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ال أهنا لعملية مسح األراضي عرب كامل الرتاب الوطين، إ االنطالقم، سنة 6791تعترب سنة       

ثاقلة، وهذا راجع للعديد من مل تكتمل بصفة هنائية حلد الساعة، ألهنا تتقدم بوترية بطيئة وخبطى مت

مة إلمتامها، كذلك ما األسباب منها أن هذه العملية حتتاج إىل تسخري الوسائل املادية والبشرية الالز 

ا يف بعض املناطق ابإلضافة يف العشرية السوداء اليت توقفت خالهلا العملية شبه هنائيمرت به اجلزائر 

 إىل العديد من األسباب األخرى.

لى نظام الشهر لتلك األسباب وأسباب أخرى حتتم على املشرع اجلزائري اإلبقاء ع واعتبارا     

األفراد املتواجدين ف  يتم حرمانيف املناطق غري املمسوحة، وهذا حىت ال  استثنائيةالشخصي بصفة 

ة للملكية.تذه املناطق من احلق يف اكتساب وئائق ريمية مثبهب  

عملية ميدانية إلجناز  كما يعتمد نظام الشهر العيين على آلية املسح العام لألراضي، اليت تعترب      

د قوامها ة وحتديأشغال تتسم ابلطابع التقين البحت، قصد تشخيص وحصر املمتلكات العقاري

لذي يعتمد عليه املادي والتقين يف جمموعة من الوئائق واملخططات املسحية لتكون األساس املادي ا

 إعداد السجل العقاري.

عرتاضات إن عملية املسح العام قد تصاحبها العديد من اإلشكاالت، كما قد يتم تسجيل ا     

ويف حالة عجزها  حل هاته اإلشكاالت على مستوى البلدية لتحاول جلنة املسح اليت يرتأسها قاض

افظة العقارية فإهنا توجه األطراف إىل العدالة، يتم بعد ذلك إيداع مجيع وئائق املسح لدى احمل

عقارات.  املختصة إقليميا لتبدأ عملية أتسيس السجل العقاري عن طريق ترقيم هاته ال  
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:   اإلشكالية

  : التالية اإلشكاليةومما سبق ذكره ميكننا طرح      

؟هية منازعات الرتقيم النهائي أمام القاضي اإلداريما  

:   أسئلة الدراسة

 ؟للقاضي اإلداري فيما خيص منازعات الرتقيمما هي حدود االختصاص  1-

 ؟دعوى إلغاء الرتقيملشروط القانونية الواجب توفرها لقبول تقدمي اما هي  2-

 ؟هو اإلطار القانوين املنظم لعملية الرتقيم النهائي واملؤقت ما 3-

:   أهداف الدراسة

 :من بني أهداف هاته الدراسة    

 .لرتقيم العقاريتبيان ماهية ا  -

 .املشرع اجلزائري من انحية تنظيم امللكية العقاريةتقدمي تصور عملي إلطار عمل  -

 .الرتقيم العقاري واألطر القانونية املنظمة لهعمليات ل القانوين األساس ىعل فوقلوا -

 المنهج المتبع :

 عناصر توصيف خالل من وذلك ، التحليلي الوصفي األسلوب الدراسة هذه تستخدم   

خالل  من وذلك ،والفقهيةجلوانب القانونية والقضائية ا كافة من ودراستها ، دقيقاً البحث وصفا
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 ج

 .البحث بعناصر تتعلق وأحباث ومصادر مراجع من ما يتوافر للباحث

:   تقسيمات الدراسة

  :   ا إىل فصلني ومهاقصد اإلجابة املنهجية على إشكالية وتساؤالت الدراسة ارأتينا تقسيم دراستن

، أما الرتقيم املؤقتثان األول بعنوان وبه مبحاإلطار النظري للرتقيم العقاري  : الفصل األول    

 .رتقيم النهائياين فعنوانه الاملبحث الث

، وبه مبحثان األول بعنوان قاضي اإلداري ومنازعات الرتقيم العقاريال : الفصل الثاين    

التطبيقات القضائية اخلاصة ، واملبحث الثاين فهو املنازعات اليت خيتص هبا القضاء اإلداري

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .ابلرتقيم النهائي
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 : متهيد   

ملية وإجراء قانونيا مهما للغاية، ومنبع هذه األمهية هو احلفاظ على حقوق ع العقاري الرتقيمتعترب عملية      

وهلذا أحاط املشرع اجلزائري هذه وممتلكات األشخاص الطبيعيني أو املعنويني سواء كانوا عموميني أو خواص، 

العملية برتسانة من القوانني واملراسيم واألوامر وغريها من األطر القانونية والتشريعية واليت تكفل وتضمن السري 

 احلسن هلا.
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  املؤقت الرتقيم : األولبحث ملا

 العقارية، احملافظة مستوى على املكلف القسم يستقبلها األراضي مسح مديرية من املسح واثئق استالم بعد

 بطاقة مبثابة البطاقة هذه تكون حبيث ملكية، جمموعة بكل اخلاصة العقارية البطاقات إعداد بعملية ليقوم

 العقارية العينية احلقوق أصحاب وكذلك ابلعقار املتعلقة املعلومات كل تدوين يتم العقار، هبذا اخلاصة التعريف

  .بصفة عامة للعقار القانونية للحالة الناطق الطبيعي تكون هي ابلتايل البطاقة، هذه مستوى على

 عليها يقوم اليت القانونية واألسس املودعة املسح واثئق حسب هنائيا أو مؤقتا اترقيم العقارات ترقم

 وهذا عقار لكل مينح الذي الرتقيم نوعية حتدد اليت املفعول، السارية القانونية النصوص على بناء الرتقيم،

 .به احملتج السند نوعية حسب

  أشهر أربعة ملدة املؤقت الرتقيم :األول املطلب

 املسح نتائج تكريس عاتقه على تقع ابلتايل العقارية، احملافظة على األول املسئول هو العقاري احملافظ إن

 يكون ،1العقارات هذه ترقيم خالل من وهذا األراضي ملسح امليدانية العمليات عن النامجة الواثئق يف املدونة

 تكون حىت وهذا واثئق املسح استالم حمضر على اإلمضاء يوم من اترخيه أيخذ حبيث رجعي أبثر الرتقيم هذا

 تغيري أو تعديل عليها يطرأ قد ألنه املسح لواثئق احلجية تعطي حىت وآين فوري بشكل متت وكأهنا العملية هذه

  .الواقعي امليدان يف

  اإليداع الواجبة الواثئق :أوال

 املرسوم يف يوجد ال ألنه املساحية، األقسام من مبجموعة يكون قد كما املساحي ابلقسم اإليداع يكون قد

 ،هلذا هبا خلل لوجود مساحية وثيقة إيداع رفض إمكانية يفيد ما أو ذلك مينع ما الذكر السالف  ( 63/76)

 مراسلة طريق عن العملية هبذه املكلفة اللجنة مراسلة فعليه عيبا أو نقصا العقاري احملافظ عاين مىت السبب

  . 2النقص أو اخللل هذا لتدارك إدارية

                                                             

، املتضمن أتسيس السجل العقاري املعدل واملتمم، 52/30/6791املؤرخ يف  ) ( 63/76 املرسوم من  (11)املادة نص ذلك يف يراجع1 
 .املسح لواثئق استالمه مبجرد العقارات اليت تؤكد أبنه على احملافظ العقاري أن يقوم برتقيم ،6791، لسنة 03املنشور ابجلريدة الرمسية، عدد

، دار احلكمة 5369إثبات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري، )دراسة يف ضوء آراء الفقه وأحكام القضاء(، طبعة   رحاميية، الدين عماد2
 .245ص ،للنشر، اجلزائر
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 التالية: الواثئق وجود من خاصة املسح واثئق إيداع عند العقاري احملافظ يتحقق

  .األقسام جداول  -

  .املساحة سجل -

  .املسح خمططات -

  .احلساب جداول -

  .(T10) العقارات بطاقات -

 يف املؤرخة  (16) رقم للتعليمة طبقا العقارية احملافظة يف اإليداع الواجبة األساسية الواثئق هي هذه تعترب
  .العقارات وترقيم األراضي مسح عمليات سري املتضمنة 1998/05/24

 ال لكي هذا ومقروءة واضحة تكون وأن كشط أو حتوير أو شطب أي من خالية الواثئق هذه تكون أن جيب
 تصرف أي شهر أثناء أو العقارية، البطاقة إىل املعلومات نقل عند بعد فيما خطأ أي يف العقاري احملافظ يقع

 . 1العقار هبذا واملتعلقة الشهر الواجبة القانونية التصرفات من

 املسح الواثئق إشهاره مبناسبة املسبق الشهر قاعدة تطبيق من يعفى العقاري احملافظ أبن هنا اإلشارة جتدر

 السالف 63 )7/ ( 6املرسوم من  (89)املادة نص وهو صريح نص مبوجب مستثناة العملية هذه أن لكون

 اكتسب قد السند يكون عندما املادة نفس من الثانية الفقرة عليها نصت إىل حالة اثنية ابإلضافة ،2الذكر

 . 1971جانفي أول قبل اثبتا اترخيا

 ( السالف 63/76) املرسوم من (13) املادة نص من انطالقا الرتقيم من النوع هذا على املشرع نص لقد

 ابلنسبة الرتقيم يوم من سرايهنا جيري أشهر أربعة ملدة مؤقتا الرتقيم يعترب ..." : يلي ما على تنص اليت الذكر،

 عن الناجتة املعلومات حسب ميارسون والذين قانونية ملكية سندات الظاهرين ملالكيها ليس اليت للعقارات

                                                             

 . 442ص ،5360املنازعات العقارية، دار هومة للنشر، اجلزائر، طبعة   عمر، ابشا محدي زروقي، ليلی1 
 إشهاره وجود عدم حالة يف العقارية ابحملافظة إشهار إجراء أبي القيام ميكن ال أبنه ، السالف الذكر (( 63/76املرسوم من  (88)املادة أكدت2 

  .مسبق
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 القانونية طبقا لألحكام املكسب التقادم طريق عن امللكية ابكتساب هلم تسمح حيازة األراضي مسح واثئق

  .اجملال هذا يف هبا املعمول

 أبي العقاري احملافظ يعلم مل إذا فيما الفقرة السابقة يف احملددة املدة انقضاء عند هنائيا املؤقت الرتقيم يصبح   

 ..."حدثت قد تكون اليت االعرتاضات رفضت أو سحبت إذا فيما أو امللكية حبق يتعلق اعرتاض

 ارأتينا العقاري الرتقيم ملنح العقاري احملافظ عليها يعتمد اليت القانونية األسس يف أكثر نغوص أن قبل

 مستوى على املمسوكة العقارية البطاقات جمموعة يف يتمثل الذي العقاري ابلسجل يسمى ما أو نوضح أن

  .العقارية احملافظة

 يف القانونية النصوص من العديد يف لكن ذكره العقاري السجل صراحة يعرف مل اجلزائري املشرع إن
 ..." بقوهلا العيين السجل قانون من األوىل املادة خالل من العيين السجل عرف املصري املشرع أن حني

 له املرتتبة احلقوق على وتنص القانونية حالته وتبني عقار كل أوصاف تبني اليت الصحائف جمموعة هو السجل

 "...1. به املتعلقة والتعديالت املعامالت وتبني وعليه

 بتاريخ الصادر (188) القرار من األوىل املادة خالل من العقاري السجل اللبناين املشرع عرف كما

 فيها تبني اليت الواثئق جممل هو العقاري السجل " : بنصها العقارات وحترير حتديد املتضمن 1926/03/15

 والتعديالت االنتقاالت فيها وتورد وأحباؤه، حقوقه فيها وتذكر الشرعية حالته هبا وتعني عقار كل أوصاف

  ." 2عليه الطارئة

 ..":قوله يف Soulageons George بينهم من العقاري السجل الفقهاء بعض عرف كما

 انتقاالته يف العقار يتتبع فهو ذاته حد يف العقار يعترب بل املالك العقارية السجالت نظام يف يعترب ال القانون

 لكل عام، هو دفرت العقاري والسجل متكاملة وحدة أنه حيث من العقار حتديد بداية جيب لذلك املتتابعة

  "3 .الوثيقة هبذه ابلعقار املتعلقة القانونية العمليات مجيع تدرج هبا خاص دفرت عقارية وحدة

                                                             

 . 15ص ، 2014مصر، املنصورة، والقانون، الفكر دار مقارنة، دراسة العقاري، للتسجيل القانونية اآلاثر اهلامشي، علي بن علي عزان بن1 
  .150ص ، 2005لبنان، للكتاب، احلديثة املؤسسة الثانية، الطبعة العقاري، والسجل والتحرير التحديد يف الوجيز شدراوي، .ن جورج2

  .374 ص ، 2010تونس، املختص، للكتاب األطرش جممع الثانية، الطبعة اخلاص، العقاري القانون كحلون، علي3 
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 احملافظ يقوم اليت العقارية البطاقات جمموعة أبنه العقاري السجل تعريف ميكننا سبق ما كل خالل من

 هذه مستوى على فيها، جاء ما وترمجة لألراضي وتفحصها العام املسح لواثئق استالمه بعد إبنشائها العقاري

  .إقليميا املختصة العقارية احملافظة مستوى على ميسك الذي العقاري السجل جمملها يف لتكون البطاقات

 العقارية: البطاقات :اثنيا

  يلي: كما ذلك وتفصيل له القانونية الطبيعة أو العقار نوعية حبسب العقارية البطاقات ختتلف

 قسمني إىل تقسم العقارات بطاقات أبن الذكر السالف  63/76 ) املرسوم) من (20) املادة نصت

  .حضرية عقارية وبطاقات األراضي قطع بطاقات وهي معينة بلدية لكل ابلنسبة

 البطاقات النوع من هذا مسك بضرورة العقاري احملافظ املشرع ألزم :(PR 10) منوذج األجبدية البطاقة -1

 احلقوق أصحاب تعيني على بطاقة كل تشمل حبيث احلقوق ألصحاب األجبدي الرتتيب حسب وهذا

 .1 العقارات ببطاقات اخلاصة واملراجع الطبيعيني لألشخاص الشخصية الشروط وكذا املذكورين

 العقارات وكذا املالك على سريع بشكل هو االطالع البطاقات من النوع هذا وجود من اهلدف إن

 سفلي وآخر احلق بصاحب اخلاصة البياانت فيه قيدت علوي قسمني هبا بطاقة فكل عينية حقوق عليها له اليت

  . البطاقة على املوجودة العقارات بتعيني خاص

 املعنوية األشخاص أما احلقوق، أصحاب األشخاص ألقاب حسب أجبدية بصفة البطاقات هذه ترتب     

 . 2كذلك هلا األجبدي الرتتيب حسب خاصة جمموعة ضمن ترتب

 املرسوم من  (23) املادة البطاقات من النوع هذا على نصت :(BR1) منوذج األراضي قطع بطاقات -2

 حبيث الريفي املسح مشلها عقارية وحدة لكل تنشأ البطاقات هذه أبن بينت اليت الذكر، السالف ( 63/76 )

 هبا، خاصة بطاقات هلا لتنشأ عقارية وحدة بكل خاصة ملفات يف لتوضع وترتيبها املسح فرز واثئق عمليا يتم

                                                             

 . الذكر السالف )  ( 63/76املرسوم من  (44)املادة ذلك يف يراجع1 
، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجستري، ختصص قانون عقاري، جامعة احلاج خلضر لتشريع اجلزائري،نظام السجل العقاري يف ا  رويصات، مسعود2 

 .36 ص ،5337/5363ابتنة، اجلزائر، 
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 املرتبة لألقسام األجبدي الرتتيب حسب بلدية لكل وابلنسبة أجبداي بلدية كل حسب البطاقات هذه ترتب

  . 1األراضي مسح ملخطط وفقا تصاعداي

 املبنية املوجودة غري أو املبنية العقارات تلك احلضرية العقارات املشرع اعترب : احلضرية العقارية البطاقات -3

 2000 عن سكاهنا عدد يزيد اليت للبلدايت التابعة السكنية للجهات نظامية بصفة املرقمة الطرقات على

  : إىل بدورها البطاقات هذه وتنقسم ريفية عقارات هي العقارات ابقي تعترب املخالفة ومبفهوم نسمة

 السالف ( 63/76 ) املرسوم من (28) املادة إليها أشارت : (BR2) منوذج للعقار العامة البطاقة -أ

 لالستعمال مشرتكة وخمصصة أجزاء يشمل ال أو يشمل مبين العقار كان إذا البطاقات هذه تنشأ الذكر،

  .اجلماعي

 األراضي مسح بيان وكذلك والرقم الشارع واسم العقار هبا الواقع البلدية منها العلوي القسم يف يذكر

 احلقوق جمموع كذلك ،2ابلعقار املتعلقة املعلومات كل فيها تذكر جداول ستة على حيتوي سفلي قسم مث

 حسب بلدية كل ويف بلدية، كل حسب متميزة جمموعة يف البطاقات هذه وترتب عليه، الواردة العقارية العينية

 . 3األراضي مسح خمطط ورقم القسم حسب االقتضاء وعند واألرقام الشوارع

 نظام موضوع العقار كان إذا البطاقة هذه تنشأ :(BR3) ذجمنو املشرتكة للملكية اخلاصة البطاقة -ب

 ابلتجزئة فيؤشر املعين، العقار من جزء كل تعين اليت اخلاصة التأشريات كل هبا قيدت املشرتكة، ابمللكية خاص

  4. لذلك املخصص املكان يف البطاقة هذه على للعقار املخصص التقسيم أو

 واليت الريفية أو األراضي قطع بطاقات وهي العقارية نوعني للبطاقات هناك أبن نالحظ سبق ما خالل من

 مبناسبة تنشأ اليت احلضرية العقارات بطاقات يف يتمثل الثاين النوع أما الريفي، املسح واثئق إيداع مبناسبة تنشأ

                                                             

 . الذكر السالف ) 63/76  (املرسوم من  (26)املادة ذلك يف يراجع1 

 .الذكر السالف) ( 63/76املرسوم من  (21)املادة نص ذلك يف يراجع22
 .املرسوم نفس من  (32)إىل  (27)من املواد نص ذلك يف يراجع3 
 .املرسوم نفس من  (28)املادة نص ذلك يف يراجع4 
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 املعلومات طلب بصدد تستخدم اليت  (PR10)األجبدية البطاقة إىل ابإلضافة ،1احلضري املسح واثئق إيداع

  .العقار مالك ملعرفة البحث عملية تسهل ألهنا

 اليت الشخصية البطاقات ينشأ العقاري احملافظ املمسوحة غري للمناطق ابلنسبة أنه إىل اإلشارة جتدر

 متسك ابلتايل حقوق، أصحاب أمساء على يعتمد الذي الشخصي، الشهر لنظام طبقا احلقوق إبشهار ترتبط

 احملافظة هلذه التابعة اجلغرافية الرقعة على لألراضي العام املسح عملية إمتام حني إىل مؤقتة بصفة البطاقات هذه

  .العيين الشهر نظام يالءم مبا البطاقات هذه حتول حبيث العقارية

 مشهرة عينية حقوق هبا يكون يالت املساحية ابألقسام املتعلقة العام املسح واثئق إيداع عند إذن

 الشهر نظام مع تتوافق أبخرى البطاقات هذه ابستبدال يقوم العقاري فإن احملافظ الشخصي الشهر لنظام طبقا

 .2 عقارية وحدة بكل خاصة عقارية بطاقة ختصص حيث العيين

 و الشهر اتريخ يظهر أن عليه جيب حبيث العقارية البطاقات على ابلتأشري يقوم العقاري احملافظ إن
 القرار أو العقد اتريخ مثل للشهر املقدمة ابلواثئق املتعلقة البياانت مجيع وكذلك أتشري عملية كل يف مراجعه

 احملررة القضائية أو اإلدارية اهليئة أو املوثق مث الشروط وكذلك االتفاق أو التصرف نوع مث وغريها، القضائي

 يتم العقارية، الرهون تقييد حالة يف الدين ومبلغ للعقار التقديري أو األساسي املبلغ مث شهرها املراد للوثيقة

 ابحلرب تتم فإهنا واالمتيازات الرهون بتسجيل اخلاصة التأشريات أما ومقروء واضح خبط األسود ابحلرب التأشري

 احلرب من خبط التسطري وجيب والكشط احملو ومينع واترخيه اإلشهار مراجع كتابة فيها يتم أختام توضع األمحر،

  .وهكذا السابق املالك شطب مت ما إذا اجلديد املالك إىل انتقل العيين احلق أبن ليفهم إجراء كل بعد

 لألمالك العامة املديرية عن  2014سبتمرب  07يف املؤرخة  (8840)3رقم املذكرة صدرت لقد

 الرمسية الرهون قيد حول موضوعها كان اليت و األراضي مسح و العقارية احملافظة مديرية وابلتحديد الوطنية

                                                             

 . 110ص ،دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، بدون سنة نشر، منشورات بغدادي، اجلزائر  ، مراحي رمی1 
، املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري املعدل 65/66/6792، املؤرخ يف  ) ( 74/75األمر من  (27)املادة ذلك يف يراجع2 

  .الذكر السالف ( 63/76 ) املرسوم من (113) املادة وكذلك ،6792، لسنة25املنشور ابجلريدة الرمسية، عددواملتمم، 

 على املنصبة الرهون الرمسية بقيد املتعلقة الوطنية، لألمالك العامة املديرية عن الصادرة ، 2014سبتمرب  07يف املؤرخة  (8840)رقم املذكرة  3

 للمادتني تطبيقا للدولة العامة ابألمالك اخلاصة الشغل رخصة عن املنبثقة العقاري الطابع ذات والتجهيزات والبناايت واملنشآت العقاري العيين احلق

  .(30/90 ) القانون من (3مكرر 69)و (مكرر 69)
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 رخصة عن املنبثقة العقاري الطابع ذات والتجهيزات واملنشآت والبناايت العقاري العيين احلق على املنصبة

 القانون ( من0مكرر 69 و (مكرر 69) املادتني تطبيق إطار يف دائما وهذا للدولة العامة لألمالك الشغل

 من العقاري العيين احلق صاحب بتمكني وذلك االستثمار تشجيع إطار يف وهذا الذكر السالف ( 30/90 )

  .القروض هلذه كضمان واملنشآت احلقوق هذه على رمسي رهن أتسيس طريق عن بنكية قروض من االستفادة

 توسيع أو تعديل أو إجناز وهي حصرية حالة يف الرمسي رهن أتسيس قبول املذكرة هذه اشرتطت لقد

 موضوع يكون إداري عقد إبعداد القيام املذكرة هذه ألزمت كما العمومي امللك على الذي يقع املشروع

 ألن القانونية والطبيعة اخلاص الشغل رخصة حتديد وكذلك دقيقا انتعيي العقار تعيني فيه يتم عقاري، إشهار

  .الشغل رخصة مبوجب املمنوح العقاري العيين احلق إلنشاء القاعدة هو العقد هذا

 " للدولة عمومية أمالك " عنوان حتت عقارية بطاقة تنشأ أبنه كذلك املذكرة هذه أشارت لقد

  . العقارية األمالك من النوع هذا خاص، ترتيب يف حتفظ حبيث

                                                                              سنتني ملدة املؤقت الرتقيم :الثاين املطلب
 املرسوم من  (13) املادة عليه نصت الذي أشهر أربعة ملدة املؤقت الرتقيم إىل األول املطلب يف تطرقنا أن بعد

 التقادم طريق عن العقارية امللكية ابكتساب هلم تسمح حيازة ميارسون الذين املتعلق ابألشخاص ،( 63/76 )

 الصورة احلالة أو إىل العنصر هذا يف فستنتقل املفعول السارية القانونية للنصوص طبقا دائما وهذا املكسب

  .كاملتني سنتني ملدة مؤقتا يكون والذي املؤقت الرتقيم صور من الثانية

 املرسوم من (14) املادة أحكام نص من انطالقا الرتقيم من النوع هذا على اجلزائري املشرع نص
 من ابتداء سرايهنا جيري سنتني ملدة مؤقتا الرتقيم يعترب :"  يلي ما على نصت اليت الذكر، السالف (63/76)

 ميكن ال وعندها كافية إثبات سندات الظاهرين ملالكيها ليس للعقارات اليت ابلنسبة الرتقيم هذا إمتام يوم

  ".امللكية حقوق حتديد يف رأيه يبدي أن العقاري للمحافظ
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 قانونية وقائع مسحت إذا إال السابقة الفقرة يف احملددة املدة انقضاء عند هنائيا املؤقت الرتقيم هذا يصبح       

 قد يكون السجل العقاري يف شهرها الواجب العينية احلقوق أن من مؤكدة بصفة ابلتثبت العقاري للمحافظ

  معين.." شخص أي طريق عن ذلك غضون يف عليها اطلع

 مستوى على املسح لواثئق القانوين اإليداع اتريخ من املادة هذه يف عليها املنوه السنتني مدة حتسب       

 أبثر يكون الرتقيم أن أي االستالم حمضر على اإلمضاء اتريخ من مت قد العقاري الرتقيم ويعترب العقارية احملافظة

 .1 رجعي

 فقرهتا يف وهذا التجاوز من فيها نوع كان املادة هذه صياغة أبن نالحظ فإننا تقدم ما على بناء

 كان هنا العبارة هبذه فاملقصود الرتقيم هذا إمتام يوم من تبدأ السنتني مدة سراين أن على نصت عندما األوىل

 إمتام أو اجناز من يوم وليس اإليداع أو املسح واثئق استالم يوم من رجعي أبثر اترخيه أيخذ الرتقيم ألن غامضا

 العقارية. إنشاء البطاقة بعد الرتقيم هذا

 يف احلق وله القضاء إىل اللجوء حق لصاحبه خيول لكنه السنتني، مدة طيلة مؤقتا الرتقيم هذا يبقى
 حتول إذا إال املؤقت الرتقيم حمل العقاري العيين احلق أو العقار ملكية نقل يستطيع ال أنه غري الدعوى مباشرة

 حقوق حتديد من يتمكن مل إذا العقاري فاحملافظ ابلتايل قانوان، لذلك احملددة املدة انقضاء بعد هنائي ترقيم إىل

ملكية  تثبت وثيقة أي هلم ليست أو للملكية كافية إثبات سندات الظاهرين ألصحاهبا يكن مل إذا أو امللكية
  : يلي كما ذلك وتفصيل أصال سند دون أو كاف غري بسند احليازة تكون قد أي العقار

  كاف غري بسند احليازة : أوال

 سنتني ملدة املؤقت الرتقيم منح على يعتمد العقاري احملافظ أبن أعاله املذكورة (14) املادة نصت

 (4618) رقم املذكرة أوضحت كما كافية إثبات سندات الظاهرين ملالكيها ليس اليت للعقارات ابلنسبة

 املوضوعية الشروط إىل تطرقت عندما الوطنية لألمالك العامة املديرية عن الصادرة  2004/09/04يف املؤرخة

 سند الرتقيم طالب حبوزة تكون اليت احلالة بينها من حاالت ثالثة بني وفرقت حقوق مشهرة غياب عند التسوية

                                                             

 . الذكر السالف ، ) ( 63/76املرسوم من الثانية الفقرة  (11)املادة نص ذلك يف يراجع1 
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 النقطة هذه املذكرة انقشت حيث ابلذات اجلزئية هذه يف هتمنا اليت احلالة وهي امللكية إلثبات كاف غري

 العرفية ابلعقود يتعلق األمر أبن وحددت كافية غري العرفية السندات تكون احلاالت بعض يف أبنه وأكدت

 أي التوثيق، قانون صدور بعد اثبت اتريخ تتضمن واليت القسمة أو التبادل عقارية أو حلقوق ابقتناء املتعلقة

 أو العقد هذا اتريخ على تدل قوية قرائن هناك أبن مدقق فحص بعد يكتشف وأن 1970/12/31 بعد

  .امليدانية املسح فرقة أعوان مرور لتاريخ سابق فعال هو التاريخ هذا أن من التأكد ابلتايل احملرر،

 حمررة أبهنا ثبت اليت العقود تلك أو التوثيق قانون صدور بعد احملررة العرفية العقود كل أبن جليا يتضح     

 يتعني امللكية اتثبإل كافية غري سندات عرفية عن عبارة كلها تعترب لألراضي، العام املسح أعوان مرور قبل

 يتسىن حىت وهذا سنتني ملدة مؤقتا ترقيما العقارات هذه برتقيم يقوم أن العقاري احملافظ على احلالة هذه يف

 إعطاء أجل من وهذا قانوان، املقررة اإلجراءات وفق القانونية، اآلجال خالل االعرتاض عيين صاحب حق لكل

  .العيين الشهر نظام عليها يقوم اليت اجلوهرية اخلصائص بني من هي اليت املطلقة الثبوتية القوة العقاري السجل

  سند دون العقار حيازة : اثنيا

 اليت احلاالت وهي للملكية املثبت السند غياب حالة أعاله إليها املشار (4618) رقم املذكرة عاجلت لقد    

 هبذه للتكفل العناية بذل أقصى ضرورة على املذكرة هذه أكدت فقد امللكية، حبق يتعلق لسند أصحاهبا يفتقر

 ومستمرة عالنية هادئة، حيازة العقار هذا حيوزون ذلك ومع سند دون احلالة هذه يف احلائزين الكون الوضعيات

    .للعيان وابرزة مادية مظاهر هلا

أن  من  للتأكد وفعلية جديدة عقارية القيام بتحقيقات ضرورة على املذكرة نفس أكدت اإلطار هذا يف    
 العام املسح لعملية امليدانية األشغال انطالق يوم منذ األقل على وفعلية، حقيقية حيازة ميارس الطلب صاحب

 األرض زراعة أو السكن كشغل للعيان وجلية ظاهرة مادية مظاهر هلا احليازة هذه تكون أن جيب وعليه

  .وقانونية مشروعة احليازة هذه تكون أن بشرط أو ابلبناء بسياج إحاطتها أو الفالحية
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 أيخذ أن عليه فهنا األراضي، العام املسح عملية قبل ما فرتة إىل تعود احليازة أبن العقاري للمحقق تبني إذا   

 املؤقت الرتقيم منح العقاري للمحافظ يتسىن حىت موثق أمام هبا مصرح بشهادة شخصني مدعمة الطالب أقوال

 .  1العقار هذا على سنتني ملدة

 املتواجدة ابلعقارات املتعلقة البطاقات وإعداد السجل العقاري أتسيس عملية من العقاري احملافظ انتهاء بعد   

 العقاري احملافظ من يطلبوا أن العينية احلقوق ألصحاب ميكن فإنه ، إيداعها مت اليت املساحية ابألقسام

  .احلقوق هذه على تشهد وتؤكد واثئق إعطائهم

 العقاري الدفرت أما املؤقت الرتقيم شهادة تسليم إىل كيفية الفرع هذا يف أن نعرج ارأتينا األساس هذا على   

 يالثان املطلب إىل فسنؤجله لعقاراهتم النهائي الرتقيم من استفادوا الذين العينية احلقوق ألصحاب يسلم الذي
  .املبحث هذا من

 العقاري احملافظ إىل املشهرة العقارية العينية احلقوق أصحاب يقدمه طلب على بناء املؤقت الرتقيم شهادة تسلم

 سنتني. ملدة أو أشهر أربعة ملدة مؤقتا ترقيما املرقمة العقارات على تقتصر وهي

 أنه إال العقاري العيين احلق يف التصرف يف احلق لصاحبها ختول ال املؤقت الرتقيم شهادة أن من ابلرغم    

 عليه أكدت ما وهذا مشهرة حيازة شهادة مبثابة أو احليازة واقعة يثبت رمسي سند الشهادة مبثابة هذه تبقى

 ، 2004لسنة املالية قانون املتضمن  2003/12/28   يف املؤرخ 2(30/55) ) القانون من  (10)املادة
 يعترب املؤقت الرتقيم شهادة صاحب فإن وعليه التسجيل، قانون من مكرر (353) املادة تعديل تضمنت اليت

  .بسند العقار على اليد واضع مركز يف

 طبيعة تغيري ميكنه فإنه مشهر، صحيح بسند للعقار حائرا يعترب الشهادة هذه من املستفيدالشخص  مادام    

 أو العقار هذا جتزئة له حيق كما اهلدم، أو البناء رخصة على ابحلصول وهذا عليه البناءات وتشييد العقار

 حتضري كيفية حيدد الذي 52/36/5362 يف املؤرخ    3(62/67وفقا للقانون ) وهذا تقسيم شهادة طلب

                                                             

 . 266، مرجع سابق، ص محدي ابشا عمر و  ليلى زروقي 1 
 .(5330، لسنة ) 20، املنشور ابجلريدة الرمسية، عدد 5332، املتضمن قانون املالية لسنة 65/5330/ 52( املؤرخ يف  55/30القانون )  2 
، لسنة 39الذي حيدد كيفية حتضري عقود التعمري وتسليمها، املنشور ابجلريدة الرمسية ، عدد 5362/36/52املؤرخ يف  67/62القانون )  3 

5362. 
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  املرسوم أحكام السيما له املخالفة األحكام مجيع (94) مادته يف ألغي الذي وتسليمها، التعمري عقود

 وشهادة التجزئة ورخصة التعمري شهادة حتضري كيفيات حيدد الذي  1991/05/28 يف املؤرخ 1976/91

  .ذلك وتسليم اهلدم ورخصة املطابقة وشهادة البناء ورخصة التقسيم

 هبا يتمتع اليت احلقوق نفس من يستفيد أن يستطيع املؤقت الرتقيم شهادة صاحب أبن لنا يتبني ابلتايل     

  .تقسيم أو جتزئة أو بناء أو هدم من املالك

 يتحصل ابلتايل الشهادة، هذه على بناء العقار برهن يقوم أن املؤقت الرتقيم شهادة لصاحب ميكن كما       

 من (884) املادة من الثانية الفقرة عليه نصت ملا صرحية خمالفة ذلك يف أن من ابلرغم بنكية قروض على

  .الرهن يصح حىت فيه للتصرف وأهال املرهون للعقار مالكا الراهن يكون أبن تشرتط اليت املدين القانون

 وعليه العقار هبذا متعلق نزاع أي يف صفته يثبت أن الشهادة هذه من املستفيد الشخص يستطيع كما      

 القرار منها املتوترة قراراهتا من العديد يف العليا احملكمة أكدته ما وهو الدعاوى هذه يف الصفة كامل له تكون

 تعطي ..." مفاده مبدأ أكد والذي العقارية الغرفة عن 62/66/5331 بتاريخ الصادر (367715) رقم

 الدفرت على حصوله إىل وتؤدي التقاضي صفة ابلتايل الظاهر، املالك صفة لصاحبها املؤقت الرتقيم شهادة

  1قضائيا..." فيه يطعن مل طاملا الثبوتية القوة له الذي العقاري

 فيما تتمثل الرتقيم املؤقت شهادة تسلم كي إتباعها جيب وإجراءات شروطا هناك أن إىل اإلشارة جتدر      

  : يلي

 ) املرسوم من (14) و (13) املادتني نص حسب سنتنيأو  أشهر أربعة ملدة املؤقت الرتقيم يكون أن -36

 الذكر. السالف ( 63/76

  .العقاري العيين احلق صاحب طرف من العقاري للمحافظ طلب يقدم أن جيب -35

                                                             

نازعات الشهر العقاري يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه علوم، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة حممد خيضر، ملبيض ليلی،    1 
 .657، ص 5365-5366بسكرة، اجلزائر، 
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 وهذا ذكرها سبق اليت اآلاثر من جمموعة ترتب لكوهنا اإليداعات بسجل املؤقت الرتقيم شهادة تسجل -30

 يف املؤرخة 1(2161رقم ) الوطنية لألمالك العامة املديرية عن الصادرة املذكرة عليه أكدت ما
 ترتبه الذي األثر نفس هلا شهادة الرتقيم املؤقت أن على صراحة أكدت اليت 1991/12/28

 ويعترب الذكر، السالف (52/73القانون ) من (39) املادة عليها نصت اليت املشهرة احليازة شهادة

 إداراي فيه يطعن مل طاملا الظاهر املالك صفة له كما صحيح بسند كاحلائزالرتقيم   من هبذا النوع املستفيد

 .قضائيا أو

 بذلك يؤشر املالية، قانون مبوجب تعديلها يتم دج (500)ب مقدر اثبت رسم مقابل الشهادة هذه حترر     

  .مؤقت الرتقيم أن إىل اإلشارة ضرورة مع اإليداع سجل على

  مؤقت ترقيم شهادة سلم أبنه املعنية العقارية البطاقات على العقاري يؤشر احملافظ  -32

  .صاحبها إىل

 املعلومات كل هبا وتدون صاحبها إىل وتسلم العقاري احملافظ طرف من ومتضي الشهادة هذه حترر -32

 الذي املساحي القسم هذا واثئق إيداع واتريخ العقاري العيين احلق صاحب وكذا ابلعقار املتعلقة

  ..امللكية جمموعة به تتواجد

  اجملهول حساب الرتقيم يف :الثالث  املطلب 

 إليه التطرق وجب الرتقيم من أخر نوع هناك سنتني وملدة أشهر أربعة ملدة املؤقت الرتقيم إىل أن تعرضنا بعد    

 حتدث الساعة حلد زالت ال واليت اجملهول حساب يف املسجلة العقارات وهي النهائي، الرتقيم عن الكالم قبل

 بعد أو املؤقت للرتقيم السنتني أجل خالل سواء والتطبيقي، العملي اجلانب يف خاصة عميقة جد إشكاالت

  .الفرع هذا خالل من سنتناوله الذي األمر وهو الدولة لفائدة هنائي ترقيم إىل وحتويله املدة هذه انتهاء

 تسهل اليت واملذكرات التعليمات آلخر حني من تصدر الدولة لألمالك العامة املديرية أبن أشران وأن سبق    

 هذه بني ومن مبهامهم قيامهم أثناء األعوان تصادف اليت العملية اإلشكاالت بعض مع التعامل كيفية وتبني

 األراضي املسح عمليات واملتعلقة بسري 52/32/6772 :  يف املؤرخة (16) رقم التعليمة جتد التعليمات

                                                             

، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، منشورة مبجمع النصوص القانونية )تعليمات، 6776/65/52( املؤرخة يف 2161املذكرة رقم ) 1 
 .621، ص 6775-6776منشورات، مذكرات(، لسنة 
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 كل ميلكها اليت العقارات عدد يبني الذي احلساب جدول مسك كيفية إىل تطرقت اليت العقاري، والرتقيم

 احلساب رقم حتت املالك ميلكها اليت العقارات مجيع فيه وتدون األراضي، مسح خالصة يضم وهو مالك

  .معنواي أو طبيعيا شخصا املالك هذا كان سواء له املمنوح

 تدرج الذي احلساب وهو (00004) الرقم له خصص الذي حساب اجملهول على الضوء تسلط أن سنحاول

 العام املسح الفرق امليدانية العمليات أثناء جمهولني مالكوها أو حائزوها يبقى اليت العقارات مجيع ضمنه

 قد أو عقاره بتسجيل واملطالبة اللجنة من احلائز تقرب كعدم األسباب، من العديد نتيجة وهذا لألراضي،

 إشعار برتك القيام كعدم مهامها، أتدية أثناء املسؤولية وروح الالزمة ابجلدية املسح فرقة حتلي عدم نتيجة تكون

 واإلشهار اإلعالن وسائل كفاية لعدم نتيجة وكذلك امليدانية، العمليات هذه أثناء للحضور للمعنيني ابملرور

 أو السكان كل ليعلم يكف ال اإلعالانت لوحة يف اللصق ألن املنطقة تلك يف بدأت قد املسح عملية أبن

  .املنطقة تلك يف القاطنني

  اجملهول حساب بشأن الصادرة والتعليمات املذكرات :أوال

 عدة خالل من الوطنية لألمالك العامة املديرية تدخلت اجملهول حساب يف املسجلة العقارات لكثرة نتيجة   

 إدارية احلساب هذا من وتطهريها العقارات هذه وضعية تسوية كيفية تبني الشأن هذا يف وتعليمات مذكرات

 منها: نذكر القضاء إىل اللجوء دون

 مسح عمليات بسري متعلقة وهي:  1998/05/24 يف املؤرخة (16) رقم التعليمة -11

 عدة على أكد  ( 91/10( و)91/15املرسومني) تعديل أبن بينت حبيث العقاري والرتقيم األراضي

 : أمهها مسائل

 األقسام جمموعة أو املساحي ابلقسم يتم أن ميكن العقارية ابحملافظة املسح واثئق إيداع عملية أن -

 انتظار يف املنجزة األقسام بعض تبقى وال العملية هذه تسريع يتم حىت وهذا للبلدية املكونة املساحية

 يستفيد من ابلتايل الزمن، من كبري مدة حلها يستوجب مشاكل أو عقبات فيها تكون قد أخرى أقسام

 الدفاتر أو املؤقت الرتقيم شهادة من العام املسح أعمال هبا املنتهية األقسام يف عقارية عينية حقوق له

  .العقارية
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 بلغت حيازة موضوع العقار كان إذا أشهر (04) إىل سنوات مخسة من املؤقت الرتقيم مدة خفضت -

 احملتج السند كان لإلثبات أو سند أي للحائز يكن مل إذا ما حالة يف سنتني وإىل املكسب التقادم مدة

 (05) مدة ألن املؤقت، الرتقيم مدة بتخفيضه فعل حسنا املشرع أبن القول ميكننا لذلك كاف، غري به

 العقار هذا يف التصرف لصاحبه ميكن حبيث ال مؤقتا الرتقيم خالهلا يبقى جدا طويلة مدة هي سنوات

  .اجملال هذا يف إجيابية له املدة هذه فتقليص ابلتايل املدة، هذه طيلة ملكيته بنقل

 جيب امليدانية املسح فرقة مرور أثناء أصحاهبا هبا يطالب مل اليت العقارات أن إىل املذكرة هذه أشارت لقد    

 العقارية، احملافظة لدى املسح واثئق إيداع اتريخ من السنتني مدة هناية وبعد الدولة لفائدة مؤقتا ترقيما ترقم أن

 أو احلقيقي املالك طرف من املدة هذه خالل اعرتاض يسجل مل ما هنائي كرتقيم الدولة أمالك ضمن درج

 احملددة اآلجال خالل هذه دائما احلساب هذا من وتطهريه عقاره وضعية بتسوية يطالب الذي الفعلي احلائز

 ميكن ال وابلتايل اآلجال خارج ورد لكونه يرفض التسوية طلب فإن السنتني مدة جتاوزت إذا أما ،1بسنتني

 الثاين الفصل يف سنتناوله الذي األمر املختص القضاء إىل اللجوء جيب بل إداراي العقار هذا وضعية تسوية

  . التفصيل من بشيء

 كذلك الشأن هذا يف صدرت كما:  2004/09/04 يف املؤرخة (4618) رقم املذكرة -12

  : من كل إىل وجهت واليت املذكرة هذه

 األراضي. ملسح الوطنية للوكالة العام املدير -

  .العقاري الدولة واحلفظ ألمالك املفتشني اجلهويني العقاري وكذلك احلفظ يريمد  -

 تلك خاصة اجملهول حساب يف املسجلة العقارات وضعية تسوية كيفية إىل املذكرة هذه تطرقت لقد    

  .مشهرة حلقوق أصحاهبا يفتقد اليت العقارات

 وهذا امليدانية األعمال أثناء لألراضي العام بتقصري جلنان املسح أقرت املركزية اإلدارة أن إىل اإلشارة جتدر   

 يف املسجلة العقارات إىل اهلائل العدد إىل ابلنظر وكذلك إليها تصل اليت والشكاوى التقارير إىل استنادا
  .الوطين الرتاب كامل عرب العقارية احملافظات مستوى على املودعة املساحية األقسام يف اجملهول حساب

                                                             

 .076محدي ابشا عمرو ليلی زروقي، مرجع سابق، ص   1 



ارياإلطار النظري للرتقيم العق                                                    الفصل األول  

 

 

17 

 وهذه اجملال هذا يف اإلتباع الواجبة التطبيقية واإلجراءات للتسوية املوضوعية الشروط املذكرة هذه بينت لقد   

 يقيد الذي الوالئي العقاري احلفظ مدير السيد إىل طلبه بتقدمی الطالب ألزمت حبيث هتمنا، اليت هي األخرية

 وصل تسليم مقابل طرفه من وختتم صفحاته مجيع رقم هلذا الغرض يفتح خاص سجل يف الطلبات مجيع

  .التسوية لطلب تقدميه يثبت للطالب

 محاية بضمان املكلفة اهليئة ابعتبارها الدولة أمالك مصاحل مبراسلة مباشرة بعدها العقاري احلفظ مدير يقوم   

 عليه ابلتايل الدولة ملك العقار هذا أن على قرينة يشكل ال لفائدهتا املؤقت الرتقيم ألن الدولة، ملكية حق

 إلدارة اتبعة عقارات تسوى ال حىت الدولة أمالك نظر يف العقار هلذا القانونية الوضعية حول صراحة رأيه إبداء

  .اخلواص لفائدة الدولة أمالك

 من لتنتقل املسح فرقة بدوره أيمر الذي األراضي، مسح مدير كذلك العقاري احلفظ مدير يراسل مث     

لذلك  األمر استلزم إن القياس وثيقة أو عقاري حتقيق بطاقة وإعداد احلدود معامل لتحديد امليدان، إىل جديد
 العقار هذا حائز ابلفعل الطالب أن من التأكد بعد العام املسحي املخطط يف معلمة احلدود هذه تكون لكي

  .ومشروعة قانونية احليازة هذه وأن

 األوىل أايم  (08) بداية بـ حمددة الطلبات هذه لدراسة املخصصة اآلجال أن إىل املذكرة هذه أشارت لقد     

 من كل رد أجل وحدد اإلجراءات هذه العقاري للحفظ ألوالئي املدير فيها الطلب يباشر وضع تلي اليت

 الطلبات هذه تبقى ال حىت مراسلتهم اتريخ من يوما (45)ب األراضي مسح مديرية وكذا الدولة أمالك مديرية

  .اإلدارات يف واخلزائن الرفوف حبيسة

 بقيت  (4618)   رقم املذكرة صدور بعد: 2008/10/22يف املؤرخة1 (9642)رقم املذكرة -13

 طلبات كثرة بينها من األسباب من جملموعة نظرا العقاري احلفظ مديرايت مستوى على عالقة امللفات

 وكذلك جهة من امللفات تراكم نتيجة األراضي مسح وكذا الدولة أمالك إدارة من كل رد وعدم التسوية

 مما أخرى، جهة من امللفات من اهلائل العدد هذا بدراسة الكفيلة والبشرية املادية الوسائل غياب

                                                             

الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة بكيفية تسوية العقارات املسجلة يف 5332/63/55( املؤرخة يف 7125املذكرة رقم )  1 
 حساب اجملهول.
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 وضعية تسوية ضرورة على أخرى مرة أكدت اليت املذكرة هذه خالل من املركزية اإلدارة تدخل ستوجبا

 .(4618) رقم املذكرة وكذا (2421) املذكرة رقم على بناء اجملهول حساب يف املسجلة العقارات

 هلا سندات أصحاهبا حيوز اليت للعقارات فقط تطرقت أهنا املذكرة هذه به جاءت ما على يؤخذ ما أن غري     

 أصبح ولو أي حىت السنتني أجل مرور بعد حىت العقارات هذه وضعية تسوية ميكن أنه على وركزت حجية

 أي حلائزيها ليس اليت العقارات وهي (4618) رقم املذكرة جاء يف ما صلب إىل تتطرق ومل هنائيا الرتقيم هذا

 هلذه الشايف ابلدواء أتيت ومل اجلرح تالمس مل املذكرة هذه أبن نالحظ فإننا وبذلك مشهرة رمسية سندات

  .العملية اإلشكاالت

 لسنة املالية قانون املتضمن /032014/12يف  املؤرخ 1( 63/62القانون رقم  ) مبوجب املشرع تدخل لقد

 من الرابع القسم ضمن أدرجت اليت مكرر( )23 املادة استحدثت واليت منه (67) املادة خالل من 2015

خالل  به يطالب مل عقار كل يرقم " أنه على أكدت اليت الذكر، السالف ( 74/75 ) األمر من الثاين الباب
 وكان أصال اجملهول حبساب يسمى ما هناك يعد مل أنه أي ،" الدولة ابسم هنائيا ترقيما األراضي مسح عمليات

  .العقارات هلذه حد لوضع املشرع أوجده حل عن عبارة هذا

 مسح وإعداد العقاري السجل بتأسيس املتعلقة النصوص بني صريح تناقض إىل يؤدي املادة هذه تطبيق إن   

  .اجلديدة املادة هذه ونص العام األراضي

 عقد مبوجب شخص لفائدة مسجال العقار هذا كان إذا ما حالة يف أنه هو املادة نص على يؤخذ ما لكن

 لألراضي، العام املسح أعوان وجده وما العقد يف موجود هو ما بني مثال املساحة يف فرق هناك ولكن مشهر

 الشهر إطار يف حيدث أن وميكن قائم أمر الشهر ازدواجية أن وطاملا أشهر أربعة ملدة مؤقتة الرتقيم يكون

 متاما ينطبق العقد هذا ويكون الشخصي الشهر نظام إطار يف مشهور عقد له آخر شخص أييت الشخصي

  يفعل؟ ماذا العقاري احملافظ فهنا املؤقت الرتقيم حمل العقار هذا على

                                                             

 .5362نة ، لس92  ، املنشور ابجلريدة الرمسية، عدد5362، املتضمن قانون املالية لسنة  5362/65/03( املؤرخ يف 63/62)  القانون  1 
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 (15) املادة لنص تعديل عن عبارة أبهنا ( يكتشف69/66القانون ) من (88) املادة لنص القارئ كذلك     

 بنص التعديل هذا ربط به األوىل كان لذلك، يشر مل املادة هذه ذكر عندما املشرع أن حني يف هلا، إضافة أو

  .فعالية أكثر الواقع أرض يف املادة هذه تطبيق يكون حىت املفعول ساري قدمی قانون
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  النهائي الرتقيم : الثاينبحث امل

 يصبح لكي املشرع حددها اليت املدة وكذا أنواعه وبينا األولبحث امل يف املؤقت الرتقيم إىل تطرقنا أن بعد     

 مت ذلك بعد مث االعرتاض سجل أو بشأنه اعرتاض أي يسجل ومل احملددة املدة انقضت مىت هنائيا الرتقيم هذا
  .املعرتض طرف من عليه التنازل أو سحبه

 وما (12) املادة نص أحكام من انطالقا املشرع عليه نص الذي النهائي، الرتقيم إىل املطلب هذا يف سنعرج   

 يعتمد اليت األسس وتوضيح بيان من ابتداء ذلك وسنفصل الذكر، ( السالف91/10املرسوم ) من بعدها

الرتقيم املؤقت  أصبح مىت أو املسح واثئق أساس على هنائيا ترقيما العقارات هذه ترقيم يف العقاري احملافظ عليها
  .األول الفرع خالل من وهذا هنائية

 العقاري احملافظ يسلمه الذي النهائي للرتقيم كأثر ابعتباره العقاري الدفرت إىل الثاين الفرع يف نتطرق مث    

 عن إلغاء حمل تكون أن ميكن وعليه النهائية الرتقيمات هذه ضد لالعرتاض آجال املشرع حيدد مل لصاحبه،

  .تعديله أو هنائيا العقاري الدفرت إلغاء أجل من املختصة القضائية اجلهات أمام دعاوى رفع طريق

  النهائي الرتقيم من االستفادة وغاتسم :األول طلبامل

  (12) املادة نص إىل الرجوع علينا يتوجب النهائي الرتقيم من االستفادة مصوغات لتحديد

 اليت للعقارات ابلنسبة هنائيا الرتقيم يعترب " يلي ما على نصت اليت الذكر، السالف ( 63/76 ) املرسوم من

 ".  امللكية حق اإلثبات به املعمول للتشريع طبقا األخرى املقبولة الواثئق كل أو عقود أو سندات مالكيها حيوز

 احملافظ أن ابعتبار لألراضي العام املسح استالم واثئق حمضر إمضاء يوم من رجعي أبثر اترخيه الرتقيم أيخذ   

 من (11) املادة عليه أكدت ما وهو العقارات برتقيم لألراضي العام املسح واثئق استالم مبجرد يقوم العقاري

 الذكر. ( السالف91/10املرسوم)

 العقارات وطبيعة مساحة لتحديد املسح واثئق يف املوجودة املعلومات على يعتمد العقاري احملافظ إن    

 ، (T10) العقارية البطاقة يف موجودة تكون املعلومات هذه كل به، احملتج السند ونوعية احلدود وكذلك
 املنصوص املقبولة السندات خالل من إما عنصرين على يقوم األمر هذا فإن النهائي الرتقيم أسس ولتحديد
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 املؤقت الرتقيم مدة انقضاء حالة يف أو الذكر، ( السالف91/10) املرسوم من (12) املادة نص يف عليها

  .1االعرتاض خلو مع املرسوم نفس من  (14)و  (13)املادتني يف الواردة

 ال هنائيا الرتقيم يكون ابلتايل فيه، احملقق العقار ملكية خبصوص للشك جماال ترتك ال الرمسية فالسندات    
 الذكر ( السالف91/10املرسوم ) ( من61املادة ) لنص تطبيقا القضاء طريق عن إال فيه النظر إعادة ميكن

 يف احلق وله ملكيته يثبت رمسيا سند بيده الرتقيم هذا من املستفيد ألن االعرتاضات الستقبال جمال وال
 عمقا، أو علوة احلق هذا استعمال يف التعسف يف احلق له ليس املقابل يف لكن املفيد، ابلوجه العقار استغالل

 منع الفرنسي القضاء بينما العلو ملكية على التعدي ختص اجتهادات له ليس اجلزائري للمشرع أنه ابلنسبة غري

 .2اجلار ابملالك إضرارا وحتريكها الرافعة استعمال من بناء شركة

املدين  القانون من  (544)املادة نص من نستشفه ما وهو 3مطلقا امللكية حق أعترب الفرنسي املشرع إن     
 أال شرط متاما، مطلق بشكل هبا والتصرف ابألشياء االنتفاع حق امللكية " :يلي ما على نصت اليت الفرنسي

 اإلشارة مع للفرنسي مطابق جاء اجلزائري النص أن واملالحظ ،4األنظمة أو ابلقوانني حمظورا استعماهلا يكون

  .اجتماعية وظيفة تؤدي امللكية أن اعترب ألنه متاما، مطلق بشكل عبارة حذف إىل

  ": اآليت النهائي الرتقيم إلعطاء كأساس العقاري احملافظ عليها يعتمد اليت السندات يف سنفصل   

  املشهرة الرمسية السندات : أوال

 اليت العقارية امللكية حبق املتعلقة العقود حترير هلا املخول الرمسية اجلهات عن الصادرة السندات تلك هي    

 يف قاطعة ثبوتية قوة وذا بذاته حجة كان الرمسية صفة احملرر اكتسى فمىت واإلشهار، الرمسية شرطي استوفت

                                                             

 .603ليلي لبيض، مرجع سابق، ص   1 
2  CHABAS Francois, : leçons de droit civil de propriété et ses démembrements, tome 2 deuxième volume, 

8ème édition, Monthechrestian, 1994, paris, P.120 
3 MICHEL Muller, droit civil : parcours juridiques, France, Edition Foucher , 2007,P.75. 

، جامعة القديس يوسف ، مركز الدراسات احلقوقية للعامل العريب، بريوت، 632جورج فيدرکر ومن معه، القانون املدين الفرنسي ابلعربية، الطبعة  4 
 .123، ص 5337
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 الرمسي العقد يف ورد ما يعترب " بقوهلا املدين القانون من (324) املادة عليها أكدت ما وهو الكافة مواجهة

 ." 1الوطين الرتاب كامل يف انفذا ويعترب تزويره يثبت حىت حجة

 شخص أو عمومي ضابط أو موظف طرف من احملررة السندات تلك هي املشهرة الرمسية فالسندات ابلتايل   

 يف املؤرخ2( 39/35القانون) إطار يف املمنوحة امللكية وسندات الشهرة عقود مثل عامة، خبدمة مكلف
 حتقيق طريق عن امللكية سندات وتسليم العقارية امللكية حق معاينة إجراء أتسيس املتضمن 2007/02/27

 توضح مل اليت املشهرة العقود ابستثناء امللكية حق ابألحرى أو عيين حبق متعلق مشهر رمسي عقد وأي عقاري،

 املوجودة املساحة تكون كأن مثال واحلدود املساحة حيث من للعقار الدقيق التعيني أو بدقة احلقوق هذه فيها

 العقاري احملافظ يقوم احلالة هذه ففي امليدانية األعمال أثناء املسح أعوان عاينها اليت للمساحة خمالفة العقد يف

 من مثال اجلريان يتمكن حىت إليه، اإلشارة سبقت كما أشهر أربعة ملدة مؤقتة ترقيمة العقار هذا برتقيم

 أشهر أبربعة احملددة املدة املؤقت الرتقيم استنفذ مىت هنائية احلدود ذلك بعد لتكون احملددة اآلجال يف االعرتاض

  .اعرتاض أي ضده يسجل ومل

 مثبتة مشهرة رمسيا سند ميلك صاحبه كان مىت هنائيا ترقيما العقار يرقم العقاري احملافظ أن القول خالصة  

 ما بني اختالف أي هناك يكن ومل صاحبه أو ابلعقار املتعلقة املعلومات كل هذا العقد وتضمن للملكية

 الوضعية يعكس العقاري السجل يكون لكي به املتعلقة املسح واثئق يف مدون احملافظ وجده وما العقد احتواه

  .حقيقية بصفة للعقار احلقيقية

  املشهرة غري الرمسية السندات :اثنيا

 غري التوثيقية العقود مثل احلقوق إثبات يف عليها يعتمد ذلك ومع شهرها يتم مل اليت الرمسية احملررات تلك هي

 السالف الذكر ( 74/75 ) األمر صدور قبل احملررة العقود خاصة املشهر، غري القسمة بعقد املتعلقة املشهرة

 هذا وعلى اختيارية كان السابق يف فالشهر العقاري العيين احلق االنتقال الشهر إلزامية وجوب على أكد الذي

  .هنائية ترقيمة العقار لرتقيم كأساس العقود هذه مثل على االعتماد ميكن األساس

                                                             

ات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنيل املاجستري يف القانون، فرع قانون املسؤولية املهنية، كلية احلقوق إثب نورة أورمحون،  1 
 .29، ص والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

امللكية عن طريق حتقيق  ، املتضمن أتسيس إجراء معاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات 5339/35/52( املؤرخ يف  35/39القانون )  2 
 .5339، لسنة 62عقاري، املنشور ابجلريدة الرمسية، عدد 
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 رمسية سندات تعد األخرى فهي القضائية األحكام كذلك جند املشهرة غري العقود التوثيقية جانب إىل   

 بدقة احلقوق تعيني فيها ومت امللكية حبق متعلقة األحكام هذه كانت مىت النهائي الرتقيم مسألة يف عليها يعتمد

 لقوة حائزا القرار أو احلكم يكون أبن يشرتط لكن للعقار، الدقيق والتعيني احلدود وكذا الرتقيم طالب لفائدة

 ما بتنفيذ احملافظ ليقوم موثق مبعرفة إيداعه يتم حىت له التنفيذية الصيغة استخراج أي ميكن فيه املقضي الشيء

  .اإليداع حمل القرار أو احلكم هذا منطوق يف جاء

 كل فإن املخالفة مبفهوم الرتقيم النهائي، العقار هذا صاحب ملنح أساسا تكون أن ميكن األحكام هذه إن  

 ضمن إدراجه ميكن بل النهائي الرتقيم حلاالت كأساس به األخذ ميكن ال الشروط هذه يستوف مل حكم

 .1 املؤقت للرتقيم حاالت

 وهو العقارية مثبتا للملكية قواي دليال يشكل إدارية اسند يعترب الذي العقاري الدفرت بتسليم النهائي الرتقيم يتوج

 ( 63/76 ) املرسوم من (19) املادة لنص طبقا املمسوحة املناطق يف العقارية امللكية إلثبات الوحيد الدليل

 احملدد للنموذج العقاري مطابقا الدفرت يكون أن جيب املمسوح، العقار مالك إىل يسلم والذي الذكر السالف

 .2 املالية وزير قرار مبوجب

 ابمللكية العقارية املتعلق املشهر احلق قابلية عدم مببدأ أخذ اجلزائري املشرع أبن سبق ما خالل من نستنتج    

 ملكية اكتساب أجل من سنة (15) وهي املكسب التقادم مبدة يتحجج أن كان ألي ميكن ال أي للتقادم

  .االستعمال بعدم هذا يسقط ال ابلتايل عقاري، دفرت مبوجب لشخص يعود أصال عقار

 يف اليد واضع إليه يستند قانوين تصرف يعترب الذي الصحيح السند إبشهار القيام أجاز املصري املشرع بينما
 أن بشرط ابلتقادم الظاهر واالتفاق واالستعمال االنتفاع وحق امللكية اکتساب حق أجاز كما ،3للعقار حيازته

 صحيحة احليازة تكون أن جيب ابلتقادم االكتساب يتم ولكي للحيازة وقابال فيه للتعامل قابال احلق هذا يكون

 العيين الشهر نظام مبادئ مع متاما خيتلف املبدأ هذا أبن نالحظ سنة، (15) ملدة وتستمر لعناصرها مستوفية

 على احلصول يكف ال ابلتايل ، العقاري االئتمان أمهها حتقيق من واليت النظام هذا قواعد إرساء يؤدي إىل وال

                                                             

 .603ليلى لبيض، مرجع سابق، ص   1 
 .6799، لسنة  53املتضمن حتديد منوذج الدفرت العقاري، املنشور ابجلريدة الرمسية عدد  ،6791ماي  59قرار وزير املالية الصادر بتاريخ  2 
 .562، ص 5339حممد املنجي، موسوعة الشهر العقاري )أوراق متفرقة واجبة الشهر(، الطبعة األوىل، منشأة املعارف، اإلسكندرية، مصر  3 
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 وممارسة احلق هذا استعمال جيب ولكن العقار هذا أيلولة تثبت العقاري الشهر إدارة عن صادرة وثيقة

 احليازة بني ساوى ألنه األمر هذا املصري املشرع على يعاب وعليه ابلتقادم سقط وإال خيوهلا اليت السلطات

  .اجلانب هذا يف وامللكية

 قد يكون بذلك للسقوط العقاري ابلسجل املدرج احلق خضوع عدم مببدأ فلقد أخذ التونسي املشرع أما   

 املعدل (307) الفصل يف النص هذا الشأن وجاء هذا يف اجلزائري املشرع أخذه الذي املنحى نفس سلك

 أن كان ألي ميكن ال نهأب صراحة أكد الذي1992/05/04 املؤرخ يف 1992 لسنة (76) عدد ابلقانون

 . 1احليازة هذه مدة طالت مهما ابحليازة يتمسك

 من وحيميها امللكية يطهر الذي العيين الشهر نظام ومبادئ فكرة مع تتناسب ال املكسب فالتقادم ابلتايل   

 املطالبة يف احلق املتضرر للشخص ويبقى للنقض، القابل غري املطلق القيد مببدأ األخذ وجيب الشبهات كل

 مثبت سند له من كل يكون لكي العقاري االئتمان لتحقيق كله هذا هنائيا، الرتقيم أصبح مىت ابلتعويض

طريق  عن أو ابلتقادم حقه زوال عدم من متأكد العقاري، السجل مبسك املكلفة اهليئة عن صادر للملكية
  .القضاء

 الطعن أجاز أنه إال ابلتقادم العينية احلقوق اكتساب عدم مفاده مببدأ أخذ أنه من ابلرغم اجلزائري املشرع أما   

 كلما آلخر حني من للتدخل للقضاء مصراعيه على مفتوحا األمر وترك لذلك مدة حيدد ومل النهائي الرتقيم يف

 املادة نص حسب وهذا يستحقه، ملن الرتقيم هذا وتغيري بدلوه لإلدالء الرتقيم، هذا بشأن قضية أمامه رفعت

 أيخذ مل اجلزائري املشرع أبن القول ميكن األساس هذا وعلى الذكر، ( السالف91/10)  املرسوم من (16)

 هلذا تطبيقه يف النسيب القيد على اعتمد لكنه العيين، الشهر نظام خصائص من يعترب الذي املطلق، القيد مببدأ

  . النظام

 القضاء أن هو الشأن هذا يف الصادرة القضائية واألحكام القرارات خالل من نستشفه الذي األمر إن     

 مظاهر كانت فمىت واحلماية ابلتفصيل األحق ابحليازة قضائية خربة طريق عن أتكد كلما النهائي الرتقيم يلغي

 إلغاء مث ومن اخلربة على ابملصادقة لذلك وقام القضاء استجاب ومشروعة قانونية حيازة وكانت ابرزة احليازة

 بني يفرق مل تطبيقاته يف القضاء أبن تالحظ مث ومن الدعوى، رافع ابسم العقار هذا تسجيل وإعادة الرتقيم

                                                             

 .93، 5362طبعة األوىل، جممع األطرش للكتاب، تونس، منري الفرشيشي، اإلجراءات يف التسجيل العقاري، ال 1 
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 املمسوحة املناطق يف للملكية املثبت الوحيد السند هو العقاري الدفرت أبن يؤكد جهة فمن وامللكية، احليازة

 ؟ للحيازة مثبتة سندات هناك كانت مىت العقاري الدفرت إلغاء إىل الرامية الدعاوى يقبل أخرى جهة ومن
 التطبيقات إىل التطرق عند الثاين الباب يف ابلذات هذه النقطة على أكثر الضوء نسلط أن سنحاول

  .القضائية

 فاحملافظ النهائي الرتقيم العقارات وإعطائها ترقيم يف العقاري احملافظ عليها يعتمد اليت األسس بينا أن بعد    

 الدفرت إبعداد يقوم لكنه املؤقت، الرتقيم على قياسا النهائي الرتقيم أبن تثبت شهادة يسلم ال هنا العقاري

 وطبيعتها إصدارها وكيفية الوثيقة هذه يف أكثر نفصل أن ،سنحاول النهائي للرتقيم وأثرة نتيجة كونه العقاري

  .الثاين الفرع خالل من القانونية

  النهائي للرتقيم كأثر العقاري الدفرت: الثاينطلب امل

 احملافظ يبدأ إقليميا املختصة العقارية احملافظة مستوى على لألراضي العام املسح واثئق إيداع يتم أن بعد   

 وهذا ممسوحة عقارية وحدة بكل خاصة عقارية بطاقة إعداد طريق عن العقاري السجل أتسيس يف العقاري

 على املسح واثئق يف املوجودة املعلومات مجيع تدوين يتم العقاري، للسجل الفعلي التجسيد إطار يف دائما

 .1املنشأة العقارية البطاقات مستوى

 إبعداد يقوم احملافظ العقاري فإن مباشرة النهائي الرتقيم حالة يف هنائيا أو املؤقت الرتقيم يصبح أن بعد   

 وفقا السند هذا لكون امللكية حق له ثبت ملن السلسلة، هذه يف حلقة آخر ابعتباره العقاري الدفرت وتسليم

 يسلم ال املمسوحة، األراضي يف اخلاصة العقارية للملكية املثبت الوحيد السند هو العيين، الشهر نظام ملبادئ

 الناطق هو العقاري فالدفرت لذلك حيوزوهنا اليت للعقارات ملكيتهم تثبت الذين لألشخاص إال السند هذا

 ما حسب مكثفة وحترايت حتقيقات إجراء بعد إال يسلم ال ألنه للعقارات احلقيقية و القانونية للوضعية الطبيعي

  .املسح تتطلبه أعمال

                                                             

 
 231 ص سابق، مرجع أورحمون، نورة 1
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 بعد وهذا القانونيةه طبيعت إىل التطرق خالل من العقاري الدفرت الضوء تسلط أن الفرع هذا يف سنحاول   

 يف النهائي الرتقيم منازعات إىل تطرقنا عند األمر هذا عن احلديث يسعنا ال ألنه وحتريره إعداده كيفية بيان
  .الثاين الباب

  العقاري الدفرت وتسليم إعداد كيفية : أوال

 وفق وهذا هنائيا الرتقيم يكون أن بعد لفائدته امللكية حق ثبت من إىل يسلم الذي العقاري الدفرت إعداد يتم

 الدفرت منوذج حتديد املتضمن ،59/32/6791يف  املؤرخ املالية وزير عن الصادر القرار مبوجب حمدد منوذج

 مسألة يف الغوص وقبل  الذكر السالف ( 63/76) املرسوم من (54) املادة أكدته الذي األمر وهو العقاري

  .مفهومه وحتديد تعريفه سنعرج إىل العقاري الدفرت إعداد

 تعريفا جند ال العقارية للمسائل املنظمة واألوامر واملراسيم القوانني إىل نرجع عندما :العقاري الدفرت مفهوم -1

 نذكر التعاريف اختلفت لذلك اجلانب هذا يف بدلوه ليديل ابلفقه دفع ما وهذا العقاري للدفرت واضحا

  : املثال سبيل على منها

 1أعباء" من عليها يرد وما العقارية احلقوق مجيع فيه تقيد قانوين سند "هو العقاري الدفرت   

 البياانت فيه تنسخ حيث للعقار القانونية الوضعية ترسم ومضبوطة كاملة وثيقة " أبنه عرفه من هناك    

 العقارية". البطاقات يف املوجودة

 بعد إال العقار لصاحب يسلم وال للعقارات، احلالية القانونية للوضعية الطبيعي الناطق " أبنه عرفه من وهناك   

 2." حتقيق ميداين

 العقارية احملافظة يف تتمثل إدارية مصلحة طرف من يسلم إداري سند " أبنه قالوا آخرون هناك أن حني يف     

 مطابقا يكون أن ويشرتط العقاري املسح عملية من االنتهاء بعد عليها حقوقهم الثابتة العقارات أصحاب إىل

 . "1املالية وزير عن الصادر القرار مبوجب احملدد للنموذج

                                                             

، ص 5366اآلاثر املرتتبة عن نظام الشهر العيين يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة البليدة، جوانمجال بوشنافة،  1 
672 . 

 .5335جميد خلفوين، الدفرت العقاري، مقال منشور مبجلة املوثق، العدد الثامن، الغرفة الوطنية للموثقني،  2 
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 الوضعية عن تكشف العقار لصاحب العقاري احملافظ طرف من تسلم قانونية رمسية وثيقة " أبنه غرف وأيضا

  .2العقار" هلذا الدقيقة املعرفة أتمني إىل هتدف املسح لواثئق قوهتا يف تستند للعقار، احلالية القانونية

 العيين احلق لصاحب يسلم الذي الرمسي السند ذلك هو أبنه ابلقول العقاري الدفرت تعريف ميكن مث ومن     

 يعده العقاري للسجل املكونة العقارية يف البطاقات املرتمجة املسح واثئق مبوجب ملكيته ثبتت الذي العقاري

 للوضعية الطبيعي الناطق هو ويعترب املالية وزير بقرار احملدد للنموذج وفقا لصاحبه ويسلمه العقاري احملافظ

  .للعقار القانونية

  جيب العقاري الدفرت أبن أعاله إليها املشار (54) املادة أكدت :العقاري الدفرت بياانت -2

 هذه بينت كما ، 59/32/6791يف  املؤرخ الوزاري القرار مبوجب احملدد للنموذج مطابقة يكون أن

 والبياض ميحى ال الذي األسود ابحلرب ومقروءة واضحة بكيفية عليه يؤشر أن جيب العقاري الدفرت أبن املادة

  .وموقعة مرقمة واجلداول خبط عليه يشطب

 األمساء أما كبرية أبحرف كتب لألطراف العائلية األمساء أن إىل املرسوم نفس من (45) املادة أشارت لقد   

 عن فصحح والسهو األغالط أما والتحشري، الكشط مينع أنه إىل اإلشارة مع صغرية أبحرف فتكتب الشخصية

 السند هذا ليكتسي هذا كل العقاري احملافظ من طرف عليها التأشري واملوافقة بعد وتسجيلها اإلحاالت طريق

  .العقارية امللكية إثبات يف املطلقة احلجية له وتكون الرمسية الصفة

 بعد أي إجراء كل بعد األمحر ابحلرب التسطري ضرورة إىل آنفا املذكورة (45) املادة كذلك أكدت لقد     

 مت مبقتضاه الذي والنص التسليم اتريخ العقاري احملافظ يوضح حبيث العقاري للحق العيين انتقال عملية كل
 كل إلثبات وختمه العقاري احملافظ توقيع جيب تصرف، كل على التأشري بضرورة ذلك ويكون التسليم هذا

  .ذلك

                                                                                                                                                                                         

املسح العقاري يف تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، مذكرة ماجستري يف احلقوق، ختصص قانون عقاري، كلية عبد الغين بوزيتون،   1
 .606، ص 5337/5363احلقوق، جامعة قسنطينة، 

نون زهرة بن عمار، دور احملافظة العقارية يف نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء اجلزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ختصص قا  2 
 .662،ص  5363/5366إداري قسم القانون العام، كلية احلقوق جامعة ابجي خمتار، عنابة، 
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العلوي  اإلطار حيتوي حبيث جداول به الديباجة يسمى ما أو علوي على إطار حيتوي العقاري الدفرت إن     
 القطعة ورقم امللكية جمموعة رقم املساحي، القسم البلدية، مثل بدقة العقار تعيني تفيد اليت العناصر مجيع على

  : يلي فيما اجلداول هذه وتتمثل املعلومات هذه من إليه وما

  بيضاء...( أرض بناية، رعوية، فالحية، أرض ) العقار طبيعة على فيحتوي األول اجلدول -

 اليت العقارية ابمللكية املتعلقة اإلجراءات نفس فيه لتدون معد وهو امللكية عنوان فيه يذكر الثاين اجلدول -

 .العقارية البطاقات من الثاين اجلدول يستقبلها

  .االرتفاقات فيه حتدد حيث ابلفاصل( االشرتاك ) عنوانه الثالث اجلدول -

 اجلدول الرابع يف  احملددة املعلومات مجيع الستقبال مهيأة وهي ( وأعباء جزئيات ) عنوانه الرابع اجلدول -

  .العقارية البطاقات من

املثقلة  الرهون أو االمتيازات مجيع فيه تقيد حبيث والرهون لالمتيازات خصص الذي اخلامس اجلدول -
  .العقارية البطاقات يف مدونة تكون واليت للعقار

 يليه مث العقاري الدفرت تسليم إبجراءات متعلق وهو والتصديق للتأشري مكان يتضمن السادس اجلدول -

 حيث قانونية بوكالة أم شخصيا املعين استلمه هل أي وكيفيته اتريخ التسليم بيان مع احملافظ وختم توقيع

  .1للعقار العقارية البطاقة يف كذلك وتدون مراجعها تذكر

 احلقوق أصحاب األشخاص ابختالف العقاري الدفرت تسليم طريقة ختتلف :العقاري الدفرت تسليم  -3

 وتدون وشخصية مباشرة بصفة إليه تتم التسليم عملية فإن منفردا املالك كان فإذا العقارية، العينية

  .الدفرت هذا استلم أبنه ويبصم ويوقع لذلك يفتح سجل يف به املتعلقة اهلوية معلومات

 وكيل تعيني الشيوع على املالكني على يتعني فإنه أكثر أو اثنني بني مشاع ملك عن عبارة العقار كان إذا أما

 املعلومات هذه كل بتدوين العقاري احملافظ يقوم العقاري، الدفرت لتسلم وقانونية رمسية وكالة مبوجب عنهم

 .2الذي تسلمه الشخص اسم إىل ابإلضافة العقارية البطاقة يف الوكالة ومراجع ابلوكيل املتعلقة

                                                             

 .620، ص نورة أورمحون، مرجع سابق  1 
فردي كرمية ، الشهر  ( السالف الذكر، وكذلك 10/ 91( من املرسوم)29( الفقرة األوىل وكذلك املادة )21يراجع يف ذلك نص املادة ) 2 

 . 663العقاري، مرجع سابق، ص 
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 يتعذر أنه حبيث العقاري احملافظ فيها يقع اليت كاالتإلشا من الكثري يثري العملي أن الواقع هنا اإلشارة جتدر

  : ذلك من العقاري، الدفرت إعداد عليه

 شخص حيازة يف هو العقار هذا أبن تفيد العقارية احملافظة مستوى على املودعة املسح واثئق كانت إذا  -أ

 الورثة أحد يستطيع سهل األمر فهنا الورثة، أحد عن عبارة الشخص هذا كان فإذا وشركائه، مثال معني

 اإلشكال لكن الدفرت، أحدهم لتسلم بتوكيل الورثة ويقوم الفريضة من نسخة من العقاري احملافظ متكني

 والقاصرين واألموات األحياء الشركاء من جمموعة وله مثال ،1غوط عن عبارة العقار هذا يكون عندما يقع

 العقاري، الدفرت حترير عليه يتعذر وابلتايل لديه املودعة املسح يف واثئق معرتفني غري ألهنم عليهم واحملجور

 له من على جيب وعليه القضاء تدخل يستدعي األمر هذا واضحة، وغري حمددة غري املالكني هوية ألن

 طريق عن العقار هذا يف معه الذين الشركاء لتحديد املعلوم الشخص ضد قضية يرفع أن ذلك يف مصلحة

 تعنت إذا حل إىل الدعوى رافع املدعي يصل ال قد طويال وقتا أيخذ الطريق وهذا قضاء، بذلك إلزامه

 على األوىل كان مفرغة، حلقة يف يدور املدعي يبقى املسح وابلتايل واثئق يف املسجل املعلوم الشخص

 فالن وليس وذواهتم بصفاهتم وحمددين معلومني أشخاص الفائدة العقار بتسجيل يقوموا أن املسح أعوان

  .وشركائه

 لتشعب به املتعلقة الفريضة حترير وتعذر بعيد زمن منذ متوفية العقار ابمسه املسجل الشخص كان إذا -ب

 كذلك احلالة هذه العقاري يف عليه، فاحملافظ واحملجور والغائب فيهم القاصر يكون وقد وكثرهتم الورثة

  .واللقب ابالسم حمددين غري العقارية العينية احلقوق أصحاب ألن العقاري الدفرت حترير عليه يتعذر

 دفرت على حيصلوا أن تلفه أو العقاري الدفرت ضياع حالة يف املالكني أو للمالك اجلزائري املشرع أجاز لقد      

 قد األول العقاري الدفرت أبن فعال تفيد اليت ابألدلة ومسبب مكتوب بطلب يتقدم أن بعد جديد، عقاري

  .رمسية وثيقة يعترب ألنه األمن مصاحل لدى بذلك التصريح مثل منه، ضاع

 

 

 

                                                             

واالعتناء به وعندما يكون  املاء ليتم زراعة النخيل إىلغاية الوصول  إىلكبري يتم حفره ابلوسائل التقليدية  تعريف الغوط: هو عبارة عن منخفض  1 
 النخيل مثمر وابسق يطلق عليه مصطلح الغوط.
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:   خالصة الفصل األول   

امللكيات الفردية  من خالل ما سبق ذكره، فقد تبني لنا أمهية الرتقيم العقاري يف احملافظة على       
كم هلاته واجلماعية وبكل أنواعها العمومية واخلاصة وذلك من خالل التنظيم القانوين واالداري احمل

 العملية.

حثني األول بعنوان ك من خالل مبتعرضنا يف هذا الفصل إىل اإلطار النظري للرتقيم العقاري وذل لقد    
 الرتقيم املؤقت، واملبحث الثاين بعنوان الرتقيم النهائي.



 

 

 الفصل الثاني
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 : متهيد   

القاضي اإلداري  ، سوف نتطرق إىلبعد تطرقنا يف الفصل األول إىل اإلطار النظري للرتقيم العقاري       

ء اإلداري، واملبحث القضاومنازعات الرتقيم العقاري وذلك من خالل مبحثني األول املنازعات اليت خيتص هبا 

  الثاين التطبيقات القضائية اخلاصة ابلرتقيم النهائي.
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 املنازعات اليت خيتص هبا القضاء اإلداري : األول املبحث

 التصرف، أوجه بكافة احلق هذا يف التصرف العقاري العيين احلق لصاحب حيق هنائي الرتقيم يصبح أن بعد   

 أنه من ابلرغم ضده االعرتاض ميكن اتمؤق لكونه فيه، التصرف لصاحبه ميكن ال الذي املؤقت الرتقيم عكس

 معاملة يعامل بذلك فهو التجزئة أو البناء رخصة طلب يف احلق وكذلك التقاضي يف احلق منه للمستفيد يعطي

  .صحيح بسند النية حني واحلائز الظاهر املالك

  املؤقتالدعاوى املتعلقة ابلرتقيم  : األول املطلب

 أطراف أحد يكون عندما هنائية أو مؤقتة عقارية عينية إبطال حقوق أو نقض أو إبلغاء املتعلقة الدعاوى إن   

 مبفهوم وهذا اإلداري القضاء هي املختصة القضائية اجلهة فإن العام، القانون أشخاص من شخصا الدعوى

 وما (800) املادة نص من يفهم ما وكذلك واإلدارية اإلجراءات املدنية قانون من (516) املادة لنص املخالفة

 الفرع يف النهائي الرتقيم مث األول الفرع يف املؤقت ابلرتقيم املتعلقة للدعاوى سنتعرض القانون، نفس من بعدها

  .يلي كما ذلك وتفصيل الثاين

 وكذلك النزاع طبيعة حسب اإلداري أو العادي القضاء إىل املؤقت الرتقيم بصدد املثارة املنازعات ختضع   

 وهذا اجلزائري املشرع موقف دراسة إىل يدفعنا ما وهو بشأهنا، التشريعات اختلفت معايري من انطالقا أطرافه

 : ليي ما خالل من

 صراحة نص اجلزائري املشرع أبن جند واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من (516) املادة نص ابلرجوع إىل    

 الدعوى أطراف كان مىت العادي، القضاء اختصاص إىل تؤول املؤقت الرتقيم بشأن املثارة املنازعات أن على

 أشخاص من الدعوى أطراف أحد كان مىت فإنه املادة هلذه املخالفة ومبفهوم اخلاص، القانون أشخاص من

 للمعيار تطبيقا اإلداري القضاء العادي إىل والية القضاء من خيرج الدعاوی هذه يف النظر فإن العام القانون

  .القانون نفس من بعدها وما (800) املادة به جاءت الذي العضوي

 خالل ذلك نستشف فإننا اجلانب، هذا يف اإلداري القضاء اختصاص على صراحة ينص مل املشرع أن مبا   

يف  املؤرخ 1 (392317)رقم العليا احملكمة قرار جند اإلطار هذا يف املنازعات، هلذه القضائية التطبيقات

                                                             

 .855، ص 3102مجال سايس، االجتهاد اجلزائري يف القضاء العقاري، اجلزء األول، الطبعة الثانية، منشورات كليك، احملمدية اجلزائر،  1 
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 وكالة كانت مىت اإلداري للقضاء النوعي االختصاص ينعقد " أنه مفاده مببدأ جاء الذي 01/12/3112

 النزاع". يف طرقا العقارية احملافظة أو األراضي مسح

 الصادر القرار يف 2005/04/12 ابلنقض بتاريخ   طعن س(.املسمى )ح أن يف امللف هذا وقائع تتلخص  

 مسح وكالة ألزم الذي املستأنف احلكم بتأييد قضى الذي2004/10/02 بتاريخ  اجلزائر قضاء جملس عن

 .للمدعني تؤول اليت املساحة بتصحيح األراضي

  : وهي أوجه ثالثة ابلنقض الطاعن أاثر لقد

 النزاع يف صفة له ليس الطاعن أن أساس على اإلجراءات، يف جوهرية قاعدة خمالفة من مأخوذ األول الوجه

 الدرجة قاضي أمام الدفع متسك هبذا وأن له سبق وقد عنها، أجنيب وهو امسه حتمل ال النزاع حمل القطعة ألن

 لنص طبقا وهذا النوعي االختصاص بعدم دفع ألنه امللف على العام النائب إطالع عدم إىل ابإلضافة األوىل،

 تتضمن اليت ابلقضااي العام النائب إطالع بضرورة تفيد اليت املدنية اإلجراءات قانون من (010/2) املادة

  .الدعوى يف ابلنظر القضائية اجلهة بصالحية االختصاص

 اليت( ، 27/73) املرسوم من (14) املادة أحكام احرتام لعدم القانون، خمالفة من فمأخوذ الثاين الوجه أما    

 العام، النظام من واآلجال ضده املطعون حيرتمه مل الذي األمر أشهر ثالثة أجل يف الشكوى تقدمي بضرورة تفيد

 وهذه املدين، القانون من (308) املادة نص وكذلك( 28/21)األمر  من (23) املادة كذلك خرق

  .ابلتقادم لسقوطها الدعوى ابنقضاء تتعلق القانونية النصوص

 خالل من وهذا  للحكم الشرعي األساس وانعدام التعليل بنقصان يتعلق واألخري الثالث الوجه أن حني يف   

  .القانوين لألساس منعدم احلكم جيعل التعليل يف قصور مبثابة يعد الذي ضدهم، املطعون رد عدم

 من (07) املادة لنص طبقا ألنه االختصاص بعدم املتعلق الوجه تلقائيا أاثروا العليا احملكمة قضاة أن حيث

  ختتص القضائية اجملالس فإن املدنية اإلجراءات قانون

 الدولة تكون اليت طبيعتها كانت أاي القضااي مجيع يف العليا أمام احملكمة لالستئناف قابل حبكم ابتدائيا ابلفصل

  .فيها طرفا اإلدارية الصبغة ذات العمومية املؤسسات إحدى أو الوالية أو
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 النزاع يف طرفان ومها إداري طابع ذات عموميتان مؤسستان العقارية واحملافظة األراضي مسح وكالة أن مبا   

 استوجب مما الدعوى، عليها كانت مرحلة أي يف إاثرته جيوز العام النظام من النوعي االختصاص أن ومبا

 للنقض قرارهم عرضوا قد يكونون وبذلك القانون خالفوا تطبيق قد بذلك يكونون املوضوع قضاة أبن القول

  .1املستأنف احلكم وكذلك للقرار إحالة دون ابلنقض قرارها العليا احملكمة أصدرت وعليه

 ابملعيار أيخذ الزال املشرع أبن أخرى مرة أكدوا العليا احملكمة قضاة أبن القرار هذا من نستخلص     

 القانون أشخاص من أطرافها أحد منازعة هناك كانت فمىت القضائي، ابالختصاص يتعلق فيما العضوي،

 جيوز العام النظام من النوعي واالختصاص منازع بدون اإلداري القضاء إىل مباشرة ينعقد االختصاص فإن العام

  .تلقائيا القضائية اجلهة تثريه أن وميكن الدعوى مراحل من مرحلة أي يف إاثرته

 القضاء جهة أمام العام أشخاص القانون من شخصا أطرافها أحد يكون اليت املؤقت الرتقيم دعاوى ترفع    

 القيام بعد دائما وهذا اإلقليمي، اختصاصها دائرة يف النزاع حمل العقار يقع اليت اإلدارية احملكمة وهي اإلداري،

  املنصوص الودية الصلح مبحاولة

 الصلح مساعي فشلت فإذا السابقة، اإلجراءات بنفس (27/72املرسوم) من (15) املادة نص يف عليها

 للجوء أشهر ستة قدره أجل له يكون الذي للمعرتض يسلم الصلح عدم حمضر العقاري احملافظ حيرر الودية،

 هذه خالل الدعوى برفع يقم مل وإذا إلغائه أو الرتقيم هذا بتعديل للمطالبة قضائية دعوى لرفع القضاء إىل

  .العقار هبذا اخلاصة البطاقة من شطبه يتم بذلك يكن، مل كأن االعرتاض يصبح اآلجال

 أجنع ألن العادي القضاء أمام ترفع اليت الدعاوى يف واخلاصة العامة الشروط نفس الدعوى هذه يف يشرتط   

 حيادا الرقابة أنواع أكثر فهي القضائية، الرقابة هي العمومية اإلدارة أعمال الرقابة عن لبسط طريقة

 أوامر توجيه يف احلق لديها أصبح بعدما خاصة املشروعية مبدأ حتقيق ضمان إىل هتدف ألهنا ،2وموضوعية

 فالسلطة السابقة، القوانني ظل يف تطبيقه ميكن ال األمر هذا كان بعدما ،3ما بشيء ابلقيام وإلزامها لإلدارة

                                                             

النوعي من  االختصاصالنقض بدون إحالة: أي إلغاء القرار املطعون فيه ولكن ال حيال األطراف و القضية إىل اجمللس للمحاكمة مرة أخرى ألن  1 
 العليا ابلنقض بدون إحالة. احملكمةنظام العام ومبا أن اجلهة القضائية غري خمتصة قضت ال
قوق، جامعة أمحد سويقات، الرقابة على أعمال اإلدارة العمومية يف اجلزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف العلوم، فرع القانون العام، كلية احل  2 

 .371، ص  3108/ 3101حممد خيضر، بسكرة 
، املنشور واإلدارية، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 38/13/3115املؤرخ يف  ( 08/09( من القانون) 051يراجع يف ذلك نص املادة )  3 

 .3115، لسنة 30ابجلريدة الرمسية، عدد
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 املتضررين للمتقاضني كافية ضماانت حيقق مما ،1اإلداري اجلهاز عن ابستقاللية الرقابة هذه متارس القضائية

  .اإلدارة تعسف من

 اهليئة أو اإلدارة به تتمتع ملا وهذا العادي القاضي لدى املكنة أو اآللية هذه يضع مل املشرع أن حيث    

  .العامة السلطة امتيازات من اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 سبق كما العام  النظام من العادي واإلداري القضاء بني االختصاص حتديد مسألة أن إىل اإلشارة جتدر    

 املؤسسات إحدى تكون قد ألنه فقط، األطراف بني معني أساس على تتم ال التحديد عملية أن غري بيانه،

 ومع الدعوى يف النزاع أو يف طرفا عامة بصفة العام القانون أشخاص أحد أو اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 نصوص مبوجب الواردة االستثناءات عن اإلطار هذا يف نتكلم وال املختص هو العادي القضاء يكون ذلك

 أي حبضور  )بعبارة األطراف هذه أحد إدراج فيها يتم اليت القضااي تلك نقصد بل ،2التأويل تقبل ال قانونية

 وهذا العادي للقضاء تبقى والوالية االختصاص فإن بطريقة مباشرة الطرف هذا يعين ال النزاع هذا كان مىت

 الذي  2010/10/14بتاريخ الصادر 3(730318رقم ) العليا احملكمة قرار خالل من نستشفه الذي األمر

 لقانون خاضعني شخصني بني قائم قضائي نزاع يف إداري حبضور( طرف ) حضور جمرد :مفاده مببدأ أقر

  .للفصل فيه نوعيا خمتصا اإلداري القضاء جيعل ال اخلاص

  2008/05/27 بتاريخ سطيف قضاء جملس عن الصادر القرار ضد النقض بطريق طعن م( .)ب أن حيث
 االختصاص بعدم جديد من والقضاء املستأنف احلكم إلغاء املوضوع ويف شكال االستئناف بقبول القاضي

  .النوعي

  :وهي ابلنقض للطعن أوجه ثالثة تتضمن مذكرة دفاعه بواسطة الطاعن قدم لقد   

 اإلجراءات قانون من الثالثة الفقرة (233) املادة لنص طبقا القانوين األساس انعدام من مأخوذ األول الوجه   

 األضرار نتيجة البناية هبدم عليهم املدعى إبلزام طالب ألنه البلدية ينازع مل الطاعن أن مفاده الذي املدنية

  .االختصاص بعدم للقضاء فال مربر مث ومن به الالحقة

                                                             

 ما حيقق املبدأ الدستوري القاضي ابلفصل ما بني السلطات. 1 
 .( السالف الذكر 10/15( من القانون ) 802مثل املنازعات املتعلقة ابلتبادل بني الدولة وأشخاص القانون اخلاص اليت نصت عليها املادة ) 2 
 مبجلة احملكمة ، املنشور  3101/01/01( الصادر عن الغرفة العقارية ابحملكمة العليا بتاريخ 730318قرار احملكمة العليا رقم )  3 

 .022، ص 3100، العدد األول، لسنة العليا
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 اإلجراءات قانون من األوىل الفقرة (233) املادة لنص طبقا السلطة جتاوز من فمأخوذ الثاين الوجه أما   

 إىل استنادا االختصاص بعدم من جديد وفصلوا احلكم ألغوا حني الصواب جانبوا اجمللس قضاة لكون املدنية

  .التعويض إىل الرامي االحتياطي البلدية طلب

 من الرابعة الفقرة (233) املادة لنص طبقا األسباب وتناقض من القصور مأخوذ األخري الوجه أن حني يف   

 طاملا قانونية ليست موقفهم لتربير القضاة عليها اعتمد اليت األسباب أن مفادها اليت املدنية اإلجراءات قانون

  .الطعن يف عليهم املدعى فيه تسبب ضرر إبزالة يتعلق النزاع أن

 مستوفيا كان الطعن أن حيث .ابلنقض الطعن برفض ملتمسني رافعوا الطعن يف عليهم املدعى أن حيث   

  .شكال قبوله مت لذلك القانونية لألوضاع

 ابلفعل أتكدوا فقد القانوين األساس انعدام من املأخوذ األول الوجه انقشوا العليا احملكمة قضاة أن حيث   

 واألضرار العمران، ولقواعد للقانون خرقا الطعن يف عليهم املدعى طرف من مشيد بناء هبدم تتعلق الوقائع أبن

 خالل من اثبت األمر وهذا مسكنه، عن والنور والتهوية الرؤية حجب يف تتمثل الطعن يف ابملدعي الالحقة

 (691) املادتني السيما القانون خرقا الطاعن ملكية على مباشرة مفتوحة املطالت أن إىل خلصت اليت اخلربة

  .غلقها واقرتحت املدين القانون من (709) و

 ليست اخلصام يف املدخلة أن على أكدوا النوعي، االختصاص بعدم موقفهم لتربير اجمللس قضاة أن حيث    

 أساسه النعدام للنقض عرضة القرار هذا يكون ابلتايل بشكل مباشر، يعنيها ال والنزاع منظم طرف سوى

  .للقانون وخمالفته القانوين

 فيه املطعون القرار وإبطال بنقض صرحت الطعن أوجه بقية مناقشة ودون العليا احملكمة قضاة أن حيث   

  .للقانون وفقا جديد من فيه للفصل أخرى هيئة من مشكال اجمللس نفس على واألطراف القضية إبحالة

 ينعقد اطرف العام القانون أشخاص أحد فيه يكون نزاع كل ليس أبنه األخري هذا من نستخلص    

 هيئة بصفته فقط حبضوره وليس ابلنزاع مباشرة بصفة معين كان إذا إال اإلداري، القضاء إىل االختصاص

 إىل يؤول مؤقت برتقيم يتعلق النزاع حمل العقار كان إذا ينعقد االختصاص فإن مث ومن ذلك، غري أو منظمة

 أشخاص من شخص إىل يؤول الرتقيم هذا يكون عندما العكس، أو العام القانون أشخاص من شخص

 ففي الرتقيم، هذا يف للطعن العام القانون أشخاص من شخص طرف من ترفع الدعوى أن غري اخلاص القانون
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 تطبيقا اإلداري القضاء إىل ينعقد فاالختصاص مث ومن ابملنازعة مباشرة معين العام الطرف احلالتني هاتني

 .1 واإلداري العادي القضاء جهيت بني االختصاص لتوزيع كأساس املشرع تبناه الذي العضوي للمعيار

 أحد يكون عندما اإلداري القضاء إىل ينعقد النوعي االختصاص أبن دائما يؤكد القضاء أبن نالحظ   

 به األوىل ولكن كان صراحة ذلك على ينص مل اجلزائري فاملشرع العام، القانون أشخاص من الدعوى أطراف

 املؤقت ابلرتقيم املتعلقة اخلاص القانون أشخاص بني تكون اليت املنازعات على نص ابعتباره ذلك على النص

 . 2العادي القضاء إىل تؤول أبهنا أكد حبيث

 الدعاوى املتعلقة ابلرتقيم النهائي  : الثاين املطلب

 أن إىل صراحة نصت املشرع أن من ابلرغم اإلداري القضاء إىل تؤول اليت املؤقت الرتقيم دعاوى تناولنا أن بعد

 اخلاص القانون من أشخاص الدعوى طرفا يكون أن بشرط العادي القضاء إىل تؤول الدعاوى هذه مثل

  .املنازعات هذه من الثاين الشق إىل التطرق سنحاول

 املخالفة مبفهوم وكذلك واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من بعدها وما (800) املادة لنص ابستقرائنا   

 هذا يف الصادرة العليا احملكمة قرارات بعض على بتعليقنا وكذلك القانون نفس من (516) املادة لنص

 أهنا من ابلرغم الدعاوی هذه مثل أبن سبق ما كل خالل من أقر قد املشرع اجلزائري أبن جند فإننا اإلطار،

  .اإلداري القضاء إىل تؤول أهنا إال مؤقتة برتقيمات تتعلق

  النهائي الرتقيم يف الطعن إمكانية

 ابلرتقيم املتعلقة املنازعات يف ابلنظر اإلداري القضاء اختصاص على صراحة ينص مل اجلزائري املشرع إن   

  .املؤقت للرتقيم ابلنسبة فعل مثلما النهائي

                                                             

 .330ص  اجلزائر،،، جسور للنشر والتوزيع0اإلطار النظري للمنازعات اإلدارية، طعمار بوضياف، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول،  1 
 ( ، السالف الذكر.15/10)  )( من القانون807يراجع يف ذلك نص املادة )  2 
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 بعض مع فعلت مثلما العقاري السجل النهائي يف للرتقيم املطلقة ابحلجية أيخذ مل اجلزائري املشرع أن مبا   

 الذكر ( السالف27/72) من املرسوم  (16)نص املادة خالل من ذلك ونستشف ، 1املقارنة التشريعات

  .النهائي الرتقيم يف الطعن أجاز لكونه

 يف جتعله قانونية محاية يكتسب املشهر احلق أبن اعترب الذي اللبناين املشرع جند املقارنة للتشريعات ابلنسبة   
 العيوب مجيع من يطهر شهره مبجرد احلق هذا شخص، ألن أي من اعرتاض أو قضائية مطالبة أية من مأمن

 . 2الطعن فيها أجاز اليت اخلداع حالة ابستثناء

 الذي األمر احلق يطهر الشهر أن أساس على املطلق القيد مببدأ اآلخر هو أخذ فقد األملاين املشرع أما    

 يلي: ما من خالل ذلك ونستشف ابملبدأين أخذ فقد املصري املشرع بينما كذلك، األسرتايل املشرع اعتمده

 البياانت لصحة إثبات قوة العيين للسجل يكون ": أنه على العيين السجل قانون من (37) املادة نصت    

 املادة نص يف القانون هلذا التنفيذية الالئحة يف املبدأ هذا خالف أبنه نالحظ أننا حني يف ،"فيه الواردة

 وصحف امللكية حق على الواردة ابلقيود اخلاصة الصحيفة قسم يف يدون " يلي:  ما على نصت اليت (116)

 ." 3نفادا أو صحة أو وجودا السجل يف املقيدة احلقوق يف الطعن منها الغرض يكون اليت الدعاوى

 مدة وهي العيين السجل دفاتر يف جاء ما بتحيني املطالبة فيها جيوز حمددة فرتة املصري املشرع جعل لقد   

 وبعد العيين، للسجل القضائية اللجنة أمام املطالبة تكون العيين، ابلسجل املتعلقة البياانت نشر اتريخ من سنة

 تكتسب السجل هذا يف املقيدة القيود فإن رفضها ومت قدمت أو اعرتاضات أي تقدم ومل سنة جتاوز مدة

 .4طعن ألية قابل غري القيد هذا يكون وبذلك مطلقة حجية

 الذكر، ( السالف28/21)  األمر صدور منذ العيين الشهر بنظام أخذ أنه من فبالرغم اجلزائري املشرع أما    

 بل املبدأ، هبذا أيخذ مل أبنه نالحظ أننا إال املطلق، القيد مبدأ هو ومميزاته النظام هذا خصائص أهم بني ومن

 نص بينها من قانونية نصوص عدة خالل من ذلك نستشف العقاري، للشهر النسيب القيد مبدأ واعتمد أقر

                                                             

 .مثل املشرع التونسي واملغريب وغريها من التشريعات اليت أخذت مببدأ القيد املطلق  1 

،  22، ص3101جورج ن. شدراوي، الوجيز يف التحديد والتحرير والسجل العقاري، الطبعة الثالثة، املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  2 
 .058، ص 3110كذلك حنا بدوي، موسوعة القضااي العقارية ) امللكية العقارية (، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، منشورات زين احلقوقية، لبنان، 

 ..182، ص3101الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، درا هومة للنشر، اجلزائر، فتحي ويس،  3 
، ص 3102املشكالت العملية يف نظام السجل العيين )نظرة متأنية وحلول مقرتحة(، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، محزة مندي حممد،  4 

11. 
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 أو نقض إىل الرامية الدعاوی شهر بضرورة ألزمت اليت الذكر، السالف (27/72املرسوم) من (85) املادة

 اليت واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون من (17) املادة نص وكذلك عقاري عيين حق تعديل أو إبطال

 القول ميكننا هنا ومن مشهر، عيين عقاري حق أو بعقار الدعوى تعلقت االفتتاحية إذا شهر العريضة اشرتطت

  .املشهرة احلقوق يف الطعن أجاز اجلزائري املشرع أبن

 مببدأ أيخذ مل اجلزائري املشرع أبن نستنتج املفعول، السارية القانونية للنصوص استقراء من تقدم ما على بناء   

 للرتقيمات ابلنسبة وكذلك بيناه سابقا كما املؤقتة سواء الرتقيمات هذه يف الطعن أجاز نهأل املطلق، القيد

 .الذكر ( السالف27/72) املرسوم من (16) املادة صراحة عليها نصت اليت النهائية

 به جاءت ما مع تتوافقمقبولة  واثئق أو سندات على حيوز الذي النهائي الرتقيم من املستفيد فإن ابلتايل     

 املدة واستنفذت سنتني أو أشهر أربعة ملدة املؤقت الرتقيم من املستفيد أو املرسوم نفس من (12) املادة

 بنص معنية الرتقيمات هذه كل هنائي، ترقيم إىل وحتول قضائي أو إداري اعرتاض أي ضده يسجل ومل القانونية

 ال وعليه وقت، أي يف القضائية املطالبة عن منأى يف الرتقيم هذا يكون ال أي املرسوم، نفس من (16) املادة
  .العقاري االئتمان يسمى ما إىل نصل أن ميكن وال العقارية املعامالت يف استقرار هناك يكون

 إال هذه الرتقيمات يف النظر إبعادة اإلداري القضاء اختصاص على صراحة ينص مل اجلزائري املشرع أن مبا   

 املختصة اجلهة حددت اليت القضائية والقرارات األحكام خالل من القضاء تدخل إىل أدى األمر هذا أن

  .الدعاوى هذه مثل يف النظر إبعادة

 املؤقت، للرتقيم ابلنسبة احلال هو ما مثل ذلك، تثبت إدارية شهادة به للمستفيد تسلم ال النهائي الرتقيم إن   

فيه  النظر إعادة اختصاص فإن لذلك إداري قرار اعترب الذي العقاري، الدفرت تسليم هو الرتقيم هذا نتيجة لكن
 جهة، من املنازعات هذه مثل يف األصيل االختصاص صاحب لكونه العادي وليس اإلداري للقضاء يؤول

 طرف من انقانو  ممثال املالية وزير ضد ترفع النهائية الرتقيمات إلغاء أو تعديل إىل الرامية الدعاوى ألن وكذلك

 أشخاص من الدعوى هذه يف طرف هناك إذن النزاع حمل العقار يوجد أين الوالئي العقاري احلفظ مدير

 القضاء هو املختص القضاء فإن اجلزائري املشرع به أخذ الذي العضوي للمعيار وتطبيقا العام القانون

  .اإلداري

  النهائي ابلرتقيم اخلاصة القضائية التطبيقات :الثاين بحثامل
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 يكون عندما أو دعوى، أو اعرتاض تسجيل أي وعدم اآلجال بفوات إما هنائيا املؤقت الرتقيم أصبح مىت    

 النظر إعادة ميكن ال فإنه الذكر، السالف (27/72) املرسوم من (12) املادة لنص وفقا مباشرة هنائيا الرتقيم

  .القضاء طريق عن إال الرتقيم هذا يف

 سواء السالف الذكر، (27/72املرسوم ) من (16) املادة نص خالل من صراحة املشرع أكده ما وهذا    

 النهائي الرتقيم هذا يف النظر إعادة فإن اجملهول حساب يف أو الدولة أمالك لفائدة مسجال النهائي الرتقيم كان

  .القضاء طريق عن إال يكون ال

 وعلى الدعاوی هذه مثل مع القضاء يتعامل كيف نرى لكي والقرارات األحكام بعض حنلل أن سنحاول   

 . والقرارات األحكام هذه أتسيس يتم قانوين أساس أي

  اإلدارية احملاكم أحكام يف النهائي الرتقيم تطبيقات :األول املطلب

 ابلوادي اإلدارية احملكمة أمام طرحت قضااي عن العملية األمثلة لبعض حتليل و بدراسة الفرع هذا يف سنقوم

 املسجلة ابلعقارات املتعلقة املنازعات تلك سواء الدراسة، حمل ابملوضوع تتعلق مبادئ على فيها استقرت واليت

 الصورة لتتضح الدولة، حساب يف املسجلة العقارات أو هنائية، بشأهنا الرتقيم أصبح واليت اجملهول حساب يف

  : جند األحكام هذه بني ومن أكثر

  اجملهول حساب يف ابلعقارات املسجلة املتعلقة املنازعات يف الفصل كيفية : أوال

 العقارات خبصوص اإلدارية احملكمة عن الصادرة األحكام بعض على التعليق إىل العنصر هذا يف نتطرق

 ما خالل من ذلك سنفصل عملية، إشكاالت من املوضوع هذا كتنفي وما جملهولا حساب يف املسجلة

  :يلي

 اإلدارية األحكام بعض سنحلل اإلطار هذا يف و : النهائي إللغاء الرتقيم كسبب املادية احليازة -0

 اجلهول حساب يف مسجل العقار يكون عندما النهائي الرتقيم مبنازعات واملتعلقة الشأن هذا يف الصادرة

 ) املدعي أن يف القضية هذه وقائع تتلخص ،1 2017/02/27يف املؤرخ اإلداري احلكم جند ذلك ومن
 حسب كل العقاري احلفظ ومدير الدولة أمالك مدير ميثله الذي املالية وزير ضد رفع دعوى ( م.ب

                                                             

 .  01، حكم غري منشور، يراجع يف ذلك امللحق رقم 32/13/3102لصادر عن احملكمة اإلدارية ابلوادي بتاريخ احلكم اإلداري ا 1 
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 حيوز أبنه مؤكدا اجملهول حساب يف املسجل للعقار النهائي الرتقيم إلغاء خالهلا من يلتمس ،اختصاصه

 احمللية السلطات من أبمر أرضه بتسوية قام وقد املياه، صعود ظاهرة بسبب اندثر ابلنخيل مشجرا غوطا

 الشراء عقد طريق عن إليه آل األربعة اجلهات من جبدران حماط وهو معلومة حدود وله الراكدة املياه لدفن

  .اجملهول حساب يف عقاره جل املسح أعوان مرور وأثناء 10/10/0053 يف املؤرخ العريف

 مت طلبه أن إال اجملهول حساب من وتطهريه عقاره وضعية لتسوية سعى أبنه للمحكمة املدعي قدم لقد    
 .1 بسنتني احملددة القانونية اآلجال خارج جاء ألنه رفضه

 دفع وأاثر النزاع حمل للعقار الدولة مبلكية يتمسك أبنه املالية وزير عن ممثال بصفته الدولة أمالك مدير رد    

 . (16) رقم التعليمة مبوجب للدولة يؤول العقار أبن وأكد للدعوى، االفتتاحية العريضة شهر بعدم شكلي

 ميكن ال هنائية أصبح الرتقيم أبن اآلخر هو أكد املالية وزير عن ممثال بصفته العقاري احلفظ مدير أن حيث  

  .القضاء طريق عن إال فيه النظر إعادة

 ألهل األمر أسندت احليازة من والتأكد النزاع عن كثب عن للوقوف اإلدارية احملكمة قضاة أن حيث    

 إسقاط بعد وهذا الفعلي احلائز من للتأكد وحدودا، ومساحة موقعا وحتديده العقار مبعاينة للقيام االختصاص،

  .05/10/3107 يف املؤرخ اإلداري احلكم صدر وبذلك األطراف حبوزة اليت السندات

 يف السري املدعي وأعاد 2016/01/18 يف املؤرخ احلكم مبوجب إليه املسندة ابملهام قام اخلبري لقد   
 املسجل للعقار النهائي الرتقيم إلغاء وحبسبها اخلربة تقرير على املصادقة خالهلا من طالب جديد، من الدعوى

  .ولفائدته ابمسه حيوزه الذي اجلزء تسجيل وإعادة اجملهول حساب يف

 ابلبناء بدون قام املرجع أن عرفية كما واثئق على يف خربته اعتمد اخلبري أن مؤكدا األول ضده املرجع رد    

  .التأسيس لعدم الدعوى رفض ألتمس لذلك ترخيص

 دعوى رفض اإلجراءات وابلنتيجة بصحة له اإلشهاد وألتمس دفوعه أكد سابق الثاين ضده املرجع إن    

 هلم وتبني القضية ملف بتفحص اإلدارية احملكمة قضاة قام املرافعات ابب غلق وبعد التأسيس، لعدم املرجع

 حمل اخلربة إىل فبالرجوع املوضوع، حيث من أما الشكلية، الشروط لكافة مستوفية جاءت الرتجيع عريضة أبن

                                                             

كان يتم رفض الطلبات املتعلقة بتطهري العقارات من حساب اجملهول  18/11/3105( املؤرخة يف 1171قبل صدور التعليمة األخرية رقم )1 
 .( السالفة الذكر07بسنتني وفقا للتعليمة رقم )وذلك ألهنا جاءت خارج اآلجال احملدد 
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 شكل ذا العقار وأن املياه، صعود ظاهرة بسبب خنيله اندثر غوط من جزء هو العقار أبن تؤكد جندها الرتجيع

 يتوسط العقار وأن هذا کبريان حديداين ابابن وبه األربعة اجلهات من بسور حماط األضالع رابعي هندسي

 مرور قبل وهذا 1982 منذ للمرجع وصلت أن إىل احليازة تواتر على أكد واخلبري للخواص مملوكة غيطان

 هلذا حائز املرجع أبن اخلبري تؤكد وثقها اليت اجملاورين املالك شهادة أن كما عديدة، بسنوات املسح أعوان

  .انقطاع دون ومستمرة وعالنية هادئة حيازة العقار

 صادق احلكم الذي هذا صدر لذلك وقانونية، اثبتة احليازة أبن اإلدارية احملكمة قضاة أقر تقدم ما على بناء   

 ابمسه املرجع حيازة ميثل الذي اجلزء تسجيل وإعادة النهائي الرتقيم إلغاء وحبسبها القضائية اخلربة على

  .ولفائدته

 الذي النهائي الرتقيم إبلغاء املتعلق القضائي االختصاص على أكد أبنه اإلداري احلكم هذا من نستخلص   

  .منازع دون اإلداري للقضاء ينعقد

 إداراي تسويتها طلب تقدمي يتم اجملهول حساب يف املسجلة ابلعقارات اخلاصة امللفات أبن كذلك نالحظ   

 املختص اإلداري القضاء إىل اللجوء إال احلائز على ما فإنه الطلب رفض مىت العقاري، احلفظ مديرية لدى

  .هنائيا الرتقيم أصبح مىت املنازعات هذه مثل يف ابلفصل

 النزاع يف خبري بتعيني يقومون ما غالبا املوضوع قضاة أن اإلداري احلكم هذا خالل من كذلك نستشف   

 معزز معاينة حمضر وكذا هلا املثبتة للسندات تقدميه خالل من والقانونية املشروعة حيازته املدعي أثبت مىت

 للقاضي اإلجيايب الدور مظاهر من اإلجراء هذا ويعترب للحيازة، املادية املظاهر تبني اليت الفوتوغرافية، ابلصور

 .1 خبريا تعيني أو للمعاينة ينتقل أن له جيوز الذي اإلداري

 ابلرأي احملكمة وإانرة احليازة يف والبحث العقار ملعاينة خبري بتعيني املوضوع قضاة يقوم ما غالبا عمليا أنه غري

  .السديد

 مث ومن عليها يتم املصادقة فإنه هبا، اآلمر احلكم عنها عرب يالت غاالتنشاال كل عن اخلربة أجابت مىت   
  .العكس كان إذا التأسيس لعدم أو رفض دعواه مشروعا كان إذا املدعي، لطلب االستجابة

                                                             

، 3100 مصطفى أمحد أبو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، اإلثبات يف املواد املدنية و التجارية ، الطبعة األوىل ، منشورات احلليب احلقوقية، لبنان، 1 
 .10ص 
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 اليت دلةألا من يعترب الذي التاريخ اثبت عريف سند مبوجب العقار هلذا حائز املدعي أبن القضاة أتكد مىت    

 بغري حمرر كان إذا العربية اللغة إىل مرتجم أو مكتوب العقد هذا يكون أن بشرط اخلاصة العقارات ملكية تثبت

 . 1املشروعة احليازة إثبات يف به االعتداد يتسىن حىت أطرافه من موقع يكون أن وجيب ذلك،

 الدولة أمالك مديرية إدخال مت أنه إال اجملهول حساب يف الزال العقار أن ابلرغم من أبنه الحظنا كما    

 فإنه اجملهول حساب يف مسجل العقار كان مىت أنه مفادها قرينة هناك ألن عليهم، املدعى أحد ابعتبارها

 حيق ألنه امليدانية األعمال أثناء به يطالب ومل املسح، جلنة يف بعضو ممثلة ألهنا للدولة ملكا يكون أن مستبعد

 العام املسح عملية مبجرايت يعلمون ال فقد اخلواص أما للدولة، اتبع أبنه يتضح عقار إبسناد أي املطالبة له

 هذا يف آخر إداري حكم بتحليل نقوم سوف احلساب، هذا يف عقارهم ويدرج يتغيبون مث ومن لألراضي

  .املوضوع هذا تكتنف اليت الظل نقاط أغلب على الضوء سلط حىت اإلطار

 حساب يف املسجلة العقارات فإن السابق احلكم إىل ابإلضافة :اجملهولة للعقارات القضائية التسوية -3

 لإلدارة ميكن ال فإنه السنتني مدة الرتقيم استوىف مىت فإنه (4060) رقم التعليمة صدور اجملهول قبل

 لتطهري القضاء إىل احلقوق أصحاب من الكثري يلجأ ما غالبا لذلك العقارات هذه وضعية تسوية

يف  املؤرخ اإلداري احلكم جند السياق هذا ويف إليهم وإسنادها اجملهول طابع من عقاراهتم
 السابق، احلكم هبا جاء اليت املبادئ نفس على احلكم اإلداري هذا أكد 2  3105/11/07

 ومدير الدولة مبدير أمالك ممثال املالية وزير ضد دعوى أقام املدعي أن يف القضية هذه وقائع تتلخص

 عقد طريق عن إليه آل شعيب حبي يقع عقارا حيوز أنه مفادها اختصاصه، حسب كل العقاري احلفظ

 يف عقاره إدراج مت املسح أعوان مرور وأثناء عائلته مع يشغله عائلي سكن يف يتمثل العريف الشراء
  .اجملهول حساب

 أمام مديرية للطلب تقدميه طريق عن عقاره وضعية تسوية إداراي حاول أبنه احلال قضية يف املدعي أكد     

 رقم التعليمة حسب بسنتني احملددة القانونية اآلجال خارج جاء ألنه طلبه رفض مت أنه إال العقاري احلفظ

                                                             

ة يف األراضي غري املمسوحة، مقال منشور مبجلة الدراسات القانونية حنان عزيزية، قماري نضرة بن ددوش، آليات إثبات امللكية العقارية اخلاص 1 
 312، ص3102والسياسية، مجاعة عمار ثليجي، األغواط، العدد السادس، جوان 

 .02رقم   ، حكم غري منشور، يراجع يف ذلك امللحق  07/11/3105  . حكم إداري صادر عن احملكمة اإلدارية ابلوادي بتاريخ 2 



عقاريالرتقيم ال ومنازعات اإلداريالقاضي                                                    الفصل الثاين   

 

 

45 

 إعادة مع اجملهول حساب يف املسجل النهائي الرتقيم إلغاء األصل يف يلتمس فهو األساس هذا على (16)

  .الفعلية احليازة من يتأكد خبري ندب االحتياط ويف ،ابمسه تسجيله

 رفض سبب أن فيها جاء ما أهم جواب مذكرة بتقدمي العقاري احلفظ مدير قام ابلتبليغ املدعي قيام بعد   

 رفض التمس لذلك قانونية، حجية له ليس العريف والعقد اآلجال خارج جاء الطلب كون الودية التسوية

 وأن مشهرة غري االفتتاحية العريضة أن مفاده شكلي دفع قدم الثاين عليه املدعى بينما التأسيس، لعدم الدعوى

  .التأسيس لعدم الدعوى رفض التمس وعليه الرمسية، للسندات ترقى ال عرفية هبا احملتج الواثئق

  .احليازة يف للبحث خبري تعيني التمس فقد الدولة حمافظ أما   

 فنية خبربة االستعانة األمر تطلب احليازة من وللتأكد امللف هلذا تفحصهم وبعد احملكمة اإلدارية قضاة إن   

 .2017/06/19 يف املؤرخ اإلداري احلكم مبوجب خبري بتعيني احملكمة قضت لذلك خمتصة

 على ابملصادقة مطالبا الدعوى يف السري إبعادة املرجع قام الضبط، أمانة لدى وإيداعها اخلربة إجناز بعد    

  .ولفائدته ابمسه تسجيله وإعادة اجملهول حساب يف املسجل النهائي الرتقيم إلغاء وحبسبها اخلربة تقرير

 النهائي الرتقيم أن مربا دفوعه سابق أكد العقاري احلفظ مدير طرف من املمثل املالية وزير ضده املرجع إن    

 السالف ( 63/76 ) املرسوم من  (16) املادة طبقا لنص القضاء طريق عن إال فيه النظر إعادة ميكن ال

  .هبا قام اليت اإلجراءات بصحة القول التمس لذلك الذكر،

 هلا ليس عرفية واثئق على خربته يف اعتمد اخلبري أن فيها جاء ما أهم مبذكرة أجاب الثاين ضده أما املرجع   

 كرس ألن احليازة انقانو  يستقيم ال األمر وهذا اجملاورين املالك تصرحيات على اعتمد كما قانونية، حجية

  .التأسيس لعدم الدعوى رفض مع اخلربة استبعاد التمس لذلك حجية، هلا بسندات

  .الرتجيع حمل اخلربة نتائج على بناء وهذا املرجع طلبات على املصادقة التمس الدولة حمافظ أن حني يف

 معه يتعني مما قانوائ املقررة والشكليات األوضاع وفق جاء الرتجيع أبن اإلدارية احملكمة قضاة أكد لقد   

  .الرتجيع شكال بقبول التصريح
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 الفعلي احلائز أنه إىل توصل اخلبري ألن اخلربة، على ابملصادقة طالب املرجع فإن املوضوع حيث من أما   

 تسجيله وإعادة اجملهول حساب يف مسجل لعقار هنائي ترقيم إبلغاء يتعلق جوهر النزاع أن و النزاع حمل للعقار

  املرجع. ابسم

 والردود املرجع واثئق على اطلع اخلبري أبن وجدوا القضائية للخربة تفحصهم بعد احملكمة اإلدارية قضاة إن   

 عائلي مسكن يف يتمثل النزاع حمل العقار أن إىل توصل مث اجملاورين، للمالك واستمع ضدها للمرجع الكتابية

 شرائه منذ املرجع حيوزه للخواص، اتبعة سكنية وجتمعات مساكن يتوسط قدمي شعيب حبي تقع جتارية، وحمالت

 كل أبن أتكد اخلبري أن كما العلوي، للطابق ابلنسبة والسكن التجارية األعمال يف يستغله وهو 2004 سنة

 احليازة مسألة حسم قد اخلبري يكون بذلك حمل النزاع العقار على تنطبق املرجع طرف من املقدمة له الواثئق

  .األمر ابخلربة احلكم اإلداري عنها عرب اليت االنشغاالت كل عن أجاب وقد

 هذا على املرجع لطلب االستجابة جيب أبنه أتكدوا واخلربة للملف دراستهم بعد املوضوع قضاة أن حيث   

 وحبسبها اخلربة تقرير على ابملصادقة قضى ،الذي 2018/04/16 يف املؤرخ اإلداري احلكم صدر األساس

  .ولفائدته املرجع ابسم تسجيله وإعادة النهائي الرتقيم إلغاء

 أشخاص من شخصا أطرافها أحد يكون اليت املنازعات أن على أكد أنه هو احلكم هذا من نستخلصه ما   

 دون اإلداري هو القضاء املختص القضاء فإن اجملهول حساب يف هنائي ترقيم إبلغاء ومتعلقة العام القانون

  .منازع

 لدى اإلدارية التسوية طلب قدم امللف هذا يف املدعي أن من ابلرغم اإلدارية احملكمة قضاة أبن نالحظ   

 يتمسك ألنه شكال دعواه قبول مت أنه غري اآلجال، خارج جاء ألنه طلبه رفض مت أنه إال العقاري احلفظ مدير

  .الطرق بكل إثباهتا ميكن مادية واقعة تعترب اليت ابحليازة

 اإلنتقال طريق عن فنية، خبربة للقيام خبري بتعيني يقومون ما غالبا احليازة يف البحث مسألة يف القضاة إن   

 اخلبري يقوم العقار هبذا تتعلق أهنا من للتأكد هبا الواثئق احملتج إسقاط وبعد ميدانيا ومعاينته النزاع حمل للعقار

  .وجديتها احليازة استمرارية من للتأكد اجملاورين املالك بسماع
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 أن إىل تشري املعطيات كل كانت إذا النهائي الرتقيم إبلغاء يقوم أن للقضاء ميكن أبنه نستخلص كما    

 القضاء فإن النتائج هذه القضائية اخلربة أكدت مىت وقانونية مشروعة وحيازته حق على الدعوى صاحب

  .طرفه من حيازته ثبتت اجلزء الذي تسجيل وإعادة الرتقيم وذلك إبلغاء الدعوى صاحب لطلبات يستجيب

 يرتجم ما وهذا التسجيل وإعادة الرتقيم إبلغاء لإلدارة أوامر يوجه أن يستطيع أصبح القضاء أبن نالحظ كما    

 احلق أعطى قد اجلديد واإلدارية املدنية اإلجراءات قانون هبا جاء اليت اجلديدة لألحكام العملي التطبيق

 للحقوق اليت ومحاية احلقوق أصحاب مصاحل على حفاظا وهذا لإلدارة أوامر توجيه يف اإلداري للقاضي

  .البالد يف قانون أمسى ابعتباره الدستور كرسها

 اإلداري القاضي اختصاص ينظم مل ألنه اإلداري، القضاء ابختصاص مباشرة يصرح مل اجلزائري املشرع إن   

 مبنازعات اخلاصة ابملسائل يتعلق فيما خاصة العادي، للقاضي ابلنسبة فعل مثلما جممله يف واضح أساس على

 ابلنسبة األمر وكذلك القانون العام أشخاص من شخص األطراف أحد كان إذا املؤقت سواء العقاري الرتقيم

  .النهائي للرتقيم

 الرتقيم كان مىت   قضائيا تتم اجملهول حساب يف العقارات املسجلة وضعية تسوية مسألة أبن نستنتج كما    

 ولو حىت امللفات هذه تسوية بكيفية تتعلق 2018/04/05 يف مؤخرا مذكرة صدور مت فقد عمليا أما هنائيا،

 سبق التعليمة هذه بشأن املسجلة املالحظات من العديد هناك ولكن السنتني مدة جتاوز اإليداع كان

  .مناقشتها

  الدولة حساب يف املسجلة ابلعقارات املتعلقة املنازعات يف الفصل كيفية : اثنيا

 يف مسجل العقار كان سواء النهائي الرتقيم منازعات يف ابلنظر قائما يبقى اإلداري القضاء اختصاص إن   
األحكام  بعض حتليل إىل جيران الذي األمر ، الدولة أمالك حساب أويف بيانه سبق كما اجملهول حساب
 أن يف امللف هذا وقائع تتلخص  1  2016/10/10يف املؤرخ اإلداري احلكم منها، ذلك بشأن الصادرة

 حسب كل العقاري احلفظ ومدير الدولة أمالك مدير طرف من ممثال املالية وزير ضد دعوى أقام املدعي

 حمل للعقار النهائي الرتقيم إلغاء فيها يلتمس مديرها، طرف من ممثلة األراضي مسح مديرية وكذلك اختصاصه

  .ولفائدته ابمسه تسجيله إعادة وابلنتيجة الدولة لفائدة مسجل العقار هذا أن إىل يشري الذي النزاع

                                                             

 
 .10 رقم الملحق ذلك في پراجع منشور، غير ،6102/01/01  بتاريخ بالوادي اإلدارية المحكمة عن الصادر الحكم 1
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 اآلجال يف اعرتض وأن سبق أبنه وأكد احليازة تواتر تفيد اليت والواثئق السندات من جمموعة املدعي قدم لقد   

  .اعرتاضه دراسة بعد للعدالة اللجنة وجهته لقد و جدوى دون لكن البلدية مستوى على املسح جلنة أمام

 القضاء طريق عن إال تعديله ميكن ال هنائي الرتقيم أن فيها جاء ما أهم مذكرة العقاري احلفظ مدير قدم لقد   

 قام اليت اإلجراءات بصحة اإلشهاد له والتمس للدولة ملكيته تؤول لغوط اتبع براح عن عبارة العقار أن وأكد

  .هبا

 العريضة شهر بعدم املتعلق الشكلي الدفع هو فيها جاء ما أهم مذكرة قدم فقد الدولة أمالك مدير أما   

 هذا أبن أكد املوضوع ويف واإلدارية، املدنية اإلجراءات قانون من (17) املادة لنص طبقا للدعوى االفتتاحية

 للحيازة مظهر أي جيدوا مل النزاع حمل ابلعقار مرورهم أثناء أعوان املسح وأن الدولة، ابسم هنائي مسجل العقار

  .التأسيس لعدم الدعوى رفض والتمس للدولة ملك عقار على اعتدى واملدعي

 اإلجراء أبن  وأكدت اخلصام من إبخراجها خالهلا من طالبت مذكرة قدمت األراضي مسح مديرية أما   

  .اخلصام من إخراجها والتمست فيه الطعن ميكن أويل به قامت الذي

 ظاهرة بفعل معامله إندثرت غوط عن عبارة العقار وأن االفتتاحية العريضة إبشهار قام أبنه املدعي عقب لقد   

  حيازته. مشروعية على مؤكدا املياه صعود

 تبني واثئق املدعي بتفحص لكن الدولة، لصاحل هنائي ترقيم إبلغاء يتعلق النزاع جوهر أبن احملكمة أكدت   

 أكد الفوتوغرافية ابلصور املعزز املعاينة حمضر وأن عديدة بسنوات املسح أعوان مرور العقار قبل هلذا حائز أبنه

 احلكم صدر لذلك ،االختصاص أبهل االستعانة تتطلب فنية املسألة وهذه للحيازة، مادية مظاهر وجود

  .السديد ابلرأي احملكمة وإفادة احليازة يف للبحث خبري بتعيني قضى الذي2014/12/22 يف املؤرخ اإلداري

 يف املدعي قام احملكمة ضبط أمانة مستوى على إيداعها وبعد منه املطلوبة اخلربة إبجناز املعني اخلبري قام لقد   
 مزروعة ومساحات خنيل هبا بسور حماطة كحظرية يستعمله العقار أن مؤكدا الدعوى يف السري إبعادة األصل

 حساب يف العقار سجلت املسح فرقة أبن مؤكدا ،2005 سنة مند ابلتواتر إليه انتقل للمركبات ومرآب

 الذين اجملاورين املالك إىل استمع اخلبري أن كما ابملكان والعمال احلراس وجود رغم األمر ابدئ يف اجملهول

 .2005 سنة منذ يستغله الذي املرجع هو العقار هلذا الفعلي احلائز أبن أكدوا
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 مرت 440 بطول إمسنيت بسور وحماطة مبنية حظرية عن العقار عبارة أن إىل تقريره هناية يف اخلبري خلص   

 وعلى سنتيار، 22و آر 22 هكتار 07 قدرها إمجالية مساحة على يرتبع الذي العقار هلذا احلائز هو واملرجع

 الدولة لفائدة املسجل النهائي الرتقيم إلغاء مث ومن اخلربة تقرير على ابملصادقة املرجع طالب األساس هذا

  .ولفائدته إبمسه تسجيله وإعادة

 على اعتمد اخلبري وأن رمسي سند أي يقدم مل املرجع أن مفاده دفعا الدولة أمالك مدير ضده املرجع قدم   

  .احليازة آاثر به تنعدم العقار أبن وأكد حيازته إلثبات يكفي ال وهذا اجملاورين املالك شهادة

 عليه املدعي وكذلك األصلية الدعوى يف املقدمة طلباته بسابق متسك العقاري احلفظ مدير أن حني يف   

  .الثالث

 وكذلك أرض قطعة بيع املتضمن العريف العقد حيازته إلثبات قدم املرجع أبن اإلدارية احملكمة قضاة أكد لقد   

 من جمموعة له أسندت خبري بتعيني احملكمة قامت دقيق بشكل احليازة هذه على وللوقوف الودية، القسمة

                                                                                                          .ماملها

 األول جزئني من يتكون العقار أبن وأكد إليه املسندة ابملهام قام اخلبري أن احملكمة لقضاة تبني لقد        

 اإلمجالية مساحتها حدد وقد فالحية ومنشآت وأغراس يبطوا هبا فالحية أرض والثاين مبنية حظرية عن عبارة

 اخلربة على املصادقة معه يتعني مما ومؤكدة اثبتة املرجع حيازة أبن التأكيد على تقريره، خالصة يف وقام

 الذي ، 2016/10/10 يف املؤرخ حكمها احملكمة أصدرت األساس هذا على .املرجع لطلبات واالستجابة

 األمر مع الدولة أمالك لفائدة املسجل النهائي الرتقيم إلغاء وابلنتيجة اخلربة تقرير على ابملصادقة قضى

  .القضائية املصاريف من ضدهم املرجع إعفاء ومت م 72222 قدرها مبساحة املرجع ابسم بتسجيله

 عقاري، فرتد حىت أو هنائي برتقيم مستفيد أنه من ابلرغم الشخص أن يف تتمثل فإهنا السلبية املسائل أما   

 االستقرار حتقيق على سلبا ينعكس مما الرتقيم هذا إلغاء إىل هتدف اليت الدعاوى من مأمن يف يكون ال لكنه

 ألن احليوية، ابملشاريع والقيام االستثمار تشجيع إىل يؤدي ال األمر وهذا العقارية، املعامالت يف واالطمئنان

 إلغاء أجل من دعوى شخص أي يرفع أن ميكن وقت أي ففي كاملة، بصفة العقارية أوعيتها ال متلك الدولة

 مع املبادئ يتناىف وهذا والقانونية، املشروعة ابحليازة الدعوى رافع ويتمسك العقاري الدفرت أو الرتقيم هذا

  .اجلزائري املشرع تبناه الذي العيين الشهر نظام عليها يقوم اليت األساسية
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 ال اثبتة أهنا فاألصل النهائية أما املؤقتة للرتقيمات ابلنسبة تكون قد مراجعة هناك أن نفرتض أن ميكن ألننا   
 املطالبة ميكنه الرتقيم هذا من متضرر شخص هناك كان ومىت إبلغائها، املطالبة أو فيها الطعن ميكن وال تتغري

  .النظام هبذا أخذت اليت التشريعات من اتبعته الكثري ما وهذا ابلتعويض

  الدولة جملس قرارات يف النهائي الرتقيم تطبيقات : الثاين املطلب

 قرارات بعض على نعرج أن سنحاول النهائي، ابلرتقيم املتعلقة اإلدارية احملاكم أحكام لبعض تطرقنا أن بعد   

 يتعلق فيما أكثر الصورة لتتضح النتائج واستخالص بتحليلها لنقوم اإلطار، هذا يف الصادرة الدولة جملس

 وكذا فيها، الفصل وطريقة امللفات هذه دراسة كيفية أو االختصاص من خالل سواء النهائي، الرتقيم مبنازعات

خالل  من ذلك تفصيل املنازعات، هذه مثل يف الفصل يف اإلداري القاضي عليها يعتمد يالت األسس بيان
  :يلي ما

  القضاء طريق عن إال العقاري الدفرت أو النهائي الرتقيم يف النظر إعادة جواز عدم : أوال

 لدى الواثئق هذه إيداع بعد مباشرة السجل العقاري أتسيس يتم لألراضي العام املسح عملية إمتام بعد   

 هلم يسلم أو مؤقتة الرتقيم أن تثبت شهادة إما املالك العقاري احملافظ مينح إقليميا، املختصة العقارية احملافظة

 بسندات ضده االحتجاج جيوز ال العقاري ابلدفرت املستفيد فالشخص هنائية، الرتقيم أصبح مىت العقاري الدفرت

 الذي األمر وهو القضاء طرف من إلغاؤها يتم مل الدفاتر هذه أن مادامت غريه وبني بينه احلدود لوضع عرفية

  2005/02/23يف املؤرخ 1( 353500رقم ) العليا احملكمة قرار كرسه

 تيزي قضاء جملس عن الصادر القرار ضد ابلنقض طعنا أقام ( ب .)ت أن يف امللف هذا وقائع تتلخص   

 وابلنتيجة اخلربة تقرير على ابملصادقة الدعوى يف إعادة السري بعد قضى الذي 2000/12/09 بتاريخ وزو

 وحتديد األطراف ملكية بني احلدود وضع إىل الرامية الدعوى برفض جديد من والقضاء املستأنف احلكم إلغاء

  .االعتداء

  : وهي للطعن أوجه ثالثة الطاعن أاثر لقد

                                                             

 .152، ص 3102الطبعة الثانية، منشورات كليك، احملمدية، اجلزائر، مجال سايس ، االجتهاد اجلزائري يف القضاء العقاري، اجلزء األول ،  1 
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 الثالثة اجلهات على املرتكب التعدي حددا اخلبريين ألن القانوين األساس انعدام من مأخوذ األول الوجه   

 حمل هي األراضي مسح مديرية هبا قامت العمليات اليت أن كما املمر، على الواقع التعدي حتديد عن وامتنعا

  .قضائية منازعة

 اجلهة يف تعدي وجود الحظ فاخلبري األسباب، تناقض أو كفاية وعدم انعدام من مأخوذ الثاين الوجه   

 تقريره، مع متناقض فهو ابلتايل عليه، هي احلالة كما تبقى أن جيب أنه إىل وخلص ابلقياسات، يقم ومل الشرقية

 أن ومبا املدنية اإلجراءات قانون من (54) املادة لنص طبقا اخلبري برأي أيخذ أن له جيوز ال اجمللس أن كما

  .التسبيب عدمي القرار يعترب مث ومن العارض طلبات على جيب مل اجمللس

 من (703) املادة مقتضيات جتاهل مت ألنه القانون، تطبيق سوء أو من خمالفة األخري فمأخوذ الوجه أما   

  .مرتا 14 إىل مرتا 12 من املمر توسيع مت وأنه خاصة وضعها يتم مل احلدود ومعامل املدين القانون

  : يلي مبا الطاعن طرف من املثارة األوجه عن أجابوا العليا احملكمة قضاة أن حيث    

 إىل يرمي كان األوىل الدرجة حمكمة أمام الطعن يف املدعي طلب أبن هلم تبني امللف مستندات إىل ابلرجوع   

 أبن عاينوا االستئناف قضاة أن حني يف التعدي، وحتديد األطراف ملكيات بني احلدود معامل لوضع خبري تعيني

 واثئق إيداع بعد أتسس الذي العقاري السجل حسب ميلكه الذي العقار يشغل األطراف من واحد كل

  .لتلك املنطقة العام املسح

 بناء املعامل لتحديد الرامية الدعوى فإن الذكر سالفي ( 63/76 ) واملرسوم ( 74/75 ) األمر على بناء   

 قضاة فإن السجل العقاري يف املكرسة العينية احلقوق تعديل إىل تشري للملكية، قدمية وأسانيد واثئق على

 النزاع يف املالكني من واحد كل مبنح كرس األماكن شغل دام ما صواب، على كانوا الدعوى رفضوا ملا اجمللس

 الناجتة احلقوق هذه على أوال االعرتاض عليه يتوجب ألنه الدعوى هلذه ابلنسبة عائقا يكون الذي عقاري دفرت

 املناطق يف للملكية املثبت الوحيد السند يعترب الذي العقاري ابلدفرت صاحبه الذي يستفيد النهائي الرتقيم عن

 أنه القرار هذا من نستخلص .التأسيس لعدم الطعن رفض مت مث ومن املعاكس تقدمي الدليل غاية إىل املمسوحة

 يف النظر إعادة ميكن ال أبنه تؤكد اليت الذكر، السالف (27/72املرسوم) من (16) املادة به جاءت ما كرس
  .القضاء طريق عن إال العقاري الدفرت يف النهائي للعقارات اجملسدة الرتقيم



عقاريالرتقيم ال ومنازعات اإلداريالقاضي                                                    الفصل الثاين   

 

 

52 

 لألراضي العام املسح عملية مشلتها عقارات ختص كانت إذا قدمية واثئق مناقشة ميكن للقضاة ال كما    

 عمليات أثناء حددت قد تكون اليت احلدود، مبسألة األمر تعلق إذا خاصة العقارية، ابلدفاتر أصحاهبا واستفاد

 إطار يف العقارية الدفاتر مواجهة يف ابحليازة للتمسك الدعوى رافع هبا أستدل إذا إال لألراضي، العام املسح

 النهائية. الرتقيمات تعديل أو إلغاء إىل هتدف اليت الدعاوى

  .النهائي الرتقيم مبنازعات يتعلق فيما اإلداري القضاء اختصاص على القرار هذا أكد كما    

  العقارية الدفاتر يف النظر إبعادة املختص هو اإلداري القضاء : اثنيا

 الدفرت أو النهائي ابلرتقيم املتعلقة ابملنازعات يتعلق فيما االختصاص القضائي مسألة إىل أوال التطرق جيب

 الذي  2011/07/14بتاريخ الصادر 1( 777187رقم ) العليا احملكمة قرار جند اإلطار هذا ويف العقاري

  ." اإلداري أمام القضاء إال مضموهنا مناقشة أو الدفاتر العقارية إلغاء ميكن ال" :مفاده مببدأ جاء

 بتاريخ ابلنقض طعنوا )بنت)ج ( ز.ص ) املرحومة ورثة الطاعنني أن يف القضية هذه وقائع تتلخص  

  بوعريريج بتاريخ برج قضاء جملس صادر عن قرار ضد 2009/10/11

  .املستأنف احلكم بتأييد القاضي  2009/02/28 

  .جواب مذكرة يودعوا مل أهنم إال الطعن بعريضة تبليغهم مت الطعن يف عليهم املدعى إن   

  .للطعن أوجه سبعة أاثروا فقد الطاعنني أما

 ألن األطراف كامل لصاحل العلين ابملزاد النزاع موضوع القطع بيع إىل األطراف بصرف احملكمة قضت   

  .النزاع حمل العقارات هلذه مالكان الطرفني

  : يلي فيما تتمثل الطاعنني طرف من املثارة األوجه أن حيث

                                                             

، 3103احملكمة العليا، لسنة  ، الصادر عن الغرفة العقارية ابحملكمة العليا، املنشور مبجلة 10/12/3100 ( املؤرخ يف777187القرار رقم ) 1 
 .051  العدد األول، ص
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 مل أنه أساس على اإلجراءات يف جوهرية قاعدة وإغفال خمالفة من مأخوذان الرتباطهما والثاين األول الوجه   
 غاية إىل الدعوى يف السري بوقف فيه يؤخذ مل أنه كما الطعن موضوع القرار يف املداولة لتاريخ مسبق حتديد يتم

  .بتزويره املدعى املستند يف الفصل

يف  وجود ال أنه كما املداولة بتاريخ متعلقة نصة جيدوا مل احلال مللف بتفحصهم العليا احملكمة قضاة إن   
 كما التزوير، دعوى يف الفصل غاية إىل احلالية الدعوى يف الفصل وقف خبصوص طلب ألي جواهبم مذكرات

 ميكن أخطاء فهي األطراف بعض أمساء يف املادية ابألخطاء يتعلق فيما أما ابلتزوير، دفع ألي وجود ال أنه

  .استبعادمها يستوجب جداين غري فالوجهان األساس هذا وعلى القضائية، اجلهة نفس أمام تصحيحها

 املدنية، اإلجراءات قانون من (144) املادة وخرق الطلبات إحدى يف السهو من املأخوذ الثالث الوجه أما   

 قانون من (358) املادة يف احلصر سبيل على عليها احلاالت املنصوص من حالتني على مبين الوجه هذا إن

  .احلالة هذه يف القبول عدم معه يتعني مما القانون نفس من (565) للمادة خمالفا جيعله مما املدنية، اإلجراءات

 الذي اخلربة تقرير على القرار صادق أن بدعوى وذلك السلطة، جتاوز من مأخوذ الرابع الوجه أن حني يف   

 أن وجدوا احملكمة قضاة أن غري مضت، سنة 60 إىل تعود بينهم ودية قسمة بوجود به املدىل اإلقرار جتاوز

 وعليه األسباب قصور يف يندرج الذي الدفوع، مناقشة عدم على مضمونه املنصب مع ينطبق ال الوجه عنوان

                                                                                                .سديد غري الوجه هذا فإن
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:   خالصة الفصل الثاين 

 منازعات الرتقيم من خالل ما تطرقنا له يف هذا الفصل قمنا بتبيان حدود اختصاص القاضي اإلداري يف       
 حتديد إىل من يؤول ، وحتديد املفاهيم اخلاصة ابالختصاص النوعي واملتعلقة ابإلشكال الذي يقع يفالعقاري

ثني، األول االختصاص إىل القضاء اإلداري أم إىل القضاء العادي، وقد قمنا بتقسيم هذا الفصل إىل مبح
القضائية اخلاصة ابلرتقيم  تطبيقاتاملنازعات اليت خيتص هبا القضاء اإلداري، واملبحث الثاين بعنوان البعنوان 

 النهائي.



 
 الخاتمة

 



 خاتمة
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 خامتة:

يعترب تبين املشرع اجلزائري لنظام الشهر العيين خطوة إجيابية للتخلص من العيوب الكثرية     

اليت صاحبت تطبيق نظام الشهر الشخصي ابعتباره موروث استعماري، ومن أهم هذه العيوب 

ازدواجية الشهر حيث يكون لعقار واحد أكثر من سند رمسني األمر الذي يزيد من تعقيد 

 ر، وابلتايل عدم حتقيق األهداف املرجوة من تطبيق نظام الشهر العيين.وضعية العقا

إن عملية الرتقيم العقاري تنتج عنها عدة منازعات، مت التطرق هلا خالل هاته الدراسة        

وخاصة املنازعات اليت تؤول للقضاء اإلداري، أما الدعوى املتعلقة ابلرتقيم النهائي فهي 

اإلداري على أساس أن اإلدارة دائما ما تكون طرفا يف املنازعة هذا من  ابلضرورة تؤول للقضاء

جهة، إضافة إىل أن النزاع غالبا ما ينشأ بعد الرتقيم النهائي وتسليم الدفرت العقاري، هذا األخري 

أعترب مبثابة قرار إداري صادر عن احملافظة العقارية من جهة اثنية، ومن مثة فاختصاص إعادة 

 يؤول إىل القضاء اإلداري بدون منازع.النظر فيه 

 : النتائج

القضائي فيما يتعلق مبنازعات الرتقيم  االختصاصتبني لنا أن املشرع اجلزائري مل حيدد صراحة   -1

،غري أنه وابعتبار أحدد أطراف النزاع هيئة إدارية عمومية فإن يفهم صراحة أبن االختصاص النهائي

 .مباشرةيؤول إىل القضاء اإلداري 

لقد ترك املشرع أمر مراجعة السجل العقاري للقضاء وابلنتيجة مل يعتم مبدأ القيد املطلق يف   -2



 خاتمة
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 .نظام الشهر العيين بل أخذ مببدأ القيد النسيب ألنه أجاز الطعن يف الرتقيم النهائي

الغرامة أصبح إلمكان القاضي اإلداري توجيه أوامر لإلدارة قد تصل إىل حد تسليط    :   3

( املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 80/80التهديدية، األمر الذي كرسه القانون )

  .اجلديد

 : آفاق الدراسة

يف خصم دراستنا ومن خالل حبثنا يف مجيع املراحل منها تصادفنا مع مواضيع ومتغريات جديرة       

 نظرا لضرورة ومنهجية حبثنا وهو املوسع والكايفابالهتمام والدراسة لكننا مل نتطرق هلا ابلشكل 

 :نقرتحه كمواضيع للبحث والدراسة للباحثني مستقبال وهي ما

                             .ماهية اإلجراءات والتدابري الالزمة للتسريع من عملية املسح العام؟ -

اإلداري يف منازعات الرتقيم املؤقت؟ القاضيماهية حدود صالحيات  -   
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4102،  

، جامعة القديس يوسف ، مركز 011جورج فيدرکر ومن معه، القانون املدين الفرنسي ابلعربية، الطبعة  -10

.4112الدراسات احلقوقية للعامل العريب، بريوت،   

احلديثة للكتاب،  الطبعة الثانية، املؤسسة جورج ن شدراوي، الوجيز يف التحديد والتحرير والسجل العقاري، -10

.4112لبنان،   

ة احلديثة للكتاب، جورج ن. شدراوي، الوجيز يف التحديد والتحرير والسجل العقاري، الطبعة الثالثة، املؤسس -10

.4101طرابلس، لبنان،   

.4101، ، تونسعلي كحلون القانون العقاري اخلاص، الطبعة الثانية، جممع األطرش للكتاب املختص -10  
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وء آراء الفقه وأحكام إثبات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري، )دراسة يف ضية، عماد الدين رحامي -10

.4102طبعة  اجلزائر، القضاء(، دار احلكمة للنشر،  

، جسور 0اإلدارية، طاإلطار النظري للمنازعات عمار بوضياف، املرجع يف املنازعات اإلدارية، القسم األول،  -10

.اجلزائر،للنشر والتوزيع  

.4102ئر، الشهر العقاري يف القانون اجلزائري والقوانني املقارنة، درا هومة للنشر، اجلزافتحي ويس،  -01  

نة نشر، منشورات رمي مراحي ، دور املسح العقاري يف إثبات امللكية العقارية يف التشريع اجلزائري، بدون س -00

اجلزائر. بغدادي،  

.4102املنازعات العقارية، دار هومة للنشر، اجلزائر، طبعة  ،ابشا ليلی زروقي -00 عمر محدي    

ارف، حممد املنجي، موسوعة الشهر العقاري )أوراق متفرقة واجبة الشهر(، الطبعة األوىل، منشأة املع -00

.4112اإلسكندرية، مصر   

، منشورات ة األوىلات يف املواد املدنية و التجارية، الطبعاإلثب مصطفى أمحد أبو عمرو، نبيل إبراهيم سعد، -00

.4100احلليب احلقوقية، لبنان،   

للكتاب، تونس،  منري الفرشيشي، اإلجراءات يف التسجيل العقاري، الطبعة األوىل، جممع األطرش -00

4102.  

كذررا املرطرواا  و األقائمة  : اثنيا  
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لوم، فرع القانون اإلدارة العمومية يف اجلزائر، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه يف الع أمحد سويقات، الرقابة على أعمال -10

. 4102/ 4102عة حممد خيضر، بسكرة العام، كلية احلقوق، جام  

توراه، كلية احلقوق، جامعة اآلاثر املرتتبة عن نظام الشهر العيين يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكمجال بوشنافة،  -10

.4100جوانالبليدة،   

لنيل شهادة  زهرة بن عمار، دور احملافظة العقارية يف نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء اجلزائري، مذكرة -10

. 4101/4100املاجستري، ختصص قانون إداري قسم القانون العام، كلية احلقوق جامعة ابجي خمتار، عنابة،   

ري، مذكرة ماجستري يف احلقوق، تثبيت امللكية العقارية يف التشريع اجلزائ عبد الغين بوزيتون، املسح العقاري يف -10

،4112/4101ختصص قانون عقاري، كلية احلقوق، جامعة قسنطينة،   

احلقوق والعلوم  نازعات الشهر العقاري يف التشريع اجلزائري، أطروحة دكتوراه علوم، كليةلبيض ليلی، م -10

.4104-4100بسكرة، اجلزائر، السياسية، جامعة حممد خيضر،   

تري، ختصص نظام السجل العقاري يف التشريع اجلزائري، مذكرة خترج لنيل شهادة ماجس مسعود رويصات،  -10

.4112/4101قانون عقاري، جامعة احلاج خلضر، ابتنة، اجلزائر،   

ري يف القانون، فرع قانون نيل املاجستإثبات امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع اجلزائري، مذكرة لنورة أورمحون،  -10

.املسؤولية املهنية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو  

واملداخال  املقاال   اثلثا: 

 املمسوحة، مقال حنان عزيزية، قماري نضرة بن ددوش، آليات إثبات امللكية العقارية اخلاصة يف األراضي غري -10

.4102الدراسات القانونية والسياسية، مجاعة عمار ثليجي، األغواط، العدد السادس، جوان منشور مبجلة   
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.4114لموثقني، جميد خلفوين، الدفرت العقاري، مقال منشور مبجلة املوثق، العدد الثامن، الغرفة الوطنية ل -10  

األاكام والقرارا  القضائية : رابعا  

،  4101/01/02( الصادر عن الغرفة العقارية ابحملكمة العليا بتاريخ 540422قرار احملكمة العليا رقم ) -10

،4100مبجلة احملكمة العليا، العدد األول، لسنة  املنشور   

، الصادر عن الغرفة العقارية ابحملكمة العليا، املنشور  02/12/4100 ( املؤرخ يف555125القرار رقم ) -10

 .، العدد األول4104احملكمة العليا، لسنة  مبجلة

النصوص القانونية : خامسا  

 : قوانني ( ال I      

، املنشور ابجلريدة 4112، املتضمن قانون املالية لسنة 04/4112/ 41( املؤرخ يف  44/12القانون )  -10

.(4112، لسنة ) 12الرمسية، عدد   

املتضمن أتسيس إجراء معاينة حق امللكية العقارية وتسليم ،  4112/14/42( املؤرخ يف  14/12القانون )  -10

 .4112، لسنة 02امللكية عن طريق حتقيق عقاري، املنشور ابجلريدة الرمسية، عدد  سندات

ريدة ، املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، املنشور ابجل42/14/4111املؤرخ يف  (11-12)القانون -10

.4111، لسنة 40الرمسية، عدد  

، املنشور ابجلريدة 4102، املتضمن قانون املالية لسنة  4102/04/21( املؤرخ يف 01/02)  القانون -10

 .4102، لسنة 21  الرمسية، عدد



 الفهرس
 

نشور الذي حيدد كيفية حتضري عقود التعمري وتسليمها، امل4102/10/42املؤرخ يف  (02/02القانون )  -10

.4102، لسنة 12ابجلريدة الرمسية ، عدد   

 : وامر ( األ II      

ي ، املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقار 04/00/0222(، املؤرخ يف 22/22األمر ) -10

،0222، لسنة24ابجلريدة الرمسية، عدداملعدل واملتمم، املنشور   

 : رايي  ( امل III      

ور ، املتضمن أتسيس السجل العقاري املعدل واملتمم، املنش42/12/0225املؤرخ يف ( 25/52املرسوم ) -10  

  ،0225، لسنة 21ابجلريدة الرمسية، عدد

 : قرارا  الوزارية واملناشري ( ال IV      

ريدة ، املتضمن حتديد منوذج الدفرت العقاري، املنشور ابجل0225ماي  42الصادر بتاريخ قرار وزير املالية  -10

.0222، لسنة  41الرمسية عدد   

 : كذررا  والتعليما ( امل V      

، الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، منشورة 0220/04/41( املؤرخة يف 2505املذكرة رقم ) -10

،0224-0220ة )تعليمات، منشورات، مذكرات(، لسنة مبجمع النصوص القانوني  

كيفية الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعلقة ب4111/01/44( املؤرخة يف 2524ملذكرة رقم )ا -10

 تسوية العقارات املسجلة يف حساب اجملهول.
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قة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية، املتعل ،4102سبتمرب  12( املؤرخة يف 1121املذكرة رقم ) -10

الطابع العقاري منبثقة عن  بقيد الرهون الرمسية املنصبة على احلق العيين العقاري والبناايت واملنشآت والتجهيزات ذات

 رخصة الشغل اخلاصة ابألمالك العامة للدولة.

 قائمة املراجع ابللغة األجنبية:

 -10 CHABAS Francois, : leçons de droit civil de propriété et ses démembrements, 

tome 2 deuxième volume, 8ème édition, Monthechrestian, 1994, paris. 

 -10 MICHEL Muller, droit civil : parcours juridiques, France, Edition Foucher , 

2007. 


