
 

 

 المقدمة

 إن األرض هي المسرح الذي يجمع البشر: •

فهي تحتضن الغالف الجوي الذي يوفر الهواء و هي الخزان الذي يحفظ المياه و هي المصدر 

 “.منها خلق اإلنسان و إليها يعود”الذي يضمن الغذاء، فهي البيئة الذي تنبع منها الحياة، 

شؤونه، حتى يتمكن من استغاللها بشكل لذا كان لزاما على اإلنسان منذ القدم تنظيم  •

 سليم، يمكن األجيال  من االستفادة من خيراتها بطريقة مستدامة .

على أن يكون خاليا للجميع،  ر رصيد عقاري كافيضروري توفال من هذا المنطلق، أصبح من

 .ة ذات طبيعة قانونية معلوم العقارات محددة و جميع أن تكون يستلزمما ، و هو من النزاعات

على معلومات  علمية متطورة تعتمدبواسطة أنظمة  تسيير العقار بطرق عقالنية وإن  •

 .أهل االختصاص يستوجب االعتماد علىدقيقة 

المعلومة توفير الفاعلين في المساح كأحد المهندس التي يقوم بها همية  األ دور واليبرز  هو ما و

 .تسيير الملكية العقاريةالجغرافية وفي 

 

 تاريخية حول قوانين الملكية  العقارية في الجزائرنبذة 
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 خالل الحقبة االستعمارية

 أهم ما ميزها:  1850 – 1830المرحلة األولى  •

 (.1846االمتيازات الممنوحة للمعمرين من اجل االستقرار ) األمر  •

 : أهم ما ميزها 1860 -1850المرحلة الثانية  •

 (.الحقوق على الملكية العقارية لألهاليبعض باالعتراف )1851جوان  16قانون  •

 : أهم ما ميزها 1870- 1860المرحلة الثالثة  •

المتعلق بالتقسيم (  senatus consulte) 1863أفريل  22القانون المؤرخ في  •

 . اإلداري و القانوني لألراضي

 أهم ما ميزها:  1891 -1870المرحلة الرابعة   •

وجبه منح مليون هكتار من األراضي ، بم 1871جوان  21القانون المؤرخ في  •

 (warnier ) :1873جويلية  26الفالحية للمعمرين. و قانون  

الحجز ألقصري ألراضي األهالي . و تطهير حقوق الغير بواسطة اإلجراءات المتعلقة 

 بالتحقيقات   .

 أهم ما ميزها:  1962 -1891المرحلة الخامسة  •

إعداد سندات الملكية  وتطهير حقوق الغير   . التمليك و1897فيفري  16قانون  •

 الجماعية. والجزئية  وبواسطة اإلجراءات المتعلقة بالتحقيقات العامة 

. و الهدف منها إغراء الجزائريين من أجل بيع األراضي 1926أوت  04قانون  •

 بسندات الملكية.

 أهم ما ميزها  1954.-1962المرحلة السادسة  •

 ع األراضي من المعمرين  الفرنسيين إلى الجزائريينتحول اتجاه التمليك ،  بي •

 

 

 

 بعد االستقالل

 :أهم ما ميزها : 1990-1962المرحلة األولى من 



المتعلق بعملية المسح العام وتأسيس الدفتر  12/11/1975المؤرخ في  74.75أمر  •

 العقاري )السجل(.

 الفالحية.المتعلق بتمليك األراضي  1983أوت  13المؤرخ في  83-18قانون •

 المتضمن التنازل عن أمالك الدولة. 01/81القانون  •

 أهم ما يميزهاإلى يومنا هذا :  1990المرحلة الثانية من 

 18/11/1990المؤرخ في  25-90قانون التوجيه العقاري تحت رقم  •

المكمل  المعدل و 01/12/1990المؤرخ في   30-90قانون األمالك الوطنية تحت رقم •

 .14-08بالقانون 

 المتعلق   بمهنة المهندس الخبير العقاري. 01/02/1995المؤرخ في  08-95األمر  •

المتعلق بإجراءات المعاينة لحق الملكية  و 2007فيفري  27المؤرخ في  02-07قانون  •

 العقارية و تسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق الجزئي.

 مراحل تطور مهنة مهندس المساحة في الجزائر

في الجزائر، و بسبب غياب اإلطار المنظم للمهنة لسنين طويلة بعدد االسدتقالل، حددر فراغدا 

  و ألسببا  مووبوةية مع حاجة ماسة إلنجاز مهام تدخل في صدالحيات المهنددس المسداح، 

أستغل هذا الفراغ في ممارسات غير صحيحة للمهنة، كان لها االنعكاس السدلبي الكبيدر علدى 

  قتصادية و االجتماعيةمختلف المجاالت اال

، الدذي أعتدرف بالمهندة، و أعطدى لهدا اسدما 08/95حيدر صددر األمدر  1995إلى غاية سنة 

  وحدد لها مجاال.

بصددالحيات  مجلبس عةلبب "ثددم أسدس لهددا   " مهنبة المهنببدس الخبيبر العقببار "فهدي تسددمى 

  هيئبة"شدأ لهدا  معتبرة، مهمته األساسية السهر على الممارسة الصدحيحة للمهندة ، كمدا أنده أن

  منتخبدة مدن جميدع األعضداء، مجبالس جهويبةبمسداعدة   مجلس وطني"أسند تسيرها إلى  

  .مهمتهم الرئيسية تسيير هياكل الهيئة و المراقبة من أجل ضمان الممارسة السليمة للمهنة

و للعلم فإن:  المجلس الوطني لهيئة المهندسين الخبراء العقاريين في الجزائدر هدو عضدو فدي 

جميع الهيئات المهنية الدولية و اإلقليميدة، و قدد سداهم بشدكل فعدال فدي تأسديس الدبعض منهدا. 

 أما المجلس األعلى للمهنة فهو جهاز حكومي يرأسه وزير المالية و ممثل فيه جميع 

الدوزراء  الدذين هدم علدى صددلة بالمهندة و جميدع المؤسسدات الحكوميددة التدي تنشدط فدي مجددال 

 المساحة 

 

 األساسية لممارسة مهنة مهندس المساحةالشروط 



إن الممارسة الصحيحة للمهنة تستلزم التحلي بصفات: النبل، الثقة، المصداقية، الشرف،  -1

النزاهة و الدقة.هذه الصفات تضمنتها عبارات القسم القانوني الواجب أداءه قبل اكتساب حق 

 ممارسة المهنة في الجزائر و عباراته هي:

لعلي العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام و أتعهد أن أخلص في تأدية مهنتي و   أقسم باهلل ا

 أكتم سر المهنة و أسلك في كل األمور سلوك المحترف الشريف  .

 المستوى العالي فيما يخص العلوم التي لها عالقة بممارسة المهنة -2

طيات األقمار التحكم في تقنيات القياس من: طبوغرافيا، تحليل صور جوية، رصد لمع -3

 الصناعية وكلها أساليب مختلفة تضمن تقديم المعلومة الجغرافية بالشكل الصحيح.

متابعة التطورات، خصوصا ما تقدمه المعلوماتية في مجال التكنولوجيات الحديثة من  -4

 وسائل القياس و أساليب الحساب.

المجاالت التي تدخل  التمكن من فهم مختلف النصوص القانونية والتشريعية التي تنظم -5

 ضمن صالحيات ممارسة المهنة.

 مفهوم مهنة مهندس المساحة حس  القانون في الجزائر -

إن مهنة المهندس الخبير العقاري ) مهندس المساحة( و شروط ممارستها ضبطت بشكل 

( و الذي حدد 01/02/1995المؤرخ في: 08/95واضح حسب القانون الذي عرفها )األمر:

تي تدخل في صالحيات المهندس الخبير العقاري ، وهذا بناءا على المادة الثانية المجاالت ال

منه، فنجد أن المشرع فصل المهام الموكلة إليه التي ال يحق ألحد التدخل فيها، في النقاط 

 التالية:

  يمارس مهنة المهندس الخبير العقاري بموجب هذا األمر، كل شخص طبيعي يقوم بصفة 

الشخصي وتحت مسؤوليته، بوضع المخططات الطبوغرافية والوثائق التقنية  رئيسية، باسمه

 التي تلحق بعقود رسمية تتعلق بنقل الملكية العقارية ،

  وبهذه الصفة، يتولى المهندس الخبير العقاري وضع الرسوم الطبوغرافية لسطح األمالك 

ير القيمة التجارية أو العقارية وتحديدها ووضع معالم حدودها، ويمكنه أن يقيمها من ح

 اإليجارية .

  يقوم المهندس الخبير العقاري، دون المساس بالصالحيات المخولة لإلدارات العمومية في 

مجال تسيير األمالك العقارية، بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع الملكية للمنفعة 

 ها .العامة وذلك وفقا لألحكام القانونية والتنظيمية المعمول ب

  كما يمكن المهندس الخبير العقاري أن ينجز كل الدراسات والرسوم الطبوغرافية في إطار 

   عمليات التهيئة العقارية

 



 صالحيات  مهندس المساحة حس  القانون في الجزائر  -

الصالحيات القانونية لمهندس المساحة ، في المجال العقاري، حسب ما حددها القانون و 

 بلغة عملية هي:

 /إعداد  كل الوثائق التقنية التي تلحق بالعقود الرسمية :1

 مخططات الحالة الوصفية للقسمة . -

 مخططات التجزئة في إطار التهيئة العمرانية . -

 القسمات القضائية. -

 إعداد وثائق القياس. -

 / التحقيق التجزيئي في إطار إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .2

 / إعداد خبرات لتقييم األمالك العقارية من الناحية التجارية و اإليجارية .3

 / تثبيت الملكية عن طريق وضع المعالم .4

 / إعداد دراسات التهيئة العقارية.5

إضافة إلى تحديد مجاالت التخصص، فإن المشرع خصها بحماية قانونية من خالل المادة 

فة في المادة الثانية بصفة غير قانونية، بالفعل ، التي صنفت ممارسة المهنة المعر29

 الجنائي ، وتنص على:

  تعرض الممارسة غير القانونية لمهنة الخبير العقاري مرتكبها لعقوبات جنائية، يمارس 

بصفة غير قانونية مهنة المهندس الخبير العقاري، كل شخص غير مسجل في جدول هيئة 

 ي علق تسجيله......   .المهندسين الخبراء العقاريين أو الذ

 

 

 

 

 

 

 

 



 المهام التي يمارسها مهندس المساحة في الجزائر -

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 مهنة مهندس المساحة و عثارها ةل  المجتمع -

إن الدور الذي يقوم به المهندس المساح من خالل ممارسة المهنة تترتب عليه نتائج إيجابية 

 كثيرة نذكر منها:

االستقرار االجتماعي: من أهم ضمانات حماية األمالك العقارية، التحديد مع المساهمة في  -

وضع المعالم، ألن التحديد الدقيق لألمالك العقارية يضمن استقرارها و ينتج عنه تثبيت الحدود 

 و معرفة الحقوق، و بالتالي تقليص النزاعات و إبعاد الصراعات.

السليم للمسح الطبوغرافي يؤدي إلى إعداد دراسات و  المساهمة في اقتصاد الدولة: إن اإلعداد -

تصاميم سليمة، مما يسمح بتحضير دقيق لتكلفة المشاريع و بالتالي عدم اللجوء إلى أعادة التقييم. 

كما أن متابعة انجاز المشاريع مع احترام حدود المسؤوليات المهنية ينتج عنه صرامة أكبر في 

 ت و ضمان النوعية.احترام الشروط المتعلقة بالكميا

المساهمة في التوظيف: )مشكل العصر( إن احترام مجاالت التخصص يسمح للمهندس المساح  -

 باالستثمار و فتح أفاق التوظيف و بالتالي، المساهمة بشكل فعال في توفير مناصب شغل مهمة.

 


