جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـامعة محمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد خيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر  -بسكرة
كلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الحقوق والعلوم السياسية
قسم الحقوق

المنازعة االدارية في المجال العقاري
مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق
تخصص قانون اداري
األستاذ(ة) المشرف(ة)

اعداد الطالب:

الدكتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة :يعيش تمام آمال

عزيزي لزه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الموسم الجامعي 5112 -5112 :
1

خطـــــــــة البحـــــــــــث:
الشــــــــــــكـــــــــــــــــر
االهــــــــــــــــــداء
مقـــــــــــــــدمــــــــة
الفصل األول :اإلطار النظري للمنازعة اإلدارية في المجال العقاري.
المبحث األول :ماهية المنازعة اإلدارية في المجال العقاري.
المطلب األول :مفهوم المنازعة اإلدارية في المجال العقاري.
الفرع األول :تعريف القرار اإلداري.
الفرع الثاني :تعريف النزاع اإلداري.

المطلب الثاني :مفهوم المنازعة العقارية.
الفرع األول :االختصاص اإلقليمي للنزاع اإلداري في العقار.
الفرع الثاني :اإلختصاص النوعي للنزاع اإلداري في العقار.

المبحث الثاني :تطور فكرة تنظيم الملكية العقارية في الجزائر.
المطلب األول:الملكية العقارية مرحلة ما قبل االستقالل.
الفرع األول :الملكية العقارية في العهد العثماني.

الفرع الثاني :الملكية العقارية أثناء االستعمار الفرنسي.

المطلب الثاني :الملكية العقارية ما بعد االستقالل.
الفرع األول :الملكية العقارية بين سنة 1625إلى .1691

5
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الخاتمـــــــة
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شـــــــــــكـــــــــــر وتقديــــــــــــــــر
الحمد هلل الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا الواجب ووفقني إلى انجاز
هذا العمل

اتوجه بجزيل الشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا
العمل وفي تذليل ما واجهته من صعوبات  ،وأخص بالذكر األستاذة المشرفة

الدكتورة:يعيش تمام آمال
التي لم تبخل علي بتوجيهاتها ونصائحها القيمة التي كانت عونا لي في إتمام هذا البحث.

وال يفوتني أن اشكر كل اساتذة كلية الحقوق و العلوم السياسية

كما اتقدم بالشكر مسبقا ألعضاء لجنة المناقشة و هذا لتفضلهم بقبول مناقشة هذه المذكرة
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اهــــــــــــــــــــــــــــــداء
إلى من ال يمكن للكلمات أن توفي حقهما
إلى من ال يمكن لألرقام أن تحصي فضائلهما
إلى والدي العزيزين رحمهم اهلل
و الى زوجتي العزيزة رويشي فريدة
التي وقفت الى جانبي و ربما كنت قد قصرت في الوفاء بالتزاماتي المعنوية و المادية
تجاهها و التي لم تتوان لحظة في تقديم يد العون لي و مؤازرتي
طيلة مشواري المهني و الدراسي
والى ابنة أخي رحاب عزيزي
التي بذلت جهدا كبي ار في مساعدتي لكاتبة هاته الرسالة .
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مــــقـــــــــــدمــــــــــــة:
ظهر نظام الدولة الحديثة وحل محل نظام القوة والتحكيم في حل النزاعات ببين األفراد وذلك
من خالل ظهور مرفق القضاء وبروز دور القاضي.
ومع ظهور هذا النظام منعت الدولة على مواطنيها ورعاياها اقتضاء حقوقهم بأنفسهم حالة
حصول اعتداءات على أي من حقوقهم ،بل منحت لهم وسيلة قانونية للحصول على حماية
حقوقهم وهذه الوسيلة القانونية تعرف بالدعوى القضائية،والتي تقسم إلى :دعوى إدارية ودعوى
عادية وتكون الدعوى إدارية كلما كانت اإلدارة العامة أو هيئات أخرى تقوم بمهام تسيير مرفق
عام طرف في النزاع و هذا تطبيقا للمعيار العضوي الذي تبناه المشرع الجزائري في نظرية
االختصاص القضائي النوعي من خالل نص المادة  70من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
والدعوى اإلدارية هي{ وسيلة وضعت بين يدي صاحب المصلحة باللجوء إلى السلطة القضائية
لحماية حقه}.
ومما يزيد أهمية لهذا الموضوع هو صدور القانون  70/70المؤرخ في .5770/75/52
المتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
وبما أن العقار من أسمى أهداف اإلنسان وأبرز طموحاته فإن ذلك كان سببا من أسباب التوسع
في ملك األقطار الشاسعة وال يزال إلى وقتنا الحالي.
وهذا ما دعا شعوبا وقبائل إلى غزو وقهر شعوب أخرى بأكملها عبر التاريخ وقد رسخ في ذهن
األمم أن التحكم في العقار ،وضبط التعامل فيه بين األف ارد أكبر ضمان الستقرار الشعوب
ورقيها وترتبت عن هذه األسباب الذاتية والموضوعية توجه كل الدول الحديثة إلى تأسيس قواعد
ونظم قانونية ثابتة ومتطورة في نفس الوقت بالنظر إلى تطور المبادئ والنظريات التي تحكم
المجتمعات األمر الذي نتج عنه خلق مؤسسات وادارات تحكم وتنظم الميدان العقاري ،تسيره
وتضبط التعامل فيه وفي إطاره ،فتنج عن ذلك كم وافر من القوانين والتنظيمات العقارية في
معظم الدول ،ومن بينها الجزائر.
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حيث يهتم كل مشرع بضبط الملكية العقارية بتبني نظام قانوني خاص بها يتالءم مع طبيعتها
ويهدف في عمومه إلى إعالم الغير بالمالك الحقيقيين وبكل التصرفات المختلفة الواقعة على
العقار ويسمى هذا النظام بنظام الشهر العقاري ،وبالرجوع إلى النصوص القانونية المعتمدة في
الجزائر وهي األمر 07-02المؤرخ في  25نوفمبر  2002المتضمن إعداد مسح عام و
تأسيس السجل العقاري والمرسومان التنفيذيان له وهما المرسوم رقم  75-07والمرسوم رقم
 76/07نالحظ أن المشرع قد اخذ بنظام الشهر العيني  ،كمرحلة انتقالية ومؤقتة ،وفي انتظار
إتمام عملية مسح األراضي التي تشكل األساس المادي للسجل العيني اخذ بنظام الشهر
الشخصي في البلديات التي لم تتم فيها عملية المسح.
فبعد أن تنتهي أعمال المسح العقاري من تحديد حدود البلديات والملكيات المجاورة داخل كل
بلدية والتحقيق في الميدان إلبراز أصحاب الحقوق والمالك مع إعداد مختلف وثائق المسح من
مخططات وسجالت وجداول تبين العقارات الممسوحة مرتبة ضمن أقسام ومجموعات ملكية،
يتولى المحافظ العقاري بعد اإليداع القانوني للوثائق السابقة عملية تأسيس السجل العقاري
ويباشر إجراءات القيد األول بإتباع الترقيم العقاري الذي يعكس بعد شهره طريقا وحيدا لالعتراف
بحق الملكية العقارية والحقوق العينية األخرى في ظل نظام الشهر العيني.
ويحدث كثي ار أن يتغيب أصحاب الحقوق العينية عن أعمال المسح فيتضررون بذلك من
إجراءات االنتقال من النظام الشخصي إلى النظام العيني بترقيم حقوقهم باسم الغير عند القيد
األول كما يترتب في أحيان كثيرة أخطاء تمس بحق الملكية لألشخاص نتيجة للسرعة التي
تطبع انجاز أعمال المسح وعليه يعترف القانون للمتضررين بحق الطعن في عملية الترقيم أمام
اإلدارة المختصة بالمسح وتأسيس السجل العقاري أو أمام القضاء المختص من اجل تصحيح
القيود العقارية الناجمة بإتباع إجراءات تشتت من جهة بين أحكام مختلف القوانين واألوامر
واللوائح و تميزت من جهة أخرى بالغموض.
ويبقى مؤكدا من دون منازع على أن التعرض إلى المنازعات المترتبة عن عملية االنتقال بين
نظامين عقاريين مختلفين يحتل أهمية بالغة الرتباطه بالحفاظ وحماية الملكية العقارية وبالنتيجة
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لذلك فإن اإلجراءات الواجبة االقتضاء للمنازعة في عملية ترقيم العقاري ترتبت حتما عن
حقوق ملكية معترف بها قبل المسح وعليه تثور إشكالية حول:
 -مــا هــي اإلجـراءات الكفيلــة بالحفــاظ علــى حقــوق الملكيــة العقاريــة التــي تــم المســا

بهــا

نتيجة ألثار عملية االنتقال من نظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيني؟
لإلجابة على اإلشكالية توجب علينا أن نقسم الموضوع إلىى فصىلين فنتطىرق فىي الفصىل األول:
إلىىى اإلطىىار النظىىري للمنازعىىة اإلداريىىة فىىي المجىىال العقىىاري ،وفىىي الفصىىل الثىىاني إلىىى :إج ىراءات
إثبات الملكية العقاريىة فىي التشىريع الج ازئىري وحىاالت التىرقيم العقىاري  ،علىى أنىه انعكىاس لثبىوت
حق الملكية العقارية أمام المسح ثم إلى كيفية تسوية منازعات الترقيم .

اهمية البحث :
ان الموضوع الذي كلفت بدراسته حول المنازعة االدارية فىي المجىال العقىاري لموضىوع صىعب و
شائك و من الصعب الخوض فيه إال بالبحىث عىن الكثيىر مىن المصىادر و الكتىب و المجىالت و
القىوانين و الم ارسىىيم و الم ارجىىع  ،و خاصىىة اثنىىاء التطىىور االجتمىىاعي و االقتصىىادي و التش ىريعي
الذي عرفته البالد (الجزائر) و العالم .
و تخصيص بحثي هذا حول الموضوع السالف الىذكر و كثىرت المنازعىات فيىه إال ان الكثيىر مىن
فقهاء القانون و القضاة لم يصلوا الى حىد السىاعة فىي حىل الكثيىر مىن القضىايا التىي هىي ما ازلىت
عالقة في اروقىة المحىاكم  ،وذلىك للىنقص الملحىوظ فىي التشىريع و خاصىة فىي المجىال العقىاري و
عدم تخصيص قضاة لهذا الجانب .

منهجية البحث:
اعتم ىىدت ف ىىي ه ىىذا الموض ىىوع عل ىىى بع ىىض المقارن ىىات البس ىىيطة ب ىىين الق ىىانون الج ازئ ىىري و بع ىىض
التشريعات االخرى و ذلك بغرض تحديد موقف المشرع الج ازئىري منىه ،علىى اعتبىار ان المنازعىة
في المجال العقاري اخذت به اغلب الدول كفرنسا و مصر و حذت حذوها الجزائر .
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وعلى ىىى هى ىىذا االسى ىىاس قمى ىىت ب ى ىربط بعى ىىض االجتهى ىىادات فى ىىي مختلى ىىف البحى ىىوث و احكى ىىام القضى ىىاء
بنصوصه القانونيىة لحىل الكثيىر مىن المنازعىات العقاريىة مىع تقىديم بعىض االقت ارحىات للىدور الىذي
يلعبه القضاء لحسم مختلف المنازعات المطروحة امامه .

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

المادة  77من االمر  07/02المؤرخ في  2002/22/25المتضمن اعداد و تأسيس السجل العقاري و المادتين 70و 27من
المرسوم  75/07المؤرخ في 2007/76/52
المادتين  72-75من المرسوم رقم 76/07:المؤرخ في  2007/76/52المتعلق باعداد مسح عام و تأسيس السجل العقار
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الفصل األول:
اإلطار النظري المنازعة اإلدارية في المجال العقاري
ان مسىىألة مفهىىوم المنازعىىة االداريىىة فىىي الد ارسىىات المختلفىىة للقىىانون االداري امىىر غيىىر مىىألوف ،
ذلىىك الن االعتقىىاد السىىائد بانهىىا مىىن المسىىائل التىىي تنطبىىق عليهىىا ذات المفىىاهيم فىىي بىىاقي فىىروع
القىىانون االخرى،فهىىي ال تختلىىف عىىن المنازعىىة المدنيىىة او التجاريىىة او منازعىىة االحىوال الشخصىىية
او غيرها باإلضافة الى ان نظرية المنازعىة االداريىة عىادة مىا تىرتبط بطبيعىة النظىام القضىائي فىي
الدولة .
حيىث ان النظىىام القضىائي فىىي الج ازئىىر هىو النظىىام المىزدوق لىىذا فىىان القضىاء االداري هىىو صىىاحب
الوالية العامة في نظر المنازعات االدارية  ،ويتضمن هذا الفصل مبحثين:

المبحث االول :ماهية المنازعة اإلدارية في المجال العقاري.
ان مفهىىوم المنازعىىة االداري ىىة فىىي الق ىىانون االداري كمفهىىوم المنازع ىىة فىىي الق ىىانون العىىادي و ذل ىىك
حسىىب مفاهيمىىه و بىىاقي فىىروع القىىانون فهىىي ال تختلىىف عىىن المنازعىىة التجاريىىة او منازعىىة االحىوال
الشخصى ىىية او غيرهى ىىا باإلضى ىىافة ان نظريى ىىة المنازعى ىىة االداريى ىىة عى ىىادة مى ىىا ت ى ىرتبط بطبيعى ىىة النظى ىىام
القضىائي فىىي الدولىىة  ،ففىي الدولىىة ذات النظىىام القضىائي الموحىىد تعتبىىر ان المنازعىة االداريىىة هىىي
شىىكل مىىن اشىىكال المنازعىىات المدنيىىة ،مىىع اخىىتالف بسىىيط بينهمىىا  ،بينمىىا فىىي الىىدول ذات النظىىام
القضىىائي المىىزدوق فىىان القضىىاء االداري هىىو صىىاحب الواليىىة العامىىة فىىي نظىىر المنازعىىات االداريىىة
على غرار والية القضاء العادي في المسائل المدنية و التجارية .
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المطلب األول :مفهوم النزاع اإلداري:
ان الن ىزاع االداري يطبىىق عليىىه قواعىىد القىىانون االداري علىىى عكىىس الن ىزاع العىىادي الىىذي يخضىىع
لقواعد القانون الخاص .
قبىىل التعىىرض للمىىدلول الفقهىىي للنىزاع اإلداري  ،يجىىدر بنىىا أن نشىىير إلىىى أن كلمىىة نىزاع فىىي اللغىىة
تعني خالف أو خصىام فيقىال نىازع فىالن فالنىا إذا خاصىمه  ،وتعنىي المنازعىة الخصىومة  ،حيىث

تستعمل كلمة التنازع للداللة على التخاصم ،1واما إداري فللكلمىة عالقىة بالقىانون اإلداري واإلدارة

حي ىىث يعى ىىرف الق ىىانون اإلداري فى ىىي المفه ىىوم الضى ىىيق بأن ىىه  ":مجمى ىىوع القواع ىىد القانونيى ىىة المتمي ى ىزة
والمختلفىىة عىىن قواعىىد القىىانون الخىىاص  ،والتىىي تحكىىم اإلدارة العامىىة مىىن حيىىث تنظيمهىىا ونشىىاطها

ومىىا يترتىىب علىىى النشىىاط مىىن منازعىىات ، 2وهىىو مىىا يىىدعونا إلىىى تحديىىد المعنىىى الم ىراد مىىن الن ىزاع
اإلداري  ،وكذا معرفة األهمية والفائدة من تحديده.
الفرع األول  :تعريف القرار اإلداري:
قبل البدء في تعريف النزاع اإلداري يجب البدء أوال في تعريف القرار اإلداري كونه المنشأ للنزاع
اإلداري ،فىىالقرار اإلداري هىىو عمىىل قىىانوني يصىىدر مىىن سىىلطة مختصىىة إداريىىا يهىىدف إلىىى أحىىداث
اثر قانوني  ،فإذا ما كىان عيىب يشىوب هىذا القىرار فإننىا نكىون أمىام قىرار غيىر مشىروع ممىا يىؤدي
إلىىى الن ىزاع اإلداري بىىين السىىلطة التىىي أصىىدرت الق ىرار  ،وبىىين الفىىرد الىىذي تضىىرر مىىن ج ىراء هىىذا
القرار.

 -1وهىىذا يعنىىي أن كلمىىات :ن ىزاع،ن تنىىازع ،منازعىىة ،خىىالف ،خصىىام أو خصىىومة ،،مترادفىىة فىىي المىىدلول اللغىىوي،ن وهىىي علىىى
خالف ذلك من حيث المدلول في االصطالح القانوني .ابن منظور :لسان العرب المحيط -معجم لغوي علمي -قدم لىه العالمىة
الشيخ عبدد اهلل العاليلي ،بيروت ،دار لسان العرب،ن 6م،ص .2252

 -5مطبوع ىىة د -ع ىىزري الى ىزين اس ىىتاذ محاض ىىر و عمي ىىد كلي ىىة الحق ىىوق و العل ىىوم السياس ىىية جامع ىىة محم ىىد خيض ىىر ،موض ىىوعها
(االعمال االدارية و منازعاتها )
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اما النزاع اإلداري هىو  ":كىل مىن يكىون طرفىاه جهتىين إداريتىين أو يكىون احىد طرفيىه جهىة إداريىة
وطرف آخر فرد من األفراد" حسب قانون االجراءات المدنية و االدارية
فىىإذا تىىوفرت هىىذه الصىىفة فىىي أطىراف النىزاع كىىان هىىذا النىزاع إداري ومىىن ثمىىة تخضىىع الختصىىاص
الجهات القضائية اإلدارية.
الفرع الثاني  :المقصود بالنزاع اإلداري:
هىىو الن ىزاع القىىائم بفعىىل النشىىاط اإلداري أو اثىىر مىىن ا ثىىار المترتبىىة عىىن عالقىىة إداريىىة أو هىىو
تصىىادم السىىلطة عنىىد تمتعهىىا بامتيىىازات السىىلطة العامىىة مىىع مبىىدأ المشىىروعية .ولىىذلك يعىىرف النىزاع

اإلداري بأن ىىه ك ىىل نى ىزاع يك ىىون اح ىىد أط ارف ىىه األش ىىخاص المعنوي ىىة واإلداري ىىة.1والمح ىىددة ف ىىي ق ىىانون
اجرءات المدنية و االدارية للمادة 072-077
ا
أمىىا الىىدعوى اإلداريىىة فتعىىرف بأنهىىا  ":اإلج ىراء الىىذي يقىىوم بىىه مىىدعي أمىىام القضىىاء اإلداري ضىىد
عمل مادي أو قانوني إداري"

2

أما المنازعة اإلدارية فهي  ":مجمىوع مىن الن ازعىات التىي يخىتص فيهىا القاضىي اإلداري مىع إتبىاع
إج ىراءات إداريىىة قضىىائية خاصىىة"  ،وعليىىه فالمنازعىىة اإلداريىىة اشىىمل مىىن الن ىزاع اإلداري حيىىث
تتكون من مجموعة من العناصر :
نزاع  ،فصل فيه  ،قضاء  ،قوانين  ،لذا يرى األستاذ احمد محيىو" بىان المنازعىة اإلداريىة تتىألف
من مجموع الدعاوي الناجمة عن نشاط اإلدارة وأعوانها أثناء قيامتهم بوظائفهم

 -1القانون رقم  700—70المؤرخ في  52فبراير 5770م الذي يتضمن قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية

 -2الفىرق بىين العمىل المىادي لىإلدارة والعمىل القىانوني لىإلدارة إن العمىل المىادي هىو عمىل تقىوم بىه اإلدارة دون أن تنىوي أحىداث

اثىىأر قانونيىىة،إما العمىىل القىىانوني هىىو عمىىل يحىىدث أثىىار قانونيىىة أي ينشى م اركىىز قانونيىىة (حقىىوق و واجبىىات) ،واألعمىىال القانونيىىة
لإلدارة نوعان هما :أ -أعمال إدارية قانونية رضائية أو تعاقدية أو اتفاقيىة (العقىود اإلداريىة) ب -أعمىال إداريىة قانونيىة انفراديىة،
أي صادرة بإرادة المنفردة ( الق اررات اإلدارية).
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وعىرف رشىيد خلىىوفي المنازعىة اإلداريىة " بأنهىىا تعنىي مجموعىىة الن ازعىات اإلداريىة التىىي ينظىر فيهىىا
القاضي اإلداري حسب قواعد قانون المنازعة اإلدارية " .
وقىىد خصىىص المشىىرع فىىي قىىانون اإلج ىراءات المدنيىىة واإلداريىىة كتابىىا خاصىىا لإلج ىراءات المتبعىىة
أمام الجهات القضائية اإلدارية هو الكتاب الرابع  ،حيث نىاول مىادة فيىه هىي المىادة  077نصىت
فى ىىي فقرتهى ىىا األولى ىىى على ىىى أن  " :المحى ىىاكم اإلداريى ىىة هى ىىي جهى ىىات الواليى ىىة العامى ىىة فى ىىي المنازعى ىىات
اإلداريىىة" ،كمىىا أعىىاد اسىىتعمال كلمىىة المنازعىىة فىىي نىىص م ىادة  075و الم ىادة  7/077مىىن نفىىس
القانون.
وعلي ىىه يالح ىىظ ب ىىان ال ىىدعوى اإلداري ىىة ه ىىذه ال ىىدعوى الت ىىي تنش ىىأ ع ىىن خص ىىومة ب ىىين ط ىىرفين غي ىىر
متكافئين وهما اإلدارة بوصفها سلطة عامة والفرد ،حيىث تعىرف الخصىومة اإلداريىة بنىاء علىى مىا
استقرت عليه أحكام القضاء اإلداري في مصر بأنها ":مجموعة من اإلجراءات التي تبىدأ بإقامىة
الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك ايجابي يتخذ من جانب المىدعي ،وينتهىي بىالحكم الفاصىل
في النزاع".
والمنازعة اإلداريىة هىي الوسىيلة القانونيىة التىي يكفلهىا المشىرع لألشىخاص سىواء كانىت طبيعيىة أم
معنويىىة لحمايىىة حقىىوقهم فىىي مواجهىىة اإلدارة عىىن طريىىق القضىىاء ،ونالحىىظ أن اإلدارة تكتسىىب فىىي
معظىىم الىىدعاوى اإلداريىىة مركىىز المىىدعى عليىىه نظى ار لمىىا تتمتىىع بىىه مىىن مظىىاهر السىىلطة العامىىة بمىىا
تملكه من سلطة التنفيذ المباشر.
الفرع الثالث :خصائص ،أهداف النزاع اإلداري ومعايير تمييزه:
ان مىىن خصىىائص الن ىزاع االداري ان يطىىرح امىىام المحىىاكم االداريىىة بمختلىىف اقسىىامها و الهىىدف
منه ىىا ه ىىو المص ىىلحة لألفى ىراد وك ىىذلك المص ىىلحة العام ىىة للدول ىىة و حفاظ ىىا عل ىىى الحري ىىات العام ىىة
و الحقوق .
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أوال :خصائص النزاع اإلداري
يتمي ىىز النى ىزاع اإلداري بمجموعى ىىة م ىىن الخص ىىائص ،حيى ىىث ان ىىه هنال ىىك ال مسى ىىاواة ب ىىين األط ى ىراف
الخصىىوم مىىن حيىىث الصىىفة القانونيىىة والمركىىز القىىانوني والهىىدف ،حيىىث تتمتىىع السىىلطات العامىىة
اإلداريىىة أمىىام القضىىاء اإلداري بامتيىىازات قانونيىىة كثيىرة بصىىورة تجعلهىىا فىىي مركىىز وموقىىف أفضىىل
وأسمى من مركز وموقف خصومها من األشخاص العاديين.
فنجد انه عب اإلثبات يقع بمشىقته علىى األشىخاص العىاديين الخصىوم فىي النىزاع اإلداري ،فعلىى
مىىن يىىدعي ويىىدفع بعىىدم وصىىحة األعمىىال اإلداريىىة أن يثبىىت ذلىىك بكافىىة وسىىائل اإلثبىىات فنجىىد إن
إثبىىات مسىىؤولية اإلدارة العامىىة صىىعب علىىى األفىراد العىىاديين نظى ار لخفايىىا وأسىرار حقىىائق األعمىىال

اإلداريىىة ،1وتظهىىر امتيىىازات السىىلطة العامىىة حتىىى فىىي الصىىيغة التنفيذيىىة للحكىىم الصىىادر الموجىىه
للسلطات اإلدارية الطرف في النزاع عن الصيغة الموجهة لألشخاص العاديين.
ثانيا :هدف النزاع اإلداري:
نجىىد أن الىىدعوى اإلداريىىة تهىىدف إلىىى حمايىىة المصىىلحة الخاصىىة لألشىىخاص العىىاديين عىىن طريىىق
حماية النظام القانوني للحقوق والحريات الفردية من كافة أنىواع االعتىداءات مىن طىرف السىلطات
اإلداري ىىة ،كم ىىا ته ىىدف إل ىىى حماي ىىة المص ىىلحة العام ىىة للمجتم ىىع والدول ىىة واإلدارة العام ىىة و حماي ىىة
سالمة وشرعية النظام القانوني للدولة بصفة عامة ،وشرعية وعدالة النمط اإلداري بصفة خاصىة
بما يضمن فاعلية وشرعية األعمال اإلدارية باستمرار.
ثالثا :معايير التمييز بين النزاع اإلداري والنزاع العادي:
إن الحىىديث عىىن مفهىىوم الن ىزاع اإلداري مىىا هىىو إال حىىديث عىىن المعيىىار المعتمىىد لتحديىىد مجىىال
اختصىىاص الهيئىىات القضىىائية اإلداريىىة ،فقىىد تعىىددت المعىىايير المعتمىىدة مىىن الناحيىىة الفقهيىىة فىىي
تحديد اختصاص القضاء اإلداري ،أي التي النزاع اإلداري والنزاع العادي ،وبالتالي تحديد النزاع

 -1بوحميدة عطاء اهلل :الوجيز في القضاء اإلداري -تنظيم عمل واختصاص – الجزائر ،دار هومه5722 ،من ص .255
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اإلداري الذي يختص به القضاء اإلداري ،ومن أهم هذه المعايير نجد المعيار العضىوي ،ومعيىار
السلطة العامة ،ومعيار المرفق العام.
 :1المعيار العضوي:
ساد هىذا المعيىار بعىد الثىورة الفرنسىية ،ومىؤداه انىه يىتم تحديىد طبيعىة النى ازع بىالنظر إلىى الجهىة أو
الهيئىىة التىىي قامىىت بالتصىىرف ،فىىإذا كانىىت الجهىىة المصىىدرة للق ىرار إدارة ،أي أن التصىىرف يتعلىىق
بش ىىخص معن ىىوي ع ىىام ف ىىان االختص ىىاص للقض ىىاء اإلداري ال ىىذي س ىىوف يطب ىىق قواع ىىد الق ىىانون
اإلداري ،1أم ىىا إذا قام ىىت بالتص ىىرف جه ىىة أخ ىىرى غي ىىر اإلدارة ف ىىان االختص ىىاص ي ىىؤول للقض ىىاء
العادي الذي سوف يطبق قواعد القانون الخاص.
فهذا المعيار يركىز علىى صىفة الجهىة القائمىة بالنشىاط،ن معنىى ذلىك األخىذ بعىين االعتبىار الجهىة
التي تكون طرفا فيه وهي األشخاص المعنوية العامة ،أو السلطات اإلداريىة ،بحيىث يكىون النىزاع
إداري كلما كان احد طرفيىه سىلطة إداريىة أو جهىة إدارة مختصىة سىواء كانىت مؤسسىة عامىة ذات
صبغة إدارية أو شخص معنوي عام.
إن هذا المعيار يمتاز بالبسىاطة والوضىوح والسىهولة فىي أعمالىه ،2حيىث يكفىي أن يكىون شىخص
من األشخاص العمومية طرفا في النزاع ،حتى يصبح النزاع إداريا يعود الفصل فيه إلى القضىاء
اإلداري إال انىىه سىىطحي لىم يحىىدد مجىىاالت النىزاع اإلداري بدقىىة ،وذلىىك باعتمىىاده فقىىط علىىى الجهىىة
القائم ىىة بالتص ىىرف ،3حي ىىث أن هن ىىاك أعم ىىال إداري ىىة ورغ ىىم أنه ىىا تص ىىدر ع ىىن جه ىىة إداري ىىة إال أن
االختصاص بشأنها ينعقد للقضاء العادي ،كاألنشطة التي يتصرف بها الشخص المعنىوي العىام
تصرف األفراد.

-1عبد القادر عدو :المنازعات اإلدارية،ن الجزائر،ن دار هومه57725،م،ن ص.05

 -2بالنظر لبساطة هذا المعيار فقد أخذت به عدة دول ،ومنها الجزائر انطالقا من نص م 077ف  5من ق.إ.م.إ.
 -3بوحميدة عطاء اهلل :المرجع السابق ،ص.256
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 :5معيار السلطة العامة:
يى ىراد به ىىذا المعي ىىار تحدي ىىد محت ىىوى العم ىىل اإلداري أو النش ىىاط اإلداري م ىىن خ ىىالل تحدي ىىد طبيع ىىة
موضوعه،ذلك إن هذا المعيىار الجهىة التىي قامىت بالتصىرف المتنىازع فيىه،ن ولكنىه ينظىر لطبيعىة
التصرف في حد ذاتىه اي طبيعىة النشىاط اإلداري  ،حيىث يىتم التمييىز بىين أعمىال السىلطة العامىة
وأعمال التسيير العادي.
ويعنى ىىي هى ىىذا المعيى ىىار أن اإلدارة عنى ىىدما تتى ىىدخل أو تتصى ىىرف (إصى ىىدار ق ى ى اررات إداريى ىىة أو القيى ىىام
بتصرفات قانونية أخرى أو مادية) فهي تتدخل في صورتين:
فإم ىىا أن تت ىىدخل بص ىىفتها س ىىلطة عام ىىة ،أي تس ىىتعمل إح ىىدى امتي ىىازات ه ىىذه الس ىىلطة ف ىىي إص ىىدار
األوامىىر والن ىواهي كإصىىدار الق ى اررات الملزمىىة لألف ىراد ،والتنفيىىذ الجبىىري للق ى اررات اإلداريىىة ،ونىىزع
المكية للمنفعة العامة ،....فان عملهىا فىي هىذه األحىوال يخضىع ألحكىام للقىانون اإلداري ،واذا مىا
ثار نزاع بمناسبة هذه األعمىال التىي تقىوم بهىا بصىفتها سىلطة عامىة ،فىان االختصىاص فيىه يىؤول

إلى القضاء العادي وتطبق قواعد القانون العام.1

وفىىي المقابىىل إذا تجىىردت اإلدارة مىىن هىىذه االمتيىىازات ،وتصىىرفت كمىىا يتصىىرف الفىىرد أو الشىىخص
العىىادي حىىين القيىىام ب ىىإدارة أمالكىىه الخاصىىة ،كمىىا ه ىىو الحىىال بالنسىىبة للعقىىود ،...أي أن تت ىىدخل
بصفتها شخص عادي يقوم بتسىيير أموالىه وذمتىه الخاصىة ،فىان عملهىا فىي هىذه األحىوال يخضىع
ألحكام للقىانون الخىاص ،واذا مىا ثىار نىزاع بمناسىبة هىذه األعمىال التىي تقىوم بهىا بصىفتها شىخص
عادي ،فان االختصاص فيه حينئذ يؤول إلى القضاء العادي ،وتطبق قواعد القانون الخاص.

 -1بوحميدة عطاء اهلل :المرجع السابق،ص  ،،257وعمار بوضىياف :الىوجيز فىي القىانون اإلداري،ط ،5الج ازئىر ،جسىور للنشىر
والتوزيع5770،م،ص 257
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 :3معيار المرفق العام:
يسىىتند هىىذا المعيىىار إلىىى ق ىرار بالنكىىو( )Blancoالصىىادر فىىي  50فب اريىىر 2005م ،عىىن محكمىىة
التنىىازع الفرنسىىية ،حيىىث تقىىرر فيىىه أن المنازعىىات الناشىىئة بسىىبب المرفىىق العامىىة تعىىود إلىىى القضىىاء

اإلداري ،ويطبق عليها قواعد القانون اإلداري وليس قواعد القانون المدني.1

ولقد تعرضت فكرة المرفق العام لنقد شىديد مىع ظهىور الم ارفىق الصىناعية والتجاريىة ،وذلىك بسىبب
تىىدخل الدولىىة فىىي الحيىىاة االقتصىىادية بعىىد انتهىىاء الحىىرب العالميىىة األولىىى ،ولقىىد كانىىت البدايىىة مىىع
حك ىىم محكم ىىة التن ىىازع ف ىىي قض ىىية ب ىىاك دولوك ىىا بت ىىاريخ 2052/72/55م ،حي ىىث ق ىىررت في ىىه ع ىىدم
اختصاص القضاء اإلداري بنظر الدعاوى التي يرفعها األفراد للتعويض عىن ا ثىار الضىارة التىي
يتس ىىبب فيه ىىا اس ىىتغالل مرف ىىق عى ىىام ص ىىناعي وتج ىىاري ،حي ىىث كى ىىان األم ىىر يتعل ىىق بغ ىىرق معديى ىىة
مخصصىة لنقىىل المشىىاة والعربىات عبىىر خلجىىان صىىغيرة فىي سىىاحل العىىاق ،األمىر الىىذي تسىىبب فىىي

هالك شخص وضياع عدة سيارات.2

المطلب الثاني :المنازعة العقارية أمام القضاء اإلداري:
مىىن ممي ىزات القضىىاء االداري فىىي المنازعىىة العقاريىىة البىىد وان ي ارعىىى فيهىىا مىىوطن المىىدعى عليىىه
وذلىىك طبقىىا لالختصىىاص االقليمىىي الموجىىود فيىىه ،وهىىو المىىوطن الىىذي يسىىكن فيىىه و تحىىت دائ ىرة
محكمته .
الفرع األول :االختصاص اإلقليمي لنظر النزاع اإلداري في المجال العقاري
المبىىدأ أن االختصىىاص اإلقليمىىي أمىىام القضىىاء اإلداري كالقضىىاء العىىادي فهىىو يىىؤول بوجىىه عىىام
للجهة القضائية التابع لها موطن المىدعى عليىه أو أخىر مىوطن لىه أو فىي المىوطن المختىار طبقىا

 -1عالء الدين عشي :مدخل القانون اإلداري ،عين مليلة ،دار الهدى5725 ،م ،ص.67

 -2عبد القادر عدو :المرجع السابق ،ص.06
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للمىىادة  60مىىن قىىانون اإلجىراءات المدنيىىة واإلداريىىة واذا تعىىدد المىىدعي علىىيهم يكىىون االختصىىاص
للجهة القضائية أين يقع موطن احدهم.
واستثناءا على األصل فانه يكون االختصاص وجوبا أمىام المحىاكم اإلداريىة فيمىا يتعلىق بالقضىايا
المرتبطة بالعقار :
محكمىىة تنفيىىذ األشىىغال العموميىىة  :فىىي مىىادة تنفيىىذ أشىىغال عموميىىة كالمنازعىىات المتعلقىىة بمىىدى
احترام المقاول دفتر الشروط إلنجاز جسر مثال.
محكم ىىة إبى ىرام العق ىىد أو تنفي ىىذه  :وه ىىي العق ىىود اإلداري ىىة مثاله ىىا عق ىىود امتي ىىاز م ىىنح أ ارض ىىي الدول ىىة
لالستثمار.
والخالف بين القضىاء العىادي واإلداري أن االختصىاص لهىذا األخيىر مىن النظىام العىام وألطىراف
الدعوة إثارته في أي مرحلة كانت عليها الدعوى وللقاضي أثارته تلقائيىا للمىادة  070مىن القىانون
اإلجراءات المدنية و اإلدارية.
الفرع الثاني :االختصاص النوعي لنظر النزاع اإلداري في المجال العقاري:
طبقىىا للمىىادة رقىىم 077:و  072مىىن قىىانون االجىراءات المدنيىىة فىىان االختصىىاص النىىوعي للمحىىاكم
االداري ىىة الت ىىي تخ ىىتص ف ىىي جمي ىىع القض ىىايا اي ىىا كان ىىت الدول ىىة او البلدي ىىة او الوالي ىىة او المؤسس ىىة
العمومية ذات الطابع االداري طرفا فيه .
اوال:االختصاص النوعي للمحاكم اإلدارية:
بخىىالف القضىىاء العىىادي فىىان القضىىاء اإلداري فىىي قىىانون اإلج ىراءات ال يعىىرف تقسىىيم المحكمىىة
حسىىب نىىوع الن ىزاع فالمحكمىىة اإلداريىىة تخىىتص بىىالنظر فىىي جميىىع القضىىايا أيىىن تكىىون الدولىىة أو
الواليىىة أو البلديىىة أو المؤسسىىة العموميىىة ذات الطىىابع اإلداري طىىرف فيهىىا طبقىىا للمىىادة  077مىىن
قانون اإلجراءات بمعنى أن المحاكم اإلدارية هي صاحبة االختصاص في كل الىدعاوي بمىا فيهىا
الدعاوى المنصبة على عقار بشرط أن تكىون اإلدارة العموميىة طرفىا أمىا بصىفة مىدعي أو مىدعي
عليىىه أو مدخلىىة فىىي الخصىىام و هىىو مىىا يسىىمى بالقضىىاء الكامىىل  ،و يشىىمل المنازعىىات المتعلقىىة
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ب ىىالعقود اإلداري ىىة كانج ىىاز بن ىىاء ت ىىابع لألم ىىالك الخاص ىىة للدول ىىة ف ىىي إط ىىار تنفي ىىذ ص ىىفقة عمومي ىىة.
كذلك يمتد اختصاص المحاكم اإلدارية فيما نصىت عليىه قىوانين خاصىة كالمنازعىات الناتجىة عىن
تطبيق قانون  02/72المتعلق بالتنازل عن أمالك العقارية للدولة.
كمىىا يمتىىد االختصىىاص النىىوعي لكىىل دعىىوي ترمىىي إلىىى إلغىىاء أو تفسىىير ق ىرار أداري طبقىىا للمىىادة
 072مىىن قىىانون اإلج ىراءات كق ىرار هىىدم مبنىىي فىىي إطىىار تنفيىىذ قىىانون  07/50المتعلىىق بالتهيئىىة
والتعمير أو قرار رفض رخصة البناء أو قرار المحافظ العقاري المتضىمن رفىض إشىهار عقىد بيىع
عقار.
ثانيا :االختصاص النوعي لمجل

الدولة:

يخىىتص مجلىىس الدولىىة نوعيىىا بالفصىىل فىىي مىىدى مشىىروعية الق ىرارات اإلداريىىة ،وكىىذا تفسىىيرها و
الصىىادرة عىىن السىىلطات المركزيىىة والمتعلقىىة موضىىوعها بعقىىار كىىالطعن فىىي قىرار فسىىخ صىىفقة بنىىاء
سىىد الموقىىع مىىن طىىرف وزيىىر الم ىوارد المائيىىة  ،كمىىا يخىىتص مجلىىس الدولىىة بالفصىىل فىىي اسىىتئناف
األحكىىام واألوامىىر الصىىادرة عىىن المحىىاكم اإلداريىىة طبقىىا للمىىادة  075مىىن قىىانون اإلج ىراءات كمىىا
يختص بالنظر في الطعون بىالنقض المقدمىة ضىد القى اررات الصىادرة فىي آخىر درجىة مىن المحىاكم
اإلدارية كما يختص بالنظر في االستئناف و الطعون بالنقض الواردة بنصوص خاصة.
الفرع الثالث :االستعجال اإلداري في المادة العقارية أمام مجل

الدولة:

أوال :وقف تنفيذ قرار إداري محل دعوي اإللغاء:
بخالف طلىب وقىف التنفيىذ المطىروح أمىام المحكمىة اإلداريىة فىان الطلىب ال ارمىي لوقىف تنفيىذ قىرار
إداري أمام مجلس الدولة يختلف حسب الحاالت المطروحة وبشروط وهي:
إذا تق ىىدمت اإلدارة باس ىىتئناف يتعل ىىق برف ىىع وق ىىف تنفي ىىذ القى ىرار اإلداري ال ىىذي أم ىىرت ب ىىه المحكم ىىة
اإلداريى ىىة بشى ىىرط ثبى ىىوت أن اسى ىىتم اررية وقى ىىف الق ى ىرار اإلداري يلحى ىىق أض ى ىرار بمصى ىىلحة عامى ىىة أو
بالمستأنف وهي اإلدارة العمومية ( المادة  022ق إ م إ)
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إذا رفضىىت المحكمىىة اإلداريىىة الطعىىن المتعلىىق بإلغىىاء ق ىرار اإلداري جىىاز لصىىاحب الشىىأن التق ىدم
بطل ىىب وق ىىف تنفي ىىذ القى ىرار اإلداري أثن ىىاء النظ ىىر ف ىىي االس ىىتئناف بش ىىرط خش ىىية أن يح ىىدث القى ىرار
اإلداري عواقىىب ال يمكىىن تىىداركها واذا ثبىىت أثنىىاء التحقيىىق فىىي دعىىوى اإللغىىاء أوجىىه تبىىرر إلغىىاء
القرار اإلداري (المادة  025من ق إ م إ).
ثانيا :وقف تنفيذ القرار القضائي:
اعتبىىار مىىن أن اسىىتئناف أحكىىام المحكمىىة اإلداريىىة أو الطعىىن فيهىىا بىىالنقض ال يوقىىف تنفيىىذ الحكىىم
طبقىىا لم ىواد  070و 070مىىن قىىانون اإلج ىراءات فىىان للمنفىىذ ضىىده الحىىق فىىي طلىىب وقىىف تنفيىىذه
بشىىرط أن يكىىون تنفيىىذه يعىىرض المنفىىذ ضىىده لخسىىارة ماليىىة مؤكىىدة ال يمكىىن تىىداركها و أن تبىىدو
األوج ىىه المثى ىىارة ف ىىي االسى ىىتئناف مب ىىررة إللغى ىىاء الحكى ىىم المس ىىتأنف طبقى ىىا للم ىىادة  026مى ىىن قى ىىانون
اإلجراءات وبالعكس فإذا قضي الحكىم محىل االسىتئناف بإلغىاء قىرار إداري جىاز لىإلدارة العموميىة
طلب وقف تنفيذ القرار القضائي محل االستئناف ولمجلىس الدولىة األمىر بوقىف تنفيىذ الحكىم متىى
تبين أثنىاء التحقيىق فىي االسىتئناف بىأن أوجهىه جديىة قىد تضىفي إلىى إلغىاء الحكىم المسىتأنف طبقىا
للمادة  027من قانون اإلجراءات.
لإلشىىارة فانىىه يجىىوز ل ىرئيس مجلىىس الدولىىة فىىي الحىىالتين المىىذكورتين فىىي المىىادة  025و  027أن
يرفع حالة وقف التنفيذ طبقا للفقرة الثانية من المادة  027من قانون اإلجراءات.
وللتىىذكير فىىان دعىىاوي وقىىف التنفيىىذ تىىتم وفقىىا ألحكىىام القانونيىىة المتعلقىىة بقضىىاء االسىىتعجال ويبىىت
فيها بموجب أمر.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
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المبحث الثاني:تطور فكرة تنظيم الملكية العقارية في الجزائر.
كانىىت اال ارضىىي الجزائريىىة مقسىىمة الىىى مىىا يعىىرف بأ ارضىىي العىىرو و ا ارضىىي القبائىىل ،و هىىي تلىىك
اال ارضىىي التىىي كانىىت تسىىتعمل جماعيىىا مىىن قبىىل سىىكان العىىرو او القبيلىىة فىىي جهىىات معينىىة مىىن
الىوطن فىىي شىىرقه و غربىىه و شىىماله وجنوبىىه ،وكانىىت اغلبهىا ،ثىىم ا ارضىىي ملىىك و هىىي التىىي يملكهىىا
اشخاص او عائالت بصفة فردية او مشاعة بينهم ولكن ليس لهم عليهىا عقىود ،و ا ارضىي اخىرى
تسىىمى بأ ارضىىي الحبىىوس و االوقىىاف و هىىي التىىي حبسىىت لفائىىدة مشىىاريع و مؤسسىىات دينيىىة او
خيرية .
المطلب األول :الملكية العقارية مرحلة ما قبل االستقالل :
تميزت الملكية العقارية اثناء الوجود العثماني في الجزائر باالستقرار و التنظيم الناتج عن تطبيىق
احكام ا لشريعة االسالمية اذ يدل القرءان الكريم و السنة النبوية الشريفة على ان التراضي اسىاس
كل عقود المبادالت المالية فيتوقىف عليىه حلهىا و انعقادهىا ،حيىث ان الحكىام االتىراك بىالجزائر لىم
يدخلوا تغيرات جذرية على اوضاع الملكيات في الجزائر .
و في عهد االحىتالل الفرنسىي كانىت جىد متناقضىة الن فرنسىا و منىذ دخولهىا للج ازئىر كانىت تفكىر
في تىوفير ا ارضىي صىالحة للمعمىرين و اسىتبدال ا ارضىي البايلىك بأ ارضىي تابعىة لهىا وفقىا لقوانينهىا
الجائرة على اراضي الجزائيين.
الفرع األول  :الملكية العقارية في العهد العثماني:
في هذه المرحلة كانت األراضي مقسمة إلىى مىا عىرف بأرضىي العىرو ،واأل ارضىي التىي تسىتعمل
جماعيا من قبىل سىكان عىرو معىين فىي جهىة معينىة مىن الىوطن ،أو سىكان قريىة أو قبيلىة معينىة،
وكانت اغلب األراضي من هذا النوع .ثم أراضي ملك ،وهي األراضي التي يملكهىا أشىخاص أو
عىىائالت بصىىفة فرديىىة او مشىىاعة بيىىنهم  ،ولكىىن لىىيس لهىىم عليهىىا عقىىود .والنىىوع الثالىىث أ ارضىىي
الحبىىوس و األوقىىاف ،وه ىي العقىىارات التىىي حبسىىت لفائىىدة مشىىاريع ومؤسسىىات دينيىىة أو خيريىىة
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أو حبست على األوالد و أوالد األوالد ،للحيلولة دون التصرف فيها بىالبيع أو الهبىة ،ويبقىى لهىم
حق االستغالل واالنتفاع بالعقار حسب ما هو صالح له ،النوع الرابع يتعلق بأراضي البايلك .
وهي األراضي أو العقىارات التىي كىان يملكهىا البىاي وحاشىيته الحاكمىة  ،وكىذلك األ ارضىي العائىدة
لبيىىت المىىال وهىىي بمثابىىة أمىىالك الدولىىة ،وكانىىت القىوانين التىىي تحكىىم الملكيىىة العقاريىىة فىىي
هذه المرحلة هي الشريعة اإلسالمية  ،والعرف السائد.
الفرع الثاني - :الملكية العقارية أثناء االستعمار الفرنسي.
تميىىزت هىىذه المرحلىىة باالسىىتيالء علىىى أ ارضىىي الج ازئ ىريين بشىىتى الطىىرق والوسىىائل المادي ىىة
و القانونيى ىىة ،ومى ىىن بى ىىين النصى ىىوص الصى ىىادرة فى ىىي هى ىىذا الشى ىىأن أمى ىىر  2077/27/72ثى ىىم أمى ىىر
 ،2077/70/75األول يتعلق برفع كل اعتىراض علىى أمىوال الحبىوس ،واخضىاع المنازعىات
المتعلقة بها للمحاكم الفرنسية .والثىاني يعتبىر األ ارضىي الغيىر مملوكىة ألشىخاص معيىين بىدون
مالك ،وبالتالي تؤول ملكيتها للدولة الفرنسية .وكان الغرض من هىذين األمىرين ،االسىتيالء علىى
أ ارضىىي الحبىىوس و ارضىىي الم ىواطنين الىىذين ال يملكىىون حينهىىا عقىىود الملكيىىة ،الن األرض كانىىت
تسىىتغل فىىي معظمهىىا جماعيىىا مىىن طىىرف سىىكان الفرديىىة أو القبليىىة أو العىىرو .وهنىىاك قىىانون
 2027/77/27الذي ميز بين أراضي المعمرين األوروبيين ،وأ ارضي المسلمين الجزائريين.
غيىر أن أهىىم القىوانين التىىي كىىان لهىىا بىىالم األثىىر علىىى الملكيىىة العقاريىىة  ،وكانىىت مصىىد ار لسىىندات
الملكة العقارية ،التىي يمكىن االسىتناد عليهىا فىي إثبىات الملكيىة العقاريىة التىي نحىن بصىدد د ارسىتها
هي:

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
د -حم ى ى ى ىىدي باش ى ى ى ىىا عم ى ى ى ىىر :نق ى ى ى ىىل الملكي ى ى ى ىىة العقاري ى ى ى ىىة ف ى ى ى ىىي التشى ى ى ى ىريع الج ازئ ى ى ى ىىري -دار العل ى ى ى ىىوم للنش ى ى ى ىىر و التوزي ى ى ى ىىع  22ح ى ى ى ىىي النص ى ى ى ىىر
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قى ىىانون  2076/77/52لسى ىىيناتوس كونصى ىىول المسى ىىتوحى مى ىىن اإلمب ارطى ىىور نى ىىابوليون الثالى ىىث
والخاص بتقسيم أ ارضىي العىرو ببىين سىكان القبائىل لتصىبح ملكىا لألفىراد ،وبىذلك ضىمان
تحويلها إلى المعمرين األوروبيين بواسطة تنازالت فردية ،ويمكن إلزام المالك ببيىع عقىاره عىن
طريق الضغط والتهديد والتفقير أو التحاليل ،األمر الذي يصعب على الملكية الجماعية.
قى ىىانون  2006/70/50المسى ىىمى ق ى ىانون فى ىىارني .وهى ىىذا القى ىىانون يقضى ىىي بفرنسى ىىة كى ىىل األ ارضى ىىي
الجزائرية والغىي بىذلك القىوانين اإلسىالمية التىي كانىت تحكىم العقىارات فىي الج ازئىر ومهىد هكىذا
لالستيالء علىى الملكيىة الفرديىة التىي تمىت وفقىا لقىانون  2076/77/52القاضىي بقسىمة أ ارضىي
العروو.
قانون  2000/75/27وقىانون .2057/70/77فىاألول يمثىل نوعىا مىن التطهيىر أل ارضىي العىرو
والملك وذلك بإجراء التحقيقات الجزئية ثىم تسىليم العقىود للمىالك .إمىا الثىاني ففكىان مكمىال لىألول،
وعممىىه علىىى كامىىل التىراب الىىوطني بمىىا فيىىه الصىىحراء ،واتىىى بمىىا بسىىمي بالتحقيقىىات الكليىىة أو
الجماعية ،وقاعدة أو أساس هذا القانون هو قانون لسيناتوس كونصول المشار إليه أعاله.
س -مرسوم  2027/72/57الذي يهدف إلى تهيئة العقىارات وتشىجيع العقىارات وتشىجيع التبىادل
الىودي بغيىىة تنظىىيم وتجميىىع الملكيىىة ،وطبعىىا الفكىرة تهىىدف إلىىى تجميىىع الملكيىىة فىىي يىىد األوروبيىىين
دون ذكرها صراحة.
أمىىر  2020/72/76المتعلىىق بمسىىح األ ارضىىي ،والغىىرض منىىه تنظىىيم وتحديىىد الملكيىىة عىىن طريىىق
المسح بإثبات حقوق الملكية العقارية ،وانشاء مخططات ورسوم لتحديد الملكية.
وقىىد ترتىىب عىىن هىىذه الق ىوانين واإلج ىراءات تسىىيلم سىىندات ملكىىة مىىن قبىىل إدارة األمىىالك ويمكىىن
تقسيمها إلى نوعين من السندات:
 /2الس ى ىىندات المح ى ىىررة والمس ى ىىلمة اث ى ىىر إجى ى ىراءات التحقيق ى ىىات الكلي ى ىىة الت ى ىىي تم ى ىىت وفق ى ىىا للق ى ىىانون
.2006/70/57وهذا النوع من السندات موجود بكثىرة وتتعلىق بعىدد هىام مىن منىاطق الىوطن فىي
الوسط ،الشرق والغرب.
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

د-عبىد الحفىىيظ بىىن عبيىىدة اثبىىات الملكيىىة العقاريىىة و الحقىوق العينيىىة العقاريىىة فىىي التشىريع الج ازئىىري:دارهومىىا ص-22-27-70:
.25

53

وهذه السندات تتبين طبيعة العقار ومساحته وتسميته ،وحصص المستفيدين منه ،وكىذلك األعبىاء
التي تثقل العقارات عند االقتضاء.
 /5السندات المحررة والمسلمة وفقا إلجىراءات التحقيقىات الكليىة والجزئيىة التىي تضىمنها قىانون
 2000/75/27وقىانون  .2057/70/77وهىىذه السىىندات تعطىى نفىس التوضىىيحات المشىىار إليهىىا
أعىىاله ،ولكنهىىا تتضىىمن إلضىىافة إلىىى ذلىىك كونهىىا تضىىمن ف ىي مواجهىىة الجميىىع ملكيىىة العقىىار
المحقق فيه بعد انتهاء اإليداع القانوني.
وتص ىىبح له ىىا حجي ىىة إثب ىىات ،مهم ىىا ك ىىان الس ىىند ال ىىذي تس ىىتند علي ىىه الحق ىىوق (م ىىادة  5م ىىن ق ىىانون
 )2000/75/27مىىع العلىىم أن هىىذه السىىندات مسىىجلة ومشىىهرة بمصىىلحة الرهىىون العقاريىىة  ،التىىي
تحفىىظ بهىىا أصىىول وثىىائق التحقيىىق والملكيىىة ،ومخططىىات القطىىع األرضىىية ،ويمكىىن الرجىىوع إليهىىا
إلثبات الملكية العقارية.
ولكىىن ينبغىىي التنبيىىه بىىان هىىذه السىىندات فىىي الوقىىت الحىىالي ،يمكىىن أن ال تعكىىس الوضىىعية العينيىىة
للعقىىارات التىىي تتضىىمنها،وذلك ارجىىع للتغي ىرات التىىي أدخلىىت علىىى العقىىارات بالتصىىرف فيهىىا وفقىىا
للع ىىرف ب ىىالبيع أو القس ىىمة أو التب ىىادل دون ملكي ىىة العق ىىار انتقل ىىت للغي ىىر واقعي ىىا ،غي ىىر أن س ىىندات
الملكيىىة يبقىىى محتفظىىا بهىىا المالىىك األول أو تبقىىى باسىىمه ،ال سىىيما بعىىد المىىدة الطويلىىة ومىىا عرفتىىه
الجزائر من ثورات وتغيرات.
وعليه ينبغي أوال التأكد لدى المحافظات العقارية ،من أن هذه السندات لم يطى أر عليهىا أو تعىديل
كالقسمة مثال أو المبادلة .وان ترفق هذه السندات بكشف رهني للعقار ،وثانيا أن تتأكىد فىي حالىة
النى ىزاع م ىىن تط ىىابق الس ىىند عل ىىى العق ىىار م ىىن حي ىىث المك ىىان والن ىىوع والمس ىىاحة والح ىىدود باس ىىتعمال
الوسائل الفنية ،ومراعاة الحائز وسببها ،الن الحائز عادة يكون هو المالك.
 /6السىىندات المحىىررة اثىىر م ازيىىدات علنيىىة أو البيىىوع والهبىىات وغيرهىىا مىىن التصىىرفات الىواردة علىىى
العقارات والتي تمىت فىي الشىكل الرسىمي .هىذا النىوع مىن المحىررات سنوضىحه لمىا نتطىرق للعقىود
الرسمية فيما بعد.
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وللتذكير ،إن األراضي غداة االستقالل كانت على النحو األتي:
األراضي المفرنسة بسندات.

 7 070 275ه

أراضي من نوع ملك بدون سندات

 7 777 627ه

أراضي العرو بدون سندات

 5 702 205ه

أمالك الدولة

 7 707 527ه

أمالك بلدية

 7 220 072ه
 57 520 220هكتار

المجموع=

من بين هذه األراضي هناك حوالي  22770 777هكتا ار ملكىا للخىواص ،منهىا 0 577 777ه
يحوزها الجزائريون و 5 570 777لألوروبيين.
م ىىن ب ىىين  0 577 777ه التابع ىىة للج ازئى ىريين نج ىىد  5 067 777هكت ىىا ار له ىىا س ىىندات ملكيى ىىة،
 7 577 777ه أراضي من نوع الملك ملكيىة جماعيىة عائليىة بىدون سىندات ،و 5707 777ه
( أراضي عرو) من نوع أراضي عرو.
من هذه اإلحصائيات ونظ ار لمغادرة األوروبيىين للج ازئىر فىان أمالكهىم أصىبحت شىاغرة وآلىت إلىى
الدولىىة بموجىىب األمىىر  75/57المىىؤرخ فىىي  ،2075/70/57واألمىىر رقىىم  275-77المىىؤرخ فىىي
 2077/72/77المتضىىمن أيلولىىة ملكيىىة األمىىالك الشىىاغرة للدولىىة .كمىىا أن أ ارضىىي العىىرو حسىىب
مىىا سىىيأتي شىىرحه اعتبرهىىا المىىر رقىىم  206-02المتضىىمن للثىىورة الزراعيىىة مىىن األمىىالك الوطنيىىة
وأدمجىىت فىىي صىىندوق الثىىورة الزراعيىىة ،ومىىنح حىىق االنتفىىاع واالسىىتغالل للفالحىىين بموجىىب قى اررات
وعقود إدارية.
ونشىىير ف ىي األخيىىر إلىىى أن التحقيقىىات التىىي كانىىت جاريىىة بشىىأن األ ارضىىي مىىن نىىوع الملىىك وفقىىا
إلجىراءات الق ىوانين المىىذكورة أعىىاله ،قىىد ألغيىىت بموجىىب  56مىىن المرسىىوم رقىىم  ،65-06وأحيلىىت
الملفات التي لم ينته التحقيق فيها إلى البلديات لتجرى فيها التحقيقات.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

االمر  75/57المؤرخ في  2075/70/57و االمر رقم 275-77:المؤرخ فىي  2077/72/77:المتضىمن ايلولىة ملكيىة امىالك
الشاغرة للدولة
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المطلب الثاني:الملكية العقارية ما بعد االستقالل:
اصىىدر المشىىرع الج ازئىىري غىىداة االسىىتقالل قانونىىا مىىدد فيىىه العمىىل بىىالقوانين الفرنسىىية التىىي كانىىت
معم ىىول به ىىا،مع ايى ىراد بع ىىض االس ىىتثناءات اذ ج ىىاء ف ىىي الم ىىادة االول ىىى م ىىن الق ىىانون الص ىىادر ف ىىي
 ( : 2075/25/62يمىىدد التش ىريع المعمىىول بىىه الىىى غايىىة  2075/25/62باسىىتثناء النصىىوص
المخالفة للسيادة القانونية)
و في المادة الثانية منه (:تعد باطلة جملة نصوص التي تمس سيادة الدولة الداخليىة و الخارجيىة
و الت ىىي له ىىا ط ىىابع اس ىىتعماري او عنص ىىري ،وك ىىذلك تع ىىد باطل ىىة النص ىىوص الت ىىي تم ىىس الحري ىىات
الديمقراطية )
و قىىد صىىدرت خىىالل هاتىىه الفت ىرة الزمانيىىة جملىىة مىىن الم ارسىىيم و األمريىىات كلهىىا تتعلىىق بالملكيىىات
العامة و الخاصة .
الفرع االول  :الملكية ما بعد االستقالل :1691-1625
الفترة مابين  2075و:2007
وهى ىىي المرحلى ىىة التى ىىي بقيى ىىت فيهى ىىا الق ى ىوانين القديمى ىىة سى ىىارية المفعى ىىول  ،وتميى ىىزت بصى ىىدور األمى ىىر
 2075-57المىىؤرخ فىىي  2075/70/57المتعلىىق بىىاألمالك الشىىاغرة ،وقىىد حىىدد هىىذا األمىىر مهلىىة
ثالثة أشهر لألشخاص الذين غادروا ممتلكاتهم أن يعودوا إليها في األجل المذكور واال اعتبىرت
أمالكهم شاغرة وتؤول ملكتها للدولة.
أيهى ى ىىا مرسى ى ىىوم  76-2075المى ى ىىؤرخ فى ى ىىي  2075/27/56المتضى ى ىىمن تنظى ى ىىيم معى ى ىىامالت البيى ى ىىع
واإليجىىار.إذ نصىىت المىىادة  72منىىه علىىى انىىه تمنىىع جميىىع عمليىىات البيىىع واإليجىىار وك ىراء األرض
الفالحية العمومية ولجان التسيير الذاتي المعتمدة من طرف السلطات العمومية.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

مرس ىىوم 76/75الم ىىؤرخ ف ىىي  2075/27/56ي ىىنص ف ىىي مادت ىىه االول ىىى عل ىىى ان ك ىىل المع ىىامالت العقاري ىىة الخاص ىىة ب ىىالمعمرين
الفرنسيين و التي تمت من  2075/70/72و بعده باطلة ال اصل لها
د -حمدي باشا عمر:نقل الملكية العقارية في التشريع الج ازئري ص 07-70-70للنشر و التوزيع دار لعلوم5777/75/22
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وكىىذلك مرسىىوم  600-76المىىؤرخ فىىي  2076/27/72المتعلىىق بتىىأميم المنشى ت الزراعيىىة التابعىىة
لألشىىخاص المعنىىونين الىىذين ال يتمتعىىون بالجنسىىية الجزائريىىة .وعليىىه فىىان العقىىود التىىي تمىىت بعىىد
 2075/70/72والمنصىىة علىىى حقىىوق عينيىىة عقاريىىة ،س ىواء تىىم تحريىىر العقىىود داخىىل الىىوطن أو
خارجية دون مراعاة هذه األحكام فهي باطلة.
وان العقارات التي كانت موضىوع العقىد او العقىود الباطلىة تىدمج ضىمن األمىالك الشىاغرة تطبيقىا
للمادة  72من نفس المرسوم.ومع ذلىك فىان الكثيىر مىن المىواطنين اشىتروا أو تحصىلوا عىن طريىق
التنىىازل علىىى عقىىارات بموجىىب عقىىود أبرمىىت فىىي الفت ىرة مىىا بىىين  2075و ،2077وان مصىىالح
أمىىالك الدولىىة لىىم تقىىم إلىىى اليىىوم بإدماجهىىا ضىىمن األمىىالك الشىىاغرة أو األمىىالك الوطنيىىة ،وحتىىى
أصحاب هذه العقارات ليس لههم حرية التصرف فيها.
ويض ىىاف إل ىىى ه ىىذه العق ىىارات ،األم ىىالك الحبس ىىية الت ىىي تعتب ىىر ف ىىي معظمه ىىا م ىىن األم ىىالك العام ىىة
ومخصص ى ىىة لمؤسس ى ىىات خيري ى ىىة أو ديني ى ىىة ،وه ى ىىي غي ى ىىر قابل ى ىىة للتص ى ىىرف فيه ى ىىا ب ى ىىالبيع ،وال حت ى ىىى
المعىىامالت التجاريىىة وهىىو مىىا نصىىت عليىىه المىىادة األولىىى مىىن مرسىىوم رقىىم  506-77المىىؤرخ فىىي
 2077/70/20المتض ىىمن نظ ىىام األم ىىالك الحبس ىىية العام ىىة .وق ىىد ص ىىدر األم ىىر رق ىىم 275-77
المؤرخ في  2077/72/77يتضمن أيلولة األمالك الشاغرة للدولة.
الفرع الثاني  :الملكية العقارية بين  1691و 1691
أوال  :الثورة الزراعية :

هىىذه الفت ىرة مىىن تىىاريخ صىىدور األمىىر المتضىىمن الثىىورة الز ارعىىة رقىىم  206 -02المىىؤرخ فىىي /70

 2002 /22و هىىو األمىىر الىىذي احىىدث تغيي ى ار جىىذريا فىىي تنظىىيم الملكيىىة العقاريىىة  ،حيىىث ألغىىى
جميىىع القىوانين و األنظمىىة الزراعيىىة السىىابقة كمىىا كىىان نقطىىة بدايىىة لصىىدور نصىىوص الحقىىة تتعلىىق
بالملكيىىة العقاريىىة حيىىث ألغىىى جميىىع القىوانين و المنظمىىة الزراعيىىة السىىابقة  ،كمىىا كىىان نقطىىة بدايىىة
لصىدور نصىوص الحقىة تتعلىق بالملكيىة العقاريىة و تنظيمهىا للثىورة الزراعيىة يتكىون مىن األ ارضىي
ا تية
أ – األراضي الفالحية البلدية .
ب -األ ارض ىىي الفالحي ىىة أو ذات طبيعي ىىة فالحي ىىة التابع ىىة ألم ىىالك الوالي ىىة أو الدول ىىة  ،بم ىىا فيه ىىا
األراضي الفالحية التابعة للمؤسسات العمومية  ،ما عدا المخصصة للبحث أو التعليم .
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ق -األ ارض ىىي الفالحي ىىة أو ذات الطبيع ىىة الفالحي ىىة المؤمم ىىة ف ىىي إط ىىار األم ىىر المتض ىىمن الث ىىورة
الزراعة .
د -أراضي العرو الفالحية أو ذات الطبيعة الفالحية .
ي – األ ارضىىي الفالحيىىة أو ذات الطبيعيىىة الفالحيىىة التىىي يهملهىىا أصىىحابها بعىىد اختتىىام عمليىىات
الثورة الزراعية
و تقضىىي المىىادة  52مىىن نفىىس األمىىر علىىى أن الق ى اررات أو عقىىود تخصىىيص األرضىىي لصىىندوق
الثىىورة الزراعيىىة يلغىىي بقىىوة القىىانون كىىل الحقىىوق العينيىىة الصىىالية و التبعيىىة السىىابقة علىىى العقىىارات
التي أدمجىت فىي هىذا الصىندوق  ،و يىزول كىل مىا كىان يثقىل هىده التىي تصىبح ملكىا للدولىة عمىال
بالمادة  55من األمر  ،وغير قابلة للتصرف و ال للتقادم المكسب و ال للحجز .
مىىع العلىىم أن أ ارضىىي الصىىندوق الىىوطني للثىىورة الزراعيىىة مقسىىمة علىىى الصىىناديق البلديىىة للثىىورة
الزراعيىىة أو نقىىول بىىالعكس فيضىىم مىىل األ ارضىىي الفالحيىىة الداخلىىة فىىي الصىىناديق البلديىىة للثىىورة
الزراعية ( مادة  20من األمر) .
وتجدر المالحظة إلى أن عمليات الثورة الزراعة و ما ترتب عنها من تأميم و تخصيص أ ارضىي
فالحية أدخلت في صندوق الثورة الزراعية إلي غاية سنة  ، 2000بلغت مسىاحة األ ارضىي التىي
يشملها الصندوق  2066700هكتار  ،وزعىت علىى  02670مسىتفيدا تىم تنظيمهىا فىي تعاونيىات
فالحية مختلفة وهكذا نستنتج إن األمر المتضمن الثىورة الزراعيىة كىان يهىدف إلىى تجميىع الملكيىة
العقاري ىىة الفالحي ىىة  ،لتص ىىبح ملك ىىا للمجموع ىىة الوطني ىىة أي ملك ىىا للدول ىىة  ،و تس ىىتغل م ىىن ط ىىرف
المواطنين جماعيا في إطار التعاونيات الفالحية ما عدا القطع األرضية الهامشية التي ال يمكىن
اسى ىىتغاللها جماعيى ىىا  ،فتسى ىىتغل بصى ىىفة فرديى ىىة  ،و مى ىىن ثمى ىىة فى ىىان هى ىىذا النظى ىىام الجديى ىىد السى ىىتغالل
األ ارضى ى ىىي  ،يعى ى ىىاكس تمامى ى ىىا األهى ى ىىداف التى ى ىىي كى ى ىىان قى ى ىىانون سى ى ىىيناتوس كونى ى ىىل الصى ى ىىادر بتى ى ىىاريخ
 2076 /77 /52يرمي إلىي تحقيقهىا و المتمثلىة فىي القضىاء علىى االسىتغالل الجمىاعي لىألرض
وأنها حالة الشيوع بتقسيم أراضي العرو بين السكان .
أن تطرقنىىا بإيجىىاز لموضىىوع اسىىتغالل األ ارضىىي سىىببه انتقىىال الملكيىىة العقاريىىة واثباتهىىا الن انتقىىال
الملكيىىة و الحيىىازة تترتىىب عنهىىا أثىىار قانونيىىة و اقتصىىادية ال يمكىىن تجاهلهىىا فىىي تسىىوية وضىىعية
المالكين و الحائزين حيازة قانونية.
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كما أن عمليات الثورة الزراعية ترتبت عنها وضعية جديدة .
هنىىاك مىىن المىواطنين مىىن تعرضىىت أ ارضىىيهم للتىىأميم الجزئىىي أو الكلىىي و مىىع ذلىىك بقىوا محتفظىىين
بمسىىتندات الملكيىىة وكأنهىىا لىىم تىىؤمم  ،وهنىىاك مىىن تبىىرع بأرضىىه لفائىىدة الصىىندوق الىىوطني للث ىىورة
لزراعيىىة و الىىبعض عىىوض عىىن أرضىىه فىىي حىىين لىىم يىىتم تعىىويض ،الىىبعض األخىىر مىىن المىىؤمنين،
كم ىىا أن أ ارض ىىي الع ىىرو وبع ىىض األ ارض ىىي للبلدي ىىة والوالي ىىة والمؤسس ىىات العمومي ىىة أدمج ىىت ف ىىي
صندوق الثورة الزراعية ،وأعيد تخصيصها.
أيضىىا عمليىىات التىىأميم أو االسىىتفادة تمىىت بموجىىب قى اررات إداريىىة لهىىا أثارهىىا .وكىىذلك التصىريحات
التي أدلى بها المىالكون أو الحىائزون أثنىاء م ارحىل الثىورة الزراعيىة واجىراءات التحقيىق التىي قامىت
بها الفرق الفنية واللجان البلدية والوالئية للطعن والتي كانت مدونة فىي وثىائق ومحاضىر رسىمية،
وسىىلمت للمصىىرحين نسىىخ مىىن محتويىىات تص ىريحاتهم بالملكيىىة أو الحيىىازة ،وبىىالرغم مىىن أن هىىذه
النسخ والمحاضر ال تعتبر سندات ملكية ،ولكن يمكن االعتماد عليها كبداية إثبات ،وقرينىة علىى
الملكي ىىة أو الحي ىىازة ف ىىي عملي ىىات مس ىىح األ ارض ىىي والمناع ىىات الت ىىي تنش ىىأ عنه ىىا مي ىىدانيا .كم ىىا أن
محاضر هذه اللجان البلدية والوالئية هي التىي كانىت أساسىا إلصىدار قى اررات التىأميم أو الىدمج أو
المنح أو تسليم شهادة الملكية.
والتحقيق حول الملكية تضمنه المىواد  570 ،202ومىا يليهىا مىن األمىر رقىم  .206 -02وكىذلك
المادة  27،26،52وما يليها من مرسوم رقم  65-06المؤرخ في 2006/72/72التي أوضىحت
إج ىراءات التحقيىىق التىىي يىىتم علىىى إثرهىىا تحريىىر شىىهادة الملكيىىة وتسىىليمها إلىىى المالكىىين المعتىىرف
بىىأنهم أصىىحاب أراض خاصىىة زراعيىىة أو معىىدة للز ارعىىة وسىىوف نتعىىرض بالتحليىىل لهىىذه الشىىهادة
ومختلف التدابير المتعلقة بها ،حينما نكون بصدد دراسة سندات الملكية.
ونشىىير أخي ى ار إلىىى أن المىىادة  270مىىن األمىىر المشىىار إليىىه أعىىاله تمنىىع التصىىرف فىىي األ ارضىىي
الزراعيىىة أو المعىىدة للز ارعىىة ،وس ىواء تعلىىق هىىذا التصىىرف بىىالبيع أو الهبىىة أو التبىىادل أو القسىىمة
لألموال الشائعة وانجاز إجراء قسمة استغاللية إلىى حىين انتهىاء عمليىات الثىورة الزراعيىة فحسىب.
وعليه فكل العقود التي تمت خرقا لهذه المادة تعتبر باطلة.
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ثانيا :السندات الصادرة عن إدارة األمالك العقارية:
وهي إدارة أمالك الدولة والمحافظات العقارية ،وتتمثل هذه السندات فيما يلي:
-2السندات المحررة والمسلمة اثر إجراءات التحقيقات المنصوص عليها في القانون المؤرخ فىي
 .2006/70/57تعطىىي هىىذه السىىندات توضىىيحات عىىن تسىىمية العقىىار ومكانىىه وطبيعتىىه ومسىىاحته
وترقيمىىه وحصىىص أو انصىىبه المسىىتفيدين منىىه أو المسىىتفيد ،واألعبىىاء المثقىىل بهىىا العقىىار .وترفىىق
هىىذه السىىندات بمخططىىات للقطىىع األرضىىية المحقىىق فيهىىا ،وتحفىىظ الوثىىائق بمديريىىة أمىىالك الدولىىة،
مصلحة الملكية العقارية.
-5السىندات المحىررة والمسىلمة اثىر إجىراءات التحقيقىىات الكليىة والجزئيىة عمىال بالقىانون المىىؤرخين
فف ىىي  .2007/75/27تعط ىىي ه ىىذه الس ىىندات تعط ىىي بالق ىىانونين الم ىىؤرخين ف ىىي 2000/75/27
و .2057/70/77هذه السندات تعطي نفس التوضيحات المشار إليها أعاله،باإلضافة إلى لهىا
حجيىىة فىىي مواجهىىة الجميىىع ،ففيمىىا يتعلىىق بملكيىىة العقىىار المحقىىق فيىىه ،بعىىد االنتهىىاء مىىن إجىراءات
اإليداع القانونية لوثائق التحقيق ،مهما كان السند السابق الىذي تسىتند عليىه هىذه الحقىوق ،،عمىال
بالم ىىادة  5م ىىن ق ىىانون .2000/75/27م ىىع العل ىىم أن ه ىىذه الس ىىندات مس ىىجلة ومش ىىهرة بمحافظ ىىة
الرهون العقارية المختصة.
-6السندات المحىررة والمسىلمة اثىر عمليىات الثىورة الزراعيىة ،وتسىمى شىهادات الملكيىة التىي تسىلم
إلى المالكين المعترف بأنهم أصىحاب أراض خاصىة زراعيىة أو معىدة للز ارعىة وذلىك بعىد انتهىاء
التحقيق في العقارات التي كانت موضوعا لعمليات إثبات حق الملكية الخاصة تطبيقا لآلمر رقىم
 06/02والمرس ى ىىوم رق ى ىىم  65-06الم ى ىىؤرخ ف ى ىىي  2006/72/72المتعل ى ىىق بإثب ى ىىات ح ى ىىق الملكي ى ىىة
الخاصة.
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الفرع الثالث :الملكية العقارية ما بين  1691و5111
أوال :فترة ما بين  1691و.1663
تميىىزت هىىذه المرحلىىة بصىىدور عىىدة نصىىوص قانونيىىة تهىىدف إلىىى التن ىازل عىىن بعىىض األن ىواع مىىن
العقارات التابعة لألمىالك الوطنيىة ،للمىواطنين وفقىا لشىروط واجىراءات معينىة ،قصىد تملىيكهم لهىذه
العق ىىارات ،أو تمل ىىيكهم حق ىىوق االس ىىتغالل واالنتف ىىاع م ىىن األ ارض ىىي الفالحي ىىة م ىىع االحتف ىىاظ بح ىىق
الملكية.
كم ىىا يه ىىدف ه ىىذه القى ىوانين إل ىىى وض ىىع ح ىىد لعملي ىىات ت ىىأميم األ ارض ىىي ف ىىي إط ىىار الث ىىورة الزراعي ىىة،
والسىماح للمىواطنين بالتصىرف فىي عقىاراتهم بكىل حريىة وفقىا للقىانون ،مىع إرجىاع بعىض األ ارضىي
المؤممىىة ألصىىحابها ،وتنظىىيم النشىىاط العقىىاري والتهيئىىة العمرانيىىة علىىى أسىىس جديىىدة تسىىاير نظىىام
السوق وحرية المعامالت في مختلف المجاالت ،باعتبار أن العقىار هىو أسىاس كىل تنميىة فالحيىة
أو صناعية أو عمرانية أو تجارية.
وبالت ىىالي هن ىىاك توج ىىه جدي ىىد للمش ىىرع الج ازئ ىىري ف ىىي الس ىىنوات األخيى ىرة يه ىىدف إل ىىى تنظ ىىيم الملكي ىىة
الخاصة وتدعيمها دون المساس باألمالك العامة التابعة للدولة ومؤسساتها.
وهكىىذا صىىدر قىىانون  72-02فىىي  2002/75/70المتضىىمن التنىىازل عىىن األمىىالك العقاريىىة ذات
االسىىتعمال السىىكني أو المهنىىي أو التجىىاري والحرفىىي التابعىىة للدولىىة والجماعىىات المحليىىة ومكاتىىب
الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات العمومية .حىدد هىذا القىانون أنىواع العقىارات القابلىة
للتن ىىازل عليهى ىىا وشى ىىروط التن ىىازل للمسى ىىتفيدين بهى ىىا وكيفي ىىات تقى ىىويم قيمى ىىة األم ىىالك والتنى ىىازل عنهى ىىا
واإلجراءات الواجب أتباعها في دراسة طلبات الشىاغلين للعقىارات مىن طىرف اللجىان التىي أنشىئت
لهىىذا الغىىرض علىىى مسىىتوى الىىدائرة والواليىىة وعلىىى المسىىتوى الىىوطني ،وتحريىىر وتسىىليم عقىىود البيىىع
للمستفيدين.
وفىىي البيىىان أن التنىىازل يىىتم بموجىىب عقىىد إداري تحىىرره مصىىلحة أمىىالك الدولىىة والشىىؤون العقاريىىة
للوالية وهو معفى من كل الحقوق والرسوم.
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وقىىد صىىدرت عىىدة م ارسىىيم تنفيذيىىة تتعلىىق بالتنىىازل عىىن هىىذه العقىىارات منهىىا مرسىىوم رقىىم 76-02
و 22/27-02و 27-07وكذلك صدور قانون  75-06و 77-06المتممان لقانون .72-02
عمليىىات التنىىازل هىىذه ترتبىىت عنهىىا أثىىار ومنازعىىات بىىين األشىىخاص المسىىتفيدين أي الشىىاغلين مىىن
جهة ،وبين الشاغلين وادارة أمالك الدولة أو بين الشىاغلين واإلدارات العموميىة األخىرى مىن جهىة
ثانيىىة .والمنازعىىات هىىي التىىي تهىىم رجىىال القىىانون والقضىىاة بصىىفة خاصىىة ،ألنهىىم مطىىالبون بالفصىىل
فيها ،وقىد الحظنىا فىي هىذا الصىدد نىوع مىن الغمىوض فىي النصىوص أدى إلىى نىوع مىن التضىارب
فىىي األحكىىام مىىن حيىىث الشىىكل والمضىىمون ،إذ تقضىىي بعىىض األحكىىام بعىىدم االختصىىاص النىىوعي
والىىبعض األخىىر يفىىرض إدخىىال اإلدارة فىىي ن ازعىىات بىىين المسىىتفيدين ،وبمىىا إننىىا لسىىنا بصىىدد د ارسىىة
معمقىىة واثباتهىىا فحسىىب ،فنكتفىىي باإلشىىارة فيمىىا يتعلىىق باالختصىىاص النىىوعي إن المىىادة  62مىىن
قانون  72-02تجيز للمترشح في شىراء عقىار مىن العقىارات القابلىة للتنىازل أن يرفىع طعنىا نزاعيىا
إلى الهيئات القضائية التابعة للقانون العام في حالة رفىض الطعىن المتقىدم إلىى اللجنىة الوالئيىة أو
عند تلقي رد في ا جال المحددة في المادة  67أعاله.
والمقصىود بالقىانون العىام فىي هىذه المىادة هىي المحىاكم العاديىة أي المحىاكم المدنيىة .وان مىا يؤكىىد
هذا التفسير ،المادة  0مكرر من قانون اإلجراءات المدنيىة التىي جعلىت مىن اختصىاص المحىاكم،
المنازعىىات المتعلقىىة باإليجىىارات الفالحيىىة واألمىىاكن المعىىدة للسىىكن أو لموازلىىة مهنيىىة .وبىىالرغم مىىن
اخىىتالف مواضىىيع المنازعىىات ،أي إنهىىا جميعىىا ال تخلىىو مىىن عنصىىر اإليجىىار الىىذي يعىىد الشىىروط
األساسىىي لشىىراء العقىىار ،وبالتبعيىىة يكىىون العنصىىر األساسىىي أيضىىا فىىي كىىل نىزاع يقىىع المسىىتفيدين.
ومىىن ثمىىة ،فىىان االختصىىاص فىىي مثىىل هىىذه القضىىايا يعىىود للمحىىاكم العاديىىة سىواء كانىىت مدنيىىة أو
تجاريىىة .وال تخىىتص بىىه الغىىرف اإلداريىىة إال فىىي حىىاالت إلغىىاء ق ى اررات إداريىىة أصىىدرها ال ىوالة أو
رؤساء البلديات.
أمىىا مىىن حيىىث الموضىىوع ،فالقضىىايا متنوعىىة ،وحلهىىا أو الفصىىل فيهىىا يقتضىىي الرجىىوع إلىىى القىوانين
والم ارسىىيم المشىىار إليهىىا أعىىاله ،وعنىىد الحاجىىة الق ىوانين التىىي لهىىا صىىلة بالموضىىوع والتىىي ال يمكىىن
تحديدها مسبقا.
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فىىي  2006اصىىدر المشىىرع الج ازئىىري عىىدة نصىىوص تتعلىىق بالعقىىارات الفالحيىىة ،وهىىذه النصىىوص
هي على التوالي:
مرس ىىوم رق ىىم  05-06ف ىىي  2006/72/50يتعل ىىق ب ىىالتعويض ع ىىن األم ىىالك المؤمم ىىة ف ىىي إط ىىار
الثورة الزراعية.
ويحدد المرسوم الكيفيات الخاصة بتقييم التعويض عن األمالك المؤممىة والكيفيىات المتعلقىة بىدفع
المبىىالم المترتبىىة عنهىىا .هىىذا المرسىىوم مىىنح األشىىخاص المعنيىىين بىىالتعويض حىىق الطعىىن فىىي مبلىىم
التعىىويض أو فىىي مبىىدأ التعىىويض كىىأن يتمسىىك بطلىىب ارجعىىا األرض المؤممىىة وفقىىا لقىىانون الثىىورة
الزراعيىىة وهىىو الحىىق الىىذي مارسىىه العديىىد مىىن المىىؤممين الىىذين أعيىىدت لهىىم أ ارضىىيهم طبقىىا ألحكىىام
قانون  52-07الصادر في .07-22-20
ب-قانون  20-06المؤرخ في  2006/70/26والذي يهىدف إلىى تحديىد القواعىد المتعلقىة بحيىازة
الملكي ىىة العقاري ىىة الفالحي ىىة باستص ىىالحها ،وك ىىذا ش ىىروط نق ىىل ملكي ىىة األ ارض ىىي الخاص ىىة الفالحي ىىة
والقابلة للفالحة.
هى ىىذه الحيى ىىازة تنصى ىىب على ىىى األ ارضى ىىي التابعى ىىة لألمى ىىالك الوطنيى ىىة العامى ىىة الواقعى ىىة فى ىىي المنى ىىاطق
الصحراوية أو المناطق المنطوية على مميزات مماثلة ،أو األراضي األخىرى التابعىة للدولىة وغيىر
مخصصة والقابلة الستخدامها كأراضي فالحية بعد استصالحها .ويتم تعيين األ ارضىي المطلىوب
استصى ى ىىالحها بمبى ى ىىادرة مى ى ىىن الجماعى ى ىىات المحليى ى ىىة أو المبى ى ىىادرة مى ى ىىن المترشى ى ىىحين للقيى ى ىىام بعمليى ى ىىة
االستصىىالح .واسىىتثنى المشىىرع مىىن مجىىال تطبيىىق هىىذا القىىانون األ ارضىىي التابعىىة لنظىىام التسىىيير
الىىذاتي أو األ ارضىىي التابعىىة للصىىندوق الىىوطني للثىىورة الزراعيىىة باعتبىىار أن هىىذه األ ارضىىي فالحيىىة
بطبيعتها ومستغلة وال تحتاق إلى عمليات استصالح.
وبعد القيام بإجراءات حيازة الملكية العقارية الفالحية عن طريق االستصىالح مىن طىرف المترشىح
والجهات اإلدارية المختصة وفقا لهذا القانون والمرسىوم التطبيقيىة لىه رقىم  057-06الصىادر فىي
 2006/25/27تقوم المديرية الفرعية للشؤون العقاريىة وأمىالك الدولىة بإعىداد عقىد الملكيىة معلىق
عل ىىى ش ىىرط واق ىىف أي شى ىرط بط ىىالن العق ىىد أن ل ىىم ينج ىىز المس ىىتفيد برن ىىامج االستص ىىالح المتعل ىىق
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ب ىىاألرض مح ىىل العق ىىد ف ىىي اج ىىل خم ىىس س ىىنوات م ىىن ت ىىاريخ تحري ىىر العق ىىد ال ىىذي يس ىىجل ويش ىىهر
بالمحافظىىة العقاريىىة .ويىىؤدي هىىذا العقىىد إلىىى امىىتالك األرض بصىىفة مؤقتىىة خىىالل مهلىىة  2سىىنوات
وهي الواقف وبالتالي إلغاء شرط البطالن بقرار من الوالي يودع بالمحافظة العقارية.
أما في حالة عدم تحقىق الشىرط المتعلىق باالستصىالح دون سىبب قىاهر ،يرفىع الىوالي دعىوى أمىام
القض ىىاء إلبط ىىال العق ىىد بن ىىاء عل ىىى ش ىىرط ال ىىبطالن ويفص ىىل فيه ىىا القض ىىاء عل ىىى ض ىىوء مس ىىتندات
القضية والقانون.
هىىذا القىىانون جىىاء إذن لتمليىىك الم ىواطنين أ ارضىىي فالحيىىة فىىي إطىىار االستصىىالح تابعىىة ألمىىالك
الدولىىة بعكىىس ق ىىانون الثىىورة الزراعيىىة والنص ىىوص التطبيقيىىة ل ىىه ،والىىذي كىىان يه ىىدف إلىىى توس ىىيع
الملكية العامة للدولة ،ومنح الفالحين حقوق االستغالل واالنتفاع.
أكثىىر مىىن هىىذا أن قىىانون  20-06نىىص ص ىراحة علىىى إلغىىاء أحكىىام الم ىواد مىىن  220إلىىى 272
المتعلىىق بالشىىفعة وكىىذا أحكىىام المىىادة  270المتعلقىىة بمنىىع التصىىرف فىىي العقىىارات الفالحيىىة فىىي
األمر رقم  206-02المتضمن الثورة الزراعية.
فمنذ تاريخ صدور هذا القانون أصبح جىائ از اسىتعمال حىق الشىفعة والتصىرف فىي العقىارات بىالبيع
والشراء والرهن والقسمة وغيرها من التصرفات القانونية وبكل حرية .ويالحىظ هنىا تحىوال كبيى ار فىي
نظام الملكية العقارية ونقلها ،وحرية التصرف فيها ،كما أن المرسوم رقم  2677-06المؤرخ فىي
 2006/72/52المتعلىىق بحري ىىة المعى ىامالت ع ىىدل المرسىىوم رق ىىم  22-77وابق ىىي عل ىىى الرخص ىىة
اإلدارية بالنسبة للتصرفات التي يقوم بها أشىخاص مىن جنسىية أجنبيىة ،وأعفىى الج ازئىريين منهىا
ق ىىانون رق ىىم  20-00الص ىىادر ف ىىي  2000/25/70المتض ىىمن ض ىىبط كيفي ىىة اس ىىتغالل األ ارض ىىي
الفالحيىة التابعىة لألمىالك الوطنيىة وتحديىد حقىوق المنتجىين و واجبىاتهم ،ويهىدف هىذا القىانون إلىى
تنازل الدولة لفائدة الفالحين ،الذين كانوا مستفيدين من األرض في إطار الثورة الزراعية أو في
إطىىار التسىىيير الىىذاتي ،عىىن حقىىوق االنتفىىاع واالسىىتغالل واحتفاظهىىا بملكيىىة األرض التىىي تحىىافظ
علىىى طابعىىا كىىأرض تابعىىة لألمىىالك الوطنيىىة .كمىىا تتنىىازل الدولىىة لفائىىدة المسىىتفيدين عىىن جميىىع
المنقوالت والعتاد الفالحي بمقابل.

34

ي ىىتم ه ىىذا التن ىىازل بموج ىىب عق ىىود إداري ىىة تح ىىدد طبيع ىىة ومس ىىاحة وح ىىدود قطع ىىة األرض او القط ىىع
األرضية التي يمىارس عليهىا المسىتثمرون حقىوقهم فىي االنتفىاع الىدائم علىى الشىيوع ،ويشىهر العقىد
اإلداري بالمحافظة العقارية طبقا للمادتين  25و 66من هذا القانون.
أم ىىا المنازع ىىات الناش ىىئة ع ىىن ه ىىذا الن ىىوع م ىىن اس ىىتغالل األ ارض ىىي الفالحي ىىة فيفص ىىل فيه ىىا القض ىىاء
المىىدني ،ولكىىن يجىىب التىىذكير بىىان المىىادة  76مىىن المرسىىوم رقىىم  22-00أوجبىىت أن تطلىىع الدولىىة
علىى موضىىوع النىزاع مسىىبقا .والمالحىىظ أن هىىذه الفقىرة غيىىر محترمىىة مىىن طىىرف المسىىتفيدين الىىذين
يلجئىىون إلىىى القضىىاء دون أخبىىار مصىىالح الدولىىة المعنيىىة بىىأمالك الدولىىة بموضىىوع الىىدعاوى التىىي
يرفعونها على الغير أو يرفعها الغير عليهم.
واألخطىىر مىىن هىىذا أن أشىىخاص ال عالقىىة لهىىم بالمسىىتثمرات الفالحيىىة يرفعىىون دعىىاوى علىىى هىىذه
األخيىرة ،يطىىالبون فيهىىا التخلىىي لفائىىدتهم عىىن قطىىع أرضىىية أو عىىن أجىزاء منهىىا ،تىىارة تحىىت غطىىاء
تجىىاوز حىىدود الملكيىىة ،وتىىارة أخىىرى تحىىت غطىىاء أن الملكيىىة تعىىود لهىىم بعقىىود رسىىمية وغيرهىىا مىىن
الحج ىىج والمى ىزاعم ،دون إدخ ىىال نياب ىىة مديري ىىة أم ىىالك الدول ىىة أو الوالي ىىة ف ىىي النى ىزاع ،وان م ىىا يثي ىىر
االنتبى ىىاه لى ىىيس رفى ىىع الى ىىدعوى أو الى ىىدعاوى على ىىى غيى ىىر ذي صى ىىفة ،ولكى ىىن فصى ىىل بعى ىىض المحى ىىاكم
والمجالس بقبول مثل هذه الدعاوى،والحكم لفائدة المدعين بإعطىائهم حقوقىا عقاريىة تابعىة ألمىالك
الدولىىة ،دون إدخالهىىا علىىى األقىىل فىىي الن ىزاع مىىع العلىىم أن اغلىىب هىىذه القضىىايا تبىىدأ بطلىىب تعيىىين
خبيىىر لتحديىىد المس ىاحة الحقيقىىة للمسىىتثمرة ،وغيىىاب ممثىىل للدولىىة أثنىىاء المعاينىىة يىىؤدي عىىادة إلىىى
إثبات حقوق للمدعى من طرف الخبير ،والجهة القضائية تصادق على الخبرة وتمنح المىدعى مىا
طلبىىه ،مخالفىىة بىىذلك أحكىىام المىىادة  720ق إ م باعتبىىار أن المسىىتثمرة الفالحيىىة لىىيس لهىىا صىىفة
التقاض ىىي بش ىىان عق ىىارات تابع ىىة لألم ىىالك الوطني ىىة ومخالف ىىة أيض ىىا للقى ىوانين العقاري ىىة باعتب ىىار ان
األراضي التي منحت للمستفيدين في المستثمرات ،كانت قد أدمجت في األمالك الوطنية سواء
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
د-عبد الحفيظ بن عبيدة:اثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية .دارهومة الصبعة السادسة  5770ص 62الى 67
مرسوم رقم  05-06في  2006/72/50يتعلق بالتعويض عن األمالك المؤممة في إطار الثورة الزراعية

32

فىىي إطىىار األمىىالك الشىىاغرة بعىىد  2075أو فىىي إطىىار الثىىورة الزراعيىىة  ،2002وان عقىىود هىىذه
األراضي لم تسحب من أصحابها ولكنها أصبحت في حكم الملغاة وال اثر لها ،ما لىم يثبىت مقىدم
العقد القديم ،،أن أرضه لم يمسها قىانون  275-77المتضىمن أيلولىة األمىالك الشىاغرة للدولىة وال
إجراءات قىانون  206-02للثىورة الزراعيىة .ومهمىا كىان مىن أمىر فىان الىدعاوى فىي هىذه الحىاالت
ترفع على الدولة المالكة لألرض ،وتثبت وفقا للقانون.

ثانيا:األمالك الوطنية العامة والخاصة:
إن هذه األمالك كان ينظمها قانون رقم  27-07المؤرخ فىي  2007/72/67الىذي ألغىى بقىانون

 67-07الص ىىادر ف ىىي  2007/25/72ق ىىانون األم ىىالك بتكونه ىىا وتس ىىيرها ومراقب ىىة اس ىىتعمالها،1
وتشمل األمالك الوطنية جميع العقارات التابعة للدولة والجماعات المحليىة ،وتتكىون مىن األمىالك
العمومية والخاصة.
فى ىىاألمالك العموميى ىىة ال يمكى ىىن أن تكى ىىون محى ىىل ملكيى ىىة خاصى ىىة بحكى ىىم طبيعتهى ىىا أو غرضى ىىها ،أمى ىىا
األمىىالك الوطنيىىة األخىىرى غيىىر المصىىنفة ضىىمن األمىىالك العموميىىة والتىىي تىىؤدي وظيفىىة امتالكيىىة
ومالية فتمثل األمالك الوطنية الخاصة.
فىىاألولى أي األمىىالك العموميىىة غيىىر القابلىىة للتصىىرف وال للتقىىادم .أمىىا األمىىالك الوطنيىىة الخاصىىة
ق ىىيمكن التص ىىرف فيه ىىا م ىىن الهيئ ىىات المختص ىىة وفق ىىا ألحك ىىام ه ىىذا الق ىىانون واألحك ىىام التشى ىريعية
المعمول بها.
وتتكون األمالك الوطنيىة بطىرق و وسىائل االمىتالك القانونيىة منهىا عقىود الشىراء ،التبىرع ،التبىادل،
التقىىادم ،الحيىىازة ،الشىىفعة ،الترك ىات التىىي ال وارث لهىىا ،ونىىزع الملكيىىة مىىن اجىىل المنفعىىة العامىىة،
وبصىىفة عامىىة كىىل العقىىارات التىىي ال مالىىك لهىىا والتىىي تقىىع فىىي اإلقلىىيم الج ازئىىري هىىي ملىىك للدولىىة
الجزائريىىة بقىىوة القىىانون ،وهىىذا مىىا تضىىمنته المىىادة  70مىىن قىىانون  67-07التىىي تىىنص علىىى أن

 -1قانون رقىم  27-07المىؤرخ فىي  2007/72/67الىذي ألغىى بقىانون  67-07الصىادر فىي  2007/25/72قىانون األمىالك
بتكونها وتسيرها ومراقبة استعمالها
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األم ىىالك الش ىىاغرة واألم ىىالك الت ىىي ال ص ىىاحب له ىىا مل ىىك للدول ىىة طبق ىىا للم ىىادة  006م ىىن الق ىىانون
المدني.
كمىىا أن المىىادة  22منىىه تقضىىي بأنىىه إذا لىىم يكىىن للعقىىار مالىىك معىىروف أو تىىوفي مالكىىه دون أن
يت ىىرك ورث ىىا يح ىىق للدول ىىة المطالب ىىة أم ىىام الجه ىىات القض ىىائية المختص ىىة بإثب ىىات انع ىىدام الى ىوارث أو
الورثىىة ،واعىىالن الشىىعور حسىىب األشىىكال والجىىزاءات القانونيىىة ثىىم تسىىليم أمىوال أو الورثىىة ،واعىىالن
الشىىعور حسىىب اإلشىىكال واإلج ىراءات القانونيىىة ثىىم تسىىليم أم ىوال التركىىة عقىىارات ومنقىوالت لمديريىىة
أمالك الدولة ،ليتم جردها وادراجها في الممتلكات الوطنية الخاصة.
وعلىىى آيىىة حىىال فىىان هىىذا القىىانون يتميىىز بالدقىىة والوضىىوح وأزال التنىىاقض الىىذي كىىان موجىىودا فىىي
نص ىىوص مختلف ىىة ،كم ىىا اس ىىتبعد األم ىىالك التابع ىىة للمؤسس ىىات العمومي ىىة ذات الط ىىابع االقتص ىىادي
وأخضعها للقانون التجاري ،واكتفى باإلبقاء على تصنيف الممتلكات التابعة للمؤسسات العموميىة
ذات الطابع الداري مثل الجامعات والمستشفيات والبريد.
وتجىىدر اإلشىىارة إلىىى أن اإلثبىىات بالنسىىبة للمنازعىىات المتعلقىىة بالعقىىارات التابعىىة لألمىىالك الوطنيىىة،
تتم عادة بوثائق رسىمية ممىا يسىاعد المختصىين فىي حسىم المنازعىات القضىائية واإلداريىة وبالتىالي
ينبغي تكييف الوقائع تكييف صحيحا ثم دراسة السندات المحىتج بهىا فىي كىل واقعىة ومطابقتهىا أو
عىىدم مطابقتهىىا للواقىىع فىىي إطىىار الىىنص الىىذي يىىنظم موضىىوع الن ىزاع ،وأخي ى ار تطبيىىق القىىانون علىىى
الواقعة تطبيقا سليما.
ونشىىير أيضىىا إلىىى أن قىىانون األمىىالك الوطنيىىة يتضىىمن األحكىىام الخاصىىة بالعقىىارات والمنق ىوالت،
غي ىىر أن ه ىىذا البح ىىث خ ىىاص بالملكي ىىة العقاري ىىة وط ىىرق إثباته ىىا وبالت ىىالي ال حاج ىىة ت ىىدعو للتط ىىرق
لملكية المنقوالت ،وال لدراسة موضوع األمالك الوطنية التي سنتناولها في بحث خاص.

وصىىادر المرسىىوم رقىىم  727-02يتضىىمن شىىروط إدارة األمىىالك الوطنيىىة  ،1والمرسىىوم رقىىم -02
 722يتضىىمن إج ىراءات جىىرد األمىىالك الوطنيىىة ،1وهمىىا المرسىىومان المعىىدالن للمرسىىومين رقمىىي

 262-00و  262-00المؤرخان في  2000/72/57و .2000/77/75

 -1المرسوم رقم  727-02يتضمن شروط إدارة األمالك الوطنية
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ثالثا :النشاط العقاري:
اصى ىىدر المشى ىىرع الج ازئى ىىري المرسى ىىوم التش ى ىريعي رقى ىىم  76-06بتى ىىاريخ  22006/76/72المتعلى ىىق
بالنشىىاط العقىىاري ،وهىىو النشىىاط الىىذي يشىىتمل علىىى مجمىىوع األعمىىال التىىي تسىىاهم فىىي انجىىاز أو
تحديىىد األمىىالك العقاريىىة المخصصىىة للبيىىع أو اإليجىىار أو لتلبيىىة حاجيىىات الم ىواطنين الخاصىىة،
وتتمث ىىل ف ىىي مح ىىالت ذات اس ىىتعمال س ىىكني أو حرف ىىي أو ص ىىناعي أو تج ىىاري ،ويمك ىىن أن يق ىىوم
بنشىىاط الترقيىىة العقاريىىة مىىن طىىرف تجىىار ،و أن يقىىوم بىىه أشىىخاص فىىي إطىىار فىىردي أو فىىي إطىىار
تعاونيات لتلبية احتياجىاتهم الخاصىة ،وفىي هىذه الحالىة يبقىى نشىاطهم مىدني ،وال تلحىق بهىم صىفة
التاجر.
أهىىم مىىا جىىاء بىىه هىىذا المرسىىوم يتمثىىل فىىي الشىىفافية التىىي ادخلهىىا علىىى عالقىىة المتعامىىل فىىي الترقيىىة
بالمشى ىىتري والضى ىىمانات التى ىىي وفرهى ىىا لكى ىىل طى ىىرف مى ىىن التعاقى ىىد وكى ىىذلك تنظيمى ىىه لعالقى ىىة المى ىىؤجر
بالمستأجر على أسس جديدة ،الغي بموجبهىا فىي المىادة  57منىه المىواد مىن  702إلىى  260مىن
القىىانون المىىدني المتعلقىىة بحىىق البقىىاء فىىي األمكنىىة علىىى عقىىود اإليجىىار للمحىىالت ذات االسىىتعمال
السىىكني المبرمىىة بعىىد تىىاريخ صىىدور هىىذا المرسىىوم .وجعىىل عقىىد اإليجىىار ينقضىىي بانقضىىاء اجلىىه،
وعلى المستأجر أن يغادر األمكنة عند انتهاء مدة العقد دون حاجة ألي إجراء أخر.
كمىىا نظىىم هىىذا المرسىىوم الملكيىىة المشىىتركة فىىي البنايىىات وبسىىط إج ىراءات المحافظىىة علىىى البنايىىة
واتخذ اإلجراء الضروري المناسب من كل مالك في البناية وفقا إلجراءات القضاء االستعجالي.
وتجدر المالحظة إلى أن هذا المرسىوم التىي بأحكىام إل ازلىة الغمىوض واسىتقرار وضىعية الشىاغرين
أو المستفيدين بعقارات في إطار اإليجار أو التنىازل عىن األمىالك الشىاغرة بموجىب عقىود إداريىة،

 -1المرسوم رقم  722-02يتضمن إجراءات جرد األمالك الوطنية2000/72/57
 -2المرسوم رقم 727-02يتضمن شروط ادارة امالك الدولة 2000/77/75
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ف ىىي حال ىىة وق ىىوع نى ىزاع ب ىىين الم ىىالكين األص ىىليين واإلدارة وثب ىىوت أحقي ىىة الم ىىالكين األص ىىليين له ىىذه
العقارات.
ويقضي المرسىوم فىي مادتىه  50بىان العقىود اإلداريىة لمىنح األمىالك الشىاغرة سىابقا أو تأجيرهىا أو
بيعها ،المحررة طبقا للتشريع الذي كان يطبق عليها ،ال تبطل بسبب إلغاء العقىود والقى اررات التىي
كانىت أصىىل تصىنيف هىىذه األمىالك كىىأمالك شىىاغرة وتكىون تسىىوية مثىل هىىذه الحىاالت علىىى النحىىو
التالي:
ال يتع ىىين عل ىىى اإلدارة فيم ىىا يخ ىىص ك ىىل بي ىىع ت ىىم تطبيق ىىا لق ىىانون  ،72-02إال دف ىىع مبل ىىم ال ىىثمن
الحقيقىىي للبيىىع إلىىى المالىىك القىىديم ،وان اقتضىىى األمىىر مىىع زيىىادة مقابىىل قيمىىة التخفيضىىات التىىي
منحتها الدولة لذوي الحقوق والفوائد القانونية الجارية.
أما الشاغلون القانونيون بصفة مستأجرين ،فيفىرض حقهىم فىي البقىاء باألمكنىة علىى المالىك القىديم
الذي يحل هكذا محال المؤجر والذي كان يضطلع بها الهيئة أو المرفق العام الحائز للعقار.
وقد اوجب هذا المرسوم الكتابة في عقىود البيىع أو اإليجىار ،األمىر الىذي يسىهل عمىل القضىاة فىي
حسىىم المنازعىىات المعروضىىة أو التىىي سىىتعرض علىىيهم .وغنىىي عىىن البيىىان أن أط ىراف كىىل ن ىزاع
ملزمين بتقديم الوثائق الثبوتية لملكية األرض ،والبناء أو الوثائق المتعلقة بالحقوق العينيىة التبعيىة
كحىىق اإليجىىار واالنتفىىاع أو العقاريىىة .هىىذا بعىىد بيىىان موضىىوع الن ىزاع بدقىىة ،والسىىيما بيىىان العقىىار
وتحديده تحديدا نافيا للجهالة ،كنوعية العقار ومكانه ومساحته وحدوده الخ....
كمىىا نظىىم هىىذا المرسىىوم إج ىراءات وشىىروط البيىىع لعقىىارات مبنيىىة بنىىاء علىىى التصىىاميم ،وأخضىىعه
للشىىكليات الرسىىمية ،المثابىىة والتسىىجيل واإلشىىهار ،وال تىىتم حيىىازة ملكيىىة بنايىىة أو ج ىزء منهىىا ،مىىن
المشتري إال بعد تسليم هادة المطابقة.
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

المرسوم رقم 76-06:بتاريخ 2006/72/72:المتعلق بالنشاط العقاري
المرسوم رقم 727-02:المتضمن شروط ادارة امالك الدولة

المرسوم رقم 722-02:المتضمن اجراءات جرد االمالك الوطنية
قانون رقم 27/07:المؤرخ في 2007/72/67:الىذي الغىي بقىانون 67/07الصىادر فىي  2007/25/72قىانون االمىالك بتكونهىا
و تسيرها و مراقبة استعمالها
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ونظم أيضا كيفية إدارة الملكية المشتركة للبنايات الجماعيىة أو تجمعىات المسىاكن ،وخىول المالىك
المشىىترك ممارسىىة الصىىالحيات العائىىدة لهيئىىات الملكيىىة المشىىتركة بغيىىة ضىىمان المحافظىىة علىىى
البنايى ىىة وتسى ىىييرها فيمى ىىا يخى ىىص األج ى ىزاء المشى ىىتركة حسى ىىب الشى ىىروط المحى ىىددة فى ىىي نظى ىىام الملكيى ىىة
لمشىىتركة ،وتثبيىىت كيفي ىات تسىىيير تلبيىىة لطلىىب احىىد المىىالكين فىىي الملكيىىة المشىىتركة أو بعضىىهم،
المرفق بالمستندات ،التي تثبت الصفة والمصلحة ومبررات الطلب.

41

الفصل الثاني
الجانب اإلجرائي لعملية الترقيم العقاري و المنازعات التي يثيرها
المبحث األول  :إجراءات إثبات الملكية في التشريع الجزائري
يتىىولى المسىىح العقىىاري وظيفىىة تحديىىد الملكيىىات و معاينىىة الحقىىوق العينيىىة ال ىواردة عليهىىا  1ليشىىكل

بىىذلك أساسىىا ماديىىا للسىىجل العقىىاري  2الىىذي يبىىين الوضىىعية لقانونيىىة للعقىىارات  3عبىىر عمليىىة شىىهر
الترقيم في مجموعة البطاقات العقارية .

المطلب األول :إثبات الملكية العقارية بواسطة سند رسمي مشهر
نتعرض إلى طىرق إثبىات الملكيىة العقاريىة فىي التشىريع الج ازئىري إمىا بسىند مشىهر كأصىل عىام أو
سند عقد عرفي أو بالتقادم المكسب نتيجة للحيازة بشروطها .
الفرع االول :اإلثبات بواسطة سند رسمي مشهر .
طبقا للمواد  22،27من األمر  07 -02المؤرخ في  25ديسمبر  2002المتضىمن إعىداد مسىح
عىىام لأل ارضىىي و تأسىىيس السىىجل العقىىاري و الم ارسىىيم التطبيقيىىة لىىه فىىان الملكيىىة العقاريىىة ال وجىىود
لها و ال يمكن التمسك بها إال إذا ثبتت بسند رسمي مشهر في مجموعة البطاقات العقارية .
اوال:السندات الرسمية :
يعىىرف السىىند الرسىىمي المىىادة  657مىىن القىىانون المىىدني بأنىىه " عقىىد يثبىىت فيىىه موظىىف أو ضىىابط
عمىىومي أو شىىخص مكلىىف بخدمىىة عامىىة مىىا تىىم لديىىه أو مىىا تلقىىاه عىىن ذوي الشىىأن و ذلىىك طبقىىا
لألش ىىكال القانوني ىىة و ف ىىي ح ىىدود س ىىلطته و اختصاص ىىه " فالس ىىند الرس ىىمي ال ىىذي يع ىىاين الملكي ىىة

 -1المادة  77من األمر  07-02المؤرخ في  2002/22/25المتضمن إعداد مسح عام وتأسيس السىجل العقىاري و المىادتين

 70و 27من المرسوم  75-07المؤرخ في  2007/76/52المتعلق بإعداد مسح األراضي العام.

 -2انظر المادة  75من األمر  07-02المؤرخ في  2002/22/25المتضمن إعداد مسح عام وتأسيس السجل العقاري.
 -3المادة  76من األمر  07-02المؤرخ في  2002/22/25المتضمن إعداد مسح عام وتأسيس السجل العقاري.
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العقارية  ،هو سىند يصىدر عىن أشىخاص مىؤهلين قانونىا فىي حىدود اختصاصىهم و طبقىا لألشىكال
المقررة قانونا

1

ثانيا:األشخاص المؤهلون قانونا لتحرير سندات رسمية :
هم الموظف المعين في وظيفة عمومية دائمة و رسم في السلم اإلداري  2كمدير أمىالك الدولىة

3

 ،أو الضىىابط العمىىومي و هىىو كىىل شىىخص منحىىه القىىانون هىىذه الصىىفة للتصىىديق واعطىىاء الصىىبغة
الرسمية للعقود أو الوثائق كالموثق طبقا للمادة  76من القانون  75-77المىؤرخ فىي  57فيفىري
 5777المتعلىىق مهنىىة التوثيىىق  ،أو الشىىخص المكلىىف بخدمىىة عامىىة بسىىبب مسىىاهمته فىىي تسىىيير
بعىىض الم ارفىىق العموميىىة و مثىىالهم الخب ىراء المقبولىىون الىىذين تعيىىنهم المحكمىىة و رؤسىىاء المجىىالس
الشعبية المنتخبون

4

طبق ىىا لم ىىا س ىىبق اعتب ىىرت المى ىواد  75،77م ىىن المرس ىىوم رق ىىم  76-07المتعل ىىق بتأس ىىيس الس ىىجل
العقاري يعتبر القضاة و الموثقين و الوزراء و الوالة و رؤساء المجالس الشىعبية البلديىة أشىخاص
مؤهلون للمصادقة على هوية األطراف في السندات الرمية المعاينة للملكيىة العقاريىة و الخاضىعة
للشىىهر العقىىاري و يلحىىق بهىىم مىىدير أمىىالك الدولىىة طبقىىا للمرسىىوم التنفيىىذي  72 -02المتضىىمن
تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة و الحفظ العقاري .
ثالثا:سلطة الموظف أو الضابط العمومي أو المكلف بخدمة عامة في تحرير السند:
تح ىىدد النص ىىوص التشى ىريعية والتنظيمي ىىة الخاص ىىة الث ىىاني م ىىن المرس ىىوم التنفي ىىذي رق ىىم 705-25
الم ىىؤرخ ف ىىي  27ديس ىىمبر  5725المح ىىدد لش ىىروط وكيفي ىىات إدارة وتس ىىيير أم ىىالك الدول ىىة ق ىىد ب ىىين

 -1د.محمىىد حسىىين قاسم،أصىىول اإلثبىىات فىىي المىواد المدنيىىة والتجارية،منشىىورات الحلبىىي الحقوقيىىة بيىىروت ،لبنىىان ،5776ص

.226

 -2المادة  77من األمر رقم  76/77المؤرخ في  22يوليو  5777المتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العامة.

 -3المادة  25من المرسوم التنفيذي  72-02المؤرخ في  75مارس  2002المتضمن تنظيم المصالح الخارجية ألمالك الدولة

والحفظ العقاري المعدل والمتمم.

 -4حمدي باشا عمر،نقل الملكية العقارية ،دار هومة ،الجزائر ،5772ص .270
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اختصاص الوزراء والوالي في كيفية إصدار الق اررات المعاينة للمالك الوطنية العمومية ،كما بىين
المرس ىىوم التنفي ىىذي  72-02اختص ىىاص م ىىدير أم ىىالك الدول ىىة بتحري ىىر الس ىىندات المنص ىىبة عل ىىى
التصىىرف فىىي العقىىارات التابعىىة للدولىىة والواليىىة طبقىىا للمىىادة  70فىىي فقرتهىىا الثانيىىة منىىه ،فىىي حىىين
حىىددت الم ىواد 07و 00مىىن القىىانون 52-07المىىؤرخ فىىي  20ديسىىمبر 2007المتضىىمن التوجيىىه
العقىىاري اختصىىاص مىىدير أمىىالك الدولىىة بتحريىىر السىىندات المنصىىبة علىىى التصىىرف فىىي العقىىارات

البلدة إلى الخىواص التىي جزئىت فىي ظىل األمىر  57-07المتضىمن االحتياطىات العقاريىة  1وفىي
غير هذه الحالة يعتبر غيىر مؤهىل باسىتثناء مىا هىو منصىوص عليىه بالمىادة  06مىن قىانون -07
 52المتعلقة بالتصرف لألشخاص العمومية فلقد أو كىل القىانون تسىيير المحفظىة العقاريىة البلديىة

إل ىىى الوكال ىىة الوالئي ىىة للتس ىىيير و التنظ ىىيم العق ىىاري الخضى ىريين  2لي ىىتم نق ىىل الملكي ىىة العقاري ىىة أم ىىام

الموث ىىق  3ه ىىذا األخي ىىر يخ ىىتص طبق ىىا للم ىىادة  76م ىىن الق ىىانون  75/77المتض ىىمن تنظ ىىيم مهن ىىة
التوثيىىق بتحريىىر العقىىود التىىي يشىىترط فيهىىا الصىىبغة الرسىىمية  ،و أيضىىا بىىين القىىانون اختصىىاص
القضىىاة بىىبعض السىىندات لرسىىمية الىواردة علىىى العقىىارات كحالىىة حكىىم رسىىو المىزاد طبقىىا  075مىىن
قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية.
رابعا:مراعاة األشكال القانونية عند تحرير السند الرسمي:
يقصد بها االوضىاع واإلشىكال القانونيىة المروضىة علىى القىائم بتحريىر السىند الرسىمي الىوارد علىى

الملكية العقارية فعلى سبيل المثال بين الفصل الخامس من قانون التوثيىق االشىكال الواجبىة علىى
الموثىىق عنىىد تحريىىر السىىند التىىوثيقي بينمىىا بىىين الفصىىل الثىىاني مىىن المرسىىوم  727-02المىىؤرخ فىىي
 56نى ىىوفمبر  2002المتضى ىىمن شى ىىروط ادارة االمى ىىالك الخاصى ىىة والعامى ىىة التابعى ىىة للدولى ىىة الشى ىىكل
التصرفات والسندات التي تتضمن تكوين االمالك الوطنية العمومية.

 -1قرار مجلس الدولة تحت رقم  607 206مؤرخ في ،5777/72/50أشار إليه حمدي باشا عمر في كتاب حماية

المادة رقم 76:من القانون  75/77المتضمن تنظيم مهنة التوثيق بتحرير العقود التي يشترط فيها الصبغة الرسمية
امر رقم 07/02المؤرخ في  2002/22/25المتضمن اعداد مسح االراضي العام و تأسيس السجل العقاري
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الفرع الثاني:الشهر العقاري:
ان االش ىىهار ه ىىو "مجم ىىوع االجى ىراءات والقواع ىىد القانوني ىىة والتقني ىىة ،ه ىىدفها اع ىىالم الجمه ىىور بك ىىل
التص ىىرفات القانوني ىىة المنص ىىبة عل ىىى العق ىىارات سى ىواء كان ىىت كاش ىىفة ،منش ىىئة ،ناقل ىىة معدل ىىة او
متضىىمنة لحىىق عينىىي عقىىاري اصىىلي او تبعىىي بغىىض النظىىر عىىن نىىوع التصىىرف عقىىدا كىىان ،او
حكمىىا او ق ى ار ار اداريىىا " ويمكىىن تنظيمىىه بأشىىكال مختلفىىة اكثرهىىا شىىيوعا تلىىك المنبثقىىة عىىن تصىىور
عيني او شخصي لإلشهار العقاري ففي التصور العيني ،تصنف الوثائق التىي يقىع اشىهارها تبعىا
لتعيين العقار وال يوجىد سىوى ملىف واحىد لكىل عقىار حيىث تىدرق كافىة الوثىائق الخاضىعة لإلشىهار
الخاص بهذا العقىار انىه نظىام السىجل العقىاري الىذي يقىوم علىى وجىود مسىح ا ارضىي محىين وعلىى
مبادئ الترقيم اإلشهار قوة اإلثبات الشرعية لتخصص التي نجدها في كل نظام للسجل العقىاري
وعلى خالف ذلىك ينطلىق التصىور الشخصىي مىن تعيىين هويىة مالىك العقىار اذ تىتم عمليىة البحىث
عن الوثائق المشهرة والمترتبة وفقا للتسلسل الزمني او االبجدي.
في الجزائر اعتمىد نظىام للشىهر العينىي بموجىب االمىر  07-02المىؤرخ فىي  25نىوفمبر 2002
المتضمن اعداد مسح االراضي العام وتأسيس اللسجل العقاري لكن الى حىين اتمىام المسىح الىذي
يتطلىىب امكانيىىات ضىىخمة ابقىىي مؤقتىىا علىىى نظىىام الشىىهر الشخصىىي االختيىىاري المتبىىع قبىىل ذلىىك
بموجىىب المرسىىوم رقىىم  2207-20المىىؤرخ فىىي  52اكتىىوبر  2020المتضىىمن اصىىالح االشىىهار
العقى ىىاري فى ىىي الواليى ىىات الجزائريى ىىة والواحى ىىات والصى ىىاورة بخصى ىىوص العقى ىىارات والحقى ىىوق العقاريى ىىة
الخاضىىعة للقىىانون العىىام فىىي القضىىايا المدنيىىة ،ولقىىد حىىدد المرسىىوم رقىىم  26-72المىىؤرخ فىىي 20
يناير  2072تاريخ دخوله حيز التنفيذ يوم اول مارس  22072في الواليات الشمالية.
ال يعتد في ظل هذا النظام مطلقا بالملكية ما لم يتم شهر السند المتضىمن معاينىة التصىرف او

الحق فالشهر في ظىل نظىام السىجل العينىي شىرط لوجىود التصىرفات والحقىوق ،طبقىا للمىواد  22و
 27مىىن االمىىر  07-02ولقىىد اعتنىىى المرسىىوم  76-07المتعلىىق بتأسىىيس السىىجل بتبيىىان شىىروط
واجراءات عملية الشهر العقاري حيث ال يخضع للشهر اال السندات الرسمية التي ت ارعىي اجىراء
تعي ىىين االطى ىراف ،والعق ىىارات وقاع ىىدة الش ىىهر المس ىىبق المنص ىىوص عليه ىىا ب ىىالمواد  00-00م ىىن
المرسوم المذكور ويحوز المحافظ العقاري في ظل النظام على دور مهم اين يقىوم بمراقبىة احتىرام
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الشروط القانونية المنضمة للعملية وتوافر الترخيص الالزمة لذلك قانونا  ،ال سيما احتىرام رخىص
وشهادات التعمير

المطلب الثاني  :اثبات الملكية العقارية في غياب السند الرسمي
اضافة الى السندات الرسمية المشىهرة كأصىل عىام يمكىن اثبىات الملكيىة والحقىوق العينيىة العقاريىة
بعقىىود عرفيىىة ثابتىىة التىىاريخ قبىىل الفىىاتح مىىن جىىانفي  2002تىىاريخ نفىىاذ قىىانون التوثيىىق القىىديم او
نتيجة الكتسابها بالحيازة والتقادم المكسب.
الفرع االول  :االثبات بواسطة عقود عرفية ثابتة التاريخ قبل  11جانفي :1691
السى ىىندات العرفيى ىىة هى ىىي المحى ىىررات المكتوبى ىىة والموقعى ىىة التى ىىي يعى ىىدها االط ى ىراف بخى ىىالف اوضى ىىاع
واجىراءات اعىىداد السىىند الرسىىمي ،اعتىىرف لهىىا بالقىىدرة علىىى نقىىل الملكيىىة العقاريىىة واثباتهىىا مىىا قبىىل
 72ج ىىانفي  2002ت ىىاريخ نف ىىاذ االم ىىر  02-07الم ىىؤرخ ف ىىي  22ديس ىىمبر  20007المتض ىىمن
تنظىىيم مهنىىة التوثيق،حيىىث يكفىىي فيهىىا الشىىكل العرفىىي تكريسىىا لمبىىدأ الرضىىائية المنصىىوص عليىىه
بالمادتين  2655و 2205من القىانون المىدني الفرنسىي القىديم ،الىذي يجعىل مىن بيىع مىال عقىاري
عقدا رضائيا ناقال للملكية بمجرد تبىادل الرضىا فىي تلىك الحقبىة الزمنيىة ،بشىرط ان يحمىل العقىد
تاريخىىا ثابتىىا طبقىىا للمىىادة  650مىىن القىىانون المىىدني مىىن يىىوم تسىىجيله او ثبىىوت مضىىمونه فىىي عقىىد
اخىىر حىىرره موظىىف عىىام ،او مىىن التأشىىير عليىىه علىىى يىىد ضىىابط مخىىتص امىىا عىىن حالىىة ثبىىوت
الت ىىاريخ م ىىن ي ىىوم وف ىىاة م ىىن له ىىم خ ىىط عل ىىى العق ىىد او امض ىىاء فيت ىىرك ام ىىر اثباته ىىا للقض ىىاء ،درءا
لعمليات التحايل والتعاقد بشكل رجعي.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
االمر 02/07المؤرخ في  2007/25/22:المتضمن تنظيم مهنة التوثيق
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هى ىىذه العقى ىىود المحى ىىررة قبى ىىل أول جى ىىانفي  2002اكتسى ىىبت الحجيى ىىة فى ىىي اثبى ىىات الملكيى ىىة العقاريى ىىة
بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  256-06المؤرخ في  20ماي  2006المعدل والمتمم للمرسىوم
رقىىم  76-07المىىؤرخ فىىي  2007/76/52المتعلىىق بتأسىىيس السىىجل العقىىاري إذ يكفىىي اللجىىوء
إلىىى الموثىىق لتحريىىر عقىىد إيىىداع بشىىأنها يىىتم شىىهره بالمحافظىىة العقاريىىة المختصىىة ليحىىتج بىىه فىىي
مواجهة الغير ،وعلى ضوء ذلك أعفيت من اثر اإلشىهار المسىبق أو اإلضىافي المفىروض بحكىم
نص المادة  00من المرسوم  76-07المشار إليه أعاله.
اوال:عن طريق التمسك بالحيازة والتقادم المكسب:
تنص المادة  050من القانوني المدني على " من حىاز منقىوال أو عقىا ار أو حقىا عينيىا منقىوال كىان
أو عقىىا ار دون أن يكىىون مالكىىا لىىه أو خاصىىا بىىه صىىار لىىه ذلىىك ملكىىا إذا اسىىتمرت حيازتىىه لىىه مىىدة
خمسة عشر سنة بدون القطاع"
يفهىىم مىىن الىىنص علىىى إن الحيىىازة سىىبب مباشىىر لكسىىب الملكيىىة العقاريىىة،1ويشىىترط لىىذلك ان تكىىون
الحي ىىازة المس ىىتوفية لعناص ىىرها خالي ىىة م ىىن العي ىىوب ،مس ىىتمرة وب ىىدون انقط ىىاع خ ىىالل م ىىدة التق ىىادم
المكسب وانها ترد على عقار من نوع األمالك الخاصة:
ثانيا:استيفاء عناصر الحيازة:
تتشكل عناصر الحيازة في هذه الحالة من العنصر المىادي والمعنىوي فىإذا كىان العنصىر المىادي
يتمثىىل فىىي السىىيطرة الفعليىىة الماديىىة علىىى العقىىار محىىل الحيىىازة مىىن خىىالل القيىىام بالعمىىال الماديىىة
التىي يقتضىىيها اسىىتعمال العقىىار كالبنىىاء عليىىه،2فىىان العنصىر المعنىىوي يتمثىىل فىىي نيىىة الحىىائز القيىىام
باألعمال المادية لحساب نفسه فيظهر المالك.

1

امر رقم 07/02:المورخ في 2002/25/25:الخاص بمسح االراضي وتأسيس السجل العقاري
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ثالثا:خلو الحيازة العقارية من العيوب:
وهىىي العيىىوب المحىىددة بالمىىادة  070مىىن القىىانون المىىدني التىىي تىىنص أن ":ال تقىىوم الحيىىازة علىىى
عمل يأتيه الغيىر علىى انىه مجىرد رخصىة او علىى عمىل يتحملىه علىى سىبيل التسىامح .إذا اقترنىت
الحيىىازة بىىاك ار هىىاو حصىىلت خفيىىة أو كىىان فيهىىا التبىىاس فىىال يكىىون لهىىا اثىىر تجىىاه مىىن وقىىع عليىىه
اإلكراه أو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمره إال من الوقت الذي تزول في هذه العيوب
رابعا:الحيازة المستمرة وبدون انقطاع:
يتعىىين علىىى الحىىائز لكىىي يتحقىىق لىىه التقىىادم المكسىىب أن يحىىوز بصىىورة مسىىتمرة وبىىدون انقطىىاع،
والحيازة غير المستمرة ليست الحيازة المتقطعة ،فعدم االستم اررية ال تنزيل الحيازة بل تمنعها فقىط
من انم تكون أساسا للتقادم ،على خالف ذلك فان االنقطاع يزيل الحيازة
المدة الزمنية األزمة لتحقيق التقىادم المكسىب :ينطلىق سىريان التقىادم منىذ اللحظىة التىي تقىوم فيهىا
الحيىىازة ويسىىتطيع الحىىائز أن يضىىيف لحيازتىىه حيىىازة سىىلفه ،إلىىى غايىىة اسىىتفاء مىىدة التقىىادم المقىىدرة
بخمس ىىة عش ىىر( )22س ىىنة كأص ىىل ع ىىام عل ىىى أن الحق ىىوق الميراثي ىىة ال تكس ىىب بالتق ىىادم ف ىىي جمي ىىع
األحوال إال إذا دامت الحيازة ثالثا وثالثين سنة طبقا للمادة  050من القانون المدني.
خامسا:أن ترد الحيازة على عقار من نوع األمالك العقارية الخاصة:
إذ ال تقبىىل األمىىالك العقاريىىة الوطنيىىة سىواء كانىىت عموميىىة ام خاصىىة واألمىىالك العقاريىىة الوقفيىىة
تملىك الخىواص لهىا بالتقىادم  ،علىى خىالف األمىالك العقاريىة الخاصىة ،وال يفرقنىي هىذه الحالىة
بين العقارات من حيث توافر أو انعدام السند المثبت للملكيىة مهمىا كىان نوعىه كمىا ورد فىي قىرار
المحكمىىة العليىىا بتىىاريخ ...." 5770/70/27وبالتىىالي يكىىون دفىىع المىىدعين فىىي الطعىىن بىىان حىىق
الملكيىىة المسىىتند إلىىى دفتىىر عقىىاري مشىىهر ال يسىىقط ،غيىىر مؤسىىس الن المىىادة  050مىىن القىىانون
المىىدني تخىىول للمىىدعى عليىىه فىىي الطعىىن الىىدفع بالتقىىادم المكسىىب.هىىذا مىىن جهىىة أخىىرى فانىىه ال
يوجد أي نص على منع الدفع بالتقادم المكسب طبقا للمادة  050من القانون المدني.".....
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واذا ما تحققىت الشىروط المىذكورة يكتسىب الملكيىة العقاريىة بالتقىادم الىذي ال يفتىرض بقىوة القىانون،
بىىل يتىىرك لىىه حريىىة البقىىاء أو تكريسىىه بسىىند مشىىهر فىىي إطىىار القىىانون  75-70المىىؤرخ فىىي 50
فبراير  5770المتضمن تأسىيس إجىراء لمعانيىة حىق الملكيىة العقاريىة وتسىليم سىندات الملكيىة عىن
طري ىىق تحقي ىىق عق ىىاري م ىىع م ارع ىىاة الش ىىروط واإلجى ىراءات ،او بموج ىىب حك ىىم قض ىىائي يخض ىىع ف ىىي
نهايته لشكليات اإلشىهار العقىاري ،كمىا تسىوي وضىعية الحىائز فىي األحىوال عنىد عمليىات المسىح
العىىام لأل ارضىىي وتأسىىيس السىىجل العقىىاري المنصىىوص عليهىىا فىىي األمىىر رقىىم  07/02المىىؤرخ فىىي
 25نوفمبر .2002

المبحث الثاني  :إشكاالت الترقيم العقاري :

يع ىىرف الت ىىرقيم بأن ىىه العملي ىىة الت ىىي يباش ىىرها المح ىىافظ العق ىىاري يع ىىد إي ىىداع وث ىىائق مس ىىح األ ارض ىىي
بالمحافظة العقاريىة عنىد تأسىيس السىجل العقىاري علىى أسىاس المعلومىات المستخلصىة مىن وثىائق
المسىح الناتجىىة عىىن عمليىة تحقيىىق عقىىاري ميىىداني كشىف كىىل الحقىىوق المىدعى بهىىا علىىى العقىىارات
وبيان أصحابها ومنطقوهىا ومسىوغها ويىتم ذلىك عبىر تنظىيم وثىائق فرضىها القىانون باالسىتناد إلىى
س ىىندات الملكي ىىة يبرزه ىىا أص ىىحاب الح ىىق باإلض ىىافة إل ىىى تصى ىريحات ذوي الش ىىأن والمج ىىاورين أو
وقائع مادية تثبت بالشهادة والقرائن و واقع الحال ،ترتب في النهاية الترقيم إذ أن المسح يشىكل
أساسا مايا للسجل العقاري الذي يبين بدوره الوضعية القانونية للعقارات وتداول الحقىوق العينيىة ،
والترقيم في السجل العقاري على ضوء ما سبق ينحصر في إحدى صورتين إمىا تىرقيم نهىائي أو
ترقيم مؤقت..

المطلب األول :منازعة الترقيم العقاري:
الفرع األول :حاالت الترقيم المؤقت في السجل العقاري:
فىىي حالىىة عىىدم حيىىازة الشىىخص للسىىند المثبىىت للملكيىىة العقاريىىة أثنىىاء عمليىىة المسىىح كمىىا ورد سىىابقا
يتولى المحافظ العقاري ترقيم العقارات الممسوحة بشىكل مؤقىت فىي السىجل العقىاري خىالل آجىال
محىىددة ليتحىىول باسىىتنفاذها مىىن دون أي معارضىىة يقىىدمها الغيىىر إلىىى تىىرقيم نهىىائي،ن ويترتىىب
على عملية الترقيم في هذه الحالة تسليم المحافظ للمسىتفيد شىهادة التىرقيم المؤقىت ،تبعىا لحكىم و
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شروط المواد  26و  27مىن المرسىوم  76-07المتعلىق بتأسىيس السىجل العقىاري او المىادة 70
من القانون  52-77المؤرخ في  50ديسمبر  5777المتضمن قانون المالية لسنة .5772
اوال :الترقيم المؤقت عند معاينة الحيازة والتقادم المكسب:
تخص هذه الحالة حائز العقار إذ لم يتمكن من إثبىات سىند ذو حجيىة فىي إثبىات الملكيىة العقاريىة
أثن ىىاء عملي ىىة التحقي ىىق العق ىىاري الت ىىي يباش ىىرها محقق ىىان عقاري ىىان تابع ىىان ألم ىىالك الدول ىىة والحف ىىظ
العقىاري بمناسىبة عمليىىة المسىح ،فيقىىرر بسىبب ذلىك التمسىىك إمامهمىا بالوضىىع الظىاهر،عن طريىىق
اثبات عناصر الحيازة بالشهادات المكتوبة او الجبائية او اي وثيقة تدعم او اي وثيقىة تىدعم ذلىك
ويقوم المحقق في هىذه الحالىة بىالتحير وتحقيىق الحالىة العقاريىة فىي جوانبهىا الطبيعيىة والقانونيىة،ن
وبجمع كل العناصر الضرورية للتقدير الحيازة المثارة عن طريق االستماع الىى تصىريحات ذوي
الشىأن والمىالك المجىاورين وكلىل شىخص بإمكانىه تقىديم معلومىات قصىد تعريىف المالىك او البحىث
فىىي ارشىىيف المحافظىىة العقاريىىة للتأكىىد مىىن وجىىود اشىىهار للحىىق المعنىىي لفائىىدة شىىخص اخىىر مىىع
ضمها بفعل التأميم او ايلولة بعض االمىالك الشىاغرة التابعىة للدولىة ،كىل ذلىك مىن اجىل تثمىين و
تقدير افعال الحيازة من تاريخ بدايتها وكيفية تطبيقها في الميدان لتنتهىي بعىد ايىداع وثىائق المسىح
لدى المحافظة العقارية الى الترقيم تبعا لتقدير توافر عناصر الحيازة القانونية ،وشهره في شكل:
ثانيا:ترقيم مؤقت لمدة اربعة ( )14اشهر:
بالنسىىبة للعقىىارات التىىي اثبتىىت التحقيقىىات الميدانيىىة ان حيازتهىىا قانونيىىة مسىىتوفية لجميىىع الشىىروط
وخاليىىة مىىن العيىىوب ،و انهىىا اسىىتمرت كىىذلك الىىى غايىىة تحقىىق مىىدة التقىىادم المكسىىب طبقىىا للمىىادة
 050مىىن القىىانون المىىدني المقىىدرة بخمسىىة عشىىر ( )22سىىنة مىىن تىىاريخ بدايىىة الحيىىازة الىىى تىىاريخ
االمض ىىاء عل ىىى محض ىىر اس ىىتالم وث ىىائق المس ىىح كم ىىا اوردت ىىه الم ىىادة  26م ىىن المرس ىىوم 76-07
المتعلق بتأسيس السجل العقاري « يعتبر الترقيم مؤقتا لمدة ( )7أشهر يجىري سىريانها ابتىداء مىن
يى ىىوم التى ىىرقيم ،بالنسى ىىبة للعقى ىىارات التى ىىي للى ىىيس لمالكيهى ىىا الظى ىىاهرين سى ىىندات ملكيى ىىة قانونيى ىىة والى ىىذين
يمارسون حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مسح األراضي حيىازة تسىمح لهىم باكتسىاب الملكيىة
عىىن طريىىق التقىىادم المكسىىب طبقىىا لألحكىىام القانونيىىة المعمىىول بهىىا فىىي هىىذا المجىىال .ويصىىبح هىىذا
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التىىرقيم المؤقىىت نهائيىىا عنىىد انقضىىاء المىىدة المحىىددة فىىي الفق ىرة السىىابقة فيمىىا اذا لىىم يعلىىم المحىىافظ
العقاري بأي اعتراض يتعلق بحق الملكية او فيما اذا سحبت او رفضت االعتراضات التي تكىون
قىد حىدثت» كمىا يىدخل ايضىىا فىي صىنف التىرقيم العقىاري المؤقىىت العقىارات التىي اسىتفاد اصىىحابها
مىن شىهادة الحيىازة طبقىا للمىادة  50مىن قىانون التوجيىه العقىاري اذ تصىفى وضىعية هىذه اال ارضىىي
بمناس ىىبة اجى ىراءات االم ىىر  07-02المتعل ىىق بالمس ىىح الع ىىام وتأس ىىيس الس ىىجل العق ىىاري ،م ىىن دون
الحاجة في هذه الحالة الى التحقيق في مدة كسب العقار محل شهادة الحيازة بالتقادم.
ثالثا :ترقيم مؤقت لمدة ( )15سنتين:
بالنسىىبة للعقىىارات التىىي ال يجىىوز اصىىحابها علىىى سىىندات اثبىىات كافيىىة وال تمكىىن المحىىافظ العقىىاري
مىىن تحديىىد حقىىوق ملكتهىىا علىىى ضىىوء بطاقىىة التحقيىىق العقىىاري ،فيقىىوم نتيجىىة لىىذلك بترقيمهىىا طبقىىا
للمىىادة  27مىىن المرسىىوم  76-07المتعلىىق بتأسىىيس السىىجل العقىىاري والتىىي تىىنص علىىى « يعتبىىر
التىىرقيم مؤقتىىا لمىدة سىىنتين ( )5يجىىري سىريانها ابتىىداء مىىن يىىوم اتمىىام هىىذا التىىرقيم بالنسىىبة للعقىىارات
التىي لىيس لمالكهىا الظىاهرين سىندات اثبىات كافيىة  ،وعنىدما ال يمكىن للمحىافظ العقىاري ان يبىدي
راية في تحديد حقوق الملكية .ويصبح هذا الترقيم اللمؤقت نهائيا عند انقضىاء المىدة المحىددة فىي
الفقىرة السىىابقة اال اذا سىىمحت وقىىائع للمحىىافظ العقىىاري بالتثبيىىت بصىىفة مؤكىىدة مىىن الحقىىوق العينيىىة
الواج ىىب شى ىهرها ف ىىي الس ىىجل العق ىىاري ويك ىىون قى ىد اطل ىىع عليه ىىا ف ىىي غض ىىون ذل ىىك،عن طري ىىق اي
شخص معني ».
ويجوز للمحافظ العقاري ان يرقم العقار ترقيما مؤقتا باسم الدولىة لمىدة سىنتين ( )75فىي حالىة اذا
ما لم يكشف التحقيق العقاري اثناء المسح عن اي مالك او صاحب الحق العيني او عن الحىائز
للعقىىار الممسىىوح والىىذي بقىىي شىىاغ ار مىىن دون مطالىىب وتعىىرف هىىذه الحالىىة بحالىىة التىىرقيم لحسىىاب

مجهىىول ،الىىذي يتحىىول الىىى تىىرقيم نهىىائي لفائىىدة الدولىىة بعىىد مضىىي سىىنتين مىىن ايىىداع وثىىائق مسىىح
االراضي بالمحافظة العقارية.
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رابعا:الترقيم المؤقت عند معاينة بناية مشيدة على اصل تابع لألمالك الخاصـة للدولـة منحتهـا
السلطة المؤهلة:
اذا كانت حالة تشييد بنىاء علىى ارضىية تابعىة لألمىالك الخاصىة للدولىة قابلىة للتعميىر اسىتفد منهىا
شخص بموجب عقد اداري مع اثبات الوفاء بثمن الحيازة ترتب عند معاينتهىا اثنىاء المسىح عمليىة
الترقيم العقاري النهىائي كمىا أسىلفنا فانىه علىى عكىس ذلىك يىرقم المحىافظ العقىاري العقىار الممسىوح
بشىىكل مؤقىىت الىىى حىىين اتمىىام تسىىديد الىىثمن كليىىا امىىام البلديىىة بحسىىب الجهىىة ألمالكىىة دون التقييىىد
ب جىىال اربعىىة ( )77اشىىهر او سىىنتين ( )75مىىن تىىاريخ ايىىداع وثىىائق مسىىح اال ارضىىي حيىىث تىىنص
الفقرة الثانية من المادة  70قىانون الماليىة لسىنة  5772علىى " وفىي حالىة عىدم تبريىر الىدفع ،كليىا
او جزئيىىا يىىتم القيىىام بقيىىد مؤقىىت الىىى غايىىة الىىدفع الكامىىل للىىثمن الىىذي ال يمكىىن ان يقىىل عىىن قيمىىة
السىىوق الحاليىىة والتىىي تواصىىل مصىىالح امىىالك الدولىىة تحصىىيله طبقىىا للتش ىريع المعمىىول بىىه ...ال
يطبىىق احكىىام هىىذه المىىادة فىىي الحالىىة الخاصىىة بالبنىىاء المؤقىىت ويجىىري حينئىىذ مسىىح االرض وقيىىدها
باسم الدولة.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

المرسوم 76/07المتعلق بتأسيس السجل العقاري
المرسوم التنفيذي 270-70المؤرخ في  5770/72/20المتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكية
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الفرع الثاني حاالت الترقيم النهائي:
ه ىىو ت ىىرقيم يباش ىىر المح ىىافظ العق ىىاري عل ىىى أس ىىاس ثب ىىوت الس ىىند ذو الحجي ىىة ف ىىي إثب ىىات الملكي ىىة
العقاريىىة أو علىىى أسىىاس معاينىىة بنايىىة مشىىيدة علىىى أصىىل تىىابع لألمىىالك الخاصىىة للدولىىة منحتهىىا
السىىلطة المؤهلىىة للمسىىتفيد طبقىىا للتش ىريع المعمىىول بىىه والىىذي سىىدد ثمىىن حيازتهىىا  ،ويترتىىب علىىى
.

الترقيم النهائي إعداد المحافظ العقاري للدفتر العقاري وتسليمه للمالك المعترف بهم
اوال:الترقيم النهائي عند معاينة سند ذو حجة في إثبات الملكية العقارية:

نصت عليه المىادة  25مىن المرسىوم  76-07المتعلىق بتأسىيس السىجل العقىاري علىى انىه "يعتبىر
التىىرقيم نهائيىىا بالنسىىبة للعقىىارات التىىي يحىىوز مالكوهىىا سىىندات أو عقىىود أو كىىل الوثىىائق األخىىرى
المقبولة طبقا للتشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية "
إذا حالىىة الت ىىرقيم النه ىىائي تترتىىب ع ىىن معاين ىىة السىىند الق ىىانوني الص ىىحيح المثبىىت للملكي ىىة العقاري ىىة
بحسىىب التش ىريع النافىىذ عنىىد إعىىداد السىىند إذ أن المسىىح العقىىاري ي ارعىىي األوضىىاع السىىابقة ويبنىىي
عليهى ىىا مى ىىن دون ان ينقضى ىىها  ،ولقى ىىد بينى ىىت التعليمى ىىة رقى ىىم  27المؤرخى ىىة فى ىىي  57مى ىىاي 2000
المتعلقة بسير عمليات المسح العام والترقيم العقاري بعض هذه السندات وهي:
ثانيا :سندات الملكية المعدة من طرف إدارة أمالك الدولة في عهد التشريع العقاري القديم:
مىن اهىم القىوانين التىي تركىت أثارهىا علىى الملكيىة العقاريىة فىي الج ازئىر وكانىت مصىد ار للعديىد مىىن
سندات الملكية العقارية يمكن االستناد لها في إثبات الملكية العقاري:
مرسوم  55أفريل  2076المسمى (السيناتوس كونسيلت)Sénatus-consulte

نص على تقسيم األراضي بين القبائل وتحويل حقوق االنتفاع إلى حق ملكية فرديىة لصىالح أفىراد
القبيلة ،حيث تم تقسيم بعض أراضي العرو بين لتصبح ملكا ألفىراد تمهيىدا لجعلهىا قابلىة للتنىازل
عنها لفائدة المعمرين
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ثالثــا :قــانون  52جويليــة  1993المســمى قــانون (وارنيــي)  Warnierالمتض ـمن التأســي
لسندات الملكية الفردية في الجزائر وفرنستها:
نصت المادة األولى منه على " إن تأسيس الملكية العقارية بالجزائر وحفظها واالنتقال التعاقىدي
للملكيات والحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي" ،وعليىه أصىبح مىن غيىر
الممكىىن إثبىىات المعىىامالت العقاريىىة إال كتابيىىا عىىن عقىىود رسىىمية يحررهىىا الموثقىىون ولىىيس القضىىاة
المسىىلمين وانهىىا كانىىت خاضىىعة لقواعىىد القيىىد ( اإلشىىهار العقىىاري) المنصىىوص عليهىىا فىىي قىىانون
 56مى ىىارس  2022مى ىىن ناحيى ىىة أخى ىىرى فى ىىان ايلولى ىىة العقى ىىارات المتفرنسى ىىة المملوكى ىىة للج ازئ ى ىريين
المسلمين عن طريق الميراث ومسائل األهلية الخاصة بهم ظلت خاضعة للشريعة اإلسالمية.
كم ىىا ن ىىص ق ىىانون  57جويلي ىىة  2006عل ىىى إجى ىراء تحقيق ىىات عقاري ىىة جماعي ىىة أدت إل ىىى تأس ىىيس
س ىىندات ملكي ىىة س ىىلمت إل ىىى أص ىىحابها ف ىىي ش ىىكل س ىىندات مرف ىىق به ىىا مخطط ىىات ملكي ىىة وج ىىداول
اش ىىهارية  ،ث ىىم تق ىىرر بموج ىىب ق ىىانون  27فيف ىىري  2000الم ىىتمم بق ىىانون  77أوت  2057تغيي ىىر
طريق ىىة التحقي ىىق الجم ىىاعي إل ىىى إجى ىراء التحقي ىىق الجزئ ىىي أو تطهي ىىر األ ارض ىىي "ع ىىرو" و "مل ىىك"
واصىىدار السىىندات ،بموجبىىه يتسىىلم المالىىك عقىىد ملكيىىة تعىىده مصىىالح أمىىالك الدولىىة يسىىمى بعقىىد
الصىىفاء بموجبىىه تطهىىر كامىىل الحقىىوق السىىابقة ويعىىد نقطىىة انطىىالق الملكيىىة ويصىىير العقىىار بسىىبب
ذلىىك خاض ىعا للقىىانون الفرنسىىي ،وقىىد ترتىىب عىىن هىىذه الق ىوانين ،تسىىليم سىىندات للملكيىىة يمكىىن
تقسيمها إلى صنفين:
الصنف األول :السندات المحررة والمسلمة اثر إجراءات التحقيقات الكليىة التىي تمىت وفقىا لقىانون
 57جويليىىة  2006وهىىذا النىىوع مىىن السىىندات يبىىين طبيعىىة العقىىار ومسىىاحته وتسىىميته وحصىىص
المسىفدين منىىه وكىىذلك األعبىىاء التىىي تثقىىل العقىىار عنىىد االقتضىىاء وهىىو موجىىود – السىىندات – بكثىرة
.

في مناطق الوسط والشر والغرب

الصـــنف الثـــاني :الس ىىندات المح ىىررة والمس ىىلمة وفق ىىا إلجى ىراءات التحقيق ىىات الكلي ىىة والجزئي ىىة وه ىىي
سى ىىندات مسى ىىجلة ومشى ىىهرة بمصى ىىلحة الرهى ىىون العقاريى ىىة ومخططى ىىات يمكى ىىن الرجى ىىوع إليهى ىىا إلثبى ىىات
الملكية.
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رابعا:السندات اإلدارية المثبتة للملكية العقارية المعدة والمسلمة اثر عمليات الثورة الزراعية:
تسمى شهادات الملكية التي تسلم إلى المالك المعترف بهم بأنهم أصحاب أراض خاصىة زراعيىة
أو معىىدة للز ارعىىة وذلىىك بعىىد االنتهىىاء مىىن عمليىىة التحقيىىق العقىىاري التىىي كانىىت موضىىوعا لعمليىىات
إثب ىىات ح ىىق الملكي ىىة الخاص ىىة تطبيق ىىا لألم ىىر  06-02الم ىىؤرخ ف ىىي  70ن ىىوفمبر  2002المتعل ىىق
بىىالثورة الزراعيىىة والمرسىىوم  65-06المىىؤرخ فىىي  72ينىىاير  2006المتعلىىق بإثبىىات حىىق الملكيىىة
الخاصة وتستبدل هذه الشهادات بدفاتر عقارية بمجرد إحداث المسح العام ألراضي البالد.
خامســا:العقــود المثبتــة أو المعدلــة لملكيــة عقاريــة أو حقــوق عينيــة عقاريــة أنجزهــا الموثقــون
السابقون وكتاب ضبط الموثـق قبـل صـدور األمـر  61-91المـؤر فـي  12ديسـمبر 1691
المتضمن مهنة التوثيق:
هي خاضعة إلجراء اإلشهار العقاري الشخصي االختياري بغرض االحتجاق بها على الغير.
سادسا:العقـود الرسـمية للعقـارات الريفيـة المنجـزة مـن طـرف القضـاة الشـرعيين طبقـا للشـريعة
اإلسالمية:
هىىي عبىىارة عىىن سىىندات غيىىر مشىىهرة اعتىىرف لهىىا بالحجيىىة فىىي إثبىىات الملكيىىة العقاريىىة بموجىىب
المىىادة  72مىىن المرسىىوم  65-06المىىؤرخ فىىي  72ينىىاير  2006المتعلىىق بإثبىىات حىىق الملكيىىة
الخاصة التي تنص " إذا قدم الشخص واضىع اليىد علىى ارض خاصىة زراعيىة او معىدة للز ارعىة
سىىندا محىىر ار فىىي شىىكل عقىىد مىىن قاضىىي الشىىرع ومسىىجال ولكىىن غيىىر منشىىور فىىان ملكيىىة األرض
يعتىىرف بهىىا " ،كمىىا كرسىىت المحكمىىة العليىىا نفىىس المبىىدأ فىىي قرارهىىا المىىؤرخ فىىي 2000/77/76
" .....مىىن المسىىتقر عليىىه فقهىىا وقضىىاء إن العقىىود التىىي يحررهىىا القضىىاة الشىىرعيون تكتسىىي نفىىس
طابع الرسمية التي تكتسىيه العقىود المحىررة مىن قبىل األعىوان العمىوميين تعىد عنوانىا علىى صىحة
مىىا يفىىره فيهىىا مىىن اتفاقىىات ومىىا تىىنص عليىىه مىىن ت ىواريخ بحيىىث ال يمكىىن إثبىىات مىىا هىىو مغىىاير أو
معىىاكس لفحواهىىا ومىىن ثىىم فىىان النعىىي علىىى الق ىرار المطعىىون فيىىه بخىىرق القىىانون غيىىر مؤسىىس
– ولمىىا كىىان مىىن الثابىىت -فىىي قضىىية الحىىال إن القسىىمة المحىىررة مىىن طىىرف القاضىىي الشىىرعي
صحيحة ومعترف بها ومن ثم فان قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبيقا صحيحا".
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سابعا:السندات القضائية:
هىىي األحكىىام النهائيىىة الحىىائزة لقىىوة الشىىيء المقضىىي فيىىه باسىىتنفاذها لطىىرق الطعىىن العاديىىة التىىي
تكرس تصرفا قانونيا أو واقعة مادية ترتىب نقىل الملكيىة العقاريىة أو تعىديلها أو فسىخها أو إبطالهىا
أو أي تغيير في الملكية العقاريىة بصىفة عامىة والتىي يتعىين إشىهارها طبقىا للمىادة  27مىن األمىر
 07-02والمى ى ىواد  07و 00م ى ىىن المرس ى ىىوم  76-07الم ى ىىؤرخ ف ى ىىي  52م ى ىىارس  2007المتعل ى ىىق
بتأسىىيس السىىجل العقىىاري ،كحكىىم رسىىوم الم ىزاد طبقىىا للم ىواد  075و 077مىىن قىىانون اإلج ىراءات
المدني ىىة واإلداري ىىة و الحك ىىم القاض ىىي بالقس ىىمة طبق ىىا للم ىىادة  057م ىىن الق ىىانون الم ىىدني أو الحك ىىم
بتثبيىىت الوعىىد بىىالبيع العقىىاري طبقىىا للمىىادة  05مىىن القىىانون المىىدني ،الحكىىم المصىىرح بالشىىعور و
إلح ىىاق الترك ىىات ب ىىاألمالك الخاص ىىة للدول ىىة طبق ىىا للمى ىواد  70و 22و 25م ىىن الق ىىانون 67-07
المؤرخ في  72ديسمبر  2007المتضمن األمالك الوطنية.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

المىىادة 25مىىن المرسىىوم  76/07المتعلىىق بتأسىىيس السىىجل العقىىاري علىىى انىىه (يعتبىىر التىىرقيم نهائيىىا بالنسىىبة للعقىىارات التىىي يحىىوز
مالكها سندات او عقود او كل الوثائق االخرى المقبولة طبقا للتشريع المعمول به )

امر رقم 02/07المؤرخ في 2007/25/22:المتضمن مهنة التوثيق
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الفرع الثاني:حاالت الترقيم النهائي :
عند معاينة بناية مشيدة على أصل تابع لألمالك الخاصة للدولة منحتها السلطة المؤهلة:
وهي الحالة التي تترتب عن معاينة عون المسح لبنىاء صىلب مشىيدة برخصىة بنىاء أو مىن دونهىا
على أرضية تابعة لألمالك الخاصة للدولىة القابلىة للبنىاء والتعميىر فىي مفهىوم القىانون 50-07
المىىؤرخ  72ديسىىمبر  2007المتعلىىق بالتهيئىىة والتعميىىر ،اسىىتفاد منهىىا شىىخص بموجىىب عقىىد إداري
غير مشهر طبقا للتشريع المعمول به مقابل تسديده لثمن الحيىازة كىامال وتمكنىه مىن إثبىات الوفىاء
أمىىام عىىون المسىىح والحىىاالت علىىى مثىىل هىىذه الوضىىعيات منتش ىرة وكثي ىرة ترتبىىت عىىن عقىىود إداريىىة
حررتها البلديات لفائدة األشخاص بغىرض تشىييد أو تسىوية وضىعية البنىاء فىي إطىار األمىر -07
 57المىىؤرخ فىىي  57فيفىىري  2007المتضىىمن تكىىوين احتياطىىات عقاريىىة لصىىالح البلديات،وأيضىىا
الس ىىندات اإلداري ىىة المس ىىلمة ف ىىي إط ىىار المرس ىىوم  525 -02الم ىىؤرخ ف ىىي  26أوت  2002ال ىىذي
يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يحوزون فعال أراضي عمومية أو خاصىة كانىت محىل عقىود أو
مبىىاني غيىىر مطابقىىة للقواعىىد المعمىىول بهىىا وشىىروط إقىرار حقىىوقهم فىىي التملىىك والسىىكن لكنهىىا بقيىىت
معلقة بسبب تقاعس اإلدارة عن إتمام إجراءات التسوية وادماق العقارات حسىبما يفرضىه القىانون
طبقىىا للمىىادة  00مىىن القىىانون  52-07المتضىىمن التوجيىىه العقىىار ،وعليىىه تقىىرر معالجتهىىا عنىىد
المس ىىح بموج ىىب الم ىىادة  70م ىىن الق ىىانون  52-77الم ىىؤرخ ف ىىي  50ديس ىىمبر  5777المتض ىىمن
قانون المالية لسنة  5772التي تنص على " في حالة تشييد البنايات برخصة بناء وبىدونها علىى
ارض ذات أص ىىل ت ىىابع ألم ىىالك خاص ىىة للدول ىىة منحته ىىا الس ىىلطة المؤهل ىىة طبق ىىا للتشى ىريع المتعل ىىق
بالتهيئة والتعمير والتي يكون في مقدور مالكها الظاهر الذي ال يتوافر لديه سىند قىانوني للملكيىة
أن يثبت أثناء عملية المسح العام ،دفع ثمن الحيازة الذي أداه حسىب الحالىة لىدى قىابض البلديىة
أو لدى مصالح أمالك الدولة تتم عملية القيد النهىائي فىي السىجل العقىاري مباشىرة لفائىدة صىاحب
الملكية الظاهر فيما يخص مجموع العقارات والبنايات"
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
االمر  57-07المؤخ في  2007/75/57:المتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات
القانون رقم 50/07المؤرخ في  2007/25/72المتعلق بالتهيئة و التعمير.
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المطلب الثاني :كيفية تسوية منازعات الترقيم العقاري :
ان السجل العقاري المؤسس بمناسبة ايداع وثىائق مسىح اال ارضىي يشىكل الوعىاء الىذي تصىب فيىه
نتيجىىة اعمىىال المسىىح علىىى شىىكل تىىرقيم عقىىاري نهىىائي او مؤقىىت يباشىره المحىىافظ العقىىاري ويشىىهره
في السجل المؤسس إلنشاء واالعتراف بحق الملكية العقىاري وبقيىة الحقىوق العينيىة العقاريىة طبقىا
لمبدأ االثىر المنشى للقيىد

()EFFET CONSTITTUTIF

 ،اال ان ذلىك ال يمنىع مىن االعتىراض علىى

ه ىىذا االجى ىراء م ىىن قب ىىل اش ىىخاص حض ىىروا اعم ىىال المس ىىح او مم ىىن تعيبى ىوا ع ىىن العملي ىىة وس ىىجلت
حقوقهم بعد ذلك باسم الغير ،بخالف سندات وأوضاع يستندون عليها وتصلح فىي حىد ذاتهىا الن
تكون اساسىا للبىت فىي الحقىوق ،لىوال السىبق فىي ايىداع وثىائق المسىح بالمحافظىة العقاريىة وعمليىة
تأسيس السجل العقاري بإتباع الترقية الذي يمكن الطعن فيه ومراجعته
اجرءات معينيه أمام الجهة المختصة بحسب الحالة كمىا سىنتعرض لىه فىي المطلىب األول
بإتباع ا
اجرءات تصفية منازعات الترقيم أمام القضاء في المطلب الثاني
و نتعرض لشروط و ا
الفــرع األول  :تســوية منازعــات التــرقيم لحســاب مجهــول ( التــرقيم المؤقــت باســم الدولــة لمــدة
سنتين ) .
تتميىىز طريقىىة تسىىوية منازعىىات التىىرقيم لحسىىاب مجهىىول بأنهىىا طريقىىة إداريىىة باألسىىاس  ،تتىىدخل
بموجبها المصىالح المكلفىة بالمسىح و الحفىظ العقىاري لتسىوية هىذه الوضىعية التىي يصىعب طرحهىا
أمىىام القضىىاء بسىىبب العىىدد الكبيىىر للعقىىارات المس ىىجلة فىىي حسىىاب مجهىىول فىىي الج ازئىىر و نظى ى ار
لمسؤوليتها عن نجاح أعمال المسح لتطهير الوضعية العقارية و يرجع ذلك الي انعىدام الدقىة فىي
انجىىاز مسىىح األ ارضىىي العىىام فىىي بعىىض األحيىىان او عىىدم تحلىىي فىىرق المسىىح بالجديىىة فىىي تأديىىة
مهامها من ا جل االنتقال الفعلي إلي الميدان في األيىام المحىدد فىي اسىتمارة األشىعار بىالمرور ،
وكذلك بسبب إهمال التدابير الضرورية للبحث عن المالك أو الحائز .
و تىىتم التسىىوية و التىىرقيم طبقىىا ألحكىىام المىىذكرتين الصىىادرتين عىىن مديريىىة األمىىالك لوطنيىىة بتىىاريخ
 5776/72/76و  5777/70/77المتعلقتى ىىين بمعالجى ىىة و وضى ىىعيات التى ىىرقيم لحسى ىىاب مجهى ىىول
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يت ىوافر أصىىحابها علىىى سىىندات مشىىهرة و تسىىوية وضىىعيات التىىرقيم لحسىىاب مجهىىول التىىي يطالىىب
بترقيمها أشخاص يفتقدون لحقوق مشهرة .
أوال في حالة حيازة طالب التسوية لسند مشهر :
طبقىىا للمىىادة مىىن المرسىىوم  76-07المتعلىىق بتأسىىيس السىىجل العقىىاري يجىىوز للمحىىافظ العقىىاري ان
يغير من طبيعىة التىرقيم مىن مؤقىت الىى نهىائي اذا سىمحت لىه وقىائع قانونيىة للتثبىت بصىفة مؤكىدة
مىىن الحقىىوق العينيىىة الواجىىب شىىهرها  ،تطبيقىىا للىىنص أصىىدرت المديريىىة العامىىة لألمىىالك الوطنيىىة
التعليميىىة المؤرخىىة فىىي  5726/72/76تبىىين كيفيىىة إجىراء تسىىوية التىىرقيم لحسىىاب مجهىىول بالنسىىبة
للعقارات التي يتوفر أصحابها على سندات مشهرة خالل أجال سريانه نوجزها فيما يلي :
ان يتقدم المعني بملف طلب تسوية الترقيم :
يتكىىون مىىن طلىىب مكتىىوب للتىىرقيم العقىىاري يشىىمل علىىى بيانىىات المسىىح ( رقىىم حسىىاب  ،القسىىم ،
مجموعة الملكية  ،البلدية  ،المسىاحة ) يىودع علىى نسىختين و يوجىه إلىى المحىافظ العقىاري مرفقىا
به ملفا يتكون من نسخة أصلية أو نسخة مصادق عليها من السند القىانوني للملكيىة يضىاف اليىه
ىرءات االيجابيىة و السىلبية  ،المخطىط البيىاني للقطعىة محىل
فريضة في حالة الوفاة  ،شىهادة االج ا
التسوية
ثانيا:شروع المحافظ العقاري في دراسة طلب تسوية الترقيم العقاري :
ع ىىن طري ىىق التحق ىىق م ىىن س ىىند الملكي ىىة باالتص ىىال بمص ىىالح أم ىىالك الدول ىىة بخص ىىوص الس ىىندات
المشىىهرة قبىىل  52مىىارس  2002ومىىن العقىىاري المجىىل فىىي حسىىاب مجهىىول بىىأن يتوافىىق مىىع سىىند
الملكية و في حالة تمكن المحافظ العقاري من تحديد العقار عى مخطط المسىح مىن دون أشىكال
يشرع في عملية ترقيم العقار بالسجل العقاري مع تسليم الدفتر العقىاري خىالل ثمانيىة (  )70ايىام
مىىن تىىاريخ إيىىداع طلىىب التىىرقيم يضىىاف إليهىىا المىىدة الالزمىىة للتأكىىد مىىن المعلومىىات المتىىوفرة علىىى
مستوى المحافظة العقارية األم لما يكون العقد مشه ار قبل الفاتح من مارس . 2076
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وعنىىد تعىىذر تحديىىد المحىىافظ العقىىاري للعقىىار محىىل طلىىب التىىرقيم تتىىولى مصىىلحة مسىىح األ ارضىىي
خالل خمسة عشر( )22يوما الموالية من استالم ملىف طلىب تسىوية التىرقيم باالنتقىال إلىي العقىار
بعىىد أخطىىار صىىاحب الطلىىب بمىىرور فىىرق المسىىح بغىىرض مسىىح العقىىار مىىع تأكيىىد مطابقىىة حىىدود
ومشتمالت العقار المذكورة في عقد الملكية على الميدان وعند االنتهاء موافىاة المحافظىة العقاريىة
بنتائج التحقيق التي ينجىز عليهىا انجىاز و تسىليم الىدفتر العقىاري خىالل ثمانيىة ( )70ايىام المواليىة
وف ىىي حال ىىة م ىىا إذا ك ىىان عق ىىد طال ىىب تس ىىوية الت ىىرقيم مش ىىه ار قب ىىل  52م ىىارس  2007ت ىىاريخ نف ىىاذ
المرسىوم  76-07المىؤرخ فىي  22مىىارس  2007المتعلىق بتأسىيس السىىجل العقىاري يتوجىب علىىى
المحىىافظ العقىىاري م ارسىىلة مديريىىة أمىىالك الدولىىة للتأكىىد مىىن أن العقىىار المطلىىوب ترقيمىىه ال ينىىدرق
ضمن أمالك الدولة .
عند غياب السند المشهر لدى طالب لتسوية  :يىتم تسىوية التىرقيم لحسىاب مجهىول فىي حالىة عىدم
ىرءات المبينىة بالمىذكرة المؤرخىة  77سىبتمبر 5777
حيازة طالب الترقيم لسىند مشىهر بإتبىاع االج ا
عىىن المديريىىة العامىىة لألمىىالك الوطنيىىة المتعلقىىة بالعقىىارات التىىي ال يتىىوفر أصىىحابها علىىى سىىندات
مشهرة و هي:
 -2توجيىىه طلىىب التىىرقيم يشىمل علىىى بيانىىات المسىىح ( رقىىم الحسىىاب  ،القسىىم  ،مجموعىىة الملكيىىة
البلدية  ،المساحة ) على نسختين الى مىدير الحفىظ العقىاري فىي هىذه الحالىة و يجىوز للطالىب ان
يرفق المستندات الثبوتية المؤيدة لمضمون الطلب .
يكلىىف مىىدير الحفىىظ العقىىاري فىىي هىىذه الحالىىة المحىىافظ العقىىاري المخىىتص إقليميىىا بىىإجراء تحقيىىق
عقاري بحسب الحالة التي يستند إليها صاحب الطلب :
 -5صاحب الطلب يجوز سندا معترفا به في إثبات حق الملكية العقارية غير مشىهر بحيىث لىو
كان حاض ار في الميدان خالل عمليات المسح الستفاد من ترقيم نهىائي طبقىا للمىادة  25المرسىوم
 76-07كما بيناه سابقا  ،فيقوم المحىافظ العقىاري بنىاء علىى التكليىف بالبحىث و التأكىد مىن عىدم
وجود إشهار مسبق يكشف عدم تطابق مع مضمون الوثيقة التي ستند اليها طالب الترقيم .
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 -6صاحب الطلب بحوزتىه عقىود عرفيىة تتعلىق باقتنىاءات لحقىوق عقاريىة او تبىادل او قسىمة و
تحمل تاريخا ثابتا بعد الفاتح من جانفي  2002و مسجلة خىالل الفتىرة مىا بىين جىوان  2006و
ديسمبر  2005أو إنها ال تحمل
ثابت ىىا بع ىىد الف ىىاتح م ىىن ج ىىانفي  2002و مس ىىجلة خ ىىالل الفتى ىرة م ىىابين جى ىوان  2006و ديس ىىمبر
 2005أو إنهىىا ال تحم ىىل أي ت ىىاريخ ثاب ىىت  ،لكنه ىىا تىىدل عل ىىى ان الطال ىىب متواج ىىد ف ىىي المي ىىدان
كحىائز عىن طريىق مقارنىة العقىار المسىجل فىي حسىاب مجهىول محىل طلىب التىرقيم مىع الوحىدات
العقاريىىة المج ىىاورة التىىي اس ىىتفاد أصىىحابها س ىىابقا مىىن ت ىىرقيم مؤقىىت لم ىىدة أربعىىة ( )77أش ىىهر او
سىىنتين و تشىىير عقىىودهم فىىي حىىد ذاتهىىا الىىى وجىىود الطالىىب  ،ويتعىىين علىىى المحىىافظ العقىىاري فىىي
هىىذه الحالىىة ان يتحقىىق مىىن ان التىىاريخ الىىذي يىىدعم انطىىالق الحيىىازة سىىابق علىىى إج ىراء عمليىىات
المسح في الميدان التي رتبت الترقيم لحساب مجهول .
 -7صاحب الطلب يفتقر إلي أي سند إلثبىات الملكيىة او الحيىازة و أيضىا فىي حالىة مىا اذا تعىذر
علىىى المحىىافظ العقىىاري تحديىىد تىىاريخ العقىىود العرفيىىة التىىي يثيرهىىا طالىىب التىىرقيم ان كانىىت منج ىزة
قبىىل عمليىىات المسىىح  ،وفىىي هىىذه الحالىىة يحيىىل المحىىافظ العقىىاري نتىىائج التحقيىىق الىىى مىىدير الحفىىظ
العقىىاري مىىن دون نتيجىىة و تتوقىىف تسىىوية التىىرقيم علىىى نتىىائج التحقيىىق العقىىاري الميىىداني مىىن قبىىل
المسح .
 -2بعد تلقي مدير الحفظ العقاري لنتائج التحقيق التي كلف بها المحىافظ العقىاري يتىولى إخطىار
مصالح أمالك الدولة للكشف عن حقوقها  ،ومصالح المسىح للوقىوف الميىداني علىى األمكنىة بعىد
إخط ىىار المعن ىىى م ىىن اج ىىل تحدي ىىد مع ىىالم الح ىىدود و إع ىىداد بطاق ىىة التحقي ىىق العق ىىاري ال ىىذي يثب ىىت
عناصر حيازة طالب تسوية الترقيم قبل انطالق المسح الذي تمخض عنىه تىرقيم لحسىاب مجهىول
او على األقل يوم شروع المسح في تحديد مجموعة الملكية المعنيىة بطلىب تسىوية التىرقيم بالنسىبة
للحىىائز الىىذي يفتقىىر إلىىى أي سىىند  ،ش ىريط ان يىىدعم وضىىعيته بشىىهادة شخصىىين مصىىرح بهىىا إمىىام
الموثق لتودع بعد ذلك أمام المحافظة العقارية عند التقدم بطلب الترقيم .
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 -7علىىى ضىىوء نتيجىىة رد أمىىالك الدولىىة و المسىىح العقىىاري بىىأن الحيىىازة مؤسسىىة و تصىىلح للتىىرقيم
ي ىىأمر م ىىدير الحف ىىظ العق ىىاري خ ىىالل خمس ىىة عش ىىر ( )22يوم ىىا الموالي ىىة المح ىىافظ العق ىىاري بأح ىىد
االجرءات التالية :
ا
 -0تىىرقيم العقىىار المعنىىي ترقيمىىا نهائيىىا و إعىىداد الىىدفتر العقىىاري عنىىد حيىىازة طالىىب تسىىوية التىىرقيم
سندا ذو حجية في إثبات الملكية العقارية .
 -0تىىرقيم العقىىاري لمىىدة أربعىىة ( )77أشىىهر فىىي حالىىة حيىىازة طالىىب تسىىوية التىىرقيم لسىىند عرفىىي
الثابىىت التىىاريخ و اذا مىىا أكىىدت المعلومىىات الناتجىىة عىىن التحقيىىق العقىىاري التىىي تكف ىال بهىىا عىىون
المسح استمرار الحيازة ألكثر من خمسىة عشىر ( )22سىنة إلىى تىاريخ التحقيىق الىذي أنىتج التىرقيم
اجرءات التسوية مع ما ورد فىي قىرار المحكمىة العليىا
لحساب مجهول  ،وفي هذه الحالة تتماشي ا
بت ىىاريخ  27م ىىاي  ... " 5770حي ىىث رف ىىع المطع ىىون ض ىىده طلب ىىا مق ىىابال يرم ىىي إل ىىى اإلش ىىهاد ل ىىه
باكتس ىىاب العق ىىار موض ىىوع النى ىزاع بالتق ىىادم طبق ىىا للم ىىادة  050ق ىىانون م ىىدني  ،و اس ىىتجاب قض ىىاة
الموضىىوع لطلبىىه بعىىدما شىىهدوا علىىى تىىوفر شىىروط المىىادة المىىذكورة بخصىىوص اجىىل خمسىىة عشىىر
سىىنة لحيىىازة مسىىتمرة علنيىىة بىىدون التبىىاس  ،وذلىىك انطالقىىا مىىن تىىاريخ إب ىرام العقىىد العرفىىي باعتبىىاره
قرينة على الدخول في الحيازة و ليس باعتباره عقدا صحيحا " ....
 -0ترقيم العقار المعني لمدة سنتين عنىد تعىذر تحديىد مىدة الحيىازة علىى ان يطلىق حسىاب المىدة
بشىىكل رجعىىي مىىن تىىاريخ إيىىداع الوثىىائق المسىىح لىىدى المحافظىىة العقاريىىة و أن ال تقىىل فىىي أقصىى
األحوال عن مدة أربعة ( )77أشهر.

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

مرسوم تنفيذي  772/07المؤرخ في  2007/25/55يحدد قواعد احداث وكاالت محلية للتسيير و التنظيم العقاريين الحضريين
د -ليلى زروقي التصرفات القانونية الواجب الشهر و االثار القانونية المترتبة علىى القيد،مجلىة الموثىق العىدد 72الج ازئىر 2000
صفحة. 26
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اجرءات تصفية منازعات الترقيم أمام القضاء
الفرع الثاني  :شروط و ا
اوال:منازعات الترقيم المؤقت .
يحق لكل متضرر من عملية الترقيم العقاري ان يطعن فيها عن طريق االعتىراض أمىا المحافظىة
العقارية المختصة تمهيدا لمراجعة الحقوق المقيدة في السجل العقاري  ،عن طريق التصالح أمىام
المحافظ العقاري و في حالة فشله تصفية االعتراضات و طرحها أمىام القضىاة المخىتص  ،ولقىد
بين ى ىىت الم ى ىىادة  22م ى ىىن المرس ى ىىوم  76-07المتعل ى ىىق بتأس ى ىىيس الس ى ىىجل العق ى ىىاري طريق ى ىىة تطبي ى ىىق
االعتىراض علىىى التىىرقيم المؤقىىت بنصىىها علىىى ان " يبلىىم كىىل احتجىىاق متعلىىق بىىالترقيم المؤقىىت فىىي
السىىجل العقىىاري الىىذي يثىىار حىىالل المىىدة المحىىددة فىىي أحكىىام المىىادتين  26و 27أعىىاله  ،بموجىىب
رسىىالة موصىىى عليهىىا إلىىى المحافظىىة العقىىاري و إلىىى الطىىرف الخصىىم و يمكىىن ان يقيىىد المعنيىىون
هذا االحتجاق فىي سىجل يفىتح لهىذا الغىرض لىدى كىل محافظىة العقىاري و إلىى الطىرف الخصىم و
يمكىن ان يقيىد المعنيىون هىىذا االحتجىاق فىي سىىجل يفىتح لهىذا الغىرض لىىدى كىل محافظىة عقاريىىة .
تك ىىون للمحافظ ىىة العق ىىاري س ىىلطة مص ىىالحة األطى ىراف و تحري ىىر محض ىىر ع ىىن المص ىىالحة وتك ىىون
التفاقىىات األطى ىراف المدرجىىة ف ىىي ه ىىذا المحضىىر ق ىىوة اإلل ىزام الخ ىىاص  .وف ىىي حالىىة م ىىا اذا كان ىىت
مح ىىاوالت المص ىىالحة ب ىىين األطى ىراف عديم ىىة الج ىىدوى  ،يح ىىرر المح ىىافظ العق ىىاري محض ىىر ع ىىدم
المصىىالحة و يبلغىىه إلىىى األط ىراف و تكىىون للطىىرف المىىدعي مهلىىة سىىتة أشىىهر ابتىىداء مىىن تىىاريخ
التبليىىم الىىذي يتلقىىاه مىىن المحىىافظ العقىىاري ليقىىدم تحىىت طائلىىة رفىىض الىىدعوى كىىل اعت ىراض أمىىام
الجهىىة القضىىائية المختصىىة تشىىهر الىىدعوى القضىىائية و التىىي يجىىب تبليغهىىا الىىى المحىىافظ العقىىاري
في نفس المهلة و فقا ألحكام المادة  02أدناه "
يتضح من النص السابق على أن األشخاص المدعين بحقوق عينية عقارية علىى العقىارات جىرى
مسىىحها و ترقيمهىىا مؤقتىىا لمىىدة أربعىىة أشىىهر او سىىنتين ملزمىىون بتبليىىم اعت ارضىىاتهم علىىى القيىىد و
طلىىب التىىرقيم بشىىكل مكتىىوب إلىىى المحىىافظ العقىىاري  ،والىىى الطىىرف الخصىىم بىىالطريق اإلداري عىىن
ىرءات المدنيىة و اإلداريىة
طريق رسالة موصى عليها من دون احترام طرق التبليم في قانون االج ا
و يكون للمتضرر ان يعفي من تحمل مشقة و نفقة تبليم الخصوم بان يقيد احتجاجه مباشىرة فىي
سجل مفتوح لهذا الغرض بالمحافظة العقارية .
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يش ىىترط لقب ىىول االعتى ىراض ف ىىي ه ىىذه الحال ىىة تقيي ىىده خ ىىالل ا ج ىىال المق ىىررة للت ىىرقيم المؤق ىىت ليق ىىوم
المحافظ العقاري بدراسته و إبداء أريه مع إجراء للمصالحة بين الطرف المتنازعة بعىد اسىتدعائهم
كتابيا لتدرق نتائجها في محضر للمصالحة بحسب المصالحة الناجحة و الفاشلة .
ففي حالة المصالحة الناجحة الناتجة او إ ازلىة هىذه يتوقىف النىزاع و يقىوم المحىافظ العقىاري بشىهر
الحق العقاري في السجل العقاري تبعا التفاق الذي قوة اإللزام الخاص و تبقى الترقيمىات المؤقتىة
علىىى حالتهىىا الىىى غايىىة انتهىىاء مىىدة التىىرقيم أمىىا فىىي حالىىة محاولىىة الصىىلح الفاشىىلة يحىىرر المحىىافظ
العقىىاري محضىىر عىىدم المصىىالحة يبلىىم إلىىى األط ىراف و علىىى المىىدعى إن يرفىىع دع ىواه فىىي هىىذه
الحالىىة خىىالل سىىتة أشىىهر مىىن التبليىىم تحىىت طائلىىة سىىقوط االعت ىراض و عىىدم قبىىول الىىدعوى التىىي
يرمي من خاللها إلى تغيير و تعديل الحقوق الناتجة عن الترقيم المؤقىت  ،و ينعقىد االختصىاص
فى ىىي دعى ىىوى منازعى ىىة التى ىىرقيم المؤقى ىىت بحسى ىىب إط ى ىراف الى ىىدعوى إلى ىىى المحكمى ىىة اإلداريى ىىة  ،ألنهى ىىا
األشىىخاص الوحيىىدة المؤهلىىة الكتسىىاب الملكيىىة العقاري ىة او المحكمىىة العاديىىة المتواجىىدة فىىي نطىىاق
اختصاصها العقار و يبىت فىي االعتىراض علىى التىرقيم المؤقىت فىي هىذه الحالىة القسىم العقىاري و
ه ىىذا م ىىا أك ىىده مجل ىىس الدول ىىة ف ىىي قى ى ارره بت ىىاريخ  .... " 5770/27/50إن األم ىىر يتعل ىىق ب ىىالترقيم
المؤقت فقط و ما دام ان النزاع يخص أشخاص طبيعية  ،حيث انه يتعين تأسيسا علىى مىا سىبق
ذك ىره إلغىىاء الق ىرار المس ىىتأنف و الفصىىل مىىن جدي ىىد إخ ىراق المحىىافظ العق ىىاري لبلديىىة اميىىزور م ىىن
الخصام و القضاء بعدم االختصاص النوعي .
و يلىىزم المىىدعى بىىإجراءات تسىىجيل عريضىىة تسىىجيل عريضىىة افتتىىاح الىىدعوى و شىىهرها مىىع تبليىىم
المحافظ العقىاري و يبقىى التىرقيم معلقىا و محافظىا علىى طابعىه المؤقىت فىي هىذه الحالىة إلىى حىين
الفصىىل بحكىىم نهىىائي لقىىوة الشىىيء المقضىىي فيىىه فىىي الن ىزاع بتقىىدير الحيىىازة األحىىق بىىالترقيم علىىى
أسىىاس القىىوة الثبوتيىىة للسىىندات المقدمىىة مىىن قبىىل الحىىائزين ن وعنىىد االقتضىىاء علىىى أسىىاس الحيىىازة
األحق بالتفصيل طبقا لنص المادة  020مىن القىانون المىدني الج ازئىري بقولهىا " و الحيىازة األحىق
بالتفصىيل هىىي الحيىازة القائمىىة علىىى سىند قىىانوني فىىإذا لىم يكىىن ألي مىىن الحيىازتين سىىند أو تعادلىىت
سىىنداتهما كانىىت الحيىىازة األحىىق هىىي الحيىىازة األسىىبق فىىي التىىاريخ "  ،وقىىد ثبىىت مىىن اجتهىىاد قضىىاء
المحكمة العليا أنها قد ذهبت الي تكريس ما سبق اذ جاء فىي القىرار المىؤرخ فىي 5777/75/52

23

وما دام الطاعن يعارض في الترقيم المؤقت للقطعة المتنازع من اجلها و الذي يصبح نهائيا عنىد
انقضاء مدة سنتين  ،حسب المادة  27من المرسوم التنفيذي  256 – 06المؤرخ في
 ، 2006 /72 /20فانىىه كىىان علىىى قضىىاة الموضىىوع د ارسىىة ومناقشىىة العقىىد المقىىدم مىىن طىىرف
طاعن  ،و البحث في مدى مطابقتىه لىألرض محىل النىزاع مىن عىدمها و كىذا د ارسىة الوثىائق التىي
ق ىىدمها المطع ىىون ض ىىده لتس ىىجيل القطع ىىة األرض ىىية مح ىىل النى ىزاع باس ىىمه  ،وان يفص ىىلوا ف ىىي الق ىىوة
الثبوتي ىىة له ىىذه الس ىىندات نظى ى ار لمقتض ىىيات الم ىىادة  27م ىىن المرس ىىوم المش ىىار إلي ىىه أع ىىاله  ،وعن ىىد
االقتضاء  ،كان عليهم أن يبحثوا و هي السبق في التاريخ لتطبيق المادة  26من نفس المرسوم
ثانيا:منازعات الترقيم النهائي:
يترتب عن عملية التىرقيم النهىائي إعىداد المحىافظ للىدفتر العقىاري و تسىليمه إلىى المىالك المعتىرف
بهىىم طبقىىا للمىىادة  77مىىن المرسىىوم  76-07المتعلىىق بتأسىىيس السىىجل العقىىاري و هىىو سىىند و حيىىد
إلثبىىات الملكيىىة العقاريىىة بعىىد المسىىح طبقىىا للمىىادة  20مىىن األمىىر  07 -02ينصىىها علىىى " تسىىجل
جميع الحقوق الموجودة على عقار ما وقت اإلشهار فىي السىجل العقىاري و الىدفتر العقىاري الىذي
يشكل سند ملكية "
عل ىىى ال ىىرغم م ىىن أن مب ىىادئ نظ ىىام الس ىىجل العين ىىي تقض ىىي بع ىىدم جى ىواز االعتى ىراض عل ىىى الحق ىىوق
المقيىىدة نهائيىىا  ،أجىىاز المشىىرع الج ازئىىري الطعىىن فىىي الىىدفتر العقىىاري النىىاتج عىىن التىىرقيم النهىىائي إذ
طبقىىا للمىىادة  27مىىن المرسىىوم  " 76-00ال يمكىىن إعىىادة النظىىر فىىي الحقىىوق الناتجىىة عىىن التىىرقيم
النهىىائي الىىذي تىىم بموجىىب الم ىواد  25و 26و 27مىىن هىىذا الفصىىل إال عىىن طريىىق القضىىاء " دون
التقييىد ب جىىال محىىددة إلىىى غايىىة انقضىىاء آجىىال سىىقوط الحىىق العينىىي أي لمىىدة خمسىىة عشىىر سىىنة ،
و بذلك قلل المشرع من قوة نظام السجل العيني بخالف القواعد المقررة  ،ويتم الطعن في الىدفتر
العقىىاري بإتبىىاع إج ىراءات الطعىىن باإللغىىاء ضىىد الق ى اررات اإلداريىىة أمىىام المحكمىىة اإلداريىىة الواقىىع
العقىىار الممسىىوح فىىي نطىىاق اختصاصىىها إذ أن الىىدفتر العقىىاري عبىىارة عىىن ق ىرار إداري يسىىلم إلىىي
أص ىىحاب العق ىىارات الثابت ىىة حق ىىوقهم بع ىىد انته ىىاء م ىىن عملي ىىات المس ىىح الع ىىام لأل ارض ىىي و تأس ىىيس
السىىجل العقىىاري يتىىولى مهمىىة تحري ىره و تسىىليمه المحىىافظ العقىىاري المخىىتص إقليميىىا بالشىىكل الىىذي
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يحدده قرار وزير المالية و هذا ما يستنتج مىن قىرار المحكمىة العليىا بتىاريخ  5722/70/27الىذي
أكد على انه " ال يمكن إلغاء الدفاتر العقارية او مناقشة مضمونها إال أمام القضاء اإلداري "
و يسىتلزم القىانون عنىد الطعىن إتبىاع إجىراءات شىهر عريضىة افتتىاح الىدعوى طبقىا للمىادة  20مىىن
قى ىىانون اإلج ى ىراءات المدنيى ىىة و اإلداريى ىىة و المى ىىادة  02مى ىىن المرسى ىىوم  76 -07المتعلى ىىق بتأسى ىىيس
السجل العقاري كما اكدته المحكمة العليا في قرارها المؤرخ بتاريخ . 2007/76/27
حيىىث بمفهىىوم المىىادة  02مىىن المرسىىوم المىىذكور أعىىاله و األمىىر  07-02المىىؤرخ فىىي  25نىىوفمبر
 2002كان على المطعون ضدهم رفع دعوى إلبطال الدفتر العقاري الذي مازال ساري المفعىول
به و صحيح لذلك كما ان الدعوى توجه ضد وزير المالية ممثال طبقا للقرار الوزاري المؤرخ في
 2000/75/57بمىىدير الحفىىظ العقىىاري علىىى مسىىتوى المحكمىىة االداريىىة و المىىدير العىىام لألمىىالك
الوطنيىىة فىىي حالىىة االسىىتئناف المرفىىوع امىىام مجلىىس الدولىىة و هىىذا مىىا حىىرص مجلىىس الدولىىة علىىى
تأكيىىده بىىالقرار المىىؤرخ ف ىي  5770/27/50الىىذي ورد فيىىه باإلضىىافة إلىىى كىىون المحىىافظ العقىىاري
لبلديىىة اميىىزور ليسىىت لديىىه الصىىفة فىىي التقاضىىي عمىىال للق ىرار الصىىادر عىىن و ازرة الماليىىة بتىىاريخ
 2000/75/57فان ال دخل له في النزاع الحالي مادام أن األمىر يتعلىق بىالترقيم المؤقىت فقىط و
مىىادام ان الن ىزاع يخىىص أشىىخاص طبيعيىىة  ،حيىىث انىىه يتعىىين تأسيسىىا علىىى مىىا سىىبق ذك ىره إلغىىاء
القى ىرار المس ىىتأنف و الفص ىىل م ىىن جدي ىىد إخى ىراق المح ىىافظ العق ىىاري لبلدي ىىة امي ىىزور م ىىن الخص ىىام و
القضىىاء بعىىدم االختصىىاص النىىوعي  " ....كمىىا يشىىترط فضىىال عىىن الصىىفة و المصىىلحة و شىىرط
ىرءات المدني ىىة و
التمثي ىىل القض ىىائي بواس ىىطة مح ىىامي طبق ىىا للمى ىواد  26و  057م ىىن ق ىىانون االج ى ا
الداريىىة  ،ان يىىتم تأسىىيس دعىىوى إلغىىاء الىىدفتر العقىىاري علىىى الشىىروط الموضىىوعية لىىدعاوى إلغىىاء
ىرءات
الق ى اررات اإلداريىىة ( الىىدفتر العقىىاري) مىىن عيىىب عىىدم االختصىىاص و عيىىب الشىىكل و االجى ا
المطلىىوب توافرهىىا قانونىىا إلصىىدار الق ىرار بتسىىليم الىىدفتر العقىىاري و خصوصىىا عيىىب السىىبب الىىذي
يمثىىل انعىىدام الحالىىة الواقعيىىة و القاعىىدة القانونيىىة او وقىىوع خطىىأ فىىي تقىىديرها عنىىد صىىدور الق ىرار
اإلداري بتسىىليم الىىدفتر العقىىاري و هىىو فىىي هىىذه الحالىىة أعمىىال المسىىح التىىي كشىىفت عىىن أصىىحاب
الحقوق العينية و شكلت بسبب ذلىك أسىاس لعمليىة التىرقيم النهىائي كمىا ورد بقىرار المحكمىة العليىا
المؤرخ في  ... " 5777/77/52فبالرجوع على الدفتر العقاري للقطعة محل النىزاع بعىد التحقيىق
و بعد استكماله لإلجراءات و التشكيالت و ا جال المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر
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مما يجعله يكتسب القوة الثبوتية  " ....و بقرار المحكمة العليا فىي  .... " 5770/77/56و لمىا
تبين لقضاة الموضوع استنادا إلى العقىود الرسىمية المحىتج بهىا مىن قبىل المىدعى علىيهم و القسىمة
القضائية المصادق عليها بالحكم الصىادر بتىاريخ  2007/76/50و مىا خلصىت إليىه الخبىرة مىن
ان هىىذه العقىىود مطابقىىة لىىألرض ميىىدانيا و أن الىىدفتر العقىىاري المحىىتج بىىه و المؤسىىس عليهىىا ال
يتطىىابق مي ىدانيا بالنسىىبة للجىىزء المتنىىازع عليىىه مىىن القطعىىة األرضىىية فىىان ذلىىك يىىنقص مىىن حجيىىة
الدفتر العقاري و يجعله قابال للتعديل "...
و يترتىىب علىىى اثىىر إلغىىاء الىىدفتر العقىىاري فىىي هىىذه الحالىىة اعتبىىاره كىىأن فيمىىا بىىين طرفيىىه او الغيىىر
ىرءات شى ىىهره  22و 270مى ىىن المى ىىر  07-02و كى ىىأثر للحكى ىىم المشى ىىهر يى ىىالزم
ش ى ىريطة إتبى ىىاع اجى ى ا
المح ىىافظ العق ىىاري ب ىىإتالف ال ىىدفتر الق ىىديم الملغ ىىى و اتخ ىىاذ قى ىرار مع ىىاكس للقى ىرار المنشى ى لل ىىدفتر
العقىاري بتسىليم دفتىر أخىر للممالىك الجديىد مىىن دون انتظىار نتيجىة االسىتئناف أمىام مجلىس الدولىىة
الذي ال يوقف التنفيذ ما لم يقدم طلب وقف التنفيذ بعريضة اثناء نظر االستئناف
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طهري حسين:دليل الموثق الطبعة االولى دار الخلدونية الجزائر  5770ص 277
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الخاتمـــــــــــــــــــــــــة :
و ختاما لبحثنىا هىذا نسىتنج علىى أن عمليىة التحىول مىن نظىام الشىهر الشخصىي الىى نظىام الشىهر
العيني في الجزائر و تجسيد الحقوق فىي السىجل العقىاري قىد يثيىر العديىد مىن المنازعىات لمراجعىة
الترقيم العقاري يفترض فيه ان يعكس مدى ثبوت الملكية العقارية قبل المسح .
وتتنىىوع المنازعىىات المطروحىىة بحسىىب نىىوع تىىرقيم  ،بىىين تىىرقيم لحسىىاب مجهىىول تتكفىىل بىىه اإلدارة
المسىىؤولية عىىن عمليىىة المسىىح و تأسىىيس السىىجل العقىىاري  ،و تىىرقيم عقىىاري مؤقىىت يقبىىل المراجعىىة
أمام المحافظ العقاري او القضاء المختص في حين تنحصر طريقة مراجعة الحقىوق الناتجىة عىن
التىىرقيم النهىىائي فىىي عرضىىها أمىىام المحكمىىة اإلداريىىة علىىى أسىاس التمسىىك بسىىندات إثبىىات الملكيىىة
العقارية التي تؤسس لعملية الترقيم .
ولقىىد دفعنىىا كث ىرة و حجىىم المنازعىىات المعروضىىة التىىي تتسىىم فىىي عمومهىىا بالتعقيىىد و بطىىول فت ىرة
معالجتهىا مىع إرهىاق المىىالك المتضىررين مىن عمليىىة التحىول إلىى نظىام السىىجل العينىي بجملىة مىىن
االقتراحات والتوصيات لمعالجة هذه اإلشكالية والمتمثلة في ا تي :
-72توسىىيع اختصىىاص القاضىىي العقىىاري إلىىى كىىل مىىا يخىىص منازعىىات التىىرقيم حتىىى ولىىو كانىىت
اإلدارة طرفىا فيهىا  ،لكىون القاضىي العقىاري مىؤهال أكثىر للنظىر فيهىا بحكىم أنىه المحىامي الطبيعىي
لحق الملكية العقارية و بحكم عضويته كرئيس للجنة المسح خالل أعمال المسح
-75إنشىىاء محىىاكم عقاريىىة متخصصىىة تكىىون مهمتهىىا الفصىىل فىىي المنازعىىات المتعلقىىة بالقضىىايا
العقارية بمختلف أنواعها.
-76تكىىوين إطىىارات قضىىائية تخىىتص فىىي المىىادة العقاريىىة وتىىوفير وثىىائق العمىىل االزمىىة لهىىا األن
التخصص أصبح اليوم ضرورة و وسيلة أساسية لتكوين القاضي  ،وبالتالي ضمان وفعالية أكثىر
لجهاز العدالة ،المكلف بالتدخل في أحد أهم المجاالت التي تشهد تطورات مستمرة.
-77إنشىىاء لجنىىة وطنيىىة دائمىىة تنظىىر ف ىي مختلىىف الق ىوانين التىىي تحكىىم العقىىار فىىي بالدنىىا و مىىن
األحسن أن تكون تحت إشراف البرلمان حتىى تواكىب التطىورات الجاريىة فىي الىبالد نتيجىة للتطىور
االقتصادي و االجتماعي الذي تشهده الجزائر في هذه المرحلة .
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-72إعىىادة تنشىىيط عمليىىة المسىىح العقىىاري مىىع تحديىىد آجىىال تنفيىىذها  ،وضىىرورة حضىىور المىىالك
وأصحاب األرض واللجنة المكلفة بعملية المسح.
-77القي ى ىىام ب ى ىىدورات تكويني ى ىىة وأي ى ىىام د ارس ى ىىية عل ى ىىى مس ى ىىتوي الجامع ى ىىات تح ى ىىت إشى ى ىراف األس ى ىىاتذة
المتخصصين في المجال العقاري باستضافة قضاة من و ازرة العدل واطارات من و ازرة الفالحة
والداخلية .
-70تفعي ىىل الرقاب ىىة داخ ىىل ك ىىل والي ىىة م ىىن ط ىىرف المفتش ىىيات الجهوي ىىة ألم ىىالك الدول ىىة و الحف ىىظ
العقىىاري مىىن أجىىل متابعىىة اإلج ىراءات المعمىىول بهىىا مىىن طىىرف المىىوظفين التىىابعين إلدارة أمىىالك
الدولة مع وضع آليات فعالة للمتابعة .
-70إنشىىاء هيئىىة إداريىىة وطنيىىة ذات اختصىىاص فىىي الميىىدان العقىىاري تشىىهد علىىى مراقبىىة جميىىع
التطىىورات الحاص ىىلة ف ىىي المج ىىال العقىىاري وتق ىىديم اقت ارح ىىات إلع ىىادة النظىىر ف ىىي القى ىوانين الس ىىارية
المفعول و بالتالي المساهمة في وضع تعديالت دقيقة وفعالة .
-70إصدار نص قانوني واحد يحكم الملكية العقارية على غ ار ما هىو معمىول بىه فىي التشىريعات
المقارن ىىة  ،بتس ىىمية ق ىىانون الملكي ىىة العقاري ىىة األم ىىر ال ىىذي م ىىن ش ىىأنه المس ىىاهمة ف ىىي التقلي ىىل م ىىن
المنازعات العقارية وتحديد االختصاص تحديدا دقيقا .
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الخالصــــــــة
إن معظم المحاكم االدارية علىى مسىتوى الواليىات و مجلىس الدولىة كثىرت فيهىا القضىايا متعىددة و
شائكة بمختلف أقسامها منها القضايا االدارية و اخرى عقارية  ،و لحل هذه المنازعىات البىد مىن
اللجىىوء إلىىى مختلىىف القىوانين التىىي شىىرعها المشىىرع الج ازئىىري منىىذ االسىىتقالل الىىى يومنىىا الحىىالي إال
أنها تعد غير كافية لحل تلىك المنازعىات و خاصىة علىى مسىتوى المحافظىات العقاريىة للواليىات و
مكاتىىب مسىىح اال ارضىىي و مؤسسىىات أمىىالك الدولىىة عبىىر الىىوطن نظ ى ار لكثرتهىىا و تعقيىىدها و ذلىىك
نتيجىىة للم ارحىىل التىىي مىىرت بهىىا الج ازئىىر فىىي تاريخهىىا الحىىديث و آخرهىىا االسىىتعمار الفرنسىىي الىىذي
عىىاث ف ىي االرض فسىىاد و سىىن ق ىوانين جىىائرة إسىىتولى بهىىا علىىى ا ارضىىي الج ازئ ىريين و خصصىىها
للمستوطنين االوروبيين و غير نمط الملكية العقارية في الج ازئىر التىي كانىت معظمهىا تطبىق فيهىا
نظام الشريعة االسالمية و العرف .
فنتجىىت بعىىد االسىىتقالل مشىىاكل عويصىىة و عديىىدة و خاصىىة قبىىل عمليىىة المسىىح و أثنىىاء المسىىح
و بعده في كثير من بلديات الوطن ،وما نتج عنه مىن خالفىات و منازعىات بىين االفىراد مىن جهىة
و بين الدولة و االفراد من جهة ثانية  ،حيث سىجلت ا ارضىي و ممتلكىات الىى أنىاس ليسىوا مىالك
لهذه االراضي و ليس لهم سندات ملكية تثبت ملكيتهم لهذه االرض .

وموضىىوعنا هىىذا يتنىىاول المنازعىىة فىىي المجىىال العقىىاري حيىىث خصصىىنا موضىىوعنا الىىى
الترقيم العقاري ،وما نتج عنه من منازعات حول ملكيات اال ارضىي بىين االفىراد و بىين الدولىة و
االفراد.
بعد المقدمة تطرقت في الفصل االول الى االطار النظري للمنازعة االدارية بمىا فيهىا فىي المجىال
العقاري .
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حيث انه البىد و ان نعطىي مفهومىا واسىعا للمنازعىة اإلداريىة و ركىزت علىى المنازعىة االداريىة فىي
مجىىال العقىىاري كتمهيىىد للموضىىوع ثىىم الىىى مفهىىوم المنازعىىة العقاريىىة و اختصاصىىها النىىوعي و
االقليمي.
و في المبحث الثاني من الفصل االول تطرقت الى فكىرة تنظىيم الملكيىة العقاريىة فىي الج ازئىر مىن
ايام العهد العثماني في الجزائر الى مرحلىة االسىتعمار الفرنسىي الىى االسىتقالل ومىا نىتج عنىه مىن
تغيرات على الملكية العقارية في الجزائر .
ثىىم الفصىىل الثىىاني و هىىذا هىىو الصىىلب الحقيقىىي لمىىذكرتي و هىىو الجانىىب االج ارئىىي لعمليىىة التىىرقيم
العقاري و المنازعات التىي يثيرهىا و خاصىة مىع ادارة مسىح اال ارضىي و المحافظىات العقاريىة و
امالك الدولىة ،و البلىديات اضىافة الىى منازعىات التىرقيم العقىاري منهىا المؤقىت و النهىائي و كيفيىة
تسويتها مع شروط و اجراءات تصفية منازعات الترقيم امام القضاء .
مع العلم بأني قدمت جملة من االقتراحات و التوصيات في نهاية الخاتمة لهاته المذكرة

و اللـــــــه ولــي التوفيـــق
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