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 المقدمة :

      

النظر في السياسة المنتھجة التي كانت تجعل الدولة تتدخل بصفة كلية في  أعيد 1996بعد سنة        

م إدخال رؤية جديدة تتلخص ميدان بناء السكن وكانت تضمن للعرض العمومي احتكارا شبه كلي ومن ث

تطوير وتنويع صيغ  إلى أدىفي إح.ل فكرة الدولة المنظم محل الدولة المتعامل والمحتكر ، وھذا ما 

الطلب المتزايد للسكن وعجز الدولة عن التكفل بھذا ا8نقطاع وعدم قدرتھا على  فإمامعروض السكن ، 

توسيع دائرة التدخل في ا8نجاز وفي  إلى، لقد سعت  ادا>فر إليھانجاز كل المشاريع التي يحتاج إتمويل و

المرقين العقاريين .  أمامالتمويل ، وبذلك فتح المشرع مجال التدخل   

النظامي والمؤسساتي ل.قتراض العقاري  لBطاروفي ھذا السياق قامت الدولة بإجراء دراسات شاملة 

قارية ، غير أن ذلك مرتبط بوجود وعاء نشاء منشآت مساعدة على منح وتفعيل القروض العإوذلك ب

سكني بالخصوص ، وبعد أن ثبت قصور عقد الشھرة كآلية لتطھير الملكية العقارية الخاصة ومن عقاري 

ثم تم إلغاؤه بصفة رسمية بعد أن تدخل المشرع واستحدث آلية جديدة بموجب قانون التحقيق العقاري 

ية العقارية بتسوية الوضعية العقارية وتسليم سندات الملكية يھدف بموجبه إلى تفعيل وتسريع تطھير الملك

. 

لذلك ستأتي ھذه المداخلة لتبين  أو8 شروط إعمال ھذا اKجراء وثانيا مراحل وإجراءات معاينة       

 02ـ  07الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري وسنعتمد في ھذه الدراسة با>ساس على القانون 

المتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية  27/02/2007المؤرخ في 

المتعلق  19/05/2008المؤرخ في  147ـ  08عن طريق تحقيق عقاري والمرسوم التنفيذي رقم 

  بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قاري:شروط تطبيق إجراء التحقيق العالمطلب ا�ول : 
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 اKجراءا ذأن تأسيس ھ 02-07) من قانون 4-3-2التي جاءت بھا المواد ( با>حكامعم.        

، منھا ما يخص العقار المعني و الطبيعة القانونية له ،   و ا8ستفادة منه يتطلب جملة من الشروط

فقا للترتيب ا ما سيتم شرحه وذو منھا ما يتعلق بالحيازة و وضع اليد المكسب للملكية ، و ھ

  التالي.

  

  في بلدية غير ممسوحة اواقع  1الشرط ا�ول:أن يكون العقار    

أن ھذا اKجراء  يطبق على العقارات التي لم  02.07من قانون   2 1طبقا للمادة الثانية فقرة      

وھذا أمر طبيعي أن يتم تأسيس ھذا اKجراء ليشمل العقارات  ، 3خضع لعمليات المسح العام ت

عملية المسح يسلم الدفتر العقاري كسند  إتمامبمجرد  >نه ، عملية المسح بشأنھاالتي تأخرت 

تحقيق غاية واحدة  إلى يھدفانكل من ا8جرائين  أنذلك  إلىضف أ  4بذلك العقاررسمي خاص 

   وھي التطھير الشامل للوضعية غير القانونية للعقارات 

  

  له سند ملكية محررأو عدوم السند يكون العقار م أنالشرط الثاني :     

  03/1961/ 01قبل                         

 اKجراءا ذ" يشمل ھ : على أنه 02-07من قانون  2ف2المادة  الشأن تنصبھذا             

التي حررت بشأنھا سندات ملكية قبل أول  أوالعقارات التي 8 يحوز أصحابھا سندات ملكية 

ه المادة ذ" ، يستخلص من ھلم تعد تعكس الوضعية العقارية الحالية  و التي 1961مارس سنة 

، و عليه فكل  5سندات ملكية  ىوز أصحابھا علحيشمل أو8 العقارات التي 8 ي اKجراءا ذأن ھ

ا ذيكون غير معني إط.قا بھبموجب سند رسمي مشھر بالمحافظة العقارية  ا شخص يملك عقار

جاء لتطھير العقارات التي حررت بشأنھا سندات ملكية قبل  Kجراءاا ذھ أناKجراء ، و ثانيا 

المطلقة و تعتبر  اKثباتية حجه السندات ليست لھا ذعلى اعتبار أن ھ 1961مارس  أول

   6ا لنظام الشھر الشخصي القديم ية ، >نھا عادة ما تكون قد حررت وفقفركمحررات ع

اجب ذكرھا في العقد الرسمي من اسم العقار و طبيعته، 8 يتضمن اغلبھا البيانات ا>ساسية الو    

، و بذلك أصبحت 8 تعكس الوضعية العقارية الحقيقية، حيث  7مساحته ، حدوده و أصل ملكيته 

بشأنھا الكثير من المنازعات أدت إلى في بعضھا إلى صدور إحكام لمن بيدھم ھذه السندات ثارت 

 .8لكين آخرين رغم انتقال ملكية العقار عرفيا إلى ما
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  ل/م.ك العقارية الخاصة. اأن يكون العقار تابع  الشرط الثالث:     

ھذا القانون على  أحكام"8ٌ تطبق :نه أعلى 07/02حيث تنص المادة الثالثة من القانون          

علم الوقفية "، مع ال ا>م.كالمسماة سابقا عرش و  ا>راضيبما فيھا  الوطنية العقارية ا>م.ك

ن إ، و منه ف9 العقارية لUم.ك اث.ثي اتصنيف أعطتجيه العقاري قد تومن قانون ال 23المادة  أن

ھي العقارات التابعة للملكية الخاصة ، و عليه  07/02بتطبيق تدابير القانون العقارات المعنية 

ھا من مجال تطبيق ھذا ثنائاستبعاد العقارات التالية واست إلىيؤدي  أع.هن قراءة المادة الثالثة إف

   القانون و ھي كالتالي:

  

  العقارية الوطنية : ا�م.ك    -1     

 مية (الو8ية و البلدية) ، و ا>م.كالعقارية الوطنية التابعة للدولة و مجموعاتھا ا8قل ا>م.ك     

، و  راءاKجالعرش قد تم استثناؤھا صراحة من تطبيق ھذا  أراضيالوطنية الخاصة بما فيھا 

في غير محلھا  إضافةالمسماة سابقا عرش" ھي  ا>راضيعبارة " بما فيھا  إضافة أني.حظ 

ھناك من يذھب بالقول  أن إ8 10الوطنية الخاصة  با>م.كصراحة  ألحقھاع قد المشر أنباعتبار 

و  راضيا>القانونية التي يطرحھا ھذا النوع من  اKشكا8ت8 تعني سوى استبعاد  إضافتھا أن

  .11التي يصعب حلھا في الكثير من المناطق في الوطن 

  

 الوقفية:العقارية  ا�م.ك-2

والتي   12ا>وقافمحسوم بموجب المادة الخامسة من قانون  أمرھاالملكية الوقفية      

ويتمتع بالشخصية  ا8عتباريينالطبيعيين و8  لUشخاصالوقف ليس ملكا  أناعتبرت 

،  اKجراءتطبيق ھذا  ذن تملكه بالتقادم المكسب ، وتبعا لذلك تم استبعادھا منالمعنوية و8 يمك

  .13وذلك ما أيدته المحكمة العليا في إحدى قراراتھا 

  الشرط الرابع : ويتضمن الشروط الخاصة بالحيازة .   

ھذا  عشر منوالمادة الربعة إن الحيازة القانونية الصحيحة في مفھوم المادة الرابعة         

القانون الجديد والتي تمكن صاحبھا من الحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب 

   يلي:القانون المدني وذلك كما  >حكاميجب أن تمارس وفقا 

  جب مراعاة قواعد الحيازة القانونية الصحيحة ل.عتراف بالملكية ي -1

كل شخص طبيعي أو معنوي  على انه " يمكن 07/02من القانون  2/ف4تنص المادة       

يمارس حيازة على عقار ، سواء بنفسه مباشرة أو بواسطة شخص آخر ، أو يحوز سند ملكية 

وتسليمه  تهأع.ه ، أن يطلب فتح تحقيق عقاري لمعاينة حق ملكي 2كما ھو مبين في المادة 
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توافر الركن  المشرع يجب أن يراعى فيھا اشترطھاسند ملكية ..." ، وعليه فإن الحيازة التي 

خالية من عيب ا  مستمرة ة وين، بحيث يجب أن تكون الحيازة ھادئة وعل 14المادي والمعنوي 

    15و الخفاء وعدم ا8ستمرار واKكراهلغموض 

عقود ملكيتھا  ، ويمكن لكل شخص يمارس في أراضي الملكية الخاصة التي لم تحرر        

يمكن أن تكون ضمن مرفقات طلب   16 يازةأن يحصل على سند حيازي يسمى بشھادة الح

  التحقيق العقاري  .

  الحيازة.مدة  استكمالضرورة  -2              

 02-07من قانون  14عملية ا8عتراف بالملكية للحائز المؤسسة على مفھوم المادة        

الحق  أومدة الحيازة المؤدية 8كتساب العقار  استكمليشترط من صاحب الطلب أن يكون قد 

 أوسنوات عند توافر حسن النية 10، ويكون ذلك إما بالتقادم المكسب لمدة  يلعقاراالعيني 

، وعليه يجب على المحقق  18عشر سنة في حالة التقادم الطويل  15، أو  17السند الصحيح 

من عناصر الحيازة وله أن يستعين أثناء التحري بجميع الوثائق التي تدعم  العقاري التأكد

  . 19اءات الحائز بشان الحيازة الصحيحةإدع

  

  إجراءات معاينة الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاريالمطلب الثاني :

مراحل وإجراءات معاينة الملكية العقارية عن طريق تحقيق عقاري تتم من طرف          

ويمكن  محقق عقاري تحت إشراف المحافظ العقاري بالو8ية وبسعي من طالب حق الملكية ،

  أو لفائدة الجماعة العمومية . فرادا>سواء لفائدة  اKجراءإتباع ھذا 

يبادر  بطلب تحقيق  أنبمقتضاه يجوز لكل حائز بدون سند  ةجوازييعد مسالة  اKجراءھذا 

يتضمن طلب المعاينة القانونية والمادية  ألو8ئيمصالح الحفظ العقاري  إلىعقاري يوجه 

العقارية والحقوق العينية المرتبطة بھا ، وتحديد مساحتھا وموقعھا  لUم.كبحسب الحالة 

8بد من ذكر بعض القواعد  اKجراءحدود لھا ، وقبل الخوض في مراحل ھذا لووضع معالم ل

  لھذه العملية . اKجرائيةالعامة التحضيرية وبعض المبادئ 

     

  .العمليةلھذه  ا>جرائيةوالمبادئ القواعد العامة التحضيرية  الفرع ا8ول :               

العامة  التالية له ھناك بعض القواعد واKجراءاتمرحلة طلب التحقيق  إلىقبل التطرق        

  التحضيرية 8بد من الوقوف عليھا وھي  :

  

  . تنصيب خلية دائمة على مستوى مديرية المحافظة العقارية الو8ئية -أ-  
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 ألو8ئيالحفظ العقاري  مدير تحت رقابة وإشراف ومسؤولية ھذه العملية تتم  أنبما       

بھذه الصفة يتعين عليه السھر على توفير الشروط الضرورية لضمان حسن سير العملية ، 

   :لھذا الغرض يتم الحرص على تنصيب خلية دائمة على مستوى المديرية وتمكينھا بما يليو

لقيام بالتحقيق العقاري " جميع النصوص وضع في متناولھا " الجھاز البشري المكلف باـ 

  اKجراء.القانونية المنظمة لھذه العملية ودليل التحقيق العقاري المعد >جل 

  توفر لھا جميع السج.ت والمطبوعات الضروريةأن  ـ

       لBجراءالمخصص  اZلي اKع.متثبيت برنامج  ـ

          20ممع توفير الدعم ال.زم الذي يساعدھم للقيام بمھمتھ ـ

  

 مواصفات ومؤھ.ت المحقق العقاري : -ب -            

إجراء معاينة الملكية العقارية يقوده محقق عقاري تحت مسؤولية مصالح الحفظ  أنبما        

يكون المحقق رج. ذو قدرات عالية وكفاءات  أنھذه المھمة ينبغي  إلىالعقاري الو8ئي ، وبالنظر 

  لميادين التالية :مھنية جدية تتصل با

تكون ذات طابع قانوني ومنھا بالخصوص  ا>ولىتحصيل مجموعة من المعارف بالدرجة - 1   

وكذا القانون العقاري .  واKداريةالمدنية  اKجراءات، وقانون  اKداريالقانون المدني والقانون 

ل معارف ذات طابع يكون مختصا في القانون ، وبدرجة أقل تحصي أنالمحقق يجب  أنوبمعنى آخر 

  ، وعلم الخرائط ، وتقنيات تقييم العقارات . ا>راضيتقني أي أن يكون على اط.ع بمسح 

 عميتصف بقدرات التنفيذ ويتجسد ذلك في القدرة على تطبيق القوانين  أنيقتضي من المحقق  - 2   

  ختلف الوثائقم جمع وتحليل المعلومات ثم تحرير

  

  

  

  :  ب فتح تحقيق عقاري: تقديم طل الثانيالفرع 

يتضح انه يمكن  02-07من القانون  06، والمادة  04نص المادة  إلىبالرجوع          

لفائدة الجماعة العمومية ويكون ذلك  أو فرادا>لفائدة  سواءالتحقيق العقاري  إجراءات إتباع

  على النحو التالي :

  ردية : طلبات التحقيق العقاري الملتمس بصفة ف - أ            
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معنوي ، يمارس  أوعلى انه :"يمكن كل شخص طبيعي  02-07من القانون  04تنص المادة  -     

يحوز سند ملكية كما ھو مبين في المادة  أو، بواسطة شخص  أوحيازة على عقار ، سواء بنفسه مباشرة 

 06كما تنص المادة ." ، يطلب فتح تحقيق عقاري كمعاينة حق ملكيته وتسليمه سند ملكية أن،  أع.ه 02

على ما يلي : "يتم فتح تحقيق عقاري بصفة فردية في أي وقت" . ومن ثم  أع.همن نفس القانون  1/ف

يقدم طلب  أن 1961مارس سنة أولسند ملكية قبل  بشأنهحرر  آوفانه يحق لكل حائز لعقار معدوم السند 

ب في استمارة نموذجية متضمن البيانات ر الحفظ العقاري الو8ئي ، حيث يحرر الطلمدي إلىفتح تحقيق 

  التالية: 

  ولقب وتاريخ المي.د ومكانه ، جنسية ومھنة وعنوان صاحب الطلب . اسم -  

  في الشيوع ، مالكا مالكا فرديا او وإماالصفة التي يتصرف بھا صاحب الطلب ، إما حائزا  -  

  . 21قل العقارثتوا8رتفاقات السلبية وا8يجابية التي قد  ا>عباءكل   -  

  :   كما يرفق الطلب بالوثائق التالية       

  22مخطط طوبوغرافي للعقار -

  تسمح لصاحب الطلب إثبات حقه بھا . أنكل وثيقة من شانھا  -

في  لمصلحة المختصة ، حيث يتم ترقيمه وتاريخ تسجيلهبا ومرفقاته وبعد ذلك يودع الطلب        

  . 23ين فيه الرقم التسلسلي وتاريخ ا8يداعيداع يبإالسجل الخاص ويستلم وصل 

  

  طلبات التحقيق العقاري الملتمس بصفة جماعية : -ب

على انه  :"غير انه يمكن فتح تحقيق عقاري بصفة  02- 07من قانون  2/ف 06تنص المادة        

 أنا النص تھيئة عقارية ، ريفية او حضارية " ، يفھم من ھذ آوانجاز برامج بناء  إطارجماعية ، في 

تھيئة عقارية  آوانجاز بناء  إطارالدولة عن طريق الو8ية والبلدية ھي التي تبادر بالتحقيق الجماعي في 

ريفية او حضارية ، الھدف من ذلك تفادي عرقلة إنجاز ھذه البرامج وتسوية وضعية العقارات بالمناطق 

       24المعنية من اجل تحديد مالكي ھذه العقارات

من القانون أع.ه ، فإن التحقيق العقاري الذي يفتح بصفة جماعية يكون  07المادة  إلىوبالرجوع 

ا ، بعد اخذ يمن رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اق.م آوبمقتضى قرار يتخذه الوالي بمبادرة منه 

الف.حية راي كل من مسؤول مصالح الحفظ العقاري الو8ئي ، وحسب الحالة مسؤول البناء او المصالح 

الف.حية الخصبة وينشر  با>راضيوعدم المساس  للتاكد من قابلية ا8راضي 8نجاز برامج البناء ،

   25للو8ية اKداريةالقرار في سجل العقود 
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  : يدراسة الطلب وتعيين المحقق العقار -جـ         

بفحص الطلب ودراسته دراسة  بعد ايداع الطلب وتسجيله يقوم مدير الحفظ العقاري الو8ئي           

  رفضه . آو،يقرر بعد ذلك إمكانية قبول الطلب  26اولية

ويرسل خ.ل شھر واحد ابتداءا من تاريخ است.م  27في حالة القبول يتخذ مقرر فتح تحقيق عقاري   -  

حقق يوما قبل تنقل الم 15الى رئيس المجلس الشعبي البلدي قصد إلصاقه بمقر البلدية لمدة  الطلب 

  . 28العقاري الى عين المكان

  في حالة الرفض يبلغ صاحب الطلب بذلك على مطبوع مطابق للنموذج المرفق .  -  

وعليه وبمجرد قبول الطلب يصدر مدير الحفظ العقاري الو8ئي مقرر تعيين المحقق العقاري من 

فتح التحقيق وھي نفسھا  ضمن أعوان سلك مفتشي أم.ك الدولة ، حيث تبدأ مھمته بمجرد تبليغه مقرر

سواء تعلق ا>مر بطلب فتح التحقيق العقاري الملتمس بصفة فردية او بصفة جماعية ، وتنتھي مھمته 

  حين إتخاذ مقرر الترقية .

  

  : مھام المحقق العقاري : الثالثالفرع 

المكتوبة التي تسمح بتعيين العقار المعني بالتحقيق : جمع كل الوثائق المرسومة و أو8             

  ممخطط  البلدية و محضر وضع المعال -     وا8ط.ع عليھا 8سيما :

  . 29المخططات الخاصة المعدة من طرف مسح ا8راض  -                            

مع  ا>شخاصھوية  بإثبات الميدان يقوم إلىالمعاينة الميدانية : عند وصوله ثانيا :              

 وأقوالشخيص العقار ثم الع.قة بين الملتمس و العقار،وبالتزامن مع ذلك يقوم بجمع الشھادات ت

يقوم بضبط حدود العقار بعد مقارنة المخطط الملحق  ا>حوالالشھود،مع استقبال المعترضين،وفي كل 

المدعي بالملكية العقارية بالتقادم المكسب وفي بالطلب مع الواقع الميداني،وكذلك التحقيق القانوني بشان 

  يحرر بطاقة العقار. ا>خير

  30:: تحرير المحضر المؤقت للتحقيق العقاريثالثا            

يقوم  147 – 08رقم  التنفيذيمن المرسوم  12والمادة  02 – 07من القانون  3ف 10طبقا للمادة 

عين المكان يسجل فيه  ىلإبعد تاريخ تنقله  ا>كثرعلى يوما  15.ل خالمحقق بتحرير محضر مؤقت 

يوما في مقر بلدية موقع العقار،لكي يطلع  30نتائج تحقيقه،ثم تنشر نسخه منه عن طريق اللصق لمدة 

المدة المقترحة ل.عتراضات التي تساوي  وتبدأ،عليه الجمھور و ذلك قصد تقديم ا8عتراضات المحتملة

بداية مدة لصق المحضر المؤقت يقوم خ.لھا المحقق بتسجيل كل ما يثار من  من أياميوما بعد ثمانية  30
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الميدان قصد  إلىينتقل من جديد  أنويمكن للمحقق العقاري عند ا8قتضاء اعتراضات في سجل خاص،

  ألو8ئيمدير،الحفظ العقاري  إلىتقرير مفصل يرسل  بشأنھا،ثم يحرر  31دراسة تلك ا8عتراضات

  .  ا  : جلسة الصلحرابع          

يحدد المحقق العقاري جلسة للصلح بين مدعي الحيازة  02- 07من القانون  12طبقا للمادة           

،أما   >طرافهالى اتفاق يحرر محضرا بذلك  ، يكون ملزما  اKطرافوالمعترضين عليھا  ، فإذا توصل 

، مبينا فيه أن إجراء التحقيق  لUطرافغ إذا باءت المحاولة بالفشل يحرر بذلك محضر عدم الصلح ، يبل

، وان للمعترض الذي قدم اعتراضا المبادرة برفع دعوى قضائية   32العقاري تم توقيفه الى تاريخ 8حق 

  خ.ل مدة شھرين ابتداءا من تارخ تسليمه المحضر المذكور اع.ه .

  : اZتيجه وويحدد ا8ختصاص القضائي على ال

معنوية خاضعين للقانون الخاص ، يعقد  أشخاصطبيعيين او  خاصأشإذا كان النزاع بين   - أ

ا8ختصاص المحلي وطبقا   أما،  33القسم العقاري –المحاكم العادية  إلىا8ختصاص 

  من ق أ م د يكون للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصھا العقار محل الدعوى  1/ف04للمادة

من 800 فانه وطبقا للمادة إداريعاما ذو طابع النزاع شخصا معنويا  أطرافإذا كان احد  أما   -  ب

، وفي الحالتين فان آجال رفع الدعوى  اKداريةالمحكمة  إلىد فا8ختصاص يؤول قانون إ م 

  34الصلح ھي شھرين من تاريخ تسلم محضر عدم

يخبر مدير ليقوم بشھر دعواه العقارية بالمحافظة العقارية وإذا تم شھر الدعوى في المدة المحددة         

ئي ، كما يخبر الوالي احين صدور حكم قضائي نھ إلىالحفظ العقاري الملتمس بتعليق إجراءات التحقيق 

،وفي حالة ما  35عملية جماعية إطارورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيين إذا كان التحقيق يدخل في 

 >حكاممر التحقيق العقاري طبقا يست أع.هفي اZجال المذكورة  لBشھارإذا لم تقدم عريضة الدعوى 

  . 36اع.ه 13المادة

  خامسا :إعداد وتحرير المحضر النھائي :   

التحقيق العقاري يحرر المحقق  إجراءاتفي حالة عدم وجود أي اعتراضات وبعد ا8نتھاء من        

لخبير العقاري على العقاري محضرا نھائيا يسجل فيه نتائج التحقيق الذي قام به ، وعليه يقوم المھندس ا

معالم الحدود  إلى باKشارةالفور وبحضور المحقق برسم معالم حدود العقار والمخطط الطوبوغرافي 

العكس فيما  إثباتحين  إلىورقم الوحدة العقارية ثم يسلمه للمحقق العقاري ، ويعتبر المحضر حجة 

   37ر النھائي في حالة رفع دعوى قضائيةحق الملكية ، ويتم التقيد بمنطوق الحكم او القرا بإثباتيتعلق 

  مدير الحفظ العقاري الو8ئي . إلى إيداعهثم يتم 

  

  :عملية إصدار وتسليم سند الملكية الرابعالفرع 
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والمحافظ العقاري كل حسب  ألو8ئيھذه العملية تعتمد على تدخل مدير الحفظ العقاري          

  مقرر الترقيم ، ويقوم الثاني بتنفيذه .  أوتراف مقرر ا8ع بإعداد لUولحيث يعھد  اختصاصه

  

  وتسليم سند الملكية إعدادفي  ألو8ئي: ص.حيات مدير الحفظ العقاري  أو8             

 إصدارتقدير  ألو8ئيمن التحقيق العقاري يتولى مدير الحفظ العقاري  ا>ولىبعد انتھاء المرحلة          

ة نھائية حق الملكية ومن اجل ذلك، يتولى على الخصوص العمليات مقرر الترقيم الذي يكرس بصف

  التالية : 

في حالة التحقيق ا8يجابي : إذا لم يسجل أي اعتراض ونتج عن التحريات التي قام بھا  - أ             

صاحب الطلب يمارس حيازة من شانھا ان تسمح له بالحصول على حق الملكية عن  أنالمحقق العقاري 

 38على العقار محل التحقيق  بأحقيتهالقانون المدني ، فانه يعترف له  حكام>التقادم المكسب طبقا  طريق

،يتضمن ھذا المقرر  39حيث يصدر مقررا يتعلق بالترقيم العقاري يكون باسم المالك المعني للعقار،

قبل الخبير المھندس  منھوية المالك وتعيين العقار وحدوده بدقة وفقا لمخطط المسح المعد  إلى اKشارة

  40المحافظ العقاري المختص إقليميا قصد تنفيذه إلىالعقاري  ، ثم يرسل 

  

لم يفض التحقيق  إذا 02-07من القانون  17بالرجوع الى المادة : حالة التحقيق الغير مجدي ـ ب

 نتيجة تسمح له بالحصول على حق الملكية،يعد بذلك مقررا مسببا يتضمن رفض إلىالعقاري 

شھر ابتداء من تاريخ إيداع ستة ا أقصاهالوالي في اجل  أوالمعني  إلىيبلغ الترقيم العقاري ،

 800الطلب،ومنه يجوز الطعن في مقرر رفض الترقيم العقاري أمام المحكمة اKدارية طبقا للماد 

ـ  07ون من القان 2/ف12وما بعدھا من ق ا م د خ.ل اZجال المقررة قانونا والمحددة في المادة 

02 .  

  ي:ثانيا :  ص.حيات المحافظ العقار    

على انه :"يرسل مقرر الترقيم العقاري للمحافظ العقاري  02ـ07من القانون  2ف 15تنص المادة

للمحافظ العقاري الذي يقوم بإعداد  أوكلتقصد التنفيذ "، ومنه فإن عملية التنفيذ  إقليمياالمختص 

بمعنى  يقوم بالترقيم العقاري أنوذلك بعد  41مقرر الترقيم العقاري السند الذي يشكل مجرد تنفيذ ل

على مجموعة البطاقات  بالتأشيروذلك ،  شھر الحقوق المعاينة أثناء التحقيق في السجل العقاري

للنموذج  سند الملكية طبقا بإعداديقوم المحافظ العقاري  اKشھار،وعلى إثر  42العقارية المؤقتة 

لغرض  ألو8ئي،ثم يرسله الى مدير الحفظ العقاري  43 147 ـ 08التنفيذي رقم  المرفق للمرسوم

 ا>خير، وفي  02ـ 07من القانون  16تسليمه لصاحب طلب  التحقيق وذلك ما تقضي به المادة 

ري مغلق ، ملف يحتوي على مجمل الوثائق المجمعة ايحتفظ بمديرية الحفظ العقاري بكل تحقيق عق
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ر العقاري الشھ تأشيرةتضمن سند الملكية الم لتحقيق وبحسب الحالة أما نسخة منا أثناءوالمعدة 

  وترتب حسب كل بلدية.’ نسخة مقرر رفض الترقيم  وإما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ة ـالخاتم

معاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري يعد أحدث آلية  إجراءإن     

الملكية العقارية الخاصة ، وأمام حداثة ھذه اZلية مقارنة بغيرھا يصعب لتسريع عملية تطھير 

ستغرق كغيرھا في مساوئھا ، لذلك كان 8بد  أنھا أم أھدافھاالتكھن حول ما إذا كانت كافية لتحقيق 

قارية الحالية سواء عن طريق تحسين وضبط العمل بھذه اZلية ن التفكير الدائم في الوضعية العم

حتى  أوفي تطھير الملكية العقارية الخاصة، أساسيةعن طريق تفعيل المسح كضرورة  وتدعيمھا

  . أكثرالعقارية قبل تعقد الوضعية  ا>زمةتساعد على الخروج من  أخرىفي إيجاد حلول 
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  شــــــوامـــــــالھ
  

ولمزيد من التوضيح  ثابت،قاري غير مبني له وعاء ع أويخص كل عقار مبني  اKجراءھذا  -1    
نذير بيوت: معاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري بخصوص  انظر:

  - 21 ص -   27/02/2007المؤرخ في  02-07القانون 
  

 مايلي : " يطبق إجراء معاينة حق الملكية العقارية على كل 02-07من قانون  1/ف2تنص المادة  -2    
  يكمل " .…. العام  ا>راضيعمليات مسح  إلىعقار لم يخضع 

  
المؤرخ في  352-83من لرسوم  الذي تم العمل به بموجب المادة ا>ولىوھو نفس الشرط  -3     
عقد الشھرة المتضمن ا8عتراف  المتضمن سن إجراء إثبات التقادم المكسب و إعداد 21/05/1983

منھا "كل شخص يحوز في تراب البلديات التي لم تخضع حتى اZن  ولىا>بالملكية؛ وبالتحديد الفقرة 
  …." 12/11/1975المؤرخ في  44-75رقم  با>مرالمحدث  لBجراء

   
  (ـــــــــــ) 22محررات شھرة الحيازة ص عمر:حمدي باشا  - 4   

  قدمة لنيل             : تطھير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري مذكرة م إيمانعبان        
  شھادة الماجستار .       

  84ص 2010/2011معة تبسة السنة الجامعيةكلية الحقوق والعلوم السياسية ــ جا           
     
المتضمن سن  21/05/1983المؤرخ في  352- 83بھذا الخصوص يمكن ا8عتماد على المرسوم  -5  

 254-91لمتضمن ا8عتراف بالملكية ، وكذا المرسوم إجراء التقادم المكسب وإعداد عقد الشھرة ا
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المحدد لكيفيات إعداد شھادة الحيازة و  تسليمھا ، و8تي يفھم منھا أن  27/07/1991المؤرخ في 
  التابعة للملكية الخاصة بدون سند . ا>راضيإجراءات ھذين المرسومين تخص 

  
 –والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري عبد الحفيظ بن عبيدة : إثبات الملكية العقارية  - 6   

  . 212 – 211ص 2009دار ھومة سنة 
  
المثبتة للملكية  اKداريةوللوقوف أكثر على عيوب ھذا النظام أنظر فيصل الوافي : السندات  -7  

عدھا وما ب 117ص 2010الطبعة ا>ولى سنةالجزائر  –العقارية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونية 
.  
  

عبد العزيز محمودي : آليات تطھير الملكية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري منشورات - 8   
  وما بعدھا  304ص  2009بغدادي الجزائر 

   . 211عبد الحفيظ بن عبيدة ك المرجع السابق ص   
  
العقاري لمتضمن التوجيه  18/11/1990في  لمؤرخ 25-90من القانون رقم 23المادة  تنص -9  

العقارية على  ا>م.كعلى انه ك"تصنف  25/09/1995المؤرخ في  26-95 با>مرالمعدل والمتمم 
  اZتية:القانونية  ا>صنافضمن  أنواعھا اخت.ف

  الوطنية ا>م.ك -
 الخاصة ا>م.ك أوالخواص  أم.ك -
  الوقفية " ا>م.ك -

  
المتضمن التوجيه 25-90من قانون  85دة المعدل للما 26-95 ا>مرمن 13وذلك بموجب المادة  - 10  

  |العقاري.
  
من قرار مجلس الدولة  استخ.صه م، وت213ص –المرجع السابق عبيد:عبد الحفيظ بن  - 11  

  . 198ص – 2العدد - ، مجلة مجلس الدولة   11/02/2002المؤرخ في  5763رقم
  
سنة 21ل والمتمم  ج ر العدد المعد با>وقافالمتعلق  27/04/1991المؤرخ في  10-91قانون   -12 

1991.  
  
إليه حمدي باشا عمر في مؤلفه  أشار 13/01/1986المؤرخ في  99360رقم قرار المحكمة العليا  -13 

الجزائر  –القضاء العقاري في أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العليا  ، دار ھومة 
  . 281ص -2004

  
القانون  >حكامحيحة ھي التي توفرت على ركنيھا المادي والمعنوي طبقا الحيازة القانونية الص -14 

  المدنية واKدارية . اKجراءاتمن قانون  524منه ، وكذا المادة  839 إلى 8المدني 8سيما المواد 
  
  91- 89ص –المرجع السابق  -ولمزيد من التوضيح ، أنظر  : عبان إيمان  -15 
  
  قانون التوجيه العقاري .من  39طبقا لنص المادة  -16 
  
  من القانون المدن الجزائري  828وعلى ذلك تنص المادة  -17 
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  من القانون م ج . 827أنظر نص المادة  -18 
  
  من بين ما يعتمد عليھا  المحقق : -19 

ر السكن    بالعقا –ا8ستغ.ل  –الشھادات المكتوبة الصادرة عن بعض المصالح (ا8نتفاع  -             
  المعين )  

  الشھادات الجبائية .   -             
فيما إذا كان ھناك  للتأكدالعقارية إجراء بعض البحوث والتحريات على مستوى المحافظة  -               
قد يعارض حيازة طالب التحقيق ولمزيد من التوضيح انظر : زروق سند لھذا العقار  أوإشھار مسبق 

  325ص  2002دار ھومة  –: المنازعات العقارية  ليلى ، حمدي باشا عمر 
       
المؤرخة في  03التي يجب توفيرھا لدى أعضاء ھذه الخلية وضحتھا التعليمة رقم  اKمكانيات- 20  

وتسليم سندات الملكية الصادرة عن المديرية العامة   اKجراءالمتعلقة بسير عملية ھذا  27/09/2008
  منھا . 3ص  2008لية سنة الوطنية وزارة الما لUم.ك

  
المتعلق  19/05/2008المؤرخ في 147ـ  08من المرسوم التنفيذي  3بيانات الطلب حددتھا المادة   21 

  . 2008سنة 26بعمليات التحقيق وتسليم سندات الملكية ـ ج ر عدد
  من المرسوم اع.ه . 04ـ المادة 22
  السابقة الذكر . 03ا التعليمة رقم وكذ 02ـ  07من القانون  17ـ نصت على ذلك المادة 23
ـ نذير بيوت : معاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري بخصوص 24

، ا8جتھاد القضائي للغرفة العقارية ، الجزء الثالث قسم  20/02/2007المؤرخ في  02ـ  07القانون 
  وما بعدھا . 25ص  2010الوثائق للمحكمة العليا الجزائر 

   147ـ  08منالمرسوم التنفيذي  5ـ انظر المادة 25
  

ـ الدراسة ا8ولية حتى يتم التاكد من ان العقار محل الطلب ليس موضوع اشغال المسح وان الطلب  26
  يحتوي على مرفقاته .

  . 147ـ 08من المرسوم التنفيذي  07ـ بيانات المقرر حددتھا المادة 27
  من المرسوم اع.ه 08مادة ـ وعلى ذلك نصت ال 28
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