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امللخص:

بهدف تعزيز آليات رقابة اإلدارة يف اجملال العقاري  ,ومتاشيا مع السياسة العقارية
املعلن عنها للمرحلـــــة  5002 -5002و  5002 -5002والرامية إىل إعادة تنشيط الضبط

اإلداري واسرتجاع أدوات التنظيم العقاري مبا يضمن التوازن بني حترير السوق العقاري
ومقتضيات الرقابة لفائدة الدولة وأعوانها العموميون,مت يف حمور إثبات امللكية العقارية
اخلاصة  ,إلغاء املرسوم رقم  525 -32املؤرخ يف  0232 -02 -50املتضمن سن إجراء
إلثبات التقادم املكسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن االعرتاف بامللكية مبوجب املادة 02
من القانون  05 -00املؤرخ يف  5000 -05 -50املتضمن تأسيس إجراء بديل ملعاينة ,حق
امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري, 0ويف جمال العقار املبين
مت فتح إجراءات حتقيق مطابقة البنايات مبوجب القانون  02 -03املؤرخ يف - 00 -50
 5003احملدد لقواعد مطابقة البنايات وإمتام اجنازها استهدف تسوية ملكية العقارات
املبنية بدون سند  ,ونكتفي يف هذا املقال بالتطرق لإلجراء األول اخلاص بالتحقيق العقاري
مبوجب القانون  00 -05دون اإلجراء الثاني الذي خيصص له مقال مستقل فما هي فلسفة
هذا القانون اجلديد ومربرات سنه من الناحيتني املوضوعية واإلجرائية ؟ تبعا للمقتضيات
احلالية املتزامنة مع ضرورة إعطاء دور جديد للدولة وهيئاتها اإلقليمية ومؤسساتها
املتخصصة يف اجملال اإلقتصادي 5والعقاري وبالتحديد إدارة احلفظ العقاري وإدارة أمالك
الدولة ضمن مكتسبات سابقة ختص حترير السوق العقاري من اجل احلفاظ والرتقية
املستمرة للملكية العقارية اخلاصة وضرورة ضبط سندات إثباتها.
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 .5مربرات سن قانون معاينة امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري :

مل تكن عملية املسح العام لألراضي ناجحة باملستوى و الرهان املعلن عنه
للمرحلة  ,5002 -0220حبيث مل تكن منها سوى نسبة مسح ضئيلة قدرت ,%02
ومل يؤد العمل بعقد الشهرة للمرحلة  5000 - 0232الدور املراد به على مستوى
التطهري العقاري لغياب رقابة صارمة وفعالة يف مرحلة التحقيق العقاري  ,وهي أسباب
كانت وراء تدخل املشرع بالقانون اجلديد اخلاص بالتحقيق العقاري فما هي
اخللفيات الفلسفية واألهداف املتوخاة من هذا القانون على األقل للمرحلة -5002
 5002؟ وهي نقاط سيتم اإلجابة عليها فيما يلي :

أ .خلفيات سن قانون التحقيق العقاري اجلديد :

مل تكن املرحلة اليت عرفت تطبيق املرسوم  225 -32مرحلة مواتية إلجناع
اي قانون عقاري بسب الظروف األمنية اليت عرفتها اجلزائر للمرحلة 0223 -0220
وانصراف احلكومة اىل إجناح سياسة اخلوصصة وتطهري املؤسسات اإلقتصادية على
حساب مقتضيات التنظيم العقاري املرتبط بتفعيل عملية املسح العام لألراضي
وحتديد دور الدولة يف اجملال العقاري وفقا للمقتضيات اجلديدة اليت جاء بها القانون
 , 52 -20واليت كان أساسها إعادة اإلعتبار للملكية العقارية اخلاصة وحترير
السوق العقاري وإعادة تنظيم وتفعيل املهن املرتبطة باحلركية العقارية كالتوثيق
ومهنة اخلبري واملهندس العقاري و الوكيل العقاري فعال  ,لقد كان لتحرير مهنة
التوثيق للقانون  50 -33املؤرخ يف  0233 -00 -05األثر البالغ يف رفع االحتكار
املمارس يف العمليات العقارية وأداء الدولة ومجاعتها اإلقليمية يف جمال السوق
العقاري مما أدى إىل تشجيع املعامالت العقارية يف الشكل الرمسي  ,زيادة على تلقي
املوثق لعقود الشهرة يف امللكيات اليت مل تسمح بعد ومل حتررسنداتها للمساهمة
بصفة غري مباشرة يف العملية التطهريية  ,إال أن املوثق الذي أعطيت له صالحيات
التحقيق العقاري يف عقود الشهرة اليت يطلب منه حتريرها وفقا إلجراءات املرسوم
 225 -32واملنشور الوزاري املشرتك حتت رقم  3202املؤرخ يف 0233 -02 -02
مل يكن فيه املوثق ملزما باإلنتقال امليداني ومساع الشهود وتلقي اإلعرتضات حول
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واقعة احليازة العقارية للعقار املراد متلكه بالتقادم املكسب طبقا للمواد  350وما
بعدها من القانون املدني .
ان غياب التحقيق العقاري امليداني وسلبية التحقيق املمارس من إدارة أمالك
الدولة والبلدية كان له األثر يف االستيالء على أمالك عقارية هامة تابعة يف األصل
لألمالك الوطنية فالحية كانت أو صناعية وأمالك وقفية وحتى يف األمالك اخلاصة
عند حاالت الشيوع او احلقوق العقارية املرياثية للقصر  ,األمر الذي أدى بالسلطات
العمومية للتفكري يف آلية جديدة حتقيق أدوات رقابة أكثر وتضمن احلفاظ على هذا
النوع من األمالك على اختالفها السيما يف األمالك العقارية التابعة للدولة
واجملموعات اإلقليمية ومؤسستها العمومية .2
بالفعل ,أعطت إجراءات التحقيق العقاري صالحية اإلشراف واملتابعة
الكاملة للمدير الوالئي للحفظ العقاري ,بداية من دراسة الطلب املوجه إليه من
احلائز أو املالك  .إىل التحقيق العقاري امليداني عرب األعوان املكلفني من قبله برتب
نوعية من املفروض أن تستجيب لنوعية العمل ,إىل تلقي و دراسة االعرتاضات اليت
تودع من قبل أصحاب املصلحة ,حتى إىل تسليم سند امللكية املثبت للملكية العقارية
عن طريق هذا اإلجراء .يف مفهوم املواد  2 . 3من القانون  05 – 00املتضمن قانون
التحقيق العقاري.
إن هذه الصالحيات الواسعة للمدير الوالئي للحفظ العقاري ,اهلدف منها
تاليف اإلستالء على األوعية العقارية التابعة لألمالك الوطنية و ضمان حقوق احلائزين
و الغري.

ب .أهداف العمل بقانون التحقيق العقاري:

رغم برجمة السلطات العمومية لعملية مسح األراضي الواسعة مطلع سنة
 0225و بتدعيم من البنك الدولي زيادة على تفعيل العمل بعقد الشهرة بقية مسألة
التطهري العقاري و تسليم سندات امللكية من األهداف اإلسرتاتيجية للحكومة
إلرتباطها بألية اإلستثمار و التنمية االقتصادية و االجتماعية ذات الصلة بنجاح
خمتلف املشاريع السكنية و االقتصادية و التجارية و من ثم تدخل املشرع بألية جديدة
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متس تسليم سندات امللكية للخواص عرب حتقيق عقاري يتم بججراءات و أجال بسيطة
و يرمي إىل حتقيق األهداف التالية:
 تقليص أجال املسح العام لألراضي :مل تؤد اجلهود املبذولة من قبل السلطات
العمومية بواسطة الوكالة الوطنية ملسح األراضي على املستوى املركزي و
مديريات املسح الوالئية إىل إنه اء عملية املسح العام لألراضي للمرحلة الثانية
املمتدة من  5002– 0220كأساس للتطهري العقاري الشامل ,مما دفع باملشرع
بجعاز من الدوائر و املصاحل املختصة يف احلكومة إىل التسريع بسن إجراء
موازي لعملية مسح األراضي ,من خالل القانون  05 -00املؤرخ يف -50
 5000 -05و املرسوم التطبيقي لــــــــــــــــه  030 -03املـــــــؤرخ يف-02 :
 . 5002 -02الذي ألزم ضرورة معاينة و متثيل امللكية اخلاصة مبخطط بياني
معد من قبل خبري مهندس عقاري ,يتضمن وضع معامل احلدود و املساحة و بيان
األعباء املثقلة للعقار ,يرفق بسند امللكية املعد من قبل مصاحل احلفظ العقاري
املختصة ,و هو عمل يضمن تسريع عملية املسح العام لألراضي مستقبال و يف
أجال قصرية عرب بلديات الوطن و ختفيف العبء على امليزانية العامة للدولة طاملا
أنه يتم حتت نفقة املستفيد من العملية.
 تفعيل القرض العقاري و الرهين :بات متويل املشاريع االستثمارية من البنوك أمرا
ضروريا يف ظل خوصصة القطاع املصريف و ذلك من أجل متويل خمتلف هذه
املشاريع املوجهة للسكن بالدرجة األوىل و قطاع الفالحة و الصناعة و باقي
العمليات األخرى ,و يف كل هذه احلاالت تبقى القاعدة البسيطة يف متويل
املشروع السكين و خمتلف القروض العقارية و الرهنية مرتبطة بتقديم
الضمانات و أساسها سند ملكية عقاري مسجل و مشهر ميكن عند إجناح
العملية أن تضمنه اإلجراءات السريعة اليت محلها قانون التحقيق العقاري اجلديد.
 تسهيل حل النزاعات العقارية :دأب القضاء على محاية امللكية العقارية اخلاصة
و ذهب اإلجتاه الغالب من اجلهات القضائية إىل ضرورة تقديم سند امللكية
ليسط الوالية القضائية و هو أمر يبدو أكثر عملية لتسهيل الفصل يف املنازعات
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القضائية كحالة طلب تعيني خبري للخروج من حالة الشيوع أو التعويض عن
إجراء نزع امللكية للمنفعة العمومية و حاالت قضائية خمتلفة ,يف هدف يرمي
إىل جتنب تناقض األحكام و القرارات القضائية و املسافة بصفة غري مباشرة يف
عملية التطهري العقاري.

 .2إجراءات سري عملية التحقيق العقاري:

تنص املادة  02من القانون  05 -00املؤرخ يف  5000 -05 -50املتضمن
تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق
عقاري " يتم فتح حتقيق عقاري بصفة فردية يف أي وقت .غري انه ميكن فتح حتقيق
عقاري بصفة مجاعية يف إطار اجناز برنامج بناء أو تهيئة عقارية  ,ريفية او حضرية ".
ومنيز بناء على هذا النص واملواد  02/03/02و 02من املرسوم  030/03املؤرخ يف
 5003/02/02حالتني إلجراء معاينة امللكية العقارية بالتحقيق العقاري ,احلالة األوىل
ختص اإلجراء الفردي ,واحلالة الثانية ختص اإلجراء اجلماعي ,وذلك كما يلي :
 اإلجراء الفردي ملعاينة امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري :مبوجب املادة 2
فقرة أوىل من القانون  05 -00املؤرخ يف  5000 -05 -50املتضمن تأسيس
إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق
عقاري  ,يعد اإلجراء الفردي للتحقيق العقاري أساس املبادرة بالتحقيقات
العقارية املعينة بهذا القانون دون املماس بجمكانية اللجوء إىل اإلجراء اجلماعي
للعملية يف إطار برامج بناء أو تهيئة عقارية ريفية أو حضرية  ,وتبعا لذلك جيوز
لكل حائز مللك عقاري بدون سند يف البلديات واملناطق غري املمسوحة أن يبادر
بطلب إجراء فتح حتقيق عقاري يوجه إىل مدير احلفظ العقاري الوالئي املختص
إقليميا ألجل املعاينة املادية والقانونية للملكية العقارية  ,حبيث يتعني لذلك تعني
حمقق عقاري من ضمن أعوان سلك مفتشي أمالك الدولة  ,مبوجب مقرر يصدر
عن مديرية احلفظ العقاري الوالئي املختص يف اجل شهر من تاريخ استالم الطلب
والثابت بوصل يسلم اىل املستفيد  , 2تسند له فيه مهمة تلقي تصرحيات املعين
املستفيد من هذا اإلجراء اليت تؤكد انه ميارس حيازة هادئة و علنية و مستمرة و
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بدون لبس أو غموض على العقار املعين اليت تسمح له باكتساب امللكية عن
طريق التقادم املكسب .إن املستفيد يتعني عليه زيادة على التصرحيات اليت
يدليها أمام العون احملقق و حتت مسؤوليته الشخصية أن يلتزم بتقديم كل
الوث ائق اليت تفيد قيام واقعة احليازة كالشهادات املكتوبة و الشهادات اجلبائية
و الوثائق األخرى إن وجدت  ,حبيث و محاية حلقوق الغري ألزمت املادة  00فقرة
 5من هذا القانون حمل التحقيق ,و تعين نهاية العمليات األوىل للتحريات و
التحقيق املباشر يف مفهوم املادة  00.02من هذا القانون حترير حمضر مؤقت
بذلك يتضمن نتائج التحقيق األولية و الذي يعرض وجوبا يف متناول اجلمهور
لإلطالع بالوسائل القانونية و اإلعالمية املمكنة بداية بنشر نتائج التحقيق
مبديرية احلفظ العقاري الوالئية املختصة و مبقر البلدية الواقع يف دائرة
اختصاصها العقار املعين بالتحقيق كما ميكن أن يتم نشر هذه النتائج
باجلرائد اجلهوية أو الوطنية املختصة و على نفقة املستفيد .هذا و ميكن
ألمالك الدولة و البلدية و مصاحل األوقاف املختصة إبداء رأيها بشأن نتائج
التحقيق األولية .أجازت املادتني  3,5من القانون  05 -00يف -05 -50
 5000املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات
امللكية عن طريق حتقيق عقاري  ,حلاملي سندات امللكية احملررة قبل -00
 0220 -02تقديم طلب فتح حتقيق عقاري  ,أمام مدير احلفظ العقاري
الوالئي املختص إقليميا  ,وتعين هذه العملية تلك السندات إلي حررت يف ظل
التشريع الفرنسي القديم واليت مل تعد تعكس الوضعية العقارية لألمالك املثبتة
هلا بسبب عدم اخلضوع اإلجباري إلجراءات الشهر بالنسبة ملعظم العقارات
الواقعة يف املناطق الريفية أين كانت  ,تنتقل امللكية وتتداول طبقا ألحكام
الشريعة اإلسالمية واألعراف احمللية مثل العقود احملررة من طرف قضاة
احملاكم الشرعية إبان الفرتة اإلستعمارية واليت تضمنت نقل او تعديل اوانهاء
حلقوق عينية عقارية  ,او تلك العقود العرفية الثابتة التاريخ قبل -00 -00
 0200واليت مل يبادر أصحابها إىل اجرءات تصحيحها اوتثبيتها وفقا ألحكام
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املرسوم  500 -30املؤرخ يف  0230 -02 -02واملرسوم  052 -22املؤرخ يف
 0222 -02 -02املتممان واملعدالن – على الرتتيب للمرسوم  22 -02املؤرخ
يف  0202 -02 -52املتضمن تأسيس السجل العقاري  ,او تلك العقود املعدة
من املوثقني الفرنسيني واليت فقدت حداثتها حاليا  .ان هذه العملية تقتضي مرعاة
واثبات رمسية وصحة هذه السندات املعرتف بها كوسائل إلثبات حقوق امللكية
العقارية اليت تتطلب من العون احملقق الفحص الدقيق هلا  ,للتحقق من قانونية
هذه الوثيقة او السند واستجابتها لكل الشروط واألشكال املعمول بها يف ظل
التشريع السابق  ,حبيث ما على احملقق العقاري سوى التأكد من حداثة
املعلومات احملتواة يف هذه السندات  ,وهل تعكس فعال الوضعية العقارية
احلقيقة هلا حاليا لإلستجابة لقبول هذا اإلجراء شكال متى ثبت آن مرعاة إجراء
التحقيق العقاري يف السندات حمررة قبل أول مارس  0220جيب ان يستجيب
.3
لفقدان حداثة األمالك حاليا
 اإلجر اء اجلماعي ملعاينة حق امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري :تنص
املادة  2من القانون  05 -00املؤرخ يف تاريخ  5000 -05 -00املتضمن
تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق
عقاري "  ....غري انه ميكن فتح حتقيق عقاري بصفة مجاعية يف إطار اجناز
برامج بناء او تهيئة عقارية ريفية أو حضرية " ويبدو أن هذا اإلجراء خيص اجناز
برامج بناء مجاعية أو تهيئة عقارية ريفية او حضرية .وتتم مبقتضى قرار يصدر
من الوالي يتضمن الشروع يف اإلجراءات اجلماعية للتحقيق العقاري يتم مببادرة
منه  ,اوبطلب من رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص يف مفهوم املادة  00من
هذا القانون اليت تنص  ":يف حالة التحقيق اجلماعي يتخذ الوالي قرار مببادرة
منه او رئيس اجمللس الشعيب البلدي املختص  ,يتضمن فتح حتقيق عقاري
مجاعي  ,بعد أخذ رأي كل من مسؤول مصاحل احلفظ العقاري الوالئي ,
وحسب احلالة  ,مسؤول البناء او املصاحل الفالحية " .ان عمليات التحديث
الريفي او احلضاري تتطلب استشارة مسؤول مصاحل التعمري او الفالحة وخيضع
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هذا القرار إلجراءات النشر الواسعة اليت تتم عن طريق اإلعالن مبقر البلديات
املعنية واجلرائد اجلهوية او الوطنية والوسائل اإللكرتونية األخرى  ,وخيضع
وجوبا للنشر يف سجل العقود اإلدارية للوالية املعنية طبقا لنص املادة  02فقرة 02
من املرسوم  030 -03املؤرخ يف  .5003.02.02ان هذه اإلجراءات اجلماعية
اجلماعية للتحقيق العقاري جتيز لكل شخص بدون سند التقرب من احملقق
العقاري لتقديم اإلدعاءات باحليازة  ,او تسجيل اعرتاضاته بذلك.ومييز هذا
اإلجراء بأنه أداة للتهيئة العقارية  .00منح قانون التحقيق العقاري صالحيات
واسعة للمدراء الوالئيني للحفظ العقاري من خالل اإلشراف الكامل على هذا
اإلجراء ,حتى دراسة تلك االعرتاضات و إجراءات املسح املختارة من قبل الغري و
أصحاب املصلحة إجتهادا بعرض هذه املنازعات على اجلهات القضائية املختصة
عن فشل إجراء الصلح ,و أنه طبقا ألحكام هذا القانون  05 -00و املرسوم
التطبيق له  030 -03املـــــــــؤرخ فـــي  5003 -02 -02يتعني التميز من حيث
اإلجراءات و قواعد اإلختصاص يبني حاالت تدخل القاضي اإلداري و القاضي
العقاري و حاالت خاصة لتدخل قاضي املادة اجلزائية و ذلك كما يلي:
أوال :القواعد العامة لإلختصاص القضائي :تنص املادة  202من قانون اإلجراءات
املدنية و اإلدارية على ما يلي  " :ينظر القسم .............................و يؤول اإلختصاص إىل
القاضي اإلداري "احملكمة اإلدارية" طبقا للمادة  300من قانون اإلجراءات املدنية,
متى كان طلب إثبات امللكية العقارية أو ضد أشخاص معنوية إدارية كجدارة احلفظ
العقاري و أمالك الدولة و البلديات و الواليات و املؤسسات العمومية ذات الصيغة
اإلدارية .و يبقى اإلختصاص اإلقليمي للجهات القضائية العادية املادة  00/30من
ق.إ.م.إ ينعقد للجهة القضائية اليت تقع ضمن دائرة إختصاصها العقار أو احلق العيين
العقاري حمل الدعوى .و عليه منيز ما يلي:
 إختصاص القاضي العقاري :وهي حالة ختص إعرتاض الغري الذي بيده سند أو له
حيازة قبل حيازة املستفيد من إجراء التحقيق العقاري ,فيحرر احملقق العقاري
حمضرا األطراف وحمتوى اإلعرتاض وسنده ,ويدعو األطراف إىل إجراء الصلح
مدير احلفظ العقاري ,على أن يسلم األطراف حمضر عدم الصلح يسمح
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لصاحب املصلحة أن يرفع دعواه طبقا للمادة  05من القانون  05/00املؤرخ يف
 5000/05/50املتضمن .قانون التحقيق العقاري.يف خالل شهرين من تسليم
احملضر حتت طائلة عدم قبول الدعوى بشرط :شهر عريضة إفتتاح الدعوى طبقا
للمادة  2/05واملادة  ,32وإيقاف إجراء التحقيق العقاري.
 إختصاص القاضي اإلداري يف منازعات التحقيق العقاري :إن نتائج التحقيق
العقاري امليدانية اليت يقوم بها احملقق العقاري عند حتليله التصرحيات
والشهادات والوثائق وخمتلف التحريات واليت تقضي إىل رفض اإلعرتاف باحليازة
و التقادم املكسب تؤدي إىل إيداع امللف وحماضر التحقيق إىل مسؤول مصاحل
احلفظ العقاري الوالئي الذي حيرر مقرر مسبب برفض الرتقيم العقاري ,يبلغ
حسب احلالة إىل املعين صاحب طلب فتح التحقيق أو إىل املعنيني أو إىل الوالي يف
أجل أقصاه ستة " "02أشهر تسري من تاريخ إيداع الطلب و منيز يف ذلك ما يلي:
 طلب إلغاء مقرر الرفض :طبقا للمادة  05 -00من القانون  ,05 -00يكونمقرر الرفض قابال للطعن أمام اجلهات القضائية املختصة أي احملاكم اإلدارية
طبقا للمادة  300و  02 -320من ق.إ.م.ج و ذلك خالل مهلة من تاريخ التبليغ
الرمسي للمقرر اإلداري.
 دعوى إلغاء مقرر الرتقيم العقاري املشهر :يؤدي التحقيق العقاري اإلجيابي إىلإثبات ملكية احلائز عن طريق احليازة و التقادم املكسب و بالنتيجة بصر
مسؤول مصاحل احلفظ العقاري الوالئي على أساس احملضر النهائي املنصوص
عنه باملادة  02من القانون  05/00املؤرخ يف  5000/05/50مقررا بالرتقيم
العقاري بجسم املالك املعين للعقار حمل التحقيق العقاري أو يرسل إىل احملافظ
العقاري قصد التنفيذ من خالل شهر هذا اإلجراء " الرتقيم بالسجل العقاري
طبقا للمادة  02من نفس القانون  05/00و على أساس ذلك يعد سند امللكية
احملدد بالنموذج امللحق باملرسوم  030/03املؤرخ يف.8552/50/91 :
لكن و عند إكتشاف أن هذا الرتقيم مت على أساس تصرحيات كاذبة أو
وثائق مزورة ملدير مصاحل احلفظ العقاري الوالئي احلق يف رفع دعوى أمام احملكمة
اإلدارية املختصة من أجل إلغاء الرتقيم العقاري للمعين طبقا للمادة  03من القانون
 05 -00مع تقديم شكوى جزائية أمام السيد وكيل اجلمهورية طبقا للقواعد
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العامة لقانون العقوبات ,هذه املسألة القانونية للمادة  03من القانون  05 -00تثري
مدى إرتباط القاضي اإلداري بالقاضي اجلزائي و مدى إنسجام هذا النص و القواعد
العامة و قانون اإلجراءات اجلزائية.
 إختصاص القاضي اجلزائي :ألزمت املادة  03من القانون  05/00املؤرخ
 . 5000/05/50مدير احلفظ العقاري الوالئي تقديم شكوى جزائية أمام وكيل
اجلمهورية املختص عند إكتشاف تصرحيات غري صحيحة أو وثائق مزورة على
أساسها إستفاد املشتكى منه من الرتقيم العقاري ,بقطع النظر عن الدعوى
اإلدارية املستعملة من قبله إللغاء مقرر الرتقيم العقاري و كان األفضل من املشرع
أن حييل اإلجراء اجلزائي أمام أحكام املواد  033/002من قانون اإلجراءات
املدنية و اإلدارية املتعلقة بدعوى التزوير الفرعية ضف إىل ذلك أن ملف الدعوى
اإلدارية حمل طلب إلغاء مقرر الرتقي العقاري تعرض وجوبيا على النيابة العامة
لتقديم طلباتها .املكتوبة و بناء على ذلك فلها حق التصرف مبا تراه مناسبا عند
إكتشاف وقائع جزائية ضد املعين بججراء الرتقيم العقاري و بهذا املعنى جيد
القاضي اإلداري نفسه مرتبطا باحلكم اجلزائي طبقا للمادة  223ق .مدني
واملادة  222ق .مدني عند اإلدانة النهائية.

 .1تقيم قانون معاينة امللكية العقارية عن طريق حتقيق عقاري:

من املفروض ان تؤدي عمليات التحقيق العقاري اىل متكني األشخاص
احلائزين لألمالك العقارية اخلاصة يف املناطق غري املمسوحة اىل تسليم سندات
امللكية ,مشفوعة مبخططات واضحة للمسح بشرط ان ينظم استعماهلا إال ان الواقع
وتأخر العملية يف حد ذاتها يبني أن هناك مربرات تنبئ بفشل العملية وأخرى قد
تؤسس لنجاح العملية ان أحسن العمل بها ,وهي مسائل سيتم بينها فيمايلي :

أ .صعوبات تالقي عملية التحقيق العقاري اجلديدة:

بقراءة قانون التحقيق العقاري اجلديد  05/00املؤرخ يف 5000/05/50

واملرسوم التطبيقي له  030/03املؤرخ يف  5003/02/02يتبني ان املشرع أعطى الصفة
اإلختيارية هلذا اإلجراء ,وعلى نفقة طلب التحقيق العقاري زيادة على انها تشمل
السندات احملررة قبل  00مارس  0220يتعني بيانها فيمايلي :
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 عملية التحقيق العقاري تتم بصفة اختيارية :مل يلزم املشروع األشخاص احلائزين
لألمالك العقارية اخلاصة بججراء التحقيق العقاري ,بل ترك العملية جوازية تتم بطلب
من احلائز و هي مسألة تعيق حتفيز و انتشار هلذا اإلجراء طاملا أن كثري من
املواطنني يتقاعسون عن العملية لدواعي اجلهل أو اإلهمال أو بعقلية االتكال على
الدولة ,وهي أمور ال تساعد البتة على إجناح العملية التطهريية و تشكل عائق
حقيقي لتسليم سندات امللكية و خمططات املسح  ,الشيء الذي يؤثر سلبا على
االستثمار و تداول ملكيات عقارية وحيرمها من الدورة االقتصادية و تنمية موارد
اخلزينة العمومية للدولة أثناء شهر أو تسجيل تلك السندات اليت تنتهي بها عملية
التحقيق. 2
 عمل ية التحقيق العقاري تتم على نفقة صاحب الطلب  :تنص املادة  02فقرة 05
من املرسوم  030/3على ان املخطط الطبوغرايف للعقار حمل التحقيق والبطاقة
الوصفية له جيب ان تعد من خبري عقاري معتمد وعلى نفقة صاحب الطلب ,وهي
مسألة ميكن ان تؤدي اىل عزوف املستفدين من هذا اإلجراء بسبب التكاليف
املالية اليت ختص تعني وحتديد العقارات الفالحية طاملا ان املواطن ميكن ان يضع يف
حسبانه ان العملية جمانية بسبب اقرتابها من اعمال املسح العام لألراضي.
 الصعوبة الواقعية لعملية التحقيق العقاري  :الميكن ان يتم دراسة قانون وحتديد
مدى جناحه دون األخذ يف احلسبان املشاكل و العراقيل اليت تالق يف التطبيق ,
وهي صعوبات واقعية ميكن ظهورها يف تطبيق هذا القانون اجلديد
 إجناح عملية التحقيق العقاري :لقد كان من ضمن عرض أسباب مشروع قانون
التحقيق العقاري اجلديد تاليف العيوب اليت صاحبت تطبيق املرسوم  225/32على
مستوى ضمان التحقيق امليداني وتقليص اإلجراءات وضمان حقوق املالك اجملاورين ...
اإلعالم والنشر وكيفيات استعمال الدعاوى ثم تعدي العملية حلاملي السندات
احملررة قبل  0220واعتماده كآلية للمسح املبدئي
 تذليل الصعوبات املوضوعية والواقعية :التحقيق العقاري امليداني وأثاره ,استعمال
أوسع لوسائل اإلعالم ,تغطية السندات احملررة قبل  ,0220/02/00تقليص آجال
املسح ورفع سعة املسح للمرحلة  ,5002/5002رفع األعباء بصفة غري مباشرة عن
الدولة.

551

التحقيق العقاري كآلية جديدة لتسليم سندات امللكية العقارية اخلاصة

العدد الثالث
جمةل "اإلدارة والتمنية للبحوث وادلراسات"

اإلقرتحات والتوصيات إلجناح عملية التحقيق العقاري:

-

توسع العملية اإلعالنية :وسائل مسعية  ,مكتوبة  ,الكرتونية  ,ترقية اإلعالم
لدى اإلدارات العمومية :بلدية  ,حفظ عقاري أمالك الدولة
ترقية وتكوين احملقق العقاري
احرتافية وسرعة الفصل يف املنازعة املتعلقة بالتحقيق العقاري.
ضمان اإلمكانات املادية والبشرية الالزمة للعملية.
إجناح التحقيق العقاري اجلماعي.
تدعيم الدولة أو إنشاء صندوق للملكيات الواسعة و جعل مرجع لذلك.
فتح حصة جديدة خاصة و مستقلة للمحققني العقاريني,تقرتب من مهنة احملقق
اخلبري واملهندس العقاري  ,التوثيق  .....اخل

خـامتـة:

رغم األهداف النهائية والعملية اليت جاءت بها أحكام القانون  05/00املؤرخ

يف  5000/05/50واملرسوم التطبيقي  030/03املؤرخ يف  ,5003/02/02فجن
تأخر تطبيقه يظل مبهما فوق وزارة املالية أوال و املديريات الوالئية للحفظ العقاري,
زد إىل ذلك نقص اإلعالم الذي صاحب تطبيق هذا القانون حتى شرحه لدى احملققني
العقاريني املعنيني بالعملية.
إن هذا القانون الذي أعطى صالحيات واسعة إلدارة احلفظ العقاري الوالئية
ال ميكن أبدا اإلعتماد عليها بصفة أحادية لتحقيق عملية التطهري العقاري اليت تبقى
قائمة أساسا على إستكمال أعمال املسح العام لألراضي و إقامة التنسيق بني
مديريات املسح و احملافظات العقارية اليت.تظطلع .بتسليم الدفاتر العقارية للمالكني
من أجل التصفية النهائية لألمالك العقارية املعنية و دفع املواطنني إىل عمليات القرض
العقاري و بناء املساكن و التسليف الرهين أمام البنوك املختصة.
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اهلوامش :
.0

.5
.2
.3
.2
.2
.0
.3

املادة 02من القانون  05 -00املؤرخ يف  5000 -05 - 50املتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية
العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق حتقيق عقاري على مايلي":يستمر تطبيق اإلجراءات املنصوص
عليها يف املرسوم رقم  225 -32املؤرخ يف  3شعبان عام  0302املوفق لـ  50مايو ستة  0223و املتعلق
بسن إجراء إلثبات التقادم املكسب و إعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعرتاف بامللكية’على امللفات املودعة
لدى املوثقني قبل نشر هذا القانون .
مصطلح اإلقتصادية الوطنية مصطلح جديد تداولته احلكومة اجلزائرية سنة  , 5002بعد األزمة املالية
العاملية األخرية وتداعيات فشل اإلستثمار األجنيب للمرحلة . 5003 -0222
القانون رقم  50/33املؤرخ يف  0233/00/05املتضمن مهنة التوثيق واألمر رقم  20/00املؤرخ يف
 0200/05/02املتضمن تنظيم التوثيق ,والقانون رقم  05 -02املؤرخ يف  5002/05/50املتضمن
تنظيم مهنة التوثيق .
املرسوم رقم  03 -02املؤرخ يف  5002 -00 -03املتعلق مبهنة الوكيل العقاري  ,جريدة رمسية ,
العدد  ...لسنة 5002
تعليمة مؤرخة يف  5002/2/03حتت رقم  3202ختص تقيد التعامل يف العقار الفالحي اخلاص متاشيا
مع القانون  02/03املؤرخ يف .5003/03/02
املادة األوىل من املرسوم  225 -32املؤرخ يف  0232 -02 -50املتضمن سن اجراء اثبات التقادم
املكسب واعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعرتاف بامللكية
راجع املادتني  00 ,02من املرسوم التنفيذي  030 - 03املؤرخ يف  5003 -02 -02املتعلق بعمليات
التحقيق العقاري وتسليم سندات امللكية
راجع املواد  05،00،00من املرسوم التنفيذي  030 -03املؤرخ يف  5003 -02 -02املتعلق بعمليات
التحقيق العقاري وتسليم سندات امللكية
زروقي ليلى  ,املنازعات العقارية  ,دار هومة للطباعة والنشر ,اجلزائر5002،220 ,

.2
 .00راجع املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم -03
العقاري وتسليم سندات امللكية

 030املؤرخ يف  5003 -02 -02املتعلق بالتحقيق

 .00انظر املادة  02من املرسوم التنفيذي رقم  030 -03يف  5003 -02 -02املتعلق بعمليات التحقيق
العقاري وتسليم سندات امللكية
 .05مساعني شاملة "النظام القانوني اجلزائري للتوجيه العقاري"  ,دار هومة للطباعة و النشر ,اجلزائر,
. 5005
 .02عبد احلفيظ بن عبيدة " إثبات امللكية العقارية و احلقوق العينية العقارية يف التشريع اجلزائري" ,دار
هومة للنشر ,اجلزائر ,طبعة . 5002
 .03الدكتور عدلي أمري خالد " اكتساب امللك العقاري يف ضوء املستحدث من أحكام حمكمة النقض و
الفقه القانوني" ,دار الفكر اجلامعي ,مصر.
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 .02عمار علوي "امللكية و النظام العقاري يف اجلزائر" ,دار هومة ,اجلزائر5003 ,

 .02قدوج بشري " النظام القانوني للملكية العقارية" ,الطبعة الثانية ,ديوان املطبوعات لألشغال الرتبوية,
. 5003
 .00جميد خلفوني" نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري"  ,الطبعة األوىل ,دار هومة ,اجلزائر5002 ,
.الدكتورة حممدي فريدة (زواوي) "احليازة و التقادم امل
 .03كسب" ديوان املطبوعات اجلامعية ,اجلزائر. 5000 ,

 .02الدكتور مصطفى عبد السيد اجلارحي "أحكام الظاهر يف السجل العيين ,دراسة يف القانون
املصري"الطبعة الثانية ,دار النهضة العربية ,مصر. 0233 ,
 .50القانون رقم  52 – 20املؤرخ يف  0220 -00 -03املتضمن التوجيه العقاري ,اجلريدة الرمسية ,العدد
 ,32املؤرخة يف .0220 -00 -03
 .50القانون رقم  52/20املؤرخ يف  0220/05/00املتعلق بالتهيئة والتعمري ,العدد .0220 ,55
 .55القانون رقم  20/20املؤرخ يف  0220/05/00املتضمن قانون األمالك الوطنية ,العدد .25

 .52القانون رقم  05 – 02املؤرخ يف  5002 -05 -50املتضمن تنظيم مهنة التوثيق ,اجلريدة الرمسية,
العدد  ,03الصادرة يف .5002 -02 -03
 .53القانون رقم  02 – 02املؤرخ  5002 -05 -50املتضمن توريق القروض الرهنية.
 .52القانون رقم  02 – 02املؤرخ يف  5002 -05 -50املتضمن القانون التوجيهي للمدينة.

 .52القانون رقم  05/00املؤرخ يف  ,5000/05/50يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية,
اجلريدة الرمسية ,العدد  ,02الصادرة يف  53فرباير سنة .5000

 .50القانون رقم  03/03املؤرخ يف  5003/00/50املعدل و املتمم للقانون رقم  20/20املؤرخ يف
 0220/05/00واملتضمن قانون األمالك الوطنية ,العدد  ,33املؤرخة يف .5003/03/02

 .53األمر رقم  02 – 00املؤرخ يف  0200 -00 -03املتضمن الثورة الزراعية ,اجلريدة الرمسية ,العدد
 ,20سنة .0200
 .52األمر رقم  55 – 05املؤرخة يف  0205 -02 -55املتعلق بتنازل صغار املالكني املتغيبني عن األراضي
أو احلصص من النخيل لفائدة أقربائهم أو الدولة.

 .20األمر رقم  52 – 03املؤرخ يف  0203 -05 -50املتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصاحل
البلديات ,اجلريدة الرمسية ,العدد  ,02املؤرخة يف .0203 -02 -02
 .20األمر رقم  23 – 02املؤرخ يف  0202 -02 -52املتضمن القانون املدني – املعدل و املتمم , -اجلريدة
الرمسية ,العدد  ,03سنة .0202
 .25األمر رقم  03 – 02املؤرخ يف  0202 -00 -05املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل
العقاري ,اجلريدة الرمسية ,العدد  ,25سنة .0202

 .22األمر رقم  03 – 22املؤرخ يف  0222 -05 -00املتعلق مبهنة املهندس اخلبري ,اجلريدة الرمسية,
العدد  ,50لسنة .0222

551

