األخیـر المسطر أ

  .والمنصوص علیـه لحمایـة الغیـر فقط
فقـاعدة العقـد الرسمي ال یلجـأ إلیهـا وال یعمـل بهـا إال إذا كـان العقـد موجهـا لــلشهـر، وقـد 

ــدل تـم تأكیـد هـذه القـاعدة  الذي نص على  1955 أكتوبر 14والمـؤرخ في بالمرسوم المعــ
ال یمكـن شهـرهـا  1955دیسمبر 31أن العقود العرفیة التي یكون لها تاریخ محقق قبل 

  .)1(إال إذا تمـت معاینتهـا من جدیـد بعقـد رسمي

وعلیـه فان عملیـة نقل الملكیـة العقاریـة وٕاثباتهـا في تلك الفترة لـم یكن یشتـرط في       
ـا لمبـدأ الرضائیـة الذي كـان صحتهـا الشكل الرسمي ویكفي فیهـا الشكل العـرفي تكریس

 أركـان العقـد -طبعـا -الزمنیـة مع ضرورة تـوافر فترةعـامالت العقـاریة في تلك الیطبع الم
من تراضي، محـل، سبـب وهو مـا أشـارت إلیـه الغرفـة المدنیـة للمجلس األعلى في أحـد 

من القـانون المدني الجدیـد ال تنطبق في  333لكـن حیـث أن المـادة : " قراراتهـا كـاآلتي
وفي عهد كـان بیـع العقـار یتـم بالعقـد العرفي  1968القضیـة باعتبـار أن البیـع  أبرم سنـة 

  .)2("إذا أثبتـه الشهـود الذیـن حضروا جلسـة االتفـاق
  

  .214، 213ص المرجع السابق، یونسي حداد نادیة،   )1(
  . 147، ص1982قرار منشور بنشرة القضاة، عدد خاص، سنة    )2(
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        -II 91- 70المرحلـة الالحقـة على صدور األمـر رقـم   
المتضمن مهنـة  1970دیسمبر 15المؤرخ في  91-70بعـد صدور األمـر رقم          

منـه على الشكل  12جـاءت المـادة  1971ینایر 01التوثیـق الذي بـدأ سریـان تطبیقـه في 
زیـادة عن العقـود التي یأمـر القـانون بإخضاعهـا إلى شكـل رسمي یجب، تحت  :"التـالي

أو محالت  یـر العقـود التي تتضمن نقـل ملكیـة عقـار أو حقوق عقاریـة طائلـة البطالن، تحر 
        تجاریـة أو صناعیـة أو كل عنصر من عنـاصرها، أو التنـازل عن أسهم من شركـة

      عقـود تسییـر محـالت تجاریـة ود إیجـار زراعیـة أو تجاریـة أوأو حصص فیهـا، أو عق
  ."أو مؤسسات صناعیـة في شكل رسمي مع دفـع الثمـن إلى الموثـق

علیـه فقـد أوجبـت هـذه المـادة صراحـة الكتابـة الرسمیـة في جمیـع المعامالت  و     
غیـر أنـه لم یترتب عن موقف المشرع هـذا الحـد مـن  ،ـاریة تحت طائلـة البطالن المطلقالعق

  :وهـذا ألسبـاب منهـا  اللجوء إلى العقـد العـرفي
 وتنظیـم عن طریق التأمیـم  اتتدخل السلطـة العمومیـة في إطار مخطط

في األمـر رقم تمیز بممنوعـات من بینهـا تلك الواردة  حیث ان هذا التدخلالتراث العقـاري، 
وتلك الواردة في  )1(المتضمـن الثـورة الزراعیـة 1971نوفمبر 08المؤرخ في  73-71

المتضمن االحتیاطـات العقاریـة لصالح  1974فیفري  20المؤرخ في  74-26رقم األمـر 
البلدیـات هاته المحظورات أدت في النهایـة إلى تحایـل المواطن علیهـا باللجوء إلى 

  .المعـامالت بواسطة العقـود العرفیـة
 ـا غلق جمیـع مكاتب التوثیـق تقریبـا وذلك على أثـر الرحیل الجماعي ألصحابه

حیث كـان لهـذا الرحیل تأثیـر خاص على حجم المعـامالت العقاریـة الذي انخفض دفعـة 
مرنـة وتسمح بالتهرب من دفـع  رفیـة طریقـةواحدة، أضف إلى ذلك أن التعـامل بالعقـود الع

  .)2(الضرائـب
 

  .18ص  إسماعین شامة، المرجع السابق، )1(
  .206ص یونسي حداد نادیة، المرجع السابق،) 2(
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المتضمن القـانون المدني  58-75صـدر األمـر رقم  1975سبتمبر 26هـذا وفي تـاریخ   
ومـا یلیهـا الشروط المتعلقـة بالعقـد بصورة عامـة،  54حیث كّرس هـذا األخیـر في مـواده 

 1مكرر 324المـادة استحدثت وأضیفت  1988وعلى اثـر التعدیـل الحاصل لـه في سنة 
  .المتضمن مهنـة التوثیـق 91-70من األمـر رقم  12مقتضیـات المـادة التي تضمنت 

أنـه وأمـام متطلبـات العقـد الرسمي والصعوبـات التي یالقیهـا األفـراد، تواصل  غیـر    
التعامل بالعقـود العرفیـة، وفي المقابـل ظلت المحكمة العلیـا قدحا من الزمن تتجـاوب مع 

الرسمیـة، حیث أصدرت الغرفـة  لـة للملكیـة العقاریـة وتوازیهـا مع العقـودالعقـود العرفیـة الناق
  :جـاء على النحو التـالي 1995جویلیة  25  المدنیـة للمحكمـة العلیـا قـرارا مـؤرخا فـي

مـن المقـرر قـانونا وقضـاء أن البیـع إذا اكتملت أركـانه وشروطـه، جـاز للقاضي أن  " 
  ".أمـام الموثـق إلفراغـه في الشكـل الرسميیوجـه األطراف 

أن قضـاة الموضوع بإحـالتهم لطرفي  -في قضیـة الحـال -لمـا كـان الثابـت          
الدعـوى أمـام الموثـق إلتمـام البیـع، فإنهم طبقـوا القـانون تطبیقـا سلیمـا ألنـه ال یمكن 

اءت في صـالح الخزینـة العمومیـة التي جـ 91-70من أمـر 12المـادة االحتجـاج بخرق 
  .)1(والشهـر العقـاري فقط

أیـن اجتمعت  1997فیفري 18وظل األمـر على هـذا النحـو إلى غایـة تاریـخ        
المحكمـة العلیـا بجمیـع غرفهـا بأمـر من رئیسهـا األول وقررت بالتـاریخ المذكور في القـرار 

شرط  -محل تجـاري -الشكـل الرسمي في عقـد بیـعحیث أن  :"مـا یلي 136-156رقم 
ضروري لصحتـه وأن تحریـر عقـد البیـع في شكل آخر یخـالف القـانون ویؤدي إلى بطالن 

 ".ذلك العقـد
  

 
  .11، ص2003حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، دارهومة، الجزائر،  )1(
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مدى صحة العقـود العرفیـة في وبهـذا القـرار تكون المحكمـة العلیـا قد فصلت نهائیـا في 
مجال المعامالت العقاریـة، كما أنهـا حققت نتیجـة مهمـة في مجال القضـاء وذلك 

  بتوحیدهـا لالجتهـاد القضائي، الذي جـاء نتیجـة للقضیـة المتعلقـة ببیـع محل تجـاري بعقـد
  )المحمدیـة محكمـة(المعروض على المحكمـة االبتدائیـة  1988أوت  22عـرفي بتـاریخ 

والـذي أشهـد لـه قضـاة االستئنـاف بالصحة  ،1992ماي  10 التي قضت ببطالنـه في
وبصرف األطراف إلى الموثـق إلتمـام إجراءات البیـع، األمـر الذي أدى إلى الطعن 
بالنقض في القـرار الصـادر عن مجلس قضـاء معسكر ومـن ثم عرض القضیـة على 

المتكونـة من قضـاة الغرفـة التجاریـة والبحریـة والمدنیـة  للمحكمـة العلیـاالغرفـة المختلطـة 
        المؤرخ في 89-22القـانون وما بعدهـا من  20المـواد للنظر فیهـا طبقـا ألحكـام 

المتعلق بصالحیـات المحكمـة العلیـا وتنظیمهـا وسیرهـا، فكـان  1989دیسمبر 12
أیـن تمت مناقشـة اإلشكـال القـانوني المطروح لكن  1996 ماي 21 االجتمـاع بتـاریخ

دون الخروج برأي موحد، ذلك أن الغرفـة المدنیـة ظلت متمسكـة بموقفهـا المؤیـد لصحة 
  .العقـود العرفیـة

وفي المقابـل تمسكت كل من الغرفـة التجاریـة والبحریـة بموقفهـا الرافض والقـاضي       
لعلیـا ـة األمـر الذي استدعى إقحـام الغرف المجتمعـة للمحكمـة اببطالن العقـود العرفی

ومن ثم الخروج بقـرار یكون مدعـاة لتغییـر االجتهـاد القضـائي إلحدى واالحتكـام إلیهـا، 
  .1989دیسمبر 12من القـانون المؤرخ في  23و  22بالمـادتین الغرفتیـن وذلك عمال 

المشـار إلیـه  1997فیفري  18ولقـد انتهت هـذه اإلجراءات بالقـرار الصادر في      
مع العلـم أن القـرار الذي أكدتـه الغرف المجتمعـة للمحكمـة العلیـا یخص مدى  )1(أعاله

صحـة البیـوع العرفیـة في مجـال المحالت التجـاریة إال أن مقتضیـات الحـال اقتضت قیـاس 
  على جمیـع البیـوع بمـا في ذلك العقاریـة منهـا وذلك تكریسـا لنص المـادة القرار الصـادر

  .5،  ص2001-2000حمدي باشاعمر، المنازعات العقاریة، غیر منشور، المعهد الوطني للقضاء، ) 1(
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الصـادر  148- 541وهو ما أكدتـه القـرارات القضائیـة من ذلك القـرار رقـم  1مكـرر  324
من المقـرر أن العقـود التي أمر  : "العقاریـة للمحكمـة العلیـا القـاضي بمـا یليعن الغرفـة 

القانـون بإخضاعهـا للشكـل الرسمي یجب أن تحـرر على هـذا الشكـل تحت طائلـة 
   ".البطالن

ومن ثـم فـان القـرار المطعون فیـه لم یخرق القـانون ولم یخـالف االجتهـاد القضائي 
من القـانون المدني  1مكرر 324المـادة ا الذي أعیـد النظر فیه بموجب للمحكمة العلیـ

  .فیمـا یخص العقـود العـرفیة

وأن قضـاة المجلس لمـا قضوا ببطالن البیـع بالعقـد العـرفي للقطعة األرضیـة المشاعـة    
  .)1(بین الورثـة المالكیـن، فإنهـم طبقـوا صحیـح القـانون

رف المجتمعـة للمحكمـة العلیـا غالص إلى أن القـرار الصادر عن من كل مـا ذكر نخل    
یعد تحد جريء للعرفیـة التي تغلغلت بجذورهـا في المعـامالت بین النـاس، كمـا یعد مؤشرا 

   .على تعزیـز الرسمیـة متماشیـا في ذلك مع توجهـات المشرع الجزائـري

خصي إلى نظـام الشهـر نظـام الشهـر الشهـذا وٕان انتقـال المشرع الجزائـري من      
المتضمن  1975نوفمبر 12في  المؤرخ 74-75األمـر المستحدث بموجب العیني 

إعـداد مسح األراضي العـام وتأسیس السجـل العقـاري والنصوص التنظیمیـة المتخـذة 
یـة التدخل لتطبیقـه والذي أساسه وركیزتـه شهـر الممتلكـات العقاریـة أدى بالسلطة التنفیذ

 :ثالث مرات لتصحیـح العقـود العرفیـة الثابتـة التاریـخ
 
 

 
 .183، ص1997االول ، لسنة عددال، ة، المجلة القضائی1997- 05-23خ في ، المؤر 148541القرار رقم  )1(
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؛ وقد جاء هذا المنشور 1976جوان  30المنشور الرئاسي المؤرخ في : األولى  
تاریخ العمل بقانون  1974مارس  05لتصحیح العقود العرفیة الثابتة التاریخ والمبرمة قبل 

كلف المحاكم بإجراء حیث سن هذا المنشور إجراءات خاصة قد  العقاریة، و  االحتیاطات
تحقیق للمتقاضین عن صحة البیع ومدى توافر أركانه وفیما إذا كان هذا البیع قد أبرم قبل 

  .1974مارس  05
الذي عّدل المرسوم  1980سبتمبر 13المؤرخ في  210- 80المرسوم رقم  :الثانیـة  

بموجب المتعلق بتأسیس السجل العقـاري، إذ  1976مارس  25المؤرخ في  63-76رقم 
تنص في مضمونهـا على  63- 76من المرسوم رقم  89منه أصبحت المـادة  03المـادة 

معفـاة من مبـدأ اإلشهار  1961مارس  01أن العقـود العرفیـة الثابتـة التـاریخ والمحررة قبل 
  :من نفس المرسوم التي تنص على مـایلي 88المسبق المفروض بحكم نص المـادة 

بأي إجراء لإلشهـار في محافظة عقاریـة في حالـة عـدم وجود إشهـار  ال یمكـن القیـام " 
مسبق أو مقـارن للعقـد أو للقـرار القضائي أو لشهادة االنتقـال عن طریق الوفـاة یثبت حق 

  ....".المتصرف أو صاحب الحق األخیر

قدیـم األطراف وقـد قـامت المحاكم في تلك الفترة بتثبیت صحة هـذه العقـود العرفیـة بعد ت  
یدخل ضمن صندوق الثـورة الزراعیـة أو في  قـار الإشهـادا من البلدیـة یثبت أن الع

  .االحتیاطات العقاریـة تمهیـدا لشهرهـا بالمحافظـات العقاریـة

قد تبین على إثر ذلك تكریس أحكام قضائیة تثبت صحة البیع العرفي دون التحدید و  
العقاري محل المعاملة، أین تم تسجیل حاالت لكثیر من الدقیق للعقار أو الحق العیني 

األحكام ال تراعي التعیین الدقیق للحقوق العینیة العقاریة، وشكلت بحق صعوبات عملیة 
أثناء الشروع في عملیة شهرها بالمحافظة العقاریة المختصة، كانت محل رفض لإلیداع 

 63-76من المرسوم رقم  101، 100العقاري لمخالفتها أحكام المواد ل المحافظ من قب
         ."المعدل والمتمم"المتعلق بالسجل العقاري  1976مارس  25 المؤرخ في
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ودفعت إلى المرور من جدید للتقاضي بتوجیه دعوى إداریة ضد هذا القرار اإلداري      
القاضي برفض اإلیداع، وما یتبع ذلك من طول اإلجراءات القضائیة وأرهاق حاملي هذه 

  .عقود مادیا ومعنویاال

إن هذه المشاكل العملیة التي واجهت عملیة شهر هذه األحكام القضائیة المصححة   
تطبیقا ألحكام  1961مارس 1للعقود العرفیة المعاینة لمعامالت عقاریة والثابتة التاریخ قبل

 63-76المعدل والمتمم للمرسوم  1980سبتمبر  13المؤرخ في  210-80المرسوم 
، دفعت إدارة األمالك الوطنیة للتدخل بواسطة مذكرة شارحة 1976مارس  25في المؤرخ 

       جاء فیها 689تحت رقم  1995فیفري  12من أجل تذلیل هذه الصعوبات بتاریخ 
أنه تم تسجیل أن أغلب تلك األحكام القضائیة ال تحتوي على المعلومات المطلوبة ..... "

اإلشهار العقاري وتخص التعیین الدقیق، أصل  وفقا للتنظیم المعمول به في مجال
إلخ وفي هذا الصدد، یجدر التنبیه إلى أنه إذا كان باإلمكان الرجوع للعناصر ......الملكیة

الثابتة في حیثیات الحكم القضائي أو بالوثائق المرفقة مثل تقریر المخطط والخبیر فإن 
  .)1(".....حكم القضائيالموثق یمكن له أن یستند علیها عند إیداعه لهذا ال

المعـدل  1993ماي 19المؤرخ في  123-93بمقتضى المرسوم التنفیـذي رقم  :الثالثـة
المتعلق بتأسیس السجـل  1976مارس 25المؤرخ في  63- 76للمرسوم رقم والمتمـم 

  .1971ینایر  01إلى  1961مارس 01العقـاري والذي تـم بموجبـه تمدیـد فتـرة من 

صیغتهـا  1971ینایر 01وعلیـه اكتسبت العقـود العرفیـة الثابتـة التـاریخ المحررة قبل   
  الرسمیـة دون حاجـة للجوء إلى الجهـات القضائیـة لغرض إشهارهـا كمـا كـان الشـأن سابقـا،

  
مدراء الحفظ موجهة إلى ال  1995فیفري  12بتاریخ  00689المدیریة العامة لألمالك الوطنیة تحت رقم  مذكرة )1(

  .كیفیات رفع صعوبات إیداع وٕاشهار األحكام القضائیةب و المتعلقة العقاري
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إذ یكفي اللجوء إلى الموثـق لتحریـر عقـد إیـداع بشأنهـا یتـم شهـره بالمحافظـة العقاریـة 
المختصة وعلى ضوء ذلك أعفیت من اإلشهار المسبق الذي كـان مفروض بحكم نص 

  .المشـار إلیـه أعاله 63-76من المرسوم  88المـادة 
العقود العرفیة من أثر  إلعفاءوكان هذا المرسوم أخر المراسیم التي وضعت حّدا     

اإلشهار المسبق والتي مكنت المتعاقدین من اللجوء إلى الموثق من أجل إیداع العقد 
العقد التعیین الدقیق على أن یعاین هذا  العرفي المتضمن نقل وٕاثبات الملكیة العقاریة،

للعقار واألشخاص المذكورین في العقد العرفي وكذا الشهود وبعض المعلومات الجوهریة 
  .الثابتة به وذلك من أجل تسهیل ضبط البطاقة العقاریة

ال یمكن إثبـات حجیتهـا إال عن طریـق ف عرفیـة غیر ثابتـة التاریـخأمـا بالنسبـة للعقـود ال   
الصادرة عن المدیریـة العامـة لألمالك العامـة  1251أكدتـه المذكرة رقم  القضـاء، وهو ما
وكذا القـرار الصـادر عن الغرفـة العقاریـة للمحكمـة  ،1994مارس  29الوطنیـة بتـاریخ 
  :والذي جـاء على النحو اآلتـي 2000أفریل  26المؤرخ في  198674العلیـا تحت رقـم 

م بإلـزام الطاعنیـن بالحضور أمـام الموثـق لتحریـر عقـد إن قضـاة المجلس بقضـائه "  
طبقـوا صحیـح  1963جویلیة  01رسمي عن البیـع المنعقـد بموجب عقـد عرفي مؤرخ في 

 .)1("القـانون

لكن على القـاضي وقبل تثبیـت صحة البیـع العرفي التأكـد من تاریخ إبرام العقد الذي    
باطال  یعتبر المحرر العرفي صحیحا ومنتجا لجمیع آثاره أویعد المدار الذي على ضوئه 

  كما  -1971ینایر  01هذا التاریخ الذي یجب أن یكون سابقا لتاریخ  -بطالنا مطلقا

  

  
  .24حمدي باشا عمر، حمایة الملكیة العقاریة، المرجع السابق، ص )1(
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طراف وكذا من یجب علیه أن یراعي في عملیة التثبیت التأكد من البیانات الشخصیة لأل
كون العقار موضوع المعاملة لم یشمله المسح العقاري ألنه إذا تمت هذه العملیة فالدفتر 

  .)1(العقـاري هو السند الوحید للملكیة

لیس  1971ینایر 01وعلیه إن العقد العرفي المتضمن نقل ملكیـة عقـاریة والمبرم بعد    
له أي أثر بالنسبة لنقل الحقوق العینیة العقـاریة وال یترتب عنه إال حقوق شخصیة 

 )3(وبالتالي فهذه العقـود تعد باطلة بطالنا مطلقا حتى ولو تم تسجیلها )2(ألطرافه
فیجوز لكل ذي مصلحة أن یطلب إبطالها كما یجوز للقـاضي إثارتهـا من تلقـاء نفسه 

  .من القانون المدني 102للمادة طبقا 

ت وبشكل وعلیه نخلص في األخیر إلى أن المرحلة الحاسمة للتنظیم العقاري كرس   
 ،كأداة للتنظیم العقاري في ظل تحریر المعامالت العقاریة أحادي خیار العقد الرسمي

وشكلت خطوة في حفظ وصون حقوق المتعاملین وحقوق الدولة التي حرمت فترة طویلة 
وبات خیار  ،مداخیل جبائیة هامة جراء اللجوء المكثف إلى العقد العرفي من الزمن من

السیاسة العقاریة اإلستثمار وضرورة معرفة السند القانوني المتبث للوعاء العقاري أساس 
  .المستقبلیة

  

  

  

  
  .23، صدربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق   )1(
  .86عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص   )2(
  .24، ص1992 لسنة ،الثاني ، العدد، المجلة القضائیة1990-09-24المؤرخ في  62624قرار رقم ال   )3(
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    الرسمیة كركن في التصرفات العقاریة: المطلب الثاني 
ن المشرع قد تخلى عن العرفیـة وأقر مبـدأ الشكلیـة الرسمیـة في التصرفـات ا    

حیث تفـرغ هذه   ،1مكرر 324المـادة الـواردة على العقـارات وهذا حسب مـا جـاء في نص 
المعامالت في شكـل رسمي من طرف ضـابط عمـومي أو موظف مختص أثبـت لـه 

  .القـانون هـذه الصفة
لقـاعدة سنتطـرق إلى ماهیتهـا في الفـرع األول ونتنـاول في الفـرع الثـاني وألهمیـة هـذه ا  

 .مزایاهـا وحجیتهـا في اإلثبـات

  ماهیة الرسمیة: الفرع األول    
 :ة فالدكتور السنهوري عرفها بانهات فقهیة للمحررات الرسمیاتعریف لقد وردت عدة        

مختص وفقا لالوضاع المقررة وهي كثیرة عام  اوراق رسمیة یقوم بتحریرها موظف
منها و  ،تثبت العقود و التصرفات المدنیة ومتنوعة منها االوراق الرسمیة المدنیة كتلك التي

ـــاالوراق ال منهاكالقرارات االداریة والقوانین والمعاهدات و االوراق الرسمیة العامة  ــــ ــــ ــــ ــــ رسمیة ـ
ـــالمحضرین و مح القضائیة كعرائض الدعوى و اوراق ــــــاضر الجلســــــ    .)1(و االحكام اتـــ

من القـانون المدني التي  324المـادة  اما المشرع الجزائري فقد عرفها في نص        
عقـد یثبـت فیـه موظف أو ضـابط عمـومي أو  )2(العقـد الرسمي :"نصت على مـایلي

شخص مكلف بخدمـة عامـة، ما تـم لدیـه أو ما تلقـاه من ذوي الشـأن وذلك طبقـا لألشكـال 
  ".القانونیـة وفي حدود سلطتـه واختصاصـه

  
 ،العربي، دار حیاء التراث رح القانون المدني، الجزء الثانيعبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في ش .د )1(

 .106بیروت، الطبعة االولى، ص 
) محرر(كان یفضل إستعمال لفظ  - حسب رأینا –رسمي غیر أنه ) عقد(لقد إستعمل المشرع الجزائري لفظ  )2(

لكون هذا األخیر قد یفرغ فیه تصرف قانوني صادر عن إرادة منفردة وقد یفرغ فیه تصرف قانوني صادر عن 
  .إرادتین مثل العقد
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ذا التعریـف یتبیـن لنـا ضرورة توافـر شروط معینـة في المحرر الكتسابـه من خـالل هـ    
  :هـذه الشروط تتمثـل فیمـا یلي و صفة الرسمیـة

  عمـومي أو شخص مكلـف بخدمـة عامةصدور المحرر من موظف أو ضابـط : أوال   
یشترط القانون ان تصدر هذه المحررات من طرف االشخاص الذین عددتهم         
طرف االشخاص  من من القانون المدني وبالتالي فان أي محرر غیر صادر 324المادة 

  .دة السابقة الذكر ال یعتبر رسمیاالما الذین عددتهم
ویقصد بالموظف العـام كل شخص یعیـن من قبل سلطـات الدولـة للقیـام بعمل       

، وال یستلـزم أن یكون تعییـن خـاص بهـا، وسواء كـان یتقـاضى أجـرا نظیـر هـذا العمل أو ال
الموظف للعمل الذي یقـوم بـه صـادرا من السلطـة المركزیـة فصفـة الموظف العـام تتوافـر 

 .)1(الخ...للمعینیـن من الهیئـات اإلقلیمیـة كالمجـالس البلدیـة

األعمـال كمـا یقصد بالموظف العـام الشخص الذي یعهـد إلیـه المشرع إجـراء عمـل من     
مثـل موظفي الحالـة المدنیـة، القناصل  -بمعنى المرفـق العـام -المتعلقـة بالمصلحة العامـة

  .)2(وكتـاب الضبط، المحضریـن القضائین لدى المحاكـم والموثقیـن
ان صفـة الموظف العمـومي تثبـت لكل مستخـدم یثبـت في منصب عملـه بعد  ـذاه      

 59-85مكرر من المرسوم رقم  05المـادة حسب هذا و  )3(التجریبیـةانتهائـه من المـدة 
ل اإلدارات المتضمن القـانون األساسي النموذجي لعمـا 1985جویلیة  23 يالمؤرخ ف

  .والمؤسسـات العمومیـة

  
مصر، محمد شتا أبو سعد، اإلثبات في المواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، المجلد األول، دار الفكر العربي،  )1(

 .6و 5، ص1997
الوطني ي، مطبوعات الدیوان الغوثي بن ملحة، قواعد وطرق اإلثبات ومباشرتها في النظام القانوني الجزائر  )2(

                        .36ص ،2001لألشغال التربویة، الجزائر، الطبعة األولى، 
جي ذالمتضمن القانون األساسي النمو  1985 -03-24المؤرخ في  59-85مكرر من المرسوم رقم  5المادة    )3(

 .333ص  ،1985-09-29المؤرخة في  13، العددالجریدة الرسمیة اإلدارات والمؤسسات العمومیة، لعمال
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كذلك الحـال فان الصفة الرسمـیة تلحـق بالعقـود التي یحررهـا مدراء أمالك           
ـــــي    المؤرخ  30-90 رقم القـانون فبموجب أحكـام والتي تكون الدولـة طرفـا فیها، الدولـة  فــــ

                المـؤرخ في 454-91 رقم مرسومه التنفیـذي أحكـامو  1990دیسمبر 01
لهـم الصالحیـة في بیـع أو تأجیـر أو التنـازل عن األمـالك الوطنیـة  1991نوفمبر 23

  .)1(الخاصـة
من المرسوم التنفیذي  22للـمادة كمـا تثبت هـذه الصفة لكتـاب الضبط وهـذا طبقـا       
المتضمـن القـانوني األساسي لموظفي  1990جویلیة  30المؤرخ في  231-90رقم 

  .كتـاب الضبط للجهـات القضائیـة
أما صفة الضابـط العمومي فإنهـا تثبـت لكل شخص حامـل ألختـام الدولـة ولـه     

حیـات إعـداد مختلف المحررات حیث تكتسب بذلك الصفـة الرسمیـة، ومثالهـا صال
المؤرخ  03-06 من القانون رقم 4للمـادة المحاضر التي یعدهـا المحضر القضائي طبقا 

  .)2(المتضمن تنظیـم مهنـة المحضر 2006فیفري  20في 

رقم من قـانون التوثیـق القانون  03المـادة كمـا یعـد الموثـق ضابـط عمـومي وهذا حسب    
حیث یتولى الموثـق تحریـر العقـود التي یشتـرط ، 2006فیفري  20 المؤرخ في 02-06

  .هـذه الصفة القـانون إفراغهـا في الشكل الرسمي أو تلك التي یریـد األطراف إعطائهـا
والتي تلحق بهـا أمـا بالنسبـة للمحررات التي یعدهـا الشخص المكلف بخدمـة عامـة     

صفـة الرسمیـة، فنذكر التقاریـر التي یعدهـا الخبیـر المعیـن من طرف القـاضي طبقـا لقـانون 
  .اإلجراءات المدنیـة والمقیـد ضمن جـدول الخبـراء المعتمدیـن قضائیـا

 

  المرجع السابق، ، 2003طبعة مجمع النصوص التشریعبة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار،  حمدي باشا عمر، )1(
  .105ص

یدة ر جال ،القضائي المتضمن تنظیم مهنة المحضر 20-02-2006في  المؤرخ 06-03رقم من القانون  4 المادة )2(
  .21، ص02-03-2006، المؤرخة في 14 العددالرسمیة 
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هـذا وتعتبـر محررات رسمیـة األحكـام والقرارات والقضائیـة النهائیـة والحائـزة لقـوة   
القنصلیـة بعد  و )1(المقضي فیـه، وكذا المحررات الصادرة من السلطـات األجنبیـة الشيء

  .ترجمتهـا إلى اللغـة العربیـة والمصادقـة علیهـا مـن طرف السلطـة المختصـة

أن یكون الموظف أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة : ثانیا   
  المكـانن حیـث الموضوع ومن حیـث م مختص

أن یكون الموظف أو الضابـط العمـومي أو الشخص المكلف بخدمـة  جببحیث ی      
عامـة لـه اختصاص موضوعي أو نوعي بتحریـر كل نـوع من األوراق الرسمیـة، كمـا یتعین 
أن یكون مختصا في المكان بتحریـر هـذه الورقـة، فلكل موظف عـام اختصاص إقلیـمي 

بخصوص وحسب مایراه الدكتور عبد الرزاق السنهوري  ،)2(جـاوزهمعیـن لیس لـه أن یت
من حیث عدم  االهلیةلوالیة الكاملة من حیث التحریر و هذا الشرط هو ان یكون للموظف ا

ان یكون له اختصاص موضوعي من حیث نوع المحرر الرسمي وجود مانع شخصي به و 
   .)3(و تنظیمیا واختصاص مكاني محدد اما قانونیا

I.  النوعـي حیـث االختصـاصمن   
فقـد بّیـن القـانون وكـذا القواعـد التنظیمیـة اختصاص كل موظف عمومي            

بالنسبـة لتحریـر أوراق ذات نـوع معیـن، وعلیـه فان القـانون المتعلق بالتوثیـق بّیـن 
المؤرخ في  20-70من األمـر رقم  03المـادة ان و  ،االختصاصات التي أنیطت بالموثقیـن

ضابـط الحالـة المدنیـة یقـوم بتحریـر  بینت بان المتعلق بالحالـة المدنیـة 1970فیفري  19
الحـال بالنسبة للمحضرین وكذا هو  ،اهوثـائق الحالـة المدنیـة كمـا هـو وارد بالتفصیـل فی

  .القضائیین كمـا هو وارد في القـانون الذي ینظـم مهنتهـم
  

 .8، ص 1997حكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالتوثیق، مطبعة بجایة، الجزائر، طبعة أعمر الحضیري، األ  )1(
 .8محمد شاتا أبو سعد، المرجع السابق، ص  )2(
            .122د عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص   )3(
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II. من حیـث االختصـاص المحلي   
إن القـانون هـو الذي یحدد كذلك االختصـاص المحلي لكل موظف عمـومي،         

 المـادةتد إلى كامـل التراب الوطني بنص می  المكاني للموثـق أصبح الختصاص فاوهكذا 
المتضمـن تنظیـم مهنـة  2006 فیفري 20 المؤرخ في 02- 06من القـانون رقم  02

  .التوثیـق

تكون  :"المتعلق بالحالـة المدنیـة تصّرح بأنـه 20-70رقم من األمر  04المـادة هذا و    
نطـاق دوائـرهم  في لضبـاط الحالـة المدنیة األهلیـة في قبـول التصریحات وتحریـر العقـود

  ".فقط

  نونـا في تحریر الورقـة الرسمیـةمراعـاة األشكـال المقررة قا: ثالثـا   

الرسمیـة أوضاعـا وأشكاال وقواعد یجب على القـانون لكل نوع من األوراق یحدد        
تحت طائلة  إلزامیـا عند تحریـر الورقـة الرسمیـة مراعاتها  ي المختصالموظف العمـوم

 .البطالن
 2006مارس  08المؤرخ في  03-06القانون رقم  من 33إلى  31فالمـواد من       

التي یقـوم بتحریرهـا  والمتضمـن تنظیـم مهنـة المحضر القضائي بّینت شكل األوراق
  .المحضر وكذلك السجالت واألختـام التي یتعیـن علیـه أن یمسكهـا

  :یلي مـا 02-06من القانون رقم  28المـادة وفیمـا یخص الموثـق، فانـه ورد في     

  تكون العقـود التي یحتفظ بها الموثق تحت مسؤولیـته سواء كانت محررة بالیـد أو اآللـة
  .الكاتبـة أو مطبوعـة أو مستنسخـة باألجهزة و بكل وسیلة أخرى

تحرر العقـود التوثیقیة  باللغـة   02-06من القانون رقم  26حسب المادة و  هـذا        
اءتـه وبدون اختصـار أو بیـاض أو نقص أو كتابة العربیـة في نص واحد واضح تسهل قر 

وتكتب  بین األسطر، وتكتب المبالغ والسنة والشهر ویوم التوقیع على العقد بالحروف،
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ویصادق على اإلحاالت في الهامش أوفي أسفل الصفحات  ،التواریخ األخرى باألرقام
من قبل كل من  العقد بالتوقیع باألحرف األولى وعلى عدد الكلمات المشطوبة في

  .األطراف والشهود والموثق
اسـم ولقب وصفة  03-06من القانون  29كمـا یبین في األوراق حسب المادة       

وموطن وتاریخ ومكان والدة األطراف واسـم ولقب وصفة وموطن الشهـود، واسـم ولقب 
أبرمت فیـه وموطن المترجـم إن اقتضى األمـر، والمحل والسنـة والشهـر والیـوم الذي 

األوراق، وتوكیـالت المتعاقدیـن المصادق علیها من قبـل األطراف المعنیـة وتلحق هـذه 
التوكیالت باألصل، ثم تالوة الوثائـق للنصوص المتعلقة بالضرائب والتشریـح الخاص 

  .المعمول بـه
      ال یقبـل ضمن الورقـة أي تحویـل 03-06من القانون رقم  29المادة حسب و       

          أو كتابـة بیـن السطور أو إضافـة كلمـات، وتعتبر الكلمـات المحررة بیـن السطور
أو مضافـة باطلـة والكلمـات تكون بشكل ال یتنـازع في عددهـا ویصادق علیهـا في آخر 

  .الورقـة
وأخیـرا نضیف إذا كـان بیـن األطراف أو الشهـود من ال یعرف وال یستطیـع التوقیـع   

یبیـن الموثـق في آخر العقـد تصریحاتهـم في هـذا الشـأن ویضعون بصمتهـم وتسلم النسـخ 
التنفیذیـة حاملـة الصیغـة التنفیذیـة وتحرر بنفس العبـارات التي تتضمنهـا األحكـام 

ویؤشر على األصل على أنـه  02-06من القانون رقم  31للمـادة القضائیـة، وذلك طبقـا 
ذیـة مـنه وال تسلـم إال نسخة واحدة، وهـذا تحت طائلـة خلع الموثـق وذلك سلمت نسخة تنفی

ویمكن تسلیـم نسخة إضافیـة بمقتضى أمـر  02-06 من القانون رقم 32للمـادة طبقـا 
صادر من رئیـس المحكمة بالدائـرة التي یـوجد بها مكتب الموثـق ویرفق األمـر الصادر 

  .ن نفس القـانون السـابق الذكرم 32للمـادة  باألصل وذلك طبقـا
وعلى الموثق ان یمسك فهرسا  للعقود التي یتلقاها، بما في ذلك العقود التي یحتفظ      

  .من القانون السابق الذكر 37المادة بأصلها وذلك وفقا لما تنص علیه 
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من نفس القـانون فانـه یوضع على األصول التنفیذیـة والنسخ  38 المـادةوحسب       
  .والمستخرجات خاتـم الموثـق الذي قـام بتحریرهـا أو تسلیمهـا وذلك تحت طائلـة البطالن

  :مـن الـقانون المـدني على مـا یلي 02مكرر  324المـادة هـذا و تنص   
د عنـد االقتضـاء ویؤشر الضابـط توقـع العقـود الرسمیـة من قبـل األطراف والشهـو  "  

  ....".العمـومي على آخـر العقـد
یتلقى الضابط العمومي  : "من القانون المدني 03مكرر  324وورد في نص المادة    

  ".تحت طائلة البطالن العقود الرسمیة بحضور شاهدین
یبیـن الضابـط العمـومي في العقـود :"من القـانون المدني 04مكرر  324وحسب المـادة  

الناقلـة أو المعلنـة عن ملكیـة عقاریـة، طبیعـة وحاالت ومضمون وحدود العقـارات وأسمـاء 
  .)1("وتاریـخ التحویـالت المتتالیـة المالكیـن السابقیـن، وعنـد االمكـان صفـة

   كر سابقـا وبتوافـر هاتـه الشروط الثالث یكتسب المحرر صفـة الرسمیـة،ومـن كل ماذ   
  .أمـا إذا تخلف شرط من هاتـه الشروط فان هذا الوصف ال یثبـت للمحرر

هـذا وبفقـدان المحرر لرسمیتــه یتحول إلى محرر عرفي إذا كان موقعا، ذلك أن       
  .)2(ما لم تكن الرسمیة شرط لالنعقادي، التوقیـع هـو الشرط الجوهري في المحرر العـرف

      یعتبـر العقـد غیـر رسمي بسبب عـدم كفـاءة :"02 مكـرر 326حیث تنص المـادة       
أو أهلیـة الضابـط العمـومي أو انعـدام الشكل، كمحرر عـرفي إذا كـان موقعـا من قبـل 

  ".األطراف

  

  
 .29، صو فاطمة الزهراء، المرجع السابقدربل )1(
، طبعة منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان ،في المواد المدنیة و التجاریة اصول االثبات ،محمد حسن قاسم .د  )2(

  .175ص  ،2007
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  مزایا قاعدة الرسمیة وحجیتها في اإلثبات:  الفرع الثاني     

  مزایـا قـاعدة الرسمیـة: أوال           

في الحقیقـة إن انتهـاج المشرع الجزائري لقاعـدة الرسمیـة كوسیلـة للعمل على      
حیث أوجب كمـا سبق تبیانـه إتبـاع اإلجراءات  -استقرار وضبط المعامالت العقاریـة 

      الشكلیـة الدقیقـة في تحریـر العقود التي تتضمن نقـل أو تغییـر أو تعدیـل ملكیـة عقـار
 - 01مكرر 324المـادة عقاریـة تحت طائلـة البطالن وهـذا ما تضمنتـه  أو حقوق عینیـة

  :یرجـع لمـا تحققـه هاته القاعدة من مزایـا

إن الورقـة الرسمیـة بما تتضمنـه من إجراءات معقـدة وما تستتبعه من جهـر  -       
        بحیثوعالنیـة ومـا تستلزمـه من وقت وجهـد نافعـة كل النفـع ألطراف التصرف، 

        أن إسنـاد عملیـة تحریـر هاتـه المحررات الرسمیـة إلى موظف أو ضابـط عمـومي
أو شخص مكلف بخدمـة عامـة یعد بمثابـة حمایـة تامـة ألطراف التعاقـد والغیر سّیمـا مع 
     علمهـم بمدى خطورة التصرف المقدمیـن علیـه وكذا األحكـام التشریعیـة والتنظیمیـة

 .)1(التي تحكمـه
إن الرسمیـة تقتضي تدخل موظف أو ضابـط عمـومي أو شخص مكلف بخدمـة  -      

عامـة كل في حـدود اختصاصـه، وهـذا ما یزیـد من قانونیـة المحرر وحجیتـه ویجعل 
  .)2(البیانـات التي تتضمنهـا المحررات الرسمیـة قویـة وقاطعـة إلى غایـة إثبـات العكس

كمـا أن قـاعدة الرسمیـة تمكن الدولـة من بسط مراقبتهـا على السوق العقـاري قصد  -      
  .)3(مالیـة كبیـرة خیلمداالتقلیـل من المضاربـة وتمكین الخزینـة العمومیـة من تحصیل 

  

  .30دریلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  )1(
  .9و 8أعمر الحضیري، المرجع السابق، ص  )2(
للموثقین، طبعة  الوطنیة  ، الغرفة 5، مجلة الموثق، العدد"التوثیق والعقود الرسمیة"سباغ محمد، مقال تحت عنوان  )3(

        .21، ص1998
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  حجیـة الورقـة الرسمیـة في اإلثبـات: ثانیـا      

في  تهوط المحرر الرسمي كـانت لـه حجیـإذا صدر محرر مشتمل على شر     
  :سنقـوم بتبیـان هـذه الحجیـة من حیـث و اإلثبـات،

I  - المحرر الرسمي من حیـث الموضـوع حجیـة   

إن الورقـة الرسمیـة تعد حجـة بحقیقـة مـا دون فیهـا مـا لم یثبت تزویرهـا بالطرق           
یـع محتویـات الورقـة كون بهـذه القوة لجمتقررة قانونـا، وهـذه الحجیـة ال واإلجراءات الم

البیانـات الواردة عن الطرفیـن والبیانـات الصـادرة  تلك بیـن من التفریقال بـد حیث الرسمیـة، 
  .عن الموثـق
فاألولى هي تلك الصادرة عن الطرفیـن والتي یدلي بهـا ذوو الشـأن إلى الموظف          

  بتدوینهـا تحت مسؤولیتهـم، وحكم العمـومي فلـم یكن لـه أي إطالع على صحتهـا وقد قـام
وهذا ماذهب الیه قرار  ،)1(اإلثبـات العادیـة قنـات أنـه یجوز إثبـات عكسها بطر هذه البیا

  .)2(ة العلیامالمحك
أمـا البیانـات الصادرة عن الموظف العمومي تتمثل فیمـا یثبتـه من وقائـع أو أمور  

المتمسك بعـدم صحتهـا باعتبـاره أنـه تولى ضبطهـا بنفسـه، فهذه البیانـات یجب على 
  .)3(بالتزویـر سواء أكـان من أطراف المحرر أو من الغیـر فیهاالطعن 

  
  

  
  .42السابق، صالغوثي بن ملحة، المرجع   )1(
  .47، ص 1997لسنة  ،2العدد ،القضائیة المجلة  ،148561ملف رقم  1997 - 04- 30قرار مؤرخ في   )2(
  .81و 80الوفاء، المرجع السابق، ص أبو احمد  )3(
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II  - حجیـة المحـرر الرسمي من حیـث األشخـاص  

الرسمي یعتبـر مـا ورد في العقـد  :"على مـا یلي 05مكرر 324المـادة تنص   
یعتبر العقد الرسمي حجة  ( :6مكرر 324كما تنص المادة ....."حجـة حتى یثبـت تزویـره

  ).وورثتهم و ذوي الشأنلمحتوى االتفاق المبرم بین االطراف المتعاقدة 

تعتبـر المحررات الرسمیـة حجـة على النـاس كافـة سواء  من خالل هذه النصوص  و      
الغیر في كل ما یلحق بـه وصف الرسمیـة فیهـا إلى  خلفهـم أوك أطراف المحرر أو في ذل

ومرد اتسـاع نطاق حجیـة المحرر الرسمي یرجع إلى مـا  ،)1(أن یطعن علیـه التزویـر
  .من مصداقیـة لدى الجمیـع تولـده الرسمیـة

یـة من خالل كل ما تقـدم یتبیـن لنـا أنـه حتى بعد العدول عن التعامل العرفي وخروج الرسم
إلى ساحـة المعامالت العقاریـة جعلها ركن لصحتهـا، فان العقـد العرفي ظل یقـوم بـدور 

المـؤرخ  االجتهـاد القضـائي الموحـدفّعـال في نقل الحقـوق العقاریـة وٕاثباتهـا، إلى أن جـاء 
حیث كـان نقطـة الحسم في مسـار حیـاة العقـود العرفیـة، وكـان حدا  1997فیفري 18في 

فاصال بین عهدیـن مختلفیـن كل االختالف، عهـد استطاع فیـه العقـد العرفي إثبـات الملكیـة 
  .)2(العقاریـة وعهـد انفردت الرسمیـة فیـه بهـذه المهمـة

ال التصرفـات لمشرع في مجهـذا وباإلضافـة إلى الشكلیـة الرسمیـة التي فرضها ا
على محرري العقـود الرسمیـة القیـام بإجراءات تسجیلهـا لدى مصلحة  أوجب العقاریـة، فانـه

 1976دیسمبر 09 قـانون التسجیـل الصادر بتـاریخ التسجیل والطابـع، وهـذا بمقتضى
  :على مـا یلي منه 75حیث نصت المـادة المعدل  105-76بموجب األمر رقم 

  

  
  .211ص  نبیل إبراهیم سعد وهمام محمد محمود زهران، المرجع السابق،  )1(
  . 32دربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  )2(
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      ال یمكن للموثقیـن أن یسجلوا عقودهـم إال في مكتـب التسجیـل التابـع للدائـرة "
  ".أو عند االقتضـاء في مكتب الوالیـة الذي یـوجد بها مكتبهـم

تحرر بمعیتهـم في أجل ال  هـذا ویلزم نفس القـانون الموثقیـن بتسجیل العقـود التي
دون نزع الصیغـة  -شهرا، وفي حالـة التأخیـر یتعرض الموثـق لعقوبـات جبائیـة یتجاوز

  .-الرسمیـة عن العقـد
وتجدر اإلشارة إلى أن الهـدف من التسجیـل هو تحصیـل الدولـة للجانـب الضریبي  

المتضمن  27-88من القانون رقم  28المـادة الـح الخزینـة العمومیـة حیث نصت لص
 یحصل الموثـق الحقوق والرسوم بمختلف أنواعهـا لحسـاب :"مهنـة التوثیـق على مـا یلي

الدولـة من األطراف الملزمیـن بتسدیدهـا ویدفع مبـاشرة بقّباضـات الضرائب المبالغ الواجبـة 
الضریبـة وفضال عن ذلك، یتعیـن علیـه فتـح حسـاب خاص لدى  على األطراف بصدد

  ".الخزینـة لیـودع فیه المبالـغ التي یحوزهـا
أو نسبـة  من قـانون التسجیـل فان رسوم التسجیـل قد تكون ثابتـة 02 المـادةوحسب 

  .أو تصاعدیـة تبعـا لنوع العقـد ونقل الملكیـة الخاضعـة لهـذه الرسـوم

مـادة حقوق التسجیـل فان المشرع الجبـائي ال تهمه صحة المعاملـة من هـذا وفي   
ال یمكن  :"من قـانون التسجیل على مـا یلي 1-190عـدم صحتهـا حیث نصت المـادة 

أو فسخهـا ئق أو العقـود التي تـم إبطالهـااسترداد الرسوم المحصلة بصفـة قانونیـة على الوثا
  ".فیما بعـد

سجیـل بالنسبة للعقـود العرفیـة هو إعطائهـا تاریخـا ثابتـا وهـذا وفقـا أما عن غایـة الت 
من القـانون المدني، وقد تأكد هـذا المبدأ في القرار الصادر عن المحكمـة  328للمـادة 

بما أن تسجیـل العقـد العـرفي ال  و ":62462تحت رقم  1990سبتمبر 24العلیـا بتاریخ 
ما یفیـده هو إثبـات التـاریخ فقط، أمـا مضمون العقـد العـرفي یكسبـه الرسمیـة، بل أقصى 

  ".فیبقى دائمـا بعیـدا عن الرسمیـة



202 
 

 معامالت ـة الواجب احترامهـا في الوفي األخیـر وبعد تعرضنـا للشكلیـة الرسمی
العقاریـة مرورا بتسجیـل المحررات لدى مصلحة التسجیـل والطابـع، ألـزم المشرع ضرورة 

    على ركیزة اخرى استند علیها لضبط المعامالت العقاریة و المتمثلة في الشهرالمرور 
اعتبـار العقـود المحررة عدیمـة األثـر فیـما او الحفظ العقاري مرتبا على عدم القیام به 

   وهـذا ما سوف نتعرض لـه في یخص نقل الحقـوق العینیـة العقاریـة التي تتضمنهـا
  .المبحث الثـاني
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  الشهر العقاري كأحد ركائز السیاسة العقاریة: لمبحث الثانيا

إن المشرع الجزائري وكغیـره من مشرعي الدول األخـرى قد وضع بعیـن االعتبـار           
التصرفات  ه لضبط هـا في سیاستـة من الركائـز المهمة التي اعتمدالشهـر العقـاري كركیز 

منعا للغش و ، نظرا لما یوفره هذا االجراء من تامین للمعامالت و حفظا للحقوق العقاریة
راف التي تعد افضل وسیلة لبعث الثقة بین اطهذا بفضل العالنیة التي یوفرها و و 

  .)1(المعامالت و في مواجهة الغیر

واإلجراءات نظـام قـانوني له مجموعـة من القواعـد  :"یمكن تعریـف الشهـر العقـاري بأنـهو    
  ".یضمن بهـا حق الملكیـة العقاریـة وكذا الحقوق العینیـة العقاریـة األخـرى

هذا ولم تتبع الدول المختلفة نظاما واحدا للشهر العقاري بل اختلفت في ذلك فمنها من    
  .اخذت بنظام الشهر الشخصي و منها من اتبعت نظام الشهر العیني

التصرفـات العقاریـة باختالف مـا إذا كان موضوعهـا هو هـذا وتختلف طریقـة شهـر     
حق عیني أصلي أو تبعي، فالتصرفـات التي ترد على الحقوق العینیـة األصلیـة تشهـر 

أمـا تلك التي تـرد على الحقـوق العینـیة  -أي بنقـل التصرف بأكملـه إلى السجـل -بالتسجیـل
التصرف مثل تدویـن مبلـغ الدیـن، اسـم الدائـن  أي بتدویـن ملخص -التبعیـة فتشهـر بالقیـد

  .- والمدیـن وتعییـن العقـار المثقـل بأحد الحقـوق العینیـة التبعیـة

  
  

  
قاریة او الي حق  عیني تستلزم العقود الناقلة للملكیة الع: ( أما اكدته المحكمة العلیا في قراراتها وفقا لمبدهذا  )1(

قرار الو  2008 -10-15بتاریخ  473702قرار رقم  )الرسمي الشهر العقاري اضافة الى الشكل  ،عقاري اخر
     ،2010 لسنة ،3 جزء ،القضائیةالمجلة  ،2009 -11-12بتاریخ  491615رقم القرار و  549408رقم 
  .     227،231،240 ص
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  :نتطـرق في هـذا المبحـث إلىس ى ذلكوعل    
في العالـم وموقف المشرع الجزائري إزاء ذلك وهـذا معرفـة أنظمـة الشهـر العقـاري السائـدة 

  .في المطلب األول
سنتعرض إلى قـواعد وشروط تنظیـم الشهـر العقـاري في التشریـع  يثـانالمطلب الوفي 

  .الجزائري
  .ثالث سنتعرض إلى إجراءات الحفظ العقاريالمطلب الوفي 

  

  الجزائري إزاء ذلكوموقف المشرع  نظاما الشهر العقاري: المطلب األول   

یعد الشهر العقاري اداة لتحقیق الثقة العامة و االئتمان العقاري وتسهیل تداول     
فعال اجتهدت مختلف الدول في اعتناق نظام العقارات و التعامل فیها ومن اجل ذلك 

حیث اتخذت مختلف التشریعات  واحـدا، سبیـالذلك لـم تسلك في  إال أنهـا ،للشهر العقاري
همـا نظـام الشهـر  طریقتین في مجال اعالن العملیات العقاریة شكال نظامین مختلفین

  .الشخصي ونظـام الشهـر العیني
  :ووفقـا لذلك سنخصص

 لدراسـة نظـام الشهـر الشخصي  :الفـرع األول  
  لدراسـة نظـام الشهـر العیني: الفـرع الثـاني  

  .في الفرع الثالث شرع الجزائري من ذلكخاتمیـن هـذا المطلب بالتطرق لموقف الم
  

  نظام الشهر الشخصي: الفرع األول  
  

من أقـدم أنظمة الشهـر العقـاري، حیث اتخذتـه  نظـام الشهـر الشخصيیعـد         
  .أغلب الدول أساسا للحفظ العقـاري

  .سنقـوم أوال بالتطـرق إلى ماهیتـه وثانیـا إلى تقییمـه كنظـام للشهـر العقـاري    
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  ماهیـة نظـام الشهـر الشخصي: أوال     

I  - مفهـوم نظـام الشهـر الشخصي   

طبقـا  رالشهـ و ذلك النظام الذي تتم فیه عملیةان نظام الشهر الشخصي ه           
ألسماء األشخاص من مالك وأصحاب حقـوق عینیـة ولیس طبقـا للعقـار، ومن هنـا كانت 
تسمیـة هـذا النظـام بنظـام الشهـر الشخصي، فالعقـارات في هـذا النظـام ال تعرف بمواقعهـا 

ولذلك فإن  )1(وأرقامهـا وٕانمـا تعرف بأسمـاء مالكیهـا وأصحاب الحقـوق العینیـة علیها
لدان التي تأخذ بهـذا النظـام وضعت سجالت في كل مراكز األقالیـم تقید فیها كل الب

     المعدلـة أو المسقطـة للحقوق العینیـة سواء كـانت أصلیـة التصرفات المنشئـة، الناقلـة،
  .)2(أو تبعیـة باسـم المتصرف

ارس مرتبـة بأسماء في هـذا النظـام إذن یتـم القیـد باسـم المتصرف، حیث تعـد فهـف     
المتصرفین حسب الترتیـب األبجدي وسجل آخر یمسك على أسـاس الترتیـب الزمني لتقدیـم 

وهـذا حتى یستطیـع الغیـر االطالع علیهـا متى استدعـت ) 3(التصرفات المراد شهرها
  .الضرورة ذلك

  
  
  
  

  
  .13، صالمرجع السابقحسین عبد اللطیف حمدان،   )1(
مصر،  الشواربي، إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء والفقه، منشأة المعارف باإلسكندریة،عبد الحمید  )2(

 .3ص ،1997طبعة 
  .44ص ،المرجع السابق حمدي باشا عمر، زروقي لیلى،  )3(
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 II    - خصـائصـه   
  :إن لنظام الشهر الشخصي خصائص تمیزه عن غیره من األنظمة وهي كاآلتي   

أسـاس الشهـر في هـذا النظـام هو أسمـاء األشخاص الذیـن تصدر عنهـم  -          
  .)1(التصرفـات ولیـس العقـار محل التصرف

بل هو مجرد اجراء  ،لیست له أي قوة ثبوت في هذا النظام   ان الشهر -           
فالملكیـة والحقوق  )2(یهدف للعالنیة فقط دون ان یكون له أي اثر على الحق المشهر

  .)3(العینیـة األخرى تنتقل بمجرد التراضي بین الطرفیـن
الشهـر وفـق هـذا النظـام لیـس لـه أثر مطهر أي أن التصرفـات وفقـا ف اذن  -            

لنظـام الشهـر الشخصي تشهـر كمـا هي دون أن یطهر الشهـر العیـوب التي تشوب الحق 
  .)4(موضوع التصرف

  تقییـم نظـام الشهـر الشخصي: یـاثان  

 ان  ذاك هو االكثر شیوعا نظـام الشهـر الشخصي على الرغم من ان          
االمر الذي حد من  وق مزایـاهإال أن عیوبـه تف )5(العدیـد من التشریعات قـد أخذت به

  .مصداقیته و جدواه
  

  
  .21ص   ،1994 ،الطبعة الثانیة،  سوریا ,مطبعة كرم ,لقضاء العقاريا  ،یاسین غانم   )1(
)2( Philippe Simler et Philippe Delebecque « les suretés –la publicité fonciére » 4o ed      

Dalloz 2004, P 674. 
 .14ص ،1989 معوض عبد التواب، السجل العیني علما وعمال، دار الفكر العربي، مصر، طبعة   )3(
  .13ص السابق،حسین عبد اللطیف، المرجع    )4(
محاضرات  ذلك راجع في المتضمن نظام السجل العیني، 1964 لسنة 142مصر في قانون  من هذه الدول،  )5(

  ،1995لسنة  ،الثاني ددالع ،المجلة القضائیة الجزائریة ،"القید في السجالت العینیة" األستاذ أمین بركات
  .41ص
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I  - مزایـاه :  
ال  فهو ،ـه وعدم تعقدهـا وانخفاض تكلفتـهبسهولـة إجراءاتیتمیـز  إن هـذا النظـام  -      

   .هیتطلب عملیـة مسح األراضي مقارنـة مع نظـام الشهـر العیني الذي یجعلهـا شرطـا لقیامـ
لى هـذا النظـام یلعب دورا في إعالم الجمهور عن التصرفـات المنصبة ع إن -      
العامة وذلك لتمكینهـا من فرض الضریبـة لسلطات اعالم إلعد وسیلة ، كما یالعقـارات

  .العقاریـة على المعامالت
II  - عیوبـه:  
اس ترتیب اسماء یقوم على اس الشهر الشخصي نظام ان التسجیل في -    

االستكشـاف في السجالت عن  االشخاص من مالكین و اصحاب حقوق عینیة، و من اراد
من شخص المالك الحقیقي لهـذا العقـار  تحقق قد ضي أن یكونتحالـة عقـار معین یق

وعارفـا اسمه واسـم أبیـه وجده بالكامل وأسماء المالكین السابقیـن الحقیقییـن الـذین تـداولوا 
  .)1(هـذا العقـار خالل المدة المطلوبـة وهي مهمـة شاقـة وطویلـة

 )2(إن نظـام الشهـر الشخصي معیب من حیث الترتیـب، ومن حیث الحجیـة -       
صاحب المصلحة من التعاقـد ال یعرف إال اسم الشخص الذي تصرف في العقـار بغض ف

  .النظر عما یثقل العقـار من أعبـاء أو ما یلحقـه من عیوب
حیث ال یعطي ثبوتیـة،إن التصرفـات التي تشهـر في هـذا النظـام لیـس لها قوة  -        

للمتصرف الیه أي ضمانة بثبوت حقه بصفة نهائیة فیبقى مهددا بزوال حقه منه اذا ما 
الموظف المكلف یلعب دورا تقرر ابطالها او فسخها بسبب عیوب التصرف، ذلك ان 

  .)3(ءسلبیـا ولیـس له صالحیـات تفحص العیوب العالقـة باإلجرا
  

  .5المرجع السابق، صعبد الحمید الشواربي،   )1(
  .15ص معوض عبد التواب، المرجع السابق،   )2(
، 2000 طبعةالجزائر،  الجامعیة، المطبوعات لمدني الجزائري، دیوانعقد البیع في القانون ا حسنین، محمد )3(

  .93ص
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    ، هذاتقادمان هذا النظام ال یحظر اكتساب الحقوق العقاریة عن طریق ال -      
ال یلزم باستصدار حكم و تسجیل حقه في  –حسب نظام الشهر الشخصي  –واضع الید و 

رة مشكلة المالك الحقیقي یؤدي الى اثادائرة الشهر العقاري مما یجعله مالكا خفیا وبذلك 
 .ار مما ال یجعله عنوانا للحقیقةذن فسجالته ال تعطي الوضعیة الفعلیة للعقإ، من جدید

نظـام الشهـر الشخصي بأنـه نظـام  هوريسنالدكتور الونظرا لهـذه العیوب فقـد وصف       
متأخر مبرره في ذلك أن نظام الشهـر السدیـد یجب أن یكون محكما في ترتیبـه 

  .)1(وحجیتـه

أما في ترتیبـه فینبغي أن ییسر لذوي الشأن معرفـة ما تهمهم معرفتـه من تصرفـات،     
فینبغي أن یكون لشهـر التصرفـات حجیـة قاطعـة بحیث ال یشهـر التصرف أمـا في حجیتـه 

  .إال بعد التحري عن مدى صحتهـا

وعلیـه فهـو نظـام غیر دقیـق وال یساهـم بشكل محدد في استقرار الملكیـة العقاریـة      
  .فضال عن كونـه ال یساهم في تدعیـم االئتمـان العقـاري

ال یحقق الغرض الذي وجد جعله   على محاسنـههذا النظام  لطغـاء عیوبونظرا       
نفسهـا قد حادت عن الهدف  وجدت الدول التي اعتنقت هـذا النظـام انذلك  )2(من أجلـه

، )3(األسمى للشهـر والمتمثـل أساسـا في تجسیـد فكرة االئتمان العقـاري على أرض الواقع
 وسیلة الضمانات التي ترد الثقة العامة الىنظام اخر یوفر  فكان البد من البحث عن

  .بدأ تطبیـق نظام بدیـل هو نظـام الشهـر العینيبالفعل  و الشهر

 
  .85، ص1980مصر، طبعة ،4البیع والمقایضة، الجزء  ،شرح القانون المدني الوسیط في عبد الرزاق السنهوري، )1(
  .17معوض عبد التواب، المرجع السابق، ص   )2(
    .13، ص1975محمد لبیب، شرح أحكام عقد البیع، دارالنهضة العربیة، مصر، طبعة    )3(
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  نظام الشهر العیني:  لفرع الثانيا     

 التي ینطوي علیهـا نظـام الشهـر الشخصي ظهر نظـام كثیرةنظرا للعیوب ال       
سنوضح ، حیث الذي یتخذ من الوحدة العقاریة اساسا لكل عملیة شهر الشهـر العیني

  .نقـوم بتقییمـه ثانیـا ماهیـة هـذا النظـام أوال و

  ماهیـة نظـام الشهر العیني: أوال    

         I - مفهـومـه:  
ال  على العقـار محل التصرف ات العقاریـةفي شهـر التصرفـ یرتكز هـذا النظـام ان      

ویتمیـز بمسك سجل خاص لدى مصلحـة الشهـر تخصص فیـه  ،على الشخص القائم به
صفحة أو أكثر لكل عقـار تدون فیهـا كل التصرفات التي تـرد علیـه مع تحدیـد موقعـه، 

، واسـم المستفیـد وقت إجراء الشهـر واسـم أول متصرف إلیـه )1(مساحتـه، رقمـه، حدوده
بالوحدة العقاریـة، وتعتبر البطاقـة  بعد إجراء الشهـر الثـاني ویسمى العقـار المعني

المخصصة لـه بمثابـة بطاقـة تعریفـه، و یسمى هـذا السجل في التشریـع الجزائـري بمجموعة 
  .البطاقـات العقاریـة

هـكذا فمن أراد االطالع على حالـة العقـار ومعرفة الحقوق وااللتزامـات واالتفاقات و       
 .)2(ـذه المعلومات من مصلحة الشهـرهالتي تثقلـه بإمكانه أن یطلب 

II        - خصائصـه:  
یتمیز نظام الشهر العیني بمجموعة من الخصائص التي یعبر عنها بمبادئ          

  :وهي كالتاليالشهر العیني  
  

  
  .14حسین عبد اللطیف، المرجع السابق، ص )1(
 .39دربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص )2(
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  :مبـدأ التخصیـص -1
ة   ان اساس الشهر في نظام الشهر العیني هو الوحدة العقاریلقد قلنا سابقا 

، ومن هنا جاءت تسمیة هذا النظام بهذا االسم حیث تخصص لكل عقار محل التصرف
صفحة في السجل العقاري تسمى الصحیفة العینیة للوحدة العقاریة تقید فیها جمیع 

كل الحقوق التي تثقله كالرهون واالرتفاقات كما ، وكذا الواردة على هـذا العقـارالتصرفات 
تحمل  كل البیانات المتعلقة به مثل رقمه و موقعه و مشتمالته و مساحته و اسم مالكه 

   .)1(دوا و جمیع االعباء التي تثقلهاذا تعد
  .)2(هـذا ومجموعـة هـذه البطاقـات تكون ما یعرف بالسجل العیني أو السجل العقاري

  :الثبـوتبـة مبـدأ القـوة  -2
و یقصد به ان  كل  ،ان هذا المبدا هو من اهم ممیزات نظام الشهر العیني         

قرینـة قاطعـة على الملكیـة بالنسبة للعقـار أو للحق العیني  ماهو مقید في السجل العیني
  .موضوع الشهـر

الحق المقیـد ویصبح التصرف خالیـا سلیمـا من العیوب مهما كان مصدرهـا، ویعتبر      
موجود بالنسبة للكافـة، وعلیـه ال یمكن الطعن فیـه ال بدعوى البطالن وال بدعوى 

ویكون بذلك المتصرف في مأمن من المنازعـات ویعرف هـذا  )3(االستحقـاق أو االسترداد
  .)4(المبدأ كذلك بالثقـة العامة في السجل العیني

    
  

  
 . 14ص ،لطیف حمدان  ، المرجع السابق حسین عبد ال )1(
  .90محمد حسنین، المرجع السابق، ص )2(
  .46، المرجع السابق، صعمر، المنازعات العقاریة لیلى زروقي وحمدي باشا  )3(
  .92محمد حسنین، المرجع السابق، ص   )4(
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  :مبـدأ الشرعیـة -3
في  أال یتـم القیـد فقد اقتضى الحال ،لخطورة و اهمیة مبدا القوة الثبوتیة نظرا        

وأن  ،مطابق للحقیقـة وعنوانـا لهـابعد التأكد التـام من أن الحق  إال السجل العقاري
بحیث یصبح قید الحق  التصرف المؤدى للقیـد صحیح ویستنـد إلى أساس قانوني سلیـم

    .)1(دلیال اكیدا على شرعیة هذا الحق في السجل العیني
یجب على المحافظ العقـاري أن یتحقق من كل التصرفات المراد شهـرها بدقـة  وعلیـه     

حتى ال تهدر حقوق النـاس، وبالتالي اجتناب االدعاءات المشكوك فیهـا التي ال تستند 
  .)2(إلى أساس قانوني سلیم

توافرهـا في مراقبـة الشروط القانونیـة األولیـة الواجب بمحافظ العقـاري لا حیث یقوم      
       العقاري من صحة التصرفبصفة عامة  یـة الحفظ فیتحققالوثائق الخاضعـة لعمل

العیوب  خلو إرادتـه منو من أهلیـة المتصرف و  ،)3(شرعیة الحق موضوع هذا التصرفو 
  .ویتحقق من سنـد الملكیـة

 :مبـدأ القید المطلق - 4        
موجودة وال یمكن  الحقوق العینیـة العقاریـةظل نظام السجل العیني ال تكون  في         

االحتجاج بها في مواجهة الكافة اال اذا كانت مقیدة في السجل العیني، أي ان الشهر هو 
فكل حق غیـر مقیـد ال وجود  ،یعّدلهـا أو یزیلهـاو فهو الذي ینشئهـا،  مصدر هاته الحقوق

  .  في مواجهـة الغیر وكل حق مقیـد هو حجـة على الكافـةلـه ال بین األطراف وال
  

  
 ،، القاهرةمطابع دار الكتاب العربي ،اله في االقلیم المصريادخ، نظام السجل العیني و منصور محمود وجیه )1(

 .475ص ، 1961
  .54عبد التواب، المرجع السابق، ص معوض )2(
  .46، صالمرجع السابقإبراهیم أبو النجا،   )3(
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وعلى هذا النحو یكون للقید في السجل العیني اثر منشئ للحقوق العینیة، اذ بالقید وحده   
    .)1(تنشا و تنتقل وتعدل وتزول الحقوق العینیة ،ومن ثم یصبح القید بمثابة مصدر للحق

  :مبـدأ عـدم اكتسـاب الحقوق المقیـدة بالتقـادم - 5    
الملكیـة في نظـام الشهـر الشخصي فانـه كسب باب ن التقـادم سببـا من أسإذا كـا         

ما  مع مستبعد في نظـام الشهـر العیني، ذلك أنه یتعارض مع قوة الثبوت المطلقـة وكذا
ذلك أن التقـادم المكسب من شأنـه  من أثر منشئ، یرتبـه نظـام السجل العیني على القیـد

أن یجعل بیانـات السجل العیني غیر مطابقـة للحقیقـة فیهدر الثقـة العامـة الواجب توافرهـا 
  .)2(في السجل العیني

وعلیـه فال یمكن لواضع الیـد على العقـار مهما طال اكتسابـه أن یطالب بتملكه          
ألن الحیازة قرینـة على الملكیـة والملكیـة ثابتـة بالقیـد في  إذا كـان سند الملكیـة فیـه مشهـر،

  .)3(هـذا النظـام
هـذا وتجدر اإلشارة إلى أن القانـون المدني الجزائري مازال یكّرس اكتساب الملكیـة 

منه وما یلیهـا، ونص على اكتساب كل الحقوق العینیـة العقاریـة  823المـواد بالتقـادم في 
  .أن یفّرق بین األراضي الممسوحـة وغیر الممسوحـةبالتقـادم دون 

  
  
  

  
، التملك بالتقادم على خالف الثابت في السجل العیني، منشاة المعارف، االسكندریة، عصام انور سلیم .د  )1(

  .16، ص2002
  .41، صابراهیم ابو النجا، المرجع السابق  )2(
  .41، ص دربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق   )3(
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  تقییـم نظـام الشهـر العیني: ثانیـا   
 والذي قام كنظام منافس لنظام الشهر الشخصي   إن نظـام الشهـر العیني       
میـزات استطاع بها تحقیـق أهداف الشهـر العقـاري، إال أنه وبالرغـم من محاسنـه بحضي 

  .لم یخل أیضا من المسـاوئ
I. مزایـاه:  

 ذلك انفي المجال العقاري  للمتعاملینحمایـة توفیر ال علىیعمل هـذا النظـام  -          
  .قبل قیـده یخضع لرقابـة المكلف بالشهـر كل حق مقیـد یتمتع بحصانـة تامـة وكل تصرف

یسهل هـذا النظام التعرف على الحالـة القانونیـة للعقـار وأصل الملكیـة فیـه  -       
ذلك ان لكل عقار في ظل هذا النظام  ،إخفاؤهـاي تثقلـه وال یمكن بذلك وكل األعباء الت
، وانطالقا من هذه البیانات یمكن االستعالم فیها البیانات المتعلقة به صحیفة تدون

في ظل نظام الشهر  تبعبسهولة عن المركز القانوني الي عقار على عكس ماهو م
  .الشخصي
بوجود مخطط دقیق للعقارات تسهیل الجبایة العقاریة وذلك ال یكون ممكنا اال  -       

   .وهذا مایوفره نظام الشهر العیني )1(ومساحتهایبین مواقعها ومواصفاتها
حیث ان تحدید العقارات یوفر  تشجیع االستثمار في المجال العقاري -       

  .لیة على  االستثمار و منح القروضضمانات عینیة  االمر الذي یشجع المؤسسات الما
التعارض في سندات الملكیة و تجنب ساب بالتقـادم أو تجنب خطر االكت -         

مما یرفع في قیمـة مخاطر تشابه االسماء ذلك ان اساس الشهر فیه هو الوحدة العقاریة، 
  .العقـار ویسهل التعامل فیـه

  .ضمـان استقـرار الملكیـة العقاریـة وتدعیـم االئتمان العقاري -        

  
 ةمنشا، ضوء قانون الضریبة الموحدةطرق تحصیلها في ، ضریبة العقارات المبنیة و الحمید المنشاويعبد   )1(

  .17ص ،طبع دریة، الطبعة االولى، بدون سنة، االسكنالمعارف
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        ن عدم التعدي علیـههـذا النظام یؤدي إلى تثبیـت مساحة العقـار ویضم -           
بین  منه، كما یضع حدا للمنازعـات التي یمكن أن تثـورعلى أي جزء  أو االستیالء

ذلك ألن هـذا النظـام یوجب مسح العقـارات وتحدیدهـا ورسم خریطة الجیـران بشأن الحدود، 
 .)1(شاملـة لها یتم الشهـر على أساسها

وبنـاء على ما سبق فإن نظـام الشهـر العیني یعتبـر ثورة في نظـام الشهـر إذ           
من  رغـمبال ، ولكن)2(رتب على تطبیقـه تغییـر جذري في أنظمة التسجیل القائمةیت

المحاسن التي یتمیز بها نظام السجل العیني اال ان ذلك لم یمنع من وجود مجموعة من 
   :العیوب و التي تتمثل فیما یلي 

II. عیـوبـه:  
حیث انه یستدعي القیام باعمال المسح  ظامة النفقات الالزمة لتطبیق هذا النثر ك -       

 ،مكلفةرصد معدات  -سبق تبیانه في الفصل الثاني من الباب االول كما –والتي تتطلب 
   .ولهذا فان معظم الدول الزالت لم تتمكن من تعمیم تطبیق هذا النظام مثل الجزائر

للقید األول هذا النظام یمكن أن یكون وسیلة اغتصاب للملكیة خاصة بالنسبة  -     
  .دلتي لم تكن لها عقو بعد المسح بالنسبة لألراضي ا

ان تطبیق هذا النظام یؤدي الى تفتیت الملكیة العقاریة، حیث تخصص بطاقة  -     
عقاریة لكل وحدة عقاریة، هذا و ان العقار یمكن ان یتجزا الى اجزاء كثیرة وصغیرة  

یصبح لدى كل وارث سند یثبت           المیراث، ففي حالة كثرة الورثة  خاصة عن طریق
ملكیته، االمر الذي یؤدي الى تفتیت الملكیة العقاریة و ینتهي الى عرقلة استغالل 

 تحدید لذلك تحرص بعض الدول على تفادي هذا التفتیت بالنص على )3(العقارات
  

  .16عبد اللطیف، المرجع السابق، ص حسین )1(
 ، 1992 ، سنة2 لفكر العربي، مصر، الطبعةالعملي في الشهر العقاري والتوثیق، دار اعزت عبد القادر، المرجع  )2(

  .161ص 
  .37، صالمرجع السابقجمال بوشناقة،   )3(
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مثلما هو الحال في القانون الحد االدنى للمساحة التي یمكن اعتباره وحدة عقاریة 
عقارات الحضریة المخصصة الذي یفرق في تحدید الحد االدنى للمساحة بین ال ،الجزائري
  .)1(االستثمار الفالحيغالل و االسترات الریفیة التي تخصص لالنتاج و بین العقاللبناء و 

إلى أن تطهیر الملكیة العقاریة نخلص بعد تقییمنا لنظام الشهر العیني و هذا          
یعطي صورة صادقة وصافیة للحق العیني العقاري  ذلك انه ،هوضبطها یتجسد في ظل

  .وهذا نظرا للخصائص المتمیزة التي ینفرد بها

  . ازاء انظمة الشهر العقاريموقف المشرع الجزائري  :لثالفرع الثا
لم تكن واضحة المعالم  ذلك ان  في الجزائر فكرة الشهر العقاري لحقیقة إنفي ا         

ــر رقم  من خالل 1975النصوص المنظمة للشهر العقاري لم تصدر اال سنة  األمــــــ
ـــي 75-74 ــــ ـــؤرخ ف المتعلق بإعداد المسح العام لألراضي وتأسیس  1975نوفمبر 12المــــــ

الشهر العقاري في ، فماهو واقع وما صاحبه من المراسیم المطبقة له السجل العقاري
 .؟ الجزائر قبل هذا التاریخ

مختلفة هي مرحلة العهد  لقد مر النظام العقاري الجزائري بثالث حقب زمنیة         
حسب مابیناه بالتفصیل  في الباب  -اري ثم فترة االستقالل ومابعدها ثم االستعمالعثماني 

انیة في فترة حكمها للجزائر ابقت على العموم فان الدولة العثمو  –االول من هذه الدراسة 
على نظام الملكیات المعروف منذ الفتوحات االسالمیة، و الذي كانت تحكمه االحكام 
الشرعیة االسالمیة، وانصب عملها على تطویر النظام الجبائي لحاجتها الى الضرائب 

  .)2(وربیةكما  نمى  التبادل التجاري مع الدول األ

  
 .183السابق، صویس فتحي، المرجع  )1(
 .58، صالمرجع السابقراجع حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري،  )2(
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اكثرها تمیز بالصفة  فقد عرفت عدة تشریعات عقاریة اما المرحلة االستعماریة    
كما انها لم ترق الى التنفیذ لعدم استقرار االوضاع ولعدم تمكن فرنسا من فك  ،الشخصیة

ولذلك  ،حافظ على نظام الملكیة الجماعیةالترابط الموجود في المجتمع الجزائري الذي 
فصدرت ، مع القواعد و التقالید الموروثة وجد المستعمر نفسه هو المضطر الى التكیف

  .)1(عدة قوانین في هذا االتجاه
بتطبیق نظام الشهر الشخصي بكل  تمیزت  1975سنة قبل علیه فمرحلة  ما و           

خصائصه وعیوبه باعتبار أن عملیة مسح األراضي لم تتم بعد وٕان كانت بعض 
وقد استمر األمر كذلك  ة،المحاوالت قد شرع فیها المشرع الفرنسي أثناء الفترة االستعماری

ـــــر رقم  ــــي 74-75إلى غایة صــــــدور األمـــ المتعلق بإعداد  1975نوفمبر 12المـــــــــؤرخ فـــ
وهنا  تنفیذیة، مراسیم ري وما صاحبه منالمسح العام لألراضي وتأسیس السجل العقا

نظاما جدیدا  واضح  واخذ بشكل المشرع الجزائري أتجر بدایة المرحلة الثانیة، حیث  كانت
على  74-75من االمر رقم  12حیث نصت المادة  للشهر هو نظام الشهر العیني،

سح االراضي على اقلیم بتاسیس میتم اعداده اوال باول .......ري ان السجل العقا: (مایلي
وما یستفاد من هذا النص ان تطبیق نظام الشهر العیني یستلزم اعداد مسح ) بلدیة ما

البدء  غیر أن المسح ورغمالذي على اساسه یتم انشاء السجالت العقاریة،  لالراضي و
ومازالت مساحات زراعیة إال أنه لم یتقدم كثیرا، عند تطبیق الثورة ال 1971فیه منذ 

شاسعة لم تحرر عقودها رغم تحفیز السلطات الحائزین لألراضي التي لم یشملها المسح 
   ق إعداد عقد الشهرة طبقا ألحكام مرسومملكیة عن طری بعد للحصول على سندات

ومنح شهادات الحیازة من طرف رؤساء البلدیات  1983 ماي 21المؤرخ في  83-352
من قانون التوجیه العقاري في انتظار  39في المناطق التي لم تمسح طبقا ألحكام المادة 

 .هم كمالك بعد المسحسیتكری
  

)1( Mohand Tahar Alloum, le régime foncier en Algerie, impression moderne, alger,   
  2005, P9-10.  



217 
 

ولذلك ال یمكن تطبیق نظام الشهر العیني إال على سبیل التدرج مما یتطلب حتما    
العمل بنظام الشهر الشخصي في المناطق غیر الممسوحة وهذا واضح من خالل ما 

من المرسوم التنفیذي  114و 113وكذا المادة  74-75من األمر  27تقضي به المادة 
  .63-76رقم 

  تنص على مایلي 74-75من األمر  27المـادة:  

إن العقود والقرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة والتي  "
تخص عقارات أو حقوقا عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها بعد مسح األراضي، 

هرس بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمسك على الشكل الفردي طبقا تف
  ."لكیفیات تحدد بموجب مرسوم

    تنص على مایلي 63-76من األمر  113المـادة:  

من هذا المرسوم والى أن یتم إعداد مسح عام  26و 19خالفا ألحكام المـادتین  "
تمسك من قبل المحافظین العقاریین بالنسبة للعقارات لألراضي في إقلیم كل بلدیة، فإنه 

الریفیة، مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة وكلما تحصل إیداعات تفهرس مستخرجات 
  ...".اسم كل مالك ترها حسب ترتیبها في المحفوظات نحالوثائق التي تم إشها

    تنص على مایلي 63-76من األمر : 114المـادة:  

من هذا المرسوم وعند عدم وجود مخطط لمسح األراضي فإن  66دة خالفا ألحكام المـا" 
كل عقد أو قرار قضائي یكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة، یجب أن یبین فیه 

  :بالنسبة لكل عقار ریفي مشار إلیه في المادة السابقة مایلي
  نوع العقـار  -
 .  موقعـه   -
  .محتویاتـه -
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المحتفظ به بصفة نظامیة في مصالح مسح األراضي وفضال عن ذلك أرقام المخطط    
  ".والمحافظة العقاریة وفي حالة عدم وجود ذلك، أسماء المالكین المجاورین

وعلیه فإن نظام الشهر العقاري المتبع في الجزائر حالیا یعد مزیج بین نظام الشهر   
من تتبع  لكن ذلك ال یمنع -في المناطق الممسوحة ونظام الشهر الشخصي )1(العیني

 - بعض اإلجراءات الصارمة في هذا النظام ومنها قاعدة رسمیة واألثر اإلضافي للشهر
  .في انتظار تعمیم عملیة المسح على كافة البلدیات

            74-75مع العلم أن نظام الشهر العیني الذي اخذ به المشرع في األمر رقم 
ادئ نظام الشهر العیني التي اقرها و المرسومان التنفیذیان له لم یجسد فیه فعال مب

حیث انه لم یعط للشهر القوة الثبوتیة المطلقة و ذلك بإجازته الطعن في ، همنشؤو 
المذكور  63-76 من المرسوم 18والمادة16التصرفات العقاریة المشهرة بموجب المادة 

ال في   74-75، كما انه لم ینص صراحة على مبدأ حظر التقادم ال في االمر رقم اعاله
ین ئم من ان هذین المبدغوذلك على الر  63-76و  62-76 له المرسومین التنفیذیین

 یعتبران من اهم المبادئ التي یقوم علیها نظام الشهر العیني ، و التي اخذت بهما كل
   .)2(التشریعات التي تبنت هذا النظام

 

 

 

  
اإلرادة في التصرفات المتعلقة بالملكیة العقاریة إن األخد بنظام الشهر العیني یرتب آثارا أهمها إلغاء سلطان  )1(

  .وحده لوجود هذه التصرفات األخرى واإلعتماد على القید والحقوق العینیة
   .45، صلو فاطمة الزهراء، المرجع السابقدرب )2(
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  قواعد وشروط تنظیم الشهر العقاري: المطلب الثاني 

 العقاري  لما یتوفر علیه من مزایالقد  تبنى المشرع الجزائري نظام الشهر العیني 
حمایة واستقرار الملكیة العقاریة وبالتالي تحقیق  و المتمثلة في المتوخاة منهالغایة تحقق 

  .االئتمان العقاري

ط تنظم عملیة حفظ ومن أجل التطبیق الحسن لهذا النظام وضعت قواعد وشرو 
لشهر العقاري ضرورة حیث تتطلب عملیة شهر السندات الخاضعة ل ،الوثائق وشهرها

انه ال یمكن للمحافظ  كما ،وهذا مایعرف بقاعدة الرسمیة تقدیمها في الشكل الرسمي
العقاري ان یقوم بشهر أي وثیقة ناقلة للملكیة مالم یكن لها اصل ثابت في مجموعة 

عمال بقاعدة الشهر المسبق،  البطاقات العقاریة تثبت حق المتصرف االخیر في العقار
مع ضرورة احتواء السندات المقدمة للشهر على البیانات التفصیلیة التي من كل ذلك 

    .العقارات التعیین الدقیق لهویة االطراف و  شانها

 ،ثالث فروع هذا ما سوف نتطرق إلیه من خالل هذا المطلب الذي قسمناه الىو       
الضروري تحدید  فمن ب توافرها في السند المراد شهرهتعرضنا للقواعد الواج وقبل حیث انه

المعامالت الخاضعة للشهر وهذا التصرفات او ببیان  العقارينطاق تطبیق الشهر 
لقواعد تنظیم الشهر  فسنخصصه الفرع الثانياما  ،الفرع األول له فيماسنتعرض 

للشروط القانونیة الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر  الثوالفرع الث ،العقاري
  .العقاري
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  السندات الخاضعة للشهر العقاري : الفرع االول 
  

البد من البحث  في  )1(اجل حصر التصرفات و السندات الخاضعة للشهرمن       
مختلف انواع التشریع من قوانین عدد غیر محصور من النصوص القانونیة الموزعة على 

 البیئة والعمران مراسیم وفي مختلف میادین التشریع من تشریع عقاري واداري و تشریعاتو 
من خالل استقرائنـا و االمالك الوطنیة و االسرة و القانون المدني و التجاري و لكن و 

وكذا المرسوم رقم المتضمن اعداد المسح العام لالراضي  74- 75األمر رقـم ألحكـام 
و بصورة مجملة  المرجع العام الذي تتحدد بموجبهالمؤسس للسجل العقـاري نجد  76-63

 .التصرفات و المحررات الخاضعة للشهر
  :مایلي  على74-75من األمـر رقـم  16و 15و 14حیث تنص المواد   

  14المـادة:  
  :تلزم اإلشارة من أجل مسك مجموعة البطاقـات العقاریـة إلى مایلي "

المعدلـة المتعلقـة  الناقلـة أو المصرحة أو منشئة أوجمیع العقود الرسمیة ال -1    
  .بالملكیـة العقاریـة التي ستعـد بعد تأسیس مجموعـة البطاقـات العقاریـة

جراء األول الذي كان موضوع جمیع العقـود والقرارات القضائیـة الالحقـة لإل -2    
مجموعة البطاقـات العقاریـة، والخاضعـة لإلشهار العقاري بمقتضى التشریع ل تأسیس

  .لرهون أو االمتیازاتتسجیالت ا الجاري بـه العمل وكذلك
المحاضر المعـدة من قبل مصلحة مسح األراضي والمثبتـة للتعدیالت التي تخص  -3    

  .العقارات المسجلة في مجموعة البطاقات العقاریة

  
       ماتجدر االشارة الیه هو ان الشهر في ظل نظام الشهر العیني ینصب على الحقوق الناشئة عن التصرفات  )1(

تقضي بان الشهر یرد على التصرفات  غیر ان النصوص القانونیة الجزائریة ،التصرفات في حذ ذاتهاو لیس على 
 ،المرجع السابق براهیم ابو النجا،، راجع في ذلك ادون ان تلتفت الى هذا الفارق و االحكام القضائیة معددة انواعها

  .  361ص
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لعقـار محدد ومسجل في عامة، كل التعدیالت للوضعیة القانونیـة  وبصفة -4
  ".مجموعة البطاقـات العقاریـة

  15المـادة:  
كل حق للملكیـة وكل حق عیني آخر یتعلق بعقـار ال وجود لـه بالنسبـة للغیر إال  "      

من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق 
  ".أصحاب الحقوق العینیة الوفاة یسري مفعولـه من یوم وفاة

  16المادة:    
إن العقـود اإلرادیـة واالتفاقـات التي ترمي إلى إنشاء أو نقـل أو تصریـح أو تعدیـل  "

أو انقضاء حق عیني، ال یكون لهـا أثـر حتى بین األطراف إال من تاریـخ نشرهـا في 
  ."مجموعـة البطاقـات العقاریـة

    مایلي  فتنص على 63-76من المرسـوم رقم  85المـادة  اما :  
إن دعاوى القضاء الرامیـة إلى النطق بفسخ أو إبطـال أو إلغـاء أو نقض حقوق  "  

   للمـادةناتجـة عن وثائق تم إشهارها، ال یمكن قبولها إال إذا تم إشهارها مسبقا طبقا 
                  الموافق 1395عام ذي القعدة  8المؤرخ في  74-75رقم  األمر من 14-4
والمتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل  1975سنة  نوفمبر 12ل

العقاري، وٕاذا تم إثبات هذا اإلشهار بموجب شهادة من المحافظ أو تقدیم نسخة من 
  ".الطلب الموجود علیه تأشیر اإلشهار

ترتیب المحررات الخاضعـة للشهر العقـاري من خالل المواد السابقـة الذكر یمكن          
  :على النحو التـالي) 1(حسب درجة قوتهـا

  
، 2001خالد رامول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،  )1(

 .41ص
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 التصریحو ا عدیلتاو  قضائیة التي تتضمن انشاء او نقلقرارات الالتصرفـات وال : اوال  
  :أصلیـةلحقوق عینیـة عقاریـة او انهاء 

قصد تقلة عن غیرها و ستصلیة هي تلك الحقوق التي تنشأ مإن الحقوق العینیة األ        
 ،لذاتها، وقائمة هذه الحقوق محصورة بخالف الحقوق الشخصیة التي الیمكن حصرها

وفي القانون الجزائري تتمثل هذه الحقوق في حق الملكیة والحقوق المتفرعة منه وهي حق 
باإلضافة إلى حقوق اإلرتفاق، وهذه الحقوق كلها  ىاالنتفاع وحق االستعمال وحق السكن

تنشأ وتنتهي وتنتقل ویمكن تعدیل أو تغییر نطاقها أو مداها، وذلك عن طریق التصرفات 
  .یق أحكام القضاءالمختلفة أو عن طر 

هذا وقد أوجب المشرع خضوع هذه التصرفات واألحكام القضائیة إلجراء الشهر من     
في مواجهة  و أجل قید الحقوق التي تتناولها حتى یكون لهذه الحقوق أثر بین األطراف

  :من القانون المدني والتي تنص على مایلي 793الغیر من خالل المادة 
ال تنقل الملكیـة والحقوق العینیـة األخرى في العقـار سواء كان ذلك بین المتعاقدیـن أم  "  

في حق الغیـر إال إذا روعیت اإلجراءات التي ینص علیها القـانون وباألخص القوانیـن 
  ".يشهر العقـار الالتي تدیـر مصلحة 

I.  لحقوق نهاء عدیال او تصریحا او ااو نقال او ت االتي تتضمن انشاءالتصرفات
  :و الوعود بها عینیـة عقاریـة أصلیـة

ة قانوني یؤدي الى انشاء الحقوق المتفرعة عن الملكیومن ثم فان كل تصرف        
الن الملكیة ال تنشا ذلك  -مثال یكون واجب الشهركحق االنتفاع او حق االستعمال 

نقل الحق محل ، اما التصرفات الناقلة فهي كل التصرفات التي تؤدي الى - )1(بتصرف
  .یةهذا وان النقل یرد على كل الحقوق العینیة بما فیها الملك ،التصرف بین االطراف

  
 ،دار التراث العربي ،9 ، الجزءاسباب كسب الملكیة ،وري، الوسیط قي شرح القانون المدنيعبد الرزاق احمد السنه  )1(

 . 347ص ،1968بیروت، 
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واشهر التصرفات الناقلة للحقوق بین االحیاء عقد البیع و الذي نص المشرع على        
من القانون رقم  34من القانون المدني وكذا في المادة  165ضرورة اشهاره في المادة 

محل مبادلة اذاكان وعقد ال )1(التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةالمحدد للقواعد  11-04
فهي  )3(التي یكون موضوعها حق عیني عقاريالوصیة  ،والهبة )2(المقایضة عقار

تصرف بارادة منفردة یضاف الى ما بعد الموت یؤدي الى نقل الحق من الموصي الى 
تبر تصرفا مغیرا ، الوقف اذ یعیكون لها أي اثر مالم یتم شهرها الموصى الیه حیث ال

قابل للتملك او التداول فیصیر ملكا هللا و یتبرع بمنفعته یجعل الشيء غیر لحق الملكیة اذ 
الشهر الذي استلزم فیه و   )4(الى جهة من جهات البر وفق تفصیل في الفقه االسالمي

من قانون االوقاف، فكل هذه التصرفات تكون واجبة الشهر تحت طائلة  41طبقا للمادة 
  .  انعدام االثر و الحجیة 

العینیةاالصلیة فهي تصرفات تتناول الحق  عدلة للحقوقمالتصرفات العن اما  -    
العیني الموجود اصال بالتعدیل من حیث مداه او نطاقه كالعقد الذي یحد من نطاق حق 

بینما التصرفات المنهیة للحقوق العینیة العقاریة فهي تلك التي تؤدي الى  )5(االرتفاق
انهاء الحق مثل العقد الذي ینهي حق انتفاع قبل انتهاء مدته، وحق الملكیة ال یخضع 

 . )6(لمثل هذه التصرفات نظرا لما یتمتع به حق الملكیة من صفة الدوام
  

 .4ص ،2011سنة  ،14 عددالرسمیة،  الجریدة )1(
 .330، ص، المرجع السابقحمیدي محمد لمین  )2(
ذكرة تخرج لنیل م ،في الجزائر و السندات الخاضعة لهنظام الشهر العقاري  ،، بوراوي سعادبوضیاف سفیان  )3(

 .55ص ،15دفعة  ،2007، سنة ءالمدرسة العلیا للقضا شهادة
 .289، ص ویس فتحي، المرجع السابق  )4(
  .364، المرجع السابق، صالنجابو ابراهیم ا  )5(
المرجع السابق،  ،9، اسباب كسب الملكیة، الجزء الوسیط في شرح القانون المدنيهوري، عبد الرزاق احمد السن  )6(

  .130 ص
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تلك التي تقتصر   المصرحة للحقوق العینیة العقاریة فهي  اما عن التصرفات -       
المقررة للقسمة الكشف عنه مثل التصرفات  آثارها على تقریر حق موجود من قبل وتم

  .الرضائیة أو عقد الصلح
    فالقسمة تعد عمال من أعمال التصرف تكشف وتقرر للمتقاسم حقه في الملكیة       

األصل في  و، ملكها من قبل على الشیوع مع غیرهأو الحقوق العینیة األخرى التي كان ی
وهي هنا تعد تصرفا كاشفا أو مصرحا لكنها إذا تعذرت اتفاقا فإنها  باالتفاقالقسمة أن تتم 

عندئذ فإن الحكم القضائي هو الذي یقرر أو یكشف الحق  و  ،)1(تتم عن طریق القضاء
  .وهو الذي یكون واجب الشهر

وحتى یمكن االحتجاج بالقسمة سواء فیما بین الشركاء المتقاسمین او في   وعلیه      
المتضمن  74-75من االمر رقم  15یتعین ان یتم شهرها طبقا للمادة  مواجهة الغیر

من   68 ،67، 66اعداد المسح  االراضي العام و تاسیس السجل العقاري  و كذا المواد 
   .)2(63- 76المرسوم 

أما الصلح فیقصد به االتفاق الذي یتم بین شخصین أو أكثر یؤدي إلى إنهاء نزاع       
حق معین بحیث یتنازل كل منهم على وجه التبادل عن حق أو جزء من قائم بینهما حول 

للصلح اثر كاشف بالنسبة  ":من القانون المدني على ان  463وتنص المادة  ،)3(حق
  ،"ون غیرهالما اشتمل علیه من حقوق و یقتصر هذا االثر على الحقوق المتنازع فیها د

  
الجزء األول، الطبعة الثالثة ) العقاریة والحقوق العینیة غیر المنقولةشرح مفصل جدید لقانون الملكیة ( هدي یكن ز   )1(

  .363، ص1974 ،دار الثقافة، بیروت
والذي  265ص ،2004ة لسن ، الجزء االول،، المجلة القضائیة2002-06-18بتاریخ  231832قرار رقم    )2(

من المقرر ان العقود االرادیة و االتفاقات التي ترمي الى انشاء او نقل او تصریح او تعدیل او انقضاء :( جاء فیه
  ....... ) حق عیني، الیكون لها اثر رجعي حتى بین االطراف اال من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

   المعدل والمتمم لالمر 2005-06-20المؤرخ في  10-05من القانون  459في المادة  ورد تعریف الصلح   )3(
  .المدني المتضمن القانون 1975- 09- 26في المؤرخ  75-58
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 فال یكون لمثل هذا االتفاق إذا انصب على حق أو مجموعة من الحقوق العینیة العقاریة   
 ولكن قد یتضمن الصلح تبادل،  ره في المحافظة العقاریة المختصةإال إذا تم شهأي اثر 

  .)1(حقوق بین االطراف فعندئذ یفقد میزته كتصرف كاشف للحق ویتحول الى عقد ناقل

  :الوعد ببیع العقار -  
، وقد اشار المشرع الجزائري الى عقاري تعین  شهرهاذا كان الوعد بالبیع محله حق عیني 

  االتفاق الذي یعد له: (انون المدني والتي نصت على مایليمن الق 71ذلك في المادة 
كال المتعاقدین او احدهما بابرام عقد معین في المستقبل ال یكون له اثر اال اذا عینت 

، واذا اشترط دة التي یجب ابرامه فیهاجمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد ابرامه، والم
االتفاق المتضمن  القانون لتمام العقد استفاء شكل معین فهذا الشكل یطبق ایضا على

وعلیه فاذا كان االتفاق المستقبلي یرمي لنقل الملكیة كعقد الوعد ببیع ) دالوعد بالتعاق
  .العقار، فان شروط وشكلیات عقد بیع العقار تطبق على الوعد ببیع العقار

واجبة الشهر في القانون الجزائري خالفا  تكن الوعود بالتصرفات العقاریة هذا ولم        
هذه األشكال من التعامل ظلت ، إذ لم یرد أي نص یقرر ذلك ولذلك )2(للقانون الفرنسي 

معفاة من الشهر بالرغم من أن القانون المدني كان یلزم لصحة الوعد أن یفرغ في الشكل 
السالفة  71 رف الموعود به وذلك في المادةالذي من المفروض أن یكون علیه التص

  .الذكر

  

  

  
  .291ص، ویس فتحي، المرجع السابق  )1(
  .291رجع السابق، صمال نفس ویس فتحي، ) 2(



226 
 

وقد أخضع المشرع الجزائري الوعد بالبیع العقاري لوجوب الشهر بموجب المادة        
المتضمن قانون المالیة لسنة  2003دیسمبر 28المؤرخ في  22-03من القانون رقم  10

وبالرغم من أن النص من قانون التسجیل  353/2التي عدلت بموجبها المادة  )1(2004
المتقدم لم یتطرق لموضوع الشهر أساسا وٕانما هو نص یتعلق باستحداث رسم جدید یسمى 

  .رسم اإلشهار العقاري
غیر أنه بهذا النص الجدید أصبح من الممكن الحدیث عن شهر الوعد ببیع العقار       

ضرورة دفع رسم في القانون الجزائري، طالما أن المشرع أخضع مثل هذه العقود إلى 
ورة إخضاع إجباري لفائدة الخزینة العامة، وبالطبع فإنه مع اشتراط القانون الجزائري ضر 

الشكلیة الرسمیة، فإن الموثقین سیجدون أنفسهم ملزمین بإخضاعها  لىالوعد ببیع العقار ا
ل في صیاغتها الجدیدة التي جاءت یسجتمن قانون ال 2-353للشهر تطبیقا للمادة 

   .)2(2004من قانون المالیة لسنة  10المادة بموجب 

فإن التساؤل  له بالرغم من استحداث رسم الشهر العقاري واخضاع الوعد ببیع العقارو هذا
سیبقى مطروحا حول طبیعة  شهر الوعد بالبیع الوارد على عقار فیما إذا كان إجباریا أم 

العقار، هل یمكن االستناد علیه المفروض على الوعد ببیع  إختباریا، كذلك أن هذا الشهر
  ولهذا البد  ،في فرض شهر كل اشكال الوعد بالتصرف في العقارات كالوعد بهبة العقار

  

  
المنشور في  2003دیسمبر 28المؤرخ في  22-03الصادر بموجب القانون رقم 2004لسنة  قانون المالیة   )1( 

  .2003دیسمبر  29بتاریخ   83 الجریدة الرسمیة، العدد
بالمائة تحسب على  1: (انه22- 03من القانون  10بعد تعدیلها بالمادة  353/2جاء في الفقرة االولى من المادة  )2(

     قیمة العقار او العقارات المصرح بها في الوثیقة التي تشهر بالنسبة للعقود حتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف
اسیس الحقوق العینیة العقاریة مشاعة او غیر تأو االحكام القضائیة المتضمنة او المعاینة بین االحیاء نقل او 

مشاعة من غیر االمتیازات و الرهون العقاریة وكذا عقود الوعد بالبیع التي یجب ان یذكر فیها تحت طائلة 
  ).اف التمام هذا البیع الرفض سعر البیع المتفق علیه و االجل المحدد من قبل االطر 
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من تدخل المشرع عبر نصوص صریحة تتعلق أساسا بالشهر العقاري یبین من خاللها 
ثاره وجزاء تخلفه البیع فیفصح عن طبیعة هذا الشهر و موقفه الصریح من شهر الوعد با

 .)1(ومداه

II.  لمصرحة بحقوق عینیة عقاریة اصلیةالقرارات القضائیة الناقلة او ا:    

     حسب االستاذ السنهوري فانه ال توجد احكام تنشئ حق عیني عقاري او تغیره       
منشاة و ال مغیرة وال مزیلة ولكن  تلیساالحكام في االصل مقررة للحقوق و او تزیله الن 

نقل هذه الحقوق او تقریرها بتقریر التصرف المنشئ لها او المعدل لها او المنهي لها فهو 
كذا السالف الذكر و  74-75من االمر رقم  14 و 15ث اوضحت المادة امر شائع، حی

المعدل والمتمم للمرسوم رقم    123-93رقم التنفیذي من المرسوم  63و 62المادتین 
تكون  القضائیةالمتعلق بتاسیس السجل العقاري  ان هذه االحكام و القرارات  76-63

وابرز   63-76من المرسوم رقم  38لك ایضا المادة خاضعة للشهر كما نصت على ذ
ء بناء مثال عن االحكام الناقلة للملكیة حكم رسو المزاد في بیع العقار عن طریق القضا

علیه  ذا الحكم الى نقل الملكیة لمن رسى، و یهدف شهر هعلى حجز او بناء على قسمة
  .)2(المزاد و اعطاء اثر لذلك في مواجهة الغیر

  
  

  
  .293، صابق، المرجع السویس فتحي  )1(
من قانون االجراءات المدنیة  394من قانون االجراءات المدنیة و االداریة محل المادة  762 جاء نص المادة  )2(

تنقل الى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له على :( الملغى على الشكل االتي 
بالمزاد العلني و كذلك كل االرتفاقات العالقة بها و یعتبر حكم رسو او الحقوق العینیة العقاریة المباعة /العقارات و 

 .المزاد سندا للملكیة
ین من یتعین على المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد بالمحافظة العقاریة من اجل اشهاره خالل اجل شهر  

  .)تاریخ صدوره
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قار او جزء منه بناء ونفس الشيء یقال عن الحكم  برسو المزاد في حالة البیع لع       
مایلیها و  728قسمته العینیة طبقا للمادة على اجراءات بیع المال المشاع الذي استحالة 

من القانون المدني، وتجب االشارة الى ان االمر الینطبق على حالة بیع العقار او جزء 
بمثابة جنبي حیث یعتبر الحكم برسو المزاد على ا ،الجنبي أي لیس الحد من الشركاء منه

ما و  786ید من الشركاء طبقا للمادة اما اذا كان الرسو على مزا ،بیع أي ینقل الملكیة
من  926للمادة  یلیها من قانون االجراءات المدنیة و االداریة او على احد الحائزین وفقا

، ومهما یكن االمر فهذا ال یغیر حكم یكون مقررا او مصرحا بالقسمةفان الالقانون المدني 
 بحفظ نسخة منه في سجالت المحافظة رسو المزاد و التي تتمبشهر الحكم  ةطریقمن 
  .ریة و التي تعرف بمصطلح االحجامالعقا

  هذا ویمكن اعتبار الحكم الصادر ضد الواعد بالبیع العقاري بالزامه بتنفیذ وعده            
من  72ص المادة حیث تن ،للملكیة وعلیه یجب شهره بمثابة بیع ضمن االحكام الناقلة

، جاز للموعود له ان فاذا امتنع الواعد عن اداء ذلك..(.....:القانون المدني على مایلي
، وعلیه فاذا )المختصة یقوم مقام عقد البیع یستصدر حكما قضائیا من جهة القضاء

  . صدر هذا الحكم و متى صار نهائیا وواجب التنفیذ تعین شهره لیرتب اثاره في نقل الحق
من  807الى  794ان الحكم بالشفعة المنصوص عنها في المواد من هذا و         

القانون المدني فانه واجب الشهر باعتباره حكما ناقال للملكیة العقاریة من المالك االصلي 
  .من القانون المدني 803یه المادة الى الشفیع بقوة القانون وهذا ماتنص عل

الشفعة  ال یقتصر على الحكم الصادر بتثبیت هذا وان الشهر في ممارسة الشفعة    
        801ایضا المحرر الذي یتضمن اعالن الرغبة في الشفعة طبقا للمادة  وانما یخضع له

  .من القانون المدني 806و المادة 

اما االحكام  ،لناقلة لحقوق عینیة عقاریة اصلیةهذا فیما یخص القرارات القضائیة ا -     
المصرحة بالحقوق العینیة فهي تلك االحكام القضائیة النهائیة التي تصرح بوجود حق 
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تعلن بوجوده من اجل انهاء نزاع كان قائما بشانه، حیث التؤدي هذه موجود مسبقا، و 
  .وجود في سند اخر قبل صدور الحكماالحكام الى انشاء الحق ذلك ان مصدر الحق م

بقسمة االصلیة الحكم الحكام القضائیة المصرحة بالحقوق العینیة ومن امثلة ا       
الحكم برسو المزاد على الشریك و الحكم المال الشائع والحكم المثبت للصلح القضائي و 

الصادر بناء على طلب االعتراف بالملكیة او حق عیني اصلي عقاري انكره او نازع فیه 
وكذا الحكم  )1(خیر لم یجر میدانیا اشهارهوع االالخصم قر االستجابة للطلب وهذا الن

رر للملكیة القاضي باثبات الملكیة عن طریق الحیازة و التقادم المكسب و ایضا الحكم المق
ذلك ان االستیالء هو وسیلة من وسائل كسب ملكیة شیئ ال مالك  -عن طریق االستیالء

له وذلك بمجرد حیازته بنیة التملك كاصل عام وقد نص المشرع الجزائري على ذلك في 
المتضمن االمالك الوطنیة المعدل و المتمم فاالمالك  30-90من القانون رقم  18المادة 

مالك التي ال صاحب لها، حیث انه وعمال اغرة و االباالستیالء هي االمالك الشالمعنیة 
ــمن المرسوم رق 90كذا المادة و  30-90من القانون  51 بنص المادة ــــــ  454-91 مـ

المعدل  الخاصة للدولة و و تسییر األمالك العامة إدارةیخص شروط و كیفیات والذي 
فانه اذاكان هناك عقار   2012دیسمبر  16المؤرخ في  427-12رقم التنفیذي  بالمرسوم

معروف فیمكن للدولة بواسطة مصالحها ان تطالب امام القضاء المختص لیس له مالك 
حیث یتم التحقیق فاذا كان سلبي یصدر حكم  ،بحكم یصرح بانعدام المالك او الوارث

یثبت ذلك مع مراعاة طبعا االجراءات المقررة في ذلك القانون ثم یتم التصریح بشغور 
كذلك ان من امثلة االحكام ، -و الحاق هذه االمالك في االمالك الخاصة للدولة  الملكیة

ة للملكیة عن طریق القضائیة المصرحة بالحقوق العینیة االصلیة نجد االحكام المقرر 
ففي كل هذه الحاالت یلزم القانون اشهار هاته االحكام حتى یكون لها االثر  ،االلتصاق

 .الجمهور بموقف القضاء المدعم لوجود تلك الحقوق القانوني و كذا بغرض اعالم
  

  .298، صویس فتحي، المرجع السابق )1(
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االصل ان شهر القرارات القضائیة الناقلة للحقوق العینیة العقاریة اوالمصرحة لها هذا و     
  .لعقاري سواء كان اصلیا او تبعیاواجب بصرف النظر عن نوع الحق العیني ا

و المعدلة  االحكام القضائیة المنشاة والناقلة و المنهیة و المقررةالتصرفات و  :ثانیا 
  للحقوق العینیة العقاریة التبعیة 

اال بالتبعیة لحق شخصي هو  أال تنش ة هي حقوقان الحقوق العینیة التبعی       
، حیث ال تكون مقصودة لذاتها و انما لضمان الوفاء بالحق الشخصي الذي نشات الدائنیة

و لهذا فان مصیر الحق العیني التبعي مرتبط بمصیر الحق الشخصي الذي  ،بالتبعیة له
، وبسبب خاصیة الضمان هذه تسمى اذ یزول بزواله و یتغیر بتغیرهبه نشا لضمان الوفاء 

  .)1(ة التبعیة التامینات العینیةالحقوق العینی
ق الدائنین من میزتي و تستمد الحقوق العینیة التبعیة اهمیتها كوسائل لضمان حقو 

  .والتتبع اللتین تثبتان لصاحبهماالتقدم 
  :و تتمثل الحقوق العینیة التبعیة في القانون الجزائري

) من القانون المدني 936الى  882واد المنصوص علیه في الم(في حق الرهن الرسمي  
)        من القانون المدني 965الى  948د المنصوص عنه في الموا(الرهن الحیازي و 
)     من القانون المدني 947الى  937اد المنصوص عنه في المو (حق التخصیص و 
  .)من القانون المدني 1001الى  982المنصوص عنه في المواد (حق االمتیاز و 

جب المشرع الجزائري تسجیل الحقوق العینیة التبعیة الواردة على هذا وقد او        
كذا المتعلق بالمسح العام لالراضي و  75-74االمر رقم من  14العقارات في المادة 

، 23وكذا المواد المتعلق بتأسیس السجل العقاري  63-76المرسوم رقم من  10المادة 
   من نفس المرسوم سواء كانت هذه الحقوق العینیة التبعیة الواردة على 30، 29

  
  .334، ص1967 عبد المنعم فرج صدة، حق الملكیة، دار الفكر والتوزیع، سنة  )1(
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ــــارات  ــــ ــــرهن رسمالعقـ   ق التخصیص أو اإلمتیازات العقاریة إالي أو حیازي عقاري أو حـــ
ي من الشهر التي تستثنمن القانون المدني  986صوص خاصة مثل المادة نستثني بماا

في تغییر الوضعیة القانونیة وتظهر أهمیة إشهار هذه الحقوق ، حقوق اإلمتیاز العامة
للعقار بوجود هذه الحقوق و كذا إضطراب قیمته المالیة في حال ما إذا كان مثقال بأي 

  .حق عیني تبعي فال بد من إعالم الغیر بذلك حتى یسود اإلئتمان
ة لحق من هذه الحقوق یجب التصرفات و األحكام النهائیة المثبتإذن فجمیع هذه 

  .المتضمن إعداد مسح األراضي العام 74-75من األمر رقم  16بحكم المادة  )1(شهرها

  شهر الدعاوى العقاریة : ثالثا      

قائع ان الشهر العقاري ال یقتصر على التصرفات و االحكام القضائیة و بعض الو        
یتعدى ذلك الى اخضاع بعض الدعاوى القضائیة       ، وانماالمادیة المتعلقة بالعقارات

الى الشهر اذا كانت متعلقة بحق عیني عقاري او تتضمن المطالبة بتغییر الوضعیة 
القانونیة لعقار ما عن طریق نقض او ابطال او فسخ او تعدیل حقوق سبق شهرها في 

   .)2(السجل العقاري
ان :" على مایلي 63-76المرسوم من  85 المشرع الجزائري نص في المادةو       

دعاوى القضاء الرامیة الى النطق بفسخ او ابطال او الغاء او نقض حقوق ناتجة عن 
من االمر  14/4وثائق تم اشهارها ال یمكن قبولها اال اذاتم اشهارها مسبقا طبقا للمادة 

   عام    و المتضمن اعداد مسح االراضي ال 1975نوفمبر 12المؤرخ في 74-75رقم 
، واذا تم اثبات هذا االشهار بموجب شهادة من المحافظ       و تاسیس السجل العقاري

  ."او تقدیم نسخة من الطلب الموجود علیه تاشیر االشهار

  
 . 316ویس فتحي، المرجع السابق، ص  )1(
 .30عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص  )2(
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 او الرامیة الى فسخ او ابطال او الغاءوعلیه فانه یقتضي اخضاع كل الدعاوى        
شیر الهامشي أالت ، عن طریق)1(نقض حقوق ناتجة عن سندات تم اشهارها الى الشهر

  .بعریضة افتتاح الدعوى على هامش البطاقة العقاریة الخاصة بالعقار محل الدعوى
النطق الجدیر بالذكر ان المشرع اراد اخضاع كل الدعاوى التي قد تؤدي الى و         

من قانون  17المادة جاء نص  حیث  بحكم قضائي یمس حقوقا سبق شهرها الى الشهر،
ى، وسع في نطاق إلزامیة شهر الدعاو اإلجراءات المدنیة واإلداریة على نحو یتجه نحو الت

ـــــالرامیة إلى النطق بالفسخ أو البط ىیقتصر على الدعاو  یعد  لم األمران حیث     الن ــ
إذ المتعلقة بالعقارات والحقوق العینیة العقاریة المشهرة  ىوالنقض وٕانما كل الدعاو أو إلغاء 

عریضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقاریة إذا تعلقت  یجب إشهار"...جاء نصها كاآلتي
بعقار أو بحق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون وتقدیمها في أول جلسة ینادي فیها على 

  ".قبولها شكال ما لم یثبت إیداعها لإلشهارالقضیة تحت طائلة عدم 
ق تطبیق المادة وبهذا النص یكون المشرع قد أنهى الجدل الذي ثار حول حصر نطا     
وعلى ذلك فان هناك من اشار الى ان الدعاوى المذكورة في ، 63-76من المرسوم  85

دعاوى اخرى  ذكرت على سبیل المثال و ال الحصر مما یفتح المجال الشهار 85المادة 
ویدخل ضمن هذا االجراء حتى الدعاوى التي قد تمس الوضعیة المادیة  )2(لنفس العلة

من القانون المدني،  703مثل دعوى ترسیم الحدود المنصوص عنها في المادة  )3(للعقار
ذلك ان هذه الدعاوى اذا انتهت بالقبول وتم تنفیذ الحكم الصادر فیها فانها ستؤدي الى 

  .رتالي ال بد من الشهر العالم الغیالتغییر المادي لوضعیة العقار و بال
  

Bachir Latrous, « Cours de Droit Civil- Sùreté et Publicité Foncière » OPU. Alger, )1(     
Annee  1982 -1983, P134. 

 .113، صجمال بوشناقة، المرجع السابق  )2(
Stephane, Piedelievre, la publicité fonciére, ed librairie génerale de droit et               (3) 
de jurisprudence(L.G.D.J) 2000, p145.                                                                 
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للمطالبة مجرد رفع دعوى  أناشهار الدعاوى العقاریة تكمن في  من الحكمةهذا و       
جعل الحقوق یأو إبطال أو فسخ عقود سبق شهرها  ضمشهر أو نق ببطالن تصرف

طلب وجودها وصحتها أو حجیتها، األمر الذي یتالناشئة عن هذه العقود محل شك حول 
عن طریق  ىن طریق إشهار عریضة إفتتاح الدعو إال ع تاتىوهذا ال ی ،إحاطة الغیر به

  .التأشیر بذلك على هامش البطاقة العقاریة المخصصة للعقار محل الدعوى
انقسم موقف القضاء بشأن  قبل صدور قانون االجراءات المدنیة واالداریة هذا و       

د عیاه یذهب إلى أن شهر هذه الدعاوى وجوب شهر الدعاوى العقاریة إلى إتجاهین، اتج
للمادة وى المتضمن الطعن في صحة المحررات المشهرة وذلك طبقا قیدا على رفع الدع

عاوى ال یعد  قیدا على رفع ، واتجاه یرى بأن شهر هذه الد63-76من المرسوم  85
تتعارض مع القواعد العامة المتعلقة بشروط قبول الدعوى  85المادة ألن ى و الدع

من قانون  17ان المادة  ، اال)1(المنصوص علیها في قانون اإلجراءات المدنیة
ن با توصرح ول أثر تخلف اإلشهارالجدل ح ت ذلك أنه االجراءات المدنیة و االداریة 

تخلف هذا الشرط یعرض الدعوى لعدم شرط إشهار العریضة هو شرط لقبول الدعوى وٕان 
  . القبول

  و الشهادة التوثیقیة  شهـر حـق اإلرث : رابعا
  

إن حق اإلرث الذي أساسه استخالف الحي الوارث للمیت المورث في أموال             
وانتقال هذه األموال  ،وحقوق هذا األخیر المنقولة والعقاریة بعد سداد دیون التركة طبعا

من  نتقال، إذللورثة یتمیز بنوع من الخصوصیة من حیث طریقة ووقت وشروط هذا اال
جهة یخضع هذا االنتقال ألحكام الشریعة اإلسالمیة ومن جهة أخرى فإن هذه األموال إذا 

  .كانت عقارات أو حقوقا عقاریة تحتاج إلى إجراء الشهر العقاري

  
  .236، 234 ص ، المرجع السابق، المنازعات العقاریة ،و حمدي عمر باشا لیلى زروقي  )1(
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هذا وقد أقر المشرع الجزائري بأن التركة تنتقل إلى الورثة من وقت وفاة المورث       
  .من قانون األسرة 127نصت علیه المادة  وهذا ما

راضي األالمتضمن إعداد مسح  74-75من األمر رقم  15وقد أكدت على ذلك المادة 
مفعوله من یوم   يغیر أن نقل الملكیة عن طریق الوفاة یسر " :التي جاءت كاآلتيالعام 

  ."وفاة أصحاب الحقوق العینیة
لكن رغم ذلك ال یجوز للوارث أن یتصرف في نصیبه من التركة إال بعد شهر حقه   

البطاقات لدى مصلحة الشهر العقاري، هذا والوسیلة الفنیة لشهر حق اإلرث في مجموعة 
  العقاریة هي الشهادة التوثیقیة، حیث تحرر من طرف الموثق وتفید انتقال الملكیة العقاریة

من المالك إلى الورثة أو الموصى لهم، والتي بمقتضاها یؤشر في مجموعة البطاقات 
  .العقاریة باسم جمیع المالكین على الشیاع وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم

رة إلى أنه في حالة اشتمال التركة على حقوق عینیة عقاریة فإن هذا وتجدر اإلشا  
  .حق اإلرث یكون خاضعا للشهر أما إذا اشتملت على حقوق منقولة فال داعي لذلك

من صاحب الشأن وٕاما  ما بطلبالشهادة التوثیقیة من قبل الموثق هذا وتعد ا       
من  91ما یطلب منه إعداد عقد یتعلق بكل أو جزء من التركة طبقا للمادة تلقائیا عند
  :تنص على مایليالمتعلق بتأسیس السجل العقاري  63- 76المرسوم 

ینبغي على الموثقین أن یحرروا الشهادات لیس فقط عندما یطلب منهم ذلك  "      
األطراف، ولكن عندما یطلب منهم إعداد عقد یهم كال أو جزءا من تركة وفي هذه الحالة 

  ."ینبغي على المعنیین أن یقدموا الموثقین كل المعلومات واإلثباتات المفیدة
حالة ما إذا تمت بین الشهادة التوثیقیة إال في ال یستغني عن إعداد وٕاشهار  هذا و      

ارهذه القسمة ضمن اآلجال وتم إشه -أي فض حالة الشیاع ودیا -الورثة قسمة
             في فقرتها التالیة من المرسوم 91 قانونا عمال بنص المادة نهاع المنصوص

  .السالف الذكر 63-76 رقم 
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فإنها حددت آجال شهر  63-76رقم من الرسـوم  99وبالرجوع إلى المـادة    
  :الشهادة التوثیقیة كما یلي

بالنسبة للشهادات للموثقة، شهران ابتداء من الیوم الذي قدم االلتماس إلى "...       
الموثق، ویرجع هذا األجل إلى أربعة أشهر إذا كان أحد المعنیین یسكن بالخارج، ویكون 

یا إذا فقدم االلتماس إلى الموثق أكثر من ستة أصحاب الحقوق العینیة الجدد مسؤولین مدن
  ..."أشهر بعد الوفاة

تم تعدیل آجال  )1(1999من قانون المالیـة لسنة  31غیر أنه بموجب المـادة       
  :إیداع الشهادة التوثیقیة في المحافظة العقاریة على النحو اآلتي

ت بعد الوفاة ثالثة أشهر ابتداء بالنسبة لشهادا: تحدد آجال إتمام اإلجراء كما یأتي"...  
من تاریخ تسخیر المحرر، یمدد األجل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد المعنیین مقیما في 

یمكن أن تقوم المسؤولیة المدنیة للمالكین الجدد للحقوق العینیة إذا كان التسخیر . الخارج
  ".المحدد أكثر من ستة أشهر من الوفاة

ین حیث ال یمكن إثبات حق غدة التوثیقیة أهمیة وأثر باللشهاهذا وإلعداد وشهر ا    
الوارث في العقارات والحقوق العقاریة المكونة للتركة إال بإعداد شهادة انتقال األمالك 

  .بالوفاة مع وجوب إخضاعها للشهر
اشهر من الوفاة ) 6(ستة هذا وان عدم اشهار الشهادة التوثیقیة في االجال المحددة ب    

     .)2(الورثة مسؤولین مدنیا عن أي ضرر یلحق  بالغیر نتیجة عدم االعالمیجعل 
 هكذلك إن إشهار الشهادة التوثیقیة یحمي صاحب الحق المشهر أي الوارث مما قد یرتب   

  .أي تصرف أو إجراء آخر یتعلق بحقوقه في التركة من آثار

  
، 24/12/1998، المؤرخة في 98 العددسمیة، ر الجریدة ال ،1999من قانون المالیة لسنة  31المادة  )1(

  .44361ص
  .106ص، جمال بوشناقة ، المرجع السابق )2(
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كذلك أن عدم إشهار الشهادة التوثیقیة یحرم الورثة من إمكانیة االحتجاج والتمسك     
بالضمانات التي یوفرها الشهر في نظام الشهر العیني لفائدة أصحاب الحقوق المشهرة 

إذ بهذا ال یكونون مثال في مأمن من خطر  )1(یةثي الحقوق المیرالنفاذ تصرفاتهم ف
  .یة إذا ما توفرت شروط وظروف الخطرثلتقادم وخطر تقادم الحقوق المیرااالكتساب با

  :شهـر بعض المحـررات المنشئـة لحـق شخصي  :خامسا    

بمقتضاها ، نیة بین شخصینالشخصي هو ذلك الحق الذي یقوم على رابطة قانو  الحق
  .)2(یقوم احدهما وهو المدین باداء مالي قبل الطرف االخر وهو الدائن

، غیر ان المشرع تقتضي شهره على خالف الحق العینيفطبیعة هذا الحق ال     
المخالصات والحواالت بأجرة تساوي أو  الجزائري وضع استثناء على هذه القاعدة تخص

  .تزید عن أجرة ثالث سنوات وكذا اإلیجارات التي تزید مدتها عن إثني عشر سنة
  

I.  االیجارات التي تزید مدتها عن اثني عشر سنة  

المتعلقة به مجرد  ىوالتزامات شخصیة كما تظل الدعاو  إن عقد اإلیجار تتولد عنه حقوق 
النص على إلزامیة شهر اإلیجارات التي تزید مدتها عن ، وقد ورد )3(شخصیة ىدعاو 

وتكمن الحكمة في ذلك نظرا ألثر ، 74-75من األمر  17إثني عشر عاما في المادة 
حتى یكونوا على بینة إذا  العقار، لذلك وجب إعالم الجمهوراإلیجار الطویل على قیمة 

  .ما أقدموا على التعامل في ذلك العقار
عدم حجیة العقد مطلقا بین االطراف وفي مواجهة الغیر في حالة  17كما رتبت المادة 

 . مخالفة الشهر
  

لیلى زروقي، التصرفات القانونیة الواجبة الشهر واآلثار المترتبة عن القید، مقال منشور في مجلة الموثق،   )1( 
  .13ص  ،1998، دیسمبر5العدد

  .473ص ، ،  المرجع السابقحمیدي محمد لمین   )2(
 .309ویس فتحي، المرجع السابق، ص    )3(
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II.  الحواالت و المخالصات   
      ان المقصود بالمخالصة هو قبض مالك العقار المؤجر من المستأجر مبلغا یساوي 

  .أو یزید عن أجرة ثالث سنوات مقدما
المؤجر مبلغا یساوي كل أجر  ي التصرف الذي یحیل به مالك العقارنعتأما الحوالة بذلك ف

وفي كلتي الحالتین أخضع هذه  )1(سنوات إلى الغیر ألي سبب كان) 03(ثالث 
من قانون المدني التي نصت على  897التصرفات إلى الشهر وهذا بموجب المادة 

ال حواالت  مقدما لمدة تزید عن ثالث سنوات وال تكون المخالصات باألجرة : " مایلي
ا وسابقا لتسجیل تنبیه نزع ثابتكذلك نافدة في حق الدائن المرتهن إال إذا كان تاریخها 

سنوات فإنها ال تكون (03) الملكیة و إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزید عن ثالث 
نافذة في حق الدائن المرتهن إال إذا سجلت قبل قید الرهن و إال خفضت المدة إلى ثالث 

  ".وات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقةسن
ثقال مع اإلنقاص تصرفات للشهر كونها تجعل العقار مإن الهدف من إخضاع هذه ال   

  .من قیمته أو تحد من الریع الذي یعود إلى الدائن المرتهن أو المشتري
المخالصات ال هذا وأن المشرع الجزائري لم ینص على ضرورة شهر هذه الحواالت و    

المتعلق بإعداد المسح العام و ال في المرسومین التطبیقیین له،  74-75في األمر رقم 
فضال أنه لم یحدد رسم إشهارها بموجب قانون التسجیل مما یقتضي تدخل المشرع لتحدید 

  .كیفیة شهرها و الرسم الخاضعة له
  
  
  

  
Stephane Piedelievre, op –cit, p118-119.                                                          (1)                                                   
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  و بعض الوقائع المادیة و العقود التمویلیة شهـر بعض التصرفـات اإلداریـة :سادسا  

I- االداریة  شهر بعض التصرفات  

المتعلقة بحق عیني عقاري یجب إشهارها لدى  إن العقود والقرارات اإلداریة         
اقدیـن أو في مواجهة المحافظـة العقاریـة المختصة إقلیمیا وذلك لنقل الملكیـة فیمـا بین المتع

 793و 792و 165والمواد  74-75من األمر رقم  16و 15عماال للمواد اوذلك  ،الغیر
  .من قانون التوجیه العقاري 29المـادة من القانون المدني و 

  :ة للشهر العقاريعومن بین القرارات االداریة الخاض
 30المـادة نجد قرار نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة حیث نصت على ذلك *      

  .من قانون نزع الملكیة
 ةاج ضمن األمالك الوطنیة العمومیقرارات تعیین الحدود والتصفیف المتعلقة باإلدر  *     

  .من قانون األمالك الوطنیة 20و 29المادة وقد نصت على ذلك 
هذا ویقوم بتحریر العقود اإلداریة مدیر أمالك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة للدولة       

  وكذا رئیس المجلس الشعبي البلدي  بصفته موثق الدولة والجماعات المحلیة،  )1(والوالیة
بالنسبة للعقارات التابعة للبلدیة المدمجة في اإلحتیاطات العقاریة والتي جزئت قبل صدور 

  . 25-90قانون التوجیه العقاري القانون رقم 
  

  
تضمن تنظیم المصالح الخارجیة الم 1991- 03-02المؤرخ في  65-91ي رقم ذمن المرسوم التنفی 8/2المادة  )1(

تقوم بتحریر العقود المتعلقة : تتولى مدیریة أمالك الدولة في الوالیة مایأتي(: ألمالك الدولة والحفظ العقاري
بالعملیات العقاریة التابعة ألمالك الدولة وبحفظ النسخ األصلیة وللتسهیل على مدیریة أمالك الدولة القیام بهذه 

للوالیة الك الدولة یمنح تفویض لمدیرى أم 1992- 01-20العملیة، أصدر السید وزیر المالیة قرار بتاریخ 
      العداد العقود التي تتعلق بتسییر االمالك العقاریة الخاصة للدولة و امضائها و اعطائها الطابع الرسمي 

 .و السهر على حفظها
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منه فإن الوكالة  73ري فإنه وطبقا لـأحكام المادة أما بعد صدور قانون التوجیه العقا      
تلجأ إلى  ، والتي غالبا ماسییر المحفظة العقاریة البلدیةبتالعقاریة هي المختصة لوحدها 

إبرام عقودها عن طریق مكاتب التوثیق ولم یبقى لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة سوى 
ـــــعنویة  حق تحریر عقود التصرف في الملكیة العقاریة البلدیة لصالح األشخاص المـــ

ــــــامة لیس إال   . العـــ
بعض الشهادات الصادرة عن اإلدارة تخضع إلى وجوب التسجیل كذلك إن         

من القانون  39والشهر ومن بین هذه الشهادات شهادة الحیازة المنصوص عنها في المادة 
المتضمن التوجیه العقاري، وكذا عقد الشهرة  1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90رقم 

ب المنصوص عنه بالمرسوم رقم المتضمن االعتراف بالملكیة عن طریق التقادم المكس
اد المتضمن إجراءات إثبات التقادم المكسب وٕاعد 1983ماي  2المؤرخ في  83-352

  .وسیتم دراسة هذه الشهادات بالتفصیل في النقاط الموالیة لبحثنا  ،عقد الشهرة

هو انواع،  وهذا ومن بین العقود االداریة الواجبة الشهر نجد منح االمتیاز        
یاز في  اطار انجاز مشاریع الترقیة العقاریة ذات الطابع التجاري، امتیاز السكن،    االمت

  :الذي سنتعرض له بشكل مقتضب وفق مایلي و االمتیاز في اطار االستثمار  و 
  :عقد االمتیاز في اطار االستثمار *       

لإلقتصاد الوطني إن التحفیزات التي خص بها المشرع الجزائري عملیة اإلستثمار بالنسبة  
سلع والخدمات وتلبیة لتداوال لر منتجة للثروة و لمناصب الشغل و من حیث خلق مصاد

الملحة للمواطنین تمكن المستثمرین من إقامة و إنشاء مشاریع حتیاجات العامة و إلل
  .إستثماریة صناعیة أو خدماتیة على القطع األرضیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة
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مقتضاه وعلى مسؤولیته إدارة مرفق عام یاز هو عقد إداري یتولى الملتزم بفاإلمت 
إقتصادي وٕاستغالله مقابل رسوم یتقضاها من المنتفعین مع خضوعه للقواعد األساسیة 

  .)1(التي تضمنها اإلدارة لعقد اإلمتیاز عن الشروطالضابطة لسیر المرافق العامة فضال 
المعدل و المتمم  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08هذا و ینظم األمر رقم      

وكذا المرسوم التنفیذي  2009ماي  02المؤرخ في  152-09وكذا المرسوم التنفیذي رقم 
عملیة منح اإلمتیاز على األراضي التابعة  2009ماي  02المؤرخ في  153-09رقم 

المستقلة و الغیر  لألمالك الخاصة للدولة و األصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة
   تسییرها و  المستقلة المحلة و األصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة 

من األمر  02ثنى من مجال التطبیق أصناف األراضي اآلتیة و هذا حسب المادة و تست
  : 04-08رقم 

  األراضي الفالحیة     -           
  .المساحات المنجمیةالقطع األرضیة المتواجدة داخل  -
القطع األرضیة المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات            -

 .و إستغاللها ومساحات حمایة المنشآت الكهربائیة الغازیة
 .القطع األرضیة المتواجدة داخل مساحات المواقع األثریة والثقافیة -
 .إعانة الدولةالقطع األرضیة الموجهة للترقیة العقاریة المستفیدة من  -
القطع األرضیة الموجهة للترقیة العقاریة التجاریة التي تخضع لصیغة منح  -

اإلمتیاز قابل للتحویل إلى تنازل عند اإلنجاز الفعلي للمشروع طبقا ألحكام دفتر الشروط، 
سنة قابلة  33و المثبت قانونا بموجب شهادة المطابقة و یمنح اإلمتیاز لمدة أدناها 

سنة وهو غیر قابل للتحویل إلى تنازل، و یمنح اإلمتیاز  99ن و أقصاها للتجدید مرتی
 .مقابل تسدید إتاوة سنویة

 

، مطبعة جامعة عین شمس، 5سلیمان محمد الطماوي، األسس العامة للعقود اإلداریة، دراسة مقارنة، الطبعة   )1(
  .108، ص1991مصر، سنة 
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من األمر  48بموجب المادة  04-08من األمر رقم  5تم تعدیل المادة قد  هذا و     
المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2015جویلیة  23المؤرخ في  01-15رقم 

یقع على األراضي تیاز بالتراضي بقرار من الوالي و وطبقا لهذه المادة یرخص اإلم 2015
مستقلة لاألصول المتبقیة التابعة للمؤسسات العمومیة االتابعة لألمالك الخاصة للدولة و 

كذا ت العمومیة اإلقتصادیة الناشطة و غیر المستقلة المحلة و األصول الفائضة للمؤسساو 
    .على األراضي التابعة للمناطق الصناعیة ومناطق النشاطات

          المؤرخ في 10-14من القانون رقم  60تجدر اإلشارة إلى أن المادة هذا و     
نصت على إعفاء العقود اإلداریة  2015لسنة  المتضمن قانون المالیة 2014دیسمبر 30
المتضمنة منح اإلمتیاز على األمالك العقاریة عدة من طرف إدارة أمالك الدولة و الم

      من حقوق التسجیل 04-08المبنیة و الغیر المبنیة و الممنوحة في إطار األمر رقم 
  .و رسم الشهر العقاري و مبالغ أمالك الدولة

 2011جویلیة  18المؤرخ في  11-11من القانون رقم  15 مادة ال هذا و أن     
        ، من األمر9، 8، 5، 3عدلت أحكام المواد  2011یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

   .04-08رقم 

  : حیث یرخص اإلمتیاز بالتراضي بقرار من الوالي    
ط ستثمارات وضبترقیة اإلیناءا على إقتراح من لجنة المساعدة على تحدید الموقع و  -

على األراضي التابعة لألمالك الخاصة للدولة واألصول العقاریة المتبقیة العقار 
للمؤسسات العمومیة المحلة و األصول العقاریة المتبقیة للمؤسسات العمومیة اإلقتصادیة 

  .و كذا األراضي التابعة للمناطق الصناعیة و مناطق النشاطات
ن الهیئة المكلفة بتسییر المدینة الجدیدة على األراضي الواقعة داخل بناءا على إقتراح م -

  .محیط المدینة الجدیدة



242 
 

بناءا على موافقة الوكالة الوطنیة للتطویر السیاحي على األراضي التابعة لمنطقة  -
علیه نستنتج أن المشرع منح بعد موافقة وزیر القطاع المختص و التوسع السیاحي و 

از للوالي المختص إقلیمیا من خالل إقتراح لجنة مساعدة على إختصاص منح اإلمتی
مكلفة بتسییر تحدید الموقع و ترقیة اإلستثمارات و ضبط العقار أو إقتراح من الهیئة ال

من خالل موافقة الوكالة الوطنیة للتنمیة السیاحیة إذا كان المشروع المدینة الجدیدة، و 
  .اإلستثماري سیاحي

مستوى المحلي الدیالت فإن منح اإلمتیاز عن طریق التراضي على حسب هذه التعو       
لفائدة المستثمرین المتعاملین الخواص و المؤسسات و الهیئات العمومیة سیسمح بتخفیض 

  .اإلجراءات التي ستشكل عنصرا یساهم في اإلنعاش اإلقتصادي للدولة

  :من بین العقود االداریة واجبة الشهر نجد و  وكذلك    
  :اإلمتیاز بالنسبة للقطاع الفالحي *    

المتعلق باألمالك الوطنیة كانت  30-90إن األراضي الفالحیة قبل تعدیل قانون رقم  
  :تستغل و تسیر عن طریق

حیازة الملكیة بواسطة إستصالح األراضي الواقعة في المناطق الصحراویة أو  :أ       
األخرى غیر المخصصة التابعة  المنضویة على ممیزات مماثلة و كذا على األراضي

في إطار القانون رقم  )1(للملكیة العامة و الممكن إستخدامها للفالحة بعد إستصالحها
  .)2(الفالحیة المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة 1983أوت  13المؤرخ في  83-18
 
  

  
  .58، المرجع السابق، صشبولیل حمو  )1(
 .1983أوت  16بتاریخ  ة، الصادر 34الجریدة الرسمیة، عدد  )2(
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التابعة لألمالك الوطنیة في شكل مستثمرات فالحیة   إستغالل األراضي الفالحیة :ب     
فردیة أو جماعیة، حیث تمنح الدولة المنتجین الفالحین حق اإلنتفاع الدائم على محل 

   المؤرخ في 19-87القانون رقم لف منها المستثمرة وهذا تحت إطار األراضي التي تتأ
   المتضمن كیفیة إستغالل األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الوطنیة 1987دیسمبر 08

  .)1(و تحدید المنتجین وواجباتهم
ــالم 14-08بالقانون رقم  30-90غیر أنه بتعدیل القانون رقم              ـــؤرخ فـــ ــــ ــــ     يـ

الجدید المنظم لعملیة منح حق دخل حیز التنفیذ الجهاز القانوني  2008جویلیة  20
اإلمتیاز على األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة و المتمثل في القانون رقم 

ــــالمؤرخ ف 326-10و المرسوم التنفیذي رقم  2010أوت  15المؤرخ في  10-03 ي ـــ
لدائم شروط و كیفیات و إجراءات تحویل حق اإلنتفاع الالمحددان  2010سبتمبر  23

  .الممنوح لفائدة المستثمرات الفالحیة الجماعیة و الفردیة إلى إمتیاز طویل المدى

حدد مبادئ تتعلق بتسییر األراضي الفالحیة التابعة للقطاع  03-10رقم إن قانون      
  :العمومي ذلك ب

  .تحویل حق اإلنتفاع الدائم إلى إمتیاز*     
       المنتجین الحائزین على عقود رسمیة مشهرة ال یمنح حق اإلمتیاز إال لفائدة*     

المؤرخ  06- 11و المرسوم التنفیذي رقم  19-87أو قرارات والئیة في إطار القانون رقم 
الذي أخضع األراضي الفالحیة التابعة لألمالك الخاصة للدولة  2011ینایر  10 في

           ذات طابع صناعي و تجاري )2(الملحقة بالمؤسسات العمومیة لنظام اإلمتیاز
  .و المؤسسات اإلقتصادیة

  
   .1987دیسمبر  09، الصادرة بتاریخ 50 الجریدة الرسمیة، عدد )1(
، بحث لنیل لفالحیة التایعة لالمالك الوطنیة، استغالل االراضي ا، ارجع الى جروني خالدللمزید من التوضیح  )2(

  .43، ص 2012-2011، ، كلیة الحقوق بن عكنون1الجزائر ، جامعة القانون العقاري شهادة الماجستیر في
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  . سنة قابلة للتجدید  40یمنح حق االمتیاز لمدة *   
  .یمنح حق اإلمتیاز بمقابل دفع أتاوى سنویة*    
ـــــیاز من طرف الدیـــــویل حق اإلنتفاع الدائم إلى حق إمتـــیؤطر تح*            وانــ

المؤرخ  87-96وم التنفیذي رقم المنشأ بموجب المرس ONTAفالحیة الوطني لألراضي ال
ـــــالمؤرخ ف 339-09المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  1996فیفري  24 في ـــــ    يـــ
 .2009أكتوبر  22
  .السطحیةو كذا على األمالك ریة المعنیة  یمنح حق اإلمتیاز على األوعیة العقا*     

  .إجراءات تحریر و تسجیل إشهار عقد اإلمتیاز معفیة من كل الرسومهذا وان  
یتم منح حق اإلمتیاز على األراضي الفالحیة من أجل إنشاء مستثمرات كذلك       

یكرس اإلمتیاز  وقابلیتها للحیاة،جدیدة للفالحة و تربیة الحیوانات تبعا لطبیعة المشاریع 
من طرف بموجب عقد إداري تعده إدارة أمالك الدولة بناء على دفتر الشروط المعد 

               المؤرخ 108الوطني للفالحة وهذا بموجب المنشور الوزاري رقم الدیوان 
  .2011فیفري 23في 

II.  شهر بعض الوقائع المادیة  
ألحكام القضائیة المتعلقة بالعقارات إن الشهر العقاري الیقتصر على التصرفات وا     

فقط بل یتعدى إلى الوقائع المادیة التي من شأنها تعدیل أو تغییر الوضعیة المادیة 
اریة، كأن تكون هذه الوحدة للعقارات، ذلك أن بعضها قد تؤدي إلى تغییر في الوحدة العق

ذلك إلى عقار ها بناء وتتحول بضاء وقت قیدها في السجل العقاري فیبنى علیفأرضا 
ي بما یستدعي مراجعة هذه الوضعیة على بطاقة العقاریة بعد إخطار المحافظ العقاري بنم

  .بهذا التغییر
ومن أجل تمكین المحافظ العقاري من مسایرة وتتبع مثل هذه الوقائع المادیة من أجل 
قیدها في السجل العقاري، فإن القوانین تقید األطراف الراغبین في اإلقدام على القیام بأي 
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تغییر في الوضعیة المادیة لعقاراتهم بوجوب الحصول على رخصة أو شهادة إداریة تؤدي 
، فمن جهة تعتبر وسیلة لبسط رقابة اإلدارة على أعمال التهیئة والتعمیر في الحقیقة دورین

  والبناء، ومن جهة ثانیة تمكن المحافظ من قید كل تغییر یطال الوضعیة المادیة للعقارات
في السجل العقاري حتى یكون هذا األخیر مطابقا للواقع وذلك بإخضاع هذه الشهادات 

ابقة، رخصة البناء، طم، الیمسشهادة التقت والرخص هذه الشهادا ومن أمثلة )1(للشهر
  .)2(رخصة التجزئة

III  - شهر بعض العقود التمویلیة  
ان بعض العقود و العملیلت التمویلیة في القانون الجزائري تخضع الجراءات           

  :بالقیمة المالیة للعقارات ومنهاالشهر نظرا لمساسها 
عقد االعتماد االیجاري لالصول غیر المنقولة ذلك ان هذا العقد هو عبارة *          

، حیث یتم هذا المالیة بالمتعاملین االقتصادیینعن عملیة تجاریة ومالیة تربط المؤسسات 
النوع من العقود في صورة عقد ایجار یمكن ان یتضمن حق الخیار بالشراء لصالح 

نقولة او غیر منقولة ذات االستعمال المهني او بالمحالت المستاجر ویتعلق باصول م
اء التجاریة و المؤسسات الحرفیة و یعتبر االعتماد االیجاري نوعا من القروض لتمویل اقتن

  .)3(االصول المذكورة او استعمالها
  

  .321ویس فتحي، المرجع السابق، ص   )1(
المتعلق  1990دیسمبر  1المؤرخ في  29-90القانون رقم هذه الشهادات والرخص قد ورد النص علیها في ) 2(

وكذا المرسوم التنفیذي  2004أوت  14الصادر بتاریخ  05-04بالتهیئة والتعمیر المعدل والمتمم بالقانون رقم 
بموجب  و الملغى 2006ینایر  07المؤرخ في  03-06المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم  176-91رقم 

والذي یحدد كیفیات تحضیر عقود التعمیر  2015جانفي  25المؤرخ في   19-15 یذي رقمالمرسوم التنف
  .2015فیفري  12، المؤرخة في 7 الجریدة الرسمیة، العدد، وتسلیمها

خدوش الدراجي و ا سقاش ساسي، االعتماد االیجاري لالصول غیر المنقولة و الترقیة العقاریة، بحث مقدم ) 3(
منشور ضمن مجموعة  ،2006فیفري  8و 7رقیة العقاریة بجامعة ورقلة یوميالدولي حول التالشغال الملتقى 

  .48اعمال الملتقى، ص
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المؤرخ  09-96هذا وقد نظم المشرع الجزائري عقد االعتماد االیجاري باالمر رقم      
منه و تطبیقا لذلك  6حیث اخضعه الجراءات الشهر في المادة  1996جانفي  10في 

لیحدد كیفیات اشهار  2006فیفري  20المؤرخ في  91-06مرسوم التنفیذي رقم صدر ال
  .عملیات االعتماد االیجاري لالصول غیر المنقولة

الرهن القانوني المؤسس لفائدة المؤسسات المالیة و مؤسسات اخرى حیث انشا *         
العقاریة للمدینین رهنا قانونیا على االمالك  96في المادة  2003 قانون المالیة لسنة

المتعاملین مع البنوك و المؤسسات المالیة لفائدة هذه االخیرة من اجل ضمان تحصیل 
المتعلق  2006افریل  3بتاریخ  132-06رقم  لك صدرالمرسوم التنفیذيدیونها وتنفیذا لذ

بالرهن القانوني المؤسس لفائدة هذه المؤسسات المالیة من اجل ضمان مستحقاتها المالیة 
، حیث اخضع هذا شكلة وعاء للرهنن طریق التنفیذ باالولویة على عقارات المدین المع

  .حافظة العقاریة المختصة اقلیمیاالنص الرهن الجراءات الشهر بالم

وتجدر االشارة في االخیر الى ان التصرفات و الوقائع و االحكام و السندات      
ة الیمكن حصر قائمتها و انما یمكن االداریة الواجبة الشهر بموجب النصوص المتقدم

ه صراحة اضافة الى كل مامن یعلاذ مایجب شهره هو كل ماورد النص  ،تعریفها بنتیجتها
  .شانه تغییر الوضعیة القانونیة او المادیة للعقارات السابق شهرها في المحافظة العقاریة

  قواعد تنظیم الشهر العقاري: ثانيالفرع ال  
  

الحمایة القانونیة یوفر  بتنظیم محكم وصارم في حفظ الوثائق وشهرهااألخذ ان      
  .استمراریتها على أسس متینة یضمنة و للتصرفات العقاری

  :تحقیقا لهاته الغایة قرر المشرع قاعدتین لتنظیم الشهر العقاري هما و
   إخضاع كافة المحررات المراد شهرها إلى قاعدة رسمیة :أوال.  
   الشهر المسبققاعدة  :ثانیا.  
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  الرسمیـة كقاعـدة یجب توافرهـا في المحررات المـراد شهرهـا: أوال       

I. الرسمیـة:  
لقد استلزم المشرع الجزائري مبدأ الشكلیة الرسمیة في التصرفات العقاریة وذلك طبقا       

لإلشهار  سندات الخاضعةالقاعدة الرسمیة في كما أنه أوجب توافر  ،1مكرر 324للمادة 
             المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم  61المادة العقاري وهذا ما تقضي به 

كل عقد یكون موضوع  : "المعدل والمتمم التي تنص على مایلي 1976مارس  25
  ".إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

الرسمیة ومزایاها وذلك في  وبما أننا سبق لنا وأن تعرضنا بالتفصیل إلى مدلول  
 الثانیة التي وضعها  قاعدةال المبحث األول من هذا الفصل لذلك سوف نتطرق مباشرة إلى

لتسییر الشهر العقاري في إطار سیاسته المنتهجة من أجل استقرار  المشرع الجزائري
  .بققاعدة األثر اإلضافي للشهر أو الشهر المس اال وهي امالت العقاریة وحمایة المع

  

  أو الشهـر المسبـق )1(قاعـدة األثـر النسبي للشهـر: ثانیـا  

المطابقة و صحة الوثائق  ان الشهر العیني العقاري یضمن قدر كبیر من            
  ، ولتحقیق ذلك اعتمد المشرع الجزائري عددا من القواعد و االحتیاطات المحددةالمشهرة

من هذه و  ،والمتضمن تاسیس السجل العقاريالمعدل  63-76بموجب المرسوم رقم 
وذلك لضمان فكرة  للمحرر المودع   ضرورة توافر قاعدة األثر النسبي القواعد نذكر

  .االئتمان العقاري

  
اطالق تسمیة االثر النسبي للشهر على هذه القاعدة، ذلك ان هذه االخیرة هي   ب بعض الفقهاء في فرنسالقد اعا  )1(

قاعدة من قواعد الشهر ولیس اثرا له كماتدل التسمیة، لذلك یفضل اطالق تسمیة الشهر المسبق على هذه 
  . Stephane Piedelievre,  op cit, P 51القاعدة، ارجع  
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مناص منهـا لكونها تضمن االستمراریة في سلسلـة هذا وأن وجوبیـة هذه القاعدة ال         
 88نقل الحقوق العقاریـة ومنع إنشـاء سلسلـة أخرى موازیـة لألولى، فجاء في نص المـادة 

المتضمن تأسیس السجل العقاري  1976مارس 26المؤرخ في  63-76من المرسوم رقم 
  :بأنه
عقاریة في حالة عدم وجود إشهار ال یمكن القیام بأي إجراء لإلشهار في المحافظة ال "  

مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي أو لشهادة االنتقال عن طریق الوفاة یثبت حق 
  ...".المتصرف أو صاحب الحق األخیر

  .قاعدة الشهر المسبق وثانیا االستثناءات الواردة علیها مفهومأوال وعلیه سنتناول   

I. مفهوم قاعدة األثر اإلضافي للشهر:  
أن هذه القاعدة تعني بأنه ال یمكن للمحافظ  88یستشف من نص المادة      

 ،ابت في مجموعة البطاقات العقاریةأصل ث ما لم یكن له سند أيالعقاري أن یقوم بشهر 
بحیث تنتقل الملكیة العقاریة بطریقة واضحة  ثبت حق المتصرف األخیر في العقار،ی

سابقین الذین تداولوا على الملكیة، وهذا من شأنه یمكن عن طریقها معرفة جمیع المالك ال
   .الحیلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة على ذات العقار

هذا وان فرض هذه القاعدة یقوي الطابع االلزامي للشهر العقاري ذلك ان كل صاحب حق 
  .تصرف فیه مرة اخرى اذا اراد ذلكسیجد نفسه مضطرا الشهار حقه وذلك لیتمكن من ال

وتجدر اإلشارة إلى أنه یمكن تنفید إجراء إشهار السند المتضمن تصرف وارد  هذا    
على عقار إذا رافقه إشهار متزامن للسند الذي سیكون سببا في إكتساب العقار المتصرف 

 .)1(وذلك عمال بقاعدة اإلشهار أو اإلداع المتزامن فیه

 
  .، غیر منشور2004-04-15الیوم الدراسي المنعقد بتاریخ  مقال للسید المحافظ العقاري لباتنة عیواج محمد في  )1(
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كاملة لمراقبة كل الالسلطة  العقاري لتجسید هذه القاعدة خّول المشرع للمحافظو         
وثیقة تكون محل إیداع على مستوى مصلحته وذلك لتحقق من احتوائها على مراجع 

، )المتصرف او صاحب الحق األخیر الرقم المعطى لسند ،المجلد ،التاریخ(اإلجراء السابق
ـــــوفي حالة غیاب أحد البیانات فله الحق في رفض قب ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــول اإلیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  داع وهذا طبقاـ

وعند قبول اإلیداع وتبین بعد ذلك أن مراجع  ،63-76من المرسوم رقم  01-101للمادة 
مراجع اإلشهار الالحق فإنه في هذه الحالة یمكن للمحافظ اإلشهار األول متناقضة مع 
  .)1(العقاري رفض إجراء اإلشهار

ة وأن تخلفها یؤدي إلى وقوع هذه القاعدة هي صمام األمان للمعامالت العقاریوعلیه ف
  .تحت طائلة رفض اإلیداع سندالمراد شهرهال

  .نظرا لوجود إستتناءات ترد علیها نطاق تطبیق قاعدة الشهر المسبق لیس مطلقا  غیر أن

II. الواردة على قاعدة األثر اإلضافي للشهر االستثناءات:  

تطبق في الحاالت العادیة التي یمكن للمحافظ العقاري  للشهر إن قاعدة األثر النسبي
مقارنة الوثائق محل إجراء الشهر مع السندات التي سبق إشهارها والمحتفظ بنسخ منها في 

  .شكل مجلدات لدى المحافظة العقاریة

غیر أنه توجد في بعض األحیان حاالت معینة ال یمكن للمحافظ مراقبة قاعدة الشهر 
عتبارها أول إجراء أو أنها حاالت تطلبتها عملیة التحول من نظام الشهر المسبق، وذلك با

ـــالمؤرخ ف 74-75الشخصي إلى نظام الشهر العیني المحدث بموجب األمر رقم  ــــ ــــ   يـــ
 .(2)المتعلق بإعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري 1975نوفمبر 12

  
 .49خالد رامول، المرجع السابق، ص   )1(
  .52فاطمة الزهراء، المرجع السابق ، ص دربلو    )2(
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  :وبذلك فان سبب الخروج عن هذه القاعدة في كل االستثناءات یعود  الى احد االمرین 

وعلیه فالحاالت السابقة  63-76ان قاعدة الشهر المسبق قاعدة مستحدثة بالمرسوم  *   
الواردة على العقارات تبقى معفاة  التي لم یكن القانون  یشترط الشهر والرسمیة في العقود

  .الن القوانین لم  تكن تلزم اصحاب هذه العقود بشهر تصرفاتهم من شرط الشهر المسبق
یعود الى الحاالت التي یتم فیها كسب الحقوق واجبة الشهر بدون سند االمر الثاني  *   

بحیث یشكل اشهار الواقعة مصدر كسب الحق االجراء االول الذي لم یسبقه اي اجراء 
  .لدى مصلحة الشهر العقاري من قبل

  :وتتمثل هذه االستثناءات الواردة على قاعدة الشهر المسبق  فیمایلي  

 .1971ینایر 1قبل تاریخ العقود المحررة  -1
ال تطبق "  63-76من المرسوم رقم  89لقد تم النص على هذا اإلستتناء في المادة 

وعّدلت هذه " على العقود الخاضعة لإلشهار العقاري عند اإلجراء األول 88أحكام المادة 
التي  1980سبتمبر 13المؤرخ في  210-80من المرسوم رقم  3المادة بموجب المادة 

  :كما یليجاءت 
المذكور  1976مارس  25المؤرخ  في  63-76من المرسوم رقم  89تعدل المادة  "

 88التطبق القاعدة المدرجة في الفقرة األولى من المادة : أعاله وتتم ویستبدل بها بما یلي
 : أعاله

عندما یكون حق المتصرف أو صاحب الحق األخیـر ناتجـا عن سند اكتسب تاریخا ثابتـا  
 1993ماي  19المؤرخ في 123-93لكن بموجب المرسوم " 1961مارس  01قبل 

   1971جانفي  01إلى  1961مارس 01تم تمدید فترة  63-76المعدل والمتمم للمرسوم 
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ومن بین مبررات هذا االستثناء أن عملیة الشهر في  )1(تاریخ سریان قانون التوثیق القدیم
    .ألطرافتلك الفترة كانت مسألة اختیاریة بالنسبة ل

وعلیه یكفي اللجوء إلى الموثق لتحریر عقد إیداع یتم شهره بالمحافظة العقاریة       
یكتفي فیه محرر العقد بذكر التعیین الدقیـق للعقـار وكل األشخاص المذكوریـن في العقـد 

لتسهیل عملیة ضبط البطاقة العقاریة مع  -المتعاقدین والشهود -العرفي بدون استثنـاء
  .ه بالطبع من ذكر أصل الملكیةإعفائ

  : اإلجـراء األول في السجـل العقـاري - 2    
سمح المشرع الجزائري  لقد ،مساحین بالنسبة للوحدات العقاریةتسهیال لمهمة ال

المشغولة من قبل األفراد بدون وثائق رسمیة والتي تكون  العقارات حافظ العقاري بترقیمللم
مؤقتا باسم الشخص الحائز دون اشتراط توافر قاعدة الشهر المسبق ألن  مجهولة المالك

 89المادة وهذا ما یتجلى من نص  المحافظة العقاریةهذه العقارات لیس لها أصل ثابت ب
  :التي جاء نصها كاالتي  و 63-76من مرسوم 

  ...".عند اإلجراء األولي الخاص بشهر الحقوق العقاریة في السجل العقاري"...

  :عــــــــقـود االستصالح -3     
یعد االستصالح سببـا من أسبـاب كسب الملكیـة العقاریـة في التشریع الجزائري، وقد 

 1983أوت  18المؤرخ في  18-83تم النص علیـه في إطار كل من القانون رقم 
 المؤرخ 289-92المتعلق بحیـازة الملكیـة العقاریـة الفالحیـة وكذا المرسوم التنفیذي رقم 

  
كما أنه أورد   L’effet relatif de la publicitéالمشرع الفرنسي یعمل بقاعدة األثر النسبي للشهر  إن  )1(

وهو تاریخ دخول  1958-01-01ناءات من بینها أن هذه القاعدة ال تطبق على العقود المحررة قبل ثإست علیها عدة 
 -Gabriel Marty, Pierre Raynaud          العقاري أنظر في ذلك  حیز التطبیق إصالح منظومة الشهر

droit civil – les sùretés- la publicité foncière, tome III, volume 1, Série 1971,            
p388, 389.                    
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 المحدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراویة في المساحات 1992جویلیة  06 في 
 1997دیسمبر 15المؤرخ في  483-97االستصالحیة وأخیرا المرسوم التنفیذي رقـم 

 المحدد لكیفیات منح حق امتیـاز قطع أرضیـة من األمالك الوطنیـة الخاصة التابعـة للدولة
  في المساحات االستصالحیة وأعبائـه وشروطه، ففي كل هـذه الحاالت یحرر عقـد إداري 

العقاریـة من دون حاجـة إلى توافـر عملیة إشهار مسبق، ألنها تشكل  یتـم شهره بالمحافظـة
  .إجراء أولي یتطلب إعفائهـا من قاعدة األثر اإلضافي للشهـر

  :عقـود التنـازل عن األمـالك العقاریـة التابعـة للقطـاع العـام -4     
      المؤرخ في  03-86من القانون رقم  02المـادة في إطار تطبیق أحكام   

التي سمحت بالتنـازل عن الذمـة العقاریة االیجاریة التابعة للقطاع العام  1986فیفري  04
لوحظ في أغلب األحیان أن  1981التي شرع في استغاللها بعد الفاتـح من جـانفي 

الهیئات العمومیة البائعة لم یكن بوسعها إثبات أصل ملكیتها فیما یخص القطع األرضیة 
المشید علیها السكنات القابلة للتنازل لهذا السبب أدرجت في العقود اإلداریة الصیغة 

  :التالیة
              ملكیتهـا إلى البلدیـة أو الخواص والتي آلت القطعة تابعـة ألمالك الدولـة،"...
  ".من أجل المنفعـة العامـة) الهیئـة البائعـة( 

وبالتـالي فان شهـر هـذه العقـود یعفى من قاعـدة األثـر اإلضافي للشهر، هـذا وأن   
      القانون رقماالستثنـاء یسري فقط على األمالك العقاریـة القابلـة للتنازل في إطار 

الملغى بموجب قـانون المالیة (المعدل والمتمم  1981یفري ف 07المؤرخ في  81-01
الذمـة  ال سیما) 2000دیسمبر  23المؤرخ في  2000-06القانون رقم  2001لسنة 

 ینایرالعقاریـة االیجاریـة التابعـة للقطاع العـام التي وضعت لالستغالل بین الفاتح من 
  .1992أكتوبر  13و   1981



253 
 

موثقـة المعدة في إطار عملیـات التنـازل عن الذمـة العقاریـة التابعة أما فیمـا یخص العقود ال
یجب أن تستوفي لشروط  01-81القـانون رقم للقطاع العـام المستبعدة من نطاق تطبیق 

  .)1(قاعدة األثر اإلضافي للشهر

  ):عقـد الشهرة(إشهـار شهـادة اكتسـاب الملكیـة بالتقـادم المكسب  -5      
الذي یسن  1983ماي  21المؤرخ في  352-83إلى المرسوم رقم بالرجوع 

إجراءات التقـادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة، أكدت المـادة 
منه أن كل شخص یحوز في تراب البلدیات غیر الممسوحة عقارا من نوع الملك  01

یست مشوبة بلبس طبقا للقواعد حیازة مستمرة علنیة غیر متقطعة، غیر متنازع فیها ول
، یمكنه أن یطلب من 822و 827العامة التي أقرها القانون المدني خاصة المادتین 

  . الموثق إعداد عقد الشهرة یتضمن االعتراف له بالملكیة
هذا المرسوم وضع الشروط واإلجراءات الواجب إتباعها لتحریر هذا العقد منها إعالم   

  ).2(لدي ومدیر أمالك الدولة في الوالیةرئیس المجلس الشعبي الب
 352-83إن تحریر عقد الشهرة طبقا للشروط المنصوص علیها في المرسوم رقم     

یعد في حد ذاته أول إجراء بالنسبة للعقار وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى استثنائه من 
  .قاعدة الشهر المسبق

 2007فیفري 27خ في المؤر  02-07صدر القانون رقم  2007هذا وفي سنة 
دات الملكیة عن طریق المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سن

، بحیث یطبق اجراء معاینة حق الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع تحقیق عقاري
    .74-75م المنصوص علیها في االمر رقم لعملیات مسح االراضي العا

  
 . 224المرجع السابق، ص المنازعات العقاریة، لیلى زروقي وحمدي باشا عمر،  )1(
   .112إلى  95عبیدة، المرجع السابق، ص  بن عبد الحفیظ )2(
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سندات ملكیة او التي حررت  أصحابهایشمل هذا االجراء العقارات التي ال یحوز و    
   .العقاریة الحالیة الوضعیةالتي لم تعد تعكس و  1961مارس  1ا سندات ملكیة قبل بشانه

من هذا القانون یمكن لكل شخص طبیعي او معنوي یمارس  4هذا و حسب المادة 
، مه سند ملكیةحیازة على عقار ان یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته و تسلی

  .توجه هاته الطلبات الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص اقلیمیا

اذا ثبت حق الملكیة نتیجة التحقیق العقاري یصدر مسؤول الحفظ  و في حالة ما
المحضر النهائي مقررا یتعلق بالترقیم العقاري باسم المالك  أساسالعقاري الوالئي على 

  .المعني للعقار محل التحقیق العقاري

، و یعد قاري المختص اقلیمیا قصد التنفیذیرسل مقرر الترقیم العقاري للمحافظ الع
  .نفیذ هذا االجراء سند الملكیة الذي یحدد شكله و محتواه عن طریق التنظیماثر ت

المنصوص  اإلجراءاتمن القانون السالف الذكر یستمر تطبیق  19حسب المادة و 
و المتعلق بسن اجراء  1983ماي  21ؤرخ في مال 352-83علیها في المرسوم رقم 

االعتراف بالملكیة على الملفات المودعة التقادم المكسب و اعداد عقد الشهرة المتضمن 
الغت   19اي ان المادة  )1(لدى الموثقین قبل نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة

الذي یسن إجراءات التقـادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن  352-83المرسوم رقم 
  .االعتراف بالملكیة

اري ال تكون خاضعة لقاعدة المسلمة في اطار التحقیق العقهذا وان السندات 
كون ان هذا القانون جاء لتسویة الوضعیة القانونیة للعقارات التي الیحوز الشهر المسبق 

  . والتي لم یشملهم المسح بعد اصحابها على سندات ملكیة

  
  .13الى  11ص ،2007فیفري  28الصادرة بتاریخ  ،15الجریدة الرسمیة، عدد   )1(
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  :الحیـازةشهـادة  - 6         
              المؤرخ في 25-90لقد أجاز المشرع في قانون التوجیه العقاري رقم     

لكل شخص حائز  40و 39المتضمن التوجیه العقاري في مادته  1990نوفمبر  18
بصفة هادئة علنیة ومستمرة ال یشوبها انقطاع لمدة سنة كاملة في المناطق التي لم 

  .لعقاري ولم تحرر عقودها أن یحصل على شهادة الحیازةتشملها بعد عملیة المسح ا
كیفیـة  1991جویلیة 27المؤرخ في  254-91هـذا وقـد حدد المرسوم التنفیـذي رقـم   

  .)1(إعدادهـا وتسلیمهـا

وتجدر اإلشارة إلى أن شهادة الحیازة ال تغیر الوضعیة القانونیة للعقار، فهي سند إداري   
ف بالملكیة فهي سند اسمي وفیما عدا منع نقل الملكیة للغیر بمقابل ال یترتب عنها االعترا

  .أو بغیره  یحق للحاصل على هذه الشهادة أن یتصرف في العقار تصرف المالك الحقیقي
ومادام أن هذه الشهادة هي إجراء استثنائي ومؤقت سنت لتسویة وضعیة العقارات       

االنتهاء من عملیة مسح األراضي فهي معفاة  التي یفتقر أصحابها إلى سندات في انتظار
  .من األثر اإلضافي للشهر

توجد حاالت اخرى غیر منصوص على استثنائها وعالوة على هذه الحاالت        
وفرها على المبرر الداعي الى صراحة و لكن یمكن ادراجها ضمن االستثناءات باعتبار ت

حالة رجوع حق االنتفاع للمالك بوفاة وهي حالة كسب الحق عن طریق االلتصاق و  ،ذلك
، وهذا طبعا اذا لم یكن یؤؤل فیها الحق لصاحبه دون محرر فع كونها وقائع مادیةنتمال

، یضاف الى هذه الحاالت ایضا حالة ما لسند السابق قد حصل على سند مشهرصاحب ا
الحق  اذا كان المحرر المطلوب شهره یتضمن عمال تم دون تدخل او دون موافقة صاحب

 .)2(االمر بالحجز العقارية العامة و السابق مثل قرار نزع الملكیة العقاریة من اجل المنفع
 

  .63إلى  57إسماعین شامة، المرجع السابق، ص  )1(
  .336ص  ،المرجع السابق، ویس فتحي  )2(
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دة الرسمیة هما قاع دراسته ان المشرع وضع قاعدتین أساسیتین نستنتج من خالل ما سبق
فقاعدة  ،الخاضعة للشهر سندات وافرهما في جمیع ال، و اشترط تقاعدة الشهر المسبقو 

د حدد ، باعتبار ان المشرع قنداتسسالمة محتوى هذه الالرسمیة تضمن صحة و 
نتقال الحقوق اما قاعدة الشهر المسبق فتضمن تسلسل ا ،االشخاص المؤهلین لتحریرها

وتشابك في  سحداث التباانها أزیة لها من شاتمنع خلق روابط مو العینیة العقاریة و 
  .انتقالها

الوثائق المتضمنة حقوق إذا كان نظام الشهر العقاري یهدف إلى شهر العقود و  و     
، فانه ال ها بین األطراف وفي مواجهة الغیرالحقوق العینیة األخرى لكي تنتج أثر الملكیة و 

       ،منها باألشخاص أطراف التصرفتعلق بد ان تتوفر فیها كل المعلومات سواء ما 
  .، هذا ما سنتناوله بالدراسة في الفرع الموالياو العقارات محل التصرف

  

   الشروط القانونیة الواجب توافرها في السندات الخاضعة للشهر العقاري: الثالثالفرع   

التصرفات رساء نظام الشهر العیني الذي یهدف أساسا إلى شهر وٕاعالن إل           
الخاصة بالحقوق العقاریة حتى تلقى الحجیة المطلقة و الحمایة التامة من قبل السلطات 

استلزم القانون الجزائري تقدیم السندات  )1(العمومیة للدولة في حالة وجود نزاع بشأنها
وان تتضمن البیانات الضروریة الدقیقة من اجل  ،المطلوب شهرها في الشكل الرسمي

ة االطراف تعیینا دقیقا و كذا تعیین العقارات محل التعامل بشكل ینفي الجهالتعیین هویة 
  .)2(ویوفر قاعدة معلومات موثوق بها

 

  
 )1(                   JB.Grisoni « les conceptions française et suisse de la publicité foncière 

et leurs effets », thèse de licence, Université de Lausanne, 1990, P 22-24.  
)2(                                                                 Stephane Piedelievre, op cit, P 59.  
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  :وسنتطرق إلى ذلك وفقا لما یلي     

  شروط تعیین األطـراف في الوثـائق الخاضعـة للحفـظ العقـاري: أوال   
یعد الشخص في القانون ركنا أساسیا من أركان الحق وقد یكون شخصا طبیعیا      

تبعا لذلك  تختلف البیانات المحددة لهویة االطراف المتعاملین وتلك و  )1(أو معنویا
 ان یتضمنها المحرر المقدم للشهر،المعینة للعقارات محل التعامل والتي من الواجب 

فان المحافظ العقاري یمارس لدى  السالف الذكر 74-75من االمر رقم  22وطبقا للمادة 
تلك البیانات للشروط اطالعه على السند قبل شهره مراقبة واسعة للتاكد من مطابقة 

المتعلق  63-76من المرسوم رقم  65إلى  62، ذلك انه وطبقا للمواد من القانونیة
ول یعد شرطا لقب وقتعیین الدقیق لالشخاص اصحاب الحقسیس السجل العقاري فان الأبت

 .ایداع الوثائق

I. یین بالنسبـة لألشخـاص الطبیعیـةعنـاصر التع  
    دل بالمرسـوم رقـمالمع 63-76من المرسـوم رقـم  62 إلى المـادةبالرجـوع     

 123-93المعدل بالمرسوم التنفیدي رقم  1980سبتمبر 13المـؤرخ في  80-210
      المتعلـق بتأسیـس السجل العقـاري یتضح أن كـل عقـد  1993ماي  19في  المؤرخ

أسمـاء : أو قـرار قضـائي یكون موضوع إشهـار في محافظـة عقاریـة یجب أن یشتمـل على
ویجب ان یصادق على  ،وموطن ومهنـة األطراف )2(وألقـاب وتـاریخ ومكـان والدة وجنسیـة

والدة وجنسیة االطراف الموثق او كاتب الضبط او سلطة  القاب واسماء وتاریخ و مكان
 .سخة مودعة من اجل تنفیذ االجراءاداریة في اسفل كل مستخرج او صورة اصلیة او ن

  

وان المطبوعات الجامعیة، یقاتهما في القوانین الجزائریة، دإسحاق إبراهیم منصور، نظریتا القانون والحق وتطبی )1(
 .214، ص1992الجزائر، طبعة 

بالنسبة للجنسیة فالمقصود من إدراجها معرفة ما إذا كان یحق للمتعاقد التعامل في العقار، ألن األجنبي ال یحق   )2(
له تملك العقار أو بیعه إال برخصة خاصة تسلم من المصالح المعنیة، ما عدا رعایا الدول التي یوجد بینها 

  .القانون الواجب التطبیق عند تنازع القوانین
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فیما یخص الشهادات التوثیقیة التي تعد بعد الوفاة فیجب اإلشارة فیها إلى و          
الحالة المدنیة للمتوفى والتصدیق علیها مع ذكر أسماء وألقاب وموطن وتاریخ المیالد 

  .ومهنة كل وارث
 )1(تعرف هذه البیانـات في التشریـع الجزائـري بالشرط الشخصي لألطرافو          

  :ا على ما یليبنصه 63-76من المرسوم رقم  65المـادة والذي أكدته 
إن العقود والقرارات والجداول فیما یخص األشخاص الطبیعیین یجب أن تتضمن  " 

ویقصد  ،"اإلشارة إلى جمیع العناصر التي تسمح بتحدید الشرط الشخصي لألطراف
  .بالشرط الشخصي حسب مفهوم هذا المرسوم باألهلیة المدنیة لألطراف

یحقق المحـافظ العقـاري على عناصر الشرط الشخصي بمجرد اإلطالع  وهذا   
  :على الوثائق التالیـة

  فیمـا یخص الرشد المدني ووجود الزواج بمجرد اإلطالع على الوثیقـة التي
  .هویـةبموجبهـا تـم التصدیق على ال

   فیما یخص أسباب انعدام األهلیـة المتعلقـة بالحالـة العقلیـة بمجرد اإلطالع على
  .-حالة الحجر –الحكم القاضي بالمنع أو رفع حالة عدم األهلیـة 

  فیما یخص سلطات ممثل عدیـم األهلیـة بمجرد اإلطالع على الحكم أو القرار
التي أعطیت له  -ویتعلق األمر هنا باإلذن القضائي –القضائي أو الرخصة المجیزة لذلك 
  .للتدخل في العملیة الخاضعة للشهـر

 
  
  

  
B. Latrous, cours de droit civil – sûreté et publicité foncière, op cit, P 127. )1(               
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من  62المـادة هـذا وتجدر اإلشـارة إلى أن عبـارة األطراف الواردة في نص  
طراف التي حددها القرار تنصرف إلى طرفي العقد مباشرة أو األ 63-76المرسـوم رقم 

أو المستفیدین من المیراث في حالة وجود شهادة توثیقیة فقط، وال یمكن أن  القضائي
تنصرف إلى الوكیل، القیم أو الوصي حیث أنه في هذا الحالة یقتصر التعیین على ذكر 

فقط، شریطة ذكر نوع السند الذي یثبت لهم هذه الصفة مع سنهم  أسمائهم، ألقابهم،
  .)1(ضرورة إرفاقه بالمحرر عند إیداعه في المحافظة العقاریة من أجل شهره

II. عنـاصر التعیین بالنسبـة لألشخاص المعنویـة:  
مجموعـة من األشخاص أو األموال تقـوم لتحقیق  الشخص المعنويیقصد ب        

 )2(غرض معین ویمنح لها القانـون الشخصیـة القانونیـة بالقـدر الالزم لتحقیق الغرض
فإن كل عقد أو قرار قضائي یكون أحد  63- 76من المرسوم رقم  63المـادة وحسب 

ن یشتمل على أطرافه شخص معنوي ویكون محل إشهـار بالمحافظة العقاریـة ال بـد أ
  :عناصـر التعیین التالیـة

 ال بد من تحدید تسمیتها شكلها القانوني، : بالنسبـة للشركـات المدنیـة والتجاریـة
  .مقرها، رقم التسجیل في السجل التجاري إن كانت شركة تجاریة

     هاب تصریحال  تاریخ ومكان وتسمیتها، مقرها :بالنسبـة للجمعیـات.  
      تسمیتها، مقرها، تاریخ ومكان إیداع قوانینها األساسیة  :للنقابـاتبالنسبـة.  

 تسمیة البلدیة أو الوالیة والقائم في حقهما، بالنسبة  :بالنسبـة للجماعـات المحلیـة
من  60المادة للبلدیة فالقائم في حقها هو رئیس المجلس الشعبي البلدي وهذا بموجب 

نسبة للوالیة فالقائم في حقها هو الوالي بموجب المادة ، أما بال08-90قانون البلدیة رقم 
 .أو األمین العام للوالیة 09-90من قانون الوالیة رقم  86

  
  .58خالد رامول، المرجع السابق، ص )1(
  . 78إسحاق إبراهیم منصور، المرجع السابق، ص )2(
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    .بالنسبة المالك الدولة ال بد من تثبیت اسم الدولة       
من  03-63المادة هذا ویتم التصدیق على هویة األشخاص االعتباریة وفقا لما حددته 

  :وذلك على النحو اآلتي 63-76المرسوم رقم 
     فیتم التصدیق  :بالنسبـة لألشخـاص االعتباریـة التي یوجـد مقرهـا في الجزائـر

على هویتها عن طریق تقدیم أصل الصورة الرسمیة أو نسخة مراجعة لكل عقد یثبت فیه 
  .تسمیتها، شكلها القانوني ومقرها الحالي

     یتم التصدیق  :بالنسبـة لألشخـاص االعتباریـة التي یوجـد مقرهـا خـارج الجزائـر
ها أعاله، غیر أنه ال بد أن تكون على هویتها عن طریق تقدیم نفس الوثائق المشار إلی

في هذه الحالة مصادق علیها من قبل السلطة اإلداریة المختصة أو الموظف الدبلوماسي 
أو القنصلي الذي یمثل الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة مع ضرورة إرفاقها 

  . بلغة أجنبیة بترجمة إلى اللغة العربیة مصادق علیها وذلك في حالة ما إذا كانت محررة

تم شهر المحرر وفقا وعند التأكد من توفر كل عناصر التعیین المطلوبة قانونا ی    
وكل تغییر یطرأ علیها الحقا كتغییر أسماء أطراف العقد مثال أو القوانین  ،لهذا التعیین

إشهار جدید لدى ص المعنویة فیجب أن یكون موضوع األساسیة إذا تعلق األمر باألشخا
  .حافظة حمایة لحق واستقرار المعامالت العقاریةنفس الم

ومن أجل شهر مختلف  63-76من المرسوم رقم  64هذا وحسب المـادة     
     المحررات بالمحافظة العقاریة ال بد أن تكون الجداول والمستخرجات والصورة األصلیة
أو أي نسخ أخرى مرفقة بها موقعة من قبل محرریها أو من قبل السلطة اإلداریة التي 

  .تشهد بصحة هویة األطراف
وعند عدم وجود هذه التأشیرة یرفض اإلیداع ویمكن أن یرفض اإلجراء بعد قبول     

اإلیداع عندما یالحظ المحافظ بأن المراجع والتأشیرة غیر صحیحة أو غامضة باعتبار 
حة التصدیق یضمن سالمة المحرر الرسمي ویحمي الحقوق، ولهذه األسباب أوكل أن ص
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طبقا للمـادة المشرع مهمة التصدیق على هویة األطراف إلى أشخاص مؤهلین لذلك هم 
الموثقون، كتاب الضبط، قضاة النیابة العامة، مدراء  63-76من المرسوم رقم  64

ت الوالیات للمصالح المالیة الذین لهم درجة الوكالة القضائیة للخزینة، موظفوا مدیریا
مفتش رئیسي، محاسبوا الخزینة وجمیع المحاسبین العمومیین، األشخاص القائمون على 

بالنسبة للعقود  الوزراء، الوالة، رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة :الجماعات المحلیة مثل
وجب المشرع أن یشار لزوما التي یتسلمونها، ومن أجل إلحاق الخطأ بالقائم بالتصدیق أ

  .  في تأشیرة هویة األطراف إلى موطن محرر العقد حتى یبلغ له الرفض
من كل ذلك نخلص إلى أنه في حالة احترام جمیع شروط تعیین األطراف في      

   .الوثائق الخاضعة للشهر سیحقق ذلك ال محالة الحمایة التامة للمعامالت العقاریة

 ه المتعلقـة بالعقـار المتصرف فیـ الشـروط القانونیـة: ثانیـا     

، فان لیة شهر في ظل نظام الشهر العینيان العقار هو مناط كل عمباعتبار       
فصل كثیرا في البیانات المستعملة لتعیین العقارات التي یجب ان  القانون الجزائري

الوثائق المقدمة محرري العقود و زم طالبي الشهر و كما ال یتضمنها المحرر المقدم للشهر،
من البیانات االلزامیة  للشهر بتعیین العقار محل التعامل تعیینا دقیقا دون اغفال اي بیان

 63-76من المرسوم  83، وحسب المادة ائلة رفض االیداع او رفض االجراءتحت ط
ات المشهرة حتى التغییرات الطارئة على عناصر وبیانات التعیین كتغییر حدود العقار  هفان

او مراجعة بیانات المسح  ع او حتى اسم البلدیة الواقع بهانتیجة تقسیم او تغییر اسم الشار 
  .یجب تبلیغها للمحافظ العقاري في حینها

هـذا وأن العناصر الواجب توافرهـا في السندات الخاضعة لإلشهار فیمـا یخص 
  .نوعه وقوامهتعییـن العقـارات تختلف باختالف موقع العقار المعین، 
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I. القواعد الخاصة بتعیین العقارات الواقعة في منطقة ممسوحة:  
في مضمونها أن كل عقد أو قرار  63-76من المرسوم رقم  66تنص المادة      

قضائي موضوع إشهار في محافظة عقاریة یجب أن یبین فیه بالنسبة لكل عقار یعینه 
ور وما یحتوي علیه قم المخطط والمكان المذكالنوع والبلدیة التي یقع فیها وتعیین القسم ور 

  .من مسح أراضي

  :وسنقوم بشرح هذه العناصر أو القواعد كما یلي
 تحدید ما إذا كان العقار المعني عبارة عن محالت سكنیة :تحدید طبیعة العقار   

  .الخ...أو أرض فالحیة أو مبنیة
 التي یقع في دائرة اختصاصها العقار :تحدید البلدیة.  
 إن مخطط مسح األراضي یعكس التمثیل البیاني إلقلیم : رقم مخطط المسح

القسم، القطعة والوحدة  -إن وجد -البلدیة وكل التفاصیل األخرى المتعلقة بالمكان المسمى
العقاریة، ویتم ترقیم مخطط مسح األراضي بوضع رقم ترتیبي خاص به یسهل عملیة 

 .)1(مطابقة الوثائق المودعة مع هذا المخطط
  المـؤرخ في  62-76من المرسـوم رقـم  15حسب المـادة : قسـم مخطط المسـح

المتضمن إعداد مسح األراضي العـام فإن القسم المساحي هو جزء من  1976مارس  25
إقلیـم البلدیة المحدد بطریقـة ما یتم نقلـه على ورقـة من مخطط مسح األراضي ویشترط أن 

 . لحدود التي لها طابع الثبات الكافيیكون محیطه مؤسسا بناء على ا
 
 
  

 
 .65مول، المرجع السابق، صاخالد ر   )1(
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  فهو  62-76من المرسـوم رقـم  3 -15وحسب المـادة : تحدیـد المكـان المعلـوم
یطابق تجمعا من أجزاء الملكیة داخل نفس القسم والذي یطلق علیه السكان عـادة بعض 
التسمیـة، أما إذا كان هذا المجموع من القطع األرضیة یقع في منطقة حضریة یستبدل 

 .المكان المعلوم باسم الحي أو الشارع
  الـزم المشرع ضرورة إرفـاق مستخرج المسح  :محتوى وثـائق مسح األراضي

بالمحرر المودع لدى المحافظة العقاریـة ذلك ألن بواسطته یتم ضبط البیانات المتعلقة 
 .بالبطاقة العقاریة

من خالل تبیان القواعد الخاصة بتعیین العقارات في منطقة ممسوحة نجدها     
تمكن المحافظ من متابعة العقار عناصر جد دقیقة من شأنها ضبط الملكیة العقاریة و 

  .المتصرف فیه على الخرائط ووثائق المسح لمعرفة تسلسل الملكیة فیه

II. القواعد الخاصة  بتعیین العقارات الواقعة في منطقة غیر ممسوحة:  

  :القواعد المتبعة في تعیین العقارات الریفیة غیر الممسوحة -1       
ها إلجراءات انتقالیة لغایة االنتهاء من عملیة تخضع هذه العقارات في تعیین           

بحیث تنشأ لها   63-76من المرسوم رقم  114و 113المادة المسح العام وتطبق بشأنها 
بطاقات تمسك بصفة مؤقتة تكون فردیة للمالكین وتفهرس مستخرجات الوثائق التي تم 

  .إشهارها حسب ترتیبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك
وكل سند ینصب على هذا النوع من العقارات البد أن یشار فیه إلى نوع العقار، بلدیة    

موقع العقار، والمساحة وأرقام المخططات القدیمة ذلك أنه أثناء الوجود االستعماري تمت 
في بعض المناطق الریفیة عملیة مسح لألراضي وثائقها ال تزال محفوظة، وفي حالة عدم 

  .)1(اء المالكین المجاورین له وحدود العقاروجودها یذكر أسم

  
 .62ص ،بلو فاطمة الزهراء، المرحع السابقدر   )1(



264 
 

  :القواعد المتبعة في تعیین العقارات الحضریة غیر الممسوحة -2

العقارات  یقصد بالعقارات الحضریة 63-76من المرسوم رقم  21حسب المادة     
المبنیة وغیر المبنیة والمرقمة بصفة نظامیة والواقعة في المناطق السكنیة التابعة للبلدیات 

  .نسمة 2000التي یزید عدد سكانها عن 
فإن العقار المعین تعد له بطاقة  63-76من المرسوم رقم  27هذا وحسب المادة        

وفي هذه الحالة یعین العقار عقاریة حضریة حتى في حالة عدم وجود مسح لألراضي 
  .إلى البلدیة التي یقع فیها والى اسم الشارع والرقم باالستناد

  لخاضعة لنظام الملكیـة المشتركـةة في تعیین العقارات المبنیـة اعالقواعد المتب - 3   

فإن الملكیـة المشتركـة هي الحالـة  من القـانون المدني 743المـادة حسب             
القانونیـة التي یكون علیها العقـار المبني أو مجموعة العقـارات المبنیـة والتي تكون ملكیتهـا 
مقسمة حصصا بین عـدة أشخاص تشتمل كل واحـدة منهـا على جزء خاص ونصیب في 

ة إلى البیانـات العامـة األجزاء المشتركـة كالعمـارة مثال، ففي هذه الحالـة یشترط إضافـ
المتعلقـة باسم البلدیـة، الشارع، الرقم والمساحة، المعلومات الخاصة الواردة في الجدول 

       :الوصفي للتقسیـم وهي
  .رقـم الحصـة حسب الترتیب التصاعدي لألرقـام -         
  .العمـارة -         
  .الـدرج -         
  .الطابق -         
   من 67للمـادة نـوع الحصة والنسبـة في األجزاء المشتركـة وهـذا طبقـا  -         
  .63-76رقم  المرسـوم 
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مع العلـم أن الجدول الوصفي للتقسیـم هو نتیجـة لنظام الملكیـة المشتركـة طبقـا         
 المرسوم و  63-76من المرسوم  67من القانون المدني وما یلیها، المادة  743للمـادة 

، ذلك المحدد للقواعد المتعلقة بالملكیة المشتركة وتسییر العمارات الجماعیة 666-83رقم 
أن هذا الجدول یبین بوضوح الحصص الخاصة العائدة لكل مشترك ویحدد الحقوق في 

ویتم إعداد الجدول الوصفي من قبـل خبیـر عقـاري أو مهندس معمـاري  ،األجزاء المشتركة
ا الجدول یوضح المساحـة النافعـة وما یقابلهـا من نسب في األجزاء معتمدین، كما أن هـذ

الذي یحدد الكیفیـات  1976جویلیة  17 للقـرار الوزاري المؤرخ فيالمشتركـة طبقـا 
واألشخاص المؤهلیـن إلعـداد المخطط المرفق بالجدول الوصفي للتقسیـم الخاص بالملكیـة 

  .المشتركـة
ـــذا وقع تعهـذا وفي حالـة ما إ      ــــ دیـل في قطعة ما فإنـه یتعیـن إعداد جدول وصفي ــــــ

 63-76 من المرسوم 68للمـادة تعدیلي یمنح بمقتضاه أرقـام جدیـدة للقطع الناشئـة طبقـا 
ــــــفــــیتعیـن إشهار هـذا العقـد ویكون مرفقـا بنسخـة من المخطط الوص و ــــ ــــ ــــ ــــ   .)1(للتقسیـم  يــ

و الوثائق الرسمیة العقارات في العقود ما سبق بیانه ان تعیین األطراف و نخلص م 
    ،ات الواردة في البطاقات العقاریةأمر ضروري لضمان صحة المعلوم الخاضعة للشهر

بالتالي إمكانیة التعرف على وضعیة الممتلكات العقاریة لشخص معین عند طلب و 
، و من صمیم مهام المحافظ العقاريالمعلومات هالمعلومات عنها مع العلم ان إعطاء 

قد العرفي كوسیلة إلثبات تقدم ونقصد بالتحدید عدول المشرع عن الع من خالل دراسة ماو 
نظرا للمزایا التي تخولها قاعدة الرسمیة، وكذا  د الرسمي العقاریة وتبنیه للعقمعامالت ال

تبنیه لنظام الشهر العیني كنظام للشهر العقاري، وأیضا دراسة القواعد والشروط القانونیة 
الواجب توافرها في الوثائق الخاضعة للشهر العقاري یتضح لنا أنها كافیة لضبط وحمایة 

  .ها وعمل بهاامتم احتر  إذا ما العقاریة وكذا المعامالت الملكیة

  
  .64، المرجع السابق، ص دربلو فاطمة الزهراء )1(
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  إتمام إجراءات الحفظ العقاري وسلطة المحافظ العقاري في المراقبة: المطلب الثالث

إن المشرع الجزائري بعد أن ألزم محرري العقود والسندات المختلفة الخاضعة            
للشهر بضرورة تعیین العقارات عن طریق البیانات المحددة في النصوص، یكون قد ترك 
للمحافظ العقاري المجال الواسع لبسط رقابته على صحة تلك البیانات ومدى مطابقتها 

  .ات العقاریة المحتفظ بهاللواقع ولبیانات البطاق

على ذلك فإذا تلقى المحافظ العقاري عقدا أو قرار قضائیا أو أي محرر من و           
فإنه یكون قد تلقي  ،المحررات لدى المحافظة العقاریة قبل األشخاص المؤهلین بإیداع تلك

ذه العملیة ضمنیا طلبا بشهر المحرر والتأشیر به  في مجموع البطاقات العقاریة وتسمى ه
باإلیداع، ثم ینفذ إجراء الشهر عن طریق التأشیر على مجموعة البطاقات العقاریة ثم 

  .على الدفتر العقاري إن وجد

غیر أن سیر العملیة بهذه الطریقة السهلة، یقتضي توافر كل الشروط القانونیة           
من حیث صحته سواء في المحرر المطلوب شهره من حیث شكله أو في التصرف ذاته 

أو في األطراف ومدى توفر شرط األهلیة والتعریف الدقیق بهویاتهم واحترام شرط الشهر 
  .إلخ من الشروط السابق ذكرها....المسبق
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إال أنه كثیرا ما یتم إیداع محررات مطلوب شهرها على شكل مخالف للقانون وما یتطلبه   
  شرط الرسمیة مما یتعین معه ل هناك خرق یكونشأن أو عدم احترام اآلجال أو في هذا ال

  .)1(على المحافظ العقاري أن یصدر قراره المناسب إما برفض اإلیداع أو رفض اإلجراء

علیه سنتعرض في الفرع األول من هذا المطلب لإلیداع كمرحلة سابقة على تنفیذ و     
ن الفرعین بالتعرض إجراء الشهر العقاري أما الفرع الثاني فخصصناه إلجراء الشهر خاتمی

  .للطعن في تصرفات المحافظ العقاري

  اإلیداع كمرحلة سابقة على تنفیذ إجراء الشهر العقاري: الفرع األول  
  

یجب على محرري العقود و الوثائق الخاضعة للشهر قبل إیداعها لدى المحافظة          
العقاریة المختصة إقلیمیا القیام بتسجیلها بمصلحة التسجیل المختصة عمال بأحكام المواد 

المتضمن قانون  1976دیسمبر 9المؤرخ في  105-76من األمر رقم  195و  192
هذا الشرط الجوهري یمكن أن تكون الوثائق محال التسجیل المعدل و المتمم و بعد تحقق 

 .لإلیداع على مستوى المحافظة العقاریة قصد شهرها

  

  
من أجل ذلك خول القانون للمحافظ العقاري سلطة واسعة في مراقبة مدى احترام الشروط ومدى مطابقة المحررات  ) 1(

التشریعات التي تتبع نظام الشهر العیني على المقدمة للشهر للمواصفات القانونیة المطلوبة، ولذلك تنص جل 
منح صالحیات المحافظ العقاري لقاض مختص بالشؤون العقاریة كما هو الحال في ألمانیا وهو الدور الذي 

تكوینا قانونیا عالي المستوى وٕاحاطة واسعة بشتى فروع القانون، أما في الجزائر فالمحافظ العقاري هو  یتطلب
مالیة ویقوم بعمل یكتسي الطابع اإلداري ولیس الطابع القضائي إذ یصدر قرارات إداریة موظف تابع لوزارة ال

فنظرا لسلطات الرقابة الواسعة المخولة للمحافظ العقاري حیث ال تقتصر على ،تقبل الطعن أمام جهات القضاء 
قابلیة الحقوق الشكلیات واإلجراءات وٕانما تتعداها إلى مضمون العقود وفحص صحته وأهلیة األطراف و 

فال بد إذن من ضرورة التفكیر في االنتقال إلى نظام المحافظ القاضي تماشیا مع نظام  ،إلخ.......للتصرف
  .الشهر العیني أو على األقل التكوین القانوني المتخصص والمستمر للمحافظین العقاریین
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  إیداع الوثائق: أوال     

I-  محل وأجال اإلیداع  
قا بالوثائق الملحقة المنصوص فیقصد باإلیداع تقدیم المحرر المطلوب شهره مر         

 حیث یتم على مستوى ،عنها قانونا إلى مصلحة الشهر من أجل مباشرة إجراءات شهره
المحافظة العقاریة المختصة إقلیمیا أي تلك التي یقع العقار محل التصرف في دائرة 

 63-76من المرسوم رقم  4وقد أكد المشرع على هذه القاعدة في المادة  ،اختصاصها
  .وبالضبط على مستوى قسم اإلیداع وعملیات المحاسبة

یتضح أن القائمین بعملیة  63- 76من المرسوم رقم  90هذا ومن خالل المادة          
كما یمكن أن  ،ةاإلیداع هم األشخاص الذین تثبت لهم صفة تحریر الوثائق والعقود الرسمی

تتم من قبل المساعدین التابعین لهم غیر أنه البد أن یكون تعیین هذه الفئة بوثیقة رسمیة 
  .انتحال شخصیة الغیر ةتثبت هذه الصفة لتجنب ظاهر 

أما فیما یتعلق باألوقات المحددة لإلیداع فإنه یتم كل أیام األسبوع طول النهار مع      
مل، علما أن قبول اإلیداع یتوقف ساعة واحدة قبل غلق مراعاة األوقات الرسمیة للع

و ذلك  -الرابعة مساء من السبت إلى الثالثاء و الثالثة مساء یوم األربعاء -المصلحة
إلتاحة مهلة للمحافظ العقاري لتسجیل الوثائق المسلمة له في یومها على سجل 

  .)1(اإلیداع

تي سرعان ما عدلت بموجب المادة ال 63-76من المرسوم رقم  99و حسب المادة      
العقود و الوثائق الخاضعة لعملیة  فعلى محرري )2(1999من قانون المالیة لسنة  31

 :الشهر العقاري القیام بإیداعها ضمن اآلجال التالیة
  

 .1994مارس  29المؤرخة في  1251م راجع المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة لالمالك الوطنیة  رق )1(
  .1998دیسمبر 24في  ةالمؤرخ ،98 عدد ،الجریدة الرسمیة  )2(
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        بالنسبة للشهادات بعد الوفاة البد أن تودع خالل ثالثة أشهر ابتداء من الیوم
الذي قدم فیه اإللتماس إلى الموثق و یمدد هذا األجل إلى خمسة أشهر إذا كان أحد 

العینیة مسؤولین مدنیا اذاقدم االلتماس ویكون اصحاب الحقوق المعنیین مقیما في الخارج 
  .الى الموثق بعد اكثر من ستة اشهر من الوفاة

        أیام من  ةبالنسبة ألوامر نزع الملكیة الخاصة بالحجز العقاري خالل ثمانی
  ).نون اإلجراءات المدنیة واإلداریةمن قا 725المادة ( تاریخ إصدارها 

 من الیوم الذي أصبحت فیه شهرین  خاللیكون لقرارات القضائیة بالنسبة ل
     .نهائیة

 من  ریكون خالل مدة شه بالنسبة للعقود األخرى و الوثائق، فإن إیداعها البد أن
  .یوم اعدادها
  و في الحالة التي یجب فیها الشهر في أكثر من محافظة عقاریة تمدد اآلجال

  .المشار إلیها أعاله إلى خمسة عشر یوما كاملة لكل محافظة عقاریة
إلى دفع غرامة مالیة  إن عدم احترام هاته اآلجال یعرض مودعي العقود هذا و  
تاریخ اإلیداع دون األخذ دج تحسب ابتداء من یوم تاریخ التحریر إلى  1000قیمتها 

  .بعین االعتبار المدة التي قضاها المحرر في مصلحة التسجیل
فعملیة اإلیداع تستدعي لزوما إیداع  63-76من المرسوم رقم  92طبقا للمادة و        

موضوع عملیة الشهر، ترجع واحد منها إلى  القضائي ورتین رسمیتین للعقود أو القرارص
المودع بعد أن یؤشر علیها المحافظ العقاري و یمهرها بختم اإلشهار و الصورة الثانیة 
التي یشترط أن تحمل تأشیرة التصدیق على الهویة و على الشرط الشخصي لألطراف 

یخ شهرها حجمه یحتفظ بها لدى المحافظة العقاریة، و ترتب ضمن األرشیف بعد كتابة تار 
  .و رقمه في اإلطار المخصص لذلك
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أما بالنسبة لتسجیل رهن أو امتیاز، یتعین إیداع جدولین موقع ومصادق على 
، ویحتوي كل جوبا على استمارة تقدمها اإلدارةو یحرر أحد الجدولین و  مطابقتهما لألصل،

  .63-76من مرسوم  93من الجدولین على بعض البیانات المحددة في المادة 
و لتسهیل عملیة اإلیداع ألزم المشرع الجزائري محرري العقود بإفراغ الصورتین  

  .)1([PR6 publicité réel n°6]: الرسمیتین في مستخرج خاص یعرف ب

هذا و یمكن أن یضم اإلیداع عدة وثائق ملحقة حتى یتمكن المحافظ من مراقبة 
  :  موضوع اإلیداع بشكل جید و دقیق نذكر على سبیل المثال

 و ذلك عندما یكون محل العقد یتعلق بجزء من عقار  :الجدول الوصفي للتقسیم
  .تصرفحدید الوحدة العقاریة محل المبني على شكل ملكیة مشتركة من أجل ت

 إذا تعلق محل العقد بقطعة أرض واقعة في منطقة تمت فیها  :مستخرج المسح
  .ن المحرر تغییرا في حدود الملكیةعملیة المسح ووثیقة القیاس لما یتضم

  اضافة الى وثائق اثبات هویة  ،ئة لما یتعلق األمر بعملیة تجزئةوقرار التجز
   .اطراف المحرر المطلوب شهره

انما یكفي تقدیمها للمحافظ العقاري و حرر و ال یشترط ارفاقها بالمحالیا أصبح  هإال أن      
        االطالع علیهامع ضرورة ملة على هامش المحرر كااالشارة الیها بذكر مراجعها 

الموثقین او االشخاص المؤهلین بتحریر المحررات الخاضعة  ى مكاتباالحتفاظ بها لد و
 .)2(و تحت مسؤولیتهم للشهر

  
كانت اإلدارة المركزیة توفره لمحرري العقود في كل عملیة إیداع لكن الیوم أصبح هذا النموذج یعد  PR6نموذج  )1(

     .من طرف محرري العقود
  .1995-02-12 و المؤرخة في 689رقم  التي تحمل المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة لالمالك الوطنیة  )2(
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II  - لتأشیر على سجل اإلیداعا   

ذلك حسب یقید فیه یوما بیوم و  الذيسجل اإلیداع  مسك المحافظ العقاريی          
ذلك ألجل یذ اإلجراء، و الترتیب العددي لتسلیمات العقود و الوثائق المودعة قصد تنف

مرتبته بما یضمن  المودع سند االستالم الذي یشار فیه إلى مراجع اإلیداع تاریخه و تسلیم
  .عملیة اإلیداع

و یفید هذا القید التأكد من األسبقیة في عملیات اإلیداع ألنه قد یرد أكثر من        
 تصرف على عقار واحد، كأن یودع عقد بیع و عقد هبة على نفس العقار في نفس الیوم
ففي هذه الحالة البد من التأكد من أسبقیة اإلیداع و إجراء الشهر لكال التصرفین ذلك ألن 

  لهذه األسباب  )1(الحقوق العینیة تكون بالشهر على البطاقات العقاریة العبرة في اكتساب
ألزم المشرع الجزائري كل المحافظین العقاریین في هذه الحاالت بضرورة اإلشارة إلیها في 

    .سجل اإلیداع و البطاقة العقاریة و على وصل االستالم تفادیا ألي نزاع

ألهمیة سجل اإلیداع خاصة فیما یخص تحدید األسبقیة الخاصة  انظر و   
باإلیداعات خصصت له إجراءات لحسن سیره، تتمثل في ضرورة التأشیر علیه مباشرة 

الوثائق دون ترك البیاض أو كتابة بین األسطر مع ضرورة توقیفه كل یوم من  وقت إیداع
الرسوم المحصلة خالل یوم معین طرف المحافظ العقاري، كما أنه البد أن تكون مبالغ 

موقفه بالحروف و األرقام، كما یجب أن یرقم و یوقع من طرف قاضي المحكمة التابعة 
  حتى تودع في كل سنة النسخ )2(الختصاص المحافظة العقاریة و إعداده في نسختین

  المنتهیة و المقفلة أمام قلم كتاب المجلس القضائي المختص إقلیمیا فیقوم القاضي 

  
  .373، ص1989، سنة بین التصرفات، دار النشر، لبنان انور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة  )1(
المتضمن تحدید  1977-03- 07وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  63-76رقم  من المرسوم 43المادة   )2(

، 1977- 05-04، المؤرخة في 36 العدد ،الرسمیة الجریدةنسخ ثانیة من سجالت اإلیداع،  شروط إعداد
 .639ص
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  األخیرة  من سجل اإلیداع بعد التأشیر على عدد الصفحات بإمضاء الصفحة األولى و
العملیات التي تمت طوال  السجل، و تكمن أهمیة هذا اإلجراء في ضبط التي یضمها

منع أي إضافة أو نقص حرصا على الحقوق المكتسبة ألصحاب الوثائق السنة و 
  .)1(المودعة
               المؤرخ في 09-79من القانون رقم  55تطبیقا لنص المادة و            

 691و المنشور الوزاري رقم  1980المتضمن قانون المالیة لسنة  1979دیسمبر 31
یقوم المحافظ   ،1980المطبق ألحكام قانون المالیة لسنة  1980فیفري  10المؤرخ في 

الشهر العقاري  التقییم حتى یتسنى له تحدید قیمة رسمفقرة الثمن و عقاري باإلطالع على ال
  :و مثالها اإلیداعات المعفاة من رسوم الشهرمع مراعاة بعض الواجب تحصیله 

 العقود المتضمنة أمالك الوقف.  
 عقود اكتساب الملكیة العقاریة لصالح القطاع العمومي.  
  المتضمن إعداد  74-75األمر رقم إیداع الوثائق المساحیة المعدة بموجب

  .)74-75من األمر رقم  25المادة ( مسح األراضي العام 
هذا و بعد االنتهاء من عملیة اإلیداع على المحافظ العقاري أن یبلغ المودع خالل 

  .خمسة عشر یوما من تاریخ اإلیداع برفض اإلیداع أو قبوله له

  رفض اإلیداع : ثانیا   

مطالب خالل  إن المحافظ العقاريف 63-76من المرسوم رقم  107حسب المادة        
له من  تبینداع بتبلیغ الموقع على التصدیق ما خمسة عشر یوم من تاریخ اإلی) 15(مدة 

نقص في البیانات أو عدم إشهار المحررات المرتكز علیها في عملیة التصرف، و هذا ال 
  .یكون إال بعد قیامه بمراقبة سریعة و دقیقة للوثیقة المودعة

  
  .98دربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص  )1(
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I. أسباب رفض اإلیداع:  

 المتعلق بتأسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم رقم  100المادة  حددت        
الحاالت التي یتعین على المحافظ العقاري ان یقرر بشانها رفض ایداع المحررات 

  :فیما یلي  المتمثلةو المطلوب شهرها 

 وذلك في الحاالت التي  للمحافظ العقاري حالة عدم تقدیم الدفتر العقاري
  .طقة ممسوحةیتعلق فیها االجراء بعقار واقع بمن

 او عدم تقدیم وثائق القیاس في  مستخرج مسح األراضيالة عدم تقدیم ح
   .ود الملكیة بالتصرف المراد شهرهحدحالة تغییر 
   عندما یكون التصدیق على هویة األطراف و على الشرط الشخصي مخالف

  .للشروط و الكیفیات السابقة الذكر
 العقاري ألجل قبول  عند عدم تقدیم أي وثیقة تكون واجبة التسلیم للمحافظ

  .اإلیداع
  من المرسوم  66المادة إذا كان تعیین العقارات ال یستجیب ألحكام            

  .63-76 رقم 
  عندما تكون الجداول المودعة من أجل قید الرهون و االمتیازات، ال تحتوي

      63-76من المرسوم رقم  98إلى  93المواد على البیانات المطلوبة و المحددة في 
   .نموذجیة المقدمة من طرف االدارةرة الاالستما أو تكون غیر محررة على

  عند مخالفة الشروط الشكلیة في تحریر العقود المطلوب شهرها لما یظهر
  .سخ هذه العقود المودعةذلك من خالل فحص الصور االصلیة او ن

  63-76من المرسوم رقم  71إلى  67حكام المواد من اعند مخالفة،        
و المتعلقة بكیفیات و أشكال إعداد الجداول الوصفیة للتقسیم في حالة ما إذا كانت الوثیقة 

  .المودعة تتعلق بملكیة الطبقات



274 
 

     باإلضافة إلى هاته األسباب، توجد حاالت أخرى لرفض اإلیداع وردت في
  :من قانون التسجیل وهي كالتالي 353المادة 

 الة غیاب التصریح التقییمي للعقار موضوع التصرفح.  
 عدم الدفع المسبق لرسوم اإلشهار العقاري من طرف ملتمس اإلیداع .  

ص الوثیقة المودعة بأكملها حتى یخ رفض اإلیداع هو إجراء فوري و كليإن هذا و      
هناك  لو كان السهو یخص بعض البیانات فقط في الوثیقة محل اإلیداع، غیر أنو 

من المرسوم  106المادة وهي تلك المحددة في  جزئي رفض اإلیداعحاالت یكون فیها 
  :  والمتمثلة فیما یلي 63-76رقم 

   في حالة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، فإن الوثیقة المودعة تعتبر
           من أجل تطبیق الرفض، كوثیقة تتضمن إجراءات كثیرة متمیزة بمثل عدد المالكین

  . أو مجموعات المالكین على الشیاع و یمكن أن یكون كذلك موضوع رفض جزئي
  في حالة المزایدة حسب قطع األرض أو البیوع المتمیزة المنجزة بموجب عقد

واحد و بنفس العقد، ففي هذه الحالة فإن الوثیقة المودعة تعتبر كوثیقة تتضمن إجراءات 
  .لتي تمت المزایدة علیها أو البیوع المتمیزةكثیرة بمثل عدد قطع األرض ا

  في حالة ما إذا كانت الوثائق المودعة قصد إشهار إمتیازات أو رهون      
تتضمن خالفات في تعیین العقارات المترتبة علیها  أو نسخة التنبیه المساویة للحجز،

كون تعیینها مطابقا بعض الحقوق أو المحجوزة، فإن اإلجراء یقبل بالنسبة للعقارات التي ی
  .و أن الرفض ال ینطق به إال بالنسبة للعقارات األخرى

II.  كیفیة رفض اإلیداع  
أما عن كیفیة رفض اإلبداع فیجسد بواسطة رسالة مكتوبة توجه لمودعي العقود    

حیث یحصر المحافظ العقاري جمیع  -أو المحررات یحدد بموجبها تاریخ الرفض، أسبابه
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هذا من أجل تجنب حاالت رفض تنطوي علیها الوثائق المودعة و ي صور النقائص الت
                 .وقیع المحافظ وشهادته بذلكیبرره مع ضرورة ت القانوني الذي والنص -اإلیداع المتكررة

 یبلغ قرار الرفض إلى الموقع على التصدیق الذي یعتبر في نفس الوقت بمثابةو 
 63-76من المرسوم رقم  107المادة حسب رة، و جه لألطراف بطریقة غیر مباشتبلیغ مو 

من تاریخ  یوما 15الرفض في أقصى أجل قدره  عقاري تبلیغ قرارفعلى المحافظ ال
ٕان كانت هذه المدة غیر محترمة من الناحیة العملیة و ذلك بسبب كثرة الوثائق اإلیداع، و 

  .المودعة على مستوى مصلحة الحفظ
ار بالوصول عبواسطة رسالة موصى علیها مع إشع هذا ویبلغ قرار رفض اإلیدا 

  .أو بواسطة التسلیم الشخصي للموقع على التصدیق مقابل إقرار باالستالم
عن كیفیة مسك ملف الرفض من طرف المحافظ، فإنه في هذا اإلطار یقسم ماأو  

إلى أربعة ملفات فرعیة ملف فرعي خاص بقضایا في انتظار الرفض، ملف فرعي خاص 
بقضایا مرفوضة للحفظ، ملف فرعي خاص برفض نهائي، ملف فرعي خاص بقضایا 

لتأشیر به على الملف الخاص المنازعات، فعند اتخاذ المحافظ قراره برفض اإلیداع علیه ا
  ذكر تاریـخه و سببـه و النص القانوني الذي استند إلیه،مع بقضایـا في انتظار الرفض، 

المقدرة بشهرین، فإن الخاصة بالطعن في قـرار الرفض و  ٕاذا تجاوزت المدة القانونیـةو 
حالة الملف الفرعي الخاص بالرفض یرتب ضمن الملف الخاص بالرفض النهـائي، و في 

قیام المتضرر بالطعن في قرار الرفض خالل اآلجال القانونیة المحددة أعاله، فالملف 
یرتب في الملف الفرعي الخاص بالمنازعات في انتظار صدور الحكم النهائي الذي یقر 

  :أحد الحلین
  إما أن یؤید قرار المحافظ العقاري القاضي برفض اإلیداع و بالتالي الملف

في هذه الحالة یرتب في الملف الفرعي النهائي، و إذا كان الحكم یلغي قرار المحافظ 
 .)1(العقاري فإن على هذا األخیر إتمام إجراءات الشهر بطریقة عادیة

 

  .133و 132 خالد رامول، المرجع السابق، ص )1(
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أما في حالة ما إذا كان المحرر المراد شهره مستوفیا لكافة الشروط و القواعد       
كانت الوثیقة المودعة تتضمن مراجع أصل الملكیة السابقة عمال بقاعدة ذكرها، و  السابق

رقم  من األمر 100إلى  93للمواد من الشهر المسبق باإلضافة إلى مراجع التسجیل طبقا 
قام المحافظ بإجراء الشهر مراعیا  المعدل و المتمم  التسجیلالمتضمن قانون  76-105

  .في ذلك مرتبة أسبقیة اإلیداع

  تنفیذ إجراء الشهر العقاري : الفرع الثاني   
  

        المتضمن مسح االراضي العام 74-75تنص المادة الثانیة من االمر رقم        
مسح االراضي العام یحدد و یعرف النطاق الطبیعي " ان سیس السجل العقاري على أتو 

جل عداد السساسا إلأذن یعد إ فالمسح "العقاريللعقارات ویكون اساسا مادیا للسجل 
  .العقاري

والى جانب اعمال المسح فان المحافظ العقاري یستعمل في عمله الیومي عدة       
سجالت التي یدون علیها وسائل مادیة تتمثل في مجموع البطاقات العقاریة وتلك ال

طلبات المعلومات وغیرها باالضافة الى مایتلقاه من مختلف طلبات الشهر و المحافظ 
    .حید للملكیة في المناطق الممسوحةالدفتر العقاري الذي یعتبر السند الو 

بعد أن یتأكد المحافظ العقاري من اإلیداع القانوني للوثائق العقاریة الخاضعة للشهر ف     
للشهر  یوما التالیة لتاریخ إیداعها، ویكون 15العقاري، یتولى عملیة اإلشهار خالل مدة 

، وبه ینشئ الحق العیني بحیث ال وجود لحق الملكیة العقاریة أو للحق العقاري أثر فوري
العیني التبعي حتى فیما بین األطراف المتعاقدة إال من تاریخ إشهارها بالمحافظة العقاریة 

  .74-75من األمر رقم  16و 15ادتین طبقا للم

  .إنشاء البطاقات العقاریة هذا وینتج عن إجراء الشهر 
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  إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة والتأشیر على الدفتر العقاري: أوال   

I. إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة والتأشیر علیها  
 إنشاء مجموعة البطاقات العقاریة -1

 12حسب المادة  وهي بمثابة بطاقة هویة العقار وعموما ان البطاقة العقاریة          
فان السجل العقاري هو مجموعة البطاقات العقاریة  السالف الذكر 74-75من االمر رقم 

  .عد وتمسك خصیصا لكل وحدة عقاریةالتي ت
بالعقارات ،اذ یرجع البطاقة العقاریة تحوي كل البیانات القانونیة و التقنیة الخاصة هذا و    

، كما یلزم المحافظ بالسهر على تحیین ومراجعة لمحافظ العقاري بمناسبة كل اجراءلها ا
  .قتها مع الواقع و مع وثائق المسحالبطاقات العقاریة بشكل دوري من اجل مطاببیانات 

المعدل  234-89بالرجوع الى نص المادة الخامسة من المرسوم التنفیذي رقم و    
فان انشاء ، لمسح االراضيالمتضمن انشاء الوكالة الوطنیة  63-92وم التنفیذي بالمرس

ة للمسح اثناء تنفیذ اعمال انما هو من صمیم عمل الوكالة الوطنی ةالبطاقات العقاری
التاكد من مطابقتها لوثائق نیة وضبطها و مراجعة بیاناتها القانو ما مسك البطاقة و أ، المسح

طبقا شیر علیها فهو من عمل المحافظ العقاري أفیما بعد و التالرجوع الیها و  المسح 
  .المتعلق بتاسیس السجل العقاري 63-76من المرسوم رقم  3للمادة 

  :سیس مجموعة البطاقات العقاریة یتم عبر مراحل أوعلیه فان ت 
المسح الول مرة یتم انشاء فاذا تعلق االمر بانشاء بطاقات عقاریة بعد اجراء  *     

البطاقات العقاریة من طرف الوكالة الوطنیة للمسح ثم یاتي دور المحافظ العقاري المتمثل 
  .یشكل مجموعة البطاقات العقاریة في جمع البطاقات و ترتیبها و ترقیمها بما

فان ذلك عد عملیة بیع مثال باستحداث بطاقة عقاریة جدیدة ب ما اذا تعلق االمرأ *     
   من االمر 13بتقدیم جدول الوثائق المشار الیها في المادة  ي الشانیستدعي تدخل ذو 

  .74-75رقم 
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حیث نوعها باختالف نوع العقار وموقعه          هذا وتختلف البطاقات العقاریة من      
یضا بحسب ما اذا كان یحتوي وأ ،بحسب ما اذا كان العقار ممسوحا او غیر ممسوحو 

  .ام الملكیة المشتركة او غیر ذلكلنظعلى اجزاء مشتركة وبالتالي خاضع 
ویمسك  في العقارات الریفیة غیر الممسوحة ینشئ المحافظ العقاريف تبعا لذلكو       

بطاقات عقاریة وفقا للترتیب األبجدي ألصحاب الحقوق التي تم شهرها، وذلك طبقا 
         األمرمن  27من وزیر المالیة كما تشیر إلیه المادة  لنموذج خاص یحدد بقرار

  :التي جاء نصها كاآلتي 74-75 رقم 
إن العقود والقرارات القضائیة التي تكون موضوع إشهار في محافظة عقاریة والتي  "    

تخص عقارات أو حقوقا عینیة ریفیة موجودة في بلدیة لم یعد فیها بعد مسح األراضي 
ك على الشكل الفردي طبقا تفهرس بصفة انتقالیة في مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة تمس

  ".لكیفیات تحدد بموجب مرسوم

وتجدر اإلشارة إلى أنه یشترط أن تشتمل كل بطاقة على البیانات الكافیة لتعیین   
 63-76من المرسوم رقم  44بالمادة أصحاب الحقوق والعقارات محل التصرف عمال 

  :التي تنص على مایلي

فإن المحافظ یمسك  41في المادة فضال عن سجل اإلیداع المنصوص علیه "    
مجموعة بطاقات حسب الترتیب األبجدي ألصحاب الحقوق التي تم شهرها، وتشمل كل 
بطاقة على الخصوص تعیین أصحاب الحقوق المذكورین وكذلك بالنسبة لألشخاص 

  ".الطبیعیین شروطهم الشخصیة والمراجع الخاصة بالبطاقات العقارات

  :األبجدیة مقسمة إلى قسمینهذا والبطاقة العقاریة   
 تقید فیه كل البیانات الخاصة بهویة أصحاب الحقوق سواء كانوا : القسم العلوي

  .أشخاصا طبیعیة أو معنویة
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 وهو عبارة عن جدول مخصص لتحدید عناصر تعیین العقار : القسم السفلي
  .تعیینا دقیقا

الخاصة باألشخاص  ویتم ترتیب هذه البطاقات بشكل منظم، حیث ترتب البطاقات
الطبیعیة ضمن مجموعة معینة وحسب الترتیب األبجدي أللقاب أصحاب الحقوق وتواریخ 

  .الشهر
أما بالنسبة للبطاقات الخاصة باألشخاص االعتباریة فهي ترتب ضمن مجموعة 

وهكذا فإن ترتیب البطاقات  )1(أخرى مختلفة حسب الترتیب العددي لهذه البطاقات
العقاریة بهذا الشكل ینتج عنه إنشاء فهرس أبجدي مشكل من مجموعة من البطاقات 
العقاریة الشخصیة، وهو نفس النظام الذي أخذ به المشرع الفرنسي في هذا المجال بما 

  ).2(یتماشى ونظام الشهر الشخصي

  :التأشیر على البطاقات العقاریة -2
تشهر بالمحافظة العقاریة تتبعها عملیة التأشیر على مجموعة  إن كل وثیقة    

البطاقات العقاریة، غیر أنه إذا خص اإلجراء المتعلق بالشهر العقاري عقارا ممسوحا فإنه 
یتعین في هذه الحالة إیداع الدفتر العقاري في نفس الیوم الذي تودع فیه الوثیقة المتطلبة 

المحافظ القیام بالتأشیر على الدفتر العقاري وضبطه من أجل إجراء شهرها، وینبغي على 
  .قبل رده للمودع

  :التي تنص على مایلي 63-76من المرسوم رقم  20للمادة وطبقا هذا    
إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدیة تابعة الختصاص المحافظة العقاریة  "   

یوجد نوعان من البطاقات العقاریة هما ، "بطاقة قطع األراضي، بطاقة العقارات الحضریة
 .بطاقة قطع األراضي وبطاقات الملكیة الخاصة بالعقارات الحضریة

 

  .115خالد رامول، المرجع السابق، ص )1(
Gabriel. Marty – P. Raynaud «les sûretés et la publicité foncière », op cit, p383.        (2)  
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  :بطاقات الملكیة الخاصة بقطع األراضي - أ  

، وبطاقة القطع تمسك سواء بالنسبة )1(هذه البطاقة لكل وحدة عقاریة اذ تحدث      
للعقارات الحضریة او الریفیة على حد سواء اال ان اهمیة هذه البطاقة تبرز اكثر بالنسبة 

ایضا في بطاقات اخرى ذلك ان العقارات الحضریة تكون محل تعریف  للعقارات الریفیة،
تسمى بطاقة العقار الحضري ولذلك فانه یكفي للتعریف بالعقار الحضري االشارة في 

ما بالنسبة للعقار أ بطاقة القطعة باالحالة الى رقم بطاقة العقار الحضري الممسوكة،
المادة وقد حددت طاقة واحدة هي بطاقة قطعة االرض، الریفي فال تخصص له سوى ب

البیانات التي تتضمنها بطاقة القطعة االرضیة ،كما یعاد اعداد  63-76سوم من المر  24
شیر المحافظ أضرورة ت مع البطاقة وتحیینها كلما حدث تغییر لحدود الوحدة العقاریة

ضمن  هذا النوع رتبی و ،البطاقة الجدیدة المستحدثة والعقاري على البطاقة االصلیة 
مجموعة متمیزة حسب كل بلدیة وحسب الترتیب األبجدي لألقسام، وترتیب كل قسم یتم 

من  26المادة حسب الترتیب التصاعدي ألرقام مخطط مسح األراضي، وهذا حسب 
  :التي جاء نصها كاآلتي 63-76المرسوم رقم 

ترتب بطاقات الملكیة الخاصة بقطع األراضي في كل محافظة عقاریة ضمن  "
موعة متمیزة حسب كل بلدیة وبالنسبة لكل بلدیة حسب الترتیب األبجدي لألقسام مج

  ".وبالنسبة لألقسام حسب الترتیب التصاعدي ألرقام مخطط مسح األراضي

 

  
كل قطعة ارض ممسوحة ومرقمة او كل  63- 76من المرسوم  23حیث تعتبر وحدة عقاریة حسب المادة  )1(

واحد اوعلى الشیوع لمجموعة من االشخاص بشرط ان تكون مثقلة بنفس مجموعة من القطع المملوكة لشخص 

  .الحقوق واالعباء
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  :تنقسم إلى )1(بطاقات الملكیة الخاصة بالعقارات الحضریة - ب   

 تنشأ لتشمل كافة البیانات واإلجراءات والتصرفات الواردة : عامـة بطاقـات
  .على مجموع أجزاء العقار

  تنشأ لتشمل كل جزء منقسم من :  )2(بطاقات خاصة بالملكیة المشتركة
  .العقار الكلي أو الجماعي المملوك بهذه الصفة

من المرسوم  32المادة أما بالنسبة لترتیب البطاقات الحضریة فقد نصت علیه       
  :حیث جاء نصها كاآلتي 76-63

عقاریة ضمن مجموعة متمیزة ترتب البطاقات العامة للعقارات في كل محافظة  "
بالنسبة لكل بلدیة حسب الشوارع واألرقام، وعند االقتضاء في البلدیات  حسب كل بلدیة و

التي یوجد بها مسح لألراضي حسب القسم ورقم مخطط مسح األراضي، وترتب البطاقات 
  ".الخاصة تبعا للبطاقة العامة المطابقة وحسب الترتیب العددي للقطع

فإن البطاقات العامة یتم ترتیبها حسب كل مجموعة مستخدمین البلدیة أوال  وعلیه      
رقم  كأساس للتجمیع ثم الشوارع واألرقام وفي حاالت وجود المسح العقاري حسب القسم و

  .مخطط مسح األراضي

 
  

  
تعتبر عقارات حضریة و تكون موضوع احداث بطاقات عقاریة العقارات  63-76من المرسوم  21حسب المادة   )1(

المبنیة و غیر المبنیة الموجودة على الطرقات المرقمة بصفة نظامیة للجهات السكنیة التابعة للبلدیات التي یزید 
  .  نسمة 2000عدد سكانها عن 

الملكیة المشتركة هي الحالة القانونیة التي یكون علیها العقار (المدني على ان من القانون  743تنص المادة   )2(
المبني او مجموعة العقارات المبنیة و التي تكون ملكیتها مقسمة حصصا بین عدة اشخاص تشتمل كل واحدة 

 ).اص ونصیب في االجزاء المشتركةمنها على جزء خ
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ساس البطاقات العامة المطابقة، ثم ترتب أما البطاقات الخاصة فإنها تجمع على أ     
على أساس الترتیب العددي للقطع، أما العقارات التي لم تشملها بعد عملیات المسح 
العقاري توضع لها بطاقات عقاریة مؤقتة تفهرس على الشكل الفردي ویستعاض عنها 

 113مادتین البمجرد القیام  بعملیة المسح العقاري بالسجل العقاري، وهو ما نصت علیه 
  .63-76من المرسوم رقم  115و

  113المادة:  
من هذا المرسوم وٕالى أن یتم إعداد مسح عام  26و 19خالفا ألحكام المادتین  "

اریین بالنسبة للعقارات لألراضي في إقلیم كل بلدیة، فإنه تمسك من قبل المحافظین العق
إیداعات تفهرس مستخرجات مجموعة بطاقات عقاریة مؤقتة وكلما تحصل  الریفیة،

  .الوثائق التي تم إشهارها حسب ترتیبها في المحفوظات تحت اسم كل مالك

وتتضمن مجموعة البطاقات العقاریة بطاقات فردیة للمالكین طبقا لنموذج یحدد        
  ".قرار من وزیر المالیة

  115المادة:  
محل مجموعة  إن السجل العقاري المعد طبقا ألحكام هذا المرسوم یحل "

  ".بمجرد إعداد مسح األراضي 113البطاقات العقاریة المؤقتة المشار إلیها في المادة 
 كیفیات 63-76من المرسوم رقم  34و 33هذا وقد حددت المادتین   

  :التأشیر وضبط البطاقات العقاریة حیث جاء نصهما كاآلتي

  33المادة:  
بالحبر األسود الذي ال یمحى ماعدا یؤشر على البطاقات بكیفیة واضحة ومقروءة  "

التأشیرات المتعلقة بالتسجیالت التي تستفید من نظام خاص فیما یخص التجدید، فإنها تتم 
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بالحبر األحمر الذي ال یمحى وتحرر التأشیرات بكیفیة واضحة ومختصرة، وٕان استعمال 
 :ریةاألختام أو األرقام والتاریخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجا

 یجب أن تسطر الخطوط بالمسطرة.  
 یمنع التحشیر والكشط.  
 یسطر خط بالحبر بعد كل إجراءات.  

إن األغالط التي تنسب إلى أعوان المحافظات والتي تتم معاینتها في التأشیرات    
 8على البطاقات بعد تقدیم السجل العقاري الذي یتم تسلیمه منصوص علیه في المادة 

والمتضمن إعداد مسح األراضي  1975نوفمبر 12المؤرخ في  74-75من األمر رقم 
یحها إما بمبادرة المحافظ وٕاما بناء على طلب العام وتأسیس السجل العقاري، یمكن تصح

  .حائز السجل العقاري
على حالها والتصحیحات المسجلة  ىوفي جمیع الحاالت فإن التأشیرات األولى تبق     

  ."بتاریخها

        34المادة:  
  :كل تأشیر خاص بإجراء یشمل على الخصوص بیان ما یلي"   

 تاریخ العقود والقرارات القضائیة أو اإلداریة.  
 نوع االتفاقات أو الشروط أو التسجیالت التي تم شهرها.  

   الموثق أو السلطة القضائیة أو اإلداریة.  
   المبلغ األساسي للثمن أو التقدیر أو المعدل.  
   مبلغ الدین ومجموع الملحقات المضمونة.  

  ".مراجعه تأشیرة تاریخ اإلشهار وویجب أن یظهر في كل       
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هذا وٕاذا تعلق األمر بعملیة تسجیل رهن أو امتیاز وارد على عدة عقارات فانه       
ال بد من التأشیر بهذا اإلجراء على جمیع  63-76من المرسوم رقم  37المادة حسب 

متیاز في العمود البطاقات العقاریة المطابقة التي تتضمن عقارات مثقلة بالرهن أو اال
  .الخاص بالمالحظات

أما إذا تعلق التأشیر بعملیة إشهار عقود أو شهادات موثقة بعد الوفاة، یثبت انتقال        
األمالك باسم مختلف الورثة أو الموصى لهم وبالحصة التي تعود لكل واحد منهم في مثل 

لى العون المكلف ال بد ع 63-76من المرسوم رقم  39المادة هذه الحاالت، وحسب 
  .بعملیة التأشیر أن یتقید بما هو وارد في الشهادة التوثیقیة المشهرة

 -IIالتأشیر على الدفتر العقاري   
بعد إتمام القید األول على اثر اإلنتهاء من عملیة المسح یسلم للمالك المكرسة           

على كل المعلومات المتعلقة حقوقهم بصفة نهائیة ما یسمى بالدفتر العقاري، الذي یحتوي 
بالعقار وتسجل علیه كل العملیات الالحقة المنصبة على العقار بما فیها من حقوق 
وأعباء تثقل العقار، وعلیه فالدفتر العقاري یعتبر بطاقة تعریف للعقار وحالته المدنیة 

اذن هو  ريالدفتر العقا و) 1(الفعلیة إذ یرسم كل حیاته القانونیة مما یسهل التعامل فیه
 بعد االنتهاء من عملیات المسحسند ملكیة قاطع الحجیة یحل محل عقود الملكیة مباشرة 

، هذا وقد تم تحدید )2(یعد السند الوحید إلثبات الملكیة في اقلیم بلدیة ما، حیث العقاري
 . 1976ماي  27نموذج خاص به بموجب القرار المؤرخ في 

  

 .52لیلى زروقي، المرحع السابق، ص )1(
سنة  ،1منشور في المجلة القضائیة، عدد ، ال2000جوان  28المؤرخ في  197920قرار المحكمة العلیا رقم   )2(

ان الدفاتر العقاریة الموضوعة على اساس مجموعة البطاقات العقاریة البلدیة (اذ جاء فیه  ،249ص  ،2001
 ،......قضیة الحال  نشاة الملكیة العقاریة و فيومسح االراضي المحدث تشكل المنطلق الوحید القامة البینة في 

 259635القرار رقم  ، وكذا.....)الثبات الملكیة العقاریة  ومن الثابت قانونا ان الدفتر العقاري هو الدلیل الوحید
  .334ص ،2003لسنة ، 1، العددالمجلة القضائیة 2004 –04-21المؤرخ في 
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حیث ان  -مراجعتها كلما وقع تعدیلها و یتم ضبط بیانات الدفتر العقاري هذا وان
عل من حجیته ع العقار محل هذا السند الرسمي یجعدم تطابق الدفتر العقاري میدانیا م

او نقل للحقوق المشهرة او ترتیب حق عیني على   )1(–ناقصة مما یؤدي الى تعدیله 
لة یتم احداث العقار ما لم یؤدي ذلك الى انشاء بطاقة عقاریة جدیدة النه في هذه الحا

المدونة بالدفتر العقاري یؤدي الى ایداع  للحقوقكما ان كل نقل  ،فتر عقاري جدیدد
الدفتر العقاري لدى المحافظة العقاریة و تسلیمه بعد ضبطه للمالك الجدید كما تنص 

   .63-76من المرسوم  46المادة 

 45المادة  تشدد المشرع بشان ذلك حیث الزمت أما بخصوص كیفیات التأشیر فقد
أن تكون عملیات التأشیر بكیفیة واضحة ومقروءة بالحبر  63-76من المرسوم رقم 

األسود الذي ال یمحى والبیاض یشطب علیه بخط، وفي حالة وجود أخطاء مادیة یمنع 
التحشیر والكشط وتصحح تلك األغالط أو السهوات عن طریق اإلحاالت، هذا وان 

وكذلك اإلحاالت تكون مرقمة ومسجلة بعد التأشیر  الكلمات واألرقام المشطوب علیها
  . الذي یعاینه ویشهد بصحته المحافظ العقاري

وحتى تكون عملیة التأشیر واضحة ألزم المشرع أن تكون كتابة األسماء العائلیة       
لألطراف باألحرف الكبیرة، أما األسماء الشخصیة فتكون باألحرف الصغیرة، وللتأكد من 

مقیدة علیها المعلومات سواء تعلق األمر بتعیین األطراف أو العقارات ال بد أن الجداول ال
تكون مرقمة وموقعة، مع ضرورة وضع خط بالحبر بعد كل عملیة إجراء، ذلك لتفادي 
عملیات التزویر، كما انه یتعین على المحافظ العقاري أن یضع تاریخ التسلیم بعد كل 

  .تم هذا التسلیمعملیة تأشیر والنص الذي بمقتضاه 

  
  .230و 227ص  ،2008العلیا، العدد االول، لسنة مجلة المحكمة  )1(
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أما عن كیفیة تسلیم الدفتر العقاري، فان األمر یختلف باختالف عدد أشخاص 
أصحاب الحقوق، فان كان شخصا واحدا فان عملیة التسلیم تتم له شخصیا، أما إذا كان 

من  47المادة هناك شخصان أو أكثر من أصحاب الحقوق في الشیوع فانه حسب 
بموجب وكالة قانونیة لتسلیم الدفتر  علیهم تعیین وكیل من بینهم 63-76المرسوم رقم 

العقاري مع إلزام المحافظ العقاري اإلشارة على البطاقة العقاریة التي تخص نفس العقار 
  . الجهة التي آل إلیها الدفتر العقاري

فعلى المحافظ العقاري في حالة  63-76من المرسوم رقم  49المادة وحسب 
علیها،  د دفاتر عقاریة سابقة تم التأشیرالتأشیر على دفتر عقاري جدید بالرغم من وجو 

  .العمل على إتالف الدفاتر العقاریة السابقة واإلشارة بذلك على البطاقات العقاریة
طائلة  ونظرا ألهمیة الدفتر العقاري ألزم المشرع تقدیمه في كل عملیة إیداع تحت

غیر أن لهذه القاعدة  63-76من المرسوم رقم  50المادة رفض اإلجراء، عمال بنص 
  :استثناءات هي

         المؤرخ في         74- 75من المرسوم  13المادة العقود المشار إلیها في
  .)1(المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري 1975نوفمبر 12

 العقود المحررة أو القرارات القضائیة التي صدرت بدون مساعدة المالك       
  .أو ضده
 تسجیل امتیاز أو رهن قانوني أو قضائي. 

  

یجب على المعنیین أن یودعوا لزوما من أجل تأسیس  :"على مابلي 74-75من األمر رقم  13تنص المادة  )1(
بالسجل العقاري، جدوال محررا على نسختین حسب الحالة من  مجموعة البطاقات العقاریة لدى المصلحة المكلفة

قبل موثق أو كاتب عقود إداریة أو كاتب ضبط وهذا الجدول المرفق بجمیع السندات والعقود المثبتة لملكیة 
 :العقارات أو الحقوق العینیة األخرى المقدمة لإلشهار یجب أن یتضمن

  .سح األراضيوصف العقارات العینیة باإلستناد إلى مخطط م - 1
 .هویة وأهلیة أصحاب الحقوق - 2
  .األعباء المثقلة بهذه العقارات - 3
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وتجدر اإلشارة إلى أنه في هاته الحاالت على المحافظ أن یبلغ اإلشهار إلى حائز 
الدفتر بموجب رسالة موصى علیها مع إشعار باالستالم یتضمن إنذارا بأن یودع الدفتر 

ابتداء من تاریخ إشعار استالم الرسالة الموصى علیها یوما  15لدى المحافظة في أجل 
  .قصد ضبط الدفتر

وفي حالة بقاء اإلنذار دون نتیجة وكان هناك نقل الملكیة فان المالك الجدید   
یمكنه أن یحصل على دفتر آخر ویشار في البطاقة العقاریة الخاصة بهذا العقار لمراجع 

  .الدفتر المسلم
لیة التسلیم یجوز لألطراف المتنازعة الحصول على دفتر وٕاذا وقع نزاع حول عم  

  .عقاري یثبت حقوقهم

یستطیع المالك في حالة ضیاع  63-76من المرسوم رقم  52المادة وحسب  
الدفتر أو إتالفه وبموجب طلب مكتوب ومسبب وبناء على إثبات هویته، أن یحصل 

   .على دفتر آخر ویؤشر في البطاقة على الحصول على هذا الدفتر

من المرسوم 16اثارة نقطة غایة في االهمیة والمتمثلة في ان المادة هذا وتجب       
الیمكن اعادة النظر في الحقوق الناتجة عن (لتي جاء فیها انه وا 63-76التنفیذي رقم 

 ،)عن طریق القضاء من المرسوم اال 12،13،14الترقیم النهائي الذي تم بموجب المادة 
ولكون الدفتر العقاري یشكل اقوى سندات الملكیة العقاریة والناتج عن الترقیم النهائي ، 

المنازعة في ني مبدا القوة الثبوتیة ،فان فتح باب والن االصل في نظام الشهر العقاري العی
فیه مساس باستقرار المعامالت  دون تحدید ایة مدة زمنیة لالعتراضالدفتر العقاري 

  .قة في التعامل بالعقار بشكل عامومساس بالث
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  رفض اإلجراء : ثانیا      
رفض اإلجراء یتطلب مراقبة دقیقة وفحصا معمقا للوثیقة التي تم قبول  إن         

  .إیداعها مع ضرورة مقارنتها بالبیانات المقیدة على مجموعة البطاقات العقاریة
یمكن للمحافظ بالوثیقة المراد شهرها  وجود خلل أو نقص فإذا تبین بعد الفحص    

  .العقاري رفض إجراء عملیة شهرها
  :تبیان أسباب وكیفیات رفض اإلجراء كما یأتيوسنتولى   

  

I. أسباب رفض اإلجراء  
إن أسباب رفض اإلجراء تعد من بین الضمانات القانونیة التي سنها          

 63-76من المرسوم رقم 101المادة وقد نص علیها في  )1(المشرع حمایة للمتعاملین
  :وهي كاآلتي

     المرفقة بها غیر متطابقة وغیر متوافقةعندما تكون الوثائق المودعة والوثائق.  
  عندما تكون مراجع اإلجراء السابق والخاصة بالوثائق وجداول قید الرهون

  .)2(واالمتیازات غیر متطابقة مع الوثائق المودعة قصد الشهر
  عندمـا یكون تعییـن األطراف والعقـارات أو الشرط الشخصي كمـا هو محدد في

غیر متطابق مع البیانات المقیدة على البطاقة  63-76 من المرسوم رقم 65المادة 
 .العقاریة

عندما تكون صفة المتصرف أو الحائز األخیر والمحدد في الوثائق المودعة  -        
  .متناقضة مع البیانات الموجودة على البطاقات العقاریة

  
  .134خالد رامول، المرجع السابق، ص )1(
 سیس السجل العقاري،أالمتعلق بت 1976-03-25المؤرخ في  63-76رقم  من المرسوم 95راجع في ذلك المادة  )2(

  .1976-04-13المؤرخة في  ،30 ، العددالجریدة الرسمیة
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 63-76 من المرسوم رقم 104المادة عندما یكون التحقیق المنجز بموجب  -        
 .)1(یكشف بأن الحق غیر قابل للتصرف

  أن اإلیداع كان من الواجب رفضهعندما یظهر وقت التأشیر على اإلجراء. 
  الف للنظام خالمحرر المراد شهره غیر مشروع ومعندما یكون موضوع العقد

 .63-76من المرسوم رقم  105وفقا لنص المادة  العام

II. كیفیات رفض اإلجراء  

بعد قبول اإلیداع والتأشیر باإلجراء في سجل اإلیداع یقوم المحافظ العقاري بمعیة األعوان 
ن بدراسة الوثائق للتحقق من مدى صحتها وخلوها من أي سبب یكون دافعا المكلفی

ي وجود سبب أ ذلك وجود سبب دافع لرفض اإلجراء لرفضها، غیر أنه إذا تبین لهم أثناء
نفیذ المحافظ العقاري یقوم على الفور بوقف تفان  من االسباب السبعة المذكورة سابقا ،

  محل التصرف لى البطاقة العقاریة الخاصة بالعقارذلك عاجراء الشهر المطلوب ویؤشر ب
 المنصوص علیها في  ویباشر بعد ذلك إجراءات التسویة  )اجراء قید االنتظار(بعبارة 
ال بد على  ، وحتى یعلم الغیر بهذا الرفض،63-76من المرسوم رقم  107المادة 

بواسطة رسالة موصى المحافظ أن یبلغ قرار رفض اإلجراء إلى الموقع على التصدیق 
مع إشعار باالستالم أو عن طریق التسلیم الشخصي مقابل إقرار بذلك، ولیكون    علیها

) 15(للموقع على التصدیق الحق في تصحیح الوثیقة المرفوضة تمنح له خمسة عشر 
یوما ابتداء من تاریخ تبلیغ قرار الرفض سواء كان التبلیغ مباشرا أو من تاریخ اإلشعار 

  .الم، أو من تاریخ إشعار رفض الرسالة الموصى علیهاباالست
  

  
یحقق المحافظ بأن البطاقة غیر مؤشر علیها بأي  " :على مایلى 63- 76من المرسوم رقم  104تنص المادة   )1( 

   ".سبب یقید حریة التصرف في الحق من قبل صاحبه األخیر
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وثیقة تعدیلیة ضمن اآلجال على الموقع على التصدیق إما القیام بإیداع و          
 في هذه الحالة یقوم -یوما من رفض اإلجراء 15أي خالل  -القانونیـة الممنوحة لـه

المحافظ العقاري بتنفیذ اإلجراء الذي یأخذ مرتبته بأثر رجعي من تاریخ اإلیداع األولي 
  .االنتظارباإلضافة إلى التأشیر بذلك على البطاقة العقاریة التي تحمل عبارة إجراء قید 

وٕاما أن یرفض إیداع وثیقة تعدیلیة ضمن اآلجال القانونیة الممنوحة له أو یعلن   
العقاري بتثبیت قراره عدم قدرته على التصحیح، حیث في هذه الحالة یقوم المحافظ 

     رقم من المرسوم 106المادة اإلجراء نهائیا مراعیا في ذلك أحكام  ویصبح رفض
الرفض الجزئي، وعلى المحافظ التأكید على هذا الرفض في  المتعلقة بحاالت 76-63

سجل اإلیداع في الخانة المخصصة للمالحظات وعند االقتضاء على البطاقة العقاریة 
 .)1(والدفتر العقاري المتعلقة بنفس العقار

قرار رفض  یمكن أن یكون 63-76من المرسوم رقم  107حسب المادة  و هذا       
وذلك خالل مهلة شهرین إبتداءا من  قضائي لإلجراء موضوع طعنالمحافظ العقاري 

    تاریخ اإلشعار باستالم الرسالة الموصى علیها أو تاریخ رفض الرسالة الموصى علیها
  .أو تاریخ االعتراف المشار إلیه وهذا ما سوف نتولى دراسته في الفرع الموالي

      الطعن في تصرفات المحافظ العقاري: الفرع الثالث

صالحیات واسعة وهامة في مجال  الجزائري اعطى للمحافظ العقاري المشرعان     
       ،التحري وتفحص الوثائق المقدمة له من أجل إخضاعها إلى عملیة اإلشهار العقاري

الشروط  له السلطة الكاملة في رفض إیداع أو إجراء كل وثیقة لم تراع فیها تمنح اي
  تعسف المحافظ العقاري في استعمال لتفاديأنه وبالمقابل و  اال ،القانونیة السابقة الذكر

  
 .   109، ص و فاطمة الزهراء،  المرجع السابقدربل )1(
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هاته السلطات، منح لألفراد المتضررین الحق في الطعن ضد قرارات وأخطاء هذا 
 :الموظف، وسنتولى تبیان ذلك على النحو التالي

 المحافظ العقاريالطعن في قرارات وأخطاء : أوال   
 

I. الطعن في قرارات المحافظ العقاري  
 1975نوفمبر 12المؤرخ في  74-75من األمر رقم  24لقد نصت المادة      

 :المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسیس السجل العقاري على مایلي 
  

 ". إقلیمیاتكون قرارات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصة  "   
  

وعلیه ومن خالل هاته المادة یتضح أن قرارات المحافظ العقاري سواء تعلقت برفض     
او رفض اجراء الشهر بعد اكماله اذا وجد خطا في الوثائق محل  اإلیداع أو اإلجراء

   .تكون قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة المختصةاالشهار 
ار هف انه تم اشاجراء النهائي بعد اكتشاال ر رفضاصدار قراحیث انه في حالة     

فان قرار الرفض النهائي الصادر عن المحافظ العقاري یبلغ الى المدیر  أالوثیقة خط
من  10هذا االخیر یباشر دعوى الغاء القرار االداري استنادا الحكام المادة و الئي و ال

ي ـــالمؤرخة ف 4318رقم   و المذكرة 1991مارس 2المؤرخ في  65-91رقم  المرسوم
التي تلزم المحافظین العقاریین بااللغاء في الحین وبدون اي شرط و  1998مارس  27

وابالغ المدیر  لكل العقود المشهرة خرقا لالحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بها
صفة التمثیل كمدع امام الجهة في هذه الحالة یكون للمدیر الوالئي ، و الوالئي بهذا االلغاء

لقضائیة للطعن في الغاء الحقوق المشهرة كما یكون للمتضرر من قرار االلغاء الحق في ا
  .)1(ئیة ضد هذا االخیررفع دعوى قضا

  
العقاري ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، جامعة محمد خیضر، لبیض لیلى منازعات الشهر   )1(

  .143، ص2012-2011بسكرة، 



292 
 

من  800والقضاء المختص نوعیا بهذه الطعون هو القضاء اإلداري عمال بالمادة      
قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، إذ الشك في الصبغة اإلداریة التي تمیز عمل المحافظ 

الرامیة إلى نقض أو إبطال  الحقوق المشهرة طبقا  ىالعقاري، وهذا طبعا خالفا للدعاو 
          من قانون اإلجراءات المدنیة 515والمادة  63-76وم رقم من المرس 85للمادة 

م، اإلداریة، والتي یختص بها نوعیا القضاء العقاري ممثال في األقسام العقاریة بالمحاك و
 كون مطروحا بین المدعي وبین المحافظ العقاري، إنما هویألن النزاع في هذه الحالة ال 
المتضرر من شهر الحقوق  وبین المدعي علیه المستفید من في الحقیقة قائم بین المدعي 

        اإلبطال أو الفسخدعوى  لوب إبطالها مالم یكن أحد أطرافالحقوق المشهرة المط
 .)1(او له صبغة اداریة إدارة او النقض 

إلغاء قرارات المحافظ العقاري  ىحیث االختصاص اإلقلیمي، فإن دعاو أما من       
رفة اإلداریة بالمجلس القضائي الواقع في دائرة اختصاصها المحافظة تختص بها الغ

عنها القرار المطعون فیه أو المحكمة اإلداریة التي تحل محلها في  العقاریة التي صدر
       . المناطق التي أنشأت بها محاكم إداریة

الموقع على ٕان آجال الطعن هي شهرین ابتداءا من تاریخ تبلیغ قرار الرفض إلى هذا و 
   107،108الهویة أو الشخص المعني ضمن األشكال المنصوص عنها في المواد  شهادة

  
اإلختصاص النوعي في خالفا لهذا فإن بعض المحاكم والغرف العقاریة بالمجلس عملت على التصریح بعدم  ) 1( 

نقض أو إبطال الحقوق التي سبق شهرها خاصة إذا صدر بشأن هذه الحقوق دفتر العقاري في  ىتصدیها لدعاو 
المناطق الممسوحة، مبررة ذلك أن الدعوى مرفوعة ضد المحافظ العقاري وهذا األخیر یمثل جهة ذات صبغة 

غیر أن هذا القضاء  إداري صادر عن المحافظ العقاري،أن الدفتر العقاري یعد بمثابة قرار  إداریة إضافة إلى
نیة واإلداریة من قانون اإلجراءات المد 515یظل متعارضا مع ما تصرح به النصوص القانونیة خاصة المادة 

الرامیة إلى إلغاء أو الطعن في الحقوق المشهرة عندما حددت مجال مجال إختصاص ى التي ذكرت الدعاو 
  .  األقسام العقاریة بالمحاكم
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البد على  رات المحافظ العقاري قابلة للطعنوحتى تكون قرا ،63-76 ممن المرسو  110و
المتضرر أن یثبت وجه التعسف والتجاوز في إصدار هذا القرار كأن یكون غیر مؤسس 

  .)1(قانونا أو لم تراع فیه إجراءات التبلیغ السالفة الذكر

إجراءات الشهر هذا وٕان رفع الدعوى بهذه الطریقة ال یمنع المحافظ العقاري من مواصلة 
في ظروف عادیة، غیر أنه حمایة لحق المتضرر ألزم المشرع شهر عریضة افتتاح 

 .الدعوى أمام المحافظة العقاریة المختصة في انتظار صدور حكم نهائي

II. الطعن في أخطاء المحافظ العقاري  
المتضمن إعداد مسح األراضي العام  74-75من األمر رقم  23تنص المادة     

تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء المضرة "  :لسجل العقاري على مایليوتأسیس ا
بالغیر والتي یرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه، ودعوى المسؤولیة المحركة 

ال سقطت ءا من اكتشاف فعل الضرر وایجب أن ترفع في أجل عام یحدد إبتدا ضد الدولة
  .الدعوى

عاما ابتداءا من ارتكاب الخطأ، وللدولة الحق في رفع  15وتتقادم الدعوى بمرور    
  ".دعوى الرجوع ضد المحافظ في حالة الخطأ الجسیم لهذا األخیر

وعلیه وطبقا لهذه المادة فإن للمتضرر حق الطعن ضد األخطاء المرتكبة من  
طرف المحافظ، وذلك بعد التأكد من توافر أركان المسؤولیة التقصیریة التي تستدعي 
لقیامها وجود خطأ تقصیري مرتكب من قبل المحافظ العقاري یترتب عنه ضرر یلحق 

  .بالمدعي أو المتضرر باإلضافة إلى وجود عالقة سببیة مابین الخطأ والضرر
دعوى المسؤولیة حسب نص المادة السالفة الذكر هو عام ابتداءا من ومدة تحریك 

  .سنة من ارتكاب الخطأ 15اكتشاف فعل الضرر وتتقادم هذه الدعوى بمرور 

  
  .139خالد رامول، المرجع السابق، ص  )1(
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ر من جراء التي تصیب الغی الدولة كل التعویضات عن األضرار وتتحمل بذلك     
على خالف القانون الفرنسي الذي یكون فیه محافظ الرهون  أخطاء المحافظ العقاري
بالرجوع الى القانون و  )1(معاونیهشخصیة عن اخطائه و اخطاء مسؤوال مسؤولیة مدنیة و 

إذا تبین أن الخطأ المرتكب من طرف المحافظ العقاري خطأ جسیم ومتعمد الجزائري  ف
فإن للدولة حق الرجوع علیه بالتعویض عن طریق رفع دعوى قضائیة یحركها ضده مدیر 

  ي ف المؤرخ 65-91 من المرسوم رقم 10الحفظ العقاري المختص إقلیمیا طبقا للمادة 
  .1991مارس  02

  

ل من أجل تشجیعه على العمظ العقاري عد هذا النص ضمانة حقیقیة للمحافیإذن ف
عن ضرر  علیه شخصیا في مواجهة أي شخص ىدون أن یخشى یوما یكون فیه مدع

 دعوى المطالبة بالتعویض ترفع في كل األحوال ضد ان إذ ،لحقه من جراء خطأ ارتكبه
   .الدولة ولیس ضد المحافظ العقاري

  

  .وقرارات الجهة القضائیة المختصة صفة التمثیل القضائي: ثانیا     
  

I. صفة التمثیل القضائي:    
مرت عملیة التمثیل القضائي بثالث مراحل أساسیة، في المرحلة األولى منحت          

للوالي المختص إقلیمیا یساعده في ذلك رئیس مصلحة بالوالیة مكلف بشؤون أمالك الدولة 
المتعلق بتأسیس   63-76من المرسوم رقم  111والشؤون العقاریة وهذا ما أكدته المادة 

  .السجل العقاري

أصبحت صفة التمثیل  1992نوفمبر 2بصدور القرار المؤرخ في غیر أنه     
  ممنوحة لمدراء أمالك الدولة المختصین إقلیمیا حیث أصبح لهم الحق في إصدار

  
Phillippe Malaurie et Laurent Aynés, les biens-la publicité fonciére, 4eme ed,       (1) 
Cujas, paris, 1998, P 248.  
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توكیالت لألعوان المكلفین بمكتب المنازعات وذلك لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في  
  .سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرةالدعاوى المرفوعة ضده 

  

              المؤرخ في من القرار 2القرار بموجب المادة هذا وقد ألغي هذا       
حیث منحت بموجبه صفة التمثیل القضائي إلى مدیري الحفظ  )1(1999فیفري  20

العقاري كال حسب اختصاصه اإلقلیمي، كما منح هذا القرار صفة التمثیل إلى المدیر 
العام على المستوى المركزي لمتابعة المنازعات المتعلقة بأمالك الدولة والحفظ العقاري 

التنازع المحدثة بموجب القانون مستوى محكمة  أو علىالمرفوعة أمام مجلس الدولة 
المتعلق بتحدید اختصاصات  1998جوان  3 فيالمؤرخ  03- 98العضوي رقم 

  .محكمة التنازع وتنظیمها
في الحقیقة یجب استبعاد القرار الوزاري السالف الذكر وذلك لكون القرارات اإلداریة        

ال یمكن أن یكون لها دور في منح الصفة في التقاضي ألنها تأتي فقط من اجل الخوض 
  .في مسائل تنظیمیة

بالشخصیة وعلیه وٕانطالقا من أن المدیریات الوالئیة على مستوى الوالیة ال تتمتع   
المعنویة بإعتبارها تجسید لألسلوب المعروف في القانون اإلداري بإسم عدم التركیز، وٕان 

من قانون الوالیة هي مجموعة إقلیمیة متمتعة بالشخصیة المعنویة  1الوالیة طبقا للمادة 
  .وتشكل بذلك مقاطعة إداریة للدولة

العامة على مستوى الوالیة المسیرة  یندرج ضمن المصالح الداخلیة للوالیة المرافق و      
شكل إستغالل مباشر لعدم تمتعها بالشخصیة  ذطریق اإلستغالل الحكومي الذي یأخعن 

  . )2(المعنویة
  

الذي یؤهل أعوان إدارة أمالك الدولة لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة أمام  1999-02- 20القرار المؤرخ في  )1(
 .32، ص1999 -03-26، المؤرخة في 20العدد  الجریدة الرسمیة ،العدالة، 

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،3، الجزء "نظریة اإلختصاص"سعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات اإلداریة م )2(
  .359ص
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من نفس القانون بأن الوالي یمثل كل الوزراء على  92هذا وقد نصت المادة       
نف الذكر أعطت لهذا األخیر حق القانون اآلمن  87المستوى المحلي، كما أن المادة 

التقاضي أمام القضاء ولذلك فإن دعاوى الطعن ضد قرارات المحافظ العقاري یجب أن 
ترفع ضد الوالي باعتبار مدیریة الحفظ العقاري على مستوى الوالیة تعمل تحت سلطته 

یفوض سلطة كونه رئیس الجهاز التنفیذي في الوالیة ویجوز بعدها لهذا األخیر أن 
القضائیة إلى مدیریة الحفظ العقاري الموجودة بوالیته بواسطة  مباشرة إجراءات الخصومة

  .أعوانها باعتبارهم أدرى بالتنازع القائم

II. قرارات الجهة القضائیة المختصة :  
تختلف أحكام الجهة القضائیة المختصة باختالف موضوع الطعن المقدم أمامها،          

وى المرفوعة ضد قرارات المحافظ العقاري فإن الحكم الصادر إما أن یكون فإذا كانت الدع
مؤید لمطالب المدعي وبالتالي بطالن قرار الرفض الصادر من المحافظ العقاري وفي هذه 

كان الطعن مرفوعا الحالة على هذا األخیر أن یباشر بإتمام اإلجراءات التالیة، بحیث إذا 
ه یلزم بالشروع في فحص المحرر المودع والتأكد من توافر ضد قراره برفض اإلیداع فإنه 
، أما إذا كان الطعن منصبا على قراره  برفض رهشهاا  على الشروط القانونیة من أجل

  إجراء اإلشهار فإن القرار القاضي بإلغاء قراره ذلك یعني إلزامه بشهر المحرر والتأشیر به 
العقاري، وعندها یأخذ اإلجراء تاریخه ورتبته على مجموعة البطاقات العقاریة وعلى الدفتر 

  .من تاریخ اإلیداع األول

أما إذا كان الحكم الصادر مؤیدا لقرار الرفض الصادر من المحافظ العقاري، فإنه        
في هذه الحالة علیه القیام بتأشیر هذا الحكم على جمیع الوثائق العقاریة الخاصة بالعقار 

  . )1(موضوع الشهر

  
.214، 213جمال بوشنافة، المرجع السابق، ص   )1(  
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أما إذا تبث أن األخطاء المرتكبة من طرف المحافظ هي عمدیه تنطوي على نیة       
   ).1(الغش والتواطؤ، فإن الحكم یلزمه بإلغاء جمیع الحقوق المكتسبة بهذه الصفة

وما تجدر اإلشارة إلیه في هذا الشأن إن إخضاع الطعن المرفوع ضد قرارات       
المحافظ إلى القضاء اإلداري یؤدي إلى نتیجة هامة وخطیرة هي أن القرار الذي یصدر 

صرف النظر عن االستئناف بكمة اإلداریة یكون واجب التنفیذ عن الغرفة اإلداریة أو المح
من قانون اإلجراءات المدنیة  908ولة عمال بنص المادة الذي یمكن رفعه أمام مجلس الد

  .                                  )2(واإلداریة

وتبدو هذه الخطورة أكثر إذا ما ألغي القضاء قرار رفض اإلجراء الذي كان المحافظ       
التحجج العقاري قد أصدره، فذلك یعني وجوب مباشرة تنفیذ الشهر فورا، وال یجوز للمحافظ 

لها باالستئناف الذي یمكن أن یكون قد سجله ضد قرار القضاء، أما المعارضة فقد أصبح 
من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة، وتزداد الوضعیة  955بموجب المادة  قفأثر مو 

تعقیدا في حالة ما إذا أدى الطعن باالستئناف أو النقض الذي یرفعه المحافظ إلى إلغاء 
القضائي بعد تنفیذه، فذلك سیؤدي من جدید إلى إلغاء اإلشهار بأثر رجعي مما القرار 

 یشكل خطرا على حقوق الغیر الذین تعاملوا مع صاحب الحق المشهر أو الذین طلبوا
من المحافظ العقاري في الفترة الممتدة من صدور قراره برفض اإلجراء ویوم  معلومات

  ا یستدعي تدخل المشرع بوضع نص یتصدى لهذهصدور القرار القضائي األخیر، وهذا م
في هذه  قفوالطعن بالنقض یكون لهما أثر مو ما بتقریر أن االستئناف ا الوضعیة،

الحالة، وٕاما بفتح باب التماس وقف تنفیذ حكم المحكمة اإلداریة أو قرار مجلس الدولة، 
  .)3(اريمن الجهة التي أصدرت القرار القضائي الذي ألغى قرار المحافظ العق

  

  .142خالد رامول، المرجع السابق، ص   )1(
      على أن 2009أفریل  24من قانون اإلجراءات المدنیة واإلداریة الساري ابتداءا من  908تنص المادة   )2(

   ."م مجلس الدولة لیس له أثر موقفاالستئناف أما"      
  .382، 381ویس فتحي، المرجع السابق، ص  )3(
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  :الفصل الثاني                 
  

 المرتبطة بالتطهیر العقاري القانونیة األدوات 
 

هجة في الى ان السیاسة العقاریة الجزائریة المنتفیما سبق  توصلنا  كنا  قد لقد        
لذي ضبط المعامالت  العقاریة  تقوم اساسا على ایجاد نظام شهر عقاري عیني وامجال 

، غیر ان عدم فعالیة الهیئات المشرفة على الساحة االراضي العامیرتكز على مسح 
قل میكانیزمات التدخل بسبب البیروقراطیة ة و التي اتسمت بمركزیة القرار وثالعقاری

المفرطة، استوجب التفكیر في اعادة رسم معالم الساحة العقاریة الجزائریة وهذا تماشیا مع 
  .الدالمعطیات السیاسیة و االقتصادیة للب

أجل تجسید األسس و القواعد من  على اساس ذلك استخدم المشرع الیات عدیدة      
،حیث مرت اعادة هیكلة الساحة العقاریة باعادة  تطهیر العقاريالتي تقوم علیها عملیة ال

  .خرهیل البعض االأالنظرفي دور الهیئات وكذا هیكلة وت
طة بالمسح و التنظیم و المهن المرتب ا الفصل من خالل الهیئاتذهذا ماسنبینه في ه   

أما المبحث الثاني فسنخصصه  األول،سنتناولها بالدراسة في المبحث  تيالعقاري ال
  .قاريعال فرضتها عملیة التطهیر لبدائل التيلاي  آللیات الموازیة للتطهیر العقاريلدراسة ا
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  التنظیم العقاريالهیئات و المهن المرتبطة بالمسح و : األولالمبحث 
  

 1990نوفمبر  18المؤرخ في  25-90كما بینا سابقا فان القانون رقم          
في السیاسة العقاریة  اجذری احدث تغییر أالمتمم متضمن التوجیه العقاري  المعدل و ال

األمر الذي أدى إلى ضرورة البحث عن آلیات  1989المنتهجة للمرحلة التالیة لدستور 
ة یو الحقوق العین األرض المتمثل في اعتبار -قانونیة جدیدة للتكیف مع الوضع الراهن 

    یستجیب للمتطلبات  الجدیدة القتصاد السوقاقتصادي  كرأسمالالعقاریة المرتبطة بها 
م لة العقاریة المرتبطة في جانب هاو ذلك من اجل تطهیر المشك -و حركیة االستثمار

  . منها بتسویة  عقود و سندات الملكیة العقاریة الخاصة

ه اآللیات تسعى لتكریس السیاسة التي اقرها المشرع الجزائري لضبط المعامالت ذوه
         ، ئات المرتبطة بالتنظیم العقاريهیالى ال األولالعقاریة  وعلى ذلك سنتعرض في المطلب 

  .أما المطلب الثاني فسنخصصه الى  المهن  المتدخلة في عملیة التطهیر

  العقاري الهیئات المتدخلة في عملیة التطهیر: المطلب األول 

الساحة العقاریة  ظهور هیئات جدیدة على  25- 90لقد واكب صدور قانون            
ي ذا من اجل مواجهة الفراغ القانوني و التنظیمي الذهو  ،التطهیر عملیةمنها ما استلزمته 

 أمدهاا ضرورة وضع حد لنزاعات عقاریة طال ذكجة حتمیة للمرحلة االنتقالیة و ظهر كنتی
   .منها ما كان نتیجة حتمیة لسیاسة اإلصالحات المعتمدةو 

  

  الوكالة الوطنیة لمسح األراضي: لالفرع األو 
اذ كانت أجهزة  ،ضي كانت من اختصاص الدولة مباشرةعملیة مسح األراان           
        غیر ان سلسلة اإلصالحات السیاسیة ،طیر العملیةأتیة مكلفة بتسییر و وزارة المال

أجبرت السلطات العمومیة على إعادة  1989االقتصادیة المعتمدة بعد صدور دستور و 
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سلسلة من النصوص القانونیة و التنظیمیة  ا بصدورذدید دور أجهزتها المركزیة و هتح
قد تم التنازل على عملیة ا تنظیمها الداخلي و ذتضمنة إعادة تحدید صالحیاتها و كالم

        يذسح األراضي بموجب المرسوم التنفیمسح األراضي لصالح الوكالة الوطنیة لم
   .1989دیسمبر  19 الصادر في 234-89رقم 

دراسة هذه النقطة و هذا في  إلىسبق لنا و ان تعرضنا بالتفصیل  أنناوبما          
مباشرة  من الباب األول في إطار دراستنا للمسح العقاري لذلك سوف نتطرق الثاني الفصل

 .موالیةال اتإلى دراسة الهیئ

 المحاكم العقاریة  :الفرع الثاني 

 إلرساءان النزاعات القضائیة العقاریة ستؤثر ال محالة في عرقلة كل مسعى         
ة تتكفل بمعالجة محاكم عقاریالمشرع الجزائري  انشأا الغرض ذو له ،سیاسة إصالحیة
ا ذوله ،مع خصوصیة و طبیعة المادة العقاریة اتجاوب أكثرحتى تكون هاته النزاعات و 

           استحدث قسم عقاري على مستوى كل محكمة ابتدائیة بموجب قرار وزیر العدل المؤرخ في 
اذ ال  ،الفرع المدني لتلك المحاكم أقساما القسم قسما من ذحیث یعد ه ،1994أفریل  1

و الفصل تنظیمي لسیر عملیة النظر  إجراءبل هو  یتمتع القسم باختصاص نوعي محض
خاصة و ان المادة العقاریة عرفت نزاعات ثقیلة كنتیجة ، لكذالتعجیل  بفي القضایا و 

         تنظیمیا   للقسم العقاري النظر  أوكلللحقبة السابقة لصدور قانون التوجیه العقاري حیث 
  :في القضایا التالیة 

 ،الهبة، التنازل ،القسمة ،شغل األراضي استغالل و ،التصرف في األراضي -      
  .الوقف ،الملكیة تباإث ،االرتفاق ،االنتفاع ،الحیازة  ،الشفعة

وقد استحدثت  ،ه األقسام محاكم عقاریة مستقلةذجعل ها و یتم التفكیر في ذه         
 17المعدلة للمادة  25-76رقم  األمرمن  8بموجب المادة  1996غرف عقاریة في سنة 

 أكثرا كله من اجل تخصیص ذه ،علیاالمحدد لصالحیات المحكمة ال 22-89من قانون 
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ه العملیة ذمتعلق بالمادة العقاریة اال ان هللقضاء و بحثا على التوحید في االجتهاد ال
المقرر  1996نة المنتهجة قد تكون بدون جدوى خاصة بعد التعدیل الدستوري لس

كثرة النزاعات التي تعود للغرف اإلداریة على مستوى المجالس  أمامو  ،الزدواجیة القضاء
نظام القضائي اإلداري القضائیة و منه الى مجلس الدولة و التي تحول بالتأكید الى ال

بقاء احتكار السلطات العمومیة لجزء  أمامعلیه و  ،مجلس الدولة إشرافتحت المستحدث و 
ي یطبع تدخالت ذالالطابع اإلداري المحض ا ذكالملكیة العقاریة في الجزائر و كبیر من 

اللهم البحث عن معیار نوعي   اإلصالحاته ذجدوى من ه أیةه السلطات فال نرى ذه
المحض لتدخل اإلدارة  اإلداريالختصاص القاضي العقاري لمحاولة التخفیف من الطابع 

  .)1(المعیار العضوي المعتمد إلغاءو  ا یعقد االختصاص للقضاء العاديذهو 
ان المحاكم العقاریة تعتبر وسیلة عملیة لتطهیر الملكیة  إال االنتقاداته ذرغم ه        

ا تصدیها للقضایا الشائكة فیما ذكاالجتهادات التي توصلت الیها و العقاریة من خالل 
ا عن طریق مثال تتبیث الملكیة لصاحبها او ترسیم ذالعقاریة الخاصة و ه یخص الملكیة

والقرارات القضائیة هي سندات رسمیة فیتم شهرها على  األحكاملك ان ذ ،إلخ.....القسمة
        مستوى المحافظات العقاریة و بالتالي یصبح صاحب العقار یملك سندا رسمیا

   .یكرس حقه

 ادارة االمالك الوطنیة  :الفرع الثالث  

الالزم وضع  في شتى المجاالت كان مننظرا للدور الهام الذي تلعبه االمالك الوطنیة 
استعمال و استغالل هذه الذمة المعتبرة ولذلك  جهاز یتكفل بتنظیم وتسییر و مراقبة

انشات ادارة االمالك الوطنیة على المستوى المركزي و المتمثلة في المدیریة العامة 
لالمالك الوطنیة و التي بواسطة مصالحها الخارجیة على المستوى الوالئي تجسد میدانیا 

  .متلك المها
  

  .133ص، المرجع السابق ،اسماعین شامة  )1( 
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حیث تقوم بتحریر العقود المتعلقة فهذه االدارة تكتسب صفتي موثق وخبیر الدولة ،
بالعملیات العقاریة التابعة المالك الدولة و تحفظ النسخ االصلیة ذات الصلة بها ،كما 

المتاجر المتضمنة امالك الدولة او التي تنظم وتنفذ عملیات تقییم العقارات و المنقوالت و 
تتابع االدارات العمومیة التابعة للدولة عملیات اقتناؤها واستئجارها ،كما تعمل على تثمین 

      مترتبة عن استغاللهاوذلك بتحصیل عائدات امالك الدولة العمومیة منها والخاصة ال
  .)1(و استعمالها

  :دارة و المهام المسندة الیها فهو كاالتي عن التنظیم الهیكلي لهذه اال اما   
 :على المستوى المركزي نجد المدیریة العامة لالمالك الوطنیة  *      

 )2(2007دیسمبر 2المؤرخ في  364-07من المرسوم التنفیذي رقم  8حیث ان المادة 
  :المتضمن تنظیم االدارة المركزیة حددت مهامها على الشكل التالي

مشاریع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة باالمالك الوطنیة  عداد واقتراحإ - 
  .ومسح االراضي و االشهار العقاري و السهر على حسن تطبیقها

اتخاذ اي اجراء یهدف الى تثمین الملكیات العمومیة و المحافظة علیها ومراقبة ظروف  - 
  .استعمالها

  .شاء السجل العقاري و حفظهالقیام باعمال و اعداد مسح االراضي العام و ان -
  .  توجیه نشاطات المصالح غیر الممركزة و تنشیطها و تنسیقها -
  : تكون من اربع مدیریات وت

  .مدیریة امالك الدولة وتتكون من اربع مدیریات فرعیة   -     
  .مدیریات فرعیة مدیریة تثمین االمالك التابعة للدولة وتتكون من اربع  -     
  .وتتكون من ثالث  مدیریات فرعیة مدیریة المحافظة العقاریة و مسح االراضي  -     
  .مدیریة ادارة الوسائل و المالیة وتتكون من اربع مدیریات فرعیة -     

  

  .6، ص، المرجع السابقبولیل حموش  )1(
  .2007-12-02المؤرخة في  ،75، العدد الجریدة الرسمیة )2(
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الذي  )1(2008ماي  14المؤرخ في  144-08المرسوم التنفیذي رقم وقد صدر هذا     
احدث مفتشیة مصالح امالك الدولة و الحفظ العقاري على مستوى المدیریة العامة 

  .لالمالك الوطنیة وحدد تنظیمها و صالحیاتها

المدیریات                 السالف الذكر مهام  364-07حدد المرسوم رقم هذا وقد         
  .المدیریات الفرعیةو 

وتتبع المصالح الخارجیة المالك الدولة و الحفظ العقاري للمدیریة العامة لالمالك الوطنیة 
  : )2(على مستوى وزارة المالیة

  :على مستوى الوالیة *  

  وتتولى : مدیریة امالك الدولة للوالیة  -1          
الممتلكات التابعة المالك الدولة و حمایتها         تنظیم تنفیذ العملیات المتعلقة بجرد  -    

  .و تسییرها
تقوم بتحریر العقود المتعلقة بالعملیات العقاریة التابعة المالك الدولة و بحفظ النسخ  -    

  .االصلیة ذات الصلة بها 
الوارث و عملیات الحجز  تقوم بتسییر الممتلكات و التركات الشاغرة او عدیمة -  

  .القضائي
تنظم وتنفذ عملیات تقییم العقارات و المنقوالت و المتاجر المتضمنة امالك الدولة     -  

  .ة عملیات اقتنائها او استئجارهااو التي تتابع االدارات العمومیة التابعة للدول

  
 .2008-05-18المؤرخة في  ،25العدد  ،الجریدة الرسمیة )1(
    المؤرخ في 15-98بالمرسوم  المعدل و المتمم 1991-03-02المؤرخ في  65- 91المرسوم التنفیذي رقم   )2(

الدولة و الحفظ العقاري و سیرها، الجریدة  الخارجیة المالك الذي یحدد قواعد تنظیم المصالح و   2015- 08-04
  .1991- 03- 06، المؤرخة في 10، العدد الرسمیة



304 
 

القضایا المتنازع فیها تدرس الطلبات المتعلقة بعملیات امالك الدولة و تتابع  -    
  .المرفوعة الى المحاكم االداریة 

       .فتشیات امالك الدولة في والیتهاتسهر على السیر المنتظم لم  -    
  .تحلل دوریا نشاط هذه المصالح و تعد تلخیص بذلك وتبلغها للسلطات السلمیة -    
   تتولى تسییر االعتمادات المفوضة الیها و موظفي المصالح الخارجیة المالك الدولة -    

  .ظ العقاري الممارسین في والیتهاو الحف
  

  ).1(لحة مكتبیناربع مصالح وتضم كل مص مالك الدولة في الوالیةتضم مدیریة ا 
عملیات الشهر ار تدخل مدیریة الحفظ العقاري حیث تسهر على تنظیم اط  -2          

    سیس السجل العقاري و ضبطه باستمرارأبتتنظم تنفیذ العملیات المتعلقة  العقاري كما
صالح حیث تضم كل مصلحة وتضم مدیریة الحفظ العقاري في الوالیة ثالث م انتظام،و 

  .مكتبین
    ینسق اعمال هاتین المدیریتین في مستوى الناحیة مفتش جهوي المالك الدولة       

    .الحفظ العقاري و
    :على المستوى البلدي المشترك *  

  .مستوى البلدي المشترك مفتشیة أمالك الدولة و محافظة عقاریةالتوجد على  
   :یأتي مفتشیة أمالك الدولة ماتتولى  :مفتشیة أمالك الدولة -1      
 .عائد ألمالك الدولة و تحصیلهأساس كل ناتج أو  -
 .المنقوالت و إنجازهاتحضیر عملیات بیع  -
 .تحضیر العقود المتضمنة تسییر العقارات التابعة ألمالك الدولة و تثمیرها -

أشغال تقویم العقارات و المنقوالت و المتاجر المتضمنة أمالك الدولة أو التي تتابع  -
  .اإلدارات العمومیة التابعة للدولة أعمال إقتنائها و إستئجارها

  

المشترك المحدد لمصالح ومكاتب مدیریات أمالك الدولة ومدیریات الحفظ العقاري على مستوى القرار الوزاري  )1(
 .2017-10-15، المؤرخة في 58، الجریدة الرسمیة، العدد 2017-07- 27الوالیة المؤرخ في 
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 .ومسكهالتعرف على العقارات التابعة ألمالك الدولة في إطار تأسیس الجرد العام  -
 .أمالك الدولة مشتمالتمسك السجالت األم ل -

  :أقسام) 04(وتضم المفتشیة تحت سلطة رئیس المفتشیة أربعة 
  .قسم تسییر أمالك الدولة -    
  .قسم التعریف و الجرد العام للعقارات التابعة ألمالك الدولة -    
  .مات العقاریةقسم الخبرة و التقوی -    
        .قسم المحاسبة -    

في عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة عن  ادارة االمالك الوطنیة تتدخل هذا و        
تأتي بخصوص التصرف في الملكیة العقاریة  وهي ،تحررهاطریق العقود اإلداریة التي 

 الملحقة باألمالك الوطنیة على شكل اتفاقیة أو اتفاق یبرم بین مدیر مصالح أمالك الدولة
ا النوع من ذوقد عرفت الجزائر ه ،ار المراد اكتسابهمستفید من العقالمختص إقلیمیا وال

السندات خالل فترة االحتالل الفرنسي و استمر العمل بها بعد االستقالل السیما بعد 
لتنازل عن األمالك المتضمن ا 1981فیفري  7المؤرخ في  01-81صدور القانون رقم 

          الحرفي التابعة للدولةاالستعمال السكني و المهني و التجاري أو  العقاریة ذات
ه ذالقانونیة و التنظیمیة لتنظیم ه او الجماعات المحلیة الذي تلته سلسلة من النصوص

أن عرض الملكیة الخاصة ان الدولة هي أكبر مالك عقاري  و ا العتبار ذالعقود و ه
  .)1(الیلبي حاجیات السوق

ــــهأو    ــــ   :ه العقود نجدذم هــــ
 إنشاءالمتضمن  26-74 رقم األمرعقود التنازل عن القطع األرضیة بمقتضى  - 

  .احتیاطات عقاریة للبلدیات

  
  .43ص ،المرجع السابق، حمایة الملكیة العقاریة الخاصة حمدي باشا عمر،   )1( 

  



306 
 

المتضمن التنازل عن األمالك  01-81 عقود التنازل المحررة  طبقا لقانون رقم -       
            تابعة للدولةالتجاري ال ،العقاریة ذات االستعمال السكني او المهني او الحرفي

          الهیئات المؤسسات و یر العقاري ویالتس و مكاتب الترقیة و الجماعات المحلیةو 
  .األجهزة العمومیةو 
بحیازة المتعلق  1983أوت  13المؤرخ في  18-83عقود االستصالح في قانون  -      

    .724-83الملكیة العقاریة الفالحیة  و المرسوم التطبیقي له رقم 
  .  عقود تسویة البناءات غیر الشرعیة -     
                في المؤرخ 30-90عقود البیع اإلداریة المحررة طبقا للقانون رقم  -     
المؤرخ  454-91 التنفیذيالمرسوم المتضمن قانون األمالك الوطنیة و  1990دیسمبر 1

          الذي یحدد شروط إدارة األمالك  الخاصة و العامة للدولة 1991نوفمبر 23في 
  .لكذ و تسییرها وضبط كیفیات

یمكن للدولة  إذعلى المبادلة  30-90عقد المقایضة و المبادلة حیث نص القانون  -     
التي تملكها مقابل  الوطنیة الخاصة لألمالكتقوم بمبادلة األمالك العقاریة التابعة  أن

  .ة للخواصمملوك أمالك عقاریة
               المؤرخ في 289-92المرسوم رقم  إطارالمحررة في  اإلداریةالعقود  -     
المحددة لشروط التنازل عن األراضي الصحراویة في المساحات  1992جویلیة  6

  .االستصالحیة
             المؤرخ في 483-97رقم  التنفیذيالعقود المحررة في اطار المرسوم  -     

من  األمالك الوطنیة  أرضیةالمحدد لكیفیات منح حق امتیاز قطع  1997دیسمبر 15
  .الخ....)1(وشروطه أعبائهالخاصة التابعة للدولة و المساحات االستصالحیة و 

  

مذكرة  لنیل شهادة الماجستیر، فرع  ،في القانون الجزائري العقاریة الخاصةآلیات تطهیر الملكیة ، عزوي حازم )1(
 . 85ص  الى 78ص، 2010- 2009جامعة الحاج لخضر، باتنة،   ،القانون العقاري
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والتي سنخصص لها الفرع الموالي وهذا باعتبارها اداة من   المحافظة العقاریة -2      
في  -الرسمیة و الشهر العقاري اساسا  –قاریة االدوات القانونیة لتكریس السیاسة الع

  .مجال ضبط المعامالت العقاریة

 المحافظة العقاریة : الفرع الرابع    2

تسهـر على عملیـة الحفظ العقـاري في التشریـع الجزائـري مصلحة إداریـة               
حیث تعـد الدعامـة األساسیـة في  ،یسیرها محافظ عقاري عمومیـة تدعى المحافظـة العقاریـة
وحمایـة الحقوق وبعث  وما یرتبط بها من معامالت ضبط واستقرار الملكیـة العقاریـة

  .االئتمـان العقـاري
  

 :ماهیة المحافظة العقاریة : أوال  
 

سنتعرض لبیان مفهومها ومراحل نشأتها ومعرفة  ماهیة المحافظة العقاریة لمعرفة       
  .اآلتي هذا على الشكلو  طبیعتها القانونیة والسلطة الوصیة علیها

  

I. وبیان مراحل نشأتها مفهوم المحافظة العقاریة  

هي مصلحة عمومیة، وظیفتها األصلیة حفظ العقود ومختلف  المحافظة العقاریة       
المحررات الخاضعة للشهر المتضمنة نقل أو إنشاء أو تعدیل حق من حقوق الملكیة 
والحقوق العینیة األخرى سواء كانت أصلیة أو تبعیة وذلك بعد شهرها وقیدها في مجموعة 

  ).1(محافظة الرهونالبطاقات العقاریة وتعرف كذلك باسم 

  

  
  .77خالد رامول، المرجع السابق، ص )1(
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مدد العمل أنه بعد االستقالل  مرت المحافظة العقاریة بعدة مراحل، حیثوقد           
ــــــبموجب القانون المؤرخ ف بالنصوص التشریعیة الصادرة في ظل العهد االستعماري ــــ ــــ    يــ

غیر أنه لم یبین كیفیة  ،الوطنیةالسیادة  لتي ال تتنافى وطبعا تلك ا 1962دیسمبر 31  
  :منها تطبیق أحكام الشهر العقاري الفرنسیة الخاصة بالرهون العقاریة السیما

رقم  المعدل والمتمم بالقانون 1959ینایر 03المؤرخ في  41-59القانون رقم  –     
الصادرة في هذا المجال بحیث لم تستحدث  -1959دیسمبر 28المؤرخ في  59-1486
كما فعل المشرع الفرنسي بواسطة  )1(هیئة إداریة خاصة تتولى اإلشهار العقاريأیة 

محافظة الرهون علما بأن هذا المصطلح مازال یستعمل إلى یومنا في التشریع 
 .)2(الفرنسي

اإلشارة إلى أن عملیة اإلشهار العقاري بفرنسا الخاصة بالرهون العقاریة  بهذا وتج     
حیث أن القواعد الخاصة المتعلقة بالشهر العقاري  )3(1626ترجع إلى أبعد من سنة 

قد تم تنظیمها بموجب التقنین المدني الصادر سنة هدف تسجیل التصرفات الرهنیة ب
  . )4(لیها تسمیة محافظة الرهونوالذي أحدث هیئة من أجل ذلك أطلق ع 1804

تم  74-75 رقمإال أن هذا السكوت لم یعمر طویال ذلك أنه بصدور األمر        
 من 20المادة تأسیس هیئة إداریة عمومیة أطلق علیها تسمیة المحافظة العقاریة بموجب 

اإلجراءات یون مكلفون بمسك السجل العقاري وٕاتمام هذا األمر، یسیرها محافظون عقار 
المتعلقة باإلشهار العقاري، وذلك من أجل الشروع في نظام اإلشهار الجدید أال وهو نظام 

  .الشهر العیني

  
  .72ص مجید خلفوني، المرجع السابق،  )1(
)2(         P. Salvage – Gerest « les sûretés et la publicité foncière », presses               

Universitaires de Grenoble, 1994, P167.      
Gabriel Marty, Pierre Raynaud, les sûretés et la publicité, op cit , P364.                   (3) 

                    .77خالد رامول، المرجع السابق، ص )  4(



309 
 

المتعلق  1976مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم وبالرجوع إلى        
منه  01المادة نجد بأن  74-75رقم بتأسیس السجل العقاري الذي صدر تنفیذا لألمر 

 :تنص على
تحدث لدى المدیریة الفرعیة للوالیة لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقاریة محافظة  "  

من هذا المرسوم فان المحافظة  01وعلیه وطبقا للمادة" عقاریة یسیرها محافظ عقاري
كانت في شكل مكتب تابع للمدیریة الفرعیة للوالیة لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقاریة 

                .تحت وصایة وزارة المالیة
الى الدور الرئیسي للمحافظة  63-76من المرسوم رقم  02هذا وقد أشارت المادة     
في تحدید ومعرفة طرق الملكیة والحقوق العینیة األخرى المرتبة على العقارات  العقاریة

  .عن طریق إشهارها

 في   المؤرخ 74-75من األمر رقم  21و 20بالرجـوع إلى نص المادتیـن  و          
المتضمن إعداد مسح األراضي وتأسیس السجل العقاري، أوكلت مهمة  1975نوفمبر 12

العقاریة وقواعد سیرها وشروط تعیین المحافظین العقاریین إلى الجهة تنظیم المحافظات 
  .الوصیة المتمثلة في وزارة المالیة

أما عن عملیة تنشیط عمل المصالح المالیة الموجودة على مستوى الوالیات    
      وبلدیاتها ومتابعتها وتنسیقها وكیفیات جمعها في مستوى كل والیة فانه حسب المرسوم رقم

الذي یحدد كیفیات تنشیط أعمال الهیاكل  1987سبتمبر 29المؤرخ في  87-212
المحلیة التابعة إلدارة المالیة وتنسیقها وكذلك جمعها في مستوى الوالیة یتوالها مفتش 

  .منسق للمصالح الخارجیة والخزینة ومفتشیات أمالك الدولة وقباضتها ومسح األراضي

مكتب من المكاتب التابعة للمدیریة الفرعیة للوالیة  وباعتبار المحافظات العقاریة    
لشؤون أمالك الدولة والشؤون العقاریة كما سبق تبیانه، فان تنسیق هذه المكاتب على 
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مستوى الوالیة تدخل ضمن الصالحیات المخولة للمفتش المنسق للمصالح الخارجیة لوزارة 
  .)1(اص اإلقلیمي المحدد لهالمالیة الذي یعمل تحت وصایة الوالي في إطار االختص

 1991مارس  02المؤرخ في 65-91صدر المرسوم التنفیذي رقم  1991وفي سنة   
المحافظة  لتصبحالك الدولة والحفظ العقاري، المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ألم

العقاریة مصلحة عمومیة تابعة لمدیریة الحفظ العقاري على مستوى الوالیة تحت وصایة 
المدیریة العامة لألمالك الوطنیة على مستوى وزارة المالیة، حیث أوكلت لمدیریة الحفظ 
العقاري مهمة مراقبة أعمال المحافظات العقاریة الدائرة في اختصاصها اإلقلیمي والسهر 

   .)2(جمع الوثائق المودعة على مستواهاظ العقود والتصامیم و على حف
  

II. الطبیعة القانونیة للمحافظة العقاریة و بیان السلطة الوصیة علیها: 
  

یتضح أن المحافظة العقاریة عبارة عن مصلحة عمومیة من خالل كل ماسبق      
مدیریة الحفظ موضوعة تحت وصایة وزارة المالیة ویشرف علیها محافظ عقاري تتبع 

  .العقاري على مستوى الوالیة
جعل المحافظة العقاریة موضوعة تحت وصایة لفي الحقیقة توجد عدة أسباب هذا و  

كانت تابعة  1962وزارة المالیة، منها ماهو تاریخي ذلك أن محافظات الرهون قبل 
عن الثروة للمصالح المالیة، والسبب العملي كون وزارة المالیة تملك جمیع المعلومات 

السبب المالي هو الجانب الجبائي الذي تكتسبه  و ،العقاریة أكثر من أي وزارة أخرى
  .)3(العملیات العقاریة

  

ي یحدد كیفیات تنشیط أعمال الهیاكل المحلیة التابعة ذال 1987- 09- 29المؤرخ في   212- 87المرسوم رقم   )1(
             المؤرخة في 40العدد ،الجریدة الرسمیة الوالیة،إلدارة المالیة وتنسیقها وكیفیة تجمعها على مستوى 

 .41، ص 1987- 30-09
  .70، صو فاطمة الزهراء، المرجع السابقدربل  )2(
، المؤرخة في       ، مجلة الموثق"مهمة الموثق والمحافظ العقاري واحدة في حمایة حق الملكیة العقاریة"عالوة  )3(

  .24ص ،1998دیسمیر   05
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ٕالى غایة أواخر السلطة الوصیة على المحافظة العقاریة فانه و وبخصوص    
التسعینات كانت المحافظة العقاریة تحت وصایة المدیریة العامة للضرائب والتسجیل 

ثم وضعت تحت وصایة المدیریة العامة ألمالك الدولة  )1(التابعة لوزارة االقتصاد
ة لألمالك الوطنیة التابعة لوزارة والشؤون العقاریة، لتصبح تحت وصایة المدیریة العام

  .)2(ك لمراقبة أعمالها في مجال الحفظلالمالیة وذ

ویمكن تحدید بعض مهام المدیریة الفرعیة للحفظ العقاري ومسح األراضي في  اهذ    
    رقمالمرسومین مجال الوصایة والتدخل على مستوى المحافظات العقاریة بناء على 

  :ذلك على النحو اآلتي و 1995فیفري  15المؤرخین في  55-95رقم  و 95-54
   اقتراح النصوص التشریعیة وتحضیر النصوص التنظیمیة المتعلقة بالحفظ

  .العقاري
    دراسة التقاریر التي تعدها المحافظات العقاریة المنتشرة عبر قطر الجمهوریة

وٕاعداد الحوصلة العامة في مجال إشهار الوثائق، قید الرهون واالمتیازات وشطبها، ترقیم 
المؤقت وتقییم حصیلة  شهادات الترقیم لدفاتر العقاریة،العقارات الممسوحة، تسلیم ا

  .المداخیل
   تبادر المدیریة الفرعیة للحفظ العقاري ومسح األراضي بكل اإلجراءات التي من

شأنها استدراك النقائص وتقویم مسار العمل داخل المحافظات العقاریة بناء على التقاریر 
المعدة من طرف مدیریات الحفظ العقاري على المستوى الوالئي أو المفتشیات الجهویة 

  .قاري في إطار عملیات التفتیشألمالك الدولة والحفظ الع

  
 الجریدة الرسمیةالمحدد لصالحیات وزیر اإلقتصاد،  1990-06-23المؤرخ في  189- 90لمرسوم رقم ا )1(

  .854، ص1990-06-28، المؤرخة في 26العدد
    في ، الیوم الدراسي المنعقد"عالقة المحافظة العقاریة بمصلحة مسح األراضي"السید عالوة بن شاكر مقال بعنوان   )2(

  .من قبل وزارة المالیة المنظم 1999 - 04-11
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        مراقبة عملیات مسح األراضي عبر البلدیات التي شملتها اإلجراءات المحدثة
بلدیة وتسلیم الدفاتر العقاریة في البلدیات  1541المقدرة ب  74-75بموجب األمر رقم 

  .)1(التي انتهت فیها عملیة مسح األراضي

  التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة:  ثانیا   

حیث ، أحدثت المحافظات العقاریة  74-75من األمر رقم  20بمقتضى المادة        
مسك السجل العقاري وٕاتمام اإلجراءات الالزمة المتعلقة  هوإنشائها  من غرضان ال

  .باإلشهار العقاري
         المؤرخ في 65-91من المرسوم التنفیذي رقم  17وبناء على نص المادة     

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة ألمالك الدولة والحفظ العقاري  1991مارس  02
یبین التنظیم الداخلي لمفتشیات أمالك الدولة والمحافظات العقاریة  :"الذي جاء فیها مایلي

  ".في شكل أقسام وشروط سیرها بقرار من الوزیر المكلف بالمالیة

والذي تم بموجبه  1991جوان  04ة بإصدار القرار المؤرخ في وقد قام وزیر المالی  
   .أمالك الدولة والمحافظة العقاریةتحدید التنظیم الداخلي لمفتشیات 

هذا ولمعرفة التنظیم الداخلي للمحافظة العقاریة سنقوم أوال بدراسة مكتب المحافظ        
العقاري باعتباره المحور األساسي في نظام الشهر العیني سواء عند تأسیس السجل 

، ثم سنتولى دراسة صالحیات الواسعة التي یتمتع بهاالعقاري أو بعد تأسیسه من خالل ال
  .اریةبقیة أقسام المحافظة العق

  

  
  .96المرجع السابق، ص خالد رامول،  )1(
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I. مكتب المحافظ العقاري  
یعد المحافظ العقاري في نظام الشهر العیني المحور األساسي ذلك أن بعض     

الدول كلفت به قاض لضمان رقابة قانونیة دقیقة على كل التصرفات الواجبة الشهر 
استرالیا وألمانیا أما وتفادي إهدار الحقوق العینیة واغتصابها كما هو الحال بالنسبة لدولتي 

 .)1(ي یسمى محافظ الرهونفقد كلفت به موظف عموم فرنسا

 عقاريفظ عقاري مكلف بمسك السجل الما في الجزائر فیسیر المحافظة العقاریة محاأ
وٕاتمام اإلجراءات المتعلقة باإلشهار العقاري وهو موظف عام یخضع لقانون الوظیفة 

  .العامة

  عیین المحافظ العقاريشروط ت - 1
 1992مارس  14المؤرخ في  116-92المرسوم التنفیذي رقم  من 02ان المادة      

الذي یحدد قائمة المناصب العلیا في المصالح الخارجیة ألمالك الدولة والحفظ العقاري 
حیث نصت العقاري وظیفة علیا  وشروط التعیین فیها وتصنیفها اعتبرت وظیفة المحافظ

  :یليعلى ما
المصالح الخارجیة ألمالك الدولة والحفظ العقاري كما تحدد قائمة المناصب العلیا في  "  

رئیس مصلحة، رئیس قسم، مكتب محافظ عقاري، رئیس مفتشیة، رئیس قسم : یأتي
  .)2("ورئیس فرقة تقني

  

  
 Gabriel Marty- Pierre Raynaud, les sùrtés et la publicité foncière, op cit, P 376.      )1(   

ي یحدد قائمة شروط القبول والتعیین في ذال 1992- 03- 14المؤرخ في  116- 92ي رقم ذالمرسوم التنفی )2(
                 ، المؤرخة في92العدد ، الجریدة الرسمیة،المناصب العلیا للمصالح الخارجیة ألمالك الدولة والحفظ العقاري

  . 454 ، ص1992 - 12 -21
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تحت الرقم االستداللي  5قسم ال 17ومن أجل ذلك خصص للمحافظ الصنف رقم       
  116-92رسوم رقم ممن ال 11من قانون الوظیف العمومي وهذا طبقا للمادة  581

  .السالف الذكر
  :هذا ومن بین الشروط الواجب توفرها لتولي منصب المحافظ العقاري نذكر    

خمس أن یكون المترشح من بین المفتشین المثبتین بهذه الصفة ولهم أقدمیة  -      
  .سنوات على األقل في مصالح الحفظ العقاري أو أمالك الدولة

أن یكون المترشح من رتبة مفتش رئیس أو متصرف إداري مثبت بهذه الصفة  -     
وحامل ألقدمیة خمس سنوات على األقل في مصالح الحفظ العقاري أو أمالك الدولة وهذا 

  .ذكرال سابقال 116-92من المرسوم رقم  04طبقا للمادة 

ویعین المحافظ العقاري في منصبه بموجب قرار تعیین من السید وزیر المالیة  هذا       
ى اما مدیر الحفظ العقاري على مستوى الوالیة فیعین بموجب مرسوم تنفیذي بناءا عل

إلى أنه قبل  63-76من المرسوم رقم  05وتشیر المادة  ،اقتراح الوزیر المكلف بالمالیة
لمحافظ العقاري على المترشح أن یسجل عمله بقلم كتاب المجلس مباشرة وظیفة ا

القضائي المختص إقلیمیا وأن یؤدي الیمین أمام نفس المجلس وذلك من أجل القیام 
  .بمهامه المستقبلیة بكل إخالص

  :مهام المحافظ العقاري -  2  
من  03لقد حدد المشرع الجزائري المهام الموكلة للمحافظ العقاري في نص المادة  

  :وهي كاآلتي 63- 76المرسوم 
  .إعداد ومسك مجموعة من البطاقات العقاریة الكاملة  -
إعداد اإلجراءات الالزمة لطلبات اإلشهار للعقود المتضمنة الملكیات العقاریة  -

  .والحقوق العینیة األخرى
  .فحص العقود -
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العینیة والتكالیف العقاریة كتابة البیانات على السجالت العقاریة الخاصة بالحقوق  -
  .المؤسسة على العقارات الخاضعة لإلشهار وجمیع الشكلیات الالحقة لهذا اإلشهار

المحافظة على العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة  -
  .لإلشهار
  .الجمهورإعطاء المعلومات الموجودة في وثائقهم والمتعلقة بالعقارات المذكورة إلى  -
یقوم المحافظ بترقیم العقارات الممسوحة  63-76من المرسوم  11وحسب المادة  -    

في السجل العقاري بمجرد استالمه وثائق مسح األراضي وفي حالة عدم مطابقة وثائق 
ذلك قصد اتخاذ المسح للبطاقات العقاریة المشهرة یقوم المحافظ بإبالغ مصالح المسح ب

كذلك المحافظ مكلف بإعداد الدفاتر العقاریة وتسلیمها ألصحابها عند ، اإلجراءات الالزمة
  .المسحاالنتهاء من عملیات 

وقوع مانع  أو فانه في حالة غیاب 63-76من المرسوم  06هذا وحسب المادة     
للمحافظ فان النیابة یقوم بها أحد رؤساء مكاتب المحافظة التابعة لالختصاص یعینه 

  .رئیس المصلحة

II. أقسام المحافظة العقاریة 
  

المتضمن التنظیم  و 1991جوان  04من القرار المؤرخ  4انطالقا من المادة         
الداخلي لمفتشیات أمالك الدولة والمحافظات العقاریة فان المحافظة العقاریة تتكون من 

  .ثالثة أقسام سنتطرق لكل قسم على حدى

  :قسم اإلیداع وعملیات المحاسبة - 1      
یعد هذا القسم من بین أهم أقسام المحافظة حیث یعتبر الخلیة التي بواسطتها      

  .)1(تتم مباشرة اإلجراءات األولیة الخاصة بالشهر العقاري

  
)1( P. Salvage Gerest « les sûretés et la publicité foncière », op cit, P 169.                             
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هذا  القسم تتم عملیة قبول أو رفض إیداع الوثائق الخاضعة للحفظ وعلى مستوى          
  .العقاري
الذین تتوفر فیهم الشروط القانونیة المنصوص  ان هذا القسم یسیر من بین الموظفین        

الذي یحدد قائمة شروط القبول والتعیین  116-92من المرسوم رقم   08علیها في المادة 
  :لح الخارجیة ألمالك الدولة والحفظ العقاري  وهيفي المناصب العلیا المصا

     أن یكون المرشح لهذا المنصب من بین المفتشین أو المراقبین المثبتین بهذه
  .سنوات على األقل داخل إدارة أمالك الدولة أو الحفظ العقاري 5الصفة الذین لهم أقدمیه 

اإلجازة األولى لعملیة حفظ الوثائق وتعتبر األعمال الموكلة لهذا القسم بمثابة      
العقاریة فهو مكلف بفحص العقود والوثائق المودعة بعد تسجیلها في سجل الوصول 
  الخاص بذلك، لتأتي بعد ذلك مرحلة الدراسة الشكلیة لها فإذا استوفت كامل الشروط

حالة اكتشاف المتطلبة قانونا فان اإلیداع یقبل لیشرع بعد ذلك في الدراسة الموضوعیة وفي 
  ).1(أي نقص أو خلل من الناحیة الشكلیة في هذه المرحلة فان اإلیداع یرفض

المطلوبة التمام عملیات  الرسوم الحقوق و كما یقوم هذا القسم بمتابعة تحصیل
وبطاقات خاصة بالضباط العمومیون من  سجل اإلیداع الشهر، كما تمسك بهذا القسم

  .موثقین وغیرهم ممن یخول لهم القانون تحریر المحررات الخاضعة للشهر

 :قسم مسك السجل العقاري وتسلیم المعلومات - 2     

یشرف على هذا القسم رئیس القسم یخضع في تعیینه لنفس الشروط القانونیة الواردة 
  .116-92من المرسوم رقم  08في المادة 

مختلف الوثائق التي تم شهرها ضمن مصنفات األحجام وتنظیم ترتیب یتولى هذا القسم     
  الخاصة بذلك، كما یقوم بمسك السجل العقاري واستفاءه حتى یصبح دلیال مادیا وقانونیا 

  

       .93ص خالد رامول، المرجع السابق،   )1(
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كما یضطلع هذا  الحقوق العینیة األخرى، لكل المعامالت الواردة على الملكیة العقاریة أو
البحث عن المعلومات التي تكون محال لطلبات األفراد وتسلیمها لهم القسم بتنفیذ عملیات 

 .وٕاعداد المستخرجات على الوثائق المشهرة عن طریق نسخها مقابل رسم ثابت

  قسم ترقیم العقارات الممسوحة -3    
رئیس یخضع في تعیینه لنفس الشروط القانونیة الواردة یشرف على هذا القسم            

  :ویقوم هذا القسم ب 116 -92من المرسوم التنفیذي رقم  08ذكرها في المادة 
         مقابل محضر تسلیم یثبت كل إیداع متابعة إیداع الوثائق المساحیة.  
 األراضيأثناء عملیات إعداد مسح  المساهمة في التحقیقات العقاریة المنجزة.  
 اتجة عن عملیات الترقیم العقاریةمتابعة المنازعات الن.  
      1(ابه بعد االنتهاء من عملیة المسحإعداد وتسلیم الدفتر العقاري ألصح(.  

  مهام المحافظة العقاریة: ثالثا     
بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالشهر العقاري في التشریع      

نالحظ أن المشرع لم یحصر المهام الموكلة لهذه المصلحة، وبغیة منا لتغطیة الجزائري 
مجمل المهام الموكلة للمحافظة العقاریة سنتطرق لهاته المهام عبر أهم النصوص 
القانونیة الصادرة في هذا المجال وعلیه سنتناول المهام الموكلة للمحافظة العقاریة بموجب 

والمهام  63-76 ام الموكلة لها في إطار المرسوم رقمونتطرق للمه  74-75األمر رقم 
 . 65 -91 رقم  الموكلة لها في إطار المرسوم التنفیذي

للمحافظة العقاریة عدة مهام تهدف من خاللها إلى حمایة الملكیة فان وعموما   
  .العقاريالمعامالت الواردة علیها وذلك من خالل مسك السجل  العقاریة و

  
   .77، المرجع السابق، ص الزهراءدربلو فاطمة  )1(
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I.  1975نوفمبر 12المؤرخ في  74- 75مهام المحافظة العقاریة في إطار األمر            

المتعلق بإعداد مسح األراضي العام وٕاعداد السجل   74-75 في إطار األمر رقم      
رغم من أن العقاري لم یحصر المشرع كل المهام الموكلة للمحافظة العقاریة وذلك على ال

مر یعد أول نص قانوني محدث لنظام المحافظات العقاریة، إذ ترك مسألة تفصیل هذا اال
من هذا األمر وقواعد سیرها  20مهام وتنظیم المحافظة العقاریة المحدثة بموجب المادة 

سوف تصدر ین العقاریین إلى نصوص وتشریعات وصالحیة وشروط تعیین المحافظ
  :حیث نصت 22و 21وهذا ما نالحظه في المادتین  )1(الحقا

  إن تنظیم المحافظات  ": على مایلي 74 -75من األمر رقم  21المادة
العقاریة وقواعد سیرها وكذلك الصالحیات وشروط تعیین المحافظین العقاریین، سیحدد 

  ".بموجب مرسوم
  وأهلیة یحقق المحافظ في هویة " :74-75 من األمر رقم 22المادة

األطراف الموجودین على وسائل اإلثبات وكذلك في صحة األوراق المطلوبة من أجل 
   ".اإلشهار وسیحدد مرسوم كیفیات تطبیق هذه المادة 

  :وبإستقراء نصوص المواد التالیة   

عند اختتام عملیات مسح األراضي في كل بلدیة  ": 74-75من األمر رقم  10المادة  
لمكلفة بمسك السجل العقاري نسخ ثانیة لجمیع الوثائق الخاصة تودع لدى المصلحة ا

  . بمسح األراضي

  ".كما تودع نسخة من هذه الوثائق بمقر كل بلدیة

  

  
  . 78دربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق ، ص      )1(
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   یجب على المعنیین أن یودعوا لزوما من  : "من نفس األمر 13المادة
البطاقات العقاریة، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدوال أجل تأسیس مجموعة 

محررا على نسختین حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عقود إداریة أو كاتب 
  ...".ضبط

نجد أن المشرع قد أثار  من نفس األمر السابق، 17و 16، 15كذلك المواد  و
ضافة إلى بعض المهام مهمة أساسیة للمحافظة تتمثل في مسك السجل العقاري باإل

  .فتر العقاريدالمتمثلة في مهمة الشهر وتسلیم ال األخرى و
    

II. مهام المحافظة العقاریة في إطار المرسوم رقم مهام المحافظة العقاریة   
  1976مارس  25المؤرخ في  63- 76

 في الحقیقة إن المشرع ربط المهام الموكلة للمحافظة العقاریة في إطار المرسوم       
بالمهام المسندة للمحافظ العقاري باعتباره المسؤول األول واألخیر في هذه  63- 76رقم 

  :من هذا المرسوم في 03المصلحة، وتتمثل هذه المهام حسب المادة 
 إعداد ومسك مجموعة البطاقات العقاریة.  
 إعطاء اإلجراءات الالزمة لطلبات اإلشهار لمختلف الوثائق والمحررات.  
 فرها على الشروط الشكلیة والموضوعیةاقود والتأكد من مدى تو فحص الع.  
 كتابة البیانات على السجالت العقاریة الخاصة بمختلف الحقوق.  
 حفظ العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة بالعقارات الخاضعة لإلشهار.  
 إعطاء المعلومات إلى الجمهور عند طلبها.  

فان للمحافظ العقاري مهام  63-76من المرسوم رقم  47 ،41، 17، 11وحسب المواد 
 :أخرى تطلبتها عملیة مسح األراضي ونظام الشهر العیني هي

 ترقیم العقارات الممسوحة في السجل العقاري.  
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 استالم وثائق مسح األراضي.  

  تبلیغ مصلحة مسح األراضي بكل التحوالت العقاریة المشهرة خالل عملیات
  .مسح األراضي
 تسلیم الدفاتر العقاریة ألصحابها.  

من كل ما سبق ذكره نجد أن المشرع قد توسع في هذا المرسوم في تعداد  وعلیه و  
   .)1(لمهام الموكلة للمحافظة العقاریةا

  

III.  1991مارس  02 المؤرخ 65- 91العقاریة في إطار المرسوم مهام المحافظة  
      65-91رقم  يمن المرسوم التنفیذ 16أسندت للمحافظة العقاریة حسب المادة      

  :المهام التالیة
  .شهر مختلف العقود التي استوفت الشروط الشكلیة والموضوعیة بإجراء القیام -      
  .العقاريمسك السجل  و إعداد -      
  .التأشیر على الدفاتر العقاریة -       
  .بعملیات الشهر العقاريحفظ العقود والمخططات وجمیع الوثائق المتعلقة  -      
  .تبلیغ المعلومات وٕاعالم الجمهور عن محفوظاتها -      
  .تحصیل الحقوق والرسوم المتعلقة بالشهر العقاري -      

من نفس المرسوم مهام أوكلت لمدیریة الحفظ العقاري  10هذا وقد وردت في المادة 
العقاریة التابعة الختصاصها  باعتبارها الجهة اإلداریة المشرفة على أعمال المحافظات

  .اإلقلیمي، غیر أن البعض منها تضطلع بها المحافظات العقاریة في نفس الوقت

  

  
 .81دربلو فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص   )1(
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  :كاآلتي 10وقد جاء في نص المادة   
  :تتولى مدیریة الحفظ العقاري في الوالیة ما یأتي "

  .المتعلقة بتأسیس السجل العقاري وضبطه باستمرار وانتظامتنظیم تنفیذ العملیات  -  
  .تسهر على تنظیم إطار تدخل عملیات الشهر العقاري -  
تأمر بضمان حفظ العقود والتصامیم وجمیع الوثائق المودعة لدى مصالح الحفظ  -  

  ...."العقاري وسالمتها،
لهذه المصلحة بشكل في هذا المرسوم نالحظ أن المشرع حصر المهام الموكلة   

   ).1(إلجراءات المتبعة في عملیة الشهردقیق ومتدرج مراعیا في ذلك دقة ا
وفي األخیر نخلص إلى أن المشرع عّدد المهام الموكلة للمحافظة العقاریة عبر   

   .قة الذكر بطریقة عفویة غیر منظمةالنصوص القانونیة الساب

 بالمسح و التنظیم العقاريتحریر المهن المرتبطة : المطلب الثاني  

لقد أدى الطابع التنظیمي لمهنة التوثیق في المرحلة السابقة لصدور القانون            
الى تهمیش دور  )2(المتضمن مهنة التوثیق 1988جویلیة  12المؤرخ في  27-88رقم 

التي احتاجت الى تحریر  التوثیق و إعطائه نتائج محدودة في عملیة التنظیم العقاري
هندس ات الصلة بالمسح العام و فتح المجال للممارسة الحرة لمهنة الخبیر المذالمهن 

  :تيااللك في عملیة التطهیر العقاري وفق التقسیم ذالعقاري حیث سیتم بیان اثر 
  .  تحریر مهنة التوثیق: الفرع األول         
 .بیر العقاريتحریر مهنة الخ: الفرع الثاني         

 

  .86خالد رامول، المرجع السابق، ص   )1(
، المؤرخة 28المتضمن قانون التوثیق، الجریدة الرسمیة، العدد  1988- 07- 12المؤرخ في  27- 88القانون رقم )2(

ن مهنة التوثیق، المتضم 2006-02-20المؤرخ في  02-06الملغى بموجب القانون  1988-07-13في 
   .2006مارس  8المؤرخة في  ، 14د ، العدالجریدة الرسمیة
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 تحریر مهنة التوثیق: الفرع األول

سنتناول التوثیق كمهنة مرتبطة بالتنظیم العقاري باعتبار الموثق ضابط عمومي        
ا من خالل التطور التاریخي ذسیما على المعامالت العقاریة و هالرسمیة ال بإضفاءمخول 

 نص قانوني ینظم خراثم التعریف بالموثق و مهامه من خالل , لمهنة التوثیق في الجزائر
لموثق ا عالقة اذوك ،2006فبرایر  20المؤرخ في  02-06 رقم قانونالالمهنة اال و هو 

لك في عملیة التطهیر العقاري و نخص بالذكر جهات ذمع المصالح التي لها دور ك
   :لتسجیل و الحفظ العقاري وفق التقسیم التاليا

  .1990وثیق في المرحلة السابقة لسنة تعدم فعالیة مهنة ال :أوال          
 وثیقتمهنة ال تحریر :ثانیا          

  1990وثیق في المرحلة السابقة لسنة تعدم فعالیة مهنة ال: أوال    

I. یقـــــة التوثـــــــمرحلة ازدواجی  
وضع  كما سبق تبیانه لقد نتج عن فرنسة الملكیة العقاریة أثناء العهدة االستعماریة       

    لم یشكل نظامي التعاقدو  ،آلیات تشریعیة بهدف تملیك األجانب على حساب األهالي
ة العقاریة ضمانا كافیا مجال الحقوق العینی االختیاري فيالعقاري  الشهرو 

تطبیق نظام و  ى مبدأ رضائیة العقود العقاریةبحیث ترتب عل، المعامالت العقاریةالستقرار 
لجوء األهالي و  ،مكاتب التوثیق العمومیة علىالمتعاملین  إقبالالشهر الشخصي قلة 

و اثر ذلك ترتب  ،للتعامل وفق مبادئ الشریعة اإلسالمیة و األعراف المحلیة بعقود عرفیة
  . )1(على مستوى التوثیق نظامین

  

  
  .16ص، 2005ماي  10التاسع، العدد ،مجلة الموثق ،العقود التوثیقیةشهادة الشهود في  ،بوحالسة عمر الموثق  )1(
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 الذي كان قائما قبل االحتالل و الذي كان  نظام المحاكم الشرعیة هو األول
   و یشرف علیه قاضي شرعي یطبق على  الجزائریین في المساجد و المحاكم الشرعیة، 

ى ان یتم تسجیلها بمصالح قید في دفاتر علتو ، باللغة العربیةحرر فیه العقود و ت
قصد قبض الحقوق، غیر ان هذه العقود كانت التخضع  الطابع للتاشیرعلیهاو  )1(التسجیل

على الصعید لالجراءات الخاصة بالشهر العقاري المستوجبة قانونا مما اثار اشكاالت 
 .غایة نهایة السبعیناتالذي ابقي العمل به الى التطبیقي فیما بعد  و 

 هو نظام جدید ینظم المهنة حسب قانون فانتوز الصادر في الثانيو     
الذي دخل حیز التنفیذ بالجزائر بموجب القرار الصادر بتاریخ           1803مارس 16
 التوثیق مكاتب حیث یدیرو المعروف بنظام التوثیق العمومي،   1842دیسمبر  3

المكاتب تختص بتوثیق المعامالت العقاریة وفقا للقانون الفرنسي ه ذهموثقون فرنسیون و 
و تشهر  سیة و تسجلتحرر العقود باللغة الفرنو ان اشتملت المعاملة على جزائري  حتى و

 .ثباتاإلا وتتمتع عقودها بالحجیة المطلقة في ذه، بمكاتب الرهون
في القانون الجزائري  وقد تقرر تحدید العمل بهذا النظام المزدوج بشكل رسمي      

الذي مدد العمل بالتشریع  1962دیسمبر 31المؤرخ في  157-62بموجب القانون رقم 
   .)2(حكامه المنافیة للسیادة الوطنیةالفرنسي باستثناء ا

II. التنظیم العمومي للتوثیق   
  

المتضمن تنظیم  1970 دیسمبر 15المؤرخ في  91-70لما صدر األمر رقم       
والمكاتب العمومیة للتوثیق الناتجة عن الفترة   نظام المحاكم الشرعیة ىالتوثیق الغ
 خر یتولى مهنة التوثیق فیه موظفون یخضعون انشأ بدلها نظام توثیقي أو  ،االستعماریة

  

  .47ص ،المرجع السابق ،جمال بوشناقة   )1(

تخصص قانون   ،دكتوراه العلوم في الحقوق، اطروحة مقدمة لنیل شهادة بلحو نسیم، المسؤولیة القانونیة للموثق  )2(
    .20ىال 16ص  ،2015- 2014، جنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة
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العام للوظیف العمومي ویمارسون مهامهم تحت سلطة النیابة العامة  األساسيللقانون 
      المختصة التي تشرف على دائرة اختصاص المحكمة الواقع في نطاقها مكتب التوثیق

، وقد انتقد هذا االمر ال سیما انه لم یاخذ 91-70األمر رقم  من 2طبقا للمادة هذا و 
بعین االعتبار الخصوصیات الممیزة لمهنة التوثیق، حیث نصت المادة الثانیة من االمر 

السابقة الذكر ان الموثق هو موظف عمومي مكلف بتلقي العقود             91-70رقم 
   .)1(راف اضفاء الصبغة الرسمیة علیهاو االتفاقیات التي یود االط

ان السیاسة الموجهة في فترة فا في الباب األول من هذا البحث كما أبرزنا سالهذا و     
     السبعینات والتي تمیزت باحتكار الدولة للمعامالت العقاریة  قلصت من عمل الموثق
  إذ أصبح تدخله مقتصرا على معامالت عقاریة محدودة بسبب القیود اإلداریة المفروضة

مما ادى الى حلول العقد   ،الخ....العقار الفالحي و الحضري و تقیید حریة  التعامل في 
  .قانون التوثیق من 12الحظر الوارد في المادة  العرفي محل العقد الرسمي رغم

وعدم مراعاة  ،لعرفیة المعاینة لمعامالت عقاریةشیوع العمل بالعقود ابالفعل لقد أدى و      
الحائزین لقوانین التعمیر أثناء بناء مساكنهم إلى ظهور وضعیات أجبرت اإلدارة المالك و 

لعقاریة الناشئة و القضاء للتعامل معها في وقت الحق بنوع من المرونة أثناء المنازعات  ا
  .صعوبات حقیقیة أمام عملیة التطهیر العقاريكما شكلت ، عن هذه المرحلة

  الحفظ العقاريتعامل الموثق مع جهات التسجیل و  تحریر مهنة التوثیق و: ثانیا   
ولة الد طرف  لقد أدى فتح السوق العقاریة و التخلي عن االحتكار الممارس من        

حیث  ،1986إلى انعاش العمل بالعقد الثوثیقي بدایة من سنة  و جماعاتها المحلیة 
ي في تعامالتهم فبدال من العقد العر توثیقي تعامل بالعقد الللتنامى تفضیل االشخاص 

 تزامنا مع )2(من حجة و رقابة للحركة العقاریة العقاریة نظرا لما یحققه العقد  الرسمي
  

  .27، ص2001، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، 27-88قانون بن محاد وردیة، مهنة التوثیق في ظل  )1(
  .3، ص2002، 5النظام القانوني للتوثیق في الجزائر، مجلة الموثق، العدد زیتوني عمر،  االستاذ )2(



325 
 

 حیثالمنظم لمهنة التوثیق  1988جویلیة  12المؤرخ في  27-88قم ر  نونصدور القا
لك بجعل مهنة التوثیق تمارس وذ التوثیق وتحریره،كرس هذا القانون مبدأ استقاللیة مرفق 

     من القانون رقم  4و 3، 2وهذا ما یتضح من خالل المواد  )1(ب الخاصللحسا
  .منه 2وأصبح اختصاص الموثق المكاني اختصاصا وطنیا حسب نص المادة ، 88-27

  و هو القانون  ار قانون جدید ینظم المهنة جذریام إصدتت ملحة هذا ولضرورا       
فإن الموثق هو ضابط عمومي مفوض  ،منه 3حیث أنه بالرجوع إلى المادة  02-06رقم 

من قبل السلطة العمومیة یتولى تحریر العقود التي یشترط فیها القانون الصیغة الرسمیة 
كما أورد هذا القانون مهام  ،وكذا العقود التي یرغب األشخاص إعطائها هذه الصبغة

والسهر على تنفیذ  ،برزها تولي حفظ العقود التي یحررها أو یستلمها لإلیداعالموثق وأ
اإلجراءات المنصوص علیها قانونا السیما تسجیل وٕاعالن ونشر وشهر العقود في اآلجال 

  .هذا القانون إلخ من المهام الموكلة إلیه والمبینة في الفصل الثاني من…المحددة قانونا

عامالت العقاریة أدى إلى تكریس قاعدة الشكل الرسمي كأداة تحریر المإذن ف          
في المعامالت هذه الشكلیة  وفرض ،عقاریة والحقوق العینیة العقاریةوحیدة لتملك األموال ال

العقاریة أدى إلى ضرورة قیام الموثق بإجراءات تسجیل العقد بمصلحة التسجیل والطابع 
  :للعملیات التالیةوشهره بالمحافظة العقاریة وفقا 

المتضمن قانون  1976مبردیس 09المؤرخ في  105-76ألزم األمر رقم  -       
        برمها لدى مصلحة التسجیل الموثق بتسجیل مختلف العقود التي ی المعدل والمتممالتسجیل 

جال محددة تتماشى وطبیعة كل عقد تحت ارتها مكتب التوثیق في و الطابع التي یقع بدائ
طائلة خضوع العملیة لغرامات التأخیر دون المساس بطبیعة العقد، على أن تتولى قوانین 

 .المالیة تغییر قیمة الرسم المطبق على كل عقد من حین ألخر
  

  . 17ص ،المرجع السابق، االستاذ زیتوني عمر   )1(
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المتضمن مهنة التوثیق سعي  02-06من القانون رقم  10كما ألزمت المادة        
لكیة العقاریة أو حق عیني الموثق إلى إیداع العقود المتضمنة نقل أو إنهاء أو تعدیل للم

  .باعتبارها من العقود الواجبة الشهر بالمحافظة العقاریةعقاري 
على یقع بل هو التزام  )1(رفي العقدبین ط هذا وان اإلشهار لیس إجراء إجباري      

  .74-75من األمر رقم  14الموثق المكلف بإعداد العقد طبقا للمادة 
الموثق والمصالح التي لها دور في كر سابقا نقول أن العالقة مابین من كل ما ذ     

تطهیر الملكیة العقاریة ونخص بالذكر المحافظة العقاریة هي عالقة تكامل فالشهر 
  .63-76من المرسوم  61 ما هو مبین في المادةك وذلك الرسمیةیتطلب 

كذلك ال یفوتنا في هذا المقام أن نشیر إلى عالقة الموثق بمصالح مسح األراضي،     
من المرسوم  7اضي حسب المادة حیث نجد أن الموثق هو أحد أعضاء لجنة مسح األر 

كل ما ذكر نخلص إلى أن  إذن من ،المتعلق بإعداد مسح األراضي العام 62-76 رقم
  .مهنة الموثق تلعب دورا محوریا في عملیة التطهیر العقاري

  تحریر مهنة الخبیر العقاري: الفرع الثاني     
  

یلعب المهندس الخبیر العقاري دورا أساسیا في عملیة التطهیر العقاري باعتباره           
فني یقوم بعملیات تقنیة بحثة، كوضع الرسوم الطبوغرافیة لسطح األمالك العقاریة 
وتحدیدها، ووضع معالم حدودها كما یقوم بالتحریات العقاریة المرتبطة بعملیات نزع 

مومیة، كما یمكن للمهندس الخبیر العقاري أن ینجز كل الدراسات الملكیة  للمنفعة الع
  .)2(والرسوم الطبوغرافیة في إطار عملیات التهیئة العقاریة

 
  

 .28 ، ص1999أفریل  ، 6الموثق محمد بوركي، التوثیق واالشھار العقاري، مجلة الموثق، العدد (1) 

  .45آخر التعدیالت، المرجع السابق، صحمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة في ضوء  (2)
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وهذا في  ،هذه المهنة من خالل النصوص القانونیة التي تنظمهاوستنولى دراسة      
 ظم للمهنة، ثانیا بعدالمن 08-95أي قبل صدور األمر رقم  1995عنصرین أوال قبل 

  .األمر السالف الذكرهذا  صدور

  .1995قبل مهنة المهندس الخبیر العقاري   : أوال      
 اتسمت هذه المرحلة بفراغ قانوني، فبالرجوع إلى اللغة الفرنسیة فإن مصطلح       

GEO-METRE األرض والثانیة معناها القیاس  ىمتكون من كلمتین ومعنى األول   
ال ویحدد  وعلیه فالخبیر العقاري هو الذي یهتم بقیاس العقارات سواء كانت مبنیة أو

  .معاییر تلك القیاسات

رقم  هذا وقد عرفت المهنة منذ االحتالل الفرنسي الذي ینظمها بموجب القانون           
 وبعد ،قبل المعمرینمن  حیث تم احتكار المهنة 1946ماي  7الصادر في  942 -46

، إال أنه في الواقع لم تولي السلطات 1995بقي العمل بنفس القانون إلى غایة  االستقالل
الغموض في ظل الفراغ ي یكتنف ممارسة هذه المهنة بقللمهنة حیث العمومیة أیة أهمیة 

 ةلممارسفلم تكن هناك شروط محددة القانوني األمر الذي أثر سلبا على المهنة برمتها، 
 والمعماریین، المهنة، إذ عرف االنتساب لها تشكیلة مختلفة من الفنیین كالمهندسین

المهندسین في االسمنت المسلح، رجال قانون وحتى محاسبین، ضف إلى ذلك تداخل في 
الصالحیات بین مختلف السلطات اإلداریة العتماد الخبراء العقاریین وفي ظل ذلك 
الغموض كان من الصعب على محترفي المهنة الحصول على المعلومات التي تفیدهم 

یفهم بموجب أحكام قضائیة ، مما أدى بالخبراء في تحقیق المهام المسند لهم في حال تكل
       A.G.Aالعقاریین إلى تشكیل جمعیة تحت اسم جمعیة الخبراء العقاریین الجزائریین 

 ،ینظم المهنة ویحدد شروط ممارستهاالتي جعلت على رأس مطالبها إصدار قانون  و
فیما یلي لتنظیم  حیث سنتعرض ،08-95رقم مر لذي تكفل به المشرع بموجب االاألمر ا

  .مرة الخبیر العقاري وفق هذا االمهن
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  :1995أكتوبر 02المؤرخ في  )1(08-95رقم  مرصدور اال تنظیم المهنة بعد :ثانیا 

I. إلى جانب الشروط القانونیة الواجب  )2(العقاري شروط ممارسة مهنة الخبیر
 :أن یكون المترشحالمتمثلة في  توافرها في المترشح لممارسة مهنة الخبیر العقاري و

 یة مع مراعاة االتفاقیات الدولیةجزائري الجنس. 
 أن یتمتع بكافة حقوقه الوطنیة السیاسیة منها و المدنیة. 
 أال یكون قد سبق الحكم علیه بعقوبة مخلة بالشرف . 
 أن یقوم بالتسجیل في جدول هیئة المهندسین الخبراء العقاریین. 

  :للمؤهالت العلمیة بین حالتین همایمیز نص القانون بالنسبة   
  

إذا سبق للمترشح ممارسة المهنة قبل صدور األمر المذكور   :ىالحالة األول          
  :أعاله، ففي هذه الحالة تسوى وضعیة المعني إذ توفرت فیه أحدى الشروط التالیة

 سنوات وتم قبوله  )03( إذا كان المعني قد مارس كمهندس متدرب لمدة ثالث
  .في امتحان نهایة التدریب

  إذا كان المعني قد مارس كمهندس مسح األراضي أو مهندس في الطبوغرافیا
لمحلیة أو حتى لمدة خمس سنوات على األقل بإحدى اإلدارات التابعة للدولة والجهات ا

العقاریین  وتعد هذه الحالة انتقالیة من أجل تسویة وضعیة الخبراء ،المؤسسات العمومیة
الذین كانوا یمارسون مهامهم في ظل الفراغ القانوني الذي طبع المدة  الممتدة من 

 . االستقالل إلى یوم صدور األمر المذكور
 

وهي الحالة العامة التي تنطبق على كل مترشح للمهنة دون أن  :الحالة الثانیة 
 ، ففي هذه الحالة یشترط في المترشح أن1995یكون قد سبق له ممارستها قبل سنة 

 ا یكون حائزا لشهادة مهندس دولة في مسح األراضي أو مهندس دولة في الطبوغرافی
 

 .1995، لسنة 20ري، الجریدة الرسمیة، رقم المتعلق بمهنة الخبیر المهندس العقا 08- 95االمر رقم  )1(
  .122اسماعین شامة، المرجع السابق، ص   )2(
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أو مهندس تطبیقي مسلمة له من قبل إحدى مؤسسات التعلیم العالي المعتمدة أو شهادة 
  . تعادل إحدى الشهادات المذكورة

 ،القانونیةة المهنة بأداء الیمین وبتوفر كافة الشروط یقوم المترشح المقبول لممارس
إنشاء مجلسا أعلى للمهنة الذي یكون ضمانا على احترام  08-95وقد تضمن أمر 

أخالقیات المهنة من قبل المحترفین، األمر الذي یجعله مؤهال للفصل في كل مسألة 
متعلقة بالمهنة سواء بمبادرة من السلطات العمومیة أو هیئة المهندسین الخبراء العقاریین 

  . أو من تلقاء نفسه

هذا وٕان أهم المؤسسات المكلفة قانونا بتمثیل المهنة في المیدان هي هیئة        
المهندسین الخبراء العقاریین التي تتمتع بالشخصیة المعنویة وهي تشمل في صفوفها كافة 

من  3المنخرطین والمسجلین الذین تتوافر فیهم الشروط المنصوص علیها في المادة 
  :لیه تضمن الهیئةاالمر المذكور أعاله وع

  كذا تطبیقه السلیم و 08-95السهر على احترام  نصوص أمر. 
 تنظیم مهنة الخبیر العقاري. 
 مسك ونشر جدول الهیئة الذي یضم قائمة األعضاء المسجلین. 
 شرف أعضاء الهیئة واستقاللیتهم  الدفاع على. 
 تنفیذ قرارات المجلس األعلى للمهنة. 
 بادر بها السلطات العمومیة المختصة أمام القضاء المساهمة في األعمال التي ت

 .وكذا الهیئات األجنبیة المماثلة لها
 دسین الخبراء العقاریین المسجلین منهم نهمل على تحسین التأهیل المهني للمالع
  .والمتدربین
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وطني وكذا مجالس جهویة كأداة تسییر لهیئة المهندسین الخبراء  وقد أوجد مجلس     
  .)1(د تشكیلتهمعلى أن یتكفل التنظیم بتحدیالعقاریین 

II. بیر العقاري أما یتم تكلیف المهندس الخ :مهام المهندس الخبیر العقاري
انون الخاص من قبل السلطات العمومیة أو من قبل أشخاص الق بموجب حكم قضائي

  :وهذا من أجل القیام ب
وضع المخططات الطبوغرافیة والتصمیمات الملحقة بالعقود الرسمیة المعاینة  -      

  .للملكیة العقاریة
  .معالم الحدود بناء على طلب األطراف أو عند التعیین بحكم قضائي وضع -      

  . وضع مخططات ودراسات تخص التهیئة العقاریة وتجزئة األراضي  -     
  .ذات صلة بتقییم األمالك العقاریة والتجاریة وحقوق اإلیجار أعمال -     
تعاقد من الباطن مع الوكالة الوطنیة للمسح األراضي إلنجاز مخططات ییمكن أن  -     

وهذه المهام ذات صلة عموما  ،صلة بعملیة المسح العام لألراضي مسحیة أو ذات
  .    )2(بأعمال المسح

        ولةالد طرف  فتح السوق العقاریة و التخلي عن االحتكار الممارس من اذن ان      
، حیث ر فعالیة وتجاوب مع الوضع الراهنتطلب ایجاد الیات اكث و جماعاتها المحلیة

مثل انشاء الوكالة الوطنیة لمسح االراضي  -هیئات  الى احتاجت عملیة التنظیم العقاري
لعملیات المتعلقة الممارس من قبل السلطات العمومیة في اوهذا من اجل رفع التركیز 

     كمهنة التوثیقلى تحریر مهن ذات الصلة بالمسح العقاري و إ – )3(بالمسح العقاري
 . او الخبیر المهندس العقاري

  

  .124، صاسماعین شامة، المرجع السابق )1(
 .100، المرجع السابق، ص قرنان فضیلة )2(
مداخلة االستاذ علي بن فلیس، دور الموثق في االصالحات االقتصادیة، الملتقى الوطتي االول للتوثیق            )3(

  . 7، ص 2002افریل  17و 16و تحدیات العصرتة، الجزائر، مجلة الموثق، عدد خاص، 



331 
 

 تسریع عملیة التطهیر العقاري في األراضي الخاصة: الثاني المبحث
  الممسوحة غیر

التنظیم العقاري وضرورة التصدي للنتائج الهزیلة لعملیات مسح  إن هشاشة         
، دفعت  المشرع الجزائري إلى التفكیر في آلیات 1990األراضي للمرحلة السابقة لسنة 

قانونیة أكثر سرعة وفعالیة تضمن تسلیم المالك والحائزین بال سند في المناطق غیر 
ة تحقق لهم االستقرار العقاري بما یضمن لهم الحمایة الممسوحة عقود وسندات ملكی

  . والتصرف في األمالك العقاریة بصفة قانونیة لفائدة المؤسسات المالیة المختصة

المؤرخ في        352-83رسوم وبالفعل أصدر المشرع النص التنظیمي الخاص بالم   
عقد الشهرة المتضمن  ٕاعدادسن إجراء إثبات التقادم المكسب و المتضمن  1983 ماي 21

بما یتیح للمالك والحائزین بدون سند ألراضي من نوع الملك والتي  )1(االعتراف بالملكیة
و بإجراءات  للجوء إلى الموثق المختص إقلیمیالم تشملها عملیات المسح بعد، من ا

  .ضمن لهم االعتراف بالملكیةتآجال قصیرة إلعداد عقد الشهرة ی بسیطة وفي

عملیة التطهیر العقاري في المناطق لیة لم تكن لوحدها كافیة لضمان اآل هذا وٕان هذه
وهذا في إطار المرسوم        -غیر الممسوحة بل احتاجت إلى آلیة أخرى وهي شهادة الحیازة 

المحدد لكیفیات إعداد شهادة الحیازة  1991جویلیة  27خ في ر المؤ  254-91رقم 
ن استثمار أمالكهم العقاریة وتشكل لهم وسیلة تملك كسند اسمي یتیح للمستفیدی -وتسلیمها

  .في المستقبل

هذا وما سنتولى  -ونظرا لكون العمل بعقد الشهرة شكل تجربة أسيء استعمالها میدانیا
 وكون شهادة الحیازة لم تتح االستعمال الواسع لها من قبل -تبیانه في هذا المبحث

  

  .1983- 05-04، المؤرخة في 21الرسمیة، العدد  الجریدة )1(
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، كل هاته األمور ا أنها لم تضمن كل خصائص الملكیةاألشخاص الحائزین لها طالم
المتضمن  2007فیفري 27المؤرخ في  02-07دفعت بالمشرع الجزائري إلى سن القانون 

تأسیس اجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق 
ویقلص من آجال مسح األراضي العام  352-83عقاري یضمن تالفي عیوب المرسوم 

  . في المرحلة القادمة
 إن هذه اآللیات سنتولى دراستها في هذا المبحث حیث سنخصص لكل آلیة مطلب   

  

 عقد الشهرة : المطلب األول    
  

 فیفري 27المؤرخ في  02-07رقم  الشهرة ألغي بموجب القانون رغم أن عقد      
المتضمن تأسیس اجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن  2007
إال أن الدراسة تقتضي  منا تناوله كاداة اعتمدها المشرع في مرحلة  تحقیق عقاري طریق

معینة ألجل المساهمة في التطهیر العقاري، فكان من المفروض استجابة هاته اآللیة إلى 
أهداف التطهیر العقاري في المناطق التي لم تشملها عملیة المسح بعد، إال أن الواقع 

من االستیالء على األمالك العمل بهاته اآللیة حاالت واسعة أثبت عكس ذلك حیث خلف 
  .مالك الوقفیة وحتى أمالك الخواصالعقاریة التابعة للدولة وهیئاتها واأل

سنتولى دراسة مفهوم عقد الشهرة والطبیعة القانونیة له في الفرع األول  ثر ذلكاوعلى  
   .لشهرةجراءات إعداد وتسلیم عقد اوفي الفرع الثاني نتناول إ
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 ماهیة عقد الشهرة :الفرع األول
  مفهوم عقد الشهرة وأهمیته  :أوال   

I. مفهومه:  
المتضمن  1983ماي  21المؤرخ في  352-83من المرسوم رقم  01إن المادة         

سن إجراء إثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة تنص 
ن لإلجراء یحوز في تراب البلدیات التي لم تخضع حتى اآل كل شخص"  على أنه

المذكور أعاله عقارا من نوع  1975نوفمبر 12المؤرخ في  74-75رقم المحدث باألمر 
الملك، حیازة مستمرة، غیر منقطعة وال متنازع علیها وعالنیة ولیست مشوبة بلبس طبقا 

والمتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في  58-75حكام األمر رقم أل
المدني، یمكنه أن یطلب من الموثق المسؤول عن مكتب  التوثیق المختص إقلیمیا عقد 

  ."شهرة یتضمن االعتراف بالملكیة
محرر رسمي یعد من قبل الموثق طبقا "  علیه یمكن تعریف عقد الشهرة بأنهو      

ة على أساس الملكی لألشكال القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه، یتضمن إشهار
 ". )1(على تصریح طالب العقد التقادم المكسب بناء

یحیة عقد توثیقي یدخل ضمن صنف العقود التصر " كما عرفه البعض األخر بأنه     
، وهو في ذلك ال یختلف عن العقود الملكیة العقاریة ویعد وسیلة من وسائل إثبات

كما عرف عقد الشهرة بأنه عقد یحرره الموثق اعتمادا على تصریح شاهدین  )2(االحتفالیة
أو عدة شهود یشهدون أمامه على وجود واقعة یعلمون بها أو یعتبرونها مطابقة لما هو 

 .هدف عقد الشهرة هو إعالن حقیقة إنإذ  ،)3(سائد لدى الرأي العام
 

  .17، ص السابقررات شهر الحیازة، المرجع عمر، مح شااب حمدي )1(
 ، جامعة یة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوقبن بوعیشة شهیناز، دور عقد الشهرة في استقرار المعامالت العقار   )2(

  .15، ص 2006سعد حلب، البلیدة، 
  ،، للغرفة العقاریةمنشورة في مجلة االجتهاد القضائي، مقالة الشهرة من خالل االجتهاد القضائيبیوت نذیر، عقد  )3(

  .120، ص 2004/ 2ج 
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II. أهمیة عقد الشهرة:  
آلیة لتشجیع تملك الخواص وتطهیر الملكیة العقاریة  352-83لقد مثل سن المرسوم رقم  

  :، وتبرز أهمیة هذه اآللیة من خالل ما یليتشملها عملیة المسح بعدالخاصة التي لم 

مالك الخاصة، حیث ل عقد الشهرة كآلیة لمضاعفة الوعاء العقاري لأللقد استعم -
داة جدیدة من أدوات تنفیذ سیاسة إعادة الهیكلة للتمهید لمرحلة قادمة، أال اشكل هذا العقد 

وهي مرحلة إعادة االعتبار للقطاع الخاص ولألمالك العقاریة الخاصة، طالما ان هذه 
حرر اآللیة تسمح بتسلیم عقد الشهرة كسند ملكیة للحائزین لألمالك العقاریة التي لم ت

سنداتها ولم تشملها عملیة المسح، من أجل السماح للمالك والحائزین بمباشرة التصرف 
  .في أمالكهم الخاصة

ن تكریس الملكیة ا حیث اعتماد عقد الشهرة كأداة لتنظیم وبناء سوق عقاریة -
الثورة  يالعقاریة الخاصة ورفع قیود التعامل فیها والتي كانت مفروضة خاصة بقانون

بدایة العمل على توسیع الوعاء ادى الى  االحتیاطات العقاریة لصالح البلدیات و الزراعیة 
العقاري الخاص الذي یسمح أثناء إعداد عقد الشهرة من التصرف بحریة في هذه األمالك 
العقاریة الخاصة ویؤدي إلى خلق سوق عقاریة تراعي التعیین الدقیق للعقار وٕاثبات سند 

 .)1(ملكیته
إن عقد الشهرة یتعلق بعملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة، ذلك أن التعثر  -    

بحث عن بدائل الى الالسلطة ب ادىالكبیر الذي تشهده عملیة المسح العام لألراضي 
موازیة تعمل على تسلیم عقود الملكیة العقاریة الخاصة في األراضي التي لم تمسح بعد 

  المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد 352-83 لتجد الحل في المرسوم
 آلیة جدیدة تعد بإجراءات سریعة أمام الموثقكاإلعتراف بالملكیة  الشهرة المتضمن

  
  .153، أزمة العقار الفالحي ومقترحات توسیتها، المرجع السابق، ص عجة الجیاللي )1(
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إلثبات واقعة الحیازة والتقادم المختص إقلیمیا، دون اللجوء إلى إجراءات التقاضي 
 .)1(المكتسب لهذه األمالك

  الطبیعة القانونیة لعقد الشهرة : ثانیا   
  

المتضمن سن اجراء إثبات  352-83حسب المادة األولى والثانیة من المرسوم         
التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة یمكن للحائز أن یتجه إلى 
الموثق المختص إقلیمیا ألجل معاینة حیازته لألمالك العقاریة الخاصة وبیان موقعها 

باء والتكالیف المترتبة علیها والمستفیدین منها عند االقتضاء ومشتمالتها و مساحتها واألع
، وعلى ویقدم فضال عن الملف المطلوب تصریحا شرفیا بالحیازة مدعم بشهادة شاهدین 

ثبات مبتكرة إلى معاینة وجود وقائع مادیة إذ یعد طریقة إذلك فإن عقد الشهرة یهدف 
كما یعد عقد الشهرة من  عیوع او التسامإلثبات عن طریق الذمن ا همعقدة یقترب في جوهر 

  . )2(خالل بعض مظاهره إثباتا بالقرائن

بذلك یمكن أن نقول أن عقد الشهرة هو محرر توثیقي یستعمل كدلیل إلثبات  و     
طبقا  هشهر ینتج أثاره إال بالقیام بعملیة أن  لهذا المحرر ملكیة الحائز للعقار ولكن ال یمكن

  .قانونالما هو منصوص علیه 

الفصل الثاني من الكتاب الثالث في د نظم المشرع أسباب كسب الملكیة هذا و ق       
وحدد هذه األسباب ، الحقوق العینیة األصلیةمن الباب األول من القانون المدني بعنوان 

 .باالستیالء، التركة، الوصیة، االلتصاق، عقد الملكیة الشفعة والحیازة

  

  
)1( Dahmani A, L’Algérie a l’épreuve des réformes économiques                                

Edition économica,  Paris, 1999, P 221.  
  .10بیوت نذیر، المرجع السابق، ص   (2)
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       كما یقسم بعض الفقه أسباب كسب الملكیة إلى طائفتین التصرفات القانونیة        
     المیراث الشفعة االلتصاق و والوقائع المادیة وتشمل االستیالء ووهي العقد والوصیة 

  . )1(الحیازة و
  352-83وبناء على هذه التقسیمات فإن عقد الشهرة كما هو محدد بالمرسوم رقم       
ال یعتبر سببا من أسباب كسب الملكیة، طالما أنه یتضمن إجراءات یستطیع بموجبها   

الملك بدون سند واقع في أراضي لم تشملها عملیة المسح بعد، أن الحائز لعقار من نوع 
یتقدم بطلب مشفوع بتصریح شرفي مدعم بشهادة شاهدین و ملف تقني معاین للعقار إلى 

من  827الموثق المختص إقلیمیا، من أجل إثبات وشهر واقعة الحیازة المطابقة للمادة 
  .ة على أساس التقادم المكسبلملكیالقانون المدني المتضمنة االعتراف له با

إن سبب كسب الملكیة المترتب علیه تحریر وٕاعداد عقد الشهرة هي واقعة الحیازة 
دون اللجوء إلى  )2(الصحیحة المؤدیة إلى أثرها العیني المتمثل في التقادم المكسب

    إجراءات  التقاضي التي كفلتها القواعد العامة في اإلجراءات أثناء دعاوى االستحقاق،
  .أو عن طریق دفع من الحائز في دعوى الحیازة لتملك العقار عن طریق التقادم المكسب

  سطحیة وسرعة إعداد عقد الشهرة   :الفرع الثاني  

اثبات التقادم المكسب  إجراءالمتضمن سن  352-83لقد تضمن المرسوم رقم        
 4513رقم  وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة والمنشور الوزاري المشترك

إجراءات سریعة وبسیطة تمكن كل شخص حائز لعقار من  1984جوان  09المؤرخ في 
  غیر الممسوحة،نوع الملك حیازة هادئة علنیة ومستمرة ال لبس فیها وذلك في األراضي 

 االعتراف ر بطلب إلى الموثق المختص إقلیمیا من أجل إعداد عقد الشهرة یتضمنأن یباد
  

  .173، ص 1990عبدالناصر توفیق العطار، شرح أحكام حق الملكیة، مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة،   )1(
  .96، ص 2004، لقضائي للغرفة العقاریة، عدد خاصعمار رواینیة، االجتهاد ا  )2(
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إجراءات تخص العقار المعني بهذا  على أساس التقادم المكسب وفقا لشروط و له بالملكیة
  :على ذلك سنقوم اإلجراء وشروط موضوعیة أخرى تخص الحیازة و

  .بدراسة الشروط الخاصة بإعداد عقد الشهرة: أوال          
  سنتولى مراحل و إجراءات إعداد عقد الشهرة: ثانیا و       

  الشروط الخاصة بإعداد عقد الشهرة : أوال    
الشروط الالزمة إلعداد  352- 83لقد أوضحت المادة األولى من المرسوم رقم          

عقد الشهرة، فمنها ما یتعلق بالواقعة المادیة المراد إثباتها بعقد الشهرة والتي تمثل الحیازة 
  .ومنها ما یتعلق بالعقار المعني بهذا اإلجراء

I.  وط المتعلقة بالعقارالشر: 
یشترط اجراء إعداد محرر الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة مجموعة شروط تخص 

  .الطبیعة القانونیة للعقار المعني بهذه اإلجراء والمنطقة او البلدیة الكائن بها

 الطبیعة القانونیة للعقار المعني بإجراء عقد الشهرة  -1
یشترط في العقار أن یكون من نوع الملك حیث تنص المادة األولى من المرسوم  

وعلیه یفهم من هذا النص أن عقد الشهرة ...." عقارا من نوع الملك"....  352-83رقم 
 .راضي من نوع الملك أو األراضي التابعة للملكیة العقاریة الخاصةال یتم إال على األ

المتضمن قانون التوجیه العقاري     25-90من القانون رقم  23هذا وقد صنفت المادة 
عقاریة خاصة األمالك العقاریة إلى أمالك عقاریة وطنیة وامالك " المعدل والمتمم" 

 هذه االلیة الیمكن تطبیقها على االراضي التابعة  وعلیه فإن، وامالك عقاریة وقفیة
  .فیةألمالك الوطنیة والوقل
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 عقد الشهرة یعد في البلدیات غیر الممسوحة  -2
یجب أال یكون العقار المطلوب إعداد عقد الشهرة بشأنه واقعا في بلدیة خضعت  

المتضمن المسح  العام لألراضي  1975نوفمبر 12المؤرخ في  74-75إلجراءات األمر 
تطهیر الوضعیة  وتأسیس السجل العقاري، ألن هذا النوع من العقود وضع أساسا من أجل

  .العقاریة في المناطق التي لم تتم فیها عملیة المسح
إال أن السؤال الذي طرح یخص مدى جواز إعداد عقد الشهرة في البلدیات التي تم  
   ؟إقلیمیاصادر من الوالي المختص  بموجب قراراالفتتاح الرسمي لعملیات المسح  فیها

سارات  التي وجهت لها من الموثقین إن مدریریة األمالك الوطنیة وبصدد االستف
صادرة بتاریخ            الو  1373 ، أجابت في مذكرة لها تحت رقمالنقطةبخصوص هذه 

تؤكد هذا الحظر متى ثبت نشر قرار الوالي بالجریدة الرسمیة و بسجل  1998أفریل  05
القرارات اإلداریة للوالیة أو بلوحة  إعالنات البلدیة الواقع بدائرة اختصاصها العقار المعني 

المتضمن  62-76والجرائد الوطنیة والجهویة تأسیسا على نص المادة الثانیة من المرسوم 
  . إعداد مسح األراضي العام

 عقد الشهرة یعد في أراضي الملكیة الخاصة بدون سند - 3  
مستفید من هذا اإلجراء على شرط عدم حصول اللم یشر إلى  352-83إن مرسوم  
والذي جاء تطبیقا لهذا  4513ملكیة سابق، إال أن المنشور الوزاري المشترك رقم سند 

إلى أن سن هذا اإلجراء یخص إقامة الحجة وٕاثبات الملكیة العقاریة بسند المرسوم، أشار 
رسمي مشهر في مواجهة الكافة مما یعني ان إجراءات هذا المرسوم تخص األراضي 

  .التابعة للملكیة  الخاصة بدون سند

II. صة بالحیازة في إعداد عقد الشهرةالشروط الموضوعیة الخا 
السالف الذكر نجد ان المشرع  352-83انطالقا من المادة األولى من المرسوم 

یؤسس إجراءات االعتراف بالملكیة وتحریر عقد الشهرة على أساس الحیازة الصحیحة 
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المعدل والمتمم والمؤدیة  المتضمن القانون المدني 58-75مر المنصوص علیها باأل
  .ة عن طریق التقادم المكسبالملكیألثرها العیني المتمثل في اكتساب 

كأنه المالك و  ني یمارسها شخص یظهرفالحیازة هي االستئثار بشيء أو حق عی 
الفعلي او هي وضع الید على حق عیني عقاري والسیطرة علیه فعلیا واستعماله حسب ما 

 و سواء ال یتعلق وطبیعته مع القصد إلى ذلك سواء كان هذا العقار مملوكا للحائز أو
  .)1(كان الحائز بنفسه أو بواسطة غیره

، فاألول یتمثل في السیطرة الفعلیة على العقار وللحیازة عنصرین مادي ومعنوي 
استغالل أرض (حسب طبیعته، وذلك بمباشرة أعمال مادیة مثل تلك التي یقوم بها المالك 

حیازة العقار یعني  و نیة التملك ثاني فیتمثل في قصد أوأما ال ،)رهاافالحیة وجني ثم
ال تكون هذه الحیازة لغرض أبقصد االحتفاظ به واستعماله حسب ما هو معد له بطبیعته و 

  .مؤقت برخصة من المالك

  : الحیازة آثارها ینبغي توافر الشروط التالیة حتى تحدثو 
من  808یجب أن تكون علنیة، مستمرة هادئة، خالیة من العیوب وهذا حسب المادة      

فرت الحیازة على شروطها وكانت خالیة من اتو  تىوم، )2(دني الجزائريالقانون الم
ا الحق العیني ذه الحیازة و هذفي مركز قانوني یسمح له بحمایة هالعیوب، جعلت الحائز 

  .العقاري في مواجهة الغیر
أما بخصوص مدة الحیازة الالزمة إلعداد عقد الشهرة فإن المشرع یشترط إلثبات   -

من القانون  827سنة بناء على أحكام المادة  15للحیازة الصحیحة مدة األثر العیني 
 828سنوات أثناء تطبیق المادة  )10( عشرة یراعي في ذلك تقصیر المدة إلى المدني و

 .من القانون المدني وذلك عندما تقترن الحیازة بحسن النیة والسند الصحیح
 

  .95عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص   )1(
 .179إلى  176ارجع محمودي عبد العزیز، المرجع السابق، ص  )2(
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 هذا وٕان الوقائع الحیازیة التي حدثت قبل صدور القانون المدني تطبق فیها مدة -
سنة كمدة للتقادم في القانون المدني الفرنسي الساري المفعول في تلك الفترة  )30( ثالثون
ولو أضرت بهذا الحائز بعد صدور القانون المدني المحدد لمدة التقادم بخمسة عشر  حتى

  .  )1(سنة) 15(

، جعلت )2(إن هذه النقائص المسجلة في سریان مدة التقادم من حیث الزمان    
     المعدل 10-05المشرع یتدخل بتعدیل نص المادة السابعة أثناء إصداره القانون رقم 

  :للقانون المدني بحیث أقرت المادة السابعة، ما یليالمتمم  و

إذا قررت األحكام الجدیدة مدة تقادم اقصر مما قرره النص القدیم تسري المدة  "   
  .الجدیدة من وقت العمل باألحكام الجدیدة ولو كانت المدة القدیمة قد بدأت قبل ذلك

لقدیمة أقصر من المدة التي أما إذا كان الباقي من المدة التي تقررها األحكام ا   
  ".تقررها األحكام الجدیدة فإن التقادم یتم بانقضاء هذا الباقي

  إجراءات اعداد عقد الشهرة مراحل و: ثانیا   
  

یسمح  إلثبات الحیازة الصحیحة فر الشروط المنصوص علیها قانوناعند توا        
للحائز بتقدیم  طلبه بتحریر عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة، مع تطبیق 

المتضمن  1984جوان  09الصادر بتاریخ  نص علیها المنشور الوزاري اإلجراءات التي
 التي سنتطرق لها و 352 -83تطبیقه لإلجراءات المنصوص علیها بالمرسوم رقم  تدابیر

 :في النقاط التالیة 
  

  
  .181محمودي عبد العزیز، نفس المرجع، ص   )1(
 لمطبوعات الجامعیة، الجزائر،، دیوان اامة للقانون في القانون الجزائري، شرح النظریة العخلیل احمد حسن قدادة  )2(

 .167، ص1988
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I.  مرحلة تقدیم الطلب والملف التقني من الحائز 
رة طالب إعداد عقد الشه المعنيتوجب على  352-83م رقم إن المادة الثانیة من المرسو  

الالزمة لطبیعة الملكیة موقعها، مشتمالتها، مساحتها،  إحاطة الموثق بكافة المعلومات
  : یشمل نسخ  ثالث الرسوم والتكالیف المتربة علیها إضافة إلى تقدیم ملف كامل من

 .األوراق الثبوتیة للحالة المدنیة للمعني .1
 .الطالب للعقار المدة المطلوبة قانوناإیفادات الشهود المكتوبة بحیازة  .2
  .خبیر معتمدقبل مخطط الملكیة معد من  .3
وما  827تصریح شرفي على أن الحائز یمارس الحیازة طبقا ألحكام المواد  .4

 .یلیها من القانون المدني
ها او یبني حیازته علیها كالعقد العرفي ات الجبائیة التي یمكنه ان یدلي بالشهاد .5

 .الثابت التاریخ 

هذا ویقدم الطلب إلى موثق المختص إقلیمیا بموقع العقار المراد اكتسابه بالتقادم وهو 
المتضمن مهنة التوثیق والذي  27-88، رغم صدور القانون )1(تقیید الختصاص الموثق

  .مدد اختصاص الموثق إلى كامل التراب الوطني

المختص إقلیمیا من شأنه  ویبدو أن تقید المستفید بإیداع طلب عقد الشهرة أمام الموثق
  .تسهیل سیر عملیات التحقیق والتحري واالعتراضات التي یبدیها ذوي الشأن

  -II اإلجراءات السابقة لتحریر عقد الشهرة 

د من أن  إن الموثق بصفته ضابط عمومي هو المؤهل قانونا إلعداد عقد الشهرة فإذا تأك
 :بعدة إجراءات نحصرها فیما یلي لشروط القانونیة یقوملالملف المقدم له مستوف 

  

 المنشور الوزاري المشترك بین وزارة العدل ووزارة المالیة ووزارة الداخلیة والجماعات المحلیة المؤرخ في )1(
09/06/1984.  
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رئیس المجلس الشعبي البلدي بمكان  تواجد العقار، لتقصي وضعیته  إخطار -1        
السیما اذا لم یكن هذا العقار قد ادمج في صندوق والتنظیمیةظر األحكام التشریعیة في ن

الثورة الزراعیة او في االحتیاطات العقاریة البلدیة او انه تابع المالك الدولة بصفة عامة، 
      ، وعلى رئیس البلدیة القیام باجراءات البحثرفق هذا االلتماس بنسخة من الملفو ی

في أجل  همالحظاتو رایه إبالغ  ، على ان یتمللعقاري بشان الوضعیة القانونیة و التحر 
 .  )1(من المرسوم 6عمال بالمادة  أربعة أشهر ابتداء من تاریخ تلقیه الملف

إلخطار  هو نفس اإلجراء الذي ذكر بالنسبةإخطار مدیریة أمالك الدولة و  -2  
  .رئیس المجلس الشعبي البلدي

 : من المرسوم بمایلي 4ان الموثق كذلك  ملزم طبقا للمادة  : نشر الطلب -3 
التابع لدائرة  البلدیة الشهرة عن طریق اللصق في مقرطلب إعداد عقد  اعالن  

الصحافة الوطنیة والجهویة على نفقة في  و اختصاصها العقار مدة اربعة اشهر كاملة
  .اثارة االعتراضات المحتملةقصد اطالع العامة على هذا االجراء و طراف المعنیة األ

  ،ات العمومیة أو من الخواصتلقي االعتراضات إن وجدت سواء من السلط -4  
ویحیل األطراف المعنیة إلى الجهة القضائیة  یوقف الموثق إجراءات العقدوفي هذه الحالة 

  .المختصة لحل النزاع

III. اإلجراءات الالحقة لتحریر عقد الشهرة  
بانه في نهایة االجل المنصوص علیه  352-83من المرسوم  7تقضي المادة         

بعد تأكد و  وجود أي اعتراض على عقد الشهرة من المرسوم وعدم  6و 5في المادتین 
یقوم الموثق  وثائق المقدمة من طرف الطالبالموثق من صحة جمیع المعلومات و ال

 . بتحریر العقد

  
  .131المرجع السابق، ص  جمال بوشناقة،  )1( 
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هذا ولم یضع المشرع نموذجا محددا لتحریر عقد الشهرة، بل ترك للموثق إعداده    
وفق الشروط الموضوعیة والشكلیة التي یراها الموثق ضروریة في تحریر المحرر 

  :الرسمي، ویجب أن یتضمن العقد البیانات التالیة
 .والشهود وبیان تاریخ بدء الحیازةهویة الحائز المستفید من عقد الشهرة  - 
موقعه، مساحته حدوده وفق اإلشارة الى رقم المخطط من حیث  تعیین العقار بدقة  - 

 .البیاني المعد من قبل الخبیر المهندس العقاري
بیان وجود االعتراضات من قبل الخواص و تواریخ الرد بالنسبة للهیئات المتمثلة     - 

 .یةفي أمالك الدولة والبلد
  .إعفاء الموثق من ذكر أصل الملكیة -    
 .وتوقیع الموثق والمعني والشاهدینذكر تاریخ العقد   -   

 .الشهر في اآلجال المحددة قانوناجراءات التسجیل و إلاإلشارة إلى سعي الموثق  -   

بموجب المادة التاسعة منه الموثق بضرورة السعي  352-83هذا وقد ألزم المرسوم       
إلى تسجیل نسخة من عقد الشهرة بمصلحة التسجیل والطابع بمفتشیة الضرائب التابع لها 

یریة طبقا ألحكام مكتب التوثیق المختص إقلیمیا في حدود شهر تحت طائلة غرامة تأخ
  .قانون التسجیل

ن إشهار عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة العقاریة یعد إجراء إلزامیا كما أ      
المتضمن إعداد مسح األراضي العام  74-75من أمر  14استنادا إلى أحكام المادة 

وتأسیس السجل العقاري، وبعد ذلك یصبح الحائز مالكا للعقار بعقد رسمي یمكنه 
  .االحتجاج به في مواجهة الغیر
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ذا وقد عرفت عملیات إعداد وتسلیم عقد الشهرة إشكاالت قانونیة ومنازعات معقدة ه     
المثارة من قبل الخواص المالكین ومدیریات أمالك الدولة والبلدیات  )1(بشأن االعتراضات

یتها إبطال الكثیر المتدخلة في العملیة وشكلت حاالت لمنازعات قضائیة عدیدة كانت نها
، وهذا راجع لبساطة و سطحیة اعداد هذا السند دون المعاینة المیدانیة من هذه العقود

  .من قبل الموثق او شخص مؤهل لذلكللحقوق العینیة العقاریة المحازة 

وعلیه فإن تدابیر هذا المرسوم المتعلق بإعداد عقد الشهرة أضاف عبء أكبر        
، )2(بشأن هذا المحرر الرسمي للجهات القضائیة عند النظر في كل النزاعات التي تثور

تأسیس إجراء لمعاینة حق  المتضمن 02-07على خالف ماتم العمل به باحكام القانون 
وذلك عند منح المحقق  الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري

عات العقاري امكانیة اجراء محاولة صلح بین االطراف و ذلك من اجل تالفي كثرة المناز 
  .امام القضاء

المتضمن سن إجراء إثبات التقادم  352-83هذا وقد تم إلغاء هذا المرسوم    
من  19المادة  ضمنیا بموجبلكیة المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالم

 147-08من المرسوم التنفیذي رقم 24 إلغاءه صراحة بموجب المادة  وتم 02-07رقم 
  .المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة 2008ماي  19المؤرخ 

    
  

  
عدم ثبوت اركان الحیازة المجتمعة في المادة متى ثبت للقضاء ( 2000-09-27بتاریخ  198951القرار رقم  )1(

من القانون المدني فان رفض طلب رفع االعتراض على عقد الشهرة الذي یثبت االعتراف بالملكیة عن  827
 .  47، ص2003، المجلة القضائیة، العدداالول) التقادم المكسب یعد قضاء سلیماق طری

  .200الى  190، ص من مودي عبد العزیز، المرجع السابقمح )2(
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  شهادة الحیازة : المطلب الثاني  
لتفعیل وتسریع عملیة تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة  في المرحلة   لحاجة إن ا         

بالمشرع  أدى ،السابقة الستكمال إجراءات المسح العام لألراضي التي تزال اجاله بعیدة
المتضمن  1990مبرنوف 18المؤرخ في  25-90 رقممن القانون  39المادة  الجزائري في

تختلف  فیها قواعد الحیازة العقاریةحیث ان  ،الحیازةشهادة الى احداث  التوجیه العقاري
المؤرخ  254-91المرسوم  فاصدر عن جمود تلك القواعد المألوفة في القانون المدني،

 ، حیث(1)المتضمن تحدید كیفیات إعداد شهادة الحیازة وتسلیمها 1991جویلیة  27في 
 في أراضي یمارس، 58-75من األمر 823كل شخص حسب مفهوم المادة لیمكن 

الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها، حیازة مستمرة وغیر منقطعة وهادئة وعلنیة ال 
مناطق التي وذلك في الند حیازي یسمى شهادة الحیازة، تشوبها شبهة أن یحصل على س

    شكلیات التسجیلل هذه الشهادة  تخضع هذا و، مسح األراضي سجل لم یتم فیها إعداد
  .العقارياإلشهار  و

الذي سنخصصه  الفرع األول رق لدراسة شهادة الحیازة من خاللسنحاول التطو           
 .لشروط إعدادها وتسلیمها نخصصهالفرع الثاني  اما و ،لتبیان ماهیة هذه الشهادة

  ماهیة شهادة الحیازة  :الفرع األول))                           ))

  تعریف شهادة الحیازة  : والأ 
من المرسوم  2من قانون التوجیه العقاري و بمراعاة المادة  39من خالل المادة          

یمكن تعریف شهادة الحیازة على  1991جویلیة  27المؤرخ في  254-91التنفیذي  رقم 
انها سند حیازي اسمي یعد من قبل رئیس المجلس الشعبي البلدي طبقا لالشكال القانونیة 

 تصاصه یتضمن شهر الحیازة بناء على طلب التصریح منوفي حدود سلطته و اخ

  
 .41حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالعقار، المرجع السابق، ص  (1)
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الحائز و تخضع لشكلیات التسجیل و الشهر العقاري، كما عرفها البعض االخر على انها 
لحائز ي المختص اقلیمیا بناءا على طلب االبلدسند اداري یسلمه رئیس المجلس الشعبي 

   .)1(ان تقل مدة حیازتهم عن سنة واحدةللعقار او الحائزین الذین الینبغي 

ات التنمیة الفالحیة         اهمیة تكمن في كونها تستجیب لمبرر ولشهادة الحیازة         
حیث انه مع تخلي الدولة عن االداء الموجه لها في هذین المجالین من حیث  )2(السكنو 

التنظیم و التمویل اقتضت مرحلة اعادة هیكلة القطاع الفالحي العمومي البدء في عملیة 
، تشجیع االستثمار في االراضي الفالحیة یة العقار الفالحي التابع للخواصالتنازل و تنم

راضي فالحیة خاصة دون سند من اجل الشروع في عملیة وخلق هذا السند للحائزین ال
ـــــ، كما ان السیاس)3(تدعیم سیاسة القروض الفالحیة تقتضي  اء الذاتيـــــــة السكنیة و البنــ

          ضرورة الشروع في عملیة تمویل واسعة تستلزم االقتراض من المؤسسات المالیة
 الملكیة تسمح لهم بترتیب رهون عقاریة لفائدةالمالك لسندات دي لمعالجة افتقار التصو 

الهیئات المقرضة االمر الذي اتاحه المشرع اثناء السماح للمستفید من شهادة الحیازة 
  .)4(بتوقیع رهن عقاري  وحق الحصول على رخصة البناء

  
 
  

  
 .92، ص لقانون الجزائري، المرجع السابقنظام الشهر العقاري في ا ، مجید خلفوني  )1(
المرجع  آلیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، محمودي عبد العزیز،  )2(

 .205السابق، ص 
)3( Dahmani Mohamed, L’Algerie a l’épreuve des réformes  économiques,               

 op cit, P 69,70.  
 محمودي عبد العزیز، آلیات تطهیر و تسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع ) 4(

 .206السابق، ص 
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تفعیل المسح العام تعمل على  حیازة ذات صلة بالتنظیم العقاري حیثشهادة ال كما ان    
وعلى خالف عقد الشهرة فان شهادة الحیازة تخضع الجراءات اداریة تضمن  ،راضيألل

، حیث تسمح بتكوین فهرس عقاري االشخاص على حد سواءو  ى حقوق الدولةالحفاظ عل
الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة  ث تصفيبلدي و تفعیل المسح العام لالراضي حی

   .العام لالراضياشغال اعداد المسح بشهادة الحیازة بمناسبة 
  

   الطبیعة القانونیة لشهادة الحیازة :ثانیا     
لتسلیم لتوجیه العقاري االثار القانونیة من قانون ا 45الى  42لقد بینت المواد من  

  :و تتمثل هذه االثار فیما یلي شهادة الحیازة 
   قانون التوجیه من  42شهادة الحیازة هي شهادة اسمیة حیث تنص المادة

، واذا توفي الحاصل على ادة الحیازة اسمیة ال یجوز بیعهاشه: (العقاري على مایلي
شهادة الحیازة او توفي احد الحاصلین علیها تكون امام الورثة او المشتركین االخرین في 

لطلب تسلیم شهادة جدیدة الحیازة ان اقتضى االمر مدة سنة ابتداء من تاریخ الوفاة 
على شهادة لیم حق الحلول قانونا محل الحاصل او الحاصلین یشمل هذا التسباسمهم و 

 ).مذكورةلمخصص الغیت الشهادة الوان لم یقع االختیار خالل االجل ا الحیازة القدیمة،

هذا و سعي الورثة لطلب تسلیمهم شهادة جدیدة باسمهم الیعني معاودة التحري في        
 الحیازة بل یكفي للورثة تقدیم فریضة موثقة تثبتتوافر شروط الحیازة للعقار محل شهادة 

صفتهم اتجاه الوارث تسمح لهم بالحلول محل المورث المستفید بالشهادة القدیمة بقوة 
  .)1(القانون، على ان تخضع شهادة الحیازة الجدیدة الى اجراءات التسجیل و الشهر ثانیة

  
، االجتهاد القضائي للغرفة العقاریة القضائیة ، المجلةالعقاريي قانون التوجیه ، شهادة الحیازة فلحلو غنیمة )1(

 . 161، ص2004بالمحكمة العلیا، الجزء الثاني، 
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 من قانون التوجیه  43حیث تنص المادة غیر قابلة للتصرف  ة ز شهادة الحیا
الحقوق العینیة  في مضمونها على حظر كل التصرفات العقاریة الناقلة للملكیة او العقاري

وفي ذلك تحقیق للغایة المتوخاة من شهادة الحیازة باعتبارها سند حیازي  ،اریة االخرىالعق
االني الستثمار االراضي یراعي ضرورة التحقیق فع للتملك العقاري في المستقبل و ید

  .)1(الفالحیة
  ادة وهذا ما نصت علیه المیر من الوضعیة القانونیة للعقار شهادة الحیازة التغ

من قانون التوجیه العقاري ان  47، وقد بینت المادة التوجیه العقاريمن قانون  43
استكمال اجراءات مسح االراضي یؤدي الى تصفیة الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة 

 .الوحید الثبات الملكیة العقاریةحائزیها دفاتر عقاریة تعد السند یم بشهادة الحیازة وتسل

سند حیازي اسمي ال یجیز التصرف في الحقوق العینیة علیه فان شهادة الحیازة و      
المثبتة به، كما ال یترتب على تسلیمها تغییر للوضعیة القانونیة للعقار بالرغم من المكنات 

      :متمثلة فيالتي اعطیت للحائز و ال
عقاریا من الدرجة االولى لفائدة هیئات  لصاحب شهادة الحیازة أن یوقع رهن -     

لغرض تمویل الموسم الفالحي  ،  ضمانا للقروض المتوسطة و الطویلة االمد )2(القرض
   .من قانون التوجیه العقاري 44أو مشروع بناء على وجه الخصوص، إعماال لنص المادة 

  
 

  
 .80ص، المرجع السابقحكام، االالعقاریة في ضوء اخر التعدیالت و ، المنازعات زروقي لیلى و حمدي باشا عمر )1(
    1991- 10-14المؤرخة في  23 41لقد بینت المدیریة العامة لالمالك الوطنیة في مذكرتها التي تحمل رقم  )2(

المتعلقة باسباب تأسیس شهادة الحیازة و كیفیات اعدادها و شهرها واالثار القانونیة المترتبة علیها ان المؤسسات و 
لیة عمومیة دون یجب ان تكون مؤسسات ما 25-90من قانون  44المالیة المقرضة بمناسبة تطبیق المادة 

  .الدائنین الخواص
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لملكیة الرهن في هذة الحالة یتعلق بحق االنتفاع و االستغالل ولیس بحق ا و        
من القانون المدني توجب أن  884على الرغم من أن المادة ف ،الذي لم ینتقل الى الحائز

 هنا الحائزاال انه في هذه الحالة یعامل یكون المدین الراهن مالكا للعقار المرهون، 
وفي حالة ظهور المالك الحقیقي وٕاقامته لدعوى المطالبة ویقصد بها  ،معاملة المالك

دعوى االستحقاق إللغاء شهادة الحیازة، فإن الرهن الذي یكون قد أنشأه لفائدة هیئات 
  .العقاري من القانون التوجیه 45القرض یبقى صحیحا تطبیقا لمقتضیات المادة 

 شهادات التعمیر برخصة البناء أو صاحب شهادة الحیازة  یستطیع أن یطالب  -     
 50المتضمن التوجیه العقاري، رغم أن المادة  25-90من القانون رقم  43طبقا للمادة 

اء مرتبط نصت على أن حق البن التهیئة والتعمیرب المتعلق 29-90 رقم قانونالمن 
لما سمح للمستفید من هذا السند  ان المشرع خرج عن هذا المبدااال بملكیة األرض، 

  .الحصول على رخصة البناء و الهدم 
للحائز ان یثیر االحتجاج بالتقادم المكسب القصیر المدى استنادا على شهادة  -    

  .الحیازة التي تعد سندا صحیحا
جل القسمة وبمراعاة اعین إیقاف حالة الشیوع إال من أشتال یمكن للشركاء الم -     

الحصص على رخصة التجزئة بالنسبة لألراضي الحضریة أو رخصة التقسیم بالنسبة 
لألراضي الزراعیة، بمعنى آخر أن إیقاف حالة الشیوع ال یكون ممكنا إال إذا كان العقار 
قابل للقسمة العینیة، أما في حالة استحالتها فإن الشیوع یبقى إجباري نظرا لكون نقل 

ومن ثم ال یجوز البیع بالمزاد العلني  254- 91وق غیر مسموح به في ظل المرسوم الحق
  .حتى للشریك في الشيء
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ي وبالتال ،ب شهادة الحیازة أن یطالب بتسجیل اسمه في سجل الفالحةحایمكن لص - 
طبقا للقرار الصادر عن وزارة الفالحة والصید البحري  فالح المهنیةالالحصول على بطاقة 

والذي یحدد كیفیات تسجیل الفالحین ومسك السجالت المتعلقة  1996ماي  25بتاریخ 
  .فالح المهنیةالبهم ونموذج بطاقة 

ورغم الصالحیات الواسعة والخطیرة التي منحت الصحاب شهادة من كل هذا  و     
ان تصفیة  ، والى مستوى سند الملكیة یرتقي الحیازي الان هذا السند  الاالحیازة  

الوضعیة القانونیة للعقارات المعنیة بشهادة الحیازة ستتم بمناسبة استكمال المسح العام 
من قانون  47و هذا طبقا للمادة ، السجل العقاري بالبلدیة المعنیة تكوینو  لالراضي

  .  التوجیه العقاري
  
 

 : وتسلیمهاشهادة الحیازة  إعدادشروط  : الثانيالفرع   
  

شهادة الحیازة ال تعد اال في من قانون التوجیه العقاري فان  39سب المادة ح      
، وعلیه ولم یشملها المسح العام لالراضيي الملكیة الخاصة التي لم تحرر لها عقود اراض

یمكن  التي الستحقاق شهادة الحیازة و  الشروط على سلسلة من الجزائري نص المشرعف
  .شروط موضوعیة وأخرى شكلیة صنفین تصنیفها الى 

 المحاز العقارب وهي شروط متعلقة : العداد شهادة الحیازة وط الموضوعیةالشر  :أوال    
  .شروط عامة تخص الحیازةو 

I. محل الحیازة الشروط الخاصة بالعقار    
دون غیرها من االمالك شهادة الحیازة تخص االمالك العقاریة الخاصة غیر المبنیة  *  

  .و البلدیة وكذا االمالك الوقفیةالوطنیة العامة و الخاصة التابعة للدولة او الوالیة ا
    المؤرخ في 254-91ان المرسوم رقم : عقار عقود ملكیة سابقةیجب االیكون لل *   

 دة الحیازة و تسلیمها نص في مادتهالمتضمن كیفیات اعداد شها 1991جویلیة  27
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   الثانیة على ان شهادة الحیازة تخص اراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر عقودها بعد
اكثر مما یتعلق سیس شهادة الحیازة باستثمار االراضي الفالحیة أهو اساس ارتباط تو 

ات حیازة في حال وجود سند مقبول الثبالتحرر شهادة ال، وعلى ذلك )1(بالتطهیر العقاري
  : الخصوص في الخاصة و المتمثلة علىالملكیة العقاریة 

، وقد هاء او تعدیل لحقوق عینیة عقاریةعقد القاضي الشرعي المتضمن نقل او ان -    
  .)2(1989جوان 3المؤرخ في  40097اقرت بذلك المحكمة العلیا في قرارها رقم 

  .مشهرة تتضمن نقل او تعدیل او انهاء لحقوق عینیة عقاریةعقود موثقة  -    
شهادات الملكیة المسلمة للمالك و الحائزین المعترف بانهم اصحاب اراضي خاصة  -    

  .زراعیة او معدة للزراعة اثر تطبیق قانون الثورة الزراعیة
      تطبیقا الحكام المرسومین رقم 1971ینایر 1عقود عرفیة ثابتة التاریخ قبل  -    
  1993ماي 19المؤرخ في  123-93كذا رقم و  1980سبتمبر 13المؤرخ في  80-210

لمتضمن تاسیس السجل ا 1976مارس  25المؤرخ في  63-76وم المعدالن للمرس
  .العقاري

  .السندات والعقود االداریة المثبتة للملكیة العقاریة الخاصة -    
  .االحكام القضائیة النهائیة التي تتضمن نقل اوتعدیل او انهاء لحقوق عینیة عقاریة -    

فال یمكن تحریر شهادة : العقار محل الحیازة في منطقة غیر ممسوحة ان یقع یجب * 
 01385الحیازة على اراضي تم مسحها او في طور المسح و هذا طبقا للمذكرة رقم 

 .الصادرة عن المدیریة العامة لالمالك الوطنیة 1993مارس  22المؤرخة في 
  

  
المرجع ، الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائريتسویة سندات آلیات تطهیر و ، محمودي عبد العزیز  )1(

  .216، ص السابق
  .12، ص2001، 4 ، العددقد الشرعي ابان االحتالل الفرنسي، مجلة الموثق، نمط التعاالموثق نور الدین رجیمي  )2(
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II. العداد شهادة الحیازة البد من مراعاة القواعد العامة   :الشروط الخاصة بالحیازة
من  413 القانونیة الصحیحة في القانون المدني و اجل السنة المحدد بالمادةللحیازة 

عنصریها المادي و المعنوي الحیازة  تتوافر في ، حیث یجب ان قانون االجراءات المدنیة
ان تكون ، كما یجب استغالل الشيء بنیة التملكمال و و ذلك بالسیطرة الفعلیة باستع

من قانون  39علنیة ومستمرة و خالیة من العیوب التي نصت علیها المادة الحیازة هادئة 
  .مدة سنة على االقل قبل تقدیم الطلبالتوجیه العقاري 

  اجراءات تحریر وتسلیم شهادة الحیازة : ثانیا      

I.  ایداع ملف شهادة الحیازة امام المصالح البلدیة المختصة  
یمیز المشرع الجزائري بین  شهادة الحیازة اجراء الشروع في عملیة تسلیمفي اطار  

  :هما إجراءین
تابیة یضمنها یقوم المترشح للحیازة بتقدیم عریضة ك:  اإلجراء الفردي -1 

مساحته، وضعیته، هویة ، قوامه، طبیعة العقار محل الحیازةتعلقة بجمیع البیانات الم
 العقار مثقال بها  التي یكونوق و األعباء یبین كل الحق أو الحائزین وعند اللزوم الحائز

  :الوثائق التالیةب رفق العریضة ت، هذا و مع تعیین المستفیدین
تعیین  یتضمنو  254-91حق بالمرسوم یعد وفق النموذج الملتصریح شرفي  - 

مصادق علیه من صاحب العریضة   العقار، هویة صاحب أو أصحاب العریضة، توقیع
مدة الحیازة وكذا  ویبینواحیازة بحسن نیة ال هم یمارسون أنت فیه الموقعون شاهدین یثب و

 .انتقال الحیازة في حالة للزوم هویة أصحاب الحق عند ا
 .شهادات الحالة المدنیة ألصحاب العریضة  - 

ة ووضعیتها إذا اقتضى األمر كل وثیقة أو سند نیمخطط یبین حدود القطعة المع -    
 .)1(وضعیتهم كحائزینیراه أصحاب العریضة قد یخدم 

  

  .59اسماعین شامة، المرجع السابق، ص  )1(
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و الحضري ا اإلجراء برامج التحدیث الریفي یخص هذ: اإلجراء الجماعي -2        
ذات المنفعة العامة أو برامج إعادة التجمیع العقاري، فیقوم الوالي المختص إقلیمیا 

طلب السلطة المسؤولة عن تنفیذ  بإصدار قرار الشروع في اإلجراء الجماعي بناء على
، بي المعني بالعملیةبرنامج التحدیث أو إعادة التجمیع، على أن یحدد القرار المجال الترا

یة والمساحات لدینشر مستخلص منه في الب ،المعنیة دیةبدار البل القرار ویتم إیداع
وهذا حسب المادة  العمومیة لمدة  شهرین إضافة لنشره بإحدى الجرائد الوطنیة أو الجهویة

  یوم، ویتضمن القرار 15بمعدل أربع نشرات تجدد كل  254-91من المرسوم التنفیذي  8
الجهویة لكي یقوم  لزوما المدة المقدرة بشهرین من تاریخ أول نشر في الصحافة الوطنیة و

من یهمه األمر بتقدیم طلبه الفردي الستخراج شهادة الحیازة وهذا وفق الشروط التي تم 
 .كرها مسبقاذ

العداد شهادة الحیازة هو ان الحائز في الحیازة ما یمیز االجرائین الفردي والجماعي     
بالنسبة لالجراء الجماعي ملزم بتقدیم الطلب في مهلة شهرین من تاریخ اول نشر لقرار 

من المرسوم رقم         5الوالي في الصحافة واال سقط حقه في الحیازة حسب المادة 
  .)1(، اما في االطار الفردي فالحائز غیر مقید باجل معین لتقدیم الطلب254 -91

هذا وتودع العریضة المتضمنة طلب شهادة الحیازة لدى المصلحة المختصة باستالم     
  .هذه الطلبات بالبلدیة المعنیة

II.  االجراءات التي یقوم بها رئیس المجلس الشعبي البلدي  
المجلس الشعبي البلدي من اختصاص رئیس هو  إن إعداد وتسلیم شهادة الحیازة    

  من قانون التوجیه العقاري، وبماان هذه العملیة تعد جزء من 39وهذا حسب المادة  وحده
 عملیة الجرد العام لالمالك العقاریة على تراب كل البلدیة، كما تعد تمهیدا لعملیة مسح

  
   .135محررات شهر الحیازة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر،  )1(
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، فان )1(استقرار الملكیة العقاریةعلى تتطلب العنایة لما لها من اثار  مماالعقارات 
رئیس المجلس الشعبي البلدي  ومایلیها 254-91من المرسوم  7المشرع الزم في المادة 

  :بمایلي 
سجال خاصا یرقمه ویوقع یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یفتح  -   

التسلسل الزمني ة و ضیعلیه رئیس المحكمة المختص إقلیمیا، یسجل فیه تاریخ إیداع العر 
ت المرجع الذي ویسلم في نفس الیوم الى الطالب وصال یشیر فیه الى بیانا مهالتقدی

 .سجلت فیه العریضة
اعداد شهادة الحیازة        ات المحدد لكیفی 254- 91 من المرسوم رقم 8الزمت المادة  -     

تسلیمها ضرورة مراعاة عملیة النشر المناسبة التي تتم عن طریق اعالن یلصق بمقر و 
یوما الموالیة لتاریخ االیداع، واذا  15البلدیة و اماكنها العمومیة لمدة شهرین و ذلك خالل 

وطنیة  ساكن یجب ان ینشر العریضة في جریدة  20000كان عدد سكان البلدیة یفوق 
على نفقة الطالب ، كما یجب ان یبین في االعالن المدة المحددة البداء االعتراضات 

المحدد  254-91من المرسوم رقم  10التي یجب اال تقل على مدة شهرین وفق المادة 
 .لكیفیات اعداد شهادة الحیازة و تسلیمها

السجل البلدي بتوجیه یوما التالیة لعملیة ایداع الطلب ب 15ان یقوم في مهلة  -     
طلب الى المدیر الوالئي لالمالك الوطنیة او مدیري المفتشیات الجهویة اوالبلدیة یلتمس 
فیه ابداء الراي حول الطبیعة القانونیة للعقار المعني ومن البدیهي ان یسمح اختصاص 

اكد رئیس المجلس الشعبي البلدي بعملیات التحقیق و التحري حول شهادة الحیازة من الت
 .)2(عني ال یدخل ضمن االمالك البلدیةمن ان العقار الم

  

 
 .136عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص  )1(
  .140محررات شهر الحیازة، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، )2(
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یتولى  طلب شهادة الحیازة في االجل القانوني،على االعتراض هذا وفي حالة    
ة المختصة للفصل في إلى التقاضي لدى الجهة القضائیاألطراف احالة رئیس البلدیة 

العتراضات هذا وان هذه ا ،من المرسوم السابق الذكر 12مادة وهذا حسب ال النزاع
من نفس المرسوم المدیر  11 بل الزم المشرع بالمادة ،التخص حقوق الخواص فقط

ة القانونیة للعقار عح فیه الطبیالوالئي لالمالك الوطنیة او من یمثله بتقدیم رد كتابي یوض
  .ذلك تحت طائلة مسؤولیته الشخصیة محل اعداد شهادة الحیازة و

سواء من طرف الخواص او من المصالح العمومیة  ما إذا لم یقدم أي اعتراضأ       
 تاریخ  أیام التي تعقب 8خالل یثبت ذلك  لزم رئیس البلدیة بإعداد محضرتیاالخرى 

ویقوم بدون تأجیل بإعداد الشهادة  المعاینة لغیاب االعتراض، اآلجاله ذانقضاء ه
والشهر  المطلوبة وفق النموذج الملحق بالمرسوم على أن یسلمها بعد إجراءات التسجیل

من المرسوم السابق الذكر، وهنا یتاكد المحافظ  15المنصوص علیها في المادة  العقاري
حت طائلة رفض الخاصة لیس له عقد مشهر ت المالكالعقاري من ان العقار التابع ل

السجل العقاري المعدل          المتعلق بتاسیس 63-76من المرسوم  100االیداع طبقا للمادة 
  . المتممو 

 نستطیع القول ان اجراءات اعداد شهادة الحیازة مكنت تسلیم الكثیر یرفي األخو        
 جدیة هذا السنداثارة ایدعونا الى ضرورة وهذا م، من الحائزین لهذا السند الحیازي

الممنوحة للمالكین اثناء ممارستهم لدعاوى االستحقاق التي یجب اال تمس  الضماناتو 
ان اعداد هذا السند كاد ان یخرج  ذلك ،ات التي تمت طبقا لشهادة الحیازةبالرهون و البناء

الصالحیات الهامة التي منحت القواعد العامة للحیازة وهذا بالنظر الى تلك  تماما عن
 .)1(للمستفید من هذه الشهادة

  

، الیات تطهیر وتسویة سندات الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، المرجع محمودي عبد العزیز )1(
 .234الى  232 السابق، ص
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 1991جویلیة  27المؤرخ في 254-91رقم من المرسوم  14هذا وحسب المادة        
فان لصاحب شهادة الحیازة اثارة مدة  المتضمن كیفیات اعداد شهادة الحیازة و تسلیمها

التقادم المكسب كما له االستفادة من الترقیم النهائي بمناسبة اعمال المسح العام 
 وفي كلتي الحالتین یصعب اعمال ذلك وهذا لطول مدة التقادم و لتاخر ،)1(لالراضي

قیقها  عملیات المسح میدانیا مما یبقي على الطابع المؤقت لهذه الشهادة، وبالتالي عدم تح
المتمثل في تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة و تفعیل عملیات للدور المنوط بها اساسا و 

  .المسح
المتضمن سن  352-83نتیجة للمساوئ الجوهریة التي خلفها العمل بالمرسوم كو      

العتراف بالملكیة بادر المشرع اإجراء إثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن 
الذي یهدف إلى معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم  02-07 رقم قانونالإلى إصدار 

اري یضمن السرعة في االنجاز والمصداقیة في سندات الملكیة عن طریق تحقیق عق
الحائزین لألمالك العقاریة وهذا ما  اإلعداد ویعكس الوضعیة المادیة والقانونیة للمالك و

  .سیتم دراسته في المطلب الثالث

لعمل بشهادة الحیازة ضمنیا أم أن هذا القانون أنهى ا ولكن التساؤل المطروح هل      
بالتوازي مع هذه اإلجراءات الجدیدة التي جاء بها قانون    یبقى  زيإعداد هذا السند الحیا

 352-83المتعلق بالتحقیق العقاري، إذ بخالف اإللغاء الضمني للمرسوم  07-02
وني إلبقاء المتضمن عقد الشهرة، فإن تفعیل الحیازة العقاریة بسند تظل مبرر واقعي وقان

من قانون التوجیه  47صراحة بموجب المادة  طالما أن المشرع نص العمل بشهادة الحیازة
العقاري على أن هاته الشهادة سیتم تصفیة الوضعیة القانونیة لها بمناسبة استكمال أشغال 

 . المسح العام لألراضي
  

المدیریة العامة لالمالك الوطنیة       الصادرة عن  1998-05-24المؤرخة في  16راجع في ذلك التعلیمة رقم   )1(
  .مسح االراضي و الترقیم العقاري المتعلقة بسیر عملیاتو 
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  معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاري: المطلب الثالث  

ضرورة التصدي للسیر البطيء لعملیات المسح العام لألراضي دفعت ان               
قانونیة أكثر سرعة وفعالیة تضمن تسلیم الحائزین  ةفي آلی بالمشرع الجزائري إلى التفكیر

، بال سند في المناطق غیر الممسوحة عقود وسندات ملكیة تحقق لهم االستقرار العقاري
 2007فیفري 27 المؤرخ في 02–07 وبذلك أصدر المشرع الجزائري القانون رقم

ملكیة عن طریق المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات ال
  .بهدف تطهیر الوضعیة العقاریة لألمالك غیر الممسوحة  )1(تحقیق عقاري

یهدف هذا القانون إلى : " حیث تنص المادة األولى من هذا القانون على مایلي     
تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق 

هذه المادة یتبین لنا سعي المشرع إلى تمكین تدخل السلطة علیه ومن خالل  و "عقاري
العمومیة وحدها من خالل ممثلیها فیما یخص المعاینة و اإلعتراف بحق الملكیة العقاریة 

  .على أساس الحیازة المنصوص علیها في القانون المدني

ح بعد، یتم هذا اإلجراء بناء على طلب من الحائز لكل عقار لم یخضع لعملیة المس    
الذي لم یعد  ، و1961مارس 01وبدون سند أو حرر بشأنه سند ملكیة قبل تاریخ 

یعكس الوضعیة المادیة لهذه األمالك التي تضمنها، إن طلبات فتح التحقیق العقاري 
  .توجه إلى المدیر الوالئي للحفظ العقاري المختص إقلیمیا

 : وقصد الوقوف على ماهیة هذا اإلجراء سوف نخصص
      معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاري األول لمضمون  فرعال         

  .ومجال تطبیقه
 .الثاني نخصصه إلجراءات التحقیق العقاري فرعال و       

  

  .2007- 02-28، المؤرخة في 15الرسمیة، العدد  الجریدة )1(
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  العقاریة ومجال تطبیقهمفهوم إجراء معاینة حق الملكیة : الفرع األول   

  مفهوم هذا اإلجراء :أوال        
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  02-07لقد نصت المادة األولى من القانون            

: " تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري على مایلي حق الملكیة العقاریة و
دات الملكیة و تسلیم سناء لمعاینة حق الملكیة العقاریة یهدف هذا القانون إلى تأسیس إجر 

یمكن كل "  :من نفس القانون على مایلي 4كما نصت المادة "  عن طریق تحقیق عقاري
أو بواسطة   مباشرةارس حیازة على عقار سواءا بنفسه شخص طبیعي أو معنوي یم

طلب فتح تحقیق أعاله  2كما هو مبین في المادة  شخص آخر أو یحوز سند الملكیة
إلى  سند ملكیة توجه طلبات فتح التحقیق العقاري عقاري لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه

المؤرخة  3أما التعلیمة رقم ...."  مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقلیمیا
المتعلقة بسیر عملیات التحقیق العقاري و معاینة حق الملكیة  2008سبتمبر  27في 

إجراء میداني یقوم تسلیم سندات الملكیة فقد عرفت التحقیق العقاري على أنه  و العقاریة
و ینصب هذا اإلجراء على  ،تحت مسؤولیة مدیر الحفظ العقاري نو به أعوان مكلف

      التحقیق العقاري قد یكونو ، هذا غیر الممسوحة من نوع الملك الخاصالعقارات 
  . فردیا أو جماعیا

إجراء میداني یقوم به من خالل استقراءنا لهذه المواد یمكن تعریف هذا اإلجراء بأنه       
موضوعه معاینة حق الملكیة  ،ن تحت مسؤولیة مدیر الحفظ العقاريو أعضاء مكلف

وهذا بطلب من كل شخص طبیعي  ،عقاریة والحقوق العینیة األخرى واألعباء المثقل بهاال
حكام القانون المدني  على عقار لم یخضع إلجراء المسح أو معنوي یمارس حیازة طبقا أل

الذي لم ، و 1961مارس  01لملكیة محرر قبل بعد، وبدون سند أو للمالك الذي بیده سند ا
یعد یعكس الوضعیة العقاریة لألمالك المحددة فیه، أن یبادر بطلب فتح تحقیق عقاري 
یوجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقلیمیا، من أجل المعاینة 
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تسلیم سند ملكیة بذلك وفقا لألشكال  ولألمالك العقاریة محل الحیازة،  المادیة والقانونیة
  .هذا القانون والمراسیم التطبیقیة له التي یحددها

  شروط تطبیق معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق عقاري: ثانیا    

المتضمن  2007فیفري  27المؤرخ في  02– 07من قانون  2تنص المادة        
تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق 

یطبق إجراء معاینة حق  الملكیة العقاریة على كل عقار لم یخضع  ":ري، على أنهعقا
 المؤرخ في 74-75األمر رقم  يلعملیات مسح األراضي العام المنصوص علیها ف

والمذكور أعاله، مهما كانت  1975وفمبرن 12لالموافق  1395ذي القعدة  08
  .طبیعته القانونیة

ي حررت یحوز أصحابها سندات ملكیة أو الت ال التيیشمل هذا اإلجراء العقارات  -
والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة  1961 مارس 1بشأنها سندات ملكیة قبل 

  ."الحالیة
یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي، :" من نفس القانون 4هذا وتنص المادة      

یحوز سند یمارس حیازة على عقار، سواء بنفسه  مباشرة أو بواسطة شخص آخر أو 
أعاله، أن یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق  2الملكیة كما هو مبین في المادة 

  .......................".          ملكیته وتسلیمه سند ملكیة

وعلیه فإن المشرع یشترط لالستفادة من هذا اإلجراء مجموعة من الشروط منها      
  . ما یخص العقار محل التحقیق العقاري، ومنها ما یتعلق بوضع الید المكسب للملكیة

  :ذلك من خالل ووهذا ما سوف نتطرق إلیه 
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I. الخاصة بالعقار الشروط  
ریق تحقیق عقاري ال بد من الخاصة عن طلتطبیق إجراء معاینة الملكیة العقاریة       

  :شروط تخص العقار المعني بالمعاینة وهي توافر
ذلك أن عملیة المسح العام : أن یكون العقار واقع في بلدیة غیر ممسوحة -1           

لألراضي تسمح بالتطهیر العقاري الشامل، فمن البدیهي أن یتم تطبیق هذا اإلجراء على 
  .(1)العقارات التي لم تشملها عملیات المسح بعد

              لیجب أن یكون العقار بال سند أو له سند ملكیة محرر قب -2            
     المؤرخ في 1190–59وهذا التاریخ هو تاریخ دخول المرسوم رقم  1961مارس  1

      المتضمن إصالح نظام الحفظ العقاري السابق بموجب المرسوم 1959أكتوبر  21
  .1961جانفي  18المؤرخ في  53-61رقم 

معالجة نظام الشهر ویبدو أن المشرع من خالل إصداره لهذا النص یكون قد حاول 
            اإلختیاري المطبق في الفترة االستعماریة السابقة لصدور المرسوم المؤرخ في

  أو تعدیل لعقود عرفیة وعقود موثقة تتضمن نقالذي كان یسمح بإبرام  1959أكتوبر 21
المختصة أو إنهاء لحقوق عینیة عقاریة لم یتم شهرها إجباریا بمكاتب الرهون العقاریة  

علیه فغایة و  ،تبعا ألحكام القانون المدني الفرنسي وقانون الشهر العقاري الساري المفعول
المشرع إذا من اشتراط تطبیق اجراء المعاینة على عقار بال سند أو له  سند ملكیة محرر 

أن الوضعیة العقاریة في تلك الفترة هو تطهیر الملكیة العقاریة حیث  1961مارس  1قبل 
وتعیین العقارات، وتسلیم  غیر دقیقة بالنسبة لهویة األشخاصزت بعقود ملكیة تمی

  .مخططات مسح جزئیة غیر واضحة

 :ومن بین هذه السندات نذكر 

 

           .105المرجع السابق، ص  حازم عزوي، آلیات تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة في القانون الجزائري،  )1(
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         الكلیة تضمنها القانون وفقا للتحقیقات الجزئیة و والمسلمةمحررة السندات ال -    
  .)1( 1926أوت 4 قانون و 1897 يفیفر  16

عقود القضاة الشرعیین المتضمنة معامالت عقاریة بین جزائریین حیث تحرر  -    
 بط التقنیةأنها لم تراعي الضوا الالعقود باللغة العربیة، وتسجل في دفاتر مخصصة لذلك إ

  .)2(في مجال توثیق العقود
من قانون  23إن المادة : ار تابع لألمالك العقاریة الخاصةأن یكون العق - 3    

صنفت األمالك العقاریة إلى أمالك  المتضمن التوجیه العقاري المعدل والمتمم  90-25
 ة بتطبیق هذاعقاریة وطنیة وأخرى وقفیة وأمالك عقاریة خاصة وهذه األخیرة هي المعنی

المتضمن  2007فیفري  27 المؤرخ في 02–07 من قانون 3وهذا حسب المادة ، اإلجراء
الملكیة عن طریق تحقیق  تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات

عقاري، فإنه یشترط أن یكون العقار تابع لألمالك العقاریة الخاصة وبالتالي استبعاد 
  . األمالك العقاریة الوطنیة وكذا الوقفیة

وبذلك یكون المشرع الجزائري قد قطع الطریق أمام أي جدل آخر حول تفسیر          
بخصوص  )3(المعدل األمالك الوطنیةالمتضمن قانون  30-90من قانون  4المادة 

  جواز تملك العقارات التابعة لألمالك الوطنیة الخاصة بالتقادم المكسب مثلما سبق ونادى 
        352–83جانب من الفقه إلى ذلك في إطار إعداد عقود الشهرة بموجب المرسوم 

لیتها للتصرف والواقع أن األمالك الوطنیة سواء كانت عامة وخاصة فهي تتصف بعدم قاب
 .)4(أو الحجز أو اإلكتساب بالتقادم المكسب

  

 .11عبد الحفیظ بن عبیدة، المرجع السابق، ص   )1(
  .235ص ، 2004لسنة  قضائیة، العدد األول،المجلة ال )2(
 52، العددالجریدة الرسمیةلوطنیة، المتضمن قانون االمالك ا 1990 دیسمبر 1 المؤرخ في 30- 90 رقم قانونال )3(

، المؤرخة 44، الحریدة الرسمیة، العدد 2008-07- 20المؤرخ في  14-08، المعدل بالقانون رقم 1990لسنة 
  .2008-08- 03في 

  .القانون المدني الجزائري المتضمن 2007- 05- 13المؤرخ في  05-07القانون رقم  من 689المادة  )4(
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II.  الشروط الخاصة بالحیازة     
المتضمن  2007فیفري 27 في المؤرخ 02–07من قانون  4المادة  تقضي   

ة عن طریق تحقیق تأسیس إجراء معاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكی
یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس حیازة على عقار سواء  " :عقاري، على أنه

أعاله، أن  2بواسطة شخص آخر أو یحوز سند ملكیة مبین في المادة  مباشرة  أوبنفسه 
  ."...یطلب فتح تحقیق عقاري لمعاینة حق ملكیته وتسلیمه سند ملكیة 

المتضمن تأسیس  2007فیفري  27المؤرخ في  02–07من القانون  14حسب المادة و   
التي  عقاري إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق

أن صاحب الطلب یمارس حیازة من شأنها أنه إذا نتج عن التحقیق العقاري " تنص على
أن تسمح له بالحصول على حق الملكیة عن طریق التقادم المكسب طبقا ألحكام القانون 

  ".المدني فإنه یعترف له بملكیته  للعقار أو الحق العیني العقاري محل التحقیق

، 808مواد ام الوعلیه فإن الحیازة المقصودة في هذا القانون هي الحیازة المبینة بأحك     
المعنوي في الحیازة، وان  یجب توافر الركن المادي وفإذن ، من القانون المدني 827

  .تكون الحیازة هادئة علنیة مستمرة خالیة من الغموض واإلكراه وأن تكون بال انقطاع

والعنصر المادي للحیازة هو وضع الید على العقار عن طریق السیطرة الفعلیة        
ویتحقق هذا العنصر بمباشرة الشخص لألعمال المادیة التي یباشرها المالك عادة  ،علیه

أما العنصر المعنوي فهو القصد أي  ،على العقار وهي استعماله و إستغالله و اإلنتفاع به
هذا وتجب مراعاة مدة الحیازة المكسبة للملكیة  ،الحائز استعمال الشيء بغرض تملكهنیة 

وعلیه فإن  ،من القانون المدني 828و المادة  827المادة  وهذا حسب ما تنص علیه
مبنیة على  02-07من قانون  14عملیة اإلعتراف بالملكیة للحائز في مفهوم المادة 

الحیازة الصحیحة المؤدیة إلكتساب العقار أو الحق العیني العقاري بالتقادم المكسب لمدة 
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سنة  )15( خمسة عشرة الصحیح أوعند توافر حسن النیة والسند  وات سن )10(عشرة 
  .في حالة التقادم الطویل

     عناصر الحیازة توافر  و ق التحقق من حیازة المالك الظاهروعلى العون المحق      
والصادرة عن بعض المصالح اإلداریة  –ذلك باالستعانة بجمیع الشهادات المكتوبة  و

الجبائیة األخرى التي یمكن أن تدعم و  -غالل أو السكن بالعقار المعنيبشأن االست
  .)1(ادعاءات الحائز بشأن الحیازة الصحیحة

فمن خالل معرفتنا لشروط تطبیق هذا اإلجراء نجدها شروط دقیقة تتالءم واألسس التي    
تقوم علیها عملیة التطهیر العقاري فإذا روعیت في إجراء معاینة الملكیة العقاریة الخاصة 

  .عن طریق تحقیق عقاري فإنها ستساهم في التسریع من عملیة المسح العام لألراضي

  ءات معاینة الملكیة العقاریة الخاصة عن طریق تحقیق العقاريإجرا: الثاني فرعال  

إن عملیة معاینة الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري بموجب القانون           
 823مسألة جوازیة بمقتضاها یجوز لكل حائز بدون سند في مفهوم المواد  07-02

ومابعدها من القانون المدني في الملكیات العقاریة التي لم تشملها عملیات المسح العام 
ولم  1961مارس 01سندات ملكیة محررة قبل لألراضي بعد أو للمالك الحائزین على 

تعد تعكس الوضعیة القانونیة لها أن یبادروا بطلب فتح تحقیق عقاري یوجه إلى مسؤول 
یتضمن طلب المعاینة القانونیة والمادیة ، مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص إقلیمیا 

رتبطة بها وتحدید مساحتها بحسب الحالة لألمالك العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الم
 .وموقعها ووضع معالم للحدود له

  

  
  .وما بعدها 325صالمرجع السابق،  زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة،   )1(
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قاریة والحقوق هذا وقد حدد هذا القانون إجراءات معینة تتم بها معاینة الملكیة الع   
           المؤرخ في 147-08المرسوم التطبیقي له المرسوم رقم كذا  بها، و العینیة المرتبطة

  :والتي سنتولى تبیانها على هذا الشكل   )1(2008ماي  19
  

  تقدیم طلب فتح تحقیق عقاري إلى مدیر الحفظ العقاري المختص إقلیمیا: والأ   
 

تأسیس المتضمن  2007فیفري  27المؤرخ في  02–07من قانون  4حسب المادة       
فإن  عقاري،وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق  راء لمعاینة حق الملكیة العقاریةإج

طلبات فتح تحقیق العقاري توجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص 
  .إقلیمیا
محتوى  2008ماي  19المؤرخ في  147–08من المرسوم  3المادة  وقد حددت     

الطلب والوثائق المرفقة به، والتي یجب أن تختلف بحسب ما إذا لم یكن للحائز سند 
  . 1961مارس 1الملكیة أصال  أو بیده سند الملكیة محرر قبل 

 147-08من المرسوم  3فإذا كان الشخص ال یحوز سند ملكیة أصال، فإن المادة     
تحقیق العقاري بینت محتوى الطلب الكتابي والمودع بسجل مخصص المتضمن عملیات ال

بحیث یجب أن یحتوي على ري المختصة إقلیمیا، لذلك على مستوى مدیریة الحفظ العقا
جمیع البیانات المتعلقة بالعقار من حیث بیان طبیعته القانونیة وقوامه، ومساحته وتاریخ 

انوا على الشیوع، وعند االقتضاء البیان الدقیق بدء الحیازة وهویة الحائز أو الحائزین إن ك
دین منها وكذا یللحقوق العینیة و األعباء التي یكون العقار مثقال بها، وتعیین المستف

  .أسماء الشاغلین المجاورین
  

  
المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات  2008-05- 19المؤرخ في  147-08المرسوم التنفیذي رقم  )1(

  .2008-05-25، المؤرخة في 26الملكیة، الجریدة الرسمیة، العدد 
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هذا ویجب أن یرفق الطلب وجوبیا بالملف التقني الذي یحتوي على الشهادات       
أو الجبائیة التي یمكن أن تكون للحائز ووثائق الحالة المدنیة له اإلسم، اللقب  اإلداریة

وٕاسم األب وتاریخ ومكان الوالدة والجنسیة والمهنة وعنوان صاحب الطلب، وتصریح شرفي 
مصادق علیه من قبل الهیئات المختصة، مرفق وجوبا بمخطط طبوغرافي وبطاقة وصفیة 

  . نفقة صاحب الطلبیعدهما مهندس خبیر عقاري على 
إن صاحب الطلب ملزم بإیداع الملف المرفق بالمصلحة المختصة، ویتسلم وصل      

     یبین فیه الرقم التسلسلي وتاریخ اإلیداع وذلك من أجل بدایة حساب آجال التحقیق العقاري
  .من هذا القانون 17أو آجال الطعن المنصوص علیها في المادة 

  

، 1961مارس  1لب مقدم من شخص له سند ملكیة محرر قبل أما إذا كان الط     
فیجب أن یتضمن الطلب الكتابي، االشارة إلى نوع السند، تاریخه وحجمه إن كان مشهر 
بمحافظة الرهون العقاریة، والقوام والمساحة واألعباء التي یمكن أن تكون قد حدثت على 

  .دین من ذلكیالعقار لفائدة الغیر وتحدید المستف
ویجب أن یتضمن الملف التقني صورة أصلیة أو نسخة واضحة مصادق علیها من     

  .)1(دین من العملیةیالجهات المختصة للسند الحائز، وبیان هویة الحائزین المستف
  

المتضمن  2007فیفري  27المؤرخ في  02–07من قانون  6هذا وتنص المادة    
وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة 

  .یتم فتح تحقیق عقاري بصفة فردیة في أي وقت" ى أنه عقاري، عل
غیر أنه یمكن فتح تحقیق عقاري بصفة جماعیة في إطار انجاز برامج بناء أو تهیئة      

  ".عقاریة ریفیة أو حضریة
  

  
 .324السابق، صالمرجع ، المنازعات العقاریةزروقي لیلى، حمدي باشا عمر،   )1(
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یتبین  147-08من المرسوم  6، 5، 4، 3المواد وعلیه ومن خالل هاته المادة وكذا      
لنا حالتین إلجراء معاینة الملكیة العقاریة بالتحقیق العقاري وهما اإلجراء الفردي واإلجراء 

  .الجماعي
  
  

I.  العقاريحالة اإلجراء الفردي لمعاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق.  
فاإلجراء الفردي لمعاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري هو  - 1         

لتحقیقات العقاریة المعنیة بهذا القانون، حیث یجوز لكل حائز لملك عقاري لأساس المبادرة 
وبدون سند أن یبادر بطلب إجراء فتح تحقیق عقاري یوجه إلى مدیر الحفظ العقاري 

یعین  المختص إقلیمیا، ألجل المعاینة المادیة والقانونیة للملكیة العقاریة، بحیثالوالئي 
لذلك محقق عقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أمالك الدولة، بموجب مقرر یصدر عن 

المختص في أجل شهر من تاریخ استالم الطلب والثابت  مدیر الحفظ العقاري الوالئي
 اإلجراء، ه مهمة تلقي تصریحات المستفید من هذاتسند ل )1(بوصل یسلم إلى المستفید

والتي تفید ممارسته لحیازة هادئة علنیة مستمرة بدون لبس على العقار المعني، والتي 
 تسمح له بإكتساب ملكیته عن طریق التقادم المكسب، باإلضافة إلى ذلك فالمستفید ملزم

العون المحقق كذلك االستماع إلى بتقدیم كل الوثائق التي تفید قیام واقعة الحیازة، وعلى 
  المالك المجاورین أو أي شخص له وثائق تتعلق بالعقار محل التحقیق، وعند االنتهاء من

العملیات األولى للتحریات یتم تحریر محضر مؤقت بذلك، والذي ینشر وجوبا بمدیریة 
ار المعني، كما الحفظ العقاري الوالئیة المختصة، وبالبلدیة الواقع بدائرة اختصاصها العق

یمكن ألمالك الدولة والبلدیة ومصالح األوقاف المختصة إبداء رأیها بشأن نتائج التحقیق 
المتعلق  147-08من المرسوم التنفیذي رقم  12، 11 ،10األولیة وهذا حسب المواد 

 .بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة
  

 لمتعلق بعملیات التحقیق ا 2008ماي  19المؤرخ في  147-08التنفیذي رقم من المرسوم  7 ، المادة3المادة   )1(
   .وتسلیم سندات الملكیة العقاري 
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      بالنسبة لحالة اإلجراء الفردي لتحقیق العقاري للحائز بسند محرر قبل - 2          
هذه تحقق من قانونیة الفعلى المحقق الفحص الدقیق لهذا السند وذلك ب 1961مارس  1

الوثیقة و استجابتها لكل الشروط واألشكال المعمول بها في ظل التشریع السابق وفیما إذا 
كانت تعكس فعال الوضعیة العقاریة الحقیقیة لها حالیا، وهذا لقبول هذا اإلجراء شكال، 

مثیل المادي وفي هذه المرحلة یؤدي الخبیر المهندس العقاري دور أساسي في إعادة الت
تم بحضور أصحاب المصلحة ممن لهم حقوق أو أعباء ییجب أن  ذيعني، والللعقار الم

  .على هذا العقار محل التحقیق
II. اإلجراء الجماعي لمعاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري  

، یخص إنجاز برامج بناء 02- 07من القانون  6إن هذا اإلجراء حسب المادة      
من نفس القانون یتم هذا  7جماعیة أو تهیئة عقاریة ریفیة أو حضریة، وحسب المادة 

اإلجراء بقرار یصدر من الوالي یتضمن الشروع في اإلجراءات الجماعیة للتحقیق العقاري 
وهذا بعد أخذ  رأي كل  ،س الشعبي البلدي المختصیس المجلیتم بمبادرة منه أو من رئ

أو المصالح  من مسؤول مصالح الحفظ العقاري، الوالي وحسب الحالة مسؤول البناء
  .الفالحیة

هذا وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلجراءات الجماعیة للتحقیق العقاري تجیز لكل شخص  
  .  بال سند تقدیم إدعاءات بالحیازة أو تسجیل اعتراضاته بذلك أمام المحقق العقاري

  

  إعداد سند الملكیة أثناء المعاینة عن طریق التحقیق العقاري :ثانبا     
إن عملیة اإلعتراف بالملكیة عن طریق التحقیق العقاري یجب أن تراعي حقوق           

المالك الحائزین المجاورین والدولة والجماعات اإلقلیمیة التابعة لها وحقوق الخواص بما 
 و، أثناء العملیةیفید تلقي وتقیید كل اإلحتجاجات و اإلعتراضات التي یبدیها ذوي الشأن 

سلبیات التصریحات الشرفیة للحائزین التي كانت تتم خالفا للواقع أثناء إعداد ذلك لتفادي 



368 
 

یقوم  وعلیه فالمحقق العقاري ،وشهادة الحیازة عقد الشهرة المتضمن اإلعتراف بالملكیة
  .بتلقي التصریحات ودراسة وثائق الحائز ودراسة كل احتجاج مقدم بهذا الشأن

  

I. الة وجود اعتراضات ناجمة عن المعاینة ــــــح  
لقد قلنا سابقا أن المحقق العقاري یقوم بدراسة كل احتجاج مقدم بهذا الشأن،          

تسلسلیا حیث یفتح سجل خاص على مستوى مصالح الحفظ العقاري الوالئي مرقم ومؤشر 
العون المحقق، أو هذه االعتراضات تقدم شخصیا أمام  و )1(تقید فیه هذه االعتراضات

عن طریق تبلیغ االعتراضات لمصالح الحفظ العقاري طبقا لألشكال القانونیة التي یقرها 
  .قانون اإلجراءات المدنیة وقانون تنظیم مهنة المحضر القضائي

أیام من بدایة مدة لصق  8یوما بعد  30وتبدأ المدة المفتوحة لإلحتجاجات التي تساوي 
  .147– 08من المرسوم  12المادة  المحضر المؤقت وهذا حسب

هذه االعتراضات یتم دراستها من قبل العون المحقق وبمعرفة مدیر الحفظ العقاري الوالئي 
جهات إما برفضها أو بدعوى األطراف للتقاضي أمام ال ،الذي یصدر قرارات والئیة بشأنها

  ینتقل المحقق العقاري  02-07من قانون  11حسب المادة المختصة، أو عند االقتضاء و 
المالك أو الحائزین  من جدید إلى المیدان قصد دراسة االحتجاجات المثارة من طرف

المجاورین، أو كل مدع ألي حق عیني على العقار المعني، والتي تقتضي حسب المادة 
إذا توصل األطراف إمكانیة عقد جلسة للصلح بین األطراف، ف 02-07من قانون  12

إلى اتفاق حول الوضع القانوني والمادي للعقار، یحرر محضر بذلك ممضي من العون 
یخضع إلطالع المدیر الوالئي للحفظ العقاري والذي یتم ، المحقق وأصحاب المصلحة

  .التحدید النهائي للعقار المعني بهذا اإلجراء على أساسه

  
  .وتسلیم سندات الملكیة المتعلق بعملیات التحقیق العقاري 147-08 رقم من المرسوم 14 ،12المادة   )1(
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أما إذا كانت محاولة الصلح فاشلة یحرر محضر بعدم الصلح بذلك، ویبلغ إلى     
األطراف الذین یجوز لهم اللجوء إلى الجهة القضائیة المختصة حیث توقف اإلجراءات 

  . إلى غایة صدور الحكم في الدعوى
 

II. سند الملكیة إعداد وتسلیم   
بعد التحقیق والتحري الدقیق للتصریحات والوثائق المقدمة من قبل  وعلیه و           

المحقق العقاري عند معاینة حیازة صاحب الطلب، یحرر محضر نهائي من مدیر الحفظ 
من  20ووفقا للمادة  ،لیة الترقیم العقاري باسم المالكالعقاري الوالئي یكون أساسا لعم

والتأشیر به على هامش  یكون في شكل مقرر یعد للشهر 147-08المرسوم التنفیذي رقم 
  .البطاقات العقاریة المؤقتة

یتضمن هذا المقرر تعیین هویة المالك وتعیین العقار وحدوده بدقة وفق المعلومات      
ة التي یحددها مخطط المسح المعد من قبل الخبیر المهندس العقاري بحیث تعكس بصور 

  .واضحة الوضعیة العقاریة الحالیة
یتولى المحافظ العقاري بعد ذلك عملیة شهر الحق العیني العقاري المعني بمقرر      

من  16الترقیم العقاري الصادر عن مدیر الحفظ العقاري الوالئي، وهذا حسب المادة 
، بعد تنفیذ إجراء الشهر یرسل سند 147-08رقممن المرسوم  23والمادة  02-07قانون 

  . الملكیة إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي بغرض تسلیمه إلى المعني

للمحافظ  74-75شرع قد أعطى بموجب األمر رقم  وهنا نالحظ أنه إذا كان الم     
هر العقاري صالحیة مسك مجموع البطاقات العقاریة المكونة للسجل العقاري أثناء ش

وكذا محاضر  ،معدلة للعقار أو حق عیني عقاريالعقود الرسمیة المنشئة والناقلة أو ال
ووثائق المسح التي تودع من قبل مصالح مسح األراضي أثناء عملیات المسح العام 

وذلك بهدف ضبط كل التعدیالت للوضعیة المادیة والقانونیة للحقوق العینیة  ،لألراضي
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قد منح المحافظ  02–07فإن قانون ، مجموعة البطاقات العقاریةجلة في العقاریة المس
العقاري في حدود ضیقة إعداد السند الذي یشكل مجرد تنفیذ لمقرر الترقیم العقاري المعد 
من قبل المدیر الوالئي للحفظ العقاري المختص إقلیمیا ضمن الصالحیات التي تخوله 

  . عملیات الترقیم العقاري

الطبیعیة لسلطة ومراقبة المدیر الوالئي للحفظ العقاري المختص إقلیمیا  إن النتیجة      
جعلت عملیة تسلیم سند الملكیة  ،والصالحیات الكاملة التي أعطیت له في هذا القانون

مستوى هذه الجهة طبقا من اختصاصه طالما إن بدایة فتح التحقیق العقاري تتم على 
أن یكون السند مطابقا للنموذج الملحق بالمرسوم مع ضرورة  ،من هذا القانون 04للمادة 

و في حالة  الشیوع یسلم مدیر الحفظ العقاري سند الملكیة إلى أحد المالكین  147– 08
 في الشیوع إما على أساس تصریح كتابي یقومون به أو بناءا على أساس وكالة موثقة 

  .147– 08من المرسوم  22وهذا حسب المادة 

  مدى فعالیة إجراء التحقیق العقاري في عملیة التطهیر الشامل   :فرع الثالثال   

نعلم أن عملیة التطهیر العقاري في الجزائر هي الهدف األسمى للمشرع الجزائري          
هذا بالنظر إلى الوتیرة البطیئة التي تسیر بها عملیة  و والذي عجز عن تحقیقها إلى اآلن

المسح، ولذلك أوجد المشرع آلیات من شأنها المساعدة على تحقیق عملیة التطهیر 
عقاري التحقیق الالمتضمن  02–07، شهادة الحیازة وأخیرا قانون والمتمثلة في عقد الشهرة

فیا ترى ما مدى فعالیة هذا  ،اضيوالذي یطبق بالتوازي مع سیر عملیة المسح العام لألر 
  .؟اإلجراء في عملیة التطهیر الشامل

  

كفایة التحقیق  ةینسبإلى ثم نتطرق تقییم هذا اإلجراء قوم بلإلجابة على هذا التساؤل سن
  .العقاري في تحقیق التطهیر الشامل
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  يتقییم إجراء التحقیق العقار  :والأ     
المتضمن تأسیس  2007فیفري  27المؤرخ في  02–07بعد دراستنا للقانون رقم         

من  دات الملكیة عن طریق تحقیق عقاريإجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سن
یتبین لنا أن إیجابیات هذا اإلجراء أكثر ، لماهیته وشروط تطبیقه وٕاجراءاته خالل معرفتنا

  .من سلبیاته

I.  تحقیق العقاريالإیجابیات قانون 
  :تتمثل إیجابیات هذا اإلجراء في النقاط التالیة 

  

  : معالجة السلبیات التي خلقها العمل بعقد الشهرة *    
إجراءات بسیطة وسریعة تمكن الحائز لعقار  عقد الشهرة یتم باتباع إن  كما بینا سابقا    

من نوع الملك وبدون سند، غیر خاضع لعملیات المسح العام لألراضي، من اللجوء إلى 
لكیة على أساس الموثق المختص إقلیمیا إلعداد عقد الشهرة  المتضمن االعتراف بالم

للمستفید مدعم  ن الموثق یكتفي فیه بمجرد تصریح شرفي مصادق علیهاالتقادم المكسب، و 
بملف تقني، وتحقیق حول الطبیعة القانونیة للعقار المعني، إذن فهذا اإلجراء استهدف 
تطهیر الوضعیة العقاریة لألمالك غیر الممسوحة وطبق بصفة سریعة، األمر الذي أدى 
إلى استعماله بصورة تعسفیة أو لتسویة عملیات عقاریة غیر مشروعة عند االستیالء على 

  قاریة عمومیة وأمالك عقاریة وقفیة، طالما أن هذا العقد تم أمام الموثق المختص أمالك ع
محل  إقلیمیا، والذي لم تسعفه إجراءات هذا المرسوم من المعاینة المیدانیة للحقوق العقاریة

التواطؤ مع المستفید أو بسكوت المصالح اإلداریة المختصة   الحیازة، أو في حاالت أخرى
 ).1(محل إعداد عقد الشهرةلق بطبیعة هذه األمالك العقاریة عن الرد المتع

  

    لقد أدى سكوت ممثلي أمالك الدولة عن الرد حول اإلخطارات التي یقدمها الموثقین لإلستفسار حول الطبیعة  ) 1(
بمذكرة رقم أشهر، لتدخل مدیریة أمالك الدولة ) 4(القانونیة للعقار المعني بإعداد عقد الشهرة في أجل أربعة 

تنبیه حول خطورة فوات اآلجال ل، ل1998أفریل  05الصادرة عن المدیریة العامة لألمالك الوطنیة بتاریخ  1373
  .التي تعني إنتقال ملكیة العقارات بصفة رسمیة لفائدة األفراد،  حتى وٕان كانت في األصل تابعة لألمالك الوطنیة



372 
 

المتعلقة بإعداد وتسلیم عقد الشهرة أمام الجهات كذلك أن المنازعات العقاریة        
دة وهذا واضح من خالل ع )1(اآللیة القضائیة المختصة تؤكد إساءة استعمال هذه

            المؤرخ في 198951 رقم القرارمن ذلك اجتهادات قضائیة في الموضوع و 
ي الرئیسیة ف، حیث أن الحكومة اعتبرت عقد الشهرة من األسباب 2000أكتوبر  27

 من القضایا المرفوعة إلى 7o/oإذ تكون نسبة ،  تضخم عدد الخصومات أمام القضاء
 في حین یضمن معاینة الملكیة )2(جلس الدولة خالل السنوات األخیرةو م المحكمة العلیا

ري المختص إقلیمیا العقاریة عن طریق التحقیق العقاري تدخل المدیر الوالئي للحفظ العقا
 كما یضمن هذا القانون إجراءات تحقیق ،ما یتعلق بإعداد عقد الشهرةالموثق فیبدل 

 عقاري میدانیة تتم من قبل اعوان مصالح الحفظ العقاري الوالئیة التابعین لسلك اعوان
مفتشي امالك الدولة و ذلك تحت رقابة مدیر الحفظ العقاري الوالئي لتالفي سلبیات 

   .عم بشهادة شاهدین عند اعداد عقد الشهرةاالكتفاء بمجرد تصریح شرفي مد
المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب  352-83هذا وقد تم إلغاء هذا المرسوم      

قانون  من 19وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة ضمنیا  بموجب المادة 
 147-08رقم  سوم التنفیذيمن المر  24إلغاءه صراحة بموجب المادة   وتم 07-02

  .المتعلق بعملیات التحقیق العقاري وتسلیم سندات الملكیة 2008ماي  19المؤرخ 

  :االستجابة لتمویل المشاریع االستثماریة باللجوء إلى عملیات القرض العقاري و الرهني *
داءات التقلیدیة الموكلة لها في المجال االقتصادي، أدت إلى عن اال إن تخلي الدولة   

  االستثمارإلنجاح سیاسة  -التحقیق العقاري  – البحث عن أطر تشریعیة جدیدةضرورة 

  
المرجع اصة  في التشریع الجزائري، خیة الالیات تطهیر و تسویة سندات  الملكیة العقار  محمودي عبد العزیز، )1(

  . 251، ص السابق
لعزیزي نادیة، إشكالیات عقد الشهرة، حجیته كسند رسمي ومدى فعالیته، مجلة منظمة المحامین منطقة تیزي زو،   )2(

  . 122، ص 114، ص 2006، جوان 4العدد 



373 
 

المعتمدة في المیادین االقتصادیة واالجتماعیة كما أدت إلى اعتماد نفس المبدأ في 
والقروض الرهنیة الموجهة للسكن، وكل  السیاسة العقاریة الجدیدة المتعلقة باالستثمار

  .)1(القروض المتعلقة بالفالحة ومختلف النشاطات المهنیة والحرفیة األخرى

 :1961مارس  1تحدید الوضعیة العقاریة الحالیة لحاملي سندات الملكیة المحررة قبل  *
المتضمن  2007فیفري  27المؤرخ في  02-07من القانون  2تنص المادة       

تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 
یشمل هذا اإلجراء العقارات التي الیحوز أصحابها سندات ملكیة أو التي حررت .. ....."

  ".والتي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة 1961مارس  1بشأنها سندات ملكیة قبل 

نظام  من خالل هاته المادة یتضح لنا جلیا محاولة المشرع الجزائري لمعالجة        
ـــــمؤرخ فـــــالمرسوم الالشهر االختیاري المطبق في الفترة االستعماریة السابقة لصدور  ــــ  يـــ

 مخططات المسح الجزئیة، و الذي تمیز بعدم وضوح ودقة )2(1959أكتوبر  21
والوثائق األصلیة التي سلمت للمالكین رغم محاولة إصالح نظام الشهر العقاري الساري 

  .1961مارس 1المفعول ابتداءا من 

  االسراع في تعمیم عملیة المسح العام لألراضي  *    
  

مسح األراضي، دفعت إلى ضرورة التفكیر إن الوتیرة البطیئة التي تسیر بها عملیات      
من شأنها اقتصار اآلجال المرسومة النهاء عملیات المسح العام   )3(في حلول أخرى

 02-07 من القانون رقم 5لألراضي، كأساس للتطهیر العقاري الشامل، ذلك أن المادة 
  

Séminaire internationale du l’hypothèque et les suretés Réels, 28-29/02/2000,         (1) 
SGGI, communication de M.EL-Metnani, SRH, Alger, P20.     

المرجع  ،اصة  في التشریع الجزائريخیة الالملكیة العقار الیات تطهیر و تسویة سندات  محمودي عبد العزیز،  )2(
  .253السابق، ص

  .   101، صرجع السابققرنان فضیلة، الم  )3(
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المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم  2007فیفري  27المؤرخ في 
العقار في مخطط  سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، نصت على ضرورة تمثیل

المساحة بیاني یعد من قبل مهندس خبیر عقاري یتضمن وضع معالم الحدود وبیان 
دت أثناء عملیات والتحدید الدقیق للعقار والحقوق العینیة واألعباء المثقلة به إن وج

هذا ما یعجل من وتیرة المسح العام لألراضي طالما أن مصالح  و )1(التحقیق العقاري
المسح ستعتمد نفس التمثیل المادي والمعاینة القانونیة لألمالك العقاریة التي شملها هذا 

  .اإلجراء الجدید

II. تحقیق العقاريالقانون  سلبیات   
  

المعني اریة بناء على طلب ان اجراء التحقیق العقاري یتم بصفة اختی           
، األمر الذي ال یساعد على 02-07من القانون رقم  4وهذا طبقا للمادة  باألمر

تطهیر الملكیة العقاریة موازاة مع عملیة المسح العام لالراضي، ذلك ان اإلقبال على 
طلب هذا اإلجراء من قبل المواطنین بقي محتشما وقلیال على مستوى مختلف 

، وعلیه فال یمكن االعتماد على هذا اإلجراء لوحده الوالئیةمدیریات الحفظ العقاري 
  . لتحقیق عملیة التطهیر الشامل

  عدم كفایة التحقیق العقاري في تحقیق التطهیر الشامل :ثانیا      
المتضمن تأسیس  2007فیفري  27المؤرخ في  02-07إن تطبیق قانون           

الملكیة عن طریق تحقیق عقاري یمكن  إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات
أن یرتب مجموعة من المنازعات القضائیة، بین المالك والحائزین المجاورین أو الدولة 

 .وجماعاتها اإلقلیمیة وكل مدعي آخر بحقوق عینیة عقاریة على العقار المعني بالتحقیق

  
المتعلقة بسیر  2008سبتمبر  27المؤرخة في  003لألمالك الوطنیة رقم  العامة المدیریة صادرة عنالالتعلیمة    )1(

  .  عملیات التحقیق العقاري،
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هذا ونظرا الرتباط عملیة التطهیر العقاري الشامل باستكمال المسح العام لألراضي      
وكذا ضرورة توافق هیئات ومؤسسات لها عالقة بالتنظیم العقاري، یجعلنا نقول ونخلص 

بد من تكاثف الجزائریة وال التحقیق العقاري وحده ال یكفي لتطهیر المشكلة العقاریةإلى أن 
  .كل هاته اآللیات لتحقیق هذه النتیجة المرجوة

 

  :وعلى ذلك سندرس   

 المنازعات الناجمة عن إعداد وتسلیم سند الملكیة *   

مما  نظرا لتعقید عملیة التحقیق العقاري فانه ینتج عن تطبیقه عدة نزاعات،           
یستدعي عرضها على القضاء للفصل فیها ،منها ما تعود والیة النظر فیها الى القاضي 

                        .أخرى یختص بها القاضي الجزائي العقاري ومنها ما یعود إلى القاضي اإلداري و

   التي یختص بها القاضي العقاري المنازعات -1        
ع الحیازة عند لقد سبقت اإلشارة الى انه على المحقق العقاري التأكد من وقائ            

فقد تطرأ النزاعات في هذا الشأن بین المالك والحائزین، وعلى المحقق  ،تنقله الى المیدان
إجراء محاولة الصلح فإن باءت بالفشل یحرر المحقق محضر عدم الصلح یبین فیه 

قضائي نهائي، والجهة القضائیة المختصة  حكم توقیف إجراء التحقیق إلى غایة صدور 
الطعن في مدى مشروعیة حیازة الحائز في مثل هذا النوع من النزاع الذي قد ینصب على 

المدني، القسم (حیازة عرضیة هي القضاء العادي  الفعلي بتخلف أحد أركانها أو كونها
  .02-07من قانون  12 وهذا في أجل شهرین حسب المادة) العقاري

  

  المنازعات التي یختص بها القاضي اإلداري -2
  للحفظ العقاريالدعوى اإلداریة المرفوعة ضد المدیر الوالئي   - أ

إن عملیة سیر إجراءات إعداد وتسلیم سند الملكیة عن طریق التحقیق العقاري یمكن أن 
تنتهي برفض الترقیم العقاري من قبل مدیر الحفظ العقاري الوالئي المختص إقلیمیا، عندما 
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یم ال تؤدي نتائج التحقیق والمعاینة إلى نتیجة، فیقوم هذا األخیر بإعداد مقرر رفض الترق
   الجهات القضائیةقابال للطعن فیه باإللغاء أمام  مع التسبیب، وهذا المقرر یكون 

  .اإلداریة المختصة

  الدعوى اإلداریة الموجهة ضد المحافظ العقاري   -ب      
یقوم المحافظ العقاري بالترقیم :" على أنه 02-07من القانون رقم  16تنص المادة 

فهنا " المعاینة أثناء التحقیق العقاري في المجال العقاريالعقاري وذلك بشهر الحقوق 
عملیة الشهر هذه المنصوص عنها في هذه المادة تؤدي إلى سند الملكیة للحائز المستفید 
من إجراءات المعاینة عن طریق تحقیق عقاري رغم وجود سند ملكیة مشهر للغیر، یمكن 

أمام المحكمة اإلداریة المختصة یطلب للمالك الحقیقي في هذه الحالة رفع دعوى قضائیة 
فیها بالتعویض عن أخطاء المحافظ العقاري وذلك في أجل سنة من تاریخ إكتشاف الخطأ 

  .74–75من األمر رقم  23ا حسب المادة وهذ

  دعوى المحافظ العقاري الوالئي إللغاء الترقیم العقاري - ج       
في حالة إكتشاف ترقیم على أساس تصریحات غیر صحیحة أو تقدیم وثائق مزورة یقوم  

مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم العقاري 
المحكمة اإلداریة المختصة، حیث یستند على الحكم القضائي الجزائي امام المعني وهذا 

ائز بتهمة التصریحات الكاذبة أو التزویر أو إستعمال المزور الذي یقضي بإدانة الح
  .لتدعیم دعوى إلغاء الترقیم العقاري

 المنازعات التي یختص بها القاضي الجزائي -3
  :التي تنص على مایلي 02-07من القانون رقم  18بالرجوع إلى المادة          
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صحیحة، أو تقدیم وثائق مزورة في حالة اكتشاف ترقیم على أساس تصریحات غیر  "   
یقوم مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي برفع دعوى قضائیة للمطالبة بإلغاء الترقیم 

  ".كیل الجمهوریة لتحریك الدعوى العمومیةالعقاري المعني حیث یقدم شكوى أمام و 
 لمدیر الوالئي للحفظوعلى ذلك فإن المشرع خول الحق في تحریك الدعوى العمومیة ل

أنه كان من المحبذ لو وسع المشرع من دائرة من لهم الحق في تحریك  إال ،العقاري فقط
الدعوى العمومیة لتشمل كل متضرر من عملیة الحصول على سند الملكیة بناءعلى 
التصریحات الكاذبة والمزورة والتي تشكل جریمة یعاقب علیها القانون، وبصدور حكم 

العقاري إتخاذ كل التدابیر الالزمة إلصالح الوضع  قضائي جزائي نهائي یحق للمحافظ
         بما فیها رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة اإلداریة المختصة إللغاء الترقیم 

  .العقاري السابق

      المؤرخ في 02-07مرة أخرى بقانون بادر المشرع الجزائري  انوبالفعل           
عاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات المتضمن تأسیس إجراء م 2007فیفري 27

 352-83الملكیة عن طریق تحقیق عقاري یعمل على ضمان تالفي عیوب المرسوم 
االعتراف  المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن

ولكن هذا القانون ال یمكن االعتماد علیه بصفة أحادیة لتحقیق عملیة التطهیر  ،بالملكیة
العقاري الشاملة، ذلك ألنه یتم بصفة اختیاریة، بل یجب أن یتزامن مع سیاسة واضحة 

  .لتفعیله تضمن االنتهاء من عملیة المسح العام لألراضي

باستكمال المسح العام لألراضي هذا ونظرا الرتباط عملیة التطهیر العقاري الشامل      
وكذا ضرورة توافق هیئات ومؤسسات لها عالقة بالتنظیم العقاري، یجعلنا نقول ونخلص 

ال بد من فیر المشكلة العقاریة الجزائریة  إلى أن التحقیق العقاري وحده ال یكفي لتطه
 .تكاثف كل هاته اآللیات لتحقیق هذه النتیجة المرجوة
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  الخـــــــــــــــــــاتمـــــــــــــــة 
  

دراستنا للتطور التاریخي لتنظیم الملكیة العقاریة في الجزائر بین لنا مدى ان       
نظمة التي تعاقبت على بالدنا واثر كل منها في صنع الواقع العقاري الحالي اختالف األ

ورا بالنظام العثماني وكذا اثر مر بدءا بالموروث العرفي ومجموع التقالید و  ،ذي نعیشهال
   .ه من نظام عقاري متمیز بالتعقیدالسیاسة االستعماریة فیما نحن علی

في مجال عتناق سیاسة عقاریة إفي  الجرأة للمشرع الجزائري  كانامام هذا الوضع و      
نظام الشهر العقاري الرسمیة و مبنیة أساسا على الشكلیة ضبطه للمعامالت العقاریة 

      تحقیق الثقةساعیا   ومقامة على أرضیة جد مهمة هي عملیة المسح العقاري العیني
  .في هاته المعامالتاالستقرار  الشفافیة وو 

وضابط أمام موظف عام أوعلیه فالمعاملة العقاریة البد ان تتم في شكل رسمي       
وطبعا مع ضرورة   عمومي او شخص مكلف بخدمة عامة مع مراعاة االوضاع القانونیة

نه تغییر أ، حیث ان كل ما من شالتصرف وترتیب اثره العینيمراعاة الشهر العقاري لنفاذ 
حكام أو أو ما یؤدي  الى المساس بتكوینه المادي من تصرفات أالمركز القانوني للعقار 

مر من األ 17و 16، حیث ان المادة وقائع مادیة یخضع كله للشهر ریة وشهادات ادا او
  .ال من یوم الشهرإطراف وفي مواجهة الغیر ثر للحق بین األأقرت بانه ال أ 74-75م رق

حكام أحكام الشهر العیني مع بعض أغلب أخذ المشرع الجزائري بأوعلى ذلك فقد         
البالد بما الشهر الشخصي بغیة منه لتبني نظام شهر فعال ومناسب للوضع الخاص ب

    .یحقق المصلحة العامة
المقررة س الملكیة العقاریة الخاصة و التي تكر  تفعیل هذه السیاسة العقاریة ولتنفیذ و      

 ،القانونداب و اآلابرام المعامالت العقاریة طبعا في اطار النظام العام و  مجال في للحریة
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خلق المشرع عدة میكانیزمات منها إنشاءه للوكالة الوطنیة لمسح األراضي بموجب 
المتضمن إنشاء الوكالة  1989دیسمبر 19المؤرخ في  234-89التنفیذي رقم المرسوم 

تخفیف العبء على الدولة  والتي من شأنها 'لمعدل والمتمم ا "الوطنیة لمسح األراضي 
               المؤرخ في 74-75المقرر بموجب األمر رقم بعملیة المسح أثناء قیامها 

تأسیس السجل العقاري ألراضي العام و متضمن إعداد مسح اال 1975نوفمبر 12
، ومهنة الخبیر 27-88مراسیم التطبیقیة له، وكذا تحریره لمهنة التوثیق بالقانون رقم الو 

وكذا إنشاء أقسام عقاریة متخصصة على مستوى ، 08-95رقم  المهندس العقاري باألمر
المعدل والمتمم بالقرار  1994أفریل  01المحاكم بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 

، وخلقه للغرف العقاریة على مستوى المحكمة العلیا 1996سبتمبر 15 فيالوزاري المؤرخ 
 89-22ن رقم من القانو  17المعدل للمادة  96-75من األمر رقم  8بموجب المادة 

نتظار تنصیب المحاكم العقاریة الحقا، وكذا خلقه إالمحدد لصالحیات المحكمة العلیا في 
من اآللیات التي وضعها المشرع  ة كآلیة للحفظ العقاري إلى غیر ذلكللمحافظة العقاری

  .لتكریس سیاسته العقاریة التي تهدف إلى ضبط المعامالت العقاریة

 إنجاح عملیة التطهیر العقاري م تكن قادرة لوحدها على ذه األدوات لغیر أن ه   
وذلك جنبي، ساس تفعیل االستثمار الوطني و األأباعداد عقود وسندات الملكیة  المرتبطة 

األمر الذي أدى إلى عملیات المسح العام لألراضي، أمام التأخر المعتبر الذي تعرفه 
صا مع معاینة الصعوبات لعملیة خصو ضرورة التفكیر في خلق آلیات بدیلة إلنجاح هذه ا

القانونیة في الحصول على العقار الصناعي والحضري و الفالحي الالزم  المادیة و
مع مختلف المؤسسات المالیة واإلداریة وتشجیع اإلستثمار المرتبط بتفعیل لتعامل ل

سن  ستحداث شهادة الحیازة وفي فترة الحقة إ إلىالقروض العقاریة، وبالفعل بادر المشرع 
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  2007فیفري  27المؤرخ في  02-07 رقم قانونال

الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري یعمل على ضمان تالفي 
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الملكیة عیوب عقد الشهرة ویؤدي في آجال قصیرة إلى إثبات وتسلیم عقود وسندات 
العقاریة الخاصة، حیث سیساهم بصفة غیر مباشرة في تنشیط وتفعیل عملیة المسح من 

  .ناحیة ربح الوقت

 غیر أن هذا القانون ال یمكن االعتماد علیه بصفة أحادیة إلنجاح عملیة التطهیر     
 بل یجب أن یتزامن مع سیاسة واضحة لتفعیله تضمن اإلنتهاء ،النه یتم بصفة اختیاریة

  .من عملیة مسح العام لألراضي
ات یبعض االشكالونظرا لكل ما سبق ذكره وبیانه تضمن التشریع العقاري لبالدنا     

  :نذكر منها
اعتباره الشریعة بین قوانین الشهر العقاري وبین القانون المدني برض اوجود تع -

 823تساب الملكیة بالتقادم في المواد مكانیة اكإحیث نص القانون المدني على العامة، 
صلیة وانقضائها بعدم االستعمال دون وكذا كل الحقوق العینیة العقاریة األ ،منه 834إلى 

العیني المتبنى یتماشى ونظام الشهر  ال وهذا ما ،اضي الممسوحةر وجود نص یستثني األ
الحقوق باكتساب الحق بالتقادم باعتبار ان القید هو الذي ینشئ   یقبل الفي بالدنا والذي 

 .ویطهرها
صائص التي تمیزه عن غیره من ن نظام الشهر العیني یمتاز بمجموعة من الخإ -    

ن أالقوة الثبوتیة والذي مفاده  أومن بین هذه المبادئ نذكر مبد ،العقاريالشهر نظمة أ
و للحق العیني موضوع أهي قرینة قاطعة على الملكیة بالنسبة للعقار التصرفات التي تقید 

على عكس المشرع  ،ق المقید موجود بالنسبة للكافة وال یمكن الطعن فیهالح ویعتبر الشهر
في الحقوق بعد  عادة النظرإجاز أتیة المطلقة حیث ري الذي لم یعط للقید القوة الثبو الجزائ

دون النص على األجل المسقط لرفع الدعوى إال في حالة  القید األول عن طریق القضاء،
   ،63-76 رقم مرسومالمن  16 ید المؤقت بالنسبة لمن نازع فیه وهذا طبقا للمادةالق
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وعلیه فیمكن للغیر ومتى علم  بالقید أن یطعن فیه باإللغاء أمام القضاء، وتسري في حقه 
    .ثبوت علمه طبقا لألحكام العامة آجال الطعن إبتداء من

ن األمالك العقاریة التي كان لها سند والتي كانت محل بیوع متتالیة بعقود إ -      
یمكن أن تكون محل معامالت بعقود رسمیة  عرفیة ستبقي في وضعیة مسدودة، فهي ال
سلسلة الشهر العقاري، ومثل هذه  نقطاعإلألنه یستحیل شهر هذه األخیرة نظرا 

یمكن تسویتها إال عن طریق إعداد المسح العام لألراضي  الوضعیات الكثیرة جدا ال
  .وتدخل المشرع الجزائري

التي یختص بها القضاء االداري، طعن في قرارات المحافظ العقاري و في مجال ال  -     
      االداریةو  جراءات المدنیةاإل من قانون 908فانه تجب االشارة الى انه حسب المادة 

ن القرار الذي یصدر من إمام مجلس الدولة لیس له اثر موقف وعلیه فأستئناف ان اإلف
لغى أذا إوعلیه  ف ،ستئنافالتنفیذ بغض النظر عن اإل المحكمة االداریة یكون واجب

ن مباشرة دو ب تنفیذ الشهر جراء وجالقضاء قرار المحافظ العقاري المتضمن رفض اإل
تبدو الخطورة في و  ،ناف الذي یكون قد سجله ضد قرار القضاءستئتحجج المحافظ باإل

لغاء القرار إستئناف الذي قدمه المحافظ الى دى الطعن باإلأذا إهذا الصدد في حالة ما 
ثر رجعي مما یشكل خطرا على ألغاء الشهر بإالقضائي بعد تنفیذه حیث سیؤدي ذلك الى 

، وهذا ما یستدعي تدخل المشرع لذي تعاملوا مع صاحب الحق المشهراحقوق الغیر 
ما بالنسبة للمعارضة أ ،لنص على ان االستئناف والطعن بالنقض یكون لهما اثر موقفبا

           ون االجراءات المدنیةمن قان 955بموجب نص المادة موقف  ثرأفقد اصبح لها 
ص التشریع العقاري بالعربیة عن النص ، ناهیك عن تعارض صیاغة بعض نصو االداریةو 

  .رنسیة وما یترتب عن ذلك من غموضاالصلي لها باللغة الف
ن باقتراحات لخروج من هاته االشكالیات الممیزة للساحة العقاریة ال یكو فا وعلیه      

ذلك نهیب بالمشرع ، ولذه االمورالمشرع لحل مثل ه حلول قانونیة یضعهاب فقهیة وانما
   :مایليالجزائري 
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بالنسبة لتجسید عملیة المسح والتي تعد األرضیة القاعدیة للسیاسة العقاریة *      
نبقى دوما في المرحلة  حتى ال فإنه البد من اإلسراع في وتیرة سیرها ،الناجحة في أي بلد

، وذلك بإعادة تفعیل وتنشیط عملیة المسح من خالل توفیر الوسائل المادیة االنتقالیة
لعنصر البشري المشرف على هذه العملیة، وفتح هذا القطاع على المتعاملین بتأطیر ا
  .الخواص

وكذا  ،كذلك البد من التعریف بأهمیة عملیة المسح عن طریق حمالت التوعیة      
ضرورة إعادة النظر ومراجعة النصوص القانونیة والتنظیمیة السیما في تشكیل لجنة مسح 

كذلك على مصالح المسح تحیین الوضعیة المادیة للعقارات  ،ضي بجعلها أكثر فعالیةاألرا
بشكل مستمر بعد اتمام المسح و الحفظ العقاري وهذا بغیة جعل وتیرة تقدیم المعلومات 

   .الطلب المقدم من قبل المواطنین لمحافظة عقاریة ما تستجیب لحجم

الحد  و  ستقرار المعامالتإل انسجاماالمنظومة العقاریة اكثر توافقا و  ضرورة جعل -    
ومثال ذلك النص على  ،هذه النصوص قد تثور بصدد كیفیة تطبیق من النزاعات التي

المتضمن قانون المالیة  22-03 رقم قانونالمن  10شهر الوعد بالبیع العقاري في المادة 
 فال بد من رفع الغموض وتبیان ،ادراج ذلك في قوانین الشهر العقاري ودون 2004لسنة 

 نطاق هذا الحكم اي فیما اذا كان ینصرف لیشمل جمیع الوعود بباقي التصرفات العقاریة
تعدیل القوانین التي لها عالقة بالشهر العقاري خاصة األمر رقم من  ذنإ ، فال بدام ال

مسح األراضي العام وتأسیس  المتضمن إعداد 1975نوفمبر 12المؤرخ في  75-74
             المؤرخ في 62-76لتطبیقیین له المرسوم رقم المرسومین االعقاري و السجل 

المؤرخ في  63- 76المتضمن إعداد مسح األراضي العام والمرسوم رقم  1976مارس  25
وذلك باعتبارها نصوصا صدرت في  ،المتضمن تأسیس السجل العقاري 1976مارس  25

مشرع اتخاذ موقف واضح كما یتعین على ال بقة  ال تواكب التحوالت المعاصرة ،مرحلة سا
سباب كسب الملكیة في التقنین المدني الجزائري بحیث أمن التقادم المكسب كسبب من 
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وال یترك له مجال للتطبیق سلوب في كسب الملكیة قبل اعداد المسح هذا األ على یبقي
  .ول لشهر الحقوق في السجل العینيجراء األبعد اإل
مسح دون عملیات للترقیم النهائي المتوج لعملیة الضرورة اعطاء القوة التطهیریة  -     

للشهر قد یكون  ثر المطهرخذ باألذلك ان األ ،التالیةدون عملیات الشهر الترقیم المؤقت و 
لنظام الشهر على المشرع الحرص على تقویة خاصیة القید المطلق  وأ ،فیه تشجیع للغش

مین المحررات أالمتمثل في تو  مریكاأجده نظام الشهر العیني بو أخالل ما العیني من 
بحیث ان كل شخص یفقد حقه بمناسبة تطبیق  ،مینأحداث صندوق التإ الخاضعة للشهر و 

جال التي یمنحها هذا النظام لتسویة نظام الشهر العیني ال سیما فوات االوان بالنسبة لأل
        .ادل لما فقده نتیجة هذا التطبیقید من تعویض معتصحیح الترقیم یستفو  الوضعیة

عطاء معلومات حول العقار إوماتي كفیل بیني معلحداث نظام شهر عإضرورة  –    
  .طویر االستثمار المتعلق بالعقاربشكل دقیق وسریع حیث سیساهم ذلك في جلب وت

 1976مارس  25المؤرخ في   63-76من المرسوم رقم  85ضرورة تكییف المادة  -    
   جراءات المدنیة ون اإلمن قان 17المتضمن تأسیس السجل العقاري مع مضمون المادة 

  .االداریة و
بوظیفة المحافظ العقاري الى مصف المناصب السامیة في الدولة  ضرورة االرتقاء -     

لمام بجمیع القوانین اإلالمهمة المنوطة به والتي تستلزم وتكوینه التكوین القانوني الالئق ب
في القوانین  عادة النظرإ، وكذا لعقاریة والمعامالت المتعلقة بهاالتي تحكم مجال الملكیة ا

المؤرخ في  116-92التي بموجبها یتم تعیین المحافظین العقاریین السیما المرسوم رقم 
ارجیة المحدد لقائمة شروط القبول في المناصب العلیا للمصالح الخ 1992مارس  14

بة، روط األقدمیة والرتلش عتبارخذ بعین اإلمع األ ألمالك الدولة والحفظ العقاري،
  .والتحصیل القانوني والكفاءة

وتقنیي  المحافظین العقاریینكما ندعو إلى تكثیف الدراسات والندوات بإشراك  -    
 موضوعمن أجل التعریف بأهمیة القضاة ومخابر البحث الجامعیة المسح والموثقین و 
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واإلعداد لتعدیل ، المشاكل التي یتخبط فیها العقار ساسي لكلالمسح باعتباره الحل األ
  .ة سادین الثغرات والنقائص القانونیة المالحظةالنصوص القدیم

نقترح إنشاء لجنة وطنیة دائمة تنظر في مجمل القوانین حتى تسایر كذلك  -    
على كما تعمل  م بین مختلف القوانینالتطورات الجاریة وتعمل على تحقیق االنسجا

التحیین الدوري لهذه القوانین الجدیدة دون تكرار أخطاء التسرع في إلغاء القوانین في 
  .المجال العقاري

من یسیطر على إقلیمه یسیطر على " وتطبیقا لمقولة  كررن وفي الختام ودوما      
ألنها هي األساس وبالتطهیر  البد من اإلسراع في وتیرة سیر عملیة المسح"  مستقبله

بط واستقرار ض توصل الىنبالتالي و  مشاكل العقار في بالدناتحل كل الشامل س
      .المعامالت العقاریة
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  .2006ماجیستیر، فرع القانون العقاري كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
، رسالة ماجستیر، جامعة 27-88بن محاد وردیة، مهنة التوثیق في ظل قانون  -7

  .2001الجزائر، 
نیل شهادة ادارة الوقف في القانون الجزائري، مذكرة ل بن مشرنن خیر الدین، -8

  .2012-2011الماجستیر في قانون االدارة المحلیة، جامعة تلمسان، 
جامعة  ،التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیربسكري انیسة، تأسیس السجل العقاري في  -9

  .2001سعد دحلب، كلیة  الحقوق، البلیدة ،
مذكرة ماجیستیر،  جمیلة جبار، تنظیم اللكیة الفالحیة العامة والحمایة القانونیة لها، -10

  .2002-2001فرع القانون العقاري كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب البلیدة، 
جروني خالد، استغالل االراضي الفالحیة التایعة لالمالك الوطنیة، بحث لنیل  -11

، كلیة الحقوق بن عكنون، 1شهادة الماجستیر في القانون العقاري، جامعة الجزائر 
2011-2012.  

فاطمة الزهراء، المحافظة العقاریة كاداة قانونیة للسیاسة العقاریة في التشریع دربلو  -12
 .2009-2008جامعة قسنطینة، ، ذكرة ماجستیر في القانون العقاريالجزائري، م

اسیا، طرق اكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون  شحماد و  -13
تیر، فرع قانون عقاري، جامعة قسنطینة، ، رسالة ماجس30-90االمالك الوطنیة رقم 

2009 -2010.  
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، فرع ماجیستیردرجة مذكرة لنیل نظام الشهر العقاري الجزائري، حسن طوایبیة،  -14
  .2002-2001ؤولیة، جامعة الجزائر، عقود ومس

لزهاري القیزي، عالقة مسح األراضي العام بالحفظ العقاري في التشریع الجزائري،  -15
  .2013-2012درجة ماجیستیر، فرع قانون األعمال، مذكرة لنیل 

، جامعة باتنة ،ة العقاریة الخاصة، مذكرة ماجستیرت تطهیر الملكیعزوي حازم، آلیا -16
2009-2010.   

  .2001جامعة البلیدة، رة ماجیستیر،نان فضیلة، المسح في القانون الجزائري، مذكقر  -17
ة العامة المقررة للمصلحالملكیة العقاریة الخاصة و ة على خالدي احمد، القیود الوارد -18

امعة الجزائر، ج ،العقاري قانون كرة ماجستیر، فرعمذ في التشریع الجزائري،
2013- 2014.  

 
   :المجالت القضائیة والدوریات: ثالثا    
  .وزارة العدل، 1982نشرة القضاة، عدد خاص، سنة  - 
  .، وزارة العدل1992المجلة القضائیة، العدد األول لسنة  - 
  .  ، وزارة العدل1992 لسنة ، العدد الثاني،المجلة القضائیة - 
  .، وزارة العدل1995لسنة  الثانيالمجلة القضائیة، العدد  -
  .، وزارة العدل1997المجلة القضائیة، العدد األول لسنة  -
  .، وزارة العدل1997الثاني، لسنة ، العدد المجلة القضائیة -
  .، وزارة العدل9199العدد االول، لسنة  المجلة القضائیة، -
  .، وزارة العدل2001عدد األول، سنة الالمجلة القضائیة،  -
  .، وزارة العدل2002مجلة الدولة، العدد الثاني، سنة  -
  .، وزارة العدل2003، العدد االول، المجلة القضائیة -
  .، وزارة العدل2004لسنة  ،القضائیة، العدد األولالمجلة  -
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  .وزارو العدل ،2008مجلة المحكمة العلیا ، العدداالول لسنة  -
  .وزارة العدل ،2010، لسنة الثالثالمجلة القضائیة، جزء  -
  
  :المقاالت: رابعا  
      ، 10العدد ،مجلة الموثقتوثیقیة، ال ودبوحالسة عمر، شهادة الشهود في العق -1

  .2005ماي 
 بیوت ندیر، عقد الشهرة من خالل اإلجتهاد القضائي، مقال منشور في مجلة  -2

  .2004، الثانياإلجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، العدد 
هنوني نصر الدین، تطور نظام الملكیة الغابیة في الجزائر، المجلة الوطنیة لإلدارة،  -3

  .2007، 21العدد 
  .2002، 8 ني للتوثیق، مجلة الموثق، العددالنظام القانو زیتوني عمر،  -4
  .2001، 3 مقال بعنوان حجیة العقد الرسمي، مجلة الموثق، العددزیتوني عمر،  -5
، 7المجلة القضائیة، العدد عامالت العقاریة، المونسي حداد نادیة، العقد العرفي و ی -6

1997.  
التوجیه العقاري، المجلة القضائیة، االجتهاد لحلو غنیمة، شهادة الحیازة في قانون  -7

 .2004القضائي للغرفة العقاریة بالمحكمة العلیا، الجزء الثاني، 
اآلثار المترتبة عن القید، مقال صرفات القانونیة الواجبة الشهر و لیلى زروقي، الت -8

  .1998، دیسمبر5منشور في مجلة الموثق، العدد 
 الشهرة، حجیته كسند رسمي ومدى فعالیته، مجلة  لعزیزي نادیة، إشكالیات عقد -9

   .2006، جوان 4منظمة المحامین منطقة تیزي زو، العدد 
  .1999، أفریل 6 اإلشهار العقاري، مجلة الموثق، العددمحمد بوركي، التوثیق و  -10
فرنسي، مجلة الموثق نور الدین رجیمي، نمط التعاقد الشرعي ابان االحتالل ال -11

  .2001، 4 العددالموثق، 
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مهمة الموثق والمحافظ العقاري واحدة في حمایة حق الملكیة  "عالوة بن شاكر، -12
  .1998، مجلة الموثق، دیسمبر"العقاریة

صالحات االقتصادیة، الملتقى مداخلة االستاذ علي بن فلیس، دور الموثق في اال -13
   وثق، عدد خاص، المة، الجزائر، مجلة نوتحدیات العصر  ول للتوثیقي األنالوط
   .2002فریل أ 17و 16

    عمار بوضیاف، المسح العقاري واشكاالته القانونیة، مجلة العلوم االجتماعیة .د -14
االنسانیة، العدد التجریبي، الصادر عن المركز الجامعي الشیخ العربي التبسي، و 

  .2006فریل أتبسة، 
  
  :النصوص القانونیة والتنظیمیة: امساخ  

I  - النصوص القانونیة :  
المتضمن التنازل عن األمالك  1981فیفري  07المؤرخ في  01-81قانون رقم ال -1

المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة  العقاریة ذات االستعمال السكني أو
والجماعات المحلیة ومكاتب الترقیة والتسییر العقاري والمؤسسات والهیئات واألجهزة 

  .1981-02-10، المؤرخة في 6 الجریدة الرسمیة، العدد ،العمومیة
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة  1983أوت  13المؤرخ في  18-83القانون رقم  -2

 .1983أوت  16، الصادرة بتاریخ 34الجریدة الرسمیة، عدد  ،الفالحیة
، 27 عدد ،، الجریدة الرسمیة1984جوان  30المؤرخ في  16-84 مالقانون رق -3

  .1984-07-03ة في خالمؤر 
المتضمن كیفیة إستغالل  1987دیسمبر 08المؤرخ في  19-87القانون رقم  -4

الجریدة ، تحدید المنتجین وواجباتهمالحیة التابعة لألمالك الوطنیة و األراضي الف
   .1987دیسمبر  09، الصادرة بتاریخ 50 الرسمیة، عدد



395 
 

 ي،التوجیه العقار  المتضمن 1990نوفمبر 18المؤرخ في  25-90القانون رقم  -5
المعدل والمتمم بموجب 1990-11-18، المؤرخة في 49العدد الجریدة الرسمیة، 

 . 55 عدد ،، الجریدة الرسمیة1995-09-25المؤرخ في  26-95االمر رقم 
الجریدة  ،المتعلق بالتهیئة والتعمیر 1990-12-01المؤرخ في  29- 90القانون رقم  -6

             المؤرخ 05-04بموجب القانون رقم  المعدل والمتمم ،43 عدد، الرسمیة
  .51 الجریدة الرسمیة، عدد ،2004اوت  14

، 52د العد الجریدة الرسمیة، المتضمن األمالك الوطنیة 30-90القانون رقم  -7
           المؤرخ في 14-08 المعدل بالقانون رقم ،1990-12-02المؤرخة في 

  .2008-08-03 ، المؤرخة في44ریدة الرسمیة، العدد جال ،20-07-2008
ة الجرید ،المتعلق باألوقاف 1991أفریل  27المؤرخ في  10-91القانون رقم  -8

المؤرخ في  07-01ن رقم المعدل والمتمم بالقانو  1991، لسنة 21الرسمیة، العدد 
       المؤرخ في 10-02القانون ، و 29 عدد ،، الجریدة الرسمیة22-05-2001
  . 83 عدد ،، الجریدة الرسمیة14-12-2002

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الذي  1991أفریل   27المؤرخ في  11-91رقم   القانون -9
        ، المؤرخة في21الجریدة الرسمیة، العدد  ،الملكیة من أجل المنفعة العمومیة

08-05-1991.  
                لمؤرخة في، ا98 الجریدة الرسمیة، عدد، 1999قانون المالیة لسنة  -10

  .1998دیسمبر 24
       المؤرخ في 22-03 الصادر بموجب القانون رقم 2004قانون المالیة لسنة   -11

دیسمبر  29بتاریخ  ،83 العدد المنشور في الجریدة الرسمیة، 2003دیسمبر 28
2003.  

            ، المؤرخة في85عدد  الجریدة الرسمیة،، 2005قانون المالیة لسنة  -12
30-12-2004. 
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المتضمن تنظیم مهنة المحضر  20-02-2006المؤرخ في  06-03القانون رقم  -13
  .02-03-2006، المؤرخة في 14 العدد ،القضائي، الجریدة الرسمیة

المتضمن قانون التوثیق،  1988-07-12المؤرخ في  27-88 القانون رقم -14
          الملغى بموجب القانون 1988-07-13، المؤرخة في 28الجریدة الرسمیة، العدد 

   المتضمن مهنة التوثیق، الجریدة الرسمیة، 2006-02-20المؤرخ في  06-02
 . 2006مارس  08، المؤرخة في 14العدد 

ء لمعاینة المتضمن تأسیس إجرا 2007-02-27المؤرخ في  02-07القانون  -15
الجریدة الرسمیة،  تحقیق عقاري، تسلیم سندات الملكیة عن طریقحق الملكیة العقاریة و 

  .2007-02-28، المؤرخة في 15العدد 
طابقة البنایات الذي یحدد قواعد م 2008-07-20المؤرخ في  15-08القانون رقم  -16

  .2008-08-03، المؤرخة في 44الجریدة الرسمیة، العدد وٕاتمام انجازها، 
الجریدة  ،العقاریة المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقیة 04-11القانون رقم  -17

  .2011، سنة 14 عددالرسمیة، 
المتعلق بتطویر االستثمار، الجریدة   2016اوت  3مؤرخ في ال 09 -16القانون  -18

 .2016أوت  03، المؤرخة في 46الرسمیة، العدد 
 

II  - األوامر:  
المتعلق بالثورة الزراعیة الجریدة  1971 نوفمبر 08المؤرخ في  73-71 رقم مراأل -1

  .1971-11-08، المؤرخة في 97الرسمیة، العدد 
الخاص باالحتیاطات العقاریة  1974فیفري  20المؤرخ في  26-74 رقم مراأل -2

 .1974-03-05، المؤرخة في 19للبلدیة الجریدة الرسمیة، العدد 
، الجریدة 1975-09-26المتضمن القانون المدني المؤرخ في  58-75االمر رقم   -3

، 2005-06-20المؤرخ في  10-5، المعدل والمتمم بالقانون رقم 78الرسمیة، عدد
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المؤرخ في    05-07المؤرخ في  05-07، والقانون رقم 44الجریدة الرسمیة، عدد 
 .31، الجریدة الرسمیة، عدد 13-05-2007

المتضمن إعداد مسح األراضي  1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75مر رقم األ -4
           المؤرخة في ،92 الجریدة الرسمیة، العددالعام وتأسیس السجل العقاري، 

18-11-1975.  
المتضمن قانون التسجیل،  1976دیسمبر  09المؤرخ في  105-76األمر رقم  -5

 .1976دیسمبر  18ي ، المؤرخة ف81الجریدة الرسمیة، العدد 

        الجریدة الرسمیة،بمهنة الخبیر المهندس العقاري،  المتعلق 08-95االمر رقم  -6
 .1995، لسنة 20رقم 

 المتعلق بتطویر االستثمار          2001اوت  20المؤرخ في  03-01االمر رقم  -7
المؤرخ في       08-06معدل و المتمم باالمر رقم ال،  47الجریدة الرسمیة، عدد 

  .47، الجریدة الرسمیة، العدد 15-07-2006
المحدد لشروط وكیفیات منح  2006اوت  30المؤرخ في  11-06االمر رقم  -8

االمتیاز والتنازل عن األراضي التابعة لالمالك الخاصة للدولة الموجهة النجاز مشاریع 
  .2006اوت  30، المؤرخة في 53الجریدة الرسمیة، عدد  ،استثماریة

  
  :المراسیم والقرارات الوزاریة   
الخاص بتنظیم األمالك الشاغرة،   1963-03-18المؤرخ في  88-63المرسوم رقم  -1

  .1963، سنة 15 الجریدة الرسمیة، العدد
المتعلق بحریة المعامالت  1964-01-20المؤرخ في  15-64المرسوم رقم  -2

 .1964الرسمیة، ، الجریدة - تمممالمعدل وال –العقاریة 
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یتعلق بإثبات حق الملكیة  والذي 1973ینایر 05 المؤرخ في 32- 73المرسوم رقم  -3
  .1973، سنة 08ریدة الرسمیة، العدد الخاصة الج

المتعلق بإعداد مسح األراضي  1976-03-25المؤرخ في  62-76المرسوم رقم  -4
  .1976-04-13، المؤرخة في 30العام، الجریدة الرسمیة، العدد 

سیس السجل العقاري، أالمتعلق بت 1976- 03-25المؤرخ في  63-76المرسوم رقم  -5
 .1976-04-13المؤرخة في  ،30الجریدة الرسمیة، العدد 

المتضمن سن إجراء إثبات التقادم  1983 ماي 21المؤرخ في  352-83المرسوم  -6
، 21الجریدة الرسمیة، العدد  ،المكسب وٕاعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة

  .1983-05-04المؤرخة في 
المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة  1983أوت  13مؤرخ في ال 18-83رقم مرسوم ال -7

  .1983-08- 16، المؤرخة في 51 الجریدة الرسمیة، العدد ،الفالحیة
المتضمن القانون األساسي  1985-03-24المؤرخ في  59-85المرسوم رقم  -8

المؤرخة ، 13 النموذجي لعمال اإلدارات والمؤسسات العمومیة، الجریدة الرسمیة، العدد
 .1985- 09-29في 

المحدد لشروط تسویة أوضاع ، 1985 أوت 13المؤرخ في  212-85سوم رقم المر  -9
الذین یشغلون فعال أراضي عمومیة أو خصوصیة كانت محل عقود أو مباني غیر 

الجریدة السكن، وشروط إقرار حقوقهم في التملك و  بهامطابقة للقواعد المعمول 
  . 1985لسنة  ،34 الرسمیة، العدد

ي یحدد كیفیات تنشیط ذال 1987-09-29المؤرخ في  212 -87المرسوم رقم  -10
أعمال الهیاكل المحلیة التابعة إلدارة المالیة وتنسیقها وكیفیة تجمعها على مستوى 

 .1987 -09-30المؤرخة في ، 40العددالوالیة، الجریدة الرسمیة، 
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المتضمن إنشاء  1989-12-19المؤرخ في  234 -89لمرسوم التنفیذي رقم ا -11
          ، المؤرخة في54الوكالة الوطنیة لمسح األراضي، الجریدة الرسمیة، العدد 

20-12-1989.  
المحدد لصالحیات وزیر  1990-06-23المؤرخ في  189-90المرسوم رقم  -12

  .1990-06- 28، المؤرخة في 26 العدد ،اإلقتصاد، الجریدة الرسمیة
المتضمن إنشاء الوكالة  1990-12-22المؤرخ في  405- 90المرسوم رقم  -13

، سنة 56العدد  ،جریدة الرسمیةالمحلیة للتسییر و التنظیم العقاریین الحضریین، ال
             فيالمؤرخ  408-03المعدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1990

  .68، عدد ، الجریدة الرسمیة2003 -05-11
الذي المعدل و المتمم و  1991-03-02في المؤرخ  65-91المرسوم التنفیذي رقم  -14

سیرها، الجریدة مصالح  الخارجیة المالك الدولة والحفظ العقاري و یحدد قواعد تنظیم ال
التنفیذي لمتمم بالمرسوم المعدل وا1991-03-06، المؤرخة في 10میة، العدد الرس
  .18 عدد ،، الجریدة الرسمیة 2015-04-08المؤرخ في  98-15رقم 

ة           تسییر األمالك العامو  إدارةیخص شروط و كیفیات  454-91المرسوم رقم  -15
  .1991 ،60ة الجریدة الرسمیة، العدد للدول والخاصة

المعدلة و المتممة بموجب المذكور أعاله  234- 89المرسوم التنفیذي رقم  -16
 ، الجریدة الرسمیة،1992-02-12المؤرخ في  63-92المرسوم التنفیذي رقم 

  .1992-02-19، المؤرخة في 13العدد 
الذي یحدد قائمة  1992-03-14المؤرخ في  116-92المرسوم التنفیذي رقم  -17

لدولة والحفظ شروط القبول والتعیین في المناصب العلیا للمصالح الخارجیة ألمالك ا
 .1992-12-21، المؤرخة في 92العدد العقاري، الجریدة الرسمیة،

المتعلق بالنشاط  1993مارس 1المؤرخ في  03-93المرسوم التشریعي رقم  -18
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  1995فیفري  12بتاریخ  00689دیریة العامة لألمالك الوطنیة تحت رقم مذكرة الم -5

المتعلقة بكیفیات رفع صعوبات إیداع وٕاشهار موجهة إلى مدراء الحفظ العقاري و ال
  .األحكام القضائیة
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  :الملخص  
ام عقاري على خلق نظ ، اضطلعت الجزائربلد في اي س التنمیةلما كان العقار اسا    

مالك خضع للتحیین باستمرار من اجل ضمان استقرار المالك والحائزین لالمتكامل ی
القانونیة الكفیلة وسائل الایجاد المشرع الجزائري  ، حیث حاولوالحقوق العینیة العقاریة

  .الموروثة من الحقبة االستعماریةو من الوضعیة العقاریة الجد معقدة  للخروج
فبعد االستقالل همشت الملكیة الخاصة وفرضت قیود على المعامالت لصالح الملكیة 

ظهر هناك تغییر جذري في السیاسة العقاریة المنتهجة  1989اال انه بعد دستور  ،العامة
خیار العقد الرسمي و نظام الشهر العیني كرس  حیث ،في ضبط المعامالت العقاریة

    .كاداة للتنظیم العقاري في ظل تحریر المعامالت العقاریة
میكانیزمات تعمل على تحقیق هذه السیاسة والمتمثلة في الوكالة الوطنیة  تكما وضع 

    . الى غیر ذلك من االلیات...لمسح األراضي وكذا المحافظة العقاریة كالیة للحفظ العقاري
ن هشاشة التنظیم العقاري والنتائج الضئیلة لعملیات مسح األراضي دفعت بالمشرع إال ا

ر سرعة وفعالیة تضمن تسلیم المالك والحائزین بال سند في إلى التفكیر في آلیات أكث
التصرف في األمالك امكانیة  لهم الحمایة و طق غیر الممسوحة سندات ملكیة توفرالمنا

 352-83العقاریة بصفة قانونیة، وعلیه سن المشرع عقد الشهرة بموجب المرسوم رقم 
 بسن شهادة الحیازة كسند إسمي یشكل للمستفدین وسیلة تملك في المستقبل كما بادر

غیر أن محدودیة عقد الشهرة وشهادة من قانون التوجیه العقاري،  39والمعلن عنها بالمادة
   الحیازة لتطهیر الملكیة العقاریة الخاصة دفعت المشرع إلى المبادرة بسن القانون رقم

لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن  المتضمن تأسیس إجراء 07-02
، اال ان هذا القانون ال عقاري حیث سیقلص من آجال مسح األراضي العامتحقیق طریق 

ان یتزامن مع  ، بل البداحادیة لكونه یتم بصفة اختیاریة یمكن االعتماد علیه بصفة
تكاثف كل و  ،عام لالراضيهاءمن عملیة المسح السیاسة واضحة لتفعیله تضمن االنت

 .المنتهجة لضبط المعاملة العقاریةالموضوعة لتكریس السیاسة العقاریة  االلیات
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Résumé : 
Étant donné que l'immobilier est considéré comme la base du développement 
dans n'importe quel pays, l'Algérie s'est engagée à créer un système immobilier 
intégral qui est assujetti à une mise à jour continue afin d'assurer la stabilité des 
biens et des propriétaires des biens et des droits immobiliers en nature. Le 
législateur algérien s'est efforcé de trouver les moyens légaux appropriés pour 
éliminer la situation très compliquée héritage de la période coloniale. 
Après l'indépendance, la propriété privée a été marginalisée et des restrictions ont 
été imposées aux transactions favorisant la propriété publique, mais après la 
constitution de 1989, une modification radicale s'est produite dans la politique 
immobilière adoptée pour la réglementation des transactions immobilières et le 
contrat cérémoniel et le système d'enregistrement foncier sont maintenant utilisés 
comme outils de régulation de l'immobilier dans le cadre de la libération des 
transactions immobilières. 
En outre, des mécanismes sont créés dans le but de concrétiser cette politique, à 
savoir l'agence des cadastres et le registre foncier comme outil de préservation de 
l'immobilier, etc. 
Cependant, la fragilité de l'organisation immobilière et les résultats modestes des 
opérations des cadastres ont poussé le législateur à rechercher des mécanismes 
plus rapides et plus efficaces garantissant que les propriétaires et détenteurs sans 
titre dans les zones non cadastrées puissent se faire délivrer des actes de propriété 
leur assurant la protection et la faculté de disposer légalement de leurs biens 
immobiliers, le législateur a institué l'acte notarié en vertu du décret no 352-83, il a 
également institué le certificat de propriété en tant qu'acte nominatif accordant 
aux bénéficiaires un moyen d'acquisition future, tel que stipulé dans l'article 39 de 
la loi sur l'orientation immobilière. Cependant, la capacité limitée de l'acte notarié 
et du certificat de propriété pour purger le bien immobilier privé a motivé le 
législateur à promulguer la loi n ° 02-07 relative à l'établissement d'une procédure 
de constatation des droits immobiliers et la remise de titres de propriété en 
procédant à une  enquête immobilière, cela réduira les délais de  la cadastration  
générales, mais cette loi ne peut être invoquée unilatéralement puisqu'elle est 
faite uniquement en option, et elle doit concorder avec une politique claire pour sa 
mise en œuvre assurant l'achèvement de la cadastration  générale, ainsi que la 
mise en œuvre de tous les mécanismes mis en place pour la concrétisation de la 
politique immobilière adoptée pour la régulation des transactions immobilières. 
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Abstract: 
 
Since the real estate is deemed as the basis of development in any country, Algeria 
undertook to create an integral real estate system which is subject to continuous 
updating in order to ensure stability for the owners and holders of properties and 
real estate rights in rem. The Algerian legislator endeavored to find out the 
appropriate legal means to get rid of the very complicated situation left from the 
colonization period. 
After the independence, the private property was marginalized and restrictions 
were imposed on the transactions favoring the public property, however after the 
constitution of 1989 a radical change occurred in the real estate policy adopted for 
the regulation of the real estate transactions, and the official contract and land 
registry system are now used as tools for real estate regulation in the context of 
releasing the real estate transactions. 
Furthermore, mechanisms are established for the purpose of achieving this policy, 
namely the national agency of lands survey, and the land registry as a tool for real 
estate preservation, etc. 
However, the fragility of the real estate organization and the modest outcomes of 
the land survey operations motivated the legislator to seek faster and more 
efficient mechanisms ensuring that deedless owners and holders in non-surveyed 
areas will receive ownership deeds providing them with protection and the ability 
to dispose legally in their real estate properties, therefore the legislator instituted 
the notarial deed by virtue of the decree No. 352-83, he also instituted the 
possession certificate as an official deed granting the beneficiaries a means for 
future acquisition, as stipulated in article 39 from the real estate orientation law. 
However the limited ability of the notarial deed and possession certificate to purge 
the private real estate property motivated the legislator to enact law No. 02-07 
pertaining with the establishment of a procedure for inspecting the real estate 
rights and handing-over property deeds by making a real estate investigation, this 
will reduce the deadlines of the general lands survey, however this law cannot be 
relied upon unilaterally since it is done as an option only, and it must concur with a 
clear policy for its implementation ensuring the completion of the general land 
survey operation, as well as the implementation of all mechanisms set for the 
concretization of the real estate policy adopted for the regulation of the real 
estate transactions. 
 
 


