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ملخّص
 المتضمن إعداد مسح األراضي1975  نوفمبر12  المؤرخ74-75 إن اإلجراءات التي جاء بها األمر
 المتعلق بتأسيييال1996  مارس25  المؤرخ في63-76 العام و تأسيييال السيييقا الع ارم و المرسيييوم
ال سقا الع ارم المعدل والمتمم تهدف إلى تطهار الو ضعاة الع ارية للع ارات بمختلف صورها سواء
المملوكة بموجب سند أو التي هي مو ضوع حاازة م ست رة من شأنها أن تثبت ملكاة شاغلاها وف ا
 مع االعتماد على إجراءات أكثر بسييييانة تنطلق من التح اق و،لشييير وط الحاازة في ال انون المدني
 تم اإل شهار لفتح آجال المعارضة واالحتقاج ضمن مدد محددة وفي آخر مرحلة تصفاة،معاينة الحاازة
النزاعات واالحتقاجات لانتهي كا ذلك بترقام الع ار نهائاا لصييييالح مالكذ التم تتوفر فاذ شيييروط
. وتسلامذ دفترا ع اريا،الحاازة
وقد تناول البحث عناصر هته المعالقة ال انوناة بداية من إيداع محاضر مسح األراضي وصوال
 وإجراءاتها، مع تباان آثار كا مرحلة من هته المراحا،إلى ترقام الع ار نهائاا وت سلام الدفتر الع ارم
ال انوناة لاصييا إلى نتاقة أن التشييريع الخاص بالسييقا الع ارم ترع عدة فراغات وإشييكاالت عما ة
.تحتاج إلى تدخا المشرع كلها وفق ضوابط عملاة مدروسة
. الدفتر الع ارم؛ الترقام المؤقت؛ المعارضة؛ الحاازة؛ المصالحة:الكلمات المفتاحاة
Abstract
The procedures stipulated in Ordinance 75-74 of November 12, 1975 regarding the
preparation of the General Land Survey and the Establishment of the Land Registry, and
Decree 76-63 of March 25, 1996 related to the establishment of the amended and supplemented
Land Registry, aiming to purify the real estate status of real estate in various forms, whether
owned under a bond or which is the subject of stable possession and which would prove the
ownership of its occupants in accordance with the terms of tenure in the civil law, with reliance
on simpler procedures that start from investigation and inspection of possession. These were
announced to open the deadlines for opposition and protest within specific periods and then
settle disputes and protests to end all of that by permanently digitizing the property in favor of
its owner who fulfills the conditions of possession, and handing it over to a real estate ledger.
The research, using a descriptive and analytical approach, dealt with the elements of
this legal equation, starting from depositing the records of the land survey until the final
numbering of the property and handing over the real estate book with an explanation of the
effects of each of these stages and its legal procedures to reach the conclusion that the
legislation on the land registry left several voids and deep problems that require the
intervention of the legislator according to well-thought-out process controls.

Keywords: Real estate ledger; Temporary numbering; Opposition; Tenure;
Reconciliation

المؤلف المرسا
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مقدّمة
تع ّد إجراءات إعداد المسح العام وتأسال السقا الع ارم مشروعا ونناا ذا أهماة
قانوناة وقوماة تمل عدة جوانب مالاة واجتماعاة واقتصادية؛ األمر التم جعا المشرع يسعى
إلى تسخار إمكاناات عمالقة ومازاناة هائلة من أجا التكفا بهتا المشروع ،غار أن النصوص
ال انوناة التي واكبت هته المرحلة اتسمت بنوع من عدم االنسقام ،سواء من حاث تاريخ
صدورها وتاريخ تطبا ها ،ومن حاث كم اإلشكالاات التي لم تحظ بالوقت الكافي لمعالقتها
تشريعاا.
وأختا بنص المادة  11من المرسوم  ،63/76فإن المحافظ الع ارم ي وم بترقام
الع ارات الممسوحة في السقا الع ارم ،إما ترقاما نهائاا :ترقاما يتم بموجبذ االعتراف
بالملكاة وتسلام سند بتلك متمثال في الدفتر الع ارم ،أو ترقامها ترقاما مؤقتا ،أم االعتراف
بصفة الحاازة الظاهرة مع إمكاناة تسلام اعتراف بتلك يتمثا في شهادة الترقام المؤقت التي
لها أثر شهادة الحاازة نفسذ ،وهو ما يطرح إشكالاة مدى فاعلاة النصوص المعالقة للترقام
الع ارم المؤقت واالحتقاجات الناجمة عنذ.
وسنحاول تناول هتا الموضوع في محورين .المحور األول يبرز ماهاة الترقام وأنواعذ
وإجراءاتذ وآثاره .بانما يخصص المحور الثاني لمعالقذ االعتراضات واالحتقاجات الناجمة عن
عملاات الترقام في جانبها اإلدارم وال ضائي على السواء.
من خالل ما سبق نطرح إشكالاة الدراسة التالاة:
ما مدى فاعلاة النصوص المعالقة للترقام الع ارم المؤقت واالحتقاجات الناجمة عنذ؟
ومدى موازنتها بان سهولة اإلجراءات وضمان ح وق األنراف في الوقت نفسذ.

أهداف الدراسة
إبراز أهم إجراءات معالقة االعتراضات على الترقام المؤقت في السقا الع ارم ،ونرح أهم
اإلشكالاات ال انوناة الناجمة عن ذلك.

املنهجية املتبعة
تعتمد الدراسة على المنهج الوصفي مع المنهج التحلالي إلبراز مراحا عملاة االعتراض
على الترقام المؤقت في السقا الع ارم ،وضوابط معالقتها ال انوناة ،بداية من إيداع محاضر
مسح األراضي ،وصوال إلى ترقام الع ار نهائاا ،وتسلام الدفتر الع ارم مع تباان آثار كا مرحلة
من هته المراحا ،وإجراءاتها ال انوناة.
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 .1أوال /ماهية الرتقيم املؤقت /أ -مفهوم الرتقيم املؤقت.

 -1تعريف الرتقيم
لم ترد لفظة (ترقام) في ال انون الخاص بتنظام إجراءات الشييهر الع ارم القزائرم إال
بموجب التعديا التم جاء بذ المرسوم التنفاتم رقم  123/93مؤرخ في  1993/05/19المعدل
والمتمم للمرسييوم  63/76المؤرخ في  1976/03/25المتعلق بتأسييال السييقا الع ارم ولم
يسييتعما هتا المرسييوم األخار إال عبارتي التسييقاا أو التأشييار ،وهي ذاتها اللفظة التي تم
استعمالها بموجب التعديا المؤرخ في  1980/09/13بموجب المرسوم  210/80التم ماّز بان
نوعان من التسقاا واستعما ألول ميييييييييرة عبارتي التسقاا المؤقت والتسقاا النهائي.
ولم ترد لفظة ترقام في المرسيييوم  63/76إال بمعنى إع طاء رقم ،وهتا عند التطرق
لترقام الوحدات الع ارية.
ويمكن تعريف الترقام بأنذ عملاة ت ناة تتمثا في تسيييقاا الباانات المتعل ة بوحدة
ع ارية ممسوحة على البطاقات الع ارية التي يكون مقموعها السقا العيييييييييي ارم العاني.
 -2بيانات الرتقيم العقاري
يتكون الترقام الع ارم من نوعان من الباانات كما يلي:
 بيانات متعلقة بالعقار
هي تلك الباانات الناتقة عن العما الت ني الفني التم قامت بذ فرق مسييح األراضييي،
وتت سم هته الباانات ن سباا بالثبات ،إذ تتعلق بعما مادم بحت وهي بدورها نوعان (خلفوني،
.)63 :2007
 بيانات طبيعية
هي تلك المتعل ة بنوع الع ار أرضيا أو بناء ونباعتذ ومسيياحتذ ومحتواه (المادة  02من
األمر رقم .)74/75
 بيانات فنية

هي تلك الباانات الناتقة عن العما الطبوغرافي لمصييالح مسييح األراضييي التم يعطي
لكا جزء مسيياحي يسييمى بالوحدة الع ارية رقما معانا وقسييما من داخا نطاق بلدية معانة،
وهتا باالستعانة بمخططات مسحاة تودع بدورها على مستوى المحافظة الع ارية.
 بيانات متعلقة بتعيني الحقوق املتعلقة بالعقارات وأصحابها
إن الدور الرئال المنوط بنظام ال شهر الع ارم هو تحديد الح وق العاناة بعد االعتراف
بها ،و جعلها في متناول كا راغب في التعرف علاها (شيييمل الدين ،)93 :1987 ،وعلى هتا
األسييياس البد أن تكتما عملاة تحديد البناة الع ارية المادية لكا وحدة ع ارية بباانات تحدد
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وضييعاتها ال انوناة و نباعة الح وق العاناة المرتبطة بهته الوحدة الع ارية ،و ي صييد بباانات
تحديد الح وق تلك الح وق العاناة األصيييلاة والتبعاة  ،وكتلك كا ال اود و األعباء التي تث ا
الوحدة الع ارية مع تحديد كاف ألصيييحاذ هته الح وق ،وكتا صيييفاتهم ،وبناء على ذلك ،فإن
الباانات المتعل ة بالع ارات موضوع الترقام يمكن حصرها إجماال فاما يلي:
 oباانات لتعريف الح وق ونباعتها واألعمال المؤسسة لهته الح وق.
 oباييانييات لتعريف أصيييحيياذ الح وق وتيياريخ ماالدهم ومهنتهم وموننهم وحييالتهم
الشخصاة (األهالة والقنساة)( ،المادة  4من الرسوم .)62-76
شروط الرتقيم املؤقت يف السجل العقاري
يعترف الترقام المؤقت للمرقم لفائدتهم بصيييفة الحائزين الظاهرين حاازة سيييلامة
تسييمح لهم باكتسيياذ الملكاة السييتافائهم شييروط الحاازة المكسييبة للملكاة الع ارية نب ا
لنص المادتان  828 ،827من ال انون المدني ،وتتمثا هته الشيييروط فاما يلي(:العتروس،
)13 :2004
 شرط المدة. شرط العالناة. شرط الهدوء.وقد نظم الت شريع الخاص بإ جراءات الم سح العام وال سقا الع ارم هته ال شروط وفق
قواعد خاصة؛ إذ إ ن شرط المدة اكتفى فاذ المشرع بمقرد التصريح بالحاازة قبا مرور أعوان
فرقة مسح األراضي ال ائمة بالتح اق.
وأما بالنسييبة لشييرط العالناة ،ف د تم عن نريق تسييقاا الحاازة في السييقا الع ارم
بصيييفة مؤقتة بموجب إجراءات الترقام المؤقت ،وعن نريق إيداع البطاقة الع ارية ()T 10
التي هي من أهم وثائق مسيييح األراضيييي المودعة على مسيييتوى المحافظة الع ارية ‘'ويبدأ
الترقام بعد قبول هته الوثائق وإمضاء محضر إيداع وثائق مسح األراضي مباشرة '‘ ،وحددت
مدة وآجال االعتراض بالنسييبة للحاازة بسييند بمدة أربعة أشييهر من تاريخ الترقام ،أما الحاازة
دون سند ،فالمدة الالزمة قد تم تمديدها إلى سنتان( .المرسوم  :63/76المادة.)14-13:
أما بالنسيييبة لشيييرط الهدوء أم عدم قاام أم منازعة أو احتقاج حول الحاازة المرقمة
ترقاما مؤقتا ،ف د تم تنظامذ بموجب أحكام المادة  15من المر سوم  63/76التي ن صت على
شييكلان من أشييكال االحتقاج واالعتراض وهما :االعتراض أمام المحافظ الع ارم ،واالعتراض
أمام ال ضاء المختص.

أ -أنواع الرتقيمات العقارية
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ل د ماز المرسيييوم رقم 123-93بان نوعان من الترقامات الع ارية ،وهي الترقامات
الع ارية النهائاة والترقامات الع ارية المؤقتة التي بدورها ت سيم إلى قسيمان ،ترقام مؤقت
لمدة أربعة أشهر ،وترقام مؤقت لمدة عامان( .المرسوم التنفاتم رقم )123/93
 -1الرتقيم امل ؤقت ملدة أربعة أشهر
يكون هتا اإلجراء األخار بالنسييي بة للع ارات التي لال في حوزة مالكا ها ال ظاهرين
وثائق أو سييندات قانوناة م بولة تثبت ملكاتهم؛ مما ال يمكن معذ ال ول بملكاتهم بصييورة
مؤكدة ،كمقرد تواجدهم و حاازتهم للع ار المسيموح ،وعلى هتا األسياس يتم اإلعالن عنهم
في وثائق مسيييح األ راضيييي المودعة على مسيييتوى المحافظة الع ارية بصيييفة مالع بسيييبب
الحاازة ،و في هته الحالة و عند ت ديمهم وثائق أو إثباتات كافاة تدل على قاام حاازة تسييمح
بتم لك الع ار بالت ادم المكسييييب (التعلا مة رقم ) 16نب ا لنص ال مادتان  828 ، 827من
ال انون المدني ،أما بالنسيييبة لنوعاة الوثائق و السيييندات المثبتة للحاازة المؤدية للتمسيييك

بالت ادم المكسييب فإن المشييرع جعلها مطل ة و هتا من أجا اسييتعمال جماع وسييائا اإلثبات
المدناة الم بولة( .قرار المحكمة العلاا رقم .)232868
 -2الرتقيم املؤقت ملدة عامني
يكون هتا اإلجراء بسييبب عدم إمكاناة البت في الملكاة من قبا المحافظ الع ارم بناء
على الوثائق المودعة من قبا مصالح مسح األراضي.
 عدم وجود سندات إثبات كافاة تثبت حاازة مكسبة للملكاة عن نريق الت ادم المكسب. غااذ أم سندات إلثبات الحاازة مع عدم وجود عناصر كافاة في التح اق الع ارم لتحديدح وق الملكاة بالنسبة للمالك الظاهر.
 اعتبار المالك مقهوال.في هته الحالة األخارة ي وم المحافظ بتسيييقاا أو ترقام الع ار مؤقتا باسيييم المالك
الظاهر المتكور في وثائق مسيييح األراضيييي ،أو باسيييم الدولة في حال غااذ أم معلومات عند
المالك قطعاة لها أقوى حقة قانوناة في مواجهة كا السيييندات األخرى ،كما تع ّد في الوقت
نفسذ سندا بديال عن كا السندات األخرى التي كانت في حوزة المالك قبا الترقام النهائي.
ب-

آثار الرتقيم العقاري املؤقت

ال يعدّ الترقام الع ارم المؤقت اعترافا بملكاة الشييخص التم تم الترقام باسييمذ ،با
يعدّ اعترافا بح ذ في المطالبة بالملكاة أختا بالنتائج المتوصييييا إلاها خالل عملاة التح اق
المنقزة من قبا فرق مسيييح األراضيييي ،ومن خالل التح ا ات الع ارية المنقزة ،و كتلك من
خالل الوثائق الم دمة التي تثبت حاازة الطالب ،مما يقعلذ في مركز قانوني ممازا عن غاره؛
وهو ما يخول لذ االستفادة من آثار هتا الترقام المؤقت.
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وتتمثا هته اآلثار فاما يلي:
 -1تأسيس بطاقة عقارية
تنشيييأ لكا وحدة ع ارية سيييواء أكانت قطعة أرضييياة ريفاة ،أم ع ارا حضيييريا بطاقة
ع ارية (األمر  :74/75المادة )13حسيييب النوع تطبا ا لنص المادتان  23و 27من المرسيييوم
 63/76المتعلق بتأسيييال السيييقا الع ارم ،و يتم ترقام كافة الباانات الناتقة عن عمل اة
مسيييح األراضيييي والتح ا ات الع ارية في هته البطاقة بشيييكا نهائي ال يمكن مراجعتذ أو
تغااره إال عن نريق ال ضييياء ،أو عند وجود أغالط مادية األمر  :74/75المادة  ،)27وتع ّد هته
البطاقة المنشيييأة بمثابة اإلعالن ال انوني لوجود الح وق العاناة المسيييقلة بالنسيييبة للغار،
وهتا ما نصيييت علاذ صيييراحة المادة  15من األمر (( 74/75كا حق للملكاة  ،و كا حق عاني
آخر يتعلق بع ار ال وجود لذ بالنسيييبة للغار إال من تاريخ إشيييهارهما في مقموعة البطاقات
الع ارية)) غار أن هتا األمر ال ينطبق على الع ارات المشيييهرة سييياب ا بصيييفة انت الاة قبا
إعداد مسح األراضي (التعلامة رقم .)87107
 -2الرتقيم النهائي بمجرد مرور مدة الرتقيم املؤقت
إن مرور اآلجال المنصيييوص علاها قانونا دون أم معارضييية يخول للشيييخص المسيييقا
با سمذ الع ار ب صفة مؤقتة ترقامذ لفائدتذ نهائاا في البطاقة الع ارية المن شأة لهتا الغرض،
واال ستفادة من آثار هتا األخار ،ال ساما ا ستالمذ شهادة االعتراف بالملكاة المتمثلة في الدفتر
الع ارم( .كنازة.)87 :2007 :
 -3التزام الطرف املعارض باللجوء إىل القضاء
عند إثارة أم احتقاج أو معارضييية م بولة ،و عند فشيييا محاوالت الصيييلح ،فإن الطرف
المعارض ملزم بطرح النزاع على ال ضيياء خالل مدة سييتة أشييهر من تاريخ تبلاغ محضيير عدم
المصيييالحة تحت نائلة اعتبار المعارضييية كأن لم تكن ،وبمقرد مرور هته المدة دون رفع أم
دعوى قضييييائاة (المرسيييوم  :63/76المادة -13الف رة ،)02 :و هتا ما يقعا المسيييتفاد من
الترقام المؤ قت في مركز أقوى من غاره و أقرذ إلى حصيييو لذ على االعتراف بالملك اة في
غااذ نزاع قضيييائي يثار من نرف المعارض أو المعارضيييان في خالل المدة ال انوناة ،مدعما
باإلثباتات و السيييندات الكافاة التي تثبت ح ذ ،و التي في غاابها ترفض دعواه حتى وإن كان
المستفاد من الترقام بدوره ال يملك أم سندات .

 -4تسليم شهادة الرتقيم املؤقت
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كما سبق ال ول ،إن الترقام المؤقت يكسب المستفاد منذ مركزا قانوناا ممازا يقعلذ
أقرذ إلى تسييقاا ح وق الملكاة باسييمذ ،وهتا اإلجراء األخار يخولذ نب ا لل انون االسييتفادة
من شيييهادة تسيييلم من قبا المحافظ الع ارم بناء على نلبذ ،تثبت بأن الع ار أو الع ارات
موضييوع الشييهادة مرقمة باسييمذ ترقاما مؤقتا ،وتسييلم هته الشييهادة بعد دفع رسييم ثابت،
(ال انون  ،11-17المادة 1-153 :ف رة  ،)07وقد جعا المشيييرع آثارا جد خطارة و هامة لهته
الشيييهادة  ،إذ جعا لها اآلثار ال انوناة المتعل ة بشيييهادة الحاازة نفسيييها (ال انون ،22-03
ال مادة-353:الف رة)07:المنشييييأة بمو جب أح كام ال انون رقم  25/90المؤرخ في  18نوفمبر
 1992المتعلق بالتوجاذ الع ارم .
ورجوعا إلى آثار شهادة الحاازة نقدها تتمثا فاما يلي:
-

ثبوت الحاازة ال انوناة

-

ثبوت صفة الت اضي( .ال رار رقم .)15 3667


الحق في تكوين رهن ع ارم لفائدة هائات ال روض المتوسيييطة والطويلة

األمد.


الحق في الحصول على رخصة بناء.

وقد أثارت هته اآلثار العديد من اإلشييكاالت ال انوناة ،ذلك أن شييهادة الترقام المؤقت
قد يتم منح ها للشيييخص غار المالك أو ال حائز الح ا ي لمقرد الترقام ،وعند ظهور المالك
الح ا ي مثبتا ملكاتذ ،أو عند نشوء نزاع قضائي آل لصالح المعارض في الترقام ،فهنا تطرح
إشيييكالاة تبعات هته اآلثار ،ومن يتحملها خاصييية في حال ما إذا كان ال رض الممنوح بسيييبب
شيييهادة الترقام أو البناء الم ام فوق األرضييياة المرقمة بالغ األهماة بحاث تفوق قامتذ قامة
األرض ،فهنا ن ع في حالة بناء فوق ملك الغار( .ال انون المدني :المادة )785
وعلى هتا األ ساس ،فإنذ أ صبح من الواجب الحد من آثار شهادة الترقام المؤقت كونها
تختلف اختالفا كلاا عن شيييهادة الحاازة ،إذ إن األولى تسيييلم بعد اسيييتكمال إجراءات التح اق
والتأكد من عدم وجود أية معارضييات أو احتقاجات حول صييفة الحائز( .ال انون  :25/90المادة
)39
الرتقيم لفائدة الدولة لألمالك غري املطالب بها( :قانون املالية لسنة  : 2015املادة)67
إن عما م سح األرا ضي وخ صو صا لقنة التح ا ات الع ارية قد ينتج عنذ ترقام بعض
األمالع دون مالك محدد سيييواء بسيييبب غااذ المالك وعدم معرفتذ حتى من قبا جارانذ ،أو
بسييبب بعض ال صييور في عما فرقة التح ا ات الع ارية ،وهو ما يؤدم إلى نتاقة واحدة هي
ترقام الع ار في حساذ المقهول لمدة سنتان من تاريخ إيداع وثائق مسح األراضي ،وهتا ما
ينقر عنذ حالتان:
* حالة ظهور املالك
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في هته الحالة يتم الترقام نهائاا باسيييم المالك سيييواء بسيييبب ت ديمذ لوثائق كافاة
إلثبات ملكاة أو بعد ال اام بتح اق.
* حالة عدم ظهور املالك
في حيياليية عييدم ظهور المييالييك يتم الترقام نهييائاييا بيياسيييم الييدوليية (التعلاميية رقم
 ،)2004/4618على أسيياس أن الدولة هي مالكة األمالع التي ال مالك لها ،أو األمالع الشيياغرة.
(كنازة.)327 :2013 ،
ثانيا /تصفية املعارضات واالحتجاجات على الرتقيمات املؤقتة
يمكن ت سام أنواع المعار ضات ح سب القهة المعارض أمامها إلى معار ضات تتم أمام
المحافظ الع ارم وأخرى أمام ال ضاء المختص.
أ /االعرتاض على الرتقيم املؤقت أمام املحافظ العقاري
ل د تضمن المرسوم  63/76المتعلق بتأسال السقا الع ارم أحكاما جوهرية متعل ة
بإجراءات االعتراض أمام المحافظ الع ارم وسبا معالقتها ،يمكن إجمالها فاما يلي( :المرسوم
 :63/76المادة)15
 كافاة االعتراض واالحتقاج على الترقام. آجال قبول االحتقاجات واالعتراضات. معالقة االحتقاجات واالعتراضات. -1كيفية االعرتاض واالحتجاج
ل د بان التشيييريع المتعلق بالسيييقا الع ارم إجراءات االعتراض ،إذ إنذ ماز بان شيييكلان من
االعتراض.
-

الشكل األول
إبالغ االحت قاج عن نريق رسييييالة موصيييى علا ها إلى الم حافظ الع ارم وإلى الطرف

الخصم أم التم تم الترقام باسمذ.
-

الشكل الثاني
تسقاا االحتقاج في سقا على مستوى المحافظة الع ارية أعد خصاصا لهتا الغرض

ويكون على الم حافظ الع ارم تبلاغ المرقم باسييي مذ ب هتا االحت قاج( .المرسيييوم :63/76
المادة.)15

 . 2آجال قبول االحتجاجات واالعرتاضات
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إن االحت قاج واالعتراض أ مام الم حافظ الع ارم ال يكون إال على الح اازة؛ أم الترقام
المؤ قت .أ ما بالنسييي بة للملك اة فال يمكن االحت قاج واالعتراض حول ها إال عن نريق اللقوء
لل ضاء؛ إلعادة النظر في الح وق نب ا للوثائق واألساناد الم دمة من نرف المعارض ،و على
هتا األسيييياس ،و ل ما كان الترقام المؤ قت يتحول إلى ترقام ن هائي ؛أم بمعنى آخر تتحول
الحاازة إلى ملكاة مشيييهرة و معترف بها بعد فوات آجال الترقام المؤقت حسيييب مدة الترقام
(أرب عة أشيييهر أو عامان) ،فاالعتراض ب عد فوات هته ال مدة يكون خارج اآل جال ،و ال يب ى
للمعترض إال اللقوء إلى ال ضيياء ،وهته األحكام والنصييوص األخارة تبدو نظريا وكأنها تتسييم
بالوضوح ،غار أن الواقع العملي قد يطرح عدة إشكاالت حولها ،وبخاصة فاما يتعلق باإلجراءات
التي يتختها المحافظ الع ارم للتمااز بان الع ارات المرقمة ترقاما مؤقتا لمدة أربعة أشيييهر
والمرقمة لمدة عامان،مع العلم أن اآلجال تبدأ جماعها من تاريخ إيداع محضر مسح األراضي.
(المرسوم  :63/76المادة.)09
والسيييؤال المطروح هو :ها إن المحافظ الع ارم ال يماز بان هتين النوعان من الترقامات إال
بعد دراسييية السيييندات ،أو إن السيييندات تدرس على مسيييتوى المح ان الع اريان في أثناء
معاينتهم للمالع والحائزين؟ (ورتي.)2005 ،
إذا اعتمدنا على القانب العملي ،نقد أنذ ال يتم ح ا ة التمااز بان نوعي الترقامات،با إن المحافظ الع ارم ي وم بدراسيية الوثائق فاما بعد ،و قد تسييتغرق الدراسيية أحاانا مدة
تفوق أربعة أشهر ،و من جهة أخرى ،قد يرقم المحافظ الع ارم ترقاما مؤقتا لمدة عامان ،ثم
يعود من جديد و ي لص هته المدة إلى أربعة أشهر بسبب حصولذ على سند من نرف الحائز،
وقد يكون العكل أحاانا ،إذ يحول الترقام لمدة أربعة أشيييهر إلى ترقام لمدة عامان ،وال يع ّد
هتا اإلجراء عملاا قابال للطعن ،إذ إ نذ يع ّد من قباا اإلجراءات الداخلاة ،وكا هته المسيييائا
من شييأنها أن توجد إشييكاالت ح ا اة في مسييألة المدة ،و هو ما جعا الغالباة العظمى من
الترقامات تكون ترقامات لمدة عامان ،و أسباذ ذلك كثارة أهمها :
 الضغط الممارس على أعوان المحافظة الع ارية ،وعدم كفاية مدة أربعة أشهر لدراسة
كا الملفات.
 ال يوجد ضابط قانوني لنوع السندات التي ي بلها المحافظ الع ارم باعتبارها كافاة
لترقام الحاازة بسند ،مما يقعلذ غار قادر على إبداء رأيذ في كثار من الوثائق
الم دمة من قبا األفراد إلثبات الحاازة.
 عدم دراية المعترضان بنوع الترقام التم رقمت بذ الع ارات محا اعتراضهم ،مما
يقعلهم يتمسكون بمدة عامان ،وبالتالي يتالفى المحافظ الع ارم رفض اعتراضهم،
بسبب عدم وجود آلاات قانوناة للتمااز بان نوعي الترقام منت اإليداع.
 -3معالجة االحتجاجات واالعرتاضات
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هدف االحتجاج املبلغ إىل املحافظ العقاري



يع ّد االعتراض أو االحتقاج المبلغ إلى المحافظ الع ارم إجراء نباعاا يهدف بال شك
إلى نتاقتان هامتان:
 إمكاناة حا المنازعة وديا عن نريق إجراء الصلح المخول للمحافظ الع ارم. المحافظة على الطابع المؤقت للترقام إلى حان الفصيييا في الخصيييومة إداريا عننريق الصلح ،أو قضائاا عن نريق حكم نهائي بات في موضوع الدعوى.
 إجراءات عملية معالجة االعرتاضات عن طريق املصالحة
ي وم المحافظ الع ارم بمحاولة الصييلح بعد فوات آجال المعارضييات واالحتقاجات ف ط
بان المرقم باسمذ الع ار مؤقتا والمعترضان التم قدموا اعتراضاتهم ضمن اآلجال ال انوناة ،
وهو ما يطرح إشكالاات متعددة الساما حول الن اط التالاة:
عدم ت ااد المشيييرع للمحافظ الع ارم بآجال معانة بعملاة الصيييلح ،وهو ما يقعابعض الترقامات المؤقتة تب ى دون صلح سنوات تتقاوز العشر سنوات وأكثر نتاقة
لتراكم المعارضات وكثرة المعارضان.
تغار هوية بعض المعارضييان أو وفاتهم ،والشيييء نفسييذ بالنسييبة للمرقم باسييمذالع ار ،مما يصييعب على المحافظ الع ارم جمع المعلومات الكافاة السييتدعاء ورثتذ
أو ال ائمان م امهم.
 عدم وجود إجراءات دقا ة لعمل اة الصيييلح وأشييي كال ها ومن يتوال ها :ها يتوال هاالمحافظ الع ارم بنفسذ؟ أو يمكنذ تفويض من يمثلذ في ذلك.
عدم وجود نموذج قانوني لمحضر المصالحة ومحضر عدم المصالحة.بعض المعارضييات ،يكون باسييم الدولة والمحافظ الع ارم موظف تابع لها ،وبالتاليقانوناا هناع إشيييكالاة ح ا اة في قاام المحافظ الع ارم وهو ممثا لوزير المالاة
لل اام بدور المصيييالحة بان الشيييخص التم يمثلذ (وزير المالاة ممثا الدولة فاما
يتعلق بأمالكها وبان الغار)( ،قرار مقلل الدولة رقم )2003 ،13334
وعند التطرق للناحاة العملاة لكافاة التعاما مع هته اإلشيييكالاات نقد أنفسييينا أمام
حالتان:
إما تبانؤ عملاة الصيييلح وب اؤ ها لسييينوات دون جدوى ،مما يقبر المعارضيييان أوالمرقم باسمذ الع ار إلى اللقوء مباشرة لل ضاء دون انتظار عملاة المصالحة ،وتأتي
على باان هته الن طة فاما بعد.
إما مباشيييرة عملاة الصيييلح ،و نقد بعض المحافظان الع اريان يسيييلمون بعضاألنراف مح ضر عدم صلح لغااذ باقي األنراف  ،لكن في هته الحالة تب ى م شكلة
تبلاغ األنراف الغائبان من أجا احتساذ مدة ستة أشهر التي تب ى في الغالب دون
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جدوى بسيييبب عدم قدرة الم حافظ الع ارم على ذلك واقعاا ،وب خاصيييية عند وفاة
المعترض و عدم تحديد ورثتذ ،و بالتالي تب ى مدة سييتة أشييهر المنصييوص علاها حبرا على
ورق؛ بسييبب تعتر التبلاغ على الخصييوص بعد رجوع كا المراسييالت التي يرسييلها المحافظ
الع ارم و الم ضمونة الو صول دون نتاقة تتكر ،خا صة أن بعض المعار ضان ال يعار ضون إال
بهدف ابتزاز صاحب الحاازة دون تحديد عناوينهم بدقة أو عن نريق ت ديم عناوين وهماة.
وعموما ،إذا اسيتطاع المحافظ الع ارم مصيالحة األنراف ،فإن محضير الصيلح يكون لذ
قوة ناشيييئة من اتفاقات األنراف( ،كنازة ،)2013 ،وبالتالي فإن المحافظ الع ارم يتحول في
هته الحال إلى مبرم لع د الصيييلح (ال انون المدني :المادة  ،)459التم يراعي فاذ بطباعة
األحوال المسيييائا القوهرية لع د الصيييلح ،وإن كان المشيييرع أهما هته الن طة ،ولم يولها
أهماة بالغة رغم أنذ من المتصور قاام نزاعات في بطالن ع د الصلح ب سبب عاب من عاوذ
التراضييي ،كما أنذ أهما اإلشييارة لطباعة هتا الع د :ها هو ع د مدني يخضييع الختصيياص
ال ضاء المدني؟ أو ع د إدارم نب ا ألشكال إبرامذ( .الطماوم)53 :1991 ،
أما عند فشييا المحافظ الع ارم في عملاة الصييلح ألم سييبب كان؛ فإنذ ال يب ى أمامذ
سييوى تحرير محضيير عدم المصييالحة وي وم بتبلاغذ لألنراف ،غار أن المشييرع لم يشيير إلى
كافاة التبلاغ وما هي وسيييائا إثبات هتا التبلاغ التم سييياكون تاريخذ بداية لحسييياذ آجال
قانوناة من شأنها التأثار على مراكز وح وق األنراف ال انوناة.
ها ي وم المحافظ الع ارم بتحرير محضر تبلاغ يتم إمضاؤه من نرف المبلغ لذ؟ ،أو ها ي وم
ف ط بإثبات هتا التبلاغ التم ساكون تاريخذ بداية لح ساذ آجال قانوناة من شأنها التأثار على مراكز
وح وق األنراف ال انوناة؟

ها ي وم المحافظ الع ارم بتحرير محضيير تبلاغ يتم إمضيياؤه من نرف المبلغ لذ؟ ،أو
ها ي وم ف ط بإثبات تاريخ التبلاغ عن نريق وصيييا البريد المضيييمون أو ي وم بالتبلاغ عن
نريق محضير قضيائي؟ ،في الح ا ة لم يشير ال انون إال لعملاة التبلاغ .أما وسيالة إثبات هتا
التبلاغ -رغم ما تثاره من أهماة خاصة عند رفع الدعوى ال ضائاة إلثبات عدم س وط اآلجال
المنصيييوص علا ها -فإن ها تب ى من المسييييا ئا غار الواضييي حة ،وب خاصيييية أن األنراف هم
المتخاصييمون ،وال يملكون حتى هته الوسييائا؛ ألن عملاة التبلاغ قام بها المحافظ الع ارم ،أو
هي من مهام المحافظ الع ارم ،بانما الدعوى يتم رفعها من قبا الخصيييوم التين يقهلون
تماما ما آلت إلاذ إجراءات التبلاغ ،وبالتالي لال بإمكانهم إثبات صييحة التبلاغ من عدمها؛ مما
يصعب على ال اضي مهمة مراقبة هته اآلجال.
ب  -االعرتاض على الرتقيم املؤقت أمام القضاء
سنتناول هتا العنصر في ثالث ن اط كما يلي:
ماهاة دعوى االعتراض على الترقام المؤقت.905
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أنواع االعتراضات أمام ال ضاء.آجال رفع دعوى االعتراض على الترقام المؤقت. -1ماهية دعوى االعرتاض على الرتقيم املؤقت
ل د وقع تتبتذ في البداية في نوع وماهاة الدعوى المتعل ة بالترقامات المؤقتة ،و
كتا القهة ال ضائاة المختصة بالفصا في هته المنازعات ،وقد فصا قانون اإلجراءات المدناة
و اإلدارية (ال انون  : 09-08المادة  ،)516في مسألة االختصاص بأن جعا -نب ا لنص المادة
 516منذ –اختصيييياص النظر في المنازعات المتعل ة بالترقام المؤقت في السيييقا الع ارم
لل سييم الع ارم بالمحكمة في المنازعات بان األشييخاص الخاضييعان لل انون الخاص ،و نب ا
للمعاار العضييوم ،فإنذ و عند وجود نرف من األنراف خاضييع لل انون العام ،فإن االختصيياص
يؤول للمحاكم اإلدارية.
غار أنذ وبالنسبة لماهاة الدعوى المرفوعة من نرف األنراف ،فعلى الرغم من صراحة
نص المادة  15إال أننا نرى أن ال ضيياء قد اتقذ إلى اعتبار هته الدعوى هي دعوى إلغاء ترقام
مؤقت ،وهتا المتهب ال يعد سلاما من عدة نواح:
 أولها :لو اعتبرنا أن الدعوى دعوى إلغاء ترقام مؤقت ،فكأننا جعلنا من الترقام المؤقت وهوإجراء إدارم غار قا با للطعن بمثا بة قرار إدارم (بوضيييااف )32 :2004 ،قا با لطرق الطعن
اإلدارم وال ضائي( .قرار المحكمة العلاا رقم .)2005 ،282811
 ثانيها :لو صدر منطوق ي ضي بإلغاء الترقام المؤقت ،فكأنما أ صبحت كا اإلجراءات المبناةعلى هتا اإلجراء األخار بانلة ،إذ إ نذ ومن الناحاة ال انوناة البد من التسيييلام بصيييحة هته
اإلجراء لمتابعة باقي اإلجراءات المتمثلة أوال في إجراء الصيييلح ،ثم الطعن قضيييائاا في حالة
فشا الصلح.
 ثالثها :ال فائدة أصيييال من إلغاء الترقام المؤقت؛ ألنذ إجراء احتااني مؤقت هدفذ التريث فيالبت في الملكاة لصالح من رقم باسمذ الع ار محا المطالبة.
 رابعها :الدعوى يمكن تحريكها من نرف من رقم الع ار باسمذ؛ لإلسراع في تسوية وضعاتذال انوناة ويب ى السيييؤال حول ماهاة الدعوى التي يقب تحريكها من األنراف ،وبالرجوع إلى
نص المادة  15من المر سوم  63/76ن قد أنها تنص صراحة على فحوى مو ضوع هته الدعوى
(وتكون للطرف المدعي مهلة سيييتة أشيييهر ابتداء من تاريخ التبلاغ التم يتل اه من المحافظ
الع ارم لا دم تحت نائلة رفض الدعوى كاالعتراض أمام القهة ال ضائاة المختصة).
إذن ببسييييانة ،موضيييوع الدعوى هو اعتراض على ترقام مؤقت ،إذا رفعت من نرف
المعارض على الترقام وإلغاء االعتراض أو ال ضييياء ببطالنذ إذا رفعت من قبا من رقم الع ار
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باسييمذ ،وعلى هتا األسيياس ،يكون الحكم بات في صييحة وح ا ة االعتراض .وهنا نكون أمام
حالتان:
 الحالة األوىل :ال ضاء لصالح المعترض بح وقذ المزعومة التي خولت لذ صفة االعتراض ،أمال ضاء بملكاتذ للع ار مو ضوع االعتراض؛ لاتمكن المحافظ الع ارم فاما بعد من إ شهار هتا
الحكم وتحو يا الترقام المؤ قت ا لتم حافظ على ناب عذ إلى ترقام ن هائي بمو جب سييي ند
قانوني ،وهو الحكم النهائي البات في الملكاة( .التعلامة رقم .)1998 ،16
 الحالة الثانية :صيييدور االعتراض من عديم الصيييفة ،أو دون أسييياس قانوني ،ففي هته الحاليكتفي ال اضيييي بال ضييياء ببطالن االعتراض لعدم التأسيييال ،أو لعدم الصيييفة لفوات آجال
االعتراض.
ويمكن للم حافظ الع ارم اعت بار هتا االعتراض ك ما لم يكن ،ويمكن بت لك تحو يا
الترقام المؤقت إلى نهائي ،إذا كان هتا االعتراض هو االعتراض الوحاد ،أو شطب االعتراض،
وإب اء الترقام مؤقتا إلى حان الفصيييا في باقي االعتراضيييات ،إذا لم يكن ذلك االعتراض هو
االعتراض الوحاد ،وبطباعة األحوال ،ال يمكن تصيييور أن كا االعتراضييييات تكون في الوقت
نفسييييذ؛ إذ إ ن اآلجال تحسييييب من تاريخ تبلاغ محضييير عدم الصيييلح التم قد يبلغ إلى أحد
المعترضان ،بانما يفشا المحافظ أو يتراخى في تبلاغذ إلى ب اة المعترضان.
 /2أنواع االعرتاضات على الرتقيم املؤقت أمام القضاء
ل د فرض الواقع عملاا نوعان من االعتراضيييات .النوع األول بالمرور على لقنة مسيييح
األراضييي ،ثم أمام المحافظ الع ارم؛ لاصييا أخارا إلى ال ضيياء في حال فشييا محاولة الصييلح
التي يقريها المحافظ الع ارم .أما النوع الثاني فهو االعتراض المباشيير أمام ال ضيياء؛ بسييبب
فوات آجال المعارضيية أمام المحافظ الع ارم مع ب اء الترقام مؤقتا .وعلاذ سيينحاول دراسييتذ
في فرعان:
االعتراض أمام ال ضاء بعد فشا الصلح.االعتراض المباشر أمام ال ضاء. االعرتاض أمام القضاء بعد فشل محاولة الصلح
عند مرور المعترض بإجراءات االعتراض اإلدارية الساما المعارضة على الترقام المؤقت
أمام المحافظ الع ارم ،فإنذ ال يب ى أمامذ بعد فشيييا عملاة الصيييلح إال اللقوء إلى ال ضييياء
المختص ،وفي هته الحال يستوجب على المدعي أن يبرر أمام ال ضاء مسألتان:
 إثبات فشا المصالحة بت ديم محضر عدم المصالحة.
 إثبات عدم فوات آجال تبلاغ محضر عدم الصلح.
وبإثبات العنصرين الساب ان ساثبت بال شك أن الترقام المعترض علاذ ما يزال مؤقتا ،وهو ما
ساؤكده أيضا شهر دعوى االعتراض على الترقام المؤقت( .قتال.)49 :2004 ،
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 االعرتاض املباشر أمام القضاء
مما ال شك فاذ أن عملاة المسح هي عملاة علناة تسخر كا الوسائا لنشرها واإلعالم
بها ،وهي وسييائا محلاة ال تخرج عن دائرة البلدية أو الوالية التي تم فتح عملاة المسييح بها،
و هتا ما ينتج عنذ بالضيييرورة وجود أصيييحاذ ح وق لم يتمكنوا من التصيييريح بحاازتهم أو
ملكاتهم أمام لقان التح ا ات الع ارية ثم فاتتهم آجال المعارضيية في م ر البلدية وكتا على
مستوى المحافظ الع ارم؛ مما يحتم علاهم اللقوء لالعتراض أمام ال ضاء المختص.
واللقوء أمام ال ضاء في األصا ،يكون بعد فشا كا محاوالت التسوية اإلدارية غار أنذ
وبسيييبب تفويت المعترض لكا آجال االعتراض أمام المحافظ الع ارم ،ال يب ي أمامذ سيييوى
فرصيية االعتراض أمام ال ضيياء المختص غار أنذ سيياكون في هته الحال مرتبطا بما آلت إلاذ
عمل اة الترقام المؤ قت التي قد تتحول إلى ترقام ن هائي بمقرد فوات مدة االعتراضييييات
الم حددة قانو نا ،كما أ نذ من الممكن أن ي حافظ الترقام على نابعذ المؤقت بسيييبب وجود
اعتراض آخر سابق.
 حالة عدم وجود اعرتاض آخر ساااابق :في هته الحال نكون بالفعا أمام ملكاة تامة،أم أمام ترقام نهائي نب ا لنص المادة  13و 14من المرسيييوم  63/76وأختا بنص
ال مادة  16من المرسيييوم  63/76يكون اللقوء لل ضيييياء؛ إل عادة النظر في الح وق
الناتقة عن الترقام النهائي( .قرار المحكمة العلاا رقم.)2012 ،117
 حالة وجود اعرتاض آخر مقبول ساااابق  :في هته الحال نكون أمام معارض قد فوتآجال المعارضيية أمام المحافظ الع ارم ،و بالتالي لم يبق لذ إال اللقوء لل ضيياء  ،كما
نكون في الوقت نفسيييذ أمام ترقام مؤقت بسيييبب اعتراض آخر سيييابق ،و على هتا
األ ساس ،لال للمعارض الطعن في الملكاة أو في الترقام النهائي ألننا بالفعا أمام
ترقام مؤقت ،كما أننا أمام معارض لال لذ الحق في الدخول في إجراءات المصالحة
التي يع دها المحافظ الع ارم ،وبالتالي لال لذ أن يسيييتفاد من محضييير صيييلح أو
محضر عدم صلح ،كما أن انتظاره إلى غاية أيلولة الحق ألحد األنراف المرقم باسمذ
الع ار أو المعارض في اآلجال سييواء عن نريق الصييلح أو عن نريق ال ضيياء ال يعد
منط اا وال قانوناا ،إذ إنذ سيياتسييبب في ضييااع ح وقذ المحتملة ،وهتا لعدة أسييباذ
أهمها :
 إن الدعوى التي ي وم بها المعارض التم فاتتذ آجال االعتراض هي دعوى منفصلة،إذ إنها تتعلق بح وق عاناة يمكن إثباتها عن نريق ال ضاء في أم وقت.
 إن انتظار الترقام حتى يصيييار نهائاا هو إضيييرار بح وق صييياحب الحق في الملكاةومن شأنذ أن يره ذ فاما بعد ،وقد ال يعود علاذ بطائا.
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 قد يكون المعارض التم فات تذ آجال االحتقاج حائزا قانوناا ولال بمالك ،وبالتاليلو انتظر حتى تصيييار الح وق المؤقتة نهائاة سييياتغار مركزه ال انوني( .المرسيييوم
 :63/76المادة)50 ،34:
 -3آجال رفع دعوى االعرتاض على الرتقيم املؤقت:
يثار تسييياؤل :نالما أن الدعوى التي يرفعها الطرف المعارض أو المحتج أمام ال ضييياء
متعل ة أ سا سا ب شرط عدم تقاوزه لمدة ستة أ شهر من تاريخ تبلاغذ بف شا محاولة ال صلح،
فها يقوز للمعارض وحفاظا على ح وقذ وفي غااذ وسييالة قانوناة؛ إلرغام المحافظ الع ارم
على المسييارعة في عملاة الصييلح ،وأمام نول أمد انتظاره أن يسييارع في اللقوء إلى ال ضيياء
دون حاجة النتظاره لنتاقة ال صلح؟ وتكون اإلجابة بكا ب سانة :نعم؛ ذلك أن إجراء الم صالحة
في حد ذاتذ ال يعد قادا على رفع الدعوى ،ولم يشيييترط التشيييريع بنوعاذ الخاص أو العام
ضرورة وجود مح ضر عدم م صالحة لرفع الدعوى المتعل ة بالترقام المؤقت ،وال شرط الوحاد
هو ضرورة إ شهار هته الدعوى أمام المحافظة الع ارية ،خا صة وأن لقوء األنراف إلى ال ضاء
يعد بشكا أو بآخر فشال لعملاة المصالحة التي تب ى إجراء غار إجبارم على المت اضان.
*إذن ما جدوى نص المشرّع على مدة ستة أشهر من تاريخ تبلاغ محضر عدم المصالحة؟
والقواذ هو ضيييرورة تصيييفاة النزاعات العال ة عن نريق ال ضييياء ،ولدفع المعارض أو
المحتج إلى عدم التكاسييا والتبانؤ في نرح النزاع على ال ضيياء بعد فشييا الوسييائا اإلدارية
في حا هتا النزاع عن نريق الصيييلح ،وحماية لح وق الشيييخص التم رقم باسيييمذ الع ار،
وتصييفاة وضييعاتذ ال انوناة سييواء باالعتراف بملكاتذ وتسييلامذ سييند االعتراف المتمثا في
الدفتر الع ارم( ،التعلامة رقم  )1998 ،16أو رفض نلبذ وتملاك الع ار لصاحب الحق.
وبالنتاقة ،فإن الشخص أو المعارض التم سئم انتظار عملاة الصلح ،ولقأ مباشرة إلى
ال ضاء ال يعد متكا سال ،با على العكل من ذلك ،فإنذ محترم لنص المادة  15نالما أن آجال
ستة أشهر لم يتم سريانها بعد ،وعلى هتا األساس فإنذ يكفي ف ط ل بول دعواه ما يلي:
 إثبات أن الترقام ال يزال مؤقتا عن نريق اسيييتخراج شيييهادة معلومات ع ارية عن
الع ار المم سوح ( .شهادة المعلومات الع ارية ت سلم إلى نالبها وف ا لنص المادة 55
وما بعدها من المرسوم .)63/76
 شهر الدعوى ال ضائاة ،ومقرد شهرها يضمن لذ ب اء الترقام مؤقتا إلى حان الفصا
في دعواه بحكم نهائي من جهة .ومن جهة أخرى ،فإن دعواه م بولة أمام المحافظ
الع ارم إذ إ نذ لو تقاوز المدة ال انوناة لما قبا المحافظ الع ارم إشيييهار دعواه ألن
إشيييهار الدعوى مرتبط باآلجال نفسيييها (المرسيييوم  ،63/76المادة  15ف رة أخارة)،
ولنعطي مثاال عن ذلك( :مثال :لو أن شييخصييا (أ) قام قبا نهاية سييتة أشييهر باومان
برفع دعوى قضييائاة ،فإن دعواه قد اسييتوفت هتا الشييرط ،وبالتالي فهي م بولة من
هتا القانب .ولكن ،وبفرض أنذ لم ي م ب شهر دعواه إال بعد أ سبوع من تاريخ رفعها،
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فاإلشيييهار يكون قد تم خارج اآلجال ،وبالتالي من حق المحافظ الع ارم رفض شيييهر
هته الدعوى ،وبالنتاقة ترفض دعواه من قبا ال ضيياء شييكال لعدم شييهر عريضيية
الدعوى).

خاتمة ونتائج الدراسة
إن التشريع المتعلق بتأسال السقا العاني قد حاول الموازنة بان أمرين:
 أولهما :الحرص على المحافظة على الح وق واألوضاع السائدة عند إجراء التح اق. ثاناهما :تبساط اإلجراءات وت صار آجال المعارضات؛ من أجا اإلسراع في إنهاء تطهار جماعالوضعاات الع ارية على اختالف صورها.
غار أن الواقع أفرز عدة إشكاالت عملاة ،فضال عن اإلشكاالت ال انوناة التي تعترض عملاة
معالقة االحتقاجات الناجمة عن الترقام وتصفاتها؛ بغرض الوصول إلى الحكم الصحاح بشأن المالك
الح ا ي للع ار التم يتوافق شرط حاازتذ مع الشروط ال انوناة ،ومن أهم هته اإلشكاالت التي نطرحها
في هتا المقال.
 .1المشرّ ع لم يضع أية شروط أو شكلاات لمعالقة المعارضات خاصة عندما ال توضح الباانات أية
معلومات عن المرقم باسمذ التم يقعا عملاة إجراء المصالحة أمرا مستحاال.
 .2لم يضع المشرّع أم إجراءات أو أم آثار عند استحالة عملاة إجراء المصالحة؛ مما شكا وضعاة
كارثاة ،هي ب اء بعض الترقامات مؤقتة ألزيد من ثالثان سنة دون البتّ فاها.
 .3لم يوضح التشريع أم آلاة قانوناة لتبلاغ محاضر عدم الصلح مما يقعا عملاة التبالغ تكون في
الغالب عن نريق رسائا إلى عناوين غار محددة ال تكشف بصورة صحاحة عن إتمام هتا اإلجراء
بشكا صحاح.
 .4رفض بعض القهات ال ضائاة النظر في منازعات الترقام المؤقت؛ بسبب عدم وجود محاضر
صلح ،على الرغم من أن المشرّع لم يقعا منها قادا على رفع الدعوى وغااذ أم نصوص واضحة
سواء في قانون اإلجراءات المدناة ،أو في أم نص تنفاتم آخر؛ لشرح آلاات هته الدعوى
وشرونها.
 .5إعطاء المشرع لشهادة الترقام المؤقت أثر شهادة الحاازة نفسذ ،قد يزيد من تفاقم بعض
الوضعاات التي تكون فاها الترقامات محا معارضة واعتراف المشرّع بصالحاتها؛ الستخراج
رخصة بناء والحصول على قروض بنكاة.
وعموما ،فإن إجراءات الترقام المؤقت على الرغم من بعض المواضع اإليقاباة التي جاء بها التشريع
المتعلق بتأسال السقا الع ارم ،إال أنذ من الضرورم أن يسارع المشرع بتعديا كثار من
النصوص ووضع بعض اإلجراءات التي تعالج اإلشكاالت الساب ة التي تم نرحها ضمن نصوص
قانوناة مفصلة.
وهو ما يقعلنا نؤكد على مقموعة من التوصاات واالقتراحات التي ينبغي أختها باهتمام بالغ:
 ضرورة صدور نصوص قانوناة وتنظاماة تهدف إلى تصفاة الوضعاات الع ارية الشائكة
المتعل ة بالترقامات المؤقتة التي تقاوزت مدة نويلة دون أم إجراء يتكر.
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 تعديا النصوص ال انوناة السارية ،الساما المرسوم التنفاتم  63-76بغرض إيقاد آلاات
قانوناة لتبلاغ محاضر عدم الصلح حفاظا على ح وق األنراف.
 رفع اللبل أمام القهات ال ضائاة الفاصلة في منازعات الترقام المؤقت الخاصة بعدم وجود
محاضر صلح والنص صراحة في قانون اإلجراءات المدناة واإلدارية على أن محضر عدم الصلح
لال قادا على رفع الدعوى.
 إلغاء آثار شهادة الترقام المؤقت المطاب ة ألثار شهادة الحاازة ،واالقتصار ف ط على منح
صفة الت اضي لحائزها.

قائمة املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21

األمر رقم  74/75المؤرخ في  12نوفمبر  1975المتضمن إعداد مسح األراضي العام وتأسال
السقا الع ارم.
األمر  58-75المؤرخ في 1975/09/26المتضمن ال انون المدني المعدل والمتمم.
ال انون  22-03المؤرخ في  2003/12/ 28المتضمن قانون المالاة لسنة .2004
ال انون  11-17المؤرخ في  27ديسمبر  ،2017المتضمن قانون المالاة لسنة .2008
ال انون  25/90المؤرخ في 18نوفمبر  1990والمتضمن التوجاذ الع ارم ،المعدل والمتمم.
ال انون  09-08مؤرخ في  2008 /02/25المتعلق باإلجراءات المدناة واإلدارية.
المرسوم  62-76المؤرخ  25مارس  1976المتعلق بإعداد مسح األراضي العام المعدل
والمتمم.
المرسوم  63/76المؤرخ في  25مارس 1976المتعلق بتأسال السقا الع ارم.
المرسوم  254/91المؤرخ في 27يولاو  1991يحدد كافاات إعداد شهادة الحاازة وتسلامها.
المرسوم التنفاتم رقم  123/93المؤرخ في  19مام  1993يعدل ويتمم المرسوم 63/76
المتعلق بتأسال السقا الع ارم.
التعلامة رقم  16المؤرخة في  24مام 1998الصادرة عن المديرية العامة لألمالع الونناة،
المتعل ة بسار عملاات مسح األراضي العام والترقام الع ارم ف رة .2-3-2
التعلامة الصادرة عن المديرية العامة لألمالع الونناة رقم  4618مؤرخة في .2004/09/04
التعلامة رقم  87107المؤرخة في  29نوفمبر  2008الصادرة عن المديرية العامة لألمالع
الونناة.
ال رار الوزارم المؤرخ في  20فافرم  1999التم يؤها أعوان إدارة أمالع الدولة والحفظ
الع ارم لتمثاا الوزير المكلف بالمالاة أمام العدالة( ،جريدة رسماة عدد  20لسنة .)1999
ال رار رقم  232868المؤرخ في ( ،2002/05/22قرار غار منشور).
قرار مقلل الدولة رقم  13334مؤرخ في  2003/05/06منشور بمقلة مقلل الدولة عدد 04
لسنة 2003
ال رار رقم  282811مؤرخ في  ،2005/02/23مقلة المحكمة العلاا ،عدد 01
ال رار رقم  300815مؤرخ في ( ،2005/05/18مقلة المحكمة العلاا عدد  02لسنة .)2005
ال رار رقم  15 3667مؤرخ في  ،2006/11/15مقلة المحكمة العلاا ،2006 ،عدد .،02
قرار رقم 117مؤرخ في  ،2012 04/09منشور بمقلة المحكمة العلاا ،العدد األول .2012
خلفوني ،مقاد ( .)2007نظام الشهر الع ارم في ال انون القزائرم .القزائر :نبعة دار هومة.
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شمل الدين ،محمد ( .)1987نظام التسقاا الع ارم في لبنان وسوريا دون نبعة .نرابلل:
المؤسسة الحديثة للكتاذ.
الطماوم ،سلامان محمد ( .) 1991األسل العامة للع ود اإلدارية :دراسة م ارنة .ال اهرة :دار
الفكر العربي.
الوافي ،فاصا ( .)2010السندات اإلدارية المثبتة للملكاة الع ارية في التشريع القزائرم.
القزائر :دار الخلدوناة.
بوضااف ،عمار ( 27-2004أفريا) االختصاص ال ضائي في إلغاء الدفاتر الع ارية ،الاوم
الدراسي األول حول ال ضاء الع ارم والمنازعات الع ارية ،المنع د بالمركز القامعي سوق
أهراس.
العتروس ،بشار ( .)2004الت ادم المكسب ونظام السقا العاني .مقلة االجتهاد ال ضائي
للغرفة الع ارية .القزء الثاني (.24-12 .)13
كنازة ،محمد ( -2007جويلاة) .النظام ال انوني للدفتر الع ارم ،مقلة البحوث والدراسات،
المقلد الثاني (.91-80 .)05
كنازة ،محمد (-2013جوان) .النظام ال انوني لألموال والتركات الشاغرة في التشريع
القزائرم .مقلة العلوم االجتماعاة واإلنساناة .المقلد الرابع (.336-320.)07
كنازة ،محمد ( .)2005شهر الدعاوى ال ضائاة في السقا الع ارم ،مقلة مقلل الدولة.
المقلد الثاني (.61-47 .)07
مانع ،جمال عبد الناصر (-2006أفريا) االختصاص ال ضائي في إلغاء الدفاتر الع ارية في
التشريع القزائرم .مقلة العلوم االجتماعاة واإلنساناة .العدد التقريبي.42-31 .
صداقي ،عمر ( .)1982شهر التصرفات الع ارية في ال انون القزائرم .رسالة ماجستار .جامعة
القزائر .القزائر.
قتال ،حمزة ( .) 2005شهر عريضة الدعوى الع ارية ،رسالة ماجستار .جامعة بومرداس.
القزائر.
مراحي ،ريم ( .)2008دور المسح الع ارم في إثبات الملكاة الع ارية في التشريع القزائرم.
رسالة ماجستار .جامعة سوق أهراس .القزائر.
ورتي ،سماح ( .)2014المسح الع ارم وإشكاالتذ ال انوناة في القزائر .رسالة ماجستار .جامعة
تبسة .القزائر.
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