
       

 بىمشداس -جامعت ادمحم بىقشة 

 

 بىدواو - انحقىق كهيت

 انخاص انقاوىن قسم

 

 

 

 انحقىق في انماسخش شهادة ويم مخطهباث السخكمال متمقذ مزكشة
 معمق خاص قاوىن: حخصض

 األسخار ححج إششاف                                                  :إعذاد انطانب )ة( مه

 الكرية دمحم                                                         بومدين أمال  

   

 

 انمىــاقشتنجــىت 

 سئيسا ................................................. .........     أ/ نىقاس بشكاهم

 اومقشس  مششفا .................................................        أ/ انكشيت دمحم

 ممخحىا. عضىا...................................................    أ/ قشوان فضيهت

 

 8102-8102انسىت انجامعيت 

دوس آنيت انخحقيق انعقاسي في حطهيش وحثبيج 

 70-70انقاوىن سقم ظم  انمهكيت انعقاسيت في



 إهــداء
 

الحهد هلل رب العالهٌٌ والصلاج والصلام على خاتو الأيتٌاء والهرشلٌٌ 

 وةعد ...

و إلى نعًى الحث ونعًى التفايٍ والحًاى ...  ... إلى نلاكٍ فٍ الحٌاج 

 إلى ةصهح الحٌاج وسرّ الىجىد ... إلى نٌ كاى دعائها سرّ يجاحٍ .. 

 إلى أنٍ الغالٌح

العطاء ةدوى  علهًٍإلى نٌ   ...  ةالهٌتح والىقارإلى نٌ كّلله هللا 

...   إلى نٌ أحهل اشهه ةكّل افتخار  ...  ايتظار  

 إلى أةٍ الكرًو

 (شهٌرج ) رتٌتح، حهزج، يادًح، حفٌظح، إخىتٍدي وقىتٍ ونلاذي إلى شً

 جعلهو هللا عىيا فٍ الحٌاج

(.، ًىيض، ًىشف، إلٌاس الطٌث ) إلى أةًاء أخىاتٍ  

  

 

 

                

 

 

  -أ -

 



 

  شكر وتقدير 

-ب -                   

 



 

-ج  -  

المختصرات   

 

.الجريدة الرشهيت لمجههوريت الجزائريت الديهقراطيت الشعبيت :  ج ج رج   

الطبعت.ط :   

دوو طبعت.د ط :   

ىشر. ال: دوو شىت د س و   

ىشر.الدوو دار د د و :   

ضفحت : ص  

هو ضفحت إلى ضفحت :ص ص   

عدد : ع  

جزء : ج  

غرفت :غ   

الهحكهت العميب :ن ع   

الغرفت الهدىيت :غ ن   

غرفت الجىح والهخبلفبث.غ ج ن :   



 

 

 مقدمة

  

 



 مـقدمـة
 

2 
 

 نبئش األضبضٖج هوٌغبى االكخضبرٔ فٕ نّلخؾختس اهيونٖج اهؾلبسٖج احرْ اهّس         
رّهج ؽوٓ ّظؼ اٗهٖبح اهالشيج هخٌغٖيِب ّظتع نٖفٖبح  يجخيؼ، هزا خضِس نّل

 .س ؽوٓ اضخلساسُبّ ٖإّذ ٖؾخسِٖبكر خؾّر  اضخؾيبهِب ّحيبٖخِب يً نّل
        ًّ ّّس ّال ٖشال ٖخإّذاهٌغبى اهلبٌٌّٕ هويونٖج اهؾلبسٖج تبهجشائس خإّذا الح س تبهخح

 ّاهخٕاالضخؾيبسٖج  ؤذٌبء اهحلتج ج خوم اهخٕ ؽسفخِب اهتالرٖج، ذبّضاهضٖبضٖج ّاهخبسٖذ
 ⅓ج ألنذس يً ذود ل فٕ غٖبة ضٌراح اهيونٖذوفح ّسائِب ّظؾٖج ؽلبسٖج يؾلرث خخيّذ

ج ّضعحٖج ؤغوة اهؾلّر اهيتسيج فٕ خوم اهفخسث، اهيونٖج اهؾلبسٖج اهذبضج، ّنزا ؽرى رّك
اهّاسرث يؾبيالح فلر رفؼ األيس تبهيشسػ هظسّسث ظتع اهيونٖج اهؾلبسٖج ّخٌغٖى اه

 27571-22-21اهيئسخ فٕ  57-57أليس سكى فإضرس ا ؽوِٖب ّظيبً اضخلساسُب، 
اهّضّل  ضٖص اهضجل اهؾلبسٔ، تغسطساظٕ اهؾبى ّخإاهيخظيً اؽرار يضح األ

 .ؽتس نبيل اهخساة اهّعٌٕ شبيلاهؾلبسٔ اهوخعِٖس ه
يب ؤذس ترّسٍ ؽوٓ فنسث ُّّ   ،هى خحلق خلريب نتٖسا يضح اهؾبىؽيوٖبح اه هنً      

سغتج  ّاهيساضٖى  تبرس اهيشسػ تبضراس خسضبٌج يً اهلّاًٌٖهزا ، اهيونٖج اهؾلبسٖج خعِٖس
اهيسضّى  ، نبضخحرادفٕ اهّضّل ضسٖؾب اهٓ خعِٖس اهّظؾٖج اهؾلبسٖج تضفج شبيوج

اهيخظيً  اهيخظيً اجساءاح اذتبح اهخلبرى اهينضة ّاؽرار ؽلر اهشِسث 8712-38سكى 
 17-73اهلبًٌّ سكى  يً 83اهيبرث  ّنزا شِبرث اهحٖبشث تيّجة االؽخساف تبهيونٖج،

 اهيخظيً اهخّجَٖ اهؾلبسٔ. 27733-22-33اهيئسخ فٕ 
 هوحبئش  اهحٖبشث يً حٖد اهضالحٖبح اهييٌّحج تشِبرث  اهؾيل  ٌغسا هيحرّرٖج ّ      

                                                           
1
 ج العماري، السجل وتأسٌس العام األراضً مسح إعداد المتضمن 2757-22-21 فً المؤرخ 57-57 رلم األمر - 

، ٌتضمن لانون المالٌة 1327-21-83مؤرخ فً  23-27، معدل بالمانون رلم 2757-22-23 فً المؤرخة 71 ع ر،

، 57ج ر، ع  1327ٌتضمن لانون المالٌة لسنة  1323-21-15المؤرخ فً  23-23، وبالمانون رلم 1327لسنة 

 .1323-21-83المؤرخة فً 
2
، ٌتعلك بسن إجراء إلثبات التمادم المكسب وإعداد عمد 2738ماٌو  21المؤرخ فً  871-38رلم التنفٌذي المرسوم  - 

بموجب المرسوم التنفٌذي  )ملغى 2738ماٌو  37المؤرخة فً  112الشهرة، المتضمن االعتراف بالملكٌة،  ج ر، ع  

، 12ٌم سندات الملكٌة، ج ر، ع ، المتعلك بعملٌات التحمٌك العماري وتسل1333ماي  27، المؤرخ فً 275-33رلم 

 .(1333-37-27الصادر فً 
3
-23صادرة فً ، 77المتضمن التوجٌه العماري، ج ر ج ج، ع  2773-22-23مؤرخ فً  17-73المانون رلم  - 

 .2777-37-15، المؤرخة فً 77، ج ر، ع 2777-37-17المؤرخ فً  12-77باألمر رلم  ، معدل ومتمم22-2773
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وتٖبح اهخٕ خيٖش تِب ؽلر اهشِسث ّنذسث ٌغسا هوّض يلبسٌج تخوم اهييٌّحج هويبهم ّ 
 ث ؤذسْتبرس اهيشسػ يّس اهيٌبشؽبح اهؾلبسٖج اهخٕ ؤذبسُب ؽوٓ يضخّْ اهلظبء،

  هخضحٖح ُزٍ اهّظؾٖج يً ذالل اضخحراذَ ٗهٖج ؤذسْ خؾيل تبهخّاشٔ يؼ ضٖس ؽيوٖج
 -70-00اهيئسخ فٕ  70-70اهلبًٌّ سكى يً ذالل اضراس اهيضح اهؾبى هألساظٕ، 

  اهيخظيً ضً اجساء هيؾبٌٖج حق اهيونٖج ّخضوٖى ضٌراح اهيونٖج ؽً عسٖق 1 0770
 07702-70-70اهيئسخ فٕ  740-70سكى تبهيسضّى اهخٌفٖزٔ ، ّؤختؼ خحلٖق ؽلبسٔ

، ّاهزٔ ٖينً اهلّل ؤٌَ جبء ؽوٓ اهيخؾوق تبهخحلٖق اهؾلبسٔ ّخضوٖى ضٌراح اهيونٖج
  يٌَ اهغبء اهيسضّى اهخٌفٖزٔ سكى  17تيّجة اهيبرث  حٖد خّى ،ؤٌلبط ؽلر اهشِسث

كى يً اهلبًٌّ س 71رًّ اإلذالل تإحنبى اهيبرث  »ٖوٕ:  ّاهخٕ ٌضح ؽوٓ يب 38-871
... اهزٔ ٖضً اجساء إلذتبح اهخلبرى اهينضة  800-08... ٖوغٓ اهيسضّى سكى  70-70

 .«ّاؽرار ؽلر اهشِسث ّاهيخظيً االؽخساف تبهيونٖج
اهٓ ّظؼ   70-70سكى  اهلبًٌّ يً ّساء اضخحراد اهجشائسٔ ِٖرف اهيشسػ      

اإلعبس اهلبٌٌّٕ اهنفٖل تظيبً اهضسؽج ّاهفؾبهٖج فٕ خحرٖر اهيونٖج اهؾلبسٖج ّخضوٖى 
ضٌراح اهيونٖج ألضحبتِب، ّاؽعبء رفؼ كّٔ هؾيوٖبح يضح األساظٕ اهؾبى ّخلوٖص 

سث كتل خِب تشنل نتٖس، ّخضّٖج ّظؾٖج اهؾلبساح اهخٕ نبٌح يّظّػ ضٌراح يحّسيّر
ّخضّٖج ّظؾٖج خؾر خؾنص اهّظؾٖج اهؾلبسٖج اهحبهٖج،  تبؽختبسُب هى 32-38-2722

 ب ٖئرٔ اهٓ خلوٖص اهيٌبشؽبح اهؾلبسٖج،، يّييونٖج اهؾلبساح اهخٕ هٖص هِب ضٌراح
َ ٔ ضوتٖبح ؽلر اهشِسث حٖد ؤٌّخفبرّؤٖظب ّارذبل اهؾلبس فٕ اهرّسث االكخضبرٖج، 

ضحة  خّى ج،ضوٖيسغتج اهيشسػ فٕ خضسٖؼ جسر اهلّاى اهؾلبسٔ ؽوٓ ؤضبص كّاؽر هّ
) ؽلّر  نبً ٖحسس ؽلّر اهيونٖج ضالحٖج اضراس ضٌراح اهيونٖج يً اهيّذق اهزٔ

َ يحّو بٌٖج يٖراٌٖج، هٖحّلغٖبة ؤٔ يؾ ّفٕ شِبرث شبُرًٖ فلعتبالؽخيبر ؽوٓ  اهشِسث( 
   اهٓ االؽخساف تبهيونٖج اهينخضتج ؽً عسٖق اهخلبرى اهينضة، اهخٕ خسيٕ  اإلراسث ّ

                                                           
1
 وتسلٌم العمارٌة الملكٌة حك لمعاٌنة إجراء تأسٌس المتضمن ،1335-31-15 فً المؤرخ 31-35 رلم المانون - 

 .1335-31-13 فً المؤرخة 27 ع ر، ج عماري، تحمٌك طرق عن الملكٌة سندات
2
سندات  ، المتعلك بعملٌات التحمٌك العماري وتسلٌم1333ماٌو  27، المؤرخ فً 275-33رلم المرسوم التنفٌذي - 

 ، 1333 -37 -27، الصادر فً 12الملكٌة، ج ر، ع 
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تبجساءاح ضسٖؾج خضِس اإلراسث اهينوفج تِب ؽوٓ اهحفبغ ؽوٓ يونٖج اهرّهج  ّٖخؾوق األيس
 ّاهجيبؽبح اهيحوٖج، ّنزا اهيونٖج اهذبضج.

يً ٌّػ  –اهخبتؾج هويونٖج اهذبضج اهؾلبساح  ٖشيل يجبل خعتٖق ُزا اإلجساء      
كى ّاهخٕ هى خشيوِب ؽيوٖبح اهيضح اهؾبى هألساظٕ اهيٌضّص ؽوَٖ تبأليس س –اهيوم 

 بحسس تشإٌِ اهؾلبساح اهخٕ ، ؤّّاهؾلبساح اهخٕ ٖفخلس حبئشُّب هضٌراح يونٖج، 57-57
 ؾٖج اهؾلبسٖج اهحبهٖج.ؾنص اهّظ، ّهى خؾر خ2722-38-32ضٌر يونٖج كتل 

عتٖؾٕ ؤّ يؾٌّٔ  حٖد ٖينً هنّل شذص ،ٖينً اهوجّء هِزا اإلجساء تضفج فسرٖج     
ؤً ٖخلرى تعوة إلجساء خحلٖق ؽلبسٔ ّيؾبٌٖج حق اهيونٖج هوحضّل ؽوٓ ضٌر يونٖج فٕ 

( ؤشِس اتخراء يً خبسٖد اٖراػ عوة اهخضّٖج، نيب ٖضيح هوّاهٕ ؤً ٖخذز 32ؤجل ضخج )
 جيبؽٕ. فٕ اعبس ؽيوٖج خحلٖق ؽلبسٔ كساس هفخح خحلٖق ؽلبسٔ

ّحخٓ ٖنًّ ضٌر اهيونٖج ، بئج اهخحلٖق اهؾلبسّٔهظيبً يضراكٖج ّيشسّؽٖج ٌخ      
فلر خظيً ُزا اهلبًٌّ اهزٔ ٌٖخِٕ اهَٖ اجساء اهخحلٖق اهؾلبسٔ حجج ؽوٓ اهغٖس، 

ّظيبٌبح ؤذسْ كسسح تؾر اٌخِبء خنًّ ؤذٌبء ضٖس اهخحلٖق اهؾلبسٔ، ظيبٌبح، 
   اهيحلق اهؾلبسٔ يً اإلجساءاح اهلبٌٌّٖج اهيٌضّص ؽوِٖب تيّجة اهلبًٌّ سكى 

ّحضّل اهحبئش ؽوٓ ضٌر يونٖج تؾر شِس يلسس  1335-31-15اهيئسخ فٕ  35-31
 ج اكوٖيٖب.اهخسكٖى اهؾلبسٔ فٕ اهيحبفغج اهؾلبسٖج اهيذخض

ؽوٓ يرْ حسص اهيشسػ اهجشائسٔ ؽوٓ  ؽوٓ شٕء، فِّ ٖرّل زهم ّاً رّل نّل      
زاخَ يً  بس فٕ حّرحيبٖج حق اهيونٖج اهؾلبسٖج يِيب نبٌح عتٖؾخِب، ّنزا حيبٖج اهؾل

 ج.االٌخِبنبح اهغٖس شسؽٖج ّاهغٖس كبٌٌّٖ
تٌبء ؽوٓ يب ضتق خغِس ؤُيٖج اهيّظّػ يً ذالل حراذخَ تبؽختبسٍ ّؽوَٖ ّ       

   اهّضٖوج اهحرٖذج اهخٕ اؽخيرُب اهيشسػ اهجشائسٔ فٕ يحبّهج يٌَ خذتٖح اهيونٖج اهؾلبسٖج، 
يً ّساء رساضج ُزا اهيّظّػ، ُّ ختٖبً رّس ّؤُيٖج آهٖج اهخحلٖق  هٖنًّ تزهم اهغبٖج

اهؾلبسٔ فٕ خلسٖس حق اهيونٖج اهؾلبسٖج ّخعِٖسُب ّاضخلساسُب ّيً ذى رفؼ رّاهٖة 
 اهخٌيٖج هوتالر يً ذالل جوة االضخذيبساح.
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 هرساضج يّظّؽٌب ُزا، اكخسحٌب اإلشنبهٖج اهخبهٖج: ّ
ٖنيً رّس اهخحلٖق اهؾلبسٔ نأهٖج حرٖذج فٕ خعِٖس اهيونٖج اهؾلبسٖج ؟ ّيب يريٓ ٖيب ف

 ٌجبؽخَ ؟.
   يً ذالل خحرٖر اهخؾبسٖفيً اهيٌِج اهّضفٕ  ٌؾخير فٕ اإلجبتج ؽٌِب ؽوٓ نّل      

ّنزا اهيٌِج اهخحوٖوٕ ّزهم فٕ اتساشٌب هرّس ُزٍ اٗهٖج فٕ خعِٖس األيالم اهؾلبسٖج يً 
 .ّخفضٖسُب خحوٖل يذخوف اهيّار اهلبٌٌّٖج اضخلساء ّل ذال

آهٖج  ًّأل ٌغسا ،خِبغى يً كّوج ّتبهّسٖج ؽبّييضخٌرًٖ فٕ زهم ؽوٓ يساجؼ فلِ       
تؾط اهيحبّالح اهلوٖوج جرا  ااّلاهخحلٖق اهؾلبسٔ هى خٌل اهرساضج اهنبفٖج يً كتل اهفلَ 

اهخٕ اٌضتح حّل يّاظٖؼ كسٖتج يً يّظّػ اهرساضج، ُّّ يب اؽخسط ضتٖوٌب ّذوق 
ؤيبيٌب ضؾّتبح، ّتبهسغى يً ُزا حبّهٌب االضخؾبٌج تإُى اهيساجؼ فٕ اهيبرث اهؾلبسٖج 

 ؽوٓ ُزا اهيّظّػ رساضج لبع اهخٕ خفٖر تحذٌب، ّؽوَٖ خّهٌٖبتضفج ؽبيج ّخجيٖؼ ؤُى اهٌ
، ّتبالضخٌبر ؤٖظب 275-33ّنزا اهيسضّى اهخٌفٖزٔ هَ سكى  31-35ظّء اهلبًٌّ سكى 
، اهضبرسث ؽً اهيرٖسٖج اهؾبيج 1333ضتخيتس  15اهيئسذج فٕ  338اهٓ اهخؾوٖيج سكى 
تبإلظبفج اهٓ يجيّؽج يً اهيزنساح اهضبرسث ؽً اهيرٖسٖج اهؾبيج  ،هأليالم اهّعٌٖج
 .ظبئٖجّاهلساساح اهل هأليالم اهّعٌٖج

كضيٌب اهرساضج فٕ ُزا اهتحد  ّكر ؽبهجٌب ُزا اهيّظّػ ّفق ذعج ذٌبئٖج، حٖد      
ّاهخؾسٖف تِب، ّتٖبً  اهٓ فضوًٖ، فضل ؤّل ٌخؾسط فَٖ هيفِّى آهٖج اهخحلٖق اهؾلبسٔ

فضل ذبً ٌخٌبّل فَٖ تبهرساضج اهلّاؽر اإلجسائٖج  ، ذّىشسّع خٌفٖز اهخحلٖق اهؾلبسٔ
ُزا اهتحد تذبخيج ُٕ اهرساضج فٕ  ّاٗذبس اهٌبخجج ؽٌَ، ّؤٌٌِٖبلبسٔ هوخحلٖق اهؾ

 تؾط االكخساحبح. ل اهِٖب، تبإلظبفج اهٓاهيخّّض  اهٌخبئج حّضوج خظّيٌح ؤُّى

 

 

  



 

 

 

 

 

 األول الفصل
 العقاري التحقيق آلية مومفه
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 الفصل األّول

 مفهوم آلية التحميك العماري  

ؼَٚ اإلكالضبح ا٘خ٦ تبفؼخ١ب ا٘ؿٙنبح ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ت١غِ خ٧ًْل ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘بٚ       
ّٜ فبٛٙج، ااّل ٘ألؼام٦ تبيختبؼٞ إ٘بيغث األؿبؿ٧ج ٦ّ خن٧١ؼ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج تكْج  ؤ

ح ٧َؼ ٗب٧ّج تب٘ٝهؼ ا٤٘ ٛؿبضج األؼام٦ ٧َؼ ا٘ٛٛؿ٢ضج، األٛؼ ا٘ػ٥ غّى ا٘ٝخبئز هّٙ
٢مى انبؼ ٔب٦ٝ٢ٝ ٧ْٗل تمٛبٜ ا٘ؿؼيج ٢اًْ٘ب٧٘ج ٦ّ خضغ٧غ مؼ٢ؼث تب٘ؿٙنبح ا٤٘ 

ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ٢خؿ٧ٙٚ ا٘ؿٝغاح ألكضبت١ب ت٧ًغا يٜ إ٘ٝبئق إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٢ا٘خٝبٔمبح 
 ٧ج يٕغ ا٘ف١ؼث.ا٧ًٙٛ٘ج ٨٘

ا٘ٛخمٜٛ خإؿ٧ؾ  0770 70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ّإكغؼ       
 يٕبؼ٥خض٧ٕٓ اسؼاء ً٘ٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ 

ّٚ ا٘ؿبِ٘ ػٗؼٞ، ، ُ٘ؼل خن٧١ؼ ؿ٧ؼ ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦تب٘خ٢اؽ٥ ٛى  ٧خ
ٛٛؿ٢ضج مٜٛ ٛب ايختؼ ٛؼضٙج اٝخٕب٧٘ج ٘ٝهبٚ ٧ُؼ إً٘بؼ٧ج ا٘ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ٘ألٛالٖ 

ؤيالٞ ٢تًغ ٛؼ٢ؼ ؤٗذؼ ٜٛ يبٚ ٜٛ خبؼ٧ظ كغ٢ؼ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛػ٢ٗؼ . ا٘ف١ؼ ا٘فعك٦
ا٘ٛخًٙٓ ت٧ًٙٛبح  0770-70-71ا٘ٛئؼط ٦ّ  740-70ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  ؤكغؼ

 .ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج
٠ػا  ا٘خنؼٓ ٜٛ عاللتغا٧ج  أخم٤ األٛؼ  ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، اسؼاء٢أل٧ٛ٠ج       

٘ت٧بٜ  ا٘ٛتضد األ٢ل، عككٝب ٛتضذ٧ٜ مٜٛ ،ا٤٘ ٢١ْٛٚ آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥اْ٘كل 
ا٘خض٧ٕٓ  اسؼاء فؼ٢نت٧بٜ ٘ ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝت٧ٝٛب عككٝب  ،آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٛغ٢٘ل

 .إً٘بؼ٥
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مدلول آلية التحميك العماري: المبحث األّول  

        ّٜ  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،   70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝت٢ٛسة ا٘ٛؿخضغذج آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا
، ٘ؿغ اْ٘ؼاٌ ٢إ٘ٝق ا٘ػ٥ ٛفّؼو ا٘سؽائؼ٥ا٘ كب١َبا٘خ٦  ٧٘بحخًختؼ ٜٛ ؤضغد ا٨
يٕغ ، ا٘ٛخًٙٓ تؿٜ اسؼاء إلذتبح ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة ٢ايغاغ 800-08ؤضغذٟ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ 

، ٢ؤ٧مب خؿ٧٢ج ٢م٧ًج إً٘بؼاح ا٘خ٦ خْخؼ ٘ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ٢ضخ٤ إً٘بؼاح ا٘خ٦ ا٘ف١ؼث
١٘ب ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ١ٝٗ٘ب ٘ٚ خًغ خًٗؾ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘ضب٧٘ج، ٛٛب ٧فٗل غًّب ٧٢ٔب 

ب ٛب خت٤ٝ ي٤ٙ ٦ َب٘تخفس٧ًب ٘الؿخذٛبؼاح، ٢ا٘خ ٧ًٙٛ٘بح ا٘ٛؿص اً٘بٚ، ٢٠٢ ٛب ٧فٗل
ٜٛ ا٢٘اسة خن٧١ؼ إً٘بؼاح ٘خؿ٧١ل ؼ١ٝ٠ب، ٢تب٘خب٦٘ اؿخ٧ْبء ٗبٜ ّ ٔؼ٢ل يٕبؼ٧ج، 

 إ٘ؼل ا٘ٛن٢ٙة ٜٛ ٔتل ا٘ٛؿخذٛؼ٧ٜ.
 إ٘ٛك٢غ ت٧بٜ ٢ٔتل ا٘خنؼٓ أل٠غاِ اؿخضغاد ٠ػٞ ا٧٘٨ج ٧ٕخم٦ األٛؼ تغا٧ج        

 ا٘ٛنٙة ٦ّؿخضغاد ٠ػٞ ا٧٘٨ج ا غ٢اي٦ ت٧بٜ، ٢ٗػا ا٘ٛنٙة األ٢ّلعالل  ١ٜٝٛٛب 
ٜٛ   ١٘ب  ا٘ٛفّؼو  داؿخضغا ٢ؼاء   ٜٛ  ا٘ٛؼس٢ّث  األ٠غاِت٧بٜ ٘ ٢ك٢ال ، ا٘ذب٦ٝ
 .ا٘ذب٘د ا٘ٛنٙة   عالل

 2 إ٘ٛك٢غ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ا٘ٛنٙة األ٢ّل

ت٢ٛسة  جا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٘ٛؿخضغذ ٜ عالل ٠ػا ا٘ٛنٙة ا٘خًؼ٧ِ تأ٧٘جؿٝضب٢ل ٛ      
ّٚ ت٧ٝٛب ٝخٝب٢ل،  اْ٘ؼو األ٢ّلٜٛ عالل   ،ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ  ؤ٠

ت٧ٜ اسؼاء  ٕٛبؼٝج اْ٘ؼو ا٘ذب٘د، ٢ٝخٝب٢ل ٦ّ اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ ٠ػا اإلسؼاء مٜٛ عكبئق
 .٢٘ؿبئل إ٘ب٧ٝ٢ٝج األعؼ٣ا٧٘٨بح ٢اا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ 

 2 خًؼ٧ِ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥اْ٘ؼو األ٢ّل

ّٚ ،إً٘بؼ٥ ٘ٙخض٧ٕٓ  ا٘ٛغ٢٘ل ا٥٢ُٙ٘ؿٝخنؼٓ ٜٛ عالل ٠ػا اْ٘ؼو تغا٧ج ٘خضغ٧غ  ٢ٕٝٚ  ذ
 .ٛغ٢ٟ٘٘ إ٘ب٦ٝ٢ٝتخضغ٧غ 
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 إً٘بؼ٥خض٧ٕٓ ا٥٢ُٙ٘ ٘ٙ ؤ٢ّال2 ا٘خًؼ٧ِ

، ض٧د ٧ٕبل ض٦ّّٕٓ اُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج ا٤٘ اًْ٘ل  خض٧ٓ٧ٕؼسى األكل ا٥٢ُٙ٘ ٘ٗٙٛج       
ضّٕٓ، ٧ضّٕٓ خض٧ٕٕب ٧٢ٕبل ضّٕٓ ا٘هٜ ؤ٥ ؤذتخٟ، كّغٟٔ. ٧ٕبل ؤ٧مب2 ضّٕٓ األٛؼ ت٤ًٝٛ 
ّٗغٞ، ٧ٕبل ضّٕٓ ًٟٛ ت٤ًٝٛ اؿخٝنٕٟ ٢اؿخس٢تٟ ٧ٕبل ٗػٖ٘ ضّٕٓ ٛى ّالٜ ٦ّ  ؤضٟٗٛ، ؤ
ؤٛؼ، ت٤ًٝٛ ؤعػ ؼؤ٧ٟ ٧ّٟ، ٧٢ٕبل ضّٕٓ ٦ّ ٧ٗٙٛج ا٘ف٦ء ؤ٢ ؤكٟٙ ت٤ًٝٛ خضّؼ٣ ٦ّ 

ّٗ  .1غ ٜٛ كّضخٟ ؤ٢ عنئٟ، ٢ا٘خض٧ٕٓ ٢٠ ا٘تضد ٢ا٘خ٧ْٝػ ٢اإلٝسبؽؤكل ا٘ف٦ء ٢خإ
 خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥إ٘ب٦ٝ٢ٝ ٘ٙ ذب٧ٝب2 ا٘خًؼ٧ِ

ٕ٘ٙب٢ٜٝ ؼٔٚ  ّبّٟٝ ٢تب٢ً٘غث  ٘ٙٛغ٢٘ل إ٘ب٦ٝ٢ٝ إلسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥،   تب٘ٝؿتج      
ّٜ ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ٘ٚ ٧خنؼٓ ا٘ٛخًٙٓ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 70-70 ، ٝسغ ؤ

 740-70 ؼٔٚؤ٢ؼغ خًؼ٧ْب  ٟ٘ ت٢ٛسة ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥  ٟؤّٝ ، ااّلاإلسؼاء٘خًؼ٧ِ ٠ػا 
 ٢ا٘خ٦ خٝق ي٤ٙ ؤ2ٟٟٝٛٝ  77 ا٘ٛبغثت٢ٛسة ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، 

ا٘خكؼ٧ضبح ؤ٢  ؤ٢ ٦ّ ا٘تضد يٜ ٗل يٝبكؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٧٥خٛذ » 
ٛؿخ٣٢ ٛكب٘ص  ٧ٗج إً٘بؼ٧ج ٢س١ًٛب ٢غؼاؿخ١ب ي٤ٙ٘خضغ٧غ ضٓ ا٘ٛٙ ا٢٘ذبئٓ ا٘مؼ٢ؼ٧ج

ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٢ٛؿص األؼام٦ ٢ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج ٢ا٘مؼائة ٢يٝغ ا٘ضبسج ٘غ٣ ؤ٥ 
 .«ٛكب٘ص ؤعؼ٣

٢ا٘ٛخًٕٙج تؿ٧ؼ  07702-71-00ا٘ٛئؼعج ٦ّ  78 ؼ٠ٚٔػا ٢ٔغ يؼّخٟ ا٘خ٧ًٙٛج       
 تإٟٝ ،ؼ٧ج ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘جي٧ٙٛبح ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ًٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘ب

٧٢ٝكة ٠ػا  ،خضح ٛؿئ٧٘٢ج ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٢ٕ٧ٚ تٟ ؤي٢اٜ ٢ْٜٙٗٛ اسؼاء ٧ٛغا٦ٝ
 .3اإلسؼاء ي٤ٙ إً٘بؼاح ٧َؼ ا٘ٛٛؿ٢ضج ٜٛ ٢ٝو اٖ٘ٛٙ ا٘عبق

                                                           
1
، مذكرة  ممدمة لنٌل في الجزائر 70-70 التحميك العماري في ظل المانون رلمملٌكش نصٌرة و وغلٌس عالوة،  - 

شهادة الماستر فً الحموق، فرع لانون األعمال، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة عبد الرحمن مٌرة، بجاٌة، 

 .00، ص 4102-4102
2
الملكٌة ، ، المتعلمة بسٌر عملٌة التحمٌك العماري ومعاٌنة حك 4112سبتمبر  43المؤرخة فً ، 110التعلٌمة رلم  - 

 .الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالن الوطنٌة العمارٌة وتسلٌم سندات الملكٌة،

 .10أنظر الملحك رلم  -
3
مداخلة فً إطار الملتمى الوطنً الرابع الحفظ  «التحميك العماري والمنازعات الناتجة عنه  »بن دعاس سهام،  - 

، ص 2011أفرٌل،  22/22العماري وشهر الحموق العٌنٌة العمارٌة فً الجزائر، كلٌة الحموق، جامعة المدٌة، ٌومً 
03. 
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٢ؼغ  ٢تٝبء ي٤ٙ ٛب ،ؼا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗ 70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ٦ّ٢ م٢ء ؤضٗب٢ٚي٧ٟٙ       
 ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ّب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ 740-70 ؼٔٚ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ٜٛ  77ا٘ٛبغث ٦ّ 

٢٠ تضد ١ٝٛس٦ ٢ٕ٧ٚ عك٢كب ي٤ٙ األؿئٙج ا٘ٛنؼ٢ضج ٢ا٘ف١بغاح ا٘ٛؿخٕبث ٢ا٘ٛخٛذٙج 
خضؼ٧ؼ ٛضمؼ ٧ه١ؼ تًل  ي١٧ٙب ٢ّض٢كبح، ٧خٚ تٝبءؤؿبؿب ٦ّ اسؼاء خضؼ٧بح 

ا٘ٝخبئز ٜٛ عالل يؼل ٘ٗبّج ا٢٘ٔبئى ٢األ٢ٔال ا٘خ٦ ٜٛ عال١٘ب خخٜٛٗ اإلغاؼث ٜٛ 
خس١ً٧ٛب، ٘خ٢ٕٚ ٜٛ ا٘خضٕٓ ٜٛ تًل ا٢٘ٔبئى ٔتل اخعبػ إ٘ؼاؼ ؤ٢ اًْ٘ل ا٘ٛخٛذل ٦ّ 
ا٘تضد يٜ س٧ٛى ا٢ًٙٛ٘ٛبح تُؼل اذتبح ضٓ ٜٛ ا٘ض٢ٕٓ ؤ٢ خ٢م٧ص ٢مى ٜٛ 

ضؼ٧ؼ ؿٝغ ٧ٗٙٛج يٕبؼ٧ج ٧ًخّغ ٧٢ضخز تٟ ي٤ٙ ا٘س٧ٛى، ٧ّٜٛٗ ػٖ٘ األ٢مبو، ٧ئغ٥ ا٤٘ خ
  .1كبضتٟ ٜٛ ٛٛبؼؿج ضٕٟ تكْج خبٛج

٢٠ اإلسؼاء ا٘سغ٧غ اً٘ٛخٛغ  ،تػٖ٘ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢تٝبء ي٤ٙ ٛب ؿتٓ ٢ٗ٧ٜ٘      
خًٗؾ  ٧ٗٙٛجبؼ٧ج ا٘عبكج ا٘خ٦ خْخٕؼ ٘ؿٝغاح ا٢٘م٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ألٛالٖ إً٘ ٘خؿ٧٢ج

، ٢٠٢ ٗبسؼاء ضغ٧د ٧ْٝؼغ ٧٢عخق يٜ ٧َؼٞ ٜٛ  ا٧٘٨بح إً٘بؼ٧ج ا٘ضب٧٘جا٢٘م٧ًج 
 اْ٘ؼوؿٝخٝب١٘٢ب ٜٛ عالل ٢ا٘خ٦ ا٘خ٦ يؼ١ّب ا٘خفؼ٧ى إً٘بؼ٥ ا٘سؽائؼ٥ تًّغث عكبئق 

 .ا٘ذب٦ٝ

 2 عكبئق ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ
يٕغ ا٘ف١ؼث تب٘عك٢ق  ٢ٜٛ ا٧٘٨بح األعؼ٣ يٜ ٧َؼٞ  ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٧ْٝؼغ      

 ٝػٗؼ ١ٝٛب2 ، عكبئق  تًّغث  ٛضّٟٙ ٢ضّل   ٢ا٘ػ٥ سبء ي٤ٙ ؤٕٝبمٟ
 ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ اسؼاء اغاؼ٥ 2ؤ٢ال
خغعل ا٘س١ج اإلغاؼ٧ج ا٘ٛخٛذٙج ٦ّ ٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٘مٛبٜ  ٧ه١ؼ ػٖ٘ ٜٛ عالل  

 تب٘خٕٝل ا٧٤٘مٜٛ ٠ػا اإلسؼاء خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ٧ٛغا٦ٝ،  ، ض٧د2إً٘بؼ٧ج ًٛب٧ٝج ا٧ٗٙٛ٘ج

                                                           
1
، مذكرة لنٌل شهادة الماجستٌر فً المانون الخاص المعمك، آليات تطهير الملكية العمارية الخاصةشربالً مواز،  - 

 .10كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة أبً بكر بلماٌد، د س ن، ص 
2
، مذكرة لنٌل شهادة الماستر التحميك العماري كآلية إلثبات الملكية العمارية الخاصةدوش لطفً و حداد نرٌمان، ڤ - 

معة عبد الرحمان فً الحموق، تخصص لانون خاص شامل، لسم المانون الخاص، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جا

 .12، ص 4102-4102مٌرة، بجاٌة، 
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ٜٛ ٔتل ؤي٢اٜ  1خضؼ٧بح ي٤ٙ ا٘ض٢ٕٓ إً٘بؼ٧ج ٛضل ا٘ض٧بؽث إلسؼاء  ا٘ٛٗبٜ ا٤٘ ي٧ٜ 
٢ػٖ٘ خضح  ،ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٧ج ا٘خبت٧ًٜ ٘ؿٖٙ ؤي٢اٜ ْٛخف٦ ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج

-70ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  71نتٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث  2إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ا٘ضْهؿٙنج ٢ؼٔبتج ٛغ٧ؼ 
 . 3ا٘ػٗؼ٘ؿبِ٘ ا 70

ل ٧ع٢ّ ،ل ٦ّ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘جخخّٛذ ٢ذ٧ٕج اغاؼ٧ج٧خؼخة يٜ خنت٧ٓ ٠ػا اإلسؼاء ايغاغ       
ٚ ٦ًٝٛٙ٘ ٢ا٘ػ٥ ٧ؿّٙ ؿٙنبح ا٘ٛبٖ٘ ٜٛ خكؼِ ٢اؿخُالل ٢اؿخًٛبل... ا٘ظ، ٘ٙضبئؽ ّٗل

ٜٛ ٔتل ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخق ا٧ٛ٧ٙٔب ٢تًٛؼّج ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ 
 .ٛكغا٧ٔجب٘ٛب ٧سًٟٙ ٢ذ٧ٕج خخٛخى ت ،4ا٘ٛعخق ا٧ٛ٧ٙٔب

ٗبٜ ت١غِ خ٧ٜٗٛ خغعل  ب تضخب ،اغاؼ٧ّ اإلسؼاء ٠ػا تسًٟٙ ا٘ٛفؼو َؼل ٢ًّ٘ل      
 االيخؼاِ تضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ي٤ٙ ا٘ؿٙنج ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٢ضغ٠ب ٧ّٛب ٧عق اً٘ٛب٧ٝج ٢

ّٛ ٢ػٖ٘ ، 5ؤؿبؾ ا٘ض٧بؽث ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ت٢ٛسة إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ  ا٘خضؼ٥ج ت٢مى ١ٛ
، ٧ًٛل خضح افؼاِ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٘إلغاؼث ٛضٕٓ خبتى ٦ّ ٧غ إً٘بؼ٥ ٢ا٘خض٧ٕٓ
ًٕ٘بؼ٧ج ا٢٘ن٧ٝج، ا األٛالٖ ي٤ٙ ا٘ضْبه ي٤ٙ ا٘فغ٧غ ٢ا٘ضؼق  ٧خ٧ٛؽ تبْ٘ٗبءث ا٘ٛعخق،

 .ا٧ْٔ٢٘ج ؤ٢ ا٘عبكج
ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ اسؼاء ٔب٦ٝ٢ٝ تبيختبؼٞ اسؼاء ّٕٛؼؼ ت٢ٛسة ٝك٢ق ٔب٧ٝ٢ٝج  2ذب٧ٝب

 ٧٢ؼخة آذبؼ ٔب٧ٝ٢ٝج. 
 ٛت٦ٝ ي٤ٙ ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة.٢٠٢ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ اسؼاء خ٦ٕٝ تضح، 2 ذب٘ذب

 

                                                           
1
، 01، ع  مجلة الفكر البرلمانً"، 0770فيفري  00مؤرخ في  70-70دراسة في المانون رلم "، بوجمعة صوٌلح - 

 . 012، ص 4111ماي 
2
للحفظ العماري ٌعّد موظفا تابعا لوزارة المالٌة ومعٌنا بموجب مرسوم رئاسً، حول اختصاص  المدٌر الوالئً - 

 الماضً اإلداري فً مرالبة سندات الملكٌة، راجع:
-Christina lavaille  « le juje administratif et l’ exception de propriété », op,cit, p 498. 

3
 4113، منشورات بغدادي، الملكية العمارية الخاصة في التشريع الجزائري آليات تطهير، محمودي عبد العزٌز - 

 .432ص 
4
 .432، ص مرجع نفسه  - 

5
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم المانون الخاص، الشهر العماري في التشريع الجزائريفردي كرٌمة،  - 

 .20، ص 4112-4111لسنطٌنة، -فرع المانون العماري، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة اإلخوة  منتوري 
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 اعخ٧بؼ2٥ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ اسؼاء ؼاتًب
ّٚ  ،س٢اؽ٥ اسؼاء٢٠  ٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٧٥ه١ؼ ػٖ٘ ٜٛ ض٧د ٢ٜٗ اسؼاء ا        ٧خ

٢اٜ كّص  ٚ،ِٛٙؽ٢١ّ ٧َؼ  ،ؼا٘ػ٥ ٧ٛبؼؾ ض٧بؽث كض٧ضج ي٤ٙ يٕب ا٘ٛؿخ٧ْغ ٘ٛكٙضج
٧مٜٛ ًٛب٧ٝج ؤٛالٖ ا٘ضبئؽ٧ٜ ٘ؿٝغاح  1،اعخ٧بؼ٥ٛؿص ا٘خًت٧ؼ ّب٘خض٧ٕٓ ٢٠ يتبؼث يٜ 

 ٢ا٘خ٦ ٘ٚ خًغ خًٗؾ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘ضب٧٘ج  7197-78- 77ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘ٛضؼؼث ٔتل 
٢ػٖ٘ خٛبف٧ب ٛى نت٧ًج ٝهبٚ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٢ؿنض٧ج ٛعننبح ا٘ٛؿص ا٘ٛؿٙٛج ٦ّ خٖٙ 

 .٘ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ضبئؽ٠٢ب ْخٕؼا ًٛب٧ٝج األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘خ٦ ٢٧ٗػ، 2اْ٘خؼث
 سٛبي2٦ ٢٠ اسؼاء ّؼغ٥ ؤ٢ عبٛؿب

٦ّ انبؼ اٝسبؽ تؼاٛز  تكْج سٛبي٧ج تكْج ّؼغ٧ج، ؤ٢ ٛؿخ٧ْغتض٧د ٧ٜٛٗ أل٥       
 إ٘ب٢ٜٝا٘فؼ٢ن ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ  خ٧١ئج يٕبؼ٧ج ؼ٧ْ٧ج ؤ٢ ضمؼ٧ج، ٢تخ٢ّؼ ؤ٢تٝبء 
، ؤٜ ) ٢ا٘خ٦ ؿٝخٝب١٘٢ب مٜٛ ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ ٜٛ ٠ػا اْ٘كل(ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 70-70 ؼٔٚ

ي٤ٙ  ؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج، تٝبء٢خ٧خٕغٚ تنٙة اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٔكغ ايغاغ 
 ا٘ٝخبئز ا٘ٛسغ٧ج ٘ٙخض٧ٕٓ ا٘ػ٥ ٢ٕ٧ٚ تٟ ٢ٛهِ اإلغاؼث ا٧ًٝٛ٘ج.

 ٕٛبؼٝج آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تبأل٧٘بح ٢ا٢٘ؿبئل إ٘ب٧ٝ٢ٝج األعؼ٣اْ٘ؼو ا٘ذب٘د2 
 ا٘ف١ؼث )ا٤ُٙٛ٘(، ذٚ ٕٛبؼٝجيٕغ ؿٝخٝب٢ل ؤ٢ال ٕٛبؼٝج ت٧ٜ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢     

 ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تب٘ٛؿص اً٘بٚ. ٢ؤع٧ؼا ٕٛبؼٝج، ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تف١بغث ا٘ض٧بؽث

 ؤ٢ال2 ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢يٕغ ا٘ف١ؼث2
ؤ٢سٟ  يٕغ ا٘ف١ؼث )ا٤ُٙٛ٘(، ٢ٗػاؤ٢سٟ االخْبٓ ت٧ٜ آ٧٘خ٦ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ ؿٝت٧ٜ

 االعخالِ ت١ٝ٧ٛب.
 ؤ٢سٟ االخْب2ٓ -7 
   ِ٦ّ ا٘تالغ.٘خن٧١ؼ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ٗل ٜٛ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢يٕغ ا٘ف١ؼث ١٧غ 

                                                           
1
 .240، ص 4101، مارس 01، ع المجلة الجزائرٌة، ازعات المتعلمة بالتحميك العماري"المن" جبار جمٌلة،  - 

2
، مذكرة مكملة لنٌل شهادة آليات إثبات الملكية العمارية الخاصة في المناطك غير الممسوحةسلٌمانً عمر،  - 

، 4102-4102الماجستٌر فً المانون الخاص األساسً، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة أدرار، 

 .23ص 
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  )٢ت٢اؿنج   اٜ ٢ٛم٢و اسؼاء ًٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ يٕغ ا٘ف١ؼث )ا٤ُٙٛ٘
٧فٛل إً٘بؼاح ا٘عبكج تغ٢ٜ ؿٝغ ٧َ٢ؼ عبمًج ٧ًٙٛ٘ج ا٘ٛؿص  ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥،

 .1اً٘بٚ
  ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٢ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة ؤؿبؾ ٢ٛم٢ي٦ ٘اليخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج ٦ّ ٗال  خًّغ

ّٜ ،ت٢ًٝاٟٝا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ  800-08اإلسؼاء٧ٜ، تض٧د خمٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ  ٠ػا  ؤ
اإلسؼاء ٧خمٜٛ االيخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ ايغاغ ٛضؼؼ يٕغ ا٘ف١ؼث، ٢٠٢ ْٝؾ 

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ؤذٝبء   70-70  ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  74ا٘ٛبغث  ا٘خنت٧ٓ ا٘ػ٥ ؤ٢ؼغخٟ 
 2افبؼخ١ب ا٤٘ ؤٜ

   ٜٛ ا٘خض٧ٕٕبح اإل٧سبت٧ج ا٘خ٦ ٧سؼ١٧ب ا٢ًٜ٘ اِ٘ٛٗٙ تب٘خض٧ٕٓ تٝبء ي٤ٙ نٙة ا٘ضبئؽ
فإ١ٝب ا٘ؿٛبش ٟ٘ تب٘ضك٢ل ي٤ٙ ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة نتٕب ألضٗبٚ 

 .2إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ
  بخ٧ٜ ا٧٘٨خ٧ٜ تب٘مؼ٢ؼث ا٘ؿؼيج خخنٙة ي٧ٙٛج ا٘خن٧١ؼ إً٘بؼ٥ ا٘خ٦ خمٛٝخ١ب ٠

 ٢اًْ٘ب٧٘ج ٦ّ ايغاغ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج، نب٘ٛب ؤٜ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ضغغ ؤسل
 ( ؿخج ؤف١ؼ خؿؼ٥ ٜٛ ٢٧ٚ ا٧غاو ا٘نٙة تٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ79٥خؿ٧ٙٚ ا٘ؿٝغ ة )

 . 3ا٢٘الئ٦ ا٘ٛعخكج ا٧ٛ٧ٙٔب
 ؤ٢سٟ االعخال2ِ -0

 ا٘خ٦ يؼ١ّبا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ؤضٗبٚ ٛعخْٙج يٜ اإلسؼاءاح  70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٧خمٜٛ 

 ، ٢ا٘خ٦ خه١ؼ ٜٛ عالل إ٘ٝبن ا٘خب٧٘ج8002-08ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ 
   ٧مٜٛ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ًٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج تخغعل ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه

 .4إً٘بؼ٥، ت٧ٝٛب ٧خ٤٘٢ ا٢ٛ٘ذٓ ايغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث ا٘ٛخمٜٛ االيخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج
   ٜٛا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، خض٧ٕٓ ٧ٛغا٦ٝ )ٗٛب ؿتٓ ت٧بٟٝ ؤيالٞ(،  70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٧م

 ت٧ٝٛب ٦ْٗ٧ إليغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث خكؼ٧ص فؼ٦ّ ٛغيٚ تف١بغث فب٠غ٧ٜ.

                                                           
1
 .434، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز - 

2
 .430مرجع نفسه ص  - 

3
 .430، ص مرجع نفسه - 

4
 .432ص  مرجع نفسه، - 
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   ٜٛا٘ؿبِ٘ ػٗؼٞ، ًٛب٧ٝج  70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ي٤ٙ عالِ يٕغ ا٘ف١ؼث ّٕغ م
٢ا٘خ٦ ٘ٚ خًغ خًٗؾ ، 7197-78-77ٛضؼؼث ٔتل ٘ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘ا٘ٛالٖ ا٘ضبئؽ٧ٜ 

 ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘ضب٧٘ج.
  ّٚ ٜٛ نؼِ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥  70-70 إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚخؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ٦ّ هل  ٧خ

تًٛؼّج ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخق، ت٧ٝٛب ٧ؿٙٚ يٕغ ا٘ف١ؼث ٜٛ ٔتل ا٢ٛ٘ذٓ ٢غ٢ٜ 
  .ؤ٥ خغعل ٛتبفؼ ٜٛ اإلغاؼث

 212 ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ ف١بغث ا٘ض٧بؽثذب٧ٝب
٦ّ ؤعؼ٣  ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٦ّ ٕٝبن ٧٢عخِٙ ي٧ٟٝخْٓ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢     

 ٝخٝب١٘٢ب ٧ّٛب 2٦ٙ٧ 
 ؤ٢سٟ االخْب2ٓ -7 
   ٚ٦ّ خفع٧ق ا٘ٛٛخٙٗبح ٢خن٧١ؼ ٗل ٜٛ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ٗػا ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٧ؿب٠

 ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج.
  األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘خبتًج ٧ٗٙٛٙ٘ج ا٘عبكج  ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٧عق ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ٗػا

ا٢٘ال٧ج ؤ٢ ا٘تٙغ٧ج،  غ٢ٜ ٧َؼ٠ب ٜٛ األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج اً٘بٛج ٢ا٘عبكج ا٘خبتًج ٘ٙغ٢٘ج ؤ٢
 .٧ج ا٘خ٦ ٘ٗل ١ٝٛب ٝهبٚ ٔب٦ٝ٢ٝ عبقؤ٢ األٛالٖ ا٢ْ٘ٔ

  .ٚٗال٠ٛب اسؼاء اٝخٕب٦٘ ٦ّ اٝخهبؼ خ٧ًٛٚ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘ب 

  .ٗال٠ٛب ٢ٕ٧ٚ ي٤ٙ خض٧ٕٓ اغاؼ٥ خ٢ٕٚ تٟ س١ج اغاؼ٧ج  
 ؤ٢سٟ االعخال2ِ -0 
  ّٜ ؿٝج  15نٙة اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ٗ٧ٜ ٜٛٛ ٧ٛبؼؾ ض٧بؽث كض٧ضج ٘ٛغث  ا

ٛى  ؿ٢ٝاح ٦ّ ضب٘ج ا٘خٕبغٚ إ٘ك٧ؼ 10 اؿخذٝبء ٢ؤٗبٛٙج ٦ّ ضب٘ج ا٘خٕبغٚ ا٘ن٧٢ل 

                                                           
1

 المتضمن التوجٌه العماري،  42-31من المانون رلم  03استحدث المشرع الجزائري شهادة الحٌازة بموجب المادة  -

ي وفك ٌمكن تعرٌفها على أنها ممرر إداري ٌكتسً طابعا رسمٌا وهً شهادة ٌسلمها رئٌس المجلس الشعبً البلد
عبد  عبٌدة بن راجعٌنة  للحائز الذي استوفً الشروط الموضوعٌة والشكلٌة والتً سنتناول بٌانها الحما، اإجراءات مع

،  4110هومه، الجزائر، ط  دار ،إثبات الملكية العمارية والحموق العينية العمارية في التشريع الجزائريالحفٌظ، 

 . 021-000ص  ص
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1111-02-22ا٘ٛئؼط ٦ّ  254-11ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ ٝق ، ت٧ٝٛب ٢س٢غ ا٘ؿٝغ ا٘كض٧ص
1 

٦ّ ا٘ٛبغث ا٘ذب٧ٝج ٟٛٝ ي٤ٙ  ٜٛ ٔب٢ٜٝ ا٘خ٢س٧ٟ إً٘بؼ٥ 31 ٢ا٘ػ٥ سبء خنت٧ٕب ٘ٙٛبغث
 .2ؤٜ نٙة ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٢ٗ٧ٜ ٜٛٛ ٧ٛبؼؾ ا٘ض٧بؽث ٘ٛغث ؿٝج ي٤ٙ األٔل

   ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٢ؿ٧ٙج إلذتبح تغا٧ج ا٘ض٧بؽث إ٘ب٧ٝ٢ٝج، ال خع٢ل كبضت١ب ٗل
اسؼاء إلذتبح ضٓ  ٧ًّغ، ت٧ٝٛب ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ 3ا٘عبك٧بح ا٘ٛخًٕٙج تضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج

 ا٘عبك٧بح ا٘ٛخًٕٙج تضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج. ل كبضتٟ ّٗلا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ٧٢ع٢ّ
      ٢ ّٜ ٘ٛٗؿتج ٘ف١بغث ا٘ض٧بؽث ٗبٜ ٜٛ اْ٘ٛؼ٢ل ث ا٘ؿٝج اّٛغ ٛب خسغؼ اإلفبؼث ا٧ٟ٘ ؤ
ّٚ  ؼ١ًّب ي٤ٙ األٔل ألسل ٢ًٕٛل ٘ٙخضٕٓ ٜٛ ا٘ض٧بؽث إً٘بؼ٧ج ا٘كض٧ضج ٘نب٘ة ؤٜ ٧خ

ف١بغث ا٘ض٧بؽث ؤٛبٚ ؿ٢١٘ج ا٘خضب٧ل ا٘ٛٛبؼؾ ٜٛ ٔتل ا٘ضبئؽ٧ٜ ا٘هب٠ؼ٧ٜ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛغث 
 . 4إ٘ك٧ؼث

 ذب٘ذب2 ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ا٘ٛؿص اً٘بٚ
 04-00ا٘ٛؿص اً٘بٚ ا٘ٛؿخضغد ت٢ٛسة األٛؼ ؼٔٚ  ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ ٧خْٓ      

٦ّ ٕٝبن ؤعؼ٣  ٧٢عخِٙ يٟٝ ،٦ّ ٕٝبن ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 7100-77-70ا٘ٛئؼط ٦ّ 
 ؿٝخٝب١٘٢ب ٧ّٛب 2٦ٙ٧

 ؤ٢سٟ االخْب2ٓ -7 
  ١ٛب ّٗل ٜٛ ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٢ٗػا ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تٛذبتج ي٧ٙٛج ٢ك٧ْج ًٕ٘ٙبؼاح ألّٝ ٧ًّغ

٧٢ًّؼّبٜ ا٘ٝنبٓ ا٘نت٦ً٧ ًٕ٘ٙبؼاح ٜٛ ض٧د خضغ٧غ ا٢ٕ٘اٚ ا٘ٛبغ٥ ٢خ٧٧ًٜ  ٧ضّغغاٜ
 ا٘ضغ٢غ ٢نت٧ًج األؼام٦ اٜ أخم٤ األٛؼ.

   ٗال٠ٛب اه١بؼ ٘ٙٝهبٚ إ٘ب٦ٝ٢ٝ ًٕ٘ٙبؼاح، ٢ػٖ٘ تخضغ٧غ اً٘الٔج ا٘خ٦ خؼتن إً٘بؼ
 تفعق ٧ًٜٛ، ٔغ ٢ٗ٧ٜ فعكب نت٧ً٧ب ؤ٢ ٧٢ًٝٛب.

  ج خفؼِ ي١٧ٙب اإلغاؼث ا٧ٛ٢ًٛ٘ج. ٗال٠ٛب ٢ٕ٧ٚ ي٤ٙ خض٧ٕٕبح ٧ٛغا٧ٝ 

                                                           
1
، الذي ٌحدد كٌفٌات إعداد شهادة الحٌازة وتسلٌمها، 0330جوٌلٌة   41المؤرخ فً  422-30المرسوم التنفٌذي رلم  - 

 ، 0330-11-00، المؤرخة فً 01ج ر، ع 
2
 .13، ص 4101، دار هومه، الجزائر، المنازعات العمارية، حمدي باشا عمر و زرولً لٌلى - 

3
 .33، دار هومه، الجزائر،صمارية في ضوء آخر التعديالت وأحدث األحكامنمل الملكية الع، حمدي باشا عمر - 
4

، 02ع  مجلة الفكر البرلمانً، ʺحدود شهادة الحيازة في تطهير الملكية العمارية الخاصةʺمحمودي عبد العزٌز،  -

 .001ص ، 4111
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  ٓا١٘غِ األؿبؿ٦ ٜٛ ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٢ٗػا ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢٠ خض٧ٕ ّٜ ا٘خن٧١ؼ  ا
 ا٘فبٛل ٢ٙ٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ٦ّ ا٘تالغ.

  ً٘يٕبؼ. ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ خضغ٧غ ا٢٘يبء ا٘مؼ٧ت٦ ّ٘ٗل بٚ ٢خؿبيغ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص ا    
 ؤ٢سٟ االعخال2ِ -0
  ّٜ ّٚ ا تكْج اعخ٧بؼ٧ج تٝبء ي٤ٙ نٙة ٜٛ ا٘ٛؿخ٧ْغ ٢تب٘خب٦٘  ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ خخ

ا٘ؽا٦ٛ ٢ٗ٧ٜ تٝبء ي٤ٙ  استبؼ٥ ٢ ٢١ّ خن٧١ؼ تٝبء ي٤ٙ نٙة، ٦ّ ض٧ٜ ا٘ٛؿص اً٘بٚ
٧ضغغ ؤ٢ تٛتبغؼث ٜٛ ؼئ٧ؾ ا٘ٛسٙؾ ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥، ٔؼاؼ ٜٛ ا٢٘ا٦٘ ا٘ٛعخق ا٧ٛ٧ٙٔب 
 .٧ّ1ٟ خبؼ٧ظ اّخخبش ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص

  ا٢ٛ٘س٢غث غاعل ا٧ٙٔٚ ا٘تٙغ٧ج ١ٛٛب  ٧فٛل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘عبكج
  .ؤؼام٦ ا٘س٢١ٛؼ٧ج ، ت٧ٝٛب ٧فٛل ا٘ٛؿص اً٘بٚ ّٗلٗبٝح نت٧ًخ١ب إ٘ب٧ٝ٢ٝج

  ا١ٛ٘ٝغؾ ا٘عت٧ؼ إً٘بؼ٥ ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ غ٢ؼ ْٛك٦ٙ، ٧عخِٙ يٜ  غ٢ؼ
 غ٢ؼٞ ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص ؤ٧ٜ ٧ًغ ٛسّؼغ يم٢ ٦ّ ٘سٝج ا٘ٛؿص.

  غ٢ؼ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٧ٕخكؼ ي٤ٙ ف١ؼ ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٢ايغاغ ؿٝغ  ت٧ٝٛب
ٟ٘ كالض٧بح ؤ٢ؿى عالل ي٧ٙٛج  ٦ّ ض٧ٜ 70-٦ّ70 انبؼ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ا٧ٗٙٛ٘ج
 .ا٘ٛؿص

   ٚٔا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ؿٝغ ٧ٗٙٛج  02-٧02ٝخز يٜ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ت٢ٛسة إ٘ب٢ٜٝ ؼ
 ٢٠٢ خٗؼ٧ؾ ٘ٝهبٚ ا٘ف١ؼ ا٘فعك٦، ت٧ٝٛب ٧ٝخز يٜ ا٘ٛؿص اً٘بٚ غّخؼ يٕبؼ٥ ٢٠٢

 .2ؤؿبؾ ٧ٔبٚ ٝهبٚ ا٘ؿسل إً٘بؼ٥
يٜ ٧َؼٞ ٜٛ ا٧٘٨بح إ٘ب٧ٝ٢ٝج  خ٧ٛؽٞ عكبئقت ٟ اػا اْٝؼغ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٢٥ي٧ٙ      

ّٜ األعؼ٣ ا٘ٛؿخضغذج ٦ّ هل ا٘خفؼ٧ى إً٘بؼ٥ ا٘سؽائؼ٥، ااّل اؿخضغاد ا٘ٛفؼو  ؤ
 ا٘سؽائؼ٥ ١٘ػٞ ا٧٘٨ج ٗبٜ ٝخ٧سج ً٘غث ٛتؼؼاح ٝخٝب١٘٢ب مٜٛ ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ.

 
 

                                                           
1
الماجستٌر فً العلوم المانونٌة،  ، مذكرة لنٌل شهادةنظام السجل العماري في التشريع الجزائريروٌصات مسعود،  - 

 .21، ص .4113-4112تخصص لانون عماري، لسم العلوم السٌاسٌة، كلٌة الحموق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
2
 .20مرجع نفسه، ص  - 
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 ؼاح اؿخضغاد آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ٛتّؼ 2 ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ
      ّٚ ح تب٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ الؿخضغاد آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ ا٘خ٦ ؤّغ ٢ا٘ٛتؼؼاحاألؿتبة  ٜٛ ؤ٠

م٦ ٦ّ ٛعخِٙ ا٘خإعؼ ا٘ٗت٧ؼ ا٘ػ٥ ف١غخٟ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼا ٦٠ ،إً٘بؼ٥
٢٠ ٛب ٢ ،ي٢ٕغ ا٘ف١ؼث يغٚ ٝسبيج ، ٢ٗػااْ٘ؼو األ٢ل ٛؼاض١ٙب ٢٠٢ ٛب عككٝب ٘ت٧بٟٝ

 .اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٜٝٛ عالل  ؿْٝكل ٧ّٟ
 خإعؼ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘ب2ٚ األ٢ل اْ٘ؼو
      ّٚ  ح تب٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ الؿخضغاد آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ا٘خ٦ ؤّغا٘غ٢اّى  ٜٛ ؤ٠

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٢٠ ا٘خإعؼ ا٘ػ٥ ف١غخٟ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘بٚ  70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝت٢ٛسة 
ا٘ؿبِ٘  7100-77-70ا٘ٛئؼط ٦ّ  04-00ا٘خ٦ سبء ت١ب األٛؼ ؼٔٚ  ٘ألؼام٦،

، ٦٠٢ تٛذبتج ٝهبٚ ٦٠٢2 ا٧ًٙٛ٘ج ا٘خ٦ خؼخٗؽ ي٤ٙ خ٧٢ٕٚ ٛؿبضج األؼل، 1ا٘ػٗؼ
 األٛالٖ ٢ا٘تضد يٜ ٛب١٧ٗ٘ب ا٘ض٧٧ٕ٧ٕٜ ٢ا٘هب٠ؼ٧ٜ، ٢ٗػا ًٛؼّج ٛعكق إلضكبء ّٗل

    3.ضغ٢غ٠ب ٢ؤ٢كب١ّب
ؿٛح تب٘تنء، ٠٢ػا تب٘ٝهؼ ٘ٙٝخبئز اً٘ٛختؼث ا٘خ٦ ض١ٕٕب اّخ ٜ٘ٗ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘بٚ      

ّٚ ا٘خعن٧ن ٟ٘ ّٚ اٝسبؽٞ ٢ٛب خ ، ٢٠٢ ٛب ؿ٧ؼ ٠ػٞ ا٧ًٙٛ٘ج، تض٧د ال ٝسغ خٝبؿة ت٧ٜ ٛب خ
ؤٗغح ي٧ٟٙ اإلضكبئ٧بح ا٘كبغؼث يٜ ا٢٘ٗب٘ج ا٢٘ن٧ٝج ٘ٛؿص األؼام٦ عالل يب٦ٛ 

 ٢4ا٘ٛخًٕٙج تبألؼام٦ ا٘ؼ٧ْ٧ج. ٢0779  0770

، ا٤٘ 70بؼح ا٢٘ٗب٘ج ا٢٘ن٧ٝج ٘ٛؿص األؼام٦ ٦ّ ٝفؼخ١ب اإليال٧ٛج ؼٔٚ ؤف ض٧د      
ّٜ ٛسٛل  تٙغ٧ج ٕٛبتل  487خّٕغؼ تـ2 0774-70-87ا٘تٙغ٧بح ا٘ٛٛؿ٢ضج ا٤٘ َب٧ج ؤ

                                                           
1
 كان ٌنتظر من المسح العام عدة أهداف: - 

الحموق، وتسلٌم دفتر عماري ) له لٌمة تعرٌف وتسجٌل كل الممتلكات العمومٌة والخاصة، وتعرٌف كل المالن وذوي 
 ، عمار علوي سند الملكٌة لكل مالن (، وبالتالً السٌطرة على الفضاء العماري على الصعٌد التمنً المانونً، راجع

 .011ص ، 4113، دار هومه، 12ط الملكية والنظام العماري في الجزائر، 
2
 .0212د س ن، د د ن، ص ي،  –، ص معجم المصطلحات المانونيةجٌرار كورنو،  - 
3

 .22روٌصات مسعود، المرجع  السابك، ص  -

من المانون المدنً، هً  10/ ف 120العمارات التً تهم مسح األراضً، هً العمارات ذات المعنى الوارد فً المادة  -

 .003، المرجع نفسه، ص عمار علويكل العمارات بطبٌعتها ) أرض، بناٌة(، راجع 
4
مذكرة لنٌل درجة المسح العماري في تثبيت الملكية العمارية في التشريع الجزائري، عبد الغنً،  بوزٌتون - 

الماجستٌر فً الحموق، لسم المانون الخاص، فرع المانون العماري، كلٌة الحموق، جامعة اإلخوة منتوري، لسنطٌنة، 

 .014، ص 4113-4101



 الفصل األّول.......................................................... مفهىم آلية التحقيق العقاري
 

18 
 

٠ٗخبؼ ٜٛ  900.079تٙغ٧ج ٛبؽا٘ح ٦ّ ن٢ؼ ا٘ٛؿص ٢ػٖ٘ تٛؿبضج خّٕغؼ تـ2  794
 .٢٧ٙٛ1ٜ ٠ٗخبؼ ٜٛ األؼام٦ ا٘ٝبًّج 77ٛس٢ٛو ٛب ٧ٕبؼة 

ّٜ ٛس٢ٛو ا٘تٙغ٧بح ا٘ٛٛؿ٢ضج ا٤٘ َب٧ج       ٢70ؤفبؼح ا٘ٝفؼث اإليال٧ٛج ؼٔٚ        ا٤٘ ؤ
ا٘ٛؿص  تٙغ٧ج ٛبؽا٘ح ٦ّ ن٢ؼ 790 تٙغ٧ج ٦ّ ٕٛبتل 408ٔغ اؼخْى ا٤٘  87-70-0770

 .٠2ٗخبؼ ٢9.000.887ػٖ٘ تٛؿبضج ٧ٙٗج ٛٛؿ٢ضج خٕغؼ تـ2 

      ّٜ  ا٘ٝخبئز ا٘ٛخضكل ي١٧ٙب ٧َؼ ٗب٧ّج ٘ٙخن٧١ؼ ا٘فبٛل ٢ٙ٘م٧ًج ٢ي٧ٟٙ ٧ه١ؼ ؤ
إً٘بؼ٧ج ٦ّ ا٘سؽائؼ، ّؼَٚ ا٘س٢١غ ا٘خ٦ تبفؼخ١ب ا٘ؿٙنبح ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٘خؿ٧٧ؼ ٢اٝسبش 

، ٢تب٘ٙس٢ء ا٤٘ ٢٧ٜٙٛ ٠ٗخبؼ 70٘ألؼام٦ ؤذٝبء تؼٛسج ٛؿص ض٢ا٦٘  اً٘بٚ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص
٘ٙٛؼضٙج  ٢7110ٜ غ٢الؼ ؿٝج ٧ٙٛ 88اسؼاءاح االٔخؼال ٜٛ ا٘تٖٝ اً٘ب٦ٛ٘ تٛتٍٙ 

ّٜ ، ااّل0770ا٤٘  7117ا٘ٛٛخغث ٜٛ  ٚ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘بٚ ت٧ٕح مئ٧ٙج ا٤٘ ٝؿتج خّٕغ ؤ
 .07793 َب٧ج ؿٝج 

ح ّٛؼ ا٘ٛخًٕٙج تب٢٘م٧ًج األ٧ٝٛج ا٘خ٦  ٝػٗؼ ١ٝٛب ،ث ٛفبٗل ٢يؼا٧ٔلًّ٘غ ػٖ٘ ٧ؼسى     
ع٢ّب ي٤ٙ ض٧بخ١ٚ، ٗٛب ًٛٝح ٖ ١٧بسؼ٢ٜ ٜٛ ؤؼام١٧ٚ سًٙح ا٘ٛاّلت١ب ا٘سؽائؼ ٢ا٘خ٦ 

ا٤٘ ٕٝق ا٢ٛ٘اؼغ ا٘تفؼ٧ج ، تبإلمبّج 4ٛكب٘ص ا٘ٛؿص ٜٛ ا٘خٕٝل ا٤٘ األٛبٜٗ ا٘عن٧ؼث
ّٚ ٛؿص ٗل ؤؼام٦ إ٘نؼ  5كج ٢األ٢ٛال ا٘معٛج ا٘خ٦ خخنٙت١ب ا٧ًٙٛ٘جا٘ٛخعّك ٦ٗ٘ ٧خ

ا٘سؽائؼ٥، ٢يغٚ خؽ٧٢غ اْ٘ؼٓ اً٘بٛٙج ٦ّ ا٧ٛ٘غاٜ تب٘ٛعننبح ا٘س٧٢ج ا٘الؽٛج ٜٛ 
ٗذؼث ا٘ٛٝبؽيبح ا٘ٛخؼختج ٠ػا ٢تبإلمبّج ٘، 6ا٘ٛكب٘ص ا٘س٧٢١ج ٘ٛؿص األؼام٦ نؼِ

   اً٘بٚ. يٜ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص

                                                           
1
 .010بوزٌتون عبد الغنً، مرجع سابك، ص  - 

2
 .010مرجع نفسه، ص  - 

3
 .424مرجع السابك، ص ال، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، محمودي عبد العزٌز - 
 .14أنظر الملحك رلم  -

4
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة دور المسح العماري في تثبيت الملكية العمارية في التشريع الجزائريحامدي أمٌن،  - 

-4102تخصص لانون أعمال، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة دمحم خٌضر بسكرة، الماستر، 

 .22، ص 4101
5
، د س، 13، ع مجلة المفكر،  ""التحميك العماري كإجراء إلثبات الملكية العمارية الخاصةرحاٌمٌة عماد الدٌن،   - 

 012ص 
6
 .00، ص 4112هومه، الجزائر، ، دار محررات شهر الحيازة، حمدي باشا عمر - 



 الفصل األّول.......................................................... مفهىم آلية التحقيق العقاري
 

19 
 

،  ٢ؤٜ اٝسبؽٞ باؿخؼاخ٧س٧ ب٠غّ ك٢ل ٘ٙخن٧١ؼ إً٘بؼ٥ ا٘فبٛلا٢٘ ي٤ٙ ػٖ٘ ٧ت٤ٕ     
ّٚ ّال ٧ٜٛٗ خض٧ٕٕٟ ، ٦ّ1 ؤٔؼة ا٨سبل ٝهؼا ٘ٙنت٧ًج إً٘ٛغث ٧ًٙٛٙ٘ج ا٦ٙٗ٘ ال ٧ٜٛٗ ؤٜ ٧خ

٢ضخ٤ ، 2( ؿٝج07ااّل تًغ يّغث ؿ٢ٝاح ّٔغؼخ١ب آعؼ اإلضكبئ٧بح تإٗذؼ ٜٛ عٛؿ٧ٜ )
٧ؿخٕؼ ا٘ٝهبٚ إً٘بؼ٥، ٢تب٘خب٦٘ ٘ضٛب٧ج ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ٗبٜ ال تّغ ٜٛ ٢مى ا٧٘٨بح 

     خًؽ٧ؽٞ تٝهبّٕٚغ خنٙة ٠ػا  تب٘خب٦٘ اغيبء ت٧ٗٙٛخ١ب، ٢ ّ٘ٗل ا٘الؽٛج ٢٘مى ضّغ
ّٛ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٧ًٛل  70-70ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ل ٟ٘ ٗٝخ٧سج ضخ٧ٛج ٢٠٢ ٔب٦ٝ٢ٝ ٢ٛاؽ٥ ٢ٛٗ

  .تب٘خ٢اؽ٥ ٛى ؿ٧ؼ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص اً٘بٚ

 2 يغٚ ٝسبيج يٕغ ا٘ف١ؼثاْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ

ّٚ اؿخضغاد يٕغ ا٘ف١ؼث ت٢ٛسة ا٘ٛؼؿ٢ٚ       ا٘ٛئؼط ٦ّ  800-08ؼٔٚ  ا٘خ٧ْٝػ٥ خ
ٜٛ ٔتل  ؼؿ٦ٛ ٧ًّغ 2 " ٛضؼؼي٤ٙ ؤّٟٝ ٧ٟٜٛٗ خًؼ٧ْا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  07-70-7108

٧ج ٢ٛذٓ نتٕب ٘ألفٗبل إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٦ّ٢ ضغ٢غ ؿٙنخٟ ٢اعخكبكٟ، ٧خمٜٛ اف١بؼ ا٘ٛٙٗ
       .  3ي٤ٙ خكؼ٧ص نب٘ة إً٘غ " ي٤ٙ ؤؿبؾ ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة تٝبء

ّٕغ فٗٙح  ٢تب٘خب٦٘ خمٜٛ اسؼاءاح تؿ٧نج ٢ؿؼ٧ًج ٘اليخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج، ٔغ٢       
٦ٕ ٢س٠٢ؼ٥ ٦ّ ٛكغا٧ٔج يٕغ ا٘ف١ؼث، ٢٠٢ ٛب ؤغ٣ ٘ٝخبئز ا٘ٛضغ٢غ٧ج ٕٝق ض٠٧ٕػٞ 

ّٗغح ي٤ٙ يغٚ  ؿٙت٧ج، ض٧د ؤذبؼ خنت٧ٓ ٠ػا اإلسؼاء يّغث ٛٝبؽيبح ؤٛبٚ إ٘مبء، ٢ا٘خ٦ ؤ
 ٝسبيخٟ ٢ٔك٢ؼٞ، ٠ػا ٛب ؿْٝكل ٧ّٟ ٜٛ عالل ٛب 2٦ٙ٧

 ؤ٢ال2 تؿبنج اسؼاءاح ايغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث

٧ه١ؼ ػٖ٘ ٜٛ عالل ا٘غ٢ؼ ا٘ٛضغ٢غ ا٘ػ٥ ٛٝص ٢ٛٙ٘ذٓ ٦ّ ايغاغٞ ًٕ٘غ ا٘ف١ؼث ٜٛ       
س١ج، ٢ٗػا خإعؼ ؼّغ ا٘ؿٙنبح ا٘ٛعخكج ي٤ٙ نٙتبح ا٘خض٧ٕٓ ا٘ٛٙخٛؿج ٜٛ ٔتل ا٢ٛ٘ذٓ  

 ٦ّ ا٨سبل ا٘ٛضغغث ٔب٢ٝٝب ؤ٢ اٛخٝبي١ٚ يٜ ا٘ؼغ ؤكال.
 

                                                           
1
 .11شربالً مواز، المرجع السابك، ص  - 
2

، لسنة 01، ع مجلة الفمه والمانون، التحميك العماري كطريك لتسوية الملكية العمارية في الجزائرعوامرٌة حساٌن،  -

 .33، ص 4102
3
 .01محررات شهر الحٌازة، المرجع السابك، ص  ،حمدي باشا عمر - 
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                                                                                                                           ا٘غ٢ؼ ا٘ٛضغ٢غ ا٢ٝٛٛ٘ش ٢ٛٙ٘ذٓ  -7
ٛب٥  07ا٘ٛئؼط ٦ّ  800-08 ؼٔٚ ا٘ٛؼؿ٢ٚاأل٤٘٢ ٢ا٘ذب٧ٝج ٜٛ  ع٢٘ح ا٘ٛبغخ٧ٜ      
خق ا٧ٛ٧ٙٔب ٦ّ خ٦ٕٙ ِٛٙ نب٘ة يٕغ ا٘ٛع ٢ٛذٓا٘ كالض٧ج ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، 7108

إً٘غ ٢خٕغ٧ؼ ف١بغث ا٘ف٢١غ، ٢١ّ ٧إعػ  ٗل ا٢٘ذبئٓ ا٘خ٦ ٧خنٙت١ب ايغاغ ٢غؼاؿجا٘ف١ؼث، 
ؤ٢ ؼّمٟ ِ٘ٙٛٙ، ٧٢سة ؤٜ ٧تؼؼ ضب٘ج ا٘ؼّل  ٠ػٞ ا٘ضب٘ج كْج إ٘بم٦ ٦ّ ٔت٢ٟ٘ ٦ّ

ا٤٘ إ٘مبء، ٧٢تغ٢ س٧ٙب إ٘ٝق ا٢٘امص ضخ٤ ٧خٜٛٗ كبضة ا٘ٛكٙضج ٜٛ ا٘ٙس٢ء ٗخبت٧ب 
    ٘ٙغ٢ؼ ا٢ٝٛٛ٘ش ٢ٛٙ٘ذٓ ٢ا٘ػ٥ ٧ه١ؼ ٜٛ عالل ٢ػٖ٘ تب٘ٝهؼ ، 1٘خغات٧ؼ ٠ػا ا٘ٛؼؿ٢ٚ

 2٦ٙ٧ ٛب

 يٕغ ا٘ف١ؼث٦ّ2 ايغاغ ا٘ؿؼيج ٢ا٘ؿنض٧ج  - 

٦ْٗ٧ ؤٜ ٧خٕغٚ ا٘ٛؿخ٧ْغ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  800-08ض٧د ؤٟٝ ٢٢ّٕب ٘ٙٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ       
 تنٙة ؤٛبٚ ا٢ٛ٘ذٓ ا٘ٛعخق ا٧ٛ٧ٙٔب ٧غي٦ ٧ّٟ ا٘ض٧بؽث ٢ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج يٜ نؼ٧ٓ

٧ئٗغاٜ خكؼ٧ضبخٟ،  3، ٛؼ٢ّٔب تف١بغث فب٠غ٧ٜ ٧عخبؼ٠ٚ كبضة ا٘نٙة2ا٘ٛٗؿةا٘خٕبغٚ 
ؤف١ؼ ٜٛ ي٧ٙٛج ٝفؼٞ ٦ّ ا٘سؼ٧غث  (74)٧٘خضكل ي٤ٙ يٕغ ف١ؼث تًغ ٛؼ٢ؼ ؤؼتًج 

 . ٢4غ٢ٜ خؿس٧ل ؤ٥ ايخؼال ٜٛ ا٧ُ٘ؼ

 ٧2بة اً٘ٛب٧ٝج ا٧ٛ٘غا٧ٝجَ - 

٘ٚ ٧ٛٝص ؤ٥ كالض٧ج  ،ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 800-٧08ه١ؼ ؤ٧مب ؤٜ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ       
٢ٛٙ٘ذٓ ؤذٝبء ايغاغٞ ًٕ٘غ ا٘ف١ؼث ٦ّ اسؼاء ؤ٥ ًٛب٧ٝج ي٤ٙ ا٘ض٢ٕٓ إً٘بؼ٧ج ٛضل 

ّٛب ٦ّ َب٘ة األض٧بٜ ٧ضؼؼ يٕغ ف١ؼث ، ٛب سًل ا٢ٛ٘ذٓ 5ا٘ض٧بؽث ي٤ٙ خكؼ٧ضبح  تٝبءا
ي٤ٙ  ، ؤ٢ تٝبء6ٗبػتج، ٧غ٦٘ ت١ب األفعبق ٘ٙضك٢ل ي٤ٙ ؿٝغاح ٔب٧ٝ٢ٝج غ٢ٜ ٢سٟ ضٓ

                                                           
1
-401، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص ص عبد العزٌزمحمودي  - 

402. 
2
 .431، ص مرجع نفسه  - 

3
 .41لدوش لطفً و حداد نرٌمان، المرجع السابك، ص  - 

،    الدكتوراه فً العلوم، أطروحة ممدمة لنٌل شهادة منازعات الشهر العماري في التشريع الجزائريلبٌض لٌلى،  - 4

 .22، ص 4104-4100المانونٌة، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة دمحم خٌضر، بسكرة، 
5
 .431، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع نفسه، ص محمودي عبد العزيز - 

6
 .14بن دعاس سهام، المرجع السابك، ص  - 
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  ض٧د ّكٙح ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ٦ّ نًٜ نب٘ة ،٧ذتخ٢ٜ ت١ب كّضج اغيبئ١ٚؼث ٢ذبئٓ ٛؽ٢
يٕغ ف١ؼث ٗبٜ ٔغٚ ٢ذبئٓ ٛؽ٢ؼث ٔكغ اذتبح ا٘خٕبغٚ ٜٛ عالل خؽ٧٢ؼ خبؼ٧ظ يٕغ يؼ٦ّ 

 .1ٗبٜ ٧ضخز تٟ
٧ضؼؼ٢ٜ ي٢ٕغ ف١ؼث ضخ٤ ٦ّ  ٦ّ تًل ا٘ضبالح ؤكتص ا٢ٛ٘ذ٢ٕٜ ٢ؤٗذؼ ٜٛ ٠ػا      

إً٘بؼاح ا٘خ٦ ١٘ب ؿٝغاح ٛف١ؼث تبيختبؼ ؤٜ ٠ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ ا٢ًٕ٘غ ٧ضؼؼ غ٢ٜ ؤٜ ٧خضٕٓ 
  2.ا٢ٛ٘ذ٢ٕٜ ٜٛ ا٢٘ذبئٓ ا٢ٛ٘غيج ٘غ١٧ٚ

 خإعؼ ؼّغ ا٘ؿٙنبح ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ي٤ٙ نٙتبح ا٘خض٧ٕٓ ا٘ٛٙخٛؿج ٜٛ ٔتل ا٢ٛ٘ذٓ                       -0
 ٛب٢٧ 70ا٘ٛئؼط ٦ّ  800-08 ؼٔٚ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ٜٛ  ؤ٘ؽٛح ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج      

إلتغاء  ايالٚ ّٗل ٜٛ ٛٛذل ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج  ا٘ف١ؼث  ا٢ٛ٘ذٓ اِ٘ٛٗٙ تبيغاغ يٕغ  7108
ت١ػا اإلسؼاء، ٠٢ل ٧غعل مٜٛ األٛالٖ  ا٘نت٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ًٕ٘ٙبؼ ا٦ًٝٛ٘  ض٢ل ؼؤ٧ٟ 

 ا٘ٛسٙؾ ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥ ا٘ٛعخق  ٢٘ال٧ج، ٢ٗػا ايالٚ ؼئ٧ؾ ا٢٘ن٧ٝج ا٘خبتًج ٘ٙغ٢٘ج ؤ٢ ا
يٕبؼاح خبتًج ٘ٙٛضْهج ت١غِ خْبغ٥ ايغاغ يٕغ ف١ؼث ي٤ٙ   ا٧ٛ٧ٙٔب ت٢ٛٔى إً٘بؼ،

، ض٧د اؿخٕؼ إْٟ٘ ٢إ٘مبء ي٤ٙ يغٚ اٛٗب٧ٝج ، ٢ٗػا ا٘فئ٢ٜ ا٘غ٧ٝ٧ج3إً٘بؼ٧ج ٘ٙتٙغ٧بح
األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٧ْٔ٢٘ج تبيختبؼ  ايغاغ ٛضؼؼ ا٘ف١ؼث ا٘ٛخمٜٛ االيخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج ي٤ٙ

ّٜ ٛؿإ٘ج ا٘سؼغ اً٘بٚ ٘ألٛالٖ ا٧ْٔ٢٘ج ٢٠ ٜٛ اعخكبق س١بح ؤعؼ٣  .4ؤ
ض٧د ضغغح ؤسبل ا٘ؼغ ٢اتغاء ا٘ؼؤ٥ تب٘ٝؿتج ٘ٛٛذل ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج ٢ٗػا ؼئ٧ؾ        

 .5خؿؼ٥ ٜٛ خبؼ٧ظ خ٦ٕٙ ا٘نٙة تإؼتًج ؤف١ؼا٘ٛسٙؾ ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥ 
 ا٘غ٢٘ج ٢ٗػا ؼئؿبء ا٘ٛسٙؾ ا٘فًت٦ ؤٛالٖ   ٛغؼاء  ٧خٕبيؾ  ٗذ٧ؼا ٛب ٗبٜ  ٜ٘ٗ      

ا٘تٙغ٥ يٜ ٢اسة اتغاء ا٘ؼؤ٥ تفإٜ اال٘خٛبؿبح إ٘ٛغٛج ا١٧٘ٚ ٜٛ ٔتل ا٢ٛ٘ذ٧ٕٜ تكغغ 

                                                           
1
، 14، ، االجتهاد المضائً للغرفة العمارٌة، ج 0331-10-00المؤرخ فً  020411ملف رلم  ع ، غ ج م ،لرار م  - 

 .02، ص 4112لسم الوثائك، 
2
، أطروحة لنٌل شهادة دكتوراه حماية التصرفات المانونية وإثباتها في ظل نظام الشهر العماري زهدور إنجً هند، ، - 

 .021-023ص دمحم بن أحمد،  -14علوم فً الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة وهران 
3

 401، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص ص محمودي عبد العزٌز -

 ...402.  
4
 .033-032مرجع نفسه، ص  - 

5
 السالف الذكر. 024-20من المرسوم التنفٌذي رلم  11، 10راجع المادتٌن  - 
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 ،ًٕغا٘االيخؼال كؼاضج ي٤ٙ خضؼ٧ؼ  يٜيٜ ا٘ؼغ ٢ؤ٢ ٧ٛخ٢ًٜٝ ، 1ايغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث
أؼاؼا م٧ٝٛب ١ٝٛٚ تًغٚ خت٧ًج إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘نٙة   ٧ًغ ؿ٢ٗخ١ٚ ٠ػا ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج

 .خضؼ٧ؼ إً٘غ ٛتبفؼث ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٢تبٛٗبٜ ا٢ٛ٘ذٓ ،2ألٛالٖ ا٘غ٢٘ج اً٘بٛج ٢ا٘عبكج
٢ٜٛ ا٘خنت٧ٕبح إ٘مبئ٧ج ض٢ل ٠ػٞ اإلفٗب٧٘ج، ٝسغ ٔؼاؼ ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ؼٔٚ       

 ؼٔٚ  ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ٢70  79ٜٛ إ٘ٛؼؼ ٔب٢ٝٝب تب٘ٛبغخ٧ٜ  ʺا٘ػ٥ سبء 2ٟ٧ّ  07100
ا٘ٛخمٜٛ ؿٜ اسؼاء اذتبح ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة  7108-70-07ا٘ٛئؼط ٦ّ  08-800

ا٘ٛخمٜٛ االيخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج ٘ؼئ٧ؾ ا٘تٙغ٧ج ١ٛٙج ؤؼتًج ؤف١ؼ ٘ٙؼغ ٢ايغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث 
يٜ اإلفًبؼ ا٢ٛ٘سٟ ٜٛ ٔتل ا٢ٛ٘ذٓ ٧٢ًختؼ يغٚ ا٧ٕ٘بٚ تػٖ٘ ٢ٛإّج ي٤ٙ خضؼ٧ؼ يٕغ 

 ؼؿ٧ٛج.ا٧ٗٙٛ٘ج تكْج 
ؤٜ ؼئ٧ؾ ا٘تٙغ٧ج ا٘ػ٥ خٚ اعنبؼٞ ٜٛ ٔتل  –٦ّ ٔم٧ج ا٘ضبل  –٢٘ٛب ٗبٜ ٜٛ ا٘ذبتح 

، ؤ٥ تًغ ٛؼ٢ؼ 7100سب٦ْٝ  00٘ٚ ٧ؼغ ي٤ٙ ػٖ٘ اال ٦ّ  7109-77-71ا٢ٛ٘ذٓ ٦ّ 
ؿٝج ٗبٛٙج، ّبٜ ٔمبث االؿخئٝبِ تخإ٧٧غ٠ٚ ضٗٚ ا٘ٛضٗٛج إ٘بم٦ تؼّل غي٣٢ ا٘ٛغي٦ 

٧ج ٦ّ س٢اتٟ ا٘ٗخبت٦ ٢ٝ٢ٗ٧ٜ ٔغ عب٢ْ٘ا ؤضٗبٚ ا٘ٛبغخ٧ٜ ي٤ٙ ؤؿبؾ ٛب سبء تٟ ؼئ٧ؾ ا٘تٙغ
ʺا٘ٛػ٢ٗؼخ٧ٜ ؤيالٞ، األٛؼ ا٘ػ٥ ٧سًل ٔؼاؼ٠ٚ ًٛؼل ٕ٘ٙٝل

3 . 
      ٢  ّٜ ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج تنٙتبح  ا٘تٙغ٧بح ٢ٛغؼاء ؼئؿبء يغٚ ا٠خٛبٚ تًلي٧ٟٙ ّب

ؤغ٣ ا٤٘  ،جا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٘ٛؼؿٙج ٜٛ نؼِ ا٢ٛ٘ذ٧ٕٜ ٢يغٚ ا٘ؼغ ٦ّ ا٨سبل إ٘ب٧ٝ٢ٝ
، ٜٛ عالل االؿخ٧الء اؿخًٛبٟ٘ تك٢ؼث خًؿ٧ْج ؤ٢ ٘خؿ٧٢ج ي٧ٙٛبح يٕبؼ٧ج ٧َؼ ٛفؼ٢يج

 ٗػا ي٤ٙ ا٘ٛٛخٙٗبح إً٘بؼ٧ج ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ١ٝٛب ؤؼال خبتًج ٘الضخ٧بنبح إً٘بؼ٧ج ٘ٙتٙغ٧ج ٢
ّٜ تًل ا٢ٛ٘ذ٧ٕٜ ٔب٢ٛا تخضؼ٧ؼ ي٢ٕغ ف١ؼث، 4ا٘ٛٛخٙٗبح إً٘بؼ٧ج ا٧ْٔ٢٘ج  ض٧د ٝالضه ؤ

                                                           
1
حٌث أنه تم تسجٌل تهاون وتماطل مصالح مدٌرٌة أمالن الدولة فً موافاة الموثمٌن خالل اآلجال المانونٌة المحددة  - 

بأربعة أشهر وفً مواعٌد تفوق فً بعض الملفات السنة، وبعد انتمال ملكٌة العمارات بصفة رسمٌة لفائدة األفراد وشهر 

 0332-12-12المؤرخة فً  0010ٌمٌا، وهذا ما أكدته المذكرة رلم عمود الشهرة بالمحافظات العمارٌة المختصة إلل

 فعالية آلياتالصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالن الوطنٌة الموجهة إلى السادة مدٌري أمالن الدولة، راجع بمة فرٌد، 
ع المانون العماري، ، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر، فرتطهير الملكية العمارية الخاصة في التشريع الجزائري

 .002، ص 4102-4100، 10كلٌة الحموق، جامعة الجزائر 
2
 .             011-012، المرجع السابك،  ص بن عبٌدة عبد الحفٌظ - 

3
 .02، ص 14، ع 0334المجلة المضائٌة  0331-13-42المؤرخ فً  10324 لرار رلم - 

4
 .401العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ، آلٌات تطهٌر الملكٌة محمودي عبد العزٌز - 
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ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ي٤ٙ ؤؿبؾ  800-08ٛضتؿج اؿخٝبغا ا٤٘ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ  ي٤ٙ يٕبؼاح 
ّٜ ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ؤّٔؼح ٢ٛب تًغ٠ب ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ا٘سؽائؼ٥،  000ا٢ٛ٘اغ  ٦ّ ض٧ٜ ؤ

              ا٘كبغؼ ٦ّ 700877ت٧ُؼ ػٖ٘ ٢٠٢ ٛب ٧خمص ٜٛ عالل إ٘ؼاؼ ؼٔٚ 
ؿخ٧الء ي٤ٙ ا٘ض٢ٕٓ إً٘بؼ٧ج ٘ال  ، ٗٛب اؿخُّل ٠ػا اإلسؼاء ؤ٧مب79-70-71101

  3ؿختًبغ ا٢٘ؼذج ٜٛ ا٘خؼٗج.٢ػٖ٘ ال 2،ا٧ٛ٘ؼاذ٧ج

 ٗذؼث ا٘ٛٝبؽيبح ا٘خ٦ ؤذبؼ٠ب اً٘ٛل تًٕغ ا٘ف١ؼث ذب٧ٝب2 

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ يّغث ٛٝبؽيبح ؤذٕٙح  800-08ؼٔٚ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ٕ٘غ ؤذبؼ خنت٧ٓ ؤضٗبٚ       
ٝهؼا ً٘غٚ ا٘غٔج ٦ّ ض٧د ؤٟٝ ٢ ، يبخٓ إ٘مبء اً٘بغ٥ ٢إ٘مبء اإلغاؼ٥ ي٤ٙ ضّغ ؿ٢اء
ٝؽايبح ًٕٛغث ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ يغث خنت٧ٕٟ ٢ا٘خٝبٔمبح ا٢ٛ٘س٢غث ٧ّٟ،  ؤغ٣ ا٤٘ ه٢١ؼ 

 .4إ٘مبء ٢ايخؼامبح ٜٛ ٔتل ا٘ٛالٖ ا٘ض٧٧ٕ٧ٕٜ ٢ٛغ٧ؼ٧ج ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج، ا٘تٙغ٧ج ٢ا٢٘ال٧ج

ّٚ اضكبء ٝؿتج  ٢0770  ٦ْ0777 اْ٘خؼث ا٘ٛٛخّغث ٛبت٧ٜ ّ        إ٘مب٧ب ٜٛ  %70خ
ؤٛبٚ ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ٢ٛسٙؾ ا٘غ٢٘ج، ٢ا٘خ٦ نؼِ ٛكب٘ص ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج  ا٘ٛؼ٢ّيج ٜٛ

٢ٗ٧ٜ ؤكضبت١ب ٔغ خكؼ٢ّا  ، ٢ا٘خ٦ا٘ف١ؼث بء ي٢ٕغاُ٘ ي١ٝب ٦ّ َب٘ة األض٧بٜخؼخة 
ْ٘بئغث ا٘ٛئؿؿبح ا٘ٛب٧٘ج   ١٧ّب ٧ُٙ٘ؼ ؤ٢ ؼخت٢ا ؼ٢٠ٜتب٘ت٧ى ٦ّ ا٘ض٢ٕٓ إً٘بؼ٧ج ا٘ٛذتخج 

 .5إ٘ٛؼمج

 2ٝػٗؼ كغؼح يٜ ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ٦ّ ٠ػا ا٘كغغ  إ٘ؼاؼاح ا٘خ٢٦ٜٛ 

  ا٘ػ٥  ؤٗغ تغ٢ؼٞ ؤٜ  يٕغ ٢ ، 0778-71-04ا٘ٛئؼط ٦ّ  007990ؼٔٚ  إ٘ؼاؼ
٢اٜ ٗبٜ يٕغا ؼؿ٧ٛب، ٢١ّ يٕغ خكؼ٧ض٦ ٧ضؼؼ ايخٛبغا ي٤ٙ خكؼ٧ضبح  ا٘ف١ؼث

٧َؼ ٧ٜٛٗ غضل ٛب ٢ؼغ ٧ّٟ تب٘غ٧٘ل اً٘ٗؿ٦، ٧خ٧ًٜ ي٤ٙ إ٘مبث ٦ّ  ا٘ٛؿخ٧ْغ ٟٛٝ ال
  6ا٘ض٧بؽث األضٓ تب٘خْم٧ل. ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ا٘خضٕٓ ٜٛ

                                                           
1
 .02، ص 10، عدد 0331المجلة المضائٌة لسنة  - 

2
 .431محمودي عبد العزٌز، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً الجزائر، المرجع السابك، ص   - 

3
 .014،  المرجع السابك، ص بوجمعة صوٌلح - 

4
 .00وغلٌس عالوة، المرجع السابك، ص ملٌكش نصٌرة  و  - 

5
 431، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع نفسه، ص محمودي عبد العزٌز - 

6
 .22لبٌض لٌلى، المرجع السابك، ص  - 
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  تإٟٝ ٧ًغ ٔمبءا ٛعبْ٘ب ٕ٘ٙب٢ٜٝ،  ا٘ػ٥ ؤٗغ ؤ٧مب  ، 0771-70-77ؼٔٚ   إ٘ؼاؼ
 ،ٛٝكة ي٤ٙ ْٝؾ إً٘بؼ يٕغ ف١ؼث ؿبت٢٘ٓس٢غ  تتنالٜ يٕغ ف١ؼث الضٓ إ٘مبء

يٕغ ا٘ف١ؼث ٛخ٢ِٔ ي٤ٙ ٛغ٣ خ٢ّؼ فؼ٢ن ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ ا٘خٕبغٚ ٛبغاٚ ايغاغ 
  1.ا٘ٛٗؿة

٢ؤٗذؼ ٜٛ ٠ػا ٛب اخعػخٟ  تًل ا٢٘ال٧بح ٜٛ ٔؼاؼاح خٕم٦ تخس٧ٛغ اؿخعؼار       
، ٧٘كتص اً٘ٛل ت١ب ٝبغؼا سغا اٜ ٘ٚ ٕٝل ًٛٝغٛب ٜٛ نؼِ ا٢ٛ٘ذ٧ٕٜ ٝهؼا 2ي٢ٕغ ا٘ف١ؼث

 .٢3ا٘ٛٝبؽيبح ا٘خ٦ ٢ًٔح تفإٟٝ٘ٗذؼث ا٘خاليتبح 
ٛضغ٢غ٧ج ا٧ٕ٘ٛج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ًٕ٘غ ا٘ف١ؼث، ي٤ٙ  ي٤ٙ ف٦ء ٢١ّ ٧غّل ٠ػا ٢ اٜ غّل       

ّٗ ؤٛبٚ ا٘خسؼتج ا٧ٛ٘غا٧ٝج ٜٛ عالل ا٘ٝؽايبح ا٘ٛؼ٢ّيج  غح ي٧ٟٙ ٗٛب ؿتٓ ت٧ب٢ٟٝا٘ػ٥ ؤ
، ٛب غّى تب٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ٘ؿضة كالض٧ج ؿ٢اء إ٘مبء إً٘بؼ٥ ٢ا٘سؽائ٦ ي٤ٙ ضّغ

اذتبح ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ اذتبح ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة يٜ نؼ٧ٓ يٕغ ا٘ف١ؼث ٢اؿٝبغ ١ٛٛج 
٢ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  70-70 ا٘ض٧بؽث ا٤٘ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ تٕٛخم٤ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ

 4ا٘ؿبِ٘ ػٗؼ٠ٛب ٢ا٘خ٧ًٙٛبح ٢ا٘ٛٝبف٧ؼ ا٘خنت٧ٕ٧ج ٟ٘. 70-740
ّٜ ،ي٤ٙ ٛب ؿتٓ ٧ٟ ٢ تٝبءي٢ٙ       ا٘خض٧ٕٓ  ؤ٢ اسؼاء اؿخضغاد آ٧٘ج ٧ٜٛٗ ا٢ٕ٘ل ؤ

تبإلمبّج ا٤٘  ت٧ؼ ٦ّ ٢خ٧ؼث ا٘ٛؿص اً٘بٚا٘خإعؼ ا٘ٗإً٘بؼ٥ ٗبٜ ٝخ٧سج ضخ٧ٛج ّؼم١ب 
ّٗ غح ي٧ٟٙ ٗذؼث ٧َبة ٛكغا٧ٔج يٕغ ا٘ف١ؼث  ٘تؿبنج اسؼاءاخٟ ٢ٗذؼث ؿٙت٧بخٟ، ٢٠٢ ٛب ؤ

ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ت٢ٛسة  ؼ ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ؿّن ض٧د، يٜ اً٘ٛل تٟا٘ٛٝبؽيبح ا٘ٛخؼختج 
مٜٛ ٢٠٢ ٛب ؿٝخٝب٢ل ت٧بٟٝ  ٜٛ عالٟ٘ خض١ٕ٧ٕب٘ ٧ؿ٤ًٛس٢ٛيج ٜٛ األ٠غاِ  70-70

 .ا٘ٛنٙة ا٘ذب٘د
 
 

                                                           
1

 .22لبٌض لٌلى، مرجع سابك، ص  -
2

 .11المرجع السابك، ص محررات شهر الحٌازة،  ،حمدي باشا عمر -
3
 .021زهدور إنجً هند، المرجع السابك، ص  - 

4
، تذكٌر باألحكام التشرٌعٌة والتنظٌمٌة التً تحكم إثبات الحٌازة، 4113-10-42، المؤرخة فً 10/4113المذكرة رلم  - 

 الغرفة الوطنٌة للموثمٌن، الغرفة الجهوٌة لموثمً بالشرق، 
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 2 ؤ٠غاِ اؿخضغاد آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ا٘ٛنٙة ا٘ذب٘د

-70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ؤؿتبةيؼل  سبء ٦ّ ٛفؼ٢و      
0770 ،ّٜ س٢ء ا٤٘ اسؼاء عبق إليغاغ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج اّ٘ٙ ا٘ٛخًٙٓ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ؤ

٢ا٘ٛعننبح تبح ٛؿإ٘ج ضخ٧ٛج ؤٛبٚ ا٘ضبسج ا٘ٛخؽا٧غث ٘ٙضك٢ل ي٤ٙ ٠ػٞ ا٘ؿٝغاح 
عبكج، ؤ٢ خ٧٢ٛل ٝفبن ّالض٦ تباليخٛبغ ي٤ٙ إ٘ؼ٢ل ا٘ؼ٧ٝ٠ج  ُ٘ؼل تٝبء ؿٗٝبح

 .1ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ خؿؼ٧ى٘الؿخذٛبؼ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ٢ؤ٧مب  ٗإؿبؾ

ا٘ٛخًٙٓ  70-70 ؼٔٚ إ٘ب١٧ٜ٢ٝغِ ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ٜٛ ٢ؼاء اؿخضغاد ٢ي٧ٟٙ      
 اٝفبء ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج ٜٛ عالل٦ّ  ا٤٘ خض٧ٕٓ يغث ؤ٠غاِ خخٛذلتب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ 

-77خؿ٧٢ج ٢م٧ًج إً٘بؼاح غ٢ٜ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ؤ٢ إً٘بؼاح تؿٝغاح ٧ٗٙٛج ٛضؼؼث ٔتل 
، ٢ٜٛ ذٚ خ٢ؿ٧ى ا٘ؼك٧غ إً٘بؼ٥ األ٢ل اْ٘ؼومٜٛ ٢٠٢ ٛب ؿٝخٝب٢ٟ٘ ، 78-7197

خؿؼ٧ى ٢خ٧ًٛٚ ، ٧٘ؿ١ل تػٖ٘ ٦ٝاْ٘ؼو ا٘ذب إ٘بتل ٘الؿخذٛبؼ ٢٠٢ ٛب عككٝب ٘ت٧بٟٝ
  .ذب٘داْ٘ؼو ا٘ ١بئ١ب ٢ا٘ػ٥ عككٝب ٘ت٧بٟٝي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦ ٢اٝ

 2 اٝفبء ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘جاأل٢لاْ٘ؼو 
-00ا٘ٛئؼط ٦ّ   70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ٜٛ (70ا٘ذب٧ٝج )اٝنالٔب ٜٛ ٝق ا٘ٛبغث       
ّٜ ،٦ّ ّٕؼخ١ب ا٘ذب٧ٝج 70-0770 اُ٘ؼل ٜٛ اؿخضغاد ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥  ٧خمص ؤ

ًٕ٘ٙبؼاح ا٘خ٦ ال ٧ض٢ؽ ؤكضبت١ب ي٤ٙ إلسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢٠ اٝفبء ؿٝغاح ٧ٗٙٛج 
١ب ٘ٚ خًغ خًٗؾ ا٘خ٦ ١٘ب ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ّ٘ٗٝؿٝغاح خذتح ٧ٗٙٛخ١ٚ ١٘ب، ٢ٗػا إً٘بؼاح 

األٛؼ ا٘ػ٥ ٧ٕخم٦ ًٟٛ ؤٜ ٢ٕٝٚ  تخ٢م٧ص اْ٘ٗؼث ي٤ٙ ا٘ٝض٢  ا٘ضب٧٘ج،ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج 
 ا٘خب2٦٘

 اٝفبء ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ًٕ٘ٙبؼاح ا٘خ٦ خْخٕؼ ٘ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ؤ٢ال2 
ّٜ  ٧َبة ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج تب٘سؽائؼ ألٗذؼ ٜٛ ذٙد         2ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ا٘عبكج،  ⅓ا

                                                           
1
 .432العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص ، آلٌات تطهٌر الملكٌة محمودي عبد العزٌر - 

2
، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماجستٌر فً المانون، آلية التحميك العماري في التشريع الجزائريأحمد فواتٌح فاطمة،  - 

 –د بن بادٌس تخصص لانون مدنً أساسً، لسم المانون الخاص، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة عبد الحمٌ

 .41، ص 4102-4102 -مستغانم
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ؼام٦ اً٘بٚ اؿخٙؽٚ خٗذ٧ِ ا٘س٢١غ ٢ا٘خإعؼ ا٘ٗت٧ؼ ا٘ػ٥ خ٧ٛؽح تٟ ي٧ٙٛبح ٛؿص األ
٢ػٖ٘ ت١غِ خؿ٧٢ج ٢م٧ًج إً٘بؼاح ا٘خ٦ ٧٘ؾ ٢ا٘تضد يٜ ا٘ض٢ٙل ا٘ٛٝبؿتج ٢اًْ٘ب٘ج، 

ا٘ٛئؼط ٦ّ  70 -70 ؼٔٚ إ٘ب١ٜ٘٢ٝب ؿٝغاح، ّٙسإ ا٘ٛفؼو ا٤٘ ٠ػٞ ا٧٘٨ج ت٢ٛسة 
  ٛسبل ا٘خفؼ٧ى ٦ّ ٢ٝي٧ج  ٢ا٘خ٦ خًختؼ ْٔؽث   ،ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 00-70-0770

 إً٘بؼ٥.
 ٛبؼؾ 77ٔتل   ؿٝغاح ٛضؼؼث  ح ٢ٛم٢وإً٘بؼاح ا٘خ٦ ٗبٝ ٢م٧ًج   خؿ٧٢ج  ذب٧ٝب2

7197 2 
 ؤٗخ٢تؼ 07ا٘ٛئؼط ٦ّ  7717-٦ّ01 اْ٘خؼث ا٘ؿبتٕج ٘كغ٢ؼ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ       
7101ّٚ تٛضبّهج ا٘ؼ٢٠ٜ  ، ٗبٝح إً٘بؼاح تب٘سؽائؼ خعمى ٘ٝهبٚ ف١ؼ اعخ٧بؼ٥ ٧خ

ٜٛ ض٧د  ٧ٗٙ،1ج اٛخبؽح تًغٚ ا٘خضغ٧غ ٢ا٢ُٛ٘لإً٘بؼ٧ج، ٢ٔغ ٝخز يٜ خنت٧ٕٟ ؿٝغاح ٛ
 . 2ا٘ٛخًب٧ٜٙٛ األنؼاِ ا٘ٛب٧ٜٗ٘ ٢ّٗل ١ٝ٢ٗب ال خًٗؾ ٧٢٠ج

سؽئ٧ج ٢ا٢٘ذبئٓ األك٧ٙج ج ٛعننبح ا٘ٛؿص ا٠٘ػا ٢تبإلمبّج ً٘غٚ ٢م٢ش ٢غّٔ      
 ٢ًْٛ٘ل اتخغاءٛح ٘ٙٛب٧ٜٗ٘ ؼَٚ ٛضب٢٘ج اكالش ٝهبٚ ا٘ف١ؼ إً٘بؼ٥ ا٘ؿبؼ٥ اا٘خ٦ ؿّٙ

ا٘خ٦ خ٢ا٘ح ت٧ٜ  ، ؽ٧بغث ي٤ٙ ا٧ًٙٛ٘بح إً٘بؼ٧ج ا٧ًْٙ٘ج7197ٜٛ ٛبؼؾ  ٜٛ اْ٘بخص
١٘ػٞ ا٘ؿٝغاح غ٢ٜ ٛؼايبث ٢ٔايغ ا٘ف١ؼ إً٘بؼ٥ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ا٘ٛالٖ ٢ ا٘ضبئؽ٧ٜ 

 04.3-00 ؼٔٚ األٛؼ٦ّ 
ش، ٗبٜ ٘ؽاٛب ي٤ٙ ا٘ٛفؼو ؿٚ تًغٚ ا٢٘م٢٢ؤٛبٚ ٠ػٞ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘خ٦ خّخ      

 ا٘سؽائؼ٥ ا٧سبغ انبؼ ٔب٦ٝ٢ٝ ٧ًب٘ز ٜٛ عالٟ٘ ا٨ذبؼ ا٘ٝبسٛج يٜ خنت٧ٓ ٝهبٚ ا٘ف١ؼ
ّٗ  ٟٝ ٜٛ خػ٧٘لاالعخ٧بؼ٥ ٘خ٧ٜٗٛ ا٢ٛ٘انٜ ٜٛ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٔب٦ٝ٢ٝ ٧ٛ

 ٧٘٨ج   تبؿخضغاذٟ ّٗبٜ ػٖ٘   ٧َبة ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج، هّل  ٦ّ  خًخؼمٟا٘ك٢ًتبح ا٘خ٦ 

                                                           
1
 .433آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص  محمودي عبد العزٌز،  - 

2
 .12بن دعاس سهام، المرجع السابك، ص  - 

تطبٌك هذا اإلجراء ألن لبل فً نطاق  0310-10-10إن إدراج المشرع العمارات التً حررت سنداتها لبل تارٌخ:  -

هذا التارٌخ )ٌعتبر هذا التارٌخ بداٌة سرٌان أحكام نظام الشهر العماري فً الجزائر والذي تم تطبٌمه فً فرنسا بموجب 

( لم تكن هذه العمود لد أخضعت إلجراءات الشهر، ومن ثمة لم تكن 0322-10-12المؤرخ فً  22/44المرسوم رلم: 

 .21اجع  لبٌض لٌلى، المرجع السابك، ص لها حجٌة على الغٌر، ر
3
 .433، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري،  المرجع نفسه، ص محمودي عبد العزٌز - 
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ٛٝص   ٢ا٘ػ٥  ٧مٜٛ، ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 70-70ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ت٢ٛسة 
االؿخذٛبؼ ا٘ػ٥ َب٘تب ٛب ٧ت٤ٝ ي٤ٙ ٔؼ٢ل يٕبؼ٧ج،   خفس٧ى  ٦ّ  ؿب٠ٚخ ٧ٗٙٛج  ؿٝغاح

 ب٢ل خ٢م٧ض٠ٟػا ٛب ؿٝضإً٘بؼ٥ إ٘بتل ٘الؿخذٛبؼ ٢ي٤ٙ خ٢ؿ٧ى ا٢٘يبء ؤ٧مب ٧٢ًٛل 
 .اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ مٜٛ

 2 خ٢ؿ٧ى ا٘ؼك٧غ إً٘بؼ٥ إ٘بتل ٘الؿخذٛبؼ ٢خ٧ًْل إ٘ؼل ا٘ؼ٦ٝ٠اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ
      ّٜ ّٜ ،1تًٕبؼ ٢امص اً٘ٛب٘ٚ ٛفؼ٢و اؿخذٛبؼ٥ ال ٧ٝت٦ٝ ااّل ؤؿبؾ ّٗل ا َٚ ّب  ٢ٜٛ ذ
٧ٕخم٦  ٜٗ ّ٘ٙؿ ا٢ٛ٘سٟ   إً٘بؼ٥ ا٘ؼ٠ٜ  االؿخذٛبؼ ٢ؿ٢ٓ   ؿ٧بؿج  ٢ اٝسبش خن٧٢ؼ

٘ٙٛؿص اً٘بٚ   ا٤٘ آ٧٘بح ٢ٛاؽ٧ج ٘أل٢ي٧ج إً٘بؼ٧ج ٢ا٘ٙس٢ء   خضغ٧غ ا٢٘م٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج
، ٢ا٘ػ٥ االٔخؼام٧جخ٢ٜٗ ٗمٛبٜ ٢ض٧غ ٧ًٙٛٙ٘ج  ٜٛ ؤسل ٛٝص ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ،٘ألؼام٦

االؿخذٛبؼ، ّال ٧ٜٛٗ  ٧خنٙة اً٘ٛؼّج ا٘غ٧ٕٔج ٢ٙ٘م٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘أل٢ي٧ج إً٘بؼ٧ج ٛضّل
       2.٘ٙٛب٧ٜٗ٘ ا٘ػ٧ٜ ١٘ٚ ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ؼؿ٧ٛج ٛٝص إ٘ؼ٢ل ااّل

      ّٗ  ا٘ٛئؼط ٦ّ 70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ا٘ٛؿخضغذج ت٢ٛسة  ٜ آ٧٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ّخٛ
، ٢٠٢ ك٢ل ي٤ٙ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٛف١ؼ تب٘ٛضبّهج إً٘بؼ٧جا٘ٛبٖ٘ ٜٛ ا٘ض 00-70-0770
ل ي٤ٙ ا٘ٛبٖ٘ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ االئخٛبٜ األٛؼ ا٘ػ٥ ٧ؿ١ّ ،ؼّى ٜٛ ٧ٔٛج إً٘بؼاحٛب ٧

ا٘ٛن٢ٙة ٧ّخضكل ي٤ٙ إ٘ؼ٢ل ا٘خ٦ ٧ضخبر ا١٧٘ب، ٦ّ ٕٛبتل ؼ٠ٜ إً٘بؼ ؤ٢ اٝفبء 
٠ػا خٝف٧ن االئخٛبٜ إً٘بؼ٥، ٢تب٘خب٦٘ اؿخذٛبؼ ؤٗذؼ  خإ٧ٜٛ ي٧ٟٙ، ٧٢خؼخة ي٤ٙ ّٗل

ّٛ   .3ب ٧ؽ٧غ ٦ّ ا٘غعل ا٦ٛ٢ٕ٘ ٘ٙتالغ٘أل٢ٛال إً٘بؼ٧ج ٛ

ا٘ػ٥   ،تخ٧ًْل غ٢ؼ ا٘ت٢ٖٝ ٗٛخًبٛل اؿخؼاخ٧س٦ ٦ّ ا٘ٛسبل االٔخكبغ٥ ٢ٗ٧ٜ ٠ػا٢      
٧غّى ا٤٘ مؼ٢ؼث تضد ي٧ٙٛبح ٘ٙخ٧٢ٛل ا٘ػاخ٦ ٘ٙٛفبؼ٧ى االؿخذٛبؼ٧ج ا٘ٛؼختنج ؤؿبؿب 

بٛٝج ٕ٘ٙؼ٢ل إً٘بؼ٧ج ا٢ٝٛٛ٘ضج تخضغ٧غ ا٢٘م٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘أل٢ي٧ج إً٘بؼ٧ج اّ٘م
   4.٘ألفعبق

        
                                                           

1
 010رحاٌمٌة عماد الدٌن، المرجع السابك، ص . - 

2
 .12بن دعاس سهام، المرجع السابك، ص  - 

3
 .12ص  مرجع نفسه، - 

4
 .432، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص عبد العزٌزمحمودي  - 
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ْٗل تبالضخ٧بسبح ا٢ْ٘ؼ٧ج ٦ّ ا٘خ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥  ٟ خه١ؼ ؤ٧ٛ٠ج اسؼاءّٗٙ ٢ت١ػا       
خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج، ٢تب٘ٝخ٧سج ٢ٛاٗتج خؿبؼو ٢خ٧ؼث اإلكالضبح  ٧ّٛب ٧عّق

ل تكْج آ٧٘ج يٜ نؼ٧ٓ االٔخكبغ٧ج الؿ٧ٛب ٜٛ ؤسل اٝسبؽ ٛفبؼ٧ى اؿخذٛبؼ٧ج خ٢ّٛ
 1.س٢ء ا٤٘ إ٘ؼل ا٘ؼ٦ٝ٠اّ٘ٙ

٢ا٘خ٦ َب٘تب ٛب خت٤ٝ ي٤ٙ ٔؼ٢ل  ٧جاالؿخذٛبؼا٘ٛفبؼ٧ى ٦ّ٢ ؿت٧ل خفس٧ى       
ٜٛ اً٘ٛل ي٤ٙ خؿؼ٧ى ٢خؿ٧١ل ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦، ض٧د  يٕبؼ٧ج، ٗبٜ التّغ

تبح ٜٛ ا٘مؼ٢ؼ٥ اإلؿؼاو تخن٧١ؼ إً٘بؼاح ٘خؿ٧١ل ؼ١ٝ٠ب، ٢تب٘خب٦٘ اؿخ٧ْبء إ٘ؼل 
 .اْ٘ؼو ا٘ذب٘دب٢ل ت٧بٟٝ مٜٛ خٝب ؿ٠٢ٝػا ٛ 2ا٘ٛن٢ٙة ٜٛ ٔتل ا٘ٛؿخذٛؼ٧ٜ

 ؿؼ٧ى ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘ب2ٚ خاْ٘ؼو ا٘ذب٘د
      ّٜ غ ا٘ٛتػ٢٘ج ْ٘ٙخؼث ٜٛ ا٘ٝؿتج ا٘مئ٧ٙج ٧ًٙٛ٘بح ٛؿص األؼام٦ ؼَٚ ا٘س٢١ ا
َٛب ؤغ٣ ا٤٘ ا٘خ٧ْٗؼ  ،٘ٚ خئغ ا٤٘ ٝخبئز ًٛختؼث، ) ٢٠٢ ٛب ؿتٓ ت٧بٟٝ ( ، 7117-0779 ٛ

ًّ خٗٛبل ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اعخكبؼ ا٨سبل ا٘ٛؼؿ٢ٛج الؿب٘ج خمٜٛ ٦ّ ض٢ٙل ؤعؼ٣ ّ
  ٦ّ اضكبء األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘عبكج، خب٦٘ خمٜٛ ًٛب٘سج افٗب٧٘ج ا٘خإعؼ ، ٢تب3٘اً٘بٚ

، ّٗبٝح ا٘ٛتبغؼث تخإؿ٧ؾ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ت٢ٛسة 4خذت٧ح ا٧ٗٙٛ٘بح ألكضبت١ب ٢
إلٝفبء ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج ، ا٘ػ٥ ١٧غِ 0770-70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ 

خٛذ٧ل إً٘بؼ ٦ّ ٛعنن ت٧ب٦ٝ ٧ًغ ٜٛ ٔتل  عالٟ٘ ٧خٚ ٜٛ تٝبء ي٤ٙ ي٧ٙٛج خض٧ٕٓ ٧ٛغا٦ٝ،
١ٛٝغؾ عت٧ؼ يٕبؼ٥، ٧خمٜٛ ٢مى ًٛب٘ٚ ا٘ضغ٢غ ٢ت٧بٜ ا٘ٛؿبضج ٢ا٘خضغ٧غ ا٘غ٧ٔٓ 

 .5ًٕ٘ٙبؼ ٢ا٘ض٢ٕٓ ا٧ٝ٧ً٘ج ٢األيتبء ا٘ٛذٕل ت١ب اٜ ٢سغح ؤذٝبء ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥

                                                           
1
 .  14، المرجع السابك، ص  110التعلٌمة رلم  - 

2
 .042زهدور إنجً هند، المرجع السابك، ص  - 

3
 .433ري، المرجع السابك، ص ، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة  فً التشرٌع الجزائمحمودي عبد العزٌز - 

4
 .02ملٌكش نصٌرة و وغلٌس عالوة، المرجع السابك، ص  - 

5
 .011-433، ص التشرٌع الجزائري، المرجع نفسه ، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فًمحمودي عبد العزٌز - 

 ٌلً: " ٌحتوي التحمٌك العماري على ما :السالف الذكر على ما ٌلً  14-11من المانون  12تنص المادة  -

 معاٌنة حك الملكٌة العمارٌة والحموق العٌنٌة العمارٌة األخرى واألعباء المثمل بها إن وجدت؛ -
 تحدٌد المساحة ووضع معالم الحدود؛ -
 تعٌٌن المحتوى المادي؛ -
 تمثٌل العمار فً رسم بٌانً بواسطة مخطط ٌعده مهندس خبٌر عماري". -
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ّٜ خسؿ٧غ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تب٧ْ٧ٗ٘ج ا٘خ٦ خم١ٝٛب إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ         70-70ا
عبّكج ٧ّٛب ٧خًٙٓ تب٘ٛعننبح  70-70ا٘ٛػ٢ٗؼ ؤيالٞ ٢ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ٟ٘ ؼٔٚ 

ا٘ن٢ت٢َؼا٧ّج ا٘عبكج تبًٕ٘بؼ ٛضّل اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ا٘ٛٝسؽث نتٕب ً٘ٙٛب٧٧ؼ 
٦ خفٗل ٛؿص ٛؿتٓ ٧ؿٛص تؼتص ا٢٘ٔح   1ا٢ًٛٛ٘ل ت١ب ٦ّ ٛسبل ٛؿص األؼام

ّٚ ٛؿخٕتال  ٢اإلؿؼاو ٦ّ اٝسبؽ ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ تك٢ؼث ؿ١ٙج، ٢ػٖ٘ نب٘ٛب ؤّٟٝ ؿ٧خ
ا٘ٛٝسؽث ؤذٝبء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، غ٢ٜ ؤٜ  االيخٛبغ ي٤ٙ ا٘ٛعننبح ا٘خٝه٧ٛ٧ج ٢ ا٘خؼ٧ٛ٧ٔج

خٙسإ ٛكب٘ص ا٘ٛؿص ا٤٘ ايبغث اً٘ٛب٧ٝج ا٘ٛبغ٧ج ٢إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ألٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘خ٦ ف١ٙٛب 
ّٗل ؼًّب ٦ّ ٢خ٧ؼث ؤفُبل ا٘ٛؿص ٢تب٘ٝخ٧سج خ٧ًْال ٧ًٙٛ٘ ّٛب ٧ف ج خن٧١ؼ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٛ

  .2ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ا٘عبكج
ّٜ ااّل       ؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٧ٕخم٦ خ٢ّؼ ايغاغ ٢خ ؤ

ؿٝخٝب١٘٢ب مٜٛ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  70-70ٝق ي١٧ٙب إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ا٘فؼ٢ن  سٛٙج ٜٛ
 ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 -Ahmed Rahmani , l’Algérie à l`eprene des réfornes , édition éconimica, paris, France, 1999, p 221. 

2
 .000بمة فرٌد، المرجع السابك، ص  - 
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 2 فؼ٢ن اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ

٢ا٘ٛخمٜٛ خإؿ٧ؾ  0770-70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٕ٘غ ٝق       
اسؼاء ً٘ٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج ي٤ٙ ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘فؼ٢ن، 

ٓ تبًٕ٘بؼ ٢ٛم٢و ، ١ٝٛ٢ب ٛب ٧خًٙتب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تب٧١٘ئج اْ٘ٛٗٙج١ٝٛب ٛب ٧خًٙٓ 
ّٗا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ غ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٜٛ خ٢اّؼ٠ب ٔتل ٛتبفؼخٟ ٧ًٙٛ٘ج ا٘خض٧ٕٓ ، ٢ا٘خ٦  ٧خإ

ت٧بٜ ٢خ٢م٧ص ٠ػٞ ٢٘ ،ًٕبؼ٥ ت١غِ ًٛب٧ٝج ا٘ض٧بؽث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٦ًٝٛٙ٘ا٘
  ا٘عبكج ا٘فؼ٢ن   ٘ت٧بٜ  ا٘ٛنٙة األ٢لا٘فؼ٢ن ٔؿٛٝب ٠ػا ا٘ٛتضد ٘ٛنٙت٧ٜ، عككٝب 

٘ت٧بٜ ا٘فؼ٢ن ا٘عبكج تبًٕ٘بؼ  ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝتب٘خض٧ٕٓ، ت٧ٝٛب عككٝب  تب٧١٘ئج اْ٘ٛٗٙج
 ا٘خض٧ٕٓ. ٛضّل

 تب٘خض٧ٕٓ 2 ا٘فؼ٢ن ا٘ٛخًٕٙج تب٧١٘ئج اْ٘ٛٗٙجاأل٢ل ا٘ٛنٙة
٠ٝبٖ تًل ا٘فؼ٢ن ٔتل ا٘خنؼٓ ا٤٘ ٛؼضٙج نٙة ا٘خض٧ٕٓ ٢اإلسؼاءاح ا٘خب٧٘ج ٟ٘       

التغ ٜٛ ا٢ٔ٢ِ٘ ي١٧ٙب، ١ٝٛب خٝك٧ة  تب٘خض٧ٕٓ، خخًٙٓ تب٧١٘ئج اْ٘ٛٗٙج اً٘بٛج ا٘خضم٧ؼ٧ج
، تبإلمبّج اْ٘ؼو األ٢لت٧بٟٝ ٘  ٢ا٘ػ٥ عككٝب ا٘ٛؿص ع٧ٙج غائٛج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛغ٧ؼ٧ج

ٛؼايبث سٛٙج ٜٛ ا٢ٛ٘اكْبح ٢ا٘فؼ٢ن ٦ّ ا٘ٛضٕٓ ا٘ػ٥ ؿ٢٧ٗل ا٧ٟ٘   ا٤٘ مؼ٢ؼث
 .اْ٘ؼو ا٘ذب١ٛ٦ٝٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢٠٢ ٛب ؿٝخٝب٢ٟ٘ مٜٛ 

 ا٘ٛؿص2 خٝك٧ة ع٧ٙج غائٛج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛغ٧ؼ٧ج اْ٘ؼو األ٢ل
ؤّٟٝ  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ٝسغ  0770-70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70-70 ؼٔٚ ٕب٢ٜٝ٘ٙتب٘ؼس٢و   

٧خٚ اسؼاء ا٘خض٧ٕٕبح إً٘بؼ٧ج خضح ؿٙنج ٢ٛؼأتج ٛؿئ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه  ٧ٝق ي٤ٙ ؤّٟٝ
 1.إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦

      ّٜ ّٚ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ي٧ٟٙ ٧ه١ؼ ؤ خضح ؼٔبتج ٢افؼاِ ٢ٛؿئ٧٘٢ج ٛغ٧ؼ  خخ
ت١ػٞ ا٘كْج ٧خ٧ًٜ ي٧ٟٙ ا٘ؿ١ؼ ي٤ٙ خ٧ّ٢ؼ ا٘فؼ٢ن ا٘مؼ٢ؼ٧ج   ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦،

ّٚ  ا٘ضؼق ي٤ٙ خٝك٧ة ع٧ٙج غائٛج ٘مٛبٜ ا٘ؿ٧ؼ ا٘ضؿٜ ١٘ػٞ ا٧ًٙٛ٘ج، ١٘٢ػا اُ٘ؼل ٧خ

                                                           
1
 السالف الذكر. 14-11من المانون رلم  10فمرة  13المادة التاسعة  - 



 الفصل األّول.......................................................... مفهىم آلية التحقيق العقاري
 

31 
 

خ١ٝ٧ٗٛب تٛب  ٢ ٢ٗٛ1ٝج ٜٛ ؤي٢اٜ خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ٢ؤي٢اٜ غيٚي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘ٛغ٧ؼ٧ج  
2٦ٙ٧ 
تب٧ٕ٘بٚ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ " س٧ٛى ا٘س١بؽ ا٘تفؼ٥ اِ٘ٛٗٙ  "٢مى ٦ّ ٛخٝب١٘٢ب  ؤ٢ال2

 ؛ا٘ٝك٢ق إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘ٛٝهٛج ١٘ػٞ ا٧ًٙٛ٘ج ٢غ٧٘ل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ اً٘ٛغ ألسل اإلسؼاء
 ؛٧ًٙٛٙ٘2ج ؤٜ خ٢ّؼ ١٘ب س٧ٛى ا٘ؿسالح ٢ا٘ٛنت٢يبح ا٘مؼ٢ؼ٧ج ذب٧ٝب2
 خضؿ٧ؾ ا٘ٛكب٘ص ا٘ٛض٧ٙج ا٧ًٝٛ٘ج ا٘ٛٙخٛؾ ١ٝٛب ٦ّ انبؼ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥؛ ذب٘ذب2

٢مى ٛئفؼ ٘ٛخبتًج ا٧ًٙٛ٘بح، ٢اً٘ٛل ي٤ٙ خض٧٧ٟٝ ٗل ف١ؼ٧ٜ تب٘خًب٢ٜ ٛى ٛكب٘ص  ؼاتًب2
 ٛؿص األؼام٦، ٘خضغ٧غ األٔؿبٚ ا٘ٛؿض٧ج ا٘خ٦ ٧نتٓ ١٧ّب اإلسؼاء؛

 3.خ٧ّ٢ؼ ٘ألي٢اٜ ا٘ٛغي٧٢ٜ ٧ٕٙ٘بٚ تب٘خض٧ٕٕبح إً٘بؼ٧ج، ا٘غيٚ ا٘الؽٚ ٧ٕٙ٘بٚ ت١ٛٛخ١ٚ عبٛؿب2

ٛس٢ٛيج ٜٛ ا٘كْبح ٢اْ٘ٗبءاح ٘غ٣ ا٘فعق ٠ػا ٢تبإلمبّج ٘مؼ٢ؼث ٘خ٢ّؼ       
 إ٘بئٚ ت٧ًٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ؿٝخٝب١٘٢ب مٜٛ اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ.

 2 ٢ٛاكْبح ٢ٛئ٠الح ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ
ا٘ٛئؼط  70-70 ؼٔٚ ٜٛ إ٘ب٦ّٜ٢ٝ ّٕؼخ١ب ا٘ذب٧ٝج  71تب٢ً٘غث ا٤٘ ٝق ا٘ٛبغث       

 2 ٟٝسغ٠ب خٝق ي٤ٙ ؤّٝ ٦ّ00-70-0770 

ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٧تبفؼ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٛضٕٓ يٕبؼ٥ ٧ً٧ٟٝ ٛؿئ٢ل ...  »
 ا٢٘الئ٦ ٜٛ مٜٛ ؤي٢اٜ ؿٖٙ ْٛخف٦ ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج.

٢يٝغ االٔخمبء ٧س٢ؽ ٢ٙ٘ؽ٧ؼ ا٦ًٝٛ٘ ؤٜ ٧ِٗٙ ؤ٥ ي٢ٜ ٜٛ األي٢اٜ ا٘خبت٧ًٜ ٘ألؿالٖ   
 اً٘ٛبغ٘ج ".

                                                           
1
، صادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالن الوطنٌة، تتعلك بسٌر عملٌات 4112-13-43مؤرخة فً  2210رلم  التعلٌمة - 

 التحمٌك العماري ومعاٌنة حك الملكٌة العمارٌة وتسلٌم سندات الملكٌة.

 .10أنظر الملحك رلم  -
2
فً إطار ملتمى وطنً حول  ، مداخلة"دور آلية التحميك العماري في تفعيل الترلية العمارية"مرامرٌة حمة،  - 

مرباح، ورللة، المنعمد ٌومً  كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة لاصدي والع وآفاق، -الترلٌة العمارٌة فً الجزائر

 .11-12، ص 4104فٌفري،  41/42
3
 .10، المرجع السابك، ص 110التعلٌمة رلم  - 
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      ّٜ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥  ٢ٕ٧غٞ  ٛضٕٓ يٕبؼ٥  خضح ٛؿئ٧٘٢ج  ٢ي٧ٟٙ ٢ تٛب ؤ
ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦، ٢تب٘ٝهؼ ا٤٘ ٠ػٞ ا١ٛ٘ٛج ٧ٝت٦ُ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛضٕٓ  ٛكب٘ص

 ٧ج خخكل تب٧ٛ٘بغ٧ٜ ا٘خب٧٘ج2إً٘بؼ٥ ؼسال ػ٢ ٔغؼاح يب٧٘ج ٢ْٗبءاح ٧ٝ١ٛج سّغ
 بتى ٔب٦ٝ٢ٝ ١ٝٛبخضك٧ل ٛس٢ٛيج ٜٛ اً٘ٛبؼِ تب٘غؼسج األ٤٘٢ خ٢ٜٗ ػاح ن  ؤ٢ال2

٢ٗػا ٔب٢ٜٝ اإلسؼاءاح ا٘ٛغ٧ٝج ٕب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ٢إ٘ب٢ٜٝ اإلغاؼ٥، ٢تب٘عك٢ق ا٘
 .1إ٘ب٢ٜٝ إً٘بؼ٥ ٢اإلغاؼ٧ج ٢ٗػا

٢ت٤ًٝٛ آعؼ ٧سة ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٛعخكب ٦ّ إ٘ب٢ٜٝ، ٢تغؼسج ؤٔل       
٢يٙٚ ًٛبؼِ ػاح نبتى خ٦ٕٝ، ؤ٥ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ي٤ٙ انالو تٛؿص األؼام٦، خضك٧ل 

َٛب تس٧ٛى األضٗبٚ ا٘خٝه٧ٛ٧ج ا٘ٛخًٕٙج 2ا٘عؼائن، ٢خ٧ٕٝبح خ٧٧ٕٚ إً٘بؼاح ٙٛ ٜ٢ ٢ٗ٧ ،
 .3تبإلسؼاء

٧ٕخم٦ ٜٛ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ؤٜ ٧خكِ تٕغؼاح ا٘خ٧ْٝػ ٧٢خسؿغ ػٖ٘ ٦ّ إ٘غؼث  ذب٧ٝب2
 4ي٤ٙ خنت٧ٓ ا٢ٕ٘ا٧ٜٝ ٛى سٛى ٢خض٧ٙل ا٢ًٙٛ٘ٛبح ذٚ خضؼ٧ؼ ٛعخِٙ ا٢٘ذبئٓ.

 ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ ا٘خٛخى تٕغؼث يب٧٘ج الؿخعالق ا٘ٝخبئز ٢ػٖ٘ ٝهؼا ألذؼ٠ب٧سة ذب٘ذب2 ٗٛب 
 . 5إ٘ب٦ٝ٢ٝ ا٘عن٧ؼ ؤذٝبء ؿ٧ؼ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص

٢ٝهؼا ٘ٙغ٢ؼ اًْ٘بل ا٘ػ٥ ٧ًٙتٟ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ٛسبل ًٛب٧ٝج ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج،       
ؤٜ ٢ٗ٧ٜ مٜٛ ؤؿالٖ  ٟٛٝ 71مٜٛ ا٘ٛبغث  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 70-70 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝؤ٢سة 

 .6ْٛخف٦ ؤٛالٖ ا٘غ٢٘ج
 
 
 

                                                           
1
 .11مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 
2

 .11نفسه، ص  مرجع -
3

  .10، المرجع السابك، ص 110التعلٌمة رلم  -
4
 .11مرامرٌة حمة، المرجع نفسه، ص  - 

5
 .011عومرٌة حساٌن، المرجع السابك، ص  - 

6
 .02ملٌكش نصٌرة و وغلٌس عالوة، المرجع السابك، ص  - 
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 2 ا٘فؼ٢ن ا٘ٛخًٕٙج تبًٕ٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓا٘ذب٦ٝ ةا٘ٛنٙ
ي٤ٙ  0770-70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70-70 ؼٔٚ خٝق ا٘ٛبغث ا٘ذب٧ٝج ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ      

٧نتٓ اسؼاء ًٛب٧ٝج ا٧ٗٙٛ٘ج ي٤ٙ ٗل يٕبؼ ٘ٚ ٧عمى ٧ًٙٛ٘بح ٛؿص األؼام٦  »ٛب 2٦ٙ٧ 
١ٛٛب  ٢ٝ7100ّٛتؼ  70ا٘ٛئؼط ٦ّ  04-00اً٘بٚ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ األٛؼ ؼٔٚ 

ٗبٝح نت٧ًخٟ إ٘ب٧ٝ٢ٝج، ٧٢فٛل ٠ػا اإلسؼاء إً٘بؼاح ا٘خ٦ ال ٧ض٢ؽ ؤكضبت١ب ؿٝغاح 
 .«٧ج ٧ٗٙٛج ؤ٢ ا٘خ٦ ال خًٗؾ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘ضب٘

ال خنتٓ  »ٗٛب خٝق ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج ٜٛ ػاح إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛػ٢ٗؼ ؤيالٞ ي٤ٙ ٛب 2٦ٙ٧       
إ٘ب٢ٜٝ ي٤ٙ األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٢٘ن٧ٝج تٛب ٦ّ ػٖ٘ األؼام٦ ا٘ٛؿٛبث ؿبتٕب  ؤضٗبٚ ٠ػا

 .«اً٘ؼـ ٢األٛالٖ ا٧ْٔ٢٘ج 
  ا٘ػ٥ ٢ٗ٧ٜ ٢ٛم٢و ٧خمص ؤٜ إً٘بؼ ٝك٢ق ا٢ٛ٘اغ ا٘ؿبْ٘ج ا٘ػٗؼ، ي٤ٙ تٝبء      
 ٜٛ   ؿٝخٝب١٘٢ب  ٜٛ ا٘فؼ٢ن  ٢ا٘خ٦ ٛس٢ٛيج خ٢اّؼ ٧خنٙة   إً٘بؼ٥ ا٘خض٧ٕٓ  اسؼاء 
٢ٝو ٢ا٘ٛخٛذٙج ٦ّ ٢س٢ة ؤٜ ٢ٗ٧ٜ إً٘بؼ ٜٛ  ا٘ٛنٙة مٜٛ ّؼ٢و ذالذج، ٠ػا  عالل 
،  ٢ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ٢أًب  ٦ّ اْ٘ؼو األ٢ل ٢ا٘ػ٥ ؿٝخٝب٢ٟ٘ مٜٛ  -اٖ٘ٛٙ ا٘عبق - اٖ٘ٛٙ

 ،ؤٜ ٢ٗ٧ٜ إً٘بؼ غ٢ٜ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ؤ٧مب التغ ٢  ،اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ ٦ّ  ٛٛؿ٢ضجتٙغ٧ج  ٧َؼ  
 .٦ّ اْ٘ؼو ا٘ذب٘د  7197ٛبؼؾ  77ؤ٢ ٟ٘ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٛضؼؼ ٔتل 

 2 ؤٜ ٢ٗ٧ٜ إً٘بؼ ٜٛ ٢ٝو اٖ٘ٛٙ ا٘عبقاْ٘ؼو األ٢ل
، «اٖ٘ٛٙ»ّٕن األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ٜٛ ٢ٝو  ٧فٛل اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥       

««melk  ِت٤ًٝٛ ٧فٛل إً٘بؼاح ا٘خبتًج ٘ألٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘عبكج تضؿة ا٘خك٧ٝ 
 ا٘ؿبِ٘ 7117 -77-70ا٘ٛئؼط ٦ّ   00-17ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ  08ا٢٘اؼغ تٝق ا٘ٛبغث 

ّٛاًّ٘ٛغ –ا٘خ٢س٧ٟ إً٘بؼ٥  ا٘ٛخمٜٛ ا٘ػٗؼ ؤينح خك٧ِٝ ذالذ٦  ا٘خ٦  -ٚل ٢ا٘ٛخ
 .1٘ألٛالٖ إً٘بؼ٧ج

                                                           
1
زائري، المرجع السابك، عن الهامش ، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجمحودي عبد العزٌز - 

 .034، ص 10رلم 

تصنف األمالن العمارٌة على اختالف أنواعها  »على ما ٌلً:السالف الذكر  42-31من المانون رلم  40تنص المادة  -

 ضمن األصناف المانونٌة اآلتٌة:
 ؛biens domaniauxاألمالن الوطنٌة  -

 biens wakfsاألمالن الولفٌة   ؛  biens Melk ou propriété privéeأمالن الخواص أو األمالن الخاصة  -
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ّٜتبّ٘ؼ٢ ٟ ض٧د ؤّٝ       ا٘ٛئؼط ٢   70-70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٜٛ ا٘ذب٘ذج  ا٘ٛبغث  َٚ ٜٛ ؤ
٦ّ00--70-0770  ّٜ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٧فٛل األٛالٖ  ٘ٚ خٝق كؼاضج ي٤ٙ ؤ

 ا٘ٛئؼط 800-08ا٘عبكج ي٤ٙ يٗؾ ٝق ا٘ٛبغث األ٤٘٢ ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ  إً٘بؼ٧ج
٦٠٢ األؼام٦  غح نت٧ًج األؼام٦ ٛضل يٕغ ا٘ف١ؼث،ا٘خ٦ ضّغ ٦ّ07-70-7108 

ّٜ ااّل ا٢ٙٛٛ٘ٗج ٘ٙع٢اق،  اؿختًبغ خنت٧ٓ ا٘خض٧ٕٓ اؿخذٝبء ٧خمٜٛؤ٢ؼغح  ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج ؤ
 ،  ٢ا٘خ٦ ؿ٢ٕٝٚ تت٧ب١ٝب ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٘خب2٦٘إً٘بؼ٥ ي٤ٙ األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج ٢ا٧ْٔ٢٘ج

 األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٢٘ن٧ٝج ؤ٢ال2 اؿختًبغ
 ا٘ٛخمٜٛ ا٘خ٢س٧ٟ إً٘بؼ٥ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 00-17ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  04ضغغح ا٘ٛبغث     

 ١ب خفٛل2األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج ؤّٝ

  ٘جاألٛالٖ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٢ا٘عبكج ٘ٙغ٢. 
  .األٛالٖ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٢ا٘عبكج ٢ٙ٘ال٧ج 
  .األٛالٖ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٢ا٘عبكج ٘ٙتٙغ٧ج 

إً٘بؼ٧ج ا٢٘ن٧ٝج ٦٠ خٖٙ األٛالٖ ٢ا٘ض٢ٕٓ ا٢ٕٝٛ٘٘ج ٢إً٘بؼ٧ج  ٧ٕكغ تبألٛال٢ٖ       
( ٦ّ فٗل ٧ٗٙٛبح ي٧ٛ٢ٛج ؤ٢  ا٢٘ال٧ج، ا٘تٙغ٧جخ١ٗٙٛب ا٘غ٢٘ج ٢سٛبيبخ١ب اإل٧ٛ٧ٙٔج )  ٦خا٘

 ١ب خٖٙ ا٘ض٢ٕٓ ٢األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘خ٦ ٧ٝخْى ١ٝٛب ٧٢ؿخ١ًٙٛبعبكج، تبإلمبّج ا٤٘ ؤّٝ
ّٛ ّٛ ٛسؼ٣ ا٧ٛ٘بٞ، ا٘نؼٓ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج(،  ا٘تضؼ،)ٗف٢انئ  ب ٛتبفؼث ا٘س٧ٛى ا  ب ت٢اؿنج٢ا
 .1(ا٢ٛ٘اٝئ ،، ا٘ٛنبؼاح٧ْبحفٗب٘ٛؿخ)  ٛؼّٓ يبٚ

ٟ ال ٧س٢ؽ ا٘خٕغٚ تنٙة ّخص ٢ تب٘ؼس٢و ٘ٝق ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج ا٘ؿبْ٘ج ا٘ػٗؼ، ّبّٝ      
ّٜ .2خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ي٤ٙ يٕبؼاح خبتًج ٧ٗٙٛخ١ب ٘ٙغ٢٘ج ؤ٢ ٛس٢ٛيبخ١ب اإل٧ٛ٧ٙٔج  تبيختبؼ ؤ

األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج ؿ٢اء ٗبٝح يبٛج ؤ٢ عبكج خخكِ تًغٚ ٔبت٧ٙخ١ب ٘ٙخكؼِ ٢ٗػا يغٚ 

                                                           
1
 .00لدوش لطفً و حداد نرٌمان، المرجع السابك، ص  - 

2
، مذكرة لنٌل شهادة دور آلية التحميك العماري في تفعيل الترلية العمارية في التشريع الجزائريفتح هللا سمٌحة،  - 

عماري، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة الشهٌد حمه الماستر فً الحموق، تخصص، لانون 

 .02، ص 4102-4102الوادي،  -لخضر
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١ب خخًبؼل ٛى ٛتغؤ خعك٧ق ا٘ٛبل ، أل1ّٝٔبت٧ٙخ١ب ٘ٙضسؽ ؤ٢ االٗخؿبة تب٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة
  .2اً٘بٚ ْ٘ٙٝى

ّٚ ٔغ٢        ٜٛ  اؿخذٝبء ؤ٧مب األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج ا٘عبكج تٛب ١٧ّب ؤؼام٦ اً٘ؼـ كؼاضج خ
 .3ءخنت٧ٓ ٠ػا اإلسؼا

 ّٜ  ١ب خٖٙ األؼام٦ ا٘خ٦ ٛٝضح ٜٛ ٔتل ا٘غا٧بحِ ي٤ٙ ؤّٝخًّؼ ؤؼام٦ اً٘ؼـ ا
، ٧٘ؾ 4األخؼاٖ ٕ٘ٙتبئل ٢اً٘ؼ٢ـ ا٘ػ٧ٜ ٗب٢ٝا ٢ٛا٧ٜ٘ ١٘ٚ ي٤ٙ ؿت٧ل االٝخْبو ا٘سٛبي٦

١٘ب ؿٝغاح ؼؿ٧ٛج، ٦٠٢ ػاح نت٧ًج سٛبي٧ج ال خٕتل ا٘خكؼِ ؤ٢ ا٘ت٧ى، ٗبٝح 
 .5ا٘ٛؿخٛغث ٜٛ ا٘فؼ٧ًج اإلؿال٧ٛج ٢األيؼاِ ا٘ٛض٧ٙج ً٘ٙفبئؼخعمى ٘تًل ا٘ٝهٚ 

٦٠ يتبؼث ٦ّ ٧َؼ  " تٛب ١٧ّب األؼام٦ ا٘ٛؿٛبث يؼـ "٧٢تغ٢ ؤٜ امبّج يتبؼث       
ا٘ضبكل ٦ّ خك٧ِٝ  ا٘ن٧٢ل ٢ٗ٧ٜ ٔغ ؤ٤١ٝ ٢ٛٝػ ٛغث ا٘خؼغغٛض١ٙب، نب٘ٛب ؤٜ ا٘ٛفؼو 

 78ا٘عبكج ت٢ٛسة ا٘ٛبغث  ا٢٘ن٧ٝج ؤؼام٦ اً٘ؼـ، يٝغٛب ؤ٘ض١ٕب كؼاضج تبألٛالٖ
 ، ا٘ٛخمٜٛ خًغ٧ل ٔب٢ٜٝ ا٘خ٢س7110ٟ٧-71-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  09-10ٜٛ خًغ٧ل ؼٔٚ 

  .6إً٘بؼ٥
ّٜ ااّل        ٠ٝبٖ ٜٛ ٧ػ٠ة تب٢ٕ٘ل ؤٜ امبّخ١ب ال خ٦ًٝ ؿ٣٢ اؿختًبغ اإلفٗبالح ؤ

١ب ٦ّ ا٘ٗذ٧ؼ ٜٛ ا٢ٝ٘و ٜٛ األؼام٦ ٢ا٘خ٦ ٧كًة ضّٙ ا٘خ٦ ٧نؼض١ب ٠ػا إ٘ب٧ٝ٢ٝج
 .7ا٘ٛٝبنٓ ٜٛ ا٢٘نٜ

      ّٜ ل ا٘نت٧ًج ٠ػٞ ا٘ٛبغث سبءح ٘خمى ضغا ٘ٙٝؽايبح ا٘خ٦ خٛبؼؾ ض٢ ت٤ًٝٛ ؤ
 ا٘ؽؼاي٧ج  ا٘ذ٢ؼث  نب٘ة ا٘ٛٝخ٢ًْٜ ت١ب ٜٛ ٔتل خنت٧ٓ  ا٘خ٦  ،إ٘ب٧ٝ٢ٝج ألؼام٦ اً٘ؼـ

                                                           
1
 المتعلك بمعاينة الملكية العمارية وتسليم سندات الملكية 70-70"شروط وإجراءات تطبيك المانون لعرٌض أمٌن،  - 

رابع، الحفظ العماري وشهر الحموق العٌنٌة العمارٌة مداخلة فً إطار الملتمى الوطنً ال عن طريك تحميك عماري"،

 . 12، ص 4100أفرٌل  42-41فً الجزائر، كلٌة الحموق، جامعة المدٌة، ٌومً 
2
 .01حمدي باشا عمر، نمل الملكٌة العمارٌة، المرجع السابك، ص  - 

3
 .12مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 

4
 .021السابك، ص  ، المرجعحمدي باشا عمر و زرولً لٌلى - 

5
 .12لعرٌض أمٌن، المرجع نفسه، ص  - 

6
 .011، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز - 

7
 12المرجع نفسه، ص  مرامرٌة حمة، - 
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ّٗ ١ٚ ٛب٧ٜٗ٘ ١٘ب ؤتب يٜ سغ،ي٤ٙ ؤؿبؾ ؤّٝ ّٜغ ا٘ٛفؼو تكؼ٧ص ٢تب٘خب٦٘ ؤ  اً٘تبؼث ؤ
ّٜ ؤؼام٦ اً٘ؼـ ٗبٜ ٘ٙٛؿخ٧ْغ٧ٜ  ؤؼام٦ اً٘ؼـ ٛٙٗب ٘ٙغ٢٘ج، ٢٠٢ خنت٧ٓ كض٧ص أل

 .١ٝٛ1ب ضٓ االٝخْبو ّٕن

 اؿختًبغ األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٧ْٔ٢٘جذب٧ٝب2 
 ا٘خ٢س٧ٟ إً٘بؼ٥ ا٘ؿبِ٘  ا٘ٛخمٜٛ  00-17ٜٛ  إ٘ب٢ٜٝ  ؼٔٚ  87 يؼّح ا٘ٛبغث      
األٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٘خ٦ ضتؿ١ب ٛب١ٗ٘ب تٛضل اؼاغخٟ ٧٘سًل  » ا٧ْٔ٢٘ج تإ١ٝباألٛالٖ  ،ا٘ػٗؼ

ا٘خٛخى ت١ب غائٛب خٝخْى تٟ س٧ًٛج ع٧ؼ٧ج ؤ٢ س٧ًٛج ػاح ًْٛٝج يبٛج ؿ٢اء ؤٗبٜ ٠ػا ٘خٛخى 
 .«ا٘ٛبٖ٘ ا٘ٛػ٢ٗؼ٢ّؼ٧ب ؤ٢ يٝغ ٢ّبث ا٢ٛ٘ك٧ٜ ا٢٘ؿنبء ا٘ػ٧ٜ ١ٝ٧ً٧ٚ 

ّٜ ٗٛب        7117ؤّؼ٧ل  ٦ّ00  ا٘ٛئؼط 77-17ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ؤ
ّٛا٘ٛخًٙٓ تبأل٢ٔبِ اًّ٘ٛغ ضتؾ ا٧ًٜ٘ يٜ ا٘خٖٛٙ ي٤ٙ  »يؼّح ا٢ِ٘ٔ ؤ2ٟٝ  2ٚل ٢ا٘ٛخ

 .«٢ا٘خكغٓ ي٤ٙ إْ٘ؼاء ؤ٢ ي٤ٙ ٢سٟ ٜٛ ٢س٢ٞ ا٘تؼ ٢ا٘ع٧ؼا٘خإت٧غ ٢سٟ 
77ّٜ-17ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ٢70ايختؼح ا٘ٛبغث         ا٢ِ٘ٔ ٧٘ؾ ٛٙٗب ٘ألفعبق ، ؤ

، ٧٢خٛخى تب٘فعك٧ج ا٧٢ًٝٛ٘ج ٢خؿ١ؼ ا٘غ٢٘ج ي٤ٙ اضخؼاٚ اؼاغث ٜااليختبؼ٧٧ا٘نت٧٧ً٧ٜ ٢ال 
 ، ٢ا٢ِ٘ٔ ٢ٝيب32ِٜٔ ٢خ٧ْٝػ٠باا٢٘

   2ٚ٢٠٢ ٛب ضتؾ ي٤ٙ س١بح ع٧ؼ٧ج ٜٛ ٢ٔح اٝفبئٟ خخ٤٘٢ اغاؼخٟ ٝهبؼث ا٢ِ٘ٔ اً٘ب
 .4ا٢ِ٘ٔ ٦٠٢ اغاؼث خبتًج ٢٘ؽاؼث ا٘فئ٢ٜ ا٘غ٧ٝ٧ج

   2يٕتخٟ ٜٛ ا٘ػ٢ٗؼ ٢اإلٝبد ؤ٢ ي٤ٙ ٢٠٢ ٛب ضتؿٟ ا٢٘أِ ي٤ٙ ا٢ِ٘ٔ ا٘عبق
ّٚ ٧ٝ٧ًٜٛ   ؤفعبق  ا٢ٔ٢ِٛ٘  إٝنبو  ١ٝ٧ً٧ب ا٢٘أِ تًغ   ا٘خ٦  ٧ئ٢ل ا٤٘ ا٘س١ج  ذ

 

                                                           
1
 .032، المرجع السابك، ص حمدي باشا عمر و زرولً لٌلى - 

2
، 0330-12-12ة فً ، المؤرخ40المتعلك باألولاف، ج ر عدد  0330-12-41المؤرخ فً  01-30رلم  المانون - 

، وبالمانون 4110-12-40، المؤرخة فً 43، ج ر، ع 4110-12-44المؤرخ فً  11-10المعدل والمتمم بالمانون رلم 

  .4114-04-02، المؤرخة فً 20، ج ر، ع 4114-04-02المؤرخ فً  01-14رلم 
3
، مجلة الدراسات والبحوث المانونٌة، " إثبات الملكية العمارية الخاصة عن طريك التحميك العماري"نسٌب نجٌب،  - 

 .000-012ص ، دس، ص 14العدد 
4
 .01، المرجع  نفسه، ص حمدي باشا عمر و زرولً لٌلى - 
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 . 1ي١٧ٙٚ
      ّٜ ٛب ال ٧س٢ؽ ا٘خكؼِ ٧ّٟ ال  ّٗل ٢خنت٧ٕب ٕ٘ٙبيغث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘خ٦ خٝق ي٤ٙ ؤ

، ّبٜ األٛالٖ ا٧ْٔ٢٘ج ال ٧س٢ؽ اٗخؿبت١ب تب٘خٕبغٚ ٢ختًب ٘ػٖ٘ ّبٟٝ ،٧س٢ؽ ٗؿتٟ تب٘خٕبغٚ
  .2ْبئغث ا٘ٛؿخض٧٢ٓخؼخة يٜ ٝف٢ء ا٢ِ٘ٔ خؼخ٧ة ضٓ االٝخْبو تب٧ًٜ٘ ا٢ٔ٢ّٛ٘ج ٘

 ٢ي٧ٟٙ ١ّػٞ األٛالٖ ال ٧ٜٛٗ خ١ٗٙٛب يٜ نؼ٧ٓ اسؼاء ًٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج      
 ّبألٛالٖ ا٧ْٔ٢٘ج ال ٧س٢ؽ خ١ّٗٙٛب 3يٜ نؼ٧ٓ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تؿتة ؽ٢ال ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج،

 ٗؿة ١ٛٛب نبل ؤٛغ ٢مى ا٧٘غ ي١٧ٙب.تب٘خٕبغٚ ا٘ٛ

 7109-77-78ا٘ٛئؼط ٦ّ  ٠11897ػا ٛب ؤٗغخٟ ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ٦ّ إ٘ؼاؼ ؼٔٚ       
٦ّ اؿخُالل األؼل  ض٧د ؤّٟٝ ال ٧س٢ؽ ا٘خٛؿٖ تب٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة  )"٧َؼ ٛٝف٢ؼ"2 

 4الًٝغاٚ ٧ٝج ا٘خٖٛٙ (.ا٘ٛضتؿج 

ّٜ ا٧ًٜ٘ ا٘ٛضتؿج ال ٧س٢ؽ ا٘خكؼِ ٢سبء ٦ّ ٔؼاؼ آعؼ 2 ) ٜٛ إ٘ٛؼؼ فؼيب ٢ٔب٢ٝٝب ؤ
 ١٧ّ5ب تإ٥ خكّؼِ ٝبٔل ٧ٗٙٛٙ٘ج تب٘ت٧ى ؤ٢ ا١٘تج ؤ٢ ت٧ُؼ٠ٛب... (

 تتٙغ٧ج ٧َؼ ٛٛؿ٢ضج 26 ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ٢ٛٔى إً٘بؼاْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ

ا٘ٛئؼط  70-70 إ٘ب٢ٜٝ ؼٜٔٚٛ  7ا٘ٛبغث ا٘ذب٧ٝج ٦ّ ّٕؼخ١ب األ٤٘٢ ٘ٝق   نتٕب      
ّٜ ،ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 00-70-0770 ٦ّ اسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٧نتٓ ي٤ٙ إً٘بؼاح  ّب

                                                           
1
 .01حمدي باشا عمر وزرولً لٌلى، مرجع سابك، ص  - 

2
 ، المرجع السابك. .01-30( من المانون رلم 11راجع المادة السادسة ) - 
3

  .41فتح هللا سمٌحة، المرجع السابك، ص  -
4
 02حمدي باشا عمر، نمل الملكٌة العمارٌة فً ضوء آخر التعدٌالت وأحدث األحكام، المرجع السابك، ص  - 
5

، 10،0331، ) منشور (، المجلة المضائٌة، ع 0331-11-01المؤرخ فً  021001لرار م ع، غ م، الملف رلم  -

 .02ص 
6
هذا اإلجراء ٌخص كل عمار مبنً أو غٌر مبنً له وعاء عماري ثابت، راجع مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 

04. 
7
كل عمار لم على ما ٌلً: " ٌطبك إجراء معاٌنة حك الملكٌة العمارٌة على  14-11من المانون  0/ ف 4تنص المادة  - 

 ٌخضع إلى عملٌات مسح األراضً العام ... ".
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٢ٗ٧ٜ إً٘بؼ ٔغ عمى  ، ت٤ًٝٛ ؤاّل1٘ألؼام٦ اً٘بٚا٘ٛؿص ٧ًٙٛ٘بح  تًغ ا٘خ٦ ٘ٚ خعمى
 .ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 04-00 ؼٔٚ إلسؼاءاح األٛؼ

 ٛغ٣ خ٢ّؼ ٠ػا ا٘فؼن ٧سة االيخٛبغ ي٤ٙ ا٘تٙغ٧ج ٢ؼٔٚ إ٘ؿٚ ا٘ٛؿبض٦ ٢ً٘ٛؼّج      
 ٜٛ نؼِ ا٘ٛكب٘ص ا٘ٛعخكج تٛؿص األؼام٦، ٘ػٖ٘ ٧ٛٝؽ ت٧ٜ ا٘ضبالح ا٘خب٧٘ج2

ّٚ  ١٧ّبؤ٢ال2 ا٘تٙغ٧ج ا٘خ٦   ايغاغ ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦ خ
ّٜا٘ٛػ٢ٗؼ ؤيالٞ ا٘فؼن ٧ًختؼ        ٢ٛ٘س٢غث إً٘بؼاح ا ٛٝن٧ٕب ٢كبئتب ي٤ٙ ؤؿبؾ ؤ

ٜٛ نؼِ  ؼحٔغ ن٦ّ١ّ األؼام٦ ا٘ٛٛؿ٢ضج ال خضخبر ا٤٘ خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ٢ػٖ٘ ١ٝ٢ٗب 
ا٘ٛذتخج ٧ٗٙٛٙ٘ج إً٘بؼ٧ج تكْج  ١2ب خضخ٥٢ ي٤ٙ ا٘غّبخؼ إً٘بؼ٧جا٘ٛكب٘ص ا٘ٛعخكج، ٢ؤّٝ

ؿح ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ٠ػا ٢ٔغ ّٗؼ ،ٔب٧ٝ٢ٝج، اػ خًغ ا٘غّبخؼ إً٘بؼ٧ج ف١بغاح ٧ٛالغ ًٕ٘ٙبؼاح
 تٕؼاؼ ١٘ب2ا٘ٛتغؤ 

 98-٢09  04-00ؾ ا٘غّخؼ إً٘بؼ٥ ي٤ٙ ؤؿبؾ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج نتٕب ٘ٙٛؼؿ٧ٛ٢ٜ ٧ئّؿ" 
٧ّفٗل  ،3تًغ اؿخٗٛبٟ٘ ٘إلسؼاءاح ٢ا٘ف٧ٙٗبح ٢ا٨سبل ٛٛب ٧سًٟٙ ٧ٗخؿة ا٢ٕ٘ث ا٘ذت٢خ٧ج "

 .٧ّ4فٗل تػٖ٘ ا٘غّخؼ إً٘بؼ٥ ؿٝغا ٧٢ٔب ٧ٗٙٛٙ٘ج

    ت٢ٛسة ا٘ٛبغث األ٤٘٢ ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ تٟ خٚ اً٘ٛل٢٠ ْٝؾ ا٘فؼن ا٘ػ٥ ٢      
ّٜ، 7108ٛب٥  07ا٘ٛئؼط ٦ّ  08-800 اسؼاء اذتبح ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة  ا٘ٛخمٜٛ ؿ

٢ايغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث ا٘ٛخمٜٛ االيخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج،  ؤذٝبء ضهؼ ايغاغ يٕغ ا٘ف١ؼث ٦ّ 
ّٚ كبغؼ ٜٛ  اّخخبش ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص ت١ب، ٢ّٕب ٕ٘ؼاؼ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ٛٛؿ٢ضج ؤ٢ ا٘ٛٝبنٓ ا٘خ٦ خ

 .5ا٢٘ا٦٘ ا٢٘أًج ٦ّ  اعخكبكٟ ا٘تٙغ٧ج ا٘خ٦ ٧خت١ًب إً٘بؼ ا٦ًٝٛ٘
 

                                                           
1
 .10مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 

2
ٌعتبر الدفتر العماري من أهم وثائك السجل العٌنً فهو الٌوم على رأس السندات المثبتة للملكٌة العمارٌة، وبذلن فمد  - 

ملكٌة العمارٌة، ري هو األداة الوحٌدة مستمبال إلثبات الأعلن المشرع الجزائري بشكل صرٌح وواضح بأن الدفتر العما

 00لدوش لطفً وحداد نرٌمان، المرجع السابك ص
3
 .011رحاٌمٌة عماد الدٌن، المرجع السابك، ص  - 

4
، ص 4111، د ط، دار هومه، الجزائر، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلمة بالشهر العماري، وناس علً - 

032 
5
 .10أمٌن، المرجع السابك، ص  لعرٌض - 
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 ذب٧ٝب2 ا٘تٙغ٧ج ا٘خ٦ ٘ٚ خٝنٙٓ ١٧ّب تًغ ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦ 
ا٘ٛخمٜٛ اّخخبش ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ،  ٦ّْ   ٢ا٘خ٦ ٘ٚ ٧كغؼ تفإ١ٝب إ٘ؼاؼ ا٢٘الئ٦      

ّٜ ٛكب٘ص ا٘ٛؿص ا٘ٛعخكج ال خٝسؽ تعك٢ك١ب ٛعننبح األٔؿبٚ  ٛذل ٠ػٞ ا٘ضبالح ّب
ّٚ  1.اً٘بٚ ايغاغ٠ب يٝغ االٝنالٓ ٦ّ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص ا٘خ٦ سؼح اً٘بغث ؤٜ ٧خ

 ٦ ضّغ٢تب٘خب٦٘ ٛى ٧َبة ٛعنن األٔؿبٚ ٧ٜٛٗ اً٘ٛل تباليخٛبغ ي٤ٙ ٢ٜٗ ا٘تٙغ٧ج ّ      
ػاخ١ب ٘ٚ خٝنٙٓ ١٧ّب ي٧ٙٛبح ٛؿص األؼام٦ ٢ٛب ٧ٝنتٓ ي٤ٙ ا٘ٗل ٧ٝنتٓ ي٤ٙ ا٘سؽء 
تب٘مؼ٢ؼث، فؼ٧نج ؤٜ ٧ٝخ٦ٛ إً٘بؼ ا٦ًٝٛ٘ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٤٘ ٠ػٞ ا٘تٙغ٧ج يٜ 
نؼ٧ٓ ٕٛبؼٝج ٢اؿٕبن ا٘ٛعنن ا٘ٛؼّٓ تب٘نٙة ٛى ٛعنن خضغ٧غ ضغ٢غ ا٘تٙغ٧ج، ض٧د 

ٛعنن األٔؿبٚ ٧ًختؼ تٛذبتج فؼن ٦ّ ضب٘ج ٧َبة  ا٘ؽاٚ ا٦ًٝٛ٘ تخغ٧٢ٜ ؼٔٚ إ٘ؿٚ
اػا خ٢ّؼح ٠ػٞ ا٘ٛعننبح ّٜٛ ا٢٘اسة ػٗؼ ؼٔٚ إ٘ؿٚ ا٘ٛؿبض٦ ٦ّ  خًس٧ؽ٥، ااّل

٢٠٢ ٛب نب٘ة تٟ ا٘ٛغ٧ؼ اً٘بٚ ٘ألٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج ٘ٛغؼاء ٛؿص األؼام٦  ،2س٧ٛى األض٢ال
٘ٚ خف١غ تًغ ي٧ٙٛبح  تخؽ٧٢غ ٛغ٧ؼ٧بح ا٘ضْه إً٘بؼ٥ تب٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛخًٕٙج تبألٔؿبٚ ا٘خ٦

 .07703-71-00ا٘ٛئؼعج ٦ّ  778ٛؿص األؼام٦ اً٘بٚ ٗٛب ٢ؼغ ٦ّ ا٘خ٧ًٙٛج ؼٔٚ 
 ذب٘ذب2 ا٘تٙغ٧ج ا٘خ٦ اٝنٕٙح ١٧ّب ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘ب2ٚ

٢كغؼ تفإ١ٝب إ٘ؼاؼ ا٢٘الئ٦ ا٘ٛخمٜٛ اّخخبش ي٧ٙٛج ٛؿص األؼام٦ ٦ّْ ٠ػٞ       
ػاخٟ ا٦ًٝٛ٘ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ يٜ نؼ٧ٓ ا٘ضب٘ج ٢٘خْبغ٥ اً٘ٛب٘سج ا٘ٛؽغ٢سج ًٕ٘ٙبؼ 

ي٧ٙٛخ٧ٜ ٛخ٢اؽ٧خ٧ٜ ) ٛؿص األؼام٦ ٢ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ (، ٧ًغ ؼٔٚ إ٘ؿٚ ا٘ٛؿبض٦ ا٘ػ٥ 
٧ٝخ٦ٛ ا٧ٟ٘ إً٘بؼ فؼنب س٠٢ؼ٧ب ٕ٘ت٢ل نٙة ا٦ًٝٛ٘، ٢ػٖ٘ خضح نبئٙج ا٘ؼّل ٜٛ 

٢ٚ ٜٛ ا٘ٛؼؿ 74، ٢٠٢ ٛب ٝكح ي٧ٟٙ ا٘ٛبغث 4نؼِ ٛغؼاء ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦
 ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ. 7405-70ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 

                                                           
1
 .12أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص - 

2
 .12مرجع نفسه، ص  - 

3
 .10، المرجع السابك، ص 110التعلٌمة رلم  - 

4
 .12أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع نفسه، ص  - 

5
ٌنجز المخطط  »السالف الذكر على ما ٌلً:  021-12( من المرسوم التنفٌذي رلم 12تنص المادة الرابعة ) - 

أعاله، على ورق شفاف حسب سلم مطابك للمعاٌٌر المنصوص علٌها  10الطوبوغرافً المنصوص علٌه فً المادة 

 . «فً مجال مسح األراضً العام، تحدد وضعٌة العمار وفك المسم المسحً
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ػٖ٘ ضخ٤ خخٜٛٗ ٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٦ّ ا٢٘ال٧ج ٜٛ ًٛؼّج ٧ّٛب اػا اٝنٕٙح       
ؤفُبل ا٘ٛؿص ٦ّ إ٘ؿٚ ا٘ػ٥ ٧ٝخ٦ٛ ا٧ٟ٘ إً٘بؼ ا٦ًٝٛ٘ ؤٚ ال تب٘ؼس٢و ا٤٘ ٛكب٘ص ا٘ٛؿص 
ا٘ٛعخكج ؤذٝبء ايغاغ ا٘ٛعنن ٢ا٘تنبٔج ا٢٘ك٧ْج ا٘ٛٙضٕج تب٘نٙة ٜٛ نؼِ ا١ٛ٘ٝغؾ 

نؼ٧ٓ ٛئفؼ ٛٛؿ٢ٖ ٜٛ نؼ١ّب ٧متن ٧٢ض٧ٜ تبؿخٛؼاؼ، ا٘عت٧ؼ إً٘بؼ٥، ٢ػٖ٘ يٜ 
 .1ٜ خٕغٚ ؤفُبل ا٘ٛؿص٢ا٘ػ٥ ٧ت٧ّ

   -78-77ٛضؼؼ ٔتل ؤٜ ٢ٗ٧ٜ إً٘بؼ غ٢ٜ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ؤ٢ ٟ٘ ؿٝغ ٧ٗٙٛج 2 اْ٘ؼو ا٘ذب٘د
 ٢2ال ٧ًٗؾ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘ضب٧٘ج 7197
خإؿ٧ؾ  خمٜٛ 7108-70-07ا٘ٛئؼط ٦ّ   800-08اػا ٗبٜ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ       

ٗٛب ٢٠ ا٘ضبل تب٘ٝؿتج   يٕغ ا٘ف١ؼث ي٤ٙ إً٘بؼاح ا٘خبتًج ٧ٗٙٛٙ٘ج ا٘عبكج تال ؿٝغ،
ّٜ  ،7107ؤ٢ل سب٦ْٝ  ٢ًٕغ اً٘ؼ٧ّج ا٘ذبتخج ا٘خبؼ٧ظ ٔتل٘ضبئؽ٥ ا٘ -70إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ّب

ا٘ٛخمٜٛ خإؿ٧ؾ اسؼاء ً٘ٛب٧ٝج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ، 0770-70-00ا٘ٛئؼط ٦ّ  70
-78-77اٛٗب٧ٝج اؿخْبغث ضب٦ٙٛ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘ٛضؼؼث ٔتل خمٜٛ ؽ٧بغث ي٤ٙ ػٖ٘ 

، ٢ػٖ٘ ٜٛ ؤسل خض٧ٕٓ ا٘خن٧١ؼ إً٘بؼ٥ ا٘فبٛل ا٘ػ٥ 3ٜٛ ؤضٗبٚ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ 7197
 .٧4ؼاي٦ ا٢٘م٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٢ا٧ًْٙ٘ج ٘ألٛالٖ إً٘بؼ٧ج ا٧ًٝٛ٘ج ت١ػا إ٘ب٢ٜٝ

٢٠ ٛضب٢٘ج  ،تب٘متن  7197ٛبؼؾ  ٦ّ77 خضغ٧غ ا٘ٛفؼو ٘خبؼ٧ظ  ا٘ؿتة   ٢ً٧٢غ     
ا٘ؿبتٕج  ٝهبٚ ا٘ف١ؼ إً٘بؼ٥ االعخ٧بؼ٥ ا٘ٛنتٓ ٦ّ اْ٘خؼث االؿخًٛبؼ٧ج ً٘ٛب٘سجٟٛٝ 

  ا٘ػ٥ ٗبٜ ٧ؿٛص تبتؼاٚ ي٢ٕغ يؼ٧ّج ٢ي٢ٕغ ٢ٛذٕج ٢  ،71175 -01٘كغ٢ؼ ا٘ٛؼؿ٢ٚ 
خخمٜٛ ٕٝل ؤ٢ خًغ٧ل ؤ٢ ا١ٝبء ٘ض٢ٕٓ ي٧ٝ٧ج يٕبؼ٧ج ٘ٚ ٧خٚ ف١ؼ٠ب استبؼ٧ب تٛٗبخة 

                                                           
1
 .11أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص  - 

2
، 0310مارس  10وٌبدو أن توسٌع نطاق إجراء التحمٌك العماري لٌشمل العمارات التً حرر بشأنها سندات لبل  - 

ٌعد بمثابة خطوة من المشرع ٌهدف من ورائها إلى ) تحمٌك تطهٌر عماري دلٌك وشامل ٌراعً الوضعٌة العمارٌة 
علٌة لألمالن العمارٌة المعنٌة بهذا المانون (، كون أن السندات المحررة لبل هذا التارٌخ لم تعد تعكس المانونٌة والف

الوضعٌة العمارٌة الحالٌة بدلة، وإن كان جزءا منها معد فً الشكل الرسمً ومشهر، راجع بمة فرٌد، المرجع السابك، 

 .002ص 
3
 .10لعرٌض أمٌن، المرجع السابك، ص   - 

ٌشمل هذا اإلجراء العمارات التً ال ٌحوز  »على ما ٌلً:  السالف الذكر 14-11من المانون  4/ ف 14مادة تنص ال -

والتً لم تعد تعكس الوضعٌة  0310أصحابها سندات ملكٌة أو التً حررت بشأنها سندات ملكٌة لبل أول مارس سنة 

 .«العمارٌة الحالٌة 
4
 .10شربالً مواز، المرجع السابك، ص  - 

5
 .34نسٌب نجٌب، المرجع السابك، ص  - 
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بؼ٧ج ا٘ٛعخكج ختًب ألضٗبٚ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ اْ٘ؼٝؿ٦ ٢ٔب٢ٜٝ ا٘ف١ؼ إً٘بؼ٥ ا٘ؼ٢٠ٜ إً٘
 .1ا٘ؿبؼ٥ ا٢ًْٛ٘ل

امبّج ٘ػٖ٘، ضخ٤ ٦ّ ضبالح ٢س٢غ ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ًٛغث ٦ّ ا٘فٗل ا٘ؼؿ٦ٛ       
ّٜ ا٢٘ؼذج ا٘ٛخًبٔت٧ٜ ٧ت٢ٕٜ ٦ّ ٢م٧ًبح ا٘ف٧بو ؤ٢ ٢ٛ٢ٕ٧ٜ تٕؿٛبح ٧ًّٙج  ٢ٛف١ؼث، ّب

  2.غ٢ٜ خٗؼ٧ؿ١ب ٜٛ ا٘ٝبض٧ج إ٘ب٧ٝ٢ٝج
 2ٛب ٦ٙ٧ 7197-78-77ٜٛ ٠ػٞ ا٘ؿٝغاح ا٘ٛضؼؼث ٔتل  ٢ٝػٗؼ

ٛج اذؼ اسؼاءاح ا٘خض٧ٕٕبح ا٧ٙٗ٘ج ا٘خ٦ خٛح ٢ّٕب ٕ٘ب٢ٜٝ ا٘ؿٝغاح ا٘ٛضؼؼث ٢ا٘ٛؿّٙ ؤ٢ال2
 ضكقٗػا  ا٘ؿٝغاح خت٧ٜ نت٧ًج إً٘بؼ ٢ٛؿبضخٟ ٢خؿ٧ٛخٟ ٠٢٢ػٞ   ، 09-70-7008

 .3ا٘ٛؿخ٧ْغ٧ٜ ٟٛٝ، ٗػٖ٘ األيتبء ا٘خ٦ خذٕل إً٘بؼاح يٝغ االٔخمبء

٢ٗػا ا٘ؿٝغاح ا٘ٛضؼؼث ٢ا٘ٛؿٙٛج ٢ّٕب ٘ٙخض٧ٕٕبح ا٘سؽئ٧ج ٢ا٧ٙٗ٘ج ٢ا٘خ٦ خم١ٝٛب  ذب٧ٝب2
 .7109-70-٢74ٔب٢ٜٝ  7010-70-79ٔب٢ٜٝ 
 ٢ضخ٤ ا٘ؿٝغاح ا٘ٛضؼؼث اذؼ ٛؽا٧غاح ي٧ٝٙج ؤ٢ ا٘ت٢٧و ٢ا١٘تبح ا٢٘اؼغث ي٤ٙ يٕبؼ ذب٘ذب2

ؤ٢ ضٓ ي٦ٝ٧ يٕبؼ٥ ٢ا٘ٛضؼؼث ٦ّ ا٘فٗل ا٘ؼؿ٦ٛ ؤٛبٚ ٛٗبخة ا٘خ٢ذ٧ٓ ٦ّ خٖٙ اْ٘خؼث، 
 .4٘الضخسبر ت١ب ي٤ٙ ا٧ُ٘ؼ٢ا٘خ٦ عمى ا٘تًل ١ٝٛب ا٤٘ ي٧ٙٛج ا٘ف١ؼ تٛٗبخة ا٘ؼ٢٠ٜ 

 فؼي٧٧ٜ ا٘ٛخمٜٛ ًٛبٛالح يٕبؼ٧ج ت٧ٜ ا٘سؽائؼ٧٧ٜ، ا٘ ٢ؤ٧مب ي٢ٕغ إ٘مبث   ؼاتًب2
غث ٦ّ ا٢٘ؿن  ا٘ؼ٦ْ٧  خٝكة ي٤ٙ إ٘نى  األؼم٧ج ؤ٢ ا٘تٝب٧بح  ا٘ٛخ٢اس ٗبٝح ٢يبغث ٛب

ّٗ اءإً٘بؼ٧ج ٗبٝح خعمى ٢ٕ٘ايغ ا٘فؼ٧ًج اإلؿال٧ٛج اُّ٘ؼ  ض٧د ا٧ٗٙٛ٘ج ل ٝهبٚ تض٧د ف
ا٘ٛضبٗٚ ا٘فؼي٧ج ا٘ػ٥ اؿخضغد ٦ّ خٖٙ اْ٘خؼث ٦ّ فٗل ٛٗبخة ٧فؼِ ي١٧ٙب ٔبم٦ ؤ٢ 

١ب ؤّٝ تبـ يغل ٧ضؼؼ ا٢ًٕ٘غ تبُ٘ٙج اً٘ؼت٧ج، ٢خؿسل ٦ّ غّبخؼ ٛعككج ٘ػٖ٘، ااّلؤ٢ 
 .5ي٢ٕغ ٘ٚ خؼاو ا٘م٢اتن ا٧ْٝ٘ج ٢ا٘خ٧ٕٝج ٦ّ ٛسبل خ٢ذ٧ٓ ا٢ًٕ٘غ

                                                           
1
 .10لعرٌض أمٌن، المرجع السابك، ص  - 

2
 .13، المرجع السابك، ص 110التعلٌمة رلم  - 

3
 .02فتح هللا سمٌحة، المرجع السابك، ص  - 

4
 .012-012، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز - 

5
 .012-012مرجع نفسه، ص  - 
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ّٜ ا٢ًٕ٘غ ا٘خ٦ و ٜٛ ا٢ًٕ٘غ ي٢٢ٕٔغ ايختؼح ا٘ٛضٗٛج ا٧ًٙ٘ب ٠ػا ا٢ٝ٘     غ ؼؿ٧ٛج ت١٘٢ٕب ؤ
 ٜٛ ا٘ٛضّؼؼث  خٗخؿ٧ٟ ا٢ًٕ٘غ   ا٘ػ٥ ا٘ؼؿ٧ٛج  نبتى  ْٝؾ  خٗخؿ٦   إ٘مبث ٧ضؼؼ٠ب 

  .1نؼِ األي٢اٜ ا٢٧ٛ٢ًٜٛ٘

إ٘ؼاؼاح إ٘مبئ٧ج ا٘ٛٝفئج، ا٘ٝبٔٙج، ا٘ٛكؼضج، ا٘ٛذتخج ؤ٢ اً٘ٛغ٘ج ٧ٗٙٛٙ٘ج،  عبٛؿب2
إً٘بؼ٧ج ا٘كبغؼث يٜ ٔمبث ا٧١٘ئج إ٘مبئ٧ج ٢ا٘ضبئؽث ٢ٕ٘ث إً٘بؼ٧ج ؤ٢ ا٘ض٢ٕٓ ا٧ٝ٧ً٘ج 

٦٠٢ ؿٝغاح ٧ٗٙٛج ٘ٚ خًغ خًٗؾ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ا٘ض٧ٕ٧ٕج ١٘ب،  ،ا٘ف٦ء إ٘ٛم٦ ٧ّٟ
تل ؤٜ ي٧ٙٛج اف١بؼ٠ب ضخ٤ تًغ االؿخٕالل فٗٙح ؿتتب ٘ٛنب٘تج ا٘ٛضبّه٧ٜ إً٘بؼ٧٧ٜ 

  .2تب٘ؽا٧ٛج اّؼا١َب ٘غ٣ ا٢ٛ٘ذ٧ٕٜ ٔتل ا٧غاي١ب ٘ٙف١ؼ

٢ ٗل فعق ٧ٖٛٙ يٕبؼا ت٢ٛسة ؿٝغ ؼؿ٦ٛ ٛف١ؼ تب٘ٛضبّهج إً٘بؼ٧ج ٧َؼ       
ء ا٘كبغؼ تخبؼ٧ظ           707817، ض٧د سبء ٦ّ ٔؼاؼ ؼٔٚ ٦ًٝٛ3 انالٔب ت١ػا اإلسؼا

تًغ اكغاؼ ضٗٚ تخ٧٧ًٜ عت٧ؼ ٢ايبغث ا٘ؿ٧ؼ ٦ّ  »)٧َؼ ٛٝف٢ؼ(  00-70-0774
ؼ ؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥، ٢تًغ ٕٛؼا٘غي٣٢ تًغ ا٘عتؼث ٔمح ا٘ٛضٗٛج تبُ٘بء 

االؿخئٝبِ ٔم٤ ٛسٙؾ ا٘غ٢٘ج تبُ٘بء ا٘ضٗٚ ا٘ٛؿخإِٝ ٢اْ٘كل ٜٛ سغ٧غ تؼّل ا٘غي٣٢ 
ّٜ إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘ٝؽاو ٟ٘ ؿٝغاح ٛف١ؼث ) يٕغ  ً٘غٚ ا٘خإؿ٧ؾ ٢ٛمضب ٦ّ ؤؿتبتٟ تإ

ٕب٢ٜٝ ٧ٗٙٛج ٢ف١بغث ٕٝل ا٧ٗٙٛ٘ج (، ال ٧ٜٛٗ ؤٜ ٢ٗ٧ٜ ٛضّل ض٧بؽث تب٘خٕبغٚ نتٕب ألضٗبٚ ا٘
« 70-70ؼٔٚ 

 ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ. 4

       

   

        

                                                           
1
دار  المضاء العماري في ضوء أحدث المرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا،حمدي باشا عمر،  - 

 .30، ص 4112هومه، الجزائر، 
2
 .012ص محمودي عبد العزٌز، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك،  - 

3
 .10مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 

4
، أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دكتوراه علوم فً المنازعات العمارية في الجزائر تشريعا ولضاءصٌفاوي سلٌمة،  - 

-4101، الحاج لخضر، 10الحموق، تخصص لانون عماري، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 

 .022، ص 4102
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 الفصل الثاني

 القواعد اإلجرائية للتحقيك العقاري وآثارها

إً٘بؼ٧ج يٜ  إسؼاء ًٛب٧ٝج ا٧ٗٙٛ٘ج ّٜأ ٢ي٧ٟٙ ٢ ٜٛ عالل ٛب ؿتٓ ت٧بٟٝ ٧خمص      
فعق نت٦ً٧ أ٢  إػ ٧ٜٛٗ ّ٘ٗل ،ٛؿأ٘ج اعخ٧بؼ٧ج ٢ س٢اؽ٧ج ٧ًغنؼ٧ٓ خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ 

-27ا٘ٛؤؼط ٦ّ  02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ا٘ٛضغغث ٦ّ ٘ٙفؼ٢ن  ب، ضبئؽ ًٕ٘بؼ ٥٢ًّٕٝٛ٢
ٜ اإلسؼاءاح ٢ػٖ٘ تٛؼايبث  سٛٙج ٛ ، أٜ ٧نب٘ة تٟا٘ػٗؼ ا٘ؿبِ٘ 02-2007

 .ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ػاح إ٘ب٢ٜٝ

إسؼاء ٛت٦ٝ ي٤ٙ أؿبؾ ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة، ٧ؼ٦ٛ أؿبؿب إ٤٘ خؿ٧٢ج ؿٝغاح  ٢ ٢٠      
٢ػٖ٘ ٔكغ  ،ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج تخض٧ٙل ا٢٘ذبئٓ إ٘ٛغٛج ٜٛ ا٘ٛٙخٛؾ تبً٘ٛب٧ٝج ا٧ٛ٘غا٧ٝج

 االٝخٕبل ٜٛ ٢مى ٢ا٦ًٔ إ٤٘ خ٧٧ِٗ ٘ٙضٓ ٢خٗؼ٧ؿٟ تؿٝغ ٔب٦ٝ٢ٝ.

٘ٛفؼو ي٤ٙ ٛٝص ضٓ يٛل ا ٘مٛبٜ ٛفؼ٢ي٧ج ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ّٕغ ٢      
ؾ ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج، ٗٛب االيخؼال أ٢ االضخسبر ا٘ػ٥ ٔغ ٧ض٢ل غ٢ٜ االؿخْبغث ٜٛ ؿٝغ ٧ّٗؼ

 ْٗل ضٓ ا٘ٛنب٘تج إ٘مبئ٧ج ٦ّ ضب٘ج يغٚ ا٘خؿ٧٢ج ا٢٘غ٧ج. 

٢ت١غِ خ٢م٧ص إ٘ٝبن ا٘ٛػ٢ٗؼث أيالٞ ٔٛٝب تخٕؿ٧ٚ ٠ػا اْ٘كل ٘ٛتضذ٧ٜ، عككٝب       
ا٘ٛتضد عككٝب  ت٧ٝٛب خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ٙ ٘ت٧بٜ اإلسؼاءاح ا٘ٛتضد األ٢ل

 ا٘ٝبخسج يٜ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥. إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ت٧بٜ ا٨ذبؼ ا٘ذب٦ٝ
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 : ا٢ٕ٘ايغ اإلسؼائ٧ج ٘ٙخض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ا٘ٛتضد األ٢ل

ٛٝص ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج ي٤ٙ أؿبؾ خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ٢ٕ٧ٚ تٟ   02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ٧مٜٛ      
١ّٛٛٝغؾ أ٢ ٛضٕٓ يٕبؼ٥، ٢ٕ٧ٚ تخ٧٧ًٟٝ ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥، خخسّؿ خٟ غ ١ٛ

-19ا٘ٛؤؼط ٦ّ  147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  10ا٘ٛبغث ضؿة ٛب أ٢ؼغخٟ 
٤ ا٘تضد يٜ إ٘ ،٢ا٘ٛخًٙٓ ت٧ًٙٛبح ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج 05-2008
يٝبكؼ ا٢ًٙٛ٘ٛبح أ٢ ا٘خكؼ٧ضبح أ٢ ا٢٘ذبئٓ ا٘مؼ٢ؼ٧ج ٘خضغ٧غ ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج  ّٗل

٢س١ًٛب ٢غؼاؿخ١ب، ٢ٗػا االنالو ي٤ٙ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛؼس٧ًج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛكب٘ص 
 ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٢إغاؼث ا٘ٛؿص ا٘خبتًج ألٛالٖ ا٘غ٢٘ج ٢إغاؼث ا٘مؼائة.

    ا٘خض٧ٕٓ ؿ٢اء ٗبٜ ٛٙخٛؿب تكْج ّؼغ٧ج ٢ختغأ إسؼاءاح ا٘خض٧ٕٓ تئ٧غاو نٙتبح      
ّٚ اٜ، ٧٘ٝخ٦١ تػٖ٘ ٦ّ ٠ػٞ ٢ا٘خٕٝل إ٤٘ ا٧ٛ٘غ سٛى ا٢ًٙٛ٘ٛبح أ٢ ٦ّ إنبؼ ي٧ٙٛج سٛبي٧ج ذ

 .ا٘ٛؼضٙج ٜٛ ا٘خض٧ٕٓ تئيغاغ ٛضبمؼ ا٘خض٧ٕٓ ٢اْ٘كل ٦ّ االيخؼامبح إٜ ٢سغح

ا٘ٛنٙة  ،٘ةذالذج ٛنبمٜٛ  ا٘ٛتضد٦ّ ؿت٧ل خ٢م٧ص ٛب ؿتٓ ت٧بٟٝ خٝب٢٘ٝب ٠ػا       
ٛتبفؼث  خضح ي٢ٝاٜ ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ ، ٢ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ّخص نٙة خضح ي٢ٝاٜ األ٢ل

 االيخؼامبح.  ٘د إيغاغ ٛضبمؼ ا٘خض٧ٕٓ ٢خؿ٧٢جإً٘بؼ٥، ٢ا٘ٛنٙة ا٘ذب ا٘خض٧ٕٓ

  نٙة ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ : ا٘ٛنٙة األ٢ل

إً٘بؼ٧ج  ا٧ٗٙٛ٘ج ضٓ ًٛب٧ٝج إسؼاء ا٘ٛخمٜٛ خأؿ٧ؾ 02-07 ؼٔٚ إ٘ب٢ٜٝ ٝق      
 (06) ا٘ؿبغؿج ٛبغخٟ ٦ّ ؿبتٓ ا٘ػٗؼا٘ يٕبؼ٥ خض٧ٕٓ نؼ٧ٓ يٜ ا٧ٗٙٛ٘ج ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح

 :٦ٙ٧ ٛب ي٤ٙ

 ح.٢ٔ أ٥ ٦ّ ّؼغ٧ج تكْج خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ّخص ٧ٜٛٗ« 
 تٝبء أ٢ خ٧١ئج تؼاٛز إٝسبؽ إنبؼ ٦ّ سٛبي٧ج تكْج يٕبؼ٥ خض٧ٕٓ ّخص ٧ٜٛٗ ٟأّٝ ٧َؼ 

 .«ضمؼ٧ج  أ٢ ؼ٧ْ٧ج يٕبؼ٧ج
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٢٠٢ ٛب ؿٝخٝب٢ٟ٘ ٦ّ  تكْج ّؼغ٧ج إً٘بؼ٥ ا٘خض٧ٕٓ ّخص نٙة ٧ٜٛٗ ٧ٟ،يٙ ٢تٝبء      
ج ٢٠٢ ٛب سٛبي٧ ي٧ٙٛج إنبؼ ٦ّ إً٘بؼ٥ ا٘خض٧ٕٓ ٧ٝغؼر أٜ ٧ٜٛٗ ، ٗٛب اْ٘ؼو األ٢ل
 .اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝؿٝخٝب٢ٟ٘ ٦ّ 

 تكْج ّؼغ٧ج إً٘بؼ٥ا٘خض٧ٕٓ  : نٙةاْ٘ؼو األ٢ل

( ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ 04تٝبء ي٤ٙ ٝق ا٘ٛبغث ا٘ؿبغؿج أيالٞ ٢اٝنالٔب ٜٛ ٝق ا٘ٛبغث ا٘ؼاتًج )
 ا٘خ٦ سبء ١٧ّب:ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ   02-07ؼٔٚ 

فعق نت٦ً٧ أ٢ ٥٢ًٝٛ ٧ٛبؼؾ ض٧بؽث ي٤ٙ يٕبؼ، ؿ٢اء تْٝؿٟ ٛتبفؼث  ٧ٜٛٗ ّٗل «
أيالٞ، أٜ  ( ا٘ذب٧ٝج02ٜ ٦ّ ا٘ٛبغث )أ٢ ت٢اؿنج فعق، أ٢ ٧ض٢ؽ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٗٛب ٢٠ ٛت٧ّ

 ٧ٝج ضٓ ٧ٗٙٛخٟ ٢خؿ٧ٟٙٛ ؿٝغ ٧ٗٙٛج.٧نٙة ّخص خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ً٘ٛب
خ٢سٟ نٙتبح ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ا٘ٛعخق 

 ، «إ٧ٛ٧ٙٔب
ل ٛبؼؾ ضبئؽ ًٕ٘بؼ ًٛغ٢ٚ ا٘ؿٝغ أ٢ ضؼؼ تفأٟٝ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٔتل أ٢ّ ٟ ٧ضٓ ّ٘ٗلّئّٝ      
 إ٤٘ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ يٕبؼ٥ نٙة ّخص خض٧ٕٓ، أٜ ٧ٕغٚ 1961ؿٝج 

، 2ا٘ػ٥ ٢ٗ٧ٜ ٦ّ غائؼث اعخكبكٟ ٛضل إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘نٙة ، 1٢ا٘ٛعخق إ٧ٛ٧ٙٔب
 ٧٢ؼّى ا٘نٙة ٢ّٓ اإلسؼاءاح ا٘خب٧٘ج:

 خٕغ٧ٚ ا٘نٙة أ٢ال:
ا٘ؿبِ٘  147-08ؼٔٚ  ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ٜٛ ا٘ٛبغخ٧ٜ ا٘ذب٘ذج ٢ا٘ؼاتًج ٜٛ  اٝنالٔب      
ئؽ أ٢ ٜٛ نؼِ ٧ؼّى نٙة ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٜٛ نؼِ ا٘فعق ا٘ضبّئٟٝ  ،ا٘ػٗؼ

ا٢٘الئ٦ ا٘ٛعخق ) فؼٗبء ي٤ٙ ا٘ف٢٧و ( إ٤٘ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥  األفعبق ا٘ضبئؽ٧ٜ

                                                           
1
 .70مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 
2
، مجلة المنتدى المانونً، "إجراء التحقيك العقاري كطريك الكتساب حك الملكية"عبد الغنً، دنش لبنى،  حسونة - 

 .770، دس ن، ص 74العدد 

، دون 70-70وٌعد اإلجراء الفردي للتحمٌك العماري أساس المبادرة بالتحمٌمات العمارٌة المعنٌة بالمانون رلم  -

المساس بإمكانٌة اللجوء إلى اإلجراء الجماعً للعملٌة فً إطار برامج بناء أو تهٌئة عمارٌة رٌفٌة أو حضرٌة، راجع 

 .713-710ٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص ، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارمحمودي عبد العزٌز
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ٚ ٦ًٝٛٙ٘ ٜٛ نؼِ ٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ٥ خؿّٙ ٦ّ اؿخٛبؼث ٢ٛٝػس٧ج ؼ٧ضّؼ إ٧ٛ٧ٙٔب،
 :2تب٢٘ذبئٓ ا٘خب٧٘ج ٘ؽ٢ٛبا٘نٙة   ٧ؼّٓ ، ٢ ٢ٙ٘1ال٧ج

 ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛخًٕٙج تكبضة ا٘نٙة: -1  
 خخٛذل أؿبؿب ٦ّ: ٢ا٘خ٦ ٧ؼّٓ ا٘نٙة تٛس٢ٛيج ٜٛ ا٢٘ذبئٓ ا٘خ٦ خذتح ٧٢٠ج ا٘نب٘ة

 ٢ ٘خؿ٧١ل ي٧ٙٛبح ا٘تضد ٦ّ ا٘ؿسل ا٧ٛ٘الغ ٘خضغ٧غ ٧٢٠ج ا٘فعقٛؿخعؼر ٜٛ يٕغ  -
ّٜ  ا٘ٝهبٚ اً٘ٛخٛغ ٢٠ ٝهبٚ ا٘ف١ؼ ا٘فعك٦. إً٘بؼ٥ ٢ا٘خبتى ٘ٙٛضبّهج إً٘بؼ٧ج نب٘ٛب أ

تبإلمبّج إ٤٘ ٝؿعج ٜٛ تنبٔج ا٘خًؼ٧ِ ا٢٘ن٧ٝج، ً٘ٛؼّج سٝؿ٧ج ا٘ٛٙخٛؾ ٢ٛ٢نٟٝ  -
٦ّ٢ ضب٘ج  ، 3(٢ٗػا  ا٘كْج ا٘خ٦ ٧خكؼِ ت١ب ا٘ٛٙخٛؾ، ) ٛبٖ٘ ّؼغ٥ أ٢ ي٤ٙ ا٘ف٢٧و

إؼّبٓ  ، ٗٛب ٧خ٧ًٜ ي4ٟ٧ٙا٘ف٢٧و ي٧ٟٙ أٜ ٧ف٧ؼ إ٤٘ ٧٢٠ج ٗبّج ا٘فؼٗبء ٦ّ ا٘ف٢٧و
 .٦ّ5 ضب٘ج ا٘خؼٗج اْ٘ؼ٧مج تب٘نٙة

 ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛخًٕٙج تبًٕ٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ: -2  

 :تٛب ٧٦ٙ٧سة أٜ ٧ؼّٓ ا٘نٙة إمبّج إ٤٘ ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛخًٕٙج تئذتبح ٧٢٠ج ا٘ٛٙخٛؾ   
٠ػا ا٘ٛعنن ي٤ٙ ٢ؼٓ  ٧٢ًّغ ،ٞ ١ٛٝغؾ عت٧ؼ يٕبؼ٧٥ًّغ ًٕ٘ٙبؼ ن٢ت٢َؼا٦ّ ٛعنن  -

      .ً٘ٙٛب٧٧ؼ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ٛسبل ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦ٚ ٛنبتٓ فْبِ ضؿة ؿّٙ
، ي٤ٙ ْٕٝج كبضة ا٘نٙة ٞ ا١ٛ٘ٝغؾ ا٘عت٧ؼ إً٘بؼ٥إمبّج إ٤٘ ٗفِ ٢ك٦ْ ٧ًّغ -

٧ػٗؼ ٧ّٟ ا٢ٕ٘اٚ ا٘ٛبغ٥ ًٕ٘ٙبؼ ٢ضغ٢غٞ، ٢ٗػا أؿٛبء ا٘ٛب٧ٜٗ٘ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ ٢اإلفبؼث إ٤٘ 
، ٢ا٘خ٦ ٔغ خذٕل إً٘بؼ ختج ي٤ٙ إً٘بؼاإل٧سبت٧ج ٢ا٘ؿٙت٧ج ا٘ٛخؼ٢االؼخْبٔبح ٗل األيتبء 
 .ٛضل ا٘خض٧ٕٓ

 ،٢ذ٧ٕج ٜٛ فأ١ٝب أٜ خؿٛص ٟ٘ تئذتبح ضٕٟ ت١ب ٗٛب ٧ٜٛٗ ٘كبضة ا٘نٙة أٜ ٧ٕغٚ ّٗل -
 ٧ّٜٛٗ إضمبؼ ٗبّج ا٘ٛؿخٝغاح ا٘ٛذتخج ً٘ٙالٔج ت٧ٜ ا٘فعق ٢إً٘بؼ، ٢ػٖ٘ ٘غيٚ ا٘نٙة 

 ا٘ض٧بؽث، يٕغ ٛضؼؼ أٛبٚ إ٘بم٢٦ا٘خٛؿٖ تضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ) يٕغ يؼ٦ّ، ف١بغث 

                                                           
1

 .74أنظر الملحك رلم  -
2
 .107بمة فرٌد، المرجع السابك، ص  - 
3

 . 100المرجع السابك، ص  زهدور إنجً هند، -
4

 .44روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص  -
5

 .107بمة فرٌد، المرجع نفسه، ص  -
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 (.ّبخ٢ؼث ا١ٗ٘ؼتبء ...   
ل ا٘نٙتبح ا٘ٛؿخٙٛج ٦ّ ؿسل ٛؼٔٚ ٢ٛعخ٢ٚ ٜٛ ٔتل ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥، خؿّس      

٢تٛسؼغ إ٧غاو اِ٘ٛٙ ٛعكق ١٘ػا اُ٘ؼل ٧ؿ٤ٛ ؿسل إ٧غاو ا٘نٙتبح )ي٧ٙٛج ّؼغ٧ج(، 
 ٢.2خبؼ٧ظ اإل٧غاو تغٔجٜ ٧ّٟ ا٘ؼٔٚ ا٘خؿٙؿ٦ٙ ٧ت٧ّ ،1ٚ كبضة ا٘نٙة ٢كل٧خؿّٙ

 ٠ػا ا٢٘كل ٦ّ َب٧ج األ٧ٛ٠ج الضخ٢ائٟ ي٤ٙ خبؼ٧ظ تغا٧ج ضؿبة ا٨سبل ٧٢ًّغ      
إ٘ب٧ٝ٢ٝج ؿ٢اء ا٘ٛخًٕٙج تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ أ٢ آسبل ا٘نًٜ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب تب٘ٛبغث 

، ٧٢ْخص ٗػٖ٘ ؿسل 3ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 02-07ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  (17)ا٘ؿبتًج يفؼ 
الؿخٕتبل ٗل االيخؼامبح أ٢ االضخسبسبح ا٘ٛضخٛل أٜ خذبؼ أذٝبء ي٧ٙٛج ا٘فٗب٣٢ 

 .4ا٘خض٧ٕٓ
تخض٧٢ل نٙة ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٢ٛ٘غو ٜٛ  ٢ٕ٧ٚ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦      

نؼِ ا٦ًٝٛ٘ أ٢ ٧ٗ٢ٟٙ، إ٤٘ ع٧ٙج ٛٝكتج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ٥، ٢ّٗٛٝج 
 .٢ا٘خ٦ ؿتٓ اإلفبؼث إ١٧٘ب ٜٛ أي٢اٜ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢أي٢اٜ ا٘غيٚ

 غؼاؿج ا٘نٙة ٢خ٧٧ًٜ ٛضٕٓ يٕبؼ٥ذب٧ٝب: 
 غؼاؿج ا٘نٙة: -1  

تًغ إ٧غاو ا٘نٙة ٢خؿس٧ٟٙ ٢ٕ٧ٚ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ تْضق ا٘نٙة       
ّٗ ٧٘ج، ضخ٢٤ّغؼاؿخٟ غؼاؿج أ٢ّ ٧ّٜخأ 5ّٜٛؼّٕبخٟ ا٘نٙة ٧ضخ٥٢ ي٤ٙ ّٗل غ ٜٛ أ  إً٘بؼ ، ٢أ

 ٢ٛم٢و ا٘نٙة ال خفٟٛٙ األفُبل ا٘سبؼ٧ج تعك٢ق ي٧ٙٛج ٛؿص األؼام٦ ا٘ٛٝك٢ق
٢أ٧مب ٔكغ ّضق ا٘كْج ا٘خ٦  ،ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 74-75ي١٧ٙب ت٢ٛسة األٛؼ ؼٔٚ 
أ٧مب ) ٗضبئؽ أ٢ ٗٛبٖ٘ ّؼغ٥ أ٢ ٦ّ ا٘ف٢٧و (، ٧ّخضٕٓ  ٧خكؼِ ت١ب كبضة ا٘نٙة
    ٜ ٗبٜ ٧خكؼِ تكْخٟ ٛنب٘ة تضٓ ي٤ٙ إً٘بؼ ا٦ًٝٛ٘ ٜٛ كْج نب٘ة ا٘خض٧ٕٓ إ

                                                           
1

 74، 74أنظر الملحك رلم  -
2
 .70لعرٌض أمٌن، المرجع السابك، ص  - 
3

 .107، ص 71بمة فرٌد، المرجع السابك، عن الهامش رلم  -
4

 .70أنظر الملحك رلم  -
5
 .73مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  - 
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 ٟ.٧ٕؼؼ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ٔت٢ل ا٘نٙة أ٢ ؼّم ػٖ٘، تًغ 1أ٢ تكْخٟ ٢ؿ٧نب
 خ٧٧ًٜ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥: -2 

 .٦ّ2 ضب٘ج ؼّل ا٘نٙة ٧تٍٙ ا٦ًٝٛ٘ تػٖ٘ ي٤ٙ ٛنت٢و ٛنبتٓ ٢ٛٝٙ٘ػر ا٘ٛؼؿل
٧خعػ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ٕٛؼؼ ّخص خض٧ٕٓ  ،أٛب ٦ّ ضب٘ج ٔت٢ل ا٘نٙة      

 ٧ضخ٥٢ ا٘ت٧بٝبح ا٘خب٧٘ج: 3يٕبؼ٥ ٦ّ أسل أٔكبٞ ف١ؼ ٜٛ خبؼ٧ظ اؿخالٚ ا٘نٙة
  ٚإً٘بؼ٢،٥ؼختج ا٘ٛض٢ٕ٘ة  اؿ ٕٓ 
  ،٢ٛم٢و ١ٛٛج ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ 
   خبؼ٧ظ ا٘خٕٝل إ٤٘ ي٧ٜ ا٘ٛٗبٜ، ا٘ػ٥ ٧سة أال ٧خًغ٣ ف١ؼا ٢اضغا اتخغاء ٜٛ خبؼ٧ظ

 ٕٛؼؼ ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥.
  ٚأة كبضة ا٘نٙة أ٢ أكضبة ا٘نٙتبح. اؿٚ ٢ٕ٘ة ٢اؿ 
  4خ٧٧ًٜ إً٘بؼ أ٢ إً٘بؼاح ا٧ًٝٛ٘ج. 

ؼ ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ؼئ٧ؾ ا٘ٛسٙؾ ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥ ي٤ٙ أٜ ٧ؼؿل ٕٛؼ      
ا٘ػ٥ ٢ٕ٧ٚ تئيالٚ ا٘س٢١ٛؼ تْخص ا٘خض٧ٕٓ يٜ نؼ٧ٓ خ٧ًٙٓ ٕٛؼؼ ّخص ا٘خض٧ٕٓ ا٦ًٝٛ٘ 
( ٢٧ٛب، ٔتل خبؼ٧ظ خٕٝل 15تٕٛؼ ا٘تٙغ٧ج ا٘ٛعخكج إ٧ٛ٧ٙٔب ٘ٛغث عٛؿج يفؼ ) إً٘بؼ٥

ٗٛب ٢ٕ٧ٚ ٗػٖ٘  ،٢اؿى ٟ٘، ٢ػٖ٘ ٘مٛبٜ إف١بؼ 5ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ي٧ٜ ا٘ٛٗبٜ
٧٢ؼؿٟٙ إ٤٘ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥، ٛى اإلفًبؼ تبؿخالٚ ٕٛؼؼ  تخضؼ٧ؼ ٛضمؼ ا٘خ٧ًٙٓ

 .6ّخص ا٘خض٧ٕٓ
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 .74-74، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  -
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 .74مرجع نفسه، ص  - 

 .73أنظر الملحك رلم  -
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 : نٙة ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ تكْج سٛبي٧جاْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ

٦ّ  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 02-07ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  (06ا٘ٛبغث ا٘ؿبغؿج )تب٘ؼس٢و  ٘ٝق       
٧َؼ أّٟٝ ٧ٜٛٗ ّخص خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ تكْج سٛبي٧ج ٦ّ  »٢ا٘خ٦ سبء ١٧ّب:  ّٕؼخ١ب ا٘ذب٧ٝج

 .«إنبؼ إٝسبؽ تؼاٛز تٝبء أ٢ خ٧١ئج يٕبؼ٧ج، ؼ٧ْ٧ج أ٢ ضمؼ٧ج 
       ّٜ ٧٠بخ١ب ) ا٢٘ال٧ج ٢ا٘تٙغ٧ج ( ٦٠ ا٘خ٦ ختبغؼ تب٘خض٧ٕٓ ا٘غ٢٘ج يٜ نؼ٧ٓ  ٧خمص أ

ؼ٧ْ٧ج أ٢ ضمؼ٧ج، ٢ا١٘غِ ٜٛ ا٘سٛبي٦ ٦ّ إنبؼ إٝسبؽ تؼاٛز تٝبء أ٢ خ٧١ئج يٕبؼ٧ج 
ػٖ٘ ٢٠ خْبغ٥ يؼٔٙج إٝسبؽ ٠ػٞ ا٘تؼاٛز ٢خؿ٧٢ج ٢م٧ًج إً٘بؼاح تب٘ٛٝبنٓ ا٧ًٝٛ٘ج 

   .1تُؼل خضغ٧غ ٛب٦ٗ٘ ٠ػٞ إً٘بؼاح، ٢يٝغ االٔخمبء خنت٧ٓ  ٢ٔايغ ٝؽو ا٧ٗٙٛ٘ج
ّٚ  ٠ػٞ ا٧ًٙٛ٘ج ٢ّٓ ا٘ٛؼاضل ا٘خب٧٘ج: ٢خخ

  إكغاؼ ٔؼاؼ ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥أ٢ال: 
ا٘ؿبِ٘  147-08ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  ٜٛ( 07ا٘ٛبغث ا٘ؿبتًج )تب٘ؼس٢و ٘ٝق       
ّٚ، ّئّٝا٘ػٗؼ ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ت٢ٛسة ٔؼاؼ ٜٛ ا٢٘ا٦٘ أ٢ تٛتبغؼث ٜٛ ؼئ٧ؾ  ٟ ٧خ

ا٘ٛسٙؾ ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥ ا٘ٛعخق، ٢ػٖ٘ تًغ أعػ ؼأ٥ ٗل ٜٛ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه 
    .أ٢ ا٘ٛكب٘ص اْ٘الض٧ج ٢ضؿة ا٘ضب٘ج ٛؿؤ٢ل ا٘تٝبء إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦

       ّٜ  ي٧ٙٛبح ا٘خضغ٧د ا٘ؼ٦ْ٧ ٢ا٘ضمؼ٥ خخنٙة اؿخفبؼث ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ٢ػٖ٘ أ
2ّٗا٘خ٧ًٛؼ ٢اْ٘الضج غ ٜٛ ٔبت٧ٙج األؼام٦ إلٝسبؽ تؼاٛز ا٘تٝبء، ٢يغٚ ا٘ٛؿبؾ ، ٘ٙخأ

 .3تبألؼام٦ اْ٘الض٧ج ا٘عكتج
، ٗٛب ٧ضغغ ٦ّ ٧٢4ضّغغ ٔؼاؼ ا٢٘ا٦٘ ا٘ٛسبل ا٘خؼات٦ ا٦ًٝٛ٘ أ٢ ا٘ٛٝبنٓ ا٧ًٝٛ٘ج       

 إ٧غاو  عال١٘ب ي٤ٙ األفعبق ا٧٧ًٜٝٛ٘ ٧سة  ٢٧ٛب ي٤ٙ األٔل   15  إ٘ؼاؼ أ٧مب  ّٛغث
 ّخص  نٙتبح  ٢خؼّٓ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخكج إ٧ٛ٧ٙٔب،   ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛغ٧ؼ٧ج ْٛٙبخ١ٚ، 
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إً٘بؼ٥ ٦ّ إنبؼ ي٧ٙٛج سٛبي٧ج، تْٝؾ ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛن٢ٙتج ٦ّ ضب٘ج ا٘خض٧ٕٓ  ا٘خض٧ٕٓ
٢خخمٜٛ ْٝؾ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛضخ٢اث ٦ّ ا٘نٙتبح ا٘ٛؿسٙج ٦ّ   ا٘ٛٙخٛؾ تكْج ّؼغ٧ج،

 ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ 05ا٘ٛبغث  ٧ج ٢خغؼؾ تْٝؾ ا٘نؼ٧ٕج يٛال تأضٗبٚإنبؼ ي٧ٙٛج ّؼغ
 . ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 147-08ؼٔٚ 

ّٚ ٧٢عمى ٠ػا إ٘ؼاؼ إلسؼاءاح ا٘ٝفؼ       اإليالٜ تٕٛؼ  يٜ نؼ٧ٓ ا٢٘اؿًج ا٘خ٦ خخ
ا٘تٙغ٧بح ا٧ًٝٛ٘ج ٢ا٘سؼائغ ا٘س٧٢١ج أ٢ ا٘سؼائغ ا٢٘ن٧ٝج ٢ا٢٘ؿبئل اإل٘ٗخؼ٧ٝ٢ج األعؼ٣، 

ٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث ٧نتخ٧٢عمى ٢س٢تب ٘ٙٝفؼ ٦ّ ؿسل ا٢ًٕ٘غ اإلغاؼ٧ج ٢ٙ٘ال٧ج ا٧ًٝٛ٘ج 
 .1ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 147-٧ْ08ػ٥ ؼٔٚ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خٝ( ٜٛ 05ا٘عبٛؿج )

٢إ٤٘ ا٘ٛغ٧ؼ  ٗٛب ٧ؼؿل ٝؿعب ٟٛٝ إ٤٘ ؼؤؿبء ا٘ٛسب٘ؾ ا٘فًت٧ج ا٘تٙغ٧ج ا٧ًٝٛ٘ج،       
٢ٛغ٧ؼ ا٘مؼائة ٢ٛغ٧ؼ ا٘فؤ٢ٜ ا٘غ٧ٝ٧ج  ا٘غ٢٘ج ٢ٛغ٧ؼ أٛالٖ ا٢٘الئ٦ ٘ٛؿص األؼام٦ 

٢األ٢ٔبِ ٢ٛغ٧ؼ ا٘خ٧ًٛؼ ٢ا٘تٝبء ٢ٛغ٧ؼ ا٘ٛكب٘ص اْ٘الض٧ج، ٢ػٖ٘ ٔكغ إ٘كبٟٔ ي٤ٙ 
 147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  06ا٘ٛبغث  ، ٠٢ػا خنت٧ٕب ٘ٝق2ٛؿخ٣٢ ٛكب٘ض١ٚ

 ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ.

 غؼاؿج نٙة ّخص ا٘خض٧ٕٓ ٢خ٧٧ًٜ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ذب٧ٝب:

 غؼاؿج ا٘نٙة: -1  
إً٘بؼ٥  ٢٧غو ا٦ًٝٛ٘ ا٘نٙة ٛؼّٕب تِٛٙ ٧ضخ٥٢ ْٝؾ ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛن٢ٙتج ٦ّ ا٘خض٧ٕٓ       

ّٗ ا٘ٛٙخٛؾ تكْج ّؼغ٧ج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦،  هٛغ٧ؼ ا٘ضْغ ٧٢خأ
 إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦، ا٢ٛ٘غو ٘غ٣ ٛكب٘ضٟ اِ٘ٛٙ، ٜٛ ٔت٢ل ا٘نٙة ٧ٕ٧٢غٞ ٦ّ ؿسل إ٧غاو

                                                           
1

 .701، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز -
2
 .74-74، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  - 

ٌكون لرار الوالً محل نشر واسع، عن  »، السالف الذكر، على ما ٌلً: 140-73من المرسوم رلم  74المادة  تنص -

 طرٌك لصمه لمدة شهر لبل بداٌة فترة استالم الملفات.
 ولهذا الغرض ٌموم مدٌر الحفظ العماري الوالئً بلصمه على مستوى ممر مدٌرٌته.

وٌرسل نسخا منه إلى رإساء المجالس الشعبٌة البلدٌة المعنٌٌن، وإلى المدٌرٌتٌن الوالئٌتٌن المكلفٌن بمسح األراضً 
 .«وأمالن الدولة والضرائب األولاف والبناء والتعمٌر والمصالح الفالحٌة، إللصالها
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، ا٘ٛؼٔٚ ٢ا٘ٛعخ٢ٚ ٜٛ ٔتٟٙ، ٢اْ٘ٛخ٢ش عك٧كب ٧ًٙٛٙ٘بح ا٘سٛبي٧ج، ٢ػٖ٘ ضؿة 1اْ٘ٛٙبح 
ْٝؾ ا٘فؼ٢ن ٢األفٗبل ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب تب٘ٝؿتج ٧ًٙٛ٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٘ٛٙخٛؾ تكْج 

 .2ّؼغ٧ج
ٚ ٢ٛعخ٢ٚ ٜٛ ٔتل ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥، ٛؼّٔ 3ٗٛب ٧ْخص أ٧مب ؿسل ا٘فٗب٣٢      

 .4االيخؼامبح ٢االضخسبسبح ا٘خ٦ ٧ضخٛل أٜ خذبؼ أذٝبء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ الؿخٕتبل ّٗل
 إكغاؼ ٕٛؼؼ خ٧٧ًٜ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ -2 

تًغ اؿخالٚ اِ٘ٛٙ ٦ّ٢ ضب٘ج ٔت٢ٟ٘، ٧كغؼ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ٕٛؼؼ       
 ، ا٘ػ٥ ٧ضخ٥٢ إمبّج إ٤٘ ٛؼاسى ٔؼاؼ ا٢٘ا٦٘ ي٤ٙ ْٝؾ5خ٧٧ًٜ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥

 .٢6ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛػ٢ٗؼث ٦ّ ٕٛؼؼ ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ا٧ًٙٛ٘بح اْ٘ؼغ٧ج اً٘ٝبكؼ

 إً٘بؼ٥ ا٘خض٧ٕٓ ٛتبفؼث :ا٘ذب٦ٝ ا٘ٛنٙة

٧تغأ ا٘خض٧ٕٓ تٛسؼغ خت٧ٍٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ تٕٛؼؼ خ٧٧ًٟٝ ت١ػٞ ا٘كْج، ٢ي٧ٟٙ ا٘ؿ١ؼ       
ا٘كٙج، ٢ّ٢ؼ خ٧٧ًٟٝ ي٤ٙ ا٘خنت٧ٓ ا٘كبؼٚ ٘ٙخغات٧ؼ إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٢ا٘ٝك٢ق ا٘خٝه٧ٛ٧ج ػاح 

٢ل ض٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ تسٛى ا٢٘ذبئٓ ٢ا٘ٛؿخٝغاح ٢ٔتل أٜ ٧ٝخٕل إ٤٘ ي٧ٜ ا٘ٛٗبٜ، ٧تغأ ا
غ تب٢٘م٧ًج ٦ّ ا٧ٛ٘غاٜ ٔكغ ا٘خضٗٚ ٧ّٛب ت٢ًػٖ٘  ،إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥

ّٚ إٔؼاؼ ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘ٛنب٘ة تٟ ٢ضٛب٧ج ض٢ٕٓ  ،7أذٝبء ٛتبفؼث اً٘ٛب٧ٝج ا٧ٛ٘غا٧ٝج ٢ٜٛ ذ
  اْ٘ؼو األ٢ل٢تٝبء ي٧ٟٙ ؿٝخٝب٢ل ٠ػا ا٘ٛنٙة مٜٛ ّؼي٧ٜ اذ٧ٜٝ، عككٝب  ٧ُ.8ؼا٘

 .جا٧ٛ٘غا٧ٝ ٘ٛتبفؼث اً٘ٛب٧ٝج اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝت٧ٝٛب عككٝب  ٘ٙٛؼضٙج ا٘خضم٧ؼ٧ج،

 

                                                           
1

 .17أنظر الملحك رلم  -
2
 .74، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  - 
3

 .11نظر الملحك رلم أ -
4
 .74، مرجع نفسه ، ص 777التعلٌمة رلم - 
5

  .10أنظر الملحك رلم  -
6
 .74، مرجع نفسه،  ص 777التعلٌمة رلم  - 
7
 .07روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص  - 
8

 .  773حسونة عبد الغنً و دنش لبنى، المرجع السابك، ص  -
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  األيٛبل ا٘خضم٧ؼ٧ج: اْ٘ؼو األ٢ل

اً٘ٛب٧ٝج ال أيٛبل خؿتٓ ٗبٜ ٧تبفؼ أ٢ّٔتل أٜ ٧ٝخٕل ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ي٧ٜ ا٘ٛ      
ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛؼؿ٢ٛج أ٢ ا٘ٛٗخ٢تج ا٘خ٦ خؿٛص تخ٧٧ًٜ  ٢ا٘خ٦ خخٛذل ٦ّ سٛى ّٗل ا٧ٛ٘غا٧ٝج،

 1.ا٦ًٝٛ٘ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ
٧ّّٗنّ ، ٢ا٘خ٦ ٧م١ًب ا٘ٛغ٧ؼ ٟٝ ٜٛ خضغ٧غ إً٘بؼٙى ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ي٤ٙ ا٢٘ذبئٓ ا٘خ٦ خٛ

 ٢ا٘ٛخٛذٙج ٧ّٛب ٦ٙ٧: ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ٦ّ ٛخٝب٢ٟ٘
ا٘ٛؤؼط  09-84ا٘تٙغ٧ج ٢ٛضمؼ ٢مى اً٘ٛب٘ٚ اً٘ٛغاٜ ٦ّ إنبؼ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ٛعنن* 

ا٘ٛسٙؾ ا٘ٛخمٜٛ ا٘خٝه٧ٚ اإل٦ٛ٧ٙٔ ٘ٙتالغ، ا٘ٛخ٢اسغ ي٤ٙ ٛؿخ٣٢  1984 -٦ّ24-02 
 ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥ ٢ٛكب٘ص ٛؿص األؼام٦؛

* ٛعنن أٔؿبٚ ا٘تٙغ٧ج ا٘ػ٥ ٧سؽا إ٧ٙٔٚ ا٘تٙغ٧ج إ٤٘ ٔنى خؿ٤ٛ أٔؿبٚ، ٦٠٢ ٛؼٔٛج 
 ب خكبيغ٧ب ٧َؼ ٕٛٝنى ) ٛعنن ٛخ٢اسغ ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛكٙضج ٛؿص األؼام٦ (؛خؼ٧ٔٛ

ٛعننبح اإل٧ٙٔٚ، ٛعننبح ، 18732ٛعننبح ٔب٢ٜٝ * ٛعننبح ٛسٙؾ ا٘ف٢٧ط، 
ا٘خض٧ٕٕبح ا٘سؽئ٧ج ا٘ٛكبغٓ ي١٧ٙب أ٢ ٧َؼ ا٘ٛكبغٓ ي١٧ٙب، ا٘ٛعننبح إ٘غ٧ٛج ٘ٛؿص 

 األؼام٦ ا٘ستبئ٦؛
ا٘عبكج اً٘ٛغث ٜٛ نؼِ ٛؿص األؼام٦، ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛخًٕٙج تٛسٛل  * ا٘ٛعننبح

 ي٧ٙٛبح ٝؽو ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘خ٦ خٛح ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘تٙغ٧ج أ٢ ا٢٘ال٧ج؛
٢ٗػا ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛؼّٕج ت١ب ٢ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ أٜ ٧خضكل ي٤ٙ * ٛعننبح ا٘نؼٓ أ٢ األؽٔج 

 ٝؿعج ١ٝٛب ٘غ٣ ٛغ٧ؼ٧ج األفُبل ا٧ٛ٢ًٛ٘ج،
 * ٛعننبح ا٘ٛس٢ٛيبح اُ٘بت٧ج؛

 * ٛعننبح ٢مى اً٘ٛب٘ٚ ٦ّ إنبؼ ا٘ذ٢ؼث ا٘ؽؼاي٧ج ا٘ٛخ٢اسغث ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛكب٘ص
 ٛؿص األؼام٦، ا٘ٛكب٘ص اْ٘الض٧ج  أ٢ ا٘تٙغ٧ج؛

 * ٛعننبح ٢ٛضبمؼ األؼام٦ ا٘خ٦ ٗبٝح ٢ٛم٢و إغٛبر ٦ّ ا٘كٝغ٢ٓ ا٢٘ن٦ٝ
 

                                                           
1

 .40نسٌب نجٌب، المرجع السابك، ص  -
2

للمٌام بإجراء تحمٌمات جماعٌة بهدف تسلٌم  1307-70-04أصدر المستعمر الفرنسً هذا المانون المإرخ فً  -

 .01سندات ملكٌة فً األراضً "العرش" و أراضً "الملن"، راجع روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص 
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 ٘ٙذ٢ؼث ا٘ؽؼاي٧ج، ٢ٗػا ٛس٢ٛيبح أٛالٖ ا٘غ٢٘ج ٢ا٘تٙغ٧ج ٢األؼام٦ ا٘ٛؿٛبث  "يؼـ"؛
إ٘ب٢ٜٝ   ٢اْ٘ؼغ٧ج ا٘خ٦ سبءح إذؼ خنت٧ٓ  اْ٘الض٧ج ا٘سٛبي٧ج  ٛعننبح ا٘ٛؿخذٛؼاح *

 1987.2-12-08ا٘ٛؤؼط ٦ّ  191-87ؼٔٚ 
 أ٢ خ٧ٕٝج  ٢ذ٧ٕج  ٔب٧ٝ٢ٝج ٢إمبّج ٘ٛب ؿتٓ ػٗؼٞ ٧ٜٛٗ ٘ٙٛضٕٓ إً٘بؼ٥ االؿخًبٝج تأ٥ّ     

 .١3ب ٧ْٛغث ٦ّ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٧٥ؼ٣ أّٝ
٠ػٞ ا٘ٛؼضٙج ٦ّ َب٧ج األ٧ٛ٠ج ١ٝ٢ٗب خؿبيغ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٜٛ ا٘خؽ٢غ  ٢تػٖ٘ خًّغ      

 .4تبألغ٢اح األؿبؿ٧ج إلغاؼث ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ا٧ٛ٘غاٜ

 جا٧ٛ٘غا٧ٝ األيٛبلٛتبفؼث  االٝخٕبل ٢ :اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ 

 ٧تبفؼ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ١ٛبٟٛ ي٤ٙ ا٘ٝض٢ ا٨خ٦:
 ا٘خٕٝل إ٤٘ ا٧ٛ٘غاٜ: أ٢ال:

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  (11ا٘ٛبغث )اٝنالٔب ٜٛ ٝق       
٧ٝخٕل ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ٢ٛٔى إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ ٦ّ ا٘خبؼ٧ظ ا٘ٛضغغ ٦ّ ٕٛؼؼ 
ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ أ٢ ٕٛؼؼ خ٧٧ًٜ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥، ٢٘غ٣ ٢ك٢ٟ٘ إ٤٘ ي٧ٜ ا٘ٛٗبٜ 

ّٗ ٧ِٕغٚ ْٝؿٟ ٧٢فؼش ا١ٛ٘ٛج ا٘خ٦ ّٗٙ غ ٜٛ ٧٢٠ج األفعبق ا٘ػ٧ٜ تأغائ١ب، ٧٢خأ
٢اضغ ١ٝٛٚ ) كبضة  ٢ٕ٘ة ٢كْج ّٗل اؿ٧ٚضمؼ٢ٜ ا٘خض٧ٕٓ ٢كْبخ١ٚ، ٧٢ؿسل 

ّٚ تضم٢ؼ  ٢ٕ٧ٚ تب٘خًؼِ ي٤ٙ إً٘بؼ ا٘نٙة، ا٘س٧ؼاٜ، أكضبة ا٘ض٢ٕٓ ا٧ٝ٧ً٘ج (، ذ
 .٧٢ٕبؼٟٝ تب٘ٛعنن كبضة ا٘نٙة أ٢ ا٦ًٝٛ٘

 ٢متن ضغ٢غٞ: ا٘خًؼِ ي٤ٙ إً٘بؼ ذب٧ٝب:

تًغ ا٘خضٕٓ ٜٛ ٧٢٠ج ٢كْج األفعبق ا٘ضبمؼ٧ٜ ٧فؼو ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ        
ا٘خًؼِ ي٤ٙ إً٘بؼ تباليخٛبغ ي٤ٙ ا٘ٛعنن ا٘ٛؼّٓ تنٙة إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٗٛب 

                                                           
1
الفالحٌة التابعة لألمالن  المتضمن كٌفٌات استغالل األراضً 1430-10-73المإرخ فً  14-30المانون رلم  - 

 .1430-10-74المإرخة فً  47الوطنٌة وتحدٌد حموق المنتجٌن وواجباتهم، ج ر ع 
2
 .70، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  - 
3

 .104بمة فرٌد، المرجع السابك، ص  -
4

 .107مرجع نفسه، ص  -
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        ٢ٕ٧ٚ تب٘خًؼِ ي٤ٙ ضغ٢غٞ ي٤ٙ أؿبؾ ا٘خكؼ٧ضبح إ٘ٛغٛج ٜٛ نؼِ ا٘ٛٙخٛؾ 
٢ّٗ ٜٛ ٧َبة االضخسبسبح ي١٧ٙب، أ٢ ٢س٢غ خًغ٥ ي٤ٙ غ ا٘فب٧َٜٙ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ، ت١غِ ا٘خأ

 .1إً٘بؼاح ا٘ٛسب٢ؼث
      ّٚ ٜٛ نؼِ  ٢ٕ٧ٚ تًغ ػٖ٘ تٕٛبؼٝج ا٘ٛعنن ٢ٛنبتٕج ا٘سغ٢ل ا٢٘ك٦ْ اًّ٘ٛغ ذ

ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥  (03ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج )ا٘ٛٝك٢ق ي٧ٟٙ ٦ّ  ا١ٛ٘ٝغؾ ا٘عت٧ؼ إً٘بؼ٥
ّٗ ا٘ػٗؼ ا٘ؿبِ٘  147-08ؼٔٚ  غ ٜٛ نت٧ًج إً٘بؼ ٢ٛضخ٢اٞ ٛى ا٢٘أى ٦ّ ا٧ٛ٘غاٜ ٘ٙخأ

ج ٧٢ؿسل ٛعخِٙ ا٘ض٢اغد . ٢2ٗػا ا٘ض٢ٕٓ ا٧ٝ٧ً٘ج أ٢ االؼخْبٔبح اإل٧سبت٧ج أ٢ ا٘ؿٙت٧
 اً٘بؼمج ٦ّ ا٧ًٙٛ٘ج ٢أ٢ٔال األنؼاِ ا٘ٛخغعٙج ١٧ّب.

      ّٜ ّٛ ٛى اإلفبؼث إ٤٘ أ ب ضم٢ؼ ضم٢ؼ كبضة ا٘نٙة أ٢ ا٦ًٝٛ٘ ٢ٗ٧ٜ إستبؼ٧ب، أ
إ٘ؽا٧ٛب ٢ٟٗٝ ٧ْ٧غ ٦ّ ا٘ضك٢ل ي٤ٙ  ٖ أ٢ ا٘ضبئؽ٧ٜ ًٕ٘ٙبؼاح ا٘ٛسب٢ؼث، ّال ٧ًّغ٘ٛاّلا

ٛبًٝب ٜٛ ٢ٛاكٙج  ٢ًٙٛٛبح ٔغ خ٢ٜٗ ٛسغ٧ج ٘ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓ ّٕن ت٧ٝٛب ٧َبت١ٚ ال ٧ًّغ
 .3ا٘خض٧ٕٓ
      ّٚ ّٜ ذ يٜ ا٘ضم٢ؼ ٧ؼسى ألؿتبة يغ٧غث ٖ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ أ٢ يؽ١ّ٢ٚ ٧َبة ا٘ٛاّل إ

 :ٝػٗؼ ١ٝٛب 20114-07-13ا٘ٛؤؼعج ٦ّ  2087ؼٔٚ  ا٘ٛػٗؼثٝكح ي١٧ٙب 
 .إٔبٛخ١ٚ عبؼر ضغ٢غ ا٢٘ال٧ج، ٦ّ٢ تًل األض٧بٜ عبؼر ا٘خؼاة ا٢٘ن٦ٝ 
 .ٓٝؽايبح ٢عالّبح فعك٧ج ت٧ٜ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ ٢كبضة نٙة ّخص ا٘خض٧ٕ 
 .اٝفُبالح ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ ا٘خ٦ خ١ًٝٛٚ ٜٛ ا٘ضم٢ؼ 
 ٜ٘ٝؽ٢اح فعك٧ج. االٛخٝبو ٘غ٢اي٦ ٧َؼ ًٛؼ٢ّج ٦ّ٢ تًل األض٧ب 
 ٜ٧َ5بة ا٘خ٧ٗ٢الح ٘خٛذ٧ل ا٘ٛسب٢ؼ٧. 
 ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٜٛ ا٘خًؼِ ي٤ٙ إً٘بؼ ٢متن ضغ٢غٞ، ٢ٕ٧ٚ  اٝخ١بء٢ي٤ٙ إذؼ       

 ا٢ًٙٛ٘ٛبح  ّٗل ت١ب  ٧غ٢ٜ   ١٘ػا اُ٘ؼل  ثًّٛغ ا٦ًٝٛ٘، خض٧ٕٓ ًٕ٘ٙبؼ  تخضؼ٧ؼ تنبٔج
                                                           

1
 .73، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  -

2
  .73نفسه، ص  مرجع -

3
 114ص أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، -

4
، إشكاالت 0770-70-00المإرخ فً  70-70المتضمنة المانون رلم  0711-70-17المإرخة  فً  0730مذكرة رلم  -

العامة،  مٌدانٌة حضور المالن والحائزٌن أثناء عملٌة التحمٌك المٌدانً، مدٌرٌة الحفظ العماري لوالٌة جٌجل، المدٌرٌة
 وزارة المالٌة.

5
 .   107-114أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع نفسه، ص  -
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ّٚ  ،1ا٘ٛؿخٕبث  ٧فؼو ٦ّ اإلسؼاء ا٢ٛ٘ا٦٘: ذ
 خ٢م٧ص اً٘الٔج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ت٧ٜ ا٘ٛٙخٛؾ ٢إً٘بؼ: ذب٘ذب:

تًغ ا٘خًؼِ ي٤ٙ إً٘بؼ ا٦ًٝٛ٘ تئسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢متن ضغ٢غٞ ٧ًٛل        
كبضة ا٘نٙة ٠٢ٝب ٧ٛٝؽ ت٧ٜ  ٓ إً٘بؼ٥ ي٤ٙ خ٢م٧ص اً٘الٔج ت٧ٜ إً٘بؼ ٢ا٘ٛضٕ

 ضب٘خ٧ٜ:
 ٘ٙضبئؽ غ٢ٜ ؿٝغ:ضب٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥  -1  

ا٘ضب٘ج ٧تبفؼ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ا٘خضٕٓ ٜٛ ٢ٔبئى ا٘ض٧بؽث تب٘ٝؿتج ٘ألٛالٖ ٦ّ ٠ػٞ       
، ٢ػٖ٘ تخ٦ٕٙ ا٘خكؼ٧ضبح ٢ا٢٘ذبئٓ ٢2ؽ أكضبت١ب ي٤ٙ ؿٝغاح خذتح ٧ٗٙٛخ١ٚال ٧ض ا٘خ٦

ٟ ٧ٛبؼؾ ض٧بؽث ٔب٧ٝ٢ٝج كض٧ضج ا٘مؼ٢ؼ٧ج إ٘ٛغٛج ٜٛ نؼِ ا٘ٛٙخٛؾ، ٢ا٘خ٦ خ٧ْغ تأّٝ
ا٦ًٝٛ٘ تب٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة نتٕب ألضٗبٚ إ٘ب٢ٜٝ ث ٗب٧ّج خؿٛص ٟ٘ تبٗخؿبة إً٘بؼ ٢ّ٘ٛغ

 .3ا٘ٛغ٦ٝ
 ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٦ّ ّٕؼخ١ب ا٘ذب٘ذج( 11أ٘ؽٛح ا٘ٛبغث )٢ت١غِ ضٛب٧ج ض٢ٕٓ ا٧ُ٘ؼ       

 ا٘ػٗؼ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ االؿخٛبو إ٤٘ ا٘ٛالٖ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ أ٢ أ٥ا٘ؿبِ٘  02- 07
 4.آعؼ ٟ٘ ٢ذبئٓ أ٢ ؿٝغ ٧خًٙٓ تبًٕ٘بؼ ٛضل ا٘خض٧ٕٓ فعق

 :1961ٛبؼؾ  01٘ٙضبئؽ تؿٝغ ًٛغ ٔتل ضب٘ج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥  -2  

 ٗٛب ؿتٓ ا٘خنؼٓ إ٧ٟ٘، ّئٜ ا٘ؿٝغاح ا٧ًٝٛ٘ج ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٦٠ ا٘ؿٝغاح ا٘خ٦      
ضؼؼح ٦ّ هل ا٘خفؼ٧ى اْ٘ؼٝؿ٦ إ٘غ٧ٚ ٢ا٘خ٦ ٘ٚ خًغ خًٗؾ ا٢٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج ٘ألٛالٖ 
ا٘ٛذتخج ١٘ب تؿتة يغٚ ا٘عم٢و اإلستبؼ٥ إلسؼاءاح ا٘ف١ؼ تب٘ٝؿتج ً٘ٛهٚ إً٘بؼاح 

                                                           
1

 .47المزوار لدور، المرجع السابك، ص  -

 .17أنظر الملحك رلم  -
2

 .47، مرجع نفسه، ص المزوار لدور  -
3

 .104بمة فرٌد، المرجع السابك، ص   -

مٌام بجمٌع التحرٌات التً ترمً إلى جمع كل المعلومات ألن غٌاب السند لدى الحائز ٌفرض على العون المحمك ال -
والعناصر األساسٌة لتمدٌر أحسن لوالعة الحٌازة، وذلن لتفادي سلبٌات التصرٌحات الشرفٌة للحائزٌن التً كانت تتم 

جع خالفا للوالع أثناء إعداد عمد الشهرة المتضمن االعتراف بالملكٌة وشهادة الحٌازة، راجع لعرٌض أمٌن، المر

 .74السابك، ص 
4

 .713، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز -
على ما ٌلً: " ... ٌبحث لدى المالكٌن أو الحائزٌن للعمارات المجاورة أو لدى أي أشخاص  0/ ف 11تنص المادة  -

 الوضعٌة المانونٌة والمحتوى المادي للعمار موضوع التحمٌك ..."آخرٌن لدٌهم معلومات مفٌدة بشؤن 
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، أ٧ٜ ٗبٝح ا٧ٗٙٛ٘ج خٝخٕل ٢خخغا٢ل نتٕب ألضٗبٚ ا٘فؼ٧ًج ا٢٘أًج ٦ّ ا٘ٛٝبنٓ ا٘ؼ٧ْ٧ج
٢م٧ًبح ًٕٛغث  ٠ػا ج ض٧د ٝفأ يٜ ٝهبٚ ا٘ف١ؼ االعخ٧بؼ٥اإلؿال٧ٛج ٢األيؼاِ ا٘ٛض٧ٙ

  .٢1كًتج ا٘خؿ٧٢ج
      ٢ ّٗ ٧ّٜخأ إً٘بؼ ا٘ٛػ٢ٗؼ ٦ّ ا٘ؿٝغ  غ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ يٝغ خٕٟٝٙ إ٤٘ ٢ٛٔى إً٘بؼ أ

٢٠٥ّٗ ػاخٟ إً٘بؼ ٢ٛم٢و نٙة ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ ّٜ، ٗٛب ٧خأ األٛؼ ال ٧خًٙٓ  غ ٜٛ أ
ي٤ٙ ضؿبة ٛب٧ٜٗ٘ آعؼ٧ٜ ٦ّ ا٘ف٢٧و، ٢ٜٛ س١ج  تٛضب٢٘ج ا٘عؼ٢ر ٜٛ ضب٘ج ا٘ف٢٧و

ّٗأعؼ٣ ٧خ٧ًٜ ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ غؼاؿج ا٘ؿٝغ تغّٔ ّٜج تُؼل ا٘خأ ا٘ؿٝغ ا٦ًٝٛ٘  غ ٜٛ أ
 .19612ٛبؼؾ  01ٛف١ؼ ٔتل خبؼ٧ظ 

 ًٛب٧ٝج ٢أًج ا٘ض٧بؽث: ؼاتًب: 

عالل  ٢اٗخ٤ْ تغؼاؿج أضٗب١ٛب ٢آذبؼ٠ب، ٢ٜٛ ِ ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ا٘ض٧بؽث٘ٚ ٧ًّؼ      
  ، 3ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ا٘سؽائؼ٥ ّب٘ض٧بؽث ٦٠ ا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج ي٤ٙ ا٘ضٓ 815ا٘ٛبغث 

يتبؼث يٜ ؿٙنج ٧ًّٙج   2008-09-27ا٘ٛؤؼعج ٦ّ  ٢003ا٘ض٧بؽث ٢ّٕب ٘ٙخ٧ًٙٛج ؼٔٚ 
٧ٛبؼؿ١ب فعق ي٤ٙ ٖٛٙ، خؿٛص ٟ٘ تبٗخؿبة ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة، 

 .4ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 02-07 إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚتخ٢ّؼ ا٘فؼ٢ن ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب مٜٛ 
ّٛب  ٢        ا٘ض٧بؽث ٦٠ ٢مى ا٧٘غ ي٤ٙ ف٦ء ٜٛ األف٧بء، ي٤ٙ أٜ ٢ٗ٧ٜ ػٖ٘ ا٘ف٦ء ٛ

ّٛب ٧س٢ؽ ا٘خًبٛل٧س٢ؽ أٜ خٕى ي٧ٟٙ ا٘ض٧بؽث ٧ّٟ  ، ٢أٜ ٧س٢ؽ اٗخؿبتٟ تب٘خٕبغٚ، ٢أٜ ٢ٗ٧ٜ ٛ
 .٢5ا٘ؿ٧نؼث ي٧ٟٙ ؿ٧نؼث ٧ًّٙج، ٢االٝخْبو تٟ ٢اؿخُالٟ٘

يٜ  الٗخؿبة ا٘ضٓ ا٦ٝ٧ً٘ إً٘بؼ٥ ٢ا٘ٛؤغ٧ج ،ا٘كغغا٘ض٧بؽث إ٘ٛك٢غث ٦ّ ٠ػا ٢       
إ٘ب٢ٜٝ ٜٛ  827، 808ا٘ض٧بؽث ا٘ٛت٧ٝج تأضٗبٚ ا٢ٛ٘اغ ٦٠ نؼ٧ٓ ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة، 

                                                           
1

 .714، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز -
2

 . 17، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  -
3

 .33-30أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص  -
4

 .73، المرجع  نفسه، ص 777التعلٌمة رلم  -
5

، منشورات الحلبً الحمولٌة، بٌروت، التقادم المكسب للملكية في القانون اللبناني: دراسة مقارنة، دمحم علً األمٌن -
 .40، ص 1447لبنان، 
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اؿخٗٛبل  ٛى ج، أ٥ ا٘ض٧بؽث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘كض٧ضجنتٕب ٢ٕٙ٘ايغ اً٘بٛ 1ا٘ٛغ٦ٝ ا٘سؽائؼ٥
 ٢ا٘خ٦ ٝت١ٝ٧ّب ٧ّٛب ٦ٙ٧: .2ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ 827 ا٘ٛغث ا٘ٛضغغث تب٘ٛبغث

 مؼ٢ؼث خ٢ّؼ ا٘ض٧بؽث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘كض٧ضج: -1  
أٜ خ٢ٜٗ ٘ٙفعق  ّالتّغ٘ػا ث تخ٢ّؼ يٝكؼ١٧ب ا٘ٛبغ٥ ٢ا٥٢ًٝٛ٘، خخضٕٓ ا٘ض٧بؽ       

ا٘ض٧بؽث فؼ٢ن ا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج ي٤ٙ ا٘ف٦ء ٢أٜ ٧ض٢ؽٞ ٘ضؿبتٟ، ٗٛب ٧ٙؽٚ أٜ خ٢ٜٗ 
َٜ ا٘ض٧بؽث ا٧ًٛ٘تج ال خخؼخة ي١٧ٙب آذبؼ ٛخ٢ّؼث ٢أٜ خ٢ٜٗ  عب٧٘ج ٜٛ ا٢٧ً٘ة، إػ أ

 ْٝكل ػٖ٘ ٧ّٛب ٦ٙ٧: 3،ٔب٧ٝ٢ٝج
 :٘ٙض٧بؽث اً٘ٝكؼ ا٘ٛبغ٥ *

ل اً٘ٝكؼ ا٘ٛبغ٥ ٘ٙض٧بؽث ٦ّ ا٘ؿ٧نؼث ا٧ًْٙ٘ج ٜٛ نؼِ ا٘ضبئؽ، ٢ػٖ٘ ٧خّٛذ       
٢ا٘تٝبء ا٘ض٧بؽث، ٗبُ٘ؼؾ ا٘ؽؼو، ا٘ضؼد،  تأيٛبل ي٤ٙ ا٘ف٦ء ٛضّلتْٝؿٟ تب٧ٕ٘بٚ 

ا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج ا٘ٛتبفؼث، ٢ٔغ خ٢ٜٗ ا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج ٧َؼ  ٦٠٢، ٧َ٢4ؼ٠ب ٜٛ األيٛبل
ي٤ٙ ا٘ف٦ء تغال ٜٛ ا٘ضبئؽ ٢تبؿٟٛ ي٤ٙ أٜ ٢ٗ٧ٜ  ا٧ُ٘ؼ تب٘ؿ٧نؼث ت٧ٕبٚ ٛتبفؼث خخضٕٓ
يالٔج ٢خسًٟٛ تٟ ٓ ت١ػٞ ا٘ض٧بؽث كبال ٧ٙؽٟٛ االئخٛبؼ تأ٢اٛؼٞ ٧ّٛب ٧خًّٙٛخكال تٟ اّخ

تٛفبؼٗج  ، ٢خخضٕٓ أ٧مب٢٠٢5 ٛب ٧نٙٓ ي٧ٟٙ ا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج تب٢٘ؿبنجبتى تب٘ٛخت٢و، اّ٘خ
٧نٙٓ ي٧ٟٙ ا٘ض٧بؽث ا٘ٛبغ٧ج ي٤ٙ  ي٤ٙ ا٘ف٦ءا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج تٛفبؼٗج ا٧ُ٘ؼ ٘ٙضبئؽ ٦ّ 

 : ٘ٙض٧بؽث اً٘ٝكؼ ا٥٢ًٝٛ٘ ٭   6.ا٘ف٢٧و
ٕكغ ٢ا٧ٝ٘ج ٢٠٢ أٛؼ غاع٦ٙ، ٧خمص ٜٛ عالل األيٛبل ا٘ٛبغ٧ج ا٘خ٦ ٧ٛبؼؿ١ب ٢٠ ا٘      

٢التغ ٜٛ أٜ ٢٧سغ يٝكؼ إ٘كغ ٢تُؼل خٟٛٙٗ،  ،7ا٘ضبئؽ ٢اٝخْبيٟ تب٘ف٦ء ٘ٛكٙضخٟ

                                                           
1

 17-74ٌتضمن المانون المدنً، معدل ومتمم بموجب المانون رلم   ،1404-74-04مإرخ فً  43-04لانون رلم  -

 .0774-70-04المإرخة فً  0774صادرة  فً  44، ج ر، ع 0774-74-07المإرخ فً 
2

 .773، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز -
3

 .10، ص 0777، دٌوان المطبوعات الجامعٌة، الجزائر، لحيازة والتقادم المكسبا دمحمي فرٌدة ) زواوي (، -
4

، ص 0770، لسنة 14، ع  مجلة الدراسات والبحوث البرلمانٌة "شهادة الحيازة وتطبيقاتها "،خلفونً مجٌد،  -

174. 
5

تصح الحٌازة بالوساطة متى كان الوسٌط  »على ما ٌلً: من المانون المدنً الجزائري 71/ ف 317تنص المادة  -

 .«ٌباشرها باسم الحائز وكان متصال به اتصاال ٌلزمه االئتمار بؤوامره فٌما ٌتعلك بهذه الحٌازة ... 
6

 .14،14المرجع نفسه، ص  دمحمي فرٌدة ) زواوي (، -
7

، د د ن، الرٌاض، سبتمبر تبعيةالوجيز في الملكية والحقوق العينية ال، رضا عبد الحلٌم عبد المجٌد عبد البارى -
 .044، ص 0774



 الفصل الثاني  ................................... القواعد اإلجرائية للتحقيق العقاري وآثارها
 

44 
 

يغ٧ٚ ا٘خ٧٧ٛؽ ٧ٛبؼؾ ا٘ض٧بؽث يٜ نؼ٧ٓ ٜٛ ٢ٝ٧ة  إػا ٗبٜ إاّل ،٘غ٣ ا٘ضبئؽ فعك٧ب
 .1يٟٝ

       ّٜ ه٢١ؼ ا٘ضبئؽ تٛه١ؼ ا٘ٛبٖ٘ ا٘ض٦ٕ٧ٕ أ٢ كبضة ضٓ  ٢ي٤ٙ ٠ػا األؿبؾ ّئ
ا٘خ٦ خٕخكؼ ي٤ٙ سبٝت١ب  ؽ ا٘ض٧بؽث ا٘ض٧ٕ٧ٕج يٜ ا٘ض٧بؽث اً٘ؼم٧ج،ي٦ٝ٧ ٢٠ ٛب ٧ّٛ٧

ٔبئٛج ي٤ٙ ؼعكج أ٢ ي٤ٙ  ٗبٝحّال خًختؼ ض٧بؽث ٔب٧ٝ٢ٝج إػا ، ا٘ٛبغ٥ غ٢ٜ ا٥٢ًٝٛ٘
  ٥.ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ا٘سؽائؼ 8083ا٘ٛبغث  ٝكح ي٤ٙ ػٖ٘ ، 2ؿ٧تل ا٘خؿبٛص

ٓ ٧ّٟ ا٘ض٧بؽث ٘خعِٙ ّٜٛ ٧تبفؼ يٛال ي٤ٙ أّٟٝ ؼعكج ّئّٟٝ ٧تبفؼ ضٕب ٢ال خخضّٕ      
، ٢ٜٛ ٧تبفؼ يٛال ٜٛ ٔت٧ل ا٘خؿبٛص ٛخسّؼغ ٜٛ يٝكؼ إ٘كغ، ٢١ّ ال 4يٝكؼ١٧ب ًٛب

اؿخًٛبل ا٘ضٓ، تل ٧ٕخكؼ ي٤ٙ ا٧ٕ٘بٚ تًٛل ٛبغ٥ ؼعق ٟ٘ ٧ّٟ كبضتٟ ٢خؿبٛص ٧ٕكغ 
ٟ٧ّ ًٟٛ5. 
 ٧سةٛب ٢إّٝ ٢ال ٦ْٗ٧ ٘كضج ا٘ض٧بؽث خ٢اّؼ يٝكؼ١٧ب ا٘ٛبغ٥ ٢ا٥٢ًٝٛ٘ ًٛب،       

ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ،  808خ٢اّؼ فؼ٢ن أعؼ٣ يغغ٠ب ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ مٜٛ ا٘ٛبغث 
إلٗؼاٞ االؿخٛؼاؼ٧ج، ت٧ًغا يٜ ي٧ة ا٢ُٛ٘ل ٢ا٦٠٢ فؼن ا١٘غ٢ء ا٘ه٢١ؼ، ا٢٘م٢ش، 

 ٢ا٘عْبء ٢يغٚ االؿخٛؼاؼ٧ج:
 ٧ضكل ا٘ضبئؽ ي١٧ٙب يٜ نؼ٧ٓ ا٢ٕ٘ث ٢اإلٗؼاٞ ت٤ًٝٛ أٜ ال :٢يغٚ اإلٗؼاٞ ا١٘غ٢ء* 

   ا٘ٛبغ٥ أ٢ اإلٗؼاٞ األغت٦ أ٢ االيخؼال إ٘مبئ٦، ّئػا ضكل ي١٧ٙب كبضت١ب تب٢ٕ٘ث 
، ٧٢ؿخ٥٢ ٦ّ 6ح ا٘ض٧بؽث ٧ًٛتج ت٧ًة اإلٗؼاٞيّغ أ٢ تب٘خ١غ٧غ ٢ت٦ٕ ٛضخْهب ت١ػٞ ا٘كْج

ػٖ٘ أٜ خ٢ٜٗ ا٢ٕ٘ث أ٢ ا٘خ١غ٧غ ٔغ اؿخًٛل مغ ا٘ٛبٖ٘ ا٘ض٦ٕ٧ٕ الٝخؽاو ٟٛٙٗ ٟٛٝ أ٢ 
 .7اؿخًٛل مغ ضبئؽ ؿبتٓ ٧َؼ ا٘ٛبٖ٘ الٝخؽاو ض٧بؽخٟ

                                                           
1

دار هومه للطباعة والنشر والتوزٌع،  – وفقا ألحكام التشريع الجزائري –الملكية العقارية الخاصة ، طلبة لٌلى -

 .47، ص 0717الجزائر 
2

 .74لعرٌض أمٌن، المرجع السابك، ص  -
3

ال تموم الحٌازة على عمل ٌؤتٌه الغٌر على أنّه مجرد  »من المانون المدنً الجزائري على ما ٌلً:  373المادة  تنص -

 .«رخصة أو على عمل ٌتحّمله على سبٌل التسامح 
4

 .147المرجع السابك، ص ، دمحم علً األمٌن -
5

، اإلسكندرٌة، تشريع المصري والمقارنالحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية في ال، الشهاوي لدري عبد الفتاح -
 .0777مصر، منشؤة المعارف، 

6
 .44نسٌب نجٌب، المرجع السابك، ص  -

7
، دار إحٌاء التراث 74ج  ،الوسيط في شرح القانون المدني، أسباب كسب الملكيةعبد الرزاق أحمد السنهوري،  -

 .340، ص 1434العربً، 
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٢ا٘ض٧بؽث ا٘خ٦ خ٢ٜٗ ٛت٧ٝج ي٤ٙ ي٧ة اإلٗؼاٞ ال خ٢ٜٗ كض٧ضج ٢ال ٔب٧ٝ٢ٝج، ٢ال       
، ٢تب٘خب٦٘ 1ٜٛ ا٢٘ٔح ا٘ػ٥ ٧ؽ٢ل ٧ّٟ ا٧ً٘ة آذبؼ٠ب اخسبٞ ٜٛ ٢ٔى ي٧ٟٙ اإلٗؼاٞ إاّلخٝخز 

خكتص ا٘ض٧بؽث ٠بغئج ٜٛ خبؼ٧ظ ؽ٢اٟ٘ ٢خٝخز  ٟ ٛؤٔح، ّئػا إٝنى٧ًّة اإلٗؼاٞ ٧خ٧ٛؽ تأّٝ
 .2ٕ٘ب٧ٝ٢ٝج اتخغاء ٜٛ ٠ػا ا٘خبؼ٧ظآذبؼ٠ب ا

 ١با٘ضبئؽ ٔغ ٛبؼؿتب٘ض٧بؽث ٧سة أٜ ٢ٗ٧ٜ  ٢ضخ٤ ٧ًخّغ ا٘ه٢١ؼ ٢ يغٚ ا٘عْبء: *
 ا٘ض٧بؽث، ٧ٛب ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ ًٕ٘ٙبؼ ٛضّليبٛج ا٘ٝبؾ ٢ال ؿ ٦يال٧ٝج، تض٧د ٧ٜٛٗ أٜ ٧ؼاي

ّٚ 3ؿة ضٕب ١ٛٛب ٛم٤ ي١٧ٙب ٜٛ ا٢٘ٔح،ب٘ض٧بؽث ا٘ع٧ْج ال خّٗ ال خؤغ٥ إ٤٘  ٢ٜٛ ذ
ّٜا٘خٖٛٙ   .4ٜٛ ٧ض٢ؽ ضٕب ٧سة أٜ ٧ؿخًٟٛٙ ٗٛب ٢٘ ٗبٜ ٢٠ ا٘ٛبٖ٘ تب٘خٕبغٚ، ٠ػا أل
ٟ تٛسؼغ ؽ٢اٟ٘ خكتص ا٘ض٧بؽث كب٘ضج إلٝخبر آذبؼ٠ب ٢ا٘عْبء ي٧ة ٛؤٔح تض٧د أّٝ      

 .5إ٘ب٧ٝ٢ٝج، ٢خؤغ٥ إ٤٘ ٗؿة ا٧ٗٙٛ٘ج تب٘خٕبغٚ
 ٢امضج ال ٘تؾ ، ٧ّسة أٜ خ٢ٜٗ ا٘ض٧بؽث أ٧مب  :٢يغٚ ا٢ُٛ٘ل ٢ا٘ٙتؾ ا٢٘م٢ش* 

ٛف٢تج ّب٘ض٧بؽث  خ٢ٜٗ  ٧٢،6ؿ١ل ًٛؼّج ا٘كْج ا٘خ٦ ٧ٛبؼؾ ت١ب ا٘ضبئؽ االؿخًٛبل ١٧ّب،
إػا  أ٥ ٛف٢تج ت٧ًة ا٢ُٛ٘ل ٢ا٘ٙتؾ إػا افختٟ أٛؼ٠ب ٧ّٛب ٧خًٙٓ تًٝكؼ إ٘كغ،

ٟ ٧ض٢ؽ ٘ضؿبة اضخٛٙح ٧٧ًٜٝٛ، ٤ًٝٛ أٜ ا٘ضبئؽ ٧ض٢ؽ ٘ضؿبة ْٝؿٟ عبكج ٤ًٝٛ٢ أّٝ
 .٧َ7ؼٞ

ّٚث ٧ًٛٝج ٢إػا تغأح ا٘ض٧بؽث ع٧ْج ّ٘ٛغ       ث ا٘خ٦ ٗبٝح ه١ؼح تًغ ػٖ٘، ّال خؤعػ اّ٘ٛغ ذ
 8.تًغ ٢م٢ض١ب ٢ه٢١ؼ٠ب أٛبٚ ا٘س٢١ٛؼ ا٘ض٧بؽث ع٧ْج عال١٘ب إاّل

٧ؼّى ٧ّٟ ٧ؽ٢ل ي٧ة ا٢ُٛ٘ل ٦ّ ا٢٘ٔح ا٘ػ٥ خكتص ٧ّٟ ا٘ض٧بؽث ٢امضج ٢       
 ض٧بؽث ٛٝخسج ٨ذبؼ٠ب ٜٛ ٢٧ٚ ؽ٢ال ٢خكتص ا٘  ا٘فٖ ا٘ػ٥ ٗبٜ ٧ض٢ٚ ض٢ل ٔكغ ا٘ضبئؽ،

   1.ا٢ُٛ٘ل ١ٝٛب
                                                           

1
 .10لطفً و حداد نرٌمان، المرجع السابك، ص  لدوش -

2
، مذكرة لنٌل درجة ماجستٌر فً الحموق، لسم اكتساب الملكية العقارية الخاصة عن طريك الحيازةمٌسون زهوٌن،  -

 . 71 ، ص0770-0774المانون الخاص، فرع المانون العماري، كلٌة الحموق، جامعة اإلخوة منتوري، لسنطٌنة، 
3

 .770حسونة عبد الغنً و دنش لبنى، المرجع السابك، ص  -
4

 .343، المرجع السابك، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -
5

 .74المرجع السابك، ص  دمحمي فرٌدة ) زواوي (، -
6

 .74ص  ،المرجع السابك،777التعلٌمة رلم  -
7

 .344، المرجع نفسه، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -
8

 .13لطفً وحداد نرٌمان، المرجع نفسه، ص  لدوش -
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ّٜ ت٤ًٝٛ :٢يغٚ ا٘خٕنى االؿخٛؼاؼ٧ج*   أٜ خ٢ٜٗ ا٘ض٧بؽث ٛؿخٛؼث ٧َ٢ؼ ٛخٕنًج، أل
، ّال خٝخز ا٘ض٧بؽث آذبؼ٠ب إ٘ب٧ٝ٢ٝج، ٢ضخ٤ خؿٙٚ 2االٕٝنبو ٧ْٕغ ا٘ضبئؽ ضٓ ا٘ض٧بؽث

خخ٢ا٤٘ أيٛبل ا٘ؿ٧نؼث ا٘ٛبغ٧ج ي٤ٙ ا٘ف٦ء ٦ّ ّخؼاح  ٧سة أٜ ،ا٘ض٧بؽث ٜٛ ٠ػا ا٧ً٘ة
 .3بغثٛخٕبؼتج ٛٝخهٛج ٢تب٘ك٢ؼث ا٘خ٦ ٧ؿخًٛل ت١ب ا٘ٛبٖ٘ ٟٛٙٗ ٦ّ اً٘

 إ٤٘ ٧ؽ٢ل ي١ٝب ٠ػا ا٧ً٘ة تٛسؼغ خض٢ل ا٘ض٧بؽث  ، ا٘ٛف٢تج ت١ػا ا٧ً٘ة ٢ا٘ض٧بؽث       
 .4آذبؼ٠ب إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٜٛ يٝغ اؿخٛؼاؼ٠ب ٜٛ سغ٧غ ض٧بؽث ٛؿخٛؼث، ّخٝخز

ضخ٤ خؤغ٥ ا٘ض٧بؽث الٗخؿبة ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج يٜ نؼ٧ٓ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥       
أٜ خ٢ٜٗ ٛغث ا٘ض٧بؽث ٗبٛٙج  ا٘ض٧بؽث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘كض٧ضجإمبّج إ٤٘ مؼ٢ؼث خ٢ّؼ ٧ٝت٦ُ 

 ٢ّٕب ٘ٛب ٢٠ ٕٛؼؼ ٔب٢ٝٝب.

 اؿخٗٛبل ا٘ٛغث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘ٛٗؿتج ٧ٗٙٛٙ٘ج: -2   

يٝغٛب  ٟا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ّئّٝ 025-07ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  14ٝق ا٘ٛبغث  ي٤ٙتٝبء       
٘ٙٛغث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘ٛن٢ٙتج ٦ّ خٛبؼؾ ا٘ض٧بؽث ا١٘بغئج ا٧ًٝٙ٘ج ٢ا٘ٛؿخٛؼث ٜٛ نؼِ ا٘ضبئؽ 

ّٚ،  إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٜٝٛ  829إ٤٘  ٢827ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ا٢ٛ٘اغ  6ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة  ٧خ
 .تب٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج ٟ٘ االيخؼاِ

٢٠٢ ؿٝج غ٢ٜ إٝنبو،  15تض٧بؽث إً٘بؼ ٛغث  ،ث ا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة ٧ٗٙٛٙ٘جؼ ّٛغ٢خّٕغ      
ا٘كبغؼث يٜ ا٘ٛغ٧ؼ٧ج اً٘بٛج ٘ألٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج،  018507ٛب أٗغخٟ ا٘ٛػٗؼث ؼٔٚ 

ّٜ إً٘بؼاح ا٘خ٦ ال ٧خ٢ّّؼ أكضبت١ب ي٤ٙ ض٧بؽث ّ٘ٛغث 2014-02-24ا٘ٛؤؼعج ٦ّ  ، أ
                                                                                                                                                                                     

1
 .70، ص السابكالمرجع  دمحمي فرٌدة ) زواوي (، -

2
 40المرجع السابك، ص  ،بن عبٌدة عبد الحفٌظ - 
3

 .340، المرجع السابك، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري -
4

 .73، ص المرجع نفسه دمحمي فرٌدة ) زواوي (، -
5

إذ نتج عن تحلٌل التصرٌحات واأللوال  »السالف الذكر على ما ٌلً:  70-70من المانون رلم  14تنص المادة  -

والشهادات، وكذا الوثائك الممدمة والتحرٌات التً لام بها المحمك العماري، أن صاحب الطلب ٌمارس حٌازة من شؤنها 
مكسب، طبما ألحام المانون المدنً، فإنه ٌعترف له أن تسمح له بالحصول على حك الملكٌة، عن طرٌك التمادم ال

 .«بؤحمٌته على العمار محل التحمٌك العماري 
6

و التمادم المكسب هو سبب الكتساب الحموق العٌنٌة الموجودة تحت حٌازة الحائز مدة معٌنة وبتوفر الشروط  -
ولو كانت لابلة للحٌازة، وكذا األمالن العامة،  الممررة لانونا و تستثنى الحموق الشخصٌة فال ٌجوز تملكها بالتمادم حتى

 .44، 40راجع صمر نبٌل، التمادم فً التشرٌع الجزائري، ) نصا، شرحا وتطبٌما (، دار الهدى، الجزائر، ص، ص 
7

، تساإالت، 0770-70-00المإرخ فً  70-70، المتضمنة لانون 0714-70-04المإرخة فً  71347المذكرة رلم  -

 ة لألمالن الوطنٌة، وزارة المالٌة. المدٌرٌة العام
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ؿٝج ّٛب أٗذؼ خؼّل نٙتبخ١ٚ ا٘ٛخًٕٙج تبٗخؿبة ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ إسؼاءاح  15
 .1ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥

ث ا٘ٛن٢ٙتج ٦ّ ا٘خٕبغٚ اّ٘ٛغ ؿ٢ٝاح ّضؿة، ٦٠٢ ٢10اؿخذٝبء خ٢ٜٗ ٠ػٞ ا٘ٛغث       
إ٤٘ ؿٝغ  ٢أٜ خ٢ٜٗ ٛؿخٝغث   ا٧ٝ٘ج  ٕٛخؼٝج تضؿٜ ؼن أٜ خ٢ٜٗ ا٘ض٧بؽث خف٧ ٢ ،2إ٘ك٧ؼ
ّٜ ّٛغث اٗخؿبت١ب  ٜٛ ا٘ض٢ٓ٢ٕإػا ٗبٜ إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘ض٧بؽث   ،3كض٧ص ا٧ٛ٘ؼاذ٧ج،  ّئ

  4.ؿٝج ٦٠33  ب٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿةت
ا٘خضٕٓ ٜٛ ض٧بؽث ا٘ٛبٖ٘ ا٘هب٠ؼ، أذٝبء ا٘خضؼ٥ ٢ ٧سة ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥       

٢يٝبكؼ ا٘ض٧بؽث، ٛؿخ٧ًٝب ٦ّ ػٖ٘ تأ٥ ٢ذ٧ٕج ٧ٜٛٗ االيخٛبغ ي١٧ٙب ٦ّ إذتبح اغيبءاح 
٧ٜٛٗ أٜ خ٢ٜٗ مٜٛ ٛؼّٕبح نٙة ا٘خض٧ٕٓ  ، ٢ا٘خ5٦ا٘ضبئؽ تفأٜ ا٘ض٧بؽث ا٘كض٧ضج

تًل ا٘ٛكب٘ص  ا٘ف١بغاح ا٘ٛٗخ٢تج ٢ا٘كبغؼث يٜ  ١بغث ا٘ض٧بؽث،ٜٛ ت١ٝ٧ب فإً٘بؼ٥ 
ٗف١بغث  ؿخُالل أ٢ ا٘ؿٜٗ تبًٕ٘بؼ ا٦ًٝٛ٘ ٢ا٘س١بح اإلغاؼ٧ج تفأٜ االٝخْبو أ٢ اال

ا٘ستبئ٧ج ا٘خ٦ ٧ٜٛٗ أٜ خًغ تفأٜ ّؼل  ا٘ف١بغاحا٘خكؼ٧ص تبإلٔبٛج، خكؼ٧ص فؼ٦ّ 
 .6تب٘خض٧ٕٓ ا٘مؼ٧تج إً٘بؼ٧ج ي٤ٙ إً٘بؼ ا٦ًٝٛ٘

ٜٛ  14ا٘ٛبغث ؽث، ٢نتٕب ٘ٝق ٦ّ٢ ضب٘ج ٧َبة ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛذتخج ٢٘أًج ا٘ض٧ب      
٧ٜٛٗ االيخٛبغ ي٤ٙ ا٘خكؼ٧ضبح ٢األ٢ٔال  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، 02-07  إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ

 ٢ا٘ف١بغاح ا٘خ٦ ٧غ٦٘ ت١ب ا٘ٛالٖ أ٢ ا٘فب٧َٜٙ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ أ٢ أ٥ فعق آعؼ. 

                                                           
1

 .30أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص  -
2

 .74، ص 0774، لسنة 70، ع مجلة منظمة المحامٌنسكاكنً باٌة، الطبٌعة المانونٌة لعمد الشهرة،  -

الوارد على عمار، وٌتفك مع التمادم الطوٌل فً  والتمادم المصٌر هو سبب من أسباب كسب ملكٌة العمار أو الجك -

، المكتب 71، ط 74الشروط الواجب توافرها فً الحٌازة، راجع طلبة انور، المطول فً شرح المانون المدنً، ج 

 .0774الجامعً الحدٌث، اإلسكندرٌة، مصر، 
3

عد أن البائع غٌر مالن للعمار وبالتالً باع والسند الصحٌح هو العمد الذي ٌبرمه الحائز مع البائع للعمار وتبٌن فٌما ب -

( سنوات، راجع غالٌة لوسم، النظام 17ملن الغٌر، وأن المشتري حاز العمار عن حسن نٌة بعد الشراء ولمدة عشر )

المانونً المتعلك بالتحمٌك العماري، كآلٌة لتطهٌر الملكٌة العمارٌة ومدى فعالٌته، مداخلة فً إطار الملتمى الوطنً 

أفرٌل، كلٌة الحموق، جامعة تٌزي وزو،     03-00فظ العماري وشهر الحموق العٌنٌة العمارٌة فً الجزائر، ٌومً الح

 .  73.د س ن، ص 
4

  .44نسٌب نجٌب، المرجع السابك، ص  -
5

 .717، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك محمودي عبد العزٌز -
6

 .717مرجع نفسه، ص   -
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      ّٛ ٚ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ إسؼاءاح ا٘تضد ٢ا٘خضؼ٥ ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘ٛضبّهج ٧٢خ
ً٘ٛؼّج ٛب إػا  ٢ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛكب٘ص أٛالٖ ا٘غ٢٘ج ٢ا٘تٙغ٧ج ا٘ٗبئٜ ت١ب إً٘بؼ، إً٘بؼ٧ج،

ٓ األٛؼ ٗبٜ ا٘نٙة ال ٧ع٦ْ ٛضب٢٘ج ٘ٙخ١ؼة ا٘ستبئ٦ يٜ نؼ٧ٓ خضؼ٧ِ إسؼاء إػا خًّٙ
ّٛ ، ٧ّ٢ٛب إػا ٗبٜ إف١بؼ ٛؿتٓ أ٢ ؿٝغ ١٘ػا 1ح تًٕغ يؼ٦ّتض٧بؽث ٛٛبؼؿج ختًب ً٘ٛبٛٙج خ
ا٘خض٧ٕٓ، أ٢ ٠ٝبٖ ض٢ٕٓ يٕبؼ٧ج ٘ٙغ٢٘ج أ٢ ا٢٘ال٧ج أ٢  إً٘بؼ ٔغ ٧ًبؼل ض٧بؽث نب٘ة

 .2ا٘تٙغ٧ج أ٢ س١بح األ٢ٔبِ خ٧ُؼ ٜٛ ا٘نت٧ًج إ٘ب٧ٝ٢ٝج ١٘ػا اٖ٘ٛٙ
٢ي٧ٟٙ ٜٛ عالل ٛب ؿتٓ ت٧بٟٝ، ٧خمص ٛغ٣ ضؼق ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ي٤ٙ        

 ٢ػٖ٘ ٜٛ عالل ا٘خفغ٧غ ٦ّ إسؼاءاح ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إً٘بؼ٧ج، ضٛب٧ج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج
 .يٜ كْج ا٘ضبئؽ٢ا٘خضؼ٥ 

 ٢خؿ٧٢ج االيخؼامبح إيغاغ ٛضبمؼ ا٘خض٧ٕٓا٘ذب٘د:  ا٘ٛنٙة

ّٚتًغ االٝخ١بء ٜٛ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ ا٧ٛ٘غا٦ٝ        ، ٘ٙخض٧ٕٓ خضؼ٧ؼ ا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤٔح ، ٧خ
٧ٜٛٗ أٜ ٧ٝفأ تٛٝبؿتج خنت٧ٓ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ  ، ١ٝ٢بئ٦ا٘ػ٥ ٧ٜٛٗ أٜ ٧ٕٝٙة إ٤٘ ٛضمؼ 

ٛخمؼؼ ا٘ضٓ  ٛٝص ا٘ٛفؼو ّ٘ٗل ٢٘مٛبٜ ٛفؼ٢ي٧ج ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓإً٘بؼ٥ ٛٝبؽيبح، 
غ ٔب٢ٝٝب يٜ نؼ٧ٓ ح عالل األسل ا٘ٛضّغ٦ّ االيخؼال ي٤ٙ ٛم٢ٜٛ ا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤّٔ

ا٘نًٜ اإلغاؼ٥، ٧سؼ٥ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٛضب٢٘ج ٘ٙكٙص ت٧ٜ كبضة ا٘نٙة 
ؼّى ٛخمؼؼ ٘ٙ ٢ت٢ٛسة ٛضمؼ يغٚ ا٘كٙص ٢ٜٗٛ٧اً٘ٛخؼل، ٦ّ٢ ضب٘ج ّفل ا٘كٙص 

ضبمؼ إيغاغ ٛ ؿٝخٝب٢ل مٜٛ ٠ػا ا٘ٛنٙة سبل ا٘ٛضغغث، ٢ي٧ٟٙا٨مبئ٧ج ٦ّ غي٣٢ ٔ
ّٚ خؿ٧٢ج االيخؼامبح ٦ّ اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ ،٦ّ اْ٘ؼو األ٢ل ا٘خض٧ٕٓ  .ذ

 : إيغاغ ٛضبمؼ ا٘خض٧ٕٓ اْ٘ؼو األ٢ل 

 ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ٦ّ ّٕؼخ١ب األ٤٘٢ (12ا٘ذب٧ٝج يفؼ )ا٘ٛبغث ٢ّٕب ٘ٛب سبء ٦ّ ٝق        
ٟ تًغ اٝخ١بء ا٘خض٧ٕٓ ا٧ٛ٘غا٦ٝ ٢ٕ٧ٚ ا٘ٛضٕٓ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ّئّٝ 147-08ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 

( 15ث ال خخسب٢ؽ عٛؿج يفؼ )إً٘بؼ٥ تخضؼ٧ؼ ٛضمؼ ٛؤٔح ٘ٙخض٧ٕٓ، ٢ػٖ٘ عالل ّٛغ
                                                           

1
 .74المرجع السابك، ص  ،777التعلٌمة  -

2
 .717، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص محمودي عبد العزٌز -
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ّٛ ٟٝ ٢٧ٛب ي٤ٙ األٗذؼ ٜٛ خبؼ٧ظ خٕٟٝٙ إ٤٘ ٛٗبٜ ٢س٢غ إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ، ٧٢م
 ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓ ا٘ٛخ٢كل إ١٧٘ب.

      ّٛ ٜ ا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤٔح ؿ٧ؼ ي٧ٙٛبح ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢األضغاد ا٘خ٦ ٢ًٔح ٧ّم
ح إ٤٘ ٝخبئز ب٧٘ل ا٘خ٦ أّغ٢ٝخبئز ا٘خضؼ٧بح، األ٢ٔال ٢ا٘ف١بغاح، اً٘ٛب٧ٝبح، ٢ا٘خض

إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ  ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘خ٦ خعق ا٦ًٝٛ٘، ّٗل ا٘خض٧ٕٓ، ٧ّغؼر ٧ّٟ
     بغ٥، ضغ٢غ إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ ٢ٛؿبضخٟ، نت٧ًج ٧ٗٙٛخٟ، ا٘ٛضخ٣٢ ا٘ٛإً٘بؼ٥

 .1ٛى ػٗؼ خبؼ٧ظ ٢ٛٗبٜ ا٢٘الغث
      ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 12ا٘ٛبغث ٝق ( ٜٛ 02ْٕ٘ٙؼث ا٘ذب٧ٝج )٢نتٕب       

أ٧بٚ ي٤ٙ ( 08خ٢ٜٗ ٝؿعج ا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤٔح ٢عالل ذٛب٧ٝج )ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  08-147
( ٢٧ٛب 30ث ذالذ٧ٜ )٢اؿى يٜ نؼ٧ٓ ا٘ٙكٓ ّ٘ٛغٞ، ٛضل إف١بؼ األٗذؼ تًغ خبؼ٧ظ خضؼ٧ؼ

٦ّ ٕٛؼ ا٘تٙغ٧ج ٢ٛٔى إً٘بؼ، ٦ٗ٘ ٧نٙى ي٧ٟٙ ا٘س٢١ٛؼ ٢ػٖ٘ ٔكغ خٕغ٧ٚ اضخسبسبح أ٢ 
 .ايخؼامبح ٛضخٛٙج

ّٜ االيخؼاِ تب٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٧سة أٜ خؼاي٦        ػٖ٘ أ
 ا٘ضبئؽ٧ٜ ٢ٗػا  نت٧٧ً٧ٜ أ٢ ٧٧٢ًٜٝٛ   أفعبق  ٗب٢ٝا  ا٘ٛالٖ، ؿ٢اء ض٢ٕٓ  ضٛب٧ج 

 . 2ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ ٢ا٘غ٢٘ج ٢ا٘سٛبيبح اإل٧ٛ٧ٙٔج
 147 -08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ ( ٢13ّٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث ا٘ذب٘ذج يفؼ )٢      

٦ّ٢ ٧َبة أ٥ّ اضخسبر أ٢ ( ٢٧ٛب، ٢30تًغ اٝخ١بء أسل ا٘ذالذ٧ٜ ) ّٟئّٝ، ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ
أ٢ ت٢ْاح ٢ٛاي٧غ االيخؼال أكال، أ٢ تؼّمٟ أٛبٚ ا٘س١بح إ٘مبئ٧ج  ايخؼال،

ّٟٛٝ ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓ ا٘ػ٥ ٔبٚ تٟ ٢ا٘ٛعخكج،  ٧ًّغ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٛضمؼا ١ٝبئ٧ب ٧ ٗػا  م
٢ًٙٛٛبح نب٘ة ا٘خض٧ٕٓ ٜٛ ) اؿٚ، ٕ٘ة، خبؼ٧ظ ٢ٛٗبٜ االؽغ٧بغ، ا١ٛ٘ٝج ٢ا٢ًٝ٘اٜ، اؿٚ 

ٛبح ض٢ل إً٘بؼ ٛضل ا٘خض٧ٕٓ، خضغ٧غ ١ًٔ٢ٛب تغٔج، األة (، تبإلمبّج إ٤٘ إغؼار ا٢ًٙٛ٘
 .3خضغ٧غ نت٧ًج ا٧ٗٙٛ٘ج ضغ٢غ٠ب ٢ٛؿبضخ١ب

                                                           
1

 .47المزوار لدور، المرجع السابك، ص  -

 .14أنظر الملحك رلم  -
2

 .410 جبار جمٌلة، المرجع السابك، -
3

 .14أنظر الملحك رلم  -
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 ٢تضم٢ؼ  ا٘نٙة  كبضة ْٕٝج   ا١ٛ٘ٝغؾ ا٘عت٧ؼ إً٘بؼ٥ ي٤ٙ  ٧فؼو  ،٢تًغ٠ب      
ي٧ٟٙ  ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥، ت٢مى ًٛب٘ٚ ضغ٢غ إً٘بؼ، ٧٢ًّغ ٛضمؼ ٢مى اً٘ٛب٘ٚ ا٘ػ٥ ٢٧ّٔى
ّٛٚ تًغ ػٖ٘ ا٘ٛعنن ا٘ن٢ت٢َؼا٦ّ تبإلفبؼث إ٤٘ ًٛب٘ٚ   ا٘ضغ٢غ أ٧مب ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٧٢خ

ّٚ ٧ؿّٟٙٛ ٘ٙٛضٕٓ إً٘بؼ٥. ٢1ؼٔٚ ا٢٘ضغث إً٘بؼ٧ج  ذ

  2االيخؼامبح خؿ٧٢ج: اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ  

ضخ٤ ٧ٗخؿة ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘ػ٥ ٧ٛٝص ٘نب٘ة إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ تًغ االٝخ١بء ٜٛ ًٛب٧ٝج       
ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج ضس٧ج ٔب٧ٝ٢ٝج، ٛٝص ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ا٘ضٓ ّ٘ٗل ػ٥ ٛكٙضج، ٦ّ إتغاء 
ؼأ٧ٟ ض٢ل ا٘ٝخبئز األ٧٘٢ج ٘ٙخض٧ٕٓ ٢خٕغ٧ٚ أ٥ّ اضخسبر أ٢ ايخؼال ي٤ٙ ٛم٢ٜٛ 

 .3ٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ١ٝب٧ج أيٛبٟ٘ ا٧ٛ٘غا٧ٝجا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤٔح، ا٘ػ٥ ٧ًّغٞ ا٘ٛض
ٛب ٧ؿخ٢سة ّخص ؿسل عبق ُ٘ٙؼل ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥        

، ٛؼّٔٚ ٢ٛؤّفؼ خؿٙؿ٧ّٙب، كْضج 4ا٢٘الئ٦  خ٧ّٕغ ٧ّٟ ٠ػٞ االضخسبسبح ٢االيخؼامبح
، ٧ؿ٤ٛ ٠ػا ا٘ؿسل ؿسل ا٘فٗب٥٢، ض٧د ٝسغ ؿسل عبق تب٘فٗب٥٢ ا٘عبكج 5تكْضج
 اْ٘ؼغ٧ج، ٗٛب ٝسغ ا٘ؿسل ا٘عبق تب٧ًٙٛ٘ج ا٘سٛبي٧ج ضؿة ا٘ضب٘ج. تب٧ًٙٛ٘ج
٧٢ٜٛٗ ٘ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٦ّ ضب٘ج خ٧ٕٟٙ اضخسبسبح مغ ا٘ضبئؽ ض٢ل اغيبئٟ       

 ؿ٢اء ٜٛ نؼِ ا٘ٛالٖ أ٢ ا٘ضبئؽ٧ٜ ا٘ٛسب٢ؼ٧ٜ أٜ:

                                                           
1

مجموعة ملكٌة تتكون من مجموع المطع األرضٌة المتالصمة التً لها نفس الحموق  »بؤنّها:  الوحدة العقاريةتعّرف  -
ونفس األعباء المنتمٌة لنفس المالن الظاهر أو الحائز فً مكان واحد معلوم وتشكل وحدة عمارٌة مستملّة، حسب الترتٌب 

 . 03ٌصات مسعود، المرجع السابك، ص ، رو«المعطى للملكٌة 
2

ٌعتبر الحك فً االعتراض أو االحتجاج على نتائج التحمٌك العماري، من الوسائل المانونٌة التً خولها المشرع  -
الجزائري  لكل شخص من أجل حماٌة حموله أثناء مرحلة معاٌنة حك الملكٌة والتحمٌك العماري للولوف على كافة 

 دور مرحلتي االعتراض والصلح في"، منى ى العمار موضوع طلب التحمٌك، راجع حنٌشالحموق المترتبة عل

 .104، ص 70ع د س ن، ، مجلة الدراسات والبحوث المانونٌة ،"منازعات التحقيك العقاري
3

 .103، ص مرجع نفسه ،منى حنٌش  -
4

 لتمدٌم أي اعتراض واحتجاج على ومن المواضٌع التً سجلت على مستوى مصالح الحفظ العماري والتً كانت سببا -
 محتوى المحضر المإلت نجد سببها ال ٌخرج عن الصور التالٌة: 

 على محتوى المحضر المإلت: ٌنصب االحتجاج فٌه على كل العمار. االعتراض الكلً -

 ار.من العمار المعاٌن بموجب التحمٌك العماري: كاالعتراض على حدود العم االعتراض على التحمٌك فً جزء -

 حنٌشهنا ٌكون العمار موضوع طلب التحمٌك هو محل لطلبٌن للتحمٌك وتسوٌة الوضعٌة،   :االعتراض المزدوج -

 .130، ص نفسه، مرجع منى
5

 .704المرجع السابك، ص  آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، محمودي عبد العزٌز، -
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 ٧ِٗٙ  ا٢ًٜ٘  ا٘ٛضٕٓ  تبالٝخٕبل  ذب٧ٝج  إ٤٘ ا٧ٛ٘غاٜ  ٘ٙٝهؼ ٦ّ  خٖٙ اً٘ٛبؼمبح - 
ح ، ٢ ٧ضؼؼ تفأ١ٝب خٕؼ٧ؼ ْٛكل ٧ؼؿل إ٤٘ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٢1االضخسبسب

 2.ا٢٘الئ٦

ٗٛب ٧ٜٛٗ ٘ٙٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٢٘ػاح اُ٘ؼل، خضغ٧غ سٙؿج كٙص ت٧ٜ األنؼاِ تفأٜ   -  
ٕٝبن االيخؼال، ٦٠٢ إسؼاء إ٘ؽا٦ٛ ٧سة ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ا٧ٕ٘بٚ تٟ خضح نبئٙج 

 .3ا٢ًٕ٘تج ٢ػٖ٘ مٜٛ ا٨سبل ٢اإلسؼاءاح إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘ٛضّغغث ٦ّ ػٖ٘

 147 -08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ؼٔٚ  (12ض٧د ٢ تٝبء ي٤ٙ ٝق ا٘ٛبغث ا٘ذب٧ٝج يفؼ )       
 ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٢ا٘خ٦ سبء ّٕؼخ١٧ب األ٤٘٢ ٢ا٘ذب٧ٝج ٛب ٦ٙ٧:

٧ضغغ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ سٙؿج ٘ٙكٙص، ّئػا خ٢كل األنؼاِ إ٤٘ اخْبٓ ٧ضؼؼ ٛضمؼ «  
 تػٖ٘.

 «.٦ّ ضب٘ج ٛب إػا تبءح ٛضب٢٘ج ا٘كٙص تبْ٘فل ٧ضؼؼ ٛضمؼا تًغٚ ا٘كٙص 
ضب٘ج  ت١ٛب ٛضب٢٘ج ا٘كٙص، ضب٘ج ّفل ٛضب٢٘ج ا٘كٙص ٢ ل٧ٛٝؽ ت٧ٜ ضب٘خ٧ٜ خّٗٙ      
 ٛضب٢٘ج ا٘كٙص: ٝسبش

 ا٘كٙص ٛضب٢٘ج ضب٘ج ّفل أ٢ال:   

٦ّ ضب٘ج ّفل ٛضب٢٘ج ا٘كٙص، ٢٘ٚ ٧كل ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٘خض٧ٕٓ اخْبٓ ت٧ٜ       
٢ا٘ػ٥ ٧خمٜٛ  4ا٘نؼ٧ّٜ ت٧ٜ كبضة ا٘نٙة ٢اً٘ٛخؼل ٧ضؼؼ ٛضمؼا تًغٚ ا٘كٙص،

٢ِٔ ا٘خض٧ٕٓ، ٧ؿّٙٚ األنؼاِ ٝؿعج ٟٛٝ أذٝبء ا٘سٙؿج، ٢ ٘ٙنؼِ ا٘ػ٥ ّٔغٚ اضخسبسب  أ٢ 
 . 5( ٘ؼّى غي٣٢ ٔمبئ٧ج أٛبٚ ا٘س١بح إ٘مبئ٧ج ا٘ٛعخكج02ايخؼامب أسل ف١ؼ٧ٜ )

                                                           
1

مذكرة لنٌل طرق اكتساب الملكية في التشريع الجزائري ) الحيازة والتقادم المكسب (، ماحً سهام، زٌتونً مرٌم،  -
شهادة الماستر فً المانون، تخصص لانون خاص، لسم العلوم المانونٌة واإلدارٌة، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، 

 .110، ص 0714-0714، 1444ماي  73جامعة 
2

 .74مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  -
3

 .134، المرجع السابك، ص منى حنٌش -
4

 .14أنظر الملحك رلم  -
5

 ، السالف الذكر.140-73من المرسوم التنفٌذي  14المادة  -
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 ٢ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥، ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ 02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٠ػا ٢ٛى اإلفبؼث إ٤٘ أٜ       
٘ٚ ٧خٝب٢ل ضب٘ج ٧َبة أضغ اً٘ٛخؼم٧ٜ أذٝبء سٙؿج ا٘كٙص، ٢ت٦ٕ األٛؼ ، 147-08ؼٔٚ 

-15ا٘ٛؤؼعج ٦ّ  7285ض٧د كغؼح ا٘ٛػٗؼث ؼٔٚ  2014غ٢ٜ خٝه٧ٚ إ٤٘ َب٧ج ؿٝج 
 ، ا٘ٛخمٛٝج ٧ْ٧ٗج ًٛب٘سج ٠ػٞ ا٘ضب٘ج، ٠٢ٝب ٧ٛٝؽ ضب٘خ٧ٜ:20141 -07

 :٦ّ ضب٘ج خ٧ُّة ا٘نؼِ اً٘ٛخؼل يٜ ضم٢ؼ سٙؿج  ضب٘ج ٧َبة اً٘ٛخؼل
ا٘كٙص، ٧سة ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج خعك٧ق سٙؿج كٙص ذب٧ٝج 
ّٛب إػا خ٧ُّة  ال ٧خًغ٣ خبؼ٧ظ إًٝبغ٠ب ف١ؼ ٢اضغ يٜ خبؼ٧ظ ا٘سٙؿج األ٤٘٢، أ
ّ٘ٙٛؼث ا٘ذب٧ٝج يٝغ٠ب ٧ضؼؼ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٛضمؼ يغٚ سغ٣٢ ا٘كٙص، ٧تُّٟٙ 

 األنؼاِ.

 :ٞ٧خ٧ًّٜ ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج  ضب٘ج ٧َبة اً٘ٛخؼل مغ
خعك٧ق سٙؿج كٙص ذب٧ٝج ال ٧خًغ٣ خبؼ٧ظ إًٝبغ٠ب ّٛغث ف١ؼ ٢اضغ، ٢إػا اؿخٛؼ 
٧َبة اً٘ٛخؼل مغٞ يٜ سٙؿج ا٘كٙص ا٘ذب٧ٝج، ٧خ٧ًّٜ ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ 

 .2إيغاغ ٛضمؼ يغٚ ا٘كٙص ٛى إتالٌ األنؼاِ تب٘ٝخبئز

٢ًّ٘ل اُ٘ؼل ٜٛ خضغ٧غ سٙؿج ا٘كٙص ا٘ذب٧ٝج ٢٠ ؼتص ا٢٘ٔح ٢خسٝة ا٘ٙس٢ء إ٤٘        
إ٘مبء ا٘ػ٥ ٔغ ٧ؿخُؼٓ ْ٘ٙكل ٦ّ إ٘م٧ج ا٢٘اضغث ؿ٢ٝاح يّغث،  ٝهؼا ٕ٘ٝق ا٘خ٧٢ٜٗ 

     ا٘ٛخعّكق ٕ٘ٙمبث ٦ّ ا٘ٛبغث إً٘بؼ٧ج.

 ضب٘ج ٝسبش ا٘كٙص ذب٧ٝب: 

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٦ّ ضب٘ج  147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  15نتٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث      
٧٢تبفؼ  3ٛب إػا ّٗٙٙح ٛضب٢٘ج ا٘كٙص تب٘ٝسبش،  ٧ًّغ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٛضمؼ ا٘كٙص

                                                           
1

، المتعلمة بكٌفٌة معالجة 0714-70-14الصادرة عن المدٌرٌة العامة لألمالن الوطنٌة، المإرخة فً  0034المذكرة رلم  -

 ء جلسة الصلح.غٌاب المعترض أو المعترض ضده أثنا
2

 .104أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص   -
3

 .10أنظر الملحك رلم  -
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ٜٛ ػاح ا٘ٛؼؿ٢ٚ،  ٛى األعػ ت٧ًٜ االيختبؼ  13إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ّٕب ٘ٙٛبغث 
 .1ا٘ٛضمؼ ا٘ػ٥ أغ٣ إ٤٘ ا٘كٙص

ّٚ ٦ّ ٠ػٞ         ا٘ضب٘ج خًغ٧ل ضغ٢غ إً٘بؼ، ا٘ٛعنن ا٘ن٢ت٢َؼا٦ّ ٢ا٘ٗفِض٧د ٧خ
ّٚ إسؼاء ًٛب٘ٚ ا٘ضغ٢غ ٢إسؼاء ا٘خ٧٧ٕٚ  .2ا٢٘ك٦ْ، ٗٛب ٧خ

٢ إلٝسبش ٛضب٢٘ج ا٘كٙص، ٧ٝت٦ُ ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ًٛؼّج ٧ْ٧ٗج إغاؼث سٙؿج       
 ا٘كٙص ٢ٜٛ ًٛؼّج خ٧ٕٝبح االخكبل ٢ػٖ٘ ٜٛ ض٧د:

خضم٧ؼ سٙؿج كٙص، خفع٧ق ٢ٛم٢و ا٘ٝؽاو، ايخٛبغ خ٧ٕٝبح ا٢٘ؿبنج، ٛى       
مؼ٢ؼث إه١بؼ يغٚ اٝض٧بؽٞ أل٥ نؼِ، أغاء غ٢ؼ إ٘بئٚ ي٤ٙ خؿ٧١ل األ٢ٛؼ، فؼش 
ا٘ٛؿ٤ً، فؼش اإلسؼاءاح، إينبء ّٗل ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٧ْٛ٘غث، إٝسبؽ خالع٧ق، اإلكُبء 

 .3ت٢ٙٛبؿ٧جتٗل يٝب٧ج ٘ألفعبق ا٧٧ًٜٝٛ٘، ا٘خكؼِ تضٝٗج ٢غ

٧ضؼؼ ٢ّٕب ٢ٛٝٙ٘ػر ا٘ٛضّغغ ٜٛ   ،ضمؼ ا١ٝ٘بئ٦ٛا٘تًغ٠ب ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥   ٧ًّغ      
ي٤ٙ أٜ ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛضمؼ   ،4ٔتل ا٢٘ؽاؼث ا٢٘ك٧ج، ٧ّٕ٧غ ٧ّٟ ٗبّج ا٘ٝخبئز ا٘ٛخ٢ّكل إ١٧٘ب

 ّٚ ٛؤؼط ٢ٛٛم٦ ٜٛ نؼِ ا٘ٛضٕٓ ٢األنؼاِ ا٧ًٝٛ٘ج تب٘ٛكب٘ضج، ٧٢غ٢ّٜ تٟ ٛب خ
االخْبٓ ي٧ٟٙ تفأٜ ا٢٘مى إ٘ب٦ٝ٢ٝ ٢ا٘ٛبغ٥ ًٕ٘ٙبؼ ا٦ًٝٛ٘ تب٘خؼ٧ٔٚ،  ٢ا٘ػ٥ ٧خٛخى ت٢ٕث 
إ٘ؽا٧ٛج،  ٧٢عمى ٘النالو ٜٛ ٔتل ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥، ٢ا٘ػ٥ تٝبء ي٧ٟٙ 

 . 5٘خضغ٧غ ا١ٝ٘بئ٦ ًٕ٘ٙبؼاح ا٧ًٝٛ٘ج ت١ػا اإلسؼاءؿ٧خٚ ا

  

 

 

                                                           
1

 ، السالف الذكر.140-73من المرسوم التنفٌذي رلم  14المادة  -
2

 .31روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص  -
3

 .31، ص نفسهمرجع   -
4

 .134، المرجع السابك، ص منى حنٌش -
5

 .700آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري،  المرجع السابك، ص  ،محمودي عبد العزٌز -
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 ا٘ٛتضد ا٘ذب٦ٝ: ا٨ذبؼ إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ٙخض٧ٕٓ إً٘بؼ٥

تًغ اؿخٗٛبل اإلسؼاءاح إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ٙخض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٧خ٤٘٢ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه       
ج إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ا٘ٛعخق إيغاغ ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٧ّٗؼؾ تكْج ١ٝبئ٧ج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘

، ٧ؼؿٟٙ إ٤٘ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٔكغ خ٧ْٝػ اإلف١بؼ ٢إيغاغ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج نتٕب جإً٘بؼ٧
ا٘ػ٥ ٧ضغغ ا٢ٛٝ٘ػر ا٘ٛؼّٓ ا٘ػ٥ ٧ضؼؼ  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، 147-08٘ٙٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 

 ٧ج ٢٠٢ ٛب ؿٝخٝب٢ٟ٘ مٜٛ ا٘ٛنٙة األ٢ل.٧ّٟ ؿٝغ ا٘ٛٙٗ

ٗٛب خٝفأ تٛٝبؿتج خنت٧ٓ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٛٝبؽيبح ٔمبئ٧ج، خعخِٙ ا٘س١ج       
ا٘ٛعخكج تبْ٘كل ١٧ّب تضؿة نت٧ًج ا٘ٝؽاو ٢ٗػا أنؼاّٟ، ٢٠٢ ٛب ٝخٝب٢ٟ٘ مٜٛ 

 ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ.

 ا٘ٛنٙة األ٢ل: ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج 

١ٝ٘بئ٦ ٢ خؿ٧ٙٚ ِٛٙ ٧خمٜٛ ضمؼ اخٝخ٦١ ١ٛٛج ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ تئيغاغ ا٘ٛ      
ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛؼّٕج تٟ ٢ا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤٔح ٢ا٘ٛضمؼ ا١ٝ٘بئ٦ إ٤٘ ا٘ٛغ٧ؼ ٢ س٧ٛى  ا٘نٙة 

ا٘خؼ٧ٔٚ  ؼّل أ٢ ٔت٢ل تئكغاؼ ٕٛؼؼ  ٢ٕ٧ٚ ٠ػا األع٧ؼ٘ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥، 
ا٘ٛعخق  ٧٢ؼؿٟٙ إ٤٘ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ؾ تكْج ١ٝبئ٧ج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘جا٘ػ٥ ٧ّٗؼ ،إً٘بؼ٥
 .٢1إيغاغ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ؼث٘ٙض٢ٕٓ إّ٘ٛؼ ٔكغ خ٧ْٝػ إسؼاء اإلف١بؼ إ٧ٛ٧ٙٔب 
      ّٚ ٦ّ اْ٘ؼو األ٢ل ا٘خؼ٧ٔٚ ، ّٝخٝب٢ل خ٢م٧ضٟ ٜٛ عالل ٠ػا ا٘ٛنٙة ٠ػا ٛب ؿ٧خ

 ؾ تكْج ١ٝبئ٧ج ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج.ا٘ػ٥ ٧ّٗؼ إيغاغ ا٘ؿٝغ ٦ّ اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ إً٘بؼ٥، ٢

 إً٘بؼ٥ا٘خؼ٧ٔٚ اْ٘ؼو األ٢ل: 

٢ٕ٧ٚ ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ٢ّؼ خؿّٟٙٛ ِ٘ٙٛٙ ٜٛ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ تغؼاؿخٟ،       
ّٛب أٜ خ٢ٜٗ ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓ ؿٙت٧ج ٧ّكغؼ ٕٛؼؼا تؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ ّٛب أٜ  إً٘بؼ٥، ٠٢ٝب إ ٢إ

 .ا٘خؼ٧ٔٚٔت٢ل خ٢ٜٗ ٝخبئز ا٘خض٧ٕٓ إ٧سبت٧ج خٝخ٦١ تئكغاؼ ٕٛؼؼ 

                                                           
1

 .104زهدور إنجً هند، المرجع السابك، ص  -
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  ٕٛؼؼ ؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ أ٢ال: إكغاؼ

إػا ٘ٚ ٧ْل ا٘خض٧ٕٓ  «ٟ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ي٤ٙ أّٝ 02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٜٛ  17خٝق ا٘ٛبغث 
ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥، ٕٛؼؼا ٛؿتتب، ٧خمٜٛ ؼّل  إً٘بؼ٥ إ٤٘ ٝخ٧سج، ٧ًّغ

 .ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥
إ٘ٛؼؼ ا٘ٛػ٢ٗؼ أيالٞ، ٔبتال ٘ٙنًٜ أٛبٚ ا٘س١ج إ٘مبئ٧ج اإلغاؼ٧ج ا٘ٛعخكج،  ٢ٗ٧ٜ   

   .عالل ا٨سبل إ٘ٛؼؼث ٔب٢ٝٝب
( 06) ؿخج ٧تٍٙ ٕٛؼؼ ا٘ؼّل ضؿة ا٘ضب٘ج إ٤٘ ا٦ًٝٛ٘ أ٢ ا٢٘ا٦٘، ٦ّ أسل أٔكبٞ   

 .«( أيالٞ 04)أف١ؼ، اتخغاء ٜٛ خبؼ٧ظ إ٧غاو ا٘نٙة ا٘ٛٝك٢ق ي٧ٟٙ ٦ّ ا٘ٛبغث 
، ٢ٝخز يٜ خض٧ٙل ا٘خكؼ٧ضبح ٢األ٢ٔال ٦ّ1 ضب٘ج ا٘خض٧ٕٓ ا٧ُ٘ؼ ٛسغ٥بء ي٧ٟٙ ٝت      

ّٜ  كبضة ٢ا٘ف١بغاح ٢ٗػا ا٢٘ذبئٓ إ٘ٛغٛج ٢ا٘خضؼ٧بح ا٘خ٦ ٔبٚ ت١ب ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥، أ
ا٘نٙة ال ٧ٛبؼؾ ض٧بؽث ٜٛ فأ١ٝب أٜ خؿٛص ٟ٘ تب٘ضك٢ل ي٤ٙ ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ 

ّٜ ،2ا٘ٛغ٦ٝا٘خٕبغٚ ا٘ٛٗؿة ٢ّٕب ألضٗبٚ إ٘ب٢ٜٝ  إً٘بؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥  أ٢ أ
ٟ ٧غعل مٜٛ األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج أ٢ ا٧ْٔ٢٘ج، عمى إلسؼاءاح ٛؿص األؼام٦ اً٘بٚ أ٢ أّٝ

٦ّ٢  ّٟئّٝ ،1961ٛبؼؾ  01ؿٝغ ٧ٗٙٛج ضؼؼ تًغ أ٢ أٜ كبضة ا٘نٙة ٧ض٢ؽ ي٤ٙ 
 ال ٧ًخؼِ ٟ٘ تأض٧ٕخٟ ي٤ٙ إً٘بؼ ٛضل ا٘خض٧ٕٓ. س٧ٛى ٠ػٞ ا٘ضبالح

ٕٛؼؼ ٛؿتة ٧خمٜٛ ؼّل  تئيغاغ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ٢ٕ٧٢ٚ      
  ٦ّ ضب٘ج ي٧ٙٛج ٧٢تٍٙ ٕٛؼؼ ا٘ؼّل ضؿة ا٘ضب٘ج إ٤٘ ا٦ًٝٛ٘ أ٢ ا٢٘ا٦٘ 3ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥

اتخغاء ٜٛ خبؼ٧ظ إ٧غاو نٙة ّخص ( أف١ؼ ٢ٗ٧06ٜ ػٖ٘ ٦ّ أسل أٔكبٞ ؿخج ) سٛبي٧ج 
ضة ا٘نٙة ٦ّ ا٘نًٜ مغ ٕٛؼؼ ا٘ؼّل ٓ كب، ٛى ا٘خأ٧ٗغ ي٤ٙ ض4ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥

 أٛبٚ ا٘ٛضٗٛج اإلغاؼ٧ج ا٘ٛعخكج.
 

                                                           
1

 . 17مرامرٌة حمة، المرجع السابك، ص  -
2

 .774حسونة عبد الغنً و دنش لبنى، المرجع السابك، ص  -
3

 .13أنظر الملحك رلم  -
4

 .774حسونة عبد الغنً و دنش لبنى، المرجع السابك، ص  -
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 إكغاؼ ٕٛؼؼ ٔت٢ل ا٘خؼ٧ٔٚ  ذب٧ٝب:

 ٟ:ّٝا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ي٤ٙ أ 02-٢ٝ07ٜ ؼٔٚ إ٘بٜٛ  15خٝق ا٘ٛبغث 
٦ّ ضب٘ج ٛب إػا ذتح ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج ٝخ٧سج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٧كغؼ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص  « 

 13، ي٤ٙ أؿبؾ ا٘ٛضمؼ ا١ٝ٘بئ٦ ا٘ٛٝك٢ق ي٧ٟٙ ٦ّ ا٘ٛبغث ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦
 أيالٞ، ٕٛؼؼا ٧خًٙٓ تب٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ تبؿٚ ا٘ٛبٖ٘ ا٦ًٝٛ٘ ًٕ٘ٙبؼ، ٛضل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥. 

 .«٧ؼؿل ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٘ٙٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخق إ٧ٛ٧ٙٔب، ٔكغ ا٘خ٧ْٝػ   
ايخؼال ٢ٝخز يٜ  ٢يغٚ خؿس٧ل أ٥ّ ٦ّ ضب٘ج ا٘خض٧ٕٓ اإل٧سبت٦ ٢ ٢ٟي٧ٟٙ ّئّٝ      

ّٜ كبضة ا٘نٙة ٧ٛبؼؾ ض٧بؽث ٜٛ فأ١ٝب أٜ  ا٘خضؼ٧بح ا٘خ٦ ٔبٚ ت١ب ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ أ
٧كغؼ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦  ،1خؿٛص ٟ٘ تب٘ضك٢ل ي٤ٙ ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج

ا٘ٛؼّٕج تنٙة ا٘خض٧ٕٓ ًٕبؼ٥ ٢ا٢٘ذبئٓ ا٘ٛؿخٙٛج ٜٛ نؼِ ا٘ٛضٕٓ ا٘أؿبؾ  ٤يٙ
ٕٛؼؼا  ،ا٘ٛضمؼ ا١ٝ٘بئ٦ ا٘ٛخًٙٓ تب٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٢٥ا٘ٛضمؼ ا٘ٛؤٔح ٢تب٘عك٢ق 

ٓ ّٚ، ٧2خًٙٓ تب٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ تبؿٚ ا٘ٛبٖ٘ ا٦ًٝٛ٘ ًٕ٘ٙبؼ ٢ٛم٢و ا٘خض٧ٕ إف١بؼٞ  ٧خ
ّٗ ل ٕٝنج اٝنالٓ ٘ضٓ ا٧ٗٙٛ٘ج تب٘خأف٧ؼ ي٤ٙ ٛس٢ٛيج ا٘تنبٔبح إً٘بؼ٧ج ا٘ٛؤٔخج، ٛب ٧ف

  .3ؿ١بّؼا٘خ٦ ٧ٗ
٧خمٜٛ  ٠ػا  إ٘ٛؼؼ اإلفبؼث  إ٤٘ خ٧٧ًٜ  ٧٢٠ج  ا٘ٛبٖ٘ أ٢ ا٘ٛالٖ  ٦ّ  ا٘ف٢٧و،        
غ٠ب ٛعنن ا٘ٛؿص اً٘ٛغ ٜٛ ٔتل ج ٢ّٓ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘خ٦ ٧ضّغإً٘بؼ ٢ضغ٢غٞ تغّٔ ٢خ٧٧ًٜ

ا٘عت٧ؼ ا١ٛ٘ٝغؾ إً٘بؼ٥، تض٧د خًٗؾ تك٢ؼث ٢امضج ا٘ٛنبتٕج ٢ٙ٘م٧ًج إً٘بؼ٧ج 
 .4ا٘ضب٧٘ج
إذؼ ػٖ٘ ٧غي٢ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ كبضة ا٘نٙة أ٢ ا٦ًٝٛ٘ ٦ٗ٘ ٢ٕ٧ٚ يٜ نؼ٧ٓ       

، ٧ٝسؽ ا١ٛ٘ٝغؾ ١ٛٝغؾ عت٧ؼ يٕبؼ٥، ت٢مى ًٛب٘ٚ إً٘بؼ ٛضل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥
ّٛ ا٘عت٧ؼ إً٘بؼ٥ ا٘ٛٙخٛؾ ٟٛٝ ا٧ًٙٛ٘ج ا٘ٛن٢ٙتج، ٧٢ًّغ ٚ ٛضمؼ ٢مى اً٘ٛب٘ٚ ٧٢خ
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٧ؼؿل ٛضمؼ ٢مى اً٘ٛب٘ٚ ٢ا٘ٛعنن  ا٘ٛعنن ا٘نت٢َؼا٦ّ تبإلفبؼث إ٤٘ اً٘ٛب٘ٚ،
ا٘نت٢َؼا٦ّ ا٘ٛخٛٚ إ٤٘ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ، ٧٢ؼؿل ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ إ٤٘ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ 

  .1ٔكغ ا٘خ٧ْٝػ
  إف١بؼ ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥  -

ال  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، 147-08ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ ٢ّٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث اً٘فؼ٢ٜ ٜٛ       
٧ًختؼ ؿٝغ ٧ٗٙٛٙ٘ج ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ا٘كبغؼ يٜ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ 

 غ ي٧ٙٛج ف١ؼٞ تب٘ٛضبّهج إً٘بؼ٧ج.تً ا٢٘الئ٦ إاّل

     ّٜ  إً٘بؼ٥ ٢٠ اإلسؼاء ا١ٝ٘بئ٦ ٢ ا٢٘ؿ٧ٙج ا٘ٛذتخج ٧ًّٙب ٧ٗٙٛٙ٘ج ٢ إسؼاء اإلف١بؼإ
ٚ غ خؿّٙ، ّتٛسّؼ3ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥خخنٙة خغعل   ،٢2ّٓ إسؼاءاح ٢ف٧ٙٗبح ٧ًٛٝج ػٖ٘

ٕ٘ٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ ٜٛ نؼِ ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ٢ٕ٧ٚ تخ٧ْٝػٞ  ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥
ّٚإً٘بؼ٥ ٢ػٖ٘ ٜٛ عالل إف١بؼ ا٘ض٢ٕٓ ا٘ٝبسٛج يٜ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ ٠ػا اإلف١بؼ  ، ٧٢خ

ا٘فٗل تب٘خأف٧ؼ ٦ّ ا٘ؿسل إً٘بؼ٥ ي٤ٙ ا٘تنبٔج إً٘بؼ٧ج ا٘ٛؤٔخج ا٘ٛٛؿ٢ٗج ٦ّ 
ا٘ٛؤؼط ٦ّ  74-75ٜٛ األٛؼ ؼٔٚ  274ا٘فعك٦، ٢ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب مٜٛ ا٘ٛبغث 

 ٜٛ 88ا٘ٛبغث  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٧٢فٗل ٠ػا اإلف١بؼ ٢ّٕب ألضٗبٚ  12-12-1975
 ٘ضٓ  ٕٝنج اٝنالٓ ، اً٘ٛغل  1976-03-25ا٘ٛؤؼط ٦ّ   63-76 ؼٔٚ  ا٘ٛؼؿ٢ٚ 

جا٧ٗٙٛ٘ج اّ٘ٛٗؼ اؿخذٝبء ٜٛ اؿخذٝبءاح ٔبيغث ا٘ف١ؼ  ، ٢تب٘خب٦٘ ٧ًختؼ5ؾ ت١ػٞ ا٧ًٙٛ٘
 . 6ا٘ٛؿتٓ أ٢ األذؼ ا٘ٝؿت٦

                                                           
1

 .11، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  -
2

، مذكرة ممدمة لنٌل شهادة الماستر الشهر العقاري كآلية لحماية الملكية في التشريع الجزائريطلحة دمحم غلٌسً،  -
-0717إداري، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة دمحم خٌضر بسكرة، فً الحموق، تخصص لانون 

  .17، ص 0714
3

ٌلعب المحافظ العماري دورا مهما ٌمارسه باسم الدولة من أجل شهر أو رفض شهر عمود وتصرفات فً إطار  -
 "دور المحافظ العقاري فينً ٌسمٌنة، تكلٌفه بتسٌٌر لطاع عام ٌتمثل فً إتمام إجراءات الشهر العماري، راجع رٌحا

 .001، ص 0710، سبتمبر 70ع  دراسات لانونٌة وسٌاسٌة،دورٌة أكادٌمٌة  تحقيك الملكية العقارية"،
4

إّن العمود والمرارات المضائٌة التً تكون موضوع  إشهار فً محافظة عمارٌة  والتً  »على ما ٌلً:  00تنص المادة  -

ٌة رٌفٌة  موجودة فً بلدٌة لم ٌعد فٌها بعد مسح األراضً، تفهرس بصفة انتمالٌة فً تخص عمارات أو حمولا عٌن
 .«مجموعة بطالات عمارٌة مإلتة تمسن على الشكل الفردي ... 

5
 .10المرجع السابك، ص  ،777التعلٌمة رلم  -

6
 .03روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص  -
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 خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ: 

 2007-02-27ا٘ٛؤؼط ٦ّ  02-07ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  16ا٘ٛبغث نتٕب ٘ٝق       
٢ٕ٧ٚ  اإلف١بؼ إً٘بؼ٥ إسؼاء اٝخ١بء ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٜٛ غتٛسّؼٟ ٢ ّئّٝ  ،ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ

٘ٛؤؼط ٦ّ ا، 147-08٘ٙٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ نتٕب ٢ٛٝٙ٘ػر ا٘ٛؼّٓ  1ا٧ٗٙٛ٘جؿٝغ تئيغاغ 
2008ّٚ ٛب٥ 19 إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ٢ػٖ٘ ٢ٕ٧ٚ  تئؼؿبٟ٘ إ٤٘ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه  ، ذ

 .  ٧٢ضْه ٝؿعج ٜٛ اِ٘ٛٙ ،٦ًٝٛٙ٘ كبضة ا٘نٙة تُؼل خؿ٧ٙٚ ٝؿعج ٟٛٝ
ّٜ ٚ ٜٛ نؼِ ا٢ٛ٘ذٓ ا٘ٛعخقّئػا ٗبٜ يٕغ ا٘ف١ؼث ٧ؿّٙ       ا٘ٝخ٧سج  إ٧ٛ٧ٙٔب، ّئ

ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخق إ٧ٛ٧ٙٔب ٢ا٘كالض٧بح ا٘نت٧ً٧ج ٘ؿٙنج ٢ٛؼأتج 
٠ػا إ٘ب٢ٜٝ، سًٙح ي٧ٙٛج خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ٜٛ  هّل ٛٝضح ٟ٘ ٦ّ ا٘ٗبٛٙج ا٘خ٦

ّٜ ّٚ اعخكبكٟ نب٘ٛب أ ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٠ػٞ ا٘س١ج نتٕب  ٕٝنج تغا٧ج ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ خخ
 .2ٜٛ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ( 04)٘ٛبغث ا٘ؼاتًج ٜٛ ا 03ٕؼث ْ٘ٙ

)تخ٢ّؼ ا٘فؼ٢ن ٢ٛؼ٢ؼا  ي٧ٟٙ ا٘ضبئؽ ح ٧خضكل٢ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ٢٠ ؿٝغ ٛؤّٔ      
٧سًٟٙ أٗذؼ انٛئٝبٝب ٢أٛٝب ٧٢ؿٛص ٟ٘ تبؿخُالل إً٘بؼ  ،تبإلسؼاءاح ا٘ؿبْ٘ج ا٘ػٗؼ(

ا٘ضبئؽ ٛتبفؼث ي٤ٙ ٧خضكل غ إخٛبٚ ي٧ٙٛج ا٘ٛؿص ٢ا٘خكؼِ ٧ّٟ ٗٛب ٧فبء، ٢تٛسّؼ
ّٚ اؿختغال ؼٔٚ ا٘ضكج تٛس٢ٛيج  ا٘خؼ٧ٔٚ ا١ٝ٘بئ٦ ٢ٜٛ ذٚ ا٘غّخؼ إً٘بؼ٥، تض٧د ٧خ

   . 3ا٧ٗٙٛ٘ج
      ّٚ ّٛ ،4إذتبح خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ٦ًٝٛٙ٘ يٜ نؼ٧ٓ خضؼ٧ؼ ٛضمؼ اؿخالٚ ٧خ ب ٦ّ أ

ّٛٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ألضغ ا٘ٛب٧ٜٗ٘ ٦ّ ا٘ف٢٧و ٕٛبتل ضب٘ج ا٧ٗٙٛ٘ج ا٘ٛفبيج، ٧ّؿّٙ ب خكؼ٧ص إ
نؼِ تب٦ٔ ا٘ٛب٧ٜٗ٘ ٦ّ ا٘ف٢٧و، ٧ضؼؼ أٛبٚ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ أ٢  عن٦ ٜٛ

 .٢5ٗب٘ج ٢ٛذٕج

                                                           
1

 .07انظر الملحك رلم  -
2

 .777، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص العزٌزمحمودي عبد  -
3

 .34روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص  -
4

 .04مرجع نفسه، ص  -
5

 السالف الذكر. 140-73من المرسوم التنفٌذي رلم  00المادة  -
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ٓ األٛؼ تًٕبؼ ٗبٜ ٟ ٦ّ ضب٘ج ٛب إػا خ٢ًّٙا٘سغ٧ؼ تب٘ػٗؼ تٛٝبؿتج ٠ػا اإلف١بؼ، أّٝ      
ٜ٘ٗ ّٕغ ضغاذخٟ تًغ ػٖ٘، ٧سة فنة  1961ٛبؼؾ  ٢ٛ01م٢و ؿٝغ ٛف١ؼ ٔتل 

ّٛ اإلسؼاء ٗبٜ ٠ػا ا٘ؿٝغ ٛف١ؼ  ب ٦ّ ضب٘ج ٛب إػاا٘ٛٝبؿة اْ٘ٛٝػ ٦ّ ػٖ٘ ا٢٘ٔح، أ
تٛضبّهج يٕبؼ٧ج أعؼ٣ ٧َؼ خٖٙ ا٘خ٦ ٦٠ ٛعخكج إ٧ٛ٧ٙٔب، ٧خكل ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٠ٝب 

 إً٘بؼ٥ ٢ٕ٧٘ٚ ٠ػا األع٧ؼ تٛب ٦ٙ٧:تب٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه 
ّٚ إف١بؼ ا٘ؿٝغ ا٘ػ٥ ّٕغ ضغاذخٟ تٛضبّهج يٕبؼ٧ج خٝخ٦ٛ ْ٘ٝؾ ا٢٘ال٧ج، ٢٧سٟ ٛغ٧ؼ  * إػا خ
 إً٘بؼ٥ خ٧ًٙٛبح ٘ٙٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٦ًٝٛ٘ ٔكغ فنة اإلسؼاء أكل ا٧ٗٙٛ٘ج،ا٘ضْه 
ّٛ  ب إػا أف١ؼ ا٘ؿٝغ تٛضبّهج يٕبؼ٧ج خبتًج ٢٘ال٧ج أعؼ٣، ٧ًٙٚ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥* أ

ج ٢٧٘سٟ ٠ػا األع٧ؼ ا٘خ٧ًٙٛبح ا٘ٛٝبؿتج ٘ٙٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخكا٢٘الئ٦ ؽ٧ٟٛٙ ٢ٙ٘ال٧ج 
 .1ا٦ًٝٛ٘
 ا٘ٛنتٓ أذٝبء ف١ؼ ٕٛؼؼ ا٘خؼ٧ٔٚ ٢إيغاغ ٧ّ2ٛب ٧عق ؼؿٚ اإلف١بؼ إً٘بؼ٥ ٢ ٭      

 خضك٧ل ؼؿٚ ا٘ف١ؼ ٟ ٢تب٘ٝؿتج إلسؼاء ا٘خض٧ٕٓ اْ٘ؼغ٥، ٧ّٝسٚ يٟٝؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج، ّئّٝ
 3ٔب٢ٜٝ ا٘خؿس٧ل  353/2ت٢ٛسة ا٘ٛبغث ٘ٙسغ٢ل ا٘ٛضغغ  ٢ّٕبإً٘بؼ٥ ا٘ػ٥ ٧ضؿة 

، ٢تب٘ٝؿتج ٘ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج 20084ٜٛ ٔب٢ٜٝ ا٘ٛب٧٘ج ٘ؿٝج   15 تب٘ٛبغث اً٘ٛغل ٢ا٘ٛخٛٚ
ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ ا٘سٛبي٦، ٦١ّ ًْٛبث ٜٛ ٠ػا ا٘ؼؿٚ، ٢ػٖ٘ خنت٧ٕب ٘ٙٛبغث  ث ٦ّ إنبؼاًّ٘ٛغ
، 2008ا٘ٛب٧٘ج ٘ؿٝج ٜٛ ٔب٢ٜٝ  16ٜٛ ٔب٢ٜٝ ا٘خؿس٧ل اً٘ٛغل ٢ا٘ٛخٛٚ تب٘ٛبغث  353/6

١٧غِ ٠ػا اإليْبء ٘خض٧ْؽ ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ ا٧٧ًٜٝٛ٘ إ٤٘ االؿخسبتج إ٤٘ ا٧ًٙٛ٘بح ا٘سٛبي٧ج 
 .5٘ٙخض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، تُؼل اإلؿؼاو ٦ّ إٝسبؽ تؼاٛز ا٘خ٧ٛٝج

                                                           
1

 .10، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  -
2

ر العماري هو رسم ٌمبض لصالح الدولة بمناسبة المٌام بإجراءات شهر التصرفات فً المحافظة العمارٌة رسم الشه -

 1437من لانون المالٌة لسنة  44من لانون التسجٌل، استحدث هذا الرسم بموجب المادة  14/ 747تطبٌما لنص المادة 

 .170ص  ونظمه لانون التسجٌل، راجع أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك،
3

-10-13، المإرخة فً 31، المتضمن لانون التسجٌل، ج ر، ع، 1404-10-74المإرخ فً  174-04األمر رلم  -

1404 
4

-71، المإرخة فً 30، ج ر ع 0773المتضمن لانون المالٌة لسنة  0770-10-77المإرخ فً  10-70المانون رلم  -

10-0770. 
5

 .37روٌصات مسعود، المرجع السابك، ص  -
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ّٚ س١ًٛب، ٢ا٘خ٦ أيّغح أذٝبء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥       ّٜ ا٢٘ذبئٓ ا٘خ٦ خ   ٛى اإلفبؼث إ٤٘ أ
ا٘ٛف١ؼث، ٘ػا ٧سة أٜ خضْه تنؼ٧ٕج ؿ٧ٙٛج  ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘ٛغ٧ؼ٧ج غيبٛج ٘ٙض٢ٕٓ  خًختؼ

ّٚ ٛؿٖ ِٛٙ ّ٘ٗل خض٧ٕٓ يٕبؼ٥ ٛٝسؽ ٢ٛٝخ٦١ 1ا٢٘الئ٧ج ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ، ض٧د أّٟٝ ٧خ
ّٚ ٢ضؿة ا٘ضب٘ج  إيغاغ٠ب أ٢ س١ًٛب أذٝبء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٧ضخ٥٢ ي٤ٙ ا٢٘ذبئٓ ا٘خ٦ خ

ّٚ خك٧ِٝ  ل ا٘خؼ٧ٔٚ،ؿ٢اء ٝؿعج ٜٛ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج أ٢ ٝؿعج ٜٛ ٕٛؼؼ ؼّ ض٧د ٧خ
، تب٘خؼخ٧ة األتسغ٥ ٘ٙٛؿخ٧ٜٛٙ، ٢خؿّٙٚ إ٤٘ ٛكٙضج ٢2خؼخ٧ة ٠ػٞ اْ٘ٛٙبح ضؿة ّٗل تٙغ٧ج

ٛؿص األؼام٦ أذٝبء ا٧ٕ٘بٚ تبألفُبل ا٘خضم٧ؼ٧ج ٧ًٙٛ٘بح ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦ ٦ّ 
 .3ا٘تٙغ٧ج ا٧ًٝٛ٘ج

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ  02-07 ٕ٘ٙب٢ٜٝ ؼٟٔٚ ٢تب٘ؼس٢و ٢ٛب خسغؼ اإلفبؼث إ٧ٟ٘، ٢٠ أّٝ      
٧ج إ٘بنًج ٘ٙؿٝغ ي٤ٙ ا٘ضّس ٝب ال ٝسغ ٛب ٧غّلّئّٝ ،147-08ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  ٢ٗػا

ا٢ٝٛٛ٘ش ٢ّٓ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ فأٟٝ فأٜ ا٘غّخؼ إً٘بؼ٥ ا٘ػ٥ ٧ٝخز يٜ ي٧ٙٛج 
ّٜ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٧ًختؼ آ٧٘ج خًٛل تب٘خ٢اؽ٥ ٛى ؿ٧ؼ ي٧ٙٛج  ا٘ٛؿص اً٘بٚ، تب٘ؼَٚ ٜٛ أ

 ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦ ٢ا٘ؿٝغ ا٘ػ٥ ٦١ٝ٧ إ٧ٟ٘ ٧ع٢ل ا٘ضبئؽ ٗل ؿٙنبح ا٘ٛبٖ٘.
 تًل إضكبئ٧بح خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥  -

إكغاؼ  2012أٗخ٢تؼ  كغؼ يٜ ا٘ٛغ٧ؼ٧ج اً٘بٛج ٘ألٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج يٝغ ١ٝب٧ج ف١ؼ      
 .4ؿٝغ ٧ٗٙٛج 1.593ض٢ا٦٘ 
ّٛب ٦ّ ١ٝب٧ج ف١ؼ ٛب٥        ٧ّت٧ٜ ا٘سغ٢ل ا٘خب٦٘ أؼٔبٚ ا٘ؿٝغاح ا٘ٛؿٙٛج ٜٛ  2014أ

نؼِ ٛغ٧ؼ٧بح ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٘تًل ا٢٘ال٧بح ٛى أعػ ا٧ً٘ٝبح ٜٛ ٢ال٧بح ا٘فؼٓ، 
 :5ا٢٘ؿن، اُ٘ؼة ٦٠٢ ٗب٨خ٦

 
 

                                                           
1

 .14، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة رلم  -
2

 السالف الذكر. 140-73( من المرسوم التنفٌذي رلم 07المادة الثالثة والعشرون ) -
3

 .174حساٌن عومرٌة، المرجع السابك، ص  -
4

 .147أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص  -
5

 .141-147نمال عن أحمد فواتٌح فاطمة، مرجع نفسه، ص  -
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ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج يغغ  يغغ اْ٘ٛٙبح ا٢ٛ٘غيج ا٢٘ال٧ج
 ا٘ٛؿٙٛج

 05 111 ًٛؿٗؼ
 00 19 ٠٢ؼاٜ
 00 94 ٛؿخُبٝٚ
 29 285 ٧َٙؽاٜ

 00 00 ؿ٧غ٥ تًٙتبؾ
 62 1604 ا٘سؽائؼ
 05 176 ا٘ت٧ٙغث
 06 1456 ا٘ٛؿ٧ٙج
 04 198 خ٧تبؽث

 27 402 ا٘ت٧٢ؼث
 00 254 ؿ٧ٗٗغث
 61 645 س٧سل
 1748 3019 تبخٝج
 00 03 ٧ٛٙج

 00 00 ٔؿٝن٧ٝج
  
 ٧ٜٛٗ ٛالضهخٟ ٜٛ عالل ٠ػا ا٘سغ٢ل ٛب ٦ٙ٧: ٛب
ّٜ إٔتبل ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ ي٤ٙ نٙة إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ت٦ٕ ٛضخفٛب -1 ٦ّ  ٢ًٛٝغٛب أ

تًل ا٢٘ال٧بح، ٢ًّ٘ل ا٘ؿتة ٦ّ ػٖ٘ ٧ؼسى ٢ٜٗ٘ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢٠ إسؼاء اعخ٧بؼ٥ 
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ي٤ٙ ٢م٧ًج ، ٢أ٧مب  ً٘غٚ ٢ي٦ ا٢ٛ٘ان٧ٜٝ تمؼ٢ؼث خضك١ٙٚ جال ٧ضٛل نبتى اإل٘ؽا٧ٛ
 .ٔب٧ٝ٢ٝج اخسبٞ األٛالٖ ا٘خ٦ ٧ف١ٝ٢ُٙب

ّٛب أغ٣ تب٘تًل  خع٢ِّ ٛغؼاء ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٦ّ تًل ا٢٘ال٧بح ٜٛ ٠ػا اإلسؼاء -2 ٛ
٢٠٢ ٛب سًل أٗذؼ ٜٛ  ٝأعػ ي٤ٙ ؿت٧ل ا٘ٛذبل ٢ال٧ج ٠٢ؼاٜ، ،١ٝٛ1ٚ إ٤٘ إؼسبء خنت٧ٕٟ

إ٤٘ َب٧ج ؿٝج  ؼثِٛٙ ٛخًٙٓ تنٙة خؿ٧٢ج ا٢٘م٧ًبح خت٤ٕ ضت٧ؿج أغؼار اإلغا 700
20152. 
ّٜ ٢ٗأ٢٥ّتبٕ٘ٛبتل،         ا٘ٛخمٜٛ 02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  ٔب٢ٜٝ ٧خًٙٓ تب٘ض٢ٕٓ، ّئ

اً٘غ٧غ ٜٛ ا٘ٛٝبؽيبح  ٧ٝخز يٜ خنت٧ٕٟ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج
 ٝخٝب١٘٢ب مٜٛ ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ.

   ا٘ٝبفئج يٜ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥إ٘مبئ٧ج ا٘ٛٝبؽيبح  ا٘ٛنٙة ا٘ذب٦ٝ: 

 ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٢٥ٗػا  2007-02-27ا٘ٛؤؼط ٦ّ  02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ يب٘ز       
ا٘ؿبِ٘ ػٗؼ٠ٛب ا٘ٛٝبؽيبح إ٘مبئ٧ج ا٘خ٦  2008-05-19ا٘ٛؤؼط ٦ّ  147-08ؼٔٚ 

خٝخز يٜ ي٧ٙٛبح إيغاغ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغاح ا٧ٗٙٛ٘ج ت٢ٛسة خض٧ٕٓ يٕبؼ٥، ٝسغ ١ٝٛب ٛب 
 االيخؼامبح ٢االضخسبسبح ا٘خ٦ أؿْؼ ي١ٝب ّفل ٛضب٢٘ج ا٘كٙص،خخؼخة ي٤ٙ 

ؼّل نٙتٟ ٦ّ ل ا٘فعق ا٘ػ٥ ، ض٧د ع٢٢ّٛٝبؽيبح خخؼخة ي٤ٙ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥
ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ا٘نًٜ أٛبٚ إ٘مبء ٦ّ ٕٛؼؼ ؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ، ٢أ٧مب ٦ّ ضب٘ج 

ّٚ ّٜ ٔت٢ل ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٜ٘ٗ خ ّٚ اٗخفبِ أ  ج أ٢ ٢ذبئٓػت٤ٙ خكؼ٧ضبح ٗبتٝبء ي ا٘خؼ٧ٔٚ خ
٘ت٧بٜ األ٢ل  ْ٘ؼوا ؼث، ؿْٝكل ٧ّٛب ؿتٓ ٜٛ عالل ٛب ٦ٙ٧، ض٧د عككٝبٛؽ٢ّ

٘ت٧بٜ  ا٘ذب٦ٝ اْ٘ؼو، ت٧ٝٛب عككٝب ٘خ٦ ٧عخق ت١ب إ٘بم٦ إً٘بؼ٥ا ا٘ٛٝبؽيبح
اْ٘ؼو ا٘ذب٘د ٘ت٧بٜ ا٘ٛٝبؽيبح عككٝب ، ٢اإلغاؼ٥ ا٘خ٦ ٧عخق ت١ب إ٘بم٦ ا٘ٛٝبؽيبح

 إ٘بم٦ ا٘سؽائ٦.ا٘خ٦ ٧عخق ت١ب 

 

                                                           
1

 .141أحمد فواتٌح فاطمة، مرجع سابك، ص  -
2

  .173حساٌن عومرٌة، المرجع السابك، ص  -
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 ا٘خ٦ ٧عخق ت١ب إ٘بم٦ إً٘بؼ٥ ا٘ٛٝبؽيبحاْ٘ؼو األ٢ل: 

أل٥ فعق االيخؼال ي٤ٙ ي٧ٙٛج ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ  02-07أسبؽ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ        
ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢خٕغ٧ٚ اضخسبسٟ أ٢ ايخؼامٟ تخٛؿٟٗ تب٧ٗٙٛ٘ج أ٢ تب٘خًؼل ٟ٘ ٦ّ سؽء 

٧ّعخق إ٘مبء اً٘بغ٥ ٢تب٘خضغ٧غ إ٘ؿٚ ج خٝك٧ة ا٘ضغ٢غ ٜٛ ٧ٗٙٛخٟ تٛٝبؿتج ي٧ٙٛ
إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٜٛ  ٢512  ٦ّ511 ا٘ٝهؼ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ٛٝبؽيبح نتٕب ٘ٙٛبغخ٧ٜ  إً٘بؼ٥

، 20081-02-25ا٘ٛؤؼط ٦ّ  إلسؼاءاح ا٘ٛغ٧ٝج ٢اإلغاؼ٧جا٘ٛخمٜٛ ٔب٢ٜٝ ا 08-09
 ،  ٠٢ٝب ٧ٛٝؽ ت٧ٜ ضب٘خ٧ٜ:2تًغ ّفل ٛؿبي٦ ا٘ٛضٕٓ إً٘بؼ٥ ٦ّ ا٘خؿ٧٢ج ا٢٘غ٧ج

٦ّ ضبل ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ّئّٟٝ  02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٜٛ  13نتٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث   :01 ضب٘ج
ا٘خض٧ٕٓ  ٍ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ كبضة ا٘نٙة، ٧٢ؿخّٛؼ٧تّٙ غي٣٢ ٔمبئ٧ج ٘ٚ خؼّى أ٥ّ

 . 3إً٘بؼ٥
ّٛب :02ضب٘ج  خ٢ّؼ  ٛؼايبث ي٤ٙ ا٘ٛغي٦ ٧ٝت٦ُٔمبئ٧ج ٦ّ ضبل ٛب إػا ؼًّح غي٣٢  أ

 :ا٘فؼ٢ن ا٘ف٧ٙٗج ا٘خب٧٘ج
 .4فؼن٦ ا٘كْج ٢ا٘ٛكٙضج ٦ّ ا٘ٛغي٦ ٢ٔح ؼّى ا٘غي٣٢ إ٘مبئ٧ج خ٢اّؼ -1 
 .5إغؼار ا٘ت٧بٝبح ا٘س٠٢ؼ٧ج ٦ّ اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج ٘ٙغي٣٢  -2 
( ٜٛ 12اضخؼاٚ ا٨سبل إ٘ب٧ٝ٢ٝج ٘ؼّى ا٘غي٣٢: نتٕب ٘ٝق ا٘ٛبغث ا٘ذب٧ٝج يفؼ ) -3 

ا٘ٛؼؿ٢ٚ ( ٜٛ 16ا٘ٛبغث ا٘ؿبغؿج يفؼ )ٗػا  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٢ 02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ 
ا٘ؿبِ٘ ػٗؼ٠ٛب، ٧س٢ؽ ً٘ٙٛخؼل ا٘ٙس٢ء إ٤٘ ؼّى غي٣٢  147-08ؼٔٚ  ا٘خ٧ْٝػ٥

                                                           
1

 .«ٌنظر المسم العماري فً المنازعات المتعلمة باألمالن العمارٌة  »على ما ٌلً:  411تنص المادة  -

الملكٌة والحموق ٌنظر المسم العماري على الخصوص فً المضاٌا اآلتٌة: فً حك  »على ما ٌلً:  410وتنص المادة 

العٌنٌة األخرى والتؤمٌنات العٌنٌة، فً الحٌازة والتمادم وحك االنتفاع وحك االستعمال وحك االستغالل وحك السكن، فً 
نشاط الترلٌة العمارٌة، فً إثبات الملكٌة المشتركة للعمارات المبنٌة والملكٌة على الشٌوع، فً إثبات الملكٌة العمارٌة، فً 

هبات والوصاٌا المتعلمة بالعمارات، فً التنازل عن الملكٌة وحك االنتفاع،  فً المسمة وتحدٌد المعالم، فً الشفعة، فً ال
 .«إٌجار السكنات والمحالت المهنٌة، فً اإلٌجارات الفالحٌة 

2
 .140أحمد فواتٌح فاطمة، المرجع السابك، ص  -

3
، أطروحة ممدمة لنٌل شهادة دكتوراه علوم التشريع الجزائريإثبات الملكية العقارية الخاصة  في بولرة العمرٌة،  -

، 0714-0714، 71فً الحموق، تخصص علوم لانونٌة، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة باتنة 

 . 737ص 
4

 من لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة السالف الذكر. 17المادة  -
5

 فسه.من المرجع ن  14راجع المادة  -
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( ٜٛ خبؼ٧ظ خؿّٟٙٛ 02ٔمبئ٧ج أٛبٚ ا٘س١ج إ٘مبئ٧ج ا٘ٛعخكج عالل ّٛغث ف١ؼ٧ٜ )
   .ٛضمؼ يغٚ ا٘كٙص

  ٝكحف١ؼ اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج ٘ٙغي٣٢ أٛبٚ ا٘ٛضبّهج إً٘بؼ٧ج ا٘ٛعخكج إ٧ٛ٧ٙٔب:  -4
ف١ؼ  ٧سة ي٤ٙ أّٟٝ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، 02-07إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ ٜٛ  05إْ٘ؼث ٦ّ  (12)ا٘ٛبغث 

ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥  (17)ا٘ؿبتًج يفؼ ٗٛب أمبّح ا٘ٛبغث يؼ٧مج ؼّى ا٘غي٣٢، 
ّٚتأّٝا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  1471-08ؼٔٚ  إف١بؼ اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج ٦ّ ضبل ٛب إػا  ٟ ٧خ

ث أ٧بٚ ي٤ٙ األٗذؼ ا٘خ٦ خ٦ٙ ١ٝب٧ج اّ٘ٛغ (08)ؼًّح ا٘غي٣٢ إ٘مبئ٧ج عالل ذٛب٧ٝج 
ث أ٥ ّٛغ 147-08ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ (16)ا٘ٛبغث إ٘ب٧ٝ٢ٝج ا٘ٛػ٢ٗؼث ٦ّ 

 ف١ؼ٧ٜ.
      ّٚ إسؼاء ا٘ف١ؼ تب٘ٛضبّهج إً٘بؼ٧ج ا٘ٛعخكج إ٧ٛ٧ٙٔب، خضح نبئٙج يغٚ ٔت١٘٢ب،  ٧خ

 أ٥ ف١ؼ اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج ٘ٙغي٣٢ ٦ّ ا٘تنبٔبح إً٘بؼ٧ج ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٘ٛضبّهج
2ّٚإً٘بؼ٧ج ا٘خ٦ ٧خ٢اسغ ت١ب إً٘بؼ ٛضل ا٘خض٧ٕٓ ّخص تنبٔج فعك٧ج تبؿٚ  ، ض٧د ٧خ

، (ةاأل اؿٚ، ٕ٘ة، خبؼ٧ظ ٢ٛٗبٜ االؽغ٧بغ، اؿٚ ) خضخ٥٢ ي٤ٙ كبضة ا٘نٙة أ٢ ا٦ًٝٛ٘
ٛى ػٗؼ اإلنبؼ إ٘ب٦ٝ٢ٝ ا٘ػ٥ ؼًّح ٧ّٟ ا٘غي٣٢، ؽ٧بغث ي٤ٙ خ٧٧ًٜ إً٘بؼ ٢ٛم٢و 

ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ  ّٕؼخ١ب ا٘ذب٘ذج٦ّ  (17)أضٗبٚ ا٘ٛبغث ا٘ؿبتًج يفؼ ضؿة ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ 
 147.3-08 ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ

٢ٕ٧ٚ تٛؼأتج اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج تٝبء ي٤ٙ ا٢ًٙٛ٘ٛبح ا٘ٛغ٢ٝج ٦ّ ٛضمؼ يغٚ  ٢      
ا٘كٙص ا٘ػ٥ ٧ؿخٟٙٛ ٜٛ ٛغ٧ؼ٧ج ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ٢ٙ٘ال٧ج، ٜٛ ض٧د ٧٢٠ج كبضة ا٘نٙة 

 . 4أ٢ ا٘ٛغي٤ ي٧ٟٙ، خ٧٧ًٜ إً٘بؼ ٛضل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، عخٚ ا٘س١ج إ٘مبئ٧ج ا٘ٛعخكج

                                                           
1

 140-73من المرسوم التنفٌذي رلم  (10)والمادة  70-70من المانون رلم  (10)ٌالحظ أن ما جاءت به المادة  -

 (34)السالف ذكرهما من وجوب شهر العرٌضة االفتتاحٌة للدعوى وما رتبت علٌه من آثار تختلف عن أحكام المادة 
من لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة  (10)حكام المادة السالف الذكر، وكذا أ 47-04من المرسوم التنفٌذي رلم 

والتً لم توجً شهر الدعاوى المضائٌة إال تلن الرامٌة إلى النطك بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نمض حموق ناتجة عن 
ة فً وثائك تم شهرها، حٌث أن مبرر الشهر هنا هو المنازعة فً حموق مشهرة، الشًء الذي ال وجود له فً المنازع

اعتراضات التحمٌك العماري، ألن الحك لٌس ثابتا بعد وسندات الملكٌة لم تحرر ولم تشهر بعد، لبٌض لٌلى، المرجع 

 .  41، ص 71السابك، الهامش رلم 
2

 .414جبار جمٌلة، المرجع السابك، ص  -
3

 .14، المرجع السابك، ص 777التعلٌمة  -
4

  .73مرجع نفسه، ص  -
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ّٚٛى اإلفبؼث إ٤٘ أّٝ  ٠ػا اإلف١بؼ أٛبٚ إ٘مبء ت٢ؿ٧ٙخ٧ٜ: إذتبح ٟ ٧خ
ّٛأ٢ّ ٚ ٜٛ ٔتل ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٘ٛخ٢اسغ تغائؼث اعخكبكٟ ب ت٢ٛسة ف١بغث خؿّٙال: إ

 إً٘بؼ ا٘ٛخٝبؽو ي٧ٟٙ؛
 .1ذب٧ٝب: أ٢ تب٘خأف٧ؼ ٦ّ أؿْل اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج

ث ا٘ٛضغغث ت٢ٛسة ٧خؼخة ي٤ٙ إف١بؼ اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج ٘ٙغي٣٢ عالل اّ٘ٛغ      
ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، إ٧ٕبِ إسؼاءاح  147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  (17)ا٘ٛبغث 

      ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ َب٧ج كغ٢ؼ ضٗٚ ٔمبئ٦، ٠٢ػا تًغ إيالٚ كبضة ا٘نٙة 
ّٜ ا٘خض٧ٕٓ ٢ِٛٔ إ٤٘ َب٧ج كغ٢ؼ ٔؼاؼ  أ٢ ا٦ًٝٛ٘ ٦ّ إنبؼ ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ اْ٘ؼغ٥ تأ
الئ٦، ٢إيالٚ ا٢٘ا٦٘ أ٢ ؼئ٧ؾ ا٘ٛسٙؾ ٔمبئ٦، ٜٛ نؼِ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘

 ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ 18٘ٝق ا٘ٛبغث ا٘فًت٦ ا٘تٙغ٥، ٠٢ػا ٦ّ إنبؼ ي٧ٙٛج سٛبي٧ج ٢ّٕب 
 .147-08ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 

ّٚ ٘ٚ ٦ّ٢ ضبل       12 ٛب ٝكح ي٧ٟٙ ا٘ٛبغث٘ ب٢ّٕ ٘ٙغي٣٢االّخخبض٧ج إف١بؼ اً٘ؼ٧مج  ٧خ
ٜٛ  (17)تب٘ٛبغث ا٘ٛػ٢ٗؼث أيالٞ ٢مٜٛ األسل ا٘ٛضغغ  02-07 ؼٔٚ ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ

ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ، ٧تٍٙ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ 147-08ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 
 ٢ا٘ػ٥ ي٧ٟٙ أٜ ٧ًٙٚ كبضة ا٘نٙة أ٢ ا٦ًٝٛ٘ ٧ٕٙ٘بٚ تػٖ٘.      تػٖ٘، 
٦ّ٢ ضب٘ج يغٚ ا٧ٕ٘بٚ تف١ؼ يؼ٧مج ؼّى ا٘غي٣٢ ٦ّ ا٨سبل ا٘ٛضغغث ؼَٚ خت٧ٍٙ       

ا٦ًٝٛ٘ تػٖ٘، ٧ؿخٛؼ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ غ٢ٜ أعػ االضخسبسبح أ٢ االيخؼامبح ت٧ًٜ 
  147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  (19)ا٘ٛبغث ا٘خبؿًج يفؼ االيختبؼ يٛال تأضٗبٚ 

 .ا٘ػٗؼ ا٘ؿبِ٘
 ٛفؼ٢ي٧ج ٛغ٣ ٦ّ ا٘نًٜ ي٤ٙ ٧ٝكة ٠ٝب ا٘ٝؽاو ٢ٛم٢و ٝخك٢ّؼ أٜ ٧ٜٛٗ ٢      
 ١ٝ٢ٗب أ٢ إ٘ب٧ٝ٢ٝج، ٢ٛاكْبخ١ب خضٕٓ يغٚ أ٢ أؼٗب١ٝب، أضغ تخعِٙ ا٦ًْٙ٘ ا٘ضبئؽ ض٧بؽث
 ٢.2ا٘عْبء ٢ا٘ٙتؾ ٗبإلٗؼاٞ ا٘ض٧بؽث خف٢ة ا٘خ٦ ا٢٧ً٘ة تأضغ ٧ًٛتج أ٢ يؼم٧ج ض٧بؽث

                                                           
1

 .077، المرجع السابك، ص زرولً لٌلى حمدي باشا عمر و -
2

 .74بن دعاس سهام، المرجع السابك، ص  -
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 ٛبٖ٘ ٗبٜ ؿ٢اء ا٘ٛكٙضج كبضة اً٘ٛخؼل نؼِ ٜٛ إ٘مبئ٧ج ا٘غي٣٢ خؼّى      
 ا٘ػٗؼ، ا٘ؿبِ٘ ٢اإلغاؼ٧ج ا٘ٛغ٧ٝج اإلسؼاءاح ٔب٢ٜٝ ٜٛ 516 ا٘ٛبغث ٘ٝق ٢ّٕب ضبئؽ أ٢

ّٜ عال١٘ب ٜٛ ٧ذتح ٢ا٘خ٦  ا٧ُ٘ؼ ٖٛٙ ي٤ٙ ا٘ض٧بؽث ٧ٛبؼؾ إً٘بؼ٥ ا٘خض٧ٕٓ نب٘ة أ
 إً٘بؼ٥، ا٘خض٧ٕٓ نب٘ة اغيبء ت١ب ٧غضل ٢ا٘خ٦ اإلذتبح ٢ؿبئل ّٗل إ٤٘ ػٖ٘ ٦ّ ٛؿخٝغا

 ،1ا٘خًؼل ٛٝى ٢غي٣٢ ا٘ض٧بؽث اؿخؼغاغ غي٣٢ تب٘عك٢ق ا٘ض٧بؽث غيب٣٢ نؼ٧ٓ يٜ
      2.تػٖ٘ ١ٝبئ٦ ٔمبئ٦ ضٗٚ كغ٢ؼ َب٧ج إ٤٘ ا٘خض٧ٕٓ إسؼاءاح ٢خ٢ِٔ

 اإلغاؼ٥ ا٘خ٦ ٧عخق ت١ب إ٘بم٦ا٘ٛٝبؽيبح : اْ٘ؼو ا٘ذب٦ٝ

٧ٜٛٗ أٜ خٝخ٦١ ي٧ٙٛج ؿ٧ؼ إسؼاءاح إيغاغ ٢خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ إسؼاء       
ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٜٛ ٔتل ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ 
ا٘ٛعخق إ٧ٛ٧ٙٔب ٦ّ ضب٘ج ٗبٝح ٝخ٧سج ا٘خض٧ٕٓ ؿٙت٧ج، ٗٛب ٔغ ٧خٚ ؼّل ف١ؼ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج 

 ا٘ؿٝغ ٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٦ًٝٛ٘ ت٧ًٙٛبح إيغاغ ٢ف١ؼ ٠ػاا٘ٛضغغ ٦ّ ٠ػا إ٘ب٢ٜٝ ٜٛ ٔتل ا٘
٦ّ٢ ٗٙخب ا٘ضب٘خ٧ٜ ّبالعخكبق ٠ٝب ٢ٗ٧ٜ ُ٘ٙؼّج اإلغاؼ٧ج ا٘ٛخ٢اسغث ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ 

 .3ا٘ٛسب٘ؾ إ٘مبئ٧ج
      ّٛ     ب مغ ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥، ٢تٝبء ي٧ٟٙ  ٧ٜٛٗ أٜ خؼّى ا٘غي٣٢ إ

 ٟٝ ٗب٨خ٦:ػاخٟ، ٠٢ػا ٛب ؿٝت٧ّ إً٘بؼ٥ تضّغ أ٢ مغ ا٘ٛضبّه

 ا٘غي٣٢ اإلغاؼ٧ج مغ ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخق أ٢ال:

ٟ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ّئّٝ 02-07ٕب٢ٜٝ ؼٔٚ ا٘ؿبْ٘ج ا٘ػٗؼ ٜٛ ا٘ (17)ا٘ٛبغث نتٕب ٘ٝق       
ٕٛؼؼ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦  ٧ضؼؼإػا ٘ٚ ٧ْل ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘ ٝخ٧سج، 

ؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥، ا٘ػ٥ ٧تٍٙ ٦ًٝٛٙ٘ أ٢ ا٧٧ًٜٝٛ٘ ا٘ضبئؽ٧ٜ ٦ّ ضب٘ج اإلسؼاء 
اْ٘ؼغ٥، أ٢ ا٢٘ا٦٘ ٦ّ ضب٘ج اإلسؼاء ا٘سٛبي٦ ٘ٙخض٧ٕٓ إً٘بؼ٥، ٢ٗ٧ٜ ٠ػا إ٘ٛؼؼ ٔبتال 

 اإلغاؼ٧ج ا٘ٛعخكج.٘ٙنًٜ أٛبٚ ا٘س١بح إ٘مبئ٧ج 
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 .147حنٌش منى، المرجع السابك، ص  -
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 .747محمودي عبد العزٌز، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص  -
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ؼّى غي٣٢ اإلُ٘بء ٢ٗػا ٠٢ٝب ٧ٝت٦ُ أٜ خؼاي٤ سٛٙج ٜٛ ا٘فؼ٢ن ا٘ف٧ٙٗج ٘      
١ب ا٢ٛ٘م٢ي٧ج، ي٤ٙ أٜ خ٢ٜٗ أؿتبة اإلُ٘بء ٛت٧ٝج ي٤ٙ ؿتة أ٢ أٗذؼ ٜٛ ي٢٧ة فؼ٢ن

ي٧ة يغٚ االعخكبق، ي٧ة ا٘فٗل، ي٧ة )إ٘ؼاؼ اإلغاؼ٥ ا٘عٛؿج ا٘ٛخٛذٙج أؿبؿب ٦ّ 
 1.(، ي٧ة ٛعبْ٘ج إ٘ب٢ٜٝا٘ؿتة، ي٧ة ا١٘غِ

ٜٛ ٔب٢ٜٝ اإلسؼاءاح  (803)ا٘ٛبغث تب٘ٝؿتج ٘العخكبق اإل٦ٛ٧ٙٔ ٝكح ي٧ٟٙ       
ٜٛ ْٝؾ إ٘ب٢ٜٝ  37ا٘ؿبِ٘ ػٗؼٞ، ٢ا٘خ٦ أضب٘خٝب إ٤٘ خنت٧ٓ ا٘ٛبغث  ٧جا٘ٛغ٧ٝج ٢اإلغاؼ

ا٘خ٦ ع٢٘ح االعخكبق اإل٦ٛ٧ٙٔ ٘ٙس١ج إ٘مبئ٧ج ا٘خ٦ ٧ٕى ٦ّ غائؼخ١ب ٢ٛنٜ ا٘ٛغي٤ 
إً٘بؼ٧ج  ٘ٛضبّهج٢ٛنٜ ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ ٢٠ ٢ٛنٜ اي٧ٟٙ، ٦ّ٢ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج 

ّٚ إسؼاء ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ؿ٢اء اْ٘ؼغ٥ أ٢  ١٧ّب ا٢ٛ٘س٢غث ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ا٢٘ال٧ج ا٘خ٦ خ
 .2ا٘سٛبي٦

      ّٛ ّٜ ،ب تب٘ٝؿتج ٘العخكبق ا٢ٝ٘ي٦أ ا٘ٛغ٧ٝج  ( ٜٛ ٔب٢ٜٝ اإلسؼاءاح801ا٘ٛبغث ) ّئ
ّٜ ٢اإلغاؼ٧ج ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ أضب٘ح االعخكبق ٘ٙٛضٗٛج اإلغاؼ٧ج ، ي٤ٙ ايختبؼ أ

٦ّ غي٣٢ إُ٘بء إ٘ؼاؼاح اإلغاؼ٧ج ا٘خ٦ خ٢ٜٗ ا٘غ٢٘ج أ٢ ا٢٘ال٧ج أ٢  بق ا٢ٝ٘ي٦االعخك
ا٘تٙغ٧ج أ٢ ا٘ٛؤؿؿبح ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ػاح ا٘نبتى اإلغاؼ٥ نؼّب ١٧ّب تبإلمبّج إ٤٘ إ٘مب٧ب 

 .٢ً٧3غ ٘ٙٛضبٗٚ اإلغاؼ٧ج ٘ج ١٘ب ت٢ٛسة ٝك٢ق عبكجا٘خ٦ خ٢ٜٗ ا٘غ٢٘ج ا٘ٛع٢ّ
 ضٓ ي٤ٙ  ٘ٙغي٣٢ ٧ًٙٛ٘ج ا٘ف١ؼ تبيختبؼ٠ب ٛٝكتج  ٢خعمى اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج       

 147-08ٜٛ ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ  19، 18، 17 ا٢ٛ٘اغي٦ٝ٧ يٕبؼ٥ ٢ّٕب ألضٗبٚ 
اإلف١بؼ ٢ِٔ إسؼاءاح ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ إ٤٘  ٢خخ٢ِٔ تٝبء ي٤ٙ إسؼاء  ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،

 َب٧ج كغ٢ؼ ا٘ضٗٚ ا١ٝ٘بئ٦. 

ٛى اإلفبؼث إ٤٘ ٢س٢ة إؼّبٓ اً٘ؼ٧مج االّخخبض٧ج تبٕ٘ؼاؼ اإلغاؼ٥ ا٘ٛن٢ًٜ ٧ّٟ       
٢ا٘ٛخٛذل ٦ّ ٕٛؼؼ ؼّل ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ خضح نبئٙج يغٚ إ٘ت٢ل، ٠٢ػا ت٧ُج خ٧ٜٗٛ 

                                                           
1

 .114عماد الدٌن، المرجع السابك، ص  رحاٌمٌة -
2

 .74بن دعاس سهام، المرجع السابك، ص  -
3

 المتضمن لانون اإلجراءات المدنٌة واإلدارٌة السالف الذكر. 74-73من المانون رلم  371و  377راجع المادتٌن  -
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إ٘بم٦ اإلغاؼ٥ ٜٛ تؿن ؼٔبتخٟ ي٤ٙ إ٘ؼاؼ ٛضل ا٘نًٜ ٢خٕغ٧ؼ ٛفؼ٢ي٧خٟ ٜٛ 
 .1يغ١ٛب

 :٢ٛ٘س١ج مغ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ا٘غي٣٢ اإلغاؼ٧ج ا  ثانيا:

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ي٤ٙ ٛب  02-٦ّ07 ّٕؼخ١ب األ٤٘٢ ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  16خٝق ا٘ٛبغث       
 ٢ٕ٧ٚ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ تب٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٢ػٖ٘ تف١ؼ ا٘ض٢ٕٓ اً٘ٛب٧ٝج أذٝبء ا٘خض٧ٕٓ «٦ٙ٧: 

 .«.. إً٘بؼ٥. إً٘بؼ٥ ٦ّ ا٘ؿسل 

خ٢ٜٗ ٔؼاؼاح ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٔبتٙج  «ٜٛ ػاح األٛؼ ي٤ٙ:  24ٗٛح خٝق ا٘ٛبغث 
 .«أٛبٚ ا٘س١بح إ٘مبئ٧ج ا٘ٛعخكج إ٧ٛ٧ٙٔب ٘ٙنًٜ ١٧ّب 

      ّٜ ، ٧ٜٛٗ أٜ أيالٞ 16ا٘ٛبغث  ٝق٧ٙٛج اإلف١بؼ ا٘ٛٝك٢ق ي١٧ٙب ٦ّ ي ٢ي٧ٟٙ ّئ
ًٛب٧ٝج ا٧ٗٙٛ٘ج يٜ نؼ٧ٓ خؤغ٥ إ٤٘ ف١ؼ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج ٘ٙضبئؽ ا٘ٛؿخ٧ْغ ٜٛ إسؼاءاح 

خض٧ٕٓ يٕبؼ٥، ؼَٚ ٢س٢غ ؿٝغ ٧ٗٙٛج ٛف١ؼ ٧ُٙ٘ؼ ي٤ٙ إً٘بؼ أ٢ ا٘ضٓ ا٦ٝ٧ً٘ إً٘بؼ٥ 
، ٧ٜٛٗ ٘ٙٛبٖ٘ ا٘ض٦ٕ٧ٕ ؼّى غي٣٢ ٔمبئ٧ج أٛبٚ اُ٘ؼّج اإلغاؼ٧ج ا٘س٧٢١ج ا٦ًٝٛ٘ تبً٘ٛب٧ٝج

 .2ا٘ٛعخكج ٢ٝي٧ب ٢إ٧ٛ٧ٙٔب
خ٢ٜٗ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ،  74-75 ٜٛ األٛؼ ؼٔٚ ٢٢23ّٕب ٘ٛب ٢ؼغ ٦ّ ٝق ا٘ٛبغث       

ا٘غ٢٘ج ٛؿؤ٢٘ج يٜ األعنبء ا٘خ٦ ٧ؼخٗت١ب ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ أذٝبء ٛتبفؼخٟ ١ٛ٘بٟٛ ٢خٙضٓ 
مؼؼا تب٧ُ٘ؼ ي٤ٙ أؿبؾ ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛخت٢و يٜ أيٛبل خبتًٟ، ٢خؼّى غي٣٢ ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج 

 ل ا٘مبؼ، ٢خت٤ٕ ا٘غ٢٘ج ٛضخْهج تضٓا٘غ٢٘ج ٦ّ أسل يبٚ ٜٛ اٗخفبِ اًْ٘ا٘ٛضؼٗج مغ 
ي٤ٙ أؿبؾ ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج يٜ  ا٘ؼس٢و مغ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٦ّ ضب٘ج اؼخٗبتٟ ٘عنأ سؿ٧ٚ

٠ٝب ٧ٛٝؽ ت٧ٜ ٢ٝي٧ٜ ٜٛ ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج، ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ي٤ٙ . 3٢اًْ٘ل ا٘فعك٦
 أؿبؾ اًْ٘ل ا٘فعك٦ ٢ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج ي٤ٙ أؿبؾ عنأ ٛؼ٦ّٕ.
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 ي٤ٙ أؿبؾ اًْ٘ل ا٘فعك٦ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٛؿؤ٧٘٢ج  -1
 1241األؿبؾ إ٘ب٦ٝ٢ٝ ٘ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ يٜ ًّٟٙ ا٘فعك٦ ٦٠ ا٘ٛبغث       

ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ا٘سؽائؼ٥ ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ، ٢ٛٝبن ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ 
ا٘فعك٧ج ٢٠ اًْ٘ل ٧َؼ ا٘ٛفؼ٢و، ٢خٝن٥٢ ٛؿؤ٧٘٢خٟ ي٤ٙ اإلعالل تب٘خؽاٚ ٔب٦ٝ٢ٝ  

ذالذج أؼٗبٜ ٦٠: ؼٜٗ ا٘عنأ، ؼٜٗ ا٘مؼؼ، ٧خٛذل ٦ّ اال٘خؽاٚ تتػل يٝب٧ج، ٢خ٢ٕٚ ي٤ٙ 
 .2ؼٜٗ اً٘الٔج ا٘ؿتت٧ج ت٧ٜ ا٘عنأ ٢ا٘مؼؼ

 ٢تٝبء ي٧ٟٙ، ٢ٗ٧ٜ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٛعنئب فعك٧ب إػا كغؼ يٟٝ ؿ٢ٖٙ ٛٝضؼِ      
 تض٧د يٜ ا٘ٛؿٖٙ ا٘كض٧ص اً٘بغ٥ ا٘ٛأ٢ِ٘ ١٧غِ ٜٛ ٢ؼاءٞ عغٛج أَؼال فعك٧ج،

 .3ال ٧أخ٧ٟ ا٢ٛ٘هِ اً٘بغ٥ ا٘ٛختكؼ ا٧ٕ٘ه ٢ا٘ضؼ٧ق اً٘ٛخ٦ٝ تفؤ٢ٜ ٛكٙضخٟ
ّب٘عنأ ا٢ٛ٘سة ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج يغث أ٢ٝاو، ٜ٘ٗ ٘ٚ ٧خنؼٓ إ١٧٘ب ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ ٦ّ       

 ٧أعػ إضغ٣ ا٘ك٢ؼ ا٘خب٧٘ج:ٔب٢ٜٝ ا٘ف١ؼ إً٘بؼ٥، ض٧د ٔغ 
 ، ا٘سؿ٧ٚ ا٘عنأ ٦ّ ٕٛب٤ٚ ٧ٝج اإلمؼاؼ تب٧ُ٘ؼ، ٢٠٢ ؿ٢ٖٙ ٧ٝن٥٢ يٙا٘عنأ اً٘ٛغ٥: * 
ا٘ٛخبتًج ا٘خأغ٧ت٧ج ٢ا٘خٕك٧ؼ٧ج ٢ا٘سؽائ٧ج إٜ ٗبٜ اًْ٘ل ا٘ٛؼخٗة  ٧ؿخ٢سة يٝغ إخ٧بٟٝ 

ٜٛ أعنؼ  ، ٧ًّغاألعنبء ٠ػا ا٢ٝ٘و ٜٛ ّٜأل ٔة ي٧ٟٙ ا٘خفؼ٧ى ا٘سؽائ٦، ٝهؼا٧ًب
: ٧ٔبٚ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ تئسؼاء إف١بؼ ث تب٘ٛؼّٓ اً٘بٚ، ٢ٛذبل ػٖ٘ عنبء ا٘ٛمّؼاأل
ؼ٥ ٘ؿٝغ ٧خمٜٛ خكؼِ ٛعبِ٘ ٘ٙٝهبٚ اً٘بٚ أ٢ ا٨غاة اً٘بٛج، ٗف١ؼ ت٧ى ٖٛٙ يٕب

٧غعل مٜٛ األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج تب٘ؼَٚ ٜٛ االيخؼال ا٘كبغؼ يٜ ٛغ٧ؼ أٛالٖ ا٘غ٢٘ج 
...4  
 ٢٠ اٝضؼاِ ٦ّ ا٘ؿ٢ٖٙ يٜ ٧َؼ  ٔكغ  ٜٛ كبضتٟ  ٦ّ إضغادا٘عنأ تئ٠ٛبل:    *

                                                           
1
كل فعل أٌا كان ٌرتكبه الشخص  »من المانون المدنً الجزائري السالف الذكر على ما ٌلً: 104تنص المادة  - 

 . « بخطئه، وٌسبب ضررا للغٌر ٌلزم من كان سببا فً حدوثه بالتعوٌض
2

، مذكرة ممدمة دور المحافظة العقارية في نظام الشهر العقاري ومنازعاته أمام القضاء الجزائريبن عمار زهرة،  -
اري، لسم المانون الخاص، كلٌة الحموق، جامعة لنٌل شهادة الماجستٌر فً إطار مدرسة الدكتوراه، تخصص لانون إد

 .147، ص 0711-0717 -عنابة–باجً مختار 
3

 .147مرجع نفسه، ص  -
4
 .174-173نظام الشهر العماري فً المانون الجزائري، المرجع السابك، ص  خلفونً مجٌد، 
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إً٘بؼ٥ ٢ًٕٙ٘غ ٢ا٢٘ذبئٓ ٢ا٘فؼ٢و ٦ّ ي٧ٙٛج ٢ٛذبٟ٘: يغٚ ّضق ا٘ٛضبّه  1ا٘ٝخ٧سج
 . 2ف١ؼ٠ب

 : عنأ ال ٧خك٢ؼ ٢ٔ٢يٟ إاّل ٜٛ فعق يغ٧ٚ االٗخؼاد أ٢ ا٘عنأ ا٘ػ٥ا٘عنأ ا٘سؿ٧ٚ *

٢ٛذبٟ٘: ٧ٔبٚ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ تف١ؼ ا٘خكؼّبح ا٢٘اؼغث  3بؾ ض٧نجاّ٘ٝ أّٔل ال ٧ؼخٗتٟ إاّل
 .4ا٘غ٢٘جي٤ٙ األٛالٖ ا٢٘ن٧ٝج ؼَٚ ايخؼال إغاؼث أٛالٖ 

 ٧ًختؼ ٜٛ األعنبءٗٛب  ٧ًختؼ عنأ ُٛخْؼ ال ٧تٍٙ ضغا ٜٛ ا٘سؿبٛج،   :ا٘عنأ ا٧٘ؿ٧ؼ  *
 ، ٢٠٢ عنأ ٧كٙص ٘ٙٛنب٘تج تب٘خ٧٢ًل يٟٝ أٛبٚ إ٘مبء،5ا٘فبئًج ٦ّ ا٢٘هبئِ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج

 ٢6ٔغ ٢ٗ٧ٜ ٛضال ٘ٙٛؿبء٘ج ا٘خأغ٧ت٧ج، ٛذبٟ٘: إَْبل ػٗؼ االؿٚ ٢ا٧٢١٘ج تب٘ٗبٛل.

عنأ سؿ٧ٚ أ٢  ؿ٢ٖٙ ٛبغ٥ ٛضؿ٢ؾ ٧ضغذٟ ا٘فعق ؿ٢اء ٗبٜا٘عنأ اإل٧سبت٦:  *
ّٛ ٧ّٜؿ٧ؼ ٛخً ّٗ ّٗل غا أ٢ تئ٠ٛبل أل ٥٢ ل اٝضؼاِ يٜ ا٘نؼ٧ٓ اّ٘ؿ٠ػٞ األعنبء خف

 .7اً٘بغ٥

 ل ٦ّ االٛخٝبو يٜ أغاء ا٘خؽاٚب ٧خّٛذعػ ّبيٟٙ ٢ْٛٔب ؿٙت٧ّؿ٢ٖٙ ٧ّخا٘عنأ ا٘ؿٙت٦:  *
ٔب٦ٝ٢ٝ ٛب، ٛذبٟ٘: اٛخٝبو ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ يٜ إ٧غاو ا٢٘ذبئٓ تؿسل اإل٧غاو ٔكغ إسؼاء 

 .8اإلف١بؼ إً٘بؼ٥ غ٢ٜ ؿتة سغ٥ّ
ٙج تٕٝل ٢إذتبح ٢٠ ٛعبْ٘ج ٢ٕٙ٘ايغ ا٨ٛؼث ٦ّ ا٘خ٧ٕٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ٢ػاح اّ٘كا٘عنأ ا٘ٛغ٦ٝ:  

ّٜ إً٘بؼ  ٢ٛم٢و ا٘خكّؼِ ا٧ٗٙٛ٘ج إً٘بؼ٧ج، ٗأٜ ٧ؿ٤١ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ا٘خأف٧ؼ أ
  

                                                           
1

 .141بن عمار زهرة، المرجع السابك، ص  -
2

، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماستر فً القانوني للمحافظ العقاري في التشريع الجزائريالمركز دبابً شرف الدٌن ،  -
-0714 -بسكرة -الحموق، تخصص لانون إداري، لسم الحموق، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة، جامعة دمحم خٌضر

 .74، ص 0714
3

 .41. صبري السعدي ص 141بن عمار زهرة، المرجع نفسه، ص  -
4

 .74الدٌن، المرجع نفسه، ص  دبابً شرف -
5

 .00فتح هللا سمٌحة، المرجع السابك، ص  -
6

 .147، نظام الشهر العماري فً المانون الجزائري، المرجع السابك، ص خلفونً مجٌد -
7

 .147، ص مرجع نفسه -
8
 .141مرجع نفسه، ص  - 
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 .1ٛذٕل تؼ٠ٜ أ٢ ضٓ اٛخ٧بؽ

ؿ٢ٖٙ ٧ؼخٗتٟ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ أ٢ؼغٞ ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥ مٜٛ ا٘عنأ ا٘سؽائ٦:  *
٢٧ٝ٢٧0266 ؿٝج  69ا٘ٛؤؼط ٦ّ  20-66 إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ

ٔب٢ٜٝ ا٢ًٕ٘تبح  ا٘ٛخمٜٛ 2
٢ٛذبٟ٘: اؿختغال ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ت٧بٝبح ا٘تنبٔج إً٘بؼ٧ج تًغ ا٘ٛؿص غ٢ٜ أٜ خؼخٗؽ 

 .3ي٤ٙ ٢ذبئٓ ي٧ٙٛبح ا٘ٛؿص اً٘بٚ ٘ألؼام٦
      ّٛ ٙج ٦ّ إكغاؼ ٔؼاؼاح ل ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٛؿؤ٧٘٢ج أعنبئٟ ٢ا٘ٛخّٛذ٢ي٧ٟٙ ٧خض

ؼ ٔكغ إُ٘بء ؼّى غي٣٢ ٔمبئ٧ج ٜٛ نؼِ ا٘ٛخمّؼ ي١٧ٙب ٧َؼ ٛفؼ٢يج ٧ٝسّؼ
ل ٦ّ غي٣٢ اإلُ٘بء، ٢أ٧مب اإلغاؼ٧ج ا٧ُ٘ؼ ٛفؼ٢يج ٘ٙٛضبّه إً٘بؼ٥ خخّٛذ إ٘ؼاؼاح

ة ٧ّٟ ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ ٠٢ػا ٜٛ عالل ٕٛبتل ا٘مؼؼ ا٘ػ٥ خؿّتا٘ضك٢ل ي٤ٙ خ٧٢ًل 
 .4غي٣٢ ا٘خ٧٢ًل

 ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛخت٢و يٜ أيٛبل خبتًٟ:  -0

ٓ ، ٢ ال خخض5ّٕٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ا٘ٛغ٦ٝ ا٘سؽائؼ٥ 636ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛبغث أؿبؾ ٠ػٞ       
 ٕح تغا٧ج ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘خبتى، ّٛؿؤ٧٘٢ج ٠ػاإػا خضّٕ ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛخت٢و يٜ أيٛبل خبتًٟ إاّل

 األع٧ؼ ٦٠ األكل ٢ خخ٢ِٔ ي١٧ٙب ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘ٛخت٢و إػا خ٢ٕٚ ٠ػٞ ا٘ٛؿؤ٧٘٢ج ي٤ٙ ّٗؼث
 األمؼاؼ ٗبّج ا٘خ٦ ٧ٝت٦ُ ي١٧ٙب أٜ خخضٛلّب٘خبتى ٧ًٛل ٘ضؿبة ا٘غ٢٘ج  ا٘مٛبٜ،

 .6خؽ٢ل نب٘ٛب أٜ يالٔج ا٘خت٧ًج ٘ٚ  ا٘ٛخؼختج ي٤ٙ أعنبء ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥،
٢٠٢  -٢خ٢ٕٚ ٛؿؤ٧٘٢ج ا٘غ٢٘ج ٦ّ ٠ػا ا٘ٛسبل ي٤ٙ أؿبؾ ا٘عنأ ا٘ضبكل ٜٛ ا٧ُ٘ؼ      

ّبؼخٗبة ا٘ٛضبّه إً٘بؼ٥ عنأ ٛب ضبل خأغ٧ج ٢هبئْٟ أ٢ تٛٝبؿتخ١ب  -ا٢ٛ٘هِ ا٘خبتى ١٘ب

                                                           
1

 المجلة الجزائرٌة الخاصة ونظام مساءلته "،" دور المحافظ العقاري في إثبات الملكية العقارية صباٌحً ربٌعة،  -

 .143ص  ،0714، سبتمبر 77، ع للعلوم المانونٌة االلتصادٌة والسٌاسٌة
2

 00، المإرخة فً 70، المتضمن لانون العموبات، ج ر ع  0714ٌونٌو سنة  14المإرخ فً  70-14المانون رلم  -

 .0714ٌونٌو سنة 
3

 .141فً المانون الجزائري، المرجع السابك، ص ، نظام الشهر العماري خلفونً مجٌد -
4

 .40دبابً شرف الدٌن، المرجع السابك، ص  -
5

ٌكون المتبوع مسإوال عن الضرر الذي  »السالف الذكر على ما ٌلً:  74-70من المانون رلم  174تنص المادة   -

 ا أو بمناسبتها.ٌحدثه تابعه بفعله الضار متى كان والعا منه فً حالة تؤدٌة وظٌفته أو بسببه
 .«وتتحمك عاللة التبعٌة ولو لم ٌكن المتبوع حرا فً اختٌار تابعه متى كان هذا األخٌر ٌعمل لحساب المتبوع 

6
 .147، المرجع نفسه، ص خلفونً مجٌد -
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ّٚ يٜ ختكؼٞ أ٢ ٛغ٢ّيب ت٢ًاٛل فعك٧ج ٢غ٢ٜ أٜ ٢ٗ٧ٜ عنئٟ سؿ٧ٛب ٧كل  غ٢ٜ أٜ ٧ٝ
ا٘خفؼ٧ى إً٘بت٦، ّب٘عنأ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ٢٠  إ٤٘ ضغ اؼخٗبة سؼ٧ٛج خٕى خضح نبئٙج

 .1عنأ ٛكٙض٦ إغاؼ٥، خخضٟٛٙ ا٘غ٢٘ج
 ض٧د ٧خ٧ًّٜ ي٤ٙ ا٘ٛخمؼؼ ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج أٜ ٧ؼّى غي٢اٞ ٧٘ؾ مغ ا٘ٛضبّه       

٢ٗ٧٢ٜ ، 2ٙج ٜٛ نؼِ ٢ؽ٧ؼ ا٘ٛب٧٘ج ٘ٙٛنب٘تج تستؼ ا٘مؼؼٛب مغ ا٘غ٢٘ج ّٛٛذإً٘بؼ٥ ٢إّٝ
يٜ ٢ٛه١ْب  ا٘ٛمؼ٢ؼ تؿتة ا٘عنأ ا٘ذبتح ا٘ػ٥ ٧ٝسٚػٖ٘ ٦ّ ك٢ؼث خ٧٢ًل ٧ؤغ٣ إ٤٘ 

 .٦ّ3 ٛسبل ٢ه٧ْخٟ

 كبضتج االعخكبق ٘ٙٝهؼ ٦ّ ٛذل ٠ػٞ ، اإلغاؼ٧ج ٦ّ ٠ػٞ ا٘ضب٘ج ا٘ٛضٗٛج خًّغ      
65-96ا٘غي٣٢، ٗٛب ٝق ي١٧ٙب ا٘ٛؼؿ٢ٚ ا٘خ٧ْٝػ٥ ؼٔٚ 

 6996-23-20ا٘ٛؤؼط ٦ّ   4
 . 5ا٘ٛخمٜٛ خٝه٧ٚ ا٘ٛكب٘ص ا٘عبؼس٧ج إلغاؼث أٛالٖ ا٘غ٢٘ج ٢ا٘ٛضبّهج إً٘بؼ٧ج 6996

 إلُ٘بء ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٦ًٝٛٙ٘: غي٣٢ ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ذب٘ذب: 

 ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ي٤ٙ ٛب ٦ٙ٧: 20-27ٜٛ إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ  68خٝق ا٘ٛبغث 
« ّٚ ي٤ٙ أؿبؾ خكؼ٧ضبح ٧َؼ كض٧ضج أ٢ خٕغ٧ٚ ٢ذبئٓ  ٦ّ ضب٘ج اٗخفبِ خؼ٧ٔٚ خ

ؼث، ٢ٕ٧ٚ ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦، تؼّى غي٣٢ ٔمبئ٧ج ٘ٙٛنب٘تج ٛؽ٢ّ
ٚ ف٣٢ٗ أٛبٚ ٧ٗ٢ل ا٘س٢١ٛؼ٧ج ٘خضؼ٧ٖ ا٘غي٣٢ ٧٢ّٕغتئُ٘بء ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ا٦ًٝٛ٘، 

 .« ا٧ٛ٢ًٛ٘ج
ّٜأّٝ، ا٘ٛػ٢ٗؼث أيالٞ 68مص ٜٛ عالل ٝق ا٘ٛبغث ٧ّخ        ا٘خؼ٧ٔٚ  ٟ ٦ّ ضبل اٗخفبِ أ

ّٚ ؼث ٜٛ نؼِ ي٤ٙ أؿبؾ خكؼ٧ضبح ٧َؼ كض٧ضج أ٢ خٕغ٧ٚ ٢ذبئٓ ٛؽ٢ّ إً٘بؼ٥ خ
 ا٘ضبئؽ ا٘ٛؿخ٧ْغ ٜٛ ي٧ٙٛج ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٝخ٧سج ٧ًٙٛ٘ج اً٘ٛب٧ٝج ٢ا٘خض٧ٕٓ ا٧ٛ٘غا٦ٝ،

                                                           
1

 .147خلفونً مجٌد، نظام الشهر العماري  فً المانون الجزائري، مرجع سابك،  ص  -
2

 .04-04السابك، ص  فتح هللا سمٌحة، المرجع -
3

 .147، المرجع نفسه، ص خلفونً مجٌد -
4

المتضمن تنظٌم المصالح الخارجٌة ألمالن الدولة والحفظ  1441-77-70المإرخ فً  44-41المرسوم التنفٌذي رلم  -

  .1441-77-74، المإرخة فً 17العماري ج ر ع 
5

 .04فتح هللا سمٌحة، المرجع نفسه، ص  -
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ء ٧ٜٛٗ ٘ٛؿؤ٢ل ٛكب٘ص ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦ أٜ ٧ؼّى غي٣٢ ٔمبئ٧ج ٘ٙٛنب٘تج تئُ٘ب 
1ّٜا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ٦ًٝٛٙ٘ أٛبٚ ا٘س١ج اإلغاؼ٧ج ا٘ٛعخكج إ٘ب٢ٜٝ ع٢ل  ، ي٤ٙ ايختبؼ أ

ا٘ٛغ٧ؼ ا٢٘الئ٦ ٘ٙضْه إً٘بؼ٥ ا٘ٛعخق إ٧ٛ٧ٙٔب ا٘كالض٧بح ا٘ٗبٛٙج ٘خؿ٧ٙٚ ؿٝغ ا٧ٗٙٛ٘ج، 
٢ّٚٛٛبؼؿج ا٘ؼٔبتج، نب٘ٛب أّٝ  .2ي٤ٙ ٛؿخ٣٢ ٠ػٞ ا٘س١ج ٟ تغا٧ج ّخص ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ خخ

ّٜٛى اإل       تضٗٚ ٔمبئ٦ ٓ إ٤٘ َب٧ج اْ٘كل ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ خًّٙ فبؼث إ٤٘ أ
 .٦ّ3 ٠ػٞ ا٘غي٣٢

 ا٘سؽائ٦ ا٘خ٦ ٧عخق تٝهؼ٠ب إ٘بم٦ ا٘ٛٝبؽيبح اْ٘ؼو ا٘ذب٘د:  

ّٜا٘ٛػ٢ٗؼث أيالٞ  (68)تب٘ؼس٢و ٘ٝق ا٘ٛبغث        ٛٝص  ا٘سؽائؼ٥ ا٘ٛفؼو ٧الضه أ
 ٦ّ ضب٘ج خٕغ٧ٚ ا٘ضبئؽ ا٘ٛؿخ٧ْغ ٜٛ ا٘ٛعخق إ٧ٛ٧ٙٔب ّٕن ٘ٛغ٧ؼ ا٘ضْه إً٘بؼ٥ ا٢٘الئ٦

ؼث ا٘ضٓ ٦ّ خٕغ٧ٚ ف٣٢ٗ أٛبٚ ذبئٓ ٛؽ٢ّي٧ٙٛج ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ خكؼ٧ضبح ٗبػتج أ٢ ٢
٧ٗ٢ل ا٘س٢١ٛؼ٧ج ٘خضؼ٧ٖ ا٘غي٣٢ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج ٢ػٖ٘ تبيختبؼٞ ؼئ٧ؾ ا٧١٘ئج ا٘ٛفؼّج ي٤ٙ 

ّٜ ػ ٢ٟ٘ ٗبٜ ٜٛ ا٘ٛضّتأّٝ ، إاّل4ي٧ٙٛج ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ا٘ٛفؼو ٢ؿى ٜٛ غائؼث ٜٛ ١٘ٚ  أ
ٛخمؼؼ ٜٛ ي٧ٙٛج ا٘ضك٢ل ي٤ٙ ؿٝغ  ا٘ضٓ ٦ّ خضؼ٧ٖ ا٘غي٣٢ ا٧ٛ٢ًٛ٘ج عبكج ّ٘ٗل
5ّٗؼثا٧ٗٙٛ٘ج تٝبء ي٤ٙ ا٘خكؼ٧ضبح ا٘ٗبػتج ٢ا٘ٛؽ٢ّ ػاخ١ب سؼ٧ٛج  ل ٦ّ ضّغ، ٢ا٘خ٦ خف

 ٧ضٓ ٗػٖ٘ ٘ٙٛضبّه إً٘بؼ٥ تبخعبػ ٧6ًبٔة ي١٧ٙب إ٘ب٢ٜٝ، ٢تكغ٢ؼ ضٗٚ سؽائ٦ ١ٝبئ٦
ٛبٚ ا٘ٛضٗٛج اإلغاؼ٧ج ا٢٘مى تٛب ١٧ّب ؼّى غي٣٢ ٔمبئ٧ج أؽٛج إلكالش ا٘خغات٧ؼ ا٘ال ّٗل

 . 7ا٘ٛعخكج إلُ٘بء ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ ا٘ؿبِ٘ اإلفبؼث إ١٧٘ب
٢ٗ٧٢ّٜٜ إ٘بم٦ اإلغاؼ٥ ٛٙؽٛب تبالؿخسبتج ٘ػاح ا٘نٙة ي٤ٙ أؿ        إ٘ؼاؼ ٗبٜ بؾ أ

                                                           
1

 .774، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع الجزائري، المرجع السابك، ص زمحمودي عبد العزٌ -
2

 .414ص   جبار جمٌلة، المرجع السابك،  -
3

 .414، ص مرجع نفسه -
4

 .70بن دعاس سهام، المرجع السابك، ص  -
5

 .747الجزائري، المرجع السابك، ص ، آلٌات تطهٌر الملكٌة العمارٌة الخاصة فً التشرٌع محمودي عبد العزٌز -
6

ٌصبح الحكم أو المرار الجزائً نهائٌا بعد استنفاذ طرق الطعن العادٌة من معارضة واستئناف والطعن بالنمض   -
كطرٌك غٌر عادي للطعن أو بعد فوات المواعٌد المانونٌة الممررة لها، مالم ٌنص المانون على خالف ذلن، راجع 

 .114المرجع السابك، ص  ،""التحمٌك العماري كإجراء إلثبات الملكٌة العمارٌة الخاصةرحاٌمٌة عماد الدٌن، 
7

 . 70بن دعاس سهام، المرجع نفسه، ص  -
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 ّٛ ب إػا ٛت٧ٝب ي٤ٙ تبنل، ٢ي٤ٙ أؿبؾ ضسج ا٘ضٗٚ ا٘سؽائ٦ ٦ّ ٢ٛاس١ج ا٘ضٗٚ ا٘ٛغ٦ٝ، أ
ّٚ ّٜ خ ا٘خؼ٧ٔٚ ٗبٜ كض٧ضب،  إ٘مبء تتؼاءث ا٘ٛخ١ٚ ي٤ٙ األًّبل ا٘ٛختى ألس١ٙب ١ّػا ٦ًٝ٧ أ

ّٚ ٢تب٘خب٦٘ ال ٧ٜٛٗ إُ٘بءٞ إاّل إذتبح أؿتبة ٧َؼ خٖٙ ا٘ٛخًٕٙج تبألًّبل ا٘ٛسؼٛج ٜٛ  إػا خ
  .1خ٧ْغ ٜٛ ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥نؼِ ا٘ٛؿ

ا٘ؿبِ٘ ا٘ػٗؼ ٢ال ا٘ٛؼؿ٢ٚ  20-٠27ػا ٢ٛى اإلفبؼث إ٤٘ أّٟٝ ال إ٘ب٢ٜٝ ؼٔٚ        
، ضغغ ٧ًٛبغ خٕغ٧ٚ ا٘ف٣٢ٗ أٛبٚ ٧ٗ٢ل ا٘س٢١ٛؼ٧ج ٢ال ٧ًٛبغ 647-28ا٘خ٧ْٝػ٥ ٟ٘ ؼٔٚ 

               .٘ٙٛنب٘تج تئُ٘بء ا٘خؼ٧ٔٚ إً٘بؼ٥ؼّى ا٘غي٣٢ إ٘مبئ٧ج 
ّٜ ا٘ٛفؼو ا٘سؽائؼ٥، فّغغ ٦ّ إسؼاءاح        ٢ي٧ٟٙ ٢ٜٛ عالل ٛب ؿتٓ ت٧بٟٝ ٧ه١ؼ أ

٧ْ٧ٗ٢ج ٛٛبؼؿج األيٛبل ا٘ٛبغ٧ج ا٘خ٦ ٧خ٧ًٜ ا٘خض٧ٕٓ إً٘بؼ٥ ٢ا٘خضّؼ٥ يٜ كْج ا٘ضبئؽ 
ّٜ ا٘ؿٝغ  ي٤ٙ ا٘ٛضٕٓ ا٘خأٗغ ١ٝٛب أذٝبء ا٘خض٧ٕٓ، ٢إػا ضكل ا٘ضبئؽ ي٤ٙ خأ٧٧غ اغيبئٟ ّئ

ّٜ ٟ٘ ضّسا٢ٝٛٛ٘ش ٟ٘ ٢ي٤ٙ ا٘ ّٜ ٠ػا ال ٧ٛٝى ٜٛ أٜ ٢ٗ٧ٜؼَٚ ٜٛ أ  ٧ج أٛبٚ ا٘ٗبّّج، إاّل أ
 ٛضّل نًٜ أٛبٚ إ٘مبء.

  

  

 

  

 

 

 

 
                                                           

1
، أطروحة لنٌل شهادة الوسائل القانونية إلثبات الملكية العقارية  الخاصة في التشريع الجزائريرحاٌمٌة عماد الدٌن،  -

مارس  14دكتوراه فً العلوم، تخصص لانون، كلٌة الحموق والعلوم السٌاسٌة ، جامعة مولود معمري، تٌزي وزو، 

 .140، ص 0714
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 خاتمة

ًّ ّؽوَٖ ّيً خالل يب درشٌبٍ      -00اهيئرذ فٕ  70-70اهلبًٌّ ركى  ٌضل اهٓ ؤ
خإشٖس اجراء هيؾبٌٖج دق اهيونٖج اهؾلبرٖج ؽً عرٖق خدلٖق ٖخظيً  70-0770

ؽلبرٔ ٖتبشرٍ يدلق ؽلبرٔ خدح اشراف يدٖر اهدفغ اهؾلبرٔ اهّالئٕ اهيخخص 
اكوٖيٖب، ُّٕ آهٖج جدٖدث خخخوف ؽً آهٖج ؽلد اهشِرث، ؤّ خوم اإلجراءاح اهيشبتِج اهخٕ 

فر جيوج يً اهشرّع ّاختبػ فٕ اهشبتق، ُّذا تؾد خّ ؽرفِب اهخشرٖؼ اهؾلبرٔ اهجزائرٔ
اجراءاح يؾٌٖج، ؽوٓ ؤشبس دٖبزث ُبدئج، ؽوٌٖج، يشخيرث، ال هتس فِٖب ّال غيّط، 
 دٖد ّٖجَ اهدبئز عوتَ تفخخ خدلٖق ؽلبرٔ اهٓ يدٖر اهدفغ اهؾلبرٔ اهّالئٕ اهيخخص

برٔ، خٌخِٕ ؽيوٖج اهخدلٖق اهؾل ّفلب هشرّع يؾٌٖج، ّتٌبء ؽوٓ ُذا اهعوة خخّى اكوٖيٖب
 .تعرٖلج فّرٖج اخخٖبرٖج ؤخٖرا تخشوٖى شٌداح يونٖج

فإذٌبء شٖر ؽيوٖج اهخدلٖق اهؾلبرٔ ؤّ تؾد االٌخِبء يٌِب، كد خٌشإ يٌبزؽبح،       
ّتبهخبهٕ فلد ؤؽعٓ اهيشرػ اهجزائرٔ اهدق ألعراف اهٌزاػ اهوجّء اهٓ اهجِج 

ٌِب اهجِج اإلدارٖج اهيخخضج هوفضل فِٖب، فٖينً اهوجّء اهٓ يدٖرٖج اهدفغ اهؾلبرٔ نّ
اهينوفج تبجراء اهخدلٖق اهؾلبرٔ، ؤّ اهوجّء اهٓ اهلظبء ّذهم دشة ٌّػ اهيٌبزؽج، 

 .يً اهلظبء اهؾبدٔ ّاهلظبء اإلدارٔ ّٖخلبشى االخخضبص اهلظبئٕ نّل
فٕ اهٌلبع  ٖينٌٌب خوخٖص ؤُى اهٌخبئج اهيخّضل اهِٖب يً خالل دراشخٌب هِذا اهيّظّػ ّ

 اهخبهٖج:
اهشبهف اهذنر يً ؤجل خغعٖج اهٌلبئص ّاهؾّٖة اهخٕ  70-70اهلبًٌّ ركى جبء  -1  

 خظيٌخِب اٗهٖبح اهشبتلج اهخٕ اؽخيدح هظتع ّاؽداد ؽلّد ّشٌداح اهيونٖج اهؾلبرٖج
اهخبضج فٕ األراظٕ اهغٖر ييشّدج نؾلد اهشِرث، فال ٖخى خشوٖى شٌد اهيونٖج اال تؾد 

ق، يً كتل ؤؽّاً يخخضضًٖ خبتؾًٖ هشوم اهلٖبى تؾيوٖج خدلٖق ؽلبرٔ يٖدإٌ يؾي
 يفخشٕ ؤيالم اهدّهج، ّخدح شوعج ّركبتج يدٖر اهدفغ اهؾلبرٔ اهّالئٕ اهيخخص. 

فٕ اهخشرٖؼ يً اهدضّل ؽوٓ شٌداح اهيونٖج  70-70شبُى اهلبًٌّ ركى  -0  
 اهٌشبعبح خيّٖل   ؤغراط يٌِب  هؾدث فٕ اهدضّل ؽوِٖب  اهعوتبح اهيخزاٖدث  ّخغعٖج 
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 تبالؽخيبد ؽوٓ اهلرّط اهرٌُٖج نإشبس هالشخذيبر.ؤّ اهضٌبؽٖج  هفالدٖجا 
ٖينً ُذا اإلجراء يً خشّٖج ّظؾٖج اهؾلبراح دًّ شٌداح يونٖج، ّنذا  -3  

ّهى خؾد خؾنس اهّظؾٖج اهؾلبرٖج  1691-73-71اهؾلبراح تشٌداح يونٖج يدررث كتل 
 اهدبهٖج.
ًّ اهخدلٖق اهؾلبرٔ اهيشخددد تيّجة اهلبًٌّ ركى  هنً       ّرغى ُذٍ اإلٖجبتٖبح ااّل ؤ
 ٖتلٓ ذّ فؾبهٖج يددّدث ّٖغِر ذهم يً خالل شوتٖبخَ ّاهخٕ يً تٌِٖب: 70-70
ًّ اجراء اهخدلٖق اهؾلبرٔ ٖتلٓ ذّ فؾبهٖج يددّدث ّغٖر نبٍف ؽوٓ ؤشبس ؤٌَّ  -1   ا

ًّ اإلكتبل ؽوَٖ يً كتل اهيّاعًٌٖ ٖتلٓ اخخٖبرٔ ّال ٖديل عبتؼ اإلهزايٖج، ّتب هخبهٕ فب
 ظؾٖفب ؽوٓ يشخّْ يخخوف يدٖرٖبح اهدفغ اهؾلبرٔ اهّالئٖج.

 16ؤهغٓ اهيشرػ اهجزائرٔ اهؾيل تؾلد اهشِرث تعرٖلج ظيٌٖج تيّجة اهيبدث  -0  
يً اهيرشّى اهخٌفٖذٔ  02ّتعرٖلج ضرٖدج تيّجة اهيبدث  70-70يً اهلبًٌّ ركى 

 ًّ اهيشبس تبهدغر ؽوٓ اهيوفبح اهيّدؽج هدْ ينبخة اهيّذلًٖ.د 120-70ركى 
ًّ اهلبًٌّ ركى  -3   جبء نبعبر ؽبى خلرٖتب فإغوة اهيّاد خدبل اهٓ اهخٌغٖى  70-70ا

ًّ اهيبدث 19، 10، 76، 70، 70، 72ُّٕ اهيّاد:  دنى اٌخلبهٕ،  16، تبإلظبفج اهٓ ؤ
 .ُٕ اهٌشر فٕ اهجرٖدث اهرشيٖج 07ّاهيبدث 

هى ٖإح ُذا اهلبًٌّ تشٕء جدٖد فٖيب ٖخؾّوق تيفِّى اهدٖبزث ّاهخلبدى اهينشة،  -2  
دٖد ٖغل اهلبًٌّ اهيدٌٕ ُّ اهيرجؼ اهلبٌٌّٕ فٕ خددٖد يفِّى اهدٖبزث ّشرّعِب 

 ّآذبرُب.
ُذا اهلبًٌّ ضالدٖبح ذاح آذبر خعٖرث هويدلق اهؾلبرٔ، يٌِب اؽداد  ؤؽعٓ -0  

اهيدظر اهٌِبئٕ اهذٔ ٖشنل األشبس فٕ اضدار يلرر اهخركٖى اهؾلبرٔ، ّيً ذّى 
ًّ اهيدلق اهؾلبرٔ ٖخلبظٓ يرخة تشٖع،  انخشبة اهيونٖج اهؾلبرٖج ّاجراء اهضوخ ؽويب ؤ

 ُّذا يبال ٖخيبشٓ يؼ اهؾرّط اهيغرٖج.
  9- ًّ شٌد اهيونٖج اهذٔ خنّرس تَ ؽيوٖج اهخدلٖق اهؾلبرٔ ٖشّتَ ٌّػ يً اهغيّط  ا

ّال  70-70يلبرٌج يؼ اهدفخر اهؾلبرٔ، فوى ٌٖص اهلبًٌّ ركى دّل كٖيخَ فٕ اإلذتبح 
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ؽوٓ اهلّث اهذتّخٖج ّدجٖج شٌد اهيونٖج اهييٌّح فٕ  120-70اهيرشّى اهخٌفٖذٔ ركى 
 اعبر ؽيوٖج اهخدلٖق اهؾلبرٔ.

هى ٖلٖد ييذوٕ ؤيالم اهدّهج تأجبل هورد تشإً اهعتٖؾج  70-70ًّ اهلبًٌّ ركى أل -0
اهلبٌٌّٖج هوؾلبراح يّظّػ اهخدلٖق اهؾلبرٔ، فلد ؤدْ ُذا هخيبعل ّخإخر فٕ اهرد يً 

 عرفِى، يب ٖجؾل اهؾلبراح ؽرظج هالنخشبة ؽً عرٖق ُذا اإلجراء.  
يوج يً اهيالدغبح ٌلّديِب دٌب جفٕ األخٖر ّتٌبء ؽوٓ اهٌخبئج اهشبهفج اهذنر رضّ

 فٖيب ٖوٕ: نبكخرادبح
ظرّرث اهلٖبى تخدشٖس ّخّؽٖج األشخبص تظرّرث خدضوِى ؽوٓ ّظؾٖج  -1  

كبٌٌّٖج اخجبٍ األيالم اهخٕ ٖشغوٌِّب درضب ؽوٓ اهّضّل اهٓ شّق ؽلبرٖج يفرزث 
 ّيٌغيج، نيب ُّ اهدبل فٕ اهدّل اهغرتٖج اهيخعّرث.

ٌغرا هيٌِج اهيدلق اهؾلبرٔ اهلبٌٌّٖج ّاهخلٌٖج، ّاهيشئّهٖج اهنتٖرث اهّاكؾج ؽوٓ  -0  
ؽبخلَ ّاهضؾّتبح اهخٕ ٖخولبُب شّاء فٕ يدبّهج اهخدرٔ ّاهتدد ؽً اهيؾوّيبح يً 

 ًّ اهيدظر اهٌِبئٕ اهذٔ ٖؾّدٍ كتل نّل اإلداراح اهيؾٌٖج ؤّ فٕ اهيٖداً، خبضج ّؤ
رر اهخركٖى، فوِذا ٖجة اضدار كبًٌّ ؤشبشٕ ٌٖغى اهيدلق ُّ األشبس فٕ اضدار يل

 يٌِج اهيدلق اهؾلبرٔ ّّٖظخ هَ ّاجتبخَ ّٖدفغ هَ دلّكَ.
خّفٖر اهّشبئل اهيبدٖج ّاهتشرٖج إلٌجبح ُذٍ اهؾيوٖج، ّاهدرص ؽوٓ اهخنًّٖ  -3  

اهيشخير هولبئيًٖ تِب، يؼ خفؾٖل اهخؾبًّ يؼ اهّنبالح ّيضبهخ اهيشخ األجٌتٖج يً ؤجل 
 ؾّرف ّاالشخفبدث يً خلٌٖبح خعِٖر اهيونٖج اهؾلبرٖج.اهخ
، 70-70خّظٖخ اهعتٖؾج اهلبٌٌّٖج هشٌد اهيونٖج اهضبدر تيّجة اهلبًٌّ ركى  -2  

ّاهذٔ ٖشنل ٌلعج االٌعالق هدق اهيونٖج اهخٕ ٖنرشِب، ّاهٌص ؽوٓ اينبٌٖج اهعؾً فٕ 
هدلٖلًٖٖ اهذًٖ ٖغِرًّ اهيدظر اهٌِبئٕ اهذٔ ٖشنل اجراء يِّى فٕ ديبٖج اهيبهنًٖ ا

   تؾد اخيبى اهيدظر اهٌِبئٕ.

خّظٖخ اهؾالكج اهلبٌٌّٖج اهخٕ خرتع آهٖج اهخدلٖق اهؾلبرٔ ّؽيوٖج اهيشخ يشخلتال  -0
 تيّجة ٌضّص كبٌٌّٖج ّاظدج.
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د دّل اهعتٖؾج هوّرضبريج ّ ظرّرث خلٖٖد ييذوٕ اهشوعبح اهؾيّيٖج تأجبل يدددث  -9
    اجراء اهخدلٖق اهؾلبرٔ. اهلبٌٌّٖج هوؾلبراح يدل
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 قائمة المراجع:

 هيئهفبحؤّال: ا

اهدٖبزث نشتة يً ؤشتبة نشة اهيونٖج فٕ اهخضرٖؾ  اهضِبّٔ كدرٔ ؿتد اهفخبح، -10
 .3112اهيظرٔ ّاهيلبرً، اإلشنٌدرٖج يٌضإث اهيـبرف، يظر، 

اذتبح اهيونٖج اهـلبرٖج ّاهدلّق اهـٌٖٖج اهـلبرٖج فٕ تً ؿتٖدث ؿتد اهدفٖؼ،  -13
 .3100اهخضرٖؾ اهجزائرٔ، اهػتـج اهشبتـج، دار ُّيَ، اهجزائر، 

(، دار ضِبدث اهدٖبزث -ديدٔ تبضب ؿير، يدرراح ضِر اهدٖبزث ) ؿلد اهضِرث -12
 .3110ُّيَ، اهجزائر، 

اهلراراح اهظبدرث ؿً ، اهلغبء اهـلبرٔ فٕ غّء ؤددد ديدٔ تبضب ؿير -10
 .3112يجوس اهدّهج ّاهيدنيج اهـوٖب، دار ُّيَ، اهجزائر، 

ٌلل اهيونٖج اهـلبرٖج فٕ غّء آخر اهخـدٖالح ّؤددد األدنبى،  ،ديدٔ تبضب ؿير-10
 .3110دػ، دار ُّيَ، اهجزائر، شٌج 

ٕ ، اهدّٖاً اهّػ0ٌٌؼبى اهضِر اهـلبرٔ فٕ اهلبًٌّ اهجزائرٔ، ػ خوفٌّٕ يجٖد، -10
 .3112هألضغبل اهخرتّٖج، 

 اهـٌٖٖج ّاهدلّق اهيونٖج فٕ اهّجٖز اهتبرٔ، ؿتد اهيجٖد ؿتد اهدوٖى ؿتد رغب -10
 .3112 شتخيتر اهشـّدٖج، اهرٖبع، ً، د د اهختـٖج،

 اهجزائر، ُّيَ، دار اهـلبرٖج، اهيٌبزؿبح ؿير، تبضب ديدٔ ّ هٖوٓ زرّكٕ -12
3110. 

 دار ػ، د ،( ّخػتٖلب ضردب ٌظب،)  اهجزائرٔ اهخضرٖؾ فٕ اهخلبدى ٌتٖل، ظلر -12
 د س ً. اهجزائر، اهِدْ،

 اهجبيـٕ اهينخة ،10 ػ ،00 ر اهيدٌٕ، اهلبًٌّ ضرح فٕ اهيػّل ؤٌّر، ػوتج  -01
 .3110 يظر، اإلشنٌدرٖج، اهددٖد،
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 ُّيَ دار اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ ألدنبى ّفلب – اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج هٖوٓ، ػوتج -00
 .3101 اهجزائر، ّاهخّزٖؾ، ّاهٌضر هوػتبؿج

 نشة ؤشتبة اهيدٌٕ، اهلبًٌّ ضرح فٕ اهّشٖػ اهشٌِّرٔ، ؤديد اهرزاق ؿتد -03
 .0220 هتٌبً، -تٖرّح اهـرتٕ، اهخراد ادٖبء دار ،12 ر اهيونٖج،

 .3110 ُّيَ، دار اهجزائر، -اهجزائر فٕ اهـلبرٔ ّاهٌؼبى اهيونٖج ؿؤّ، ؿيبر -02

آهٖبح خػِٖر اهيونٖج اهـلبرٖج اهخبظج فٕ اهخضرٖؾ  ؿتد اهـزٖز، يديّدٔ -00
  .3112، يٌضّراح تغدادٔ، شٌج اهجزائرٔ، دػ

 اهجبيـٖج، اهيػتّؿبح دّٖاً اهينشة، ّاهخلبدى اهدٖبزث زّأّ، فرٖدث يديدٔ -00
 .3110 اهجزائر،

 دار دػ، اهـلبرٔ، تبهضِر اهيخـولج ّاهخٌؼٖيٖج اهخضرٖـٖج اهٌظّط ؿوٕ، ٌّبس -00
  .3110 اهجزائر، ُّيَ،

 اهيذنراح اهجبيـٖجّاهرشبئل  ،األػبرٖخذبٌٖب:  

 :األػبرٖخ -1
  ؤػرّدج اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ فٕ اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج اذتبح اهـيرٖج، تّكرث -10

 اهدلّق نوٖج كبٌٌّٖج، ؿوّى خخظط اهدلّق، فٕ ؿوّى دنخّراٍ ضِبدث هٌٖل يلديج
 .3100-3100 ،10 تبخٌج جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى

 فٕ اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج إلذتبح اهلبٌٌّٖج اهّشبئل اهدًٖ، ؿيبد ردبٖيٖج -13
 كبًٌّ، خخظط اهـوّى، فٕ اهدنخّراٍ ضِبدث هٌٖل يلديج ؤػرّدج اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ

 3100 يبرس 00 ّزّ، خٖزٔ يـيرٔ، يّهّد جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج
ديبٖج اهخظرفبح اهلبٌٌّٖج ّاذتبخِب فٕ ؼل ٌؼبى اهضِر  زُدّر اٌجٕ ٌُد، -12

هٌٖل ضِبدث دنخّراٍ، ؿوّى فٕ اهدلّق، نوٖج اهدلّق ّاهـوّى  يلديج اهـلبرٔ، ؤػرّدج
 .3100-3100يديد تً ؤديد،  3-اهشٖبشٖج، جبيـج ُّراً
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 يلديج ؤػرّدجيٌبزؿبح اهضِر اهـلبرٔ فٕ اهخضرٖؾ اهجزائرٔ،  هتٖع هٖوٓ، -10
هٌٖل ضِبدث اهدنخّراٍ فٕ اهـوّى اهلبٌٌّٖج، نوٖج اهدلّق ّاهـوّى اهشٖبشٖج، جبيـج يديد 

 .3103-3100خٖغر تشنرث، 
ظٖفبّٔ شوٖيج، اهيٌبزؿبح اهـلبرٖج فٕ اهجزائر خضرٖـب ّكغبًء، ؤػرّدج يلديج  -10

ّق، نوٖج هٌٖل ضِبدث دنخّراٍ ؿوّى فٕ اهدلّق، خخظط كبًٌّ ؿلبرٔ، كشى اهدل
 .3102-3100، اهدبر هخغر، 10اهدلّق ّاهـوّى اهشٖبشٖج، جبيـج تبخٌج 

 :اهجبيـٖج اهرشبئل -2
  يلديج يذنرث اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ فٕ اهـلبرٔ اهخدلٖق آهٖج فبػيج، فّاخٖخ ؤديد -10
 اهخبط، اهلبًٌّ كشى ؤشبشٕ، يدٌٕ كبًٌّ خخظط اهلبًٌّ، فٕ اهيبجشخٖر ضِبدث هٌٖل
 .3100-3100 يشخغبٌى، تبدٖس، تً اهديٖد ؿتد جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج
 اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ فٕ اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج خػِٖر آهٖبح فـبهٖج فرٖد، تلج -13

 جبيـج اهدلّق، نوٖج اهـلبرٔ، اهلبًٌّ فرؽ اهيبجشخٖر، ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث
 .3100-3102 ،-10- اهجزائر

 اهخضرٖؾ فٕ اهـلبرٖج اهيونٖج خذتٖح فٕ اهـلبرٔ اهيشخ اهغٌٕ، ؿتد تّزٖخًّ -12
 اهلبًٌّ فرؽ اهخبط، اهلبًٌّ كشى اهدلّق، فٕ اهيبجشخٖر درجج هٌٖل يذنرث اهجزائرٔ،
  .3101-3112 كشٌػٌٖج، يٌخّرٔ، اإلخّث جبيـج اهدلّق، نوٖج اهـلبرٔ،

 اهييشّدج، غٖر اهيٌبػق فٕ اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج اذتبح آهٖبح ؿير، شوٖيبٌٕ -10
 نوٖج اهدلّق، كشى األشبشٕ، اهخبط اهلبًٌّ فٕ اهيبجشخٖر ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث
 .3100-3100 ؤدرار، جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق

 ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث اهخبظج، اهـلبرٖج اهيونٖج خػِٖر آهٖبح يّاز، ضرتبهٕ -10
 تنر ؤتٕ جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج اهيـيق، اهخبط اهلبًٌّ فٕ اهيبجشخٖر

 .شٌج دًّ تولبٖد،
يذنرث يلديج  شجل اهـلبرٔ فٕ اهخضرٖؾ اهجزائرٔ،ٌؼبى اه ،رّٖظبح يشـّد -10

ضِبدث اهيبجشخٖر فٕ اهـوّى اهلبٌٌّٖج، خخظط كبًٌّ ؿلبرٔ، نوٖج اهدلّق، هٌٖل 
  .3112-3112جبيـج اهدبر هخغر، تبخٌج، 
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اهضِر اهـلبرٔ فٕ اهخضرٖؾ اهجزائرٔ، يذنرث يلديج هٌٖل ضِبدث  فردٔ نرٖيج، -10
اهيبجشخٖر فٕ ؿوى اهلبًٌّ اهخبط، فرؽ اهلبًٌّ اهـلبرٔ، نوٖج اهدلّق ّاهـوّى 

 .3112-3110كشٌػٌٖج،  –اهشٖبشٖج، جبيـج اإلخّث يٌخّرٔ 

ظج ؿً ػرٖق اهدٖبزث، يذنرث يٖشًّ زًُّٖ، انخشبة اهيونٖج اهـلبرٖج اهخب- 12
يلديج هٌٖل درجج يبجشخٖر فٕ اهدلّق، كشى اهلبًٌّ اهخبط، فرؽ اهلبًٌّ اهـلبرٔ، 

 .3110-3110نوٖج اهدلّق، جبيـج اإلخّث يٌخّرٔ، كشٌػٌٖج، 

 يذنراح اهيبشخر: -3

 اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ فٕ اهـلبرٔ هويدبفؼ اهلبٌٌّٖج اهيشئّهٖج خّهج، رديًّ -10
 اهدلّق، كشى ؿلبرٔ، كبًٌّ خخظط اهدلّق، فٕ اهيبشخر ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث

 .3100-3100 اهّادٔ، هخغر ديج اهضِٖد جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج

 اهخضرٖؾ فٕ اهـلبرٖج اهخركٖج خفـٖل فٕ اهـلبرٔ اهخدلٖق آهٖج دّر اهلل، فخخ شيٖدج -13
 كشى ؿلبرٔ، كبًٌّ خخظط اهدلّق، فٕ اهيبشخر ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث اهجزائرٔ،

-3100 اهّادٔ هخغر، ديَ اهضِٖد جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج اهدلّق،
3100. 

 اهجزائرٔ، اهخضرٖؾ فٕ اهيونٖج هديبٖج نأهٖج اهـلبرٔ اهضِر غوٖشٕ، يديد ػودج -12
 اهدلّق، كشى ؿلبرٔ، كبًٌّ خخظط اهدلّق، فٕ اهيبشخر ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث

 .3100-3102 تشنرث، – خٖغر يديد جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج

 اهـلبرٖج اهيونٖج إلذتبح نأهٖج اهـلبرٔ اهخدلٖق ٌرٖيبً، دداد ّ هػفٕ كدّص -10
 اهخبط اهلبًٌّ خخظط اهدلّق، فٕ اهيبشخر ضِبدث هٌٖل يلديج يذنرث اهخبظج،
 تجبٖج، -يٖرث اهرديً ؿتد جبيـج اهشٖبشٖج، ّاهـوّى اهدلّق نوٖج اهضبيل،
3100/3100. 

 13-10ؼل اهلبًٌّ ركى اهخدلٖق اهـلبرٔ فٕ  ،يوٖنص ٌظٖرث ّ ّغوٖس ؿالّث -10
هٌٖل ضِبدث اهيبشخر فٕ اهدلّق، خخظط كبًٌّ ؿلبرٔ،  يذنرث يلديج فٕ اهجزائر،
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 تجبٖج، -اهرديً يٖرثفرؽ كبًٌّ األؿيبل، نوٖج اهدلّق ّاهـوّى اهشٖبشٖج، جبيـج ؿتد 
3100-3102. 

يبدٕ شِبى ّزٖخٌّٕ يرٖى، ػرق انخشبة اهيونٖج فٕ اهخضرٖؾ اهجزائرٔ         -10
)اهدٖبزث ّاهخلبدى اهينشة( يذنرث يلديج هٌٖل ضِبدث اهيبشخر فٕ اهلبًٌّ، خخظط 

 12جبيـج كبًٌّ خبط، كشى اهـوّى اهلبٌٌّٖج ّاإلدارٖج، نوٖج اهدلّق ّاهـوّى اهشٖبشٖج، 
 .000، ط 3100-3100، 0200يبٔ 

 ّاهيداخالح اهـويٖج ذبٌٖب: اهيلبالح
 اهيلبالح: -1 

 اهـلبرٖج اهيونٖج خػِٖر فٕ اهـلبرٔ اهخدلٖق اجراء فـبهٖج يدْ" كدّر، اهيزّار -10
 هشٌج ،10 ؽ ،12 اهيجود ّاالكخظبدٖج، اهلبٌٌّٖج هودراشبح االجخِبد يجوج ، "اهخبظج
3102. 

 هوـوّى اهجزائرٖج اهيجوج ،" اهـلبرٔ تبهخدلٖق اهيخـولج اهيٌبزؿبح"  جيٖوج، جتبر -13
 .3100 هشٌج ،10 ؽ ّاهشٖبشٖج، اهلبٌٌّٖج

 ،" اهجزائر فٕ اهـلبرٖج اهيونٖج هخشّٖج نػرٖق اهـلبرٔ اهخدلٖق"  ؿّيرٖج، دشبًٖ-12
 .3100 هشٌج ،21 ؽ ّاهلبًٌّ، اهفلَ يجوج
 هشٌج ،00 ؽ اهترهيبٌٕ، اهفنر يجوج ،" ّخػتٖلبخِب اهدٖبزث ضِبدث" يجٖد، خوفٌّٕ -10

3110. 
 ،" اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج إلذتبح نبجراء اهـلبرٔ اهخدلٖق" اهدًٖ، ؿيبد ردبٖيٖج -10

 .ً س د, 12 ؽ اهيفنر، يجوج
 شتخيتر ،13 اهـدد ،" ّشٖبشٖج كبٌٌّٖج دراشبح"  ؤنبدٖيٖج دّرٖج ٖشيٌٖج، رٖدبٌٕ -10

3100. 
 ،13 ؽ اهيدبيًٖ، يٌؼيج يجوج ،اهضِرث هـلد اهلبٌٌّٖج اهػتٖـج تبٖج، شنبنٌٕ -10

 .3110 دٖشيتر
 ٌّؼبى اهخبظج اهـلبرٖج اهيونٖج اذتبح فٕ اهـلبرٔ اهيدبفؼ دّر رتٖـج، ظتبٖدٕ -12

 شتخيتر ،12 ؿدد ّاهشٖبشٖج، االكخظبدٖج اهلبٌٌّٖج هوـوّى اهجزائرٖج اهيجوج"  ،يشبءهخَ
3100. 
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 -13-30اهيئرذ فٕ  13-10دراشج يلبرٌج فٕ اهلبًٌّ " ظّٖوخ تّجيـج، -12
 .3110 هشٌج ،00 ؽ ،يجوج اهفنر اهترهيبٌٕ" ، 3110

 يجوج ،" اهيونٖج دق النخشبة نػرٖق اهـلبرٔ اهخدلٖق اجراء" دشٌّج، اهغٌٕ ؿتد -01
  .ً س د ،10 ؽ اهجزائر، اهيشٖوج، تّغٖبف، يديد جبيـج اهلبٌٌّٕ، اهيٌخدْ

" ددّد ضِبدث اهدٖبزث فٕ خػِٖر اهيونٖج اهـلبرٖج اهخبظج" يديّدٔ ؿتد اهـزٖز، -00
 . 3110 هشٌج ،02 ، ؽهفنر اهترهيبٌٕيجوج ا، 
 ،"اهـلبرٔ اهخدلٖق يٌبزؿبح فٕ اهظوخ ّ االؿخراع يردوخٕ دّر" دٌٖص، يٌٓ -03

 .3102 دٖشيتر ،13 ؽ اهلبٌٌّٖج، ّاهتدّد اهدراشبح يجوج
" ، اذتبح اهيونٖج اهـلبرٖج اهخبظج ؿً ػرٖق اهخدلٖق اهـلبرٔ" ٌجٖة،ٌشٖة  -02

 .، د س 13ً ، ؽ ّد اهلبٌٌّٖجيجوج اهدراشبح ّاهتد
 :اهيداخالح -2 

 اهيوخلٓ اػبر فٕ ؿٌَ، اهٌبخجج ّاهيٌبزؿبح اهـلبرٔ اهخدلٖق شِبى، دؿبس تً -10
 30/32ّٖيٕ اهجزائر، فٕ اهـلبرٖج اهـٌٖٖج اهدلّق ّضِر اهـلبرٔ اهدفؼ اهراتؾ اهّػٌٕ
 .س د اهيدٖج، جبيـج اهدلّق، نوٖج ؤفرٖل،

 اهيونٖج هخػِٖر نأهٖج اهـلبرٔ تبهخدلٖق اهيخـوق اهلبٌٌّٕ اهٌؼبى كّشى، غبهٖج -13
 اهـٌٖٖج اهدلّق ّضِر اهـلبرٔ اهدفؼ اهّػٌٕ اهيوخلٓ اػبر فٕ فـبهٖخَ، ّيدْ اهـلبرٖج
 .س د ّزّ، خٖزٔ جبيـج اهدلّق، نوٖج ؤفرٖل، 30/32 ّٖيٕ اهجزائر، فٕ اهـلبرٖج

 اهيونٖج تيـبٌٖج اهيخـوق 10-13 كبًٌّ خػتٖق ّاجراءاح ضرّػ ؤيًٖ، هـرٖع -12
 اهّػٌٕ اهيوخلٓ اػبر فٕ ؿلبرٔ، خدلٖق ػرٖق ؿً اهيونٖج شٌداح ّخشوٖى اهـلبرٖج
  ؤفرٖل 30/32 ّٖيٕ اهجزائر، فٕ اهـلبرٖج اهـٌٖٖج اهدلّق ّضِر اهـلبرٔ اهدفؼ اهراتؾ
 .3100 اهيدٖج، جبيـج اهدلّق، نوٖج
دّر آهٖج اهخدلٖق اهـلبرٔ فٕ خفـٖل اهخركٖج اهـلبرٖج، فٕ اػبر يرايرٖج ديج،  -10

 32-30ّاكؾ ّآفبق، اهيٌـلد ّٖيٕ  -اهيوخلٓ اهّػٌٕ دّل اهخركٖج اهـلبرٖج فٕ اهجزائر
 .3103يرتبح، ّركوج، شٌج  كبظدٔ فٖفرٔ، نوٖج اهدلّق ّاهـوّى اهشٖبشٖج، جبيـج 
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 اهٌظّط اهلبٌٌّٖجراتـب: 
 اهٌظّط اهخضرٖـٖج: -1
بى اهيخغيً اؿداد يشخ األراغٕ اهـ 0200-00-03يئرذ فٕ  00-00األير ركى  -

يـدل تبهلبًٌّ ركى ، 0200، ظبدر فٕ شٌج 23 ّخإشٖس اهشجل اهـلبرٔ، ر ر ؽ
، ّتبهلبًٌّ ركى 3100هشٌج ، ٖخغيً كبًٌّ اهيبهٖج 3100-03-21يئرذ فٕ  00-01
، ر ر، ؽ 3102، ٖخغيً كبًٌّ اهيبهٖج هشٌج 3102-03-30اهيئرذ فٕ  02-02
 .3102-03-21، اهيئرخج فٕ 02
اهيخغيً كبًٌّ اهخشجٖل، ر ر،  0200-03-12اهيئرذ فٕ  010-00األير ركى  -

 .0200-03-02، اهيئرخج فٕ 23ؽ 

ٖخغيً اهلبًٌّ اهيدٌٕ، يـدل  0200شتخيتر  30يئرذ فٕ  02-00كبًٌّ ركى  -
ظبدرث  00 ، ر ر، ؽ3110جّاً  31يئرذ فٕ  01-10ّيخيى تيّجة كبًٌّ ركى 

  .3110-10-30يئرذ فٕ  .3110فٕ شٌج 
اهيخغيً نٖفٖبح اشخغالل األراغٕ  0220-03-12يئرذ فٕ  20/02كبًٌّ ركى  -

، 01 ّّاجتبخِى، ر ر، ؽخجًٖ اهفالدٖج اهخبتـج هأليالم اهّػٌٖج ّخددٖد دلّق اهيٌ
 غضح شٌج 00اهيئرذ فٕ  12-01، اهيوغٓ تبهلبًٌّ 0220-03-12يئرخج فٕ 

، ٖددد ضرّػ ّنٖفٖبح اشخغالل األراغٕ اهفالدٖج اهخبتـج هأليالم اهخبظج 3101
 هودّهج.

ّجَٖ اهـلبرٔ يـدل ٖخغيً كبًٌّ اهخ 0221-00-12يئرذ فٕ  30-21كبًٌّ ركى  -
 30-20، يـدل ّيخيى تبألير ركى 0221-00-02درث فٕ ، ظب02 ّيخيى، ر ر، ؽ

 .0220-12-30، يئرخج فٕ 00، ر ر، ؽ 0220-12-30يئرذ فٕ 
 ، ٖخـوق تبألّكبف، يـدل ّيخيى0220ؤترٖل شٌج  30، يئرذ فٕ 01-20كبًٌّ ركى  -

يئرذ فٕ  01-13ّتبهلبًٌّ ركى  3110-10-33يئرذ فٕ  10-10تبهلبًٌّ ركى 
00-03-3113. 
، ٖخغيً خإشٖس اجراء هيـبٌٖج 3110فٖفرٔ  30، يئرذ فٕ 13-10كبًٌّ ركى  -

-13-30ظبدرث فٕ  00 ؿً ػرٖق اهخدلٖق اهـلبرٔ، ر ر، ؽدق اهيونٖج اهـلبرٖج 
3110. 
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اهيخغيً كبًٌّ اإلجراءاح اهيدٌٖج  3112-13-30اهيئرذ فٕ  12-12كبًٌّ ركى  -
 .3112، هشٌج 30ّاإلدارٖج، ؽ 

 :ٖيٖجاهٌظّط اهخٌؼ -2
، ٖخغيً شً اجراء اذتبح اهخلبدى 0222يبّٖ  03يئرذ فٕ  203-22يرشّى ركى  -

، يئرخج فٕ 330 ٖخغيً االؿخراف تبهيونٖج، ر ر، ؽاهينشة ّاؿداد ؿلد اهضِرث 
، ٖخـوق 3112-10-02اهيئرذ فٕ  000-12، )يوغٓ تبهيرشّى ركى 0222يبّٖ  10

-10-02، ظبدر فٕ 30اهيونٖج، ر ر، ؽ تـيوٖبح اهخدلٖق اهـلبرٔ ّخشوٖى شٌداح 
3112). 

اهيخغيً خٌؼٖى اهيظبهخ  0220-12-13اهيئرذ فٕ  00-20يرشّى خٌفٖذٔ ركى  -
 .0220-12-10، اهيئرخج فٕ 01اهخبرجٖج أليالم اهدّهج ّاهدفؼ اهـلبرٔ، ر ر، ؽ 

 ، ٖخـوق تـيوٖبح اهخدلٖق3112يبّٖ  02يئرذ فٕ  000-12يرشّى خٌفٖذٔ ركى  -
 .3112-10-02ظبدر فٕ ، 30 رٔ ّخشوٖى شٌداح اهيونٖج، ر ر، ؽباهـل

 اإلدارٖج ّاهيذنراح خبيشب: اهخـوٖيبح
 :اهخـوٖيبح -1
، ظبدرث ؿً اهيدٖرٖج اهـبيج 3112-12-30اهيئرخج فٕ  112ركى  اهخـوٖيج -

هأليالم اهّػٌٖج، خخـوق تشٖر ؿيوٖبح اهخدلٖق اهـلبرٔ ّيـبٌٖج دق اهيونٖج اهـلبرٖج 
 ّخشوٖى شٌداح اهيونٖج.

، ظبدرث ؿً اهيدٖرٖج اهـبيج 3112-12-32يئرخج فٕ  2202اهخـوٖيج ركى  -
بح اهخدلٖق اهـلبرٔ ّيـبٌٖج دق اهيونٖج اهـلبرٖج هأليالم اهّػٌٖج، خخـوق تشٖر ؿيوٖ

 ّخشوٖى شٌداح اهيونٖج.
 :اهيذنراح -2
 13-10، اهيخغيٌج اهلبًٌّ 3100-10-02اهيئرخج فٕ  3120اهيذنرث ركى  -

، اضنبالح يٖداٌٖج، دغّر اهيالم ّاهدبئزًٖ ؤذٌبء ؿيوٖج 3110-13-30اهيئرذ فٕ 
 رٔ هّالٖج جٖجل، اهيدٖرٖج اهـبيج، ّزارث اهيبهٖج.اهخدلٖق اهيٖدإٌ، يدٖرٖج اهدفؼ اهـلب
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 13-10اهيخغيٌج كبًٌّ  3100-13-30اهيئرخج فٕ  10201اهيذنرث ركى  -
، خشبئالح، اهيدٖرٖج اهـبيج هأليالم اهّػٌٖج، ّزارث 3110-13-30اهيئرذ فٕ 

 اهيبهٖج.
، خذنٖر تبألدنبى اهخضرٖـٖج 3112-12-30اهيئرخج فٕ  12/3112اهيذنرث ركى  -

ّاهخٌؼٖيٖج اهخٕ خدنى اذتبح اهدٖبزث، ظبدرث ؿً اهغرفج اهّػٌٖج هويّذلًٖ، اهغرفج 
 اهجِّٖج هيّذلٕ تبهضرق.

اهظبدرث ؿً اهيدٖرٖج اهـبيج هأليالم اهّػٌٖج، اهيئرخج فٕ  0320اهيذنرث ركى  -
ٍ  تنٖفٖج يـبهجج دبهج غٖبة اهيـخرع ؤّ اهيـخرع غد هيخـولج، ا00-10-3100

 ؤذٌبء جوشج اهظوخ.

 اهلغبئٖج شبدشب: اهيجالح
 3110، 13االجخِبد اهلغبئٕ هوغرفج اهـلبرٖج، كشى اهّذبئق، ر  -10
  0220، 10اهيجوج اهلغبئٖج هويدنيج اهـوٖب، ؽ  -13
 .0223، 13 ، ؽهويدنيج اهـوٖب اهيجوج اهلغبئٖج  -12

 شبتـب: اهيـبجى
  ٔ، د س ً، د د ً.  –يـجى اهيظػودبح اهلبٌٌّٖج، ط  نّرٌّ جٖرار، -10

 ذبيٌب: اهيراجؾ تبهوغج اهفرٌشٖج
 Les iuvrages˸ 
Ahmed rahmani à l` algérie des réfomes , édition éconimica, paris, 

France, 1999  

 
 



 

 

 

 

قــالحــمـال  



حقفهرس المال  

، عً اهيدٍرٍج اهعبيج 7118-19-77اهصبدرث فٌ  110اهخعوٍيج ركى  :10اهيوحق ركى 
 هأليالم اهوظٌٍج.

7116سٍر عيوٍبح اهيسح حخي سٌج   :17 هيوحق ركىا  

، عً اهيدٍرٍج اهعبيج 7118-19-79اهصبدرث فٌ  8860اهخعوٍيج ركى : 10ى اهيوحق رك
 هأليالم اهوظٌٍج.

: ظوة فخح خحلٍق علبر14ً اهيوحق ركى  

)عيوٍج فردٍج(: سجل إٍداع اهظوتبح 15اهيوحق ركى   

وصل إٍداع :16 اهيوحق ركى  

سجل اهشنبوى )عيوٍج فردٍج( :17 اهيوحق ركى  

يذنرث رفض ظوة خحلٍق علبرً :18 اهيوحق ركى  

يلرر فخح اهخحلٍق اهعلبرً :19 اهيوحق ركى  

سجل إٍداع يوفبح عيوٍج جيبعٍج :  01 اهيوحق ركى  

سجل اهشنبوى عيوٍج جيبعٍج  :00 اهيوحق ركى  

يلرر خعًٍٍ يحلق علبرً )عيوٍج جيبعٍج( :07اهيوحق ركى   

تظبكج خحلٍق علبرً :00 اهيوحق ركى  

يحطر يؤكح هوخحلٍق اهعلبرً :04 اهيوحق ركى  

اهيحطر اهٌهبئٌ هوخحلٍق اهعلبرً :05 ىاهيوحق رك  

يحطر عدى اهصوح :06 اهيوحق ركى  

يحطر صوح :07 اهيوحق ركى  



يلرر رفض خركٍى علبرً :08اهيوحق ركى   

يلرر خركٍى علبرً : 09اهيوحق ركى   

: سٌد يونٍج71 اهيوحق ركى  

  يسبر اهخحلٍق اهعلبرً. :70 اهيوحق ركى
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، إجراء لمعاينة حق 2007فبراير سنة  27المؤرخ في  02- 07قمرسن القانون 

  .الملكية العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
  

 147-08و قد تم تحديد كيفيات تطبيق ھذا اإلجراء بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  .ةالمتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات الملكي 2008مايو  19المؤرخ في 

  
  .تحدد ھذه التعليمة الطريقة الواجب انتھاجھا في ھذا الشأن

  
  :عريف عام باإلجراءت  – 1
  

إن المسح العام لألراضي، باعتباره أداة لتطھير الوضعية العقارية لمجمل التراب 
يتم في  ال يمكنه أنالوطني، ھو بطبيعة الحال، ھدف استراتيجي، و أن إنجازه الكلي 

  .نظرا للطبيعة المعقدة للعملية أقرب اآلجال
  

لمواكبة تسارع وتيرة اإلصالحات اإلقتصادية، فإنه بات من الضروري و و بالتالي، 
من السيما  ،بسبب الحاجة الملحة لسندات الملكية إيجاد أحكام قانونية مدعمة لھذه العملية

  .يأجل إنجاز مشاريع إستثمارية تمول بصفة آلية باللجوء إلى القرض الرھن
  

إجراء تحقيق  2007 فبراير 27المؤرخ في  02-07 رقم لھذا السبب أسس القانون
مع عمليات إعداد مسح األراضي العام و الترقيم في السجل  بالموازاةعقاري الذي يتم 

  .عنھما بصفة مستقلةالعقاري و 
  

 ھذا البلدية، فإنخالفا لمسح األراضي العام، الذي يقوم بتغطية آلية و إلزامية لكل إقليم 
  .فتح لكل من يتقدم بطلباإلجراء ي

  
ة في ما يخص الفوري باالحتياجاتيرمي إلى التكفل ع كونه بالطريقة التي أعد بھا، و م

المعالم و  وضع الملكية، و تحديدقواعد  بالنظر إلى، جراءاإلھذا تسليم سندات الملكية، ف
 ،يسمح، الحقاثم من و مسح ية التمھيد لعمليشكل  اإلخضاع لمعايير مسح األراضي،

  .التي ستتم بسھولة تامة العام راضيتبر للوقت عند سير عمليات مسح األبربح مع
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  :ال التطبيقـمج – 2
  

ارات ، 2007فبراير سنة  27المؤرخ في  02-07قمتطبق أحكام القانون ر ى العق عل
ام  لم تخضع بعد لعملياتلبلديات التي المسحية لقسام األالواقعة في  مسح األراضي الع

م  ر رق ي األم ا ف ي  74-75المنصوص عليھ ؤرخ ف وفمبر  12الم المتضمن  1975ن
  .إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري

  
ارات ك  يشمل ھذا اإلجراء العق وع المل ي ال يحوز أصحابھا سندات  الخاصمن ن الت

د 1961مارس  ملكية أو التي حررت بشأنھا سندات ملكية قبل الفاتح من م تع ، والتي ل
  .تعكس الوضعية العقارية الحالية يوم طلب فتح التحقيق العقاري

  
" عرش"تجدر اإلشارة أن عقارات األمالك الوطنية بما فيھا األراضي المسماة سابقا 

  .و كذا األمالك الوقفية، ھي مستبعدة من مجال تطبيق ھذه األحكام
  
  :تحضيرية دابيرـت – 3
  

ذإن مدير  ة، و بھ ين الحفظ العقاري للوالية ھو المسؤول األول عن العملي ه الصفة يتع
  .الضرورية النطالق العملية و لحسن سيرھا توفير الشروطيسھر على  عليه أن

  
ذا الغرض ة، ، يحرص لھ ى مستوى المديري ة تنصب عل ة دائم ى خلي اد عل و باإلعتم
  : السيما على

  
انون  لقيام بالتحقيق العقاريضع في متناول األعوان المكلفين باو - ى الق إضافة إل

م  ي  02-07رق ؤرخ ف ر  27الم ذي،  2007فبراي ومه التنفي ه و و مرس ھات
 المعد ألجل اإلجراء؛ التعليمة و دليل التحقيق العقاري

 ر السجالت و المطبوعات الضرورية للعملية؛يوفت -
اول سوف يكون تثبيت برنامج اإلعالم اآللي المخصص لإلجراء، الذي  - في متن

 و الحرص على العمل به؛ مصالحه،
 تحسيس المصالح المحلية المعنية الملتمس منھا في إطار التحقيق العقاري؛ -
ات - اون مع وضع مؤشر لمتابعة العملي ه كل شھرين بالتع ى تحيين ، و العمل عل

 يطبق فيھا اإلجراء؛التي  المسحية مصالح مسح األراضي، لتحديد األقسام
وان  - وفير لألع ام ت الزم للقي دعم ال ة، ال ات العقاري ام بالتحقيق دعويين للقي الم

 .بمھمتھم
  

ى العون الم فمن جھته، عل ام بال كل دا باألحك م جي اري أن يل التحقيق العق ام ب قي
  .القانونية و التنظيمية المتعلقة باإلجراء
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  :اإلجراء سير - 4
  

  :العقاري فتح التحقيق – 1.4
  

ر  27المؤرخ في  02-07بموجب القانون رقم  ق ، يمكن أن يطلب 2007فبراي التحقي
ة العقاري  ة درجأو ينفي كل وقت بصفة فردي ة جماعي نظرا لوجود  .في إطار عملي

  .ھاتين الطريقتين، فإن فتح التحقيق العقاري يتم حسب الكيفيتين اآلتيتين
  

  :تحقيق عقاري ملتمس بصفة فردية – 1.1.4
  

  :إيداع الطلب – 1.1.1.4
  

ب ه الطل ي يوج رر ف ة، المح تمارة نموذج ق ( إس اري  ،)1ملح ظ العق دير الحف ى م إل
  :ةالتالي ةيق التنظيمائالوالئي، مرفقا بالوث

ار  - وغرافي للعق دمخطط طب اري  مع ر عق دس خبي ن طرف مھن ة م ى نفق عل
ا  صاحب الطلب، ايير المنصوص عليھ على ورق شفاف على سلم مطابق للمع

ام،  ح األراضي الع ا يخص مس ي م ى مف ير إل ي تش ة وصفية، الت ق ببطاق لح
  ؛ طبيعة العقار، مساحته، تقييمه و أسماء المجاورين

  .كل وثيقة من شأنھا أن تسمح لصاحب الطلب إثبات حقه بھا -
   
تلمة اتالطلب تسجل من طرف أو من طرف صاحب الطلب  ، المودعة مباشرةالمس

حسب تسلسل مرقم و مختوم من قبل المدير، على سجل إيداع الطلبات  شخص موكل،
  .)2ملحق (زمني، المفتوح لدى مديرية الحفظ العقاري للوالية 

  
وم لتلقي كل اإلعتراضات و اإلحتجاجات كما يتعين  رقم و مخت فتح سجل الشكاوى م

  ).3ملحق (التحقيق العقاري قد تثار خالل التي 
  

داع  ب وصل إي جيل الطل ل تس لم مقاب ق (يس ث )4ملح ب، حي ل طل ف لك تح مل ، و يف
  .يعطى له رقم و تاريخ التسجيل في السجل الخاص

  
  :الطلب دراسة - 2.1.1.4

  
 فحصبدراسته، و ذلك قصد  الوالئي يقوم مدير الحفظ العقاريعند استالم الطلب 

قق ـيتح .وعـحائز، مالك فردي أو في الشي: صاحب الطلبالصفة التي يتصرف بھا 
  ســفته مطالب بحق على العقار المعني و ليـطلب يتصرف بصـإذا من أن صاحب ال
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يس موضوع أشغال . بصفته وسيطا  ق ل ار محل طلب التحقي د أيضا من أن العق يتأك
  .كما يتأكد من أن الطلب مرفق بالوثائق التنظيمية. المسح

  
  :مقرر فتح التحقيق العقاري  – 3.1.1.4

  
ه، مو في حالة ما إذا ت إثر تسجيل الطلب، تح  قبول رر ف اري مق دير الحفظ العق يتخذ م

  :الذي يتضمن )5ملحق ( تحقيق عقاري
 إسم، لقب و رتبة العون المحقق؛ -
 موضوع مھمة المحقق العقاري؛ -
ه أن يتعدى شھر  - ذي ال يمكن اريخ تاريخ التنقل إلى عين المكان، ال داء من ت إبت

 مقرر فتح التحقيق العقاري؛
 إسم و لقب و لقب أب صاحب أو أصحاب الطلب؛ -
 .تعيين العقار أو العقارات المعنية -

  
ر، ا )01( شھريرسل ھذا المقرر الذي يجب أن يتخذ في خالل  ى األكث داء من عل بت

ب، اتاريخ  ر إستالم الطل ي قصد إلصاقه بمق دي المعن يس المجلس الشعبي البل ى رئ ل
ى ) 15(، لمدة خمسة عشر ة المختصةبلديال اري إل ل المحقق العق اريخ تنق يوما، قبل ت

  .عين المكان
وع مطابق للنموذج  ى مطب ذلك عل غ صاحب الطلب ب ب، يبل ول الطل في حالة عدم قب

  ).6ملحق (المرفق 
    

  :إطار عملية جماعيةي فتحقيق عقاري يتم  - 2.1.4
  

  :عقاري قرار فتح تحقيق - 1.2.1.4
  

لفإن فتح التحقيق العقاري يقرر ، ةجماعي عملية حالةفي  والي  من قب راربموجب ال  ق
) 15(ق المعنية و يضبط المدة، التي تساوي خمسة عشر طالمناالمنطقة أو الذي يحدد 

ل،  ى األق وم عل ي ي ب الت ا يج داع خاللھ اتإي ة الى دل الطلب ة لمديري ظ الوالئي لحف
  .العقاري

  
دير الحفظ  كماينشر ھذا القرار في سجل العقود اإلدارية للوالية،  ون، بسعي من م يك

  .العقاري للوالية، موضوع نشر واسع عن طريق اللصق
  

لحه و في ھذا الشأن، ، يقوم مدير الحفظ العقاري بلصق القرار على مستوى مقر مصا
  و كذا المدراء  ةالمعني ةالبلدي ةلس الشعبياالمج اءسرؤيرسل نسخ منه، إلى كل من 
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اء و  اف و البن الوالئيين المكلفين  بمسح األراضي و أمالك الدولة و الضرائب و األوق
  .التعمير و المصالح الفالحية قصد اإللصاق أيضا على مستوى مصالحھم

  
ذه إضافة لذلك، يعلم مدير الحفظ العقاري للوالية كل مصلحة يمكن أ ة بھ ن تكون معني

  .العملية
  
اري في إطار  رفقت ةطلبات فتح التحقيق العق ذكورة نفس ب، ةجماعي عملي ائق الم الوث

رة  ي الفق ي ، و تتضمن نفس 1.1.1.4ف واة ف ات المحت ي الالمعلوم جلة ف ات المس طلب
  .و تدرس بنفس الطريقة كھاته األخيرةإطار عملية فردية، 

  
  للملف أولىفحص  - 2.2.1.4

  
اري ظ العق دير الحف د م والئي يتأك دم، الال ول الطلب  ى مصالحهودع ل ف، من قب المل

المفتوح خصيصا ) 7ملحق (إيداع الملفات، المرقم و المختوم من قبله ويقيده في سجل 
ة  ا بالنسبة لعملي للعمليات الجماعية، حسب نفس الشروط و األشكال المنصوص عليھ

  .ةالتحقيق العقاري المتلمس بصفة فردي
  

تح أيضا سجل رقم و م) 8ملحق ( الشكاوى يف اري موختم ظ العق دير الحف ل م  من قب
ي و اإلحتجاجات اإلعتراضات كل الستقبال  الوالئي اءالت ار أثن ق  يحتمل أن تث التحقي
  .العقاري

  
  تعيين المحقق العقاري - 3.2.1.4

  
اري ستالمبعد إ والئي الملف، يصدر مدير الحفظ العق اري  ال ين المحقق العق رر تعي مق

 الذي يحتوى، إضافة إلى مراجع قرار الوالي، على نفس عناصر المعلومات) 9ملحق(
  .المعالجة لمقرر فتح التحقيق العقاري 3.1.1.4المذكورة في الفقرة 

  
   :)عملية فردية أو جماعية( سير التحقيق العقاري - 2.4

  
   .بمقرر تعيينه بھذه الصفة يبدأ التحقيق بمجرد تبليغ المحقق العقاري

اري يباشر المحقق ر تعيينه و قبل أي تنقل إلى عين المكان، فو ال تحضيرية العق بأعم
  .في الميدان بالوضعيةقصد التحكم فيما بعد 
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  :أعمال تحضيرية - 1.2.4
  

ي ال التحضيرية ف ل األعم ع تتمث مح  جم ي تس ة الت ومة أو المكتوب ائق المرس ل الوث ك
بتعيين العقار المعني بالتحقيق و تسھل فيما بعد التحريات التي ستجرى لتحديد الحقوق 

  .التي تنصب على ذلك العقار
  

ديرعلى الوثائق التاليةالسيما يطلع المحقق العقاري  ،ألجل ذلك ذي يضعھا م في  ه، ال
  : متناوله

م مخطط البلدية و  • انون رق -84محضر وضع المعالم المعدان في إطار الق
ي  09 ؤرخ ف بالد 04/02/1984الم ي لل يم اإلقليم من التنظ . المتض

) المتواجد على مستوى المجلس الشعبي البلدي و مصالح مسح األراضي(
 ؛
ام، و ھي  مخطط أقسام البلدية • الذي يجزء إقليم البلدية إلى قطع تسمى أقس

مخطط متواجد على مستوى مصلحة (ا غير منقطع مرقمة ترقيما تصاعدي
 ؛)مسح األراضي

انون  • يوخ، مخططات ق لم  1873مخططات مجلس الش ى س ، 1/4000عل
ر  ا أو غي ة المصادق عليھ ات الجزئي يم، مخططات التحقيق مخططات اإلقل

 المصادق عليھا، المخططات القديمة لمسح األراضي الجبائي؛
دة من طرف م • ة المخططات الخاصة المع ائق المتعلق سح األراضي، الوث

 بمجمل عمليات نزع الملكية التي تمت على مستوى البلدية أو الوالية؛
ن أن  • ي يمك ا و الت ة بھ ائق المرفق ذا الوث ة و ك مخططات الطرق أو األزق

 يتحصل على نسخة منھا لدى مديرية األشغال العمومية؛
 الغابية؛ المجموعاتمخططات  •
ى مستوى مخططات وضع المعالم في  • إطار الثورة الزراعية المتواجدة عل

 مصالح مسح األراضي، المصالح الفالحية أو البلدية؛
اج في الصندوق مخططات و محاضر األراضي التي كانت موضوع  • إدم

ذا  ة، و ك ورة الزراعي وطني للث اتال ة مجموع ة و البلدي الك الدول و  أم
 ؛"عرش"األراضي المسماة 

ة الجماعية و الفردية التي جاءت إثر تطبيق مخططات المستثمرات الفالحي •
 .1987-12-08المؤرخ في  19-87القانون رقم 

  
ى الم روج إل د الخ د موع ل تحدي دقب ومي اري أن يق ق العق وت المحق ا  ان، ال يف أيض

  .بالكمية الالزمة ابتحضير جميع المطبوعات المتعلقة باإلجراء و التأكد من توفرھ
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  انيدالتنقل إلى الم – 2.2.4
  

عند وصوله إلى األمكنة، يتحقق المحقق العقاري من صفة األشخاص الذين يحضرون 
ق فة . التحقي ب و ص م و لق جل إس نھميس د م ل واح اور، ( ك ب، المج احب الطل ص

  .و يشرع بعدھا في التعرف على العقار) المعارض، صحاب حق عيني
  ).10ملحق ( تدون المعلومات المستقات على بطاقة التحقيق المعدة لھذا الغرض

  
  العقار التعرف على – 1.2.2.4

  
و  المرفق بالطلب إلعتماد على المخططيشرع المحقق العقاري بالتعرف على العقار با

ة من طرف صاحب  يقوم أيضا بالتعرف على الحدود على أساس التصريحات المقدم
ى الحدود . الطلب و الشاغلين المجاورين يجب أن يتأكد من عدم وجود أي احتجاج عل

  .و أنه ال يوجد أي تعدى على العقارات المجاورة
  

الواقع في  يقوم بمطابقة الجدول الوصفي المعد من طرف المھندس الخبير العقاري مع
ة اإل اإلرتفاقات و كذا الحقوق العينية أومحتواه و  الميدان للتأكد من طبيعة العقار يجابي

     .سلبيةالأو 
  

  معاينة وقائع الحيازة  - 2.2.2.4
  

و لھذا . على العقار، يقوم المحقق بجمع المعلومات المتعلقة بوقائع الحيازة هبعد تعرف
 حددھا الغرض، يتعين عليه االھتمام بكل المؤشرات التي يمكن أن تعلمه حول شروط

  .سالف الذكرالقانون ال
  

ينبغي التذكير أن الحيازة عبارة عن سلطة فعلية يمارسھا شخص على ملك، تسمح 
) 15(عند انتھاء مدة خمسة عشر  ية عن طريق التقادم المكسبباكتساب حق الملك

  .سنة إذا توفرت بعض الشروط التي حددھا القانون السالف ذكره
  

أن  حتى تنتج الحيازة آثارا قانونية، يجب بالفعل، بموجب أحكام القانون المدني، و
  :تكون

  
 .مشوبة بمطالبات أو بوسائل تعدي مغايرة ھادئة و غير -
 
اھرة ظبالتالي فإن التصرفات التي تمارس بموجبھا يجب أن تكون علنية و  -

 .للجمھور
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مستمرة بمعنى أن الحائز يجب أن يمارس اإلنتفاع المنتظم دون إنقطاع بصفة  -
 .المالك رب األسرة الحريص

 
مستأجر، (غير مؤقتة أي أن مدعي الحيازة ال يجب أن يمارسھا لحساب الغير -

 ...).حارس
 
 .الصفة التي يمارس بھا اإلستعمال معنى أنه يسھل معرفةب غير مشوبة بلبس -

تقدر ھذه الشروط من خالل إدعاءات العارض و أقوال األشخاص الذين يحضرون 
  .عملية التحقيق

  
تحري على مستوى المحافظة العقارية و مصالح أمالك الدولة و و يتمم التحقيق بال

  .البلدية الكائن بھا العقار
  

على مستوى المحافظة العقارية، يستقي المحقق المعلومات حول صاحب الطلب من 
أن الطلب ال يخفى محاولة لتھرب جبائي عن طريق تحريف ال سيما أجل التأكد 

لھذا الغرض، . إجراء إذا تعلق األمر بحيازة ممارسة تبعا لمعاملة تمت بعقد عرفي
من أجل النظر في سلسلة انتقال حق المعامالت السابقة  يحاول المحقق الرجوع إلى

الملكية إذا لم يكن العقار مؤشر في مجموعة البطاقات العقارية باسم أحد البائعين 
  .يكون قد تنازل عن ملكيته العقارية بعقد عرفي من أجل اجتناب التشريع الجبائي

  
ن العقار على مستوى مصالح أمالك الدولة و البلدية الكائن بھا العقار، يتأكد المحقق أ

المطالبة بالمعلومات و تتم . موضوع طلب التحقيق غير تابع للدولة أو البلدية
، ممضاة من الضرورية من ھذه المصالح عن طريق االستمارة المعد لھذا الغرض

  ).11ملحق (طرف مدير الحفظ العقاري الوالئي 
  
  

و التي ال  1961العقود غير الدقيقة المعدة قبل الفاتح من مارس  ةحال -3.2.2.4
  تعكس الوضعية الحالية 

  
، لم يكن اإلشھار العقاري إجباريا مما لم يكن يسمح 1961قبل الفاتح من مارس 

  .بضمان استمرارية سلسلة انتقال حق الملكية
  

رسمي و مشھرة، إضافة لذلك، حتى في حاالت وجود سندات ملكية معدة في الشكل ال
فإن الورثة المتعاقبين يبقون في وضعيات الشياع أو يقومون بقسمات فعلية دون 

  .تكريسھا من الناحية القانونية
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  :و نتج عن ھذا وضعيات مختلفة نذكر من بينھا
  
الصحيح لكن ليس ھناك ما يدل على أنه ينصب  الوثيقة تظھر كل مواصفات العقد .1

   . على العقار محل التحقيق
    

في ھذه الحالة، ھناك عدم كفاية في األدلة، لذا يتم معاينة حق الملكية عن طريق 
  .التحريات

  
صاحب الطلب يقدم سند يتضمن مساحة تفوق تلك المذكورة في المخطط المرفق  .2

  .بطلب فتح التحقيق
  

ملك المحقق العقاري من أن العقار محل طلب التحقيق نجم عن الأكد في ھذه الحالة، يت
  .رفق بالطلبالسند المالمذكور في 

  
يتحقق أيضا من أن األمر يتعلق بمحاولة الخروج من الشيوع على حساب المالكين 

  .في الشيوع اآلخرين
  

، يقوم ببحث في المحافظة العقارية للتأكد من 2.2.2.4أخيرا و كما تم ذكره في الفقرة 
   .يأنه ال يتعلق بمحاولة تحايل للتھرب من التشريع الجبائ

   
  .تحليل عناصر المعلومات المستقاة خالل التحقيق  - 4.2.2.4

  
تقاة خالل  ل عناصر المعلومات المس اري بتحلي على إثر التحريات، يقوم المحقق العق

  .التحقيق
  

ار  ن أن العق ق، أوال، م د المحق ييتأك ة و لل ال ينتم الك الوطني ة ألم ن الطبيع يس م
تند، . وقف القانونية ذا و يس ى المعلومات الالغرضلھ ا بالمحافظة م، عل تحصل عليھ

ة، الك الدول الح أم ة، مص ة، العقاري ق البلدي رى المحق رى ي لحة أخ ل مص دى ك  و ل
  ).من الضروري االتصال بھا(بإمكانھا إفادته  العقاري

  
إذا تبين من ھذا الفحص أن العقار ال ينتمي إلى الصنفين القانونيين، المذكورين أعاله، 

ار ين صاحب الطلب و العق ة ب ة القانوني ات العالق ه، إذا، . يقوم المحقق بإثب ين علي يتع
ازة  ة للحي روط المكيف دير الش ىتق اد عل ات المتحصل عليھالم باإلعتم ذا  اعلوم ي ھ ف

  .الشأن
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وال و الشھادات  العقاري قع على المحققو بعد ذلك، ي زعم، األق تحديد، على أساس ال
  .التي تم الحصول عليھا، ھل العقار مستغل بصفة فردية أم في الشياع

  
  نتائج التحقيق تدوين –5.2.2.4

  
ة عشر ي الخمس داني، و ف ق المي د التحقي وم )15(بع ان   ي ى مك ال إل ن االنتق داء م ابت

اري ق العق ه ي) 12ملحق ( وجود العقار، يحرر المحقق محضر مؤقت للتحقي ذكر في
  .األحداث التي قد تكون وقعت و نتائج التحريات و العمليات سير بالتدقيق

  
  .و يدرج كذلك األقوال، الشھادات، المعاينات و التحاليل التي أدت إلى نتائج التحقيق

دة  يخضع ھذا ق اللصق، لم ة،  30المحضر إلشھار واسع عن طري ر البلدي وم، بمق ي
ات و  ارة احتجاج د إث ة و ترااعقص مضات محتمل ن ث لحة  م ه مص ن ل ل م ين ك تمك

  .المطالبة بحقوقه
  

اب أي احتجاج 30بعد انتھاء أجل  ذكور أعاله، و في غي وم، الم راض ي د أو اعت ، يع
م يثبت خالف يقر ح) 13ملحق (المحقق المحضر النھائي  ا ل ه م ق الملكية المطالب ب

و يشرع بالتالي في وضع معالم حدود العقار، من طرف مھندس خبير عقاري و . ذلك
  .، بحضور المحققطالب التحقيق على نفقة صاحب

  
  تكريس نتائج التحقيق العقاري - 3.4

  
من الط ف المتض لم المل ق، يس ن التحقي اء م د اإلنتھ ة بع ائق المرفق ب و الوث ه ول  ب

  .المحضر المؤقت و المحضر النھائي إلى مدير الحفظ العقاري الوالئي
  

  إعداد مقرر الترقيم - 1.3.4
   

رقيم  رر الت على أساس الملف المشار إليه أعاله، يتخذ مدير الحفظ العقاري الوالئي مق
ة) 14ملحق ( ة حق الملكي اري . الذي يكرس بصفة نھائي دعو المحقق العق ك ي ر ذل إث

الم صاحب  اري، وضع مع ر عق دس خبي ق مھن وم عن طري ي لكي يق الطلب أو المعن
  .موضوع التحقيق العقار

   
د محضر وضع  ة، و يع ة المطلوب ه العملي تمس من اري المل ر العق ينجز المھندس الخبي

يرسل محضر وضع المعالم . المعالم و يتمم المخطط الطبوغرافي باإلشارة إلى المعالم
  .لمتمم إلى المحقق العقاريو المخطط الطبوغرافي ا

  
  .يرسل المقرر إلى المحافظ العقاري قصد التنفيذ
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  مقرر رفض الترقيمإعداد   – 2.3.4
  

رقيم  إذا لم يفض مع ) 15ملحق (اإلجراء، يتخذ مدير الحفظ العقاري مقرر رفض الت
  .ةجماعي عمليةإبالغه لصاحب الطلب، و يقوم بإعالم الوالي في حالة 

  .المتخذ ھذا قابل للطعن فيه أمام الجھات القضائية اإلدارية المختصةالقرار 
  

  إشھار الحقوق المقرة و تسليم سند الملكية – 3.3.4
  

ق  ة عن التحقي وق الناجم رقيم، بإشھار الحق رر الت اري، بموجب مق يقوم المحافظ العق
ة ا. العقاري ة المؤقت ة العقاري ى البطاقي ا ينفذ ھذا اإلشھار بالتأشير عل لمنصوص عليھ

  .، السالف الذكر1975نوفمبر  12المؤرخ في  74-75من األمر رقم  27في المادة 
  

 25، المؤرخ في 63-76من المرسوم رقم  88يشكل ھذا اإلجراء، وفقا ألحكام المادة 
  .، المعدل، نقطة االنطالق لحق الملكية المكرس بھذه العملية1976مارس 

  
ر ق  إث وذج المرف ا للنم ة، طبق ند الملكي داد س اري بإع افظ العق وم المح ھار، يق اإلش

م  ذي رق وم التنفي ي 147-08للمرس ؤرخ ف ايو  19، الم ذه  16ملحق ( 2008م ن ھ م
  .ي، لتسليمه لصاحب طلب التحقيقئ، و يرسله لمدير الحفظ العقاري الوال)التعليمة

  
ن لم س اعة، يس ة المش ة الملكي ي حال ةف يو د الملكي ي الش الكين ف د الم ل ألح اع مقاب  إم

اري دير الحفظ العق ام م ياع، يحرر أم  تصريح خطي من طرف باقي المالكين في الش
  .، أو وكالة موثقةالوالئي

  
ا إذا اإلشھاربمناسبة ھذا  ة م ق ، و في حال اراألمر تعل ان موضوع سند مشھر  بعق ك

جب شطب اإلجراء المناسب ، لكن فقد بعد ذلك حداثته، ي1961قبل الفاتح من مارس 
  .المنفذ آنذاك

  
ي ھي  ك الت ر تل ة أخرى، غي ند مشھر بمحافظة عقاري ذا الس في صورة ما إذا كان ھ

اري ظ العق دير الحف اري بم افظ العق ا، يتصل المح والئي مختصة إقليمي ذا  ال وم ھ ليق
  :األخير بما يلي

ة تنتمي ل - ه بمحافظة عقاري د حداثت ذي فق ند ال ة، يوجه إذا تم إشھار الس نفس الوالي
ي قصد شطب اإلجراء أصل  اري المعن افظ العق ات للمح اري تعليم ظ العق دير الحف م

  .الملكية
اري - دير الحفظ العق م م ة أخرى، يعل ة لوالي ة تابع ند بمحافظة عقاري  إذا أشھر الس

زميله للوالية المختصة ليوجه ھذا األخير التعليمات المناسبة للمحافظ العقاري  الوالئي
  .نيالمع

   



13 
 

  التكفل باالحتجاجات و االعتراضات - 4.4
  

  .يمكن أن تثار احتجاجات أو اعتراضات أثناء تنفيذ اإلجراء
أيام،  بعد ) 08(يوم و التي يبدأ سريانھا، ثمانية ) 30(قديمھا خالل آجل ثالثون تيمكن 

  .بداية آجل لصق المحضر المؤقت
  

مفتوح لھذا الغرض لدى الخاص السجل التدون ھذه االحتجاجات و االعتراضات في 
  .مدير الحفظ العقاري الوالئي

  
أيام، على األكثر، من بداية ) 08(ن يحدد جلسة صلح، ثمانية أعلى المحقق العقاري 

  .تاريخ إثارة االحتجاج أو االعتراض
  

عند االقتضاء، و قبل إجراء محاولة الصلح، يقوم المحقق العقاري بتنقل ثاني للميدان 
حتجاجات أو االعتراضات المثارة من طرف المالكين أو الحائزين لدراسة اال

  .المجاورين أو من طرف أي شخص يدعي بأحقيته على حق عيني على العقار المعني
  

  محاولة الصلح ناجحة   -  1.4.4
  

و ) 17ملحق (كللت محاولة الصلح باتفاق، يعد المحقق العقاري محضر الصلح إذا 
ين االعتبار نتائج االتفاق، و ھذا بإعداد المحضر النھائي يواصل اإلجراء، مع اخذ بع

  .3.3.4كما ھو مبين في الفقرة 
  

  محاولة الصلح فاشلة   -  2.4.4
  

في حالة ما إذا بآت محاولة الصلح بالفشل، يعد المحقق العقاري محضر عدم الصلح 
  .الذي يسلمه أثناء الجلسة لألطراف) 18ملحق (

  
اإلجراء موقف و للطرف الذي أثار االحتجاج أو االعتراض يبين في ھذا المحضر أن 

 من تاريخ ھذا المحضر، لرفع دعوى أمام الجھات القضائية) 02(آجل شھرين 
  .المختصة

  
اآلجل  ليأيام، على األكثر، التي ت) 08(يتم إشھار الدعوى القضائية خالل ثمانية 

  .المحدد لتقديم الدعوى القضائية
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ي نسخة من محضر عدم الصلح إلى المحافظ العقاري لتمكينه من يرسل المحقق العقار
  .التأكد من احترام آجال طلبات إشھار الدعاوى القضائية

  
العقارية المؤقتة،  يةلبطاقايقوم المحافظ العقاري بإشھار الدعوى القضائية بالتأشير على 

 ،12/11/1975المؤرخ في  74-75من األمر رقم  27المنصوص عنھا في المادة 
فتح بطاقة باسم الطالب أو المعني و يدون عليھا تعيين التي تفضي إلى ، سالف الذكرال

  .العقار و كذا اإلطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى القضائية
  

، الوالئي من طرف المحافظ العقاري ،ي، عند إبالغهيعلم مدير الحفظ العقاري الوالئ
الطالب أو المعني بأن إجراء التحقيق العقاري موقف إلى ، بإشھار الدعوى القضائية
  .غاية صدور قرار قضائي

  
يبلغ، أيضا، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي، في حالة ما إذا تم التحقيق 

  .العقاري في إطار عملية جماعية
  

حال عدم تقديم الدعوى القضائية لإلشھار في اآلجال المحددة، يبلغ المحافظ في 
العقاري مدير الحفظ العقاري الوالئي الذي بدوره يعلم الطالب أو المعني بمواصلة 

  .التحقيق العقاري
  

  التدابير الواجب اتخاذھا في حال تصريح غير صحيح أو وثائق مزورة - 5.4
  

وثائق مزورة، على مدير الحفظ العقاري، عمال تقديم و في حالة تصريح غير صحيح أ
، القيام من جھة، 27/02/2007المؤرخ في  02- 07من القانون رقم  18بأحكام المادة 

برفع دعوى قضائية لإللغاء الترقيم العقاري المعني، و من جھة أخرى، تقديم شكوى 
  .أمام وكيل الجمھورية لتحريك الدعوى العمومية

  
  رسم الشھر العقاري – 6.4

  
إن إعداد سند الملكية في إطار إجراء التحقيق العقاري المطالب بصفة فردية، ينجم عنه 
تحصيل رسم الشھر العقاري، على أن يحسب المبلغ حسب الجدول المحدد بموجب 

من قانون المالية  15من قانون التسجيل المعدل و المتمم بالمادة  5الفقرة  2-353المادة 
  .2008لسنة 

  
أما بالنسبة لسندات الملكية المعدة في إطار عملية جماعية للتحقيق العقاري، فھي معفاة 

من قانون التسجيل المعدل و المتمم بالمادة  6-353من ھذا الرسم، تطبيقا ألحكام المادة 
  .2008من قانون المالية لسنة  16
  





 

20النلحق رقم    
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