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  شكر وتقديـــــــر               
  

رحال :الدكتوراألستاذ بعد توفيق من اهللا  عز وجل مث توجيه دقيق من 
الذي مل يدخر جهدا يف مد  يد العون يل  ومل يبخل  وأيت هذا البحث ،  أمحد

ين  علي بعلمه يف إثراء البحث وتقييمه  وإفاديت بالتصويبات الالزمة ، ال يسع
  .بعدها إال أن أتقدم  بكلمة شكر وعرفان  له ولكل من  ساعدين إلجنازه  

  
  
  

   .والحمد هللا من قبل ومن بعد                              
  
  
  
  
  
  
  



  :داءـــإه          
  

  
   إىل من دفعين وساعدين يف حبثي وكان يل خري معني وخري أنيس-

  . زوجي نبيل حفظه اهللا                                                  
  
إىل من أعلى اهللا مرتلتهما، وربط طاعتهما بعبادته، إىل من هلما الفضل بعد -

  اهللا عز وجل فيما وصلت إليه                  
  والدي الكرميني حفظهما اهللا                                               

  
  .وأدخلت السرور يف قليب اليت نورت حيايت عائشة بسملة ابنيتإىل -
  
  .لينا وكرته إىل بنات أخوايت  –
  
عائدة ،مفيدة وزوجها زينو،نسرين ،مصطفى، إلياس،وإىل كل :إىل إخويت -

  . ،وخوادجية يعائلة بوعامر ،بورحل
  
  .إىل كل زمالئي وزمياليت على طريق العلم واملعرفة -
  
  .مثرة جهدي  أهدي.......  إىل كل هؤالء وأولئك -
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أ 

 قدمـــــــةامل

  
 :مقدمـــــــة

  

أثار خالفا كبريا يف الفقه ،فلما نتناول دراسة إن حتديد أصل وتطور امللكية العقارية اخلاصة -      
تاريخ املؤسسات جند امللكية اخلاصة تغريت باستمرار من اتمعات القدمية إىل العهد الروماين إىل 

 قدست امللكية اخلاصة واعتربا حقا مطلقا ومقدسا  إىل القرون الوسطى،ومن الثورة الفرنسية اليت
القرن التاسع عشر الذي ظهر فيه مذاهب متطرفة  نادت بإلغاء امللكية العقارية اخلاصة  إلغاءا تاما 

جدال فيه أن  الذي ال االختالفاتورغم كل هذه التغريات و باعتبارها سبب صراع الطبقات ،
اإلتفاقيات الدولية  ودة وحممية بالدساتري الدولية واألنظمة القانونية وامللكية العقارية اخلاصة موج

  . حلقوق اإلنسان،و تعترب من الثروات األساسية اليت يعتمد عليها أي نظام اقتصادي 
  

،فالنظام اجلزائري مل يذهب  االستقاللوقد عرفت السياسة العقارية يف اجلزائر تدبدبا بعد -      
ية العقارية اخلاصة ،وإمنا مسح هلا يف حدود معينة وأحاطها بقيود حمكمة  تكريسا إىل حد إلغاء امللك

وليس حقا تقتصر  اجتماعيةفكانت امللكية اخلاصة يف تلك الفترة وظيفة  االشتراكيةللتوجهات 
نتائج سلبية يف   تقييد املفرط حلق امللكية اخلاصةالعلى تلبية احلاجيات الشخصية ،وقد ترتب على 

 . اع الزراعي والعمراين والسكين والنشاطات العقاريةالقط
  

القيود املفروضة على األراضي الفالحية  مبوجب قانون الثورة الزراعية  ففي القطاع الزراعي، - 
الدائم فقط، وهذا مل يقنع  االنتفاعواملؤممة أو املستويل عليها كانت متنح للفالحني الذي كان هلم حق 

استثمار األراضي واحملافظة عليها كأا ملكا هلم،كما أن مبدأ األرض ملكا ملن خيدمها  املعنيني بالتفاين يف
وتكريس قيد االستغالل املباشر كان من الصعب تطبيقه وكانت هلذه الوضعية  إنعكاسات سلبية على 

فروضة على الوطين، أما القيود امل االقتصادالعقار الفالحي ،وأبعد الفالحة عن حتقيق دورها املنتظر يف 
عرفية وغري   البلديات السوق العقارية دفعت باملواطنني  لتحرير سندات واحتكاراألراضي العمرانية 

  .قانونية  وإقامة بنايات غري شرعية  وفوضوية
  
  



ب 

 قدمـــــــةامل
  

 أما القيود املفروضة على امللكية العقارية  املبنية  أدت ألزمة سكنية خانقة نتيجة ختوف املالك-
الدولة السوق العقارية   احتكارالقانوين،فضال عن ذلك  االمتدادمن تأجري شققهم وحمالم بسبب قيد 

  .إلقامة مشاريع تنموية  االستثماروفرض أسعار إدارية  مجد السوق العقارية وعرقل  
، ومما زاد من النتائج السلبية هو حضر املعامالت العقارية اخلاصة إال مبقتضى رخص وشهادات-

مما دفع املواطنون لتحرير عقود غري رمسية وغري قانونية، جعلت املشرع يقف أمام مشاكل عويصة 
  .لتسوية مشكلة إثبات حق امللكية

  
  

إن  نتائج التجارب السابقة وايار األنظمة الشيوعية دفع املشرع ليعيد حساباته عن طريق -
دف  واالجتماعيةالقتصادية والسياسية مراجعة ومطابقة النصوص القانونية  وفقا لإلصالحات ا

مسايرة  التيارات اللربالية  اليت تقدس وتصون حق امللكية،فتجاوز النظام السياسي واإلقتصادي 
اليت أثبتت سلبيتها وحاول النظام منذ بداية الثمانينات مواكبة  االشتراكيةاجلزائري األفكار 

 ،اليت تعترف بامللكية اخلاصة وتعيدها لوضعها الطبيعيالتغريات العاملية ومراجعة النصوص القانونية 
خاصة أن اإلعتراف ا  ومحايتها  هو عماد تقدم اتمع و ازدهاره وإن تشجيعها هو احملرك األساسي 

للتنمية ،وقد  إجته   النظام السياسي  واإلقتصادي  اجلزائري  إىل اخلصخصة وتوسيع نطاق امللكية 
ة لإلنفتاح اإلقتصادي احلر ،خاصة أن اجلزائر تعمل جاهدة  لإلندماج يف املنظمة العقارية اخلاصة مواكب

العاملية للتجارة  واستقطاب  األجانب لالستثمار ،وكل هذا  يتوقف على تكريس حق امللكية اخلاصة 
  .بصفة عامة 

  
متميز غري ثابت و وجيب اإلشارة  إىل أن موضوع قيود امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر-

بالدينامكية ،ألن املشرع حياول جاهدا و إىل حد اآلن  تقليص معظم القيود  املفروضة على امللكية 
اخلاصة ،ومن هنا تتجلى اإلشكالية الرئيسة حول مدى جناح املشرع اجلزائري يف تقليص قيود 

  .امللكية العقارية اخلاصة  بعد تبين التوجهات االقتصادية اجلديدة ورد اعتبارها ؟
  
  
  
  
  
  

  



ت 

 قدمـــــــةامل
  

وبعد تبين التوجهات االقتصادية اجلديدة هل بذل املشرع اجلزائري جهود ألجل تكريس حق - 
  .   امللكية العقارية اخلاصة بإلغاء وعدم سن القيود اليت تعتدي عليه ؟

  

ع وفضال عن ذلك،بعد أن أصبحت امللكية العقارية اخلاصة مضمونة دستوريا،هل تقيد املشر-
وأقام التوازن بني مصلحة املالك واملصلحة العامة واملصلحة اخلاصة دون ترجيح ملصلحة على 

  .أخرى ودون أن يتجاهل حقوق املالك ؟
    

وتكمن أمهية  البحث عند حتليل النصوص القانونية  املقيدة حلق امللكية  العقارية اخلاصة  -      
اجلزائري  ومدى توفيقه يف مطابقة النصوص  من خالل معرفة املسار  الذي ينتهجه  املشرع

القانونية مع التوجهات اجلديدة ،ومدى توفيق املشرع اجلزائري يف حتقيق املوازنة بني مصاحل املالك  
  .من جهة وحتقيق املصاحل العامة واخلاصة من جهة أخرى 

  
  

ية  جيسدها احلرص عند اخلروج يف اية البحث باقتراحات عملية ويكتسي  البحث  أيضا أمه-   
وواقعية من شأا املسامهة يف رد االعتبار للملكية العقارية اخلاصة مواكبة للتطورات والتغريات  

  .املتسارعة  اليت ميليها اإلنفتاح اإلقتصادي احلر
  
  

التحليلي ،املنهج املقارن واملنهج إن دراسة املوضوع يتطلب استعمال عدة مناهج ،املنهج -    
الوصفي ،مع العلم أن املنهج  التحليلي  حيتل املكانة الرئيسة يف البحث ،أما اعتماد املنهج املقارن 

خاصة مع النظام  الفرنسي وبدرجة أقل مع النظام املصري واألردين هو  لتبيان  مدى احترام 
وراء كل هذا هو حماولة باخلروج  بدراسة مفيدة  النظام  اجلزائري  للملكية اخلاصة ،والقصد  من

  .وعملية 
   

وإن املراجع املعتمد عليها  متنوعة  منها املراجع الفقهية باللغتني العربية والفرنسية ،واعتمدنا -
على املراجع احلديثة أكثر واالت باللغتني العربية والفرنسية واحملاضرات ،والقوانني ومشاريع  

  .ادق عليهاالقوانني  املص
  

  



ث 

 قدمـــــــةامل
  

رغم ذلك  ال بد من اإلقرار بصعوبة هذا املسعى،والعقبات  اليت واجهناها منذ بداية البحث، -
فرغم تنوع  الدراسات وتعددها يف موضوع امللكية العقارية اخلاصة  بشكل عام  وهي بالطبع 

أن الصعوبة  تكمن يف ندرة الدراسات ميزة إجبابية  متيز الدراسات  يف هذا اال عن غريها ،إال 
واملراجع املتخصصة يف قيود امللكية العقارية اخلاصة  يف اجلزائر ،ولعل سبب ذلك  هو صعوبة 

املوضوع  واملراحل املختلفة  اليت مرت ا  والنصوص اليت كانت حتكمها  اليت مل تعرف انسجاما  
ادة النظر يف نصوص أثبت الواقع  عدم وتواصال ،وهو ما جعل املشرع يتدخل يف كل مرة إلع

  .فعاليتها
  

املدرسة الوطنية لإلدارة اليت يوجد مقرها يف  وقد حتصلنا على الوثائق اليت تدعم حبثنا من-
إدارة مصاحل  –إدارة األشغال العمومية (اإلدارات املتخصصة بوالية قسنطينة اجلزائر العاصمة،و

،وإن كنا يف بعض األحيان مل جند جتاوبا )العقارية للبلدية مصلحة االحتياطات –الوالية –الفالحية 
من بعض اإلدارات رغم التصرحيات إال أن إصرارنا  فتح لنا أبواب أغلبها ملناقشة بعض اجلزئيات 

  . ومنحنا الوثائق الالزمة  لتدعيم البحث 
  
  

سمنا البحث إىل ويف سبيل حتقيق األهداف املرجوة من البحث، والتزاما باملنهجية املتبعة ق-
  :فصلني كالتايل

  

  .يتناول امللكية العقارية اخلاصة بوجه عام  وتوسع نطاقها يف اجلزائر:  الفصل األول- 
تعرضنا فيه إىل مفهومها وطبيعتها يف القانون اجلزائري  املبحث األولقسمنا الفصل إىل مبحثني ، 

ة مع األنظمة القانونية واملعاهدات الدولية  والفرنسي واإلتفاقيات الدولية ،ليتسىن لنا املقارنة خاص
اليت تكفل هذا احلق وتقر حبمايته ،مث تعرضنا إىل نطاق حق امللكية العقارية اخلاصة  لنصل إىل أي 

  .مدى يصل هذا النطاق
تعرضنا فيه إىل مظاهر توسع امللكية العقارية اخلاصة من خالل إلغاء معظم   املبحث الثاينأما -

  وتكريس حق امللكية العقارية  ألراضي الفالحية والعمرانية وامللكية العقارية املبنيةالقيود على ا
  



ج 

  
 قدمـــــــةامل
  

اخلاصة عن طريق تسوية مشكلة اإلثبات، أو عن طريق تنازل الدولة عن حمفظتها العقارية اخلاصة 
جناح املشرع يف  وإن الفصل األول سنصل من خالله إىل مدى،وفتح اال أمام اخلواص لتملكها

 حق امللكية العقارية اخلاصة  اعتبارتقليص دائرة القيود بعد تبين التوجهات االقتصادية اجلديدة ورد 
  .أم  أن تدخل املشرع رافقته نزاعات أخرى  

  
اجلديدة،  االقتصاديةيتناول قيود امللكية العقارية اخلاصة بعد تبين التوجهات :أما الفصل الثاين- 

إىل خمتلف القيود اليت تفرض على امللكية العقارية اخلاصة يف النظام اجلزائري فقسمناه  تعرضنا فيه
تضمن القيود املشتركة بني امللكية العقارية  املبنية وغري املبنية ، منها  املبحث األول إىل مبحثني،

الك دون قيود  تقيد خاصية دوام حق امللكية  فتحرم املالك من عقاره وقيود حتد من سلطات امل
  .أن حيرم من عقاره،مث تناولنا يف املطلب الثاين القيود القانونية واإلرادية مراعاة للمصلحة اخلاصة

تضمن القيود املستقلة املفروضة على امللكية العقارية املبنية وغري املبنية  مراعاة  أما املبحث الثاين 
ستظهر لنا جهود املشرع لتكريس  للمصلحة العامة  واملصلحة اخلاصة ،ومن خالل الفصل الثاين

ومن  على هذا احلق،حق امللكية  العقارية اخلاصة من خالل عدم سن قيود من شأا أن تعتدي 
  .جهة أخرى جهوده إلقامة التوازن بني املصاحل العامة واخلاصة ومصلحة املالك 

  
االرتباط الوثيق   يربره  االهتمامخالصة ،إن هذا املوضوع  حيتاج إىل اهتمام كبري ،هذا  -

املطبق  وامللكية العقارية اخلاصة ،ألن العقار  يعترب من الثروات  واالقتصاديبني النظام  السياسي 
املنتهج لتحقيق التنمية ،وتدعيم  امللكية العقارية  االقتصادياألساسية  اليت يعتمد عليها  النظام 

  .اجلزائري االقتصادياخلاصة  هو تدعيم النظام 
     
  
  
 
 



  
  
  
  
 
 
 
 
  
  

        الملكية العقارية : الفصل  األول  
  .الخاصة وتوسع نطاقها في الجزائر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 امللكية العقارية اخلاصة بوجه عام : ية العقارية اخلاصة وتوسع نطاقها يف اجلزائر      املبحث األول امللك: الفصل األول
 

1 قيود امللكية العقارية اخلاصة 

  قدر الذي يثري املوضوع ويسهل ليتناول الفصل األول امللكية العقارية بوجه عام ، با -     
 

 إىل السياسة العقارية اليت عرفتها اجلزائر وهي مرحلة هلا  فيه بنا التعرض ما جيدركهمه، ف
 

 بعدها إىل  أمهية يف حبثنا  ألا  تبني املرحلة اإلنتقالية  اليت مرت ا السياسة العقارية  لنصل
 

  . إتساع أو تقلص  دائرة قيود امللكية العقارية اخلاصة يف النظام اجلزائريمدى 
  
  :يضمان ناا املسعى يف الفصل األول مبحثذهوضمن -
  

  

  .بوجه عامامللكية العقارية اخلاصة  :األولاملبحث -
  .توسع امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر:الثايناملبحث -
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2 قيود امللكية العقارية اخلاصة 

   .بوجه عام امللكية العقارية اخلاصة : املبحث األول
  

على عقاره ،  إن حق امللكية العقارية اخلاصة حق عيين خيول لصاحبه سلطات قانونية ميارسها -
هلذه  ةحقوق املالك مراعاإذا إصطدمت هذه السلطات مع املصاحل العامة أو اخلاصة فإا تكبح  و

  .املصاحل
   
يف آن واحد ، فمن جهة حق املالك  ومن  ومتكاملةهذا املبحث حقوق متنافرة  يف وسنتناول- 

،مع العلم أن املطلب األول  يضم  طبيعة امللكية العقارية اخلاصة  جهة أخرى حق اتمع 
ونطاقها فنتعرض فيه إىل سلطات وخصائص حق امللكية اخلاصة ،أما املطلب الثاين  نتعرض فيه 

  .والوظيفة اليت جيب أن تقوم ا امللكية العقارية اخلاصةإىل حق اتمع  
     
  :إىل مطلبني  املبحث سنتطرقخالل  فإننا منوعليه  -
  

  
  .اخلاصةامللكية العقارية طبيعة ونطاق   :األولاملطلب - 
  .اخلاصة اإلجتماعية للملكية العقاريةالوظيفة   :الثايناملطلب - 
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3 قيود امللكية العقارية اخلاصة 

  .اخلاصة امللكية العقارية طبيعة ونطاق:األولاملطلب  
   

ها العقار بصفة عامة  وخاصتهم من يمل خيتلف عامة الناس على األمهية  البالغة اليت يكتس-
 والسياسة أ ويف القانون أ تكتابام  وختصصام   سواء كان اختلفتالكتاب  والباحثني  مهما 

   .)1(اإلقتصاد 
اول نتنوهو العقار ،فعلينا أن   الشيءة اخلاصة تنصب على ذات ومبا أن  امللكية العقاري-   

  : بالدراسة الفرعني التاليني 
  

  .امللكية العقارية اخلاصةطبيعة :  الفرع األول
  .نطاق امللكية العقارية اخلاصة:  الفرع الثاين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                

ذلك املورد  الذي بواسطته  ميكن تلبية  حاجات اتمع  يف خمتلف ااالت  مبا حيقق  <<:هوتعريف العقار من الوجهة اإلقتصادية )1(
لعقار من الندرة وسوء التسيري  إىل حتمية خمتار حديد ، ا:، راجع >>منافع  لألفراد  وخيدمها سواء كان بصفة مباشرة أم غري مباشرة 

 2003/2002السنةجامعة اجلزائر ، قتصادية ،االعلوم الانتهاج  أسلوب التخطيط ، مذكرة  ماجستري،  فرع التخطيط والتنمية ، كلية 
  .05ص 
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4 قيود امللكية العقارية اخلاصة 

  . امللكية العقارية اخلاصةطبيعة  :الفرع األول
   :إىل ثالث فقرات  األول  الفرعتعرض يفن-

  .اخلاصةمفهوم امللكية العقارية  1-
  .طبيعة امللكية العقارية اخلاصة 2-
 .سلطات وخصائص امللكية العقارية اخلاصة3-

 

  : مفهوم امللكية العقارية اخلاصة -1
  

  :e foncierL:لغوياالعقار -1-1-
  .)1(الثابت بطبيعته وأصله  بفتح عينه  وقافه  والذي مجعه  عقارات هو الشيء -   

  

الثابت املستقر  حبيزه حبيث ال ميكن نقله  من مكان  الشيءهو : اصطالحاالعقار -  1-2- 
 كاألرض، والذي يهمنا هو العقار بطبيعته  املتمثل يف العقار الغري  مبين )2(آلخر دون تلف

  .والعقار املبين  كاملنشآت واملباين
املتضمن التوجيه  18/11/1990املؤرخ يف )  25- 90(انون من ق 27وقد نصت املادة -    

امللكية العقارية اخلاصة  هي << :على مفهوم امللكية العقارية اخلاصة  فجاء فيها ) 3(العقاري 
أو  احلقوق العينية من أجل إستعمال  األمالك وفقا /حق التمتع والتصرف  يف املال العقاري و

   .>>عتها  أو غرضها يلطب
ني من نص املادة  أن امللكية العقارية اخلاصة  هي سلطة  مباشرة يقرها القانون  لشخص يتب-   

إستغالال ولطة  التصرف  عينا ومنفعة س هأو حق عيين عقاري  ، حبيث ختول ل معني  على عقاره 
  .إستغلهاولها ،وإن لفظ التمتع يشمل اإلستعمال واإلستغالل،فمن يتمتع بأرضه فقد إستعم

  
ما خيص مفهوم امللكية العقارية اخلاصة ، ومن املهم أن نتناول  طبيعة امللكية العقارية هذا في-

نقارا مع صفة وطبيعة حق لاخلاصة يف التشريع الفرنسي واإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان 
  .  التشريع اجلزائري يفامللكية اخلاصة 

    
                                                

  .519،ص1986، دار الشروق،بريوت ،28املنجد يف اللغة و اإلعالم ،الطبعة 1
 .املتضمن القانون املدين  1975/09/26املؤرخ يف)  75-58(مرمن األ 683راجع املادة  2
  ) 49/1990ج ر عدد (3
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 2-طبيعة امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع الفرنسي واجلزائري  وموقف اإلتفاقيات الدولية 
 حلقوق اإلنسان :

 -2-1- طبيعة امللكية العقارية اخلاصة يف  التشريع الفرنسي :
امللكية  تأصبح)1(اإلقطاعيةاألرض من أثقاهلا  الثورة الفرنسية وختلص ملكية  بعد نشوب-     
  م1791  املؤرخ يف  )2(الفرنسيةالثورة  ردستور عصأول   واقرر واضعو، مقدسا ومصونا حقا
امللكية  احلقوق هي خمالفة للحقوق الطبيعية وهذه أن تضع قواننيهلا  سيالسلطة التشريعية لن أ

اإلنتفاع باألشياء   حق امللكية هي<< 544:املادة   الفرنسي يفالتقنني املدين  صواحلرية،ون
  هلا على وجه حترمه القوانني والتصرف فيها بالطريقة األكثر إطالقا،بشرط عدم إستعما

  .)3(>>واللوائح 
من التقنني املدين الفرنسي لإلجتاهات احلديثة اليت تعترب حق امللكية  544واملالحظ جمافاة املادة  -

  حق نسيب، وإعتبار امللكية اخلاصة حقا مطلقا  يتعارض  مع ما يرد من قيود عديدة  على 
عل  صاحبه معصوما وغري مسؤوال عما قد يترتب  هذا احلق ،كما أن إسباغ صفة اإلطالق جت

  .إستعماله  من ضرر بالغري
  

يف القانون  الفرنسي  مستمد من القانون الروماين،فامللكية  الفردية   تعريف امللكيةإن و -   
طلقة، حيث نصت  املادة  املصفة الب )justiniane) ()4يان نللعقارات متيزت يف عهد جستي

                                                
يكن زهدي ،شرح مفصل جديد لقانون امللكية العقارية اخلاصة واحلقوق العينية غري املنقولة ،اجلزء األول ،الطبعة الثالثة ،دار  1

 . 212،ص1974،الثقافة ،بريوت لبنان 
لدستورية للملكية الفردية يف ضوء الفقه املصري والفرنسي ،الطبعة األوىل ،دار الثقافة اجلامعية ا ةأمحد عبد العال، محاي 2

 .06،ص1999،القاهرة،
،أما  1991ةوالقانون الكندي اجلديد لسن  1907والسويسري املؤرخ يف،نفس املادة يف القانون البلجيكي والدمنركي  3

مع إظافة الوظيفة اليت جيب أن تؤديها  1942ملادة  يف القانون املدين املؤرخ يفالقانون اإليطايل نقل نفس الشق األول من ا
أن استعمال املالك مللكيته  جيب أن تتوافق مع الوظيفة اإلقتصادية  << قانون مدين 836امللكية، فنص صراحة  يف املادة 

  :>> واإلنتاج الوطين للبالد
<<Les propriétaires doivent utiliser  leurs biens selon la fonction économique  et 
les  exigences de la Production  nationale>> Voir :  JEAN LOUIS BERGEL, La 
propriété,  Dalloz,paris ,  1994,p11. 

  : روما يف تلك الفترة  ،راجع حكمو 565إىل  527إمرباطور بيزنطي ، استخلف  عمه جوستان  األول من  :جوستينيان  4
Le petit Larousse illustré, édition Larousse,  paris ,2007 ,p1478.                              
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أنه من الظلم  أن ال  يكون <<  )1(دونات اخلاصة  باألموال وامللكيةمن قواعد  امل  22
ملك   فيما  امرئكل  << 23و نصت القاعدة   ، >>لألحرار  التصرف املطلق يف أمواهلم

    .>>،وإن مالك األرض ميلك  ما فوقها علوا  وحتتها سفالسيد متحكم 
        

جزءا من  أيضا عتربي فهو، النظام القانوين الفرنسي يف مطلقا اخلاصةامللكية وإن كان مفهوم -    
لتحقيق الضمان  اخلاصة هي اإلعتراف بامللكيةأن  كالدستورية واألساسية، ذلحقوق اإلنسان 

 أكثر إستعدادا للعنفميلكه فإنه يصبح  الشخص مامل يكن لدى  ا، فإذاإلجتماعي السالم
  .)2(واملخاطرة

 

 قراره املؤرخ الفرنسي يفذهب إليه الس الدستوري  صة مااخلا تكريس امللكية ومن صور-   
كانت املادة  اامللكية اخلاصة، فإذتأميم  الدولة يف القرار سلطةقيد  حيث )3( 1982/01/16يف

يعفيه ذلك ليس من شأنه أن  ناملشرع فإمن الدستور الفرنسي جتعل التأميم من إختصاص  34
وجيب  ،ذات القيمة الدستورية املبادئ والقواعدإحترام  من اإلجتماعية مباشرته لوظيفتهإطار  يف

 د، وقم1789لسنة  نواملواط اإلنسانإعالن حقوق  اخلاصة معأن ال يتعارض تقييد امللكية 
 ففي ،اخلاصة امللكية حبق يف مفهوم املساس القضائية الفرنسية حيث وسعتتطورت اإلجتهادات 

 أن التجهيزات اإلداريةالفرنسي  الس الدستوري إعترب )4(1985/12/13 املؤرخ يف القرار
فوق العقارات  (La Télé Diffusion de france)   املؤسسة العمومية تضعها اليت

قوق اإلنسان حمن إعالن 17 متثل حرمان املالك من ملكيته العقارية اخلاصة طبقا للمادة املبنية  
                                                

 .1998،149 دار الثقافة، عمان، األردن، ةالقانون، مكتب خمنذر الفضل، تاري 1)
 (2)"La propriété individuelle, est le gage de la paix social ceux qui n'ont rien a 

perdre sont prêts a  toutes les aventures et a toute a  toutes les violences",  
voir : François Chabas,leçons de droit civil,droit de propriété et  ses  
démembrements,Tome 2, deuxième volume ,8eme édition ,monthechrestian  
paris,1994, p17 .  

 
 . 09أمحد عبد العال، ،محاية الدستورية للملكية الفردية يف ضوء الفقه املصري والفرنسي،مرجع سابق، ص  3

 (4) Pour le conseil constitutionnel : «  le droit accorder a la Télé diffusion de 
France,établissement public de procéder a certaine installation  sur la partie 
supérieure des propriété bâtie ,constitue une privation  dans la mesure ou il 
Impose une gène insupportable,qui comportait une privation  de propriété au 
sens de l'article 17 de DDHM de 1789 si la  sujestion ainsi  imposer devait 
aboutir a vider  de son contenu le droit de propriété » ,voir :MAX FLAQUE  ET 
MICHEL MASSENET,Droit de propriété et  environnement,Dalloz, paris ,1997,p 8.   
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كانت التجهيزات متثل  إزعاجا ال ميكن   حق امللكية إذا ودر جوهر، م1789واملواطن لسنة 
  .حتمله

طبيعتها يف  إىل طبيعة امللكية العقارية اخلاصة يف التشريع الفرنسي ، سندرس بعد تعرضناو -   
  .التشريع اجلزائري

  :طبيعة امللكية العقارية اخلاصة يف التقنني اجلزائري  2-2-    
املتضمن التعديل الدستوري لسنة  1996دستورمن  52املشرع اجلزائري يف املادتان أكد  -   

املتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990املؤرخ يف ) 25-90(قانون  من28ملادةاو  1989
 وأن امللكية ال يتم نزعها إال يف إطار القانون مقابل تعويض ،بأن امللكية اخلاصة مضمونة دستوريا

رفض ونبذ  صفة إال أنه  العقارية اخلاصة و رغم إعترافه حبق امللكية ، )1(عادل ومنصف  قبلي
 اإلجتاهات احلديثة اليت تعترب امللكية العقارية اخلاصة حق خاص ،اإلطالق  مسايرا يف ذلك 

 674فاملالك  له أن ميارس  سلطاته  على عقاره  يف حدود القانون ، وهو واضح يف نص املادة 
   :ملا جاء فيهاانون املدين املتضمن الق 26/09/1975املؤرخ يف ) 58-75(من أمر 

امللكية هي حق التمتع والتصرف  يف األشياء  بشرط أن ال يستعمل إستعماال  حترمه << 
  . » القوانني واألنظمة

  

قارنة صفة هذا م عندية من أمهله  ملاوسنتعرض ملوقف اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  -
 .يف التشريع اجلزائري ومدى إحترامه   احلق 

  

   :طبيعة وموقف اإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان من امللكية العقارية اخلاصة-2-3
لتكريس حق م 1789 يف صدر إعالن حقوق اإلنسان واملواطن غداة الثورة الفرنسية   -   

أن حق امللكية هو أحد  احلقوق الطبيعية  <<  الثانية  امللكية  اخلاصة  فنص  اإلعالن يف مادته
ن حق امللكية  يتساوى  يف ذلك  مع احلرية  واألمن واحلق إبالتقادم ،و طال يسق ذيواللإلنسان  

أن  حق امللكية  مقدس ال جيوز << :منه 17دة اما نصت امل،ك)  2(>> يف مقاومة الطغيان 
 إنتهاك حرمته، وال جيوز حرمان أحد منه إال لضرورة  تقتضيها  املصلحة العامة حيددها القانون 

                                                
 ،28/11/1996لصادر مبوجب إستفتاء ا1989املتضمن التعديل الدستوري لسنة  1996 من دستور 20راجع املادة  1
 .)74ج ر عدد(
 .06د عبد العال،احلماية الدستورية للملكية الفردية يف ضوء الفقه والقضاء املصري والفرنسي،مرجع سابق،ص ،أمح 2



 امللكية العقارية اخلاصة بوجه عام : ية العقارية اخلاصة وتوسع نطاقها يف اجلزائر      املبحث األول امللك: الفصل األول
 

8 قيود امللكية العقارية اخلاصة 

  .)1(>>تعويض عادل يدفع مقدمابشرط  
  :من إعالن حقوق اإلنسان أن  02يبدو جليا  حسب املادة -
  .بهواملشرع التقيد على الدولة  وجيب أمسى القوانني الذي ميثل للقانون الطبيعيحق امللكية يرجع -
  .بالتقادمحق امللكية ال يسقط -
ة الطغيان، وقد وضع يف مقدمة احلقوق حق امللكية له نفس مرتبة احلرية واألمن واحلق يف مقاوم-

  .على تقديسه لوهو الدلي
                                     

قدست امللكية يف شقها األول من جهة  واملواطن  قوق اإلنسانإعالن حمن  17أما املادة -       
 دوقي وضع معويف شقها الثاين وضعت قيود عليها ،فأكدت أنه جيوز حرمان  املالك  من ملكيته 

الدولة ،فال جيوز حرمان  املالك من ملكيته إال للمصلحة العامة  وعلى السلطات أن   على سلطة 
 .تتبع اإلجراءات  القانونية  مع تعويض املالك عن حرمانه من عقاره 

  

 10/12/1948اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان واملواطن  املؤرخ يف  ليؤكد وقد جاء-
  من اإلعالن العاملي حلقوق17فنصت املادة،من امللكية  احلرمان من تعسف نفس مبدأ احلماية

  لكل فرد احلق يف التملك ،مبفرده أو باإلشتراك مع غريه<<: على أنه  اإلنسان 
  .>>ال جيوز جتريد أحد من ملكه تعسفا

  

ة حقوق األوربية حلماي باالتفاقيةاخلاص  01 لالربتوكو من 01 أن املادةجيدر اإلشارة كما -   
أن لكل شخص طبيعي << :فيها ورد 04/11/1950املؤرخة يف  الفردية اإلنسان واحلريات

حرمانه من ملكه إال للمنفعة العامة  وفقا لشروط   زال جيومحاية أمواله ،وأنه   معنوي احلق يفأو 
نص على  املادة ألا مل ت انتقدت ،وقد )2(>>املنصوص  عليها قانونا  واملبادئ العامة للقانون

أا ال متثل  مبدأ حلماية امللكية  واعتربتمبدأ التعويض  يف حالة حرمان املالك من عقاره  
 أثبتت تكريسها   اإلجتهادات  القضائية  للمحكمة األوربية إال أناخلاصة فهي محاية ومهية، 

                                                
(1)ARTICLE 17 DE LA DDHC de 1789 <<La propriété étant un droit inviolable et sacré; nul   
ne peut être privée se ci n’est lorsque la nécessite publique légalement constatée                 

         L'exige évidement  sous condition  d’une juste et préalable indemnité>>, voir:                   
 J-F. STUIILLON, Protection  de la propriété immobilière  privée et prérogative  de la               
 Puissance publique, harmalton, Paris, 1996,p21. 

 

(2)<<Toute personne  physique ou moral a droit au respect  de ses biens, nul ne peut être privée 
que  pour cause d’ utilité  publique et dans les conditions  prévue par la loi  et les  principes 
généraux   du droit international>>, Voir: MAX FLAQUE  ET MASSENET, Droit de propriété 
et environnement ,op. cit.P98.                                                                       .     
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ق  حلا تعطي اليت  اإلجنليزيصوص  القانون ن، لتقضي بعدم شرعية  بعض   امللكيةحلق 
  et Lonroth'' ''Sprongسربونغ ولونروثقضية ، كذلك )1(املؤجرة  للمستأجر  يف شراء العني

، وكانت هلما  لكسمبورغدعوى أمام  احملكمة األوربية  يف ) 2(مواطنان سويديان،حيث رفع 
دة وقامت البلدية  بإصدار قرار نزع العقارات  املتواج،عقارات وأمالك مبنية  يف مدينة ستوكهومل

املالية  لبلدية ستوكهومل  وجدت عقارات املعنيان ،ولنقص املوارد يف شارع من املدينة أين 
 23 سيارات  تأخرت أشغال التنفيذ  على العقارات و مجد قرار نزع امللكية مدة حظريةإلنشاء 

  ةى أمام احملكمة األوروبياو، فرفع املعنيان دعسنوات بالنسبة للونروث  8لسربونغ و  سنة
للمنازعة يف القرار بسبب التأخري يف تنفيذه وهو ما أحلق ما خسائر مالية  لعدم إمكانية  

 تنفيذبوجوب   1982/09/23إستغالل العقارات ، فقضت احملكمة األوربية يف تاريخ 
وتعويض املعنيان  عن ما فات من كسب وما حلق من خسارة  جراء  ،السلطات  املعنية القرار 

  ) .3(القرار أو التخلي عن القرار نفيذتالتأخري يف 
  

حلق  امللكية اخلاصة يف التشريع الفرنسي   واملالحظ أنه رغم كل صور التكريس -    
امللكية اخلاصة حق واإلتفاقيات الدولية وإعتباره  جزءا من احلقوق  الدستورية، يبدو جليا  أن 

وإن كان التشريع الفرنسي  وضع  ،ه وتقييد سلطات فيجوز حرمان املالك  من عقاره اليس مطلق
أريد منه أن حق امللكية اخلاصة هو أوسع ورمبا  ال يتوافق مع احلياة الواقعية فهذا صفة اإلطالق

أن واملالحظ  ،احلقوق العينية وأنه حق خيول لصاحبه سلطات مباشرة تصل إىل حد إتالف العقار
عدم  << :على حق امللكية هو اقيد544 املادة املشرع الفرنسي وضع يف الشق الثاين من 

  .>>إستعمال امللكية  على وجه حترمه القوانني واألنظمة 
                                                

  .09أمحد عبد العال ، مرجع سابق ،ص  (1)

ة األوربية بسبب إجراء اختذته  الدولة العضو يف اموعة إن كل شخص طبيعي أو معنوي له حق التقاضي أمام احملكم)2(
، وجيب املرور على  عدة إجراءات  ألنه ترفع الدعاوى أمام  )من اإلتفاقية األوربية حلقوق اإلنسان 169مادة (األوربية 

املعنية فإذا مل تتخذ اإلجراءات  أو اجلمعية العامة  وملا تقرر هذه األخرية أن هناك خرق لإلتفاقية األوربية ، تقوم بإخطار الدولة 
  :مل جتب على املالحظات  املوجهة إليها  ترفع اجلمعية العامة  الدعوى  أمام احملكمة األوربية ، راجع

 MAX FLAQUE ET MICHEL MASSENET, OP.CIT, p96.   
  

(3)PAUL TAVERNIER, la propriété en mutation, Colloque tempus n°219, publication 
de l’université de droit et de science  économique et de gestion de Rouen, 1997 ,p27.   
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اليت ال تنكر صفة ) 1(والشريعة اإلسالمية  فإنه ساير اإلجتاهات احلديثة أما املشرع اجلزائري-
ته على احلق  وال تلغي امللكية اخلاصة  إال أا تنبذ صفة اإلطالق ، فاملالك له أن ميارس سلطا

  . ع اإلجتماعي فمبا حيقق الن العقار  يف احلدود  املرسومة
  

حىت وإن أمجعت كافة األنظمة  أن حق امللكية العقارية حق نسيبيتبني  تقدم  من خالل ما-
القانونية  واإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان على إحاطته بكافة الضمانات وألبسته  الصفة 

دراسة خصائص هذا احلق والسلطات اليت  إىل  عرض سنت النسبية  حلق املطلقة ،وأمام صفة هذا ا
  . ،ألن  النسبية سببها تقييد سلطات املالك وخصائص هذا احلقخيوهلا  القانون للمالك 

 

   : سلطات وخصائص امللكية العقارية اخلاصة3-
أمهية  نة، وإاخلاصخصائص حق امللكية العقارية  عقاره مثسلطات املالك على  سنتناول أوال-

 .احلقهذا وخصائص  املالك على سلطات قيود تفرضدراستها تتجلى عند معرفة أنه مثة 
 :سلطات امللكية العقارية اخلاصة1-3-

 1990/11/18املؤرخ  يف ) 90-25( من قانون التوجيه العقاري 27 نصت املادة -    
أو احلقوق / املال العقاري ووالتصرف يف حق التمتعامللكية العقارية اخلاصة هي <<  :أنعلى 

  .>>غرضها طبيعتها أووفق  إستعمال األمالكأجل  العينية من
رغم أن حصرها مل  ،)2(القانون الروماين عليه منذامللكية أمر متعارف  الثالث حلقالسلطات  إن-

ل هي سلطة اإلستعمال واإلستغال ، إال أنه أمجع الفقهاء على أن السلطات)3(خيلو من اإلنتقاد 
   . والتصرف 

  :سلطة اإلستعمال  -أوال
صد به اإلفادة من املنفعة اليت ميكن أن خيوهلا الشيئ  من غري ما ميكن إستخراج منه من يق<<-

، ومن صور إستعمال العقار إذا كانت أرض زراعية يكون بزراعتها ، وإذا )4( >>منتجات ومثار
                                                

 . 32من امللكية اخلاصة،ص ةالشريعة اإلسالمي ف،أما موق23:خبصوص موقف اإلجتاهات احلديثة راجع ص )1 (
 L’abusus=، سلطة التصرفLe fructus=، سلطة اإلستغالل =L’ususحق اإلستعمال  )2( 
إن حصر امللكية يف سلطات ثالث مل خيلو من النقد فقد قيل أن ذلك يعين احلد من سلطات املالك، حبيث تتشابه   )3( 

أمحد عبد العال ، احلماية الدستورية  :سلطات املالك  يف التقييد مع السلطات اليت يتمتع ا أصحاب احلقوق العينية ،راجع
 .28لقضاء املصري ، مرجع سابق ، ص ،للملكية الفردية يف ضوء الفقه وا

  .62 ص، 2000امللكية، دار الفتح، اإلسكندرية، ممصطفى اجلمال، نظا )4( 
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ال احلفظ، الصيانة ،ترميم املرتل كان مرتال يسكنه ويدخل يف وجوه سلطة اإلستعمال أعم
،  مع العلم أنه مثة قيود  قانونية ... ،تسوير احلائط،حفر اخلنادق يف األرض الزراعية وغريها 

  ). املطلب الثاين  ،املبحث األول ،الفصل الثاين(تفرض على هذه األعمال  سنتطرق إليها يف 
   :سلطة اإلستغالل  -ثانيا
مة  للحصول على مثار الشيئ ،فإستغالل املرتل يكون بتأجريه وحتصيل هو القيام باألعمال الالز-

  أجرته ،وإستغالل األرض الزراعية  جبين مثارها،وإن عدم اإلستغالل  يعدل اإلستغالل كالمها حق 
 ،إال  أن سلطة )  1(للمالك ففي القانون اجلزائري  جيوز أن يبقى  املرتل خاليا ال يسكنه وال يؤجره

أن يدع  الل ال تعدل اإلستغالل  يف األرض الزراعية أو املعدة للزراعة فال جيوز للمالكعدم اإلستغ
  ) .2(أرضه بورا نظرا ألمهيتها اإلقتصادية  ويشكل عدم اإلستغالل فعال تعسفيا يف إستعمال احلق 

صغار إستغالل مرتل بفتح مركز إلستقبال  :فمثالومن الناحية القانونية سلطة اإلستغالل مقيدة ،-
سلطة مالك املرتل على  فهو قيد) 3(املختص إقليميا األطفال يتطلب ترخيص مسبق من الوايل

  .يف الفصل الثاينهلا  ماية صغار األطفال ،وغريها من القيود اليت سنتطرقحل
  

يف العقار إىل  مفهوم التصرف امللكية وينصرفوهريا حلق ج تعترب مميزا :سلطة التصرف-ثالثا 
وين ،أي نقل امللكية كليا أو جزئيا أو ترتيب حق عيين عليه ملصلحة الغري ،وتعين  التصرف القان

ختتلط بسلطة اإلستعمال فيقوم املالك دم عقاره أو  كذلك  التصرف املادي يف العقار واليت قد
على هذا األصل  حبرمان املالك من )  4(قانونية ،وإنه مثة أحوال  خيرج املشرع بنائه  بقيود 

  .يزول حق امللكية فرف القانوين مؤقتا أما إذا  كانت املوانع مؤبدة التص
  
  

                                                
أكد على أن املالك الذي حيتجز مسكنه دون إستعماله يف وقت  1969لعام 52رقماألماكن املصري  إن قانون إجيار) 1( 

حسن كرية  املوجز يف أحكام القانون :، راجع إمتناعه غري مشروع  إشتداد أزمات السكن  وال يترك الغري إستعماله يكون 
  ).ميش  (  75-76،ص  1998املدين ، احلقوق العينية األصلية أحكامها ومصادرها ،منشأة املعارف،اإلسكندرية ،

 

 .1990/11/18املؤرخ يف   (90-25)من قانون التوجيه العقاري  48راجع ا ملادة ) 2( 
املتعلق  بترخيص فتح مركز إلستقبال   2005/09/23املؤرخ يف  1260املتضمن قرار رقم01ق رقم راجع امللح) 3( 

 .األطفال
ال جيوز ألي شريك يف ملكية األسرة  أن  يتصرف يف من القانون املدين  740حسب املادة   :حاالت املوانع املؤقتة من التصرف  )4( 

،و احملجور  عليه حبكم القانون  واليت طبقت عليه عقوبة التبعية  املنصوص ،كذلك شركاء نصيبه ألجنيب عن األسرة إال مبوافقة مجيع ال
   1966.يونيو 08املؤرخ يف ) 66-156(من قانون العقوبات الصادر مبوجب األمر  06-07عليها يف املادتان
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  :خصائص امللكية العقارية اخلاصة   3-2
  

إن مالك العقار  له مجيع السلطات  املمكنة فهو  جيمع  بني يديه  كل : حق جامع مانع: أوال 
سلطاته إال ما يفرضه املكنات املتصورة  من سلطة اإلستعمال اإلستغالل والتصرف وال حيد من 

القانون،وإن كان للمالك حق التمتع بسلطاته اجلامعة فالقانون يكبح يف بعض احلاالت هذه 
  على عقارات  اخلواص  لضمان سري املرافق االستيالءالسلطات، كأن يرخص لإلدارة  

   ).83ص(العمومية  
ملالكه منعه مهما كان  كاناالنتفاع بالعقار ويترتب على سلطة اإلستئثار إذا حاول أحد -    

التعدي بسيطا ،وقد قضت بعض احملاكم الفرنسية  بعدم جواز لصق اإلعالنات  على حائط 
ال جيوز إلتقاط  صور العقار وإستغالهلا  بصورة  كما،)1( صاحب العقار مملوك للغري إال بإذن

على حق امللكية   مثل هذا العمل  يشكل إعتداءاألن وافقة الصرحية للمالك املجتارية  دون 
يف  جندهاحق امللكية اخلاصة  ال هذه األدوات القانونية اليت حتمي  وإن ،)2(تعويضاليستوجب 

  . القانون اجلزائري
 ،قيود ما فرضه القانون مناملالك له أن مينع الغري مشاركته يف مزايا عقاره إال  ، ذلكرغم -   

للطريق   العام املرور يف أرض املالك ااور كما هو الشأن  ملالك األرض احملبوسة عن الطريق
 .حىت دون موافقته

الكه ،وتعاقب  يدوم حق امللكية مادام العقار  وال ينقضي احلق إالاألصل  : دائمحق :ثانيا  
وإمنا إنتقال نفس احلق مع تغيري  شخص إنقضاء  حق امللكية  يترتب عليهاملالك على العقار  ال 

 ،كرتع  العقار من صاحبه  حاالت  حتد من هذا الدوام وإن مل يهلك العقار إال أنه توجدصاحبه ،
  . للمنفعة العامة 

وإن كان معىن  دوام حق امللكية هو عدم سقوط  وزوال  احلق بعدم اإلستعمال،كأن ال -    
 يباشر  املالك سلطاته  على العقار ليس له مكان يف التشريع اجلزائري  إن كان حمل حق امللكية

                                                
 .37،ص  1993عمان األردن ،حممد وحيد الدين السوار ، حق امللكية يف ذاته ، الكتاب األول ،دار الثقافة ،  )1( 

  :)Avis  M. Sainte Rose(على املوقع اإللكتروين، ،حمامية يف حمكمة النقض الفرنسية ، رأي السيدة سانت روز  )2( 
http://www.courdecassation.fr/bicc/600a609/jurisprudence/cour/avis-avgenplen-b-
602.htm.   

 

http://www.courdecassation.fr/bicc/600a609/jurisprudence/cour/avis-avgenplen-b
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العقارية أرضا زراعية ألنه إذا مل تستغل األرض خالل مومسني  متتابعني  رغم اإلنذار  فإا ترتع  
  .)1(وتباع أحيانا 

أما القول بأن ختلي املالك عن عقاره ولو بنية التنازل ال يترتب عليه إنقضاء هذا احلق  قوال -   
جند  )2(نه بالرجوع إىل النصوص القانونيةالعقارية ،أل ال جيد تطبيقا يف النصوص املنظمة للملكية

  قانونا  أمام  اجلهات القضائية  املختصة  حبكم يصرح بإنعدام حيق للدولة املطالبة   أنه
، وبعد أن يصبح احلكم ائيا  تدمج العقارات املتخلي  عنها  ضمن أمالك الدولة )3(الوارث 
    . )4(اخلاصة 

اتمع ومن ال يزاول حقه  يكون جديرا  بفقده  يضرل أن عدم اإلستعما )5( البعضويرى -   
وجيب ترك  ،،وحنن ال نشاطر الرأي  ذلك أن القول  بأن اتمع يتأذى حجة ال جيوز تعميمها

امللكية  العقارية حق  سقوط فيهااملشرع  الذي ينوب عن اتمع تقرير احلاالت اليت يقتضي 
  . اخلاصة

  

أن  السلطات املطلقة مل يعد هلا مكان يف احلياة  والنصوص تقدم  يتبني من خالل ما -    
القانونية  ألن الفرد ال يعيش خارج النطاق اإلجتماعي ، وبإمعان النظر  يف واقع النصوص 

اليت تقيد ) 6(القانونية  وإن كان مصدر صفة اإلطالق هو القانون الروماين فإننا جند من النصوص
                                                

 .املتضمن التوجيه العقاري 1990/11/18املؤرخ يف)  90-25( من قانون51 راجع املادة  )1( 

 :جاء فيها ،  ) 52ج رعدد (،املتضمن قانون األمالك الوطنية  1990/12/01املؤرخ يف ) 90-30 (قانون من53املادة  )2( 
القاضي املختص  يف الدعاوي إذا وقع  ختلي عن احلقوق  العينية  يف امللكية  املورثة بعد فتح  التركة ، حيق للدولة  أن تطالب  من <<

م املدنية  بعد التحقيق  القضائي  أن يثبت التخلي  الذي  يترتب عليه  تطبيق اإلجراءات  احلراسة القضائية ،ويتم  تطبيق إجراءات  تسلي
  .>> أعاله 51األموال وفقا للمادة

 

  :إىل الطبقة املالكة ، راجع يف القانون الربيطاين  يف حالة إنعدام  الوارث  فإن األراضي  تنتقل  )3( 
JEAN BERGEL ,LA PROPRIETE ,  OP.CIT . P12. 

 

،  املتعلق بإدماج قطعة أرض  يف األمالك  اخلاصة  2005/06/19املؤرخ يف  718، املتضمن  القرار رقم  02أنظر امللحق رقم   )4( 
 .2م 372365للدولة  دون مالك معروف  مساحتها

 23،ص 1970امللكية الفردية يف القانون املصري، الطبعة األوىل ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  أمحد سالمة ، :راجع )5( 
 .42املدين ، مرجع سابق ،ص  ن، وحممد وحيد الدين سوار ،حق امللكية يف ذاته  يف القانو

اصة ، دراسة مقارنة يف القوانني حممد علي حنبولة ، الوظيفة اإلجتماعية للملكية  اخل: راجع النصوص الرومانية يف ) 6( 
  477.ص  ،القاهرة1973دار بوسعيد للطباعة،الوضعية  والشريعة اخلاصة ، 
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عدم اإلضرار بالغري ،وهو ما يدل على أن امللكية العقارية اخلاصة املالك باإلنتفاع بامللك بشرط 
  .مل تكن يوما حقا مطلقا

ختاما جند من املفيد  التطرق إىل نطاق امللكية العقارية اخلاصة  ألن هذه احلدود املادية  -       
  .لفرع الثاينهي األخرى ليست  مطلقة وإمنا حمدودة  باحلد املفيد التمتع به وهو ما سنبينه  يف ا

 
 
 

  .نطاق امللكية العقارية اخلاصة : الفرع الثاين 
إن النطاق املادي  حلق امللكية  العقارية اخلاصة  ينصب أساسا على الشيئ اململوك  ومثاره -    

ومنتجاته ، فمالك البناء ميلك  العقار املبين  ومجيع األجزاء  املكونة له  من جدران وأسقف 
ابيك  وغري ذلك مما هو مندمج  فيه،  حبيث ال ميكن فصله  دون املساس  وأعمدة  وأبوب وشب

 هي وما ؟هو نطاقها املادي بكيانه أو التغيري فيه ،وإذا كان حمل امللكية أرضا حبكم كوا ثابتة فما
  .؟حدود هذا النطاق 

  :األرضحمل  حق ملكية -1 
كما أنه ميتد  نطاقها إىل  حتتها ،إن  وجود األرض  يفترض فضاءا من فوقها  وعمقا من -    

  .امللحقات والثمار واملنتجات 
  :)1( ملكية العلو والعمق-1-1
إن مالك  سطح األرض  ميلك الفضاء اجلوي  الذي يعلوه  فيحق له أن ميد أسالكا أو  -   

ني التهيئة  تقتضيه  قوان يشغل العلو  باألبنية أو املنشآت  أو األشجار غري مقيد  يف اإلرتفاع إال ما
أن ملكية العلو متنح لصاحبها  حق إستعمال مياه األمطار  اليت تسقط  على  اوالتعمري ، كم

ميلك  طبقات األرض  اليت حتتها   مالك السطح  أن  ، كمامجعها أو)2(عقاره  والتصرف فيها
يف أرضه  فله أن يستخدم  العمق ويستخرج الرمال واألحجار واألتربة، و ميد األنابيب  وحيفر 
      .ليضع أساس  البناء  وحيفر اآلبار وأن متتد جذور مغروساته إىل األعماق اليت تستلزمها

                                                
أن  هأن مالك األرض يستفيد مما فوقها إىل عنان السماء وما حتتها إىل أعماق األرض، فلالشريعة اإلسالمية اتفق فقهاء  )1( 

أمحد فراج حسني ، امللكية  ونظرية العقد يف :راجع  مبا ال ضرر فيه على الغري  ،يعلي فيها من أبنية وأن وحيفر فيها ما يشاء 
 .112الشريعة اإلسالمية ، الطبعة األوىل ، مؤسسة الثقافة اجلامعية ،اإلسكندرية،بدون تاريخ ،ص 

حيق لكل << :هأنعلى  )60ج ر عدد(املتعلق باملياه  2005/09/04املؤرخ يف) 05-12(من قانون 98نصت املاد ة  )2( 
 .>> مالك استعمال مياه األمطار اليت تسقط على أرضه  والتصرف فيها 
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اإلعتداء على  منع الغرياحلق يف صاحب األرض وإن ملكية العلو  يترتب عليها أن ل-     
 الشجر أو الزرع  يف األرض ااورة  وتفرعت أغصانه  كان امتدإذا فمنطقيا   ،)1(علوه

  . لوهع إىل امتدقطع ما  صاحب األغصانأن يطلب من جاره   لصاحبها
      

ح مس اجلار جذور متدادإ ففي حالة ،على ملكية العمقاإلعتداء الغري  مينعكذلك للمالك أن  -    
إذا كان الزحف من شأنه أن يلحق ضررا   يف القانون املصري والفرنسي )  2(ستئصاهلابإ كلللما

مماثلة  املتعلقة مبنع نصوص    وليس يف القانون اجلزائريلقضاء، إىل اوء لجلدون احلاجة 
خاصة أن هذه  احلاالت قد تؤدي إىل نزاعات بني املالك   اإلعتداء على ملكية العلو  والعمق

احلق يف منع اإلعتداء على نطاق امللكية )  3(واحلالة اليت منح فيها املشرع اجلزائري ،املتجاورين
من  91املادة  فجاء يفدون موافقته  املالك منع الغري اإلصطياد  فوق أرضخلاصة هي العقارية ا

يعاقب كل من ميارس نشاط الصيد << 2004/08/14املؤرخ )4( )(04-07 الصيد قانون
  .>>دج 50.000دج إىل 10.000يف ملك الغري دون ترخيص بذلك بغرامة من 

ا السفلية و احلق يف منع الغري طبقا األرض و الفضاء اجلوي الذي يعلو إال أن ملكية -       
هذا النطاق  ألن، اإلعتداء على هذا النطاق  ال جيد مكان يف احلياة الواقعية والنصوص القانونية

يراد  بتحديد نطاق امللكية العقارية و ليس مطلقا وإمنا حمدود  باحلد املفيد التمتع به علوا وعمقا،
  .حملل هذا احلق   اخلاصة  بيان احلدود املادية

                                                
اإلجتهاد القضائي الفرنسي منع شركة بناء من إستعمال الرافعة وحتريكها من أجل أ شغاهلا ألنه حبكم كربها تعتدي على ) 1(

 :نطاق ملكية علو اجلار راجع
 FRANCOIS CHABAS, le droit de  Propriété et ses démembrements,op.cit,p120. 

 

حسن كرية وحممد الدين السوار أن إعطاء احلق يف استئصال اجلذور وقطعها معناه الترخيص  للمالك  : يرى األستاذين) 2(
   .بعمل من أعمال الغصب  والتعدي وخرقا لقاعدة  ليس لإلنسان أن ينتصف لنفسه بنفسه  وإمنا عن طريق السلطة العامة

 ذكره حممد الدين وحيد السوار، مرجع سبق،و84، ص بقاحسن كرية ،أحكام احلقوق العينية األصلية ، مرجع س:ع راج
  48.،ص

الزراعي الفرنسي املالك له احلق يف منع الغري االصطياد داخل ممتلكاته دون موافقته، ألن حق الصيد مرتبط حبق  التشريعيف ) 3(
  :منه 01/221امللكية فنصت املادة 

Article221/1code rural<< Nul na la faculté  de chasser sur la propriété d'autrui 
sans le   Consentement du propriétaire>>,MAX FLAQUE ET MICHEL 
MASSENT,Droit de propriété  et environnement op.cit.p80.                                 
                                                                        

  .) 51/2004(ج ر عدد) 4( 
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املتضمن القانون املدين  بتحديده  ) (75-58مراألمن   675-676املادتان وقد تكفلت-    
ميلك  كل ما يعد من عناصره  اجلوهرية ،  الشيءأن مالك <<: مايلي 675/01فجاء يف املادة

  ،يتلف أو يتغري  حبيث ال ميكن فصله عنه  دون أن يفسد أو
  فوقها وما حتتها إىل احلد املفيد التمتع ا علوا وعمقا وتشمل ملكية األرض ما-
فوقها أو  وجيوز مبقتضى القانون أو اإلتفاق أن تكون ملكية سطح األرض منفصلة عن ملكية ما-

احلق يف كل مثاره ومنتجاته وملحقاته ما مل  الشيءملالك <<نصت  676،  أما املادة>>حتتها
 .>>خيالف ذلك  اتفاقيوجد  نص أو 

 
  :حدود نطاق  ملكية األرض-2

صفة اإلطالق أن سلطات املالك  متارس  يهاالنتيجة اليت ترتبت عل )1(يف العهد الروماين -     
 ،تإندثر النظرة القدمية نإال أ ماال اية أي إال أقصى ما ميكن  تصوره من فضاء وعمق باطين إىل
 02/675ادةملا مبلكيته يفر املفيد التمتع حصر املشرع اجلزائري ملكية العلو والعمق إىل القد قدف

  .  املتضمن القانون املدين 1975/09/26املؤرخ) 75-58(من أمر
 الغري من ميلك منعفهو ال  العمق، العلو أو جياوزه منما  على لهال سلطان  فاملالك  -     

 املفيد مللكيته،تع التم وراء دائرة يقع فيماهذا النطاق إذا كان النشاط  كان فوقممارسة أي نشاط 
عمل على مسافة من العلو والعمق إذا مل تكن له  يقام منوليس للمالك أن يعارض على ما 

  .مصلحة جدية
  
 

  :العلوحدود ملكية  - 2-1
التمتع  به ،فهو ال ميلك من   مللكية العلو حدودها فهي تثبت ملالك األرض إىل احلد املفيد-

القيام بأعمال على مسافة أن يستخذمه ،وجيوز للغري  عتطيالفضاء  الذي  يعلو األرض إال ما يس
من العلو ال يكون له احلق يف اإلعتراض عليها ،ومن بني األعمال والنشاطات  اليت متارس يف 

  :ملكية العلو
  

                                                
  (1)Autrefois, on disait qu’en raison de son caractère absolu, le droit de propriété 

n'avait  ni de limite ni en hauteur ni en profondeur, les romains disaient  qu'il s étendait 
<<Usque ad caelum et usque ad inferos>>, voir : FRANCOIS CHABAS, Le Droit de 
Propriété et ses Démembrements, OP.CIT, P120.                                      
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  :اجلويةاملالحة –أوال 
يهم يف العهد األول يف فرنسا،وضع بعض املالك بالونات ملنع الطائرات من املرور فوق أراض-   

أنه ال جيوز   02/131نص يف مادته) 2( 1924/05/31،فصدر قانون الطريان )1(اخلاصة 
مادامت ال تلحق ضررا  مبمارسة حق امللكية   للمالك منع  مرور الطائرات على أراضيهم اخلاصة

،ويترتب على ذلك أنه ال جيوز ألصحاب األراضي اإلعتراض  على حتليق الطائرات أما عن 
  .ال ميثل ضررا كافيا لطلب منع املرور  صوت وأزيزها

 1990/12/01املؤرخ) (90-30من قانون 15املشرع اجلزائري  يف املادة وقد أكد -     
ال جيوز وبالتايل ) 3(األمالك الوطنية أن اال اجلوي اإلقليمي حتت سيادة الدولة املتضمن  قانون

املؤرخ   (98-06)نونمن قا 159للمالك منع حتليق الطائرات، وأكدت املادة 
أنه يف حالة وقوع خسائر ) 4(العامة املتعلقة بالطريان املدين احملدد للقواعد  1998/06/29يف

الوحيد عن اخلسائر اليت يسببها  املسئولجراء حتليقها على أرض اخلواص مشغل الطائرة هو 
  .التحليق أو األشياء اليت تنفصل عليها

 اجلوية قيد املشرع اجلزائري  املالك بعدم جواز إقامة أسالك أمن وسالمة املالحة ومن أجل-    
أو أي  )5(االرتفاقاتبنايات تفوق العلو احملدد يف  خمطط   إجناز  يف أرضه أو ووضع سياج 

منشآت أخرى  من شأا أن تلحق أضرارا  ومتس باألمن اجلوي ،مع العلم أن أي بناء من شأنه 
املالحة اجلوية يتطلب رخصة  خاصة من السلطات املكلفة  أن يشكل علوه حاجزا أو خطرا على

  .بالطريان  املدين  اليت ختضع البناء أو املنشآت جلميع شروط اإلقامة  والعلو املاثلة مع أمن الطريان

 :من حدود نطاق ملكية العلو كذلك -   
                                                

( 1)Dans les premiers temps de l'aviation en France des propriétaires avaient installé 
des ballons au dessus de leur terrains pour ne pas être survoles>>, JOSEPH COMBY, 
article publie dans le numéro100 de la revue études foncières, novembre 2002, Heure : 
sur le sit Internet : www. Foncier.org /articles/100/100/comby.hmt.  
  
(2)PATRICE JOURDAIN,Droit Civil,les biens ,Delta Dalloz,Paris,1995,p,157.            

 

األول ملكية خاصة  لصاحب األرض والثاين خاضع لسيادة الدولة : الفقهاء قسموا الفضاء اجلوي إىل ثالث أقسام  ضبع) (3 
ية،الوسيط الثامن يف عبد الرزاق السنهوري ،حق امللك:،راجع يف ذلك ،الثالث قسم حر ال  ملكية خاصة وال مللكية الدولة 

 .574،ص 1998شرح القانون املدين اجلديد ،الطبعة الثالثة اجلديدة ، منشورات احلليب احلقوقية ، بريوت ،لبنان ،
 (1998/48)ر عدد  ج (4)
 .احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين 1998/06/29 املؤرخ يف ) 98-06( من قانون 60املادة  عراج (5)
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                 LE PLAFOND LEGAL DE DENSITE: الكثافة القصوى للبناء–ثانيا -
 هيوالكثافة القصوى للبناء ال جيوز للمالك أن يتجاوز حدا معينا من العلو وهو ما يسمى ب -    

 نطاق يف حدود إال إليهاقيود امللكية العقارية اخلاصة، وتفاديا للتكرار سنتعرض  يف آن واحد من
   .امللكية

الذي جاء به  نفس املبدأ مدواعتالقصوى للبناء  بنظرية الكثافةإن املشرع اجلزائري تأثر -      
نسبة  فهي متثلللبناء  املسموح بهألن هذه النظرية بدال من أن حتدد الطول  )1(املشرع الفرنسي

  .ومساحة قطعة األرض  البناءة  األرضية خارج  ححسب مسا  معينة حتسب
 1991/05/28 املؤرخ يف 91-175)(من املرسوم التنفيذي 26املادة حددتوقد  -       
نسبة الكثافة القصوى يف البناء اخلاصة باملناطق  )2(دد للقواعد العامة للتهيئة و التعمري والبناء احمل

احلضرية أي   ةأن الكثافة القصوى للبناءات  يف أجزاء البلدي<< :على ما يلي فنصت احلضرية 
ساحة قطعة األرضية خارج البناء  الصايف وم املعمورة ،بالتعبري عنها بالتناسب بني املساحة

  .>>..،تساوي واحد)معامل شغل األرض  أو(األرض
ال جيوز أن تتعدى املساحة الصافية  للبناء املزمع  2م350أي أنه يف قطعة أرضية مساحتها-
،وإن من أهم األهداف املرجوة من وضع حد الكثافة  القصوى للبناء  هو جتنب  2م350تشييده
فرنسا بعد  مع العلم أنه يف،العالية  للبناياتحد  املراكز احلضرية ووضع   واختناق  ازدحام

الذي ترك  احلرية لرؤساء  البلديات  يف  1986/12/23تطورات تشريعية عديدة  جاء قانون 
يف حالة خمالفة احلد املذكور   التشريع اجلزائري أما يف ،)3(حد الكثافة القصوى للبناء  اختيار

،وإن املشرع أحسن فعال بعدم ترك  )4(العامة مالية  تعد  مدخال للخزينة تطبق غرامات
                                                

 :راجع نظرية الكثافة القصوى للبناء  ظهرت يف القانون الفرنسي إبتداءا من الستينات  )1(

 FRANCOIS CHABAS, OP.CIT, P : 123.                                                                                             
        

 ).(1991/26ج ر عدد )2( 
 

(3)La loi du 23/12/1986 a remis entre les mains des représentants des conseils municipaux le 
choix de conserver ou non le plafond légal de densité sur leur propre territoire, voir : 
FRANCOIS CHABAS,OP .CIT,p:124. 

 

املتعلق  بشروط اإلنتاج  املعماري  وممارسة  18//1994/05  املؤرخ يف) 07/94( من املرسوم التشريعي 2/50 أكدت املادة ) 4(
 300دج عن كل مستوى أو 900املهندس املعماري  على توقيع غرامات مالية عند عدم احترام  اإلرتفاع املرخص به ،وتقدر الغرامة ب

  .عن كل متر يظاف انطالقا من احلد املرخص به
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للوالة أو رؤساء البلديات الختيار الكثافة القصوى للبناء ،ورغم ذلك نشاهد يف املدن احلرية 
اجلزائرية ازدحام يف املراكز احلضرية ،لذلك جيب فرض غرامات مالية  أكثر صرامة مع إمكانية 

   .احترام احلد املذكور هدم اإلرتفاع الغري املرخص به  يف حالة عدم
  

 فيها كذلك من حدود نطاق ملكية العلو اليت ال جيوز فيها للمالك أن ميانع وال يعارض-
كمرور األسالك الكهربائية والتمرير العلوي وإقامة أعمدة وإرساء ،) 1(اإلرتفاقات اإلدارية مترير

على مسافة من العلو حبيث ال مواصالت هوائية طاملا أا تقع فيما وراء دائرة التمتع املفيد و
سنتعرض إليها  يف القيود املشتركة بني امللكيات  رالعقار إىل اخلطر،وتفاديا للتكرا تعرض صاحب
  .)ومايليها92ص( وغري املبنية  العقارية املبنية

  : حدود ملكية العمق -2-2 
،فصاحب األرض  ع بهالتمتتثبت ملالك األرض إىل احلد املفيد  فهي احدودهمللكية العمق  -     

 إستعمال  ملكه فيما جياوز وباملقابل ليس له أن يعترض على على هذا العمق ميارس سلطاته
ما  أن مترر، فيجوز لإلدارة املنع جدية يف مصلحة منه حبيث ال تكون له يستفيدالنطاق  الذي 

قول أن مالك ال كذلك تشاء من األنابيب  واألسالك الضرورية  وتضع التجهيزات الالزمة ، 
حسب املادة  ألن طبقاا هي ملكية عمومية سطح األرض  ميلك طبقاا هو جمرد تصور نظري 

ملكية املالك   امتدادوإن ، م1989املتضمن التعديل الدستوري لسنة   م1996من دستور17
على  لصاحب األرضال سلطة  األرض  يف القانون اجلزائري ليس صحيحا ألنه)  2(ملنتجات

   :املواليةوهو ماسنبينه يف الفقرات  يف أرضهاملتواجدة  د املعدنية واملتحجرة وال اآلثار املدفونة املوا
  :املواد املعدنية ومواد املناجم واحملاجر  –أوال -   

عتربها  ملكية عمومية  إ املشرعألن  اجراحمل املناجم و ال جيوز ملالك األرض إستغالل مواد -    
،كذلك املياه  املعدنية  املتواجدة يف  أرض اخلواص  هي أمالك ) 3(نيةوملكا للمجموعة الوط

                                                                                                                                         
من منفعة العقار  هدفها املنفعة العامة  ومن أمثلتها التجهيزات واألسالك الكهربائية وهي ختضع الرتفاقات اإلدارية هي قيود حتد ا)  1 (

مة لقواعد متيزها عن االرتفاقات املدنية ألن اإلرتفاقات اإلدارية  تنشأ مبوجب نص تشريعي  وحتدد بصدور  قرار إداري  دف املنفعة العا
 .خمدوم فالعربة بوجود العقار اخلادم  ،كما أنه  ال يستلزم بالضرورة وجود عقار

 
 .وهو ما ينتج عن األرض بصورة غري دورية وميس من جوهرها:املنتجات) 2(

طبقا << ):  2001/35ج ر عدد (،  2001/07/04املؤرخ يف 07/2001من قانون املناجم 02نصت املادة ) 3(
الوطنية  املواد املعدنية  أو املتحجرة  املكتشفة  أو غري   من الدستور تعد ملكية عمومية وملكا للمجموعة 17ألحكام  املادة 
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عي أو معنوي  إكتشف مياه  ي، وقد ألزم املشرع  كل شخص طب) 1(عمومية  مبختلف أنواعها 
 تقاعسجوفية  يف أرضه  عمدا أو صدفة تبليغ إدارة املوارد املائية  املختصة إقليميا ، ويف حالة 

حسب املادة الذي إكتشفت املياه  يف أرضه  جلهات املختصة  يعاقب املالكاملالك عن تبليغ  ا
 ،دج10.000إىل  5000بغرامة من 04/09/2005 يف  املؤرخ12/2005)(قانون من 166

من إدارة  امتيازعلى عقد  احلصول هعليملتواجدة يف أرضه ا املوارد املائية استعمالأراد املالك  إذا و
يف أما ،)2( باهظةمالية  توقيع عقوبات وغراماتحتت طائلة  املنبع املائي  الالستعم املوارد املائية

 من أراضي اخلواص ملكا املياه النابعة اعتربتنسي رالتشريعات املقارنة كالقانون الف
املتحجرة يتطلب  رخصة  األرض للحصول على مواد املناجم  أو استغالل كذلك ،)3(صاحبهاأل

  .) 4(الوطنية للممتلكات  املنجمية  متنح من الوكالة  استكشاف
  

أن املواد  املتواجدة  يف باطن األرض  جيب أن ال )  5(عبد املنعم فرج الصدة:ويرى األستاذ -
يستغلها املالك إال بقيود وال جيوز له أن مينع  اجلهات  املختصة  يف إستغالل  باطن أ رضه ألا متثل 

  .ذه املواد متواجدة بفعل الطبيعة وال يد للمالك  يف وجودهان هوأل مواد  ضرورية  لإلقتصاد الوطين
باملقابل  جيب إحترام حقوق فالوطين  للمسامهة يف االقتصاد املواد جيب أن تستغل أنهرغم و-
اليت إكتشفت  املواد  يف أرضه و منحه  نسبة معينة يف إستغالل األرض واحلصول على فوائدها  املالك

  .أو على األقل تعويضه 
                                                                                                                                         

املكتشفة  ، املتواجدة  يف  اال السطحي  أو الباطين أو اال البحري التابع  لسيادة  الدولة اجلزائرية أو للقضاء  اجلزائري  =
  .>>كما حددها التشريع  املعمول به

  . املتضمن قانون األمالك الوطنية 1990/12/01 ؤرخ يف امل)  90-30( من قانون15/07راجع املادة )1(
أن املالك  يعاقب باحلبس من باملتعلق بقانون املياه  2005/09/04املؤرخ  12/2005من قانون 175أكدت املادة )2(

  د ج  وتصادر التجهيزات  واملعدات  اليت استعملت الستغالل 500.000إىل 100.000سنوات  وبغرامة  من5سنة إىل  
 .املالك  املوارد املائية  اليت اكتشفها يف باطن أرضه

   
 

(3)Article 641/03 code civil  français <<La source appartient  au propriétaire du sol, 
qu'il  s'agissent de source proprement dite ou d'eau  souterraine qu'il fait jaillir  
sur son fond>>,voir: DUPONT DELESTANT  Droit civil, les droit réels 
principaux, 2éme édition , DALLOZ, PARIS,1969, P 07.                                       

يف أرض   اقررتا أن املوارد املعدنية  اليت يعثر عليه  01/556و1078القانون األردين والقانون السوري  مادة  ككذل-
  . 49، حممد الدين وحيد السوار ، حق امللكية يف ذاته يف القانون املدين ، ص  هلماخلواص مملوكة  

 . 2001/07/04املؤرخ يف) 07/2001(قانون املناجم من108 راجع املادة) (4
 

 . 36،ص 1967صر،القاهرة ،م عبد املنعم فرج الصدة،حق امللكية ،الطبعة الثالثة، مكتبة ومطبعة البايب وأوالده، )5( 
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  : اآلثار والكرت املدفون–ثانيا 
من  57املادةأرضه ،فأكد يف   باطنلوضع استثناءا  الستغالل  املالك  إن املشرع-     

بأن أن الكرت أو اآلثار 1990/12/01يف  الوطنية املؤرخألمالك املتعلق با )30-90(قانون
الدولة  وال حيق  لصاحب أمالك  املدفونة ومجيع األشياء املنقولة والعقارية  تدخل يف نطاق 

العقارية  هي أمالك  ثقافية ومتلك  الدولة هلا  أو وتربير  ذلك أن األمالك املنقولة ،األرض متلكها 
فقداا  هو فقد اهلوية  الثقافية  ،ونرى أنه  ألنلمضاربة  وبيعها  لحبكم القانون  هو منع 

ن أن جنعل نسبة منه ملالك األرض ونسبة الصواب فيما يتعلق باآلثار  أما  الكرت املدفون  فيمك
  .أخرى  للدولة

 
ألن  ميزة للمالك نامللكية  العقارية اخلاصة  ونطاقه ال ميثالحق يتبني أن  ،تقدم امن خالل م-   

فرض القيود على حق  مربرات هي  ما: وهو ما يدفعنا للتساءل القيود القانونية حتد من إطالقه ،
هي طبيعة القيود اليت جتعل حق امللكية حقا  وما وعلى سلطات املالك ؟ امللكية العقارية اخلاصة 

  .بالتفصيل يف املطلب الثاين  نتناوله، وهو الذي سنسبيا؟ 
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  .  الوظيفة اإلجتماعية  للملكية العقارية خلاصة:  املطلب الثاين
    
  العقارية اخلاصة ،مث أنواع قيود امللكية على  قيودالربرات فرض ميف املطلب الثاين  تناولس- 
  

  :كاآليت يف فرعني  اخلاصة  امللكية العقارية
  
  .بفرض القيود  عليها  الوظيفة اإلجتماعية  للملكية العقارية  اخلاصة حتقق : الفرع األول-
  .اخلاصة  امللكية العقاريةقيود  أنواع :الفرع الثاين-
 

                                       

حتقق الوظيفة اإلجتماعية للملكية العقارية اخلاصة بفرض : لفرع األولا-
  .لقيود  عليها ا
  : وفقا للترتيب اآليت األول الفرعنتناول يف  -   

  . االجتماعيةالوظيفة  1-
  .طبيعة قيود امللكية العقارية اخلاصة2-
  
  )La fonction sociale(:الوظيفة اإلجتماعية  -1 - 
    .إجياز  يف هذه الفقرة  مفهوم الوظيفة اإلجتماعية  وجذورها التارخيية ومربرااسنتناول  ب -    
  
  

  :مفهوم الوظيفة اإلجتماعية هي - 1-1
،فاملالك كائن )1(>>توجيه امللكية  العقارية اخلاصة  لتحقيق مصلحة اتمع <<-

، ويتعني على املالك  ياالجتماعيعيش يف جمتمع  معني يسوده مبدأ التضامن  والتكافل   اجتماعي
لتحقيق  االجتماعيةأن يقوم بدوره  إزاء اتمع ، ويترتب عليه أداء امللكية اخلاصة  وظيفتها 

   .كلها املصلحة  العامة للجماعة
  
  
  
  

                                                
 417.حممد علي حنبولة ،  الوظيفة االجتماعية  للملكية اخلاصة ، مرجع سابق ، ص  )(1
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   اجلذور التارخيية  للوظيفة اإلجتماعية -1-2
ول امللكية اخلاصة  ح إختذ الوسطيةفكر ، وجد    )1(الفقهية ملذاهبدون التعرض إىل ا-     

يستعمله املالك دون رقيب وال   مل  يعتربها  حقا مطلقا وفهو مل  يصل إىل حد إلغائها  متاما  
وجهة نظر  اختالفعلى امللكية اخلاصة كأساس  لنظام اتمع رغم  الفكرحسيب ، وقد أبقى 

ة  هلا دور إجتماعي  جيب على  أن امللكية اخلاصق أنصاره اتف  أن إال  )2(أنصاره  يف صفة احلق 
 .أن حتققه  وهذا الدور هي الوظيفة اإلجتماعية 

  
  : مربرات الوظيفة اإلجتماعية-1-3 
مل تكن امللكية اخلاصة مثرة  لعمل وجهد  املالك فقط،وإمنا هي نتيجة  جلهده وعمله مع  -أ

  .ا  حبمايتهامسامهة  اجلميع  بتهيئة املناخ  الطبيعي للملكية اخلاصة  واحملافظة عليه
جيب أن تكون امللكية اخلاصة مبدأ للتضامن اإلجتماعي مراعاة للمساواة والعدالة بني أفراد –ب

  .اتمع
مصاحل  مبا يتوافق مع إن الوظيفة اإلجتماعية تكبح اإلستعمال الغري املشروع للملكية اخلاصة-ج

 .يب أو حسيب بدون رقيف ملكيته اخلاصة  على هواه  ،فال يتصرف املالكاتمع
  

شك أن الوظيفة اإلجتماعية تتحقق بفرض القيود على حق امللكية اخلاصة ،وعلى هذا  الو-    
  .النحو سنتطرق إىل تعريف  ونشأة وتطور القيود  يف الفقرات التالية

  
  
  

                                                
 الفكر اإلشتراكيإعترف بامللكية اخلاصة  كحق مطلق مينح للمالك  سلطات دون حتديد وال تقييد ، أما  الفكر الفردي )1(
الدولة هي املالك الوحيدة لوسائل اإلنتاج والعقارات  ها متاما ويعترب أنياألول يعادي امللكية اخلاصة  ويلغ: إىل قسمني  نقسم ا

واملسمى باالشتراكية اإلصالحية تنادي بإبقاء امللكية اخلاصة  مع  إحاطتها مبجموعة من الضمانات والقيود  :، أما القسم الثاين 
رواد ومفكري املذهب  الفقيه اليت ختلصها من عيوا مع االعتراف بنوع من  التنظيم  اجلماعي  للنهوض بإنتاجيتها ، ومن 

ترمجة صباح كنعان ، منشورات عويدات ، تاريخ امللكية ، فليسيان شاالي ،: الفرنسي برودون ، ملزيد من التفصيل راجع 
  . ومابعدها 117ص  ،بريوت ، لبنان ، بدون تاريخ 

 
ومنهم من يرى أن امللكية  ،ا وظيفة إجتماعية  ال غريمنهم من أنكر صفة حق امللكية اخلاصة  وإعتربه:اختلف أنصار التيار الوسطي  )2(

، دار النهضة العربية  يف ذلك نظرية دجيي  يف حممد نزيه الصادق، امللكية يف النظام اإلشتراكي :  اخلاصة حق  وهلا وظيفة إجتماعية ،راجع
 .98-99-100ص، القاهرة ، بدون تاريخ ،
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  :امللكية العقارية اخلاصة قيود طبيعة-2- 
يف فقرتني  حا مث إىل نشأا وتطورهانتناول يف هذه الفقرة مفهوم القيود لغويا وإصطال-    
  :نفصلتني م

 :القيود مفهوم  - 2-1        
    

  .تعريف اللغوي للقيود :أوال           
حبل وحنوه جيعل يف :والذي مجعه قيود ،يعرف القيد لغويا بفتح القاف وسكون الياء والدال-   

 .)1(وس املنجد حسب ماذهب إليه القام ويعيقها رجل الدابة وغريها فيمسكها
  .تعريف اإلصطالحي ال :ثانيا       
عتها ، فمنهم من يرى أن قيود امللكية يالقيود وحتديد طب يف  تعريف )2( الفقهاء اختلف -     

إلتزامات تنشأ  ى أا  تكاليف وري  أغلبهمأما  ،هي عنصر وحتديد خارجي مضاد يثقل امللكية
،ألا  تبلغ من الكثرة واألصالة  مرتبة  مع فكرة امللكية  اخلاصة  وتعترب جزءا من مضموا 

  .يصعب معها إعتبار وجودها حادثا طارئا  على فكرة امللكية وعنصر خارجي  يثقلها
شأ مع حق تتغري  وتننه  صحيح توجد قيود  ثابتة ال أل لالنتقاد قابل الثاين  إن الرأيو-     

امللكية اخلاصة  وهي متثل  الوضع العادي واملألوف حلق امللكية العقارية اخلاصة يكون هدفها 
حق امللكية إىل حد اإلضرار مبلك  استعمالاخلاصة مثل عدم التعسف يف  حتقيق املصلحة العامة أو

بة للتغريات باملقابل قد تفرض قيود جديدة ومتغرية على حق امللكية اخلاصة  مواكفاجلار ، 
  .   االقتصادية

العامة احلدود <<:قول أالبا دون التطرق إىل مصدر نشأا تعريف القيودكن وهلذا مي -      
حتقيق املصلحة العامة هو  اجتاوزها، هدفهاخلاصة اليت ال جيوز للمالك  حق امللكية املفروضة على

   ).3( >>واملصلحة اخلاصة
                                                

 .  665،ص 1960آب 15ار املشرق،بريوت ،د ،17املنجد يف اللغة واإلعالم، الطبعة )1(
 .32-33مصطفى اجلمال، نظام امللكية ، مرجع سابق ، ص )2(
، 1999أمحد عبد العال أبو قرين ،حق امللكية  يف الفقه والقضاء والتشريع ،الطبعة األوىل،مكتب الرسالة الدولية،القاهرة ،) 3(

 .70،ص
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  :نشأا وتطورها: الثاث  
أو القبيلة كانت تعترب  ةلنسبة للشعوب البدائية امللكية مل تكتس طابعها الفردي، فالعشريبا-

صاحبة امللكية ومل يوجد نزاعات بني املتجاورين ذلك أن امللكيات معزولة والتالصق أمرا جمهوال، 
صلة بني اخلاصة من بينها مراعاة املسافات الفا يف القانون اليوناين وجدت بعض قيود امللكية اأم

العقارات ومل يكن مسموحا للمالك أن يقيم أغراسا يف عقاره إال ضمن مسافة معينة عن احلد 
يف القانون الروماين أمام إطالق حق امللكية تأزمت العالقات  االفاصل بني العقارات املتجاورة، أم

ر القيود ، ومن صو)1(األلواح إثين عشر بدأت القيود حتيط ذا احلق ظل بني اجلريان ويف
يقوم ) Le preteur(املفروضة على امللكية مراعاة للمصلحة العامة أن احلاكم الروماين 

سنوات ويتخذ إجراءات فيوقع جزاءات مالية كجزاء 5بإحصاء العقارات واألمالك املهملة كل 
هلذا اإلمهال ، كذلك جيوز نزع ملكية األراضي من أجل فتح  طريق عام أو قناطر ،أما قيود 

احلاكم الروماين  أنظمة ومنشورات هلا مفعول  بشأا لكية مراعاة للمصلحة اخلاصة  أصدرامل
  لجريان ،وقد وجدت يف ظل القانون للالقانون ملساءلة املالك عن اإلزعاج  الذي يسببه 

دعاوى تعويض  عن األضرار املستقبلية  اليت قد حتدث بسبب مرتل اجلار  الذي   )2(الروماين 
  .إياره أضرار  للعقار ااور يتسبب حالة تصدع مما يكون يف 

  

بقانون  القدمي املسمى القانون الفرنسيللمصلحة العامة يف  قيود مراعاةكما وجدت  -      
له أن يرتع العقارات   اإلقطاعي النبيلحيث أن ) Droit coutumier( األعراف الفرنسي

رور  يف أراضي  الفالحني ألجل رسم طرق عسكرية  وله أن يأمر بإرتفاقات امل إلعتبارات
بعدم جتاوز عند إستعمال حق امللكية    من الربملان الفرنسي درت عدة قراراتص ما،ك)3(موميةع

  . ومعظمها تتعلق  مبوضوع عالقات اجلواراحلد املألوف 
يود معىن  القط لتخيوقارب فيتحتد من منفعة العقار القيود  يتبني أن من خالل ما تقدم  -   

، وهو الذي جيعلنا  نقف عند موقف يف معىن احلد من منفعة العقار االرتفاقحقوق  معالقانونية 
 .القانونية  القيوداملشرع اجلزائري من تكييف 

 
                                                                                                                                         

 .151بق ،صمنذر الفضل ،تاريخ القانون ، مرجع سا (1)
 . 6،ص1998مروان كسان ،مسؤولية عن مضار اجلوار،الطبعة األوىل، طباعة جون كلود أنطوان احللو،األشرقية ،لبنان،)2(
 

 (3)JEANLOUIS MESTRE, l’expropriation face a la propriété du moyen age, revue 
française  de théorie   juridique, n°01,édition Puf, 1999 , pp.52-58.     
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  :موقف املشرع  اجلزائري من تكييف  القيود القانونية - 3-
عة العقار لكن اإلختالف  تشترك القيود القانونية  وحقوق اإلرتفاق يف معىن احلد  من منف -     

يظهر يف أن القيود القانونية  متثل الوضع العادي حلق امللكية  بينما  حقوق اإلرتفاق متثل قيود 
خاصة لبعض امللكيات، فالقانون حينما يضع قيدا قانونيا يقرر مبقتضاه ملالك األرض احملبوسة عن 

ك الوضع العادي لكل امللكيات ااورة حيدد بذل هفإن  الطريق العام املرور يف األرض ااورة
رور اجلار احملبوسة أرضه عن هذا الطريق مب والتقيد  تحملللألرض احملبوسة عن الطريق العادي 

قيدا قانونيا ، بينما إذا رخص أحد املالك املرور لصاحل أرض جماورة  غري منحبسة   رفيكون املرو
  .ستثنائي ويصبح املرور إرتفاقا ال قيدا قانونيا عن الطريق العام فإنه حيمل بذلك  أرضه عبئ إ

      

وللتمييز بينهما إن القيود القانونية مصدرها القانون  بينما حقوق اإلرتفاق مصدرها إرادة -     
اإلنسان، كما أن القيود القانونية  ال تزول بعدم اإلستعمال و يتعذر فيها التفرقة بني العقار اخلادم 

  ميكن اإلحتجاج  ،وإن القيود القانونية)1(أن حقوق اإلرتفاق تسقط بعدم إستعمالحني  واملخدوم  يف
ا يف مواجهة اجلميع دون حاجة لتسجيلها أو شهرها يف السجل العقاري ويفترض العلم ا من  

 .) 2(لعقارياقبل اجلميع،  ، أما حقوق اإلرتفاق جيب شهرها  يف السجل 
على التمييز ووضع  القيود القانونية  الواردة على امللكية  ) 3(ولقد حرص املشرع اجلزائري -    

وحقوق اإلرتفاق يف جماهلما الطبيعي ، إذ عرض القيود  يف الباب األول  املتعلق حبق امللكية 
قانون مدين، بينما   712إىل  690القيود اليت تلحق حق امللكية من املواد: ،القسم الثالث بعنوان

                                                
  ،وتأسيس السجل العقاري املتضمن إعداد مسح األراضي 1975/11/12يف خاملؤر 75-74)(من أمر15ملادة ا )1(
كل حق  للملكية  وكل حق عيين آخر يتعلق بعقار ال وجود له بالنسبة للغري ،إال من تاريخ يوم إشهارمها يف <<) 92ج ر عدد(

  .>>جمموعة البطاقات العقارية

  .املتضمن القانون املدين 28-09-1975املؤرخ يف) 75-58(مرمن األ  879ع املادة راج(2)

 
 639أدرج املشرع الفرنسي  القيود القانونية  الواردة على حق امللكية  ضمن حقوق االرتفاق  ومل مييز بينهما  يف املادة ) 3(

  : قولقانون مدين فرنسي ويعارض ذلك األستاذ فرنسوا شابا هذا اخللط حيث ي
<<Les restrictions  du droit de propriété sont classe  parmi  les servitudes sous le 
non de    servitude légales,l'expression est inexacte la servitude est une charge 
exceptionnelle consentie en principe par le propriétaire d un fond au profit  d’ un 
fond voisin ,or il  s'agit de  limitation générale du droit  de propriété>>, François 
chabas, , Le droit de propriété et ses démembrement ,op. cit.,p139 .                      
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الباب الثاين املتعلق  بتجزئة حق امللكية ،وبذلك حسم الرتاع يف مسألة  نظم حق اإلرتفاق يف
  .اإلرتفاقحق التفريق بني القيود و

      
 خالصة  يتبني من الوهلة األوىل أن حق املالك وحق اتمع أو الوظيفة اإلجتماعية  -     

يدعم أحدمها   ةفهذه احلقوق متكاملحقوق متنافرة  ومتناقضة،إال أن العكس هو الصحيح  
امللكية اخلاصة ،وبدون  للحفاظ على اآلخر ،فبدون مسامهة اتمع ال تتوفر احلماية الالزمة  

     .اال تتحقق أهداف اتمع التنموية إال من خالل احملافظة عليه اخلاصة  امللكية
كل قيد على امللكية اخلاصة ،ول حق اتمع يكون بفرض القيود القانونية تكريسوإن -   

  . يف الفرع الثاين   سنبينهالوظيفة اإلجتماعية ا قأهداف وأنواع حتق
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  قيود امللكية العقارية اخلاصة  : أنواع:الفرع الثاين 
على تقسيم واحد ألنواع قيود امللكية العقارية اخلاصة  الكتاب والفقهاء )1(راء أتباينت  -

  حتقيق املصلحة العامة أو يفى أساس هدف الوظيفة لكن أغلبهم أمجعوا على تقسيمها عل
األوىل  تنشأ مبوجب نص  تشريعي فاخلاصة ، كما قسمت القيود إىل قيود قانونية وقيود إرادية 

املالك اجلديد أو فاملشرع أورد قيود قبل متلك العقار  وإن،أما الثانية تنشأ  مبوجب اإلرادة 
دفع الرسوم  تقيد سلطاته و تكبح إىل حني  )ي شخص طبيبعي أو معنو(املترشح لإلمتالك 

ألنه ال يكفي صب التصرف القانوين  أو الواقعة املادية أو اإللتزام املتبادل يف عقد  العقارية 
باحملافظة  هشهر عقديسجل وعليه أن ي لإلمتالك املرشحألن  ، وإستيفاء الشكلية) 2(رمسي

خرى يف العقار  سواء كان ذلك بني املتعاقدين أم يف ال تنتقل امللكية  واحلقوق األف )3(العقارية
إال إذا روعيت   حاملتر شحق الغري وال يترتب األثر العيين  املتمثل يف إنتقال حق ملكية العقار إىل 

وقبل ، 4 إجراءات اليت ينص عليها القانون وباألخص القوانني اليت تديرها مصلحة  شهر العقار
أن )املشتري ، املوهوب له ،املوصي له،الوارث (على املعين باألمر شهر العقد الناقل للملكية  
العقد وتنتقل امللكية   العقاري  للخزينة العامة للدولة  حىت يشهر يدفع رمسي التسجيل والشهر

امللكية  انتقالالعقارية املبنية أو غري املبنية ،وإذا مل يدفع الرمسني  فال يترتب األثر العيين املتمثل يف 
 لك إعتربنا أن الرسوم  هي قيود لتملك العقارات سواء كان املالك شخصا طبيعيا أومعنويا،لذ

 سلطاتهوتكبح اجلبائي ال يتحقق اإلجراء الشكلي وال يتملك الشخص العقار  ألنه بدون اإلجراء
رغم أنه صب التصرف يف عقد رمسي  ونفد  تسجيل والشهر العقاريم الوإىل حني دفع رس

  .التزاماته
                                                

أمحد : قيود ترد على سلطات  املالك ، راجع  2-قيود  ترد على حرية التملك،-1-:منهم من مييز  بني نوعني من القيود )1(
أما البعض اآلخر يقسم القيود ألربعة ؛ 68، ص ،مرجع سابق ، حق امللكية  يف الفقه  والقضاء والتشريع أبو قرين  عبد العال

 :ود املصلحة العامة ، قيود  اجلوار ،  قيود إرادية ، قيود  ملصلحة أشخاص معينة ، راجع قي:  أنواع 
    DUPONT DELESTANT  Droit civil, les droit réels principaux, OP. CIT.P,09 . 

ثبت  فيه موظف عام املتضمن القانون املدين هو عقد ي 1975/09/26املؤرخ يف 75-58من أمر 324العقد الرمسي حسب املادة )2(
 .أو شخص مكلف خبدمة عامة ،ما مل يتم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا لألشكال القانونية ويف حدود سلطته وإختصاصه

  

ل هي مصلحة عمومية وظيفتها األصلية  تتمثل يف حفظ العقود  وخمتلف احملررات اخلاضعة للشهر  املتضمنة نق: احملافظة العقارية )3(
:  ،إنشاء أو تعديل حق من حقوق امللكية  واحلقوق العينية األخرى وذلك بعد  شهرها وقيدها  يف جمموعة البطاقات العقارية، راجع

 2001دراسة حتليلية ،اجلزء األول ، قصر الكتاب، البليدة ، يخالد رامول ، احملافظة العقارية  كآلية للحفظ العقاري يف ا لتشريع اجلزائر
 . 77ص

 .املتضمن القانون املدين 1975/09/26املؤرخ يف 75-58من أمر793راجع املادة  )4(
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  : ذا نقسم القيود إىل وهل -   
  .قيود متلك العقارات - 1
  .قيود  امللكية العقارية اخلاصة بعد متلكها- 2

   
  

  :قيود متلك العقارات  1-
  

املترشح لإلمتالك عليه أن يدفع للخزينة العامة للدولة رمسني حىت يتمتع   ، متلك العقار قبل-   
 تنفيذالسلطات جتمد إىل حني  ف،إلتزاماته حىت وإن نفد مجيع   مبمارسة سلطات  امللكية

   .اإلجراءات اجلبائية  
  :التسجيلرسم  -1-1     

إجراء إداري يقوم به موظف عام  يف هيئة عمومية   << :أنهب)1(يعرف التسجيل جبائيا -     
  هذه األخرية  مبراقبةوهو ذو أبعاد قانونية وشكلية إذ حيدد تاريخ  العقد  والتصرفات ويسمح 

 لضريبة  تدعى حبق املعنيةوتبيان صحتها شكال ومضمونا وله أبعاد  جبائية بإخضاع التصرفات  
  .>>التسجيل 

من على اإلجراء الشكلي  املتمثل يف حتديد تاريخ العقد وعادة ما ين اإلجراء اجلبائي يهإ-    
وتوجد ثالث  ،)2(مل يتفق على خالف ذلك عبئ دفع  هذا الرسم  ما املشتري عاتقيكون على 

عقار مها الرسم التصاعدي  الذي يفرض بنقل ملكية ال ةاملتعلق الرسوم أما ،)3(أنواع  من الرسوم 
عند إنتقال امللكية  بدون مقابل والرسم  النسيب الذي يفرض على عملية إنتقال امللكية العقارية  

  .ال مببدأ اإلقليمية وتفرض رسوم التسجيل على العقارات املتواجدة  يف اجلزائر عم ،بعوض
  

                                                
العلوم القانونية واإلدارية بنب  دحبيب فاطمة، اجلباية العقارية، حبث مقدم لنيل شهادة املاجستري بقانون املؤسسات،  معه )1(

 .59، ص 2002/2001السنة اجلامعية  ،جامعة اجلزائر عكنون،
 .القانون املدين ناملتضم 1975/09/26املؤرخ يف ) 75-58( من أمر 393ملادة راجع ا) 2(
النسيب ممثل  مهو الذي يطبق على العقود اليت ال تثبت نقل امللكية ويطبق على مجيع العقود األخرى، والرس: الرسم الثابت) 3(

التصاعدي الذي يزداد بزيادة قيمة العقار و  م، والرسبنسبة مئوية ثابتة يطبق على مجيع العمليات اليت ينتقل فيها العقار مبقابل
  . يطبق على مجيع العمليات اليت تنتقل فيها امللكية دون مقابل كاهلبة
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   ، فإذا  حسب عملية  نقل امللكية  )1(مل يتم اإلعفاء صراحة  التسجيل ما ويقدر رسم -     

مثن العقار املبيع املصرح به من  من (5%) كانت عملية النقل  بعوض كالبيع فيقدر  الرسم ب
  تقدير رسم التسجيل عند نقل  املعنية واحملدد بالقيمة التجارية  للعقار وقت البيع ، أما فاألطرا

حيسب على أساس قيمة أحد العقاريني إذا )  (03%امللكية بدون عوض كاملبادلة يقدر ب
كان مبادلة عقاريني خمتلفني يف القيمة فإن يطبق يف هذه  اكانت قيمة العقارات هي نفسها، وإذ

 املتمثل يف الرسم املطبق الثاين) زائد)( + (03%هو رسم املبادلة املقدر ب لاحلالة رمسني، األو
  .)05%(على فائض القيمة وخيضع لنفس أحكام املعمول ا يف بيع العقار واملقدر ب 

لطول املوضوع وعدم إمكانية التطرق إىل مجيع رسوم التسجيل،  اسنكتفي بذلك نظرو -    
  .)2(واملتعلقة بنقل امللكية جمانا كاهلبة أو الوصية أو املرياث

  :)3(هر العقاري رسم الش-1-2  
مل يتفق  للخزينة العامة ما على املشتري أن يدفع رسم الشهر العقاربعد دفع رسم  التسجيل -    

مل يتم اإلعفاء صراحة  كما  من قيمة مثن العقار ما % 2بعلى خالف ذلك ، وتقدر نسبته 
  .)4(هو احلال بالنسبة  لنقل امللكية العقارية من أجل املنفعة العمومية 

 وبدون اإلجراء اجلبائي ال ميكن إجراء الشهر العقاري  وتقييد التصرف يف البطاقة العقارية -    
وال ميكن اإلحتجاج  ا بني  ال تنتقل امللكية وال احلقوق العينية العقارية  أصلية كانت أم تبعيةف ،

    . األطراف أو يف مواجهة الغري
   

  :لكهاقيود امللكية العقارية اخلاصة بعد مت - 2
وضع القانون قيود على سلطات اجلامعة واملانعة للملكية وعلى خصائص هذا احلق،والقيود -    

  :نوعان  اليت متثل احلدود الدائمة اليت جيب على املالك مراعاا يف مزاولة حقه القانونية 
  

                                                
املؤرخ )18-93(، الصادر مبوجب املرسوم التشريعي1994لسنة من قانون املالية51راجع  اإلعفاءات يف املادة ) 1(
ج ر عدد (، 1976/12/09املؤرخ يف) 76-105(من األمر  285مادةاملعدلة لل) 88ج ر عدد(، 29/12/1993يف

81 .( 

األصول والفروع يتحملون  رسم عقاري يقدر : رسوم نقل ملكية العقارات  بسبب الوفاة ختتلف حسب الورثة ، فمثال) 2(
املؤرخ )18-93(وم التشريعيمن املرس  41املادة : باملائة ، ملزيد من التفصيل راجع  20باملائة أما اإلخوة واألخوات 10ب 
 . 88/1993،ج ر عدد1994املتعلق بقانون املالية لسنة 29/12/1993يف

 . 1994املتعلق بقانون املالية لسنة 29/12/1993املؤرخ يف)18-93(من املرسوم التشريعي 57راجع املادة) 3(

  .1976/12/09رخ يف املؤ 76-105)(من قانون التسجيل الصادر مبوجب األمر 04/353راجع املادة ) 4(



 امللكية العقارية اخلاصة بوجه عام : ية العقارية اخلاصة وتوسع نطاقها يف اجلزائر      املبحث األول امللك: الفصل األول
 

31 قيود امللكية العقارية اخلاصة 

  :امللكية العقارية اخلاصة مراعاة للمصلحة العامة  قيود-  2-1
    

رع مجيعها  يف القانون املدين،وإمنا جند أغلبيتها  يف التشريعات اخلاصة ومن مل يذكر املش -   
أمثلتها القوانني املتعلقة حبماية البيئة  اليت قيدت مالك املنشآت املقلقة واملضرة بالصحة مبراعاة 

اليت تقيد سلطة التصرف املادي للمالك يف )2(كذلك قوانني التهيئة والتعمري ،)1(مسافات معينة 
ملنفعة حرمان املالك من عقاره لصاحل اد ح مراعاة املصلحة العامة إالالقيود وقد تصل  عقاره

  .العمومية
  :قيود امللكية العقارية اخلاصة مراعاة للمصلحة اخلاصة - 2-2
توجد أغلبيتها يف القانون املدين  وغالبا هي قيود ثابتة غري متغرية، فمن القيود اليت يطلب -    

الك القيام بأعمال سلبية كأن ميتنع عن  إستعمال عقاره  لإلضرار بالغري أو عمل فيها من امل
فتحات يف بنائه، ومنها  اليت متس بصور اإلنتفاع بالعقار على أن يعوض املالك تعويضا 

مناسبا،كذلك يوجد نوع ثان من القيود هي القيود اإلرادية  اليت تفرضها اإلدارة مبا هلا من 
،ومبقتضى القيد اإلرادي تقيد سلطة تصرف أو إنتفاع  املالك مصلحة اخلاصة سلطان مراعاة لل

  .بعقاره 
ومهما  تنوعت القيود  يف التشريعات  واللوائح  املختلفة تعترب القيود القانونية مراعاة -     

 علينا أن عللمصلحة العامة أو اخلاصة أدوات لتحقيق الوظيفة اإلجتماعية ،وقصد اإلملام باملوضو
عودة امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر لنطاقها الطبيعي ،  نتطرق يف املبحث الثاين إىل مظاهر

مدى تقلص أو إتساع دائرة القيود املفروضة على امللكية العقارية  ليكون األساس لدراسة
، فهذا  ن كان عنوان املبحث الثاين هو توسع نطاق امللكية العقارية اخلاصة  يف اجلزائر،وإاخلاصة

 على حساب امللكية العمومية ، اتسعتال يعين أن امللكية العقارية اخلاصة أصبحت مطلقة أو 
 واالعترافمقارنة بالفترات السابقة ، وعودا إىل مكاا الطبيعي ومحايتها   صواهو وإمنا معناه 

   .الجتماعيةافته بأا حق عيين خيول للمالك سلطات ميارسها على عقاره بالتزامن مع أداء وظي
  
  
  

                                                
 .  املتضمن القانون املدين 1975/09/26املؤرخ يف 75-58)(من أمر  712راجع املادة ) 1(
ج ر (املتعلق بالتهيئة والتعمري  1990/12/01املؤرخ يف ) (90-29اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ، قانون) 2(

 ).52-1990عدد
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 املبحث الثاين:  توسع نطاق امللكية العقارية اخلاصة.
 

، يكون من إىل نطاقها الطبيعي امللكية العقارية  اخلاصة يف اجلزائر عودة قبل التطرق إىل مظاهر  -       
اإلحتالل  امللكية  يلقباملفيد  أن نشري ولو بشكل خمتصر لنظام امللكية العقارية  قبل وأثناء اإلحتالل ،ف

أوهلا تتمثل يف العقار املهمل  الذي ال مالك له وهو يف حكم ملكية  )1(ارية كانت يف أشكال مخسة العق
، وخيص ثانيها امللكية العقارية  اخلاصة  الواقعة قرب  "عقار املوات "الدولة  أو ما  كان يطلق عليه 

بني أفراد القبيلة ، ومتتد على  املدينة  أو الريف ، وثالثها هي امللكية العقارية  املشاعة أو املشتركة 
مساحات شاسعة  مما يكسبها أمهية إقتصادية  وإجتماعية ، ورابعها  امللكية العقارية للبايليك  أو الدولة ، 

وخامسها  خيص امللكية العقارية الوقفية  اليت حبست لصاحل  األعمال اخلريية  اجلماعية وغالبا ماتستند 
املساجد  والزوايا ، ومهما إختلفت  أشكال ملكية العقار يف الفترة ملكيتها إىل مؤسسات دينية  ك

املذكورة إال أا ختضع  ألحكام الشريعة اإلسالمية  اليت حتمي امللكية اخلاصة وتعتربها حقا مقدسا فهي  
نه  ،إال أ46 سورة الكهف آية>>املال والبنون زينة احلياة الدنيا <<:مبرتلة البنني  كما يف قوله تعاىل 

مبا حيقق النفغ ) 2(حتصيال للمصاحل اإلنسانية  قيد اإلسالم امللكية اخلاصة  ونفى الصفة املطلقة  وقيدها
.اإلجتماعي   

 

غري أنه منذ أن وطئت أقدام املعمرين  أرض اجلزائر  ذات يوم اخلامس من شهر جويلية  من سنة  -     
قارية ختطيطية جهنمية  لتكوين أمالك عقارية  ملعمريها  سياسة  ع اتبعتثالثني  ومثامنائة وألف  للميالد ،

عليها بالقوة  مستعمال يف ذلك خمتلف األساليب  مبا يف ذلك جمموعة من القوانني   واالستيالءمبصادرا  
.ملكيته للمعمرين  انتقاللفرنسة العقار  وتسهيل  )3(  

 

اليت مرت  ا اجلزائر ألربعة مراحل  حسب   أما بعد اإلستقالل  سنقسم  مراحل السياسة العقارية-    
:دورها وتأثريها على قيود امللكية العقارية اخلاصة ، واليت نلخصها كاآليت   

. م1970إىلم  1962 متتد من :  املرحلة األوىل-  
.م1979إىل م  1971متتد من : املرحلة الثانية -  
.م1989إىل م  1960 متتد من : املرحلة الثالثة -  

                                                
.61إىل 40،ص1986املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر ،،ناصر سعيدوين،دراسات يف امللكية العقارية  )1(  

،راجع أمحد فراج احلسني ،امللكية نظرية العقد يف  النتقالهواآلخر   الستعمالهقيود امللكية بعضها يرجع بسبب املالك ،والبعض )2(
.76- 59ص مرجع سابق ،الشريعة اإلسالمية ،  

. 76 -64،ص 2003محدي باشا عمر ، نقل امللكية العقارية ،دار هومة ،اجلزائر،  )3(   
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.إىل يومنا هذا م1990متتد من :  حلة الرابعةاملر-   
 

:ا بالتفصيل موفيما يلي عرض خمتصر  لكل مرحلة بإستثناء املرحلة الثالثة والرابعة  اليت سندرسه -        
 

     -املرحلة األوىل: متتد من 1962إىل 1970
من األحكام  اليت متس قررت السلطة العمل  بالنصوص التشريعية  الفرنسية بعد تطهريها  -          

 بالسادة الوطنية ، وجند أن املشرع يف هذه الفترة إختذ تدابري  قانونية وتنظيمية  للحفاظ على األمالك
ومتيزت هذه املرحلة بربنامج ،اليت تركها املعمرون  ومحايتها من كل أنواع التصرفات املضرة) 1(الشاغرة 

، وهو أول من وضع أهم )2(ثورة الدميوقراطية الشعبية طرابلس  الذي ميثل  برنامج  عمل لتحقيق  ال
: القيود على امللكية العقارية الفالحية اخلاصة  ومن أهم مبادئه   

.التبادل –اإلستئجار –احلظر الفوري  للصفقا ت باألرض ويشمل البيع *  
.حتديد ملكية األرض ونزع ما زاد عن احلد األدىن  *  

 

أن تقيد حرية تصرف املالك يف  من النصوص اليت من شأا موعة ويف هذه الفترة  صدرت جم-     
 املتعلق حبرية املعامالت  20/01/1964املؤرخ يف ) 15-64(ومنها مرسوم  عقاره 

الوايل املختص إقليميا ألي معاملة عقارية أو تصرف قانوين  مناملالك ملزم بإستصدار رخصة ف،)3(قاريةالع
كما أنه ال ميكن منح الرخصة إال  األرض أو العقارابل مهما كانت قيمة سواء كان  مبقابل أو بدون مق

من خالل كرس هذا  القيد واملنع من التصرف يف العقارات  )4(ن اإلجتهاد القضائي وإملعاملة واحدة ،
  .20/01/1964املؤرخ يف )15-64(النطق بإبطال البيع املربم خالفا لنص املرسوم 

 

 -املرحلة الثانية : متتد من  1971إىل 1979م.
إن امللكية العقارية اخلاصة يف هذه الفترة  وظيفة إجتماعية  وليس حقا ، ورغم أن النظام اجلزائري -     

مل يذهب إىل حد إلغائها إال أنه صدرت  جمموعة من النصوص القانونية  اليت تعترف بامللكية اليت حتقق 
د قانونية حمكمة على امللكية حىت تؤدي دورها األساسي حتياجات اخلاصة للمالك ال غري،مع وضع قيواإل

                                                
مجيع  الك الشاغرة بقوهلا أااألم  املتضمن القانون املدين26/09/1975املؤرخ يف ) 58- 75( من أمر 773عرفت املادة  )1(

   .غري وارث أو الذين مل تركتهم من يتوفون األشخاص الذين هلا وأموالاألموال اليت ال مالك 
     

  .1962يف شهر جوان بطرابلس عاصمة ليبيا  اجتماعهصادق على برنامج طرابلس الس الوطين  للثورة الزراعية يف ) 2(

املتعلق حبرية  21/05/1983املؤرخ يف  )344- 83(غي املرسوم  مبوجب  املرسوم ، وقد أل)07/1964ج ر عدد )(3(
  ).21/1983ج ر عدد(املعامالت العقارية

  .09، ص03العدد1993نشرة القضاة 1987- 05- 06راجع قرار الس األعلى املؤرخ يف ) 4(
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أمر  وهو املسامهة يف التنمية واإلقتصاد ،ومتيزت  املرحلة بصدور قانون الثورة الزراعية  الصادر مبوجب
:وكانت من أهم مبادئه الذي جسد اإلختيار اإلشتراكي  )1(08/11/1971املؤرخ يف ) 71-73(  

 

األرض بتأميمها إلغاء حق ملكية  حتت طائلة مال وإستغالل األرضك بوجوب إستعتقييد املال-1
).2(الثورة الزراعية  وإدماجها بصندوق  

ألن  كما وضع األمر قيود من شأا أن تعجز املالك كوجوب إستغالل األرض إستغالال مباشرا-2
ستغالل غري املباشر مع العلم أن اإل األرض تنتمي إىل من يزرعها وهي ليست أداة إلستغالل عمل الغري 

تكون الفالحة مهنة وموردا كما فرض األمر املشار إليه أعاله بأن يؤدي لسقوط حق امللكية اخلاصة ،
.) 3(أساسيا للعيش  

وقصد متكني الدولة من ممارسة رقابتها على  املعامالت العقارية اخلاصة باألراضي الفالحية ،على -   
. واقعة على أراضيهم حتت طائلة بطالن املعامالتاألفراد التصريح جبميع املعامالت ال  

      

،أصبحت البلدية احملتكر الوحيد ألي تصرف يف عقار حضري )4(أما على مستوى العقار احلضري -    
املتضمن إنشاء  20/02/1974املؤرخ يف ) 26-74( داخل احمليط العمراين مبوجب أمر

إلحتياطات العقارية إجيابيات وأهداف كوضع حد ، وإن كانت لسياسة ا)5(اإلحتياطات العقارية 
خاصة يف املدن  الكربى  فإن هذا القانون وضع قيود على حق ملكية العقارات  باألراضيللمضاربة 

ال تتجاوز اإلحتياجات العائلية  أما املساحة الزائدة  ) 6(احلضرية ، فمالك األرض  مقيد مبساحة معينة 
من األمر املشار إليه أعاله أكدت أنه  06ة للبلدية ، باإلظافة أن املادة تدمج ضمن اإلحتياطات العقاريف

                                                
   .18/11/1990املؤرخ يف ) 25- 90(، وقد ألغي األمر مبوجب قانون التوجيه العقاري )97/1971ج ر عدد)(1(

هو مؤسسة من  مؤسسات  الدولة  موضوعة حتت وصاية  وزير الفالحة ، اهلدف منه تطبيق عمليات  :صندوق الثورة الزراعية ) 2( 
  .التأميم  والتوزيع يف إطار  الثورة الزراعية 

 

    . زراعيةاملتضمن الثورة ال 08/11/1971املؤرخ يف  73- 71من أمر 29راجع املادة ) 3(
 

)4( املرسوم من21يف املادةفت العقارات احلضرية عر )ج ر (العقاري، املتعلق بتأسيس السجل1976-03-25املؤرخ يف ) 63-76 
أعاله العقارات   20تعترب كعقارات حضرية وتكون موضوع إحداث بطاقات عقارية كما هو منصوص عليها يف املادة << :كالتايل،)30عدد

.>>نسمة 2000 املبنية املوجودة على الطرقات املرقمة بصفة نظامية  للجهات السكنية  التابعة للبلديات اليت يزيد عدد سكاا عنغري املبنية أو   
  

  .18/11/1990املؤرخ يف ) 25- 90(،وقد ألغي األمر مبوجب قانون التوجيه العقاري )19/1974عدد(ج ر ) 5(
أعطي احلق للمواطنني بناء مساكن خاصة يف املدن والريف ال تتجاوز  1984-08-26سابقا مبوجب مرسوم  يتاوفيالسيف اإلحتاد  )6(                       

،مطبعة  02قسطنطني كاتزاروف ، نظرية التأميم ،عربه عن الفرنسية عباس  الصراف،تسلسل رقم :غرف راجع  5طابقني و
 .302ص1976العاين،
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لصاحب األرض  املخصصة للبناء  التصرف يف هذه املساحة بأي كيفية ، فال ميكنه بيعها أو هبتها إال ال جيوز  
. لصاحل البلدية ، والسبيل الوحيد لنقل ملكية األرض املخصصة لإلحتياجات للورثة هو الوفاة  

  

أمرالصادر مبوجب  )1(وبالرجوع  إىل امليثاق الوطين اإلشتراكية،ويف ظل التوجهات -      
وقوانني الدولة لسياسة األمة باعتباره املصدر األمسى 1976-07-05املؤرخ يف )76-75(  
هي اليت  أما األوىلإستغاللية ،  إستغاللية وغري اصة إىل ملكيةاخلامللكية   الوطين امليثاق قسماجلزائرية  

تحقق للمالك إثراء غري مشروع على فدخال ملالكها فتتحول امللكية إىل وسيلة للمضاربة   أوحتقق  ربح 
 الشخصيةاإلحتياجات ملالك العقار تليب هي اليت واملعترف ا ،أما الثانية الغري استغاللحساب 
لغري للحصول على ربح ل هادون أن يلجأ لتأجرياألرض دخال يساوي ما بذله من عمل يف أو ،كالسكن

                                         .   غري مشروع
نتطرق  إليهما يف املبحث الثاين إىل يومنا هذا ، 1980املمتدتني من أما املرحلتني  الثالثة  والرابعة -    

عند مقارنة مدى توسع أو لنبني مظاهر توسع  امللكية العقارية اخلاصة ، وإن أمهية هاتني املرحلتني  تظهر 
.                                               تقلص نطاق امللكية العقارية  اخلاصة والقيود املفروضة عليها

      

منذ بداية الثمانينات دون أن يعلن صراحة التراجع عن اإلختيارات املكرسة ألغيت مع اإلشارة أنه   -     
،كما أنه مت تشجيع  امللكية العقارية الفالحية وفتح  ةامللكية العقارية اخلاصبعض القيود املفروضة على 

والتراجع عن اإلختيارات السابقة  1989إىل غاية صدور دستور اال أمام اخلواص لتملك العقارات ،و
نونية بوضع األدوات القا اجلزائري ويف ظل اإلنفتاح اإلقتصادي احلر املكرس للملكية اخلاصة قام املشرع

و اإلعتراف به   الدعامة األساسية للسياسة اجلديدة باعتبارهعله يف مكانه الطبيعي وج لتكريس هذا احلق
.هو الوسيلة املثلى للتطور اإلقتصادي   

وسعت قلصت من دائرة القيود واألدوات القانونية اليت  وعلى هذا سنتطرق يف املبحث الثاين إىل -     
:مطلبني كاآليت خلاصة يفنطاق امللكية العقارية ا  

 
 املطلب األول: إلغاء أهم القيود املفروضة على امللكية العقارية اخلاصة وتسوية وضعيتها القانونية. 

 املطلب الثاين: تنازل الدولة عن أمالكها اخلاصة لصاحل اخلواص وحترير املعامالت العقارية.
 

                                                
  .41- 40، ص 1976- 07- 05املؤرخ يف ) 76- 75( جب  أمرراجع امليثاق الوطين  الصادر مبو )1( 
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املطلب األول: إلغاء أهم القيود املفروضة على امللكية العقارية اخلاصة وتسوية 
 وضعيتها القانونية . 

اخلاصة وتضييق نطاق امللكية  العقاري مجيع القطاعات وال سيما القطاع ىإن هيمنة الدولة عل-       
فالقيود املفروضة على امللكية ،إىل نتائج سلبية وأزمة إقتصادية خانقة أدىعلى حساب امللكية العمومية 

عليها كانت متنح للفالحني الذي كان هلم  ة كاألراضي الفالحية اليت أممت أو املستويلالعقارية غري  املبني
.لفالحي االعقار  ىنعكاسات سلبية علإالوضعية   كانت هلذهف فقط حق االنتفاع الدائم  

     

 هنية وامل لسكنلى امللكية العقارية املبنية واملتعلقة باألماكن املعدة كما أن القيود املفروضة عل -   
متداد القانوين لعقد اإلجيار دفعت إلا األمكنة و للمستأجر وحقه يف البقاء يف املمنوحة ةرخصواملتمثلة يف ال

ه القيود تفاقم أزمة ذتفاديا ألي مشاكل، ومن أثار ه تأجري املنازل والشقق أو احملالت لرفض كاملال
. واملستأجر جرالسكن بسبب النصوص القانونية اليت حتكم العالقة بني املؤ  

 

إصالحات على خمتلف املستويات وكافة  أدخلتالسوق احلرة،  اقتصادإال أنه عند تبين الدولة سياسة -   
أصبح حق امللكية فامليادين وأعلن على توجه جديد يف التعامل مع امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر 

رع أن يضع األدوات القانونية لتكريس حق كل هذا جعل لزوما على املش ،)1(اخلاصة مضمونا دستوريا
املؤرخ )58-75(املشروع القانوين  املعدل لألمر مبوجب أو  امللكية اخلاصة مبوجب قانون التوجيه العقاري،

.، أو عن طريق تسوية مشكلة إثبات هذا احلقاملتضمن القانون املدين 1975/ 26/09يف   
 

: إىلوعلى هذا األساس سنتطرق يف هذا املطلب -     
 

  الفرع األول: إلغاء أهم قيود امللكية العقارية اخلاصة. 
 

 الفرع الثاين: تسوية الوضعية القانونية للملكية العقارية اخلاصة.
 
 
 
 

                                                
  )74 ج ر عدد (،1996نوفمرب 28 استفتاءالصادر مبوجب و 1989املعدل لدستور 1996من دستور 52املادة  جاء يف - )1(

  .>> ةمضمون امللكية اخلاصة<< :ما يلي
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 - الفرع األول: إلغاء أهم قيود امللكية العقارية اخلاصة. 
قارية اخلاصة، سواء كانت ملكية قتصادية اجلديدة ألغيت أهم قيود امللكية العإلطار السياسة اإيف  -       

فتح اال أمام  ،و بنيةاملعقارية الأو امللكية ) كاألراضي الفالحية، واألراضي العمرانية( عقارية غري مبنية 
، وعلى هذا سنتطرق يف متالكه من العقاراتإاخلواص لتملك العقارات دون تقيد باحلد األدىن واألقصى 

:األولخضم الفرع   
.قيود امللكية العقارية غري املبنية إلغاء أهم) 1  
.إلغاء أهم قيود امللكية العقارية املبنية) 2  

 
 1) إلغاء أهم قيود امللكية العقارية غري املبنية: 

 على  االستيالءطرق خمتلفة ، التأميم،  االستقاللاألراضي اخلاصة بعد  ىعرفت التعديات عل-       
 قررت إعادة النظر اجلديدة االقتصاديةحلكومة يف إطار السياسة غري أن ا منع التصرف فيها،األراضي و 

املتضمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم مبوجب 1990/ 08/11املؤرخ يف ) 25-90( قانون مبوجب
األراضي اخلاصة وإرجاعها ملالكها  يف تكوين ) 1(25/09/1995املؤرخ يف)95/26( األمر 

.األصليني  
األراضي اليت مل و،ة و املتربع ا واملوضوعة حتت محاية الدولةمماملؤ األراضيخيص أما حمل اإلرجاع  -    

املتضمن 01/12/1990املؤرخ يف ) 30-90( يسترجعها مالكها ظلت ملكا للدولة وختضع لقانون 
   .األمالك الوطنية 

شأا أن حتتكر الدولة العقارية اليت من  االحتياطياتمبوجب قانون التوجيه العقاري ألغيت سياسة  و -   
أن يتملك مساحة تفوق اإلحتياجات  بصفة كاملة السوق العقاري احلضري، واليت ال جيوز فيها للمالك

. إال لصاحل البلدية أرضا واقعة يف حدود املناطق العمرانية بأي كيفية  ينقلأن اخلاصة للبناء أو   
وفقا هلذا الفالحية  على السواء وهو ماسنبينه  و ولقد مشلت سلسلة إلغاء القيود األراضي العمرانية-    

:الترتيب  
.إلغاء أهم قيود امللكية العقارية الفالحية  - 1-1  
.إلغاء القيود املفروضة على العقار احلضري - 1-2  

 
 

                                                
 .1995-55ج ر عدد  -)(1
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 1-1- إلغاء أهم قيود امللكية العقارية الفالحية 
 املتضمن  08/11/1990خ يف املؤر) 25- 90( من قانون75مبوجب املادة  املشرع ىألغ        

املؤرخ يف ) 73-71( مر رقم واملتمثل يف األ لفالحي االعقار ى أهم قيد عل التوجيه العقاري 
املؤممة واملتربع ا وكذا املوضوعة  يضااألر )1(املالك سترجعفااملتعلق بالثورة الزراعية، 08/11/1971

مع ذمة أصحاا األصليني  اضي من ذمة الدولة إىلأخرجت األرو،حتت محاية الدولة طبقا لشروط قانونية 
. يف ذمة الدولة  األراضي  بقاء بعض  

 
أوال: إسترجاع األراضي املؤممة واملتربع ا  يف ظل قانون التوجيه العقاري ويف ظل  األمر( 26/95)املعدل 

 لقانون التوجيه العقاري 
و حمل   توجيه العقاري هي األراضي املؤممةإن األراضي اليت مشلها اإلسترجاع مبوجب قانون ال-   

،)2(فوق األرض من بنايات ومنشآت فهي ملك ملن أقامها أجنزأما ما   اإلرجاع هو األرض الفضاء  
املتضمن التوجيه ) 25- 90(األصليني وضعها قانوناألراضي من أصحاا  السترجاعوهناك شروط 

:كاآليتنقسمها العقاري   
  أ) شروط متعلقة بالعقار: 

. )3(لفالحياأن ال تكون األرض املعنية فقدت طابعها  -1 - 
املؤرخ يف ) 18-83(رقم  ستفادة يف إطار قانونإأن ال تكون األراضي املعنية قد منحت يف شكل  -2-

. واملتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية 18/08/1983  
. النظر يف فعالية املستثمرة الفالحية القائمة إعادة رجاع املساحات املقتطعة إىلإأن ال تؤدي عملية  -3-  
.أن متثل األرض املعنية بعملية االسترجاع وسيلة عيش املالك وخلفه العام من الدرجة األوىل -4-  

                                                
وكذا األراضي املوضوعة حتت محاية الدولة مل  ) 73- 71 (تربع ا  يف إطار أمراملوإن تقييم  عملية إسترجاع األراضي املؤممة  - )1( 
وأقيم  عليها منشآت  )19- 87(نيف إطار القانو استفادةمكن مالكها األصليني من إسترجاعها  ألن منها  من منحت يف شكل تي  
 22671سترجعتإمالك،أما األراضي املؤممني فقد 62حالة وبقي  1325إسترجعت منها  1387ـأغراس ،أما األراضي املتربع  ا واملقدرة  ب و

حالة  290مالك استرجع أمالكه  من بني  139مالك ،واألراضي  املوضوعة حتت محاية الدولة  فإن 425حالة وبقي  23096حالة من بني
تابع للدولة يف جمال امللكية والتسيري ، مسية ،منازعات العقار الفالحي ال لنقار بركاهم: اإلحصائيات من استخرجت، مالك  151وبقي

.48- 47،ص2004الوطين لألشغال التربوية ، نالطبعة األوىل الديوا  
 .املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف ) 25- 90(قانون من  77ادة راجع امل - )(2
وجهتها الفالحية وحتول عن طريق أدوات التعمري  تغريتيشغل وعاؤها لغرض البناء، أو عندما  ملا الفالحي تفقد األرض طابعها - )(3

 .املصادقة عليها قانونا
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ن الشرط املتعلق بعدم فقدان األرض طابعها الفالحي غري مطابق للدستور وخمالفا واملالحظ أ -     
ن شرط عدم فقدان األرض طابعها الفالحي أل  لكية العقارية اخلاصةميس حبقوق امل و ألحكام القانون  

  .السلطات العمومية أو الشاغل املستفيد من األرضمن فعل  مل يكن من فعل املالك األصلي بل هو
نتزاع إهو ) 18-83(شرط أن ال تكون األرض املعنية قد منحت يف إطار تطبيق قانون   كما أن -   

احلائز حسن ( املالك احلقيقي والشرعي، ورغم أن املستفيد  ىل املستفيد علضإذ يفغري شرعي للملكية 
. ال يعلم أنه ميس حبق الغري فاملالك احلقيقي أحق باألرض من احلائز سواء كانت نيته حسنة أو سيئة) النية  

  

 املستقبل كذلك  الشرط املتعلق بأن تكون األرض وسيلة عيش هو شرط مستقبلي ال يتحقق إال يف -   
وسيلة عيش  ححىت تصبح وسيلة عيش املالك وخلفه العام، ألنه جيب إستغالل األرض يف الفالحة لتصب

. وسيلزم وقت لذلك  
 

 ب) الشروط املتعلقة باملالك(1): 
. جزائري اجلنسية -)1  
. شخصا طبيعيا -)2  
. مل يسلك سلوكا معاديا حلرب التحرير الوطين -)3  
. حرب التحرير أو بعدها رض عن طريق معامالت عقارية مع املعمرين خاللمل حيصل على األ -)4  
عدم حصول املالك على أرض أخرى تعويضا عن املؤممة أو على مساعدات مالية عمومية من أجل   -)5
. نتقال إىل أعمال أخرىإلا  

املتعلق و 08/12/1987املؤرخ يف ) 87/19(مل يستفيد من أراضي اليت حددا أحكام قانون  -)6
  .)2(بضبط كيفيات إستغالل األراضي التابعة لألمالك الوطنية وحتديد حقوق املنتجني ووجبام

 

رغم أن قانون التوجيه العقاري كان قفزة حنو تكريس حق امللكية العقارية اخلاصة إال أنه كان و -     
ولتسوية الرتاعات  جاع،بسبب الشروط املقيدة حلق االستر حمل إنتقاد كثري من املالك األصليني

                                                
اليت ) 25- 90(من قانون  81يقدم املالك األصلي طلبا صرحيا يرفقه مبلف يرسل إىل الوايل املختص إقليميا تطبيقا لنص املادة  - )1( 

شهر من نشر القانون يف اجلريدة الرمسية، أ 6جل أانون يف من نفس الق 82تشري على وثائق امللف، ويقدم طلب االسترجاع طبقا للمادة 
إرجاع األرض ملالكها األصلي،  تعويض املالك  - :ويرسل الوايل امللف إيل اللجنة املتساوية األعضاء اليت تفصل حسب الفرضيات الثالث

.لتها السابقةتعويض املالك األصلي إلستحالة إرجاع األوضاع حلا أو األصلي مبنحة قطعة أرضية مماثلة  
  

 1987/50.ج ر عدد  - )(2
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املؤرخ يف ) 95/26(واملالك صدر أمر  والتخفيف من هذه الشروط املفروضة على العقار
: املعدل واملتمم لقانون التوجيه العقاري الذي وسع من نطاق عملية االسترجاع إىل25/09/1995  
. األراضي املتربع ا لصندوق الثورة الزراعية -)1  
املؤرخ يف ) 168- 63(حتت محاية الدولة مبوجب املرسوم رقم األراضي املوضوعة  -)2

. واملتعلق حبماية األمالك العامة للدولة املنقولة وغري املنقولة 09/05/1963  
 
 

بشيئ )26 /95 (ظل أمرإسترجاع حق األراضي  يف شروط صور مظاهر ختفيف  لبعض طرقتوسن -     
:خمتصر  

) 83/18( قانون مبوجب اليت منحت األرض املعنية  إسترجاع يف ق احللمالك األصلي ل منح املشرع -1
املتعلق حبيازة امللكية العقارية الفالحية إذا مل يشرع املستفيد يف عملية 13/08/1983املؤرخ يف 
. األصلي لصاحبهاوترجع  حقوق امللكية حتولو حالاالستصتنته بعد عملية  مل أو أا حاالستصال  

 08/12/1987 املؤرخ يف)19-87( األراضي مبوجب قانون استغاللمن  فيداملستاملالك األصلي   -2
.املستفيد منها  حق إستغالل األرض عن له احلق يف إسترجاع أرضه إذا تنازل  املشار إليه أعاله  

شهر من  12أشهر إىل 6املشرع مدد طلب االسترجاع املقدم من طرف املالك األصلي من مدة  -3
.باجلريدة الرمسية )95/26(تاريخ نشر أمر   

مل  مايسترجعها أصحاا إال أم يعوضون نقديا أو عينيا وهو الاألراضي اليت فقدت طابعها الفالحي -4
.التوجيه العقاري املتضمن  )25- 90( يكن منصوصا عليه يف قانون  

ملعنية  عن أن ال يكون املالك قد حتصلوا على األرض ا اشترطتمن قانون التوجيه العقاري  76املادة -5
طريق معامالت عقارية مع املعمرين خالل حرب التحرير أو بعدها ،إال أن  هذه املادة عدلت مبوجب 

أن ال يكون قد حتصل عليها عن طريق معامالت عقارية  أثناء  اشترطتو) 95/26( من  أمر 03املادة 
. الثورة التحريرية إلمكانية املالك إسترجاعها  

  
جيب اإلشارة  إىل  املشار إليه أعاله  )95/26(مبوجب األمر  االسترجاعط رغم التخفيف من شروو-

ال حيق للمالك األصليني طلب  اليت جاء فيها بأنه مر  س األفن من 03/05املادة تضمنتها  نقطة مهمة
من أمر  827املادة يف عليه  املنصوصاألراضي املعنية إذا كانت األرض حتت التقادم املكسب  استرجاع

باألرض  شرعيا ناملستفيدي ، وحيتفظ  املتضمن القانون املدين 26/09/1975املؤرخ يف ) 75/58(
خمالف ألحكام القانون شرط غري قانوين والهذا إال أن توافرت فيهم شروط احليازة القانونية، مادامت   
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ودون  انقطاعسنة دون  15ملدين املتعلق بشروط احليازة القانونية اليت من بينها وجوب مرور ا
أخذت عنوة ودون رضا ما األراضي املؤممة واملوضوعة حتت محاية الدولة عادة مع العلم أن ،عتراضا

.مالكها  
 واألمر يف ظل قانون التوجيه العقاري ياألراضلكية محق  استرجاعشروط  إىل وبعد تعرضنا-    

:ومنها اخلاصةالفالحية عقارية املظاهر األخرى  للتقليص من قيود امللكية ال ،سنتناولاملعدل له)95/26(  
 

 ثانيا:  التخفيف من القيود املفروضة على األراضي الفالحية 
 أ) إمكانية االستغالل غري املباشر(1): 

) 71/73(إن املشرع اجلزائري عند وضعه القوانني املنظمة للملكية الفالحية اخلاصة ومنها أمر  -   
، ووحد بني املالك واملستغل يف شخص االستغالل امللكية واملتضمن الثورة الزراعية وحد بني مفهوم 

، وقد مت إلغاء كل شكل من أشكال اإلستغالل غري املباشر فقيد )2(واحد عمال مببدأ األرض ملن خيدمها
أرضه بنفسه أو أقاربه، وكل شكل أخر من أشكال االستغالل غري املباشر ملغى وغري  لباستغالاملالك 

. ه جزاءات تؤدي إىل تأميم األرض ودجمها يف الصندوق الوطين للثورة الزراعيةيترتب علي  مسموح به  
 

 التوجيه العقاري هو الرجوع إىلاملتضمن )25-90(ومن أهم التعديالت اليت جاء ا قانون -     
ستغالهلا عن طريق الغري وجيوز بذلك أن إاملالك لعقاره مباشرة أو  ستغاللإمة، فكرس حق االقواعد الع

.املهم أن تستثمر األرض )3(عقد مزارعة عقد إجيار أوب  مبقابل نقدي أو عيين أرضه يستغل املالك  
  

قانون الثورة الزراعية أوجب أن يكون مالك األرض الزراعية فالحا وأن يتخذ الفالحة كما أن -       
مه للعقار الفالحي ال مبوجب قانون التوجيه العقاري وتنظي هبإلغاء ومهنة وموردا رئيسيا يعيش منه، 

يوجد قيد يلزم أن يكون املالك أو صاحب احلق العيين العقاري فالحا وال أن يتخذ الفالحة مهنة معتادة 
.له، وليس شرطا أن تكون األرض املورد الرئيسي الذي يعيش منه  

صا ليس  ،فقد يرث شخالزراعي االستثمارسيسهل مكانية اإلستغالل غري املباشر مع اإلشارة أن إ-   
 من قبل الغري  واستغالهلا فالحا أرضا زراعية وإن هذا التخفيف سيمكن صاحب األرض من تأجريها

. فتؤدي األرض وظيفتها اإلجتماعية   

                                                
املباشر وغري  االستغاللعلى  املتضمن التوجيه العقاري 19/12/1990املؤرخ يف ) 90/25(قانون  من 48/02نصت  املادة  - )(1

 . املباشر من مالك احلقوق العينية العقارية أو حائزها
 .املتضمن القانون املدين 26/09/1975املؤرخ يف ) 75/58(أمر من 669راجع املادة  - )(2
 .جزء من احملصول أو نسبة معينة منه ىتأجري األرض الزراعية مقابل حصول املؤجر عل: عقد املزارعة هو -)(3
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 االقتصاديةهذا إمجاال فيما يتعلق  بامللكية العقارية الفالحية اخلاصة ،كذلك مسايرة للتوجهات -   
.فروضة على امللكية العقارية احلضرية  املالقيود  اجلديدة  فإن املشرع اجلزائري ألغى  

 

    1-2- إلغاء القيود املفروضة على العقار احلضري: 
      أوال: إلغاء سياسة االحتياطيات العقارية    

إكتساب اجلماعات العمومية  لألمالك العقارية  دف  :"هيإن سياسة اإلحتياطات العقارية -     
وقد وجدت سياسة  اإلحتياطات العقارية يف اجلزائر مبوجب   ،) 1( "لطويل واملتوسطعلى املدى االتعمري 

مبوجبه تلتزم كل بلدية بتأسيس اإلحتياطات العقارية  والذي1974/ 02/ 20املؤرخ يف )26-74( أمر
 الواقعة يف احمليط العمراين و )26- 74(مر األمن 05و04املنصوص عليها يف املادة  ألراضياتدمج ف

، ويشمل  أيضا اإلدماج  املساحات العقارية اخلاصة الزائدة  اململوكة للبلديةاإلحتياطات العقارية  ضمن
السياسة  البلدية حتتكر السوق العقاري من بيع وشراء أراضي وإجناز مناطق هذه يف ظل و  ،للخواص 

  .لبيعها الواقعة يف احمليط العقاري راضياألسكنية ،يئة 
ال جيوز لصاحب األرض املخصصة للبناء أن ينقل ملكية األرض    ةتكار السوق العقاريونظرا إلح -     

الوحيدة لنقل ملكية األراضي العمرانية هي سواء مبقابل أو بدون مقابل إال لصاحل البلدية،والوسيلة 
.)املرياث أو الوصية(  )2 ()الوفاة   

 
 86العقارية مع مراعاة أحكام املادة  ياطياتحتسياسة االر قانون التوجيه العقاري ألغيت وبصدو -     

لعقاري التوجيه املتضمن ) 25-90(من قانون 74من نفس القانون املشار إليه أعاله، وقد أكدت املادة 
ال ختضع املعامالت العقارية يف جمال األراضي العامرة أو القابلة  <<:على أنه على حترير املعامالت  فنصت

احملررة يف  االتفاقيةغري الشروط املتعلقة بأهلية األطراف وإرادم وتعيني موضوع للتعمري ألي شرط أخر 
.>>أعاله 71ستثين من ذلك أحكام املادة نشكل عقد رمسي طبقا للتشريع املعمول به، و  

 

                                                
(1)Réserves foncière signifierait :« l’acquisition par les collectivités publiques de biens 
fonciers  mis en œuvres en vue  d’opération d’aménagement prévus dans le moyen ou le 
long terme »,Chabane Benakezouh,Le Droit des réserves foncières,office des 
publications universitaire,Alger,1990,p13.    

وبغض <<:فيها مايلي جاءاملتضمن إنشاء اإلحتياطات العقارية 20-02-1974املؤرخ يف  ) 74-26(من أمر 02/06 املادة  - )(2
النظر عن نقل امللكية عن طريق اإلرث ،فإن األراضي احملتفظ ا من قبل مالكيها  يف نطاق  أحكام املقطع األول أعاله ال ميكن نقل 

 .>>ملكيتها بأي كيفية كانت إال لصاحل البلدية املعنية 
 



 الفصل األول :امللكية العقارية اخلاصة وتوسع نطاقها يف اجلزائر        املبحث الثاين :توسع نطاق امللكية العقارية يف اجلزائر
 

43 قيود امللكية العقارية اخلاصة

وأدجمت من قانون التوجيه العقاري سويت وضعية بعض األراضي  02و86/01ومبوجب املادة -     
تياطات العقارية  إذا توافر فيها  مداوالت قامت ا البلدية مصادق عليها من طرف ائيا ضمن اإلح

الوكاالت احمللية للتسيري والتنظيم العقاريني رئيس الدائرة أو الوايل املختص ،وحولت هذه األراضي إىل  
ية التابعة أما تسوية وضعية األراضي العمران أصبحت تسريها وتتصرف فيها حلساب اجلماعات احمللية،ف

أن القطع األرضية غري  املادة  أكدتفمن قانون التوجيه العقاري ، 86/03املادةنصت عليها  للخواص
 ، الك الشرعينيامل وحتت تصرف من حقى العقارية للبلدية تبق تحتياطياإلضمن ا  املبنية اليت مل تدمج

.ختص األراضي غري املبنية  لعقارام والشيء املالحظ هو إقتصار حمل إحتفاظ املالك الشرعيني  
    

من صور إلغاء القيود املفروضة على العقار احلضري هو حترير التصرف يف األراضي العمرانية كذلك -    
املعامالت  عمومية تتوىل إبرام، فقام املشرع اجلزائري بإنشاء هيئات بعد أن كانت البلدية احملتكر الوحيد

.يةاخلاصة باألراضي العمرانالعقارية   
 

 ثانيا: حترير التصرف يف األراضي العمرانية عن طريق إنشاء الوكالة الوالئية للتسيري والتنظيم العقاري. 
والتنظيم  وكاالت حملية للتسيري )1(البلديات التصرف يف األراضي العمرانية، أنشأت احتكاربعد  -       

أو احلقوق العقارية املخصصة للتعمري مجيع العقارات  وتسيري وأصبحت مهمتها حيازة العقاري احلضري
احمللية  تالوكاالفأصبحت هي مالكة األراضي والعقارات العمرانية  ارغم أ حلساب اجلماعات احمللية

. )2(للتسيري العقاري التابعة لتلك اجلماعة هي الوكيل القانوين  
لقواعد إحداث   احملدد )3(05/12/2003املؤرخ يف)408-03(التنفيذيو مبوجب املرسوم -    

وأنشأت الوكالة الوالئية  حلّت الوكاالت احمللية الوكالة  الوالئية للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني
  وااللتزاماتوحولت األموال املنقولة والعقارية واحلقوق  للتسيري والتنظيم العقاريني احلضريني

،وتتكفل الوكالة الوالئية  بتسيري والتصرف ية الوكاالت احمللية املنحلة إىل الوكالة الوالئ ومستخدمي
 تتوىل شراء وبيع وتأجري و مقايضة العقاراتوالتابعة للجماعات احمللية ونقل ملكية األمالك العقارية 

كل املعامالت يف السوق العقارية حلساب اجلماعات احمللية إذا  ، و واألراضي العامرة والقابلة للتعمري
.  ص أشخاص القانون اخلاصهذه  املعامالت ختكانت   

                                                
املتضمن قواعد إحداث  22/12/1990املؤرخ يف ) 405- 90(اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، مرسوم تنفيذي  - )(1

  مبوجب املرسوم التنفيديوقد عدل املرسوم ) 1990- 56ج ر عدد (  ،وكاالت حملية للتسيري والتنظيم العقار بني احلضريني
 .ريني احملدد لقواعد إحداث  الوكالة  الوالئية للتسيري والتنظيم العقاريني احلض  05/12/2003املؤرخ يف)408- 03(

 .88ص  ،2003دراسة وصفية وحتليلية ،دار هومة، اجلزائر ،مساعني شامة، النظام القانوين للتوجيه العقاري، - )(2
 .68/2003ج رعدد -)(3
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هو خطوة معتربة اخلاصة غري املبنية إلغاء  أهم القيود املفروضة سابقا على امللكية العقارية إن  -       
حقا  حتقق أصبحت امللكية اخلاصة وظيفة إجتماعية  فحسب وإمنا  ،فلم تعد  حنو تكريس حق امللكية

خلق لتقليص دائرة  القيود  إال أن تدخل املشرع  حد،مصاحل صاحبها  وترعى مصلحة اتمع يف آن وا
فرغم اإلعتراف  مببدأ إرجاع األراضي الفالحية ألصحاا جتاهل املشرع اجلزائري   عديدةنزاعات 

 ،ومن املهم اإلشارة أنه ميدانيا  األراضي)1(يف ذمة الدولة  ومنها أراضي العرش  األراضي  وأبقاها  بعض
حمل صفقات  أثناء حرب التحرير مل يسترجعها أصحاا ، وهي حمل مطالبة  اليت كانت  الفالحية 

 أما األراضي العمرانية،)2(باإلسترجاع  من طرف أصحاا حلد اآلن والعدد دائما يف تزايد مستمر 
بسبب عدم تعويض البلديات املواطنني بعد إجراء دمج املساحات  بعد الرتاعات اخلاصة ا مل تسوى

.م العائلية ضمن اإلحتياطات  العقارية للبلديةالزائدة عن حاجاالعقارية    
 

ص دائرة القيود املفروضة على يقلحياول املشرع ت ملقابل وإن  كانت الرتاعات مل تسوى بعد ،فبا-   
واليت من شأا أن تفصل ملكية الرقبة عن منفعة  االشتراكيةمن رواسب  عتربامللكية العقارية املبنية اليت ت

.العني املؤجرة  
 2-  إلغاء أهم قيود امللكية العقارية املبنية: 

تفصل ملكية الرقبة عن من شأا أن  املبنيةالعقارات إن املشرع فرض على املالك املؤجر قيود على -    
،ومتاشيا مع إقتصاد السوق أصدر املشرع يف أول األمر مرسوما  واملعد للمهن منفعة املكان املعد للسكن

غ حق البقاء  يف احملال املعدة للمهن  ولكنه يوقف أثره يف احملال املعدة للسكن إبتداءا من صدور ال يل
املرسوم التشريعي ،لكن هذا املرسوم مل يشجع  املالك على تأجري حمالم خاصة العقارات ذات 

 حق املالك املؤجر ميوحيحلق امللكية اخلاصة  ،وعلى هذا سيصدر قانون سيعيد اإلعتباراإلستعمال املهين 
من املطلب األول  ،الفصل الثاين( يف تناوهلانسمؤقتة  تفرض فيها قيود  )3(مرحلة إنتقالية مع مراعاة 

:حسب الترتيب اآليتهذه الفقرة  سنقسم ويف هذا اال ، ) املبحث الثاين  

                                                
ل احلق وعند وفاته ينتق اليت متلكها  العائالت أو القبائل كقبيلة النمامشة ،وتتميز بأن احلائز هلا له حق اإلنتفاع  املؤبدهي األراضي  - )(1

هـ  ضمن 700.00ة  فتبقى ملك على الشيوع  مع العلم أنه مبوجب قانون الثورة الزراعية   مت إدخال بإىل الورثة ،أما ملكية الرق
 . 41- 40بركاهم مسية ،منازعات العقار الفالحي التابع للدولة ،مرجع سابق ، ص لنقار: راجع ،صندوق الدولة 

 .44رجع السابق،صر بركاهم مسية ،املالنق :راجع - )(2
مقال  : ،راجع >>للمستأجر االستقرارعند إلغاء  احلق يف البقاء  املرور مبرحلة إنتقالية  لضمان نوع من  <<: اقترحت  حممدي فريدة -)(3

والسياسية ،كلية  القتصاديةواالة القانونية  املتعلق بالنشاطات العقارية ،) 03-93(التوازن يف العالقات اإلجيارية طبقا ملرسوم حممدي فريدة  ،
 .78،ص 2000-02رقم42احلقوق ،جامعة اجلزائر ، اجلزء 
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 01/03/1993املؤرخ يف  )03-93( التشريعي رقمالقيود املفروضة قبل صدور املرسوم -1- 2 
.)1(املتعلق بالنشاط العقاري  

الرجوع إىل القواعد العامة فيما خيص عقد اإلجيار وإقامة التوازن بني حقوق املؤجر  - 2-2  
.املستأجر  و  
 

2-1- القيود املفروضة قبل صدور املرسوم التشريعي رقم( 93- 03 )املؤرخ يف 1993/03/01 
 املتعلق بالنشاط العقاري:

 

   أوال-  قيد اإلمتداد القانوين لعقد اإلجيار أو حق البقاء يف األمكنة :
ميكن تعريفه الذي  أو احلق يف البقاء يف األمكنة  اإلمتداد القانوين على املالك  قيد فرض املشرع  -     
عقد اإلجيار ممتدا بقوة  جتعلواملقيدة للمالك للمستأجر  املمنوحة رخصة من الرخص التشريعية<<:بأنه

.)2( >>على السواء سبة للمالك واملستأجرالقانون بالن  
 

من القانون املدين،  537إىل 514 املواد قيد اإلمتداد القانوين من وقد نظم املشرع اجلزائري -     
وتقييدا حلق املالك منح  املشرع للمستأجر حق التمسك بالبقاء يف األمكنة املعدة للسكن واملهنية إذا كان 

بموجب ف  االمتداداملستفيد من  كما أنه مل يقتصر حق البقاء للمستأجر ،تزاماتهال ويفي الشاغل بتعهداته 
ألفراد عائلة  الشاغل يف حالة هجر امتد احلق  املتضمن القانون املدين  )58- 75 (من أمر515املادة 

.إذا كان املكان معد للسكناملستأجر املرتل أو وفاته   
شغله  ذي لابقاء يف األمكنة يف احملل المتديد عقد اإلجيار وجيوز  أما إذا كان املكان معد للمهنة-   

كأن يكون املستأجر  واصل املهنة اليت كانت تلك األمكنة معدة هلا،العائلة  املستأجر إذا كان أحد أفراد 
   .بقوة القانون وتلقائيا  ميتد فإن العقد جنارا واستأجر حمال وكان له إبنا ميارس نفس احلرفة 

سبق،فإن احللول القانونية اليت منحت للمالك إلسترجاع العني املؤجرة كانت تراعي  ة على ماوزياد-    
كعدم شغل (مصلحة املستأجر أكثر مما تراعي مصلحة املؤجر ألن احللول كانت مقيدة بشروط صارمة،

                                                
 .)1993– (14  ج ر عدد - )(1
، ص 2000االمتداد القانوين لعقد اإلجيار، موسوعة اإلسكان العلمية، الطبعة الثانية، منشأة املعارف باإلسكندرية، ،حممد املنجي - )(2

560. 
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 أشهر ، أن يكون املكان آيل للسقوط أو صدر بشأنه  ترخيص8املستأجر العني شغال فعليا ملدة 
).1 ()إخل ...باهلدم   

وحىت ينتهي عقد اإلجيار  غري احملدد املدة  ولكي يستعيد املالك املؤجر العني املؤجرة وجب عليه  -   
 لآلجال طبقااملؤجر ليستعيد العني املؤجرة  يف هذه احلالة عليه أن ينذر املستأجر و، ) 2(اإلنذار بالتخلي

مع العلم أنه ،املتضمن القانون املدين 26/09/1975يفملؤرخ ا)58-75 (مراأل من475احملددة  يف املادة 
عقد اإلجيار تلقائيا  امتدإذا عني اإلنذار بالتخلي يف أجل آخر غري احملدد أو أنه مل ينذر املؤجر بالتخلي  

.وقانونيا  إىل األجل الذي يليه  
 

 م اإلقتصادي احلر صدر املرسوممع القواعد واملبادئ اليت  حتكم النظا النصوص القانونية تطابقل و-    
يف  صراحةص الذي ن املتعلق بالنشاط العقاري 1993/ 01/03املؤرخ يف)03-93(التشريعي 

تطبق منذ صدور  ال املعدة للسكن حق البقاء يف األمكنةجتديد عقود اإلجيار و أن أحكام بمنه  20املادة
وإستثناء   يسري بشأا حق البقاء يف األمكنةمع إستثناء األماكن املعدة للمهنة اليت التشريعي،املرسوم 

. قبل صدور املرسوم التشريعيإذا أبرمت  عقود إجيار األماكن املعدة للسكن  
 

 ةقيد اإلمتداد القانوين وحق البقاء يف األمكنة  بالنسبوحىت وإن مل يتم التخلص ائيا من آثار -     
ختضع عقود إجيار األماكن املعدة للسكن اليت نوين بالنسبة لحق اإلمتداد القابقاء  ولألماكن املعدة للمهن 
.على  امللكية اخلاصة للمحافظةميثل أول خطوة   التشريعي  ن املرسوم للتشريع السابق ، إال أ  

 
 2- 2-الرجوع إىل القواعد العامة فيما خيص عقد اإلجيار وإقامة التوازن بني حقوق املؤجر 

 واملستأجر : 
ومتكينا ملبدأ ، واالجتماعية واالقتصاديةالسياسية   لالختياراتابقة املنظومة القانونية  من أجل مط -    

والرجوع إىل القواعد العامة فيما خيص عقد اإلجيار دون ترجيح ملصلحة املستأجر على  سلطان اإلرادة
ر يتمم  األميعدل و سيصدر قانونوإلغاء قيد ميثل راسبا من رواسب اإلشتراكية سيتم  ،مصلحة املؤجر  

                                                
 .زائرياجلاملدين  قانوناملتضمن ال) 58- 75 ( األمر من 526- 522- 518- 517/01راجع املواد  - )(1
اإلنذار بالتخلي هو عمل قانوين صادر من طرف واحد يبدي فيه املؤجر رغبته يف إاء عقد اإلجيار ،ومل يشترط املشرع أن يتم يف  - )(2

 .شكل خاص فقد يتم  على يد حمضر قضائي وقد يكون برسالة مضمنة أو برسالة عادية
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أن يكرس حق امللكية  شأنهالذي من املتضمن القانون املدين  26/09/1975املؤرخ ) 58 -75(
):1(،فبموجب املشروع القانوين اخلاصة   

 
.وينتهي بإنقضاء املدة املتفق عليها أصبح عقد اإلجيار حمدد املدة   – 1  
.مدته دون احلاجة للقيام ذا اإلجراء   إلغاء التنبيه باإلخالء ،وإنتهاء عقد اإلجيار بإنتهاء -2  
).2(للمستأجر و لورثته   حق اإلمتداد القانوين حررت سلطات املالك بإلغاء-3  
للمكان املعد للسكن واملكان املعد للمهن خالفا للمرسوم  ةإلغاء حق البقاء يف األمكنة بالنسبيشمل -4

.لنشاط العقاري املتعلق با1993/ 01/03املؤرخ يف ) 03 -93 (التشريعي  
 

 التوازن يف العالقات اإلجيارية سيعيداملالحظ أن املشرع مبوجب املشروع املعدل للقانون املدين و-   
عدم إطالق إرادة املؤجر  اقتراحهميف  3القانوين واإلنذار باإلخالء ،وإن كنا نوافق البعض  االمتدادبإلغاء 

 أن  تقيد سلطة املؤجر مبدة إظافية لتجديداملستحسن فمن خاصة أن اجلزائر تعيش أزمة سكنية خانقة ،
من مرحلة إنتقالية  لتدبر أموره ،إال إذا كان  االنتفاعسنوات حىت يتسىن للمستأجر   3ـالعقد  تقدر ب

.سيستعمل  العني املؤجرة حلاجاته الشخصية والعائلية  الكامل  
 
فإنه  املالك خلاصة من خالل  محاية حق املؤجرلملكية ال االعتبار سريدملشرع  اجلزائري اوإن كان -   

عمد على إرخاء قيود حرية تصرف ومتلك  األجانب واملواطنني ، بعد أن من جهة أخرى ملا  ارد إعتباره
يف عقارام ، )4(تعرقل حرية تصرف  األجانب جمموعة من القيود اليت وضع يف ظل التوجهات  السابقة 
والعقارات متثل الثورة القومية  للدولة لذلك جيب أن تنتقل ألبنائها،  ولعل تربير ذلك  هو أن األراضي

حدد امللكية العقارية فامللكية العقارية الغري املستغلة   الستمراروضع  قيود حمكمة على املواطنني   ما أنهك  

                                                
املؤرخ يف  )58- 75(مشروع  القانون املعدل واملتمم لألمراجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ، وزارة العدل ، - )(1

 ). 35امللحقأنظر (،املتضمن القانون املدين 26/09/1975
املتضمن 26/09/1975خ يف املؤر 58- 75لألمرمن مشروع القانون املعدل واملتمم  08واملادة  02 مكرر 469راجع املادة  - )(2

 .القانون املدين 
 .81ص، مرجع سابق ،العقارية  تاملتعلق بالنشاطا )03- 93(التوازن يف العالقات اإلجيارية طبقا ملرسوم  حممدي فريدة ، - )(3
ة أعماله و اإلجتار القانون األردين يسمح لتملك األجنيب العريب ضمن مناطق يف بلديات معينة على القدر الكاف لسكناه وإدار  - )(4

 .                57- 56املدين ، مرجع سابق ،ص  نوامللك مشروط مبوافقة  جملس الوزراء ، حممد وحيد الدين سوار ، حق امللكية يف ذاته  يف القانو
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 إلغاء عليه وهو ما ترتب هذه القيود ال تتماشى  مع التوجهات اجلديدة إال أن ،)1(الزراعية والعمرانية 
وتكبح  مسامهة امللكية اخلاصة يف  من جهة  انبجبعض القيود  اليت كانت  تعرقل إستقرار املستثمرين األ

:وسيأيت تفصيل ذلك  فيما يلي،من جهة أخرى اإلقتصاد الوطين   
 

 3- إلغاء القيود املتعلقة  حبرية تصرف ومتلك العقارات:  
.تلك اليت ختص املواطنني اليت ختص األجانب و راتالعقامتلك منيز بني إلغاء قيود  -     

 
 3-1) إلغاء قيود حرية تصرف  األجانب عن طريق إلغاء الرخص املسبقة: 

نظمها ) 2(سابقا ال حيق لألجنيب التصرف يف عقاره إال مبوجب جمموعة من الرخص وأول نص قانوين -
ملزما  نكا فاألجنيبالعقارية ، تملعامالاملتعلق حبرية ا20/01/1964املؤرخ يف ) 15- 64(هو املرسوم 

املديرية    من، مث رخصة من الوايل املختص إقليميا ر رخصة تسمى رخصة التعامل  يف العقاراستصدبإ
  .ليتمكن من التصرف يف عقاره )3(املالية إلمتام املعامالت العقارية

اليت متارسه الدولة أو مجاعتها )4(الرخص يبقى التصرف مقيدا حبق الشفعة اإلدارية  استصداروبعد -   
املتعلق  22/05/1983املؤرخ يف  )344-83(من املرسوم 01املادة احمللية أو هيئات عمومية مبوجب 

، إال أنه متاشيا مع شراء العقارات من األجانب  اليت تتدخل  تلقائيا  من أجل حبرية املعامالت العقارية
 1991 /01/09املؤرخة يف  172وزارية رقم  يمةاإلصالحات املعلن عليها قانونا صدرت تعل

معلنة على مبدأ جديد يتمثل يف حق األجانب يف التصرف يف عقارام ملن  ووضعت حدا للرخص املسبقة

                                                
الكاف للمالك مع مراعاة كما أا حتدد على أساس إنتاج الدخل ،ال تتجاوز مساحة امللكية الزراعية  طاقة عمل املالك أو عائلته  - )(1

املتضمن الثورة الزراعية ،  08/11/1971املؤرخ يف ) 73- 71(من أمر  65و 02/02قدرة العمل اليت ميكن أن يقوم ا فعليا، املادة
 20و أشخاص على األقل 8للشخص الواحد  العضو يف عائلة  تتكون من  2م20أما مساحة ملكية األراضي العمرانية  حددت ب

العائلية فيما   االحتياجاتاملتضمن كيفية حتديد 1976/  07/02املؤرخ يف) 28- 76( من املرسوم02راجع املادة ،األكثر  شخصا على
وكاالت حملية  املتعلق  بإحداث 22/12/1990املؤرخ يف) 405- 90( وقد ألغي مبوجب املرسوم)17/1976ج ر عدد (خيص البناء ،

 .للتسيري والتنظيم العقاريني احلضاريني
لذي جعل الرخص قيدا على ا املتعلق حبرية املعامالت العقارية2/05/1983املؤرخ يف ) 344- 83(مرسوم رقم آخر تعديل هو  - )(2

 .األجانب دون املواطنني
املتعلق بالتحويالت العقارية واحلقوق العقارية وباإلكتسابات  1972- 01- 21املؤرخ يف )30- 72( من املرسوم 01املادة  - )(3

 ).1972/  21ج ر عدد (ت القيم املنقولة  املرهونة أو املرنة أو احلصص يف شركة جزائرية  أو أجنبية موجودة باخلارج ،وحتويال
  .امللكية البيع وانتقالقبل إمتام عقد  واجلماعات احمللية حتل حمل املشتري أشخاص عمومية كالدولة مقررة لفائدة: الشفعة اإلدارية  - )(4
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) 1(بقاء خضوع األجانب لطلب ترخيص املسبق يريدون، غري أن املبدأ املعلن عليه يتبعه إستثناء هام وهو
.رف يف ملكيتهممن الوايل املختص إقليميا للتص  

 

3-2) إلغاء قيود متلك املواطنون عن طريق إلغاء احلد األدىن واألقصى امتالكه من األراضي الفالحية 
 والعمرانية: 

مل يعد املالك  مقيدا عند تصرفه يف عقاره  الفالحي أو العمراين إال بإلتزامه بصب التصرف يف شكل -    
بعض  باستثناءجل ويشهر باحملافظة العقارية  لترتيب األثر العيين ، رمسي  حتت طائلة البطالن املطلق  مث يس

  ).2(والعمرانيةالقيود  املفروضة على امللكية العقارية الفالحية 
التوجيه العقاري ألغي قانون الثورة  املتضمن ) 25-90(قانون من) 88و75(املادتان ومبوجب -     

فروض مبوجب امل رفع قيد حتديد  ملكية األراضي الفالحيةو ة للبلديةالعقاري تالزراعية و اإلحتياطيا
 ألغي،و وعائلته وطاقة عمل املالكدخل ب  دداحمل املتضمن الثورة الزراعية)73- 71(أمر من65و02ادتانامل

إلحتياجات العائلية فيما املخصص ل 2م 20املقدر ب من  األراضي العمرانيةاحلد  املسموح إمتالكه 
،وأصبح  املواطن حرا يف إمتالكه  ما يشاء من   )3(ة نشاطات حرفية أو جتارية إقام وأ خيص البناء

   .حتديددون العمرانية املساحات العقارية 
 

وما ترتب عنها من تقييد حرية التصرف يف  سياسة اإلحتياطات العقاريةن نشري أ خال صة،-       
اليت تشهدها  ماية من فوضوية العمران هلا إجيابيات كضبط التعمري واحل األراضي العمرانية  كانت

مقدر حسب مقاييس  2م 20بـ دداحمللتحديد املتعلق باإلحتياجات العائلية  ا كانن إ،و املدن اجلزائرية 
جلزائرية ااألسر جلميع إال أنه ليس سهال أن  جنعل املساحة كقاعدة ثابتة بالنسبة  )4(املنظمة العاملية للصحة

جيب إعادة تنظيم  عمرانية بعد إلغاء سياسة اإلحتياطات العقارية وضبط التعمري ،وللتحكم يف األراضي ال
سن قوانني التهيئة والتعمري و،مساحات للمرافق العامة واخلضراء  خمططات  التهيئة والتعمري حىت تترك 

                                                
ملكية العقارية  لنقل) فرنسيةجنسية (للسيدة ماري كلري بلوش  إعداد رخصةاملتضمن 1713/05املتضمن القرار  03امللحق رقم - )(1

 .يف دار معدة للسكن تقع بالعلمة
 .141 إىل 129 :راجع الصفحة  - )(2
ملنصب شغل واحد  إذا  2م20رية حمددة باحلد األقصى إمتالكه من األراضي العمرانية  املخصصة للنشاطات احلرفية أو الصناعية أو التجا -)(3

  ) 28-76( أمرمن  07ملنصب شغل واحد إذا كان النشاط حيتاج إىل مساحة ملحقة،راجع املادة 2م50كان النشاط ال حيتاج مساحة ملحقة ،و
 .املتضمن كيفية حتديد اإلحتياجات العائلية فيما  خيص البناء1976/ 07/02املؤرخ يف 

 (4)Chabane Benakezouh,Le Droit des réserves foncières,Op. Cit. ,p35. 
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عيدة حلماية ت على األماد القريبة  واملتوسطة والباءوتبين اإلجرارادعة  لتسيري وتنظيم  اال العقاري 
  .)1(الفضاءات 

من جهة أخرى كانت من بني العوامل   كانت لسياسة اإلحتياطات العقارية إجيابيات إن و -   
،وقد عمل  تحرير عقود عرفية وغري قانونية  وإقامة بنايات غري شرعيةاليت دفعت باملالك ل

أن نضع  تسوية  ارتأيناو ،لسلبية النتائج اإلزالة  وضع األدوات القانونية جاهدا لملشرع  اجلزائري ا
تسوية مشكلة إثبات هذا احلق   ألن الفرع الثاين لملكيات العقارية اخلاصة  يف القانونية ل وضعيةال

ذلك وسينعكس  واالستقرارمن شأنه أن مينح مالك العقار خاصة ملالك األراضي الزراعية الطمأنينة 
.يف االقتصاد الوطين على مسامهة األراضي  

 

 الفرع الثاين: تسوية الوضعية القانونية امللكية العقارية اخلاصة: 
زيادة على  تعود جذور مشكلة إثبات حق امللكية العقارية اخلاصة من احلقبة االستعمارية،-     

ذلك إن القيود املفروضة على العقارات املبنية وغري املبنية دفعت املواطنني واملالك  لتحرير عقود 
وقد  بنايات غري شرعية  ،مما جعل الوضعية القانونية لبعض العقارات غري شرعية ،عرفية وإنشاء 

عمدت الدولة اجلزائرية على إجياد الوسائل القانونية حلل مشكلة إثبات حق امللكية اخلاصة، ذلك أن 
.ستقرارإلتسويتها متنح ملالك العقار خاصة مالكي األراضي الزراعية الطمأنينة وا  

 هيترتب علي اندماجهإ، وإن )2(ج يف املنظمة العاملية للتجارةادماإلناجلزائر تريد  عن ذلك ، فضال -       
وهي من األسباب اليت ، طريق شراء ملكيات خاصة هلا سندات مثبتة عن ستقرار املستثمرين األجانبإ

هو  و ،ة اخلاصةالوسائل القانونية اليت من شأا أن تسوي مشكلة إثبات حق امللكيلوضع  املشرع دفعت 
:يف هذا الفرع كاآليت   ينهما سنب  

.تسوية وضعية ملكية العقارات غري املثبتة بسند -1  

                                                
،  1417ذو احلجة 2املوافق ل 1997الدورة الرابعة   الصادر يف " اجلزائر غدا"راجع  كذلك رأي الس اإلقتصادي و اإلجتماعي الوطين   -)1(
.وما بعدها   28، ص ) 21ج ر عدد (  

(2)- l’Adhésion de l’Algérie à  L’OMC, un choix, une nécessite, selon le ministre algérien des  
Affaires étrangères, article parut le 25/04/2005 Sur le site Internet, 
http://www.africatime.com/afrique/pays,asp? no-catégotie no=1815167.    
 
Voir aussi: Hassan Zarouky, Algérie fuite en avant libérale  programmé, article parut dans le  
journal L’HUMANITE dans l’édition du 04-05-2005.  
Sur : http//www.humanité.presse.fr. Journal rubrique / 2 / international 

http://www.africatime.com/afrique/pays,asp
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.تسوية الوضعية الال شرعة للملكيات العقارية املبنية وغري املبنية - 2   
 1- تسوية وضعية ملكية العقارات غري املثبتة بسند:

ووضع  ،املثبتة بسندغري  القانونية العقارات الوضعيةتسوية شاكل إثبات متدخل املشرع مرارا حلل -   
: األدوات القانونية املتمثلة يف   

.إنشاء شهادة احليازة - 1-1  
.عقد الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية العقارية - 1-2  
.سندات ملكية عن طريق التقادم املكسب طبقا ألحكام القانون املدين العقاري وتسليمالتحقيق - 1-3  

 
 1-1- إنشاء شهادة احليازة:    

ستغالل غري خصوصا يف اإل تمشاكل عديدة متثل اعليه تترتب وثقةإن النسبة الضئيلة للملكية امل -    
حماولة حل مشكلة  وهو ما دفع املشرع اجلزائري إىل، ةلكياملاملشروع لقطع أراضي بدون سندات تثبت 

 لك عن طريق تسليم شهادة احليازة للمالك الظاهرذو  نتقاليةإامللكية العقارية اخلاصة بصفة  حق تباثإ
. يقع عقاره يف بلدية مل ختضع أراضيها إلجراءات مسح األراضي الذي  

املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف ) 25-90(من قانون  39ومبوجب املادة  -     
املتضمن 26/09/1975املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  823حسب مفهوم املادة  كل شخصلميكن  

، وهادئة قطعةميارس يف أراضي امللكية اخلاصة اليت مل حترر عقودها، ملكية مستمرة وغري من  القانون املدين
شهادة احليازة، وهي ختضع لشكليات  ىأن حيصل علي سند حيازي يسم بهةوعالنية، وال تشوا ش

.سجل مسح األراضي إعداد  فيهاالتسجيل واإلشهار العقاري، وذلك يف املناطق اليت مل يتم   
 أوال: شروط تسليم شهادة احليازة(1).     

من املرسوم التنفيذي  02املتضمن التوجيه العقاري واملادة ) 25-90(من قانون  39بينت املادة  -   
شروط تسليم  لكيفيات إعداد شهادة احليازة وتسليمها احملدد27/07/1991املؤرخ يف ) 91-254(

:وهي  زةشهادة احليا  
. أن تكون حيازة العقار حيازة هادئة وواضحة، عالنية ومستمرة وال تشوا شبهة - ) 1 
.أن تستمر احليازة سنة على األقل) 2  
. خاص،أي غري تابع لألمالك الوطنية العمومية اخلاصة والعامة أن تنصب احليازة على عقار) 3  
. أن ال يكون للعقار حمل الطلب سند يثبت ملكيته) 4  

                                                
 .املتضمن إعالن طلب تسليم شهادة احليازة 31امللحق رقم  أنظر - )(1
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أو شرع فيه، ألنه يف  )1(أن ال يقع العقار يف منطقة من تراب البلدية مت فيها إجراء مسح األراضي) 5
.عقاريا ميثل سندا للملكية حالة املسح حيدد دفترا  

 
 ثانيا: حقوق املستفيد من شهادة احليازة 

اة ال تنتقل الشهادة إىل الورثة ، ويف حالة الوفينقلها للغريال جيوز للمستفيد منها أن يبيعها مبقابل أو  -   
خالل سنة  من تاريخ الوفاة طلب تسليم شهادة  للورثة أو الشركاء  أو شركاء الشيوع يف احليازة ويكون

لصاحبها بعض  ختول شهادة احليازة أن مع العلم  ،)2(فيحلون حمل املتوىف يف حيازة العقار بامسهماحليازة 
 الشهادة ، كما متنح) كرخصة البناء أو التجزئة( خص عمرانية احلقوق فيجوز له أن يستفيد ويطلب ر

حتجاج بالتقادم املكسب إلعداد عقد الشهرة من أجل التصفية النهائية للوضعية إلايف لصاحبها احلق 
. شهادة ألجل طلب إعداد عقد الشهرةالستناد على تاريخ القانونية للعقار، فتمكن املستفيد من اإل  

 القانونيةالوضعيات  وتسويةرع أنشأ شهادة احليازة إلثبات حق امللكية العقارية ورغم أن املش -   
حائز الظاهر املستفيد من الشهادة إىل حني إنتهاء مدة  ىإال أنه وضع قيود عل  للعقارات اليت بدون سند

ت ملكية نتهاء عملية مسح األراضي وتسليم دفترا عقاريا يثبإالتقادم املكسب وإعداد عقد الشهرة، أو 
. احلائز  

 ثالثا: القيود املفروضة على سلطات احلائز املستفيد من الشهادة.
  التربع به ، فاملشرعو العقار ببيعه أ ينقل ملكيةشهادة احليازة ال جيوز له أن  ىن احلاصل علإ -        

، وهو ما جاء ءغل عقاره كما يشاستما عدا ذلك فله أن يستعمل وي  قيده بعدم جواز التصرف يف العقار
غري أنه مع إستثناء التحويل " املتضمن التوجيه العقاري) 25-90(من قانون  43/02املادة يف نص 

مل يقرر  ااين أو مبقابل مايل، حيق ملن حيوز قانونيا شهادة احليازة أن يتصرف تصرف املالك احلقيقي، ما
.".القضاء غري ذلك  

 

قد تؤدي لرتاعات أمام   إجراءات سطحية مبوجب تعد ازة شهادة احليأن  ىلإجيب اإلشارة -     
أن يقدم عريضة حتتوي على بيانات فقط بالقضاء العادي واإلداري،فعلى مستوى املترشح املشرع ألزمه 

طط  يبني حدود القطعة املعنية ،أما على مستوى رئيس خمالعقار  وتصريح شريف وشهادة احلالة املدنية  مع 
احليازة عن طريق إعالن مبقر البلدية هذا األخري من  يتحقق  املكلف بإعداد الشهادة لدي الس الشعيب الب

                                                
مسح  املتضمن إعداد مسح األراضي وتأسيس السجل العقاري 12/11/1975املؤرخ يف ) 74- 75(مر األ من02عرفت املادة - )(1

 .رياألراضي العام بأنه حيدد ويعرف النطاق الطبيعي للعقارات ويكون أساسا ماديا للسجل العقا
 .املتضمن التوجيه العقاري 18/11/1990املؤرخ يف ) 25- 90(من قانون  42راجع املادة  - )(2
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مع إخطار رئيس مصلحة أمالك بالوالية  أو الساحة العمومية  ملدة شهرين مث ينشر يف اجلريدة الرمسية
وتعد شهادة احليازة وإذا مل يقدم إعتراض خالل هذه الفترة  حيرر حمضر لتوضيح الوضعية القانونية للعقار ،

وال تعرب عن وضعيات  فإا ليست ذات مصداقية وغري دقيقة،وإن كانت الشهادة مؤقتة بدون  تأجيل
.شرعية  للعقارات موضوع الشهادة  

 

حق امللكية العقارية  قانونية لتحسني اجلانب التنظيمي إلثبات وسائلحاول املشرع أن يضع كذلك -   
:عليه مساوئ جوهرية  املتضمن اإلعتراف حبق امللكية  الذي ترتبهرة عقد الش ومن بينها،اخلاصة   

 
 -1-2- عقد الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية العقارية:

حبق امللكية العقارية اخلاصة مبوجب أحكام املرسوم االعترافإن املشرع تبىن عقد الشهرة املتضمن -      
إجراءات إثبات التقادم املكسب وإعداد عقد  الذي يسن 21/05/1983املؤرخ يف  )1 ()83-352(

 الوضعية العقارية للمناطق اليت مل تتم فيها عملية ريعتراف بامللكية، وذلك من أجل تطهالشهرة املتضمن اإل
املراكز القانونية للمالك والقضاء على شبه الفوضى اليت يعرفها  استقراروبغية  ،املسح العام لألراضي
. لتصرفات العيينة العقاريةالقطاع واملعامالت وا  

على شروط وإجراءات معينة إلعداد عقد الشهرة، وحدد آجال  اشتملرسوم املشار إليه أعاله املإن -   
قصرية ألجل تأسيس عقد الشهرة للحائزين على عقارات تقوم مقام عقد امللكية ولكن بعد توفر شروط 

.من املرسوم املشار إليه 01معينة نصت عليها املادة   
 أوال: شروط إعداد عقد الشهرة: 

، وأن نقطعةية، مستمرة وغري منالعقار، فتكون احليازة عل الكتساب )2(توافر شروط وعناصر احليازة) -1
تكون حيازة هادئة وواضحة فال يكون العقار حمل نزاع وبدون لبس أو غموض طبقا ألحكام األمر رقم 

. نون املديناملتضمن القا26/09/1975املؤرخ يف ) 75-58(   
. ة العقارملكيتثبت عقود رمسية عدم توفر ) -2  
العقار يف منطقة مشلتها عملية املسح العام لألراضي، فاحلائزون يف هذه البلديات اليت  ال يقعأن ) -3

. خضعت هلذا اإلجراء حيصلون يف اية العملية على سند رمسي يثبت امللكية يتمثل الدفتر العقاري  

                                                
 .21/83ج ر عدد  - )(1
ين جيالعنصر املادي واملتمثل يف احليازة الفعلية للعقار والسيطرة عليه حسب طبيعة العقار، فإذا كانت أرض فالحية يزرعها و: عناصر احليازة -)2(

ستعماله حسب ما هو على مفاتيحه والسكن فيه، أما العنصر املعنوي يتمثل يف حيازة العقار بقصد االحتفاظ به وا باحلصول مثارها أما إذا كان سكن
. معد له، وأن ال تكون حيازة مؤقتة برخصة من املالك  
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ن العقار موضوع الطلب من األموال العامة ألا ال تكتسب هذه األموال باحليازة و أن ال يكو) -4
. بالتقادم  

.حيرر من قبل موثق ) 5  
املختص إقليميا  مث حيرر العقد يف  )1 (عداد عقد الشهرة يقوم ا املوثق إإجراءات أن  مع العلم -    

قبل بعض املوثقني  الذين حيررون عقود  وجدت جتاوزات من وقدأشهر إن مل يوجد إعتراض،  4ظرف 
كما ،لغائبنياعلى أمالك  فوقع أحيانا حتايلشهرة دون التأكد من أن هذه األراضي هلا سندات ملكية  

على األمالك اخلاصة  واالستيالء بعض الورثة استبعادالعقد  لتسوية عمليات غري شرعية  دف  استغل
  .)2 (ود الشهرة خصومات معتربة أمام القضاءقد جنم عن العديد من عقوالعامة، ، أو

 

املتضمن تأسيس إجراءات املعاينة    27/02/2007املؤرخ يف   )3 )(02-07( وبصدور قانون -   
جاء املشرع  بإجراءات جديدة من شأا  حق امللكية  وتسليم سندات  امللكية عن طريق التحقيق العقاري

. الفقرة املوالية أن تقضي على الفوضى وهو ما سنبينه يف  
 

1-3- التحقيق العقاري ( 4) وتسليم سندات ملكية عن طريق التقادم املكسب طبقا ألحكام القانون 
 املدين : 

أن  على العقار بنفسه مباشرة أو بواسطة الغري ميارس احليازةميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي -   
.السند الذي يثبت ذلكقاري ملعاينة حق امللكية وتسليمه عيطلب فتح حتقيق    

وإن هذا اإلجراء يطبق إلجراء معاينة وتسليم سندات ملكية لكل عقار مل خيضع لعملية مسح -   
،أو العقار  الذي مل يكن  12/11/1975املؤرخ يف ) 74- 75(األراضي العام  املنصوص عليه يف األمر

توجه  طلبات  و، 1961من مارس  موضوع سند ملكية ،أو العقارات اليت هلا سندات ملكية قبل الفاتح
وتكون عملية فتح مصاحل  احلفظ العقاري  الوالئي املختص إقليميا ،عن  للمسئولفتح التحقيق  العقاري 

                                                
املؤرخ يف ) 352- 83(ستمر تطبيق بشأا  املرسوم يإن امللفات  املودعة لدى املوثقني  قبل  نشر القانون  يف اجلريدة الرمسية   - )(1

 .الشهرة املتعلق بسن  إجراءات  إثبات التقادم املكسب وإعداد عقد 21/05/1983
من القضايا املرفوعة من طرف مصاحل  أمالك الدولة  أمام احملكمة العليا وجملس الدولة  مرتبط % 7سنوات األخرية ،5خالل  - )(2

املؤرخ يف ) 02-07( نقانوأسبا ب مشروع  ،اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ،وزارة العدل:بعقود الشهرة ،راجع
 .03إحداث إجراء  ملعاينة حق امللكية العقارية اخلاصة وتسليم  سندات امللكية عن طريق التحقيق ،صاملتضمن  28/02/2007

 .15/2007ج ر عدد  - )(3
املؤرخ يف ) 02- 07(من القانون 09،راجع املادة حتت املراقبة  املباشرة  ملدير احلفظ العقاري للوالية  جيريإن التحقيق العقاري  - )(4

 .ن إحداث إجراء  ملعاينة حق امللكية العقارية اخلاصة وتسليم  سندات امللكية عن طريق التحقيقاملتضم 28/02/2007
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احملقق العقاري إىل امليدان لتلقي التحقيق العقاري موضوع إعالن واسع على املستوى احمللي ،ويرتل 
،ويتطلب التحقيق حتريات على إلثبات حق ملكية الطالب  الشهادات الكافيةتلقي و والتحري  املعلومات

.مستوى املصاحل اجلبائية  واحلفظ العقاري ومسح األراضي وأمالك الدولة  
   

تسليم سندات امللكية عن طريق التقادم ملا قرر  أن أحسن فعال املشرع اجلزائري   نستخلص أن -   
وظفني املؤهلني الذين يتلقون املعلومات ميدانيا وليس امليتم إال مبجرد التحقيق العقاري من  املكسب لن

كما أن هذا القانون من شأنه أن يوفر يف أسرع ي أنه ميارس حق احليازة ، عجمرد تلقيها من قبل الذي يد
لنشاط اتكرس بصفة قانونية وضعيات شرعية  لغرض تشجيع سندات ملكية  ذات مصداقية وقت ممكن  

وخالفا  ملسح األراضي  الذي يهدف إىل تغطية  بصفة آلية وإجبارية مجيع الفالحي وال سيما السكن ،
وسيسمح ال يعين إال الذين يقدمون طلبا بذلك ، ارييإقليم البلدية فإن اإلجراء اجلديد  املقترح هو إخت

. سابقا لتوفر البيانات وسندات ملكية أكثر  سهولةببأن تتم عملية املسح   اإلجراء   
 
 

 ملشرع تدخل من أجل تسوية بعض الوضعيات الغري الشرعية للملكيات العقارية اخلاصة كما أن ا-   
 ارتكبهااملبنية وغري املبنية وإقرار حقوق مالكيها ، ويف بعض األحيان جتاوز عن بعض املخالفات اليت 

.أصحاب العقارات    
 

 2- تسوية الوضعية الال شرعية للملكيات العقارية املبنية (1)وغري املبنية: 
الدولة تدابري  اختذتأمام تفشي ظاهرة البنايات الالشرعية، اليت برزت يف غالبية املدن اجلزائرية، -     

جديدة لتسوية وضعية بعض البنايات الغري الشرعية اليت أجنزها أصحاا إما دون احلصول على رخصة بناء 
زوا القطع األرضية املعدة للبناء بعقود خمالفة ، أو أم متلكوا وحاةأو خاصأو املنجزة فوق أراضي عمومية 

. للقوانني  
وشرعت السلطات اإلدارية املختصة وهي البلديات والواليات لتسوية وضعية الذين يشغلون فعال  -     

ستنادا على الوسائل إوإقرار حقوقهم يف متلك تلك العقارات، وذلك  ةأو خاصأراضي عمومية 
احملدد انتقاليا لقواعد شغل األراضي  13/08/1985املؤرخ يف) 01-85(مر املتمثلة يف أ )2(القانونية

                                                
املؤرخ يف  01- 58ببيع عقار  يف إطار تسوية  البناءات الالشرعية  تنفيذا لألمر  إداري متعلق املتضمن عقد 33امللحق رقم  أنظر - )(1

                                                  .           والنصوص التطبيقية  له 13/08/1983
عدد ج ر (والتعليمة الوزارية املشتركة املشار إليهم أعاله، صادرين يف نفس اجلريدة الرمسية ) 85/212(واملرسوم ) 85/01(أمر  - )(2

 .علق بالتهيئة والتعمري تامل01/12/1990املؤرخ يف ) 29- 90( ،وقد مت إلغائهم مبوجب قانون13/08/1985املؤرخة يف ) 34/85
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احملدد لشروط تسوية وضعية  13/08/1985املؤرخ يف) 212-85(قصد احملافظة عليها واملرسوم 
الذين يشغلون فعال أراضي عمومية أو خاصة اليت كانت حمل عقود أو مباين غري مطابقة للقواعد املعمول 

. واملتعلقة مبعاجلة البناء غري املشروع13/08/1985الوزارية املشتركة املؤرخة يف  ا، والتعليمة  

اإلداري أو تسليم رخصة بناء أو  مع العلم أن التسوية تتم مبوجب عقد ملكية حسب الشكل -        
كما أن املشرع تدخل لتسوية وضعية ،)1(مع تدوين عبارة تسوية الوضعية ب كل حالةحسجتزئة 
العقارية للبلدية، والذين ال  تعلق باالحتياطااملت) 26-75(لني لقطع أرضية ممنوحة يف إطار األمر الشاغ

.سندات ملكية قانونية ىحيزون عل  
  

 2-1) تسوية وضعية البنايات الغري شرعية:
خزينة ستثنائي للإطابع  ذادفع رسم  و )2(ه البنايات مع توقيع جزاءاتذاألصل أن املشرع منع إقامة ه -   
يث أوجب حاالت تتم فيها التسوية وفقا لشروطستثناءات حإورغم ذلك وضع  %  50قدر بم مةاالع  
.  )3(عمرانية ومقاييس    
 

 أوال: البنايات املشيدة فوق أراضي عمومية: جيب التمييز بني حالتني:
 -احلالة01: شغل بسند أو رخصة سلمت قبل اإلجناز. 

منه،  02/02وطبقا للمادة  13/08/1985املؤرخ يف ) 85/212( مبوجب املرسوم التنفيذي-     
إذا كان للشاغل رخصة أشغال أو وثائق رمسية فإن البناء يعد مشروعا وتعترب الرخصة قانونية حىت وإن 

 ىكانت األرض اليت شيد عليها البناء أدرجت ضمن خمطط التعمري، ومبا أن شغل األرض كان بناءا عل
 يفليس له قيمة سند ملكية وتوفرت لكن صادر عن الشخص املعنوي العمومي سند أو عقد  رخصة أو

ا اإلطار يتنازل الشخص املعنوي املالك عن القطعة األرضية ذالبناء مجيع مقاييس البناء والتعمري ففي ه

                                                
احملدد لشروط تسوية وضعية الذين يشغلون فعال أراضي  13/08/1985املؤرخ يف ) 212- 85(رسوم من امل12راجع املادة  - )(1

  .عمومية أو خاصة اليت كانت حمل عقود أو مباين غري مطابقة لقواعد املعمول ا

تدمج " :يلي  ماحملدد انتقاليا لقواعد شغل األراضي قصد احملافظة عليها ا1985 /13/08يف املؤرخ ) 01-85(من أمر  14املادة  جاء يف  - )(2
ية، ويكون أراضي امللك اليت كانت حمل صفقات غري قانونية بني أناس أحياء ضمن أمالك اخلاصة للبلدية اليت توجد يف دائرة إختصاصها األراضي املعن

  ."علي املستفيد الرجوع علي املالك األصلي
 

أن ال تكون البناية من شأا أن تغري  -أن ال تكون البناية خمالفة لقواعد األمن -:معىن أن البناية جيب أن حتترم املقاييس وقواعد البناء والتعمري -)3(
. شار إليه أعالهامل) 212-85(من مرسوم  06-05-04راجع املادة  ،أن ال يسبب مظهرها تشويها يف احمليط العمراين -الوجهة الفالحية لألرض  
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وق التنازل الذي يكون وفقا للس للشاغل الفعلي الذي أجنز البناء، وتقوم إدارة أمالك الدولة بتحرير سعر
.العقاري، ويتوج التنازل بعقد ملكية حسب الشكل اإلداري  

  احلالة02: شغل األرض أو البناء عليها دون رخصة. 
إذا أجنز  -

، وذلك بتقومي )1(الشاغل بناية دون رخصة فوق األرض العمومية جاز للشخص املعنوي التنازل عنها
ت فوقها البناية بسند أو رخصة سلمت قبل بنفس الطريقة اليت يتم فيها تقييم األرض اليت شيد األرض

  .)2(ستعملها الشاغلإالبناية خمصوم منه مواد البناء اليت  اإلجناز، ويظاف له سعر
 

 ثانيا: البنايات املشيدة دون رخصة بناء.
أساس مراقبة مواقع البناية واملقاييس  ىا شيد املالك بناء دون رخصة بناء فإن التسوية تكون علذإ -   

ه الشروط فالتسوية تكون بتقدمي ذحد معني هل التعمري، وإذا كانت البناية تستجيب إىل نية وقواعدالتق
الباين أن يقدم طلب رخصة  على التسوية عقوبة مالية،ويشترط عن يترتبرخصة بناء الحقه دون أن 

. البناء  
 ثالثا: البنايات املشيدة فوق أراضي اخلواص وكانت حمل صفقات غري مشروعة.

قواعد شغل ب املتعلق 13/08/1985املؤرخ يف ) 01-85(من أمر  2، 14/1أكدت املادة  -    
تدمج قانونا يف امللك اخلاص للبلديات وحتول إليها دون  أن أراضي اخلواصعلى   األراضي واحملافظة عليها
 ،ري ا العملاليت نقلت ملكيتها بني أناس أحياء خارقني األحكام التشريعية اجلاومصاريف وتعويضات 

فالبنايات املشيدة فوق أراضي اخلواص أو األراضي اليت كانت حمل صفقات غري مشروعة كالعقود الناقلة 
نني واملتمثلة يف العقود العرفية تعد باطلة بطالنا مطلقا، وتدمج اللحقوق العينية العقارية املخالفة للقو

دية بدون تعويض املالك أو رد الثمن املدفوع ضمن األمالك اخلاصة للبل) البناية+ األرض(العقارات 
. واملصاريف  

من نفس األمر وبعد دمج العقارات اليت كانت حمل صفقات  14/02إال أنه حسب نص املادة  -   
وعقود باطلة يف األمالك اخلاصة للبلدية تقوم هذه األخرية بتثبيت الشاغلني يف حقوقهم احليازية والسكنية 

                                                
و احملدد لشروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعال 13/08/1985املؤرخ يف ) 212- 85(من املرسوم  02/03راجع املادة  - )(1

 .أراضي عمومية أو خصوصية كانت حمل عقود أو مباين غري مطابقة للقواعد املعمول ا
 .يه أعالهاملشار إل) 212- 85(من املرسوم  03/02راجع املادة  - )(2
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خالفني على العقارات بعوض وبالتراضي مىت كانت املباين اليت شيدت تتوافر على عن طريق التنازل للم
.الشروط اليت يتطلبها التنظيم اجلاري العمل به يف جمال البناء، ويسلم عقد للملكية بعنوان التسوية  

ية نتيجة العقار تاالحتياطيااملشرع لتسوية وضعية األراضي العمرانية املمنوحة يف إطار  كما تدخل -     
املقدمة من طرف اخلواص واملتعاملني االقتصاديني واملستفيدين من األراضي الصاحلة  لكثرة الشكاوى

. للبناء  
 2-2) تسوية وضعية األراضي العمرانية املمنوحة يف إطار اإلحتياطات العقارية: 

إصدار تعليمات  إىل ة الداخلية واجلماعات احمللية ووزارة التعمري ووزارة اإلقتصادعمدت وزار -   
تسهيالت أخرى من أجل توسيع نطاق حترير عقود امللكية لصاحل املستفيدين  إضافةدف وزارية مشتركة 

وتتمثل التسوية القانونية يف ظل هذه  ،من األراضي العمرانية املمنوحة يف إطار االحتياطات العقارية
فل ذه العملية البلدية مبساعدة خلية تنسيق تتك، والتعليمات يف حترير عقود ملكية صحيحة وقانونية 

جتتمع بصفة دائمة لدراسة كل امللفات املتعلقة بتسوية وضعية األراضي العمرانية سواء كانت هذه  ومتابعة
.األراضي متلكها البلدية أم ال  

 أوال: األراضي اليت وزعت من أجل البناء أو ممارسة حرف جتارية أو صناعية: 
التعليمة الوزارية املشتركة  فصدرتا الشأن تعليمات وزارية مشتركة بصفة متوالية، صدرت يف هذ -   

واملتعلقة بتسوية الوضعية القانونية لألشخاص  1993جانفي  02املؤرخة يف  93/تعم.و/01رقم 
:إذا ،وتسوى وضعية أراضيهماإلحتياطات العقارية للبلدية من قطع أرضية يف إطار ناملستفيدي  

. كامل التراب الوطين ىمستوى يدوا من أي قطعة أرضية علمل يستف) 1  
. سواء بامسهم الشخصي أو بأمساء أزواجهم وا من أي قطعةمل يستفيد) 2  
  2.م  400مل تتعد مساحة القطعة األرضية املعنية بالتسوية ) 3

 

وزارية املشتركة مت إصدار التعليمة ال 2م  400غري أنه لوجود عدة قطع أرضية تتعدى مساحتها  -       
دف تسوية وضعية هذه األراضي، مث صدرت التعليمة الوزارية  )1(27/10/1993املؤرخة يف 04رقم 

لتسوية وضعية األراضي اليت خصت  االهتمامدف  12/07/1994املؤرخة يف  02املشتركة رقم 
.2م  400املتعاملني اإلقتصاديني والصناعيني واليت تتعدى مساحتها   

  
 

                                                
27/10/1993املؤرخة يف  04املتضمن  التعليمة الوزارية املشتركة بني وزارة الداخلية والتعمري واإلقتصاد رقم  32امللحق رقم  - )1(   
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:كاآليتأساس مقاييس وضوابط  ىإن حترير عقود امللكية يقوم علو-     
        أ- الضوابط اليت تقوم عليها تسوية الوضعية القانونية للعقارات املعنية:     

كل دائرة خلية تنسيق تتابع وتساعد البلدية يف حترير  ىمستو ىذلك أنه عل ،جيب التمييز بني حالتني -   
: مالك القطع األرضية إىل باختالفاملستفيدين من القطع األرضية،ختتلف التسوية عقود امللكية لصاحل   

. البلدية مالكة للقطع األرضية املتنازل عليها -              
.البلدية ليست مالكة للقطع األرضية املتنازل عليها -              

 احلالة01: البلدية مالكة للقطع األرضية املتنازل عليها.
قطعة األرض وحترر  ىشكل عادي حيث يصدر قرار من البلدية يتضمن التنازل علب تتم التسوية -   

عقود ملكية لصاحل املستفيدين، وهناك حاالت أخرى ختص املستفيدين الذين مل تسلم هلم البلدية عقود 
ة تقوم بسبب عدم دفعهم ملصاريف التهيئة اخلاصة بقنوات صرف املياه القذرة وغريها، وهنا البلدي

لتزام إالعقاري ومصاريف التهيئة، وتسلم ألصحاا عقودا مقابل  رباستكمال إجراءات التسجيل والشه
.أشهر املوالية لتاريخ تسليم العقد 3بدفع املصاريف خالل  فيه كتايب ممضي من طرف املستفيد يتعهد  

 

  احلالة 02: البلدية ليست مالكة للقطع األرضية املتنازل عليها.
ألا ليست املالك احلقيقي، وتكون هذه  يف هذه احلالة ال ميكن أن تسلم البلدية عقود للمستفيدين -   

: نالقطع األرضية تابعة لألمالك اخلاصة بالدولة، وهنا منيز بني فئتني من املستفيدي  
ولة مباشرة دون إذا تعلق األمر مبتعاملني اقتصاديني وصناعيني، فإن التنازل تقوم به إدارة أمالك الد -)1 

.12/07/1994املؤرخة يف  02تدخل للبلدية، حسب ما جاءت به التعليمة الوزارية رقم   
وحترر  )1(إذا تعلق األمر مبواطنني، فإن إدارة أمالك الدولة حتول ملكية هذه القطع لصاحل البلديات -)2

 01يمة الوزارية املشتركة رقم البلدية عقود ملكية لفائدة املستفيدين املعنيني وهو ما نصت عليه التعل
.02/01/1993املؤرخة يف   

 

القانونية لتكريس حق امللكية    تاألدوا هوضعب نالحظ أن املشرع  اجلزائري ،ويف هذا السياق-     
مل تتحقق النتائج  ورغم ذلك فإامل تعد امللكية العقارية اخلاصة اإلستثناء  القانونية وتطهري وضعيته

احلال يف تسوية وضعية  كما هوكن كافية  لعدم تسريع  تطهري الوضعية القانونية ومل  تاملرجوة 
                                                

 1000، املتضمن نقل ملكية قطعة أرض ملك للدولة مساحتها 22/06/2005املؤرخ يف  761املتضمن قرار  ، 04امللحق رقم  - )(1
العامة شؤون لدية طولقة يف إطار االحتياطات العقارية، مستخرج من نشرة العقود اإلدارية، لوالية بسكرة، مديرية التنظيم واللفائدة ب 2م

 .253ص . 2005لشهر جوان 
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األراضي العمرانية اليت منحت يف إطار  اإلحتياطات العقارية ،فعدد كبري من هذه األراضي مل يتم تسويتها 
لذايت أو من األراضي  يف إطار البناء ا ناملستفيديإىل حد اآلن  الشيئ الذي عرقل   )1(1994منذ سنة

.األنشطة اإلستثمارية   
،فإن يف تطهري الوضعية  القانونية  للملكية  العقارية اخلاصة  ورغم أنه يوجد تباطؤ وتقصري  -   

اال أمام بصفة ضمنية أن اإلعتراف بامللكية اخلاصة هو أساس التنمية اإلقتصادية  ففتح  اعترفاملشرع 
إال أنه يف أرض  ، ،ملبنية وغري املبنيةا مالك العقارية اخلاصة للدولةأللتملك امنذ بداية الثمانينات  اخلواص 

وهو ما ،عن األمالك اخلاصة للدولة نأدت أحيانا لتخلي املستفيديالواقع هذا التنازل رافقه عقبات عديدة  
.سنبينه يف املطلب الثاين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ،عكنون بن،كلية احلقوق  ،أزمة البنايات الالشرعية وطرق معاجلتها ،مذكرة املاجستري يف القانون فرع إدارة ومالية ، ذبيحزهرية  - )(1

  .84،ص2000/2001جامعة اجلزائر ،
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املطلب الثاين: تنازل الدولة عن أمالكها العقارية اخلاصة لصاحل اخلواص 
 وحترير املعامالت العقارية: 

بالرغم من مواصلة تطبيق القانون الفرنسي أحدث عدة  االستقاللبعد  جند أن املشرع اجلزائري -    
النصوص املتعلقة باألمالك الشاغرة، تأميم : أمههاقواعد قانونية جديدة حلماية األمالك العمومية ونذكر 

ه النصوص تكونت ذمة معتربة للدولة ختضع ذميم األراضي الزراعية، وبفضل هالثروات الطبيعية، تأ
 )1(النظرية التقليدية ىلقواعد قانونية ال صلة هلا بالنظام القانوين الوارد يف القانون الفرنسي الذي يعتمد عل

اال أمام املبادرة يديولوجية اللربالية اليت تعترب امللكية الفردية كأساس للمجتمع وتفتح املستوحاة من اإل
قتصادية، واألسس اليت اعتمدا الدولة إلحتكرت مجيع النشاطات اإالسلطة العامة يف اجلزائر فاخلاصة، 

.االستثناء امللكية اجلماعية أما امللكية اخلاصة متثل ىكانت مبنية عل  
 

الك الوطنية الذي املتعلق باألم 30/06/1984املؤرخ يف ) 16-84(قانون صدر ويف هذا السياق  -   
، )2(العام واخلاص واألخذ بفكرة وحدة األمالك الوطنيةدومني التقليدية اليت متيز بني ال جاء خالفا للنظرية

من نفس القانون أن األمالك الوطنية غري قابلة للتصرف والتملك حبكم  07عترب املشرع يف املادة إو
يارات اصة وقابلية التصرف فيها ال يتطابق مع االخت، وإن التمييز بني األمالك العمومية واخل1976دستور

. االشتراكية  
وقبل التراجع عن املبادئ السابقة صدرت عدة نصوص قانونية تؤكد نية التحول، سواء بإلغاء -    

املؤرخ يف ) 08-81(النصوص املتعلقة باألمالك الشاغرة والتنازل عنها مبوجب قانون 
للقطاع اخلاص وتشجيعه الستصالح األراضي الصحراوية، وحيازة ، أو فتح اال )3(06/02/1981

، ووضع حدا 1989امللكية العقارية الفالحية املستصلحة واملتنازل عنها من طرف الدولة، مث جاء دستور 
 األمالك أعاله، فرجع املشرع إىل النظرية التقليدية اليت متيز بني املشار إليه) 16-84(آلثار قانون 
يف  املؤرخ ) 30- 90(صدر قانون فاإلصالحات االقتصادية،اخلاصة متاشيا مع  ألمالكالعمومية وا

                                                
، حماضرات ملقاة على  أمحد رمحاين، تطور نظرية املال العام والنظرية التقليدية يف قانون األمالك الوطنية : ملزيد من التفصيل راجع - )(1

  .وما يليها 07،ص 2000السنة الثالثة، أكتوبر  ،، القسم األولطلبة املدرسة الوطنية لإلدارة،
تعين أن األمالك التابعة للدولة ومجاعتها احمللية تتسم بطابع موحد وهي ملك للدولة، والغاية منها حتقيق   وحدة األمالك الوطنية - )(2

 .النفع العام
 .06/1981ج ر عدد  -)(3
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األمالك  أما، )1(زدواجية األمالك الوطنيةإاملتضمن قانون األمالك الوطنية وكرس مبدأ  01/12/1990
فة قابلة للتصرف حبكم طبيعتها أو غرضها، واألمالك الوطنية اخلاصة تؤدي وظي الوطنية العمومية غري

 01/12/1990املؤرخ يف ) 30-90( قانونمن  18من املادة  11رة قإمتالكية ومالية، وعمال بالف
جيعلها ال ختضع  تعد األراضي باختالف أنواعها التابعة للدولة ملحقات الدومني اخلاص، األمر الذي

خلاصة لتملك اواملبادرة ففتح اال أمام امللكية اخلاصة، قادمواحلجز والت )2(لقاعدة عدم قابلية التصرف
. العقارات اخلاصة التابعة للدولة ومجاعتها احمللية  

 
لمعامالت العقارية فتح اال أمام لحتكار الدولة لفترة طويلة إكما أنه متاشيا مع اإلصالحات وبعد  -   

يف جمال جانب الدولة إلجناز مشاريع البناء حسب احلاجات االجتماعية  القطاع اخلاص يف املسامهة إىل
. السكن، وفتح اال لكل جزائري لتملك مسكن مستقل  

 
: كاآليت فرعيني وهلذا سنتطرق يف هذا املطلب إىل -  
 

 - الفرع(1): تنازل الدولة عن أمالكها العقارية اخلاصة لصاحل اخلواص. 
 - الفرع(2): حترير املعامالت العقارية 

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
املؤرخ يف ) 30- 90(من قانون  02املادة  و، 1989 ي لسنةدستورالاملتضمن تعديل  1996من دستور 18راجع املادة  - )(1

 .)52/1990ج ر عدد (املتضمن قانون األمالك الوطنية،  01/12/1990
احملدد لشروط إدارة األمالك اخلاصة والعامة التابعة للدولة وتسيريها 23/11/1991املؤرخ يف ) 454- 91(رسوم التنفيذي يبني امل - )(2

كالبيع (ابعة للدولة سواء حسب قواعد القانون اخلاص طرق التصرف يف األمالك اخلاصة الت )06ج ر عدد (ويضبط كيفيات ذلك، 
 ).القانون العام دكالبيع باملزاد العلين، التأجري وفقا لقواع( أو حسب قواعد القانون العام ) يبالرضي أو التبادل أو التأجري بالتراض
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 الفرع األول:تنازل الدولة عن أمالكها العقاريةاخلاصة لصاحل اخلواص.
مشل حمل تنازل الدولة عن أمالكها العقارية اخلاصة  امللكية  األمالك  ازدواجيةبعد تكريس مبدأ  -     

:العقارية املبنية وغري املبنية وهو ما سنوضحه كاآليت   
.املبنية اخلاصة  العقارية هاالدولة عن أمالك تنازل -1  
.املبنيةغري  اخلاصة  العقارية هاالكالدولة عن أم تنازل -2  

 
 1- تنازل الدولة عن أمالكها العقارية اخلاصة املبنية:

 

 1-1- التنازل عن األمالك العقارية الشاغرة: 
املؤرخ ) 81/01(نصوص املتعلقة باألمالك الشاغرة وتنازل عليها مبوجب قانون ألغى الإن املشرع -    

األمالك العقارية ذات االستعمال ى نطاق التنازل عل لتوسيع )1(ل مرارادالذي ع 1981يف فيفري 
السكين أو املهين أو التجاري أو احلريف التابعة للدولة واجلماعات احمللية، ومكاتب الترقية والتسيري 

. العقاري  
  أوال: األمالك العقارية املبنية حمل التنازل.

األمالك العقارية القابلة  1983جانفي  28املؤرخ يف ) 02-83(من قانون  02حددت املادة  -   
:للتنازل مع أجزائها املشتركة وهي  

ت آلاحملالت السكنية من البنايات اجلماعية واملساكن الفردية التابعة للدولة ومجاعتها احمللية، واليت - 1 
. املتعلق باألمالك الشاغرة 1966ماي  06املؤرخ يف ) 102- 66(أمر  للدولة مبوجب  

السكنية من البنايات اجلماعية واملساكن الفردية التابعة ملكاتب الترقية والتسيري العقاري أو  احملالت -2
  .)2(ثروااملدجمة يف 

. احملالت السكنية اليت تسريها إدارة أمالك الدولة والشؤون العقارية -3  
واهليئات واألجهزة احملالت السكنية من البنايات اجلماعية واملساكن الفردية التابعة للمؤسسات  -4

.العمومية مبختلف أنواعها  

3-2-1احملالت املهنية أو التجارية أو احلرفية اليت متاثل صفتها األمالك املشار إليها يف الفقرات ) 5  
. إعادة بناء املناطق اليت صرح بأا منكوبة ساكن البناء اجلاهز اليت مت إجنازها يف إطارم)  6  

                                                
 86/03وبالقانون  10/04/1983ملؤرخ يف ا 83/02وباألمر رقم  ،29/01/1983املؤرخ يف  83/02املعدل واملتمم بالقانون رقم  -)1(

).86-05(و ) 83-10(و ) 1983- 05(ج ر عدد ،04/02/1986املؤرخ يف   
 . املتضمن عقد موثق يتعلق بالتنازل عن األمالك العقارية  املعدة للسكن 05 راجع ملحق رقم - )(2
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.     ا يف إطار السكن الريفياملساكن اليت مت إجنازه) 7  
 

 ثانيا: كيفيات التنازل عن األمالك العقارية الشاغرة: 
يتم التنازل بالبيع نقدا أو بالتقسيط، وتقدر قيمة األمالك من قبل إدارة أمالك الدولة والشؤون  -   

السعر  ةدداحمللريفية ات اليت أجنزت يف املناطق املصرحة منكوبة، واملساكن ايالبنا ستثناءاب، )1(العقارية
. عني االعتبار احلاالت االجتماعيةب يأخذ مبوجب مرسوم  

من سعر  %20و %03املمتلكني دفع حصة أولية تتراوح بني  ىويف حالة البيع بالتقسيط جيب عل -   
للتنازل يف  )2(إثر دفع السعر الكلي مداخليهم، ويتم نقل ملكية املسكن أو احملل التنازل وذلك حسب

رر العقد وتقيده إدارة أمالك الدولة حيحالة البيع بالتقسيط، و ثر دفع القسط األول يفإة البيع نقدا أو حال
شروطا وقيودا   اجلزائريوالشؤون العقارية للوالية، ورغم هذا التنازل لألمالك الشاغرة وضع املشرع 

:العقارات املتنازل عليها وهي كاآليت  الكتسابللمترشح   
 أ- قيود متعلقة باملستفيد من التنازل إل كتساب العقارات السكنية:

. شخص طبيعي ذو جنسية جزائرية) 1  
. عند تاريخ التنازل أن يكون متمتع بصفة مستأجر شرعي ومستويف إللتزاماته اإلدارية) 2  
. أن يشغل بصفة دائمة األماكن ما عدا اإلستثناءات املنصوص عليها يف القوانني) 3  
 بأااملترشحون إلكتساب بناء جاهز املتواجد يف املناطق املصرحة  و جنسية جزائرية واملنكوبون ذ) 4

. منكوبة  

واألشخاص املمارسون نشاط فالحي  الفالحةمسريون ذاتيون، فالحون صغار، تقنيون يف  نمتعاونو) 5
). السكن الريفي(   
كان هلم عرب  إذاستأجر شرعي كتساب العقارات السكنية والذين هلم صفة مإمترشحون للال جيوز ) 6

. ستعمال السكينمن حمل واحد لإل التراب الوطين أكثر  
متلك عقارات إذا كتساب حمل قابل للتنازل إل حال جيوز ألي شخص ليست له صفة مستأجر أن يطم) 7

. لالستعمال السكين أو املهين أو التجاري ةغري مبنيمبنية أو   
. أن ال يكون املستفيد قاصرا) 8  

                                                
 .29/02/1983املؤرخ يف ) 02- 83(من قانون 16راجع املادة  - )(1
االستعمال السكين خيفض فيه لفئات معينة كأرامل الشهداء، وكبار املعطوبني وأصول الشهداء وأعضاء  وذالتنازل عن احملل إن سعر  - )(2

 ..10/04/1983املؤرخ يف ) 02- 83(من أمر رقم  31جيش التحرير الوطين، راجع املادة 
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 ب- قيود امللكية العقارية املكتسبة: 
املتعلق بتنازل عن  10/04/1983املؤرخ يف ) 02-83(من قانون 01/ 27نصت املادة  -    

ال جيوز نقل بني األحياء امللكية العقارية <<  :على أنه)01-81(األمالك الشاغرة املعدل واملتمم لقانون 
كرائها كليا أو جزئيا إال بعد الدفع الكامل لسعر  أحكام هذا القانون أو رهنها أو ىاملكتسبة مبقتض

. >>التنازل  
إال بعد الدفع الكامل لسعر ملكية العقار السكين يتبني من هذا النص أن املالك ال جيوز له أن ينقل  -   

 ه الوسيلتني حيظرذالتنازل ، والوسيلة الوحيدة لنقل العقار هي الوفاة بوصية أو عن طريق املرياث، وغري ه
، مع العلم أن سعر التنازل جيوز دفعه إما نقدا أو بالتقسيط قد نقل العقارات املتنازل عنها لصاحل الغري

  .سنة ، وخالل كل هذه الفترة املستفيد من التنازل حيظر عليه أي تصرف قانوين  25تصل مدته إىل 
 

املكرس ملبدأ لوطنية املتضمن قانون األمالك ا 01/12/1990املؤرخ يف ) 30-90(قانون  إنو-   
اال أمام املبادرة اخلاصة لتملك امللكية العقارية  فتحتميثل ثغرة  ، التابعة للدولةزدواجية  األمالك  إ

، ةبني األمالك العقارية العمومية  واألمالك العقارية اخلاص سابقا بعد أن كان ال مييز اخلاصة التابعة للدولة
بنتائج معاكسة خاصة يف القطاع  تتبعتها  الدولة يف املراحل السابقة  جاءما أن السياسة العقارية اليت إك

بادرت الدولة يف بداية الثمانينات أيضا بالتنازل عن األمالك العقارية الفالحية  التابعة هلا ،فالزراعي 
  .يف الفقرة التاليةالذي سنتناوله بالتفصيل  وهو وإعطاء الدور األساسي للقطاع اخلاص

 
 

 2- تنازل الدولة عن أمالكها اخلاصة العقارية غري املبنية لصاحل اخلواص:
 

يعترب قانون و،إن جمال توسع نطاق امللكية العقارية اخلاصة مشل األراضي الفالحية التابعة للدولة  -      
مام اال أ لفتح ل ثغرة أو)1(املتعلق حبيازة امللكية الفالحية 1983أوت  13املؤرخ يف ) 18- 83(رقم  

 )92/289(املرسوم التنفيذي تاله حساب امللكية العامة للدولة، مث ىامللكية العقارية عل الكتساباخلواص 
الذي حدد شروط التنازل عن األراضي الصحراوية يف املساحات  )2(08/07/1992املؤرخ يف

ح تابعة لألمالك االستصال إطاره القوانني جاءت لتمليك املواطنني أراضي فالحية يف ذوه ،االستصالحية
.توسيع امللكية العامة للدولة  هدفهاالذي كان  له الزراعية والنصوص التطبيقية الدولة، بعكس قانون الثورة  

                                                
  .34/1983ج ر عدد  - )(1
 .55/1992ج ر عدد  - )(2
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، حيث تنازلت الدولة مرارا عن جمال توسع امللكية العقارية اخلاصة األراضي العمرانية  كذلك مشل-   
وفقا للترتيب  وهو ما سنبينهاألرض مقيدا مبساحة معينة  املساحات  العقارية الزائدة ، بعد أن كان صاحب

:اآليت  
.تنازل الدولة عن امللكية العقارية الفالحية  1- 2   
.تنازل الدولة عن امللكية العقارية العمرانية - 2-2  

 
 

 2-1: تنازل الدولة عن امللكية العقارية الفالحية: 
لشروط التنازل عن األراضي الصحراوية  انحملددا 92/289واملرسوم التنفيذي ) 18-83(ميثل قانون  -

ويف الواقع أن  ،يف املساحات االستصالحية حتوال كبريا يف نظام امللكية العقارية الفالحية ونقلها للخواص
أن  حني يف  حاملتر شستصالحي صغري يتكفل مبصاريفه إيطبق يف حالة إجناز مشروع ) 83/18(قانون 

يطبق على املشاريع اإلستصالحية ملساحات  06/07/1992ؤرخ يف امل 92/289املرسوم التنفيذي 
تتطلب تكاليف باهضة وتتحمل الدولة جزء منها ، واملالحظ أن القيود املفروضة اليت   )1( شاسعة

).18-83(أكثر من تلك اليت فرضها قانون 92/289مبوجب املرسوم التنفيذي   
 

 أوال: إكتساب امللكية العقارية الفالحية مبوجب قانون (18-83):
 أ)-  األراضي التابعة للدولة حمل التنازل للخواص:

األراضي التابعة للدولة اليت تنصب عليها حيازة امللكية ) 18-83(من قانون  04حددت املادة -   
  :باالستصالح وهي

.األراضي العامة الواقعة يف املناطق الصحراوية أو املنطوية -1  
. خصصةاملغري األراضي التابعة للدولة  -2  
. مها للفالحة بعد االستصالحاستخدإاألراضي التابعة للدولة واملمكن  -3  
حسب يكون ) 18- 83(ستصالحها يف إطار قانون إد مواقع األراضي املطلوب يحتد مع العلم أن -   

:)2(شكلني  

                                                
 ،2001الديوان الوطين لألشغال التربوية،اجلزائر، الطبعة الثانية ، لفالحي، اجلزء األول،ات العقارية، العقار التقنيا يليلي زر وق - )(1
 .137ص
املؤرخ  83/18احملدد لكيفيات تطبيق القانون رقم 10/12/1983املؤرخ يف ) 724- 83(من املرسوم التنفيذي  02راجع املادة  - )(2
 .لكية العقارية الفالحيةاملتعلق حبيازة امل 13/08/1983يف 
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.مببادرة اجلماعات احمللية*  
. )1(مببادرة املترشحني للقيام بعملية االستصالح*  

ستشارة إبعد  )2(كون بقرار من الوايليمببادرة اجلماعات احمللية   إنشاء حميط اإلستصالح أما  -   
  .املصاحل التنفيذية املختصة التابعة للفالحة والري وأمالك الدولة

 ب)- قيود التنازل عن األراضي الفالحية: 
على )18-83(نون من قا 06نصت املادة  حيث،إن املشرع وضع قيودا لنقل ملكية األرض -   

 ،إلستصالح األرض حيؤدي إمتالك األراضي مبوجب هذا الفصل نقل امللكية لصاحل املتر ش<<: مايلي
يقيد نقل امللكية املعترف به بشرط فاسخ يتمثل يف إطار إجناز برنامج استصالح تعيده احلائز،وتصادق 

 عليه اإلدارة 
.>>يتم نقل امللكية بالدينار الرمزي  

    

 )4(إستصالح برنامج  معلق على شرط فاسخ مرتبط بإجناز) 3(قرار التنازل بني من نص املادة أن يت -   
 سنوات، مث ميتلكها  بصفة ائية بعد إجناز املشروع، و يف حالة 05القطعة املمنوحة له خالل مدة أقصاها 

إىل القاضي املختص إقليميا نقضاء املدة احملددة وعدم تذرع املالك بأي سبب قاهر، يرفع الوايل القضية إ
 ىيف إطار احليازة عل )5(البطالن، مث يصدر الوايل قرار يتضمن إلغاء قرارات التنازل  إدعاء شرطقصد 

عملية من الس الشعيب البلدي ال انتهاءيطلب املالك بعد   االستصالحأما إذا أجنز برنامج ،امللكية العقارية
 اللجنة ترسل مث تقدير الربنامج  و إجناز برنامج االستصالح معاينة )6(جلنة تتوىلف رفع شرط بطالن العقد

                                                
ستصالحها مببادرة املترشحني، فلم يبني املشرع الطريقة اليت يتم فيها إغ قانوين خبصوص تعيني مواقع األراضي املطلوب ايوجد فر - )(1

 .إنشاء حميط لالستصالح
حي يف إطار احليازة عن امللكية ، املتضمن إنشاء حميط فال19/03/2005املؤرخ يف  268املتضمن قرار   07امللحق رقم أنظر  - )(2

 .العامة ستصالح، مستخرج من نشرة العقود اإلدارية، مديرية التنظيم والشؤونالعقارية الفالحية عن طريق اإل
املؤرخ يف  83/18، املتضمن تطبيق القانون رقم 12/03/12005املؤرخ يف  259املتعلق بقرار التنازل رقم   08امللحق رقم  أنظر -)(3

  .، لصاحل السيد موفق عمر02/12/1983املؤرخ يف  724/83واملتعلق باحليازة عن امللكية العقارية الفالحية واملرسوم رقم 13/08/1983
  

صب هذه األعمال على أشكال تعبئة املياه نللفالحة وصاحلة لإلستغالل وميكن أن ت كل عمل من شأنه أن جيعل األرض قابلة هو اإلستصالح  -)(4
  .نية األراضي والتجهيز والسقي و التخفيض و الفراسة، وإخصاب التربة وزراعتهاوالتهيئة وتق

بإلغاء قرارات التنازل يف إطار احليازة على امللكية العقارية  املتعلق 22/06/2005مؤرخ يف  751قرار رقم املتضمن  25امللحق رقمأنظر  -)(5
 .ببلدية البيض مرشحاخارج احمليط ملائة وثالثة وستني 

. رئيس جلنة الفالحة والتنمية يف الس الشعيب البلدي -:تتكون جلنة املعاينة من -)6(  
. املمثل احمللي لالحتاد الوطين للفالحني اجلزائريني -  
 .املمثل احمللي إلدارة أمالك الدولة -املمثل احمللي ملصاحل الري -
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خالل الوايل من  البطالن  م بدوره طلب رفع  شرط دالذي يق رئيس الس الشعيب البلدي إىل تقريرا
يسلم خالل الشهر الذي قدم فيه الطلب ويبلغ إىل ) 1(بقرار من الوايل يوما املوالية، ويثبت الرفع 15

.لقرار باحملافظة العقارية قصد إلغاء الشرط الفاسخاالشعيب البلدي واملالك، ويودع  الس  
 

  - ثانيا: اكتساب امللكية العقارية الفالحية مبوجب املرسوم التنفيذي (92-289) املؤرخ يف 06 
 جويلية 1992. 

 أعطى هة أخرىإال أنه من ج،)18- 83(أكثر تشددا مقارنة مع قانونجاء  املرسوم التنفيدي  -   
مبوجب املرسوم التنفيذي املشار إليه دور لتدخل وتساهم يف االستصالح عن طريق التكفل  للدولة املشرع

وإن كان من الناحية ،)2(بإجناز منشآت جتنيد املياه وسبل الوصول، والتركيبات اخلاصة بإيصال الطاقة
ألن هذه األراضي تتطلب منشآت إلستغالل ومل تتدخل الدولة كثريا لنقص املوارد املالية  )3(العملية 

  .األراضي الصحراوية 
  :التايلك وهيمقابل التنازل على هذه األراض الصحراوية  املترشح  علىقيودا  وضع إن املشرع  و-    
جزائري  وطبيعيا اشخص(أن يكون املترشح ) 289-92(من املرسوم التنفيذي  05إشترط يف املادة  -1

) 18-83(شخص املعنوي يكون املسامهني فيه ذوى جنسية جزائرية هذا عكس قانون أما ال ،)اجلنسية
.دون املسامهني الذي يشرط اجلنسية للشخص املعنوي  

يتم التنازل مبقابل وتضبط كيفيات الدفع يف دفتر الشروط، كما ميكن تسديد مثن البيع بالتقسيط  -2
من مثن البيع، وهذا عكس  % 20ب قدري سنوات بعد دفع املشتري قسط أوىل05خالل مدة أقصاها 

.الذي يتم التنازل فيه بالدينار الرمزي )18-83 (قانون  
مينع املترشح أن يقوم بأية معاملة جتارية ختص األراضي املكتسبة قبل استكمال الربنامج االستصالحي،  -3

.ربنامجالل حتت طائلة سقوط حقه، فيمنع كل بيع أو إجناز أو جتزئة للمستثمرة قبل استكما  
خيالف  استعمالعني على املشترى أن حيافظ على وجهة األرض وعدم املضاربة فيها، وأي تغري أو تي -4

.ذلك يترتب عنه فسخ عقد البيع  

                                                
بقرار رفع الشرط الفاسخ اخلاص حبيازة امللكية العقارية  ، املتعلق25/06/2005مؤرخ يف  769املتضمن قرار رقم   09 امللحق رقم أنظر -)(1

 .مستصلحني ببلدية احلاجب) 02(الفالحية خارج احمليط لفائدة 
األراضي الصحراوية عن  احملدد لشروط التنازل  1992جويلية  06املؤرخ يف ) 289- 92(من املرسوم التنفيدي 03راجع املادة  -)(2

  .    إلستصالحية يف املناطق الصحراوية دون سواهايف املساحات ا
  .144، ص  مرجع سابقليلى زروقي ،  -)(3
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وميكن أن متدد املدة  ،جيب على املشتري أن يتقيد مبدة برنامج االستصالح احملددة يف دفتر الشروط - 5 
أجال تدخلها، ومتدد مبدة تساوي مدة  ستصالحي بسبب عدم إحترام الدولةاحملددة إذا تأخر الربنامج اال

 ىر املسجل كما أنه ميكن أن متدد املدة يف حالة قيام قوة قاهرة مبدة تساوي املدة اليت تعذر فيها علخالتأ
.املشتري الوفاء بالتزاماته  

عنها  لكثرة  سيتنازلونمن األراضي الصحراوية إن  أغلب املستفيدين  من خالل ما تقدم ، -   
املتعلقة بتمهيد األرض ونزع احلجارة منها ،جتهيز  شبكة جلب وتصريف املياه  إعداد املمرات  مشاكلها

إخل، وكل هذا يتطلب احلصول على مبالغ مالية كبرية  يعجز املستفيد من توفريها شخصيا ..،حفر اآلبار
. ضمان للتسديد  باعتبار أن هؤالء  ال يتوفرون على أي اقتراضهاأو   

 
 2-2: تنازل الدولة عن امللكية العقارية العمرانية: 

) 81/01(قانون املعدل ل 04/02/1986املؤرخ يف ) 03-86(الدولة  مبوجب قانون  تنازلت -   
العمرانية الزائدة األمالك الشاغرة عن مساحة األراضي لتنازل عن املتعلق با 1981املؤرخ يف فيفري 
بعد أن كانت املساحات العقارية العمرانية الزائدة تدمج  قانونا ضمن اإلحتياطات ف ،لصاحل اخلواص 

املتضمن كيفية  07/02/1976املؤرخ يف ) 28-76 (من مرسوم 08العقارية للبلدية  حسب املادة 
عادت الدولة لتتنازل عن هذه  ،ضبط اإلحتياجات العائلية للخواص املالكني لألراضي فيما خيص البناء

: من القانون املشار إليه أعاله 04 ملساحات حسب املادة ا  
.سب امللك املبين على أساس األسعار احملددة عن طريق التنظيمتصاحل الشاغل القانوين أو مكل) 1  
ألعضاء أسرة املكتسب الذين هلم حسب الترتيب ومن الدرجة األوىل صفة الفروع أو األصول وصفة ) 2

.ةاحلواشي من الدرجة الثاني  
 

 ملقتضيات السوق وفقاهذا إمجاال فيما خيص التنازل عن األمالك العقارية اخلاصة التابعة للدولة ،وإنه  -   
الدولة اإلستثمار لترقية النشاط العقاري ومسامهة القطاع اخلاص يف جمال إجناز األمالك  تشجعاجلديدة 

نطاق امللكية العقارية اخلاصة املبنية ألنه مت  الا، وهو ما إنعكس إجيابا على توسعاالعقارية مبختلف إستعم
.حترير املعامالت العقارية وهو ما سنبينه يف الفرع التايل  
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  الفرع الثاين: حترير املعامالت العقارية.
أن فيها مشاريع قطاع اإلسكان إال  العقارية مبا تحتكرت الدولة لفترة طويلة كافة املعامالإلقد  -   
ا التطور ذقتصاد املوجه إىل نظام احلر يقتضي التزود بنصوص قانونية تساير هإلن نظام انتقال اجلزائر مإ

.بتجسيدهح  وتسم  
 -1- فتح اال لكل جزائري لتملك سكن:

الذي كان يعترب أول ) 1(املتعلق بالترقية العقارية 1986- 3- 4املؤرخ يف ) 07-86(صدر قانون -    
املسامهة إىل جانب الدولة إلجناز مشاريع البناء حسب احلاجات  خطوة لفتح اال للقطاع اخلاص يف

لفتح اال  جمموعات تستعمل يف السكن أساسا أول يف بناء العمارات تمثوي ،يف جمال السكن االجتماعية
.حماالت ذات طابع مهين أو جتاري يف بناء ومشل بصفة ثانويةلكل جزائري ليصبح مالكا ملسكن،  

   

جمموعة من القيود سواء على املقاول الذي أجنز  توضع املشار إليه أعاله)07-86(انونق بمبوجو  -   
يف  لقاعدة وجوب بيع ما مت تشييده من قبل املقاو توضعف ،هذه العقارات متلكطريقة  أومشروع البناء 

 ماقاول وهوحتل حمل امل )البلدية(احمللية  تلسلطاا إناملدة ف وانقضاءالبيع  عدملة ايف ح وشهر أ 6ظرف 
الدولة للمعامالت العقارية طيلة  احتكارالناتج عن  يوجود احلاجز النفس بسببهروب املقاولني  نتج عنه

.ةالسنوات الفارط  
 

بل البلدية ودفع مبلغ كفالة وإلزامية بيع قالقيود على املقاول كوضع دفتر الشروط املعد من فرض  نوإ-   
،  ةيف السوق العقاري للدخولتراجع املستثمرين أدت لب اليت شهر هي من األسباأ 6رف ظالسكنات يف 

السكنات ومتلكها من قبل املواطنني  النتقالقاعدة وجوب بيع العقارات كالطريقة الوحيدة  فرضكما أن 
أمام نقص إقبال املواطن اجلزائري بسبب حمدودية الدخل  التوازن بني العرض والطلب اختاللعنه  ترتب

.السوق العقارية للسكنات ىلسلبا ع انعكسما   
 

 2-إنفتاح السوق العقارية: 
وأمام التحوالت التدرجيية اليت عرفتها اجلزائر ، وعوض أن تطبق  أعالهإن املشاكل املذكورة  -      

. أصبحت العقارات ختضع لقانون السوق ر إداريةاالعقارات أسع علىالدولة   
 

                                                
  10/1986ج ر عدد  )1(
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املتضمن تنظيم النشاط العقاري  01/03/1993خ يف املؤر) 03-93(رسوم تشريعي املوبصدور  -   
 ،إلجناز األمالك العقارية أو جتديدها أساس املنافسة احلرة بني القطاع العام واخلاص ىفتح اال عل

تعامل امل ىعلاملفروضة السكنات وتأجريها كما أنه ألغيت قيود  ببيعسماح الفحررت املعامالت العقارية ب
مل يعد السوق العقاري حتتكره الدولة ودفتر الشروط املعد من قبل اجلماعات احمللية العقاري بإلغاء نظام 

وخمتلف املشاريع التنموية   )1(العقارية األمالكالعقاريني واهلندسيني إلقامة وإجناز  ع املتعاملنييشجمت تو
. العقارية ستثمار ونشاطات الترقيةإللتشجيعا   

رقية النشاط العقاري  ومسامهة القطاع اخلاص يف جمال األمالك ن تشجيع الدولة لإلستثمار لتوإ-   
مبوجب  القرار الوزاري  العمرانية  عن األراضي الدولة تتنازل ملاتكرس العقارية مبختلف إستعماالا 

احملدد لشروط  التنازل عن العقارات املبنية أو غري املبنية  اليت متلكها  19/02/1992املشترك  املؤرخ يف 
ألشخاص املعنوية اخلاضعة إن التنازل يستفيد منه او ،)2(ولة  املخصصة إلجناز  عمليات تعمري  أو بناء الد

متعامل ( ألشخاص الطبيعة او )3(متعاملني عموميني أو خواص أو تعاونيات عقارية(للقانون اخلاص 
 مع البناء والتعمري املزعومبشرو دوالتقيي لتزاماال، إال أن هذا التنازل معلق على شرط فاسخ هو  )عقاري

جزئيا أو كليا يف أغراض غري األغراض احملددة  هلاااستعم القيام به وكل تغري لوجهة قطعة األرض أو
. واملتعلقة بإجناز حمال سكنية يترتب عليه فسخ البيع  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
لفائدة املتعامل العقاري زبيش العيد  9021لبيع قطعة أرض ملك للدولة  مساحتها 1706املتضمن قرار رقم  26راجع امللحق رقم  )1(

  .لدية سطيفمسكن إجتماعي تسامهي  بب100إلجناز 
  .23/1992ج ر عدد) 2(
 .رأس مال متغري هدفها األساسي هو املساعدة للحصول على ملكية السكن العائلي مدنية ذاتشركة أشخاص  :التعاونيات العقارية  )3(
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                                    خامتـــة الفصـــل األول:    
نطاقها يف  عام وتوسعدراسة امللكية العقارية اخلاصة بوجه  يف هذا الفصل على اهتمامنا إنصب -    

 ،ونطاق هذا احلقسلطات وخصائص  مثتناولنا يف أوهلما طبيعة امللكية العقارية اخلاصة ،اثننياجلزائر  يف مبحثني 
وإن كانت التشريعات املقارنة   مطلقا سليحق امللكية العقارية اخلاصة  أنوصلنا إليه بملا وأمهية الدراسة تتجلى 

قيود ه مثة أما دراسة سلطات واخلصائص هلا أمهية ألن الدولية تقدسه وتضفي عليه صفة اإلطالق ، واالتفاقيات
باحلد حمدود لنبني أن هذا النطاق  تناولنا نطاق امللكية العقارية اخلاصة ،كماحتد من هذه السلطات واخلصائص

،مع العلم أن هذا ليس للمالك أن يعترض على األعمال والنشاطات اليت متارس يف هذا النطاق و املفيد التمتع به
  .النطاق ليس مملوكا له من الناحية القانونية والواقعية ألنه ملكا للمجموعة الوطنية وخاضعا لسيادة الدولة 

 

الوظيفة اإلجتماعية ، واملتمثلة يف  مث تعرضنا إىل مربرات فرض القيود على حق امللكية العقارية اخلاصة -    
مث تناولنا اجلانب التارخيي وأنواع قيود امللكية العقارية اخلاصة اليت قسمناها إىل قيود وضحنا معناها ومربراا ، ف

أما قيود متلك العقارات تناولناها بشيئ من التفصيل  ،هاوقيود بعد متلك العقارات  قانونية تفرض قبل متلك
تنتقل إليه  رسم الطابع والتسجيل ورسم الشهر العقاري مها قيدان على حق التملك ألن املالك ال أن واعتربنا

  . ترتب األثر العيينال يسلطات امللكية العقارية إال بدفعهما وبدون اإلجراء اجلبائي ال يتحقق اإلجراء الشكلي و
   

وإن كان عنوانه توسع امللكية العقارية اخلاصة   أما البحث الثاين خصصناه للسياسة العقارية يف اجلزائر، -   
وإمنا معناه أن امللكية العقارية اخلاصة توسعت مقارنة بالفترات السابقة،وقد فهذا ال يعين أنه أصبح حقا مطلقا 

ن تعرضنا فيه ملختلف املراحل اليت مرت ا السياسة العقارية مث ركزنا على مرحلتني إثنتني ألمهيتهما ألما ميثال
،وهاتني املرحلتني ص قيود امللكية العقارية يتقل مدى جناح  املشرع يفالذي ميكننا من خالله معرفة األساس 

اليت تعترب أن حق امللكية العقارية اخلاصة هو  ةمتثالن بداية تبين اجلزائر إقتصاد السوق وإنفتاحها على اللربالي
     . الدعامة األساسية للنظام القانوين واإلقتصادي 

 

فبموجب قانون إىل مظاهر التوسع اليت مشلت األراضي الفالحية والعمرانية ،  املبحث  و تعرضنا من خالل-   
هذه على فروضان املأهم القيود مها قانون الثورة الزراعية وسياسة اإلحتياطات العقارية   التوجيه العقاري ألغيت

ع بقاء م السكنية وإلغاء حق البقاء يف األمكنة للمستأجراألمالك العقارية  اإلصالحات   ،مث مشلتاألراضي 
.)يليها وما 126ص (إستثنائني نتعرض إليهما يف  

حقا بالتزامن مع أداء وظيفتها  واعتبارهاامللكية العقارية اخلاصة ملكاا الطبيعي حماولة إعادة كما أن -   
عن طريق  ية وتطهري مشكلة إثبات هذا احلق تكريس حق امللكية العقارلعمد املشرع  اإلجتماعية تتجلى ملا

إلجراء  )02-07 (قانون صدورمث  إنشاء شهادة احليازة وإعداد عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف حبق امللكية
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القانونية للملكية العقارية املبنية  غري ، أو عن طريق تسوية الوضعيةحتقيقات وتسليم سندات ملكية ألصحاا 
.وغري املبنية  

أن أثبتت  للفترات السابقة  اآلثار السلبية أمام املبادرات اخلاصة لتملكها ألن البابفتح يف اال الفالحي  أما-
.امللكية العقارية الفالحية اخلاصة يف القطاع الزراعي هو دعم اإلقتصاد الوطين  دعم  

 

فروضة عليها ووضع األدوات وتقليص القيود امل وإن حماولة  توسيع نطاق امللكية العقارية اخلاصة-        
احللول القانونية اليت وضعها ذلك  سببونزاعات عديدة ،مل يأت دائما بالنتائج املرجوة وخلق  القانونية لذلك 

و اون الدولة  يف تنفيذ ،كما أن التباطؤ يف مشكلة إثبات حق امللكية اخلاصة بدقة دراستها  لعدماملشرع 
.مللكية التؤدي وظيفتها املنتظرة وخاصة العقارات الفالحيةجعل ااملالية الكافية  إلتزاماا وعدم إعطاء املوارد  

فمن جهة مل يتم إرجاع  مجيع األراضي اليت خضعت لقانون الثورة الزراعية وإستثىن املشرع بعضها -     
األراضي الفالحية  املتعلقة بتملكككأراضي العرش ،كما أنه وضع شروط غري قانونية تتناىف مع القواعد العامة 

عادة املالك األصليني سلبت منهم  ألنهعن طريق احليازة وهذا الشرط يتعارض مع شرط عدم االعتراض 
أراضيهم بدون رضاهم ،وأحيانا عوقب املالك األصلي بسقوط حقه يف اإلسترجاع بشرط عدم فقدان األراضي 

املستفيد مبوجب قانون  ياملشرع اجلزائرنه فضل ،كما أالفالحية طابعها الفالحي الذي مل يكن هو السبب فيه 
قانون 833على املالك األصلي وهذا يتناىف مع نص املادة التنازل عن األراضي الصحراوية  من األراضي املعنية 

مل و إىل اليوم ، ،أما األراضي العمرانية اليت أدجمت يف اإلحتياطات العقارية للبلدية مل يتم تعويض أصحاامدين
. إىل حد اآلن1994من لبعضها  القانونية ةوضعيالسوية يتم ت  

 حية،تتم بإجراءات سط فكانت بعض األدوات القانونيةمشكلة إثبات حق امللكية مل حتقق أهدافها  وإن -   
ء جراء نزاعات أمام القضا كثري من األحيان السبب يف يف  الذي كان كعقد الشهرة احملرر من قبل املوثقني

  إلجراءات الغري شرعيةالتجاوزات وا
ومن جهة أخرى،ملا فتح اال أمام اخلواص لتملك األراضي الفالحية تعلق األمر باألراضي الصحراوية الصعبة - 

 بإقامة منشآت وهو ما أدى يف غالبية األحيان إىل نملساعدة املستفيدي دائما اإلستغالل ،وواقعيا الدولة مل تتدخل 
.ياألراضذه هل مإمهاهل   
 

حتيط ال زالت  القيود ف،املشاكل  رغم العواقب و وإن شهدت امللكية العقارية اخلاصة توسعا يف اجلزائر -     
، مع العلم أن األراضي وبسلطات املالك وتتفاوت دائرة هذه القيود حتقيقا للمصلحة العامة واخلاصة ذا احلق 

 الثاين  ات املبنية ،وهو ما سنبينه بالتفصيل يف الفصلثقلة بقيود أوسع مقارنة مع العقارالفالحية والعمرانية م
 وعدم سن قيود تعتدي على حق امللكية  جهود املشرع لتكريس حق امللكية العقاريةسيظهر لنا من خالله الذي 

قامة التوازن بني املصاحل العامة واخلاصة ومصلحة بعد تبين التوجهات االقتصادية اجلديدة  وجهوده إلاخلاصة 
. دون جتاهل حلقوقهك املال  
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إال أا مل   وإعتبارها الدعامة األساسية يف النظام اجلزائري ةالعقارية اخلاصرغم توسع نطاق امللكية -
ذكرنـا أن  سـبق أن  وقد  ختلو من القيود املفروضة عليها مراعاة للمصلحة العامة أو املصلحة اخلاصة ،

وإمنـا جـاءت يف    قانون املـدين اخلاصة يف الاملشرع اجلزائري مل ينص على مجيع قيود امللكية العقارية 
تشريعات خاصة ومن أمثلتها قيود مراعاة املسافات اليت نص عليها التشريع اخلاص حبماية البيئة واملتعلق 

ومنها القيود اليت متنع البنـاء  ،باحملال املقلقة واملضرة بالصحة، كذلك القيود املفروضة يف قانون العمران
ونظرا لكثرة  ،أو السكك احلديدية إال بعد مراعاة مسافات معينة )1(تأمام الثكنات العسكرية أو املطارا
التشريعات اخلاصة فإننا سنحاول تبيان معظمها مع عرض يف وتناثرها  وتنوع القيود الواردة يف القوانني 

  .القيود الواردة يف التقنني املدين اجلزائري
  
   أو عقار غري مبين فكالمها خيضعان إىل ومبا أن حق امللكية اخلاصة قد يكون حمله عقار مبين-    

   قيود مستقلة) عقار مبين أو غري مبين(قيود مشتركة، كما أن املشرع فرض لكل واحد منهما 
  كان حمل العقار مبين أو غري مبين   ا، ومهممراعاة للمصلحة العامة واخلاصةالعقار  حسب طبيعة

  .حقه على املالك أن يراعي احلدود املرسومة يف مزاولة 
  
  :مبحثني  وهلذا ارتأينا أن نقسم الفصل إىل -

  .العقارية املبنية وغري املبنيةمشتركة تثقل امللكية قيود  :املبحث األول
  غري املبنيةاملبنية وامللكية العقارية مستقلة تثقل قيود  :الثاين املبحث

  
  
  
  
  
  
  

                                                
ال ميكن أن تسلم رخصة «املتعلق بارتفاق الطريان  02/03/2002املؤرخ يف ) 88-2002(من املرسوم التنفيذي 1نصت املادة  )1(

مطابقة لألحكـام اخلاصـة   البناء يف املناطق اليت وضعت فيها ارتفاقات الطريان اخلاصة بالتوسعة، إال إذا كانت البناءات املزمع إنشاءها 
   ).48/2002ج عدد (،»ملخطط إرتفاقات الطريان
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  .املبنية وغري املبنية امللكية العقارية مشتركة  تثقل قيود  :ملبحث األولا
  

مل يتفق الفقهاء على تقسيم واحد لقيود امللكية العقارية اخلاصة،رغم ذلك جيمع أغلبـهم أن   -
وهي تكليف يفرضـه القـانون     قررة مبقتضى القانون اليت تدوم بدوام احلقمالقيود نوعان قيود قانونية 

صلحة العامة أو املصلحة اخلاصة،وقيود إراديـة  اهلدف منه حتقيق امل على العقار ويفترض املالك العلم به
  .اليت تتقرر مبقتضى اإلرادة يكون اهلدف منها هو حتقيق املصلحة اخلاصة

  
  :وهلذا ارتأينا أن نقسم املبحث إىل -    

  .العامةقانونية مراعاة للمصلحة قيود  :املطلب األول
  .صةقانونية وإرادية مراعاة للمصلحة اخلاقيود  :املطلب الثاين
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  .قيود قانونية مراعاة للمصلحة العامة: املطلب األول
  

  مع املصلحة  املالك ، فإذا تعارضت حقوققيود مشتركة امللكية العقارية املبنية وغري املبنية تثقل -
  ن املصلحة العامة أكثر فائدة ونفعا للجميع مبا يف ذلك املالك نفسه ألنه أل العامة فإنه يضحى ا

  .العامة اليت تنجزها السلطات العامةيستفيد من املرافق 
  
املالك من فتحرم تقيد خاصية دوام احلق مراعاة للمصلحة العامة اليت نونية القاالقيود  من و - 

سـلطات  ،وقيود قانونية  تفرض علـى  )1( )للمنفعة العامة أو االستيالء عليه أو تأميمه (عقاره برتعه
إلدارية،وقيود تفرض على املالك بسبب مزاولته حلقـه  املالك دون حرمانه من عقاره كاإلرتفاقات ا

  .حتقيقا ملبدأ التكافل والتضامن اإلجتماعي
  
  :إىلالقانونية مراعاة للمصلحة العامة األول املتضمن القيود املطلب وهلذا سنقسم -

  
  .مبقتضى القانوننزع امللكية العقارية اخلاصة قيود : الفرع األول
  .ملكيته العقارية اخلاصة حرمانه منطات املالك دون قيود على سل: الفرع الثاين

  
  

  .القانوننزع امللكية العقارية اخلاصة مبقتضى قيود : الفرع األول
  

ستثنائية، فمكنها من احلصول على العقار املطلـوب  إرخص املشرع اجلزائري لإلدارة سلطات  -
ية واالجتماعية، واملتعلق بإقامة مشـاريع  تابعة مسار التنمية االقتصادملمتالكه دون موافقة ورضا صاحبه إ

يف  عليه باإلستيالء على العقار ، أو حصول اإلدارة...ذات منفعة عامة كاملستشفيات واجلامعات، املصانع
لسلطات العمومية احلصول على األمـالك العقاريـة   لالقانون رخص كما  ،احلاالت الطارئة واملستعجلة

  :ما سنبينه يف  الفرع  األول كاآليت ،وهوويلها ونقلها إىل امللكية اجلماعيةاخلاصة اليت متثل وسيلة إنتاج وحت
  .نزع امللكية العقارية املبنية وغري املبنية للمنفعة العامة -1-

                                                
، احملدد لقواعد املتعلقة برتع امللكية من 1991/04/27املؤرخ يف ) 91-11(اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ، قانون  )1(
  .)1991-21ج ر عدد(جل املنفعة العمومية، أ

-678 ناملتضمن القانون املـدين، املادتـا  26/09/1975يف  املؤرخ) 58- (75واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية أمر
679.  
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  .ستيالء على األراضي والعقارات املبنية غري السكنيةإلا - 2-
  .تأميم األمالك العقارية اخلاصة اليت متثل وسيلة إنتاج-3 
  
  :امةاملبنية وغري املبنية للمنفعة الع)1(امللكية العقارية  نزع -1
  كنميوهلذا ،تقدميا للمصلحة العامة على اخلاصة حيرم املالك من عقاره بغرض املنفعة العمومية-

  قيد قانوين مبوجبه جترب اإلدارة الفرد  «:تعريف نزع امللكية العقارية اخلاصة للمنفعة العمومية بأنه
جناز أعمال ذات منفعـة  إ، بغرض ومنصف يته اخلاصة مقابل تعويض مسبق وعادلالتنازل عن ملك

  .)2(»عمومية
عتبـارات ومصـاحل   ولقد تطور قانون نزع امللكية اخلاصة فبعد أن كـان يف القـدمي إل   -
أكدت املـادة  ، حيث باإلجراءات املنصوص عليها قانونا أصبح اآلن نزع امللكية مرتبط )3(شخصية

أن نزع  1989واملعدل لدستور  1996/11/28إستفتاءالصادر مبوجب 1996من دستور  20
املتضمن القانون املدين أنه ) 58-75(من أمر  77نصت املادة وامللكية ال يتم إال يف إطار القانون 

جيوز حرمان أي أحد من ملكيته إال يف األحوال والشروط املنصوص عليها يف القانون، غري أن ال «:
نزع مجيع امللكية العقارية أو بعضها، أو نزع احلقوق العينية العقارية للمنفعة العامـة   لإلدارة احلق يف

  »مقابل تعويض منصف وعادل
على حق امللكية العقارية املبنية وغري املبنية، حيث يقيـد   يفرضومبا أن قانون نزع امللكية  -

ا على املستفيد من نزع امللكية خاصة دوام هذا احلق فيحرم املالك من عقاره، فإن املشرع وضع قيود
  :وهي كاآليت مراعاة وضمانا حلق امللكية اخلاصة سواء يف املرحلة التحضريية أو اإلجرائية

  :اخلاصة العقارية نزع امللكيةقيد وط شر-1-1
                                                

  .انع من التصرفكالشرط امل لعقارات حىت وإن قيدت هذه العقارات بقيد اتفاقياإال خيص  نزع امللكية للمنفعة العمومية  حمل )1(
    

املاليـة، كليـة   ويف اإلدارة  املاجسـتري  مـذكرة  بوذريعات حممد، نزع امللكية للمنفعة العمومية يف القانون اجلزائري واملقارن،  )2(
   . 09، ص2002احلقوق، جامعة اجلزائر، سنة 

بنـاء  ) Le Compte(قطاعي النبيـل  حيق لإل) Droit coutumier(يف القانون الفرنسي الذي مسي بقانون األعراف :  )3(
قصره يف أراضي الفالحني، مع تعويض مالك املنازل املهدمة، كما حيق له املرور يف أراضي الفالحني حـىت وإن مل تكـن أرضـه    

    .حمصورة، وغالبا ما كانت نزع امللكية العقارية اخلاصة العتبارات ومصاحل شخصية

«Le titulaire de la puissance publique peut s'emparer des biens de ceux sur qu'il 
exerce son autorité, il est libre de le faire dans son propre intérêt, et tel devait être 
généralement le cas», Jean Louis Mestre, l’expropriation face a la propriété du 
moyen age, revue français de théorie juridique, puf, Paris, 1999, PP 51-52-53 
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  :امللكية بشروط نزع املشرع اجلزائريربط 
رات لتنفيذ مشـاريعها ذات  عقامن قتناء ما حتتاجه إاملشرع مسح لإلدارة نزع امللكية و إن -أ

جيـب أن يقـوم   و)1(ستثنائيإستنفاذ مجيع الوسائل األخرى، فهذا الطريق إاملنفعة العمومية بشرط 
كتساب العقار أو احلقوق العينية العقارية وفقا ألساليب القانون إحملاولة أوال املستفيد من نزع امللكية 

  .اخلاص الذي ينظمها القانون املدين
وهـي املـربر الوحيـد    )2(هلدف من نزع امللكية اخلاصة هو املنفعة العموميةأن يكون ا -ب

تنفيذ العمليـات   تتمثل يف )3(مربرات املنفعة العمومية مع العلم أن  ستحواذ اإلدارة على امللكية،إل
عية جتهيزات مجا بإنشاءالناجتة عن تطبيق اإلجراءات النظامية مثل التهيئة والتعمري، والعمليات املتعلقة 

ال  ،وومجيع األعمال الكربى ذات املنفعة العمومية، كاملدارس، املستشفيات مصاحل الربيد واملنشآت
  .)4(ستحواذ على العقار ونزع امللكية املادية ملنفعة خاصةجيوز اإل

  
، دارةحق امللكية فإنه يف ذات الوقت قيد على اإل ىبقدر ما يكون نزع امللكية قيدا عل -ـج

ختالف أشكاهلا تقر حبق اإلدارة يف نزع امللكية يف إطار قـانوين ومقابـل   إل على فتشريعات الدو
تعويض عادل ومنصف، وحىت ال تتعدى اإلدارة على امللكية اخلاصة فإن املشرع اجلزائري قرر تلك 

عتداء على حـق  إمن تعسف اإلدارة رغم بعض االستثناءات اليت متثل الضمانات حلماية املالك 
  .ارية اخلاصةامللكية العق

  

                                                
 .احملدد لقواعد املتعلقة برتع امللكية من أجل املنفعة العمومية 1991/04/27املؤرخ يف ) 91-11(قانون  من02راجع املادة )1(
راجع و مسـاجد، يف املذهب احلنفي واملالكي جيوز نزع امللكية اخلاصة للمنفعة العمومية، كرتع امللكية الجناز طرقـات عامـة أ   )2(
 .235-234ص  ،1999، احلق ومدى سلطات الدولة يف تقييده، مؤسسة الرسالة، القاهرة،الدريينفتحي :

املستفيد من نزع امللكية عليه أن يرسل ملفا للوايل املختص إقليميا يتضمن تصرحيا يوضح اهلدف من العملية، مث يعني الوايل جلنـة   )3(
فعة العمومية، وبعد التحقيق ترسل النتائج إىل الوايل، وعلى ضوء التحقيق تقوم اهليئة املختصة بإصدار التحقيق إلثبات مدى فعالية املن
 .قرار التصريح باملنفعة العمومية

من املقرر قانونا أن نزع امللكية ال يكون ممكنا إال إذا جاء تنفيذا لعمليات ناجتة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمري والتهيئـة  «)4(
،وملا كان ثابتا يف قضـية احلـال أن القطعـة    جتهيزات مجاعية وأعمال كربى ذات منفعة عموميةالعمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء 

مـن  02/2ألحكام املـادة خمالفة األرضية حمل نزع امللكية اليت منحت للبلدية قد جزئت للخواص ومسحت هلم  ببناء مساكن فردية 
الغرفة  ،احملكمة العليا قرار، » لك إستوجب إلغاء القرار املستأنفكذ ،ومىت كان األمر27/04/1991الصادر يف  91/11قانون

،العدد األول،الديوان الوطين لألشغال التربويـة   1998م قمستخرج من 23/02/1998املؤرخ يف 157362رقم اإلدارية ،
  .190،اجلزائر ، ص
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  :اخلاصة العقارية القيود املفروضة على اإلدارة لرتع امللكية -1-2
  

احملدد للقواعد املتعلقـة بـرتع    27/04/1991املؤرخ يف ) 11-91(لقد وضع قانون  -
املـؤرخ يف   )1()93-186(امللكية من أجل املنفعة العموميـة واملرسـوم التنفيـذي لـه رقـم      

  .تعني على اإلدارة مراعاا وإتباعها لرتع امللكية اخلاصةومبادئ يقواعد  27/07/1993
املـتمم للمرسـوم    10/07/2005املؤرخ يف  )2( )248-05(تنفيذي مرسوم   صدرمث -    

خمالفة من اليت كانت مرسـومة   استثنائيةاملشار إليه أعاله وجاء بإجراءات ) 186-93(  التنفيذي
اإلجراءات اليت تتقيد ـا اإلدارة يف عمليـات    بعد تبيان اهسنتعرض إلي يتلاو ،امللكية  لقانون نزع

  .اإلجناز العادية ذات املنفعة العمومية
  
  

  :اإلجراءات اليت تتقيد ا اإلدارة يف عمليات اإلجناز العادية ذات املنفعة العمومية -والأ
  

يف  )3(ها رأيهـا وإبداء ق اللجنةبعد حتقي :وسلطات املالك قرار التصريح باملنفعة العمومية -أ
مدى فعالية املنفعة العمومية، تفصح اإلدارة بقرار عن تقديرها لوجود منفعة عموميـة الـيت يـراد    

واألجل األقصى احملدد إلجناز نزع امللكية العقارية  إجنازها، ويتضمن هذا القرار جمموعة من البيانات
  .اخلاصة

أويف مدونة القرارات اإلداريـة   )4(الرمسيةوينشر قرار التصريح باملنفعة العمومية يف اجلريدة  -
يعلق مبقر بلدية موقع العقار حـىت خيـول   و للوالية،كما يبلغ املعنيني باألمر واملالك األصلي بالقرار
  .للمالك الطعن يف القرار أمام اجلهات القضائية املختصة

علـى   يد متهيـدي أنه قليس قرار ناقال للملكية إال  قرار التصريح باملنفعة العموميةإن و -
يصبح مقيدا بالنسبة حلق البناء أو إقامة منشآت على العقار املراد نزع ملكيته أو الذي  الكات املسلط

                                                
 .51/1993ج ر عدد :  )1(

 .48/2005ج ر عدد :  )2(

إن التحقيق املسبق ليس له أية طبيعة مؤثرة على إصدار قرار التصريح باملنفعة العمومية فقد تبني النتائج عن عدم وجود منفعة  : )3(
املطبق لقانون ) 93-186(من املرسوم التنفيذي  09املادة  راجع يف ذلك فالنتائج املتوصل إليها هي جمرد رأي ،عمومية، 

ي يتم التحقيق حتت رئاسة وزير األشغال العمومية مث ترسل النتائج إىل جملس احلكومة ويدرس ،  أما القانون الفرنس)11/91(
مدى فعالية املنفعة العمومية وعلى ضوء النتائج املتوصل إليها يصدر قرار التصريح باملنفعة العمومية مبرسوم صادر عن جملس الدولة 

   .R et M. Watgen, La propriété immobilière, promoculture, paris 1999,P 166:       راجع يف ذلك
املتضمن التصريح باملنفعة العموميـة   25/07/2005املؤرخ يف 05/271املتضمن املرسوم التنفيذي  10امللحق رقم أنظر :  )4(

 ).53/2005ج ر عدد (للعملية املتضمنة إجناز الطريق السريع لسيارات شرق غرب، 
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القانون يفترض سوء نية املالك وأن اهلـدف  ،ف إقامة أية حتسينات على العقار املطلوب نزع ملكيته
أن فقدان املالك لعقاره  يؤكدعمومية منها هو احلصول على تعويض أكرب ألن قرار التصريح باملنفعة ال

ـ حتمياأصبح   ت، فليس من دافع إلقامة هذه التحسينات إال للحصول على تعويض أكرب، وقد نص
غري ... «، احملدد لقواعد نزع امللكية 27/04/1991املؤرخ يف ) 91/11(من قانون  21املادة 

ة جتارية متت أو أبرمت قصد احلصول أنه ال تدخل يف احلسبان التحسينات من أي نوع وال أية معامل
  .»...على تعويض أرفع مثن

  :وسلطات املالك قرار قابلية التنازل -ب
إذا كان قرار التصريح باملنفعة العمومية حيدد اهلدف من نزع امللكية، فإن قرار قابلية التنازل  -

وبيـان  م احلق يف التعويض حيدد العقار املراد نزع ملكيته وأصحاب احلقوق العقارية واملالك الذين هل
  .التعويضمبلغ 

وال  ،إن قرار قابلية التنازل يقيم األمالك العقارية وحيدد مبلغ التعويض لدى اخلزينة بالوالية -
فال خيرج العقار مـن ذمـة    يترتب على صدور قرار قابلية التنازل تغيري فيما خيص املراكز القانونية،

رض قيود عليه بشأن سلطته استعمال العقار وإقامـة حتسـينات   فأنه ت إىل ذمة املستفيد  إال صاحبه
  .والتصرف املادي أو القانوين يف العقار بقصد احلصول على تعويض أرفع مثن

             :وسلطات املالك  )1(قرار نزع امللكية -جـ
رات يهدف إىل نقل ملكية العقا  هو آخر قرار إداري يف إطار نزع امللكية للمنفعة العمومية -

املالك  ويفقدتتغري املراكز القانونية ،ف إىل املستفيد من نزع امللكية الكهاواحلقوق العينية العقارية من م
 ميثلوال يستغله بتأجريه وال يباشر أي دعوى قضائية أو فال يتصرف يف عقاره األصلي حقوق امللكية 

  .املنازعات القضائية الواردة عليه
  :)2(الكتقييد اإلدارة بتعويض امل -د
 01املادة فأكدت ، العقار بتعويض صاحباملشرع اإلدارة أو املستفيد من نزع امللكية  قيد  -

احملدد لقواعد املتعلقة برتع امللكيـة للمنفعـة    1991/04/27املؤرخ يف ) 11-91(من قانون 
أعاله املـادة  عادال ومنصفا،وبذلك تتجاوز املادة املشار إليها  أن يكون تعويضا قبلياعلى  العمومية

                                                
ملتعلق برتع امللكية من أجل املنفعـة العموميـة   ا 03/03/2005املؤرخ يف  1202ضمن القرار رقم املت 11امللحق رقم  أنظر )1(

غرب، واخلاص برتع ملكية أرض متواجـدة يف واد  -واملتعلقة مبشروع الطريق املزدوج شرق للممتلكات العقارية واحلقوق العقارية
 .بن علي اجلر مير عليها مشروع الطريق واخلاصة باملالك العسكر خيلف 

املتضمن إيداع مبلغ التعويض لـدى   2005/09/03املؤرخ يف 1201املتضمن القرار التعديلي رقم  12امللحق رقم أنظر :  )2(
 .خزينة والية البليدة للمالك الذي مسهم مشروع الطريق املزدوج شرق غرب مقطع العفرون
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اليت مل تشترط أن يكون التعويض قبليـا أو   1975/09/26املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  677
  .مسبقا

على أنه تغطي التعويضات كل مـا   )1( من قانون نزع امللكية اجلزائري 21ونصت املادة  -
ة ال جيـوز  حلقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع امللكية، ذلك أن اإلدارة مبا لديها من سلط

  .هلا أن حتصل على العقارات بثمن خبس من أجل تنفيذ مشاريعها
 124ف جديدا لقواعد املسؤولية طبقا للمـادة  ظوالذي نالحظه أن املشرع اجلزائري مل ي -

إذا كانت املسؤولية املوضوعية تقوم طبقا للقواعد العامة على الضرر املـادي  فقانون مدين جزائري، 
الوارد على حق قـانوين،   يكون إال على الضرر املادي يض عند نزع امللكية الالتعوواملعنوي فإن 

كارتباطه بأرض العائلة،كما أن اجلهـة املختصـة    فال يعوض املالك على حرمانه من املزايا املعنوية
تعوض على الضرر املباشر أما الضرر املستقبلي فهو ضرر حمقق الوقوع يف املستقبل و يعوض عليـه  

   .يكون قابال للتقييم يف احلالشريطة أن 
من قانون نزع امللكية،  21أن يعيد صياغة املادة عليه ، املشرع امللكية اخلاصة ومحاية حلق -

ن املالك ليس له أن يتحمل وحده يف سبيل ألوينص على تعويض الضرر املستقبلي والضرر املعنوي، 
  .أن يعوض ماديا ومعنويامراعاة املصلحة العامة املشاريع املنفعة العمومية دون 

  

القانوين الذي جيب على اإلدارة أن تتبعه من أجل  اإلطاروإن كان  املشرع اجلزائري وضع -
  ةغري دسـتوري  إجراءات فرض على العقارات اخلاصة جهة أخرى  إال أنه من نزع العقار اخلاص ، 

مضـمونة دسـتوريا ، وهـو    أن امللكية  اخلاصة  بذلك تناسب مع هدف املنفعة العمومية،متناسيات
   : ماسنبينه يف الفقرة اآلتية 

  
  :عتداء على حق امللكية العقارية اخلاصةإلاملساس وا -1-3
 القانونيـة   اإلجراءاتبإذا كان األصل هو تقييد اإلدارة واملستفيد من نزع امللكية العقارية  -

املشرع ف، )1(لكية باطال وعدمي األثرواخلروج عنها ميثل جتاوزا يترتب عليه التعويض مع إعتبار نزع امل

                                                
لى أنه جيب ع نص 1958/10/23ع امللكية الفرنسي الصادر يف من قانون نز 02من الفقرة  11املشرع الفرنسي يف املادة :  )1(

أن تغطي التعويضات املمنوحة كامل الضرر املباشر واملادي واحملقق الناجم عن نزع امللكية، ونالحظ أن املشرع الفرنسي أكثر دقـة  
ية يف القانون اجلزائـري والقـوانني   بوذريعات حممد، نزع امللكية للمنفعة العموم:راجع  ،ألنه حدد شروط الضرر الواجب التعويض

 .68، ص مرجع سابقاملقارنة، 



  .قيود مستقلة تثقل امللكية  العقارية املبنية وغري املبنية: الثاين بحثملا    قيود امللكية  العقارية اخلاصة بعد تبين التوجهات اإلقتصادية اجلديدة: الفصل الثاين

82 العقارية اخلاصةقيود امللكية 

املتمم للمرسـوم   10/07/2005املؤرخ يف ) 248-05(مبوجب املرسوم اجلزائري منح اإلدارة 
العمليـات  إذا كانت  سلطة إستثنائية متثل مساسا حبق امللكية العقارية واعتداءا عليها) 93-186(

  .ستراتيجيإبىن حتتية ذات منفعة عامة وبعد إجناز  هاهدف
تصـرح   هذه  العمليات فأول صورة من صور املساس حبق امللكية العقارية اخلاصة أنه يف  -

بني املهلة القصوى إلجناز نزع امللكية اخلاصة اليت تمل إال أنه إلدارة باملنفعة العمومية مبرسوم تنفيذي، ا
ذا تعلـق األمـر   سنوات يف احلاالت العادية مع إمكانية جتديدها مرة واحدة إ4ال جيوز أن تفوق 

املالك قد يتضرر يف الفترة املتراوحة ما بني التصـريح باملنفعـة   فبعملية كربى ذات منفعة وطنية،
وجيعل الغري يتهرب مـن   ة العقارالعمومية ونزع ملكيته ألن هذا القرار سيؤدي حتما إىل إنقاص قيم

  .شرائه
  تنفيذيالأن املرسوم  ماأله وهي من اإلعتداء على حق امللكيةأما الصورة الثانية  -

مبجرد نشر املرسوم التنفيـذي  «: :مايلي مكرر 10املادة  أظاف يفاملشار إليه أعاله ) 05-248( 
التضمن التصريح باملنفعة العمومية يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، يقوم 

دارة نازعة امللكية لألمـالك أو احلقـوق العينيـة    الوالة املعنيون بإعداد قرار احليازة الفورية من اإل
أو املعنـويني  /العقارية، مع مراعاة إيداع مبلغ التعويضات املمنوحة لفائدة األشخاص الطبيعـيني و 

  .»مرتوعي امللكية لدى اخلزينة العمومية
 قـار أعطى احلق لإلدارة نازعة امللكية احليازة الفورية للعيتبني من نص املادة أن املشرع  -

دون إتبـاع    بالنسبة هلذه العمليات مبجرد نشر املرسوم التنفيذي املتضمن التصريح باملنفعة العمومية
، وبالتـايل  التنازل وقرار املتعلق برتع امللكيةاإلجراءات القانونية املرسومة واملتعلقة بقرار قابلية 

  .ام اجلهات القضائية املختصةأم الدعاوىحرمان املالك من الضمانات املخولة له وحرمانه من رفع 
بعد االستراتيجي للمستفيد مـن  لكما أنه تتحول امللكية املرتوعة فوريا يف العمليات ذات ا -

املنصوص عليها قانونا واليت بـدوا ال   )2(نزعها بدون القيام بإجراءات التسجيل و الشهر العقاري
لعقارية اخلاصة، ومن هذا فـإن املشـرع مـنح    يترتب األثر العيين يف احلاالت العادية لنقل امللكية ا

                                                                                                                                              
كل نزع للملكية «احملدد لقواعد نزع امللكية للمنفعة العمومية  1991/04/27املؤرخ يف ) 11-91(من قانون  33املادة :  )1(

تب عنه التعويض احملـدد عـن طريـق    يتم خارج احلاالت والشروط اليت حددها القانون يكون باطال وعدمي األثر، ويعد جتاوزا يتر
 .»القضاء، فضال عن العقوبات اليت ينص عليها التشريع املعمول به

 93/186املتمم للمرسـوم   2005جويلية  10املؤرخ يف  )05-248(مكرر من املرسوم التنفيذي رقم  44راجع املادة :  )2(
احملدد للقواعد املتعلقة  1191أفريل  27املؤرخ يف  )11-91(احملدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  1993جويلية  27املؤرخ يف 

 .برتع امللكية من أجل املنفعة العمومية
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هلذا جيب احلكـم بعـدم دسـتورية    سلطات وحقوق لإلدارة ورجح حقوقها على حقوق املالك،
  .ق امللكية اخلاصةحب مساساوإلغاءه ألنه ) 248-05(التنفيذي  املرسوم
  

رخص  ،فإنه رخص املشرع لإلدارة نزع امللكية العقارية اخلاصة ائيا للمنفعة العمومية وإن-
لضمان سري املرافـق العموميـة    نزع امللكية اخلاصة مؤقتا يف احلاالت اإلستعجالية لإلدارة كذلك

  .وهو ماسنبينه يف الفقرة املوالية  ، باالستيالءويسمى هذا اإلجراء 
  
  :االستيالء على األراضي والعقارات املبنية غري السكنية -2-
األراضي والعقارات املبنية غري السكنية اململوكة لألفراد،  جيوز لإلدارة أن تستويل مؤقتا على -

  .ستعجاليةإليف احلاالت الطارئة وا
  

  :املؤقت ستيالءاالشروط  -2-1
احلاالت والكيفيات الـيت يـتم ـا     مكرر من التقنني املدين 681إىل  679بينت املواد  -

  .االستيالء وطريقة التعويض
صاحب العقار عن طريق التراضـي، للحصـول علـى     تفاق اإلدارة معإجيوز  :فاألصل -

  .العقارات لضمان سري املرافق العمومية مقابل تعويض بإصالح الضرر
جيوز لإلدارة احلصول على هـذه   ميثل قيدا على امللكية العقارية اخلاصة ألنه :أما االستثناء-

  .نا حلسن سري املرافق العموميةستعجالية ضماستثنائية واإلإلالعقارات باالستيالء املؤقت يف احلاالت ا
   

ستعجالية مثل حالة ستثنائية واإلإلال ميكن إجراءه إال يف احلاالت ا االستيالء :الشرط األول -
احلاجة كخدمة مشروع ذي منفعة عامة أو  زل، تفشي الوباء، فيضانات، أما يف احلاالت العاديةالزال
لى اإلدارة أن حتصل على العقار عـن طريـق   ع عقار لتخزين أدوات مستعملة أو يف توسيع شارعل
  .تفاق والتراضيإلا

املتضمن القانون املدين قبـل تعديلـها   ) 58-75(من أمر  )1(679واملالحظ أن املادة  -
على أنه جيوز احلصول على األموال  تنص 13/05/1988املؤرخ يف ) 14-88(مبوجب قانون 

                                                
املتضمن القانون املـدين  14-88املعدلة مبوجب قانون   26/09/1975املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  679نصت املادة : )1(
الد إما بإتفاق رضائي أو عن طريق االستيالء وفقا للحـاالت  جيوز احلصول على األموال واخلدمات الضرورية لضمان حاجات الب«

  .»والشروط املنصوص عليها قانونا
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وهو ما يبني  عادية،  مستثنائية أإالظروف  تواء كان، س"حلاجات البالد"والعقارات واالستيالء عليها 
  .االستيالء مل يكن االستثناءأن 

أن يكون ال جيوز نه أعلى مكرر من القانون املدين  679/03ملادة أكدت ا :الشرط الثاين -
   .ستعجاليةإلمهما كانت احلالة ا )1(سكنية ناياتعقارات أو ب ستيالء إلاموضوع 
الستيالء مؤقت وهو ملواجهة ظرف طارئ وتعود احليازة لصاحبها بعد إن ا :الشرط الثالث -

األمر الكتـايب مـدة اخلدمـة واالسـتيالء حتـت طائلـة الـبطالن        يتضمن ، وجيب أن  هزوال
شـرطا   اجلزائري مل  يضع املشرع من التقنني املدين 680واملالحظ أنه قبل تعديل املادة ،)2(املطلق

  .لتحديد مدته
بأمر كتايب يصدره الوايل أو رئيس  شفاهيا وإمنا  )3(جيب أن يكون االستيالء :الشرط الرابع -

  .الس الشعيب البلدي، أو أي سلطة خمتصة
يف حالة عدم االتفاق حيدد املبلغ عـن   و التعويض حيدد باتفاق األطراف :الشرط اخلامس -

  .طريق القضاء
تفاق على مبلغ التعويض حيدد عن نصت على أنه يف حالة عدم اال 2مكرر  681ن املادة إ -

وحسب رأينـا هـو   طريق القضاء مع مراعاة ظروف وغرض االستيالء دون أن يتضرر املستفيد، 
                                                

من املقرر قانونا « 168، الصفحة 04، العدد 1990، الة القضائية، لسنة 12/07/1986املؤرخ يف  42136قرار رقم :  )1(
ة فعال للسكن ومن مث فإن القرار اإلداري املتضمن االستيالء علـى  أنه ال جيوز االستيالء بأي حال من األحوال على احملالت املخصص

السكن يعد مشوبا بعيب خرق القانون، وملا كان الثابت يف قضية احلال أن السكن املتنازع فيه مشغوال من قبل الطاعنني وأن الشقة 
تيالء على السكن يعـد مشـوبا بعيـب خـرق     املتنازع فيها غري مصرح شغورها، ومن مث فإن قرار وايل والية عنابة املتضمن االس

مستخرج من عمر بن سعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القـانون املـدين،    »القانون، ومىت كان ذلك استوجب إبطال القرار
  .226، ص 2001الطبعة األوىل، الديوان الوطين لألشغال التربوية، 

  :1949 مارس 17واملؤرخ يف  )Beffroi(بفروا كذلك راجع قرار 
«Il y a une violation de la liberté individuelle et du droit de propriété lorsque l'ordre 
de la réquisition du logement prononcé, les dispositions de l'ordre de réquisition 
atteint gravement à l'inviolabilité du domicile priver» 
- M. Long, P. Weil, G. Braibant, P. delvolvé, B. genevois, les grands arrêts de la 
jurisprudence administrative, 10ème édition, Dalloz, Paris,1993, P 236. 

يعد تعسفيا كل استيالء مت خارج نطاق احلاالت والشروط احملددة قانونا « :يلي من القانون املدين مامكرر 681املادة  جاء يف:  )2(
وما يليها أعاله، وميكن أن يترتب عليه زيادة على العقوبات األخرى املنصوص عليها يف التشريع املعمول بـه   679وأحكام املادة 

  .»...دفع تعويض يصدر عن طريق القضاء

يف حـني أن نـزع   إن االستيالء خيتلف عن نزع امللكية اخلاصة، ذلك أن االستيالء يرد على االنتفاع بالعقار ملدة حمددة فقط : )3(
امللكية ميثل حرمان املالك من عقاره ائيا، إال أنه يتفق اإلستيالء مع نزع امللكية يف حق االعتراض علـى التعـويض واللجـوء إىل    

 .القضاء
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ه فاملالـك مل  ترجيح ملصلحة املستفيد من االستيالء على مصلحة املالك الذي استوىل على عقار
قاره موضوع لالسـتيالء دون  فهو جيد ع كما أن احلاالت الطارئة ال يد للمالك فيهاتراع ظروفه، 

أن يتحمل خسائر احلاالت االستعجالية دون أن يقدر بتعويض  أن يكون سببا يف ذلك، وليس عدال
  .عادال ومنصفا

  

سـبب  ميثل ال والذي عقاره ائيا اليت حترم املالك من املشرع فرضهامن القيود اليت كذلك -
اإلقتصـادية   ال يتوافق مع التوجهـات  القيد ،مع العلم أن هذالكسب امللكية اإلشتراكية  صلياأل

  .اجلديدة
   
  :تأميم األمالك العقارية اخلاصة اليت متثل وسيلة إنتاج -3 
قتصاديا، ومبقتضـاه تتحـول   إجتماعيا وإعمال ومطلبا سياسيا و« :بوصفه)1(عرف التأميم-

أنه انتقـال أداة مـن   « )2(، كما عرفه البعض»األفراد إىل ملكية اجلماعة يةملك منوسائل اإلنتاج 
للشعب، لتوسيع إطار املنفعة العامـة   أدوات اإلنتاج من جمال امللكية اخلاصة إىل جمال امللكية العامة

  .»وضمانا هلا يف احلاالت اليت يقتضيها مصاحل الشعب
نتقال وسائل اإلنتاج اململوكـة للخـواص إىل   إمن خالل التعريفني يتبني لنا أن التأميم هو  -
كاألراضي باعتبارها وسـيلة   اجلماعية، وقد ينصب التأميم على امللكيات العقارية غري املبنيةامللكية 

 أو الصـناعية   قتصادية واملشاريع االقتصـادية إلكاألموال العقارية اإنتاج أو امللكيات العقارية املبنية 
–املصـانع  – املصـارف –النقل «كما أنه قد يشمل اهلياكل واملشروعات اليت متثل وسائل إنتاج 

أن األرض والثروات اليت يف باطنها متثل وسـيلة   ا، واعتبار»...املوانئ–الطرقات –شركات التأمني 
  .إنتاج، فإننا سنركز على تأميم األرض

  
ألرض أمهية حيوية بالنسبة لإلنسان الذي يعتمد عليها يف وجوده ونظرا هلذه القيمـة،  لإن  -

قتصادية فاهتمت إلخاصة أا تدخل ضمن سيادا الترابية واجعل الدولة تتدخل وحتدد نظام األرض 
  .الدولة بشروط استغالهلا

                                                
 .244، ص مرجع سابققسطنطني كاتزاروف، نظرية التأميم، : )1(

 .588سابق، ص مرجع  ،حممد نزيه الصادق، امللكية يف النظام اإلشتراكي:  )2(
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، دعـوا لألخـذ مببـدأ تـأميم     )1(وإن كثريا من العلماء االقتصاديون وعلماء االجتماع -
ن األرض تزخر مبا يف باطنها أل، واقترحوا أن تصبح األرض مملوكة للجماعة أي الدولة، )2(األراضي

كون موضوعا للملكية الفردية بل جيب تال جيوز أن  املواد نفط، مياه معدنية، وكل هذه  من مناجم،
  .يف سبيل املصلحة العامة استعماهلا
القانون اجلزائري أخذ به حيث نصت املادة ف، )3(وإن قام جدل كبري بشأن مشروعية التأميم -

ال جيـوز حكـم   «ملدين املتضمن القانون ا 1975/09/26املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  678
التأميم إال بنص قانوين، على أن شروط وإجراءات نقل امللكية والكيفية اليت يتم ا التعويض حيددها 

  .»القانون
  

إن أول صور التأميم للملكية العقارية اخلاصة يف القانون اجلزائري، هو تأميم األراضي يف و -
، وقد مشل التأميم كـل  08/11/1971خ يف املؤر) 73-71(قانون الثورة الزراعية مبوجب أمر 

األراضي غري املستغلة لألشخاص الطبيعية واملعنوية وأراضي املفقودين والغائبني واألراضي الـيت ال  
وكان الغرض من كل التأميمات هو إلغـاء   ،مالك هلا واألراضي الزائدة عن احلد األقصى للتملك

تاج  ونقلها إىل ملكية الشعب ، مع العلم أنه مع تـبين  ألراضي  اليت متثل أدوات إنلامللكية الفردية 
  نظام إقتصاد السوق أرجعت األراضي املؤممة إىل أصحاا مبوجب قانون التوجيه العقاري

 )90-25(.  
  

واملالحظ مع  تبين نظام إقتصاد السوق أن الفكر اإلشتراكي ال زال يطغى على النصـوص  -
احلمايـة الـيت   ،و يتعارض مع اإلستثمار والتجارة التأميم  يدق ن أل القانونية اليت مل تعدل إىل احلني

                                                
قسطنطني كـاتزاروف، نظريـة التـأميم،مرجع    :راجع ،) Babeuf(من أبرز العلماء الذين دعوا إىل هذا املبدأ جورشيوس بابوف :  )1(

 154سابق،ص

نـص   10/11/1917وأصاب امللكية العقارية الزراعية، حيث مبوجب املرسوم  السوفييتإن أول تأميم لألراضي مت يف اإلحتاد  )2(
لغاء امللكية العقارية الكبرية، من غري مقابل فحول املرسوم األراضي القابلـة لالسـتغالل إىل ملكيـة الشـعب، قسـطنطني      على إ

 .196-195كاتزاروف، مرجع سابق، ص 

  .يقيد مشروعية التأميم بوجوب التعويض العادل والفوري والفعال: املوقف الغريب )3(
  .ناد إىل مقولة املشروعية الثورية يف البناء االشتراكييرفض التعويض باالست: املوقف االشتراكي=

تطور التنظيم  صدوق،عمر : راجع به؛املشروعة، والتعويض جيب اإلقرار  يرى أن التأميم حق من حقوق الدولة: املوقف الوسط
 .27- 26،ص1988القانوين الزراعي،ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، 
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يوفرها القانون لصاحب امللكية هو أن التأميم ال يصدر إال بنص قانوين، وهو عمل إنفرادي يصـدر  
  .)1(يترتب عليه تعويض املالك عن اإلدارة املنفردة للدولة

رنة مع نزع امللكية للمنفعة العمومية مقا أن محاية املالك يف التأميم تقل وتتضاءلمع العلم  -
ما املالحظة ،أواالستيالء املؤقت، ذلك أن املؤمم ال ميكنه أن ينازع يف التعويض أمام اجلهات القضائية

هدفه املصـاحل العليـا    يكون جيب أن  ذيالثالثة مل حيدد املشرع مربرات التأميم يف النص القانوين ال
  .ية فقط كما هو الشأن لرتع امللكية ملنفعة العمومية للمجتمع بأسره  وليس ملصلحة مجاع

  
هذا إمجاال فيما خيص القيود اليت يكون هدفها حرمان املالك من عقاره حتقيقـا للوظيفـة   -

وإمنا تفرض عليه إما بسبب  عقارهمن  كاملال يكون هدفها حرمان  قيود التوجد كما  اإلجتماعية ،
     .الفرع الثاينوهو الذي سنتناوله يف  قيد سلطاتهفتاره وإما حتد من منفعة عق ،مزاولته حلقه

  
  قيود على سلطات  املالك دون حرمانه  من ملكيته العقارية اخلاصة:الفرع الثاين 

، العموميةنفعة للم احتقيقخلدمة املصلحة العامة و  سلطات املالك دون حرمانه من عقارهتقيد -
   :آليتاقسمنا الفرع الثاين حسب الترتيب  اوهلذ

   

  .قيد الرسوم العقارية املفروضة على العقارات املبنية وغري املبنية خلدمة املصلحة العامة -1
  .قيد اإلرتفاقات اإلدارية املفروضة على العقارات املبنية وغري املبنية  للمنفعة العامة-2
  
  :ملصلحة العامة خلدمة ا الرسوم العقارية املفروضة على العقارات املبنية وغري املبنية قيد-1
املبين (رسوم وضرائب عقارية بسبب ممارسة حق امللكية على عقاره ب مقيداجيد املالك نفسه  -

سبب هذا القيد هو الدور االجتماعي الذي تؤديه الضريبة يف خلق شعور العدالـة   ،و) أو غري املبين
  .جتماعيإلوالتكافل ا

                                                
املـؤرخ  ) 73-71(من أمر 98ية، املالك الذي أممت أرضه كليا أو جزئيا، تعوض ملكيته حسب املادة يف أعقاب الثورة الزراع )1(

، املتضمن الثورة الزراعية، باستثناء املالك الذين حازوا أراضيهم خالل حرب التحرير الـوطين بطـرق غـري    08/11/1971يف 
بة العقارية عن كل هكتار، وقد سددت التعويضـات نقـدا   مشروعة، لكن احلاالت األخرى تقدر قيمة التعويض على أساس الضري

نقـدا يف  %20حيث حيصل املالك املؤممة أرضه كليا أو جزئيا بسندات تسمى سندات الثورة الزراعية، وقد سددت التعويضـات  
  :، راجع%2.5سنة وبفائدة 15سدد على مدى تالباقية % 80املرحلة األوىل، أما 

Elhadi Chalabi, les nationalisations des terres dans la révolution agraire, office des 
publications universitaires, Alger, 1984, P 263. 
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لتمويل ميزانية الدولة،  لمداخيضافة أا متثل وإن الرسوم العقارية ختدم املصلحة العامة باإل -
  الرسم التطهرييه والذي يدخل في) La taxe foncière(إن املالك يفرض عليه رسم عقاري و
)la taxe d'assainissement(  اليت تسدد لصاحل البلديات وتفرض على العقارات املبنية اليت توجد

 بدخلتفرض ضريبة على األمالك العقارية اليت ال تأيت  ،كمارفع القمامات املرتليةلا مصلحة خاصة 
  .كاملنازل الثانوية 

   

  :الرسم العقاري -1-1
املعدل مبوجب  1967/06/02املؤرخ يف ) 67/83(أسس الرسم العقاري مبوجب أمر  -

  .1992املتضمن قانون املالية لسنة  18/12/1991املؤرخ يف  91/25من قانون 43املادة 
عقاري ضريبة سنوية يتحملها املالك يف بداية شهر جانفي، وأي شخص ميتلك إن الرسم ال -

جانفي للسنة القادمة، و أي تغيري يقوم  لعقارات بعد هذا التاريخ ال خيضع للرسم إال ابتداءا من أو
 جديدة أو هدم جزء منها أو كلها، خيضع لرسم عقاري حيصـل لفائـدة  )1(به املالك كتشييد بناية

  .ختصاص إدارة الضرائبإديات، أما التحصيل هو من ميزانية البل
ومجاعتـها   فيما عدى الدولة) طبيعيني أو معنويني(ويفرض الرسم العقاري على كل املالك  -

  .قاف العموميةالعقارية التابعة لألو احمللية ،املؤسسات العلمية والتعليمية واألمالك 
  

  :امللكيات املبنية اخلاضعة للرسم -والأ
  رسم عقاري على امللكيات املبنية املوجودة فوق التراب الوطين، باستثناء تلك املعفية يؤسس  -

  :وهي )2(من الضريبة صراحة
  .املنشآت املخصصة إليواء األشخاص واملواد أو التخزين واملنتوجات -)1
، املنشآت التجارية الكائنة يف حميط املطارات اجلوية واملوانئ، وحمطات السكك احلديدية -)2

  .وحمطات الطرق
  .أرضية البنايات جبميع أنواعهاكذلك احلدائق، فهي تفرض عليها رسوم العقارات املبنية -)3

                                                
املتضمن قانون  30امللحق رقم أنظر دج، 1.875دج بـ 750.000عند تشييد بناية قيمتها  رخصة البناءتسليم  ةحتدد تعريف )1(

 ).85ج ر عدد (،  31/12/2005املؤرخ يف  )16-05(الصادر مبوجب قانون 2005املالية لسنة 
ج ر (، املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 1976/12/09املؤرخ يف ) 105-76(من أمر  252املادة  راجع )2(

ر  ج(،1996/12/30املـؤرخ يف   96-31الصادر مبوجب أمـر  1997من قانون املالية  لسنة   27و26ملادتان او ،)81عدد 
   .املشار إليها أعاله  252املعدلتان للمادة  85)عدد
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ستثناءات وإعفاءات مؤقتة ألسباب اجتماعية قصد تشـجيع  إوقد وضع املشرع اجلزائري  -
  :البناء والتعمري، فتعفى بصفة مؤقتة

  .يارالعقارات املبنية اليت على وشك اإل -)1
العقارات املبنية اليت متثل امللكية الوحيدة والسكن الرئيسي ملالكها عندما ال يتجاوز املبلغ  -)2

  .دج800السنوي للضريبة 
بتداءا من السنة املوالية إسنوات 7البنايات اجلديدة، وإضافة البنايات ويكون اإلعفاء ملدة  -)3

  .اليت تلي اإلجناز
تعملة يف النشاطات اليت ميارسها الشباب املستثمر الـذي  البنايات وإضافة البنايات املس -)4

  .سنوات من تاريخ اجنازها 03يستفيد من إعانة، الصندوق الوطين لدعم تشغيل الشباب ملدة 
أما أساس فرض الضريبة اليت على أساسها حيسب الرسم على امللكيـات املبنيـة ميكـن     -

  :)1(تلخيصها يف العبارة احلسابية اآلتية
  مساحة العقار× القيمة التأجريية = رض الرسم العقاري قاعدة ف

إن القيمة التأجريية تعني عن طريق القانون أخذا بعني االعتبار موقع املبىن أو العقار والطبيعة  -
، كذلك األراضي )2(اجلغرافية، فالعقارات املبنية الواقعة يف اجلنوب ليست كتلك الواقعة يف الشمال

لكيات املبنية ختضع هي األخرى إىل رسم عقاري خيتلف حسـب مسـاحة   اليت تشكل ملحقات امل
  :األرض اليت تشكل ملحقات وباجلمع بني

  قيمة الرسم العقاري= الرسم اخلاص بامللحقات + الرسم اخلاص باملبىن 
 على العقارات املبنية وهو ملحقا بالرسـم العقـاري   )3(مع العلم أنه يضاف رسم تطهري -

صحاب امللكيات املبنية من رفع القمامات والنفايات املرتلية اليومية، ويتم تأسيسه أ تفادةمرتبط باسو

                                                
 .، املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة09/12/1976املؤرخ يف ) 105-76(من أمر  254راجع املادة )1(
راجـع   ،) د-ج-ب-أ(منطقـة   ،حسب مناطق التراب الوطيناليت ختتلف لعقار املبين لملزيد من التفصيل حول القيمة التأجريية  )2(

  .املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة 09/12/1976املؤرخ يف ) 105-76(من أمر  257املادة 
وحتصل هذا الرسم 1981، املتضمن قانون املالية لسنة 31/12/1980املؤرخ يف ) 80/12(أسس هذا الرسم مبوجب قانون  )3(

 .البلديات
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، تقع داخل بلدية تتوفر على مصلحة رفع القمامات )1(سنويا وجمال تطبيق الرسم ختضع له كل بناية
  .)2(يقع فيها العقار ذيدد حسب عدد السكان الحياملرتلية، و

  

  :ضعة للرسمامللكيات غري املبنية اخلا -ثانيا
باستثناء تلك املعفيـة صـراحة،    رسم عقاري سنوي على األراضي جبميع أنواعها أسسي -

  :صاحب األرض، وإن األراضي اخلاضعة للرسم هي باسمويؤسس هذا الرسم 
  .األراضي الكائنة يف القطاعات العمارة أو القابلة للتعمري -
 املالية لسـنة قانون راضي مبوجب األراضي الفالحية اليت أصبحت ختضع لرسم كباقي األ -
1994)3( .  
  :أما أساس فرض الرسم العقاري على األراضي حتسب -
  قاعدة فرض الضريبة= مساحته األرض × قيمة التأجريية : أوال -
  .قيمة الرسم= نسبة الرسم × الناتج الذي ميثل قاعدة فرض الضريبة : ثانيا -

  

األراضي الواقعـة يف املنـاطق   :حسب صنف األراضي، فمثال  نسبة الرسم ختتلفمع العلم أن  -        
، أما إذا كانت  2م 500إذا كانت مساحة األرض  تقل أو تساوي ) 05%(نسبتها بـ  تقدرالعمرانية 

بــ   تقـدر ، أما األراضي الفالحيـة نسـبتها   %) 07(تزيد عن هذه املساحة  فنسبة الرسم  تقدر ب
03%)4(. 

املؤرخ يف  )5( )02-97(قانون رقم الصادر مبوجب  1998لسنة قانون املالية  وقد جاء -
مالك األرض الـذي مل  ف ،العامرة أو القابلة للتعمري خيص األراضي آخربقيد  1997/12/31

                                                
نايات واملنازل اليت ال تستفيد من خدمات رفع القمامات وكذلك البنايات التابعة للدولة ومجاعتها احمللية، تعفى من هذا الرسم الب )1(

 .واملؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري الغري منتجة ألرباح جتارية
مـن   28املادة اجع نسمة، ر50.000دج عن كل مرتل واقع يف بلدية يقل عدد سكاا 300الرسم التطهريي يقدر بـ مثال  )2(

من   2مكرر263 واملعدل للمادة،)85ج ر عدد(، 1996/12/30املؤرخ يف  96-31)( الصادر مبوجب أمر1997 املالية لسنةقانون 
  .املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  09/12/1976املؤرخ يف) 105 -76(أمر

  املتمم للمادة 1994املتضمن قانون املالية لسنة  12/1993/ 29ؤرخامل)18 -93 (من مرسوم تشريعي 21راجع املادة  )3(
 .املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  09/12/1976يف املؤرخ) 105-76(مراألمن  وفقرة 261

  املتمم للمادة 1994املتضمن قانون املالية لسنة  12/1993/ 29املؤرخ يف)18 -93 (من املرسوم التشريعي22راجع املادة  )5(
  .املتضمن قانون الضرائب املباشرة والرسوم املماثلة  09/12/1976املؤرخ يف) 105 -76(فقرة و من األمر261

  .)89/1998 (عددر ج  )1(
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إىل  %05رسم ترفع من حقوق  أن يدفع عليه سنوات 10خالل مدة عليها  بالبناءل أرضه غتيس
  .1981/01/01بتداء من إ 25%
، أن اهلدف من زيادة هذا الرسم هو حث املالك على بناء هذه األراضي أو )1(ويرى البعض -

ميثل عقاب جبـائي لعـدم    ألنهإال أننا ال نشاطر الرأي  ،بيعها وبالتايل جعل السوق العقارية نشطة
املالك ألرضه، فقد يعذر املالك بعدم توفر املوارد املالية الكافية لبناء أرضه خالل  غالل وإستعمالستإ
  .جيربه إلعادة بيعها وسنوات، فاملشرع ذا القيد يدفع املالك  10دة م

 
 )l'impôt sur le partimoine( :الضريبة على األمالك أو الثروة العقارية -1-2

دخل، وختضع هلذه باليت ال تأيت  )2(إن هذه الضريبة تسري على األمالك العقارية واملنقولة - 
  .واألمالك العقارية غري املبنية)كاإلقامات املومسية أو الثانوية( تستعمل الضريبة العقارية واملساكن اليت

  :إن ضريبة األمالك يسري نطاقها على-
  .القيمة الصافية لألمالك العقارية املبنية وغري املبنية اليت ال تأيت بدخل -)1
املنقولـة  العقارية ويقتصر نطاقها على األشخاص الطبيعيني إذا جتاوزت قيمة أمالكهم  -)2

  .تصرحييهماليني دج، وهي ضريبة سنوية ) 08(
األشخاص الطبيعيون الذين يوجد مقرهم اجلبائي باجلزائر بالنسبة ألمالكهم املوجـودة   -)3

  .باجلزائر أو خارج اجلزائر
األشخاص الطبيعيون الذين ليس هلم مقر جبائي باجلزائر بالنسبة ألمالكهـم املوجـودة    -)4
  .باجلزائر
  2.5%و 0بتطبيق معدل تصاعدي حمصور ما بنيحتسب  لم الضريبة على األمالك مع الع-

ستحقاقها ويف حالة التأخري يف تقدمي التصريح أو يف دفع يتعـرض إىل  إيلزم املالك بدفعها يف تاريخ و
  .تطبيق عقوبات عليه تتمثل يف الزيادة بنسب معنية يف قيمة الضريبة

 جذرية، أنه جيب إعادة النظر بصفة )3(للتعديل اجلبائي ومن ضمن توصيات اللجنة الوطنية -
أنه اللجنة إىل الداخلية احلقيقية للبالد، وتوجهت  يف الضريبة على املمتلكات العقارية باعتبارها املوارد

  .قتطاع اجلربي مبجرد متلكهاإلجيب إخضاعها ل
                                                

 .33مرجع سابق، ص  اجلباية العقارية ، راجع حبيب فاطمة،)1(
سـفن   – 3سم 125ية ذات األسطوانات اليت تفوقالدراجات النار- 3سم 1800السيارات اخلاصة ذا ت األسطوانات تفوق )2(

 .خيول السباق-طائرات الرتهة–الرتهة 
 .35مرجع سابق، ص  اجلباية العقارية ، راجع حبيب فاطمة،)3(
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ريهـا، وسـتحفز   قارات اليت ال تأيت بدخل بتأجعال ستدفع أصحاب لضريبيةا وإن هذه -
، وبالتايل حتقق امللكية العقارية اخلاصة وتشغل األموال املعطلة وحتقق العدالة الضريبةستثمارات إلا

  .وظيفتها االجتماعية خاصة أن هذه العقارات ال متثل السكن الرئيسي ألصحاا
 
 فعة العامـة ملنالذي يفرض على العقارات دف ا لقيد القانوينتعرضنا يف الفرع األول لبعد و-

تثقل امللكية العقاريـة   ف هلا نفس اهلدف قانونية قيودل سنتعرضمن عقاره،  املالك الذي مبوجبه حيرم 
  .وهو ما سنتناوله يف الفقرة املواليةوحتد من سلطات املالك دون أن حترمه هذه املرة من عقاره 

  
  

  :للمنفعة العامة املبنية  رياملفروضة على العقارات املبنية وغ داريةاإل رتفاقاتاال قيد-2
هلا طابع إداري هدفها  للمنفعة العمومية تنشأ مبوجب نص تشريعي  إن االرتفاقات اإلدارية -

وجود عقار خمدوم كاالرتفاقات املدنية وإمنا العربة بوجود  ةهو حتقيق املصلحة العامة، وليس بالضرور
لعقار تفرض مبوجب قرار إداري من السلطات االرتفاقات اإلدارية اليت يتحملها ا،كما أن عقار خادم

للتأكد من املنفعة العامة، وعادة أهم االرتفاقات اإلدارية املقررة للمنفعـة   )1(املختصة بعد التحقيق
  :العمومية هي

  .إرتفاقات الكهرباء والغاز -2-1
  .إرتفاقات املواصالت السلكية والالسلكية -2-2
  .امة للمياه إرتفاقات املتعلقة بامللكية الع-2-3
 

  :)2(رتفاقات الكهرباء والغازإ :2-1
املتعلـق   06/02/2002املـؤرخ يف   )3( )2002/01(من قانون  159املادة  جاء يف -

 اليت تتحملها  أن ممارسة االرتفاقات العامةبباالرتفاقات الكهرباء والغاز ومتريره بواسطة القنوات 
 

                                                
املتعلق بارتفاقات الكهرباء والغاز ومتريره بواسـطة   06/02/2002املؤرخ يف ) 2002/01(من قانون   160نصت املادة   )1(

أعاله بقرار يتخذه الوايل املختص إقليميـا إثـر حتقيـق     159االستفادة من االرتفاقات املشار إليها أعاله يف املادة متنح «القنوات 
عمومي يتم خالله إشعار أصحاب امللكية وأصحاب احلقوق العينية أو املخصص هلم أو غريهم من ذوي احلقوق أو املصاحل املعنيـة  

 .»ل شهرينواستدعائهم لإلدالء مبالحظام يف أج
املتضمن منح الستفادة ملمارسة حق االرتفاقات ذات املنفعة العامة لفائـدة شـركة    1333املتضمن قرار  13امللحق رقم  أنظر )2(

 .اجلزائرية للكهرباء والغاز 
 .08/2002ج ر عدد  )3(
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  :امللكيات اخلاصة ختص   
مر ومترير غوال )2(وقطع األشجار والتشديب )1(زرغرباء وقنوات الغاز والمترير خطوط الكه -

املالك ال جيوز أن مينع هذه االرتفاقات اإلدارية املقـررة  ،والقنوات، والدخول واملرور يف العقارات
للمنفعة العامة واملتعلقة بتمرير خطوط الكهرباء وإقامة أعمدة، أو قنوات باطنية يف ملكه وعقـاره،  

ا أن هذه االرتفاقات ال تعرض عقاره وأمنه للخطر كما أن ممارسة االرتفاقات املذكورة أعاله ال طامل
  .)3(يترتب عليها زوال حق امللكية

دون تعويض للمالك أو أصحاب )4(ممارسة االرتفاقات اإلدارية ترخص جمانا مع اإلشارة أن-
ا هو حالة وقوع ضرر ناجم عن االرتفاقات احلقوق العينية العقارية، واحلالة الوحيدة اليت يعوض فيه

  .اليت تشمل املمتلكات العقارية التابعة للخواص
مؤرخـة يف   )5(وجند يف فرنسا أن الشركة الوطنية للكهرباء والغاز قررت مبوجب اتفاقيـة  -

تعويض عن األضرار اليت حتدثها خطوط الكهرباء اليت يتراوح ضغطها ما بـني  ال 25/08/1992
أو  مت شـرائها ،حيث عوض مجيع مالك البنايات الرئيسية والفرعية اليت )زكيلو هرت 225إىل 100(

أو اشتروا عقارام بعـد  املالك الذين أجنزوا  ماعداملنفعة العمومية، اأجنزها مالكها قبل فتح حتقيق 
  .العمرانية هموجود خطوط كهربائية متر على أراضيب علمواالتحقيق، ألم من املفروض 

يرى أن سبب عدم تعويض االرتفاقات اإلدارية هو أا متثل عبئـا يثقـل    )6(البعضولعل  -
 قـد   األعباءأن إال العقار من جهة ومنفعة للمالك من جراء مترير خطوط الكهرباء أو قنوات الغاز، 

رتفاقات الكهرباء والغاز دد سالمة وأمن مالك العقار، كمـا أن  إ وعادة تكون أكثر من املنافع
   .أكثر من املالكاملنفعة للمصلحة العامة بتفاقات تعود االر

                                                
أو فوق األراضي غري املبنية اليت ال حتيط ـا  الغرز هي إقامة قنوات باطنية ائية أو األعمدة املخصصة للمواصالت اهلوائية داخل  )1(

 ..أسوار أو غريها من السياجات املماثلة
قطع األشجار ونزعها من األغصان حبكم قرا من املواصالت الكهربائية اليت قـد تتسـبب نتيجـة حركتـها أو      وهالتشذيب  )2(

 .سقوطها يف إعاقة أو انقطاع التيار الكهربائي
ال يترتب على «، املتعلق بارتفاقات الكهرباء والغاز 06/02/2002املؤرخ يف ) 2002/01(من قانون  62/01راجع املادة  )3(

 .»...ممارسة االرتفاقات أي زوال حلق امللكية
 .املشار إليه أعاله) 2002/01(من قانون  161/01راجع املادة  )4(
  :راجع بنود االتفاقية يف )5(

Max Flaque et Michel Massenet, droit de propriété et environnement, édition 
DaLLoz, Paris, 1997, P 209. 
(6) R et W watgen, la  propriété immobilière, édition promoculture, Paris, 1999, P 
85. 
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  :تقيد سلطات املالك -والأ
رتفاقات اإلدارية حرمان املالك من ملكيته إال أن االرتفاقـات تقيـد   إليترتب على ممارسة اال  -

وه أو احلق يف التصرف واستعمال عقاره كترميمه أو الزيادة يف عل للمالك سلطات املالك، فاألصل إذا كان
إذا أراد صاحب امللكية القيـام  ... « 162/03املادة  عليه نصت إستثناء فقد ورد تسييج أو بناء عقاره 

بأشغال اهلدم أو الترميم أو الزيادة يف العلو أو اإلحاطة أو البناء قد تلحق أضرار مبنشآت املتعامل وجـب  
مقر املتعامل قبل شهر واحد من الشروع يف على املالك أن يشعر املتعامل برسالة موصى عليها يوجهها إىل 

  .»األشغال
  :رتفاقات املواصالت السلكية والالسلكيةإ -2-2
جيوز تركيب الشبكات العمومية للمواصالت السلكية والالسلكية على األمالك اخلاصة،إما فوق  -

ملكلفني بتركيب األجهزة األرض العادية أو يف باطنها أو فوق املنشآت واملباين، وقد خول القانون لألعوان ا
، ويف حالة رفـض صـاحب   السلكية والالسلكية تصالااملوالدخول إىل امللكيات اخلاصة لدراسة وإجناز 

دخول األعوان يرخص رئيس احملكمة املختصة إقليميا مبوجب أمر على ذيـل العريضـة لألعـوان     العقار
كات العمومية للمواصـالت السـلكية   ويعوض املالك عن تركيب الشب،)1(الدخول إىل امللكيات اخلاصة

   .)2(إذا حصل ضررا مباشرا وأكيدا والالسلكية فوق أرضه أو فوق املنشآت واملباين
  :سلطات املالك دتقي -والأ

عليه أن خيرب املستفيدين مـن  إصالح أو التصرف يف عقاره أو  يف دمي املالك  رغب إذا  -
على املوافقة إلجنازهـا   احلصولعليه و،والالسلكية  رتفاق الشبكات العمومية للمواصالت السلكيةإ

  .لتنفيذ األشغال ستصدار رخصة إداريةإوثالثة أشهر قبل الشروع يف األشغال 
احملـدد   )3( )2002/366(من املرسـوم التنفيـذي    12املادة  فضال عن ذلك،أضافت -

ه مينع يف منطقـة احلمايـة   الرتفاقات املتعلقة بتركيب جتهيزات املواصالت السلكية والالسلكية أنل
الالسلكية الكهربائية على مالكي التركيبات الكهربائية أو املرتفقني ا إحداث أي إشاعة من شأا 

قـد  ،كمـا  املركز الستغاللأن تشكل بالنسبة ألجهزة املركز درجة ضرر تزيد على القيمة املالئمة 
  .)4(فعة العموميةللمنلكية املباين منزع أو يترتب على االرتفاقات إزالة 

  

                                                
واصالت السلكية احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالربيد وامل 05/08/2000املؤرخ يف ) 2000/03(من قانون  43/03مادة  )1(

 ).48/2000ج ر عدد (،والالسلكية 
 .، املشار إليه أعاله05/08/2000املؤرخ يف ) 2000/03(من قانون  51راجع املادة  )2(
 .73/2005ج ر عدد )3(
 .05/08/2000املؤرخ يف) 2000/03(من قانون  50راجع املادة  )4(
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  :العامة للمياه مللكيةرتفاقات املتعلقة باإ -2-3
احملادية للمجاري املائية والـبحريات والسـبخات    إن مالكي العقارات املبنية أو غري املبنية -

رتفاقات والسماح حبرية مرور عتاد اإلدارة واملقاولني املكلفني إلوالشطوط والربك ملزمون بتحمل ا
  .ة والتنظيم ومحاية احلواف، ومتثل حرية مرور اإلدارة وعتادها ارتفاقات للمنفعة العامةبأعمال الصيان

 )1(املتعلق بامليـاه  04/10/2005املؤرخ يف ) 2005/12(من قانون  11وحسب املادة -
يسمى اجلزء العقاري أو اجلزء مـن   19/07/1983املؤرخ يف ) 83/17(املعدل و املتمم لقانون 

مـن قـانون    10وقـد حـددت املـادة    ،"احلافة احلـرة "رتفاق إلتحمل اي الذيأرض اخلواص 
 وازية اري املياه املعرض احلافة احلرة  املشار إليه أعاله 04/10/2005املؤرخ يف ) 2005/12(

رتفاق قد يصل إىل إلمجاري املائية يتحمل ل احملادأمتار، وبذلك فمالك العقار  5إىل  صل تقد اليت 
كذلك إن جماوري ،إذا مل توجد مسافة كبرية بني العقار اخلاص و ارى املائي  ارهأمتار داخل عق 5

قنوات التحويل وجر املياه وجممعات املياه ملزمون بسماح ملستخدمي اإلدارة املرور على ممتلكـام  
 ، ويتعني على كل مالك أو)2(أمتار على جانيب األمالك العمومية االصطناعية 5تساع إاخلاصة على 

أن ميتنع على القيام بأي عمل من شأنه ميس بالغرض الذي وضـع   الرتفاقاتمستعمل لعقار خاضع 
  .رتفاقإلمن أجله ا
  :)3(تقييد سلطات املالك -والأ

بأن يقيم بناءا جديدا أو إقامة سياج أو غـرس  أرضه  ستغاللإستعمال أو إإذا رغب املالك  -
  .و اجلهة العمومية املستفيدة من االرتفاقأو زرع جيب أن حيصل على ترخيص من اإلدارة أ

ويف حالة  تعارض إقامة البناء اجلديد أو السياج أو األشجار مع االرتفاقات املخولة لإلدارة أو أا  -
قـانون   مـن  12املكلفة باملوارد املائية حسـب املـادة   حرية املرور، أعطى املشرع لإلدارة  علىتشكل عائقا 

عاله احلق يف هدم كل بناء أو قطع أشجار اليت تعيق االرتفاق مع مراعاة إصالح إليه أ املشار) 2005/12(
   .)4(األضرار 

                                                
 .60/2005ج ر عدد  )1(
 .املتعلق باملياه 04/10/2005املؤرخ يف ) 2005/12(من قانون  23راجع املادة  )2(
يتعني على كل مالك أو مستعمل لعقـار خاضـع   « :على ما يلي املشار إليه أعاله) 2005/12(من قانون  26املادة نصت  )3(

 .»الرتفاقات موضوع هذا القسم أن ميتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن ميس بالغرض الذي وضع من أجله االرتفاق
 .املتعلق باملياه 04/09/2005املؤرخ يف ) 2005/12(من نفس القانون  27راجع املادة  )4(
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وقد تصل االرتفاقات اإلدارية إىل حد نزع امللكيـة للمنفعـة العامـة إذا مـا رأت اإلدارة أن      -
اري املياه لتسـهيل   حماذيةاالرتفاقات اليت ختضع هلا امللكيات اخلاصة غري كافية، وأنه جيب إقامة ممرات 

  .)1(ستغالل امللكية العامة للمياهإ
  

من  ارتفاقات وكذلك من االرتفاقات اإلدارية للمنفعة العامة اليت تفرض على امللكية اخلاصة -
رتفاقات مؤقتة تقرر على امللكية اخلاصة من أجـل السـماح لـإلدارة    إجناز األشغال العامة وهي إأجل 

املـادة   قات املتعلقة مبسح األراضي، وقد جاء يفعض األشغال العامة كاالرتفابالدخول إليها ألجل تنفيذ ب
  :ما يلي املتعلق بإعداد مسح األراضي العام25/03/1976املؤرخ يف  )2( )62-76(من املرسوم  22
ينبغي على مالك أو حائز عقار مهما كان سند ملكيته، أن يسمح بالدخول ملوظفي املصـلحة املكلفـة   «

ح األراضي الذين يريدون الدخول إما من أجل القيام بإعداد مسح األراضـي وإمـا ملعاينـة    بإعداد مس
  .»التغيريات من كل نوع اليت تضر بوضعية العقارات وذلك من أجل ضبط الوثائق املساحية

مـن   31إذ تشري املادة  )3(علقة مبخطط شغل األراضيترتفاقات املإ :ومن االرتفاقات اإلدارية -
إحلاق خمطط شـغل  املتعلق بالتهيئة والتعمري إىل وجوب  01/12/1990املؤرخ يف ) 29-20(قانون 

  .دون أن تعطي توضيحا حول طبيعة تلك االرتفاقات أو تصنيفها األراضي بقائمة االرتفاقات
، رتفاقات للمحافظة على التراث الوطين، وارتفاقات الـدفاع الـوطين  رتفاقات أخرى واملتعلقة باإلإكما توجد  -

  .كتفينا بتبيان أمههاإهلذا  مجيعا، وال يسعنا اال للتطرق إليها )4(وارتفاقات السكك احلديدية
باإلظافة إىل القيود القانونية املقررة للمصلحة العامة ، فإن امللكية العقارية املبنية وغري املبنية  -

مراعاة للمصلحة اخلاصـة وهـو     رادةمثقلة بقيود قانونية  يفرضها القانون وقيود إرادية تفرضها اإل
  . الثاين املطلب يف ماسنبينه 
  

                                                
 .، املتعلق باملياه04/09/2005املؤرخ ) 2005/12(من القانون  22راجع املادة  )1(
 .30/1976ج ر عدد  )2(
مية الدنيا والقصوى يف البناء املعـرب عنـها   يعني الك :فمثال ،خمطط شغل األرض حيدد بالتفصيل حقوق استخدام األراضي والبناء )3(

، املتضـمن خمطـط   14امللحق رقم أنظر واستعماالا،  اباملتر املربع من األرضية املبنية خارج البناء، وأمناط البنايات، املسموح 
 .شغل األراضي لبلدية احلامة بوزيان

ي العقارات احملاذية لسكك احلديدية شكلوا مجعية متثلهم أمـام القضـاء،   يف فرنسا تطبيقا ملبدأ العدالة أمام املصلحة العامة، مالك )4(
البحر األبيض املتوسط، خاصة ) TGV(ورفعت دعوى أمام القضاء من أجل إثبات الضرر الذي يترتب عليه مرور القطاع السريع 

بإحلـاق ملكيـة    06/10/1992اريخ لنقص يف قيمة عقارام، وتعهدت شركة النقل الفرنسية يف ت اإلزعاجات الصوتية مما أدى
العقارات عن طريق نزعها للمنفعة العمومية مقابل تعويض مسبق وعادل ومنصف، وهي تشمل مجيع العقـارات املتواجـدة علـى    

          :متر على جانيب السكك احلديدية، راجع 150عرض 
Max flaque et Michel Massenet, op. cit, P. 212. 
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 :ية مراعاة للمصلحة اخلاصةرادالقيود القانونية واإل :الثاين  املطلب
يعترب اجلوار عرب التاريخ البشري ظاهرة طبيعية ملتصقة بوجود اإلنسان، مما يفرض إنشـاء   -

متزايدة على حق امللكية قانونية ظهرت قيود جتماعية إلعالقات متجاورة ومع تطور هذه العالقات ا
  .مراعاة حلقوق اجلوار

قييد إرادي لسلطة املالك يف التصرف يف عقـاره،  تحيصل  باإلظافة إىل القيود القانونية قد -
مشـروعه  ملصلحة  آخرأو أي تصرف قانوين  هنهال يبيعه أو يريف عقاره ففيمنع املالك من التصرف 

  .ومدة مؤقتة
   : فرعني  إىل الثاين املطلبقسمنا  وعلى هذا -

  . .مراعاة للمصلحة اخلاصة   قيود قانونية:  الفرع األول
  .مراعاة للمصلحة اخلاصة  رادية إقيود : الفرع الثاين

  
  .مراعاة  للمصلحة اخلاصة  قيود قانونية :الفرع األول 

 احتـرام مقيد مبوجب ال جيوز للمالك عند ممارسة حقه أن يتعسف يف إستعماله ، كما أنه  -
هو ملزم بعدم اإلحلاق باجلار ضررا غري مألوف وال أن يتجاوز عند ممارسة ف حقوق ملكية من جياوره

   .حقه احلدود اليت رمسها القانون هلذا احلق
، إال أننـا  )1(مفروضة على امللكية العقارية املبنية فقطوإن هذه القيود قد ينظر إليها أا  -
ألن املالك قد يتعسف   أيضا غري املبنية ار املبين بالدرجة األوىل وامللكية العقاريةختص العقنرى أا 

يف إستعمال حقه، أو يلحق جباره ضررا غري مألوف، أو ينحرف عند ممارسة حقـه عـن سـلوك    
الشخص العادي، عندما يبيح لنفسه حفر أعماق أرضه اليت من شأا أن تصدع جـدران اجلـار   

يارأو خترب أساس بيته أو التجهيزات اليت متده باملاء والكهرباء ، أو أنه يـبين يف  وجتعلها عرضه لال
  .أرضه حائط من شأنه أن يعزل الضوء واهلواء على من جياوره

                                                
 

(1)D.TOMASIN, l'évolution contemporaine du droit des biens, troisième journée Renée 
Savatier, portiers 4 et 5 octobre 1990, presse universitaire de France 1991, P 35-36. 
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وإن أثقلت  امللكية العقارية املبنية وغري املبنية قيود قانونية ملصلحة اجلوار ،فقد فرضت عليها -
معينة فترتع العقارات جربا عن صاحبها بدون رضاه وفاءا لديونـه  كذلك قيود قانونية ملصلحة فئة 

  :ميكن تقسيمها إىل القيود القانونية مراعاة للمصلحة اخلاصة ف ،هلذا
  .وارجلاقيود مراعاة -1
  .مراعاة ملصلحة فئة معينة قيد نزع امللكية العقارية اخلاصة –2 
  
  :هي ثالثقيود مراعاة للجوار  -1 
  .لتعسف يف استعمال احلققيد عدم ا -1-1  
  .اجلوار غري املألوف مضارقيد  -1-2 

  .د عدم جماورة احلدود املوضوعية حلق امللكيةقي -3 -1
  

  :)1(قيد عدم التعسف يف استعمال حق امللكية -1-1
نصت عليها املـادة  ستعمال حق امللكية العقارية اخلاصة يف صور ثالث إيتحقق التعسف يف  -

  :)2(ين اجلزائريمن القانون املد 41
  
  .إذا قصد من االستعمال اإلضرار بالغري -)-والأ

  .إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضرر الناشئ -)ثانيا
  .إذا كان الغرض منه احلصول على فائدة غري مشروعة -)ثالثا

  
  

                                                
أن يضـر   مل خيتلف الفقهاء يف أنه جيب على اإلنسان أن يكرم جاره ويساعده وأن ال يقوم بعمل من شـأنه  يف الفقه اإلسالمي )1(

باجلار ضررا بينا ال حيتمل، كمنع الضوء أو اهلواء بإقامة بناء يسد نوافذ اجلار، أو حيدث مصنعا أو آلة خبارية وسط منازل السـكن  
احلنفية اعتربوا أن املالـك   اتقلق راحة السكن، إال أم اختلفوا عن نوع الضرر الذي يسأل عليه املالك، فالشافعية واحلنابلة ومتقدمو

أن املالـك إذا   نضر بالغري، إال أنه يكون املالك آمثا فيما بينه وبني اهللا تعاىل، أما الفريق الثـاين يـرو  أتقيد تصرفاته يف ملكه لو  ال
بدران أبو العينني بدران، تاريخ :استعمل حقه وتصرف تصرفا يضر جباره ضررا فاحشا فاجلار عليه أن يرفع األمر إىل القضاء، راجع 

  .343، ص 1968مي ونظرية امللكية والعقود، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، الفقه اإلسال
  
لكل أن ينتفع مبلكه مبا يشاء شرط عدم اإلضـرار  « من املدونة اخلاصة باألموال وامللكية يف القانون الروماين 24نصت املادة  )2(

  .150منذر الفضل، تاريخ القانون، مرجع سابق، ، ص / د: راجع »جباره
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  :اإلضرار بالغريقصد  -)-والأ
، كاملالك )1(جمرد إحلاق الضرر بالغري هذا كان هدفإ قاره ع ستعمالإيعترب املالك متعسفا يف  -

الذي حيدث ضجة شديدة عند ممارسة جاره للصيد، إلشاعة الذعر يف احليوانات وتنفريها، أو املالك 
الذي يقيم سياجا يطليه باللون األسود رد تعتيم بناء جاره دون أن تعود عليه بفائدة شخصـية، أو  

  .النور عن جارهارتفاع عال، رغبة منه يف حجب الذي يقيم مدخنة على 
اليت تظهر أن املالك قصد اإلضـرار بـالغري دون أن يعـود     )2(ومن االجتهادات القضائية -

تسببت أعمـال  واستعمال حق امللكية عليه بفائدة مالك األرض الذي قام بأعمال احلفر يف أرضه 
اخلبري بأن أعمال احلفر اليت يقوم ا يف أرضـه  رغم علمه بتقرير  ضرر على ينبوع مياه اجلارباحلفر 
إال أنه واصل حفرياته، وهو ما يثبت أنه قصد اإلضرار باجلـار   جارهأضرار يف ينبوع مياه ب تتسبب

  .وميثل عمله تعسفا باستعمال حق امللكية
 ستعمال حق امللكية بقصد اإلضرار بالغري إذا حتققت بعد ذلك منفعةإوال ينتفي التعسف يف  -

عرضية غري مقصودة، فلو أن املالك غرس أشجار يف أرضه بقصد حجب النور عن جـاره كـان   
  .)3(متعسفا يف استعمال حقه، ولو تبني أن األشجار عادت عليه بالنفع

رغم ذلك إن املعيار ذايت يصعب إثباته، إال أن لصاحب املصلحة أن يثبت نية اإلضرار بالغري  -
  .عود على املالك أو أثبت ثقافتهاإذا ما انتفت املصلحة اليت ت

 

يعترب  :ستعمال احلق هو احلصول على فائدة قليلة بالنسبة إىل الضرر الناشئإالغرض من  -)ثانيا
ية وال تتناسـب  ىت كانت املصاحل اليت يرمي إىل حتقيقها قليلة األمهمستعمال حقه إاملالك متعسفا يف 

الذي ال يبايل والعابث مبا يصيب الناس من ضرر بليغ ب الغري من ضرر بسببها، أو املالك يمع ما يص
  .لقاء منفعة ضئيلة، كأن يغرس شجرة ليستظل تتسبب يف إضعاف أساس ملكية اجلار

                                                
حيث أن قضاة املوضوع أخطئوا فعـال يف تطبيـق   «غري منشور، 15334، ملف رقم 30/11/1994راجع قرار املؤرخ يف  )1(

القانون، ورفضوا بدون سبب شرعي حمضر املعاينة الذي قدمه املدعي يف الدرجة األوىل اليت رفضت قول احلق مقترحة عليه أي على 
لدي وحده يف مسألة النظافة أو تقدمي شكوى للنيابة من أجل متابعة املدعي عليه عـن فعلـه   املدعي إخطار رئيس الس الشعيب الب

ق م، وصرف املياه القذرة أو وضع النفايات قرب اجلـار   124-691الضار، حيث أن الدعوى كانت مبنية على أساس املادتني 
، مما جيعل القرار املطعون فيه 124بب ضرر للغري وفقا ملادة يعترب استعماال تعسفيا حلق امللكية جيب النهي عنه وتعويضه يف حالة تس

مرجـع  ، )1(عمر بن سعيد، االجتهاد القضائي وفقا ألحكام القانون املدين، الطبعة  :مستخرج من »باطال ال أساس له وجيب نقضه
 .229،  ص سابق

(2)Voir Henri Capitant, Alex Weill, François terré, Les Grands arrêts de la 
jurisprudence civile, 7ème édition, DALLOZ, Paris, 1976, P 407. 

  .75أمحد عبد العال أبو قرين، مرجع سابق، ص/ د )3(
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عدام التناسب بني املنافع إنوقد أورد املشرع اجلزائري تطبيقات متعددة حلاالت يتحقق فيها  -
 708/2املادة يف ما جاء  ومن بينها ي يلحق الغريقه وبني الضرر الذحاليت جينيها املالك من استعمال 

فاملشرع وازن بني مصلحة مالك احلائط ومصـلحة  ، 26/09/1975املؤرخ يف  )58-75(أمر  من
نعدام مصلحة املالك أو عدم جديته بعدم وجود عذر قـوي  إأن  واعترباجلار الذي يستتر باحلائط، 

  .ال احلقجيعل املالك الذي يهدم احلائط متعسفا يف استعم
ستعمال املالك حلقه تعسفا إذا مل تكن له مصلحة جدية أو قليلة األمهية يف منع ما إميثل كما  -

  .)1(يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق
  :الغرض من استعمال احلق هو احلصول على مصلحة غري مشروعة-)ثالثا
غري مشروعة اليت  حتقيق مصلحة ستعماله حلق امللكيةإيف هذه الصورة يستهدف املالك من  -

كمن يستخدم مرتله ملمارسة الدعارة أو الذي حييط ،تقدر يف ضوء فكرة النظام العام واآلداب العامة
أرضه بأعمدة عالية مدببة بأسالك بغية احلصول من شركة الطريان اليت متلك املطار ااور له ومحلها 

2(ا خطر اهلبوط والصعودعلى شراء أرضه بثمن مرتفع، لتبعد عن طائرا(. 
مع العلم أنه يف احلاالت الثالث، ال تنعقد مسؤولية املالك على أساس التعسف يف استعمال  -

  .احلق يف القانون اجلزائري، وإمنا تنعقد على أساس اخلطأ الذي يوجب التعويض
  
 
  :مضار اجلوار غري املألوفةقيد  :-1-2
ليس للجار أن يرجع على جاره يف « :على أنه  اجلزائريمن القانون املدين 691/02نصت املادة  -

مضار اجلوار غري املألوفة، غري أنه جيوز له أن يطلب إزالة هذه املضار إذا جتاوزت احلد املـألوف وعلـى   
القاضي أن يراعي يف ذلك العرف وطبيعة العقار وموقع كل منها بالنسبة إىل اآلخرين والغـرض الـذي   

  .»خصصت له

                                                
إبراهيم سيد أمحـد،  : قضائية، راجع 65، سنة 15/05/1995املؤرخ يف  3987قضاء حمكمة النقض املصرية، قضاء رقم  )1(

 .100، ص 2002الطبعة الثانية، دار الفكر اجلامعي، القاهرة  التعسف يف استعمال احلق فقها وقضاء،
(2) Requête du 03 Août 1915, droit privée 1917. «La mauvaise foi du propriétaire 
était flagrante parce qu'il agit pour l'intérêt illégitime, la jurisprudence condamne un 
propriétaire voisin d'un aérodrome, qui avait élevé aux limite de son terrain des 
piquets de bois surmonté de pont de fer au vue de gêné l'arrivée et le départ des 
aéronefs et obliger ainsi le propriétaire de l'aérodrome a lui acheter son terrain à un 
prix élevé», Voir: Henri Capitant, Alex Weill,François terré, Les grands arrêts de la 
jurisprudence civile, op.cit., P 407.  
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فيما يضر مبلك اجلار ضررا غري  عقارهستعمال إمتناع عن إلنص املادة أن املالك ملزم با يتبني من -
 )1(حتمـل و، فليس كل عمل ضار باجلار يوجب مسؤولية املالك، بل جيب التسامح )غري عادي(مألوف 

  .الضرر الذي تقتضيه طبيعة اجلوار
  :الضرر املألوف -)والأ

مسـألة  ) غري العاديـة (املتسامح فيها واألضرار غري املألوفة إن التفرقة بني األضرار املألوفة  -
املشار إليها أعاله وهذه  691/02عتبارات حددا املادة إنسبية يفصل فيها القاضي يف ضوء عدة 

   :هي الضرر املألوف دداالعتبارات اليت حت
: لبعض، مثالستقر عليه اجلريان وما جرت العادة بينهم أن يتحمل بعضهم اإهو ما  :العرف -أ

سـتخدام  إما يترتب عليه من ضجة وضوضاء خروج املالك من مسكنه باكرا أو يف املساء السيما 
سيارته، وهذه احلالة متثل ضررا مألوفا ال ميكن جتنبه، كذلك ما حيصل مـن ضـجة يف األعيـاد    

 ضـرار ل أواملناسبات واألفراح وما سواها من احلفالت اليت جرى العرف على القيام ا وهي تشك
  .مألوفة

إن طبيعة العقار هلا أثر بارز يف تقدير ماهية الضرر ما إذا كان ضـررا   :طبيعة العقارات -ب
يتصف بالطابع املألوف أم غري املألوف، ويتحدد طبيعة الضرر تبعا لطبيعة العتاد فاملقهى أو الفندق أو 

  .املعمل يتحمل منهم الضجة والضوضاء أكثر مما يتحمل من املسكن
فصاحب السفل جيب عليه أن يتحمل مـن  : موقع كل عقار بالنسبة إىل العقار اآلخر -جـ

املؤرخ يف ) 2005/12(من قانون  98/02العلو ما ال يتحمل العلو من السفل، وقد نصت املادة 
يتعني على مالك العقار السفلي أن يتلقى على عقاره املياه املنصبة «: املتعلق باملياه 04/09/2005
  .»معةطبيعية من العقار العلوي والسيما مياه األمطار والثلوج والينابيع غري ا بصفة

  :الغرض الذي خصص له العقار-د
لو أنشأ حمل مقلق للراحة وسط حي سكين اقتضى األمر عندئذ اعتبار هذه احلالـة بأـا    -

  .تشكل ضررا غري مألوف ويقتضي إزالة هذا احملل
  
  

                                                
قانون مدين سويسري أنه ال جيوز ملالك العقار أن يشـكو مـن    685و  684قانون مدين أملاين، واملادتني  906نصت املادة  )1(

واالهتزازات وغري ذلك من أمثلتها اآلتية من عقار آخر إذا مل يكـن مـن   از والبخار والرائحة واحلرارة وال من الضوضاء غدخول ال
به يف إستغالله لعقاره، زهدي يكن، امللكية واحلقوق العينية األصلية علما وعمال، الطبعة الثانية، منشورات املكتبـة  =شأا اإلضرار 

 .107، ص 1962العصرية، بريوت، 
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  :فالضرر غري املألو -)ثانيا
 من أمثلتها  تهمسؤولي هترتب عليت أما الضرر الغري املألوف الذي يلتزم املالك بعدم إحلاقه جلاره و -

، )Odeur nauséabondes(جلريانهالذي جياور منازل معدة للسكن وتسبب مصنعه يف روائح كريهة صاحب املصنع 
ام مدخنته بسبب هـذا البنـاء   ستخدإمنع مالك املرتل ااور من وحديثا  بىنومالك العقار الذي 

قـرر القضـاء   فيف نظرية مضار اجلوار غري املألوف  )1(اجلديد، وقد تطورت االجتهادات القضائية
أن شركة الطريان مسؤولة عن أصوات ودوي حمركات الطائرات التابعة للشركة ومتثـل   )2(الفرنسي

صـعود وهبـوط الطـائرات،    مضار جوار غري مألوف بالنسبة للمالكني ااورين للمطار بسبب 
يتجـاوز  ) Compresseur(أن اإلزعاج احلاصل من الكمربيسور  )3(اللبنانية مييزكمة التواعتربت حم

  .يةاإلزعاج العادي، وال يطاق خصوصا يف منطقة سكن
املقلقـة  احملـال   ،حول األسبقية يف االمتالك أو استغالل)4(ورغم اختالف األنظار الفقهية -

اسـتقر الفقـه    ؟،هل هلا أثر يف تقدير ما إذا كان الضرر مألوفا أم غري مـألوف  ع للراحة أو املصان
ية مجاعية مبعىن أن مجيع املالك أو غالبيتـهم  بقاملصري والفرنسي أنه ال جيوز املسائلة إذا كانت األس

 مث) منطقة صناعية(ستغالل معني لعقارات وأن االستغالل أصبح الطابع املميز للحي إعلى  واستمرإ
ويشكو مما يلحقه من ضرر، وغري ر ضرتجاء مالك لعقار سكين واستقر يف تلك املنطقة فليس له أن ي

  .تهذلك فإن األسبقية ملالك منشأة أو مصنع مقلق للراحة ال يعتد ا وال حتول دون مساءل
مسؤوال عـن  ، يبقى املالك أو صاحب املصنع الذي رخصت له اإلدارة بإنشائه إال أن  -
ال حيول دون مسؤولية املالك عن األضرار اليت تنشأ  رخيصفالت ر اليت تتجاوز احلد املألوف،األضرا

 املـؤرخ يف  )03-83(من قانون  119نصت املادة  وقدستغالل مصنعه أو احملل املقلق للراحة، إمن 

                                                
مسؤولية صاحب املؤسسة املعدة ملكافحة أمراض السـل،   1901شباط  05خ يف يف قرارها املؤر) limoge(قضت حمكمة  )1(

وقررت أن هناك جتاوزا للحد املألوف بالنسبة للضجيج الذي يسببه املرض من صراخ وتذمر، كذلك جتمع الذباب وتكاثر اجلـراثيم  
 حية ونفسية، راجع مـروان كسـان،  ومساع ضجيج سعال املرضى ليال، كل هذا يسبب ضررا جسيما يعرض اجلريان إىل خماطر ص

  .298مرجع سابق، ص  مسؤولية عن مضار اجلوار
  : راجع )2(

Henri Capitant, Alex Weill, François Terré, les grands arrêts de la jurisprudence 
civile, op. cit., P 408  

  .393سابق، ص الرجع امل ،مروان كسان )3(
مبقدار الضرر غري املألوف، وقد يتفاقم الضـرر   ملااملالك اجلديد الذي جياور املصنع قد ال يكون عايرى األستاذ مروان كسان أن  )4(

سبقيته، راجع مروان كسـان، املرجـع   أوتزيد حسامته السيما بعد استقرار اجلار اجلديد ولذلك جيب مسائلة صاحب املصنع رغم 
 .97السابق، ص 
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وتسـتغل أو تسـتعمل البنايـات     تـبىن « :أنه علىاملتعلق بقانون محاية البيئة  05/02/1983
ؤسسات الصناعية واحلرفية والفالحية واملباين األخرى واحليوانات والسيارات واألشياء األخـرى  وامل

أي شخص طبيعي أو اعتباري على حنو خمالف املتخذة طبقا أو يستغلها أو حيوزها  ميلكهااملنقولة اليت 
صت املادة ، ون»هلذا القانون، قصد إفراز الصخب الذي من شأنه أن يزعج السكان أو يضر بصحتهم

الذي  )1(ملزمون بإزالة الصخب 119من نفس القانون أن األشخاص املشار إليهم يف املادة  120
  .يشكل إزعاجا شديدا للسكان أو يضر بصحتهم وعليهم تنفيذ كل اإلجراءات الضرورية إلزالته

  

عنـد   ظيفة اجتماعية، جيب التفريـق له وباعتبار أن امللكية العقارية حقا ذاتيا نستخلص  -
ممارسته بني ما يعترب ضررا مألوفا وضررا غري مألوف، ومبا أن القاضي له السلطة التقديرية لتحديد إذا 

املشرع عليه أن حيدد األدىن مـن التسـامح والضـرر     إنف، كان الضرر يتجاوز احلد املألوف أم ال
تبارات إعنه قد تدخل الذي جيب على املالك أن يتحمله، فال يترك جمال االستنتاج خاصة أ املألوف

حتمل اإلزعاج الناتج عن استعمال املالك ااور لعقاره ألنه مـريض أو  كعدم شخصية يف الدعوى 
مرهف احلس، فمعيار املضار غري املألوف ينبغي أن يكون موضوعيا مراعاة حلق امللكية العقارية وجتنبا 

  .لتقييد املفرط لسلطته استعمال العقارل
  

  :ة حلق امللكية العقارية اخلاصةياوزة احلدود املوضوعقيد عدم جم :-1-3
 درف عنحنإذا ا اجتاوز وميثلهذا املعيار احلدود اليت رمسها القانون للحق، يف يتجاوز املالك  -

جبـاره   ضررااالحنراف  أحلقاستعماله حلق امللكية العقارية اخلاصة عن سلوك الشخص املعتاد، وإذا 
  .طأ يوجب مسؤوليتهرتكب خإفإنه يكون بذلك قد 

املؤرخ ) 10-05(من قانون  35قانون مدين املعدلة مبوجب املادة  124وقد نصت املادة  -
واملتضمن  1975سبتمرب  26املؤرخ يف ) 58-75(املعدل واملتمم لألمر  2005جويلية  20يف 

ن كان سببا كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص خبطئه وسبب ضررا للغري يلزم م« :بأن القانون املدين
  .»يف حدوثه بالتعويض

إذا قام باسـتعمال مبيـدات حشـرية يف     تهفاملالك الذي يرتكب خطأ توجب مسؤولي  -
مزروعاته دون أن حيذر جريانه من خطر دخول مواشيهم إىل أرضه، كذلك يعترب املالك مسؤوال إذا 

                                                
أن مالـك  ) 38(املتعلق بقانون محاية البيئة، ج ر عدد  05/02/1983ؤرخ يف امل) 03-83(من قانون  129نصت املادة  )1(

أيـام إىل  10املنشأة أو احملال املقلقة للراحة واملتسببة يف إفراز الصخب واملزعجة لسكان إزعاجا شديدا يعاقب مالكها باحلبس من 
 .ود تضاعف العقوبةدج أو بإحدى العقوبتني فقط ويف حالة الع10.000دج إىل 500شهرين وبغرامة 
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اليت يقوم ـا مالـك    ، كذلك األشغال)1(أمهل جتنيب جاره خطر احلريق الذي أشعله هو يف ملكه
) COLOMAR(العقار السفلي واليت حتدث تصدعات وشقوق يف العقار العلوي وقد أقرت حمكمة 

التدابري الالزمة من أجل احملافظة على سـالمة   مالك العقار السفلي تخذي الباملسؤولية هنا عند ما 
يطة وحسن التدبر وفقا للمبادئ العامة ، فاملالك الذي مل يتخذ التدابري الالزمة من احل)2(امللكية العلوية
  .تثبت مسؤوليته

  :)3(ومن بني االجتهادات القضائية الفرنسية -
شقوقا يف املبىن ااور لـه بسـبب تكسـري    أعماله ت بمالك مستودع احلجارة الذي تسب -

مثل يف رتكابه خطأ يتإة تقوم مسؤولية املالك بسبب أنعتربت غرفة العرائض يف فرنسا إاحلجارة وقد 
التقصري ألنه كان على علم أن طبيعة األرض ااورة غري ثابتة، كذلك اعتـربت حمكمـة بـواتيي    

)poitier (  يار األتربة من العقار العلوي واليت كانت نامجة فعل اإلنسان،  يرتب مسـؤوليةأن ا
  .يةالتقصريية للمالك رد حصوله ألنه بفعله هو كما أن األتربة مل تسقط بصفة طبيع

وقد يتمثل خطأ املالك إذ فتح يف بناءه الذي يقيمه على أرضه مطال على ملك اجلار علـى   -
  .مسؤولية التعويض يهاعليترتب اليت و، )4(اقانون احملددةأقل من مسافة 
  

مقررة لتسـهيل املمارسـة اهلادئـة     ،  أن القيود اليت سبق ذكرهايتبني من خالل ما تقدم -
  .حلقوق مالكني لعقارين متجاورين سواء كان العقار مبنيان أو غري مبنيانواملتنافرة يف آن معا 

قانونية تصـل إىل  قيود  سنتناولالقيود اليت تثقل امللكية مراعاة ملصلحة اجلوار ، تناولنابعد و -
،وهو الذي سنبينه يف الفقرة املواليـة  مراعاة ملصلحة  فئة معينة  حد نزع امللكية جربا عن صاحبها 

   .خمتصر دون اخلوض يف اإلجراءاتبشيئ 
  
  

                                                
 .688، ص  ،مرجع سابقيف شرح القانون املدين اجلديد   8عبد الرزاق السنهوري، حق امللكية، الوسيط  )1(
 .244مرجع سابق، ص  املسؤولية عن مضار اجلوار، كسان مروان، )2(
 .وما يليها270رجع سابق، ص امل )3(
على جاره مطل مواجهة على مسافة تقل عن مترين ومن مث فإن النعـي علـى    من املقرر قانونا أنه ال جيوز للجار أن يكون له«)4(

القرار املطعون فيه خبرق القانون غري سديد يستوجب رفضه، وملا كان من الثابت يف قضية احلال أن اخلبري أثبت أن الطـاعن فـتح   
النوافذ املطلة على جـاره طبقـوا صـحيح    مطالت مواجهة جلاره تقل عن مترين، فإن قضاء املوضوع الذي منعوا الطاعن من فتح 

 29/05/1985املؤرخ يف  33909 :رقمالس األعلى، الغرفة املدنية،  قرار،   »القانون ومىت كان ذلك استوجب رفض الطعن
  .22،الديوان الوطين لألشغال التربوية ،اجلزائر،ص04العدد 1992م ق : مستخرج من
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  :فئة معينةملصلحة  امللكية العقارية اخلاصة مراعاة قيد نزع -2
  ،مالك العقار بدون رضاقانوين يفرضه املشرع يكيف على أنه قيد لكية العقارية امل  نزعإن -

ذمته  باراملدين بإعت وذلك عن طريق نزع عقارملصلحة فئة معينة  امللكية قحصية دوام خاتقيد ف
أحكام قانون الذي تنظمه  اجلربي بالتنفيذيسمى هذا اإلجراء ،واملالية هي الضمان العام للدائنني

  .اإلجراءات املدنية
احلجز العقاري وأما الثانية متعلقة متعلقة باألوىل فمرحلتني ، التنفيذ اجلربي يضممع العلم أن -

،وعلى هذا سنقسم املدينوسلطات على ملكية  نببيعه اجلربي ،وكال هاتني املرحلتني تشكالن قيدا
فنبني خمتلف القيود اليت ترد على حق امللكية العقارية وعلى سـلطات   ،هذا القيد إىل ثالث فقرات 

  :خالل املراحل الثالثة املالك املدين 
  .رحلة السابقة للحجز العقاريامل-2-1
  .مرحلة  احلجز العقاري وسلطات املالك فيها -2-2
  . بيع اجلربي للعقار ة مرحل-2-3

  
  :رحلة السابقة للحجز العقاريامل-2-1
املتضـمن قـانون     1966 جـوان 08املؤرخ يف  154-66أمرمن 379قررت املادة  -

للدائن  بالنسبةملكية العقارت إال يف حالة عدم كفاية املنقوالت   عدم جواز نزعاإلجراءات املدنية 
على عقار  التنفيذعدم وجود منقوالت حىت يتمكن من  الذي جيب عليه أن حيصل على حمضر العادي
على املنقـوالت   التنفيذاملرن والدائن املمتاز  فله أن يرتع ملكية عقارات دون  نالدائ، أما املدين 

 من العقـارات ون يشاء الدائنني هلم حق إختيار مااإلشارة أن  مع ،لكونه صاحب حق عيين عليها 
   .وإن كان الدين ال يتناسب مع قيمة العقار حىتن اإلجراءات املدنية من قانو382/01مبوجب املادة 

  

أما احلماية اليت وضعها املشرع محاية حلقوق املدين أنه وضع إجراءات قبل احلجز العقاري، -
شـهر  تترك له مهلة  كما ،التنفيذ ويتفادىواملتمثلة يف إعالن أمر احلجز للمدين حىت يتكفل بالوفاء 

  ).1(احلجز قبل تسجيل أمر
سلطات املالك على العقار  يف هذه املرحلة هي نفسها ثابتـة قانونـا فلـه احلـق يف      وإن-

  . عقاره كيفما شاءيفاإلستعمال واإلستغالل والتصرف  

                                                
 .املتضمن قانون اإلجراءات املدنية 1966يونيو8ملوافق لا 154-66من أمر 379/03راجع املادة  )1(
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  :مرحلة  احلجز العقاري وسلطات املالك فيها -2-2
عقار معـني  اجلربي يتم مبقتضاه  وضع  ذنفيبالتإن احلجز العقاري هو نظام إجرائي خاص -

أول مرحلة من  تقيد سلطات صاحبه متهيدا إلقتضاء  الدائن حقه وهوف )1(للمدين  حتت يد القضاء 
  .مراحل التنفيد اجلربي 

قـانون  املتضمن  1966يونيو8املوافق لـ 154-66األمر من 379حددت املادة وقد  -
افظة العقارية،ومبوجب التسجيل  اإلجراءات املدنية بداية احلجز العقاري منذ تسجيل أمر احلجز باحمل

  .يوضع العقار حتت يد القضاء  ويصبح حمجوزا ائيا
  

  :احلجز العقاريسلطات املالك خالل مرحلة -والأ
احملجوز من ذمة املدين بل يبقى مالكا له طوال مدة احلجـز إال أن   يرتع العقارإن احلجز ال -

  .سلطاته تقيد خالل هذه املرحلة
  .إستعمال املدين  ةد سلطتقيي:القيد األول 

قيد سلطة إستعمال املدين يف املـادة   لكن املشرعإن احلجز ال خيرج العقار من ذمة صاحبه -
 فهو قانون اإلجراءات املدنية املتضمن   1966يونيو08املؤرخ يف 154-66من أمر  01 /384

 الك  من إستعمال العقاروميكن أن حيرم امل، يقضائ إذا عني كحارسال ميكنه أن يستعمل العقار إال 
  . كذلكفسلطة اإلستعمال مقيدة  بتعيينه إذا مل يعني  حارسا  

  تقييد سلطة إستغالل املدين :القيد الثاين 
،فإذا رغب املدين يف تأجري  التنفيذإجراءات  لإن سلطة إستغالل املدين  قيدت حىت ال تتعرق-

الحق  لالدائنني ،وقد ميز بني التأجري السابق وا مراعاة ملصلحةيف ذلك  شرع  اجلزائريعقاره قيده امل
  .من تسجيل أمر احلجز 

راسي عليه املزاد  لاإلجيار يف حق الدائنني وااألصل  نفاد : أمر احلجز السابق عن تسجيل  إلجيارا*    
إال أن املشرع أورد إستثناءا وهو إمكانية  تقييد سلطة اإلستغالل  املـدين     384/01حسب املادة 

أثبـت   وقوع غش،أو)الدائنني والراسي عليه املزاد(لسابقة  وإبطال عقد اإلجيار إذا أثبت  املعنيني ا
  . هؤالء أن اإلجيار من شأنه أن يلحق ضررا حبقوقهم 

                                                
 .241،ص2000بريوت،اجلربي ،الدار اجلامعية للطباعة ، التنفيذأمحد خليل ،أصول  )1(



  .قيود مستقلة تثقل امللكية  العقارية املبنية وغري املبنية: الثاين بحثملا    قيود امللكية  العقارية اخلاصة بعد تبين التوجهات اإلقتصادية اجلديدة: الفصل الثاين

107 العقارية اخلاصةقيود امللكية 

املـؤرخ يف  )154-66(مـن أمـر     384/2املادة يف  جاء:اإلجيار  الالحق عن التسجيل*
للتسجيل باطلة  ةالالحقوتكون  اإلجيارات ....<< :ما يلي قاإلجيار الالح حبكم 1966يونيو08

  .)1( >>..مامل يأذن ا القضاء 
فاألصل بطالن اإلجيارات الالحقة عن التسجيل  بصرف النظر عن سوء أو حسن نية  املدين -

 .أو املستأجر ، مع وجود إستثناء هو جواز نفاد عقد اإلجيار يف حق املعنيني  إذا أذن ا القضاء
 

   تقييد سلطة تصرف املدين:ثالثالقيد ال
رغم أن احلجز  ال يرتع العقار  احملجوز من ذمة املدين  بل يبقى مالكا له طوال املدة إال الب- 

املؤرخ يف ) 154-66(من أمر  385أن سلطة التصرف القانوين مقيدة ببطالا، فبموجب املادة 
ن ينقل ملكية العقار  وال أن يرتب  ال جيوز للمالك من يوم تسجيل أمر احلجز  أ  1966يونيو08

 .عليه حقوق عينية وكل تصرفاته باطلة 
  إحلاق الثمار بالعقار :الرابعالقيد 

مثار العقار هي ما يغله العقار من إيرادات مثل األجرة  واحملصوالت الزراعية  اليت تنتجهـا  -
مار وتصبح حمجوزة بقـوة  األرض واملعادن واألحجار،وإن حجز العقار وتسجيله  يلحق بالعقار الث

  .القانون دون احلاجة إلختاذ إجراءات مستقلة حلجزها
  
   : )2(بيع اجلربي للعقارالمرحلة -2-3
خرج مبوجبها العقار من ذمة املدين إىل ذمـة  فيإن هذه املرحلة تقيد من خاصية دوام احلق -

الل الشهر التـايل لتسـجيل   في املرحلة الالحقة  مباشرة على حجز العقار وخف،الراسي عليه املزاد 
شروط البيع  ويودعها لدى قلم الكتاب،مث يـأيت   بالتنفيذاحلجز إذا مل يقم املدين بالوفاء حيرر القائم 

شر قائمة  البيع بالعقار حمل  احلجز وتن)3(وطنيةبعد ذلك اإلعالن على املزايدة يف إحدى الصحف ال
تبدأ إجراءات بيع العقار أمـام  وب الرئيسي للمباين يف لوحة اإلعالنات القضائية باحملكمة  ويف البا

القاضي حبضور الدائنني  املقيدين واحملجوز عليه وتنتهي املزايدة دون الدخول يف اإلجراءات  حبكـم  
  . رسو املزاد  الذي ميثل سندا للملكية ،وتنتقل امللكية من املدين إىل  املشتري

                                                
 .1984دنية ، ديوان املطبوعات اجلامعية  اجلزائر ،املاجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية الشعبية ،وزارة العدل ،قانون اإلجراءات   )1(
 .305أمحد خليل،أصول التنفيد اجلربي ،مرجع سابق ،ص )2(
 .باملزاد العلين العقار  املتضمن إعالن  عن بيع  34امللحق رقم  أنظر )3(
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ومحاية له  من هذا القيد اخلطري جيب  دين املالكإننا نشري أنه مراعاة ملصلحة امل، خالصة -
كون  قيمة الدين ت،ألنه قد راتاعلى العق التنفيذأن يضع املشرع اجلزائري قيدا على حق الدائن  يف 

قانون اإلجراءات 382 مبوجب املادة سمح املشرع للدائن يتتناسب  مع قيمة العقار ،ومع ذلك  ال
محاية حلقوق املدين وجتنبا ،وى مجيع عقاراته  وإن كان ال يوجد تناسبا ولو عل التنفيذاحلق يف املدنية  
على املشرع أن  يقيد  نطاق إستصدار الدائن أمر احلجز  حىت ال يتعسـف ويضـر    الدائنلتعسف 
  .باملدين
فرض قيودا إرادية على سلطة مالك تاليت سبق وأن وضحناها  باإلظافة إىل القيود القانونية -  
  .  الفرع الثاينسنتعرض إليها يف بين وغري املبين العقار امل

  
  
  
  
  

  .اإلراديةالقيود  :الفرع الثاين
عقاره مبقتضى شرط يرد يف عقد أو  عند التصرف يفسلطة املالك لقد حيصل تقييد إرادي  -
من التصرف، كما لو اشترط الواهب على املوهوب له يف عقد اهلبة عدم التصـرف يف   هوصية مينع
  .ىت يبلغ سنا معينا، أو اشترط املوصى على املوصى له يف الوصية مثل هذا الشرطالعقار ح
شرط  )2(شرط املنع من التصرف، كما هاجم الفقهاء )1(وقد حصل خالف حول مشروعية -

املنع من التصرف ألنه حيرم املالك من سلطة التصرف يف عقاره وهذه السلطة تعترب كمميز جوهري 
 )3(كثرة إيراد شرط املنع من التصرف يف احلياة العملية محلت القضاء الفرنسـي غري أن ، حلق امللكية

منذ أواسط القرن املاضي على العدول بالقضاء ببطالنه واألخذ بصحته، إذا كان املنع مؤقتا ويستند 
  .إىل مصلحة جدية

  

                                                
زاما سلبيا باالمتناع عن عمل، ومنهم من رأى أنه باطل ألنه حيبس العقـارات  تمنهم من رأى أن شرط املانع من التصرف هو إل )1(

عبد املنعم فرج الصدة، حق امللكيـة، مرجـع   : ل، ومنهم من رأى أن هذا الشرط ينقص من أهلية األداء، راجعواألموال عن التداو
 .وما يليها 127،و حسن كرة، املوجز يف أحكام القانون املدين، احلقوق العينية األصلية، مرجع سابق، ص 171سابق، ص 

ومنهم من ) مذهب احلنفي واملالكي(رف، فمنهم من اعتربه فاسد للعقد رفض الفقه اإلسالمي تقرير صحة الشرط املانع من التص )2(
 .94حممد وحيد الدين سوار، حق امللكية يف ذاته، مرجع السابق، ص : راجع ،)احلنبلي والشافعي(عتربه باطل إ

(3) Civil cassation du 20avril 1858, droit privé, 58, 1.154 section 58.1598 , voir : 
Henri Capitant, Alex Weill, François Terré, les grands arrêts de la jurisprudence 
civil, op. cit., P 268 à 270. 
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  :الشرط املانع من التصرفقيد شروط صحة  -1
يف عقد أو وصية أو عقد هبة، وال جيوز للمالك أن جيب أن يرد الشرط املانع من التصرف  -

يشترطه بإرادته ملنع التصرف يف شيء ميلكه، فهذا املنع ال قيمة له ألنه قد يتضمن حتايال من املالـك  
ألن املتـربع    وربا منه من التزاماته اجتاه الدائنني، والغالب أن يرد الشرط يف عقد هبة أو وصـية 

كما جيوز اشتراط املنع من التصـرف يف احلقـوق   مالء هذه الشروط ، يكون يف مركز يسمح له بإ
لشخص املتفرعة عن حق امللكية كحق االنتفاع فريتب املالك على العقار الذي ميلكه حق االنتفاع 

  .ويشترط عليه أن ال يتصرف يف هذا احلق
  :إال إذا كان قائما على لقيديصح هذا االلكن  -
  .باعث املشروع -1-1
  .معقولة املنع ةمد -1-2
  
  :الباعث املشروع ملنع التصرف يف العقار -1-1
يراد بذلك أن هناك مصلحة جدية تدعوا إىل هذا الشرط، وقد يكون الباعـث مشـروعا    -

ن يشترط البائع على املشتري عدم التصرف يف العقار إىل حني الوفاء بالثمن، أملصلحة املتصرف، ك
ملمنوع من التصرف كأن يشترط الواهـب عـدم تصـرف    كما يكون الباعث املشروع ملصلحة ا

املوهوب له يف العقار إىل حني بلوغه سنا معينا نظرا لطيشه أو إسرافه أو عدم خربة، كما قد يكون 
الباعث املشروع ملصلحة الغري، فيشترط الواهب على املوهوب له عدم التصرف يف العقـار إىل أن  

  .بيت حيصل األجنيب الذي يسكن يف العقار على
  

  :مدة املنع معقولة -1-2
واملصري استقرا على عدم تصحيح شرط املنع من التصرف إال إذا كان  )1(إن القضاء الفرنسي

  .املنع مؤقتا وملدة معقولة، أما إذا كان املنع مؤبدا فإن الشرط باطل بطالنا مطلقا وخمالفا للنظام العام
ن تكون غري معقولة، فالقضاء هو الذي حيدد ذلك ال جيوز أن تكون مدة املنع طويلة إىل حد أ

  .حسب مالبسات القضية فيما يعترب مدة معقولة للمنع من التصرف

                                                
(1) «Que cette interdiction temporaire, imposé dans l'intérêt du père donataire, ne 
peut être assimilée a une interdiction d'aliéner absolue et indéfinie, qui aurait pour 
résultat de mettre pendant longtemps, les biens hors la circulation…» voir : Henri 
Capitant Alex Weill, François Terré, les Grands arrêts de la jurisprudence civil, op. 
cit. P 269. 



  .قيود مستقلة تثقل امللكية  العقارية املبنية وغري املبنية: الثاين بحثملا    قيود امللكية  العقارية اخلاصة بعد تبين التوجهات اإلقتصادية اجلديدة: الفصل الثاين

110 العقارية اخلاصةقيود امللكية 

  :املنع من التصرفشرط  قيدآثار  -2
كان شرط املنع من التصرف يف العقار يشمل وينصب على  وإذا توافر الشرطان السابقان  -)أ

منوع من التصرف أن يرتب أي نوع من التصـرف  متفرعة عنه، ال جيوز للحق امللكية واحلقوق امل
كالبيع أو هبة أو ترتيب حق عيين أصلي أو تبعي، إال أنه ال يوجد أثر للمنع من التصرف إذا نزعت 

  .امللكية العقارية للمنفعة العامة
دائين املمنـوع  ويترتب عليه منع غري قابل للحجز،  و العقار غري قابل للتصرف فيهيصبح )ب

  .التنفيذ على العقار الستيفاء حقوقهممن التصرف 
يكون نافذا لإذا وقع الشرط املانع من التصرف وجب تسجيله وشهره باحملافظة العقارية ) جـ

بني املتعاقدين، فإذا سجل الشرط يف السجل العقاري امتنع على الغري أن يكتسب حقا عينيا علـى  
عقار للغري قبل شهره باحملافظة العقارية يكون متلـك  العقار املثقل ذا القيد اإلرادي، أما إذا انتقل ال

  .مال ينفذ الشرط يف مواجهتهوالغري صحيح 
  :موقف املشرع اجلزائري من الشرط املانع من التصرف -3
إن املشرع اجلزائري أغفل النص يف القانون املدين على الشرط املانع من التصرف، وبدايـة   -

سالمي الذي يرفض الشرط املانع وال يقر به، إال أنه توجد املادة اعتقدنا أنه سار على موقف الفقه اإل
، املتعلق بتأسيس السجل العقاري حيث 25/03/1976املؤرخ يف ) 63-76(من املرسوم  104

رف يف احلق من صحيقق احملافظ بأن البطاقة غري مؤشر عليها بأي سبب يقيد حرية الت«تنص على أنه 
املانع من التصرف، لذلك وجـب  دل على أن املشرع أخذ بالشرط وهو ما ي، »قبل صاحبه األخري

حـىت ال حتـبس األمـالك      ء خمالفتهزاتنظيم نصوص قانونية لتحديد شروط املنع من التصرف وج
  .العقارية عن التداول

    
ة املبنيتثقل العقارات املبنية وغري  اليت واإلرادية املشتركةالقانونية  خيص القيودهذا إمجاال فيما  

    .املبحث الثاينسنتناوهلا يف حبكم طبيعتها  عليها قيودا مستقلةاملشرع  كما يفرض
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   قيود مستقلة تثقل امللكية العقارية  املبنية وغري املبنية :الثاين  املبحث 
  

مراعاة للمصـلحة  مستقلة مبجموعة من القوانني مثقلة املبنية  وغرياملبنية إن امللكية العقارية -
  : سنقسمها كاآليت ،ملصلحة اخلاصةوا العامة

  
  .املبنيةخاصة بامللكية العقارية قيود :األول املطلب
  .املبنيةخاصة بامللكية العقارية غري قيود :الثاين املطلب
  
  
  

  .  قيود خاصة بامللكية العقارية املبنية :األول  املطلب
صلحة العامة العمرانيـة والتراثيـة   مراعاة للممستقلة  إن امللكية العقارية املبنية مثقلة بقيود-

تنتهي عند  مالك العقار املبين سلطة مراعاة للمصلحة اخلاصة وجتنبا للخالفات بني اجلريان والبيئية،و
  : اآليت سنتناول حسب الترتيب ،وعلى هذابداية سلطة املالك ااور

  
  .العامةقيود قانونية مراعاة للمصلحة  :الفرع األول -
  .اخلاصةقيود قانونية مراعاة للمصلحة  :الفرع الثاين-
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  .قيود قانونية مراعاة للمصلحة العامة  :الفرع األول
ن ومقيدة بقانليست مطلقة وهي إذا كان للمالك سلطة التصرف املادي يف عقاره فهذه السلطة  -

إال بعد احلصـول علـى    العمران، فال جيوز له أن يقوم بأعمال البناء كتشييد أو هدم أو جتزئة وغري ذلك
من اجلهات اإلداريـة املختصـة تـرخص لـه القيـام بتلـك        تقدمقرارات إدارية وشهادات عمرانية 

واهلدف من تقييد سلطات املالك بقانون العمران هو حتقيق املصلحة العامة العمرانية ومنع التشوه ،األعمال
والغابية، ومنع املالك من اسـتعمال مـواد    العمراين واحلفاظ على املساحات األثرية واملساحات الطبيعية

  .مغشوشة يف بناءه وغري مطابقة للمواصفات، فيؤدي إىل ديد سالمة املالك واحمليط العقاري ااور له 
على األمالك العقارية املبنية  ا أوسع نطاقافرض املشرع اجلزائري قيود لتراث الوطينفاظا على اوح -

،كما أنـه   )1(تارخييةكمعامل أمالكهم  ةفنللقانون اخلاص واملصة تابع ةعنويأو م ةاململوكة ألشخاص طبيعي
محاية للبيئة واألماكن السياحية وتلوث اهلواء واملياه، أوجب املشرع اجلزائري قيود قانونية على كل شخص 
 طبيعي أو معنوي يريد متلك واستغالل منشآت ومصانع مقلقة ومضرة بالصحة جتنبا لكل أخطار ومساوئ

  .متس بالبيئةأو تنعكس على معيشة السكان
  :قيود امللكية العقارية املبنية كاآليت لسنتعرض يف هذا الفرع  وهلذا-
  .قانون العمران -1
  .قانون التراث الوطين -2
  .قانون محاية البيئة -3

  

  :)2(قانون العمران -1
قانون العمران  مبوجبو، )3(اتاملساح هو جمموع القواعد القانونية املتعلقة بتهيئة وختصيص وتنظيم

أو توسعة أو جتزئة و كل تصرف مادي على عقـاره إال   املالك ال جيوز له أن يقوم بتشييد أو هدم 
  .بعد احلصول على قرار إداري يرخص له للقيام ذه األعمال

                                                
  املتعلق حبماية التراث الوطين، 1998-06-15يف  املؤرخ) 04-98(من قانون  17املعلم التارخيي حسب املادة  )1(
ي معماري، منفرد أو جمموع، يقوم شاهدا على حضارة معينة وعلى تطور هام أو حداثـة  دسإنشاء هن <<:هو )44/98ج ر عدد (

 .>>تارخيية
احلرب العامليـة األوىل ملراقبـة   قانون العمران حديث النشأة ففي فرنسا وضعت السلطات العامة األدوات القانونية العمرانية بعد  )2(

الذي أوجب ضرورة وضع خمططات التعمري والتوسع العمراين  14/03/1919صدرت عدة قوانني أمهها قانون وشغل األراضي، 
 :نسمة، ملزيد من التفصيل راجع 10.000كما اشترط رخصة بناء بالنسبة للبلديات اليت تزيد كثافتها السكانية عن 

Pierre soler couteaux, droit de l'urbanisme, 2ème édition, Dalloz, paris, 1998, P 05. 
(3) Le droit de l'urbanisme peut être définit comme :«l'ensemble des règles 
concernant l'affectation de l'espace et son aménagement», Jacqueline Morant, droit 
de l'urbanisme, 4ème édition, Dalloz, Paris, 1998, P 01. 
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  :الرخص العمرانية -1-1
أو هدمه فهـو   )1(ه، تعديلهإذا قرر املالك تشييد وإقامة بناء جديد، ترميمه، توسيعه، حتديث -
له تنفيذها، وعلى هذا سنتطرق إىل خمتلف الرخص العمرانية  صخباستصدار قرارات إدارية تر ملزم

إليه يف قيود  نتعرضيت ال  رخصة التجزئة وشهادات العمرانية اليت تقيد امللكية العقارية املبنية، ونستثين
 .عمرانية عارية امللكية العقارية غري املبنية ألن موضوعها أرض

  

  :)2(رخصة البناء -أوال
خمتصة قانونا متنح مبقتضـاه   ةقرار اإلداري الصادر من سلط<<:أنهب)3(عرفت رخصة البناء -

) 29-90(من قـانون   52يف املادة  )4(اجلزائري املشرع،و  >>احلق للشخص طبيعي أو معنوي بإقامة بناء
مري حصر أعمال البناء اليت تستلزم رخصـة بنـاء   املتعلق بالتهيئة والتع 01/12/1990املؤرخ يف 

  :مسبقة إذا تعلق األمر
–تغيري الواجهة املفصلة على املساحات العمومية –تعلية احليطان – )5(إنشاء مباين جديدةب -

  .متديد البنايات املوجودة–تدعيم املباين أو تسييجها 
  

سواء كان البناء معدا  ي إنشاءاتاملالك ملزم باستصدار رخصة بناء مسبقة قبل البدء يف أف -
أن يكون البنـاء مسـتقرا يف   ،املهم كان فوق أو حتت األرض كاألنفاق للسكن أو إليداع أشياء،أو

ال ورص حجارة يف هيئة السور بناءا  ب فوق بعضه أوووضع الط جمردفال يعترب  مندجما فيهااألرض 

                                                
  .، املتعلق برخصة البناء تعديلي لفائدة السيد حفافضة بوعزيز1334املضمن قرار رقم  16امللحق رقم أنظر )1(
، املتضمن منح رخصة بنـاء لشـخص طبيعـي    09/08/2005املؤرخ يف  1335املتضمن قرار رقم  17امللحق رقم أنظر )2(

الكـائن بسـيدي   ) مرآب(مكاتب مع قبو + ، وطابق أرضي 03ملحق للعمارة  04+بق أرضبوتشنوفات أمحد اخلاص ببناء طا
  .عيسى بعنابة

عزيزي الزين، منازعات القرارات الفردية يف جمال العمران، رسالة دكتوراه يف القانون، جامعة منتوري بقسنطينة، كلية احلقوق،  )3(
  .15، ص بدون تاريخ سنة جامعية

عل رخصة البناء إلزامية كلما تعلق األمر بإنشاء بنايات جديدة مهما كان استعماهلا، حىت وإن مل تقم علـى  املشرع الفرنسي ج )4(
   ، 06/01/1986من قانون ) 421/07املادة (أساسات، كذلك حتويل أحجام األبنية القائمة أو تعديلها أو إضافة مستويات ثابتة 

   Jacqueline Morant Devil, droit de l'urbanisme, P 138:راجع
 
  .أنه ال جيوز أن يفوق علو البناية معدل علو البنايات ااورة) 175-91(من مرسوم تنفيذي  28أكدت املادة  )5(
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، )1(املشار إليها أعاله حىت التسـييج  األرض  املستقرة يف كل أعمال البناءإال أن يستلزم رخصة بناء،
  .)2(مقيدة لتنفيذها برخصة قبلية تصدر من السلطات املختصة

  

، فحق البناء مـرتبط مبلكيـة   )3(إن رخصة البناء متنح لكل مالك شخص طبيعي أو معنوي -
أو دفتـرا   ، وجيب أن يقدم املالك عند طلب الرخصة سند ملكية مشهرا باحملافظة العقارية)4(األرض

املـؤرخ يف  ) 25-90(مـن قـانون    39شهادة حيازة طبقا للمادة  يقدمعقاريا يثبت ملكيته،أو 
  .التوجيه العقاري ضمن، املت18/11/1990

  
  :نطاق رخصة البناء- -أ

املتعلق بالتهيئة والتعمري ال جند  01/12/1990املؤرخ يف ) 29-90(بالرجوع إىل قانون  -
فهي إلزامية يف مجيع املناطق سواء كانت عمرانية أو ريفيـة، وموضـوع    حتديد لنطاق رخصة البناء

  .مجيع اإلنشاءاتختص  رخصة البناء 
) 02-82(إن املشرع أصاب يف توسيع رخصة البناء، ذلك أن تقليص نطاقها يف قانون  و-

) 29-90(املتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة امللغى مبوجب قانون  06/02/1982املؤرخ يف 
هو الذي ساعد على زيادة البنايات الغري شرعية وسـاعد علـى    )5(وعدم إلزاميتها يف بعض املناطق

  .املدن العمرانية هشهدتتفشي التشوه العمراين الذي 
  
  
  

                                                
احملدد للقواعـد العامـة للتهيئـة     28/05/1991املؤرخ يف ) 175-91(من املرسوم التنفيذي  29وضع املشرع يف املادة  )1(

نطالقا من إ) م1.50(طوال طرق املرور اجلزء املبين منه، ويقل عن متر ومخسني ) م2.40(احملدد بـ  والتعمري حدا الرتفاع السياج
  .الرصيف

  من قانون  67-66-65رخصة البناء تصدر من رئيس الس الشعيب البلدي، الوايل، الوزير املكلف بالتعمري، راجع املواد  )2(
   .)1990-52ج ر عدد (يئة والتعمري، ، املتعلق بالته01/12/1990املؤرخ يف ) 90-29(
، املتعلق مبنح رخصة بناء للصندوق الـوطين  14/06/2005، املؤرخ يف 653/2005، املتضمن قرار  18راجع امللحق رقم )3(

  .للخدمات االجتماعية املتعلق بسكن تسامهي
  .والتعمري، املتعلق بالتهيئة 01/12/1990املؤرخ يف ) 29-90(من قانون  50راجع املادة  )4(
) 06/1982ج ر عدد(،ملتعلق برخصة البناء ورخصة التجزئة  ،06/02/1982املؤرخ يف ) 02-82(من قانون  04املادة  )5(

نسمة، كذلك املناطق الريفية غـري   2500املناطق احلضرية واموعات السكنية اليت تقل عدد سكاا عن يف رخصة البناء  استثنت
  .ية العاليةاملصنفة ذات القيمة الفالح
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  :)1(شروط منح رخص البناء املسبقة -ب
احملدد  28/05/1991املؤرخ يف  )2( )176-91(من املرسوم التنفيذي  44نصت املادة  -

فيات حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقييم ورخصة البناء وشـهادة املطابقـة   لكي
ألحكام خمطـط شـغل    موافقاترخيص بالبناء إال إذا كان  أنه ال ميكن،ورخصة اهلدم وتسليم ذلك

غـري  األراضي، فاإلدارة هلا السلطة التقديرية يف اختاذ قرار رفض منح رخصة البناء إذا كان املشروع 
  .مطابق لتوجهات خمطط شغل األراضي

مـن   11إىل  02كما حدد املشرع احلاالت اليت يرفض فيها تسليم رخصة البناء من املواد -
احملدد للقواعد العامة للتهيئة والـتعمري   28/05/1991املؤرخ يف ) 175-91(املرسوم التنفيذي 

،ومن بـني األسـباب أن    ر مجيعها،وسنتناول  بعض األسباب لرفض رخصة  البناء دون ذكوالبناء
األرضية املعدة للبناء  أو أن  البناء وحجمه أو استعماله ميس بالسالمة واألمن العمومي يكون موقع 

ـ موقع البناء وحجمه  ،أو أن )الفيضانات، انزالق التربة، الزالزل(معرضة لألخطار الطبيعية  يلحق س
  .و البنايات ااورةعلو البناية يفوق معدل عل ،أو أنبالبيئة أضرار

  
  :قيد رخصة البناء باملالك  امتثالثار عدم أ-جـ

 بشأا الشرطة العمرانيـة   رروحت،ة ميثل خمالفة ن شروع  املالك يف أشغال البناء دون رخصإ-
 72إىل رئيس الس الشعيب البلدي والوايل املختصـني يف ظـرف    لرسيضر إثبات املخالفة  وحم

أيام  من تاريخ إستالم  حمظر  8لس الشعيب البلدي قرار هدم البناء يف أجل يصدر رئيس افساعة، 
إثبات املخالفة مع حتمل املخالف تكاليف عملية اهلدم دون  احلاجة للجوء السلطة البلدية إىل اجلهات 
اء القضائية املختصة،أما يف حالة جلوء املخالف للقضاء  للمعارضة عن قرار اهلدم ،فهذا ال يعلق إجر

  .  )3(اهلدم املتخذ من قبل السلطات  اإلدارية
   
 

                                                
يستصدرها مـن الـوزارة املكلفـة     مسبقة برخصةالقرب منها باملشرع اجلزائري اخلواص عند البناء يف األمالك الغابية أو  قيد )1(

ج ر (،املتضـمن النظـام العـام للغابـات     23/06/1984املـؤرخ يف  ) 12-84(من قـانون   )31مادة ( راجع بالغابات
تقيد مبسافات معنية حفاظا على الثروة الغابية واحلماية مـن  الة فإن صاحب األرض عليه ، باإلضافة إىل الرخص) 26/1984عدد

  .احلرائق خاصة إذا أراد املالك إجناز ورشات اخلشب أو مصنع لنشر اخلشب
  .21/1991ج ر عدد  )2(
-90(مم لقانونملعدل واملتا) 51/2004ر عدد ج(،14/08/2004املؤرخ يف )05-04(من قانون4مكرر76املادة  راجع )3(

  .واملتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف ) 29
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  :رخصة اهلدم  -ثانيا
القرار اإلداري الصادر من اجلهة املختصة واليت متنح مبوجبه  «:بأا )1(عرفت رخصة اهلدم -

للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو جزئيا مىت كان البناء واقعا ضمن مكـان مصـنف أو يف طريـق    
  .»التصنيف
أن املالك له احلرية يف هدم عقاره كليا أو جزئيا مىت شاء دون احلاجة لترخيص، إال  صل األ -

املنـاطق التارخييـة أو   املالك مقيد برخصة اهلـدم يف  )2(أنه يف املناطق املصنفة أو يف طريق التصنيف
فهو جمرب  رخيياتا كمعلمااملعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية، كذلك إذا كان عقاره مصنفا 

تتمكن اإلدارة من ،ولمن وضع رخصة اهلدم هو احملافظة على املناطق املصنفة ف اهلدو الستصدارها،
جتنبا  للبنايات ااورةسندا  متثلويلة للهدم املوازنة بني خمتلف أصحاب البنايات إذا كانت البناية اآل

  .لألخطار اليت قد تسببها تنفيذ األشغال
  
  :العمرانيةالشهادات  -1-2
لضبط ) شهادة التقسيم، وشهادة املطابقة(إن املشرع قيد املالك ببعض الشهادات العمرانية  -

ختيارية ومل يرتب أي جزاءات عند عدم إ )3(العمليات العمرانية، وجعل احلصول على شهادة التعمري
  .احلصول عليها، وسنتطرق إىل شهادة التقسيم واملطابقة ألما إلزاميتان

  :شهادة التقسيم -والأ
تعترب هذه الشهادة وثيقة عمرانية هامة يف إطار تنظيم عمليات البناء وهي ختتلف عن رخصة  -

  .مبين عقار هامبين، بينما شهادة التقسيم موضوع غري التجزئة ألن موضوعها عقار
يمه إىل فإذا ما قرر املالك تقسيم مرتله فهو ملزم باحلصول على هذه الشهادة سواء أراد تقس -

  .قسمني أو عدة أقسام
  

                                                
  .11، ص 2003عزري الزين، قرارات العمران الفردية وطرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزيع، اجلزائر، )1(
  من قانون 60نص املادة تطبيقا ل«:، املشار إليه أعاله 28/05/1991املؤرخ يف ) 176-91(من املرسوم  61نصت املادة  )2(
ال ميكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية للبناية دون احلصول املسبق على رخصة اهلدم، وذلك عندما تكون البناية ) 90-29(

ا لألحكام واقعة يف مكان مصنف أو يف طريق التصنيف يف قائمة األمالك التارخيية أو املعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية طبق
  .»التشريعية والتنظيمية املطبقة عليها، أو تكون البناية آيلة للهدم سندا للبنايات ااورة

هي وثيقة تثبت حق أي شخص طبيعي أو معنوي يف البناء على أرض معينة وتبني حقوق االرتفاق الـيت تثقـل    :شهادة التعمري )3(
  .البناء أرضه وهذا قبل الشروع يف الدراسات اخلاصة مبشروع
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  :شهادة املطابقة -ثانيا
رخصة البناء وتسلم الشـهادة مـن    هنتهاء األشغال من بناء كان موضوعإهي وثيقة تثبت  -

نتهاء إفعلى املالك عند  )1(ويعترب احلصول عليها أمرا وجوبيا ،نفس السلطة اليت سلمت رخصة البناء
العقار املـبين   واستغالل استعمالألشغال اليت تثبت أنه ميكن إنشاءاته أن يستخرج شهادة مطابقة ا

الذي أجنز دون أي خطر على من يشغلونه، كما أا تثبت أن األشغال متت وفقا للمواصـفات وأن  
  .األشغال واملنشآت ال متس حبقوق الغري العامة أو اخلاصة كحق االرتفاق وحق املطل

وتعلية، أو خمتلف أعمال البناء دون رخصـة أو شـهادة   إذا قام املالك بتغيري أو تشييد أما  -
املتعلقة دم العقـار   مع إنزال العقوبات )2(رب صاحبها لوقف األشغالميكنها أن جت فاإلدارةعمرانية، 

  .)3(الغرامات اجلزافية املناسبةتطبيق  مع  املبين دون احلاجة للجوء إىل القضاء
  

عمرانية إلمكانية التصـرف   تى رخص وشهاداوإن كان صاحب العقار ملزم باحلصول عل-
أشد صـرامة نظـرا   مقيدا هو اآلخر بقيود املصنفة  صاحب املمتلكات العقارية ف،  عقاره املادي يف

  : لطبيعة العقار  املصنف كمعلم تارخيي ، وتفصيل ذلك فيما يلي 
    

  :قانون التراث الوطين -2
  

  :ملصنفة كمعامل تارخييةتقييد سلطات مالك املمتلكات العقارية ا -2-1
- يف قائمة  مال جيوز ألصحاب املمتلكات العقارية املصنفة كمعامل تارخيية واملسجلة ممتلكا

بتداءا من تاريخ التسجيل بأي أشغال على عقارام، دون املراقبة التقنية إأن يقوموا )4(اجلرد اإلضايف
  .مسبقة من الوزير املكلف بالثقافةستصدار رخصة دون إملصاحل الوزارة املكلفة بالثقافة و

                                                
علق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسة مهنة تامل 18/05/1994املؤرخ يف ) 07-94(من املرسوم التشريعي  52نصت املادة  )1(

 بتوقيـف رفض حتقيق مطابقة البناية يف اآلجال املقررة ، حيرر العون  حمضـر األمـر   يف حالة « :)32ج ر عدد (املهندس العمراين، 
خيطر   ورئيس الس الشعيب البلدي املعين بذلك ، وجيب على رئيس الس الشعيب البلدي املختص إقليميا أ ن األشغال ويعلم الوايل

  . » حسب الطرق اإلستعجالية  بتثبيت أمر توقيف األشغالاجلهة القضائية املختصة 
  .، املتعلق بتوقيف األشغالاءمنودج عن وزارة السكن ، مديرية التعمري والبنحمضر  املتضمن 19راجع امللحق رقم  )2(
، املشار إليه أعاله أنه يف حالة تشـييد بنـاء دون   18/05/1994املؤرخ يف) 07-94(من املرسوم التشريعي 50نصت املادة)3(

ـ  تعديل الواجهة الغرامة تقـدر  أما،دج مع األمر بتوقيف األشغال1000رخصة تفرض على صاحب املشروع غرامة تقدر بـ  ـب
  .دج500

  ).44/1998ج ر عدد (املتعلق حبماية التراث الوطين،  15/06/1998املؤرخ يف ) 04-98(من قانون  13املادة  عراج )4(
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الترميم، البناء،  )1(مع العلم أن املالك مقيد باحلصول على الرخص املسبقة يف مجيع األشغال -
اإلصالح، اإلضافة، التغيري حىت أبسطها مثل تركيب الشبكات اهلاتفية واهلوائية واجلوفية وأنابيـب  

عتداءا بصريا وتلحق ضررا باجلانـب  إا قد متثل الغاز، قنوات التطهري، غرس األشجار أو قطعها أل
  .املعماري
وعلى صاحب املمتلكات العقارية املصنفة عند شغله واستعماله للمعلـم الثقـايف التقيـد     -

اليت تتالءم مع متطلبـات  بالترخيص املسبق الصادر عن الوزير املكلف بالثقافة احملدد فيه الواجبات 
  .)2(يتعرض لعقوبات قانونيةوإال فإنه يشوهه عمدا احملافظة عليه، فال يتلفه أو 

يف العقـار   ستعمال واإلستغالل والتصرف املاديإلوإن فرض املشرع قيود على سلطة ا -
 )04-98(قانون  من 49املادة  أكدتفالعقار يف  التصرف القانويناملصنف،كذلك فرض قيود على 

صاحب املمتلك العقاري الثقايف إذا  بأن املتعلق حبماية التراث الوطين 15/06/1998املؤرخ يف 
يستصدر رخصة من الوزير املكلف عليه أن  مبقابل أو بدون مقابل يف عقاره القانوين أراد التصرف

، ويكون هلذا األخري مهلة شهران لإلعراب عن رده، ويف حالة التصرف دون رخصة فيعـد  بالثقافة
  .مطلقا بقوة القانونبطالنا  التصرف باطال 

رف املالك بالبيع فـإن  صأنه يف حالة ت ،من القانون املشار إليه أعاله 48املادة  تنصما ك -
الدولة متارس حق الشفعة اإلدارية، وحتل حمل املشتري بقوة القانون، وإن ممارسة حق الشـفعة مـن   

  .التراث الوطين وليس إختياري وذلك يف سبيل احملافظة على  الدولة إجباري
  
  :ات العقارية املصنفة ضمن األمالك العمومية التابعة للدولةدمج املمتلك -2-2
  :يوجد وسيلتان لدمج املمتلكات العقارية املصنفة ضمن األمالك العمومية التابعة للدولة مها -
حيث تدمج املمتلكات ضمن األمالك العمومية عن : وسائل القانون اخلاص: الوسيلة األوىل -

  .أو التبادل أو التربع انوين كالشراءطريق االقتناء بالتراضي بعقد ق

                                                
يعاقب كل من يباشر القيام بأعمـال إصـالح   « :على أنه املتعلق حبماية التراث الوطين نصت) 04-98(من قانون  99املادة  )1(

املصنفة والعقارات املتواجدة يف املناطق احملمية أو إعادة تأهيلها أو ترميمها أو إضـافة   ممتلكات الثقافية العقارية املقترحة للتصنيف أو
دج إىل 20.000إليها أو استصالحها أو إعادة تشكيلها أو هدمها مبا خيالف اإلجراءات املنصوص عليهـا بغرامـة ماليـة مـن     

  .»دج دون املساس بالتعويضات عن األضرار100.000
يعاقب كل من يتلف أو يشوه عمدا أحد املمتلكات الثقافية املنقولـة أو  « :جاء فيها مايلي )98/04(قانون  من 96/1املادة  )2(

العقارية املصنفة أو املقترحة للتصنيف أو املسجلة يف قائمة اجلرد اإلضايف دون املساس بأي تعويض عن الضرر وباحلبس مدة سـنتني  
  .»دج200.000 دج إىل20.000سنوات وبغرامة مالية من 5إىل 
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حيث تدمج املمتلكات ضمن األمالك العمومية عـن  : وسائل القانون العام: الوسيلة الثانية -
  .طريق نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية، أو عن طريق ممارسة الدولة حلق الشفعة

ـ صاحبها ،إال  برضاأما الوسيلة األوىل فال متثل قيدا ألا  - ي ذأن الوسيلة الثانية هي القيد ال
تدمج املمتلكات بدون رضا املالك سواء عن طريق نزع امللكية للمنفعة العمومية ، أو عـن  مبقتضاه 

ن الدولة هلـا أن تـرتع   طريق ممارسة الدولة حق الشفعة اإلدارية وحلوهلا حمل املشتري ، مع العلم أ
متثـال  و املقترح تصنيفها السيما يف حالة رفض املالك اإلملكية املمتلكات الثقافية العقارية املصنفة أ

ل املعلم الثقايف ال يتالءم استعمإللتعليمات اليت يفرضها اإلجراء اخلاص باحلماية، كأن يكون شغل أو 
شغال الصيانة ، أمع متطلبات احملافظة عليه، وأبدى املالك رفضه ملعاجلة الوضع أو تعذر عليه القيام ب

  .عقار أحلقت ضررا بسالمة املمتلك الثقايفأو أن قسمة ال
محاية  للمصلحة العامة العمرانية واملصلحة العامة الثقافية املالك ملزم باحلصـول  و خالصة-

صاحب املنشأة املقلقة واملضـرة  محاية للبيئة العامة وصحة السكان  كذلكرخص وشهادات ،على 
  .  إليها يف الفقرة املوالية سنتطرق ند إستغالل منشأته ع فرضت عليه قيودبالصحة 

  
  

  :قانون محاية البيئة -3
وتعد حمركا ال غىن عنه  إن املنشآت املقلقة واملضرة بالصحة خاصة الصناعية هلا وظيفة تنموية-

 من حمركات النمو وهي أساسية للبلدان النامية ،إال أن هذه املنشآت هلا آثار على التوازنات البيئيـة  
مـا   إستغالل املنشـأة   عند عليه مراعاة املنشأة املقلقة واملضرة بالصحة مالك ،وهلذا فإنوالصحية 

 :ملا جاء فيها قانون مدين جزائري 712 ،وهو ما أكدته املادةتقتضي به القوانني واملراسيم واللوائح
جيب أن تنشأ املصانع واآلبار واآلالت البخارية، ومجيع املؤسسات املضرة باجلريان على املسـافة  «
  .»ملبنية يف اللوائح وبالشروط اليت تفرضهاا

  

  :املشرع قيودا قبل متلك املنشأة وبعد متلكها  للسكان وضعومحاية للبيئة والصحة العامة -
  

  :قيود متلك املنشآت املقلقة واملضرة بالصحة -3-1
 أو تسـبب يف أخطـار  يإذا أراد شخص طبيعي أو معنوي إقامة بناء أو منشأة أو مصـنع   -
جب عليه أن خيضع موعـة مـن   ،و والطبيعة تنعكس على معيشة السكان أو تضر بالبيئةمساوئ 

  .)1(املتعلق حبماية البيئة 05/02/1983املؤرخ يف ) 03-83(القيود طبقا لقانون 
                                                

  .38/1983ج ر عدد  )1(



  .قيود مستقلة تثقل امللكية  العقارية املبنية وغري املبنية: الثاين بحثملا    قيود امللكية  العقارية اخلاصة بعد تبين التوجهات اإلقتصادية اجلديدة: الفصل الثاين

120 العقارية اخلاصةقيود امللكية 

  
  :رخصة بناء منشأة -والأ

املتعلق حبماية البيئـة   05/02/1983املؤرخ يف ) 03-83(من قانون  76حسب املادة -
رئيس الس أو لالمتالك عليه أن يستصدر رخصة من الوزير املكلف حبماية البيئة، الوايل،  املترشح

املنشأة اليت تتسبب  ،أماحسب حجم املنشآت ومستوى التلوث الذي قد تتسبب فيه الشعيب البلدي
تصـدر مـن    املنشآت األقل خطورة ختضع لتصرحياتو ،يف أخطار جسيمة تصنف مبوجب مرسوم

 .س الشعيب البلديرئيس ال
  :إن رخصة البناء املسبقة متنح ملالكها بعد إجراءين مها -
  .إجراء التحقيق العمومي) -أ
  .ستغالل املنشأةإرخصة ) -ب
 
  :)1(إجراء حتقيق عمومي -أ

، وكيفيـة  )2(نعكاسات على البيئـة إيدرس التحقيق ما قد يلحقه املشروع أو املنشأة من  -
،وميكن أن تتوقف رخصة بنـاء املؤسسـة   تدخل يف حالة وقوع كارثةالتحليل والقياس ووسائل ال

الصناعية أو املنشأة على فرض حتمية معاجلة  مالئمة املعدات لتصفية كل أنواع الدخان  وكل املواد 
  .)3(املضرة بالصحة

التحقيق العمومي من السلطات املختصة ماعدا املنشآت املصنفة الـيت  بعد ومينح الترخيص  -
الوزير املكلف حبماية البيئة، ويقوم بالتحقيق املكلفون مبراقبـة   ترخيصهامينح  طارا جسيمةتشكل أخ
  .وهم مفتشون أو خرباء أو مهندسون يعينون من السلطات املختصة املنشآت
  
  
  

                                                
، املتضمن إجراء حتقيق علين من أجل مالئمـة وعـدم   28/09/2005املؤرخ يف  1258املتضمن قرار رقم  20امللحق رقم )1(

  .مالئمة من أجل استغالل شركة لصناعة اآلالت الصغرية
فتح حتقيق علين حول مدى تأثري على البيئـة يف  ، املتضمن 14/06/2005املؤرخ يف  692املتضمن قرار رقم  21امللحق رقم)2(

  .مشروع استغالل حمجرة
ج ر عـدد  ( احملدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمري ، 28/05/1991املؤرخ يف  )175-91 (مرسوم تنفيدي18راجع املادة )3(

26/1991(.  
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  :)1(ستغالل املنشأةإرخصة  -ب
ذا كانـت  تقدم الرخصة إىل املعين باألمر يف نفس الوقت اليت تقدم فيه رخصة البنـاء، وإ  -

  .املنشأة مصنفة مبرسوم تقدم الرخصة من الوزير املكلف حبماية البيئة
  
  :املقلقة واملضرة بالصحة ستغالل املنشآتإقيود  -3-2
ستمر من قبل اخلرباء واملفتشني واحمللفني املتفتيش الختضع املنشأة املقلقة واملضرة بالصحة إىل -

 «:علـى أن  05/02/1983املـؤرخ  ) 18-83(قانون من  86نصت املادة  امللتزمني بالسر املهين،وقد
اخلرباء واملفتشني احمللفني وامللزمني بالسر املهين هلم أن يفتشوا املنشآت اخلاضعة ملراقبتهم طبقا لقانون 

  .»اإلجراءات اجلزائية
ىل السلطات املختصة، ويف حالة وجود أخطار أو إوبعد املعاينة والتفتيش حيرر تقرير يرسل  -

وئ تأمر السلطات املعنية املستغل إزالتها، أما إذا مل ميتثل إىل هذا األمر تأمر تتخـذ السـلطات   مسا
  :إجراءات معينة

إما أن تأمر مستغل املنشأة بالشروع يف تنفيذ الشروط املتعلقة بإزالة األخطار واملساوئ  -)1
  .نفقتهعلى 

سطا تبعـا  قلغ للمستغل قسطا إيداع مبلغ األشغال لدى حماسب عمومي ويعاد هذا املب -)2
  .لتنفيذ األشغال

توقيف سري املنشأة، حىت تنفذ الشروط املفروضة ويعاقب املستغل املالك بـاحلبس مـن   ) 3
  .)2(دج أو بإحدى هاتني العقوبتني100.000دج إىل 10.000أشهر وبغرامة من  6شهرين إىل 

ـ  القانونكذلك فرض  - رة بالتربـة أو النباتـات أو   على مالك املنشأة إزالة النفايات املض
سبب يف تدهور األماكن السياحية، وعليه أن يرمي النفايات يف الوسط الطبيعي يف تتاحليوانات اليت 

إذا أمهلت النفايات تباشر تلقائيا عملية إزالة النفايات املذكورة  وظروف كفيلة يتجنب ا األضرار 
  .على نفقة املستغل

  
                                                

يعاقب بغرامـة مـن   « :على مايلي البيئة ، املتعلق حبماية05/02/1983املؤرخ يف ) 03-83(من قانون  122نصت املادة  )1(
أو جتاهـل   77و 76دج كل من استغل عمدا منشأة بال ترخيص أو التصريح املنصوص عليه يف املـادتني  20.000إىل  2000

 20.000أشهر، وبغرامة من 6الشروط اليت تفرضها الرخصة املقررة، ويف حالة العود حيكم على املخالف باحلبس من  شهرين إىل 
  .»دج أو بإحدى العقوبتني100.000إىل 

  .، املتعلق حبماية البيئة05/02/1983املؤرخ يف ) 03-83(من قانون  124راجع املادة  )2(
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 تثقـل كذلك العامة،تثقل العقارات املبنية مراعاة للمصلحة  ية اليتالقانونيود قالهذا إمجاال -
  .ليها املصلحة اخلاصةمتقيود   العقارات املبنية

  
  :قيود قانونية مراعاة للمصلحة اخلاصة :الثاينالفرع 

ن التالصق والتجـاور يـثريان   أل فرض املشرع قيود على امللكيات العقارية املبنية املتجاورة -
ولعالج هذه الرتاعات وضعت قيود على العقارات املبنية السكنية منها ،بني اجلريان  مشاكل عديدة

ما يتعلق مبراعاة املسافات القانونية محاية للحياة الشخصية للمالك ااورين، ومنها ما يصل إىل حد 
الذي  جلاراتقييد صاحب احلائط الفاصل يف دمي حائطه دون أن يكون له عذر قويا مراعاة ملصلحة 

  .لكه باحلائطميستتر 
وألهداف إنسانية قيد املشرع  مراعاة ملصلحة فئة معينة هذا بالنسبة ملصلحة اجلوار ،كذلك-

حق  ررخصة قانونية ختول للمستأجبقيود مؤقتة تتمثل يف  سلطات املالك املؤجر خالل فترة إنتقالية
  .  مدة إنتقالية البقاء يف األمكنة خالل 

للحياة الشخصية  ع اجلزائري فرض قيود على أصحاب العقارات املبنية مراعاةاملشر أن يتبني -
  :اآليتسنتناوهلا وفقا للترتيب  معينة،ومراعاة ملصلحة فئة  للمتجاورين

  قيود قانونية مراعاة ملصلحة اجلوار-1
  . مراعاة ملصلحة املستأجرمؤقتة  قيود قانونية-2-

  
  

  :نقسمها إىل  :قيود قانونية مراعاة ملصلحة اجلوار-1
  .قيد املسافات القانونية – 1-1
  .قيد احلائط الفاصل– 1-2
  
  :قيد املسافات القانونية -1-1
،أما  األصل أن لكل مالك أن يفتح يف بنائه ما يشاء من فتحات للنظر أو التهوية أو اإلضاءة -

ـ فاالستثناء هو فرض قيود على حرية مالك البناء يف االنتفاع بالفتحات  املالـك  املشـرع   دقد قي
  .سافات قانونية ملنع ما ميكن أن يقع من نزاعاتمب

، أما إذا اقتصرت )les vues(إذا كانت الفتحة معدة للضوء واهلواء والنظر اعتربت مطال ف-
، ويالحـظ يف القـانون   )les jours(الفتحات على الضوء واهلواء دون النظر اعتربت منـورا  
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اذ الضوء دون اهلواء ودون النظر وجيب سد املنـور بزجـاج غـري    املنور يقتصر على نف )1(الفرنسي
  .املطالت واملناور نظاما خاصا حيدد شروط بنائه وإقامتهأفرد لكل من املشرع اجلزائري  ،أماشفاف

  
  :املطالت -والأ

هي كل نوع من الفتحات يكون الغرض األساسي منها متكني النظر وإدخال اهلواء والنور،  -
فتح املطـالت  عند إال أنه قيد املالك  املطالت ارتفاعع مل يقيد طول وال عرض وال ورغم أن املشر

سواء كان ملك اجلار   ختالف أنواعها بضرورة مراعاة مسافات معينة تفصلها عن حدود امللكإعلى 
  .أرضا زراعية أو عمرانية أو بناءا

) ون التلفت ميينا أو مشـاال الذي ميكن النظر منه إىل اجلار د(جها اما أن يكون موإواملطل  -
  .حسب موقع اجلار) ال ميكن النظر منه إىل اجلار دون التلفت ميينا أو مشاال(وإما يكون منحرفا 

  
  :مراعاة مسافات املطل املواجه واملنحرف -أ

ال جيوز للجـار أن  « :قانون مدين جزائري أحكام املطل املواجه بقوهلا 703املادة  حددت -
مطل مواجه على مسافة تقل عن مترين وتقاس املسافة من ظهر احلائط الـذي  يكون له على جاره 

يوجد به املطل أو من املسافة اخلارجية للشرفة أو عن النتؤ، وإذا كسب أحد بالتقادم احلق يف مطل 
مواجه ميلك اجلار على مسافة تقل عن مترين، فال جيوز للجار أن يبين على مسافة تقل عن متـرين  

  .»ة السابقة بياا، وذلك على طول البناء الذي فتح فيه املطلتقاس بالطريق
ال جيوز « :ملا جاء فيها قانون مدين جزائري حددت أحكام املطل املنحرف 710أما املادة  -

سنتمتر من حرف املطل، على أن 60أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن 
نحرف على العقار ااور هو يف الوقت ذاته مطل مواجه للطريق هذا التحرمي يبطل إذا كان املطل امل

  .»العام
 املسـافة القانونيـة    ،مع العلـم أن  هفتح مبسافة معينة عند املواجه أو املنحرفاملطل  يتقيد -

مـن قـانون    04مبوجب املادة مبوجب املـادة  بالنسبة  للمطل املواجه ) 04(أصبحت أربعة أمتار 
املتعلق بالتهيئة والتعمري، وهو قانون خاص يقيد القـانون   01/12/1990املؤرخ يف ) 90-29(

                                                
(1) Article 675 code civil français: «les jours sont des  ouvertures a verre dormant, il 
ne s'ouvrent jamais et laissent passer la lumière mais pas l'aire et ne permettent en 
conséquence pas de regarder sur les fonds voisins» , R et M Watgen, la propriété 
immobilière, op, cit, P 72. 
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إن مسافة املطل املواجه أكرب من مسافة املطل املنحرف باعتبار أن املطل املواجه أكثر مضايقة ،والعام
إىل  املتواجد فيه املطل من ظهر احلائط أو اية الشرفة أو النتؤ اخلارجي املسافة كبداية تقاسو للجار

املطل املنحرف باعتباره أقل مضايقة للجـار وال ميكـن    ،أما)1(اخلط الفاصل بني العقاريني كنهاية
تقـاس  وسنتيمترا،  60ب تقدرة قانونية فسامباملشرع  هاإلطالل منه إال باالحنناء خارج البناء حدد

  .املسافة من ظهر احلائط الذي فيه املطل إىل اخلط الفاصل بني العقارين
املطل املواجه أو املنحرف مستوفيا على املسافة القانونية عد صاحبه مستعمال حلق  وإذا كان -

أما إذا كان املطل غري مستوف لقيد املسافة كـان   ملكيته يف احلدود املرسومة له وعد جاره حمميا،
  .، ولو مل يصبه ضرر من جراء فتحها)2(لصاحب العقار ااور أن يطلب سد املطل حبكم قضائي

  :فهو مقيد بـاملالك البناء يف أرضه وإقامة بناء جديد  رغب اإذف -
بناء جديد يف حدود ملكيته ويقيم حائط على اخلط الفاصل بني العقارين ولكنه  يقيمأن  -)1

  .ال يستطيع أن يفتح مطال
سنتيمترا إذا 60أمتار إذا أراد فتح مطال مواجها أو 4أن يبتعد على اخلط الفاصل مبسافة  -)2

  .فتح مطال منحرفاأراد 
سنة ومل يكن  15فتوح أقل من املسافة القانونية على هذا النحو مدة مل املطل ظأنه إذا  غري -

على ذلك  فتحه على سبيل التسامح، فإن اجلار يكتسب حق ارتفاق باملطل عن طريق التقادم ويترتب
ـ يبين  وال جيوز له أن الك العقار ااور ال يستطيع بعد مضي هذه املدة طلب سد املطل،مأن  ى عل

قانون  709/02على طول البناء الذي فتح فيه املطل وهو ما أكدته املادة  )3(تقل عن مترين مسافة
  .مدين جزائري

لصاحب املطل حق التقادم املكسب ورفض للجار ااور احلـق يف البنـاء يف   منح  وإن -
الـذي مل   املطل ملصلحة صاحب ترجيح حدود ملكه ولو ترتب على ذلك سد املطل بالبناء، هو

                                                
إذا كان العقارات يفصلها حائط مشترك اخلط الفاصل هو منتصف مسك احلائط، أما إذا كان اخلط الفاصل أرض فضاء مملوكـة   )1(

أمتار مـن املطـل إىل   4حتسب  ية مشتركة كطريق خاص أو مساحة مشتركة، فتدخل األرض كلها يف حساب املسافة القانونيةملك
  .آخر األرض املشتركة

 من الثابت قانونا أنه ال جيوز للجار« 147، ص 01، عدد 2000، م ق 28/07/1999مؤرخ يف  188803راجع قرار  )2(
على مسافة تقل عن مترين، وأن القرار املطعون فيه الذي أمر يغلق النافذة وبناء جـدار يفصـل   أن يكون له على جاره مطل مواجه 

بني اجلارين على علو مترين، وبعد التأكد من أن النافذة حمل الرتاع هلا مطل مباشر على مرتل املدعي عليه يف الطعـن، قـد طبـق    
  .289، ص 2003العقاري، دار هومة، اجلزائر، ، مستخرج من محدي باشا عمر، القضاء »القانون تطبيقا سليما

: راجع اختالف اآلراء حول بناء مالك العقار ااور يف حدود ملكيته ولو ترتب على ذلك جعل املطل عدمي الفائدة ومسدود يف )3(
  .121زهدي يكن، امللكية واحلقوق العينية األصلية، مرجع سابق، ص 
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كتسب حق املطل بالتقادم على مصلحة مالك العقار ااور، لذلك جيب إحيترم املسافات القانونية و
  .ر على اجلار املقابل يف إقامة بناءه ولو ترتب على ذلك سد املطلظأن ال حي
  

نسـبة للعقـارات   املطالت إذا كانت منحرفة بال  من قيد املسافة 710املادة  استثنت وقد -
ااورة ومواجهة للطريق العام فمالك املطل املنحرف ال يراعي وال يتقيد باملسافات القانونية، والعلة 

وإن كـان   ،من ذلك أن اجلار ال يتضرر من املطل املنحرف طاملا أنه ال يستطيع منع املارة النظر إليه
مقيد مبراعاة  فهو يف فتح املطل على الطريق العام القانونيةاملسافة  ةمالك العقار املبين غري مقيد مراعا

  .البناء جبوار الطريق العام  عند )1(أمتار4ة فامس
  :املناور -ثانيا

أية مسـافة   طشترتال «:بقوهلامن القانون املدين اجلزائري  711حكم املنور حددته املادة  -
اد إنارا، وال يقصد ـا إال مـرور   رتفاع مترين من أرض الغرفة اليت يرإلفتح املناور اليت تقام من 

  .»اهلواء ونفاذ النور دون أن ميكن اإلطالل منها على العقار ااور
ويتبني من النص أن القيد الوحيد يف املنور هو االرتفاع عن قاعدة الغرفة احملدد مبترين وهو  -

لمالك أن يقيم بناءه علـى  ارتفاع يفوق قامة اإلنسان املعتادة حىت ال يستطيع اإلطالل منه، فيجوز ل
اخلط الفاصل بني العقارين ويفتح ما يشاء من املناور على ارتفاع مترين، وال جيوز لصاحب العقـار  

اجلار أو متـس   )2(ااور أن يعترض عليه أو يطلب سده، ذلك أن هذا النوع من الفتحات ال تؤذي
رتفاع إاملناور على ه اإلنسان، وإذا فتح حبريته الشخصية، املهم أن يكون موضع فتحها مرتفعا ال يبلغ

  .ضع لألحكام السابق بيااخيو لطمل حوليتأقل من مترين 
قيود مراعاة املسافات القانونيـة بـني    تفرض)3(الذي الحظناه أنه يف التشريعات املقارنةو - 

تطرق إليها القانون أن أحكامها مل ي،إال اليت ميكن أن ختلق نزاعات بني املتجاورين  املزروعات واملباين
  .اجلزائري
  

                                                
  .املتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف ) 25-90(من قانون  05راجع املادة  )1(
نتفت مشروعيتها وال تبقى حقا من حقوق املالك، راجع زهدي يكـن، امللكيـة   إإذا استعمل املالك املناور إللقاء البقايا املرتلية،  )2(

  .119، ص مرجع سابقواحلقوق العينية األصلية علما وعمال، 
فرضت على املالك زراعة األشجار اليت يزيد طوهلا عن مترين على بعد أقل من مترين على اخلط  قانون مدين فرنسي 671املادة  )3(

زهدي يكن، امللكية واحلقـوق   :حترام املسافات القانونية جيوز للمالك قطع األشجار، راجعإالفاصل بني العقارين، ويف حالة عدم 
  .124،  ص املرجع السابقالعينية األصلية علما وعمال، 
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  :قيود احلائط الفاصل -1-2
عادة ما  عقار مبيناحلائط  رتأينا أن نضع  احلائط الفاصل يف قيود امللكية العقارية املبنية ألنإ -

صاحب احلائط  سلطة بقيد على  قانون مدين جزائري  708املادة ، وقد جاءت يكون متصال مبرتل 
جيرب جاره على حتويط ملكه وال على التنازل عن جزء من حـائط أو مـن   ليس للجار أن «:بقوهلا 

  .697األرض اليت يقوم عليها احلائط إال يف احلالة املذكورة يف املادة 
قوي إن كان هذا يضر اجلار الـذي   ذرغري أنه ليس ملالك احلائط أن يهدمه خمتارا دون ع -

  .»باحلائط يستر ملكه
  

  :ائطتقييد تصرف مالك احل -والأ
قانون مدين جزائري أن اجلار ليس له أن جيرب جاره علـى   708/01يتبني من نص املادة  -

من القانون املدين الفرنسي اليت ختول للجـريان يف املـدن    663لمادة ل اوهذا خالف ،حتويط ملكه
    .)1(يف إجبار جريام على حتويط مساكنهم وأفنيتهم وحدائقهموضواحيها احلق 

اجلزائري مل يلزم املالك بتحويط ملكه،كذلك ال جيوز للجـار أن يشـترك يف   إن املشرع و-
ملكية احلائط الفاصل الذي أقامه مالكه على نفقته حىت ولو دفع نصف نفقات احلـائط، واحلالـة   

هي حالة احلائط اململوك على الشـيوع   الوحيدة اليت جيوز فيها للجار أن جيرب املالك على اإلشتراك
   .اإلجباري
وما دام احلائط مملوك ملكية خاصة ألحد اجلارين دون اآلخر فمن املفروض أن لصـاحبه   -

بعـدم   708/02ستعماله كيفما شاء، مع ذلك فإن املشرع قيد مالكه يف املـادة  إاحلق يف هدمه و
  .جواز هدمه إذا مل يكن له عذر قوي وكان اجلار يستر ملكه باحلائط

  :جلارملصلحة ا شروط تقييد سلطة املالك -
  .أن ال يكون له عذرا قوي هلدمه -)1
  .أن يكون اجلار مستترا ذا احلائط -)2
  .أن يعود اهلدم بضرر على جاره -)3

                                                
(1) Article 663 code civile français «Dans les villes et faubourg, chacun peut 
contraindre son voisin a contribuer aux constructions de la clôture, faisant 
séparation de leur maisons, cours et jardin», R et M Watgen, la propriété 
immobilière, op. cit, p67. 

سنتيمترا يف املـدن الـيت تزيـد كثافتـها السـكانية عـن        20أمتار و  3وقد حددت نفس املادة ارتفاع احلائط احملدد بـ  -
  .سنتيمترا خارج املدن 60مترين و 2نسمة وبـ 50.000
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إن القيود القانونية مراعاة ملصلحة اجلوار ضرورية لتجنب الرتاعات بـني   ،مما سبق انطالقا-

ت القيود تثقل امللكية العقارية املبنية ،وإن كانفسلطة املالك تنتهي ببداية سلطة مالك آخر املتجاورين 
ملصلحة اجلوار فقد فرضت قيود على سلطات املالك من شأا أن تفصل ملكية الرقبة عـن حـق   

  :ملصلحة املستأجر وهو ما سنبينه يف الفقرة التالية لفترة إنتقالية اإلنتفاع 
  

   :مراعاة ملصلحة املستأجرمؤقتة  قيود قانونية -2
هو بداية العودة إىل الوضع الطبيعي دون تـرجيح   اإلمتداد القانوين لعقد اإلجيار إن إلغاء قيد-

ملصلحة املستأجر على مصلحة املؤجر، ومن نتائج إلغاء القيد عدم ختوف املالك من تأجري  شـققهم  
اصة مسامهة امللكية العقارية اخل من نتائج إلغاءهو،فظا بسلطاته تحماهلم  ألن املالك يظل حم ومنازهلم و
 تتمثل يففاإلبقاء على قيد اإلمتداد القانوين أدى إىل نتائج سلبية  أزمة السكن مشكلة حليف دورها و

عكس الوظيفة املنتظرة مـن   وهو نتيجة ختوف املالك من تأجري أمالكهم العقاريةكنية خانقة سأزمة 
  .امللكية اخلاصة

املتضمن القـانون  1975/ 26/09املؤرخ يف  )58-75 (ومبوجب املشروع املعدل لألمر-
على حق امللكيـة  مؤقتان  إستثنائني ميثالن قيدانمع ورود إلغاء قيد حق البقاء يف األمكنة  املدين مت 

  :العقارية اخلاصة وهو ماسنبينه وفقا للترتيب اآليت 
  .سنوات10ترخيص للمستأجر إمكانية حق البقاء ملدة – 2-1
  .كاملة سنة  60 البالغنيمتديد حق البقاء للمسنني – 2-2
  :  سنوات10دةمل ترخيص للمستأجر إمكانية حق البقاء  – 2-1
تبقى اإلجيارات  املربمة يف ظـل  " املشروع املعدل للقانون املدين  مكررمن507نصت املادة-

  "سنوات إبتداءا من نشر هذا القانون  يف اجلريدة الرمسية 10التشريع السابق  خاضعة له  مدة 
للمستأجر الذي أبرم عقده يف ظل التشـريع  رخصة أعطى املشرع  ادة أنيتبني من نص امل-

احلق ختول له ،سنوات من تاريخ نشر القانون يف اجلريدة الرمسية 10السابق  خالل فترة إنتقالية مدا
 نييف العاإلمتداد القانوين لعقد اإلجيار وإمتداد حق البقاء للورثة  يف األمكنة أو يف املطالبة حبق البقاء

املالك للعني املـؤجرة    طول إجراءات إسترجاعفيترتب على ذلك  وإشتراط اإلنذار بالتخلياملؤجرة 
، وإن سبب  متديـد عقـد   منح للمستأجر حقوقا مفرطة على حساب املؤجر طوال هذه الفترة  و

و بنـاء  والبحث عن سكن آخر أترك للمستأجر فترة إنتقالية لتدبري أموره هو الك ملاإلجيار وتقييد ا
    .سكن يؤويه وعائلته
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محاية حلق امللكية اخلاصة وصوا ،كان لزاما أن يترك للمستأجر مهلة إنتقالية أقصر كترك  و -
كما أن املشروع مل يتطرق ،ملدة طويلة  سنوات حىت ال تنفصل ملكية الرقبة عن حق اإلنتفاع3مهلة 

  .أم ال ؟اد القانوين إىل مصري الورثة هل هلم احلق يف اإلستفادة من اإلمتد
   

  :كاملةسنة   60البالغ   تأجر املسن متديد حق البقاء للمس– 2-2
 سـنة 60املشرع قيد مالك العقار السكين باإلمتداد القانوين  لصاحل املستأجر الذي يبلغ  إن-
ة نفسه يف وضـعي  ستأجرإلعتبارات إنسانية وإجتماعية ،حىت ال جيد املالقانون هذا عند نشر  كاملة 

مكـرر  507/02املادة  مزرية بدون بيت حيميه ، وميتد القيد إىل حني وفاة املستأجر ،مع العلم أن
القيد مقتصرا إال عليه دون ورثته ،وإن كنا نرى أن اهلدف هو إنسـاين إال أن مالـك    أكدت بأن 

لـك مبهلـة   العقار جيد نفسه مقيدا إىل حني وفاة املستأجر، وكان من األجدر أن يقيد املشرع  املا
إنتقالية إىل حني تدبري أمور املستأجر مع حتديد املدة حىت ال يكون تقاعس  مـن قبـل املسـتأجر    

من جهة حبكم كربه ومصلحة املالك يف آن واحـد دون أن   بذلك مصلحة املستأجرتراعى املسن،ف
    .  يكون ترجيحا ملصلحة على أخرى 

  
تصرف املادي ملالك العقـار املـبين    ال سلطةأن املشرع قيد  ما تقدم، نستخلص من خالل-

إال مبقتضـى قـرارات    للمصلحة العامة العمرانية والتراثية ،حيث ال جيوز له أن يقيم بناءا أو يهدمه
عمرانية تسمح له بذلك ،أما إذا كان عقاره واقعا يف منطقة مصنفة أو أنه ميثل معلما تارخييا  فدائرة 

مـا أن  ك، )1(ألن هذه العقارات هي تراث وطين مملوك لألمة  القيود تتوسع حىت يف أبسط األشغال
 ههدم حىت عندفتحه للمطالت  واملناور أو  عند  مقيدا  ملصلحة اجلوارالسكين صاحب العقار املبين 

،ومراعاة ملصلحة املستأجر اليت تدخل فيها إعتبارات إجتماعية وإنسانية قيدت سـلطات  حائط مرتله
نشر القـانون باجلريـدة   سنوات من تاريخ 10وين إىل فترة إنتقالية حمددة بـ املالك  باإلمتداد القان

  . أو مهلة متتد إىل حني وفاة املستأجر املسن  الرمسية
  
كذلك فإن األراضي تثقلـها قيـود    املبنية،هذا إمجاال فيما يتعلق بالقيود اخلاصة بالعقارات -

  .اينطلب الثامل سنتعرض إليها يفمستقلة حبكم طبيعتها ، 

                                                
  .، املتعلق حبماية التراث الوطين 1998/يونيو/15املؤرخ يف ) 04-98(من قانون 02راجع املادة  )1(
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  :قيود امللكية العقارية غري املبنية :الثايناملطلب 
  

ومقارنة مع امللكية العقارية والعمرانية  جتماعية املنوطة ا األراضي الفالحيةنظرا للوظيفة اإل -
  . القانوينرف صبقيود أوسع نطاقا تصل إىل حد تقييد سلطة الت األراضياملبنية أحيطت 

قيود تتعلق بوضع  وجدتللرتاعات اليت يثريها التالصق،  ضااة للمصلحة اخلاصة وفومراع -
 حـق  للغري منحيو قيود حتد من منفعة العقار فاحلدود الفاصلة بني أرضني غري مبنيتني متجاورتني، 

  .حىت بدون رضا صاحبها املرور يف األراضي ااورة للطريق العام
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  :يت فرعني كاآلإىل الثاين املطلبقسم  لذلك سن -
  

  .مصلحة العامةلقانونية مراعاة لقيود  :الفرع األول
  .اخلاصةقانونية مراعاة للمصلحة قيود :الفرع الثاين 

  
  

  .لمصلحة العامةلقانونية  مراعاة  قيود  :الفرع األول
أما قيود األراضـي  ،ملسامهة يف مسار التنمية اإلقتصاديةاقيود األراضي الفالحية  هدفها إن -

لعمرانية هدفها حماربة تدهور النسيج العمراين  وختصيص  أراضي لبناء مساكن إجتماعية أو أماكن ا
  :حسب الترتيب اآليتخمتلف القيود وهلذا سنبني الترفيه والسياحة، 

  .قيود قانونية متعلقة باألراضي الفالحية -1
  .تعلقة باألراضي العمرانية مقيود قانونية -2
  
  :لقة باألراضي الفالحيةقيود قانونية متع -1
قتصاد البالد، هلذا فإن املشرع تدخل وقيـدها  إإن األراضي الفالحية هلا دور كبري وهام يف  -

   .واملدينة حبق ممارسة الشفعة اإلداريةسلطة تصرفه القانوين ستغالهلا،كما قيد إوألزم مالكها بوجوب 
  
  
  
  :ستغالل األراضي الفالحيةإوجوب قيد  -1-1
املـؤرخ يف  )25-90( مـن قـانون  48/02يف نص املـادة    )1(ملشرع اجلزائريا ألزم  -

ستغالال مباشـرا أو  إ ستغالل أرضه الفالحيةإاملالك باملتضمن التوجيه العقاري  118/11/1990
                                                

مـن القـانون الزراعـي     188/07ون الفرنسي يكفي عدم االنتظام يف إستغالل األرض الفالحية وهو ما أكدته املادة يف القان)1(
عدم االنتظام يف االستغالل، توجيه إنذار للمالك من الوايل املختص، ويف حالة عدم االمتثال خالل مدة معينـة تعـني    عن ويترتب

  .الفالحية عن طريق اإلجيار حىت دون موافقة صاحبها احملكمة املختصة شخص آخر لالنتفاع باألرض
 Article 188/07 «l'orsqu' un fond est exploité irrégulièrement par son propriétaire, le 

préfet met l'intéressé en demeure, si la mise en demeure n'est pas suivit d'effet dans 
certain délai, un nouveau titulaire du droit d'exploiter peut être désigné par le 
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ويف هذا اإلطار يشكل اإلستثمار الفعلـي  " :فجاء فيها ستغالهلا،إبإعطاء الغري احلق يف  اغري مباشر
املباشر واجبا على كل مالك  حقوق عينية  عقارية أو حائزها ،وعلى كل شـخص  واملباشر أو غري 

وضعت األجهزة املكلفة مبراقبة وإثبـات عـدم   وقد ،"طبيعي  أو معنوي ميارس حيازة ذلك عموما 
متثال صاحبها تطبق عليه عقوبـات  إستغالل األرض وعدم إويف حالة معاينة عدم  ،ستغالل األرضإ

  .)1(ربا عنه أو ممارسة حق الشفعة اإلدارية من اهليئات العمومية املؤهلةتصل إىل حد بيعها ج
  

مقيد باستغالل األرض الفالحية فهو ملـزم   الذي إنتقلت إليه امللكية املالك اجلديد كذلك -
املتضمن التوجيه العقاري بعدم  18/11/1990املؤرخ يف ) 25-90(من قانون 55حسب املادة 

باالستثمار، وعدم تغيري وجهتها الفالحية وعدم تقسيم األرض حبيث تتعارض اإلضرار بقابلية األرض 
املؤرخ يف ) 25-90(من قانون  56/1املادة  أكدتمع املقاييس احملددة للمساحة املرجعية،  وقد 

 55كل معاملة متت خرقا ألحكام املـادة  «:على أن ، املتضمن التوجيه العقاري 1990/12/18
  .»ألثرأعاله باطلة وعدمية ا

على شرط فاسخ هو عدم اإلضرار بقابلية األرض  اننتقال ملكية األرض معلقإفعقد البيع و -
عقد البيع بأثر رجعي  ىستغالل وعدم تغيري وجهتها الفالحية، أما إذا أخل املالك بالتزاماته يلغيف اإل

عاله أن عقـد  املشار إليه أ) 25-90(من قانون  56/02املادة  أكدت  ، وقدويكون عدمي األثر
بأثر رجعي وتنتقل امللكية إىل الديوان الوطين لألراضي الفالحية ويسمى هـذا اإلجـراء    ىالبيع يلغ

  .)2(باالسترداد
املتضمن التوجيـه   18/11/1990املؤرخ يف ) 25-90(من قانون  49وحددت املادة  -

 مستثمرة يف مفهـوم  تعد أرضا غري«مفهوم األرض غري املستغلة حيث أا نصت على أنه العقاري، 
ستغالال فالحيا فعليا، مدة مومسني إهذا القانون، كل أرض فالحية تثبت بشهرة عالنية أا مل تستغل 

  .»فالحني متعاقبني على األقل
  :يتبني أن األرض غري املستغلة هي-

                                                                                                                                              
tribunal des beaux ruraux, autrement dit la jouissance du fond peut être confié a un 
tiers sans l'accord du propriétaire» voir: J-P moreau, l'évolution contemporaine des 
biens, conférence troisième journée rené Savatier (4, 5 octobre 1990, presse 
universitaire de France,1991,p36.                                                                                 
                                                                                                                                      
          

  .، املتضمن التوجيه العقاري18/11/1990املؤرخ يف ) 25-90(من قانون  52راجع املادة  )1(
  .من اإلسترداد املستفيدإن اإلسترداد  إجراء الحق لنقل امللكية ،ومبوجبه تنتقل امللكية مباشرة من املشتري األول إىل  )2(



  .قيود مستقلة تثقل امللكية  العقارية املبنية وغري املبنية: الثاين بحثملا    قيود امللكية  العقارية اخلاصة بعد تبين التوجهات اإلقتصادية اجلديدة: الفصل الثاين

132 العقارية اخلاصةقيود امللكية 

ل مالكها وصاحب احلق العـيين جهـدا   ذمل يب األرض الزراعية املخصصة للزراعة اليت -)1
ا إلنتاج خرياا، كغرسها أو حرثها، أو حتسني اإلنتاج بصفة متواصلة وتوفري وسـائل الـري،   إرادي

  .والقيام جبميع األعمال اليت من شأا أن جتعل األرض قابلة لالستغالل فعليا
  .األرض اليت مل تستغل فعليا ملدة مومسني متعاقبني على األقل -)2
  ).الشهودهادة ش( شهرة علنيةباألرض الغري مستغلة  -)3
  
  :ستغاللإلاجلهاز املكلف بإثبات عدم ا -والأ

لألرض  عدم االستثمار الفعلي«املشار إليه أعاله أن ) 25-90(من قانون  50نصت املادة  -
ت املادة أحالمث ،»أعاله تعانيه هيئة معتمدة خاصة 49و  48الفالحية املنصوص عليه يف املادتني 

 على نص تنظيمي لوضع إجراءات تطبيق املعاينة املذكورة وطبيعية وتشكيل اهليئة املكلف بتلك املهمة
املتضمن تشكيلة اهليئة  15/12/1997املؤرخ يف  )1( )484-97(صدر املرسوم التنفيذي  و

إثبات عدم  جلنة«الفالحية وقد مسيت اهليئة ستغالل األرض اخلاصة وكذا إجراءات إثبات عدم اإل
 La commission de constatation de la non exploitation)»ستغالل األرض الفالحيةإ

des terres agricoles).        
  :ويتم تشكيل اللجنة املذكورة على مستوى كل والية وهي تتكون من -
  .-رئيسا–مدير املصاحل الفالحية بالوالية  -
  .-عضوا–اره رئيسها ممثل الغرفة الوالئية الفالحية خيت -
 .-عضوا–ممثل عن الس الشعيب الوالئي خيتاره رئيسها  -
، وتقـوم  )2(ر اللجنة إما املصاحل الفالحية على مستوى الوالية أو كل من يهمه األمرضوحي -

ستغالل األرض ملدة مومسني فالحيني أساس اإلخطار وإذا ثبت لديها عدم إاللجنة بفتح حتقيق على 
رر حمضرا بتلك الواقعة وترسل نسخ لكل من الوزير املكلف بالفالحـة وكـذا الـوايل    متعاقبني حت

ستغالل األرض يف إلاملالك أو حائز احلق العيين العقاري على أن يعود  بإنذاراملختص إقليميا، وتقوم 
لديها  لتزام املعين، فإذا ثبتإجنة بالتحقيق عن مدى لنتهاء املدة تقوم الإأشهر وعند  6مدة ال تفوق 

سـتغالل األرض يف  إل عـودة أنه مل يلتزم إلنذارها األول توجه له اإلنذار الثاين واألخري من أجل ال
وجيب على املعين باألمر أن يقدم الشروحات الفالحة يف مدة ال تفوق سنة واحدة من تاريخ تبليغه، 

                                                
  .1997-83ج ر عدد  )1(
، املتضمن ضبط تشكيلة اهليئة اخلاصـة وكـذلك   15/12/1997املؤرخ يف ) 484-97(من املرسوم التنفيذي  05املادة  )2(

  .عدم استغالل األراضي الفالحية إثباتإجراءات 
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املقدمة  التوضيحاتورفض اللجنة  نتهاء املدة احملددة يف اإلنذار الثاينإلتربير عدم االستغالل ويف حالة 
من املعين تقوم اللجنة بإخطار الديوان الوطين لألراضي الفالحية بغرض تطبيق اإلجراءات املنصوص 

  . املتضمن التوجيه العقاري) 25-90(وما يليها من قانون  51عليها يف املادة 
  

  :ثار عدم االستغاللآ -ثانيا
ستغالل األرض الفالحية من قبـل اللجنـة   إإثبات عدم بعد توجيه اإلنذار األول والثاين و -

صرف املتعتباره أداة تابعة للدولة وإب القرار املناسب املختصة يتخذ الديوان الوطين لألراضي الفالحية
من قـانون التوجيـه    52و 51وفقا ألحكام املادة  )1(ية الفالحيةرحلساا يف تنفيذ السياسة العقا
  : حالتنيالعقاري، وجيب التمييز بني

  .)كاملرض( هعدم االستغالل يرجع ألسباب قاهرة أو عجز مؤقت أصاب ):01(احلالة 
توضع األرض حيز االستغالل حلساب املالك وعلى نفقته أو احلائز الظاهر،  :اإلجراء األول -

  .اجلزائري على حالة عدم االستغالل اليت ترجع للمستأجر عومل ينص املشر
ل األرض بسبب املستأجر فإنه من الواجب إعطاء املالك احلـق يف  ستغالإيف حالة عدم  و -

فسخ اإلجيار، أما إذا علم عن عدم االستغالل ورغم ذلك مل يفسخ املالك العقد فيجب أن تطبـق  
  .إجراءات أكثر صرامة

  .عرض األرض للتأجري من طرف ديوان الوطين لألراضي الفالحية :اإلجراء الثاين 
ستغالل ال يرجع ألسباب قاهرة أو عجز مؤقت، أو إن عدم االستغالل إلعدم ا ):02(حلالة ا

  .خيص األراضي خصبة جدا أو خصبة
أن  التوجيه العقـاري أكـدتا   املتضمن )25-90 (من قانون 52و  51/03إن املادتان  -

وضع األرض حيز اإلستغالل  على نفقة املالك أو تأجريها ختص املالك الذي تكون له أسباب قاهرة 
الـديوان الـوطين لألراضـي     دون قدرته على اإلستغالل ،أما إذا مل تكن له أسباب فيتكفل  ةلحا

  . امللكية اخلاصة وبيعها إجباريا  )2(بنــزعالفالحية 

                                                
ج (لفالحية، ، املتضمن إنشاء الديوان الوطين لألراضي ا24/02/1996املؤرخ يف ) 87-96(من املرسوم التنفيذي  05املادة  )1(

  ).15/96ر عدد 
األراضي الفالحية غري املستغلة من مالكها، ويسـمى املالـك الـذي ال     عنـزت 125/07املادة وحسب  يف القانون الفرنسي )2(

  ".le malfaiteur public"يستغل أرضه بارم العام 
Voir: François Chabas, droit de propriété est ses démembrement,op. cit, P 86. 
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 كانـت مالكها إذا ببيع األرض جربا عن الفالحية كذلك يتكفل الديوان الوطين لألراضي  -
حىت وإن كانت للمالك أسباب قاهرة جعلته ال  بةاألراضي من صنف األراضي اخلصبة جدا أو اخلص

   .البيع شكل املزاد العلين ذيستثمر أرضه، ويتخ
واملسامهة يف التنمية اإلقتصادية  لألراضيحمافظة على الطابع الفالحي و،من خالل ما تقدم  -

محاية ا أنه ،كماوإال اعترب عدم إستغالله ألرضه فعال تعسفي عدم تركها بورايكون املالك جمربا على 
صاحب ل القانوين تصرفالقيود على سلطة املشرع فرض  من املضاربة يف السوق العقاريةألراضي ل

  .ق الشفعة املدنية واإلدارية تقييده حبعن طريق األرض 
  

  :على األراضي الفالحيةاملدنية واإلدارية  قيد ممارسة حق الشفعة  -1-2
  :اورينك اقيد متديد حق الشفعة املدنية للمال -والأ

ميتـد حـق   « على أنه  املتضمن التوجيه العقاري) 25-90(من قانون  57نصت املادة  -
املـذكور   26/09/1975املؤرخ يف ) 58-75(من األمر  795الشفعة كما نصت عليه املادة 

وبغية حتسـني اهليكـل العقـاري يف    أعاله ، 55يف إطار أحكام املادة، إىل املالك ااورين  أعاله
  .»ستثمرةامل

مالك األرض الفالحية عند بيعها بتمديد حق الشفعة املدنية قيد  املشرع  يتبني من النص أن -
مالـك  (من القانون املدين اجلزائري 795املالك ااورين وفقا للترتيب املنصوص عليه يف املادة  إىل

من املالك اـاورين   يأيت حق ممارسة الشفعةمث ) صاحب حق اإلنتفاع-الشريك يف الشيوع–الرقبة 
  .يف آخر مرتبة

هـو رغبـة     أرضه بتمديد حق الشفعة املدنية للمجاورين يريد بيع الذي إن تقييد املالك و -
وتشجيع توسيع املستثمرات الفالحيـة  للمحافظة على بقاء األراضي الفالحية بيد العائلة  الواحدة 

الفالحية مبا يتماشى مع التطـور يف طـرق    وفتح اال أمام الفالحني الشباب لتملك املستثمرات
  .)1(االستغالل، وحماربة املضاربة يف سوق األراضي الفالحية

                                                                                                                                              
 ,J-P Moreau, l'évolution contemporaine du droits des biens, op.cit: كذلك راجع           

P36 
، التكـوين التخصـص يف   2002/2003حماضرات مساعني شامة، حق الشفعة اإلدارية، ملقاة على طلبة معهد القضاء، دفعة  )1(

  .وما يليها 04العقاري، ص 
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 اوتشجيع ابيع املستثمرة للفالحني ااورين ميثل توسيع متديد حق الشفعة عند و حسبنا أن -
هليئات اقتصار ممارسة حق الشفعة على إ ستحسنامللكيات عقارية على حساب أخرى، وكان من مل

  .األهداف املرجوة يف التنمية االقتصاديةلتحقيق  العمومية دون اخلواص
  
  

  :قيد ممارسة حق الشفعة اإلدارية -ثانيا
من مدير املصاحل الفالحية  )1(بإستصدار رخصةإن البائع واملشتري لألرض الفالحية ملزمان  -

  .ائي رمسيقبل إمتام تصرفهما يف شكل عقد للوالية اليت يقع فيها العقار 
سـواء كانـت   مع العلم أن هذه الرخصة هي وجوبية وبدوا ال ميكن إمتام أي تصرف  -

 سم ولقب وتاريخ ومكان والدة كل من الطـرفني، إقسمة، هبة، أو شراء، ويتضمن طلب الرخصة 
ادية مسقية أو غري مسقية أو أرض ع(الطبيعة القانونية لألرض موضوع التصرف موقعها ومساحتها، نوعها 

  ).أو مشجرة
  

بإمكانية ممارسة اهليئة العمومية حق  املالك عند بيعه األرض الفالحية اجلزائري وقيد املشرع -
املتضمن  18/11/1990املؤرخ يف ) 25-90(من قانون  52/3صت املادة فن ،اإلدارية الشفعة

تتقدم لشراء هذه األراضي ويف هذا اإلطار، ميكن للهيئة العمومية املؤهلة، أن  ...«التوجيه العقاري 
املـؤرخ يف  ) 58-75(مـن األمـر    795مع ممارسة حق الشفعة تبعا للرتبة احملددة يف املـادة  

  .»املذكور أعاله 20/09/1975
 الفالحيـة إن اهليئة العمومية اليت متارس حق الشفعة اإلدارية هو الديوان الوطين لألراضـي   -

املتضـمن   24/02/1996املؤرخ يف ) 87-96(ذي تنفيالرسوم املمن  05نص املادة فجاء يف 
أداة تابعة للدولـة، ويتصـرف    باعتبارهيتوىل الديوان «  )2(إنشاء الديوان الوطين لألراضي الفالحية

من دفتر شروط تبعات اخلدمـة   02، ونصت املادة »)3(ية الفالحيةرحلساا يف تنفيذ السياسة العقا

                                                
املتضمن تـرخيص مـن     27أرض فالحية،و امللحق) شراء–هبة –قسمة –بيع (ملتضمن طلب رخصة ، ا22راجع امللحق رقم )1(

  .مديرية املصاحل الفالحية إلمتام بيع أرض فالحية متواجدة  بقطار العيش بلدية اخلروب
  .15/1996ج ر عدد  )2(

الفالحية  حىت بعد تنصيبه وبالتايل التقصري يف مل يتم توفري الوسائل املادية والبشرية الضرورية  للديوان الوطين لألراضي -)3(
  .140مرجع سابق،ص ،راجع ليلى زروقي،التقنيات العقارية للعقار الفالحي، اجلزء األول ،تنفيد السياسة العقارية الفالحية
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مـتالك األراضـي   إلالحية أن الديوان ميارس حق الشـفعة  العمومية للديوان الوطين لألراضي الف
  .العقاري  توجيهالاملتضمن ) 25-90(من قانون 52املوضوعة للبيع مبوجب املادة 

  
و حمافظة على الـدور   ،إىل تقييد سلطة عدم اإلستغالل وسلطة التصرف القانوين وباإلضافة-

األرض أن يبين فوق على التصرف املادي  يف لمالك عند رغبتهال جيوز ل املنوط به األراضي الفالحية
  .إال بقيود أرضه أو حيوهلا إىل أرض عمرانية 

  
  :قيود حتويل األراضي الفالحية والبناء عليها -1-3 

ع الفالحي، وإذا رغب يف حتويل األرض ابإن املالك مقيد بوجوب احلفاظ على الط -
ستعمال سكين فهو إها منشآت أو بنايات ذات بأن يقيم علي، أو الفالحية إىل أراضي قابلة للتعمري

  .مقيد مبجموعة من النصوص القانونية
  :يتطلب إىل أرض عمرانيةحتويل األرض الفالحية  *
يف حالة أن املالك أراد حتويل أرضه الفالحية اخلصبة جدا أو اخلصبة إىل أرض عمرانية  )1

ة بالتحويل وحيدد القيود التقنية نياملع، وحيدد النص القطعة األرضية )1(ستصدار نص تشريعيإعليه 
خارجة عن صنف إذا كانت أرضه الفالحية  و ،واملالية اليت جيب أن ترافق إجناز عملية التحويل

  ،)2(إستصدار نص تنظيميعليه  اخلصبة جدا أو اخلصبة
دفع تعويض لفائدة الدولة واجلماعات احمللية مقابل نقص القيمة الناجم عن هذا التحويل  )2

  .)3(مهما كان صنف األراضي
  :على األرض الفالحية يتطلب إقامة منشآت  التجهيزات أوبنايات ذا إستعمال سكينأما *
  .إستصدار رخصة قبول من املصاحل الفالحية  )1
  .إستصدار رخصة جتزئة األرض الفالحية طبقا لقوانني التهيئة والتعمري )2
-97(ألرض الفالحية احملددة يف املرسوم التنفيذي املساحات املرجعية لشروط جتزئة ا مراعاة )3

  .)1(احملدد لشروط جتزئة األرض الفالحية 20/12/1997املؤرخ يف ) 490

                                                
ىل صنف بة إالقانون هو الذي يرحض بتحويل أي أرض فالحية خصبة جدا أو خص«) 25- 90(من قانون  36راجع املادة  ) 1(

  .»21األراضي القابلة للتعمري، كما حتدد ذلك املادة 
  .املتضمن التوجيه العقاري ،12/1990املؤرخ يف  )25- 90(من قانون  36/02راجع املادة  ) 2(
  .، املتضمن التوجيه العقاري12/1990املؤرخ يف ) 25- 90(من قانون  37راجع املادة  ) 3(
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املطبقة على منشآت التجهيزات والبنايات ذات اإلستعمال السكين  مراعاة املواصفات )4
  .واملتعلقة حبقوق البناء

خصة جتزئة األراضي العمرانية للبناء عليها ر إن رخصة جتزئة األراضي الفالحية هي نفسها -
طرق إىل قيود جتزئة سنت وتفاديا للتكرار، ت أو مباينآاليت يستصدرها املالك إذا رغب يف إجناز منش

رخصة  أما،البناء وإىل القيود املتعلقة حبقوق مراعاة املساحات املرجعيةمن خالل األرض الفالحية 
  .)148ص(اضي العمرانيةالتجزئة نتعرض إليها يف قيود األر

  
  :راعاة املساحات املرجعيةومقيود جتزئة األرض الفالحية للبناء عليها  -والأ

حترام املساحة املرجعية للمستثمرة الفالحية، وقد إختضع جتزئة األرض الفالحية إىل قاعدة  -
احملدد لشروط جتزئة  20/12/1997املؤرخ يف ) 490-97(هذا اخلصوص املرسوم يف صدر 

الذي أوجب أن تتم كل عملية جتزئة األرض الفالحية يف حدود املساحة املرجعية  ألراضي الفالحيةا
  .)  30أنظر امللحق رقم (املشار إليه) 490-97(من مرسوم تنفيذي  03املنصوص عليها يف املادة 

األرض الفالحية وباع املالك حصة منها تقل عن املساحة  علىنصبت املعاملة إإذا و -
  .)2(وممنوعة بقوة القانون باطلةفإن املعاملة العقارية  03جعية احملددة يف املادة املر

أنه إذا انصبت املعاملة يف نقل ملكية األرض الفالحية تكون مساحتها أقل )3(ويرى البعض -
ة اإلدارية من عستعماهلا حلق الشفإمن املساحة املرجعية جيب على اإلدارة أن تعترض على املعاملة مع 

قبل الديوان الوطين لألراضي الفالحية، إال أنه مراعاة وضمانا حلق امللكية العقارية اخلاصة يكفي أن 
رف يف األراضي الفالحية خيضع إىل القبول املسبق من طرف صعاملة العقارية، مبا أن التترفض امل

  .املصاحل الفالحية اليت تقوم بتبليغ الرفض يف شكل قرار إداري مسبب
  

  :يود متعلقة حبقوق البناءق -ثانيا

                                                                                                                                              
  .84/1994ج ر عدد  ) 1(
  .احملدد لشروط جتزئة األراضي الفالحية 20/12/1997املؤرخ يف ) 490- 97(من املرسوم  05ادة راجع امل ) 2(
، كلية احلقوق بن ،رسالة دراسات عليا 1990ة يف اجلزائر منذ راجع مساعني شامة، األدوات القانونية للسياسة العقاري ) 3(

  .13ص  ،98/99عكنون، اجلزائر العاصمة،  سنة جامعية
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وختصيصا، فيجب أن )1(الفالحية علوا يقيد املشرع اجلزائري حق البناء على األراض -
  .لألرض الفالحية  ختصص البنايات املرخص إجنازها لزيادة يف اإلقتصاد العام

  

  :)2(حقوق البناء عند إقامة منشآت التجهيزات -أ
غالل الزراعي لألرض الفالحية، وقد حددت ستإلجيب أن ترتبط منشآت التجهيزات با -

، املتعلق حبقوق البناء املطبقة على 13/09/1992من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  03املادة 
املنشآت أو  از، مساحة القطعة األرضية اليت تستغل إلجن)3(األراضي الواقعة خارج املناطق العمرانية

  .البنايات
ة أو احلسنة أو املتوسطة أو الصحراوية املستصلحة أو الرعوية أو األراضي الزراعية اخلصب *

  :ذات الطابع الرعوي أو ذات الصابع احللفائي
هكتارات، جيب أن ال تتجاوز مساحة القطعة  5إذا كانت مساحة األرض تقل عن  -

ة بـ من املساحة الكلية، وترفع مساحة األرضي 50/1األرضية املبنية فوقها املنشآت التجهيزية 
  .هكتارات 5لكل هكتار إذا جتاوزت املساحة  2م50

  :األراضي الزراعية ذات اإلمكانيات الضعيفة *
من املساحة الكلية لألرض على أن ترفع مساحة األرض  25/1ال تتجاوز مساحة املنشأة  -

  .هكتارات 5لكل هكتار إذا جتاوزت مساحة األرض  2م 50بـ  تاملبنية فوقها املنشآ
 
  
  :)4(البناء عند إقامة بنايات ذات استعمال سكين حقوق -ب
الرعوية أو  ياألراضاخلصبة أو احلسنة، املتوسطة، الصحراوية املستصلحة الزراعية  ياألراض- *

  :ذات الطابع الرعوي أو احللفائي
هكتارات ال تتجاوز مساحة  5جيب على املالك التقيد إذا كانت مساحة األرض تقل عن  -

  .ساحة الكلية لألرضمن امل 250/1يد فوقها البناية قطعة األرض املش
                                                

، املتعلق حبقوق البناء املطبقة على األراضي الواقعة 13/09/1992من القرار الوزاري املشترك املؤرخ يف  01/03دة املا ) 1(
  .خارج املناطق العمرانية أنه ال جيوز أن يفوت علو البناية تسعة أمتار من أية نقطة يف األرض

  .ية قسنطينة ببناء منشآت التجهيزات، املتضمن ترخيص من املصاحل الفالحية لوال23راجع امللحق رقم  ) 2(
  .86/1992ج ر عدد  ) 3(
  
  .فوق أرض فالحية ومنشأة لتربية املواشي بناء سكن فالحيلصاحل الفالحية امل، املتضمن رخصة من  24راجع امللحق رقم  ) 4(
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 2م 20هكتارات يضاف  10هكتارات إىل  5إذا كانت مساحة األرض تتراوح ما بني  -
  .لكل هكتار باإلضافة إىل املساحة املشيد فوقها البناية

  .لكل هكتار 2م 10اف ظهكتارات، ي 10إذا كانت مساحة األرض تتجاوز  -
  :ة ذات اإلمكانيات الضعيفةاألراضي الزراعي -*
جيب  2م 100قل من أ، وكانت املساحة )1(إذا توفرت يف األرض ضغوطات طوبوغرافية -

  .يةلكلمن املساحة ا 100/1أن ال تتجاوز مساحة القطعة األرضية املشيدة فوقها البناء 
البناء إذا ال توجد باألرض ضغوطات طوبوغرافية ال تتجاوز مساحة األرض املشيدة فوقها  -

  .2م 1000جتاوزت املساحة ذا لكل هكتار إ 2م 20مع إضافة  100/1
  
ورغم كل النصوص القانونية اليت وضعت ألجل احملافظة على األراضي  ومما سبق، - 
ر ستقراإعدم و ،على التحكم يف التراث العقاريومجاعتها احمللية  الحظ عدم قدرة الدولةن  الفالحية

ملفرط لألراضي أدى إىل ضياع األراضي الفالحية مما ميس مباشرة امري السياسات العقارية والتع
   .لحفاظ عليها ومحايتهال لألراضي الفالحية حتديد القانون األساسي يتعني لذلك،الوطين باالقتصاد 
  باألراضي العمرانية  متعلقةقيود قانونية -2-
ية إذا رغب املالك إقامة بناء جيب اإلشارة إىل أن األراضي العمرانية  مقيد ة برخص عمران -

  .)وما يليها 116ص   (أو تشييده أو تسييج أرضه اليت سبق وأن تطرقنا إليها 
  
  :ألراضي العمرانيةحبق البناء على اقيود قانونية متعلقة  - 2-1
در رخصة التجزئة مع التقيد مبعامل ستصإذا قرر املالك البناء يف أرضه العمرانية فعليه أن ي -
ال جيوز له أن يستعمل ويستغل ويتصرف يف  ألنهض ومعامل مع ما يؤخذ من األرض، شغل األر

أوال لرخصة التجزئة مث ملعامل شغل األرض  ،وعليه سنتطرقمساحة األرض بأكملها والبناء عليها
  .ومعامل مايؤخذ منها

  
  :)2(رخصة التجزئة -والأ

                                                
   .أو يغلب عليه اجلروف   جمذبأو كون جبلي ياألرض سطح مبعىن : طوبوغرافية ضغوطات ) 1(
  .30راجع امللحق )2(
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دة حصص بغرض إقامة بنايات متنح للمالك الذي يريد جتزئة قطعة األرض إىل حصة أو ع -
ستصدار الرخصة، وإمنا إلعليها، وال يشترط أن تكون األرض موضوع التجزئة داخل احمليط العمراين 

  .هي الزمة لكل جتزئة لألرض يف أي منطقة عمرانية أو خارجها
  

 28/05/1991املـؤرخ يف  ) 176-91(من املرسوم التنفيـذي   18وقد نصت املادة  -
حتضري شهادة التعمري ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصـة البنـاء وشـهادة    احملدد لكيفيات 

رخص التجزئة إال إذا كانت موافقة ملخطـط شـغل   تاملطابقة ورخصة اهلدم وتسليم ذلك، أنه ال 
األراضي الذي حيدد الكمية الدنيا والقصوى للبناء املسموح به، واحملـدد للمسـاحات العموميـة    

  .نايات املسموح اواخلضراء وأمناط الب
وجيب اإلشارة أن جتزئة األرض إذا كانت خارج املناطق العمرانية، مقيدة بوجوب مراعاة  -

  .،واليت سبق أن بيناها سابقا يف قيود األراضي الفالحية)1(املساحات املرجعية احملددة قانونا
   

 املعامالن وقد حدد  ،عامل شغل األرض ومعامل مايؤخذ منهااملالك مقيد مب ذلكباإلظافة إىل -
املتعلق بإجراءات إعداد خمطط  28/05/1991رخ يف ؤامل) 178-91(املرسوم التنفيدي مبوجب 

  . شغل األراضي واملصادقة عليه وحمتوى الوثائق املتعلقة به
  

  )(COS  :)2(معامل شغل األرض -ثانيا
  :وحسابية ةتقنيإن حساب معامل شغل األرض هو عملية  -

جمموع  =واليت تساويحتسب مساحة األرضية مع ما يتصل ا من بناء خام   :بية األوىلالعملية احلسا
أدوار ما ) ناقص( –بات السقف يات املخصصة لكل ختشحاملسا)-( منه نقصيمساحة كل مستوى من املستويات البناء 

 –الشرفات  –سطوح ال) ناقص( –حتت األرض غري القابلة للتهيئة السكنية وال ألي نشاط كان مهين أوحريف 
خمازين احملاصيل ) ناقص( –مواقف السيارات ) ناقص( –املساحات الواقعة يف الطابق األرضي  ) ناقص(–املقصورات 

املساحات املغطاة بالبالستيك واملخصصة لإلنتاج الزراعي، والناتج هو ما  ) ناقص(–وعتاد الفالحني أو إليواء احليوانات 
  .يتصل ا من بناء  خام يسمى مبساحة األرضية مع ما
  :نيةالعملية احلسابية الثا

  

                                                
  .، املتعلق بالتهيئة والتعمري01/12/1990املؤرخ يف ) 29-90(من قانون  57راجع املادة )1(
) Cos(ع كيفية حساب جمن قانون العمران را 123/07هو اآلخر حيدد معامل شغل األراضي يف املادة فرنسي إن املشرع ال ) 2(
            .François chabas, le droit de propriété ses démembrement, op.cit page 157: يف
     

 =معامل شغل األرض 
 مساحة األرضية مع ما يتصل ا من بناء خام

 مساحة قطعة األرض
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    )1(  
  
 .وإن احلاصل ميثل النسبة اليت جيب على املالك التقيد ا عند البناء -
 
  :معامل ما يؤخذ من األرض -ثالثا
راء حول البناء املراد إجنازه، وحيسب معامل ما ضمناطق خ وإنشاءإن املالك مقيد بترك -

  :يتاآلمن األرض كؤخذ ي
  )2(  مساحة األرضية للمبىن –مساحة قطعة األرض = معامل ما يؤخذ من األرض 

، فيعين ذلك أن حق البناء على %80إذا تصورنا أن معامل شغل األرض مقدر بـ : )3(مثال
  .من مساحة األرض) %80(أي  2م200يكون بـ  2م250قطعة أرض مساحتها 

  .صصة للمناطق اخلضراءوهي املساحة املخ 2م50=2م200- 2م250فتحسب 
  

ت العمرانية امالباإلظافة إىل تقييد سلطة إستغالل األرض العمرانية  برخص التجزئة واملع-
 .فإن سلطة التصرف القانوين هي األخرى مقيدة وهو ما سنبينه  يف قيد ممارسة حق الشفعة اإلدارية 

   
  :قيد ممارسة حق الشفعة اإلدارية على األراضي العمرانية - 2-2
، غريأن قانون التوجيه )4(تصرف يف األراضي العمرانية أو القابلة للتعمريالرية حاألصل  -

ية من طرف الدولة ومجاعتها احمللية، وقد اريتمثل يف حق ممارسة الشفعة اإلد استثناءإالعقاري أورد 
ى علاملتضمن التوجيه العقاري  18/11/1990يف  املؤرخ) 25-90(من قانون  71نصت املادة 

احمللية يف الشفعة بغية توفري احلاجات ذات املصلحة العامة واملنفعة  ينشأ حق الدولة واجلماعات«أنه 
  العمومية، بصرف النظر عن اللجوء املتمثل إىل إجراء نزع امللكية،

  .حتدد عن طريق التنظيم  طبق حق الشفعة املذكور، مصاحل وهيئات عمومية يو -

                                                
ـ املتعلق بإجراءات إعداد  خمطـط شـغل   ، 28/05/1991املؤرخ يف ) 178-91(من املرسوم  18راجع املادة  )1(  ياألراض

  .واملصادقة عليه وحمتوى الوثائق املتعلقة به واملصادقة عليه
  .، املشار إليه أعاله28/05/1991ؤرخ يف امل) 178-91(من املرسوم  بفقرة  18راجع املادة )2(
  .185راجع مساعني شامة، النظام القانوين للتوجيه العقاري، مرجع سابق، ص  )3(
  . املتضمن التوجيه العقاري18/11/1990املؤرخ يف  ) 25-90(من قانون  77مادة )4(
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) 58-75(من أمر رقم  795هو حمدد يف املادة  ة اليت تسبق ماوميارس هذا احلق يف املرتب-
  .»، املذكور أعاله26/09/1975املؤرخ يف 

  

حق  إنوأن القانون أنشأ حق الشفعة لكل من الدولة واجلماعات احمللية،  ،يتبني من النص -
اخلارجية املتمثلة يف الدولة يف الشفعة متارسه مباشرة عن طريق مديرية األمالك بوزارة املالية ودوائرها 

املكلفة بتنظيم العقاري  لة الوالئية، أما حق اجلماعات احمللية متارسه مباشرة الوكا)1(احملافظة العقارية
 حلساب عمرياحلضري، ألن من مهامها هي حيازة مجيع العقارات أو احلقوق العقارية املخصصة للت

  .اجلماعات احمللية
رف يف العقار الفالحي يكون تبعا للترتيب صدارية عند التونشري أن ممارسة حق الشفعة اإل -

من القانون املدين، أما بالنسبة لألراضي العمرانية يكون ممارسة حق  795املذكور يف نص املادة 
العمومية يف مرتبة أسبق من مالك الرقبة و الشريك يف الشيوع وصاحب الشفعة اإلدارية من اهليئات 

  .حق االنتفاع
يف مرتبة أسبق سببه أن هذه األراضي سة حق الشفعة من الدولة ومجاعتها احمللية ولعل ممار -

تعرف أكثر ضغط عليها من األراضي الفالحية، كما أن هدفها هو تدعيم السياسة احمللية للسكن، 
اء وختصيصه لبناء مساكن قتناء أرض يف أرقى األحيإاجلماعات احمللية واهليئات العمومية من فيمكن 

   .)2(أماكن الترفيه والسياحة وحماربة النسيج العمراين عية، وتطويرجتماإ
  

محاية حلق امللكية اخلاصة، جيب تقييد حق ممارسة الشفعة اإلدارية إال يف املناطق ذات و -
قتصادية وأماكن الترفيه والسياحة، ستراتيجيا للنشاطات اإلإاألحياء الراقية أو املناطق اليت متثل موقعا 

إجراء نزع امللكية العقارية اخلاصة قيد ري هذه املناطق يسقط حق ممارسة الشفعة ويبقى أما يف غ
  .للمنفعة العمومية

  

وإن كان الغاية  من فرض القيود على األراضي الفالحية هو املسامهة يف التنمية واإلقتصاد ، -
حات املسموح ا للبناء مراقبة خمطط شغل األراضي  واملسا هوفإن الغاية من فرض القيود العمرانية 

 تراعياألراضي مهما كان نوعها قيود  فرضت علىحىت ال يكون إكتظاظا عمرانيا ،كما أنه 

                                                
ي، معهد الـوطين للقضـاء التكـوين املتخصـص يف     حماضرات مساعني شامة، حق الشفعة اإلدارية وفقا لقانون التوجيه العقار )1(

  .10، ص 2002/2003العقاري، الدفعة الثالثة، سنة 
  .04، ، ص مرجع سابقحماضرات مساعني شامة، حق الشفعة اإلدارية وفقا لقانون التوجيه العقاري،  )2(
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صلحة اخلاصة ومصلحة اجلوار قد تصل أحيانا إىل حد ترجيح مصلحة اجلوار على مصلحة امل
  .سنتناوهلا يف الفرع الثاينصاحب األرض  

    
   .راعاة للمصلحة اخلاصةالقيود القانونية م :الفرع الثاين

إن التالصق يثري مشاكل عديدة، ولعالج هذه املشاكل فرض املشرع اجلزائري قيود ختتلف  -
باختالف ظروف التالصق، فمنها قيود تتعلق بوضع احلدود الفاصلة بني أرضني متجاورتني ومنها ما 

  :لفرع إىلملرور يف ملكية الغري وسنتطرق يف هذا ااختول لصاحب األرض احملصورة 
  .قيد وضع احلدود بني أرضني متالصقتني -1
  .قيد حق املرور بالنسبة لألرض احملصورة عن الطريق العام -2
  
  .)Bornage:(قيد وضع احلدود بني أرضني متالصقتني -1
أو حتديـده   متالصـقتني بني أرضني  الفاصلعملية تتضمن حتديد اخلط «وضع احلدود هو -

  .)1(»بعالمات مادية أخرى
متالصقتني بوضع عالمات واألصل أن يتفق املالكان على حتديد اخلط الفاصل بني أرضني  -

  .شتراك بني الطرفنيإل، وتتم عملية التحديد با)2(معني افاملشرع مل يفرض حتديدمادية 
جيوز للمالك أن جيرب جاره على وضع احلدود ألرضه، حيث نصت املـادة   ، أما االستثناء -

لكـل  «جزائـري  دين املتضمن القانون امل 26/09/1975املؤرخ يف ) 58 -75 (من أمر 703
وتكون نفقات التحديد مشتركة فيمـا  مالك أن جيرب جاره على وضع حدود ألمالكهما املتالصقة 

  .»بينهما

                                                
(1) "On entend par bornage l'opération qui consiste a fixer des limites de deux 
propriété contiguë et a placer des bornes ou d'autre signe de délimitation", R et M 
watgen, la propriété immobilière, op .cit, P 63. 

املـؤرخ يف  ) 400-84(من املرسـوم رقـم    04/05كوضع فواصل من احلجارة أو اإلمسنت أو احلديد، حيث نصت املادة  )2(
  ، املتعلق بعمليات إعداد املسح العام لألراضي، 25/03/1976املؤرخ يف ) 76/62(م للمرسوم رقم ، املتم24/12/1984
بواسطة معامل من حجر وإما بواسـطة   إماختالف أنواعها وحسب احلاجة جمسمة بكيفية دائمة إجيب أن تكون احلدود على ... «

، مستخرج من محدي باشا عمر، جممع النصوص التشريعية »اضيعالمات أخرى، وذلك طبقا للتعليمات املصلحة املكلفة مبسح األر
  .492، ص 2003والتنظيمية املتعلقة بالعقار، دار هومة، اجلزائر، 
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ويفرض هذا القيد بقوة القانون على حالة واقعية هي التالصق بني أرضني متجاورتني ويظل  -
صق قائما، فال يسقط بالتقادم وجيوز املطالبة به يف أي وقت، وإن مل يفعل املالك هذا القيد مادام التال

  .ويضع حدود على أرضه جيوز خماصمته قضاءا
  حدود امللكيات من  )1(تفاق بني الطرفني على تعيني احلدود حيرر حمضر تعينيإليف حالة ا و -

، وبعد حتديد حقوق امللكية )2(املالك واجلريانحبضور طرف تقنيني من مصاحل مسح األراضي 
  .)3(و احلقوق العينية األخرى يف احملضر، يتم التأثري عليه وشهره باحملافظة العقارية

  

ويف حالة عدم االتفاق جيوز للجار املالك أن خياصم جاره على وضع حدود مللكيته أمـام   -
اع يف امللكية كعدم االتفاق القضاء، فترفع دعوى حتديد العقارين املتالصقني إذا كانت خالية من الرت

على مساحة كل منهما، ووظيفة القاضي يف هذه الدعوى تنحصر يف تطبيق سندات امللكية ووضـع  
عالمات مادية للحدود، وعند صدور احلكم املعني للحدود واألراضي يسجل ويشـهر باحملافظـة   

  .)4(العقارية
  :ن املالك مقيد بوجوب وضع احلدود يف حالةإ ،خالصة -
  .وجود حالة واقعية هي التالصق بني أرضني غري مبنيتني -)1
  .أن تكون األرضني مملوكتني لشخصني خمتلفني -)2
يثبت احلق يف مطالبة وضع تعيني احلدود بالنسبة إىل مجيع األراضي اخلاصة سواء كانت  -)3

بناء إذا كانت هـذه  زراعية أو عمرانية، كما ميكن أن يقيد املالك بالنسبة إىل األراضي املشغولة بال
  .)5(ضاءفاملباين يفصل بينهما أرض 

  
  :قيد حق املرور بالنسبة لألراضي احملصورة عن الطريق العام -2

                                                
  .، املتضمن حمضر تعيني احلدود15راجع امللحق رقم  )1(
 09/01املـادة   السجل العقاري،ح األراضي وتأسيس ، املتضمن إعداد مس12/11/1975املؤرخ يف ) 75/74(راجع أمر  )2(
  .»)...اإلدارة واملالكون واجلريان( تنفذ عمليات التحديد حبضور مجيع املعنيني«
  
  .، املشار إليه أعاله12/11/1975املؤرخ يف ) 75/74(من أمر  14/03راجع املادة  )3(
  ).30عدد ج ر (،، املتعلق بتأسيس السجل العقاري 25/03/1976املؤرخ يف ) 63-76(من مرسوم  38املادة  )4(
إذا فصل بني األرضني طريق عام أو جمرى عام ال يكون هناك حمل لتعيني احلدود، أما إذا فصل بينهما طريق خاص أو قناة خاصة  )5(

أمكن طلب تعيني احلدود، راجع ملزمي عبد الرمحان، نطاق حق امللكية ومحايته، حماضرات ملقاة على طلبة املعهد الوطين للقضـاء،  
  .41، ص 2002/2003ثة، مادة القانوين املدين، الدفعة الثال
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القانون قيدا على حق املالك بأن مينع الغري يف املرور بأرضه، وقد أعطى للغري رخصة  وضع  -
من القـانون   693نصت املادة ،فكهااملرور بالنسبة لألراضي احملصورة عن الطريق العام جربا عن مال

جيوز ملالك األرض احملصورة اليت ليست هلا ممر يصلها بالطريق العـام أو  « :على أنه املدين اجلزائري
كان هلا ممر ولكنه غري كاف للمرور أن يطلب حق املرور على األمالك ااورة مقابـل تعـويض   

من القانون املدين  695/01، ونصت املادة »يتناسب مع األضرار اليت ميكن أن حتدث من جراء ذلك
ال جيوز ملالك األرض احملصورة أو اليت هلا ممر كاف على الطريق العام، أن يطلب حـق  «اجلزائري 

  .»احلصر ناجتا عن إرادتهاملرور على أرض الغري إذا كان 
  :يتها كاآلحق املرور القانوين سنتعرض إليقيد املادتان أنه توجد شروط لثبوت  صيتبني من ن -
  :)1(شروط ثبوت حق املرور القانوين -2-1
  

  :عن الطريق العام االحنباس -والأ
الطريق العام، مهمـا كـان نوعهـا     نيثبت حق املرور القانوين إال لصاحل األراضي احملصورة ع -
 سـواء  ستثمار الصناعي، ويثبت هذا احلق حىت يتيسر الوصول إىل الطريق العامإللمعدة  عمرانية، زراعية،

أي أن األرض هلا (أو كان االحنباس جزئيا ) أي ال يصلها بالطريق العام أي ممر(كان االحنباس كليا 
  .)2( )ممر يصلها بالطريق العام لكنه غري كاف

  ، وعادة ما)3(املختصة وكفاية املمر أو عدم كفايته مسألة موضوعية ختضع للجهة القضائية -
يعني املوضع الذي يـتم فيـه   تقرير اخلربة والوقائع املعروضة، ، وعلى ضوء )4(يعني القاضي خبري 

والطريق العام الذي يلحق أقل ضررا علـى املـالك    رمباشرة احلق مراعيا يف ذلك املسافة بني العقا
  .)1(ااورين

                                                
، املتضمن القانون املدين، معىن املمر غري الكاف، وهو 26/09/1975املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  694قد حددت املادة  )1(

الدواب واخليـل،   حندار أو استغالل األرض حيتاج إىل مرورإلالذي ال يتيسر الوصول منه إال مبشقة كبرية، كأن يكون املرور شديد ا
  .م إقامة جسر حىت الوصول إىل الطريق العامستلزاأو أن املمر غري كاف ال يتيسر الوصول منه إال بنفقة باهظة كا

جيوز لصاحب امللك منعه من  إن حق املرور يف الفقه اإلسالمي يثبت لكل شخص حق السري يف ملك الغري، ليصل إىل ملكه، وال )2(
، ص 1968أبو العينني بدران، تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقود، دار النهضة العربية، بـريوت،  ستيفاءه، راجع بدران إ

340.  
يف الـدعاوي  «جراءات املدنيـة  اإل، املتضمن قانون 1966-08-08املؤرخ يف )154-66(أمر  من 08/03نصت املادة  )3(

  »ر املتعلقة بالعقارات، وإن تكن جتارية، أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصهاالعقارية واألشغال املتعلقة بالعقار أو دعاوي اإلجيا
، الصادر عن جملس قضاء باتنة الغرفة املدنية، غـري منشـور   06/01/1999املؤرخ يف  591/98راجع حيثيات القرار رقم  )4(
ول ما إذا كان املمر قدميا أو حديثا، وما إذا كان املستأنف مر حمل الرتاع يف القممنتقال إىل إلحيث جاء يف هذه احلالة تعيني خبري ل«

مستخرج من متايت مجيلة، مـذكرة  .»يف الرتاع تعليه حمصورا أم له ممر آخر يؤدي إىل مسكنه وعلى ضوء اخلربة ميكن للمجلس الب
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سـتعمال  إويثبت حق املرور القانوين للمالك وكل من له حق عيين على العقار، خيولـه   -
أن ال تكون لألرض ممر يصلها بالطريق العام أو أن املمر غري كـاف، وإن  املهم ستغالهلا، إاألرض و

مسورة بسياج أو حائط جيب على صاحبها فتح ممر يف السـور   ااورة للطريق العام رضاألكانت 
  .)2(كباب لصاحب األرض احملصورة ويسلمه مفاتيح األبواب

الفرنسي، ففـي  جتهاد القضاء إصورة يف وسع نطاق املمر القانوين ملالك األرض احملتوقد  -
قضت حمكمة النقض أن حـق مالـك    )3(22/11/1937قرار النقض املدين الفرنسي املؤرخ يف 
األرض ااورة وإمنا ميتد املرور حتت األرض  سطح املرور علىاألرض احملصورة ال يتوقف على حق 

  .از وصرف املياه القذرةااورة من أجل إقامة قنوات باطنية لتمرير الكهرباء والغ
  

، املتضمن 26/09/1975املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  693وبالرجوع إىل نص املادة  -
ااورة لصـاحل  األرض  "على"نص على ثبوت حق املرور اجلزائري القانون املدين، جند أن املشرع 
يترتب  "يف"احلرف األراضي ااورة، ذلك أن استعمال املشرع " يف"مالك األرض احملصورة وليس 
خاصة أن املرور القـانوين   رضاألقيدا جديدا على ملكية عمق ميثل عليه أن يكون املدلول واسعا، و

  .هو قيد خطري يثبت للغري بقوة القانون
  :أال يكون االحنباس بفعل مالك األرض -ثانيا

ض يشترط لقيام وثبوت حق املرور أن ال يكون احلصر واالحنبـاس بفعـل صـاحب األر    -
احملصورة، وقد أمجع الفقهاء يف فرنسا أنه جيب البحث يف أسباب االحنصار، فإذا تبني أنـه بفعـل   
  .صاحب األرض احملصورة كأن يقيم بناءا مينعه عن الطريق العام، فحقه يسقط يف املطالبة حبق املرور

                                                                                                                                              
 جامعـة اجلزائـر ،   املدين اجلزائري، القانون اخلاص، حق املرور لألرض احملصورة يف القانونفرع   يف الدراسات العليالنيل شهادة 

  .67، ص 2000/2001
  .ين، املتضمن القانون املد26/07/1975املؤرخ يف ) 58-75(من أمر  676راجع املادة  )1(
  .12يكن زهدي، امللكية واحلقوق العينية األصلية، مرجع سابق، ص  )2(

(3) <<Le passage en cas d'enclave doit s'étendre de tous ce qui est indispensable afin 
d'assurer les communications strictement nécessaire à l'utilisation du fond enclavé 
(article 682), le droit reconnu au propriétaire de ce fond de passer sur les fonds 
voisin ne se limite pas au passage a la surface du sol, mais peut aller jusqu'à 
comprendre le passage au dessous; en vue notamment de l'installation de 
canalisation souterraine pour l'évacuation des eaux ménagers>>, Voir: Henri 
Capitant, Alex Weill, François Terré, les grands arrêts de la jurisprudence civile, op 
cit, P 263-264. 
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جلـزء  وقد يتصرف صاحب األرض فيها تصرفا قانونيا كالبيع، القسمة، املقايضة فيصبح ا -
الذي استبقاه حمصورا، ففي هذه احلالة مالك األرض احملصورة ال حيرم من حق املرور وإمنا يلزم بأخذ 

، 26/09/1975املـؤرخ يف  ) 58-75(من أمـر   697الوضع الذي حددته املادة املرور من 
املمر فيه أخف ولو مل يكن  ازأاملتضمن القانون املدين، وقد أوجبت املادة أن يكون املمر يف العقار 

وميكن تربير هذا احلكم على أساس أن احلصر ناتج بفعل صاحب العقار الذي كان لـه أن  ضررا، 
  .يتجنب احلصر لو ترك ممرا أثناء جتزئة أو قسمة العقار

  
  :أن ال يوجد ممر كاف يوصله إىل الطريق العام -ثالثا
ة ارتفاق اتفاقي بـاملرور علـى   ال يثبت حق املرور القانوين إذا كان ملالك األرض احملصور -

للمنازعة، وإذا قضي بانتهاء حق االرتفاق فإن صاحب كان سند االرتفاق حمال لو أرض اجلار، حىت 
  .األرض احملصورة له احلق يف مطالبة حق املرور القانوين

مادام صاحب األرض احملصورة مير يف  أنه ينتفي حق املرور القانوين )1(وأمجع أغلب الفقهاء -
املشرع اجلزائري بينه  رض جاره على سبيل التسامح ال على سند قانوين يقرر هذا احلق، أما موقفأ

ليس ملالك األرض احملصورة أن يطالب أيضا حبق املرور على «قانون املدين من ال 695/02يف املادة 
د وحق اإلباحة مل وجه االتفاق، وإمنا حبق املرور على وجه اإلباحة مادام املرور باالتفاق مل ينقض بع

  .»يزل
  

  :حق املرور القانوينقيد أثار ثبوت  -2-2
  :ضيوالتع -والأ

يثبت حق املرور القانوين بقوة القانون مادام اإلحنصـار قائمـا،   بعد توفر الشروط املذكورة -
من التقنني املدين ويتناسـب   693ويترتب على املستفيد من هذا القيد تعويض املالك حسب املادة 

  .ض مع األضرار اليت ميكن أن حتدث من جراء ذلكالتعوي
ترجيحا ملصلحة صاحب األرض احملصورة على مصلحة مالك األرض الذي يتحمـل  إنه  و -
أنه يف حالة عدم االتفاق علـى   وخاصةالقانون ال يوجب أن يكون التعويض مقدما مادام واملرور، 

                                                
أن التسامح ال يقرر حقا وإمنا يقوم على أساس عالقات حسن اجلوار، وبذلك جيـب   ونإلمجاع، حيث يرايعارض البعض هذا  )1(
  أن
املوجز يف أحكـام   ة،ريك نينتفي ويسقط حق املرور القانوين حىت وإن تسامح صاحب األرض ااورة للطريق العام، راجع حس ال 

  .227، ومصطفى اجلمال، نظام امللكية، مرجع سابق، ص 106رجع سابق، ص م امللكية واحلقوق العينية األصلية،القانون املدين، 
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الطريقة وأن جتعل ملبلغ التعويض يـدفع   قيمة التعويض أو طريقة دفعه، كان للمحكمة أن حتدد هذه
مـن   710على أقساط حمددة يف مواعيد معينة أو يف مواعيد دورية متجددة وهو ما أكدته املـادة  

   .التقنني املدين
 من أمر700املادة  تتجلى يف عدم التوازن بني املصاحل اليت تظهر كذلك الصورة الثانية -

التعـويض   عن سنة  15ملدة  ت صاحب احلقوسك حالة في ف  ،املتضمن القانون املدين) 75-58 (
مالـك  فيـه   بدأ  ذيمن الوقت ال نهيبدأ سريا ذيط حقه يف التعويض بالتقادم الوسقيترتب عليه 

الذي ال يسقط حقه   الغري،ونالحظ أن هناك ترجيح ملصلحة  احملصورة يباشر حقه يف املروراألرض 
حنصار قائما، أما مالك األرض يسقط حقه يف املطالبة بالتعويض اإليف املطالبة باملرور القانوين مادام 

  .سنة15إذا سكت عنه مدة 
  

  :الواجب السليب بترك صاحب حق املرور القانوين ميارس حقه -ثانيا
إن مالك األرض ااورة ملزم بترك مالك األرض احملصورة ميارس حقه ومير علـى هـذا    -

من شأن هذا القيد أن جيعل صاحب األرض احملصورة مالكـا  الطريق ليستعمل ويستغل أرضه وليس 
إال أن صاحب األرض املثقلة حبق املرور ليس له أن يتصرف يف للجزء من األرض الذي يشغله املمر، 

ن يضيقه أو يغرس فيه مزروعات أو أشجار أو إقامة جدران، ممـا  أاملمر حبيث يلحق ضررا باملمر، ك
  .ستفيد من القيدجتعل املمر أكثر مشقة على امل

  
  :)1(نقضاء حق املرور القانوينإ -2-3
رع جـاء  املشإال أن إذا زال احلصر عن األرض فإن هذا احلق ينقضي بقوة القانون، منطقيا  -

  .على بقاء حق املرور ولو بعد زوال احلصر  قانون مدين ونص 699حبكم خمالف يف املادة 
عن الطريق العام باألسباب اليت ينتهي ـا   حنصار األرضإيزول  :أسباب زوال احلصر -والأ
  :رتفاق عموما وقد يزول بسببإلحق ا

  .نزع امللكية األرض ااورة للمنفعة العامة وحتويلها إىل طريق عام) 1

                                                
بقاء حق املـرور رغـم زوال    يرونعلماء الذين القضاء حق املرور لألرض كانت مسألة خالفية يف فرنسا ومصر، فمن إنمسألة  )1(

حسم  812مادة القانون املدين اجلديد املصري وبصدورحق املرور القانوين،  نقضاء أسباب احلصر ينقضيإاحلصر، ومنهم من يرى ب
  و اخلالف

، مرجـع سـابق، ص   األصليةمادامت هذه األرض حمبوسة عن الطريق العام ، يكن زهدي ، امللكية واحلقوق العينية  ةعباريفت ظأ 
109-110  
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  .الذمة باجتماع العقار احملصور والعقار الذي يباشر فيه حق املرور يف يد مالك واحد داحتإ) 2
  .ن تصبح بعض األجزاء غري حمصورة نتيجة قسمتها بني الشركاءجتزئة األرض احملصورة كأ) 3
  .لألرض احملصورة حماذياعدام الفائدة من احلق، كأن تقوم البلدية بإنشاء طريق عام إن) 4
  :بقاء حق املرور رغم زوال احلصر -ثانيا

ذي كان من القانون املدين حق املرور ملالك األرض ال 699أبقى املشرع اجلزائري يف املادة  -
ستعمال املمر ، فيكتسب املستفيد من إسنة على  15مستفيدا من القيد رغم زوال احلصر إذا مرت 

رتفاق، ويترتب على ذلك حتمـل مالـك   إينقلب حق املرور القانوين إىل حق وبالتقادم  احلق املرور
إاء حـق   األرض ااورة هذا احلق الذي حيد من منفعة العقار بدون معارضة، ألن حقه يف طلب

  .سنة15املرور القانوين بسبب احلصر مقيد مبدة معينة وهي عدم مرور مدة 
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 خامتة الفصــل الثـــاين                   
 بعد تبين التوجهات اإلقتصادية اجلديـدة  تطرقنا يف الفصل الثاين إىل قيود امللكية العقارية اخلاصة -

 القيود املشتركة اليت تثقل امللكية العقارية املبنية وغري املبنيـة  ،تناولنا يف أوهلما  وذلك يف مبحثني  رئيسيني
فـرعني   فميزنـا يف  مراعاة للمصلحة العامة القيود القانونية ،حددنا يف أوهلما مطلبني قمنا بتقسيمه إىل و

الك من عقـاره وتقيـد   القيود اليت يكون هدفها املصلحة العامة  اليت تصل إىل حد حرمان امل مستقلني 
خاصية دوام حق امللكية العقارية اخلاصة ،وبني القيود اليت ال حترمه وإمنا تقيد سلطات املالك  أو تفـرض  

ـا   املنوط االجتماعيةبسبب مزاولة حق امللكية العقارية حتقيقا ملبدأ التكافل ومسامهة املالك يف الوظيفة 
  .امللكية

  

 ،ختص من جهة اجلوارواليت  لمصلحة اخلاصةلقيود  القانونية مراعاة لالفرع األول تعرضنا فيه  أما-
مراعاة للحقوق املتنافرة فرضت قيود عامة مفروضة على كل احلقوق ومتثل احلدود املرسومة  الثابتـة  ألنه 

اليت ال جيوز للمالك جتاوزها،كأن ال يتعسف يف إستعمال حقه أو ال يضر باجلار ضررا غري مألوف ، ومن 
فيقيد املالك برتع عقاره جربا ووضعه حتت يد القضاء فتشل  ة أخرى تثقل امللكية قيود ختص فئة معينة جه

سلطاته دون أن خيرج العقار من ذمته،أما املرحلة الثانية  يرتع العقار جربا ويباع يف املزاد العلـين للوفـاء   
  . بديونه فيخرج العقار من ذمة املدين إىل ذمة الراسي عليه املزاد

القيود اليت تفرضها اإلرادة واليت حتد من  سلطات  مالك العقار ملـدة  أما الفرع الثاين تناولنا فيه -
  . مؤقتة  وباعث مشروع 

  

القيود املستقلة اليت تفرض على امللكية العقارية املبنيـة وغـري املبنيـة      املبحث الثاينوتناولنا يف -
،فوجدنا أنه مراعاة للمصلحة العامـة   املطلب األولقارية املبنية يف عرضنا إىل القيود اخلاصة بامللكية الع،فت

العمرانية والتراثية أن صاحب العقار مقيد سلطة تصرفه املادي يف العقار املبين ، فال جيوز له أن يبين أو يقوم 
ي بأشغال يف مرتله إال برخص وشهادات عمرانية مفروضة  بقانون العمران ،وإن سلطة  التصرف املـاد 

تقيد أكثر حىت يف أبسط األشغال خاصة إن كان عقاره مصنفا أو واقع يف منطقة مصنفة كمعلم تارخيي ت
  .،أما سلطة التصرف القانوين مهدد حبق ممارسة الشفعة اإلدارية  املخول  للهيئات املؤهلة

ن السـياحية  حماية للبيئة العامة  واألمـاك فبعدها تعرضنا إىل املنشآت املقلقة واملضرة بالصحة، -
الطبيعة وصحة السكان ،صاحب ا ملنشأة مقيد مبجموعة من اإلجراءات قبل وبعد متلك املنشأة،أما بعدها 
خيضع للتفتيش املستمر من اخلرباء واملختصني الذين يراقبون مدى تطابق  إستغالل املنشأة مع محاية البيئة 

  .وصحة السكان املتجاورين 
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لحة اخلاصة منها ما فرضت ملصلحة اجلوار تفاديا لرتاعات املتجاورين ملصاقيود الفرع الثاين  أما -
،ومنها ما فرضها املشرع اجلزائري ملصلحة املستأجر خالل مرحلة إنتقالية ألهداف إنسانية إىل حني سريان 

  .  املتضمن القانون املدين 26/09/1975املؤرخ يف 58-75القانون املعدل لألمر
  

قيود امللكية العقارية اخلاصة غري املبنية ،فتعرضنا أوال إىل قيود املصـلحة   الثاين املطلب مث تناولنا يف -
العامة فبدأنا بقيود األراضي الفالحية اخلاصة ،فوجدنا أن دائرة القيود متسعة نظرا للوظيفة اإلجتماعيـة  

هلا وإمنا هو جمرب املنوطة ا األراضي،وإن صاحب األرض ليس له اخليار يف إستغالل األرض أو عدم إستغال
على ذلك  حىت ال يعترب عمله تعسفا يف إستعمال  احلق ،كما أن سلطة التصرف املادي مقيدة حفاظا على 
الطابع الفالحي فال جيوز له أن يغري األرض الفالحية إىل عمرانية إال مبقتضى شروط صـارمة، و إذا أراد  

ة مواصفات البناء وإحترام املسـاحات املرجعيـة   إقامة منشآت فالحية أو سكن فالحي  فهو ملزم مبراعا
احملددة قانونا، أما التصرف القانوين مقيد  من جهة حبق ممارسة الشفعة املدنية اليت ميارسها املالك ااورين 
حىت تبقى األرض يف يد العائلة الفالحية ،ومن جهة أخرى حبق الشفعة اإلدارية اليت ميارسها الديوان الوطين 

الفالحية وحلول اهليئة حمل املشتري األول ،كذلك خول القانون محاية لألراضي الفالحية للهيئة لألراضي 
املذكورة أعاله حق اإلسترداد  األرض الفالحية وإلغاء كافة املعامالت العقارية  اليت من شأا أن تضـر  

  .باملستثمرة الفالحية فتصبح املعاملة باطلة بطالنا مطلقا
مرانية اخلاصة أحيطت هي األخرى بقيود عمرانية للمصلحة العامة جتنبا لإلزدحـام  أما األراضي الع-

واإلختناق العمراين  فتقيد سلطة إستغالل املالك لألرض  بوجوب إستصدار رخص عمرانية للبناء عليهـا  
احملددان قانونا مبوجب عمليـات    وجتزئتها ،ووجوب مراعاة معامل شغل األرض  ومعامل ما يؤخذ منها

حسابية ،أما التصرف القانوين هو اآلخر مقيد حبق الشفعة اإلدارية اليت متارسها الوكالة الوالئية للتسـيري  
  .من القانون املدين 794يف مرتبة أسبق  من احملددة يف املادة  العقارينيوالتنظيم 

أنواعها لتجنب لقيود املصلحة اخلاصة املفروضة على األراضي بإختالف  يف الفرع الثاين  مث تعرضنا-
الرتاعات اليت تشب بني مالك األراضي املتجاورة ،فيجد املالك نفسه مقيدا بوجوب وضع احلدود الفاصلة 

ذلك  استثىن يوجد إتفاق بني املتجاورين،وإن كان حلق امللكية اخلاصة خاصية املنع فاملشرع ملقضائيا إذا 
يق العام إذا كان صاحب األرض حمصورا وليس له ممر ااورة للطرفأعطى للغري احلق يف املرور على األرض 

   .كاف
بسبب قيود املصلحة   تتضاءلبعض احلاالت  أوجه احلماية  أنه يف ومن خالل ماتقدم ،وجدنا -

العامة وحرمان املالك يف بعض احلاالت من الضمانات القانونية كما أن هناك ترجيح يف بعض احلـاالت  
ترجح  أخرى  حاالتو ،قوق املالك،وكأنه  يعاقب بسبب متلكه العقاراتللمصلحة العامة دون مراعاة حل

 االستفادةملصلحة اخلاصة على مصلحة املالك ،كما هو احلال  يف حق املرور القانوين وحق املستأجر من ا
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اجلريدة  من فترة إنتقالية للمطالبة حبق اإلمتداد القانوين بالنسبة لعقود اإلجيار املربمة  قبل صدور القانون يف
  .الرمسية 
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 :الخاتمـــــة-                        
        

إن موضوع امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر  غري ثابت ومتغري حسب التوجهات السياسية و -     
 باعتبارهاة العقارية  وتكريس وتشجيع امللكي باالعترافاإلقتصادية ،وإن املشرع اجلزائري حياول تداركها 

احملرك  الرئيسي للتنمية ، وقد إجته إىل توسيع  نطاقها  مواكبة لإلنفتاح اإلقتصادي  احلر  وتقليص دائرة 
  .القيود  املفروضة  عليها  عن طريق وضع األدوات القانونية  إلعادة إعتبارها 

  
بنية وغري املبنية املوروثة عن احلقبة إن تقلصت دائرة  القيود  املفروضة على امللكية العقارية امل-1

اإلشتراكية وإلغاء معظمها ،فإن  املسار ال يزال طويل  فاملشرع مل ينجح  متاما يف تطهري   وتقليص دائرة 
القيود ، كما أن عملية  تطهري الوضعية القانونية  للعقارات اخلاصة  تأخذ وقتا معتربا ال يتماشى مع  

ا عند وضعه األدوات القانونية لتقليص قيود حق امللكية  وإرجاعه ألصحابه ورد التغريات اجلديدة ،وأحيان
  .إعتباره  وضع أدوات قانونية  ال تسوي الوضعية وإمنا تعقدها وتثري نزاعات ومشاكل عديدة

فضال عن ذلك توجد قيود ال تتماشى  مع التغريات اجلديدة  متثل تركة التوجهات اإلشتراكية  ال -   
اليت   692منها نصوص القانون املدين املتعلقة باملادة ،رض على امللكية العقارية املبنية وغري املبنية زالت تف

تنص  على أن األرض ملكا ملن خيدمها، وهو قيد متعلق باإلستغالل املباشر لألرض الفالحية حتت طائلة 
خلاصة  واملشروعات اإلقتصادية  سقوط حق امللكية ،كذلك القيد  املتعلق حبق تأميم الدولة  امللكيات ا

  .والصناعية ،والذي مبوجبه حتول  وسائل اإلنتاج ومنها  األراضي اخلاصة  إىل ملكية الشعب اإلشتراكية  
باإلظافة  أن  املشرع اجلزائري يتناقض أحيانا،فإذا كانت امللكية  اخلاصة لألراضي الفالحية  متثل -

ن عدم منح  حق امللكية  للمستفدين من األراضي الفالحية  التابعة الدعامة األساسية لإلقتصاد الوطين فإ
ال حيفز  املستفيدين على اإلستثمار كون األراضي )  19- 87(لألمالك  الوطنية املمنوحة يف إطار القانون 

لوسيلة تبقى ملكا للدولة وهو ما مينع إستغالهلا إستغالال أمثال واحملافظة على وجهتها الفالحية ،و البيع هو ا
الوحيدة  ألداء امللكية العقارية  الفالحية اخلاصة وظيفتها اإلجتماعية، مع العلم أن اإلندماج يف املنظمة 

العاملية للتجارة ومواكبة العوملة ال يقتصر على اإلستراد وإمنا التصدير ورفع املنتوج الوطين ،وإن خري حمفز 
لة إجراءات وقيود صارمة على مالك األرض للعمل هو منح  حق امللكية  لألراضي مع فرض الدو
  . للمحافظة على الوجهة الفالحية وعدم املضاربة ا 

وإن تنازلت   الدولة عن بعض  األراضي  الصحراوية لصاحل اخلواص فهذا التنازل يقابله عقبات  -   
يدين من األراضي عديدة ألن األراضي الفالحية  ذات اجلودة العالية متلكها الدولة ،وإن أغلب املستف

الصحراوية  سيتنازلون عنها ألا  تتطلب مبالغ مالية معتربة  يعجز املستفيد من توفريها،كما أن إستصالح 
دين مل تساهم فيه الدولة فعليا  لعدم توفر  اإلعتمادات ياألراضي الصحراوية يف الزراعة  املمنوحة للمستف
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مع العلم أن هذا النوع من األراضي حيتاج إىل منشآت باهضة  املالية الكافية  للتكفل باملنشـآت الكربى ،
وحمركات  مائية كبرية  للتمكن من إستغالهلا ، كما أن الدولة اجلزائرية ال تشجع اإلستثمار الزراعي 

بالنسبة ألراضي اخلواص وال تساهم يف ذلك ،وعادة الفالحني ال ينتجون حسب إمكانية األراضي الفالحية 
  .واوأحيانا يهمل

  
أما األراضي العمرانية مل تطهر وضعيتها متاما،فاملشرع اجلزائري مل يتطرق ملشكلة عدم وفاء البلديات -     

بالتعويضات للمالك  األصليني بعد دمج أراضيهم  الزائدة عن اإلحتياجات العائلية  ضمن اإلحتياطات 
،كما أن تسوية الوضعية القانونية لألراضي العمرانية العقارية للبلدية  واليت  جنم عنه نزاعات عالقة إىل اليوم 

اليت منحت لألشخاص  يف ظل  سياسة اإلحتياطات العقارية  عدد كبري منها  مل يتم تسويتها  منذ 
إىل حد اآلن  الشيء الذي عرقل املستفيدين من األراضي  يف إطار البناء الذايت أو األنشطة 1994

  .اإلستثمارية  
  

عدم جناح  املشرع  يف تطهري الوضعية القانونية للملكية العقارية اخلاصة ، الدولة اجلزائرية ال وأمام -       
تستعجل  لتطهري الوضعية القانونية من الناحية العملية وتسريع عملية مسح العام لألراضي وتسليم شهادات 

يبني التقييم  أنه مت إجناز  31/12/2004امللكية وال تضع املوارد  املالية والبشرية  الكافية ،حيث إىل غاية 
مليون هكتار املتبقية ،ويف 12سنوات إلمتام برنامج10من املناطق الريفية ،األمر الذي يقتضي  % 55

لتغطية املناطق املتبقية ،كما أن   إضافيةسنة 20من األراضي  ويتطلب هذا  %30املناطق  احلضرية مت تغطية
حسب جودا وخصوبتها  جيعل األراضي اخلصبة وعالية اجلودة   عدم جرد وتصنيف  األراضي الفالحية

  .عرضة لإلنتهاكات والتعمري العشوائي  فال تساهم األراضي الفالحية يف اإلقتصاد الوطين 
  

قيود امللكية العقارية اخلاصة خلق مشاكل عدة مل تسوي الوضعية  إن تدخل املشرع لتقليص-2-
  : حلال بالنسبة لـوإمنا خلقت نزاعات أخرى كما هو ا

تسوية وضعية األراضي املؤممة  واملوضوعة حتت محاية الدولة ،  فاملشرع سن شروط غري قانونية  -   
خفف من شروط إسترجاع األراضي  املؤممة  واملوضوعة حتت )  26- 95( أثارت نزاعات ،فبصدور أمر

ملخالفة شروط التملك عن طريق  محاية الدولة من جهة، إال أنه سن شروط غري قانونية أثارت نزاعات
سنة  15احليازة واليت من بينها سقوط حق املالك األصلي يف اإلسترجاع عند متلك احلائز األرض بعد مرور

دون إنقطاع  ودون إعتراض ،وغالبا هذه األراضي  أخذت جربا وبدون رضا أصحاا،ومن الشروط غري 
اع األرض إن فقدت  طابعها الفالحي، وإن فرض مثل ال يد للمالك فيها سقوط حق إسترج اليتالعادلة 

هذا الشرط يعد عقوبة حترم املالك الشرعي من حقه دون أن تطبق إجراءات نزع امللكية،وإن كان أمر 
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املعدل لقانون التوجيه العقاري  أعطى للمالك األصليني احلق يف التعويض نقدا أو عينيا ،فإنه ) 95/26(
راضي هلا قيمة عائلية،مع العلم أن كثري من املالك  مل يتمكنوا من إسترجاع غري كاف ألنه عادة هذه األ

أراضيهم ،فاملشرع أبقى ملكية بعض األراضي يف ذمة  الدولة ومنها أراضي العرش ،وواقعيا اإلحصائيات 
  .)1(تثبت أن كثري من األراضي مل يتم إسترجاعها من أصحاا إىل حد اآلن

  

تعلق بعدم شروع أو عدم إنتهاء  املستفيد من برنامج اإلستصالح يف  األرضي كما أن  الشرط امل-    
إلمكانية املطالبة حبق اإلسترجاع هو إنتزاع غري شرعي )  18-83(املمنوحة يف إطار تطبيق قانون 

الذي جاء 05/09/1975املؤرخ يف) 58- 75(من أمر  833للملكية، وهذا الشرط يناقض  املادة 
، فاملالك احلقيقي أحق باألرض >>قادم املكسب أيا كانت مدته إذا جد سبب لوقفهيوقف الت<< :فيها

  .من احلائز سواء كانت نيته حسنة أو سيئة
  

أما بشأن تسوية مشكلة إثبات حق امللكية ،املشرع اجلزائري وضع وسائل ال تتجاوب بصفة سريعة  -     
النسبة لشهادة احليازة اليت تعد  بإجراءات سطحية على الطلبات املتعلقة بسندات امللكية كما هو احلال ب

،وهذه اإلجراءات ال تعرب دائما عن وضعيات شرعية وقانونية للعقارات ،كذلك عقد الشهرة املتضمن 
اإلعتراف حبق امللكية العقارية اخلاصة املعد من قبل املوثقني الذي يتم أحيانا بطريقة تعسفية  لتسوية 

على أمالك عمومية وخاصة،أو   االستيالءبعض الورثة  من التركة  أو  استبعادعمليات غري شرعية  دف 
  . عقد الشهرة على أمالك هلا سندات ملكية ،وهو ما خلق نزاعات كثرية أمام القضاءحترير

  
وفضال عن عدم جناح  املشرع اجلزائري  يف تقليص  قيود امللكية العقارية اخلاصة  وتأخره يف -3

، فإن املشرع مل يطهرها متاما من القيود اليت تعتدي على حق امللكية  املسطرة األهدافذلك وعدم حتقيق 
،بل فرض النظام القانوين اجلزائري على امللكية العقارية اخلاصة قيود  ال تتفق مع حق امللكية  وتعتدي عليه 

شرع اجلزائري مل يتقيد دائما أحيانا ،فالنظام  اجلزائري ال يقدس وال حيترم امللكية العقارية اخلاصة   فامل
بالوظيفة اإلجتماعية وسلطته مطلقة وحقوق املالك مهددة،ومن بني القيود اليت تعتدي على حق امللكية  

احملدد لكيفيات تطبيق ) 186- 93(املتمم للمرسوم  10/07/2005املؤرخ يف ) 248-05(املرسوم 
ي فيه سلطات لإلدارة حليازة العقارات بدون الذي منح املشرع اجلزائر)  11- 91(قانون نزع امللكية 

إتباع اإلجراءات القانونية املنصوص عليها قانونا إذا كانت العمليات هدفها إجناز بىن حتتية ذات منفعة عامة 
املشرع  اعتربوبعد إستراتيجي وحرمان املالك من الضمانات الدستورية واملتعلقة حبق التقاضي ، وأحيانا  

ف املالك يؤدي اتمع  وفرض قيدا عقابيا على صاحب األرض العمرانية  الذي مل اجلزائري أن  تصر

                                                
      .العقاري ومحاية األمالك  بوزارة الفالحة  ،مديرية  التهيئة الريفية  والتنظيم 30/06/2000إحصائيات  )1(
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حىت وإن مل يكن للمالك  %25سنوات وقيده برسم عقاري يرتفع إىل  10يستغل أرضه يف البناء مدة 
  . املوارد املالية الكافية

فاق اإلدارية كما جعل املالك يتحمل وحده الوظيفة اإلجتماعية  عند تقييده حبقوق اإلرت-
والتجهيزات اإلدارية والكهربائية والسلكية والالسلكية دون تعويض ،والتعويض الوحيد هو يف حالة وقوع 

  . الضرر املادي احملقق
   

باإلظافة إىل ذلك،إن كانت القيود هي وسيلة حتقيق الوظيفة اإلجتماعية املنوطة ا امللكية -4
ة لترجيح املصلحة العامة أو اخلاصة على مصلحة املالك فال العقارية اخلاصة فيجب أن ال تكون وسيل
، فتؤدي امللكية العقارية اخلاصة وظيفتها اإلجتماعية مع مراعاة  بد من  حتقيق  التوازن  بني املصلحتني

  .حق امللكية 
فمن صور عدم املوازنة وترجيح املصلحة اخلاصة على مصلحة املالك  ملا مدد املشرع اجلزائري -
لشفعة املدنية  للمالك ااورين لألرض الفالحية  وتوسيع ملكيات عقارية على حساب أخرى، كما حق ا

رجح مصلحة املستفيد من املمر القانوين على مصلحة املالك الذي يتحمل قيدا خطريا، ففي حالة زوال 
املكسب يتحول احلصر و إكتساب صاحب األرض احملصورة عن الطريق العام  املمر  القانوين بالتقادم 

سنة حىت وإن زالت أسباب  احلصر ،كذلك جتاهل املشرع   15املرور القانوين حلق اإلرتفاق عند مرور 
من القانون املدين  ال يعوض  صاحب األرض  قبليا  وجيوز  710مصلحة املالك  ألنه مبوجب املادة 

سنة وإن مل  تزول  15ل تعويضه على دفعات ،كما أن حقه يسقط يف التعويض إذا مل يطالب به خال
  .أسباب احلصر

سنوات بالنسبة للمستأجر العادي  وإىل  10من صور عدم املوازنة تقييد املالك بفترة إنتقالية ملدة و-
سنة ،كل هذا سيدفع املالك للتردد يف تأجري حمالم  60حني وفاة املستأجر املسن البالغ  من العمر 

  .ومنازهلم 
ستؤدي إىل تسريع مطابقة املنظومة  القانونية  نا نضع بعض االقتراحات من خالل ما تقدم، فإن-5

لالختيارات السياسية واالقتصادية واالجتماعية وتطهري الوضعية القانونية للملكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر  
 ا امللكية ،كما سنقدم إقتراحات  ختدم حقوق املالك والبعض اآلخر ختدم الوظيفة اإلجتماعية املنوطة

  .العقارية اخلاصة 
اإلقتراحات لنجاح  تقليص دائرة قيود امللكية العقارية اخلاصة و تطهري وضعيتها القانونية ورد -أوال 

  : إعتبارها
إن القانون املدين صدر يف ظل تطبيق أحكام قانون الثورة الزراعية ،وهلذا جيب إعادة النظر يف أحكام   -1

  . املفروض أن يظم  القواعد العامة  املطبقة على امللكية العقارية اخلاصةالقانون املدين  الذي من 
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تشجيع اإلستثمار الزراعي  املتعلق بأراض اخلواص ،وعدم عرقلة املبادرة الفردية ومسامهة الدولة يف  -2
  .ذلك 

لب توسيع  جمال الشراكة األجنبية لإلستثمار يف إستصالح األراضي الصحراوية خاصة أا تتط-ـ3
  .تكاليف  باهظة وتكنولوجية عالية 

عملية  إجراء  معاينة حق امللكية العقارية  وتسليم سندات امللكية عن طريق تسريع خروج   استعجال-4
احملققني العقاريني التابعني ملصاحل احلفظ العقاري يف امليدان، وتوفري املوارد املالية والبشرية الكافية ،فاإلجراء 

هوعملية متهيدية ملسح األراضي العام من شأنه أن يسمح الحقا باقتصاد 07/02 قانوناجلديد املقترح يف
  .معترب يف الوقت عند سري عمليات مسح األراضي 

تنظيم عقود املغارسة واملزارعة  واإلجيارات الفالحية  املعروفة يف تشريعات أخرى ألا كانت ممنوعة   -5
  .راعية يف ظل تطبيق  أحكام  قانون الثورة الز

  .95/26إعادة النظر يف شروط إسترجاع األراضي وحل الرتاعات اليت جنم عنها تطبيق األمر-6
. إعادة النظر يف تعويضات املواطنني  الذين أدجمت أراضيهم  العمرانية يف اإلحتياطات العقارية للبلدية-7
وظيف مهندسني وخرباء إدخال إصالحات  هامة لتعزيز  تقدم عملية مسح األراضي كما وكيفا ،وت-8

  .للتسريع من العملية   عقاريني وتوفري املوارد املالية الكافية
سن قانون التوجيه الفالحي لتثمني األراضي الفالحية وإستغالهلا  إستغالال أمثل وفرض قيود للمحافظة -9

  .على الطابع الفالحي 
  

  :ا  امللكية اخلاصة اإلقتراحات اليت ختدم  الوظيفة اإلجتماعية املنوطة -ثانيا
جيب أن تطهر الوضعية القانونية لألمالك العقارية الفالحية وحماربة بقوة القانون أخطار التعمري  -1

والتوسع العمراين بسن قوانني رادعة تقيد  املالك ليحافظ على أرضه وبالتايل مسامهة األرض الفالحية يف 
  .اإلقتصاد الوطين 

بيق سياسة ضريبة  متكن من احملافظة  على الوجهة الفالحية  ومنع وضع ميكانيزمات  تقنية لتط-2
  . املضاربات يف العقارات الفالحية 

فرض قيد وجوب طالء الواجهات اخلارجية لألبنية ،خاصة أن اجلزائر تشهد تشوها عمرانيا   -  3
  . البناءسنوات من  3،فاملشرع عليه أن يفرض رمسا عقاريا لكل تأخر عن طالء  الواجهات بعد 

فرض قيود عمرانية فيما يتعلق بعدد الطوابق ،وتقليص الكثافة القصوى للبناء املتعلقة بعلو -4
  . البنايات،للحافظ على الطراز اهلندسي اجلميل للمدن اجلزائرية
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سن تشريعات قانونية رادعة  يف األراضي العمرانية ملنع اإلزدحام العمراين ،وفرض معامل ما يؤخد من -5
يف كل احلاالت بالنسبة للخواص أو املتعاملني العقاريني ، وترك مساحات خضراء  عند شغل   األرض

  .األراضي العمرانية 
  :االقتراحات اليت  ختدم حقوق املالك-ثالثا

املتعلق برتع امللكية العقارية إلجناز البىن  10/07/2005املؤرخ يف ) 248-05( إلغاء  املرسوم -1
  .ستراتيجي ، ألنه ميثل إعتداءا على حق امللكية ومينع املالك من حقوقه الدستورية حتتية ذا ت البعد اإل

إلغاء حق الشفعة املدنية اليت متتد حبكم  القانون للمالك ااورين عند رغبة املالك يف بيع أرضه  - 2 
عمومية  حفاظا على الزراعية،مع اإلبقاء على قيد الشفعة اإلدارية الذي ميارسه الديوان الوطين لألراضي ال

  .األراضي الفالحية من املضاربة 
مراعاة للملكية العقارية اخلاصة جيب تقييد  الوكالة الوالئية للتسيري والتنظيم العقاري عند ممارستها حلق -3

الشفعة اإلدارية  يف األراضي العمرانية ، ليقتصر ذلك إال يف املناطق احلضرية الراقية  واملناطق اليت متثل 
  .قعا إسترتيجيا أما املناطق األخرى فال حيق هلا ممارسة هذا القيد مو
من القانون 693تقييد املستفيد من حق املرور القانوين على األراضي اخلاصة بإظافة مجلة يف نص املادة  -4

، حىت ال >> أن يكون حق املرور القانوين خمصص لسلطة اإلستعمال واإلستغالل فقط<< :املدين  هي 
  .ى املستفيد من حق املرور القانوين يتماد

من القانون املدين  اليت يكتسب  مبوجبها املستفيد  699مراعاة للملكية اخلاصة  جيب إلغاء نص املادة  -5
سنة حىت عند زوال احلصر ،كذلك مراعاة  للملكية اخلاصة  15املمر القانوين بالتقادم املكسب عند مرور 

سنة مـادام احلصـر قائمـا ،ألن    15ذا سكت عنه صاحب احلق ملدة جيب أن  ال يسقط حق التعويض إ
  .صاحب احلق يف التعويض يتحمل قيدا خطريا

محاية حلقوق املدين املالك وجتنبا لتعسف الدائن على املشرع أن  يقيد  نطاق إستصدار الدائن أمر -6
  . احلجز حىت ال يتعسف ويضر باملدين،ألن الدين قد ال يتناسب مع قيمة العقار

سنوات بالنسبة لعقود اإلجيار املربمة قبل صدور  3تقليص  الفترة اإلنتقالية حلق البقاء يف األمكنة إىل  -7
  .القانون يف اجلريدة الرمسية

  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ةـــــالخاتم-                  
        

التوجهات حسب غري ثابت ومتغري إن موضوع امللكية العقارية اخلاصة يف اجلزائر  -     
 وتشجيعاف وتكريس باإلعتر هاإلقتصادية ،وإن املشرع اجلزائري حياول تداركا السياسية و

للتنمية ، وقد إجته إىل توسيع  نطاقها  مواكبة لإلنفتاح  سيامللكية العقارية  بإعتبارها احملرك  الرئي
اإلقتصادي  احلر  وتقليص دائرة القيود  املفروضة  عليها  عن طريق وضع األدوات القانونية  

  .إلعادة إعتبارها 
  

لى امللكية العقارية املبنية وغري املبنية املوروثة عن إن تقلصت دائرة  القيود  املفروضة ع-1
 احلقبة اإلشتراكية وإلغاء معظمها ،فإن  املسار ال يزال طويل  فاملشرع مل ينجح  متاما يف تطهري  

وقتا  تأخذوتقليص دائرة القيود ، كما أن عملية  تطهري الوضعية القانونية  للعقارات اخلاصة  
،وأحيانا عند وضعه األدوات القانونية لتقليص قيود حق ديدة لتغريات اجلمعتربا ال يتماشى مع  ا

ال تسوي الوضعية وإمنا تعقدها  وضع أدوات قانونية امللكية  وإرجاعه ألصحابه ورد إعتباره  
  .وتثري نزاعات ومشاكل عديدة

 فضال عن ذلك توجد قيود ال تتماشى  مع التغريات اجلديدة  متثل تركة التوجهات-   
اإلشتراكية  ال زالت تفرض على امللكية العقارية املبنية وغري املبنية  منها نصوص القانون املدين 

علق باإلستغالل متيد ق هوو ،أن األرض ملكا ملن خيدمهاعلى  اليت تنص   692املتعلقة باملادة 
أميم الدولة  ،كذلك القيد  املتعلق حبق تاملباشر لألرض الفالحية حتت طائلة سقوط حق امللكية 



،والذي مبوجبه حتول  وسائل اإلنتاج امللكيات اخلاصة  واملشروعات اإلقتصادية  والصناعية 
  .ومنها  األراضي اخلاصة  إىل ملكية الشعب اإلشتراكية  

الفالحية   لكية  اخلاصة لألراضياملأن  املشرع اجلزائري يتناقض أحيانا،فإذا كانت  باإلظافة -
من األراضي اسية  لإلقتصاد الوطين  ، فإن عدم منح  حق امللكية  للمستفدين متثل الدعامة األس

ال حيفز  املستفيدين  ) 19- 87(املمنوحة يف إطار القانون  الفالحية  التابعة لألمالك  الوطنية
على اإلستثمار كون األراضي تبقى ملكا للدولة وهو ما مينع إستغالهلا إستغالال أمثال واحملافظة 

هتها الفالحية ،و البيع هو الوسيلة الوحيدة  ألداء امللكية العقارية  الفالحية اخلاصة على وج
تصر مع العلم أن اإلندماج يف املنظمة العاملية للتجارة ومواكبة العوملة ال يق ،جتماعيةاإلوظيفتها 

على اإلستراد وإمنا التصدير ورفع املنتوج الوطين ،وإن خري حمفز للعمل هو منح  حق امللكية  
على الوجهة  ةحافظللموقيود صارمة على مالك األرض  لألراضي مع فرض الدولة إجراءات

   .الفالحية وعدم املضاربة ا 
اخلواص فهذا التنازل يقابله وإن تنازلت   الدولة عن بعض  األراضي  الصحراوية لصاحل  -   

عقبات عديدة ألن األراضي الفالحية  ذات اجلودة العالية متلكها الدولة ،وإن أغلب املستفيدين 
من األراضي الصحراوية  سيتنازلون عنها  ألا  تتطلب مبالغ مالية معتربة  يعجز املستفيد من 

مل تساهم فيه  املمنوحة للمستفدينتوفريها،كما أن إستصالح األراضي الصحراوية يف الزراعة  
الدولة فعليا  لعدم توفر  اإلعتمادات املالية الكافية  للتكفل باملنشـآت الكربى ، مع العلم أن 

حيتاج إىل منشآت باهضة وحمركات  مائية كبرية  للتمكن من إستغالهلا ،  يهذا النوع من األراض
راعي بالنسبة ألراضي اخلواص وال تساهم يف كما أن الدولة اجلزائرية ال تشجع اإلستثمار  الز

  .ذلك ،وعادة الفالحني ال ينتجون حسب إمكانية األراضي الفالحية وأحيانا يهملوا
  

مل يتطرق ملشكلة عدم وفاء  فاملشرع اجلزائري،األراضي العمرانية مل تطهر وضعيتها متاما أما-   
ضيهم  الزائدة عن اإلحتياجات العائلية  البلديات بالتعويضات للمالك  األصليني بعد دمج أرا

ضمن اإلحتياطات العقارية للبلدية  واليت  جنم عنه نزاعات عالقة إىل اليوم ،كما أن تسوية 
الوضعية القانونية لألراضي العمرانية اليت منحت لألشخاص  يف ظل  سياسة اإلحتياطات العقارية  

من  ند اآلن  الشيء الذي عرقل املستفيديإىل ح1994عدد كبري منها  مل يتم تسويتها  منذ 
  .األراضي  يف إطار البناء الذايت أو األنشطة اإلستثمارية  

  



الدولة  وأمام عدم  جناح  املشرع  يف تطهري الوضعية القانونية للملكية العقارية اخلاصة ،-    
ع عملية مسح العام ال تستعجل  لتطهري الوضعية القانونية من الناحية العملية وتسري ةاجلزائري

،حيث إىل غاية لألراضي وتسليم شهادات امللكية  وال تضع املوارد  املالية والبشرية  الكافية 
من املناطق الريفية  ،األمر الذي يقتضي  % 55التقييم  أنه مت إجناز يبني  31/12/2004
من  %30تغطية،ويف املناطق  احلضرية مت  املتبقيةمليون هكتار 12سنوات إلمتام برنامج10

دم جرد وتصنيف  ة  ،كما أن  عيسنة إظافية لتغطية املناطق املتبق20ويتطلب هذا   ياألراض
األراضي الفالحية  حسب جودا وخصوبتها  جيعل األراضي اخلصبة وعالية اجلودة عرضة 

  .لإلنتهاكات والتعمري العشوائي  فال تساهم األراضي الفالحية يف اإلقتصاد الوطين 
  

مشاكل عدة مل تسوي  اخلاصة خلققيود امللكية العقارية  املشرع لتقليص تدخلن إ-2-
  : أخرى كما هو احلال بالنسبة لـ نزاعاتالوضعية وإمنا خلقت 

املشرع سن شروط غري ف  ،تسوية وضعية األراضي املؤممة  واملوضوعة حتت محاية الدولة  -   
ف من شروط إسترجاع األراضي  املؤممة  خف)  26-95 (قانونية أثارت نزاعات ،فبصدور أمر

واملوضوعة حتت محاية الدولة  من جهة، إال أنه سن شروط غري قانونية أثارت نزاعات ملخالفة 
سقوط حق املالك األصلي يف اإلسترجاع عند شروط التملك  عن طريق احليازة واليت من بينها 

األراضي  هذه تراض ،وغالبا دون إنقطاع  ودون إع سنة 15متلك احلائز األرض بعد مرور
عادلة  ال يد للمالك فيها كسقوط حق الشروط غري ال من،ووبدون رضا أصحااجربا أخذت 

وإن فرض مثل هذا الشرط يعد عقوبة حترم املالك  ،إسترجاع األرض إن فقدت  طابعها الفالحي
عدل لقانون امل) 95/26(،وإن كان أمر الشرعي من حقه دون أن تطبق إجراءات نزع امللكية

أعطى للمالك األصليني احلق يف التعويض نقدا أو عينيا ،فإنه غري كاف ألنه  التوجيه العقاري 
كثري من املالك  مل يتمكنوا من إسترجاع  أن،مع العلم هلا قيمة عائليةعادة هذه األراضي 

وواقعيا ، أراضيهم ،فاملشرع أبقى ملكية بعض األراضي يف ذمة  الدولة ومنها أراضي العرش
  .)1(اإلحصائيات تثبت أن كثري من األراضي مل يتم إسترجاعها من أصحاا إىل حد اآلن

  

 عدم إنتهاء  املستفيد من برنامج اإلستصالح يف  املتعلق بعدم شروع أو شرطالما أن  ك-    
زاع هو إنتإلمكانية املطالبة حبق اإلسترجاع  ) 18-83(يف إطار تطبيق قانون  ةحوناملم ياألرض

                                                
      .،مديرية  التهيئة الريفية  والتنظيم  العقاري ومحاية األمالك  بوزارة الفالحة 30/06/2000إحصائيات  )1(



املؤرخ ) 58- 75(من أمر  833املادة  وهذا الشرط يناقض غري شرعي للملكية، 
يوقف التقادم املكسب أيا كانت مدته إذا جد سبب << :نصت على أنه05/09/1975يف

  .، فاملالك احلقيقي أحق باألرض من احلائز سواء كانت نيته حسنة أو سيئة>>لوقفه
  

ضع وسائل ال تتجاوب حق امللكية ،املشرع اجلزائري و بشأن تسوية مشكلة اإلثبات أما -     
بصفة سريعة على الطلبات املتعلقة بسندات امللكية كما هو احلال بالنسبة لشهادة احليازة اليت تعد  

ال تعرب دائما عن وضعيات شرعية وقانونية للعقارات  ،وهذه اإلجراءات بإجراءات سطحية
من قبل املوثقني الذي املعد ق امللكية العقارية اخلاصة حب عقد الشهرة املتضمن اإلعتراف كذلك،

بطريقة تعسفية  لتسوية عمليات غري شرعية  دف إستبعاد بعض الورثة  من التركة  يتم أحيانا 
حرروا عقد الشهرة على أمالك هلا سندات ملكية  أو اإلستيالء  على أمالك عمومية  وخاصة ،أو

   .القضاءأمام  ما خلق نزاعات كثرية ،وهو
  

 تقليص  قيود امللكية العقارية اخلاصة  يفوفضال عن عدم جناح  املشرع اجلزائري  -3
اليت  القيودفإن املشرع مل يطهرها متاما من  ، املسطرة األهدافوعدم حتقيق  وتأخره يف ذلك 

قيود  ال فرض النظام القانوين اجلزائري على امللكية العقارية اخلاصة ،بل تعتدي على حق امللكية 
ال يقدس وال حيترم امللكية العقارية  تتفق مع حق امللكية  وتعتدي عليه أحيانا ،فالنظام  اجلزائري

 دائما يتقيدمل  اجلزائري املشرعف ،األخرى اللربالية  اخلاصة  كما هو احلال بالنسبة  لألنظمة
د اليت تعتدي على حق ومن بني القيو،وحقوق املالك مهددة سلطته مطلقةوبالوظيفة اإلجتماعية 

احملدد ) 186- 93(املتمم للمرسوم  10/07/2005املؤرخ يف ) 248- 05(رسوم امل امللكية 
 سلطات لإلدارةفيه  املشرع اجلزائري منحالذي   )11- 91(نزع امللكية  لكيفيات تطبيق قانون

نت العمليات إذا كاا جراءات القانونية املنصوص عليها قانوناإلحليازة العقارات بدون إتباع 
رمان املالك من الضمانات الدستورية وحهدفها إجناز بىن حتتية ذات منفعة عامة وبعد إستراتيجي 

 وفرض ، وأحيانا  إعترب املشرع اجلزائري أن  تصرف املالك يؤدي اتمع واملتعلقة حبق التقاضي 
سنوات وقيده  10مدة  يف البناءأرضه  ستغليمل  ذيال العمرانية  قيدا عقابيا على صاحب األرض

   .مل يكن للمالك املوارد املالية الكافية نإوحىت  %25برسم عقاري يرتفع إىل 
حبقوق اإلرتفاق اإلدارية  هوحده الوظيفة اإلجتماعية  عند تقييدجعل املالك يتحمل كما -

يف  والتجهيزات اإلدارية والكهربائية والسلكية والالسلكية دون تعويض ،والتعويض الوحيد هو
  . حالة وقوع الضرر املادي احملقق

   



إن كانت القيود هي وسيلة حتقيق الوظيفة اإلجتماعية املنوطة ا ،ذلكباإلظافة إىل -4
امللكية العقارية اخلاصة فيجب أن ال تكون وسيلة لترجيح املصلحة العامة أو اخلاصة على 

فتؤدي امللكية العقارية اخلاصة ،  مصلحة املالك فال بد من  حتقيق  التوازن  بني املصلحتني
  .وظيفتها اإلجتماعية مع مراعاة حق امللكية 

ملا مدد املشرع   من صور عدم املوازنة وترجيح املصلحة اخلاصة على مصلحة املالكف-
توسيع ملكيات عقارية على واجلزائري حق الشفعة املدنية  للمالك ااورين لألرض الفالحية  

لحة املستفيد من املمر القانوين على مصلحة املالك الذي يتحمل رجح مص كما ،حساب أخرى
 املمر  ة عن الطريق العام إكتساب صاحب األرض احملصور في حالة زوال احلصر وقيدا خطريا، ف

سنة حىت وإن زالت  15القانوين بالتقادم املكسب يتحول املرور القانوين حلق اإلرتفاق عند مرور 
من القانون  710مصلحة املالك  ألنه مبوجب املادة  املشرع  ل،كذلك جتاهأسباب  احلصر 

،كما أن حقه يسقط يف  على دفعاتجيوز تعويضه و قبليا   صاحب األرض  عوضال ي املدين 
  .إن مل  تزول أسباب احلصروسنة  15التعويض إذا مل يطالب به خالل 

سنوات بالنسبة للمستأجر  10من صور عدم املوازنة تقييد املالك بفترة إنتقالية ملدة و-
سنة ،كل هذا سيدفع املالك للتردد  60العادي  وإىل حني وفاة املستأجر املسن البالغ  من العمر 

  .يف تأجري حمالم ومنازهلم 
اليت ستؤدي إىل تسريع  تقليص قيود    فإننا نضع بعض اإلقتراحات ،من خالل ما تقدم-5

حقوق املالك  ا القانونية ،كما سنقدم إقتراحات  ختدمامللكية العقارية اخلاصة وتطهري وضعيته
  .والبعض اآلخر ختدم الوظيفة اإلجتماعية املنوطة ا امللكية العقارية اخلاصة 

اخلاصة و تطهري وضعيتها  لنجاح  تقليص دائرة قيود امللكية العقاريةاإلقتراحات - أوال 
   :ورد إعتبارها القانونية

يف ،وهلذا جيب إعادة النظر يف ظل تطبيق أحكام قانون الثورة الزراعية إن القانون املدين صدر  -1
   .أحكام  القانون املدين  الذي من املفروض أن يظم  القواعد العامة  املطبقة على امللكية العقارية اخلاصة

تشجيع اإلستثمار الزراعي  املتعلق بأراض اخلواص ،وعدم عرقلة املبادرة الفردية ومسامهة  -2
  .ولة يف ذلك الد
توسيع  جمال الشراكة األجنبية لإلستثمار يف إستصالح األراضي الصحراوية خاصة أا -ـ3

  .تتطلب تكاليف  باهظة وتكنولوجية عالية 



تسريع عن طريق إستعجال عملية  إجراء  معاينة حق امللكية العقارية  وتسليم سندات امللكية -4
يف امليدان، وتوفري املوارد املالية والبشرية صاحل احلفظ العقاري خروج  احملققني العقاريني التابعني مل

هوعملية متهيدية ملسح األراضي العام من شأنه 07/02اإلجراء اجلديد املقترح يف قانونف،الكافية 
  . األراضي سحممعترب يف الوقت عند سري عمليات  باقتصادأن يسمح الحقا 

جيارات الفالحية  املعروفة يف تشريعات أخرى ألا تنظيم عقود املغارسة واملزارعة  واإل -5
  .كانت ممنوعة  يف ظل تطبيق  أحكام  قانون الثورة الزراعية 

  .95/26إعادة النظر يف شروط إسترجاع األراضي وحل الرتاعات اليت جنم عنها تطبيق األمر-6
 اإلحتياطات العقارية  إعادة النظر يف تعويضات املواطنني  الذين أدجمت أراضيهم  العمرانية يف-7

  .للبلدية 
إدخال إصالحات  هامة لتعزيز  تقدم عملية مسح األراضي كما وكيفا ،وتوظيف مهندسني -8

  .للتسريع من العملية  .وتوفري املوارد املالية الكافية وخرباء عقاريني
وفرض قيود  سن قانون التوجيه الفالحي لتثمني األراضي الفالحية وإستغالهلا  إستغالال أمثل-9

  .للمحافظة على الطابع الفالحي 
  :اإلقتراحات اليت ختدم  الوظيفة اإلجتماعية املنوطة ا  امللكية اخلاصة -ثانيا

ألمالك العقارية الفالحية وحماربة بقوة القانون أخطار القانونية ل وضعيةالتطهر أن جيب  -1
لك ليحافظ على أرضه وبالتايل مسامهة بسن قوانني رادعة تقيد  املا التعمري والتوسع العمراين

  .األرض الفالحية يف اإلقتصاد الوطين 
وضع ميكانيزمات  تقنية لتطبيق سياسة ضريبة  متكن من احملافظة  على الوجهة الفالحية  -2

   .ومنع املضاربات يف العقارات الفالحية 
  ر تشهد تشوها عمرانيافرض قيد وجوب طالء الواجهات اخلارجية لألبنية ،خاصة أن اجلزائ -  3

  . سنوات من البناء 3،فاملشرع عليه أن يفرض رمسا عقاريا لكل تأخر عن طالء  الواجهات بعد 
فرض قيود عمرانية فيما يتعلق بعدد الطوابق ،وتقليص الكثافة القصوى للبناء املتعلقة بعلو -4

   .للمدن اجلزائرية،للحافظ على الطراز اهلندسي اجلميل البنايات
وفرض معامل ما ، سن تشريعات قانونية رادعة  يف األراضي العمرانية ملنع اإلزدحام العمراين-5

ترك مساحات و ،يؤخد من األرض  يف كل احلاالت بالنسبة للخواص أو املتعاملني العقاريني 
  . عند شغل األراضي العمرانيةخضراء  
  :االقتراحات اليت  ختدم حقوق املالك-ثالثا



املتعلق برتع امللكية العقارية  10/07/2005املؤرخ يف ) 248- 05( رسومإلغاء  امل -1
ومينع املالك من  حق امللكية ألنه ميثل إعتداءا علىإلجناز البىن حتتية ذا ت البعد اإلستراتيجي ، 

  .حقوقه الدستورية 
الك يف بيع إلغاء حق الشفعة املدنية اليت متتد حبكم  القانون للمالك ااورين عند رغبة امل - 2 

مع اإلبقاء على قيد الشفعة اإلدارية الذي ميارسه الديوان الوطين لألراضي العمومية  ،أرضه الزراعية
  .حفاظا على األراضي الفالحية من املضاربة 

مراعاة للملكية العقارية اخلاصة جيب تقييد  الوكالة الوالئية للتسيري والتنظيم العقاري عند ممارستها -3
اإلدارية  يف األراضي العمرانية ، ليقتصر ذلك إال يف املناطق احلضرية الراقية  واملناطق اليت  حلق الشفعة

  .متثل موقعا إسترتيجيا أما املناطق األخرى فال حيق هلا ممارسة هذا القيد 
من 693تقييد املستفيد من حق املرور القانوين على األراضي اخلاصة بإظافة مجلة يف نص املادة  -4

أن يكون حق املرور القانوين خمصص لسلطة اإلستعمال واإلستغالل << :نون املدين  هي القا
  .، حىت ال يتمادى املستفيد من حق املرور القانوين >> فقط

من القانون املدين  اليت يكتسب  مبوجبـها   699مراعاة للملكية اخلاصة  جيب إلغاء نص املادة  -5
مراعـاة    حىت عند زوال احلصر ،كـذلك سنة  15عند مرور ملكسب املستفيد املمر القانوين بالتقادم ا

سـنة مـادام   15ال يسقط حق التعويض إذا سكت عنه صاحب احلق ملدة  للملكية اخلاصة جيب أن 
  .احلصر قائما ،ألن صاحب احلق يف التعويض يتحمل قيدا خطريا

قيد  نطاق إستصدار الدائن أمر محاية حلقوق املدين املالك وجتنبا لتعسف الدائن على املشرع أن  ي-6
  .احلجز حىت ال يتعسف ويضر باملدين،ألن الدين قد ال يتناسب مع قيمة العقار 

بالنسبة لعقود اإلجيار املربمة قبل سنوات  3إىل حلق البقاء يف األمكنة نتقالية اإلتقليص  الفترة  -7
  .صدور القانون يف اجلريدة الرمسية
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  :االت القضائية -3                      
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، الديوان الوطين 1998لسنة 01الة القضائية الصادرة عن قسم الوثائق للمحكمة العليا ،العدد-

  .لألشغال التربوية ، اجلزائر 
  :املقاالت- 4                              

  : العربيةباللغة *
املتعلق )03-93(التوازن يف العالقات اإلجيارية طبقا ملرسوم حممدي فريدة ،  -1

والسياسية ،كلية احلقوق جامعة  االقتصاديةالة اجلزائرية  للعلوم القانونية و ،العقارية  تبالنشاطا
  .2000سنة 02،رقم 42اجلزائر ، اجلزء 
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  2003/2002املاجستري، فرع التخطيط والتنمية ، كلية اجلزائر ،علوم إقتصادية ،السنة
                 

  :املواقع اإللكترونية  - 7                   
  ):Avis  M. Sainte Rose(رأي السيدة سانت روز  على الموقع اإللكتروني، -1

http://www.courdecassation.fr./bicc/600a609/jurisprudence/ cour/avis-avgenplen-b-602.htm.     
            

-2- JOSEPH COMBY, article publie dans le numéro100 de la revue études foncières, novembre 
2002, Voir :                                                                                                              

                                                  
http://www/comby.hmt                                                                             . Foncier.org /articles/100/100    

  
3- l’Adhésion de l’Algérie à  L’OMC, un choix, une nécessite, selon le ministre 
algérien des Affaires étrangères, article parut le 25/04/2005. Sur le site Internet,    

no= 185167.  catégotie-http://www.africatime.com/afrique/pays,asp?no 
Voir aussi : Hassan Zarouky, Algérie fuite en avant libérale programmé, article parut 
dans le journal L’HUMANITE dans l’édition du 04-05-2005.  
Voir: http//www.humanité.presse.fr. Journal rubrique / 2 / international/.  

  
  
  
 

 :النصوص القانونية والتنظيمية              8-
  

  ، 28/11/1996  الشعيب االستفتاءالصادر مبوجب و 1989املعدل لدستور 1996  دستور-1
  . )74ج رعدد(

  :األوامر *  
  .)  81ج ر عدد(املتعلق بقانون التسجيل، 09/12/1976املؤرخ يف  )105-76( أمر– 1
              ).  97ج رعدد(املتعلق بالثورة الزراعية، 08/11/19714املؤرخ يف  )73-71(أمر -2

http://www.courdecassation.fr./bicc/600a609/jurisprudence/
http://www.africatime.com/afrique/pays,asp?no


 ) 19/1977ج ر عدد (حتياطات العقارية ، املتضمن إنشاء اإل 20/02/1974املؤرخ يف ) 26-74 (أمر-3
  .املتضمن امليثاق الوطين 05/07/1976املؤرخ يف ) 75- 76(أمر -4
  )34/1985( د شغل األراضي قصد احملافظة عليها،ج ر عدداحملدد للقواع 13/08/1985املؤرخ يف  01-85أمر
ج ر (تضمن التوجيه العقاري ،امل 25-90املعدل واملتمم لقانون  25/09/1995املؤرخ يف) 26-95 (أمر-5

  .)55/1995عدد
  ).85ج رعدد (،1997املتضمن قانون املالية  لسنة 1996/12/30املؤرخ يف  96-31)(أمر - 6
  

  :القوانين *
  )38ج ر عدد(املتعلق حبماية البيئة، 05/02/1983املؤرخ يف  )03-83(قانون رقم -1
  .)34/1993ج ر عدد(ة امللكية الفالحية ،املتعلق حبياز 13/08/1983يف  املؤرخ 18-83قانو-2
املتعلق بكيفية ضبط إستغالل األراضي التابعة لألمالك الوطنية  08/12/1987املؤرخ يف ) 19-87(قانون-3

  .)50/1987ج ر عدد(وحتديد حقوق املنتجني وواجبام ، 
  .)49/1990ر عدد ج(،املتضمن التوجيه العقاري  08/11/1990املؤرخ يف  )25-90 (قانون-4
  .)52/1990ج ر عدد(،املتعلق بالتهيئة والتعمري 01/12/1990املؤرخ يف  )29-90 (قانون-5
ج ر (احملدد للقواعد املتعلقة برتع امللكية من أجل املنفعة العمومية ، 27/04/1991املؤرخ يف) 11-91 (قانون-6

  .)21/1991عدد
 ،1998ملالية لسنةاملتضمن قانون ا 31/12/1997املؤرخ يف ) 02-97(قانون-7
  .)98/1997رعدد ج(
  احملدد للقواعد العامة املتعلقة بالطريان املدين ،  29/06/1998املؤرخ يف  06-98قانون-8
  .)48/1998ج ر عدد(
  .) 35/2001ج رعدد(املتعلق باملناجم، 04/07/2001املؤرخ يف  07-2001قانون-9

  الكهرباء والغاز،تفاقات بار املتعلق  06/02/2002املؤرخ يف  01-2002قانون-10
  .)08/2002ج ر عدد(

واملتعلق  01/12/1990املؤرخ يف  29-90املعدل واملتمم لقانون14/08/2004املؤرخ يف 05-04قانون -11
  51بالتهيئة والتعمري ، ج ر عدد 

  .) 51/2004ج ر عدد(املتعلق بقانون الصيد، 14/08/2004املؤرخ يف  07- 04قانون-12
املتضمن  26/09/1975املؤرخ يف  58-75املعدل واملتمم لألمر  2005يونيو20ؤرخ يف امل 10- 05قانون-13

  ).44ج ر عدد(القانون املدين ،
  .) 60ج ر عدد(املتعلق باملياه ، 04/08/2001املؤرخ يف 12-05قانون -14
  ،2005املتضمن قانون املالية لسنة  31/12/2005املؤرخ يف  16-05قانون -15

  .) 85/2005ر عدد ج (



املتضمن تأسيس إجراءات املعاينة حق امللكية  وتسليم   27/02/2007املؤرخ يف )  02-07( قانون -16
  ).15/2007( سندات  امللكية عن طريق التحقيق العقاري،ج ر عدد

  
 
  :م ــــالمراسي*
  .)1964 /07ر عدد ج(املتعلق حبرية املعامالت العقارية ،  02/01/1964املؤرخ يف  15-64مرسوم -1
املتعلق بالتحويالت العقارية  واحلقوق العقارية وباإلكتسابات  1972-07-21املؤرخ يف  30-72مرسوم-2

ج ر (وحتويالت القيم املنقولة أو املرنة أو  احلصص يف شركة جزائرية أو أجنبية موجودة باخلارج ،
  .)21/1972عدد
ثبات التقادم املكسب وإعداد عقد الشهرة يسن إجراءات إ الذي 21/05/1983املؤرخ يف  352-83مرسوم -3

  .)21/1983ج ر عدد (بامللكية ،   االعترافاملتضمن 
يشغلون أراضي عمومية أو   الذيناحملدد لشروط تسوية وضعية 13/08/1985املؤرخ يف 212-85مرسوم -4

  .)34/1985ج ر عدد (خاصة اليت كانت حمل عقود  أو مباين  غري مطابقة للقواعد املعمول ا ،
وكاالت حملية للتسيري والتنظيم  احملدد للقواعد إحداث 22/12/1990املؤرخ يف 405-90املرسوم التنفيذي-5

  .)56/1990ج ر عدد(العقاريني ،
ج ر (احملدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمري والبناء ،  28/05/1991املؤرخ يف  175-91املرسوم التنفيذي -6

  .)26/1991عدد
احملدد لشروط التنازل عن األراضي الصحراوية  يف  08/07/01992املؤرخ يف  92/289لتنفيذياملرسوم ا -7

  .)55ج ر عدد (املساحات اإلستصالحية ، 
  .)1993/ 14ج ر عدد (املتعلق بالنشاط العقاري ، 01/03/1993املؤرخ يف  03-93مرسوم تشريعي -8
ج ر عـدد  (، 1994ضمن قانون املالية لسـنة  املت 12/1993/ 29املؤرخ يف)18 -93 (مرسوم التشريعي-9

88/1993(.  
علق بشروط اإلنتاج املعماري وممارسـة مهنـة   ت، امل18/05/1994املؤرخ يف ) 07-94(املرسوم التشريعي -10

  .)32ج ر عدد (املهندس العمراين، 
راضي الفالحية، ، املتضمن إنشاء الديوان الوطين لأل24/02/1996املؤرخ يف ) 87-96(املرسوم التنفيذي -11

  ).15/96ج ر عدد (
  .) 17/2002ج ر عدد(ق بالطريان،لاملتع 02/03/2002املؤرخ يف 88-02 تنفيذيمرسوم -12
احملدد لإلرتفاقات املتعلقة بتركيب التجهيزات   05/11/2002املؤرخ يف  366-02مرسوم تنفيدي - 13

  .)73/2002ج ر عدد (السلكية أو إستغالهلا ، لوا ةاملواصالت السلكي
املتضمن إنشاء وكالة والئية  للتسيري والتنظيم العقاري  05/12/2003املؤرخ يف  408-03املرسوم التنفيذي-14
 .)68/2003ج ر عدد (، 



املؤرخ يف  186-93املتمم للمرسوم التنفيدي  2005جوان10يف  ؤرخملا 248- 05املرسوم التنفيدي -15
احملدد للقواعد العامة من أجل  27/04/1991املؤرخ يف  11-91ن احملدد لكيفيات تطبيق القانو 1993يوليو 27

  .2005)/45ج ر عدد (املنفعة العمومية ، 
املتضمن التصريح باملنفعة العمومية للعملية املتتضمنة  25/06/2005املؤرخ يف  269-05مرسوم تنفيدي -16

  .)53/2005ج ر  عدد(إعادة هيكلة مساحة  القطب احلضري املسمى قاسكوين داخية ، 
العمومية  للعملية  املتضمنة  ةباملنفعاملتضمن التصريح  25/06/2005املؤرخ يف  270-05مرسوم تنفيدي-17

  .)53/2005ج ر عدد (إجناز الطريق الدائري  الثاين اجلنويب ملدينة اجلزائر ، 
ذو 2املوافق ل 1997لصادر يف الدورة الرابعة   ا" اجلزائر غدا"رأي الس اإلقتصادي و اإلجتماعي الوطين   -18

  .وما بعدها   28، ص ) 21ج ر عدد (،  1417احلجة 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
  

  ق ــــمصادر المالح          
  

  المصدر        محتواه               ملحق  
 صيتضمن الترخي2005-09-26املؤرخ يف 1260قرار رقم       01

  ألطفالبفتح مركز إلستقبال ا
العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو

  2005، شهرسبتمرب ةالبليد

يتضمن إدماج قطعة 19/06/2005يف مؤرخ718قرار رقم   02
بدون مالك معروف ضمن  01أرض تابعة ألمالك اخلواص رقم 

  .أمالك الدولة اخلاصة 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005جوان، شهر بسكرة

ضمن الترخيص تمشق م/م ت ش ع/1713/05قراررقم  03
للسيدة ماري كلري بلوش فيكتورين أرملة قصاب ببيع منابان يف 

  .دار معدة للسكن تقع بالعلمة 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005أكتوبرشهر،01رقم ،  سطيف

يتضمن نقل ملكية 22/06/2005مؤرخ 761قرار رقم   04
ملك للدولة لفائدة بلدية طولقة يف إطار اإلحتياطات  أرض

  .العقارية 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005، شهرسبتمرب ةالبليد

-81عن عقار سكين يف إطار القانون رقم  يتضمن التنازلعقد   05
  07/02/1981ؤرخ يف امل 01

املوثقة األستاذة العمراين ،موثقة مبكتب  التوثيق بقسنطينة 
  ج قيقا عمار03:

املتضمن ترخيص قطعة أرض كائنة ببلدية 1326قرار والئي   06
 140احلجار لفائدة السيد حيي عبد العزيز إلنشاء مشروع 

  .جتماعي تسامهيإسكن 

العامة لوالية  نظيم والشؤوا ،مديرية التنالقرارات اإلدارية نشرة 
  2005أوت  ، شهرعنابة

املتضمن إنشاء حميط فالحي يف إطار احليازة عن 268قرار رقم   07
  .امللكية العقارية الفالحية عن طريق اإلستصالح 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005مارس، ، شهرالوادي

ن واملتعلق حبيازة امللكية بيق قانوطيتضمن ت259قرار رقم   08
  العقارية الفالحية 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005، شهرسبتمرب ةالبليد

املتضمن رفع 25/06/2005يف  املؤرخ 769قرار رقم   09
الشرط الفاسخ اخلاص حبيازة على امللكية العقارية الفالحية 

  مستصلحني ببلدية احلاجب 2فائدة خارج  احمليط ل

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005جوان، شهر بسكرة

10 
 

 2005يوليو 25املؤرخ 271-05رقم  تنفيذيمرسوم 
ق يإجناز الطر العمومية للعملية املتضمنةاملتضمن التصريح باملنفعة 
  .غرب–السريع  للسيارات شرق 

  
  2005لسنة 53رمسية عدد جريدة
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املتضمن نزع امللكية 03/09/2005املؤرخ 1202قرار رقم 
متواجدة العمومية للملكيات واحلقوق العقارية  ةمن أجل املنفع

غرب مقطع العفرون بواد –الطريق السريع املزدوج شرق  على
  .والية بليدة –حجر 

  
  

لعامة لوالية ا ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005، شهرسبتمرب ةالبليد

12  
  

املتضمن  0309/2005املؤرخ 1201يلي رقم دقرار تع
  .إيداع  مبلغ تعويض لدى اخلزينة بوالية البليدة

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  2005، شهرسبتمرب ةالبليد

سة حق اإلرتفاقات املتضمن منح اإلستفادة للمار1333قرار   13
مديرية -املنفعة العامة لفائدة  شركة جزائرية للكهرباء الغاز ذات

اخلاصة مبشروع أشغال تزويد مدينة  -النقل الغاز باجلزائر
  بالغاز الطبيعي سرايدي

العامة لوالية  نا ،مديرية التنظيم والشؤوالقرارات اإلدارية نشرة 

  .2005أوت  ، شهرعنابة

  مديرية  األشغال العمومية  لوالية قسنطينة    لبلدية احلامة بوزيان  راضياألخمطط شغل    14

سلمى بقار،النظام القانوين للإلستثمار يف اال الفالحي،    حمضر تعيني احلدود      15
-2002، السنة اجلامعية مذكرة لنيل شهاد ة املاجستري

2003.  

بناء تعديلي ة املتضمن منح رخص 1334قرار رقم   16
اخلاص مبشروع تعديل نزل   بو عزيز  ةفائدة حفافصل

  املاجستيك  بوالية عنابة 

العامة لوالية  ن،مديرية التنظيم والشؤوالقرارات اإلدارية نشرة 

  .2005أوت  ، شهرعنابة

املتضمن منح رخصة بناء لفائدة بوتفنوشات أمحد  1335قرار  17
وطابق  مع ملحق للعمارة 4+اخلاص مبشروع بناء طابق أرضي 

  .الكائن بسيدي عيسى والية عنابة (أرضي مكاتب مع قبو 

العامة لوالية  نا ،مديرية التنظيم والشؤوالقرارات اإلدارية نشرة 

  .2005أوت  ، شهرعنابة
سكن تسامهي  50/250املتضمن منح رخصة بناء  653قرار   18

   .اخلاص بصندوق الوطين للخدمات اإلجتماعية
العامة لوالية  ن،مديرية التنظيم والشؤو نشرة العقود اإلدارية

  .2005جوان، ، شهرالوادي
جممع النصوص التشريعية والتنظيمية  املتعلقة عمر  امحدي باش  منودج من حمضر  معاينة املخالفات العمرانية       19

  .469-468،ص 2003بالعقار،دار هومة،

املتضمن إجراء 20/09/2005املؤرخ يف  1258رقم  قرار 20
إلستغالل شركة قيق علين من أجل املالئمة وعدم املالئمة حت

   .الصناعات  اآلالت الصغرية للتركيب واإلشارات الكهربائية

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  .2005، شهرسبتمرب ةالبليد

املتضمن فتح حتقيق  14/06/2005املؤرخ يف  692قرار رقم   21
ول مدى تأثري على البيئة يف مشروع إستغالل حمجرة من علين ح

  .م الزكا بن عامر.م.وذ.و.ش.ذ.الصنف الثاين من طرف م

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  .2005جوان، شهر بسكرة

  .ية قسنطينة مديرية املصاحل الفالحية بوال   .أرض فالحية)هبة -شراء–قسمة –بيع (طلب رخصة   22

  .مديرية املصاحل الفالحية بوالية قسنطينة   .رخصة بناء منشأة التجهيزات الفالحية   23



  .مديرية املصاحل الفالحية بوالية قسنطينة   .رخصة بناء  لسكن فالحي ومنشأة لتربية املواشي  24

املتضمن إلغاء 22/06/2005املؤرخ يف  751قرار رقم   25
طار احليازة على امللكية العقارية خارج  قرارات  التنازل يف إ

  .مترشحا ببلدية الفيض 163احمليط 

،  بسكرةلوالية  املصاحل الفالحية نشرة العقود اإلدارية ،مديرية 
  2005جوانشهر

املتضمن بيع قطعة أرض ملك للدولة مساحتها 1706قرار رقم   26
 100لفائدة املرقى العقاري زبيش العيد من أجل إجناز  9021

  .مسكن إجتماعي 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  .2005أكتوبرشهر،01رقم،  سطيف

27  
  

رخصة من أجل بيع أرض فالحية  مساحتها مراعية  للمساحة 
   .املرجعية

  .مديرية املصاحل الفالحية بوالية قسنطينة 

من نزع املتض 03/09/2005املؤرخ يف  1203قرار رقم   28
امللكية من أجل املنفعة العمومية  للمتلكات واحلقوق العقارية  

  غرب- اليت مسها  مشروع الطريق السريع شرق 

العامة لوالية  ننشرة العقود اإلدارية ،مديرية التنظيم والشؤو
  . 2005، شهرسبتمرب ةالبليد

  

قيمة التعريفة رخص البناء للبنايات ذات اإلستعمال السكين   29
   .جاري والصناعيوالت

الصادر مبوجب  املؤرخ يف  2005قانون املالية لسنة
  85،ج ر عدد31/12/2005
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متغري حسب  التوجهات وإن موضوع امللكية  العقارية اخلاصة يف اجلزائر غري ثابت -
امللكية العقارية اخلاصة  وإمنا  ظام اجلزائري مل يذهب إىل حد إلغاءالسياسية ،فبعد اإلستقالل  الن

على ففرضت مسح هلا  يف حدود  معينة معترفا حبق امللكية اليت تليب اإلحتياجات الشخصية ،
مل حتقق إال نتائج سلبية  يف القطاع الزراعي  والسكين  والعمراين والنشاطات قيود  امللكية اخلاصة

  .العقارية
األراضي الفالحية املؤممة أو املستويل عليها مبوجب قانون الثورة ،القطاع الفالحي ففي -

وهذامل يقنع املعنيني بالتفاين ،كان هلم حق اإلنتفاع الدائم راعية منحت للفالحني الذيناالز
جمموعة من القيود مبوجب قانون الثورة الزراعية   تفرض،كما وإستغالل األراضي واحملافظة عليها 

وكانت هلذه الوضعية  ،وحتديد احلد األدىن واألقصى إمتالكه  ملتعلقة بقيد اإلستغالل املباشراو
   .سلبية على العقار الفالحي إنعكاسات 

ة مع حضر التعامل يف األراضي أما القطاع العمراين ،إحتكرت فيه البلدية السوق العقاري-   
  .قامة بنايات غري شرعية العمرانية إال لصاحلها، وهو ما دفع باملواطنني  إل

عقود غري رمسية وغري قانونية  حيررونوإن حضر التعامل  يف العقارات اخلاصة جعل املواطنني -   
  .جعلت املشرع  أمام مشاكل عويصة لتسوية مشكلة إثبات احلق

  

ين كما أن امللكية العقارية املبنية هي األخرى مل تسلم من القيود ،فرخصة االمتداد القانو-   
مما أدى خوفا من هذه الرخصة املمنوحة للمستأجر  دفعت باملالك لعدم تأجري عقارام  السكنية 

فضال  عن ذلك إحتكار الدولة للسوق العقارية  وفرض أسعار إدارية ، إىل أزمة سكنية خانقة
  .أدى إىل جتميد  السوق واإلستثمار العقاري

  

نظمة الشيوعية وإجتاه الدول إىل اإلنفتاح وأمام تراكم النتائج السلبية  وإيار األ-
واللربايل ،دفعت بالنظام اجلزائري باإلعتراف بصفة ضمنية  يف بداية الثمانينات وبصفة  اإلقتصادي

ميش الدعامة  صرحية  منذ بداية التسعينات أن ميش امللكية اخلاصة وإعتبارها اإلستثناء هو
  .هو تشجيع التنمية الدائمة األساسية  لإلقتصاد الوطين  وتكريسها 

  

ومنذ بداية التسعينات ،إجته  النظام السياسي إىل اخلصخصة وتوسيع  نطاق امللكية -
فبموجب قانون التوجيه العقاري  اخلاصة  وإلغاء معظم القيود  املوروثة عن احلقبة اإلشتراكية ،



جاهدا لتسوية الوضعية  قانون الثورة الزراعية  وسياسة اإلحتياطات العقارية ،مث عمل يألغ
القانونية للملكية العقارية اخلاصة بوضع أدوات قانونية لتطهريها وإستحدث سندات ملكية 

ملتضمن األمالك ا) 30/ 90(إزدواجية األمالك مبوجب قانون  لإلعتراف ا،كما أنه كرس مبدأ
  . وفتح اال أمام اخلواص لتملك العقارات اخلاصة التابعة للدولةالوطنية 

  

مدى جناح املشرع اجلزائري يف تقليص  قيود امللكية  حولتتمحور الرئيسية  واإلشكالية -
  .؟،أم أن تقليص دائرة القيود رافقها نزاعات أخرى ؟ هاالعقارية اخلاصة  ورد إعتبار

وبعد تبين التوجهات اإلقتصادية  اجلديدة ،هل املشرع اجلزائري بذل جهود ألجل -
  .لعقارية اخلاصة  بإلغاء وعدم سن  القيود اليت تعتدي عليه ؟تكريس حق امللكية ا

  

وبعد رسم احلدود القانونية  اليت جيب على املالك عدم اخلروج  عنها ،هل تقيد  املشرع -
   .اجلزائري  وأقام التوازن  بني مصلحة املالك واملصلحة العامة واخلاصة ؟

  

ي ينتهجه  املشرع اجلزائري ،وإن كان هذا وإن املوضوع تظهر أمهيته  ملعرفة املسار  الذ-
ومطابقة املنظومة القانونية مع التوجهات  املسار هو الصحيح من أجل تصحيح األخطاء السابقة 

ومدى توفيق  ،امللكية العقارية اخلاصة   إن كان هذا املسار هو الذي سيعيد إعتبار و اجلديدة
املالك  من جهة وحتقيق املصاحل العامة  املشرع اجلزائري  يف حتقيق املوازنة بني مصاحل

  .جاهل حقوق املالكيتواخلاصة من جهة أخرى ،دون أن 
  
  

مطابقة ال تتماشى  مع وضع أدوات إن املشرع اجلزائري بوضعه األدوات القانونية  -   
صى فمن جهة بإلغاء قيد الثورة الزراعية  ألغى  احلد األق ،املنظومة القانونية للتوجهات اجلديدة 

األراضي ألصحاا  بعض عادواألدىن إمتالكه  من مساحة األرض ومبدأ اإلستغالل املباشر  وأ
،ومن جهة أخرى  وضع شروط صارمة  إلسترجاعها  مبوجب قانون التوجيه العقاري ،مث أمام 

املعدل لقانون التوجيه  )95/26 (إحتجاج املالك  خفف من قيود اإلسترجاع  مبوجب أمر
شروط غري قانونية  خلقت نزاعات عدة ،كاملتعلقة  بتفضيل احلائز  غم ذلك وضع ور،العقاري 

رغم أن احليازة   على املالك األصلي من القانون املدين  827على األرض مبوجب املادة 
سنة بدون إنقطاع وال إعتراض فهذه األراضي يف أغلب األحيان أخذت  15تستوجب مرور 

يتعارض مع  دون رضاهم ،وهو ما جيعل الشرط  غري قانوينجربا عن  أصحاا األصليني وب



شروط احليازة القانونية ،كما أن األراضي اليت فقدت طابعها الفالحي ال يسترجعها أصحاا  
وال يد  من فعل السلطات العمومية أو  املستفيد من األرض وفقدان الطابع الفالحي هرغم أن 

م شروع أو عدم إنتهاء  املستفيد من برنامج اإلستصالح املتعلق بعد،كما أن الشرط للمالك فيها
هو إنتزاع إلمكانية طلب اإلسترجاع )  18- 83(يف إطار تطبيق قانون  ةحوناملم ياألرض يف 

املؤرخ ) 58- 75(من أمر  833املادة  وهذا الشرط يناقض غري شرعي للملكية، 
ت مدته إذا جد سبب يوقف التقادم املكسب أيا كان<< :نصت على أنه05/09/1975يف

  .، فاملالك احلقيقي أحق باألرض من احلائز سواء كانت نيته حسنة أو سيئة>>لوقفه
كما أن كثري من املالك  مل يتمكنوا  من إسترجاع أراضيهم ،فاملشرع أبقى ملكية بعض -   

  .األراضي يف ذمة  الدولة ومنها أراضي العرش
  

راضي األعن ) 92/289( التنفيذيواملرسوم ) 18- 83( مبوجب قانون وإن تنازل الدولة -   
أنه توجد  لفتح اال أمام اخلواص،إالميثل خطوة مهمة  يف املساحات اإلستصالحية الصحراوية 

ألن املستفيدين ال ميكنهم توفري املوارد املالية إلستغالهلا ،كما أن تدخل الدولة  من عقبات 
تطلب منشآت كربى اليستهان ا ،وهو ما جيعل ت ياألراضالناحية العملية حمدود  ألن هذه 

،أما األراضي اخلصبة وعالية اجلودة   الوميهاملستفيدين  ال يواصلون برنامج اإلستصالح و
وبقاء حق امللكية  ) 19-87(مبوجب قانونن يديللمستفمنحت الدولة بشأا حق اإلنتفاع الدائم 

كذلك الدولة ال ،يف إستغالل األرض كأا ملكا هلم مل يدفع  املستفيدين بالتفاين للدولة  وهو ما
تساهم  يف اإلستثمار الزراعي وال تشجع  الفالحني  ومش املبادرة الفردية ،وهو ما جيعل 

  .ال تؤدي وظيفتها اإلجتماعية  ياألراض
  
 ،ةيخطوة مهمة لتحرير املعامالت العقارإلحتياطات العقارية  ميثل سياسة اوإن كان إلغاء  -
بعد دمج  املشرع اجلزائري مل يتطرق ملشكلة عدم وفاء البلديات بالتعويضات للمالك  األصليني ف

جنم  عنه  واليت  أراضيهم  الزائدة عن اإلحتياجات العائلية  ضمن اإلحتياطات العقارية للبلدية 
منحت  ،كما أن تسوية الوضعية القانونية لألراضي العمرانية اليتنزاعات  عالقة إىل  اليوم 

  1994عدد كبري منها مل يتم تسويتها  منذ لألشخاص  يف ظل سياسة اإلحتياطات العقارية 
من األراضي  يف إطار البناء الذايت أو األنشطة  نالذي عرقل املستفيدي الشيءإىل حد اآلن  
  .اإلستثمارية  



عات ،ألن سلم من الرتاتتسوية مشكلة إثبات حق امللكية العقارية اخلاصة مل  كما أن -
تعرب دائما عن وضعيات شرعية كما هو احلال  تطبق  بإجراءات سطحية الاألدوات القانونية  

 بالنسبة لشهادة احليازة اليت تعد  من قبل رئيس الس الشعيب البلدي  بتحقيق سطحي وإعالن 
عقد والشهادة،مبقر البلدية  مع نشر باجلريدة الرمسية  ملدة شهرين ويف حالة عدم اإلعتراض حترر 

ال  ومبجرد طلب املدعي باحليازة  الشهرة املتضمن اإلعتراف حبق امللكية  املعد من قبل املوثق 
بصفة سطحية  حترير العقد  أحيانا  يتم فنتج عن ذلك أنه يتطلب تدخل السلطات العمومية ،

األمالك العمومية ويستغل بصفة غري شرعية  إلستبعاد  بعض الورثة من التركة أو  اإلستيالء على 
من القضايا املرفوعة من طرف مصاحل  % 07سنوات األخرية 5مع العلم أنه خالل ،أو اخلاصة 

  .ة  العليا وجملس الدولة  ختص عقود الشهرة مأمالك الدولة أمام احملك
  

بادر بإلغاء حق اإلمتداد القانوين   ،أن املشرع اجلزائري أحسن فعال  ملا وجيب اإلشارة-
العالقات اإلجيارية مبوجب مشروع القانون يف قواعد العامة  الرجوع للللمستأجر و املمنوح

طويلة نوعا ما   ترك فترة إنتقاليةإال أنه ،املتضمن  القانون املدين ) 58-75 (املعدل  لألمر
جلريدة نسبة لعقود اإلجيار املربمة قبل صدور القانون يف الالقانوين با  حبق اإلمتداد  املستأجر ملطالبة

  .سنوات  بالنسبة للمستأجر العادي وإىل حني وفاة املستأجر املسن  10ـالرمسية  تقدر ب
  

إن كانت امللكية اخلاصة مضمونة دستوريا فمن غري املنطقي أن  ،فضال عن ذلك-
الذي  خيول لإلدارة  )  248-05(كقانون  تصدر قوانني متس حبق امللكية العقارية اخلاصة

العمومية   للعقار بالنسبة للعمليات ذات البعد اإلستراتيجي مبجرد التصريح باملنفعة  احليازة الفورية
نزع امللكية ،وبالتايل  ودون احلاجة إلتباع اإلجراءات  القانونية  واملتعلقة بقرار التنازل وقرار

  .حرمان املالك من حقوقه يف التقاضي
أرضه  ستغليمل  ذيال العمرانية  قيدا عقابيا على صاحب األرضكما أن املشرع  فرض  -
ن مل يكن للمالك إحىت و %25برسم عقاري يرتفع إىل سنوات وقيده  10مدة  يف البناء 

 هعند تقييد، وقد جعله أحيانا أخرى يتحمل الوظيفة اإلجتماعية لوحده املوارد املالية الكافية 
لكية والالسلكية دون تعويض حبقوق اإلرتفاق اإلدارية والتجهيزات اإلدارية والكهربائية والس

  . ،والتعويض الوحيد هو يف حالة وقوع الضرر املادي احملقق
  



ن  املشرع مل يتقيد  دائما إلقامة التوازن بني حقوق املالك و إىل ذلك إباإلظافة  -
  . حقوق املالكوقد جتاهل أحيانا املصاحل العامة واخلاصة 

  

ملا مدد املشرع   اصة على مصلحة املالكعدم املوازنة وترجيح املصلحة اخلن صور مف-
اجلزائري حق الشفعة املدنية  للمالك ااورين لألرض الفالحية  وتوسيع ملكيات عقارية على 

كما رجح مصلحة املستفيد من املمر القانوين  على مصلحة املالك الذي يتحمل  حساب أخرى،
ض احملصورة عن الطريق العام  إكتساب صاحب األر في حالة زوال احلصر  وقيدا خطريا،  ف

سنة حىت  15املمر  القانوين بالتقادم املكسب يتحول املرور القانوين حلق اإلرتفاق  عند مرور 
يسقط يف التعويض إذا مل يطالب به خالل  املالك القيد  كما أن حق ،وإن زالت أسباب  احلصر 

  .سنة حىت وإن مل  تزول أسباب احلصر 15
  
، على املشرع أن  يدخل اإلصالحات لتطابق املنظومة  القانونية ومن خالل ما تقدم-

  إلعادة اإلعتبار حلقوإلغاء بعض القيود املوروثة عن الفترات السابقة مع التوجهات اجلديدة  
من القانون املدين وإلغاء  692كمبدأ األرض ملكا ملن خيدمها  املنصوص عليه يف املادة ،امللكية  

ول مبوجبه الدولة  امللكية اخلاصة اليت متثل وسيلة إنتاج ومنها األرض من حق التأميم اليت  حت
وحل الرتاعات   ياألراضوإعادة النظر يف شروط اإلسترجاع   امللكية اخلاصة إىل ملكية الشعب،

تشجيع  اإلستثمار املعدل  لقانون التوجيه العقاري مع ) 95/26(اليت جنم عنها تطبيق أمر 
وتوسيع  جمال الشراكة األجنبية  لإلستثمار يف إستصالح  ،ة املبادرة الفرديةلوعدم عرق الزراعي

  .وتكنولوجية عالية  باهظةاألراضي الصحراوية خاصة أا تتطلب تكاليف  
   

كما أن تسريع عملية  إجراء  معاينة حق امللكية  العقارية وتسليم سندات ملكية  -
هري الوضعية القانونية  للملكية العقارية ، سيسمح بتط)07/02(املنصوص عليه يف قانون

هامة  إصالحات معترب يف الوقت عند إجراء عملية مسح األراضي العام،مع إدخال  والقتصاد
لتعزيز  تقدم  عملية مسح األراضي كما وكيفا ،وتوظيف مهندسني وخرباء عقاريني وتوفري 

  .املوارد املالية الكافية للتسريع من  العملية 
  
  



عادة اإلعتبار حلق امللكية ال يغين عن وضع األدوات القانونية ،أن إ إلشارةوجيب ا-
القانونية  وضعيةالتطهر أن يجب ،فخلدمة  الوظيفة اإلجتماعية مع إحترام حقوق املالك 

بسن قوانني  ألمالك العقارية الفالحية وحماربة بقوة القانون أخطار التعمري والتوسع العمراينل
لك ليحافظ على أرضه وبالتايل مسامهة األرض الفالحية يف اإلقتصاد الوطين رادعة تقيد  املا

وضع ميكانيزمات  تقنية لتطبيق سياسة ضريبة  متكن من احملافظة  على الوجهة الفالحية  ومنع و،
  . املضاربات يف العقارات الفالحية 

شهد تشوها فرض قيد وجوب طالء الواجهات اخلارجية لألبنية ،خاصة أن اجلزائر ت - 
سنوات من  3بعد  عمرانيا ،فاملشرع عليه أن يفرض رمسا عقاريا لكل تأخر عن طالء الواجهات

الطوابق ،وتقليص الكثافة القصوى للبناء املتعلقة بعلو معني من  بعدد ،مع تقييد املالك البناء
نية رادعة  يف سن تشريعات قانو،وللمدن اجلزائريةالبنايات،للحافظ على الطراز اهلندسي اجلميل 

من األرض  يف كل احلاالت  يؤخذاألراضي العمرانية ملنع اإلزدحام العمراين ،وفرض معامل ما 
  .بالنسبة للخواص أو املتعاملني العقاريني ، وترك مساحات خضراء  عند شغل األراضي العمرانية

  
 قهالقيود اليت تعتدي على ح إلغاءحقوق املالك ب احترامومن جهة أخرى ، جيب -

املتعلق برتع امللكية العقارية إلجناز البىن  10/07/2005املؤرخ يف ) 248- 05( مرسومك
إلغاء حق الشفعة املدنية اليت متتد حبكم  القانون للمالك ااورين البعد اإلستراتيجي ،و حتتية ذا ت

ميارسه الديوان  مع اإلبقاء على قيد الشفعة اإلدارية الذي ،عند رغبة املالك يف بيع أرضه الزراعية
  .الوطين لألراضي العمومية  حفاظا على األراضي الفالحية من املضاربة 

مراعاة للملكية العقارية اخلاصة جيب تقييد  الوكالة الوالئية للتسيري والتنظيم كما أنه -
ق يقتصر ذلك إال يف املناطل ،العقاري عند ممارستها حلق الشفعة اإلدارية  يف األراضي العمرانية 

  .موقعا إسترتيجيا أما املناطق األخرى فال حيق هلا ممارسة هذا القيداحلضرية الراقية  واملناطق اليت متثل 
  

تقييد املستفيد من حق املرور القانوين على األراضي اخلاصة  ومراعاة حلقوق املالك جيب -
ور القانوين أن يكون حق املر< <:من القانون املدين  هي 693بإظافة مجلة يف نص املادة 

حىت ال يتمادى املستفيد من حق املرور  >>خمصص لسلطة اإلستعمال واإلستغالل فقط
من القانون املدين  اليت يكتسب  مبوجبها املستفيد املمر القانوين  699إلغاء نص املادة ،والقانوين

صة ،كذلك مراعاة  للملكية اخلاسنة حىت عند زوال احلصر  15بالتقادم املكسب عند مرور 



سنة مادام احلصر قائما 15ال يسقط حق التعويض إذا سكت عنه صاحب احلق ملدة  جيب أن 
وجتنبا لتعسف  املالك محاية حلقوق املدينو ،،ألن صاحب احلق يف التعويض يتحمل قيدا خطريا

على املشرع أن  يقيد  نطاق إستصدار الدائن أمر احلجز حىت ال يتعسف ويضر لدائن ا
تقليص الفترة اإلنتقالية حلق البقاء يف األمكنة  و،ين قد ال يتناسب مع قيمة العقار ،ألن الدباملدين

  .سنوات بالنسبة لعقود اإلجيار املربمة قبل صدور القانون يف اجلريدة الرمسية 3إىل 
     

تقدم، امللكية العقارية اخلاصة حتتاج إىل عناية كبرية وإستراتيجية  من خالل ما-   
 دقيقة وتوفري الوسائل املادية والبشرية وآليات الرقابة ،ألن الواقع  يبني واضحة وسن قوانني

   .عالقة  هلا باألهداف املسطرة أوضاع أخرى  وممارسات ال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  



 : Résumé         
 

   Depuis l’indépendance, L’orientation politique  Algérienne a 
considéré que la propriété foncière était d’une importance capitale et 
qu’il fallait la préserver. Pourtant la stratégie politique adoptée a 
engendré des résultats négatifs sur le foncier agricole , urbain et 
immobilier. 
      

        A partir des année 1990 une nouvelle politique  a été 
adoptée,elle a consisté en la  libéralisation économique ,et  la 
législation  a été révisée en diminuant  les restrictions  imposées sur  
la propriété  foncière . 
     

      Ainsi, la promulgation de la loi de l’orientation foncière  
 n° (90-25) portant abrogation  de la législation  relative à la 
révolution agraire et à la politique des réserves  foncières a garantit 
la propriété foncière privée . 
      Lorsque le législateur a essayé de mettre en œuvre les outils 
juridiques pour valoriser  la propriété privée ,la réalité a montré des  
limites difficiles a  dépasser. Cette intervention   a engendré  des 
contentieux nombreux ,et parfois difficiles a résoudre : 
Nous citerons par exemple le cas des terres agricoles qui n’ont  pas 
été récupérées par leurs propriétaires d’origines.  
     
     D’une part il est a noter, une lenteur dans le règlement de la 
situation juridique des propriétés privées par l’Etat. 

 

     D’autre part,  les institutions Etatives  ne font pas d’efforts  pour 
encourager  l’initiative privée  quant à  l’ exploitation  de la propriété 
 agricole, car l’état  s’accapare  les terres agricoles a potentialités   
productive élevées  et ne  donne que  le droit  d’usufruit au 
bénéficiaires. 
     

    Le  retard  a valoriser  la propriété  privée a été accompagné  par 
des  restrictions  promulgués  par le législateur  qui penchent  vers 
l’intérêt  général et privé au détriment  de l’intérêt  du propriétaires  
sans ce soucier  de ses droits  élémentaires. 
      
  Ainsi, La non stabilité de  la propriété foncière engendrera  un 
retard  a  renforcer le  système économique Algérien,  et cela  aura 
des  conséquences négatifs  sur l’intégration de l’Algérie  a 
l’organisation  mondiale  du commerce.  


