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  شكر و تقديرشكر و تقدير  

 
 

يف القيام هبذا العمل، وإمتام وال وأمحده كثريًا على أن يسر يل أمري شكر اهلل سبحانه وتعاىل أأ

 بنجاح وتوفيق منه وحده.  املشوار الدراسي
 "م أن يكون رسوالًكاد المعلّ          بجياله التّوفّقم للمعلم "

 األستاذة املشرفة على هذه الرسالة  إىل شكري و عرفاني و تقديري كما أتقدم خبالص 

 "الفاسي فاطمة الزهراء" ة الدكتورةاألستاذ

ا اهلل مة، فجزاهالقيّ اوتوجيهاهت ابنصائحه ريًا يف إجناز هذه املذكرة ومل تبخل عليّكث اليت أعانتين

 .خريًا على كل ما قدمته يل

إمتام هذه الرسالة على هذا الشكل  يف  بدوره اريو إىل أخي األصغر حممد الذي  ساعدني كث

 مذكرته التخرجية. يف جناح بأن يوفقه اهلل له و أدعو 

 .األساتذة احملرتمنيكافة  قدم بالشكر اجلزيل إىلنسى أن أتكما ال أ

أشكرها جزيل الشكر على ثقتها بي و  اليت دليمي حوريةوخاصة األستاذة املوثقة 

 .مساعدهتا يل

 .إلمتام هذا العمل املتواضع ن بعيد ولو بكلمة طيبةمقريب أو شكر كل من ساعدنا من و أ
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 :املقدّمــــــــــــة
        املـــ   متلـــ  كـــا  أكـــاّ اان ـــ ن يف خلقـــي غـــغ يـــحب يحتـــ يف كـــا ا بشلـــ  يف  ـــ   ـــ      ـــح     مـــ   ـــش  مـــ  إنّ ســـاة ا  

ــرا االخـــ   ـــح يف                   مك نـــة غ مـــة يف االجـــ يف ا  بش اجـــة   ا  ب ـــ  تة     ف كبـــ    تـــ        ت اـــ  ا عقـــ       اب ـــ   أن غـ

 .ة  ألفحا    ا  ج سج

ــ   ــح           ف  عق ــة  ل  ــة امل  ج ــ ة ا رم ــ  إيبا ــة ال ــ        ــ  يف فجه ــ    ا  ت ــ      ه ــا ع اــ     ــ   ف ــ فو  ظه ــ ا تا ــي  ن ــا ملكجب  يف طل

    إىل ا ـــد  مك نـــة ا عقـــ   فب ـــ   م  أ ى إىل ظهـــ   ا عدتـــد مـــ  ا كفـــ م ا ـــب   نـــا  م تـــة يف  عـــ  االكجـــ ن      غـــرا مـــ 

                  ــــ ن ن  مــــي ا  ج ســــغ  مهشــــ  جــــة ا عق  تــــة ماــــر ا قــــدا تعــــد أغــــع   ــــ    اا ب ــــ   يف أ   بشــــك  امللك أن إىل   تح ــــك   ــــ 

   اا ب     .

ــد     ــح إ   اكــديف مــ  تلــ  ا  ــح  إىل  مــ    مــ  اا ا  ــك   مل ــح  اا ا  ــة تاــش  إرــ   ااطــ   االم ــ    اال ــك       ف ت ــحتك ن ــ ن   ن نج

ــة   ــة ا عق  ت ــ             احمل  با ــجع امللكج ــة املب حاــة ااه ــ   ا عجاج ــ  االق ــة     ــ ن كــح امللكج ــا   ــد    يف ن ــو ا    ــ    م  ف ــة الجه

ــة     ــا أ ــلجة أ  ت عج ــ       ســ اة   ن ــة ا   ــ  يف م ا ه ــ  م ــب ى احمل ف ــة      ميكــ  ااكب ــ ا  ه ــ    ال ــح ا  ــهح ا عق ــ  طحت إ  ا

  ا عق  تة.

ــ    ــة ا عق  تـــة   كـــد ا  جّـ ــرا الـــ  احمل ف ـ ــ    ت   ـــح   ـــرا ســـ   تا ـــا ع اـــ  غـ ــة ا  ـــهح ا عقـ ــ   م االس ســـجة يف اشلجـ  ظج بهـ

  . ش اة م  اا حاةام   ا  كلج م   حض نق  أ  إن  ة كح اجين اق    أ  أ  أا  ة أخحى    اسطة

 :أغشجة ا د اسة  -1

ــي      ــي      إن م  ــ   احمل ف ــة ا عق  تــة يف ا ب ــحتك اا ا ــح    ــ   ا  مــ  أغشجب ــة     ــة   م ــ   أغشج ــة مــ  ا اب  ــ  ت اتــد   مجل  ام  عــ  أغشه

 .ك ني  ح يف   ت ا    ب   ي امل بشح    ان     ا ك فة    جشة ا عق  

اســـب       تعقـــد املعـــ مكم     ى مـــ   هـــة أخـــح   ط جعـــة امل ـــكلة ا عق  تـــة يف ا ب ـــحتك اا ا ـــح  مـــ   هـــة          إ ـــ فة إىل

ــة  ــحاا عق  تـ ــ خّح    ن ـ ــح مـ ــ  اا ا ـ ــب احفبهـ ــجة ا ـ ــ  تة   ا  ج سـ ــب  ام اا ب ـ ــ ا     ا  لـ ــحااجي  ا ـ ــ  م ـ ــ ا الـ ــبب ا  ـ ــ  فـ   أ ح غـ

ــح ض           ــع ن ــ ا ا ق ــا      ا ــحت  أا أ  ن ــر  تبطلــا ت ــ جك امل ــب شحت  ســ اة  ــ ن ا   ا  ــة إ ب ــ   ا  ــ   ا    ا ــ فة  ا عق  ت

 .أ  أ   ش ن م اق  تة أخحىأ  إ رتاط     ة  اق  تة  إىل خمبلف ا ب  ج ام ا ب ي     م  تا ا ال   غ ن

ــ   ــ        اـــك يف الـ ــ  االمـ ــة ت عـــ  الـ ــة   مبجاـ ــ  أســـو    بـ ــة الـ ــة ا عق  تـ ــ ة امللكجـ ــة تـــداع إ سـ ــة ا عق  تـ ــل ة احمل ف ـ          أن م ـ

  ــهح ا ب ــحف م ا ق ن نجــة      ســ ب  الــ  ا عقــ   تعبشــد الــ  ا ــد اا النهــ  تعبشــد الــ  ا  ــهح ا عــجين ا ــر          ا طشئاــ ن   ا  قــة   

ــ   ــ      اـ ــ   اقـ ــ ة سـ ــح إن ـ ــ  اش  طحتـ ــ  يف   ـ ــ            ج تهـ ــغ ا  ـ ــ    فهـ ــبطه  ا عقـ ــ  ا ـ ــهشة ال ـ ــع ة    ـ ــد  ـ ــة  ـ لجـ

إىل إىل ات ــ اه      غــغ مــ  تعــح   عشلجــة امل ــب ا عقــ      ا ــب ت ــع  مــ    اةغــ  امل ــح  اا ا ــح             ا  ــ ي   ــة ا يف اا ا حتــة  

 . ا رتاا ا  طين  فة 

 



املقــــــــــــّدمــة  _____________________________________________________  

 

 2 

   ه جة غغ : اجة   أخحىهلرا امل     إىل   افك م   تح ك أس  ا إخبج      افك إخبج   امل     : -2

 :أ/  ا د افك امل   اجة 

ــة اا ا تـــة املكل ـــة  عشلجـــة ا  ـــهح ا عقـــ    ملهبلـــف               ــ  ا  ـــ ا امل  ـــ اغ يف ع   ـــة ا بعحتـــف  هـــرإل اهلجئـــة ا عش مجـ تبش ـ

 ة االفحا .ا     ح ا حمسجة  ن حا الدا به    عد  تة ا  ق فة ا ق ن نجة ك هل   النه   ه  ة ا ا  ا ا ق ن نغ م  ي   ج

  ا ـــ فة إىل ع   ـــة بدتـــد ط جعبهـــ  ا ق ن نجـــة   أس ســـه  ا قـــ ن نغ   مه مهـــ      ااـــد تا ـــجع  ـــهحغ   ل  ـــ  ح ا حمسجـــة   ـــ      

ــة         ــ  ح ا حمسجـ ــهح ا   ـ ــحاة   ـ ــدا    اا ـ ــ   ااتـ ــد   ـ ــ    ااـ ــ ف  ا عقـ ــلطة احملـ ــد سـ ــدا    إىل بدتـ ــ  ااتـ ــة  فـ ــلطبي يف ك  ـ          أ  سـ

   اا حاة مع .

 : ا د افك ا  ه جةا/

ــ      ــرا امل  ـ ــ   غـ ــغ اخبجـ ــدافك ا  ه ـ ــك ا ـ ــعا ن   ـــي           إىلتح ـ ــك  ت ـ ــ  خـ ــي   مـ ــّد  اتـ ــ    يف كـ ــ ن ن ا عقـ ــة ا قـ             ط جعـ

ــة          ــ   هـ ــة     مـ ــ   هـ ــجك مـ ــرإل امل ا ـ ــ  غـ ــ  يف م ـ ــغ أن أعـ ــ   ماّـ ــ ن مجـ ــ    فكـ ــدغ      حتهـ ــحى   تعقـ ــ اا أخـ ــة اا بـ             ع   ـ

ا قــ ن ن اا ا    لجلـــة ا د اســة يف  ســ  االســـحيف     ــش     اســـة غجئــة   مــ  خــك     ــغ املبعلــح    قـــ ن ن اا ا      به   ا ــح   

ــة   ــا ق ن نجـ ــ   فـ ــح  ـ ــ  يف         م ا ب فجـ ــا املـ ــب د ة جل  ـ ــة امل ـ ــة ا عق  تـ ــ   احمل ف ـ ــة م  ـ ــحت  جلع اـ ــع    02االمـ ــح   ـ ــ  االمـ مـ

 . ا ع ا   ت سجو ا     ا عق    املباش  إادا  م ب اال ا غ 1975/11/12امل  خ يف  57/57

 :    ع  االغدا  ا ب نحمغ هل  م    اة غرإل ا د اسة غغ : أغدا  ا د اسة -3

 :  أ/ أغدا  اشلجة

ــد ا   ــعجة أ  املح ــ  ا قــ ن نغ  كــ             ــح بدت ــة اــ  طحت ــب يــع احمل ف ــة ا عق  ت ــ  ا  ــة إاطــ ة ن ــحيف  ــ ملة كــ   ا   ات غــ  ع   

ــح   ــ ف ــ ن مهش ــر      ــ ن ا  ــاد ا  ــي ســ اة   ــدإل ســاد     ع  ت ــ  يف أ  اقــد  ــهحيف أ   ج ــا    ــه  يف كج  مســغ أ  ككــع  اــ  غ أ    ب

ــح           ــ  ف ــ  يف أخــحى ت  ــجب طحتــح   ــرت اقــ    .أ   ع  ــ   ف ــ  ال ــي   بّ  ــ   ا  ــ ج   أ    ــ   ــ ن ن ا ملكجب ــحضت   ــهح    

 يف م ا هة ا ك فة . ت حفي ا ق ن نغ ا  ا   ال  اق   أ  ااكب  ا  ي 

 :  جةا/ أغدا  الش

ــة يف    ــد يف الشج ــة ن ــر    ــ ن اهلــد  ا علشــغ مــ     م ــ  تعــح  املكب ــة ا ق ن نجــة اا ا حت ــحاة     اةغــرا الــ       غــرإل ا حســ  ة غــ  إ 

اا ا      ـــ   ا قـــ ن ن   املكب ـــة ا ق ن نجـــة  د اســـة   ن نجـــة ا   ـــة  ـــ  ا قـــ ن ن ا عـــ ا   ا ـــ ن معـــ  . أ   ـــ   ا قـــ ن ن            

 ا   ي    عي يف مبا    املهبش  .  ا ر    ن م  ا اح    تا عق      
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  :اا ك  جة  -4

ــي         ــة  با جشـ ــ ن ا ق ن نجـ ــ  ا ا ـ ــة مـ ــ   جل ش اـ ــح  ا عقـ ــح  اا ا ـ ــ ط امل ـ ــد أكـ ــة      قـ ــ   اا ا تـ ــ  امل ـ ــة  عـ ــ   غجكلـ   أاـ

 ة ميك  طحكه   ش تلغ : م  غرا املاطلح   طا إ ك  جة أس سج  إ ا يف احمل ف ة  ا عق  تة  ية     نهب امل

أكــد أغــع ا  جــ م ا ق ن نجــة ا ــب   ــعه  امل ــح  اا ا ــح   بكــ ن   جلــة  احمل ف ــة  ا عق  تــة   إاب   غــ         جــةمــ  مــدى فعّ

ــة يف اا ا ــح  ــديف  غــغ يفأا عش تــة امللكجــة ا عق  ت ــب  ام ا  ب ــ  تة   ا  ج ســجة كبــ  ت ا ــا  ك  ــة إىل غجكلــة  دت ا 

 ؟.   ك ا ب تعحفه  ا

 إن غرا ا ب  ؤ  ا ع ا ت   مجلة م  ا ب  ؤ م ا  حاجة ميك  ك حغ  يف : 

ــة ؟      ــ مكم ا عق  تـ ــ    ـــ   املعـ ــة يف  ـ ــة املابه ـ ــحتو ا  ج ســـة ا عق  تـ ــ  تكـ ــة الـ ــة تعشـــ  كقجقـ ــة ا عق  تـ ــ   غـــ  احمل ف ـ مـ

ــلط م   ــة ا  ـ ــةمـــدى    تـ ــ   املشا كـ ــ    اال   يف محا  ـ ــ  إل امل ـ ــ     إاب ـ ــ ف  ا عقـ ــهح   لش ـ ــعة  ل ـ ــح ام ا   ـ ــ  ح    احملـ ة ا   ـ

 ؟ . ا عق     اش ن االش تة ا ب مة  لشع مكم ا عق  تة 

 : ا د اس م ا    قة -5

                  مــــ  تككــــ  الــــ  غــــرا امل  ــــ    لــــة   اســــة  ــــ ملة تلــــع   ت تــــ  ا  شــــ ض ااــــي   إ  أن مع ــــع املحا ــــك ا ــــب   ا  ب ــــ ب   

ــا تبش   ــ    ن ــ       كــ    ــ     ااســبا   الجه ــة ا  ــهح ا عق ــ       .اشلج ــرا امل  ــ   ال ــدن  يف مع اــة غ ــد اابش ــة فق ــة ا علشج    ألم ن

 . احمل ف ة ا عق  تة  آ جة  ل    ا عق    يف ا ب حتك اا ا ح   اسة مبه  ة تع    ألسب    م   خ  د يف  ب  ي 

ــ     ــة املحا ــك املبه  ــة اابشــدن  ال ــ ا د اســ م ا   ن ــحا  قل  ــر ح ماه ــة ن ــ   ع م ــة مــ     ــ      : مــر حيف امل   ــب  املقدم ــة    ل ا ط   

   ــر   مــر حيف م   ــب   لط   ــة       احمل ف ــة ا عق  تــة  ــ  ايف   ن نجــة  ل ج ســة ا عق  تــة يف اا ا ــح      ف طشــة ا  غــحاة  عاــ ان :   

 . ا ا  ا ا ق ن نغ  لش  ف ة ا عق  تة يف ا ب حتك اا ا ح مت ح ما   عا ان : 

  ك  ع  الشغ ع        ع   م   ميك  ك ح  ع   م غرإل ا د اسة يف :   : ع   م ا د اسة  -6

 : أ/ م  اا نا ا علشغ

مل تبطــــح  إىل اــــديف   اتــــ     ــــ   ا   ــــ  ماعدمــــة   أمــــ  ا د اســــ م ا ع مــــة  املبا   ــــة ملتكــــ   ا د اســــ م  املبه  ــــة  

   ة  هح ا ب حف م ا ق ن نجة .م  فق    أ        ع  املحا ك ا ب تبا       أس سجة مبعلقة جل     ا 

ــ   ــع  ة اـــك يف الـ ــحى غـــغ ـ ــ     أخـ ــة  لش  ـ ــة املع اـ ــه     ـــحيف ا ا ـــ ن ا ق ن نجـ ــ     ت ـــع ه    تداخلـ ــي  عـــ   اـ  ــين أ ا ـ علـ

 إىل   ا ط ت   د اسة ا ا  ن ا ق ن نجة   ا بعشّح فجه  . م  خك  اال  ة  يف امل     ع ا  ع   م يف ا ب ك

 : ا/ م  اا نا ا عشلغ

ط جعــــة ا ا ــــ ا  بش ــــ  يف  ــــع  ة اال ــــ   الــــ  املــــر حام   ا كبــــا   ا ــــد  ت م يف  عــــ  اا معــــ م       ــــ   ا ــــك    ت

  ة ّإ ا تة .ك  م س ا داخلغ 
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ــ  ا ـــطحنغ   أ  ـــح إ ـــ فة إىل ا  ـــع  ة ا ـــب  ا هبهـــ  إىل  ـــر  أ اـــ ة ط  اـــة ا حســـ  ة   نبج بهـــ   ـــه مة ك ـــع أ  ا  املـــر حيف اـ 

  هد     يف تلهج ه  .

 :املاهج املب ك  -7

   ا   ــ غ ا بّ لجلــغ    ن ــحا  ط جعــة م  ــ   ا   ــ     دتّبــي   ت ــعّا عــ   إل  إّتّ عاــ   شــاهج يف ع اــ  غــرا املــ ا  ــ  املــاهج               

ـ  امل  ــ   ااــد   اســة      ملاهج ا   ــ غ   فــ  تعــ     ــ  إىل ط جعــة امل  ــ       غجكلــة احمل ف ــة ا عق   تّــة   ن  مهــ      ــ ن تبهلـ 

ــدّاخلغ    ــغ     ا ـ ــاهج ا بّ لجلـ ــ  املـ ــ      أمّـ ــب ا عقـ  ــة   مل ـ ــة املكل  ـ ــرا اهلجئـ ــي   ـ ــبع ت ظج ـ ــهح   فـ ــجع ا  ّـ ــد تا ـ ــة   ااـ ــد   اسـ ااـ

ــي         ــ تج اا ــح ا ّا ــي   اال  ــ       ــهح     ق ــحّ  إىل إ ــحاةام امل ــب ا عق  ــر   ا بّط ــ        ــ  ا عق  ــ  خــك      املبش  ــ    م ــدّفرت ا عق  يف ا 

 .بدتد ط جعبي  م ا   تي  ك جّبي...إخل

ــة          ــّح ام ا حمّسجّـ ــ  ح   احملـ ــهح ا   ـ ــد  ـ ــ    ااـ ــ ف  ا عقـ  ــلطة احملـ ــة سـ ــد   اسـ ــر   ااـ ــغ  ـ ــاهج ا بّ لجلـ ــكمل املـ ــد  اُت ـ ــدا   ااـ            ااتـ

ــد  فاــهش .    ةإ ــحا   ــة      ــ  يف ما  اــ م           اا ــه   أ  اا ــة ا قاــ  ّجة املهبّ  ــد ااه ــد بدت ــح اا ــاهج أ   ــرا امل ــح  غ ــر      

 ا  ّهح ا عق    .

ــ  ة      إ   أنـــغ  اـــا  ا شـــ  أ ّاشهـــ     بهـــ  ام   مهشـــ  تكـــ  مـــ  أمـــح    إن إتّاـــب  لقـــ  ط      نقـــ  ع أ  أخطـــ ة  هـــرإل ا حّسـ

مــ  خــك     تا   بــيف ــل   ك ــا املــاهج ا بّقلجــد  إىل    ا   ــ  بق ــجع م  ــ       اــ  جة خمبل ــة.   ملع اــة غــرإل املــر حيف  شــا     

 م  تلغ:

        ا بّطــــحّ  أ ّ  إىل امل ــــ  ط ق ــــ        ااــــد تا جشــــي  فلقــــد ك ّــــرم  تّــــة   ا  ّــــهح ا عي ــــجع ا   ــــ  اال ّ :  لش  ف ــــة ا عق 

 م  خك  تق جع غرا ا     إىل  كث م  ك  .  ل ي  ا ق ااد االس سجة ا ب تحتك  الجه  امل         ا   ن يف 

ــ نغ    ــ  ا   ــ  ا   ــ أمّ ــ       فه  ــبي   ــ    يف ن ــ ا ا  ــهح ا عق ــح    د   احملــ ف  ا عق ــ ا ا قاــ ة اا ا  ــي أم ــ   .  ما  ا ت    ــشبي غ

ــر    ــدغ  ااهـــة     ـــع ما  اـــ م ا  ـــهح ا عقـــ           اســـة م ـــ   جة احملـــ ف  ا عقـــ       إىل  ـــكث م  كـــ  مـــ  خـــك    ـ  عـ

  دةا    قا ة اا ا    ع ا قا ة ا ع    . يف غرإل املا  ا م ا قا  جة املهب ة        
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 تنظيمهالمحافظة العقارية و الشهر العقاري و قواعد  األول:الفصل 

 افلتحملدددضات ددديقاتوا دددلاّاف ددداافليحملدددح افلعقّدددةرااقاى دددةف افليحملددد ق افلقة ا  حملددد ااااااالعقّةريحملددد اى دددااافلالدددةسيافل حملس  ددد ااتعددداحملافظة اددد افا

 قددداااالددد ل ااامافجحددد افل ددد  احلج حملددد افقويقددد افلافجدددواتاف  يفدددةااافلاخلدددةسلاففة دددع الي حدددتافلعقّدددةراا تددد ات دددا ا دددةافااا

أرفدافقيدد حملاافائفسدد اامددقاقرفياتالحمل دد افليحملددح افلعدد يات ا ددّافقي  حملدد افلعّقةريحملدد اقاتددةمتام  ئيفددةال قدد ا ةميدد اتددا  ا لحددةافل حمليددواقاااااااااااااااا

افليحمل  

 ددية اتوا ددلاااىلددت امامحددي  ا يام حملدد اتتي حملدديااافظة ادد افلعّقةريحملدد ا  ل حملدد الت دد ييال ةلددت افلعّقةريحملدد ال  دد اااااااااقالددع ةاملدد ااا

اّاف اافليحملح افلعقّحملةرا 

اخلالماماة ثا:احلةا ةايف فافلححياحب ثاّ يلةهافىلقدقرايف هافقحي  اخححملاأليفي  ق ا فا

ة ا  دددد اقتلا يحددددةاتحةاقطا عتحددددةافلقلعقةريدددد امددددقاخدددداللاو دددد اتع يححددددةاق يددددةااقلافىلامةيف دددد افظة ادددد افلددددلتو اااافقا ددددثافأل

ا فلافخيضاقمحةمحة

جدديامع  دد افلعيدديافلدد اااااأمددقاايفدداادرفلددت اا ددة اف دداناامددقاقرفيااا دد افليددح افلعقددةراااىواا خححددلةهافىلامةيف ضاةافقا ددثافل ددةامحملددأ

 اف ددد اقماّدددلافقيددد ااقتودددارهافلتدددةر ضاقأافلعقدددةرااا اتع يدددلافليدددح درفلدددااللددداامدددققاظة اددد افلعقةريددد ا  دددة اتقدددا الحدددةاف

اافائفس اامل  

،افليدددح افلعقدددةراتلاددد  اّاف دددااقاطددد ق اال ةلدددثفاافقا دددثااّحدددةاتلةقللدددةقا ةأفقا ددداااماتدددارفا االاي دددا اقلدددع ةاملدددةالدددة

فققامدد اىل حددةالدديايفلددةوا ددافل اقامعددةي اااااافلاخلددةسلاقافل ددلاف االدد ياتيقةس ددةال ةمدديااافلعقددةراا افظة ادد افلعقةريدد اتقددا الةليددح ااأل

ام  ا ة لةظة ا افلعقةري افلاخلةسلاح اقاتا  يفةاقاىالا ة اطيواطقجوام ف ةتحةا

فىلاو ددد االةإل دددة  ّة دددالافليدددح افق دددالاقافلدددت لةيفتحةاااافىلاّة دددالافل   ددد ا دددةيف اطددد  اق ددد فااااالددد امدددقاخددداللافلتوددد اااقاو

اح اقافلي ق افلافجواتا  يفةا  حةاقاول ا ي افلي يافلتةلضاا:فل لاف افل    اففة ع اليي

امةيف  افظة ا افلعقةري ا:فقا ثافألقلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا:امةيف  افليح افلعقةرافقا ثافل ة ضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ااتلا  افليح افلعقةراا:اّاف افقا ثافل ةلثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ا
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افلعقةري مةيف  افظة ا اافألقل:فقا ثا

ايفةا  ئددد الدددلعقدددةراا،ىالاأ حملافقيددد اافائفسددد ااأالعيي ددد افليدددح افلاافختيحدددّافلتيددد يعة افققةر ددد ااا ايددداافاحددد افق يحددد ااااااااا

اخمتيدددلااقي  دددة افلعقةريددد اقاافظة اددد افلعقةريددد ا،اىواتعددداافلا ةمددد افل س  ددد  ااا دددا اقاىلدددتق فرافااااااىدفريددد ايويدددلا ي حدددة:ااا

افحلقااافلع ل  افقتعيق الحةا 

ايفض:اافقا ثاخلالماموةلواققاللتلةقلااايف فااااا

ا

 فقويوافألقل:امححا افظة ا افلعقةري اقا يةتحةاقاطا عتحةافلقة ا   

 فقويوافل حملة ض:افلتحمللا  افلاحملفخيضاليي ة ا افلعقةري اقافل حمليو افلاص حمل ا ي حة

اةلث:امحة افظة ا افلعقّةريحمل اقاألةلحةافلقة ا ضفقويوافل حمل

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
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افلقة ا   مححا افظة ا افلعقةري اقا يةتحةاقاطا عتحةاافألقل:فقويوا

فحلحددتافلعقددةراااافلتيدد ي افائفسدد اامحددي  اىدفريدد ا يام دد اتددا  افظة ادد افلعقةريدد ا،اييدد نا يدد اااااااااااات ددح ا يدد ا يي دد اااااااااا

يامعةاددد ايفددد فاقمدددقاأجددداقامحةيددد افحلقددداااقالعدددثافإلستيدددة ا،اتحدددانافىلاىلدددتق فرافقي  ددد افلعقةريددد ت ددد  يفةاظدددة تا قدددةراا

اخلالما  قااقايفضا:اااىىلافقويوالانا ق ي 

افصوال ةمححا افظة ا افلعقةري ال  اقاال:فألقحملفلح اا

  قةري  ،اقافظة ا ا:لعقةري ات ي  امقاأصيا ييتتايفيةفظة ا افا:ححا افلي اااليي ة ا افلعقةري فق -1

ا،فل دددجيافلعقدددةرااقايفدددااىدفراا،اما دددلاأمدددتام تدددوافليدددح افلعقدددةراا،اأمدددتاا،يويدددلا ي ددد اأمدددتافل يفدددا اا:افظدددة ت

قافل يفددددا اقا حاحددددةااافإلمت ددددة ف يددددح ال،اتل حدددد ام دددد قل ت اااتلح دددد افإلجدددد فيف افققدددد رلاااايدددد أتام تددددوافل يفددددا ا

 (1) ياقا ح يافل لا افقق رلالتلح  ايف هافالج فيف ا اقاطح افقي   افلعقةري اقا حاحةالةلت جلةلق ا

  ّاي افألط ةيامقاتقةل ااقاحنايفةاحية تا ي امقة امق اىدفراا ااافلقةسالفظةر اما ّ قاافل أبافظة تاوقافآل ح ،

حدددةاقةم ددد الة م-قاتعددد نافلقدددةس ،قةم ددد ام-يفدددضا دددااافلقدددةس اقافظدددة ت تق ددد  اىدفراايتددداالهاا دددة ت،محددداراا:فظة اددد 

ا اقايفدددداادق افظددددة تااااقددددة ا اقايفدددد فافألخدددد ايعتدددد اما حددددةاىدفريددددةااام-تق دددد  اىدفراااافلدددداالدايتدددداىلاطدددد ق  افلقددددةس اا

  ا(2)ايقا امقة افلافلضامقةما  ا- مج اّةسا فقلحو

،اغدد اّةلدديااخلةلددّاييدد يا  ددئاام ة دد ام ددتق ااايفدداا ددياطددضياااقا،أصدديال ييدد ا قددةرااا:(Foncière)ا:فلعقةريدد 

ا (3)دق اتيلاآخ اام ة افىل املليلقيا

يفضامحي  ا يام  ااافلعقةري افظة ا اا(Foncièreconservation  La):اصوال ضاليي ة ا افلعقةري لالافإلفقا-2

مقاافقت يل ا قياأقاى يةياأقاتعاييا لحملافلعقةرااقاخمتيلافظ رف اففة ع الييح ا،تحةافألصي  اتتي يااا حتافلعقادق  ح

،اقّ ايفةاااجميا  افلاوةّة اّاأصي  اأقاتاع  اقاول العااطح يفةحلقااافلع ل  افألخ االافيا ة فقي   ،اقافا قاا

ا ا(4)ايفا ظة ا افل حملا: للعقةري اقاتع نا  ل الإف

                                                             

اااا ا72،صا1990،ا  لضا(ام تا الالة ا–اياللاطالالا:افلقةماتافلقة ا ضا)ا    ض–أمحاا  ضالاقاا–ةراىل فيف  اجنّحملاا(1) -
ا ا121،اصاا1998،اا01ت مج املحارافلقة ضا:امعج افقحوي ة افلقة ا   ا،فق ل  افاةمع  اليارفلة اقافللي اقافلتا ي ا،اطاع ااج فرا ار اا- ااااااااااا
 Raymond Guillien et Jean Vincent: Lexique de termes juridiques:  Dalloz. Troisième éditionااااااااااااااااااااا- اااااااااا

1974 .Paris .Page: 92.                                                                                                                                   ااااااااااااااااااا
اااااا 72،اصا2007اقةراااافلقة ا افائفس ا،افلواع افألقىل،ادفرايفام ،افائفس ، اة افليح افلعاجم ااخيحا ض:اا(2) -

ا5،اصاا2000ائفس ا،ا ي امحااالةطةا:ا قيافقي   افلعقةري ااا اياآخ افلتعايال اقاأ امافأل  ة افلق ةس  ا،افلواع اخلة   ،ادفرايفام اليلي اقافلتا ي ا،ف(3) - 
اا 77،اص 2001ة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ا،اّح افل تةب،افائفس ،لا،افظماخةلاارا- اااااااااا
ا 14صاا،2000 قيافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا،افلوّاع افألقىل،ادفرافلعيا اليلحملي اقافلتحملا ي ا،افائفس ،اا: ي امحااالةطةاا- اااااااااا

اااااا 77،اص حيافق ج ا،رمالاخةلااااا(4) -
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 يحددد العيي ددد اافقاوف افلودددةل افإلدفرااافلعيام ددد احدددي  افقأقااحددد فالة حدددةاااىواجنتحدددااقا عودددضاتع يدددلاليي ة اددد افلعقةريددد اااا

فحلقدداااا دديا/أقافلعقةريدد اقفقي  دد امددقا قدداااافلددتاتت دديقا ددلااااتيددلافلاخلددةسلاقافظدد رف افل   دد ااارااقخفالطددحةرافلعقددةا

ا فألصي  اأقافلتاع  ااملحةالافيافلع ل  افألخ ا

ا يةتحةم ف ياافل ة ض:فلح اا

تي يع  افلحةدرلااا يامادافلعييالةللحاصافلا1962،ا  ثاأ  العاافاللتقاللاااجايي  ا  افظة ا افلعقةري العالام ف يم

لةلت لةيامةايتلة  ام اماةدئافل ارلافلت  ي ي اقاّ  افليعوا،اا1962/12/31فلعحاافاللتعيةراامباجوافلقة ا افق رخااا

افقتعيىالاأ ا افلعقةراافلح      افليح  اياتا  ح  اتوا لاأ  ة  امل فقي اافائفس اامل افلعقةري االال ية الةل يفا  فلقة ا ارّ ااق 

اافلحةدراا1959/12/28ااافق رخاا1486/59فقعالاقافقتي الةلقة ا ارّ اا1959/01/03فق رخاااا41/59

 يةا عياول افقي اافلح   ضالافلو اظة ا اا(1)ايف فافجملةلا احب ثاأ  املاي ت اماأي ايف ئ اىدفري اخةص اتتاىلافليح افلعقةرا

ا ا(2)فل يفا ا

ا1626فةصدد الدددةل يفا افلعقةريددد ات جددد افىلاألعددداامدددقالدددل افلعقدددةراالح   دددةافاطدددحةر افإلفىلاأ ا يي دددحب ددثاردددارافالطدددةرلااا

مباجدددوافلتقددددلتااافل يفل ددد ااافلتحددد  ة القاف دددااففةصددد افقتعيقددد الةليددددح افلعقدددةراامدددقاأجددديات ددددج يااااااامتااتلاددد  اافااىو،ا(3)

ا (4)يف ئ اظة ا افل يفا اال ل ااقافل ااأ اما1804فقا ضافلحةدرااالل ا

ايف ئددد اىدفريددد افلددد ااألددديا74/75حددداقرافألمددد ارّددد الاقاولددد املايدددا اطدددايالاا دددإ الددد ات اايددد اافائفسددد افقاأمدددةا دددقا

ا،اأ دددامافقيددد ا الدددةل جاااّيددد الاىىلافلدددارفياقاّادددياصددداقرايفددد فافألمددد اامددد افلعيددد اأ ددداا يام ددد ات دددي افظة اددد افلعقةريددد ا ا

صدددلاقّةاقطل دددةاا،رلافلئرف  ددد اافل دددافقت ددديقاّدددة ا ا1971/11/08فقددد رخاااا73/71اا ددديافألمددد ارّددد ااافائفسددد اا

 ددياليايدد ادفخيدد ا دديقا ة  دد اااااا يدد ام ددتااااحددلةديلافلايايدد الي ددارلافلئرف  دد اااارلافلئرف  دد امق دد افىلا دد قاات ددي ا:افلاااالي دد

يت دددا ايفددد فافلحدددلاقاامدددقافألرف دددضافلئرف  ددد اأقافقعدددالاليئرف ددد اققلدددةسيافإل تدددة اقااااااااقاحدددةافل دددارلافلئرف  ددد  ااتوادددلا  

 Fichierاخئف دد الياوةّددة افلعقةريدد املدد اا42فلددتلةدفا ي دد امتاتةلدد يااا وددةاا ددياليايدد اطاقددةالييددةدلااااا اييدد اقتعائتدد ،اقاا

immobilier- -اق ددديافألرف دددضافلئرف  ددد اافلعيي دددة اففةصددد الدددةل ارلافلئرف  ددد ااتت ددديقاى حدددةيافقدددئفراافللةرددد ا دددقاااا،

ا فألم امقا حيا22اقةالييةدلاطتي لامبي   افلاقل افلتافقي ق الح فافلحلاقاا

                                                             

اااااا  74،اصافق ج افل ةللا، اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اا:جم ااخيحا ض(1) - 
 Salvage Gerest – Les sûretés et La Publicité foncière – presses universitaires de Grenoble, 1994 اااااااا(2) -

page 167 .                                                                                                                                                  اااااااا
 Gabriel Marty et PIERRE Raynaud : Droit Civil - Les suretés et La Publicité foncière - ,Sirey 1971اااااااااا(3) -

,page 364.ا
ا ااا68،اص2008ا، افإلخالاملتاراا،اّ لو ل  ت ،اجةمععقّةريحمل ااافائفس ،ام  ّ لامةج ا افلعقّةريحمل ا ةدفلاّة ا  حمل الي حمل ةل افلةفظ ةطي افلئحمليف فيادرليّا:ا(4) - 
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طددددةراأا،ففةصدددد فقي  دددد االإخلاددددة افقتعيددددلا1973/10/05فقدددد رخاااا32/73رّدددد افق لددددا افلتوا قددددضاالحدددداقر

ففدددةصالدددةل يفقافلعقدددةراا ااافالطدددحةرااملددد افىلا يي ددد افالطدددحةرافلعقدددةراالي دددلاف العادددةرلا ااااا3فقيددد اافائفسددد اااافقدددةدلااا

hypothécaire- Publicité - مدددالوافلاقلددد اقافلتلاددد  افلعقدددةراافلدددتايقددد ا ي حدددةات دددي  اااااااقاتتددداىلايفددد هافلعيي ددد اىدفرلاأاا

  (1)مل اا 25ي   اللةيا ي افقةدلفقااطحةدف 
 

فقت دددديقاا1973/01/05فقدددد رخاااا32/73قام لددددام افلتوا قددددضارّدددد اا73/71متاىل ددددةيافألمدددد ارّدددد اا:مال ادددد 

رّددد افقعدددالاليقدددة ا اا1995/09/25فقددد رخاااا26/95مدددقافألمددد ارّددد اا75ىخلاددة افقي  ددد اففةصددد امباجدددوافقدددةدلاا

افلعقةرا  ا افلتاج  اةفقت يقاّا1990/01/18ااافق رخ25/90

مدددقااا20متاتةلددد يامحدددي  اىدفريددد اتدددا  افظة اددد افلعقةريددد امباجدددوافقدددةدلاااااااا( 2)ا74/75ىلافألمددد ارّددد ااقالدددةل جاااى

ااااافلعقدددةراالةإلطدددحةرتعيقددد افالجددد فيف افقي ددد يفةاظدددة تا قدددةراام يدددلامب ددد افل دددجيافلعقدددةرااقاى دددة ااا،فألمددد ا ح ددد 

ا (3)قاول امقاأجيافلي قاااا اة افليح افلع يا لاة اجاياا

فىلافقتعيددددلالتةلدددد يافل ددددجيافلعقددددةراااا1976/03/25فقدددد رخاااا63/76رّدددد اافق لددددا اامددددقا2فقددددةدلااقاأطددددةر 

فألخدددد اافقةتحملادددد ا يدددد اا اطدددد اافقي  حملدددد ،اقافحلقددددااافلع ل حملددددااقامع  دددد اافلدددداقرافل س  ددددضاليي ة ادددد افلعقةريدددد ااا ايددددااا

ا ىطحةريفةفلعقّةرف ا قاط يلا

ّااا اقالددد يفةاقاطدد ق اتعدد تافظددة اتافلعقّددةريتاااافظة اددة افلعقّةريحملددااامحملددةا ددقامحيحملدد اتلادد  ااااأا- ا20،21فقةدحملتدددة اا قددااأكق تيدد

اقّةراا حملجيحملافلعلفاقاتةل يافلعة اارف ضم حافألقافقت يحملقاى افداا1975/11/12فق رحملخاااا74/75مقافألم ا

محددتحملمامل حملددلالييحددة ااا قددااأق تيددّاىىلاااامحيحملدد افلتحملل دد لاقافق فّادد ااأمحملددةا ددقااا،فقتي حمليدد اااق فرلافقةل حملدد الدد اىىلافاحدد افلاصدد حمل اااو

اا (4)ايعييا ّاقصةي افلافلضاااىطةرافإلختحةصافإلّي يضافظاحملدال ففةرج حمل الا فرلافقةل حمل ا

فقتعيّددددلالتلادددد  افقحددددة ااا1991/03/02فقدددد رحملخاااا65/91رّدددد ااصددددارافق لددددا افلتحمللح دددد ااا1991لددددل ااااقا-

تعتدد ايف ئددة اىدفريحملدد اتةلعدد اليياي يحملدد اااااأ حملافظة اددة افلعقّةريحملدد اا َدد عا يدد اااقلدد اقافحلحددتافلعقّددةرااقالدد يفةاااففةرج حملدد األمددالوافلاحملا

افلعةمحمل الألمالوافلاطل حمل اتئفقلا يةطحةا ّاقصةي افلا ي افق يّلالةقةل حمل  

مباجددوافق لددا ااا،اخدداحمللافقيدد حملاالددا ي افإلّتحددةداااافقلدداحملها لدد اأ ددالهااا65/91فإلطددةرلاىىلاأ حملدد اّاددياصدداقرافق لددا اااااامدد ا-

لعددددداافقحدددددة افقلاطددددد اااافلددددد حملااحيددددداحملداصدددددال  حملة اق يددددد افإلّتحدددددةداااااا1989/07/23فقددددد رحملخاااا189/90رّددددد ا

الةظة اة افلعقّةريحمل  
                                                             

اااااا 74، 73،اصفق ج افل ةلل:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس ا،اجم ااخيحا ضا(1) - 
،افق رحملخ ااا92فقت يحملقااى افدام حافألرف ضافلعة اقاتةل يافل حملجيحملافلعقّةرا،افا يالافل حمل  حمل ،افلعاداا 1975/11/12فق رحملخااا74/75ّ افألم ارا(2) -

اااااااا 1975/11/18
اااااا  68صا،ادرليّا،ام   لامةج ت الةلق  ةطي افلئحمليف فياا(3) -
ااااااا 77،78،اصاافق ج افل ةللا، الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حملا:الارماخةلاا(4) -
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ق يدد اتعيدديا ددّاقصددةي ااافلددتا ة ددّااا74/75مددقافألمدد ااا20اجددوافقددةدحمللاامباخلدد افظاا حدديايْحَحَدد ْامددقاولدد ،اأ حملايفدد هافقحددة ااااا

أصددددا ّاتددددئفقلامحةمحددددةا ددددّاا،ا212/87قافق لددددا ارّدددد اا63/76مددددقافق لددددا ارّدددد ااا4قاا1ق قددددةالييددددةدحمللافقةل حملدددد ا

ااا.(1)؟ا189/90اي افإلّتحةداق قةاليي لا قصةي اقارّةل اق 

قاففدددا ااايفددد فاا(2)املددد ا2يفددد فافلتحمل دددة لا،اقال دددقالدددةل حملجاااىىلافقدددةدحمللا يددد ايفددد فافق لدددا ا يددد اأيحملددد اىجةلددد االاحيتدددااا

صدددال  حملةت ااام ددداف ااا:ق يددد افإلّتحدددةدااا ددداحمللام دددةديقامدددقال لحدددةااا ددداحملداصدددال  ة ااايفدددةفلوّددد و،اقافلددد حمليفةبالع دددافاجنددداااا

  (3) حيافق لا امقاا5  وا  حملافقةدحمللايحمل اقايفضاظاحملدلاااخلالخل ا لةص افألمالوافلاطل حمل اقافليحمل ق افلعقّةر

اافلدددد حملا1995/02/15فقدددد رحملخاااا54/95مبقت دددد افق لددددا ارّدددد ااا189/90متحملاىل ددددةيافق لددددا ارّدددد ااامال ادددد :

ا (4)احياحملداصال  حملة اق ي افقةل حمل 

العدددااىل دددةيايفددد فافق لدددا افقلددداحملها لددد اأ دددالهاأصدددا ّافظة ادددة افلعقّةريحملددد اتةلعددد اليياي يحملددد افلعةمحملددد األمدددالوافلاحملقلددد اقافليحملددد ق ااا

ملدد اتددل حملا يدد اصددال  حملة اق يدد افقةل حملدد ااا دداحمللام ددةديقاملحددةامددةااااااااااا2 ةقددةدحمللاااقاتعيدديا ددّاقصددةي اق يدد افقةل حملدد  ااااافلقة ا  حملدد ،

ادقرهااايفدد فافجملددةلاطددا  الةلدد حملاايفددااخمدداحمللالددا ي افإلّتحددةداق قددةاليي لددا ااااااااااقاايتعيّددلالددةألمالوافلاطل حملدد اقافليحملدد ق افلعقّةريحملدد ،اااا

ا (5)5قةدلافاق قةاققت  ة اا189/90

محيحملددد اأق دددياقاي يحملددد افحلحدددتافلعقّدددةرااااا(6)1991/03/02فقددد رحملخاااا65/91قالعدددااصددداقرافق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ااا

،اقافل حملدددح ا يددد ا حدددتافلعقددداداقافلتحملحدددةم  اقامج ددد ااااام فّاددد اأ يدددةلافظة ادددة افلعقّةريحملددد افلددداحملفس لاااىختحةصدددحةافإلّي يدددضااااا

افلاخلةسلافقاد  ا ي ام تافيفة 

ا

                                                             

اااااا  76،اص اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اا،افق ج افل ةللا:خيحا ضاجم اا(1) -
اااااا 1990/06/28،افلححملةدرلااا26دافلعاافا يالافل    ا،حياحملداصال  حملة اق ي افإلّتحةد،اا1989/07/23فق رحملخاااا189/90ارّ اافق لا ا(2) -
اتتي حمليامحيحمل اق ي افإلّتحةداااجمةلافألمالوافلاطل حمل اقافلعقّةريحمل ا: :اا05تل افقةدلا(3) -

اياةدرالةاحملا  حملايتعيّلالةألمالوافلاطل حمل اقالجيحملافق ة  اقافليحملح افلعقّةرا  -اأ
فلّال م اااجمةلا:اج دافقيتي ة افلعيام حمل اقاتق  يحةاقاص ة تحة،ا ا افااقلافلعة اليييتي ة افلعيام حمل اايواحمللافأل  ة افلتيحمل يع حمل اقافلتحمللا ي حمل اقافإلج فيف ا-ابااا

ا  اىصال حةا اقاغ افلعقّةريحمل اقا قيحةاقالإلتي فر،ام فّا اىلتعيةلافقيتي ة افلعيام حمل ،ايقا ا  يةا ححمل التوا لافلتحملافل اقافإلج فيف افقتعيّق اللاة افقي  حمل افلعقّةريحمل
اااا ا1995/03/19،فلحةدرلاااا15،افلعاداا،ا ارفل حملااحياحملداصال  حملة اق ي افقةل حمل اا1995/02/15فق رحملخاااا54/95رّ اا لا فقا(4) -
ا ي ::ا05تل افقةدلا(5) -
اياةدرالةاحملا  حملايتعيّلالةألمالوافلاطل حمل اقالجيحملام حافألرف ضاقافإلطحةرافلعقّةرا ا- اأ
الافأل  ة افلتحملي يع حمل اقافلتحمللا ي حمل افلّال م اقةايةتض:يواحملا-باا
 لافقيتي ة افلعيام حمل ا ج دافقيتي ة افلعيام حمل اقاتقاميحةاقامحةيتحة،ا ا افااقلافلعة حملاليييتي ة افلعيام حمل الإلتي فرايقا الةق فّا افلقة ا  حمل اإللتعيةا-

الاة افقي  حمل افلعقّةريحمل اقاغ افلعقّةريحمل اقا قيحةاقاىصال حةا  يلحّ ا  يةا ححمل افلتحملافل اقافأل يةلافقتعيّق الا-
،افق رحملخ ااا10فلعاداافا يالافل    ا،فقت يحملقاتلا  افقحة اففةرج حمل األمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةرا،اا02/03/1991فق رحملخاااا65/91فق لا ارّ ااا(6) -

ااااا 1991/03/06
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افلقة ا  حمل ل ةلث:اطا عتحةافلح ااف

فقت ددديحملقاى دددافدام دددحافألرف دددضافلعدددة حملاقاتةلددد ياااا1975/11/12فقددد رحملخاااا74/75مدددقافألمددد ارّددد ااا20 ححملدددّافقدددةدحمللا

ةريا ام يّحددددا امب دددد افل حملددددجيحملاقاى ددددة ااافل حملددددجيحملافلعقّددددةراا يدددد :ا ا دددداماظة اددددة ا قةريدددد اي دددد حمل يفةاظددددة اا ا قّددددااااا

اااااااةرااقاول امقاأجيافليحمل قاااا اة افإلطحةرافااياافق لعيامباجوايف فافألم ا  فإلج فيف افقتعيّق الةإلطحةرافلعقّ

ل حملدددجيحملافلعقّدددةرااتدددل حملاافقتعيّدددلالتةلددد يافاا1976/03/25فقددد رحملخاااا63/76مدددقافق لدددا ارّددد ااا1قاى والّدددةامدددقافقدددةدحمللاا

قّددةراا اا قةريحملدد اي دد حمل يفةاظددة تا ااااظة ادد العقّةريحملدد االددااافقاي يحملدد افلح   حملدد اليدد ق اأمددالوافلاحملقلدد اقافليحملدد ق افااااااا تْ ْدداَمْا يدد :ا

افق لالا ةا و  اخمتيلافقحة اي  اتع يحةاليي ة ا افلعقّةريحمل اقاملاحياحملداطا عتحةافلقة ا  حمل اغ اأ حمل ااملايتحمل حاللةاأ حملافقي حملااا

ا عتحدددةافلقة ا  حملددد ،ا  ددددثااامدددقاخددداللاىلدددتق فيالعددداافللحملحددداصافلقة ا  حملددد افلححملدددةدرلااايفددد فافقا ددداا،امي دددقا ايدددااطااااااااااااق

 ي اأ حملحددددةامحددددي  ام يّحدددد افل ددددةللافلدددد   اا1975/11/12فقدددد رحملخاااا74/75مددددقافألمدددد اا10،13ى ت تحددددةافقددددافدا

ا فلعقّةرامب  افل حملجيحملا

فقت ددديحملقاتلاددد  افقحدددة اااا1991/03/02فقددد رحملخااااا65/91مدددقافق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ااااا2ىىلا ددد حملافقدددةدحمللااااقالدددةل حملجاا

قافحلحددتافلعقّددةراافقاي يحملدد افلعةمحملدد اااااألمددالوافلاحملقلدد اقافحلحددتافلعقّددةراالقا ددة:ا اتتادد افقحددة اففةرج حملدد األمددالوافلاحملقلدد اااااااااففةرج حملدد 

اي يحمل افحلحتافلعقّةراااافلاالي  ماي يحمل األمالوافلاحملقل ااافلاالي ،ا ي ام تااافلاالي :اماا1-لألمالوافلاطل حمل اقاتت يحملق:

اي يحملتتا ي ام تااافلاالي ،افللحملة  حمل ،امحتحملماجحاااألمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةراا يل حمللاأ يةلايفةتتافقا

اىدفرلافحلحتافلعقّةرا امحتحملي حمل األمالوافلاحملقل ، ي ام تااافلايايحمل :اا                            2-

ا  ا دددّاقصدددةي اق فرلافقةل حملددد ،اييددد ناايفدددضا ادددةرلا دددقامحدددي  ا يام حملددد اما ددداافقدددةدحمللاأ حملافظة اددد افلعقّةريحملددد ااا ددد حمليتاددد حملقامدددقا

 ي حددةاظددة تا قّددةرااقايفددضاتتادد اماي يحملدد افحلحددتافلعقّددةراا يدد ام ددتااافلااليدد ،اقايل حملددلاأ ية ددةامحتحمليددا اجحايحملددا األمددالوااااااااااااااااا

ا:قيفضااافظة ا افلعقّةريحمل ا ّاقصةي اق فرلافقةل حمل اافحلق ق ايفلةوا احمللاألاةباجعيّااىالاأ  اافلعقّةرا فلاحملقل اقافحلحتا

   ة ّاتةلع الييحة افقةل حمل ا1962ّا ياي ج اىىلاأ حملاظة ا افل حمليفا اا:لاواتةر ض

 يتجيّ ااافاة وافااةسضافل حملاات ت ا افلعيي حملة افلعقّةريحمل  :الاوامةلض

  (1)أخ ااا اق فرل قافل حمل قلافلعقّةريحمل اقايفضاأدراالحةاأ   امقاأيحملا ا اأ حملاق فرلافقةل حمل ا ي امج  افقعيامة ا:لاوا ييض

ا

ا
                                                             

اااااا  71صا،يّحملا،ام   لامةج ت الةلق درل ةطي افلئحمليف فياا(1) -
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ا ي حةفقويوافل حملة ض:افلتحمللا  افلاحملفخيضاليي ة ا افلعقةري اقافل حمليو افلاص حمل ا

،ا دددإ حملااا364/07مدددقافق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ااااا16فقدددةدحمللاامباجدددواافإلدفرلافق  ئيحملددد ااام ةتدددواىىلا دددتاىصدددافراتلاددد  اااا

مدددقاخاللددد اتلاددد  افقحدددة اففةرج حملددد األمدددالوافلاحملقلددد اقافحلحدددتاااااااقددداي ايفددداافلددد حملااياقددد الدددةراافقحعدددالا،اقافلددد حملاامتحملاااافلتحمللاددد  افل

فقت دددديحملقاتلادددد  افقحددددة اففةرج حملدددد اااااا1991/03/02فقدددد رحملخااااا65/91فلعقّددددةراامباجددددوافق لددددا افلتحمللح دددد اارّدددد ااااا

تا،اقافحلحدددد(2)اأيددددقاىلددددت اخلّاماي يحملدددد افحلحددددتافلعقّددددةراا يدددد ام ددددتااافلااليدددد اا (1)األمددددالوافلاحملقلدددد اقافحلحددددتافلعقّددددةراا

متحملا ايددددااا(4)ا1991جدددداف اا4،اقامباجددددوافلقدددد فرافلددددا فراافقيددددةوافقدددد رحملخاااااا(3)ا ددددددفلعقّددددةراا يدددد ام ددددتااافلايايحملا

ا فلاحملقل اقاماي يحملة افحلحتافلعقّةراا ي ام تااافلاالية محة اقام ةتواماي يحملة اأمالوا

 ايافل حملدددجيحملافلعقّدددةراافقعددداحمللاقافقدددتيحملاافقت ددديحملقاتةلددد اا1976/03/25فقددد رحملخاااا63/76مدددقافق لدددا ااا4 دددوافقدددةدحمللااق 

 دددإ حملاتق حملددد ام ةتدددواظة اددد ااا ددديحملاليايحملددد ،اقالحدددح اى تقةل حملددد ،اااااااتةلددد يافل حملدددجيحملافلعقّدددةرااافقتعيّدددلالا123/93ا الةق لددد

حيددداحملداق يددد افقةل حملددد امبقت ددد اّددد فرافإلّةمددد اقاااااىختحدددةصا ددديحملام تدددوامي دددقاأ اميتددداحملاىىلا ددداحمللاليدددايحملة ،اقااايفددد هافحلةلددد ااااااا

صافإلّي يدددضال ددديحملام تدددواظة اددد ا قّةريحملددد ،اقاي ددد ايفددد فافألخددد امدددقاّاددديارسددد يام تدددواظة اددد ا  ددد اااااافإلختحدددة

ا (5)ا   ا ةافظة اا افلعقّةريحملا اللحيافلافجاة اقافق  قل حملة افلتحملض

لقا دددة:ا اا65/91مدددقافق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ااا17أمحملدددةافألّ دددة افلاحملفخي حملددد اليي ة ادددة افلعقّةريحملددد ا قدددااأطدددةر اىل حدددةافقدددةدحمللاااا

ي ددد حمل يفة،القددد فرامدددقافلدددا ي ااااياددد حملقافلتحمللاددد  افلددداحملفخيضاقحتحمليددد حملة اأمدددالوافلاحملقلددد اقافحلحدددتافلعقّدددةرااااطددد ياأّ دددة اقاطددد ق اا

ا فق يّلالةقةل حمل ا 

قافلددد حملاامتحملامباجاددد ا ايددداافلتحمللاددد  افلددداحملفخيضاااااا1991/06/04قالةلحعددديا قدددااّدددة اق يددد افقةل حملددد الإصدددافرافلقددد فرافقددد رحملخااااااااااا

اااااااااا:تق   ايف فافقويواىىلا   تايفيةامقاخاللالتت افلارفل  ي  ااقا (6)اقحتحملي ة اأمالوافلاحملقل اقافظة ا افلعقّةريحمل 

ا

ا

                                                             

ا 1991/03/06،افق رحملخ ااا10،افلعادا،افا يالافل    ا1991/03/02فق رحملخاااا65/91ارّ افق لا افلتحمللح  اا(1) -
افق  اراأ اله ا65/91فلتحمللح  اارّ اامقافق لا اا1،2فقةدحملتتاا(2) -
ااحملدامحة اماي يحمل افحلحتافلعقّةرا فق لا افلتحملضا امقا حياا10فقةدلا       -
امقا حيافق لا افلتحملضا احملدامحة افحلحتافلعقّةرا ا16فقةدحمللا(3) - 
ا 1991/08/14،افق رحملخ ااا38ليجيحاريحمل افائفس يحمل ،افلعادااافا يالافل حمل  حمل ،ا1991جاف اا4م رحملخااااق فرااميةوااّ فر(4) - 
ا 78صاا،فق ج افل ةللاراااافلقة ا افائفس ا، اة افليح افلعقةا:جم ااخيحا ضا(5) - 
اااااا  73ص،م   لامةج ت الةلق ا، ةطي افلئحمليف فيادرليّاا(6) - 
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افلح اافألقل:افلتحمللا  افلاحملفخيضاليي ة ا افلعقّةريحمل 

ةراالإ تادددةرهافظدددارافأللةلدددضااااقع  ددد افلتحمللاددد  افلددداحملفخيضاليي ة اددد افلعقّةريحملددد الدددلقا اأقحملالالارفلددد ام تدددوافظدددة تافلعقّددداااا

 اددة افليحملددح افلعدد يالددافيا لددااتةلدد يافل حملددجيحملافلعقّددةرااأقالعددااتةل  دد امددقاخدداللافلححملددال  حملة افلافلددع افلتحملددضايتيتحملدد الحددة،اقاااااااااااااا

ا اافل حملّةل افلتحملضايح  حةا ي ا يحملاتح حملناأقاىج فيايقاحمل الييح ،اخل حملاللتاىلادرفل الق حمل اأّ ة افظة ا افلعقةري 

مددقادقلدد األخدد ا،ااااح اىىلالدديو اىدفريحملدد ،ا تيددلافقيدد نا ي حددةااااااخت دد ا يي حملدد افليحملددااا:ا(1)تددوافظددة تافلعقّددةراااام -1

قاتحدددةدااىيفدددافرا، حلدددةوامدددقاألدددلايفةاليقة دددضامدددقاأجددديا دددية ارّةلددد اّة ا  حملددد ادّ قددد ا يددد ا ددديحملافلتحملحددد حمل ة افلافجاددد افليدددح ااا

ا (2)األةفل ةاقاأقة  ةاح ، ي ايف هافلاحملقلاجناااماقا ي ةلا،فحلقااافلع ل حمل اقاىغتحةلحة

ااااااااااااااااااااااااااااا (3)اما ّلا يامضاي يحمل اظة تافل حمليفا اة يّحّالحاح   ةا قا اقايفلةوامقاأللايفةاقا لاا

فقتعيّقددد ااى دددة افإلجددد فيف مب ددد افل حملدددجيحملافلعقّدددةرااققااافائفسددد اي ددد حمل افظة ادددة افلعقةريحملددد اظدددة اا ا قّدددةريحملا ام يّحدددا اا

مدددقافألمددد اااا11ّددداا ة دددّافقدددةدحمللااااق ا(4)ايفدددااما ّدددلا دددة ا  ددد اىىلاّدددة ا افلا  دددلافلعيدددامضاااااااإلطدددحةرافلعقّدددةرا،اقالة

،اأقحمللا دددد حملايتودددد حملاالييا ّددددلافق يّددددلامب دددد افل حملددددجيحملافلعقّددددةراا يدددد ام ددددتااافظة اددددة اافل ددددةللافلدددد   ا74/75

يحملدددح افلعقّدددةراالدددلتو حملااافظدددة تافلعقدددةراااافل ي ددد اإللددد ف ام ة ددد اقافلعقّةريحملددد اقاأطيدددلا ي ددد ات دددي حمل افظدددة تافلعقّدددةرا ا

امحة افظة تافلعقّةرا /ةاخلةل حمل/تةديحمل افل يتا،ااةاخلة  حملفلعقّةراا،ااط ق اتع تافظة تاا/أقحملالاىىلامةييضا:ا

اا1988/10/31فقددد رحملخااااا212/88مدددقافق لدددا ارّددد ااا06 ححملدددّافقدددةدحمللااااأقحملال:اطددد ق اتعددد تافظدددة تافلعقّدددةرا:ااا

فلتحملعدد تااافقلةصددوافلعي ددةالة  ة دديافظي حملدد افلتحملةلعدد الددا فرلافقةل حملدد اقاتحددل ح ،ا يدد اأ حملافظددة اتافلعقّددةريحملتاقااااااااااااطدد ق فقت دديحملقا

ايع حمللا :فلا اليافقحاحمل تاقافق فّاتافقةل حملتافق ة ايق،اقار لةيافق ةتوا

فلعددةلض،اقااافقلحددواا يددة اىلالددي امتخححملدد اااطددعا ااا ددة   افلدد يقايلتيددا اىاااا14مددقالددتافقددا ّحتافقدد تحملاتااافلححملددللاااااا-

افقةل حمل   افألّيحملاااخام اىدفرلاللاف ا ياخلالماّ افا

                                                             
 ,Gabriel Marty et PIERRE Raynaud : Droit Civil - Les sûretés et La Publicité foncière - , OP.CITاااا(1) -         

Page 393 .                                                                                                                                                                    ااااا
 MARIE NOELE JOBARD- BACHELIER VINCENT BREMOND : Droit civil – sûretés publicité foncièreاا       -  

16 ème Edition, Dalloz , 2009, Page 185 .   اااااااااااااااا
ا 106،اصا2007-2008م حملف ض،ام  ّ لامةج ت ا:ادقرافق حافلعقّةرااااىخلاة افقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا،افق  ئافاةمعضاتا حمل ،ااري اا(2) - 
  ,GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD : les sûretés –la publicité foncière, Tome 03, 1er Volumeاااااااااا(3) -

Sirey , Paris,1971 ,page 376. 
 PHILIPPE SIMLER: PHILIPPE DELEBECQUE: Droit Civil – Les sûretés – La publicité foncière. 2émeااااااااااا  -

Édition 1995.Dalloz , page 582.ا
اا 80صاا،فق ج افل ةللافلقة ا افائفس ا،ا،ا اة افليح افلعقةراااجم ااخيحا ضا(4) -
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فلعددةلض،اافقلحددوا يددة ىىلالددي امتخححملدد اااطددعا اااأقلئدد افلدد حمليقايلتيددا اااا12فقدد تحملاتااافلححملددللااقامددقالددتافقددا ّحتاااا-

اقاّ افاخلالماللاف ا ي افألّيحملاااخام اىدفرلافقةل حمل  

قافلددددد حملااا1992/03/14فقددددد رحملخاااا116/92مبقت ددددد افق لدددددا ارّددددد اا212/88متحملاىل دددددةيافق لدددددا اا:مال اددددد ا

ااافقحة اففةرج حمل األمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةرااقاط ق افلتحملع تا  حةاقاتحل حةتحة حياحملداّةسي افقلةصوافلعي ةا

ملددد اا2 ا دددإ حملافقدددةدحمللاافل دددةللافلددد   اا1992/03/14افقددد رحملخااا116/92فلتحمللح ددد اارّددد ااأمحملدددةالعدددااصددداقرافق لدددا ااا

ى تددد  املحدددوافظدددة تافلعقّدددةرااأ يددد املحدددوااافقحدددة اففةرج حملددد األمدددالوافلاحملقلددد اقافحلحدددتافلعقّدددةرااقايدددةتضاااا،ا(1)

 األمدددالواّةسيددد افقلةصدددوافلعي دددةااافقحدددة اففةرج حملدددااادْاع َددد  دددواّةسيددد افقلةصدددوافلعي دددةافظددداحملدلاللححملدددحة: اتْااا4فق تاددد ا

رسددد ياا-م تدددواظدددة تا قّدددةرا،ااا-رسددد ياّ ددد ،ااا-رسددد يامحدددي  ،ااا-قافحلحدددتافلعقّدددةراا يدددةايدددةتض:اافلاحملقلددد ا

ارس يا  ّ اتقل حمل ا  ا-اارس ياّ  ،اا-محتحملي حمل ،ا

ّددددة ا افلا  ددددلامددددقا581ا ددددّافلدددد ّ افإللددددتااللضا05فلق ددد ااا17قالقدددااخححملدددد اليي ددددة تافلعقّددددةراافلححملددددللارّدددد اا

اتاف  يفةالتالّضايف فافقلحو،ا    :اافلافجولييحمل ق ا ا ا اأمحملةالةللحمل(2)افلعيامض

لدددلاف ا يددد اا5م ادددّالحددد هافلححملدددح اقا ددد اأّام حملددد اامحدددتحملمارس  دددضاأقامتحددد حملناىدفرااأ اي دددا افقةطحملدددحامدددقارتاددد ا-

  فحلحتافلعقّةرااأقاأمالوافلاحملقل فألّيحملااامحة ا

لدددلاف ا يددد افألّددديحملااامحدددة افحلحدددتااا5ح اقا ددد اأّام حملددد افلححملدددفقحتحمليدددتافق ادددتتالحددد هااأقاأ اي دددا افقةطحملدددحامدددقالدددتا-

 فلعقّةرااأقاأمالوافلاحملقل  

أمحملدددةا دددقاط يقددد اتع  دددلح ااافقلحدددوا  دددت حملاولددد امباجدددواّددد فراتعددد تايتحملخددد هافلدددا ي افق يّدددلالةقةل حملددد ،اقايعددد حملقامددداي افحلحدددتااااااا

الةقةل حمل ،اقاتلح امحةم اللحيافلوّ يق  فلعقّةراااافلاالي امب لا اتلح  االلةيفا ي اىّةفوافلا ي افق يّلا

ااخلة  ة:اتةديحمل افل ي ددددددق:

يفلددددةواطدددد طةافل حددددةيلافقحل حملدددد اقارقوافق دددد قل حمل ،افلافجددددواتاف  يفيددددةالددددااافقةطحملددددحالدددد ل ااااّالدددد اى ددددة  اىىلامددددةالددددالا

راا يدددد اّاددددياماةطدددد لاق  حدددد افظددددة تافلعقّددددةاااا1976/03/25فقدددد رحملخاااا63/76مددددقافق لددددا ااا5ىطددددةطّافقددددةدحمللاا

قاولدد امددقاأجددياااافجمليدديافقةطحملددحاأ اي ددجحمليا ييدد القيدد ا تحملددةبافجمليدديافلق ددةسضافقخددت حملاىّي ي حملددة،اقاأ ايدد دحملاافلدد يتاأمددة ا حدديااااااااا

                                                             

فل حملااحياحملداّةسي اط ق افلقاالاقافلتحملع تااافقلةصوافلعي ةالييحة اففةرج حمل األمالوافلاحملقل اقافحلحتاا1192/03/14فق رحملخاااا116/92تحمللح  اارّ اا لا ام(1) - 
ا 1992/12/21،افق رحملخ ااا92 ادافا يالافل    ا،فلعقّةرا،ا

افق  اراأ اله ا1992/03/14فق رحملخاااا116/92فلتحمللح  اارّ ااامقافق لا ا11فقةدحمللا(2) -
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:ا اّاددديافلادددايااافلعيددديا دددإ حملافظدددة اتافلعقّدددةريحملتا،اقار لدددةيااااللحدددحة(1)ال ددديحملا ئفيفددد اقاىخدددالصافلق دددة الةقحدددة افق دددتقاي حمل اا

،اقايددد دحملق افلددد يتاأمدددة ا حددديافجمليددديااااا ا ييدددح القيددد ا تحملدددةبافجمليددديافلق دددةسضافقخدددت حملاىّي ي حملدددةااااام ةتدددوافظة اددد اي دددجحملياا

افلق ةسضامقاأجيافلق ة الةقحة افلتحملضاأ  وّالح ال يحملاىخالصاقايقتا  

اقحةمدد اا ايدداها لدداااقاولدد افقيدد اافائفسدد ااا  عيددامددةاأ  ددقااااىىلالتلايدد اأقالااقجددوافاخلةل ددة:افقحددة افقا يدد اليي ددة تافلعقّددةرا:ااا

 ي قاىرجدددةاافقحدددة ا دددا(2)  لددااتعدددافديفةافلعقدددةراااىجددد فيف افحلحدددتي دددقاّددداارف دد اااولددد ااا يدد الدددا يافحلحددد اقاى املا

ا:ةمياأالاقايفاافلححيافل ة ض( حيا امحةم اّااخْحِ َالارفلت م افإلطةرلاىىلاأ حمل ا)ل ااا:فقا ي ا

  (3)فق ا  الي جيافلعقةراااة افلعقةّريحمل فلاوةّيقا افظة تافلعقةراالإ افداقام  اجميا  ا -

 يقاحمل افقعيامة اليجيحارا لااطياحة ا،اقفل    ايلحّ افإلج فيف افلّال م الوياة اىطحةرافلعقاد -

ي طحملددد ا يددد افل حملدددجيّة افلعقّةريحملددد اففةصحملددد الدددةحلقااافلع ل حملددد اقافلتحمل دددةل لافلعقّةريحملددد افق لحمل ددد ا يددد افلعقّدددةرف اففة دددع اااا -

 فليحمل ي حملة افلّال ق ا  فافإلطحةر الإلطحةراقامج  

 حية تا ي افلعقاداقافقخوّوة ،اقامج  افلاخلةسلافقتعيّق العيي حمل افإلطحةر  -

طددح افلاخلددةسلافللحملةردد ا ددقا يي حملدد افق ددحافلعقّددةرا،اىواأ حملدد ااااااىجدد فيف افظددة تافلعقّددةراالإ ددة ااافائفسدد اااا يددةاخدد حملافقيدد حملاااااااا-

اظدديحملاىطددحةراقفلدد اإل ددال افقعلدد حملتااافلدد حملااي ددا اا،ا(4)لددتال اىلافظددة تالت  يدد اظ دد اااقخلددةسلافق ددحاي يّددااقالعددااىيددافااا

،اقاولددد الارفلددد ا ددديحملا ةلددد ا يددد ا ددداااى دددة  اىىلادقرهااا دددةلاتقددداي ااا(6)اتددد ّ  افلعقّدددةرف افقي دددا  ،اقالدددةقاف فلا(5)

  (8)اقات ي  افلاحمل ةافلعقّةرااليييّةو،(7)فإل ةف ة ا

قاولددد اااليي دددة تافلعقّدددةراايَ ْدددالْادق اماةطددد ت الييحدددة افقا يددد الددد ،ا ددداحمللافللحمل ةلددد اىىلاأ ددداافظدددة اتااااا ةلددد اقّدددااامدددة  اا-

االإ تاةريفةافاح افإلدفريحمل افقي   ا ي افظة اة افلعقّةريحمل  ىطةرافإلختحةصافإلّي يضاقاي يحمل افحلحتافلعقّةراا
                                                             

ا 81صاا،فق ج افل ةللا اة افليح افلعقةرااااافلقة ا افائفس ا،اجم ااخيحا ض:(1) -
ا 90صاا،فل ةللفق ج اا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ااا:امالراخةلا       -

اا ا75-73صاا،م   لامةج ت الةلق ا، ةطي افلئحمليف فيادرليّا:اا-اااااااا
افقتعيّلالتةل يافل حملجيحملافلعقّةرا ا1976/03/25فق رحملخاااا63/76مقافق لا ارّ اا3فقةدحمللاا(2) -

 STEPHANE PIEDELIEVRE: TRAITE DE DROIT CIVIL, LA PUBLICITE FONCIERE , LIBRAIRIE GENERALEااا(3) - 
DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE , PARIS , 2000 , Page 30.ا

ا 63/76فقعاحمللاقافقتيحمل اليي لا افلتحمللح  اارّ اا123/93مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا1ناا8فقةدحمللا(4) -
ا 47ا ،اص2009،دفرايفام ،افائفس ،ا11 ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّضا:اافقلة  ة افلعقّةريحمل ،اطاع اأ ا ا:اليتحملحح ياأ   اا-ااااا
اا ا75صاا،:ام   لامةج ت الةلق  ةطي افلئحمليف فيادرليّاا-ااااا
ا 108صاا،ام   لامةج ت الةلق اري ام حملف ض:ا-ااااا

افقعاحمللاقافقتيحمل  اا63/76مقافق لا افلتحمللح  ااا9فقةدحمللا(5) - 
امقا حيافق لا افلتحمللح  ا ا11فقةدحمللا(6) - 
امقا حيافق لا افلتحمللح  ا ا17ىىلاا12فدافقا(7) - 
امقا حيافق لا افلتحمللح  ا ا43فقةدحمللاا(8) -
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افظددة تافلعقّددةرااااآدفياخمتيددلاصددال  حملةت ا يدد ام ددتااافظة اددد اااااامدد افقال ادد ااافألخدد الددة حملايفلددةوامددقايقددا امب ددة الاااااااااا-

ااااا  ة التت حملادرفلتحةالةلتحملحح يا ي افلل اافلتةلضفلعقّةريحمل اقايفضاخلالخل اأّ

ال دددلايت ددديحملقا ايددداافلتحمللاددد  افلددداحملفخيضاقحتحمليددد حملة اأمدددالوافلاحملقلددد اقافحلحدددتااااّددد فراامباجدددوا:أّ دددة افظة اددد افلعقّةريددد ااا-2

اقاللتع حمل ال يحملاّ  ا ي ا ااا  يةايةتضا:،مل ا ي ا ايااأّ ة افظة ا افلعقّةريحمل ا04افقةدحمللاافلعقّةرااتل حمل

مب ةلددد ا حملددد األأّ دددة افظة اددد افلعقّةريحملددد اولددد ااّ ددد اااّ ددد افإليددداف ة اأيفددد حملايعددداا:فظةلدددا أقحملال:اّ ددد افإليددداف ة اقا يي حملدددة ا

ا (1)ا افقتعيّق الةإلطحةرافلعقّةرافإلج فيف افألقحملل حملففي  افلتالافلوتحةاتت اماةط لا

فلتحملددضايلوددااا ي حددةافليحملددح افلعقّددةرا،احب ددثامددقاغدد افقعقددالااااااااافلعيي حملدد افاايف يحملدد افإليددافاات ددج يافقعيامددة ااالددجيحملااااقيعتدد -

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (2)ا حددااطددضيام ددتاعااجدداحملفاااافظددة تافلعقّددةراالاخل قدد اأقام ددتلاامددةادق افلتحمل ددج يافق ددالاااّ دد افإليددافا،ااااااااااتحدداحملراطددح ا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (3)ااافلاخلددددددةسلاففة ددددددع الي حددددددتار ددددددااىيددددددافاالة حملدددددد افق دددددد قلا ددددددقا يي حملدددددد اّاددددددالاأقاالق دددددد ايفدددددد فافا يددددددةايتي حملددددددئا

ا ي حدددةفلددد حمليقاتتدددا ّ ا ددد ح افليحملددد ق افلقة ا  حملددد افلتحملدددضا ددد حملااا يي حملدددة افظةلدددا ارسددد يا تدددةرامدددقافقدددا ّحتاااقاي ددد حمل اّ ددد افإليدددافاا-

فل حملدددةللافلددد حمل  ،احب دددثاندددواأ اي دددا افقةطحملدددحا ددد فافقلحدددوامدددقالدددتافقحتحمليدددتااااا(4)ا116/92فق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ا

أمدددالوافلاحملقلددد اأقافحلحدددتافلعقّدددةرا،الدددلاف ا يددد افألّدديحملادفخدددياىدفرلااا5حددد هافلححملدددح افلددد يقا دد اأّام حملددد امددداحمللاا فّاتافق ادددتتالفقدداأقا

ا قا ح يافل حمللا ال ا ايف فافقلحوايتويّوادرفي ا ةمي ال يحملافق ةسيافلقة ا  حمل افقتعيّق العيي حمل افإليافاا

فقاد ددد ال ددد  اتلح ددد اىجددد فيا دددي ية اجدددافقلافلاخلدددةسلافقختيحددد اتْددداَقع ْااالدددجيحملافإليدددافاايام حملدددةا  دددوافلتحمل ت دددوافلعدددادااتا-

اىىلام فج الجيحملافإليافاا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ا يّ اىىلافقيتيياللااييةريأاحملال ة اأقا تةل التافأللو ،اقفليحملح افلعقّةراادق ات وا

االافس لاىختحةص افظة ا افلعقّةريحمل  ّّ امقاّاياّة ضافظ ي افلافّ ا،اقاياّايافظة تامقايا ايْقَحَيْا يحملا-

أخللددةيافل حملددل افقلحدد م ادق امحددةريلالدداااّيدد ا تحملددةبافجمليدديافلق ددةسضااااااااالددل افققحيدد ااا دديحملاتْددادَاْا  ددخ امددقالددجيحملافإليددافااااااا-

ا (5)افقخت حملاىّي ي حملة

ي حملددد ا حددد يافل حمللدددا اقافحلقدددااافقةتحملاددد ا دددقاىجددد فيافليحملدددح افلعقّدددةرااقام ددد ااااي يّدددلاّ ددد افإليدددافاالعي  دددالا دددقاولددد ااا-

ا (6)افظ حملريقلجيحملافإليافا،اقافلاوةّة اففةصحمل الةل احملة افلعيام حملتاأقالق حمل ا

                                                             
                                                              . Salvage Gerest – Les suretés et La Publicité foncière – op. cit ,page 169 ا(1) -
اا 83صاا،فق ج افل ةللا،فلعقةراااافلقة ا افائفس ا اة افليح اا:جم ااخيحا ض(2) - 
ا 93صاا،فق ج افل ةللافظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا،اا:مالخةلاارا(3) -
افلتحملع تااافقلةصوافلعي ةاألمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةرا فل ااحياحملداّةسي اط ق افلقاالاقاا1992/03/04فق رحملخاااا116/92مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا8فقةدحمللاا(4) -

ا 83صاا،،افق ج افل ةللاخيحا ضجم اا(5) - 
ا 94صاا،ا،ام ج الالاو  هاالرمخةلااا(6) -
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امدددقالدددتاا (1)ا116/92فق لدددا اا  دددوايْعددد حملقرسددد ياّ ددد افإليدددافااااايفددداااّتاَدددياما ّدددلااي ددد امدددقااّ ددد افإليدددافاااي ددد -ا

اخام ااافإلدفرلافيياللاف ا ي افألّيحمل فق فّاتافل حمليقامةرلافاق لحمليت،اأقامقالتافقحتحمليتاف

 ياّ دد افإليدداف ة افلدد حملاااالحدداناطددح يفةاأقار ددااىيدداف حة،ايْعَدداراولدد ادقرارسدداااااالةظة ادد افلعقّةريحملدد ااى حملاّاددالاىيددافاافلاخلددةسلاااا-

مدددقا حددديافلقدددة ا الح ددد ااا105 امباجدددوافقدددةدحمللافظدددة تافلعقّدددةرا،احب دددثاي ددديحالددد افلقدددة ااايعيددديا دددّالددديو اقارسةلددد اا

صددد حمل افلعقددداداقافلاخلدددةسلافقاد ددد الييحملدددح ،اقافلتحملة ّددداا ّدددةاىوفا ة دددّاخمةلحددد اليلحملادددة افلعدددة اقافآلدفبافلعةمحملددد ،اى دددة  اىىلاقجددداباااااا

امقا حيافق لا  ا100م ف ةتحةالي قطحةافليحمل ي حمل ا تحمل ات ا اّةلي الييحملح ا  وافقةدحمللا

خمتيددلافلعقدداداقامحددة ات ت ددواقاتلادد  ااق دد فلايتددالّ ايفدد فا:ل حملددجيحملافلعقّددةرااقافلا دداماقات ددي  افقعيامددة اة:اّ دد اّ دداافخلة  حملدد

م دد افل حملددجيحملافلعقّددةرااقا   لدد اقاىلددت حةس ا تحملدد ايحدداحادلدد الااااااااففةصحملدد ،اى ددة  اىىلاافلاخلددةسلافقيددح لااامحددلحملحة افأل جددة اااا

اااا (2)(اأصي حمل اأقاتاع حمل افحلقااافلع ل حمل افألخ اا) حمل افلعقّةريحمل اأقا افقي مال افلافردلا يةل يحملافقعمةديحملةاقاّة ا  حملةا

يتي حملدديااافحلةلدد افلاصددح حمل اااافألقلافللدداااا:اجدداالددجيحملا قّددةراا يدد ام ددتااا دديحملاظة ادد ا ّقةريحملدد ايت دديحملقا ددا تامددقافلا ة ددة ااااااااااي

قّددددةر،اقاييددددتييا يدددد ا ةمدددديافلتحملحدددد حمل ة اليعيتج حملدددداااافحلةلددد افلقة ا  حملدددد اااليعقّدددةرامددددقاماّدددد اقام ددددة  اقاطا عدددد ا،اقافل ددددة ضاا

ا ااا(3)اافلقة ا  حمل افلافردلا ي  

ت ددي  افقعيامددة الييددافطلتاااصددارلاطددحةدلا ّقةريحملدد ات اددّاقجدداداأقا ددا اقجددادافلتحملحدد حملناااااااااااا دد ل ايفدد فافلق دد ا يدد اااااايعيددي

ا  افدام تخ جة ا ي افلاخلةسلافقيح لا قاط يلا  خحةامقةليارل اخلةلّىفلعقّةرا،اقا

مددقالددتافقحتحمليددتافق لحملدديتاأقااايعددتااارسدد ياّ دد افل حملددجيحملافلعقّددةرااقات ددي  افقعيامددة ااايفدداااما ّددلا ايفدد فافلق دد ااييدد نا يددا-

فلتحملعدد تاااقايفددضا حددياطدد ق االددلاف ا يدد افألّددي،اااا5فلدد حمليقامةرلددافاخامدد اااىدفرلاأمددالوافلاحملقلدد اقافحلحددتافلعقّددةرااااااافقدد فّاتا

فقددد  اراا116/92مدددقافق لدددا افلتحمللح ددد ااااا8فقدددةدحمللاا  دددوفظةلدددا اافإليدددافااقا يي حملدددة اّ ددد اافلتحملدددضا  ددد ا دددةارسددد ياااا

اأ اله 

ا

                                                             

صوافلعي ةالييحة اففةرج حمل األمالوافلاحملقل اقافل حملااحياحملداّةسي اط ق افلقاالاقافلتحملع تااافقلةا1992/03/04فق رحملخاااا116/92مقافق لا افلتحمللح  ااا8فقةدحمللاا(1) -
افحلحتافلعقّةرا 

ا 94صاا،:افظة ا افلعقةري اا  ل  الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس اا،افق ج افل ةللالرمخةلاا(2) - 
ا 110،111صا،ام   لامةج ت الةلق ا،م حملف ضري ا(3) - 
ا  77صا،اةلق م   لامةج ت الا،درليّا ةطي افلئحمليف فيا      - 
ا  84،اصخيحا ضا:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس ا،افق ج افل ةللجم ااا-اااااااااا
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ئفسدد الددةلق  ،اخةصحملدد اقاأ حملافاا ددقيفدد فافلق دد االايقدديحملاأيفي حملدد اا:خلةل ددة:اّ دد ات ددج يافلعقّددةرف افظدداحملدلا دديقام ددحافألرف ددضاا

ا (1)ا يحملافقي  حملة افلتحملضايفضادق اللااّة ا ضاااطارام حاأرف  حةاقا ايا

فلايايحملددد ااحدددةيامددقا يي حملددد افق دددحا يدد ام دددتااا ددديحملاجددئيامدددقاأجدددئفياااتت دديّ اقخلدددةسلام دددحافألرف ددضالعددداافإل اافافلق ددد ايتددالّ ايفددد اق

فلعقّدددةراا،الةإل دددة  اىىلافق دددةيفي اااااخلددد حملاتددد ّ  ايفددد هافلاخلدددةسلااافل حملدددجيحملاااا،فقعل حملددد ،امقةلدددياظ ددد اىلدددتال اي ادددّا ددديحملاىيدددافاااااا

افدام دددحافألرف دددض،ا  دددالا دددقامتةلعددد افقلة  دددة افقةتحملاددد ا دددقا يي حملدددة اااااافلتحمل ق قدددة افلعقّةريحملددد افقلجدددئلاأخللدددةيا يي حملدددة اى دددااا

حددةيامددقا يي حملددة افق ددحافظاخلدد امباجددوافألمدد ااااااتفلتحملدد ّ  افلعقّددةرا،ا ةيف دد ا ددقادقرهاااى ددافداقات ددي  افلدداحمل ةافلعقّددةراالعدداافإل اااااا

اافقت يحملقاى افدام حافألرف ضافلعة  ا62/76رّ ا

فقحتحمليددتامددقالددتااايعددتاا ياّ دد ات ددج يافلعقّددةرف افظدداحملدلا دديقام ددحافألرف ددضاااارسددايفدداا يدد ايفدد فافلق دد اما ّددلاااييدد ن-

اا8للاف ا ي افألّيحملا  وافقةدحمللاا5فق لحمليتاأقافق فّاتافل حمليقامةرلافاخام اااىدفرلاأمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةراا

ل لحدددةااةيفدد هافألّ ددة اقافلتحملل دد لا  يدداااالدد ال دديحملااا ال  دد ام فّادد ا  ددقالدد افلححملددال  حملة افقخاحملااااارددارافإلطددةرلاىىلاأ ددااااافألخدد اا

تتي حملددديااافقاي يحملددد افلعةمحملددد الألمدددالواا يددد ام دددتاااىّيددد  افايحاريحملددد ،امتحملاق ددد افظة ادددة افلعقّةريحملددد ا دددّاقصدددةي اىدفرلام  ئيحملددد اااا

ا تو حملااىل  ااايف فافلح اافل ة ض فلاطل حمل افلتحملةلع الا فرلافقةل حمل  اقايف فامةالانا

ا حمليو افلاص حمل ا ي افظة ا افلعقّةريحمل فلح اافل ة ض:افل

فقاي يحملدد افلعةمحملدد الألمددالوافلاطل حملدد افلتحملةلعدد الددا فرلافقةل حملدد ايفددضااااااااافل ةيدد امددقاق دد افقيدد حملاافائفسدد اافظة اددة افلعّقةريحملدد ا ددّاقصددةي ااااااا

ةافظة ادددة الدددةلقا ة دددّا(2)ا189/90قا  دددوافق لدددا ا،م فّاددد اأ ية دددةاااجمدددةلافحلحدددت،اقالدددةل حملجاااىىلافلدددارفياّيددد الاا

فإلّتحددةداىىلاغةيدد اأقفخدد افلتحمل ددع لة اأيددقاق ددعّاااااالددا فرلاقافلتحمل ددج يافلتحملةلعدد اافلعقّةريحملدد اتةلعدد الاصددةي افقاي يحملدد افلعةمحملدد الي حملدد فسواااااا

لعدددااولددد ا دددّاقصدددةي افقاي يحملددد افلعةمحملددد األمدددالوافلاحملقلددد اقافليحملددد ق افلعقّةريحملددد ،اقالتحددداحا ةل حملدددةامباجدددوافق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ااا

ا ّاقصةي افقاي يحمل افلعةمحمل الألمالوافلاطل حمل  ا(3)ا54/95

ت ددد حملافقاي يحملددد افلعةمحملددد الألمدددالوافلاطل حملددد ا ددداحمللامددداي يحملة ا    حملددد امدددقال لحدددة:اماي يحملددد افحلحدددتافلعقّدددةرااقام دددحافألرف دددض،ايدددت حملاااااااااااا

اي يحملددد افلح   حملددد اامي دددقا ايددداامحدددة افقااقافظة ادددة افلعقّةريحملددد ا يددد افق دددتااافلددداطي االافلدددوتحةام فّاددد اأ يدددةلاقا يدددةطة ااا

                                                             

ا 94صاا،افق ج افل ةللافظة ا افلعقةري ا  ل  الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس ا،:الرماخةلاا(1) -
ا 1990/06/28 رحملخ ااا،افق26فا يالافل حمل  حمل اليجيحاريحمل افائفس يحمل ،افلعادا(2) -
ا 1995/03/19فق رحملخ اااا،ا15عادافا يالافل    ا،فل،ا1995/02/15فق رحملخااا فل حملااحياحملداصال  حملة اق ي افقةل حمل ا54/95فق لا ارّ ا(3) -
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لي حددتافلعقّدددةرااقم دددحافألرف دددضاااجمدددةلافلاصددةي اقافلتحملددداخحمليا يددد ام دددتااافظة ادددة افلعقّةريدد اللدددةيفا يددد افق لدددامتارّددد ااااا

اييض:اية  ا(1)ا1995/02/15فق رحملختاااا55/95قارّ ا54/95

العقّةرا ىّةفوافللحملحاصافلتحملي يع حمل اقا   افللحملحاصافلتحمللا ي حمل افقتعيّق الةحلحتافا_

ا  ا ةميافلتحمل فبافلاطي تا  ااط اافلعيياااجمةلافحلحتافلعقّةرااا_

اقّةراا ا فرلافلعال،اق فرلافلحال   فلتحملضا ةا الّ امبجةال افحلحتافلعقافلتحملعةق ام افلقوة ة افألخ اا،ا فق ةيفيا_

ىطدددحةراا:يحاريحملددد اقاى دددافدا اصدددي ا ةمحملددد اااجمدددةلاري افلتحملدددضاتعددداحمليفةافظة ادددة افلعقّةريحملددد افقلتيددد لا ددد اّوددد افاادرفلددد افلتحملقدددةا_

،اتددد ّ  افلعقّدددةرف افقي دددا  ،ات دددي  افلددداحمل ةت افلعقّةريحملددد ،اطدددحةدف افلتحملق ددد  اااااااّ ددداافل حمليفدددا اقافإلمت دددة ف اقاطدددواحةاااا،فلاخلدددةسل

افق ّّّاقاتق   ا ح ي افقافخي 

قاتقدداي ام ددةراافللحملقددةس ،ااقاطددة حةاىلددتارفواافلتحملددضامددالي حددتاقام ددحافألرف ددضال دديحملافإلجدد فيف اااااتاددةدرافقاي يحملدد افلح   حملدد اااا-

ا فلعقّةرااافظة اة افلعقّةريحمل اللةيفا ي افلتحملقةري افقعاحمللامقاماي يحملة افحلحتافلعييادفخي

ا ا74/75مشيتحةافإلج فيف افظاخل امباجوافألم ارّ افلتام فّا ا يي حملة ام حافألرف ضا  افلايايحملة اا-

 يددد اقا عحملةلددد اق دددعّاق فرلافقةل حملددد ا ددداحمللام  ة  ئمدددة ات دددة ايفةاااجمدددةلافق فّاددد ااافلاصدددالاىىلالددديو اقصدددةي اظقال  ددد اا

فلتحملددضا ةرلددحةا دديحملامددقاماي يحملدد افحلحددتافلعقّددةراا يدد افق ددتااافلدداالسضاااااافلعقّةريحملدد امددقال لحددةاط يقدد افلتحملحت يددة افلحجةس حملدد اليي ة اددة اااا

مددالاخةلددااتاقدد اغدد ااااق  ة  ئمددة ا يددةاّة ددةافأللددتةواراااأ حملايفدد هافاىلّددةاااقافقحتحمليدد حمل افاحايحملدد األمددالوافلاحملقلدد اقافحلحددتافلعقّددةرا ااااا

ا ة  حملددد الدددةللحملا اىىلاىتحمل دددةااجمدددةلافحلحدددتافلعقّدددةرااقاتافخيددد ،األ حملحدددةاتتويّدددوافل حملددد   اقافلاحملّّددد ااافإلجددد فيف ااالعددداافأل  دددة ااااااااا

ا (2)

ا

ا

ا

ا

ا
                                                             

ا 1995/03/19فق رحملخ اااا15عادا را،فل،ا اا1995/02/15فقت يحملقاتلا  افإلدفرلافق  ئيحمل الا فرلافقةل حمل افق رحملخاااا55/95تحمللح  ااا لا ام(1) - 
ا 97صاافظة ا افلعقةري ا  ل  الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس اا،فق ج افل ةللا،:الارمااخةلاا(2) -
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امحة افظة ا افلعقّةريحمل اقاألةلحةافلقة ا ضفقويوافل حملةلث:ا

اىوقا دديحملافلتحملحدد حمل ة افلددافردلا ي حددة،اااااتحددانامددقاقرفسحددةاىىلا ددية امحةيدد افقي  حملدد افلعقّةريحملدد ااااا دداحمللامحددة ااا افلعقّةريحملدد  ددةرتافظة اددا

حبحدددتافلاخلدددةسلافلعقّةريحملددد ،اقات ت احدددةامددد اّ دددايفةاااجميا ددد افلاوةّدددة افلعقّةريحملددد ،اقام ددد افل حملدددجيحملافلعقّدددةراا يددد األدددةتااااااتقدددا 

ا ي  الانا تلةقلااايف فافقويوا   تايفيةا:ا،قامشيتحةا يي حمل افق حافلعقّةرااضقخلةسلام حافألرف ضااافلايايحملة افلتحمل

افلعقةري ااا:امحة افظة ا فلح اافألقل

فللحملحددداصافلقة ا  حملددد اقافلتحمللا ي حملددد اففةصحملددد الدددةحلحتافلعقّدددةراااافلتحمليددد ي افائفسددد ا،اجندددااأ حملافقيددد حملااملاحيحددد ااىىلاخمتيدددلااالدددةل حملجاا

ليي ة اددد اىمجدددةلاقات و حملددد افقحدددة افقا يددد ااقامدددقاأجددديااخددد ا فألفقحدددي  الددديار ّدددئا يددد العددداافقحدددة ادق ااافقحدددة افقا يددد ا ددد هاا

ايفض:اقاافجملةليف فاافلححملةدرلاااافلقة ا   ااا يحملاأيف حملافللحملحاصالانا تو ااىىلادقريفةفلعقّةريحمل ا

ا:1975/11/12اافق رحملخاا74/75ااىطةرافألم افظة ا افلعقةري ااحة ماالا/اأقحمل

فظة ا افلعقّةريحمل اىلّةاأ حملافقي حملاافائفس ااملاحيح ا   ا يحملافقحة افقلحاحمل ا ي ايْعَاراأقحمللا  حملاّة ا ضايْ ْاتمْاا74/75لةل حملغ امقاأ حملافألم ارّ اا

ىىلا حاصاقاتاّاف اال يفةاقاصال  حمل اقاط ق اتع تافظة اتافلعقّةريحملم ةل اتحح يامحة اقاتلا  افظة ا افلعقّةريحمل ،اىوات وا

ى حملاتلا  افظة اة ااقايفيةا ي افلتحملافلض:ا ا21،22 اقاول امقاخاللاىلتق فيافقةدحملتتا(1)اتي يعة الاناتحاراال قة

افلعقّةريحملت،ال  احملدامباجوام لا ا  افظة اتاتع تفلححملال  حملة اقاط ق اقا  ل افلعقّةريحمل ،اقاّاف اال يفةا

فألطددد فنافقاجددداديقا يددد اقلدددةسيافإلخلادددة ،اقا ددد ل اااصددد حمل افألقرفاافقويالددد امدددقاأجدددياااا  احيقّدددلافظدددة تااايفايحملددد اقاأيفي حملددد

اى ةدلافإلطحةراقال  احملدام لا ا  ح حملة اتوا لايف هافقةدحمللا  

اا دديحملاليايحملدد اا يي حملددة ام ددحافألرف ددضااا:ا  لددااىختتددة ااقايفيددةا يدد افلتددافلضااا13قا10ّدد فيلافقددةدحملتتااا لدداقااامقةلددياولدد ،اقاا

افقحي  افق يّح امب  افل حملجيحملافلعقّةرا،ا  خاخلة  حمل ااي  افلاخلةسلاففةصحمل امب حافألرف ض  تاداالااا

لدددااافقحدددي  افق يّحددد الةل حملدددجيحملاا–مدددقاأجدددياتةلددد ياجميا ددد افلاوةّدددة افلعقّةريحملددد اأ اياد دددافالئقمدددةا اندددوا يددد افقعلددد حملتا

اجاقالاظ حملرفا ي ا  ختتا  وافحلةل ا  ا–فلعقّةراا

                                                             

افق  اراأ اله ا1975/11/12فق رحملخاااا74/75مقافألم ارّ اا21،22فقةدحمللا(1) -
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قيدد حملااّددااأطددةراىىلاصددال  حمل األةلدد حمل اليي ة ادد افلعّقةريحملدد اقايفددضاصددال  حمل ام دد افل حملددجيحملافلعقّددةرااىواتعتدد ايفدد هااااااااااااااايتحمل ددحاأ حملاف

فلتحملدددضار ّدددئا ي حدددةافقيددد حملاافقحددد ا،اقاجعيدددحةاملدددة افحلحدددتااقايفدددضا حددديافقحيحملددد ا (1)افلححملدددال   اظددداراأقام  دددئا يي حملددد افحلحدددت

ا.(2)ائفس اايويلا ي امحويحافل حملجيحملافلعقّةراات ي حمل افل حملجيحملافلع يىلّةاأ حملافقي حملاافقح اا ي اغ فرافاافلعقّةرا 

مددقافحلددثحملاقافإلطددةرلاىىلالعدداافقحددة ااااااولدد اليي ة ادد افلعقّةريحملدد املاميلعدد ااا ددا ا حدد افقيدد حملاافائفسدد االييحددة افقا يدد ااااا حملامدد افلعيدد اأا

م ددد اجميددداااا،افلعقدددةراامحيحملددد افليحملدددح اقات جددد ايفددد هافقحدددة اىىلااامدددقا حددديافألمددد  اا15،16،17 حددداصاملحدددةافقدددافدااال ددداحمل

ا1975/11/26فقددد رحملخاااا58/75مدددقافألمددد ارّددد ااا793فلاوةّدددة افلعقّةريحملددد اخةصحملددد اقاأ حملددد اأطدددةرامدددقاخددداللا ددد حملافقدددةدحمللااا

 ايتعيّددلالعقّددةراالاقجددادالدد الةللحمل ددا الي ددااااقا دديحملا ددلحملا دد ياآخدد اااافقت دديحملقافلقددة ا افقددا ضافقعدداحمللاقافقددتيحمل اىىلاأ حملا دديحملا ددلحملامي  حملدد ااااا

ا ىلّةامقاتةريخاىطحةريفيةالااافقحي  افق يّح ا

مددقافللحملة  حملدد افقةديحملدد اقافحلقاّ حملدد اااافلعقددةرااتادد حملقاق ددع حمل امددةيفااىالاجميا دد امددقافلاخلددةسلافلددتاااقاجدداي الةلدد حمل  ا يدد اأ حملافل حملددجيحملافلعقّددةرااااا

قا  دددثافحلقدددااافلع ل حملددد ااحب دددثامي دددقالقدددةرئافل حملدددجيامع  ددد افحلةلددد افحلق ق حملددد اليعقّدددةرامدددقا  دددثاماّعددد ،اميدددتيالت ،اقامددداااا

ا74/75مددقافألمددد ااا03قاولدد ا  دددوامقت دد ة افقدددةدحمللااا،ااقافلتحملعددايال افلوّةرسددد ا ي دد ااافقةتحملادد الدد اأقا ي ددد اقامج دد افإلتحملحةّدددة ااا

 ةقحددددي  افق يّحدددد اا،لقا ددددة:ا ايعدددداحملافل حملددددجيحملافلعقّددددةراافلا ددددع حمل افلقة ا  حملدددد اليعقّددددةرف اقايادددد حملقاتددددافقلافحلقددددااافلع ل حملدددد ا اا

ا (3)افظة ا افلعقّةريحمل مب   ايفضا

أمحملددةا دددقااا، قّددةراقافحلقددااافقةتحملاددد الدد اقا ي ددد ااااجميا ددد افلاخلددةسلافلتحملددضاتاحددد اأقصددةنا ددديحملاااامددقاااقافل حملددجيحملافلعقّددةراايت ددداحمل ااا-

 أ حملافل حملددجيحملافلعقّددةراامي دد ااا دديحملاليايحملدد ا يدد اطدد ياجميا دد امددقااااااااا:امددقا حدديافألمدد القا ددةاااا12  احملدتدد افقددةدحمللاا اطدد ي

يفدداافلاخل قدد افأللةلدد حمل اااا63/76رّدد امددقافق لددا ااا19أمحملددةا ددقالددجيحملافلاوةّددة ا يددةاأطددةر الدد افقددةدحمللااااااا، ريحملدد فلعقّةفلاوةّددة ا

ا (4)افلتحملضا احملدافللحملوةاافلوّا عضاقاتي ّيافق ج ااي  افلعيي حملة افلقة ا  حمل افلتحملضامتحملاّ ايفة

صال  حملة اخمححملح ااياردافقي حملاافائفس ااملا:6/03/25197فق رحملخاااا63/76محة افظة ا افلعقّةريحمل اااىطةرافق لا ااخلة  ةا/

اافلعة حملاقا او  فألرف ضاام حداقاى حمليةاى تح الت ايااأ  ة اتتعيّلالإج فيف اى افاليي ة ا افلعقّةريحمل 

لايف فافق لا اّااقالإ تاةراأ حملافظة تافلعقّةراافق  قلافألقحمللاقافألخ ادفخيامحي  افحلحتافلعقّةراا إ حملافقي حملاافائفس اامقاخال

امقايف فافق لا ،اقامي قاىرجةاايف هافقحة اىىل:ا3رل امحة افظة ا افلعقّةريحمل امبحةم  اقايف فامةايتجيّ الي ياص يحااافقةدحمللا

                                                             

ا 83صاا،فق ج افل ةللا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اي حفظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الا:الرمخةلااا(1) -
ا 14،صا2003،،ام تا ا ةملافلح  اقافلقة ا ا03 ااافلتحملافباامعاحمل ا:امالا  افليح افلعقةرااقافلتاخل لا:ا ييةاقا يالا،اطاع اا/د(2) - 
ا 79صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،درليّا ةطي افلئحمليف فياا(3) -

ا 79صاا،ايّحملادرلاا فيئحمليف ةطي افل(4) - 
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 ى افداقام  اجميا  افلاوةّة افلعقّةريحمل   -

 ى وةيافإلج فيف افلّال م الوياة افإلطحةراقختيلافلاخلةسلاقافظ حملرف   -

 قافلتحملة اامقاماااتا ّ يفةا ي افليحمل ق افليحمل ي حمل اقافقا ا  حمل  ا   افلعقاد -

  تةل افلا ة ة ا ي افل حملجيّة افلعقّةريحمل اففةصحمل امبختيلافحلقاا  -

  (1) حتافلعقاداقافقخوّوة اقامج  افلاخلةسلافقتعيّق الةلعقّةرف اففة ع الإلطحةرا -

 تقاي افقعيامة اىىلافقافطلتافل يقايوياا حة  -

ليي دددة تافلعقّدددةراامحدددة اا63/76مدددقافق لدددا ارّددد اا11،17،41،45ا دددقافقحدددة افل حملدددةللاو  يفدددةاأق يدددّافقدددافداقا  دددال

ايفض:أخ ااتوياحةا اة افليحملح افلع ياقا يي حمل ام حافألرف ضاقا

 ت ّ  افلعقّةرف افلتحملضامتحملام  حةااافل حملجيحملافلعقّةرا ا -

 ىلتال اقخلةسلافألرف ضافقي ا   ا -

 يايغافظة تافلعقّةراامحي  ام حافألرف ضال يحملافلتحمل احملال افلعقّةريحمل افقيححمل ل  حافقخاللا يي حمل اا -

  (2)ا افلاحمل ةت افلعقّةريحمل اقةل  حةت ي ا -

فقتعيّدددلالتةلددد ياااا1976/03/25فقددد رحملخااااا63/76أ حملافقيددد حملاافائفسددد اا يددد ا دددايافق لدددا اااااا ّدددةالدددالااايتجيّددد اللدددةاا

اص يح ةتلافظة ا افلعقّةريحمل الي يايقةلا ي ا فل حملجيحملافلعقّةرااّااقلحمل امقافقحة افق

فقي حملاافائفس اا اياااأرفدا:1991/03/02فق رحملخاااا65/91محة افظة ا افلعقّةريحمل اااىطةرافق لا افلتحمللح  اااخلةل ةا/

ا65/91 لا افلتحمللح  اارّ افإلطةرافلعة العيي حمل افحلحتافلعقّةرااقار  اادّّ افإلج فيف ا لااطح افلاخلةسلافقاد  امقاخاللافق

ا  ثا16افقةدحمللااول امقيتجيّ ااقاتلا  افقحة اففةرج حمل األمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةرا فقت يحملقاا1991/03/02فق رحملخااا

ا ح امج  افلححملال  حملة افقا ي ا  هافقحي  الي يادّ لاقاملاّ امقاخاللاىللةدهالي حتافلعقّةراافقحة افلتحملةل حمل :

 فداقام  افل حملجيحملافلعقّةرا ى ا -

 فلتحملةط ا ي افلاحمل ةت افلعقّةريحمل   -

  حتافلعقاداقافقخوّوة اقمج  افلاخلةسلافقتعيّق العيي حملة افليحملح افلعقّةرا  -

 تاي غافقعيامة اقاى ال افايحارا قاظحا ةتحة  -

  ح يافحلقاااقافل حمللا افقتعيّق الةليحملح افلعقّةرا  -

                                                             

ا 84،85صاا،فق ج افل ةللا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حا:المراخةلا(1) - 
ا 79صاا،ا حيافق   لا،ادرليّحملائحمليف فيا ةطي افلا(2) -

  85،اصا،ا حيافق ج مالرخةلاا      - 
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يفدد فافق لدددا امحدددة اأق يدددّاقاي يحملددد ااااقاولددد امدددقاخددداللاقرقداخمتيحدددتتاالدددلةدا حددديافقحدددة ااحددتتااااىاى دقف ايفلدددةواا:ال ادد ام

فإلّي يددض،اقافقحددة افلتحملددضات ددوي اااافحلحددتافلعقّددةراا جحدد اىدفريحملدد اميدد   ا يدد اأ يددةلافظة اددة افلعّقةريحملدد افلتحملددضاتتادد اىختحةصددحةاااااااااا

  (1)10لافقةدحملاخاللا  امقلحةافظة ا افلعقّةريحمل اقا  تيلحملاول ا

 جحددد اتعدددافدافقيددد حملاافائفسددد ااقحدددة افظة اددد افلعقّةريحملددد ااا دددإ حملمدددالاخةلددداا يدددةاجدددةيا يددد ال دددة افأللدددتةواراا دددالقلا يددد اولددد اق

ةا ددة اتعددافدفالو يقدد ا حايحملدد ،اغدد املّايدد امددقاخدداللافللحملحدداصافل حملددةلق اقاولدد امددةاف ع دديالددياااااااااالددةحلحتا يام حملدد ام يّحدد اا

 ادّ قددد اقام دددااط ا  دددثاأ حملددد املاي دددلاا ددديحملاصدددال  حمل الةلق ددد اففدددةصحملالحدددةادفخددديافظة اددد االحدددحا يددد ا ايددداافقحدددة افقا يددد ا دددة

ا (2)فلاحملفخيضاليي ة ا افلعقّةريحمل اتةر ةاول اىىلافللحملحاصافلتحمللا ي حمل اةريحمل اقالعيحملاول اىىلا ا اتو حملّ اىىلافلتحمللا  افلعقّ

افأللةتافلقة ا ضاليي ة ا افلعقّةريحمل افلح اافل حملة ض:

 اددة اطددح ا قّددةرااجايددااللددةيفا يدد اااااا حدد  ا  حملدد اى تحددة اااا73/71فقددلاّ امباجددوافألمدد ارّدد ااااا افل حملددارلافلئحملرف  حملدد االحدداقراّددة ا

مدددقاامدددقا حددديافألمددد ايت ددداحمل ااااا18صدددلاقااقطددديالي حملدددارلافلئحملرف  حملددد امباجدددوافقدددةدحمللاااااا يي حملددد ام دددحافألرف دددض،اىواأ ددداماااا

مدددقاوف افألمددد ا يددد اىلدددت افماقاتةلددد ياخئف ددد ااا24ّافقدددةدحمللاقااا حددديافل حملددد ةاا ححملدددفألرف دددضافلئحملرف  حملددد اأقافقعددداحمللاليئحملرف ددد ا

ا (3)افلعقّةريحمل ا ي ام تااادفس لا يحملاليايحمل اىلّةاأ حمل املاي   اف  ئ افق يّح ال ل الياوةّة 

فقتعيّدددلالإخلاددددة افقي  حملددد اففةصحملددد اجنددداهاّددددااألدددلاامحيحملددد افليحملددددح اااااااا32/73فلتحملوا قددددضارّددد ااافق لدددا ااىىلل دددقالدددةل حملجااااا

،الددةل حملغ امددقاأ حملدد املاي ددت امااااملدد 25قحددة اىدفرلاأمددالوافلاحملقلدد اقافلتحمللادد  افلعقّددةرااقام ددحافألرف ددضااللدد يةافقددةدحمللااااااااافلعقّددةرا

اأيحمل ايف ئ اىدفريحمل اخةصحمل  

متحملاتةلددد يامحدددي  اىدفريحملددد ا يام حملددد ايويدددلا ي حدددةااأيدددقاا74/75فألمددد ارّددد اا  دددثاصدددارملايعيحملددد اطدددايالاا ددد ا ايفددد فافلا-

 حددياف ددانااافق لددا اااا قامتحملاتة  ددااا(4)ا اي دد حمل يفةاظددة تا قّددةراام يّددلامب دد افل حملددجيحملافلعقّددةراااااااىلدد افظة ادد افلعقّةريحملدداا

خةصحملدد افقددةدحمللافألقىلاملدد ،ا يددةاألددلا ا دد هافقحددي  امحيحملدد ارس  دد حمل اتتي حملدديااا ايددااقامع  دد اطدد اااااااااااااا63/76فلتحمللح دد اارّدد اا

ا ي  افقةدحمللاافليحملح افلعقّةراا قاط يلفألخ اافقي  حمل اقافحلقااافلع ل حمل ا ا مقاوف افق لا ا02حب وامةا ححمّل

                                                             

افلعقّةراااافلاالي امةايةتض:ا: اتتالّ اماي يحمل افحلحت10تل افقةدلا(1) - 
اتلا  اتلح  افلعيي حملة افقتعيّق التةل يافل حملجيحملاقا او الإلتي فراقاى تاة ا   اا

ات ح ا ي اتلا  اىطةراتاخحمليا يي حملة افليحملح افلعقّةرا   ا
ا   ا  اتةم ال ية ا حتافلعقاد،اقافلتحملحةم  اقامج  افلاخلةسلافقاد  الااامحة افحلحتافلعقّةرااقالالمتحددة

ا  86صاا،فق ج افل ةللا، افائفس ا:افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي يمالراخةلا(2) - 
ا 103صا،ام   لامةج ت الةلق ا،م حملف ضاري (3) - 
افقتعيّلالإ افدام حافألرف ضافلعة حملاقاتةل يافل حملجيحملافلعقّةرا ا74/75مقافألم ارّ اا20فقةدحمللا(4) - 
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قخلدددةسلايفددد هافظة ادددة افلعقّةريحملددد امتحملاىيدددافاااااقا يددد ام دددتاااا.(1)  عيددد ام دددتااافلايدددايحملة ايليدددةام تدددواظة اددد ا قّةريحملددد اااااا

ا اا (3)اقا  ّقافقةل امقافلاحمل ةافلعقّةراالعااىياف  اااقلافإلج فيافألقحمللالإلطحةرا(2)م حافألرف ضال   اطح يفةا

 دددّايفدددضاجحدددة اىدفريحملددد ا يام حملددد اتةلعددد اليياي يحملددد افلعةمحملددد الألمدددالوافلاطل حملددد ا دددةرتامحةمحدددةاااااقالإ تادددةراأ حملافظة ادددة افلعقّةريحملددد اا

فظدداحملدالحددال  حملة اق يدد افقةل حملدد االالدد يةافقةدحملتددة ااااااا54/95قايفدداامددةاأ ّدداهافق لددا افلتحمللح دد اارّدد ااااااا (4)اقصددةي اق يدد افقةل حملدد اا

ا (5)افقت يحملقاتلا  افإلدفرلافق  ئيحمل اااق فرلافقةل حمل ا55/95ق لا افلتحمللح  اارّ امل ،اقافا05قاا02

فقتعيّدددلالتلاددد  افإلدفرلاا55/95فقي ددد الة  دددة افق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد اا364/07رّددد اقامدددقاخددداللافق لدددا افلتحمللح ددد اا

ا (6)امحيحمل افلتحمللا  افلعقّةرااقاىدفرت الا فرلافقةل حمل ااق فرلافقةل حمل اجنااأ حملافلقة ا افائفس ااألق ا ي اىللةدافق  ئيحمل ا

اي يحملدد افلعةمحملدد الألمددالوافلاطل دد ،ااامدداي يحملة اتةلعدد الييااأرلدد ااأدر اا364/07مددقافق لددا افلتحمللح دد ااااا02فادداي الةلدد حمل  اأ حملافقددةدحمللاااا

ا ماي يحمل افظة ا افلعقّةريحمل اقام حافألرف ضاقف الامقاتي افقاي يحملة افألرل ا

لاأ ددةلافقيدد حملاافائفسدد ااتلادد  افإلدفرلافق  ئيحملدد ااام ةتددواىىلاّدد فراميددةوالددتاق يدد افقةل حملدد اقافل حملدديو افق يّحدد اااااااااااااقا ةلعددةد

ا.(7) لةلا  ح افلعةمحمل 

 ّددةالددالاّالدد اجدداي الةلدد حمل  اأ حملافظة ادد افلعّقةريحملدد الإ تاةريفددةايف ئدد ا يام حملدد اىدفريحملدد ام يّحدد امب دد افل حملددجيحملافلعقّددةرااقاى ددة اااااااااااااااا

مج ددد افلعقددداداقافلاخلدددةسلاقافظددد حملرف اففة دددع العيي حملددد افليحملدددح افلعقّدددةراا يددد اايف افقتعيّقددد الةإلطدددحةرافلعقّدددةرا،اقا حدددتافإلجددد ف

قع  دد افققحددادامددقافليحملددح افلعقّددةرااقاى ا ددة الدد اأ ددافاا يددةيفضعاقافأليفدد حملامددقاولدد امع  دد اماّددلاااااااللتاّّددلايفلددةاجي حملددةااام ددتافيفة 

ا ة ال اقاأخ االتت حملادرفلتحةامقاخاللافقا ثافل حملة ض  يحملايف هافلتحملافقي حملاافائفس اامل  

ا

ا

ا
                                                             

افقعاحمللاقافقتيحمل افقتعيّلالتةل يافل حملجيافلعقّةراافل حملةللافل حمل   ا63/76مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا4فقةدحمللا(1) - 
  ا 63/76فقعاحمللاقافقتيحمل اليي لا افلتحمللح  اا123/93مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا8فقةدحمللا(2) - 

ا 63/76مقا حيافق لا افلتحمللح  اارّ اا10فقةدحمللا(3) - 
ا 77صاا،فق ج افل ةللا،خيحا ض،ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اجم ااا(4) -
ا 95صاا،فق ج افل ةللا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حا:المحملرخةلااا      -
افق  اراأ اله ا55/95مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا1فقةدحمللا(5) - 
افقتعيّلالتلا  افإلدفرلافق  ئيحمل اااق فرلافقةل حمل  ا364/07مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا1ةدحمللافق(6) - 
امقاوف افق لا افلتحمللح  ا اا16فقةدحمللاا(7) -
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ا:امةيف  افليحملحددددددد افلعقّةرافقا ثافل حملة ض

تلا يحددةاىلددتْ ْاتخلّافظة ادد افلعقّةريحملدد ا ح ئدد ا يام حملدد امددقاأجددياااااااقافحلحددة ا ي حددةاقاامددقاأجدديا ددية امحةيدد افقي  حملدد افلعقّةريحملدد اااااااا

،العدددااأ اتقدددا العيي حملددد اطدددح يفةاقايفددداامدددةااا(1) ة افلدددافردلا يددد افلعقّدددةرف اةلتحددد حمل حدددتاخمتيدددلافظددد حملرف اقافلاخلدددةسلاففةصددد الا

ايع نالةليحملح افلعقّةرااأقافإلطحةرافلعقّةرا 

أ دددافااقااافألخددد ااالددد مدددقا يي حملددد افليحملدددح افلعقّدددةراالتع يحددد اقاو ددد اأ اف ددد اى ا دددة اااااقا ي ددد ا تاّّدددلايفلدددةاجي حملدددةاقع  ددد افققحددداداااا

امقا اة افليحملح افلعقّةرا اماّلافقي حملاافائفس ااة اللتى

ا:يفضاقات و حمل اجمييافق ةسيافظاحملدلاقةيف حمل افليحملح افلعقّةرااّ حمليلةايف فافقا ثاىىلاخلالماموةلواملحملةال   

ا

  ضمححا افليحملح افلعقّةرااقاتواحملرهافلتحملةر:افقويوافألقحملل

 فقويوافل حملة ض:اأ افاافليحملح افلعقّةرا

اليحملح افلعقّةرا حملاافائفس اامقا اةمضافماّلافقيا:فقويوافل حملةلثاااااااا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
                                                             

ااااااااااااا.P. Dupont Delestraint: droit civil , 6éme Edition, Dalloz,Paris,1979,page 228اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا             ااا(1) -
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ال:امححا افليح افلعقّةرااقاتواحملرهافلتحملةر ضفقويوافألقحمل

ىلددتق فريفةاقااأ حملافليحملددح افلعقّددةراا اددة ايعيدديا يدد ا ق ددلافل حملقدد افّلال مدد ااافلتحملعددةمال افلعّقةريحملدد امبددةاي دديقااااااااااا ي دد ااتعددةرنمددقافقااااا

قاإللددد ف ايفددد فافلددداحملقرافلحعحملدددةلاقاف دددة حملالعيي حملددد افإلطدددحةرافلعقّدددةرا،ااااااارقوافإلستيدددة افلعقّدددةرا اا يددد افلافّددد االتج ددد اىلدددتي فريحملتحةا

اقجوافلتحملو حملاالتع يلايف فافللحملاة اقا  فافق ف يافلتحملةر  حمل افلتحملضاطحايفةا اة افليحملح افلعقّةرااىىلا احملافل ا  

االةلقةاىرتةيلةاتق   ايف فافقويواىىلا   ت:ااقا تحمل ايت لحمل اللةافإلقة اقافلتحملو حملااجملييايف هافلعلةص افق  ارل

ال:امححا افليحملح افلعقّةرافلح اافألقحمل

فلتحملددضايقدد اتلح دد يفةا يدد ااا(1)قافليحملدد ي حملة افليحملددح افلعقّددةراايفدداا اددة اّددة ا ضاّددةس ال فتدد ايت دداحمل امددقاجميا دد امددقافإلجدد فيف ااااااا

 يددةااقافحلقددااافلع ل حملدد افلعقّةريحملدد ،ااافقي  حملدد افلعقّةريحملدد اا ددةتلامحددي  ا يام حملدد ات دديحمل افظة ادد افلعّقةريحملدد اقايفدداا اددة اي دديقامحةيدد ااااااا

ا (2)اليعقّةرل ادقراااى ال افل  الةلا ع حمل افلقة ا  حمل ا

 ادددةرلا دددقاقلددد ي اإل دددال اقاطدددح افلتحملحددد حمل ة ااا ا يددد اأ حملددد افليحملدددح افلعقّدددةراااافلددداحمل تاراخي دددياأمحددداا  دددقاّدددافدلاقاّددداا ددد حملنا

قافألصددي حمل ،ا  ددلحملافقي  حملدد اقامددةايتحدد حملاا لدد امددقا قدداا،ا  ددلحملافإلرتحددةااقا ددلحملافإل تحددةاااااااااااافلقة ا  حملدد افقتعيّقدد الددةحلقااافلعقّةريحملدد ااا

لي قددددااافلع ل حملدددد افلتحملاع حملددد ا ددددالاخت دددد اإلجدددد فياا اأمحملددددةالةللحمل دددا اا اقافإللددددتعيةلاقا دددلحملافحل دددد ا ا ا اى ا دددلحملافل حملدددد ل اا

ا (3)افلقة ا افقا ضامقا905،906قاى حمليةاىىلاىج فيف افلق اا يةاأطةر ال ل افقةدحملتة افلتحمل ج يا

قاّددداا ددد حملنافلددداحمل تاراأ دددارالددديوة األدددتةوافلقدددة ا افقدددا ضااةمعددد افإللددد لاريحمل افليحملدددح افلعقّدددةراامددد  فااا حددديافلاّدددّاااااااااااا

أيفي حملتددد الة حملددد :ا امدددقافلدددلحملا افل حملددد قريحمل ال دددية افل حملقددد ااافقعدددةمال افلعّقةريحملددد األ حملددد الددد ايدددت حملاى دددال افلتحملحددد حمل ة افلتحملدددضاتددد دا يددد ااااااااااااا

مدد اغدد امةلدد ،اقايتعدد حمل ال دد ةااااا  تعةمددياا ددالا دداااأ ددافاىوفاىطددةاا قّددةرفاأقاأّدد  ا قددادفال ددية اريفددقاتددةم يااااااافلعقّددةرف ،

امع حمل ف افقايقافل حملفيفقافل حملااي ا ااافل ةلواطخحةاقفقةلافل حملااأّ   ااارجا  ا ي افلاةس اأاقفل حمليقافل حملااد ع اأ

ا

                                                             
 ZEROUK  KADDOUR ,une thèse de doctorat : La nature juridique de la vente immobilière en droitاا(1) -

Algérien, Université d'Alger,1986,page 48.ااااااااااااا
ا 80اا،اص2008ض،اتا حمل ،اس ا،اجةمع افليحمل خافلع لضافلتحملا  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائف  حيافلافاا،ام  ّ لامةج ت ،افل حمللاف افإلدفريحمل افق ات الييي ا(2) -
ا 114،115،صا2003،دياف افقواا ة افاةمع حمل ،افائفس ،3طاع ا،4فلاج ئاااط وافلقة ا افقا ضافائفس ا،افائيا:اخي ياأمحاا  قاّافدلا/دا(3) -
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قاالاتدددئقلاالالدددتاأصددد ةبافليحملدددة اقاالالةللحمل دددا اقاالاتت  حملددد اصدددي حمل االاتليدددةاقاالاتلتقددديالددد ل ا دددإ حملامج ددد افحلقدددااافلع ل حملددد افلعقّةريحملددد افأل

فليحملددة اقااقاالاتددئقلاالالددتاوقاايةتحملددوا ددقا ددا افلت ددج ياأ حملافحلقددااافقيددةراىل حددةاالاتليددةاقاالاتت  حملدد ااااااااا،اقلةلت ددج يىىلافل دد اىلّددةاا

ا (1)إللتئفمة افليحملخح حمل التاوقاافليحملة ا افألخل الاااف ةامقااقاالاي ا ااالالةللحمل ا اىىلاغ يف ،

قاّددداا  حمل ددد افأللدددتةوافلعدددةقتاليددد األدددتةوااةمعددد الدددقا  لدددا افائفسددد القالددد :ا ايقحددداالةليحملدددح افلعقّدددةرااطدددح ا قددداااااا

يفددد هاافقي  حملددد اقافحلقدددااافلع ل حملددد افألخددد اافلّيحددد ق الةلعقّدددةرف اقالةلتحمل ايدددااطدددح العددداافلتحملحددد حمل ة افقتعيّقددد الحددد هافحلقددداا،ااااااا

فل ددد احبقاّددد اقا   لددد امدددقاااىىلاتع يدددلاقايحدددانافليحملدددح اا،افلتحملحددد حمل ة افلقة ا  حملددد افقت ددداحملا ااا يددداسحة،ا قيدددحةاقاااختح حدددحةاا

ا (2)ا اصافل حمللاف افقيح ل ي افقعيامة اخبحااع نفلت

فلقة ا  حملددد ا  دددتا اددداافلّيو دددلامحددداف  افليحملدددح افلعقّدددةراا يددد اأ حملددد اجميا ددد امدددقافلقاف دددااقافإلجددد فيف اااااااااقا ددد حملنافلقة دددضاا

فل حملفم حملدددد اىىلا ايدددداايفايحملدددد افلعقّددددةر،اقات ا ددددّامي  حملتدددد اقاطددددح افحلقدددداااقافلتحملحدددد حمل ة افلقة ا  حملدددد افاةريحملدددد ا ي دددد  الافلددددو ااااااا

لددجّية امي ددقاليلحملدددةتا ة ّدد افإلطّددالاا يددد امددةاجدددةيا  حددة،اقايحدداناىىلات ا دددّافقي  حملدد افلعّقةريحملدد اقاطدددح افحلقددااافلع ل حملددد ااااااااااا

اافلعقّددةرف اقافحلقددااافلع ل حملدد افلعّقةريحملدد ،اقا دديحملامددةايتعيّددلالحددةامددقاتحدد حمل ة اأقاقّددةس اّة ا  حملدد امبددةاااولدد اااااااااااافلعقّةريحملدد اقايددت حملاولدد الق ددااا

ا (3)فحلجا اقا يحملا ايياأقاتعاييااا  ة افلعقّةراأقا اقدها

يا ددلحملامددقافحلقدداااا امج دد افلتحملحدد حمل ة افلتحملددضامددقاطددة حةاى يددةااافليحملددح افلعقّددةراالقالدد :اااافل حملدد ااتلددةغاا دد حملنافلدداحمل تارا دد ا اددااق

نددواطددح يفةالو يددلااافللحملحةس حملدد افق اتدد اليددضيامددقاولدد ااااقا دد ل افأل  ددة اا قفلدد اقافلع ل حملدد افلعقّةريحملدد افألصددي حمل اأقا قيدد اأقات دد  هاأااا

الاتليددةاقااىل حددةافقيددةراحدد حمل ة افلاّددلاقافلاصدد حمل ا قايةتحملددوا يدد ا ددا افلتحمل ددج ياأ حملافحلقدداااااااااافلتحمل ددج ي،اقايدداخيااايفدد هافلتحملاا

قافل حملدداواااىطددةف افلتحمل ددج يايفددااطددح افحلددلحملافلعدد يااااااااا الاتت  حملدد اقاالاتددئقلاالالددتاوقاافليحملددة اقاالالةللحمل ددا ال  يفدد اااااااالاتلتقددياقا

ا (4)ا  تجة ال ااامافجح افل  إلم ة افإلفألصيضافلافردا ي افلعقّةرا

طددح افحلددلحملافلعدد يايفددااألدددةتااااااولدد اأ ددةنافلدداحمل تارالقالددد :ا ا دد فافل حملدداوا ددإ حملافقيدد حملااق دد اّة دددالام دحملفيفددةاأ حملااااااااا  ددالا ددقااا

ا أقالو يلافلق اقافليحملح اىمحملةاأ ايت حملالو يلافلتحمل ج يا،فإل ةفنال ،ااامافجح افل  ا

                                                             

  202-189،ااص2005دفرافاةمع افاايالاليلحملي ،افإلل لاريحمل ،اا-ط وا قااافلا  اقافققةي  -لافلعقادافق يحملةا:أ اراليوة /داا(1) -

،اصا2004فإلجتحةدافلق ةسضالي    افلعقّةريحمل ،افائيافألقحملل،ا،جميّ افظ ي افلعي ة،ا:افليحملح افلعقّةراااافلقة ا افائفس ا(ت مج ا ااافلعئيئاأمق ف )لي افلعةقتااا(2) -
ااا 15

ا 19،اصا2007  تا ااافلّيو لامحاف ا:ا اة افل حملجيحملافلعقّةرا،امليارف افحلييبافحلقاّ حمل ،الالة ،ااا(3) -
ا 155صا،لل ادق ا  ا ااافل  حملااتلةغاا:ا قاافلا  ،ام تا افلا ةيافلقة ا  حمل ،افإلل لاريحمل ،اا/داا(4) -
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خلاددة ا دديحملافلا ة ددة افلددافردلااافظدد حملرافلدد حملاايدد فداطددح ها تحملدد ايت دد حمل الدد قاافليحملددة افلتحملعدد حملنا يدد امج دد ااااااااىقافلتحمل ددج يايددت حملا ددقاط يددلاااا

أمحملددةافلق دداا إ حملدد ايددت حملالدد   افلا ة ددة افاايف يحملدد ا قدد اليتحملحدد حملنافقدد فداطددح هاقاىلدد افقددايق،اقافلعقّددةرااااااااااااي اافلتحملحدد حملنافق ددجحملامددةاقردا

ا (1)ا،اقافلاحمليقافق يا ا فق يفا 

فليحملددددح افلعقّددددةراا يدددد اأ حملدددد :ا ا يدددديا لحملددددضايحدددداناىىلات ددددج ياخمتيددددلافلتحملحدددد حمل ة افلددددافردلا يدددد اااقا ددد حملناجم ددددااخيحددددا ضاا

قايعتدد امددقاا  ددا افاي دد ا يدد ال حمللدد امددقاأمدد ه ااااا دد الحددة،اى حددةرفالاجاديفددةالاافلعقّددةرااإل ددال افل ةادفرلافليحملددح افلعقّددةرف الددإا

فأليفددافنافلتحملدددضات مدددضاىل ددد امعادد اتيددد يعة افلعدددةملامدددقاأجددياتلاددد  افقي  حملددد افلعقّةريددد اقاتددةمتاىلدددتق فرافقعدددةمال افلعقّةريحملددد اقاااااا

ا (2)مل افق ةرل اقا ق لافل حملق افلّال م ا  حةا ا

فلدد حملااد دد افقيدد حملاافلع فّددضااا دد  اط يقدد ااااااانلددة حملاف دداىىلامددةامتحملاّالدد اجنددااأ حملافلدداحمل تاراملدد را ادداافحل ددتافلح دديايقددالاااااااى ددة  ا

مدددقاأر دددة اى عقدددةدافلعقددداايفددداااااايفددد هافليحملددد ي حمل ااقاى تادددةراا–أاافلتحمل دددج يااافلددداحملفس لافقختححملددد اااا- قددديافقي  حملددد ااافلعقّدددةراااا

ةمال ااافجملتيددد اقاتحدددةداافقلة  دددة التةطددد افلتحملحددد حمل ة افلقة ا  حملددد افلتحملدددضاتددد دا يددد ااااااافلعةمحملددد اقاىلدددتق فرافقعدددااا ق دددلافقحدددي  ا

اااااااااا (3) قّةرااالجيحملا قّةرااإل ال افل  الحةا حة ةا ي ا قاّح ا

فلعقّدددةراالة حملدد ا ادددة اّددة ا ضايت ددداحمل امددقاجميا ددد امددقافإلجددد فيف افلتحملددضاىخدددت حملالحدددةااااااالييددح ااقا يامددةامي دددقاىنددةداتع يدددلاا

ظددة تا قّددةرا،اقايحددانايفدد فاااااااقئفقلتحددةايف ئدد ا يام حملدد ايفددضافظة ادد افلعّقةريحملدد الافلددو ام دد الددجيحملا قّددةرااي دد حمل هاااااااااافقيدد حمل

 فللحملاة اىىلا اياايفايحمل افلعقّةرامقاجح اقات ا ّامي  حملت امقاجح اأخ ا 

افلح اافل حملة ض:افلتحملواحملرافلتحملةر ضاأل اي افليحملح افلعقّةرا

فإلجتيددةاااىىلافجملتيعددة افلاافس حملدد ،ا  ددثاأ حملدد ايدد تا الح دد لافقي  حملدد افلتحملددضاي  ّدداا ييددةياااااااااااةرا اددة افليحملددح افلعقّدداااا تدداحملاجدد قرا

فلحدد االددتاخمتيددلافليحملددعابا ددة اااطدد ااى ت ددةلحةاقاااااا يدد اأ حملحددةا   ددّاملدد اأّددا افلعحدداراللا  حددةافلح ديحملدد اقافاية  حملدد ،اقالعدديحملاااااااا

   تحددددةافقي  حملدددد امبددددةايتاف ددددلاقافلتحمل  حملدددد ف افلتحملددددضااامحةيتحددددة،اقامدددد امدددد قرافلعحدددداراىختيحددددّاأ ددددافااقاطدددد ي حملة اى ت ددددةباا

فجملتيعدددة ،اقالددد ل ا تلدددةقلايفددد فافلتحملوددداحملرالييحملدددح افلعقّدددةراامدددقاخددداللاخلالخلددد ا حددداراقايفدددضا:ااافلعحددد افلقددداي ،اقااافليحملددد يع اااااا

افإللالم حمل ،اقااافلعح افحلايث 

                                                             

ا 156،اصاتلةغا/ا  ا ااافل  حملااداا(1) -
اا 13صاا،،افق ج افل ةلل:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس ا ضاجم ااخيحااا(2) -
،ا3فلعادااجميّ افحلقاااقافلعيا افإلدفريحمل ،اجميّ ا حلاللايحمل ،،ا:افلتحملعححملااللقيامي  حمل افلعقّةراقاماّلافلق ةيافلع فّضامل مل را ااافحل تافلح يا:امقةلالعلاف ا/دا(3) -

ا 1985مةرتا،اجةمع ا لحملةل 
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ةلافقي  حملدددد ا لدددداافل حملقمددددة اأقحملال،ا لددددااّددددامةياالددددلتو حملاااايفدددد فافلعحدددد اىىلامع  دددد ا  ح حملدددد اى تقدددداا:أقحملالا:ااافلعحدددد افلقدددداي 

ال ة،اقاأخ فالااافليحملعابافألخ ا فقح يحملتاخلة  حملة،ا لاافلاةلي حملتاخلة

أر اقف دددالاقااا فلاافس حملددد ا ة دددّافحل دددةلافاية  حملددد احب دددثايع يدددا ا يددداااااافل ةلدددوا يددد ا  دددةلافليحملدددعاباااااا لددداافل حملقمدددة ا:اا-1

ا:ا  ديحملدددد ،م يااالعدددداافألطدددد ةيافلتحملددددضااحيا يفددددةافليحملددددخ الحددددح ااا ،اىلّددددةح امجة  حملددددي ددددتةخل ق الددددةقلقاال اقافلعقّددددةرف الحددددا

ا فب لالإلتخافم افلح دااقا ةجت امقاطعة اقط يحملامةال اصي اماةط اقافأللي  ا،فقاللي

 رقمال ددات افلددد حملااأ يدددةامايلددد ارقمدددة،ا قدددااّ دديا لددد اأ حملددد ا ددد حملقال ددديحملامدددقااااقايقددةلاأ حملاأقحمللامدددقاأقجددداامي  حملددد افألر ايفدددااا

عدد اأر ،اقاأمدد هالةلالددةيا ي حددةال تددةايةقيدد اقالدد ل اميي دد اقاميتيدد اّوعدد افألر افلتحملددضامل حددةالدد ،اقافلتحملددضاملات ددقاااااااااااأتاة دد اّو

ا اا(1)اHeridiumرةق ا حلاف  تةراتع نايف هافقي  حمل افلححمل  لابا:ا ايف يايا ا ا

حدددة،ا  دددثا دددة ايعددداحملار لدددةاقاقلددد ي ااقالقددداا دددة األددديابافإلطدددحةدا يددد ا يي حملدددة ا قددديافقي  حملددد األددديالةاجايف يحملدددةاقا يي حملدددةا  ااا

إل ددال ا يي حملدد اى تقددةلافقي  حملدد ،اقايفدداا اددةرلا ددقاى تحددةلايتجيحملدد ا  دد ا  حمليددااطافسددلافليحملددعواقايقدد اا  دد افق ددئف اقاتيقدد ا  دد ااااااااااااااااا

اقاّاا   افا احمللاط ي حملة اإل تقةلافقي  حمل املحةا:ا  اةرف افلتحملاةدلالتافلاةس اقافقيةا

امدد افقيدددةاا يدد اتحددداي اد دداا،ايدددا ضااااأقافللحملددئفاافلق دددةسضافلححملددارا،ا  دددثايتحملحددلافلادددةس ااااط يقدد افلتحمللددةقبافلححملددداراا:ااا-1

ا  حةافقيةاا ي افلعقّةرايق حملهافلاةس اااد افه،ا  ق حملرافلقة ضا  يةامبي  حمل افقيةا 

اىل حددددةال دددداه،اقاعتيددددضافلاددددةس اقافقيددددةا،ام تحعددددةايعيدددداافألر افقتحدددد حمل ا لحددددةاقاييدددد ا  ددددثاي:فلتحمل ددددي  الةل دددداافلوّاييدددد اا-2

ات ا اتي افإلمةيالةل اامب ةل اق  ٍالي اا ي حة 

  ددثايددت حملا قدديافقي  حملدد ااايفدد هافحلةلدد الافلددو ا قدديافقحتددةوامددقايددااىىلايدداالددافيا ددة افقحتددةوالددافراأقاااااااااا:افلتحمل ددي  افل حملمددئااا -3

ام تادا،اقايعاحملات ي  افقحتةوات ي يةاليعقّةرا ح   

ي دددا افقيدددةاااايفددد هافحلةلددد ،ا دددةسئفاليعقّدددةراأصدددالال دددقا يددد الدددا يافإلندددةر،اااااااافلتحمل دددي  الةل ددداافلقحددد ل:اقااا -4

اىىلام فل  اجايال   ت احمللاىىلا ةسئا ي الا يافلتحملييّ ،امبج حملدات   افللحمل حمل اقادق افلّيجايا

 حملقمددة املايع  ددافااقاملايودداحملرا  حددةاطددضياقالدد ل ا ددإ حملافلااااقايف دد فالقددضافل حملقمددة ا يدد ايفدد فافللحملددااامددقافإلجدد فيف اففةصحملدد الةليحملددح ااااااااا

ا (2) اةمةاظ يةالييحملح 

                                                             

ا 13،14،صا2008-2009اا،الةتل ا،ف  اافحلة اا اة افل حملجيحملافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا،اجةمع ا:رقيحة ا،ام  ّ لامةج ت اام عادااا(1) - 
ا 08صا،ا1984اافائفس ،جةمع امعحاافلعيا افلقة ا   اقافإلدفري ا،،ااافلقة ا افائفس ااطح افلتحملح حمل ة افلعقّةريحمل ا:م  ّ لامةج ت ،ااصاحملفّض ي اااا(2) -
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ملقددداال،اقااّ دددياأ حملحددد ا   دددافاخمتيدددلافلتحملحددد حمل ة افللحملةّيددد الييي  حملددد الدددافيا دددة اظيّحدددةا قّدددةرفاأقاااالددداااّدددامةيافقحددد يحملتا:ا-2ا

ا (1)ارلوافا يي حمل اى تقةلافقي  حمل الإج فيف امع حملل ايلج حملا قاختيّححةافلاوال 

الإ حةيافألرف ضاقات ج يافلتحملح حمل ة افلتحملضات دا ي حة يافامحي  اخةصحمل اتقا ا يةا اّ

ا ةتافل حملااتعتياا ي  افلاحملقل اااا   اافل حمل يا افأللاااي قار لةااافلتحملح حملناليا ة قارارافإلطةرلاىىلاأ حملافلتحمل ج يامل

  ددددثاأ حملا،اريحملدددد جددددةياااماقحمل دددد امحددددارفلضافليحملددددح لاجددددئياخددددةصحمل،اتلددددةقلاتلادددد  افقي  حملدددد افلعقّةااااااا لدددداافلاددددةلي حملتا:اا-3

افقي  حمل افلح ديحمل ا لاافلاةلي حملتا ة ّا قّةام يّيةال الافيااافلعقّةرف اأقافقلقاال ،االانا افاالا    

فلقاميدد اّددة ا امحددارفلضاليددغامددقاى ددةف افقي  حملدد اقامحةيتحددةامددقافل حملدد ّ اقافل حملددواامددةاملاياي دد اّددة ا اأقا اددة اآخدد ااافحل ددةرف اااااااااااا

را قالدد افإل دداف ا يدد افل حملجدديافلدد حملاايقددااا ي دد امتياحمل ددةاا ميدد افل حملدد ّ اأقافل حملددوا،اقاىوفاملايقددااا يدد ااااااااااّايدد اأقالعدداه،ا حدداايقدد حملاا

أمدددة افإللددد ،اقااايفددد هافحلةلددد ا يددد افقايلددد افلدددتاقّعدددّاااااااأ ايدددالضالا دددة امحححملددديا يحملدددةالددد ااملددد اااافل حملدددةرا،ا دددة اليي ددد قاا

 فل حمل ّ اأ ايعاحمل ةها قا يحملافألط ةيافق  قّ امل  ااادفس لاىختحةص  اقديفةافا مي ،اقافحلة  افل حملااقّعّا

لافلدددو اىطدددةرلاخةرج حملددد ،ا المددد الةليحملدددي اأقاااااافألخددد اافلتحمل ايدددااي حدددضالدددااافليحملدددعاباااالدددااافليحملدددعابافألخددد اا:ااا-4

ىوفاىختددةراطدددخ ااا،اجندداااا  ا ييلددافاا  الدد ل ا يدد افل دد اق دداااا خدد  اصدداااأقا اددة الي حددالا يدد امي  حملدد ااطددضيا   دداااااااا

حددةاّةرلددةا ي دد اأ احي وحددةالاخلددةسلامدد اّي دديامددقافلعيددوا  جعيددحةالدد ل اظ مددة اقاااأغيددوالددالدافليحملدد اا ددة اااااااااااااااا امل حددلطددج لال

فللحملادددة افلقايدددضايفددداافق ددد و اآ ددد فو احب دددثا ة دددّافلعقّدددةرف اما حمل ددد الدددتافاية دددة اقافلعدددةسال اقافلعيدددةس ،اقا ة دددّايفددد هاااااااااااا

ماف قتحددةاقاولدد الت ددالادق اى تقددةلااااالإو حددةاقحالإ تقة ددةاىلّددةااثاالات دديفاية ددة ا دد صا يدد اأ اتادديحملايفدد هافلعقّددةرف ا ددة،احب ددااااااا

ااا ااا(2)امي  حملتحةالي  لةي

قاى والّدددةا ّدددةالدددالاو ددد هامي دددقافلقدددالاالاقجددداداللادددة افليحملدددح افلعقّدددةراااافلعحدددادافلقاميددد ،ا لادددة الددد اّاف دددااقاأ  دددة اااااا

اظاحملدلا يةايفاافليحملة ااافلعح افحلايث 

 افقتعددةرنا ي دد ا ةل حملددة،ال لحملحددةااااا اةمددةالييحملددح افلعقّددةراالددةقعلااااملاتعدد نافليحملدد يع افإللددالم حمل ااااااا:م حمل فإللددالااافليحملدد يع اااخلة  حملددة:ا

أقلددّامددقافلعلةيدد الييي  حملدد امددةاي حددضاحليةيتحددةاقامددقاولدد ا  ميحددةافإل تددافيا يدد افقي  حملدد اقا  حملحددةا يدد افألمة دد اقافلححملددااااااااااااا

" يااأ ّيا ااأ مددقالددارلافقةسددالا:اااا1لاّالدد الددا ة  اقاتعددةىلااافآليدد اااااافلتحملعةمدديا  حددة،اقا ححملددّا يدد افلا ددةيالددةلعقاد،امددقاخددالاااااا
ا الذاين آمنوا ّوفوا بألعقود "

                                                             

ا 14صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،م عادارقيحة ااا(1) -
ا 15اصا،،ام   لامةج ت الةلق ام عادارقيحة ااا(2) -
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 ددداحملافل حملدددافيامدددقا  دددثا قددديافقي  حملددد ،اىواي حدددضااجمددد حملدافلعقدددااااا مددد افلعيددد اأ حملافلعقّدددةراقافقلقدددالااافليحملددد يع افإللدددالم  ا يدددا

ملاتعدددد ناقلدددد ي اليددددح االاميلدددد امددددقافلقددددالاأ حملافليحملددد يع افإللددددالم حمل اااىلّدددةاأ حملاولدددد ااىجدددد فياآخدددد  اةجدددد األاحملا اقاالاإل تقدددةلافحلددددلحملا

فلتحملحدد حمل ة افلعقّةريحملددد ،الدددياى حملحدددةاق دددعّافلقاف دداافل ي حملددد اقات  دددّافلقاف ددداافائس حملددد العيدديافجملتحدددايقا يددد امددد حملافأل ملددد اق دددةي لااااا

افلاّ قناقافلتحمل  حمل ف افلتحملضاتو أا ياأ افلافللحملةت 

 لادددددددمددقالددارلافلاقاا282قتي حمليدد ااا اددة افلتحمل ددج يامددقاخدداللاّالدد اتعددةىلاااآيدد افقافيلدد ارّدد اااااااااقاجنددااقرقدافلقة ددالافأللةلدد حمل افاا

 ااااان   بفاااااه   وي و ل   ااااا  " ياااااأ ّيا اااااأ الاااااذاين آمناااااوا أجا مااااا اين   بااااا ين أ  ّ ااااا  م ااااا ا   :
شاااااااا   ين ماااااااان ن ااااااااأل   فاااااااا     ي و ااااااااأ ن  اااااااا  ف  اااااااا   أماااااااا  بألعاااااااا       و آ   اااااااا  وا 

ماااااااان ال ااااااااا  اذ     و آشاااااااا  وا أجا م ااااااااأيع   و   ي ااااااااأنا  أماااااااا  و   ممااااااااان م  ااااااااو  وام ّمااااااااأ  
اش        " 

قايحملددد ،األ حملحدددةافلعيفددد فافللحملادددة اخدددةصحملالةلتحملحددد حمل ة ااا،اىوافل تةلددد فأللدددةتافألقحمللالييحملدددح اقايفدددااّددداا   دددّاا ةليحملددد يع افإللدددالم  ا

فافقعيامددة افلتحملددضانددوا تةلتحددةاأقااا دداحملدا حدد  ايفددضافلتحملددضاّددااي دداديفةافإلرت ددةباقافللحمل دد ة ،اقال ددقحملايفدد فاالايعدديامددقاأ حملافلددلحمل ااااااا

فإلطدددحةدا ي حدددة،احب دددثاندددا الياحملقلددد اأ ات ددد ا اةمدددةالت دددج يافحلقددداااقافلتحملحددد حمل ة افلتحملدددضاملات دددقاماجدددادلاأقامع ق ددد اااااااااااا

فقدد يفواقاقف  حملددةالددةغ ف افلتحمل ددج ي،اقاأقحمللامددقااددةاىىلا اددة افلتحمل ددج يايفدد ا قحددةياااااااالافيدد افإللددال ،اقاأ اتقتددايامددةاتدد فهاملةلدداةاااا

فحللحدددضاااأقفخددد اففال ددد افلع ية  حملددد ،ا  دددثاق دددعافاّاف دددااليدددح افلتحملحددد حمل ة ااافلددداحمل ةت افلعّقةريحملددد ،ا  دددثاّةمدددّافلاحملقلددد اااااااااااا

ق فرلاخةصحملدد ا  حملددّاق فرلااأ يددة ااقا يددةفلع ية  حملدد التيدد  ياالدد امددقا اددةرافلعييددةي،اأطدد  ّا يدد اق دد ايفدد هافلقاف ددا،اااااااااا

اعقّةرف اقافقعةمال افقتعيّق الحة،اقافظة ا ا ي افل حملجيّة افلعقّةريحمل  فل افلاحمل ةاففةّة ضا امحيحملتحةات ج يا

،اقاتددالحملا اددةرلا فلدداحمل ةاففةّددة ضا ااااا1274ّددة ا ايددلاّ افلتحملحدد حمل ة افلعّقةريحملدد ااافلاحملقلدد افلع ية  حملدد الددل ااااااااأقحمللااصددارااا:مال ادد 

ا ي افل حملجيحملافلعقّةرا 

يو اقافلقددداحملل،ا  يّيدددةا ة دددّاأرف دددضافإلّودددةااقفلدددع ا يّيدددةاى دفد اااااا ة دددّافألر ا  حملددديافل حملددداااا:فحلدددايثاافلعحددد ااخلةل دددة:

 تحملدد اّ ددديا االا ا دديادق اأر ا اقا دد صافأللددد ةدا يدد افظة اددد ا يدد افألرف ددضافلتحملةلعددد ا دد ،ا يددد ااااااااايف اتدد اقاّددااالددديوة  ،اا

ا (1)ي قافلعقّةرايلتقيامقايااىىلايااىلّةامباف قتح ا تحمل االاتلتقياىىلافألغ فب

ّ يدد افقي  حملدد ،الدد فا تحمليددّامحددي  اااااقافلا دد الدد   ااااعقّددةرف اتتيتحملدد الا دد اخددةصحمل،امدد ا  دد لامعددةمال افليحملدد فياااااااقّددةا ة ددّافلااق

افجملتي اطح اقاى ال امج  افقعةمال افلعقّةريحمل اليق ةيا ي افل محملاقاتعئيئافل حملق اقافإلستية  

                                                             

اا 18اصا،ام   لامةج ت الةلق ا،م عادارقيحة اا(1) -
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اامي حدددةا   يددداي ي افل حملدددة ض افلددد حملااا  ة دددّافلاحملقلددد افل قلددد حمل اأقحمللامدددقاأقجددداا اةمدددةامات ددد فالي حملدددجيحملافلعقّدددةراااا حددداا

ّة ا دددةاأ يدددةامباجاددد الدددجّية ا ّقةريحملددد اوف اصددد ةسلامتعددداحملدلا ححملددد ال ددديحملا قّدددةرااااااااااا1783/12/20أصدددارالتدددةريخاا

اص  ح ا قّةريحمل اتق حملاا  حةامج  افلعقاداقافقعةمال افقتعيّق ال  

ادددة اىىلافليحملدددح افليحملخحدددضاملددد اىىلافليحملدددح ااااا ادددة افليحملدددح افلعقّدددةرا،اقايفدددااأّددد با ااااا1855/02/23قااا    دددةاأّددد حملاّدددة ا ااا

فإل تجددة الحدددةاىتحملجدددةهافل ددد ،اغدد اأ حملافلعقددداافق دددجحملياملاي دددقاااالدددتي تىلدددت امات ددج يافلعقدددادافلعقّةريحملددد ااا  دددثفلعدد ي،اا

ححملددةدرالةق لددا افلاىلددتا  اتعدد تاالدد امددقاخددةر افجمليدديافللحمل ددةلضاااايتيتحملدد الددةلقاحمللافل حملاات حملدد احب ددثا ددة ا   دد الويددوافإللوددةل،ا ّددةاااااا

ل  ددد اىّددد فرا ادددة افليحملدددح افلعددد ي،اىلّدددةاأ حملااا1905لتلاددد  افقي  حملددد افلعقّةريحملددد ،اىلدددتي حمل اأ ية دددةا تحملددد ااا1891/05/30اا

فحل امدد افلح   دد حمل املاتةخدد التاصدد حملةتحةاقددةايتوّيادد امددقا حقددة ا ددا ل،ا لددايفةاأخدد افلقددة ا افلح   ددضاللاددة افليحملددح افليحملخحددضااااااااااااا

 يدددد افقتعةّددددايقاىيددددافاا  ددددختتامددددقافلعقدددداافألصدددديضااااا1921/07/04 ا،اقاّددددة ا1918/03/01 ةقجددددواّددددة ا ا

ت دددج يافلعقدددادافلعقّةريحملددد احب دددثاالامي دددقافإل تجدددة الحدددةااامافجحددد اااااا1955دفسددد لافلتحملةم لدددة افلعقّةريحملددد ،اقاأقجدددواّدددة ا ااا

 دددج يافليحملدددح اق دددلاط يقددد ااافل ددد اىلّدددةالعددداات دددج يحة،ااا دددتاأ حملحدددةات ددد اا  يدددةالدددتافقتعةّدددايقامبجددد حملدافلعقددداادق ا ةجددد اىىلاتااا

قاحب دددد اخ تدددد ا ددددةمتا ددددة حملاليعقدددداداااجلدددداباألددددةفل ة،اال ددددتاأ حملافألر اتحددددياىىلاأصدددد ةلحةااااااا  ددددثااتددددارف يا  

فقددةل تااافل حملددجّية افل حمل  حملدد ا  ددثاي ددحيا ايدداامةل  حددةااا ددةلاااااااالودد يقتتاىمحملددةامل دد امددقافحل امدد ،ا تق حملددااأ ددةيااااااا

 ايدداامةل حددةا ددتاففددالنا ددالاااااايحددعوأيددقاااأقاف ادد اأقافلاصدد حمل ااا ددةلا   ا ةديحملدد ااففددالنا ددالامي  حملتحددة،اقاىمحملددةالو يقدداااا

ا مي  حملتحةا

 قدددة ا تدددارف ي التعيددد  افلتحمل دددج يالدددافياتيددد افقيلا ددد امدددقافحل امددد اأقافقتافقلددد الدددتافأل ددد فداحب ددد اق  حتددد افل حملدددةلق اااا

مددقاط يقدد ااقافلددتلاوحةاط يقتدد اتيدد االقددااصددة ااقا ا ةلا اددة امي  حملدد افل حملددحقافلا  يحملددااا ي فّددواااىدفرلافايددةرواقاخ تدد اااجمددااا

قّّدد افقيدد قاافحلددة  اااقالدد ل اات ددع ا يدد اصدداتةامقةلدديالدداع ،ااالةغيا حملدد ااتددارف ياّ دداافل حملددحقحمل،اقاصددةداافل قددة ا يدد اّددة ا اااا

،اقالدددد ل ا حدددد افليحملددددح ا  ددددواط يقدددد ا اتددددارف يا اىىلافلاجدددداد،اقاطاحملددددلاااا1858/01/27فلعددددة حملاآ دددد فواأللددددةفل ةاااا

ا (1)ال قالحارلاىخت ةريحمل ا1858/07/01مقااىلتافيف

قافاددداي الةلددد حمل  اأ افل ددد  امدددقافلددداحملقلاى تيدددا ايفددد هافلوّ يقددد اقاملحدددةالداي ددددد ف،اقافللحملدي دددددةاقاتدا دددددديااقالدالدددددة ا  اى  ااا

خحدددض،اقا ادددة اّدددااأدحملااولددد اىىلا حدددارا ادددةمتالييحملدددح افلعقّدددةرا،ا ادددة ايعتيددداافقةلددد األةلدددةالييحملدددح ايفددداا ادددة افليحملدددح افليحملااااقا

ا تو حملااىل  ااافقويوافل حملة ضيعتياافلعقّةراألةلةال ايفاا اة افليحملح افلع ياأقا اة افل حملجيحملافلعقّةرا،اقايف فامةالانا

ا

                                                             

اا 18،19اصا،ام   لامةج ت الةلق ا،م عادارقيحة ا:أ ا (1) -
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اليح افلعقّةرافاأ افاافل ة ض:فقويوا

لةلدددةاإل دددال افل ددد احبددداقمااافلتحملحددد حمل ة افلعقّةريحملددد اأ ددداافللحملادددةمتافقعددد ق تاأااايدددح لاتتحملخددد اتيددد يعة افلددداحملقلافقختيحددد ااافلعدددةملااا

فل حملقددد ا اولددد األ حملافليحملدددح افلعقّدددةراا يدددةايفددداامعددد قنايعيددديا يددد ا ق دددلااااا حةا قدددااا  ل حملددد اأصدددي حمل اأقاتاع حملددد ااما ددداتحددد حمل ة ا

،اقمددقاأجددياولدد اقجدداا اةمددة األةلدد حملة الييحملددح ااااااا(1)افلددتي فريتحةفلّال مدد ااافلتحملعددةمال افلعقّةريحملدد ا،امبددةاي دديقاىلددتق فريفةاقاااااا

ا اة افليحملح افليحملخحضاقا اة افليحملح افلع يا فلعقّةراايفيةا

ّ ددايفةااافل حملددجيحملاااا يي حملدد اطددح افحلقددااافلعقّةريحملدد اقااال دديحملا اددة اجميا دد امددقاففحددةس اقافقي حملددئف ا  حملددئها ددقاغدد هااااااا ددة اقاقّددة

ئفتحيددددةا،اع يح حيددددةا،ا  لددددل ةقلااايفدددد فافقويددددوافلتحملودددد حملااىىلا دددديحملا اددددة ا يدددد ا ددددااامتع حمل ددددتاىىلاتاااااا لددددةفلعقّددددةراا،ا إ

ا: ي افلل اافلتةلض،اللحيااافألخ اىىلاتق  يحيةام  يقاىنةل حملتحيةاقاليا حملتحيةا خحةسححية

ا اة افليحملح افليحملخحضا:فلح اافألقحملل

أ ايدد افليحملددح افلعقّددةراافقع ق دد ،العددااىّدد فرامادداأاطدد ي حمل افلعقدداد،ا  ددثاىتحملخ تدد ااااااااامددقاأّددا ااا اددة افليحملددح افليحملخحددضااايعتدد 

قا ي دد الددانا تلددةقلامةيف حملدد ا اددة افليحملددح افليحملخحددض،ااااااااقاطددح افقعددةمال افلعقّةريحملدد  االي حددتافلعقّددةرا،اااوافلدداحملقلاألةلددةاأغيدد

اخل حملاخلة  حملةالل احملداظةلل اقام ةقس التقاي ايف فافللحملاة  مقاخاللاأقحملالاتع يح اقاتا ة اخحةسح ،ا

ا: اة افليحملح افليحملخحضمةيف حمل اا-1

 اددددة افليحملددددح افليحملخحددددضامددددقافلعاددددةرلا ح ددددحةاأقامددددقا اددددةرلااااااااايددددلاتع مي ددددقااا: اددددة افليحملددددح افليحملخحددددضااامححددددا أقحملال:ا

 طخحددض افلتحملددضاتح دداالددة حملافليحملددخ اظدديحملاى تاددةراااطددح افلتحملحدد حمل ة افلعّقةريحملدد ،اىو ا ددإ حملا اددة افليحملددح افليحملخحددضاايعتيدداااااااااااااااااا

لدددةالتحدددل لا ددديحملاى دددال افلتحملحددد حمل ة افلعقّةريحملددد ا يددد اأ دددةيافألطدددخةصافلقدددةسيتالحدددةا،اأاايتحملخددد اىلددد افليحملدددخ اظدددارفاقاألةااا

لددجيحملامي دد ا  دددوافلتحمل ت ددوافألادداااأل ددةيا دديحملافألطدددخةصااااااافلتحملحدد حمل ة افلتحملددضاي محددةايفدد فافليحملددخ ،اقايدددت حملاولدد الا دد اااااااا

فلقدددةسيتامبختيدددلافلتحملحددد حمل ة افلعقّةريحملددد ا يدددةايدددت حملاق ددد الدددجيحملاآخددد امي ددد ا يددد األدددةتافلتحمل ت دددوافلدددئحملميالتقددداي افلتحملحددد حمل ة اىىلااا

ت تحملددددوا  دددد ايفدددد فاقايال ددددتاأ حملافل حملددددجيحملافلدددد حملاامي دددد ا يدددد األددددةتاأ ددددةيافألطددددخةصااافق يّددددلالةلتحمل ددددج ياقافليحملددددح  

ل ددديحملا ددد نامدددقافحلددد قناف جةس حملددد ااا تْخحعددد ْاا (2)افلتحددد حمل ة افلعقّةريحملددد ا  دددوافحلددد قنافألاايحملددد األ دددةيافألطدددخةصااا

ا (3)ارلصح  اأقا احمللاصح ة امقافل حملجيحملاقاول ا  واأيفي حمل افإلل امقا  ثافليحمل اااقافل حملياااأقافللحملا

                                                             
ا             .GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD : les sûretés –la publicité foncière , OP.CIT, page 386ا(1) -

اا   . MARIE NOELE JOBARD- BACHELIER VINCENT BREMOND, OP.CIT, Page 195ا                                         -  
ا 104،اصاام   لامةج ت الةلق ا، ي اصاحملفّضاااا(2) -

ا 15-22،اصا2006طح افلتحملح حمل ة افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا،ادفراففياق  حمل ،افائفس ،اطاع اا،مجةلالاطلة  ا-ااااااااا
ا 22صاا،ا حيافق   لا، اصاحملفّض ياا(3) - 
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ىىلاق دددلايفددد فافللحملادددة ،اتدددت حملا يددد األدددةتاأ دددةياطددد اافلتحملحددد حملنافلددد حملااأ يدددةافحلدددلحملاأقا قيددد ،ادق ا ةجددد اااى حملا يي حملددد افليحملدددح اا-

ّدداارصحملددا الددجيّة ااا دديحملام ف ددئافألّددةل  اتق حملدداا  حددةااااافللحملادد اليعقّددةراظدديحملافلتحملحدد حملن،الدد ل ا ددإ حملافلايدداف افلتحملددضاتالحملددّايفدد فافللحملاددة ااااااا

ا (1)اليئ افللحملةّي ،افقعاحملل اأقافق قو الي قااافلع ل حمل الافيا ة ّاأصي حمل اأقاتاع حمل  يحملافلتحملح حمل ة افق

يقدددا ا ادددة افليحملددح افليحملخحدددضاليعقّدددةرف اقافحلقددااافلع ل حملددد ا يددد اى يددةيالدددجيحملا دددة اأقالددجيّة اظي حملددد اااخمتيدددلاأّدددةل  ااااااا يي ددةا

اجيحملامقاّافس األ ةيافقتح حمل ت فلاحملقل ،اقايتةلّلايف فافل حمل

صددة وافليحملددة افلتحملة ّدداامددقاخيدداحملافلعقّددةرافلدد حملااي يددااطدد فيه،ااااااااااّددافدلا:اىوفاأرفدااا  ددقاا تاراخي ددياأمحدداااي دد ا يددةاّددةلافلدداحملااااقا 

 قدداحمل الدد اتق يدد فاقف  حملددةا ددقا دديحملافلتحملحدد حمل ة افلتحملددضاّددة الحددةاصددة وافلعقّددةراقاىتحملحدديّالةلعقّددةرافلدد حملااااااااالايويددوامددقافق يّددلالةل حملددجيحملا

صددداراملددد اتحددد حملناأقاتحددد حمل ة ا يددد افلعقّدددةر،اقاى املانددداهافق يّدددلالةل حملدددجياااااميي ددد ،ا دددإوفا دددة اصدددة وافلعقّدددةراّدددااا

ال يا ي ا ا اصاقراتح حمل ة امل ا دفا ح 

قا يددد ا دددايافليحملدددحةدلافققاحملمددد امدددقافق يّدددلالةل حملدددجيحملاي دددتو  افقيدددةااأ ايقددداحملرافق  دددئافقدددةلضافلددد حملاايتيتحملددد الددد اصدددة واااااااا

ا (2)اي يااط فيهاليعقّةرافل حملافلعقّةراقا  ل افق  ئافلقة ا ضا

ى والّددةا ّددةالددالامي ددقاتع يددلا اددة افليحملددح افليحملخحددضالة حملدد اط يقدد الييحملددح الدد يا يدد األددةتافلعقّددةراظدديحملافلتحملحدد حملناقاى حمليددةااااااااااا-

 اىواأ حملدد ايقددا ا يدد األددةتاى ددال افلتحملحددد حمل ة اااااا(3)ااايفدد فافللحملاددة اااف تاددةرا ايفددااظدديحملااا يدد األددةتاىلدد افقتحدد حملن،ا ةليحملددخااااا

اقاى تقةلافقي  حمل اليعقّةرف ،اقافحلقااافلع ل حمل افألخ اا  يةالتافقتعةّايقاأقالةللحمل ا الي   فلقة ا  حمل افلعقّةريحمل ا

ل دديحملا اددة اخحددةس ارعيدد امتي حملددئفا ددقاغدد هامددقافأل ايدد ،ا يددقاخحددةس ا اددة ااااااااا:خحددةس ا اددة افليحملددح افليحملخحددضاااة:خلة  حملدد

افليحملح افليحملخحضامةييض:

را دددلح افلتحملحددد حمل ة ال ددداحملافللحملاددد ا يددد افلعقّدددةرافقتحددد حملنااطدددخةصافلددد حملااتحددداادددة ايفدددااأ دددةيافألاايفددد فافللحملاح ألدددةتافليحملدددا-

  (4)ات ي حملت    ،اقامقايف هاففةص حمل اىلتياحملايف فافللحملاة ا

                                                             

اا 3،اصا1999ح ،اطاع ا ااافحلي اافليحملافرلض،اىج فيف افليحملح افلعقّةراااا ايافلق ةياقافلحق ،امليةلافقعةرن،افإلل لاريحمل ،اما/دااا(1) -
ا 16،17صاا،فق ج افل ةللا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ااا:الرماخةلاا      - 
ا 115صاا،فق ج افل ةللا،خي ياأمحاا  قاّافدلا/داا(2) -

ا.PHILIPPE SIMLER: PHILIPPE DELEBECQUE,OP.CIT , page 583اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(3) - 
ا 17صاا،فق ج افل ةلل،اامالرخةلااااا(4) -

ا 22صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،صاحملفّض ي اااا-اااااااااا
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ف تافلقددددة ا افلح   دددضاقاّدددداااأخددد  ام دددياا ادددة افليحملدددح افليحملخحددددضاأّدددا امدددقا اددددة افليحملدددح افلعدددد ي،الددد ل اأغيدددوافلدددداحملقلاااااااا-

لددل ،اا40 افلدد حملغ امددقاظةقلدد ايفدد هافألخدد لاىدخددةلافليحملددح افلعدد ياملدد امددةايقدد بامددقااااااافقيي دد افلع ل حملدد افل حملددعاديحمل اقامحدد ا يدداا

ااااااا (1)ا1964لل اا142ّااأصاراّة ا اخةصحملاللاة افل حملجيحملافلع يارّ اام افإلطةرلاىىلاأ حملافقي حملاافقح ا

 ااي ددجياالايح دد امددقاااا،اأاافلتحدد نافلددااة اق قددةا دد فافللاددة اتيددح ا يددةايفددضاااااا،ا ةلتحدد  ايفدد فافللاددة الدداق اّددالاخلاددا اااااا-

محدددي  ااااأ اال دددياوااياقددد افحلدددلاااأ ا،ا يددد ليح دددخاأقالددد الدددافيا دددة الةطدددياأقاّةلددديالإللودددةلااا  دددثافلع دددابافلعةلقددد اا

ا،ا  ايال ل افقتح ناىل  امحادفالح فاففو اقاغ ه فلح خايعة ا ي ايف فافلتح نارغ ات ج ي الةإللوةلاأق

ا:ّة اتتتياايفضالاقريفةا ي األةتا اة افليح افليخحضاتعايف هاففةص  افلتايتحلالحةالة ام افلعي 

فليدددخ االاي دددتو  اأ ايلقدددياىىلاغددد هاااا ااأ اافل ة  ددد فلقة دددالا،ق اىالامدددةاميددد ا ايفدددضاأ افليدددخ ا الامييدددااافلقة دددالافألقىل

ا (2)ا قاااأ   ا ةاميي ايفا 

قا يدد ااتجددة الحددةااامافجحدد افقتحدد ن اااياقدد افحلددلاأقافلتحدد نامحددادفال دديافلددا اااأقافلوعددا افلددتا ددة امي ددقافال اااااااااىوا

يفدد فافأللددةتا ددضا ادددة افليددح افليخحددضاللاددة ات دددج يافلعقدداد،ا ت ددج يافلتحدد  ة ا يدددةايفددضادق اى ددةرلاأد دد افيفتيدددة ااااااااااااا

الح  افلتح ناأقا ا اص ت  

 افليخحددضاىىلا يدد ارألددحةا    ددةافلددتاملحددةاف تيدد ا اددة افليددحااااقتيدد يعة افلدداقلافلالت ل دد اتةخدد الحدد فافللاددة اااايفدد فاقاى اغةلا دد اا

ا.(3) معا ام تعي فتحةافل ةلق 

 ا ادددة افليددح افليخحدددضايتي دددئال دددحال ااأمددقاخددداللامدددةالدددالاو دد ها،ا  دددتو  افلقدددالاااا: ادددة افليدددح افليخحدددضا دد  ااتقا-2

قافلددتااا دد  امددقافأل  ددة اط ددّاااا،ا دد  الدد ااىج فيفتدد اقا ددا اتعقددايفةا،اغدد اأ ايفدد فاالاميلدد امددقاقجددادالعدداافق ددةقئافلددتااااااا

اجي ا أمقاالعاافحلةال االاحيقلافل   افل ااأ يئ ا،الياجعيت ااا ي اظةلل

اا ادددة افليدددح افليخحدددض،ايدددت افلت قدددلامدددقاطدددخ افقةلددد افحلق قدددضاليعقدددةرافقددد فداااااا:ااأقحملال:امئفيدددةا ادددة افليحملدددح افليحملخحدددضاا

فل دددةلقتافلددد يقاافقدددةل تاايدددت او ددد ايفايتددد ا ةميددد ،امددد افلاّدددانا يددد اأ دددةيااأفلتعةمددديا  ددد اقافلددد األ ددد اقاجددداهالةل ةمددديا

                                                             

ا 17صاا،فق ج افل ةللفلعقةراااافلتي ي افائفس ا،افظة ا افلعقةري ا  ل  الي حتاا:مالرخةلااا (1) -
ا 159صاا،فق ج افل ةللا،  ا ااافل  حملااتلةغاا/دا-ااااااااااا

ا 116صاا،فق ج افل ةللا،خي ياأمحاا  قاّافدلا/د      - 
ا 22،23صاا،ام   لامةج ت الةلق ا، ي اصاحملفّض(2) - 
ا 24صاا،ا ي اصاحملفّض(3) - 
         Gabriel Marty et PIERRE Raynaud : Droit Civil - Les suretés et La Publicité foncière – OP.CIT ااا      - 

اااااا.page 382,ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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لةلتددةلضالييتعةمدديا  صدد افالطددالاا يدد ام ددتلاف امي  دد امددقاي يدداافلتعةمدديااااااقايفدد فافلعقددةراخدداللافقددالافقويالدد  اااتددافقلافا يدد ا

 ا (1)مع اقا  ححةاقافلت قلامقامااالالمتحةاقا حةيتحةا

 اانعيددحةاطدد طةالق ةمدد ،اقاااا يددةاأ ا اددة افليددح افليخحددضاالايتويددوا يي دد ام ددحافألرف ددضامقةر دد اللاددة افليددح افلعدد يافلدداااااااااااا

احال اىج فيفت اقافخنحة ات يحت ا يف فامةاجعيايف فافللاة ايتي ئال 

اااأ  ا اة امع وامقا  ثافلةت واقافحلج  ا ي ايف فافلل ا:ا  ال ااتتجي :ا:ا  ابا اة افليحملح افليحملخحضخلة  حملة

 ددلا دد ياف ت ددا الحددح ا حةس دد ا،ا ددةاّددااي ددا ااااااأقاااأاااأيدد ا ددية  ال اددا ا قدد ااافلعقددةراااأ دد االايعوددضالييتحدد ناىل دد اااا-

ا (2) اّ ةس  الية  ،اىواي حضافحل  الاوال افلعقاالوال ةامويقةاأقا  ا ةا ت ايئقلا ةمحارفالعالاملة 

أقام تعحددد ةااالعدددااانعددديافلا دددثااافل دددجال اف جةس ددد اصدددعاةاا،اّ دددة ا يي ددد افليدددح افلعقدددةراا يددد افلددد افقتحددد نااا-

 ةالعددددتافال تاددددةرا ددددةيف لاتيددددةل افأل ددددةيا لددددامةاي ددددجيافاللدددد افلعددددةسيضاىىلاجة ددددوافاللدددد اااااخدددد أ اىوفافحلددددةال ،اخةصدددد

اا (3)افليخحض

لحايدد اقادرفيدد اا  جددواأ اي ددا اا يدد اىقددة اااعددتارامقالةلتددةلضااا ةلدد اطيددوافقتحدد ناىل دد اتق يدد امددقافظددة تا ددقا ةلدد ا قددةااااااا

مي  دد امددقاي يدداافلتعةمدديامعدد اقا  حددحةاقا قددلااااااطيدد ا يدد ام ددتلاف اقايفدد فايقت ددضاملدد اأ اي ددا اّدداافتااااصددة ا ا ةميدد ،ا

مددقالدددالمتحةاقا حةيتحددةا،اقايفددد فاصددعوافلت ق دددلا،اقارمبددةاتقددد ااامجدد ايفددد هافقعيامددة اأخودددةيانعدديافل يدددلاقافلا دددثاااااااا

اا (4)اافل جال اغ اجمااا ي افإلطالاا

جتيدددة ضاليددداقلا ددد ل اأ ااخلددد الددديا ةا يددد افلتودددارافالّتحدددةدااقافالااأالاطددد اأ ا  ددداباقام دددةقئا ادددة افليدددح افليخحدددضااااا

خلدددةسلافق دددحافلعقدددةراالألرف دددضايددد دااىىلا ددداقمات ددد  اااادّ قددد ا ة  ددد اليجحةلددد اللدددةيا يددد اقا دددا ا ايددداافلعقدددةرف الحدددارلا

ّدداات ددا اأ  ة ددةااقيفي دد االاتتحددلامدد اااااا ا حملددي ايدداام ددة ة افلعقددةرف الحددارلاتق اااقا دد فاأ ددةيافقددةل تاأللدداةبامتعددادلاا

فالستيدددة اااا عددداف فق يدددلا دددا افلدددتق فرافقي  ددد افلعقةريددد اقا ددداوحةااااا ّدددة ا(5)ا ددد اااطدددضيافق دددة ة اقافحلددداقدافحلق قا

افلعقةري  فقعةمال ا

                                                             

اا 18صاا،فق ج افل ةللا،س افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفا:الخةلاارماا(1) -
ا 116صاا،فق ج افل ةللا،خي ياأمحاا  قاّافدلا/داا(2) -
ا 19صاا،لالاو  هام ج ا،امالرخةلاااا(3) -

ا 5صا،فق ج افل ةلل ااافحلي اافليحملافرلض،اا/داا-اااااااااا
ا 116صاا،م ج الالاو  ها،خي ياأمحاا  قاّافدلا/د(4) - 
ا 15،16صاا،فق ج افل ةللا،يح افلعقةراااافلقة ا افائفس ا:ا اة افلجم ااخيحا ضاا(5) -



  هر العّقاري و قواعد تنظيمهاحملافظة العقـــارية و الشالفصل األّول:   ___________________________

 

 

37 

،اىىلافلا ددثا ددقا اددة الددايياايدد مقا حددتاقاطددح افحلقدداااااااا ايدد امددقاخدداللاتيدد يعةتحةافلافخي دد ااا دد هافأللدداةباّةمددّالعدداافألاا

لدددافاتوا قددد افللادددة اللادددة افليدددح افلعددد يا،افلددد ااااايفددد فا ن ددد اقلو يقددد اظ يددد امبدددةاحيقدددلافلدددتق فرافقي  ددد افلعقةريددد ااا

اا.(1) تاةراتعي  ا يي  ام حافألرف ضى ،اىىلاجة وا اة افليح افليخحضاقاول اااتارن ةااالعاافلاقل

ا اة افليح افلع يافل حملة ض:فلح اا

 اددد فاقدددةايتي دددئالددد امدددقاااال دددافي،ف دددلافقتحددد ناقافقتحددد ناىل ددد ا يددد اااح دددياحبيةيددد ا يعتددد ا ادددة افليدددح افلعددد يافللادددة افلاا

اا (2)اخحةس اقاظةلقارعي احيقلاف انافقتاخ امقا يي  افليح افلعقةرا

ىىلامةيف ددد ا ادددة افليدددح افلعددد يالدددةلتع  اىىلامححامددد اقااخححدددلةافادددئيافألقلااجدددئستا:ىىلاا ق دددي افلحددد ا،ايفددد فااقا ي ددد التلدددةقل

افللاة  ا ة ضا خححلةهالتق   ايف ففائيافلىل ف اخحةسح اأمةا

يفددد فافللادددة ا ت جددد افال تقدددةدف افلدددتاقجحدددّاللادددة افليدددح افليخحدددضاقافلع دددابافلدددتااا حددد ا:مةيف ددد ا ادددة افليدددح افلعددد يا-1

أحلقددّالدد ا  ددثالددة امددقافل دد قرااىنددةدالددايياآخدد ايحددت امب دديافلتحدد ناأ  دد امددقاطددخ افقتحدد نا،اقامددقاخلدد ا حدد ا اددة ااااااااااااا

ا افليح افليخحضاا ةف ايلح دالحةالا اهاقا تيلالحةا قا افليح افلع يافل اايت  ايفاافآلخ اخبحةس اقا  ئ

فللاددة اقيعددادافلح دديااا يددةلايفدد فااادقلدد ا   ددّا اددة افليددح افلعدد يايفددضادقلدد األددةفل ةاااااااأقلا:مححددا ا اددة افليددح افلعدد ياااال:أقحمل

قا دد ناايددةالددالافلقددالاا اقاخمتيددلافحلقددااافقتعيقدد الحددةاااافقتعيددلالتلادد  افقي  دد افلعقةريدد ااا”اىىلال  ددةماافل دد اا: طددافر  ياا

اا (3)ا1858قاول ا ة ااSir. Robert Torrensلةل امات  ها

قالقدددااأخددد  امعاددد افلددداقلاللادددة افليدددح افلعددد يا يدددةايفددداافحلدددةلااالاي ددد فاقاأقة  دددةاقافلاقلددد افلع ية  ددد ا،قاال فلايفددد فافللادددة ااا

اماجادفااافلع فاافلتا ة ّاجئيفامقافلاقل افلع ية   اقايع نالةل افلوةلا 

 دد ا ل ا ددضا اةمددةا  ل ددة،قايتي ددئامبااقالددا، و يقدد افليددح ااا اددة افليددح افلعدد ياتددت ا يدد األددةتافلعددتاوفتحددةاظدديافلتحدد ناااااااا

 ددديا،اقاتددداق ا  حدددةا حددد ال ددديا قدددةراصدددح  اأقاصدددح ة ااالدددجال افليدددح ااا،لدددجياخدددةصالدددااامحدددي  افليدددح اا

ا (4) ي افلعقةرافقعتالةلا الافلعقةري ا،ام ة ت اقارّي اقا اقدهاقاية افلتات دا ي افلعقةرامقاماّع فلتح  

                                                             

ا 5صا،فق ج افل ةلل ااافحلي اافليحملافرلض،اا/داا(1) - 
ا 20صاا،فق ج افل ةللا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حا:مالارخةلااا(2) -
ا 105صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،فلافا  حيااا(3) -

ا ا34،35صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،اليتحملحح ياأ   اأ ا :ا ي اصاحملفّضااا-اااااااا
ا 105صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،  حيافلافاااا(4) - 

ا ا157،159صاا،فق ج افل ةللا،  ا ااافل  حملااتلةغاا/داااا-اااااااا
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ى ددة  اىىلاولدد ا ددة ا اددة افل ددجيافلعدد يايقددا ا يدد األددةتاأ افلتحدد  ة افلافجادد افليددح االايددت اطددح يفةاىالالةلتة ددااقافلت دد ااااااااااااااا

 ددقاصدد تحة،اقاولدد امددقاخدداللاافاللتقحددةيا ددقاماّدد افلعقددةراقا دداقدهاقام ددة ت ،اخلدد ا ددقاأ ددةياامددقاقّدد امددلح افلتحدد ناااااااااا

تح ،اخلدد ا ددقافلتحدد نا ح دد ايفددياصددارامددقامةلدد اأ االاقايفددياصدد  حاأ امع ددو ا ددإوفا ددة اصدد   ةاطددح اقالددجي،اااااااااااااااقاأيفي دد

يةتددوا يدد ايفدد فاأ افلتحدد نافلدد ااييددح ات ددا الدد افحلجدد افل ةميدد اقامددقاخلدد ااااااااقا أمددةاىوفا ددة امع اددةا ددالاييددح اقاالاي ددجيااا

أ افلاوةّدد افقخححدد اليعقددةراتعتدد ااااالةلدد   ااي قافاددا (1)ت ددا امحيدد افل ددجيافلعدد يا قدديافحلددلاالاجمدد داى ددال افلتحدد نااااااااا

ا(.2)امب ةل الوةّ اتع يح اى اصحافلتعا ،اقاي ي ايف فافل جيااافلتي ي افائفس اا جميا  افلاوةّة افلعقّةريحمل  

فليددح افلعدد ياجميا دد امددقاففحددةس اجعيتدد ايتي ددئالحددةا يدد ا اددة افليددح افليخحددضاقااااااااللاددة ا:ة:اخحددةس افليددح افلعدد ياخلة  حملدد

اج اايف هاففحةس ااامجي امقافقاةدئامي قاو  يفةا ي افلل اافلتةلض:تت

ختحدد الدد اصددح  اا،اأقامعدداالاأقا ددةّالاحلددلافقي  دد ااامليددئة ددياتحدد نايدد دا يدد ا قددةرالددافيا ددة ااااا:مادداأافلتخحدد  اا-

فلاوةّدددة الوةّددد ا قةريددد ا  ل ددد اتق ددداا  حدددةامج ددد افلتحددد  ة افلدددافردلا يددد ايفددد فافلعقدددةراقاجميا ددد ايفددد هااااااأقا دددالاصدددح ة ا

 ةال تيدددةدا يددد اماددداأافلتخحددد  اي دددحيا يي ددد افلا دددثااافل دددجيافلعددد يا دددقااااا (3)ت دددا امدددةايعددد نالةل دددجيافلعددد يااا

ا (4)فلع يافق قيال ايف فافلعقةرفحللافقةل افحلق قضاليعقةراأقاصة وا

يفددد ها ت دددوالددد فاتا دددااأ ايلدددة ااااولددد  اقددد اقاالامي دددقاأل  ددديا دددلامق ددداايعتددد اافحلق اا:ماددداأافلق ددداافقويدددلااا-

الت لةيف اافلافردلا ي ايف فافقااأ ل اافللا ا ي افإل، افل ة  فحلقاااّالافإلخلاة افقويق ااامافجح

فقا دددلافق يدددلالةلق دددااأقافلت دددج يايت قدددلامدددقاتددداف  ا ددديافألر دددة اأقافليددد ق اااااااااأ حملمحةديفدددةاقاا:ماددداأافقيددد ق   ااا-

 ا  دددةاىىلافقاددداأافل دددةللاقايفدددااماددداأاّدددالافل ادددا اااااامدددةا اىوفاخةصددداا.(5)فقويالددد الحددد  افلتحددد نافقددد فدات دددج ي اأقاّ ددداهااااا

ا ط يق ا ة ّاالامي قاألااطخ اأ ايوعقااافلتح نافق جياأقافقق االةاامبقت ةهافقويق افل ا

يفدد فافقادداأافلدد اايعددااخ قجددةا ددقافلقاف دداافلعةمدد افقتعددةرنا ي حددةافلددتاااااااااا:أا ددا اف ت ددةبافحلقددااافقق ددالالةلتقددةد اااماددااا-

 ددة افلتقددةد ايعتدد الدداوامددقاألدداةبااااااا،فق ددحلعدداااافقلددةطلافلددتاملاي لدديا  حددةافل ددجيافلعقددةرااقاملايددت ا  حددةااااااااة دد الاتقت ددض

                                                             

اا ا117صاا،فق ج افل ةللا،خي ياأمحاا  قاّافدلا/داا(1) - 
ا 106اصا،ا حيافق   لا،فلافاا  حياا(2) - 
ا 22صاا،فق ج افل ةللا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا:مالارخةلاااا(3) - 
ا،2009اّ  ا،ل ق ا،الالة ،/ت   ا ااافهللافق  اافلع حملةن:افل جيافلعقةراادرفل اّة ا   امقةر  ،افلواع افألقىل،امليارف افحلييبافحلقدا(4) - 

ا 47صا
ا 37-39صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،صاحملفّض ي ااا(5) - 
ا.PHILIPPE SIMLER: PHILIPPE DELEBECQUE, OP.CIT ,  page 579ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا     -
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لةلتة  ددداا ي ددد امدددقاال لحدددةااااا(1)قا اددد فاأليفي ددد ايفددد فافقاددداأاّةمدددّافلعايددداامدددقافلتيددد يعة اااااااا،ف ت دددةبافقي  ددد افلعقةريددد ااا

فلددددد ااحيددددداداىجددددد فيف افلتقدددددةد ااا1983/05/21خااافقددددد را352/83فلتيددددد يعة افائفس يددددد امدددددقاخددددداللافق لدددددا ااا

ا (2)افق  واقاى افدا قاافليح لافقت يقافال ةفنالةقي   

فلددتاو   ةيفددةالددةلقةارلددوافلع ددابافلددتا يقددّاااااائفيددةه ا اددة افليددح افلعدد يامباافحلددةلا ددإالوا عدد اا:تق دد  ا اددة افليددح افلعدد يااا-2

 ل ا يددقافلوا عددضاالدداتدد اقاّحددارها ددقا ق ددلاأيفددافنافليددح افلعقددةرا ااااجدديا ددا ا عةل األلاددة افليددح افليخحددض،األ دد اّددة امددقاااا

أ احياددد ا ادددة افليدددح افلعددد يامب دددئف اقاصدددحة اتح دددي ا دددقا ادددة افليدددح افليخحدددضاأل ددد ا  دددقامدددقا ق دددلافأليفدددافنااااااااااااااا

ا (3)لتق فرافقي   افلعقةري اقاتا   افالستية افلعقةرااىفأللةل  الييح افلعقةراافقتي ي ااا

اقيفضا:ا:ال:اظةلل أقحمل

تدددا  افحليةيددد افلتةمددد الييتعدددةميتا يدددةايفددداامق ددداااافل دددجيافلعقدددةراايعتددد ا لاف دددةالي ق قددد الةلل دددا ااااااااا:محةيددد افقتعةّدددايقاا-

ا (4)لي  

 يدددةالدددالافلقدددالاختحددد ال دددياق دددالا قةريددد اصدددح  اأقا دددالاصدددح ة ااااااا:ةرلدددحال امع  ددد افحلةلددد افلقة ا  ددد اليعقّددداااا-

ىلافل دددجيافلعددد ياقافلحددد  ح افقخححددد ا ددد فاىقة ا  ددد اليعقدددةرامدددةا ي ددد الدددااافل جدددااا  ل ددد  اقاقدددقاأرفدامع  ددد افلا دددع  افل

 ا فلعقةرال جااأ ةيا يافقتح  تااايف فافلعقةراقا يافحلقااافلع ل  افلتات قي اقافل افقةل افألخ اليعقةر

ّددد اطاقدددةاقافتْ َدددجعيْافلتحددد  ة اا ا دديا ايفددد فافإلطددد ةلاالايودد وااا ادددة افليدددح افلعددد ياألاى:ا ددا اتدددةخل اتيدددةل افأل دددةياا-

افلعقةرف اقاأرّةمحةاقام ة تحة،ا ي ا  يا اة افليح افليخحض 

لددلاف افقي  دد افق ددتخ ج امددقافل ددجيات ددا ادفسيددةامتوةلقدد امدد افل ددجيامددقااااااااا:فقي  دد  ددا اتعددةر الددلاف اااا-

راأل امحدددارافلدددتخ فجحةامي  ددد افلعقدددةالدددلاف مدددقافق دددت  ياقجددداداتعدددةر الدددتااا ي ددد ا اق  دددثا ددديافلا ة دددة افقاق ددد 

اا (5)قف اايفضافلح  ح افقخحح اليعقةرااافل جيافلع يا

ا

                                                             

اا 48صا/ت   ا ااافهللافق  اافلع حملةن،افق ج افل ةللا،ادا(1) - 
 لافقت يحملقافإل ةفنالةقي  حمل ،افا يالافل    افقت يحملقاىج فيف افلتحملقةد افق  واقاى افدا قاافليحملحا1983/05/21فق رحملخاااا352/83فق لا ارّ اااا(2) -

ا ا1983/05/04فق رحملخ اااا21فلعادا،
ا 42صاا،م   لامةج ت الةلق اا، ي اصاحملفّضا(3) - 
ا 24صاا،فق ج افل ةللا:افظة ا افلعقةري ا  ل  الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس ا،المحملرخةلااا(4) - 
ا 44صا،ا حيافق   لا،اصاحملفّض ي اا(5) - 



  هر العّقاري و قواعد تنظيمهاحملافظة العقـــارية و الشالفصل األّول:   ___________________________

 

 

40 

لدد ااإ مدد ارّدد امعددتام ددجيالاااا،األ دد ايالاعقددةرافقي دداواالا ي ددةاقاالاجئس ددةااا يدد ا دد ةاافلااالاا:ااافلعقددةراةفحليةيدد امددقا دد اااا-

  (1)اة افلاوةّ افلعقةري ا يف فافل لاافإلدفرااحيتااا ي ا حيال ة،مةل  افحلق قضاقاي ي ال اد ةفا قةريةا

فال تحددةيامددقا يي دد افق ددحافلعددة الألرف ددضا ددة ال ة ددة افل ددجيافلعقددةرااتعدداا جدد ااااااالعدداا:ا ج دد ال ة ددة افل ددجيافلعقددةرااا-

أل افلت دددج يالددإدفرلافليدددح ااا(2)ت دديل االايعةيحدددةاأااغيددا اأقاطددد اىو ا حددااالايددد  اىطدد ةلافقةلدد افحلق قدددضاليعقددةرااااااتقددةاا

،امدد افلدددت ةل اقجددداداتيددةل افلعقدددةرف ال ددداواااوفتددد األدددةتاأخددد افقعيامددة اقافلا ة دددة امدددقافلعقددةراافلعقددةرااي دددا ا يدد ااا

ا (3)فلتالصلاأقافاافراأل ا يا قةراحيييارّيةامع لةا

 ددقا اددة ااحددةا اددة افليددح افلعدد ي،اىالاأ ايفلددةوامددقافلحقحددةياامددقادف دد اااااافلعايددالافلددتايتيتحملدد الاافلدد غ امددقافقئفيددةاا يدد ا:ة:ا  الدد خلة  حملدد

 اددة افليددح افلعدد ي،اقارأاا ددا اىم ة  دد اتوا قدد العددالاألدداةب،اىالاأ الدديا ةت اتعددااّي يدد اجددافاااااااااااااح افليحملخحددضاقاى تقدداافليحملدد

اااأر افلافّ اقايف هافل يا ة امي قاىرجة حةاىىل:اهر  اافلحافساافل   لافلتاتةتوا قاقالةللحملا 

اقاطددةميالعقددةرف افلايددا،امدد ا ايددااماّدد ا دديا قددةراملدد اااااااافلعيددياللاددة افليددح افلعدد ياي ددتا ضاأقالاى ددافدام ددحا ددة اقااااااى ااا-

أل ددد االا (4)ّافمددد ،اقا ايددداايفايددد امةل ددد ،اقايفددد فامدددةايتويدددواقّتدددةاطدددايالاقاىم ة  دددة ا دددخي اااااااااااقال دددة ا ددداقدها

 يدد اايْتَحَدداعْراتوا ددلاأم دديا دد فافللاددة امددةاملاي دداق ا ايدداادّ ددلاليعقددةرف ،اولدد اأ افق ددحايلددة الدد ااىجدد فياا ق ددلام دداف ضا دديااااااا

جددياأ اي ددا افللددةطلافلوا عددضاليعقددةرف افقي ددا  اقاألةلددةامةديددةالي ددجيافلعقددةراافلدد اااااااااااأم ددتاااىّيدد  ا ددياليايدد امددقااااا

  (5)ا74/75مقافألم ارّ اا2يت اتةل   ا ي ام تااا يادفس لالييح افلعقةراا يةاتاتافقةدلا

فيا ددة ا قددةرفاريح ددةاأقا  دد ية،اقجميا دد اااا ددااالدداا يددةيالوةّدد ا قةريدد ال دديا قددةراا يدد ااااا ايفدد فافللاددة ايتويددواىاا يددةاأ

يفدد هافلاوةّددة اتيدد يامددةايعدد نالةل ددجيافلعقددةرا،اىالاأ ا يي دد اى يددةيايفدد هافلاوةّددة اقاتلا يحددةاقامجعحددةاقات ت احددةايالددااااااااااااا

ا (6)م ئف   ا  اا ي ا ةتلاخئيل افلاقل ،اقايف فالاواآخ اىجن ا ل اتةخحمل ايف فافللاة ا

ألرف دددضا يدددةالدددالافلقدددالا،اد ددد الددداعاافلددداقلاىىلاااا يي ددد افال تحدددةيامدددقافق دددحافلعدددة الااااحدددةأ افللحقدددة افلاةيفاددد افلدددتاتتويااا-

 ددديامةلددد اليعقدددةراي غدددوااااا  ددد ا يدددألدددةفل ةافلدددتاأّددد  اااتيددد يعةتحةااأافألخددد اللادددة افخت دددةراالييدددح افلعقدددةرااملحدددةادقلددد اا

ا.ختةواىج فيفت اقا ييات ةل ح ىفاللتحةدلامقا اة افليح افلع ياأ ايويوا

                                                             

ا 20صاا،فل ةللفق ج اا،:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اجم ااخيحا ضاا(1) - 
افل ةللافل    74/75مقافألم ارّ اا20فقةدلااا      -
ا 46صاا،/ت   ا ااافهللافق  اافلع حملةن،افق ج افل ةللد(2) - 
ا 46صا حيافق   لا،ا،صاحملفّض ي ا(3) - 
ا 5،6صاا،فق ج افل ةللا، ااافحلي اافليحملافرلضا/د(4) - 
ا 21صاا،فق ج افل ةللا،فلقة ا افائفس اا:ا اة افليح افلعقةرااااجم ااخيحا ض(5) - 
ا 25صاا،فق ج افل ةللا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا:رمالاخةلا(6) - 
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امددقافقلوقددضااأصدداحلعدداافلتودد ااىىلا اددة افليددح افلعقددةراامددقاخدداللاتلةقللددةاقححددا ا دديا اددة اقاتق دد  ا دديا اددة ا يدد ا دداا اااااااااا-

الانا  فهامقاخاللافقويوافل ةلثاقايف فامةا هافقي اافائفس ا مع   افللاة افل ااأخاقدرفل اافآل 

اةرافقويوافل ةلث:اماّلافقي حملاافائفس اامقاأ اي افليح افلعقّ

،ا تحملدد ا ددتي ّقامددقافلاصددالاااافلعدد يامددقا دديحملاجاف احيددةافقختيحدد اااا ددارتا اددةمضافليحملددح افليحملخحددضاقااااا أافلوا عددضاامددقا ددة ااااا

ا ىىلامع   افللحملاة افل ااأخ ال افقي حملاافائفس اا

 يدد ا قّددةر،احب ددثاالااااى والّددةامددقاأ حملافقيدد حملااأقجددوام ف ددةلافإلجدد فيف افقتعيّقدد الةليحملددح افلعقّددةراااا دديحملافلتحملحدد حمل ة افلددافردلااااااااااا

 قااايفددد فافل حملددد ةاا(1)الدددافيالدددتافقتعةّدددايقاأقااامافجحددد افل ددد اىلّدددةاملددد اطدددح يفةالةظة اددد افلعقّةريحملددد ااااي دددا ا دددةاأاحملاأخلددد اا

فقت ددديحملقاّدددة ا افلتحملاج ددد افلعقّدددةرا،ا يددد اأ حملا ددديحملاااا1990/11/18ااافقددد رحملخ90/25مدددقافلقدددة ا ارّددد ااا29تدددل حملافقدددةدحمللا

اصحمل الألمالوافلعقّةريحمل اقافحلقااافلع ل حمل ايت حملامباجوا قاار ضا   القاف اافإلطحةرافلعقّةرا ىخلاة الييي  حمل اففة

فقدد رحملخااااا74/75فل حملجدداااىىلافلقددة ا افائفسدد اافقددلاّ الييحملددح افلعقّددةرااقايفدداافلقددة ا افلدد حملاات دديحملل افألمدد ارّدد ااااااااااااقجددوالدد ل 

إل دددددة  اىىلافق لدددددامتاا يافل حملدددددجيحملافلعقّدددددةرا،الةافقتعيّدددددلالإ دددددافدام دددددحافألرف دددددضافلعدددددة اقاتةلددددداااا1975/11/12

فقت دددديحملقاى ددددافدام ددددحافألرف ددددضافلعددددة حمل،اقااا1976/03/25فقدددد رحملخاااا62/76توا قدددد ا:افق لددددا ارّدددد اافلححملددددةدريقال

افقتعيّلالتةل يافل حملجيحملافلعقّةرا ا1976/03/25فق رحملخاااا63/76رّ افق لا ا

ا(2)افقيدد حملااأخدد اللاددة افليحملددح افلعدد يااااااأ ت دديلحةاالحملامددقاخدداللاافلعاددةرف افلتحملددضاااااي تيدداللحملحدداصافلقة ا  حملدد ااا هافى حملافقددتح حمل ا دداا

 يددد افق دددحامدددقاأجددياتق ددد  افألر اىىلاق ددداف ا قّةريحملددد افلتحملددضاختححملددد ا دددةالوةّدددة ا قّةريحملدد امدددقافل حملدددجيافلعقّدددةراااااااف تيددااق

يي حملدد ا ادد فالحددعال اى ددة ا ا يدد افلافّدد اااغدد اأ حملافقيدد حملااقاىدرف ددةاملدد امبدداااصددعال ار دد اا اددة افليحملددح افلعدد يااااا (3)ا)فلعدد ي(

اى تحةيا يي  افق ح ا ي افألخ اللاة افليح افليخحضاااى تاةرا74/75مقافألم ارّ اا27،ا  حملااافقةدحمللافق ح

قايفدد فامددةا  ددتخي املدد الددة حملا اددة افليحملددح افلعقّددةراافحلددةلضاييدديياااآ اقف دداا اددة افليحملددح افليحملخحددضاقا اددة افليحملددح افلعدد ي،اااااااااااااااا

ال ل اللتلةقلادرفل ايف فافقويوااافلح  تافلتحملةل حملتا: (.4)  ا اة اطح اخمتي أااأ حمل

                                                             

ا 33صاا،فق ج افل ةللا،خيحا ض:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اجم ااا:أ ا (1) -
ا 51صاا،الامةج ت الةلق م   ا، ي اصاحملفّضأ ا :ااا(2) -
ا 25صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،م عادارقيحة ا:أ ا اا-اااااااااا

افل ةللافل   ا ا62/76مقافق لا ارّ اا01 ق لاا01أ ا ا:افقةدلاا(3) -
امقااوف اافق لا  ا15أ ا ا:افقةدلاا      -
ا 25صاا، حيافق   ل،رقيحة م عادااا:أ ا (4) -

ا 16صاا،فققةلافل ةللا،فلعةقتاالي ا:أ ا ا-ااااا
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اى دقفج حمل ا اة افليح افلعقّةرافلح اافألقل:ا

اىصددافراتعيدداافقيدد اافلح   ددضامبجدد داف تاللدد اليجئفسدد اااااااىوافلح   ددضا اامددارقما ددقافاللددتعيةراا اددة اافليددح افلعدد ياايعدداا اددة ا

ا1855مدددةرتاا23فلقددة ا افلححملددةدرااااااقمددقال لحددةااالافلقدداف تافلح   ددد  اىىلافائفسدد  ااتوا ددامحددةدهاىمتددافدااااا1834ّددة ا الددل ااا

فقتعيّددلالةإلطددحةرافلعقّددةراا)ت ددج ال افل حمليفددا (،اقافلدد حملاامحددةدهاىلئفم حملدد اطددح امج دد افلتحملحدد حمل ة اقافلعقددادافللحملةّيدد الييي  حملدد ااااااااااااا

ا افل   فلعقّةريحمل اأقافقةتحملا ا ي حةاديا اأقاأ اةيا تحمل ات ا ا جحمل ا ي

أ حملافأل  ددة افقلّايدد العيي حملدد اطددح افلتحملحدد حمل ة افلعّقةريحملدد ااافلقددة ا افقددا ضافلح   ددضا ة ددّاتتحمل دد الوددةل ا اددة افليحملددح اااااااااااااامدد افلعيدد اا

 ة ددّامحددلحملح ااايفدد فاقارددارافإلطددةرلاىىلاأ حملافألمددالوافلعّقةريحملدد اّادديافإل ددتاللافلح   ددضاأااأخللددةيافلتحملافجدداافلع يددة ضاااااااااافليحملخحددض 

 ة دددّافقعدددةمال ااايفددد هاااقا،اأرف دددضافلاةييددد  ،افألرف دددضافلاّح حملددد ةنا:اأرف دددضافقيددد ،اأرف دددضافلعددد  اصدددلىىلاأرلعددد اأ

اا (1)افألرف ضاخت  الأل  فنافظي حمل اقاأ  ة افليحمل يع افإللالم حمل ا)فل تةل اقافإلطحةد(

فق لددددا ارّدددد ااقراغةيدددد اصدددداقاتعدددداحمللاىىللييي  حملدددد افلعقّةريحملدددد اتحددددارامددددقا ددددتاآلخدددد ااايف دددد فالق ددددّافلقدددداف تافقلاّيدددد اا

احملدددلا يددد اافلددد ااطاافقتعيّدددلالدددةلتحمل   افاددد رااللادددة افليحملدددح افلعقّدددةراااافائفسددد ااااااا1959/10/21فقددد رحملخاااا1190/59

فلعقّدددةرف اقافحلقدددااافلع ل حملددد افلتحملدددضا اّيحدددةافلقدددة ا افقدددا ضافلح   دددض الددد ل اجدددةيايفددد فافق لدددا اموةلقدددةالإلجددد فيف اقافلقاف ددداااا

فقت ددديحملقا ادددة افليحملدددح افلعقّدددةراااا    دددةافلددد حملااأدخدددياااااااا1955/01/04فقددد رحملخاااا22/55فلتحملدددضا اّيحدددةافق لدددا ارّددد اااا

اعّافلعايددداامدددقافإلجددد فيف افلدددتاا عيددد افق دددتااافلدددتحملقياق ددداات ددد  اجددد رااللادددة افليحملدددح ا يددد افق دددتااافلدددتحملقياقافلقدددة ا ض اا

تحملدددوا ي ددد ،اقجدددادا حددد تا قّدددةراادّ دددلاقااات ددديقاصددد حمل اقاتودددةللافقعيامدددة افقق حملدددالا ددديقافلاخلدددةسلافلعقّةريحملددد اقايفددداامدددةايةاااا

اطةميايع يافلا ة ة افقتعيّق الحايحمل افألط فناقاتع تافلعقّةرف  

أمحملددةا يدد افق ددتااافلقددة ا ضا قددااأخ دد الحددح اىلئفم حملدد العددداافلعقددادالعيي حملدد افليحملددح ،امددقال لحددةافإلنددةرف افلتحملددضاتحددااامددداحملتحةااااااااااااااااا

 اقالددةّضافليحملددحةدف افلتحملاخل ق حملدد افلتحملددضاتت دديحملقا قددياأقاى يددةيا قددااا ّقةريحملدد ااااااااىخللدد ا يدد لالددل ،اقا دد فافاددافقلافلاصددح حمل اليتحملق دد ااااا

فل حملدددلاف افلتحملدددضاى ت ددداّاتةر دددةاخلةلتدددةاّاددديافليحملددد قااااتوا دددلايفددد فافلقدددة ا  اأااّاددديااااااااالإلدددت لةيااا (2) دددقاط يدددلافلا دددةلاا

ا (3)ايح ل  ثامي قافل حملجاااىل حةاقافإلرت ة ا ي حةاللقيافقي  حمل اقالاا ة ّاغ اما1961/03/01

                                                             

ا 26صام   لامةج ت الةلق ا،،م عادارقيحة ا(1) -
اقامةالعايفة ا27 فائفس ا،اصاا،ادرفلة ااافقي  حمل افلعقّةريحمل ،افق لحمل  افلاطل حمل الي تةب:ا ةص افلاحمليقالع اق ضا/ادا:ليتحملحح ياأ   ااا-اااااااااا

ا ا8ا-ا6،اصا2005-2006فلتحملج ل افائفس ي اااجمةلافليحملح افلعقّةراا،القا  لا ،افائفس ،اا:م  ّ لامةج ت ة ا،ا حة امئغأ:اليتحملحح ياأ         - 
اا 27صاا،فق ج افل ةللا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا:المخةلاارا(2) -
ا 64صاا،فق ج افل ةللا، ي افائفس اافلتحملي قيافقي  حمل افلعقّةريحمل اا: ي امحااالةطةا(3) -
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قافلددد حملااىمتددداحملاتوا قددد اا1959/10/21فقددد رحملخاااا190/59 حددديايفددد هافل حملدددافل افلتحملدددضامتحملاو  يفدددةاجدددةيالحدددةافق لدددا ارّددد اا

اا (1)ا1963/07/25رل،امباجوافق لا افق رحملخاااىىلاملةطلافلاف ة اقافل حملةق

ح افلعدددد ي،احب ددددثاطْدددد  اَاااّدددداات دددديحمللّاأ  ددددة افليحملددددا1959/11/03قامددددةايْالَ ددددتاأ حملا حدددداصافلقددددة ا افقدددد رحملخااا

اتوا ددلا يي حملدد ام ددحافألرف ددضا يدد الددا يافلتحملج لدد اااملوقدد امال ددانا) ةل حملددةالاّددددددددةدي (اخلدد حملاْت   ددّا ةمددةالعدداافإللددتقاللاااااااااااا

ح افللحملا يحملدد ايفدداا دداحمللامددقا اددة افليحملددااااقالدد ل ا ددإ حملا اددة افليحملددح افقواحملددلااافائفسدد افق ددتعي لامي ددقافلقددالا ي دد امددقافللحملة  حملدد ااااااااا(2)

ا ملايْواحمللااافائفس اىلّةالعاافإللتقاللاا1959أل حملاّة ا الل افليحملخحضاىىلا اة افليحملح افلع ياقال يالةلتحمل احمللافلعييضا

ملددد ااا1قامبقت ددد افقدددةدحمللااا1962/12/31فقددد رحملخاااا157/62فألمددد ارّددد ااق دددة اطددد ئةا تي دددةاأ اتحدددارافحل امددد ااااا

اافائفسدد اىىلاغةيدد الددقحملاّددداف تااااا امة ددافاتيددد افلتحملددضا دديحملالةل حملدد حملةدلافلاطل حملدد ااااافلعيدديالةلتحمليدد يعة افلح   دد حملاااتددل ا يدد افلددتي فري اااا

لقددددضافلقددددة ا افلح   ددددضايواحملددددلا يدددد افلعقّددددةرف افقح   دددد ،اقاأ  ددددة افليحملدددد يع افإللددددالم حمل اقااااقايف دددد فا (3)اجئفس يحملدددد 

ا لحملاة فأل  فنافظي حمل امواحملق ا ي افألرف ضافألخ ا،اأااأ حملافلقة ا األق ا ي اى دقفج حمل افل

فق لددددا ارّدددد ااقا دددد فاا1971/11/08فقدددد رحملخاااا73/71 يددددةاأصدددداراّددددة ا افل حملددددارلافلئحملرف  حملدددد امباجددددوافألمدددد ارّدددد ااااا

فقتعيّدددلالإخلادددة افقي  حملددد افلعقّةريحملددد اففةصحملددد ،اقافلقدددة ا افقدددا ضامباجدددوافألمددد ارّددد ااااا1973/01/05فقددد رحملخاااا32/73

قت ددديحملقاى دددافدام دددحافألرف دددضافلعدددة اقاتةلددد يافل حملدددجيحملااااافا74/75 ارّددد امدددقافألا1975/09/26فقددد رحملخاااا58/75

ا 1975/11/12فلعقّةراافق رحملخااا

 مددقاقولدد افلعدد يافليددح اللاددة افألخدد اىىلافقيدد ااىرددةها فلئرف  ددافل ددارلاّددة ا امددق25ق24فقددةدتتا دد تامددقاخدداللااقايال دد

 " فلعة  فق ح " ق " فلعقةري  فلاوةّة  " فلعاةرف  ىلتعيةل خالل

اال دددت املددد ا32،33افقدددةدتتاقالةل دددا ،اففةصددد افلعقةريددد افقي  ددد اإخلادددة لفقتعيدددلا32/73فق لدددا ا ددد اة  يددداأمدددة

اختحددد افلدددتافلعقةريدد اافلاوةّدددة اااتتي دديااقفلدددتافلعدد ياافليدددح ا اددة اا ي حدددةاي ت ددئاافلدددتافلعلةصدد االعدددااىىلاأطددةرتةااّدددااأ حيددةا

  دد يا ددلاطددح اط يددلا ددقافليددح اىجدد فياى ددة العدداالييةلدد ا ْي دديَافلدد اافلعقددةراافلددا ةاقا قةريدد ،اق ددالاأقا قددةرال ددي

اىلدتعييحةا فلدتايفدضا ح دحةاااافل دةلق ا فقدافدا ا فقد  ارلا فلعادةرف ا يفد ها  ديا  ى. يفلعدا فليدح ا  ادة ا  ديا ا تاعدضا أق أصديضا

فقدافداااخداللاامدقاا  تيدح اامدةاايفد فا ق فلعد يا فليدح ا للادة ا فألخد ا صد ف  ا   د ا ج داا فلد ااقا،74/75افألمد ااا قيد ااف

ا امل ا15اقا04ا،02

                                                             

ا 28صافق ج افل ةللا،،فظة ا افلعقةري ا  ل  الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس ااا:المخةلاارا(1) - 
ا 65صا،افق ج افل ةللا،افلتحملي ي افائفس ا قيافقي  حمل افلعقّةريحمل اا: ي امحااالةطة(2) - 
  28صاا، حيافق   لا،م عادارقيحة ا(3) - 
  17صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،صاحملفّض ي اا      - 
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 لةخد ها ق فقيد اا ل دقا ،(1)فلعقدةرااافل دجيا تةلد يااقافق دحا  يي د ا ا فليد قاا  د قرلا  يد ا تدل ا فقدافدا يفد ها

ّا فإل تادةرا عدتال  فليخحدضا فليدح ا  ادة ا توا دلا  يد ا م ّت دةا قدةيالفإل  يد اا د ا ّدااا،افلعيي د اايفد ها تتوياد ا فلد اا لياّد

ا.(2)الألرف ضافلعة  فق ح ى افد يت  ري ية

 مباجدوا دقالر مي دا ا 33 ّدارهاافلتعي قيلإل يدةا لداقلضافافلالد ا ّد  ا مدقا فائفسد ا ىلدتحةد ا  قداا فلحدادا يفد فا اق

افقددد رخا440/92فل سةلدددضاا لدددفق امباجدددوا ي ددد افقحدددةدّ اّ ّددداقا1992/08/05لتدددةريخا3488ارّددد اّددد  اىتحدددةا

 ق(4) "فلعدة ا رافلعقدةا لدةلتاخل لا" دضار  يدامضا طدةل ا وف ميد قاا  ايديا أجديا مدقا قولد ا (3)ا1992/12/02اا

ا.لل 15أّحةهاأجيااافلاطيافلةفبا ة  اي وضا قةراالجياىّةم قالألرف ضافلعة افق حاى افد ىىل يحانافل ا

،ا1975/11/12ااافقددد رخا74/75اارّددد افألمددد امبقت ددد ا يفلعدداافل دددجياللادددة اأخددد اّددااافائفسددد ااافقيددد حملا دددإ اقلةلتددةلضا

  ةصددياا،1976/03/25اااافقدد رختاا63/76قا62/76افق لددامتاامبقت دد اافلتوا ددلاائ  حملددااق دد اافلدد ااافألمدد اايفدد ف

 ىىلام ّتدد ا ي  يدد اقولدد افق ددح،ا يي دد العدداا   ددحةاملافلددتافقلددةطلااافليخحددضافليددح ا اددة اتوا ددلا يدد افإللقددةيامدد ا، ددة حمل

اض فألرف  م ح  يي   ى ة ا ت

امااار  اا اة افليح افلع يافل ة ض:فلح اا

 ي لددةاو دد اماددةدئا اددة افليددح افلعدد يافل ددةللادرفلددتحةاخلدد ااااااااااتاجددوافلعدد ي،افائفسدد االلاددة افليددح اااااخدد افقيدد حملاأقع  دد امدداااا

ا يةلةليح افلعقةراافل ةللاو  يفافق لامتافقتعيقتل ا يامقافألم اقامقةر تحةامب تااامةات يحمل

 ددد الةلل دددا االوةّددد اّوددد اأرف دددضالييي ااا  دددام يددد اا62/76مدددقافق لدددا ااا23تدددل افقدددةدلااا:فلتخحددد  اأماددداا-1

  اتحددد  ايفددد هافقدددةدلاى دددافماقاختحددداااا ال دددياق دددالا قةريددد اماجدددادلااام دددحافألرف دددضافلعدددة افلددد اامتاى دددافده   اااااا

،ا يدد افلعقددةراأقالدد اا،اتدداق ا  حددةا دديافلتحدد  ة اقا دد فافأل اددةياقافحلقددااافلددتات ددا اااااااالوةّدد ا قةريدد ال ددياق ددالا قةريدد اااا

قا ي ددد ا ةلاوةّددد افلعقةريددد اتددداتافلا دددع  افلقة ا  ددد افحلق ق ددد اااااااا قةريددد  ددد هافلا دددالافلعاالددد افقةلددد افحلق قدددضااىى دددة  اىىلاو ددد اا

ا تياا ي امااأافلتخح   اىاافائفس ااّاافقي حملالح فاي ا قاا ليا الافلعقةري 

                                                             

ايفضا ي افلتافلضا:اقا02،04،15تل افقافدا(1) - 
ا فلعقةرااجيلي حملاةمةديحملاألةلةاقي ا اليعقةرف افلوا عضافللوةااقيع ناحيادافلعة افألرف ضحام ا حمل: ىا02افقةدل
ا فألرف ضام حاقتةل ياملا اخمو اى وةي ّحا فقي  ة   اياافلاطيافلةفب جميااا ي ا: ايت حمل04فقةدل
ا    فلعقةري  فلاوةّة  جميا   ا ىطحةريفية تةريخ مق ىال لي   لةلل ا  ل  جادقاال لعقةر يتعيل آخ    ي  ل ق ي لييي     لا يحمل: اا15افقةدل

ا ا118صا ،فق ج افل ةللا،ق ةس   ي امحااالةطة:ا قيافقي   افلعقةري ااا اياآخ افلتعايال اقاأ امافأل  ة افلا(2) -
  1992/10/28فق رخ اااا،78اليجيحاري افائفس ي ا،افلعادافا يالافل    ا(3) -

 10.اص ،2002فائفس ، فللي ، ق ليواة   يفام  دفر طاع ، دق  ،افلعقةر ليتاج   فائفس ا فلقة ا ض فللاة ا:طةم  ة ت ا(4) -
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يدددالا يددد اماددداأافليددد    افلددد اايقدددا ا ي ددد ا ادددة افليدددح ااااا(1)امدددقا حددديافق لدددا ا100فقدددةدلااظتدددااا:ماددداأافليددد    ا-2

فائفسدد ااّدداامدددلحاليي ددة تافلعقددةراافحلددلااافق فجعددد اقافق فّادد ااي دد اأر ددة افلتحددد  ة افلددتاتقددا الدد امدددقاااااااااااا ةلقددة ا ااافلعدد ي،ا

قاافلال مدد  فليدد ق اا يدد الدد افحلددلااار ددااىيددافاافلتحدد  ة ا لددامةاالاتتدداف  اااااامددقاولدد اقاأ  دد ا.(2)اجدديات ددج يحةاقاطددح يفةااأ

افلع ي ل اايفاافأللةتافلقااافل اايعتياا ي  ا اة افليح اخ امبااأافلي    افأأ افقي اافائفس ااّاااليقالاخني ا

تحةّدددة افلدددتات مدددضاىىلااقافإلاا يددد ا ى افلعقدددادافإلدفريددد اا74/75مدددقافألمددد ارّددد ااا16تدددل افقدددةدلاا:ماددداأافلق ددداافقويدددلا-3

ااجميا ددد اخلددد ا تددد الدددتافألطددد فناىالامدددقا يددد يفةااأ ق دددةيا دددلا ددد ي،االاي دددا ا دددةااىى يدددةياأقا قدددياأقاتحددد يحاأقاتعدددايياأقاا

ىواا،يافلعقدددةرافل حملدددجتدددلا افألخلددد افقةتدددوا يددد ا يي ددد افليدددح اااجميا ددد افلاوةّدددة افلعقةريددد اأقااااا ةقدددةدلافلاوةّدددة افلعقةريددد  

ا تل الحح اغ اماةط لا ي امااأافلق اافقويلافل اانعيامقافليح افقحارافأللةلضافلا  اال يافحلقااافلع ل  ا

غدددد اصدددد    الةلّي دددد افلع ل حملدددد اقافلححملدددد  حايفدددداافلتحملحدددد حمل ة افإلدفريحملدددد اقامددددةايقةليددددحةالةلتحمل مجدددد اامدددد افقال ادددد اأ ات مجدددد افلعاددددةرلا

ا  "Actes Volontaires"فلح    حمل 

ا ت ددةبايفدد هاقمددقافلاددايحضامددةدف افلق دداايفدداامحددارا دديافحلقددااافلع ل دد ،ا ددة ا دديافلودد اافألخدد ااإلااااااااا: ادد افلتقددةد ااأمادداا-4

 يددد :ا ت دددا افلاقلددد ام ددد قل ال ددداواا74/75مدددقافألمددد اا23تدددل افقدددةدلاافقاأخددد افلتقدددةد  فحلقدددااام دددتاعالاقاملحدددةا

أقصدد ااا،ا ددة اّددااأ حددةاتيدد اىىلامادداأايفددة اااىواا    رلافلددتاي ت احددةافظددة تافلعقددةرااأخللددةيا ةرلدد امحةمدد ااااااةفألخوددةيافل ددا

 ددد راقافقتي دددياااى دددافماصدددلاقاا دددية ات دددا امحيتددد اتعددداياا ددديامدددقاتاااا"Torrens"لددد اصدددة  ايفددد فافللادددة اقايفددداااا

ا ي ت ا افقا لافق يلالةليح اةل اواخو

فلددةفبامددقاأجدديار دد اا اددة افليددح افلعدد ي،اقا ددية الددالم ا اددة افليددح افليخحددضاىىلا ددتاتعيدد  ا يي دد افق ددحا دد ا ة دد اااااااااااا

ااّددااق دد اّاف دداالتلادد  افحلحددتافلعقددةرااقات دد  هالحددانا ددية افحليةيدد افلتةمدد الييي  دد افلعقةريدد ،اااااااااااجنددااأ افقيدد حملاافلدداطي

تعتدد امددقالددتافليدد ق افألقل دد احلحددتااااافلددتاالددتي فريتحةاقات ي دديحة اقامددقافأليفي دد امبددةا ددة افإلطددةرلاىىلايفدد هافلقاف دداااااااىةاحيقددلامبدد

قاقئيددداامدددقافلتححددد يا ددد هافليددد ق اقافل دددافل اقااااااا، عدددافمحةايددد داا تيدددةاىىلا دددا اّادددالاىيددداف حةاااااىفلاخلدددةسلافلعقةريددد ،اقاأ اا

ا الارفلتحةافقا ثافل ةلثا ةاخححلةا،تا  حاأ   

                                                             

ا:مةاييضيافاااا ةل ا ا اتقامي اىىلافظة تا:ا اي  اافإل100تل افقةدلاا(1) -
افلعقةرا،اىمةافلا ةاا-
افألرف ض ةام تخ  ام حاىمحملاقا-
ا: يةاي  اافإليافاا ي اففحاصا-

ا قا لاافالّت ةيا ي افلي  افليخحضافألط فن، لامةاي ا افلتحايلا ي ايفاي ا
افقوياب  ال اأقاملاتع افإلخلاة اةاىىلافظة تاملاتقاحقالحح ا ةم ات ا اأااقخل ق اقفجوات ي يا

  افلعقاافل ااّا اىىلافإلطحةراغ اص  حامقا  ثافلي ي   ة لامةاتاح افلحارلافل    اأقافلل خافقاد  اّحاافإلج فيال

ا 56،57صاا،م   لامةج ت الةلق ااصاحملفّض، ي ااا(2) -
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اةراقّاف ااقاط ق اتلا  افليح افلعةلث:افقا ثافل 

فألخدد اللاددة افليددح افلعدد ياي دديقافحليةيدد افلقة ا  دد اليتحدد  ة افلعقةريدد اقا ددية افلددتي فريتحةا يدد األدديامت لدد اتدد مقا ددةاااااااااااااااااى حمل

افاللتق فراقافظة ا ا ي حة ا

محدددي  افليدددح افلعقدددةرااىىلاّدددة امدددقاّ دددةلافظدددة  ا  ددد اااااقا اددد فاأليفي ددد ايفددد فافللادددة اخالدددّالعددداافلددداقلا ةقة  دددةاىدفرلااا

فلاخلددةسلافلعقةريدد اّحددااطددح يفةايحدداناىىلا قدديافحلقددااافلع ل دد افألصددي  اااااااااا حددتاا ددإ ،ا(1) ييدد اىىلاىطدد فنارسدد يافظ يدد اااا

ةلدد افحلق قددضاامددقافقافً تقددةلايفدد هافحلقددااااللددااأ اي ددا افلتحدد ناصددةدراااااأ اىأقافلتاع دد اقاىّةمدد افحلجدد الحددةااامافجحدد افل دد اقاااااا

مبجدد دافليددح اق دداهاقااااتلتقددي افقي  دد افلعقةريدد االاالا ة ددة افقلة  دد ااحةلتدد  اولدد األااا،اجددايةاغدد امع اددةاقاميددياالال دديافاااا

اخللتايفية:اىىمنةاتلتقيالةم يقا

الاأصيضاقاألةلضايتي يااافلعقاافلح  حافللةّيالييي    فألم افألقحملا-

 عددداف اىلددد ل امي دددقافلقدددالاأ ااا (2)اتدددا  اّاف دددااقاطددد ق افحلحدددتافلعقدددةراااافألمددد افل دددة ضاتاعدددضاقام يدددياقايتي ددديااااا-

افليح ا احيالادق الافألصيا

فقيددد اافائفسددد ااّاف دددااقاطددد ق اتدددلا ا يي ددد ا حدددتافلاخلدددةسلااافلتحددد  ة اق ددد جددديام فّاددد اصددد  اأقار ددد افالددد ل اقامدددقا

اأخ ا ياقافليح افلعقةراامقاجح افلعقةري ال ية ا قااافأل  فدامقاجح اقا لافلاقل ااا ح يارلا افلت ج 

ايف فامةالانا تو اال الةلارفل ااايف فافقا ثافل ةلثالتق  ي اىىلاخلالماموةلوا ي افلل اافلتةلض:ا

 فل    ّة الا:افألقلوافقوي

 لت لةيفتحةى:اّة الافألخل افلل يباقافل ة ضفقويوا

اي ق افلافجواتا  يفةا  حةفل لاف افل    اففة ع الييح افلعقةرااقافلا:فل ةلثفقويوا

ا

 

ا

                                                             

ا 85صاا، ج افل ةللفقا،:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اجم ااخيحا ضاا(1) -
ا 32صاا،فق ج افل ةللا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا:مالراخةلااا(2) -

ا 6،7،اصا2009-2010:اّاف ااتلا  افليحملح افلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ا،اجةمع افلع لضافلتحملا حملض،اتا حمل ،ااحملة ،ام  ّ لامةج ت ا:ا ااافل يا ليتحملحح ياأ   اا  -



  هر العّقاري و قواعد تنظيمهاحملافظة العقـــارية و الشالفصل األّول:   ___________________________

 

 

47 

اّة الافل    ال:فألقحملفقويوا

لافلعةمددد ااافلتعةّدددااطاقدددةاليقدددة ا افائفسددد اايفدددضافل  دددةس  ،اقفلعقددداافل  دددةسضايفددداافلعقددداافلددد اايلعقددداامبجددد داتادددةدلاااااااااا دددافلقة

فقدددةدلاافلةف دددضالدددتافقتعةّدددايقادق افحلةجددد اىىلاطددد يامعدددتا،ا   حدددضاتودددةللافإلرفدتدددتاإل يدددةيافلعقدددا،ا  دددثاتدددل ااااااا

دلافلو  ددة افلتعددا اىرفدتحيددةافقتوددةلقتتادق افإلخدداللالةللحدداصاااااااددة يددت افلعقدداامبجدد داأ ايتاا:مددقافلتقددلتافقددا ضافائفسدد اااااا59

 عقدددةدافلعقدددا األ افقيددد ااااغددد اأ افاللدددت لةيامدددقافألصدددياي دددا اطددد ي ةاىوفا دددة افليددد يار لدددةاإلااااااا (1)افلقة ا  ددد  

ااّةلددوار ددضامددقاطدد نا ددةل اااااا،احب ددثاتحدد  ااافلعقددةرف عددةمال افلددافردلا يدد اااافائفسدد ااأّدد امادداأاطدد ي  افلعقددادااافقاااا

خلادددّالددد افلقدددة ا ايفددد هافلحدددح ا ةصدددا ّاّة دددالافل   ددد اميدددةط ااا ددديافظددد رف اففة دددع اااااااااأ يدددامضاأقاما دددلاخمدددت ااا

اّ يت:تق   ايف فافقويواىىلاق ي  ايت ا (2)ا76/63مقافق لا ارّ اا61طاقةالييةدلاافلعقةرا لي حتا

امالالاّة الافل    ا:اافألقحمللح لف

 يدددد اا،(3)امددددقافلقددددة ا افقددددا ضافقعددددالاقافقددددتي ام دددد راا324مددددقافلقددددة ا افلتجددددةرااقافقددددةدلااا01نا79أ ددددا افقددددةدلا

ى يدددةياأقا قفلا دددلافقي  ددد اقا يددد ا ددديامدددةايددد دا يددد ااااتعدددايي،ا قدددي، ددد قرلاتدددا  اّة دددالافل   ددد ااا ددديا قددداامدددقاطدددة  اا

 دددقاط يدددلاىخلادددة ايفددد هافلتحددد  ة اااظددد رايلجدددئهاما دددلاأقا دددةل ا يدددامضاأقاطدددخ ااااافلتاع ددد افحلقدددااافلع ل ددد افألصدددي  اقا

ا (4) م يلاخبام ا يام 

مدددقافألمددد اا01 قددد لاا4افقدددةدليفددد فامدددةاأ اتددد اااا،ادددّال ددديام دددتخا اي ادددّاااملحدددوا ييددد اااا حدددح افقا دددلافلعيدددامضات اا

ا:لقا ةح افلعةمحمل افقت يحملقافلقة ا افأللةلضافلعة حملاليا  ا2006/07/15فق رحملخاااا03/06

ا (5) ارلحمل ااارتا ااافل حملي حملافإلدفراا ايعت اما ّحةا يحملا ا ا  حملقاااق  ح ا يام حمل ادفسي اق

                                                             

،ادفراف اااليوّاة  اقافللحملي ،افائفس ،اطاع ا1،فائيا-فللحملا يحمل افلعةمحمل الإللتئفمة اا-ظيحملااص اافل حملعاا:اط وافلقة ا افقا ضافائفس ااا/د:اليتحملحح ياأ   اا(1) -
ا 55،58ا  ،اص1992-1991

ا 34صاا،لالاو  هام ج ا،اااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةرا:المحملراخةلااا(2) -
اا 85صاا،خيحا ض:ا اة افليح افلعقةراااافلتي ي افائفس اا،افق ج افل ةللجم ااااا-ااااااااا
لا قافل    اافلاطل  اليياخلقت،اااااامةاا،افلحةدرا،01،فلعادااجمي افقاخللا،جمي اّة ا   ادقري ،ا ملة  ة ا الاىخلاة اقا قيافقي   افلعقةري ا محااالةطةا:ا ي ااا-ااااااااا

ا 21صاا، 2001جاف ا
،ا1975/09/30فق رحملخ اااا78فقت يحملقافلقة ا افقا ضافقعاحمللاقافقتيحمل ،ا  رافلعاداا1975/09/26فق رحملخاااا58/75م  حملرامقافألم ارّ اا324فقةدحمللااا(3) -

ااا 990صا
ا 34،اصا،م ج الالاو  همالاراخةلاا(4) -

ا 20صاا،فققةلافل ةللامحااالةطة:املة  ة ا الاىخلاة اقا قيافقي   افلعقةري ، ي اااا-ااااااااا
ا 2006/07/16،افق رحملخ ااا46فلعاداافلعةم ا،ا ارافقت يحملقافلقة ا افأللةلضافلعة حملاليا  ح ا2006/07/15فق رحملخاااا03/06فألم اااا(5) -
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فقددد رخاااا231/90مدددقافق لدددا افلتلح ددد اارّددد اااا22 يدددةات ادددّا ددد ل ايفددد هافلحدددح ال تدددةبافل دددا اطاقدددةالدددل افقدددةدلاااااا

افلق ةس   ا اليجحة افقت يقافلقة ا افأللةلضاقا حضا تةبافل ا1990/07/30

 يددةات اددّاأي ددةافلحددح افل   دد اليعقددادافلددتاحي ريفددةامددارفياأمددالوافلاقلدد ا،اقافلددتات ددا افلاقلدد اط  ددةا  حددة،ام دديافلعقددادااااااااااااااااا

فقت ددديل ال ددد افألمدددالوافلعقةريددد افلتةلعددد الألمدددالوافلاطل ددد اففةصددد ا،اأقافلتلدددة لا لحدددةاق قدددةالييددد ق اقافألطددد ةلافلقة ا  ددد ااااااااا

قاافلددد اايت ددديقاّدددة ا افألمدددالوافلاطل ددد اااااا1990/12/01فقددد رخاااا30/90 دددة اافلقدددة ا ارّددد ااافظدددادلامباجدددواأ ا

فلددددد ااحيدددداداطددددد ق اىدفرلافألمدددددالوااا(1)ا1991/11/23فقدددد رخااااا454/91  ددددة ام لدددددام افلتلح دددد اارّددددد اااأ

فقدد رخااا303/93 اارّدد اففةصدد اقافلعةمدد افلتةلعدد الياقلدد اقت دد  يفةاقاي ددا ا  ح ددة اولدد افقعددالاقافقددتي الةق لددا افلتلح دداااااااااا

ا 1993/12/08اا

قالدد اصددال   اى ددافداخمتيددلافظدد رف ااااافلاقلدد ، إ حددةات اددّال ددياطددخ ا ةمددياألختددة ااااافلعيددامض،أمددةا ددقاصددح افل ددةل ااا

مدددقاا55قام ة دددةافألقرفااقافظة ددد افلدددتايعدددايفةافظ ددد افلق دددةسضاطاقدددةالييدددةدلاااااافل   ددد ،  دددثات ت دددوالددد ل افلحدددح ااا

  ا(2)افظ  فقتعيلالتلا  امحل اا1991/01/08 رخااافقا03/91فلقة ا ارّ ا

،ا(3)ا1998/07/12مدددقاّدددة ا افلتاخل دددلافلحدددةدرااااااا05ل افقدددةدلاتدددا  دددثقايي دددلالحدددح افل دددةل افلعيدددامضافقاخلدددلاااا

أقاتيددد افلدددتاي يددداافألطددد فنااافليددد يافل  دددضفلددد ااييدددئ اى دددافدالعددداافلعقددداداقافظددد رف افلدددتاييدددة افلقدددة ا اى  فغحدددةاااااا

مددقاا600ةسحددةايفدد هافلحددح اقاّددااف تدد افقيدد اافائفسدد االعدداافلعقددادافقاخلقدد امددقالددتافل ددلاف افلتلح  يدد اطاقددةالددل افقددةدلاااااااااااى و

امقاّة ا افلتاخل ل ا14 اقاىا،اق  فافقةدلا ا اى اا

فلددتا  اافلددتافليددضيافقق ددضالدد ا،اقاااقاتعتدد اظدد رف ار  دد ا دد ل افأل  ددة اقافلقدد فرف افلق ددةس  افللحةس دد اقافحلددةسئلالقددالاااااااااا

 رف افلحدددةدرلامدددقافل ددديوة ااا ددد ل افظدددا دددة ا قةريددد اقاافوفا ة دددّامتعيقددد اللئاقاولددد اىظة اددد افلعقةريددد اافلقدددة ا اطدددح يفةااافا

ا (4)ا،العاات مجتحةاىىلافلع ل  اقافقحةدّ ا ي حةامقاط نافل يو افقختح صح افل    ا ةافألجلا  اقافلقلحي  

ا

ا

ا

                                                             

اا 86صاا،فق ج افل ةللااافلقة ا افائفس ا،اجم ااخيحا ضا:ا اة افليح افلعقةراا (1) -
ا 21،اصا1991/01/09فق رحملخ اااا2فلعاداافا يالافل    ،فقتعيّلالتلا  امحل افظ  ،اا1991/01/08فق رحملخاااا03/91رّ ااّة ا  ا(2) -

ا 777،اصا1988/07/13فق رحملخ اااا28فلعاداا  ا،فا يالافل  فقت يحملقاّة ا افلتحملاخل ل،اا1988/07/12فق رحملخاااا27/88ّة ا ارّ اا (3) -
ا 36صاا،فق ج افل ةللا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا:الرماخةلاا (4) -
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ا    مئفيةاّة الافلافل حملة ض:اح افل

قيفدد هافقئفيددةاأقافأللدداةبايفددضافلددتااااااا مئفيددةى اقجدداباىخ ددةاافظدد رف اففة ددع الييددح افلعقددةرااىىلاّة ددالافل   دد الدد ا ددالاااااااااا

اااىىل:د عّافقي اافائفس ااىىلا   اّة الافل    ا ي افلاخلةسلافلتاخت  الي حتافلعقةرا،اقامي قاىرجة حةا

ضااا  يددد افلعقددداا،ايئيددداامدددقاّة ا  ددد افظددد راقا ج تددد ا،اىوايعو حدددةافقيددد اااااا دددةل افلعيدددامافلى اتددداخيافقا دددلافلعدددة اقااا-1

ااا(.1)ا ج  ا ةمي ا ي امةات يلت اىىلاأ ايت افلوعقا  حةالةلتئقي 

أقاا دددةل ا يدددامضااخمتيدددلافظددد رف افل   ددد اففة دددع الي حدددتافلعقدددةرااىىلاما دددلا دددة ،اااااااى اىلدددلةدا يي ددد ا  يددد اااا-2

مددداااخودددارلافلتحددد ناىىلاقاتلادد حح اا،األطددد فنافقتعةّدددالاقافل ددد ل ةلددد امحةيددد اتةمدد اايعددداامباخبامددد ا ةمدد ،اام يدددلاطددخ ا

افققاما ا ي  اقا  فافأل  ة افلتي يع  اقافلتلا ي  افلتا  ي  

ة  ددد ا دددةف افليددد ق افلقة ا  ددد اففةصددد الت ايدددااأطددد فنافلعقددداالاّددد اقا ايددداافلعقدددةرالحدددح ا اااااااىّة دددالافل   ددد ات ددديقااا-3

قاأ  ددة افق لددا ارّدد ااااا74/75لددة الةظددة تافلعقددةراام فّاتحددةاق قددةاأل  ددة افألمدد ارّدد ااااااااحددة افلددتاتاليجحةلدد ،اقايفددضافقا

ات يقاىطحةرافظ رف افقاد  الةظة ا افلعقةري ااافآلجةلافلقة ا   افظادلا ة و(.2)فل ةللافل   اا63/76

فإليددافااقافال تحددة ااا حدديافلاّددّاااااأجدديااخلددةسلامددقالددتال اأصددالامج دد افلعقدداداقافلاااىلعددااظدد راافلعقددادااااى افل   دد اتيددئ اا-4

ا (3)م ييةاميي  اّة ا افلتاخل لااايف فافلية ا ي الا يافق ةلاقلل خاأصي  ا

ّة دددالافل   ددد ا  دددقافلاقلددد امدددقال ددد اقاأ  دددة ام فّاتحدددةا يددد افل دددااافلعقةريددد ،اقافلتددداخياليتقي ددديامدددقاااااى دددة  اا-5

ا(. 4)  ح يارلا افلت ج ياقافليح افلعقةرامقاةري ،اق   لحةافق ةرل اغ افقي ق  ااافقعةمال افلعق

ى افلتودددارافقي دددا اقختيدددلافلالدددةسياقافألجحدددئلاففةصددد الةاللتل دددةخافلدددتاي دددتعييحةافألطدددخةصالتئقيددد اخمتيدددلافظددد رف اقاااااا

 اّة دددالافلدددتعية ةاااأغددد ف اغددد اّة ا  ددد ،افألمددد افلددد اايتويدددوا ددد قرلاى دددافمام  ة  ئمدددة ا ة  ددد التدددا   ام فّادددااااااااااا

ىىلاّة دددالاأخددد ااا ددد  افحلحدددتافلعقدددةرااقايفدددضااا ةجددد ااافل   ددد ،ا ةيف ددد ا دددقا دددا ايفددد هافلقة دددالالا دددايفةاالات حدددضالتاااا

ام يي ا ةاتع نالقة الافألخل افلل يبا)فليح افق ال(اقايفاامةالاناتت حملادرفلت ااافقويوافل حملة ضا ا

ا

                                                             

ا 86صاا،فق ج افل ةللا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس ا،ا،خيحا ضجم اااا(1) -
ا 87صااخيحا ض،جم اااا(2) -

افل اايت يقاّة ا افإلج فيف افقا   اقافإلدفري ا ا2008  ح ااا25فق رخاااا09/08مقاّة ا ارّ اا608ىىلا605 فقافدامقاا      - 
اا 38،اصافظة ا افلعقةري ا  ل  الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس ا،افق ج افل ةللا:الرماخةلااا(3) - 
ا ا87صاا،،ا حيافق ج خيحا ضاجم اااا(4) -
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افقويوافل ة ض:اّة الافليحملح افق الا)فألخل افللحمل يب(

فاايدددااقافلتحملدددضايع  دددحةافل حملدددجيااااا ددد صافقيددد حملاافائفسددد اامحةيددد احلدددلحملافقي  حملددد اقافحلقدددااافلع ل حملددد افألخددد االييةلددد ااااااااااااا

ا (1)فإلستية افلعقّةراا تقل حمل الا  ا   لاا-مااأافليحملح افق الا-فلعقّةراا ي ا  قرلاتاف  اّة الافألخل افللحمل يبا

الةلتحملو حملااىىلا:ااقاى والّةامقايف فالاناتت حملادرفل ايف هافلقة الا

ايح افق الفلح اافألقحملل:امالالاّة الافل

مددقاأجدديا ددية اىلددتي فريحمل الي ددي ا قدديافقي  حملدد افلعّقةريحملدد اقافظة ادد ا يدد افقةلدد افاايدداالددقحملافقيدد حملاافائفسدد ااّة ددالافألخلدد ااااااااااا

،الدديايفددضام يحمليدد ا ددة،ا حدددضااااا اقايفددد هافلقة ددالاالاتقدديحملاأيفي حملدد ا ددقاّة ددالافل حمل  حملددد ااااافإل ددةاالييحملددح ا)مادداأافليحملددح افق ددال(ااااا

اتعتياا ي ا ية افإلستية افلعقّةرااقامل اقجادالي ي اماف يحمل ا ةاخمةلح القاف اافإلطحةرافق ال 

ر العدد يايعودددضافلححملدددارلافلححملدددةدّ اليا دد افلقدددة ا ضاقافقدددةدحملااليعقّدددةاافقامددقافقعيدددا اأ حملافل حملدددجيحملافلعقّددةراافق لحملددديااا ادددة افليحملدددح ااا

تافلعقّددةرااىجدد فياطددح اتحدد حملناقفردا يدد ا قّددةرامددةاملاي ددقايفلددةواطددح ام ددالاليي دد حملرافلدد حملااااااااااااااي ددة الدد ل ا ددالامي ددقالياا

مدددقاا88فقدددةدحمللايددد اىل ددد اا اقايفددد فامدددةاتا(2)افلتحملحددد حملنأطددد ةلا يددد األةلددد امتحملافلتحملحددد حملنااافلعقّدددةرالدددةاحملاطددد يامدددقاااااا

عقّةريحملددد ااا ةلدد ا ددا اقجدداداىطدددحةراااا:ا االامي ددقافلق دددة الددةاحملاىجدد فيالإلطددحةرااافظة ادد افلاااااالقا ددةاا63/76فق لددا ارّدد ااا

م دددالاأقامقدددةر اليعقدددااأقاليقددد فرافلق دددةسضاأقاطدددحةدلافإل تقدددةلا دددقاط يدددلافلا دددةل،اي ادددّا دددلحملافقتحددد حملناأقاصدددة وافحلدددلحملااااااااا

الامي ددددقالددددةاحملاطدددد يامددددقااافقددددةدلاأ دددد ايْ ْتَيَددددلرامددددقااا  اأد ددددةها89فألخدددد ،اقاولدددد امدددد ام ف ددددةلاأ  ددددة افقددددةدحمللااا

طدددحةراألاحملالدددلاايت ددديحملقاتحددد حملناقفردا يددد ا قّدددةرامدددةاملاي دددقايفلدددةواىطدددحةرام دددالاااااافإل فيافألطددد ةلافلق دددة التلح ددد اىجدددا

  (3)الي حمللاافل حملاا ة الااةاااى ت ةبافلعقّةرافقتح حملنا   

ليددح اأيحملددد اقخل قددد ا ةّيددد الييي  حملددد افلعقّةريحملددد امدددةاملاي دددقا دددةاايعددياولددد الحددد   اأخددد ااالامي دددقاليي دددة تافلعقّدددةرااأ ايقدددا اا

قّددديافقي  حملددد افلعقّةريحملددد اااقالددد ل اتلتا،اافلعقّدددةريا ددد افلاوةّدددة افلعقّةريحملددد ات ادددّا دددلحملافلتحملحددد حملنافألخددد اااااااااجمأصدددياخلةلدددّاا

                                                             

عقةراالاالي الةتل ااافل ا اظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااافل لاف اففة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف افقةتا ا قاخمةلحتحةا امافخي امحة افحلحتافلااا(1) -
ا  4،اقرّي ا،اصاا2444أ  ييا 15 فلي االتةريخافلارفلضافقلا امبع  امحة افلعافل الييجييافلق ةسضالاةتل ااقافل    افاحاي اليياخلقتاللة   

ا-  ح اااااا،ا5تحارا قافل    افلاطل حمل اليياخلحملقت،افلعادا،ااجميّ افقاخلحمللاا،جمي اّة ا   ادقريحمل اّة الافألخل افللحمل يبا)فليحملح افق ال(،الا،امقةلالعلاف ا:ارماخةلاااا      - 
ا 23،افائفس ،اصا2002مةرتا
ا 219صااا،فق ج افل ةللا،ةطةا،ال ي ا رحملقّض،افقلة  ة افلعقّةريحمل  ي امحااالااا(2) -

اااا 91،92صاا، اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اا،افق ج افل ةللا،خيحا ضجم ااااا-ااااااااا
اا 48صاا،فل ةللفق ج اا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اا:المحملراخةلااااا-اااااااااا

ا 13لارّي ،اصاا2004/04/15مافخي امحة افحلحتافلعقّةراالاالي الةتل التةريخاااا(3) -
ااا 23صاا،ا،ا حيافق ج خةلاارمحملالاااا-ااااااااا
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ا  حملدد ،اقايفدد فا يدد افقي،امي ددقامددقاخال ددةامع  دد امج دد افقيّددةوافل حملددةلقتافلدد حمليقاتددافقلافااااااا(1)الو يقدد اقف دد  االالددايا  حددةاا

ا (2)اعقّةردق اقّاااتح حمل ة امئدقج ا ي اوف افلمقاطة  افحل يال ا

متدددئفمقالي حملدددلاااريفلدددةلةإل دددة  اىىلاىم ة  حملددد اتلح ددد اىجددد فيافإلطدددحةرالي حملدددلاافقت ددديحملقاتحددد حملناقفردا يددد ا قّدددةر،اىوفارف قددد ااااا

 ا (3)اقاول ا يالالقة الافإلطحةراأقافإليافاافقتئفمقافل حملاال  ا الااةاااى ت ةبافلعقّةرافقتح حملنا   ،

 دد ايفةا يدد اأر افلافّدد ا ددة الئفمددةا يدد افقيدد حملااأ ايددئقحملدافظددة تالددةدقف افل حملّةلدد ااااااااااقارقاق فّادد ا  ددقاتوا ددلايفدد هافلقة ددالااااا

لدديو ام فّاددد ا دديحملاقخل قددد ات ددا اظددديحملاىيددافاالددداااااااا63/76مدددقافق لددا ارّددد ااا101فلقة ا  حملدد افلّال مددد ،ا خاحمللددّالددد افقددةدحمللاااا

ل،اقااا ةلدد اغ ددةباأ دداافلا ة ددة ا يدد اااامحددي  افحلحددتافلعقّددةراامددقاأجدديافلتحمل قّددلامددقاى تافسحددةا يدد ام فجدد افإلجدد فيافل حملددةلاااااااا

ا (4)افحللحملااار ااّاالافإليافا

 ي قاليي ددددة تار دددداا دددافألقحمللامتلةّ ددد امدددد ام فجددد افإلطددددحةرافلّال ددددل،ااام فجدددد افإلطددددحةراااايفدددد هافحلةلددد اأ ااتاددد حملقااىوفقا

ااااا اا(5)ال افإللئفمضالييحملح ت ي يافقي  حمل افلعقّةريحمل اقاتقاي افلوةىج فيافإلطحةراقول ال ية ا

ىلّددةاليدد  اى ددة اىجدد فيالددةللااافحلددلحملافلعدد يافققددا ا ي دد اطيددواالانددا اطددح هااااأقاى والّددةامددقا ةلدد امددةاىوفا ددة افلتحملحدد حملنااافلعقّددةراا

 ي دد اي ددتيئم افلقددة ا ا اجددابافليحملددح افق ددالا يددةايفدداا ي دد افحلددةلالاجدداباطددح افحلددلحملااافإلرم،اأقاطددح ا قدداافلا دد افألقحمللاااااااااااااا

ا اى  طدددح افلاصددد حمل ا تحملددد اي دددتو  افقاصددد الددد افلتحملحددد حملنااافلعقّدددةرافقاصددد الددد اافقادددةااأققّدددةراإلجددد فياّ دددي ا يددد ا حددديافلع

ا  ىلّةاأ حمل االامي قاى يةلايف هافلقة الااامج  افأل افل،اقاول الةللحملا الإللت لةيف افلافردلا ي ايف هافلقة ال(6)

افلح اافل حملة ض:افإللت لةيف افلافردلا ي اّة الافليحملح افق ال

 افلتحملدددضامي دددقاليي دددة تافلعقّدددةراامقةر ددد افلاخلدددةسلاظددديحملاىجددد فيافليحملدددح امددد ااااا افللحمل ددديباتواحملدددلااافحلدددةال افلعةديددداّة دددالافألخلدددى حملا

ا (7)اظتحتالل خاملحةاااط ياجميّاف فل حمللاف افلتحملضالالاىطحةريفةاقاف

لاقاولددد الإ تاةريفدددةاأقحمللالدددلاف اخة دددع الإلطدددحةراي تعحدددضامعحدددةام فّاددد اّة دددالافإلطدددحةرافق دددااااغددد اأ حملددد اتدددادااأ  ة دددةااا

،اأقاأ حملحددةا ددةال اىّت ددتحةا يي حملدد افلتحمل دداحمللامددقا اددة افليحملددح افليحملخحددضافقددارقما ددقافحلقادد افإللددتعيةريحمل اىىلا اددة اااااااااااا(8)اىجدد في
                                                             

ا 219صاا،فقلة  ة افلعقةري ا،افق ج افل ةللا، ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّضااا(1) -
ا 53صاا، ج افل ةللفقا، ااافحلي اافليحملافرلض/دا(2) - 
ا ا13،اصاا،فقافخي افل ةلق ظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااافل لاف اففة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف افقةتا ا قاخمةلحتحةا اااا(3) -

ا 49اصا،افق ج افل ةللا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حارمال:اخةلا(4) - 
اا ا219،220صاا، حيافق ج ، ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّضااا-ااااااا

ا ا23صاا،فققةلافل ةللااّة الافألخل افللحمل يبا)فليحملح افق ال(،ا:رمالاخةلاا(5) -
ا ا23صاالا،رماخةلاا(6) -
ا ا13،اصا،افقافخي افل ةلق فقةتا ا قاخمةلحتحةا اظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااافل لاف اففة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف ا(7) -
ا 50صاا،فق ج ا حياا،ارمالاخةلااا(8) -
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فقتعيّدددلالإ دددافدام دددحافألرف دددضافلعدددة اقااا1975/11/12فقددد رحملخاااا74/75فليحملدددح افلعددد يافظدددامامباجدددوافألمددد ارّددد اا

ايفضا:قاّحااىنةدا يحملا  هافحلةال اأقردافقي حملاافائفس اامجي امقافإللت لةيف ا.(1) ةراتةل يافل حملجيحملافلعقّ

اا:(1971/01/01فلع   حمل افلتحملضاى ت اّاتةر ةاّاياا)فلعقادا1971/01/01فلعقادافظ حملرلاّاياتةريخاا-1

فلدددد حملاا،ا(2)ا1980/09/13فقدددد رحملخاااا210/80مددددقافق لددددا ارّدددد ااا3متحملافلتحمللحدددد  ا يدددد ايفدددد فافإللددددت لةيالةقددددةدحمللاااا

 ايحملافلعقّدددةراافلتحملدددضاجدددةي ا يدددةاييدددضاا:افقتعيّدددلالتةلددد يافل حملدددجا1976/03/25فقددد رحملخاااا63/76 ددداحمللافق لدددا ارّددد ا

افقددد  اراأ ددداله،اقاتدددت حملاقاي دددتاالالحدددةامدددةييضا:اااا1976/03/25فقددد رحملخاااا63/76مدددقافق لدددا ارّددد ااا89تعددداحمللافقدددةدحمللاا

اأ اله:ا88قارج ااافلحةلافألقىلامقافقةدحمللاالاتواحمللافلقة الافا:89فقةدحمللاا 

ا8متيحمليددةاتوا قددةالييددافدامددقاااا لدداافإلجدد فيافألقحمللاففددةصحملاليددح افحلقددااافلع ل حملدد افلعّقةريدد ااافل حملددجيحملافلعقّددةرااقافلدد حملااي ددا اااااااااا

 مقايف فافق لا  ا18ىىلا

ةلتدددةاّاددديافلحدددةتحامدددقامدددةرتااا لدددامةاي دددا ا دددلحملافقتحددد حملناأقاصدددة وافحلدددلحملافألخددد ا ةردددةا دددقالدددلااى ت دددواتةر دددةاخلااااا

ا328ىلدددتلةدفاققت ددد ة افقدددةدحمللااا1961/03/01لقدددااأ ح دددّافلعقدددادافلع   حملددد افل حملةلتددد افلتحملدددةريخافظددد حملرلاّادددياااااا  1961

 حددديافق لدددا اقالددد ل ات دددا اّدددااااااامدددقا88مدددقافلقدددة ا افقدددا ضامدددقاطددد  افإلطدددحةرافق دددالافقحددد ق امباجدددوافقدددةدحمللااااااااا

فلعقددداداتعحددد امددقاو ددد اأصددديافقي  حملددد اففةصحملددد الحدددة،اقااامقةلدددياولددد اااأداحملام ددديايفددد هالعادددةرلااى ت دداّاصددد  تحةافليحملددد   حمل  ا

اا (3)اي تاجواىلئفم حملةاو  افلتحملع تالاّّ اقا يحملاأط فنافلعقاافلع االت ح يا ا افلاوةّ افلعقّةريحمل 

ىطددحةدامددقافلايايحملدد اي اددّاأ حملااااة  الت ا ددّاصدد حمل ايفدد هافلعقددادالعددااتقدداي افألطدد فنااااامدد افإلطددةرلاىىلاأ حملدد اااتيدد افلحددةلاّةمددّافظددااااا

فق لدددا افلتحمللح ددد اال دددقامباجدددواافل حملدددارلافلئحملرف  حملددد اأقااافإل ت ةطدددة افلعقّةريحملددد اليايايحملددد  اافلعقّدددةراالايددداخيا ددديقاصدددلاقااا

ىىلاا1961/03/01متحملا ايددددداا دددددةلاا63/76قافقددددتيحمل اليي لدددددا ارّدددد اااا1993/05/19فقددددد رحملخاااا123/93رّدددد اا

فقددددددد رحملخاااا91/70ا افلتاخل دددددددلافلقددددددداي افلححملدددددددةدرامباجدددددددوافألمددددددد ارّددددددد ااتدددددددةريخالددددددد ية اّدددددددة ا1971/01/01

فللحمل ددداافلتحملدددةلضا:ا االاتواحملدددلاافلقة دددالافقارجددد ااافلحقددد لافألقىلامدددقااا ظددد حملرفا يدددا88قاأصددداحا ددد حملافقدددةدحمللاا1970/12/15

خلةلتدددةاّادددياأقحمللا لدددامةاي دددا ا دددلحملافقتحددد حملناأقاصدددة وافحلدددلحملافألخددد ا ةردددةا دددقالدددلااى ت دددواتةر دددةااأ دددالهاا88فقدددةدحمللا

صدددد  تحةافل حمل  حملدددد ،اا1971/01/01فل حملةلتدددد افلتحملددددةريخافظدددد حملرلاّادددديا  اقا ي دددد اى ت دددداّافلعقددددادافلع   حملدددد اا1971يلددددةي ا

ا (4)ادق افلّيجاياىىلافاحة افلق ةس حمل ال   اىخلاةتحةا يةا ة افليحملة الةلقة

                                                             

ا 220صاا،فقلة  ة افلعقةري ا،افق ج افل ةللا، ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّضاا(1) -
فق رحملخ اااا38فلعاداا،افا يالافل    ا،ا1980/09/13فق رحملخاااا63/76مقافق لا ارّ اا15،18،89يعاحمللاقايتيحمل افقافداا210/80فق لا ارّ اااا(2) -

اا 986،صا1980/05/15
ا ا14،اصا،افقافخي افل ةلق ظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااافل لاف اففة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف افقةتا ا قاخمةلحتحةا ااا(3) -
ا ا23صاا،افق ج افل ةللا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ا حل:افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل اليرماخةلاااا(4) -
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داّادددياافلعددد ي،ا حددد فافألخددد اّدددةس اقاماجدددا ا قددد ،اقالددد يامحدددارفالي دددلحملق  حددد اى الم ددديفلدددةاق  حددد افليحملدددح ااامال ددددددا :ا

امبقت  افلتحملح حملنافق   ا1971/01/01تةريخا

 دددةاتدددةريخاخلةلدددّا دددالامي دددقاىخلادددة ا ج حملتحدددةاىلّدددةا دددقاط يدددلافاحدددة افلق دددةس حمل اااافلتحملدددضالددد يا(1)أمحملدددةالةللحمل دددا اليعقدددادافلع   حملددد 

قاق فرلافقةل حملددد التدددةريخاا يحملددد افلعةمحملددد الألمدددالوافلاطل حملددد فلححملدددةدرلا دددقافقايا1251،اقايفددد فامدددةاأ ّاتددد افقددد  ّ لارّددد اا(2)افقختححملددد 

فقدددددد رحملخاااا198/674مددددددةاأ ّاتدددددد افل   دددددد افلعقّةريحملدددددد اليي  يدددددد افلعي ددددددةااافلقدددددد فرارّدددددد ااااقيفا،ا1994/03/29

ااا (3)ا2000/04/26

 ام دددحافألرف دددضافظاخلددد امدددقافللحملتدددةساافألقىلالعيي حملدددةااا:فإلجددد فيافألقحمللااافل حملدددجيحملافلعقّدددةراا لددداا يي حملددد افق دددحافلعقّدددةرااا-2

غددد ا(4)تا حمللدددّاأ حملايفلدددةوا دددادايفدددة حملامدددقافلا ددداف افلعقّةريحملددد اااا،1975/11/12فقددد رحملخاااا74/75مباجدددوافألمددد ارّددد اا

 اقات دددح الاقحيحملددد افق حملدددة تااايفددد هاا(5)اميددد ال الحدددح ار  حملددد امدددقاّاددديافأل ددد فدا ّدددةاجعيدددحةاجمحالددد ادق اأاحملا لددداف اّدددة ا ضاااا

فائفسددد ااّددداا دددحاااّدددة ا افليحملدددح افلعقّدددةرااليي دددة تافلعقّدددةراالةّددد  ايفددد هافلعقّدددةرف الإلددد ااااااااااااافلا دددع حمل اجندددااأ حملافقيددد حملااا

خلةلددددّالةظة ادددد ا،األ حملايفدددد هافلعقّددددةرف الدددد يا ددددةاأصدددديا(6)افحلددددةسئادق اىطددددةف اتدددداف  اّة ددددالافليحملددددح افق ددددالافليحملددددخ ا

 ات دددت يافلقة دددالافقارجددد ااافلحقددد لافألقىلاا:اا63/76مدددقافق لدددا ارّددد اا89فلعقّةريحملددد ،اقايفددد فامدددةايتجيّددد امدددقا ددد حملافقدددةدحمللاا

أ ددالها: لدداافإلجدد فيافألقحمللددضاففددةصحملاليددح افحلقددااافلعّقةريحملدد ااافل حملددجيحملافلعقّددةرااقافلدد حملاايددت حملاتوا قددةالييددافدامددقااااااااااا88مددقافقددةدحمللاا

ا  ا فق لا  مقايف فاا18ىىلاا08

ااي دد حملالةصدد ةبافحلقددااافل ددةساتاأقافلدد حمليقاملعددافامددقاااااااىلّددةاأ حملدد اقجددوافلقددالالددة حملاتوا ددلايفدد فافإللددت لةيااالعدداافحلددةال ،اّدداااااااااا

فلتحملحددد حملناأخللدددةياىجددد فيافق دددحاقاحبقدددااافلاحملقلددد افلعةسدددالا يددد اّوددد افألرف دددضافقي دددا  ،ايفددد فامدددةاد ددد الةقيددد حملاافائفسددد ااىىلااا

ااااا.(7)اق  اماحمللاّة ا  حمل امقاحملرلال لتت

ا

                                                             

  ح اا18تعي لا ي اّ فرافل  نافجملتيع افق رخاااا'فلعقاافلع ااقافقعةمال افلعقةري ا:اايف فافقا ااا:ا ةدي ايا  ضا احملفدا)ات مج ا ااافلعئيئاأمق ف ا(ا:ارفج اا(1) -
اا ا227ىىل194،اصاا1997،افلعادافألقلا،افلحةدرلا قااّ  افلاخلةسلاليي  ي افلعي ةا،افجملي افلق ةس  االيي  ي افلعي ةا'1997
ا 222صاا،فق ج افل ةللا،،افقلة  ة افلعقّةريحمل  رحملقّض ي امحااالةطةا،ال ي ااا(2) -
ا58،صا2002محةي افقي  حمل افلعقّةريحمل اففةصحمل ،ادفرايفام ،افائفس ،اامحااالةطة: ي ااااا(3) -
افقت يحملقاى افدام حافألرف ضافلعة حمل ا1975 ا ي ا12فق رحملخاااا74/75مقافألم ارّ اا2ناا06ةدحمللافقاا(4) -
اا 23،24صاا،فققةلافل ةللا،ّة الافألخل افللحمل يبا)فليحملح افق ال(:االرماخةلاااا(5) -
اا ا222صاا،،ا حيافق ج  ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّضااا(6) -
ا ا52صاا،فق ج افل ةللا،ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا:الرماخةلاااا(7) -
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 يددد افلددد حملغ امدددقاأ حملافحل دددة لاقفّعددد امةديحملددد ،اا:ايحملدددح ل(فقي  حملددد الةلتحملقدددةد افق  دددوا) قددداافلاف ت دددةبىطدددحةراطدددحةدلاا-3

 حددد فاالايعدددياأ حملحدددةات تعحدددضا يددد افليحملدددح ،اقا ي ددد ا دددإ حملافلالددد ي افلحل حملددد اليدددح افحل دددة لافق ت دددا الييي  حملددد ايفدددضاىمحملدددةا دددقااااا

ا (1)اط يلا قاافليحملح لاأقافلّيجاياىىلافلق ةي

ىجددد فيف افلتحملقدددةد افق  دددواقاى دددافدا قدددااااافلددد حملااي دددقحملااا(2)ا1983/05/21فقددد رحملخاااا352/83  دددوافق لدددا اا

 يددد اأ حملا ددديحملاطدددخ احيدددا اااتددد فبافلايدددايحملة اغددد افقي دددا  ااااااا01فليحملدددح لافقت ددديحملقافإل دددةفنالةقي  حملددد ،ا ححملدددّافقدددةدحمللااااا

ميددال اليدداي،امي ددقاأ ايويددواااا قّددةرفامددقا ددااافقيدد ا  ددة لام ددتي حملل،ا يل دد ،اغدد املقوعدد ،اغدد امتلددة اا  حددةاقال  ددّاااااااااا

اافدا قددااطددح لايت دديحملقافإل ددةفنالةقي  حملدد ،ايفدد فافإلجدد فياْق تددَ امددقاأجدديامعةادد افحلددةال افلتحملددضاي ددا ا  حددةااااااامددقافقاخلحملددلاى ددا

ّّ يفددةافلتحملقددلتافقددا ضافائفسدد اااااااااا(3)فألطددخةصافلدد حمليقاميةرلددا افحل ددة لا يدد ا قّددةرامددةالدداق الددلاااااااااا ق قددةاليقاف دداافلعةمحملدد افلتحملددضاأ

ا)لانايت اتحح ياول ااافقويوافل ةلث(قامةايي حة ا828قاا827  يةا  حملاأ  ة افحل ة لافلافردلالةقةدحملتتا

افق  ددو ااا حدديافل حملدد ةااأصددار افل   دد اااايْ دد حملرافلعقدداافلتحملدداخل قضاقايْيددح الةظة ادد افلعّقةريحملدد ام اتددةالدد ل افلتحملقددةد ااااااااااق ي دد 

 يددد اأ حملافلعقّدددةرافلددد حملااااقافلددد حملااأ ّدددا الافلدددوت ا1998/03/09فقددد رحملخاااا146فإلدفريحملددد الةظ يددد افلعي دددةافلقددد فرارّددد اا

ل ددلاار ددضاميددح الةظة ادد ااااي ددا اما دداااطيددواى ددافدا قدداافليحملددح لاالاي ددا الددةاحملاطدد يامددقافألطدد ةلاظيّددةااااااااااا

لت دددج يافلعقدددااااجميا ددد افلاوةّدددة افلعقّةريحملددد اامددد افلتحمللايددد اىىلاأ حملافلتحملحددد حملنافلقدددة ا ضافلددد حملاان يددد افظدددة تافلعقّدددةرااااافلعقّةريحملددد  

ةرافلعقّددةراا يدد ام ددتافهاليعقّددةراظدديحملافحل ددة لا ّددةاييددّ يالواعدد اىلددت لةيفاّة ا  حملددةا يدد اّة ددالافليحملددح اااااااااااايفددااأقحمللاىجدد فيالإلطددحاا

ا 1976/03/25فق رحملخااا63/76مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا89فلافردالةقةدحمللاافق الا

فل حملددديو اأمددددة اااو حمل ى ددددا:ااىطددددةرا يي حملددد ااىلتحددددالوافألرف دددضااىطدددحةرا قدددادافقي  حملدددد الألرف دددضافقتلددددة لا لحدددةاااااا-4

قافلدددتاطدددحا ار دددادا  ددديبارغددد افلتدددافل افلتيدددج ع  ااااااا يي حملدددة افإللتحدددالوااتلدددةّ اق دددةيافلعقّدددةرافلحال دددضاىىلاتيدددج  ااااا

فقتعيددددلاحب ددددة لافقي  دددد افلعقةريدددد افلحال  دددد ااااا1983/08/18فقدددد رخاااا18/83فقلحدددداصا ي حددددةااافلقددددة ا ارّدددد ااا

فظدددداداليدددد ق افلتلددددة لا ددددقافألرف ددددضااا1992/07/06 رخااافقددددا289/92قا دددد فافق لددددا افلتلح دددد اارّدددد اا،ا(4)

اا افإللتحال   فلح  فقي ااافق ة ة ا

                                                             

اااا 224صاا،فق ج افل ةللا، ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّضا،افقلة  ة افلعقّةريحمل ااا(1) -
ا21قاافليحملح لافقت يحملقافإل ةفنالةقي  حمل  ا  رافلعادافقت يحملقاىج فيف افلتحملقةد افق  واقاى افدا ا1983/05/21فق رحملخاااا352/83فق لا ارّ اااا(2) -

ا ا987،اصا1983/05/04فق رحملخ ااا
ا 97صاا،:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اا،افق ج افل ةللجم ااخيحا ضاا(3) - 
  حمل افلعقّةريحمل افلحال  حمل الإلتحالوافألرف ضاقا  فاط ق ا قيافقي  حمل افقتعيّق ا:ا يحانايف فافلقة ا اىىلا اياافلقاف اافلعةمحمل افقتعيّق احب ة لافقي1تل حملافقةدحمللااا(4) -

فقتعيّلاحب ة لافقي  حمل افلعقّةريحمل افلحال  حمل  ا  رافلعاداا1983/08/18فق رحملخاااا18/83لةألرف ضاففةصحمل افلحال  حمل اقافلقةلي اليحال    ارفج اااول :افلقة ا ارّ ا
ا ا1373،اصا1983/08/16فق رحملخ اااا34
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فلدددد ااا1997/12/15فقدددد رخاااا483/97قّحددددااى عددددة افاللتحددددالواأصددددار افل دددديو افق لددددا افلتلح دددد اارّدددد اااا

 ة افإللتحدددال   اقاأ اةسددد اقااحيدددادا  ح دددة امدددلحافإلمت دددة ااافلقوددد افألر ددد  افلتةلعددد الألمدددالواففةصددد الياقلددد ااافق دددةاااااااا

 ا يي دد افلددت يةرافل فم دد اىىلاجعددياطةّددة افألمددالوافلعقةريدد ااااااااأ دد :ملدد افاللتحددالوا يدد اااا2طدد قط ا   ددثا   ددّافقددةدلاااا

مححددا افاللتحددالوامدد امححددا افاللددت يةرا،اقالددااأ افاللتحددالواااااااايتيددةل اقاف والّددةامددقايفدد فافلتع يددلاااا  ملتجدد اقاىىلات ي لحددةاا

لدديالدد اجمةلدد اففددةصا،قمددقايفلددةاييتق ددة امددقا  ددثافلتع يددلافالّتحددةدااقاااااااااّ دد افإللددت يةرافقعيددالالدد اآ دد فواااالا  دد القددة ا ات ا

ا تيحة امقا  ثافلتع يلافلقة ا ضا 

 يدددقا  دددثافلتع يدددلافإلّتحدددةدااجندددااأ افاللتحدددالواقافاللدددت يةراي دددع ة اىىلاتلي ددد امدددةالامعدددتا،اااأمدددةامدددقا  دددثاااااااااااااا-

فلحال ددددضااا ددددتااقال تاأ افاللتحددددالوالدددد اجمددددةلاظددددادايتي دددياااتلي دددد افلعقددددةرافلتع يدددلافحلقدددداّضال ددددياملحيددددةا،ا دددةاا

ا (1)اااتلي  افلليةطة افلحلة   اقاففامةت  الت يةريتخح افإل

ل دددقارغددد ايفددد هافلتح ّددد ا يقدددااف تددد افقيددد اافاللتحدددالوا عيي ددد افلدددت يةراقاياددداقاأ ددد اتدددةخل الدددةلتع يلافالّتحدددةدااااااااااااااااقا

ااا (2)ا483/97مقافق لا افلتلح  اارّ اا02ل  افقةدلاقاول امةاأطةر اىالييحويح،

حددداالددداوامدددقاألددداةبا  دددوافقي  ددد افلعقةريددد ااافلتيددد ي افائفسددد اا،احب دددثامي دددقااا  دددة اتع يدددلافاللتحدددالوااأيدددةا-

حا ددد ا قددداداىلدددتحةدلاق قدددةااقا اييدددحةاىىلاأرف دددضا ال  ددد اقا دددلاالأل ددد فدافاللدددتحةدلامدددقاّوددد افألرف دددضاّحددداافلتحدددال حةاا

 ةجددد اىىلادق اطدددح هالةظة اددد افلعقةريددد اااقيدددت ا  يددد ا قدددااىدفرااافحلدددةال اا ددديااو افظدددادامدددقاطددد ناق فرلافقةل ددد  اليليدددا

اا (3)أل حةاتي ياىج فياأقلضايتويواى حةسحةامقاّة الافألخل افال ةاالييح ام ال اتاف  ا يي  اىطحةرا

ا25/90مدددقافلقدددة ا ارّددد اا39،40حل دددة لااافقدددةدتتا ددد افقيددد اافائفسددد اا يددد اطدددحةدلافاقددداالا:طدددح اطدددحةدلافحل دددة لا-5

فليتدددة اتة ددداف اأ ا دددياطدددخ اميدددةرتا يددد افلعقدددةرا  دددة لاااا،ا(4)فقت ددديقافلتاج ددد افلعقدددةراااا1990/11/18فقددد رخااا

مدددقافلقدددة ا افقدددا ضا،احيحددديا يددد الدددلااااا823م دددتي لا،اغددد املقوعددد ا،ايفةدسددد ا،ا يل ددد االاييدددالحةاطددداح ا يدددالالةقدددةدلااااا

قالقددداا دددادافق لدددا افلتلح ددد اارّددد ااااراا ةليددد ي ة افلت دددج ياقافليدددح افلعقددداا  ددد اطدددحةدلا  دددة لاى دددضايعددد نابا:

ا (5)ات ي يحة  ح  اى افداطحةدلافحل ة لاقاا1991/07/27فق رخاااا254/91

                                                             

صاا،2005،افائفس ،ا جحمل افا اللض:اأ م افلعقّةرافلحال ضاقامقة ة ات ايحملتحةامقاتةم  افقي اففةصحملاىىلاخاصح افقي افلعة حمل،ادق اطاع ،ادفراففياق  حمل ااا(1) -
اا 273
ا 274صاا، جحمل افا اللضاا(2) -

ا 225صاا،فق ج افل ةللا، ،افقلة  ة افلعقّةريحمل رحملقّضمحااالةطةا،ال ي اا ي اا(3) - 
ا 1332،اصا1990/12/13فق رحملخ اا49عادا ا رافلفقتعيّلالةلتحملاج  افلعقّةرا،اا1990/11/18فق رحملخاااا25/90رفج اااول افق لا ارّ ااا(4) -
فق رحملخ اااا46عادات ي يحة،افا يالافل    ا،افلى افداطحةدلافحل ة لاقااحياحملدا  ح حملة ا1991/07/27فق رحملخاااا254/91فق لا افلتحمللح  اارّ ا:أ ا اا(5) -

ا 1116،اصا1991/01/31
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 لدددا ارّددد اامدددقافقا02ىطدددةراتوا دددلاأ  دددة افقدددةدلااااااا:وافلعقةريددد افلتةلعددد اليقودددةاافلعدددة ااا قدددادافلتلدددة لا دددقافألمدددالاااا-6

فلدددتا  دددّالةلتلدددة لا دددقافل مددد افلعقةريددد افإلنةريددد افلتةلعددد اليقودددةاافلعدددة افلدددتاطددد ااااا1986/02/04فقددد رخاااا03/86

قاندددارافلتلا ددد اىىلاأ اتوا دددلايفددد فافاللدددت لةياي ددد اا قددد ا يددد افألمدددالوااااااا ا1981ااىلدددت ال ةالعددداافلحدددةتحامدددقاجدددة حضاااا

فقعدددالاقافقدددتي ا)افقي ددد امباجدددواااااا1981/02/07فقددد رخااااا01/81فلعقةريددد افلقةليددد اليتلدددة لاااىطدددةرافلقدددة ا ارّددد اااااا

جدددة حضاا1فلتحملدددضاق دددعّالإللدددت اللالدددتاااا(االلددد يةافل مددد افلعقةريددد افإلنةريددد افلتةلعددد اليقودددةاافلعدددة  ااااا2001ّدددة ا افقةل ددد اا

لددة لااملعددّاملدد اتددةريخايفدد فافلددلحمل حملافلتحملاااااا76)فقددةدحمللااا1992تددةريخاصدداقراّددة ا افقةل حملدد الددل ااااااا1992أ تددال ا13قاا1981

ا.(اللدد ا  حملئافإللت د افلعقّةرااقافقا ا دد اقافلتحمل   د حملد قافألمالوافلعقّةريحمل افقلجئلامقاّايادقفقيقافلتحمل ّ

ا1991/04/27فقدددد رحملخاااا10/91مددددقافلقددددة ا اا08ييددددةدحمللالاتوا قددددةا:فليحملددددحةدلافل حمل  حملدددد اففةصحملدددد الةقيدددد افلدددداّحضاا-7

فقت دددديحملقاى ددددافماا2000/10/26فقدددد رحملخاااا336/2000لح دددد اارّدددد افقت ددديحملقاّددددة ا افألقّددددةناصددددارافق لددددا افلتحملا

 تدددااايفددد هافلاخل قددد افلتحملدددضااااقاقخل قددد افإلطدددحةدافق تددداباإلخلادددة افقيددد افلددداّحضاقاطددد ق اقا  ح حملدددة اىصدددافريفةاقات دددي يحة اااااا

فلتحملحددايلامددقاااّ عددةتح ،ا اففةصحملدد الةليحملددحادامدد اتاافقعيامددةافلتحملةل حملدد :اخت دد العيي حملدد افلتحمل ددج ياقافإلطددحةرافلعقّددةراا يدد افلا ة ددة ااااااا

رّدد ات ددج يحةااافل حملددجيحملاففددةصحملامباي يحملدد افليحملدد ق افلاحمليل حملدد ااااااا،اأاحملالدديو اأخدد اام يفحمليدد اّة ا ددةااااّادديافقحددي  افقختححملدد الةلايايدد اأقااا

قخلدددةسلامددقافإلطددحةدافق تدداباإلخلاددة افقيدد افلدداّحض،اتحدداراماي يحملددد ااااااااا3قالعدداامجدد اأ  دد امددقااااااقافألقّددةنافقختححملدد اىّي ي حملددة ااا

ظدديحملافإلطددحةدام  اّدد اليدد  افلدداوال ا لدداااااااا-طددحةدلاخةصحملدد الةقيدد افلدداّحضااااا-فلاحمليل حملدد اقافألقّددةنافقختححملدد اىّي ي حملددةااااافليحملدد ق 

 حددداراأدلّددد ام دددةدحملل اقايفددد فامدددةاأ ّدددا ا ي ددد افلتحملعي يددد افلا فريحملددد افقيدددة  ا)ق فرلافليحملددد ق افلاحمليل حملددد اقافألقّدددةن،اق فرلافقةل حملددد (ااا

قا ي ددد ،ا دددإ حملاطدددح ااافقتعيّقددد الدددإج فيف اتددداقيقافليحملدددحةدلافل حمل  حملددد الةقيددد افلددداّحض ااااا2002/09/16فق رحملخددد اااا09رّددد ا

ا (1)فليحملحةدلافل حمل  حمل اففةصحمل الةقي افلاّحضاتعاحملايفضافألخ اا إج فياأقحمللض،ال فاأ ح ّامقامااأافإلطحةرافق ال

ا

ا

ا

ا

ا

ا

                                                             

ا 223صاا،فق ج افل ةللا،أ ا :ا ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّض،افقلة  ة افلعقّةريحمل (1) -
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ا  حة افلافجواتا ّ يفةافقويوافل ةلث:افل حمللاف افل حمل  حمل اففة ع الييحملح افلعقّةرااقافليحمل ق

ت ادددّافقي  حملددد ااىنددةداآل حملدددة اقاأدقف اّة ا  حملدد اااى حملافليحملدد يافليحملدددةغيالددإلدفرلافائفس يحملددد ايفدداا يي حملددد افلددتحملوح افلعقّدددةراامددقاأجدددياااااااااا

حددالا يدد االياحملقلدد افحلايت ددلحمل ا تدد اافلعّقةريحملدد اقاط يقدد اىلددت ال ةاقا   دد افلتحملحدد حمل ة اقافلتحمل دد  ف افلقة ا  حملدد افلتحملددضاتودد أا ي حددة ااااااا

امافردافل حملي الافياتعيّلاول الةلعقّةرافلححمللة ضاأقافلعقّةرافحل  ااأقافلعقّةرافلحال ض 

قاتددئدفداأيفي حملدد ايفدد هافلعيي حملدد الدداخالافائفسدد اىّتحددةدافل حملدداااقامددةايتوّيادد اولدد امددقاىلددت يةرف اتقت ددضالئقمددةاقجددادا قّددةرف ااااااااااا

قاقطلددد حملتا ددة افاأ اأجة دددو قالددةل حملجاااىىلاطدددتحمل افلقدداف تافلتحملدددضااااقالدداق حةا دددالاقجدداداإللدددت يةرف اقاالاق ددت ي يااا ددةالدددلاف ،اا

اا (1)الييي  حمل افلعقّةريحمل    افلعقّةرااالالد ة،امي للةاىلتخالصاأرلع اأ افاامقافل حمللاف افق ات ا

ل  دد اىنددةدااايحملدد قامددقافقعيددا اأ حملاف ددانافأللةلددضالي حددتافلعقّددةرااقختيددلايفدد هافل حملددلاف ايفددااطددح اقاى ددال افلتحملحدد حمل ة افلعّقةراااااااا

قار ددد افالت ق دددلاا (2)فحلج حملددد افقويقددد اقافحليةيددد افلتحملةمحملددد امدددقاّاددديافل حملددديوة افلعيام حملددد الياحملقلددد ااا ةلددد اقجدددادا دددئفااليدددة حةااا

يفدد هافل ةيدد ا ددة امددقافل حملدد قراافلتحملة ّدداامددقاأ حملا دديحملافقعيامددة افلتحملددضاتت دديحمللحةافلاخلددةسلاففة ددع الي حددتافلعقّددةراايفددضامعيامددة ااااااااااااااااا

فقيددد حملاافائفسددد ااّددداالدددقحملااااافأللددداةباجندددااأ حملاااا ا ددد ها(3)أط ف ددد ا،ا ة  ددد الةلحعدددياقفّددد افلتحملحددد حملناقاااااصددد    اقالدددي ي اا

اا (4)اجميا  امقافليحمل ق افلقة ا  حمل اقاألئ ام ف ةتحة،ااا يحملا يي حمل ا  ي ار  حمل ا ّاطةسي افلاوال 

ا   ت:يف فافقويواىىلا  ا قا ي  ،ال   افإلقة ال يحملا لةص ايف فافقا ااالتت حملادرفلتلةا قاط يلاتق

اففة ع الإلطحةرافلعقّةراافل حمللاف افل حمل  حمل فلح اافألقحملل:ا

قايفددددضا:افل حملددددلاف افلتحملاخل ق حملدددد ،افل حملددددلاف افإلدفريحملدددد ،افل حملددددلاف اا امي ددددقاتق دددد يحةاىىلاأرلعدددد اأ ددددافاااى حملافل حملددددلاف افل حمل  حملدددد

افل حمللاف ا ي ا اا:ايف هاااامق اقا ي  الانا تو حملاالارفل ا يحملا (5)افلق ةس حمل ،اقافل حمللاف افلع   حمل 

فل حمل  حملدد اأقافظدد حملرف افل حمل  حملدد ا حددضافلتحملددضايويددلا ي حددةامددةاي دديحمل الةدلّدد افإلخلاددة اوف افلقدداحمللاااااااااااافلعقدداد:اأقحملالا:افل حملددلاف افلتحملاخل ق حملدد ا

عقددداالدددة حمل:ا افلامدددقافلقدددة ا افقدددا ضافقعدددالاقافقدددتي ااام ددد راا324فقدددةدلا ححملدددّا ي ددد ااقايفددد فافللحملدددااامدددقافلعقدددادااا فقويقددد ا

فل حمل دددضا قدددااي ادددّا  ددد اما ّدددلاأقا دددةل ا يدددامضاأقاطدددخ ام يّدددلاخبامددد ا ةمحملددد  امدددةامتحملالايددد اأقامدددةاتيقّدددةهامدددقاوقاااااا

ايية ااافلعقاافل حمل ضامةييض:قا ي  ا افليحملة ،اقاول اطاقةالألط ةلافلقة ا  حمل اقااا اقداليوت اقاىختحةص 

                                                             

اا 13صاا،فق ج افل ةللا،محااالةطةا،امحةي افقي  حمل افلعقّةريحمل اففةصحمل  ي ا(1) -
 Jean Chevallier : droit civil ,1er ,3éme Edition  ا.Sirey, Paris ,1967 ,page 293,ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(2) -
ا 30،صا،افق ج افل ةلل ااافلتحملافباامعاحمل اا/داا(3) -
ا 55،56صاا،فق ج افل ةللا،افلتحملي ي افائفس اتافلعقّةرااافظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حا:الرماخةلااا(4) -
اا 13صاا،فق ج ا حيامحااالةطةا،اا ي ا(5) -
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اام يّلاخبام ا ةمحمل  أ ايقا الت  ي هاما ّلا ة حملاأقا ةل ا يامضاأقاطخ اا-1

أ اي دددا ايفددد فافقا ّدددلاأقافل حملدددةل افلعيدددامضاأقافليحملدددخ افق يّدددلاخبامددد ا ةمحملددد ،اخمتححملدددةامدددقا  دددثافقا ددداااقااااا-2

افق ة ااا  ي افلعقا 

نددوام ف ددةلامددةاّدد حملرهافلقددة ا امددقا  ددثافليحملدد ياقافقا ددااا لدداا  يدد افلعقدداامبعلدد اأ اي ددا ا  يدد افلعقددااق قددةاااااااااااااااا-3

ا ،اقا  وامةاتقت   افلقاف تافقلاّي اقا ااافلعقا ي حمل افلتحملضاّ حملريفةافقي حملالإلج فيف افليحمل

قامبددةاأ حملاحب لددةاملحددوحملا ددالافلعقّددةرف ،ا  دديحملا قددااالايددت حملاق قددةالإلجدد فيف افققدد حملرلاّة ا ددة،اي ددا الددةطالالوال ددةامويقددةاااااااااااااااا

:ا ا يدددةدلا دددقافلعقدددادافلتحملدددضايدددةم ااتدددل فلتحملدددضامدددقافلقدددة ا افقدددا ضافائفسددد ا،ااا1م ددد حملراا324ق قدددةاقدددةاتقت ددد  افقدددةدحمللاا (1)

فلقدددة ا الإخ دددة حةاىىلاطددد يار دددضاندددوا دددّاطةسيددد افلددداوال ،ا  يددد افلعقدددادافلتحملدددضاتت ددديحملقا قددديامي  حملددد ،ا قّدددةراأقاااااا

ااافلعقاا    را قااا قّةريحمل ،اااط يار ض،اقانواد  افل حمليقالااافل حملةل افلعيامضافل حملاا

فلححملدددددةدراااا68467ةااافلقددددد فرارّددددد ا افلعي دددددةا حددددديافقاددددداأامدددددقاخددددداللاّا دددددايدددددقااا حددددديافل حملددددد حملةاا  حمللدددددّافظ 

أمددة افقاخلحملددل،اظتددااا يدد ااااااافلعقدداافل حمل ددضاأ اي ددا اظدد حملراااا)امددقافققدد حملراّة ا ددةاأ حملدد اييددة اااامددةاييددض:ااا1990/10/21

فقايدددغاأمدددة افقاخلحملدددل،ااااليجحةلددد ،امعدددةيقالت دددايااااأصددديافقي  حملددد ،ام ددد حملتاإلتحملحدددةاافلوّددد  تاظددداحملدفاليي ددديحملا ايدددافا ة  حملدددةااااااا

 اا (2)ا(م جحملياقامليارالااامحة افليحملح افلعقّةرا

قا ي ددد اندددواىخ دددةاامج ددد افظددد حملرف افلتحملدددضاتت ددديحملقاتحددد حمل ة امدددقاطدددة حةا قدددياأقات ددد  ا دددلحملامدددقافحلقدددااافلع ل حملددد افلعقّةريحملددد اىىلااا

خلددد ا دددةاأطخحددد حمل الدددتافقتعةّدددايق،اقاالااقااا دددةلا دددا اطدددح يفةا إ حملحدددةاالات تحملدددوالددداااىلتئفمدددة اااااىجددد فيف افليحملدددح افلعقّدددةرا،ا

لقا ددةا:ا اى افقي  ددد اقافحلقدددااافلع ل ددد ااامددقافلقدددة ا افقدددا ضاا793قايفددد فامددةاأطدددةر اىل ددد افقدددةدحمللاا،ا(3)الةللحمل ددا اىىلاافل ددد ا

لقدددة ا اقافإلجددد فيف افلدددتايدددل ا ي حدددةافاافألخددد اااافلعقدددةراالاتلتقدددياالا  يدددةالدددتافقتعةّدددايقاقاالااا دددلافل ددد اىالاىوفارق  دددّاااااا

الةألخ اتي افلتاتاي امحي  افليح افلعقةراا ا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.(4) احلقددددااافلع ل دددد افألخددد االحددددح ا ةمدددداقيححددد امددددقايفدددد فافلدددل اأ افلق دددداايفددددااطددد  اللقدددديافقي  دددد ااافلعقدددةرف اقافااااا

فلدددتااافقت ددديحملقاى دددافدام دددحافألرف دددضافلعدددة حملاقاتةلددد يافل حملدددجيحملافلعقّدددةراااااااا74/75مدددقافألمددد ارّددد اااا16يدددةدحمللالةإل دددة  الي

                                                             

ا 57،اصاا2003طاع ا،ادفرايفام ،افائفس اا ااافحلح تالقا ا ال:اىخلاة افقي  حمل افلعقّةريحمل اقافحلقااافلع ل حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا،اا(1) -
ا،رفج اااول :امحااالةطةا ي :84،اصا1992فائفس الل اا01،افجمليّ افلق ةس حمل ،ا ادا1990/10/21فق رحملخاااا68467رّ ااّ فرافظ ي افلعي ةاا(2) -

ا ا145،صاا 2003فلق ةيافلعقةراااا اياأ امافلق فرف افلحةدرلا قاجمييافلاقل اقافظ ي افلعي ةا،ادفرايفام ا،افائفس ،اطاع ا
ا 148،صا2007-2008جةمع افلع لضافلتحملا ض،اتا حمل ،اىج فيف ا قيافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا،الامةج ت :م  ّ ،الي يضف ةداااا(3) - 
،ا05فلعادااخلقتا،ا،اتحارا قافل    اافلاطل  االيياجمي افقاخلل،اجمي ااّة ا   ادقري ا، فلتح  ة افلقة ا   افلافجا افليح اقافآلخلةرافقةتا ا قافلق اا : رقّضل ي ااا(4) - 
ا 13،اصا1998دي ي ا
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االاي ددا ا ددلحملا دد يااااتعددايياأقاى ق ددةيااافلتحملددضات مددضاىىلاى يددةياأقا قددياأقاتحدد يحاأقاااااى حملافلعقددادافإلدفريحملدد اقافإلتحملحةّددة ااااا ا:تددل 

ي ددتلتاامددقاخدداللايفدد هافقددةدحمللاأ حملامج دد افلتحملحدد حمل ة اااااااااجميا دد افلاوةّددة افلعقّةريحملدد ا ااامددقاتددةريخا يدد يفةاااالتافألطدد فناىلّددةا ددةاأخلدد ا

 العيي حملددد اأقاى حدددةيا دددلحملا ددد يا قّدددةرااندددواأ اخت دددافإلدفريحملددد اقافإلتحملحةّدددة افلتحملدددضامدددقاطدددة حةاى يدددةياأقا قدددياأقاتحددد يحاأقاتعددداييااا

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا (1)اأخل يفةالتافألط فناقالةللحمل ا الي  تلتاافليحملح ا تحمل ا

ق ي دد ايححدد امددقا ددالافللحددتاأ دد اقال دداافللادد ا ددقا ددااافلتحدد ناقا ددقاصددح افليددخ اأقافاحدد افلددتاأصددارت اقالددافيا ددة اااااااااااااااااا

اا (2)قجادال اىالالق اهامبحي  افليح احةاأقامليئةالي لا إ  اال ةط

اااااااااااااااااافليحملح افلعقّةرا اتحملح حمل ة اافل    افلتاخت  اىىلاىج فيل ل الانا تو حملاالتحح ياقاط والعاايف هافلا

يت دددحاللدددةالدددة ااافل دددةللاو  يفدددةا74/75مدددقافألمددد ارّددد ااا16مدددقاخددداللا ددد افقدددةدلااا:فألصدددي  فحلقدددااافلع ل ددد ااطدددح ا-أ

مددة امددقااإللتئففلتحدد  ة اقافلعقددادالددافيا ة ددّاصددةدرلامددقاجة ددواقف دداا ددةلاّلا،افلاصدد  ا،اقاف ادد ا،اأقافلعقددادافق تادد ااااااااااا

قافال تحدددةااق ددد فافحلقددداااا،اقافلعقدددادافقتعيقددد الدددةحلقااافلع ل ددد افقتح  ددد ا دددقا دددلافقي  ددد ا  دددلافالرتحدددةاااااااجدددة اتا دددةلا  ا

قامي دددقاأ ا ددد   ا يددد اااا(3)ردددةهافل ددد امي دددقافال تجدددة الحدددةااااااقجدددواىطدددحةريفةا تددد ا ددد هافحلقددداافق ددد لاأقافقلحدددا ا

الا يافق ةلالعاافلتح  ة افلتاتعت اظ رف امليئ اقايفضا:ا

أ  دد افلعقدددادافللحملةّيددد الييي  حملدد افلعقّةريحملددد ،اقامدددقاأيفيحملحدددةاى تيددةرفالدددتافللحملدددةت،ا ددإ حملا دددا ام ف دددةلايفددد فااااااايفدددا(4):ا قدداافلا ددد اا-1

فلعددة حملاقددةالدد امددقاا،األ حملافقيدد حملاافائفسدد ااّددااى تدد هامددقافللحملاددة ااا(5) ضانعدديا قدداافلا دد ا ددّاطةسيدد افلدداوال افقويددلااافإلجدد فيافلقددة ا

ااامحةي افقي  حمل اافلعقّةريحمل اقامةاي قيحةامقا قاا دقرا عحملةلا

فلعدد يافلعقّددةرااقاالايْيَ صددقْاصددة ا ااااا عقدداافلا دد افلعقّددةرااغدد افق ددجحمليالةظة ادد افلعّقةريدد ،االاْيليددئاقاالاْيعدداحمللاقاَيلقكدديافحلددلحملااااااااا

لددتافقتعةّددايقامددةاملايددت حملا يدد هامبجيا دد افلاوةّددة افلعّقةريحملدد ا  ددوامححددا ا دد حملاااااااااايالّددااأااآخلددةرااال يدد افل دد اقامددقافإل تجددة الدد ااا

اااااا.(6)فق  اراأ الهاا74/75مقافألم ارّ اا16فقةدحمللا

                                                             

ا 71،اصافق ج افل ةلل،امجةلالاطلة  اا(1) - 
B.LATROUS " Cours de droit civil-sûretés publicité foncière" OPU Alger année, 1982-1983, Page 134 .            -       

-                  PHILIPPE  MALAURIE, LAURENT AYNES : Droit civil – sûretés publicité foncière 9 e Edition ,Ed CUJAS 
 1998 -1999, Page 85. 

ا 13صاا،فققةلافل ةلل:ال ي ا رقّضاا(2) - 
ا 40 ،39صاا،م   لامةج ت الةلق اا،أ حة امئغة ااا(3) -
ااااااااااااا.P. Dupont Delestraint: OP.CIT ,page 193اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:ااااليتحح ياأ   ااا(4) -

اZEROUK  KADDOUR ,OP.CIT ,pageاا.14اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا(5) - 
،افلاحملياف افلاطيالألط ةلافلتحمل لايحمل ،ا1فائياافلوّاع افألقىل،ا،-ما حمل الق فرف اّ ةس حمل اا-اطح افلتحملح حمل ة افلعقّةريحمل ااافلقة ا افلعقّةراافائفس اا:خيحا ضجم اااااا(6) -

ا 30،اصا2004فائفس ،ا
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:ا ى حملا يي حملددد افليحملدددح اا1990/10/21فلححملدددةدراااا68467قاّددداا  حمللدددّافظ يددد افلعي دددةاولددد امباجدددوافلقددد فرارّددد اااااا

ا  (1)مقافلقة ا افقا ضاا797طاقةاققت  ة افقةدحمللافلعقّةراايفضاق ايفةافلتحملضات تو  ا قيافقي  حمل ا

جندددااأ حملافقيددد حملاافائفسددد ااّددداا  ددد اما ددد اااأمحملدددةالةللحمل دددا اليا ددداالدددةلا  افلعقّدددةراا قدددااخلدددةراخدددالنا دددالام دددةل اىطدددحةرهاااااا-

ا2003/12/28فقددد رخاااا22/03فلقدددة ا ارّددد ااا،قاولددد امدددقاخددداللاااالاقجددداباطدددح افلا ددداالدددةلا  اأ االااففدددالنا ددداا

قاا يددد اطدددح افلا ددداالا ددد افلعقّدددةراصددد ف   اااالتة  ددداهملددد اا10قالةلتحمل ايددداا ددد حملافقدددةدحمللاا2004فقت ددديحملقاّدددة ا افقةل حملددد ال دددل ااا

 امددقافلاددةس اىىلافقيددةااأقاااقخل قدد اتي ددلالددةظ حملر،اااااي ددا ايفدد فافليحملددح الةلتحملةطدد ا يدد ايفددةممافظدد حملرافقت دديحملقا قدديافقي  حملدداااااا

  اافقا دددادالددد افليحملددد فياأقاالددد يددد اأ حملددد امي دددقاطدددووايفددد فافلتحملةطددد ااا ةلددد ا دددا اتلح ددد افلا ددداالدددةلا  افلعقّدددةرا،الدددافيااااا

  (2)اى تحّافقاحمللافظاحملدلادق اىلافيافل حملغا امقاط نافقا ادال 

قافلتحملددضايتدد حملاامبقت ددةيفةافلافيفددوامبةلدد اليددخ اآخدد اي ددديحمل ااااااااة افللحملةّيدد الييي  حملددد ااعتدد اف ادد امددقافلتحملحدد حمل ااااتْا: قددااف ادد ااا-2

 حدد فافلعقدداالدداقرها  دد القة ددالافليحملدد ي حمل افل حمل  حملدد ،ا  ددثا دد حملافقيدد حملاافائفسدد ااصدد ف  ااااااااااا (3)افقايفددابالدد ادق امقةلددياا

تلعقدددااف اددد الةإلندددةباقا:ا مدددقاّدددة ا افأللددد لا206 يددد اطددد ي حمل ا قدددااف اددد افلدددافردا يددد ا قّدددةراقاولددد امباجدددوافقدددةدحمللاا

فلقادددال،اقاتدددت حملافحل دددة ل،اقام ف دددةلاأ  دددة اّدددة ا افلتحملاخل دددلااافلعقّدددةرف اقافإلجددد فيف اففةصحملددد ااافقلقددداال  اقاىوفافختددديااااااا

اأ اافلق ادافل حملةلق الويّاف ا   

فقددددد رحملخاااا103056غ  ددددد افأل دددددافلافليحملخحددددد حمل اقافقافريدددددثاليي  يددددد افلعي دددددةااافلقددددد فرارّددددد اااايفددددد فامدددددةاأ ّاتددددد اق

 قددديافقي  حملددد افلعقّةريحملددد اأ ا ددد حملرا يددد افليحملددد يافل حمل دددض،اقاىلّدددةااا  يددد :ا ييدددة ااافلعقدددادافقت ددديحمللا1994/11/09

ا (4)اقّعّا ّاطةسي افلاوال  

مدددقافألمددد ارّددد ااا16ق15اوا قدددةاليقة دددالافلعةمحملددد افققددد حملرلامباجدددوا ددد حملافقدددةدحملتتااااااتاقا ي ددد ا   ددد اتق يددد ار دددقافليحملددد ي حمل ااا

اافلتحملحددد حمل ة افقت ددديحملل ايفاددد افلعقّدددةرايفددداافحلحدددة ا يددد افقي  حملددد اااااااافل دددةللافلددد    اا1975/11/12 رحملخااافقدددا74/75

قاىلدددتق فريفةامدددقا  دددثا  دددتا ةمحملددد افللحملدددةتامدددقامع  ددد امدددةلاقردا ي حدددةامدددقا قددداااقافإلطّدددالاا يددد ا ق قتحدددةاااااااااافلعقّةريحملددد 

ااا (5)ل حال 

                                                             

ي  ي افلعي ةاا،اليّ  افق تلاف اقافللحملي اافلحةدرلا قاا،ا1،اجميّ اّ ةس حمل ،ا ادا1990/10/21م رحملخااااصةدرا قافظ ي افلعي ةا68467ّ فرارّ ااااا(1) -
ا ا1992فائفس ،ا

ا 150صاا،ج ت الةلق م   لامة،ف ةداالي يضااا(2) -
ا 31صاا،فق ج افل ةللا،،امحةي افقي  حمل افلعقّةريحمل اففةصحمل االةطةااا ي امحاااااا(3) -
ا 67،اصا1997،افائفس ،ا51،ا ي لافلق ةل،ا ادا1994/11/09صةدرا قافظ ي افلعي ةام رحملخاااا10356ّ فرارّ ااااا(4) -
ا 118صاا،فق ج افل ةللا،ريحمل ااافلقة ا افلعقّةراافائفس اطح افلتحملح حمل ة افلعقّةا:خيحا ضجم ااااا(5) -
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ىلافقاصدد اىفقددا ،ايةتحملددوا لحددةاى تقددةلافقي  حملدد امددقافقاصددضاااااااام ددةناىىلامددةالعدداااادفرفلاصدد حمل اتحدد حملناىاا: قدداافلاصدد حمل ا

لددد ا لدددامةاتت قّدددلافلافّعددد افقةديحملددد افقتي حمليددد ااافلا دددةلا)ق دددةلافقاصدددض( قافلاصددد حمل اردددا ااافقلقددداال ا يدددةااافلعقّدددةرف اأي دددةاااا

فقددد رحملخاااا58/75ألمددد ارّددد امدددقافا775مدددقافقدددةلافقدددارقم،اقاتدددل حملااايفددد فافإلطدددةرافقدددةدحمللاا يددد األّدددةاتحدددااا  ددداتحةافل حمليدددثاا

فقت دددديحملقافلتحملقددددلتافقددددا ضا يدددد اأ حملدددد :ا ي دددد اا يدددد افلاصدددد حمل اّددددة ا افأل ددددافلافليحملخحدددد حمل اقافللحملحدددداصاااا1975/09/26

افلقة ا  حمل افقتعيّق الحة  

يددثاات ددا افلاصدد حمل ااا دداقداخليددثافلتحمل  دد ،اقامددةا فدا يدد افل حملااااااا يدد اأ :ا ا185قالددةل حملجاااىىلاّددة ا افأللدد لاتددل حملافقددةدحمللااااا

ا  تتاّّلا ي اىجة لافلارخل 

يفددداا قددداار دددضاأخ دددع افقيددد حملاافائفسددد االييحملددد يافلتحملددداخل قض،اقايفددد فامدددةاأطدددةر اىل ددد ااا قددداافلاصددد حمل اقااا حددديافل حملددد ةاا

)امدددقافققددد حملراّة ا دددةاأ حملددد ات ادددّافلاصددد حمل اااااا:(1)1997/12/23فقددد رحملخاااا160350فظ يددد افلعي دددةااافلقددد فرارّددد اااا

لاقا  يدد ا قدداالدد ل اقااا ةلدد اقجددادامددة  اّددةيف ات اددّاحب دد اقاي طحملدد الدد ا يدد ايفددةمماأصدديااااااااااالتحدد يحافقاصددضاأمددة افقاخلحملدداا

طاحملقدددافاقامدددقاخلددد حملا دددإ حملاّ دددةلافجمليددديالق دددةسح الإلدددتاعةدافلاصددد حمل افليحملدددحايحمل ال ددداوا دددا افلتحملحددد يحالحدددةاأمدددة افقاخلحملدددلااافقي  حملددد  

ا (2)ص  حافلقة ا ا(ا

اامليددئالي ددلحملافلعدد يافلعقّددةرا،اقاللددةيفا يدد اأ  ددة اااااارفدضاتحدد حملناىقا ي دد اي ددتخي ا ّددةالددال،الإ تاددةراأ حملافلاصدد حمل ايفددااااا

مددددقام فلدددد  اافقت دددديحملقاى ددددافدام ددددحافألرف ددددضافلعددددة اقاتةلدددد يافل حملددددجيحملافلعقّددددةرااقامددددةايحددددة ا ااا74/75فألمدددد ارّدددد ا

 افلاصددد حمل اااطددد يار دددضامددد اقجددداباىخ دددة حةاىىلافإلطدددحةراىوفاتعيّدددلافألمددد احبقدددااا  ل حملددداااااااتلح  يددد ،الددد فاتعددد حملقا  يددد ااا

ا (3)ا قّةريحمل 

 ددايافلعددتا ددقافلتحملييّدد ا يدد اقجدد افلتحملةل ددااقافلتحملحدداحملاالةقلحعدد افلعةمحملدد ا يدد افلحقدد فياأقا يدد اقجدد امددقاااااااااافلاّددلايفددااا:فلاّدددددددل

قايعتدد ا قدداافلاّددلافلددافردا يدد ا قّددةرامددقالددتافحلقددااافلع ل حملدد افلعّقةريحملدد ،ا ددالاحيددتاحملالدد ااامافجحدد ااااااااااااا (4)اأقجدد افلدد حملاقاففدد اا

امقاّة ا افألقّةن ا41قا  فافقةدحمللاا74/75مقافألم ارّ اا15،16قاول اتوا قةالل حملافقةدحمللالتية اطح ه،اافل  اىلّة

قاتتجيّدد اأيفي حملدد اطددح افلاّددلااامحةيدد افقددةلافلدداّحضامددقا دديحملاى تددافياّدداايحددارامددقافل دد  اقاى حمليددةافليحملددح ايفددااقلدد ي اّة ا  حملدد ال دداااااااااا

جنددااا41الوافلاّح حملدد افقاجددادلااا دديحملاقاليدد ،اقا دد هافأللدداةبامباجددوافقددةدحمللاااااااافلاحملقلدد ا  ّلحددةامددقال دد ام فّاتحددةا يدد افألمدداااااا

فقيددد حملاافائفسددد اااّدددااأ ّددداا يددد ا ددد قرلاى ةلددد ا  دددخ امدددقا قددداافلاّدددلافقيدددححمل اىىلافل حملددديو افق يّحددد الةألقّدددةن،اقاّدددااااااااا

                                                             

ا 295،ص2001جميّ افإلجتحةدافلق ةسضال    افأل افلافليحملخح حمل ،ا اداخةصحملالل ااا1997/12/23فق رحملخاااا160350رّ ااّ فرافظ ي افلعي ةااا(1) -
ا 31صاا،فل ةللافق ج ا،محةي افقي  حمل افلعقّةريحمل اففةصحمل ا: ي امحااالةطةاااا(2) -
ا 131صاا،افق ج افل ةللا،طح افلتحملح حمل ة افلعقّةريحمل ااافلقة ا افلعقّةراافائفس ااخيحا ض:جم ااااا(3) -
ا 31صاا،افق ج افل ةللا، ي امحااالةطةاااا(4) -
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لددد حملاايدددت حملاللدددةيفااافللحمليددداو افل حمل دددضال يدددلافإلرلدددةلافاااا2000/01/29فق رحملخددد اااا00287 ددداحملد افلتحملعي يددد ارّددد ااا

ا . (1)  ي  ا اييا  خ امقا قاافلاّل

م دديافحلقددااافلع ل دد افألصددي  امباجددواااافحلقددااافلع ل دد افلتاع دد اا ألددئ افقيدد اافائفسدد ااطددحااا:فلتاع دد طددح افحلقددااافلع ل دد ااا–با

اتتي يااا:فلتاع  ا  افحللافلع يادق اأ احيادا ا  ا،ا ةحلقااافلع لاىالاأ حمل او  ،اا74/75مقافألم ارّ اا16  افقةدلا

مدددقافلقدددة ا افقدددا ضامدددقافلعقدددادافل   ددد اقافلددد ااندددواأ ايت ددديقال ة دددة ااا882قافلددد ااف ت تددد افقدددةدلاا:فلددد يفقافل  دددضا-1

مع لدد اتتعيددلالةلعقددةرافق يفددا اقالةلددايقافق دديا اقايفدد فامددةايعدد نالتخحدد  افلدد يفقا قالعددااتددا  ايفدد هافليدد ق االلدداامددقاّ دداااااااااااااا

امقافلقة ا افقا ضا ا904 اافل يفا ا  وامةا حّا ي  افقةدلايف فافلعقةرااالجال اّ

مددقافلقددة ا افقددا ضالقا ددةا:ا افلدد يفقافحل ددة اا قددااييددئ الدد افليددخ اااااا948 ي دد افقددةدلاا حددّاا:فلدد يفقافحل ددة اافلعقددةرااا-2

 دد اليددافسقا قددةا  ل دددةاااا يدد اغدد ها،اأ اي دددي اىىلافلددافسقاأقاىىلاأجددليبايع لدد افقتعةّدداف ،اطددد ئةاي تددوا يااااااااية ةالددايقا ي دد اأقاا ددا

فلدددافسقافقددد تحقافحلدددةلياا  ليدددئاىو افلددد يفقافحل دددة اامباجدددوا قددداامي دددقاااا اا الددد ا دددايافليدددضياىىلاأ اي دددتا  افلدددايقااا

الييضيافق يفا امقاىلت اللاقاىلت يةرايف فافلعقةرا،ا ي اأ اختح ا  حةالعاافقحةريلاقافلحافساامقاأصيافلايقا 

فقتعيقددد الدددةل يفقافل  دددضا يددد اا904قاا891،893قدددا ضا يددد اأ ددد اتوادددلافقدددافدا:امدددقافلقدددة ا افا950قاّددداا حدددّافقدددةدلا

ا فلقة ا ا ي اقجاباّ اايف فافل يفقامقا حيا966فل يفقافحل ة اا،ا يةا حّافقةدلا

فلدددتاتحدددادافل دددية افلعدددة الييدددايق،ا دددحافلقدددة ا اليدددافسقافليجددداياىىلافلق دددةيالويدددواااافقخدددةط لتحدددةدااا: دددلافلتخحددد  ا-3

مددقا قددةرف امايلدد اي ددا الدد ا ي دد ا ددلافلتقددا اقافلتتادد ا تدد اي ددتاااديلدد ا،ا  ددلافلتخحدد  اىو ا  ددلاااااااااااااختحدد  ا قددةرا

،ا دددةل يفقايقددد راافلدد يفقاااأ  ةمددد اقا ددد فافل ددديوة افقخالددد اليدددافسقا،ال دددقافلحددد اافقاجدددادال لحيدددةاي يدددقااافقحددداراا

ا قاط يلافلعقاااا تاأ ا لافلتخح  ايليةالةم امقارس يافظ ي ا 

الاطدددخ افلدددافسقا،اقالةلتدددةلضايعتددد هافلقدددة ا اديدددقااالدددل ااافلقدددة ا ام ف دددةلالحدددح اخةصددد ااافلدددايقيليدددةاا: دددلافإلمت دددة ا-4

افقا ض مقافلقة ا اا982 تة ا الاصة ا افلتقا اقافألقلاي ا ي اغ هامقافلافسلتا،ا  وامةا حّا ي  افقةدلا

ةاففةصدد ا إ حددةاتلحددوا يدد اااافيا ة ددّا قددةرف اأقاملقدداال ا،ال ليدداااقالددا ددةحلقااافالمت ة يدد افلعةمدد اتيددييا ةمددياأمددافلافقدداياااااا

 قددةراأقاملقددالامعددتا،الدد ل انددواطددح يفةاىوفا ددة اظيددحةا قددةرا يدد اخددالنافالمت ددة ف افلعةمدد اقافلددتاالاياجددوا  حددةافلقددة ا اااااااااا

                                                             

ا 151صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،ف ةداالي يضاا(1) -
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تقدد ا يدد افلعقددةرف االااامددقافلقددة ا افقددا ضا قامحيددةاي ددقامددقاأمدد ا ددإ افإلمت ددة ف اففةصدد افلددتااااااا986فإلطددحةرا  ددوافقددةدلاا

ا ىمت ة افقتقةل ا،اققةقلتاقافقحلالتافقعيةريتىمت ة افا،(1)ىمت ة الةس افلعقةرخت  ا قا ةال اخلالماقايفضا:ا

فلددتاتدد دا يدد ا قدداااطخحدد  ا،ا ةلقة ددالافلعةمدد اأ حددةاغدد اقفجادد افليددح ا،اقال ددقا إلددت لةيااااااااااأمددةا  يددةا دد افلتحدد  ة ااا

اا ،ا عقاافإلنةرافلواييافقااا،اقافقخةلحة اقافحلافال ا  افقي اا ي اقجاباطح يفةا

لددل االات ددا ا ددةاأخلدد الددتاااااا12 يدد ا:ا اى افإلنددةرف اقددالاااا74/75افألمدد ارّدد امددقاا17فقددةدلاتددل اا: قدداافإلنددةراا-1

ا  ىطحةريفةاا فألط فناقاالاحيتاالحةاىرةهافل  ااا ةل ا ا

افل   لل ال ضاي تواآخلةرهالتافقتعةّايقاقا  فاا12ل ااتتجةق امات انواطح ا قاافإلنةرافافقةدلايف هامقاخاللا

رامثددقاىنددةراال ددلاتقدداراماتدد الددة   امددقاخلددالماااااااقخةلحدد اد دد امقددامةاقةلدد افلعقددةاااقا عدديالةا(2) :ال ففقخةلحددة اقافحلددااا-2

لحددةا افلدد افقلتحدد امددقافإلنددةرااااأمددةافحلافلدد ا  قحددااااافإلنددةر لددلاف ا،اقّددااتددا  ايفدد هافألجدد لاقةلدد افلعقددةراّادديالدد ية ا قددااااااااا

،ا افلددد فلددد ااد ددد امثلددد امقدددامةاىىلاطدددخ اآخددد ال  دددياظيددد ااافإل تحدددةاالةلعقدددةرافقددد ج ا،اقلدددافياتعيدددلافألمددد امبخةلحددد اأقااااا

اففةص اليح يفيةا مقافلقة ا افقا ضاا897فقةدلافل جاااىىلا  ال ل اقجواا

   حملدد افق اتدد الاّددةس امةديحملدد ،اىوالددلتلةقلايفلددةافلاّددةس افقةديحملدد افلتحملددضاي تحملددواااااااقافققحددادالحددةافل حملددلاف افلاا:اع   دد فل حملددلاف افلاخلة  حملددة:

أ حملا يّددةامدددقاطددحةدلافحل ددة لاقا قدداافليحملدددح لااااا ي حددةافلقددة ا اآخلددةرفااافللحملادددةمتافليحملخحددضاقافلعدد يا ةلا ددةلاقافحل دددة ل،امدد امال ادد ااااااااا

فقتعيّددلالإ ددافدااا74/75ااّدداا دد حملا ي حيددةالعددااأمدد ااااقخل قتددة ايعيدديالحيددةااا اددة افليحملددح افليحملخحددض،ااقال ددقاجندداالددة حملافقيدد حملاااااا

فق ددحافلعددة حملاقاتةلدد يافل حملددجيحملافلعقّددةرااقايفدد فاأل حملا اددة افليحملددح افلعدد يايةخدد اقّتددةاطددايالالتوا قدد ااافلافّدد ،اقاااى تاددةراى ددة ااااااااااااااا

فقلددةطلاغدد اااااح افليحملخحددضا يي حملددة افق ددحااا ةمدديافلتحملدد فبافلدداطي،اقا ي  يدد اى تقةل حملدد ا دد حملافقيدد حملاا يدد اتوا ددلا اددة افليحملددااااااااا

اطحةدلافحل حملة لا،افليحملح ل قااافليحملحةدلافلتحملاخل ق حمل ،ا ال ل الانا تلةقلاخلالماللاف اقايفض:(3)افقي ا  

ىىلافلارخلددد امبجددد حملدا ددداقمااااىوفا ة دددّافقي  حملددد افلعّقةريحملددد ااا ددديحملافلتحمليددد ي افلعقّدددةراافحلدددةلضاتلتقدددياااااااا:فليحملدددحةدلافلتحملاخل ق حملددد اا-1

ت تعحددضا يدد افليحملددح افلدد حملاايعدداحملافإلجدد فيافلا  دداافق تحملددوالألخلدد افلعدد ياااااااااا-فلافّعدد افقةديحملدد ااا-يفدد فالددة حملايفدد هاااافلا ددةل،ا حدديايعددياا

لددد ل الددداناتدددت حملافلاحملرفلددد الدددةلتحملو حملااىىلااا.(4)افقتي حملددديااا قددديافقي  حملددد ،اأ اأ حملافقيددد حملااّدددااق ددد اأدفلا لحمل ددد اليدددح ا دددلحملافإلرما

ا اقاىج فيف ات ي يحةا ةتحةتع يلافليحملحةدلافلتحملاخل ق حمل اأقحملالاخل حملال ة

                                                             

ا: Jean Chevallier  ا.OP.CIT, page 288ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااليتحح ياااول ا:اااااااااااااااااااااااا(1) -
ااااا 158صاا،ا1995اري ا،اما ّاظيحملاافحل  يا:اىج فيف افليح افلعقةرااا،دفرافقواا ة افاةمع  ا،افالل لااا(2) -
ا 53صاا،لةلق ا،ام  ّ لامةج ت مئ ة  حة اأااا(3) -
ا 209صاا،فق ج افل ةللا، ي امحااالةطةا،ال ي ا رحملقّض،افقلة  ة افلعقّةريحمل اااا(4) -
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اليددحةدلافلتاخل ق دد اجددئياالايتجددئأامددقا اددة افليددح افلعقددةراافحلددايثا،الددافيا ددة اطخحدد ةاأ ااااااااااااافا:ع يددلافليحملددحةدلافلتحملاخل ق حملدد ااتا-أا

فقددايامددقاجحدد ا يدد افق ددحافلعددة اليعقددةرف افقال دد اقاغدد افقال دد ا،اقامددقاجحدد اأخدد اا يدد افلاوةّددة اقافل ددجال ااااااااااااا  ل ددةا،ا

ا.(1) ي ام تااافظة اة افلعقةري اافقي ا  ا

ى تقدددةلاأقاى يدددةياأقاى ق دددةياا ددديحملا ا:فقتعيّدددلالتةلددد يافل حملدددجيحملافلعقّدددةرااا63/76مدددقافق لدددا ارّددد اا1ناا91 ححملدددّافقدددةدحمللا

اا نواأ اي اّامباجواطحةدلاماخلحملق   ا99حلقااا  ل حمل ا قّةريحمل امبلةلا اأقالحعيافلا ةلا يقافآلجةلافظاحملدلااافقةدحمللا

 تقدددةلافقي  حملددد افلعقّةريحملددد امدددقاف ةلددد اىىلااافلا دددةلايفدددضاقفّعددد امةديحملددد االاي حدددضاقّا حدددةاإلااامدددقاخددداللايفددد فافلدددلحمل حملايتاددد حملقالدددة حملاااا

إوفاأرفداأ دداافلارخلدد اا دد (2)امددقا  يدد اطددحةدلاتاخل ق حملدد اخلدد حملاطددح يفةالةظة ادد افلعّقةريحملدد ا تحملدد ات تحملددواآخلةريفددةاااااااااقرخلتدد ،اقاى حمليددةااللددااا

فقدددةلافليحملدددةس اقجدددواىلتحدددافراطدددحةدلاتاخل ق حملددد امدددقافقاخلحملدددلال حددداحافلتحملحددد حملنا ة ددد فاق قدددةاااااااااااقفلتحملحددد حملنااا ددديحملاأقاااجدددئيامدددااا

يحملدددحةدلافلتحملاخل ق حملددد ايفدددضافلالددد ي ااااا ةلا (3)فل دددةللافلددد   ااا63/76مدددقافق لدددا ارّددد ااااا39قاا91أل  دددة ا ددد حملافقدددةدحملتتاااا

ى تقدددةلافقي  حملددد ااّاددديافقاخلحملدددلاتح ددداااامدددقاافلعقّةريحملددد ا دددقاط يدددلاطدددحةدلا ددد حملراااافلحل حملددد اليدددح ا دددلحملافإلرماااجميا ددد افلاوةّدددة ااا

ا فقاص ا  اقّةريحمل امقافقةل اىىلافلارخل اأقفلع

لقا ددةا يدد اأ حمل:ا ا دديحملا ددلحملالييي  حملدد اقا دديحملا ددلحملا دد ياآخدد ايتعيّددلالعقّددةراالااااااااااااا74/75مددقافألمدد ارّدد ااااا15فقددةدحمللااا   ددوا

فلعقّةريحملدد ،اغدد اأ حملا قدديافقي  حملدد ا ددقاط يددلافلا ددةلاااااقجددادالدد الةللحمل ددا الي دد اىلّددةامددقاتددةريخايددا اىطددحةريفيةاااجميا دد افلاوةّددة ااااااا

فائفسدد اافلدد ااأخدد اللاددة افليددح افلعدد ياملايعددةنااااااا  ةقيدد اي دد اامحعالدد امددقايددا اق ددةلاأصدد ةبافحلقددااافلع ل حملدد افلعقّةريحملدد ا اااااا

 امددقاتددةريخافلق دداااافل ددايفدد هافحلقددااا إ حددةات دد اااامافجحدد اااااطددحةرىل دد افلق دداالإلد ددةيالةقي  دد ااافحلقددااافلع ل دد ا ددإوفامتاااااا

ا (4)مةا افافحلقااافق فخل  افلتاتلتقيا  حةافقي   الةلا ةلاقال يالةلق اا

فقددد رحملخاااا004851يددديافلاحملقلددد اّددداالدددي ا حددديافلددداحملربااافلقددد فرارّددد اااااااجملفإلجتحدددةدافلق دددةسضااا دددإ  حددديافل حملددد حملةااا حدددضا

يفددد فاالامةلددد افلعقّدددةرا دددإ حملا دددلحملافقي  حملددد   دددثاأ حملددد امدددقاجحددد اأخددد اا إ حملددد ااا ةلددد اق دددةا)لقا دددة:،ا(5)ا2001/09/24

اااقةدلّافلقة ا  حمل  حياحمللاىىلافلارخل ا  واىج فيا قياملحاصا ي  اااف

                                                             

،اا2010،ا اداخةص،افائيافل ةلث،اجمي افظ ي افلعي ة،اافليحةدلافلتاخل ق  لالعلاف :اةفلو واظياافحلا وام تيةرالةل    افلعقةري اليي  ي افلعي ة:امقاا(1) - 
ا 36صا

ا 53صاا،ا حيافق   لا،مئ ة  حة اأااا(2) -
ا 26،27صاا،فق ج افل ةللا، قيافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا: ي امحااالةطةاااا(3) -
ا 14صاافققةلافل ةلل،ا،اقة ا   افقةتا ا قافلق ال ي ا رقّض:افلتح  ة افلقة ا   افلافجا افليح اقافآلخلةرافلااا(4) -
ا 26اصا،م   لامةج ت الةلق ا،مل ا ّاوااااا      -
جميّ اجمييا،اّ  حمل اقرخل افق  ا ا   اقامقامع ا احملاقفلضاقالي اتيي ة اقمقامع ا2001/09/24فق رحملخاااا004851رّ اا(افألقىلافل    )اجمييافلاحملقل ااّ فرااا(5) -
ا 158،160ا ،اص2002،ا02 ،افلعادافلاحملقل
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،الةللحملت جددد ا إ حملددد االامي دددقافإللدددتجةل الدددا افيف اقالححددديح ا يدددةاااتيدددافافققت ددد ة افلقة ا  حملددد اأ دددالهاثاأ حملا  يدددلاطاحملدددةلاملاحي  ددد

ا (ا لافلقة ا ،اقاأ حمل ايتع حملقامقامثحمل اتةي اافلق فرافق تة ل حيافا إ حملاّ ةلافلاحملرج افألقىلاّةمافالتو

 :اقاىج فيف ات ي يحةاافلتحملاخل ق حمل ل ة ة افليحملحةدلا-با

 يددد افلتحملدددضايقتحددد ا  حدددةادقرافقاخلحملدددلااا(اLes Actes déclaratives)امدددقافلعقدددادافلتحملحددد حي حمل اا ق حملددد خلفليحملدددحةدلافلتحملااتعددداحمل

رلاىىلافلدددافرمافلددد حملااتقددداحمل اىىلافإلطدددةا:ل ددد راليدددة  ا قدددافايت ددديحملقافلا ة دددة افلتحملةاحيددد حملقىلدددتقاةلافلتحملحددد يحامدددقاّادددياأ ددداافلارخلددد اا

احددايلا ي حددة،اقاو دد اامدداطقافقتددا ّضاأاافحلةلدد افقا  حملدد الدد اقافلتحملاااو دد اىلدد اقلقددواقااا،فقاخلحملددلالييوةلادد الإ ددافدافليحملددحةدلافلتحملاخل ق حملدد ااا

ا (1)اق ةلافقارقما ي  افلتحملضاأ احمل العاحفلاألقةباقاماطقاقاتةريخام الداقامحل ا يحملاقفرماىلتلةدفاىىلأ ةياق

 ددديحملايفددد هافلا ة دددة افقددد  ارلاأ دددالهاتعددد نااافلتحمليددد ي افائفسددد االإلددد افليحملددد  افليحملخحدددضالألطددد فنافقلحددداصااااااااااا:ال اددد م

ا فقت يحملقاتةل يافل حملجيحملافلعقّةراا1976/03/25فق رحملخاااا63/76مقافق لا ارّ اا65 ي حةالةقةدحمللا

 افقارقخلددد افقددد فداى ددافداطدددحةدلاتاخل ق حملددد اليددة حة،اقايفددد فالةإللددتلةداطاعدددةاىىلافلعقدددادافل حمل  حملدد افلتحملدددضاتقددداحمل ااااااو ددد افلعقّددةرفاا دد ل ا

فقحدددةريلاقافل حمللدددا ا(اقاو ددد اأصدددياا ايددداا)امدددقاأجدددياليياخلحملدددلامدددقاّاددديافلوّةلدددوااايفددد فافليحملدددة الةإل دددة  اىىلاتقددداي افلعقّدددةراا

فلتحمل دددج ي،اخلددد حملالعدداافلتحمل دددج ياي لددديحةاىىلافظة اددد افلعقّةريحملدد افلتحملدددضاتع دددايفةاىل ددد ااااقاخلحملددلافليحملدددحةدلاىىلاىدفرلافخلددد حملاي لدددياافقي  حملدد  ا

أاالعددااطددح اى تقددةلافحلددلحملافلعدد يافقتعيّددلااااااالعددااطددح يفة،اقايف دد فات دديّ افليحملددحةدلافلتحملاخل ق حملدد اىىلافلارخلدد افقعلدد حملتالعددااطددح يفة،ااااااااا

ا ا(2)ا فخل حمل ةل اىىلافلارخل ا يحملاقف اامبقافرا ححملت افقلةلعقّةرافقعيامقاف 

تحملدددضا ة دددّامدددقافقي  حملددد افلعقّةريحملددد اففةصحملددد افلاا2/3فلحدددةلافإللدددتعيةريحمل الاالد دددةامدددةايقدددةرباخلي دددضاااخيّحدددّا:فليحملدددح ل قدددااا-2

)فظة ادددة افلعقّةريحملددد ا ةل حملدددة(،امددد افإلطدددةرلاىىلاأ حملاأ  ددد ااالدددلاف امي  حملددد اميدددح لااام ةتدددوافل حمليفدددا افلعقّةريحملددد ااتحتقددد اىىل

 الةقيّدددةوافألجة دددو،األ حملافائفسددد يحملتا دددة ام ددديا ةا ددد الدددإل ف ا قدددادا    حملددد اق دددلا دددةدفتح ،اقاااملحدددةا ة دددّاخةصحملدددا90%مدددقا

فليحملدد  افلا  دداافلدد حملاا ددة ايحدد  ا يدد ح ايفدداافلتحمل ددج يامددقاأجدديا حدد يافل حملدد يا ،ال ددقحملايفدد فاملاي ددقاميددلعح امددقافلّيجددايااااااااااااا

توحددد اعقدددادا) قددداافليحملدددح ل(امدددقاأجدددياااللحملدددااامدددقافلىىلافقاخلحملدددلافلح   دددض قاأمدددة ايفددد فافلا ددد اتالحملددد افقيددد حملاافائفسددد اايفددد فافاااا

رفلدد اتع يددلا قدداافليحملددح لاأقحملالااالةقلا  يددةاييددضادا لدد ل الددلتا(3)طلافلتحملددضاملاتحدديحةالعدداا يي حملدد افق ددحاااافلعقّةريحملدد الةقلددةاافلا ددع حمل 

ااافليحملح ل خل حملافليحمل ق افلافجواتا ّ يفةالت  ي ا قاافليحملح لاخلة  حملةاقاأخ فافإلج فيف افلافجواىتحملاة حةالت  ي ا ق

                                                             

ا 210،اصافق ج افل ةللا،،افقلة  ة افلعقّةريحمل محااالةطة،ال ي ا رحملقّض ي اااا(1) -
ا 42صاا،فققةلافل ةللفلوّ حملواظيحملاافحلا و،اااا(2) -
ا 32،33صاا،فق ج افل ةللا، قيافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس اا: ي امحااالةطةااا(3) -
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ملايتودد حملاافقيدد حملااىىلاتع يددلا قدداافليحملددح لاتةر ددةاولدد الدداقرافلحقدد ،اقاّددااجددةيا ايدداامححامدد ا يدد ااااااااااا:تع يددلا قدداافليحملددح لااا-أ

أ حملددد :ا ظددد حملرار دددضايعددداحملامدددقاّادددياماخلحملدددلاطاقدددةالألطددد ةلافلقة ا  حملددد اقااا ددداقدالددديوت اقاىختحةصددد ،اىوايت ددديحملقاىطدددحةرااا

ا.(1) للةيفا ي اتح يحاطةلوافلعقا افق  وفقي  حمل ا ي األةتافلتحملقةد ا

فقتعيّدددلالإ دددافدا قددداافليحملدددح لااا1983مدددةااا21فقددد رحملخاااا352/83مدددقافق لدددا ارّددد ااا1لةإل دددة  اىىلاولددد ا ححملدددّافقدددةدحمللاا

فقدد رحملخاااا74/75 يدد امددةييض:ا  دديحملاطددخ احيددا اااتدد فبافلايددايحملة افلتحملددضاملاخت دد ا تحملدد افآل الإلجدد فيافظددامالددةألم ارّدد ااااااااااا

قا ال  حملددد اقال  دددّافقيددد ا  ددة لام دددتي حمللاغددد املقوعدد اقاالامتلدددة اا ي حددةاااافقددد  اراأ ددالها قّدددةرفامدددقا دداااااا1975 ا ددا ياا12

قافقت ددديحملقافلقدددة ا افقدددا ضامي لددد اأ ااا1975لددداتي اا26فقددد رحملخاااا58/75ميدددال اليددداياطاقدددةاأل  دددة افألمددد ارّددد اا

اااا   حملةا قاافليحملح لايت يحملقافإل ةفنالةقي  حمل يويوامقافقاخلحمللافق  قلا قام توافلتحملاخل لافقخت حملاىّي ي

مددقاخدداللا دد حملافقددةدحمللا  ددتلتااأ حملا قدداافليحملددح لايفدداالددلاار ددضاظدد حملرامددقاّادديافقاخلحملددلافقخددت حملاىّي ي حملددةاقا ا  حملددةامددقاأجددياىخلاددة اااااااااااا

 ة ّددد اا طيدددوا دددةسئافلعقّدددةراىوفاتدددا ّ  الايددداااتافلتحملقدددةد افق  دددو،اقاحيددد حملرايفددد فافلعقدددااللدددةيفا يددد ااااااةفقي  حملددد ا يددد األددداا

ا (2)افليحمل ق افلتحملضاجةيالحةافلقة ا افقا ض

اتحملحددد يحالةليحملددد ناقاي تحملدددواآخلدددةرهاا:يفددد هافليحملددد ق افلتحملدددضايحدددححملالحدددةافلا:اتتي ددديافليدددح لفليحملددد ق افلافجدددواتا ّ يفدددةااا قدددااا- 

اا ا(3)ط ق اتتعيّلالةلعقّةراظيحملافحللحملاقاط ق اتتعيّلالةحل حملة لاقاط ق اتتعيّلامباحمللافلتحملقةد 

اقاتتي حمليايف هافليحمل ق ا  يةاييض:ا::افليحمل ق افقتعيّق الةلعقّةراظيحملافحللحملأقحملال

 ةحلدددةسئق الةلايدددايحملة ااا فل دددةللافلددد   اا74/75ي دددا افلعقّدددةراما دددااافلوّيدددواّدددااخ ددد اإلجددد فيف افألمددد اااااااااالاأ ا-1

 اأااا(4)لدداحمل ةافلعقّددةرااحيحدديا ااا حةيدد افلعيي حملدد ا يدد الددلاار ددضاي اددّافقي  حملدد ايتي حملدديااافااااااافلتحملددضاخ ددعّا دد افإلجدد فياااا

أيفدددافنافق دددحاتوحددد افقي  حملددد افلعقّةريحملددد ،اقاا ،األ حملددد امدددقاأ اي دددا افلعقّدددةراظددديحملافلوّيدددواماجدددادفاااملوقددد اغددد ا  دددا ا

االةلتحملةلضامقاغ افقي قافإل تجة ال  افلاحمل ةافلعقّةرااإلخلاة افقي  حمل ااافقلةطلافقي ا   

ا قااط واىط ةلااافحل ةلافلعيي حمل امي قاليارت ااافلتحمل ة لافلتحملةلض:القااخلةراجالا ا الية ايف فافليحمل  ،ا

                                                             

ا 156،اصاا2002لةطة:اظ حملرف اطحةدلافحل ة ل)ا قاافليح لا،ا قاافحل ة لا(ا،ادفرايفام ،افائفس ا،امحااااا ي (1) -
ةس  اقامحة ام اف  ئ افلق امي ل ااماةر ض:ا ظة  لا الافقلة  ة افلعقةري  ،امافخي اامبلةلا اف عقةدايا ادرفلضامقاتلا  افل    افاحاي اقاخلقضافلي ااّ لو ل ااا      -

ا 3لارّي ا،اصا 15/44/2444فحلحتافلعقةرااملعقاالتةريخا
اا 66اصا،ام   لامةج ت الةلق ا،ة مئغا حة أااا(2) -
ا 81صاا،فق ج افل ةللا،لاطلة  مجةلااا      -
ا 67صاا،ا حيافق   لا،ة أ حة امئغااا(3) -
ا 103،اصا2003 اقافحلقااافلع ل حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا،ادفرايفام ،افائفس ،اطاع اىخلاة افقي  حمل افلعقّةريحملا: ااافحلح تالقا ا الاااا(4) -



  هر العّقاري و قواعد تنظيمهاحملافظة العقـــارية و الشالفصل األّول:   ___________________________

 

 

67 

يفدديانددا اليياخلحملددلا  يدد ا قددااطددح لا يدد ا قّددةرف ا ددةالددلاف امي  حملدد اميددح لاعأقالعاددةرلاأخدد اايفدديا  دد افلعقّددةرافقييدداوااااااااااا

 امةلددد ال دددلاار دددضايفددداافلددد حملااال دددلاار دددضاميدددح الةظة اددد افلعقّةريحملددد اىىلافلتحملقدددةد افق  دددو،اأ اأ حملافلعقّدددةرافلددد حملاالددد يالددداا

ا:ليتحملقةد افق  وا ق اعلقااى ق  افل حملأااخبحاصايف هافق ةل افلقة ا  حمل اىىلاىتحملجةيفتاظياي ا 

فل دداا يدد ا قّددةرامحيددةاطددةلاأمددااق دد ايدداه،اى ت ددةل الةلتحملقددةد اىوفا ددة اااااالة حملدد االامي ددقالاف دد ااايفدد فافالرددةهاايدد ااا:فإلتحملجددةهافألقحملل

مددد ا ماددداأافلقدداحمللافل حملاات حملددد افقويقدد الييحملدددح  اقاأل حملافحل دددة لاّ يلدد ا يددد افقي  حملدد اقافقي  حملددد اخلةلتددد اااااميددح ف،األ حملاولددد ايتعددةر ااا

قا ي ددد االامي دددقا  دددوايفددد فافإلتحملجدددةهاااايحقددداف افليحملدددح اّاحملتددد افل حملاات حملددد  ايفلدددةالةليحملدددح ،ا   دددوافقي  حملددد اقافحلةلددد ايفددد هااا

ا (1)اف امي  حمل اميح ل  ي ا قااطح لايت يحملقاى ةفنالةقي  حمل ا ي ا قّةرف ا ةاللا

ّافظ يددد افلعي دددةا)فل   ددد افإلدفريحملددد الدددةلقةافلتحملدددضا احمللدددّاىىلاجميددديادقلددد امباجدددوافلقدددة ا افلع ددداااااّ دددقااايفددد فافلححملدددادا

 يددد اا،(2)ا)ّددد فراغددد امليدددار(ااا1998/03/09فقددد رحملخااااا129947(اااّ فريفدددةافلححملدددةدرا دددّارّددد اااا98/01

حددةاأمددة اقجددادالددلاار ددضاقاميددح اليعقّددةراما ددااافللحملددئفاالةظة ادد اااااااااا ددقا  ددثاقا يددةاد دد افق ددتة لاتوا قاااا:)المددةاييددضا

ا ا1998/06/03فلعقّةريحمل الق لو ل ااا

لحةسدددالافليحملدددةغيتااا1998  دددثاأ حملاّوعددد افألر ا ة دددّامي  حملددد الددداق الدددلااقاّدددااتلة لدددّافلاحملقلددد ا ي حدددةاآ ددد فواأاالدددل اااااا

فل حملدددةللاا352/83ةراا دددة ام لحمل دددةاأل حملافق لدددا اا ي ددد ا دددإ حملار دددااىطدددحةرا قددداافليحملدددح لامدددقاطددد نافظدددة تافلعقّدددااااق دددة ا

فلدددد حمل  اي مددددضاىىلاتوحدددد افلا ددددع حمل افلعقّةريحملدددد الألمددددالوافلتحملددددضاملاتددددت ا  حددددةا يي حملددددة ام ددددحافألرف ددددضافلعددددة اقاتةلدددد يافل حملددددجياا

ا (فلعقّةرا اقا ي  ا إ حملافلق فرافق تة لاّااأصةبااامةاّ  ال 

ةد افق  دددوايفدددااط يدددلالإلخلادددة اوقاداللددد اّةطعددد اااخلادددا افقي  حملددد ،ا يتددد ااا ال يدددح اااولددد الدددة حملافلتحملقددداا:فإلتحملجدددةهافل حملدددة ض

لددددل امتافل حملددد ادق اى قودددةا،اقاأ حملا  ة تدددد اىلدددتا ّامج دددد اطددد قطحة،ا  حدددداحاااااا15أخلادددّافقددداحمل ضاأ حملدددد ا دددةسئاليعقّددددةرامددداحمللااااا

فللحملددةتا ة ّدد امبددةااااعددةا يدد امي  حملتدد ،اقايفدداا جحملدد ا يدد ااااطمةل ددةا دد فافلعقّددةرالةلتحملقددةد افق  ددو،اقايعتدد ايفدد فادلدد الاّةاااا

يفددد فافإلتحملجدددةه،ا دددإ حملافلتحملقدددةد افق  دددوايفدددااط يدددلاىلدددت لةسضال  دددواااااااااا قا ي ددد ا   دددوااا(3)اولددد افقةلددد افألصددديضاا

افقي  حمل ،اقامقامثحمل ا الامة  اأ ات دا قادافليحملح لا ي ا قّةرف ا ةاللاف امي  حمل اميح ل 

                                                             

ا 33صاا،فق ج افل ةللا، قيافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا  ي امحااالةطةا،ااا(1) -
اا 67صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،مئ ة اا حة أا(2) - 
ا 157صاا،فق ج افل ةللا،ظ حملرف اطحةدلافحل ة ل)ا قاافليح لا،ا قاافحل ة لا(ا  ي امحااالةطةا،ااا(3) -
،اجمي افقاخللا،اجمي اّة ا   ادقري افل ة ضا،اافائيا قاافليح لا)افقلة  ة افللةطئ ا قافإل ةف ة ا:افإل ةف ة افققام امقاّايافقافطلت(،امحااالةطةا، ي ااا      -
اا 26صاا،2002ل    افلاطل  اليياخلقتا،ا  ح ا،امةرتا،افلحةدرلا قاف05فلعادا
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ا-ماددداأافلتحملقدددةد افق  دددواا- فرف اأّددد حمل امباجاحدددةاقااايفددد فافل حملددد ةااأصدددار افل   ددد افقا  حملددد اليي  يددد افلعي دددةا ددداحمللاّدددا

ا.(1) دق ا   ئالتافلعقّةرافقيياوال لاار ضاميح الةظة ا افلعقّةريحمل اأقافل حملاال يال امةل 

قاجددداي الةلددد حمل  اأ ا لددداحملها دددقارأاافأللدددتةوامحدددااالةطدددةا يددد اّة دددضالددداااجميدددياّ دددةيالددد   ال،افلددد حملااي جحملددد اااااااااااا

اول امةييض:افإلتحملجةهافل حملة ضاقادل ي اا

أقجاددّاااأ ددداا ق فتحددةا يددد اطةلددوا قددداافليحملددح لاأ ايقددداحمل اليياخلحملددلاتحددد يحاطددد اااااااا352/83مدددقافق لددا ارّددد ااا2فقددةدحمللااا-

اقامةايي حةامقافلقة ا افقا ضادق اىلافياأاحملا حتالية اتوا قحة ا827 ي اأ حمل اميةرتا  ة لاطاقةاأل  ة افقافدا

 حملحددددةاالاتحدددد حملاالددددتافلعقّددددةرف افقيددددح لالددددلاف امي  حملتحددددةاقافلعقّددددةرف اغدددد افقيددددح لاااا ال ددددتاأا827قالددددةل حملجاااىىلافقددددةدحمللا

لددياى تحددّالددةللحمل حملا يدد اأ :ا امددقا ددة املقدداالاأقا قّددةا  ل حملددةاملقدداالا ددة اأقا قددةرفااااااااالددلاف امي  حملتحددةالةظة ادد افلعقّةريحملدد  اا

الل الاق اى قوةاا  اا15قاحمللاادق اأ اي ا امةل ةال اأقاخةصحملةال ،اصةرال اول امي ةاىوفاىلتي حمل ا  ة ت 

مويقدددد ادق اأ اتحدددد حملاالددددتااافلتحملددددضاقرد امددددقاا   اا827جددددةياتوا قددددةاأل  ددددة افقددددةدحمللاااا352/83 ييددددةاأ حملافق لددددا اا

افقي  حملة اما ااافلتحملقةد ،اقاأ حملافق تق حملا ي  ااام يايف هافلا ع حملة اأ حمل :ا)الاختح  الاق اخمححمل ( 

صددا ّالددااةامددقاألدداةبا  ددواااااىطددحةرافحل حملددة لافلتحملددضاأاا  حدد اتق ي يحملدد ،اتتي حملدديااااالدد يالدد اىلّددةاقااا352/83فق لددا ارّدد ااا-

افقي  حمل ،اقا  تافحلةسئامقافحلحالا ي اللاار ضامبي  حملت  

افحل يدد امددقاتيدد ي افلتحملقددةد افق  ددوايفددااجمددة فلافقةلدد افلدد حملاايحيدديا قّددةرهامدداحمللامع حمللدد ادق اأ اي ددع اىىلاىلددةدفده ااااااااااااااا-

ايتحملح يلالتافلعقّةرف افلتحملضاأطح  اللافتحةاقافلعقّةرف افلتحملضاملاتيح اللاامي  حملتحة قالةلتحملةلضا الاجمةلال

  الا قاأ حملافلتحملقةد افق  وايعاحملااافلتحملي ي افائفس االااةامقاألاةبا  وافقي  حمل افلعقّةريحمل ،ا ةلتحملقةد افق  دوالد ياااا-

امةل اليعت،اليايفاالاواماةط ال  وافقي  حمل  اإلخلاة افلع يا ي اأ حملافحلةسئجم حملداّ يل اّة ا  حمل اغ اّةلي ا

ملدددد افألمددددافلافلتحملددددضاالانددددا ا يّ حددددةالةلتحملقددددةد افق  ددددواقاااا689فقيدددد حملاافائفسدددد اااافلقددددة ا افقددددا ضافقددددةدحمللاا دددداحملداا-

مدددقاا827لااا ددد حملافقدددةدحملالةلتحملدددةلضا حددد فافلدددلحمل حملاييددد ّياىلدددت لةيفا يددد افلقة دددالافلعةمحملددد افلدددافردلاااااقافلاقلددد ةاااأمدددالوايفَ َحَددد َ

ا (2)ا اىىلافإل ت ةبا قاط يلافلتحملقةد فلقة ا افقا ضاقاتاعةال ل ا إ حملافلعقّةرف افلتحملةلع الياحملقل االاخت 

                                                             

ا 34،اصا1994،ا1،افجمليّ افلق ةس حمل اليي  ي افلعي ة،ا ادا1993/11/10فق رحملخاااا104967فلق فرارّ ااا(1) -
ا 12،اصا1990،ا1،افجمليّ افلق ةس حمل اليي  ي افلعي ة،ا ادا1982/04/14فق رحملخاااا023782فلق فرارّ ااا     -اا

ا 158صاا،فق ج افل ةللا،ظ حملرف اطحةدلافحل ة ل)ا قاافليح لا،ا قاافحل ة لا(ا محااالةطةا، ي ااا(2) -
اا 26صاا،،فققةلافل ةلل قاافليح لا)افقلة  ة افللةطئ ا قافإل ةف ة ا:افإل ةف ة افققام امقاّايافقافطلت(ا ي امحااالةطةا،اا     -
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ملارعددديافلتحملقدددةد افق  دددوالدددااةامدددقاألددداةبا  دددوافقي  حملددد ا يددد افلعقّدددةرف افقيدددح لالدددلافتحة،اأ ددد د ااافلددداحملقلافلتحملدددضاا-

مدددقاجميّددد افحلقدددااافلع ل حملددد :ا الددد ياأل دددااأ ااااا307فلتحملا  دددضااافقدددةدحمللااا دددةلاولددد افقيددد حملااما. حددداصاخةصحملددد ااايفددد فافجملدددةلاا

قا  حمللددّاظ يدد افلتحملعق ددوافلتحملا  دد حمل ايفدد فافقادداأااافلقدد فرارّدد ااااااااّاماحملتدد ااافلعقّددةرف افق حملددجحملي ا اايتي حملدد الددةحلا امحيددةاطةلددااا

  ّدددئلا ي ددد افلددداحمل اااامدددقاجميّددد افحلقدددااافلع ل حملددد افقاا307)  دددثافّت ددد افلححددديااا1987/12/12فلححملدددةدرالتدددةريخاا882

اقا دد ل ااأ حملدد الدد ياأل دداا ددة اأ ايتي حملدد الددةحلا امحيددةاطةلددّاماحملتدد ااافلعقّددةرف افق ددجحملي ا يددةايفدداافليحملددة اااّ دد حمل افحلددةل( اااااااااااااا

مدددقاّدددة ا افقي  ددد افلعقةريددد  االاي ددد اامددد قرافلدددئمقا يددد افحلقدددااافقق حملدددالااافل حملددددجياااااااااااا225فقيددد حملاافليالدددة ضااافقدددةدلاااا

  افلقددداف تافلعقةريددد ال ددديامدددقامحددد ا،الددداريةا،افق ددد با،ال ا دددةا،افلعددد فااقافألرد امباددداأا دددا ااااااااقاّدددااأخدددا ا ةرافلعقّددد

 ددد اخدددةص(اافلقدددة ا اااا–لددد ية افلتقدددةد افق  دددوااا دددلافقةلددد افقق ددداااافل دددجيافلعددد يا،ال دددقامدددةدف االاياجدددااااااااا

يخدد ق ا ددقافلقة ددالافلعةمدد افلددافردلااااااافائفسدد ااي ددت يافلعقددةرف افقيددح لالددلافتحةامددقامادداأافلتقددةد افق  ددوا ددالاجمددةلالاااااااااا

امقافلقة ا افقا ض ا827  افقةدلا

 ددة امددقاأيفدد افل ةيددة افلددتاّحددااىل حددةافقيدد اافل ددارااقاميدد  ضافلدداقلافلع ل دد افلددتاأخدد  امبادداأافل ددجيافلعدد يااااااااامدد افقال ادد 

اافل ددجيافلعدد يافحليةيدد افلتةمدد امددقااااايفدداافلددتخي امددقايفدد فافلا دد اقاى وددةيافقي  دد اقالددةّضافحلقددااافلع ل دد افلعقةريدد افقاق دد ااااااا

مج دد افلتعددايال اقاى وددةيافل قدد اقافلوية  لدد اقافاللددتق فرااا حدداتامددقايتعددةميا امدد اأصدد ةلحةاقاى وددةياّ ددادافل ددجيافلعدد يااااااااااااااا

يافلقددالافل اات دد افقويقدد ا،الدد ل اأخدد  افلقدداف تافلعقةريدد ال دديامددقامحدد اقال ا ددةاقالدداريةاقالالددة اقافلعدد فااقافق دد باقاتددا اااااااااااا

اا (1) قافألرد امبااأا ا ال ية افلتقةد ااا لافقةل افقق اااافل جيافلع ي

مددقاّددة ا افلتاج دد افلعقددةراا يدد اأ دد ااا ةلدد ا حددارافقةلدد افحلق قددضاأ اي  دد اد ددااافقوةلادد اقايقحدداالحددةاااااااااااااا45 حددّافقددةدلااا-

فلدددةدفدافلعقدددةرافلددد اا حددديامباجاددد ااااقد دددااافاللدددت قةاا)اد دددااات ا دددّافقي  ددد ا(الييوةلاددد الإل دددةياطدددحةدلافحل دددة لاااا

فقت ددديقالدددلااىجددد فيف افلتقدددةد اااا352/83 الددد ّ اااا دددتاأ ددد االام  ددديا ددد فافلدددل ااافق لددداااافليدددحةدل فحلدددةسئا يددد ايفددد هاا

  (2)قافال ةفنالةقي   ايحمل فق  واقاى افدا قااطح لافقت

اادداقامقلعدد اىالاأ دد ايادداقااارأيلددةالددة افالرددةهافألقلايفددااااالددتالالحددةافأللددتةوامحددااالةطددةا يدد اتاااىصدد  حاأ افألدلدد اقافأللدداةبافلددتااا

د ددةا قددةرااقاااصددة ا ا ددالامي ددقاليي ددة تافلعقددةرااأ اييددح ا قددااطددح لاي ددا اظيدد ا قددةرامييدد ااااااااصددافب فلدد اا يدد اا

ىالاي ددا اّددااخددةللاأ دداامادددةدئا اددة افليددح اقالدد ل ا  دددا اّددااق ددعلةاأ ح ددلةاقلددد ادقفمدد اقاتلددةّاا ددا ااايفددد هاااااااااااااا

حةا ااقافقةديددد افلدددتا  لدددتايحمل  ييدددةوفاىو ا ددديايفددد هافجملحدددادف اقافالم ة  دددة افلايدددااالدددةتالدددتاتحددداحالددد ل الدددالاأاالددد ا،اففلارف

                                                             

ّ  افق تلاف اقافللي اليي  ي افلعي ةا،ااا2،افلعاداافجملي افلق ةس  االيي  ي افلعي ة اا–درفل امقةر  اا-لق اااافل جال افلع ل  اآخلةرافا :اأمتال  ة العاد(1) -
ا 45،اصا1995،

ا 37صاا،فق ج افل ةللا، قيافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا ،امحااالةطة ي ا(2) -
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عقةريدد األدد ياولدد امددقااا يي دد افق ددحافلعددة الألرف ددضافلاااقافلعيدديا يدد اتعيدد  امددقاأجدديار دد اا اددة افليددح افلعدد يااااافإلدفرلافائفس يدد ا

ا(افلعقةري اتوح افلا ع  افلعقةري الألرف ض)فل لةل ا:اااايف هقا   رهاوةقةا لةا ع اهالايفة اااأاأجيام

قا ددديايفددد فافقخدددة افلع ددد ااا يي ددد افق دددحافلدددتالدددتلتااأقالدددتلجواللدددةامدددةاي دددي الةلدددا ةافلعقدددةرااقايفددداافل دددلاافلقدددة ا ضاااا

لدداالددييلةاااارأيلددة،الدد فا إ دد امددقااااا )الدد ت اتححدد ياولدد اأ  دد ا لدداادرفلدد افلححدديافل ددة ضامددقايفدد هافل لددةل ا(ااااااااااافل  ددضافل ةلددّاا

قالةلتددةلضااافق  ددو،ام ة  دد اىخ ددةاافلعقددةرافقييدداوال ددلاار ددضاميددح الةظة ادد افلعقةريدد اىىلافلتقددةد ااااااااااإلةالرددةهافلقةسدديالا

 جاقا تحاحا يافللحاصافلتاو   ةيفةالاق ا

ف اأمةا قا ا اختح  اأقاو  ا  اخةصايل ا ي ا ا اجعيافلتقةد افق  والاوامقاألاةبا  دوافقي  د ا يد افلعقدةراااا

س اافقيح لا،ا قااي ا ايف فالحافامقافقي اافائفس اا،الةإل ة  اىىلاأ حةال  ّافق لافألقىلاقافألخ لافلتاالايح دا  حةافقي اافائف

افلحافب اق اللةافلقالاأ ارأيلةاّااحيتيياففوةاقاّااحيتيياىالاأ  ايلت ايااماّح امل ا   اخةصايتعيلالةم امعتا

مدددةوفا دددقا ةلددد ا دددتحا يي حملدددة ام دددحافألرف دددضاااااافليحملددد  افل حملدددة ض،ايفلدددةواىطددد ةلايوددد وا ح ددد اللح ددد :ااّاددديافلتحملوددد حملااىىلا

اعا ي ا قةرا ةسقالتي افلاياي ا قاافليحملح لاااى افدليايحمل ،اقامح افإلج فيف افلتحملضاطْ  اا

،اىواردحمل ايفددد هافألخددد لاّةسيددد ا:ايفددد فافإلطددد ةلاطددد وامدددقاّاددديافل   ددد افاحايحملددد الييددداخلحملقتاللة  حملددد افليحملددد اا يددد افإلدفرلافق  ئيحملددد ا

 يددد افقاخلحملدددلاأ ايافصددديافإلجددد فيف افلتحملدددضالةطددد يفة اولددد اأ حملافلقددد فرافلددداالسضااايفددد فافقا ددداااالاي ددد ااىلّدددةا يددد افحلدددةال ااااااااااااااا

ا ا(1)تةريخاّاالاطيوا قاافليحملح لامقاط نافقاخلحمللايفاافل حملاايعتاحملال ااايف فافجملةلااقانارافلتحمللا  اىىلاأ حملاافق تقاي حمل  

 قددداافليدددح لاخلةلتددد ال دددلاار دددضاأااالاي دددا افلوةلدددوامةل دددةالعقدددادار  ددد اتتعيدددلاااااالدددو اطةأ االات دددا امي  دددا2-

م دددتخي املددد ا ىوات  ددداا  ايفددداام يددديالييددد  افل دددةللاو ددد هاا حدددااا حددد فافليددد (2)ةلعقدددةرافقوةلدددوالإخلادددة امي  تددد ال

اا1984/06/09فقدددد رخااالعددددالاقافقةل دددد الددددتاق فرلافلافخي دددد ،افا4513مددددقافقليددددارافلددددا فراافقيددددةوارّددد ااا2فقدددةدلاا

 قددداا ددد ااخلةلدددّافلتدددةريخاأقامةل دددةالددد امباجدددوااا،ا ةحلدددةسئالعقدددةرامباجدددواا352/83فلددد ااجدددةياتوا قدددةاليي لدددا ارّددد اااق

 لددا ا،اا  دد اّ ددةسضاميددح الةظة ادد افلعقةريدد اغدد امعلدد التوا ددلايفدد فافقااااااااق قدداار ددضاأقا قددااىدفرااأقا قددااتدداخل قضاأاااا

 حلددةوا دد ل امددقايقددالالعددا اىم ة  دد ا  يدد ااااااااىختال ددة ،ل ددقايفدد فافليدد  اأخلددةرا ددالاااااا،خحدد ة تدد اقالدداا ددة افليددح اطااا

قااايفددد فا (3)اىم ة  ددد اولددد يفلدددةوامدددقايقدددالاااقا اامي  ددد اميدددح الةظة اددد افلعقةريددد ا يددد ا قدددةرالددد الدددلا قددداافليدددح لا

ا لاافلت اما قافلي  افألقلا ةالالاو  ها الال ق ايف فافإلختالناقفإلطةرا  تالحملا

 اي ددا افلعقّددةراما ددااا قدداافليحملددح لامددقا دداااميدد اخددةصحملاأااالاأ اي ددا افلعقّددةراما ددااافلوّيددوامددقافألمددافلافلعةمحملدد اااااااااااأا3-

اقافلتحملقدددةد اقالةلتحملدددةلضاي دددتاعاا  يددد هااافألمدددالوافلاطل حملددد افلعةمحملددد اقا ددد فافألمدددالوافلاّح حملددد األ حملايفددد هافألمدددافلاالاتْ َتَ َدددوْالةحل دددة لا

                                                             

ا 15،اصا1997،ا ا ي ا01ىىلاماي ااقامحتحمليضاأمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةرا،ا ي لافقاخلحملل،افلعادرلةل افإلدفرلافق  ئيحمل اا(1) -
ا 103،اصافق ج افل ةلل، ااافحلح تالقا ا الاا(2) -
ا ا16-15صاا1999فلحةدراااأ  يياا،ا6فقليارامبجي افقاخلحمللا،افلعاداا129947 إ  اي ياافل أاافل ة ضالةلتعي لا ي افلق فرارّ ااا   واتعي لا ي ا قدلا(3) -
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قالةلتحملددةلضاالاتواحملددلا ي حددةاأ  ددة افق لدددا اااااا ييدديياأرف ددضافلعدد  الإ تاةريفددةامي ددةالياحملقلددااااااا ،امدد افلعيدد اأ حملايفدد فافحلادداااا(1)

اا (2)،امقاخاللافلق فرافلق ةسضافلححملةدرا قافل    افل حملفلع اجملييافلاحملقل اأااأ االاي ا اظيحملا قااطح لا325/83

ا:يفية(3)اقالي  ة لا لح ف  الةلتحملقةد ا  وافقي  حملفحل ة لاط يلامقاط اااا:خلة  حملة:افليحمل ق افقتعيّق الةحل ة ل

ا (4)قايتي حمليااافحل ة لافلحعي حمل اليعقّةراقفل حمل و لا ي  ا  واطا ع افلعقّةر فلعلح افقةدحملا:ا-1

قاا،لددددتعيةل ا  ددددوامددددةيفاامعاحمللدددد الوا عتدددد اافلعلحدددد افقعلدددداا:اقايتي حملدددديااا  ددددة لافلعقّددددةرالقحدددداافإل تحددددة الدددد اقاىاااا-2

ا (5)القحااقا  حمل افلتحملييّ طايااأ ايت حملاول االإختحةرا

ميددد ق  اىلّدددةاىوفاتدددافّ   اطددد قطحةافلقة ا  حملددد افلدددافردلااافلقدددة ا افقدددا ضاقاّدددة ا افإلجددد فيف افقا  حملددد اقاااااااااااا دددة لاافحلاالات دددا ق

 :ا قاىرجة حةاىىلقميافل ةللافل   1983/05/21فلححملةدراااا352/33رّ افإلدفريحمل اقافق لا ا
 

 فقي ق   اتلحضافحل حملة لح  اففأل حملاا اي ا افحلةسئا لاا ةرلت افحل ة ل،مبعل اأأ ات ا افحل ة لا يل حمل ا -

 أ ات ا افحل حملة لام تي حمللاقاغ املقوع ،اقايية احليةي افحل ة لاأ ات تي حملاقاحمللالل ا ي افألّيحمل  -

 اافق ة ملحاحمل ا ي ا قّةرامع قناظاحملدافق ة  اقافلوّا ع اقت ا اأااأ ات ا افحل ة لالاق الاياأقاغيا ،ا -

  أ ات ا افحل حملة لايفةدس اقاقف   اأ االات ا اظيحملا ئفا -

  (6)أ االات ا افحل حملة لامال حمل ا ي اجم حملدارخح اأقا ييا ي الا يافلتحمل ةمحا -

قامدددةايي حدددةامدددقااا827فقدددةدحمللاقالةل حملدددا اا،لةلقدددة ا افقدددا ضاطددد  افقددداحمللااا  دددتالا يددد اا:فلتحملقدددةد خلةل دددة:افليحملددد ق افقتعيّقددد امبددداحمللااا

افق  و:قا ي  ا حلةواخلالما ةال اقاحمللافلتحملقةد اافقا ضافائفس اافلقة ا 

خلدد حملاا ددة لافقيددةراىل حددةاأ ددالهااافلتحملقددةد افق  ددوافلوّايدديافألمددا،اقاييددة ااايفدد هافحلةلدد اتدداف  ا لةصدد افحلااااااا:افحلةلدد افألقلدددددددددددد ا

:ا ا دديحملامددقا ددة املقدداالااامددقافلقددة ا افقددا ضاا827قايفدداامددةا ححملددّا ي دد افقددةدحمللاااا(7)لددل ا ةميدد ااا15قدداحمللااىلددتي فرهادق اى قوددةاا

                                                             

يتعيلاا1990/04/27فق رخاااا10/91مقافلقة ا ارّ اا5فقت يحملقاّة ا افألمالوافلاطل  اقافقةدلاا1990/12/01فق رخاااا30/90مقافلقة ا ارّ اا4افقةدلاا(1) -
الةألقّةن 

ا 198،اصا 2،2002عادا،اجمي اجمييافلاحملقل ،افلا2002/02/11فق رحملخاااا5763فلق فرارّ ا(2) -
ا 223،اصا 2004أ اراطيا ا:افحل ة لا،افق توافاةمعضافحلايث،افإلل لاري ،اا(3) -
ا P. DUPONT DELESTRAINT : DROIT CIVIL – capacité ا.sixiéme edition , DALLOZ ,1979, P 124 –اااااااااااااااااااااا(4) -

اا 59،اصا2003،افائفس ،ا2،افلعادافجمليّ افلق ةس حمل اليي  ي افلعي ة،ا قة ا ض قاافليحملح لاقا اةم افلا: ايت ام عاد(5) - 
ا P. DUPONT DELESTRAINTااا,ا .OP.CIT, page 126ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا -
ا 69صاا،فققةلافل ةللا، يتم عاداااا(6) -
ا 70صاا،م   لامةج ت الةلق امئ ة ا،ا حة أااااا(7) -
ا 96-97صاا،فق ج افل ةللا، ااافحلح تالقا ا الااا     -
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أقا قّددةرفاأقا قّددةا  ل حملددةاملقدداالادق اأ اي ددا امةل ددةالدد اأقاخةصحملددةالدد ،اصددةرالدد اولدد اميدد اىوفافلددتي  ا  ة تدد الدد امدداحمللاااااااااااااا

امخ  ا ي الل ادق اف قوةاا  ا

قا ،(1) ىلالدددلااصددد  حىلالااا حددديافلاّدددّاأ اتقدددة افحل حملدددة لاحب دددقافلل حملددد اقاأ ات دددا افحل حملدددة لام دددتا:افحلةلددد افل حملة  حملدددددددددددددد 

ا (2)اللاف ا10أ ات تي حملافحل حملة لادق اى قوةااقاحمللا

مدددقافلعقّدددةرف افلتحملدددضاتددداخيااافلتحمل  ددد اأاااا قددداااىرخل حملددد ،ا دددإ حملامددداحمللافلتحملقدددةد ااااىوفا دددة افلعقّدددةراظددديحملافحل حملدددة لاا:افحلةلددد افل حملةل دددددددددددددد 

ا (4)امقافلقة ا افقا ضا829الالةقةدحمللا ي،(3)فق  وا  حةاخلالخل اقاخلالخلا الل ا

اقيفضا:اا:فليحملح لااىج فيف اى افدا قاا-د

 يدددد ااا(5)ا352/83مددددقافق لددددا ارّدددد ااا2تددددل حملافقددددةدحمللاا:فلافجددددواىتحملاة حددددةامددددقاطةلددددوا قدددداافليحملددددح لااافإلجدددد فيف ا-1

ا احمل ة ا قاافليحملح لاقافلتحملضانوا ي افلوّةلواتقاميحةاىىلافقاخلحمللاقايفض:م

خلاةت حملددد الي ةلددد افقا  حملددد اففةصحملددد الةقددداحمل ضاأقافقددداحمل ت،اقا يامدددةا يدددةايفددداامعددد قنايفدددضام دددتخ  امدددقالدددجيحملاااااااافألقرفاافإلا-1

ا فحلةل افقا  حمل الييافل ا

خموّددد افقي  حملددد ايعددداحملامدددقاطددد ناخدددا اخمدددت حمل،اقايفددد فافقخوّددد االاي ادددّاالافقي  حملددد اقاالافحل دددة لاأقاغ يفيدددةاقاى حمليدددةااااا-2

ام ح،اّ ةت،اقا ايااليقوع اظيحملا قاافليحملح ل اي يقاااأ حمل امةيفااىلّةا يي حمل 

افليحملدددحةدلافق تالددد :اّددداايححددد املحدددةاى دددةدف افليحملدددحادافق تالددد ،اىلّدددةاأ حملددد ا تحملددد اىوفالددديّيلةالددد ل اجددداال،ا إ حملددد اندددوااا-3

قرافقاخلحملدددلافقاخلحملدددلالددد يالقدددة ،اقالةلتحملدددةلضا حدددااالاحيقّدددلااافليحملدددحةدلافق تالددد ا،اقاأل حملادااااااااةفإلطدددةرلاىىلاأمددد يقايفيدددة:اأقحمل يدددااا

فقت دددديحملقاتلادددد  اا1988جايي دددد اا12فقدددد رحملخاااا27/88مددددقافلقددددة ا ارّدددد ااا13قا10ىىلاا5ظدددداحملدامبقت دددد افقددددافدامددددقاا

                                                             

ا 224صاا،فق ج افل ةللا،أ اراطيا اااا(1) -
اا 100،اصام ج الالاو  ها، ااافحلح تالقا ا الااا(2) -
ا 70صاا،م   لامةج ت الةلق ا،مئ ة ا حة أاااا-(3) 
واتاف  ا لةص اقاط ق ا:ا االات ت والةلتحملدقةد ااامج  افأل افلافحلقااافق فخل حمل اىلّةاىوفا ة ّافحل ة لاخلالخل اقاخلالخلتالل  اقاى ة  اىىلايف هافقاحمللانا829فقةدحمللااا-(4) 

ا اافحل حملة لافألخ اا 
 اقاماّعحةاقا يتحملج افقعياماةط لاىىلافقاخلحمللافق  قلا قام توافلتحملاخل لافقخت حملاىّي ي حملة،ا  قاحمل ال ا يحملافقعيامة افلّال م ا قاطا ع افقي  حملتل ا:ا02فقةدلااا-(5) 

اايقاقانوا ي  ا يةدلا ي اول اأ ايقاحمل افلاخلةسلافآلت حمل :اميتيالتحةاقام ة تحةاقا  ل افل حمللا اقافلتحمل ةل لافقةتحملا ا ي حةام اتع تاوقاافحلقاااقافق تح 
افألقرفاافإلخلاةت حمل الي ةل افقا  حمل اففةصحمل الةقعياأقافقعل حملت اا-
اافليحملحةدلافق تال  ا-
ااخموّ افقي  حمل ايعاحملهاأطخةصامعتياق  ا-
امقافلقة ا افقا ض اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا827وةللاأ  ة افقةدحمللاتح يحالةليحمل نا ي اأ حملافقاحمل ضاأقافقاحمل تاميةرلا ا  ة لا ي افلعقّةراتا-
ااحمل تاأ ايالافالحة  اااااااااا لاافإلّت ةي،افل حمللاف اأقافليحملحةدف افااةس حمل افلتحملضامي قافقاحمل ضاأقافقا-
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غدد اخمددةللاافلعقددااأااى ا ددة اىلددافيافلدد حملااقا حاحددة،اقاتقدداي افللحملحددةسح،اااقاةأصددا ىلددتال اافلعقدداداقا  يدد امددقاخدداللاافلتحملاخل ددل 

 تحملددواأخلدد فا ددقااافلقددة ا املايار  دد األ  تيددةاىىلاولدد ايدد دحملااا ددالاىوفاملايت دديحمللحةافقيددلااتالدد اخلة  حيددةاأ حملافليحملددحةدلافق اقاليقددة ا  

ا (1)اافليحملح لارغ ا ا اتقاي ايف هافليحملحةدف العقاحي رق افقاخلحملقتا يي ةاجنا ل الق  تالحملاا،ختيّلايف هافليحملحةدلا

ميةرلدددا ا  دددة لا يددد افلقوعددد اظددديحملا قددداافليحملدددح لاق قدددةااافلتحملحددد يحالةليحملددد نالييعدددياأقافقعلددد حملت،ا  ددد اي ادددّاأ حملددد اميدددةرتاأقاااا-4

اا افقا ضقامةالعايفةامقافلقة ا اا827ققت  ة افقةدحمللا

اةقاخلحمللاميئ امبةاييض: ا352/83مقافق لا اا3فقةدحمللا ي حةاتل حملاااا:فإلج فيف افلتحملضايقا الحةافقاخلحمللاّايا  ي افلعقاا-2

لإخودددةرارسددد يافلايايحملددد ا تةلددد الويدددوا قددداافليحملدددح لاقاييدددتيياملددد ا ايددداااااااخلحملدددلفقاا:ايقدددا اىخودددةرارسددد يافجمليددديافلايددداااا-1

،ا يدد اأ ايايّددغارسدد يْافلايايحملدد ارأيدد اااافلا ددع حمل افلقة ا  حملدد اليعقّددةراظدديحملاطيددوا قدداافليحملددح ل،اقاي  ددلايفدد فافإللتيددةتالل ددخ امددقافقيددلاااااا

امقافق لا ا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا6الالةقةدحمللاأطح الافي امقاتةريخاتيقّ  افإللتيةتا يا4قامال اةت اىىلافقاخلحمللاااأجيا

ايددداافلا دددع حمل افلقة ا  حملددد اا املددد  ددد ل ااافقاخلحملدددلا:اييدددتييا ةسدددوامددداي افليحملددد ق افلعقّةريحملددد اقاأمدددالوافلاحملقلددد الةلااليددد اااىخودددةراا-2

ملايددامااا  يددةاىوفافلعقّةريحملدد اقاأمددالوافلاحملقلدد الةلااليدد الةلتحمل  حمليددة افلافجادد اليتحملة ّدداااااايقددا ا ةسددوامدداي افليحملدد ق اااليعقّددةر،اقا يدد اىخلدد اولدد ااا

 ةسدددواصدددلاقاافل حملدددارلافلئحملرف  حملددد اأقااافإل ت ةطدددة افلعقّةريحملددد اأقاملاي دددقاتةلعدددةاألمدددالوافلاحملقلددد ،ا يددد اأ ايايّدددغاااااااااايفددد فافلعقّدددةرا

ا.أطح امقاتةريخاتاي   افإللتيةتا4ىلافقاخلحمللاخاللاأجيارأي اىةريحمل اقاأمالوافلاحملقل الةلاالي اماي افليحمل ق افلعقّ

 دددا ااا ةلددد اا6قاا5فقاخلدددلااا حةيددد افآلجدددةلافقلحددداصا ي حدددةااافقدددةدتتاااااا حدددّا يددد اأ ايعددداااا07قاجددداي الةلددد   اأ افقدددةدلااا

 قددداافليدددح لا،اقالةلتدددةلضا دددإ الددد ا ارسددد ياااااقجددداداأااف دددةف الدددافيامدددقافل ددديوة افلعيام ددد اأقامدددقاففدددافصا يددد ااااا

فلايايددد اقا ةسدددوامددداي اأمدددالوافلاقلددد اقا دددا اف ةف دددحيةاصددد ف  ا يددد ا  يددد افلعقددداايعدددااىّددد فرفا ددديل ةالعدددا اتاع ددد افلعقدددةراااااااااا

ا.(2) ألمالوافلاقل افلعةم اقاففةص اايوما ااافلو

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:اافق لا ا ي امةييضمقا4 فىلامةامتاّال ا حّافقةدلاالةإل ة  ا:ي فللحملا3-

اا فطح ا4مالافختحةصحةافلعقةراا افدا قاافليح لا قاط يلافليحلااامق افلاياي افلتةل الافس لاى ال اطيواىا-أااا

فلاطل ددد اقفاحايددد اّحددداافطدددالاافلعةمددد ا يددد ايفددد فافالجددد فيافق ادددّااااااا ايليددد اطيدددواف دددافدا قددداافليدددح لااافلحددد ة  اااااأا-با

ايف ا ي ا حق افلو نافقعي  ا امحةريلايف هافالج ف،قت(3)لييي   اقفخلةرلافال ةف ة افظتيي ا

                                                             

ا 59،اصالافل ةللفققةيت،ا ام عادااا(1) -
ا ا15،صا1997، ا ي ا01 لافالدرلافق  ئي افىلاماي ااقمحتيضافمالوافلاقل اقفحلحتافلعقةرا،ا ي لافقاخلل،ا ادام  ّاا(2) -
ا 106صاا،فل ةللا،افق ج  ااافحلح تالقا ا الاا(3) -
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يفايددد ااخلدددلا،فق لددداف ام تدددوافلتاخل دددلاقفلددد ااقيت ددديقالةل ددد قرلافال دددال افقيحدددلااامقددد افلايايددد افقافلليددد ااافلحددد لا:ا

 ا دددياأىلاىفالطدددةرلاقاا  ف  ق ددداقده اطا عتددد ،ام دددة ت ،اماّعددد افلعقدددةر:ل ة دددة ا دددالا،افليدددح لق لددداف اطةلدددوا قددداا

ف دددةت ا ةىيقدددا ا ضا قدددااا  ل ددد ا يددد ايفددد فافلعقدددةراقلددد اف ةف دددة اليدددة افال دددةفنالةقي  ددد افلعقةريددد اف ااااطدددخ ايدددا

ا.طح امقاتةريخا ي افال ال  تةل ةافىلافقاخللااافجياأرلع اأ

اتقدداي ااقافقددافطق،اأقامحددة اأمددالوافلاقلدد اأاامددقافق لددا ال دديامددقافلايايدد ااااا5ّدداا ددحافلقددة ا ااافقددةدلااااا: ةف ددة فإلا-4

قفلدددد اانددددوا ي دددد اتدددداج حح افىلافاحدددد افلق ددددةس  اا،اطددددح امددددقاتددددةريخافلليدددد اأا4جددددياأخدددداللا(1)فقاخلددددلااىىلااف ةف ددددةتح 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامقافق لا ا ا8فقختح احليافللئفااق قةالييةدلا

مددقاافطددح افلدد اايادداأاا4جددياأقددا افقاخلددلالت  يدد ا قدداافليددح لالعدداااايلقددة ا الدد ل ااا ةلدد ا ددا اتقدداي افال ددةف ا ددقا ددحا دد افااااق

مدددقاتدددةريخاتيقدددضافاللتيدددةتالةلل دددا اللةسدددوااااقا، دددا الييدددافطلتقفليحدددلااامقددد افلايايددد الةللا تدددةريخافلليددد ااافلحددد ة  افلاطل ددد ا

فلعقددااااأّدد بافآلجددةلاخلدد اااايقددا الت  يدد اأ االةلتددةلضانددوا يدد افقاخلددلاااقمددالوافلاقلدد اقرسدد يافلايايدد ا اااأمدداي افليدد ق افلعقةريدد اقاا

ااااااااااالةألم  لييعيااافألخ ا  يي الفظة ا افلعقةري اامحي  الاااطح هت ج ي الااافاحة افقختح اقامقاخل ا

لقدداا ددةقلافقيدد اافائفسدد اا ددياميدد ي اىخلاددة افقي  دد افلعقةريدد اقافللةردد ا ددقا ددا ا  ددا ا ددئ ي اااااااااااا:اطددحةدلافحل ددة لاا3-

ىىلافللدددئقوافل يحدددضافلددد اا   تددد افلددداالداااااالةإل دددة  ،ا دددقافلعحددداافلع يدددة ضاااPROPRIETE TITREاخلقددد اي  ددد افققفمدددقا

ا (3)،قا  فافاللت اللاغ افقي قاالألرف ض(2)فلعي يتتامقافإللتقاللا

 افق ددحافلعقددةرا،اقا تدد ااّدداااددةاىىلاىجدد فياطددحةدلافحل ددة لا ادد فاإلت ددةاارّعدد ام ددة  افألرف ددضافلددتاملا  ددحةا يي دداااااااا ةقيدد ااا

مي ددددقافل دددد احنددددااتوحدددد افقي  دددد افلعقةريدددد اقافق ددددةيفي اقالدددداالحددددح اغدددد اماةطدددد لااات ددددايقافل ددددجيافلعقددددةراا،ااااا

قاا74/75قجميا ددد افلاوةّدددة افلعقةريددد افقئمددد اىجنة يفدددةاااىطدددةرام دددحافألرف دددضافلعدددة افقلحددداصا ي ددد امباجدددوافألمددد ارّددد ااا

 يدد اّدد ق امددقافلالدداواااااحلةصدديتا يدد اطددحةدلافحل ددة لالي حددالااااتيددج  افقددافطلتافاافللحدداصافلتلح  يدد الدد ا ايفدد فا  ددالا يدد ااااا

مبلةلدددددا افل يفدددددا افلدددددتايليدددددئا حةا يددددد افألر افقعل ددددد اليدددددحةدلافحل دددددة لاقايفددددد فامدددددقاأجدددددياتيدددددج  افاللدددددت يةرااايفددددد هااااا

ااا لحة فقةتا اافآلخلةراقالعايفةخل اتا ة اط قطحةا،ل ل التت افلارفل امقاخاللاتع يلاطحةدلافحل ة لا (4) ضففألر

                                                             

ا–فللةطئ ا قافال ةف ة ا:افال ةف ة افققام امقاّايافقافطلتاافقلة  ة ا– لامحااالةطة:ا قاافليح ي ااتقاي افال ةف ة اأ ا ا:ااا ليتحح ياأ   اااماا(1) -
ا 25،26،اصافققةلافل ةلل

ا  60صا،ا حيافق   لا،ة مئغا حة أاا(2) -
افالجتحةدا،  ة لاااّة ا افلتاج  افلعقةرااطحةدلافحلغل ي احليا:ا ا،ليتحح ياأ   ا الافأللاةباقافألق ةاافلتالةد اّايار  ااطحةدلافحل ة لاااىطةرافلقة ا ا(3) -

ا اا149ىىلاا143،اصاا2004،اا2،افائفس ا،اّ  افلاخلةسلا،افائياافلق ةسضالي    افلعقةري الةظ ي افلعي ة
ا ا82صاا،فق ج افل ةللا،لاطلة  اامجةلااا(4) -
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فحل ددة لايفددضاق دد افل دداا يدد ا قددةرامدد امدد قرامددالافلتقددةد افق  ددوالييي  دد ا  دد دااىىلااااااااااااا:فحل ددة لتع يددلاطددحةدلاااال:أقحمل

طاقددةالددل افقددةدلااا(1)قق دد افل دداايفلددةاقفّعدد اي تددوا ي حددةافلقددة ا اأخلدد اقايفدداا  ددوافقي  دد افلعقةريدد اااااا لدد اامددتالواقف دد افل ددااى

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا مقافلقة ا افقا ضا827

مدد امددقافألا23 يدد اأ دد ا:ا امي ددقال ددياطددخ ا  ددوامححددا افقددةدلااااااا(2)مددقاّددة ا افلتاج دد افلعقددةرااااا39 تددل افقددةدلاا

،اميدددةرتاااأرف دددضافقي  ددد اففةصددد افلدددتاملا ددد را قاديفدددةا،امي  ددد اااااااا1975لددداتي اا26فقددد رخاااا58/75رّددد ا

قايفدددضا ال  ددد االاتيدددالحةاطددداح اأ احيحددديا يددد الدددلاا  دددة ااي دددي ا اطدددحةدلافحل دددة لا ااااقايفةدسددد اقامتقوعددد م دددتي لاقاغددد ا

اخت  الي ي ة افلت ج ياقافالطحةرافلعقةرااقاول ااافقلةطلافلتاملايت ا  حةالجيام حافألرف ضا 

فقدد رخاااا254/91مددقاّددة ا افلتاج دد افلعقددةراافق لددا افلتلح دد اارّدد اااااا39لقددااصددارامددقاأجددياتوا ددلا دد افقددةدلاااااالإلطددةرل

يدددت ات دددي  اطدددحةدلافحل دددة لااالاقات دددي يحةا،اقافلددد اا ددد ا يددد اأ افقت ددديقا  ح ددد اى دددافداطدددحةدلافحل دددة ا(3)ا1991/07/27

 . قاول العااتقاي امج  افلاخلةسلافقويال مقاّايارس يافجملييافليعيبافلايااافلافّ ااادفس لافختحةص افلعقةراظيافلويوا

اخةصدد الةلعقددةراظددياطيددواطددحةدلافحل ددة لاااااطدد ق اا:طددحةدلافحل ددة لااطدد ق ااتتي ددي: ددة لفحلطدد ق ات ددي  اطددحةدلااااة:خلة  حملدد

ا ي افلي يافلتةلضا:افل اخةص الا  اافحل ة ل،اقط ق قط ق اخةص امبالا

ا:ر اظياطيواطحةدلافحل ة لا ات ا افألأنواا:ا ق اففةص الةلعقةرفليحملا-1

امي اخةصاا- الياقل محلح ا يقافأل حةاغ اأااأ،اPROPRIETE PRIVEEمقا اا افلتةلع  اأقامالوافلاطل  افلعةم اقففةص 

اا اقةالالاّال ااا قاافليح لا(أ مالوافلعقةري افلاّح  ا)فلاياي اقالا يقافألاأقاقافلاالي أفلاالي ا

ارف ضافلتا ةا قاداقلاا     ا للااي اّامي  تحةا، يحةدلافحل ة لاالات ي ااافأللاق ااا-

ا (4)اطيواطحةدلامقالعاهدفلاتحح  ا حةس  ا الايعقياأفق حايعاااأل ملايت ا  حةافق حافلعقةرا،املحةااجئياأقلياي االإّي  تق اا-

                                                             

ا ا31ج افل ةللا،اصا ي امحااالةطة:ا قيافقي   افلعقةري ااافلتي ي افائفس اا،افق اا(1) -
،فجملي افلق ةس  ا،افلعادافل ة ضا،افلحةدرلا قاّ  افلاخلةسلاا2002/10/23لتةريخاا237321:اتعي لا ي اّ فرارّ ااا:امجةلا ة اصاقااأ   اأ ا ليتحح يااا     -

ا 118-135صاا،2004ليي  ي افلعي ة،ا
ا 82صاا، حيافق ج ا،مجةلالاطلة        -
ا ا1990/11/18،افق رخ اااا49فقت يقافلتاج  افلعقةراا،افا يالافل    ا،افلعاداا1990/11/18فق رخاااا25/90فلقة ا ارّ ا(2) -
ا ا1991،الل اا36فقت يقا  ح  اى افداطحةدلافحل ة لاقات ي يحةا،اج يالار   ا اداا1991/07/27فق رخاااا254/91فق لا افلتلح  اارّ ااا(3) -
ا  60صا،ام   لامةج ت الةلق ا، ةغمئا حة أاا(4) -
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حيالادق ا  ي اطحةدلافحل ة لااااّااّ ّالعا اقجادامة  ا–فل    افلعقةري اا- افظ ي افلعي ةاأقفااي الةل   ااايف فافجملةلايفااا

افلارف ضأ األمالو ااتةلع  اق  ف اأقل  امةرف ض اقيف ف افلا  تيح افلع   افلق فريق اخالل افألمق افل     ا حي ا ق رّ ااقىلحةدريق

اا (1)26/04/2000ااافق رخااا196049ارّ اا،قفل ة ضا24/06/1998ااافق رخاا181645

لحدداقراّددة ا اخددةصاااافحليحةس دد اقااافقلددةطلافل  ايدد اخ دد ات ددي  اطددحةدلافحل ددة لااااأّددااااا افقيدد ة،جندداالدداىلايفدد فاىلةإل ددة  ا

 ام دديايفدد هافقلددةطلايفددضافلددتاتدد  اميددة يااافلافّدد ال ددا اغةلا تحددةاالاتتددا  اااااااااةيفدد فا،مدد افلعيدد الدداااىلاياملددةاىايحددارقل ددقاملا

ا ي اللاف امي   ا 

فقدددد رخاااا91/254رّدددد اافلتلح دددد امددددقافق لددددا ااا02 قدددد لاا02فقددددةدلاا حددددّ:افليدددد ق اففةصدددد الا دددد افل ددددااااا–2

ي ددا اطيددواطددحةدلافحل ددة لا ددقاميددةرتااااااااأ اا يدد ا  ح ددة اف ددافداطددحةدلافحل ددة لاقت ددي يحةاااااا دديقاافقتا1991/ا27/07

ف ات ددددا ا  ددددة لاّة ا  دددد امتددددا  لا يدددد امبعلدددد ا،فالدفريدددد ااقمددددقاّددددة ا افالجدددد فيف افقا  دددد اا524ييددددةدلالفحل ددددة لاطاقددددةا

ا، يل دد اا، ات ددا ايفةدسدد ااأاانددوااأوافحل ددة لا، ات ددا اخةل دد امددقافلع ددابافلددتاتحدد اااااأفلعلحدد يقافقددةدااقفقعلددااا،قاا

ا.(2)ا اقاخةل  امقا  ابافإل  فها،اففحضاقافلياياق قةاققت  ة افلقة ا افقا ض قوةااقغ ا    ىلحةايياام تي لاال

ا15قجددوافلقددالالة دد ا لددااتددا  افليدد ق افقتعيقدد الةحل ددة لاقافلددتالددالاو  يفددةا،اقاولدد اقددالااااااااااا:اافليدد ق اففةصدد الةقددالااا3-

فقددد رخاااا352/83ةسئافحلحدددالا يددد الدددلاافقي  ددد ا يددد األدددةتاأ  دددة افق لدددا ارّددد اااااالدددل ايحددداحامدددقا دددلافحلدددااا

قافقت ددددديقاىجددددد فيف اىخلادددددة افلتقدددددةد افق  دددددواقاى دددددافدا قددددداافليدددددح لافقت ددددديقافإل دددددةفنااااااااا1983/05/21

 ددد اا دددةاال ت دددةبافقي  لةقي  ددد ا)ا يدددةالدددالادرفلدددتحةا(ل دددقاأمدددة اصدددعال اىخلادددة ا ةرلددد افحل دددة لافقدددالافلال مددد اّةااا

 ددقاط يددلافلتقددةد اقا دد فا ددا امالسيدد ايفدد هافقددالامدد امتوياددة افلتلي دد افل يح دد اقافلالددةيافلددتات يدداافلاقلدد اى وةييفددةاد عددةاجايددافااااااااااااا

مدددقافق لدددا اا2ىىلالدددل اقف دددالاطاقدددةالييدددةدلااا،لددد ل ا  ددديافقيددد ااتقيددد  امدددالافحل دددة لافقيدددةط اقدددلحاطدددحةدلافحل دددة لاا(3)

ا6ا حددّافقددةدلااقا يددةا(4)لاجددافاىوفامددةا   لددةافآلخلددةرافلددتات تاحددةاطددحةدلافحل ددة لاااااااقايفددضامددالاّحدد ااا254/91فلتلح دد اارّدد اا

اىخلاة ا  قافلل  اليحةدلافليحادا  ي ا

فليدد ق افل ددةللاو  يفددةا،اأم ددقالييعددياتقدداي اميددلاتقدديااااااالعددااتددا  اا::ام ف ددياقاىجدد فيف ات ددي  اطددحةدلافحل ددة لاااخلةل ددة

جندداالددة افقيدد ااّدداااايدد اأ ا ددة افإلجدد فيف افقلحدداصا ي حددةاّة ا ددةا،اقيفلددةااااىىلافلايايدد افل ددةسقالحددةافلعقددةراظدديافلويددوا،ا ااا

ايقايفيةا:ا ئالتاىج فيم

                                                             

ا 72،اص1990،ا1،افلعاد  ي افلعي ةفلق ةس  الييافجملي (1) -
امقافلقة ا افقا ضاقامةايي حةا ا808  افقةدلااا(2) -
ا ا153صاا،فققةلافل ةللا،حلياغل ي ااا(3) -
اا ا77صاا،فق ج افل ةللا،:افقلة  ة افلعقةري  ي امحااالةطةا،ال ي ا رقّضاا(4) -
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:اندددوا يددد افقةطدددحالي  دددة لاتقددداي ا  ي ددد ام تالددد الحدددةامج ددد افلا ة دددة افقتعيقددد الوا عددد افلعقدددةراظدددياااااااافإلجددد فيافلحددد دا

 الحةا،ام اتع تايفاي افق تح ايقامل ا ،ام ة ت ا،اّافم ا،اقافأل اةيافلتاّااي ا افلعقةراظيالفحل ة ل

أقالددد فمااافلعةمددد ،يوادددلايفددد فافإلجددد فياىوفاتعيدددلافألمددد الددد فماافلت دددايثافل يحدددضاأقافحل ددد ااوف افقلحعددد ااا:فايدددة ضفإلجددد فيا

 فلعقةرا ى ةدلافلتجي  ا

 قافادداي اا(1)أدفلاليتح ئدد افلعقةريدد اايفددااأ افألقلاقلدد ي اليتييدد ااافق ددتقايا،ااا ددتاأ افل ددة ضايفددااااااااايقيفإلجدد ف ةلدد اامي ددئالددتااا

اااااقاتددةريخاىيددافاافلع ي دد اليت قددلامددق:اااايامددةامدداا15لةلدد   ايفددااأ دد ا يدد ارسدد يافلايايدد اأ اييددتييامددقامدداي اأمددالوافلاقلدد اخدداللاااااااااا

ا فلعقةرافقعيال ياما اااللاامي   اميح ااأ حملقا،فلاالي يامي ةالياقل اأقافلعقةراظياطحةدلافحل ة لال اأ حمل

خوددةرهاقا ددّااف يدد امدداي اأمددالوافلاقلدد اى ددةدلارسدد يافلايايدد الةقعيامددة افلددتايوياحددةاااأجددياطددح يقاف تاددةرفامددقاتددةريخااااااااقانددوا

خددداللافآلجدددةلافلقة ا  ددد اىوفاّدددامّاى ةف دددة ،ايقدددا ارسددد يافلايايددد الدددا الافألطددد فنافقعل ددد اإل دددةلتح اىىلااااااااا(2)م ددد قل ت ا

اافللددئفاا أمددةاىوفاملاتقددا اأااف ةف ددة العددااى ق ددةيامحيدد اطددح يقا،ا عيدد اااااااااافلتقة ددضاأمددة افاحددة افلق ددةس  افقختحدد اليححدديااااا

رسددد يافلايايددد ا  يددد اااولددد اظ ددد ا دددا افال دددةف ا يددد افحل دددة ل،اخلددد ايعددداافليدددحةدلاففةصددد الحدددةاقاي دددييحةالييعددديا،امدددقاخلددد ااا

حةدلافحل ددة لا يدد اخلددالما  ددخ:اااافااطددت ددجيامبحددي  افل دد فسواقاتيددح الددااافظة ادد افلعقةريدد اقايددت اولدد ا يي ددةا ددقاط يددلاىيدداااااا

فلل دددخ اففةصددد اقافلل دددخ ااا،فل ددد فسوفلل دددخ افألصدددي  اتاقددد اظحا ددد ا يددد ام دددتااافلايايددد العددداات دددج يحةالدددااامحدددة اااا

  حددحةامددقاطدد نافظددة تافلعقددةرااّادديافلق دداااالددجيافإليددافاا،اىواي حددضافلت قددلااااااااااا  ددت فقعددالالتةطدد افليددح افلعقددةراا،اااا

قالعدداااطددخةصافقعل دد ا،امدد اتعدد تافلعقددةراتع  لددةادّ قددةاقا لدداافإلّت ددةيافحلحدد ااافليدد ااا ااااااااااامددقاو دد ايفايدد افليددخ اأقافألااا

ى دددة اىجددد فيف افليدددح ات لددديافلل دددخ افقعدددالاليتةطددد اىىلارسددد يافلايايددد ال قدددا التددداقيقام جددد افإلطدددحةرااافلل دددخ افألصدددي  ااااااااا

افظحا  ا لاهاقاي ييحةاىىلافقعيالةألم ا 

يدد اافائفسدد ااطددح افلعقدداداقافلقدد فرف افإلدفريدد افللةّيدد الييي  دد افلعقةريدد اقافلددتااااااااافقافلددتاجوا: فإلدفريددلاف افل حملدداخلةل ددة:

 ات دددا ا دددةا ج ددد ااامافجحددد ااقيفددد فال ددداافللاددد ا دددقاصدددح افقتحددد نا،اىواالامي دددقاأااا،ت دددا افلاقلددد اط  دددةا  حدددةا

ا (3)افلعقةرااة ا افلعقةري ال   اىج فيافليح ىالاىوفامتاىياف حةالةظافل  

قا،(4)اف ت ددةل امددقافلعقددةرافقدد فداااافق ددتح افل ددلاف افإلدفريدد ايفددضا اددةرلا ددقافتحددةاالددتا  دديافإلدفرلالحددحت اماخلددلافلاقلدد اقاااااااااا

ا:مةييضافل لاف     امقالتايف ها

                                                             

اا ا59صاا، ة تاطةم ،افق ج افل ةللاا(1) -
افقت يقا  ح ة اى افداطحةدلافحل ة لااقات ي يحةاا ا1991/07/27فق رخاااا254/91مقافق لا ارّ اا14فقةدلا(2) -

اا اا156صاا،ام   لامةج ت الةلق ا،ف ةداالي يض(3) -  
اا 42صا،فق ج افل ةللا، ي امحااالةطة:امحةي افقي   افلعقةري اففةص (4) - 
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فقت ددددديقاى يدددددةياا1974/02/20فقددددد رخاااا26/74 قدددددادافلتلدددددة لا دددددقاّوددددد اأر ددددد  امبقت ددددد افألمددددد ارّددددد ااااا-

 يدد افقيدددةااااىطددةرايفدد فافلقددة ا اأ ايادداأاااأطدد ةلافلالددةيااامددالاخلدددالماااااااااا  حددةاافلايدداية ايددتعتاا الحةسددالاافإل ت ةطددة افلعقةريدداا

تلح دد ايفدد فافليدد  ا ددتحتافلايايدد احبقحددةاااىلددةجةاافألر ااااااا مددقاتددةريخافلتييدد ا،امدد افلعيدد اأ دد ااا ةلدد ا دداااااااىلتددافيفلددلاف ا

ا.(1)  تحةامقاتةريخالافي افإلاىلتافيفياللاف اقامي قا اياايف هافقالا لاافإلّت ةياىىلامخ،لق يتحةافألصي  ا

فقددددددد رخاااا83787قالدددددددةل جاااىىلامدددددددةا  لدددددددت افظ يددددددد افلعي دددددددةاااأ دددددددااّ فرفتحدددددددةافلحدددددددةدرا دددددددّارّددددددد ااااااا

جنددددددايفةاأ ددددددا ا يدددددد اىطددددددحةرام دددددديايفدددددد هافلعقددددددادالقا ددددددةا:ا)امددددددقافققدددددد راّة ا ددددددةالددددددةقافدااااا(2)1991/12/10

رف دددضاأ ا دددياتلدددة لا دددقاأر افقةل ددد التلدددة لافلايددداية ا دددقافألاجددد فيف فظدددادالإلا27/76فق لدددا ارّددد امدددقا3،11،13

 مح ئ اليالةيا ي حةاخة  اىىلاّاف اامافقل افجملييافليعيبافلاياااقاىىلافالطحةر 

فقتعيدددلاحب دددة لاا1983/08/13فقددد رخاااا18/83اا ددديافلقدددة ا ارّددد ااتددد  يفدددضافلعقدددادافلدددتا قدددادافاللتحدددالوا:اق-

لعدددداامعةيلدددد افقيدددد قااىوا. 1983/12/10فقدددد رخاااا724/83فق لددددا افلتوا قددددضالدددد ارّدددد افقي  دددد افلحال  دددد اقا

ي لددديافلدددافلضاّدددد فرفامحددد الةامبدددافقال افجمليدددديافليدددعيبافلايددداااقاخمودددد اّوددد افألرف دددضاىىلافقاي يدددد افلح   ددد الييدددد ق اااااااااا

فليدددح افلعقدددةراافقختحددد ااافلعقةريددد اقاأمدددالوافلاقلددد ا،اإل دددافدا قددداافقي  ددد اقا  يددد هاقاىياف ددد ا يددد ام دددتااامحدددي  ااااااااا

ا .(3) ىّي ي ةاّحااى ة اىج فيف افليح افلعقةرا

،انددواىطددحةرهالةظة ادد اااخلدد ا ةّدديالييي  دد افلعقةريدد ااااّدد فرا ددئاافقي  دد الييلحعدد افلعةمدد ا:ا تدد اي ددا ا دد فافلقدد فراأاااااااا-

فلقاف ددددااافلدددد ااحيددددادا27/04/1991فقدددد رخااااا91/11 دددداهافلقددددة ا ارّدددد اأفلعقةريدددد ا،قيفدددداا حدددديافليددددضيافلدددد اا

ملدد افلددتا حددّا يدد ا:ا ايايّددغافلقدد فرافالدفرااففددةصاللددئاافقي  دد ااااااااا30فقتعيقدد اللددئاافقي  دد الييلحعدد افلعيام دد ااافقددةدلاااااا

فىلافقلتدددئااملددد اقفىلافق دددتح ااق  ددد الييددد ي ة افلقة ا  ددد افقويالددد اااجمدددةلافلت ايددديافلعقدددةرااق لاسددد اييدددئ افقعل دددا ااااااااااااا

افالمة قا الإخالي

فقت ددديقاّدددة ا افألمدددالوافلاطل ددد اا1990/12/01فقددد رخاااا30/90رّددد ا ددد افإلدفريددد افظددد رلاطاقدددةاليقدددة ا اا قدددادافلا-

فلددد ااحيددداداطددد ق اىدفرلافألمدددالواففةصددد اقافلعةمددد اااااااا1991/11/23فقددد رخااااا454/91قافق لدددا افلتلح ددد اارّددد اااا

                                                             

ا  43صا،افق ج افل ةللا، ي امحااالةطة:امحةي افقي   افلعقةري اففةص (1) -  
ا  93،ا2006،ادفرايفام ا،افائفس ،اا02خميانالاج دلا:فلعقةرافلحلة ضا،اطاع ا      -  

ا ا131،اصا1992،اا02يي  ي افلعي ةا،ا ادا،افجملي افلق ةس  الا1991/12/10فق رخاااا83787رّ اافظ ي افلعي ةاّ فراا(2) -
اا 156اصا،ام   لامةج ت الةلق ا،ف ةداالي يضا(3) -
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مدددقاّدددة ا افألمدددالواا30 ،29فقةدتدددة امدددةاتدددل ا ي ددد ااقا ددد ل ا (1)افلتةلعددد الياقلددد اقات ددد  يفةاقاي دددا ا  ح دددة اولددد اا

ا (2)افلاطل  الةلل ا الق فرف اتع تافحلاقداقاخمو افإلصوحةنالألدرف اصيقافألمالوافلاطل  افلعيام  

فظدددداداليدددد ق ااا1992/06/06فقدددد رخاااا289/92فلعقددددادافإلدفريدددد افظدددد رلاااىطددددةرافق لددددا افلتلح دددد اارّدددد ااااا-

ا فإللتحال    ة ة افلتلة لا قافألرف ضافلح  فقي ااافق

فظددددادال  ح ددددة امددددلحاااا1997/12/15فقدددد رخاااا483/97فق لددددا افلتلح دددد اارّدددد ااافلعقددددادافظدددد رلاااىطددددةرا-

قا(3)قاأ اةسددد اقاطددد قط اافإللتحدددال   ففةصددد افلتةلعددد الياقلددد ااافق دددة ة اااىمت دددة اّوعددد اأر ددد  امدددقافألمدددالوافلاطل ددد اا

وافلاقلددد الةلل دددا اليعقدددةرف افلتةلعددد الياقلددد اقافلااليددد الحدددحت اماخلدددلافلاقلددد اقااااااااامددداي اأمدددالا(4)يقدددا الت  يددد افلعقدددادافإلدفريددد اااا

افقت ددديقا1991/03/02فقددد رخاااا65/91مدددقافق لدددا ارّددد ااا2ناا8فقدددةدلااطاقدددةاقدددةاتدددل ا ي ددد اافاية دددة افظي ددد اا

   األمالوافلاقل اقافحلحتافلعقةراتلا  افقحة اففةرج 

ا اليعقددةرف افلتةلعدد اليايايدد افقاجمدد ااافإل ت ةطددة افلعقةريدد اقافلددتاجئسددّاّاددياصدداقراااااااااالةلل ددافلايددااااقرسدد يافجمليدديافليددعيباا

 إ حملددد اقاطاقدددةااا25/90أمحملدددةالعدددااصددداقراّدددة ا افلتحملاج ددد افلعقّدددةراارّددد اااافقت ددديقافلتاج ددد افلعقدددةراا اا25/90فلقدددة ا ارّددد ا

لت ددد  افظحاددد افلعقّةريحملددد افلايايحملددد ،اقافلتحملدددضااملددد ،ا دددإ حملا فلا ةلددد افلعقّةريحملددد ا ايفدددضافقختححملددد الا دددايفةا73أل  دددة ا ددد حملافقدددةدحمللا

غةلاددةامدددةاتيجدددةاىىلاىلددد ف ا قاديفدددةا دددقاط يدددلام ةتدددوافلتحملاخل دددلاقاملايادددلال  لدددةيافجملدددةليافليحملدددعا حمل افلايايحملددد الدددااا دددلحملا  يددد ااا

ا  قادافلتحملح حملنااافقي  حمل افلعقّةريحمل افلايايحمل الحة افألطخةصافقعلايحمل افلعةمحمل ال ياىلّة

،ااافلعايدداامددقافحلددةال الددلاف ار  حملدد ا دديحملاااااتعدداحملافأل  ددة افلححملددةدرلا ددقافاحددة افلق ددةس حمل اااااا:فلق ددةس حمل اف افل حملددلارفلعددة:

ظددديحملا قدددادافقي  حملددد افقلحددداحمل ا يددد افقي  حملددد افلعّقةريحملددد ،ام ييدددةايفددداافليحملدددة الةللحمل دددا األ  دددة ارلددداحملافقدددئفد،اأ  دددة ااااااااا

فللحملةّيددد اأقافقعاحمللددد الييي  حملددد افلعقّةريحملددد ايفدددضامب ةلددد ا قدددادااااااا ةأل  دددة اقافلقددد فرف افلق دددةس حمل ااات ا دددّا دددلحملافليحملدددحع    ى  اا

أ حملايفدد هافأل  ددة االاتتيتحملدد الحددح افل حملددلاافل حمل ددضامددةاملات ددقا حةس حملدد ااااااااااىلّددةا (5)ر  حملدد اخة ددع اليتحمل ددج ياقافليحملددح افلعقّددةراااااا

ا اا(6)يحمل ا ةسئلالقاحمللافليحملضيافقق ضا   ،اقاول الإلتلحةويفةالو اافلوّعقاقامح يفةالةلححمل   افلتحمللح  

                                                             

ا  45صا،فق ج افل ةللا،:امحةي افقي   افلعقةري اففةص  ي امحااالةطةاا(1) -
اا 13اصا،ةلافل ةللفققا،فلتح  ة افلقة ا   افلافجا افليح اقافآلخلةرافلقة ا   افقةتا ا قافلق ا:ال ي ا رقّض(2) - 
ا2008أ تال ا05فلحةلافلتي يع  افل ةدل ا،افلاقرلافلعةدي افل ةل  ا)فاي تة افلعيل تة افقلعقاتة اايا افأل ااا-فجملييافليعيبافلاطياا-فا يالافل    الييلةّية ااا(3) -

فل ااحياداط ق اقا  ح ة املحافإلمت ة ا ي افألرف ضاا2008/09/01رخااافق ا04/08(خبحاصافلتحايّا ي امي قاافلقة ا افقت يقافقاف ق ا ي افألم ارّ ا
اا 3-5فلتةلع الألمالواففةص الياقل اقافقاجح اإلجنة اميةري اىلت يةري ا،اصا

ااا  45صا،،ام ج الالاو  ه ي امحااالةطةاا(4) -
ا  98،اخميانالاج دلا،فق ج افل ةلل     -  
اااااا  69صاا،ق ج افل ةللفا، ااافحلح تالقا ا الاا(5) -
ااااااا  153صاا،الي يضاف ةدا،ام   لامةج ت الةلق اا(6) -
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لةلتحملعةّدداايفدداا قدداام ددتقايضاييتددئ امباجادد اطددخ اي دديحمل افلاف دداالقاددالااااااااافلا دداا:فلعقّددةرا  دد ات ا ددّافلا دداالددةلا  ااااا-1

ىلدد ف ا قدداااافق ددتقايامدد اطددخ اي دديحمل افقا ددادالدد ،اىوفامددةاألددااايفدد فافألخدد ارغاتدد ااافلتحملعةّددااخدداللافلحددةلافظدداحملدل،اقااااااااااااااااا

مددقافلقددة ا افقددا ضالقا ددة:ا ىوفاق ددااطددخ اااااا72 قايفدداامددةاأ ّاتدد افقددةدحمللااا(1)ايدد اط   دد ايفدد فافلعقددااىلتئفمددة ا اااتةتحملددوا ددقا

لددإل ف ا قددااخلدد حملا  ددياقاّة ددةهافقتعةّدداافآلخدد اطةلاددةاتلح دد افلا ددا،اقا ة ددّافليحملدد ق افّلال مدد التيددة افلعقددااقاخةصحملدد امددةايتعيّددلاااااااااا

 قّدددةراخددداللامددداحمللامع حمللددد اقاألدددااالا ددد ائ افلاف دددااقا ي ددد اىوفاىلتددد (2)ملحدددةالةليحملددد يامتددداف  ل،اّدددة افحل ددد امقدددة افلعقددداا اا

،ا ددإ حملاى ددة اىجدد فيف افلا دد افللحملحددةسضاالا تددة اىىلار ددةاجايدداامددقاطدد ناااااااااا(3)فقا ددادالدد ارغاتدد ااافليحملدد فياخدداللافقدداحمللافققدد حملرلااااااا

يجددداياىىلافلاف ددااقايفددداا حددديافليحملدددضيافلدد حملاا  حمللدددت افظ يددد افلعي دددة ا ددإوفا  دددياقات فجددد ا دددقاق دداهاجدددة الييا دددادالددد افلّااااا

لددااااقامددقاخلدد اي ددجيااافلق ددةياإللتحددافرا  دد اّ ددةسضايقددا امقددة افلعقددااقايحدد الددلافالييي  حملدد العددااصدد قرت ا حةس حملددة ااااااااا

ا ااا(4)ييح الةظة ا افلعقّةريحمل اقالعايفةاامحي  افلتحمل ج ياقافلوّةل الت ح يافاة وافل حمل ييبالحة اففئيل افلعيام حمل 

مددقاّدددة ا ااا799ىىلاا636ادددةااىجدد فيف افحلجدددئافلعقّددةراافقلحدداصا ي حدددةالددةقافدامدددقاااااىتحملالعدداا:افقددددددددئفد  دد ارلدداحملاااا-2

يتدددئ افل حملفلدددضا ي ددد افقدددئفدالدددة ايدددا  ا دددةلاى عقدددةدافاي ددد ،امخددديافلددد حمليقاقافقحدددةريلاقااااي (5)فإلجددد فيف افقا  حملددد اقافإلدفريحملددد ا

ا افظ يددد اقايفددد فا  دددوامدددةاأ ّاتددد افقدددةدحمللاااأيحملدددة الةمة ددد ا ددداا08فل لدددا افق دددت قّ ،اقايدددا  افقايدددغافلادددةّضاااأجدددياأّحدددةهااا

امقا حيافلقة ا  ا757

قايعتددد ا  ددد ارلددداحملافقدددئفدالدددلافاقي  حملددد افل حملفلدددضا ي ددد افقدددئفدالعددداافلق دددة الدددإج فيف اىطدددحةرهالدددااافظة اددد افلعّقةريحملددد اااااااااا

دالةظة ادد ااتعدد حملقا يدد افظ دد افلق ددةسضاّ ددا   ارلدداحملافقددئفاااااايمددقا حدديافلقددة ا ا ااا02ناا762   ددثا ححملددّافقددةدحمللااا(6)

 ةليحملددخ افلدد حملاارلدد ا ي دد افقددئفدايحدداحامةل ددةااااااااىوفاهاخدداللاأجددياطددح يقامددقاتددةريخاصدداقره  ااااافلعقّةريحملدد امددقاأجددياىطددحةرااا

ا (7)فلتحملضاتئقلا قاصة وافلعقّةرافظجا امي افلعقةرجايافاليعقّةرافظجا اقايحاحا ةسئفالحح ا

،ا ددة   ا(8)ّة ا  حملدد اتددلج ا ددقاتعدداحملداأصدد ةبافحلددلحملافلعدد يااااااايفدداا ةلدد ااافليحملدد اا:احل دد افلقة ددضالق ددي افقددةلافقيددةااااافا-3

ىلدد ح افألمددافلافلتحملددضاخيّححددةا ددةلا  ةتدد  اقاليخدد ق امددقاااااااتلتقدديامددةاي ددا افليحملدد ااا لددااق ددةلافقددارقماقات  دد الارخلدد امتعدداحملديقاااااااا

ييدددئ اا،ي افلاديحملددد يفلدددةوا ددد ل اط يقددد افلق دددي افل حمل دددةس حمل اقات ددديحمل ا ددد ل ا:افلق دددااااق ، ةلددد افليحملددد ااالو يقددد افلق دددي افلق دددةس حمل اا

                                                             

اااااا  153صاا،لي يضاف ةداااا(1) -
اااااا 78،افلعادا1975/01/30فقت يحملقافلقة ا افقا ض،افا يالافل حمل  حمل افلححملةدرلاااا1975/09/25فق رحملخاااا58/75فألم ارّ ااا(2) -

،ا2001،اّ  افق تلاف اقافللحملي ،افظ ي افلعي ة،افائفس ،ا01،افجمليّ افلق ةس حمل ،افلعادا2000/05/24فق رحملخاااا223852فظ ي افلعي ةارّ اّ فرا(3) - 
اااااا 138صا

اااااا 56-57صاا،فق ج افل ةللا، ي امحااالةطةا،امحةي افقي  حمل افلعقّةريحمل اففةصحمل اا(4) -
املؤرّخة يف ، 21اجلريدة الرّمسيّة للجمهوريّة اجلزائريّة، العدد  م املتضمّن قانون اإلجراءات املدنيّة و اإلداريّة،2008فيفري  25املؤرّخ يف  09/08القانون رقم اا(5) -

ا. 2008/04/23
اااااا 55ا،افق ج ا حيا، ي امحااالةطةااا(6) -
اااااا  382،ص2009ق فرلافلعالا،افائفس ،اا-Edition ENAG-اياا)ات مج اليي ة ي افلعةدل ا(ا ااافل ال اويو:اّة ا افإلج فيف افقا   اقافإلدفري افااا(7) -
امقافلقة ا افقا ض ا713فقةدحمللا(8) -



  هر العّقاري و قواعد تنظيمهاحملافظة العقـــارية و الشالفصل األّول:   ___________________________

 

 

81 

،ا  ددداخيا ااافلددداحمل ااا دددّاطةسيددد اافلدددت لةيفلقدددة ا افليحملددد ي ا يددد افليحملددد ااار ددد اد ددداااّ دددي ا يددد الدددةس افليحملددد  ةيالددداق ااا

 دددةحل  افلددد حملاايحدددارااا (1)ااأ دددااّ فرفتحدددةافإلجددد فيف  اقيفددداامدددةاأ ّاتددد افظ يددد افلعي دددةااااااف تادددة  دددا اّاا دددةالعدددا ااا

قايحدداحا دديحملاطدد ي امددقافليحملدد  ةياااااالةظة ادد افلعقةريدد ااا يدد افل دد اىلّددةامددقاتددةريخاطددح هاااالق ددي افقددةلافليحملددةس االات ددا الدد ا جحملدد ااااا

ا (2)مةل ةاليقارافل حملااآلاىل  اللةيفا ي افلق ي ا

 ةلدد اقجددادات  دد اطددةغ لاأقاأمددالوالدد ياااااااا:اففةصحملدد افحل دد افلدد حملاايحدد حملواليدد ارافلتحمل  دد اقاىحلةّحددةامبي  حملدد افلاحملقلدد ااااااااا-4

فقددددد رحملخاااا30/90مدددددقافلقدددددة ا ارّددددد ااا52ا،48،51يددددد حملاافائفسددددد ااطاقدددددةالييدددددافداااا دددددةامةلددددد اأقاقفرماأقجدددددوافقاا

مددددقافق لددددا افلتحمللح دددد اارّدددد ااااا88،89،90،92فقت دددديحملقاّددددة ا افألمددددالوافلاطل حملدددد اقا دددد فافقددددافدااااااا1990/12/01

قت ددد  يفةاقافلددد حملااحيددداحملداطددد ق اىدفرلافألمدددالواففةصحملددد اقافلعةمحملددد افلتحملةلعددد الياحملقلددد اااااااا1991/11/23فقددد رحملخاااا454/91

ةحل يدد امددقاىلدددلةدااا ) ي ددا ا  ح حملددة اولدد ،ا يدد افلاحملقلدد ا  حمليدد اااطددخ افلدددافلض،اأ ات  دد اد دداااأمددة افلق ددةيافلعددةدااااااااااااا

 عددددددضالييي  حملدددددد افلعقّةريحملدددددد افالختحددددددةصالااليدددددد افظددددددة  افلعةديحملدددددد ،ات جدددددد اىىلاأ حملحملافلقة ددددددضافلعددددددةداايفدددددداافحلددددددةمضافلوّااا

،اقالعدددااى ق ددةيافآلجدددةلافققددد حملرلااافحل ددد افلق دددةسضافلددد حملااصددد حملواااملي حددالا يددد ا  ددد ايحددد حملوالإ عددداف افلدددافراففةصحمل (

 ا  حددةافظ يدد الةلاّددةس اقاييددتيياىصددافرا  دد اااااالإ عدداف افلددافرماياجددوافلقددة ا ا يدد افلددافلضاأ اي  دد اد دداااجايددالايدد  ّااااااااا

ىىلاغةيدددد اى ق ددددةيااا(3)جايدددداالددددإ ال اطدددد ارافلتحمل  دددد افلعقّةريحملدددد اقات ددددي يحةاإلدفرلاأمددددالوافلاحملقلدددد افلتحملددددضات يّددددلالت دددد  يفةااا

ا. ففةصحمل مي  حمل افلاحملقل افآلجةلافقق حملرلالتقةل افحلقااافق فخل حمل العايفةاتاماا حةس حملةااا

فقت ددديحملقافألمدددالوافلاطل حملددد اخبحددداصاتوا دددلافقدددةدحمللاااااا30/90قافلقدددة ا ارّددد اامدددا51يعددداحملاماّدددلافقيددد حملاافائفسددد اااافقدددةدحمللاااا

قدددااافق فخل حملددد ا يددد افلتحمل  دددة افليحملدددةغ لاغددد اقج ددد ،األ حملافلاحملقلددد االاتتييّددد ايفددد هااااااامدددقافلقدددة ا افقدددا ضافقتعيّقددد التقدددةد افحلاااا829

فألمددافلا ددقاط يددلافحل ددة لاقاق دد افل ددا،الدديا ددقاط يددلالددلاار ددضاأالقايفدداافحل دد افلق ددةسضافلدد حملاايعدداحملاقلدد ي امددقاقلددةسياااااااااااا

ا  وافقي  حمل افلعقّةريحمل ااافلتحملي ي افائفس ا 

طددح افلعقدداداقافلاخلددةسلافقت دديحملل ا قددااافقي  حملدد اقافحلقددااافلع ل حملدد افألخدد اال ددضاتلددتاااااااااااااىوفا ددة افليحملددح افلعقّددةراايحدداناىىلااا

 ،ا إ حملددد االلددداحملاأ اتتدددا ّ ا  حدددةا ددديحملافقعيامدددة الدددافيامدددةاتعيّدددلاملحدددةاااافإل تجدددة الحدددةااامافجحددد افل ة دددااأخل يفدددةالدددتافألطددد فن،اق

ا ااافلح اافل حملة ضاناتت حملادرفلت امقاخالللةألطخةصاأط فنافلتحملح حملن،اأقافلعقّةرف اظيحملافلتحملح حملن،اقايف فامةالا

ا

ا

ا

                                                             

ا 26صا، 02،1990 اداا،ليي  ي افلعي ة،افجمليّ افلق ةس حمل ا1988/12/27فق رحملخاااا47222رّ اافلق فراا(1) -
اااااا 155صاا،االةلق م   لامةج ت ا،ف ةداالي يضااا(2) -
اااااايت يحملقاتلا  افقحة اففةرج حمل األمالوافلاحملقل اقافحلحتافلعقّةرا ا1991/03/02فق رحملخاااا65/91مقافق لا افلتحمللح  اارّ اا8فقةدحمللا(3) -
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ا  حةفليحمل ق افلقة ا  حمل افلافجواتا ّ يفةاافل حملة ض:فلح اا

ى حملافقيدد حملاافائفسدد اال  دد املددد اااىرلددةياّاف دداالتلاددد  افليحملددح افلعقّددةراا يدد األدددياّايحملدد امددقاأجددديافليحملدد قاااا اددة افإلطدددحةرااااااااااااا

تافلعقّدددةريحملتااخددداحمللاليي دددة ااا ،(1) فقتي حملددديااا ادددة افليحملدددح افلعددد ياااا74/75فلعقّدددةراافاايددداافق لحملددديامباجدددوافألمددد ارّددد اااااا

ا يتحمل ق لااايفايحمل افألط فناقايفايحمل افلعقّةرف افق فداىخ ة حةالعيي حمل افليحملح الاصال  حملة اقفلع 

 يدد ا دديحملاااقا ي دد ا لددااىيددافاافلاخلددةسلافلعّقةريحملدد اّحددااطددح يفة،االلدداحملاأ اي ددا افلتحملحدد حملناصددةدرفا ددقافقةلدد افحلق قددضاقاميددتيالاااااااا

التي تاى ة اىج فيف افليحملح الو يق الي ي اقام يا   اناقافلعقّةراظيحملافلتحملح حملن،فقعيامة افقتعيّق الةط فنافلتحملح حمل

قات  ي ددةالدد ل اق دد افقيدد حملاامجيدد امددقافليحملدد ق اأقجددوا يدد اظدد حملراافلعقددادافل حمل  حملدد اى ةفمحددةاحب ددثايدد دحملااىغحددةلاو دد ااااااااااااا

ا.(2)ااتع تايفايحمل افألط فناأقافلعقّةرف اىىلار ااىياف حةاأاحملا لح امقافلعلةص افأللةل حمل ا

لقة ا  حملددد افليحملددد ق افا)خلة  حملدددة ا(فلقة ا  حملددد افقتعيّقددد الةألطدددخةصاافليحملددد ق ا)أقحملال توددد حملاااايفددد فافلحددد ااىىلادرفلددد ا:الددد ل الدددانا

ا (فقتعيّق الةلعقّةرف 

لدددةاألةلددد حملةامدددقاأر دددة افحلدددلحمل،اقاّدددااقّددد ا الددد اىمجدددةااااااايعددداحملافليحملدددخ ار اا:أقحملالا:افليحملددد ق افلقة ا  حملددد افقتعيّقددد الةألطدددخةصا

ا قاّددةاأقاأقجددوالدد افألقلددة افلحقح حملدد ا يدد اأ حملدد اأ ددااأطدد فنافلعالّدد افلقة ا  حملدد افقخددةطاتالددل حملافلتحمليدد ي ،الددافياأّدد حملافلقددة ا ااااااااااااا

اا.(3)ىلتئفمة ا،ا ييةاأ حملايفلةوا ا تامقافألطخةص:اأطخةصاطا ع حمل اقاأخ اامعلايحمل اا ي  

فلاحملفلّددد ا يددد ايفايحملددد ا ددديحملافقيددد حملاافائفسددد ااجميا ددد امدددقافليحملددد ق افلقة ا  حملددد افلتحملدددضايدددت حملامدددقاخال دددةا ايددداا ددديحملافلا ة دددة ااا قدددااق ددد ا

قا ي دد الددلتو حملاالارفلدد افلا ة ددة اففةصحملدد التعدد تايفايحملدد افألطدد فناأقحملالاخلدد اخلة  حملددةافلتحملحددايلا يدد ايفايحملدد افألطدد فناقاأخدد فااااااااااطدد ن 

اايحمل افألط فناقافلاخلةسل فألطخةصافق يفحمليتاليتحملحايلا ي ايف

فلتحمل ق دددلااايفايحملددد افألطددد فناأصددد ةبافحلقدددااامدددقاّادددياظددد حملراافلعقددداداقاااااى حملا:اففةصحملددد التعددد تايفايحملددد افألطددد فنااافلا ة دددة ا-1

مددد افلعيددد اأ حملا يي حملددد اتعددد تافألطددد فناختتيدددلالدددإختالناأطدددخةصافحلدددلحمل،اا(4)فلتحملحدددايلا ي حدددةاي ددديقاّة ا  حملددد افلعقدددااقالدددالمت اا

اةاطا ع حملتاأقامعلايحملت لافيا ة افاأطخةص

فقتعيّددددلاا63/76مددددقافق لددددا ارّدددد ااا62ىىلا دددد حملافقددددةدحمللاا:االددددةل حملجاااا لةصدددد افلتحملعدددد تالةللحمل ددددا الألطددددخةصافلوّا عدددد حملتااأ ا

د دد اّحدداافإلطددحةرالةظة ادد افلعقّةريحملدد انددواأ ا تددااااااااافلعقدداداقافلقدد فرف افلق ددةس حمل افقااالتةلدد يافل حملددجيحملافلعقّددةراايتحمل ددحالددة حملااااا

فأل دددةياقافأللقددةب،اتدددةريخاقام ددة افلددداالدلاقامدداطقاقامحلددد اأصدد ةبافحلدددلحمل،اقا لدددااااااايددد ا لةصدد افلتحملعددد تافلتحملةل حملدد :االئقمددةا ا

افلّيئق اأ ةيافلئحملقجة  

                                                             

اااااا  99صاافق ج افل ةلل،ا،جم ااخيحا ض:ا اة افليحملح افلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ااا(1) -
                                                                                                                                                                        .162 صفق ج افل ةلل،ا،ةلالاطلة  مج(2) - 

اااااا 56صاافق ج افل ةلل،ا،خةلاارمال،افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقةراااافلتي ي افائفس ااا(3) -
اااااافقتعيّلالتةل يافل حملجيحملافلعقّةرا ا1976/03/23فق رحملخاااا63/76مقافق لا ارّ اا65ىىلا62يف فامةاأ ّات افقافدامقاا(4) -
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احددةامدد اأمحملددةا  يددةا دد حملافليحملددحةدلافلتحملاخل ق حملدد افلتحملددضاتعدداحملالعدداافلا ددةل،ا إ حملدد انددوافإلطددةرلا  حددةاىىلافحلةلدد افقا  حملدد الييتددا ّضاقافلتحملحددايلا ي اااااااا

او  ا يحملامقاأ ةياقاألقةباقاماطقاقاتةريخافلاالدلاقامحل ا يحملاقفرم 

مددقافق لددا ارّدد ااااا65قافلدد حملااأ ّاتدد افقددةدحمللاااا(1) دديحملايفدد هافلا ة ددة ،اتعدد نااافلتحمليدد ي افائفسدد االةليحملدد  افليحملخحددضالألطدد فناااااااا

واأ اتت ددديحملقافإلطدددةرلاىىلامج ددد اا اى حملافلعقددداداقافلقددد فرف اقافادددافقلا  يدددةا ددد حملافألطدددخةصافلوّا عددد حملتانددداااالقا دددة:ا63/76

ات اياافليحمل  افليحملخحضالألط فنا  فلعلةص افلتحملضات يحال

ا123/93مدددقافق لدددا افلتحمللح ددد اارّددد ااا1فل حملدددةلح افلددد حمل  ،امباجدددوافقدددةدحمللااا62قاّددداامتحملاتعددداييافليحملددد ق افلتحملدددضاتويّاتحدددةافقدددةدحمللااا

 ا  ددددثامتحملاى ددددة  ا(2)تعيّددددلالةل حملددددجيحملافلعقّددددةراافقا63/76فقعدددداحمللاقافقددددتيحمل اليي لددددا ارّدددد اا1993/05/19فقدددد رحملخااا

ا لح اجل  حمل افألط فنالييحمل  افليحملخحضاقافإللت لةيا قاو  اأ ةيا قجةتح  ا

فليحملددخ افقعلددااايفددااجميا دد امددقافألطددخةصاأقافألمددافلاتقددا الت ق ددلاااااااااااا:ا لةصدد افلتحملعدد تالةللحمل ددا الألطددخةصافقعلددايحملتااااا ب

خحدد حمل افلقة ا  حملدد الةلقددارافلّددال  الت ق ددلايفدد فافل دد  ،ا علةصدد ا ايددااقاتعدد تافألطددخةصاااااااااااغدد  امعدد حملقاقاميددلحا ددةافلقددة ا افليحملاااا

ىىلاأ حملا ددديحملاا63/76مدددقافق لدددا ارّددد ااا63فقعلايحملددد اختتيدددلالدددإختالناطددد يحةاقاطا عتحدددةافلقة ا  حملددد ،ا يقدددااأطدددةر افقدددةدحمللااااا

ة اددد افلعقّةريحملددد ،االلددداحملاأ اييدددتيياا قدددااأقاّددد فراّ دددةسضاي دددا اأ دددااأط ف ددد اأطدددخةصامعلايحملددد ،اي دددا اظددديحملاىطدددحةرالةظااا

ا ي ا لةص افلتع تافلتحملةل حمل ا:

  يدددةا ددد حملافليحملددد  ة ا:اطددد يحةافلقدددة ا ضالدددافيا ة دددّاطددد  ة ارةريددد اأقاما  حملددد ،اىلددد افليحملددد   ،افققددد حملافإلجتيدددة ض،اااا-

 ددددا الييحملدددد  ة ارأ ة ددددة،ام فجدددد افل حملددددلاافقليددددئالييحملددددخ افقعلدددداا،امدددداحملتحة،ام فجدددد افلق دددداااافل حملددددجيحملافلتحملجددددةراالةللحملاااا

افلتحملجةريحمل ،ام فج افإل تيةدالااافاحة افقختححمل الةللحمل ا الييحمل  ة افقا  حمل  

ا  يةا  حملافايع حملة :ات ي حملتحة،امق حمليفة،ام فج افل حمللاافقليئا ةاقام ة اتح حيحة ا-

ا  يةا  حملافللحملقةلة ا:امق حمليفةاقاتةريخاقام ة اىيافااّاف  لحةافأللةل حمل  ا-

ة ددة افظي حملدد ا:انددواأ اييددتييا دديحملالددلااخة دد الإلطددحةرا يدد اتعدد تافلايايحملدد اأقافلااليدد اقافلقددةس ااا قّحيددة،اااااااااااااا  يددةا دد حملافايا

امل  ا60قاالال يةافقةدحمللاا08/90 اةللحمل ا اليايايحمل ،ارس يافجملييافليحملعيبافلايااامباجوافلقة ا افلايااارّ ا

اأقافألمتافلعة حملالياالي  ا09/90فلاالي ارّ امقاّة ا اا86قالةللحمل ا الياالي افلافلضامباجوافقةدحمللا

ا (3)  يةا  حملاأمالوافلاحملقل ا:اىل افلاحملقل اا-

                                                             
                                                                                                                        .B.LATROUS ,OP.CIT , Page 127ا(1) - 
عيّلالتةل يافل حملجيحملافلعقّةرا،افقتا1976/03/25فق رحملخاااا63/76يعاحمللاقايتيحمل افق لا ارّ اا1993/05/19فق رحملخاااا123/93فق لا افلتحمللح  اارّ ا(2) -

اااااا 11ا ،اص1993/05/23،افق رحملخ ااا34فا يالافل حمل  حمل ،افلعادا
ا ا16،اصا،افقافخي افل ةلق ظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااافل لاف اففة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف افقةتا ا قاخمةلحتحةا ااا(3) -
ااااااااا 165،166صاافق ج افل ةلل،اا،مجةلالاطلة  اا      -
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طددد اافلعقدددا،افققددد حملاأقافلقددداف تافأللةلددد حمل اىوفاتعيّدددلافألمددد الةألطدددخةصافقعلايحملددد اااال قدددةا ت ددد  اأ دددةياقاألقدددةبا ددديحملات ددد  ايوددد أا

  ا(1) ةقّةريحمل ،امحةي احللحملافقي  حمل اقاىلتق فرانواأ اي ا اما اااىطحةراجاياالااا حيافظة ا افلع

أجدددياتلح ددد اىجددد فيافليحملدددح الةظة اددد افلعقّةريحملددد اقختيدددلافظددد حملرف اقافلعقدددادااللددداحملاأ اااا:امدددقافلتحملحدددايلا يددد ايفايحملددد افألطددد فنا-2

ّّعددد امدددقاّادددياظ حملريحدددااااااا ،اأقا(2)ةات دددا افادددافقل،اقافق دددتخ جة ،اقافلححملدددارلافألصدددي حمل اأقاأاحملا  دددخاأخددد اام  قددد الحدددةاما

ا مقاّايافل حمليو افإلدفريحمل افلتحملضاتيحاالح حمل ايفايحمل افألط فن

نددواأ ات ددا افلتحملةطدد لاموةلقدد اليلحمليدداو افظدداحملدااااا)اأق دديافقيدد حملاايفدد هافقحيحملدد اىىلا ئدد امع حمللدد امددقافألطددخةصادق اغ يفدد ااااااالقدداا

افلتحملحايلا ي ايفايحمل افألط فن ا ي حةااافال تيةدقق حملحافلاخلةسلاقافق تلاف افلتايت حملاا(،مقاّاياق فرلافقةل حمل 

اددد فاأليفي حملدد افقعيامدددة افلتحملدددضاتت ددديحمللحةاا ا:فألطددخةصافق يفحمليدددا اليتحملحدددايلا يدد ايفايحملددد افألطددد فناقافلاخلدددةسلافق ددتعيي اااولددد ااااأ 

فلاخلدددةسلافل حمل  حملددد اففة دددع الييحملدددح اقاخةصحملددد اتيددد افقتعيّقددد الدددةألط فن،اقامدددةامي دددقاأ ايددد دحملااىل ددد اففودددةااا ايدددايفةامدددقاااااااااااا

ىيفددافراحلقددااافأل دد فد،ا قدددااأق دديافقيدد حملاامحيحملدد افلتحملحددايلا يددد ايفايحملدد افألطدد فناىىلاأطددخةصادق اغ يفدد ،اقاولددد ااااااااااااقام ددةتا

،ّ دددةلا(4) تدددةبافل حملادددددددددددددددددددددددد ااددددددددددددددددددددددددددددددددا ،فقاخلقددد:(3)مدددقاخددد لاقادرفيددد ااايفددد فافجملدددةلاقايفددد اااالدددايح اقدددةايتدددا ّ 

فلددا رفياقافلالّددةلاقار لددةيافجملددةليافليحملددعا حمل افلايايحملدد الةللحمل ددا اليعقددادافلتحملددضاي ددتييا حةامددقاأجدديافلتحمل ددج ال افلتحملددضااااااااااا،فلل حملةلدد افلعةمحملدد ا

ما ّحددداامدداي يحملة افلااليددة اقافقحدددة افقةل حملدد افلدد حمليقا ددد اااااا حددةاقامج دد افلعقددادافقتعيّقددد الحددة،امدداي افلا ةلددد افلق ددةس حمل اليخئيلدد ،ااااااايوياا

ا.(5) ةلاااففئيل اقامج  افظةلاتافلعيام حملتظا،درج امحتحملمارس  ض

قاندددواأ اييدددةرالئقمدددةاااتةطددد لاطدددحةدلاف ايحملددد اىىلامددداطقاظددد حملراقاماّددد افلعقددداافل حمل دددضافقدددادااّحددداافليحملدددح اقاولددد ا تحملددد اااااااااا

ا.(6) يت لحمل اليي ة تافلعقّةرااأ ايايّغال اّ فرافل حمل اا لاافإلّت ةي

يقدددا افظدددة تافلعقّدددةراالدددةلتحمل ق لااايفايحملددد اأطددد فنافلعقددداافل حمل دددضافقدددادااّحددداااااا:فلتحملحدددايلفق دددتلاف افقعتيددداا ي حدددةااا -اأ

ىجددد فيافليحملدددح امبجددد حملدافإلطّدددالاا يددد افلاوةّددد افلتحملدددضامباجاحدددةامتحملافلتحملحدددايلا ي حدددةاقاتقددداحمل امعحدددةاااآ اقف ددداافلاخل قددد افلتحملدددضاندددوااااااااا

ا ةااافلتحملحايلاختتيلالإختالناطا ع افألط فنطح يفةااافظة ا افلعقّةريحمل ،اقايال تاأ حملافق تلاف افقعتياا ي ح

فلتحملحدددايلايددت حملامبجدد حملداتقددداي ام ددتخ  امددقاطددحةدلافقددد الداالايقدديحملاتةر حددةا دددقالددل امددقايدددا ااااااااااا:فلوّا ع حملدد الةللحمل ددا الألطددخةصاااا*

ا،اغددد 63/76ليي لدددا ارّددد اا62مدددقافقدددةدحمللاا4ناا62  دددوامقت ددد ة افقدددةدحمللا،ىلددد ف افلعقدددااأقاىصدددافرافلقددد فرافلق دددةسضااا
                                                             

اااااا 59،60صاافق ج افل ةلل،اا،تافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حاخةلاارمالا:اا(1) -
اااااااااااا 165،166صاا حيافق ج ا،ا،مجةلالاطلة  ااا-اااااااااا

ااااااااااا 60صاااخةلاارمالا،ام ج الالاو  ه،اا(2) -
اااااااا 52صااافق ج افل ةلل،ا،ما ّاظياافحل  ياا      -
ااااااااااا 167صااا، حيافق ج ا،مجةلاالاطلة  ا(3) -
اااافلّ حملةللافل    ا63/76مقافق لا ارّ اا2ناا62فقةدحمللاا(4) -

اا.PHILIPPE  MALAURIE, LAURENT AYNES ,OP.CIT, Page 91                                                                                            -اااااا
ااااااااااافلّ حملةللافل    ا63/76مقافق لا ارّ اا6ناا64فقةدحمللاا(5) -
افل حملةللافل حمل   ا63/76مقافق لا ارّ اا6ناا64فقةدحملحمللااا(6) -
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 ايددددت حملاا1993/05/19فقدددد رحملخاااا123/93مددددقافق لددددا افلتحمللح دددد اارّدددد ااا1أ حملايفدددد هافلحقدددد لامتحملاتعاييددددحةامباجددددوافقددددةدحمللااا

ى ددافدافليحملددحةدلالتقدداي ام ددتخ  امددقاطددحةدلافقدد الد،اّةسيدد افلححملددال  حمل ،اقا دديحملاقخل قدد ار  حملدد ات اددّافال دد حمل ا ا،قايال ددتاأ حملاااااااااااا

ااحمللافلححملال  حمل ،اقات وامحيحمل ا ايايفةاليتحمللا   فقي حملاامقاخاللايف فافلتحملعايياّااأل  ام

مددددقاا3ناا62قاّدددااحيددداماأ اجندددااظددد حملراافلاخلدددةسلافل حمل  حملددد الددد ياااىلدددتوة تح اىخلادددة ا لةصددد اف ايحملددد افقددد  ارلالةقدددةدحمللاااااااااااااا

 اقا  دددالامدددقافلقدددة ا افقدددا ضالقا دددةا:اا3ناا2م ددد حملراا324فقدددةدحمللاا يقددداا حدددّفل حملدددةللافلددد حمل  ،اا63/76فق لدددا ارّددد ا

قاولدد اىوفا ددة افل حملددةل افلعيددامضانحدديافإللدد اقافحلةلدد اقافل حملدد قاقافأليفي حملدد افقا  حملدد الألطدد فناييددحاا يدد اولدد اطددةيفاف ااااااااااااااا دد

قاإل ودددةيا دددية اأ  ددد الياخلدددةسلافلعقّةريحملددد افقاد ددد اّحدددااىجددد فيافليحملدددح اىتحمل دددعّادفسددد لافلتحملحدددايلااا لةل دددة ا دددّام ددد قل حملتحيةا 

افقا  حمل الألط فن ااالتيييافليحمل  افليحملخحضافل حملاايفاافأليفي حمل ا

مدددقافلقدددة ا اا78،40،44  دددوامححدددا ايفددد فافق لدددا اأااأ اي دددا افألطددد فنا دددةميضافأليفي حملددد ا  دددواأ  دددة افقدددافدااا

فقددا ضافلتحملددضانددواأ ايحددةداا يدد افلا ة ددة افقتعيّقدد الحددةاااألددحيافلححملددارلافألصددي حمل ،اقافللحمل ددخاقافاددافقلا دديقا حدديافليحملدد ق اااااااااااا

االاا ي افلاخلةسلافلتحملةل حمل ا:لا  حةافظة تافلعقّةراالةإلطّقّلةللحمل ا ا ايحمل افألط فن،اقاحي

ا  يةايتعيّلالةل حملطاافقا ضاقاقجادافلئحملقف امبج حملدافإلطّالاا ي افلاخل ق افلتحملضامتحملالحةافلتحملحايل ا-

مدددقاطدد نا ةتددوا دددا ااا  يددةايتعيّددلالةلدداةبا دددا افأليفي حملدد افقتعيّقدد الةحلةلددد افلعقي حملدد ،ايددت حملالددةإلّطالاا يددد افليحملددحةدلافق ددجحملي اااااااااااا-

افظ ي اق ة اقالدلافألط فناحل  ايت يحملقاىمحملةافقل اأقار  ا ةل ا ا افأليفي حمل  

  يددةا دد حملالدديوة ا  حملدديا دداي افأليفي حملدد ،امبجدد حملدافإلطددالاا يدد ا  ددخ امحدداحملّ اليقدد فرافلق ددةسضافقاف ددلا يدد افل حملخحدد افلتحملددضااااااااااااا-

ا (1)فل حملاايت يحملقاتع تافقي حملياافلق فرافلق ةسضمحاحملّ اليعقااأقافإلطّالاا ي ا  خ اااخحمليااافلعيي حمل اأقأ و حملّال اليتحمل

  يدددةا ددد حملافلتحملحددد حمل ة افلقة ا  حملددد افلدددافردلا يددد ا قدددااافلقحددد ،امبجددد حملدافإلطّدددالاا يددد افلاخل قددد افلتحملدددضاتت ددديحملقاىو افلقة دددضاأقاااا-

افألل ل امقاّة ا ا181 ،889 ،88   اّ ةسض،اقاّاا ةجلافقي حملاافائفس اايف هافحلةل ااافقافدا

ىو ايفدد هافلاخلددةسلافقيددةراىل حددةاأ ددالهانددواأ االايقدديحملاتةر حددةا ددقالددتحمل اأطددح ااايددا افإلجدد في،ا يددةانددواأ اتقدداحمل اااآ اقف دداامدد ااااااااا

ا ااا(2)فلاخل ق افلتحملضانواطح يفةا

ا: يةييضفل ةللافل   اا63/76مقافق لا ا3نا63يةدلايت افلتحايلاق قةالي:الةللحمل ا الألطخةصافإل تاةريحمل ا*

 دددخ ام فجعددد االةلل دددا الألطدددخةصافال تاةريددد افلدددتاياجددداامق يفدددةااافائفسددد ا،امبجددد داتقددداي اأصددديالحدددارلار  ددد اأقاللااااااااا-

  قافقق افحلةلضالييخ افإل تاةرااقافلي يافلقة ا ضا،ل يا قااي اّافلت ي  

                                                             

ااااااااااا 63صااافق ج افل ةلل،ا،راااافلتحملي ي افائفس افظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةاخةلاارمال:اا(1) -
ا  .فلححملةدرلا قافقاي يحمل افلعةمحمل الألمالوافلاطل حمل ا1995/02/12فق رحملخ اااا689فق  ّ لارّ ااا(2) -

ااااااااااا 169،170صاافق ج افل ةلل،ا،مجةلاالاطلة  ا      - 
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 حدديافلاخلددةسلااا ددقاط يددلاتقدداي االةلل ددا الألطددخةصافإل تاةريدد افلددتاياجدداامق يفددةاخددةر افائفسدد ايددت افلتحددايلا يدد ايفايتحددةااااااااااا-

،اغددد اأ ددد ااايفددد هافحلةلددد االلدددااأ ات دددا افلاخلدددةسلامحدددةداا ي حدددةامدددقاّاددديافل ددديو افإلدفريددد افقختحددد ا،اااافقيدددةراىل حدددةاأ ددداله

ما دددلادليامةلدددضاّلحدددياأقاأااطدددخ الددد اصدددح ا   ددديافايحاريددد افائفس يددد امددد ا ددد قرلاىر ةّحدددةالةمجددد اىىلافلي ددد افلع ل ددد اااااااااا

ا  امةاىوفا ة ّاظ رلالي  اأجلا  اا ةلمحةداا ي حةاقاول ا

يعودددضاصدددارلادّ قددد ااافلعقدددةرف ،فليدددح افلعددد يافق لددديا يددد اتعددد تااا ادددة اى ا:قتعيّقددد الةلعقدددةرف :افليحملددد ق افلقة ا  حملددد افخلة  دددة

ألطدددخةصالافتع يدددا   ددديا ادددة افليدددح افليخحدددضافق لددديا يددداليعقدددةرف ،ليتع يدددلالةحلةلددد افقةديددد اقافلوا عددد افلقة ا  ددد ا

ا (2)ل ل افطة افقي اافلتع تافلاّ لاليعقةرف اما ااافلتح ن،ا(1)

،افلعقددةرافقتحدد نا  دد ااايقدد الددافس لافختحةصددحةااقا ي دد ا  قدد ا يدد ا ددةتلافق يددلالددةحلحتافلعقددةراا يدد ام ددتااافاحدد افلددتاااااااااا

 دد امددقاماّدد اقااام فّادد امدداااىلددت حةيافلتحدد ناليدد قط افليدد ي  ا اقايعتدد افحلحدد افلدداّ لاليعقددةرامددقاخدداللال ة ةتدد افلوا عااااااااااا

قدددةراأ اتعةمددديااافلعفقامدددلحم دددة ت اقامدددةاقردا ي ددد امدددقاتحددد  ة اّة ا  ددد ا،امدددقافقي دددئف افأللةلددد  اللادددة افليدددح افلعددد يا،ااااا

ا (3)ىوايتقا اىىلاى يةياأقاتعايياأقاىل ف اأااتح ناىالاقيفاا ةرناحبةلت اي ا ا ي الح لامقاأم ها 

ة دددع الييدددح ا ددد قرلاتعددد تافلعقدددةرف اتع  لدددةادّ قدددةاملة  دددةاليجحةلددد ال  ددد اى ودددةياااالددد فافطدددة افقيددد اافائفسددد اااافلاخلدددةسلاففا

 دددياخمتيدددلافلتةطددد ف افقق دددالااافل دددجيافلعقدددةراا ج ددد اّة ا  ددد امويقددد اي ددديحالت دددايقا حددد تا قدددةرااظ ددد ايعااا

لعقددةرافقعددتا ا دد اقاااغدد اأ ا لةصدد اتعدد تافلعقددةرف اختتيددلالددإختالناماّدد افااااااافلقددال  يددةالددالاا  عددالافحلةلدد افلقة ا  دد اليعقددةرااا

اا1976/03/25فق رخاااا63/76مقافق لا ارّ اا71،114ىىلاا21،27،66ّافم ااقيفاامةا ادت افقافدا

:ا ا ددديا63/76مدددقافق لدددا ارّددد اااا66تدددل افقدددةدلاافلقاف دددااففةصددد التعددد تافلعقدددةرف افلافّعددد اااملوقددد ا  دددا  ا:اااااا-1

،انددواأ ايدداتا  دد الةلل ددا ال دديا قددةرايع لدد افللدداااقافلايايدد افلددتاااااااااا قددااأقاّدد فراّ ددةسضاما دداااىطددحةراااظة ادد ا قةريدد ااااا

ي ددتلتاامددقايفدد هافقددةدلاااايقدد ا  حددةاقاتعدد تا)افلق دد اقارّدد افقخودد اقافق ددة افقدد  ارا(اقمددةاحيتددااا ي دد امددقام ددحاأرف ددضا اااااا

ايفض:اق  اأ افقي اافائفس ااّااق  ا لةص اقفجواتا  يفةالتع تافلعقةرف افلافّع ااافقلةطلافقي ا

ا،امال ددد ا،ا ال  ددد اأقاغةل ددد ا   ى العقدددةرافقعددديا ادددةرلا دددقاأر ا ةريددد امدددةاىوفا دددة افايقحددداالددد  ايدددااطا عددد افلعقدددةر:اا-1

ا (4)ا،أل افلعقةرامع  اليت   اقافلتعاييال فاقجوا اياا ا  ا لااىل ف ا ياتح نالية  ا

ولددد افلتق ددد  افإلّي يدددضاليددداالدافظدددادامباجدددوافلقدددة ا ارّدددد ااااااااندددوام ف ددددةلااااا ايددداافلايايددد افلدددتايقددد ا  حدددةافلعقدددةرا:اااااااا-2

 ايددداااااىم ة  ددد ،اقت يدددقاأيفي ددد ايفددد فافلتعددد تامدددقافللة  ددد افلعيي ددد ا،اااااا(5)ا1984/02/04فقددد رخاااا09/84

                                                             

ااااااااااا ا17،اصا،افقافخي افل ةلق اافل لاف اففة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف افقةتا ا قاخمةلحتحةا اظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااا(1) -
ااااااااااا 64صااا،فق ج افل ةللاا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ااخةلاارمال:اا(2) -
ااااااا ا101فق ج افل ةلل،اصاا،قةراااافلتي ي افائفس اجم ااخيحا ضا:ا اة افليح افلعاا(3) -
ااااااا ا172فق ج افل ةلل،اصاا،مجةلاالاطلة  اا(4) -
اا139.،اصا1984/02/07،افق رخ اااا6فقتعيلالةلتلا  افإلّي يضالياالدا،افا يالافل    افلعاداا1984/02/04فق رخاااا09/84فلقة ا ارّ ااا(5) -
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قاا دددئفا، لدددااقجددداداافلق دددةس  افقختحددد  ايددداافاحددد ااقيدددح اةل ايددداافظة اددد افلعقةريددد افقختحددد الااقفلق يددد افلتجةريددد اليعقدددةرا

 .(1)تقا اأ يةلافق حا ي ام تااااافلاياي ااتا ة اماا  فا

يفددااجددئيامددقافإلّيدد  افلايددااافظددادالو يقدد امددةاحب ددثامي ددقا قيدد ا يدد اقرّدد امددقاخمودد ام ددحااااااااااااااااّ دد اخمودد افق ددحا:اااا-3

 قامدددقاأجدددياا(2)فألرف دددضا،اقايح دددياأ اي دددا اظ وددد ام ل دددةاللدددةيفا يددد افحلددداقدافلدددتا دددةاطدددةل افل ادددة افل دددةااااااااااا

فداقام دد اقا دد فافإلطددالاا يدد اقخلددةسلافق ددحاخحدد ال ددياّ دد اصدد  ح امددقاخمودد ام ددحافألرف ددضافلدد ااالايتعددااااااااااااااى ددا

افحلةلض أطح ال ت ل اتع تافلعقةرف ااافلعقاالحح ادّ ق اقاموةلق الا عحةاا6فلحةصيافلئميالتاى افدهاقا  ي افلعقاا

،ا دددحافقيباخدددةصالحدددةاااقخلدددةسلا يددديارّددد اتددد ت ا( قةريددد ا)ق دددال دددياق دددالام دددة   ارّددد اخموددد ام دددحافألرف دددضا:اا-4

خموددد ام ددحافألرف ددضالو يقددد ارعددياجميا ددة افقي  ددد اأرّددة امت ي ددي ا،اقا يدددةاتدد ّ افلقوعددتتافقتجدددةقرتتاااااااااايدد ّ ا  ددثاا

ا (3)يف فاي ة اا ي ا يي  اموةلق افلاخلةسلافقاد  ام ايف فافقخو اااّ  ،اقل ّيتامتعةّاتالةلل ا ال يا

قايفددداا ادددةرلا دددقاريددد اجمليا دددة افقي  ددد ا ددديقاااااا(4)قايويدددلا ي ددد اأي دددةافق دددة افق دددي ااااا  ارا:فق دددة افقددداا-5

أمدددةااافقلدددةطلاااافل يح ددد ،اقايفددد فالةفحددداصااافقلدددةطلاااااخةصددد ،اليايددد امدددةاحب دددثايويدددلا ي ددد ا دددةدلافل ددد ة ات دددي  اااااااا

ا ي ف    ضاأقاملوق افلعي ف   افحل  ي ا   تالافل افق ة افق  ارالةل اقارّ افليةرااأقالةل ا 

ا (5) ت ايت ل ا ا ا يافلا ة ة افقتعيق الةلاوةّ افلعقةري اافلقحااملحةظتاااقخلةسلام حافألرف ضا:اا-6

فلافّعددد ااافقلدددةطلافقي دددا  ايت دددحاللدددةالة حدددةا لةصددد اجدددااااااامدددقاخددداللاطددد وافلعلةصددد افلافجدددواتاف  يفدددةالتعددد تافلعقدددةرف اااا

افلع ي ىواتتيةط اقا اة افليح االألرف ض،تويا ااا يي ة افق حافلعة ام افلعي اأ حةا حيافلعلةص افقادّ ق ،
 

اما ددد اااى تادددةراتعيددد  ا ادددة افليدددح افلعددد يافظددداا:افلقاف دددااففةصددد التعددد تافلعقدددةرف افلافّعددد اااملوقددد اغددد ا  دددا  ااااا-1

عددد تافلعقدددةرف افلافّعددد ااافقلدددةطلاا افقيددد اافائفسددد ااأ  ةمدددةاى تقةل ددد ا دددادامباجاحدددةامعدددةملاتاا ةمددديافلدددةفبافلددداطيا،اق دددا

لدددإختالناماّددد اااقا تيدددلايفددد فافلتعددد تا(6)غددد افقي دددا  ا ددديقافلاخلدددةسلافلدددتات دددا اما ددداااطدددح الةظة اددد افلعقةريددد ااااا

افلعقةرف الافيا ة ّااافقلةطلافل يح  اأقااافقلةطلافحل  ي ا 

ا63/76مددددقافق لددددا ارّدددد اا114د افقددددةدلاقّدددداا ددددا:افلقاف ددددااففةصدددد التعدددد تافلعقددددةرف افل يح دددد اغدددد افقي ددددا  *ا

مددقايفدد فافق لددا اقا لدداا ددا اقجدداداخمودد ااااااا66ّاف ددااتعدد تافلعقددةرف افل يح دد اغدد افقي ددا  :ا اخال ددةاأل  ددة افقددةدلاااااا

                                                             

ااااااا ا66فق ج افل ةلل،اصاا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس اارمالا:خةلاااا(1) -
ااااااافقت يقاى افدام حافألرف ضافلعة افل ةللافل   ا1976/03/25فق رخاااا62/76مقافق لا ارّ اا15فقةدلااا(2) -
ااااااا ا173صا ، حيافق ج ا،لاطلة  اامجةلاا(3) -
ااااااافل ةللافل   ا63/76مقافق لا ارّ ا 2ناا15فقةدلا(4) -
ااااااا ا174 ،173صا ،فق ج افل ةللا،لاطلة  اامجةلاا(5) -
ااااااا ا68فق ج ا،اصا حيا،اخةلاارمالاا(6) -
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م دددحافألرف دددضا،ا دددإ ا ددديا قدددااأقاّددد فراّ دددةسضاي دددا اما ددداااىطدددحةراااظة اددد ا قةريددد اندددواأ ايددداتا  ددد الةلل دددا اااااااااا

ا ااافقةدلافل ةلق امةاييضا:ل يا قةراريحضاميةراىل 

  دددالا دددقاولدد اأرّدددة افقخوددد افظددتحتالددد الحدددح ا اةم دد ااامحدددة ام دددحافألرف دددضاقاااااا،ظتايةتدد ا-ماّعددد ا- ددااافلعقدددةراا-

اقجاداول اأ ةيافقةل تافجملةقريقا ا قااا ةل ا اافلعقةري ،فظة ا ا

اظحا ددد ،قخلةسقحددةاالاتددئفلاااالألرف دددض،فل يح ددد ا يي دد ام ددحااا دددّااالعدداافقلددةطلاااافاللددتعيةرا،امدد افلعيدد اأ دد اأخللدددةيافلاجددادااااا

ا (1)فجملةقريققااا ةل ا ا اقجاديفةاي   اأ ةيافقةل تاافحلةج ،ي ج اىل حةاقّّا

ويدددواى دددافداخموددد امدددقاطددد نايت يدددةاياجددداااالعددداافحلدددةال ا،ا قدددةرف اريح ددد ام دددة تحةاغددد اظدددادلالاّددد ،افألمددد افلددد ااا

مددقافلقددة ا افقددا ض:ا ال دديامةلدد اأ اندد اجددةرها يدد اق دد ا دداقداألمال دد اااااااااا703ةدلاتوا قددةالددل افقددااا(2)خددا ا قددةرااا

افقتالصق اقات ا ا حقة افلت اياامية  ال لحيةا 

 افلاوةّدددة اغددد اأ ددد اىىلاأ ايدددت اى دددافدام دددحا دددة الألرف دددضاااىّيددد  ا دددياليايددد ا،ايتددداىلافظدددة اا افلعقدددةريا ام ددد اجميا دددااااا

 الييددددةل تا  ددددوامنددداو امعدددداالدددد ل ا اقاتححدددد تام ددددتخ جة افلاخلددددةسلافلددددتامتاات ددددا ا  ديددددافلعقةريددد الحددددح ام ّتدددد اا

ا (3)ل ا يامةل اىىطحةريفةا  وات ت احةااافظحا ة ا ّا

مدددقافق لدددا اا21قرداتع يدددلافلعقددةرافحل ددد اااافقددةدلااا:لقدداااافلقاف ددااففةصددد التعدد تافلعقدددةرف افحل دد ي اغددد افقي دددا  اااا*

ضا:ا اتعتددد ا عقددةرف ا  دد ي اقات دددا اما دداااى ددافمالوةّدددة ا قةريدد ا يددةايفددداااااااافقدد  اراأ دددالها يددةاييدداااا63/76رّدد اا

أ دددالهافلعقدددةرف افقال ددد اأقاغددد افقال ددد افقاجدددادلا يددد افلو ّدددة افق ّيددد الحدددح ا اةم ددد اليجحدددة اااااا20ملحددداصا ي حدددةالةقدددةدلا

تاددةرها قددةرفا  دد يةااا  ددي ا ايال ددتاأ ا دديامددةاالامي ددقاف اااا2000فل دد ل  افلتةلعدد اليايدداية افلددتايئيدداالدد ة حةا ددقاااااا

ا  وايف هافقعةي ا حاا قةراريحضا 

فلدددتعيةلافقيددد اافائفسددد ااقع دددةرا دددادافل ددد ة اليتح ّددد الدددتافلعقدددةرف افحل ددد ي اقافل يح ددد ايفددداامع دددةراغددد الددداياا،األ ددد االاا

  ددي اقال لحددةااا2000مي ددقاتوا قدد ا قة ددالا ةمدد اجة مدد ااا دديافأل ددافلاىواّددااجنددااليدداية اايحددااا ددادالدد ة حةاااااااااااا

ااااااا اتعااريح  ا،ال ل اقجوا ي افقي ااى ةدلافللا ااايف فافقع ةرا

طا عددد اافلددد ّ ،ا  ددد ،فليدددةراافلافّددد اافلايايددد ،مدددقالدددتافلعلةصددد افقتوياددد التعددد تايفددد هافلعقدددةرف اتيددد اىىلا ددد قرلاو ددد افلددد ااااا

اأ اله فق  اراا63/76مقافق لا ارّ اا66ا ة ت ا  وا  افقةدلمقاافلعقةر،

                                                             

ااااااااا ا102فق ج افل ةلل،اصاا،جم ااخيحا ض:ا اة افليح افلعقةراااافلتي ي افائفس ااا(1) -
ااااااا ا69،اصافق ج افل ةللاا،فظة ا افلعقّةريحمل ا  ل حمل الي حتافلعقّةراااافلتحملي ي افائفس ااخةلاارمال:اا(2) -

اااااااا 102،اصا،ا حيافق ج اجم ااخيحا ض(3) - 
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ا63/76مددقافق لددا ارّدد اااا27م ييددةاأ اتدد افقددةدلاااافقعددت،تعدداالوةّدد ا قةريدد ا  دد ي اليعقددةرااااافقعيامددة ، اتيدد اقاللددةيفا يددا

قااايفددد هافحلةلددد ايعدددتافلعقدددةرااااالألرف دددض،  تعددداالوةّددد افلعقدددةرافحل ددد اا تددد ااا ةلددد ا دددا اقجدددادام دددحاااااااا  القا دددة:

ا االةاللتلةداىىلافلاياي افلتايق ا  حةاقاىىلافل افليةرااقافل ّ 

لةإل ددة  ا دد ل اأ اتعدد تافلعقددةرف افقال دد ا تيددلالددإختالنا ددااافلالةيدد ا،اقافللاددة افلدد ااخت دد اىل دد ا يددةايفدداا ي دد افليددة ااااااااااااااااا

ا اة افلعقةرف افقال  افقية  اقايف فامةالانايت افلتو ااىل  ا 

مدددقاا772ىىلاا743اافقدددافدامدددقافقيددد اافائفسددد اافقي  ددد افقيدددة  ااددد ا:ا   ددد اميدددة  تعددد تافلعقدددةرف افقال ددد اميا3-

 يدددةاييدددضا:ا افقي  ددد افقيدددة  ايفدددضافحلةلددد افلقة ا  ددد افلدددتاي دددا ااااا743فلتقدددلتافقدددا ضافائفسددد اا،ا  دددثا   تحدددةافقدددةدلااا

 ي حددةافلعقددةرافقدداياأقاجميا دد افلعقددةرف افقال ددد اقافلددتات ددا امي  تحددةامق ددي ا ححدددةالددتا ددالاأطددخةصاتيددتييا دددياااااااااااااا

اةصاقا ح وااافألجئفيافقية  ا اقف الاملحةا ي اجئياخ

أ افلعقدددةرف افقال ددد اقاففة دددع اللادددة افقي  ددد افقيدددة  ا تدددااا يددد اأجدددئفياخةصددد اقاأجدددئفياااافلتع يدددل،يت دددحامدددقايفددد فا

مددددقافلتقددددلتافقددددا ضافألجددددئفيافقيددددة  اأمددددةا ددددقافألجددددئفياففةصدددد ا يقدددداا ددددادتحةاااا745قالقدددداا دددداد افقددددةدلااميددددة   

افقا ض مقافلتقلتاا744فقةدل

ىو اتعتددد افألجدددئفياففةصددد اقافألجدددئفيافقيدددة  امدددقافلعلةصددد افقي دددئلالييي  ددد افقيدددة  الدددافياأ ة دددّاوف افلدددتعيةلاااااااا-

لددد ياأقاأاا يدددة اآخددد ان دددئهافقيددد اا،احب دددثاأ افقدددةل تايعددداق امدددالاواطددد  ةيااافألجدددئفيافقيدددة  اقااا حدددياااااااااااا

  (1) اقجادا قاااقاأ اةياخمتيح ا  يةال لح افلاّّامةل تاألجئفسح اففةص ا،ا ةايلتاا قاول

لافقي  دد افقيددة  ا،اأمددةا  يددةا دد اتعدد تافلعقددةراففة دد اللاددة افقي  دد افقيددة  ا إ دد الددةل جااالييددافدااااااااااااايدديفدد فا ددقاتع ا

  دددتلتاااأ اتعددد تافلعقدددةرافقدددايا يددد الدددا يافقي  ددد افقيدددة  ااافلعقددداداقاااااااا63/76مدددقافق لدددا ارّددد اااا68ا،67ا،66

 ددة افلق دددةس  اففة دددع الإلطدددحةراي دددا ا دددقاط يدددلاو دد افقعيامدددة افقتعيقددد الةلددد افلايايددد ا،افليدددةراا،افق دددة  ا،اااافأل 

ت دددةناىل حددددةافقعيامددددة اففةصدددد افلددددافردلااافادددداقلافلاصددددحضاليتق دددد  افقت دددديقااافظدددد رافل  ددددضا ح دددد اأقافقي ددددلالدددد اقااا

فلتحددة ااالألرّدددة ،افلعيدددةرل،افلدددار ،افلودددةلل،ا ددداااّوعددد ااافقت دديقالأل يدددالافلتةل ددد ا:رّددد اّوعددد افألر ا  دددوافلةت دددوا

افقية   ،احلح ااامي   افألر افألر 

قمددةايي حددةامددقافلقددة ا افقددا ضا،اااااا743ى ددافدافادداقلافلاصددحضاليتق دد  ايفدداا ت جدد اللاددة افقي  دد افقيددة  اطاقددةالييددةدلاااااااااااى ا

فظددداداليقاف ددداافقتعيقددد الةقي  ددد افقيدددة  اا666/83اقافق لدددا ارّددد ا63/76قامدددةايي حدددةامدددقافق لدددا ارّددد اا67قافقدددةدلا

ا قات   افلعيةرف افاية   

قدددااخدددالافلقدددة ا ال ددديامةلددد افحلدددلااافلتيتددد الدددةألجئفياففةصددد ا،اىواألدددئ اام ف دددةلاافليددد ق افلقة ا  ددد افقلايددد الددد ل ا،امدددقااال

فقدددددد رخاااا146/76مددددددقافق لددددددا ارّدددددد اااا03ل لحددددددةا دددددد قرلاى ددددددافداجدددددداقلاقصددددددحضاليتق دددددد  ا  ددددددوافقددددددةدلاااااا
                                                             

ااااااا 177فق ج افل ةلل،اصاا،لاطلة  اامجةلاا(1) -
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فلددد اا ددددة انددد افقددددالوافقيدددة تااافقي  دددد اىىلاى ددددافدا قدددااااطدددد يار دددضاجدددداقلاقصددددحضااااااا1976/10/23

اليتق   ا   اإلج فيف افليح افلعقةراا ا

أصدددداحاىطددددحةرا اددددة افقي  دددد افقيددددة  اأمدددد اااا1983/11/12فقدددد رخاااا666/83غدددد اأ دددد الحدددداقرافق لددددا ارّدددد ا

امل ا ا62 ،61فخت ةرااطاقةالييافدا

ولدددد اأ ايفدددد فافادددداقلافلاصددددحضايدددداتالا دددداوافحلحدددد اففةصدددد افلعةسددددالال ددددياميددددةوا،اقاحيددددادافحلقددددااااافألجددددئفيااااا

فقيددة  اقايدددت اى دددافدافاددداقلافلاصدددحضامدددقاّادددياخدددا ا قدددةرااأقامحلددداتامعيدددةراامعتيدددايقايا دددحافق دددة  افللة عددد اقامدددةااا

فلدددد ااحيددددادافل  ح ددددة اقاا1976/07/17ا فراافقدددد رخااايقةليددددحةامددددقا  ددددوااافألجددددئفيافقيددددة  اطاقددددةاليقدددد فرافلددددا

ا (1)فألطخةصافق يفيتاإل افدافقخو افق  لالةااقلافلاصحضاليتق   اففةصالةقي   افقية  ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا

ا
 
 
 
 
 

                                                             

ا ا17،اصا،افقافخي افل ةلق فة ع الإلطحةرافلعقةرااقافائفيف افقةتا ا قاخمةلحتحةا اظياا  اف ا: فلي ق افلافجواتاف  يفةااافل لاف افاا(1) -
ااااااا 177فق ج افل ةلل،اصاا،:ا اة افليح افلعقةراااافلقة ا افائفس اجم ااخيحا ضاا     -
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 الفصل األّول: خاتمة

اتلا ي  القاامتادرفل ااايف فافلححيامقافق   لافظة ا افلعقةري اقافليح افلعقةرااقاّاف ا

 ةظة اددد افلعقةريددد اادق اطددد ايفدددضاأدفلاّة ا  ددد الي  ةلددد افلعقةريددد ااافائفسددد األ حدددةات ددديقاتوا دددلافليدددح افلعقدددةرااقاى دددةف ااااااااااا

ا  فلي ق افلقة ا   افلافجواتاف  يفةااافلاخلةسلاففة ع الي حتافلعقةراالت ا ا ةافحلج افل ةمي ااامافجح افل 

ا اماة ثق   ايف فافلححياىىلاخلالماالايف هافقحي  ا)افظة ا افلعقةري ا(امتاتقا ي  اااىطةراتحح يافلارفل ا 

افلعقةري امقاخاللاتا ة امححامحةافلي اااقافالصوال ض ا   الارفل افظة ا فألقلامتافلتو ااافقا ثا

حدد احبحددتافلعقددادااا يدد اتع يححددةالة حددةا:امحددي  ااىدفريدد ا يام دد اييدد نا يدد ات دد  يفةاظددة تا قددةراام ياااااااااأمجدد افلحقدد ا قدداا

اتية ا سلتق فرافقي   افلعقةري اقمحةي افحلقاااقلعثافإلىىلاىقخمتيلافظ رف اففة ع الييح اتحانا

مددد افلعيددد اأ اافقيددد اافائفسددد ااألدددلاامحيددد ات ددد  افظحاددد افلعقةريددد اىىلاما دددلاىدفرااقايفددداافظدددة تافلعقدددةراا،اقاّددداالدددةراااااا

 اىالاأ ايفددد فافألخددد ايويدددلا يددد افظة اددد افلعقةريددد امب ة اددد افل يفدددا اقا يددداا، حددديافلددداربافلددد االدددةرا ي ددد افقيددد اافلح   دددضا

،اأمددةا ددقالددةّضافلتيدد يعة افققةر دد ا قدداافختيددلالع ددحةالددتامددقايا دديايفدد هافقحيدد افىلاما ددلاااااااااااافظة ادد افلعقددةراالددةمتافل يفددا ااا

اىدفرااقلتامقايا يحةافىلاّة ضاقا ي ةلا ي اول ادقل اامح ا،األةفل ةاقاأقة  ةا 

لعدددااتع يحلدددةاليي ة اددد افلعقةريددد امتاتا دددة ام ف ددديا يدددةتحةاملددد افاللدددتقاللافىلا ددداافل دددا اق ايدددااطا عتحدددةافلقة ا  ددد اقفلدددتايفدددضاااااا

ا اةرلا قامحي  ا يام  اما ا  ا ّاقصةي اق فرلافقةل  العامةا ة ّالةلقةا ّاقصةي اق فرلافإلّتحةدالةلقةا 

ي ة اددد افلعقةريددد ااقايف  يتحدددةافلدددتاتت دددا امدددقام تدددوافظدددة تافلعقدددةرااااااالةإل دددة  اافىلاتا ددد حافلتلاددد  افلدددافخيضالياا

قخلدددالماأّ دددة اأخددد ااتتي ددديااا:ّ ددد افاليددداف ة اق يي دددة افظةلدددا ا،ّ ددد اّ ددداافل دددجيافلعقدددةرااقفلا ددداماقت دددي  ااااااااااااا

ا  لاف  ارف ضا   ياّ  ايالا ي اتع يح امقاخاللاألفقعيامة ا،ّ  ات ج يافلعقةرف افظادلا يقام حاف

 افل دديو افلاصدد  ا يدد افظة ادد افلعقةريدد ايفددضافقاي يدد افلعةمدد الألمددالوافلاطل دد افلتةلعدد الددا فرلافقةل دد اقاولدد ااااااااااإلددالافلقددالا ددااا يددة

ا قأخ اامةل  قا يي  ااتةر   ،رفج اىىلاألاةبا

جنددداامدددقااتتةل ددد ا ي حدددةا،ىوااقاولددد امدددقاخددداللامدددةاج دددات افلقددداف تافقااا اتودددارفامي ا دددةاااصددد  حاأ افظة اددد افلعقةريددد اطدددحاا

فقتعيددددلالإ ددددافدام ددددحافألر ددددضاقتةلدددد يافل ددددجيااااا12/11/1975فقدددد رخااااا75/74مدددد ارّدددد اامحةمحددددةاخدددداللافأل

طدددةرافق لدددا ااىمدددةا دددقامحةمحدددةاااااأفلعقدددةرااايفدددضااصدددال   اام ددد اافل دددجيافلعقدددةراا حدددااظدددارا يي ددد افحلحدددتافلعقدددةراا ااااااا

فقيددد اافائفسددد ااّددداارلددد امحدددة افظة اددد ااا دددة افقت ددديقاتةلددد يافل دددجيافلعقدددةراااا25/03/1976فقددد رخااااا76/63

 لي ياص يحا ا3فلعقةري امبحة افظة تافلعقةراامقاخاللا  افقةدلا

قرقديفددددةاليدددد يادّ ددددلاقمددددلا امددددقاا قدددداامتاا02/03/1991فقدددد رخاااا91/65مددددةا ددددقامحةمحددددةااافق لددددا ارّدددد ااأ

ا،لعقدددادا،ى دددال افايحدددارالةقعيامدددة اافا،افلتةطددد ا يددد افلدددا ةت افلعقةريددد ا،ا حدددتاا:اى دددافداقم ددد افل دددجيافلعقدددةراااةل لحددد

ا ح يافل لا افقتعيق الةليح افلعقةرا 
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ا الية حةصافلقة ا   افلحةدرلالعايفةامتادرفل افأللةتافلقة ا ضافل ااتقا ا ي  افظة ا افلعقةري امقاخاللاجيافللحا

فلعةمددد اقاففةصددد افقتعيقددد ا ددديافااف دددواامتاتححددد يا  ددد اامةيف ددد افليدددح افلعقدددةراا،ىوا دددّاادرفلددد اا  ددد افل دددة ضاامدددةا دددقافقا دددثأ

فقعيامدددة ا دددالافظة اددد افلعقةريددد ا،اىوا دددة ااالددد داىندددةدافلةلدددةلاقاتلةلدددلااامدددياقافل ةيددد امدددقاولددد ايفدددااظةقلددد الةليدددح ،ا

ة اددد افلعقةريددد ال  دددا افقا ددداااطدددةمالااقا ةمدددةاااقاللددداامدددقادرفلددد افليدددح افلعقدددةراالإ تادددةرهاأيفددد اصدددال   اتقدددا الحدددةافظاااا

ا اف ول يافا

ى افليددح افلعقددةراا ق قدد اّدداي اّددا افقي  دد افلعقةريدد ،اقاأمجعددّافليدد فس ا يدد اأ دد اقلدد ي الددتي تافل ة دد امددقافلاّددانااااااااااا

متاتلدددةقلافلتودددارافلتدددةر ضافلددد ااطدددحاهااقفاللدددتق فر،اقلقدددا يددد افق  دددئافلقدددة ا ضاليعقدددةرا دددةاي ددديقالييي  ددد افلعقةريددد افألمدددقاا

قمددددة ا،ّددددامةيافقحدددد يا ا،فلاددددةلي ا ا،فليددددعابافالخدددد اا(قمدددد قرفالةليدددد يع اااافليددددح افلعقددددةرااملدددد افلعحدددد افلقدددداي ا)فل اا

الالم  اقف تحةيالةلعح افحلايثا فال
عتيدددااااطدددح افلتحددد  ة افلعقةريددد ا يددد افقةلددد ،ااقفلددد اايااايفددد فافجملدددةلا ددد نالييدددح افلعقدددةراا اةمدددة :افليدددح افليخحدددضااق

ا أاافلعقةراظيافلتح نافلعتا ح حةح  ة افلعقةري ا ي اي ت ئاااطح افلتفل ااقفليح افلع يا

ا1975/11/12فقدددد رخاااا75/74مدددد افلعدددد يا ةصدددديا ددددة امباجددددوافألافليددددح ااقّددددااأخدددد افقيدددد ااافائفسدددد اااللاددددة اا

ا63/76قافق لدددامتاافلتلح ددد يتاالددد ا:افق لدددا ارّددد اااا،ارف دددضافلعدددة اقتةلددد يافل دددجيافلعقدددةراا دددافدام دددحافألىفقت ددديقاا

فقدددد رخااافقعددددالاقافقددددتي ااا62/76فق لددددا ارّدددد ااقاا،تعيددددلالتةلدددد يافل ددددجيافلعقددددةرااافقا1976/03/25فقدددد رخاااا

لدددتلةدا يددد افليدددح افليخحدددضاافإلفلدددت لةيا ي  يددد اف تقةل ددد اااقا ى دددافدام دددحافألرف دددضافلعدددة اافقت ددديقاا1976/03/25

ايي  افق حافلعة االألرف ض ااف تاةراتعي  ا 

تلادد  افليددح افلعقددةراامددقاخدداللادرفلدد اّة ددالافل   دد ا  ددوامقت دد ة اااااااافل ةلددثامتاتا ددة اّاف ددااقطدد ق ااامددةا ددقافقا ددثاأ

 ا يددددامضاأقاطددددخ ام دددد رامددددقافلقددددة ا افقددددا ضافلددددتاختددددالا  يدددد افلعقددددادافل   دددد افىلاما ددددلاأقا ددددةلاااا324فقددددةدل

رااخلددد افلل ددديباقفلددت لةيفت الةإل دددة  افىلافل ددلاف افل   ددد اففة ددع االييدددح افلعقدددةاااّة ددالافألا ددد فا،قم يددلاخبامددد ا ةمدد ااا

ااقفلي ق افلافجواتا  يفةا  حة 

قميدددةط ااا ددديافظددد رف اففة دددع الي حدددتافلعقدددةراامباجدددوامقت ددد ة امدددةااااات دددا امتدددا  لاأ ا تتويدددواّة دددالافل   ددد ا

ام  رامقافلقة ا افقا ضا يةالالافلقال ا324اا  حّا ي  افقةدلا

طددح اتحدد ناقفردا يدد ا قددةرامددةملاي ددقايفلددةواااااجدد فيى افظددة تافلعقددةرااالامي لدد اا ددإمددةا ددقامددالالاّة ددالافليددح افل ددالااااأ

فلعقددةرالددةااطدد يامددقاأطدد ةلافلتحدد نا،اقايفدد فا يدد امددقاااااااااايفدد فاطددح ام ددالاليي دد رافلدد اا يدد األةلدد امتافلتحدد ناااااااا

أجددديا دددية افلدددتي فري الي دددي ا قددديافقي  ددد افلعقةريددد اقاتدددا   ا  ددد لافإلستيدددة افلعقدددةراالةظة اددد ا يددد ا قدددااافقةلددد ااااا

افااياا 

القة الاجناافقي اافائفس ااملاية حةا ي اىطالّحةالياّ ايفةاقاأقردا ي حةافلت لةيف ا أ ايف هافىالّا
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اايفض:فل    اففة ع الييح افلعقةرااااأرل اللاف اقااأ افاافل لاف مي قاىرجةاا

ايياأقاى حدددةيالدددلاف اتاخل ق ددد اقايفدددضامج ددد افلتحددد  ة افإلرفديددد اقافإلتحةّدددة افلدددتامدددقاطدددة حةاى يدددةياأقا قدددياأقاتحددد يحاأقاتعدددااا-

 قدداامتافلتودد ااىىلافلدداعااملحددةا قدد امددقاخدداللاتلددةقلاطددح اتحدد  ة افحلقددااافلع ل دد ااااااااا ددلا دد يا قددةرااقافلددتايددت اطددح يفةا ااا

 فألصي  اقاطح اتح  ة افحلقااافلع ل  افلتاع   

قاطدددحةدلااقرخلتددد مدددقاّادددياامى دددافديفةالعددداامدددا افقدددارااقاىمجة دددةااافليدددحةدلافلتاخل ق ددد افلدددتايدددت اامي دددفل دددلاف افلع   ددد اا-

 فحل ة لاق قاافليح ل 

قاّدد فراتعدد تافحلدداقداقاخمودد افالصددوحةنالددألدرف ااااااااافلعيام دد ،فل ددلاف افإلدفريدد ام ة ددةاّدد فرا ددئاافقي  دد الييلحعدد اااااااا-

افلاطل   فقت يقاّة ا افألمالواا1990/12/01فق رخاااا30/90ىطةراأ  ة افلقة ا ارّ ا

ق ددةس  افلددتات ددا ا حةس دد ا ددةسئلالقددالافليددضيافقق ددضا  دد ،اقافلددتلحةويفةالودد ااااااااااافل ددلاف افلق ددةس  ايفددضافأل  ددة افلاااا-

ا ا   ارلاافقئفد ،اطح   ات ا ّافلا االةلا  افلعقةراافلوعقاقمح يفةالةلح   افلتلح  ي امقال لحةا:اطح ا

حددةاتتويددواتددا  اطدد ق اااايفدد هافظدد رف افل   دد افل ددةلح افلدد   االات حددضالا ددايفةاإلخ ددة حةالعيي دد افليددح افلعقددةراا،الددياأ ااااااااا

ّة ا  ددد اأقجاحدددةافلقدددة ا ال دددضايدددت اّاا دددةا يددد ام دددتااافظة اددد افلعقةريددد اقاطدددح يفةامدددقاطددد ناافظدددة تافلعقدددةراا،اقاااااااااااااا

 اأقااى تاةريددد ا(اقامي دددقاىرجدددةاايفددد هافليددد ق ا:اىىلاطددد ق اّة ا  ددد امتعيقددد الةألطدددخةصا)الدددافيا ة دددّاأطدددخةصاطا ع دددا

  ددا  اأقافألرف ددضافلافّعدد اااا  ددا  اأقاغدد اا قددةرف  ة ددّا الددافياالةلعقددةرف اّة ا  دد امتعيقدد اا،اقاطدد ق اا ايدداايفايتحددةا

افلعقةرف  اامي   امية   اىوا ادافقي اافائفس اافقعةي اقافلقاف اافلتا ي األةلحةايت اتع تا يا ااامقايف ها

ا

ا

ا
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دور المحافظ العقاري في نظام الشهر العّقاري و الفصل الثاني: 
 منازعاته أمام القضاء الجزائري

لقد أوجب املشرّع اجلزائري على أصحاب احلقوق العينيّة أن يعلنوا عنها بشهرها لكي يتمّ إثباتها باإلضافة إىل إمكانيّة 

 لغري.للعيين ال يعترب موجودا ال بالنّسبة للمتعاقدين و ال بالنّسبة اإلحتجاج بها يف مواجهة الغري، و خالف ذلك فإنّ احلقّ ا

عقّارية، وجب أن يتمّ إيداعها لدى احملافظة العقّاريّة املختصّة  عينيةحقوقا و لكي يتمّ شهر العقود و الوثائق املتضمّنة 

بفحص و مراقبة مدى توافر الشّروط اري ليّة أال و هو احملافظ العقّإقليميّا، من أجل قيام املوظّف املكلّف بهذه العم

ن املطلوبة قانونيّا يف الوثائق و احملرّرات اخلاضعة للشّهر العقّاري، فإذا وجدها متوفّرة قبل اإليداع قام بإمتام إجراء الشّهر، و إ

 و جد العكس رفض اإليداع و اإلجراء معا.

در قرارات برفض اإليداع أو اإلجراء أو يرتكب أن يص ثائق،الوو قد حيدث للمحافظ العقّاري أثناء فحصه هلذه العقود و 

هؤالء املتضرّرين حقّ الطّعن يف قراراته و أخطائه و منازعاته يف قوق افأفراد، لذلك من  املشرّع أخطاء جسيمة تضرّ حب

 ذلك أمام اجلهة القضائيّة املختصّة.

 مباحث. ةهذا الفصل إىل ثالث سيقسمبناءا على ما سبق قوله 

العقّّاري يف شهر وثائق املس  العقّاري. فأنّ احملافظ العقّاري ال يقوم بشهر خمتلف العقود صّص املبحث افأوّ  لدور احملافظ خن

هي أهمّ إجراء  و احملرّرات الرّمسيّة فقط باإلضافة إىل ذلك فإنّه يقوم بشهر وثائق املس  العقّاري فأنّ عمليّة املس  العقّاري

احلفظ العقّاري كون هاته العمليّة تعدّ افأساس امليداني و القاعدي يف تأسيس السّجل العقّاري. أمّا  سابق على إجراءات

 املبحث الثّاني فنخصّصه لدور احملافظ العقّاري يف شهر خمتلف الوثائق الرّمسيّة.

 صّة بالفصل يف منازعات الشّهر العقّاري.أمّا املبحث الثّالث فنرتكه لدراسة مسؤوليّة احملافظ العقّاري و اجلهة القضائيّة املخت
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 املبحث افأوّ : دور احملافظ العقّاري يف شهر وثائق املس  العقّاري

تقوم السّياسة العقّاريّة اجلزائريّة على إجياد نظام شهر عقّاري عيين، هذا افأخري يرتكز على عمليّة أساسيّة تشكّل 

 العمود الفقري له هي عمليّة مس  افأراضي.

و بالرّجوع إىل تشريعات دو  العامل جندها إختلفت يف تسميّة عمليّة املس ، فاملشرّع الّلييب يسمّيها حتقيق امللكيّة و املشرّع 

 و السّوري يطلقان عليها أعما  التّحديد و التّحرير أمّا املشرّع العراقي فيطلق عليها التّحرير التّمهيدي.الّلبناني 

من عمليّة مس  افأراضي العامّ تودع مصلحة مس  افأراضي الوثائق النّاجتة عن عمليّة املس  العقّاري  و عليه مبجرّد اإلنتهاء

و عليه لإلملام بكل جوانب  لدى احملافظة العقّاريّة، إذ يتمّ فحص هذه الوثائق املودعة و معاجلتها من قبل احملافظ العقّاري

 لى النحو التالي : نقسم هذا املبحث إىل ثالث مطالب عه العملية هذ

 مفهوم املسح العقّاري و اهليئة املكلفة به و مراحلهاملطلب األول: 

 إجراءات شهر وثائق املسح العقارياملطلب الثّاني: 

 اآلثار القانونية املرتتبة عن شهر وثائق املسح العقارياملطلب الثّالث: 
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 مراحله كلفة به ول: مفهوم املسح العقّاري و اهليئة املاملطلب األوّ

التّطهري العقّاري و وضع حدّ لتعقيد الوضعيّة العقّاريّة  من املؤكّد أنّ إنشاء مسح أراضي يبقى اخليار الوحيد من أجل الوصول إىل

 .من جهة أخرى الرّاهنة من جهة، و جتهيز التّراب الوطين مبخطّطات و سندات مفيدة للتّطوير اإلجتماعي و اإلقتصادي

لى قواعد عهو األجدر للقيام بذلك، لذا يقتضي األمر أن يستند إنشاؤه و تقويّته  74/75راضي العامّ املنش  باألمر رق  و مسح األ

 تقنيّة و قانونيّة كافيّة تسمح باحلصول يف نفس الوقت على تعيني دقيق حلدود كلّ ملك و التّعرّف على امللّاك.

 ىل ثالث فروع، يف كلّ فرع نتطرّق إىل مايلي:وعليه ستت ّ الدّراسة بتقسي  هذا املطلب إ

 العقّاريمفهوم املسح  األوّل:الفرع 

 74/75من األمر رق   2منها، حيث نصّت املادّة و اهلدف مل يعرّف عمليّة املسح بل إكتفى باحلديث عن الغرض  املشرّع اجلزائريإنّ 

ري على مايلي : " إنّ مسح األراضي العامّ حيدّد و يعرّف النّطاق الطّبيعي املتعلّق بإعداد مسح األراضي العامّ و تأسيس السّجلّ العقّا

 للعقّارات و يكون أساسا ماديّا للسّجلّ العيين ".

" يت ّ على جمموع التّراب الوطين، حتديد امللكيّات قصد إعداد خمطّط منظّ  و تأسيس مسح :من نفس األمر 4يف املادّة ضو ت

 بأنّها:و على العموم ميكن تعريف عمليّة املسح  العيين.ملسح العامّ لألراضي األساس املادّي لنظام الشّهر عليه يعدّ ا و األراضي ".

ا " حتديد مواقع العقّارات و أوصافها و تعيني احلقوق املرتتّبة عليها و تعيني األشخاص املرتتّبة هل  أو عليه  احلقوق و إجراء تسجيله

 . (1)لعيين السّجلّ اأوّل مرّة يف وثائق 

إضافة على ذلك ميكن تعريف عملية املسح بأنها :"عملية فنية تتوالها السلطات اإلدارية املختصة بغرض التأكد من الوضعية 

 .(2)القانونية للعقارات على إختالف أنواعها و ما يرتتب عليها من حقوق "

مدة طويلة على توفري األطر و الوسائل سواء على املستوى و بهدف جناح عملية املسح حرصت السلطات العمومية يف اجلزائر ، ومن 

 .  (3)التشريعي أو التنظيمي أو على املستوى اهليكلي أو على الصعيد املالي و كذلك البشري

 

 

                                                             

      .83 ، صمذكّرة ماجستري سابقة، فاطمة الزّهراء دربلّو     (1) -
      .41، عنابة ،دون ذكر سنة ، ص  جملة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية، " املسح العقاري و إشكاالته القانونية "/ عمار بوضياف : أ.د    (2) -
      .41،املقال السابق، ص " املسح العقاري و إشكاالته القانونية"/ عمار بوضياف :  أ.د    (3) -
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 الفرع الثّاني: اهليئة املكلّفة باملسح العقّاري

خاصّة  األوىل:مالك الوطنيّة، و تض ّ هذه األخرية مديريّتني :إنّ مهمّة املسح العقّاري تدخل ضمن مهام و إختصاص املديريّة العامّة لأل

 خاصّة بإدارة الوسائل. و الثّانيّة: ليّات أمالك الدّّولة العقّاريّة،بعم

فاملشرع اجلزائري قد أسند إداريا عملية املسح العام لألراضي ملؤسسة إدارية مستقلة تسمى بالوكالة الوطنية ملسح األراضي، حيث 

مؤسّسة إداريّة ذات شخصيّة معنويّة، جاءت بدال  على أنها 1989/12/19املؤرّخ يف  234/89رسوم التّنفيذي رق  امل ينص

و فضال عن ذلك  من نفس املرسوم على أنّ هذه اهليئة تتبع وزارة اإلقتصاد. 02ملكاتب املسح العقّاري، و لقد أشارت املادّة 

الوكالة أنيط بها مجيع الصّالحيّات التّي كانت من إختصاص إدارة راحة على أنّ هذه من نفس املرسوم بنصّها ص30أضافت املادّة 

التّي كانت تتبع فيما سبق إدارة شؤون أمالك الدّولة و األمالك العقّاريّة التّي متارسها و تدخل يف  األعمال.." :سابقالدّولة أمالك ا

 إطار مهام الوكالة و أهدافها ".

أعاله على ما يأتي: إحالل  30نفس اإلطار على :" يرتتّب على حتويل األعمال املنصوص عليها يف املادّة  يف 31و تنصّ املادّة 

 املركزيّة يف وزارة اإلقتصاد ". الوكالة حملّ مفتّشيّات أقسام مسح األراضي التّابعة لإلدارة

ة املشرّع يف اإلسراع بإمتام عمليّات املسح و إعداد يتّضح جليّا من وراء ما سبق ذكره فيما خيصّ اهليئة املكلّفة باملسح، نيّ -

 املخطّط العامّ له، إلّا أنّ الوصول هلذه الغاية ما يزال خيطو خطواته األوىل.

 الفرع الثّالث: مراحل عمليّة املسح العقّاري

 ّ عرب عدّة مراحل، و من خالل عدّة قنوات ، و هي تت(1) املسح العقّاري يقوم على مجلة من اإلجراءات القانونيّة و اإلداريّة و الفنيّة

على لتنتج يف األخري جمموعة من اآلثار اهلامّة، و لعلّ أه ّ آثارها هو إنشاء السّجلّ العيين، الذّي تعتمد بياناته بصفة دقيقة و مطلقة 

قة بني األفراد و حتقّق ما يسمّى و حتّى تشكّل هذه البيانات صورة حقيقيّة عن الواقع العقّاري، و تكون حملّ ث عمليّات املسح.

، البدّ من تنظي  عمليّات إستقاء هذه البيانات وفق إجراءات و شكليّات كفيلة بنقل الواقع يف ميدان التّعامل العقاري باإلئتمان

 .(2) الطّبيعي و القانوني للعقّارات بشكل دقيق و موثوق به

تضمّنتها جمموعة من النّصوص عدة مراحل ب لكي تكون كاملة و سليمة فعمليّة املسح العامّ لألراضي هي عمليّة ضخمة تتطلّ

 ة و هي كالتالي :و املتعلّق بإعداد مسح األراضي العامّ 1976/03/25املؤرّخ  يف  62/76املرسوم رق  أهمّها 

                                                             

     .88 ، صمذكّرة ماجستري سابقة، فاطمة الزّهراء دربلّو   (1) -
-  PHILIPPE THERY : sûretés et publicité foncière , 2 ème Edition , presses universitaires de Grenoble   

1998 ,Page 134.                
      .91، ص 2009،خوة منتوري، قسنطينةالتّشريع اجلزائري، جامعة اإل مذكّرة ماجستري: املسح العقّاري يف تثبيت امللكيّة العقّاريّة يف، عبد الغين بوزيتون  (2) -



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

98 

، و ينشر الي املختصّ إقليميّايعلن عن إفتتاح عمليّات املسح العقّاري بقرار من الو:  بدء عملية املسح صدور قرار اإلعالن عن -1

،و يبلغ لرئيس اجمللس الشعيب البلدي و لرئيس  قرار افتتاح عمليات املسح العقاري يف اجلريدة الرمسية و يف اجلرائد اليومية الوطنية 

ور ليعلموا به كما ينشر يف اللوحات اإلشهارية املخصصة للجمهالدائرة املعنية ،و يت  نشره قبل شهر على األقل من إنطالق عملية املسح 

 .(1)يف مدونة القرارات اإلدارية للوالية 

 ومن الطبيعي القول أن والي الوالية حتى يصدر قرار اإلعالن عن بدء عملية املسح العام على مستوى البلدية وجب أن يسبقه إقرتاح 

 .(2)املدير الوالئي للمسح من طرف 

 15ريق لصق االعالنات يف مقر الدائرة والبلدية املعنية والبلديات اجملاورة ،وذلك يف أجل كما يت  إعالم اجلمهور بهذه العمليات عن ط

باإلضافة إىل حتسيس املواطنني بأهمية هذه العملية بشتى السبل كاإلذاعات احمللية ،و نشر ،(3)يوما قبل افتتاح هذه العمليات 

 .امللصقات يف الشوارع 

املتضمن  1976 مارس 25 املؤرخ يف 76/62من املرسوم رق   7ة املسح اليت تنص عليها املادة جلن أتنش و:  إنشاء جلنة املسح -2

قاضي من احملكمة التّي توجد ضمن  عالن عن عملية املسح و تتشكّل هذه الّلجنة من:مبجرد اإل إعداد مسح األراضي العام 

يس اجمللس القضائي، رئيس اجمللس الشعيب البلدي أو ممثّله نائبا يعيّن هذا القاضي من قبل رئ و البلديّة ضمن دائرة إختصاصها رئيسا

ممثّل املصاحل احملليّة لألمالك الوطنيّة ،ممثّل لوزارة الدّفاع الوطين، ممثّل ملصلحة  ، ملصاحل احملليّة إلدارة الضّرائب املباشرةاللرّئيس، ممثّل 

ملنظّمة املهنيّة، مهندس خبري عقّاري تعيّنه اهليئة املخوّلة يف املنظّمة املهنيّة، احملافظ التّعمري يف الوالية، موثق تعيّنه اهليئة املخوّلة يف ا

 العقّاري املختصّ أو ممثّله، املسؤول احمللّي للوكالة الوطنيّة ملسح األراضي أو ممثّله.

كالثقافة و الفالحة و الري حلماية هياكل  جنة املذكورة عند اإلقتضاء أن تشمل و تتوسع لتض  ممثلني آخرين لقطاعات أخرىو ميكن للّ

 .(4)قطاع الثقافة و األراضي الفالحية و كذلك اجملاري املائية 

حماضر تفصيليّة عن مداوالتها، و يقوم بالكتابة هلا العضو املمثّل للوكالة الوطنيّة ملسح  و حترّر من رئيسها،بدعوة جتتمع هذه الّلجنة 

بناءا على أغلبيّة األصوات و ال تصحّ مداوالتها إلّا بتوفري النّصاب القانوني احملدّد بثلثي أعضائها على  األراضي، تتّخذ القرارات فيها

من املرسوم  8األقلّ و عند تساوي األصوات يرجّح صوت الرّئيس، و يت ّ تنفيذ قرارات هذه الّلجنة مبوجب مقرّر من الوالي )املادّة 

 (.62/76رق  
                                                             

      .41، املقال السابق، ص "املسح العقاري و إشكاالته القانونية "/عمار بوضياف :أ.د  (1) - 
     ملتضمن إعداد مسح األراضي العام.ا 1976مارس  25املؤرخ يف  76/62املرسوم رق  من  02 املادة           -
      .47/ عمار بوضياف، املقال السابق، ص أ.د  (2) - 
      من نفس املرسوم. 03املادة   (3) - 
      .49/ عمار بوضياف ، املقال السابق ، ص أ.د  (4) - 
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الناجتة عن عملية املسح و التأكد من الوثائق  كل مجعمن خالل  62/76من املرسوم رق   9لجنة فقد حدّدتها املادّة أمّا عن مهام هذه الّ

 احلدود املتفق عليها من طرف املعنيني و يف حالة عدم اإلتفاق متارس اللجنة مهمة التوفيق بني األطراف املتنازعة .

تعلقة بسندات امللكية العقارية و تتوىل املصاحل اإلدارية على مستوى إدارة املسح كما يعود هلا التأكد من صحة سائر الوثائق امل

 تقسي  البلدية إىل قطاعات و أقسام بقصد التعرف على سائر العقارات املوجودة يف تراب البلدية .

و جمموعات تض  تقنيني و أعوان و يتوىل أعوان إدارة املسح االنتقال ميدانيا لكل عقار مشمول بعملية املسح و هذا يف شكل فرق 

حمققني بقصد مجع املعلومات املتعلقة مبجموعة امللكية و األعباء اليت تثقل العقار و الطبيعة القانونية للعقار و هوية املالك و هذا 

  .(1)القانونية املسلمة هل   إنطالقا من الوثائق 

ساس القاعدي مليالد عملية املسح هي وضع احلدود االقليمية للبلدية ومن  األإن أوّل خطوة تعترب :حتديد حميط إقلي  البلدية املعنية -3

مر ن وضع احلدود ال يت  يف كل مرة عند القيام بعملية املسح ( ويتعلق األجل ذلك يتعني مجع كل الوثائق اخلاصة بتعيني هذه احلدود )ألأ

املتضمن التنظي   االقليمي للبالد وكذا خمططات الوحدات  04/02/1984املؤرخ يف  84/09طار القانونإبالوثائق املعدة يف 

 (1) .(3). إذ تعترب هاتان الوثيقتان ضروريتان ملعرفة حميط االقلي  البلدي (2)االدارية القدمية 

ل وثيقة  خاصة بالبلدية  ، و يتعلق األمر بكثناء عملية املسحاملزمع استعماهلا أ  مجع كل الوثائق و عليه جيب :مجع الوثائق -4

التصوير اجلوي  له  وكالة خاصة  به  هي الوكالة  الوطنية  للخرائط ، و اليت  )مع املالحظة أن قدمية و صور جوية   من خمططات  املعنية

ء األشغال أثنا رجة مثل تلك املستخ (تتواجد باجلزائر العاصمة  و تعمل بالتنسيق  مع الوكالة الوطنية  للمسح  و املديريات  الفرعية

امللكية للمنفعة العامة اليت أجريت على مستوى   املتعلقة بنزع ، باإلضافة للوثائقمعنيوفق سل   اعية و هذابالثورة  الزر  املتعلقة

لتابعة للدولة افهذه الوثائق املتعلقة باألمالك  .التحويل ،التخصيص اصة املتعلقة بالتنازل،و كذا املخططات اخل (4) إقلي  تلك البلدية

،و يت  إجيادها على مستوى مصاحل أمالك الدولة  و الوكاالت اجلهوية  ملسح  العاماألراضي  لعمليات مسحالبلديات تعد ضرورية  و

 األراضي.

                                                             

      .111جميد خلفوني: نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري، املرجع السابق، ص (1) - 
      . 89دربلو ، مذكرة ماجستري سابقة ، ص  فاطمة الزهراء       - 
      .49/ عمار بوضياف ، املقال السابق ، ص أ.د        -
      .94  ، صمذكّرة ماجستري سابقة، بوزيتون  عبد الغين  (2) -
ملالية) املديرية العامة لألمالك الوطنية و العقارية ( إىل مدراء أمالك املتعلقة بسري عمليات مسح األراضي و الرتقي  العقاري ،تعليمة صادرة عن وزارة ا 16التعليمة رق   (3) -

 .27، ص 1998الدولة لكل الواليات ،
      .95 ، صمذكّرة ماجستري سابقة، بوزيتون   عبد الغين  (4) -
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املتواجد و كذا السجل اجلبائي  مشهرة  حقوق   الذين هل   قائمة  للمالك  العقارية  من مصاحل احملافظة  من جهة أخرى جيب أن تطلب -

 .(1)اجلبائية  املصاحل   على مستوى

  وكالة بها موظف  فيقوم  و املقارنة   و التدقيق الفحص  ، أما عملية مسح األراضي  ةيعترب من صمي  عمل جلن  الوثائق  مجع هذه  إنّ

 من شأنها تسهيل عملية حتديد املالك ومن ث  استدعائه  ،  ، و هذه الوثائق (2)املسح 

 .(3) العقاريةشيف احملافظة رمن أالتحقيق مع تلك اليت أخذت إىل أن هذه الوثائق هلا دور تقريب املعلومات الناجتة عن  باإلضافة

ية ووصفها يف وثيقة تسمى أساس الوثائق الرمسية على و معرفة  احلدود اإلقليمية للبلدو املقصود هنا ه: تعيني احلدودعمليات  -5

، و حيرر احملضر من طرف تقين مكلف بعمليات املسح بالتنسيق مع رئيس اجمللس للحدودخمطط بياني  حمضر تعيني احلدود يلحق به

 .(4)الشعيب البلدي املعين و كذا رؤساء البلديات اجملاورة 

 .الثابتةود حتى يتماشى مع احلدود ، يذكر يف احملضر كل االحتجاجات أو االقرتاحات الرامية إىل تغيري طفيف يف احلدعند اإلقتضاء

األشخاص املؤهلني لذلك و احلاضرين لعمليات وضع احلدود إىل السيد الوالي قصد  طرف كلبعد إمضاءها من  الوثيقة،هذه  تقدم

  .(5) أخرىهذه احلدود جماورة حلدود والية أخرى أو حدود دولة  إذا كانتيف حالة ما  املوافقة،إىل وزير الداخلية قصد و  املوافقة.

املذذذذذذؤرخ يف  62/76مذذذذذذن املرسذذذذذذوم رقذذذذذذ    05حكذذذذذذام املذذذذذذادة جتذذذذذذدر اإلشذذذذذذارة إىل أنذذذذذذه تطبيقذذذذذذا أل  د،الصذذذذذذديف هذذذذذذذا 

فذذذإن الصذذذعوبات اخلاصذذذة بوضذذذع احلذذذدود تذذذدرس و يبذذذث فيهذذذا نهائيذذذا مذذذن         العذذذام،املتعلذذذق بإعذذذداد املسذذذح    1976/03/25

 الداخلية.طرف وزير 

 أشغال االستطالع، إعداد املخططات البيانية ، حترير احملضر تت  عملية وضع احلدود اإلقليمية للبلدية أساسا يف ثالثة مراحل:

 رمسية،جرائد ة الوثائق الرمسية اليت حبوزته )يستعمل رئيس الفرق البلدية،يف إطار عمليات حتديد إقلي    :أشغال االستطالع /أ

 عليه.مؤشر  طط بياني للتحديد( و ذلك إلجناز خم...للبلدياتلقوام املادي حماضر و كذا خمططات حتديد ا املصلحة،خمططات 

 عليه.و مبناسبة متابعة حدود البلدية تدون تصرحيات رؤساء اجمللس الشعبية البلدية وتقارن باملخطط البياني للحدود املؤشر 

 .ر االستطالع و الرسومات البيانيةيأخذ و يقيد مجيع املعلومات اليت ميكن ردها يف حماض

                                                             

      .27  ، صمذكّرة ماجستري سابقة، رتي  مساح و   (1) -
    السالف الذكر. 62/76  من املرسوم رق   1فقرة  9املادة   (2) -
      .306  ، صعمر محدي باشا ، ليلى زروقي: املنازعات العقارية ، املرجع السابق    (3) -
        .98   ، صمذكّرة ماجستري سابقة، عبد الغين بوزيتون    (4) -
        .310   ، صليلى زروقي : مرجع سبق ذكره  عمر محدي باشا ،   (5) -
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  (.أو جمرى وادي أو نهر طريق،حمور وضعية اخلط الفاصل ) طبيعية،د حدود يوضح على اخلصوص عندما يكون بصد

   رئيسي.تكتفي عملية البحث على جمموعات امللكية املؤدية إىل نقاطها الرئيسية و أطراف احلدود املوجودة يف شكل خط 

بداهلا  حالة غياب املعامل الطبيعية ، ويباشر استكما يبني مجيع النصب و معامل احلدود وكذا أماكن األوتاد اليت جيب أن يضعها مؤقتا يف

، حيث يقتصر التأشري يف حينه يف احملضر و املخطط البياني على النصب ال على املعامل أو دواع  غري بنصب أخرى يف أقرب اآلجال

 بأرضية من طرف السلطات احمللية .جمسدة 

 ينجز رئيس الفرقة املستندات التالية: يدانية بعد اإلنتهاء من األشغال امل :إعداد املخططات املرئية/ب 

 الوحدات. مخمطط عام إلقلي  البلدية مع تعيني البلديات اجملاورة و أرقا -

 اجملاورة.خمطط الوحدة املناسب للحد املميز مع البلدية  -

الة ما إذا كان حدود البلدية مشكلة  حيف ميدانيا.س  وفق املعلومات املستقاة  27يت  إعداد هذه املخططات املرئية البالغ عرضها 

معبد أو وادي كبري،  ( كطريق50.000/1أو  25.000/1سل  ) مبعل  طبوغرايف طبيعي قار ومعلوم على خريطة حتت

 .(1)فإنه باإلمكان إجناز املخطط املرئي انطالقا من مستخرج هذه اخلريطة  ،سكة حديدية

من التصاوير اجلوية يبني احلدود اإلقليمية للبلدية بواسطة شريط أمحر زجنفر عرضه يف غياب ذلك فإن هذا املخطط ينجز وفق نسخة  و

 .ا عند تتبع طريق أو وادي، توضع يف املكان املخصص هلهور التفاصيل على املخطط البياني، مبا فيه الكفاية لظم  فاتح 4

حتاط هذه النقاط  للحدود،النقاط اهلامة املعينة يضع رئيس الفرقة على املخطط البياني سلسلة غري منقطعة من األرقام لكل -

 األمحر.بدائرة صغرية محراء أو األرقام املتعلقة بها تدون باحلرب 

اليت تنتمي إىل مع العل  أنه جيب نقلها بغض النظر عن املعامل  .بعد على احملضر معرفة احلدودإن الفائدة من هذه األرقام اليت تنقل فيما -

مقربة منها يف املخططات ، النصب و دالئل أخرى موجودة على هاته احلدود أو على القم ، الصخور الكبرية احلدود اإلقليمية،

 .البيانية

، وعند احلاجة خمططات مرئيةبواسطة  T12مطبوع منوذج حيرر حمضر تثبيت احلدود ما بني البلديات على  :حترير احملضر –ج 

وي هذا احملضر على وصف مفصل لكل النقاط اهلامة للحدود ما بني البلديات حيت .طات استطالعية مؤشر عليها قانونامبخط

                                                             

 .27املتعلقة بسري عمليات مسح األراضي و الرتقي  العقاري  السابقة الذكر، ص  16عليمة رق  الت   (1) -
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يقس  إىل مواد بقدر وجود املخططات البيانية و حيرر بعبارات واضحة و دقيقة ، و يتعني إذ . عينة بأرقامها و التعريف حبدودهاامل

 .تحديد إجتاه احلدود هلذه الطبيعة، ولكن بيق" للطراحلافة اليسرى"، "احلافة اليمنى"   ستعمال عباراتباخلصوص تفادي إ

بعد توفري كلّ املعطيات الضّروريّة من الوثائق و البيانات و حتضري اإلمكانيّات الّالزمة تباشر أوّل  : عمليات التّحقيق العقّاري -6

لّفني باإلشراف على عمليّة التّحقيق خطوة عمليّة أال و هي التّحقيق العقّاري حيث يت ّ حتديد املهام و توزيعها على األعوان املك

  .(1) و احلقوق العينيّة األخرى ليت ّ بعدها تعيني أصحاب هذه احلقوقمرحلة معرفة حقّ امللكيّة العقّاري تأتي بعدها 

لة، كما لإلشارة يقوم بهذا التّحقيق عونان حمقّقان ينتمي أحدهما إىل مصلحة احلفظ العقّاري و اآلخر إىل مصلحة أمالك الدّو -

يعمل احملقّقان على مجع  و.(2) يشارك يف التّحقيق عون من البلديّة بصفته ممثّال هلذه اجملموعة فيما خيصّ األمالك العقّاريّة التّابعة للبلديّة

لعينيّة و الوثائق املثبتة كلّ املعلومات املتعلّقة جبميع العقّارات املعنيّة بعمليّة املسح، و كذا دراسة الوثائق و السّندات املثبتة للحقوق ا

و إثارة و جلب كلّ اآلراء و املالحظات التّي قد هلويّة أصحاب هذه احلقوق باإلضافة إىل مجع أقوال و تصرحيات األشخاص املعنيّني 

التّحقيق العقّاري طابع تنري التّحقيق و تقدير وقائع احليّازة املثارة و يف هذا اإلطار أمكن القول أن التّنظي  القانوني اجلديد مصدره من 

 حاس  فيما خيصّ اإلعرتاف باحلقوق العقّاريّة.

و هكذا يعفى احملافظ العقّاري من دراسة السّندات و العقود عند اإلجراء األوّل بالسّجلّ العقّاري، إذ يقوم برتقي  العقّارات على 

 .(3) أساس البيانات املوجودة بوثائق مسح األراضي

يّة القصوى املرتتّبة عن إجراء التّحقيق العقّاري ينبغي على األعوان القيام بأعماهل  و إثبات كلّ احلقوق العينيّة و عليه و نظرا لألهم

فإنّ األعوان احملقّقني ال ينبغي أن تفلت منه  أنّ نتائج بالتّالي و، (4)سواء كانت أصليّة أم تبعيّة مبنتهى الدّقّة و التّفاني العقّاريّة 

 وكلة هل .املعليه  أن يتمسّكوا بالدّقّة يف سري األعمال  كامل آثارها القانونيّة، و من ث ّ تّبحتقيقاته  تر

هذا هو السّبب ارات.ذذذن للعقّذذو الشّاغلي (5) لّاكذذذة املذذذذدة و هي مساهمذذدة أكيذذكما ال جيب أن ينسوا بأنّ جناح التّحقيق مرتبط بقاع

شخاص على تقدي  مساعداته  و يشرحوا هل  موضوع التّحقيق، و هدف املسح الذّي يرتكز الذّي من أجله جيب عليه  حثّ األ

على متتني قانون األمالك العقّاريّة على قواعد قانونيّة سليمة، جتسّد يف تسلي  امللّاك املعروفني سندات شرعيّة و هي: الدّفاتر 

       العقّاريّة.  

                                                             

         . 30مساح  ورتي: مذكّرة ماجستري سابقة، ص   (1) -
 ري السابقة الذكر.املتعلّقة بسري عمليّات مسح األراضي و التّرقي  العقّا 1998/05/24املؤرّخة يف  16تعليمة وزارة املاليّة رق       (2) -
         . 325عمر محدي باشا ، ليلى  زروقي: املنازعات العقارية ، املرجع السابق، ص   (3) -
         . 102عبد الغين بوزيتون: مذكّرة ماجستري سابقة، ص   (4) -
         . 325عمر محدي باشا ، ليلى  زرّوقي، مرجع سابق ذكره، ص   (5) -
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و اإلثبات ،التّشريع املنظّ  إلثبات حقّ امللكيّة العقّاريّة  إثبات حقّ امللكيّةّ حسبت و السّندات الواجب دراستها هي سندا -

مجع العناصر الضّروريّة لتقدير وقائع احليازة املثارة، و يتطلّب األمر التّأكّد فيما إذا كان  والتّحرّي ب يكون يف غياب السّند، فالتّحقيق

   .(1) مبعنى حيازة مستمرّة، غري منقطعة، هادئة و علنيّةطبقا ملقتضيات القانون املدني الشّخص املعين بالتّحقيق ميارس احليازة 

هلذا وجب على طالب حقّ امللكيّة تقدي  وثائق إلثبات حالته املدنيّة و كلّ الوثائق األخرى التّي تساعد يف تنوير التّحقيق منها:  -

لوثائق األخرى التّي ميكن أن حيوزها املعين، و بالتّوقيع مبعيّة الشّهود الذّين الشّهادات املكتوبة، الشّهادات اجلبائيّة، و كلّ ا

يف قوهلا:  62/76من املرسوم رق   12و هذا ما تنصّ عليه املادّة ، (2)يثبتون حيازته  على وثيقة التّحقيق و يت ّ تسجيله  مؤقّتا 

   املخطّط مع األخذ بعني اإلعتبار احليازة ". " حتدّد احلدود املؤقّتة للعقّارات كما جيب أن تكون عليه يف

 ملك مل و ملعرفة إن كان امللك تابعا للدّولة يفحص احملقّق التّابع ملصلحة أمالك الدّولة السّجلّات على مستوى احملافظة العقّاريّة ألنّ أيّ

ك، لذا من واجب احملقّقني تعيني ذوي احلقوق يثبت عكس ذليعرف صاحبه أو مل يطالب به أثناء التّحقيق يعترب تابعا للدّولة حتّى 

سواء كانوا ملّاكا أصلينّي أو ملّاكا مفرتضني أو ظاهرين و سواء كانوا شخصا واحدا أو جمموعة أشخاص طبيعيّة إذا كان العقّار يف 

  .(3) حالة الشّيوع أو ملكيّة مشرتكة أو إذا كان شخصا معنويّا

جيري على شاكلة التّحقيق يف املنطقة الرّيفيّة، غري أنّ اإلختالف  (4) يق يف املنطقة العمرانيّةالتّحق أنّ و ميكن اإلشارة إىلهذا 

يكمن يف كون التّحقيق يف الوسط الرّيفي ينتج عنه بطاقة عقّاريّّة لكلّ جمموعة ملكيّة تسمّى بطاقة التّحقيق العقّاري منوذج 

T7 يعة القانونيّة للعقّار و أصل امللكيّة، على أن ترقّ  هذه البطاقة و تؤرّخ و متضى من و التّي تربز فيها جمموعة من البيانات كالطّب

 إىل جانب رئيس اجمللس الشّعيب البلدي املعين أو ممثّله. أو وكيلهطرف احملقّق و كذا املالك 

بالنّسبة  T5ص الطّبيعيّة أو املعنويّة منوذج أمّا يف املنطقة العمرانيّة فإنّ التّحقيق ينجرّ عنه جمموعة من البطاقات، هي بطاقة األشخا

، جملموعات امللكيّة املثبتة حدودها، أو البطاقات T4للمالكني الذّين خضعوا للتّحقيق، أو بطاقة جمموعة امللكيّة منوذج 

توي هذه البطاقة على عنوان اخلاضعة لنظام امللكيّة املشرتكة و جيب أن حتبالنّسبة للعقّارات  T8الوصفيّة للعقّارات املبنيّة منوذج 

  .T9 (5)يض ّ املعلومات املتعلّقة بتعيني جمموع العقّار و على جدول وصفي، إىل جانب بطاقة حصص امللكيّة املشرتكة منوذج 

التّكفّل بعد نهاية التّحقيق العقّاري فإنّه جيب مراجعة نتائجه من خالل البطاقات احملرّرة من قبل األعوان احملقّقني و من خالل  -

 باملبادالت العقّاريّة و عليه توضع نتائج التّحقيق العقّاري و كذلك توضع وثائق املسح مبقرّ البلديّة و هي مترّ بأربعة مراحل: 

                                                             

         . 331ص  : املنازعات العقاري ، املرجع السابق ، اشا ، ليلى  زرّوقيعمر محدي ب  (1) -
         . 103عبد الغين بوزيتون: مذكّرة ماجستري سابقة، ص   (2) -
         . 103عبد الغين بوزيتون ، ص   (3) -

         و ما بعدها.   341عمر محدي باشا ، ليلى زرّوقي: مرجع سبق ذكره ، ص   -للتّفصيل أكثر يف موضوع الطّريقة باملسح يف املنطقة العمرانيّة، راجع: (4) - 
         . 103-104عبد الغين بوزيتون: نفس املذكرة، ص   (5) - 



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

104 

عدّ : يقوم األعوان احملقّقون بتحرير بطاقة التّحقيق العقّاري مبجرّد اإلنتهاء من التّحقيق و تمرحلة حترير بطاقة التّحقيق العقّاري /أ

بطاقة من هذا النّوع لكلّ وحدة عقّاريّة مهما كانت طبيعة ملكيّتها سواء خاصّة أو عامّة و يف نسخة وحيدة و بالدّقّة و الوضوح 

الكتابة خبطّ واضح و بعناية ، الكافيّني، و يف هذا الصّدد جيب اإللتزام بالتّأكّد من دقّة املعلومات قبل تدوينها على البطاقة

كتابة املعلومات يف األسطر و ، و التّحرير و الكتابة ما بني األسطر غري مقبولة ألنّها قد تؤدّي إىل قرارات خاطئة الكشط، كبرية

 . T7مأل بطاقة التّحقيق العقّاري منوذج و ذلك عن طريق  املساحات املخصّصة هلا و بدقّة.

ىل إنتبذذذاه عذذذوان الفذذذرق امليدانيذذذة بصذذذفة عامذذذة اإل   أ وأعلذذذى احملققذذذني   :التكفذذذل باملبذذذادالت العقاريذذذة خذذذالل عمليذذذة املسذذذح    /ب

مذذذالك و ىل تعذذذيني حذذذدود األإن عمليذذذة املسذذذح تهذذذدف ثنذذذاء و خذذذالل التحقيقذذذات العقاريذذذة، ألأالعقاريذذذة الذذذيت قذذذد حتذذذدث  املعذذامالت 

طريذذذق  ثنذذذاء القيذذذام بعمليذذذة املسذذذح عذذذن أ أالتعريذذذف بأصذذذحاب احلقذذذوق ومذذذن ةذذذة وجذذذب متابعذذذة الذذذتغريات الذذذيت قذذذد حتذذذدث و تطذذذر 

خطذذار مصذذلحة املسذذح بكذذل     إراضذذي و احملافظذذة  العقاريذذة الذذيت جيذذب علذذى هذذذه األخذذرية        دارة مسذذح األ إالتنسذذيق بذذني مصذذاحل   

لف ذة علذذذى خمتذذذ ذذذذذذالزمذذعديالت  الذجذذذراء التذذذ إعمذذذال املسذذذح لتمكينهذذذا مذذذن   أاملعذذذامالت العقاريذذذة الذذذيت جتذذذري يف البلديذذذة حمذذذل     

. فحسذذذب املرسذذذوم (1) ة للعقذذذار املمسذذذوحذاليذذذذال الوضذذذعية احلذذذذذة تعكذذذس فعذذذذذحيق مسذذذذذالوثذذذائق و هذذذذا حتذذذى نصذذذل اىل وثائ

 . P R4  املعدل و املتم  يت  هذا التبليغ بواسطة مستخرج منوذج 33/63رق  

 ية:تالت اآلاعند نهاية التحقيق العقاري نستطيع استخراج حالة من احل :نتائج التحقيق امليداني / ج

 قانونيةعقار له سندات ملكية و -1

 عقار ليس له سندات امللكية بالتقادم املكسب. -2

 العقار ليس له سندات قانونية، و ليس موضوع حيازة قانونية. -3

 ع شخص متلكه باحليازة.العقار املخفف فيه مل يكن موضوم تصريح و مل يدّ -4

مذذذن  11ات العقاريذذذة الالزمذذذة حسذذذب املذذذادة    نهايذذذة  العمليذذذات التقنيذذذة و التحقيقذذذ    : عنذذذدالبلديذذذةيذذذداع وثذذذائق املسذذذح مبقذذذر    إ  /د

راضذذذذي املنجذذذذز و الوثذذذذائق املعذذذذدل و املذذذذتم ، يذذذذودع خمطذذذذط مسذذذذح األ  25/33/1763املذذذذؤرخ يف  63/32املرسذذذذوم رقذذذذ  

جذذل متكذذني املعنذذيني مذذن االطذذالع عليهذذا و تذذودع هذذذه الوثذذائق مذذن طذذرف           أقذذل مبقذذر  البلديذذة مذذن    امللحقذذة بذذه طيلذذة شذذهر علذذى األ    

 يداع من طرف  رئيس البلدية.إراضي يف مقابل تسليمه شهادة األرئيس مكتبة مسح 

                                                             

          . 39مساح  ورتي: مذكّرة ماجستري سابقة، ص   (1) - 
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مذذذاكن ه حيذذذث ينشذذذر يف األشذذذعار ممضذذذي مذذذن طرفذذذ إيقذذذوم رئذذذيس اجمللذذذس الشذذذعيب البلذذذدي بذذذإعالم اجلمهذذذور باإليذذذداع عذذذن طريذذذق     

 وية.فالش أو ةيعالنات الكتابو اإلأو البلديات اجملاورة و كذا بالوسائل أاملعتادة للصق املناشري اخلاصة بالبلدية 

  لذذهفذذي حالذذة املسذذاس حبقوقذذه، حيذذق     ف خذذالل االيذذداع ملذذدة شذذهر بالبلديذذة ميكذذن ألي شذذخص االطذذالع علذذى وثذذائق املسذذح.          -

ىل إا مّذذذإ ،و ىل رئذذذيس اجمللذذذس الشذذذعيب البلذذذدي إسذذذواء كتابيذذذا  سذذذباب تدخلذذذه و موضذذذوع الطلذذذب فيذذذه أ تقذذذدي  احتجذذذاج موضذذذحا

قذذوال علذذى سذذجل معذذد لذذذلك، هذذذه الوثيقذذة تقفذذل و متضذذى مذذن طذذرف         الذذذي يسذذجل األ رئذذيس الفرقذذة الذذذي يذذداوم مبقذذر البلديذذة،     

 خر االيداع.آ رئيس الفرقة يف

املعنذذذيني علذذذى النتذذذائج مذذذن موافقذذذة هنذذذاك يبلذذذغ السذذذجل و رسذذذائل االحتجاجذذذات اىل جلنذذذة املسذذذح، الذذذيت تنظذذذر فيمذذذا اذا كانذذذت    -

  .(1) دثن حتأاملوجودة يف وثائق املسح و تدرس االحتجاجات املمكن 

سذذذح املصذذذادق عليهذذذا مذذذن طذذذرف  عنذذذد االقتضذذذاء يقذذذوم رئذذذيس الفرقذذذة بالتعذذذديالت الضذذذرورية اسذذذتنادا علذذذى قذذذرارات جلنذذذة امل   -

 مبجرد انتهاء اعداد مسح االراضي كلية يت  اعداد ثالث نسخ من وثائق املسح و ترسل:الوالي. و

 لمعاينة حتت مسؤولية رئيس اجمللس البلدي الشعيب.، للتكون يف متناول اجلمهوراألوىل: إىل مقر البلدية املعنية  -

 .(2و هذا ما سوف يت  التطرق اليه يف املطلب )الثانية: تودع باحملافظة العقارية لتأسيس السجل العقاري، -

   .(2) عوان املسح و اهليئات العمومية. و كذا اخلواصأالثالثة: حتفظ مبصلحة املسح للمعاينة، يف متناول  -

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

           املعدّل و املتمّ . 62/76من املرسوم رق   12املادّة   (1) - 
          .349-348عمر محدي باشا ، ليلى زرّوقي: املنازعات العقّاريّة، املرجع السّابق، ص   (2) - 



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

106 

 جراءات شهر وثائق املسح العقاريإ: الثانياملطلب 

، بناءا على العمليات التقنية للمسح العام لألراضي، اخلاصة بكل قس  أو ات حتديدا دقيقا و معرفة مالكيهابعد حتديد العقار

جاهزة  نتهاءهااة ملدة معينة لتصبح بعد غ ذلك يف جمموعة من الوثائق املسجلة اليت تودع يف البلديافرإجمموعة أقسام  البلدية املعنية يت  

 .يات احملاسبة باحملافظة العقاريةجل إيداعها على مستوى قس  اإليداع و عملأ لالنتقال من

ر يشارك ، جبملة من اإلجراءات يباشر بعضها احملافظ العقاري و البغض اآلخألراضي  العاماعقاري لوثائق مسح متر عملية الشهر الإذ 

 لتالية :و سنتناول هذه االجراءات يف الفروع ا .وان خمتصنييف إعدادها أع

 العقّاري املسح وثائق الفرع األوّل: إيداع

الوثائق اليت حتتوي على مجيع البيانات املستقاة من  بإيداعمبجرد االنتهاء من عملية مسح األراضي تقوم املصلحة املكلفة بهذه العملية 

ذلك من أجل حتديد حقوق امللكية و احلقوق العينية األخرى و شهرها يف السجل العقاري و يت  ، و لدى احملافظة العقارية امليدان

  حيرره احملافظ العقاري بعد يويثبت هذا اإليداع عن طريق حمضر تسل (1)لكل قس  أو جمموعة أقسام البلدية املعنية  اإليداع 

 : ل مايليو سنتعرض لذلك من خال (2)فحصه للوثائق املودعة و معاجلتها

لوثائق املسح العقاري املودعة يقوم بتفحصها و ذلك من   ستالمهاإن احملافظ العقاري مبجرد : ستالم وثائق املسح العقاريإال: أوّ

نه إذا  الحظ النقص يف الوثائق يعيد البعض منها ألجل تصحيحها  و يكون ذلك أحبيث    (3)من حيث النوعيةوحيث الكمية  

جل أذلك أن املشرع اجلزائري مل يورد هذه احلالة و مل يذكر كذلك .نه ال يوجد ما يسمى: برفض إيداع وثائق املسح أ مبوجب مراسلة كون

 : يليو تكون املعاينة كما ،مقيد إلدارة مسح األراضي للرد على مراسلة السيد احملافظ العقاري و تصحيح النقص 

ططات من وجود الوثائق التالية ضمن وثائق املسح املودعة : املخ : على احملافظ العقاري التحققمن حيث  الكمية – 1

 و هي الوثائق األساسية (13T)، بطاقات العقارات املساحية، سجل مسح األراضي، جدول احلساب، جدول األقسام

ات مس  املتضمنة سري عملي 1771ماي  24املؤرخة يف  13الواجبة اإليداع يف احملافظة العقارية طبقا للتعليمة رقم 

 .افأراضي و ترقيم العقارات

                                                             

          . 133مجال  بوشنافة : املرجع  السابق، ص  (1) -  
املؤرخ  يف  123/93املتممة مبوجب املرسوم رق  املتعلق بتأسيس السجل العقاري املعدلة و  1976/03/25املؤرخ يف  63/76من املرسوم رق   08املادة  (2) -  

    . 1993/05/23، املؤرخة  يف  34، اجلريدة  الرمسية ، العدد  1993/05/19
- (3)   PHILIPPE THERY ,OP.CIT ,Page 139.                                                                                                                 
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 ، ولكل قطعة بطاقة عقارية خاصة  بهاو من الضروري توافق هذه الوثائق مع العدد الطبيعي للقطع املمسوحة ، حبيث خيصص 

ل كل القطع اليت بتسجي ةأوراق إذا  مل تكفي الورقة الواحد، و لكل مالك ورقة أو خيصص لكل قس  مساحي خمططه اخلاص

 . (1)فس العقارتعود لن

ال يكثر عليها الكشط أو  مقروءة وو يقصد بذلك أن تكون هذه الوثائق مؤشرة بصفة واضحة و  :النوعيةمن حيث  – 2

  .عليهاللشروط املنصوص  بدقة وفقاو تكون حمررة  التحوير،

أثناءه ذلك أن هذه إلحصاء النقائص اليت من املمكن أن تكتشف  شامال،صا حففحص وثائق املسح العقاري يكون ف -

 . (2)املسح العقاري و ضوابطه الصارمة  لدقة أشغال ما حتدثالنقائص نادرا 

املعدل و املتم   63/33 من املرسوم رق  37، يقوم احملافظ العقاري و طبقا لنص املادة فحص وثائق املسح العقاري املودعةبعد ت -

، و تاريخ إيداع وثائق املسح العقاريأيام من  1 جلأيف  (3)حمضر التسلي   املذكورة بإعداد 13املذكور سابقا ، و التعليمة رق  

و  (4)الذي يصرح فيه احملافظ العقاري بتعيني تاريخ اإليداع ، حمددا فيه األقسام و اس  البلدية و األماكن  املذكورة  املمسوحة  

 (5)ة أشهر عيخ إيداع  وثائق مسح األراضي و ملدة أربأيام ابتداء من تار 1احملضر حمل إشهار واسع يف أجل أقصاه يكون هذا 

حيث ينشر هذا احملضر عن طريق إعالن يف  .(6)و ذلك على مستوى كامل الرتاب الوطين  (3)بكل وسيلة أو دعامة مناسبة 

يف األماكن السكنية اليت اجلرائد الوطنية و كذا يف شكل إعالنات يت  إلصاقها يف مقر احملافظة العقارية و اجمللس الشعيب البلدي و 

 .(1)توجد فيها العقارات 

جل استالم وثائق أو أصحاب احلقوق العينية العقارية وجوب حضوره   للمحافظة العقارية من  املالكني إعالم و ذلك بهدف 

 . (7)ملكياته  أو إثارة االحتجاجات من طرف من هل  مصلحة يف ذلك 

حية العملية أن احملافظ العقاري حيرر حمضر تسلي  وثائق املسح يف أربعة نسخ متطابقة  ترسل و جتدر اإلشارة إىل انه جند من النا -

، حيث يقوم هذا األخري بنشر إعالن عن تسل  وثائق للبلدية اليت أجرى فيها املسح   النسخة األوىل إىل رئيس اجمللس الشعيب البلدي

                                                             

 . 118،  117ري  مراحي : مذكرة ماجستري سابقة ، ص  (1) -  
 . 118مراحي ، ص  ري    (2) -  
 املتعلقة بسري عمليات مسح األراضي و الرتقي  العقاري . 13من التعليمة رق   1 – 1 – 2الفقرة (3) -  

 . 121زيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص بو  عبد السالم  (4) -
 املعدل و املتم  السابق الذكر . 63/33من املرسوم 37املادة  (5) - 
 23بشري العرتوس، املقال السابق ، ص (3) -  
  117ري  مراحي: مذكرة ماجستري سابقة ، ص (6) -  
 134ص  ، ، املرجع السابقمجال بوشنافة(1) -  
 . 55السابقة ، ص  13من التعليمة رق   1 – 1 – 2الفقرة  (7) -  
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و ترسل النسخة  ،حمللي ملسح األراضياملدير الفرع  ترسل النسخة الثانية ، وةافة وسائل النشر يف إقلي  البلديمسح األراضي بك

 .(1)فظ العقاري للتأشري عليها ث  تعاد للمحافظة العقارية و النسخة الرابعة حيتفظ بها يف مديرية احل ،الدولةالثالثة ملدير أمالك 

، و ذلك ى ضرورة توافر قاعدة الشهر السبقاحلفظ العقاري علحرص املشرع اجلزائري يف عملية : معاجلة وثائق املسح العقاري ثانيا:

ستثناءا على هذا املبدأ فقد يتلقى احملافظ العقاري حاالت قانونية يستعصى إ، إال انه و ئتمان العقاري و استقرار امللكيةلضمان اال

، نصت عليها املادة ستثنائية ترد على هذا املبدأت اذكر حاال، و هو ما جعل املشرع اجلزائري إىل (2)عليه مراقبة توافر هذه القاعدة 

 .املتعلق بتأسيس السجل العقاري 63/33ملتم  للمرسوم التنفيذي رق  ااملعدل و  73/123 من املرسوم التنفيذي رق  11

ن يعطي لكل جل إخضاعها إىل عملية الشهر العقاري بعد أأفالوثائق اليت يتسلمها احملافظ العقاري من مصلحة مسح األراضي من 

 .(3)عقار ممسوح رقما معينا و خيصص له بطلقة عقارية تشمل كافة البيانات الواردة يف وثائق املسح 

الوثائق املودعة مبساعدة فبعد قبول احملافظ العقاري إيداع وثائق املسح و ذلك بتحريره حملضر التسلي  و شهره يقوم بعملية معاجلة 

بحوث الالزمة داخل احملافظة العقارية جلمع املعلومات املتوفرة و يكون ذلك انطالقا من سجل ، و ذلك مبباشرة عملية الاألعوان

مسح األراضي املتضمن للرتتيب األجبدي للمالك ، حبيث يؤخذ أول شخص يف سجل مسح األراضي و تت  عملية البحث بالرجوع 

  .(4) ملية الرتقي يات اليت تساعد يف علبطاقته األجبدية أو الشخصية حلصر كافة املعط

 الفرع الثّاني: كيفيّة ترقي  العقّارات

و يعترب الرتقي  قد مت من  العقاري،برتقي  العقارات املمسوحة يف السجل  األراضي،يقوم احملافظ العقاري مبجرد استالمه وثائق مسح 

موضوع الرتقي  على أساس   (3)لعقارات ويت  تعيني احلقوق املتعلقة با(5)يوم اإلمضاء على حمضر تسلي  وثائق مسح األراضي 

و سنتطرق لكيفية  (6) وثائق مسح  األراضي حسب القواعد املنصوص عليها يف التشريع املعمول به يف جمال امللكية العقارية

 :ية جتسيد هذه الرتقيمات فيما يليبدئ الرتقي  العقاري و أنواعه و كيف

                                                             

  134ص  نفس املرجع ، : مجال بوشنافة(1) -  
 . 122: مذكرة ماجستري سابقة ، ص بو زيتونعبد الغين  -              

 . 23، ص  ، املقال السابق "_الشهر املسبق  _قاعدة األثر النسيب  "خالد رمول :(2) -  
 .و ما بعدها   98، ص عبد الغين عبان: نفس املذكرة   -             

 . 90جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري  يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص (3) -  
 .  120، ص ري  مراحي ، مذكرة ماجستري سابقة (4) -  
 . 136، ص  مجال بوشنافة ، املرجع السابق(5) -  
 . السالف الذكر  63/76من املرسوم التنفيذي  رق    11املادة (3) -  
 .  123، ص لغين بوزيتون ، مذكرة ماجستري سابقة عبد ا(6) -  
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و الفقرات  ،املعدل و املتم  63/33من املرسوم التنفيذي رق   14 ، 13 ، 12واد نصت امل :ال : أنواع الرتقيمات العقاريةأوّ

  وهي: على أن هناك نوعني من الرتقيمات العقارية  13من التعليمة رق    2/2/5 – 2/2/4 – 2/2/3 – 2/2/2

السجل العقاري  و املتعلق بتأسيساملعدل و املتم   63/33من املرسوم التنفيذي رق   12لقد نصت املادة  :الرتقي  النهائي –أ 

للتشريع  ا: " يعترب الرتقي  نهائيا بالنسبة للعقارات اليت جيوز مالكوها سندات أو عقود أو كل الوثائق األخرى املقبولة طبقعلى

نوني ثابت ال يرتك فإذا كان السند القا (1)فالرتقي  النهائي مرتبط بنوعية السند املقدم و حجيته  .املعمول به إلثبات حق امللكية"

 .(2) نهائيحمل ترقي   يكونفإن هذا األخري  فيه،أي جمال للشك يف ملكية العقار احملقق 

 و 1/3/3/2/1و السندات املقبولة يف هذا النوع من الرتقيمات هي السندات الرمسية و غري الرمسية املذكورة يف الفقرتني : 

سواء كان  (3)العقاري عند الرتقي  النهائي دفرت عقاري للمالك املعرتف به   .و يسل  احملافظ13من التعليمة رق   1/3/3/2/2

يف حالة الشياع يعد دفرت عقاري واحد حيتفظ به يف احملافظة مع العل  أنه . هؤالء املالك أشخاص طبيعية أو أشخاص معنوية عمومية 

كما ينقل احملافظ ،صد سحبه من احملافظة العقارية و االحتفاظ به العقارية أو يتفق املالك يف الشياع  فيما بينه  بتعيني وكيل عنه  ق

و حقوق التخصيص الغري مشطب   الرهون و العقاري قيود االمتيازاتالعقاري عند االقتضاء مبناسبة هذا الرتقي  إجباريا يف السجل 

 .(4)عليها و اليت مل  تنقض مدة صالحيتها

 هما:لرتقي  هناك حالتني هلذا ا :املؤقتالرتقي   –ب 

: " املعدل و املتم ، بقوهلا 63/33من املرسوم التنفيذي رق   13نصت عليها املادة : أشهر 40: الرتقي  املؤقت ملدة  1احلالة 

، بالنسبة للعقارات اليت ليس ملالكيها الظاهرين  سندات ي سريانها ابتداء من يوم الرتقي ، جيرأشهر 34يعترب الرتقي  مؤقتا ملدة 

املعلومات الناجتة عن وثائق مسح األراضي حيازة  تسمح هل  باكتساب امللكية عن  قانونية و الذين ميارسون حسبكية مل

 نية املعمول بها يف هذا اجملال ".طريق التقادم املكسب طبقا لألحكام القانو

                                                             

 . 121سابقة ، صري  مراحي : مذكرة ماجستري (1) -  
 . 23ص ، السابقة الذكر  13التعليمة رق   من 2 –2– 2الفقرة (2) -  

 . 23بشري  العرتوس ، املقال السابق ، ص  -             
 . 133 ص مجال بوشنافة: املرجع السابق : -             
 . 123زيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص وعبد الغين  ب -             
  . 46املرجع السابق ، ص  : املنازعات العقارية ،عمر محدي باشا ، ليلى زروقي  -               

 .123عبد السالم بوزيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص (3) -  
 املعدل و املتم  املتعلق بتأسيس السجل العقاري السالف الذكر . 63/33  من املرسوم رق 12ف  12املادة (4) -  

 .  133ص ،املرجع السابق  ،مجال بوشنافة -            
 .  123زيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص وعبد السالم ب -            
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رين الذين ن الرتقي  إال املالك الظاهمن هذا النوع م . فال يستفيد13من التعليمة رق   2/2/3على نفس املبدأ الفقرة  دتكما أك

 التالية:، فاحملافظ العقاري يعطي هذا النوع من الرتقي  بتوافر الشروط ميارسون حيازة قانونية

 .(1)و إمضاء حمضر استالم وثائق املسح ( 13Tاملدون يف بطاقة العقار  )سنة بني تاريخ بداية احليازة  15أن ال تقل مدة احليازة  -

 .(2)لكيها الظاهرين سندات ملكية قانونية ليس ملا -

، أو عرتاضإأشهر إذا مل يقدم أي  34ء من نفس املرسوم على أن يصبح هذا الرتقي  نهائيا بعد انقضا 13 من املادة 2و قد أكدت الفقرة 

حتتفظ  فتبقى للجوء اليهيف حني إذا مت ا، و مل يت  اللجوء إىل القضاء (3)إذا سحبت أو رفضت االعرتاضات اليت تكون قد قدمت 

  .(5) يت  تسلي  الدفرت العقاري للمعينو بعد ذلك ،(4)املؤقت إىل غاية صدور حك  نهائي  تلك الرتقيمات على طابعها

يعترب الرتقي   :"املذكور سابقا على 63/33من املرسوم التنفيذي رق   14 تنص املادة :سنتنيالرتقي  املؤقت ملدة  :2احلالة 

كيها الظاهرين سندات إثبات لا، بالنسبة للعقارات اليت ليس ملابتداء من يوم إمتام هذا الرتقي ة سنتني جيري سريانها املؤقت ملد

 يبدي رأيه يف حتديد حقوق امللكية ".ن أ، و عندما ال ميكن للمحافظ العقاري كافية

رتقي  إال القيام ب احملافظ العقاري فما علىة القانونية ، و عندما ال تكون عناصر التحقيق كافية لتحديد الطبيعفعند غياب سند كايف

وبعد هذه املدة يصبح الرتقي  نهائي إال إذا ظهرت خالل هذه املدة وقائع .(3)العقار مؤقتا ملدة سنتني تبدأ من تاريخ تسلي  وثائق املسح 

 .(6)ته ح الشك على طبيعة العقار و ملكيقانونية جديدة تزي

، فقد ن مالكها جمهولأوره على القطعة بثناء مرأوهي اليت يثبت التحقيق العقاري  امللكية اجملهولة املالك، أما بالنسبة لوضعية 

و اليت أوجبت على احملافظ العقاري يف حالة عدم مطابقة  2/2/5و ذلك يف الفقرة  13وردت نوعية ترقيمها يف التعليمة رق  

                                                             

 . 122ري  مراحي: مذكرة ماجستري سابقة ، ص (1) -  
 . 41املنازعات العقارية ، املرجع السابق ، ص  :ليلى زروقي عمر محدي باشا ، (2) -  
 . 114جميد خلفوني: نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص   -            
 .124عبد الغين بوزيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص   -            

 . 133مجال بوشنافة : املرجع السابق ص (3) -  
 . 114، ص  ، مرجع سبق ذكرهجميد خلفوني  -            
 . 42بشري  العرتوس ، املقال السابق ، ص   -            

 .124بوزيتون عبد الغين : مذكرة ماجستري سابقة ، ص (4) -  
 . 41، ص  املرجع السابقاملنازعات العقارية ،  : عمر محدي باشا ، ليلى زروقي(5) -  
 .26، ص السابقة الذكر   13من التعليمة رق   2/2/3 الفقرة(3) -  
  املعدلة و املتم   السابق الذكر   63/33من املرسوم التنفيذي  رق     14من املادة  2الفقرة (6) -  
 .26، ص ابقة الذكرالس   13من التعليمة رق   2/2/3 الفقرة  -            
 .125، ص اجستري سابقة: مذكرة مزيتونوب بد الغينع  -            
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 اليت تعفى هذه هي احلالة الوحيدة، (1) لفائدتها الرتقي  النهائيبلة ملدة سنتني تنتهي ملكية العقار املمسوح ترقيمه مؤقتا باس  الدو

فيها الدولة من اللجوء إىل القضاء املدني إلدراج امللكيات الشاغرة ضمن األمالك الوطنية اخلاصة التابعة للدولة و هذا دون إتباع 

املتعلق باألمالك  1773ديسمرب  1املؤرخ يف:  73/33من القانون  و ما يليها 51اإلجراءات املنصوص عليها بأحكام املواد 

 الوطنية ، يدرج هذا اإلجراء يف األثر املطهر للملكية الذي يتميز به نظام الشهر العيين.

ة ، إال انه نظرا للصعوبة الكبريأشهر أو ملدة سنتني حسب احلالة 4ن الرتقي  املؤقت يكون ملدة أن القانون نص على صحيح أ -

، أصبحت مدة الرتقي  املؤقت عمليا ري، و بالتالي للحقوق الواجب شهرها يف السجل العقاتعرتض عملية حتديد أمالك اخلواص اليت

، لالستفادة من خالهلا عرتاضاته ااملعنية تقدي  و عليه خالل فرتة الرتقي  املؤقت يتعني على األطراف .(2)تت  ملدة مخس سنوات 

 .إىل العدالةاالعرتاض و إال تعني عليه  اللجوء يف يف النظر اإلجراءات السريعة 

و تكون للمحافظ العقاري يف حالة االحتجاج ، سلطة املصاحلة بني األطراف و حترير حمضر بذلك و تكون التفاقات   األطراف 

حملافظ العقاري حمضر عدم املصاحلة و و يف حالة ما  إذا فشلت حماولة الصلح حيرر ا،(3)املدرجة يف هذا احملضر قوة اإللزام اخلاص 

ليقدم كل  –وهي مدة سقوط احلق يف رفع الدعوى  –أشهر من تاريخ التبليغ  33يبلغه لألطراف و يكون للطرف املدعي مهلة 

 .(4)غ للمحافظ العقاري يف نفس املهلة ، و تبلتصة ، و تكون هذه الدعوى حمل شهراعرتاض أمام اجلهة القضائية املخ

، كون من جمموعة البطاقات العقاريةو هي العملية اليت ينتج عنها تأسيس السجل العقاري امل :: جتسيد الرتقيمات العقاريةثانيا 

البطاقة العقارية ، يت  التأشري عليها الحقا، و  أوثائق املسح و إمضائه حملضر االستالم ، ينشلفمبدئيا احملافظ العقاري و فور تسلمه 

 من خالل مايلي : هذا ما سوف نتناوله

املعدل و املتم  على أنواع البطاقات  63/33 و ما بعدها من املرسوم التنفيذي رق  2لقد نصت املادة  :ةإنشاء البطاقات العقاري –أ 

 و هي:(5) نص تنظيمي قد مت حتديد منوذج هذه البطاقات مبوجبالعقارية 

                                                             

 .124مراحي: مذكرة ماجستري سابقة ، ص  ري  (1) -  
 .46، ص  املرجع السابقاملنازعات العقارية ،  : عمر محدي باشا ، ليلى زروقي   -            
 .72: مذكرة ماجستري سابقة ، ص فاطمة الزهراء دربلو  -            
 .41، ص  ،املقال السابق "املسح العقاري و إشكاالته القانونية:"/ عمار بوضياف  أ.د:  أنظرللتفصيل أكثر   -            

 .136ة: نفس املرجع ، ص بوشناف مجال(2) -  

 .السابق الذكراملعدلة و املتم     63/33 من املرسوم رق    15املادة (3) -  
 .73-72، ص فاطمة الزهراء دربلو: مذكرة ماجستري سابقة(4) -  

 .136ص مجال بوشنافة، املرجع السابق،  -            
 .1766مارس  1، املؤرخة يف  23، العدد  اجلريدة الرمسية، 1763 رسما 26مؤرخ يف  وزاريقرار (5) -  
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يب هذه ت،تت  مبجرد االنتهاء من عملية فرز و تر(1)ثائق املسح الريفيمبناسبة إيداع و تنشأ: بطاقات قطع األراضي الريفية – 1

  .(2)ة قس  قيد السجل العقاري و البحوث و تسلي  املعلومات مالوثائق و إحلاقها مبلفات القطع املمسوحة و يقوم بهذه امله

و نفس الشيء يت  بعد عملية الفرز و  (3) و يت  إنشاؤها مبناسبة إيداع وثائق املسح احلضري :بطاقات العقارات احلضرية – 2

 (2) و هي نوعان: (4)الرتتيب 

، و كة ، و خمصصة لالستعمال اجلماعيال أجزاء مشرت عندما يكون عقار مبين يشمل أو أو تنش :اقة العامة للعقارطالب -1_2

 .(5) 63/33من املرسوم رق   21املادة  اليت يؤثر عليها  عند االقتضاء التقسي   املخصص للعقار حسب مقتضيات

و (3)يف حالة ما إذا كان العقار موضوع نظام خاص بامللكية املشرتكة  و تنشأالبطاقة اخلاصة للملكية املشرتكة :  -2_2

ماعي كل جزء منقس  من العقار الكلي أو اجلعلى ها تشمل أن، أي ع التأشري اليت ته  اجلزء املعينتكتب على هذه البطاقة مجي

 . (6)من نفس املرسوم  21هذه الصفة و ذلك تطبيقا للمادة باململوك 

من  113جنازها طبقا لنص املادة إالبطاقات الشخصية املتعقلة بالقطع املمسوحة اليت مت  بة إنشاء هذه البطاقات جيب إلغاءو مبناس

 .(1) قانونيالبطاقات مبوجب نص ، و قد مت حتديد منوذج هذه م املعدل و املت 63/33املرسوم التنفيذي رق  

بطاقة شخصية ، ميلك قطعة واحدة يف االختصاص اإلقليمي يف امسه إذا تعلق األمر بشخص مقيد  :سبة لإللغاء الكلينبال*  

للمحافظة العقارية ، هلا عقد مشهر مؤشر به على هذه البطاقة ،وال يوجد على هذه البطاقة سوى إجراء واحد و يتعلق بالقطعة 

"  مسوحة فيت  إلغاء البطاقة ككل و يسجل عليها  يف  اجلزء  األعلى عبارة " ملغاة مبناسبة اإلجراء األول لإلشهار بتاريخ ...امل

 لألرشيف.و حتول هذه البطاقة 

املتعلق باملنطقة ، يف هذه احلالة يسطر باحلرب األمحر على اإلجراء ان على هذه البطاقة أثر من إجراءإذا ك: بالنسبة لإللغاء اجلزئي* 

 املمسوحة إشارة إىل إلغاء و يؤشر يف خانة املالحظات املقابلة لإلجراء املعين عبارة "ملغاة مبناسبة اإلجراء األول لإلشهار بتاريخ

حد اإلجراءات املدونة على هذه أو تطبق نفس العملية كلما وجد أن   . قس  ... بلدية ... "رق .... ارجع إىل البطاقة 

                                                             

ي ، وزارة املالية ، جمموعة املذكرات و الصادرة عن مديرية أمالك الدولة ، املتضمنة يوم دراسي حول اإلشهار العقار 1995فيفري  12املؤرخة يف  689املذكرة رق  (1) -  
 .21،ص  1990-1995التعليمات و املناشري اخلاصة بأمالك الدولة و احلفظ العقاري ، 

 .55، ص مساح  ورتي ، مذكرة ماجستري سابقة(2) -  
                        - (3)   STEPHANE PIEDELIEVRE : Traité de droit civil , la publicité foncière ,OP.CIT, Page 44. 

 .23ص  ،السابقة الذكر 689املذكرة رق  (4) -  
 .55، ص مساح  ورتي ، مذكرة ماجستري سابقة(5) -  
  - (3)                             OP.CIT, page 126.                                –   P. DUPONT DELESTRAINT : DROIT CIVIL – capacité  
 .56، ص ، نفس املذكرةورتي   مساح(6) -  
 . 1766مارس  7، املؤرخة يف  23، العدد اجلزائرية للجمهورية  الرمسية   ، اجلريدة1763 يما 26يف   مؤرخ  وزاريقرار  (1) -  
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ة ، يتعلق بقطعة ممسوحة واردة يف وثائق املسح ، إىل أن يصل إىل آخر إجراء و بذلك تلغى البطاقة ككل كما ذكر يف احلالة البطاق

 . (1)األوىل 

، رب األسود الذي ال ميحىيت  التأشري على البطاقات العقارية بكيفية واضحة و مقروءة باحل :العقارية التأشري على البطاقة –ب 

فال بد أن يظهر يف كل عملية تأشري تاريخ .(2)اليت ختضع إىل التجديد فتكتب باحلرب األمحر الذي ال ميحى اتريالتأشما عدا 

 .(3)، و استعمال األختام ختصرات اجلارية يف قيد املعلوماتاإلشهار و مراجعة ، مع ضرورة استعمال امل

ت العقارية ، ألزم املشرع وضع خط باحلرب األمحر حتت كل عملية إجراء جل التفرقة بني التأشريات و احلقوق املقيدة على البطاقاأو من 

 .(4)تفقد عملية التأشري السابقة آثارها القانونية  بشأنهجديد على النحو الذي 

ى مجيع متياز وارد على عدة عقارات فانه يف هذه احلالة البد من التأشري بهذا اإلجراء علإأما إذا تعلق األمر بعملية تسجيل رهن أو 

 .(5)لعقارات املثقلة بالرهن أو االمتياز يف العمود اخلاص باملالحظات االبطاقات اليت تتضمن 

 السّجالت إعداد الثّالث: الفرع

يت  إعداد جمموعة من السجالت  الوثائق،ستالم وثائق مسح األراضي و أثناء عملية تنظي  و ترتيب هذه إمبجرد إمضاء حمضر 

  يلي:سنتناوهلا فيما لكل واحد منها دوره ،

بلدية سجلها اخلاص يسل  للمحافظة العقارية املختصة من طرف املديرية بعد لكل  :إعداد ترقي  العقارات املمسوحة  ال :أوّ

، يقوم العون املكلف يف قس  ترقي  العقارات املمسوحة بتسجيل املعلومات املوجودة يف عليه من طرف املديرقيع ري و التوالتأش

 :( كما يليla matrice cadastraleح األراضي )سجل مس

الت املتتالية األرقام ، و تأخذ التسجي3331رق  ترتيب املالك يف السجل يعطي األول مالك مسجل رق  يف العمود األول:  -

 .و ليس قطع امللكية ، و الرتتيب  هنا خيص املالكاملتتالية

 احلائزين املسجلني يف سجل مسح األراضي اس  و لقب و عنوان املالك و :يف العمود الثاني -

 .رق  القسمة، القطعة و املساحة :40 إىل 40يف األعمدة  -

                                                             

 .121، ص ري  مراحي: مذكرة ماجستري سابقة(1) -  
 كر.السابق الذ و املتم  املعدلة   63/33 من املرسوم التنفيذي رق  33املادة (2) -  

 .127، ص ري  مراحي: مذكرة ماجستري سابقة(3) -  
 .املرسوم التنفيذي من نفس 33املادة (4) -  

 .املرسوم التنفيذي من نفس 36املادة (5) -  
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لالعرتاضات داخل االختصاص اإلقليمي لنفس احملافظة العقارية يسل  هلا من يفتح سجل واحد  :االعرتاضات ثانيا : إعداد سجلّ

ذا السجل من طرف العون املكلف ، الذي يتوىل تسجيل املعارضة فيه ، طرف املديرية مؤشرا و موقعا من طرف  املدير ، ميسك ه

 .ترتيب املعارضة يف السجل األول: لعموديف ا -على النحو التالي : 

 .تاريخ تسجيل املعارضة د الثاني:العمويف  -                                       

 .إس  ولقب و صفة املعارض الثالث:د يف العمو -                                       

 تعيني العقار موضوع املعارضة )البلدية ، القس  ، رق  القطعة ، املساحة (. :40اىل   40يف األعمدة  -                                       

 .ائق املقدمةالعرتاض و نوعية الوثطبيعة ا :يف العمود الثامن -                                        

 . (1)الذي تدون فيه كل التوجهات و الردود  :مود التاسع و األخري )املالحظات(يف الع -                                         

ظ ، تبلغ هذه االعرتاضات كتابيا إىل احملافؤقت أو الرتقي  النهائي للعقاراتتتعلق االعرتاضات املسجلة يف هذا السجل بالرتقي  امل

اآلجال ، ذلك أن إثارة االعرتاضات خارج جال املعارضاتاري أهمية بالغة آليولي احملافظ العق  (2)العقاري و الطرف اخلص 

، ويكتب يف (3)، ال يبقى للمعرتضني يف هذه احلالة إال التوجه إىل اجلهات القضائية املختصة قانونية حيث الرتقي  أصبح نهائياال

 " و يت  إخبار املعارض بهذا القرار .هذه املعارضة عبارة "وجه للقضاءمام أاملعارضات خانة املالحظات يف سجل 

لة ، فللمحافظ العقاري سلطة مجع األطراف املتنازعة إلجراء حماويف اآلجال القانونيةعلى الرتقي  املؤقت أما إذا أثريت االعرتاضات 

 :  حد النتائج التاليةأاحملافظ إىل خيلص  ، و بعد نهاية جلسة الصلحصلح لتقريب وجهات نظر الطرفني

ون فيه بدقة يد(4)تفاق األطراف حيرر احملافظ العقاري حمضرا للصلح إإذا خلصت حماوالت الصلح إىل  :حماولة الصلح املثمر – 1

 إذا ظهرت وثائق و ، إالحملضر على الطابع املؤقت للرتقي و ال يؤثر هذا ا  .(5)، و يصبح هلذا احملضر قوة إلزام خاصة االتفاق

                                                             

 .131، 133: مذكرة ماجستري سابقة ، ص ري  مراحي(1) -  
 .السابق الذكر املعدلة و املتمّ  63/33 من املرسوم التنفيذي رق  1الفقرة 15املادة (2) -  
 .26ص السابقة الذكر ،املتعلقة بسري عمليات مسح األراضي و الرتقي  العقاري  13من التعليمة رق   2/3الفقرة  -             

 .من نفس املرسوم التنفيذي 13املادة (3) -  
 128 زيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، وعبد الغين  ب(4) -  

 .136مجال بوشنافة: املرجع السابق: ص  -          
 .128، ، نفس املذكرةزيتونوعبد الغين ب -          

 املعدلة و املتم   السابق الذكر   63/33من املرسوم التنفيذي  رق    2الفقرة 15املادة (5) -  
 .ابقة الذكرالسّ 13من التعليمة رق   2/3/1الفقرة  -            

YVES PICOD : Leçons de droit civil – sûretés publicité foncière , Montchrestien ,1999, Page 154       -      
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افظ العقاري هذا امللف  من ملف "معارضات ، و بعد االنتهاء من هذه اجللسة حيول احملقانونية جديدة أثناء جلسة الصلح مستندات

ملف ترقي  مؤقت ملدة  ،ني إذا مل ينتهي أجل السنتنيملف ترقي  مؤقت ملدة سنت حدى امللفات التالية حسب احلالة :" اىل إمسجلة

 . حالة ظهور وثائق جديدةانتهت أجال الرتقي  املؤقت أو يف ملف ترقي  نهائي إذا ،عة أشهر إذا مل ينتهي أجل األربعة أشهرأرب

ابلة لتسجيل املعارضة املعنية، مراجع حمضر و يقوم العون املكلف بضبط سجل املعارضات بتدوين يف خانة املالحظات املق

 .(1)  امللف املعين، مع وضع نسخة منه يفالصلح، وتارخيه

، (2)الصلح  بعدم فيحرر احملافظ العقاري حمضرا ل،اءت حماولة الصلح بني األطراف بالفشبإذا  :حماولة الصلح الغري مثمرة – 2

نسخة منه يف امللف و يسجل يف خانة املالحظات عبارة " نزاع قضائي " و تكون للطرف املدعي  يسلمه و يبلغه لألطراف ، و يضع

و يبقى الرتقي   (3)يبلغ بها الطرف األخر  ،قضائيةلدعوى تلقاه من احملافظ العقاري  لرفع أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ الذي ي 33مهلة 

ي تبليغ فتعترب أأشهر  33، حائز لقوة الشيء املقضي فيه أما إذا مل يتلقى احملافظ  خالل مدة ن يصدر حك  أو قرار نهائيأق إىل معل

مة وصدور حك  لغاة " أما يف حالة وجود دعوى مقدن مل تكن و يسجل يف خانة املالحظات عبارة " معارضة ماملعارضة  كا

ملف الرتقي  املؤقت ملدة سنتني إذا مل : نهائي  أو قرار قضائي نهائي حيول امللف من ملف " قضايا منازعات " إىل إحدى امللفات التالية

ملف الرتقي  النهائي إذا انتهت آجال الرتقي  ، قت ملدة أربعة أشهر إذا مل ينتهي أجل أربعة أشهرملف الرتقي  املؤ ،ينتهي أجل السنتني

 .و وثائق قانونية أثناء احملاكمة ، و يف حالة ظهور سنداتاملؤقت

ريبة و شك يف وهذه احلالة كثريا ما حتدث و جتعل احملافظ العقاري يف : ابة الستدعاءات  احملافظ العقاريحالة عدم االستج – 0

)كل متتالية يف أوقات خمتلفة  اتيف إطار السلطة املخولة له يرسل احملافظ العقاري ثالث استدعاء، و إختاذهنوعية القرار الواجب 

 (يكون املعارض ضده ما )و غالباحدهماأمل حيضر الطرفني  املعارض و املعارض ضده أو  أسبوع مثال( لعقد جلسة صلح. فإذا

الصلح باءت بالفشل ،  بأن حماوالتحدهما يبني فيه أيقوم احملافظ العقاري بتحرير حمضر بغياب الطرفني أو ، الثالث بعد االستدعاء

 . (4)أشهر  33ويبلغ هذا احملضر إىل الطرفني مع تنبيه الطرف املعارض باألجل املسقط لرفع الدعوى و احملدد 

ة من جيل يف خانة املالحظات عبارة " نزاع قضائي "مع وضع نسخيقوم العون املكلف بضبط سجالت املعارضات و ذلك بتس

 ن مل تكن و تسجل يف خانةأ، تعترب املعارضة كدعوىبإقامة  ي حالة عدم تبليغ احملافظفف .حمضر غياب الطرفني يف امللف

                                                             

 . 132مذكرة ماجستري سابقة ، ص  ،مراحي  ري (1) -  
                                                                                                                                                                                          :.السابقة الذكر 13من التعليمة رق   2/3/2الفقرة (2) -  
 .121، ص وزيتون، نفس املذكرةب عبد الغين -              

 امللغى. 13/213ديد الذي اتى به و مل يذكره يف املرسوم التنفيذي و هو الشيء اجل   73/123 من املرسوم التنفيذي رق  3الفقرة 15املادة (3) -  

 .133، ص  نفس املذكرة: ري  مراحي(4) -  
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ل امللف من ملف " ، هنا حيوك  أو قرار نهائي فاصل يف الدعوىأما يف حالة وجود ح املالحظات عبارة "معارضة ملغاة".

 قضائي منازعات " إىل إحدى امللفات الثالثة )اليت سبق ذكرها عند حالة حماولة الصلح الغري املثمر(

يفتح هذا السجل لتسجيل إيداعات جداول اإلجراء األول : : إعداد سجل تسجيل جداول اإلجراء األول لإلشهار العقاريثالثا

، وقبل التطرق هلذا ري و التوقيع عليه من طرف املديرسل  هذا السجل من طرف املديرية بعد التأشلإلشهار باحملافظة املختصة إقليميا  ي

، وذلك أن هذا اجلدول هو أداة استدراكية  اهلدف منها هو استدراك النقائص ول اخلاص باإلجراء األول لإلشهارالسجل نتعرض للجد

، ذلك أن وثائق املسح رات اليت ختضع للرتقيمات املؤقتةئيسية بالنسبة للعقاثناء  عملية التحقيق و يظهر دورها بصفة رأاليت حتدث 

ومات قد  ترد يف هذا ، وحيتاج بذلك احملافظ  أثناء جتسيد الرتقيمات العقارية ملعل(1)املودعة بها معلومات قد تكون ناقصة 

ما تكون عناصرها ناقصة ) مثال كحالة فالن تعيني األطراف )املالك( اليت غالبا ، وصف العقارات وصف دقيق :اجلدول منها

، املسح العقاري لتأكيدها املعلومات اخلاصة بالقيود على عقار كاالمتيازات و الرهون العقارية و اليت عادة ما تفتقد وثائق ،ومعه (

 .طلب تأكيدها أو عدمه من احلائزينوهو ما يت

ق تشهد و ذلك لتسليمه  وثائ (2)مالك إيداع هذه اجلداول لدى احملافظة العقارية كل  اجلزائري املعنيني أي ينبغي على و قد ألزم املشرع

حقه  على العقار املمسوح و هو الدفرت العقاري  ، و حيرر هذا اجلدول على وثيقة تسلمها اإلدارة ، من األفضل أن حيرر مبساعدة 

 .(3)ساعدة مصاحل احملافظة العقارية  دول مبخمتص كاملوثق مثال سعيا لدقة املعلومات ، كما ميكن أن يعد هذا اجل

، ميضى هذا اجلدول من طرف املعين باألمر مع املصادقة ة اخلاصة بتعيني املالك و العقارمرفقا باألوراق الرمسييكون هذا اجلدول 

داول يت  تسجيلها يف سجل مبجرد استالم هذا اجل، (4)لطة اليت شاركت يف حترير اجلدول على توقيعه و إذا اقتضى األمر تأشرية الس

، ث  يقوم   للقائ  باإليداع وصال يثبت ذلك، حيمل تاريخ و رق  اإليداعبعد االنتهاء من التسجيل يسلو ء األول لإلشهار يف وقته.اإلجرا

 .لرق  القطعةملطابق يف امللف املناسب ا هبرتتيب كل جدول و مرفقات

داع  يبة إيداع وثائق املسح هو إجراء مثله مثل باقي اإلجراءات األخرى احملدثة مبناسبة إومبا أن اإلجراء األول لإلشهار العقاري مبناس

عمليا فان عددا كثريا  نهأإال املعدل و املتم  . 63/33من املرسوم التنفيذي رق   41، طبقا لنص املادة العقود و السندات األخرى

كن احملافظ العقاري من اإلدالء برأيه بشكل مناسب يف حتديد مي الذي ، يودعون اجلدول الوصفي للعقاراتمن املالكني ال

                                                             

 . 135ص  مذكرة ماجستري سابقة،ري  مراحي ،(1) -  
 . الذكر لسابقا العقاري السجل تأسيس و العام األراضي مسح إعداد املتضمن 12/11/1765 يف املؤرخ 65/64 األمر من 13 املادة(2) -  

 .الذكر السابق 13/213 رق  و 63/33 رق  التنفيذيني للمرسومني املتم  و املعدل   73/123  رق   التنفيذي املرسوم من 13 ة املاد -             
 .5 ص  الذكر السابقة 13 رق  التعليمة من  2/1/2 الفقرة(3) -  
 . 135ري  مراحي: مذكرة ماجستري سابقة ، ص (4) -  



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

117 

و عليه فان احملافظ العقاري يشهر احلقوق املتعلقة بالعقارات على أساس البيانات  (1)حقوق امللكية املتعلقة بالعقارات املمسوحة 

 .(2)املوجودة يف وثائق املسح املودعة 

 العقاري املسح وثائق شهر عن املرتتبة القانونية اآلثار: املطلب الثّالث

كية لية املثبتة للمإن مسألة احلديث عن األثر الناتج عن شهر الوثائق املسحية تستدعي التطرق للدفرت العقاري باعتباره الوثيقة الرمس

املؤرخ يف  63/32من املرسوم رق   32ألول مرة استعمل املشرع اجلزائري مصطلح الدفرت العقاري مبقتضى نص املادة ، إذ العقارية

املؤرخ يف  61/63املتعلق بإثبات حق امللكية اخلاصة الذي صدر تنفيذا ألحكام األمر رق   35/31/1763

 .الزراعيةاملتضمن قانون الثورة  31/11/1761

يسل   61/63من األمر رق   25املادة ب عام لألراضي كما هو منصوص عليهجاء يف هذه املادة بأنه بعد االنتهاء من عملية املسح ال

 (.3) العقاريةن امللكية السند الوحيد إلقامة الدليل يف شأو يشكل  امللكية،للمالكني دفرتا عقاريا بدال من شهادات 

، بأنه الدفرت العقاري مرتبط ارتباطا وثيقا بعملية املسح العام لألراضي و تأسيس السجل العقاري ، ألنه موضوع على يتضح مما سبق

من قانون الثورة الزراعية ، و يعترب من األهداف  25و 24ة مبجرد إحداث املسح وفقا لنص املادتني أعقارية املنشأساس البطاقات ال

 (.4) 65/64األساسية اليت يرمي إىل حتقيقها املشرع اجلزائري من خالل أحكام األمر رق  

" تسجل مجيع  على:تأسيس السجل العقاري املتضمن إعداد مسح األراضي العام و  65/64من األمر  17و عليه نصت املادة 

 و الدفرت الذي يشكل سند ملكية " العقاري،احلقوق املوجودة على عقار ما وقت اإلشهار يف السجل 

 التالية:مضمون هذا املطلب يف الفروع  نتناول

 طبيعته القانونية و العقاري الدفرت مفهومالفرع األوّل: 

، السند القانوني الوحيد املثبت مسح األراضيأساس البطاقات العقارية املنجزة بناء على وثائق فرت العقاري احملرر على يعترب الدّ

 : أساسها القانوني من خالل مايلي، و نبنيتعريف هذه الوثيقة وسنتناول .للملكية العقارية

                                                             

 . 133ري  مراحي ، ص (1) -  
 5.السابقة الذكر ، ص  16من التعليمة رق   2/1/2/الفقرة  (2) -  

 . 143ري  مراحي: مذكرة ماجستري سابقة ، ص (3) -  
 .15، ص 2002لغرفة الوطنيّة للموثّقني، ، الصّادرة عن ا08، العدد جملّذذذة املوثذذذّق، جملّة دوريّة داخليّة متخصّصة، "الدّفرت العقّاري"جميد خلفوني:  -         
 . 131عبد الغين بوزيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص  -           

 .15، املقال السابق ، ص  جميد خلفوني(4) -  



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

118 

 العقاري يف التشريع اجلزائري، ال جند تعريف فرتاملنظمة للد ملراسي بالرجوع إىل القوانني و األوامر و ا :العقاريمفهوم الدفرت  ال:أوّ

 : يقة حبيث اختلفت حوله التعريفات نذكر منها، صرحيا و مباشرا للدفرت العقاري و هو ما دفع بالفقه إلجياد تعريف هلذه الوثواضحا

 .(1) باء "أع:" سند قانوني تقيد فيه مجيع احلقوق العقارية و ما يرد عليها من هناك من  عرفه  بأنه -

، يسل  63/33من املرسوم رق   17 للمادة قويا مثبتا للملكية العقارية طبقا داري يشكل دليالإ" سند :رفه بأنهمن ع و -

 .(2) ، يكون مطابقا للنموذج احملدد مبوجب قرار من وزير املالية "إىل مالك العقار املمسوح

 .(3)حيث تنسخ فيه البيانات املوجودة يف البطاقات العقارية " لعقارة ترس  الوضعية القانونية ل" وثيقة كاملة و مضبوط وبأنه -

 .(4)و عرفه آخرون أيضا " سند ملكية الشخص للحق العيين العقاري " -

 .(5) إال بعد حتقيق ميداني"، ال يسل  لصاحب العقار ضعية القانونية احلالية للعقاراتالناطق الطبيعي للو: "وهناك من عرفه -

إداري يسل  من طرف مصلحة إدارية تتمثل يف احملافظة العقارية إىل أصحاب العقارات الثابتة حقوقه  عليها بعد  ند"س أيضاو  -

 (3)"للنموذج احملدد مبوجب القرار الصادر من وزير املالية  يكون مطابقا أن  االنتهاء من عملية املسح العقاري و يشرتط

ي هو ناطق الطبيعي للوضعية القانونية للعقار يستمد روحه من الوثائق املسح ينشا استنادا :" الدفرت العقار قولهو هناك من عرفه ب -

 .(6) على البطاقات العقارية يسلمه احملافظ العقاري للمالك إثبات حلقوقه و يعد السند الوحيد املثبت للملكية "

 احملافظ العقاري لصاحب العقار، تكشف عن ميكن وضع تعريف حمدد للدفرت العقاري بأنه وثيقة رمسية قانونية تسل  من

 مني املعرفة الدقيقة هلذا العقار.أالوضعية القانونية احلالية للعقار، تستند يف قوتها لوثائق املسح، تهدف إىل ت

ات امللكيّة العقّاريّة و املرآة ممّا ال شكّ فيه أنّ الدّفرت العقّاري هو السّند القانوني الوحيد إلثب :العقاري الطبيعة القانونية  للدفرت : ثانيا

أساسيّا ضمن تساؤل:   عن الطّبيعة القانونيّة للدفرت العقّاري، تطرح إشكاال فاحلديث القانونيّة احلاليّة للعقّار. العاكسة للوضعيّة

 داري.إطبيعة قرار  ذوهو هل أنّ الدّفرت العقّاري كسند قانوني إداري ذو طبيعة عقد إداري، أم 

                                                             

 . 175، ص  مجال بوشنافة ، املرجع السابق(1) -  
 . 53: مذكرة ماجستري سابقة ، ص  مساح ورتي(2) -  
 . 65ذكرة ماجستري سابقة ، ص : م منى متوح(3) -  
 . 23: مذكرة ماجستري سابقة ، ص  أمسهان مزغاش(4) -  
 . 15، ص  جميد خلفوني : الدفرت العقاري ، املقال السابق(5) -  
 . 131: مذكرة ماجستري سابقة ، ص  عبد الغين بوزيتون(3) -  
 .143، ص مذكرة ماجستري سابقةري  مراحي، (6) -  
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 .لقد تباين الفقه يف تعريف العقد اإلداري  فرت العقاري عقد إداري؟هل الد -1

مني أداري بغية تإقل شخص معنوي عمومي و هو شخص حد طرفيه على األأه "العقد الذي يكون نّبأعرّفه  األستاذ ناصر لباد  فقد

 .(1) نشاط مرفق  عمومي، و يتضمن بنود غري مألوفة يف القانون اخلاص"

 أو منذذه "ذلذذك العقذذد الذذذي يربمذذه شذذخص معنذذوي عذذام بقصذذد تسذذيري مرفذذق عذذا       أعلذذى حممذذد الطمذذاوي  سذذليمان ور و عرفذذه الذذدكت  

ن يتضذذذمن العقذذذد شذذذروط اسذذذتثنائية غذذذري مألوفذذذة  يف   أخذذذذ بأحكذذذام القذذذانون العذذذام، و  ، و تظهذذذر فيذذذه نيذذذة االدارة يف األ تنظيمذذذه

  .(2) شرة يف تسيري املرفق العام"القانون اخلاص او ان خيول املتعاقد مع االدارة االشرتاك مبا

دارة إشذذذخاص القذذذانون العذذذام بقصذذذد أالعقذذذد الذذذذي يربمذذذه شذذذخص مذذذن  و عرفذذذه األسذذذتاذ الذذذدكتور عمذذذار بوضذذذياف علذذذى أنذذذه :"

و شذذذروط غذذذري  أخذذذذ بأسذذذلوب القذذذانون العذذذام و ذلذذذك  بتضذذذمني العقذذذد شذذذرطا    و مبناسذذذبة تسذذذيريه و تظهذذذر نيتذذذه يف األ أمرفذذذق عذذذام 

  .(3) لقانون اخلاص"مألوفة يف عقود ا

ن تكذذذون االدارة أ ساسذذذية و هذذذي: أن العقذذذد االداري حيتذذذوي علذذذى ثذذذالث ضذذذوابط     أو يسذذذتنتج مذذذن خذذذالل  هذذذذه التعذذذاريف     

عناصذذر العقذذد  و عليذذه نقذذوم بعمليذذة إسذذقاط    سذذاليب القذذانون العذذام.   أتبذذاع إ ، اتصذذال العقذذد بنشذذاط مرفذذق عذذام    ،طرفذذا يف العقذذد 

 م ال.نرى إن كانت تنطبق عليه أاالداري على الدفرت العقاري و 

 ؟يف الدفرت العقاري دارة طرف متعاقدهل اإل /1-1

   .(5)قل شخص معنوي حدهما على األأ (4) ساسا على وجود طرفنيأداري يقوم ن العقد اإلإ

ا، و ن االدارة هذذذي ممثلذذذة يف شذذذخص احملذذذافظ العقذذذاري لكنهذذذا ليسذذذت طرفذذذا متعاقذذذد   أبذذذالرجوع لتعريذذذف الذذذدفرت العقذذذاري جنذذذد  

  .(3) دارياإال ميكن اعتباره عقدا  عامطرافه شخص أحد أالعقد الذي ال يكون لذا ف امنا هي اهليئة املصدرة له،

 .ول املتعلق بالعقد االداري هو تطابق االرادتني ، و هو ما ال جنده بالدفرت العقاري ن العنصر األأو املتفق عليه 

 

                                                             

    .272، ص 2008، سطيف، 2الطّبعة  ،اد : الوجيز يف القانون اإلداري، لبّادناصر لبّ (1) -
    .89، ص 1991مطبعة عني مشس، دون ذكر البلد، ،  5/ سليمان حممّد الطّماوي : األسس العامّة للعقود اإلداريّة )دراسة مقارنة(، الطّبعة د(2) -
        . 41 ،ص 2007، جسور للنشر و التوزيع، اجلزائر،01زائر ، طبعة / عمّار بوضياف : الصفقات العمومية يف اجلأ.د(3) -

        .10ص ،2005/ حممد الصغري بعلي: العقود اإلداريّة، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،  أ.د(4) -  
         .272 ، صناصر لباد، املرجع السابق(5) -  

        .22،23 ، صبق، املرجع الساسليمان الطماوي د/  (3) -
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 ؟تنظي  مرفق عام مدى اتصال الدفرت العقاري بتسيري و /1-2

ن يتعلذذق موضذذوع العقذذد بذذإدارة و تسذذيري     أو تسذذيريه، مبعنذذى  أ(1)العقذذد االداري يشذذرك املتعاقذذد مذذع االدارة يف تنفيذذذ املرفذذق العذذام      

 .(2)املرفق العام

لعقذذذار مذذذا، و ال  (و معنذذذويأساسذذذا بإثبذذذات ملكيذذذة  شذذذخص )طبيعذذذي  أفالذذذدفرت العقذذذاري كسذذذند مثبذذذت للملكيذذذة يتعلذذذق   

و تنظيمذذه بتاتذذا، كمذذا هذذو عليذذه احلذذال بالنسذذبة للعقذذد االداري و مذذن ةذذة      أ العقذذاري بنشذذاط مرفذذق عذذام بقصذذد تسذذيريه    يتصذذل الذذدفرت 

 ن العنصر الثاني يف العقد االداري غري متوفر يف الدفرت العقاري.إف

 :القانون العام يف الدفرت العقاري )فكرة الشروط االستثنائية( أساليب نتهاجإمدى  /1-3

مذذذن أجذذذل ضذذذمان  ، فذذذاإلدارة خلذذذاصحكذذذام القذذذانون ا أن يتضذذذمن شذذذروطا اسذذذتثنائية غذذذري مألوفذذذة يف   أوجذذذب  إلداريالعقذذذد ا

  (3) يف القانون املدني ستثنائية غري مألوفةإشروط  لدخول يف العالقة العقدية جندها تعتمد علىحتقيق هدفها من خالل ا

 .أساسا باإلدارةو االمتيازات املرتبطة  ألشروط االستثنائية و باملوازاة  فإننا جند الدفرت العقاري ال يتضمن هذه ا 

عناصذذذر العقذذذد   أو يذذذة  خاصذذذية مذذذن خصذذذائص أن الذذذدفرت العقذذذاري ، ال ينطبذذذق  عليذذذه  إو عليذذذه و بنذذذاءا علذذذى مذذذا سذذذبق ذكذذذره فذذذ    

 الدفرت العقاري ليس بعقد إداري.ف لذااإلداري 

 جلزائري جمللس الدولة بالنظر يف املنازعات املتعلقة بالقرارات االداريةلقد اعرتف املشرع ا داري؟إهل الدفرت العقاري قرار  -2

ق لتعريفات تتعلق مبصطلحات قانونية عادة ن يعزف املشرع عن التطرّألب اذ الغإمر طبيعي أاال انه مل يقدم تعريف للقرار االداري، و هذا 

. و قد قامت حماوالت عديدة من بعض الفقهاء يف (5) فقه و القضاءاالختالف تاركا ذلك لل بشأنهاما يثور حوهلا اجلدل و يكثر 

 القانون االداري لتعريف القرار االداري.

نه احداث اثر قانوني حتقيقا للمصلحة أالعمل القانوني االنفرادي الصادر عن مرفق عام و الذي من شعرّفه: " فهناك من -

 .(3)العامة"

                                                             

  .148 ري  مرّاحي: مذكّرة ماجستري سابقة، ص  (1) -
           -           PIERRE DUPONT DELESTRAINT: Droit civil – sûretés publicité foncière , Volume 5 , Dalloz 1988, 

Page 122 . 
    .68، ص ع السابق املرج/ عمّار بوضياف: الصفقات العمومية يف اجلزائر، أ.د(2) - 
 . 70، 69/ عمار بوضياف ، ص  أ.د (3) - 
  جملس الدّولة و تنظيمه و عمله.  اختصاصاتم املتضمّن 1998ماي 30املؤرّخ يف  01/98من القانون العضوي رق  9املادّة   (4) -
         .68، ص 2009، جسور للنّشر و التّوزيع ، اجلزائر، 1(، طبعة / عمّار بوضياف، دعوى اإللغاء) يف قانون اإلجراءات املدنيّة و اإلداريّةأ.د    (5) -
    . 08، ص  2005حممد الصغري بعلي : القرارات اإلدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، أ.د/    (3) -
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 .(1)ثر قانوني معني"أحداث إرادتها املنفردة و امللزمة بقصد إب االدارة عن فصاح من جانإعتربه" هو إو هناك من  -

شاء بالنسبة للغري حقوق و نإ"عمل قانوني صادر بصفة انفرادية من سلطة ادارية. اهلدف منه هو  : و هناك من عرفه-

 .(2)"التزامات

 .(3)"ةثر قانوني حتقيقا للمصلحة العامأحداث إن شانه م الذي:" العمل القانوني االنفرادي الصادر عن االدارة و من عرفهو  -

القرار االداري تصرف قانوني ، القرار االداري صادر عن  ربع خصائص وهي:أن القرار االداري له أ يتضّحمن خالل هذه التعاريف -

 .(4)را قانونيا أثجهة ادارية ، القرار االداري صادر باإلرادة املنفرد، القرار االداري حيدث 

 قرار االداري على الدفرت العقاري ؟ما مدى  تطابق عناصر ال

 ؟هل الدفرت العقاري تصرف قانوني/2-1

و العمل أالقرارات االدارية باملعنى الضيق، فحتى يعترب التصرف قبيل عمال يعد من أقوم به االدارة العامة من تصرفات و ما ت ليس كلّ

  .(5) ثر قانونيأرادة ترتيب إي صادرا بقصد و أقانونيا  عمالن يكون أداريا جيب إالصادر عنها قرار 

و دونه يستحيل أالقرار االداري و بغريه  دمليال   مر وجوبي و ضروريأغنى عنه فهو عبري عنها عنصر ال و التّأرادة عن اإل فاإلفصاح

 .(6) عمال ماديةأمام أمنا إو داري إمام قرار أكون ينعدام االفصاح ال إن إو بالتالي ف(3)رادة التعرف على عنصر اإل

وامر و املراسي  بالرجوع اىل األيصدر وفقا للشكل احملدد يف القانون ، اذ  خريذلك على الدفرت العقاري، جند هذا األ بإسقاطو  

ي ننسخ فيه ول دفرت عقاراأل االجراءىل مالك العقار مبناسبة إا:" يقدم هلبقو 65/64مر رق  من األ 11املنظمة له السيما املادة 

املؤرخ يف  33/63و تطبيقا هلذا النص صدر املرسوم التنفيذي رق   قات العقارية".يف جمموعة البطا املوجودةالبيانات 

منه مواصفات الدفرت العقاري و  45املادة بينت املتعلق بتأسيس السجل العقاري حيث  املتم ،املعدل و  25/33/1763

الملام بهذه النصوص و عند ا،بق الذكراالس 26/35/1763فرت العقاري مبوجب قرار وزاري يف و قد مت حتديد منوذج الد بياناته.

                                                             

        . 246عمّار بوضياف: القرار اإلداري ، املرجع السابق ، ص أ.د/    (1) -
 .246 ، صصر لباد،  املرجع السابقنا   (2) -
  11، دون ذكر السنة، ص جملة العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية  ، "اإلختصاص القضائي يف إلغاء الدفرت العقارية يف التشريع اجلزائري "مانع مجال عبد الناصر :أ.د/    (3) -
 وما بعدها. 17 رجع  السابق ، صعمّار بوضياف: القرار اإلداري ، املأ.د/ للتفصيل أكثر أنظر:  (4) -
 .و ما بعدها  09حممد الصغري بعلي : القرارات اإلدارية ، املرجع السابق ، ص أ.د/        -
        . 72، ص  2007حممد الصغري بعلي : القضاء اإلداري ) دعوى اإللغاء ( ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، أ.د/    (5) -
         .72، املرجع السابق، ص  ار بوضياف: دعوى اإللغاء ) دراسة تشريعية و قضائية و فقهية(عمّأ.د/    (3) -
        .150 ري  مراحي : مذكرة ماجستري سابقة ، ص   (6) -
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ي يصدر وفقا للشكل صائص  القرار االداري كونه تصرف قانونوىل من خألالدفرت العقاري تنطبق عليه اخلاصية  ا  جند ،القانونية

 .احملدد قانونا

 .(2)ي مرافق عامةأ(1) داريةإعمال صادرة عن سلطة أالقرارات االدارية  نّإ  ؟/هل الدفرت العقاري صادر عن جهة ادارية2-2

قانونا لذلك و هي احملافظة العقارية احملدثة مبوجب املادة فالدفرت العقاري هو تصرف قانوني صادر عن جهة ادارية خمتصة و مؤهلة 

ها خلية أن، و ذلك اعتمادا على بطبيعتها هيئة إدارية العقاري هي، فاهليئة املنوط بها تسلي  الدفرت  65/64من االمر رق   23

موظف خاضع لقانون الوظيف  و هو، (3) سها حمافظ اداري خيضع لوصاية وزارة املاليةأملديرية احلفظ العقاري ير داخلية تابعة

  .(4) ربطه باإلدارة املركزية، عالقة الئحية تنظيميةتالعمومي 

  .على الدفرت العقاريلثانية للقرار االداري هي منطبقة امليزة ا أن  و عليه خنلص بالقول

 املنفردة: رادة/هل الدفرت العقاري صادر  باإل2-3

 .(3) ا متارس صالحياتها القانونيةحينم (5) دارية بإرادتها املنفردةإنفرادي صادر عن سلطة إداري عمل القرار اإل نّإ

 .الواليعدل و املتم  الذي بني ارتباط انطالق عملية املسح العقاري بقرار امل 63/32التنفيذي رق  من املرسوم  32فنص املادة 

  عمال قانونية انفرادية.ألذلك فهي (6) و تسلي  الدفرت العقاري للمعين بإعدادرادتها إعن  باإلفصاح لإلدارةلزام املشرع إاىل  إضافة 

فهو يصدر  ،و لفرد ماأيف مكان ما هليئة ما ملكية عقار ما سب نفان كان تسلي  الدفرت العقاري يعد املرحلة النهائية حتى ت

خرى عديدة أمن تدخل هيئات  العقاري. بالرغ خر الدفرت حملافظ العقاري لوحده و ختمه يف آ، و حيمل توقيع ااملنفردة لإلدارة باإلرادة

التحضريية إلعداد الدفرت  األعمالض االفراد يف (و مساهمة بعمالك الدولةأالعقارية و مديرية  كإدارة املسح و البلدية و احملافظة)

                                                             

      . 247: املرجع السابق ، ص ناصر لباد    (1) -
 .12ابق ، ص حممد الصغري بعلي : القرارات اإلدارية ، املرجع السأ.د/    (2) -
        . 78، ص حممد الصغري بعلي : القضاء اإلداري ) دعوى اإللغاء ( ، املرجع السابقأ.د/          -

 .16مانع مجال عبد الناصر: املقال السابق، ص أ.د/    -( 3)
 . 30، ص  بقخالد رمول : احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السا   (4) -
و الشريعة اإلسالمية ، الديوان الوطين لألشغال الرتبوية ،   للتفصيل يف موضوع اإلرادة املنفردة راجع : حممد تقية : اإلرادة املنفردة كمصدر لاللتزام يف القانون اجلزائري (5) -

      .1992اجلزائر ، 
 .23ص  2003عل  اإلدارة العامة و القانون اإلداري ، دار هومة للطباعة و النشر ، اجلزائر ،/ عمار عوابدي : نظرية القرارات اإلدارية بني  د        -
 .15حممد الصغري بعلي : القرارات اإلدارية ، املرجع السابق ، ص أ.د/ (3) -
        . 83، ص حممد الصغري بعلي : القضاء اإلداري ) دعوى اإللغاء ( ، املرجع السابقأ.د/          -
        املعدل و املتم  السابق الذكر . 63/76من املرسوم  التنفيذي رق   18املادة   (6) -
 .13مانع مجال عبد الناصر: املقال السابق، ص أ.د/    -      
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ن الدفرت العقاري يبقى متصف بالطابع االنفرادي، و ما مرحلة قبل صدور الدفرت و توقيعه سوى مرحلة حتضريية أالعقاري اال 

  .(1) الدفرتاستجوبتها طبيعة 

  ؟اقانونيّ اثرأالدفرت العقاري ينش  /هل 2-4

ز قانونية مل تكن موجودة ثارا قانونية مثل القرار االداري عن طريق انشاء مراكآي تصرف قانوني فهو خيلف الدفرت العقار باعتبار ان  

و احلقوق  (3) للعقارات احلالية و الناطق الطبيعي للوضعية القانونية. فهقائمةو يلغي مراكز قانونية كانت ، و يعدل أ(2) و قائمة

 , (4) للعقار، كونه ال يسل  لصاحب العقار اال بعد اجراء حتقيق ميداني دقيقالواردة عليها، و حيدد املالك احلقيقي 

رادي منفرد، يصدر عن اهليئات االدارية مبا هلا من إفالدفرت العقاري هو تصرف ، هذا التساؤل و ما سبق قوله  مجاال ملوضوعإو 

، و بالتالي فالدفرت العقاري هو قرار اداري، بأمت انونشكلية و اجرائية يتطلبها الق امتيازات و سلطة عامة، و يت  وفقا لشروط 

   لتضمنه عناصر و خصائص القرار االداري. معنى الكلمة

 مواصفاته و الدفرت العقاريبيانات  الفرع الثّاني:

بيانات أساسية قواعد و  ، فقد راعى املشرع يف مسألة ضبطهتبار أن الدفرت العقاري سند رمسيعإب: الدفرت العقاري بياناتأوّال / 

املعدل و املتم  تنص على : " إن  63/33 من املرسوم التنفيذي رق  45فبالرجوع لنص املادة  وجب مراعاتها أثناء إعداده،

نوفمرب  12املوافق ل  1375ذي القعدة عام  31املؤرخ يف  65/64من األمر رق   11الدفرت العقاري املنصوص عليه يف املادة 

ا للنموذج احملدد مبوجب قرار من وزير املالية .فهو معد أو مؤشر عليه بكيفية واضحة مقروءة باحلرب يكون مطابق 1765سنة 

 األسود الذي ال ميحى و البياض يشطب عليه خبط و اجلداول مرقمة و موقعة .

لكشط و األغالط و تكتب األمساء العائلية لألطراف بأحرف كبرية و األمساء الشخصية بأحرف صغرية ، و مينع التحشري و ا

 أو السهو و تصحح عن طريق اإلحاالت .

و أن الكلمات و األرقام املشطوب عليها و كذلك اإلحاالت تكون مرقمة و مسجلة بعد التأشري الذي يعينها و موافق عليها من 

 قبل احملافظ العقاري .

                                                             

 .15، 14مانع مجال عبد الناصر ، ص أ.د/    (1) -
 .23ص  املرجع السابق ،/ عمار عوابدي : د   (2) -
        . 73، ص لصغري بعلي : القضاء اإلداري ) دعوى اإللغاء ( ، املرجع السابقحممد اأ.د/          -
        .54 ، صعمّار بوضياف: القرار اإلداري ، املرجع السابقأ.د/          -
 .20مانع مجال عبد الناصر: املقال السابق، ص أ.د/    (3) -
        .15سابق ، ص، املقال ال "الدفرت العقاري"جميد خلفوني :    (4) -
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و يشهد بصحة كل إشارة  التسلي .مبقتضاه مت هذا  و يسطر خط باحلرب بعد كل إجراء، و يوضح احملافظ تاريخ التسلي  و النص الذي

 أو تأشري عن طريق توقيعه ووضع خامت احملافظة ".

كل البيانات صحيحة و مطابقة لعمليات التصرف الوارد على العقارات ، البد من نقل كل التأشريات اليت متت على  نوحتى تكو

جلديد علما بأن هذا األخري ال يعترب تامّا إال عند حلول تاريخ آخر شهادة تطابق البطاقة العقارية و ذلك على الدفرت املقدم أو الدفرت ا

 يوقع عليها احملافظ العقاري يف اإلطار املخصص لذلك .

املنوه عليها أعاله كيفيات التأشري على الدفرت العقاري و ألزمت أن تكون  45 حددت املادة: الدفرت العقاري مواصفات / ثانيا

عة، و ، و اجلداول مرقمة و موقروءة باحلرب األسود الذي ال ميحى، و البياض يشطب عليهبكيفيات واضحة و مق عملية التأشري

.مع  (1) ، يتعني على األعوان املكلفني بعملية التأشري عدم القيام بالكشط أو الشطب أو احلشويف حالة وجود أخطاء مادية

لتفادي عمليات التزوير و اإلضافات غري املربرة ، كما أنه يتعني على احملافظ  ضرورة وضع خط باحلرب بعد كل عملية إجراء، و هذا

 (.2)العقاري أن يضع تاريخ التسلي  بعد كل عملية تأشري و النص الذي مبقتضاه مت هذا التسلي  

رع اجلزائري احملافظ العقاري ، فقد ألزم املشاملعدل و املتم  السالف الذكر 63/33من املرسوم التنفيذي رق   47و طبقا لنص املادة 

هذه ، إذ عليه يف هذه احلاالت القيام بإتالف د دفاتر عقارية سابقة مؤشر عليهايف حالة التأشري على دفرت عقاري جديد مع وجو

 (3)و اإلشارة على ذلك يف البطاقات العقارية  الدفاتر

 القانونية حجيته و العقاري الدفرت تسلي  إجراءات: الثّالث الفرع

نفيذي ، و ختضع إجراءات تسليمه للمرسوم التعليها بصفة نهائية دفرتا عقاريا يسل  للمالك أصحاب العقارات املكرسة حقوقه 

لذلك سنحاول معرفة  .لعقاري له حجية مطلقة يف اإلثبات، و باتباع هذه اإلجراءات يصبح الدفرت ااملعدل و املتم  63/33رق  

 .جيته القانونية يف اإلثبات ثانياأوال ث  التطرق حل إجراءات تسلي  الدفرت العقاري

                                                             

 .15مانع مجال عبد الناصر: املقال السابق، ص أ.د/    -( 1)
           -                                                                                                                                                          PIERRE DUPONT DELESTRAINT ,OP.CIT ,Page 122 . 

 .بتأسيس السّجل العقاري املعدل و املتمم املتعلق 63/33من املرسوم التنفيذي رقم  5فقرة  45املادة   -( 2)
 . 173مجال بوشنافة : املرجع السابق ، ص      -          
 . 63منى متوح: مذكرة ماجستري سابقة ، ص     – (1)

 . 176-173نافة ، نفس املرجع ، ص مجال بوش  -          
 .13ص  مانع مجال عبد الناصر، املقال السابق،أ.د/    -          

 . 51ورتي: مذكرة ماجستري سابقة ، ص  مساح    -          
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مسألة تسلي  الدفرت العقاري تكون من طرف هيئة إدارية خمتصة بذلك حسب  إنّ :/ إجراءات تسلي  الدفرت العقاري الأوّ

يت يشرف على تتمثل هذه اهليئة  يف احملافظة العقارية و ال، 63/33، و املرسوم التنفيذي رق   65/64أحكام األمر رق  

  (و هو نفس الشأن بالنسبة للمشرع املصري)، و قد ألزم املشرع هذا األخري مبراعاة حاالت الرتقي تسيريها حمافظ عقاري

 :م قبل تسلي  الدفرت العقاري و هيمن نفس املرسو12،13،14املنصوص عليها باملواد (1)

و يعترب الرتقي  نهائيا بالنسبة للعقارات اليت حيوز  ،63/76التنفيذي  من املرسوم12 : نصت عليها املادة حالة الرتقي  النهائي -1

 .عقارية ليمنح للمالك مبجرد الطلبيعد الدفرت العقاري على مستوى احملافظة الإذ ، مثبتة للملكيةمالكوها سندات أو عقود 

 : جند هلا حالتني: حالة الرتقي  املؤقت -2

 و هي أربعة أشهر.نقضاء املدة احملددة إو يصبح هذا الرتقي  املؤقت نهائيا عند  13 دةاملا عليهانصت  :أشهرأ / ملدة أربعة 

 بسنتني.، و يصبح هذا الرتقي  املؤقت نهائيا عند انقضاء املدة احملددة من ذات املرسوم 14عليها املادة  ونصت :سنتنيب / ملدة 

، و يف هذه احلالة يكون دور احملافظ العقاري على العقار املمسوح ء حق امللكيةعرتاض بإدعاإحتجاج أو إإالّ أن الغري قد حيدث 

، و يكون للطرف املعرتض مدة ستة إذا باءت بالفشل حيرر حمضر بذلك ، وكما سبق القول هو إجراء حماولة صلح بني األطراف

 .هذا العقار  بشأنقضائية اشرة أية دعوى ، و بانتهاء هذه املهلة يسقط حق املعرتض يف مبوم تبليغه لرفع دعوى أمام القضاءأشهر من ي

و يف هذه احلالة يعد الدفرت العقاري على  نهائيا،يصبح الرتقي   14 ،13و عليه بعد مدة االعرتاض املنصوص عليها يف املادتني 

 طلبه.مستوى احملافظة العقاري ليمنح للمالك مبجرد 

اء األول لإلشهار العقاري يلزم املالك الذي ثبت حقه على العقار املمسوح و بعد إيداع جداول اإلجر النهائي،فبعد صريورة الرتقي  

 .(2) 1772و قد مت استحداث هذا اإلجراء مبوجب قانون املالية لسنة  عقاري،بتسديد رس  

ق مستقرة مبوجب وبقت قيمة الرس  املطب ،(3) 2334 س  املطبق يف هذا القانون مت رفعها مبوجب قانون املالية لسنةإال أن قيمة الرّ

، و ذلك 36/32إال أنه أضاف وجوب تطبيق هذه الرسوم على العقود املربمة طبقا للقانون رق   ،(4) 2331قانون املالية لسنة 

" رسوم ثابتة كما هي حمددة أدناه بالنسبة لإلجراء األول يف السجل العقاري و املتعلق بالعقارات بقوهلا: 5 فقرة 15من خالل املادة 

  " .36/32ترقيما نهائيا .. و كذا عقود امللكية املربمة تطبيقا للقانون رق   أو. .ة و الذي يشكل إماّ ترقيما مؤقتاوحاملمس

                                                             

 .198، ص  2005أسامة أمحد شتات : تعليمات الشهر العقاري و التوثيق ، دار الكتب القانونية ، مصر ،   -( 1)
 .11/12/1771، املؤرخة يف 35، اجلريدة الرمسية، العدد 13/12/1771املؤرخ يف  1772لسنة  املتضمن قانون املالية 71/25القانون رقم    - (2)
 .2003/12/29، املؤرخة يف 83اجلريدة الرمسية، العدد  2003/12/28املؤرخ يف  2004املتضمن قانون املالية لسنة  22/03القانون رقم    -( 3)
 .2007/12/31، املؤرخة يف 82، اجلريدة الرمسية، العدد2007/12/30، املؤرخ يف 2008املتضمن قانون املالية لسنة  12/07القانون رقم    - (4)
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  :امللكيةأ / حصص مبنية تابعة لعقار مشرتك 

 المطبق الرسم المساحة

 مربع متر  144 من أقل

 مربع متر 244إلى  144   من

 مربع متر  244 من أكثر

 ج د 1444

 ج د 1044

 ج د 2444

 

 :مبنيةب / أراضي مبنية أو غري 

 المساحة
 قالمطّب الرسم

 مبنية أراضي مبنية غير أراضي

 مربع متر  1444 من أقل

 مربع متر  0444  إلى مربع متر  1444من

 مربع متر  0444 من أكثر

 ج د 1444

 ج د 1044

 ج د 2444

 ج د 2444

 ج د 0444

 ج د 0444

 

 :فالحيّة/ أراضي  ج

 قالمطّب الرسم المساحة

 هكتارات 0 من أقل

 هكتارات  14  إلى  0   من

 هكتارات 14 من أكثر

 ج د 1444

 ج د 2444

 ج د 0444

 

: " الرّسوم الثّابتة كما هي حمدّدة أدناه بالنّسبة لإلجراء األوّل يف (1) نصّت على 22/03من قانون  353من املادّة  6إلّا أنّ الفقرة 

صاحب عقد امللكيّة املوجود بالعقّارات املمسوحة التّي تشكّل التّرقي  النّهائي املعدّ مباشرة لفائدة  اري املتعلّقالسّجلّ العقّ

   .سابقا و املشهر قانونا

                                                             

 .1992املتضمن قانون املالية لسنة  25/91من القانون رقم  05ف 68 املادة  -( 1)
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 : أ / قطع مبنية تابعة لعقار مشرتك امللكية

 الرسم المطبق المساحة

 متر مربع 100أقل من 

 متر مربع 200متر مربع إلى   100من 

 متر مربع 200ر من أكث

 د ج 250

 د ج 500

 د ج 750

 

 :بناياتب / أراضي عارية أو عليها 

 المساحة
 قالرسم المطّب

 عليها بناياتأراضي  عاريةأراضي 

 متر مربع 1000أقل من 

 متر مربع 3000متر مربع إلى    1000من

 متر مربع  3000أكثر من 

 د ج 250

 د ج 500

 د ج 750

 د ج 500

 د ج 750

 د ج 1000

 :ج / أرض فالحية

 قالرسم المطّب المساحة

 هكتارات 5أقل من 

 هكتارات  10إلى    5من   

 هكتارات 10أكثر من 

 د ج 250

 د ج 500

 د ج 750

(1) 

و  البلدية و املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الوالية، الدولة،القوانني املالية السابقة الذكر على إعفاء  ت كلّو قد نصّ -

   .(2) العقارياملوضوعة حتت وصايتها من رس  اإلشهار 

                                                             

 السابق الذكر. 2008ملالية لسنةاملتضمن قانون ا 12/07ذات الفقرة من القانون رقم   -( 1)
 .1992املتضمن قانون املالية  لسنة  25/91من القانون رقم  68املادة   -( 2)

 . 2004 املتضمن قانون املالية لسنة 22/03 من القانون لرق  5ف 353 املادة   -          

 .2007املتضمن قانون املالية لسنة  12/07من القانون رقم  16املادة   -     
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  .(1) صاحبهحني تسلي  الدفرت العقاري إىل  ، يف السجل العقاريو يدفع الرس  املطبق على اإلجراء األول  -

دفرت العقاري ا عن كيفية تسلي  الدفرت العقاري فإن األمر خيتلف بإختالف عدد األشخاص أصحاب احلقوق ، فمبدأ وحداوية الأمّ

املعدل و  63/33من املرسوم التنفيذي رق   2فقرة  43و الذي تناولته املادة  65/64من األمر رق   11املنصوص عليه يف املادة 

واحد يودع لدى احملافظة يت  إعداد دفرت عقاري  دائما ،(2) ، ال يسمح بتسلي  لكل مالك يف حالة الشيوع دفرت عقارياملتمّ 

يشار على البطاقة العقارية املطابقة إىل الشخص و العقاري،هذا الدفرت  يقدم له حالة إتفاق الشركاء على تعيني وكيل ، و يفالعقارية

فإن احملافظ العقاري يقوم بإنشاء  جديدة،و يف حالة قسمة جمموع ملكية إىل حصص بأرقام  .(3) العقاريالذي آل إليه الدفرت 

و يشري إىل هذا اإلتالف  السابق،و عليه أن يتلف الدفرت العقاري  ،دفرتا عقاريا هلا دث و حي طعة،قبطاقات عقارية خاصة بكل 

   .(4) على البطاقة املطابقة

،أن  إىل احملافظ العقاري بت هلويتهو يف حالة ضياع أو تلف الدفرت العقاري يستطيع املالك مبوجب طلب مكتوب مسبب و مث

  .(5) ول على هذا الدفرتقة احلص، و يؤشر يف البطاحيصل على دفرت آخر

لك القدي  و ، يقوم احملافظ العقاري بسحب هذا الدفرت العقاري من املاار تصرفا ناقال للملكية العقاريةأمّا إذا تصرف مالك العق

فظ أن يسل  للمالك ، يف هذه احلالة للمحاالدفرت العقاري للمحافظ العقاري ، أما يف حالة عدم تقدي  البائع(3) يسلمه للمالك اجلديد

  .هذا العقار ملراجع الدفرت املسل اجلديد دفرت عقاري آخر مع اإلشارة يف البطاقة العقارية اخلاصة ب

، و اليت ينتج عنها سجل ئق الناجتة عن عملية مسح األراضيعملية الشهر العقاري للوثا إنّ: احلجية القانونية للدفرت العقاريثانيا / 

 ثبات احلق العيين إذ يعترب السند الوحيد و األقوى يف إ . ن أية وسيلة أخرى إلثبات امللكيةاالمكان ع يغين بقدر (6) عقاري

                                                             

 .1992املتضمن قانون املالية لسنة 25/91من القانون رقم  67املادة   -( 1)
 .2003املتضمن قانون املالية لسنة 22/03من القانون رقم  10ف353املادة   -          
 .2008املتضمن قانون املالية لسنة  12/07و مل يعدل هذا املبدأ يف القانون رقم   -          

 .34مزغاش : مذكرة ماجستري سابقة ، ص أمسهان     -( 2)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  47-48املادتني    -( 3)

 .76، 75منى متوح ، مذكرة ماجستري سابقة ، ص   -          
 .  195مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص   -          

 . 163جستري سابقة ، صريم مرحي : مذكرة ما   -( 4)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  53، 52املادة    -( 5)

 .  119جميد خلفوني ، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق  ، ص   -           
 .35أمسهان  مزغاش : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -          

 .164ريم مراحي : مذكرة ماجستري سابقة ، ص  -( 3)
 .  119جميد خلفوني ، نفس املرجع  ، ص   -          

 .136عبد الغين بوزيتون: مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -( 6)
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   .(2)امللكية العقارية  إستقرار، يرتتب عليه تطهري التصرفات من كل العيوب و إقرار مبدأ الثقة و اإلئتمان و (1) العقاري األصلي

من املرسوم التنفيذي رق   33سند إثبات امللكية العقارية ، وهو ما نصت عليه املادة  و حسنا فعل املشرع اجلزائري حينما وحد

إن الدفاتر العقارية املوضوعة على أساس جمموعة البطاقات العقارية املنجزة من طرف  :"املتعلق حبق امللكية اخلاصة 63/32

نصوص الحقة تعد املنطلق اجلديد و الوحيد إلقامة البينة البلدية و إدارة مسح األراضي احملدثة حسب الكيفيات اليت ستحدد يف 

يف شأن امللكية العقارية " من هذا النص يتضح جليّا لنا أن الدفرت العقاري يف يد مالكه هو عنوان احلقيقة يف إثبات امللكية 

إالّ تأكيدا على ذلك ، إذ  املتعلق بإعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري 65/64وصدور األمر رق   العقارية.

: " تسجل مجيع احلقوق املوجودة على عقار ما وقت اإلشهار يف السجل العقاري و من نفس األمر بقوهلا 17أ املادة كرست هذا املبد

  العقاري الذي يشكل سند ملكيته " الدفرت

، من 21/33/2333بتاريخ  176723  ، و ذلك بالرجوع إىل القرار الصادر يف امللف رقنتهج القضاء نفس املبدأإو قد 

: " الدفرت العقاري احملرر على أساس جمموعة البطاقات العقارية البلدية و مسح األراضي عليا الغرفة العقارية إذ جاء فيهاحملكمة ال

لدفرت العقاري املستظهر ، و ملا مل يعترب قضاة اجمللس يف قضية احلال االبينة يف نشأة امللكية العقاريةيشكل املنطلق الوحيد إلقامة 

من  33س قضاة احملكمة العليا قراره  على نصوص املواد و قد أسّ .مللكية يكونوا قد خالفوا القانونبه سندا إلثبات ا

ار الصادر عن جملس قضاء تيزي السابقي الذكر معرضني بذلك القر 65/64من األمر رق   17، و 63/32املرسوم التنفيذي رق  

ية للنقض و الذي أسسوه على إنعدام وجود دليل إثبات بالرغ  من إستظهار الدفرت العقاري و الذي مل يعتدوا به كسند وزو يف ذات القض

ة للمحكمة الصادر عن الغرفة العقاري 15/11/2335املؤرخ يف  336615كذلك القرار رق   .(3) إلثبات امللكية "

، و تؤدي إىل حصوله ضيلصاحبها صفة املالك الظاهر و بالتالي صفة التقا تعطي شهادة الرتقي  املؤقتالعليا و الذي جاء فيه: "

 .، طاملا مل يطعن فيه قضائيااتيةعلى الدفرت العقاري ذي القوة اإلثب

ملسح يف اآلجال س القضاة قراره  على أنه مل يت  االعرتاض على شهادة الرتقي  املؤقت و حمضر التحديد املستخرج من إدارة او قد أسّ 

 .(4) "امللكية إذا مل يقع الطعن فيه ، مما أدى إىل تسلي  الدفرت العقاري الذي يعترب على رأس املستندات الرمسية يف إثباتلقانونيةا

بشكل واضح و صريح على احلجية املطلقة للدفرت  يدو تأسيسا على ذلك يتضح مسايرة القضاء للمشرع اجلزائري من حيث التأك

  .(5) من خالل اعتباره السند القوي يف إثبات امللكية العقارية العقارية،امللكية العقاري يف جمال إثبات 

                                                             

 .119،ص جميد خلفوني ، نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق    -( 1)
 31افة ،  املرجع السابق ، ص مجال بوشن   -( 2)
 . 171-175،ص  2004اجمللة القضائية ، تصدر عن احملكمة العليا : اإلجتهاد القضائي للغرفة العقارية ، قسم الوثائق ، اجلزء األول ، سنة    -( 3)
 .413ص  2006جملة احملكمة العليا ، الصادرة عن قسم الوثائق ، العدد الثاني ، اجلزائر ، سنة    -( 4)
 .21مانع مجال عبد الناصر: املقال السابق، ص  أ.د/   -( 5)



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

130 

 الرمسيةدور احملافظ العقاري عند شهر السندات  اني:الثاملبحث 

ة عمومية مناطها إضفاء احلجية على العقود اليت أخضعها املشرع اجلزائري مصحيح أن احملافظة العقارية هي مصلحة مكلفة خبد

، بل جيب أن األخرى الرمسية ا فقط للعقود أو احملرراتلشكلية و يقوم بهذه العملية احملافظ العقاري وهو بذلك ال يعد مشهرهلذه ا

ة طلب تصحيح الوثائق ، لذلك منح له املشرع سلطمات املتضمنة يف الوثيقة املودعةيكون متحققا من صحة التصرفات و املعلو

، ومحاية حقوق تأمني املعامالت العقارية بهدفاألطراف و إبرام الصلح بينه  كل ذلك ، و تقريب وجهات نظر غري الكاملة

   .(1) األشخاص

 و اجلدير بالذكر أنه ينبغي على حمرري العقود و الوثائق اخلاضعة للشهر سواء كانوا موثقني أو كتاب الضبط أو سلطات إدارية أن يبادروا

 .(2)  اآلجال القانونية احملددة لذلك، و ذلك يفا لدى احملافظة العقارية ئية عن طريق إيداعهإىل شهر مجيع العقود أو القرارات القضا

ففي حالة الشهر العقاري يسهر احملافظ العقاري على مراقبة مدى توافر قاعدتي الرمسية و الشهر املسبق يف احملررات املقدمة لإلشهار 

يداع و يرتتب على ذلك تنفيذ إجراء الشهر، و إذا تبني للمحافظ العقاري أن هناك فإذا توافرت هذه الشروط يت  قبول اإل(3) العقاري

مع األخذ بعني  نقص أو خلل يف الوثائق و العقود اخلاضعة للشهر العقاري، قام برفض عملية اإليداع أو اإلجراء بعد قبول عملية اإليداع.

يام بعملية إيداعها باحملافظة العقارية املختصة جيب القيام بتسجيلها مبصلحة اإلعتبار أن هذه العقود و خمتلف الوثائق الرمسية قبل الق

 ن قانون التسجيل املعدل و املتمّ املتضم 37/12/1763املؤرخ يف  63/135حسب األمر رق   (4) الطابع و الرسوم املختصة

مجيع التصرفات القانونية هال قانونا بتسجيل يقوم به موظف عمومي يكون مؤ اإداريّ اعملية التسجيل إجراءو عموما تعدُ  .(5)

  هما:و عليه نتناول دراسة هذا املبحث يف مطلبني  (3) التسجيلمقابل دفع حقوق 

 املطلب األول: دور احملافظ العقاري عند اإليداع القانوني و مدى تنفيذ إجراء الشهر باحملافظة العقارية

 اإلجراء يداع غري القانوني و سلطته يف رفضهاملطلب الثاني: دور احملافظ العقاري عند اإل

 

                                                             

 .99خالد رمول : احملافظة العقارية كآلية  للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -( 1)
 .179مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -( 2)
 .121انون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف الق   -( 3)

 -                                                                                                                                                                                            ZEROUK  KADDOUR ,OP.CIT ,page 49.             
 .124عبد الغين عبان ، مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -( 4)
 .1212، ص 1976/12/18، املؤرخة يف  81املتضمن قانون التسجيل ، اجلريدة الرمسية ، العدد  1976/12/09املؤرخ يف  105/76األمر رق     - (5)
 .20، ص  2008و التنظيمي لتسجيل العقارات يف التشريع اجلزائري ، دار هومة ، اجلزائر ، / دوة  آسيا :اإلطار القانوني أ/ خالد رمول ،  د  -( 3)
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 العقاريةدور احملافظ العقاري عند اإليداع القانوني و مدى تنفيذ إجراء الشهر باحملافظة  األول:املطلب 

ا مبصلحة بتسجيلهعليه  القيام جيب على حمرري العقود و الوثائق اخلاضعة للشهر قبل إيداعها لدى احملافظة العقارية املختصة إقليميا 

  القول.كما سبق  (1) التسجيل املختصة

احلالة أن تكون حمال لإليداع جبه تكتسب الوثائق احملررة تارخيا ثابتا ميكن يف هذه وو بعد حتقق هذا الشرط اجلوهري و الذي مب

ملعامالت العقارية، ومنه على مستوى احملافظة العقارية قصد شهرها و هذا ما يكسبها حجية يف مواجهة الغري مبا حيقق إستقرار ا

   .(2) الصاحل العام بعيدا عن كل ختوف أو مظنة

 .(3) العقارييعترب إيداع احملررات باحملافظة العقارية عمل قانوني أولي الزم يف كل سند يستوجب إخضاعه إىل عملية اإلشهار 

حسب التشريع املعمول به فإن تأكد احملافظ ند إعدادها عالشروط القانونية جيب مراعاة و لكي يت  قبول إيداع هذه العقود و الوثائق 

يت  بشكل موحد بالنسبة األخري هذا  ،وقام بتنفيذ إجراء الشهر ،من ذلك قبل اإليداع سجله بالسجل املخصص له العقاري

شهرها يت  بإتباع إجراءات  خاصة اإلمتيازات و الرهون العقارية ، فإن للحقوق العينية األصلية أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية

  فروع:و بذلك سوف خنصص لدراسة هذا املطلب ثالث  .(4) خاصة بها

 العقاريّة احملافظة لدى الوثائق و العقود إيداع: األوّل الفرع

لضبط و : " ينبغي على املوثقني و كتاب ااملذكور أعاله تنص على مايلي 63/76من املرسوم التنفيذي رق   90بالرجوع إىل املادة 

السلطات اإلدارية أن يعملوا على إشهار مجيع العقود أو القرارات القضائية اخلاضعة لإلشهار و احملررة من قبله  أو مبساعدته  و ذلك 

 وبكيفية مستقلة عن إرادة األطراف ".  99ضمن اآلجال احملددة يف املادة 

فظ العقاري أن يكون لديه سجل لإليداع يسجل فيه يوما بيوم و : "ينبغي للمحامن نفس املرسوم على مايلي  41كما تنص املادة 

قصد تنفيذ إجراء خاص  ، تسليمات العقود و القرارات القضائية و بصفة عامة جداول الوثائق املودعةحسب الرتتيب العددي

  ."باإلشهار

باإلضافة إىل ضرورة  آجاله،حمل اإليداع و من خالل هاتني املادتني نستنتج أن املشرع حدد األشخاص املكلفون باإليداع كما حدد 

 .العقاريمسك سجل اإليداع من طرف احملافظ 

                                                             

 .100خالد رمول : احملافظة العقارية كآلية  للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -( 1)
(2 )-                                        GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD :" les sûretés –la publicité foncière",OP.CIT, page 391.       

 .125 عبد الغين عبان : مذكرة ماجستري سابقة ، ص   -( 3)
 .180مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص  -( 4)
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ط و املوثقون املشرع أشخاصا و جعله  مؤهلني لتحرير العقود و الوثائق الرمسية وه  كتاب الضب خصّ :باإليداع فونال / املكلّأوّ

، و ذلك إمّا ثائق باحملافظة العقارية املختصةه العقود و الو، وه  زيادة على ذلك مكلفون بإيداع هذو السلطات اإلدارية(1)

، يعينه  مباشرة ومن طرف أعوان أو مساعدينمباشرة و إمّا عن طريق الربيد، لكن يالحظ يف احلياة العملية أنه غالبا ما يت  اإليداع 

 ،(2) ع أو سحب  هلذه العقود و الوثائقامبوجب وثيقة رمسية يستظهرها هؤالء األعوان و املساعدين عند كل عملية إيدهؤالء 

   .(3) ةألغراض غري قانوني استعماهلافيجب توفر هذه الوثيقة املودعة أو 

 يمت لدى احملافظة العقارية املختصة إقليميا أي املصلحة التّو اجلدير بالذكر أنه البد على القائمني بعملية اإليداع التأكد من أن هذا اإلجراء 

، ة ومراقبتها يف إطار قانوني سلي و ذلك ملا هلا من أهمية يف محاية امللكية العقاري (4) اختصاصها  ل التصرف يف دائرةيقع العقار حم

   .(5) ومن الناحية العملية تعد عائقا يقف أمام سرعة مباشرة إجراء الشهر خاصة إذا كان موطن املالك بعيدا عن موقع العقار

، علما أن قبول اإليداع الرمسية للعمل تمع مراعاة األوقا، فإنه يت  كل أيام األسبوع طول النهار ددة لإليداعيتعلق باألوقات احمل ا فيماأمّ

مهلة  إلتاحةوذلك  -الثالثة مساء يوم االربعاء و ،ابعة مساء من السبت اىل الثالثاءالرّ -يتوقف ساعة واحدة قبل غلق املصلحة 

   .(3) ملسلمة له يف يومها على سجل االيداعللمحافظ العقاري من تسجيل الوثائق ا

املعدل املتم  فإن حمل اإليداع باحملافظة العقارية يتمثل يف  63/76من املرسوم التنفيذي رق   92مبقتضى املادة  :اإليداع ا / حملّثانيّ

ستخرج خاص يعرف ب مفرغتني يف م (6)صورتني رمسيتني أو نسخ للعقود أو القرارات القضائية موضوع عملية اإلشهار 

publicité réel  (1)يداع تسلمه اإلدارة جمانا حملرري العقود و ذلك حتت طائلة رفض اإل. 

                                                             
- (1)                                                                                                                                                                                                         ZEROUK  KADDOUR ,OP.CIT ,page 50.             

 .181مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص   -( 2)
 .101حفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص خالد رمول : احملافظة العقارية كآلية  لل   -( 3)

 .123جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -      
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي  رقم  04املادة    -( 4)
 .125 ماجستري سابقة ، ص عبد الغين عبان : مذكرة    -( 5)

 .102خالد رمول : نفس املرجع ، ص    -      
 .102خالد رمول ، ص    -( 3)

 .182مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -      
 .133،  132اهلادي سليمي : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      

 السابق الذكر .املعدل و املتمم  63/76من القانون رقم  12املادة    -( 6)
 .103خالد رمول :احملافظة العقارية كآلية  للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -     
 .96فاطمة الزهراء دربلو : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      

 . 182مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص   -( 1)
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ث يقوم احملافظ العقاري بالتأشري على هاتني النسختني مثبت بذلك إنتهاء اإلجراء مع قيامه يف نفس الوقت بردّ نسخة أو صورة حبي

، و بالتالي مهرها بها، و عدم وجود أي نقص ظ العقاري ممّا يدل على صالحيتهايؤشر عليها احملافبعد أن  (1)منهما إىل القائ  باإليداع 

  .(2) خبت   اإلشهار

، اليت يشرتط أن حتمل تأشرية التصديق على اهلوية و على الشرط الشخصي لألطراف حيتفظ بها لدى احملافظة ورة الثانيةأما الصّ

 .(3) ، حجمه، و رقمه يف اإلطار املخصص لذلكشهرها، بعد كتابة تاريخ رشيفالعقارية املعنية و ترتب ضمن األ

خاص و  اغ الصورتني الرمسيتني يف مستخرجكما سبق القول من أجل تسهيل عملية اإليداع ألزم املشرع اجلزائري حمرري العقود بإفر و

 .(4) اإليداعسببا يف رفض ، ومن ث  فإن عدم توفر هذه الشكلية يكون publicité réel N) °=6 (بيعرف 

رفاقها حتى يتمكن احملافظ إيف بعض احلاالت على  ، ميكن أن يض  اإليداع عدة وثائق ملحقة أكد عليها املشرعاحية العمليةمن النّ

ررات تتضمنها الوثائق واحملالعقاري من مراقبة موضوع االيداع بشكل جيد ودقيق ،ومطابقتها مع خمتلف املعلومات والبيانات اليت 

 نذكر منها:، (5)لتسهيل عملية االشهار العقاري 

مشرتكة من اجلدول الوصفي للتقسي  : وذلك عندما يكون حمل العقد يتعلق جبزء من عقار مبين على شكل ملكية  «

 (3)اجل حتديد الوحدة العقارية حمل التصرف .

اذا تعلق العقد بقطعة ارض واقعة يف منطقة متت (extrait cadastral):و مستخرج العقدأراضي مستخرج مسح األ «

 عملية املسح ،لذا فاشرتاط هذه الوثيقة هو بهدف ضبط الوثائق املساحية .فيها 

ي تغيري يف حدود امللكية يتضمن احملرر الرمسعندما  (document d'arpentage):راضي وثيقة قياس مسح األ «

 .القس  ارتكازىل تعديل إلذي يؤدي الشيء ا
                                                             

 .110ستري سابقة ، ص فيصل الوايف : مذكرة ماج   -( 1)
 .103، ص خالد رمول :احملافظة العقارية كآلية  للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق    -( 2)
 .103خالد رمول ، ص     -( 3)

 .126عبد الغين عبان : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      
 . 182ص مجال بوشنافة ، نفس  املرجع ،    -( 4)

 .96فاطمة الزهراء دربلو : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      
 .103خالد رمول ، نفس املرجع  ، ص    -     

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  92املادة    -( 5)
 .123، ص جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق    -      
 .103،104خالد رمول ، نفس املرجع  ، ص    -     
 .  183مجال بوشنافة ، نفس  املرجع ، ص    -      

 .96فاطمة الزهراء دربلو : نفس املذكرة ، ص    -      
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شهر دفرت الشروط و القائمة الكلية ملختلف الوحدات  حيث يت  جتزئة،و ذلك عندما يتعلق األمر بعملية  التجزئة:قرار  «

 العقارية.

 لإلشارة فإن إيداع هذه الوثائق يعد إجباريا و يدخل ذلك حتت طائلة رفض اإليداع ، إالّ أن املديرية العامة لألمالك الوطنية يف مذكرة -

املرفقة و صرحت أنه ال يقصد بها اجلانب املادي فقد حددت مفهوم الوثائق  689حتت رق   1995/02/12ا بتاريخ صدرت عنه

تفي فقط كتابة املراجع الكاملة )تاريخ و ، و إمنا يكالعقد رصلية اليت اعتمد عليها حمررفاق نسخة كاملة مع الوثائق األإمبعنى 

ها لدى مكاتبه  و حتت ( إذ أن تلك الشهادات و الرخص تبقى حمتفظا بلمتهااجلهة اليت س ، ورق  الشهادة أو الرخصة

    . (1)، و بذلك تكون قد سهلت عمل حمرري العقود و كذا عدم تراك  مثل هذه الوثائق على مستوى احملافظة العقارية مسؤولياته 

ة أن يعملوا على شهر مجيع العقود و القرارات القضائية ينبغي على املوثقني وكتاب الضبط و السلطات اإلداري :اإليداعثالثا / آجال 

طبيعة العقد املودع قصد  و هي ختتلف باختالف ،(2)اخلاصة للشهر و احملررة من قبله  أو مبساعدته  و ذلك ضمن اآلجال احملددة 

إال أن هذه اآلجال سرعان ما  املعدل و املتم ، 63/33من املرسوم التنفيذي رق   77و  73. و هذا ما أكدته املادتني اإلشهار

و  (4) مكرر من قانون التسجيل 353/3و اليت عدلت املادة  ،(3) 1777من قانون املالية لسنة  31عدلت مبوجب املادة 

إن احملررين الذين مل يقدموا يف اآلجال العقود احملررة من طرفه  أو مبساعدته  و ر:" مكرّ 353/3املادة  :أصبحت كالتالي

 كالتّالي: د ج و حتدد آجال إمتام اإلجراء 1333جراء اإلشهار العقاري، يدفعون شخصيا غرامة حيدد مبلغها بألف دينار اخلاضعة إل

 أشهر إذا كان أحد املعنيني مقيما يف اخلارج  05أشهر ابتداء من تاريخ احملرر و ميدد األجل  03بالنسبة للشهادات بعد الوفاة

 .الوفاة سخري احملرر أكثر من ستة أشهر من للمالكني اجلدد للحقوق العينية إذا كان ت ميكن أن تقوم املسؤولية املدنية

  نهائية.بالنسبة لألحكام القضائية ثالثة أشهر من اليوم الذي أصبحت فيه 

  تارخيها.بالنسبة للعقود األخرى و الوثائق شهرين من 

                                                             

 .183، ص  السابق املرجعمجال بوشنافة ،    -  (1)
 .96ص  فاطمة الزهراء دربلو : مذكرة ماجستري سابقة ،   -       
 . 113 ص ،نفس املرجع  بوشنافة، مجال    -  (1)

 . 126 ص ، سابقة ماجستري مذكرة ان،عبّ الغين عبد    - 

 .135 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  رامول خالد   - 
 -    GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD :" les sûretés –la publicité foncière",OP.CIT, page 392.    

 .31/12/1771 يف املؤرخة 71 العدد الرمسية، اجلريدة ،1777 لسنة املالية قانون املتضمن 31/12/1771 يف املؤرخ 71/12 رق  القانون   -( 3)
 .11/12/1763 يف املؤرخة 11 العدد ية،الرمس اجلريدة التسجيل، قانون املتضمن 37/12/1763 يف املؤرخ 63/135 رق  األمر   -( 4)
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كثر متدد اآلجال املشار إليها مخسة عشر يوما كاملة بالنسبة لكل حمافظة و يف احلالة اليت جيب أن يت  اإلشهار يف حمافظة عقارية أو أ

عندما يكون العقار واقع يف اختصاص إقليمي ألكثر من حمافظة عقارية يف هذه احلالة إذا مت الشهر يف )عقارية فضال عن األوىل "

 (.ن يبلغ احملافظ العقاري يف احملافظة الثانية احملافظة العقارية األوىل البد على احملافظ العقاري القائ  بعملية الشهر أ

، حيث أنها مددت من هذه اآلجال امللزم 77من خالل املادة يتضح لنا أنها عدلت آجال إيداع الوثائق اخلاضعة للشهر الواردة يف املادة 

 ك براحة تامة.ي العقود القيام بذل، و ذلك حتى يتسنى ملودعقود لتقدي  الوثائق إلجراء الشهربها حمرري الع

عندما يكون العقار واقع يف اختصاص إقليمي ألكثر من حمافظة يف هذه احلالة إذا مت الشهر يف احملافظة العقارية األوىل البد على 

  الثانية.احملافظ العقاري القائ  بعملية الشهر أن يبلغ احملافظ العقاري يف احملافظة 

عدم احرتامها يعرض مودعي العقود إىل غرامة مالية  و أنّ ،(1) آلجال تعترب من النظام العامّومن األهمية مبا كان أن نشري إىل أن هذه ا

ج و نظرا هلذا املبلغ الرمزي مقارنة مع قيمة العقار حمل التصرف رفعت د 133السابقة الذكر ب  77مدنية حددت قيمتها حسب املادة 

 .1777انون املالية من ق 31 ، مبوجب املادةدج 1333قيمة هذه الغرامة إىل 

 إىل تاريخ اإليداع دون األخذ بعني االعتبار املدة اليت (2) ا عن كيفية حساب الغرامة املدنية فيكون ابتداء من يوم تاريخ التحريرأمّ

  .قضاها احملرر يف مصلحة التسجيل

 تاريخ الوثائق املعدة بعد إليداع ختص فقط: جيدر التنبيه إىل أن التدابري اجلديدة املتعلقة بتحديد اآلجال القانونية لمالحظة

31/12/1771. 

ألزم املشرع املصري على أمني مكتب  فقد ، نةالتشريع اجلزائري كغريه من التشريعات املقار :رابعا / التأشري على سجل اإليداع

الدكتور / عبد احلميد  احملافظة العقارية بضرورة مسك سجل اإليداع و الذي يعرف بدفرت أسبقية الطلبات .راجع يف ذلك:

، أما يف فرنسا فإن حمافظ الرهون ملزم بقيد   45الشواربي : إجراء الشهر العقاري يف ضوء القضاء و الفقه ، املرجع السابق ، ص 

  وهي نفس التسمية اليت أخذ بها املشرع اجلزائري  le registre de dépôtكل عملية إيداع  على سجل اإليداع 

على : " ينبغي على احملافظ العقاري أن يكون لديه سجل إيداع يسجل فيه  63/33من املرسوم التنفيذي رق   11إذ تنص املادة 

عة قصد تنفيذ إجراء يوما بيوم و حسب الرتتيب العددي تسليمات العقود و القرارات القضائية و بصفة عامة جداول الوثائق املود

 .خاص باإلشهار

                                                             
(1 )-                   GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD :" les sûretés –la publicité foncière",OP.CIT, page 392.  
 .1999من قانون املالية لسنة  31  املادة   -( 2)

 .98فاطمة الزهراء دربلو : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      
 .110فيصل الوايف : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      
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فيه إىل مراجع سجل اإليداع الذي سجل مبوجبه كل تسل  و ينفذ اإلجراء بتاريخ هذه التسليمات و و يسل  إىل امللتمس سند يشار 

 حسب ترتيبها ".

يقيد فيه يوما بيوم كل الوثائق  نستخلص من هذه املادة أن املشرع ألزم احملافظ العقاري بضرورة مسك سجل يسمى سجل اإليداع 

مبا  مرتبته،يشري فيه إىل مراجع اإليداع و تارخيه و  بذلك( 07)أنظر امللحق رق  م استالتسلي  املودع وصل  للشهر، واخلاضعة 

  .(1) اإليداعيضمن عملية 

 الشهر.و بالتالي األسبقية كذلك يف عملية إجراء  اإليداع،هو التحقق من األسبقية يف عمليات  القيد،إن الغاية من هذا 

 ،قواعد إجرائية حتدد عملية مسكه د األسبقية اخلاصة باإليداعات ، وضع املشرعو نظرا ألهمية سجل اإليداع ، ودوره يف حتدي

 : جيعله مبنأى عن أي مساس أو تزوير، و من بني هذه اإلجراءات هيو حفظه مبا 

  ختصاصهاإجيب أن يرق  و يوقع من قبل رئيس احملكمة اليت توجد احملافظة العقارية يف دائرة. 

 داع الوثيقة اخلاضعة للشهر دون ترك بياض أو كتابة بني األسطر.ضرورة التأشري عليه فور إي 

 (2) ضرورة قفله كل يوم من طرف احملافظ العقاري.  

  ضرورة إعداده يف نسختني حتى تودع يف كل سنة نسخ من سجالت اإليداع املقفلة أثناء السنة املنصرمة بدون مصاريف

  .(3) لدى قل  كتاب اجمللس القضائي املختص إقليميا

ءات اليت أخذ بها املشرع و هي نفس اإلجرا،و هذا كإجراء احتياطي لضمان وجود نسخة ثانية يف حالة هالك أو ضياع النسخة 

  .(4) (microfilm)إليداع بواسطة األقالم املصغرة ستنساخ سجالت اإ، غري أنه أضاف هلا طريقة الفرنسي

تتضمن مراجع أصل امللكية السابقة عمال بقاعدة الشهر املسبق باإلضافة إىل مراجع و كي يقبل احملافظ ، البد أن يتأكد أن الوثيقة  

املتضمن قانون التسجيل و له أن يطلع على فقرة الثمن أو التقيي   63/135من األمر رق   133إىل  73التسجيل طبقا للمواد من 

املؤرخ يف  67/37من القانون رق   55ادة لمطبقا ل، لشهر العقاري الواجب حتصيلهحتى يتسنى له حتديد قيمة رس  ا

املطبق  13/32/1713املؤرخ يف  371و املنشور الوزاري رق   1713املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/1767

                                                             

 . 273حسني عبد اللطيف محدان : نظام السجل العقاري ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ، لبنان ، دون ذكر السنة ّ، ص    -( 1)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  43املادة    -( 2)
املتضمن حتديد الطرق الفنية املمكن استعماهلا من أجل إعداد النسخ اليت تودع لدى قل  كتاب اجمللس القضائي  1977مارس  07مؤرخ يف   مشرتك وزاريقرار   -( 3)

 .1977/05/04، املؤرخة يف  36املختص إقليميا ، اجلريدة الرمسية ، العدد 
(4 )-                        G.MARTY & P. RAYNAUD "les suretès –la publicité foncière " tome 03 1971, OP.CIT , P 639. 
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ت املعفاة من رسوم الشهر ، غري أن احملافظ العقاري و يف بعض احلاالت البد أن يراعي اإليداعا1713ألحكام قانون املالية 

 : وهي ،العقاري

 ا املستفيد من املساعدة القضائية، أو اليت يطلبهيت تقع مصاريفها على عاتق الدولة، الوالية، البلديةمجيع اإليداعات ال. 

  العمومي.كتساب امللكية العقارية لصاحل القطاع إعقود 

 ّامللكية للمصلحة  ي حيدد قواعد نزعالذّ (1)  26/34/1771 املؤرخ يف 71/11رة يف إطار القانون العقود احملر

  التسجيل.من قانون  313و كذا العقود املشار إليها يف املادة  العامة،

   (2) 65/64إيداع الوثائق املساحية املعدة مبوجب األمر رق.  

   العقود املتعلقة بالشراءات و التنازالت اليت تقوم بها البلديات خبصوص االحتياطات العقارية املؤسسة مبوجب األمر رق

  .(3) 23/32/1764املؤرخ يف  64/23

 من التقنني املدني و ما بعدها. 282العقارية و املنصوص عليها يف املادة  التسجيالت املتعلقة حبقوق االمتياز 

  املعدل و املتم   11/11/1773املؤرخ يف  73/25من القانون رق   63العقود اإلدارية املعدة تنفيذا ألحكام املادة

  .(4)توجيه العقاريو املتضمن قانون ال

 .   تسجيل الرهون و إلغائها اليت تقوم بها البنوك لضمان القروض اليت متنحها للمستفيدين لتمويل نشاطاته 

 ّ(5) 16/17من القانون رق   43إىل  12ة مبوجب املواد من العقود املعد.  

  ت وفقا للغرض الذي أنشئت من أجلهضعو اليت و( 3) 63/72تعاونيات عقارية يف إطار األمر العقود املتضمنة إنشاء.  

  املختصة.العقود املتضمنة بيع املساكن اجلاهزة إىل املدخرين يف إطار عملية االدخار السكين لدى اهليئات 

                                                             

 .599ص ،1991/05/08املؤرخة يف  21العدد  ج .راملتضمن نزع امللكية للمصلحة العمومية ،  1991/04/27املؤرخ يف  11/91القانون رق     -( 1)
 بق الذكر .السا 74/75من األمر رق   25راجع يف ذلك املادة    -( 2)
 .226، ص  1974/03/05، املؤرخة يف  19، اجلريدة الرمسية ، العدد  1974/02/20املؤرخ يف  26/74األمر رق     -( 3)
 .1332، ص  1990/11/18، املؤرخة يف  49، اجلريدة الرمسية ، العدد  1990/11/18املؤرخ يف  25/90القانون رق     -( 4)

املتضمن كيفية إستغالل األراضي الفالحية التابعني لألمالك الوطنية و جتديد حقوق املنتجني وواجباته  ، اجلريدة  1987/12/08ؤرخ يف امل 19/87القانون رق     -( 5)
 .1253، ص  1987/12/09، املؤرخة يف 50الرمسية ، العدد 

 .180، ص  1977/02/09املؤرخة يف 12، اجلريدة الرمسية ، العدد املتضمن إنشاء التعاونيات العقارية  1976/10/23املؤرخ يف  92/76األمر رق     -( 3)
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 . العقود و االتفاقات اليت تربمها اجلمعيات التعاضدية 

 شركات و املؤسسات العموميةرية للعقود امللكية املعدة يف إطار عمليات التسوية لتطهري امللكية العقا. 

هو و جدير بالذكر أنه بعد توفر الشروط القانونية لإليداع ينتقل احملافظ العقاري إىل املرحلة الثانية، و هي مرحلة تنفيذ إجراء الشهر و

 ما سوف نتطرق إليه من خالل الفرع الثاني.

 اريالعقّ الشهر إجراء تنفيذ: الثاني الفرع

فه أي خطأ أو خمالفة عند ري إعطاء العقد أو الوثيقة الرمسية أو احلك  القضائي إجراء الشهر يف حالة عدم اكتشاار احملافظ العقّيقرّ

ستيفاء إو يعترب قبول اإليداع نتيجة ملراقبة دقيقة للعقد أو احلك  حيث يتأكد احملافظ العقاري على وجه اخلصوص من إيداعه. 

، و مبعنى آخر حتقق احملافظ العقاري بهوية األطراف و تعيني العقارات مسية و كذا القواعد املتعلقةالعقد ملبدأ الشهر املسبق و قاعدة الر

 .(1) من سالمة العقد شكال و مضمونا

ي و عليه خالل مدة مخسة عشر يوما من تاريخ اإليداع على احملافظ العقاري أن يبلغ للموقع على التصديق برفض اإليداع أو بقبوله و بالتال

، و أن تاريخ الشهر ليس له أثر رجعي بتدءا من ذلك اليوم مبعنىإالذي يأخذ تارخيه  ،(2) راء الشهر العقاري على الوثيقة املودعةإج

و عليه ال وجود حلق امللكية العقارية أو أي حق عيين آخر حتى فيما بني األطراف ،(3)آثاره ال ترتد إىل تاريخ إبرام التصرف 

و الذي يستخلص من  65/64من األمر رق   13 ،15ة العقارية طبقا لنص املادتني يخ إشهارهما باحملافظاملتعاقدة إال من تار

، نفاذ التصرفات القانونية ما بني الغرينفاذ احلق حمل الشهر العقاري يف مواجهة : شهر العقاري أثرين رئيسيني و هماخالهلما أن لل

 .(4)األطراف 

جبملة من اإلجراءات داخل احملافظة العقارية ،و اليت تضمن  يقومالعقاري عملية إجراء اإلشهار ي من تهاء احملافظ العقارإنو مبجرد 

 ملة و النهائية و تتمثل فيما يلي:على الشهر الصفة الكا

 العقارية:هناك عدة صور للبطاقات : ال / إنشاء جمموعة البطاقات العقاريةأوّ

                                                             

 .187مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص   -( 1)
(2 )-                                                             G.MARTY& P. RAYNAUD "les Sûretés –la publicité foncière ", OP.CIT , page 396. 
    .136 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  رامول خالد   -( 3)

 . 133 ص ، سابقة ماجستري مذكرة ،اهلادي سليمي    -
 . 121 ص ، سابقة ماجستري مذكرة ان،عبّ الغين عبد    -

 . 126،  125، املرجع السابق ، ص جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري     -
 .111فيصل الوايف : مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -( 4)
 .41أمني بركات مسعود ،املقال السابق، ص    -( 4)
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احملافظ العقاري و ميسك بطاقات عقارية أجبدية شخصية  ينش ي الريفية غري املمسوحة يف األرض :األجبديةالبطاقة العقارية  -1

: " أن العقود بقوهلا 65/64من األمر رق   26دة حسب كل مالك طبقا لنموذج خاص حيدد بقرار من وزير املالية كما تشري إليه املا

اليت ختص عقارات أو حقوق عينية ريفية موجودة يف بلدية مل يعد  و القرارات القضائية اليت تكون موضوع إشهار يف حمافظة عقارية و

طبقا لكيفيات حتدد فيها بعد مسح األراضي تفهرس بصفة انتقالية يف جمموعة بطاقات عقارية مؤقتة متسك على الشكل الفردي 

 . مرسوم "مبوجب 

 63/33من املرسوم رق   114سب املادة تشتمل كل بطاقة على اخلصوص أصحاب احلقوق املذكورين، وجيب أن يبني فيها ح

رس ذذفرتتيب البطاقات العقارية بهذا الشكل ينتج عنه إنشاء فه ، نوع العقار، موقعه و حمتوياته.بالنسبة لكل عقار غري ممسوح

ذ ( و هو نفس النظام الذي أخle ficher personnelة )ذذّة الشخصيذذمن جمموعة البطاقات العقاري (1) لذدي مشكّذذأجب

 .(2) به املشرع الفرنسي يف هذا اجملال مبا يتماشى و نظام الشهر الشخصي

ميسك احملافظ العقاري يف أراضي البلديات املمسوحة ، بطاقات عقارية عينية ،  :(العقارية العينية )غري األجبديةالبطاقات  -2

سح لدى احملافظة العقارية و كل تصرف يرد على العقار يؤشر يدون فيها احلالة القانونية و الوصفية للعقار، تنش  بعد إيداع وثائق امل

  .(3)احملافظ العقاري به على البطاقة املنشئة و على الدفرت العقاري على السواء 

جند بأن البطاقات العقارية تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة الختصاص احملافظة  63/33من املرسوم رق   23بالرجوع إىل املادة 

 ، بطاقات قطع األراضي و بطاقات العقارات احلضرية.العقارية

تأشري جمموعة  عند شهر أي وثيقة يف احملافظة العقارية فإن هذه اإلجراءات تؤدي إىل: / التأشري على البطاقات العقاريةا ثانيّ

و ينبغي  ،(4)ع الوثيقة موضوع الشهر ، غري أنه عندما يتعلق اإلجراء بعقار ممسوح فإنه يت  إيداع الدفرت العقاري مالبطاقات العقارية

 .(5)و ضبطه قبل تقدميه للمودع  اري بالتأشري على الدفرت العقارييف هذه احلالة قيام احملافظ العق

ة يفيومع العل  أن عملية التأشري ختتلف باختالف نوع البطاقة العقارية املتطلبة يف اإلجراء أو القيد الذي يؤدي بنا إىل بيان أنواعها و ك

 ترتيبها ث  كيفية التأشري عليها من خالل مايلي :

                                                             

 .113 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد   -( 1)
 .111كرة ماجستري سابقة ، ص فيصل الوايف : مذ  -      

(2 )-                                                             G.MARTY – P. RAYNAUD "les suretès –la publicité foncière ", OP.CIT , page 396. 
 .126جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري املرجع السابق ، ص    -( 3)
 .188مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -( 4)
 .114 ص ، املرجع نفس، مولر خالد   -( 5)
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يتكون السجل العقاري من جمموعة البطاقات العقارية العينية و جمموعة البطاقات   :ترتيبها كيفية و العقارية البطاقات أنواع -1

و ذلك  ،غري املمسوحة قاراتتتعلق بالع اليت()البطاقات العقارية الشخصية(1)ردي العقارية املؤقتة املمسوكة على الشكل الف

تالف موقع العقارات موضوع يف إنتظار إمتام عملية املسح عرب كافة الرتاب الوطين الشيء الذي فسر اختالف هذه البطاقات بإخ

هناك نوعني من  بأنّ (3) 63/33من املرسوم التنفيذي رق   23، و يف هذا الشأن نستدل مبا نصت عليه املادة (2) التصرف

 : هيارية و ت العقّالبطاقا

 إعدادهفهي اليت حتدث بالنسبة لكل وحدة عقارية موجودة يف مسح األراضي العام الذي مت  :األراضيأ / بالنسبة لبطاقات قطع 

(4) . 

 بينها.و عند تغيري حدود وحدة عقارية يلزم إعداد بطاقات مطابقة بعد ترقي  الوحدات اجلديدة بعبارة تكون كمرجع فيما 

و بالنسبة للبلدية حسب  بلدية،ا خيص ترتيبها فإنه يت  على مستوى كل حمافظة عقارية ضمن جمموعة متميزة حسب كل أما فيم

  .(5) األراضيبالنسبة لألقسام حسب الرتتيب التصاعدي ألرقام خمطط مسح  لألقسام، والرتتيب األجبدي 

، و املقصود بالعقارات ا عقارات حضرية أو جزء منهاعه: فهي اليت يكون موضوب / بالنسبة لبطاقات العقارات احلضرية

احلضرية هي العقارات املبنية أو غري املبنية املوجودة على الطرقات املرقمة بصفة إنتقالية نظامية للجهات السكنية التابعة للبلديات 

طريق نسخ أو الصور املودعة عن ، و يت  التعرف عليها يف اجلداول أو املستخرجات أو الليت يزيد عدد سكانها بصفة نظاميةا

 . اإلشارة إىل الشارع و الرق 

، يف حالة إنعدام وجود مسح األراضي و عليه تعترب مجيع العقارات األخرى عقارات ريفية ،و يالحظ أن مثل هذه البطاقات تعد و لو

 .(3) ق الر و يف هذه احلالة يعني العقار استنادا إىل البلدية اليت يقع فيها و اس  الشارع و

 

                                                             

 .114 ص ،خالد رمول :احملافظة العقارية كآلية  للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق  -( 1)
 .127السابق ، ص  جميد خلفوني :نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ،  املرجع   -     

 .188مجال بوشنافة ، نفس املرجع ، ص    -( 2)
 " .تنص : "إن بطاقات العقارات تتضمن بالنسبة لكل بلدية تابعة إلختصاص احملافظة العقارية بطاقة قطع األراضي ، بطاقة العقارات احلضرية  20املادة  –( 3)
 .189مجال بوشنافة ، نفس املرجع ، ص    -( 4)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  26و  25،  24املواد    -( 5)
 .190مجال بوشنافة ، نفس املرجع ، ص    -      
 .114 ص ، املرجع، نفس  رامول خالد   -      
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم   27، 21املادتني    -( 3)
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و يالحظ أن بطاقات العقارات احلضرية إمّا أن تكون يف صورة بطاقة عامة للعقار أو يف صورة بطاقة خاصة بامللكية 

   .(1)املشرتكة

 .(2)شرتكة و خمصصة لإلستعمال اجلماعي: حتدث عندما يكون عقار مبين يشمل أو ال يشمل أجزاء مالبطاقة العامة للعقّار* 

 . رة البيانات و اإلجراءات و التصرفات الواردة على جمموع أجزاء العقاتنشأ لتشمل كافو 

كل بلدية حسب الشوارع أو أما فيما خيص ترتيبها فإنه يت  يف كل حمافظة عقارية ضمن جمموعة متميزة حسب كل بلدية و بالنسبة ل

 .(3) راضيرق  خمطط مسح األ و عند اإلقتضاء يف البلديات اليت يوجد بها مسح األراضي حسب القس  و ،األرقام

و يكتب  ،(4) الكليحتدث لكل عقار مت تقسيمه و جتزئته من العقار اجلماعي  :املشرتكةالبطاقة اخلاصة بامللكية * 

  .(5) التأشريات اليت ته  اجلزء املعينعلى هذه البطاقات مجيع 

على البطاقات  القطع اجلديدةة مطابقة بعد ترقي  و إذا حدث تعديل فيما حتتويه قطعة يكون ذلك موضوع إعداد بطاقات خاص

 .بينهااألصلية و اجلديدة بعبارة تكون كمرجع فيما 

 .(3) للقطعو ترتيب هذه البطاقات ) البطاقات اخلاصة ( طبقا للبطاقات العامة املطابقة و حسب الرتتيب العددي 

العامة املطابقة و حسب الرتتيب العددي للقطع و هذا ما أشارت إليه  علما أن عملية ترتيب البطاقات اخلاصة يت  تبعا لرتتيب البطاقة

و ترتيب البطاقات اخلاصة تبعا للبطاقة العامة و حسب "...  :63/33من املرسوم التنفيذي رق   32الفقرة األخرية من املادة 

، أورد املشرع اجلزائري حكما إنتقاليا طينح األراضي عرب كامل الرتاب الوو يف إنتظار إمتام عملية مس".الرتتيب العددي للقطع 

، غري أنه كلما أودعت الوثائق املتعلقة مبسح ص العقارات الريفية غري املمسوحةمفاده ضرورة مسك بطاقات عقارية مؤقتة خت

                                                             

 .115 ص ،: احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق مولر خالد   -( 1)
 .127جميد خلفوني :نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ،  املرجع السابق ، ص    -( 2)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  01فقرة 29،32، 01فقرة  28املواد    -( 3)

 .190مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -      
 .127جميد خلفوني، نفس املرجع ، ص    -      

 .127جميد خلفوني ، ص    -( 4)
 .192مجال بوشنافة : املرجع السابق ، ص    -( 5)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  32، 30، 28املواد    -( 3)

 .193مجال بوشنافة ، املرجع نفسه ، ص    -      
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 1763 /26/35، حيث يف هذا اإلطار صدر القرار يف اتها يف بطاقات خاصة حسب كل مالكاألراضي تفهرس مستخرج

 . (1) ستعمل من قبل احملافظات العقاريةبتحديد منوذج البطاقات الشخصية امل املتعلق

، و تفعيل الشهر العيين أورد املشرع حكما آخر مفاده أنه بعد إمتام عمليات مسح األراضي ومن أجل تدعي  عملية مسح األراضي

إن  "من نفس املرسوم ب: 115ما تنص عليه املادة  يف كل بلدية حيل السجل العقاري حمل جمموعة البطاقات العقارية املؤقتة حسب

مبجرد  113السجل العقاري املعد طبقا ألحكام هذا املرسوم حيل حمل جمموعة البطاقات العقارية املؤقتة املشار إليها يف املادة 

 إعداد مسح األرضي ".

من املرسوم  33،34العقارية حددتها املادتني : إن كيفية التأشري و ضبط البطاقات ة التأشري على البطاقات العقاريةكيفي -2

 : جيب أن يشمل باخلصوص بيان مايلي ، كماب أن يظهر تاريخ الشهر و مراجعهحبيث جي 63/33التنفيذي رق  

  شهرها.تاريخ العقود و الوثائق أو القرارات القضائية اليت مت 

  تاريخ و نوع اإلتفاقيات أو الشروط أو التسجيالت اليت مت شهرها. 

   الوثيقة.السلطة القضائية أو اإلدارة الصادرة منها  املوثق، أواس 

  املعدل.أو  التقديري، األساسي، أوالثمن 

  املضمونة.مبلغ الدين و جمموع امللحقات 

ملتعلقة ، خمتصرة باحلرب األسود الذي ال ميحى ما عدا التأشريات ا، مقروءة فإنه البد أن يت  بكيفية واضحةأمّا عن كيفية التأشري

 .(2) تت  باحلرب األمحر الذي ال ميحى ، فإنهاليت تستفيد من نظام خاص بالتجديدبالتسجيالت ا

و تفادي الكشط أو احملو ملا هل   املؤرخة،مع ضرورة استعمال املختصرات اجلارية يف قيد املعلومات و استعمال األختام و األرقام 

  .ريةللبطاقة العقامن تأثري على املظهر اخلارجي 

، ألزم املشرع وضع ق املقيدة على البطاقات العقارية، ومن أجل التفرقة ما بني التأشريات و احلقوجيب أن تسطر اخلطوط باملسطرة  -

  .(3)  السابقة آثارها القانونيةخط باحلرب األمحر حتت كل عملية إجراء جديدة على النحو الذي من شأنه أن تفقد عملية التأشري

                                                             

 .115 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد   -( 1)
 .194مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -( 2)
 .113 ص، رجعاملنفس  ، مولر خالد   -( 3)
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علق األمر بتسجيل رهن أو امتياز يثقل عدة عقارات ال سيما على أثر التقسي  ، فإنه يؤشر على كل البطاقات املطابقة و أما فيما يت

 .ة عبارة " خمصص مع عقارات أخرى "بطاق سجيل يف كلّجاه التّتّإ (1) تكتب يف عمود املالحظات

باحلصة اليت  س  الورثة أو املوصى هل  وإ، يثبت إنتقال األمالك بوفاةعقود أو شهادات موثقة بعد الأما إذا تعلق األمر بعملية إشهار 

رد يف الشهادة التوثيقية ، يف مثل هذه احلاالت البد على العون املكلف بعملية التأشري أن يتقيد مبا هو واتعود لكل واحد منه 

 .(2)املشهرة 

، و مبجرد ع عدم األهلية )القصر، املنع( على البطاقة املؤشر عليهابني فيه نو، فيجب أن يباس  عدي  األهلية أما إذا تعلق التأشري

بق إنتهاء حالة عدم األهلية فإن عدي  األهلية الذي أصبح ذا أهلية ميكنه احلصول على شطب البيانات اخلاصة بعدم أهليته اليت س

  .(3) تقييدها على البطاقة العقارية

 :السجل العقاري ميكن تصحيحها إمّاالتأشريات على البطاقات العقارية بعد تقدي   و يالحظ أن األغالط اليت ميكن معاينتها يف

 ، أو مببادرة من مالك الدفرت العقاري )احلائز للسجل العقاري(.           مببادرة من احملافظ العقاري

 احتفاظ التأشريات اخلاطئة بصورتها ، و التصحيحات مسجلة بتارخيها معا، فإن التأشريات األوىل تبقى على حاهلو يف كل احلاالت

  .(4) احلقيقية على البطاقات العقارية

يسل  لكل مالك يكون حقه قائ  مبناسبة إنشاء البطاقات العقارية املتعلقة بالعقارات الواقعة : الدفرت العقاريالتأشري على  -3

يرد عليها من أعباء يسمى الدفرت العقاري الذي مت حتديد  يف املناطق املمسوحة سندا قانونيا تقيد فيه مجيع احلقوق العقارية و ما

 .26/35/1763ار الوزاري املؤرخ يف النموذج اخلاص به مبوجب القر

هذا الدفرت يت  ضبطه يف كل مرة يت  فيها القيام بتصرف خيص العقار املقيد فيه حبيث يودعه املالك السابق مبناسبة القيام بإجراء لدى 

 ة أشخاص كما يف امللكية الشائعة.هذا املالك قد يكون شخصا واحدا أو عد .(5) اجلديدو يتسلمه املالك  احملافظة العقارية

                                                             

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  37  املادة   -( 1)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  39  املادة   -( 2)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  40  املادة   -( 3)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم   04و  03فقرة  33  املادة   - (4)
 .128جميد خلفوني :نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ،  املرجع السابق ، ص    -( 5)

 .195مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -      
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و ألزمت أن تكون واضحة و  63/33من املرسوم التنفيذي رق   54، فقد حددتها املادة أما فيما يتعلق بكيفيات التأشري

أشري اإلبتعاد عن ، فإنه يتعني على األعوان املكلفني بعملية التء ماديةميحى و يف حالة وجود أخطامقروءة باحلرب األسود الذي ال 

 .(1) لعقاري أن يعاينها و يشهد بصحتها، بل عليه  بالتصحيحات عن طريق اإلحاالت اليت البد على احملافظ اكشطها أو شطبها

زائري أن تكون كتابة األمساء العائلية لألطراف ، ألزم املشرع اجلن اللبس و اإلبهامو حتى تكون عملية التأشري واضحة و بعيدة ع 

، و للتأكد من (2) ة و ذلك على اخلانة املخصصة لذلكباألحرف الكبرية أما األمساء الشخصية فتكتب باألحرف الصغري

رورة وضع خط اجلداول املقيدة عليها املعلومات سواء تعلق األمر بتعيني األطراف أو العقارات البد أن تكون مرقمة و موقعة مع ض

 أمحر باحلرب بعد كل إجراء لتفادي عملية التزوير و اإلضافات غري املربرة ، كما يتعني على احملافظ العقاري أن يضع تاريخ التسلي  بعد

  .  (3) كل عملية تأشري و النص مبقتضاه مت هذا التسلي 

عمليات التصرف الواردة على العقارات البد من نقل كل وحتى تكون كل البيانات املؤشرة على الدفرت العقاري صحيحة و مطابقة ل

عترب تامّا إال عند ي، علما أن هذا األخري ال (4) الدفرت املقدم أو الدفرت اجلديد ذلك علىالتأشريات اليت متت على البطاقة العقارية و

 .يف اإلطار املخصص لذلكحلول تاريخ آخر شهادة تطابق يوقع عليها احملافظ العقاري 

فإن األمر خيتلف بإختالف عدد أشخاص أصحاب احلقوق ، فإذا كان شخصا  ،كما سبق القول ا عن كيفية تسلي  الدفرت العقاريأمّ

، أما إذا كان هناك شخصان أو أكثر من أصحاب احلقوق يف ، إذ يت  التسلي  له شخصياواحدا فال يطرح أي إشكال قانوني

، مع إلزام احملافظ العقاري اإلشارة إىل البطاقة العقارية انونية لتسلي  الدفرت العقاري لهقالة الشيوع توجّب تعيني وكيل بينه  مبوجب وك

، و يف حالة ضياعه ميكن لصاحبه هة اليت آل إليها الدفرت العقاري، و اس  مستلمه جتنبا لضياعه، و اجلختص نفس العقاراليت 

  .  (5)إىل احملافظ العقاري كتوب و مسبباحلصول على دفرت عقاري جديد بتقدي  طلب م

                                                             

 املعدل و املتمم السابق الذكر .  63/76تنفيذي رقم من املرسوم ال 45املادة    -( 1)
 .111 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  رامول خالد   -      
 .113فيصل الوايف : مذكرة ماجستري سابقة  ، ص    -      
 .196مجال بوشنافة ، نفس املرجع ، ص    -      

 .129عبد الغين عبان  ،  مذكرة ماجستري سابقة  ، ص    -( 2)
 .135اهلادي سليمي ،  مذكرة ماجستري سابقة  ، ص    -      

 املعدل و املتمم السابق الذكر .  63/76من املرسوم التنفيذي رقم  45 الفقرة  األخرية من املادة   -( 3)
 .32بشري العرتوس ، املقال السابق ، ص   -( 4)

 .196مجال بوشنافة ، املرجع نفسه ، ص    -      
 .120،  117 ص ، املرجع نفس، مولر خالد   -( 5)
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، فعلى احملافظ العقاري يف مثل هذه مت التأشري عليهاسابقة د دفاتر عقارية ا إذا مت التأشري على دفرت عقاري جديد بالرغ  من وجوأمّ

 .(1) شارة بذلك على البطاقة العقاريةاحلاالت العمل على إتالف الدفاتر العقارية السابقة و اإل

ة الدفرت العقاري و ما حيتويه من معلومات فقد ألزم املشرع مودعي العقود و الوثائق تقدميه يف كل عملية إيداع حتت طائلة و نظرا ألهمي -

  :، و يتعلق األمر ببشأن عدم تقدميهه وردت على هذه القاعدة إستثناءات إال أنّ ،(2) رفض اإلجراء

املتضمن إعداد مسح األراضي العام  1975/11/12املؤرخ يف  74/75:رق من األمر  (3) 13العقود املشار إليها يف املادة -

البطاقات و بالرجوع إىل نص هذه املادة نستخلص أنه ال يقدم الدفرت العقاري يف حالة تأسيس جمموعة  العقاري،و تأسيس السجل 

 العقاري(.العقارية ) السجل 

 ضده.ساعدة املالك احلقيقي أو العقود احملررة أو القرارات القضائية اليت صدرت بدون م -

 . ل إمتياز أو رهن قانوني أو قضائيتسجي -

احملافظ العقاري تبليغ هذا التنفيذ اىل حائز الدفرت  الذكر، علىجراء الشهر طبقا للكيفيات السابقة إنه بعد تنفيذ أ واجلدير بالذكر

ي لدى احملافظة نذار املعين بضرورة ايداعه للدفرت العقارإمع اشعار باالستالم يتضمن وذلك مبوجب رسالة موصى عليها  ،ريالعقا

   .(4) ستيفائهإ و قصد ضبطه ،العقارية املختصة

اخر ميكن للمحافظ تسلي  دفرت عقاري  ،ري للمحافظ عند نقل ملكية العقار( الدفرت العقا حالة عدم تقدي  املالك )البائعا يفمّأ

 عقارية اخلاصة بهذا العقار ملراجع الدفرت املسل  .للمالك اجلديد ومع االشارة يف البطاقة ال

                                                             

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  47املادة    -( 1)
 املعدل و املتمم السابق الذكر .  63/76من املرسوم التنفيذي رقم  50املادة    -( 2)

 .197، ص مجال بوشنافة ، املرجع السابق   -      
 .111 ص ،خالد رمول :احملافظة العقارية كآلية  للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق    -      

 على حمررا جدوال العقاري بالسجل كلفةامل املصلحة لدى العقارية البطاقات جمموعة تأسيس اجل من لزوما يودعوا ان املعنيني على جيب"على :  13تنص املادة (3) -  
 اخلرى العينية احلقوق او العقارات مللكية املثبتة والعقود السندات جلميع املرفق اجلدول وهذا، ضبط كاتب او ادارية عقود كاتب او املوثق قبل من احلالة حسب نسختني
 : يتضمن ان جيب لإلشهار املقدمة

 .األراضي مسح خمطط اىل باإلستناد العينية العقارات وصف1-  
 .احلقوق اصحاب واهلية هوية 2-
 ". العقارات بهذه املثقلة األعباء 3-

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  50املادة  الفقرة األخري ة من    -( 4)
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املعين من ن كل هذا ال مينع أاملتنازعة احلصول على دفرت عقاري يثبت حقوقه  .على  لألطرافواذا وقع نزاع حول عملية التسلي  جيوز 

 العقاريةيداع الدفرت لدى احملافظة إجل احلصول على أتنفيذ االجراء وتقدي  الدفرت العقاري قصد ضبطه من اللجوء اىل احملكمة من 

(1).  

 الرهون و االمتيازات شهر خصوصيّات: الثالث الفرع

من القانون املدني  1331إىل   112اليت نص عليها املشرع يف املواد من  (2) تعترب الرهون و االمتيازات العقارية من التأمينات العينية

، و إذا كان يكفي لصحة الرهون و االمتيازات توفرها على شروط حلول أجله لدائن لقيمة الدين عندو اليت تضمن استيفاء ا

انعقادها املوضوعية و الشكلية فإن ذلك ال يكفي لالحتجاج بها على الغري بل أوجب هلا املشرع الشهر أو ما يسمى بقيدها يف 

 .(3) يف حق الغري السجل العقاري حتى تكون نافذة

ذه األخرية تت  عن طريق ن و االمتيازات عن تلك اليت ختص احلقوق العينية األصلية ، فإذا كانت هو بذلك ختتلف طريقة شهر الرهو

 .(inscription)فإن األوىل تت  عن طريق القيد  ((Transcriptionالتسجيل 

لعقارية للعقار املعين ( و و خيتلف التسجيل عن القيد يف أن التسجيل يت  بنقل بيانات التصرف بأكمله إىل السجل العقاري ) البطاقة ا

ذلك حتى يتيسر لكل ذي مصلحة معرفة مجيع ما ورد يف التصرف، أما القيد فيت  بنقل ملخص التصرف و ذلك بتدوين مبلغ الدين و 

 .(4)تعيني العقار املثقل بإحدى احلقوق العينية و اس  الدائن و املدين 

و هلذا الغرض ألزم املشرع  ،(5) انون لدين معني مراعاة منه لصفتهأولوية يقررها الق اإلمتياز: / كيفية شهر الرهون و االمتيازاتال أوّ

ي ، و ذلك يف ظرف شهرين من تاريخ حتريره محاية حلقوق البائع الذو بصفة جمانية قيده باحملافظة العقارية املختصةاجلزائري ضرورة 

 .جد 3333دة على احملافظ أن حيمل غرامة ثابتة تقدر ب ، و إذا مل يقيد خالل هذه امليقبض ةن املبيع كليا أو جزئيا

                                                             

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76م التنفيذي رقم من املرسو من الفقرة  الثانية إىل الفقرة األخري ة من  50املادة    -( 1)
 .121 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد   -( 2)
 .198مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -( 3)
 .198مجال بوشنافة ، ص    -( 4)

 .297محدان ، املرجع السابق ، ص حسني عبد اللطيف     -      
 .188، ص املرجع السابقأسامة أمحد شتات :    -      

 .122املرجع ، ص  نفس خالد رمول ،  -( 5)
 من التقنني املدني . 972املادة    -      
 من التقنني املدني . 990املادة    -      
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و حتى ميكن االحتجاج بالرهن يف مواجهة .من التقنني املدني  (1) 01ف 882،884املادتني ا الرهن حسب ما ورد يف نص أمّ 

و سواء كان إنشاؤه قد مت  ،الرهنالدائر يف اختصاصها العقار موضوع  املختصة  (2)العقاريةجيب أن يت  قيده لدى احملافظة  الغري،

 .(3)القانونمبوجب عقد رمسي أو حك  أو مبقتضى 

، حيث جاء فيها  63/33من املرسوم التنفيذي رق   73أما عن كيفية قيد االمتيازات و الرهون فإنه يكون وفقا ملا حددته املادة 

 امتيازا أو رهنا مايلي :  نش يمايلي : " ميكن أن يطلب مبجرد تقدي  األصل أو صورة رمسية حلك  أو لعقد 

 .تسجيالت الرهون العقارية 

 " تسجيالت االمتيازات أو الرهون العقارية 

    التالية:حيث يقوم الدائن بعملية إيداع جدولني موقعني مصدقني يتضمنان البيانات 

  الذكر.من املرسوم السابق  35إىل  31تعيني الدائن و املدين طبقا للمواد من 

 الرهن.سبب الدين املضمون بواسطة االمتياز أو  السند ونوع  ذكر تاريخ و 

 مع ضرورة تقدير الريوع و احلقوق غري احملددة أو احملتملة . أداءهو الفرتة العادية لوجوب  ،ذكر رأس مال الدين و لواحقه 

  63/33ي رق  من املرسوم التنفيذ 33اختيار العقارات اليت طلب الرهن أو االمتياز من أجلها طبقا للمادة. 

إلزاميا على استمارة خاصة تقدمها اإلدارة حمرر باإلضافة إىل أن هذه البيانات اشرتط املشرع اجلزائري أن يكون أحد اجلدولني 

و عند التأكد من توافر هذه البيانات يف اجلداول املودعة يرجع أحد اجلدولني  (Publicité Foncière N°= 08) بالنموذجيعرف 

 .اإلجراء، و يثبت فيه تنفيذ د أن يؤشر عليه احملافظ العقاريعإىل مودعه ب

فيحتفظ  الشخصي،على هوية األطراف و عند االقتضاء على الشرط  تأشرية التصديقا اجلدول الثاني الذي يشرتط فيه أن حيمل أمّ

 .(4) بذلكلدى احملافظة العقارية و يرتب يف مصنف خاص 

                                                             

 عقار لوفاء دينه يكون له مبقتضاه أن يتقدم على الدائنني بعني له يف املرتبة  يف استيفاء من مثن ذلك العقار يف أي يد كان " : "عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على  882املادة   -( 1)
 من القانون املدني .  01فقرة    904املادة    -( 2)
 من القانون املدني .   883املادة    -( 3)
 .202مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص   -( 4)
 .124 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد   -      



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

148 

فاملشرع املصري  العقاري،شريعات تسوي بني عملية اإليداع القانوني للوثائق و بني عملية اإلشهار و جتدر اإلشارة هنا إىل أن بعض الت

 .(1) العقاريو للقيد األول احلجية يف اإلثبات صحة البيانات الواردة بالسجل  اإليداع،يعترب بأتن حمرر ما مشهرا مبجرد قيده بسجل 

  .(2) العقدن السوري و اللبناني مبجرد متام و هو مصدر احلق العيين يف القانون يف القانو

فإيداع الوثائق يسجل اإليداع و احملاسبة ال يعين بأنها وثائق مشهرة و إمنا إجراء اإلشهار عملية  حالتني،أما املشرع اجلزائري فقد ميز بني 

 . (3)اإليداعالحقة إلجراء 

إيداع جداول االمتيازات و الرهون اآلجال العامة يف اإليداع السابق ذكرها  على يطبق :الرهونا / آجال إيداع جداول االمتيازات و ثانيّ

خالل شهرين ، وجب قيده ان الرهن ناشئا مبوجب عقد إتفاقيّفإذا ك 63/33من املرسوم التنفيذي رق   77 و اليت حددتها املادة

اليوم الذي صار فيه  خالل مدة ثالثة أشهر من  ، وجب قيدهكان الرهن ناشئا مبوجب حك  قضائي، أما إذا من تاريخ حترير العقد

 .(4) احلك  نهائي

من التقنني املدني اليت تؤكد على ضرورة قيدها خالل مدة شهرين من  77، تسري عليها أحكام املادة أما فيما يتعلق حبقوق اإلمتياز

 .لفتهاعلى خما  تاريخ البيع علما أن إحرتام هذه اآلجال يعترب من النظام العام ال جيوز اإلتفاق

: " حتتفظ التسجيالت بالرهن و 63/33من املرسوم التنفيذي رق   73نصت املادة :  هونمتيازات و الرّثالثا / جتديد قيد اإل

 .األجلمن تارخيها  و يوقف أثرها إذا مل يت  جتديد هذه التسجيالت قبل إنقضاء  إبتداءااالمتياز طيلة عشر سنوات 

، ميكنها االستفادة من إعفاء قانوني للتجديد ملدة عشر سنوات طبقا لكيفيات حتدد ماعات العموميةأن املؤسسات و اجلغري 

 .مبوجب مرسوم "

هذه  من تارخيها و بعد إنقضاء إبتداءاسنوات  10يستشف من نص املادة أن القيود املتعلقة باالمتيازات و الرهون حتتفظ بآثارها خالل 

املتضمن جتديد   1977/02/19املؤرخ يف 74/77ذه القاعدة استثناء جاء به املرسوم رق  غري أنه هل. دة تفقد حجيتهاامل

و قد نص على حتديد آجال التجديد إىل مخسة و  ،(5) ات العمومية و اجلماعات احملليةلبعض املؤسسات و اهليئ االمتيازاتالرهون و 

 التمديد منه يقصد  كان إذ ، حمله غري يف اجلزائري املشرع استعمله الذي اإلعفاء مصطلح مع العل  أن  ةثالثني سن

                                                             

 .216حسني عبد اللطيف محدان ، املرجع السابق، ص    -( 1)
 .41أمني بركات مسعود ،املقال السابق، ص    -( 2)
 .125زائري ،  املرجع السابق ، ص جميد خلفوني :نظام الشهر العقاري يف القانون اجل   -( 3)
 السابق الذكر  . 1999من قنون املالية لسنة   31املادة    -( 4)
  . 1977/02/23املؤرخة يف  16اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد    -( 5)
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املؤسسات املصرفية الوطنيّة، الصندوق الوطين للتوفري و اإلحتياط ، الدولة و البلديات بالنسبة  :لتاليةبالنسبة للمؤسسات ا 

 للقروض املمنوحة للهيئات السكنية .

ولني مرقمني و مصححني بكل دقة مع حترير أحدهما على استمارة ، فيت  عن طريق إيداع جدكيفية جتديد القيد أما فيما خيصّ

  تقدمها اإلدارة لدى احملافظة العقارية اليت يوجد العقار املعين بالرهن أو اإلمتياز بدائرة إختصاصها ) يسمى بنموذج الشهر العيين رق

08 PR N° 07…) (1).  

و يتضمن على اخلصوص تأشرية و تاريخ و مراجع القيد السابق  سابق، يتعلق بتجديد قيد أن موضوعه و يذكر يف هذين اجلدولني ب

للدائن أو املدين أو مبلغ الدين أو   كما يذكر كذلك يف اجلدولني التغريات املدخلة فيما خيص الشخص أو احلالة املدنية ،جتديدهاملراد 

 . 63/76املرسوم التنفيذي رق  من  101 دون اإلخالل بتطبيق نص املادة،   (2)لواحقه و فرتة وجوب اآلداء

، يرجع أحد اجلدولني إىل املودع بعدها يِشر عليه و يشهد بتنفيذ ري من توفر هذه البيانات و صحتهاو بعد أن يتأكد احملافظ العقا

ملشار إليها يف املادة اإلجراء ، و اجلدول اآلخر الذي يتضمن يف حالة تغيري الشخص أو احلالة املدنية للدائن أو املدين تأشرية التصديق ا

، و اليت البد على (3)املصنفة األخرى ، و حيتفظ به يف احملافظة العقارية ضمن جمموعة اجلداول من نفس املرسوم املذكور أعاله 92

  االستئناس بها عند كل عملية إشهار متعلقة بنفس العقارات املثقلة. احملافظ العقاري

عن املديرية العامة لألمالك الوطنية ، وزارة املالية ، تلزم  1999/10/12املؤرخة يف  5254صدرت يف هذا الشأن التعليمة رق  

احملافظني العقاريني عند القيام بعملية إشهار عقد تصرف عقار مثقل حبقوق ، تقدي  استمارة منوذجية حتمل كل املعلومات اخلاصة 

 شهر أو سحب العقد دون إجراء شهره .يوما إما تأكيد طلبه لل 15بالرهن ، و على املوثق خالل مدة 

دراسته يف هذا املطلب أن اإليداع القانوني الذي تتوفر فيه مجيع الشروط املوضوعية و الشكلية املطلوبة يف خنلص من خالل ما سبق 

راء الشهر و بالتالي العقود و الوثائق الرمسية اخلاصة للشهر حسب التشريع العقاري املعمول به يف هذا اجملال يرتتب عليه تنفيذ إج

 ترتيب آثار قانونية على هذه التصرفات املتضمنة يف هذه العقود و الوثائق الرمسية .

و على العكس من ذلك أي إذا ختلفت هذه الشروط كلها أو أحدهما فإنه يرتتب على ذلك حتويل احملافظ العقاري سلطة رفض 

 املوالي.سوف نتناوله يف املطلب  و هذا ما الشهر،اإليداع و بالتالي عدم تنفيذ إجراء 

                                                             

 .204مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -( 1)
 .125اري يف القانون اجلزائري ،  املرجع السابق ، ص جميد خلفوني :نظام الشهر العق   -( 2)
 .204مجال بوشنافة ، نفس املرجع  ، ص    -( 3)

 .127،   123 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد   -      
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 دور احملافظ العقاري يف اإليداع غري القانوني و سلطته يف رفض تنفيذ اإلجراء الثاني:املطلب 

، قام احملافظ العقاري بإجراء وط و القواعد القانونية املطلوبةمتى كان السند املراد شهره باحملافظة العقارية مستوفيا لكافة الشر

و ال تنحصر مراقبة احملافظ يف مدى إستيفاء هذه العقود للشروط املتعلقة  .(1) اعي يف ذلك مرتبة أسبقية اإليداعيرالشهر على أن 

و تعيني العقارات و إمنا يتعدى ذلك إىل مدى شرعية التصرفات (2)بالرمسية أو الشهر املسبق و دقة البيانات اخلاصة بهوية األطراف 

  .(3) ها للنظام العام و اآلداب العامةعارضتالواردة على العقارات و عدم م

الوثائق اخلاضعة لإلشهار ، بعد فحصه جململ احملافظ العقاري رفض إيداعه، تعني على مل يستويف السند الشروط املطلوبةأما إذا 

 .مع تبيان وجه النقض و اخللل فيها، العقاري، و األوراق املرفقة بها

، و يتعني عليه يف هذه احلالة إجراء فحص دقيق للمحرر و الكشف اإلجراء، بعد قبوله لإليداعرفض و قد يقوم احملافظ العقاري ب

  .(4) سهو يف التأشري على بعض البياناتعن وجه اإلختالف يف الوثائق املشهرة أو حاالت ال

ت و الوثائق مبوجب رسالة موصى عليها مع ملودعي احملررا، يتعني على احملافظ التبليغ حبالة اإليداع غري القانوني و يف كلتا احلالتني

 : إىل فرعني هذا ما سوف نتناوله يف هذا املطلب بتقسيمه .أسباب الرفض باالستالم يبني يفإشعار 

 اإليداع رفضالفرع األوّل: 

.و عليه (5) عملية الشهر تكسب الوثائق حجية يف مواجهة الغري و حتقق استقرار املعامالت العقارية و منه الصاحل العام إنّ

يوم من تاريخ اإليداع تبليغ املوقع على التصديق ما ظهر له من نقص يف البيانات أو عدم إشهار   15فاحملافظ العقاري مطالب خالل مدة 

  .(3) احملررات املرتكز عليها يف عملية التصرف ، و هذا ال يكون إال بعد قيامه مبراقبة سريعة و دقيقة للوثيقة املودعة

                                                             

 .121 ص ،لعقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق احملافظة العقارية كآلية  للحفظ ا : مولر خالد   -( 1)
 .138اهلادي سليمي ،  مذكرة ماجستري سابقة  ، ص    -      
 .114فيصل اهلادي ،  مذكرة ماجستري سابقة  ، ص    -      

 .128جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -( 2)
 .205مجال بوشنافة ، املرجع نفسه ، ص    -( 3)
 .121 ص ، ، نفس املرجع مولر خالد   -( 4)

 .98،  مذكرة ماجستري سابقة  ، ص  فاطمة الزهراء دربلو   -      
      -          GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD :" les sûretés –la publicité foncière",OP.CIT, page 397. 

(5 )-    G.MARTY – P. RAYNAUD "les suretès –la publicité foncière " tome 03 1971 , OP.CIT , page 390 , 
391.           

 .127 ص ،: احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق مولر خالد   -( 3)
 .98بقة  ، ص ،  مذكرة ماجستري سا فاطمة الزهراء دربلو   -      
 .205مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -      
 .37،  36بشري العرتوس ، املقال السابق ، ص    -      
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يقوموا بتسويتها حيظر بها حمررو العقود لكي وحص احملافظ العقاري الوثائق فحصا شامال حيصر مجيع االخطاء والنقائص بعد ف و

 .(1)حدى نسخ الوثائق مؤرخة وموقع عليها إذ يعيد للطالب الوثائق املقدمة بعد وضع تأشرية الرفض على إ ،خرىأمرة 

بعض البيانات يف حتى ولو كان السهو او عدم الصحة خيص فقط  بأكملهاوثيقة املودعة جراء فوري  وكلي خيص الإرفض االيداع  هو ن إ

اليت بينت حاالت رفض االيداع  76/63من املرسوم التنفيذي  106املادة  حددته ستثناء إن هلذه القاعدة أغري  ،الوثيقة املودعة

 :هي زئي واجل

عدد الوثيقة املودعة يف مثل هذه احلالة تتضمن اجراءات كثرية ومميزة مبثل  نّأل ،جل املنفعة العامةأع امللكية من حالة نز  -    

 املالكني حيث ميكن ان يكون الرفض على بعضه  دون اآلخر .

شاملة متضمنة املتميزة مبوجب عقد واحد يف هذه احلالة تعترب الوثيقة املودعة  و البيوع أحالة املزايدات حسب قطع األراضي   -    

 كثرية بكثرة عدد قطع األرض اليت متت عليها املزايدات او البيوع املتميزة . اجراءات

خالفات يف التعيني و نسخة من التنبيه املساوي للحجز وتتضمن يف نفس الوقت أو رهونا أمتيازات إذا كانت الوثيقة املودعة تتضمن إ

يقبل بالنسبة للعقار الذي يكون تعيينه مطابقا للشروط فان االجراء  ،رتب عليها بعض احلقوق او احلجوزاخلاص بالعقارات امل

اجلزئي أمّا عن حالة الرفض  .هذا عن حالة الرفض(2)  يكون تعيينها ناقصتطبق على العقارات اليت فإنهاالقانونية  اما حالة الرفض 

 .يداعوكذلك كيفيات رفض اال ،يداعسباب رفض اإلأسوف يتي  دراسة  ،الكلي

و البيانات املطلوبة يف العقود أحد الوثائق أمنها ماهو متعلق بغياب  ،ختتلف أسباب رفض اإليداع :إليداعال/أسباب رفض اوّأ

 100، هذه األسباب مت حتديدها يف املادة(3)  طأ يف تعيني األطراف أو العقاراتما هو متعلق بنقص أو خو منها  ،املودعة والوثائق

    :مجاهلا يف النقاط التاليةميكن إ و 63/76من املرسوم التنفيذي رق  

  للمحافظ العقاري الدفرت العقاري عدم تقدي.   

 هاتني الوثيقتني تطلبان إذا تعلق األمر   عدم تقدي  مستخرج من مسح األراضي ويف حالة تغيري حدود امللكية وثائق القياس

سح األراضي ، السهر على هذا األخري بذكر واحد من بعقارات واقعة يف منطقة  ممسوحة ، ويعترب مماثال حبالة عدم تقدي  مستخرج مل

 . (4)العقارات املذكورة يف الوثيقة املودعة أو تقدي  مستخرج  يرجع تارخيه إىل أكثر من ستة أشهر

                                                             
- (1)                                                                                                                                                                                                        ZEROUK  KADDOUR ,OP.CIT ,page 50.             

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  106املادة      -( 2)
 .47،  مذكرة ماجستري سابقة  ، ص  منى متوح   -( 3)
 . 206شنافة ، املرجع السابق ، ص مجال بو     -( 4)
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  عندما يكون التصديق على هوية األطراف وعند اإلقتضاء على الشرط  مل  يت   ومل يثبت ضمن الشروط املنصوص عليها يف

 .63 76/من املرسوم رق    103و 102و ملادتني   65إىل 62 املواد من

  تقدم له أو  ألجل قبول اإليداعي وثيقة من الواجب تسليمها اىل احملافظ العقاري ملأعندما تكون . 

 63/76من املرسوم  66تعيني العقّارات ال يستجيب ألحكام املادّة  يكون عندما. 

 إىل  93ال حتتوي على البيانات املطلوبة و احملدّدة يف املواد الرّهون و اإلمتيازات  عندما تكون اجلداول املودعة من أجل قيد

 أو تكون غري حمرّرة على النّماذج اخلاصّة بذلك. 63/76من املرسوم رق   95،98

  حيح من حيث غري صعندما تظهر الصّورة الرّمسيّة أو النّسخ املودعة قصد إجراء الشّهر بأنّ العقد الذّي قدّم إىل الشّهر

 عندما ال تتوفّر يف هذه الصّور أو النّسخ الشّروط الشّكليّة املنصوص عليها يف التّنظي  اجلاري به العمل.أو الشّكل، 

  و املتعلّقة بكيفيّات و أشكال إعداد اجلداول  63/76من املرسوم رق   71إىل  67يف حالة خمالفة أحكام املواد من

 .(1)املطلوبة فيه يف التّصرّفات الواقعة على عقّار مبين على سبيل امللكيّة املشرتكة  الوصفيّة للتّقسي  و البيانات

و  السابق الذكر 105/76من قانون التّسجيل  12/353املادّة اك حاالت أخرى ورد النّص عليها بباإلضافة إىل هذه احلاالت هن

 د القيمة التّجاريّة للمعامالت.عدم تقدي  التّصريح التّقييمي للعقّار أي عدم جتدي -تتمثّل يف:

 عدم دفع رسوم الشّهر العقّاري مسبقا من طرف املودع. -                 

يف رسالة موصى عليها مع إشعار بالوصول موجّه ملودعي العقود و الوثائق  الرفضيت ّ جتسيد قرار  :ثانيّا/ كيفيّات رفض اإليداع

 تّصديق مقابل اإلقرار باالستالم.للموقّع على ال الرّّمسيّة، أو بواسطة التّسلي  الشّخصي

 

                                                             

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  100املادة    -( 1)
 .131،  133 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد   -      
 .207، 206 ص ابق،الس املرجع ،مجال بوشنافة    -      
 .98فاطمة الزهراء دربلو ، مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      
 .129،  128جميد خلفوني :نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ،  املرجع السابق ، ص    -      
 .131،  130عبد الغين عبان ، مذكرة ماجستري سابقة ، ص    -      
 .114مذكرة ماجستري سابقة ، ص  فيصل الوايف ،   -      



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

153 

توي هذه الرّسالة على حتديد تاريخ الرّفض، و أسباب الرّفض أي النّص القانوني الذّي إستند عليه الرّفض و توقيع احملافظ العقّاري حت

  .(1) يوما من تاريخ اإليداع 15مع تأشرية احملافظة العقّاريّة و ذلك يف أجل 

حمرّر العقد بتدارك اخلطأ الذّي أبلغه به احملافظ العقّاري، و الذّي كان سببا للرّفض، و تأكّد ذلك التّصحيح للمحافظ فإذا قام 

 له نحالعقّاري،  قام بقبول اإليداع و تنفيذ إجراء الشّهر، و إن رأى حمرّر العقد أنّ احملافظ العقّاري خمط  يف قراره، فإنّ القانون قد م

  .(2) طّعن يف قرار احملافظ العقّاري أمام القضاءمهلة شهرين لل

ملفّ فرعي خاصّ بقضايا يف  و عن كيفيّة مسك ملفّ الرّفض من طرف احملافظ، فإنّه يف هذا اإلطار يُقسَ ُ إىل أربعة ملفّات فرعيّة:

عي خاصّ بقضايا إنتظار الرّفض، ملفّ فرعي خاصّ بقضايا مرفوضة للحفظ، ملفّ فرعي خاصّ برفض نهائي، ملفّ فر

 املنازعات.

يف إنتظار الرّفض مع ذكر تارخيه، و سببه و النّصّ  برفض اإليداع عليه التّأشري به على امللفّ اخلاصّ بقضايا فعند إتّخاذ احملافظ قراره

فإنّ امللفّ الفرعي  ،(3) شهرينالقانوني الذّي إستند عليه، و إذا جتاوزت املدّة القانونيّة اخلاصّة بالطّعن يف قرار الرّفض و املقدّرة ب

 و يف حالة قيام املتضرّر بالطّعن يف قرار الرّفض خالل اآلجال القانونيّة  النّهائي.اخلاصّ بالرّفض يرتّب ضمن امللفّ اخلاصّ بالرّفض 

تأييد قرار احملافظ  احلليّن: النّهائي الذّي يقرّ أحد، فامللفّ يرتّب يف امللفّ الفرعي اخلاصّ باملنازعات يف إنتظار صدور احلك  (4)

إلغاء قرار احملافظ، و بالتّالي إمتام إجراءات  ،النّهائي اخلاص بالرفض لفّ الفرعياملامللفّ يف القاضي برفض اإليداع و بالتّالي يرتّب 

 .(5)الشّهر بطريقة عاديّة 

 

 

                                                             

 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  107املادة    -( 1)
 .132 ص ،: احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري ، املرجع السابق مولر خالد   -      
 .47ص  منى متوح ، مذكرة ماجستري سابقة ،   -      
 .131عبد الغين عبان ، مذكرة ماجستري سابقة ، ص   -      
 .37بشري العرتوس ، املقال السابق، ص    -      

 .210 ص ،املرجع السابق ،مجال بوشنافة    -( 2)
 املعدل و املتمم السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  110،  108،  107املواد    -      

 املعدل و املتمم   السابق الذكر. 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  107ملادة ا   -( 3)
 .128جميد خلفوني: نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري،  املرجع السابق، ص    -      

 .140اهلادي سليمي، مذكرة ماجستري سابقة، ص    -( 4)
 .133،  132 ص ، املرجع نفس، مولر خالد   -      

(5 )- P. Salvage – Gerest " les sûretés-la publicité foncière ", Presses universitaire de Grenoble, France, 
1994, P 53.  
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 اإلجراء الفرع الثّاني: رفض  

ال و سريعا للوثيقة املودعة فإنّ رفض اإلجراء يتطلّب مراقبة دقيقة و فحصا على عكس رفض اإليداع الذّي يستوجب فحصا شام

فإذا تبيّن من خالل ذلك .(1) معمّقا للوثيقة التّي متّ قبول إيداعها مع ضرورة مقارنتها بالبيانات املقيّدة على جمموعة البطاقات العقّاريّة

وفقا  ع على التّصديقعقّاري إصدار قرار برفض اإلجراء يبلغه إىل املوقّوجود خلل أو نقص يف الوثائق املقبولة، ميكن للمحافظ ال

 .و عليه سنتناول يف هذا الفرع أسباب رفض اإلجراء و كيفيّة رفضه.(2)لإلجراءات و الكيفيّات احملدّدة يف رفض اإليداع

املشرّع محاية للمتعاملني، و قد  التّي سنّها (3) ةجراء تعدّ من بني الضّمانات القانونيّأسباب رفض اإلإنّ  :أوّال/ أسباب رفض اإلجراء

  من نفس املرسوم، إذ ميكن إرجاعها إىل النّقاط التّاليّة: 101نصّ عليها يف املادّة 

 .عندما تكون الوثائق املودعة و األوراق املرفقة غري متطابقة و غري متوافقة 

  جداول قيد الرّهون  و اإلمتيازات غري متطابقة مع الوثائق عندما تكون مراجع اإلجراء السّابق و اخلاصّة بالوثائق و

 املودعة قصد الشّهر.

  غري  63/76من املرسوم رق   65عندما يكون تعيني األطراف و العقّارات أو الشّرط الشّخصي كما هو حمدّد يف املادّة

 متطابق مع البيانات املقيّدة على البطاقة العقّاريّة.

 يكشف بأنّ احلقّ غري قابل للتّصرّف. 63/76من املرسوم رق   104نجز مبوجب املادّة عندما يكون التّحقيق امل 

 .عندما يظهر وقت التّأشري على اإلجراء ألنّ اإليداع كان من الواجب رفضه 

 .ّعندما يكون موضوع العقد أو احملرّر املراد شهره غري مشروع و خمالف للنّظام العام 

 ئري أنّه أورد أسباب رفض اإلجراء على سبيل احلصر عكس املشرّع الفرنسي الذّي توسّع يف تعداد و ما يالحظ أنّ املشرّع اجلزا

  .(4) أسباب رفض اإلجراء، حبيث منح السّلطة الكاملة حملافظ الرّهون لتقدير أي سبب يرى من خالله أنّه دافع للرّفض

                                                             

 .208، ص السابقمجال بوشنافة ، املرجع    -( 1)
- (2)                                                                                                                                                                                                       ZEROUK  KADDOUR, OP.CIT, page 50.             

 .133 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد  -( 3)
(4 )-                                                              G.MARTY – P. RAYNAUD "les suretès –la publicité foncière ", OP.CIT, page 397. 

- PHILIPPE SIMLER : Droit civil – sûretés publicité foncière , Précis Dalloz 1989,Page 143 .              
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تولّّى احملافظ مع أعوانه تفحّص مدى صحّة الوثائق املقدّمة له من أجل قبل إجراء اإلشهار العقّاري، ي :ثانيّا/ كيفيّات رفض اإلجراء

املكتشف على الوثائق للقيام بتصحيحها أو  يوما من تاريخ  اإليداع بالعيب املوجود 15ل أجل مر خالاإلشهار و يبلغ املعنيّني باأل

  .(1) قّاريّة بعبارة )إجراء قيد اإلنتظار(إستكمال النّقص أو إيداع الوثائق التّعديليّة، و يؤشّر على البطاقة الع

 بعد إمتام الوثائق يؤشّر على هذه البطاقة العقّاريّة التّي حتمل اإلجراء قيد اإلنتظار باإلجراء النّهائي، و يكون له  أثر رجعي إىل -

إبتداءا من تاريخ  (2)املمنوحة للتّسويّة  يوما 15ل التّرتيب يف سجلّ اإليداع، و إذا مل يق  املودع للوثائق خالل أجل أجتاريخ اإليداع من 

الرّفض يف  التّبليغ بإصالح العيب أو إيداع الوثائق التّعديليّة، فإنّ احملافظ العقّاري يرفض إجراء الشّهر العقّاري، و يكتب عبارة

 .(3)يربّر هذا القرار  النّصّ الذّي تاريخ قرار الرّفض ، العمود املخصّص للمالحظات يف سجلّ اإليداع يوضّح فيها:

و على احملافظ العقّاري إرجاع الوثيقة حملّ الرّفض إىل املوقع على التّصديق برسالة موصى عليها أو شطبها من مصنّفات العقود إذا 

  .(4) كانت حمكمة لتفادي القياس عليها يف حالة اإلشهارات املتتاليّة لنفس العقّار

طاء الواردة يف وثيقة متّ إشهارها، فيت ّ بإيداع وثيقة جديدة معدّة ضمن األشكال القانونيّة ترمي إىل أمّا إذا تعلّق األمر بتصحيح األخ

 تعديل الوثيقة التّي متّ إشهارها و املشوبة باألخطاء، و يؤشّر بذلك يف البطاقة العقّاريّة، و يف الدّفرت العقّاري قصد اإلشارة إىل

عدم إيداع هذه الوثائق التّعديليّة يبلغ احملافظ قرار رفض عمليّة اإلشهار العقّاري فيما خيصّ احلقّ ، و يف حالة (5)التّعديالت احلاصلة

  املشار يف الوثيقة اخلاطئة.

و جتدر اإلشارة إىل أنّ قرار رفض احملافظ العقّاري لإليداع و اإلجراء ميكن أن يكون موضوع طعن أمام اجلهات القضائيّة الواقعة يف 

تالم الرّسالة املوصى عليها أو تاريخ صاصها احملافظة العقّاريّة و ذلك من خالل مهلة شهرين إبتداءا من تاريخ اإلشعار باإلسدائرة إخت

وهذا ما سوف يت ّ التّطرّق إليه بنوع من التّفصيل يف املبحث  رفض الرّسالة املوصى عليها أو تاريخ اإلعرتاف املشار إليه أعاله.

        الثّالث.

 

 

                                                             

 .131جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -( 1)
 .210مجال بوشنافة : املرجع السابق ، ص   -      
 .136 ص السابق ، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظة:  مولر خالد  -     

 املعدل و املتمم   السابق الذكر. 63/76املرسوم التنفيذي رقم من  107املادة  –( 2)
  .131جميد خلفوني ، نفس املرجع ، ص    -( 3)
 .136 ص ، نفسه املرجع ، مولرا خالد   -( 4)
 املعدل و املتمم   السابق الذكر . 63/76من املرسوم التنفيذي رقم  109املادة  :أنظر -( 5)
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 املبحث الثالث: مسؤولية احملافظ العقّاري و اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف منازعات الشهر العقّاري

يعد مبدأ احلجية املطلقة للشهر من أه  مبادئ نظام الشهر العيين، إذ أن مجيع قواعده ترتكز على هذا املبدأ الذي يوفر الثقة يف 

 شهر يعتمد على البيانات املوجودة بالسجل العقاري حبك  أن هذا األخري دليل حلقيقة العقاراملعامالت العقارية، بإعتبار أن نظام ال

(1) . 

و بالرجوع إىل الشخص املكلف بتدوين البيانات على هذا السجل العقاري يتمثل يف احملافظ العقاري، فاملالحظ أن مهنته حافلة 

جتعل منه مشهرا للعقود، و مسريا إداريا للمصلحة، و مسؤوال عن محاية باألخطار و املشاكل نظرا لتشعب مهامها و دقتها، حيث 

 حقوق األفراد و أمالكه  يف نفس الوقت و بذلك فهو يعد أكثر املهنيني عرضة لألخطاء و أكثره  حتمال للمسؤولية.

 . (2) ة إىل مسعته املهنيةلذا فهو مطالب أكثر من غريه باليقظة، و روح املسؤولية و الدقة لتفادي كل ما من شأنه اإلساء

من أجل ذلك منح له املشرع اجلزائري السلطة الكاملة يف رفض إيداع أو إجراء كل وثيقة مل تراعى فيها الشروط القانونية السابقة 

 الذكر.

ملتضررين احلق يف فإنه يف مقابل ذلك و خوفا من استعمال احملافظ العقاري هلذه السلطات بطريقة تعسفية، فقد منح املشرع لألفراد ا

 .  (3) الطعن ضد قراراته و أخطاءه أمام اجلهات القضائية املختصة

 التالي:  و عليه لتناول هذا املبحث سوف يت  تقسيمه إىل ثالث مطالب على النحو

 املطلب األول: مسؤولية احملافظ العقّاري

 املطلب الثّاني: منازعات الشهر العقاري         

 املطلب الثّالث: اجلهة القضائية املختصة بالفصل يف منازعات الشهر العقّاري

 

 

                                                             

 .145رة ماجستري سابقة، ص اهلادي سليمي: مذكّ   -( 1)
  .137 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري للحفظ كآلية العقارية احملافظةخالد رمول:    -( 2)

 .134عبد الغين عبّان: مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -          
 .211مجال بوشنافة ، املرجع السابق ، ص    -( 3)

  .110دربلّو: مذكّرة ماجستري سابقة، ص   اءفاطمة الزّهر -          
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 ل: مسؤولية احملافظ العقارياملطلب األوّ

احملذذافظ العقّذذاري هذذو احملذذور األساسذذي يف نظذذام الشّذذهر العقّذذاري، يلعذذب دورا مهمّذذا يف تفعيذذل إسذذتقرار امللكيّذذة العّقاريّذذة و                    

ة شخصذذذيّة و يذذذهذذذه املسذذذؤوليّة قذذذد تكذذون فردّ   اص و يكذذذون طبيعيّذذا إذن أن تقذذذرّر مسذذذؤوليّته. احلفذذاظ علذذذى حقذذوق األشذذذخ  

 قد تكون إداريّة مرفقيّة.

فهذذذي مسذذذؤوليّة شخصذذذيّة تقذذذرّر علذذذى كذذذلّ حمذذذافظ عقّذذذاري يف إطذذذار شذذذؤون احملافظذذذة العقّاريّذذذة التّذذذي كلّذذذف بإدارتهذذذا ضذذذمن دائذذذرة    

ة يقذذذع عبئهذذذا علذذذى عذذذاتق الذذذوزارة التّذذذي يعمذذذل احملذذذافظ العقّذذذاري حتذذذت           إختصاصذذذها اإلقليمذذذي، و تكذذذون مسذذذؤوليّة إداريّذذذ    

املتضذذمّن إعذذداد مسذذح األراضذذي العذذامّ و تأسذذيس       74/75مذذن األمذذر رقذذ     23،و هذذو مذذا يفهذذ  مذذن نذذصّ املذذادّة      (1)وصذذايتها 

 السّجلّ العقّاري، 

 الفرع األول: الطّبيعة القانونيّة ملسؤوليّة احملافظ العقّاري

بيعذذة القانونيّذذة ملسذذؤولّية احملذذافظ العقّذذاري، كذذان و البذذّد مذذن تبيذذان أّوال مفهذذوم املسذذؤولّية، ثذذّ  أنذذواع هذذذه املسذذؤولّية،            لتحديذذد الطّ

 و يف األخري إستخالص نوع مسؤوليّة احملافظ العقّاري و ذلك على النّحو التّالي:

  :املسؤوليّةمفهوم -1

فاملسذذذؤوليّة تقتضذذذي إرتكذذذاب الشّذذذخص خلطذذذأ و     ،و عنصذذذر اجلذذذزاء يذذذثري موضذذذوع املسذذذؤوليّة بوجذذذه عذذذامّ، عنصذذذر اخلطذذذأ      

 . (2)جمازاة مرتكبه 

يف القانون الوضعي، مصطلح املسؤوليّة يطلق على مساءلة شخص إلقرتافه فعال ما يتضمّن خمالفة واجب مفروض عليه وفقا لطبيعة 

ليّة عند اإلخالل بقاعدة من القواعد  التّي حدّدها القانون فتقوم املسؤو.(3)هذا الواجب و نوعه و تعدّد صور املسؤوليّة و أنواعها 

  .(4)لريس  بها السّلوك الذّي جيب أن يلتزم به اإلنسان جتاه غريه 

                                                             

 .133جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري  يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص   -( 1)
 .366حسني عبد اللطيف محدان ، املرجع السابق ، ص    -     

 .62مساح ورتي: مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -( 2)
    -              André TUNK : la responsabilité civil , Economica, Paris, 1981,page23.                                              

 .134جميد خلفوني ، مرجع سبق ذكره ، ص  - (3)
ة ، منشورات عويدات ، بريوت ، باريس ، ديوان املطبوعات ، الطبعة الثالث -اخلطأ و الضرر  –/ عاطف نقيب : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي د  -( 4)

  . 19، ص  1984اجلامعية ، اجلزائر ، 
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إذن املسؤوليّة تستوجب . (1)إذ هي حتاسب الشّخص عن ضرر أحدثه لغريه سواء كان الضّرر يقتصر على اجلماعة أم على الفرد 

قد أضرّ بالغري، أو مسّ مبصلحة اجملتمع، فتستتبع عندها اجلزاء متمثاّل بالعقاب يف   لقاعدة قانونيّة أن يكون السّلوك املخالف

ا املسؤولية األخالقية تبقى دون جزاء قانوني ، إذ أن احملاسبة فيها تكون أمّلتّعويض يف املسؤوليّة املدنيّة. املسؤوليّة اجلزائيّة، و با

 .من اإلنسان جتاه ربه و ضمريه 

املسذذذؤولية حيمذذذل معذذذاني خمتلفذذذة ، قذذذد تكذذذون مسذذذؤولية دسذذذتورية ، جزائيذذذة ، مدنيذذذة ،         مصذذذطلح :املسذذذؤوليّة أنذذذواع2-

تأديبيذذذة ، و ختتلذذذف الطبيعذذذة القانونيذذذة للمسذذذؤولية بذذذإختالف طبيعذذذة الفعذذذل املرتكذذذب و الشذذذخص الفاعذذذل يرتتذذذب عليذذذه تبعذذذة     

ملضذذرور أو للمجتمذذع ، أمذذا التعذذويض فيذذت  سذذواء مذذن ذمتذذه املاليذذة      تلقذذى علذذى عذذاتق هذذذا األخذذري جلذذرب الصذذرر احلاصذذل للشذذخص ا     

 ة أنواع  : قس  املسؤولية إىل عدّنفت (2) املباشرة أو من ذمة املؤسسة اليت يتبعها حبك  الرابطة القانونية القائمة بينهما 

 ية و مسؤولية عقدية .مسؤولية تقصري هما :املسؤولية املدنية تنقس  اىل قسمني وال /املسؤولية املدنية : أوّ

أركذذذان وهذذذذي  وتقذذذوم علذذذى ثالثذذذة    .: ترتتذذذب املسذذذؤولية التقصذذذريية علذذذى اإلخذذذذالل بذذذإلتزام قذذذانوني        املسذذذؤولية التقصذذذريية   -أ

  هي تنقس  املسؤولية التقصريية إىل ثالث أقسام و(3) الضرر سبية بني اخلطأ والعالقة ال و ،:اخلطأ ضرر يصيب الغري

 .من التقنني املدني 124 نظمتها املادة :(4)ل الشخصية  املسؤولية عن األعما-1

 نوعني : إىل دورها هذه املسؤوليةب من التقنني املدني، تنقس 134 طبقا للمادة :(5)املسؤولية عن عمل الغري  -2

                                                             

،  02و القانون ( اجلزء الثاني ، طبعة –شبه العقود  –صربي السعدي : شرح القانون املدني اجلزائري : مصادر اإللتزام ، الواقعة القانونية ) العمل غري املشروع حممد /  د   -( 1)
 .8، ص  2004دار اهلدى ، عني مليلة ، اجلزائر ، 

 .134 نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ،املرجع السابق ،صجميد خلفوني :    -( 2)

  .  111ص ، 1990 رسليمان :النظرية العامة لإللتزام ،مصادر اإللتزام يف القانون املدني اجلزائري ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائ علي  علي   -     

   ،القانون املدني  املصري  ،منشورات حممد الداية ،بريوت ،لبنانيف /عبد الرزاق أمحد السنهوري  :املوجز يف النظرية العامة  لإللتزامات دللتفصيل يف ذلك أنظر : –( 3)

 وبعدها .  1306ص ،1833
ون املدني اجلزائري ، الواقعة القانونية ) الفعل غري املشروع ، اإلثراء بال سبب و القانون(، اجلزء الثاني ، ديوان / العربي بلحاج : النظرية العامة لإللتزام يف القاند  -     

  . و ما بعدها 59ص ، 2001 املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، طبعة

   . دهاو ما بع 27ص ، 2002بد العزيز اللصامصة : املسؤولية املدنية التقصريية ، عمان ،ع   -     

     -         Edition, O.P.U,alger,   ANTOINE VIALARD: droit civil algérien- la responsabilité civile délictuelle -
,2éme Ed, 1986,page 54. 

     . و ما بعدها 241ص ، 2001/ خليل أمحد حسن قدادة : مصادر اإللتزام ، اجلزء األول ، اجلزائر ،د  -     

 .و ما بعدها 49ص ، 1995/ مجيل الشرقاوي : النظرية العامة لإللتزام ، الكتاب األول : مصادر اإللتزام ، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع ، القاهرة ،د   -     

     -   DIMITRI HOUTCIEFF: "La semaine juridique" ( edition générale) N°= 83,2002, Page 1624-1627.  
،  02و القانون ( اجلزء الثاني ، طبعة –شبه العقود  –/ حممد صربي السعدي : شرح القانون املدني اجلزائري : مصادر اإللتزام : الواقعة القانونية ) العمل غري املشروع د   -( 4)

 .31-30، ص 2004دار اهلدى، اجلزائر، 
 و ما بعدها. 380، ص  1995االلتزام ، بريوت ، / توفيق حسن فرج : النظرية العامة لإللتزام يف مصادر  د   -( 5)
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   من القانون املدني135و134 نظمتها املادتني:  مسؤولية متولي الرقابة. 

    من القانون املدني 136  نظمتها املادة  : ةعمال تابعأمسؤولية املتربع عن. 

  .مكرر من القانون املدني 140اىل138 نظمتها املواد مناملسؤولية الناشئة عن األشياء -3

 املسؤولية العقدية على اإلخالل بالتزام تعاقدي، و تقوم على أربعة أركان هي : : ترتباملسؤولية العقدية  –ب 

وجود عالقة  أن يصيب هذا اإلخالل ضررا للدائن ، أن خيل املدين بإلتزام  ناش  عن العقد، حيح،أن يرتبط شخصان فأكثر بعقد ص

 سببية بني اإلخالل بااللتزام و الضرر احلاصل.

من القانون املدني : " العقد  106عليه األطراف ، فالعقد شريعة املتعاقدين ، كما تنص عليه املادة  اتفقأساس املسؤولية العقدية ما 

 شريعة املتعاقدين ، فال جيوز نقضه ،و ال تعديله إال بإتفاق الطرفني أو لألسباب اليت يقررها القانون ".

تتمثل يف اإلخالل بإلتزام أدبي ، و موضع املؤاخذة يف هذا النوع من املسؤولية ، اخلطأ األدبي ، أما اجلزاء : ثانيا/ املسؤولية األدبية

 لضمري و استهجان اجملتمع أو جزاء ديين يتمثل يف العقاب اإللذذذذذذذذذذذذهي يف احلياة اآلخرة .املرتتب عنه فيتمثل يف تأنيب ا

:تتمثل املسؤولية اجلزائية يف اإلخالل بواجب قانوني ميس مبصلحة اجملتمع و يتعرض مرتكبه إىل جزاء  ثالثا/ املسؤولية اجلزائية

 اء بسبب خطأ جزائي يشكل جرمية خمالفة أو جنحة أو جناية .قانوني طبقا للتشريع العقابي ، قد يكون هذا اجلز

املسؤولية ال يتقرر إال إذا جن  عن اخلطأ  فكرة املسؤولية تثري فكرة اخلطأ، و أن مبدأ :حتديد مسؤولية احملافظ العقاري 3-

لعالقة الوظيفية العامة اليت تربط املرتكب ضررا للغري ، مع شرط قيام العالقة السببية بينهما .على هذا األساس ، فإن طبيعة ا

احملافظ العقاري باإلدارة املركزية ، ينتج عنه حتما التمييز بني املسؤولية الشخصية اليت ترتتب عن خطأ احملافظ العقاري الشخصي، 

من  23مضمون املادة و هو ما يستفاد من  (1)و مسؤولية الدولة اليت ترتتب عن اخلطأ املرفقي  مع حتديد كيفية التعويض عن األضرار

اليت تنص : " تكون الدولة مسؤولة بسبب األخطاء املضرة  بالغري و اليت يرتكبها احملافظ العقاري أثناء 74/75 األمر رق  

ممارسة مهامه ، و دعوى املسؤولية احملركة ضد الدولة  ترفع يف أجل عام واحد إبتداءا من اكتشاف فعل الضرر و إال سقطت الدعوى 

 دم الدعوى مبرور مخسة عشر عاما إبتداءا من ارتكاب اخلطأ .و تتقا

 و للدولة احلق يف رفع دعوى الرجوع ضد احملافظ العقاري يف حالة اخلطأ اجلسي  املرتكب من هذا األخري "

                                                             

 . 140، 139ص  ، جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق   -( 1)
      -   JEAN PIERRE DUBOIS – La Responsabilité administrative Casbah – Editions, PAGE 31.                      
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بناءا على مسؤولية  إن مضمون هذه املادة يشري إىل أن املسؤولية املرتتبة عن أخطاء احملافظ العقاري تتقرر يف األساس على الدولة 

 املتبوع عن أعمال تابعه كما هو منصوص عليه يف الفقرة  األوىل من نفس املادة .

غري أنه إذا ثبت خطأ هذا األخري اجلسي  ، للدولة احلق بالرجوع عليه على أساس املسؤولية  عن فعله الشخصي ، و عليه ال ميكن 

جلسي  املرتكب من طرف احملافظ العقاري أن يباشر إجراءات الدعوى يف للشخص الذي  يدعي بأنه مصاب بضرر نتيجة اخلطأ ا

مواجهة هذا األخري مباشرة بصفته الشخص املكلف بإدارة الشهر العقاري ، و إمنا يتعني عليه أن  يوجه  دعواه ضد الدولة ممثلة يف 

 سيت  تفصيل كل واحدة على حدى :ية  هناك نوعني من املسؤول  و عليهزير املالية للمطالبة بالتعويض ،ذلك من طرف و

  : ال / مسؤولية احملافظ العقاري عن فعله الشخصيأوّ

 من القانون املدني السابق ذكرها . 124احملافظ العقاري عن فعله الشخصي  هي املادة  األساس القانوني ملسؤولية 

يتمثل يف    (1)ي مسؤوليته على اإلخالل بإلتزام قانونيومناط مسؤولية احملافظ العقاري الشخصية هو الفعل غري املشروع ، و تنطو

 . (3)، و تقوم على ثالث أركان هي : ركن اخلطأ ، ركن الضرر ، ركن العالقة السببية بني اخلطأ و الضرر (2)اإللتزام ببذل عناية 

لصحيح العادي املألوف، استنادا على ذلك، يكون احملافظ العقاري خمطئا شخصيا إذا صدر عنه سلوك منحرف عن املسلك ا

 .(4)يهدف من ورائه خدمة أغراض شخصية، حبيث ال يأتيه املوظف العادي املتبصر، اليقظ و احلريص املعتين بشؤون مصلحته 

شهر العقاري ، فقد يكون خطأ فاخلطأ املوجب للمسؤولية له عدة أنواع ، لكن مل يتطرق هلا املشرع اجلزائري يف القانون ال

 إهمال أو خطأ جسي  ، و قد يكون خطأ إجيابي أو سليب ، و قد يكون أيضا خطأ مدني أو جزائي . ، أو خطأعمدي

هو السلوك الذي  ينطوي على قصد إحداث إضرارا بالغري ، فال يكفي لوصف السلوك بأنه خطأ عمدي أن  :اخلطأ العمدي -

 .(5)لغري يقصد الشخص هذا السلوك ، بل جيب أن يهدف منه قاصدا إحداث الضرر با

يعترب و.(3)و مبعنى آخر فاخلطأ العمدي سلوك  يتضمن  اإلخالل بإلتزام قانوني ، منبعه إرادة املوظف مصحوبا بنية اإلضرار بالغري

هذا اخلطأ ، خطأ جسي   يستوجب معه املتابعة  التأديبية و التقصريية و اجلزائية ، إن كان الفعل املرتكب  يعاقب عليه  التشريع 

                                                             

 .118ص  ،1994، دار اجلامعة اجلديدة   للنشر ، اإلسكندرية ،األحكام ( –اإللتزام ) املصادر /حممد حسن قاسم : الوجيز يف نظرية د   -( 1)
 . 64ص  ، / بلحاج العربي ، املرجع السابق د   -( 2)
(3 )-                                                                                                                                                                                                         ANTOINE VIALARD ,OPCIT ,page 109.     

     -                                   André TUNK : OP.CIT, page 23.                                                                                                                      

 . 142، 141ص  ، جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق   -( 4)
 . 49ص  ، / مجيل الشرقاوي ، املرجع السابقد   -( 5)

      -   JEAN PIERRE DUBOIS ,OP.CIT, PAGE 32.                                                                                                        
 .142ص  ، جميد خلفوني ، مرجع سبق ذكره   -( 3)
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ذلك أن هذا النوع من األخطاء من أخطر األخطاء املضر باملرفق العام و ين  عن خطورة املوظف باملرفق لقيام الصلة  (1)ي اجلزائ

.من بني األمثلة اليت ميكن أن نذكرها يف هذا املقام ، قيام احملافظ العقاري  (2)املعنوية بني السلوك املادي و النشاط الذهين للموظف

ار العقاري لسند حيمل تصرفا خمالفا للنظام العام أو اآلداب العامة كشهر بيع ملك يدخل ضمن األمالك الوطنية بإجراء عملية اإلشه

بالرغ  من اإلعرتاض الصادر من مدير أمالك الدولة أو تسجيل عقد الشهرة باحملافظة العقارية مع حدوث اعرتاضات من قبل هذا 

رة  من قبل شخص غري مؤهل قانونا لذلك كإمضاء األمني العام عليها بدال من رئيس اجمللس األخري أو غريه ، شهر شهادة احليازة احملر

 الشعيب البلدي.

و كذلك .(3)هو األكثر وقوعا يف احلياة ، فهو إحنراف يف السلوك عن غري قصد من صاحبه يف إحداث النتيجة  : اخلطأ بإهمال-

 العقاري إدراكا تاما بهذا اإلخالل املخالف للقانون . ، يدرك فيه احملافظ(4)فهو إخالل بإلتزام قانوني 

اء يف هذه احلالة تقوم مسؤولية احملافظ العقاري مبجرد ثبوت إحنرافه عن مسلك املوظف العادي املتبصر و عدم اإللتزام ببذل العناية يف آد

إلخالل بااللتزام القانوني و درجة مسؤولية  الوظيفة و قد ينج  عن هذا اخلطأ إما خطأ جسي  أو خطأ يسري ، و ذلك حبسب طبيعة ا

.مثال على اخلطأ بإهمال ، إجراء اإلشهار العقاري للسندات دون أن يقوم بضبط الدفرت العقاري من صاحبه و تسليمه (5)املوظف  

يس السجل املتضمن تأس 63/76من املرسوم رق   100إىل صاحب احلق العيين األصلي املشهر أو عدم مراعاة أحكام املادة 

العقاري اليت تنص على حاالت رفض إيداع  الوثائق باحملافظة العقاري ، و كذلك يكون احملافظ العقاري مرتكبا خلطأ بإهمال إذا 

 قام بإشهار سند ما مع أن حدود امللكية العقاري مت تغيريها و دون مراعاة وثائق القياس .

  (3) من شخص عدي  االكرتاث أو اخلطأ الذي ال يرتكبه إال أقل الناس حيطة هو اخلطأ الذي ال يتصور وقوعه إال: اخلطأ اجلسي -

يعرف اخلطأ اجلسي  كذلك بأنه سلوك يتضمن إخالل بإلتزام قانوني حيدثه قليل الذكاء و العناية ، وال ميكن تصور ارتكابه من  و

ظ العقاري بإجراء اإلشهار العقاري حملرر عريف صادر . و مثاله : قيام احملاف(6)شخص يتحلى بسلوك  املوظف  العادي املعتدل   

 .أو إجراء إشهار لسند عقاري مل خيضع إىل قاعدة األثر النسيب يف الشهر ) الشهر املسبق (. 1971جانفي  01بعد تاريخ 

 

                                                             

(1 )-                     DIMITRI HOUTCIEFF: OP.CIT, Page 1624.                                                                                                        

 .142ص  ، جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق   -( 2)
 .42ص  ، / حممد صربي السعدي ، املرجع السابقد   -( 3)
(4 )-                                                                                                                                                                                                            ANTOINE VIALARD ,OPCIT ,page 86.     
 . 143ص  ، سبق ذكره جميد خلفوني ، مرجع   -( 5)
 .41ص   ذكره ،  / حممد صربي السعدي ، مرجع سبقد   -( 3)
 .143ص  ، جميد خلفوني : املرجع نفسه   -( 6)
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، ذلك أن درجة الضرر  سلوك  يتضمن إخالال بإلتزام قانوني ال يبلغ حدّا من اجلسامة ، و يعترب خطأ مغتفر هو : اخلطأ اليسري-

لكن هذا اخلطأ يصلح للمطالبة بالتعويض عنه أمام . (1)التسامح بصورة عادية بني الناساألخطاء اليت جيري عليها احملدث  من 

و  القضاء، و قد يكون حمالّ للمساءلة التذأديبية ، و يعترب من األخطاء الشائعة يف الوظائف العمومية ، ال تن  عن سوء نية املوظف

مثال اخلطأ اليسري إغفال ذكر إحدى بيانات العاقر من موقع و مساحة أو إغفال ذكر االس  و اهلوية  .(2) تسمى بأخطاء الوظيفة

 بالكامل، فمثل هذه األخطاء سهلة التدارك مبجرد اإلطالع من جديد على وثائق األطراف املعنية.

األخطاء اليت تستوجب مسؤولية احملافظ العقاري ، ولكن بالرجوع إىل إن أحكام قانون الشهر العقاري مل حيدد فيها املشرع -

، جند (3)املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية  2006جويلية  15املؤرخ يف  03/06الوظيفة العامة األمر رق   قانون

صر بل على سبيل املثال و يف املقابل وضع هلا األخطاء املهنية لكن ليس على سبيل احل 181إىل  177املشرع قد حدد يف املواد من 

و يدخل إذن يف مفهوم أحكام هذه املواد احملافظ العقاري من نفس األمر . 163العقوبات التأديبية حسب كل درجة  يف املادة 

 بإعتباره أحد موظفي الدولة ، و يشغل منصب أعلى بوزارة املالية ، و يعمل حتت وصايتها .

ال تتحقق مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه إال إذا حتققت بداية مسؤولية التابع .فمسؤولية   :تبوع عن أعمال تابعها/مسؤولية املثانيّ

، فالتابع يعمل (4)تقوم هذه املسؤولية على أساس فكرة الضمان تتوقف عليها مسؤولية  املتبوع .إذ  هذا األخري هي األصل ، و

 تتحمل كافة األضرار املرتتبة على أخطاء احملافظ العقاري ، طاملا أن عالقة التبعية مل تزول بعد .حلساب الدولة اليت ينبغي عليها أن 

على أساس اخلطأ احلاصل من الغري )  و إمنا تعترب مسؤولية الدولة يف هذا اجملال قائمة ليس على أساس اخلطأ الشخصي الواقع منها،

تأدية وظائفه أو مبناسبتها دون أن ين  عن تبصره أو مدفوعا  أثناءعقاري خطأ ما و هو املوظف التابع هلا ( فارتكاب احملافظ ال

بعوامل شخصية ودون أن يكون خطؤه  جسيما يصل إىل حد إرتكاب جرمية تقع حتت طائلة قانون العقوبات فإن اخلطأ يف هذه 

تلزم بسداده يف صور  ين أن ذمتها مثقلة بدين مالي،.فقيام مسؤولية اإلدارة تع(5)احلالة يعترب خطأ مصلحيا إداريا تتحمله الدولة 

                                                             
(1 )-                                                                                                                                                                                                             ANTOINE VIALARD ,OPCIT ,page 89.     

     -                                André TUNK : OP.CIT,page25.                                                                                                                          
(2 )-   JEAN PIERRE DUBOIS ,OP.CIT , PAGE 32.                                                                                                      
 . 2006/07/16، املؤرخة يف  46اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد    -( 3)
 . 53ص  ، / حممد صربي السعدي ، املرجع السابقد   -( 4)

 .58/ مجيل الشرقاوي ، املرجع السابق ، ص د   -     
 .70/ العربي بلحاج ، املرجع السابق ، ص د -      
 .147، 146جميد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص    -( 5)
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تعويض يؤدى إىل املضرور بسبب اخلطأ الثابت  الذي ينج  عن موظفها يف جمال وظيفته ، و ال ترجع على احملافظ العقاري إال إذا ثبتت 

 رالسالف الذك 74/75من األمر  23مسؤوليته التقصريية بارتكابه  خطأ جسي  طبقا للمادة 

 الثاني: الطعن يف قرارات و أخطاء احملافظ العقاري الفرع

قلنا سابقا أنّ احملافظ العقّاري موظّف من طبيعة خاصّة، و ذلك لكون املشرّع خوّل له صالحيّات واسعة و هامّة يف جمال التّحرّي 

ت له السّلطة الكاملة يف رفض إيداع أو و تفحّص الوثائق املقدّمة له من أجل إخضاعها إىل عمليّة اإلشهار العقّاري، و بالتّالي منح

غري أنّه و باملقابل و خوفا من إستعمال احملافظ العقّاري هلذه .(1)إجراء كلّ وثيقة مل تراعى فيها الشّروط القانونيّة السّابقة الذّكر 

أخطائه أمام اجلهات القضائيّة املختصّة  لألفراد املتضرّرين احلقّ يف الطّعن ضدّ قراراته و املشرع  السّلطات بطريقة تعسّفيّة، فقد منح

 تبيان ذلك على النّحو التّالي:  ، و سنتولّى(2)

مذذذن الّطبيعذذذي و مذذذن العذذذدل أن يعطذذذى للمعذذذين بذذذاألمر احلذذذّق يف الذذذدّفاع عذذذن نفسذذذه،         :الطّعذذذن يف قذذذرارات احملذذذافظ العقّذذذاري   -1

املتضذذذمّن إعذذذداد مسذذذح  74/75مذذذن األمذذذر رقذذذ   24ة تكفّلذذذت بهذذذا املذذذادّ (3)فمسذذذألة الطّعذذذن يف قذذذرارات احملذذذافظ العقّذذذاري  

" تكذذذون قذذذرارات احملذذذافظ العقّذذذاري قابلذذذة للطّعذذذن أمذذذام اجلهذذذات    :األراضذذذي العذذذامّ و تأسذذذيس السّذذذجلّ العقّذذذاري التّذذذي نصّذذذت   

 . "القضائيّة املختصّة إقليميّا

ا يلذذي:" إنّ تذذاريخ اإلشذذعار باإلسذذتالم    السّذذابق الذذذّكر علذذى مذذ    63/76فقذذرة أخذذرية مذذن املرسذذوم رقذذ       110كمذذا نصّذذت املذذادّّة   

أو تذذاريخ رفذذض الرّسذذالة املوصذذى عليهذذا أو تذذاريخ اإلعذذرتاف املشذذار إليذذه أعذذاله حيذذدّد نقطذذة إنطذذالق أجذذل الشّذذهرين الذذّذي ميكذذن          

م و املتضذذذمّن  1975نذذذوفمرب  12املذذذؤرّخ يف   74/75مذذذن األمذذذر رقذذذ     24أن يقذذذدّم خاللذذذه الطّعذذذن املنصذذذوص عليذذذه يف املذذذادّة      

 امّ و تأسيس السّجل العقّاري ". عداد مسح األراضي العإ

نسذذتنتج مذذن خذذالل هذذاتني املذذادّتني املذذذكورتني، أّن قذذرارات احملذذافظ العقّذذاري سذذواء تعلّقذذت بذذرفض اإليذذداع أو اإلجذذراء تكذذون              

تصّذذة و هذذي احملكمذذذة   قابلذذة للّطعذذن خذذالل مذذّدة شذذذهرين مذذن تذذاريخ اإلخطذذار اخلذذذاّص بقذذرار الذذرّفض أمذذام اجلهذذذات القضذذائّية املخ           

                                                             

 . 110دربلّو: مذكّرة ماجستري سابقة، ص  فاطمة الزّهراء   - (1)
 .138خالد رمّول: احملافظة العقّاريّة كآليّة للحفظ العقّاري يف التّشريع اجلزائري، املرجع السّابق، ص    -( 2)
(2 )-                                                                                                                                                                                                     PHILIPPE SIMLER , OP.CIT , Page 133 . 

 .134عبد الغين عبّان: مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -         
     -                              GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD :" les sûretés –la publicité foncière ", OP.CIT, P 399. 

 
 .116فيصل الوايف: مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -( 3)
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اإلداريّذذة التّذذي يوجذذد العقّذذار بذذدائرة إختصاصذذها، و ذلذذك بإعتبذذار أّن قذذرارات احملذذافظ العقّذذاري بذذرفض اإليذذداع أو اإلجذذراء تعذذّد               

 ،(1)قرارات إداريّة 

نّ الغذذذذرف و جتذذذذدر اإلشذذذذارة إىل أ. (2) مذذذذن قذذذذانون اإلجذذذذراءات املدنيّذذذذة و اإلداريّذذذذة   800،801وهذذذذذا مذذذذا أكّدتذذذذه املادّتذذذذان  

 احملليّذذة باجملذذالس القضذذائّية هذذي التّذذي حتذذّل حمذذّل احملذذاك  اإلداريّذذة للفصذذل يف القضذذايا ذات الصّذذبغة اإلداريّذذة إىل حذذني تنصذذيب احملذذاك            

 اإلداريّة على أرض الواقع. 

جاوز يف إصدار هذا القرار كأن و حتّى تكون قرارات احملافظ العقّاري قابلة للطّعن البدّ على املتضرّر أن يثبت وجه التّعسّف و التّ

.و يتجسّد الطّعن يف قرار احملافظ العقّاري عمليّا (3)يكون غري مؤسّس قانونا، أو مل تراع فيه إجراءات التّبليغ السّابقة الذّكر 

حالة صدور  حلفظ حقّه يف بعد أن يت ّ شهرها باحملافظة العقّاريّة (4)بواسطة عريضة مؤسّسة لدعواه و موقّعة من طرف حمام 

 .و بعد ذلك إيداعها أمام قل  كتاب الضبط للجهة القضائية .(5)احلك  لصاحله 

سيت   تفصيل ذلك يف حينه عند التطرق للجهة القضائية املختصة بالفصل يف منازعات الشهر و خبصوص صفة التمثيل القضائي 

 العقاري .

                                                             
- (1)                                                                                                                                                                                                        ZEROUK  KADDOUR ,OP.CIT ,page 51.             

ة للجمهوريّة اجلزائريّة، العدد اجلريدة الرّمسيّ م املتضمّن قانون اإلجراءات املدنيّة و اإلداريّة،2008فيفري  25املؤرّخ يف  09/08القانون رقم من  801، 800املادتني    -( 2)
   :و هي على التوايل 2008/04/23املؤرّخة يف ، 21

 تنصّ: " احملاكم اإلداريّة هي جهات الوالية العامّة يف املنازعات اإلداريّة ".  800املادّة 
 والية أو البلديّة أو إحدى املؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة اإلداريّة طرفا فيها ". ختتصّ بالفصل يف أوّل درجة، حبكم قابل لإلستئناف يف مجيع القضايا، التّي تكون الدّولة أو ال

 : " ختتصّ احملاكم اإلداريّة كذلك بالفصل يف:801املادة 
 دعاوى إلغاء القرارات اإلداريّة و الدّعاوى التّفسرييّة و دعاوى فحص املشروعيّة للقرارات الصّادرة عن:   -1
 احل غري املمركزة  للدّولة على مستوى الوالية،الوالية و املص -
  البلديّة و املصاحل اإلداريّة األخرى للبلديّة، -
 املؤسّسات العموميّة احملليّة ذات الصّبغة اإلداريّة، -
 دعاوى القضاء الكامل.  -2
 ملخوّلة هلا مبوجب نصوص خاصّة ".القضايا ا  -3
 .138-139كآليّة للحفظ العقّاري يف التّشريع اجلزائري، املرجع السّابق، ص  خالد رمول: احملافظة العقّاريّة   -( 3)

 .110دربلّو: مذكّرة ماجستري سابقة، ص  فاطمة الزّهراء   -          
 ". أدناه، ترفع الدّعوى أمام احملكمة اإلداريّة بعريضة موقّعة من حمام 827: " مع مراعاة أحكام املادّة 815تنصّ املادّة  - (4)

أعاله من التّمثيل الوجوبي مبحام يف  800من قانون اإلجراءات املدنيّة و اإلداريّة جندها تنصّ: " تعفى الدّولة و األشخاص املعنويّة املذكورة يف املادّة  827و بالرّجوع إىل نصّ املادّة 
 اإلدّعاء أو الدّفاع أو التّدخّل... ".

 الصّادرة عن املديريّة العامّة ألمالك الدّولة املتعلّقة. 1993/03/22املؤرّخة يف  1385و هذا ما أكّدته التّعليمة رقم  - (5)
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إمّا أن يؤيد  ى املرفوعة ضد قرارات احملافظ العقاري أحد الفرضني:و يرتتب على فصل اجلهة القضائية املختصة يف موضوع الدعو

ن أو أ إجراءات الشهر. هذا األخري أن  يواصل ر وعلىمطالب املدعي و بالتالي بطالن قرار الرفض الصادر عن احملافظ العقاري 

 .(1)يع الوثائق اخلاصة بالعقار هذه احلالة  يقوم احملافظ بالتأشري بهذا احلك  على مج ففيلقرار الرفض ا مؤيديكون 

، و ذلك بعد التأكد من توافر األخطاء املرتكبة من طرف احملافظمتضرر حق الطعن ضد لللطعن يف أخطاء احملافظ العقاري: ا -2

عي أركان املسؤولية املدنية  اليت  تستدعي لقيامها خطأ تقصريي مرتكب من طرف احملافظ العقاري يرتتب عليه ضرر يلحق باملد

أو املتضرر باإلضافة إىل وجود عالقة سببية ما بني اخلطأ و الضرر ) كما سبق تناول ذلك بالتفصيل عند التطرق لطبيعة مسؤولية 

خلطأ الذي يرتكبه احملافظ العقاري أثناء فا(2) 74/75من األمر رق   23و ذلك حسب ما تنص عليه املادة  احملافظ العقاري(.

ررا بالغري ، و يرتتب عليه مسؤوليته املدنية ، إال أن الدولة هي اليت تقوم مقامه يف دفع التعويض و ضيلحق  قيامه بإجراءات الشهر  و

ذلك يف حالة األخطاء الوظيفية العادية  ، أما اخلطأ اجلسي  فإن الدولة ميكنها أن ترجع على احملافظ العقاري مبا دفعته من تعويض و 

طرف مدير احلفظ العقاري املختص إقليميا .و بذلك يبقى احملافظ العقاري هو املسؤول األول و ذلك بتحريك دعوى قضائية ضده من 

 األخري عن أفعاله و أخطائه الضارة بالغري متى كانت أخطاؤه جسيمة .

م عن الطعن يف و فيما خيص رفع الدعوى و اجلهة القضائية املختصة و كذا التمثيل القضائي فإنها تت  وفق ما بيناه أعاله عند الكال

 قرارات احملافظ العقاري.

و يرتتب على رفع الدعوى صدور حك  قضائي من اجلهة القضائية املختصة، يقضي إمّا بتدارك احملافظ العقاري ألخطائه، أو -

 .(3)بإلزامه بإلغاء مجيع احلقوق املكتسبة بهذه الصفة، و إذا تعذر ذلك مت تعويض املتضرر ماديا 

جعل الدولة  حتل حمل احملافظ  74/75من األمر رق    23جتدر اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري من خالل املادة و يف هذا الصدد-

العقاري يف التعويض يف كل احلاالت و مل يستثن  إال حالة اخلطأ اجلسي  ، و يعترب هذا من قبيل مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه وهو 

و ال شك أن هذا األمر من شأنه توفري . (4) 137املدني يف هذا الشأن من خالل ما أكدته املادة نفس الشيء الذي أخذ به التقنني 

لة الطمأنينة يف عمل احملافظ العقاري ، و يدع  نظام الشهر العيين ، ألن حلول الدولة حمل احملافظ العقاري يف دفع التعويض جيعل من الدو

                                                             

 .213-214مجال بوشنافة ، املرجع السابق ،  ص    -( 1)
 .133عبد الغين بسيوني ، مذكرة ماجستري سابقة ،  ص    -      

الغري و اليت يرتكبها احملافظ العقاري أثناء ممارسته مهامه، و دعوى املسؤولية احملركة ضد الدولة جيب أن "تكون الدولة مسؤولة بسبب اإلخطاء املضرة ب : 23تنص املادة  –( 2)
 ترفع يف أجل عام حيدد إبتداءا من إكتشاف فعل الضرر و إال سقطت الدعوى .

 الة اخلطأ اجلسيم هلذا األخري ".على احملافظ يف ح عام إبتداءا من إرتكاب اخلطأ ، و للدولة احلق يف رفع دعوى الرجوع 15و تتقادم الدعوى مبرور 
 .215مجال بوشنافة ، املرجع السابق ،  ص    -( 3)
املتضمن القانون املدني  1975سبتمرب  26املؤرخ يف  58/75املعدل و املتمم لألمر رقم  2005جويلية 20املؤرخ يف  10/05من القانون رقم  137تنص املادة   -( 4)

 ع حق الرجوع على تابعه يف حالة إرتكابه خطئا جسيما ".على: " للمتبو
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 .دفع التعويض يف كل األحوال ) ألنه من املستبعد أن تكون ميزانية الدولة معسرة(ضمانا و كفيال موسرا و دائما و قادرا على 

يالحظ على هذه اإلجراءات هي نفسها اليت اعتمدها املشرع الفرنسي كل ما هنالك أنه اشرتط إضافة لذلك التسبيب الكامل و 

 .(1)ه للخطأ الكايف مبا يفيد تواطؤ احملافظ العقاري مع الغري و إثبات نيته يف ارتكاب

 املطلب الثاني: منازعات الشهر العقاري:

بل تؤثر أساسا على  إن قضية العقار و طريقة استغالله تعد مسألة حيوية و قضية جوهرية تتحك  إىل حد بعيد يف تطور الشعوب 

تلك املتعلقة بإثبات  تنوع خاصةتكثر و ته مستقبلها و نظرا ألهمية  العقار يف حتقيق التنمية من مجيع جوانبها فإن املنازعات حول

 . (2)ملكيته 

و متناقضة يف كثري من احلاالت  ،بل غري دقيقة و مبعثرة يف عدة نصوص و ذلك راجع للنصوص القانونية اليت حتك  العقار ألنها

يف  املؤرخ  74/75زد على ذلك إنتقال املشرع اجلزائري من نظام الشهر الشخصي إىل نظام الشهر العيين مبوجب األمر رق  (3)

املتضمن إعداد مسح األرضي العام و تأسيس السجل العقاري ، و املراسي  التطبيقية له الذي أساسه و ركيزته  1975/11/12

 .إمتام عملية املسح العقاري يف بلد ال زالت مساحات شاسعة من ترابه مل تشملها بعد عملية املسح 

ليات معقدة على مستوى جداول احملاك  اليت أعجزت القضاء عن إجياد احللول كل هذه املعطيات و أخرى أدت إىل بروز إشكا

 لك .العادلة هلا أحيانا و يتعلق األمر باملنازعات اليت تثور أثناء سري عملية املسح أو أثناء تأسيس السجل العقاري أو بعد اإلنتهاء من ذ

على بعض املنازعات العقارية الشائعة  هاري و عليه فضلت أن أقصرو عليه ال ميكن حصر جل هذه املنازعات املتعلقة بالشهر العقا

 يف امليدان، و اليت تثري إشكاالت و تعقيدات على الصعيد التطبيقي، و سأتناوهلا من خالل تقسي  هذا املطلب إىل فرعني و هما:

 الفرع األول: املنازعات املتعلقة بعملية املسح العقاري

ملشرع اجلزائري من نظام الشهر الشخصي إىل نظام الشهر العيين ، الذي يعتمد على عملية جرد شامل كما سبق القول فإن إنتقال ا

للعقارات ، أدى إىل ظهور عدة نزاعات ، و ميكن عموما أن يتعلق فحوى املنازعات اليت تثور بتسجيل العقارات يف حساب جمهول 

 .(4)، أو النزاع حول احلدود ، أو إثبات امللكية العقارية 

                                                             
(1 )-                                                              G.MARTY – P. RAYNAUD "les suretès –la publicité foncière ", OP.CIT, page 397. 
، الصادرة عن الغرفة الوطنية للموثقني ، ماي جوان 01، العدد  جملة املوثق ، جملة قانونية دورية،  "لعقاريةمنازعات  حول إثبات و نقل امللكية ا "عمر محدي باشا :   -( 2)

 .17،  ص  2001
،     1989ا  ، الصادرة عن قسم  املستندات و النشر للمحكمة العلي 01، اجمللة القضائية ، العدد  1982/12/11بتاريخ  31433  قرار احملكمة العليا حتت رقم    -( 3)

 .243-243ص 
 .144عبد الغين بسيوني ، مذكرة ماجستري سابقة  ،  ص    -( 4)
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العام لألراضي، البد من  لضمان السري احلسن لعمليات املسح أوال / املنازعات املتعلقة بإجراءات سري عملية  املسح العقاري :

من ذلك إحرتام املدّة القانونيّّة و  لتقليل و تذليل الصعوبات اليت قد تواجه أعوان املسح يف امليدان.  مراعاة بعض القواعد الضرورة لذلك

إذ جيب أن تقدّر هذه املدّة بشهر إبتداءا من تاريخ نشر هذا القرار يف ، دور قرار الوالي املفتتح هلذه العمليّة و من ث ّ إنطالقهابني ص

بلديّة كذلك تبليغ هذا القرار إىل رئيس اجمللس الشّعيب البلدي لل اجلريدة الرّمسيّة و يف جمموعة القرارات اإلداريّة للوالية و اجلرائد اليوميّة.

 15 أجل املعنيّة و البلديّات اجملاورة و أخريا تبليغ أصحاب العقّارات بإنطالق العمليّات عن طريق اإلعالنات يف مقرّ الدّائرة و البلديّة يف

خاصّة  و قد جعل املشرّع اجلزائري حضور املعنينّي إجباريّا لإلدالء مبالحظاته  عند اإلقتضاء، كما أنشأ جلنةيوما قبل إفتتاحها، 

 باملسح و جعل على رأسها قاضيّا للنّظر يف تلك املالحظات املطروحة.

من باب آخر حرص املشرّع على أن تودع وثائق املسح، مبجرّد اإلنتهاء من العمليّات التّقنيّة مبقرّ البلديّة ملدّة شهر حتّى يتمكّن  

ىل هذه الّلجنة من أجل دراستها، و التّأكّد من مدى مطابقتها اجلمهور من اإلطّالع عليها و تقدي  شكاويه  )إن هدرت حقوقه ( إ

لتقدّم هذه الّلجنة بعد ذلك قرارها بعد املصادقة عليه من قبل الوالي لرئيس فرقة املسح حتّى يقوم نّتائج املدوّنة بوثائق املسح. مع ال

إىل قيام عدّة نزاعات قد تتسبّب فيها اإلدارة بإعتبارها املسؤولة تّباع هذه اإلجراءات أو إهماهلا يؤدّي إبالتّعديالت الضّروريّة. إنّ عدم 

عن أعمال املسح و حتديد العقّارات و ذلك نتيجة ما يرتكبه موظّفوها من أخطاء، و ميكن إرجاع أه ّ هذه املنازعات خالل هذه 

 عقود شهرة بعد صدور قرار الوالي.الفرتة إىل أخطاء يف القياس و حسب املساحات، تسجيل عقّارات يف حساب جمهول، إعداد 

: قد يشتكي األفراد من القياسات التّي يقوم بها خرباء املسح الطّبوغرافيّني، عند أخطاء يف القياس و حساب املساحات -1

ء من ، نظرا للضّرر الكبري الذّي يتسبّب هل  يف ضياع أجزااملسح حساب املساحات العائدة ألمالكه  العقّاريّة مبناسبة إعداد 

احلاملة للرّق   . هلذا تفطّنت املديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة هلذا العيب من خالل التّعليمة الصّادرة عن مديرها العامّ(1)أمالكه  

إذ الحظ املدير أنّ بعض املعنيّني يشتكون من الفارق يف املساحة املعاينة ما بني تلك . 2004جويلية  24و املؤرّخة يف  3883

، خاصّة إذا جتاوز الفارق العقاري وثائق املسحيف ورة يف السّند القانوني للملكيّة املوجود قبل عمليّات املسح، و تلك املقيّدة املذك

و كانت بطاقة التّحقيق املعدّة أثناء تثبيت حدود العقّار املعين، تشري صراحة إىل املراجع  20/1النّسبة املسموح بها و املقدّرة ب 

 د امللكيّة الذّي يدلّ على املساحة احلقيقيّة.  الكاملة لسن

يف العقد اجلديد املعدّ مبناسبة قسمة أو بيع أو أيّ عمليّة أخرى،  20/1و عليه إذا كان فرق املساحة زيادة أو نقصانا ال يتعدّى نسبة 

من تسويّة هذه الوضعيّات خاصّة إذا فشلت فيمكن إشهاره طبقا للقانون لدى احملافظة العقّاريّة، أمّا إن جتاوز الفارق ذلك فالبدّ 

امت املديريّّة العامّة لألمالك الوطنيّة بوضع جمموعة من اإلجراءات قصد إتّباعها من طرف املعنيّني قالّلجنة يف مهامها، و من أجل ذلك 

 لتسريع الفصل يف تلك النّزاعات و إجياد حلول فاعلة هلا. 
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يقدّم العريضة املتضمّنة طلب التّحقيق قصد تصحيح األخطاء الواردة يف املساحات مباشرة إىل   نجيب أ و عليه فإنّ الطّرف املعين

مدير مسح األراضي، و يكون ذلك إمّا كتابيّا أو شفويّا على أن يقدّم نسخة من عقد امللكيّة املشهر من قبل، أمّا إن إتّصل املعين 

ا مديريّة مسح األراضي خالل ثالثة أيّام التّي تلي تاريخ وصول عريضة املعين، و باحملافظ العقّاري فعلى هذا األخري أن يراسل كتابيّ

طرف املعين أو احملافظ يوما، من تاريخ اإلتّصال بها من  15على مصلحة املسح القيام بالتّحقيق و بالتّصحيحات احملتملة خالل 

 ساعة للقيام بالتّصحيح على أساس الورقة اجلديدة. 48مهلة  خاللحملافظة العقّاريّة او يف حالة التّصحيح تودع لدى العقّاري. 

عين غري هذا و جتدر اإلشارة إىل أنّه قد يكتشف املعين هذا العيب بعد أن يصري التّرقي  نهائيّا و يسلّ  الدّفرت العقّاري، و هنا مل يبق للم

التّرقيمات النّهائيّة ال جيوز الطّعن فيها إلّا أمام اجلهات إعادة مسح القطعة األرضيّة، كون بالّلجوء للقضاء من أجل إستصدار قرار 

 القضائيّة املختصّة. 

: هي من النّزاعات التّي قد تُثارُ أيضا أثناء عمليّات املسح، و هذه احلاالت كثرية الشّيوع يف تسجيل عقّارات يف حساب جمهول -2

لك يف حالة خروج أعوان املسح ملباشرة التّحقيق العقّاري و حماولة معرفته  . إذ تربز وضعيّة األراضي جمهولة املا(1)احلياة العمليّة 

 ملالك القطعة فيصطدمون جبهل املالكني اجملاورين له، و غالبا ما جند هذه احلالة يف القطع العقّاريّة غري املبنيّة. 

العقّاري باحملافظة العقّاريّة، إلّا تسجيل هذا  فما على احملافظ العقّاري عند إستكمال مرحلة املسح و إيداع خمتلف وثائق املسح

و خالل هذه املدّة حيتمل وجود إعرتاض من قبل املالك أو احلائز (2)العقّار جمهول املالك بإس  الدّولة و منحه ترقيما مؤقّتا ملدّة سنتني

 بعد ظهوره، كما حيتمل مضيّ املدّة  دون تسجيل أيّ إعرتاض.  

قد نصّت على شكلني من اإلعرتاض، إمّا بإعداد إحتجاج و إرساله  63/76من املرسوم رق   15املادّة  و جتدر اإلشارة إىل أنّ

 بالربيد املوصى عليه للمحافظ العقّاري أو تسجيل اإلعرتاض يف سجلّ خمصّص لذلك، يت ّ فتحه على مستوى كلّ حمافظة عقّاريّة.

املدّة القانونيّة من قبل املالك أو احلائز، إذ يقوم احملافظ العقّاري بالبتّ  ففي حالة تقدي  إعرتاض بأيّ شكل من األشكال خالل -

 يف هذا اإلعرتاض، لكن وجب التّفرقة بني أمرين إثنني:   

، فإنّ احملافظ العقّاري ..(: هلا حجيّة قانونيّة )كالعقد الرّمسي أو السّند اإلداري أو القضائيعند تقدي  املعرتض لوثائق رمسيّة* 

 .PR 12سجّل العقّار بإس  مالكه ث ّ يعطيه رقما نهائيّا. و خيطر به اإلدارة املكلّفة باملسح بواسطة منوذج ي

 إلّا أنّ هناك ورود إحتمالني يتطلّب منّا التّمييز بينهما.
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ل مؤقّتا بإس  الدّولة، فهذا ال يطرح : أن تتضمّن الوثيقة احملتجّ بها اإلشارة إىل املساحة اإلمجاليّة و الكليّة للعقّار املسج1ّاإلحتمال 

 أدنى إشكال و ذلك راجع لتطابق املساحة يف الوثيقة و سجلّ احملافظ العقّاري.

: أن تتضمّن الوثيقة احملتجّ بها اإلشارة ملساحة تغطّي جزءا فقط من املساحة الثّابتة يف سجلّ احملافظ العقّاري، و من هنا 2اإلحتمال 

جزئيّا ألنّ األمر يتعلّق باحلدود و كذل باملالك، لذا وجب تعيني مهندس خبري عقّاري إلعداد حمضر معاينة فإنّ التّغيري سيكون 

 احلدود باإلضافة إىل إخطار رمسي إلدارة املسح.

على وثائق  إذ يتولّى احملافظ العقّاري إلغاء التّرقي  السّابق، و ترقي  القطعة موضوع اإلعرتاض من جديد، و يسجّل القطعتني بناءا

 القياس و حمضر املعاينة.

ب املصلحة إلّا أنّه بالرّجوع إىل الواقع امليداني جند أنّ بعض العقود العرفيّة ال تتضمّن املساحة اإلمجاليّة بدقّة بل بالتّقريب فقط، و صاح

زاع للجهات القضائيّة يؤول مثل هذا النّدائما حياول إقناع احملافظ العقّاري بأنّ ملكه يتجاوز ذلك املدوّّن يف السّند العريف، إذ 

 املختصّة.

 : على مستوى احملافظات العقّاريّة فقد تعاملت مع هذه الوضعيّة بطريقتني هما:املعرتض لوثائق رمسيّة عند إفتقار* 

 غري ثابت : إذا قدّم املعرتض سندات تفتقد للحجيّة القانونيّة كحيازة عقد عريف (2004/07/04الطّريق القضائي )قبل  -1

التّاريخ، رفضها احملافظ العقّاري و أخطر املعين بوضعيّته القانونيّة، و يسجّل ذلك يف خانة املالحظات بعبارة " وجه للقضاء " و 

 .   (1)يتعيّن على املدّعي املعرتض حينئذ الّلجوء إىل القضاء خالل مدّة أقصاها ستّة أشهر 

: بالنّظر لكثرة األراضي جمهولة امللك أصدرت املديريّة العامّة لألمالك (/07/042004الطّريق اإلداري )إبتداءا من  -2

م لعالج مثل هذه احلاالت حيث ألزم مبوجبها اإلدارة املعنيّة يف حال 2004سبتمرب  04املؤرّخة يف  4618الوطنيّة مذكّرة حتت رق  

احليّازة على األقلّ من يوم شروع فرقة املسح يف حتديد جمموعة  عدم وجود سند بإجراء حتقيق عقّاري معمّق للتّأكّد من توافر عنصر

أن امللكيّة املعنيّة، فإذا ثبت من خالل التّحقيق أنّ احليازة تعود إىل فرتة ما قبل عمليّات املسح ميكن منح التّرقي  العقّاري شريطة 

و ال ميكن تسجيل القطعة بإس  احلائز إلّا بعد  .قثاملو دة شخصني و مصرّحة أمام تكون أقوال و تصرحيات احلائز مدعّمة بشها

 مراسلة أمالك الدّولة و ثبوت عدم تبعيّة العقّار ألمالك الدّولة.

 من 14أمّا يف حالة عدم ظهور اجملهول، فعلى احملافظ العقّاري عند منحه العقّار جمهول املالك ترقيما مؤقّتا حسب نصّ املادّة  - 

 هذا التّرقي  يصري نهائيّا بعد إنقضاء سنتني، فإن مل يظهر للقطعة مالكا و مل يسجّل أيّ إعرتاض لدى، فإنّ 63/76املرسوم رق  
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إلّا أنّ اإلشكال األصعب فعال يطرح عند مضيّ املدّة و  احملافظة العقّاريّة، فإنّ احملافظ العقّاري يتولّى تسجيل العقّار بإس  الدّولة.

أة بعدها يظهر املعرتض و ليس هذا فحسب و إنّما بني يديه سندات رمسيّة إلثبات ملكيّة ذلك تسجيل العقّار بإس  الدّولة و فج

 العقّار فما احللّ إذن ؟

رة أمالك و كما جاء يف قول األستاذ الدّكتور عمّار بوضياف بأنّه ليس من السّهل مبا كان إجياد خمرج هلذه املنازعة التّّي جتمع بني فرد و إدا

ب املوازاة فيها بني عدم نكران ملكيّة ثابتة رمسيّة ملالك معيّن من جهة و عدم سهولة إخراج ملك من أمالك الدّولة من الدّولة، إذ جي

 .       (1)جهة أخرى 

 : كذلك من املشاكل التّي قد حتدث أثناء القيام بعمليّة املسح هي إقدام املوثّقني علىإعداد عقود الشّهرة بعد صدور قرار الوالي -3

م الذّي يسنّ إجراء إثبات 1983/05/21املؤرّخ يف  352/82من املرسوم رق   1إعداد عقود مشهرة، بالرّغ  من أنّ املادّة 

تشري صراحة إىل ضرورة التّّوقّف عن إعداد هذ النّوع  (2)التّقادم املكسب و إعداد عقد الشّهرة املتضمّن اإلعرتاف بامللكيّة 

رار الوالئي، املتضمّن فتح عمليّات مسح األراضي العامّ يف البلديّة املعنيّّة، ما عدا ما شرع فيه املوثّق قبل من العقود، مبجرّد صدور الق

أو جزء من البلديّة التّي مل يت ّ فيها بعد مسح األراضي،  ةهذا التّاريخ. و ذلك عكس شهادة احليازة التّي ميكن إعدادها يف املنطق

م احملدّد لكيفيّات إعداد شهادة احليازة 1991/07/27املؤرّخ يف  254/91من املرسوم التّنفيذي  2وهذا ما أكّدته املادّة رق  

 .(3)و تسليمها 

 أثناء و بعد القيد األوّل يف البطاقات العقّاريّة : املنازعات املتعلقةالفرع الثّاني

ي تثور أثناء القيد األوّل و املنازعات التّي تظهر بعد و تربز هذه املنازعات من خالل دراسة كلّ مرحلة على حدى أي املنازعات التّ

 هذا القيد، لذلك ستكون الدّراسة على النّحو التّالي:

على جلنة مسح األراضي العامّ مبجرّد  63/76لقد أوجب املرسوم رق   :أوّال/ املنازعات املتعلّقة بالقيد األوّل يف البطاقات العقّاريّة 

على مستوى كلّ بلدية، أن تودع الوثائق النّاجتة عن عمليّاتها التّقنيّة و القانونيّة لدى احملافظة العقّاريّة من أجل  إنهائها من هذه العمليّة

حتديد حقوق امللكيّة و احلقوق العينّة األخرى و شهرها يف السّجل العقّاري، إذ يقوم احملافظ العقّاري برتقي  تلك العقّارات 

                                                       ،63/76من املرسوم رق   12ترقيما نهائيّا طبقا لنصّ املادّة  التّرقي  إحدى األوجه الثّالثة التّاليّة:املمسوحة. و قد يأخذ هذا 

 . 14لنصّ املادّة ترقيما مؤقّتا ملدّة سنتني طبقا ، من نفس املرسوم 13ترقيما مؤقّتا ملدّة أربعة أشهر طبقا ملقتضيات املادّة 
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 .1365، ص 1991/07/31، املؤرّخة يف 36اجلريدة الرّمسيّة للجمهوريّة اجلزائريّة، العدد    -( 3)
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ث آثارا قانونيّة تلحق باألشخاص ميكنها أن تتسبّب هل  يف إهدار دإنّ ما يقوم به احملافظ العقّاري أثناء هذا القيد األوّل قد حي

املشرّع حقوقه  العينيّة التّي مل يتمكّنوا من إثباتها أثناء سري عمليّا املسح، هلذا السّبب و من أجل درء النّزاعات احملتلة وضع 

منه  15، حبيث تنصّ املادّة 63/76اجلزائري جمموعة من القواعد املوضوعيّة الواجب إعتمادها من طرف الشّخص يف املرسوم 

أشهر أو سنتني حسب احلالة، عن طريق إحتجاج يأخذ  04على أنّ النّزاع يف التّرقي  املؤقّت يكون أمام احملافظ العقّاري خالل مدّة 

 عليها، يبلّغ بها املستفيد من التّرقي .شكل رسالة موصى 

إنّ قيام هذا اإلحتجاج جيرب احملافظ العقّاري مبجرّد اإلتّصال به، على العمل جاهدا من أجل إستدعاء األطراف و إجراء حماولة  -

أمّا إن فشلت جلسة  كاملة.للصّلح بينه ، فإن توصّل إىل الصّلح فال بأس، إذ حيرّر حمضر املصاحلة و تكون له القوّة اإللزاميّة ال

الصّلح حرّر بذلك حمضر عدم املصاحلة، و يعمل على تبليغه لألطراف و يوجّهه  إىل إتّباع إجراءات اخلصومة القضائيّة، إذ متنح هل  

 مهلة ستّة أشهر إبتداءا من تاريخ التّبليغ )مبحضر عدم املصاحلة(.

 ة التّرقي  النهائي ملن يرى بأنّ متّ حرمانه من قيد حقّ عيين له يف السّجل العقّاري.    و هي نفس اإلجراءات التّي ميكن إتّباعها يف حال 

مل تضع مهلة للمعرتض على التّرقي  النّهائي، ممّا  63/76من املرسوم رق   16أمّا عن األجل الذّي يرفع فيه املعرتض دعواه فنجد املادّة 

سنة،  15ا توجّب علينا الرّجوع إىل القواعد العامّة يف تقادم احلقوق التّي حتدّدها بأجل جيعلنا نقول بأنّ هذا األجل يبقى مفتوحا، لذ

عيين من و هذا األمر جيعل حقّ املستفيد من هذا الرتّقي  مهدّد طيلة هذه املدّة من جهة و يزعزع مكانة احلجيّة املطلقة الثّبوتيّة للشّهر ال

ؤقّت عند منازعته أمام القضاء املختصّ يبقى حمتفظا على طابعه إىل غاية صدور حك  جهة أخرى. لإلشارة فقط فإنّ التّرقي  امل

 نهائي حائز لقوّة الشّيء املقضيّ فيه.

صالحيّات واسعة للمحافظ العقّاري بعد املشرع اجلزائري قد منح  :لقيد األوّلاملنازعات املتعلّقة باإلجراءات الّالحقة ل /ثانيّا

قد أناطت مثل هذه املهمّة لقضاة   ري مقارنة على ما هي عليه أثناء تأسيسه، لذا جند بعض الدّول احلريصةتأسيس السّجلّ العقّا

 متخصّصني يف اجملال العقّاري للتّقليل من األخطاء و جتنّب النّزاعات احملتملة.

ظر فيها اجلهات القضائيّة املختصّة، هذه فتصرّفات احملافظ العقّاري من شأنها أن تثري إشكاليّات و هي ليست بالقليلة خيتصّ بالنّ

 النّزاعات خلقها التّشريع بعدم وضوحه و أكّدها العمل القضائي حني عجز عن وضع قواعد إجتهاديّة حتلّ حملّ اإلدارة التّشريعيّة. 

ل على ذلك. و هذا ال الشّهر و العم إمّا قبول إجراءميكن أن تنحصر يف أمرين مهمّني:  إنّ أه ّ األعمال التّي يقوم بها احملافظ العقاري

و إمّا إتّخاذ مجلة من التّدابري تهدف يف جمملها للحيلولة دون إمتام إجراء اإلشهار، و تتمثّل يف رفض اإليداع أو رفض  يطرح إشكاال،

حملتواة يف القس  الثالث من ا 100،110اإلشهار، و هذا كلّه يف إطار و حدود سلطته التّي خوّهلا له املشرّع اجلزائري يف نصّ املواد 

 السّالف الذّكر.  63/76الباب اخلامس من املرسوم رق  
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: قد يلجأ احملافظ العقّاري إىل رفع اإليداع للسّند املقدّم له، إذا تبيّن وجود نقص يف إحدى الوثائق املودعة، و رفض اإليداع -1

الشّيء بالنّسبة لتقدي  مستخرج يرجع تارخيه ألكثر من ستّة أشهر كذلك نفس ،63/76من املرسوم رق   100احملدّدة مبوجب املادة 

يعترب إجراءا خطريا، ملا يفرزه من آثار سواء على حمرّري العقود أو األطراف أو حتّى احملافظ عليه أليّ سبب كان رفض اإليداع فإنه و 

أن تكون قرارات احملافظ العقّاري الرّاميّة إىل رفض ، كونه قرارا إداريّا خيضع للطّعن القضائي، لذا إستوجب القانون بيالعقّار

ها اإليداع مسبّبة تسبيبا كافيّا، و يبلّغ هذا القرار مباشرة إىل حمرّر العقد الذّي ميضي إعرتافا بذلك، و إمّا بواسطة رسالة موصى علي

قى لذي الصّفة و املصلحة مباشرة رفع الدّعوى يف السّند حملّ الرّفض، و يب لهمع طلب إشعار باإلستالم موجّهة إىل املوطن املشار 

 . (1)خالل الشّهرين املواليّني لتاريخ التّبليغ و إلّا سقط حقّه يف الطّعن 

: قد يقبل احملافظ العقّاري اإليداع، و يسجّل اإلجراء يف سجلّ اإليداع، لكن بعد شهار )أو رفض اإلجراء(رفض اإل -2

على أنّ  63/76من املرسوم رق   101تنفيذ إجراءات الشّهر، و يف هذا الشّأن نصّت املادّة متحيصه و تدقيقه يف الوثائق يوقف 

يكون العقد  ن للمحافظ العقّاري رفض إجراء اإلشهار يف عدّة حاالت، كعدم توافق الوثائق املودعة و األوراق املرفقة بها، أو أ

من ذات املرسوم، أو أن يكشف التّحقيق املنصوص  105ها يف املادّة لبطالن املشار إلياالذّي قدّم لإلشهار مشوبا بأحد أسباب 

 أنّ اإليداع كان من الواجب رفضه.يظهر وقت التّأشري على اإلجراء  على أنّ احلقّ غري قابل للتّصرّف فيه، كما قد 104عليه يف املادّة 

ند، و هذا الرّفض يكون كذلك قابال للطّعن فيه أمام يوما من تاريخ إيداع السّ 15و احملافظ العقّاري ملزم برفض اإلشهار خالل 

 .74/75من األمر رق   24اجلهات القضائيّة املختصّة طبقا لنصّ املادّة 

 

 بإلغاء الدّفرت العقّاري : املنازعات املتعلقةالفرع الثّالث

أنّ تسليمه من طرف احملافظ العقّاري يكون يشكّل الدّفرت العقّاري كما سبق القول أه ّ نتائج عمليّة املسح العامّ لألراضي، إذ 

يشكّل خرقا فادحا لقانون الشّهر العيين يرتتّب الفة هذه القاعدة العامّة من طرفه بناءا على الوثائق النّاجتة عن عمليّة املسح، و خم

ييس الرّس  الطّبوغرايف حلدود ، خاصّة إذا تبيّن خطأه املتمثّل يف تسليمه دون مراعاة مقاللمحافظ العقاريعنه مسؤوليّة كاملة 

يفرتض حسب القاعدة العامّة أنّ الشّخص إذا أصيب بأضرار نتيجة األثر التّطهريي للشّهر العيين، ما عليه  لذا امللكيّات املنجزة.

 إلّا الّلجوء إىل اجلهة القضائيّة املختصّة للمطالبة بالتّعويض جربا عن ما حلقه من ضرر.

                                                             

 السّابق الذّكر. 63/76م من املرسوم رق 110املادّة    -( 1)
 .153،154عبد الغين بوزيتون، مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -     
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قد صعّب من هذه القاعدة و خوّل للشّخص املتضرّر إمكانيّة إعادة النّظر يف احلقوق الثّابتة، حتّى بعد  لكنّ املشرّع اجلزائري

عه إىل زعزعة التّرقي  النّهائي و تسلي  الدّفاتر العقّاريّة، بالرّغ  من أنّ إنتهاج هذا الطّريق تعرتيه نتائج مجّة و جدّ صعبة، ملا قد يؤدّي م

قّاريّة و إهدار احلقوق العينيّة املقيّدة ملدّة طويلة، لكنّ رغبة املشرّع يف إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه من جهة و إستقرار امللكيّة الع

 .إرجاع احلقوق ألصحابها من جهة ثانيّة كونها قد تضيع منه  بتواطؤ من اإلدارة، فهذا ما جعله يأخذ هذا اإلتّجاه

ي عديدة و متنوّعة و يرجع ذلك إىل العيوب التّي تلحق به، فقد تتّخذ إحدى الوجوه إنّ املنازعات التّي تثور حول الدّفرت العقّار

 .(1)الثّالثة، قد يطعن فيه بالتّزوير، كما قد يطعن يف أحد بياناته، أو يف قرار تسليمه 

 مبفرده أو مبساعدة من احملافظ : قد يعمد أحد األطراف إىل تزوير الدّفرت العقّاري، سواء متّالطّعن بالتّزوير يف الدّفرت العقّاري -1

ة العقّاري، و يف هذه احلالة منح املشرّع اجلزائري وفقا ملقتضيات أحكام قانون العقوبات للطّرف املتضرّر بالّلجوء إىل اجلهة القضائيّ

وّر بناءا على املختصّة و املتمثّلة يف قس  اجلنح على مستوى احملكمة املختصّة قصد إستصدار حك  جزائي يعاقب فيه املز

نت القطعة األرضيّة التّي هي ملك على او مثال ذلك، لو كمن قانون العقوبات اجلزائري.    263 ، 223، 222نصوص املواد 

الشّيوع حملّ نزاع قضائي، و متّ تعني حارس قضائي عليها، و متّ إبالغ احملافظ العقّاري بهذا األمر. لكن رغ  ذلك قام هذا األخري 

تر عقّاريّة و تسليمها لألطراف، هنا تثبت سوء نيّة احملافظ العقّاري و قيامه بالتّزوير و عن اإلستيالء على جزء من بتحرير دفا

 التّكة قبل قسمتها بالنّسبة لألطراف.

ة إداريّة، أحدثت : إنّ الدّفرت العقّاري هو سند إداري تسلّمه هيئيف األخطاء الواردة يف قرار الدّفرت العقّاري عند تسليمهالطّعن  -2

هي احملافظة العقّاريّة التّي يسيّرها حمافظ العقّاري، يعمل على إصدار جمموعة من القرارات  74/75من األمر ق   20مبوجب املادّة 

لذلك يت ّ التّوجّه إىل  قد تكون صائبة، كما قد تكون خاطئة، و من ذلك قرار تسلي  الدّفرت العقّاري الذّي قد يكون معيبا.

فقرارات احملافظ   74/75من األمر رق   24لمادّة لهة القضائيّة املختصّة يف إلغاء أو إبطال أحد البيانات الواردة فيه، طبقا اجل

 .العقّاري تكون قابلة للطّعن أمام اجلهات القضائيّة املختصّة إقليميّا و هذا ما سوف يت  التطرق إليه يف املطلب الثالث 

 

 

 

 

                                                             

 .140عبد الغين بوزيتون، مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -( 1)
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 هة القضائية املختصة بالفصل يف منازعات الشهر العقاري:املطلب الثالث: اجل

حتتل منازعات الشهر العقاري يف احلياة العملية قسما كبريا من القضايا املعروضة على مرفق العدالة ، فمنها ما خيتص به القضاء 

 ني على النحو التالي : العادي و منها ما خيتص به القضاء اإلداري ، لذلك ستت  دراسة هذا املطلب بتقسيمه إىل فرع

 جهات القضاء اإلداري اختصاصاتالفرع األوّل: 

، سواء صدرت بقبول اإليداع أو برفضه أو قبول اإليداع العقاري تأخذ شكل قرارات إدارية إن التصرفات اليت تصدر عن احملافظ

، كما ختضع هلا سائر القرارات اإلدارية مع رفض إجراء الشهر، فإن كلها تكون يف شكل قرارات إدارية ختضع ألوجه الطعن اليت

اجلهات القضائية بقوهلا : تكون قرارات احملافظ العقاري قابلة للطعن أمام  65/64من األمر رق   24تشري إىل ذلك املادة 

 .املختصة إقليميا

دارية ، البد من تسبيبها فقرارات احملافظ العقاري إىل جانب وجوب صدورها يف الشكل الذي يتطلبه القانون يف القرارات اإل

 .مكني القضاء من مراقبة مدى صحتهالت

، إذا تبني له وجود خلل يف الشرط الشخصي لألطراف أو يف اري برفض إيداع وثائق حمل الشهرلقد مسح القانون للمحافظ العق -

 .اليت حددت هذه احلاالت 63/33ق  من املرسوم ر 133، كما جاء يف املادة بالعقار أو يف حالة نقص الوثائق البيانات املتعلقة

و قد حيدث أن يقبل احملافظ العقاري إيداع الوثائق باملصلحة و لكنه يرفض إجراء عملية اإلشهار العقاري عندما حيقق يف البيانات 

ملرسوم قد حددت من ذات ا 131، كما أن املادة  63/33من املرسوم رق   135الواردة يف الوثائق املقدمة له وفقا ملقتضيات املادة 

 .أن يقبل احملافظ العقاري اإليداعأسباب رفض اإلجراء بعد 

و بصفة عامة ، ميكن لكل من تضرر من قرار احملافظ العقاري أن يرفع دعوى قضائية يكون حملها الطعن يف قرار احملافظ 

من املرسوم رق   112طبقا ملقتضيات املادة  ) سواء برفض اإليداع أو برفض اإلجراء أو الطعن يف إلغاء الدفرت العقاري ( العقاري

اليت تشري إىل أنه يقدم الطعن مبوجب عريضة مكتوبة و موقعة من الطرف الذي يعنيه األمر أو مستشاره ، و تبث اجلهة  63/33

 القضائية املرفوع أمامها الدعوى طبقا ألحكام قانون اإلجراءات املدنية .

القانونية ميكننا حتديد  بعض املعايري باستعمالماهي اجلهات القضائية املختصة ، و لكن هنا مل حيدد لنا صراحة  فاملشرع   

 اجلهة:

 



الفصل الثاني: دور احملافظ العقاري يف نظام الشهر العّقاري و منازعاته أمام القضاء اجلزائري  ______________  

 

 
 

175 

 .(1) احملافظ العقاري موظف عام خيضع لقانون الوظيف العمومي و تابع لوزارة املالية1- 

 .ول إجراء الشهر العقاري أو برفضهأنه يصدر قرارات إدارية سواء تعلق األمر بقب 2-

من قانون اإلجراءات  131،  133الي ميكننا القول بأن اجلهة القضائية املختصة هي القضاء اإلداري وفقا لنص املادتني و بالت

عليه فهذه اجلهة  .(2)و بالتالي فإن االختصاص  يعترب اختصاص نوعي حيك  به القاضي من تلقاء نفسه  املدنية و اإلدارية 

ستنادا إىل ما سبق قوله ، و كذلك هي خمتصة عند رفع دعوى التعويض عن املسؤولية املرفقية مكلفة بإلغاء قرار احملافظ العقاري ا

اإلدارية للمحافظ العقاري يف حالة إرتكابه خطأ يف إطار تأدية وظائفه ، فتحل الدولة حمله يف التعويض حسب مقتضيات املادة 

معرفة شروط قبول الدعوى لرفعها و كذلك حتديد صفة التمثيل .و عليه مما سبق قوله أصبح و البد من 65/64من األمر رق   23

 القضائي و أخريا القاضي املختص بالفصل يف هذه املنازعات.

  تامل يأت التشريع اجلزائري يف قوانني الشهر العقاري بشروط خاصة لرفع الطعن القضائي ضد قراررفع الدعوى : أوال/ شروط 

 .(4)و اإلدارية  املنصوص عليها يف قانون االجراءات املدنية   (3)املبادئ العامة لرفع الدعاوىاحملافظ العقاري و عليه وجب تطبيق 

، و تكون هذه العريضة مكتوبة الضبط باهليئة القضائية املختصة تقام دعوى اإللغاء أو التعويض بإيداع عريضة لدى قل  كتاب -

لقب و مهنة و إقامة مقدم العريضة، و س  و إ : ة يفانات األساسية املتمثلو مستوفية لكافة الشروط و ذلك بأن تتضمن اإلشارة للبي

  .(5)مع تعيني األمالك العقارية بدقة ،عرض خمتصر حليثيات القضية، املدعى عليه

نها و يشرتط القانون لقبول دعوى اإللغاء أو التعويض عن قرارت احملافظ العقاري أو عن أخطائه ، توافر جمموعة من الشروط م -

توافر شروط لقبوهلا  ماهو مشرتك بينها و بني الدعاوى األخرى ، و منها ما يقتصر على إحداها دون األخرى ، فهذه الدعوى تقتضي

 ، و يرتتب على ختلفها عدم قبول الدعوى ، و ميكن تقسي  هذه الشروط إىل عامة و خاصة .أمام القضاء

                                                             

 .56جميد خلفوني  : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق، ص    -( 1)
 .82ماجستري سابقة، ص  مزغاش ، مذكّرةأمسهان    -     
 .139خالد رمول : احملافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري يف التشريع اجلزائري، املرجع السابق ، ص    -     
 .96متوح ، مذكّرة ماجستري سابقة، ص منى    -     
 .212مجال بوشنافة ، املرجع السابق، ص    -     

(2 )–   RENE CHAPUS : Droit du contentieux administratif , 5eme Edition , Ed. mont chrestion , E,J,A Paris 
, 1995 , Page 233 . 

 .141عبد الغين بوزيتون  ، مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -( 3)
 .  2008/04/23املؤرخة ، 21، العدد  ج راملتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ،  2008/02/25املؤرخ يف  09/08القانون رقم    -( 4)
ملوثقي الشرق عرض حول إجراءات إشهار األحكام و الدعاوى القضائية باحملافظة العقارية "مداخلة مبناسبة انعقاد يوم دراسي من تنظيم الغرفة اجلهوية "حممد الطييب :   -( 5)

 . 7قلة ، ص ، ور 2344أفريل  15قسنطينة مع اهليئة القضائية و مصاحل احلفظ العقاري بتاريخ 
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يت جيب توافرها لعرض الدعوى أمام القضاء ، و ينتج عن عدم إحرتام أحد هذه :هي تلك الشروط الضرورية الالشروط العامة  -1

 .(1)، و لو تبني للقاضي أن الدعوى مؤسسة موضوعا شروط عدم قبول الدعوى شكالال

و من ق إ. م. إ جندها تنص: " ال جيوز ألي شخص، التقاضي ما مل تكن له صفة و له مصلحة قائمة  13و بالرجوع إىل نص املادة 

. إ بقوهلا: " يثري القاضي تلقائيا انعدام األهلية، و جيوز له أن يثري تلقائيا إ .م من ق. 35".و كذا املادة ...حمتملة يقرها القانون 

 مثل الشخص الطبيعي أو املعنوي ".انعدام التفويض مل

 يض عنه تقتضي توافر املصلحة و الصفة و األهلية.و باستقراء النصني فإن الشروط العامة لدعوى إلغاء قرار احملافظ العقاري أو التعو

املصلحة هي املنفعة اليت حيققها صاحب املطالبة  القضائية وقت اللجوء إىل القضاء ،فهي اهلدف و : أ/ شرط الصفة و املصلحة

قد تكاملت  املشروعة تكونفقيام املصلحة يقصد به أن املصلحة بأوصافها القانونية و ، (2)الدافع من وراء رفع دعوى 

  (4)،و أن رافع دعوى اإللغاء أثر فيه القرار اإلداري املطعون فيه تأثريا مباشرا (3) ي املصلحة أصبحت حالة و قائمةأ عناصرها،

، و (3)و هي احلق يف املطالبة أمام القضاء (5)و يف هذا النطاق تتوافر الصفة كلما وجدت مصلحة شخصية مباشرة لرافع الدعوى  

 شكلي جوهري ينج  عنه رفض الدعوى شكال يف حالة إنعدام الصفة .هي إجراء 

 .: و لعلّ ما يثري اإلهتمام هو عنصر األهلية ، و خيتلف األمر إذا تعلق بشخص طبيعي أو بشخص معنوي ب/ شرط األهلية

مستقرة  حبيث قد تتوفر وقت  فلقد أصاب املشرع عندما استبعدها من دائرة شروط قبول الدعوى لعدة أسباب منها أن األهلية غري 

 .قيد الدعوى و قد تنقطع أو تغيب

من القانون املدني فإن كل " شخص بلغ سن  43فطبقا لنص املادة و عليه  فأهلية التقاضي لدى الشخص الطبيعي هي أهلية اآلداء 

 سنة كاملة ". 17 و سن الرشد الرشد متمتعا بقواه العقلية و مل حيجر عليه، يكون كامل األهلية ملباشرة حقوقه املدنية،

                                                             

 .05، ص 2006رشيد خلويف : قانون املنازعات اإلدارية ) شروط قبول الدعوى اإلدارية ( الطبعة الثانية ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ،    -( 1)
، ص ، منشورات بغدادي ، اجلزائر01، طبعة  2008ري فيف23املؤرخ يف  08/09: شرح قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية )قانون رقم / عبد الرمحن بربارة د   -( 2)

34. 
 .61عبد السالم ذيب ، املرجع السابق ، ص    -( 3)
 . 490، ص  1996: عبد الغين بسيوني عبد اهلل : القضاء اإلداري ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية ، أنظرللتفصيل أكثر    -( 4)
 .35، ص  ، املرجع السابقداري ) دعوى اإللغاء (القضاء اإل/ حممد الصغري بعلي : أ.د   -( 5)

، العدد الثامن ، الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري،  جملة جملس الدولة،  "دراسة تطبيقية ( –املنازعات اإلدارية يف اجلزائر ) تطورها و خصائصها  "عبد العزيز نويري:   -     
 .87، ص  2006ستة 

 .38املرجع السابق ، ص  ، /عبد الرمحان بربارةد  -( 3)
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إىل  11)مناملوادمن خالل و قانون األسرة  (42،43،44طبق أحكام القانون املدني املواد ) و عند فقد األهلية أو نقصها ن

125 )(1). 

 .ن املدنيومن القان 53و املادة  47فقد نصت املادة  (2)فاملقصود من أهليته  هي التمتع  بأهلية التقاضي  أما الشخص املعنوي

.إ. م .إ على : " مع مراعاة النصوص اخلاصة ، عندما تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو من ق 121و قد نصت املادة 

لي ، رئيس ثل بواسطة الوزير املعين ، الوااملؤسسة العمومية ذات الصبغة اإلدارية طرفا يف الدعوى بصفة مدعي أو مدعى عليه ، مت

 لدي على التوالي ، و املمثل القانوني بالنسبة للمؤسسة ذات الصبغة اإلدارية "اجمللس الشعيب الب

أما األشخاص .(5)، و رئيس اجمللس الشعيب البلدي ممثال للبلدية  (4)، و الوالية ميثلها الوالي  (3)فيمثل الدولة الوزير املختص 

قا هلذه القواعد فإنه جيب أن تتوافر يف رافع دعوى اإللغاء أهلية و طب.(3)املعنوية األخرى فيمثلها مديرها طبقا لقانونها األساسي 

 .(6)املخاصمة لدى القضاء 

املعدل و املتم  املتعلق بتأسيس  63/33لقد نظ  املشرع اجلزائري هذه الشروط يف املرسوم التنفيذي رق   الشروط اخلاصة: -2

 السالف الذكر، و اخلاصة بشرطي امليعاد و شهر الدعوى  65/64من األمر رق   23و املادة  13-15السجل العقاري يف املواد 

من ذات املرسوم على أنه: " ال ميكن إعادة النظر يف احلقوق الناجتة عن الرتقي  النهائي،  13لقد نصت املادة  : أ/ شرط امليعاد

 من هذا الفصل إال عن طريق القضاء. 14و  13و  12الذي مت مبوجب أحكام املواد 

أعاله فإن  14، 13انت الدعوى القضائية ترمي إىل تغيري احلقوق الناجتة عن ترقي  ال يزال مؤقتا تطبيقا ألحكام املادتني و إذا ك

 ."هذا الرتقي  حيافظ على طابعه املؤقت إىل غاية صدور حك  قضائي نهائي

                                                             

 .118، ص  ، املرجع السابقالقضاء اإلداري ) دعوى اإللغاء (/ حممد الصغري بعلي : أ.د   -( 1)
 .87نويري عبد العزيز :املقال السابق، ص    -     

 .39، ص  / عبد الرمحن بربارة ، املرجع السابقد   -( 2)
 .87 ، ص عبد العزيز نويري ،املقال السابق   -     

 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية . 09/08من القانون رقم  828املادة    -( 3)
، املؤرخة يف  15املتضمن قانون الوالية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  1990أفريل  07املؤرخ يف   09/90من القانون رقم  60املادة    -( 4)

1990/04/11 . 
، املؤرخة يف  15املتضمن قانون البلدية ، اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية ، العدد  1990أفريل  07املؤرخ يف   08/90من القانون رقم  60املادة    -( 5)

1990/04/11 . 
 .123/ حممد الصغري بعلي ، مرجع سبق ذكره ، ص  أ.د   -( 3)
 .487لسابق ، ص عبد الغين بسيوني عبد اهلل ، املرجع ا   -( 6)
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يف قرارات  لناجتة عن الرتقي  النهائي و إعادة النظربإستقراء هذه املادة نستنتج أن املشرع قد خول احلق لألشخاص التنازع يف احلقوق ا

احملافظ دون أن ميهله  بأجل مسقط مما يفتح اجملال إىل رفع دعاوى للطعن يف البيانات املدونة بالسجل العقاري حتى بعد فوات آجال 

أن يؤثر سلبا على إستقراء نظام  طويلة من صريورة الرتقي  نهائيا ، و حصول املعين باألمر على دفرت عقاري ، وهو ما من شأنه

 .(1) امللكية العقارية

أشهر من تاريخ التبليغ الذي يتلقاه  33من ذات املرسوم و الذي مينح للطرف املدعي مهلة  34/ 15أما عن امليعاد املذكور بنص املادة 

وى فإنه خيص تلك اإلعرتاضات املرفوعة أمام من احملافظ العقاري ، و الذي اعتربه املشرع من النظام العام يقع حتت طائلة رفض الدع

 .(2)جهات القضاء العادي حول الرتقي  املؤقت 

أمّا دعوى التعويض عن ثبوت مسؤولية احملافظ العقاري على أساس مسؤولية املتبوع عن أعمال تابعه ، اليت تتحمل فيها الدولة 

فعل الضار ، و إال سقطت الدعوى ، على أن تتقادم الدعوى مبرور التعويض ، فإن رفع الدعوى هو عام واحد إبتداءا من اكتشاف ال

 .(3)مخسة عشر سنة إبتداءا من إرتكاب اخلطأ 

على أن: " تشهر الدعاوى القضائية  63/33الفقرة األخرية من املرسوم رق   15لقد نصت املادة  (4) :ب/ شرط شهر الدعوى

 .أدناه " 15املهلة وفقا ألحكام املادة و اليت جيب تبليغها إىل احملافظ العقاري يف نفس 

من ذات املرسوم جندها تقول : " إن دعاوى القضاء الرامية إىل النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق  15و بالرجوع للمادة 

املؤرخ يف  65/64من األمر رق   14/34ناجتة عن وثائق مت إشهارها ، ال ميكن قبوهلا إال إذا مت إشهارها مسبقا طبقا للمادة 

و املتضمن إعداد مسح األراضي العام و تأسيس السجل العقاري ،  1765نوفمرب سنة  12املوافق ل  1375ذي القعدة عام  31

 و إذا مت إثبات هذا اإلشهار مبوجب شهادة من احملافظ أو تقدي  نسخة من الطلب املوجود عليه تأشري اإلشهار ."

مثبت للملكية العقارية ) كالدفرت العقاري أو أي قرار آخر صادر عن  (5)على إلغاء قرار إداري نصبت املطالبة القضائيةإفإذا 

، و يت  هذا الشهر (3)يعترب شهر دعوى إلغاءه من الشروط الالزمة و اليت يرتتب على ختلفها عدم قبول الدعوى (احملافظ العقاري 

                                                             

 .113يد خلفوني : نظام الشهر العقاري يف القانون اجلزائري ، املرجع السابق ، ص جم  -( 1)
 .137، ص ، املرجع السابق مجال بوشنافة    -( 2)

 .295عبد السالم ذيب  ، املرجع السابق ، ص   -     
السابق الذكر بقوهلا: " ينظر القسم العقاري يف املنازعات املتعلقة بالرتقيم املؤقت يف السجل العقاري،  09/08من القانون رقم  516و قد مت النص على ذلك يف نص املادة  -     

 القائمة بني األشخاص اخلاضعني للقانون اخلاص ".
 السالف الذكر . 74/75من األمر رقم  23املادة   -( 3)
 .295عبد السالم ذيب  ، مرجع سبق ذكره  ، ص    -( 4)
 .113، ص  السابق مجال بوشنافة ، املرجع  -( 5)
 . 13، ص  ، املداخلة السابقةعرض حول إجراءات إشهار األحكام و الدعاوى القضائية باحملافظة العقارية ""حممد الطييب :   -( 3)
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.و مبجرد إشهار العريضة لدى احملافظة يقوم (1)افظ العقاري املختص عن طريق التأشري اهلامشي أو مبوجب شهادة تسل  من احمل

 احملافظ العقاري بالتأشري على ذلك يف البطاقة العقارية اليت ختص العقار املعين .

يف حالة صدور  (2)و احلفاظ على حقوق املدعيهو دع  نظام الشهر العيين و تكمن أهمية شهر الدعوى باحملافظة العقارية 

لقرار الصادر لفائدة اصاحله، و كذا إعالم الغري بقيام نزاع حول هذا العقار ، ذلك أنه ال ميكن اإلحتجاج باحلك  أو حك  ل

املدعي ضد الغري الذي كسب حقا عينيا على العقار موضوع الطلب القضائي ، إال إذا روعيت إجراءات الشهر املنصوص عليها يف 

 . (3)املشار إليها أعاله  15املادة 

فإن العريضة املفتتحة  02020حتت رق   1998أفريل  21فحسب املذكرة الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية بتاريخ 

للدعوى تسقط بإنقضاء مهلة ثالث سنوات من تاريخ شهرها باحملافظة العقّاريّة يف حالة عدم تقدي  جتديد للقيد، أمّا يف حالة التّجديد 

إىل ثالث سنوات أخرى، و يكون ذلك بإيداع طلب من صاحب املصلحة يكون مرفوقا بشهادة تسلّ  من أمانة فإنّ املهلة متتدّ 

.و بالتّالي ال جتوز إقامة دعاوى القضاء اإللزاميّّة (4)ضبط احملكمة تبيّن بأنّ اخلصومة مازالت منظورة أمام اجلهات القضائيّة 

 .(5) 85ا مع أحكام املادّة ن وثائق متّ إشهارها، إلّا متاشيّاإللغاء أو نقض حقوق ناجتة عالرّاميّة إىل النّطق بالفسخ أو اإلبطال أو 

قيدا  الدّعاوى العقّاريّة بني  من جيعل شهر أمّا عن موقف القضاء اجلزائري من شهر الدّعاوى العقّاريّة فقد تباين و إنقس  إىل رأيذذيذن:

ة احملرّرات املشهرة ، وبني من ال جيعلها قيدا على ذلك حبجة أنها تتعارض مع القواعد العامّة على رفع الدّعاوى املتضمّنة الطّعن يف صحّ

 املتعلّقة بإجراءات رفع الدّعوى و شروط قبوهلا املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات املدنية .

يف قانون اإلجراءات املدنيّة  األمر سّ شرّع اجلزائري قد حروحا، ألنّ املإالّ أنّه حاليّا يظهر جليّا بأنّه ال فائدة من بقاء هذا اإلشكال مط

من ذات القانون و التّي أنهت أيّ تناقض بني تشريع عادي و تشريع فرعي لقوهلا: "  3ف  17و اإلداريّة ، و ذلك من خالل نصّ املادّة 

                                                             

  املنظمة لشرط شهر الدعوى لدى احملافظات العقارية 1988/02/27الصادرة عن املديرية العامة لألمالك الوطنية ، وزارة املالية ، املؤرخة يف  851املذكرة رقم   -( 1)

 .50، ص  2005، الصادرة عن جملس الدولة اجلزائري  ، سنة  07، العدد  جملة جملس الدولة، "شهر الدعوى العقارية "حممد كنازه :  -          
 .54،55د / عبد الرمحن بربارة ، املرجع السابق ، ص   -( 2)

 .34ص ،  2002الثاني، الصّادرة عن جملس الدّولة اجلزائري ، سنة ، العدد  جملة جملس الدّولة "،بوصوف :" دور القاضي اإلداري يف املنازعات العقارية موسى  -      
 .18/ عبد احلميد الشّواربي، املرجع السّابق، ص د   -( 3)

 . 173مرّاحي، مذكّرة ماجستري سابقة، ص ريم    -         
 . 159مدحت حممد احلسيين، املرجع السّابق، ص    -         

 .3، ص احملاضرة السابقة ميينة  مباركي: "حماضرة حول املنازعات العقارية"،         -
التّي أقرّت بأنّ إجراء إشهار الدّعوى يبقى  ، و2006/03/04الصّادرة عن املديريّة العامّة لألمالك الوطنيّة املؤرّخة يف  1248و قد متّ إلغاء هذه املذكّرة باملذكّرة رقم  –( 4)

 قائما لعدم حتديد آجال لسقوط الدّعاوى القضائيّة يف قانون اإلجراءات املدنيّة.
 .54أمني بركات سعود، املقال السّابق، ص    -( 5)

 .34ص ، ، املقال السابق  موسى بوصوف    -      
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عيين عقّاري مشهر طبق للقانون، و تقدميها يف أوّل  جيب إشهار عريضة رفع الدّعوى لدى احملافظة العقّاريّة، إذا تعلّقت بعقّار أو حبقّ

 جلسة يُنادى فيها على القضيّة، حتت طائلة عدم قبوهلا شكال، ما مل يثبت إيداعها لإلشهار.

 ، يف املرحلة األوىل منحت للوالي املختصّ(1)مرّت عمليّة التّمثيل القضائي بثالثة مراحل أساسيّة  :صفة التّمثيل القضائي/ ثانيّا

من املرسوم رق   111إقليميّا يسعده يف ذلك رئيس مصلحة بالوالية مكلّف بأمالك الدّولة و الشّؤون العقّاريّة، و هذا ما أكّدته املادّة 

بنصّها على ما يلي: " متثّل الدّولة حمليّا يف العدالة من قبل الوالي يساعده يف ذلك رئيس مصلحة بالوالية مكلّف بشؤون  63/76

 ".  74/75من األمر  24لدّولة و الشّّؤون العقّاريّة فيما خيصّ حالة العقّار و ذلك تطبيقا للمادّة أمالك ا

الذّي يؤهّل أعوان إدارة أمالك الدّولة لتمثيل الوزير املكلّف باملاليّة أمام  1992/11/02غري أنّه بصدور القرار الصّادر يف 

نوحة ملدراء أمالك الدّولة املختصّني إقليميّا، حيث أصبح هل  احلقّ يف إصدار ممالقضائي أين أصبحت صفة التّمثيل  العدالة.

توكيالت لألعوان املكلّفني مبكتب املنازعات و ذلك لتمثيل الوزير املكلّف باملاليّة يف الدّعاوى املرفوعة ضدّه سواء كانت 

، حيث (2) 1990/02/20دّة الثّانيّة من القرار املؤرّخ يف مباشرة أو غري مباشرة، علما أنّه قد متّ إلغاء هذا القرار مبوجب املا

منحت كذلك مبوجبه صفة التّمثيل القضائي إىل مديري احلفظ العقّاري كلّ حسب إختصاصه اإلقليمي، كما منح هذا القرار صفة 

الدّولة و احلفظ العقّاري املرفوعة أمام  التّمثيل القضائي إىل املدير العامّ على املستوى املركزي ملتابعة املنازعات املتعلّقة بأمالك

أو على مستوى حمكمة التّنازع احملدثة مبوجب ريّة  للمحكمة العليا سابقا(،احملكمة العليا، جملس الدّولة )الغرفة اإلدا

 املتعلّق بتجديد إختصاصات حمكمة التّنازع و تنظيمها. 1998/06/03املؤرّخ يف  03/98القانون العضوي رق  

عن و من الوهلة األوىل أنّ هذا القرار الوزاري زاد األمر تعقيدا، كونه مل حيلّ إشكاليّة الصّفة يف التّقاضي عندما يتعلّق األمر بالطّقد يبد

، يّةيف التصرّفات احملافظ العقّاري، فهو أخلط بني أمرين خمتلفني متاما، هما الصّفة يف التّقاضي من جهة و الصّفة اإلجرائيّة من جهة ثان

 و ذلك عندما جاء بعبارة " متثّل الدّولة ".

صّ و عليه فهل ميكن القول أنّ الصّفة يف التّقاضي تثبت لوزير املاليّة و متثّل إجرائيّا من قبل الوالي، و عليه يكون التّقاضي طبقا لن

أم أنّ الصّفة يف التّقاضي تثبت للوالي بإعتباره  ذ أمام جملس الدّولة كدرجة أوىل.من قانون اإلجراءات املدنيّة و اإلداريّة، 901املادّة 

 السّلطة التّنفيذيّة يف الوالية.

                                                             

  .140 ص السابق، املرجع اجلزائري، التشريع يف العقاري لحفظل كآلية العقارية احملافظةخالد رمول:    -( 1)
، املؤرّخة يف 20الذّي يؤهّل أعوان إدارة أمالك الدّولة لتمثيل الوزير املكلّف باملاليّة أمام العدالة، اجلريدة الرّمسيّة للجمهوريّة، العدد 1999/02/20القرار املؤرّخ يف    -( 2)

1999/03/26. 
 .84مزغاش ، مذكّرة ماجستري سابقة، ص أمسهان   -     
 .187ريم مرّاحي، مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -     
 .143عبد الغين بوزيتون، مذكّرة ماجستري سابقة، ص    -     
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ممّا سبق وجب علينا أخذ مصطلح التّمثيل القضائي مبفهومه الواسع، و لفضّ إشكاليّة التّمثيل أمام اجلهات القضائيّة فقد أصدر  

أساسها وجوب ذكر السّيد وزير املاليّة يف مجيع  2007/08/21 بتاريخ 6508املدير العامّ لألمالك الوطنيّة تعليمة حتمل رق  

 .   1999/02/20الدّعاوى القضائيّة كمدّعي أو مدّعى عليه و هو املبدأ القضائي املستقرّ وفقا للقرار املؤرّخ يف 

من قانون اإلجراءات املدنيّة و  816، 815ترفع الدّعاوى اإلداريّة وفقا للمادّة  :القاضي املختصّ بالفصل يف هذه املنازعات/ ثالثا

، و تودع على مستوى قس  كتّاب ضبط اجمللس (1)اإلداريّة بعريضة مكتوبة، مؤرّخة، و موقّع عليها من قبل حمامي وجوبا 

و جيب أن تكون  ،من ذات القانون 14،15،16،17القضائي، و تسري على العريضة القواعد املنصوص عليها يف املواد 

 (3).و جيب أن تكون الطّعون و مذكّرات الدّفاع املقدّمة (2)بالقرار اإلداري املطعون يف ما مل يوجد مانع مربّر  مصحوبة و مرفقة

 من قبل الدّولة موقّعا عليها من طرف وزير املاليّة املختصّ و املمثّل من أحد األشخاص الذّين سبق ذكره .

من مواصلة إجراءات الشّهر العقّاري غري أنّه محاية حلقّ املتضرّر، ألزم املشرّع و مهما يكن من أمر، فرفع الدّعوى ال مينع احملافظ  

  شهر عريضة إفتتاح الدّعوى أمام احملافظة العقّاريّة املختصّة يف إنتظار صدور احلك  النّهائي، كما سبق تبيان ذلك. 

اء الدّفرت العقّاري أو إلغاء قرار رفض اإلجراء، أو الدّعوى التّي ترمي و عليه فالدّعوى الرّّاميّة إىل إلغاء قرار احملافظ العقّاري مثال كإلغ

عن  إىل إبطال إجراء أو بيان من البيانات الواردة بالدّفرت العقاري مثال، أو الدّعوى التّي ترمي إىل طلب التّعويض عن مسؤوليّة املتبوع

حسب نصّ (4)هة القضائيّة التّي يعقد هلا اإلختصاص هي احملاك  اإلداريّة أعمال تابعه املتعلّقة مبسؤوليّة احملافظ العقّاري، فإنّ اجل

السّالف الذّكر، و ذلك راجع ألنّ الوالي هو الذّي ميثّل الدّولة حمليّا أمام العدالة يف هذه احلاالت  09/08من قانون  801و 800املادّة 

 السّابق الذّكر. 63/76من القانون  11حسب املادّة 

ريّة الطّعن يف القرارات اإلداريّة عن الوالي تكون أمام احملاك  اإلداريّة و حتلّ الغرف احملليّة للمجالس القضائيّة حملّ احملاك  اإلداو مبا أنّ 

   هذه القضايا إىل غاية تنصيبها.للنّّظر يف

 

                                                             

  .63/76من املرسوم رق   112املتضمّن قانون اإلجراءات املدنيّة و اإلداريّة و املادّة  09/08من قانون  826 الماّدة   -( 1)
  السّابق الذّكر. 09/08من قانون  2ف  827املادّة رقم   -( 2)

 .427عبد الرمحن بربارة ، املرجع السابق ، ص  /د   -     
القرار اإلداري املطعون فيه، ما  تنصّ: " جيب أن يرفق مع العريضة الرّاميّة إىل إلغاء أو تفسري أو تقدير مدى مشروعيّة القرار اإلداري، حتت طائلة عدم القبول، 819املادّة  –( 3)

جلسة، و يستخلص النّتائج القانونيّة  و إذا ثبت أنّ هذا املانع يعود إىل إمتناع اإلدارة من متكني املدّعي من القرار املطعون فيه، أمرها القاضي املقرّر بتقدميه يف أوّل مل يوجد مانع مربّر،
 املرتتّبة عن هذا اإلمتناع ". 

 
(4 )–   RENE CHAPUS : Droit du contentieux administratif , 5eme Edition , Ed. mont chrestion , E,J,A Paris 

, 1995 , Page 236 . 
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 إختصاص جهات القضاء العادي: الفرع الثّاني

يف الدّعاوى املرفوعة ضدّ قرارات احملافظ العقّاري نقول عنها أنّها جهة إختصاص إنّ إختصاص القضاء العادي بالنّظر يف الفصل 

إستثنائيّة. و تكون الدّعوى املرفوعة يف هذا اخلصوص مستوفيّة كامل الشّّروط السّابق ذكرها عند احلديث عن إختصاص 

افرها يف العريضة اإلفتتاحية باإلضافة إىل شهر هذه القضاء اإلداري من توفر صفة ومصلحة أهلية وكذلك بالنسبة للبيانات الواجب تو

 األخرية لدى احملافظة العقارية .

بالرجوع إىل منازعات الشهر العقاري اليت يؤول اإلختصاص فيها إىل القضاء العالي جندها تظهر يف حالتني هما : حالة املسؤولية  -

 :لذا سوف نتناول كال احلالتني  ا القضاء العادي خمتصا.يكون فيه احلاالت األخرى اليت ،الشخصية للمحافظ  العقاري 

 : ال /حالة املسؤولية الشخصية للمحافظ العقاريأوّ

مسؤولية احملافظ العقاري مسؤولية مرفقية وبالتالي حتل الدولة حمله يف التعويض على أساس  اعتبار،بأن األصل هو  سابقارأينا 

نبغي عليها حتمل كافة األضرار املرتتبة على أخطاء احملافظ العقاري طاملا أن التبعية مل تزُل فكرة الضمان ،فاملتبوع الذي هو الدولة ي

عن خطورة التصرف الذي قام به، بشكل يصل إىل حد   ّنأما يف احلالة اليت يرتكب فيها احملافظ العقاري خطأ جسيما ي،

 Le bon père de-السلوك الصحيح العادي أو املألوفعن  نحرف، أو بإتيانه لسلوك م  .مثال كالتّزوير اجلرمية ارتكاب

famille - كأن يقدم له أحد (1)بهدف حتقيق أغراض شخصية، حبيث ال يأتيه املوظف العادي املتبصر املعتين بشؤون إدارته ،

قاري أن ميتنع األشخاص سندا لإلشهار، وكانت عدم شرعيته ظاهرة تتضمن خرفا للنصوص القانونية، فهنا جيب على احملافظ الع

واليت تلزمه بفحص صحة املستندات وإال عرض  76/63من املرسوم رق  105عن تنفيذ اإلجراء بناء على أحكام نص املادة 

 نفسه نظام املسؤولية.

من القانون املدني املعدل واملتم  بقوهلا :"كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه ،ويسبب  124هذا النظام جاءت به املادة 

الفعل غري املشروع ،وينطوي على اإلخالل بإلتزام  هورا للغري يلزم من كان سببا يف حدوثه بالتعويض ".فأساس املسؤولية هنا ضر

 قانوني واملتمثل يف بذل العناية ،وبالتالي يقع على عاتق املضرور من فعل احملافظ العقاري إثبات اخلطأ، والعالقة السببية بينهما ،إذ

 لى أساس املسؤولية التقصريية الشخصية .  تكون املتابعة ع

القضاء العادي منازعات التّرقي  املؤقّت،  اختصاصيدخل يف : ثانيا / احلاالت األخرى اليت يكون فيها القضاء العادي خمتصّ

يقدّم إحتجاج من ، قد 63/76من املرسوم رق   13و  12فتبعد قيام احملافظ العقّاري بهذا التّرقي  حسب ما نصّت عليه املادّتان 

من ذات املرسوم بأنّ كلّ إعرتاض متعلّق بالتّرقي  املؤقّت  15قبل الغري على أساس إدّعائه  حبقّ ملكيّته  للعقّار و هنا توجب املادّة 

                                                             

  .94، مذكّرة ماجستري سابقة، ص  مزغاش  أمسهان -( 1)
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احملافظ يف السّجل العقّاري الذّي يثار خالل مهلة أربعة أشهر أو سنتني حسب احلالة، جيب أن يت ّ مبقتضى رسالة موصى عليها إىل 

 العقّاري و كذا الطّرف اخلص  الذّي سجّل العقّار املمسوح بإمسه.

و يكون للمحافظ العقّاري صالحيّة إجراء حماولة صلح بني املتنازعني، و يف حالة جناحه يف ذلك حيرّر حمضرا عن املصاحلة يتّس  

حيرّر حمضرا بعدم املصاحلة، و يبلغه إىل املعنيّني باألمر، و  بالقوّة الثّبوتيّة و يكون حجّة على اجلميع، و إذا فشلت حماولة الصّلح،

يبقى بيد املعرتض أجل ستّة أشهر تسري إبتداءا من تاريخ تبليغه رفض إعرتاضه لرفع دعوى قضائيّة أمام اجلهات القضائيّة املختصّة 

النّزاع ال يطرح بني احملافظ العقّاري و الشّخص  التّي يقع بدائرة إختصاصها العقّار، و نقصد بها احملكمة العقّاريّة بإعتبار أنّ

 املعرتض، و إنّما بني هذا األخري و الشّخص الذّي سجّل العقّار مؤقّتا بإمسه.

 كذلك من بني احلاالت التّي خيتصّ بها القضاء العادي جند هناك تصرّفات متعلّقة بالعقّارات إلّا أنّها تعترب من صمي  منازعات الشّهر -

 ري نذكر منها:العقّا

لغشّ التّصرّف املنطوي على الغشّ، و هذا ما قد حيدث كثريا يف البيوع املتتاليّة لنفس العقّار، فإذا كان البيع الثّاني قد متّ عن طريق ا -

األوّل من الغري و التّواطؤ، وجب على املشرتي األوّل رفع دعوى اإلبطال للبيع الثّاني لصدوره بقصد إحلاق الضّرر به، فيعترب املشرتي 

و الذّي حتميه املبادئ العامّة للقانون من كلّ تصرّف صادر عن غشّ طبقا لقاعدة: " الغشّ يفسد كلّ التّصرّفات " فال تتحقّق هذه 

 من القانون املدني. 192،196،377،379،384احلماية إلّا عن طريق إبطال تلك التّصرّفات وفقا ملقتضيات املواد 

م الشّهر العيين هو حتقيق اإلستقرار يف املعامالت العقّاريّة، و لكنّ حرصه على محاية احلقوق العقّاريّة بالشّهر فصحيح أنّ هدف نظا

 يلزم عدم اإلبقاء على التّصرّفات املبنيّة على الغشّ حفاظا على مبدأ الشّرعيّة الذّي ميتاز به نظام الشّهر العيين.

جندها تنصّ على: " أنّ فسخ احلقوق العينيّة العقّاريّة أو إبطاهلا أو إلغائها أو  63/76رق  من املرسوم  86و بالرّجوع إىل املادّة 

نقضها عندما تنتج أثرا رجعيّا ال حيتجّ به على اخللف اخلاصّ بصاحب احلقّ املصدر، إلّا إذا كان الشّرط الذّي مبقتضاه حصل ذلك 

 ون، تطبيقا للقانون ".الفسخ أو اإلبطال أو اإللغاء أو النّقص حبك  القان

يستخلص من هذا النّص أنّه ال ميكن فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض احلقوق العينيّة العقّاريّة، إلّا إستنادا ألسباب نصّ عليها 

 .(1) -الغشّ يفسد كلّ التّصرّفات  -القانون، و بالتّالي جند جماال لتطبيق قاعدة 
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فات التّي خترج عن دائرة القانون بإعتبارها تصرّفات فاسدة. و اجلدير بالذّكر هو أنّ املشرّع مل فهنا جيب على القاضي إبطال كلّ التّصرّ

من ذات املرسوم  86ينصّ صراحة على الغشّ كسبب من أسباب عدم الشّهر، ممّا جيعلنا نرجع إىل القواعد العامّة و نستدلّ باملادّة 

  مباشرة.السّابق الذّكر إلستخالص هذا العيب بطريقة غري

كذلك من التّصرّفات التّي تثري إشكاال بعد شهرها، العقود الصّوريّة، فالصّوريّة قد تكون نسبيّة كحالة إبرام شخص عقد  -

 بيع لصاحل آخر يف حني يقصد من ورائه هبة ذلك العقّار، فالصّوريّة هنا تتناول طبيعة التّصرّف.

ما كان العقد ظاهرا ال وجود له أساسا كحالة جلوء املدين إىل بيع أمالكه لتهريبها و كما توجد الصّوريّة املطلقة و التّي تكون كلّ

 إخراجها من الضّمان العامّ.

كذلك من بني التّصرّفات اخلاضعة للطّعن أمام القضاء العادي، هناك التّصرّفات الواردة على ملك الغري. و إن كان يصعب تصوّرها  -

احملافظ العقّاري يقوم بالتّحرّي قبل الشّهر، إلّا أنّه يف الواقع جندها يف املناطق التّي مل تت ّ فيها بعد عمليّة املسح، يف نظام الشّهر العيين ألنّ 

من  397التّي يطبّق فيها نظام الشّهر الشّخصي ممّا يتعذّر على أحيانا معرفة املالك احلقيقي أو صاحب احلقّ العيين هلذا مسحت املادّة 

 دني بإمكانيّة الطّعن يف التّصرّف املشهر.القانون امل

 كذلك تدخل يف أحكام التّصرّفات القابلة للطّعن أمام القضاء العادي، التّصرّفات التّي يؤتيها املريض مرض املوت. -

ة مرض املوت لتعلّقها فالقاعدة العامّة هي حرّة الشّخص يف التّصرّف يف أمواله يف أيّ وقت من حياته و لكن تتقيّد هذه احلريّة عند فرت

 .    (1)بالتّركة و حقوق الورثة 

 فمرض املوت يقصد به ذلك املرض الذّي ال يُرْجى منه شفاء الشّخص، و حدّد الفقهاء مدّته بسنة.

كام الوصيّة عند مرض و ما يهمّنا يف هذه النّقطة هو التّصرّفات املتعلّقة باحلقوق العينيّة العقّاريّة كالبيع و اهلبة، و التّي ال ختضع ألح

 من قانون األسرة. 204من القانون املدني و املادّة  776املوت وفقا ملقتضيات املادّتني 

 من القانون املدني. 408و عليه يكون البيع لغري وارث قابل لإلبطال سواء يف حدود الثّلث أم جتاوزه وفقا ألحكام املادّة 

سَن النّيّة و الغري سَيّء النّيّة نظرا إللتزام قواعد الشّهر بالظّاهرة على عكس القانون املدني الذّي و نظام الشّهر جنده ال يفرّق بني الغري حَ

 مييّز بينهما.
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 خالصة الفصل الّثاني:

األمر  طبقا جلّ العقّاري الذّي على أساسه يبنى نظام الشّهر العيينلسإنّ عمليّة املسح العامّ لألراضي متثّل األساس املادّي لتكوين ا

 .إعداد مسح األراضي العامّ و تأسيس السّجلّ العقّارياملتضمن  1975/11/12املؤرخ  يف   74/75رق  

نظرا ألهميّتها و فاعليّتها و النّتائج املرتتّبة  الضّخمة و الصّعبة اجلدّ د متّ التّطرّق يف هذ الفصل بالدّراسة و التّفصيل هلذه العمليّةفقلذلك 

كلّ مراحل و إجراءات هذه و توضيح ، بعد ذلك سرد العقّاري ث ّ اهليئة املكلّفة بهتعريف عمليّة املسح  رذكعنها، عن طريق 

 العمليّة.

 عليه يت  إثبات ذلكاملسح باحملافظة العقّاريّة، و  من قبل أعوان مصلحة وثائقال تلك و بعد إمتام عمليّة املسح العام لألراضي تودع

 ودع بعد فحص و حبث الوثائق.املمه احملافظ العقّاري إىل اإليداع مبحضر تسلي  يقدّ

أو ترقيما نهائيّا، و  أشهر أو ملدّة سنتني( 4ترقيما مؤقّتا )ملدّة ل ترقي  العقّارات سواء كان بعدها يأتي دور احملافظ العقّاري من خال

البطاقات  العقاري  يف هذا الشّأن. بعدها ينش  احملافظ كلّ حالة الوثائق املستند إليها و حسب ما ينصّ عليه القانونيراعى يف ترقي  

 العقّاريّة حسب طبيعة و نوع العقّار.

مالك العقّار  )ار قّاحملافظ العقّّاري لصاحب الع الذي يسلمهالدّفرت العقّاري  شهر وثائق عملية املسح العقاريج عن ةرة نتو يف األخري ي

هدف املشرّع اجلزائري من لذا في هو نتيجة حتميّة لشهر وثائق املسح كونه ينشأ طبقا هلا، فالدّفرت العقّار.(أو صاحب احلق العيين

 وراء تبنّيه نظام الشّهر العيين إجياد وسيلة قانونيّة متكّن الكافّة من العل  مبا للعقّار من حقوق و ما عليه من إلتزامات.

ذو طبيعة قرار إداري صادر عن احملافظة العقّاريّة يسلّمه احملافظ العقّاري  و يعترب الدّفرت العقّاري بطاقة تعريف للعقّار املمسوح، 

للمالك الذّي ثبت حقّه، بعد تسديده لرسوم خاصّة حمدّدة قانونا، فهو السّند الوحيد الذّي له حجيّة مطلقة يف إثبات امللكيّة 

 ة، ذلك أنّه قد حلّ حملّ وثائق امللكيّة.يالعقّارّ

صالحيّتني  من خالل، فيربز دوره  فظ العقّاري عند شهر وثائق املسح أمّا عن دوره عند شهر خمتلف الوثائق الرّمسيّةهذا عن دور احملا

 .و سلطته يف رفض إجراء الشهر و اإليداع الغري قانوني للوثائق الرّمسيّةو تنفيذ إجراء الشهر العقاري ما: اإليداع القانوني ه

و يقبل إجراء  يقدمه إىل املودع  و يثبت ذلك مبحضر تسلي  الوثائق الرمسية يداعإيقبل  فاحملافظ العقّاري ففي حالة اإليداع القانوني،  -

هذه إال أن دقيق و البحث عن مدى شرعيّتها و مدى توفّر الشّروط املتطلّبة قانونا، تاإلشهار العقّاري لتلك الوثائق بعد الفحص و الّ

 .إشكاال يف الواقع احلالة ال تثري 
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 يرى هناك يقبل عمليّة اإليداع، إلّا أنّه بعد ذلك عند التّحرّي و البحث  العقاري  أمّا يف حالة اإليداع الغري قانوني، فقد جند احملافظ

 .و املتعلّق بإعداد مسح األراضي  63/76من املرسوم رق   105حسب مقتضيات املادّة املودعة  نقصا يف الوثائق 

برفض إجراء  يكون عن طريق  التّبليغ الشّخصيتبليغ املودع برسالة موصى عليها مع اإلشعار باإلستالم أو يقوم بو على إثر ذلك  

 .ما منح له القانون تلك السّلطات أي يف إطار القانون  سبالعقاري حبالشّهر 

  واحدة. أو أنّه يرفض اإليداع و اإلجراء مرّة على أن يكون قراره ذاك مسببا تسبيبا قانونيا كافيا،  

ر فهذه احلالة تتولّد عنها عدّة إشكاالت من نشوء مسؤوليّة احملافظ العقّاري عن قراراته اإلداريّة و أخطاءه، ممّا يتوجّب على املتضرّ

اإليداع  النّظر يف قرارات احملافظ العقّاري املتعلّقة برفض يفقضائيّا سواء أمام القضاء اإلداري كجهة إختصاص أصليّة فيها منها الطّعن 

ال و رفض اإلجراء و كذا قرار التّرقي  النّهائي من خالل إلغاء الدّفرت العقّاري و مسؤوليّة احملافظ على أساس مسؤوليّة املتبوع عن أعم

 تابعة التّي تتحمّل فيها الدّولة التّعويض ما دامت رابطة التّبعّة قائمة و مل تَزُلْ بعد. 

احملافظ العقّاري وجب  اتلغاء أو التّعويض عن قراراإلننسى بأنّ مثل هذه الدّعاوى القضائيّة الرّاميّة إىل  و مبا لألهميّة مبا كان و دون أن

املطلوبة من صفة و مصلحة و أهليّة هذا عن الشّروط  القانونية   رفعها من املعرتض أو من املتضرّر الذّي تتوفّر فيه مجيع الشّروط

الدّعوى بالنّسبة لدعوى التّعويض أمّا دعوى إلغاء قرار احملافظ فاملشرّع مل رفع ة فنجد شرط  ميعاد العامّة، أمّا عن الشّروط اخلاصّ

 .العامة  طبقا للمبادئ ، و بذلك تبقى اآلجال مفتوحةهلا  حيدّد أجال مقيّدا

املؤرّخ  يف  62/76رق   املرسوممن  85باإلضافة إىل شرط شهر الدّعوى القضائيّة طبقا ملا نصّ عليه القانون يف املادّة 

املتضمّن قانون اإلجراءات  09/08من قانون   03فقرة  17ة  و املادّ،  املتضمن إعداد مسح األراضي العام  1976/03/25

 املدنيّة و اإلداريّة.

 .63/76من قانون  111  باإلضافة إىل أنّ صفة التّمثيل القضائي تثبت للوالي بإعتباره ميثّل الدّولة أمام العدالة حسب املادّة

و بذلك تكون احملاك  اإلداريّة صاحبة اإلختصاص يف شأن النّظر يف منازعات الشّهر العقّاري و هذا حسب مقتضيات املادّة 

ايا حملّ احملاك  اإلداريّة بالنّظر يف القضالسّالف الذّكر. )إلّا أنّه حتلّ الغرف احملليّة باجملالس القضائيّة  09/08من قانون  800،801

 إىل حني تنصيبها(. اإلداريّة 

من قانون  13،14،15أمّا عن حالة إختصاص جهات القضاء العادي، فيت ّ رفع الدّعوى طبقا لنفس الشّروط املذكورة يف املواد 

 السّالف الذكر. و تظهر حاالت منازعات الشّهر العقّاري التّي ختتصّ بالنّظر فيها فيما يلي: 09/08
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أي السابق الذكر   74/75من األر رق   23العقّاري الشّخصيّة عن إرتكابه خلطأ جسي  حسب املادّة مسؤوليّة احملافظ  -

قيام املسؤوليّة التّقصرييّة الشّخصيّة إلرتكاب خطأ جن  عنه ضرر، و عالقة سببيّة بينهما يثبتها املتضرّر حسب أحكام 

 القانون املدني.

 1976/03/25املؤرخ يف  63/76من املرسوم  86لذّي ال جيوز حسب املادّة كذلك حالة النّزاع يف التّرقي  املؤقّت ا -

 أشهر من يوم التّبليغ مبحضر عدم الصّلح. 06إعادة النّّظر فيه إلّا قضائيّا و مدّته  املتضمن تأسيس السجل العقاري

منازعات الشّهر العقّاري التّي  و هي تدخل ضمن العقار باإلضافة إىل أنّه توجد حاالت أخرى متعلّقة بتصرّفات واردة على -

خيتصّ بالنّظر فيها القضاء العادي، كالتّصرّفات املنطويّة على عمل الغشّ، و تصرّفات مريض مرض املوت، و التّصرّفات املتعلّقة 

 ببيع ملك الغري كما سلف تبيانه.  



ــــةــمــــــــــــــــــــــــــــــــت اخل  _____________________________________________________  

 

 

 188 

 :ــــــــــــةاخلامت

،   اسااســــل ن ار إلميــــة ارلــــاللة رلــــ      : رــــا بها األاألهميــــة لــــت ارإلــــايي   ا    ــــا اة   امللكيــــة اريةاباــــة  ار ــــة   إن 

 ـــالل   يـــ   لـــ  ، رـــ را هـــان لـــت اريـــ  بى  أاسيســـتا  لـــ    أ    ـــار إل يل ارســـالا ن ارـــ   ارسيااســـية: ها تـــا  ـــ        ـــ 

ــان  ــة   ا ئماإل ــ  ارثة ــا  ت ــت هإل ــة ها ــة ار  ــ      ،  ل ــة    ي ــة ارية ابا ــة      ات ت احلاجــة إو  اســيلة  كال ــمل  امللكي  ــل   يل    ار  

 .الل ما تا اريةابى،    ا يما  تا  محاا هاااس ة اب

ــابى    ــت  اريةـ  ــة ن ارلـ  ــيلة   مثـ  ــ ل ارااسـ ــا       هـ ــ ا ا ـ ــابى:     ،   ن هـ ــت  اريةـ  ــال  رللـ  ــ    ـ ــا اللالـ ــت  يإلتـ ــ ال    لـ  ـــل ارلـ 

ــي .  ارإل  ــاا ا ــابى ريــمان            رل خ ــل   ارإل  ــاا اري ـت  ارية  ــة ارلـ  ــة  ةــاا  يملي  ـة إ ابا  ــة  ماليـ  ــا  لــت إاســ ةاام هيا  كــان ال 

ــة    ــة ارية اباـ  ــأت اةا  ـ ــة   لـ ــة،    اراليـ ــة ارية اباـ  ــ ة اب امللكيـ  ــ  إاسـ ــا      ن اللالـ ــل   20مباجـــمل املـ ــ  ب ـ ــت األلـ  74/75لـ

 بايل.امل يم ت إ اا  لسح األ1975/11/12امل ب خ ن 

ــ          ــة    ةـ ــت ل ا  ـ ــابى، لـ ــا   اريةـ  ــ ف اةـ ــت ئـ ــت ها لـ ــة عـ ــا   ـ ــا   يةـ ــ   ات  الةـــ   ة ـ ــ ةل ار   ـ ــ ا  تـ   هكـ

ــت ها إو    ــ ا  عـ ــالمل املـ ــا    ارا ـ ــاا   اريةـ ــال ت اسـ ــ  ي ة امليـ ــ  ن عـ ــ را    ارإل  ـ ــابات   هـ ــ ة رليةـ  ــخاا     ارإل سـ ــ ة راعـ  ارإل سـ

 ئ ق   هيالي ات  سليل امليلالات.

ــ  ل  ب  ــا إ  ـ ــة،      رةـ ــالمل ار   يـ  ــت  ارا ـ ــة ن عـ ــة ارية اباـ  ــا    ب اةا  ـ ــ إلا يـ ــات    ااسـ ــل إيـــا  ا ريـ  ــة  ي ـ ــة ارية اباـ  اةا  ـ

ـة ارااجــمل  اا  هــا ن ارا ــالمل اخلايــية رل             ـ  ب ارةا ا يـ  ـابى   إيــناا ارلـ  ـل  يــمت  و يــمل  اا ــا احلالــ  اريةـ  ـة ار ـ  لــت   املتمـ 

 لااجتة ار ري.  ، ي    اكان هلا احلجي ة املولةة ناريةابى

ــابى   لـــا  ـــت ــت  اريةـ  ــة مبـــا ايـــمت     تـــا عما ـــةارلـ  ــل  يمـــة  لـــ  اةيـــمل ارث ةـــة ار  علـــة ن ار  يـــال ت ارية اباـ  ا جـــ ا ات ار ـ 

ــابى   ــت  اريةـ  ــت   همـــا اســـ مل ارةـــا   إاســـ ة ابها   إاســـ م ابا  تا،   لـــت  جـــة ارـــا  جـــا   الـــان  اسااســـي ان رللـ  همـــا   ـــاا ارلـ 

ــاا    ــ  ى اة ـاب            ارل خ ــل ار ــاا  لــ   اســاش اريةـ  ــي  ارــ  ى اة ـت  اري ـة     ــاا ارلـ  ــخ  رلــت  ار   ــ   ات ارةا ا يـ  ــ   اســاش ارل   ل

 هااسيلة رلل ت  ارية ابى.
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ـت  اريـــي        ـــاا طــ ل    تــا همــا اســـ ةل ارا بااســة     ــت لا ــش امللـــ  ر اللالــ ى لــت ارإل  ـــال         ـمل   ـــاا ارلـ  ـّ او ـ    مبيإلـــ    ـ 

  ل  ها ة  بايل المتاباة .إو ي  إمتاا  ملي ة املسح ارية ابى  ل ل    اا ارل ت  ارل خ  اي ما

ــ ن    ــا  ـ ــ  ارـ ــ     لـ ــابى     ـ ــت  اريةـ ــيل ارلـ  ــا  إل ـ ــا    اا ـ ــ ب هـ ــل عـ ــة ن:   هـ ــا        مثـ ــمل املـ ــة يسـ ــا  ار   يـ   324 ا ـ

ــل اـــ ل  إ ـــاا ها لـــت ئـــ   ــة ملخ لـــش اةـــ  بات، ار ـ  ــالة ار   يـ  ــش  ـــاا، لكـــ  ب لـــت ارةـــا ان املـــا ل، إا  ث ـــل ار ـ   ف لا ـ 

 يا    مالل،    عخ  لكل ش خبالة  ال ة. 

ــلة        ــا  اسلسـ ــ   جـ ــة،   لإلـ ــة احلةـــاق ارية اباـ  ــلة  ةـ ــ م ابا ة ن اسلسـ ــمان ا اسـ ــت  جـــة يـ ــن لـ ــ  ارإل سـ ــا  األ ـ  ا يـــا ة إو  ا ـ

ــ مل.    ــت  املسـ ــا ارلـ  ــة رةاا ـ ــا طارالـ ــة هلـ ــا    لااعاـ  ــت  و يةتـ ــا  ال بكـ ــ ل ارةا ـ ــة إال   ن  هـ ــا  ـ ــ  إئ  تـ ــ  ر    ب  لـ ــا امللـ    ليتـ

 اللال ى إاس ثإلا ات مت  ار  و  ق هلا ن ه ل ار  اسارة.

ــابى   إن  ــت  اريةـ  ــية رللـ  ــة اخلايـ ــإلاات ار   يـ  ــل ارسـ  ــةهـ ــإلاات ار  ا يةيـ  ــلية       ارسـ  ــة األتـ ــاق ارييإليـ ــت  احلةـ ــة  لـ ــاا  امل يلةـ اسـ

 ارةيالي ة.، ارس إلاات اري  ي ة، ارس إلاات ا  ابا ة، ارس إلاات احلةاق ارييإلية ار  يية

ــة        ــإلاات ار   ي  ــ ل ارس  ــا ن ه ــ  ب ارااجــمل  ا   ه ــت ارل  ــا   ــة          ل  ــة ن لإلوة ــل  ا ي ــابات اســاا  ها  ــة  ية  ــاش عــ  ب ل يل ة تإل

 ممساية  ا ال،   ع  ب ل يل ةة  األعخاا   خي لش األل     ارل خ  ارو  ييل   ارل خ  امليإلاى.

ـــابى ر ـــة ار  ــــل   اعــــ          ملســــةية . إلــــا عــــت  ارا ــــالمل ا     ب  ي ــــا  لمةــــا   اريةـ  ـــة املســــح هــــل ا ري ــــة املا اـ       ــــار  يمليـ 

ــة     ــة     اليـ  ــريا ة لياا يـ  ــا  ايـ ــة ن   مـ ــت   مثـ  ــري يسـ ــات رسـ ــ ل      .ليكا يللـ ــ  هـ ــ ف  لـ ــة  لـ ــالمل  ا ا يـ  ــا   ـ ــأ  إلتـ  إللـ

 .اريملي ة اري خمة آري ة  ا ا ي ة   هلل هلا لتم ة املسح،  ا    اراهارة ارائإلي ة ملسح األبايل

ــا  ــت   ــابى      ل ــالمل املســح ارية  ــا ه  ــت عــت     ــا ا ل ارإل  ــ  ارة ــابى   هــااأل  ــا  ن ارية  ــابلار ــة     ا    ــات امللكي  ــا      ارااســيلة ارايي

 .   ا ملا اا   ل لت يمان رلميال ت ارية ابا ةاريةاباة 

 ــــالمل     ارــــّ  جــــ ا  ارل ــــت   إلــــا عــــت  ط لــــش ارا ــــالمل ار   ي ــــة   اســــلو ّ  إلــــا ا اــــاار ارةــــا ا ل رلا  ا يــــا ة رــــا بل  

   ةا ملا     ليّ ارةا ان . ارية ابى، إيا ة إو اسلو ّ ن ب ض ا ااار   ب ض إج ا  ارل ت  ارية ابى
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ــ را            ــاا  ـ ــّ  ةـ ــت ئ  ـ ــا  لـ ــار   وـ ــا عات      ـ ــا تا هـ ــا  لـ ــابى  ـ ــا   اريةـ ــة رلمةـ ــلوة املمإلايـ ــ ن ارسـ ــا  ـ ــة ارـ  ن لةا ـ

ن لســـ  ري ّ اســـاا  هـــان جتـــاع ارةيـــا        ارةيـــالية املخ  ـــة  ارال ـــة  التـــة    لـــش    ـــ را   لســـ  ري ة اةـــا   ارية ـــابى   

 اريا ى   ا  ابى  ا   ف   اار لإلاع ات ارلت  اريةابى .

ــل       ــي ات ار ـ  ــات   ار  اتـ ــا املـــة لـــت ا  نايـ ــة، همـــا   مإلاهـ ــإلا  يـــض ارإل  ـــاله املتمـ  ــار ارا بااســـة إاس خل ـ لـــت  ـــ   لايـ

 .  هل ل اهلياة تاف رسري يست 

 :ارإل  اله امل ات ة إريتا -1

ــ ا تا    -1 ــة  ـ ــة  المـ ــة إ اباـ  ــة  ماليـ  ــة هياـ ــااتا    لكاةا  ـــة ارية اباـ  ــة رـ ــة املا  ـ ــابى رلا ـــالمل ار   يـ  ــت  اريةـ  ــة ارلـ  ل الـــة  يمليـ 

ــة، إ   ــااة  عاب  املاري ــ ــل  تــ ــة اــ ــ يمــ ــا     اســ ــمل املــ ــت  20 ةا ل مباجــ ــ لــ ــ ب خ ن  74/75 األلــ  1975/11/12املــ

 لسح األبايل ارياا    أاسيس ارس جة  ارية ابى. امل يم ت إ اا 

ــ ل اهلياــة لــت لك ــمل      ـات اةااســ ة،  ســل لســا         3اةــا   ارية ــابى لــت     كــان ه   ســاا   هــل  ســل ا اــاار    مليـ 

 ارس جة ارية ابى    سليل امليلالات،  سل    يل ارية ابات املمساية. 

ـة لا  ــش إ ابى الــ ة لإل     -2 ـ          اــ  ش اةا  ــة ارية اباـ  ـابى ا م ـ  ـة ن اةــا   اريةـ   ــمل يــمت املإلاتــمل اريليــا ن ارــ    ا مثـ 

ــة لـــت  ـــ   اســـلو ّ ن   ـــا  إ   ــت  هلـــا،   يـــا   تـــ يي ات  إلـــا عـــت  ارا ـــالمل ار   يـ     اســـلو ّ ن اـــاار ارا ـــالمل   إجـــ ا  ارلـ 

ــ ا    ــا    ب ـــض ا جـ ــا ة إ   ب ـــض ارة ـ ــأن، إيـ ــا ان ن هـــ ا ارلـ  ــا  ـــ    ليـــّ ارةـ ــا ملة يـــيات لـ ــت     ةـ ــا عـ و تـــ يي ا ّ  إلـ

ــة             ــا اريملي  ــالمل املس خل ــة لــت  ل ــاار ارا  ــة املســح   ا ــابى  ةــاا لإل ــة املســح ارية  ــت  ملي  ــا  ل ــا  إلــا ا   ت ــالمل املســح،   ار   

ــة لةا ــة  تـــة إاســـ  ا   ، ألن  عـــت  هـــ ل ارا ــالمل هـــا ارـــ  ى الـــك ة  اةا لـــّ اةــا   اريةـــابى   لــ  لســـ ا  اةا  ـــة ارية اباـ 

ــا ــجة  اريةـ  ــاب  إلـــا إ ـــ اا  بى   لـــت  ـــل  إ لـــا   وا ـــة     ـــا    وا ـــات  ارسـ  ــاب  تـــاف ل ا  ـــة   ل ا يـــة اريةـ  ــة ركـــة   ةـ   ة اباـ 

 ار      ات ارةا ا ي ة يارّ.



ــــةــمــــــــــــــــــــــــــــــــت اخل  _____________________________________________________  

 

 

 191 

ــابى اـــمل  ا يالتـــا   ـــمل لـــا يـــا  ل ارةـــا ان     -3 ــل لإلةتـــا امللـــ  ر اللالـــ ى رلمةـــا   اريةـ  ــلوات ار ـ  ــ يي ات   ارسـ    ال  ار ـ 

ــا        ــت ارـ ــ  بات لـ ــ ا  امل يـ ــا ان را ـ ــاع ارةـ ــا،  جـ ــإلا    ن يـــام ارـ ــ يماهلا،   إن   يـ ــش ن إاسـ ــا ى    ار  يسـ  ــت ار  مـ بكـ

 .ارو يت  لاا ارةيا  املخ    ن إر ا    ابات اةا   ارية ابى    ار  يااض  إلتا

ـابى  ا لـــة رلو يــت اســـاا ء  لــاا جتـــات ارةيــا         -4 ـمل األلـــ     كــان  ــ ابات اةـــا   اريةـ  ا  ابى هجتـــة  تــلي ة  إلـــالا ا يلـ 

لـــت  ــــا ان   800،801 ـــ ابا إ ابا ـــا خييـــ  أليكـــاا املـــا           ن  ـــ اب اةـــا   اريةـــابى ايـــا            ـــاب   ر ـــا   ـــ ابل   

ــث .      ــا  ن ارية ــابى ل ــة   ر ــا  ار ــااض  ــت   وــاب         ا جــ ا ات املا ي ــة   ا  ابا  ــا ى  إلــا ار  ي ـا  ــت إ   ــاا ارةيــا  اري  لـ 

 ا   ارية ابى ارل خ ي ة    ياا لس  ري  ّ هما اس مل  ال ية ارا.اة

 :املةنيةار  اتي ات  -2

ـة            ـل اســي  لــت  با هـــا امللــ  ر اللالــ ى ر كــ اس اسيااســـ ّ ارية اباـ  ــات ار ـ  ـة إيــا  ا ريـ  املإل تجــة ملااه ـــة  اةا  ــة ارية اباـ 

ــ ،   ــالا  ن اللالـ ــي ة ارسـ  ــ ات ا    ـــا ا ة   ارس يااسـ ــّ هلـــا،  ةـــن     ار   يـ  ــل بكـــت  ن  اجـ  ــمل ا   ةـــا ات ار ـ  ــّ   ر جإلـ  غـــري   ـ 

 :  ار ياا ت مجلة لت ار ا تي ات

ـة  لــ  لســ ا  هــة          -1 ـة إو إ لــا  اا  ــة ارية اباـ  ـة لـــت        يــ  ب  ار ا تـ  ـة لااجتــة هــة  امل ــا الت ارية اباـ  ـة،  لكا يـ   لااـ 

ــ  ،     ــة   ـ ــت جتـ ــابى لـ ــا   اريةـ  ــ  اةـ ــمل   لـ ــة    اليـــش اريـ ــات      جتـ ــ   يـــض اةا  ـ ــا ر  لـ ــ  ى اـ ــة ارـ ــا  اهلالـ ــ ا رليـ   ـ

   .االيا ارية ابا ة

ــة  ارااســـالة احلااثـــة ر  ه لـــتا لـــت  جـــة آ ا  املتـــاا املإلائـــة  تـــا  ا ا ـــا  كـــة  اســـ  ة        -2 يـــ  ب   ل اـــا اةا  ـــات ارية  اباـ 

ــت لـــا  ل    ــة   ريـــة  لـــت  هم تـــا  يمـــيل   ـــاا ا  ـــ ا ا رـــل  ايـــ  عـــ كة  ااســـية متكـ  ــ ر  لـــ  هـــة     ـ  اريةـــا  لـــت ا ئـ 

ــ  يــ  ب   لــجي              ــة، ل ــ  ب ي  ــة ا ا ــة  ملي  ــالتل  أا  ــة  ي ــا    ــت لكــا  تل   ار ــابات ل ــاألئ اف   ارية  ــة   ــات امل يل ة امليلال

ــاف ي ــ       ـة  ت ـل  ييــمل  مجيــ  امللــاهة   ار  ــيا ات   ار  إل يمــات   ار  جم يــات املتإليـ  ــاا     ار  إل يمــات    ار ـ  ار  و يــمل امليــاا ل رلة

 امل يل ةة  احلال  ارية ابى   ية إاا  احللا  املإلااس ة هلا.
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3-      ّ ــ ــّ مبتالـ ــ ة  يالـ ــابى مبإلااسـ ــا   اريةـ  ــت اةـ ــاب لـ ــا ع ا ـ ــ ق    هـ ــة   ـ ــابلة ركـ ــلا ات تـ ــ  جـ ــااب    يـ   ارـــا   تـ

 . ا ان  اسااسل  اا  اةا   اريةابى لثلما ها لاجا   ارإلس ة رلةايل

ــة، ر  ـــ  ل -4 ــ   ســـ وي    ار  إلســـيمل لـــ   عاب  املاريـ  ــة   ـــا يمتا  اركالـــا ات ار  علـــة ي ـ  ســـ ا  لـــا  الل اةا  ـــات ارية اباـ 

ــت              ــا جــا  ل ــ  ل ــل  ل ــات  ئ  ت ــة      ــات   لل ةي ــا    ال ــابات،   ار ــ  ارية  ــ    ل ــل   ــا  ار   ــ  ةك ل ن ار   ــ   ات ارياا ار

الل  ــــة ال ــــا  لــــت  كــــاات لــــا    ليلالــــات   هــــ را باســــكلة املــــا  ال  ارةــــاال  لــــت  جــــة ارل اــــا   ن  ياري ــــة آ التــــل، 

 اةا  ات ارية ابا ة   ة ار  ا يش  كااإلا  ها بي ا ال اسيما اركالا ات ارةا ا ي ة.

 ــ ابات     وــا     يــا اااــا جتــات ارةيــا  املخــ     ارال ــة ن ارو يــان          ــي   ــ   ــا ا ل اــإل  تــ اية  لــ       -5 

 .  اااا لا   ب   ارا  ا  ارةيالي ة اةا   ارية ابى

 تــاف إ وــا  ارةــا  ارث ا يــة املولةــة رل يا ــات املا  ــة  ارســجة         63/76لــت امل اســاا ب ــل    16إيــا ة إو إر ــا  املــا       -6

اريةــابى ااســـ إلا ا إو   ـــالمل املســـح اريــاا رد لـــيل ن هـــة  لااـــة ، ألن هــ ل املـــا    ســـمح    ـــا   ارإل ــ  ن احلةـــاق املا  ـــة  تـــ ا      

ممــا اــإلجل  إلــّ    ،   ــا    ةاباــة  : جــة ئااــة لــت  ســلل اريةــابات املمســاية       ارســجة  ــت ئ اــمل ارةيــا  ي ــ   يــا ليــل      

ــ              ن عــا  ــالمل املســح ار ــت عــأن ل ــاا ية    ــة ل ــابى   ار ةلي ــان ارية ــة   يــيش ا ل م ــال ت اريةابا  ــاا ا اســ ة اب ن املي

امليلالـــات   ،  احل ـــ  ارـــا يمل ركا ـــة ج ـــ ان  ةـــل   ـــا تا لـــان ط  ـــة ، ل  كـــل   اسااســـا  لـــ  اةيـــمل ليـــاا ل 

 يكـــاا املـــاا  ار يا ـــات امل يلةـــة  اريةـــاب املمســـا  ارـــ ى ااســـ الا  تـــاي ّ  لـــ   ـــ  يل  تـــالل يســـمل احلـــاالت ارـــااب   ن     

   لت امل اساا  السّ . 12،13،14،15

ــل       -7 ــ  ب  ــ ل  األل ــة   ــا     ا ا ي  ــا تــ اية   74/75إيــا ة ل ــا ا  ي ــ الي ــا راايــ  املكســمل ار  ة ــا     ا ــا ئ ــاب لتم ــ   ة   ل

ــا ــال   ل ــ   اله ســا ّ  يــ  ا ــاا   ة ــ  عــت   ا   ــي        ن األبايــل ار   ــت  اري ــا ر   ــاا ارل  ــ  ل  ــة املســح ر يابيــّ ل ــا  ملي  ل مشل ت

ــجة  ارية  ــــابى  "ل ـــا  ارةــــا   ارث  ا ي ـــة املولةــــة رلل ــــت "   ألن  احليـــاع    اإلــــة  لـــ  امللكي ــــة   امللكي ـــة  ا  ــــة هإلــــا          ارسـ 

 . ارل ت 
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عـــتا    ن ال متــإلح    ارــ  اعــنئل   لــت  ــا ان ار اجيـــّ اريةــابى    39 ــ  املــا     ى ارــا لـــت  ــ      لثلمــا  يــة امللــ ر اللالــ     

إال ن  بايـــل امللكيـــة اخلاتـــة ارــــ  و اـــ ب  ةا هـــا   و الـــ ر  يتـــا لســــح األبايـــل،   هـــ ا ليإلـــال  ن هــــ ل            احليـــاع   

 . ارلتا   ال  سلل ن األبايل املمساية ،  ه ا ئ ييل

ــا تــاب     ــا      ردعــاب  رة ــ  امل ــمل   ــت  جــة  و ي ــل      39ل ــ ى ب  ــابى امل اســاا ار إلالي ــّ ارية ــا ان ار اجي ــ بخ  254/91لــت   امل

 .امل يمت هيالية إ اا  عتا   احلياع     سليمتا 1991/07/27ن 

ــم      ــ ى  يـ ــ ر اللالـ ــ  امللـ ــن   لـ ــّ  ةـ ــل    ليـ ــاا ب ـ ــ ب خ ن  352/83امل اسـ ــاى  21املـ ــا    1983لـ ــاا   ةـ ــمل    ـ امل يلـ 

ــت      ا ا يــة  اليــا  يــ  ااســ ثإلا  تــ اية بإلــ  اه ســاا امللكيــة  ار ةــا ا املكســمل  ــت ئ اــمل  ةــا  ارلــت   ن             لــا  ارل 

ــ  متــل  يتــا  مليــة املســح اريةــابى ،   ارــا لــت  جــة  ــض ارإلــلار   اخلــ ف ارةــالل ن هــ ا ارلــأن لــت ئــ ف  ــا             األبايــل ار

  ةتا  .

ــة     -8   ــ   امللــاإاــا  يــة رابايــل عتار ــا ار ــمل   ــاان املســح ،   يــن  ــض ئ ا ــا      ار غل   ــاا  ت ــة املســح اريةــابى  ة  ن  ملي

ــ ل ن  جتـــل  ب يـــة   مثـــة ن إ اب  املســـح  ار إلســـيمل لـــ  اةا  ـــة اريةاباـــة   اراالاـــة   ار لااـــة  لاا اـــة  لـــ ش ارا رـــة      إال   ن  هـ

ــ ل اريمليـــة ، رـــ     ــا ا ل  أهميـــة    الـــا  هـ ــة إو  ـــا ة األ ـــ ا     ـــيتل ارةـ ــات    ياجـــة لااسـ   ا  اجـــمل يـــ  ب   ةـــاال امليلالـ

ــا       ــة ار الـــة  ليتـ ــالا  امل ـــاا ية   ارثةـ ــا  هـــ ل اريمليـــة  إيـ ــح   يـــة ضـ ــة املكلالـــة  املسـ ــ   ارا ـــالمل ار علـــة رلجتـ   هإلـــمل هثـ

ــمل ارةيـــالل  ــه ارةـــا ا ل را  ارلجـــا  إو ارو اـ ــأ   هـــ ا ارإليـ ــت ا ـ ــالة   ،   رـ ــية اســـاا   ـــل  اسـ ــيل محـــ ت اسيسـ ــ ا  إال   إل ـ  ـ

     إل يل   بات   إج ما ات   ة إ   ا  ه ل اريمليات إو غري ارا لت ع   ارو ق   ارااسالة . ا   ا    

ــل اـــمل  ا ريهـــا              ــ  با ة   ار ـ  ــل ا ـــاّ إو ل ول  ـــات يـ ــة  لـــ  ليـــاان اراا ـــ  اريملـ ــري إن  ه  ـــة اةا  ـــة ارية اباـ    ن األ ـ

ــ ى       ــ ر اللالـ ــيتا امللـ ــل  يـ ــة ار ـ  ــة ارية اباـ  ــيا ارس يااسـ ــات      ر جسـ ــ ل ا  نايـ ــ   تـ ــا إال   األ ـ ــا  إريتـ ــت اراتـ ــل بكـ   ار ـ 

    إل ل اسيااسة  اجية حلست اسري ه ل اهلياة.ار اتيات   ية اراتا   إو 
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 :الرسميةقائمة النصوص القانونية  ال:أوّ

 :القوانني و األوامر -1
 .1974/03/05، املؤرخة يف  19، اجلريدة الرمسية ، العدد  1974/02/20املؤرخ يف  26/74أمر رقم  1-

 رخرررررة يف، املؤ78العرررردد  ، املتضررررا ق القرررررينوا املرررردنّ، اجلريرررردة الر مسي ررررة      1975/09/25املررررؤر خ يف   58/75أمررررر رقررررم    2-

1975/01/30.  

إعداد مسح األراضرّ العريو و سيسريل الس رال  العق،ريرر، اجلريردة الر مسي رة،         املتضا ق 1975/11/12 املؤر خ يف 74/75أمر رقم  3-

   .1975/11/18، املؤر خة يف 92العدد 

، املؤرخرررة يف  81عررردد املتضررراق قرررينوا التسرررايل ، اجلريررردة الرمسيرررة ، ال     1976/12/09املرررؤرخ يف  105/76أمرررر رقرررم   4-

1976/12/18. 

املؤرخررة يف  12املتضرراق إنءرريت التعيونيرريا العقيريررة ، اجلريرردة الرمسيررة ، العرردد        1976/10/23املررؤرخ يف   92/76أمررر رقررم  5-

1977/02/09. 

املؤر خة يف  34العدد  ة،، اجلريدة الرمسياملتعل،ق حبييزة امللكي ة العق،يري ة الفالحي ة 1983/08/18املؤر خ يف  18/83قينوا رقم  6-

1983/08/16 .    

، املؤرخرررة يف  6املتعلرررق تررريلتإلقيم ا قليارررّ للررر الد ، اجلريررردة الرمسيرررة العررردد    1984/02/04املرررؤرخ يف  09/84قرررينوا رقرررم  7-

1984/02/07 .   

ألمالك الوطإلية و جتديرد حقرو    املتضاق كيفية إستغالل األراضّ الفالحية التيتعني ل 1987/12/08املؤرخ يف  19/87قينوا رقم  8-

 . 1987/12/09، املؤرخة يف 50املإلتاني وواج يسهم ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

املؤر خرررررة يف  28املتضررررا ق قرررررينوا الت وديررررق، اجلريرررردة الرمسيررررة ، العرررردد       1988/07/12املررررؤر خ يف   27/88قررررينوا رقررررم    9-

1988/07/13. 
 

،  15املتضرراق قررينوا الو،يررة ، اجلريرردة الرمسيررة للااهوريررة اجلدا ريررة ، العرردد  1990 /04/ 07املررؤرخ يف   09/90قررينوا رقررم  10-

 . 1990/04/11املؤرخة يف 

، املؤرخرررة يف  49، اجلريررردة الرمسيرررة ، العررردد  املتضررراق التوجيرررق  العقررريرر  1990/11/18املرررؤرخ يف  25/90قرررينوا رقرررم   11-

1990/11/18 . 

املؤر خررررة يف  2املتعل،ررررق تتإلقرررريم مهإلررررة ااضررررر، اجلريرررردة الرمسيررررة، العرررردد   1991/01/08املررررؤر خ يف  03/91قررررينوا رقررررم  12-

1991/01/09. 
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املؤرخرة   21العردد   اجلريدة الرمسية ،املتضاق ندع امللكية للاصلحة العاومية ،  1991/04/27املؤرخ يف  11/91قينوا رقم  13-

 .1991/05/08يف 

، املؤرخرة يف  12اجلريردة الرمسيرة، العردد     ،91/95/9119املرؤرخ يف   9115لية لسرإلة  املتضاق قينوا املي 19/52قينوا رقم  14-
91/95/9119. 
 يف املؤرخرة  11 العردد  الرمسيرة،  اجلريردة  ،9111 لسرإلة  امليليرة  قرينوا  املتضراق  19/95/9111 يف املرؤرخ  11/95 رقم قينوا15- 
19/95/9111. 
، املؤرخررة يف 83اجلريرردة الرمسيررة، العرردد  2003/12/28املررؤرخ يف  2004املتضرراق قررينوا امليليررة لسررإلة  22/03قررينوا رقررم 16-

2003/12/29. 

، املؤرخرة يف  82، اجلريردة الرمسيرة، العردد   2007/12/30، املرؤرخ يف  2008املتضاق قينوا امليلية لسإلة  12/07قينوا رقم 17-

2007/12/31. 

، 21جرراتاا املدنيرة و ا داريرة ، اجلريردة الرمسيرة ، العردد       املتضراق قرينوا ا    2008/02/25املرؤرخ يف   09/08قينوا رقرم  18-  

 .  2008/04/23املؤرخة 
 
 

 :املراسيم الر يسية -2
، اجلريدة الرمسية  1980/09/13املؤر خ يف  63/76مق املرسوو رقم  15،18،89يعد ل و يتا م املواد  210/80مرسوو رقم   1- 

  .1980/05/15املؤر خة يف  38، العدد 

املتضا ق إجراتاا الت قيدو املكسب و إعداد عقد الء رهرة املتضرا ق ا عر ا      1983/05/21املؤر خ يف  352/83رسوو رقم م 2-

 . 1983/05/04املؤر خة يف  21العدد  ، اجلريدة الرمسية،تيمللكي ة

لي ة الت يتعة  دارة امليلي ة و سإلسريقهي و  الذ ر حيد د كيفي يا سإلءيط أعايل اهلييكل اا 1987/09/29املؤر خ يف  212/87مرسوو رقم  3-

   . 1987/09/30، املؤر خة يف 40العدد  كيفي ة جتا عهي على مستوى الو،ية ، اجلريدة الرمسية ،

، الص رريدرة يف 26حيررد د حررالحي يا وزيررر ا قتصرريد، اجلريرردة الرمسيررة ، العرردد     1989/07/23املررؤر خ يف  189/90مرسرروو  4-

1990/06/28.      

املؤر خرررررة  49املتعل،رررررق تيلت وجيرررررق العق،ررررريرر، اجلريررررردة الرمسيرررررة العررررردد   1990/11/18املرررررؤر خ يف  25/90رسررررروو رقرررررم م 5-

1990/12/13. 

احلفررا العق،رريرر، اجلريرردة  املتضررا ق سإلقرريم املصرريج اةيرجي ررة ألمررالك الد ولررة و     02/03/1991املررؤر خ يف  65/91مرسرروو رقررم  6- 

 .1991/03/06ر خة يف ، املؤ10، العدد الرمسية
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 :املراسيم التإلفيذية -3
 

حيد د كيفي يا إعداد شهيدة احلييزة و سسلياهي، اجلريدة الرمسية ، العدد  1991/07/27املؤر خ يف  254/91رسوو الت إلفيذر رقم م 1-

 . 1991/01/31املؤر خة يف  46

د قي ارة شرروا الق رول و الت عريني يف املإليحرب العليري للاصريج        الذ ر حيرد   1192/03/14املؤر خ يف  116/92مرسوو الت إلفيذر رقم  2-

 .1992/12/21، املؤر خة يف 92اةيرجي ة ألمالك الد ولة و احلفا العق،يرر، اجلريدة الرمسية ،عدد 
 

 :و التعليايا القراراا الوزارية -4
 .9122ميرس  9، املؤرخة يف  52، العدد  ، اجلريدة الرمسية للااهورية اجلدا رية9121ميرس  52مؤرخ يف قرار وزارر  1-

 20 املتضراق دديرد ذروال الردل  العقريرر ، اجلريردة الرمسيرة للااهوريرة اجلدا ريرة ، العردد           1976مرير   27مرؤرخ يف  قررار وزارر  2- 

 .1977ميرس  09املؤرخة يف 

استعايهلي مق أجل إعداد الإلسخ اليت سودع لدى املتضاق دديد الطر  الفإلية املاكق  1977ميرس  07ؤرخ يف قرار وزارر مء ك م3- 

 .1977/05/04، املؤرخة يف  36قلم كتيب اجمللل القضي ّ املختص إقليايي ، اجلريدة الرمسية ، العدد 

الصريدرة عرق املديريرة العيمرة      ،املإلقاة لءرا شهر الدعوى لردى اايلقريا العقيريرة    1988/02/27املؤرخة يف  851مذكرة رقم 4- 

 ك الوطإلية ، وزارة امليلية.اللألم

 

الصيدرة عق مديريرة أمرالك الدولرة ، املتضراإلة يروو دراسرّ حرول ا شرهير العقريرر ،           1995ليفرر  12املؤرخة يف  689مذكرة رقم  5-

 . 1990-1995وزارة امليلية ، جماوعة املذكراا و التعليايا و املإليشري اةيحة تيمالك الدولة و احلفا العقيرر ، 

وزارة امليلية ، املتعلقة طل يا إيقي  سإلفيذ إجرات إشهير الوارد مق طر  اةواص ، 1993/03/22املؤر خة يف  1385اة رقم ليسع6-

 . 1990-1995جماوعة املذكراا و التعليايا و املإليشري اةيحة تيمالك الدولة و احلفا العقيرر ، 
 

ّ و ال 16سعلياة رقم 7-  قيم العقيرر ،سعلياة حيدرة عق وزارة امليلية) املديرية العيمة لألمالك الوطإلية املتعلقة تسري عالييا مسح األراض

 .1998و العقيرية ( إىل مدرات أمالك الدولة لكل الو،ييا ،
 

ر مسي رة  الذ ر يؤه ل أعواا إدارة أمرالك الد ولرة لتاليرل الروزير املكل،را تيمليلي رة أمريو العدالرة، اجلريردة ال         1999/02/20مؤر خ يف قرار  8-

 .1999/03/26، املؤر خة يف 20للااهوري ة، العدد 
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 :قائمة المراجع العلمية ا:ثانيّ
 

 :أ/  المراجع باللغة العربية
 

 :املتخصصةة و املؤلفيا العيم  -1

 *املؤلفيا العيمة :

 .2005ر، ا سكإلدري ة، دار اجليمعة اجلديدة للإل ء -شرح عقدر ال يع و املقييضة-أنور سلطيا: العقود املسا ية د/ 1-

 العرتّ تلحيل : الإلقرية العيمة لاللتداو يف القينوا املدنّ اجلدا رر ، الواقعة القينونية ) الفعل غري املءروع ، ا درات تال س ب و د/ 2-

 .2001القينوا(، اجلدت اللينّ ، ديواا املط وعيا اجليمعية ، اجلدا ر ، ط عة 

 . 1995العيمة لاللتداو يف مصيدر ا،لتداو ، تريوا ،  سوليق حسق لرل : الإلقرية د/ 3-

عرتية للإلءر و التوزيع ، مجيل الءرقيور : الإلقرية العيمة لاللتداو ، الكتيب األول : مصيدر ا،لتداو ، دار الإلهضة ال د/ 4-

 .1995،القيهرة

 .2001خليل أمحد حسق قدادة : مصيدر ا،لتداو ، اجلدت األول ، اجلدا ر ، د/ 5-

،ديواا املط وعيا اجليمعي ة، 3،ط عة 4خليل أمحد حسق قدادة: الوجيد يف شرح القينوا املدنّ اجلدا رر، اجلدت  د/ 6-

 .2003اجلدا ر،

 .2008، ا طير القينونّ و التإلقياّ لتسايل العقيراا يف التءريع اجلدا رر ، دار هومة ، اجلدا ر :دوة  آسيي أ/يلد رمول، خ د/ 7-

، ينية ، ديواا املط وعيا اجليمعية، اجلدا ريف : قينوا املإليزعيا ا دارية )شروا ق ول الدعوى ا دارية( الط عة اللرشيد خلو 8-

2006. 

، مط عرة عرني ،رل، دوا اكرر ال لرد،       5سليايا حما د الط،اريور : األسرل العيم رة للعقرود ا داري رة )دراسرة مقيرنرة(، الط، عرة          د/ 9-

1991.   
 .2002اجلدا ر، الإلءر، و للط يعة هومة دار ط عة، دوا ،رالعقير للتوجيق اجلدا رر القينونّ مة: الإلقيوشي مسيعني 10-

 لقينوني ة، ا سكإلدري ة، دوا سإلة.مسري ع د السي د سإليغو : عقد ال يع، مكت ة الوليت ا د/ 11-

وزارة العدل ،  -Edition ENAG-( احيكاة العيدلةتاا املدنية و ا دارية اجلديد )سرمجة للع د السالو ايب: قينوا ا جرا 12-

 .2009اجلدا ر، 

 .2007، جسور للإلءر و التوزيع، اجلدا ر،01عا ير توضيي  : الصفقيا العاومية يف اجلدا ر ، ط عة  أ.د/ 13-

 ءر و الت وزيع ، ، جسور للإل 1عا ير توضيي ، دعوى ا لغيت )يف قينوا ا جراتاا املدني ة و ا داري ة( ، ط عة  أ.د/ 14-

 .2009اجلدا ر، 
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 .2003، دارة العيمة و القينوا ا دارر، دار هومة للط يعة و الإلءر، اجلدا رعاير عواتدر : نقرية القراراا ا دارية تني علم ا د/ 15-

ليللة ، مإلءوراا ل، الط عة ا -اةطي و الضرر  –عيطا نقيب : الإلقرية العيمة للاسؤولية الإليشئة عق الفعل الءخصّ  د/ 16-

 .1984، عويداا، تريوا، تيريل، ديواا املط وعيا اجليمعية، اجلدا ر

   .  1990اجلدا ر  ، وعيا اجليمعيةديواا املط ،تداو يف القينوا املدنّ اجلدا ررمصيدر ا،ل ،الإلقرية العيمة لاللتداو :علّ  سليايا-علّ 17-

وراا حماد الداية، مإلء ،يف القينوا املدنّ  املصررد يف الإلقرية العيمة  لاللتداميا املوج :كتور /ع د الرزا  أمحد السإلهوررالد 18-

 .1833تريوا، ل إليا،

 .2002ع د العديد اللصيمصة : املسؤولية املدنية التقصريية ، عايا ، 19-

 .1996، رر ، مإلءية املعير ، ا سكإلدريةع د الغين تسيونّ ع د اهلل : القضيت ا دا 20-

، 01، ط عة 2008ليفرر 23املؤرخ يف  08/09 د الرمحيا ترتيرة: شرح قينوا ا جراتاا املدنية و ا دارية )قينوا رقم عد/ 21-

 .، اجلدا رمإلءوراا تغدادر

 ، دار اهلدى للط، يعة و 1،اجلدت - لاللتدامياالإل قري ة العيم ة  -حما د حربر الس عدر: شرح القينوا املدنّ اجلدا رر  د/ 22-

 .1991-1992ءر، اجلدا ر، ط عة الإل 

 .2006، دار هومق ، اجلدا ر،  02العقير الصإليعّ ، ط عة  :خملو  توجردة 23-

 .2005، العلوو للإلءر و التوزيع، عإليتة حماد الصغري تعلّ: العقود ا داري ة، دار أ.د/ 24-

 .2005، وزيع، عإليتةية ، دار العلوو للإلءر و التحماد الصغري تعلّ : القراراا ا دار أ.د/ 25-

 .2007حماد الصغري تعلّ : القضيت ا دارر )دعوى ا لغيت( ، دار العلوو للإلءر و التوزيع ، عإليتة ،  أ.د/ 26-

 ، وطين لألشغيل ال توية، اجلدا رو الءريعة ا سالمية ، الديواا ال  حماد سقية : ا رادة املإلفردة كاصدر لاللتداو يف القينوا اجلدا رر 27-

1992. 

، للط يعة و الإلءر ، دار اهلدىول اجلدت األ  _الإلقرية العيمة لاللتداميا  _حماد حربر السعدر : شرح القينوا املدنّ اجلدا رر  د/ 28-

 .1991-1992ط عة اجلدا ر، 

و –ش ق العقود  – املءروع العال غريا،لتداو، الواقعة القينونية ) حربر السعدر : شرح القينوا املدنّ اجلدا رر : مصيدرحماد  د/ 29-

 .2004، دار اهلدى، عني مليلة، اجلدا ر، 02، ط عة القينوا( اجلدت اللينّ

 .1994،للإلءر ،ا سكإلدريةمعة اجلديدة اجلي ، دار(األحكيو –املصيدر و )حماد حسق قيسم : الوجيد يف نقرية ا،لتداد/ 30-

  .2008، سطيا، 2، الط، عة نيحر ل  يد : الوجيد يف القينوا ا دارر، ل  يد 31-
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 املتخصصة:* املؤلفيا 

 . 2004أنور طل ة : احلييزة ، املكتب اجليمعّ احلديث، ا سكإلدرية، 1-

، تريوا ،األوىل، مإلءوراا احلليب احلقوقيةسيسري ع د اهلل املكيد العس ي : السال العقيرر دراسة قينونية مقيرنة، الط عة د/ 2-

 .2009ل إليا،

 .2006، اجلدا ر، ط عة اةلد ونيةشإليلة، شهر الت صر ليا العق،يري ة يف الت ءريع اجلدا رر، دار مجيل تو 3-

 .2007حسني ع د ال،لطيا محداا : نقيو الس ال  العق،يرر، مإلءوراا احلليب احلقوقي ة، ل إليا،  4-

 . 2001ر، قصر الكتيب، اجلدا ر،، اايلقة العق،يري ة كآلي ة للحفا العق،يرر يف الت ءريع اجلدا رخيلد رمول 5-

عار محدر تيشي: القضيت العقيرر يف ضوت أحدث القراراا الصيدرة عق جملل الدولة و ااكاة العليي ، دار هومة، اجلدا ر، ط عة   6-

2003 . 

 .2009،دار هومق، اجلدا ر، 11املإليزعيا العق،يري ة، ط عة عار محدر تيشي ، ليلى زر وقّ:  7-

ر هومة للإلءر و تيشي : نقل امللكية العقيرية يف ضوت آخر التعديالا و أحدث األحكيو القضي ية ، الط عة دينية، دا عار محدر 8-

 .2000، التوزيع، اجلدا ر

 .2000عار محدر تيشي : نقل امللكي ة العق،يري ة يف الت ءريع اجلدا رر، الط، عة األوىل، دار العلوو للإل ءر و الت وزيع ، اجلدا ر،  9- 

، مكت ة عيمل الفكر و  03واب  معو ض : موسوعة الءهر العقيرر و التوديق : علاي و عاال ، ط عة ع د الت د/ 10-

 .2003،القينوا

ع د احلايد الء وارتّ، إجراتاا الء هر العق،يرر يف ضوت القضيت و الفقق، مإلءية املعير ، ا سكإلدري ة، مصر، ط عة  د/ 11-

1999.  

 .2003دار هومق، اجلدا ر  ،ط عة  ع د احلفيا تق ع يدة: إد يا امللكي ة العق،يري ة و احلقو  العيإلي ة العق،يري ة يف الت ءريع اجلدا رر، 12-

األستيا عا ة اجلياللّ: أزمة العق،ير الفالحّ و مق حيا سسوي تهي مق سيميم امللك اةيص  إىل خوحصة امللك العيو ، دوا ط عة، دار  13-

 .2005، اجلدا ر، اةلد ونية

 . 2002)عقد الءهرة ، عقد احلييزة( ، دار هومق، اجلدا ر ،  محدر تيشي: حمر راا شهيدة احلييزةعار   14-

 .2003ع د احلفيا تق ع يدة : إد يا امللكي ة العق،يري ة و احلقو  العيإلي ة العق،يري ة يف الت ءريع اجلدا رر، دار هومق، اجلدا ر، ط عة  15-

    .2007 جميد خلفونّ: نقيو الءهر العقيرر يف القينوا اجلدا رر، الط عة األوىل، دار هومق، اجلدا ر، 16-

      .1995مدحت حما د احلسيين : إجراتاا الءهر العقيرر  ،دار املط وعيا اجليمعية ، ا،سكإلدرية ،  17-

، الد يواا 1الط، عة األوىل، اجلدت  ،-مدع م تقراراا قضي ي ة  - عق،يرر اجلدا ررشهر الت صر ليا العق،يري ة يف القينوا ال :جميد خلفونّ 18-

 .2004الوطين لألشغيل الت رتوي ة، اجلدا ر، 
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 .، اجلدا رري ة، املؤس سة الوطإلي ة للكتيبنيحر الد يق سعيدونّ: دراسيا يف امللكي ة العق،ي  د/ 19-
 

 الرسي ل اجليمعية: -2
 

 .2005-2006ذك،رة ميجستري: الت ارتة اجلدا رية يف جميل الء هر العق،يرر ، تق عكإلوا، اجلدا ر، أمسهيا مدعيش ، م 1-

-2008: دور املسح العق،يرر يف إد يا امللكي ة العق،يري ة يف الت ءريع اجلدا رر، املركد اجليمعّ س س ة، ريم  مر احّ، مذك،رة ميجستري 2-

2007. 

خروة مإلترورر،   يجسرتري: املسرح العق،ريرر يف سل يرت امللكي رة العق،يري رة يف الت ءرريع اجلدا ررر، جيمعرة ا          ع د الغين توزيتوا ، مرذك،رة م  3-

      .2009،قسإلطيإلة

يف القرينوا اجلدا ررر، معهرد العلروو القينونيرة و ا داريرة ،جيمعرة اجلدا رر،           شرهر الت صرر ليا العق،يري رة    ،مذك،رة ميجسرتري:   عار حد اقّ 4-

1984. 

-2010الغين ع  يا، مذك،رة ميجسرتري : قواعرد سإلقريم الء رهر العق،ريرر يف الت ءرريع اجلدا ررر، جيمعرة العرترّ الت  س رّ، س س رة،            ع د  5-

2009. 

الس إلداا ا داري رة املل ترة للالكي رة العق،يري رة يف الت ءرريع اجلدا ررر، جيمعرة الء ريخ العرترّ الت  سرّ،            :ليصل الوايف ، مذك،رة ميجستري 6-

 .2008ة، س س 

 اايلقة العق،يري ة كيداة قينوني ة للس ييسة العق،يري ة يف اجلدا ر، جيمعة ا خوة مإلتورر ، قسإلطيإلة، :مذك،رة ميجستري ليطاة الد هرات درتل،و 7-

2008. 

-2009  يسإلررة ،مسررعود  رويصرريا ، مررذك،رة ميجسررتري : نقرريو الس ررال  العق،رريرر يف الت ءررريع اجلدا رررر ، جيمعررة  احلرريل ةضررر ، ت         8-

 .13،14،ص 2008

-2008جيمعرة العرترّ الت  سرّ، س س رة،     إجراتاا نقل امللكي ة العق،يري ة يف الت ءرريع اجلدا ررر،  مذك،رة ميجستري: اهليدر سلياّ،  9-

2007. 
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 اجملالا القضي ية : -3
 

 أ/ جملة ااكاة العليي :
 

 .1989 جملة ااكاة العليي ، العدد األول، اجلدا ر ، 1-

 .1990جملة ااكاة العليي ، العدد األول ، اجلدا ر ، 2-

 .1990جملة ااكاة العليي ، العدد اللينّ ، اجلدا ر  3-

 .1991جملة ااكاة العليي ، العدد اللينّ ، اجلدا ر ، 4-
  .1992جملة ااكاة العليي ، العدد األول، اجلدا ر ، 5-

  .1994ألول، اجلدا ر ،جملة ااكاة العليي ، العدد ا 6-

 .1997جملة ااكاة العليي ، العدد اللينّ، اجلدا ر ، 7-

 .2001جملة ااكاة العليي ، العدد األول، اجلدا ر ، 8-

  .2004األول، اجلدا ر ، جملة ااكاة العليي ، العدد  9-

 .2006جملة ااكاة العليي ، العدد اللينّ، اجلدا ر ، 10-

 .1997، اجلدا ر ،51العدد  نءرة القضية ، 11-
 

 ب/ جملة جملل الدولة اجلدا رر :
 

 . 2002جملة جملل الدولة اجلدا رر ، العدد اللينّ ، اجلدا ر ،  1-
 

 :و املقي،ااجملالا املتخصصة  -4
، العدد  ية  للاحكاة العليياجمللة القضي ،  –دراسة مقيرنة  -"آدير القيد يف الساالا العيإلية  "أمني تركيا سعود حميضرة تعإلواا :   1-

 .21إىل  11، ص  1995قسم املستإلداا و الإلءر للاحكاة العليي ،،  2

 .41إىل  12ص ،  2010عدد خيص، اجلدت الليلث،  ،جملة ااكاة العليي، "الءهيدة التوديقية  "الطيب حماد احل يب:  2-
 

القضري ّ للغرلرة    ا،جتهيد،جمل،ة ااكاة العليي ،"يرر يف القينوا اجلدا ررالء هر العق، ":ع وس )سرمجة ع د العديد أمقراا(تءري ال   3-

 .49إىل  92ص ،  2004العق،يري ة، اجلدت األو ل، 

، العردد  للاحكارة العليري   اجمللرة القضري ية   ، "2002/10/23تتيريخ  237321سعليق على قرار رقم  ":  مجيل حيل حدو   4-

 .914إىل  991ص ،  2004للاحكاة العليي،  اللينّ ، الصيدرة عق قسم الودي ق
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و  ا،جتايعيررةجملررة العلرروو  ،"القضرري ّ يف إلغرريت الرردل  العقيريررة يف التءررريع اجلدا رررر   ا،ختصرريص "مجرريل ع ررد الإليحررر مررينع: أ. د/  5-

 .14إىل  2ص ،  دوا اكر السإلة عإليتة ،، ا نسينية

عق الغرلة الوطإلي رة للارود قني، العردد     ،جملة قينونية دوري ة ، سصدر  جمل،ة املود ق، "س ق(قيعدة األدر الإل سيب )الء هر امل "خيلد رمول:   6-

 .51إىل  51ص ، ، اجلدا ر2002ميرس  -،     ليفرر 5

،  ، عإليتة ،دوا اكرر سرإلة    جملة العلوو ا جتايعية و ا نسينية، " املسح العقيرر و إشكي،سق القينونية "عاير توضيي  : أ .د /  7-

 .22إىل  11ص 

عرق الغرلرة  الوطإليرة     سصردر  ، ،جملة قينونية دورية  لة املودقجم، "مإليزعيا حول إد يا و نقل امللكية العقيرية  "محدر تيشي :عار   8-

 .55إىل  91ص  ،  2001مير ، جواا  ، 01العدد  للاودقني،

، اجلردت اللرينّ،   "املقدمة مق ق ل املرواطإلني(  ا،ع اضيا:  ا،ع اضياعقد الءهرة ) املإليزعيا الإليشئة عق  ":محدر تيشيعار  9-

 .51إىل  52ص ،  2002، ليفرر، ميرس 05العدد  ، الصيدرة عق الغرلة الوطإلية للاودقني ، جملة قينونية دورية ، جملة املودق

، العردد  صدر عق الغرلة  الوطإليرة  للارودقني   س ، جملة  قينونية دورية ، املود ق جملة"  129947التعليق على القرار رقم " : عار زودة  10-

 .16،  15، ص  1999، الصيدر يف ألريل  6

، اللريمق  ، العردد جملة جملرل الدولرة  ، "(دراسة سط يقية –سطورهي و خصي صهي املإليزعيا ا دارية يف اجلدا ر ) "ع د العديد نويرر:  11-

 .12 ، ص 2006 يدرة عق جملل الدولة اجلدا رر، سإلةالص

 

اجلدا رر ، قسرم    ، ا،جتهريد القضري ّ للغرلرة العقيريرة تياكارة العليري      ، "شهيدة احلييزة يف قرينوا التوجيرق العقريرر     "حللو :  غإلياة  12-

   .921، ص  2004،  2الودي ق ، اجلدت 
 

سصردر عرق الغرلرة      لرة  قينونيرة دوريرة ،   ، جمجملة املودرق  ،"التصرليا القينونية الواج ة الءهر و اآلدير امل س ة عق القيد "ليلى زروقّ:  13-

 .92إىل  91ص ،  1998، ديسارب 05الوطإلية  للاودقني ، العدد 

ّ ، العردد   جملرل الد ولرة  جملة  ،"دور القيضّ ا دارر يف املإليزعيا العقيرية ":موسى توحو    14- الص ريدرة عرق جملرل الد ولرة      ،اللرين

 .14ص ،  2002سإلة  اجلدا رر ،

، الص رريدرة عررق الغرلررة الوطإلي ررة للاررود قني، 08، العرردد جملررة  قينونيررة دوريررة ، جمل،رررررة املودررررر ق، "الررد ل  العق،رريرر "ونّ:جميررد خلفرر -  14

 .91إىل  92ص  ، 2002

، جمل،رة  ةجمل،رة احلقرو  و العلروو ا داري ر    ، "الت عه د تإلقل ملكي رة العق،رير و موقرا القضريت العراقرّ مإلرق       "مإلذر ع د احلسني الفضل:د/   15-

 .11إىل  1ص  ،1985 ، جيمعة عإل يتة، ميرس 3 نصا سإلوي ة، العدد

ّ     ": مسعود كاني  17- إىل  22ص  ، 2003، اجلدا رر،  2العردد   ،اجملل،رة القضري ي ة للاحكارة العليري     ،"عقرد الء رهرة و نقيمرق القرينون

22. 
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 ، 2005، الصيدرة عرق جملرل الدولرة اجلدا ررر  ، سرإلة       07 ، العدد جملة جملل الدولة، "شهر الدعوى العقيرية  "حماد كإليزه :  18-

 .22ص 

سعليرق علرى قررار الغرر  اجملتاعرة املرؤرخ يف        )العقد العريف و املعيمالا العقيرية : "نيدية يونسّ حد اد ) سرمجة ع د العديد أمقراا ( :  19-

ص ،  1997رة عرق  قسرم الودري ق للاحكارة العليري ،      ، العدد األول ، الصيداجمللة القضي ية  للاحكاة العليي"( 1997ليفرر 18

 .552إىل  914

 .92 ، ص 1997، نولارب 01رسيلة ا دارة املركدي ة إىل مديرر و مفت ءّ أمالك الد ولة و احلفا العق،يرر، نءرة املود ق، العدد 20-

 املداخالا : -5

مق سإلقريم الغرلرة اجلهويرة ملرودقّ الءرر       يوو دراسّ إليس ة انعقيد مب مييإلة  م يركّ: "حميضرة حول املإليزعيا العقيرية"، مداخلة   1-

 .1 إىل 9تورقلة ، ص  92/24/5224مإلعقد تتيريخ قسإلطيإلة مع اهليئة القضي ية و مصيج احلفا العقيرر 

نعقريد  مداخلة مبإليسر ة ا حول إجراتاا إشهير األحكيو و الدعيوى القضي ية تيايلقة العقيرية " عرض"الطييب :حماد  2-

ألريرل   92يوو دراسّ مق سإلقيم الغرلة اجلهويرة ملرودقّ الءرر  قسرإلطيإلة مرع اهليئرة القضري ية و مصريج احلفرا العقريرر تتريريخ            

 . 92إىل  9، ورقلة ، ص  5244

سوالرهري يف السررإلداا اةيضرعة لرشررهير العقريرر و اجلرداتاا امل س ررة عرق خميلفتهرري "      "الءررروا الواجرب  حمارد عيروال :   3-

خلة مصيج احلفا العقريرر لو،يرة تيسإلرة يف اليروو الدراسرّ املرإلقم مبعيرة مصريج العدالرة للاالرل القضري ّ ت يسإلرة  و الغرلرة              مدا

 . 54إىل  9، ورقلة ، ص  5244ألريل  92اجلهوية للاودقني لإليحية الءر  تتيريخ 

 معيجم اللغة : -6
 

    .1990عرتّ( مكت ة ل إليا ، –يموس القينونّ )لرنسّ يوسا شال، : الق–أمحد زكّ تدور –إتراهيم جن، ير   1-

،  01سرمجة مإلصور القيضّ : معام املصطلحيا القينونية ،املؤسسرة اجليمعيرة للدراسريا و الإلءرر و التوزيرع ، ط عرة        جريار كورنو  2-

1998. 
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 :ب/ المراجع باللغة الفرنسية

 :ةة و اةيح املؤلفيا العيم  -1
 

1-Pascale Salvage-Gerest  – Les sûretés et La Publicité foncière – presses 
universitaires de Grenoble, 1994 .                                                                           
2-GABRIEL MARTY & PIERRE RAYNAUD : les sûretés –la publicité foncière, Tome 
03, 1er Volume,     Sirey , Paris,1971.  

, Sirey, Paris ,1967. 3- Jean Chevallier : droit civil ,1er ,3éme Edition 
, 6em edition, DALLOZ, 1979.  4- P. DUPONT DELESTRAINT : DROIT CIVIL  

 5-André TUNK : La Responsabilité Civil, Economica, Paris, 1981.                               
6-DIMITRI HOUTCIEFF: "La semaine juridique" ( édition générale) N°= 83,2002. 

Edition, O.P.U, Alger,  7-ANTOINE VIALARD: droit civil algérien- la responsabilité 
civile délictuelle -,2éme Edition, 1986. 
8- STEPHANE PIEDELIEVRE: Traite De Droit Civil, La Publicité Foncière, Librairie 
Générale De Droit Et De Jurisprudence, Paris , 2000. 
9- RENE CHAPUS : Droit du contentieux administratif , 5eme Edition , Ed. mont 
chrestion , E,J,A Paris , 1995 .  
10- PHILIPPE SIMLER: PHILIPPE DELEBECQUE: Droit Civil – Les sûretés – La 
publicité foncière. 2éme Édition 1995.Dalloz. 
11- JEAN PIERRE DUBOIS – La Responsabilité administrative Casbah – Editions. 
12- B.LATROUS " Cours de droit civil-sûretés publicité foncière" OPU Alger année, 
1982-1983.. 
13- MARIE NOELE JOBARD- BACHELIER VINCENT BREMOND : Droit civil – sûretés 
publicité foncière 16 ème Edition, Dalloz , 2009 .     
14- PHILIPPE  MALAURIE, LAURENT AYNES : Droit civil – sûretés publicité 
foncière 9 e Edition ,Ed CUJAS ,1998 -1999.  
15- PHILIPPE THERY : sûretés et publicité foncière , 2 ème Edition , presses 
universitaires de Grenoble 1998.                
16- YVES PICOD : Leçons de droit civil – sûretés publicité foncière , Montchrestien 
,1999 . 
17- PIERRE DUPONT DELESTRAINT: Droit civil – sûretés publicité foncière , 
Volume 5 , Dalloz 1988 . 

18- PHILIPPE SIMLER : Droit civil – sûretés publicité foncière , Précis Dalloz 1989 . 
 

 :الرسي ل اجليمعية -2
 

 1-ZEROUK  KADDOUR :  thèse de doctorat : La nature juridique de la vente 
immobilière en droit Algérien, Université d'Alger,1986.             

 

 :معيجم اللغة -3
 

1-Raymond Guillien et Jean Vincent: Lexique de termes juridique: Dalloz. 
Troisième édition, 1974, Paris.                                                                                           
    



 ملّخــــــص

المحافظة العقارية  هي أداة الدولة لتكريس السياسة العقارية المنتهجة في مجال ضبط و حماية الملكية     

العقارية و الحقوق العقارية األخرى ، و لن يتأتى ذلك إاّل بشهر العقود الرسمية العقارية على مستوى المحافظة 

 اقدين و تمكين اإلحتجاج بها في مواجهة الغير .العقارية لتنتج كامل آثارها فيما بين المتع

فالشهر العقاري هو مجموعة القواعد و اإلجراءات التي تهدف إلى تثبيت ملكية عقار أو حقوق عينية عقارية 

لشخص معين أو عدة أشخاص اتجاه الغير ،ومن شأن هذه القواعد و اإلجراءات تنظيم شهر حق الملكية أو الحقوق 

ة األخرى الواردة  عليها في سجالت معّدة الطالع الكافة عليها من طرف من يرأس المحافظة العينية العقاري

العقارية وهو موظف يشغل إحدى المناصب العليا يسمى المحافظ العقاري ،و له عدة صالحيات في مجال الحفظ 

 العقاري من خالل ما تم دراسته في هذه المذكرة.

هذا الوجه له قوة ثبوت مطلقة لن تتأتى إاّل بإتباع نظام الشهر العيني  و عالوة على ذلك فالحق المشهر على

الذي تدعمه عملية جد ضخمة و كبرى تعرف بعملية المسح العام لألراضي إلى حين تغطيتها على كامل أرجاء 

 التراب الوطني.

Résumé 

La conservation foncière est un outil gouvernemental exprimant  de la politique foncière dirigé pour 
régler et défendre la propriété foncière et les autres droits réels. 

Et cela ne convient qu'avec la publication des contrats officiels fonciers dans la conservation 
foncière. Pour avoir tous ses effets entre les contrariers, et elles sont aussi un moyen de 
manifestation contre autrui.  

La publication foncière est un ensemble de loi et de procédures qui pour but: de fixer la propriété 
d'un immobilier ou des droits réels foncières d'une personne ou de plusieurs personnes réels contre 
une autre. 

Ainsi ses lois, ses procédures sont responsables de la règlementation de la publication du droit de 
propriété et les autres droits fonciers réels qui sont manuscrits dans des registres prêtes pour être 
vue par tous le monde. 

Et cela d'après ce qui dirige la conservation foncière qui occupe l'un des grand cadre d'emploi; est 
qu'ait le conservateur foncier qui a plusieurs attributions dans son domaine; et c'est ce que nous 
allons étudié dans notre mémoire ainsi le droit publié de cette façon à une grande force de preuve 
brute, et cela en suivant le règlement de la publication réel qui est soutenue par une grande 
opération ce qu'on appelle: " L'opération du service du cadastre " jusqu'à ce qu'elle couvre tous le 
territoire national.          

tractAbs 

Real Estate is a tool to maintain the state to dedicate land policy adopted to control and protection of 
intellectual property rights and other real estate, and will not be the only month of the official real estate 
contracts to maintain the level of real estate to produce the full effects among contractors and enable 
invoked against third parties.  
 

Valchehr Real Estate is a set of rules and procedures aimed at stabilizing the ownership of property or the 
rights of in-kind property for a certain person or several people, the direction of others, would these rules 
and procedures the organization of the month right of property or real estate rights of other contained in 
the records intended to inform everyone, from the party head of real estate to maintain an employee 
occupies one of the top positions is called the real estate portfolios, and has several powers in the area of 
conservation estate through what has been studied in this note.  
 

And moreover unpublicized right in this manner has the force of absolute proof will come only following 
the month in-kind system which is supported by a very large and the process known as major general 
survey of the land until full coverage throughout the national territory. 
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