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ملخص:
الدفرت العقاري أداة لتثبيت حق امللكية العقارية يف اجلزائر الغرض منه اتمني املعامالت العقارية
وتقدمي املعلومات بشأن كل عقار.
يعد األمر  74/75املؤرخ يف  175/11/12املتضمن انشاء املسح العام وأتسيس الدفرت العقاري
الوسيلة القانونية حلماية امللكية العقارية.
كلمات مفتاحية :الشهر العقاري ،الدفرت العقاري ،الرتقيم ،املنازعات ،الدفرت العقاري الفرنسي.
Abstract:
The real estate ledger is a tool to establish the right of real estate
ownership in Algeria. Its purpose is to secure real estate transactions and
provide information on each property. Ordinance 75/74 dated 12/11/175,
which includes the establishment of the general survey and the
establishment of the real estate book, is the legal means to protect real
estate ownership.
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 .1مقدمة :

إن عملية املسح العقاري من أهم العمليات املادية اليت يرتتب عليها أاثر قانونية مهمة.
بدأ تطبيق النظام العيين يف جمال الشهر مبوجب األمر رقم 74-75:املؤرخ يف
 1975/11/12املتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل العقاري ،بعد أن كان
نظام شهر شخصي ،بعدها أصبحت عملية املسح العام لألراضي أساس الرتقيم العقاري الذي يثبت
احلق يف امللكية ويقلل من النزاعات بني خمتلف األطراف واإلدارات املعنية.
يعد األمر رقم  74-75جاء املرسومني التطبيقيني رقم 63/76 ،62/76 :املؤرخان يف
1
 1976/03/25األول متعلق إبعداد مسح األراضي والثاين خيص أتسيس السجل العقاري.
نتطرق يف هذا اجملال إىل أربعة حماور أساسية ،األول خيص املسح العام لألراضي ،أمهيته
وكيفية اجنازه ،الثاين يتعلق إجراءات الرتقيم املؤقت والرتقيم النهائي والثالث يشري إىل كيفية حل
النزاعات بني األطراف املعنية بتلك اإلجراءات وأخريا إىل معرفة نظام اإلشهار العقاري يف فرنسا
على وجه خاص.
 .2املسح العام لألراضي:

جاء يف املادة األوىل من األمر  74/75أنه عند إهناء العمليات اخلاصة ابلثورة الزراعية يف

حميط بلدية ما ،جيب القيام بناءا على البطاقة العقارية للبلدية املنصوص عليها ابملادة  24من األمر
 73/71املؤرخ يف  08نوفمرب  ،1971ابملسح العام وأتسيس السجل العقاري 1بينت املادة 03
من األمر املذكور ،أن السجل العقاري ( )Registre foncierحيدد الوضعية القانونية للعقارات
ويبني حركة احلقوق العقارية .أن املسح العام لألراضي يشكل السند املادي للسجل العقاري وهو
إجراء أويل لتثبيت امللكية العقارية لفائدة صاحبها.
تعرف املادة  02من املرسوم رقم  74/75املؤرخ يف  1975/11/12املسح العام لألراضي
على أنه" :عملية حتدد وتعرف النطاق الطبيعي للعقارات وتكون األساس املادي للسجل العقاري".
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تعرف التشريعات األخرى ،املسح العام أهنا عملية ترمي إىل إفراز كل امللكيات املتعلقة
ابلعقارات العالقة وأتسيس السجل العقاري .وأهنا إجراءات يتحقق من ورائها معال األرض
وتقسيماهتا وإحداث ملكية أبرقام وخمططات ،فهي أداة حلصر العقارات.
عملية مسح األراضي منوطة إبدارة مبديرية مسح األراضي على مستوى الوالية اليت تقوم
ابجلرد إحصاء العقارات ،ترقيمها على شكل أقساط وجمموعات للملكية مع رسم خمططاهتا.
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 1.2كيفية إجراء املسح العام:

تتشكل لدى مديرية املسح العام للراضي ،فرق تنتقل إىل املناطق املعينة ابلعملية إلجراء

التحقيق من قياسات للعقار ووصفه وتلقي تصرحيات أصحاهبا إن كانوا موجودين.
تعتمد فرق مسح الراضي على الواثئق اليت جتمعها وعلى كل السندات ذات صلة ابلعقار من
خمططات ،سجالت ،قرارات التأميم لألراضي يف إطار قانون رقم  73/71اخلاص ابلثورة الزراعية
وقرارات إرجاعها ألصحاهبا طبقا لقانون التوجيه العقاري رقم 205/90:املؤرخ يف
 1990/11/18وعلى كل العقود املشهرة يف احملافظة العقارية للوالية وكذا الواثئق اجلبائية.
تنطلق عمليات املسح العام للراضي بناءا على قرار من وايل الوالية ونشره يف سجل القرارات
الوالئية مث تقوم مصال املسح ابالعالن عن بداية العملية حت يتمكن املالكني واحلائزين على
العقارات من حتضري مستنداهتم إلثبات حقوقهم على العقارات املشغولة من قبلهم حسب املادة 02
3
من املرسوم رقم  ،62/76املتضمن إعداد املسح العام وأتسيس السجل العقاري.
بعد اإلنتهاء من العملية تقوم جلنة املسح العام إبيداع نسخة من امللف لدى احملافظة العقارية
املختصة إقليميا وهو امللف الذي حيتوي على تقييم مسح األراضي العام وعلى جدول ألقسام
وسجل القطع األرضية حيتوي امللف أيضا على ترتيب للعقارات ،وعلى دفرت املسح وخمطط مسح
األراضي ،يتم إيداع نسخة من امللف أمام مصال البلدية اليت تقع بدائرهتا العقارات الغرض منه
متكني املواطنني املعنيني من تقدمي مالحظاهتم أو معارضاهتم خبصوص نتائج عملية املسح العام
خالل شهر من اتريخ اإليداع.
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 2.2أمهية املسح العام:
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يرمي األمر رقم 74/75 :املتضمن إعداد املسح العام وأتسيس السجل العقاري للوصول إىل
تطهري كامل للعقارات املبنية والغري مبنية ،اليت يعرف أصحاهبا وتلك اليت ال يطالب هبا أحد واليت
تدخل ضمن ممتلكات الدولة يف هناية العملية.
ابلرجوع إىل املواد  7 ،4 ،3 ،2من النص املذكور جند ان املشرع يريد تنظيم العمليات
العقارية يف جمال البيع والشراء والطرق األخرى لتحويل امللكية ،كما يعطي صالحيات واسعة
لإلدارة ،سواء ادارة املسح العام للراضي أو احملافظة العقارية دور أساسي يف تطهري العقار يف اجلزائر،
من أجل التقليل من املنازعات الفردية ومن اإلشكاالت اليت تقع فيها اإلدارات بشأن العقارات
ذات امللكية الغري حمددة.
عالوة عل اإلدارتني الوالئيتني املذكورتني ،يلزم املشرع فرقة التحقيق يف حمال املسح العام وبعد
االنتهاء من مهمتها إبيداع نسخة من امللف لدى مصال البلدية ،هذه األخرية ملزمة إبنشاء مصال
ملسك السجل العقاري .تنص املادة  12من األمر  74/75على وجوب إمساك بطاقة العقارية
حتتوي على الدفاتر العقارية املنصوص عليها ابملادة  03من نفس األمر.
البطاقة العقارية تسجل فيها كل العقود التوثيقية املرتمجة لتحويل امللكية أو تكوينها أو التصريح
5
بشأهنا ،كل العقود والقرارات القضائية املستقبلية وكل التصرفات املشهرة.
جاء يف املادة  15من األمر  74/75أن كل حق ملكية ،وكل حق عيين آخر يتعلق بعقار
ال حيدث أثر وهو غري قابل يف مواجهة اآلخرين إال بعد تسجيله ومن يوم إشهاره يف البطاقة
العقارية ،أكدت املادة  16من نفس األمر أن العقود اإلدارية واملعاهدات اليت تتضمن حتويل أو
تصريح أو تغيري أو توسيع حلقوق عينية ال حتدث أثرها بني األطراف ذاهتا إال بعد اتريخ إشهارها يف
البطاقة العقارية.
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 .3إجراءات الرتقيم العقاري:

الرتقيم العقاري هي عملية يقوم هبا احملافظ العقاري املختص إقليميا بعد أن يستلم الواثئق من

طرف مديرية مسح الراضي الناجتة عن التحقيقات امليدانية اليت قامت هبا تطبيقا لألمر 74/75
سيما املواد  .17 ،12 ،11 ،7 ،4 ،3 ،2الرتقيم قد يكون مؤقتا وبعد فرتة زمنية حمددة يصبح
هنائيا.
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يف هذا اإلطار يقوم احملافظ العقاري بتحديد حقوق امللكية وابقي احلقوق العينية الواجب
إشهارها يف السجل العقاري بناءا على واثئق املسح والعقود املقدمة هي األطراف املعنية.
ميكن للمحافظ العقاري أن يرفض إجراء اإلشهار للحقوق إذا كانت عملية املسح ال تتطابق
مع العقود املقدمة يف امللف .هذا التصرف تعرض إىل انتقادات رجال الفقه والقانون على أنه ليس
من صالحية ذلك احملافظ رفض اإلشهار بل ميكنه القيام بتصحيح اخلطأ إن كان ماداي وغري جوهراي
7
أو إجراء مصاحلة بني األطراف أو توجيههم إىل القضاء املختص.
 1.3الرتقيم املوقف:
الرتقيم املؤقت هو مرحلة أوىل يف جمال الرتقيم يف انتظار توفر كل الشروط اإلجرائية والعملية
الرتقيم النهائي واليت على إثرها يتم تسليم الدفرت العقاري لصاحب احلق.
بعد اإلنتهاء من عملية املسح العام للعقارات يتم إيداع ،كما سبق ذكره ،امللف لدى احملافظة
العقارية ليقوم العون املكلف مبسك السجل العقاري بعملية الرتقيم املؤقت ملدة أربعة أشهر ()04
8

تسري من يوم إيداع امللف.
يتأكد العون املكلف ابلسجل العقاري من عدم وجود أي حتفظ من أشخاص طبيعية أو
9
أشخاص معنوية أو مؤسسات إدارية عمومية حول عملية املسح العام للعقارات.
الرتقيم املؤقت يكون ملدة سنتني ( )02ابلنسبة للعقارات اليت ال مالك هلا وعندما يصعب
على احملافظ العقاري أن يبدي أي رأي يف حتديد حقوق امللكية.
الرتقيم املؤقت للعقارات حتققه احملافظة العقارية اليت تعتمد على احملاضر واملخططات املوجودة
مبلف املسح العام ومن احملاضر اخلاصة ابلتحقيقات امليدانية والقياسات اليت قامت هبا اللجنة التابعة
إلدارة املسح ،هذه األخرية جتمع العقود واملستندات املوجودة لدى األطراف ولدى اإلدارات وترتكز
10
أساسا على العقود الرمسية اليت حيوزها األطراف يف نتائجها النهائية.
يكون اإلثبات عند الرتقيم املؤقت ابلعقد الرمسي أو العقد التوثيقي احملرر وفق األشكال
احملددة ابملادة  324مكرر  1من ق.م وما بعدها ،وهي العقود اليت خضعت من قبل إىل عملية
اإلشهار العقاري ،فإذا وجد ذلك العقد ال جمال للشك يتم الرتقيم املؤقت ملدة أربعة أشهر مث الرتقم
191

د .حممد دهار

النهائي ،وبعدها يصدر الدفرت العقاري .يف احلاالت األخرى أي بعد التحقيق الذي أجرته فرقة
مسح األراضي جيرى حتقيق آخر من قبل حمافظ العقاري إذا ما وجدت عناصر يف امللف تطرح على
احملافظ العقاري صعوابت ،يقوم هذا األخري بتحقيق آخر يتأكد مبوجبه من املعلومات املقدمة من
قبل فرقة التحقيق ملسح األراضي.
إن الرتقيم املؤقت هو إجراء مرحلي وحتضريي الغرض منه للمحافظة على احلقوق العقارية
لألطراف املعنية.
 2.3الرتقيم النهائي:
الرتقيم النهائي هو مرحلة اثنية وهنائية بعد عملية الرتقيم املؤقت ويظهر يف ثالثة حاالت:
 -احلالة األوىل وجود عقود أو مستندات تثبت امللكية العقارية نصت عليها املادة  12من

املرسم  63/76إذ يعترب الرتقيم هنائي ابلنسبة للعقارات اليت يتوفر مالكها على سندات أو

عقود مقبولة قانوان إلثبات حق امللكية وأن احملافظ العقاري ملزم يف هذه احلالة بتسجيل
11
حقوق اإلمتياز أو الرهون العقارية وحقوق التخصيص على البطاقات العقارية.
 احلالة الثانية ،عندما يتحول الرتقيم املؤقت إىل ترقيم هنائي بعد فوات آجال أي معارضة أواحتجاج خبصوص الرتقيم املؤقت ضمن اآلجال والشروط احملددة ابملادة  12املؤرخ يف
12
 1976/03/25اخلاصة بتأسيس السجل العقاري.
 احلالة الثالثة وهي تتعلق ابألمالك اليت ال مالك هلا ،ابلرجوع إىل املادة  23مكرر مناألمر  74/75اليت ت تعديلها مبوجب املادة  65من قانون املالية رقم  10/14املؤرخ يف
 2014/12/31لعام  2015ختص العقارات اليت ل يطالب هبا أحد خالل عمليات
13
املسح فيتم ترقيمها هنائيا ابسم الدولة.
تنص املادة  373من القانون املدين على أنه":يف حالة االحتجاج املربر لسند ملكية قانوين
يكون احملافظ العقاري مؤهال يف غضون مخسة عشرة ( )15سنة إبتداءا من اتريخ إيداع الواثئق
اخلاصة ابملسح لدى احملافظة العقارية للقيام يف غياب أي نزاع وبعد حتقيق تقوم به مصال أمالك
الدولة وبناءا على رأي اللجنة املتكونة من ممثلني عن مصال مديرية احلفظ العقاري الوالئية واحملافظة
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العقارية أو أمالك الدولة ومسح الراضي ومديرية الفالحة والشؤون الدينية واألوقاف والبلدية برتقيم
14

العقار املطالب به ابسم مالكه.
نستنتج من هذه احلالة األخرية أن الرتقيم وإن كان هنائيا ابلنسبة لألمالك اليت ال ميلكها
أحد واملسجلة ابسم الدولة فال يكون هكذا إال بعد فوات مخسة عشرة سنة ،يظهر أن املشرع حدد
مدة تقادم اإلعرتاض أو اإلحتجاج أو الدعوة القضائية بـ ( )15سنة ،وخالل هذه الفرتة الزمنية لن
يسمح بعد فواهتا الدعوى القضائية وقبلها مدة االحتجاج أو االعرتاض على ذلك الرتقيم.
مهما كان األمر إن عملية الرتقيم هي عملية إدارية وتقنية يف نفس الوقت تؤدى يف األخري
إىل منح الدفرت العقاري لصاحب احلق وهو األداة اليت جتسد بشكل اثبت حق امللكية العقارية ،إن
العملية املذكورة ال تكون ابلصورة السهلة والسريعة بل قد تؤدي إىل منازعات أمام القضاء وهو ما
حنلله ضمن احملور الثالث هلذا املقال.
 .4طرح النزاع أمام اجلهة القضائية املختصة:
قبل احلديث عن النزاع القضائي الذي قد ينجم عن عمليات املسح العام لألراضي عن
قرارات احملافظ العقاري بشأن عمليات الرتقيم املؤقت والرتقيم النهائي للعقارات البد من معرفة
الطبيعة القانونية ألعمال والتصرفات اليت تقوم هبا اإلدارة املختصة.
أوال إن األعمال اليت تقوم هبا فرق التحقيق امليداين ،من معاينات ،اتصاالت ومجع للواثئق
واملعلومات اخلاصة بعملية املسح هي أعمال تقنية وحتضريية ال ترقى أن تكون يف مركز القرار
اإلداري الذي يكون قابال للطعن فيه أمام اجلهة اليت أصدرته أوال مث أمام القضاء اثنيا.
ان النشاطات والنتائج اليت وصلت إليها فرق التحقيق أثناء عملية املسح العام للعقارات
ميكن أن حتتوي على بعض األخطاء يف أمساء األطراف ويف جمال القياسات وحتديد حمتوايت
العقارات إىل غري ذلك ،هذه األخطاء ميكن تصحيحها بناءا على طلب أحد األطراف يف إطار
15
االعرتاض املخول هلم قانوان.
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إن النزاعات اجلدية تقوم حول الرتقيم املؤقت أو الرتقيم النهائي ومها إجرائني صادرين عن
احملافظة العقارية ،وهي نزاعات ميكن طرحها على القضاء املختص سواء العقاري أو اإلداري حسب
16
احلاالت وهو ما نعرضه ضمن الفقرتني املواليتني:
 1.4املنازعات املتعلقة ابلرتقيم املؤقت:
ميكن لكل متضرر من عملية الرتقيم املؤقت أن يوجه خالل املدة القانونية اي أربعة أشهر
على األكثر احتجاجا مبوجب رسالة موصى عليها إىل كل من احملافظ العقاري والطرف اخلصم،
يقيد هذا االحتجاج يف سجل مفتوح هلذا الغرض لدى احملافظة العقارية ويسمى"عملية اعرتاض على
17
الرتقيم املؤقت".
يسعى احملافظ العقاري أوال إىل إجراء مصاحلة بني األطراف وحترير حمضر يف احلالة اإلجيابية
(الصلح) ،أي اتفاق األطراف املتنازعة ،على حل ينهي اخلالف القائم بينهما حول الرتقيم املؤقت
18
للعقارات ويكون لذلك االتفاق قوة إلزامية.
إذا ل يتمكن احملافظ العقاري من تقريب وجهات نظر األطراف أو حتقيق أي اتفاق بينهم،
دون أن يفرض عليهم أي حل ابلقبول أو التنازل عن حق أو حقوق عينية ،حيرر حمضر بعدم
املصاحلة ويبلغه لألطراف.
يكون للطرف املتضرر مهلة ستة أشهر ( )06ابتداءا من اتريخ التبليغ الشخصي لرفع دعواه
أمام اجلهة القضائية املختصة حتت طائلة عدم قبول الدعوى شكال لفوات أواهنا ويصبح الرتقيم هنائيا
عند انقضاء هذا األجل.
يف حالة رفع الدعوى ضمن اآلجال احملددة هلا ،أي ستة أشهر من اتريخ تبليغ حمضر عدم
19
املصاحلة ،يبقى الرتقيم مؤقتا حت يتم الفصل بشكل هنائي من قبل القضاء يف الدعوى.
يعود اإلختصاص ابلطبع إىل القسم العقاري للمحكمة املختصة إقليميا من أجل الفصل
يف املنازعة اخلاصة ابلرتقيم املؤقت ،فهي موجهة أوال من الطرف املتضرر ضد الطرف اخلصم،
ويكون احملافظ العقاري مدخل يف اخلصام بصفته هو من أصدر الرتقيم املؤقت ،هذه الدعوى ترمي
إما إىل إلغاء الرتقيم املؤقت أو إىل تصحيحه أو تعديله.
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يشرتط القانون مجلة من اإلجراءات اليت جيب احرتمها من الناحية الشكلية وردت يف املادة
20

 519من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية وهي وجوب شهر الدعوى لدى احملافظة العقارية.
لقد جاء يف املادة  519من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ما يلي":ترفع الدعوى أمام
القسم العقاري وينظر فيها حسب اإلجراءات الواردة يف هذا القانون مع مراعاة األحكام اخلاصة
21

بشهر دعوى الفسخ أو اإلبطال أو التعديل أو نقص حقوق قائمة على عقود ت شهرها".
إن إدخال احملافظ العقاري يف الدعوى العقارية أمر وجويب حت يتسىن له معرفة املسار
اإلجرائي للملف وحت ال يقوم ابلرتقيم النهائي للعقار.
إن املرسوم رقم  74/75كان دائما يشري إىل اجلهة القضائية املختصة دون أن حيددها
وابلتايل كانت معظم الدعاوي تطرح على القضاء اإلداري سواء تعلق األمر ابلرتقيم املؤقت أو
ابلرتقيم النهائي ،لكن املشرع رجع ملعاجلة اللبس أو النقص وبني يف املادة  516من قانون
اإلجراءات املدنية واإلدارية" :أن ينظر القسم العقاري يف الدعاوى املتعلقة ابلرتقيم املؤقت يف
السجل العقاري ،القائمة بي األشخاص اخلاضعي للقانون اخلاص".

22

املالحظ أن املشرع اجلزائري أعطى االختصاص النوعي للقاضي العادي أي احملكمة العادية
وليس للمحكمة اإلدارية ابلرغم من أن اإلدارة وابلضبط احملافظة العقارية هي من أصدرت القرار
ابلرتقيم املؤقت.
هذا االجتاه الذي اعتمده املشرع اجلزائري يف قانون اإلجراءات املدنية واالدارية هدفه مراعاة
مصلحة األطراف الن يف منظوره النزاع خيص ابلدرجة األوىل أمالك خاصة وأن القاضي العقاري هو
من حيمي تلك امللكيات.
 2.4املنازعة خبصوص الرتقيم النهائي:

يقوم احملافظ العقاري بتحرير الدفرت العقاري ،بعد قيام العون املكلف مبسك السجل العقاري
ابلرتقيم النهائي للعقار ضمن اآلجال احملددة ،إما أبربعة أشهر أو سنتني حسب احلاالت وبعد أن
يتأكد من عدم وجود أي نزاع يف املوضوع أمام العدالة.
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الدفرت العقاري هو سند إثبات امللكية وحيتوي على املعلومات اليت وردت يف شهادة الرتقيم
24
النهائي فال جيوز إعادة النظر فيه إال عن طريق القضاء.
جيب اإلشارة إىل أن املشرع ومبوجب املادة  67من قانون املالية لسنة  2015املؤرخ يف
 2014/12/31أضاف املادة  23مكرر للمرسوم رقم  ،63/76يسمح مبوجبها للمحافظ
العقاري إلغاء الرتقيم النهائي خالل مدة مخسة عشرة سنة ( ،)15كما سبق ذكره يف هذه الدراسة
ابلنسبة لألمالك اليت ال مالك هلا واليت ت ترقيمها ابسم الدولة.
هذه الصالحية املنوطة ابحملافظ العقاري مبوجب املادة  23مكرر من املرسوم  63/76هي
استثناء ملبادئ القانون اإلداري الن عملية إلغاء القرارات اإلدارية هي من إختصاص احملاكم االدارية
يف الدرجة األوىل ومن إختصاص جملس الدولة يف حالة االستئناف قبل فوات مدة التقادم احملددة
25
أبربعة أشهر ( )04من يوم صدورها وهي املهلة احملددة للطعن القضائي.
إن املادة  23من املرسوم رقم  63/75أبقت آجال الطعن يف الرتقيم النهائي مفتوحة على
أن ال تتعدى مدة مخسة عشرة سنة ( )15و هي آجال التقادم املقررة يف القواعد العامة و القانون
املدين.
ترفع الدعوى أمام القاضي اإلداري ،من قبل املتضرر ليس للمطالبة إبلغاء الدفرت العقاري
الذي هو أثر من آاثر الرتقيم النهائي وال ميكن اعتباره قرارا إداراي بل إللغاء قرار الرتقيم النهائي.
جيوز للقاضي اإلداري يف حالة احلكم إبلغاء قرار الرتقيم النهائي بناءا على طلب املدعي أن
يصدر أمرا إلدارة احملافظة العقارية إبعادة ترقيم العقار أو تصحيح مضمونه بعد وصفه لذلك العقار
26
من حيث املوقع ،رقم القسم ،رقم اجملموعة وسعة املسح.
يقوم القاضي اإلداري عند املنازعة يف الرتقيم النهائي ابلتحقيق أي بفحص أدلة اخلصوم
وجيوز له اللجوء إىل ندب خرباء بطلب من اخلصوم أو من تلقاء نفسه وتكليفهم ابملهام اليت يراها
27
ضرورية للفصل يف الدعوى.
يتأكد القاضي من وجود قرار الرتقيم النهائي املطعون فيه ،ويف غيابه حيق له إصدار أمر
للمحافظة العقارية بتقدمي هذا القرار إذا صعب على املدعي احلصول عليه مبساعيه اخلاصة مع العلم
انه يف حالة عدم وجود قرار الرتقيم النهائي حمل الطعن ،تكون الدعوى ابطلة.
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يفصل القاضي يف املنازعة بناءا على واثئق اإلثبات اليت يقدمها األطراف 28.هذه العقود
سواء التوثيقية أو الرمسية ت ساعد على إهناء املنازعة القضائية وحت العقود احملررة قبل إستقالل اجلزائر
وشهادات احليازة العقارية ميكن قبوهلا إلثبات احلقوق.
ابلنسبة للعقود احملررة قبل اإلستقالل وقبل صدور األمر رقم  91-70املؤرخ يف
 1970/12/15اخلاص بتنظيم التوثيق ميكن اإلعتماد عليها أمام القضاء وأمام إداريت املسح
واحملافظة العقارية ،فهي تلك احملررة من قبل القاضي املوثق لدى احملكمة فلها نفس القوة اإلثبات
كالعقود التوثيقية أو الرمسية.
خبصوص شهادة احليازة العقارية اليت جتد أساسها القانوين يف املادة  39من القانون -90
 25املؤرخ يف  1990/11/18اخلاص ابلتوجيه العقاري وكذا املرسوم التنفيذي رقم 154-91
املؤرخ يف  1991/07/27يسلمها رئيس البلدية بناءا على طلب خطي من املعين ابألمر وهي
ضرورية يف عملية البناء أو ترميم املساكن .يؤكد فيها رئيس البلدية أن الشخص الطبيعي أو
الشخصي املعنوي حيوز بصفة مستمرة وبدون إنقطاع بشكل علين وهادئ العقار .ميكن إستعمال
شهادة احليازة العقارية يف احلصول على مساعدات مالية من السلطات العمومية أو احلصول على
قرض من املؤسسات املالية إلجناز أو ترميم مسكنه.
للحصول على شهادة احليازة العقارية يقوم املعين ابألمر سواء كان ملكا أو حائزا أو شاغال
للعقار بتقدمي طلبه املكتوب إىل بلدية إقامته مصحوب مبلف ،فيتم دراسته والتحقيق مع مديرية
أمالك الدولة ملعرفة إن كان ذلك العقار املعين ابلشهادة يدخل ضمن ممتلكاهتا أم ال.
شهادة احليازة العقارية غري قابلة للتنازل عن طريق البيع أو الشراء أو اهلبة فهي مشهرة
ومسجلة وال ترقى إىل أن تكون عقدا توثيقيا للملكية العقارية .هذه الوسائل من عقود عرفية أو
عقود مربمة قبل صدور قانون التوثيق احملررة قبل إستقالل اجلزائر متكن الشخص الذي حيوز عليها
من املطالبة حبقه يف امللكية العقارية.
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 .5الدفرت العقاري يف فرنسا

التجربة اجلزائرية يف جمال املسح والدفرت العقاري ليست فريدة من نوعها بل هي مستنبطة
عموما من تشريعات أخرى لذا من الضروري القاء الضوء على التنظيم العقاري املعمول بع به يف

فرنسا على سبيل املثال ملعرفة كيف نشأ ،ماهي أهدافه وماهو مضمونه بشكل عام؟
 1.5نشأة الدفرت العقاري يف فرنسا
يف عام  1870أنشأت احلكومة االملانية مؤسسة حتت رعاية قاضي مسي "بقاضي الدفرت
العقاري" يتم اختياره من بني كتاب الضبط الرئيسني ابجملالس القضائية ،احملاكم االبتدائية ،دوره
حتديد احلقوق واألعباء من رهون وحق ارتفاق املطبقة على امللكية العقارية املوجودة يف نطاق
اختصاصات اهليئات القضائية املذكورة.
ت تطبيق نظام اإلشهار العقاري يف كل املقاطعات األملانية مبا فيها تلك املتنازع عليها مع
29

فرنسا خالل عقود وهي منطقة األلزاس ولوران ،الرين االسفل والرين األعلى.
اسرتجعت فرنسا املقاطعات اليت كانت حمتلة من قبل أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية
وأصدرت مرسوم رقم  22/55بتاريخ  1955/02/04ينص يف مادته  52أن نظام اإلشهار
العقاري املوروث عن أملانيا يبقى قائم يف مناطق ألزاس ،لوراين ،الراين األسفل والراين األعلى،
30

وأصدر املشرع الفرنسي بعد ذلك قوانني خبصوص نظام اإلشهار العقاري والدفرت العقاري.
عرفت فرنسا نظامني لإلشهار العقاري األول ألسباب اترخيية يتعلق ابملقاطعات احملتلة سابقا
من أملانيا وفيها يت م اإلشهار العقاري ابلدفرت العقاري املسري من قبل مصال اإلشهار العقاري
( ) SPFحتت إشراف املؤسسة القضائية يسلم كاتب الضبط الشهادة العقارية لصاحب املصلحة.
يف ابقي املقاطعات يتم اإلشهار فيها لدى مصال االشهار العقاري ( )SPFاليت متسك البطاقة
العقارية.
كل شخص يريد احلصول على املعلومات تتعلق ابحلالة القانونية لعقار ما ،جيب عليه أن
يقدم طلبا بذلك إىل مصلحة اإلشعار العقاري الكائن يف مقرها العقار املعين.
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ميكن للشخص املعين ابلعقار أ ن يعرف األمساء املتتالية للمالكني السابقني ،مثن عملية البيع
والشراء هذه املعلومات تؤك د يف البطاقة العقارية وهي تقدم مقابل سعر معني يدفعه طالب
31
املعلومة.
 2.5أهداف الدفرت العقاري ومضمونه:
الدفرت العقاري هو أداة او نظام إشهار عقاري مطبق يف فرنسا ويف دول االحتاد األورويب.
تسعى اللجنة الروبية إىل توحيد التشريع يف هذا اجملال بني الدول األعضاء بتنظيم دورات تكوينية
وحتسيسية لطلبة اجلامعات واملختصني القادمني من الدول األوروبية نظرا ألمهية امللكية العقارية يف
القانون األورويب ،وحرية تنقل األفراد يف القارة األوروبية مع إمكانية شراء أو بيع ممتلكاهتم املوجودة
هنا ،هناك يف االحتاد.
الدفرت العقاري يهدف إىل إعالم السوق العقارية ابلتحويالت واملستجدات اخلاصة ابلعقارات
لكونه يقدم معلومة ملن أراد شراء أو بيع ملكيته العقارية ضمن الشروط احملددة قانوان.
يساعد الدفرت العقاري على حل النزاعات اخلاصة ابحلقوق العينية تقدمي التوضيحات الالزمة
اخلاصة ابلعقار موضوع نزاع من حيث مكوانته ،موقعه ،مساحته ،املالك املتتالني احلقوق واألعباء
32
املثقلة به وكذا املبالغ اخلاصة مبختلف التحويالت.
الدفرت العقاري يرمي يف إطار عملية اإلشهار اىل حتقيق الشفافية يف خمتلف املعامالت
العقارية ويقدم خدمات نوعية ذات دقة.
لن يكون الدفرت العقاري حم ل خالف اال يف حاالت اندرة جدا كونه صدر بعد عمليات
عديدة وحتقيقات خمتلفة قامت هبا السلطة العمومية عن طريق القضاء ،كما هو احلال يف املقاطعات
الفرنسية اليت كانت مستعمرة من قبل أملانيا خالل احلرب العاملية الثانية واليت الزالت قواعدها
القانونية قائمة ،أو عن طريق اإلدارة أي مصال اإلشهار العقاري ( )SPFكما هو الشأن يف مناطق
أخرى بفرنسا.
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يوجد يف فرنسا مرفق عمومي الستغالل الدفرت العقاري الرقمي ( )EPELFIهو مكلف
حتت وصاية وزارة العدل ابستغالل النظام الرقمي اخلاص ابلدفرت العقاري يف منطقيت االلزاس
ولوران 33الكائنتني يف مشال شرق فرنسا ).(AMALFI
ميكن ألي شخص أن يتصفح املوقع الرقمي لذلك املرفق العمومي للحصول على املعلومات
أو اخلدمات األخرى بشكل سريع وفعال وهي املعلومات اليت تتعلق فقط ابملناطق اليت كانت
تستعمرها أملانيا خالل احلرب العاملية الثانية يقوم املرفق العمومي الستغالل الدفرت العقاري ابجراءات
االشهار العقاري بطلب من صاحب املصلحة.
يعد الدفرت العقاري يف هذه احلالة كمؤسسة املدنية مسرية من قبل هيئة قضائية موجودة يف
القانون احمللي القائم إىل يومنا هذا يف املقاطعات الفرنسية وهي رين األسفل ،الراين األعلى ،موزال،
واأللزاس 34.الدفرت العقاري يشكل صورة للحالة املدنية خاصة ابملمتلكات العقارية.
حيتوي الدفرت املذكور على عدة معلومات منها هوية املالك املتتالني للعقار الثمن املرجعي
لعمليات البيع والشراء ،املمتلكات العقارية لشخص ما ،احليازة ،املرياث ،اهلبات ،اىل غري ذلك من
احلاالت اليت تتعلق بذاك العقار.
ميكن للدفرت العقاري ان حيتوي على األعباء اجتاه الغري من رهون أو ديون أو حقوق ارتفاق
لفائدة شخص اخر وميكن أيضا ألي شخص ان يتصفح الدفرت العقاري واحلصول على نسخة من
الواثئق.
أصبح الدفرت العقاري يف فرنسا مسيري بواسطة اإلعالم اآليل منذ  2008بواسطة املرفق
العمومي الستغالل الدفرت العقاري الرقمي ).(EPELFI
إ ن اإلشهار يف الدفرت العقاري يتعلق أيضا ابلوعود ابلبيع وعقود امللكية املشرتكة ،وحق
املساحة وحق االنتفاع الناجم عن املعاهدة ،وحق االستغالل والعقود ذات املدة الطويلة ووصول
الكراء ملدة تزيد عن  03سنوات.
إن اإلشهار يف الدفرت العقاري وجويب يف النظام القانوين الفرنسي ،ويف حالة اإلخالل
بقواعده ال يكون للوثيقة املتعلقة ابملعاملة العقارية أي أثر يف مواجهة الغري.
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ما ميكن استنتاجه هو أن املشرع الفرنسي اهتم ابإلشهار العقاري والدفرت العقاري وتبىن يف
هذا اإلطار نظام أول خاص ابملناطق الفرنسية اليت كانت حتت سيطرة أملانيا حتت تسمية مصال
االشهار العقاري ( )SPFخاضع يف تسيريه للقضاء بدليل وجود قاضي للدفرت العقاري اتبع
للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها العقار املطلوب إشهاره .هذا القاضي يعني من بني كتاب
الضبط الرئيسيني لدى احملاكم واجملالس ويتوىل عمليات التحقيق واإلجراءات املتعلقة ابإلشهار.
والنظام الثاين مطبق يف ابقي املقاطعات الفرنسية يسريه مرفق عمومي الستغالل الدفرت العقاري
الرقمي ) ،(EPELFIوكال النظامني يهدفان اىل اتمني املعامالت العقارية وحتقيق الشفافية يف هذا
اإلطار.
 .6خامتة:

إجراءات املسح العام للعقارات من صالحية إدارة مسح األراضي تنتهي إبيداع امللف أمام
احملافظ العقاري مث أمام البلدية ،ذلك احملافظ العقاري يقوم بواسطة املكلف مبسك السجل العقاري
ابلرتقيم املؤقت مث الرتقيم النهائي للعقارات وتسليم الدفرت العقاري لصاحب احلق ،إن إجراءات
املسح العام للعقارات هتدف إىل تطهري العقار يف اجلزائر وتثبيت امللكية العقارية وإستقرارها.
الغرض الثاين من عمليات املسح والرتقيم العقاري هو التقليل من املنازعات بشأن امللكية
العقارية بني خمتلف األطراف وتكريس دور إداريت املسح العام واحملافظة العقارية يف جمال حتديد
العقارات ومعرفة خمتلف التحويالت اليت تطرأ.
لقد جنح املشرع اجلزائري يف جعل الدفرت العقاري سندا إلثبات امللكية العقارية يف ذهن
املواطنني.
 .7قائمة املصادر املراجع:
أوال-النصوص القانونية:
 -Iالنصوص القانونية الوطنية :

 .1األمر رقم  155-66املؤرخ يف  08يونيو  1966املتضمن قانون اإلجراءات اجلزائية
املعدل واملتمم.
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 .2األمر رقم  58-75املؤرخ يف  26سبتمرب  1975املتضمن القانون املدين املعدل واملتمم.
 .3األمر رقم  74-75املؤرخ بتاريخ  12نوفمرب  1975يتضمن إعداد مسح األراضي العام
وأتسيس السجل العقاري ،املعدل واملتمم ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية،
العدد  ،92الصادرة بتاريخ  18نوفمرب .1975
 .4املرسوم رقم  62-76املؤرخ بتاريخ  25مارس  1976املتعلق إبعداد مسح األراضي
العام ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية ،العدد  ،30الصادرة بتاريخ  13أفريل
.1976املعدل واملتمم.
 .5املرسوم رقم  63-76املؤرخ بتاريخ  25مارس  1976املتعلق بتأسيس السجل العقاري،
اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية ،العدد  ،30الصادرة بتاريخ  13أفريل
 .1976املعدل واملتمم.
 .6املرسوم رقم  400-84املؤرخ يف  24ديسمرب  ،1984اجلريدة الرمسية للجمهورية الشعبية
اجلزائرية ،العدد  ،71الصادرة بتاريخ  30ديسمرب .1984
 .7املرسوم رقم  134-92املؤرخ بتاريخ  07أفريل  ،1992اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية الشعبية ،العدد  ،26الصادرة بتاريخ  08أفريل .1992
 .8املرسوم رقم  123-93املؤرخ بتاريخ  19مايو ،1993اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية
الشعبية ،العدد  ،34الصادرة بتاريخ  23مايو .1993
 -IIالنصوص القانونية األجنبية :
 .1القانون األملاين لسنة .1986
اثنيا :الكتب:
 -Iالكتب ابللغة العربية
 .1مجال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ،دار اخللدونية ،اجلزائر،
2005م.
 .2خالد رامول ،احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ،قصر الكتب،
اجلزائر2018 ،م.
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 .3عبد احلفيظ بن عبيدة ،امللكية العقارية والعقود العينية العقارية ،دار هومة للنشر ،اجلزائر،
2004م.
 .4عبد العزيز حممودي ،حاج علي سعيد ،إجراءات نقل امللكية واحليازة العقارية كآلية لتسليم
عقود امللكية يف القانون العقاري اجلزائري ،منشورات بغدادي ،اجلزائر2011 ،م.
 .5عمار بوضياف ،املسح العقاري وإشكاالته القانونية يف اجلزائر ،دار اهلدى للنشر ،اجلزائر،
2009م.
 .6ليلى زروقي ،عمر محيدي ابشا ،املنازعات العقارية ،دار هومة للنشر ،اجلزائر2004 ،م.
 .7نبيل سفر ،احليازة يف قرارات احملكمة العليا ،دار اهلدى ،اجلزائر2013 ،م.
 -IIالكتب ابللغة األجنبية
1. Jean Francois, Blanchat Berger, la dématérialisation du livre
foncier en alsace loren, archive et preuve électronique des
documents numérique décembre 2004, vol 08.
2. Jean Regula, le droit applicable en Alsas Loraine, Recueil des
textes législatifs et réglementaires, Dalloz, Paris, 1938,
Réactualisé en 1959.
3. Le rôle de l’établissement public d’exploitation du livre foncier
informatisé, le guide du droit local de A-Z troisième, institut du
droit local, alsacien – mosellan, 3eme édition, 1986.
4. Service publicité foncière, revue economica, institut du droit
local alsacien mosellan – stars burg, Paris, 2002.

اثلثا-املقاالت

 .1أمحد ضيف ،الدفرت العقاري كسند إثبات للملكية العقارية ،جملة الواحات للبحوث
والدراسات العدد 2014 ،02م.
رابعا-اجملالت القضائية:
 .1قرار احملكمة العليا يف  ،2004/02/25ملف رقم .246259
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 1ت تعديل املرسوم رقم  62-76املؤرخ بتاريخ  25مارس  1976املتعلق إبعداد مسح األراضي العام ،اجلريدة الرمسية للجمهورية
اجلزائرية الشعبية ،العدد  ،30الصادرة بتاريخ  13أفريل  1976ابملرسومني األول رقم  400-84املؤرخ يف  24ديسمرب ،1984
اجلريدة الرمسية للجمهورية الشعبية اجلزائرية ،العدد  ،71الصادرة بتاريخ  30ديسمرب  .1984والثاين رقم  134-92املؤرخ بتاريخ
 07أفريل  ،1992اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية ،العدد  ،26الصادرة بتاريخ  08أفريل  .1992كما ت تعديل
املرسوم رقم  63-76املؤرخ بتاريخ  25مارس  1976املتعلق بتأسيس السجل العقاري ،اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية،
العدد  ،30الصادرة بتاريخ  13أفريل  1976ابملرسومني األول رقم  210-83املؤرخ يف  31سبتمرب ،1983والثاين رقم -93
 123املؤرخ بتاريخ  19مايو ،1993اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الشعبية ،العدد  ،34الصادرة بتاريخ  23مايو .1993
 2خالد رامول ،احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ،قصر الكتب ،اجلزائر2018 ،م ،ص.30.
 3عمار بوضياف ،املسح العقاري وإشكاالته القانونية يف اجلزائر ،دار اهلدى للنشر ،اجلزائر2009 ،م ،ص.19.
 4مجال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية يف التشريع اجلزائري ،دار اخللدونية ،اجلزائر2005 ،م ،ص.05.
 5عبد احلفيظ بن عبيدة ،امللكية العقارية والعقود العينية العقارية ،دار هومة للنشر ،اجلزائر2004 ،م ،ص.77.
 6وردت يف املادة  328من القانون املدين ،ال يكون العقد العريف حجية على الغري يف اترخيه إال منذ أن يكون له اتريخ اثبت
ويكون اتريخ العقد اثبتا من يوم تسجيله ويوم ثبوت مضمونه أو عقد آخر حرره املوظف العام ،من يوم التأشري عليه على يد ضابط
عام خمتص من يوم وفاة أحد الذين هلم على العقد خط أو إمضاء.
 7أنظر املادتني  13 ،11من األمر  74/75املؤرخ بتاريخ  12نوفمرب  1975يتضمن إعداد مسح األراضي العام وأتسيس السجل
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أن "العون املكلف مبسك ال سجل العقاري والذي يقوم برتقيم العقارات حمل املسح يف السجل العقاري أثناء إيداع الواثئق اخلاص
ابملسح لدى احملافظة العقارية.
 8عبد احلفيظ بن عبيدة ،املرجع السابق ،ص.77.
 9أنظر املادة  100وما يليها من املرسم  63-76املتعلق مبهام احملافظ العقاري واملادة  516من ق.إ.م.إ واملادة  16من املرسوم
 63/75املتعلقة ابلنزاع حول الرتقيم.
 10عمار بوضياف ،املرجع السابق ،ص.28.
 11أنظر املادة  12من املرسوم  63/76املؤرخ يف  1976/03/25املتضمن أتسيس السجل العقاري ،اإلجراء املتعلق ابألحكام
اخلاصة ابإلعرتاض وحماولة الصلح أمام احملافظ املعين.
 12مجال بوشنافة ،املرجع السابق ،ص.29.
 13عبد احلفيظ بن عبيدة ،املرجع السابق ،ص.103.
... 14احلالة تتعلق ابألمالك املنصوص عليها ابملادة  48من قانون أمالك الدولة واملادة  773من القانون املدين ،تنص املادة 773
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وارث أو الذين هتمل تركتهم".
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