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 األول :المحور 
 النظام القانوني لمسح االراضي العام

و القانونية أو حتى السياسية جعمت كل ان االىمية البالغة لمممكية العقارية سواء االقتصادية او االجتماعية أ    
ولتحقيق ىذه الغاية من استغالل    عمى العقار ، دولة تنتيج سياسة معينة لموصول إلى التوزيع العادل لمضريبة

الممكية العقارية يجب عمى كل دولة معرفة سعة طبيعة االمالك العقارية التي تتشكل منيا مساحتيا لتقدير الدخل 
حصائية وتقديرية لمممكيات العقارية خاصة ا  وىو ما يتطمب حالة وصفية و العائد عمى اثرىا بالنسبة لمدولة والخواص، 

 . في التشريع الجزائري  مسح االراضي العام المسح العقاري أو  االحصاء العقاري أوعامة ، وىو ما يعرف بنظام و 
ويتجسد التطبيق الفعمي لنظام الشير العيني  في عمميات المسح العقاري التي تعد من أعقد العمميات من     

التي تمر بيا العممية ككل بيدف تأسيس السجل العقاري،  الناحية التقنية والفنية،  وتتجسد إجراءاتيا عبر المراحل
، لذالك يعد نظام الشير العيني وعممية المسح االراضي وجيان لعممة واحدة  لكل انواع العقارات في الدولة الجزائرية

 .او ان الشير العيني يتجسد فعميا في عمميات مسح االراضي العام 
 . ىميتو في المواد العقاريةأو  مفيوم مسح االراضي العام   أوال : 

 وىذا يستوجب معرفة كممة مسح بمعناىا المغوي واالصطالحي والقانوني .    
:" قال اهلل تعالى ،  بمعنى غسل حيث العربية وردت بالعديد من المعاني منيا : مسح في المغة مسح كممة      

سميا ، وورد عن بن قتيبة في السنة الفعمية ان الرسول ، فالمراد بمسح االرجل ىو غ َواْمَسحو برٌؤوسكم وَأْرٌجمُكم"
 .صمى اهلل عميو وسمم يتوظأ بمد وكان يمسح بالماء يديو ورجميو وىو غاسل ليا

دون مغادرة قيد انممة منو مثل مسح عمى رأس اليتيم أي مرر يده  شيء عمى الوكذا ورد المسح بمعنى المرور     
 ومسح عمى كل شعرة منو .

ومنيا جاء بالمسح ىو مسح المساح االرض ومساحة يعني ذرعيا وقسميا بالمقياس، ي المعنى المقصود اما ف   
وتقدير وقسمة االراضي مقادير الخطوط واالجسام والسطوح عمم المساحة وىو ذاك العمم الذي يبحث فيو عن 

 المساكن وغيرىا.
،  catasticoالتي ورد اصميا في لفظة :   cadastreويقابل كممة مسح العقاري في المغة االجنبية كممة     

وىي كممة تعني في روما القديمة سجالت تحتوي عمى قائمة اآلمالك وتحديد ،  capitestraالكممة الالتينية القديمة 
 مالكيا.

غاية تعريفا واضحا ودقيقا لعممية المسح، واكتفى فقط بتوضيح ال لم يعط المشرع الجزائري كبقية التشريعات        
 المسح، وعميو فقد تكفل الفقو بإعطاء تعريفات مختمفة ليذه العممية. واليدف من وراء عممية

وحسب الفقياء يمكن تعريف عممية المسح عمى أنيا: "عممية تقنية وفنية وقانونية وثابتة تقوم بيا جية رسمية       
 . عقاري عصري لو ركيزة مادية ىي " البنك العقاري " بيدف وضع نظام

 تحديد مواقع العقارات وأوصافيا وتعيين الحقوق المترتبة عمييا، وتعيين األشخاص " كما يمكن تعريفيا بأنيا     
جراء تسجيميا أول مرة في وثائق السجل العيني  المترتبة ليم أو عمييم ىذه الحقوق، وا 
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النطاق الطبيعي لمعقارات و  ان مسح االراضي العام يحدد و يعرفعمى  75/74من األمر  02ونصت المادة    
يتم عمى مجموع التراب الوطني، تحديد الممكيات قصد اعداد  04يكون أساسا ماديا لمسجل العقاري، اما المادة 

  .مخطط منظم و تأسيس مسح لالراضي
المسح دد تعريف لعممية المسح وانما حدد اىداف من عممية حن يتبين ان المشرع الجزائري لم يمن خالل المادتي   

عقارية بغرض تأسيس السجل العقاري، من خالل تحديد الوثائق المساحية التي تشكل كونيا عممية فرز لمممكيات ال
القاعدة الطبيعية لمسجل العقاري والتي تتضمن الرسم التخطيطي ووثائق الجرد العقاري لألراضي الموجودة ضمن 

 اتيا .ئيود كل بمدية مع التفصيل لكل تجز حد
عممية  عممية المسح مشتمالت عممية المسح ونطاقيا، أي ما ىي العقارات التي تخضع إلجراء د بموضوعويقص    

 مالكيا، وىل تكون موضوعا المسح، ىل ىي تكون موضوع عممية المسح العقارات بجميع أنواعيا، وميما كان
 .المسح لعممية

سم إلى أقسام والى أماكن معمومة، يقسم مسح األراضي المق فإن 76/62من المرسوم  15وحسب نص المادة   
والمكان  والى قطع لألرض، فالقسم المساحي ىو جزء من اإلقميم البمدي المحدد بطريقة ما، بدوره إلى أجزاء لمممكية
ن أجزاء الممكية داخل نفس القسم  يسمي بالقسم ولو رقم معين حسب معطيات ادارة المسح المعموم يطابق تجمعا م

. 
األراضي( ويممكو عادة مالك واحد، أو يعود إلى  ء الممكية فيتكون من مجموع األمالك المتجاورة ) قطعأما جز     

يسمى الجزء ولو رقم  وحدة عقارية مستقمة تبعا لمترتيب المعطى لمممكية شيوع واحد في مكان واحد معموم ويكون
 .طبيعة واحدة لشغل أو تخصيص األرض الممكية لقطعة واحدة ويمثل ، أما قطعة األرض ىي قسم من جزءايضا 

 مما سبق يتبين ان عممية المسح االراضي العام عي عممية مزدوجة ليا وجيان:      
المسح ظفون التابعين لمييئات المكمفة ب: وىي مجموعة االعمال التي يقوم بيا المساحون المو  وجو فني -

احة كل قطعة ضبطا دقيقا قصد اعداد مخطط العقاري حيث يعممون عمى تحديد الممكية العقارية وضبط مس
لتنظيم اقميم الدولة وتبيان موقع العقارات وقواميا وحدودىا أي تحديد  ىمنظم لالقميم كل بمدية ، والذي يجر 

 ما يجاورىا من عقارات )وديان أو جبال أو غيرىا من العالمات الطبيعية( .
القانونية عن طريق انشاء بطاقة ىوية لمعقار حالتيا  يتمثل في التعريف بالعقارات أي تبيان:  وجو قانوني -

 سباب التممك والحقوق العينية المترتبة ليم أو عمييم.أسماء مالكيو و أفيتم التعريف ب
تمك العممية الفنية والقانونية التي بأنيا :"  -ونؤيد بدورنا ىذا التعريف -مما سبق يمكن تعريف عممية المسح   

قار عن طريق تثبيت وتحديد مواقع العقارات وتحديد أوصافيا الكاممة وتعيين الحقوق تيدف إلى وضع ىوية لمع
 ".المترتبة ليا أو عمييا والتعريف باألشخاص المترتبة ليم أو عمييم ىذه الحقوق
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     ثانيا : اىداف عممية المسح العقاري                                     
 ومن اىم اىدافو ايضا :    

التطيير حقيقة يبقى الخيار الوحيد من أجل الوصول إلى ىدفين، ىما  إن إنشاء مسح األراضي العام        
 .السواء التراب الوطني بمخططات وسندات مقيدة تخدم التطوير االقتصادي واالجتماعي عمى حد ، وتجييزالعقاري

 لمن خاللموصول إلى ترقية السوق العقارية  اء العقاري والمعامالت العقاريةتنظيم الوعوييدف ايضا إلى       
عداد بنك عقاري يمكن من اعداد ة تمييدا إلاجراء عممية الضبط الدقيق لممساحات ورسم لحدود ممكية القطع المختمف

الميدانية التي يشرف من خالل المعاينة  75/74من األمر  02وىو ما اشارت اليو المادة  ،السجل العقاري العام
عمييا اعوان عموميون يتبعون إدارة المسح وبعد االطالع عمى الوثائق المعترف ليا قانونا والمسممة اليو ، وعميو 

قسام ومواقع مع تحديد طبيعة الممك أشكل قطع عقارية و  وساىم في تنظيم الوعاء العقاري فيفإن عممية المسح ت
 .وىوية المالك والمساحة الممموكة 

  
ذالك ان عممية المسح االراضي العام الغرض منيا ىو التعرف  حماية المالكوتيدف أيضا عممية المسح إلى    

وىذا يفرض معرفة المالك وسند ممكيتو والمساحة الممموكة لو ، فإذا ثبت اعوان  ،عمى الوضعية القانونية لمعقار
ية قانونية سممت إلييم من قبل المعنيين فإن المستفيد المسح الممكية في وثائق رسمية بناءا عمى سندات ذات حج

 نفسو حيث يسمم لو دفتر عقاري .األول من ىذا االجراء ىو المالك 
 العقاري ثالثا : أسس المسح                              

اسيا يتم تسجيل التي عمى أس والسندات وجميع الوسائل القانونية الوثائقيقصد بأسس عممية المسح العقاري،      
 .العقارية ألول مرة في السجل العيني أي في مجموع البطاقات العقارية الحقوق العينية

 انواع المسح العقاري  رابعا :                            
م العقاري في الجزائر يتبين انو يوجد نوعين من  المسح العقاري وىو المسح االراضي العا من خالل استقراء التشريع

 .المسح العقاري الغابي النوع الثاني العقاري الحضري والريفي و المسح يشمل الذي 
 المسح االراضي العام :أوال: 
إن البمدية ىي البنية األساسية في الجزائر وتتم عممية المسح عمى مستوى البمدية التي تقسم محيط البمدية       

من المرسوم رقم  21ارات ريفية واخرى حضرية ،ونصت المادة لي عقبالنظر الى نوع العقارات وقواميا التقني ا
أو غير المبنية عمى ان تعتبر عقارات حضرية وتكون موضوع احداث بطاقات عقارية العقارات المبنية  76/63

 ،نسمة 2000الموجودة عمى الطرقات المرقمة بصفة نظامية لمجيات السكنية التابعة لمبمديات التي يزيد سكانيا عن 
عن طريق االشارة الى عمى ىذه العقارات في الجداول او المستخرجات او النسخ او الصور المودعة تم التعرف وي

    فتعتبر عقارات ريفية . الشارع والرقم اما جميع العقارات األخرى 
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ارض  االراضي الفالحية ذات الوجية الفالحية كل 04حسب المادة  90/25رقم وحدد قانون التوجيو العقاري    
حاصل بتدخل االنسان او موجو لمبشر او الحيوان او ىذا االنتاج يكون ليا انتاج خالل مدة زمنية معينة عمى ان 

 الصناعة .
ا تجمع بنايات في كل قطعة ارض يشغميالقابمة لمتعمير منو االراضي العامرة واالراضي  21و 20وحددت المادة    

 ، ومجاالتيا التجييزيةمجاالتيا الفضائية 
بنفس الطريقة إال ان المسح داخل المنطقة الحضرية وتتم عممية المسح العقاري في المناطق الحضرية والريفية     

من المقاييس المعتمدة داخل المنطقة الريفية ألن المساحة في يتطمب اعداد الخرائط وفق المخططات ومقاييس اكبر 
 طق الريفية .المنطقة الحضرية اصغر وقيمتيا اغمى من ثمن المنا

  المسح الغابي :  ثانيا :  
قواعد  المحدد لقواعد مسح االراضي الغابية  24/05/2000المؤرخ في  2000/115التنفيذي رقم حدد المرسوم 

ىكتارات متصمة  10منو ان الغابة ىي كل ارض تغطييا اشجار مساحة  03لمادة اعممية المسح الغابي ونصت 
شجرة في اليكتار الواحد في  300بالنسبة لممناطق القاحمة وشبو القاحمة والواحد في اليكتار شجرة  100بمعدل 

، أما االراضي ذات الوجية الغابية فيي االراضي التي تغطييا نباتات طبيعية متنوعة المناطق الرطبة وشبو الرطبة 
 من حيث قامتيا وطبيعتيا وكثافتيا .

 2000/115كان البد من تحديد الممك  الغابي وصدر بذالك المرسوم الغابية في الجزائر ونظرا لكثرة الثروة     
الذي حدد قواعد مسح االراضي الغابية الوطنية واليدف من ىذا المرسوم ىو التعريف باالمالك الغابية الوطنية 

 مايتيا .مييا وتحديدىا من اجل تسييرىا وحوالتعرف ع
ح االراضي العام في جوىرىا بل ان الخبرة المحدودة ألعوان رغم ان عمميات المسح الغابي ال تختمف عن المس   

 ما يمجؤون إلى ادارة مسح االراضي العام .الغابات ونقص الوسائل غالبا 
 العام مسح األراضي لمحور الثاني : وكاالتا

مديريتين  ىذه االخيرة وتضمالمسح االراضي العام ضمن ميام المديرية العامة لألمالك الوطنية تدخل مديرية    
وتشمل المديرية األولى من اربع أحداىما خاصة بالعمميات أمالك الدولة العقارية والثانية خاصة بإدارة الوسائل ، 

والعمميات العقارية والثالثة ة والمنازعات والثانية تختص بالخبرات األولى تختص بعمميات أمالك الدولمديريات فرعية 
       تص بالحفظ العقاري ومسح االراضي.أما المديرية الفرعية الرابعة فتخميص تيتم بممكيات أمالك الدولة والتخ

 
 
 

  
 
 

عمميات امالك الدولة  وزارة المالية
 ادارة الوسائل العقارية

الحفظ العقاري 
 ومسح االراضي

ممكيات أمالك 
 الدولة والتخميص

الخبرات 
 والعمميات العقارية

عمميات أمالك 
 الدولة والمنازعات

 ك الوطنيةمديرية العامة لألمال 
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العقاري، حيث تشكل  مديرية الفرعية لمحفظ العقاري ومسح األراضي، وىي المديرية التي يعنييا نشاط المسحال   
عداد المخطط العام لو، ومن بين مياميا  أعمى ىيئة إدارية مركزية مكمفة بالقيام وبمتابعة مراقبة عمميات المسح، وا 

التي تدخل ضمن مياميا، ومتابعة وتفتيش ومراقبة المحافظات العقارية عبر  اقتراح وتحضير النصوص القانونية
ومراقبتيا ومراعاة  المواطنين والتقارير التي تصميا من المتعاممين، وكذلك متابعة عمميات مسح األراضي، شكاوى

 .إطار عمميا كوزارة العدل والفالحة والمالية بقيا مع القانون، والتنسيق مع الوزارات التي ليا عالقة فيمدى تطا
 

 الوكالة الوطنية لمسح االراضي العام: -1
، تم إنشاء وكالة وطنية لمسح األراضي، 1989ديسمبر  19المؤرخ في  89/234وبموجب المرسوم التنفيذي    

 االقتصاد إداري، وتتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل المالي، تحت وصاية وزارة ذات طابع وىي مؤسسة عمومية
 .وفق التدرج السممي  حاليا المالية وزارة

 .إلى إعداد مسح األراضي العام في جميع أنحاء التراب الوطني وىي مكمفة بإنجاز العممية التقنية الرامية   
ممثل عن وزير الدفاع تحت رئاسة ممثل وزير المالية وىم:  يضمن ممثمين لعدة وزارات : مجمس االدارة -

ممثل عن وزير الوطني ، ممثل عن وزير الداخمية ، ممثل عن وزير التجييز ، ممثل عن وزير الفالحة ، 
يتم تعيينيم بموجب قرار من وزير النقل ، ممثل لممحافظ السامي لمبحث العممي ووثل مندوب التخطيط ، 

المجمس مرتين في السنة بناءا عمى  عيجتمصفة نائب المدير في االدارة المركزية، المالية يشترط فييم 
، ويمكن لممجمس االستعانة بكفاءات معترف بيا في أي أو ثمث اعضائو أو بمبادرة من المديرطمب الرئيس 

 مسائل تعرض عميو .ميدان الذين من شأنيم افادة المجمس في 
تم تزويدىا بمدير يشرف عمييا ويديرىا يتم تعيينو لمسح االراضي بتأسس  الوكالة الوطنية  :  المدير -

 .، أما بالنسبة لتعيين وتنصيب مدير الفرع المحمي ميامو بنفس االداة بموجب مرسوم تنفيذي وتنيي 
  ميام المدير المجمس االدارة وىي:المعدل والمتمم  89/234من المرسوم التنفيذي  22و 21و 20وحددت المواد    

 تنفيذ قرارات مجمس االدارة . -
 تسيير االداري ألعمال الوكالة . -
 التمثيل القانوني لموكالة. -
 األمر بالصرف لميزانية الوكالة -
 المختص بتفويض التوقيع لمعاممين تحت سمطتو . -
 عمى مستخدمي الوكالة.يحد التنظيم الداخمي لموكالة ويمارس السمطة السممية  -

 الوكالة الجيوية لمسح االراضي العام :    
مديريات جيوية  8عمى المستوى الجيوي التي يصطمح عمييا تسمية المديرية الجيوية لمسح االراضي فتوجد حاليا  

بسكرة ، وىران ، قسنطينة ، الشمف ، سطيف ، ورقمة بشار ، مقراتيا بالجزائر العاصمة ، لمسح االراضي الكائن 
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عمى مستوى كل مديرية اربع مصالح وىي مصمحة البرمجة ، مصمحة المديرية الجيوية، مصمحة االشغال ويوجد 
 المختصة، مصمحة االدارة العامة.

 
ريخ بموجب القرار الوزاري الصادر عن وزير المالية بتامديرية مسح االراضي العام وعمى المستوى الوالئي يوجد    
 : 01، والتي تعاين صنفين منيا طبقا لما جاء بموجب المادة  08ب المادة بموج 12/05/2002

 الراضي المرتبة في الصنف األول .مديريات مسح ا
   مديريات مسح االراضي المرتبة في الصنف الثاني.

  : * مديرية مسح االراضي العام لوالية باتنة   
 مؤسســــة عموميــــة ذات طابـــع إداريىي 

المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح  19/12/1989المؤرخ في  89/234مرســوم تنفيذي رقم اإلنشـــاء: مرســوم 
 األراضي

 الييكل التنظيمي:
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 المحور الثالث 

 سح االراضي العام اءات عممية الماجر  
تبدأ من االعالن عن اعمال المسح إلى غاية ايداع الوثائق المسحية لدى  بإجراءات معقدة  تمر عممية المسح   

وجوب مسح تراب كل بمدية تطمب عممية مسح االراضي العام تالمحافظة العقارية وتقوم عمى قواعد وأسس مختمفة ، 
مالك لمادي لألاخاصة تتضمن التكوين يين وتسجيل معطيات في سجالت من بمديات الوطن واحدة تمو األخرى وتع

 وأصحاب الحقوق العينية عمى العقارات. وطبيعة االرض وىوية المالكين
 أن عممية المسح االراضي العام ىي عممية ىندسية مساحية من اختصاص المديرية الوالئية لمسح االراضي   

 ة الوطنية لمسح االراضي العام .تحت اشراف الوكال )المديرية المحمية(
القانونية ألعالم الجميور يتم البدء بعممية المسح بموجب قرار من السمطة االدارية المختصة وينشر بالطرق    

ين يتمام عمميات المسح العام بطرق فنية وقانونية محددة تكفل سالمة العمميات ونزاىة نتائجيا بتمكين المعنبذلك إل
وكذا االعتراض عمييا بالطرق القانونية لتتمكن لجان المسح من  لمخططات والوثائق المسحية من االطالع عمى ا

 البت فييا في آجال محددة بعد فحصيا .
 وتقوم عمى ثالث مراحل وىي :    

 مرحمة افتتاح عممية المسح االراضي العام . -
 مرحمة التقنية ألعمال المسح االراضي العام . -
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 عقاري )تاسيس السجل العقاري وتسميم الدفتر العقاري(مرحمة اعداد الدفتر ال -
 .االراضي العام  افتتاح عممية المسح مرحمة أوال : 

باقتراحو تقدمو مديرية مسح افتتاح اعمال المسح في كل بمدية بموجب قرار يصدره الوالي المختص يعمن عن    
تي تأتي بعد شير عمى االكثر من تاريخ نشر ات الاالراضي العام تبين فيو عمى الخصوص تاريخ افتتاح العممي

يعقب قرار فتح عمميات المسح عمميات نشر واسعة تبدأ بنشره في ،  76/26من المرسوم  02القرار وفقا لممادة 
الجريدة الرسمية وفي مجموعة القرارات االدارية لموالية المعنية وكذالك الجرائد اليومية الوطنية وكذا إلى رئيس 

المسح فضال النشر بعممية ، ويتم االعالم الجميور 76/62من المرسوم  02/ف02المادة  المعنيبي المجمس الشع
قبل افتتاح ىذه  15في اجل المذكورة اعاله بواسطة لصق االعالنات في مقر الدائرة والبمدية المجاورة وذلك 

 .76/62من المرسوم  03المادة العمميات 
من  07لقد نصت المادة عمى افتتاح عممية المسح االراضي في البمدية المعنية و لموقوف ناط بيذه المجنة ميمة ت    

ق باعداد مسح االراضي العام معالمت 76/62لممرسوم التنفيذي رقم المعدل والمتمم  92/134المرسوم التنفيذي رقم 
وجودىم طبيعة  تتحكم فيعمى ان اعضاء لجنة المسح االراضي التي تتكون من اعضاء دائمين واعضاء مؤقتين 

 المنطقة المراد مسحيا .
 االعمال التقنية لمسح االراضي العام ثانيا : 

 تقوم االعمال التقنية عمى ثالث مراحل اساسية :   
 المرحمة التحضيرية . -
 المرحمة الميدانية. -
 مرحمة التحقيقات العقارية . -

 السجل العقاريتأسيس   /1
 ت القانونية األولية الالزمة وىيءاائق المسح االراضي العقاري باتخاذ االجر يتولى المحافظ العقاري بعد تسممو الوثا

 شيار وثائق المسح :وا  ستالم ا 
تقوم المصمحة التقنية عمى مستوى مديرة مسح االراضي وبعد االنتياء من اشغال المسح واختتاميا بايداع جميع  

من المرسوم  08الجميور وذلك حسب نص المادة من اجل اعالم لدى المحافظ العقاري الوثائق المتحصل عمييا 
يصرح ويدون فيو كمي او جزئي لعممية المسح ، الم تالمعدل والمتمم ويقوم المحافظ بأعداد محضر اس 76/63

ايام ابتداءا  08تاريخ االيداع كما يحدد أقسام واسم البمدية ويكون ىذا المحضر محل اشيار واسع في اجل اقصاه 
 اشير. 4لوثائق المسح وتظل معمنة لمدة  من تاريخ االيداع
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يقوم المحافظ العقاري بفحص وثائق المسح االراضي العام ومقارنة نتائجيا مع السجالت التي لديو خاصة    
ذا عاين اي نقص او غموض في  لمسح من اجلا الوثائق يقوم بارجاعيا إلى مصمحة السجل الشخصي وا 

تطابقيا مع الوضعية الطبيعية  ية االيداع لموثائق واشيارىا وجوبعمم لو قب تصحيحيا، ذلك ان من بين شروط
 والحقيقية لمعقار .

يباشر المحافظ العقاري بعد قبولو لموثائق المودعة لديو وبعد ان يعطي لكل عقار ممسوح رقما معينا ويخصص     
م بالتدقيق في الوثائق بمساعدة أعوان اخرين حيث يقو لو بطاقة عقارية تشمل كافة البيانات الواردة في وثائق المسح 

، ويتم الرجوع االراضي العام مسح لجمع المعمومات المتوفرة لدى المحافظة العقارية انطالقا من سجل تحت سمطتو 
 إلى البطاقة االبجدية أو الشخصية من أجل حصر المعطيات المتعمقة بالعقار ومالكو من اجل عممية الترقيم .

مع ذلك يستدعي المحافظ العقاري ذوي الشأن وأصحاب الحقوق من اجل احضار الوثائق الثبوتية التي  وبالتزامن   
 جدول اشيار األجراء األولشخص  ءتدلل عمى حقيم في حالة االعتراضات عمى نتائج المسح ويجب ان يرفق مل

م أو جميع ا عمى مستوى القسالمتعمقة بالعقارات التي يحوزىيسمم من طرف االدارة يحوي جميع المعمومات ، 
والمعمومات م التي تكون موضوع عممية مسح  مع ذكر موقعيا ومحتواىا وأرقام مخطط مسح االراضي ،اساالق

كما يتم تسجيل  المتعمقة بتحديد ىويتو من حيث لقب واسم المالك والحائز الفعمي وتاريخ ميالده مينتو وموطنو ، 
 .في جدول االشيار عمى العقار الممسوح ، القيود المترتبة  واالمتيازات بما فيياجميع الحقوق 

 : ترقيم العقارات الممسوحة 
  :رسمية او غير يتم الترقيم النيائي بالنسبة لمعقارات التي يحوز أصحابيا عمى سندات الترقيم النيائي

تاريخ قبل الثابتة المثل العقود العرفية العقارية  رسمية لكن معترف بيا في اثبات  حق الممكية
التي يتم تكريسيا وتصحيحيا بموجب حكم قضائي أو تكون محل عقد توثيقي يتضمن  ، 01/01/1971

المعدل والمتمم فالترقيم  76/63من المرسوم  12وذلك حسب المادة إيداع عقد عرفي ثابت التاريخ، 
ظ العقاري عند االقتضاء ينقل المحافرتبط بنوعية السند المقدم وحجيتو وبمناسبة ىذه العممية النيائي م

جميع قيود االمتيازات والرىون وحقوق التخصيص الغير مشطب عمييا التي لم اجباريا في السجل العقاري 
 . تنقض مدة صالحيتيا 

 سندات ممكية تثبت بصفة رسمية  إلىم عندما ال يحتكم حائز العقار يكون ىذا الترقي   رقيم المؤقت :تال
عند عدم ظيور المالك او أي شخص يطالب بأحقيتو في العقار لذلك يتم ترقيم  ممكيتو لمعقار الممسوح أو

 العقار ترقيما مؤقتا لمدة معينة تخمف إلى ثالث ترقيمات  :
يستفيد منيا المالك الظاىر الذي ال يممك سندات رسمية لثبات الممكية  ترقيم مؤقت لمدة اربعة أشير :  - أ

وكذا من  مثل شيادة الحيازة،  صحيح وفقا ألحكام التقادم القصير ولكنو يحوز حيازة قانونية بسند حيازي
سنة تمكنو من اكتساب الممكية  15يحوز حيازة قانونية صحيحة ىادئة عمنية غير متنازع فييا لمدة تفوق 

 .76/63من المرسوم  13عن طريق التقادم المكسب وذلك حسب المادة 
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جود أي سند مثبت لمممكية عمى العقار المشمول بالمسح أو في حالة عدم و :  لترقيم المؤقت لمدة سنتينا - ب
، أو في اي سند أو قرينة تدل عمى الحيازة ولم يتمكن المحافظ من تحديد حقوق الممكية لممالك الظاىرين 

حالة وجود سند ممكية غير دقيق وكانت المساحة المذكورة في العقد تختمف عن المساحة الثابتة واقعيا 
من المرسوم  14وىو ما نصت عميو المادة اك نزاع في حدود الفاصمة بين الممكية ، وعندما يكون ىن

76/63. 
والترقيم المؤقت يمكن صاحبو من الحصول عمى شيادة الترقيم المؤقت من طرف المحافظ العقاري ويكون ليذه    

 .الشيادة نفس آثار شيادة الحيازة تمكن صاحبيا من استخراج رخصة بناء 
يكون ىذا الترقيم لفائدة الدولة في حالة وجود أمالك عقارية غير مطالب بيا من :  م المؤقت لمجيولالترقي -ج

تقيد لمجيول بعد وغير معروف مالكيا الحقيقي بعد التحقيق العقاري والسماع لممالك المجاورين ، طرف أي شخص 
 راضات وعدم ظيور مالكيا الحقيقي عتشريطة عدم تسجيل اانتياء السنتين يصبح الترقيم نيائي لصالح الدولة 

  المؤرخ في  75/74من األمر  11منو نص المادة  65عدلت المادة فقد  2015موجب قانون المالية أما ب
 المتضمن إعداد مسح االراضي العام وتأسيس السجل العقاري كما يمي :  12/11/1975

عقارات الممسوحة في السجل العقاري عمى اساس يقوم العون المكمف بمسك السجل العقاري بترقيم ال 11المادة 
 وثائق المسح ، 

القسم الرابع في الباب الثاني من  67وادرجت المادة  75/74من األمر  13فقد ألغت احكام المادة  66اما المادة 
يما مكرر يرقم : كل عقار لم يطالب بو خالل عمميات المسح االراضي العام ترق 23وأضافت المادة  75/74األمر 

 15نيائيا باسم الدولة وفي حالة احتجاج مبرر بسند ممكية قانوني فإن المحافظ العقاري يكون مؤىال في غضون 
سنة ابتداءا من تاريخ ايداع وثائق المسح لدى المحافظة العقارية لمقيام في غياب اي نزاع وبعد تحقيق تقوم بو 

ي المجنة تتكون من ممثمين مصالح المديرية بالوالية لمحفظ المعتاد وبناءا عمى رأمصالح أمالك الدولة والتدقيق 
ة واألوقاف والبمدية بترقيم الممك ي والفالحة والشؤون الدينية ومسح االراضوالمحافظة العقارية وأمالك الدولالعقاري 

 المطالب بو باسم مالكو.
ستطيع ان يثبت احقيتو لمعقار ان يقدم اي انو بعد ان يصبح الترقيم نيائي لفائدة الدولة فإن من حق كل من ي    

سنة ، ولكن يالحظ ان ىذه المدة طويمة نوعا ما ألن األمالك المجيولة ىذه ىل  15ما يثبت ذلك خالل اجل 
 ستبقى عمى ما ىي عميو حتى يتقدم من يثبت احقيتو عمييا ام انيا ستضم ألمالك الدولة ؟

 تسميم الدفتر العقاري /2
ري ىو الناتج الطبيعي وأىم أثر قانوني لعممية المسح االراضي العام وتأسيس السجل العقاري يعتبر الدفتر العقا 

جراءات ة ىائحيث كرس لو المشرع الجزائري وسائل مادية وطاقات بشري قانونية من اجل  مة لتأسيسو بشروط وا 
ير المالية وز  اري وفق قراروذج الخاص بالدفتر العقموحدد نتسميمو لمشخص الذي تثبت حق الممكية عمى عقار ، 

 .76/63من المرسوم  54المتضمن تحديد نموذج الدفتر العقاري الذي نصت عميو المادة  27/05/1976بتاريخ 
 يكون ىذا الدفتر العقاري ىو تشخيص وبطاقة اليوية لمعقار عمى ارض الواقع .   
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 وصل ليا :تالمالنتائج 
 مسح االراضي العام ىي اىم االجراءات التي تجسد تطبيق نظام الشير العقاري العيني في الجزائر .عممية  -
االراضي العام يشمل جممة االجراءات الفنية والتقنية التي تعني بإحصاء االراضي العقارية عمى كامل مسح  -

 التراب الوطني 
 لسجل العقاري ومنح الدفاتر العقارية .نظام مسح االراضي العام تأسيس ايستيدف  -
التي تمر بيا عممية مسح االراضي يغمب عمييا الطابع التقني لذالك طيرت االشكاليات القانونية االجراءات  -

  الممكية العقارية .في دراسة سندات لعدم وجود قانونية مختصين 
 المراجع :المصادر و قائمة 

 أوال : القوانين :
المتضمن أعداد مسح االراضي العام وتأسيس السجل  12/11/1975مؤرخ في ال 75/74االمر رقم  -

 العقاري .
المتعمق باعداد مسح االراضي المعدل والمتمم  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم التنفيذي رقم و  -

المؤرخ في  92/134والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم  24/12/1984المؤرخ في  84/400بالمرسوم 
07/04/1992. 

المتعمق بتاسيس السجل العقاري المعدل والمتمم  25/03/1976المؤرخ في  76/63والمرسوم التنفيذي رقم  -
من المرسوم  89 18و 15يعدل المواد  13/09/1980المؤرخ في  80/210بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .19/05/1993المؤرخ في  93/123، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 76/63
 نيا : المراجع ثا
بوزيتون عبد الغني ، المسح العقاري في تثبيت الممكية العقارية في التشريع الجزائري، ماجستير عقود  -

 ص. 2009/2010ومسؤولية جامعة منتوري ، 
 .2000الشير العقاري الجزائري، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، سنة  حسن طوايبية، نظام -
ش سماح ورتي، المسح العقاري -  .2005/2006كاالتو في الجزائر، رسالة ماجستير، جامعة تبسة، وا 
 .2013رحال صميحة ، الشير العقاري في القانون الجزائري، ماجستير عقود ومسؤولية ، البويرة ،  -

 


