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ةداتقالاةتلاىلعاهرثأوةلارغةصالاةیاقعلاةللارهتبةقلعتلاالاشإلالوألاىقتللالاغشأ

اجةلج.د/رلاةرلةحرتةلك

ملسوهلعهللاىلصدحماندسعجأقلخلارخىلعالسلاوةالصلاومحرلاناحرلاهللامسب

هتاكروىلاعتهللاةحوملعالسلامكللقنومحنالسإلاةحت

فحعماركلافضلاباخلانناقلايفافرصتلاوقعللينناقلاالارخمبحری

.مكلاقتسافرشالناكف،اتعمتلاماقممكلكواماقلاواقلألا

اإلاهقاوىفصمينحةعماجلائدسلاـ

ةدللاةحانماحلاةمززعلادعةودجمذاتسألابقلادسلاـ

.ةباقلاءاضعأةاسلا

ىلفدلاعءاضقلجمدلاعلابئالادسلاـ

ىلفدلاعءاضقلجمةسئةدسلاـ

،فاعلاةحم،ةنالمخةحم،ىلفدلاعةحم:ماحلاةهجءالكوةاسلاـ

ةنالمةحم

ةحمفاعلاةحم،ةنالمةحم،ةنالمخةحمماحلاءاسؤادسلاوةاسلاـ

ىلفدلاع

ىلفدلاعلاقعلافحلاریدمدسلاـ

ةركفعمالعافتیلاةعماجلااخمكاموعدممحالاةذاتسألاادسلاوةاسلاـ

ةاسلامهسأىلعىقتللااهالعفيفةهاسلالجأمرفسلاةقمالحتوىقتللاعضمو

02ةدللاةعماجمقحلاةلكونعقحلاةلكميلاعلاملعتلاةتاسأ

.حلارخمءاضعأحالاةتاسألايتالمويئالمـ

.ءازعألااتل

ةةماقإمكلتمةنالمخةماعنيلالجلاةعماجيفمباحرمواعجمبالهسوالهأ

.اتعماجاحيف
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ىلعاإلاهقاوةعماجلائدسلاىلإلزجلارلابهجتأاقلااهيفيتفال

.ةلعلاةرهاتلاههاجنإلجأمةرلاوةالالئاسلاةفاكرخستيفلتلامهع

وادعأيفاعممهنواعتىلعماحلاةللاخرشويناتماعرعأاك

قلعتیةهألاةاغيفاعضمقاننألجأم،ىقتللااهمت

رغب،اهتىلعرئازجلاعرلافعيتلاةماهلالئاسلامةاقعلاةكللارهتةلأسمدعت

ةنناقالآعضولالخملذوةعورمرغافرصتعةجالاةاقعلاةاضلايفمحتلا

.ةلارغةصاخلاةاقعلاةكللاصخلاهجوىلعوةاقعلااكللاةستل

75/74مقرمألابجبيعلارهلاانرئازجلاعرلادتعاةاغلاههققحتلسيف

فرعلااقعلالجسلاسأتواعلايضاألاحسمادعإضتلا12/11/1975يفلا

مسرلااكو2019ةسلةلالانناقبجبلصاحلالیدعتلااهرخآناكالیدعتةّدع

يتلاةاقعلاةكللارهتلرخأةنناقالآعرلادجوأةاالاب،76/63و76/62تلا

اقعققحتبجبوأناكألاةفتسلاةاحلاىلعااتسايضاألاحسمةلعدعباهلتمل

ةكللاقحةیاعلءارجإسأتضتلا27/02/2007يفلا07/02مقنناقلابالع

اسسلاولهستلجأملذو.اقعققحتقرعةكللاادسملستوةاقعلا

فصلااهىلعرتيتلاةاقعلانهرلايفلتیناضاهقلتلاقمةاقعورقحميفةلالا

وااقعلالكللماشحسبالإىتأتیلاقعلاءاعلامتنأعرلاأنأدعب،ةكللام

.يئاهنمقرتوأقممقرتامإهقرتواقعلاةهدیدحتىلعلعتةاقعةقابءانإ

اقعللةنناقلاةملابعتىلإلذيفبسلاع،للاتسلايفكتملجئاتلاهه

.اهماجسنإدعواهضاعتىلإةفاضإلاب
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حلاىلعىقتللاةلاشإنكتنأانأاعلاههىلعءا

ناكةلارغةصاخلاةاقعلاةكللارهتلرئازجلاعرلااهدتعايتلاةنناقلاالآلاله

؟ةاصتقإلاةتلاققحتيفمهاساباقعلاءاعلااهضومتةلف

اهركذيلاتلاىقتللاواحماهتضتةلاشإلاههىلعةباجإلا

ةحسلاةلارغةصاخلاةاقعلاةكللارهتةقلعتلاالاشإلا:لوألاحلا

رهمدسبماقعحسمعةجالاالاشإلاـ1

رهمدسبمرغاقعحسمعةجالاالاشإلاـ2

دسلهحاصرقتفاقعحسمعةجالاالاشإلاـ3

ةحسمرغوةلارغةصاخلاةاقعلاةكللارهتةقلعتلاالاشإلا:ينالاحلا

1983ام21يفلا83/352سرلابجبرلاةرهلادقعاهرفأيتلاالاشإلاـ1

)ىغللا(

07/02نناقلابجبرلاسمرغاقعرهتلةلآكاقعلاققحتلاـ2

اقعلامقرتلابةقلعتلااعالا:لالاحلا

اعلاءاضقلاامأةحورلااعالاـ1

اإلاءاضقلاامأةحورلااعالاـ2

وملعالسلاوءاغصإلاركىلعمكلارش،اهاناعسميفاقفینأهللالأسنرخألايف

.هتاكروىلاعتهللاةح
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يئاهلاقرتلاعةترتملاةلمعلاوةنناقلاالاشإلا

أةرضاحمةذاتسأةلمجاجد

ةنالممخةماعنبيلاللاةعماج

:ةمقم

ءاعلابضلةنناقاوأوالآثادحإىلع،لالقسإلاذنمةدهاجةیرئازجلاةلودلاتفع

تلصتامعماهمءاموةیاقعلاةكلملاتيلاةنناقلاةمنملاحالصإلالخم،اقعلا

ااقعلاددالإىتألاقعلانلاأتكأأدعب.لاجملااذهيفةمدقملالودلاهلإ

ارغلااذكواقعلااذهةیهددحمست،هلفیرعتةقابةبامبدنسلستوانعاددت

.هلعأرتيلا

رمألاهةیاقعلاةكلملارهتوابثإلجأمعرملااهىتأيلاةنناقلااوألاهذههألعل

اقعلالجسلاسأتواعلايضاألاحسمادعإمضملا12/11/1975يفخؤملا75/74ق

يفخؤملا76/62قسرملايلالاىلعامهومنلامسرملاهلإفاض،)01(

76/63قسرملاو،)02(مملاولدعملااعلايضاألاحسمادعإمضملا25/03/1976

.)03(مملاولدعملااقعلالجسلاسأقلعملا25/03/1976يفخؤملا

تسركو،ةیاقعلاةنناقلاةمنملايفذجرغتوةعنةزفقتثدحأةعیرلاصنلاهذه

اذكو،واقعلالجسللسأتعملمالااقعلارهلاالمعيفعورللىلوألاةانلالذ

.ةیاقعرتافثادحإثموهلةنّملاةیاقعلااقابلاعمجم

قرقفةسملاقئاثللهملسترجمبهذهحسملاجئانیركتىلعاقعلافاملارهسب

سأقلعملا76/63سرملام11ةاملاهنبتامسحائاهنرخآواقؤمامقرتااقعلا
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لجسلايفةحسمملاااقعلاقراقعلافاملاق((:نتيلاهالعأكذملااقعلالجسلا

.))يضاألاحسمقئاثوهمالسارجمباقعلا

دنسوأ،اقبسمرهمحصدنساقعللرهالالاملالمالامدنعاقؤمامقرتقرلاف

يفرمألاهامكاقلاقیرعةكلملااسابحمستةامعئاقوىلعاقعللهكلميفلاملا

لامقرلامعنلااذهيف،يئاهنلاقرلاهقرلامينالاعنلاامن.ةالاةلاح

ةدملاءاهنادعبيئاهنقرتىلإتقؤملاقرلالدقامك،ةكلملاقحتبتقعوأادنساقعلا

فرعملالامللاقعرفلستيئاهنلاقرلاةلمع،اضارعإلااغيفانناقةدملا

.هكلمب

رغبةبلاةقلاهذهلالخمهساىلععنفس،قرلامرخألانصلااذه

بامغيفغلاويئاهنلاقرلاعةبترملاةلمعلاوةنناقلاالاشإلاىلعفقلا

اثآلاكلةلمعلاوأةنناقلاةحانلامالاشإرالرخألااذهأابعاب،تقؤملاقرلا

.ةئاهناثآبلهلعةبترملاةنناقلا

:يلالانلاىلععضملاةلاشإكتأانأتاهمدقتقبسامءضىلع

أأ،ةیاقعلاقللةئاهنةفصبةتبلاةقلاقرلااذهللهوااقعلليئاهنلاقرلاللدمام

يفاتيلالئاسملالكلدصلابلفكرغهنأابعاىلعاهفرنلاةاعإمقرلااذه

.يلمعلاادملا

هفمددللوألابملاانصصخ،بمىلإانساعضمانمسقةلاشإلاهذهعةباجإلل

وةنناقلاالاشإللينالابملالالخمانقرتحيف،هتالاحوااقعلليئاهنلاقرلا

.قرلامعنلااذهعةبترملاةلمعلا
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لوألاحملا

هتالاحويئاهلاقرتلاهفم

لئاسووراهإاهنمفدهلا،حسملااءارجإىلعدمعتةنناقةلآةبامباقعلاقرلادع

عضملاةساانميضقتإ.اقعلاقرلاةلحرميفرخألاةیاقعلاقلاوةكلملاقحابثإ

فارعإلللوألايساسألاءارجإلاةبامبربعذلاواهرثأمهبتراملارن،يئاهنلاقرلابءدبلا

رلاوبللةلاّعفلاةنناقلاالآلاهأمدعتركذلاقبسامكوقرلاةلمعف،ةكلملاقب

وةیاقعلاالماعملانوينناقيمسدنسهنملالخمققلاالملاوألاملاع

.ارفألاانمإلاوةقلازع

قلعاماهنمةصمحلاصماهقتةلبقلامعأانهيئاهنلاقرلاةلمعاجنإىحو

عمجو،املاسوةنادملاةناعملايفلمتاقعربلعرملااهلكوأينقلاناجلاب

وةعملاافلملالكةجلاعمحينناقناجهفينالاناجلاامأ،انابلاواملعملا

.هبلمعملاعیرلاقواهفنصت

سقلو،هتالاحويئاهنلاقرلاهفمددتىلإةسادلابرعنفسدقلااذهءضىلع

ينالالملاصنامن،يئاهنلاقرلاهفملوألالملايفلواننبلمىلإبملااذه

.قرلامعنلااذهالال

يئاهلاقرتلاهفم:لوألالملا

ةفاملابيضاألاحسمقئاثوعادإدعباقعلافاملااهرشابيلاةلمعلاهنأبقرلافّرع

ةمجانلاحسملاقئاثوماهصالساتيلااملعملااسأىلعاقعلالجسلاسأتدنعةیاقعلا

قئاثونتربعللك.اهاصأاوقلالككوينادماقعققتةلمعع
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وألاوایرصتىلإةفاضإلابقلااصأاهوربةكلمادنسىلعدمعتناقلااهضرف

امقرتامإ،امقرتةاهنلايفترت،ئارقلاوةاهلابتبتةامعئاقووأیواجملاالملا

يفاثآلاهذهلمتةنناقاثآهصبيئاهنلاقرلاىلعترواذه،)04(ائاهنامقرتوأتقؤم

.ةیاقعلاةكلملاابثإلدحلادنسلالذلااقعلارفدلالاملاحنم

قرلافیرعللوألاعرفلاصنعرفىلإلملااذهسقتلواندقلااذهءضىلع

.قرلامعنلااذهعةبترملااثآلاينالاعرفلايفلواننامن،يئاهنلااقعلا

يئاهلااقعلاقرتلایرعت:لوألاعرفلا

.اقعلاوقرلاامهملكمةبكرمةابعه،ةماعةفصباقعلاقرلا

ةفاملابيضاألاحسمقئاثوعادإدعباقعلافاملااهرشابيلاةلمعلاهنأبقرلافرعف

عةمجانلاحسملاقئاثومةصلسملااملعملااسأىلعاقعلالجسلاسأتدنعةیاقعلا

ةاهنلايفقرتاهاصأاوااقعلابةقلعملاقلالكينادماقعققتةلمع

وةنعلاقلالوادتاذكوااقعللةنناقلاةعضلاهودبذلااقعلالجسلامضاقأب

.يئاهنقرتوأتقؤمقرتامإتصذذلا

هلقلاعسنةسادلاعضمةصلاهابعابيئاهنلااقعلاقرلافرعنأانأاماإهلعو

هنمرغلا،ملااقعلافاملااهقاقعلالجسلامضااقعلليئاهنلاترلاةلمع

هبلمعملاعیرللاقبةكلمللةبمادنساهاصأيلاااقعللةنناقلاةعضلاددت

امقرتهتااقعقرتتةفاكةكلمادنساهاصألماليلاااقعلااذكو،ةكلملاقحابثإل

اميفرنلاةاعإمالةمقرملاااقعللةیاقعرتافحنمهنعتر،ةنناقلاهتدمتهنااقؤم

.ءاضقلاقیرعالإهنمضت
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يئاهلاقرتلااثآ:ينالاعرفلا

ةنعلاقلاووكلاملاالعإه،يئاهنلااقعلاقرلااءارجإمىخملافدهلاإ

تبةكلمدنساقعلافاملافرمهملستو،اقعلالجسلاسأتةلمعبرخألاةیاقعلا

يئاهنلاقرلاىلعترتيلااثآلاهأميهاثآلاهذهلعل،ةحسمملاااقعلاىلعهققح

رعنفس،رغلاترخأاثآوالملابقلعتاثآىلإاهمسقتعرفلااذهلالخمانلواح

.اعبتاهل

:المللةلايئاهلاقرتلااثآـ

المللماهنح،اقعلالجسلايفائاهنامقرتااقعلاقراقعلافاملاقأدعب

اشأوأةعباشأالملاءالؤهاكءاساقعلارفدلاهوةكلمدنسىلعلصلا

واكرلا،اإلاعبالااةممعلااسسؤملا،ةدلبلاوةاللاوةلودلاك)05(ةینعم

...خلإقلا،اعمجلا

لاقعلارفدلاإف12/11/1975يفخؤملا75/74قرمألام19ةاملانلاقب

،اقعلارفدلاجمبهبأجهبحاصهعدينعقحلكوةیاقعلاةكلمللابموایقالل

رغلاةهجاميفالوفارألاالهلجوالرفدلااذهمضدقمرغقحلكةفلاملاهفمب

ةدمسملاوهفةالااملعملاأل،اقعللةصاخفیرعتةقابعةابعهاقعلارفدلاف،

عهنملبقتأمذلاو،ةكلملاقححاصليققلاانعلايهاقعلالجسلام

اذهاقعلارفدلامضأدعب،قحهجووهكلمىلعدعملادضاهعفريلااقسإلا

.)06(قلا

:رغللةلااقعلارتفلااثآـ
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هذهمللقدقرئازجلاعرملاأالإ،اقعلارفدلااهعميلاةتبلاةقلامغرلاب

يئاهنلاقرلااهنمضتيلاقلاامفعلادهملاقلاحاصعسةبسناهلعجوةجلا

،هقبةبلاملاواقساععفدهملاقلاحاصلمإ،اقعرفودصبملا

امقرتقرملااقعللاقعلارفدلاةجححدلةنیرقلاهذهةجحدمردقيضاقلاقبذئدنع

هابعاباقعلارفدلامقأةجحتأئارقلاهذهلملهحورملالاؤسلاىقبل.ائاهن

ينالابملاةسادنعاهلرعنفسلاؤسلااذهعةباجإلا؟ةیاقعلاةكلملاابثإلدحلادنسلا

.يئاهنلاقرلااهبتريلاةلمعلاوةنناقلاالاشإلابسملا

يئاهلاقرتلاالاح:ينالالملا

عرملاأحالن،هالعأكذملا76/63قسرملام12،14/02املاىلإعجرلاب

ااقعللهمقرتدنعاقعلافاملاامهقأعسيئاهنلاقرلامعنفرعدقرئازجلا

ةاملاهسركاماذه،رغلاهاجتهجحةقودنسلاةعبىلعهفدمعءادايئاهنقرت،

ورمدعبيئاهنقرتىلإلتث،تقؤمقرتلصألايفاكيئاهنقرتو،هتاسرملام12

ىلعهفعرملادمعاأ،سرملام14/01ةاملاو13ةاملاملكيفةدملاةنمزلاةدملا

لقأةدمةقرأللولأةدمةقلقألادنسلللعجف،دقملااقعلاينعلاقللتبملادنسلاةجح

.لاملاعرفلالالخمهجلاعمىلعلمعنساماذه،

ءاتبايئاهلاقرتلا:لوألاعرفلا

قرلامعنلااذه،ءادايئاهنلاقرلاىلإهالعأكذملا76/63سرملام12ةاملاتقرت

،ةیاقعلاةكلملالاجميفهبلمعملاعیرللاقبقعوأادنساهكلاميلاااقعلالم

.دجنادنسلاهذهم
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ناقلام7رمىلإرم324و324ةاملاقعلامعنلااذهىلعتصن:ةمسرلادقعلاـ

ةمدبلمشوأيممعباضوأاعمهفتبدقعه،يمسرلادقعلاأبيندملا

وهلسودحيفوةنناقلالاشأللاقبلوألاومهاقلتاموأهدلتامةماع

.هصاصخا

ةلشاءارجإانهف،ةمسرلابصىحدقعلايفاهرفاتجورشانهأدقتاممب

ىلعةالاقلابقلعتةعضمورشاهلإفاض،دقعلارمفرماهتاعارمج

.قعلاریرتدنعاهتاعارميغبناقعلايففرصلا

،دقعلارمةماقإاموساامسال،ناقلااهبجوأيلاانابلادقعلكمضأجف

دقعلايفهتاهشتناكاإهلاودقعلافارأهموىنسیوانعوافصواقلأوءامسأ

رشألا،هیاتودقعلامضم،اقعلاينعلاقلاوأدقعلاعضماقعلاعت،ةیورض

.دقعلارموهلاوفارألاءاضمإ،فارألاىلعدقعلاةءارقب

ربعيلالاوهجحدقعلادقفناقلااهبجوأيلاورلاهذهقفودقعلارلاإفهلعو

.)07(الاب

لاجمواممةئاضقلااهجلاعدصتيلاقعلايهو:ةئاقلااحألاودقعلاـ

مرخآعناهلإفاض،ادازملارضام/ةیاقعلاجلاوأةیاقعلاهرلابةقلعمكتدق،

وأقلاهذهلدعتوأ،ةیاقعةنعقحوأاقعةكلملقنةقلعملاةئاضقلاارقلاواحألا

.اهلابإلوأاهسف
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يلالابو،رهلاولجسللعضتقثملبقمةئاضققعلشيفاهادعإامدعباحألاهذه

واعدلابةصالاورلاواءارجإلاةاعارمعازنلايفلصفتيلاةئاضقلااهجلاىلعيغبن

.عضملاوللاحمةیاقعلا

ةقلعملاانابلامةلاخدصتةئاضقلااحألامركلاأيلمعلاناجلامحالملاكل

.)08(احألاهذهلمذفنتيفلاشإةاثإىلإؤذلاءيلا،اقعلاب

و،انناقلهؤملااشألافرمرتاليلاةفرعلااوألاوأقعلايه:ةفرعلادقعلاـ

مةعقمكتأقعلاهذهةصلدحلارلال،اهریرتيفيلشرشأعرملارال

يفرعلادقعللواذه،رغلاىلعاهاجحإلامىحتاثخیاتاهلأوفارألالبق

:مءاداتاثخیات

هلجستسم/1

اعمهرحرخآدقعيفهنمضمبثم/2

ميممعباضدىلعهلعرشألام/3

.)09(ءاضمإوخدقعلاىلعهلذلادحأةافوم/4

زحهلخو،25/12/1970يفقثلاناقودصلبقخیالاةالاوةرملاةفرعلاقعلاف

زحناقلااذهلخدعبةرملاقعلاامأ،ةیاقعلاةنعلاقللةلقانةصقعربعتافنلا

امفةصشقحسترتالو،ةیاقعلاةنعلاقلالقنلةبسنلابرثأأاهللافنلا

.)10(فارألا
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هذهقرتةلساقعلافامللاك،هالعأةكذملاادنسلامدنسلزئاحلاملااكاماإف

لاجمرتالامك،رغلاماهفعانمرغةنناققعوأادنساهابعاب،ائاهنامقرتااقعلا

.ائاهنقرلارصىحعللةنمةرفورمةورضرلواذه.اقعلاةكلميفلل

قیرعقلاریرقتيفةعساوةلساقعلافامللىعأرئازجلاعرملاأبسنب

قرلابقلعتيلااقعلافاملااارقلكوءارجإلااذهيفعلللاجملااتاف،لوألادقلا

يفقللقسملجأددتوافنآكذملا76/63قسرملام16ةاملانسحيئاهنلا

رثألاةقلللقتهو،رنلاةاعإلةلاقةفاكلاةهجاميفدقللةتبلاةقلالعجامم،علا

.لوألادقللرهملا

ءاغلإلابعلايفقلاةساممملوألادقلادعبرهذلائاغلالاملاعرملالذعنملو

دعبئاغلالاملاهصنأانلحرلااذه،يئاهنلاقرلابهفلعتقوأيفءاضقلاامأ

لاجآءاضقنالبقاقعلارفدلاىلعرهالالاملالصحلاقملايف،يئاهنلاقرلاایرسمةدم

امك،امئإلاأدبماذكوالماعملاارقساامضىلعابلسرثؤذلاءيلا.هدعبىحوأاقلا

يلائاقنلاهذهلمتكادتدقاعیرلاعبأاملع،ينعلارهلاانةمهأماضأللق

امك،)11(ةكلملابةبلاملايفقلاقسلةرصقلاجآددلورهلامانلااذهرعت

لامللىقبالو،لوألادقلامةرضملاقلاأبةعانملللاقرغيئاهنلاقرلاربعا

اذهاكاماإ،اقعلافاملاوأزئالامرضلاعیعلابةبلاملاالإهققحدهأذلا

)12(هقحادهإعلوؤسملاهرخألا

ءاهتنايئاهلاقرتلا:ينالاعرفلا
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،يئاهنقرتىلإةنناقلاهتدمءاهنادعبلثاقؤمقرتهاديفأنقرلامعنلااذه

76/63سرملام14و13تاملاامهتدحنسةدملوأرهشأةعألكتدقةدملاهذه

لاملااهيلاابثإلاةلأةقىلإعجرتقرلاةدميففالخإلارملعلو،هالعأكذملا

ةنناقلااحأللاقبسملااقلاقیرعةكلملااسإبهلحمستةاحامرهالا

ىلإقرلااذهلأىلع،رهشأ4ةدملاقؤمامقرتاقعلاقر،لاجملااذهيفاهلمعملا

.)13(ارعاأاغيفوةدملاءاهنادعبيئاهنقرت

أىلعنسةدملاقؤمامقرتااقعلاهذهقرتةفاكابثإادنسرهالالاملالاإامأ

.)14(ةدملاةدملاءاضقنادعبيئاهنقرتىلإقرلااذهل

يئاهنقرتىلإلذلاتقؤملاقرلايفةكلملاابثإلئاسوأرنهلققبسامىلعءان

ةبسناابثإلئاسواهنك،يئاهنلاقرللسؤتيلاابثإلاادنسعةتبلااهتقيفلت

:اهنمركذن،ةودم

ورلاةافسمةاحـ

انس10فتوأواستةدملةفرعادنسجمبااقعلیزئالاـ

قاقعلاهجلاناقاحألاقبادلبلاءاسفرمةملسملاةالاةاهشىلعیزئالاـ

.)15(مملاولدعملا18/11/1990يفخؤملا90/25

.ةسرملاقلاابثإةلأسميفةققدلارغةئاضقلااحألاـ

دعبيئاهنقرتىلإللاقؤمامقرتاقعلاقراهرغوابثإلاملئاسلاهذهىلإانسا

لبقونعمللاقعلارفدلاحنماهمهأ،يئاهنلاقرلااثآفنترامك،ةدملاةدملاءاضقنا
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ةافسإلاهلتيلاتقؤملاقرلاةاهشمهنایرسةدمءانثأتقؤملاقرلاحاصمدفسل

.)16(ائاضقهفعلاملاالبقسماقعلارفدلام

ينالاحملا

يئاهلاقرتلاعةمجالاةلمعلاوةنناقلاالاشإلا

ةدعيئاهنلاقرلاددلاهجوىلعواقعلاقرلايفةلمملااعلايضاألاحسمةلمعتفلخ

عليفبسلا،يضاقلااهسمىلعوأاإلاسملاىلعلاكءاسالاشإ

حسملاحلاصملعجاماذه.هاغوأهمالعإدعبسبةلمعلاهذهلناملاةعبامدعلىلإ

،هتاكلممهدیرجودهمهنأينعامم،لهجملااسلءالؤهيضاأمركلاسنت

.ةتبثةقاهلةكلمادنسودقهبلغأأمغرلاب

ءجللاس،ائاهنامقرتلهجملااسلهكلمتمقذلاالملاامأىقبلعضلااذهامأ

.ااقعلاهذهةبلامللءاضقلاىلإ

ةحاسملايفرفلاعةمجانلااقعللةاملاةعضلاهرمرخآلاشإلاشإلااذهىلإفاض

.عقالايفاهناعمتيلاةحاسملاودنسلايفةنبملاولمملااقعلاةحاسم

اذهلالخمةسادلاباهجلاعملوانالاشإلاهأمربعتهالعأةنبملاالاشإلاهذه

.عنلملكلصنةلمعالاشإوةنناقالاشإىلإاهانمسقأدعب،بملا

يئاهلاقرتلاعةمجالاةنناقلاالاشإلا:لوألالملا

ىلإأتقلافنيفةرخوةدقعمدجةنناقاعضوعيضاألاحسمةلمعرفسأ

ائاهنامقرتاهمقرتتيلاااقعلااعضلاهذهمدجن،انناقلفملاةكلملاقباسملا
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أىلعحسملاالمعءانثأاهلاملارغااقعلابفرعحبصأامكوألهجملااسحيف

.ةلودلاسابااقعلاهذهةكلملت

ةالاقعلايفةللاكادعناىلإامإ،لهجملااسحيفااقعلاهذهدقيفبسلاعجرو

وأ،حسمملااقعلالملةؤملاةالارصانعيفللخجوبسبوأ،ةحسمملاااقعلاىلع

.حسملاالمعلماقعلاءاعلاةكلملةنناقلاةعبلاددتةعص

ةحمملاااقعلاىلعةدالادقعلايفةللاكاعنا:لوألاعرفلا

،ةكلمدنسلهجملااسلحسملارففرملجسملااقعللرهالالاملاةبدق

هفلتدنسلااذهأىنعمب،ةیاقعلاةفاملالبقمرهمرغادنسدنسلااذهأرغ

ادنسلاوأقعلاهذهلمبدعتالحسملارفلعجامم،رهجيلشءارجإدعذلارهلاءارجإ

)17(ينعلارهلااندعاقهضقتامسحقبسملارهلاءارجإلعضالدقملادنسلاأةجب

دجنادنسلاهذهم،لهجملااسحيفرهملارغدنسلالماقعلادقىلإةرشابمأجلف،

كذملا76/63قسرملاودصلبقةرملاو1971لبقتاثخیاتاهليلاةفرعلاقعلاـ

عضتليلاو)18(15/12/1970يفخؤملا70/91قرمألاودصلبقىحو،اقباس

.اذنآاخااكءارجإلااذهأابعاىلعلبقمرهلل

قعلیزئاحاشأساباهسمتادنسلافنىلإودنساهالماكااقعانهلاقملاب

اذهلتأدعبةیاقعرتافىلعاواحقرلااذهةدمءاهنادعبو،اقؤمامقرتاهمقرتتةفرع

ءارجإلعضلهسفنهةكلملادنسأمغرلابهمسابويئاهنقرتىلإتقؤمقرتمقرلا

.)19(رهلا

مملااقعللةزاحلارصاعاعنا:ينالاعرفلا
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قبسذلااقعلاةكلمىلعةعاقةنیرقلدنسأةیسلالاةبالأوثددق

ةعصلامم،لهجملااسحيفاقعلااذهدقىلإتضفأيلاو،حسملاالمعلهعضخ

.ةكلملاقحابثإيف

هجاتيلاو،لهجملااسحيفةلجسملاااقعللةیسلااعضوعصأدحأةعضلاهذهدعت

،ةالاةعقاوابثإلاقعلافلاایردماذكويضاأللاعلاحسملاحلاصممةماعلاةاإلا

لااءاعإةصمدأللةیاقعلااققلاىلعزكرلابةلالاهذهلدصلايلالاو

.)20(ةیسلا

حملاالمعلحماقعلاءاعلاةكلملةنناقلاةعلاحتةعص:لالاعرفلا

ودصةاغىلإ1962امةرفلايفتمتيلاةیاقعلاالماعملالتيفةعضلاهذهلمت

تناكح،)21(الماعملاةیربقلعملا20/01/1964يفخؤملا64/15قسرملا

حلاصلةزجنملالتءانسابةرفلاهذهلالخةمةرغالاالمألاىلعةعقالاةیاقعلاالماعملا

.ةممعلاحلاصملا

رهشأةقثتقعلشيفتمرأسأللوناقللةقاخيهوتةیاقعالماعمانهأالإ

.قعلاهذهةعربعداهبسمحبصأيلالابو،ةیاقعلاةفاملاب

مانهفةفكلافنقعلاهذهلمااقعلالماعتلحسملارفورمدنعهنأحالملاكل

ةیاقعالماعملمتناكاهنأابعاىلعةلودلاسابااقعلاهذهحسمبتماقمحسملارف

،اهالمسابااقعلاهذهلجستتينناقلاعضلافنعمترخأالاحانهحيف.ةعنمم

دقحو،لهجملااسحيفتمقلاسألااذهىلعاهمقرتتضفةیاقعلاةفاملاأرع

.ةبعصدجةعضوامأهسفنأودجةیسلالبنعملا
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لجسملااقعلاةیستفرقاقعلافاملاأحالن،اهضرعتيلاالالاءضىلع

)22(رهمدقعاقعلالامداكلوىحلهجملااسحيف

يئاهلاقرتلاعةمجالاةلمعلاالاشإلا:ينالالملا

يلابملااذهملوألالملالالخماهنمهألاىلإانقرتيلاالاشإلاىلإفاض

جناموةاملاةعضللعتحسملااهررخأالاشإانه،ااقعلليئاهنلاقرلارعت

،اهلاملارغوألهجملااسلةلجسملاااقعلاباهقالإوةكلملاقلعاضماهنع

.ةلودلااسلدعبامفدقل

يفرفلاعوأ،ةلودلاةكلملعتحسمملااقعلاةحاسميفرفجوامإالاشإلاهذهرم

.لاملاعرفلالالخمامهنبنلالاتاه،الادحأةكلملحسمملااقعلاةحاسم

ةلولاةكلملدعتمملااقعلاةحاميفقرفدجو:لوألاعرفلا

يلاةیاقعلاالماعملااهفلخةعضوةلودلاةكلملعتيلااقعلاةحاسميفرفلاةلأسمإ

ةناعملاأرغ،ةنناقادنسجمبةلودلالبقم،هللانملااشألاوةلودلاتمت

(هنعلانملااقعللةقلمةیاقعةعوأجوىلعرفسأ،حسملارفاهتماقيلااقعللةاملا

لعجاممعقالاواإلادقعلايفالاوكذملااقعلالمرفلارهاذل،)المةان

قئاثومةناقميهرفلاهذهةمهمأل،ةرشابمةلودلاسابةدئازلاةحاسملادقتحسملارف

ةقبامدعيفلملاشإهنعجنامم،ااقعللكلاملااهمدقيلاةكلملاقعوابثإلا

.دقعلاموةاملااقعلاةعضو

الاةكلملدعتمملااقعلاةحاميفقرفدجو:ينالاعرفلا
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ةنادملاةناعملاهبتذلاةحاسملايفرفلاأل،ةقباسلاةلاللةساعمةلاحيهةلالاهذه

ىلعامف،ةاملااكلملااسحىلععسلاعجنذلاةكلملاادنسموحسملارفل

دصق،حسملاقئاثويفرفلااذهىلإايكلققلاةقابقفرریرقتيفاهركسققملا

.)23(اقعلافاملااهلعتقلافنيفوهتاحالمءادإلةلصمهلملكمت

ااقعلاةهجاملةنناقصنلدعةرملكيفلخدلاىلعرئازجلاعرملالمعللجأم

قرمألاهفرعذلالدعلااهرخآاكاعقلالكاهدعافامدعب،لهجملااسحيفةلجسملا

لهجملااسلةدقملاااقعلابددلاهجوىلعقلعملا2018ةنسلةلاملاناقجمب75/74

يضاألاحسمادعإمضملا12/11/1975يفخؤملا75/74رمألامرم23ةاملاجمب

لاللعباتاقعلكلجس((:يلامبيضقتح،)24(اقعلالجسلاسأتواعلا

يفهزئاحوأهكلامددتمحسملاحلاصممتلو،يضاألاحسمالمعلالخهبلا

ةدملاقؤمامقرتقرويضاألاحسملاغشأءانثأاهلاملارغااقعلااسحىمساسح

.ةیاقعلاةفاملابحسملاقئاثوعاداخیاتمةنسةرعةسمخ

يف،اقعلافاملاقهالعأةكذملالاجآلالالخرهمةكلمدنساسأىلعةبلاملاةلاحيف

حسموةلودلاالمأحلاصمدلققلاوةهعملاایرلادعبوةمئاقةئاضقعاغ

.)...هكلامسابهبلاملااقعلليئاهنلاقرلابيضاألا

ةیسلةیاإاءارجإعابتإباوابأاسلافنيفهكلمدقذلااشأللمهلعو

قئاثللاقفرأىلعةرهمادنسهتبأةیرش،هلاصلااقعلاهذهةعضو

.ةتبث

:ةمتاخ
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وةنناقلاالاشإلابقلعتةمهألاةغلاباهارنةلأسمىلعانفقوةماألاةسادلاهذهلالخم

،ایسلفملاةكلملاقحرهجبةلمعلاهذهقلعلارن،يئاهنلاقرلاةلمعاهرفتيلاةلمعلا

تناكناقادصإبلوهلعءادعالااحألامركلايفوقلااذهأحالملاكل

ةقلاأدبمباسملاوارقسالاةعزعىلإؤذلاءيلا،قلااذهىلعخاصلاءادعالاةبامب

دحلادنسلااهابعابةیاقعرتافىلعاهاصألصتاقعلالجسلايفةاثقحىلعامئالاو

.ةكلملاابثإل

:يهاحارقالاعبدقتورضلامرناذل

اذهاكءاس،هفعلامالاهافندعبةنمةدمبيئاهنلااقعلااقعلاقرلاةلهمدقتـ1

.لوألادقللةتبلاةقلاأدبملانامضاذهو،يئاضقعأاإععلا

.اهلاملارغااقعلابفرعحبصأاموأ،لهجملااسللجسلاءاغلإـ2

مهتلا

،2018ةنسلةلاملاناقمضملا27/12/2017يفخؤملا17/11قنافلاجمبمملاولدعملاـ01

.76دعلا،28/12/2017خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا

خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا،07/04/1992يفخؤملا92/134قذفنلاسرملاجمبلدعملاـ02

.26دعلا،08/04/1992

يفةخؤملاةمسرلاةدیرجلا،19/05/1993يفخؤملا93/123قذفنلاسرملاجمبلدعملاـ03

.34دعلا،23/05/1993

،ةناسنإلاوةعامجإلالعلاةلجمـةیاقعلاةكلملابثىلعاقعلاقرلااساعناـةنصةب/ـ04

.16،رعلالادعلا

،مملاولدعملايندملاناقلامضملا26/09/1975يفخؤملا75/58قرمألام49ةاملارنأـ05

.78دعلا،30/09/1975خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا
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واقعلافلاىقلمـرئازجلايفةصالاةیاقعلاةكلملاابثإرواقعلاقرلاـينسمارلادبع/أـ06

يةعماجةساسلالعلاوقلاةلك،2011لیرفأ28و27يم،رئازجلايفةیاقعلاةنعلاقلارهش

.09...08،ةدملااف

ةعبلا،همهاـرئازجلاعیرلايفةیاقعلاةنعلاقلاوةیاقعلاةكلملاابثإـةدبعفلادبعـ07

.68..2006،67ةنسةسمالا

يضاألاحسمءارجإةبسانمبلوألاءارجإللرهملارثألامرئازجلاءاضقلاوعرملاقمـلامجةفانشـ08

،ةاغملااعیرلايفةیاقعلاةكلملارهتلحياغملاىقلملالاغشألامعأـاقعلالجسلاسأتواعلا

.02،65ةدلبلاةساسلالعلاوقلاةلك،2014اج02،03يم

،مملاولدعملا،ايندملاناقلامضملا26/09/1975يفخؤملا75/58قرمألام328ةاملارنأـ09

.78دعلا،30/09/1975خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا

.86...77ـقاسعجرمـةدبعفلادبعـ10

.ئادلاقحةكلملاألينناقرغالاانردقتيفهارنللااذهـ11

.66...65ـقاسعجرمـلامجةفانشـ12

.هالعأ76/63سرملام13ةاملارنأـ13

.هالعأكذملا76/63سرملام14ةاملارنأـ14

،27/09/1995خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا،25/09/1995يفخؤملا95/26قرمألاجمبـ15

.55دعلا

،2006ةنسينالادعلا،العلاةمملاةلجم،18/01/2006خیااصلا367715قارقلارنأـ16

413.

.مملاولدعملا12/11/1975يفخؤملا75/74رمألام16و15و14املارنأـ17

خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا،قثملاةنهممضملا15/12/1970يفخؤملا70/91قرمألاـ18

ةدیرجلا،قثلاةنهممضملا1988ل12يفخؤملا88/27قناقلابىغلملاو107دعلا25/12/1970

.14دعلا1988ل13خیاةاصلاةمسرلا
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لاعملاةلجم،لهجملااسحيفةلجسملاوةحسمملاةیاقعلاالمألارهلةنناقلالللاـنحىنم/أـ19

اجلوألادعلا،فودنيعماجلازكرملابةساسلالعلاوقلادهعمعدصت،ةساسلاوةنناقلااسادلل

2017،141...143.

.144...143ـقاسعجرمـنحىنم/أـ20

24/05/1983خیاةاصلاةمسرلاةدیرجلا،21/05/1983يفخؤملا83/344قسرملاجمبلدعملاـ21

.21دعلا،

عةاصلا62/03قسرملاقبتويضاأللاعلاحسملااءارجإبةقلعملا6359قةركذملارنأـ22

.16/06/2013خیاةنلاالمأللةماعلاةیردملا

.147...145ـقاسعجرمـنحىنمـ23

ةدیرجلا،2018ةنسلةلاملاناقمضملا27/12/2017يفخؤملا17/11قناقلاجمبلدعملاـ24

76دعلا،28/12/2017خیاةاصلاةمسرلا
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اقعلليئاهلاقرتلااعزام

""ةرضامةذاتسألانزوعم

-ةنالممخ–ةماعنبيلاللاةعماج

namazouzi@gmail.com:ينورتلالاربلا

:ةمقم

اضیأدعو،لألاذمهكالمابحةزغتدجواذل،ةوثلاراصمنماردصمراقعلالی

تایاصقاهلايلالابو،ةمتعرامةماقإوةجألاوةلاتارامثسالابلجلاقازفاح

.مسملادازمهلعبللالعجیامملودلا

احألابلاغيفكتتاعازلانمددعلارهىلأهكلمبليففالاأال

قتلجأنمتاملاوتاعلافلخمنسىلئازجلاعملاولودلاعفامم،ةدقعم

.هلعلوادلاوهلالغساوهكلمت

لو،هاقلاىلعةنناقلالالمعذلايضارأللاعلاادعلاانأداهنمو

حيفلماعلاوةهجنململاةلعءافضإلةراقعلاةعوألاددحتولقإلايضارألءاصحإ

1975مفن12يفرملا،75/74مألائازجلاعملاردصألذل،خأةهجنمةكلملا

يفراقعلاهللناقلوأعیذلاراقعلالجسلاسأتواعلايضارألاحسمادعنمضملا

.ئازجلا

فكلاوأاهكلامءامسأتاراقعلاقتىلفدهتيلاةراقعلاةساسلاهذهتءاثأو

.يئاهلاراقعلاقلاتاعاماهمتاعاملانمددعلاتفأ،هع

.؟هتاعاميفلاةصخملاةئاضقلاةهجلايهامو،يئاهلاراقعلاقلاهامف

:يلالاسقلااعتاةلاشإلاهذهنعةاجإلل

راقعلليئاهلاقلاهفم:الوأ

mailto:namazouzi@gmail.com
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يئاهلاقلاتاعامةست:اناث

اقعلليئاهلاقرتلاهفم:الوأ

إف،ةراقعلاةفاحملايفةحسملاماسقألاةصاخلاقئاثلاعاداو،اعلاضارألاحسمةلمعءاهناجم

دصق،هشأةعبرأةدملعساونلحمی،حسملائاثولستضحمادعإقیراقعلافاحملا

،حسملاعضمتاراقعلاىلعهققحدفتةلأیدقةراقعلاةعلاققحلاوونكلاملانمت

قم(قلاعناهفام،ةراقعةعقلةصاخلاةراقعلاتاقالاادعلثأىلعشاو

.؟راقعلافدلاهقالعامويئاهلاقلاامف،)يئاهنوأ

:يئاهلاقرتلارعت-أ

ةفاحملايضارألاحسمئاثوعاددعراقعلافاحملااهشايلاةلمعلاهنأقلافعف

ققحلااحصأوأاهكلامحیامدعائاهنتاراقعلاقتو،راقعلالجسلاسأتدعةراقعلا

راقعلاةكلميفلللاجمأتالو،غلاعماهفعامغةاثةنناققعوأتادسىلع

،ةراقعلاةكلملالاجميفهلمعملاعللاقخألائاثلالوأ،هحاصلهفقحملا

ةخةسملاققحلاةقدةمناا،ةراقعلاققحللةثملاةئاضقلااحألاوةمسلاتادسلاك

.1ةكلملالاعمدحت

لجستدعةلاحيفلو،يئاهنقتىلقمقتجمنملحتاائاهنقلادعیامك

.ءاضقلاامأاعالاودجدعةلاحيفوأ،قملاقلاىلعاعاأ

:اقعلارتفلايئاهلاقرتلاةقالع-

لنذلاو،هفعملاالملاىلهملستوراقعفادعيئاهلاقلاةلمعنعبت

،1976رام25يفرملا76/63سملانم46ةامللاقاذهو،هدضاعاأالجسی

.2راقعلالجسلاسألعملا

مألانم19ةامللاقحسملاةلمعدعةراقعلاةكلملاتاثإلدحلادسلاهراقعلافدلاف

ققحلاعمجلجست":تيلاراقعلالجسلاسأتويضارألاحسمةاعنمضملا،75/743

."ةكلملادسلیذلا،راقعلافدلاوراقعلالجسلايفراهشإلاقوامراقعىلعةجملا
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ةلاحيفامأ،ةعموأةعاخشأءالهاءاسهفعملاالمللراقعلافدلالسو

،ةراقعلاةفاحملايفهفحیدحاوراقعفادعإراقعلافاحملاقیعلاىلعراقعلمت

فدلابحسلجأنم،ةلاوبجمهعلونعتىلعقافتالاعلاىلعالمللجیامك

.4راقعلافدلااهللآيلاةهجلاىلةقاملاةقالاىلعراو،هافحالاوراقعلا

:اقعلارتفللةنناقلاةعبلا-

ةاهشجمأراراقهلهراقعلافدللةنناقلاةعلالحعساويهقفلدجراثدقل

لابجالاناقلاددحتيفةنناقلاهعيفحلاةمهأىلجتو،رادقعهنأأ،ةرا

.هلحعازنودحةلاحيفةصخملاةئاضقلاةهجلاو

:يلامفءارآلاهذهعسو

ادإارقاقعلارتفلا:لوألاأرلا

هنأ:يفةلثمملاراإلاراقلائاصخعمجنمضراراقراقعلافدلاأ5ألااذهعی

.ةنناقراثآدحو،ةراةلسنعراص،افنا،ينناقلمع

نمو،ةنناقراثآادحإلفدهذلالمعلاينناقلالمعلادصقو:ينناقلمعاقعلارتفلاف-

ام،ةنناقلازكاملالدعتحنهجتاةارنعلمعلااذهردصیأبجیراثآلاهذهادحلجأ

.تاحلاوققحلللدعتوأءاغلوأءانإ

ذلا،املالمعلانعزمهنإفةنناقراثآادححنةارنمضينناقلالمعلاأاملاو

أنمملاغنمراإلاراقلاامأ،هتارإوألعافلاةارونكلوةنناقراثآدحیأهمی

.6ةارجووردصی

هخألااذهو،راقعلافاحملاخشيفةلثممةراقعلاةفاحملايه:ةادإةهعهوص-

.ةلاملاةرالةعالاراقعلافحلاةدملعاتفمجم

لمحوةراإلاةلسللةفملاةارإلاراقعلافدلاردصی:ةدرفملاةداإلاداصاقعلارتفلا-

ةلوةدقعمتاءاجبلتراقعلافدلالستوادعةلمعأغر،هدحلراقعلافاحملاعقت

قتيلاقحلاوددحلاتالمع،ئاثلاعمجةلحم،حسملاتالمعحفنمضملايلالاراقاهم
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لیلغر...ءاضقلاوةیاللاوةیدللاةددعتاهلخدتو،ةحسملائاثلاادع،حسملاةقفاه

.افنالاعالافصراقعلافدلا

لمعیةهوأفنمثكأهكتيفیدقف،دحاوفنعهرودصاقلميعیالافنالالمعلاف

دحاوفلمعیهنأاملاارااراقعیلعمو،هكتلحامنمةلحميفهمدحاولك

.7ةماعلاةلسلالثموةدحاوةراةهجاسحل

ثتههمفدهلا،هلووألامللراقعلافدلالستوادع:ينناقرثأهلاقعلارتفلا-

أسفیلذف،هالعأةرذملا75/74مألانم19ةاملابسحتاراقعلاىلعةرالاةعلاققحلا

تاثإلالقسمةدحلاةلسلاهراقعلافدلاأهفلاللبوةحاصنلعأدقعملا

.ةراقعلاةكلملااهثتةاأهراعاينناقثأراقعلافدلادحیيلالابو،ةراقعلاةكلملا

ةادإةداهشهاقعلارتفلا:ينالاأرلا

هرولينناقثأأدحیالو،ارااراقعیالراقعلافدلاأألااذهاحصأ

هروصقیذلاراقعلافاحملانعةراصةراةاهشجمهفيلالابو،ةنناقلازكامللفشاك

.8يعلالجسلااذو،ةراقعلاتاقاللراقعلافدلاةقاماهشإلاىلع

،حلااذهىلعاهشجمهنأو،يعلاحللفشاالهامراقعلافدلاروأامك

.9ةراقعلاةكلملابساسأدحأاهاسكاتدقفدلااذهبجمةاثلاققحلاأح

ادإقعاقعلارتفلا:لالاأرلا

الدقعلاأاهقفهلعفملاو،رادقعجمهراقعلافدلاراعاىلألااذهبهذ

.يممعلافملاةنأنمادقعلاللصتاوهفافةممعلاةراإلانااالی

،ادقاعمافسلراقعلافاحملايفةلثمملاةراإلاأدجنراقعلافدلاىلاعجراإو

اخشأنمخشهفدحأااالیالراإلادقعلايلالابو،هلةردصمةهجيهل

نعامأ،راقعلافدلايففامغنتارإلافاتهودقعلالعملالوألاصعلاواعلاناقلا

فادهأقحیراقعلافدلاألقلانمف،اعلافملاةنأنماراقعلافدلالاصتا
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هجةندملاتالماعملاراقساىلعلمعلالواعلاحلاصلاقحتيفاساسأةلثمملااعلافملا

.10ةراقعلاقسلاتواخهجةراقعلاواع

فدلايفدفسملاعقتوةمصجودع،اراادقعلراقعلافدلاأىلعللدلاو

.راقعلافاحملاودفسملافنماضمماكللذالو،راقعلا

فدلاءاحالةجنلوألاألاحجنراقعلافدللةنناقلاةعلالحلقاملةجنو

ءاضقلاامأراقعلافدلاءاغلعسناامو،راإلاراقلاتامقموصاععمجىلعراقعلا

ةلصألاوةدحلاعدلايهءاغلإلاعألارااراقعی،اقحالهحضسامبسحراإلا

.ةعومغةراإلاتاراقلاءاغلإل

اقعلاقرتلااعزامةت:اناث

لاملاهنأيعدخشأفنمعازنرثدقراقعلافدلاادعنمءاهنالادع

الام،ةراقعلاةكلملاتاثإلةتثئاثوىلعليفادمعم،راقعلافدلالحمراقعلليققحلا

يلالابويئاهلاقلاءاغلإةلاملللذاعاس،دسلالبجمةرقملاةكلملايفلاةاعإ

يفةجملاتاناللةخسنةاثمهراقعلافدلاأراعا،هكلماساوراقعلافدلا

دضوأهسفنراقعلافدلادضامزمتوعدلاهجتنمیهنإف،ةراقعلاتاقالاةعمجم

فدلالاعأتع،عالاةمحمهضقامهلدامو،يئاهلاقلاءاج

.11راقعلالجسلايفيئاهلاقلالاعدراقعلا

هئاغلاسأيهامو،)راقعلافدلا(يئاهلاقلاتاعامةصخملاةئاضقلاةهجلايهنمف

.ءاغلإلااذهنعةتملاراثآلاو

:يئاهلاقرتلااعزامةتملاةئاقلاةهلا-أ

ققحلايفلاةاعنمیالهنأ،ذلااسلا76/63سملانم16ةاملانيفءاج

نعالسملااذهنم14و13و12املابجمتذلايئاهلاقلانعةجتالا

.ءاضقلا
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ةهجلاددحتوءاضقلانعیيئاهلاقلايفلاةاعأةاملاهذهفكادقف

ءاضقلالخدتىلألامغ،؟راإلاأاعلاءاضقلايهلهةصخملاةئاضقلا

تافدلاءاغلنمیال...":هفءاجذلاالعلاةمحملاراقاهم،12ةصخملاةئاضقلاةهجلاددحل

.13"...راإلاءاضقلاامأالاهنمضمةقاموأةراقعلا

،14ةراإلاوةندملاتاءاجإلاناقنم800ةاملاهسذلاضعلاراعملاىلعاسالابو

يلاتاعاملايفةماعلاةیاللاةحاصاهتعاوةراإلاكاحملليعلااصخالاتدحامدع

.اهفافةراإلاةغصلاتاةممعلاتاسسملادحوأ،ةیدللا،ةیاللا،ةلودلاكت

نعةراصلاتاراقلاإف،ةزممغةراةحلصمراقعلافحلاةدمراعابويلالابو

.ةراإلاكاحملاامأنعللةلاقكتراقعلافحلليئاللادملا

عدلايهو،ءاغلإلاعيهةئاضقلاتاهجلاروضملالصاهاضقميلاةلسلانعامأ

اهفةیدلقلاراإلايضاقلاةلسزمتو،ةراإلاهتردصأذلاراإلاراقلاىلفدهتيلا

راقلالءاغلإو،عسالاهمهفمناقلادعاقعمهقافتادموراقلاةعومحىلعراصقالا

.15هلافلاخماا

بسحعدلاافاةضعهشاهمةعمتاءاجعاتءاغلإلانعلانعناقلافو

عدلاافاةضعراهشبجی...":تيلاةراإلاوةندملاتاءاجالاناقنم17ةاملا

لوأيفاهمیدقتو،ناقللاقهمراقعيعحوأ/وراقعقلعتا،ةراقعلاةفاحملادل

".راهشإللاهعادثلام،الشاهلقدعةلئاحت،ةضقلاىلعاهفاةسلج

ءاضقلاواع":تيلاراقعلالجسلاسألعملا76/63سمنم85ةاملاو

اهلقنمیالاهراهشتئاثونعةجتانققحقنوأءاغلوألاوأخسفلاىلةمالا

نمضملاو1976مفن12يفرملا75/74مألانم14/4ةامللاقاقسماهراهشتاال

نمةاهشبجمراهشإلااذهتاثتاإو،راقعلالجسلاسأتواعلايضارألاحسمادع

".راهشإلاشأتهلعجملابللانمةخسنیدقتوأراقعلافاحملا
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ناقنم13ةاملابسحعدلاعفارخلايفةحلصملاوةفصلاشفتلذو

نماهغو.ناقلافننم826ةاملابسحيماحمةسالثملاو،ةراإلاوةندملاتاءاجالا

.ناقلااهلعنيلاتاءاجالا

لالثملانناقلهمهراعاراقعلافحلليئاللادملادضةلاحلاهذهيفعدلاعفتو

كاحملاوةئاضقلالاجملاوكاحملاامأةعفملاایاضقلايفةیاللاسمىلعةلاملافلملا

ةلودلاالمأةرااعألهذلا1999فف20يفرملاةلاملاوراقلاقلو،ةراإلا

.16ةلادعلاامأةعفملاواعدلايفةلاملافلملالالثملراقعلافحلاو

:يئاهلاقرتلاءاغلإابسأ-

وشخیامفعضخیاذل،راراقلشيفردصیيئاهلاقلاإفاقاسانشأامك

ةروضلايئاهلاقلاءاغلنعبتو،ةراإلاتاراقلاةنضتيلاةماعلااحأللهعوم

.راقعلافدلاءاغل

بعيف:لثمتةعبرأيههئاغلىلةیملاراإلاراقلاعأىلعءاضقلاوهقفلافتادقو

.ناقلاةفلاخمبع،ةلسلافاحنالابع،تاءاجالاوللابع،اصخالادع

لجمراقبسحءاغلإلاعدلالاحفتةلاحلوأهاصخالادعبعلةسلاف-

رودصهنأاصخالادعبعفعو،180717رام28خراراصلايسنفلاةلودلا

اعضموأاصخشاءاسهرادصإلانناقةلهمغةراةلسفنمراإلاراقلا

.اناموأاناموأ

ءاغلإللةضعیهنإف،راقعلافاحملاغخشنمالثميئاهلاقلاردصاإف

قلاراقرادصيففلاخیأنمیام،يصخلااصخالادعةدعاقةفلاخمبس

نمءاهنالالقراقعلافدلاحمراقرادصإلو،يمزلااصخالاةدعاقيئاهلا

.18راقعلاحسملاةلمعنعةتملاةحسملائاثلاهشةلمع

ةراإلااحادعهدصقیراقعلافدلالسلةرقملاتاءاجإلاوللاةفلاخملةسلاامأ-

هفلاخمرصتامیالراقعلافدلاللةسلاف،انناقةرقملاةئاجإلاوةللادعاقلل
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تاءاجالثمةفلاخمةعملاةراإللنمیهنأال،اخمنفودحمهنأاسأىلع

.راقعلافدلالستوقلاراقرادص

ةراإلالجرلامعساLAFERRIEREهقفلاهفعامهفةلسلافاحنالابعنعامأ-

.19ةلسلاهذهحمهلجأنمذلاغغقحلهلسل

هوهققحللمعتأفیذلاىعسملانعةراإلاوخهبعلااذهصقملااذهو

يفلخدهنأل،هتاثإللصلاةبعصهبعلااذهىلعحالالامهأو،ةماعلاةحلصملا

.راقلاردصملةفخلاةلا

لسويئاهلاقلاراقردصأدقراقعلافاحملاأتاثةلاحلاهذهيفعدلاعفارىلعف

ةمنألاونناقللاماحالو....غلانماقنالاوأةااحملادصقخلراقعلافدلا

.اهلمعملا

إف،راقعلافدلاىلعزئاحلاخللراقعلافاحملااحناتاثنمتدعةلاحيفو

.20ينناقلاسألادعلعدلافامحردصتةئاضقلاةهجلا

يفLAFERRIEREاسألااهعضويلاةعالاةلاحلاهفناقلاةفلاخمبعلةسلاامأ-

.ءاغلإلاععفرتالاحةمئاق

ةصملاةراإلاةمحملاتعلذبوعسالاهمهفمناقلالاجملااذهيفناقلادصقو

همهفموأعسالاهمهفمناقلاحلصمنع1958ةلج12خراراصلااهمحيف

أارساصنردصملااذهاءاساهردصماایأ،ةجموةماعةدعاقل":هنأاعلا

لشيفردصراقلااذهاءاسوامتاراقأ،ةصخملاةعلاةلسلاهرقتاعت

21"...هكلمینممراوراقأرهمجراق

عسالاهمهفملاجملااذهيفناقلادصقی":هلقيمالسرمعاسألالذهدكأاماذهو

وأضععت،ةلوتادهاعم،رسنمةبمغوةبملاراصملاللمیذلا

املا،هيضقملاءيلاةقلةزئاحلاتاراقلاواحألا،ةراإلاتاراقلاوساملا،اع

.22ناقللةماعلا

أىعدمللنتىمفيئاهلاقلاراقفدلارادصدعناقلاةفلاخمبعلةسلاامأ

.هئاغلبلهمأ،ناقلافلاخدقراقعلافاحملا

:يئاهلاقرتلاءاغلإرثأ-
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ثمدسراقعلافدلاراعابو،ةروضلاراقعلافدلاءاغل،يئاهلاقلاءاغلنعبت

.لاملاةفصهلعىعدملازئاحلادقفیام،تاثإلايفةنناقلاهمقلزهئاغلإفةكلملل

ناءاس،ةنناقلاتافصلاعانأنمعنأراقعلايففصلالامللنمیاللذلاعتو

.عافنالاققحنمحىلعةصموأةكلمللةلقان

ةفاحملايفههشدعلوةنناقلاةحالانميئاضقلاحلاذفتةنامدعاللبتالو

،ىغلملاراقعلافدلافالتإامزلمةلاحلاهذهيفراقعلافاحملاو،املقةصخملاةراقعلا

.هایهءاعةمحملاترقذلاخللددجراقعفعضوو

.23لاملاتااماةفااعممحصیددجلاراقعلافدلاخلالستجمبو

:ةمتاخ

حصی،راقعلالجسلايفقملاقللةدحملالاجآلافلخمءاضقناهنألقنخألايف

اهفعامغةاثةنناققعوأتادسىلعققحلااحصأوأاهكلامحیامدعائاهنقلا

.هحاصلهفقحملاراقعلاةكلميفلللاجمأتالو،غلاعم

ذلاو،املقخملاراقعلافاحملالقنمراقعفحميئاهلاقلااذهنعبتو

دسلالذلةلماةئاضقةناصحعیللاقملايفهنأال،ةراقعلاةكلملاتاثإلدحلادسلاعی

يئاهلاقلانعجتالاراقعلافدلايفنعلائازجلاعملااجأدقفاذل،تاراعاةدعللو

ةساارااراقهراعاراإلاءاضقلاامأذلااسلا76/63سملانم16ةامللاق

نعبتو،ةعومغةراإلاتاراقلاءاغلإلةلصألاوةدحلاعدلااهراعاءاغلإلاع

نمعنأراقعلايففصلاهمیالولاملاةفصهلعىعدملازئاحلاادقفراقعلافدلاءاغل

.تافصلاعانأ

:عجارملاوماهلا

لاوةعاللةمهرا،)ةللحتوةفصوةسار(راقعلائازجلاينناقلاالا،ةماشنعامس1

.2003،115،ئازجلا،علاو

2.مملاولدعملا،1976لفأ13يفةخرم،30دعر



ةداتقالاةمتلاىلعاهرثأوةبملارغةصالاةاقعلاةلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

28

لجسلاسأتواعلايضارألاحسمةاعنمضملا،1975مفن12يفرملا،75/74مألا3

1976مفن18يفةخرم،92دعر،راقعلا
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اقعلاقرتلااعزانميفاقعلاسقلااصتخالام

محماشعل/د:داعإم

ةریبلاةعماج،ةساسلالعلاوققحلاةل،)أ(رضاحمذاتسأ

lachachemoh@gmail.com:ينورتكلالایربلا

ةرعلاخلملا

فلملانعلاقةصتخملاةراقعلاةفاحملاتسمىلعيضارأللاعلاحسملاقئاثوعادیإدعب

كلذدعببتتیثح،همدعميمسلادسلافتدمبسحاتقؤموأائاهنامقتامإاراقعلاقت

دقتثإىلعقؤملاراقعلاقتلابقلعتتاعازنرتدقهنأالإ،ةراقعلاتافدلاعملالست

كلذرعتاذإالإحلصاسلجءاجإبراقعلافاحملاقثح،قتلاةدميفاجاجتحاواضاتعا

اصتخالاعتیةلاحلاههيفو،عازلايفللتخملاءاضقلاىلإعملاهجتقهنإف

وأ،اخلانناقلااخشأمعازلافاأناكىتم)راقعلاءاضقلا(اعلاءاضقلايئاضقلا

ضعلاراعمللاقتاعلانناقلااخشأمعازلافاأدحأناكىتمراإلاءاضقلا

.ةراإلاوةندملااءاجإلانناقبجمبهلعصملا

Résumé 

Après le dépôt des documents d’arpentage général du terrain au niveau de la 
province du bien immobilier concerné , l’aide confiée à la numérotation des 
biens immobiliers soit une évaluation finale ou temporaire en fonction de la 
disponibilité du document officiel ou non, en cas de remise ultérieure des 
propriétaires d’immeubles, mais peut naitre des litiges liés à l’enregistrement 
immobilier temporaire après la soumission oppositions et réclamations pendant 
la période de numérotation, lorsque le gouverneur de l’immobilier peut, si cela 
n’est pas possible conduire les séances de conciliation, ordonne aux parties 
concernées d’examiner le litige, auquel cas la compétence est partagée entre le 
pouvoir judiciaire ordinaire (le pouvoir judiciaire) le droit privé ou la juridiction 
administrative ou une partie au différend est un droit public soumis à la norme 
organique prévue par la loi sur la procédure civile et administrative     
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ةمقم

هتلالمعلابعصأوأمراقعلالجسلاسأتويضارأللاعلاحسملاةلمعدعت

كلذعبتتیثح،يعلاهلاليفةنناقلااهتعناكامهماراقعللةنناقلاةعضلا

متثمو،اهلمعملاامتلاواعتلانيفدحىلعراقعلكةعضوحضت

تيتلاةراقعلاتافدلابىمستراقعلافحلاعةراصةراإادسممألاةاهنيفعملا

.)2(ةراقعلاةلمللةلعفلاةندملاةلاحلاةبامبهفكلل،)1(ةراقعلاةلملا

ةراقعلاةفاحملاتسمىلعحسملاقئاثوعادیوةلمعلامءاهتنالادعبالإىتأتیالاهنأالإ

اقبامانناقادسيعملاةحبناكىتمائاهنامقتامإةعملااراقعلاقتلجأمةصتخملا

،الاحلالكيفيمسرةلمدسىلعيعملافتیلىتمةلاحلابسحاتقؤمامقتامو،)3(نناقلل

ةجربسحتسةدملوأهشأةعرأةدملقؤمقتمةلاحلاههيفهالاكلاملادفتسثح

املقإتخملاراقعلافاحملاامأاضاتعالاواجاجتحالاةراثإلةدميهو،)4(اهتدموةاحلا

.ةئاضقلاعدلاقسلةدمسلاهنأالإ،نناقللاقاهفلصفلابلهؤملا

يفةصاخقؤملاقتلابقلعتتاعازناهيفلصفلامراقعلافاحملامتیالدقل

دعتىلإلابهنأالإ،نناقللاقاهفللتخملاءاضقلاامأةضقلایهنإف،ةنناقلاةدملا

اخشأمعازلافاأنتدقامك،اخلانناقلااخشأمنتدقيتلاوهفاأو،قتلاعن

ءاضقلاوراإلاءاضقلاعتیاعازلاههيفلااصتخانإفكلل،اعلانناقلا

:علءاستننأامهلعو،)راقعلاءاضقلا(اعلا

،خأةراعبوأ،اقعلاقرتلااعزانميف)اقعلايضاقلا(داعلاءاضقلااصتخادوح

.؟اقعلاقرتلااعزانميفرنللاقعلاءاضقلااصتخالامام

:تآلارحملايفةئاضقلااراقلابةمّعدملاستلااهىلعةباجإلام

قؤملاقتلااعاميفاعنراقعلاءاضقلااصتخا:لوألاحملا

اخلانناقلااخشأةمئاقلاقؤملاقتلااعازن:ينالاحملا
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لوألاحملا

قملاقرتلااعزانميفاعناقعلاءاضقلااصتخا

اردجهنإف،عضملااهلحلصافتألوةساردلالحمراقعلاقتلاةمهألان

)اناث(راقعلاءاضقلليعلااصتخاللث،)الوأ(قتلاعانألعتلا

اقعلاقرتلاعانأ:الوأ

ةلقملاقئاثلالكوأقعوأادساهلامحيتلااراقعللةسلابائاهنقتلاتع

:يهانناقاهفتعملاادسلاههو،)5(ةلملاقحاثإلهبلمعملاعتللاق

قحللةقدةتملاةئاضقلااحألاو،ةقثملاقعلاعمجممنتتيتلاةمسلاقعلالكـــــ

قلعتی1976رام25يفرؤم63-76قرسملارودصلقةدعملاكلتىتحاهفامبةراقعلا

اهراهشإتیليتلاراقعلالجسلاسأت

ةلئاحتسملااهاحأبجمبّالإاراجإدعللاو،انآراهشإللراتخالاعبالابسب

.ةلملالاقتنادع

مألارودصلقأقثتلاةهمالصإلقةدعملاقعلاكلتةمسلاقعلامكلكتعتـــــ

راقعلاراهشإللاهضعبراقتفاغر)6(قثتلانناقبقلعتی1970مس15يفرؤم91-70قر

:يهو

.انآقثملاضلااتكفمةّدعملاقعلا-

.اقباسقثملاةاضقلافمةّدعملاقعلا-

قوقعلاههلمليمسلاعبالابفتعثح،علاةاضقلافمةّدعملاقعلا-

ـ)7(ةئاضقاراقةّدعيفالعلاةمحملاهبضقامهو،اهحت
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كلافلاس91-70قرمألالخخرات1971یایلوألقخراتلاةتاثةفعلاقعلاـــــ

ءاجإتدعبةراقعلاةفاحملايفاهراهشإبقعلاههاحصألامسلاتدقو،)8(فتلازح

قعلاّنأمدأتلاراقعلافاحملاىلعقفعتو،ةلملالاقتنادعةلئاحتراهشإلا

ةفاحملاباهجولمتحاملعمعمقاتتليئاهلاقتلامةافتسالادصقةمدقملاةفعلا

ةهمقحهلاخشأمةفعقعبةراقعاققحاستااصاخشأّنأعقالاثأثح،ةراقعلا

.ةراقعلاةفاحملابلقم

قملاقرتلا-2

رهشأ)04(ةعأةّملقرتلاــأ

ليتلااراقعللةسلابقتلایمءادتااهناسجهشأةعرأةّدملاتقؤمقتلاتع

حسمقئاثوعةجتالااملعملابسحنسرامیلاو،ةنناقةلمادسهالااهلامل

اهلمعملاةنناقلااحأللاقبسملااقتلاقعةلملااستابهلحمستةاحيضارألا

لعلاذإامف،ةدحملاةّدملاءاضقنادعائاهنقؤملاقتلااهحصنأىلع،لاجملااهيف

نتيتلااضاتعالاضفروأحساذإامفوأ،ةلملاقحبقلعتیاتعاأبراقعلافاحملا

.)9(ثدحدق

ّیدسلاناكىتمسؤمقتلاخراتمهشأةعرأةّدملقؤملاقتلاءالؤهبلتع

المأحلاصماهماقيتلااققحتلاعةمجالااملعملاىلعلصحلایةس15فتةاح

ةعّرألاةّدمدیدحتعم،قؤملاقتلاتةاهشادعإراقعلافاحملاىلعو،يضارألاحسموةلودلا

اهتتيتلاةنناقلاراثآلافنبّتت،)10(راقعلاتفدلاراتنايفهمبلبيعمللاهملستوهشأ

يهف،)11(راقعلاهجتلامضتملا25-90قرنناقلام39ةاملابجمبةثدحتسملاةاحلاةاهش

راقعلاتفدلاىلعهلصحىلإؤتويضاقتلاةفصيلاتلاو،هالاكلاملاةفصاهحاصليعت

.)12(ائاضقهفعلاملاةتاثإلاةقلاذ

تنسةّملقملاقرتلاــ

اراقعللةسلابقتلااهامتإیمءادتااهناسج)02(تسةّدملاتقؤمقتلاتع

دیدحتيفهأردینأراقعلافاحمللمالامدعوةفاكاثإادسهالااهلاملليتلا

حمساذإّالإ،ةقباسلاةقفلايفةدحملاةّدملاءاضقنادعائاهنقتلااهحصثح،ةلملاقح
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لجسلايفاههشبجالاةعلاقحلاّنأمةدكؤمةفصبتلابراقعلافاحمللةنناقعئاقو

.)13(يعمخشأقع،كلذنضغيفاهلععلادقنوراقعلا

ههاثإممتیلو،هتاحّیينناقدسأبهالازئاحلاهتسلاذإهّنأحضّتی

دیدحتلةفاكققحتلاصاعنتالامدعو،يندملانناقلااحألاقبسملااقتلابةاحلا

قحةیاعمو،ةراقعلااققحتلاىلإءجللامهّنإف،)14(سمملاراقعللةسلابةنناقلاةعلا

اهلعصملاولاىلعةفتمةققحةاحراميعملاّنأماحتلاقعةلملا

.)15(يعشغلغشجملويندملانناقلام808ةاملااحأيف

عتةاحلاّنأيضارألاحسموةلودلاالمأحلاصمهبماقلاينادملاققحتلامّتاذإ

لاقأنتنأةشهببلاملاراقعلاقتلاحمماعلايضارألاحسمالمعلقامىلإ

لاحألالكيفنتالأىلع،)16(قثملاامأاهصمصخشةاهبةمعدمبلالااحصتو

بحسوأتسةّدمنضغيفقتلاىلعاتعالاموهشأ)04(ةعرأملقأقتلاةّدم

.)17(يققحلاكلاملارهكةاحلايفعاتةدكؤماملعمورودعبراقعلافاحملافمقتلا

ام24يفةخرؤملا16قرةملعتلانإفققحتلالالخاهاحصأىلعفعتلاتیلاذإامأ

علایىتحةلودلاسابلهجملااسحيفةلجسملااراقعلاقتجوىلإراشأدق1998

ىلإةراقعلاتافدلااهدعبلستودعتةّدملاههءاضقنادعباهمسابائاهنقتنأىلعتسةّدمل

اهلادسوأةهمقعىلعنوفتییلااخشألل)18(ةسلابهّنأغ،ةلودلاالمأایدم

اهّنإفةهمقعاهلليتلاكلتىتحوأ،لهجملااسحيفةلجسماراقعبقلعتتةنناقةّجح

ءالؤهناكلثحب،ةراقعلاةفاحملابحسملاقئاثوعادیإخراتناكامهمةستلااءاجإمدفتست

قتميلاتلاباوافتسالو،همسابلجسلراقعلاحسملافرومدعنادملايفضاحالملا

.63-76قرسملاماهدعبامو12ةاملااحألاقةلاحلابسحقؤموأ،يئاهن

هعقؤملاقتلاىلعاجاجتحالاّنإف،63-76قرسملام15ةاملااحألاق

فاحملاىلإاهلعىصمةلاسربجمبكلذو،ةلاحلكبسحانناقةدحملاةّدملالالخراتنأبج

ىلإءجللاافتلصخلاةحلاصمءاجإةلسراقعلافاحمللو،صخلافلاىلوراقعلا

.ةحلاصملافاألامزلمهلعافتالاتامننأىلع،كللضحمحتو،ءاضقلا
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ىلإهغلیةحلاصملادععًاضحمراقعلافاحملارحلفلابةحلاصملاةلواحمءاباذإ

ةلئاحتدقلغلتلاخراتمءادتاهشأ)06(ةتسةلهميعدملافللنو،ةعملافاألا

.ةئاضقلاعدللقسملجأهو،ةصتخملاةئاضقلاةهجلاامأاتعالكعدلافر

قملااقعلاقرتلاةبترملااعزانملايفاقعلايضاقلااصتخا:اناث

:اهفءاج)19(09-08قرةراإلاوةندملااءاجإلانناقم516ةاملاهلعصنامهو

بةمئاقلا،اقعلالسلايفقملاقرتلاةقلعتملااعزانملايفاقعلاسقلارن"

."اخلاناقللعضاخلااخشألا

قفقؤملاراقعلاقتلااعاميفصحلالسىلعتخراقعلايضاقلانأتیكلل

كلل،اعلاالاميعناصتخاهو،دملاصقوأدملالقتلااهةدمناكامهم

يفوصخلافمهتراثإمامك،هسفنءاقلتمتخملايضاقلافمهتراثإمهنإف

ةاحلاأدملاقةضقلايفلصفلانثح،نناقللاقتةئاضقلاعدلااهلعناكةلحمةأ

قتدعبىتحيئاهلاقتلامهميمسردسصخلامدحأةحبلهنأااملضفألا

يفءاجف،قسألاولضفألاةنناقلاةاحلابعفدیامهالكو،ةنناقلاقتلاةدميفواتقؤمامقتراقعلا

:25/02/2004يفرؤم246259قرالعلاةمحمللراق

بةلضافملاوأحجرتلاءضىلعقملاقرتلاىلعارتعالايفلصفلاح"

حألاةزاحلااسأىلعءاضتقالانعو،ةتابثإلااهتقحمفارألالبقمةمقملاانسلا

1976ام25يفم63-76قسرملام14و13تداملااحأالمعلضفتلا

.)20("متملاولعملا

ينالاحملا

اخلاناقلااخشأبةمئاقلااعزانملا
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قؤملاقتلالحعازلاننأ،اعنراقعلاءاضقلليئاضقلااصتخالااقعنالت

قلعتتخألااعازلايقابيفللاصتخمننأنو،)الوأ(اخلانناقلااخشأامئاق

)اناث(راقعلاتفدلاوأيئاهلاقتلاب

اخلاناقلااخشأبقملاقرتلالحعانلاأ:الوأ

-08قرةراإلاوةندملااءاجإلانناقم516ةاملااحألاقتراقعلاسقلاتخ

اخشألاةمئاقلاراقعلالجسلايفقؤملاقتلابةقلعتملااعاملابمألاقلعتاذإ09

قرةلودلالجملراقيفءاجف،نناقللاقتءاضقلاهدأامهو،اخلانناقللعضاخلا

:2009تأ19يفرؤم049444

ارقلاالمعيضاقتلاةفصهلسلومةلبلاقعلافاحملاكىلإةفاضإلاح"

رمألاأاداميلاحلاعانلايفهللخدالإف،20/02/1994خیاتبةلاملاةازوعداصلا

.)21("...ةعباخشأخعانلاأاداموقفقملاقرتلالعت

ءاضقلاىلإهفلااصتخالوؤیقؤملاقتلابقلعتملاعازلانأةهجمحضتیهلعو

لواخلانناقلادعاقواحألعضاخلاأ،اخلانناقلااخشأامئاقناكاذإراقعلا

اخشألامخشقؤملاقتلالحعازلافاأدحأتلام،اعلانناقلادعاقواحأ

راعمللاقتاعلالوراإلاءاضقللةلاحلاههيفاصتخالادقعییأةماعلاةعملا

عاتملارألانتنأك،)22(ةراإلاوةندملااءاجإلانناقبجمبهلعصملاضعلا

هبضقامهو،)23(اخلاسابقتللةلاقغكليهفةدلللالمقؤملاقتلالحماهلع

:هفءاج2011ام16يفرؤم000108قراهلراقيفعاتلاةمحم

ىلإةمارلاعلافارألاناكامهمو،هحولصفلاةمحمللاقعلاسقلاتخال"

.اهرهشتدقعىلعةبترتملاققحلاقنوأ،لعت،خسف،لاإ

ناقللةعضاخلااخشألابةمئاقلاةلصلااذاعزانملااقعلاسقلاتخ

.)24("اخلا
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اصتخاهقؤملاقتلاصخباعازلاههيفلااصتخانأتیهنإفكلل

ناكامهموقفةمحمللاصحاصتخالاحميعالاهنأالإ،راقعلاسقلليعنوصح

لامكقؤملاقتلاةاهشىلعءاعملايففتتيضاقتلاةفصنأامك،ةعاتملافاألا

ىلععملالصحىلإؤتو،هلىلعءاراقعلافاحملافمهللستيتلاوها

.ائاضقهفعلاتیلامراقعلاتفدلا

اقعلارتفلاوأيئاهنلاقرتلااعزانميفاقعلاءاضقلااصتخاع:اناث

هئاعوقتلاودتدعبهنأل،)25(ءاضقلاقعّالإيئاهلاقتلايفلاةاعإجال

راقعلافاحمللمالهنإف،راقعلاتفدلايعملالستهلعبتتیراقعلالجسلايفائاهنامقر

هبضقامهو،ةئاهنةفصبةراقعلاقحلاتتنأدعبراقعلاتفدلانمضميففصتلا

:2005فف23يفرؤم282811قراهدحأيفءاجاهلاراقةّدعيفالعلاةمحملا

يفةسملاااقعلليئاهنلاقرتلاعةتانلاققحلايفةعزانملاورنلاةداعإزال"

.)26(ائاضقّالإاقعلارتفلا

وأ،يئاهلاقتلاءاغلإواعيفةصتخملاةراإلاةئاضقلاةهجلاةلاحلاههيفتختثح

قتساامهو،)28(راإعبااهلراقعلافحلاعةراص،)27(ةراإاراقاهنلةراقعلاتافدلا

:15/05/2011يفرؤم108قراهلراقيفةتعمعاتلاةمحماهتجاهلع

يفقفرنةیادإلاوةنملااءارجإلاناقم516ةداملااحألاقباقعلاسقلاّأ"

ىلعابصنمعانلاامنعهنأينعاهواقعلالسلايفقملاقرتلاةقلعتملااعزانملا

ةمحملاأو،تخمرغداعلاءاضقلاةمحملاقعلاسقلاإف،اقعرتفدوأيئاهنقرت

ةنملااءارجإلاناقماهلامو800ةداملااضتقملاقبةصتخملايهةیادإلا

.)29("ةیادإلاو

:16/05/2011يفرؤم000111قرخآراقيفءاجام

.اقعلافحلاةادإفرماختمایادإاارقاقعلارتفلايفّوملاقرتلاع"
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ءاضقلاةاقرلةیادإةغبصاذةممعةسسماهابتعااقعلافحلاةادإاارقعضخت

.)30("ادإلا

لجملةراإلاةفغلاحصنأدعبةضقلاههيفعاتلاةمحمراقردصدقفةراشإللو

لابإىلإيمتعدملاعنأةتعم،لاحلاةضقيفاعناهصاصتخادعبةسقءاضق

ةاملااضتقملاقتعازلالحمةضرألاةعقلاىلعبصملاوهلعىعدملللسملاراقعلاتفدلا

لوراقعلاءاضقلااصتخاماهنيفعازنمهوةراإلاوةندملااءاجإلانناقم515

.راإلاءاضقلا

راإراقهراقعلاتفدلايفنّودملاقتلانأباهاهراقبجمبعاتلاةمحماجأثح

ةباقلاهتاراقعضختوةلاملاةرالةعباتةراإةسسؤميهيتلاراقعلافحلاةراإفمختم

.ةراإلاوةندملااءاجإلانناقماهلیامو800ةاملااضتقملاقراإلايضاقلا

ردقتلةسقءاضقلجملةراإلاةفغلانإفاعناهصاصتخادعباهحصتهنأو

.املسایدقتهالعأةركملاةنناقلااضتقملا

قتلالحعازلاناكاذإاماعنيئاضقلااصتخالابقلعتیامفزمتلابجهنإفهلعو

عازلافاأدحأناكاذإكلكو،راإلاءاضقللاعناصتخالادقعییأراقعلاتفدلاوأيئاهلا

اخشأامئاقعازلاناكاذإامو،)31(ضعلاراعمللاقتةراإةهجقؤملاقتلايف

ناللاةلئاحتراقعلاءاضقللهفلااصتخالوؤییأقؤملاقتلابقلعتینناقلا

.نناقلاةفلاخمل

ةمتاخلا

يفلااصتخاعودقئازجلاعملانأبلقلاىلإةلخادملاههةاهنيفلخن

ءاضقلا(اعلاءاضقلاتخثح،تئاضقتهجىلعائاهنوأناكاتقؤمقتلااعام
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دعاقواحألنعضخیلااخلانناقلااخشأةمئاقلاقؤملاقتلااعاميف)راقعلا

قلعتتةئاضقلاعدلافاأدحألام،اعلاالاميعناصتخاهو،اخلانناقلا

فالخىلعةلاحلاههيفاصتخالالوؤیثح،ةماعلاةعملااخشألاماصخشقؤمقت

.ةراإعازلافاأدحأنكنناقللاقتراإلاءاضقلاىلإةقباسلاالاحلا

ءاضقلللوؤیيئاضقلااصتخالانإفراقعلاتفدلاوأيئاهلاقتلابعازلاقلعتاذإامأ

عراصراإراقةبامبامهملكراتعاب،ناللاةلئاحتيعناصتخاهوراإلا

ةندملااءاجإلانناقاحألاقتاملقإتخملاراقعلافاحملايفلمتتةممعةراإةلس

.ةراإلاو

عجارملاةمئاق

تكلا:الوأ

را،ةلودلالجمعةراصلااراقلادحأءضيفراقعلاءاضقلا،معاشابدمح-1

2002ئازجلا،ةساسلاةعلا،ةمه

،احألادحأوالیدعتلاخآءضيفةراقعلااعاملا،معاشابدمحو،يقورىلل-2

.2013-2012،ئازجلا،ةمهرا

ةعمالااركملا:اناث

ةجرللةكمئازجلانناقلايفةصاخلاةراقعلاةلملاهتالآ،احوزع-1

2010-2009ئازجلا،ةتابضخلاحلاةعماج،قحلاةلكراقعلانناقلاعف،تسجاملا

ةراإعف،تسجاملاةاهشللةكم،راقعلاهلالاجميفةئازجلاةجتلا،دمحمامس-2

.2006-2005،ةلامو

الاقملا:الاث

دلجم،ةراإةلجم،راقعلاققحتلاةلمعثإةراقعلاةلمللةتملاةراإلاادسلا،لصفيفالا-1

40-2009،31ئازجلا،37دعلا،19
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،ةلودلالجمةلجم،ةراقعلااعاملايفراإلايضاقلارو،ىسمفص،ىسمفص-2

33-2003،21ئازجلا،3دعلا

ناقلا:اعا

ةعیرشتلاصنلا-1

يفراص،78دعر،قثتلاتمضتی،1970مس15يفرؤم91-70قرمأ-

ىغلم1970مس15

لجسلاسأتواعلايضارألاحسمادعإمضتی،1975مفن12يفرؤم74-75قرمأ-

متمولدعم1975مفن18يفراص،92دعر،راقعلا

،83دع،ر،2004ةسلةلاملانناقمضتی،28/12/2003يفرؤم،22-03قرنناق-

29/12/2003يفراص

ر،ةراإلاوةندملااءاجإلانناقمضتی،2008یاف25يفرؤم09-08قرنناق--

2008لأ23يفراص،21دع

ةفنتلاسارملا-2

دعر،ةصاخلاةراقعلاةلملاقحاثإبقلعتی1973یای15يفرؤم32-73قرسم-

1973فف20يفراص،15

،30دعر،راقعلالجسلاسأتقلعتی،1976رام25يفرؤم63-76قرسم-

متمولدعم1976لفأ13يفراص

ةلولاالمأاملعتواركم:اسماخ

ةلجسمةحسممقاميفةعقاواراقعمضتت2004متس04يفةخرؤم4618قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإعةراصلهجملااسحيف

سابلهجملااسحيفةلجسملااراقعلاقتمضتت24/05/1998يفةخرؤم16قرةملعت-

.ةلودلاالمأةراإعةراص،ةلودلا

يفةلجسمةحسممقاميفةعقاواراقعمضتت03/05/2003يفةخرؤم2421قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإعةراص،ةهمادساهنأبدجیيتلاالملاةلاحلهجملااسح

عةراص،ةحسممقاميفةعقاواراقعمضتت،22/10/2008يفةخرؤم9462قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإ



ةداصتقالاةمنتلاىلعاهرثأوةنبملارغةصاخلاةیاقعلاةكلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

41

اسحيفةلجسملااراقعلاةستمضتت21/03/2010يفةخرؤم02536قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإعةراص،لهجملا

تافدلاءاغلإليعلااصتخالاقتقلعتت،02/12/2007يفةخرؤم9108قرةكم-

ةلودلاالمأةراإعةراص،ةراقعلا

ةراإعةراص،راقعلاقتلاءاغلإاعامبقلعتت،25/02/2008يفةخرؤم1734قرةكم-

.ةلودلاالمأ

ةئاضقلااارقلا:اسداس

ئازجلا،01دعلا،ةئاضقلاةلجملا،03/06/1989يفرؤم40097قرراقىلعألالجملا-

1992،119-121

،01دع،ةئاضقلاةلجملا،25/02/2004يفرؤم246259قرراق،)عغ(العلاةمحملا-

204-2007،201ئازجلا

،01دع،العلاةمحملاةلجم،23/02/2005يفرؤم282811قرراق،)عغ(العلاةمحملا-

235-2005،233ئازجلا

،2دع،العلاةمحملاةلجم،15/11/2006يفرؤم367715قرراق)عغ(العلاةمحملا-

416-2006،413ئازجلا

ئازجلا،02دعلا،العلاةمحملاةلجم،17/12/2008يفرؤم487496قرراقالعلاةمحملا-

2008،285-288

،ع..،راقعلاءاضقلا،19/10/2009يفرؤم049444قرراق،ةلودلالجم-

250-254

.ع..راقعلاءاضقلا،24/06/2010يفرؤم053701قرراقةلودلالجم-

250-253

ئازجلا،2دع،ةئاضقلاةلجملا،16/05/2011يفرؤم000108قرراقعاتلاةمحم-

2011،582-284

،عاتلاةمحمليئاضقلااهتجالاةلجم،16/05/2011يفرؤم00111راق،عاتلاةمحم-

290-2011،387ئازجلا،ينالادعلا،العلاةمحملاةلجم

ماهلا

حسمادعإمضتی،1975مفن12يفرؤم74-75قرمألام19ةاملانا-)1(

،متمولدعم1975مفن18يفراص،92دعر،راقعلالجسلاسأتواعلايضارألا



ةداصتقالاةمنتلاىلعاهرثأوةنبملارغةصاخلاةیاقعلاةكلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

42

ةلملاقحاثإبقلعتی1973یای15يفرؤم32-73قرسملام33و32تاملاو

1973فف20يفراص،15دعر،ةصاخلاةراقعلا
،ةراإةلجم،راقعلاققحتلاةلمعثإةراقعلاةلمللةتملاةراإلاادسلا،لصفيفالا-)2(

2009،31ئازجلا،37دعلا،19دلجم
اهيفاهلمعملاامتلاواعتلاءضيفعامالةراقعلاةلملایدسهنأىعمب-)3(

.لاجملا
سأتقلعتی،1976رام25يفرؤم63-76قرسملام14و13تاملانا-)4(

متمولدعم1976لفأ13يفراص،30دعر،راقعلالجسلا
 .قاسعجم،63-76قرسملام12ةاملانا-)5(
يفراص،78دعر،قثتلاةهممضتی،1970مس15يفرؤم91-70قرمأ-)6(

ىغلم1975مس15
:كلذيفنا-)7(

ئازجلا،01دعلا،ةئاضقلاةلجملا،03/06/1989يفرؤم40097قرراقىلعألالجملا-

1992،119.

،02دعلا،العلاةمحملاةلجم،17/12/2008يفرؤم487496قرراقالعلاةمحملا-

.2008،285ئازجلا
.قاسعجم،91-70قرمألام53ةاملانا-)8(
.قاسعجم،7663قرسملام13ةاملانا-)9(
ةحسممقاميفةعقاواراقعمضتت2004متس04يفةخرؤم4618قرةكم-)10(

.ةلودلاالمأةراإعةراصلهجملااسحيفةلجسم
11 ةسلةلاملانناقمضتی، 2003/12/28 يفرؤم، 22-03 قرنناقلام 10 ةاملاناــ)

2003/12/29 يفراص، 83 دع،ر، 200411)

دع،العلاةمحملاةلجم،15/11/2006يفرؤم367715قرراق)عغ(العلاةمحملا-)12(

 .2006،413ئازجلا،2
.قاسعجم،63-76قرسملام14ةاملانا-)13(
ةجرللةكمئازجلانناقلايفةصاخلاةراقعلاةلملاهتالآ،احوزع-)14(

،2010-2009ئازجلا،ةتابضخلاحلاةعماج،قحلاةلكراقعلانناقلاعف،تسجاملا

71.
لهجملااسحيفةلجسملااراقعلاقتمضتت24/05/1998يفةخرؤم16قرةملعت-)15(

.ةلودلاالمأةراإعةراص،ةلودلاساب
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.قاسعجم،4618قرةكم-)16(
را،احألادحأوالیدعتلاخآءضيفةراقعلااعاملا،معاشابدمحو،يقورىلل-)17(

.2013،61-2012،ئازجلا،ةمه
:كلذيفنا-)18(

يفةلجسمةحسممقاميفةعقاواراقعمضتت03/05/2003يفةخرؤم2421قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإعةراص،ةهمادساهنأبدجیيتلاالملاةلاحلهجملااسح

قاسعجم،4618قرةكم-

عةراص،ةحسممقاميفةعقاواراقعمضتت،22/10/2008يفةخرؤم9462قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإ

اسحيفةلجسملااراقعلاةستمضتت21/03/2010يفةخرؤم02536قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإعةراص،لهجملا
ر،ةراإلاوةندملااءاجإلانناقمضتی،2008یاف25يفرؤم09-08قرنناق-)19(

2008لأ23يفراص،21دع

،01دع،ةئاضقلاةلجملا،25/02/2004يفرؤم246259قرراق،)عغ(العلاةمحملا-)20(

.2007،201ئازجلا
،معاشابدمحعالقن،19/10/2009يفرؤم049444قرراق،ةلودلالجم-)21(

.2000،250ةمهرا،ةساسلاةعلا،ةلودلالجماراقدحأءضيفراقعلاءاضقلا
.قاسعجم،09-08قرنناقلاماهلیامو800ةاملانا-)22(
.ع..راقعلاءاضقلا،24/06/2010يفرؤم053701قرراقةلودلالجم-)23(

250.
ئازجلا،2دع،ةئاضقلاةلجملا،16/05/2011يفرؤم000108قرراقعاتلاةمحم-)24(

2011،582.
.قاسعجم،63-76قرسملام16ةاملانا-)25(
دع،العلاةمحملاةلجم،23/02/2005يفرؤم282811قرراق،)عغ(العلاةمحملا-)26(

.2005233ئازجلا،01
،3دعلا،ةلودلالجمةلجم،ةراقعلااعاملايفراإلايضاقلارو،ىسمفص-)27(

.2003،30ئازجلا
:تكملانا-)28(
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تافدلاءاغلإليعلااصتخالاقتقلعتت،02/12/2007يفةخرؤم9108قرةكم-

؛ةلودلاالمأةراإعةراص،ةراقعلا

عةراص،راقعلاقتلاءاغلإاعامبقلعتت،25/02/2008يفةخرؤم1734قرةكم-

.ةلودلاالمأةراإ
قاسعجم،000108قرراقعاتلاةمحم-)29(
ةمحمليئاضقلااهتجالاةلجم،16/05/2011يفرؤم00111قرراقعاتلاةمحم-)30(

2011،387ئازجلا،ينالادعلا،العلاةمحملاةلجم،عاتلا
قاسعجم،09-08قرنناقلام802ةاملانا-)31(
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ةداتقالاةمتلاوامتساللةلقرعاقعلارهتلارخأت

علاعدممتكلا:داعإم

02ةللايلعينلةعماج

متعميماموةسالالعلاوققلاةل

:ةـمدقم

ةیاصتقإلااساسلابةبترلالئاسلامهأدحأةاقعلاالماعلاارقتساواقعلامنتلاربتعی

ةاقعلاةللاارتسابس،اهتاسسؤموةرئازجلاةلودلااهفحجنتمليتلا.اتسإلانتوةــلودلل

الماعلاررحتلجأماخشأللةكللاادنسوقعملستواقعلارهتلاباسألابةبترلا

:يلاتلامسقتلاقفوعضلاةسامتسلذل،ةمادتسلاةیاصتقإلاةنتلاققحتواتسإلالعفتو

.رئازجلايفةاقعلاةللاباقعلارهتلاابتا-1

.1990اقعلارهتللةسباحالصإةلواحم-2

.اقعلارهتلارخأتابسأ-3

اقعلا،يحالفلااقعلالاجميفاتساللهتلقرعواقعلارهتلارخأتلةلعةسا-4

يعانصلا

.اتساللزفحماقعلارهتلااجنإیفك-5

رئازجلايفةاقعلاةللاباقعلارهتلاابتا-01

اسألابةبترلااناليفةاقعلاةلاشإلابةلصلاالئاسلاماقعلارهتلا-

اقعلارهتلاهفمضرعوةلاشإلابضعمابسألاهذهامتسلذلةلخادتمابسأب

:يلاكلو

:اعهجةاقعلاةلاشإلادقعتابسأ:1-1

:ةلاتلاابسألاحمرئازجلايفةاقعلاةلاشإلادقعتابسألخادتت

)ةاعتسالاةرتفلا(ةخاتلاابسألا:1-1-1

:يفءاساصتقالايساسلاانلاةعب:1-1-2
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رستلااسحلةیاصتقإلاةرنلااباغ:)1989-1962(:ىلوألاةلحرلا-

ةـلودلاةكلمعستويساسلا

:)2019-1990(:ةنالاةلحرلا-

.ةنمألاعاضوألاهدت-1990-1999

)؟انعبتااصتقاأ(ةیاصتقإلاةرلاضودع-1999-2019

/970يلورتبلاعرلابلعلاارتسا-1
اقعلااتسالاواتسإلااسحىلع0

رـقتسمرغاقعان،رقتسمرغيساسان-2

اغ(يئاقلاالصإلاؤابتو)ةلودلاالمأ-حسم(ةاإلاةارقوربلاارتسا:1-1-3

)01(ةاإلاماحلاءانإدعبىتحصختلادع،ءاقلاةلالقتسا

:ةــلاــشإلابض:1-2

اقمهللاعألاانمأرتاتسالاولاعألالاجميفةصصختلاةلودلاانلا

:ةلخادتم

.البلايفيساسلاارقتسالا:الوأ

.ةاإلاةفافلا:اناث

.ةاقعلاةكللاارقتسا:الاث

اتساللزفحمهــنملعجنفكو؟)ال(وأاتسالللقرعماقعلارهتلارخأتألهاإ-

)2030-2020(ةماقلاةلحرلل

:اقعلارهتلاهفم-2-2

:اقعلارهتللقلاهفلا:2-2-1

ةاواارقلالخمةسرلالتىتحوةنتلاوةعرتلاالآلالبهفلااذهدحت

اللاملستىلايمرتيتلاوةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصاركذموالعتوةكرتم



ةداتقالاةمتلاىلعاهرثأوةملارغةصالاةاقعلاةلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

47

افرصتلالهستواخشأللاقعلامألاققحتةكلمادنسةاقعلاالمألللغالاوزئاحلاو

.المألاهذهلةئاقلاةیاحلاوةاإلاةیاحلااذكوةــبهلاوعبلاكةنناقلا

:يتاسسؤمهفماقعلارهتلل:2-2-2

ةلاشإلالحواقعلافلمةستوةجلاعلةلودلااهعتيتلااساسلالبهفلااذهدحت

ااإلالكويضاألاحسلةنلاةلاكلااهسأىلعو"اكرش،نام"اخشأللةاقعلا

يعانصلاعبالاااسسؤلاواقعلافحلاوةلودلاالمأةردموةیدلبلاوةیاللاكةمعلا

ةفللا URBينارعلااجنإلاواسادللينلازكرلاوANIREFةسسؤكاجتلاو

اتسالاويحاسلااقعلالاجميفرخأاسسؤمويفقلاويعانصلااقعلالاجميفةلعلاب

)02(.يفقلا

:1990اـقعلارــهتللىــلوأةلواحم-2

ءاتفتسإلادعببلاو،انعستلاعلمةماهةیاصتقاوةساساحالصإرئازجلارشاب-

جئاتنلااتسإلافلمواقعلاتسلاىلعلجئاتنماكو،1989راربف23تسىلع

:ةلاتلا

.اقعلاهجتلاناقتلا1990-11-18:يفؤلا25-90ناقلاودص-1

:اهنماقعلارهتلالاجميفةماهوةددجابمرقأناقلااذه-

:اقعلاتسلاىلع:2-1

ةمؤلاةحالفلااكللاعاجرتسا"ةصاخلاةاقعلاةكلللابتعإلاةاعإ:2-1-1

26-74رمألاءاغلإ.

.1988قثتلاةنهممنتواقعلاسلاحتفوةاقعلاالماعلاةرحأدبمارقإ:2-1-2

مادجلغتستمل(:اهنماقعلارهتلللئاسووةعرتالآـس:2-1-3

)ةاإلاونالا

-90ناقلام30ةالادـنسباقعلملغشوأةاحرربتةورض-أ-2

1990-11-18:يفؤلا25
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25-90ناقلام39ةالاةحسلارغيضاألايفةاحلاةاهش--2

1990-11-18:يفؤلا

-05-21:يفؤلا352-83سرللةرهلادقعبلعلاةلصام--2

)2007ةـــنسيغلا(1983

ؤلا25-90ناقلم30ةالادلبلااقعلارهفلاسأت--2

1990-11-18:يف

ةصخوضألاةكلببترمءانبلاأورعتلاوءانبلامنتةلواحم-ه-2

1990-11-18:يفؤلا25-90ناقلام50ةالاءانبلا

:جبةعرشاللاایانبلاةست--2

1990-11-18:يفؤلا25-90ناقلام86ةالا-

1993-01-02:يفةخؤلا01مقةكرتلاةالاةلعتلا-

.1994-07-31:يفةخؤلا02مقةكرتلاةالاةلعتلا-

اتوایانبلاةقبابقلعتلا2008-08-15:يفؤلا15-08ناق-

اهاجنا

:اتسالاتسمىلع:2-2

:)2000-1993(ةصصخلاواتسالاناقودص:2-2-1

اتسالاةقرتقلعتلا1993-10-05:يفؤلا12-93ناقلا-

ةمعلااسسؤلاةصصخبقلعتلا1995-08-:يفؤلا22-95رمألا-

:يلاماقعلارهتلالاجميفاهنعجتن

رتسللقعلاملسترخأتويعانصلااقعلاعلانتلا-1
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ةمعلااسسؤللةعباتلاةاقعلالصألارهتةلأسمضودع-2

.ةلحلاةیاصتقإلا

:)2019-2001(يعانصلااقعللينناقلااتناارقتسادع:2-2-2

ؤلا11-06رمألاو2001-08-20:يفؤلا03-01رمألابةیادةلحرلاهذهناق

ؤلا09-16ناقلاو2008-09-01:يفؤلا04-08رمألاو2006-08-30:يف

دقعولانتلايعانصلااقعلالالغتساةلايفذذتنت،2016-08-03:يف

اقعلاحنمىلاازلابعبلامولانتلللاقلارغانتمإلادقعولانتلللاقلااتمإلا

لانتلاقعملستةلعذذتلجستعم،ةلاحلاةلحرللةاللالبقميضارتلابيعانصلا

ةلحرملكيفاتمإلاوأ

-11:يفةخؤلا5794مقةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصلاةلعتلا:01لام

06-2013

:يفةخؤلا5793مقةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصلاةلعتلا:02لام

اتمإلاقعملستيفاتلادعولفكتلا":دحاوعضمخت11-06-2013

".رتسلل

:)2020-1990(ةلاحلاةلحرللةصاخاقعلارهتلارخأتابسأ-3

:ةلعلارــسءسويضاألاحسلارخأت:3-1

FMIيلاعلانبللاهلاضرقلامغ)2000-1975(ةلحرللرخأتلا-

اقعلافحلاتسمىلعوادلايفةنناقلامأنأحسلا(ةلعلارسءس-

اسحىلعيعانصلااقعلا+يحالفلااقعلافــلمىلعةاإلامحت:2-3)ءاقلاو

:ةصصختلااسسؤلاو

:يحالفلااقعلالاجميف:3-2-1

ONTAةحالفلايضاأللينلاادلاءاأفعض-

يحالفلااقعلاةستوعتيفةئاللااجللاوةیاللاةنه-
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:يعانصلااقعلالاجميف:3-2-2

يلالا،ةزكرلاةاإلام(اقعلاسلااسحىلعيعانصلااقعلاعتيفةاإلااكتحا-

)الاح

  CNERU  URBA    ANIREFةصصختلااسسؤلاءاأفعض-

:)2018-1999(ةلحرلاةصصخلةساسافلخبعرتلا:3-3

.ناقعاكءاجاكناقلامعمررتوالربلاةلاعفاغ-1

.ناقلاهجتىلعحلاصلااحصأةنه-2

املالخميعانصلااقعلاويحالفلااقعلافلميفةاإلامحترهامةناعم-3

:يل

:يحالفلااقعلايف:الوأ

عافتنإلاقحعافتنإلاقح(يمعلايحالفلااقعلالالغتسإلينناقلاانلاارقتسادع-أ

)اتمإلا،لانتلا،عبلاوأاجیإلا،مئادلا

2019-04-14لاةیاغىلالانتلامنتدع:اتمإلاقحعلانتلاعضميف-

اتسإللةحضاوةلقرعهو

)03(.قثلادلةلآلاهذهلاعتسايفذذت:ةارلاعضميف-

:اتسإلاويعانصلااقعلالاجميف:اناث

.يبنجألااتسإلالاجميف51-49ةدعاقىلعءاقبإلا-أ

ةقرتلالاجميفيعانصلااقعلاحنمادتما-/.يضارتلابيعانصلااقعلاحنم-

.ةصاخلاةاقعلا

اقعلا،يحالفلااقعلالاجميفاتسإللهتلقرعواقعلارهتلارخأتلةلعةسا-4

:يعانصلا
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لورخألافانصألايقابو،يعانصلاويحالفلااقعلاتسمىلعةسادلاايفتكن

:يلا

:يحالفلااقعلارهترخأت:4-1

المأللةعباتلايضاألاىلعزكةحالفلااساسلاوةمحلاأ:ةلوألاةحاللا

ةلودللةصاخلا

أخلوأهواخللةعباتلايضاألااسحىلعةحالفلاارتسلايضاأاسال

:حمرهج

:ةجلاعلاالوأيفأخ::4-1-1

06،ارتسللاتهلم2.5(اخلااحاسم1/3:ةحالفلاارتسلاةحاسم-أ

)اخللاتهلم

ارتسلامدفتسلاحالفلافالخبمهضاأىلعاصرحرأاخلا-

.اماتاهئاصحادعواهتهأمغةفقلاةحالفلايضاألالاهإ-

:لحارمةثالثىلعيمعلايحالفلااقعلافللةدجلاةعباتلاوةباقرلادع:4-1-2

:)1986-1962(ىلوألاةلحرلا

73-71رمألاوةعازلاةلاناقو)1968-1962(يتاذلارسلاانقبتفرع

-08-13:يفؤلا18-83يضاألالالغتساناقو1971-11-08:يفؤلا

ضغوةناعم"متأيحالفلااقعلالالغتساىلعناقلاهذهرثأدقو1983

:يلام"ضودعو

.يحالفلاعاقلاةلهةاعاةجتنةقدارتسلاودحادع:الوأ

ةستوةمععامةدئافلوأاهتاسسؤموةلودلاحلاصلةكللاعزن:اناث

ارتسلاهذهلةنناقلاةعضلا

CNEP APCاسسؤلاهذهحلاصلةاقعلاةعوألالحتوأ
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دعلادقعلاةشاهاذكوهلاتهإلاةیودحموالصأ18-83ناقلااجندع:الاث

.ةرئادللةعباتلاةنجللالخدتبسبخسافربرتقمهنكهنأب

:)2007-1987(ةنالاةلحرلا-

ةمعلاالسلاةلواحموةارتشإلاعازلاةلهةاعإىلعاءان19-87ناقلاءاج

/370لاعیامأاتهلم2.8ةحاسمىلعهقبت
ةحلاصلاةحالفلاةحاسلام0

نلاجبناكيحالفلااقعلارهتدعةلاشإبةمحلامفارتعالوأوةعازلل

ةحالفلاارتسلارهتقلعتلا1992-10-13:يفؤلا)481(مقرتلاالا

اارقبمهرمتو:عرلارغدفتسلاالاحبقلعتلا19-87ناقلاعةقبنلا

)04(رهشلالخمهاذعادعبةئالو

:اهنمالاشاةدعفرع)19-87(ناقلااذهقبتإ-

.ةحالفلاارتسلابمئادلاعافتنإلاقحمدفتسلاصحيفيفرعلافرصتلا-1

ةیالاةعضللةعباتموأقسنتواإلادقعلاادعإبةلودلاالمأةاالفكت-2

ارتسلاعبل

.قعلاهذهلحتوعبلاةعلاقساةعباتموأ

دعبافاهدجتو2002-07مقةلعتلاجبمئادلاعافتنإلاقحعةلحرم-3

ادجةربتعمالاحفرع.2015-01-18:يفؤلاةــمحلائرقمجب

ارتسلارهتىلعرثأةرهمرغوةلجسم،ةقثمعافتنإلاقحعلانتقعل

يحالفلاعاقلاىلعيبلسرثأاهلناكةدقعمةئاقاعانملالخمةحالفلا

.امع

:)2019-2010(ةلاحلاةلحرلا-

:ملكقبتفرعةلحرلاهذه

مليتلاو،يحالفلاهجتلاتلا2008-08-03:يفؤلا16-08ناقلا-

هلةقبتلاصنلامعمدصت
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لالغتساافكوورلدحلا2010-08-15:يفؤلا03-10ناقلا-

ؤلا326-10هليقبتلاسرلاوةلودللةصاخلاالمأللةعباتلاةحالفلايضاألا

2010-12-23:يف

:يلامةناعممتاقعلارهتلاتسمىلعفسأللو

.حالفلارتسللاتمإلاقعملسترخأت:الوأ

الآحتفامناقلااسحىلعلاجألاددتيفةصلاةالاوةاإلالخدت:اناث

ةستلايفلاحتلل

ىلاعافتنالاقحلحتيفةحالفلايضاأللينلاادلليبلسلاءاألاةناعم:الاث

هوصقىتحولانتلاحالفلاعبمةئاعلااضارتعإلاةلاحكاتمادقع

ةاإلاماحلاامأةسسؤ

03-10ناقلااإيفةئاللااجللاعاتجارخأت:اعبا

يفناجرهشةیاللاتسمىلعيحالفلااقعلارهتلةئالوةنجلسأت:ةدلبلاةلاح

2019.

:يعانصلااقعلارهترخأت-4-2

ةلامناقوالعتومسارمودصوةعرتىضفيعانصلااقعلامنتوعرتفرع

ةاتوةزكرلاةاإلامةاتاانلاقانموةعانصلاقانلامنتيفرثأةعاستم

لو)2019-2011(ةلاحلاةلحرللةصاخيلالادسلايفةلمةلحلاةاإلامرخأ

)05(يلا

هرهتىلعرثأهرستويعانصلااقعلاعتفلميفاحالصلالخادت:4-2-2

حلاصلةاقعااتحاكتتلا1974-02-20:يفؤلا26-74رمألا-1

.ایدلبلافرمةلوادباانلاقانمءاناةلاحهنم10ةالااسالایدلبلا
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دعبةلحرللاانلاقانبةفللااقعلارستللةئاللاالاكلاىلعيلالاةنه-2

اقعلاحنملاجميفالاكلاهذهووةمحلائحلاصممثةلخادلاةاومث1990

.اانلاقانملخا

ااقعللةنناقلاةعضللةستو2006-1974يعانصلااقعلاعلانتلاةلحرم-3

هللااحةق.ينارعلااجنإلاواسادللينلازكرلاكلذةفللااهلالبقم

ةدلبلابةاإلاةحلاةدلبلا URBAB:دض

04740/17:مقرهف2017-10-22:يفؤلااإلامحلا

"ن"

04-08رمألاودصدعبةلحرلليعانصلااقعلالالغتساةلاارقتسادعوذذت-4

ةعباتلايضاألاىلعاتمإلاحنمافكوورلدحلا2008-09-01:يفؤلا

ةنسلةلالاناقالدعتو،ةاتساعاماجنإلةهجلاوةلودللةصاخلاالمألل

)2011-2013-2015(.

يفاتسإلاةقرتقلعتلا2016-08-03:يفؤلا09-16ناقلاارقتسادع-5

.ددجاصتقانلرحتاسةلودلاأك،)2020-2019(ةلاحلاةلحرلا

يبنجألااتسإلالاجميف)51-49(ةدعاقءاقب-

:2003-04-30:خيراتبةيلاملاةرازوتايئاصحإبسحةجيتنلاو

.ينوناقدنسيأنولماعتملااهيفكلميالواهتيعضويوستملةقطنم)58(طاشنةقطنم482لصأنم-1

اهتيعضويوستمل13006قطانملاهذهلخادةأشنمةئزجت31612لصأنم-2

ةيعانصلاقطانملالخاد،ةغرافةئزجت3-7984

غلبمبتاطاشنلاقطانموةيعانصلاقطانملاتأيةموكحلاتمعد2012-2011ةنس

جد000.000.15.000
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:يعانصلااقعلارهتىلعرثأاهلدعتةعرسوناقلاعاست:4-2-2

اقعللينناقلاانلاىلعرثأاناحأةبذذتموةعاستمالدعتةدعفللااذهفرع

:)2019-1993(ةلحرللهرهتةلعىلعويعانصلا

:ةلاتلاربكلاناقلاركذيفتكنو

.اتسإلاةقرتقلعتلا1993-10-05:يفؤلا12-93يعرتلاسرلا-1

ةمعلااسسؤلاةصصخبقلعتلا1995-08-26:يفؤلا22-95رمألا-2

1998-1994ةنسلةلالاناق-3

.اتسإلارتقلعتلا2001-08-20:يفؤلا03-01رمألا-4

ىلعاتمإلاحنمافكوورلدحلا2006-08-30:يفؤلا11-06رمألا-5

.ةاتساعاماجنإلةهجلاوةلودللةصاخلاالمأللةعباتلاةحالفلايضاألا

ىلعاتمإلاحنمافكوورلدحلا2008-09-01:يفؤلا04-08رمألا-6

ةغصاتعاو،ةاتساعاماجنإلةهجلاوةلودللةصاخلاالمأللةعباتلايضاالا

لصأكينلعلاازلاباتمإلا

.يضارتلاةغصاتعا2015-2013-2011ةنسليلكتلاةلالاناق-7

.اتسإلاةقرتقلعتلا2016-08-03:يفؤلا09-16ناقلا-8

2019-2018-2017-2016ةنسلةلالاناق-9

:اهرهتةلأسممدقعةیاصتقإلاةمعلااسسؤلاةصصخ:4-2-3

ةمعلاةیاصتقإلااسسؤلاةلالقتسإب1988-01-12:يفؤلا01-88ناقلاحس

1995-08-26:يفؤلا212-95رمألاجبدعبافةصصخللعخيتلاو

:بسباهلةعباتلاةاقعلالصألاةلاشارهتل
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مهفاباخلاحلاصلاهنعلانتلاوأةسسؤلالبقمةاقعلالصألاةكلمةلم-1

لجملتقلعتلا2001-09-10:يفؤلا253-01سرلاجبءارجألالاعلا

قارتأةكرشمسابمناغتسمةیالءارجألالاعللةكرشلوأفرعيتلا،هرسوةلودلااهاسم

)06(الصأةرهملصألاهذهكتمل،1998

-24:يفةخؤلا3726مقةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصلاةركذلاةلاح:لام

ادعا"لح2002ةنسلةلالاناقم201ةالاقبتافكانعب05-2006

المأضلخداقعلالصألااكاإامإددحتو"لاعلااكرشحلاصللانتلاقع

.ةیاصتقإلاةمعلاةسسؤلاةكلمعبتوأةلودلا

ةمعلااسسؤللةعباتلاةاقعلالصألاامامت2005ةنسلةلالاناقدعب-2

.ققلبةلعلاعباتتملوةئافلالصألااهفابةلودلاةدئافلةلحلاةیاصتقإلا

ةخؤلا08677مقحتةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصلاةركذلاةلاح:لام

.ةلودلاالمأىلعافحلاانعب2009-08-02:يف

ةاقعلاةعضلاةستدعبسبرهلاءارجإلةفلاخمفرعفسأللةلحرلاهذـــه-

وأةحالفضأيهوأدقعودضألالصأأبسبوأةلودلاواهنةلحلاةسسؤلل

.ةرغاشالمأ

لانتلا"انعب)03(ةرقفلا2009-08-02:يفةخؤلا08677مقةركذلافن:لام

2008-1992(ةلحرلاأاقباساهلعمةنناقةزهجأاايفرتسلاةدئافل

:اتسإللزفحماقعلارهتلااجنایفك-5

.اخشأللةكللاادنسوقعملستويضاألاحسمتسمىلع:5-1

مدعةلكشملةحارصقرطت2001-01-06:يفخرؤملاهعامتجايف CNIرامثتسإللينطولاسلانإ:ةـــجيتنلا

دوقعةلكشماسيلطقفةسسؤم67:ـبطقفظفتحاوةصصوخلالحمتادحولاوتاسسؤمللةينوناقلاةيعضولاريهطت

ةيكلم
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.ةلودلاالمأواقعلافحلاويضاألاحسماردمةنقوةنرصع-1

.فللنعلاويلالازفحتلاورتسلاكتلا-2

.لذاخاهجءانإبحلاصلاهذهقسنتلاوةودلاةعباتلا-3

:يحالفلااقعلافلميف:5-2

.يحالفلااقعلافلمعستلاعف-1

.هفانصأةفابالإلاويحالفلااقعلافلمةئزجتدع-2

.يحالفلااقعلافلمرهتىلعيتاسسؤلالعلا-3

:يعانصلااقعلافلميف:5-3

.يعانصلااقعلاعتورستةزكرمالىلعلعلا-1

.يعانصلااقعلارهتلاجميفةصصختلااسسؤلاولعفت-2

خسفلادعبهتعضووهتستةعباتمويعانصلااقعلايفاتسإللةودلاةباقرلا-3

.ائاققعلاءاغلاو

:ةتاخ

هانبتذلالاعألاانماجنإيفلماعهويبنجألاوينلااتسإلااسأاقعلارهتلا

اتسالاعورللودجلاةساإفالعو2016تسم43ةالاجبتسدلاسؤلا

ادنسضوواقعلارهتلالفوأاجنددحتلاواقعلافلممأدبتهــنميبنجألااسال

.ةـلودلليتاسسؤلاويساسلاارقتسالادعباعبلو،اهارقتساوةكللا

:عجارلا

:ةصصختلاتكلا-1

،اكفألا،اتمإلاقرعيحالفلااقعلااتسا،ززعلادبعحم/-1

.ىلوألاةعبلا،رئازجلا
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،ةصاخلاةاقعلاةكللاادنسةستورهتالآ،ززعلادبعحم/-2

ةنالاةعبلا،رئازجلا،ادغبانم

،رئازجلا،ةنودلخلاا،اهتستاحرتقمويحالفلااقعلاةمأ،يلالجلاةجع/-3

2005.

،رئازجلا،همها،اقعلاهجتللرئازجلاينناقلاانلا،ةماشعاس/-4

2002.

2004،رئازجلا،همها،رئازجلايفاقعلاانلاوةكللا،لعاع/-5

:هاتكدلالئاس-2

ةاهشلنلةلاس،رئازجلايفةعانصلاقانلارستومنت،ابمةضا-1

.01.2016رئازجلاةعماج،قحلايفهاتك

ةاهشلنلةلاس،رئازجلايفيعانصلااقعللينناقلاانلا،انحةحسةجاخ-2

01،2015ةننسقةعماج،اقعلاناقلايفهاتك

يفهاتكةاهشلنلةحورأ،اتسإلارتيفهوواتمإلادقع،فلخملحكل-3

..01،2017ةنتابةعماج،اخلاناقلا

:الخادلاوالاقلا-3

ةقرتيفاتسإلارتلةنلاةلاكلاو،ووزتةعماج،ةماسلاس/-1

اتسإلا

يفةسا-اتسإلاةمنليعرتلاتلا،مناغتسمةعماج،احلالفيس/-2

-رئازجلااتسإلاناق

.رفنتأزفحترئازجلايفاتسإلاةساش،ةربلاةعماج،ةیانيلاو/-3

:العتلاوةنتلاوةنناقلاصنلا-4

:ةنناقلاصنلا-1

مليتلاو،يحالفلاهجتلاتلا2008-08-03:يفؤلا16-08ناقلا-

هلةقبتلاصنلامعمدصت

يضاألالالغتساافكوورلدحلا2010-08-15:يفؤلا03-10ناقلا-

.ةلودللةصاخلا.المأللةعباتلاةحالفلا
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.اتسإلاةقرتقلعتلا2016-08-03:يفؤلا09-16ناقلا-

:ةنتلاصنلا-2

.اتسإلاةقرتقلعتلا1993-10-05:يفؤلا12-93يعرتلاسرلا-

ةلودلااهاسملجملتقلعتلا2001-09-10:يفؤلا253-01سرلا-

هرسو

:اـــلعتلا-3

-06-11:يفةخؤلا5794مقةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصلاةلعتلا-

2013

-06-11:يفةخؤلا5793مقةنلاالمأللةماعلاةردلاعةاصلاةلعتلا-

2013
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"اهفلصفلاواقعلاققتلااعزام

"أ"قرضامذاتسألالعيشاق:تلاداعإم

2ةلبلاةعماجةسالالعلاوقلاةل

لم

امامهالولاتلوأاذلاهداعبأعمجبةمنتةلمعلكيفةمهاسملاةققحلاةوثلاراقعلالی

مألوأرصأئازجلاعملاجناذلو،هرامثسامیىحههتوهفصتلالخمراقعلاب

.راقعلاهتلجأمةهلاقعةلآداجیإثحسملاةلمعبهبقعأوةكلملاابثإبقلع

انسلستوراقعلاققحلاةلآىلعئازجلاعملانالآلاهذهلكاجنعلانو

ةعبلامحلايفهاستيلاةنألامعلايفراقعلارامثسالجأمهلكاذهوةكلملا

.ةئاذغلا

مةراقعلاةكلملاراقساىلإدأةماهجئانهلعتبتتواعازنهنعتجنققحلااذهكل

.اهاحصألةملسملاانسلالالخ

ةمقم

مضملا02-07ناقلاراإيفراقعلاققحلاةلآاحسايفئازجلاعملاةبغرإ

ةلآك،راقعلاققحلاقعةكلملاانسلستوةراقعلاةكلملاقحةناعمءاجإسأت

اقبزئاحلاةكلمتبثتانساحسالةحسمملاغقانملايفةصاخلاةراقعلاةكلملاابثإل

يضارألايفةكلمانسبزئاحلااخشألاناقلااذهليففسیامك،هنم4ةداملانل

لللاونسلاعیذلاراقعلافلاىلعلصحلاثموةشابميئاهنلاقلامةحسمملا

.ةراقعلاةكلملاابثإلعملاهمعاذلاحلا

هتاضاعاواعازنملخیالمألاإف،جينناقءاجإوأانأقبتنعكل

عةمجانلااعانملالتعملانإ،ةصخملاةئاضقلااهجلاامأعفتألااذهيف

ىلعاعالاواجحالاقحءاجإلامرضملاخلللخإ،راقعلاققحلااءاجإ
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جئانواراقىلعاعالاةحلصملكلجیوققحلاءاجإءانثأراقعلاققحملاةلمع

.ةكلملاانسلستويئاهنلاقلاعبىحوأقلاةلمعلالخءاسققحلا

ةهجلايهامو،راقعلاققحلاعتتيلااعانملايهام:يهةحوملاةلاشإلاو

؟اهفلصفلابةصخملاةئاضقلا

مضثحبميفةجلاعملاتوالاحلاعبيفيفصوويللحتجهنمقفوتلعةباجإلا

يفلصفلابخملاءاضقلا:يناثلاحبملامضوراقعلاققحلاعةبتملااعانملا:لوألا

.راقعلاققحلااعانم

اقعلاققتلاعةبترتملااعزاملا:لوألابملا

ةكلملاانسلستوةراقعلاةكلملاقحةناعمءاجإسأتمضملا02-07ناقلاك

لالخمف،ةراقعلااققحلابقلعملا147-08هلذفنلاسملاوراقعلاققحلاقع

يفرثتقيلاو،راقعلاققحلاةلمعأبراثتأمیيلااعانملاةجلاعمةفكامهماحأ

:امهو،ققحلاسلحاممةلحمأ

.نسلستلبقامةلحم-

.قلارقمداعإونسلالستعبامةلحم-

مةلمجراقعلاققحلاقعةكلمانسلستوةراقعلاةكلملاقحةناعمءاجإهجاو

.ألااذهيفراثتيلااعانملالالخملو،يملعلاسملاىلعالاشإلا

لالتلبقامةلحرم:لوألالملا

رامینعموأيعبخشلكلزجتيلا،02-07ناقلام04ةداملانىلإعجلاب

ةفصبءاسئازجلاينملاناقلام823ةدامللاقفوةحسمملاغقانملايفراقعىلعةاح

ةكلملاقحةناعممةدافساللراقعققحتحففلمبقأهل،خآخشةساوأةشابم

يئاللاراقعلافحلاملللاهجو،02-07ناقلاليفلوةاحلالحمةراقعلا

يئاهنضحمداعإبراقعلاققحملاقی،اعانموهءاهنإنعءاجإلال،املقإخملا

مةلمجفاتاسأىلعلو،لفالخابثإلامهبلاملاةكلملاقحبهفقی

ةلعفةلساهرابعابةراقعلاةكلملااساابسأحأةاحلاكلىلإفض،ةماللاولا

بعیح،راقعلليققحلالاملاههت،لقنموأاكاراقعءاسءيلاىلعخلااهسرامی
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سملاداقلاقعهكلملذسیأهلو،ينعملاراقعللهتاحتعقوىمازئاحخلا

دامللادانساو،هالعأةداملايفاهلعصنملاولافاتوةنس15رومب1)للاداقلا(

عملاحنمزئاحلاقحةیامحلجأمو2ةرادإلاوةنملااءاجإلاناق530ىلإ524م

:يفةلثمملاواعلامةلمجئازجلا

.ةاحلاعد-

.ةجلالامعألافقوعد-

.علاعنمعد-

ضحمداعإبراقعلاققحملاقیاضاعادجوعلاحيفراقعلاققحلاجئانلخت

راقعلابخلانهملاعیو،لفالخابثإلامهبلاملاةكلملاقحبهفقیيئاهن

وةكلملاقحراقإبققحلاجئانكتةلمعأبتو،ققحلالحمراقعللدوحلالاعمعض

داقلااسأىلعاراقعلالمزئاحللفاعالاهلعوةكلملانسلستوقلارقمراصإ

.سملا

يئاللاراقعلافحلاماهفلخةنعماءاجإلتانسلالتلستةلمعألو

لجسلابقلااسأىلعهلاوقلاةلمعباقللهصاصخادوحيفلكراقعلافاحملاو

.3راقعلا

قلارقمراصإقتاهسأرىلعوالسلامةلمجراقعلافحلامناقلالخح

،ةئاهنةفصبةكلملاقحهراصإذلارقملایإ،ىلوألاققحلاةلحممءاهنالاعب

سابراقعقرحملايئاهنلاضحملايضقی،ةاحلالحمراقعلاىلعهقحأبزئاحللفعو

ققحلابعی،سملافهلاىلإراقعلاققحلالصیلاإامأ،اعاألجستعللاملا

لالخمقلافرةلاحيهوراقعلاىلعهقحأبزئاحللفاعالااليلالابوجمغ

.راقعلاقلافرمضبسمرقمداعإ

ققتلالماقعلاىلعةقحألائاللفارتعالا:لوألاعرفلا

عبجملاوأياجیإلاققحلالاحيفهنأ02-07ناقلام14ةداملانيفءاج

اهاقيلااحلالالخمبتوةمقملاقئاثلاىلععالالاواداهلاواحصلا

اهنأشمةاحرامیهنأةاحلالحمراقعلاةناعملابلقذلاللاحاصأراقعلاققحملا
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قحىلعلصحلايلالابوسملاداقلاقبينعملاراقعلاىلعهقحأبفاعالابهلحمستأ

.ةكلملا

رحیأهحالصلقفو،املقإخملايئاللاراقعلافحلامققحلاةلمعيفلخو

لسرقملشيفلولاملاساب–قترقمراصإ–راقعلاقلابيضقیيئاهنضحم

أ،هالعأركذملاناقلافنم15ةداملانيفءاجو،4هذفنتلجأمراقعلافاحملاىلإ

تمتيلاراقعلجسيفاهناعمتمتيلاقحلاهشلالخمراقعلاققیراقعلافاحملا

.16ةداملانلاقبراقعلالجسلايفاهناعم

قئاثلا،قملاللا:ةلالاانابلامضیزئاحلاةقحأبفاعالارقمأىلإةراشإلارجت

إحلصلاضحم،ققحلاسلحامبلصفمقتو،يئاهنضحم،تقمضحم،هلةقفملا

.5اجانساققحملاهلإلصتاموةلمعلااجنيفتمهاسيلاللاحلاوةناعملا،جو

ققتلالماقعلاىلعةقحألائاللفارتعالاع:ينالاعرفلا

زئاحللحمستةجنىلإققحلافیلاإ02-07ناقلام17ةداملانىلععجلابو

رقملامضبسمرقمداعإانه،لودلحتاضاعادجلةكلمنسىلعلصحلا

مءاااهاسحاهشلجأيفراقلابينعملاوأيلالاراخإجیإ،راقعلاقلافر

12/2ةداملانلاقبةصخملاةئاضقلااهجلاامأعلحمرقملایوللاعاإخرات

.02-07ناقلام

صنملاوللاقفوةاحرامیالللاحاصأابثإتاإجمغققحلابعی

فررقميفعلاجیإ،6راقعلاىلعهقحأبزئاحللفاعالااليلالابو،انناقاهلع

800ةداملانلاقب،انناقةدحملالاجآلايفعدعفرلالخمةرادإلاةمحملاامأقلا

ناقلام2ةقف12ةداملانىلإعجلابو،ةرادإلاوةنملااءاجإلاناقماهعبامو

.اهعفلاوشعضووةدحمةمبعلاعفرلاجآقعملاأجن07-02

افتالاعوأافتالاعقملارضملايفعلا:لالاعرفلا

ميلاو02-07ناقلااحأىلإعجلايعسیتقملاضحملايفعلاةفكحضل

:هقافتاعوأفاألاافتاةلاحامإ،ضفملناهلالخ

فارألاافتاةلاح
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ألجسیلاإناقلافنم13ةداملانلاقبوقلاضحمىلعرهمجلاعالاعب

ةداملاو02-07ناقلام10/3ةداملانلاقبرحیذلاضحملاأبةعانموأاعا

قمبثالثةملقصللاةسارهمجلاىلعهضعنع147-08ذفنلاهمسمم12

قی،يئاللاراقعلافحلالوسمامأاضاعالاهجتلجأملو،راقعلاعقملةیلبلا

،ضحملاقصلمءااایأ8عبلواخلجسيف7ةراثملااضاعالالكلجسققحملا

اذهيفةراثملااضاعالاواجاجحالاةسارلجماملاىلإلقنلاءاضقالانعو

.8ينعقحألخآيعمألبقموأرواجملازئاحلاوأالملالبقمءاس،صخلا

ألجستعلاحيف،هالعأركذملا02-07ناقلام13ةداملانىلإعجلابو

ضحمحتهنإف،ةنناقلاعاملاافلاحيفوأقلاضحمىلععالالاعباعا

لبقمراقعللدوحلالاعمعضوامكراقعلاققحملاهرحی،ققحللةئاهنلاجئانلاحیيئاهن

عفللاحاصلفكوضحملاىلععقذلاققحملارضحبراقعلابخلانهملا

.ةكلملانسلستوةكلملاقحبراقإلابقلارقمراصإبءاجإلاو،9اقفنلا

ةفاغبلااخملاباهفةناعسالا،راقعلادوحلاعمعضوةلمعأىلإةراشإلارجت

.02-07ناقلام13ةداملانلاقبةراقعلااحلااقرأعضولجأم

فارألابافتالاعةلاح

افتالاحيفحلصضحماهثإىلعرحیحلصةسلجدحیأراقعلاققحملاىلعع

حققحملاقیحلصلاةلواحمتلفاإامأ،يئاهنلاقلارقمراصإيلالابوفاألا

ىلامكقحالخراتىلإراقعلاققحلاءاجإفقتو،ارففاألللسیحلصلاعضحم

يلاوةراقعلاةفاحملاسمىلععلاراهشإلهشةلهمهمامأأبعملاراخإققحملا

و02-07ناقلام12/2تداملاهتأاماذهو،هتاحابثإو10هققحبراقإلااهفلای

.هلذفنلاسملام16ةداملا

ةلمعبقلعملاسملام19و18تداملاو3و17/2داملاصنلاىلإعجلابو

راقعلافاحملاىلإلسحلصلاعضحموحلصلاضحمإ،ةكلملاانسلستوققحلا

يلتيلاایأ8لالخهتيلاوعلاهذهل)هش(ةضعلاهللاجآلااحامألل

هشءاجإراقعلافاحملاذفنلثإىلعو11ةئاضقلاعلاعفرویقلةدحملالاجآلا

ةقابحفقع12ةقملاةراقعلااقابلاىلعشألابلو،لاحلايفةحافالاةضعلا
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علاهفتعفرذلاينناقلاراإلاوراقعلاعتاهلعو،ينعملاوأءاجإلللالاساب

.هللاهعاإتبثلامالشعلاتضفرالإو،ةئاضقلا

اضاعالارابعالاعبذخألاودراقعلاققحلاءاجإةلصامعلاهتلاإهنأل

حىلإاقمفقققحلاءاجإإفكقبساملاقفواههشتاإامأ،ةمقملااجاجحالاو

18هالعأةركذملادامللاقبققحملالبقمينعملاهبخیذلامألاهو،يئاضقراقروص

.147-08سملام19و

قرتلارقمداعإولالتعامةلحرم:ينالالملا

جمغاكوةجنىلإققحلالاحيففیلاإ،02-07ناقلام17ةداملاسح

وأ،ينعملاهبخی،قلافرمضبسمرقمداعإبيئاللاراقعلافحلالوسمقی

لاحيفو02-07ناقلام04ةداملايفهلعصنملاعاإمءاا،هشلجأيفيلالا

فحلامعف،ةروزمانسموقئاثویقتوأةححصغاحصتاسأىلعقتفاا

لكوامأشیقتامك،ينعملاراقعلاقلاءاغلإباهفلایةئاضقعديئاللاراقعلا

:هنأىلع0213-07ناقلام18ةداملايفءاجاماذهوةرهمجلا

لوسمقی،ةروزمقئاثویقتوأةححصغاحصتاسأىلعتقتفااةلاحيف"

شقو،ينعملاراقعلاقلاءاغلإبةبلامللةئاضقعدعف،يئاللاراقعلافحلاحلاصم

."ةممعلاعلاحلةرهمجلالكوامأ

دجولاحيفمأيئاللاراقعلافحلالوسمىلعأينناقلانلالالخمحض

:ةروزمقئاثویقتوةباكاحصت

ءالدإلاوةمقملاقئاثلابوزلادجواسأىلعراقعلاقلاءاغلإلةئاضقعدعفرامإ/1

.ةباكاحص

.14ينعملاضةممععدحلةرهمجلالكوامأشعاإ/2

حلصلاءارجإوةئاضقلاعلاعف:لوألاعرفلا

قتوولامةعمجملالخملوعدعفلدقلامةلمجئازجلاعملاعضو

.الشعلاتضفرالإوقلاضحمبغلبلاخراتمءااةنناقلاجآباهعفر

خلاوققحلاءاجإلبردابذلازئاحلاخلاحلصلاةلمعءاجإفرتاإ

اهجلاىلإعدعفرقعءاضقلاىلإهضاعاةلاحإمهلالخألااذهإفعملا
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علاعفلةنعموشفاتمالللبقو،انناقةدحملاجآيفلوةصخملاةئاضقلا

.

حلصةسلجدحیراقعلاققحملاأ02-07ناقلام12ةداملانلادانسا:حلصلاءارجإ

ءاجإفنأسیوحلصللاضحمرحیفاألاافتاةلاحيفف،اهلعضعملاوةاحلايعم

اهنعيلاعئاقلاأويئاهنضحمداعإلالخمافتالاجئانرابعالاعبذخألاعم،ققحلا

وحلصلاعضحمرحیلفلابءاباإامأ،)13ةداملا(ينعملاراقعللةنناقلاةعضلاهت

هشةلهمعملافللكتوفقمققحلاءاجإأوةسلجلاءانثأفاألللسی

ققحلاءاجإأوهققحراقإبةبلامللءاضقللءجللايفقحلاهلأام،ضحملاعاعالل

.15يئاضقحروصةیاغىلإقلعی

لكوعازنلافهاضقمبف،راقعلاققحلاءاجإلةرحمةلمععتحلصلاةلمعإ

ققحلالحمراقعلليئاهنلاحلاىلإدحلصلاققحف،ألااذهيفراثتيلااضاعالا

.هبلاملاةكلملاقحبراقإلاو

ىلإعملاةردابملالخمءاضقلاىلإفاألاةلاحإحلصلاءاجإفرةلاحيفامأ

م16ةداملايفاهلعصنملاانناقةدحملالاجآلايفخملاءاضقلاامأةئاضقعدعفر

.هشلاجآيفعفتيلاو08/147سملا

حلصلااسلجسةلقعاهنأشمالاحلاعبانهأىلإةراشإلارجتراإلاايفو

.هضعملااغةلاحوعملااغةلاح:يفلثمت

لكلةهجملاوةنلاالمألاةمع21/07/2014خراةرداصلا07285قرةملعلاف

.حلصلاةسلجءانثأهضعملاوأعملااغةلاحةجلاعمةفكتحضو،ایاللا

،راقعلاققحلاءاجإنعاعالابقیذلاخلالهبصقی:رتعملااغةلاح

ةلاحلاهذهيفو،هضعملارضحوحلصلاةسلجعهباغف،انناقةدحملالاجآلالالخ

اإف،ةنعملافاأللاءاعسالالاسرإعبهشلجأيفةناثحلصةسلجصخیققحملالعجی

ةسلجوجعمضضحمحققحملاقی،ةناثلاحلصلاةسلجععملاغت

.لذعملاراخإوثأواعالابعیثموحلصلا

ناقلاليفةكلمنسىلعلصحلابلاملاخلاهو:هضرتعملااغةلاح

عملاغوةسلجلاعملاضحیحبىلوألاةلاحلاعيهةلاحلاهذهو07-02
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هشاهتمواجتال،ةناثحلصةسلجلخراتحتراقعلاققحملاىلععانه،اهنعهض

ةسلجعهضعملاغتاإو،فاأللاءاعسالاسرإةركذملااءاجإلااذوحاو

.16فاألاغالإوحلصلاوجعبضحمرحیوةناثلاحلصلا

علاعفلةنناقلالاجآلاىلع،147-08سملام16ةداملاتصن:علاعفلاجآ

هشاهتمو،ةكلملانسداعإوراقعلاققحلاءاجإىلعاعالاعأنتقيلاةئاضقلا

.17ةصخملاةئاضقلااهجلاامأعلاعفتوحلصلاعضحمبغلبلاخراتمءاا

ةیاغىلإراقعلاققحلاءاجإبقلعتيلااءاجإلالكفقت،عازنلالحلجأملو

لتقتمةمحلاو،02-07ناقلام12ةداملانلاقبةئاضقلاعلايفحلابقنلا

.ةلمعلاىلعةعسلالماعءافضإولأةملققحلاقلعتعهةملا

ةحاتتفالاعلارهش:لالاعرفلا

ةبصنملاةنناقلاافصلاىلعصقیالهف،هنمالاهجءاجإراقعلاهلابعی

اكاإ،ءاغلإلاواعدامسالةئاضقلاواعلامةعمجمىلإمیامنإو،قفاراقعلاىلع

اهراهشإتقئاثوعةجتانقحقنوأ،لابإوأ،خسفوأ،لعتوأ،ءانإبقلعاهعضم

.18حلاصلحروصةلاحيفهقحفحلةصخملاةراقعلاةفاحملاب

م17ةداملانيفدرواملاقب،ةحافالاةضعلاهشجوئازجلاعملازلأقلو

اإةراقعلاةفاحملالعلاعفرةضعراهشإجی":ةرادإلاوةنملااءاجإلاناق

ةضقلاىلعاهفدانةسلجلوأيفاهمیقتو،ناقللاقبهمراقعينعقحوأراقعبتقلعت

."راهشإللاهعاإتبثلامالشاهلبقعةلئاتحت

ثإىلعف،علاعفرلاجآمهشةميلتيلاایأ8لالخةحافالاةضعلاراهشإ

هملسیذلاويئاللاراقعلافحلاملهلسوةكلملانسداعإبراقعلافاحملاقیراهشإلا

امأ،الساضحمحتقعلسلاابثإهنأكذلايغبنو،للاحاصىلإهرو

امأرحیياكحصتىلعءانلوعلاىلعكلاملاحألنسلالسفةعئالاةكلمللةبسنلاب

.147-08سملام22ةداملانلاقب،19ةقثمةلاكواسأىلعوأراقعلافحلام

لعیذلاوةحافالاةضعلاراهشإبيئاللاراقعلافحلامغلبراقعلافاحملاقیو

ةفصبململاراقعلاققحلااكاإامأ،اقمفقمراقعلاققحلاءاجإأبيلالاوأينعملا

ءاجإفق20لبلايبعلالجملائروأيلالالعیيئاللاراقعلافحلامإفةعامج
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المعسبةقلعملا2006بمبس27يفةخرملا03قرةملعلايفءاجاماذهوققحلا

یقتلاملاحيفكل.ةكلملاانسلستوةراقعلاةكلملاقحةناعموراقعلاققحلا

ملبقمينعملاخیولصاتققحلاةلمعإفانناقةدحملاتقاملايفراهشإللعلا

سملام19ةداملاهضقتاملاقفوققحلاةلصاملراقعععتهلیوراقعلافحلا

08/147.

ةداملايفانناقةدحملالاجآلايفعلاهشةروضىلعنعملاأىلإةراشإلارجت

ةراقعلاةفاحملاسمىلع،مملاولعملا05/03/1976يفرملا63-76سملام85

ةجتانقحقنوألعتوأءاغلإوألابإوأخسفلابقنلاىلإةمالاءاضقلاواعدإ":اهصن

:لسراهشإلاأينناقلانلامهفیو،"اقبسماهراهشإتقئاثوع

وأهلععانملاراقعلااصخاةئادجملاراقعلافاحملالبقملستةداهشجمبامإ

.21راهشإلااقىلعةحافالاةضعلالفسأيفشألا

وةنملااءاجإلاناقسحابجاوعیةئاضقلاعلاهشحأجنسنقبساممو

اهلبقعوالبلاةلئاتحتاراقعلابةقلعملاواعلاهشجوأذلا09-08جلاةرادإلا

.17ةداملانلاقفوالش

ثأإفيلالابو،ءاضقلاامأعازنلالحمراقعلاأغلاالعإهعلاهشمةبعلاو

اءاجإفاقیإعلاهشمیالف،هحلاصلحروصلاحيفىعملاقحةیامحههلا

02-07ناقققحلاءاجإليفةحافالاعلاهشفالخب،22راقعلايففصلاوهلا

ءاجإفاقیإيفلثمحوثأاهنعجنلذوهمغعازنلحمراقعلاألاهنموجال

.غالراقعلاققحلا

اردأةسبحاهئاقبلمعلااتيلالابوةحافالاةضعلاراهشإعابلسفلخاماذهو

.23ةجنودةراقعلاافاحملا

اقعلاققتلااعزاميفلصفلاتملاءاضقلا:ينالابملا

نعإ،عضملايفأنتاضاعاواعازنرهملخیالجينناقانأقبت

امك،ةكلملاانسلستءاجتجناعازنلامعلاذلاراقعلاققحلاءاجإقبت

احأجمبمألااذهجلاععملاأالإ،هسلحاملالخاضاعاواعازنةعثأ

.ذفنلاهمسماحأو02-07ناقلاصن
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يفعلاوءاضقلاىلإءجللاقعققحلاجئانيفعلاةنامإرضملللخح

،)...،رامسالا،ةنلعلا،ءوهلا(اهتافصاموأاهناكرأحأفلختاسأىلعءاسزئاحلاةاح

قعنةراف،خملاءاضقلاامأةئاضقلاعلاعفروشهففتذلاعملاقیإ

.ةئازجلاةداملايضاقلاصخالاقعنخأةراتورادإلايضاقللاصخالا

ادإلاءاضقلاىلإاصتخالاةللأ:لوألالملا

وةراقعلاةكلملاةناعمءاجإسأتمضملا02-07ناقلام18ةداملانىلإعجلاب

و800تداملايفةرادإلاوةنملااءاجإلاناقلذكراقعلاققحلاقعانسلالست

يفافةلحملااهتاعامجوأةلولاكتامنعقعنرادإلااصخالاإف،هنم40ةداملا

.ةعانملا

يضاقلاسقنققحلااعانميفلصفللرادإلااصخالاأهلةراشإلاقبسامك

راقعلايضاقلاوعازنلايفافةلحملااهتاعامجوةلولاكتيلااعازنلايفنللرادإلا

.ةاحلااكرأووشيفعللعملااهعفوراقعىلعةبصنمعلاكتامنع

ةعفملاعلاانهإ،راقعلاققحلابةقلعملااعانملامةلمجبرادإلايضاقلاخی

ملاضةعفملاعلاو،راقعلافاحملاضةعفملاوراقعلافحلليئاللاملاض

.24ةروزمقئاثویقتوةباكاحصءالدإلااسأىلعراقعلاقلاءاغلإليئاللا

اقعلافلليئاللارملاضةعفرملاعلا:لوألاعرفلا

وستيفراقعلافحللئاللاءارمللناقلااهلخيلااحالصلاوالسللادانسا

ةعاهنعراثتقالسلاهذهأالإ،ةكلملانسلستوداعإوراقعلاققحلاءاجإةباقر

میامك،ةلحملااهتاعامجوةلولاوأرواجملازئاحلاوالملاءاسةئاضقاعازن

.ققحلالحمراقعللراقعينعقحألىعمخشأاهثأ

لحمراقعللةناعملاءاجإعبقلافروألبقةلسيئاللاراقعلافحلاملأح

لالخمقلافررقمحقیةجنىلإراقعلاققحلافیللاحيفو،ققحلا

ققحلااكاإيلاللغلبوةیدفةفصبملمراقعلاققحلااكاإينعمللغلب،25بسمرقم

لو،26ةصخملاةرادإلاةئاضقلااهجلاامأعلحمرقملاحب،ةعامجةلمعراإيف

خأالاحانهو،للاعاإخراتمءااهشأ6انناقةرقملاةدحملالاجآلالالخ
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يفدحذلاةكلملانسهشفرالاحيهوةرادإلاةئاضقلااهجللاصخالااهفقعن

.ةكلملاانسلستوققحلاالمعسبةقلعملا3قرةملعلاهتأاماذهوناقلا

و800داملالالخم،09-08قرةرادإلاوةنملااءاجإلاناقأىلإةراشإلارجت

ةرادإلااحملليملقإلااصخاللةبسنلابف،يعنلاويملقإلااصخالاةاعامةروضاهعبام

ماهتئاديفعقیيلاةمحملايهةصخملاةمحملاأناقلااذهم803ةداملانلاقب

تيلاةیاللاسمىلعةدجملاةفاحملامهراقعلافحلامإفهلعو،هلعىعملا

.27ةعامجوأةیدفةفصباكءاسراقعلاققحلاةشابماه

801و800تدامللاقبناقلافنمةماعلاعاقلايفيعنلااصخاللةبسنلابامأ

وةرادإلااراقلاءاغلإةنمضملاءاغلإلاواعدلكيفلصفلابختةرادإلاةمحملاأانلحض

فض،اهفافرادإلاعبالااةممعلااسسملاوأةیلبلاوأةیاللاوأةلولااهفكتيلا

.28ةصاخةنناقصنجمباهلةلخمةلولاكتيلاایاضقلالىلإ

يفعلاتلعجوةهجلافغلاتغلأقيلاهالعأركذملاناقلام801ةداملاامأ

ةصخملاةئاضقلالاجملاسمىلعةرادإلاةفغلاامأتةئاللااملاعةرداصلااراقلا

.

لهلاةلمعلئازجلاعملااهعضخأعلاةضعإفهلإةراشإلافلسامكو

دانةسلجلوأيفقتراقعينعقحوأراقعىلعةبصنماهرابعاللو،ةراقعلاةفاحملا

ناقم17ةداملانلاقبهللاهعاإتبثلامالشاهلبقعةلئاتحتلو،اهف

.29ةرادإلاوةنملااءاجإلا

اقعلافاملاضةعفرملاعلا:ينالاعرفلا

قعقلاةلمعبقیراقعلافاحملاأ02-07ناقلام16ةداملانيفءاج

ءاجإمفسملازئاحللةكلمنسحنمتهلاةلمعف.راقعلجسيفلوةناعملاقحلاهش

ىلعغلالهمةكلمنسدجوغرلو،راقعلاققحلاقعةكلملاقحةناعم

عدعفأيققحلالامللمیلذلةجنكو،30ةناعملابينعملاخآراقعقحأوأراقع

ءاخألةجنعلابلاملااهفلایو،اعنواملقإةصخملاةرادإلاةمحملاامأةئاضق

وفالانفاحملاةلوسماقىلإدذلامألا،غللارضبسذلاوراقعلافاحملا

.لصاحلارضلاوهعبوكتملاأخلاةببسلاةقالعلااق
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23ةدامللاقبهماهمهدأتءانثأهنعةرداصلااراقلايفهءاخأةجنفاحملاةلوسمقت

قتخألااذهةلوسمأىلعلجسلاسأتواعلايضارألاحسممضملا74-75مألام

ءاخألاعةلولاةلوسمقتهلعو،31هعباتلامعأىلععبملاةلوسمأبماسأىلع

.راقعلافاحملامالةلولالأستيلالابوفمماهعباتلبقمةبكتملا

لعففاامةحاوةنسبةدحملاعللةنمضملاهاعدعفللاجآبقملاملاكل

ءااةملاهذهرومبعلاداقتإةنس15ـةرقمامهداقتةمو.علاتقسالإورضلا

.ئازجلاينملاناقلام142ةداملانلاقبأخلااكترام

ةلثممةلولاضامنإوةشابمراقعلافاحملاضعفتالعلاأينناقلانلاعحال

،فاحملاراقمرضملاخلل32علاعفزلحب،ةلاملاوهوخشيف

ىمستوهضعدعفعجلاةلوللقحیةلاحلاهذهيفامسجأخخألااذهكترااماإكل

وأقبسملاهلاةعاقلعضخیلراقعنسهبراقعلافاحملاقیالثمف–عجلاع–

.ةححصغدقعوانسراهشإبقیأ

فاحملااراقمرضمللهعفةلولازلتذلاعلاقتةفكلحرثلاشإلاكل

غلابملامعلاعفإ،سكمهتافاموةراسخمرضملاقحلامعلو،راقعلا

هدأتءانثأ33ةلاملاةراوفمفملاءاخأةجنرضملااخشألاةئافلةقحسملا

ةجنراضأهقحلملدستوعفلةلولااهصصختةفازجغلابمةخألاهذهعتو،هماهمل

جیةلاحلاهذهيفهنألةمسجتسلوةیداعةسیءاخأكتأبكل،اهفمءاخأ

ةلاملاوملثممقیحعتمهعفداملاقملوعجلاعهلععفتأةلولل

راقعلافاحملاضةئاضقعدحاملقإخملايئاللاراقعلافحلامهلثمیهروو

امألورضمللةلولالبقمةعفملاعلاغلابمدادسااهفلایسجلاأخلاكتم

.راقعلااهصاصخاةئاجتيلاةرادإلاةمحملا

يعمللاقعلاقرتلاءاغلإليئاللااقعلافلارمضعلا:لالاعرفلا

غاحصتاسأىلعقتفااتلاحيفهنأ،02-07ناقلام18ةداملاسح

راقعلافحلاحلاصملوسمىلععإف،ةروزمانسموقئاثلينعملایقتوأةححص

حىلعهلصحنعلو،34ينعملاراقعلاقلاءاغلإباهفلایةئاضقعدعفريئاللا

واكلاحصلاةمهقلاةلمعمفسملازئاحلاةنادإابثإهلالخميئاهنيئازج
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ىلإدتيلاةصخملاةلحملاةرادإلاةمحملاامأعلاعفتو،ةمقملاقئاثلايفوزلا

امأشعاإمیامك،علايفلصفلاحىلإقحالخراتىلإراقعلاققحلاةلمعقلعت

قئاثلايفوزلاوةححصغاحصتیقتىلعاسسأتةممععدةشابملةرهمجلالكو

روزملالامعساووزلاةمهزئاحلايئازجحبةلاحلاهذهتبثت،زئاحلالبقمةمقملا

ذلامألا،قللهءاغلإنعراقعلافاحملاهلعنسیاماذهو،ةاخلااحصلاىلإةفاضإ

.راقعلاققحلاءاجإقلعتىلإد

اليلالابورداصلاراقعلاقلاةحصينعیاممهلإهجملاهملاةءاابثإتلاحيفكل

35ةاخلااحصلابءالدإلاوأوزلاصخبهلزئاحللةسنملالتغابسألهءاغلإجی

.

خراتمءااهشأةعرأبةدحماهنأوءاغلإلايفعلاعامءاضقناهلةراشإلارجتامو

تناكإوىحةلولالجمامأيئاضقعأضةنصحمحبصتاراقلالتألراقلابغلبلا

ةملاءاضقنااسأىلعلوراقلايفعلابألاحاصقحقسیيلالابوعأبةم

.36مألااذهلانناقةرقملا

داعلاءاضقلاىلإاصتخالاةللأ:ينالالملا

،زئاحوأالماناكءاسراقعلاققحلابةقلعملاوألاوفمةراثملااعانملاإ

علاباهفبلایواعدعفرلالخماهفلصفللةئاضقلااهجلاامأاضاعاعتحب

اهفعجاهفنلابينملاءاضقلااهخیيلااعانملاف،راقعلافاحملااراقيف

-07ناقلااحألادانساو،راقعلايضاقللاصخالاقعنامك،رادإلاءاضقللاصخالا

یقتذلاوةاحلالحمراقعلا–املا–ىلإققحملاعلالقنتيضقیققحلاءاجإإف02

م11ةداملا(راقعلافحللةئاللاحلاصملاسمىلعلذاخلالجسلابوأهمامأاضاعا

رحیهققحتلفلاحيفوفاألاحلصلاءاجإبقیراقعلاققحملاف،)02-07ناقلا

يئاضقحروصةیاغىلإققحلاءاجإفاقیإىلإداممحلصلاعباضحمراقعلاققحملا

.37يئاهن

ةنامإراقعلافاحملاعرداصلاقلامرضملااخشألاحنمعملاأالإ

ةنعموأةعباخشأاناكءاسكلاملاوأضعملالبقمعدعفرقعاهفعلا
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ينعملاراقعلاىلعخآراقعينعقحألعملكفماجاجحالاراثتأمیامك،

.38ةلمعلاب

امإزئاحلاةاحيفعللراقعلاسقلاامأضعملالبقمةعفملاةراقعلاعلاعضخت

ىلعققحلاءاجإلازئاحلاةفصيفعلامیامك،اهتافصامحإوأاهناكرأحأفلخل

وأهاإلاكعلاحأبةموةضعتناكةاحلاأوأغلالمىلعةاحرامیهنأاسأ

.39ءافخلاوأبللا

ءاسو،راقعىلعةبصنمعلاكراقعلاسقللةلاحلاهذهيفاصخالاقعنح

ناق512و511تداملاسحيعناصخالاأرابعابةاحعدوأةكلمعدتنا

.ةرادإلاوةنملااءاجإلا

اهصاصخاةئاديفعقالاةمحملابعفتأجیعلاإفيملقإاصخالااكاإامأ

.40ناقلافنم518و40تداملانيفءاجاماذهوققحلالحمراقعلا

عةلئاتحتهشةدحمعلاعفرلاجآأناقلافنم17ةداملانيفءاج

.هللاهعاإتبثلامالشاهلبق

اقعلاققتلااعزاميفلصفلليئالايضاقلاىلإاصتخالاةللأ:لالالملا

غاحصتاسأىلعقتفااتاإهنأ،02-07ناقلام18ةداملاسح

لكوامأشقی،راقعلافحلاحلاصملوسمقی،ةروزمةمقملاقئاثلاأوأةححص

.ةممععدحلةرهمجلا

مضميهفةكلملانسىلعلصحملاضشیقيئاللاراقعلافحلامزلو

انعتحت،27/09/2008ةخرملا003قرةملعلايفءاجح،هلةلخملااحالصلا

.ةروزمقئاثووأححصغحصتفاالاحيفاهاختاجالاالا

ققحلااءاجإةلحملانيهوةئاهنلاةلحملانسلالستوداعإةلحمعتخألايفو

قحبهلفاعالاح،راقعلاققحلااذهلالةكلملانسحنمامأاهنعجنيلا،راقعلا

.راقعلاققحملاهباقذلاققحلاوحلاةجنسحهلكاذهوهایإهحنمفروأةكلملا

تبثتىمءاجإلااذهلالنسلاحنمهراقعلاققحلااءاجإلشابملاثألافيلالابو

27/02/2007يفرملا02-07ناقلالخقلو،راقعلاققحلاهبداملاراقعللهقحأ

.املقإخملاراقعلافاحملاوراقعلافحلامىلإةكلملانسلستوداعإةحالص
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اهحتلالخمراقعلاهلاةلمعيفةلخملاهملاواهلايفنلاداعأعملاف

مهنأحب،عسوأاحالصيئاللاراقعلافحلاةرادإانأقلف،ةلاعفثأاراودأاهئاعو

اذهأاملع،راقعلافاحملااحالصمعسوأاهجنذفنلاهمسمو02-07ناقلالالخ

امساليناملاققحلاناجوقلاعملماعلالاجميفةبخوةیاردثأوقأخألا

.41راقعلاققحملابهقالع

،خملايئاللاراقعلافحلاملراقعلاققحلاستوةبقامةحالصحنمىلإةفاضإلاب

وةبلاوةیداملالئاسلابدوزلاإ،ناقلااذهاعللجسیأهنمیالخألااذهأالإ

حمستةلاعةجمةبشعضوو،ةكلملاانسلستوراقعلاققحلاةلمعسلةجلنكلا

وبراإعضوجیاذلو،42ةلمعلاهذهيفراتيلاارادإلافلخمعمشابملالاصتالاب

.لمعلااذهاجنإبةلفكلاةیداملالئاسلافت

رواجملاوزئاحلاوالملاةعساوةئاضقاعانمنسلالستوداعإعتقامك

ققحلابينعملاراقعلاىلعةراقعةنعقحبخآىعملكوةملقإلااهعامجوةلولاوأ

.يناملا

نسداعإوراقعلاققحلاىلعاضاعالاعةشانلاواعلاعفلالجأعملادحاذل

هاعدلبقعةلئاتحتاذهوضحمبغلبلاخراتمءااسحتهشةميفلثمةكلملا

.الش

ققحلاقلعتعهقضلاينمزلاقلااذهعلاعفارقتلالخمةاخملاةمحلاو

اذهىلإةسامةجاحبزئاحلاأوةصاخ43ةلمعلاهذهىلعةعسلالماعءافضإوةلةمراقعلا

.لامللةنمملالالبهنمةدافسالالجأميضارأللاعلاحسملاةلمعخأتليفنسلا

اعالايفراقعلاققحلامرضمللقحلاناقلااذهاحألالخمعملالخحب

عفريفقحلاهلىعأافتالاعةلاحيفو،يناملاققحلاءانثأراقعلاققحملاامأاجحالاو

اقبوأةماعلاعاقلابدحةلشوةعضماعملاقبةصخملاةئاضقلااهجلاامأعلا

ةكلملاانسلستوراقعلاققحلاقعةكلملاقحةناعممضملا02-07ناقلااحأل

.ةراقعلااققحلابقلعملا147-08ذفنلاهمسمو

ةمتاخ
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الاشإةعت،راقعلاققحلاقعةكلملاانسلستوةراقعلاةكلملاةناعمإ

ةلثمملاوراقعلاققحلالحاممةلحمأيفاعانماهنأبراثتاذهلو،ةلمعلاةحانلام

مدحتىلوألاةلحملاف،نسلالستعبامةلحمونسلالستلبقامةلحم،لحميف

هاعدعفأءاجإلااذهمرضمللمیاهفويئاهنلاضحملاحتةیاغىلإللایقت

راقعلاىلعراقعققحتلبقتءاجإلالاأهملعىلإلصیأدجمبةئاضقلااهجلاامأ

اقذلاوتقملاضحملااهنمضتيلازئاحلااحصتيفعیأهلمیامك،هبينعملا

امأاذهو،رواجملازئاحلاوالملاوزئاحلااحصتاسأىلعوراقعلاققحملاهح

.انناقةدحملالاجآلايفوخملاءاضقلا

مفينعملاىلإنسلالستوهراهشإوقلارقمداعإمدحفةناثلاةلحملاامأ

يفعتأقلاةرصمةهللمیامكةصخملاةئاضقلااهجلاامأهاعدعفأرضملل

.قلااذه

سقلاامأواعلاعفتهنأبةرادإلاوةنملااءاجإلاناقم519ةداملانءاجو

عدهبةصاخلااحألاةاعامعمناقلااذهيفةدرالااءاجإلاسحاهفنوراقعلا

.اههشثدقعىلعةمئاققحقنوأ،لعلاوأ،لابإلاوأ،خسفلا

راقعققحتقعةراقعلاةكلملاقحةناعممضملا02-07ناقلاىلإعجلابامأ

ةضعلاهشيفلثمملاوعلاعفلاثلاثاقعضوقعملاأجن،ةكلمنسلستو

.ةخألااهتقفيف12ةداملانلالخماذهو،ةحافالا

ققحلاءاجإلحمراقعلابينعمللقحلالخی،هنم17ةداملانلالخم02-07ناقلاف

قلافررقمامأهنأاسأىلع،املقإةصخملاةرادإلاةمحملاامأعدعفأراقعلا

.يئاهنلا

فحلامىلإةممعلاعلاحتةحالصىعأعملاألقلامیخألايفو

لوسملاهفصب،ءاجإلااذهمرضموأةحلصمهلیخآخشأوديئاللاراقعلا

راقعللراقعلاقلاءاغلإعدعفهمزلأخأةهجموةهجماذهةلمعلاهذهعلوألا

.44ءاجإلابينعملا

وةنلاالمأللةماعلاةملاع2010ةنسلةرداصلا5370قرةملعلاهتأاماذهو

فحلامىلع:اهفءاجيلاو27/02/2007يفرملا02-07ناقلااحأقبةقلعملا
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عفةححصغاحصتاسأىلعتقلهفاانع،ةلمعلاىلعفملايئاللاراقعلا

لكوامأ،ةممعلاعلاحزلمهامكينعملاراقعلاقلاءاغلإبةبلامللةئاضقعد

.ةرهمجلا

قلعملا19/05/2008يفرملا147-08قذفنلاسملام17ةداملانهفمبو

هشةئاضقلاعلاتعفراإاملاحيفةحافالاةضعلاراهشإإف45راقعلاققحلاالمعب

.تقملاضحملاالساخراتم

عجارملاوماهلاةمئاق

لستوراقعلاققحلاالمعبقلعملا19/05/2008يفرملا147-08سملام12ةداملا:نأ-1

.26دعلا،ةمسلاةجلا،ةكلملاانس

.27/02/2008يفرملا09-08قرناقلا-2

ناقلاسق،سجامةكذم،ئازجلاعلايفراقعلاققحلاقعةراقعلاةكلملاابثإ،تفمحم-3

.2012/2013،117،ةلبلا،لحدعسةعماج،ةساسلالعلاوقحلاةلك،اخلا

ةلاسر،ئازجلاعلايفةحسمملاغةصاخلاةراقعلاةكلملاةستوهتالآ،دمحمززعلابع-4

.2007/2008،133ةعماجلاةنسلا،ةلبلا،لحدعسةعماج،اخلاناقلاسق،قحلاةلك،هاركد

ةنناقلالعلايفسجاملاةداهشلنلختةكذم،ئازجلاعلايفراقعلالجسلاان،اصوردعسم-5

.2008/2009،76،ةنتاب،ضخلاحلاةعماج،قحلاةلك،راقعناقصخت،

يفةراقعلاةكلملاهتلحيراغملاىقلملا،راقعلاققحلاقعةراقعلاةكلملاهت،لجةمك-6

.136،وفعلا،ةساسلالعلاوقحلاةلكقمب،2014اج3و2يم،ةراغملااعلا

ناقلايفسجاملاةجردلنلةكذم،ةراقعلاةكلملااعانميفرادإلايضاقلااصاصخا،دايلعس-7

،09/06/2014،ووزت،معمدلمةعماجةساسلالعلاوقحلاةلك،ةرادإلااعانملاناقعف،

89.

.123،قاسلاعجملا،تفمحم-8

لستوةراقعلاةكلملاةناعمبقلعملا07/02ناقلاقبتاءاجإووش:انعبةلخام،علمأ-9

ةنعلاقحلاهشوراقعلافحلا:لحعبالاينلاىقلملايفةمقم،راقعققحتقعةكلملاانس

.11،ةیملاةعماج،قحلاةلك،2011لفأ27/28يم،ئازجلايف

،هاركدةلاسر،ئازجلاعلايفةحسمملاغةصاخلاةراقعلاةكلملاهتالآ،دمحمززعلابع-10

.206،قاسعجم

وةقملاةراقعلااقابلاعمجمسمةحالصراقعلاققحمللیح،147-08سملام17ةداملا-11

.قاسعجم،هنم27ةداملايف74-75مأللاقفواهلعشألا

.91،قاسلاعجملا،دايلعس-12
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.02-07ناقلام18ةداملا-13

هلاعفموةراقعلاةكلملاهلةلآكراقعلاققحلابقلعملاينناقلاانلا:لحةلخام،ةلاغسق-14

.11،ووزتةعماج،ةساسلالعلاوقحلاةلك،

ةلخام،ةراقعلاةكلملاهلةلآكراقعلاققحلاراإيفراقعلالجسلاسأتاءاجإ،راجحمحم-15

ةلك،2011اج2،3يمنملاةراغملاةراقعلاةكلملاهتلحيراغملاىقلملالاغشأمضةمقم

.2،87ةلبلاةعماج،ةساسلالعلاوقحلا

ةلك،لعهاركلاةداهشلنلةحوأ،ئازجلاينناقلاانلايفراقعلاققحلا،ةعانهش-16

.2017/2018،213ةعماجلاةنسلا،1ئازجلاةعماج،قحلا

.147-08قرسملام16ةداملا-17

.97،قاسلاعجملا،دايلعس-18

هاركدةداهشلنلةحوأ،ينعلاهلاانليفاهتابثإوةنناقلاافصلاةیامح،يجنإرهنه-19

.2،2015/2016،131اهوةعماج،ةساسلالعلاوقحلاةلك،لع

.184،قاسعجم،معاشابمح-20

.مملاولعملا،05/03/1976يفرملا63-76سملام85ةداملا-21

.2008،44،ةمهراد،ةناثلاةعبلا،ئازجلاناقلايفراقعلاهلاان،ينفلخجم-22

.218،قاسلاعجملا،ةعانهش-23

،ئازجلاعلايفةصاخلاةراقعلاةكلملاابثإوهتيفراقعلاققحلارود،ةمیاحرلادامع-24

.2014،139اج2،3يمةلبلايفنملايراغملاىقلملالاغشأمضةمقمةلخام

.91،قاسلاعجملا،دايلعس-25

،هاركدةلاسر،ئازجلاعلايفةحسمملاغةصاخلاةراقعلاةكلملاهتالآ،دمحمززعلابع-26

.209،قاسلاعجملا

فحلالحةیملاىقلممضهنعةمجانلااعانملاوراقعلاققحلا:انعبةلخام،اعداهس-27

.2011،6لفأ27/28يمةیملاةعماج،ةنعلاقحلاهشوراقعلا

.09-08قرناقلام37ةداملاىلإانلحتيلاةرادإلاوةنملااءاجإلاناقم803ةداملا-28

.337،قاسلاعجملا،دمحمززعلابع-29

.209،قاسلاعجملا،تفمحم-30

.2010،112،ةمهراد،ئازجلايفراقعلالجسلاسأتواعلاحسملا،يجاحةمعن-31

.103،قاسلاعجملا،ينفلخجم-32

.234،قاسلاعجملا،ةعانهش-33

.149،قاسلاعجملا،ينفلخجم-34

.139،قاسعجم،ةمیاحرلادامع-35
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.237،قاسلاعجملا،ةعانهش-36

.5،قاسلاعجملا،اعداهس-37

،هاركدةلاسر،ئازجلاعلايفةحسمملاغةصاخلاةراقعلاةكلملاهتالآ،دمحمززعلابع-38

.210،قاسلاعجملا

قعةراقعلاةكلملاةناعمىلإةهلاقعةلآمراقعلاهلا:انعبةلخام،دمحمززعلابع-39

.19،ةلبلا،لحدعسةعماجب2007لفأ26و25يمراقعلاققحلا

.قاسعجم09-08قرناقلام518و،40،511،512:داملا-40

يراغملاىقلملالاغشأمضةمقمةلخام،ئازجلاعلايفجلاراقعلاققحلاان،غدمحأ-41

اج2/3يم،ةساسلالعلاوقحلاةلكمنملا،ةراغملااعلايفةراقعلاةكلملاهت:لح

.131و2،129ةلبلاةعماج،2014

،قاسلاعجملا،ئازجلاعلايفةحسمملاغةصاخلاةراقعلاةكلملاهتالآ،دمحمززعلابع-42

213.

قعةكلملاقحةراقعلاةكلملاقحةناعمءاجإسأتمضملاناقلاعومعهملاقلا-43

.8،ةكلملاانسلستوراقعققحت

.27/09/2008،14يفةخرملا03قرةرالاةملعلا-44

.راقعلاققحلاالمعبقلعملا19/05/2008يفرملا147-08قرذفنلاسملا-45
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 التحقيق العقاري بين النص القانوني و الواقعأهداف 
 دوار جميلة                                              المحامي: مخلوفي مخلوف       

  محامي معتمد لدى المحكمة العليا و مجلس الدولةأستاذة محاضر "أ"                                 
 سطالو -ة للمحامينجامعة برج بوعريريج                                    المنظمة الجهوي

lyndadouar@yahoo.fr                          maitremakhloufi19@gmail.com 
 

الحلول  استحدث المشرع الجزائري بعض،في إطار تسویة وضعیة األمالك العقاریة الخاصة الملخص:
ل الجدیدة والهامة التي من شأنها أن تغیر في الطبیعة القانونیة لألمالك العقاریة،وذلك نظرا للمشاك

المشرع الجزائري نفسه مضطرا إلى  فوجد1983 المتعددة التي نتجت عن تطبیق عقد الشهرة منذ سنة 
الذي ینتج عنه في األخیر 07-02 بموجب القانون رقم  سن إجراء تشریعي جدید لتسویة وضعیة العقارات

المعني  القانون هو تمكینالتحقیق، ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا  تسلیم سندات الملكیة لطالب
  .من الحصول  على سند ملكیة و بالتالي إمكانیة االستثمار و الحصول على القروض العقاریة

 الكلمات المفتاحية:
 .المسح العام، تطهير الملكية العقارية، عقد الشهرة، التحقيق العقاري 

Résumé : La procédure de constatation du doit du la propriété immobilière et la 
délivrance de titre de propriété par voie d’enquête foncière est applicable depuis 

l’apparition de la loi 07-02. 
L’enquête foncière vise a remplacer la procédure de l’acte de notoriété prévue 

par le décret n 83/352 du 21 mai 1983, qui a été souvent détournée et utilisée a 
des fins illicites ,Il est important de souligner que cette procédure est applicable 
également aux immeubles pour lesquels des titres de propriété avaient été établis 
avant le 01 mars 1961. 
Aussi, cette opération d’enquête foncière a un but purement économique, et 
ça pour aider les investisseurs à réaliser leurs projets d’investissement financés 
de manière quasi systématique par un recours à des crédits hypothécaires. 
Mots clés : la propriété immobilière, l’enquête foncière, cadastre générale, l’acte 

de notoriété. 
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استقرت التنظیمات والقواعد  تلعب الملكیة العقاریة دورا بالغ األهمیة في مختلف قطاعات الّتنمیة، فكلما
وتمت السیطرة على التناقضات التي تهدد ،المنظمة لها، استقرت معها األوضاع السائدة في المجتمع

العقاریة أساس من األسس االقتصادیة للمجتمع و تشكل قاعدة  االجتماعي، االقتصادي،فالملكیةالنسیج 
وهذه العالقات المتمثلة في عالقات كراء،  ،و االعتباریینأاألشخاص الطبیعیین  العالقات القائمة بین

وبالتالي  ومشهرةتبادل،تنازل وامتیاز یسهل إدراجها في الدائرة االقتصادیة، حینما تكون معترف بها 
 مؤمنة. 

مازالت بعیدة المنال،  إال أنها ،إال انه ورغم الجهود المبذولة من الدولة للتسریع و الرفع من وتیرة المسح
باإلضافة إلى ،الجزائر لسنوات عدیدة  وذلك لعدة أسباب یأتي في مقدمتها حالة الطوارئ التي شهدتها

العملیة وقلة الخبراء التقنیین الذین تفتقر إلیهم الجزائر  ولة إلتمامالمبالغ المالیة الضخمة التي تتكبدها الد
في السجل العیني بنسبة كبیرة على تصریحات األفراد خاصة في مرحلة  إلى یومنا هذا من جهة، االعتماد

 من جهة أخرى، والتي یقوم فیها األعوان المحققون بإبراز الحقوق العینیة الممكنة بفحص التحقیق العقاري 
عنها كثرة  ثم یقومون بتثمینها والتي ترتب،السندات والوثائق المقدمة لهم من قبل أصحاب العقارات 

ملكیة مثبتة للحقوق العقاریة  االعتراضات التي تثار من اجل إثبات الملكیة العقاریة في غیاب سندات
 تف بالغرض في بعض كمحررات عرفیة ال وافتقادها لعنصري التسجیل واإلشهار، مما جعل هذه األخیرة

  .األحیان
الخاصة بإجراء عملیة  وما زاد األمر سوءا هو عدم تقید اإلدارة و الجهات المعنیة بالنصوص التطبیقیة

الوثائق المعدة للشهر في المحافظات  ووجود نقص مادي ونقص في التكوین و التأطیر في مراقبة،المسح
لهاته السندات، وكذلك األمر بالنسبة للمهندسین في علم  یینالعقاریة الذي نتج عنه عدم وجود دقة في التع

الخرائط أو في مسح األراضي،وكل هذه األسباب و أخرى أثرت سلبا على سیر عملیات المسح العام 
 .1یتم استكمالها الى یومنا هذا بحیث لم ،لألراضي

للحائزین الذین  أصبح و،صعبا امر أالملكیة العقاریة في المناطق غیر الممسوحة  إثباتالذي جعل  األمر
مواجهة الغیر، وبالنتیجة االستمرار في  ال یمتلكون سندات تثبت ملكیتهم إال الدفع بالتقادم المكسب في

 أصبحتالجزائر  أنالمناطق غیر الممسوحة، مما یعني  تطبیق نظام الشهر الشخصي بشكل استثنائي في
عام وكمرحلة انتقالیة  كأصلتأخذ بنظام الشهر العیني العقاري، فهي  بذلك تعتمد نظاما مزدوجا للشهر

 .2الشهر الشخصي في المناطق غیر الممسوحة واستثناء بنظام



االقتصادية ميةالتن على وأثرها المبنية غير الخاصة العقارية الملكية بتطهير المتعلقة اإلشكاالت األول الملتقى أشغال  

 

 

81 

النظر في المنظومة القانونیة وفق ما تقتضیه متطلبات الواقع  قام المشرع بإعادة ،واستجابة لهذه الوضعیة 
 لألراضيإصالحات قانونیة تمثلت في آلیات تعمل بالتوازي مع المسح العام  وذلك من خالل ،الجدید

 لعقارات لم تشملها بعد عملیة استحداث المشرع لعقود الشهرة وهذا بتشجیع وحث الحائزین والمتمثلة في
طریق عقود  وفي أجال معقولة على سندات ملكیة عن ،المسح من الحصول بفضل إجراءات بسیطة

مدعم بشاهدین وینشر في  یتم إعدادها بمجرد التصریح من طرف المدعي لحق الملكیةالشهرة والتي 
ي عون للسلطة العمومیة، أدون تدخل من  جریدة یومیة بطلب من الموثق الملتمس منه تحریر العقد و

 3.العقاریة لألمالك التي لم تتم عملیة المسح بها بعد وهذا من أجل المساهمة في تطهیـر الوضعیة
المنازعات على مستوى  أن سوء استغالل عقود الشهرة والنقائص القانونیة والتناقضات العملیة و كثرة إال

بعقود الشهرة، إال انه و بسبب الحاجة  المحاكم الناتجة عن العمل به، أدى بالمشرع إلى إلغاء العمل
المرتبطة بتوفر العقارات أو معرفة من القروض الرهنیة  جل االستفادةأالملحة لسندات الملكیة السیما من 
الموروثة عند االستقالل التي تمیزت بغیاب سندات الملكیة أو بوجود  األوعیة العقاریة ووضعیة العقار

 الوضعیة الحقیقیة للعقار بفعل تعرضه لتغیرات مادیة وقانونیة والى سطحیة المخططات سندات ال تعكس
أن تستند إلى  قوق العقاریة التي تكون محال للحیازة من غیرالمسحیة لها، سعى المشرع الى تطهیر الح

 .19614سند أو تلك التي تحررت بشأنها سندات ملكیة قبل الفاتح من مارس
الملكیة العقاریة الخاصة في  بإثباتولما كان موضوع التحقیق العقاري یثیر إشكاالت تطبیقیة ألنه یتعلق 

ال یمتلكون سندات تثبت ملكیتهم ومنهم من  یر من الحائزینالكث أنالمناطق غیر الممسوحة على أساس 
المكسب وآخرون یمتلك سندات فاقدة لحداثتها قبل تاریخ  یمتلك سندات مشهرة یتمسك حائزیها بالتقادم

، ولذا فالمطلوب من القائمین على عملیات التحقیق العقاري الجدیة 5الحاالت وغیرها من1961مارس 01
الذي  یجب أن یكون السند الممنوح مطابقا ألحكام القانون وتفهم قواعده على الوجهإذ  ،والدقة والوضوح

یتم الطعن فیه  فال ،أراده المشرع من وضعها واستیفائه جمیع اإلجراءات التي یتم بها وضع السند
 بالبطالن فیلحق ضررا. 

بالتحقیق المباشر وهذا من خالل بمراقبة األعوان المكلفین  كما یبرز دور مدیر الحفظ العقاري الذي یقوم
وعلیه فما ،بصفة خاصة بوصفه ممثل عن مدیریة أمالك الدولة المحررة للسند مراقبته للوثائق واإلجراءات

ألهمیته البالغة، وهذا راجع إلى جملة  الإاختیارنا لموضوع التحقیق العقاري في التشریع الجزائري ما كان 
الموروثة عند االستقالل والتي تمیزت بغیاب السندات التي  یة العقارمن االعتبارات لعل مــن أهمها وضع

 والمخططات المسحیة لهـا، والبحث عن الحلول لضبط سنداتها هذا من جهة وكیفیة تحدد أصل الملكیة
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بالمشرع للجوء إلى  الذي أدى األمر ،التصدي لمشكل تأخر عملیة المسح العام لألراضي من جهة أخرى 
أصبح أمرا ضروریا مرة أخرى بحكم  إلعـداد سندات ملكیة ومخططات نظامیة والذي إجراءات خاصة

نشاءالنجاز مشاریع بناء المساكن،  الحاجة المتزایدة للحصول على سندات الملكیة مناطق نشاط  وا 
  6.عملیات قروض الرهن العقاري  وممارسة النشاط الفالحي، وال سیما

العقاري وتسلیم سندات  عاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیقاألمر الذي دفع بالمشرع الستحداث م
 2007فیفري 27المؤرخ في02/07القانون  الملكیة، یقوم به محققون بمدیریة أمالك الدولة وهذا بموجب

حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري  المتضمن تأسیس إجراء معاینة
 2008.ماي19المؤرخ في 147/08التنفیذي  ومرسومه

 یلي : مان هذا الموضوع یطرح إشكالیة تمثلت فیإف ،في هذا اإلطار
المتعلق بمعاينة حق الملكية عن 02/07المشرع الجزائري من خالل القانون  الذي استحدثهما 

 وهل ساهم هذا ،التحقيق العقاري في ضبط و تسليم سندات الملكية العقارية الخاصة طريق إجراء
عمليات المسح  األخير في حل مشكل إثبات الملكية الخاصة في األراضي الغير الممسوحة في ظل تأخر

 العام لألراضي و فشل آلية عقد الشهرة السابقة له ؟
ألنه ،الموضوع  سنعتمد في معالجة هذا الموضوع على المنهج الوصفي المالئم لدراسة هذاو علیه،

لذلك یتعین التطرق لهذه  ،یق العقاري التي تنفرد بها هذه العملیةیحدد صفات وخصائص ومقومات التحق
قبل ذلك نتوقف عند دوافع  نلك ،اآللیة الجدیدة وتقییم آفاق تطبیقها ودورها في عملیة التطهیر العقاري 

لى ثالث مباحث معنونة إلى المبادرة بسن قانون التحقیق العقاري ، وعلیه سیتم تقسیم الموضوع إالمشرع 
 على النحو التالي : 

 المبحث األول: دواعي إصدار قانون التحقيق العقاري 
 المبحث الثاني: مفهوم معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري 

 المبحث الثالث: دور قانون التحقيق العقاري في عملية التطهير العقاري 
 قانون التحقيق العقاري  المبحث األول: دواعي إصدار

عملیة المسح العام لألراضي أثناء برمجة مسح ما  حإنجا رغم الجهود التي باشرنها السلطات لتسییر و
من البنك  االقتراضملیون هكتار وباللجوء الى إجراءات التمویل العمومیة أو عن طریق  12یقارب 

، فإنه لم یتحقق من  2008الى  1990من  للمرحلة الممتدة 1992ملیون دوالر سنة  33العالمي بمبلغ 
 حالة بسبب 20067من كامل األراضي إلى غایة سنة  % 15هذه الرهانات سوى مسح ال یتعدى نسبة 
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إلى  1991السیاسي والمؤسساتي الذي شهدته الجزائر خالل الفترة الممتدة من  االستقرارالالأمن وعدم 
 االقتصادیةجدیدة للخوصصة وتطهیر المؤسسات نجاح السیاسة الإوانصراف الحكومة إلى  1998

 .8ومنها تطهیر اإلشكالیة العقاریة  ،العمومیة على حساب باقي القطاعات واألنشطة
واالجتماعیة للمرحلة الحالیة المرتبطة بتخلي الدولة  االستثمار كأداة فاعلة للتنمیة االقتصادیة إن اعتماد
نیة رهیل آلیات القروض العلى ضرورة تفإأدى  ،االقتصاديداءات التقلیدیة لها في المجال عن األ

المرتبطة بتوفیر العقار الفالحي ، الصناعي والسكني ومعرفة الوضعیة القانونیة لألوعیة من خالل تحدید 
بأسباب اتصلت بغیاب سندات الملكیة العقاریة  9عقود وسندات ملكیتها التي لم تكن وضعیتها واضحة

زیادة عن  ،ستقالل وسطحیة المخططات المسحیة في الفترة االستعماریةاللث عند االخاصة ألكثر من الث
 . 1990تذبذب القوانین التي نظمت مختلف األصناف العقاریة في المرحلة السابقة لسنة 

ومحدودیة العمل  2006-1983لقد شكلت النقائض القانونیة والتناقضات العملیة لعقد الشهرة للمرحلة 
المؤرخ  02/07ة أحد األسس العامة التي اعتمدها المشرع في صیاغة وا عداد القانون رقمبشهادة الحیاز 

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق  27/02/2007في
رة ویمسح اختیاریا وفي آجال قصی ،مع سیر عملیة المسح العام لألراضي ي التواز بتحقیق عقاري یطبق 

بذلك بإشراف وتنفیذ من  01لألشخاص من معاینة حقوق الملكیة العقاریة الخاصة وتسلیم سندات ملكیة
  .اإلدارة الوالئیة المكلفة بالحفظ العقاري 

بسیطة  إجراءاتالمتضمن إعداد عقد الشهرة  21/05/1983المؤرخ في  352-83تضمن المرسوم 
المحدودة نقص حقیقي وجوهري في مصداقیة عقد  اإلجراءاتوشكلت هذه  ،وسریعة لالعتراف بالملكیة
 الشهرة لألسباب التالیة : 

 الدور المحدود للموثق أوال:
صالحیة الموثق المختص إقلیمیا في تلقي ملف  352-83خولت المادتین األولى والثانیة من المرسوم 

الشهود، فهو یأخذ في هذه  شهادة دیرودراسة كل الوثائق التي یتطلبها إعداد العقد وتق ،طالب عقد الشهرة
الحالة صفة القاضي في قبوله أو رفضه للملف، ویجب أن یبرر حالة الرفض كتابیا حتى یتمكن صاحب 

الموثق ال المصلحة من اللجوء الى القضاء ، ویبدو جلیا النقص الواضح لتدابیر هذا المرسوم طالما أن )
صريح شرفي للحائز وشهادة شهود غير خاضعة ألداء اليمين ين الواقعة المادية للحيازة ويكتفي بتايع

 .(أو رقابة قضائية ، وهي نقائص جوهرية شكلت أساس من أسس إلغاءه
  تأخر رد ممثل أمالك الدولةثانيا:
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الموثق إعالم مدیر أمالك الدولة إلبداء رأیه حول الطبیعة  253-83ألزمت المادة الثالثة من المرسوم 
أشهر  4القانونیة للعقار المعني باإلجراء، ویجب على مدیر أمالك الدولة إبداء رأیه في ذلك في أجل 

أمالك الدولة عن واجب إبداء  تسري من تاریخ تلقیه الطلب المشار إلیه ، غیر أنه كثیرا ما یتقاعس مدراء
وكانت سببا في ،المقدمة إلیهم من قبل الموثقین بصدد إعداد عقد الشهرة  االلتماساترأیهم بشأن 

 .على كثیر من األمالك الوطنیة العامة والخاصة منها االستیالء
 تأخر رد رئيس المجلس الشعبي البلدي ثالثا:

تابعة للمحفظة العقاریة للبلدیات ، ألزم المشرع بموجب المادة بهدف تفادي إعداد عقد الشهرة على عقارات 
و  ،من المرسوم ضرورة إعالم رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص إقلیمیا بموقع العقار إلبداء رأیه 03

 دون رد إمكانیة تحریر المحرر الرسمي من قبل الموثق . اآلجالرتب المشرع الجزائري عند نهایة 
الطبیعة القانونیة للعقار  حول كتفاء برداالإن هذا التدخل المحدود لرئیس المجلس الشعبي البلدي عند  

تم  المعني بإجراء محرر الشهرة لم یكن كافیا إلبداء االعتراضات الجدیة ، بل في كثیر من الحاالت ما
على األمالك العقاریة للبلدیة  ءغیاب رد ممثلي البلدیات و شكلت حاالت لالستیال عند إعداد عقود الشهرة

11. 
 1983العقاریة الوطنیة و الوقفیة للمرحلة الممتدة من  األمالكإن واقعة االستیالء على جزء معتبر من 

ترك تساؤالت فقهیة كثیرة و اختالفات في التطبیقات القضائیة من حیث المفهوم و الطبیعة  2007إلى 
 یم .القانونیة و إجراءات اإلعداد و التسل

و سمحت أیضا بساطة اإلجراءات و اآلجال القصیرة إلعداد و تسلیم شهادة الحیازة وفق األحكام المقررة 
و كاد أن  30من تسلیم الكثیرین من الحائزین لهذه السندات تكریسا لنص المادة  542 – 91بالمرسوم 

 .امة المعطاة للمستفیدالع یخرج هذا النص تماما عن القواعد العامة للحیازة بالنظر للصالحیات
 المبحث الثاني :معاينة الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري 

المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و  352 – 83لقد كان من الفروض أن یستجیب المرسوم 
التي لم تشملها  إعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة إلى أهداف التطهیر العقاري في المناطق

عملیة المسح بعد، إال أن هذا الهدف النظري خلف في المقابل حاالت واسعة من االستیالء على األمالك 
تأسیس إجراء من أجل معاینة حق الملكیة العقاریة عن طریق  02 – 07العقاریة ، لذا تضمن القانون 

 و بیان أهدافه و ذلك كما یلي: تحقیق عقاري ، مما یتعین معه بحث مفهوم هذا اإلجراء الجدید 
 مفهوم اإلجراء أوال:
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المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة  2007/  02/  27المؤرخ في  02 – 07من القانون  04أجازت المادة 
حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري لكل شخص طبیعي أو معنوي 

المدني على عقار لم یخضع إلجراء المسح بعد و دون سند أو للمالك یمارس حیازة طبقا ألحكام القانون 
و الذي لم یعد یعكس الوضعیة العقاریة لألمالك  1961/  03/  01الذي بیده سند الملكیة محرر قبل 

المحددة فیه أن یبادر بطلب فتح تحقیق عقاري یوجه إلى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي المختص 
ل المعاینة المادیة و القانونیة لألمالك العقاریة محل الحیازة و تسلیم سند الملكیة بذلك وفقا إقلیمیا من أج

 .لألشكال التي یحددها هذا القانون و المراسیم التطبیقیة له
المؤرخ  352 – 83إن هذا اإلجراء الذي جاء به القانون الجدید تشابه اإلجراءات التي تضمنها المرسوم   

لم تشملها عملیة المسح بعد على  سند بدون أثناء معاینة الحائزین ألمالك عقاریة  1983/  05/ 21في 
 أساس قواعد الحیازة و التقادم المكسب ، إال أنه ینفرد بالخصوصیات التالیة : 

یضمن معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري تدخل المدیر الوالئي للحفظ العقاري  
 . 12بدل عن الموثق أثناء إعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكیة المختص إقلیمیا ،

بل أعوان مصالح الحفظ العقاري قتضمن القانون الجدید إجراءات تحقیق عقاري میدانیة تتم من  
ك تحت سلطة و رقابة مدیر الحفظ لك أعون مفتشي أمالك الدولة ، و ذلالوالئیة التابعین لس
 .31ي سلبیات االكتفاء بمجرد تصریح شرفيفمن هذا القانون لتال 09للمادة  العقاري الوالئي طبقا

و  1961/  03/  01ضمن القانون الجدید معاینة المالك الحائزین لسندات ملكیة محررة قبل ی 
التي لم تعد تعكس الوضعیة العقاریة الحالیة و ذلك تماشیا مع طبیعة نظام الحفظ العقاري و 

 .41المسلمة في تلك الفترةسطحیة مخططات المسح 
إعداد و تسلیم سند الملكیة تتم من قبل المحافظ العقاري  ةعملی أنر القانون الجدید إلى ییش 

 .51المختص إقلیمیا و بمعرفة مدیر الحفظ العقاري الوالئي
 

 اإلجراءثانيا: أهداف 
المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق  2007/  02/  27المؤرخ في  02 – 07جاء في مشروع القانون 

ن ضرورة اللجوء إلى إجراء خاص أالملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 
ه الحاجة المتزایدة في الحصول على هذ مإلعداد سندات الملكیة و المخططات أصبحت حتمیة أما

 السندات ، لذا استهدف هذا القانون في مجمله األهداف التالیة :
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 معالجة السلبيات الجوهرية التي خلفها العمل بعقد الشهرة: 
عداد و تسلیم عقد الشهرة أمام الجهات القضائیة المختصة تؤكد إساءة بإإن المنازعات العقاریة المتعلقة 

من القضایا المرفوعة من طرف مصالح أمالك الدولة  % 07بحیث تم إحصاء نسبة  ،استعمال هذه اآللیة
 .200561 – 2000مام المحكمة العلیا و مجلس الدولة حول هذا الموضوع في الفترة الممتدة ما بین أ

 االستجابة لتمويل المشاريع االستثمارية باللجوء إلى عمليات القرض العقاري و الرهني: 
 1990التقلیدیة الموكلة لها في المجال االقتصادي للمرحلة الممتدة لقد خلف تخلي الدولة عن األداءات 

إلى ضرورة البحث عن أطر تشریعیة جدیدة إلنجاح سیاسة االستثمار المعتمدة في المیادین  2008 –
و أدت إلى اعتماد نفس المبدأ في السیاسة العقاریة الجدیدة المتعلقة باالستثمار  ،االقتصادیة و االجتماعیة

و القروض الرهنیة الموجهة للسكن و كل القروض المتعلقة بالفالحة و مختلف النشاطات المهنیة و 
 .71الحرفیة األخرى 

بحث عملیات التمویل إن تفعیل دور البنوك كمتعامل استراتیجي في المجال االقتصادي یدفع إلى ضرورة 
الذاتي للمشاریع االستثماریة المرتبطة أساسا بتحدید الوضعیة القانونیة لألوعیة العقاریة الضامنة للقروض 

 .81العقاریة الممنوحة لألشخاص الوطنیین و األجانب على السواء
 .01/03/1961تحديد الوضعية العقارية الحالية لحاملي سندات الملكية المقررة قبل  

المطبق في  االختیاري دو أن المشرع من خالل تبنیه لهذه الفقرة یكون قد حاول معالجة نظام الشهر یب
رغم محاولة إصالح نظام الشهر العقاري  1959/  10/  21الفترة االستعماریة السابقة لصدور المرسوم 

 196191الساري المفعول ابتداء من الفاتح مارس 
 تفعيل عمليات المسح العام :  

لم  2006 – 1990راضي رغم الجهود المبذولة للفترة لأل العام تقدیر النسبة الضئیلة لعملیات المسح إن
مما أدى إلى التفكیر في حلول أخرى مناسبة و فعالة تسیر بالتزامن مع عملیات  ،تؤد إلى نتائج معتبرة

المتضمن  2007/  02/  27المؤرخ في  02 – 07امسة من القانون المادة الخ وجبت، فأ20لمسحا
تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري ضرورة تمثیل 
العقار في مخطط بیاني یعد من قبل خبیر عقاري یتضمن وضع معالم الحدود و بیان المساحة و التحدید 

و یؤدي ذلك إلى إعطاء دفع لعملیة ،المثقلة به إن وجدت  األعباءو الحقوق العینیة و الدقیق للعقار 
 ن مصالح المسح ستعتمد علیها دون إعادة للعملیة .أطالما 21 المسح و تقلیص مدتها بشكل معتبر

 المبحث الثالث:دور قانون التحقيق العقاري في عملية التحقيق العقاري 
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المؤرخ  02 – 07تطهیر العقاري الشامل باالعتماد على تطبیق تدابیر القانون ال یمكن أن نتوقع تحقیق ال
طالما أنه یتم بصفة اختیاریة ، لذا یتعین بحث أمثل لكیفیات التنظیم العقاري  2007/  02/ - 27في 

 المرتبط بعملیة التطهیر و تفعیل المسح العام لألراضي و ذلك وفق العملیات التالیة:
 ي استكمال عملية المسح اإلسراع فأوال:

العقاریة الخاصة و تسلیم دفاتر عقاریة للمالكین  األمالكبالفعل إن تفعیل هذه العملیة ستساهم في تطهیر 
 :22السیاسة التالیة إتباع، و لكن قبل ذلك البد من 

 وضع مسألة المسح العام لألراضي ضمن البرامج العامة للحكومة . -أ
 شروط أمام الخواص لالطالع بمهمة المسح .فتح المجال عن طریق دفتر  -ب
 تفعیل التعاون مع الوكاالت األجنبیة  -ت

 تفعيل دور المحافظ العقاري ثانيا:
إال  02- 07یمكن لها أن تستجیب لتطلعات القانون  إن المحافظ العقاري و أداة الحفظ العقاري الوالئیة ال

البشریة و تكنولوجیات اإلعالم اآللي الالزمة لسیر من خالل تزوید هذه المحافظات بالوسائل المادیة و 
و تسلیم سندات الملكیة في هذه المرحلة ووضع شبكة برمجة عالمیة تسمح له 32عملیات التحقیق

 باالتصال مع مكاتب التوثیق و إدارات المسح التي تشارك في هذه العملیة .
 ضبط الجرد العام لألمالك الوطنية ثالثا:

للدولة و هیئاتها العمومیة من إحصاء دقیق ألمالكها العقاریة و السماح لها باالستقالل  یسمح الجرد العام
 األمثل له . 

إن السیر نحو تطهیر الملكیة العقاریة الخاصة لن یتأتى إال في إطار تنظیم عقاري منسجم یخص 
ي و مؤسساتي كفیل فعیل دور المحافظ العقاري ووضع إطار بشر تبالتحدید تفعیل وتیرة المسح العام و 

 .  2006بإنجاح عملیة التطهیر لتالفي النقائص و العیوب المسجلة في مرحلة ما قبل 
صالحیات واسعة إلدارة الحفظ العقاري الوالئیة ، فإنه ال یمكن  أعطىإن هذا القانون و إن كان قد 

حادیة إلنجاح عملیة التطهیر العقاري الشاملة ، بل یجب أن یتزامن مع سیاسة أاالعتماد علیه بصفة 
و إلى  2020 – 2010واضحة لتفعیله تضمن االنتهاء من عملیة المسح العام لألراضي في المرحلة 

 مباشرة متابعات سنویة و دوریة للمصالح المختصة في تطبیق هذا القانون الجدید . 
 الخاتمة:
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 الوطني، هو هدف لألراضي باعتباره أداة لتطهیر الوضعیة العقاریة لكامل التراب إن المسح العام
المسح العام لألراضي في الجزائر تأخرا  استراتیجي،إال انه بتضافر عوامل عدیدة ومتنوعة شهدت عملیة

یة بات من الضروري إیجاد الحلول فیما یخص هذه اآلل،كبیرا، ولمواكبة وتیرة اإلصالحات االقتصادیة
خاللها ّسد الحاجة الملحة لسندات الملكیة،السیما لتمویل المشاریع  حتى یتمكن المشرع الجزائري من

بإجراء معاینة  المتعلق02/07لذا استحدث المشرع الجزائري آلیة جدیدة من خالل القانون  بقروض رهنیة
 .حق الملكیة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري 

التحقیق العقاري،استوجب المشرع الجزائري جملة من الشروط،منها ما یتعلق بالعقار و لتطبیق إجراء 
موضوع التحقیق،و منها ما یتعلق بالحیازة بحد ذاتها،و یتم اللجوء إلى التحقیق العقاري عن طریق تقدیم 
طلب إلى مدیر الحفظ العقاري إما بصفة فردیة من طرف كل شخص طبیعي أو معنوي توفرت فیه 

وعة من الشروط ،و إما بصفة جماعیة بمبادرة من الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي،وذلك مجم
 .بهدف إنجاز برامج بناء أو تهیئة عقاریة ریفیة أو حضاریة

و لضمان معاینة الملكیة العقاریة عن طریق التحقیق العقاري،استوجب المشرع تدخل جهة إداریة،و 
قاري،حیث یقوم المحقق العقاري الذي یعینه مدیر الحفظ العقاري الوالئي المتمثلة في مدیریة الحفظ الع

بمباشرة عملیة التحقیق العقاري،وذلك بالتنقل إلى موقع العقار و معاینته و البحث و التحري حول واقعة 
الحیازة،عكس عقد الشهرة الذي یتم بناء على تصریحات المعني،باإلضافة إلى صالحیة مدیر الحفظ 

ي الوالئي الذي یقوم بإصدار مقرر الترقیم أو مقرر رفض الترقیم،وهذا حسب الحالة،ـفإذا صدر العقار 
مقرر الترقیم،یقوم المحافظ العقاري بإشهاره و إعداد سند الملكیة الذي یسلم للمعني من طرف مدیر الحفظ 

 .العقاري الوالئي خالفا لعقد الشهرة الذي یعد و یسلم فیه السند من طرف الموثق
 : ومن خالل هذه النتائج نقترح اآلتيورغم إیجابیاته،إال أنه یبقى ذو فعالیة محدودة،

التحقیق العقاري،  إعادة النظر في هذه النقطة ألنها تؤثر على مصداقیة:من حيث المكلف بالتحقيق( 1
 مع،ومهندس خبیر عقاري  وان یكون المكلف بالتحقیق لجنة تتمثل في: محقق عقاري، تشمل قاض

المتفرغا لهذا العمل ال غیر،  اإلشارة أن القاضي المعین في هذا المجال، یجب أن یكون  فإننا سنقع في  وا 
الباحثین فیما یخص انشغاالت القضاة الدائمة التي تعرقل سیر  نفس اإلشكال الذي تعرض إلیه العدید من

 .المسح العام لألراضي
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أو 10اقترح أن یتدارك المشرع الجزائري من خالل تعدیله للمادة  :لنصوص القانونيةامن حيث تعديل (2
 جدیدة تسمح بالطعن في الترقیم النهائي، وهذا حمایة لحقوق األفراد، الن نتائج التحقیق إضافة مادة

 .لیست دقیقة وبالتالي یمكن أن تتسبب في أضرار
الترقیم العقاري من رفع  من بحیث یسمح المشرع لكل متضرر02/07 من القانون 18تعدیل المادة  (3

 .شكوى ضد المتحصل على السند
اإلرسالیات الخاصة  اقترح وضع قواعد قانونیة صارمة لردع اإلدارة بشان تقاعسها عن الرد فیما یخص (4

 .بالعقارات محل التحقیق العقاري 
تواجه المحقق قد  إعطاء الحلول القانونیة من خالل نصوص قانونیة و تنظیمیة لكل المشاكل التي (5

 .تماطل اإلدارات في الرد العقاري في المیدان، ووضع نصوص ردعیة تحمي المستفید من
 راءالقانونیة المنظمة لهذا اإلج ولذا فعلى المشرع الجزائري تدارك هذه النقائص والتناقضات في النصوص

الحتى یتمكن المواطن من االستفادة منه  للدولة وهذا من خالل ذلك تضییع موارد هامة  سینجم عن وا 
 .التي قد تشمل عقارات تابعة ألمالك الدولة التشجیع على االستیالء ونهب العقارات

 الهوامش:
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 .  04، ص 2014عبد الحفیظ بن عبیدة: إثبات الملكیة العقاریة، دار هومه،  -2
 . 03، ص 2012حمدي باشا عمر: حمایة الملكیة العقاریة الخاصة، دار هومه، طبعة  -3
 .180، ص2008محمودي عبد العزیز: آلیات تطهیر الملكیة العقاریة ، منشورات بغدادي، طبعة  -4
 .101،ص 2010هومة،طبعة  ،دارشهادة الحیازة،عقد الشهرةعمر، باشا حمدي -5
 ة.تفادیا ألخطاء عقد الشهر  -6
 لطاهر بریك، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دراسة وصفیة تحلیلة، دارا-7
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 .298محمدي عبد العزیز: المرجع السابق، ص  -11
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.ةرهلاقعال

دلمتاح:تكلاداعإم

ووزتةعماج

:لملا

نمضملاةرهلاقعداــعسملاداقلاتابثإلةصاخةنوناقتاءارجإرئازجلاعرملانس

ةـللكلقإيفوحصخشلكلءاعإبلذةیاقعلاةكلملارهفه،ةكلملابفارعالا

نم827ةدامللاقبرصاعلاةلممةنوناقهتاحناك،اعلاحسملاةلمعهلمتلًاصاخااقع

البلاوعلًالحموأنملا،ةرهشقعداعإلقثومللءوجللاهقحنمفينملاوناقلا

تاءارجإلاقفةرهلاقعداعإاسأربعتيلاةاحلادادرسافهةحلمذلكاهعفريلا

.ةصاخةنوناقلاجآ

ةمقم

ةكلملايضاأيفامأينملاوناقلانم823ةداملاوهفمسحصخشلكلنم

أيف،ةهبشاهوتالةنالعةئداه،ةعقمرغ،ةرمسمةاحاهدوقعرحتليلاةصاخلا

.ةاحلاةداهشىمساحسىلعلح

ىلعقثوملاداهفرقيلادوقعلااهقيلا،ةحیرلادوقعلانمةرهلاقعربع

فلاخمحیرلااهوالأىلع،يمسقعهنأبرحیلالالبقنمحیرتلابقسا

.وناقلل

هلسدحيفةنوناقلالاشأللاقبقثوملالبقنمعيمسرحمنعةابعةرهلاقعّإ

يهامف،1-.لالاحیرتىلعاءاسملاداقلااسأىلعةكلملااهشإنمضهصاخا

.؟ةكلملايقلتىلعهاثآوةرهلاقعالاحأ
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هنالبلةمارلاةرهلاقعاهرثيلاةئاضقلاةعاملاىلإعوضوملااهةساديفرعنفوس

يفعوضوملااهةسادلاسهلعألااهيفءاضقاهقفاهلإلصوملالولحللرلا

:نیوحم

.ةرهلاقعالعد:لوألاملا

الابقعلااكءاوسةرهلاقعلابإاهعوضومويلاوعلالتيهالبلاوعدّإ

تاءارجإللًافلاخمتقوقأ،عرمرغبسلتقعلاوكلاعلااللهفلاخملاقلمانالب

ةاححتأولمماقعىلعتقعلاوكلأ،83/3522قوسرملاامسالوناقلااهدحيلا

،رخآصخش

يفاهعوملارهشأةعألاةملالخقعلاریرحتىلعارعالاةلاحنةقرفلاجهلع

اذإقعلاریرحتنمقثوملاعملعرملااهسةلهملاههأل،هركذفلاسلاوسرملانم67نتداملا

.قعلاالبلةرقملالاجآلا،هفةحلمهلنممانوناقسمارعاهلق

:البلاعلينناقلاسأتلا-الوأ

نمربعاللل،داقلاقیرنعةبسملاةیاقعلاةكلملاتابثإيهةرهلاقعةفّإ

،3رهلاتاءارجإامتإعبالإةكلملاتابثإلهباجحالانمال،ةیاقعلاةكلمللةلقالادوقعلا

تابثإتاءارجإنبلا1983ام21يفملا352-83قوسرملانم01ةداملان

وحصخشلك:هنأىلعةكلملاىلعةكلملابفارعالانمضملاةرهلاقعداعسملاداقلا

1975ربمفونيفملا744-75رمألابدحملاءارجإللآلاىحعضختليلاتالبلاارتيف

رغ،ةرمسمةاحلمعوننماقع،اقعلالجسلاسأتاعلايضاألاحسمداعإنمضملا

أهمثنم585-75رمأللاقببلةومسل،ةنالعاهلععامال،ةعقم

ةكلملابفارعالانمضةرهشقعاملقإصخملاقثولامنعلوسملاقثوملانمل

إلاقحرهلةفةلسعتةرخألاههأذإ،ةقثولاةداهلانعةرهلاقعلفلخ

نمةیاقعلاةكلملالاقناقتقثوملالبقنمرحتةداهشقیرنعةیاقعلاتاقابلاةعومجميف

ةداهلابىمسامقیرنعةافولانعترملاإلاقحرهش،هليصوملاأةثولاىلإلاملا

.قثوملااهداعإبوقيلاةقثولا



ةداتقالاةمنتلاىلعاهرثأوةنبملارغةصالاةاقعلاةكلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

93

:ةلالاتالاحلاحإىلعيعملافرنمالبلاوعدستأج

.قعلارمةلهأع-/ىلوألاةلالا

يه:ةرهلاقعلعتملا83/352قسرملااهنسيتلااءارجإلاارتحاع-/ةنالاةلالا

اقعلافاحملاعبنخشةداهشاهفقثوملاىقلةاحلاةعقاوقلعملاققحلافةهتاءارجإ

ىلععالالااقعلاحسملاقئاثقیرنعةعقاولايفققحللنلهماخشأبنعسلا

ربكلالللاك،اقعللةنوناقلاةداملاةعضولابةقلعملاةعجرملاتاسملاقـئاثولافلخم

ةلسباإلااهيفعمی.اهعوناكامهمدوقعلاةعرشةحصةبقارميفرخألااههبعللا

.رهلاءارجإف،عاإلاف

ةرهلادوقعةحبةقلعملاةئاضقلاتاهجلالاجىلعةحرملاتاعاملانمرهلاةلأسمإ

فارعالانمضملاةرهلاقعأىلعصنوناقلاف،اقعلااهشإللاهعاضخإوجةحاننم

اموه،قثوملانميعسباهاملقإةخملاةیاقعلاةفاحملابرهأجةیاقعلاةكلملاب

يفملا75/74قرمألانم15ةدامللاقبلاك83/352قوسرملانم9ةداملاهتأ

قحلكأىلعصتيلااقعلالجسلاسأتيضاأللاعلاحسملاداعإبقلعملاهركذفلاسلا

يفاهاهشإخیاتنمالإرغلاىلإةبسلابهلدوجال،اقعبقلعرخآاقعيعقحلكةكلملل

يكرلرلابةاضقلازللا،العلاةمحملاداهجاهلعرقسااماه،ةیاقعلاتاقابلاةعومجم

.6وعملاداملاةاحلا

يفرمةصاخالمأىلعوأةفقووأةماعالمأمضرحقعلاأابثإ-/ةلالاةلالا

.ةاقعلاةكلمللةلقانلاافرتلاوأدقعلامقعاهناش

لتلاةمسرلاوبلاولملااضرلاقعلااربإيفةرهلاعاقلاةفلام-/ةعارلاةلالا

قألاذنمقثوملااهاقليلاةحیرلادوقعلانمةرهلاقعابعاَإ:ةلهألاورهلاو

ةنملاةلاحلانمقثوملاققحتعبقلعتةرثكوعهبقحلتقهناف،ةكلملانمضقعریرحت

وه،ةلاسملايفققحلانمهمتاملئاسولاتالسلانمهلل،ةقءارجإلابلاملافرلل

اقعلافاحملانمةبقارمبةلاصأوملافارألليخلارلابرهلاوناقيفهلعقلـام

.ةرهلاقعلابإبصخملايضاقلاحةلاحلاههيف
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.البلاعدعفلاجأ-/

رعةسمخيضمبوقعلالابإيفقحلاوقسأىلعينملاوناقلانم102ةداملان

اقلمانالبالاباكاذإقعلاافوناقلافننم102ةدامللاقب.قعلاارإخیاتنمةس

هجولااهىلعنمهم,هنالبنعللقعلاونمةسرعةسمخةلهمفرألةمحمللف

صخلاهبقن,هفةحلمهلنمفرنمهلابإبأةرهلاقعةحصيفالبلابنعلا

ةخملاةلسلافرنمأهتاحأهكلميعاقعىلعقعلارحلا

:العلاةمحملاترقأذإةحوفموعلاعفلاجآرتةملاههعبساءاضقلافقومأالإ

وھةددحملاجآقفوھیفضارتعالاقرطمكحتةصاخصوـصنلعضخیةرھشلادقع''نأب

لجأددحیةیندملاتاءارجإلانوناقوأيندملانوناقلانمصنيأدجویالفمیلسریغءاضق

ةباقرللةعضاخنوكتةینوناقلالامعألالكنأوةرھشلادقعبةقلعتملانالـطبلاىوعدعفر

ةمزلمدیعاوميھةرھشلادقعلمظنملاموسرملايفاھیلعصوصنملالاجآلانإوةیئاضقلا

7''ضقنللاضرعمنوكیھیفنوعطملارارقلانإفكلذكناكىتمو.طقفقثوملل

لبقاهلعاكيتلاةلالاىلإاقاعتملاداع''هناىلعينملاوناقلانم103ةداملان

حلااه.''لداععتبلااجالتماهاكافهلاإوأقعلاالةلاحيفقعلا

قعلابإلوعدعفترخآصخلاقعلايفةرهلاقعحاصفرتةلاحيففر

تاءارجإىلعارعالاعإ"1999اوج23خیاهلارقيفالعلاةمحملابهذ.ةرهلا

ةمقرقتأامكةرهلاقعلابإبةبلاملاعازلايفلخلانمةلبلاعمالقثوملاامأةرهلا

.عوضوملاةاضقىلإاهرقتدوعيلاةعوضوملالئاسملانمةلدألاهه

اهةیاقعلاةفاحملايفاهشإلالجسللعضخةمسرلادوقعلانمهرغكةرهلاقعإفهلع

وعدوجدنملوحالسلااهشإنكليعلاقحلادوجوةقلعملاةنوناقلاهجحجيكل

لجمأحب,وناقللافلاخمالوقعهناحقعلارهبعلاف,هتاذحيفةرهلاقعبقلعت

تاملسملانمهنألوقلاىلإهذ،006426قحت2002لیرفا8خیاهلارقيفةللا

علااهلععاملاأللاكلاملعئابلاأبثاذإهخسفدلوحالقعلارهشأةنوناقلا
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أاداموناقللفلاخملوقوههفنعلانمالنحمةفلاههوهفيلالاقعلارهب

هنأل,لااهعلالاقعلافاحملا83/352قوسرملاليفنكل8رغلالمعابعئابلا

ةدامللاقب

قوسرملانم03ةداملاصنسح(,رخأتاهجبنأةكلملانعرحلافوسرملانم

نمضةرهشقعداعسملاداقلاءارجإنسلا1983ام21يفملا83/352

.)ةكلملابفارعالا

.دادرتسالاودقعلابةلضافملاعد:ينالاملا

يعملاعسالفةرهلاقعالبلبقاقعلايففرتقةرهلاقعنمفسملاوأنم

وعدعفهمنكل.لذيفةحلمهلسلهنألاقعلايففرلانمضملاقعلالابإ

الاهلابإلنمةمسرلادوقعلايقابلافالخةرهلادوقعإف،فلخلااهىلعةكلملااقحسا

يفالـعلاةمحملابهذنكلًاحیرتلایریرقتاقــعاهابعابریزلابنعلاوعلعضخت

ىلعنعیيسعلالللاقهضحدنميحیرتقعوهةرهلاقعابعاب9اهلداهجا

نمةرمسملاةئداهلاهتاحبصخشءاعدااسأىـلعلضفألاةاحلانمققحللعازلاةلاحإةاضقلا

91/254قوسرملانمةناثلاةدامللاقبهتاحةداهللماحهنارخآفرءاعداعامد

10ةاحلاةداهشداعإبقلعملا1991ةلیوج27يفملا

قعالبترقح246722قفلم2003لیرفا23يفمارقباهلداهجايفبهذام

ىلعينملاوناقلانــم827ةداملاألیولاداقلاىلإةدملاةاحلارشرفوتعلةرهلا

.11ححلاسلارفوتعمرقلاداقلااسأ

رــغنمفرتهناىلعححلاسلافرعينملاوناقلانم828ةداملانمةناثلاةرقفلا

ةدامللاقباقعلالامقحيفرسالرغلالميففرلاالقسالرمألااهنكل،لاملا

هعنلاسلاوهححلاسلاف،قعلالابإنميلالاينملاوناقلانم397/2

.اقعلاهجولاوناقنم39ةداملا
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وعدلكنععرفــتةاحلاوعد،ةكلملاوعد:ةعلاوقحلاةامحلنتوصاهاعهجو

فقوعد،ةكلملايفرعـــلاعموعداقحسالاأ،ةكلملاةامحوعدقحلااهةامحل

.ةاحلايفاعلافناهلاقی،ةكلملايفةجلالامعألا

:دقعلابةلضافملا-الوأ

ةقیةعاقهلالدرالثوكتاقحسالاوعديفةكلملاتابـثإأىلإرملاهقفلاهذ

اوهاكاقعلاهمسابلجسلافةفاكالاىلعةجحوهيعلالجسلاقیرنعوكتامإف

قف،اهئارلةفوسمةاحاقعلااحنمفرقلاألیولاسملاداقلاقیرنعأ،لامل

لللاوقىحهبحاصربعااقعللازئاحاكنمةفاكلاىلعةجحوهداقلاباقعلالمت

.يسعلا

ىلإهانعاملانةیاقعلاةكلملاتابثإراعتعةلمعلولـحداجإهقفلالاحقل

12ةلالاةلمعلالولحلا

لجسلاباثرغوهامفداقلابهـكلمبثتنمثيعلالجسلابهكلمبثتنملضف-

يعلا

هسلجستىلإقبسنملضففلاــمنمصلمتسهمخزئاحلانملكلاكاذإ-

لكنلاذاوتأــغنعلجسلاتأفلسلافلخاأحافلسنماسلاصاذ

.خیالايفقبسألالضففالجسمنسلانم

رخآلااكلامامهحااكاذإامأ،هقعلجستىلإقبسنملضفلامرغفلسلانملكاكاذإف

.لاملانعدالالجسملاسلاحاصلضففلامرغ

سلااكءاوسهلساللاهمخىلعلامنمداصةكلمسهللازئاحلالضف-ـ

زجعاذإالإزئاحلاةحلملىضقالف,لامرغنماداصسلااكاذإامألاذرغأالجسم

لجسمرغألجسملمتسهلنملضفی,هاوعلایمرهالالعجتةلدأقتنعهمخ

أىلعفاموه,هاوعدیرهالاأابعابهلساللازئاحلاىلعلامنمداصهكل

,لاملارغنمداصسهللاهمخىلعلضفزئاحلاأرغ.ةكلملاىلعةیرقةاحلا

.لجسمرغأالجسمسلااكءاوس
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لعجتةلدأهمخقلام،هللمتساللاهمخىلعلمتسزئاحلالضفب:د

.اهتاحنعالاعلضفلابقحألاةاحلابيضاقلاشرسهنارغ,هاوعلایمرهالا

امفلاذصخلیةكلملاتابــثإررعتع،ةلمعلولحىلإلاكوههاقفيسنرفلاهقفلا

:يل

.هربغىلعلضفسملاداقلابسمنم

.ةكلمسهمخزئاحلالنلاذإاهرغىلعةنوناقلااهرلةفوسملاةاحلالضفت

.هلساللاهمخىلعةكلمسهللازئاحلالضف

يفقبسألالضفف,حافلسنماداصسلااك,ةكلمسهمخزئاحلالاكاذإ

.خیالايفقبساهساكنملضفال،هسلجست

نئارقىلإسانمحجرأىلعةلدألانةناوملاعوضوملايضاقلرمألارقبساماعامفوـ

.لضفأسىلإأاحوضرثأألضفأ

دادرتسالاعد:اناث

جف,ةرهلاقعحاصهلعىعملاىلعةیاقعلاةكلملاقحيعمنمدادرسالاوعدعفرت

امإوعلاستا76/63قوسرملانم85ةدامللاقبةحافالاةضیرعلارهتأاهحل

حاصوههناىلعهاوعدسألاقبأهفةعوضوملااكألاحالالخالاقبقعلاالبل

ةقلعملاهبناوجيفيولاعیرلاارحاعماقباسهلإانرشاامعباهاقحساوعدأةكلملا

دوعاهرـمألاهاوعدبثاملاذيفقیامتهعومءارجإأأ,اقعلااهشإلاب

أةنوناقةلدأنمهعمجسامبةرهـلاقعلابإيفعوضوملايضاقلةیرقلاةلسلاةبقارمىلإ

ةرهلاقعحاصنموقللدىلعوحلاصخللةكلملابحیرلاثلاذيفةعوضوم

قوسرملانم88ةدامللاقبةیاقعلاةكلملاةأنيفءارجإلأكعاهلاحلا

.اقعلالجسلاسأقلعملا76/63

،ةملاةنوناقلاةحالانم,وعلافارأنمةمقملادوقعلاةعرشصحفتوهاهيضاقلاد

يفوقلالللانعيضاقلاحبیوعلابيضاقلارناخااكامهمدوقعلاههناكامهم
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أةمقملاتابثإلاتاساعتامعاقعلايعلاقحلاأةكلملالاقنالأتوبثأةأن

.هتاءاعداتابثاسأتعاسالايعمللحیةرهلاقعيفموهامعمعئاقولا

:ةمتاخ

ألاذنمعفرتقةئاضقوعدأنمنحمرغةرهلاقعألوقلانمبقباملالخنم

قعللةعوضوملااكألابقحلتيلاوعللارنةخملاةئاضقلاةهجلاامأهلابإبةبلامللاه

دتتارغثاهلكيه.قثوملانمةقةاحلاةعقايفرحلاعلأقعلارحمةلهأعلارنأ

.ةنوناقلازارملاارقساعىلإ

ام21يفملا83/352قوسرملاءاغلإباقرمألااهرئازجلاعرملااتقفاهل

ءارجإبقلعملا2007رفف27يفملا07/0213قوناقلالالخنمامضاه1983

وقحلاةكلملااحصأنعحبلارحلاةمهمحبصأهمةكلملاتاسلستاقعلاققحلا

اقعلافاحملاحسملاةادإعمقسلاباقعلافحلليئالولارملاىلإةلكومةیاقعلاةعلا

.املقإصخملا

ةداعلاةئاضقلاتاهجلاىلعرخألاةفلانرتةرهلاقعالبةقلعملاتاعاملاىقبتنكل

قلعتاهنأامبةحوفمهنالبوعدعفلاجآىقبتلاةرهلاقعاثآایرسلحعضرغب

.ةكلملاقحوهداقلابوقسلللاقرغقحب

أالإ،اهركذفلاسلاالبلاابسأحإيعملابثاىملازلابةدهمىقبتةرهلادوقعفلل

دادرسالاوعدلك،تاسلادوقعلانةلضافملابقلعامفتالاشإةعرثقعلاالب

.ةحضارغةضماغرئازجلاوناقلايفىقبتاقملاوناقلااهلعصنيلااحألايه

ماهلا

احألاحأتالعلارخآءوضيفةیاقعلاتاعاملا،ىلليق–رمعاشابمح-1

.28-209،25ةحفص،ةموهاد،2009ةس،11ةعب

نمضملاةرهلاقعداعسملاداقلاتابثإتاءارجإنمضملا352-83وسرملا-2

.24/05/1983خیادالا21دع،ةكلملابفارعالا
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،قاسعجرم،...تالعلارخآءوضيفةیاقعلاتاعاملا،ىلليق-رمعاشابمح-3

35.1

سأتاعلايضاألاحسمداعإنمضملا،1975ربمفون12يفملا75/74قرمألا-4

.18/11/1975خیادالا29دع،اقعلالجسلا

،مملالعملاينملاوناقلانمضملا،1975ربمبس26يفملا،58-75قرمألا-5

.1975ربمبس30خیادالا،78دع

.ةاـح–ةرـهشـقع"''.323953قفلملايف،18/01/2006يفملاالعلاةمحملاارق-6

عوضوملاةاضقزل،ةرهلاقعيفنعلا:أبملا.352-83وسرم.827ةداملا:ينملاوناقلا

.''وعملاداملا،ةاحلايكرلرلاب

لجأ–ةرهشقع''224654:قفلملايف،07/06/2000يفملاالعلاةمحملاارق-7

عضخةرهلاقعأبءاـضقلاإ:أـبملا.قفقثومللةمزلمعاوم–ءاضقلاامأهلعارعالا

نمصنأجوالفلسرغءاضقوهةدحملاجآقفهفارعالارحتةصاخوـل

لكأةرهلاقعبةقلعملاالـبلاوعدعفلجأدحةنملاتاءارجإلاوناقأينملاوناقلا

قعلملاوسرملايفاهلعوملالاجآلاةئاضقلاةباقرللةعضاخوكتةنوناقلالامعألا

.''قللاضرعموهفوعملاارقلاإفلكاكىم.قفقثومللةمزلمعاوميهةرهلا

0064261قفلملايف،2002لیرفا8خیاةللالجمارق-

261669.1قفلملايف،2003ربمبس24يفم-ةنملاةفرغلا-العلاةمحملاارق-

1....ةاحلاةداهشداعإبقلعملا،27/07/1991يفملا،91/254قوسرملا-

246722.1قفلملايف،2003لیرفا23يفملا-ةنملاةفرغلا–العلاةمحملاارق-

،1993،ةیسإلا،يرعلاركفلااد،ةیاقعلاةكلملارهشتوبثتاءارجإ،لاخنمأيلع-

95.1

تاسلستاقعلاققحلاءارجإبقلعملا2007رفف27يفملا07/02قوناقلا-8

.28/02/2007خیادالا15دع،ةكلملا

ةس،11ةعباحألاحأتالعلارخآءوضيفةیاقعلاتاعاملا،ىلليق-رمعاشابمح-1

.28-209،25ةحفص،ةموهاد،2009
2 ،ة كلملابفارعالانمضملاةرهلاقعداعسملاداقلا تابثإتاءارجإنمضملا 352-83 وسرملا -

.24/05/1983خیادالا21دع
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.35 ،قاسعجرم،...تالعلارخآءوضيفةیاقعلاتاعاملا،ىلليق - رمعاشابمح -3

،اقعلالجسلاسأتاعلايضاألاحسمداعإنمضملا،1975ربمفون12يفملا75/74قرمألا-4

.18/11/1975خیادالا29دع
،78دع،مملالعملاينملاوناقلانمضملا،1975ربمبس26يفملا،58-75قرمألا-5

.1975ربمبس30خیادالا
:ينملاوناقلا.ةاـح–ةرـهشـقع"''.323953قفلملايف،18/01/2006يفملاالعلاةمحملاارق-6

داملا،ةاحلايكرلرلابعوضوملاةاضقزل،ةرهلاقعيفنعلا:أبملا.352-83وسرم.827ةداملا

.''وعملا
امأهلعارعالالجأ–ةرهشقع''224654:قفلملايف،07/06/2000يفملاالعلاةمحملاارق-7

ارعالارحتةصاخوـلعضخةرهلاقعأبءاـضقلاإ:أـبملا.قفقثومللةمزلمعاوم–ءاضقلا

لجأدحةنملاتاءارجإلاوناقأينملاوناقلانمصنأجوالفلسرغءاضقوهةدحملاجآقفهف

وملالاجآلاةئاضقلاةباقرللةعضاخوكتةنوناقلالامعألالكأةرهلاقعبةقلعملاالـبلاوعدعف

وهفوعملاارقلاإفلكاكىم.قفقثومللةمزلمعاوميهةرهلاقعلملاوسرملايفاهلع

.''قللاضرعم

006426 ق فلملايف، 2002 لیرفا 8 خیاةللالجم ارق -8

. 261669 قفلم لايف، 2003 ربمبس 24 يفم - ةنملاةفرغلا - العلاةمحملا ارق -9

....ةاحلاةداهشداعإبقلعملا، 1991/07/27 يفملا، 254/91 قوسرملا -10

.246722 قفلملايف، 2003 لیرفا 23 يفملا - ةنملاةفرغلا – العلاةمحملاارق -11

.95 ،1993 ،ةیسإلا،يرعلاركفلااد،ةیاقعلاةكلملارهشتوبثتاءارجإ،لاخنمأيلع -12

،ةكلملاتاسلستاقعلاققحلاءارجإبقلعملا2007رفف27يفملا07/02قوناقلا-13

.28/02/2007خیادالا15دع
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رئازجلاعیرشتلايفقملاقرتلاءاغلإعد

ةساسلالعلاوققحلاةل"أ"سقةعاسمةذاتسأءامسأواش/أ

ىلفلاعءاقلجمةماحمو،ةنالممةماعنبيلالجلاةعماج

:لم

قملاقملاقتلاامهقتلامعوناهعبتیاراقعلالكلمتيتلاحسملاةلمعنإ

ةلاحيفةراقعلاةفاحملاامأضاتعالااخشأللنوناقلالوخدقفلألاصخامف،يئاهلا

قملاقتلاءاغلإةلامللءاقلاىلإءوجللااأنوناقلاهلزاجأدقف،فلابحللالف

اعلاءاقللقملاقتلاءاغلإوعيفلفلااتخائاجلاعملادسأدقل،

راقعلاسقلللا

ةراإلاةندملااءاجالانوناقاهلإراشأدقةعمشفوتمدبالوعدلاهذهعفرلجأم

.عالايفلصافلاحلاردصةاغىلإاءاجالامةعومجمبلتتاهنأامك،

:ةمقم

683ةاملالالخمراقعلائاجلاعملافعدقلراقعلوقمىلإنوناقلايفءاشألاسقت

اقعهففلتودهنمهلقنمالوهفباثوهزحرقتسمءيشلك"هنأيندملانوناقلام

يتلاةنوناقلاعضاوملاهأمةراقعلاةكلملاتعت،".لقنمهفءيشملذاعاملو،

.راقعقتهعبتتیذلاحسملاةلمعدعةصاخةمجةنوناقالاشإت

ةفاحملايفةحسملااسقألاةصاخلاقئاثولاعادیإ،اعلايضارألاحسمةلمعةاهنجمهنأإ

ةعرأةدملعسانلحمنوحسملاقئاثلستحمادعإىلوتیراقعلافاحملانإف،ةراقعلا

اراقعلاىلعهقوقحتةلأدقتلةراقعلاةعلاوقحلاكلاملامتدقهشأ)04(

اذهنأامك،راقعلكصختةراقعاقاادعإلثإراقعلافاحملاىلوتیث،1ةحوسمملا

.ائاهننودقأاتقمنودققتلا

يف،ةراقعلاةفاحملاامأضاتعالالالخماتسارروحميهيتلاقملاقتلااعزامأدت

ةمهأوعدلاهذهل،قملاقتلاءاغلإوعقعءاقلاىلإءوجللامحللادعةلاح



ةداصتقالاةمنتلاىلعاهرثأوةنبملارغةصالاةیاقعلاةلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

102

سأتبقلعتملا76/63وسملانأةصاخاهلعدتعملاوقحللعاجتساماهعبتتیاملةغلا

اهعفراءاجاهفاوتبجاولالاالوعدلاهذهىلإتیاملمتملالدعملاراقعلالجسلا

فولهو؟قملاقرتلاءاغلإعدرئازجلاعرشملانفف،ةتخملاةئاقلاةهجلاامأ

؟لذيف

قرتلاءاغلإعدلبقورش:لوألاحبملا:ىلإاتسارامسقةلاشإلاهذهىلعةاجإلل

.اقعلاسقلاامأعلاعفاءارجإ:ينالاحبملا،قملا

:قملاقرتلاءاغلإعدلبقورش:لوألاحبملا

اهفاوتبجاولالاىلإ2متملالدعملاراقعلالجسلاسأتبقلعتملا76/63وسملال

ىلعهدجن،3ةراإلاةندملااءاجالانوناقلعوجلاهنأالإ،قملاقتلاءاغلإوععفل

،وعدلااتتفاةعةللالايفةلمتملاةماعةفوعأعفرشىلعصن

.وعدلااتتفاةعةللالاىلإحملااذهلالخمتسهلع

:ةلشلاورشلا:لوألاعرفلا

امهالأناساسأناشفوتىلعاعلابناجلايفوعأعفرئاجلاعملاحدقل

اهراتعالةلهأللتیلهنأالإلاىلعصندقعملانأحالملا،4ةحلملاةفلا

ادعناائاقلتینأيضاقلاملأيتلاإام65ةاملاصنمهفاموهاقماش

.عفلااذهلالخملاملكلتسهلع،ةفلا

:ةفصلا:الوأ

،5يضاقتلايفةخلاةشاملاةحلملاىلعدتستءاقلاامأةلاملايفقحلايهةفلا

،ةفصىلعةفصموعدلاعفتإهلعىعدملايعدملاملكيففوتتنأدبالةفلا

هالالاملاةفصاهحالحمتقملاقتلاةاهشنأالعلاةمحملااهتجاهلعقتسااموه

هفعلاملا،ةتاثإلاةوقلاراقعلاتفدلاىلعهلوحىلإتيضاقتلاةفصيلاتلا

.6ائاق
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ىتحاهتراثإهلمأهلعىعدملاأيعدملايفةفلاادعناائاقلتیيضاقلانأحالملا

.إإم13ةاملامةنالاةقفلاهلعناموهلذبوخلااقدعةلاحيف

ةحلصملا:اناث

هذه،ءاقلاىلإءوجللاقةئاقلاةلاملابحاصاهققحيتلاةعفملااهنأةحلملافعت

ءاقللاهتةحلمنموعالف،اهحتمفدهلاوعدلاعفرءارعفادلاتعتةعفملا

.ةلمتحمأةمئاقنوكتدقةحلملانأحتیإإم13ةاملااحألعوجلا،7

مفدهلاف،ينوناقكمأقحىلإدتستامدعلذكنوكت:ةمئاقلاةحلصملا-أ

.ينوناقلاكملاأقحلاةامحوهوعدلاهذه

ىخامنإينوناقلاكملاأقحلاىلعءادتعالاتیلاه:ةلمتحملاةحلصملا-

.لقتسملايفهلعءادتعالا

ةسلالاحلاوهامكائاقلتةحلملاادعناعفدلاةراثإهماليضاقلانأحالملا

نأكاهتراثإهلزاجةعمغةحلملاناكاإهنإفللصألاناكاإ،ةفلل

.8ةماعلااآلااعلااللةفلاخمنوكت

علااتتفاةیرع:ينالاملا

ومنقعةاتكاهعفرتیاصوخيندملااعلاءاقلايفوعدلانأهلعفراعتملام

اذهلالخمتسهلع،ةموخللحملاعلاتعتح،وعدلااتتفاةعىمس

.اهعوضوم،ةعلالشىلإبلملا

:علااتتفاةیرعذمن:الوأ

قملاقتلاءاغلإوعاهبموعأعفتنأةراإلاةندملااءاجالانوناقتشادقل

اهعادیإتی،ةخرمهماحمأهلكأيعدملالقمءاوسةعقوم،ةوتمةعبجوم

.9فاألادعاسخسندع،هماحمأهلكأاخشيعدملالقم

:علااتتفاةیرعمم:اناث

لمتتيهوعدلااتتفاةعاهمتتنأبجاولاانالاىلعإإم15ةاملاندقل

:يلیامف
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قلعتیامف،يملقإلايعولااتخالادیدحتلذبدق:ةئاقلاةهجلاحت-أ

ةاملاةحاصهلعناموهراقعلاسقلايفقملاقلاءاغلإوعدلةسلادسجتیلألا

لجسلايفقملاقرتلاةقلعتملااعانملايفاقعلاسقلارن"نأىلعإام516

.".الاناقللعضالااشألابةمئاقلا،اقعلا

اهصاتخاةئايفعقيتلاةمحملاىلإلیوعدلاهذهيفيملقإلااتخاللةسلاامأ

وملاةماعلاةدعاقلاقتالح،10إإم40ةاملاهلعناموه،راقعلا

.إإم37ةاملايفاهلع

هلعىعدمللةسلامألافنهوميعدملابقلساكلالخم:صلاحت–

.هفلكتوهوملاكمضغلا،ولعمومفوتدعةلاحيفهلومخآكعم

بللانأإ،اللاعئاقوللجومضعلالخمل:يئاقلاللاعضمعت–

امفهشأ03لجأحمححسملاقئاثعادیإيفدسجتیقملاقتلاءاغلإوعيفيئاقلا

امأوععفرلجأمأهدحىلعافتالالجأمكلاملاىلإاهفعزاتملاءاجألاصخ

حسمةجللقماعالالحىلإلصوتلادعةلاحيفيلاتلا،11املقاةتخملااهجلا

.ءاقلاىلإءوجللاتیيضارألا

أدقالنأمإ،اوخلابعالاةلاحيفقملاقتلاءاغلإوععوضوملمتیام

ةفاحملاامأاجتحالاةنامإدعيعالاذهنأغ،ينادملاققحتلاةلمعلالخضاتعا

ةسلاهشأ04قتلاةدمنوكتةمسلاوقعللىقتالاهلإدتسملاقئاثولاناكاإف،ةراقعلا

ةجتالاامولعملابسحنوسرامیذلاةنوناقةكلمادسهالااهكلاملليتلااراقعلل

ةسلاتسأ،12بسملااقتلاقعةكلملااستاحمستةزاحيضارألاحسمقئاثع

14ةاملاهلعالمئاحلاكاهبفتعمأةفاكاثإادسىلعاهحاصأزوحاليتلااراقعلل

.متملالدعملاراقعلالجسلاسأتبقلعتملا76/63ذفتلاوسملام

لجألالخوععفريعدملافلاىلعبجحللايففاحملالفضاتعالادقتةلاح

.13راقعلافاحملاهاقلتیذلاغلتلاخراتمبسحتهشأ06

.وعدلاهلعكتتذلاينوناقلااسألالذبدق:علااهلعستيتلالئاسلا–د
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ىلإةراشإلاةرضىلإةخألااهتقفيفإإم15ةاملاملأدقل:انتسملاوئاثلا–ه

.المةزاحلاةاهك،ةمحمللاهمدقتادتسملاقئاثولال

متتنأبجهناألاملاالحلالسىلعةروكذميهانالاهذهنأالإةراشإلاردجتو

ئاجلاعملالامعتسالالخمجتتساموه،انالالكقملاقتلاءاغلإةع

أ14الشةعلالوقدعانالاهذهاتحادعىلعبتتیهنأامك،"ةتآلا"حلمل

.عالاعوضوميفلفلليضاقلاتدعةللاةحالاموعدلافر

اقعلاسقلاامأعلاعفاءارجإ:ينالاحبملا

ااهلعصناءاجالامةعوجمرملامدبالقملاقتلاءاغلإوعةعحتدع

قعةموخلااقعنا،اتتفاةعراهشإ،وعدلادقيفلمتتوعدلاهذهعفرلجأم،إ

.روحلافلكتلا

:اهاهشإوعلاق:لوألالملا

قملاقتلاءاغلإوعاهبموعأدقتینأةراإلاةندملااءاجالانوناقلتسادقل

وعدلادقاءاجإىلإبلملااذهلالخمتسهلع،ةعلاهذهراهشإتینألتساام

.اهراهشإ

علاقاءارجإ:لوألاعرفلا

لجسيفةعلادقت،هماحمأهلكأيعدملافموعدلااتتفاةعحتدع

ةقلاقروخلااقلأءامسأنابعم،لامأفماهربتتلاعتاخ

خسنىلعةسلجلأخراتةقلاقرلجستباألامأوق،ةسلجلأخرات

لقألاىلعاموی)20(علجأاتحالیوخللاهفلكتضغيعدمللاهملس،ةعلا

لفالخىلعنوناقلاصیلام،ةسلجلألدحملاخراتلاروحلافلكتلالستخراتب

الإةراشإلاردجت،هشأ03ىلإراخلاامقمهلعىعدملاناكاإلجألااذهدمنأم،15

اعدلايفوسلاغلمةسلاانوناقةدحملاوسلاعفدعالإةعلادقاللامأنأ

مىفعيعدملانإفةئاقلاةدعاسملامةافتسالاةلاحيفالإ،1500دحقفةراقعلا

.إإم17ةاملاهلعناموه،اهعف
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:علااتتفاةیرعاهشإ:ينالاعرفلا

ةفاحملادلوعدلااتتفاةعراهشإتینأإإم17ةاملامةخألاةقفلاجأدقل

ایةسلجلأيفاهمدقت،نوناقللاقهمراقعيعقحأ/راقعقلعتاإ،ةراقعلا

اذهناكدقل،اهراهشإبجاأقملاقتلاءاغلإوعنإفيلاتلا،ةقلاىلعاهف

ضغلاناك،راجتلالجسلاسأتبقلعتملا76/63وسملام85ةاملابجوماروكذمءاجإلا

.16يعلاهلاانعهم

PR6يفلمتاموهوعاتتفاةعراهشإلادحوماجومناخمةلاملاةرازضفدقل

ءاجإلااذهنإفایأريف،ةرازولالقمةراص25/02/2019يفةخرملاةكذمللاقفل

،يماحملااهمةلقعاهرإىلإیهنإفالف،إإم14ةاملااحأعمقاتی

صناموهالشاهلوقدعقملاقتلاةقلعتملاوعدلااتتفاةعراهشإدععبتتی

.إإم17ةاملالالخمةحاصئاجلاعملاهلع

:ةمصلاداقعنا:ينالالملا

اهبمتلحامعالف،روحلافلكتلامدباللبةموخلااقعنايعالوعدلادقنإ

ىلإبلملااذهلالخمتسهلع،حلاقلاةاغىلإقملاقتلاءاغلإوع

.وعدلااهبمتيتلالحامروحلافلكتلا

:حلافلتلا:لوألاعرفلا

ةئايفعقذلايئاقلالجملاةئادلعاتلايئاقلاحملاروحلافلكتلاةمهمىلوتی

يئاقلاحملالسح،قملاقتلاءاغلإوعاهمامأعفريتلاةمحملاهصاتخا

ذلاروحلافلكتلاحمىلإةفاضإ،ةلجسملاوعدلااتتفاةعمةخسنهلعىعدملا

حماذكإام18ةاملاحلالسىلعةروكذملاانالامةعومجممتینأبج

يعدملالحتیامك،17انالامةعومجماأمتینأبجذلاروحلافلكتلالست

يفامهعفدلروحلافلكتلالستحمروحلامفلكتلاحممةخسنىلعاأ

.هدضةعوفملاوعدلالعىلعهلعىعدملانأةمحمللاثإوهفلكتلامضغلا،ةسلجلا

قملاقرتلاءاغلإعدلحارم:ينالاعرفلا
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ح،إام519ةاملاهلعناموه،اعدلايقايفةقملاةماعلادعاوقلاقت

لقاسلجةدعوعدلامت،ادتسملااذكروحلافلكتلادقتتیةسلجلاخراتلولحدع

،ةفنوكتةلتلانأإفيضاققملاقتلاءاغلإوعيفلاىلوتی،حلاقلا

يفةقلائلاعاعفاملااقلغدعةوفشلةباتكنوكتاعفاملانأام

.18حلاقلاخراتدحةلادملا

عوضوميفلصافحوهائادتباامحنودقذلاحلائلاقیخراتلااذهلولحدع

م296ةاملااحألاقضراعبلألوقلادععفأيلشعفيفأائجأالكعالا

هصاتخاةئايفعقذلايئاقلالجملاةراقعلاةفغلاامأفاتسالللباقنوإإ

بدتبأققحتءاجإكعالاعوضوميفلفلحاحتامحنودقامك،ةمحملا

لفحقملاقتلاءاغلإوعيفعئالاوههفيقملاءيلاةجحزوحال19قم

ةامللاق،يضاقللةحمةلمعأةقتةامةعقاحضوتلجأمخعتةاقلابلغأ

.إإم125

:ةمتاخ

يفةراإلاةندملااءاجإلانوناقلالخمةحاصصندقئاجلاعملانأحالنقسامم

صیلاموه،قملاقتلاءاغلإوعيفلاراقعلاسقلااتخاىلع516ةاملا

اءاجالانوناقىلإعوجلاهنأامك،راقعلالجسلاسأتبقلعتملا76/63وسملالالخمهلع

نأامك،قفءاغلإلاوعىلإتیلامومعوععفراءاجإیهدجنةراإلاةندملا

صنمهفاموهقملاقتلاءاغلإوعةعراهشإىلعةحاصلأدقئاجلاعملا

ةندملااءاجالانوناقم17ةاملامةخألاةقفلايفاذك76/63وسملام85ةاملا

.ةراإلا

:ةلاتلااحاتقالادقنةقاسلااجاتتسالالالخم

اعزاملاةكلانالفمامتقملاقتلاءاغلإوعتئاجلاعملارادتةرض-

.اهعةجتالا

نأحخأةمراقعلالجسلاسأتبقلعتملا76/63وسملااحأئاجلاعملالیدعت-

روتلاباویالحصأيلاتلا،ةسعةتسيلاوحذمأ1993ةسناكهللیدعتخآ

.لصاحلايملعلايجولوكتلا
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.هةقلعتملااعالالكللاعلفنامضلجأمراقعلاقتلاوعدبتخمةاقوكت-

.قملاقتلاوعدبقلعتیامفيئاقلااهتجالادحوت-

اتتفاةع،امومعاعدلااتتفاةعراهشإلPR6ومبةقلعتملاةلاملاةرازةكذمءاغلإ-

.القتسمهعبتتتسيتلالقاعلاالاشإللاناصوخقملاقتلاءاغلإوع

:ماهلا

.2011،113،ئاجلا،ةموهرا،03،ئاجلانوناقلايفراقعلاهلاان،ينوفلخدجم-1
متملالدعملا،راقعلالجسلاسأتبقلعتملا،25/03/1976يفرملا76/63قروسملا-2

،30ر،19/05/1993يفرملا93/123قر3/09/1980يفرملا،80/210یذفتلاموسملا

13/04/1976يفةخرملا
ةخرملا21ر،ةراإلاةندملااءاجإلانوناقمتملا2008-02-25يفرملا08/09نوناقلا-3

.2008-04-23يف
.ةراإلاةندملااءاجإلانوناقم13ةاملا-4
34،ةرابمحلادع-5
.15/11/2006يفرملا367715قرراقلا-6
،ةردسإلافراعملاةأم،ةندملااعزاملايفةحلملاأةفلاءافتناعفدلا،ةوفحلادع-7

.1997،49،م
.38،قباسعجم،ةرابمحلادع-8
.إام14ةاملا-9
.إإم518ةاملا-10
.متملالدعملا،اعلايضارألاحسمادعإقلعتملا76/62ذفتلاوسملام13ةاملا-11
2008،ئاجلا،عزوتلاللةموهرا،02،ئاجلانوناقلايفراقعلاهلاان،دجمينوفلخ-12

،114.
.متملالدعملا76/63وسملام15ةاملامةخألاةقفلا-13
.إام15ةاملامىلألاةقفلا-14
.إإم16ةاملا-15
.54،قباسعجم،ةرابمحلادع-16
.إإم19ةاملا-17
.إإم519ةاملا-18
.إإم298ةاملا-19



ةداصتقالاةمنتلاىلعاهرثأوةنبملارغةصالاةیاقعلاةلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

109

اقعلاقحتلایرعةیاقعلاةلملااتكاورش

الاناقلاعرفهاتدلاعساينابت

ةلملا-فاضبمحمةعماج

:ةلخادملاصخلم

قأثح،راقعلاققحتلاءاجإدعبلذوةكلملاقحاستكايفاماهاروةزاحلابعلت

ةنناقلاةدملابقلعتتيتلالتوأراقعلابقلعتتيتلالتءاسةنعموشقفوءاجإلااهعملا

بسملااقتلاعانأيففاتتأبجیيتلاولايهوةزاحلاههةسرامملعملااهتشايتلا

.ةراقعلاةكلملل

:ةحاتفملااملكلا

.ملاداقتلا-اقعلارهلا-اقعلا-ةزاحلاورش-ةزاحلا-اقعلاقحتلا

Résumé:

La possession joue un rôle important dans l'acquisition du droit de 
propriété après l'enquête immobilière, lorsque le législateur a approuvé cette 
procédure sous certaines conditions, qu'il s'agisse de la propriété ou du délai 
légal fixé par le législateur pour exercer cette possession, qui doit être disponible 
dans les types de limitation de propriété Immobilier.
les mots clés:
Enquête immobilière - Possession - Conditions de possession - Propriété - Mois 
de l'immobilier - Obstacles Gain.

:ةمقم

فوثح،ناقلااهقأيتلاقحلامقحاهنكلانوةكلملااستكامةزاحلادعت

.ةنناقةیامحاهل

راصوأ،المةصلادحاوبناجمةنناقةارإعراصينناقفتىلعأنقحلااه

.المقعلا)لقواجیإ(تقباتمتارإع

ةزاحلاكتيكلوةراقعلاةكلملااستكاعانأمبسكلااقتلابةنتقملاةزاحلاعملالعجامك

يتلاةصاخلاناقلاوأيندملاناقلايفءاسةنعموشتشا-نناقلااهقأامأ-لك

.راقعلااستكاوهتوشمضتتوتت

،راقعلاققحتلالحمراقعلابقلعتاماهنمولاهه

.ةراقعلاةكلمللةسملاةزاحلاههةاعامأ)ةزاحلاةدم(ةسرامملاةدمبقلعتاماهنمو
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:ةلاتلاةلاشإلایاماه

؟اقعلاقحتلایرعةلملااتكاورشيهام

:ةلاتلاةعفلاالؤاستلاىلإةفاضإلاب

؟اهناأواهورش،ةلمللةبملاةزاحلادصقملاام-

ةلملااتكاابسأماببسةزاحلاتىتحناقلااهرقأيتلاةنناقلاةملايهام-

؟ةیاقعلا

:ةلاتلاةخلاقفوللحتلابهجلاعنساماه

ققحتلالحمراقعلاةزاح:لوألاعرفلا

)بسملااقتلاعانألةتملاولا(ةنعمةنناقةدملةزاحلاةسرامم:ينالاعرفلا

اهوشواهنارأوةزاحللتنس:لوألاعفلاف

اقتلاعانألةتملاولا(ةكلمللةسمةزاحلامةنناقلاةدمللتنفسف:ينالاعفلاو

)بسملا

اقعلاةزاح:لوألاعرفلا

اهوشواهنارأوةزاحلاهفمىلإعفلااهيفتنس

ةزاحلاهفم:الوأ

ىلع،املاءيلاىلعئاحلااهشايتلاةلعفلاةسلا«:اهنأبيناملاناقلااهفع

.»لاملاةلسهلعشاو،ایامازاحإهزحف،ءيلااهللاملاهنأراتعا

)1(.هلاكلامهراتعابامءيشىلعئاحلااهشايتلاةیاملاةسلايهةزاحلاف

:اضیأةزاحلافعو

ماقحلعفلابلمعتسیوأ،هفلماعتلازجیءيشىلعةلعفةسصخلاهبسیامعضو«

.»قحلا

:يلاماضیأةزاحلافعو

افترالاقحوعافتنالاقحةنعلاقحلاةزاحزجف،هقحءيشىلعةلعفةسيهةزاحلا«

.»ةخلاقحلاةزاحزجتامةفلتخملاهلاقحو
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lاهاءاسقحىلعةلعفةسسیاخشأهنعجنامعضوةزاحلاأأ

ةیاملامعأقعهلامعتسابةلعفكتةسلاهه،لیلأ،قحلابحاصهصخلا

)2(.قحلااهمضماهضتقی

وأانسفنأبهلمعتسنوأهزحنقحلامعتساوأءيلازاحإ«:اهنأىلعيسنفلاناقلااهفعامك

قحلامعتسايهيسنفلاناقلانيفةزاحلاف.»انعةبانلابهلمعتسیوأهزحیخآصخشةسا

العفالامعتساعمءيشىلععافتنالاقحوافترالاقحخألاةنعلاقحلامقحوأةكلملا

ينعلاقحلاةكلمف،لامغوأقحلااهلاكلامئاحلایأتسولامعتسالااههضتقیامب

.خآءيشهتزاحوءيش

زجوءيلاىلعةلعفةسصخلاةسبامعضو«:اهنأىلعاهفعفملاعملاامأ

.»قحلاماقحلعفلابلمعتسیوأهفلماعتلا

اهماقارأددحتةزاحلاىلإتلةزاحلافعتىلإتوأاهفعیلفئاجلاعملاامأ

ةزاحمفقحلاىلعوأاملاءيلاىلععقتدقئاجلاناقلايفةزاحلاف،اهتحصوشو

)3(.افترالاقحوعافتنالاقحةنعلاقحلا

:يلاماهفءاجيتلا827ةاملاامسالوئاجلايندلاناقلاىلإعجلاو

هلراصهباصاخوأهلاكلامیأواراقعوأاالقنمانعاقحوأاراقعوأالقنمزاحم''

)4(.''عاقناودةنسعةسمخنمهلهتزاحمتسااذإاكلملذ

:اهنأبةزاحلافعتالختسامیاهىلعو

الإسلىنعملااهيهف،ينعقحىلعوأءيشىلعةیامةسصخلاةسعةراع«

ثحانعاقحسليهفةكلملااسأمبسوأةعفلاثأناقلااهلعبتةیامةعقاو

اهردصلو،ءادتعامءيلاىلعهدعضوصخشلةیامحبةهالاعاضوألاةیامحىلإفدهت

)5(.»ءاضقلاةساالإئاحلامةزاحلابسبقیأهلعحف،لاملامءادتعالا

أبلامغوأاكلامئاحلاااذإامعنلافبةزاحلايمحیناقلاأامك

ءادتعالاقوةلاحلاةیاملاةزاحلاهیدلناهنأئاحلا
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ةزاحلاراتعاينالاثألاوانناقاهتامحيفلمتثأناقلااهلعبتةیامةعقاوةزاحلاأامك

)6(.ةكلملااسأمبس

ةزاحلااأ:اناث

كتأاضیأبجولينناقلاثألابتىتحامراقعلائاحصخلایأيفیال

أةنلعكتأوةعقنمغةمتسمةزاحلاههكتأبلذوراقعلالذىلعةاملاةسلا

يندملاناقلام808ةاملاصنلاقمغاهیالأوعمجلاأمىلعئاحلااهشا

)7(.ئاجلا

ىلعهلمحتلمعىلعوأةخرجمهنأىلعغلاهتأیلمعىلعةزاحلاقتال'':اهفءاجيتلاو

)8(.''....حماستلالس

ةنناقوشهففاتتأبجیلةیاملاهتسحتراقعلاجوجملائاحصخلادعیالف

:امهنرىلعةنناقلاةیامحلابىحتيتلاةزاحلاقتأب

ةداملاةرلا:داملارلا/أ

ثح،)راقعلا(ةزاحلالحمقحلاوأءيلاىلعةیاملاةسلاةزاحللاملالابدقی

أهكلمىلعلاملااهقیيتلااراغىلعةیاملالامعألاةشامةلسباعتمتمصخلاحی

.هلعيلعفلاذاحتسالابئاحلاةسحتراقعلاحی

ةزاحللاملالاققحتلوئاحللةیاملاةسلاحتةزاحلالحمءيلاعقیأبةعلاف

امعلاىلعكتدقو،فالختسالاوأةاسلابوأهسفنئاحلاةساةزاحلاكتأتسف

)9(.هللممغوأغلللممةزاحلالحمكتأتسی

ةامللاقيئاللاراقعلافحلاحلاملوسمهنعیراقعققحمةساراقعلاققحتلاتثح

)10(.02-07ناقلام09

،يئاللاراقعلافحلاحلاملوسمةقاموةلسحتققحتلاءاجإت«:يلاماهفءاجيتلاو

)11(.»راقعلافحلاحلاملوسمهنعیراقعققحمراقعلاققحتلاشا
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اهاقيتلااحتلاوةمدقملاقئاثلالوااهلاولاقألاواحتلاللحتعجتناذإف

قحىلعلحلابهلحمستأاهنأشمةزاحرامیبللابحاصئاحلااهأراقعلاققحملا

)12(.راقعلاققحتلالحمراقعلاىلعةقحأبهلفتعیهنإفبسملااقتلاقعةكلملا

لمتلاةن:عملارلا/

انهكتأبجیكلواملالايفةلمتملاقفةیاملاةسلاةزاحلايفتیال

.)نعمر(راقعلالمتيفئاحلاةن

همبعمجلاامأئاحلارهيفلذىلجتولمتلاةنةیاملاةسلاتقتأبجیأ

.ةزاحلايفقحلابحاص

راقعلااهلستويفعدقعبراقعلاتیملمتلاةنيفةزاحللنعملالالمتاهىلعو

اهىلعهبعضوهنألتملااهدلةفتملمتلاةنف،ةنس15ةدملةیاملاةسلاهلعرامو

ةللارلختلراقعلاعدقعاللعملاراقعلااتساعهلععفراذإفلمتلاةنراقعلا

لا(ةیاملاةسلاانرهففاتتيتلاةزاحللاانتساراقعلاةكلمبسمتأئاحلاعتسف

)13(.)نعملالا(لمتلاةنو)املا

قیأ،هسفناسحلقحلالمعتسیأادصاقئاحلایأأدقلابنعملالابدقیامك

.هتزاحدلا)راقعلا(قحلالامعتسادقبةزاحللةیاملالامعألابئاحلا

)14(.هسفناسحلقحلالمعتسیأيفئاحلاةنهاذإدقلاف

ةنلاوةخلاةنلاهفنعملالاهفملحهقفلالتخاألااهيفو

)15(.ةیاملا

ةزاحلاورش:الاث

أيهواهتحصوشنعملاواملااهنلاهئافتسابناجىلإةزاحلايففاتتأبجی

ناقيفاهلعنملاولايهومغلاوأهاكإلابةمغةنلعوةمتسمكت

)16(.ةراإلاوةندملااءاجإلا

:يلامةراإلاوةندملااءاجإلاناق524ةاملاصنيفءاجثح
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هغةساوأهسفنائاحامم،ةزاحلااتساعادعامف،ةزاحلاواععفرزجی«

لوةتقمغوعاقنااهیالوةمتسموةنلعوةئاههتزاحناوينعقحلوأراقعل

)17(.»لقألاىلعةنسةدملةزاحلاههمتساو

أبجونعملاواملااهنرىلعفتتأبجیعملااهتشايتلاةزاحلاإفهلعو

.رامتسالادعوءاقبوهاكإلاومغلابعمةلاخوةمتسموةنلعوةئاهكت

ءيلاىلعةیاملاةسلالامعأةأةزاحلافاتتأبجی:ةرمتمةزاحلاتأ/أ

ةعفالتخابهلعةسلاوءيلالامعتسالتخیثح،ةمتنموةتوافتماتفيف)راقعلا(

فسلادنعالإهلععقنالأوهنسیأئاحلاىلعبجوانسمةزاحلالحمااذإفءيلا

.ةحالفلاساملايفاهتعارقیأئاحلاىلعبجواعارزاراقعااذوقلاعبءاضقل

الةمثموعقتلاوأرامتسالادعبةمحتةعقنموةمتنمغلامعأىلعةزاحلانااذإف

.اقتلابراقعلاةكلماسأماسكتالوةنناقلاةیامحلابىحتاليلاتلاوينناقلااهثأجتنت

)18(

راقعلاىلعلامعألاةشاماهدقوةنالعةزاحلاكتأ:)ءافخإلاع(ةنالعلا/

ألقألاىلعوأةنالعلادعوأءافخلابعبةمكتاليكلةماعانلاأمىلعةزاحلالحم

يفقحهنأخألااهعیالوهتزاحلاملاعئاحلاىفخأاذإفلاملامأمىلعاهشا

اسكتأحلتالوناقلااهمحیالةزاحلاههوةنالعلادعوأءافخلابعبةمغلاةزاح

)19(.لذىلعلاةفلاسلاإإ524ةاملانثحاقتلابةراقعلاةكلملااسأم

.رأعرموأانعمالنمزحیملانلاامأهفراقعلاةزاحءافخإرانلامالمعو

قعاهلعلحیالأأةئاهةزاحلاكتألذافم:ةئداهةزاحلاتأ/ج

«:لاةفلاسلا524ةاملاهبءاجاماهولوتأواهفتحو،نعملاوأاملاهاكإلا

.»...ةئاههتزاحناو

،ددهتلالاوزمءادتاةححصةزاحلاحتددهتلاوهاكإلالاوزدعبهتزاحيفئاحلامتسااذإف

هكلتمیلاراقعلاهتزاحعىلختوالماهرإلابادهمصخلاحصأاذإلذىلعةلمألامو

.ددهتلاوهاكإلابعبةمغلاةزاحكتفغلاةزاحيفحو
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عمجةزاحلاىمحتثحاهرإلالاوزمءادتاةححصةزاحلاحتاهرإلالاوزدعبكلو

راقعلااستكالةنناقلاةدملاضقنااذإاقتلابةكلملابساسأماسحتوةزاحلاواع

)20(.اقتلاب

نعملالايفهتیامةاعوللاوأمغلااهیالأ:ةحضاوةزاحلاتأ/د

راقعلازحیوأهسفناسحلراقعلازحیئاحلاأأنعممضتلامتحااقاذإف)لمتلاةن(

.غللوأهسفناسحلامإراقعلازحیئاحلاااذإللاقیأهغاسحل

اسحلعلازاحهنأخألااهسمتف،ةعئالاعلاعلاىلعءالادحأزاحاذإلذلامو

ىلعءالامهغاسحلوهسفناسحلعلازحیلاألمتحیدقولامتحااهفهسفن

ةهاوةنلعةضراعمخآلاءالاقحراعهنأبلذواثإلاءبعلاىلععقفعلا

بع(بعلالوىتحلذوةضراعملاخراتمءادتاهتهجاميفةححصةزاحلاحتىتح

ةكلملااسأماسكتوةنناقةیامحماهراثآبتتةححصةزاحلاحتو)مغلاوللا

)21(.)راقعلاةكلم(

ملاداقتلاعانألةرتملاورلا:ينالاعرفلا

:بسملااقتلاماعنانه

قحلاوأةكلملابسیأئاحللیهو،لقنملاوراقعلاىلعسیهولیلاملاداقتلا-

 .ةنسةعةسمخهتزاحمتسااذإةزاحلالحمينعلا

ةكلملابسیأئاحللیهو،راقعلاىلعالإسیالهو،)رعلا(رصقلاملاداقتلا-

ةدنتسموةنلاسحبةنتقمناوانس)10(ةعهتزاحمتسااذإةزاحلالحمينعلاقحلاوأ

.ححصبسىلإ

ةزاحلارش:الوأ

استكال:اهدقیامنوقحللةسمكتىتحةزاحلايفةفتملاولااهدقیال

اهنعلةفتسمةححصةنناقةزاحدجتأهتدمناایأبسملااقتلابراقعلاينعلاقحلا

ةضعةزاحلانااذإهلعو،هباسحلوةیاملاـمعأئاحلامةشامردتأونعملاواملا

)22(.قحلااستكالةلهمكتالف
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)23(.اقتلابهسزجیالهنإفحماستملاقحللغلالامعتساةدملاامهمهنإف

اقتلاىلعرقمشهنألللااقتلابقحلااستكامعنمتالةنلاءسبةزاحلاأامك

قحلااستكاىلإتالةعملاةزاحلاأل،ـعلاـمةلاخةزاحلاكتأبجو،قلا

.اقتلاب

لجملالذرقاملاةـفاباهتاثإمیةیامةعقاةزاحلايفتیناقلاأامك

ةعقاوةزاحلاأل،ملاوراقإلالذيفامبلئاسلاعمجبةزاحلااثإزجی«:ىلعألا

)24(.»ةیام

...«:هفءاجلاوةملاوةسنفلاقنلاةمحمراقلقفامهراقلااهأحالملاو

خأت...خأعيفةمدقمـناـلوءاخلاراقتىلعةزاحلاثيفدمتعتأةمحملل

هبيضقتامىلإدنتستأو...هلالاقأـمهلإمتامباروألامةافتسملائاقلامض

)25(.»خأعيف

ةزاحلابحالمتيتلاو14ةاملاوهنم04ةاملاامسال07-02قرناقلاىلإعجلاو

ةنناقلاةزاحلاجلاقفوبسملااقتلاقعةكلملاقحىلعلحلامةححلاةنناقلا

)26(.ةزاحللةنناقلاةدملالامعتساةروضوةححلا

ةزاحللةنناقلاةملالامعتسارش:اناث

يفاكلاقلايققحلالاملللذحتىتحناقلااهقیةنعمةدمةزاحلارامتساأ

راقعلالامىلعهبجتحیاقتلاأينعیلذو،ئاحلامراقعلااتساوةزاحلاههعاتعالل

.هلعئاحلالضفلافااسدعیاهوعملااهردقیةنمزةدميفهقحببلایلام

:ملالیلاداقتلالعتملاورلا/أ

lللااقتلايفةلملاةدملايهوةنس15يهبسملااقتلاةدمأةماعلاةدعاقلاو.

اقحوأاراقعوأالقنمزاحم'':اهلقبئاجلايندملاناقلام827ةاملاهلعناماهو

هلهتزاحمتسااذإاكلملذهلراصهباصاخوأهلاكلامیأواراقعوأاالقنمانع

)27(.''عاقناودةنسعةسمخنم
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قحىلعوأراقعىلعةزاحلاعقواذإ":اهلقب1ةقف828ةاملاهلعنقلااقتلاامأو

اقتلاةدمإفححصدنسىلإهسفنقلايفةدنتسموةنلاسحبةنتقمناوراقعينع

)28(.''انس)10(عكتبسملا

.ةنس)33(ثالثوةثالثةدمةزاحلامااذإلاحألاعمجيفبستكتاهنإفةثاملاقحلاامأ

)29(

.829ةاملايفئاجلاعملاهلعصناماهو

رالاىلعوبسماقتهصنلايفرالارإلاقحلااقت«:أالعلاةمحملاضقثح

)30(.»هـتزاحاواـثإةنـسثالثوةثالثةلرإلايفهقحببلایلا

ىلعافتالازجیالاعلاانلاميندملاناقلايفاهلعنملادملاوألاجآلاأكلو

)31(.يندم322ةامللاقاهقتوأاهلابإباهلدعت

ىلإئاجلاعملالمعثحءانلاوةحالفلاةمنتلاالتملةاعاموحلاملاعبةاعاملجألو

ءانإمضتملا254-91قرفنتلاسملام23ةامللاقةدحاوةنسىلإةزاحلاةدمصلقت

)32(.ةزاحلاةاهش

أدثح،يندملاناقلام314ةاملايفبسملااقتلاةدماسحىلعئاجلاعملاصن

يمحیأقلااهماقالنالاملللذلاقميفهفأدلالليلاتلالامةدملااسح

)33(.اقحتسالاعدهقح

:رصقلاملاداقتلالعتملاورلا/أ

قلابـسملااقتلاةدمأىلعيندملاناقلام828ةاملايفئاجلاعملاصن

.هعقوثـحمللابسملااقتلادعاقاهلعستوانسع

ةهالااقافترالااهـنمىنتساعملاأالإالقنملاواراقعلاصخیقلابسملااقتلاو

.قفللابسملااقتلاببستكتيهف

عةلةنلاـسحوححلادنسلائاحلادلفتأقلابسملااقتلايفتیامك

)34(.عاقناوانس)10(
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لقنأهنأشمينناقفتبجمبئاحلاىلإلاملاغمردیهف:ححصلانلا.1

الو،ـغللاىنعملاهلإىمامعينناقفتهيسنفلاهقفلابسحححلادنسلاف،ةكلملا

ىلإححلادنسلابىمـسملاينناـقلافـتلايمثحةنناقلاةلمعلالةتملاةلسلاهبا

،ةعیلا،راجیإلاقعأحيف،ةـصلا،ةـهلا،لاتلا،علاخآينعقحأوأةكلملالقن

كلتفملاوأراعملاوأجملاءيللينعلاقـحلالـحتالاهنألححلادنسلاباسل،قلا

اسلوDétenteurفتحمتقملا،عملا،جأتسملادعیهلعوقفيخلاقحلا

)35(.ئاحب

lححصلانلاورش:

ينناقلابئانلافالعفدنسلاجومققحتلابجیل،نلادجبىفتالف-لوألارلا

داللدنسلاجواقتعاجميفتیالأ،ححلادنسلللماحبلةصوبجمبراـقعللئاحلا

.ةققحهجوم

هنأدقتعیدقعبجمبراقعينعقحلئاحلا:ًاححصنلاأ-ينالارلا

ًانالبلالادقعلاأل،ححلادنسلاهللكل،ةنلاسحئاـحهف،لابدقعهنأالإححص

.اححصادنـستعیالًاقلم

ىـضقیأىلإًاححصعقوًانناقجمفتهلابإلللاقلاينناقلافتلاوأدقعلاامأ

لمعلاملاغمهرودصـغـخآبسبلابإلللاقلاينناقلافتلاأأ،هنال

.غلا

دنسلاهل،ادنسیأحلی،لاملاغمرالالابإلللاقلاينناقلافتلاألك

.هتاذدحيف

مراصفتلاالامك:ةلمللًالحمًالقانهتعبنلاأ-لالارلا

عافتنالاولامعتسالاجمىلعقتتيتلاقعلاعملاىنتساو،ةهلا،علادقع،يققحلالاملا

.ةعیلاوراجیإلادقعك
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م 793ةاـملايفهلااءاجإعاتإةراقعلاةكلملالاقتناللعملاتشادلااهيفو .

جوالهنأتعا)36(.75/74ـقرـمألام15ةاملاإفللًاقتوئاجلايندملاناقلا

)37(.اههشخراتمالإغللةراقعلاةنعلاقحلل

ةقالعانهكتأبجی:ةزاحلالحمينعلاحلاححصلانلالعتأ-عارلارلا

ءاعاليلوأاسأدعودنسلابدتعیىتحةزاحلالحمراقعلاوححلادنسلاروةعاقوةمات

سحلیأبجیلهدحويفیالانهو،دملاقبـسملااقتلاوةزاحلابئاحلا

)38(.ةنلا

ةنلاح.2

اشانلهجلاااذإالإغلاقحىلعدتعیهنألهجیهوقحلازحیمةنلاسحدعی«

.ميندمناق965ةاملا.»سجأخع

.هلمیمةنةعلاف،انعماخشئاحلاااذإف

.علاىلعللدلاقیلامامئاتفیةنلاسحو

:ناقلافنم966ةاملايفءاجامك

قحىلعءادتعاهتزاحأاملاعهفحیلاقلامالإئاحلادلةنلاسحةفصلوتال«

.»غلا

.عدلاةفحصيفهتزاحعبئاحلاالعإقومةنلاسحلوو

)39(.هغمةزاحلاهاكإلاببتغامةنلاءيسدعو

ةنلاسحفعتامأ،ىلوألاةقفلا828ةاملايفةنلاسحأدمىلعصنفئاجلاعملاامأ

:اهفءاجيتلاويندمناق824ةاملايفئاجلاعملاهلعصنف

اشانلهجلااهااذإالإغلاقحىلعدعتهنألهجیهواقحزحیملةنلاسحفی«

)40(.»سجأخع

وألاملامهاقلتهنأينعلاقحلاوأةكلملاهقلتقودقتعادقئاحلایأةنلاسحبقملاف

)41(.هحاصمقحلا

:امهو825ةاملاو824ةاملايفةنلاسحددحتلراعمعضوئاجلاعملاأالإ

ئاجلايندملاناقلا

يصشاعم :لوألااعملا
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مهرودصيفلمتلاو،ححلادنسلاىلعألابعلابئاحلالعیالامدنعهو

.ةنلاسحفاتدعتسیالااهئاحلالعإفخألاعلاامأ،لاملاغ

يعضماعم :ينالااعملا

أخعاشانغلاقحىلعهئادتعالهلهجاكاذإةنلائسئاحلاعملاهفتعاثح

أئاحلااهدقتعالىتحهتكلمتادنسهعئابمبلیأواراقعتیمك،سج

كتفةارإلایدعاكاذإالإهسفنئاحلاةنيهةنلاسحدقتيفةعلاف.لاملاهعئالا

.هلمیمةنةعلا

ءانثأينعلاقحلاوأةكلملاهفىقلتاكلاقلايفئاحلادلةنلاسحفاتأبجیامك

.ئاجلايندملاناقلام 828ةاملانأيققحلالاملاهنأدقتعیهوعئالاعمهلماعت

لاقلاهنألةراقعلاةفاحملابههشويمسلادقعلاحتءانثأةنلاسحفاتخآىنعمبأ

انس 10ةدماراسلذدعبةنلاسحىقأتیالففاكقوهوئاحللةكلملاهفلقتنت

.

.يندمناق824ةاملانأللدلاقیأىلإئاحلايفتفمةنلاسحألصألاو

عمجب،ةكلملايقلتءانثأئاحلاةنءسأاقحتسالاععفلايققحلالاملاىلعو

)42(.ةاضقلادقتلعضختةیامةعقاوةنلاسحألاثإلا

:ةمتالا

قیأدالهزحیلاراقعللةكلملاقحراقعللئاحلابستیيكلعملاتشاقسامم

اهنمناقةدعيفعملاهلإراشأامهوةزاحلادنسىلعلحلادقراقعققحتبلیدقت

.ةراقعلاةكلملاقحةناعملاءاجإسأتمضت07/02ناقلا

ةئاهكتأةنعموشاهفعملاتشادقلف)راقعلاةزاح(ةزاحلاشولاههم

ىلإراشأثح،راقعلاةكلمخألايفئاحلابسكتةدملاههةنعمةدملالخرامتوةمتسمو

.ناقلاايفبسملااقتلا

ليندملاناقلايفاهلعنملالاجآلاصخیامفددجبأیلعملاأحالملاف

دحیهف،يعضمهنمكأيئاجإناقدحیالم07/02ناقللحفتملاف،اهلعىقبأ

اءانتسايعیالوالمةزاحلافعیالهفةكلملااستكادقاهعاتابجالااءاجإلا

.يندملاناقلايفهسلعنملااقتللعضختأزجیاليتلاةحالفلااراقعلاك
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:عجارملا

.139-2015-ةنالاةع-ءاضقلااحأوءاهقفلاءارآءضيفةراإلاوةندملااءاجالا-ةوزمع)1(

-ةكلملابساسأ-ينالادلجملا-ددجلايندـملاناـقلاشيفسلا-رهنسلادمحأازلادع)2(

.784-2000ةنسلةددجلاةلالاةعلا-انل-و-ةققحلايلحلاارنم

.140-قاسلاعجملا-ةوزمع)3(

-2007-عمجلاةمدخولوانتميفناقلاةلسلس-ةددجةع-قلرا-يندملاناقلا-ادلم)4(

161.

.141-140-قاسلاعجملا-ةوزمع)5(

.142-هسفنعجملا-ةوزمع)6(

دعلا-كفلاةلجميفرنملاقم-ةصاخلاةراقعلاةكلملااثإلءاجإراقعلاققحتلا-دلاامعةمیاحر)7(

.108-2013ام-ةسبضخدمحمةعماج-عساتلا

.ئاجلايندملاناقلام808ةاملانأ)8(

.143-قاسلاعجملا-ةوزمع)9(

ادنسلستوةراقعلاةكلملاقحةناعملاءاجإسأتمضت27/02/2007يفرم07/02ناقلا)10(

.28/02/2007يفةرالا15دعلاةمسلاةدجلا-راقعققحتقعةكلملا

.12-هسفنعجملا-07/02ناقلام09ةاملا)11(

.13-هسفنعجملا-07/02ناقلام14ةاملا)12(

.144-قاسلاعجملا-ةوزمع)13(

.804-803-قاسلاعجملا-رهنسلادمحأازلادع)14(

يفـتسجاملاةاهشلنلةمدقمةم-ةزاحلاقعةصاخلاةراقعلاةكلملااستكا-هزسم)15(

-ادهيناجتقحلاةلةننـسق-رتنمةخإلاةعماج-راقعلاناقلاعف–اخلاناقلاسق-قحلا

2006/2007-24.

.148-قاسلاعجملا-ةوزمع)16(

-ةلودلالجموالعلاةمحملاوعزانتلاةمحماهتجاءضيفةراإلاوةندملااءاجالاناق-فاضرامع)17(

.157-2015-ىلوألاةعلا-عزتلاونللرسج

.148-قاسلاعجملا-ةوزمع)18(

149-قاسلاعجملا-ةوزمع)19(

149-هسفنعجملا-ةوزمع)20(

150-هسفنعجملا-ةوزمع)21(

.55-قاسلاعجملا-هزسم)22(
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.1021-قاسلاعجملا-رهنسلادمحأازلادع)23(

.56-قاسلاعجملا-هزسم)24(

.57-هسفنعجملا-هزسم)25(

ةاهشلنلةمدقمةم-ئاجلايف07/02ناقلاليفراعلاققحتلا-ةوالعلغوةنلم)26(

.29-2014/2015-ةیاجبةمامحلادعةعماج-راقعناقصخت-ناقلايفتساملا

.ئاجلايندملاناقلام827ةاملانأ)27(

.ئاجلايندملاناقلام828ةاملانأ)28(

.ئاجلايندملاناقلام829ةاملانأ)29(

.57-قاسلاعجملا-هزسم)30(

.ئاجلايندملاناقلام322ةاملانأ)31(

يفةخرملا36دعر-اهملستوةزاحلاةاهشادعإافكلدحملا91/254قرفنتلاسملا)32(

31/01/1991.

.60-59-قاسلاعجملا-هزسم)33(

.60-هسفنعجملا-هزسم)34(

.61-هسفنعجملا-هزسم)35(

ر-راقعلالجسلاسأتواعلايضارألاحسمادعإمضتملا12/11/1975يفرملا75/74مألا)36(

.18/11/1975يفةخرملا92دع

.62-قاسلاعجملا-هزسم)37(

.63-هسفنعجملا-هزسم)38(

.861-قاسلاعجملا-رهنسلاازلادع)39(

.ئاجلايندملاناقلام428ةاملانأ)40(

.64-63-قاسلاعجملا-هزسم)41(

.64-هسفنعجملا-هزسم)42(
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ةرهلاقعاهاثأيتلاةلمعلاالاشإلا

اخناقهاتكدةلاةنمأيلع

ةنالممةماعنبيلاللاةعماةساسلالعلاوققحلاةل

dbkm.dz-amina.abdelli@univ

:لملا

قلعتملا75/74قرمألايفرئازجلاعرشملااهسركيتلايضاأللاعلاحسملاالمعرخأتلارن

رهتةلمعيفعیرستلاىلإرئازجلاعرشملادمعيضاأللاعلاحسملاواقعلاولجسلاسأتب

فادهألاققحلفسأللذلاوةرهشلادقعلنملا83/352قسرملادصأفةیاقعلاةكلملا

اعازنللادصماامدعهءاغلإقتةلودلالعجاممةیاقعلاةعضلادقعتمالبهنمةجرملا

.ةلمعلاوةنناقلاالاشإلامرثكلااثأوةئاضقلا

.اضارتعالا،ةاحلا،ةرهشلادقع:ةحاتفملااملكلا

Résumé 
En raison du retard de cadastre général des terres établi par le législateur 
algérien dans l'ordonnance numéro 75/74 portant établissement du cadastre 
générale et institution du livre foncier législateur algérien a accéléré le processus 
de purification des biens immobiliers par le décret numéro 83/352 qui organise 
l'acte de notoriété ,mais malheureusement la situation de l'immobilier s'est 
encore compliquée ce qui a obligé l'état à l' annuler après qu'elle soit devenue 
une source de conflits judicaires et soulevé de nombreux problèmes juridiques et 
pratiques.
Les mots clés : l'acte de notoriété, possession, objection.  

:ةمقم

يساسألارحملاكتوارقتسالاققحتةیاقعةنناقةمنمينبتىلإاهلالقتساذنمرئازجلاعسدقل

يفحتلامىتحلوااقعلالكللماكءاصحإلالخمالإاللوةاصتقالاةمنتلل

ةنناقلاالماعملافلتخملالخمةممعلاةنیزخلااعنوةیاقعلاةاضملاعنموةیاقعلاسلا

اعلاحسملاواقعلالجسلاسأتبقلعتملا75/74قرمألاادصإامواقعلاىلعةالا

هنأالإ،ةیاقعلاةكلملارهتلةدهاجىعستةلودلاأىلعاللالإهلةذفنتلاسارملاويضاألل

mailto:amina.abdelli@univ-dbkm.dz
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ةیرشبلاوةاملاانامإلاةلقلارنويسنرفلارمعتسملااهفلخيتلاةدقعملاةیاقعلاةمنمللارن

ةكلملارهتىلإعسةیرئازجلاةلودلاإفلاءاجألماكربعحسملاةلمعلامكتسالةنفلاو

تذلاةرهشلادقعيفلثمتتةلآلاهذهوحسملاالمععماتلارسترخأالآربعةیاقعلا

ةرهشلادقعادعوسملااقتلاابثإءارجإسمضتملا83/352قسرملاجمهمنت

فارتعالامضتيمسرحمعةابعهنأىلعفرعذلاو)01(ةكلملافارتعالامضتملا

ةرقملاعاضوألاولاشأللاقفواملقإتخمقثمفرمرحسملااقتللةؤملاةاحلا

لحمهلعجةرهشلادقعلءيسلالامعتسالاأالإةنسحلارئازجلاعرشملاةنغهنأالإ)02(انناق

ةیاقعلاةعوألاهنلاسفلالاجواقعلاافامديفةنناقةاأعةابعحبصأهنألربكاقتنا

،هنملستلةصاخوأةماعناكءاسةفقلاةیاقعلاالمألاأىتحةنناقلااهتعبناكامهم

ةنناقلاالاشإلاأالإاقعلاققحتلاقلعتملا07/02قناقلاجمناقلااذهءاغلإغو

يفعضملااذهلوانتنانلعجاماذهوءاضقلاامأاعانماهنأشرتلاالاهاثأيتلاةلمعلاو

.ةثحبلاانتسا

؟ىغلملاةرهلاقعاهاثأيتلاةلمعلاالاشإلاهألمتتامف:ةلاتلاةلاشإلارنثمو

دقعادعإاءارجوورشلوألاحبملايفلوانتنسحثحبميفةلاشإلاهذهىلعجنس

ىلعانتسايفدنتسمةرهشلادقعاهاثأيتلاالاشإلالوانتنسفيناثلاحبملايفامأةرهشلا

.يفصلاجهنملاةناهتسالاعمىلوألاةجدلايللحتلاجهنملا

ةرهلاقعداعاءارجإوورش:لوألاحملا

تخملاقثملليفرشحیرصتزئاحلادقأيفهنألةحیرصتلاقعلامةرهشلادقعربتع

انلعجاماذهولماكفلماقفرمةرهشلادقعقیرعهاستاارملااقعللهتاحمضتاملقإ

دقعادعإاءارجإلوانتنسيناثلالملايفوةرهشلادقعادعإورشلوألالملايفلوانتن

.ةرهشلا

ةرهلاقعداعورش:لوألالملا

دقعادعوسملااقتلاابثإءارجإسمضتملا83/352سرملامىلوألاةاملاصندقل

عضختليتلاادلبلاارتيفحخشلك"هنأىلع)03(ةكلملافارتعالامضتملاةرهشلا

الوةعقنمرغوةرمتسمةاحلملاعنمااقع....75/74قرمألادحملاءارجإللآلاىتح

ةنسربمتبس26يفؤملا75/58قرمألااحألاقببلبةشمسلوةنالعواهلععانتم
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تخملاقثتلاتمعلوؤسملاقثملاملأهنميندملاناقلامضتملاو1975

لانهأةاملانلالخمانلبتثمو"ةكلملافارتعالامضتةرهشدقعادعإاملقإ

ورشلالوانتنانلعجاماذهوةرهشلادقعادعإىنستىتحةاحلاقلعتتورشواقعلاقلعتتورش

.يناثلاعرفلايفةاحلاةقلعتملاورشلاولوألاعرفلايفةرهشلادقعلحماقعلاةقلعتملا

ةرهلاقعلحماقعلاةقلعتملاورلا:لوألاعرفلا

ةكلمكتالأودعحسملااهلمشلةدلبيفاعقاوأةرهشلادقعلحماقعلايفرتش

اماذهواخلمعنمهلعقحلاسكارملااقعلااويمسدنسةتباثةرهشلادقعلا

:يلامكهلصفنس

ةحسممرغةدلبيفاقعلاعقأ/الوأ

75/74رمألااءارجإلعضخةدلبيفاعقاواقعلاالأجةرهشلادقعمةافتسالل

لستحسملاةلمعلعضخيتلاادلبلاألاقعلالجسلاسأتواعلايضاألاحسممضتملا

امإاتقؤمامقرتااقعلاقرتدعاعباذهوةكلمللدنسكربتعتيتلاو)04(ةیاقعرتافاهیزئاحىلإ

ادعإلنملاسرمللهادصإدنعرئازجلاعرشملاةاغأليقنمرمأاذهو،رهشأةعألوأتنسل

.حسملااهلمشليتلاةصاخلاةیاقعلاةكلملارهتيهةرهشلادقع

يمسدنسةتباثةرهشلادقعلاةكلمكتالأ/اناث

ادنسودبااقعحملمهنأفهالعأةكذملا83/352سرملامىلوألاةامللاانتسا

أح)05(ةرهشلادقعادعإللقثملاىلإءجللاهنمهنأفةفرعوأةمسناكءاسةكلملل

09يفؤملاةلخادلاوةلاملاولدعلاةاوب4513قرتشملاالاشنملام02ةاملا

أصنيتلا1983ام21يفؤملا83/352قسرمللاقبتءاجذلاو1984اج

.)06(ينناقدنسةكلملايفهقحىلعةجحلاةماقإاهعملحتسةعضويفهسفندجيققحلالاملا

ةصاخةكلماقعلاأ/الاث

يفحخشلك"ىلعنتاهدجن83/352قسرملامىلوألاةاملانىلإانعجاماإ

رئازجلاعرشملاألةققرغوةمهبمةغاصةققحلايفهذهو"لمعنماقع...ادلبلاارت

ناقلاءاهقفلعجاممةصاخوأةفقووأةنويهلهةكلملاعندحلولمحلصملمعتسا

موةصاخلاةكلملاهلمللدملححصلارسفتلاأالإ،لمحلصمللدمىلعارثكفقت
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رغاهنأاسأىلعةرهشلادقعةنعمرغةفقلاااقعلاوأةلودلاةكلملةعاتلاااقعلاإفث

.اقتللالوزجحللةلباق

ةزاحلاةقلعتملاورلا:ينالاعرفلا

زئاحلاقحةلعفوةامةرسهلعةرسلاواقعلاىلعدلاعضواهنأىلعةاحلافرعت

ورشلامةعمجمةاحلايفرفتتأجولاملارهمرههلعجتاممةاملامعأةرشابم

:يلاتلاكاهن

ةنناقةزاحلاتأ/الوأ

ةاملاةرسلايفلثمتملااملاكرلاىلعرفتتيتلاةنناقلاةاحلايهرتشتيتلاةاحلاإ

ةنلعوةئاهةاحكتأجثمولمتلاةنوةاإيفلثمتملانعملاواقعلاىلعةلعفلاو

.بلالومغالاهشالوةرمتسمو

ةزاحلاةملامتسا/اناث

استاهلحمستةاحاقعللازئاحأةرهشلادقعادعإيفلثمتملاللاحاصيفرتش

مةحیرصةلاحإدعلويندملاناقلايفهلعصنملاسملااقتلاقیرعاقعلاةكلم

اقتلاةدمىلإعجرلاهنأح،يندملاناقلاىلإهنمىلوألاةاملاجم83/352سرملا

دقفزئاحلاةنفالتخافلتختاهدجناننإف828و827ةاملابضلاويندملاناقلايفسملا

سملااقتلادصكنانهوةنلاسحرشرفتةلاحيفانس10ةدملسملااقتلا

كنانهوةنلاسحرشرفتدعةلاحيفةنس15ةدملسملااقتلاامكلجألارصقلا

ةدمأىلإرشناننإفةثارمةیاقعقحرمألاقلعتاإامأ،لجألالیلاسملااقتلادص

.يندملاناقلام829ةامللاانتساةنس33يهةثارملاقحلاهذهاقت

ةرهلاقعداعاءارج:ينالالملا

ةقلعتملاو83/352سرملامىلوألاةاملايفاهلعصنملاةنناقلاورشلالكرفتدع

الأجيتلااضلاواءارجإلامةعمجملانهافةاحلاوةرهشلادقعهاستاارملااقعلا

اءارجإلاهذهألةرهشلادقعریرحتبفلملاقثملاالورهشلادقعادعإلاالاهنعدح

لافرماهعابتإجالااءارجإلالوألاعرفلايفلوانتنانلعجاماذهواهعابتإجووةمازلإ

.ةرهشلادقعریرحتلقثملافرماهعابتإجالااءارجإلايناثلاعرفلايفوةرهشلادقع

ةرهلاقعلافرماهعاتجالااءارجإلا:لوألاعرفلا
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يفحخشلك"هنأىلعنتيتلاوركذلافلاسلا83/352سرملامىلوألاةامللاانتسا

تمعلوؤسملاقثملاملأهنم.....ءارجإلآلاىتحعضختليتلاادلبلاارت

هفرفتذلازئاحللمهنإف"ةكلملافارتعالامضتةرهشدقعادعإاملقإتخملاقثتلا

ءاساملقإتخملاقثملاىلإلدقأةرهشلادقعادعإلانناقاهلعصنملاورشلا

:ةلاتلاقئاثلااقفرمللااذهأىلعهلكوقیرعوأهسفنب

.ينعملاةصاخلاةندملاةلاحللةتبثلااوألا-

ورشلااهفرفتتاقعلاىلعةاحامةرهشلادقعادعإلاأهنمضميفرشحیرصت-

.يندملاناقلاماهلامو827املااحأيفاهلعصنملا

.)07(ةئابجلاااهشلاءاضتقإلادنع-

ربخوأامعمدنهموأاقعربخامإذلاودمتعمخشفرمدعمةكلمخم-

.)08(اسادللتموأاقلايف

عةماللااملعملاهفبلالوعاقلشادجحضتأجقئاثلاهذهلكأىلإرشنو

هتحاسموهتالمتشموهعقموينبماقعوأرمعتللةلباقأوأةحالفأهلهاقعلاةعب

.اقعلالحةققدلااملعملاملرغىلإ

ىلوألاةاملاىلإعجرلاهنأحقثملليملقإلااصتخالاقلعتتاهتاثإجةلأسملانههنأالإ

دقواملقإتخملاقثملاىلإءجللاةحارصرتشاةاملاأدجناننإف83/352سرملام

لذولعفملااسلازال70/91ققثتلاناقاكح1983ةنسينناقلانلااذهدص

نملا88/27قناقلادص1988ةنسهنأالإيملقإلااصتخالايفقانتلانهل

لماكىلإدتمقثتلاتاماصتخاأىلعهنم02ةاملايفةحارصنذلاوقثتلاةنهمل

ددجلاقثتلاناقودصدعةرهشلادقعادعإلالملهلاستاثثموينلاارتلا

ةرهشدقعریرحتلقثمىلإاجلأينلاارتلالماكربعقثملليملقإلااصتخالادمذلا

ةدلبلاةالويفهلعقحلاریرقتارملااقعلاعقخشلملهالثمفهبتمةرئاعاخاقعل

؟ينوهصاصتخاقثملاأابتعاةلفدلاعةالويفهبتمعققثمىلإأجلأ

دقاخلاةدعاققبتجهنأأمرمعاشادمحاتسألاهنموءاهقفلامرثكلالانه

ىلإءجللاجالهنأفيلاتلاو88/27ققثتلاناقلةبسنلااخ83/352قسرملاواعلا

دمحاتسألاربامكةرهشلادقعقیرعهاستارقملااقعلاعقمةرئااخهبتمعققثم
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مةذختملااءارجإلايفةصصخلانهأيفةلثمتملاورخألاججحلامةعمجمهأاشا

اةیاإلااهلافلتخملاصتالااهنبميتلاوةرهشلادقعریرحتاهبلتيتلاوقثملافر

قیرعهاستاارملااقعلااهصاصتخاةرئايفعقيتلاةلودلاالمأةیردمىلإةدلبمةلصلا

اهفعقيتلاةقنملافنبنئاكلااخشألااهبدقتيتلااضارتعالاىلإةفاضإلاةرهشلادقع

.)09(اقعلا

ةرهلاقعریرحتلثملافرماهعاتجالااءارجإلا:ينالاعرفلا

تمعلوؤسملاقثملامتل"ىلعنتيتلا83/352قسرملام03ةامللاانتسا

ددحتةاللايفةلودلاالمأوةیاقعلاوؤشلاردمئانودلبلايبعشلالجملائمقثتلا

ةعازلاةثلاىلعاهنمةیاسلاامسالةمنتلاوةعیرشتلااحألارنيفةنناقلااقعلاةعضو

ىلعج"ىلعنتيتلاسرملافنم06ةامللو"ةلودلاالمأوةدلبللةیاقعلاااتحالاو

امفلكوةاللايفةلودلاالمأوةیاقعلاوؤشلاردمئانىلعودلبلايبعشلالجملائ

امفامهتاحالموامهئاأةرهشلادقعادعإفلملاوقثتلاتمعلوؤسملاقثملاغلبأهصخ

ةاملااحألاقبامتلالاامهقلتخیاتمءادتبارهشأةعألجأيفينناقلااقعلاةعضوخ

قئاثللهصحفدعلوققحتلاورحتلاقلعتتاءارجإلامةعمجمرشابقثملاإف"هالعأ03

قئاثلاةحصمدأتحةرهشلادقعقیرعهبسكدیرذلاواقعللزئاحلافرمةمدقملا

.)10(اقتللةنناقلاةدملالامتاو

املعملافلتخمىلعلصحتيكلةنعملاةیاإلااهلافلتخملاصتالاقثملاىلعجتإ

دلبلايبعشلالجملائاخإهلعجويلاتلاوهلعقحلاریرقتارملااقعلاقلعتتيتلا

قتفلملاواخإلايقلترجمهنأحفلملامةخسنهللسرأدعلواملقإتخملا

قیرعهبسكارملااقعللةنناقلاةعبلامدأتلادلبلايبعشلالجملاةصتخملاحلاصملا

ئىلعهنأىلإرشنوالأةیاقعلااهتااتحاوأةدلبلاالمأمضلخدهلهةرهشلادقع

خیاتمرهشأةعألجايفاقعلالحهتاحالمهغالبوقثملااخإدلبلايبعشلالجملا

.هالعأةكذملاوسرملافنم06ةامللاانتسااخإلايقلت

اهلفلملامةخسنلاسواملقإةصتخملاةلودلاالمأةیردماخإقثملاىلعاضأجتام

ةلودلاالمأةیردمىلعجووالأةلودلاالمأمضهلهاقعللةنناقلاةعبلاددحتللو
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اهقلتخیاتمرسترهشأةعألجأيفهلعقحلاریرقتارملااقعلالحاهتاحالمءادبإ

.افنآةكذملا06ةامللاانتسااذهواخإلل

ةلودلاالمأةیردمودلبلايبعشلالجملائملكفرماحالملاقثملايقلتدنعو

ةدلبلارقميفهقاصلإقیرعةرهشلادقعلرشنبقهنأفاقعللةنناقلاةعضلامهدأتو

ةفاحصلايفةرهشلادقعلرشنتامكةلماكرهشأةعأةدملاقعلااهصاصتخاةرئايفعقيتلا

رهشأةعأةدملالخهتاضارتعادقتهلىنستىتحهانلاةماعالعإدصقةیهجلاوةنلا

إفرهشأةعألجألالخةرهشلادقعلىلعارتعاأدقتةلاحيفوللارشنخیاتم

هنأفافنآةكذملالاجآلالالخارتعاأىقلتلاإامأةرهشلادقعادعإاءارجإفققثملا

ةیاقعلاةفاحملايفهرهشولجستلاوعالاةحلصميفهلجستثموةرهشلادقعریرحتبق

.)11(83/352سرملام09ةامللاانتسااذهواملقإةصتخملا

ةرهلاقعاهاثأيتلاالاشإلا:ينالاحملا

هنأإةیاقعلاةكلمللهرهتمرثأيلمعلاتسملاىلعالاشإلامرثكلاةرهشلادقعدحأدقل

امف،هلنملا83/352قسرملاقبتءسلارنلةئاضقلااعانملامددعللادصما

اءارجإلاورملاوةرهشلاقعمددعلااورحفسأللقثملاأيلمعلاتسملاىلعدح

ادنساهباحصألمااقعلةرهشللقعریرحتتهنأامكةرهشلادقعریرحتلناقلااهرتشايتلا

وأةلودللةصاخلاةكلمللةعاتااقعاستاتهنأامكيصخشلارهشلاانلاقفوةرهشمةكلم

هنعجتناممانناقةدحملالاجآلايفاهتاضارتعاةنعملااهلادقتدعلارنةفقلاةكلملل

اذهيفهجلاعنساماذهوةفقلاةكلمللوةلودللةصاخلاةكلمللةعاتااقعىلعاخءالتسا

لمااقعلةرهشلاقعریرحتبةقلعتملاالاشإلاىلإلوألالملايفرتنسححبملا

ىلعاضارتعالاةقلعتملاالاشإلالوانتنسفيناثلالملايفامأةرهشمةكلمادنساهباحصأ

.ةرهشلادقع

ةرهمةلمانساهباحصألمااقعلةرهلادقعریرحتبةقلعتملاالاشإلا:لوألالملا

دقعقیرعهاستاارملااقعللالأرشىلعنل83/352قسرملاأغ

4513قةلخادلاولدعلاوةلاملاریوبامرتشملاالاشنملاأالإةكلمدنسةرهشلا

ااقعللةبسنلاالإهادعإتالةرهشلادقعأدفاممضتدق09/07/1983خیاتباصلاو

إ..."الاشنملايفءاجذلايلاتلانللاانتسااذهودنسودواخلاةكلملةعاتلا
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المألايثلثمرثألةیاقعلاةعضلامغةلشملدصتلالجأمءاج83/352قسرملا

امأهسفندجدقاقعلاعرشاكلامأحةتمابثإادنسجودعبسةصاخلاةیاقعلا

ةرهشلادقعریرحتمالهنأقبساممهمهفمامو"...هتكلمبثينناقدنسدقتةلاحتسا

ةرهشلاقعادعإتهنأحهركتاملاعميلمعلاعقالاأرغةكلمدنسهلاقعىلع

اثأاماذهوخشلارهشلاانلاقفواعبةیاقعلاةفاحملاةرهشموةكلمادنسلمااقعل

ادنساهباحصألمااقعىلعةرهشلاقعریرحتاجدملحناقلاءاهقفبامفالخ

:يلامكناقلاءاهقفلهاجتارعنسوةكلم

ةلمانساهباحصألمااقعلةرهلادقعریرحتذلاهاتالا:لوألاعرفلا

ةیاقعلاةكلملاابثإلةعاقةلالوابثإللقیرهسملااقتلاأهاجتالااذهاحصأر

سملااقتلاىلعئاقلاةرهشلادقعقیرعاقعلاسكدیرذلاخشلابثأاماإثمو

10وأةنس15يفةلثمتملاويندملاناقلايفاهلعصنملاةنناقلاةدمللاقفواقعلااحهنأ

عاقناومغالوبلاهشالوةرمتسموةنلعوةئاههتاحناكوةنلاسحزئاحللانس

لاملاليفامةفاكانلاىلعةجحهتكلمربتعتوسملااقتللاقفواقعلااذهلمتهنأف

.)12(يلصألا

أدبملارقأذلاوالعلاةمحمللةندملاةفرغلاعاصلاارقلاههاجتالااذهاصنأأزعامو

ذلاوأةیاقعلاةفاحملارهشميمسدنسلمملااقعلابزمتو–سملااقتلا"يلاتلا

استادیرذلاخشلاىلعبجوأ83/352سرملام02ةاملاأامك)13("-لامهلل

اقباقعلاةاحامهنأهفبقثملليفرشحیرصتدقتبةرهشلادقعرعاقعلاةكلم

ناقلام827ةاملاحفتبوفحتأوويندملاناقلاماهلامو827ةاملانل

.)14(ةیاقعلاةفاحملااهتادنسةرهشملارغواهتادنسةرهشملاااقعلابامرفتالاهدجنيندملا

ذلالاملاةااجميهسملااقتلامةمحلاأهاجتالااذهينبتيفهأربملانهام

.ةعامتجاةفواةكلملاألهلغتسلوهلمعتسلوةنعمةدمهاقعلمه

ةلمانساهباحصألمااقعلةرهلادقعریرحتالذلاهاتالا:ينالاعرفلا

ألةرهشمةكلمادنساهباحصألمااقعلةرهشقعادعإزجالمناقلاءاهقفملانه

امك،رهشلاةتباثةكلملاوةكلملاىلعةنیرقةاحلاألرهشللةقلملاةتبثلاةقلاعمقانتل
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اهليتلايضاألايفةرهشلادقعادعإمقثملاعنمةلاملاةاوعشنمأشلااذهبدصهنأ

.)15(بئاغلاالملاىلعلاحتمعقواملارناذهوحسملااهسمللىتحةرهشموةرحمقع

اذهنبتدق09/03/1998يفؤملا129947قاهارقيفالعلاةمحمللةیاإلاةفرغلاأام

"اهلقلوةرهشمةكلمادنساهلااقعىلعةرهشلاقعریرحتاجدعيفلثمتملاوهاجتالا

دعبتس83/352سرملايفاهلعصنملااءارجإلاافهلعفنأتسملاهعفامكوحكل

ةعبأحوةننسقةیاقعلاةفاحملاعازنلاعضماقعللرهشميمسدنسجوامأاهقبت

ةرهشلادقعاهشإفإفهلعولغاشلاةدئافلاذنآةلودلالانتدقودنسودباكلمناكألا

رهتىلإيمرركذلافلاسلا83/352سرملاألاسسؤماكةیاقعلاةفاحملافرم

اقعلالجسلاسأتواعلايضاألاحسمالمعدعاهفتتليتلاالمأللةیاقعلاةعضلا

)16(."هىضقامفاصأدقفنأتسملاارقلاافهلعو

ةرهلاقعىلعاضارتعالاةقلعتملاالاشإلا:ينالالملا

قئاثلافلتخملهصحفوالماكهقئاثولفلملاعمزئاحلامةرهشلادقعادعإلقثملايقلتدنع

اهأءادبإلةلودلاالمأةیردموةدلبلاملكاخإقاءارجإلاقلعتامفافلاسانركامكهنأف

اهلافلتخمواخلادبىتحةرهشلادقعلرشنبقامكالأاهلاكلماذهاكلامف

ىلعاضارتعالاهذهورهشأ)04(ةعأةدحملاةنناقلالاجآلايفاهتاضارتعاةلصلااةیاإلا

ةماعلاةیردملاوةدلبلالثمةیاإاهفرماثتدقواخفرماثتدقةرهشلادقع

:يلاتلاكهلإرعتنسامهوةندلاوؤشلاةیردموةنلاالمألل

الافرمةمقملااضارتعالا:لوألاعرفلا

دقملانهألقثملاةعمهرشنتذلاةرهشلادقعىلعاخلااضارتعاابسأدعتت

ىلإفارألاةلاحإقثملاىلعجتانهواقعلليلعفلازئاحلاهنأةجحةرهشلادقعىلعهضارتعا

ةفصىلعارتعالاةلاحيف"ىلعنتيلاو83/352قسرملام08ةامللاانتساءاضقلا

ءاضقلاىلعةنعملافارألاقثتلاتمعلوؤسملاقثملالحعدملاوأيعدملالاملا

دقعریرحتبفلملاقثملاىلإدقتوةتمكتاضارتعالاأىلإرشنو"هعازنلحلتخملا

ردقإاقعلادنهملاهدعذلاخملاقلعتتاضارتعالاعلانهأامك،ةرهشلا

لخادتتحةقدبةبضمرغةفارغبلاهلئاسوةسابربخلااهباقيتلااساقلاأرتعملا
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ةلأسملاألةربخلادنيضاقلاىلعوءاضقلاىلإفارألاقثملالحةلاحلاهذهيفوهتكلمعم

.)17(ينفعاا

كلوةرهشمةكلمادنسوةبلاملالحماقعلللاملاههنأةجحهضارتعادقملانهام

دیرذلازئاحلافصندقءاضقلاافةكلمدنسحرتعملااكلوىتحهنأبثأيلمعلاعقالا

ةنمزلاةدملاةحانمامسالوةاحلاورشهفرفتذلاوةرهشلادقعقیرعاقعلااستا

اهباحصأحااقعةكلمسكمهنأهافمذلاوقبسامفهانضرعذلاهاجتاللاانتسالو

عةاصلاةئاضقلااارقلامرثكلالانهفسأللوةرهشلادقعقیرعةرهشمةكلمادنس

اناكوةرهشمقعااقعللكلاملانهأفسأللهنأامك،هاجتالااذهيفصتالعلاةمحملا

هنأىلإرشناننأالإةدحملاةنناقلالاجآلايفهتاضارتعادقتمانمتللذولااخ

ةئاضقعاعفرأعلاهتافذلااخشألاءالؤهلمهنأالإارتعالالاجآءاضقناغ

قارقلااهنمركذنيتلاولاجملااذهيفالعلاةمحملااارقلاانتسااذهوةرهشلادقعلاإل

دعوریرقتدقعةرهشلادقع"يلامهفءاجذلاو29/03/2000خیاتباصلا190541

هسعابثإةنامإأتخملاءاضقلاامأهفعلامعنمالقثملاامأهلعارتعالا

دقعلاالعأدجناننإفيندملاناقلايفةماعلادعاقلاىلإعجرلاهنأالإ،)18("هفعلاو

اماذهويندملاناقلام)02(ةرقف102ةامللاانتسااذهوهماربإخیاتمةنس15ورماقتت

.هقحعاجرتسإلةرهشلادقعجمهاقعىلعءالتسالاتخشأامأائارجإانناقاقئاعلش

ةیادإلااهلافرمةمقملااضارتعالا:ينالاعرفلا

يفةلثمتملاوةنعملاةیاإلااهلافرمدقتلذكاخلافرماضارتعالادقتام

ةیاقعلااهتااتحامضلخدوأاهتكلملعاتاقعلااكاإامةلاحيفاهضارتعادقتيتلاوةدلبلا

ةلودللةصاخلاةكلمللعاتاقعلااكاإةلودلاالمأةیردمفرماضارتعالااضأدقتام

فنىلإةرهشلادقعادعإىلعافلاسةكذملاةیاإلااهلافرمارتعالااءارجإعضختو،

رسذلاوقثمللاهضارتعادقتأاهلاهذهىلعحاخلااهلعضخيتلااءارجإلا

هنأالإ،رهشأ)04(ةعألجايفةرهشلادقعلاهلاهذهقثملااخإمهخیات

ةاتعاقتلاولامهإلاوةاتةیاإلااهلايفرشتساذلااسفلاوؤاتللارنددشلافسألل

ةعأةدحملاةنناقلالاجآلااخاهتاضارتعادقتوأاهتاضارتعادقتاملقاهلاهذهافرخأ

الوةلودلاوأةدلبلاةكلملعاتلصألايفهنأغاقعةكلمزئاحلاخشلاستلذورهشأ
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انلامارتعالادقتلةدحملارهشأةعألجأربتعتناكةلیةدملالعلاةمحملاأامس

اصلا71952قارقلااهنمركذنيتلاواهتااهتجالالخملوهتفلاخمجالذلااعلا

ىلعدرللرهشأةعأةلهمةللائرلأناقرقملام"هافمذلاو24/09/1990خیاتب

ةلملاقعریرحتىلعةقفامةاملذباقلاعرتعیوثملالقمهلهجملااعشإلا

.ناقللافلامعأملااذهفلاامءاضقلاافثموةمسةفص

يفثملالقمهاختذلاةللائأ-لاحلاةضقيف–بالااكامل

حهأتبفانتسالاةاضقافثموةنسورمعاللىلعدرل19/01/1986

يباتلاهاجيفةللائهءاجاماسأىلعيعملاعدفربيضاقلاةمحملا

.)19("ناقلاافلاخقن

اصءادتعادعاذهوةرهشلادقعقیرعةدلبلاوأةلودللاهتكلمعتااقعاستاتفسأللو

،زجحللالواقتللالوفرصتللالاهتلباقدعيفةلثمتملاةثالثلاقللعضختيتلاةلودلاالمأىلع

يفيئاضقلاعلاةنامإاجأوهذهاهتااهتجايفعجارتحلاسحلوالعلاةمحملاأرغ

اصلا224654قاهارقيفءاجحرهشأةعأةدحملاةنناقلاةدملايضمدعةرهشلادقع

ثمللةملمعام-ءاضقلاامأهلعارتعالالجأ–ةرهلاقع"أ07/16/2000خیاتب

فوهفارتعالاقرحتةصاخصنلعضةرهلاقعأءاضقلا:أملا.قف

ةنملااءارجإلاناقوأينملاناقلامنأجالفلسرغءاضقهةدحملاجآ

ةاقرللةعضاختةنناقلالامعألالكإوةرهلاقعةقلعتملااللاعدعفلجأدح

قفثمللةملمعاميهةرهلاقعلنملاسرملايفاهلعصنملالاجآلاإوةئاضقلا

لاجآءاضقنادعءاضقلاىلإءجللاةنامإزعامالعلاةمحمللرخآارقيفءاجام،)20("

قع–ةزاح"يلامهفءاجذلاو29/03/2000خیاتباصلا190541قارقلايفعلا

ریرقتقع–هتح–ءاضقلاامأهفعلامعنمالثملاامأهلعارتعالاع–ةرهش

عانلايفلختلامةللاعنمالثملاامأةرهلااءارجىلعارتعالاع........

دعيتلاةعضملالئاسملامةلدألازووةمقرقتأامكةرهلاقعلاإةلاملاو

)21(."عضملاةاضقىلاهرقت

ءاسةفقوااقعالتماددشلافسأللتهنأيفلثمتةخلاةاغيفرمأىلإرشناننأام

ةندلاوؤشلاةیردماخإتالةاسلهنألةرهشلادقعقیرعةصاخوأةماعنا
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لةلودلاالمأةیردمفرمدقالفسأللارتعالاأامكاهتاضارتعادبتيكلفاقوألاو

ارتعاأالواهتاحالمالدبتالاهنأفةلودلاةكلملعاتلاقعلاأدأتتأرجماهنأ

ءادتعالاتةقرسلاوصنلاولاتحاللةنناقةاأحبصأذلاةرهشلادقعقیرعددشلافسأللو

أغسملااقتلاىلعئاقلاةرهشلادقعقیرعاهتكلماستاوةفقلاالمألاهذهىلع

اقتللالوفرصتللالالمألاهذهةلباقدعىلعةحارصنت91/10فاقوألاناقم23ةاملا

ةفقلاالمألاهذهةامحيفءاضقلاوىلإرشنأةثحبلاةقلاهذهيفانبرحو،زجحللالو

دقعقیرعةفقلاةیاقعلاالمألاهذهىلعءادتعاللةمارصوسحلءاضقلادصتح

خیاتبالعلاةمحملاعاصلا157310قارقلاللاثموقلملااهنالببحلالوةرهشلا

اهففرصتلازالةسحملاعلاأانناقواعرشرقملام"هفءاجذلاو16/07/1997

ةهجألاحلاةضقيفتاملو.امهرغوأةهلاوأعلاءاسةلملللقانفرصتأ

ةسحملاألاىلعدالاعلالاىليمارلايساسألاعالالعضاغتفانتسالا

هارقةاضقلاافةسحمأهقلعتمغرلاةرهلاقعيفغرفملاعلااذهححصتحاو

)22(."ةمالسإلاةعیرلااحأاقرخوناقلاتاوؤاساقنالعفام

:ةمتاخ

احاساموهلعناكاممرثأرئازجلايفاقعلارهتلاةعضودَقعفسأللةرهشلادقعإ

ةیاقعلاالمألاخامفامسالوةرهشلادقعلاإقلعتتااضقاماهفعفرتيتلاءاضقلا

لبةیاقعلاةكلملارهتلةلآكهنمةجرملافادهألاققحلةرهشلادقعأىلعللالإةفقلا

،فسأللةاصتقالاوةنناقلاةءارلاميفةءارلاركوهنلاوةقرسللةاأةاثماكعلا

ةصاخلاةلودلاةكلملوأاخلاةكلملةعاتلاةیاقعلاةعوألامرثكلافازنتساىلإأدقعلااذهف

يفانركامكرئازجلاعرشملالعجاماذهوةصاخوأةماعناكءاسةفقلاةكلمللةعاتلاوأ

ةرتبرسرخآلاهذلاو07/02ناقلاجماقعلاققحتلاةلآهلادبتساوهءاغلاقةمدقملا

لحاصاهلمحتيتلاةلاملاءابعأللارنوةهجمرمألاينعملاةابمىلإدنتسهنألةلقاثتم

.رخأةهجمققحتلا

:ماهلا

ةكلملافارتعالامضتملاةرهشلادقعادعوسملااقتلاابثإءارجإسمضتملا83/352قسرملا)1

.21دع1983ام24خیاتبةاصةمسةدیرج،1983ام21خیاتبؤملا
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ا،رشنلاةنسالوةعبلاقركو،رئازجلاعیرشتلايفةصاخلاةیاقعلاةكلملاابثإ،ةماحدلاامع)2

.115ةحفصرئازجلا،ةمحلا

ةكلملافارتعالامضتملاةرهشلادقعادعوسملااقتلاابثإءارجإسمضتملا83/352قسرملا)3

.21دع1983ام24خیاتبةاصةمسةدیرج،1983ام21خیاتبؤملا

،ةمها،ةعبلاقالوةنسالركو،)ةاحلاةاهشوةرهشلادقع(ةاحلارهشارحم،رمعاشادمح)4

.22ةحفص،رئازجلا

ناقلاعرفقحلايفرتساملاةاهشلنلةركذم،ةیاقعلاةاحلاابثإالآ،فحمعموفسةماشب)5

.37ةحفص،ةاجببةرمامحرلادبعةعماجةساسلالعلاوقحلاةلك،2015/2016ةعماجلاةنسللاخلا

امتءإلاعوةكلملاارقتساامضيفهتلاعفدمورئازجلاعیرشتلايفاقعلارهشلاان،امإيساوأ)6

.76ةحفص،رئازجلاةعماجقحلاةلك،2014/2015ةعماجلاةنسللرتسجاملاةاهشلنلةمدقمةركذم،اقعلا

.126ةحفص،قباسعجرم،ةماحدلاامع)7

.50ةحفص،قباسعجرم،)ةاحلاةاهشوةرهشلادقع(ةاحلارهشارحم،رمعاشادمح)8

.50ةحفص،قباسعجرم،)ةاحلاةاهشوةرهشلادقع(ةاحلارهشارحم،رمعاشادمح)9

78ةحفص،قباسعجرم،امإيساوأ)10

.128ةحفص،قباسعجرم،ةماحدلاامع)11

.41ةحفص،رئازجلا،ةمها،2002ةعب،ةیاقعلاةكلملالقن،رمعاشادمح)12

.12ةحفص،01دع1990ةنسلةئاضقةلجم)13

.151ةحفص،رئازجلاةمها،2012ةسماخلاةعبلا،ةفلتخمةنناقاسا،رمعاشادمح)14

،رئازجلا،ةمحلاا،2017ةعب،رئازجلاعیرشتلايفةصاخلاةیاقعلاةكلملاابثإ،ةماحدلاامع)15

.119ةحفص

يفهاتكدلاةاهشلنلةمدقمةحورأ،رئازجلايفةصاخلاةیاقعلاةكلمللةنناقلاةامحلا،دمحماشعل)16

ةحفص،ووزتبرمعملمةعماجةساسلالعلاوقحلاةلك،2015/2016ةعماجلاةنسللةنناقلالعلا

277.

لعلايفهاتكدلاةاهشلنلةمدقمةحورأ،رئازجلاعیرشتلايفةصاخلاةیاقعلاةكلملاابثإ،ةیرمعلاةرقب)17

.345ةحفص،01ةنتاةعماجةساسلالعلاوقحلاةلك،2015/2016ةنسلةنناقلا

.151ةحفص،01دع،2000ةنسلالعلاةمحمللةئاضقلاةلجملا)18

.35ةحفص،02دع،1992ةنسلالعلاةمحمللةئاضقلاةلجملا)19

.147ةحفص،01دع2002ةنسلالعلاةمحمللةئاضقلاةلجملا)20

.151ةحفص،01دع2000ةنسلالعلاةمحمللةئاضقلاةلجملا)21

.34ةحفص،01دع1997ةنسلالعلاةمحمللةئاضقلاةلجملا)22
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 لتحقيق العقاري كألية لتطهير الملكية العقارية الخاصةا
 فضيلة دريوش                                                                         

 خميس مليانة -طالبة  دكتوراه ل م د بجامعة الجياللي بونعامة
 f.drioueche@univ-dbkm.dzالبريد االلكتروني: 

 الملخص
المتضمن إعداد مسح األراضي  1975نوفمبر 12المؤرخ في  74_75اصدر المشرع الجزائري  االمر

وتأسيس السجل العقاري وبذلك يكون قد تبنى نظام الشهر العيني الذي أساسهإتمامأعمال المسح العام 
على كامل التراب الوطني، غير أن التأخر الكبير الذي سجلته أعمال المسح  بسبب لألراضي وتعميمها 

العراقيل التي واجهتها، جعل المشرع يبادر باستحداث وسائل مساعدة ومسايرة إلعمال المسح تعمل على 
ت التي تفعيل هذه األخيرة وعلى تطهير الملكية العقارية، فاصدر بداية عقد الشهرة إال انه نظرا للسلبيا

المتضمن إجراء لمعاينة  2007فيفري 27خلفها الغي وحل محله قانون التحقيق العقاري المؤرخ في 
الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري والذي أسندت فيه مهام قيام التحقيق 

وقد جاء هذا القانون بأهدافأهمها العقاري إلى هيئة إدارية متمثلة في المديرية الوالئية للحفظ العقاري 
تشجيعه للترقية العقارية وتمويله للمشاريع االستثمارية من خالل القروض الرهنية نظرا الرتباط عملية 
االقتراض والرهن بالملكية، ومعالجته لوضعية حاملي سندات الملكية المحررة قبل الفاتح من مارس 

عمل بعقد الشهرة، ووضح شروط تطبيقه ،خاصة ،وكذا معالجته للسلبيات التي خلفها ال1961
باستثنائهألراضي العرش ولألمالك الوطنية بنوعيها وباشتراطه لضرورة عدم وجود سند ملكية مشهر ، كما 

 بين اجراءات تطبيقه بدقة ليتم في األخير تسليم سند يعترف لطالبه بالملكية.
résumé 
Le législateur algérien a publié l'ordonnance n ° 75-74 du 12 novembre 1975, 
qui prévoyait notamment la préparation du cadastre et l'établissement du 
cadastre, adoptant ainsi le système du mois en nature, qui reposait sur 
l'achèvement du levé général et sa répartition sur le territoire 
national.Cependant, le retard important dans l’enquête à cause des obstacles 

rencontrés a amené le législateur à entamer le développement de moyens 
d’assistance et à réaliser une étude en douceur pour activer ces derniers et vider 

le bien,Le début du contrat de renommée, toutefois, était dû aux conséquences 
négatives de l'annulation et a été remplacé par la loi du 27 février 2007 sur les 
enquêtes immobilières, qui prévoyait une procédure d'inspection des biens 
immobiliers et de remise des titres de propriété à travers une enquête 
immobilière, confiée à un organe administratif,Cette loi a pour objectifs: 
d'encourager la promotion de l'immobilier et de le financer pour des projets 
d'investissement par le biais de prêts hypothécaires liés au processus d'emprunt 
et d'hypothèque du bien, ainsi qu'au statut des propriétaires des titres de 
propriété émis avant le début de mars 1961, 
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Les conditions de son application, en particulier l’exception des terres du trône 

et des biens nationaux des deux types et conditions, prévoyaient qu’il n’existait 

pas de titre de propriété, ainsi que les procédures pour l’appliquer avec 

précision, afin de remettre finalement un cautionnement au demandeur. 
 

 مقدمة: 
يعرف العقار على انه الشئ الثابت والمستقر في مكانه والذي ال يمكن نقله دون تلف وللعقار 

همية بالغة جعلت جميع الدول توجه انتباهها اليه وتعتبره من صميم اولوياتها لماله من أهمية اجتماعية ا 
واقتصادية كبيرة، إذ يعد بمثابة االرضية االساسية لالستثمار الذي ينعكس بدوره على تنامي الدول ورقيها 

ايجاد حلول للمشاكل العالقة التي تعود وتطورها.والجزائر كباقي الدول اهتمت بالعقار منذ االستقالل بغية 
المتضمن اعداد مسح  75/74الى الحقبة االستعمارية فاصدرت ترسانة قانونية ولعل اهمها االمر 

االراضي العام وتاسيس السجل العقاري الذي بموجبه اصبح نظام الشهر عينيا ويتم االعتماد على اشغال 
عقارية ويسلم دفتر عقاري للمالك يعد هو السند الوحيد المثبت المسح العام لالراضي التي تثبت الملكية ال

للملكية العقارية في لمناطق الممسوحة.اال ان التاخر الكبير الذي شهدته اشغال المسح نظرا للتكاليف 
الباهظة التي تتطلبها وكذا ضرورة تجنيد الوسائل المادية والبشرية لذلك جعل المشرع يستحدث اليات 

ل المسح وتسهم في تفعيلها وفي تطهير الملكية العقارية ومن بين هذه االليات التحقيق موازية العما
والذي بتطبيقه الغي العمل بعقد الشهرة اذ يقوم في اساسه  07/02العقاري المستحدث بموجب القانون 

اه االبقاء على قواعد الحيازة الثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق غير الممسوحة وهذا ليس معن
المذكور اعاله جعل من  74-75على الحيازة كسبب من اسباب كسب الملكية اذ انه بصدور االمر 

مبادئه حظر التقادم المكسب ،ومن ثم التخلي عنها تدريجيا الى غاية استكمال أعمال المسح العام 
 وتعميمها على كامل التراب الوطني.

 ي:,ولمعالجة هذه االلية نطرح االشكال التال
ما مدى نجاعة الية التحقيق العقاري في تفعيل اعمال المسح العام لألراضي وتطهير الملكية 

 العقارية الخاصة؟
 المبحث االول: مفهوم التحقيق العقاري 

المتضمن اعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري ونص على  74-75صدر األمر 
انتهاج الجزائر لنظام الشهر العيني مع بقاء نظام الشهر الشخصي ساري جزئيا الى غاية استكمال أعمال 

يازة والتقادم (جعل الح2(وبما أن القانون المدني)1المسح ونظرا لتأخر هاته االخيرة و في سبيل استكمالها)
المكسب من طرق اكتساب الملكية العقارية،  فقد جعل في المقابل من بين طرق إثباتها ،آلية التحقيق 

الذي يتضمن تأسيس إجراء  2007فيفري  27المؤرخ في  02-07العقاري الصادر بموجب القانون 
(والمرسوم التنفيذي له 3) لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 
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الذي  1983ماي  21المؤرخ في  352-83منه المرسوم  24(الذي ألغى بموجب المادة 4)08-147
 (،5يسن إجراء إلثبات التقادم المكسب، وا عداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية)

 ة:المطلب األول: تعريف وشروطالتحقيق العقاري كالية الثبات الملكية العقاري
سنتطرق في هذا المطلب الى تعريف التحقيق العقاريوشروط تطبيقه من حيث العقار والحيازة 

 وذلك في الفرعين التاليين:
 الفرع األول: تعريفالتحقيق العقاري:

يقصد بالتحقيق العقاري هو ذلك البحث المنهجي عن المعلومات باستخدام الوسائل األساسية 
ي والمتمثلة في المساءلة واالستجواب، التحري...،وذلك من أجل إثبات التي يقوم عليها البحث المنهج

الملكية العقارية، أوتوضيح وضع سابق بناءا على ما تعطيه المعلومات المحصل عليها من نتائج والفصل 
 (6فيها باتخاذ قرار يؤدي إلى إعداد وتسليم سند ملكية.)

بيعي أو معنوي تتوفر فيه الشروط وعليه يقدم طلب التحقيق العقاري من قبل كل شخص ط
المذكورة في القانون إلى المدير الوالئي للحفظ العقاري ليقوم بالتحقيق محقق عقاري بإتباع جملة من 
اآلليات أهمهااآللياتالميدانية،والتي تميزه عن عقد الشهرة الملغى والذي تغيب فيه المعاينة الميدانية، لينتهي 

 بوت الملكية العقارية بتسليم سند الملكية.هذا التحقيق أخيرا في حال ث
وسند الملكية الذي يسلم في إطار قانون التحقيق العقاري هو عبارة عن "سند إداري يعد من قبل 
مدير الحفظ العقاري طبقا لألشكال القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على 

، 1961مارس 01ت التي حررت بشأنها سندات الملكية قبل أساس التقادم المكسب، كما يشمل العقارا
 (7والتي فقدت حداثتها يوم طلب فتح التحقيق العقاري".)

 الفرع الثاني: الشروط تطبيق التحقيق العقاري:
يمر التحقيق العقاري في تكوينه بمجموعة من المراحل تبدأ أواًل باللجوء إلى شخص مختص ليقوم بمعاينة 

ة وتسليم سند الملكية،علما انه ليس كل شخص يضع يده على عقار يستطيع الحصول الملكية العقاري
نما البد كذلك من توافر شروط منها ما يتعلق بالعقار ومنها ما يتعلق بالحيازة،  على سند ملكية وا 

 أوال: الشروط المتعلقة بالعقار:
ملكية العقارية على كل عقار لم على انه"يطبق إجراء معاينة حق ال 02-07من القانون  02نصت المادة 

نوفمبر  12المؤرخ في  74-75يخضع لعمليات مسح األراضي العام المنصوص عليها في األمر رقم 
 والمذكور أعاله، مهما كانت طبيعته القانونية. 1975

يشمل هذا اإلجراء العقارات التي يحوز أصحابها على سندات ملكية والتي حررت بشأنها سندات 
  والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية." 1961أول مارس  ملكية قبل

كما استثنى صراحة الملكية الوطنية بما فيها المسماة سابقا عرش واستثنى كذلك األمالك 
 (، وعليه سنفصل في الشروط المتعلقة بالعقار كما يأتي:8الوقفية)
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 عدم خضوع العقار ألشغال المسح العام لألراضي: -أ
لإللمام بمفهوم هذا الشرط البد من معرفة المقصود بالعقارات الممسوحة وعليه سنبين المقصود 

 بها من خالل التمييز بين الحاالت اآلتية:
 العقارات غير الممسوحة ولم يصدر بشأنها قرار فتح مسح األراضي العام: -1

ي في كل بلدية ( على أّن: "عمليات مسح األراض9)63-76من المرسوم  02تنص المادة 
تكون موضوع قرار من الوالي يبين فيه على الخصوص تاريخ افتتاح العمليات التي تأتي بعد شهر على 

 األكثر من تاريخ نشر هذا القرار..."
وعليه فالبلديات التي لم يصدر بشأنها قرار من الوالي الفتتاح أعمال المسح تبقى خاضعة لنظام 

 (.10راء التحقيق لعقاري عليه مهما كانت طبيعته حضرًيا أو ريفًيا)الشهر الشخصي ويجوز القيام بإج
 العقارات غير الممسوحة وصدر بشأنها قرار فتح مسح األراضي العام: -2

من المرسوم  02وهي العقارات التي أصدر الوالي فيها قرار يتضمن افتتاح المسح تطبيقا للمادة 
 أعاله. 76-63

نية القيام بإجراء التحقيق العقاري عليها خاصة لما يكون القرار وقد أثير إشكال بشأن مدى إمكا
 صدر من الوالي لكن فرق المسح لم تبدأ أشغالها بعد وكانت اإلجابة على هذا اإلشكال كالتالي:

يطبق على العقارات  02-07(نجدها تنص على أن القانون 11) 003وبالرجوع للتعليمة 
 ات التي لم تخضع لعمليات مسح األراضي العام.الواقعة في األقسام المسحية للبلدي

وعلى الرغم من ذلك فانه واقعيا يمتنع مدراء الحفظ العقاري عن اجراء تحقيقات عقارية في 
( 12المناطق التي صدر فيها قرار من الوالي بافتتاح أشغال المسح قياسا في ذلك على عقد الشهرة سابقا)

 الشهرة متى صدر قرار الوالي القاضي بافتتاح أشغال المسح اين كان يحضر على الموثقين تحرير عقد
 أن ال يكون للحائز سند ملكية: -ب

نص صراحة على أن إجراء التحقيق العقاري يكون على عقارات ليست لها  07/02ان القانون 
 2007فيفري  27المؤرخ في  02-07من القانون  02سندات مشهرة وهذا ما نصت عليه المادة 

 (13ذلك) 003لتعليمة وقدأكدت ا
وأصبح ال يعكس الوضعية العقارية  1961أن يكون للعقار سند ملكية محرر قبل أول مارس  -ج

 الحالية:
سبتمبر  27المؤرخة في  003وأكدت كذلك التعليمة  02-07من القانون  02نصت المادة -

سندات ملكية قبل الفاتح ان العقارات التي حررت بشأنها  02-07من حيث مجال تطبيق القانون  2008
والتي لم تعد تعكس الوضعية الحالية يوم طلب فتح التحقيق العقاري، وذلك بهدف تحقيق  1961مارس 

 تطهير دقيق وشامل لألمالك العقارية المعنية بهذا القانون.
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و هوتاريخ  1961مارس  01فالمقصود بالعقارات التي لدى أصحابها سندات ملكية محررة قبل 
المتضمن إصالح نظام الحفظ العقاري السابق  1959-10-21المؤرخ في  1190-69مرسوم دخول ال

أين سمح بإبرام عقود عرفية وعقود موثقة دون  1961-01-18المؤرخ في  53-61بموجب المرسوم 
 (ومن بين هذه السندات ما يلي:14إجبارية شهرها بمكاتب الرهون )

وهذه السندات  1973-07-26كية بموجب القانون السندات المسلمة على إثر تحقيقات المل -
موجودة بكثرة خاصة في مناطق الوسط والشرق والغرب، وتوضح هذه السندات الصبغة القانونية للعقار 
ومساحته وحصص المستفيدين واألعباء التي تثقل العقار إن وجدت وأيًضا السندات المحررة والمسلمة 

، وهذه السندات 1926-08-04والقانون  1897-02-16قانون بموجب تحقيقات جزئية وكلية بموجب ال
حاليا لم تعد تعكس الوضعية الحالية على الرغم من أن هذه السندات مسجلة بمصلحة الرهون التي تحتفظ 

 بأصل هذه الوثائق.                        
وشهرهاعند   والسبب في كونها لم تعد تعكس الوضعية الحالية هو التصرف فيها دون تسجيلها

انتقالها للغير، لكن السندات تبقى في يد المالك األول، ولذلك يتم التأكد من أن هذه السندات اليوجود 
 (15تغيير عليها، مع إرفاقها بكشف رهن للعقار والتأكد من تطابق السند على العقار، ومن الحيازة.)

علنية والبيوع والهبات والتي  باإلضافة إلى سندات أخرى كالسندات المحررة على إثر مزايدات
تكون محررة على شكل رسمي أمام الموثق في تلك الفترة أيضا عقود القضاة الشرعيين، وكذلك القرارات 
القضائية المنشئة، الناقلة، المصرحة، المثبتة، أو المعدلة للملكية العقارية الصادرة عن قضاة الهيئة 

 (16القضائية.)
 مال  العقارية الخاصة:أن يكون العقار تابعا لأل-د

 003وفي التعليمة  03نص في المادة 2007فيفري  27المؤرخ في  02-07ان القانون 
على أن األمالك الوطنية تستثنى من تطبيق هذا القانون ويقصد بها  2008سبتمبر  27المؤرخة في 

ن إشكاالت ، أكد على أن األمالك الوطنية العمومية والخاصة ثم تفاديا لما وقع فيه عقد الشهرة سابقا م
أراضي العرش تستثنى كذلك على الرغم من أنه مادام تم إدماجها ضمن األمالك الوطنية الخاصة بموجب 

 1990نوفمبر  28المؤرخ في  25-90، المعدل للقانون 1995-09-25المؤرخ في  26-95القانون 
(فكما 17التحقيق العقاري عليها ) فإنها بالضرورة تدخل ضمن األمالك الوطنية التي يحظر قيام إجراء

 04نعلم أن األمالك الوطنية تقسم إلى أمالك وطنية عمومية وهي تتمتع بالحماية الثالثية بموجب المادة
 (18وامالك وطنية خاصة هي االخرى غير قابلة الكتسابها بالتقادم ) 30-90من القانون 

لق باألوقاف العامة المعدل المتع 1991-04-27المؤرخ في  10-91بالرجوع إلى قانون 
والمتمم "الوقف هو حبس العين على التملك عن التملك على وجه التأييد والتصدق بالمنفعة على الفقراء 

 منه على عدم قابلية الوقف لالكتساب بالتقادم  05وعى وجه من وجوه البر الخير" كما تنص المادة 
 منه. 03مجال تطبيقه بموجب المادة  كذلك األمالك الوقفية من 02-07و استثنى القانون 
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 ثانيا: الشروط المتعلقة بالحيازة:
على الحيازة كأساس لطلب فتح التحقيق العقاري إذ  2007فيفري  27المؤرخ في  02-07نص القانون 
منه على: " يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي ممارسة حيازة على عقار سواء بنفسه  04نصت المادة 

أعاله أن يطلب فتح  02شخص آخر، أو يحوز سند ملكية كما هو مبين في المادة  مباشرة أو بواسطة
 تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية...".

منه أن الحيازة المطلوبة هي المطابقة لقواعد القانون المدني ونص المشرع  14وبين في المادة 
من الباب األول المعنون بحق الملكية من الكتاب الثالث على الحيازة في القسم السادس المعنون بالحيازة 

المعنون بالحقوق العينية األصلية. ومن المعلوم ان الحيازة تحظى بمكانة هامة في االنظمة القانونية نظرا 
لما ترتبه من اثار قانونية فهي تظهر الحائز بمظهر المالك الذي قد يصبح فعال مالكا اذا استوفت الحيازة 

وشروطها وخلت من العيوب ،وتتمثل شروطها في توفر الشروط الخاصة بالركن  أركانها
استمرارية( وشروط خاصة بالركن المعنوي )اي تصرف الحائز بمظهر صاحب ’وضوح’المادي)هدوء

(وبمعنى أدق انتفاء عيب الغموض.( باالضافة الى استيفاء 19الحق دون وجود منازع للحائز في حيازته)
الصادرة عن  003(كما بينت التعليمة 20قانونا وهي المنصوص عنها في القانون المدني )المدة المطلوبة 

 سنة. 15مدة التقادم المحددة ب  2008سبتمبر 27المديرية العامة لالمالك الوطنية المؤرخة في 
من القانون المدني السالف الذكر نجدها تنص على أنه''من حاز  827وبالرجوع الى المادة 

ن أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا اذا استمرت حيازته له مدة منقوال كا
سنوات مع توفر  10سنة كأصل واستثناء  15خمسة عشرة سنة بدون انقطاع ''فمدة التقادم اذن هي 

 (21حسن النية والسند الصحيح.)
 الثاني: اجراءات التحقيق العقاري: المطلب

اجراءات التي يمر بها التحقيق العقاري بدءا من االعمال التحضيرية فالميدانية نتناول في المطلب 
 واالدارية من خالل الفروع التالية فاإلجرائية

 الفرع األول: االعمال التحضيرية
نتناول في هذا الفرع االعمال التحضيرية التي تعد الخطوة األولى التي يقوم بها الحائز من أجل 

 لكية في شكل سند إداري والتي تتمثل في تقديم الطلب ثم دراسة الطلب الحصول على سند الم
طلب فتح التحقيق العقاريفانه يكون من قبل الحائز بدون سند والحائز بسند لتقديم  بالنسبة

والتي لم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية كما يمكن تقديمه من قبل  1961محرر قبل أول مارس 
 ،صاحب شهادة الحيازة

منه نجدها  06، وتحديدا المادة 2007فيفري  27المؤرخ في  02-07وباالطالع على القانون 
تنص على:"يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت، غير أنه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة 

 جماعية في إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضرية".
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 الملتمس بصفة فردية:التحقيق العقاري  -اوال

حيث يتم فتح تحقيق  2007-02-27المؤرخ في  02-07من القانون  06تم النص عليه في المادة 
عقاري بصفة فردية إما من قبل الحائز بدون سند أو الحائز الذي بيده سند محرر قبل أول مارس 

1961. 
 التحقيق الملتمس بصفة فردية للحائز بدون سند: -

إذ يجوز لكل  02-07العقاري الفردي أساس التحقيقات العقارية المعنية بالقانون يعد التحقيق 
حائز لملك عقاري بدون سند في المناطق غير الممسوحة أن يطلب فتح تحقيق عقاري يوجه الطلب إلى 
 المدير الوالئي للحفظ العقاري مقابل وصل استالم للمعني، وللمدير الوالئي للحفظ العقاري في أجل شهر
من االستالم اصدار مقرر فتح التحقيق العقاري وتعيين محقق عقاري يسند له مهمة تلقي تصريحات 

( ويقوم 22المعني الذي يبين أنه يمارس حيازة تمكنه من اكتساب الملكية عن طريق التقادم المكسب, )
 ند ملكية.المحقق العقاري كذلك بالتأكد من وضعية العقار ميدانيا حتى يسلم له في النهاية س

 :1961التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية للحائز بسند محرر قبل أول مارس  -
المتضمن تأسيس  2007-02-27المؤرخ في  02-07من القانون  02، 04نصت المادتين

لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري على أن للحائز الذي  اجراء
أن يطلب فتح تحقيق عقاري، فهذه السندات حررت في ظل  1961محرر قبل أول مارس  يملك سند

القانون الفرنسي ولم تعد تعكس الوضعية الحالية بسبب عدم الخضوع اإلجباري لعملية الشهر بالنسبة 
لمعظم العقارات الواقعة في المناطق الريفية، حيث كانت الملكية آنذاك تنتقل وفقا ألحكام الشريعة 
اإلسالمية واألعراف المحلية، مثل العقود العرفية والعقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعية أو 

-80والتي لم يصححا أصحابها وفقا ألحكام المرسوم  1971تلك العقود العرفية المحررة قبل أول جانفي
السجل العقاري، المتضمن تأسيس  63-76المتممان والمعدالن على التوالي للمرسوم  123-93و 210

( وعليه فبعد أن 23أو تلك العقود المعدة من الموثقين الفرنسيين والتي لم تعد تعكس الوضعية الحالية،)
يتحقق المحقق العقاري منها، ومن صحتها بعد الفحص الدقيق لها بكل الوسائل القانونية تنتهي بتسليم 

 .1961سند الملكية للحائز بسند محرر قبل أول مارس 
 التحقيق العقاري الملتمس بصفة جماعية: -اثاني

إذ يتم فتح تحقيق  2007فيفري  27المؤرخ في  02-07من القانون  06نصت عليه المادة 
عقاري جماعي بناءا على قرار من الوالي إما بمبادرة منه أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص 

مصالح الفالحية أو مدير التعمير والبناء، وذلك في بناءا على اقتراح من مدير الحفظ العقاري ومدير ال
إطار إنجاز برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضارية. ويحدد قرار الوالي المحيطات أو المناطق 

يوما على األقل والتي يجب خاللها إيداع طلبات فتح التحقيق  15المعنية، ويضبط المدة التي تساوي 
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الئية للحفظ العقاري والتي تعد نفس وثائق التحقيق الفردي. وبها نفس المعلومات العقاري لدى المديرية الو 
 وينشر هذا القرار في سجل العقود اإلدارية للوالية.

فإن قرار الوالي يكون محل نشر واسع بلصقه مدة  147-08من المرسوم  06وحسب المادة 
قاري بمديريته ويرسل نسخا منه لرؤساء شهر قبل بداية فترة استالم الملفات من قبل مدير الحفظ الع

لى المدراءالوالئيين المكلفين بمسح األراضي وأمالك الدولة والضرائب  المجالس الشعبية البلدية، المعنيين وا 
 (24واألوقاف والبناء والتعمير والمصالح إللصاقها)

ف إلى إنجاز وعليه نستنتج  من خالل هذه المواد أن التحقيق العقاري الجماعي هو الذي يهد
برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضارية عن طريق تسليم سندات ملكية لشاغلي المناطق المعنية. 
كما يهدف كذلك إلى تفادي العراقيل التي تعترض انجاز هذه البرامج بتحديد مالكي العقارات وعند 

درة من الدولة عن طريق جماعاتها االقتضاء بقواعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية ويكون بمبا
اإلقليمية فتحل بذلك إرادتها محل إرادة األفراد وتفرض عليهم إجراءات مقررة لصالحهم مع أن األحكام 

 (25المتعلقة بالتقادم المكسب ليست من النظام العام.)
أعاله، في ويوجه مدير الحفظ العقاري نسخة من قرار الوالي إلى كل المديريات الوالئية المذكورة 

إرسال يتضمن إشعاًرا باالستالم، كما يرسلها لرؤساء الدوائر المعنية ثم يقدم المواطنون المعنيون طلبات 
فردية مع بداية التحقيقات الجماعية وتسلم الطلبات الفردية في نفس األشكال والظروف المذكورة في 

ذلك سجل الشكاوى مرقم ومختوم من قبل عمليات التحقيق الفردية، ويفتح سجل لقيد هذه الطلبات وفتح ك
 (26مدير القطاع الوالئي.)

 04أما فيما يخص محتوى الطلب والملف الذي يقدمه طالب التحقيق العقاري فقد نصت المادة 
على أن الطلب يوجه إلى مسؤول مصالـح الحفـظ العقـاري الوالئـي المختـص إقليميا  02-07من قانون 

إن الطلب يجب أن يحتوي على: االسم  147-08مـن المرسـوم  03دت المـادة مقابل وصـل استـالم وحـد
( الصفة التي 27واللقب واسم األب وتاريخ ومكان الوالدة والجنسية، والمهنة وعنوان صاحب الطلب،)

يتصرف بها صاحب الطلب إما حائًزا أو مالًكا فرديا أو مالكا في الشيوع ،كل األعباء واالرتفاقات 
ة أو السلبية التي قد تثقل العقار محل التحقيق حسب صاحب الطلب ،ويجب أن يرفق الطلب اإليجابي

بمخطط طوبوغرافي للعقار وتلحق به بطاقة وصفية يعدها مهندس خبير عقاري على نفقه صاحب 
من القانون  4الطلب، وكل وثيقة من شأنها أن تسمح لصاحب الطلب بإثبات حقه بها وبينت المادة 

 5( هذا بخصوص التحقيق العقاري الفردي، وجاءت المادة 28لذكر كيفية إنجاز هذا المخطط)السابق ا
المادة  وبينت أن الملف المقدم في التحقيق المتلمس بصفة جماعية يحتوي على نفس الوثائق المذكورة في

03. 
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والتأكد من ثم يقوم مدير الحفظ العقاري الوالئي بدراسة الطلب باالطالع على الوثائق المرفقة 
، كما يتأكد كذلك 1961صفة صاحب الطلب حائًزا كان أو مالكا بمقتضى سند محرر قبل أول مارس 

 من الوضعية القانونية للعقار كعدم خضوعه للمسح العام وكونه يدخل ضمن الملكية العقارية الخاصة.
قبل مدير الحفظ  عند االنتهاء من دراسة طلب التحقيق العقاري الذي قد ينتهي إما بالرفض من

العقاري الوالئي، وعلى هذا األخير في هذه الحالة أن يصدر مذكرة رفض طلب التحقيق العقاري والتي 
تكون في شكل قرار إداري قابل للطعن أمام الجهة القضائية اإلدارية المختصة، أو قد تنتهي بقبول الطلب 

(فإن هذا األخير في 29الئي للحفظ العقاري.)وفي في حال قبول طلب التحقيق العقاري من قبل المدير الو 
(في أجل شهر من استالم 30حال تحقيق عقاري ملتمس بصفة فردية يصدر مقرر فتح تحقيق عقاري )

الطلب وبموجب هذا المقرر يعين مدير الحفظ العقاري الوالئي المحقق العقاريحيث يتضمن هذا المقرر 
تاريخ التنقل إلى عين المكان الذي يجب أال يتعدى  ،هاسم ولقب ورتبة المحقق العقاري موضوع مهمت

شهًرا واحًدا ابتداء من تاريخ مقرر فتح التحقيق العقاري، وكذا اسم ولقب واسم أب صاحب الطلب أو 
أصحاب الطلبات وأيضا تعيين العقار أو العقارات المعنية، يرسل هذا المقرر إلى رئيس المجلس الشعبي 

( يوًما قبل تاريخ تنقل المحقق العقاري إلى عين 15قه ببلديته مدة خمسة عشر)البلدي المعني قصد إلصا
ما في حال تحقيق عقاري ملتمس بصفة جماعية فإن مدير الحفظ العقاري الوالئي يصدر مباشرة المكان، أ

مقرر تعيين محقق عقاري، يحتوي على نفس المعلومات المذكورة في التحقيق العقاري الملتمس بصفة 
من القانون  9قرار الوالي وهوما نصت عليه المادة  دية، الذي يبين إضافة للمعلومات السابقة مراجعفر 

 .2008سبتمبر  27المؤرخة في  003والتعليمة رقم2008ماي  19المؤرخ في  08-147
 الفرع الثاني: االعمال الميدانية:

يدان من أجل وضع المخططات وهي تتمثل في المرحلة التي ينتقل فيها الخبير العقاري إلى الم
الطوبوغرافية للعقار ثم مرحلة انتقال المحقق العقاري إلى الميدان للتأكد من الوضعية القانونية للعقار ومن 

 الحيازة وذلك عن طريق تحريات ميدانية يجريها المحقق العقاري وهذا ما سنفصله في فرعنا هذا.
 أوال: فيما يخص الخبرة العقارية:

من  05النصوص القانونية المنظمة للتحقيق العقاري الخبرة العقارية فقد نصت المادة تضمنت 
والذي يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية  2007فيفري  27المؤرخ في  02-07القانون 

ـي مخطط وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري على أن العقار يمثل بواسطـة رســـم بيانــي ف
ماي  19المؤرخ في  147-08مـن المرسـوم  03يعـده المهندس الخبيـر العقـاري، كـما نصـت المـادة 

والمتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية على أن المهندس الخبير العقاري يعد  2008
 مخطط طبوغرافي للعقار نلحق به بطاقة وصفية على نفقة صاحب الطلب.

كيفية إنجاز هذا المخطط الذي يجب أن يكون على  147-08من المرسوم  04بينت المادة ثم 
 ورق شفاف حسب سلم مطابق للمعايير المنصوص عليها في مجال مسح األراضي العام.
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 تحدد وضعية العقار وفق القسم المسحي.
ومساحته وقيمته  أعاله الصيغة المادية للعقار 03تبين البطاقة الوصفية المذكورة في المادة 

 وكذا ''أسماء الشاغلين المجاورين''.
 فيما يخص القائم بالتحقيق العقاري::  ثانيا

اول ما يقوم به المحقق العقاري فور وصوله إلى الميدان هو التأكد من شخصية كل من يحضر 
أسمائهم  التحقيق كصاحب الطلب، المجاورين، المعارضين، وكذا أصحاب الحقوق العينية فيقوم بتسجيل

وألقابهم وصفاتهم ليقوم بعدها بالتعرف على العقار ومعاينة واقعة الحيازة ثم يدون كل ما توصل إليه في 
 (31بطاقة التحقيق.)

 التعرف على العقار: -أ
"يقوم المحقق العقاري في التاريخ المحدد بالتنقل إلى عين 08/147من القانون  11تنص المادة 

العقار بحضور صاحب الطلب أو المعني..."، وعليه لكي يتأكد المحقق العقاري المكان ويشرع في معاينة 
من وضعية العقار ويتعرف إليه يعتمد على المخطط المرفق بالطلب والمعد من قبل المهندس الخبير 
العقاري ويقارنه مع الواقع من حيث الحدود هل هي فعاًل في الواقع كما هي في المخطط أيضا المساحة 

وى المادي وكذا الموقع، وبعد ذلك يقوم بالتحقق من عدم وجود أي نزاع على الحدود أو تعدي على والمحت
 العقارات المجاورة.

ثم يقوم بعدها بمطابقة الجدول الوصفي المعد من طرف المهندس الخبير العقاري على ما هو 
رتفاقات بنوعيها اإليجابية موجود في الواقع وذلك بغية التحقق من طبيعة العقار ومن محتواه ومن اال

 (32والسلبية.)
وأثناء تأكد المحقق العقاري من حدود العقار فإنه إذا تبين له أن العقار المجاور له من األمالك 
الوطنية العمومية فإن عملية ضبط الحدود هنا تكون بحضور ممثل أمالك الدولة أو البلدية أما إذا كان 

 ومؤسسات عمومية فإنه يتعين حضور المخصص له.ملك وطني خاص مخصص لفائدة هيئات 
 معاينة واقعة الحيازة: -ب

"..ويسجل وقائع الحيازة التي يصرح بها صاحب  147-08من القانون 11/2تنص المادة 
الطلب أو المعني والمعاينة من قبله"، فيقوم بجمع المعلومات عن الحيازة ويتحقق من مطابقتها للمادة 

وعلنية ومستمرة وغير مؤقتة وغير مشوبة بلبس كما  ةوبأنها هادئانون المدني وما بعدها من الق 827
 (33سبق وبينا في شروط الحيازة.)

ويستعين في ذلك بأي وثيقة يقدمها األطراف كوصل جدول الضريبة العقارية شهادة التصريح 
ريحات وشهادات باإلنابة، أو حتى شهادة الحيازة وفي حال غياب هذه الوثائق يستعين بأقوال وتص

الشاغلين المجاورين والمالك أو أي شخص آخر بشرط أن يكون العقار محل التحقيق غير تابع لألمالك 
( وفي سبيل ذلك يتمم تحرياته على مستوى المحافظة ألجل التأكد من أن 34الوقفية وال األمالك الوطنية)
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تعلق األمر بحيازة ممارسة تبعا المعني ال يخفي محاولة تهرب جبائي عن طريق تحريف إجراء إذا 
لمعاملة تمت بعقد عرفي وألجل هذا يرجع المحقق العقاري للمعامالت السابقة من أجل النظر في سلسلة 
انتقال حق الملكية إذا لم يكن مؤشر في مجموعة البطاقات العقارية بعقد عرفي من أجل التهرب من 

 التشريع الجبائي.
أمالك الدولة والبلدية الكائن بها العقار للتأكد من أن العقار  ويتممها كذلك على مستوى مصالح

 (35محل التحقيق غير تابع للدولة أو البلدية)
 :1961دراسة سندات الملكية غير الدقيقة المحررة قبل أول مارس  -ج

فإنه نتج عنه انتقال الملكية دون  1961لما كان نظام الشهر العقاري اختياري قبل أول مارس 
سندات مثبتة لها معدة في الشكل الرسمي ومشهرة وفي حال وجود السندات فإنه عند وفاة صاحب وجود 

السند وانتقال الملكية للورثة، فإنهم يقومون في حالة شيوع أو يقومون بالقسمة لكن دون تكريسها من 
 الناحية القانونية مما نتج عنه وضعيات مختلفة نذكر منها.

ات العقد الصحيح لكنها ال تدل أنها تنصب على العقار محل إن الوثيقة تذكر كل مواصف
التحقيق في هذه الحالة تتم المعاينة عن طريق التحريات من خالل تصريحات المعني والشهود المجاورين 

 والمعارضين.
صاحب الطلب يقدم سند تعيين من أن المساحة أكبر من تلك المساحة المذكورة في المخطط 

 يتأكد المحقق من أن العقار محل التحقيق نجم عن الملك المذكور في السند.المرفق بالطلب هنا 
يتحقق كذلك من أن المعني ال يحاول الخروج من الشيوع على حساب المالكين اآلخرين في 

، ولم يكن موضوع تصرفات الحقة، 1961( وألجل ذلك يتأكد من السند مشهر قبل أول مارس 36الشيوع)
العقارية المختصة إقليميا والمحافظة العقارية األم للتأكد من عدم وجود تصرفات فينتقل إلى المحافظة 

مشهرة على هذا العقار ثم يتصل بمصلحة الطابع والتسجيل للتأكد من عدم وجود تصرفات عرفية، 
محتملة واقعة على العقار موضوع التحقيق، ثم بعدها يتأكد أن العقار ليس ملكا وطنيا أو وقفي وأنه لم 

(وعليه بعد االنتهاء 37) 1961خضع لعملية المسح العام لألراضي بعد، وأنه هناك سند قبل أول مارس ي
من العمليات الميدانية كالتعرف على العقار ومعاينته الحيازة ودراسة السندات المحررة قبل أول مارس 

ة اآلليات اإلدارية والتي يقوم فيها المحقق العقاري دون الموثق كما سبق بيانه، تأتي مرحل 1961
 .واإلجرائية

 و اإلجرائية: اإلدارية األعمالالفرع الثالث: 
ال يتم إال من خالل جملة من اآلليات  02-07أن التحقيق العقاري المنظم بموجب القانون 

 الميدانية واإلدارية واإلجرائية 
 أوال: طلب رأي المصالح المعنية:

 رئيس المجلس الشعبي البلدي -أ
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لم ينص على اتصال المحقق برئيس المجلس  147-08و المرسوم  02-07القانون إن 
للتأكد من أّن العقار  2008سبتمبر  27المؤرخة في  003الشعبي البلدي ونصت على ذلك التعليمة 

التي حددت  147-08من المرسوم  12غير تابع للبلدية على الرغم من أنه أثير إشكال بشأن المادة 
ت الجمهورحول ما اذا كانت الهيئات المعنية تخضع في ردها لنفس أجال االعتراض آجال العتراضا

المحددة للجمهور، لكن ما يفهم من نص المادة أن هذه المدة ال تخص المصالح المعنية والتي منها 
 (38البلدية.)

ومنعا ولعل السبب في عدم تحديد المدة هو جعل المدة مفتوحة لتحقيق ضمانة ألمالك البلدية 
 للتعدي عليها.

 أمال  الدولة: -ب
على اتصال المحقق العقاري بأمالك الدولة للتأكد من الوضعية القانونية  003نصت التعليمة 

األجـل المحـدد للـرد  وكما  003للعقار ويتم المطالبة بالمعلـومــات وفــق استمـارة خاصـة ولـم تحـدد التعليمـة 
تخص اعتراضات الجمهور فقط ومن  147-08من المرسوم  12في المادة بينا آنفا أن المدة المحددة 

عن المديرية العامة لألمالك الوطنية لتحدد  2010جانفي  17المؤرخة في  401جهة صدرت مذكرة رقم 
أجل شهر واحد من تاريخ تلقي الطلب للرد على المعلومات الصادرة عن مصالح الحفظ العقاري وفي 

( 39راءات التحقيق العقاري تستكمل تحت مسؤولية المدير الوالئي ألمالك الدولة،)حالة عدم الرد فإن إج
أنه على مدراء أمالك الدولة أن ال يحيلوا  2011نوفمبر  12المؤرخة في  10834كما تبنت المذكرة رقم 

نما إدراج نتائج التحقي ق ضمن إلى مصالح الحفظ العقاري التقارير المحررة من طرف رؤساء المفتشيات وا 
 رسالة تمضى من طرف مدير أمالك الدولة.

 المحافظة العقارية: -ج
نصت على اتصال المحقق العقاري  003للتأكد دائًما من الوضعية القانونية للعقار فإن التعليمة 

 بنفسه بالمحافظة العقارية.
راء وذلك لمعرفة كذلك إن كان المعني ال يخفي محاولة للتهرب الجبائي عن طريق تحريف إج

إذا تعلق األمر بحيازة ممارسة تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي وألجل هذا يرجع المحقق العقاري للمعامالت 
السابقة من أجل النظر في سلسلة انتقال حق الملكية أو لم يكن مؤشر في مجموعة البطاقات العقارية 

 بعقد عرفي من أجل اجتناب التشريع الجبائي.
 ائج التحقيق العقاري:ثانيا: إعالم الجمهور بنت

يقوم المحقق العقاري بتدوين نتائج التحقيق وتحرير المحضر المؤقت أوال ثم نشرها بمقر البلدية 
 فقط.

"يحرر محضًرا مؤقتا مسببا قانونا يتضمن نتائج  02-07من القانون  12/03وتنص المادة 
 (40التحقيق ويضعه في متناول الجمهور لالطالع عليه".)
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أن المحقق العقاري يقوم بتحرير المحضر المؤقت 147-08من المرسوم  12 وتنص المادة
( يوًما على األكثر بعد المعاينة 15حيث يدون فيه كل نتائج التحقيق العقاري الميدانية خالل خمسة عشر)

(أيام على األكثر 08( يوًما خالل ثمانية)30الميدانية وتكون نسخة محل لصق بمقر البلدية مدة ثالثين )
( ويدرج في المحضر المؤقت كل األقوال والشهادات والمعاينات 41من تاريخ تحرير المحضر المؤقت،)

 والتحاليل.
 ( 30وفي حالة وجود اعتراضات فإن المدة المحّددة لتلقي االعتراضات هي مدة ثالثين )

ر ( أيام من لصق المحض08وتبدأ هذه المدة بعد ثمانية ) 12/3وهو ما نصت عليه المادة 
كذلك،وعليه اذا قدمت اعتراضات فانه على المحقق العقاري ان  003المؤقت وهو ما نصت عليه التعليمة

 08تحدد جلسة للصلح خالل  07/02من القانون  12يحاول اجراء صلح بين االطراف فطبقا للمادة 
ند االقتضاء التنقل ايامالتي تلي االعتراضات المسجلة في سجل الشكاوى الفردية او الجماعية كما الزمه ع

مرة ثانية للميدان لدراسة االحتجاجات المثارة وبعد محاولة الصلح نكون امام حالتين اما تحقق الصلح 
من المرسوم السالف الذكر وبعد  15فيحرر المحقق العقاري محضرا بذلك وهو ما نصت عليه المادة 

ري محضرا نهائيا ,اما اذا باءت يوما وعند غياب اي اعتراض محتمل يحرر المحقق العقا 30مرور 
يحرر محضرا بعدم الصلح يسلمه  08/147من المرسوم  16محاولة الصلح بالفشل فانه طبقا للمادة 

 07/02من القانون  12لالطراف المعنية وللطرف المعترض اجل شهرين لرفع دعوى قضائية طبقا للمادة 
حضر عدم الصلح الى المحافظ العقاري لتمكينه .ثم يقوم مدير الحفظ العقاري بعدها بارسال نسخة من م

السالفة  003من التاكد من احترام اجال اشهار الدعاوى القضائية وهذا ما جاءت به التعليمة 
الذكر.وينبغي التنبيه ان اجراءات التحقيق العقاري توقف خالل فترة االعتراضات فال يحرر المحقق 

من القانون  12جال االعتراض وهو مانصت عليه المادة العقاري المحضر النهائي اال بعد انتهاء ا
 من المرسوم السالفي الذكر.  13والمادة  07/02

 المبحث الثاني: اآلثار القانونية للتحقيق العقاري 
نتناول في هذا المبحث االثار المترتبة عن اجراء التحقيق العقاري فبعد االنتهاء من االجراءات 

وصل الى تكييف الحق اما بنسبه الى صاحب طلب فتح التحقيق العقاري ومن ثم بمراحلها المختلفة يتم الت
 اعداد سند يعترف له بالملكية واما بعد االعتراف بالملكية 

 المطلب االول: نتائج التحقيق العقاري 
نتناول في هذا المطلب نتائج التحقيق العقاري من خالل بيان اعداد المحاضر ثم نتعرض الى 

 سند الملكية وهذا في الفرعين التاليينمسألة تحرير 
 الفرع االول: اعداد المحاضر

السالف الذكر"...يحرر محضرا مؤقتا مسببا قانونا  02-07من القانون  01/3تنص المادة 
 يتضمن نتائج التحقيق و يضعه في متناول الجمهور لالطالع عليه".
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لمحقق العقاري محظرا السالف الذكر "يحرر ا 147-08من مرسوم  12كما نصت المادة 
( يوما على األكثر بعد تاريخ تنقله الى عين المكان  يسجل فيه 15مؤقتا للتحقيق العقاري خمسة عشر)

 نتائج تحقيقه ..."
فالتحقيق العقاري يمر بمراحل عديدة الى غاية الوصول الى نتائجه، وأهم هذه المراحل هي 

يوم  15خيرة يحرر المحقق العقاري محضره المؤقت خالل اجراء المعاينات الميدانية فبناءا على هذه اال
من تاريخ تنقله الى عين المكان  يدون فيه كل ما توصل اليه من نتائج اثناء تحقيقاته الميدانية فيبدأه 
بذكر كل المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب و العقار موضوع الطلب و أسباب و كيفية تملكه فيذكر 

على عناصرها ويبين صفاتها  ومدتها القانونية التي تجعلها صحيحة و يعتد بها الحيازة و مدى توفرها 
 (42الكتساب الملكية العقارية الخاصة)

وقعت أثنائها و نتائجها وهذا باالستناد  كما بين كيفية سير عمليات التحقيق و واألحداث التي
،المعاينات و التحليالت التي أدت الى نتائج على الوثائق المقدمة،  تصريحات األطراف ،اقوال الشهود 

 (43التحقيق.)
و بعد االنتهاء من تحرير المحضر المؤقت فانه يكون هذا المحضر محل نشر واسع بمقر 

( يوما قصد 30(أيام على االكثر من تحريره فيتم لصقه مدة ثالثين)8البلدية موقع العقار خالل ثمانية)
(أيام من نشره و تمكين كل 44تقديم االعتراضات المحتملة بعد ثمانية)تمكين الجمهورمن االطالع عليه ل

صاحب حق من المطالبة بحقه أو كل من يدعي بعدم احقية صاحب طلب فتح التحقيق العقاري في 
 12( يوما المحددة للمعارضة و المذكورة في المادة 30العقار محل التحقيق  وبعد انتهاء أجل الثالثين)

مكن الوقوف على حالتين الحالة االولى غياب االعتراضات او وجودها خارج االجال السالفة الذكر ي
المحددة أو عدم جديتها و هنا يحرر المحقق العقاري المحضر النهائي مباشرة ،أما الحالة الثانية هي 
ح وجود االعتراضات وفي هذه الحالة يتبع المحقق العقاري اجراءات معينة تتمثل في تحديد جلسة للصل

ومحاولة اجراء صلح لالطراف المتنازعة، و من ثم يترتب على المحضر المؤقت حال وجود اعتراضات 
محضرين اخرين يحررهما المحقق العقاري و هما :محضر الصلح و محضر عدم الصلح وسنترك 

 الحديث عن هذه النقطة الحقا.
حرر محضر على انه "ي2007-02-27المؤرخ في  07.02من القانون  13تنص المادة 

 نهائي تدرج فيه نتائج التحقيق العقاري ..."
على انه "في حالة  2008-05-19المؤرخ في  147-08من م  13و نصت كذلك المادة 

مااذا لم يقدم اي احتجاج او اعتراض يحرر المحقق العقاري محضرا نهائيا يسجل فيه نتائج التحقيق 
 العقاري الذي قام به ...."
نفس المرسوم على انه في حال ما اذا أفضت محاولة الصلح الى اتفاق من 15و نصت المادة 

اعاله.                            13فانه يتم تحرير محضرا للصلح و يستانف اجراء التحقيق العقاري وفقا للمادة 
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من نفس المرسوم على انه اذا لم يتم شهر عريضة الدعوى خالل االجل  19و بالمقابل نصت المادة 
 .13لمحدد فان االعتراضات ال تاخذ بعين االعتبار ويستمر التحقيق العقاري طبقا الحكام المادة ا

وعليه يفهم من هذه النصوص ان المحضر النهائي هو ذلك المحضر الذي تدرج فيه نتائج 
 (45التحقيق و يقر فيه بحق الملكية ما لم يثبت خالف ذلك.)

( يوما المحددة لالعتراضات دون وجود اي 30ثين)و يتم تحريره في حال انتهاء أجل الثال
اعتراض او رفضها من قبل مدير الحفظ العقاري لعدم جديتها او لفوات المدة المحددة لالعتراض، كما يتم 
تحريره كذلك في حال وجود اعتراضات و تمت محاولة الصلح بنجاح، او فشلت محاولة الصلح و تم رفع 

لكنه لم يحترم االجال المحددة لشهر عريضة الدعوى المقدرة بشهرين دعوى قضائية من قبل المعترض 
(،فهنا اذن يتم استئناف اجراءات التحقيق العقاري بطريقة عادية و يحرر المحضر النهائي مرورا طبعا 2)

 بمحضري الصلح و عدم الصلح حسب الحالة.
في التحقيق العقاري و و يدرج المحقق العقاري في المحضر النهائي النتائج المتوصل اليها 

المذكورة في المحضر المؤقت و كل المعلومات التي تخص العقار و صاحب الطلب و هوية الشهود و 
الجيران عند االقتضاء مع تصريحاتهم، كما يذكر تاريخ لصق المحضر المؤقت و كل ما يتعلق 

راسالت االدارية التي قام باالعتراضات و في حالة رفضها يذكر مراجع رفض قرار االعتراض و ردود الم
 (46بها و االتية من قبل امالك الدولة والبلدية،االوقاف،المسح......الخ وذكر مراجع  مراسالتهم.)

و يستتبع بعدها هذا المحضر بوضع معالم حدود العقار على نفقه صاحب الطلب من قبل 
المعالم الذي يوقع عليه  المهندس الخبير بحضور المحقق العقاري وصاحب الطلب،ثم يعد محضر وضع

أيضا المحقق العقاري  ويتمم بالمخطط الطبوغرافي باالشارةالى معالم الحدود و رقم الوحدة العقارية ليسلمه 
كذلك على وضع معالم الحدود من قبل  003(وقد نصت التعليمة 47بعدها الى المحقق العقاري،)

ينت انه يكون بعد تحرير المحضر النهائي و مرة المهندس الخبير العقاري لكنها نصت عليه مرتين مرة ب
 (48بينت انه يكون بعد بعد صدور مقرر الترقيم العقاري.)

و عليه بعدما تطرقنا في الفرع األول الى اعداد المحاضر سنتطرق في الفرع الثاني الى مسألة 
 تحرير سند الملكية.

 الفرع الثاني :مسالة تحرير سند الملكية:
 الملكية:االعتراف ب-اوال

على انه في حال اذا ما اذا ثبت عن نتائج التحقيق 02-07من القانون  15تنص المادة  
العقاري االعتراف بالملكية ،يقوم المدير الوالئي للحفظ العقاري باصدار مقرر الترقيم العقاري على أساس 

(فبعد االنتهاء من 49. )المحضر باسم المعني و يرسل هذا المقرر الى المحافظ العقاري المختص لتنفيذه
التحقيق العقاري يدون المحقق العقاري نتائج التحقيق العقاري التي توصل اليها في المحضر المؤقت و 
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هذا االخير قد يترتب عنه اعتراضات أو ال،وفي كال الحالتين يحرر المحقق العقاري المحضر النهائي 
 الوثائق و التحريات التي قام بها ... الخ.الذي يكون قد ضمنه بكل التصريحات و أقوال الشهود و 

و يسلم الملف المتضمن الطلب والوثائق و المحضرين المؤقت و النهائي الى المدير الوالئي 
للحفظ العقاري .هذا االخير يطلع على الملف و باألخص على المحضر النهائي فاذا كان حق الملكية 

من  13ءا على المحضر المنصوص عليه في المادة (فانه يصدر مقرر الترقيم العقاري بنا50ثابت )
(ثم بعدها يقوم المدير 51السالف الذكر و هذا المقرر يكرس بصفة نهائية حق الملكية،) 02.07القانون 

 الوالئي للحفظ العقاري بارسال مقرر الترقيم العقاري الى المحافظ العقاري المختص قصد التنفيذ.
ل نفس الهيئة التي قامت بالتحقيق و انما تحريره يكون من ان تحرير سند الملكية ليس من قب

قبل المحافظ العقاري  بعد قيامه باجراءات الشهر للحقوق العقارية ،فيقوم بافراغ مضمون مقرر الترقيم 
العقاري الذي يعد هو المكرس للملكية في وثيقة سند الملكية ثم يرسلها الى المدير الوالئي للحفظ العقاري 

 (52هذا االخيربتسليم سند الملكية للمعني او المعنيين.) قصد قيام
السالف الذكر على انه "يعد اثر تنفيذ هذا  02.07من قانون  16/2وفي هذا الخصوص نصت المادة 

 االجراء سند الملكية الذي يرسله الى مسؤول مصالح الحفظ العقاري الوالئي لغرض تسليمه للمعني...."
 لكية:رفض اصدار سند الم-ثانيا

السالفة الذكر على أنه اذا كانت نتائج التحقيق  02-07من قانون  17و قد نصت الماة 
العقاري سلبية فانه يعد مقرر رفض الترقيم العقاري و يسببه،و يكون هذا المقرر قابال للطعن فيه أمام 

 ( أشهر من تاريخ ايداع الطلب.6القضاء االداري ويبلغ للمعني خالل أجل ستة )
رر و امضائه على محضر االستالم أشهر من تاريخ تبليغ المق 4يكون هذا الطعن خالل و 

 (53هي نفسها االجال المذكورة في القواعد العامة المحددة للطعن امام المحكمة االدارية.)و 
 المطلب الثاني :الشهر العقاري و تسليم سندات الملكية 

الشهر العيني اجراء الشهر بالمحافظة العقارية جعل المشرع الجزائري من خالل تطبيقه لنظام 
الزم لكل تصرف  يقع على العقار و كل حق للملكية و كل حق عيني اخر يتعلق بالعقار ليس له أي أثر 

 (54بالنسبة للغير اال من تاريخ شهره في مجموعة البطاقات العقارية)
 الفرع االول :الشهر العقاري :

و كذا التعليمة  147-08و مرسومه التنفيذي 2007فيفري 21 المؤرخ في 02-07ألزم القانون 
بشهر مقرر الترقيم العقاري الذي يرسله المدير الوالئي  للحفظ  2008سبتمبر  27المؤرخة في  003رقم 

 العقاري الى المحافظ العقاري قصد شهره.
( والتأشيرعلى وشهر مقررالترقيم العقاري يكون على مرحلتين مرحلة الشهر في سجل االيداع )أوال

 البطاقة العقارية المؤقتة )ثانيا(
 اوال :الشهر في سجل االيداع
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من القانون  16ان مقرر الترقيم العقاري المعد في اطار قانون التحقيق العقاري اذ نصت المادة 
 السالف على انه "يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري و ذلك بشهر الحقوق المعاينة  اثناء 07-02

 التحقيق العقاري في السجل العقاري ..."
السالفة الذكر يرسل المدير الوالئي للحفظ العقاري  15وعليه فطبقا لنص هذه المادة  و المادة 

مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري قصد اشهاره و هذا االخير اذا رأى أن اجراءات التحقيق صحيحة 
من المرسوم  41قاري في سجل االيداع المنصوص عليه في المادة وقانونية يقوم بشهر مقرر الترقيم الع

(                                                                               55المذكورةاعاله.)76-63
السالف الذكر يشكل االجراء االول لعملية الشهر  147-08من مرسوم  02واجراء الشهر حسب المادة 

 (وهوكذلك استثناءعن قاعدة الشهر المسبق.56نقطة االنطالق لحق الملكية التي يكرسها)وبالتالي 
والبد من االشارة الى أن رسم الشهر للتحقيق العقاري فهو ليس ملزم في جميع الحاالت اذ يعد 
ملزما بالنسبة للتحقيق العقاري الفردي فقط دون الجماعي و يحسب المبلغ حسب الجدول المحدد بموجب 

 2008من قانون المالية لسنة  15من قانون التسجيل المعدل و المتمم بالمادة  5الفقرة 21-353المادة 
.في حين ان سندات الملكية المعدة في اطار العملية الجماعية المعفاة من رسم الشهر العقاري و هذا ما 

،وذلك  2008لية لسنة من قانون الما 16من قانون التسجيل المعدل بالمادة 6-353جاءت به المادة 
 (57لتحفيز المواطنين لالقبال على التحقيق العقاري الملتمس بصفة جماعية.)

 ثانيا :التأشير على البطاقة العقارية المؤقتة.
ان شهر أي وثيقة في المحافظة العقارية يؤدي الى التأشيرعلى مجموعة البطاقات العقارية 

ار التحقيق العقاري فان التاشير يكون في البطاقة العقارية وبخصوص مقرر الترقيم العقاري المعد في اط
المؤقتة الممسوكة في الشكل الفردي )البطاقات العقارية الشخصية (وهي تتعلق بالعقارات غير الممسوحة 

 (58بعد.)
المذكور سالفا على أن هذه البطاقات تسمى  63-76من المرسوم  27وقد نصت المادة 
عمل بالنسبة للعقارات التي لم تخضع بعد لعمليات مسح االراضي العام و بالبطاقات الشخصية و تست

الواقعة في المناطق الريفية و تمسك هذه البطاقات و ترتب حسب الترتيب األبجدي للقب المالك ،و حين 
 تتشابه االلقاب ترتب حسب تاريخ الميالد األسبق و كل بطاقة البد أن تشتمل على البيانات الكافية لتعيين
أصحاب الحقوق و العقارات،و بعد التأشيرعلى البطاقة العقارية البد أن يظهر تاريخ االشهار ومراجعه و 
تكون التأشيرات واضحة و مقروئة بالحبر األسود الذي ال يمحى،ويتم استعمال األختام واألرقام المؤرخة 

 ة.وتفادي الكشط أوالمحوألن ذلك يؤثر على الشكل الخارجي للبطاقةالعقاري
المحافظ العقاري بالتأشير على مجموعة البطاقات  147-08من المرسوم  20وقد ألزمت المادة 

 العقارية المؤقتة



االقتصادية ميةالتن على وأثرها المبنية غير الخاصة العقارية الملكية بتطهير المتعلقة اإلشكاالت األول الملتقى أشغال  

 

 

154 

ونضيف ان انشاء البطاقة العقارية المؤقتة يكون كذلك بمناسبة شهر عريضة افتتاح الدعوى 
حالة معالجة وضعية  القضائية عند فشل محاوالت الصلح وقد تكون هذه البطاقة أصال منشاة و ذلك في

والتي ال تعكس الوضعية العقارية الحالية .وهنا على 1961حاملي سندات الملكية المحررة قبل أول مارس
المحافظ العقاري فور اشهاره لمقرر الترقيم العقاري شطب االجراء الخاص بالسند المشهر قبل أول مارس 

1961(.59) 
افظة عقارية اخرى  ليست نفس المحافظة التي تم و اذا كان السند الدي فقد حداثته مشهر بمح

اشهار مقرر الترقيم العقاري واعداد سند الملكية فيها فانه على المدير الوالئي للحفظ العقاري أن يتصل 
بالمحافظ العقاري الذي حرر سند الذي فقد حداثته اذا كانت  المحافظة العقارية تقع تحت االختصاص 

 لعقاري بالوالية من أجل شطب االجراءالسابق.االقليمي لمديرية الحفظ ا
أما اذا كانت المحافظة العقارية  تقع خارج االختصاص االقليميلمديرية الحفظ العقاري  يتصل 
بمدير الحفظ العقاري الذي تقع تحت اختصاصه االقليمي المحافظة العقارية المشهر بها السند الفاقد 

ه هذا بنسخة من مقرر الترقيم العقاري المشهر و نسخة من سند لحداثته من أجل شطب االجراء مرفقا طلب
 (60الملكية ويتصل هو بالمحافظ العقاري و يطلب شطب االجراء.)

 ثالثا :مس  ملفات التحقيق العقاري 
بالرجوع الى قانون التحقيق العقاري فان المدير الوالئي للحفظ العقاري يتولى مسك ملفات 

السالف الذكر على انه "يمسك بمديرية  147-08من المرسوم  23المادة التحقيق العقاري ،وقد نصت 
 الحفظ العقاري لكل تحقيق عقاري مغلق ملف يحتوي على مجمل الوثائق المجمعة والمعدة أثناء التحقيق
وحسب الحالة اما نسخة من سند الملكية المتضمن تأشيرة  الشهر العقاري واما نسخة من مقرر رفض 

لـ  الموافق 1428صفر 9المؤرخ في  02-07من القانون  17المادة  ري المنصوص عليها فيالترقيم العقا
 و المذكور اعاله  ترتب ملفات التحقيق العقاري حسب كل بلدية."                         2007فبراير  27

بطريقة فالوثائق التي جمعت أثناء التحقيق العقاري تمثل دعامة الحقوق المشهرة و من ثم تحفظ 
 (61جيدة على مستوى مديؤية الحفظ العقاري.)

فتحفظ جميعها بدءا من طلب التحقيق العقاري،المخطط الطبوغرافيي،البطاقة الوصفية المرفقة 
بالمخطط الطبوغرافي، وثائق الهوية مقرر فتح التحقيق العقاري في حال العملية الفردية ،القرار الوالئي 

تعيين المحقق العقاري في العملية الجماعية ،المحضر المؤقت و المحضر  بفتح التحقيق العقاري و مقرر
 تحديد المعالم. النهائي، الحكم القضائي اذا وجد باالضافة المحضر

و كذا مقرر الترقيم العقاري أو مقرر رفض الترقيم العقاري حسب الحالة وكل وثيقة تم الحصول 
ثيقة اخرى تم اعداده و تمسك هذه الوثائق حسب كل عقار عليها بمناسبة اجراء التحقيق العقاري و كل و 
 (62كان محل تحقيق عقاري وحسب كل بلدية.)

 الفرع الثاني :تسليم سندات الملكية
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ان سند الملكية المسلم في اطار التحقيق العقاري يسلم من قبل المدير الوالئي للحفظ العقاري 
العقاري تمت على مستوى مديرية الحفظ العقاري ،على كنتيجة طبيعية مادام ان بداية عملية التحقيق 

الرغم من أنه تم اعداد سند الملكية من قبل المحافظ العقاري في حدود الصفة التي اعطيت له العداد هذا 
(والذي قام 63السند، اذ يعد اعداده مجرد تنفيذ لمقرر الترقيم العقاري الذي أصدره مدير الحفظ العقاري)

 (64لعقاري وأعد سند الملكية ثم أرسله للمدير الوالئي للحفظ العقاري ليسلمه للمعني.)بشهره المحافظ ا
ويتم تسليمه للمعني أما اذا كنا في حالة شيوع فان سند الملكية يسلم ألحد المالكين في الشيوع 

-08من المرسوم  22على أساس وكالة موثقة و هذا ما جاءت به المادة  على أساس تصريح كتابي أو
 .2008ماي  19المؤرخ في  147

 الخاتمة
جعلت المشرع في سبيل تحقيقه لتطهير  75/74ان ثقل وتيرة اشغال المسح المستحدث بموجب االمر 

الملكية العقارية في المناطق الغير ممسوحة  يستحدث وسائل مساعدة و مسايرة ألعمال المسح تعطي 
ين هذه الوسائل قانون التحقيق العقاري المنظم للحائز احقية في الحصول على سند الملكية ،و من ب

القائم على أساس قواعد الحيازة الصحيحة المطابقة  2007فيفري 27المؤرخ في  02-07بموجب القانون 
لنصوص القانون المدني و المستوفية لمدة التقادم المكسب و هي تشمل كل العقارات غير الممسوحة و 

والوقفية،اذ يهدف هذا القانون  الى تحقيق التطهير العقاري بتسليم التي ال تدخل ضمن األمالك الوطنية 
 سندات الملكية و العمل على تدارك  أعمال المسح

فالتحقيق العقاري كوسيلة مساعدة ومسايرة للمسح هو االطار التشريعي الذي يسعى الى تجسيد حق 
مسح تطهيرا للوضعية العقارية للمناطق الملكية العقارية و اعداد سندات الملكية والمخططات التنظيمية لل

الغير خاضعة ألعمال المسح بعد، اال انه واقعيا وعلى الرغم من مساهمته في اثبات الملكية العقارية يبقى 
الملفات القليلة المودعة لدى  تحقيقه لتطهير عقاري شامل محدودا نطرا لكونه يتم بصورة اختيارية و لحجم

 لك نقص الوسائل المادية و الكفاءات البشرية مديرية الحفظ العقاري و كذ
و من ثم يبقى المسح اآللية االساسية لتحقيق التطهير العقاري الشامل اذ البد من تدارك التأخر المسجل -

 في هذه العملية
 ضرورة إمداد أعوان التحقيق العقاري بالوسائل المادية الالزمة  - 
 العقاري.توظيف الكفاءات للقيام باعمال التحقيق -

 الهوامش:
، 30، المتضمن اعداد مسح االراضي العام، الجريدة الرسمية، العدد 1976مارس  25المؤرخ في  76/62المرسوم 1

 .1976افريل  13المؤرخة في 
،المعدل 1975لسنة  92المتضمن القانون المدني،الجريدة الرسمية عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في 58-75األمر -2

 . 2005جوان  20المؤرخ في 10 -05والمتمم بالقانون 
 .2007لسنة  15الجريدة الرسمية عدد-3
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ةرهلاقعلةعضملاوةئارجإلاالاشإلا

.اخناقصتهاتدىلوأةنسدمحمر:لالا

.ازلغةنامحأيعماجلازرملا-ةسالالعلاوققحلاهعم

kerboubmahmoud@gmail.com:ينورتلإلاربلا

:لملا

ةكلملارهتلةنناقةلسوهابتعإ–1983ةسرئازجلاعرملاهبءاجذلاةرهلادقعنإ

هذهقلعتتو،هقبتءاثأالاشإةدعفرع–يعلارهلااللاقتنإلافدهةیاقعلا

يئارجإلالاشإلاىلإةفاضإ،ةرهلادقعفلمبةقلعتملاالاشإلاكيئارجإلاناجلابالاشإلا

ةعضملاالاشإلاارغىلعاذهو،لاجآلااخَّْرَحُملاىلعضارتعإلايفلثمتملاويساسألا

.هلعةالاةیاقعلااعاملاوةرهلادقععضماقعلابةقلعتملا

:ةحاتفملاامللا

.اعلاحسملا،رهلاان،اقعلا،ةیاقعلاةلملا،رهلادقع

Résumé :

L’acte de publication qui a été institué par la législateur algérien en 1983 , considérant que 
c’est un moyen légal afin d’épurer la propriété foncière tendant à l’aliénation au système de la 
publicité réelle , a lors de son application connu de  nombreux problèmes qui consistent à 
l’aspect procédural tels que les cas relatifs au dossier de l’acte de publication , ainsi que le 
problème procédural fondamental concernant la contestation sur l’écrit hors des délais , et ce 
autre que les problèmes objectifs concernent l’immobilier objet de l’act de publication et du 
contentieux foncier y afférents .

Les mots clés :Acte de publication , propriété foncière , l’immobilier , système de 
publication , cadastre général .

:ةمقملا

رهلاانىلإةیامعتسإلاةبقحلاعوملايصخلارهلاانملحتلاةلمعنإ

قرمألااهفدصذلاةسلااهابتعإب1975ةسمءادتاةیرئازجلاةاإلاىلعىلمأيعلا

اقعلالجسلاسأتواعلايضاألاحسمادعإمتملا12/11/1975يفؤملا75/74

"اقعلاءاعلارهت"هلعحلصاماإيفةلمعلاهذهلةباملااءارجإلاادحتسإةورض



ةداصتقالاةمنتلاىلعاهرثأوةنبملارغةصالاةاقعلاةلملارهتبةقلعتملاالاشإلالوألاىقتلملالاغشأ

161

،1983ةس"ةرهلادقعرحم"يهةرتفلالتيفةثدحتسملاةنناقلاالآلارأملعلو،

.يمسرحمجمبسملااقتلااسأىلعةیاقعلاةكلملااهشإةلمعتتهلالخمذلاو

واهعبةیاإةلمعالاشإةدعدجوأ1ةرهلادقعمتملاذفتلاسرملانأىلع

اءادتإةیاقعلاةكلملارهتاإيفعیرسلارسلاةلمعنولاحةئاقرخأوةنناقرخأ

ةالااعاملاباءاهتنإ،ةرهلادقععضماقعلاةلاشإباورم،اإلافلملارحتم

.هلع

قسرملابتعةبترتملاالاشإلاةهاميفعضملاةلاشإحمتتهلعو

لوألاحبملامت،یحمىلإةسادلاسقتتةلاشإلاهذهىلعاباجو.؟83/253

.ةعضملاالاشإللينالاحبملاصختتام،ةرهلادقعلةئارجإلاالاشإلا

ةرهلاقعلةئارجإلاالاشإلا:لوألاحبملا

–ةقبت–ةلمعالاشإةدعاثأ،83/352قذفتلاسرملليلمعلاقبتلانإ

تاكلاىلإةفاضإةدلبلاوةلودلاالامأوخسملااه،اإلاناجلاقلعتامفاصصخ

.قثملايفلثمتملاو،ةرهلارحمادعإةلمعبفلملايممعلا

النإلاامأةبقعلشيتلاوةقبسمةیاإاءارجإوةتحبةیاإقئاثرمألاقلعتو

لبقمةرتملاةیاإلاقئاثلاعبفالاشإلاهذهقلعتتو،ةیاقعلاةكلملارهتيفدجلا

ضارتعإلاةیاجدميفلثمتملاوهملايئارجإلالاشإلااذكو)لوألالملا(ةصتخملااهلا

.)ينالالملا(انناقاهلعصملالاجآلاءاقنإدعبةرهلارحمىلع

ةادإلائاثلا:لوألالملا

المألةجاخلاحلاصملاعبرتشإ،83/253قذفتلاسرملانایرسةادةبسامب

ارتشإاذكو،)لوألاعرفلا(حسملاةحلصمدلقئاثلاعبةعجارمةورضاقعلافحلاوةلودلا

عرفلا(83/253سرملااهلعليتلاو،ةیاإلاقئاثلاعبةرهلادقعفلمافإ

.)ينالا

1يضاألاحمةحلصمةرشأت:لوألاعرفلا
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ارتشإاذكو،ةرهلاقعبةقفرملااخملاىلعيضاألاحسمةحلصمةرشأتارتشإنإ

حلاصملةقتلاةبقارملاةرشأتنك1ةنناقرغابلربتعتةمدقلاةفارغبلااخملاقرك

مناكاإامةلاحيفالإجتسُتال،اخلاسدهملالبقمةدعملااخملاىلعحسملا

1ةلودللاقعدهماهابتعإباخملاهذهادعإبحسملاحلاصمقتنأضورفملا

زِجمنأمدأتـلاب،اقعلافحلاوةلودلاالمأحلاصمءافتإهحصألاءارجإلانأىلع

امك،1يضاألاحسمةحلصمةرشأتىلإةجاحامنواقعربخةهمام،ةفارغبلاسرلا

ىلعصامنإةرهلادقعنأ،اقعلافحلاوةلودلاالمأحلاصمهعلفغذلارمألانأ

اخمحتاليضاألاهذهلثمنإفهلعو،ةمسادساهنأبرحتليتلااخلاضأ

.ةجمرغلصألايفيهاخمىلعةرشأـتلاهذهلثملللاجمالفيلاتلابو،ةفارغب

ةادإلائاثلاضعارتشإ:ينالاعرفلا

لصماهابتعإبةرهلادقعفلمباهقاحلإوقئاثلاعبلىلعنیاقعلانفاحملادمع

:يفةرخألاهذهلثمتتو،فلملا

ةصحلاق:الوأ

ةحانماقعلاققدتلابدحتنأميتلاقئاثلاعمقاتنأجخملانأهاسألا

،ةلصفلامعتاتنإيفلمرغهنإفةصحلاقامأ،ةودحلاهملاعموهتحاسموهعقم

فرصتحتعضنأدعباذهو،رحملادقعلاعتيفىتحاهركوةلصفلاقلساهح

.sectionnement(1سقتلا(ةلصفلاخمقثملا

ةادإلاحلاصملاأ:اناث

افإقثملاىلعرتُناكدقف،ةیاقعلاةفاحملابةرهلادقعفلمعادإلالخهنأحل

ءارقتسإبهنأىلع.ةلودلاالمأحلاصمأبترخأوةدلبلاحلاصمأبتةقثفلملا

ةلسیاقعلافاحمللحمدوأنأمتلهنأالجره83/352ذفتلاسرملا

.قئاثلاهذهلثمبقثملاازلإ

اقعلاربلادامتعإةقثو:الاث
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مةخسفلملاافإةوربقثمللملایاقعلافاحملالبقمللااذهربتعو

.83/352قذفتلاسرملايفنهنأبرلوينناقرغابل،اقعلاربخلاامتعإ

قنأحصألادقفهلع،ةدفملاعجارملاىلإةرهلادقعلصيفةاشإلايفهنأىلع

ذلاوةماتلاةقثلاهفىعتذلاقثمللةلوؤسملاو،احلإلاالمعافتنیاقعلانفاحملا

.1ةقثوأاحلإدعوأاحلإيفقحلاهل

لاجآلااخارتعإلا:ينالالملا

عالإلادعبهنأح،ضارتعإلالاجآبقلعتامفاذهوامهمالمعالاشإةرهلادقعرفأ

علوؤسملاقثملار"هنأىلعتيتلاو83/352قذفتلاسرملام04ةاملاىلع

هالعأىلوألاةاملايفهلعصملاةرهلادقعادعإلنالعإلىلعةای،قثتلاتم

ةاثإدصقةیهجلاوةلاةفاحصلايفرلاورهشأةعأةمةدلبلارقميفقصللاقیرع

م05ةاملاهترقأذلاقحلالاقميف،"ةعملافارألاةقفنىلعلوةلمتحملااضارتعإلا

يفةرهلادقععضماقعلايعلاقحلاوأاقعلاىلعاقحيعدملرقتملاو1سرملافن

ةلهملانأىلوألاةلهللرههنإف.ةرهلادقعلرحملايممعلابالادلةباتكضارتعإلا

ةرهلارحمىلعضارتعإلايفقحلاقسيلاتلابو،قسلجأوةلهمربتعتاهلعصملا

عوأةیهجلاوةلاةفاحصلاقیرعرلاخیاتمءاس،رهشأةعألاةلهمءاقنإب

.ةدلبلارقميفقصللاقیر

اباضربتعت–ةنناقلااهتعبحم–ةلهملاهذهنأل؛ححصرغهفلااذهنأرغ

.هتاعارماقعلافاحملاوأقثملاىلعجوائارجإادقو

هلعجالةیاقعلاةفاحملابةرهلارحملجستوةلهملاهذهافنإف؛رخأةحانمو

دقعنأهلّبتةحلصموةفصهلخشلكلجف،دقعلانألمتحمعلكماصحم

1هلابإلةئاقععفرنأعلامعبمةرهلا

قفلملايفقلابعلارنةبسامباهلارقيفالعلاةمحملاهتسركوهترقأأرلااذهو

:نأهقميفءاجذلاو2152271
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83/352قذفتلاسرملام05و04املايفهلعصملارهشأةعألااعم-

ةمهأرغربتعرمألانإف

ةرهلادقعلحماقعلاصخبلامهلخشلكمتلههلعصملااعملا-

.قثملاامأدقعلاادعإاءارجإيفهضارتعإدقنأ،

أدقلاإو،اعملااذهءاقنإدعبقثملامتله–رخأةهجم–اعملا-

.ةرهلادقعادعإبقنأهمامأضارتعإ

يتلاوةرهلادقعلابإلةمارلاواحملاامأةعفرملاةندملاعدلابقلعتتالةلهملاهذه-

دعاقللاهماقتخامفعختوةعقحىلعصتودقعلاادعإدعبعفرت

.يندملانناقلايفاهلعصملا

ىلعضارتعالادعنإ-2":هنأىلعهأدبميفصن،العلاةمحمللرخآارقيفهنأام

دقعلابإبةبلاملاوعازلايفلخدتلامةدلبلاعمالقثملاامأةرهلااءارجإ

1."ةرهلا

ةعضملاالاشإلا:ينالاحبملا

لعفبهنأح،يعضملاناجلامضدتةنناقابقعوالاشإةرهلادقعر

يفرئازجلاعمتجملاحئارشزمتناكيتلاو،ةیرصعلااهتساسوةیامعتسالاةرتفلاافلخم

رئازجلاعلاربام،اهللامللقفةمسرلاقعلاركتحتناكيتلاو،ةمسرلاقعلاحم

يفةلثمتملاواقاتوالاشإةدعورهلكاذهعترتهلعو،ةفرعقعرجماهلاعملا

دهشيتلايضاأللوأ،ةفرعوأةمسةكلمادسيتلاااقعلاىلعةرهلادقعارإةنامإ

،)لوألالملا(اعلالملايضاأىلعرتيتلاةرهلاقعةحصدماذكو،حسملاةلمع

يضاقلاواذكوةرهلارحماهستيتلاةنناقلاةعبلاوةمقلالاستلاوةلاشإاثأاماذهو

.)ينالالملا(ةرهلادقعمققحتلايف

ةرهلاقعلاجم:لوألالملا

دقعلاجموعضمىلعاهتبلاغَّبصنإ’ةرهلادقعبةقلعتملاةئاقلااعازلالغأنإ

ةمحملااارقابتدقفاعازلاهذهةعنةرثكليفو.ةرهلادقعلحماقعلاأةرهلا

دمةمثمو،)لوألاعرفلا(ةحسمملاااقعلابءادتا،اعابتهلواتتسامهواهنأبالعلا
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دمارخأو)ينالاعرفلا(–اعلالملايضاأ–ةلودلاااقعىلعةرهلادقعووةنامإ

.)لالاعرفلا(ةرهلارحمعمينناقعضكفقلاقفات

ةحمملاااقعلا:لوألاعرفلا

دقعلاعضمنلةیاقعلاةفاحملابةرهملاوسمملااقعلاةحالصدمةلاشإربتعت

بالااذكوةیاقعلاافاحملاوةلودلاالمأحلاصماهتفرعةدقعمةلاشإ،همدعمةرهلا

هتاارقهفابتذلاءاقلاباءاهتنإ،قثملايفلثمتملاوةرهلادقعریرحتفلملايممعلا

:يتآلا

دقعریرحتواقتلابهباستإهدعضودمألاامهماقعىلعدلاعضالمالهنأبرأ

نألو،"رهللةقلملاةتبثلاةقلاأدبم"عمضاعتلنألارهمهتكلمدسناكاإ،هنأبةرهش

1.رهلابةتاثةكلملاوةكلملاىلعةیرقةاحلا

نإ...":اهلقب129947قارقلايفاقباسالعلاةمحمللةیاإلافرغلاهترقأاماذهو

ويمسدسجوامأاهقبتدعبتس83/352ُقذفتلاسرملايفاهلعصملااءارجإلا

ةحسمملاااقعلاىلعربةرهشدقعلكف؛هلعو1."ةیاقعلاةفاحملابعازلاعضماقعللرهم

ةلئاسمللرهلابفلملافملاضرع،سجاإأخربتعةیاقعلاةفاحملابةرهملاو

.ةئازجلاوةبأتلااهقشيفةنناقلا

ةلئاحتهعق،رهماقعهعضمةرهشدقعرهشىلعِدقُاقعفاحملكنإفهلعو

لخاذههكلسنأليئازجدصقعهفرصتنأَّبتاإةئازجلاةعباتملاىتحوةبأتلااقعلا

يفاقعلالاملةلخملاافرصتلاةفاكءارجإمهميلاتلابوةیاقعاققحةرهلادقعحاصل

1.اقعرتفدافتسإواعلاحسملادعاقىلعاءارخآخشدنهسفناقعلانأقو

اقعرتفدلٍلماحاقعىلعةئاقلاةعاملاةلاحيفهنأهاجتإلااذهمفتسيلاتلابو

يفةقلملاةجحلاودسلاهابتعإباقعلارتفدلالماححلاصلحلان،ةرهشدقعبٍسمتمو

.ةیاقعلاةكلملاابثإ
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دقعنأىلإضرست83/352قذفتلاسرملامىلوألاةاملانأارغىلعاذهو

ةلاحناكاإامحسملاةلمعدعهالامك،يضاألاحسمةلمعاهتلمشضأيفرحالةرهلا

1.ةئاهنأةتقماقعلاقرتلا

يفقثملاعورشيفةلثمتملاوحسملاةلمعبةقلعتملاورخأٍةلاشإٍةلاحىلإةاشإلاجتو

ةلاحلاهذهيفف،حسملاةلمعحتفمتيئالوارقودصوةرهلادقعریرحتوادعإاءارجإ

رسالعضملااذهيفيلالاارقنأل،هفرمةرشابملااءارجإلاةلصامقثملاىلعج

دتعذلاهقثملافرمةرهلادقعادعإللبقخیاتنأامك،ةلبقتسملاالاحلاىلعالإ

1.لاجملااذهيفهب

نإف،رهمةكلمدسهلةرهلادقععضماقعلانأةجحباهشإلافصخبامأ

.ركذلاةفلاسلاةجحللاهشإلافاقعلافاحمللجالهنأبر1عبلا

اعلالملايضاأ:ينالاعرفلا

نكتالةصاخلاوةماعلاةلاالمألانإف90/301قنناقلامةعبارلاةاملالاقب

)ااقعلا(ةلاالمألانإفيلاتلابو،اهلعزجحلاوأاقتلاباهاستإوأاهففرصتللالحم

دقعلاعضموالحمنكتال،ةدلبلاوأةالللوأ)ةیزكرملاالسلا(ةلودللةعباتناكءاس

ةاإللرقتو،الابعقةلاالمأللةعباتلاااقعلاىلعصمةرهشدقعأوةرهلا

ةنناقلالاجآلااخللاوارتسإلااذهناكلوةرهلادقعلابإبةبلاملاواقعلاارتسإ

.ضارتعإلل

يقاحیرصاصنل83/352قذفتلاسرملانأبججحتلانأىلإةاشإلادجتو

ىلعةسسؤمرغججحيه،ةرهلادقعاءارجإقبتماهاعبتسإوةلاالمألاءاثتسإب

هذهةلاقدعىلعهمةعبارلاةاملايفن90/30قةلاالمألانناقنأابتعإىلعدس

.اقتلاقیرباهكلمتوأاهلعزجحلاوأاهففرصتلالمألا

ناكااللاعبيفةلودلاالمأایردمنأ،دصلااذهيفهابتنإللفلملالاشإلاكل

ربتعامهو1هتكلمادسةرهملااخلاالملاعةبانقثتلاتامامأاضارتعإدقت
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لخدهنأبةرهشدقعارإارملااقعلاناكاإامةلاحيفنضارتعإلاف؛ححصرغءارجإ

.ةماعلاةیعملااخشألادحألةعباتلاةلاالمألامض

ةعباتلايضاألاصخباضارتعإلادقتيفهورصحةلودلاالمأردمنإفهلعو

الاذهنأىلع.ارفأللةصاخلاةلملايضاأىلعاضارتعإلادقتقحنو،ةلاالمألل

ىلعرهمدسباخلمهللاعضماقعلانأبقثملاالعإمةلودلاالمأردمعم

1.الإلالعإلالبس

-ةفقلا–ةبحملاااقعلا:لالاعرفلا

ااقعىلعةرهشقعریرحتنمقناكقثملاعبنأةلمعلاةاحلايفهنأحل

91/10قنناقلايفحیرصنأدقلرئازجلاعرملانأباذههفقمللعمةسبحم

1.فاقوألابقلعتملا

علابحهفقلانأىلعتيتلاو،فاقوألانناقم03ةاملانءارقتسإبهنأرغ

هنإف،رخلاوربلاهجومهجوىلعوأءارقفلاىلعةعفملابدصتلاودأتلاهجوىلعلمتلاع

ةصخشاقو-فقالا–اقعلالامعةكلملاقحةلاإهفقلادقعلرثأوةصاخهأنأَّبت

رقتيتلالامألاةرئاعاجاخحبصفقملالاملانإفيلاتلابو،فقملالامللةیعم

.سملااقتلاقیرعاهاستإ

يفقح،1573101قفلملايفاهلصفةبسامبالعلاةمحملاهلإبهاماذهو

لقانفرصتأباهففرصتلاجالةسبحملاعلانأانناقواعرشرقملام":هنأهأدبم

اهرغبوأةبهلابوأعبلابءاسةكلملل

ىلإيمارلايساسألاعالالعضاغتفاتسإلاةهجنألاحلاةقيفَّبتاملو

هقلعتمغرلابةرهلادقعيفغرفملاعبلااذهححصتحاوةسبحمضأىلعالاعبلالابإ

ةعیرلااحأاقرخونناقلاقبتاوءاسأدقانالعفامكهارقبةاقلانإف،ةسبحمضأب

."هارققنجتسامم،ةمالسإلا

ةرهلاقعيفةئاقلاةعانملا:ينالالملا
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يفةئاقلاةعاملاباساسأقلعتتالاستةدعاثأدقاذهنإفامسارحمةرهلادقعابتعإب

لحفلتخإةئاقلااحألاىتحوءاآلانأل؛رحمكينناقلاهعضوحم،رحملااذه

جیرعتلاجورخألايفو،)لوألاعرفلا(ةبسلاوأةقلملاهتجحرحملااذهلةنناقلاةمقلا

عمينناقزكرموعضكةرهلارحماهفضاعتيتلاو،ةصاخلاصلاوالاحلاعبىلع

.)ينالاعرفلا(ةنناقلازارملاعب

ةرهلاقعلةتبلاةقلا:لوألاعرفلا

لاستلاردقف،قثملايفلثمتملاويممعباضهةرهلادقعریرحتفلملانأابتعإب

رقتهنأوأریوزتلابالإهفعلاتالحب،ةقلملاةجحلاحةرهلادقعناكاإاملح

.رخأةلسوأبهسعابثإ

ةلثمتملاوةساسأةقنىلإعقثملالبِقمةرحملاارحملاةجحيفزامتلااذهنأىلع

:تلاحزمتلاتهلعو،دقعلاریرحتيفقثملاويف

ةكلملالقناهلحمنيتلاقعلاك(ةمسرلاةفصدقعلاىلعقثملااهفيفيتلاةلاحلا-

.)يعلاقحلاوأ

هتاحيعدذلاخلااحیرصتيقلتدعتالاهفقثملالخدتنيتلاةلاحلا-

احألاقفووبلةمرغوةرمتسموةئاهةصب،ةس15عدیزتةدملاماقعل

دقتذلاخلامهاقلتامعلوؤسمرغ-قثملاأ–ليفهو،يندملانناقلا

1.ةرهلادقعيفلثمتملاهرحميفاهنويتلاوهتاحیرصتءالإللهمامأ

ارقيفاذهوةئافتحإلاقعلامضدهنأىلعةرهلادقعالعلاةمحملافكدقواذه

امفهبجتحملاةرهلادقعهمتامعامتعإبءاقلانإ":هنأبهأدبميفقيتلاو1اهل

نناقلام5رم324ةاملااحألةفلاخمدعال،قثملاامأاهىلدملااحیرصتلاخ

اهفعلاىلإةجاحلانويسعلاللدلاباهحماهىلدملااحیرصتلانأل،يندملا

."ریوزتلاب

يفانتلاةلاح:ينالاعرفلا
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نأاذهلاثمو،ةرهلادقعلينناقلازكرملاوعمينناقزكرمضاعت؛يفاتلاةلاحبدصق

ةبلاملاهلرقتالالاحلاهذهيفهنإف،اقعبعفتموأامَّدقموأاصووأارجأتسمخلان

.ةس15مرثألهتاحاسأىلعاقعلالمت

ةاحةدميفحبنأيضاقلاىلعلوسأتـلادعلفرلاللااذهلآمنح

1.ٍبلأبةمرغوةرمتسموةئاهةصباقعلالغناكاإاموأخلااذه

-َّبتاملو":هنأهأدبميفءاجذلاو1اهلارقيفالعلاةمحملاهبقدقأرلااذهو

جتسناكف،اهأةافودعب–ةعالا–هتخأىلعاصوناكهدضنعملاهنأ–لاحلاةقيف

اقتلااحأقبتللاجمالفيلاتلابو،ضألايفاهقحاهملسنأ–دشرلاساهغلدعب–هلع

امنإو،ةاحلاةلةلاحلاهذهيفدلاعضونألهفنعملاارقلايفوامعسملا

."كذملاارقلاقنجتسامم،اصوهابتعإب

دموةنناقلاةاحلارصعىلعزكالعلاةمحملانأبتهنإفارقلااذهءارقتسإبو

.ةاحلااقلحتسةورلابهنإفعملارصعللرقتفتةاحلاناكاملف،اهرفات

صنذلاو،قاسلاارقلاقناسدعبو1رخآفلميفقالعلاةمحملانأىلع

ةاقاتسإنو،اقعلاعمتملايفرعلادقعلانالبحیرصتلالحال":هنأبهأدبميف

نكتهلعو."رلالباهتابثإجةامةعقاواهابتعإبةاحلاةادابثإلهبعضملا

ويفرعلارحملا"يفاتلاةلاح"لمهأو،’ةاملاةاحلاىلعزكدقاهالعلاةمحملا

.ةاحلاةدمریرقتو،هنالبءاقلا

هكلمتيئاقلاعفدلادقتمهبحاصيفعال،يفرعلارحملانالبنأىعمامباذهو

1.ةدملاةلیةاحلاب

،1996ةسلوألااهارقيفالعلاةمحملاهلإبهامهحصألاوحجارلاأرلانأىلع

"يفاتلاةلاح"ىلإامضاشأيتلاو،1يندملانناقلام831ةاملانىلإااتسإاذهو

هسفرغأدحأعتسالهنأىلع،هدسفالخىلعاقتلابسنأدحألل":يتآلااهص

هلعقتذلالصألاالوهتاحبسهسفل
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ربتعهملعفبوأرغلالعفبامإهتاحةفصرغتاإاقتلابسنأعتسهنأرغ

."رغتلااذهخیاتمالإاقتلاةدمرستالةلاحلاهذهيفكلو،لاملاقحلةضاعم

:ةمتاخ

ابثإءارجإقیرعةیاقعلاةكلملارهتيفرئازجلاعرملاةننأاتخلايفةاشإلادجت

الاشإلاماءادتإةملعلاهذهاشيتلاابقعلالكغو،ةرهلادقعادعإوسملااقتلا

قاتلاوابتلاباءاهتنإ،ةرهلادقعفلمعادإوةسادةصتخملااهلادلةیاإلاةئارجإلا

يفرسلانولُحتلالاشإلاوابقعلاهذهنإف،الاشإلاهذهيفةلصافلاةئاقلااحألايف

.-ةعاسلادحلاذهو–ةلقاثتمىخبلويعلارهلاانحنهجتلا

بسباذهوةابتملةئاقلااحألانأالإ،ةرهلادقعبلمعلاءاغلإغوهنأىلع

.اقعلابةقلعتملاوةقاتملاةنناقلاصلاددع

:اصتلاهذهذخألاتلاذبح،ةئاقلاوةعیرتلااقاتلاهذهفلتخميفالتةغبو

يفاقتلاانرصحو827ةاملاقلعتامف،يندملانناقلااحألدعت-

نةلودلاالمأوحسملاةاإاهدهتيتلاالاشإلايفالتلاذهو،ةحسمملارغيضاألا

.لاجملااذهيفةدعتملاةئاقلااعازلااذكو

هتامنيفيندملانناقلالدعتل،-همةعبارلاةاملا-ةلاالمألانناقةبام-

اهكلمتجاليتلاالمألل"ةحسمملايضاألا"ةابعةفاضإبلوركذلاةفلاس

.اقتلاب

ةقلابيق-ةعمتجمفرغلا–العلاةمحملافرميئاقاهتجإادصإةورض-

.نألااذهيفةقاتملااارقلافلتخماقتل،اقعلارتفدللةقلملاةتبثلا

:عجارملاةمئاق

ةنناقلاافلملا:الوأ

2014،ةناثلاةعبلا،رئازجلا،همها،ةصاخلاةیاقعلاةكلملارهتالآ،رمعاشابدمح-

.

،رئازجلا،همها،)ةاحلاةاهش–ةرهلادقع(ةاحلارهشارحم،رمعاشابدمح-

.2002،ىلوألاةعبلا

.2012،ىلوألاةعبلا،رئازجلا،ةنودلخلاا،رئازجلانناقلايفاقعلا،ينفلخدجم-
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ةئاقلاالجملا:اناث

.يناثلادعلا،1996ةسلةئاقلاةلجملا∑

.لوألادعلا،1997ةسلةئاقلاةلجملا∑

.لوألادعلا،2000ةسلةئاقلاةلجملا∑

.لوألادعلا،2003ةسلةئاقلاةلجملا∑

،2010ةسل-العلاةمحملليئاقلااهتجإلا–اخدع،العلاةمحملاةلجم∑

.لاثلاءزجلا

ةنناقلاوةعرتلاصنلا:الاث

:ناقلا-1

01/12/1990لقفاملا1411ىلوألاامج14يفؤملا90/30قنناقلا∑

.1990ةسل،44دعةمسةدیرج،ةلاالمألانناقمتملا

قلعتملا1991لیرفأ27لقفاملا1411لاش12يفؤملا91/10قنناقلا∑

1991ةسل،21دعةمسةدیرج،فاقوألاب

:رماوألا-2

ولَّدعملا1975ربمتبس26لقفاملا1395نام20يفؤملا75/58قرمألا∑

.1975ةسل،78دعةمسةدیرج،يندملانناقلامتملاَّمتملا

:سارملا-3

21/05/1983لقفاملا1403نابعش08يفؤملا83/352قذفتلاسرملا∑

،ةكلملابفارتعإلامتملاةرهلادقعادعإوسملااقتلاابثإءارجإبقلعتملا

.1983ةسل21دعةمسةدیرج

ام19لقفاملا1429ىلوألاامج13يفؤملا08/147ذفتلاسرملا∑

،26دعةمسةدیرج،ةكلملاادسلستواقعلاققحتلاالمعبقلعتملا2008

.2008ةسل

:مهتلا

ابثإءارجإبقلعتملا1983ام21لقفاملا1403نابعش08يفؤملا83/352قذفتلاسرملاـ1

هئاغلإتذلاو.1983ةسل21دعةمسةدیرج،ةكلملابفارتعإلامتملاةرهلادقعادعإوسملااقتلا

2008ام19لقفاملا1429ىلوألاامج13يفؤملا08/147ذفتلاسرملام24ةاملاجمب

.2008ةسل،26دعةمسةدیرج،ةكلملاادسلستواقعلاققحتلاالمعبقلعتملا
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.2014،44،ةناثلاةعبلا،رئازجلا،همها،ةصاخلاةیاقعلاةكلملارهتالآ،رمعاشابدمح2
.44،هسفنعجرملا3
.45،هسفنعجرملا4
2،44قماهلاعالقن،قاسلاعجرملا،رمعاشابدمحعجا5
،ىلوألاةعبلا،رئازجلا،همها،)ةاحلاةاهش–ةرهلادقع(ةاحلارهشارحم،رمعاشابدمح6

2002،72.
.73،هسفنعجرملا7
1983ام21لقفاملا1403نابعش08يفؤملا83/352قذفتلاسرملام05ةاملات8

هلخشلكيعد":يلامةكلملابفارتعإلامتملاةرهلادقعادعإوسملااقتلاابثإءارجإبقلعتملا

هلوؤسملاقثملاىلإةباتكاهمدقل،للاعضميهيتلاةیاقعلاةعلاقحلاوأاقعلانأباهيلدلام

"ةفاحصلايفهالعأةعبارلاةاملايفهلعصملارلاخیاتماءادتإرهشأةعألجأيفيعملاقثتلاتم

.
.2012،288،ىلوألاةعبلا،رئازجلا،ةنودلخلاا،رئازجلانناقلايفاقعلا،ينفلخدجم9

ةلجملابم،215227قفلملايف،29/12/2001خیاتةیاقعلاةفرغلاعاصلاالعلاةمحملاارق10

.317،لوألادعلا،2003ةسلةئاقلا
ةلجملابم،190541قفلملايف،29/03/2000خیاتةیاقعلاةفرغلاعاصلاالعلاةمحملاارق11

.149،لوألادعلا،2000ةسلةئاقلا
.50،قاسلاعجرملا،رمعاشابدمح12
.51،هسفنعجرملا13
.266،قاسلاعجرملا،ينفلخدجم:أرلااذهلصفتيفعجا14
.267،هسفنعجرملا15
.47،قاسلاعجرملا،رمعاشابدمح16
.66،هسفنعجرملا17
قنناقلابمتملاولدعملا1990ربمس01لقفاملا1411ىلوألاامج14يفؤملا90/30قنناقلا18

دعةمسةدیرج،ةلاالمألانناقمتملا2008ل20لقفاملا1429ج17يفؤملا08/14

.1990ةسل،44
.65،قاسلاعجرملا،رمعاشابدمح19
.65،هسفنعجرملا20
01/07قنناقلابمتملاولدعملا1991لیرفأ27لقفاملا1411لاش12يفؤملا91/10قنناقلا21

لقفاملا1423لاشـ22يفؤملا02/10قنناقلاو2001ام22لقفاملا1422رفص28يفؤملا

.1991ةسل،21دعةمسةدیرج،2002ربمس14
ةلجملابملا،157310قفلملايف،16/07/1997خیاتةیاقعلاةفرغلاعاصلاالعلاةمحملاارق23

.34،لوألادعلا،1997ةسلةئاقلا
.283،قاسلاعجرملا،ينفلخدجم24
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ةلجملابملا،202764قفلملايف،27/09/2000خیاتةیاقعلاةفرغلاعاصلاالعلاةمحملاارق25

.309،لوألادعلا،2003ةسلةئاقلا
.317،قاسلاعجرملا،ينفلخدجم26
ةلجملابملا،85520قفلملايف،24/11/1996خیاتةیاقعلاةفرغلاعاصلاالعلاةمحملاارق27

.65،يناثلادعلا،1996ةسلةئاقلا
ةلجمبملا،448006قفلملايف،14/05/2008خیاتةیاقعلاةفرغلاعاصلاالعلاةمحملاارق28

.107،لاثلاءزجلا،2010ةسل-العلاةمحملليئاقلااهتجإلا–اخدع،العلاةمحملا
.324-323،قاسلاعجرملا،ينفلخدجم29
نناقلامتملاَّمتملاولَّدعملا1975ربمتبس26لقفاملا1395نام20يفؤملا75/58قرمألا30

.1975ةسل،78دعةمسةدیرج،يندملا
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يئاهنلاقرتلااعزانم

اقعلاناقلاصتةناثةنسهاتدةبلاامحةماس

وزوتبةساسلالعلاوققلاةلرمعمدلمةعماج

samia.hamdanee@gmail.com:لمإلا

:لملا

،يضاأللاعلاحملاىلعساسألابزكتریذلااقعلارهلاانلرئازجلاعرملاينبترثإ

ءاربخهرشابیذلا،اقعلالجلاسأتيضاألاحمادعإمضتملا74-75رمألاجومب

ألاملالترخألايفوتیذلاققحتلاةنیاعملاالمعباقللولهؤملايفارغوبلاحملا

ةمدقملاةكلملاادنسىلعاامتعا،هباخقرتاقعلكصخثحب،ةحملاقئاثولازئاحلا

رتفدللاملالتيهتنیرخألااذه،يئاهنلاقرتلابامقؤملاقرتلابامإل،اقعلالامم

لجألءاضقللءوجللاجوتتالاشإةدعریذلارمألا،اقعللةوهةقابكربتعذلا،اقع

.اءارجرشقفل،يئاهنلاقرتلاءاغلإ

:ةمقم

يففدهیاهتعبعمءالتیاهاخينوناقانينبتةاقعلاةكلملابضبعرملكتهی

اذهىماقعلاىلعةعقاولاةفلتخملاافرتلالبققحلاالملابرغلاالعإىلإهمومع

-75رمألايهرئازجلايفةدمتعملاةنوناقلاونلاىلإعوجرلاب،اقعلارهلاانانلا

اموسرملااقعلالجلاسأتاعحمادعإمضتملا1975ربمفون12يفؤملا74

انذخادقعرملاأحالن76/63قوسرملا62-76قوسرملاامههلاذفنتلا

ساسألالتيتلايضاألاحمةلمعامتإاتنايفةتقؤمةلاقتناةلحرمكينعلارهلا

.حملاةلمعاهفتتليتلاادلبلايفيخلارهلاانذخأينعلالجللاملا

ةدللكلخاةاجملااكلملاادلبلادحدیدحتماقعلاحملالامعأيهتنتأدعبف

اخممحملاقئاثفلتخمادعإعمالملاوقحلااحصأارإلادملايفققحتلا

فاحملاىلوتی،ةكلماعومجماقأمضةبترمةحومملاااقعلابتلادجالجس

لألادقلااءارجإرشابیاقعلالجلاسأتةلمعةقبالاقئاثوللينوناقلاعادیإلادعباقعلا

ةكلملاقحبفارتعاللادحاقرهرهشدعبعذلا)يئاهنأقؤمءاوس(اقعلاقرتلاعابتإب

.ينعلارهلاانليفرخألاةنعلاوقحلاةاقعلا
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لجلیذلاهفرتعملالاملاىلإهملتاقعلارتفدلاادعإيئاهنلاقرتلاةلمععترتف

.اقعلالجلاسأتقلعتملا76/63وسرملام46ةامللاقباذه،ارتعاأهدض

19ةامللاقباذهحملاةلمعدعبةاقعلاةكلملاابثإلدحولادنلاوهاقعلارتفدلاربتعام

لسلايفاهشإلاقواماقعىلعةدجملاققلاعمجلست"صنتيتلا75/74رمألام

"ةلمنسللااقعلارتفلاواقعلا

م16ةامللاقباذهيئاهنلاقرتلاعجتانلااقعلارتفدلايفعلارئازجلاعرملااجأدقل

جومبتذلايئاهنلاقرتلاعةجتانلاوقحلايفرنلاةاعإمال"اهلوقب76/63وسرملا

قرتلاعجتانلااقعلارتفدلاأامءاضقلاقرعالإلفلااذهم121314اوملا

اءارجإرشيهاميلاتلالاتلارنقبسامقلنمم،ةاإةهعديئاهنلا

لفلااءارجإىلإرتنثلأثحبم(يفهدیدحتلالخمل؟يئاهنلاقرتلااعانمةوت

.)اثثحبم(هف

اقعلارتفلاهفم:لوألاثبملا

73/32وسرملام32ةاملااهنماومةدعيفاقعلارتفدلاحلملمعتسارئازجلاعرملا

71/73رمألااحألاذفنتءاجذلاةصاخلاةكلملاقحابثإبقلعتملا05/01/1973يفؤملا

كلاملللثحهنم25ةاملان،ةعازلاةولاوناقمضتملا08/11/1971يفؤملا

.ةاقعلاةكلملاأشيفللدلاةماقإلدحولادنلال،ةكلملاةاهشملادااقعارتف

اقعلارتفلافیرعت:لوألالملا

م19ةاملافألااذهيفةالاةنوناقلاونلالالخماقعلارتفدلارعتعتن

"1اقعلالجلاسأتمضتملا25/03/1976يفؤملا76/63وسرملا

رارقجومبدحملاومنللاقبومملااقعلالامىلإلااإدنسوهاقعلارتفدلا

ارتفلألاءارجإلاةبسانمباقعلالامىلإدقهنأىلع75/74رمألام18ةاملانةلاملا

ةعومجمقفاوتأ،اقعلالجلايفاهشإلاقاماقعىلعةوجوملاانابلاهفخنتااقع

اوقدنسلقلكيفاقعلافاحملاهلعدهأماقعلارتفدلاعمةاقعلااقابلا

ةاقعلاةقابلايفرشأتلك،هناقعلالجلايفءارجإألجأميتلا،ةكلملل

.1اقعللةنوناقلاةعضولاسریىتحاقعلارتفدلاىلعلقنیأيغبنیةنعلا

هقوقحكتلامأوقحماقعلارتفدلاهنمضتیامفلاخيعدیأصخشألمالثحب

.حملاةلمعدعبةاقعلاةفاحملاباقعلبةصاخلاةاقعلاةقابلابةدقم
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فرتلااذههفرشؤیاقعلاهرتفيفبضف،ةكلملللقانافرترتفدلاحاصفرتا

هابتعابهلإفرتمللل76/63وسرملام45ةامللاقفرحأكحضالب

ىلعلذرقالارتفدلافالتإىلعلمعهنافادیدجارتفادعإةلاحيف،دیدجلالاملا

.1ةاقعلاةقابلا

اقعلارتفللةنناقلاةعبلا:ينالالملا

عبلاااإاارقهربتعامهنمف،اقعلارتفدللةنوناقلاةعبلالوحوناقلالاجءاهقففلتخا

 .عرفيفیأرلایذهلانتنساإارقبلهربتعارخآلا

ادإارقاقعلارتفلا:الوأ

ارقعةابعوهاقعلارتفدلاأبعنامرصانلادبعلامجاتسألافاضوامعاتسألاربتعا

.هفةرفاوتماإلاارقلارصانععمجأبباذهاإ

ادإارقاقعلارتفلا-01

وهاقعلارتفدلاأىلعرمانرفيفاإلاوناقلاهقففرمعامجإانهوا

.عمينوناقرثاادحإفدهةمزلملااهتاإعةاإلافرمافإ

هنألاإلاارقلاوجولهنعءانغتسالامالرنعوهاهنعربعتلاأةاإلاعافإلاف

ةاملامعأرجملاإارقانهوالربعتلا

18ةاملااقعلالجلاسأتيضاألاحمادعإمضتملا75/74قرمألاىلإعوجرلاب

ةدجملاانابلاهفخسنتاقعرتفديفلوألاءارجإلاةبسانماقعلالامىلإق"اهلوقبهنم

."1ةیاقعلااقابلاةعمميف

فرمااإاربعتاارفنالامعلماقعلارتفدلاافركذملاةفلالاةاملاصنلالخمإ

وناقلاهدحذلاللاحبتةاإلا

ةیادإةهعداصاقعلارتفلا-02

ةاولعضخاقعلافاحملااهسأریاقعلافحلاةریدملةعباتةلخاةهيهةاقعلاةفاحملا

.ةلاملا

ةدرفنملاةداإلاداصاقعلارتفلا-03
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ادعإةلمعأغلهدحولاقعلافاحملاعقوتلمحةرفنملاةاإلاباقعلارتفدلاد

عمجةلحرم،حملاالمعحتفمضتملايلاولااارقاهنمةدقعماءارجإلتتاقعلارتفدلالت

اهلخدت،ةحملاقئاثولاادعإ،حملاةقرفاهوقتيتلاققحتلادیدحتلاالمع،قئاثولا

.1ةاإلالمعلارفنالاعبالابفتتلضتاهنإفيلاتلاب،خلا....ءاضقلاةلاولاةدلبلاكةدیدع

1ينناقرثأهلاقعلارتفلا-04

ىلعةاولاةنعلاوقحلابتوههلكولألامللاقعلارتفدلالتادعإمفدهلا

ابثإبقلعتملا05/01/1973يفؤملا73/32وسرملام33ةاملاهلإاشأاماذهااقعلا

وةلبلاةیاقعلااقابلاةعمماسأىلعةعضملاةیاقعلارتافلاأ":ةصاخلاةكلملاقح

لالنملاةقحالصنيفدتسيتلاافلاسحلتسملايضاألاحسم

."ةیاقعلاةلملاأشيفةبلاةماقإلحلاو

اماقعىلعةوجوملاوقحلاعمجلجت"اهلوقبدكؤتهلاعأوكذملا75/74رمألام19ةاملا

ةكلملادنسلذلااقعلارتفدلايفاقعلالجلايفاهشإلاق

رتفدللينوناقرثأادحإانهيلاتلاةاقعلاةكلملاابثإلالبقتمةدحولاةلسولاوهاقعلارتفدلاف

.ةكلملااهبتةاأكربتعهنأوهاقعلا

ادإارقلاقعلارتفلا:اناث

رتفدلااذهأ،اإارقبلاقعلارتفدلاأبریمانهافركذلافلالاأرلافالخىلع

ثحب،اارفنالامعلاإلاارقلارصانعهلعقبنتالفقفةنوناقلازارمللفشاكه

حمحلام،ةاقعلاةفاحملا،ةلاولا،ةدلبلاك،ةاإاهجةدعرتفدلااذهوجيفلخدتت

عقویحاقعلافاحملاةاإةاهشرجموهاقعلارتفدلاأاتسألااذهریيلاتلايضاألا

.1اقعلالجلاةاقعلااقابللرخألاةقبامباهشإلاىلعرتقهلمعاقعلارتفدلاىلع

ةلملاحملاقئاثىلعاامتعاةكومملاةاقعلااقابلاأساسأىلعأرلااذهدقتنیكل

هتكلمابثإمهنماقعرتفىلعلوحلايفقحلاهلزئاحلاأاهنعجتنیاقعلالجلل

اناحألقحلااذهىلعاهشإرجمأينعلاقحللفشاكامئالاقعلارتفدلاافيلاتلا

المعلبقوجوملذلاةكلملاقحءونهنملامىلإزئاحلالوحتلانمو

.اقعلاحملا

يئاهنلاقرتلااعزانميفلصفلااءارجإ:ينالاثبملا
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صخامأيئاهنلاقرتلابةقلعتملااهنمءاوساعانملامركلايئاهنلااقعلاقرتلاعجتنی

هنأافنأوكذملا76/63وسرملام16ةاملاللاخمعرملااهجلاعدقفاقعلارتفدلاءاغلإباهنم

فرموسرملافنم،121314اوملااحأجومبتذلاقرتلايفرنلاةاعإتت

اتخالاوعامنإااإتیالاقعلارتفدلايفرنلاةاعإافصنلااذهالمعهلعءاضقلا

.اإلاءاضقلاىلإ

يضاقللاقعلارتفدلاءاغلإباتخالالوخةلدلالجملرقتملاالايئاضقلااهتجالاإ

اقعلافاحملاعااصااإاارقلاقعلارتفدلاأاملااإلا

ؤملا282711:قيئاضقلاارقلايفلدجنإينوناقلاىحنملااذهاضأءاضقلاریاسدقل

رنلاةاعإوجال:يلاتلاأدبملادمتعاذلاالعلاةمحملاعالا23/02/2005يف

.ائاضقالإ1اقعلارتفدلايفةدجملاااقعلليئاهنلاقرتلاعةجتانلاوقحلايفةعانملا

لفلابةتخملاةئاضقلاةهجلااقعلارهلاحتيتلاةمنتلاةنوناقلاونلاحضوتل

وتیةاإلاعاص،ااقربتعيئاهنلاقرتلاأبابتعاهنأرغ،اقعلارتفدلااعانميف

دیدحتدنعوضعلااعملابلمعلاعرملاسركثح،اقعلارتفدلاىلعاقعلاحاصلوحب

فانتسالللاقحبةجلأيفلفلابةتخمةهجلاهذهفةاإلااحملليعونلااتخالا

افرةاإلاةغبلااةمومعلاةسؤملاأةدلبلاأةالولاأةلدلاوكتيتلاااضقلاعمجيف

.1ءاغلإلاوعقرعلو،08/09وناقلام800ةاملاصنلامعاهف

ءاغلإلاعدفیرعت:لوألالملا

زمتت،ةاإلااهتدصأذلااإلاارقلاءاغلإىلإفدهتيتلاوعدلالتيهءاغلإلاوعإ

ءاغلاوناقلادعاوقعمهقافتادمارقلاةعرمثحبىلعرتقتاهفاإلايضاقلاةلسأب

الفعرملارغارقلاءاغلإمرأيضاقلاةلسدعتتالاذه،وناقللافلاخماكاإارقلال

هلیدعتأةاإلاارقحبوقأأعاللينوناقلازكرملااندیدحتوقأيضاقلاعت

.1ةاإلاهتدصأذلاعملاارقلالحمرخآاارقدأأ

ررقتلمدعباىلإهذیأعرملارغارقلاءاغلإحلادحدنعيضاقلافقاذل

.اهادمدیدحتأيعدمللوقح

ءاغلإلاعدلبقورش:ينالالملا

اارقهابتعاب،اقعلارتفدلاأهفوعملاارقلابقلعتیاماهنمرشةدعءاغلإلاوعلوبقل

اهعفاعمبقلعتیاماهنمفارإلابقلعتیاماهنمااإ
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:هفعملاارقلالعتتورش-01

لمحةاقعلاةفاحملايه،ةاإةهعاصفرتوه،اإارقوه،اقعلارتفدلا

لمعهنأ،ةرفنملاةاإلاباصلمعهنأ،وناقلمعهنأيه،اإلاارقلارصانعهتايف

ةاإةهجعد

قحلاءارجإأىلإةجاحذفنتللالاقأارثؤمائاهنوأاضأاإلاارقلايفرت

.ارضهبقحلیأبعاللةنوناقلازارملايفارثأدحارثؤم

رتفدلاهنعجتنیذلايئاهنلاقرتلاصخامفاقعلافاحملااارقىلعقبنتيتلارصانعلايه

رمألااذك،ةرفنملااهتاإب(ةاقعلاةفاحملا)ةاإةهجعاصانوناقلامعهابتعاباقعلا

الإعلاوالاعلاوناقلااخشأمصخشوعدلافارأدحأاكاإقؤملاقرتللةبنلاب

1.قؤملاقرتلااءارجإةبسانمبالااإلاارقلادضءاغلإلاوعجومب

ءاغلإلاعديفةلصملارش-02

ءادتعالابدهمأهلعدتعاقحىلإةحلملادنتتأوعدلالوبقلاعفارملاوناقيفرت

اهمةحلمرجموعدلاعفارلوأيففاإلاوناقلايفءاغلإلاوعدلةبنلابامأ،هلع

.هلعدتعأيخشقحىلإةحلملاهذهدنتتألدعبهیلاهفوعملاارقلا

:علاعفداعمرش-03

مرةلوبقموكتليكلءاغلإلاوعهلالخعفرتأارقااعمدحأىلععرملارت

ةندملااءارجإلاوناقم827ةاملاحل،هبألاحاصالعإأارقلارنخات

.1ةاإلا

علاعفةیرعةقلعتملاورلاالاث

اتتفاةضرعمضتتأج":ىلعةاإلاةندملااءارجإلاوناقم816ةاملان

مضتتأج":صنت15ةاملا".وناقلااذهم15ةاملايفاهلعونملاانابلاوعدلا

:ةتآلاانابلاالشاهلوبقدعةلئاحتوعدلااتتفاةضرع

.وعدلااهمامأعفرتيتلاةئاضقلاةهجلا-أ

هنوميعدملاقلسا-

هلومرخآفولعمومهللافهلعىعدملاومقلسا-
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.ينوناقلاهلممةفصيعامتجالاهرقمونعملاصخلاةعبةمتىلإةاشإلا-

.وعدلااهلعسؤتيتلالئاسولاابللاعئاقوللازجوماضرع-ه

وعدللةدؤملاقئاثولاادنتملاىلإءاضتقالادنعةاشإلا-

:ىلإةفاضإلاب

يمامفرماهعقتجو-01

رتفدلاهنعجتنیذلايئاهنلاقرتلاءاغلإىلإفدهتيتلاةاإلاوعدلاعفةضرعوكتأج

وناقم815ةاملاصنلاقفللوبقلادعةلئاحتاحممةعقومانتساعوضوماقعلا

امأوعدلاعفرت،هانأ827ةاملااحأةاعارمعم":صنتيتلاةاإلاةندملااءارجإلا

ةوكذملا800ةاملايفةوكذملااخشألاةلدلاىفعت،"احممةعقومةضرعبةاإلاةمحملا

.لخدتلاأعافدلاأءاعالايف،احمبيوجولالمتلام،هلاعأ

يفوكذملااخشألاسابأةلدلاسابةمدقملالخدتلااركذمعافدلااركذمئارعلاعقوت

احمفرمةضرعلاعقوتارتشا،ينوناقلالمملافرم،هالعأهلإاملا800ةاملا

ةمحملاامأيضاقتلااءارجإأىلإعجری.هبلالخإلاوجالذلااعلاانلامهابتعا

ةلدلالجمامأيضاقتلاأعالضف،ماحملايفالإرفاوتتالةافكةربخىلإاتحتةاإلا

.1همدقأةربخربأوأأهدلادمتعميماحملاوألتی

:1اقعلاعقماصتخاةرئادةیاقعلاةفاملاءاغلإلاعدرهشجو-02

وعدلاعفةضرعرهشجوتيتلاةاإلاةندملااءارجإلاوناقم17ةاملاصنالمع

لأيفاهمدقت،وناقللاقبرهماقعينعقحأ/اقعبقلعتاإةاقعلاةفاحملاب

اهشإللاهعادیإبیلام،الشاهلوبقدعةلئاحت،ةضقلاىلعاهفانیةلج

.هاوعضفالإيضاقتملاهبوقأدالرهوجءارجإدعاهشإلاف

13اومللاقبيماحمةساويئاضقلالمتلارشةحلملاةفلاعالضفرتام

رلاىلعاقعلارتفدلاءاغلإوعسأتتیأ،ةاإلاةندملااءارجإلاوناقم826

للاعاتخالادععم)اقعلارتفدلا(ةاإلااارقلاءاغلإاعدلةعوضوملا

ذلابلاعاصوخاقعلارتفدلالتارقلاادصإلانوناقاهرفاوتولملااءارجإلا

لتاإلاارقلادصدنعاهریدقتيفأخعوقأةنوناقلاةدعاقلاةعقاولاةلاحلاادعنالم

لشةنعلاوقحلااحصأعفكيتلاحملالامعأةلاحلاهذهيفوهاقعلارتفدلا
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...’’21/04/2004يفؤملاالعلاةمحملاارقبامكيئاهنلاقرتلاةلمعلاساسألبب

،اعلايضاألاحمادعإمضتملا1976سام25يفؤملا62-76وسرملاىلإعوجرلابف

هلامكتسادعبققحتلادعبعازنلالحمةعقللاقعلارتفدلاىلعلحتهدضوعملاإف

ةوقلاتهلعجاممركذلافلالاوسرملايفاهلعونملالاجآلااللااءارجإلل

اانتساعوضوملاةاضقلبتامل...’’23/04/2008يفالعلاةمحملاارقب67‘‘...ةتوبلا

الاحلاباهلعاملاةئاضقلاةمقلاهلعىعدملالبقماهجتحملاةمسرلاوقعلاىلإ

رتفدلاأانادمأللةقباموقعلاهذهأمةربخلاهلإلخام28/03/1984خات

ةضألاةعقلامهلععانتملاءزجللةبنلابانادمقاتیالاهلعسؤملاهبجتحملااقعلا

...لیدعتللالاقهلعجاقعلارتفدلاةجحمصقنیلإف

عابتاةرشرغلاأهفرامفأكهابتعاةلاحلاهذهيفاقعلارتفدلاءاغلإرثأىلعترتی

رتفدلافالتإباقعلافاحملازلیرهملاحللرثأك74-75رمألام1516هرهشاءارجإ

م69دیدجلالامللرخآرتفلتاقعلارتفدللئنملاارقللاعمارقاختاىغلملادقلا

ذفنتلافقلدقلامذفنتلافقویالذلاةلدلالجمامأفانتسالاةجتناتنا

فانتسالارنءانثأةضرعب

:ةمتاخ

يفينعلارهلاانىلإيخلارهلاانملوحتلاةلمعأىلعجتنتناذهانحبلاماتخ

اقعلاقرتلاةعجارملاعانملامدیدعلاریدقاقعلالجلايفوقحلادجترئازجلا

.حملالبقةاقعلاةكلملاوبثدمعأهفرتف

قرتلاعةجتانلاوقحلاةعجارمةقررحنتثحبقرتلاعونحبةحرملااعانملاعونتت

سؤتيتلاةاقعلاةكلملاابثإادنبمتلاساسأىلعةاإلاةمحملاامأاهضرعيفيئاهنلا

.قرتلاةلمعل

عماهتجلاعمةرتفلوبدقعتلاباهمومعيفتتيتلاةضرعملااعانملاجحةركانعفدقل

اصوتلامةلمجارتقاىلإينعلالجلاانىلإلوحتلاةلمعمرضتملاالملااهإ

:يفلمتتةلاشإلاهذهةجلاعمل

عفكللادملايفاقعلاققحتلاحملااءارجإذفنتةمهأبلخدتملاةعوتىلعرحلا

 .ةربةرتنملالوهجماحلقرتلاالاحافتتىتحزئاحلاالملا
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ةلوقعملاجآىلعصنلاباقعلالجلاسأتقلعتملا63-76وسرملام16ةاملاصنلیدعت

.ةاقعلاالماعملاارقتسالانامضيئاهنلاقرتلاعةجتانلاوقحلايفعلاوعاهلالخسامت
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 اإلشكاالت الناجمة عن مسح العقارات غير المبنية المثبتة بسند مشهر
 

 تخصص قانون خاص  طالب دكتوراه ذبيح سفيان
  جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة 

 ملخص:
تتناول هذه المداخلة دراسة اإلشكاالت القانونية التي تنجم عن عملية المسح العقاري ، والمتمثلة أساسا   

في مسح العقارات غير المبنية التابعة للخواص والمثبتة بسند مشهر وتسجيلها في حساب مجهول، حيث 
، هذا وتمحورت اإلشكالية التي  ال تزال تطرح العديد من التساؤالت رغم محاولة المقنن الجزائري تنظيمها

حاولنا اإلجابة عليها من خالل هذه المداخلة حول كيفية تعامل المقنن الجزائري مع حالة مسح العقارات 
وتسجيلها في حساب العقارات غير المطالب بها ومدى توفيقه في ذلك، منتهجين كال من المنهجين 

 الوصفي والتحليلي.
 الكلمات المفتاحية:

 تطهير الملكية العقارية -إشكاالت المسح العقاري  -عقاري المسح ال
Abstract: 

   This study deals with the legal problems that arise from the real estate survey 
process, which is mainly in the survey of non-built real estate properties, which 
is fixed with a registered document and recorded in an anonymous account, 
where many questions are still raised despite the attempt of the Algerian codifier 
to organize them. Through this intervention on how to deal with the Algerian 
taxonomy with the state of surveying real estate and registration in the account 
of the property claimed and the extent of compromise in it, using both 
descriptive and analytical methods. 
key words: 
Real Estate Survey - Real Estate Clearance Problems- Purification of real 
estate property 

 مقدمة:  
حرص المقنن الجزائري منذ السنوات األولى لالستقالل إلى تنظيم الوعاء العقاري وحسن تسييره وحفاظا 
على استقرار الحقوق والمعامالت العينية العقارية، حيث وضع ضوابط ونصوص خاصة في هذا اإلطار، 

 62/157ون رقم لذلك مّدد العمل بنظام الشهر الشخصي الموروث عن االستعمار الفرنسي بموجب القان
والذي مفاده استمرار العمل بالتشريع الفرنسي إاّل ما تعارض منه مع  1962ديسمبر  31المؤرخ في 

المتضمن إعداد  74-75من األمر رقم  27السيادة الوطنية، وقد تبنى العمل بهذا النظام من خالل المادة 
لجزائري نظام الشهر العيني بموجب اعتمد المشرع امسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري، حيث 

المتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل  12/11/1975المؤرخ في  75/74األمر رقم 
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إال أن العمل بنظام الشهر الشخصي في األراضي  العقاري كأصل عام ونظام الشهر الشخصي كاستثناء،
م، حيث أدخل بعض التعديالت  2015لية لسنة غير الممسوحة ال يزال ساري المفعول رغم أّن قانون الما

إال أنها تبقى تعديالت "محتشمة" ال تحسم التماطل الذي يمّس عمليات المسح  74-75على األمر رقم 
هذا وقد عرف األمر سالف الذكر عّدة تعديالت كان آخرها التعديل الحاصل بموجب قانون  والترقيم ،

، حيث سعى المقنن الجزائري  76/63و  76/62التنظيميين م، و كذا المرسومين 2019المالية لسنة 
بغرض التحكم في المضاربة العقارية الناجمة عن تصرفات غير مشروعة و ذلك من خالل وضع آليات 
قانونية لتسوية الملكيات العقارية و على وجه الخصوص الملكية العقارية الخاصة غير المبنية بعد أن 

ء العقاري لن يتأتى إال بمسح شامل لكل العقارات و إنشاء بطاقة عقارية أدرك المشرع أن تنظيم الوعا
،إال أن هذا السعي من قبل المقنن تعمل على تحديد هوية العقار و ترقيمه إما ترقيم مؤقت أو ترقيم نهائي 

 الجزائري لتنظيم القطاع العقاري قابله بطء وتأخر عملية المسح، إضافة إلى اإلشكاالت التي تطرحها
وذلك نظرا لتضارب النصوص القانونية وتضخمها ، لعل من أبرز هذه اإلشكاالت التي تطرحها عملية 
المسح هي إشكالية تسجيل العقارات في حساب المجهول، حيث شكلت هذه القضية على الدوام أحد أهم 

يط الضوء على محاور النزاعات والصراعات التي عرفها القطاع، وقد حاولنا من خالل مداخلتنا هذه تسل
 كيفية تعامل المقنن الجزائري وتعاطيه مع هذه اإلشكالية، وذلك من خالل اإلجابة على اإلشكالية التالية:

؟  العقارات مجهولة المالك أثناء أشغال مسح األراضي اإلشكالية: كيف عالج المقنن الجزائري 
 وهل وفق في ذلك؟

المنهجين الوصفي والتحليلي ،حيث قسمنا البحث ولإلجابة على هذه اإلشكالية انتهجنا كال من 
 إلى مبحثين وفق الخطة التالية:

 المبحث األول: إجراءات المسح العقاري 
 المطلب األول: ماهية المسح العقاري 

 المطلب الثاني: إجراءات المسح العقاري 
 هاإشكالية تسجيل العقار الممسوح في حساب العقارات غير المطالب بالمبحث الثاني:  

 في المدة القانونية المطلب األول: االعتراض من قبل المالك أو الحائز بتقديم وثائق رسمية
 المطلب الثاني: تقديم االعتراض خارج اآلجال القانونية ومعالجة المقنن الجزائري له

 المبحث األول: إجراءات المسح العقاري 
ماهية المسح العقاري )المطلب األول(،ثم حيث سنتناول في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين، 

 إجراءات المسح العقاري)المطلب الثاني(.
 المطلب األول: ماهية المسح العقاري 

حيث سنتناول في هذا المطلب الذي قسمناه إلى ثالثة فروع ، مفهوم المسح العقاري )الفرع األول(، ثم 
 عقاري )الفرع الثالث(.أهداف المسح العقاري)الفرع الثاني(، المكلفون بالمسح ال
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 الفرع األول: مفهوم المسح العقاري 
حيث قسمنا هذا الفرع إلى عنصرين، األول تناولنا فيه تعريف المسح العقاري من الناحيتين الفقهية 

 والقانونية أما الثاني فقد تطرقنا فيه إلى المكلفون بالمسح العقاري.
 أوال :تعريف المسح العقاري 

 ا الفرع تعريف المسح العقاري في الفقه والقانون كما يلي:حيث سنتناول في هذ 
 التعريف الفقهي للمسح: -أ

عملية فنية تتوالها السلطات اإلدارية المختصة بغرض التأكد " :بأنه الدكتور عمار بوضياف عرفه-01
 ."1من الوضعية القانونية للعقارات على اختالف أنواعها ، وما يترتب عليها من حقوق 

حصر دقيق لكافة العقارات للوقوف على موقع كل " :على أنه يعرفه الدكتور جمال بوشنافة كما -02
منها ومساحته وحدوده و ماورد عليه من تصرفات حتى يمكن تدوين ذلك بالصفحة المقررة للعقار بالسجل 

 .1العيني"
 التعريف القانوني للمسح: -ب
إن مسح ألراضي " :كما يلي 74/75لثانية من األمر عملية المسح في المادة ا المقنن الجزائري  عرف   

ما يالحظ هنا على العام يحدد و يعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقاري"، 
 له، وترك األمر للفقه.المقنن الجزائري أنه اكتفى بتحديد أهداف المسح دون أن يعطي تعريفا 

عملية فنية و قانونية تهدف إلى تعيين جميع البيانات  "حيث عرف من قبل بعض الفقهاء على أنه:   
التي تتطلبها المعرفة الكاملة والواضحة لهوية العقار و المتعلقة بموقعه وحدوده وقوامه ونوعه الشرعي 

 .1ائي"واسم مالكه و أسباب تملكه و الحقوق العينية المتعلقة به على نحو ثابت ونه
 الفرع الثاني:أهداف المسح العقاري 

تهدف عملية المسح إلى تحقيق جملة من األهداف ،أبرزها التحصيل الجبائي )العنصر األول ( وكذا 
تحقيق بعض  تنظيم الوعاء العقاري والمعامالت العقارية وحماية المالك )العنصر الثاني (، إضافة إلى

 )العنصر الثالث(.االجتماعية  األهداف
  أوال: التحصيل الجبائي 

مسح  تبني من المقصود أن إذ ، لها الجبائي الناتج عن عملية المسح الهدف األصلي يعد التحصيل    
 مالكيها هوية وتحديد ) طبيعتها وكذا ، مساحتها ، أنواعها (العقارية الملكيات معرفة هو العام األراضي

 هو مشاركة الضريبة هذه فرض األساسي من الهدف ولعل بها، المتعلقة العقارية الضريبة تقييم أجل من
 يعود وهذا منها المستفيدين أول هم يكونوا والذي مثل شق الطرق  المنفعة ذات مشاريع تمويل في المالكين

 .1أسعارها في وارتفاع تثمين من ملكيتهم على
 ة وحماية المالكالعقاري و المعامالت العقاري  الوعاء ثانيا: تنظيم
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 العمومية الملكيات مجمل على الملكية العقارية من خالل التعرف حيث تهدف عملية المسح لتطهير  
 طبيعة تحديد مع ومواقع وأقسام قطع شكل في العقاري  الوعاء تنظيموذلك ب ، الحقوق  ذوي  وعلى والخاصة

 سجالت في المسح عملية انتهاء بعد التنظيم هذا إفراغ ويتم ، المملوكة والمساحة المالك وهوية الملك
 يحقق أنه إذ العقارات مالكي لجميع ضمانة العقارية والدفاتر التجاري  السجل رسمية، هذا ويعتبر ووثائق

 شكل في تنصب التي للعقار القانونية الوضعية على التعرف من تمكن المسح فعملية ، الحماية لهم
 سواء ، الملكية محل بالعقار المتعلقة المعلومات جميع وكذا ملكيته وسند المالك معرفة يتحتم مما رسمي
 ، المالك هو هذا كل من األول والمستفيد ، الخ ... االستغالل وطبيعة والموقع والحدود المساحة حيث من

 .1العقاري  الدفتر على كاملة حجية المشرع أضفى الحماية هذه تحقيق وبهدف
 االجتماعية  ثالثا: األهداف

 يعتبر للبالد، حيث  االجتماعي التطور فعالة في دعم برامج وسيلة تكون  األراضي أن يمكن لعملية مسح 
 : خالل من وذلك اجتماعي بعد ذو العقاري  المسح

 .للعقارات  المادية الحدود تعيين بسبب األقارب بين غالبا تقع التي الخالفات على القضاء -
 البعد ذات االقتصادية الجوانب بعض تدعيم في يفيد ومواقعها ومساحتها للعقارات الدقيق الضبط إن- 

 ، االجتماعية المعضالت من العديد على القضاء خالل من االجتماعي للرقي أساسا تعد والتي ، الوطني
 عند الضمانات والبنوك للمصاريف يكفل الذي بالقدر األراضي من الكبيرة االستفادة يسهل المسح أن إذ

 ، والسياحية والصناعية الفالحية المشاريع تطوير سبيل في ضرورة أصبحت والتي ، القروض تقديم
 .1المشاريع هذه لمثل الشباب بتوجيه البطالة على القضاء في المساهمة وبالتالي

 الفرع الثالث :المكلفون بالمسح العقاري 
حيث حاولنا في هذا الفرع التعرض بإيجاز شديد إلى الهيئات المكلفة بالمسح، مع إعطاء تعريف مبسط  

 لكل منها.
 أوال: الوكالة الوطنية لمسح األراضي 

المتضمن إنشاء 89/234 من المرسوم التنفيذي رقم 01 من خالل نص المادةزائري عرفها المشرع الج  
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع  :"المعدل و المتمم على أنهاالوكالة الوطنية لمسح األراضي 

 بالشخصية المدنية و باالستقالل المالي تسمى الوكالة الوطنية لمسح األراضي و تكتب باختصار
وانين و التنظيمات تخضع هذه المؤسسة العمومية للق) الوكالة( وتدعي في صلب النص )و.و.م.أ(

 ."هذا المرسوم ألحكامالمعمول بها و 
 ثانيا: لجنة مسح األراضي 

بلدية أمر ضروري ، للسير الحسن و الفعال للعملية  إن إحداث لجنة لمسح األراضي على مستوى كل  
المتضمن إعداد مسح األراضي 62/76 من المرسوم التنفيذي رقم 07 المسح العقاري، ولقد نصت المادة
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ضي من أجل وضع الحدود لكل اتمم على إنشاء لجنة مسح األر العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والم
 .تطبيق و تنفيذ عملية المسح العقاري راءات بلدية محل إج

 المحافظة العقارية ثالثا:
براز دورها في عملية المسح العقاري.  حيث سنتطرق بشيء من اإليجاز لتعريف المحافظة العقارية وا 

 المحافظة العقارية:ماهية  -أ
ول مهامها تحت وصاية وزير المالية، يسيرها محافظ عقاري،أحدثت بموجب تزا هي هيئة إدارية عمومية 

المتعلق بإعداد مسح األراضي العام من أجل أداء الوظائف األساسية  74/ 75من األمر رقم 20 المادة
العقارية ، شهر  تأسيس السجل العقاري ، مسك مجموعة البطاقات العقارية تسليم الدفاتر :)التالية

المحررات الرسمية الخاضعة للشهر العقاري التي ترمي إلى إنشاء أو تعديل ونقل أو تصريح أو انقضاء 
باإلضافة إلى شهر التصرفات الواردة على بعض المنقوالت و بعض العقود اإلدارية حق عيني عقاري( ، 

 التي تناول حقوق الشخصية.
 ة شهر العقارات الممسوحة:دور المحافظة العقارية في عملي -ب
حيث سنتطرق ألقسام المحافظة العقارية التي يتم على مستواها التحضير والتسجيل وقيد العقارات  

 الممسوحة.
 قسم اإليداع و عمليات المحاسبة: -01
يتم على مستوى هذا القسم أولى عمليات إجراءات الشهر العقارية و المتمثلة في تسجيل المعلومات في   

سجل اإليداع ، حيث ال يمكن شهر أي محرر دون أن يكون مسجال في هذا السجل و هذا ما أكد عليه 
 ري.المتضمن تأسيس السجل العقا 63/76من المرسوم التنفيذي رقم  41 المشرع في المادة

  :قسم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح األراضي -02
و متابعة عمليات إيداع وثائق المسح األراضي سم تسجيل العقارات المحددة ضمن مسح ى هذا القيتول

التي تهدف إلى ترقيم العقارات على مستوى البلديات التابعة للمحافظة مقابل تسليم محضر استالم وثائق 
تسليم الدفاتر العقارية و شهادات الترقيم المؤقت، ومتابعة المنازعات الناشئة عن ، كما يتولى سحالم

الذين تتوفر فيهم الشروط الواردة راقبين ، ويسيره موظف من بين المفتشين و الم1عمليات الترقيم المؤقت
 .1( 92/116من المرسوم التنفيذي رقم)  8ة في الماد

 و تسليم المعلومات:قسم قيد السجل العقاري و البحوث  -03
حيث يعمل هذا القسم على ترتيب وتنظيم مختلف الوثائق المودعة و المشهرة بقسم اإليداع وعمليات   

المحاسبة، وتسجيلها و تحيينها بالسجل العقارية وذلك لتعكس الوضعية القانونية للعقارات ،أم بخصوص 
الشروط الواجب توفرها في رئيس قسم اإليداع القسم يسير من قبل موظف يخضع لنفس إن هذا التسيير ف

 .92/116من المرسوم 8وعمليات المحاسبة ، حسب الشروط الواردة في المادة 
 المطلب الثاني: إجراءات المسح العقاري 
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اإلجراءات اإلدارية وفي الثاني تطرقنا إلى حيث قسمنا هذا المطلب  ثالثة فروع ، تناولنا في األول 
ية، أما الثالث فقد عالجنا فيه إيداع نتائج المسح ومعالجة االحتجاجات، وفي الرابع اإلجراءات الميدان

 .تأسيس السجل العقاري وتسليم الدفاتر العقاريةتناولنا 
 اإلجراءات اإلداريةالفرع األول:

حيث تتمثل اإلجراءات اإلدارية لعملية المسح في افتتاح عملية المسح )العنصر األول( و إنشاء لجنة 
 لمسح)العنصر الثاني(.ا

 أوال: افتتاح عملية المسح
المتضمن إعداد مسح األراضي  74/75العام المنصوص عليها بموجب األمرراضي تبدأ عملية مسح األ  

المتضمن إعداد مسح األراضي العام  62/76 م التنفيذي رقمالعام وتأسيس السجل العقاري، و المرسو 
مسح األراضي على مستوى بلدية معينة بموجب قرار يتم نشره في  بإعالن والي الوالية بانطالق عملية

اليومية الوطنية ، كما يبلغ لرئيس رائد الجريدة و في مجموع القرارات اإلدارية للوالية المعنية و في الج
 المجلس الشعبي البلدي المعني.

 إنشاء لجنة المسح ثانيا:
، في كل بلدية 76/62من المرسوم التنفيذي رقم 7عةراضي بموجب المادة السابحيث تنشأ لجنة لمسح األ 

وتتضمن اللجنة أعضاء  ،مهمتها السهر على عملية وضع الحدود، بموجب قرار من الوالي المختص
 دائمين وأعضاء مؤقتين .

 األعضاء الدائمين: -أ
 قاض من المحكمة التي توجد بها البلدية المعنية بالمسح، -

 دي،رئيس المجلس الشعبي البل -  
 ممثل عن إدارة أمالك الدولة، -
 ممثل عن مصلحة التعمير، -
 ي،المحافظ العقار  -
 اع،رة الدفاز ن و ممثل ع -
 مهندس خبير عقاري، -
 ق،موث -
 ،ممثل عن المصالح المحلية إلدارة الضرائب المباشر -
 ه.ضي أو نائبامدير الفرع المحلي لمسح األر  -
 دائمين:ر الاألعضاء غي -ب

 ة،المصالح المحلية للفالح *ممثل عن
 ممثل عن مصالح الري، *
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 .*ممثل عن مديرية الثقافة
 الفرع الثاني:اإلجراءات الميدانية

جراء التحقيق العقاري  تتمثل اإلجراءات الميدانية في عملية المسح  في تعيين الحدود)العنصر األول( وا 
 )العنصر الثاني(.
 أوال: تعيين الحدود

يتم تحديد حدود البلدية بناء على محضر التحديد الذي يرفق بمخطط بياني و يكون هذا المحضر   
بحضور رؤساء البلديات المجاورة و في حال االعتراض أو اقتراح التعديل فان التقني يشير إلى ذلك في 

لوالي أو وزير المحضر و يتم التوقيع على المحضر من طرف كل الحاضرين ويتوج في األخير بموافقة ا
الداخلية إذا كانت الحدود مجاورة لحدود والية أخرى أو دولة أخرى حيث يكون محضر التحديد على وثيقة 

 .1تضم جدول يحدد المواصفات الدقيقة   T12أو استمارة من نوع
 ثانيا: التحقيق العقاري 

على األقل عونان مكلفان  التي تتشكل من خمسة أعوانمهمة التحقيق العقاري إلى فرقة المسح  أسندت  
بتحديد الملكية و يكونان من التقنيين التابعين لمديرية مسح األراضي وعونين محققين أحدهما من مديرية 
الحفظ العقاري و اآلخر من مديرية أمالك الدولة بحضور عون من البلدية مكلف بمتابعة التحقيقات التي 

 .1تخص أمالك البلدية
 ائج المسح ومعالجة االحتجاجاتالفرع الثالث: إيداع نت

حيث يتم إيداع نتائج المسح بالبلدية)العنصر األول(، وبعدها تتم عملية معالجة االحتجاجات أمام لجنة 
 المسح )العنصر الثاني(.

 أوال: إيداع نتائج المسح بالبلدية
ر العقارات الممسوحة  بعد االنتهاء من إجراءات التحقي الميدانية ، تودع نتائج المسح مقر البلدية مق  

لمدة شهر كامل حيث يحق لكل من له اعتراض أن يقدم احتجاجه خالل هذه المدة  وتسجل االحتجاجات 
 .1أوال بأول في سجل خاص يطلق عليه سجل االحتجاجات

 ثانيا: معالجة االحتجاجات أمام لجنة المسح
المسح لتبدي رأيها وذلك بعد استدعاء بعد غلق سجل االحتجاجات بانتهاء مهلة الشهر يوضع أمام لجنة 

 .1األطراف ومحاولة التوصل إلى حلول بينهم
 الفرع الرابع: تأسيس السجل العقاري وتسليم الدفاتر العقارية

حل السابقة، تعد ثالث نسخ من وثائق مسح األراضي وترسل نسخة إلى مقر اعند االنتهاء من جميع المر 
بها في إدارة مسح األراضي أما الثالثة فتودع بالمحافظة العقارية مقابل  البلدية المعنية ، والثانية يحتفظ

 .1إعداد محضر التسليم
 إشكالية تسجيل العقار الممسوح في حساب العقارات غير المطالب بهاالمبحث الثاني:  
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في حيث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبين، تناولنا في األول حالة االعتراض من قبل المالك أو الحائز 
 المدة القانونية بتقديم وثائق رسمية ،أما الثاني فقد تناولنا فيه حالة تقديم االعتراض خارج اآلجال القانونية

 المطلب األول: االعتراض من قبل المالك أو الحائز بتقديم وثائق رسمية
 في المدة القانونية 

عقارات غير المطالب بها،أما الثاني حيث قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، تناولنا في األول مفهوم حساب ال
 فقد تطرقنا فيه إلى معالجة الحاالت التي تثيرها هذه المسألة.

 الفرع األول: مفهوم حساب العقارات غير المطالب بها 
ر المعدلة مكر  23 المادةحيث تناول المقنن الجزائري لحساب العقارات غير المطالب بها بموجب    

يسجل كل عقار تابع لخواص، لم :"م والتي تنص على 2017لسنة  1المالية من قانون  89بموجب المادة 
يطالب به خالل عمليات مسح األراضي ولم تتمكن مصالح المسح من تحديد مالكه أو حائزه في حساب 

ويرقم ترقيما مؤقتا لمدة خمس ،  يسّمى" حساب العقارات غير المطالب بها أثناء أشغال مسح األراضي"
 .من تاريخ إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقاريةسنة  15عشرة
وذلك 1(4618هذا و أصدرت المديرية العامة لألمالك الوطنية لعالج هذه الحالة مذكرة تحمل رقم)   

تشدد فيها على ضرورة تسوية مثل هذه الوضعيات ، وتقدم مجموعة من  م،2004 /09/ 04بتاريخ
على شكلين من  76/63من المرسوم  15الصدد نصت المادةوفي هذا  اإلجراءات العملية لتسويتها ،

 االعتراض:
رساله بالبريد الموصى عليه للمحافظ العقاري ،   *إعداد احتاج وا 

*تسجيل االعتراض )االحتجاج( في سجل مخصص لذلك على مستوى المحافظة العقارية)يوجد بكل 
 المحافظات العقارية(.

 للوثائق الرسميةالفرع الثاني: حاالت تقديم المعترض 
حيث نميز هنا بين حالتين ،األولى تقديم المعترض لوثيقة رسمية تغطي جميع العقار الممسوح، أما الثانية 

 فيقدم فيها وثيقة تغطي جزءا فقط من العقار الممسوح،وفيما يلي تفصيل للمسألتين:
 أوال: تقديم المعترض لوثيقة رسمية تغطي جميع العقار الممسوح

أو عبارة عن عقد ملكية مشهر )العنصر األول(أن تكون الوثيقة عبارة عن سند ملكية  حيث يمكن 
 .)العنصر الثاني(بالمحافظة العقارية

 تقديم سند ملكية مشهر: -أ 
من  89و المعدلة بموجب المادة  74/75مكرر من األمر رقم  23حيث نصت الفقرة الثانية من المادة   

خالل اآلجال "، سند ملكية مشهر "م على أنه في حالة المطالبة على أساس2017قانون المالية لسنة 
د التحريات ، بعغياب دعوى قضائية قائمة سنة(، يقوم المحافظ العقاري ، في 15المذكورة أعاله)
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المعهودة و التحقيق لدى مصالح أمالك الدولة و مسح األراضي، بالترقيم النهائي للعقار المطالب به باسم 
 ه األصلي.مالك
 عقد ملكية مشهر بالمحافظة العقارية: -ب 

م، فقد نصت على أنه في حالة ما إذا كان العقار المرقم 2017من قانون المالية لسنة  88أما المادة    
أساس عقد ملكية  "ترقيما مؤقتا ،موضوع مطالبة من طرف الغير،أثناء مدة الترقيم العقاري المؤقت،على

، باسم صاحب العقد، يتم ترقيمه نهائيا  1975يوليو سنة 5 ابتداء من تاريخ مشهر بالمحافظة العقارية"،
وهذا بعد التحريات المعهودة على مستوى السجل العقاري و التحقيق من طرف مصالح مسح األراضي 

 قصد التأكد من أن العقد المقدم يتعلق بالعقار المرقم ترقيما مؤقتا .
لمؤقت، في حالة ما إذا لم يكن لهذا يبّلغ قرار الترقيم النهائي مباشرة إلى الشخص المستفيد من الترقيم ا  

الشخص موطن معروف، ترسل نسخة من هذا القرار، لغرض التبليغ، إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي 
 .للتعليق بلوحة اإلعالنات لمقر بلدية موقع العقار

حيث يتم توجيه طلب إلى مدير الحفظ العقاري الذي يقيده في سجل خاص مرقم و مؤشر على    
ه من قبله ويسلم للمودع وصال بذلك، على أن يراسل مدير الحفظ العقاري كل من مديرية أمالك صفحات

الدولة ومسح األراضي ، خل الثمانية أيام من تاريخ استالمه الطلب، كي يبدي كل من مدير أمالك الدولة 
 45 ردهما خالل و مدير مسح األراضي رأيه صراحة حول الوضعية القانونية لهذا العقار، على أن يكون 
، لتحديد إجباريا  يوما من تاريخ مراسلتهما ، بعدها ينتقل عون مصلحة المسح رفقة الفرقة إلى الميدان

المعالم وا عداد بطاقة التحقيق ، حيث يقوم المحافظ العقاري بإعداد الدفتر العقاري أو شهادة الترقيم المؤقت 
يوما ، من تاريخ استالم مدير الحفظ العقاري  15 وذلك حسب الحالة، عندما يكون الطلب مؤسس خالل

المعلومات ، من طرف مصلحتي أمالك الدولة و مسح األراضي ،كما يمكن لمدير الحفظ العقاري أمر 
 .1المحافظ العقاري للقيام بالترقيم النهائي عندما يحوز العارض سندله حجية كاملة

 ثانيا: تقديم وثيقة رسمية من قبل المعني تغطي فقط جزء من العقار الممسوح  
في حالة تقديم وثيقة رسمية من قبل المعني تغطي فقط جزء من المساحة الثابتة في سجل المحافظ    

العقاري ،حيث يكون التغيير في هذه الحالة جزئيا ألن األمر يتعلق بالحدود من جهة ومن جهة أخرى 
الك، لذا يجب إعداد محضر معاينة الحدود تحت إشراف مهندس خبير عقاري معتمد مع إخطار بالم

رسمي إلدارة المسح، وبعد إلغاء الترقيم السابق يتولى المحافظ العقاري ترقيم القطعة موضوع االعتراض 
 .   1ويسجل القطعتين بناء على وثائق القياس ومحضر معاينة

 راض خارج اآلجال القانونية ومعالجة المقنن الجزائري لهالمطلب الثاني: تقديم االعت
حيث قسمنا هذا المطلب إلى فرعين، تناولنا في  األول إلى حالة تقديم االعتراض من قبل المعني خارج 

 اآلجال القانونية، أما الثاني فقد تطرقنا فيه إلى  تنظيم المقنن الجزائري لهذه المسألة
 ض خارج اآلجال القانونيةالفرع األول: تقديم االعترا
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في هذه الحالة قد يقدم المعترض بعد انتهاء اآلجال القانونية على تقديم اعتراضه ،حيث أن المقنن    
والمعدلة 74/75مكرر من األمر 23الجزائري حاول تغطية هذه الحالة وذلك من خالل نص المادة 

المادة على أنه :" بعد استنفاذ أجل خمس من قانون المالية في فقرتها  األخيرة من  89بموجب المادة
 .سنة، يرقم العقار نهائيا باسم الدولة" 15 عشرة

 معالجة المقنن لتقديم االعتراض خارج اآلجال القانونية الفرع الثاني:
اإلشكال هنا خاصة إذا قدم المعني وثائق رسمية تثبت ملكيته للعقار، وهي وضعية ليس  حيث يطرح  

من السهل الخروج منها حيث ال يمكن إنكار ملكية ثابتة رسميا لمالك معين ،كما أنه ليس من السهل 
، حيث أن المقنن الجزائري مطالب بوضع نصوص قانونية تنظم هذه 1إخراج العقار من أمالك الدولة

 المسألة وتغطي الفراغ القانوني الذي تعرفه هذه الحالة.
 خاتمة:

إن تطهير الملكية العقارية ال يتأتى إال باستكمال عملية المسح العقاري ، حيث أن عملية المسح تشكل   
اآللية الوحيدة لتنظيم وتطير الوعاء العقاري بمختلف أنواعه،إال أن عملية المسح ال يمكن أن تسير دون 

جهة و التضارب الذي عرفته منظومة قانونية مضبوطة و دقيقة حيث أن التضخم الذي شهده القطاع من 
مختلف النصوص القانونية التي تضمنتها مختلف القوانين المنظمة للقطاع أدت هي األخرى إلى تأخر 
وتذبذب عملية تطهير القطاع، لذا يجب على المقنن الجزائري أن يضبط هذه النصوص وذلك من خالل 

 استحداث نصوص جديدة أكثر وضوحا ودقة لتنظيم القطاع.
 مش:الهوا

شكاالته العقاري  المسح، بوضياف عمار-1   ،المركز التجريبي العدد واإلنسانية، االجتماعية العلوم ،مجلة القانونية وا 
 .20 ،ص 3112 التبسي،أفريل العربي الشيخ الجامعي

 الحقوق  المعمق،كلية الخاص القانون  تخصص ماجستير، مذكرة، الخاصة العقارية الملكية تطهير آليات :شربالي مواز -2
 .84 ،الجزائر،ص تلمسان ،جامعة السياسية والعلوم

 ، القانونية العلوم في الماجستير شهادة لنيل مذكرة ئري،جزاال التشريع في العقاري  السجل نظام مسعود، رويصات -3
 .44،ص2009/2010،باتنة، لخضر الحاج ،جامعة الحقوق  عقاري،كلية تخصص قانون 

خليفي وردة، المسح العقاري كإجراء إلثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، مجلة تشريعات  د -د.أوشن حنان-4
 .34م، ص 2017التعمير والبناء ،كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تيارت،)الجزائر(العدد الثاني جوان 

 .34المرجع نفسه، ص-5
 .35المرجع نفسه ،ص  - 6
 .83،ص  2011زائر ،هومة،الج دارجزائري، ال القانون  في العقاري  شهرال نظام خلفوني، مجيد- 7
م المحدد لقائمة للمناصب العليا في المصالح الخارجية 1992-02-12المؤرخ في  92/116المرسوم التنفيذي رقم - 8

 .21ألمالك الدولة و الحفظ العقاري ،ج ر ج ج د ش،العدد
 النشرو و للطباعة بغدادي ،دار جزائريدور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع ال مراحي ريم، - 9

 .51ع،الجزائر ، صالتوزي
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 .59-58المرجع نفسه ،ص- 10
 .244جغلول زغدود ونعيمة حاجي،المسح العقاري بين التشريع والتطبيق في الجزائر،قسم الحقوق جامعة أم البواقي،- 11
 .245المرجع نفسه،ص-12
 .74ص،ي، المرجع السابقجزائر ال التشريع في العقارية الملكية إثبات في العقاري  المسح ريم مراحي، دور - 13
م،المتضمن قانون المالية لسنة 2017ديسمبر  27ربيع الثاني الموافق ل  8المؤرخ في 17/11القانون رقم  - 14

 .39م ص2017ديسمبر  28ه الموافق ل1440ربيع الثاني  9خ ،الصادرة بتاري76م،ج ر ج ج د ش،العدد2018
 م،المتضمنة تسوية العقارات الموضوعة في خانة مجهول.4/09/2004الصادرة بتاريخ 4618مذكرة رقم- 15
 .148بوزيتون عبد الغني، المرجع نفسه،ص - 16
شكاالته القانونية،المرجع السابق -17  .51،صعمار بوضياف،المسح العقاري وا 
 .53،صالمرجع نفسه-18
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 الطعن في عقد الشهرة
 م.طالب دكتوراه سنة أولىساهي بلقاس

 كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة محمد الشريف مساعدية سوق أهراس

 الملخص:

إن تأخر عملية المسح العام لألراضي و تأسيس السحل العقاري جعل المشرع يتدخل بالمرسوم رقم    
، الذي يسن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة 1983ماي  21المؤرخ في:  83/252

 المتضمن االعتراف بالملكية كإجراء لتطهير الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحة.

مما يجعل له حجية في  الحيازة،و يعتبر عقد الشهرة عقد توثيقي ذو طابع تصريحي يستند على واقعة    
اإلثبات حتى يقوم الدليل على عكسها، و هذا ما يجعل عقد الشهرة معرضا للطعن فيه بالبطالن أو 

 .   اإللغاء متى توافرت أسباب ذلك

 .الن، اإللغاءعقد الشهرة، الطعن، البطالكلمات المفتاحية:
Abstract  

The delay of the cadastral operation and the absence of the land register led the 
Algerian legislator to enact the decree n ° 83-252 of May 21st, 1983 which 
instituted the procedure of recognition of the acquisitive prescription and 
established the contract of notoriety proving recognition of ownership, such as a 
procedure of land purification in non-cadastral zones. 
 
The notoriety contract is a notarial deed of a declarative character based on the 
fact of possession, which has a proof authority, until the opposite of the said fact 
is established. Thus, the contract of notoriety remains threatened to be 
challenged for nullity or annulation, once the necessary means for this end are 
met. 
Keywords : Contract of notoriety, Challenge, Nullity, Annulation 

 ة:مقدمـ

        عقد الشهرة هو ذلك المحرر الرسمي الذي يعده الموثق طبقا لألشكال القانونية، و في حدود سلطته 
و اختصاصه، يتضمن إشهار الملكية على أساس التقادم المكسب بناءا على تصريح طالب العقد، تبناه 

، المتضمن سن 1983ماي  21المؤرخ في:  83/352رقم  التنفيذي المشرع الجزائري من خالل المرسوم
، من أجل تطهير الوضعية إجراءات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية
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العقارية لألمالك التي لم تتم فيها بعد عملية المسح العام لألراضي و تأسيس السجل العقاري وفق شروط     
 محددة.و إجراءات معينة   و 

المؤرخ في:  07/02و نظرا العتبارات عديدة تدخل المشرع و ألغى هذا المرسوم بموجب القانون رقم    
، المتضمن تأسيس إجراء حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق 2007فيفري  27

 تحقيق عقاري.

يجوز الطعن فيها إال بالتزوير، إال أنه  و على الرغم من أن عقد الشهرة من العقود التوثيقية التي ال   
كذلك معرض للطعن فيه بطرق أخرى ألنه ذو طابع تصريحي يقتصر فيه دور الموثق على استقبال 
التصريح و يضفي عليه الصبغة الرسمية، و ألن الموثق في هذا العقد ال يفعل سوى تلقي واقعة الحيازة 

من األمر رقم  823بين خالف ذلك تطبيقا لنص المادة التي هي واقعة مادية يحميها القانون حتى يت
، المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، و من ثمة أصبحت 1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58

 لعقد الشهرة حجية حتى يقوم الدليل على العكس.

ح التساؤل التالي: ، و عليه يمكن طر قابلية عقد الشهرة للطعنحول  إشكالية هذه المداخلةو تتمحور    
 ؟.كيف يمكن الطعن في عقد الشهرة؟ و ما هي أنواعه

 رئيسيين كاآلتي:  محورينو لإلجابة على هذه االشكالية تم تقسيم هذا الموضوع إلى    

 أسباب الطعن في عقد الشهرةاألول: المحـــور

 أنواع الطعن في عقد الشهرة الثاني:  المحور

 في عقد الشهرةأسباب الطعن األول:  المحور

األصل أن عقد الشهرة محرر رسمي صادر عن ضابط عمومي هو الموثق يثبت فيه ما تلقاه من ذوي 
، و يعتبر ما ورد فيه كعقد رسمي حجة (1)الشأن في حدود سلطته و اختصاصه طبقا لألشكال القانونية

التوثيقية بجملة من الشروط و اإلجراءات  ، إال أن إحاطة المشرع لهذا النوع من العقود (2)حتى يثبت تزويره
، باإلضافة إلى طابعه التصريحي، و استناده على واقعة مادية قابلة إلثبات (3)الواجب مراعاتها

أدى كل ذلك إلى اإلنقاص من قيمة حجيته، و فتح المجال أمام قابليته للطعن بعدة طرق يمكن (4)العكس
 إجمالها فيما يأتي:
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 أوال: التزوير

األصل أن تحرير الموثق ألي عقد رسمي يجعله محصنا من كل إجراء قضائي مدني يهدف إلى    
إبطاله على اعتبار أن تدخل الموثق في تحرير العقد يجعل من محتواه بينة قانونية إلثبات العكس إال عن 

 .(5)5مكرر  324طريق دحضه إال عن طريق دحضه بالتزوير تطبيقا لنص المادة 

ة من العقود التوثيقية التصريحية يحرر من قبل الموثق الذي يتلقى تصريحات الشخص و عقد الشهر 
طالب العقد متى توافرت شروطه، و تقوم مسؤولية هذا الشخص عن التصريحات التي قدمها، و ال تمتد 
في األساس إلى الموثق الذي يبقى خارجا عن الوضعية المادية المصرح بها، ألن تدخله ال ينصب إال 

 . (6)لى تدوين ما تلقاه من المصرح  و إفراغها في قالب رسميع

و إذا كانت حجية الورقة الرسمية ) عقد الشهرة ( في اإلثبات هي حجية على الناس كافة، أي فيما    
، فإنه يجب التفرقة بين الوقائع التي أثبتها الموثق مما جرى تحت سمعه (7)و بالنسبة للغير معا المتعاقدين
و التي فيها مساس بأمانة الموثق، و هذه حجيتها مطلقة و ال يجوز إنكارها إال عن طريق  و بصره

الطعن فيها بالتزوير، أما الوقائع التي ينقلها ذوي الشأن فيجوز الطعن فيها عن طريق إثبات عكسها دون 
 .(8)الحاجة إلى الطعن في الورقة ذاتها بطريق التزوير

 ضوعية ثانيا: عدم توافر الشروط المو 

) السابق ذكره و الملغى ( على: كل شخص يحوز في  83/252تنص المادة األولى من المرسوم رقم    
نوفمبر سنة  12المؤرخ في  75/74تراب البلديات التي لم تخضع حتى األن لإلجراء المحدث باألمر رقم 

و  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58، عقارا من نوع الملك، ، طبقا ألحكام األمر رقم 1975
عقد المتضمن القانون المدني، يمكنه أن يطلب من الموثق المسؤول عن مكتب التوثيق المختص إقليميا 

 . (9)شهرة يتضمن االعتراف بالملكية

باستقراء نص هذه المادة يتبين أنه ال وجود لعقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية العقارية دون    
 وجود حيازة بمفهوم القانون المدني لذلك العقار.

و بالرجوع للنصوص المتعلقة بالحيازة في القانون المدني، نجد أنه ال وجود للحيازة دون توافر أركانها    
، و تم التأكيد على شروطها في نص المادة المذكورة (10)و شروطها التي حددها المشرع في هذا التقنين

 عالنية و ليست مشوبة بلبس... .حيازة مستمرة، غير منقطعة وال متنازع فيها و أعاله بقولها:....... 

و منه فإذا قام الموثق بتحرير عقد شهرة  لعقار ما على أساس الحيازة، و كانت هذه الحيازة غير    
مسببا طعنه بعدم توافر الشروط  مستوفية ألركانها و شروطها يمكن لكل ذي مصلحة الطعن في هذا العقد

 ا الدليل على ذلك.الموضوعية ) أركان و شروط الحيازة (، و مقدم
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يراقب القاضي في حالة المنازعة في عقد الشهرة مدى توفر الحيازة المستمرة الهادئة و العلنية و غير    
 . (11)المشوبة بلبس، و يتحقق من توفر عناصرها، و يعاين مدى استيفاء شروطها

 ر شروط التقادم المكسب؟قد يثار تساؤل عن بناء عقد الشهرة على الحيازة فقط، أم ال بد من تواف   

إن عقد الشهرة من العقود المثبتة للملكية، أما الحيازة فهي حق مستقل عن حق الملكية، و قد يقترن حق 
الحيازة بحق الملكية، و قد ال يقترن به ألن الحائز ال يملك حق التصرف إال إذا كان مالكا و حائزا للعقار 

رينة على الملكية باعتبار أن المالك في أغلب األحوال يكون في نفس الوقت، و الحيازة يمكن أن تكون ق
حائزا للعقار فيستعمله و يشغله كما له أن يتصرف فيه بالطريقة التي يراها مفيدة له، و متى توافرت 
عناصر و شروط الحيازة أصبحت سببا من أسباب التقادم المكسب الذي يكون أساسا لتحرير عقد 

 . (12)الشهرة

، ألنه من المقرر (13)لتقادم المكسب مرهون بإجراء عقد الشهرة، ألن القانون لم يشترط ذلكو ال يكون ا
قانونا أن من حاز منقوال أو عقارا أو حقا عينيا منقوال كان أو عقارا دون أن يكون مالكا أو خاصا به، 

وقعت الحيازة على  ، و إذا(14)صار له ذلك ملكا إذا استمرت حيازته له مدة خمسة عشرة سنة دون انقطاع
عقار أو على حق عيني عقاري و كانت مقترنة بحسن النية و مستندة في الوقت نفسه إلى سند صحيح 
فإن مدة التقادم المكسب تكون عشر سنوات، و ال يشترط توافر حسن النية إال من وقت تلقي الحق، و 

للحق المراد كسبه  السند الصحيح هو تصرف يصدر عن شخص ال يكون مالكا للشيء أو صاحبا
، أما الحقوق الميراثية فال تكتسب في جميع األحوال إال إذا دامت الحيازة (15)بالتقادم، و يجب إشهار السند

 . (16)ثالثا و ثالثين سنة

 ثالثا: عدم احترام الموثق إلجراءات تحرير عقد الشهرة   

عقد الشهرة بعدة إجراءات، و ألزم الموثق  83/252أحاط المشرع الجزائري من خالل المرسوم رقم    
، و مخالفة الموثق (17)المسؤول عن مكتب التوثيق المختص إقليميا باتباعها قبل و أثناء و بعد تحريره

 ا يلي:لهذه اإلجراءات يعتبر سببا للطعن في عقد الشهرة، و تتمثل هذه اإلجراءات فيم

تقديم ملف يتضمن كل المعلومات و البيانات عن العقار محل الحيازة، و عن الحالة المدنية للمصرح  -
 .(18)بالشهرة

التأكد من طبيعة العقار و وضعيته القانونية، و ذلك من خالل التحقيق و التحري مع المصالح  -
 .(19)المعنية

 .(20)( أشهر في األماكن و بالطرق المحددة قانونا4)نشر إعالن طلب إعداد عقد الشهرة لمدة أربعة  -
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 .(21)إعداد عقد الشهرة في حالة عدم االعتراض عليه في اآلجال القانونية -

 .(22)تسجيل عقد الشهرة، و شهره في المحافظة العقارية مع إرفاق نسخ من الوثائق المطلوبة في الملف -

عقد الشهرة في اآلجال المنصوص عليها فما عليه إال أن و في حالة تلقي الموثق اعتراض على إعداد    
من المرسوم رقم  08يوجه األطراف إلى الجهة القضائية المختصة لحل النزاع تطبيقا لنص المادة 

83/252. 

 رابعا: طبيعة العقار محل عقد الشهرة

ب مدير الشؤون أعطى القانون مهلة األربعة األشهر لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي  و نائ   
العقارية و أمالك الدولة في الوالية لتحديد الوضعية القانونية للعقار محل طلب إعداد عقد الشهرة ، و الرد 
كتابة على الموثق المعني بإعداد ذلك العقد لتقديم آرائهما و مالحظاتهما فيما يخص وضعية العقار 

 .(23)القانونية

حرير عقد الشهرة و يقوم بشهره دون التأكد التام من الوضعية لكنه قد يحدث و أن يقوم الموثق بت   
القانونية للعقار محل العقد سواء بتقصير منه، أو بوقوع خطأ من قبل المصالح المعنية، أو عدم ردها في 
اآلجال القانونية، و يتبين فيما بعد أن هذا العقار تابع لألمالك الوطنية أو األمالك الوقفية، فما على 

المعنية إال اللجوء إلى القضاء للطعن في عقد الشهرة استنادا لقاعدة عدم قابلية األمالك الوطنية  الجهة
 .(25)،  و لقاعدة عدم جواز التصرف في األمالك الوقفية(24)للتقادم المكسب

 كما يجوز أيضا الطعن في عقد الشهرة المحرر و الواقع على ملكيات لها سندات مشهرة، ألنه ال يمكن   
لواضع اليد على عقار مهما طال أمد وضع يده عليه اكتسابه بالتقادم إذا كان مشهرا ألن ذلك يتعارض 
مع مبدأ القوة الثبوتية المطلقة للشهر، و ألن الحيازة قرينة على الملكية، و الملكية هنا ثابتة بالشهر 

 .(26)فكسب الملكية في هذه الحالة يفقد الشهر قوته الثبوتية

يجوز أيضا الطعن في عقد الشهرة المحرر على ملكيات واقعة في مناطق تمت فيها عمليات كما     
، و عليه يستحسن تفسير ذلك على أنه يعني العقارات (27)المسح العام لألراضي و تأسيس السجل العقاري 

إلجراءات المسح الواقعة في البلدية التي تمت فيها عملية المسح أي التي تكون العقارات فيها خضعت 
 .(28)العام، و ليست التي شرعت فيها عمليات المسح، ألن الشروع ال يعني االنتهاء من العملية

 خامسا: أهلية طالب عقد الشهرة

يعتبر نقص األهلية أو انعدامها سببا للطعن في عقد الشهرة، ألنه من المقرر قانونا أن التصرفات التي 
 .(29)طلة بطالنا مطلقايقوم بها المحجور عليه تعتبر با
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 أنواع الطعن في عقد الشهرة الثاني:  المحور

عقد الشهرة يمكن أن يكون محل طلب قضائي للطعن فيه، و يختلف نوع الطعن حسب سببه، و من 
خالل البحث في هذا الموضوع تبين أنه هناك تداخل في التسمية والتفرقة بين الطعن بالبطالن و الطعن 

 لألثار المترتبة على الحالتين.باإللغاء نظرا 

و مهما كان األمر أو التسمية، و طالما أنه ال اختالف في اآلثار المترتبة عن البطالن أو اإللغاء    
 فبالتالي ال أهمية للتفرقة من الناحية العملية.     

احيته الموضوعية لكن األستاذ عمر زودة فرق بين البطالن و اإللغاء، فإذا تناول الطعن في عقد الشهرة ن
، لذلك سيتم اعتماد هذا النوع من (30)يعرضه لإللغاء ، أما إذا تناول ناحيته الشكلية فيعرضه للبطالن

 التفرقة مع تبيان النقد الموجه له. 

 أوال:  اإللغاء ) الناحية الموضوعية ( 

ا تم إثبات أن الحيازة هي تتناول الناحية الموضوعية مدى توافر أركان الحيازة و شروط صحتها، فإذا م   
 حيازة عرضية أو معيبة بأي عيب من عيوب الحيازة تعرض عقد الشهرة لإللغاء.

و على القاضي أن يركز اهتمامه و أن يتأكد أساسا من مدى توفر في محرر عقد الشهرة أحكامه     
، و يناقش مدى 83/252من القانون المدني، و تلك الواردة بمقتضى المرسوم  827المقررة وفقا للمادة 

هرة من عدمه، و عليه قيام الحيازة القانونية لدى الشخص الذي تقدم أمام الموثق لغرض تحرير له عقد الش
أن يجري تحقيقا قضائيا بسماع األشخاص لتدعيم مستندات الدعوى بأدلة النفي أو اإلثبات، و ال يكتفي 

 .(31)بما جاء في األسطر الواردة بمقاالت اطراف الخصومة

و يؤول االختصاص القضائي في ذلك إلى القاضي العقاري بالمحكمة الكائن بدائرة اختصاصها العقار 
وضوع عقد الشهرة، للنظر في الدعوى القضائية نظرا لما يثيره من منازعة تمس بجوهر الحق العيني م

 .(32)العقاري األصلي المتمثل في اكتساب ملكية العقار عن طريق عقد الشهرة

 ثانيا: البطالن ) الناحية الشكلية( 

ل الناحية الشكلية إجراءات يمكن أن يكون عقد الشهرة محل طلب قضائي يرمي إلى إبطاله، و تتناو 
الشهر، فإن وقع عقد الشهرة خرقا إلجراءات الشهر تعرض للبطالن، ألن خرق القواعد و اإلجراءات 
القانونية يرتب بطالن التصرف، و طالما أن عقد الشهرة محفوف بإجراءات و شكليات معينة فإن خرقها 

 .(33)سيؤدي إلى بطالن العقد
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ات الشهر تعد إجراءات إدارية يقوم بها المحافظ العقاري الذي يعتبر موظفا و يمكن القول أن إجراء   
إداريا، و عليه فالطعن في مخالفة هذه اإلجراءات يعد طعنا في قرار إداري، و بالتالي يصلح عليه 
مصطلح اإللغاء أكثر من البطالن، بينما إذا تم الطعن في عقد الشهرة في جانبه الموضوعي، أي مدى 

 أركان و شروط الحيازة نكون طبقا للقواعد العامة أمام إبطال العقد و ليس اإللغاء.توافر 

من المرسوم  85و في الحالتين سواء الطعن باإللغاء أو الطعن بالبطالن، و إعماال بنص المادة    
  ، المتعلق بتأسيس السجل العقاري ) المعدل       1976مارس  25المؤرخ في:  76/63التنفيذي رقم 

والمتمم (،  فإن الدعاوى القضائية العقارية الرامية إلى الطعن في صحة عقد الشهرة يجب أن تشهر 
 بالمحافظة العقارية لكي تكون مقبولة، و يتم إثبات هذا الشهر بموجب:

 إما شهادة تسلم من قبل المحافظة العقارية. -

 .(34)أو بالتأشير في أسفل العريضة على قيام اإلشهار -

إذا كان الطعن في صحة عقد الشهرة وارد من قبل أشخاص القانون الخاص فإن ذلك ال يثير أي    
إشكال في تحديد الجهة القضائية المختصة ألن والية النظر تعود للقضاء العادي، أما في حالة ورود 

لقضائية طعن قضائي في صحة عقد الشهرة من قبل اإلدارة فإن كل من المحاكم العادية و الجهات ا
اإلدارية تفصل فيه و لكل منهما مبرراته، فالجهات القضائية اإلدارية تفصل بحجة أن مخاصمة اإلدارة 
ليس من اختصاص المحاكم العادية، و المحاكم العادية تفصل على أساس ان العقود التوثيقية ليست 

 .(35)اإلداريةبعقود أو قرارات إدارية حتى يتم الطعن في صحتها أمام الجهات القضائية 
و الحالة الوحيدة التي يمكن أن تعرض بخصوص عقد الشهرة على القاضي اإلداري الصادر عن    

المحافظ العقاري هي مسألة الطعن في القرار الصادر عن المحافظ العقاري برفض إشهار عقد 
 .(36)الشهرة

 الخاتمـة
المتعلق بالمسح  75/74أهمها األمر رقم  بغية تطهير الملكية العقارية في الجزائر صدرت عدة تشريعات

العام لألراضي و تأسيس السجل العقاري، و نتيجة التأخر في عملية المسح و ارتفاع تكاليفها جاء المشرع 
، الذي سن إجراءات إثبات التقادم المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن 83/252بالمرسوم التنفيذي رقم 

و حل محله 2007التي لم تتم فيها عملية المسح ، و الذي ألغي سنة  االعتراف بالملكية في المناطق
المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن  07/02القانون رقم 

 طريق تحقيق عقاري.
و عقد الشهرة هو عقد توثيقي ذو طابع تصريحي، يقوم بتحريره الموثق على أساس التصريحات    

و  83/252المقدمة من طرف طالب العقد، و باتباع إجراءات موضوعية و شكلية أوجبها المرسوم رقم 
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على الرغم من الحجية في اإلثبات التي تتمتع بها العقود الرسمية، إال أن عقد الشهرة له حجية قانونية 
 حتى يثبت عكسها، نظرا لطابعه التصريحي المتضمن واقعة الحيازة.

ذه الحجة الممنوحة لعقد الشهرة، و الشروط و اإلجراءات الواجبة فيه، فإنه معرض للطعن و نظرا له   
سواء بالبطالن أو باإللغاء متى توافرت أسباب ذلك، و تتمثل هذه األسباب في ) التزوير، عدم توافر 

الشهرة    الشروط الموضوعية، عدم احترام الموثق إلجراءات تحرير عقد الشهرة، طبيعة العقار محل عقد
 و أهلية طالب عقد الشهرة (.

و تجدر اإلشارة إلى وجوب شهر الدعوى الرامية إلى الطعن في عقد الشهرة في المحافظة العقارية     
 ووجوب اللجوء إلى الجهة القضائية ) المحاكم العادية، المحاكم اإلدارية (  في الفصل في هذه الدعوى.

و في األخير يمكن القول أن المشرع الجزائري جاء بعقد الشهرة من خالل المرسوم التنفيذي رقم    
كإجراء لتطهير الملكية العقارية في المناطق التي لم تتم فيها عمليات المسح العقاري، و تسليم  ،83/252

الواقع، مما تم نقلها إلى هذا اإلجراء أفرز عدة إشكاالت في أرض  سند يتضمن االعتراف بالملكية، لكن
أروقة المحاكم للفصل فيها، مما جعل المشرع يتدخل و يستبدل هذا اإلجراء بالتحقيق العقاري من خالل 

 .  07/02القانون رقم 

 :الهوامـش
 78، المتضمن القانون المدني ، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58من األمر رقم  324( أنظر المادة 1)

 ، ) المعدل و المتمم (.990، ص 1975سبتمبر  30رة بتاريخ الصاد
 من نفس األمر. 5مكرر  324أنظر المادة ( 2)
، المتضمن سن إجراءات التقادم المكسب و إعداد عقد 1983ماي  21المؤرخ في:  83/352( المرسوم التنفيذي رقم 3)

، ) الملغى بالقانون رقم 1473، ص 1983ماي  24خ ، الصادرة بتاري21الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية، ج ر عدد 
07/02) 

 ، المتضمن القانون المدني، السالف ذكره.1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58من األمر رقم  823( أنظر المادة 4)
 .282، ص 2012، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، 2012( مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري، ط 5)
 .262( المرجع نفسه، ص 6)
السالف  ، المتضمن القانون المدني1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58من األمر رقم  6مكرر  324( أنظر المادة 7)

 ذكره.
 .401402، ص 2012، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 12( حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ط 8)
، المتضمن سن إجراءات التقادم المكسب و إعداد عقد 1983ماي  21المؤرخ في:  83/352فيذي رقم ( المرسوم التن9)

 الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية، السالف ذكره.
، المتضمن القانون المدني 1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58و ما يليها من األمر رقم  808( أنظر المادة 10)

 السالف ذكره.
 .275، 272خلفوني، المرجع السابق، ص  ( مجيد11)
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،دار هومة 2003( عبد الحفيظ بن عبيدة، إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، ط 12)
 .99، ص 2003للطباعة و النشر و التوزيع،الجزائر، 

 .401( حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 13)
 ، المتضمن القانون المدني السالف ذكره.1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58من األمر رقم  827( أنظر المادة 14)
 من نفس األمر. 828( أنظر المادة 15)
 من نفس األمر. 829( أنظر المادة 16)
ص ) الملغى(، لما كان االختصا 70/91خالل سريان قانون التوثيق القديم األمر رقم  83/252( صدر المرسوم رقم 17)

 اإلقليمي لمكاتب التوثيق يتحدد بدائرة اختصاص المحكمة التي يباشر فيها عمله.
، المتضمن سن إجراءات التقادم 1983ماي  21المؤرخ في:  83/352من المرسوم التنفيذي رقم  02( أنظر المادة 18)

 المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية، السالف ذكره.
 من نفس المرسوم. 03مادة ( أنظر ال19)
 من نفس المرسوم. 04( أنظر المادة 20)
 من نفس المرسوم. 07( أنظر المادة 21)
 من نفس المرسوم. 09( أنظر المادة 22)
 من نفس المرسوم. 06( أنظر المادة 23)
االمالك ، المتضمن قانون 1990ديسمبر  01المؤرخ في:  90/30من القانون رقم  66و  04( أنظر المادتين24)

 .08/14، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1661، ص 1990ديسمبر  02، الصادرة بتاريخ: 52الوطنية، ج ر عدد 
 21، المتضمن قانون األوقاف، ج ر عدد 27/04/1991المؤرخ في:  91/10من القانون رقم:  23( أنظر المادة 25)

 ، المعدل و المتمم.690، ص 1991ماي  08الصادرة بتاريخ: 
( حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر 26)

 .33، ص 2000
 .403( حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، المرجع السابق، ص 27)
 .112( عبد الحفيظ بن عبيدة، المرجع السابق، ص 28)
 .403عقاري، المرجع السابق، ص ( حمدي باشا عمر، القضاء ال29)
، ص 2001( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، دون طبعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،30)

99 
 .271( مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص 31)
اإلجراءات المدنية و  ، المتضمن قانون 2008فيفري  25المؤرخ في:  09/ 08من القانون رقم  511( أنظر المادة 32)

 .03، ص 2008أفريل 23، الصادرة بتاريخ 21اإلدارية، ج ر عدد 
 .99( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، المرجع السابق، ص 33)
، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج ر 1976مارس  25، المؤرخ في 76/63من المرسوم التنفيذي رقم  85( المادة 34)

 . 498، ص 1976أفريل  30رة بتاريخ ، الصاد30عدد 
 .101( حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، المرجع السابق،  ص 35)
 .102( المرجع نفسه،  ص 36)

 قائمة المصادر و المراجع:
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 78، المتضمن القانون المدني ، ج ر عدد 1975سبتمبر  26المؤرخ في:  75/58األمر رقم  -01
 ، ) المعدل و المتمم (.990، ص 1975سبتمبر  30الصادرة بتاريخ 

، المتضمن قانون االمالك الوطنية، ج ر عدد 1990ديسمبر  01المؤرخ في:  90/30القانون رقم  -02
 .08/14، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1661، ص 1990 ديسمبر 02، الصادرة بتاريخ: 52
 21، المتضمن قانون األوقاف، ج ر عدد 27/04/1991المؤرخ في:  91/10القانون رقم:  -03

 ، المعدل و المتمم.690، ص 1991ماي  08الصادرة بتاريخ: 
واإلدارية،  المدنية تضمن قانون اإلجراءات، الم2008فيفري  25المؤرخ في:  09/ 08القانون رقم  -04

 .03، ص 2008أفريل  23، الصادرة بتاريخ 21ج ر عدد 
، المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ج 1976مارس  25، المؤرخ في 76/63المرسوم التنفيذي رقم  -05

 .) المعدل و المتمم ( 498، ص 1976أفريل  30، الصادرة بتاريخ 30ر عدد 
، المتضمن سن إجراءات التقادم 1983ماي  21لمؤرخ في: ا 83/352المرسوم التنفيذي رقم  -06

ماي  24، الصادرة بتاريخ 21المكسب و إعداد عقد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكية، ج ر عدد 
 .(07/02، ) الملغى بالقانون رقم 1473، ص 1983

 العلوم للنشرحمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دون طبعة، دار  -07
 .2000التوزيع، الجزائر و 

حمدي باشا عمر، محررات شهر الحيازة، دون طبعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع  -08
 .2001الجزائر، 

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر 12حمدي باشا عمر، القضاء العقاري، ط  -09
2012. 

إثبات الملكية العقارية و الحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري، ط عبد الحفيظ بن عبيدة،  -10
 .2003،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 2003

، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر 2012مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري، ط -11
 .282، ص 2012
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  العقاري  التحقيق طريق عن العقارية الملكية تطهير

  العقاري  القانون  في دكتوراه طالب الدين صالح شاوش طاهر      
   وزو تيزي  معمري  مولود جامعة

 saler90@outlook.fr   : االلكتروني البريد
                           

 :باللغة العربية الملخص  

لقد مرت السياسة العقارية في الجزائر بتطورات مختلفة تحكمت فيها العوامل التاريخية والسياسية، إذ    
بعد االستقالل و ورثت الجزائر وضعية عقارية تحكمت فيها ترسانة من النصوص القانونية الفرنسية، 

-75سياسة عقارية جديدة لتطهير الملكية العقارية، وظهر ذلك بصدور األمر رقم  حاولت الجزائر تبني
المتضمن مسح األراضي، الذي تم اعتباره النواة األولى للشروع في عمليات التطهير العقاري، غير  74

ها، أنه سرعان ما أدركت السلطات العمومية صعوبة تحقيق نتائج معتبرة، نظرا لصعوبة العملية في حد ذات
إضافة إلى قلة اإلمكانيات المادية والبشرية، من أجل ذلك بادر المشرع الجزائري إلى إصدار المرسوم رقم 

في سبيل ذلك  المتضمن عقد الشهرة، غير أن هذا اإلجراء ألغي بسبب سطحيته وعدم دقته، 83-352
ازة كوسيلة أخرى من أجل المتضمن التوجيه العقاري، الذي استحدث شهادة الحي 25-90جاء القانون رقم 

التطهير العقاري، غير أن محدودية العمل بها كدليل إثبات قطعي للملكية العقارية، دفع بالمشرع الجزائري 
 المتضمن التحقيق العقاري. 02-07إلى التفكير في صياغة آلية أخرى، من خالل سنه للقانون رقم 

  الملخص بالغة الفرنسية:
La politique immobilière algérienne a connu divers développements au cours desquels des 
facteurs historiques et politiques ont été régis: l'Algérie a hérité d'une situation immobilière 
dans laquelle un arsenal de textes juridiques français a été mis en place. , Qui a été considéré 
comme le premier noyau à commencer les travaux immobiliers, mais a vite compris que les 
autorités publiques avaient des difficultés à obtenir des résultats significatifs, compte tenu de 
la difficulté du processus lui-même, Outre le manque de moyens matériels et humains, le 
législateur algérien a promulgué le décret n ° 83-352, qui inclut le contrat de renommée, mais 
cette procédure a été annulée en raison de sa superficialité et de son imprécision, à savoir la 
loi n ° 90-25, qui inclut la directive immobilière. La possession est un autre moyen de 
défricher des biens immobiliers, mais la portée limitée du travail en tant que preuve définitive 
de la propriété a incité le législateur algérien à envisager la rédaction d'un autre mécanisme, 
par le biais de l'adoption de la loi n ° 07-02, qui inclut une enquête immobilière. 
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 المقدمة:

تبنتتي سياستتة عقاريتتة جديتتدة لتطهيتتر الملكيتتة وتستتوية الوضتتعية العقاريتتة،   االستتتقالل غتتداة الجزائتتر حاولتتت   
 1المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري  74-75وظهر ذلك جليا بصدور األمر رقم 

كمرحلة انتقالية من نظام الشتهر الشخصتي إلتى نظتام الشتهر العينتي، إذ تتم اعتبتاره النتواة األولتى للشتروع فتي  
ليتتات التطهيتتر العقتتاري الشتتاملة، بمتتا يضتتمنه متتن تأستتيس الستتجل العقتتاري ومجمتتوع البطاقتتات المكونتتة لتته، عم

ويستتمح عنتتد استتتكماله بتحديتتد وجتترد دقيتتق لمجمتتوع الملكيتتات العقاريتتة، ب عتتداد دفتتاتر عقاريتتة تعكتتس الجانتتب 
 القانوني والمادي للحقوق العينية العقارية.

المؤرخين في  631-76والمرسوم رقم  1 62-76بالمرسوم رقم  74-75لقد تم تعزيز األمر رقم    
، قصد الدفع بعملية المسح العام لألراضي وتفعيلها، غير أنه سرعان ما أدركت السلطات 25/3/1975

العمومية صعوبة تحقيق نتائج معتبرة، نظرا لصعوبة العملية في حد ذاتها، إضافة إلى قلة اإلمكانيات 
حداثة التجربة في هذا المجال، وهو ما جعل عملية المسح تسير بوتيرة بطيئة، وبالتالي المادية والبشرية و 

 بات من الضروري التفكير في استحداث آليات جديدة تكون موازية لعملية المسح العام لألراضي.

المتضتتتمن إجتتتراءات إثبتتتات  352-83متتتن أجتتتل ذلتتتك بتتتادر المشتتترع الجزائتتتري إلتتتى إصتتتدار المرستتتوم رقتتتم    
بغيتتة تشتتجيع المتتواطنين التتذين يحتتوزون   1ادم المكستتب وادعتتداد عقتتد الشتتهرة المتضتتمن االعتتترا  بالملكيتتةالتقتت

أراضتتي لتتم تشتتملها بعتتد عمليتتة مستتح األراضتتي العتتام للحصتتول بواستتطة إجتتراءات بستتيطة علتتى ستتندات ملكيتتة 
هميتة باعتبارهتا المظهتر عن طريق إعداد عقد الشهرة أمام الموثق، وذلك باالعتمتاد علتى الحيتازة لمتا لهتا متن أ 

الحقيقي لحق الملكيتة، غيتر أن هتذا اإلجتراء طتر  عتدة إشتكاالت علتى الستاحة العمليتة بستبب ستطحيته وعتدم 
 دقته.

التتذي  1المتضتتمن التوجيتته العقتتاري  18/11/1990المتتؤرف فتتي  25-90فتتي ستتبيل ذلتتك جتتاء القتتانون رقتتم    
مشتروع تطهيتر الملكيتة العقاريتة وتشخيصتها، بتستليم استحدث شهادة الحيازة كوسيلة أخرى من أجل استتكمال 

سند حيازي يضمن تفعيل القواعتد الجديتدة للحيتازة العقاريتة والمستاهمة فتي تكتوين الستجل العقتاري عنتد ضتمان 
 تسجيل وشهر هذا السند، والتصفية النهائية له باستكمال أعمال المسح العام لألراضي.

والتناقضات العملية التي شكلها عقتد الشتهرة، زيتادة علتى ذلتك محدوديتة غير أنه وبسبب النقائص القانونية    
العمل بشهادة الحيازة كدليل إثبتات قطعتي متن أجتل تطهيتر الملكيتة العقاريتة الخاصتة، أدى بالمشترع الجزائتري 
إلى التفكير فتي صتياغة آليتة أخترى تطبتق بتالتوازي متع ستير عمليتة المستح العتام لألراضتي، وتجستد ذلتك متن 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقاريتة وتستليم ستندات الملكيتة  02-07ل سنه للقانون رقم خال
تناولنتتتا هتتتذا الموضتتتوع علتتتى أهميتتتته متتتن زاويتتتة التنظتتتيم القتتتانوني لتتته، بطتتتر   1عتتتن طريتتتق التحقيتتتق العقتتتاري 

عقارياااة فاااي التشاااري         ماااا هاااو دور التحقياااق العقااااري فاااي تثبيااات وتطهيااار الملكياااة الاإلشتتتكالية التاليتتتة   
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لإلجابتتة علتتى اإلشتتكالية المطروحتتة أعتتاله ارتأينتتا إلتتى تقستتيم موضتتوع هتتذا البحتتث تقستتيما ثنائيتتا و   الجزائااري  
، علتى أن يتتم التطترق فتي   مصتداقية التحقيتق العقتاري إلتى المبحا  األولإلى مبحثين، إذ سيتم التعرض في 

 .ق العقاري إلى  إجراءات وآثار التحقي المبح  الثاني

 مصداقية التحقيق العقاري.المبح  األول: 

بهتتد  تطهيتتر الوضتتعية العقاريتتة لألمتتالك غيتتر الممسوحة،وحصتتول أصتتحابها علتتى ستتندات تثبتتت حقهتتم    
في الملكية بالدرجة األولى، جاءت آلية معاينتة حتق الملكيتة العقاريتة الخاصتة عتن طريتق التحقيتق العقتاري، 

كثر على إجراء التحقيق العقاري ومدى فعاليته، ستيتم التعترض إلتى مصتداقية من أجل ذلك وقصد التعر  أ
علتتتى أن يتتتتم تحديتتتد مختلتتتا الشتتتروز القانونيتتتة الالزمتتتة لتطبيقتتته فتتتي  المطلاااب األول التحقيتتتق العقتتتاري فتتتي 

  لثاني االمطلب 

 المطلب األول: أسباب تكريس التحقيق العقاري 

المواضيع البالغة األهمية، لتذلك أولتهتا جتل التشتريعات الوضتعية عنايتة يعد موضوع التحقيق العقاري من     
خاصتة ستواء منهتتا الموضتوعية أو اإلجرائيتة نظتترا لمتا يترتتتب عليته متن نتتتائج عمليتة هامتة، لكونتته آليتة تستتمح 

التتتي  بالحصتتول علتتى ستتندات الملكيتتة، ومتتن ختتالل هتتذا المطلتتب ستتيتم التطتترق إلتتى مختلتتا وأهتتم األستتباب
شتترع الجزائتتري إلتتى تكتتريس اجتتراء التحقيتتق العقتتاري كوستتيلة بديلتتة لعمليتتة المستتح العتتام لألراضتتي، دفعتتت بالم

، على أن يتم التطرق إلتى األستباب غيتر المباشترة الفرع األولولذلك سيتم التعرض إلى األسباب المباشرة في 
 .الفرع الثانيفي 

 الفرع األول: األسباب المباشرة 

ُيفهتتم أنتته   1متن قتتانون التوجيتته العقتاري  30بتتالعودة إلتتى نتص المتتادة  تسالي  سااندات الملكيااة العقاريااة: :أوال
علتتى كتتلص شتتتخص يتتدعي حيتتتازة علتتى ملتتك عقتتتاري وجتتب عليتتته أن يثبتتت ذلتتك بستتتند قتتانوني، ولعتتتل متتن بتتتين 

، كمتتا نصتتت هتتو تحقيتتق مضتتمون المتتادة أعتتاله أي إثبتتات الحيتتازة بستتند قتتانوني 02-07أهتتدا  القتتانون رقتتم 
والتتي تقضتي بتستليم ستندات الملكيتة لحتائزي العقتارات دون ستند،  1 02 -07من القتانون رقتم  1عليه المادة 

 .01/03/1961أو الذين يملكون سندات محررة قبل 

لقتتد أدت ستتطحية إعتتداد عقتتد الشتتهرة  معالجااة الساالبيات الجوهريااة التااي خلفهااا العمااة بعقااد الشااهرة: :ثانيااا
ستتتاءة استتتتعماله، إلتتتى كثتتترة المنازعتتتات العقاريتتتة المتعلقتتتة بتستتتليم ستتتندات الملكيتتتة العقاريتتتة وفقتتتا إلجتتتراء عقتتتد  واد

متتتن القضتتتايا المرفوعتتتة متتتن طتتتر  مصتتتالح أمتتتالك الدولتتتة أمتتتام المحتتتاكم  %7الشتتتهرة، إذ تتتتم إحصتتتاء نستتتبة 
  20051و 2000متدة بين اإلدارية في هذا الصدد خالل الفترة الم
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يعتتود الستتبب فتتي ذلتتك إلتتى غيتتاب المعاينتتة الميدانيتتة للحقتتوق العينيتتة العقاريتتة موضتتوع الحيتتازة متتن طتتر     
الموثق، أو عون آخر مؤهل لذلك، إذ ما على المستفيد من إجراء عقد الشهرة إال تقديم تصتريح شترفي يتدعي 

تصتتتريحات  للحصتتتول علتتتى عقتتتد ملكيتتتة، باإلضتتتافة إلتتتى  فيتتته الحيتتتازة والتقتتتادم المكستتتب أمتتتام مكتتتتب التوثيتتتق
المتعلتق بتالتحقيق العقتاري التذي يعتمتد علتى  02-07الشهود، كل هذه العيوب والنقائص عالجها القانون رقم 

 المعاينة الميدانية كركيزة أساسية.

يلة للتطهيتتر إن تبتتاطآ آليتتة المستتح العتتام لألراضتتي كوستت دعاا  وتفعيااة عمليااة المساال العااا  ل را ااي: :أوال
الشامل، والتأخر المعتبر الذي عرفته العملية عبر كامل إقلتيم التتراب التوطني، نظترا لتكلفتهتا الماليتة الباهظتة، 
 هو ما دفع بالمشرع إلى التفكير في وضع آلية  فعالة سريعة وغير مكلفتة، تستير بتالتوازي متع عمليتة المستح،

ورة تمثيتل العقتار فتتي رستم بيتاني يعتد متن قبتل مهنتتدس ضتر  02-07متن القتانون رقتم  5أوجبتت المتتادة  لتذلك
خبيتر عقتاري، بغترض التحديتتد التدقيق للعقتار متن حتتدوده ومستاحته، وكتذلك بيتان الحقتتوق واألعبتاء المثقلتة بتته 
إن وجتتدت، إذ نجتتتد أن هتتتذه العمليتتتة تستتهل المهمتتتة لمصتتتالح المستتتح، فتتتال تحتتتا  إلتتتى إعتتتادة التمثيتتتل المتتتادي 

فما على أعوان المسح إال إسقاز سند الملكيتة بموجتب التحقيتق العقتاري   1مالك العقاريةوالمعاينة القانونية لأل
1في عمليات المسح العام لألراضي المبرمجة حينها، وهو ما يعتبر اختصارا للوقت وحفاظا للجهد

 

تهد  عملية التحقيق العقاري إلى تحديد دقيق  األسباب االجتماعية واالقتصادية للتحقيق العقاري: :ثانيا
وشامل للعقارات وذلك من حيث الحدود والمساحة والموقع، وتضع بالتالي الحد للنزاعات التي تنشب بين 
األقارب حول الملكيات العقارية، كما أدت السياسة العقارية الجديدة المنتهجة من طر  الدولة في المجال 

أطر تشريعية جديدة في ميدان االستثمار والقروض الرهنية الموجهة للسكن،  اإلقتصادي، إلى البحث عن
 لهد  تشجيع دور البنوك وجعلها متعامال رئيسيا في المجال االقتصادي في تمويل المشاريع االستثمارية.

كافية يرتبط هذا األمر إرتباطا وثيقا بتطهير الوضعية القانونية لألوعية العقارية من أجل تقديم ضمانات 
عن طريق منح سندات ملكية تكون الضمان الوحيد  ويكون ذلك  1للقروض العقارية الممنوحة لألشخاص

للعملية االقتراضية، فال يمكن منح القروض إال للمالكين الذين لهم سندات ملكية رسمية، وهو األمر الذي 
 يجسده إجراء التحقيق العقاري 

 . لتحقيق العقاري المطلب الثاني: أهمية الشروط الخاصة با

إلتتى قيتتد  02-07قصتتد تستتوية الوضتتعية القانونيتتة للعقتتار ، لجتتأ المشتترع الجزائتتري فتتي ظتتل القتتانون رقتتم    
الحتتائز القتتانوني التتذي يطلتتب االستتتفادة متتن إجتتراء التحقيتتق العقتتاري بمواجهتتة جملتتة متتن الشتتروز، منهتتا متتا 

، ومنهتا متا يتعلتق بالحيتازة  والتتي الفارع األوليخصص العقار محل المعاينة والتي ستنتعرض إلتى أهميتهتا فتي 
 .الفرع الثانيسنتطرق ألهميتها في 

 الفرع األول: الشروط الخاصة بالعقار محة التحقيق 
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على ما يلي      02-07من القانون رقم  1فقرة  2تنص المادة   أوال:  أاّل يكون العقار ممسوحا      
ة على كة عقار ل  يخ   لعمليات مسل األرا ي العا  يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقاري»

الموافق لا  1395ذي القعدة عا   8المؤرخ في  74-75المنصوص عليها في األمر رق  
آلية  ولعل األهمية هنا تكمن في أن«  والمذكور أعاله  مهما كانت طبيعته القانونية 12/11/1975

لية المسح العام لألراضي، وهذا من أجل تحقيق الغاية التحقيق العقاري تطبق على عقارات لم تشملها عم
المرجوة من عملية المعاينة لحقوق الملكية، والمتمثلة في استدراك التأخر الذي آلت إليه عملية المسح، 

 1وألن بمجرصد إتمام عملية المسح يتم تسليم الدفتر العقاري للمعني كسند ملكية رسمي

إنطالقتا متن : 01/03/1961ثانيا:  أن يكون العقار معدو  السند أو لدياه ساند ملكياة محارر قباة      
، فت نص نطتاق تطبيتق التحقيتق العقتاري ينصتب علتى 02-07من القتانون رقتم  2فقرة  2مضمون نصص المادة 

 نوعين من العقارات على النحو األتي 

  عقارات ال يحوز أصحابها على سندات الملكية –

رت بشأنها سندات ملكية قبل  –   01/03/1961عقارات حرص

استثنى المشرع الجزائري صراحة في نصص المادة ثالثا: أن يكون العقار من األمالك العقارية الخاصة:    
كلص من األمالك الوطنية واألمالك الوقفية، وأراضي العرش من إجراء  1 02 -07من القانون رقم  3

ويرى غالبية الفقه الفرنسي أن العنصر المادي هو مجموعة األعمال التي يباشرها  التحقيق العقاري 
 صاحب الحق على الشيء، ك حراز الشيء أو استعماله أو االنتفاع به

 الشروط الخاصة بالحيازة الممارسة  الفرع الثاني:

 أوال: أن تكون الحيازة قانونية        

وضع اليد على شيء من األشياء أو حق من الحقوق  »ا يعر  الفقه الحيازة القانونية على أنه
والسيطرة عليه سيطرة فعلية واالنتفاع به واستغالله بكافة الوجوه المادية مع الظهور بمظهر المالك أو 

 1«صاحب الحق العيني

األعمال المادية التي يباشرها الشخص الحائز على العقار محل الحيازة  العنصر الماديبيقصد 
والتي تظهره بمظهر المالك، وذلك عن طريق االستحواذ الفعلي عليه، سواء كان بنفسه أو بالوساطة أو 

ويرى غالبية الفقه الفرنسي أن  .1باالستخال ، كما يمكن أن ترد السيطرة المادية الفعلية على الشيوع
صر المادي هو مجموعة األعمال التي يباشرها صاحب الحق على الشيء، ك حراز الشيء أو العن

  1استعماله أو االنتفاع به
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يقصد بالعنصر المعنوي للحيازة نية التملك وظهور الحائز أمام الناس بمظهر صاحب الحق محل 
السهل اإلثبات لكونه واقعة وعلى خال  العنصر المادي  1الحيازة، ويباشر أعمال مادية خالصة لحسابه

مادية، يجوز إثباتها بجميع الطرق، ف ن العنصر المعنوي صعب اإلثبات ألنه أمر نفسي داخلي ال يمكن 
االطالع عليه لكونه يرتكز على نية الحائز، رغم ذلك يمكن في بعض الحاالت الوصول إلى إثبات 

 الحائز الذي يدعي نية التملك للعقار مشيبة بعيبنقيض ذلك، بالدفع بأن الحيازة القانونية التي يمارسها 
من العيوب التي تعترض الحيازة القانونية كالدفع مثال بعدم الهدوء، وتجدر اإلشارة إلى أن مثل هذه 

 1المسائل يترك تقديرها لقضاة الموضوع

كانتت الحيتتازة تختلتتا متدة التقتتادم المكستب، بحستب متتا إذا ثانياا: أن تتحقااق مادة التقاااد  المكساب:        
  .مقترنة بحسن النية ومستندة إلى سند صحيح أم ال

 .المبح  الثاني: إجراءات وآثار التحقيق العقاري 

يعتمد قانون التحقيق العقتاري علتى البحتث والتحتري الميتداني متن أجتل إثبتات الملكيتة العقاريتة الخاصتة،     
إلتى إصتدار المرستوم  02-07وبذلك عمد المشترصع الجزائتري بعتد مترور ستنة متن تتاريا صتدور القتانون رقتم 

والتتتذي بتتتدوره جتتتاء المتضتتتمن عمليتتتات التحقيتتتق العقتتتاري وتستتتليم ستتتندات الملكيتتتة،  147-08التنفيتتتذي رقتتتم 
وتنتهتي هتذه اإلجتراءات  المطلاب األول لتنظيم وتحديد مختلا اإلجراءات القانونية التي سنتعرض إليها في 

إلتتى تثبيتتت حتتق الحتتائز المعنتتتي بالطلتتب فتتي إكتستتاب العقتتار موضتتتوع التحقيتتق بالتقتتادم المكستتب، وهتتو متتتا 
طتتر  الغيتتر تجتتاه المالتتك الجديتتد للعقتتار، يتتؤدصي حتمتتا إلتتى إثتتارة جملتتة متتن االعتراضتتات واالحتجاجتتات متتن 

الملكية النتاتج عتن التحقيتق العقتاري عرضتة للمنازعتات القضتائية وهتو متا ستيتم التطترق إليته فتي  سندفيكون 
 المطلب الثاني 

 المطلب األول: إجراءات التحقيق العقاري 

ونيتتة علتتى عقتتار ستتواء أتتتا  قتتانون التحقيتتق العقتتاري، لكتتل شتتخص طبيعتتي أو معنتتوي يمتتارس حيتتازة قان    
كتان بنفسته أو بواستتطة غيتره، والتتذي استتوفى متتدة التقتادم المكستتب المحتددة قانونتتا، إمكانيتة تقتتديم طلتب فتتتح 

، وذلتتك متتن أجتتل تثبيتتت حتتق الملكيتتة العقاريتتة للحتتائز الفاارع األول تحقيتتق عقتتاري والتتذي ستتنتعرض لتته فتتي
 . ثانيالفرع ال وحصوله على سند الملكية والذي سنتطرق إليه في
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 الفرع األول: تقدي  طلب فتل تحقيق عقاري 

 02-07متن القتانون رقتتم  1فقتترة  6تتنص المتادة  أوال :  التحقياق العقااري الملااتمس بصافة فرديااة:      
. ويفهم من هذا التنص أنته يحتق لكتل «يت  فتل تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت    »على ما يلي 

، ويقتع فتي منطقتة غيتر ممستوحة، 10/30/1961حرر بشتأنه ستند ملكيتة قبتل  حائز لعقار معدوم السند أو
 أن يقتتدم طلتتب فتتتح تحقيتتق عقتتاري بصتتفة فرديتتة إلتتى متتدير الحفتتى العقتتاري التتوالئي، علتتى أن يقتتوم بتحريتتر

متن المرستوم التنفيتذي  03المنصوص عليها فتي المتادة  وفق الشكليات القانونية الطلب في استمارة نموذجية
، ويحدد محتوى الطلب ببيانات ووثائق إلزامية تظهر هوية الشخص صتاحب الطلتب، إضتافة 08/147رقم 

 إلى جملة من الوثائق المتعلقة بالعقار موضوع التحقيق.

من القانون رقم  2فقرة  6تنص المادة  ثانيا : التحقيق العقاري الملتمس بصفة جماعية:      
عقاري بصفة جماعية، في إطار إنجاز برامج بناء أو غير أنه يمكن فتح تحقيق » على أنه  07-02

ويفهم من نص المادة أعاله أن الدولة عن طريق هيئاتها )الوالية، «. تهيئة عقارية، ريفية أو حضارية
البلدية( هي التي تبادر بالتحقيق الجماعي، في إطار إنجاز برنامج بناء أو تهيئة عقارية، ريفية أو 

يم سندات الملكية لشاغلي المناطق المعنية بهذا البرنامج، وذلك تفاديا لعرقلة حضارية، وذلك من أجل تسل
 1إنجاز هذه البرامج إضافة إلى تسوية وضعية العقارات المعنية عن طريق تحديد مالكي هذه العقارات

ويتتتم فتتتح التحقيتتق العقتتاري الجمتتاعي بقتترار متتن التتوالي أو بطلتتب متتن رئتتيس المجلتتس الشتتعبي البلتتدي، وهتتذا 
بعتتتد أختتتذ رأي كتتتل متتتن مصتتتالح الحفتتتى العقتتتاري الوالئيتتتة، أو مستتتؤول البنتتتاء أو المصتتتالح الفالحيتتتة حستتتب 

 الحالة. 
  ثالثا: التحقيق والتحري:       

لطلب التحقيق العقاري، يقوم مدير الحفى العقاري بدراسة بعد إيداع المعني  دراسة الطلب:  - 1
الطلب بصفة دقيقة، إذ يتعين عليه التحقق والتأكد من أن العقار المعني باإلجراء ال تشمله األشغال 
العقارية الخاصة بعملية مسح األراضي، كما يجب عليه فحص الصفة التي يتصر  بها صاحب الطلب، 

أو على الشيوع، أو بصفته يطالب بحق على العقار المعني، وليس بصفته  إن كان حائز أو مالك فردي
وسيطا، وعليه أن يتأكد من إستكمال صاحب الطلب للوثائق التنظيمية واإللزامية التي يحتويها طلب فتح 

 ويقرر مدير الحفى العقاري الوالئي بعد دراسة الطلب دراسة أولية، إما قبوله أو رفضه،    1تحقيق عقاري 
أما في حالة القبول   ففي حالة الرفض  يبلغ صاحب الطلب بذلك على مطبوع مطابق للنموذ  المرفق،

 يتخذ مدير الحفى العقاري الوالئي مقرر بفتح تحقيق عقاري.
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يصتدر متدير الحفتى العقتاري التوالئي بمجترد قبولته طلتب   صدور مقرر فتل التحقيق العقاري    - 2
لعقتاري، التذي يتضتمن تعيتين المحقتق العقتاري، والتذي ينتمتي إلتى أعتوان ستلك المعني، مقرر بفتح التحقيق ا

ويحتتتتتوي مقتتتترر فتتتتتح  1مفتشتتتتي أمتتتتالك الدولتتتتة، وذلتتتتك فتتتتي أجتتتتل أقصتتتتاه شتتتتهر متتتتن تتتتتاريا استتتتتالمه للطلتتتتب
تحقيقعقتتاري علتتى متتا يلتتي  استتم، لقتتب ورتبتتة العتتون المحقتتق، موضتتوع مهمتتة المحقتتق العقتتاري، تتتاريا التنقتتل 

التذي ال يمكنته أن يتعتدى شتهر إبتتداءا متن تتاريا صتدور مقترر فتتح تحقيتق عقتاري، استم  إلى عين المكان،
يرستل متدير الحفتى العقتاري   1ولقب واسم أب صاحب الطلب، وتعيتين العقتار أو العقتارات المعنيتة بالمعاينتة

اختصاصتته التتوالئي مقتترر فتتتح التحقيتتق العقتتاري، إلتتى رئتتيس المجلتتس الشتتعبي البلتتدي التتذي يقتتع فتتي دائتترة 
يومتتا قبتل تتتاريا تنقتل المحقتتق العقتاري إلتتى عتين المكتتان،  15موقتع العقتتار قصتد إلصتتاقه بمقتر البلديتتة لمتدة 

  كما يقوم بتبليغه للمحقق .
 األعمال التح يرية للمحقق العقاري    - 3

المستتندة إليتته يباشتر المحقتتق العقتاري مجموعتتة متن األعمتتال التحضتتيرية التتي تستتاعده فتي القيتتام بالمهتام     
والمتمثلتتتة فتتتي  جمتتتع كتتتل الوثتتتائق المرستتتومة والمكتوبتتتة، التتتتي تستتتمح لتتته بتعيتتتين العقتتتار المعنتتتي بتتتالتحقيق، 

ومتتن أجتتل ذلتتك يطلتتع  1وتحضتتير جميتتع المطبوعتتات المتعلقتتة بتتاإلجراء والتأكتتد متتن توافرهتتا بالكميتتة الالزمتتة
 1اوله.المحقق العقاري السيما على الوثائق التي يضعها مديره في متن

 المعاينة الميدانية للمحقق العقاري    - 4        
يشرع المحقق العقاري في معاينة العقار محل التحقيق بحضور صاحب معاينة العقار:  –أ      

الطلب، ومن خالل ذلك يقوم العون المحقق بجرد األمالك التي ليس لها سند ويسجل وقائع الحيازة التي 
عني بالمعاينة، ويقوم بتحديد المواصفات التقنية والفنية للعقار بدقة، وذلك يصر  بها صاحب الطلب الم

يقوم المحقق بالتعر  على حدود العقار المعني،   1 باالعتماد على المخطط الطبوغرافي المرفق بالطلب
على أساس التصريحات المقدمة من طر  صاحب الطلب أو المالك المجاورين له، وعليه يجب أن يتأكد 

عدم وجود احتجاجات على حدوده، أو تعدي على العقارات المجاورة له، ويشرع المحقق في مطابقة من 
الجدول الوصفي الذي أعده المهندس الخبير مع واقع الميدان قصد التأكد أكثر من هوية العقار ومحتواه، 

 1والحقوق واالرتفاقات التي تثقله

، 02-07متن القتانون رقتم  1فقترة  10إلتى نتص المتادة  لرجوعبتا التأّكد من وقائ  الحيازة: –ب            
يتلقى المحقق العقاري  في الميدان  تصريحات المعني التي بموجبها يعرض » تنص على ما يلي   نجدها

 « الوقائ  والظروف التي سمحت له بممارسة الحيازة على العقار الذي يطالب بأحقية ملكيته
بعد االنتهاء من المعاينة الميدانية للعقار المعني ب جراء التحقيق  التحقيق:تدوين نتائج  -جا         

، أن 147-08من المرسوم التنفيذي رقم  12المحقق العقاري حسب نصص المادة  علىالعقاري، يستلزم 
ن فيه نتائج التحريات التي توصل إليها ويحدد بدقة سير العملية، كما يقوم  يحرر محضر مؤقت يدوص

كافة الشهادات، المعاينات والتحاليل التي أدت إليها نتائج التحقيق، ويشير إلى وضعية العقار  ب درا 
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يوما بعد تاريا تنقله إلى  15وصفة الطالب، ومختلا الوثائق التي استند إليها، وذلك في أجل أقصاه 
التاريا والساعة، عين المكان، كما يذكر في المحضر مكان استقبال اإلعتراضات واإلحتجاجات ثم يذكر 

     1على أن يوقع من طر  المحقق العقاري 

يستتلم المحقتتق العقتتاري بعتتد االنتهتتاء متتن عمليتتة التحقيتتق الملتتا المتضتتمن  أوال: تحرياار سااند الملكيااة:   
الطلب والوثائق المرفقتة بته إلتى متدير الحفتى العقتاري التوالئي باعتبتار أنص مقترر االعتترا  بحتق الملكيتة يعتدص 

تتا أن  صتته،متتن اختصا فيتتتولى متتدير الحفتتى العقتتاري التتوالئي بعتتد ذلتتك، دراستتة الملتتا المتتذكور أعتتاله، ف مص
تتتا أن يتترفض فيعتتتدص مقتترر بتتترفض التتترقيم العقتتتاري، ففتتي حالتتتة  مص يعتتتر  بحتتق الملكيتتتة ويعتتد مقتتترر التتترقيم، واد

حقيتق عقتاري إصدار مقرر رفض الترقيم، فيكون مسببا ومعلال، ويبلغ إلى صاحب الطلب فتي حالتة إجتراء ت
أمتا  1فردي، أو يتم تبليغه إلى الوالي المختص إقليميا في حالة تحقيتق عقتاري فتي إطتار العمليتات الجماعيتة

فتتتي حالتتتة إصتتتدار مقتتترر بتتتالترقيم، فيقتتترص بثبتتتوت الحقتتتوق العينيتتتة العقاريتتتة لفائتتتدة الحتتتائزين أصتتتحاب طلبتتتات 
لتترقيم العقتاري إلتى المحتافى العقتاري المختتص فيقتوم متدير الحفتى العقتاري ب رستال مقترر ا 1التحقيق العقتاري 

إقليميا قصد إخضاعه إلجراءات الشهر العقاري، بالتأشير على مجموعة البطاقتات العقاريتة المؤقتتة، وشتهر 
متتن القتتانون رقتتم  2فقتترة  15كافتتة الحقتتوق الناجمتتة عتتن عمليتتة التحتتري الميتتداني، وهتتذا طبقتتا لتتنص المتتادة 

عقتاري ستند الملكيتة باالعتمتاد علتى النمتوذ  القتانوني التذي حتدده المرستوم يحرر بذلك المحافى ال ،07-02
 . 147-08التنفيذي رقم 

يستتوجب علتى المحتافى العقتاري المختتص إقليميتا بعتد تحريتره  ثانياا: شاهر ساند الملكياة وتساليمه:        
لتتتي يخضتتع لهتتا ستتند لستتند الملكيتتة  أن يخضتتع هتتذا الستتند إلجتتراءات الشتتهر، والقيتتام بتت جراءات التستتجيل ا

الملكيتتتة الصتتتادر بموجتتتب التحقيتتتق العقتتتاري، وبتتتذلك يلجتتتأ المحتتتافى العقتتتاري إلتتتى مصتتتالح الطتتتابع والتستتتجيل 
 1 المختصة لتسجيل السند الذي يكرس الملكية، وفقا لرسوم ضريبية محددة

تحصتيل إن إعداد سند الملكية فتي إطتار إجتراء التحقيتق العقتاري المطالتب بصتفة فرديتة، يتنجم عنته 
التتذي يحتتتدد المبتتالغ الواجتتتب دفعهتتتا  25/05/2009رستتوم الشتتتهر العقتتاري التتتتي حتتددها القتتترار المتتؤرف فتتتي 

 1للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك

القتانون رقتم  متن 2فقترة  16وبعد استيفاء سند الملكية لشكليات التسجيل والشهر، وبالرجوع إلى نص المتادة 
يعد أثار تنفياذ هاذا اإلجاراء  ساند الملكياة الاذي يرساله إلاى مساؤول مصاالل » التي تنص على  07-02

وبتتالرجوع إلتتى نتتص المتتادة أعتتاله يقتتوم المحتتافى  « الحفااا العقاااري الااوالئي  لغاارض تسااليمه إلااى المعنااي
المستؤول األول عتن عمليتة التحقيتق  العقاري ب رستال ستند الملكيتة إلتى متدير الحفتى العقتاري التوالئي باعتبتاره

العقتتتاري، ولكونتتته هتتتتو متتتن يتلقتتتتى طلبتتتات الحتتتتائزين المعنيتتتين، لكتتتي يقتتتتوم بتستتتليمه للمعنتتتتي صتتتاحب طلتتتتب 
 التحقيق.
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 .المطلب الثاني: آثار التحقيق العقاري 

نظتتترا لتعقيتتتد عمليتتتة التحقيتتتق العقتتتاري، ف نتتته ينتتتتج عتتتن تطبيقهتتتا عتتتدة نزاعتتتات قضتتتائية، ممتتتا يستتتتدعي     
ضها على القضاء للفصل فيها، فمنها ما تعود والية النظر فيهتا إلتى اختصتاص القضتاء العتادي وهتو متا عر 

، بينمتا هنتاك متتا يعتود واليتة النظتر فيهتتا إلتى اختصتاص القضتتاء اإلداري األول الفارع ستيتم التطترق إليته فتتي
 .الفرع الثانيوهو ما سيتم التطرق إليه في 

 تص بها الق اء العادي الفرع األول: المنازعات التي يخ
ينصتتب موضتتوع النتتزاع فتتي هتتذه الحالتتة بتتين  أوال: المنازعااات التااي يخااتص بهااا القا ااي العقاااري:       

األطتتترا  المتعارضتتتة، علتتتى طعتتتن المعتتتترض فتتتي متتتدى مشتتتروعية الحيتتتازة القانونيتتتة والفعليتتتة التتتتي يزعمهتتتا 
الطتتر  المعتتترض فتتي هتتذا الشتتأن، تخلتتا صتتاحب الطلتتب أو المعنتتي بتت جراء التحقيتتق العقتتاري، إذ يلتتتمس 

كتتون الحيتتازة عرضتتية وليستتت  أحتتد أركتتان الحيتتازة القانونيتتة، أو عتتدم تحقتتق مواصتتفات الحيتتازة القانونيتتة، أو
فترفتتع التتدعوى فتي هتتذه الحالتة متتن قبتل الطتتر  المعتترض ستتواء كتان مالتتك أو حتائز، أمتتام الجهتتة  قانونيتة.

 بالنستتبة لالختصتتاص النتتوعي واإلقليمتتي فيهتتا إلتتى كتتل متتن القضتتائية المختصتتة والتتتي يعتتود االختصتتاص 
النتتوعي  يتتؤول فتتي هتتذه الحالتتة إلتتى القستتم العقتتاري باعتبتتار التتدعوى منصتتبة علتتى عقتتار ستتواء كانتتت دعتتوى 

أمتتتا بالنستتتبة لالختصتتتاص المحلتتتي  فيرجتتتع إلتتتى المحكمتتتة التتتتي يقتتتع فتتتي دائتتترة  ملكيتتتة أو دعتتتوى حيتتتازة،
متن  3 فقترة 12وبتالعودة إلتى مضتمون نتص المتادة  عقتاري أو المعاينتة.اختصاصتها العقتار محتل التحقيتق ال

، نجتد بأنهتا قيتدت المعتترض بأجتل يتعلتق برفتع التدعوى القضتائية، وهتذا ختالل شتهرين 02-07القانون رقم 
 .  إبتداءا من تاريا تسلمه لمحضر عدم الصلح الذي يسلمه له المحقق العقاري 

 02-07متن القتانون رقتم  18تتنص المتادة  ص بهاا القا اي الجزائاي:ثانياا: المنازعاات التاي يخات        
تصاريحات غيار صاحيحة أو تقادي  وثاائق  في حالة اكتشاف ترقي  عقاري تا  علاى أسااس» على ما يلي 

مزورة  يقو  مسؤول مصالل الحفا العقاري الوالئي برف  دعوى ق ائية للمطالبة بإلغاء التارقي  العقااري 
ويفهتتم متتتن التتتنص القتتتانوني  « ماااا  وكياااة الجمهورياااة لتحرياااك الااادعوى العمومياااةالمعناااي ويقياااد شاااكوى أ

المتتذكور أعتتاله أن المشتترع الجزائتتري متتنح الحتتق لمتتدير الحفتتى العقتتاري التتوالئي فتتي رفتتع شتتكوى أمتتام وكيتتل 
الجمهورية فتي حالتة تقتديم الحتائز المستتفيد متن عمليتة التحقيتق العقتاري لتصتريحات كاذبتة أو وثتائق متزورة، 

 در على أساسها مقرر الترقيم. ص
 الفرع الثاني: المنازعات التي يختص بها الق اء اإلداري 

 أوال: المنازعات المتعلقة بمدير الحفا العقاري الوالئي:         

عندما ال تفضي عملية التحقيق العقاري  الدعوى اإلدارية  د المدير الوالئي للحفا العقاري:  - 1     
إيجابية يقوم مدير الحفى العقاري الوالئي بتحرير مقرر رفض الترقيم، على أن يبلغه إلى إلى نتيجة 
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المعني أو المعنيين الحائزين في حالة إجراء تحقيق عقاري فردي، أو إلى الوالي عند اإلجراء الجماعي 
ن هذا المقرر للتحقيق العقاري، وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر إبتداءا من تاريا إيداع الطلب، إذ يكو 

قليميا عن طريق دعوى قضائية إدارية  ،(1)قابال للطعن أمام الجهات القضائية اإلدارية المختصة نوعيا واد
فبالنسبة لالختصاص اإلقليمي للمحاكم اإلدارية، يؤول للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها 

 800إلى ما نصت عليه المادتين  أما بالنسبة لالختصاص النوعي ف نه يؤول 1موطن المدعى عليه
من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية، والتي أكدت على اختصاص المحاكم اإلدارية في النظر  801و

1في الدعاوى التي تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري طرفا فيها
 

في حالة اكتشا  ترقيم عقاري  الدعوى اإلدارية التي يرفعها مدير الحفا العقاري الوالئي:  - 2     
صدر على أساس تصريحات غير صحيحة، أو بناءا على وثائق مزورة، ففي هذه الحالة يمكن لمدير 

العقاري، وذلك  مصالح الحفى العقاري الوالئي، أن يبادر برفع دعوى قضائية للمطالبة ب لغاء مقرر الترقيم
قليميا، على أن يتمكن من قيد شكوى موازية أمام وكيل  أمام الجهات القضائية اإلدارية المختصة نوعيا واد

1الجمهورية قصد مباشرة الدعوى العمومية بناءا على الوثائق المزورة والتصريحات الكاذبة
 

قاري التي يقوم بها المحافى العقاري إن عملية الشهر الع ثانيا: المنازعات المتعلقة بالمحافا العقاري:
المختص إقليميا، تؤدي إلى الحصول على سند الملكية بالنسبة للحائز المستفيد من إجراءات معاينة حق 
الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري، وهذا رغم وجود سند ملكية مشهر للغير على العقار أو الحق 

يع المالك الحقيقي للعقار في هذه الحالة أن يرفع دعوى قضائية أمام فيستط  1 العيني المعني بالمعاينة
المحكمة اإلدارية المختصة إقليميا ونوعيا، يطلب فيها التعويض عن أخطاء المحافى العقاري الناجمة 

وترفع الدعوى ضد المحافى العقاري في هذه الحالة في  1عنه، وذلك بموجب دعوى المسؤولية اإلدارية
أما في حالة عدم اكتشا  الخطأ، ف ن الدعوى  بتداء من لحظة اكتشا  الفعل الضار،أجل عام، ا

1سنة ابتداء من تاريا ارتكاب الخطأ 15القضائية المرفوعة ضد المحافى العقاري، تتقادم بمضي 
 

إجتراء الشتهر  يمكن كذلك الطعن ضد قرارات المحتافى العقتاري الراميتة إلتى رفتض اإليتداع أو رفتضكما     
التتي  74-75متن األمتر رقتم  24أمام الجهات القضائية اإلدارية المختصتة، وهتذا استتنادا إلتى نتص المتادة 

تكااون قاارارات المحااافا العقاااري قابلااة للطعاان أمااا  الجهااات الق ااائية المختصااة » تتتنص علتتى متتا يلتتي 
 «  إقليميا

ابتداء من تاريا رفض الرسالة ترفع الدعوى القضائية ضد قرارات المحافى العقاري خالل أجل شهرين     
 الموصى عليها أو من تاريا االعترا  باالستالم في حالة تسليمه للمعني شخصيا، على أن ترفع الدعوى 

وتنتهي المنازعة القضائية المنصبة حول الطعن   1 ضد مدير الحفى العقاري بصفته ممثال لوزير المالية
ائي يقضي إما ب لغاء قرار المحافى العقاري وبالتالي ب لغاء قرارات المحافى العقاري بصدور حكم نه
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تتواصل إجراءات الشهر العقاري، أو برفض دعوى المدعي وبالتالي يصبح رفض المحافى العقاري إلجراء 
 1الشهر العقاري نهائيا

  خاتمة

اتضح لنا من خالل دراستنا لموضوع التحقيق العقاري أن الفوضى التي سادت الوعاء العقاري في      
، 74-75الجزائر، والتي عرفت بطآ كبير في استكمال إجراء المسح العام لألراضي الذي أقره األمر رقم 

ة الدولة، إضافة إلى العتباره عملية معقدة تستغرق مدة زمنية طويلة وتكاليا باهضة تثقل كاهل خزين
انخفاض مؤشر االستثمار بسبب قلة الضمانات وانعدام سندات الملكية التي شكلت الهاجس األكبر 
لعزو  المؤسسات المالية عن منح القروض للمستثمرين، دفعت بالمشرع الجزائري إلى إيجاد ميكانيزمات 

من أجل إضفاء أكثر جدية على العملية، و  وأدوات بديلة تسير بالتزامن مع عملية المسح العام لألراضي.
أوكل المشرع مهمة اإلشرا  على  إجراء التحقيق العقاري إلى هيئة عمومية إدارية، تتمثل في مديرية 
الحفى العقاري الوالئي، وذلك لغرض تقريب اإلدارة من المواطن، من خالل الخرو  من دائرة المركزية 

ة الدولة على إعداد وتسليم سندات الملكية عن طريق إجراء معاينة اإلدارية إلى الالمركزية، مع بسط رقاب
حق الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري، غير انه ال يمكن لمديرية الحفى العقاري الوالئي  لوحدها 
أن تستوعب الكم الهائل من طلبات التحقيق العقاري، زيادة إلى نقص اإلمكانيات المادية منها والبشرية، 

 وهو األمر الذي جعل الملفات تتكدس على مستوى المديرية دون تجسيد وال تنفيذ.   

إن ستتند الملكيتتة فتتي إطتتار التحقيتتق العقتتاري ال يرقتتى إلتتى الحجيتتة المطلقتتة مقارنتتة بالتتدفتر العقتتاري فتتي      
التذي قتتد عمليتة المستتح العتام لألراضتتي، وذلتك لقصتتور أجتال المعارضتتة فيته والتتتي تقتدر بشتتهر، وهتو األمتتر 

زد  يحتترم المتتالك الحقيقيتتين وأصتتحاب الحقتتوق العينيتتة العقاريتتة متتن إثتتارة حقهتتم علتتى العقتتار محتتل التحقيتتق.
علتتى ذلتتك نقتتص الكفتتاءة الميدانيتتة والعمليتتة للمحقتتق العقتتاري، فنجتتده متتثال ملتتزم ببرمجتتة جلستتة الصتتلح فتتي 

دود العقتتار وهتتو لتتيس بتتالخبير، حالتتة وجتتود معارضتتة وهتتو لتتيس برجتتل قتتانوني، إضتتافة إلتتى قيامتته بتعيتتين حتت
-07متتن أجتتل ذلتتك أعطتتى القتتانون رقتتم  لتتى ستتند الملكيتتة.كلهتتا عوامتتل ال تضتتفي الحجيتتة والدقتتة الالزمتتة ع

، الحتق لكتل متضتترر متن الستند الممنتتو  فتي إطتار التحقيتتق العقتاري الطعتن فيتته أمتام الجهتات القضتتائية 02
تصتتريحات كاذبتتة أو وثتتائق متتزورة، فتتان لمتتدير  المختصتتة، بتتل وحتتتى فتتي حالتتة متتنح ستتند ملكيتتة بنتتاءا علتتى

 الحفى العقاري الوالئي الحق في تحريك دعوى عمومية للمطالبتة ب لغتاء ستند الملكيتة. إال أن هتذا يبقتى غيتر
كتتا  فتتي ظتتل شستتاعة األمتتالك العقاريتتة الخاصتتة، باإلضتتافة إلتتى الوستتائل الالزمتتة للتحقيتتق والعمتتل، وعليتته 

ينبغتتي علتتى الدولتتة تستتخير إطتتار بشتتري ومؤسستتاتي كفيتتل بعمليتتة التطهيتتر  وقصتتد إنجتتا  التحقيتتق العقتتاري 
 العقاري، مع االستفادة من تقنيات تطهير الملكية العقارية من مصالح ووكاالت المسح األجنبية. 

 :الهوامش
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، يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل 12/11/1975مؤرف في  74-75أمر رقم  -1 
 18/11/1975، صادر في 92عدد العقاري ،  ر، 

، 30، يتعلق ب عداد مسح األراضي العام،   ر، عدد 25/03/1976مؤرف في 62-76مرسوم رقم  2 -
متعلق  07/04/1992مؤرف في  134-92معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  1976/ 13/04صادر في 

 .08/04/1992، صادر في 26ب عداد مسح األراضي العام،  ر، عدد
، 30، يتعلق بتأسيس السجل العقاري،   ر، عدد 25/03/1976مؤرف في  63-76م رقم مرسو  3 

،   13/09/1980مؤرف في  210-80، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 13/04/1976صادر في 
،   19/05/1993مؤرف في  123-93، ومرسوم تنفيذي رقم 16/09/1980، صادر في 38ر، عدد 
 .23/05/1993، صادر في 34ر، عدد

، يسن إجراءات إلثبات التقادم المكسب وادعداد عقد 21/05/1983مؤرف في  352-83مرسوم رقم  4 
مؤرف في  25-90قانون رقم  24/1، صادر في 21ر، عدد  الشهرة متضمن االعترا  بالملكية،  

، معدل ومتمم 18/11/1990، صادر في 49، يتضمن التوجيه العقاري،   ر، عدد 18/11/1990
 .27/09/1995، صادر في 55،   ر، عدد 25/09/1995مؤرف في  26-95رقم بأمر 

، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية 27/02/2007مؤرف في  02-07قانون رقم  5
 .28/02/2007، صادر في 15ر، عدد  عن طريق تحقيق عقاري،   وتسليم سندات الملكية

05/1983. 
، صادر في 49، يتضمن التوجيه العقاري،   ر، عدد 18/11/1990في مؤرف  25-90قانون رقم  6 

، صادر في 55،   ر، عدد 25/09/1995مؤرف في  26-95، معدل ومتمم بأمر رقم 18/11/1990
27/09/1995. 

، يتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية 27/02/2007مؤرف في  02-07قانون رقم  - 7
 .28/02/2007، صادر في 15ر، عدد  عن طريق تحقيق عقاري،   وتسليم سندات الملكية

، يتضمن التوجيه العقاري،   ر، 18/11/1990مؤرف في  25-90من قانون رقم  30تنص المادة  - 8
، 25/09/1995مؤرف في  26-95، معدل ومتمم بأمر رقم 18/11/1990، صادر في 49عدد 

على كل حائز لملك عقاري أو شاغل إياه يجب » :على 27/09/1995، صادر في 55  ر، عدد 
 .«أن يكون لديه سند قانوني يبرر هذه الحيازة أو هذا الشغل

يهد  هذا القانون إلى تأسيس إجراء لمعاينة حق » على  02-07من قانون رقم  1تنص المادة   9 -
 «.الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري 

، "أهدا  التحقيق العقاري بين اإلطار النظري والتطبيقي"، الملتقى الوطني حول الترقية مرامرية حمصة 10 
واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا ، ورڤلة،  nالعقارية في الجزائر،

 .6،   ص2012فيفري،  28و27يومي 
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خاصة في التشريع الجزائري، منشورات بغدادي، محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية العقارية ال 11 
 .300 – 299، ص ص 2009الجزائر، 

فشيت محمد، إثبات الملكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  12 
دة، شهادة الماجستير، تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعد دحلب، البلي

 .75، ص 2013
محمودي عبد العزيز، تطهير الملكية العقارية الخاصة غير الممسوحة في التشريع الجزائري، أطروحة  13 

لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعد دحلب، البليدة، 
 .187 – 186، ص ص 2008

التحقيق العقاري في تفعيل الترقية العقارية"، الملتقى الوطني حول الترقية مرامرية حمصة، "دور آلية  14 
العقارية في الجزائر،  واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا ، ورڤلة ، 

 .3،  ص 2012فيفري  28و 27يومي 
انون على األمالك العقارية ال تطبق أحكام هذا الق» على  02-07من قانون رقم  3تنص المادة  15  

 «.األراضي المسماة سابقا عرش واألمالك الوقفية الوطنية بما فيها
األمين محمد علي، التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  16 

 .97، ص 1993
يل إجازة المدرسة العليا للقضاء، مزغاش راضية ومويسي خيرة، دعاوى الحيازة، مذكرة التخر  لن 17 

 .9، ص2005الجزائر،
1 MARCEL Planiol, Traité élementaire de droit civil, Tome 1, les Biens, 7ème éd, 
paris, 1915, p 699. ات نقال عن محمدي زواوي فريدة، الحيازة و التقادم المكسب، ديوان المطبوع

.12، ص 2000الجامعية، الجزائر،   

زهوين ميسون، اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريق الحيازة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  18 
 .20، ص 2007تخصص القانون العقاري، كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، 

هادة أورحمون نورة، إثبات الملكية العقارية الخاصة في التشريع والقضاء الجزائري، مذكرة لنيل ش 19  
الماجستير،تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .105، ص 2012وزو، 
بيوت نذير، "معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري"، المجلة  20 

 .25، ص 2010القضائية، الجزء الثالث، عدد خاص، 
محمد، الحماية القانونية للملكية العقارية الخاصة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، لعشاش  21 

، 2016تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري،  تيزي وزو، 
 .308ص
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طهير الملكية برحماني محفوظ، "الجباية المتعلقة بسندات الملكية"، أشغال الملتقى المغاربي حول ت 22
 3و 2، يومي 2التشريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة  العقارية في

 .145، ص 2014جوان
حرصاش رضا، حماية الملكية العقارية الخاصة في األراضي غير الممسوحة، مذكرة التخر  للحصول 23 

 .29ص  ،2009على إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
اري محمصد، "إجراءات تأسيس السجل العقاري في إطار التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية 24  حجص

العقارية"، أشغال الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية، كلية الحقوق 
 .87، ص 2014جوان  3و 2، يومي 2والعلوم السياسية، جامعة البليدة

، المتعلقة بسير عمليات التحقيق 003للتفصيل أكثر حول هذه الوثائق راجع أحكام التعليمة رقم   25
 .7العقاري ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية، مرجع سابق، ص

المدرسة  عبد الغني عيان، السندات اإلدارية والقضائية المثبتة لحق الملكية العقارية، مذكرة لنيل إجازة 26
 .28، ص 2010العليا للقضاء، الجزائر، 

، المتعلقة بسير التحقيق العقاري ومعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات 003التعليمة رقم  27 
 .8الملكية، مرجع سابق، ص 

 .113فشيت محمد، مرجع سابق، ص  28  

العقارية الخاصة"، أشغال الملتقى  شايب باشا كريمة، "التحقيق العقاري كآلية لتطهير الملكية 29  
المغاربي حول تطهير الملكية العقارية في التشريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .146، ص 2014جوان  3و 2، يومي 2جامعة البليدة 
شهادة سليماني جميلة و مبرك مقران، آلية مسح األراضي العام في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  30  

ماستر، تخصص القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .81-80، ص ص 2014

، مرجع تطهير الملكية العقارية الخاصة غير الممسوحة في التشريع الجزائري محمودي عبد العزيز،  31
 .207سابق، ص 

الغ الواجب دفعها للخزينة عن الحقوق المحصلة مقابل يحدد المب ،25/05/2009قرار وزاري مؤرف في  32
 .08/07/2009، صادر في 40خدمات تؤديها المحافظات العقارية وكيفيات ذلك،   ر، عدد

 ، مرجع سابق.09-08من أمر رقم  38و 37للتفصيل أكثر راجع أحكام المادتين  33
 ، مرجع سابق.09-08من أمر رقم  801و 800راجع في هذا الصدد أحكام المادتين  - 34
 .12لعريض أمين، مرجع سابق، ص   35 

، مرجع تطهير الملكية العقارية الخاصة غير الممسوحة في التشريع الجزائري محمودي عبد العزيز،  36 
 .209سابق، ص 
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 .278جبار جميلة، مرجع سابق، ص  37
التشريع الجزائري، مرجع سابق، محمودي عبد العزيز، آليات تطهير الملكية العقارية الخاصة في   - 38

 .338ص 
لبيض ليلى، منازعات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  39 
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 2009بغدادي، الجزائر، 
ألمتتين محمتتد علتتي، التقتتادم المكستتب للملكيتتة فتتي القتتانون اللبنتتاني، منشتتورات الحلبتتي الحقوقيتتة،  -

 1993بيروت، 
 2000دم المكسب، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمدي زواوي فريدة، الحيازة و التقا -

 الرسائة والمذكرات الجامعية: –ب   
 الرسائة الجامعية: -1
محمتتودي عبتتد العزيتتز، تطهيتتر الملكيتتة العقاريتتة الخاصتتة غيتتر الممستتوحة فتتي التشتتريع الجزائتتري،  -

أطروحتتة لنيتتل شتتهادة التتدكتوراه، تخصتتص القتتانون، كليتتة الحقتتوق والعلتتوم السياستتية، جامعتتة ستتعد 
  2008دحلب، البليدة، 

وحتتتة لنيتتل شتتتهادة لعشتتاش محمتتتد، الحمايتتة القانونيتتتة للملكيتتة العقاريتتتة الخاصتتة فتتتي الجزائتتر، أطر  -
الدكتوراه، تخصص القانون، كلية الحقتوق والعلتوم السياستية، جامعتة مولتود معمتري،  تيتزي وزو، 

2016 
لبتتتيض ليلتتتى، منازعتتتات الشتتتهر العقتتتاري فتتتي التشتتتريع الجزائتتتري، أطروحتتتة لنيتتتل شتتتهادة التتتدكتوراه،  -

 2012تخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
 المذكرات الجامعية: -2
. فشيت محمد، إثبات الملكية العقارية عتن طريتق التحقيتق العقتاري فتي القتانون الجزائتري، متذكرة  -

لنيل شهادة الماجستتير، تخصتص القتانون العقتاري، كليتة الحقتوق والعلتوم السياستية، جامعتة ستعد 
 .2013دحلب، البليدة، 

اصتتتة فتتتي التشتتتريع والقضتتتاء الجزائتتتري، متتتذكرة لنيتتتل أورحمتتتون نتتتورة، إثبتتتات الملكيتتتة العقاريتتتة الخ -
شتتتهادة الماجستير،تخصتتتص القتتتانون الختتتاص، كليتتتة الحقتتتوق والعلتتتوم السياستتتية، جامعتتتة مولتتتود 

 ،2012معمري، تيزي وزو، 
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زهتتتتوين ميستتتتون، اكتستتتتاب الملكيتتتتة العقاريتتتتة الخاصتتتتة عتتتتن طريتتتتق الحيتتتتازة، متتتتذكرة لنيتتتتل شتتتتهادة  -
 2007كلية الحقوق، جامعة اإلخوة منتوري، قسنطينة، الماجستير، تخصص القانون العقاري، 

حتتترصاش رضتتتا، حمايتتتة الملكيتتتة العقاريتتتة الخاصتتتة فتتتي األراضتتتي غيتتتر الممستتتوحة، متتتذكرة التختتتر   -
 2009للحصول على إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

ليتا للقضتاء، مزغاش راضية ومويسي خيرة، دعاوى الحيازة، مذكرة التخر  لنيتل إجتازة المدرستة الع -
 2005الجزائر،

عبتتد الغنتتي عيتتان، الستتندات اإلداريتتة والقضتتائية المثبتتتة لحتتق الملكيتتة العقاريتتة، متتذكرة لنيتتل إجتتازة  -
 2010المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 

ستتليماني جميلتتة و مبتترك مقتتران، آليتتة مستتح األراضتتي العتتام فتتي القتتانون الجزائتتري، متتذكرة لنيتتل    -
لقانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولتود معمتري، شهادة ماستر، تخصص ا

 2014تيزي وزو، 
 المقاالت: -ج 
بيتتوت نتتذير، "معاينتتة حتتق الملكيتتة العقاريتتة وتستتليم ستتندات الملكيتتة عتتن طريتتق تحقيتتق عقتتاري"،  -

 2010المجلة القضائية، الجزء الثالث، عدد خاص، 
 المداخالت: –  د        

"أهدا  التحقيق العقاري بين اإلطار النظري والتطبيقي"، الملتقى الوطني حول  مرامرية حمصة، -
واقع وآفاق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مربا ،  nالترقية العقارية في الجزائر،

 .6،   ص2012فيفري،  28و27ورڤلة، يومي 

الملتقى المغاربي حول تطهير الملكية  برحماني محفوظ، "الجباية المتعلقة بسندات الملكية"، أشغال -
 3و 2، يومي 2التشريعات المغاربية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة  العقارية في

 ،2014جوان

اري محمصد، "إجراءات تأسيس الستجل العقتاري فتي إطتار التحقيتق العقتاري كآليتة لتطهيتر الملكيتة  - حجص
ي حتتول تطهيتتر الملكيتتة العقاريتتة فتتي التشتتريعات المغاربيتتة، كليتتة العقاريتتة"، أشتتغال الملتقتتى المغتتارب

 2014جوان  3و 2، يومي 2الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة
شتتتايب باشتتتا كريمتتتة، "التحقيتتتق العقتتتاري كآليتتتة لتطهيتتتر الملكيتتتة العقاريتتتة الخاصتتتة"، أشتتتغال الملتقتتتى  -

لمغاربيتتة، كليتتة الحقتتوق والعلتتوم السياستتية، المغتتاربي حتتول تطهيتتر الملكيتتة العقاريتتة فتتي التشتتريعات ا
 2014جوان  3و 2، يومي 2جامعة البليدة 

 النصوص القانونية: –ه
 النصوص التشريعية:  -1
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، صتادر 49، يتضمن التوجيه العقتاري،   ر، عتدد 18/11/1990مؤرف في  25-90قانون رقم  -
،   ر، عتتتدد 25/09/1995متتتؤرف فتتتي  26-95، معتتتدل ومتتتتمم بتتتأمر رقتتتم 18/11/1990فتتتي 
 .27/09/1995، صادر في 55

، يتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل 12/11/1975مؤرف في  74-75أمر رقم  -
 .18/11/1975، صادر في 92العقاري ،  ر، عدد 

، يتعلق ب عداد مسح األراضي العام،   ر، عدد 25/03/1976مؤرف في 62-76مرسوم رقم  -
مؤرف في  134-92معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم  1976/ 13/04، صادر في 30
 .08/04/1992، صادر في 26متعلق ب عداد مسح األراضي العام،  ر، عدد 07/04/1992

، 30، يتعلق بتأسيس السجل العقاري،   ر، عدد 25/03/1976مؤرف في  63-76مرسوم رقم  -
مؤرف في  210-80، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 13/04/1976صادر في 

 123-93، ومرسوم تنفيذي رقم 16/09/1980، صادر في 38،   ر، عدد 13/09/1980
 .23/05/1993، صادر في 34،   ر، عدد19/05/1993مؤرف في 

، يسن إجراءات إلثبات التقادم المكسب وادعداد 21/05/1983مؤرف في  352-83مرسوم رقم  -
 .24/05/1983، صادر في 21ر، عدد  عقد الشهرة متضمن االعترا  بالملكية،  

 النصوص التنظيمية: -3
يحدد المبالغ الواجب دفعهتا للخزينتة عتن الحقتوق المحصتلة  ،25/05/2009قرار وزاري مؤرف في  -

، صتتتتتتتادر فتتتتتتتي 40مقابتتتتتتتل ختتتتتتتدمات تؤديهتتتتتتتا المحافظتتتتتتتات العقاريتتتتتتتة وكيفيتتتتتتتات ذلتتتتتتتك،   ر، عتتتتتتتدد
08/07/2009 
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 بتأسيس الدفتر العقاري أمام القضاء االداري  المنازعات المتعلقة 
 

 ط/د: يوسفي محمد جامعة مستغانم

 الملخص :

ن هذا األثر الهام ، لكن بالرغم م للعقار الترقيم النهائيأي بعد سند الملكية  يعتبردفتر العقاري إن ال-
مام القضاء دون للشهر العيني إال أن المشرع الجزائري أجاز لألطراف إعادة النظر فيه وذلك بالطعن فيه أ

انات السجل أن يقيده بأجل مسقط أو محدد وهذا يفتح المجال إلى رفع الدعاوى القضائية للطعن في بي
ند الملكية يرورة الترقيم نهائي وحصول المعني باألمر على سالعقاري من بعد فوات أجال طويلة من ص

، وذلك بالتأثير   ي ، وهذا يشكل نقطة ضعف في نظام الشهر العيني في التشريع الجزائر (الدفتر العقاري )
دنا ويقلل من درجة سلبا على غاية نظام الشهر العيني ألنه يؤدي إلى عدم استقرار الملكية العقارية في بال

تي أخذت ان العقاري إذ يبقى مركز المالك دائما مهددا بظهور المالك الجديد، مع العلم أن الدول الاالئتم
قوقه إال المطالبة بنظام الشهر العيني جعلت الترقيم النهائي غير قابل للمنازعة وما للمالك الذي أهدرت ح

  بالتعويض عن إهدار حقه
Summary : 

The real estate book title is final punctuation after the drug, but despite this month's kind 
important impact however, the Algerian legislature authorizes the Parties reviewed and 
challenged in court without being constrained by the order Muscat or Chooser indigenes to 
raise lawsuits to challenge me. Anat cadastre too long from the final numbering and access 
became concerned on the deed (mortgage book), this constitutes a weak point in the z-month 
system in Algerian legislation, negatively affecting the very kind month system because it 
leads to instability of the property In our country and reduce mortgage credit score always 
owner Center remains threatened by the emergence of new owner, knowing that the States 
that have made the final numbering system z-month unreadable dispute and its owner who 
wasted his only claim compensation for wasted. 

 : مقدمـــــــة

بما أن العقار يعتبر الثروة الدائمة والتي ال تزول , فإنه من الضروري وجود أطر خاصة للتعامل فيه      
 12المتضمن تنظيم مهنة التوثيق في مادته  15/12/1970المؤرخ في:  70/91، فلقد أشار القانون 

من  1مكرر  342ذلك المادة على إلزامية الشكلية في العقود المتعلقة بالحقوق العقارية , كما أكدت على 
منه على وجوب إخضاع العقود المتعلقة بالتصرف في الحقوق  793القانون المدني , وأشارت المادة 

 العقارية لإلجراءات التي تدير مصلحة الشهر العقاري.
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ومن أجل تكريس ذلك وتنظيم المنظومة التي تحكم التعامل في العقار في الجزائر كان البد من      
المتضمن  12/11/1975المؤرخ في:  75/74هاج نمط معين سبقتنا به الدول المتطورة فجاء األمر انت

إعداد مسح األراضي العام وتأسيس السجل العقاري, بغية إعطاء انطالقة حقيقية لعملية مسح األراضي, 
 والتي بها يؤسس السجل العقاري عن طريق تسليم سندات الملكية المعترف بها قانونا.

لقد كانت الجزائر قبل ذلك تسير بالمنظومة القانونية الفرنسية, إال ما تعارض منها مع السيادة      
القانونية للدولة الجزائرية المستقلة, والتي كانت تعتمد على النظام الشخصي في مجال الشهر العقاري؛ فلم 

ظام آخر يعتمد على المسح العام يكن للمسح عندها أهمية كبيرة، لذلك كان على الدولة الجزائرية تبني ن
تم  75/74وبعد صدور األمر  ،خصي للشهر العقاري في تلك الفترةلألراضي فسارت الجزائر بالنظام الش

العمل بالنظام الشخصي للشهر العقاري في المناطق غير الممسوحة انتقاليًا لحين انتهاء المسح العام 
 لألراضي في كل بلدية.

ويعتبر المسح العام أساس لتكوين السجل العقاري في نظام الشهر العيني، وهما عمليتين متكاملتين      
يهدفان لتحديد وتنظيم الملكية العقارية وجعلها معروفة لدى العام والخاص، وهذا ما يساعد الدولة في بناء 

لخواص بصفة عامة سواء سياسة عقارية لدعم االقتصاد الوطني من جهة, ومن جهة أخرى تنوير ا
مواطنين أو أشخاص معنوية بالعقارات من ناحية قوامها وكذا مالكها والحقوق العينية المثقلة بها، فالدول 
المتطورة تسهر على تنظيم الملكية العقارية بشكل يسهل التعرف على جميع العقارات, وفي أسرع وقت 

 تكفل بعلمية التنظيم والشهر العقاريين.بإدخال تقنيات اإلعالم اآللي على اإلدارات التي ت

عملية المسح التي تحدد النطاق الطبيعي للعقارات و تكون هذه العملية األساس المادي لتأسيس السجل ف
العقاري الذي يبين الوضعية القانونية للعقارات وتداول الحقوق العينية,فالسجل العقاري يعتبر وعاء إلشهار 

 نية األخرى.حقوق الملكية والحقوق العي
فقيام الشهر العيني مرتبط بإنشاء السجل العقاري, ونظام السجل العقاري يضمن استقرار الملكية و   

كما يضمن السجل العقاري تامين عالنية المعامالت حتى يتمكن الغير من ،  الحقوق العينية األخرى 
 من حقوق و ما عليه من واجبات.االطالع عليها و التعاقد مع أصحاب الحق عن معرفة تامة بما للعقار 

فبعد اختتام عمليات المسح العام لالراضي في كل بلدية ، يودع لدى المصلحة المكلفة بمسك السجل 
من االمر رقم  10العقاري نسخة ثانية لجميع الوثائق الخاصة بمسح االراضي و هذا تطبيقا لنص المادة 

بتحديد حقوق الملكية و الحقوق العينية االخرى ،  ، يقوم الموظف المكلف بمسك السجل العقاري  75/74
من نفس االمر ، تطبيقا لنص  11على اساس هذه الوثائق بقصد اشهارها و هذا وفقا الحكام نص المادة 

كما يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري اما ترقيما نهائيا او  13المادة 
الة ، غير ان هذا الترقيم قد يضار منه الغير او حتى اصحاب الحقوق انفسهم ، ترقيما مؤقتا حسب الح

الشيئ الذي توقعه المشرع و الذي فتح باب المنازعة في الترقيم المؤقت و في الترقيم النهائي امام جهات 
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جدر قضائية مختلفة رفعا لكل ضرر قد يصيب احدهم جراء اصدار هذه القرارات ، و هي القرارات التي ي
 معرفتها قبل الخوض في المنازعات التي تثار بشانها.

تأسيس الدفتر العقاري و  ما هي اجراءاتذكره نطرح االشكالية التالية  كما يلي : على ما سبق  وبناء 
 .؟ الجزائري لمنازعات التي يثرها امام القضاء االداري ما هي ا

 محاور رئيسية  و هي: وعليه سيتم االجابة على االشكالية المطروحة في ثالثة
 اجراءات تأسيس الدفتر العقاري .: حور االول الم -
 : إشهار جدول اإلجراء األولي وتسليم الدفتر العقاري وحجيته.محور الثاني ال-
  . المثار امام القاضي االداري  المتعلقة بالدفتر العقاري  : المنازعاتحور الثالث الم-

 الدفتر العقاري .اجراءات تأسيس : حور االول الم
إن الوثائق الناتجة عن المسح العام يجب أن تودع لدى المحافظة العقارية المختصة , وهذا لتأسيس 

والمواد من 1 75/74من األمر  11و  10:  ، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة السجل العقاري العيني بها
، وتكون في عدة مراحل تبدأ بتسلم المحافظ العقاري لوثائق المسح 1 76/63من المرسوم  16إلى  08

 .ت المترتبة عنه اإلحتجاجا و ،ثم الترقيم المؤقت  ،العام 
 تعريف الدفتر العقاري:–وال ا
الدفتر العقاري عة عبارة عن وثيقة ادارية تثبت حقوق عينية واردة على عقار ما ، تقوم المحافظة -

فيقدم للمالك الذي يكون حقه قائما بناء على انشاء بطاقة عقارية مطابقة وهذا حسب العقارية باصدارها، 
 . 76/63من المرسوم رقم  1الفقرة  46المادة 

يحتوي الدفتر العقاري على معلومات الموجودة في البطاقة العقارية ، و ال ياخذه المالك اال في حالة 
عقاري يعبر عن الوضعية الحالية للعقار كموقع العقار ، حدوده الترقيم النهائي للعقار الممسوح ، فالدفتر ال

 .1، مساحته، المالك الحالي ،.... فتعيين العقار و مالكه يتطابق مع الواقع
فال تسلم  17/05/1977فهذه الوثيقة محددة بمقتضي نموذج خاص بقرار صادر عن وزير المالية بتاريخ 

ي تقوم به لجان المسح العام لالراضي ووضع الحدود للبلديات هذه الوثيقة اال بعد اجراء تحقيق ميدان
تتولى مهمة التحري و االستفسار عن صحة المعلومات المتعلقة بالعقارات على المسح و تحديدها تحديدا 

 .1شامال و دقيقا باشراف قاض
 :العقاري  انشاء الدفتر –ثانيا 
على  76/63من المرسوم:  11العقاري، فنصت المادة: مسألة الترقيم العقاري أوكلها المشرع للمحافظ  ان

ما يلي: "يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد استالمه وثائق مسح 
 األراضي.
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يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم اإلمضاء على محضر تسليم وثائق مسح األراضي ويتم تعيين  
بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح األراضي حسب القواعد المنصوص الحقوق المتعلقة 

 عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية."
يقوم المحافظ العقاري بعملية الترقيم عند إيداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية وبما أن الحالة 

ات ليست ثابتة وقابلة للتغيير، يمكن أن تحدث تحوالت عقارية قبل أن القانونية والوضعية القانونية للعقار 
يتم ترقيم العقارات المعنية في السجل العقاري، لهذا من الضروري القيام بعملية ضبط للمسح تتم منذ إيداع 

 وثائق المسح في المحافظة العقارية ومن أجل هذا أقرت عملية الترقيم الفوري للعقارات.
المحافظ العقاري أن يتخذ االستعدادات الضرورية منذ إيداع وثائق المسح، ومن أجل ذلك  لذلك يجب على

 ال بد عليه أن يحرص على:
 توفير البطاقات العقارية المكونة للسجل العقاري. -
أن يكون األعوان المكلفين بعملية الترقيم العقاري ملمين باإلجراءات القانونية الجديدة قبل تلقي وثائق  -
 مسح.ال

يتم الترقيم العقاري على أساس المعلومات الموجودة في البطاقة العقارية المودعة من قبل مصلحة المسح، 
وهذه الوثيقة تحتوي على كل العناصر الضرورية العقارية ودراسة هذه الوثائق تظهر إحدى الوضعيات 

 التالية:
 عقارات بسندات.-
ليها حيازة لمدة تسمح له بامتالكها عن طريق عقارات بدون سندات، لكن هناك شخص يمارس ع-

 التقادم المكسب.
 عقارات لم تكن مطالب من أي شخص.-

وباختالف وضعية العقار يختلف الترقيم، فقد يكون الترقيم مؤقت إذا لم تكن هناك سندات أو كانت غير 
 1كافية، أو ترقيم نهائي إذا وجدت سندات إثبات الملكية.

باستالم وثائق المسح بمحضر تسليم وثائق مسح األراضي يبتدئ من ذلك  : العقاري  نواع الترقيمأ-ثالثا
 ،، إال أنه تختلف أنواع الترقيمات العقارية فهناك النهائية  اليوم الترقيم العقاري في السجل العقاري العيني

 .والمؤقتة 
 بمجرد مسح العام لألراضي،ال عملياتنتائج  يعمل على تكريس العقاري  المحافظ :الترقيم النهائي -(1

 الوثائق، ويعتبر تاريخ إمضاء هذه تلقي منذ العقارية الترقيمات في المسحية، فيشرع الوثائق تسلمه
 .نقطة االنطالق للترقيم العقاري  األراضي مسح وثائق تسليم محضر

 القواعد حسب األراضي مسح وثائق أساس على الترقيم موضوع المتعلقة بالعقارات الحقوق  تعيين ويكون  
 .العقارية الملكية مجال في به المعمول التشريع في المنصوص عليها
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اإلمضاء  تاريخ من ابتداءً  رجعي بأثر يتم العقارات، ترقيم فإن 76/63من المرسوم  11:  المادة وحسب 
 الترقيم في الشروع تتغير قبل قد للعقارات القانونية الطبيعة كون  ذلك في التسليم، والحكمة محضر على

 لهذا ; فورية الترقيمات تكون  أن البد ،مصداقية ذات المسح وثائق تكون  ولكي السبب لهذا العقاري،
إيداع وثائق المسح  منذ العملية إلنجاح الالزمة الشروط كل لتوفير السهر العقاري  يتطلب على المحافظ

 ويتعدى ذلك منذ الشروع في العمليات المسحية.
 25/03/1976المؤرخ في:  76/63من المرسوم  12للترقيم النهائي بموجب المادة: تمت اإلشارة و  

المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم بقولها: " يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز 
 ات حق الملكية.مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق األخرى المقبولة، طبقا للتشريع المعمول به، إلثب

وينقل المحافظ العقاري تلقائيًا، عند اإلقتضاء، قيود االمتيازات والرهون العقارية وحقوق التخصيص غير  
 .1المشطب عليها والتي لم تنقضي مدة صالحيتها." فالترقيم النهائي مرتبط بنوعية السند المقدم وحجيته

  وضعها التي المدد بانتهاء ،1 المؤقت الترقيم عن تمخض قد كان إذا ما حالة في نهائياً  الترقيم ويكون  
 للملك الشخص أحقية في للشك مجاال تدع ال دالئل قوية ظهور عند أو اإلحتجاجات، غياب وعند المشرع
 المادة عليه نصت ما بذلك ونعني الميالد، أو النشأة منذ كان نهائيا إذا ما حالة المسح، أو بعملية المعني
 أو السندات مالكوها يحوز التي للعقارات بالنسبة نهائيا، الترقيم اعتبرت حيث 76/63 المرسوم من 12
 .الملكية حق إلثبات به المعمول للتشريع طبقا المقبولة األخرى  الوثائق كل أو العقود
 حكمًا مشهراً  أو مشهراً  صحيحاً  عقداً  يكون  كأن للشك مجاال يترك ال ثابتاً  السند كان إذا ما حالة ففي
 بملكيته المعترف للمالك العقاري  الدفتر سيسلم نهائي ترقيم محل يكون  العقار فإن العقارية، للملكية معيناً 
 بمناسبة السابقة المادة من 2 الفقرة حسب العقاري  المحافظ ينقل كما .معنوياً  أو طبيعياً  شخصا كان سواء
ن اقتضت الترقيم هذا  العقارية وحقوق  والرهون  االمتيازات قيود العقاري  السجل في إجباريا ذلك الضرورة وا 

 1.صالحيتها مدة تنقض لم والتي عليها المشطب غير التخصيص
 25/03/1976المؤرخ في:  76/63من المرسوم:  14و 13إليه المادتين: أشارت : الترقيم المؤقت -(2

 الظاهر للعقار يكون للمالك ال التي الحاالت في مؤقتاً  الترقيم المتعلق بتأسيس السجل العقاري، ويكون 
التقادم  طريق عن الملكية باكتساب تسمح التي للوقائع المادية فيه يستند أو سند صحيح مشهر مسبقًا ،

 أو عدم وجود السند وال يمكن إثبات الحيازة لمدة التقادم المكسب للمحافظ العقاري، لذلك الحيازة، في كما
 حالتين: إلى المؤقت تقسيم الترقيم يمكن

 الترقيم أنه: "يعتبر على 76/63من المرسوم:  13  المادة نصت  أشهر: 4 لمدة المؤقت الترقيم -أ
 لمالكيها ليس التي للعقارات بالنسبة الترقيم يوم ابتداًء من سريانها يجري  أشهر (04) أربعة لمدة مؤقتاً 

 األراضي مسح وثائق عن الناتجة المعلومات حسب يمارسون  والذين ملكية قانونية سندات الظاهرين،
هذا  في بها المعمول القانونية لألحكام طبقا المكسب التقادم طريق عن الملكية باكتساب لهم تسمح حيازة

 ."المجال
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 بتملك له تسمح حيازة قانونية العقار يحوز الشخص أن المسح وثائق في المبينة المعلومات تشير فعندما 
 يوم من سريانها يبدأالتي  أشهر األربعة فترة وتعتبرسنة،  15أي لمدة  المكسب التقادم طريق عن العقار
 هذه بفعل قد ضاعت حقوقهم أن ويرون  مصلحة، لهم الذين لألشخاص فرصة التسليم محضر إمضاء

الحضور  عن غيابهم الحتمال الفرصة هذه المشرع منحهم وقد بها، المطالبة أجل من وهذاالعمليات، 
 إرادتهم. عن خارجة ألسباب العمليات المسحية مباشرة أثناء

المتعلقة  24/05/1998المؤرخة في:  16من التعليمة رقم:  2/2/3وأشارت إلى الترقيم المؤقت الفقرة:  
  1بسير عمليات مسح األراضي العام والترقيم العقاري.

 وخالصة القول فالمحافظ العقاري يعطي هذا النوع من الترقيم بتوافر الشروط اآلتية: 
( وبين T10سنة بين تاريخ بداية الحيازة ) المدونة في البطاقة العقارية  15أن ال تقل مدة الحيازة عن -

 تاريخ محضر استالم وثائق المسح.
 1ليس لمالكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية.-
وتمدد هذه المدة في حالة االحتجاج إلى حين الفصل فيه سواء بالمصالحة أمام المحافظ العقاري آو   

 بصدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
 سنتين لمدة الترقيم مؤقتا يعتبر"  :أنه على 1 فقرة 14 المادة تنص : سنتين لمدة المؤقت الترقيم -ب

  يجري 
 كافية إثبات سندات الظاهرين ليس لمالكيها التي للعقارات بالنسبة الترقيم هذا إتمام يوم من ابتداء سريانها
 ."الملكية حقوق  في تحديد رأيه يبدي أن العقاري  للمحافظ يمكن ال وعندما
 المكسب، التقادم مدة إثبات من هتمكن وعدم سندات كافية، تقديم من المالك الظاهر تمكن عدم عند فيكون 
 التي التحقيق عناصر بسبب للعقار، القانونية الطبيعة تحديد على القدرة عديم المحافظ العقاري  يجعل مما

 من تاريخ سريانها يبدأ (،02) سنتين لمدة مؤقتا العقار ترقيم السابقة فيتم لألسباب واضحة تكون غير
 قانونية وقائع ظهرت إذا إال نهائيا، الترقيم يصبح العامين مدة انقضاء وبعد التسليم، محضر إمضاء

 وتكون موضوع المعنيين األشخاص من تقدم وملكيته، العقار طبيعة حول باليقين الشك جديدة تقطع
 14:  المادة من 02الفقرة  حددته ما ذلك الفترة، تلك خالل العقاري  المحافظ طرف من ودراسة إطالع

المحددة في الفقرة السابقة إال إذا سمحت بقولها: " ويصبح هذا الترقيم المؤقت نهائيا عند انقضاء المدة 
وقائع قانونية للمحافظ العقاري بالتثبت بصفة مؤكدة من أن الحقوق العينية الواجب شهرها في السجل 

 العقاري ويكون قد اطلع عليها في غضون ذلك، عن طريق أي شخص معني."
ن هذا  المعنيون  التي يقدمها الوثائق قوةو  تتناسب المؤقت، الترقيم لعملية مختلفة مددا وضع المشرع وا 

 التي واإلحتجاجات المنازعات اجتناب هو وضعها من الغرض كون  بالعقار، تربطهم التي العالقة إلثبات
 يتميز بمميزات: المؤقت الترقيم أن ومن المالحظ ،الترقيم العقاري  عمليات بمناسبة تثور قد
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 الملكية سند ألن الدفتر العقاري يعد الظاهرين، للمالك العقاري  تسليم الدفتر المؤقت الترقيم خالل يتم ال-
 يسلمه ال العقاري  فالمحافظ الملكية في نظام الشهر العيني، في له بأحقيته اعترف الذي للشخص الوحيد

 للعقار الشخص ملكية أحقية في للشك مجاال تدع ال وقائع مادية تظهر كأن نهائيا الترقيم أصبح إذا إال
 المعني.

 للعقار، ملكية الشخص أحقية في للشك مجاال تدع ال المؤقت الترقيم فترة قانونية أثناء وقائع إذا ظهرت-
 للمالك العقاري  الدفتر ، وتسليم نهائي إلى المؤقت الترقيم بتحويل ملزما العقاري  المحافظ يكون  حينها

  به. المعترف
 ال ترقيما نهائيا، يصبح أن أجل من العقارية، الملكية حقوق  تصفية إلى العقاري المؤقت يهدف الترقيم-

 .76/63من المرسوم:  16القضاء طبقا للمادة:  طريق عن إالفيه  الطعن يتم 
 .الترقيم المؤقت عن الناشئة االحتجاجات -رابعا

المؤرخ في:  76/63من المرسوم:  15تكون في حالة الترقيم المؤقت ونصت عليه المادة:  
المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم، وسوف نتطرق لالحتجاجات ومحاولة  25/03/1976

 .ثم المنازعات الناشئة عنها  ،الصلح 
 طبيعي شيء وهذا اإلحتجاجات جملة من ت المؤقتةتثير الترقيما:  لحاالحتجاج ومحاولة الص -(1

   اعتبارات تتمثل في: عدة إلى بالنظر
 المساحين. قبل الخطأ من في الوقوع إمكانية -
 قد هضمت. حقوقهم بأن األفراد إحساس-
التكفل على مستوى المحافظة   يمكن التي القضايا، في مثل هذه ومحاولة لتخفيف على مرفق القضاء 

 المشرع قام المسحية وعملية تأسيس السجل العقاري، العمليات وهذا بغيت تثمين وقتالعقارية كأول درجة 
  76/63المرسوم من 15 المادة من 1 الفقرة عليه نصت ما لكوذ لمعالجتها, آلية قانونية بوضع الجزائري 

 في المؤقت بالترقيم متعلق احتجاج كل يبلغ أن جبي" أنه على نصت حيث 52/03/1976المؤرخ في: 
أعاله، بموجب رسالة  14و 13:  المادتين أحكام في المحددة المدة خالل يثار العقاري الذي السجل

لى العقاري  المحافظ إلىموصى عليها   في االحتجاج هذا المعنيون  يقيد أن ويمكن الخصم، الطرف وا 
 ."عقارية محافظة كل لدى الغرض لهذا سجل يفتح

 على العقارات عينية حقوق  حيازة يدعون  الذين األشخاص أن يمكن أن نستخلص النص هذا من خاللو  
يقدموا االحتجاج برسالة موصى عليها إلى المحافظ العقاري والى الطرف الخصم ويمكن أن  أن الممسوحة

 1رية.يقيد المعنيون هذا االحتجاج في سجل يفتح لهذا الغرض لدى كل محافظة عقا
 لذلك فهو يقع على أم ال، الخصم الطرف إعالم األطراف على كان إن المشرع ينص لم الحالة هذه وفي 

لهذا  معين شكل على ينص لم الجزائري، المشرع فإن ذاك أو هذا كان سواء وعموماً  .اإلدارة عاتق
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 أو أشهر 04األربعة  خالل أي : القانونية اآلجال في تقديمه ضرورة هو لقبوله الوحيد فالشرط اإلحتجاج،
  مدة الترقيم المؤقت. حسب السنتين

 .1االحتجاج مرفوضا نهائيا بسبب انتهاء المدة القانونية يكون  المؤقت الترقيم ففي حالة أصبح 
 إحدى عن تسفر قد هذه الصلح ، ومحاولة1للمحافظ العقاري صالحية إجراء محاولة صلح بين المتنازعين

 :االحتمالين
يتفق األطراف فيما بينهم على أن الوقائع المدعى بها تظهر الوضعية : الصلح ناجحة محاوالت -1

حسب ما جاء في القانونية للعقارات المعنية، وهذا االتفاق يسجل في محضر صلح تكون له قوة اإللزام 
 محضر نم تبليغ نسخة حينئذ العقاري  المحافظ , وعلى76/63من المرسوم:  15الفقرة الثانية من المادة: 

 المسح وثائق في المدرجة من المعلومات تغير المصالحة نتائج كانت إن األراضي مسح لمصالح الصلح
 وتشهر في السجل العقاري كل العناصر المكتشفة خالل هذا اإلجراء.، 

في حالة ما إذا كانت محاوالت الصلح عديمة الجدوى، يقوم المحافظ :  محاوالت الصلح فاشلة -2
أشهر من يوم  6، ويكون للطرف المدعي مهلة 1 يبلغه لألطراف محضر عدم الصلح و العقاري بتحرير

التبليغ لتقديم اعتراضه أمام الجهة القضائية، ويتم تبليغ الدعاوى القضائية للمحافظ العقاري وهذا يؤدي إلى 
 إيقاف جعل الترقيم نهائي حتى صدور حكم قضائي نهائي.

أن ترفع أي دعوى قضائية يعتبر المحافظ العقاري االعتراض أشهر دون  6وفي حالة انقضاء مدة 
 .1المقدم الغي ويقوم بترقيم العقار المعني دون تأخير

بعد أن تتم اإلجراءات األولية لتأسيس السجل العقاري يشرع في تكوين البطاقات العقارية ويسلم لكل 
ت الموجودة في البطاقة العقارية صاحب عقار الدفتر العقاري الموافق له الذي يحتوي على المعلوما

 الخاصة به.
المؤرخ  76/63من المرسوم  15:  من المادة 4أشارات الفقرة  : المنازعات المتعلقة باالحتجاجات -(2

( أشهر ابتدءا من 6:" وتكون للطرف المدعي مهلة ستة ) المعدل والمتمم على 25/03/1976في: 
لعقاري ليقدم تحت طائلة رفض الدعوى، كل اعتراض أمام الجهة تاريخ التبليغ الذي يتلقاه من المحافظ ا

تشهر الدعاوى القضائية والتي يجب تبليغها إلى المحافظ العقاري في نفس المهلة  /. القضائية المختصة
 ."  أدناه 85 وفقا ألحكام المادة

، لرفع 1لألطراف( أشهر تبدأ من تاريخ تبليغ المحضر 06وقتها يكون للطرف المدعى مهلة ستة ) 
 المهلة نفس في العقارية المحافظة أمام الدعاوى  هذه تشهر أن علىالدعوى تحت طائلة رفضها شكال، 

العقاري، ويعتبر شهر  للمحافظ تبليغها إلزامية مع 76/63 المرسوم: من 85 المادة وفقا لمقتضيات
 من األخيرة الفقرة 15 لمادةا عليه نصت ما هذاعريضة الدعوى في المهلة قرينة على رفع الدعوى، 

 .76/63المرسوم 
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إن تحرير محضر المصالحة ولجوء األطراف للقضاء، يجعل المحافظ العقاري يعمل على تعليق عملية  
 .1الترقيم العقاري إلى غاية صدور حكم أو قرار قضائي نهائي

هذه الحالة اعماال  من المرسوم المذكور على ضرورة شهر الدعوى القضائية في 15كما نصت المادة: 
 .1من ذات المرسوم 85لنص المادة : 

 للنصوص والمطابقة المحررة العريضة إيداع اإلجراءات، فبعد جملة من باتباع العرائض إشهار ويتم 
العقاري  المحافظ لدى معدة وخاصة، نسختين في المدنية واإلدارية، اإلجراءات خاصة قانون  القانونية،
ًا كمصاريف الشهر مقدم التي تدفع الدعاوى، إشهار عند دج 1000 مبلغ يلإقليميًا، وتحص المختص
 الضبط، و لكاتب عليها المؤشر النسخة بالخاصة، ويرسل النسخة المعدة ويحتفظ على ، يؤشرالعقاري 

 القضائي القرار صدور بعد إال هذا التأشير تشطيب يتم وال الممسوكة لديه، العقارية البطاقة بتأشير يقوم
 .الحقًا بناًء على طلب احد األطراف سيشهر الذي النهائي،

هنا يبقى أن نشير إلى مالحظة أخيرة; فان رفع الدعوى القضائية أمام الجهات القضائية المختصة يوقف 
الترقيم; بحيث يبقى مؤقتًا لحين الفصل بحكم نهائي يمكن أن يطول الوقت للحصول على حكم نهائي 

أمام القسم العقاري خاصة بوجود خبرة والخبرة المضادة مما يجعل المحافظ العقاري  نظرًا لتعقد اإلجراءات
مكانية الخطأ ترتفع، فلهذا وجب حصر إجراءات التقاضي بالنسبة للترقيمات  يغفل على الترقيم المؤقت وا 

 العقارية حتى نصل إلى أهداف تأسيس السجل العقاري في اآلجال المحددة.
 إشهار جدول اإلجراء األولي وتسليم الدفتر العقاري وحجيته.: محور الثاني ال
إجراءات شهر جدول اإلجراء األولي لتأسيس السجل العقاري وتسليم نحاول في هذا المحور دراسة س

 ، كما يلي :ثم نليه بحجية الدفتر العقاري في إثبات الملكية العقارية ،الدفتر 
 إشهار جدول اإلجراء األولي وتسليم الدفتر العقاري. -والا

على أنه: "يجب على المعنيين أن يودعوا لزومًا من أجل تأسيس  75/74من األمر:  13نصت المادة:
مجموعة البطاقات العقارية، لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري، جدواًل محرر من نسختين حسب 

إدارية أو كاتب ضبط. وهذا الجدول المرفق بجميع السندات والعقود  الحالة من قبل موثق أو كاتب عقود
 المثبتة لملكية العقارات والحقوق العينية األخرى المقدمة لإلشهار، يجب أن يتضمن:

 وصف العقارات العينية باالستناد إلى مخطط مسح األراضي.-1
 هوية وأهلية أصحاب الحقوق.-2
 ت."األعباء المثقلة بها هذه العقارا-3

جدول اإلجراء األولي لتأسيس السجل العقاري وثيقة مهمة تمأل من طرف طالب الحصول على الدفتر 
العقاري إذا كان الترقيم العقاري نهائي، أو طالب الحصول على شهادة الترقيم المؤقت إذا كان الترقيم 

تي تحدث أثناء عملية العقاري مؤقت، ويعد الجدول أداة استدراكية الهدف منها استدراك النقائص ال
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، ويتكون جدول اإلجراء األولي من عدة معلومات تخص العقار والشخص المالك وكذا الحقوق 1التحقيق
 واألعباء التي تثقل العقار.

ونظرًا لكونه وثيقة متخصصة أوكل المشرع مهمة كتابتها لموثق أو كاتب عمومي أو المحافظة العقارية أو 
اإلجراء األولي ضمن سجل إيداع اإلجراء األولي الذي يفتح خصيصًا لذلك كاتب ضبط، ويسجل جدول 

 في كل محافظة عقارية ويأخذ رقم تسلسلي وتاريخ اإليداع.
بعد االنتهاء من التسجيل في سجل اإليداع األولي يسلم للقائم باإليداع وصال يثبت ذلك، يحمل التاريخ  

  1ورقم اإليداع.
غ الرسوم المتعلقة بشهر جدول اإلجراء األولي حسب سلم األتاوى يحصل المحافظ العقاري مبال

 2004.1المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 
 1يقوم المحافظ العقاري بترتيب كل جدول ومرفقاته في الملف المناسب المطابق لرقم القطعة. 

فيه مبالغ الشهر العقاري.  على اثر ذلك ينشئ البطاقية ويعد الدفتر العقاري في نفس التاريخ الذي تحصل
وعلى إثر ذلك يسلم المحافظ العقاري الدفتر العقاري في حالة الترقيم النهائي الذي يعد سند الملكية في 

المتعلق بحق  73/32من المرسوم التنفيذي رقم:  33المناطق الممسوحة كما نصت على ذلك المادة: 
 1الملكية الخاصة.

في حالة المالك المشاعين فإن الدفتر العقاري ال يسلم لهم إال في حالة وهنا البد من اإلشارة إلى أنه 
المتعلق  25/03/1976المؤرخ في:  76/63من المرسوم  47توكيل احدهم الستالمه طبقًا للمادة: 

بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم. ويسلم دفتر جديد من قبل المحافظ العقاري إذا ثبت ضياع الدفتر 
 ؤشر على البطاقية العقارية بذلك.األول وي

وفي حالة قسمة العقار فإن المحافظ العقاري يعمل على إتالف الدفتر األول )األصل( ويعد ويسلم  
الدفاتر العقارية الجديدة ألجزاء الملكية المنشاة بموجب التقسيم. وينتقل الدفتر العقاري إلى المالك األخير 

 يكون حائزًا لدفتره العقاري بعد التأشير عليه. للعقار، فكل مالك ينتقل له العقار
 :حجية الدفتر العقاري  -ثانيا

بالرجوع إلى النصوص القانونية و التنظيمية في التشريع الجزائري المنظمة للدفتر العقاري ال نجد تعريفًا  
 . 1اري واضحًا وموحدًا ومباشرًا له، وهو ما جعل الفقه القانوني يتباين في تعريفه للدفتر العق

فالدفتر العقاري عبارة عن سند إداري يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم بعد االنتهاء من عملية  
من المرسوم  1فقرة  64المسح العام لألراضي وتأسيس السجل العقاري كما هو منصوص عليه في المادة 

لدفتر العقاري إلى المالك الذي المتضمن تأسيس السجل العقاري التي ورد نصها كاآلتي:"يسلم ا 76/63
، وهذا السند محدد بموجب نموذج خاص طبقا للقرار 1حقه قائم بمناسبة إنشاء بطاقة عقارية مطابقة"

الصادر عن السيد وزير المالية، الذي يعبر عن الوضعية القانونية الحالية  27/05/1977المؤرخ في 
ء تحقيق ميداني تقوم به لجان المسح العام لألراضي للعقارات، إذ ال يسلم لصاحب العقار إال بعد إجرا
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محل  الحدود للبلديات، تتولى مهمة التحري واالستقصاء عن صحة البيانات المتعلقة بالعقاراتووضع 
 المسح وتحديدها بكيفية نافية للجهالة تحت رئاسة قاضي.

لألقاليم وتأسيس السجل العقاري، فهو يعد إذًا فالدفتر العقاري مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية المسح العام 
 اختلف الفقه بشأن كون الدفتر العقاري هل هو قرار إداري أم ال .، و قد  1األثر المباشر لهذه العملية

: من خالل التعريف السابق للدفتر الدفتر العقاري ليس بعقد اداري وال قرار إداري  الرأي األول: -
فقه اإلداري في تعريف العقد اإلداري نجد أن الدفتر العقاري ال تنطبق عليه العقاري، وبالرجوع أيضًا إلى ال

، كما يرى بعض الفقه أن الدفتر 1أية خاصية من عناصر العقد اإلداري وبالتالي ال يعتبر عقدا إداريا
انونيًا، بل العقاري ال تنطبق عليه عناصر القرار اإلداري; ألنه ال يعد عماًل انفراديًا، كما ال يحدث أثرًا ق

أن دوره كاشف للمراكز القانونية فقط، وعليه فهو مجرد شهادة إدارية; إذ أن توقيع المحافظ العقاري في 
 .1الدفتر يقتصر على اإلشهاد بمطابقة هذا األخير للبطاقات العقارية وكذا السجل العيني

، حيث  ه عناصر القرار اإلداري ألنه تنطبق علي : الدفتر العقاري عبارة عن قرار إداري  :الرأي الثاني-
 يعد:

 تصرف قانوني إداري يخضع في تحريره لشكل معين محدد بموجب قرار إداري.- 
 صادر عن هيئة إدارية مختصة هي المحافظة العقارية.- 
 صادر باإلرادة المنفردة للمحافظة العقارية الممثلة في المحافظ العقاري.- 
 .1الملكية العقاريةيترتب عليه أثر قانوني يتعلق بحق - 

 وعليه فالراجح أن الدفتر العقاري هو قرار إداري ألنه يمتاز بنفس خصائص القرار اإلداري. -

المتضمن تأسيس  25/03/1976المؤرخ في:  76/63من المرسوم  1فقرة  16بالرجوع إلى نص المادة  
المطلقة للحقوق المقيدة ذلك أنه  السجل العقاري ُيالحظ أن المشرع الجزائري قلل من شأن القوة الثبوتية

خرج نسبيا عن القواعد العامة المقررة في نظام الشهر العيني، بحيث خول لألشخاص إمكانية إعادة النظر 
في الحقوق الثابتة عن طريق القضاء حتى بعد الترقيم النهائي، وبالتالي جعل القوة الثبوتية للدفتر العقاري 

والتي نصت على أنه: "ال  76/63من المرسوم  16ئيًا طبقًا لنص المادة نسبية إذ يمكن الطعن فيها قضا
من هذا  14, 13, 12يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب المواد 

الفصل إال عن طريق القضاء,   وهناك العديد من األحكام القضائية الصادرة عن الهيئات القضائية العليا 
المؤرخ في  75/74من األمر  19, وكذا أحكام المادة 76/63من المرسوم  16رس مضمون المادة تك
 .1المذكور أعاله 12/11/1975
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ويرى جانب من الفقه إلى إمكانية إضفاء القوة الثبوتية والحجية المطلقة للدفتر العقاري، مبررين رأيهم بأن 
عمليات المسح لتكريس نظام الشهر العيني تقتضي أن الجهود والتكاليف التي تتكبدها الدولة في سبيل 

ينتج عنها بالمقابل األثر المتمثل في الدفتر العقاري المكتسب للقوة الثبوتية المطلقة، وعليه فإذا ما أصيب 
شخص بضرر نتيجة األثر التطهيري للشهر العيني فإنه يحق له اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة 

عن الضرر الذي لحقه دون أن يكون له حق في التماس أي تعديل بشأن الحقوق للمطالبة بالتعويض 
 .1المقيدة في الدفتر العقاري 

  المتعلقة بالدفتر العقاري المثارة امام القاضي االداري .  : المنازعاتحور الثالث الم
المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم فإن الترقيم  76/63من المرسوم  16بالنظر للمادة:  

العقاري النهائي ال يمكن طعن فيه إال قضائيًا, وهذا حفاظًا على من لديه وثائق صحيحة من اغتصاب 
د الملكية في المناطق أرضه، وتتعلق هذه المنازعات أصاًل في الطعن في الدفتر العقاري الذي يعتبر سن

  ، فيما يلي :ثم نليها باالختصاص القضائي  ،الممسوحة، وسوف نتناول دعوى إلغاء الدفتر العقاري 
 :دعوى إلغاء الدفتر العقاري  -اوال 

، ولكونه كذلك فان الدعوى التي يرفعها أحد األفراد  قرارًا إداريًا في الرأي الراجحالدفتر العقاري يعتبر  
 1القضاء اإلداري يطلب فيه إعدام قرار إداري مخالف للقانون.أمام 

، والتي تشهر وجوبًا طبقًا  وتكون بإيداع عريضة افتتاحية لدى قلم كتابة ضبط الهيئة القضائية المختصة
، ألن شهر  المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم 76/63من المرسوم  85لمقتضيات المادة: 

رية تؤدي وظيفة اعالم الغير بان العقار موضوع نزاع امام القضاء، وبالتالي ادخاله في مفهوم الدعوى العقا
، ولها شروط أبرزها توفر المصلحة والصفة 1وما يترتب على ذلك من اثار ،ـ الحق المتنازع عليه قضاءا

ني في حالة عجزه فيكون صاحب الحق بنفسه أو وكيله أو ممثله القانو  ،في طالب إلغاء الدفتر العقاري 
 عن مباشرة اإلجراءات القانونية السترداد حقه.

أي بلوغ سن تسعة عشر  ،إضافة لذلك ال بد من توافر األهلية القانونية للتقاضي والتي تكون بسن الرشد
 ( سنة كاملة.19)

يمكــن ال يوجــد ميعــاد محــدد , إذ  76/63مــن المرســوم  16, فحســب المــادة:  وبالنســبة لميعــاد رفــع الــدعوى 
رفعها في أي وقت من الترقيم النهائي, والشرط المهم وهو شهر الدعوى تحـت طائلـة رفضـها شـكاًل وهـذا مـا 

      1. 519و 17أكده قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية في المادتين: 

 وأسباب هذه الدعوى هي أسباب إلغاء القرار اإلداري وهي:
 عيب عدم االختصاص.-
 استعمال السلطة.عيب إساءة -
 عيب انعدام السبب.-
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 عيب الشكل واإلجراءات.-
 عيب مخالفة القانون.-

 :االختصاص القضائي -ثانيا

لقد أشرنا بأن الدفتر العقاري يعتبر السند الوحيد إلثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة، إذ يعتبر 
المتعلقة بسير عمليات  24/05/1998رخة في المؤ  16ثمرة المسح العقاري، حيث أشارت التعليمة رقم 

مسح األراضي والترقيم العقاري إلى أنه يسلم عند الترقيم النهائي دفتر عقاري للمالك المعترف بهم سواء 
 كان هؤالء المالك أشخاص طبيعيين أو معنويين.

قرارات المحافظ  المذكورة أعاله تنص على أن: " تكون  75/74من األمر  24وبالرجوع إلى أحكام المادة 
 العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ".

ولطالما سبق وأن أشرنا أعاله إلى اعتبار الطبيعة القانونية للدفتر العقاري هو قرار إداري، فإنه يمكن أن  
مع  ،داري ختص بها القضاء اإلومنها ما ي ،تص بها القضاء العاديتثار منازعات بشأنه فمنها ما يخ

 األخذ بعين االعتبار شهر العريضة الخاصة بالدفتر العقاري بحسب األحوال لكونه سند مشهر.

قد يثير الدفتر العقاري العديد من المنازعات باعتباره سندًا مثبتًا للملكية إذا تعلق األمر بنزاع بين أشخاص 
ارية عن طريق اللجوء إلى القضاء ، بحيث يمكن لكل شخص حماية ملكيته العق يحكمهم القانون الخاص

العادي المتمثل في القسم العقاري أو المدني للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها اإلقليمي طبقًا 
 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية. 40ألحكام المادة 

تها الدفتر العقاري أو يرفق أثناء وهذا النوع من المنازعات قد يكون مرتبط بالحقوق العينية العقارية التي يثب
 .1رفع دعاوى كالرجوع في الهبة أو في دعوى الشفعة، وهنا يكون الدفتر العقاري وسيلة إثبات

إن الطعن باإللغاء في الدفتر العقاري باعتباره قرارًا إداريًا أو سندًا  : اختصاص القضاء اإلداري -ثالثا
من القانون  800إداريًا من اختصاص القضاء اإلداري تطبيقًا للمعيار العضوي المكرس بموجب المادة 

 المتعلق بقانون اإلجراءات المدنية و اإلدارية . 08/09

ارات المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن أمام على أن قر  75/74من األمر  24وقد نصت المادة  
الجهات القضائية المختصة إقليميًا وذلك باحترام الشروط الخاصة لرفع  الطعن ضد هذه القرارات 
المنصوص عليها في قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية من ضرورة توافر الصفة والمصلحة, إلى جانب 

من ق.إ.م.إ, إضافة إلى إرفاق الدفتر  17, 14, 13ألحكام المواد  شهر العريضة كما سيأتي الحقًا طبقاً 
 .1من نفس القانون  815العقاري طبقًا ألحكام المادة 
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وحتى بالنسبة لالجتهاد القضائي فإنه أرسى مبدأ عدم إمكانية إلغاء الدفاتر العقارية أو مناقشته مضمونها 
 .1إال أمام القضاء اإلداري 

إال أن الدعاوى القضائية ترفع  24وبالرغم من صدور القرارات عن المحافظ العقاري طبقًا ألحكام المادة  
ضد السيد وزير المالية لكونه صاحب الصفة األصيل  في هذا الشأن، والذي بدوره يمنح تفويض صفة 

لوزاري الصادر عن السيد وزير التمثيل القضائي ألعوان إدارة أمالك الدولة والحفظ العقاري طبقًا للقرار ا
 ، وذلك كاآلتي :20/02/1999المالية بتاريخ 

بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التنازع فإن التمثيل يمنح -
 للمدير العام لألمالك الوطنية في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة والحفظ العقاري.

للدعاوى المرفوعة أمام المحاكم أو المجالس القضائية أو المحاكم اإلدارية فيمنح التمثيل أما بالنسبة -
لمديري أمالك الدولة و الحفظ العقاري بالواليات من طرف وزير المالية في القضايا المتعلقة بأمالك الدولة 

 و الحفظ العقاري.

المؤرخة في  6508ليمة رقم وفي نفس الشأن صدرت عن المدير العام لألمالك الوطنية التع
، التي تستوجب ذكر السيد وزير المالية في جميع الدعاوى القضائية كمدعي أو مدعى 21/08/2007

 المذكور أعاله. 20/02/1999عليه و هو المبدأ القضائي المستقر وفقًا للقرار المؤرخ في 

 ةالخاتمـ

كل مرة ايجاد افضل الطرق للمحافظة على  وعليه مما سبق يمكن القول ان المشرع الجزائري قد حاول في
استقرار المعامالت العقارية و تشجيع االئتمان العقاري ، وهذا بتبنيه لنظام الشهر العيني الذي يعتمد على 
ضبط المعامالت العقارية و ربطها بالعقار ذاته دون مراعاة للشخص القائم بها و توج اجراءات المسح و 

تسليم صاحب الحق العيني دفترا عقاريا ، واعتبره سندا قويا الثبات الملكية ال يمكن الترقيم النهائي للعقار ب
وعليه يمكن أن نخرج بعدة نتائج من الغاءه اال عن طريق القضاء و باتباع اجراءات قانونية محددة ، 

 خالل هذه البحث كما يلي:

المؤقت وفي جميع المراحل فهي تعطي  بالنسبة للمنازعات الناشئة عن الترقيم العقاري سواء النهائي أو-
إمكانية الطعن للمواطنين في إجراءات المسح وتأسيس السجل العقاري مما يجعل العملية أكثر مصداقية 
وثبات، إال أنها تؤخر في الكثير من األحيان تسليم الدفتر العقاري مما ينعكس سلبا على تأسيس السجل 

قانونية يتطلب تسويتها بأحكام قضائية أو اجتهادات من طرف العقاري وما ينتج عنه من معامالت غير 
وعلى ضوء هذه النتائج يمكن لنا ،  ئة العليا للمحافظ العقاري المديرية العامة لألمالك الوطنية بصفتها الهي

 أن نعطي بعض التوصيات كالتالي:
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وتأسيس سجل المتضمن إعداد مسح األراضي العام  74\75إضافة مواد صريحة ضمن األمر - 
 العقاري تنص صراحة على مبدأ قوة الثبوت المطلقة استبعاد مبدأ قوة الثبوت النسبية.

والتي تجيز الطعن في التصرفات المشهرة، مع  63\76من المرسوم  85إلغاء نص المادة - 
العلم أن من مبادئ )ن ش ع( عدم إمكانية الطعن في التصرفات المشهرة الن الشهر في ظل 

ام يطهر التصرفات من العيوب التي تلحق بها خاصة وان المشرع قد نص في المادة هذا النظ
على مسؤولية الدولة عن أخطاء المحافظ العقاري التي تؤدي إلى إهدار  74\75من األمر  23

 حقوق الغير جراء عملية الشهر.
ي القوانين ضرورة النهوض بوظيفة المحافظ العقاري وترقيتها وذلك من خالل إعادة النظر ف- 

الذي  116\92والتنظيمات التي يتم بموجبها تعيين المحافظين العقاريين السيما المرسوم رقم 
 ركز على شرطي االقدمية والرتبة ولم يأخذ بعين االعتبار مستوى التحصيل العلمي والقانوني.

يها للمحافظ ، وترك الفصل ف إلغاء المنازعات الخاصة بالترقيم المؤقت أمام الجهات القضائية- 
العقاري بصفته قاضي عقاري إال في حاالت استثنائية والتي يتعذر عليه الفصل فيها وتكون 

 على سبيل الحصر.
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