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 مقدمــــــة 
مـــــ  مـــــأ اتمـــــل يتـــــدأ رتةديـــــد ملعيتهـــــا العقاريـــــ  الـــــ    سســـــ  عليهـــــا ومـــــد    اعلهـــــا معهـــــا  أن ختليـــــد  كـــــر إ     
 ال  عمر طويال يف الذاكرة اإلنساني . مشتت ريخ ميالدها ،  فاتم  ال  عاش  ن  اريخ ملعيتها هو  اإو 

اتـــــدي  عـــــأ    وأصـــــت مـــــر تث رـــــالرروة العقاريـــــ  الـــــ   تلعهـــــا ،  اإلنســـــاني رقـــــاا اتضـــــارا   أصـــــت ومـــــأ هنـــــا        
ـــــــــــغــــــــــري نعــــــــــأ  دون  ن  لألفــــــــــرادجتماعيــــــــــ   زدهــــــــــار اتيــــــــــاة اإلإالتنميــــــــــ  الشــــــــــامل  للــــــــــدو  و  ـــــــــــللملع يل ــــ ي  العقاريــــــــــ   ـــ

ـــــــستإ ــــــ  العقــــــار  لقــــــا منازاعــــــا  كرــــــرية وإ عماالــــ ســــــتصالال و  ــــــرفا ، غــــــري أن الســــــعي  والتنــــــافا  الشــــــديديأ علــــــ   ل
 معقدة.

ـــــن ل  هـــــذا مـــــا دفـــــو الـــــدو  عـــــ  الع ـــــور لإ  ـــــ  ، و لـــــ  ر  ـــــاد  واعـــــد  انونيـــــ    هتمـــــاظ رتن ـــــيل امللعيـــــ  العقاري
ـــــ  يف  أ ســـــأ ال ـــــروف،  ومـــــأ كـــــل الت ـــــرفا  الـــــ   ـــــرد عليهـــــا  ـــــى ـــــا العقاري   ضـــــمأ  مـــــأ جهـــــ   لل ـــــرد  تعـــــا ظلعيت

 جه  أ ر   عني الدول  مأ رسث ر ارتها  عل  السوق العقاري  عند  داو  العقار مأ يد إىل أ ر  .
وإ ا كانــــــــ  يف املنقــــــــوال    اعــــــــدة اتيــــــــازة يف املنقــــــــو  ســــــــند امللعيــــــــ  هــــــــي الوســــــــيل  الــــــــ   قــــــــق العالنيــــــــ    

ــــــواردة    الصــــــري ومحايــــــ ــــــد الت ــــــرف يف املنقــــــو  ، فــــــان الت ــــــرفا  ال العقــــــار نعمهــــــا ن ــــــاظ  ــــــانو  علــــــ  ســــــأ النيــــــ   عن
ســـــتقرار، الصايـــــ  منـــــا أن ييســـــر لعـــــل  ي م ـــــلة  العلـــــل روجـــــود  ـــــاص يـــــتالاظ مـــــو طتيعـــــ  العقـــــار املتميـــــ ة رالرتـــــا  واإل

 اتق و قرير ن ا ه.
ـــــــ  هـــــــذا الن ـــــــاظ القـــــــانو  يســـــــم  ن ـــــــاظ الشـــــــهر         ـــــــا ءموعـــــــ  القواعـــــــد  واإلجـــــــرااا  ال العقـــــــاري ، ويق ـــــــد ر

ـــــــهتــــــدف إىل إملتــــــا  امللعي ــــــــــــ  العقاريــــــ  يف ســــــكال   اصــــــ  رــــــذل  ، مــ ـــــــعأ للنــــ ـــــــاس كافـــــ ـــــــط  اإلـــــ ــــــايل ،الع عليهاــــ ورالت
ــــــــ  ،إ  أن ورود اتــــــــق العيــــــــ  العقــــــــاري يف الســــــــكل ــــــــاالعقــــــــاري  التعامــــــــل يف اتــــــــق العقــــــــاري  رعــــــــل ملقــــــــ   وطم نين   عل

  ك  عل  العاف  .
العيـو  الـ  شـار  اتن مـ   القانونيـ   القدمـ   مـأ  ورواسط  هـذا الن ـاظ القـانو  املسـتةد   ، و  ـاوز العرـري       

كت ـاا فاإل ، كـاف لنقـل امللعيـ  يف العقـارراعتتـاره أهـل  أداة لنقـل امللعيـ    يف نقل امللعي  العقاري  ، فلل يعد ءرد إرـراظ العقـد 
ن العقـد ال نقـق العلـل الـالزظ ةقيقـ  وجـود اتقـوق العقاريـ   رالعقد يتقي اتفراد يف وضو  لق  ـاه املعـامال   العقاريـ   ، ت

يـتمعأ املتعامـل معـا مـأ  أنعـدة   ـرفا  علـ  ن ـا العقـار دون  إرـراظوالت رفا  ال   رد عليها ،  فقد يقدظ املال  علـ  
 قيقي.اتال  املظهر  إ اسارق  عل  عقده فتن ع يده عل  العقار العلل رالت رفا  ال

ــــــا ن ــــــاظ الشــــــهر العقــــــاري ، أصــــــت  يقــــــوظ علــــــ  ن ــــــامني للشــــــهر،  يعــــــرف ا لن ــــــاظ ونتيكــــــ  للتطــــــور الــــــذي عرف
ـــــ  أســـــاس أ ـــــاا طـــــريف الت ـــــرف الـــــذي أنشـــــاتو  رن ـــــاظ الشـــــهر الش  ـــــي  اتـــــق أو   ،  ـــــتل وفقـــــا عمليـــــ  الشـــــهر عل
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ــــــا  ه، والن ـــــاظ الرـــــنقلـــــا ــــــو ن ـــــاظ الشـــــهر العيـــــ   ووفقـــــــــ  اس العقـــــارا  املت ـــــرف فيهـــــا ـــــــــر علـــــ  أســــــــــا  ـــــتل عمليـــــ  الشهــــــ
 . ي  مقارن  مو  ن اظ الشهر الش  يوهو ن اظ شهر  د

اا اجل ائر عل  غرار العرري مأ دو  العامل مر  مس ل  امللعي  العقاري  فيها رعدة مرا ل متمي ة، السيما أملن و
 ستقال .ستعماري  وفرتة ما رعد اإلاتقت  اإل

 مر ع  مجل  مأ الن وص القانوني  إىل:ع تال  عمد املستف ملناا فرتة اإل
 شكيو املعامال  العقاري ، وهو اإلجراا الذي أد  إىل  ريد اجل ائريني العرري مأ أراضيهل ل ائدة فئ  املعمريأ يف  -

 ئ  اتماي  العامل .ظل ن اظ  انو  سائد يوفر هلذه ال 

وفق هذا الن اظ  املشهرةعتماد ن اظ الشهر الش  ي كن اظ لشهر املعامال  العقاري ،  ي  كان  السندا  ا -
غري د يق  مأ  ي   عيني العقارا  وأصل ملعيتها  اص  و أن القانون مل ينص عل  إجتاري  شهر رعض 

 اتقوق العيني  العقاري  كاملقايض  و ق اإلر  مرال.

كان التعا د تجل نقل امللعي  العقاري  يعتمد عل  متدأ الرضائي  ومل  عأ الر ي  شرط يف انعقاد العقد اتمر  -
 إىل ازدياد وانتشار العقود العرفي . الذي أد 

واخلالص  أن الن اظ القانو  املتعلق رامللعي  العقاري   ال  هذه اتقت  مل يعأ يف  قيقتا يهدف إىل  ن يمها 
 ما كان يهدف إىل اإلستالا عليها مأ أيادي اجل ائريني. رقدر

ستقال   ال  مأ عدظ استقرار امللعي  العقاري  وي هر  ل  مأ لقد  لق الوضو املورو  عأ اإلستعمار رعد اإل
  ال : 
 رقاا العرري مأ اتراضي دون سندا  ملعي . -

 ي  أد  إىل فقدان م دا يتها ظرور ال مأ. ال  ال رتة االستعمار  شهرةغموض سندا  امللعي  العقاري  امل -

   و  معامال  عقاري  مريت  رني املعمريأ و رعض اجل ائريني. -

 مأ اتمالك العقاري . أد  هكرة املعمريأ مأ اجل ائر إىل شصور العرري -

 أد  هذا الوضو إىل:

 ملنازعا . عرض  للعرري مأ اامللعي  العقاري  أصتة   -

 السوق العقاري. غيا  إ  ائيا  د يق   و   -

 غيا  الش افي  يف املعامال  العقاري .   -



   

3 

 

العقاري ، مأ رني  ستقرار هذه، أصدر  اجل ائر ن وص  شريعي  عدة لتن يل امللعي عدظ اإل وتجل اتد مأ  ال 
 أهل هذه الن وص  ل  املتعلق  رالشهر العقاري و ل    د:

 عاهتا.رع  الرق  يف املعامال  العقاري  للت  يف مأ مناز  -

   عيل عملي  التة يل اجلتائي النا ج عأ املعامال  العقاري . -

 شكيو املسترمريأ عل  ا تةاظ السوق العقاري لالسترمار فيا السيما يف ميدان الرت ي  العقاري  ملواجه  أزم   -
 السعأ، ويف امليدان ال ال ي لتةقيق اتمأ الصذائي.

 مقارل   مني عي  يوفر الضمانا  العافي  هلذه املوسسا .  شكيو املوسسا  املالي  عل  عملي  اإل راض -

  لتي  متطلتا  سياس  التهيئ  والتعمري للة و  عل  أراضي  ا  طارو عمرا  الجناز منشآ  عمومي . -

،اختذ املشرع اجل ائري مجل   مأ التدارري القانوني   لت ويد التالد و  د إرساا امللعي  العقاري  عل  أسا صلت   -
 ظ عقاري  دي   يستند إىل أساس مادي هو مس  اتراضي .رن ا

 رمي هذه التدارري مأ  ال  إ ام  مس  أراضي عاظ يوض  فيا  القواظ املادي و املو و الطوروغرايف للعقارا   -
و  سيا سكل عقاري إىل  سني الشهر العقاري ،و ل  ر ستتدا  ن اظ الشهر الش  ي رن اظ  جديد للشهر 

 هر العي  .يسم  ن اظ الش

املتضمأ إعداد مس  اتراضي   21/22/2757املورخ يف  57/57و  عريا آلي  الشهر هذه  ر دور اتمر  -
منا عل  أن كاف  الت رفا  الواردة عل  العقار  51و 51أكد  املاد ني  العاظ و  سيا السكل العقاري  ي 

ن ا ن يذي ومانمرسرها ، صا ب صدور هذا اتمر و رالنست  للصري إال رشهأملر سواا رني اتطراف أليا هلا  أي 

 10/ 51العاظ والرا  ر ل   اتراضيمس   ر عداداملتعلق  51/11ر ل  اتو  17/30/2751ن يف امور 
 املتضمأ   سيا السكل العقاري .

ا يقــــــوظ ن ــــــاظ الشــــــهر العيــــــ  علــــــ  ركيــــــ  ني أساســــــيتني  ــــــا : عمليــــــ  مســــــ  اتراضــــــي العــــــاظ  وعمليــــــ    ســــــي       
ــــــالســـــكل العقـــــاري ، ه ـــــ   عـــــون حمـــــور دراســـــتنا مـــــأ  ـــــال  هـــــذا املوضـــــوعــــــ ـــــ  هـــــي ال ـــــ ة الراني ـــــ  رالتةـــــ    ذه الركي و ل

ـــــتل  ـــــا  املعل ـــــ  رـــــذل  وهـــــي ا اف ـــــ   اآلليـــــ الشـــــهر العقـــــاري يف الســـــكل العقـــــاري عـــــ   إجـــــرااا عـــــأ العي يـــــ  الـــــ   
ـــــ ات ـــــريالعقاريـــــ  ، هـــــذه   مـــــأ اتمـــــر 02ها حمـــــافي عقـــــاري ، حمدملـــــ  ظوجـــــب املـــــادة ري  عتـــــ  م ـــــلة  إداريـــــ  عموميـــــ  يس 

 املذكور أعاله. 57 /51 ر ل
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ن مــــــأ أهــــــل مهــــــاظ هــــــذه  فــــــ 51/16واملرســـــوظ التن يــــــذي  51/57ومـــــأ  ــــــال  اســــــتقراا رعــــــض مــــــواد اتمــــــر     
ـــــواردة علـــــ   ـــــف الت ـــــرفا  ال امل ـــــلة  هـــــي عمليـــــ    ســـــيا الســـــكل العقـــــاري   وكي يـــــا  مســـــعا  وإعـــــالظ الصـــــري ظ تل

 لعقارا  .ا
كــــــان ةاف   العقاريــــــ  ،  يــــــ   ـ  للمـــــــالمل  املعونـــــــالرــــــ ات ســــــاظن هــــــذه املهــــــاظ  ــــــري دا ــــــل  فــــــ أدقو ر ــــــورة   

 هذا التة  . أساساامل ر الذي  سمنا عل  ات ساظ هو  وزيو العمل دا ل هذه 

ـــــــنص املـــــــادة    ـــــــدا لي  27/21/5995مـــــــأ القـــــــرار املـــــــورخ يف   27فطتقـــــــا ل  ت شـــــــيا ملاملتضـــــــمأ التن ـــــــيل ال
وهــــــي  ســــــل  ــــــر يل العقــــــارا   أ ســــــاظا اف ــــــ  العقاريــــــ   تشــــــعل مــــــأ ملالملــــــ   فــــــ نوا اف ــــــا  العقاريــــــ  ،   الدولــــــ أمــــــالك

ــــــــاإلياملمســـــــو   ،  ســـــــل  ــــــــوعملي داعــــ ــــــــا اس ا ــــ ــــــــت   و ســـــــل مســـــ   الســـــــكل العقـــــــاري و ســـــــليل املعلومـــــــا  ،  يـــــــ  ـــــ
ــــني ايســــري   ــــون مجــــيعهل  ــــ  ســــلط   كــــل  ســــل مــــأ طــــرف رئــــيا ينتقــــ  مــــأ ر  وإشــــرافملــــوظ ني  ــــذه امل ــــلة  ، ويعمل

 ا افي العقاري .
جنــــــاز عمليــــــ   ــــــر يل العقــــــارا  رنــــــاا علــــــ  وملــــــائق املســــــ  املودعــــــ  إيــــــتل ص عمــــــل  ســــــل  ــــــر يل العقــــــارا  يف       

العقاريـــــ   ملـــــر  لـــــ  للمـــــالعني و وي اتقـــــوق دفـــــا رهل إمـــــأ  تـــــل م ـــــلة  املســـــ  لـــــد  ا اف ـــــ  العقاريـــــ  ،ويســـــلل  علـــــ  
فيشــــــــعل رــــــــذل  هــــــــذا العمــــــــل اإلجــــــــراا اتو  لشــــــــهر  ــــــــق امللعيــــــــ  واتقــــــــوق العينيــــــــ   العقاريــــــــ  ات ــــــــر  يف الســــــــكل 

 العقاري.
يتقاســــــــل  ســــــــل اإليــــــــداع وعمليــــــــا  ا اســــــــت  و ســــــــل مســــــــ  الســــــــكل العقــــــــاري و ســــــــليل املعلومــــــــا  التع ــــــــل  

 يف ظل ن اظ الشهر الش  ي . جراا اتو  وكذا اإلجرااا  املقام إرشهر اإلجرااا  الال ق   ل
ــــــائق اخلاضــــــع  للشــــــهر      ــــــداع وعمليــــــا  ا اســــــت  ر ةــــــص الومل ــــــ  أوىل  ســــــل اإلي ــــــ  يقــــــوظ يف مر ل ت كــــــد لل ي

ـــــ  ا   ـــــ  الشـــــروط الشـــــعلي  واملوضـــــوعي  الـــــ  ي رضـــــها القـــــانون ف كـــــد  ســـــالمتها مـــــأ أي عيـــــب  مـــــأ مـــــد   وافرهـــــا عل
 أو  لل يوشر عليها ظراجو الشهر .

ـــــ   يتســـــلل  ســـــل مســـــ  الســـــكل العقـــــاري  صـــــورة مـــــأ الومليقـــــ  املوشـــــر عليهـــــا ظراجـــــو الشـــــهر ويف مر لـــــ       ملاني
 إجـــــرااا   ـــــد الت شـــــري راملعلومـــــا  املدونـــــ  فيهـــــا علـــــ  التطا ـــــا  العقاريـــــ  املعنيـــــ  ، وهـــــي العمليـــــ  الـــــ   نتهـــــي ظوجتهـــــا 

 الشهر . 
ــــــــــاري هلـــــــــــذا املوضــــــــــــوع        الصـــــــــرض منـــــــــا  – ـاري يف التشـــــــــــريو اجل ائـــــــــريإجـــــــــــرااا  الشـــــــــــهر العقـــــــــ –إن ا تي

ا مـــــأ    ـــــرفا    انونيـــــ  دا ـــــل هـــــكـــــل مـــــا يتعلـــــق رالعقـــــارا  ومـــــا  ـــــري علي   وضـــــي  اآلليـــــ  الـــــ   ـــــتل  رواســـــطتها شـــــهر
ا مـــــأ مر لـــــ  إيـــــداع وملـــــائق املســـــ  لـــــد  ا اف ـــــ  العقاريـــــ   و لـــــ  رتتيـــــان ارتـــــدإأت ســـــاظ  الرالملـــــ   للمةاف ـــــ  العقاريـــــ  ، 

دا  الدالـــــــ  علـــــــ  عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري،  لنعـــــــون  ينئـــــــذ ـــــــــــــو    و ســـــــليل السنـــــــــــل العقـــــــارا  املمســــــــــــإجـــــــرااا   ر ي
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نطال ـــــ  يف نقطـــــ  اإل اإلجـــــراا، ليشـــــعل هـــــذا عيـــــ  تو  مـــــرة  يف الســـــكل العقـــــاريأمـــــاظ مر لـــــ  إنشـــــاا  اتـــــق العقـــــاري ال
 الشهر العي  .ن اظ  طتيق 

يف هــــــــذا اتــــــــق رــــــــ ي شــــــــعل مــــــــأ أشــــــــعا   العي يــــــــ  الت ــــــــرفنشــــــــ   ــــــــذه اتــــــــق امل إ ا أراد صــــــــا بلعــــــــأ     
طــــــار الشــــــهر إ يف..( ، أو صــــــدر الت ــــــرف مــــــأ صــــــا ب  ــــــق معتســــــب  و ــــــف ا .  ســــــم ،   ئــــــ ، ريــــــو،الت ــــــرف   
حمـــــرر ر ـــــي لـــــد  الشـــــ ص يف القيـــــاظ رـــــ فرار هـــــذا الت ـــــرف  فالواجـــــب هـــــو ومل  شـــــملا عمليـــــ  املســـــ  رعـــــد ، الش  ـــــي

ذه ال ــــ   ،  واملوهـــــل رعـــــد  لـــــ  ر يــــداع هـــــذا ا ـــــرر لـــــد  ا اف ــــ  العقاريـــــ  امل ت ـــــ  إ ليميـــــا امل ــــو   انونـــــا ر عطـــــاا هـــــ
   د  لقي صيص  اإلشهار.

رعــــــد ال ةــــــص الــــــد يق للومليقــــــ  اخلاضــــــع  للشــــــهر مــــــأ  تــــــل ا ــــــافي العقــــــاري ، فعلــــــ  هــــــذا ات ــــــري أن يقــــــوظ     
الومليقـــــــ   أن   تـــــــني، أو يـــــــرفض إجـــــــراا الشـــــــهر  إ ا  رتن يـــــــذ إجـــــــراا اإلشـــــــهار إ ا كانـــــــ  الومليقـــــــ  مطارقـــــــ  لقواعـــــــد الشـــــــهر
 اجلها  القضائي  امل ت   . أماظاملودع  جاا  خمال    لتل  القواعد ، وللمتضرر مأ  ل   ق الطعأ 

ـــــــــرن            ـــــــــاا علــــــــ  مــــــــا ســــــــتق  كـــــــــ ـــــــــره ســــــــ  او  اإلجارــــــــ  علــــــــ  التســــــــ ـــــــــاؤال   الــــــــ  ا  ــــــــدها مــــــــأ وراا هــــــــ ا ذــــــ
ـــــ  يف ـــــائق املســـــ  را اف ـــــ  املوضـــــوع واملتمرل ـــــداع ومل ـــــر يل العقـــــارا  املمســـــو   يف الســـــكل العقـــــاري رعـــــد إي ـــــتل   : كيـــــف ي

لإجــــــراا   العقاريــــــ  ي ومــــــاهي العوائــــــق الــــــ  إعرتضــــــ  إجــــــرااا  هــــــذا الرت ــــــيل ي وكيــــــف يــــــتل شــــــهر اإلجــــــرااا  الال قــــــ
تــــــاع هــــــذه اإلجــــــرااا    عــــــل اتــــــق العيــــــ   العقــــــاري وهــــــل إ   اتو  واإلجــــــرااا  املعــــــدة يف ن ــــــاظ الشــــــهر الش  ــــــيي

  اري  يــــــــــعي  العقــــــاملل و استقرار اي ـــك يل  ةم  هذه اإلجرااا  عنوانا للةقيق  ال  ال معأ الطعأ فيها ي وهل
أ طــــــرق يف ســـــتعون اإلجارــــــ  علــــــ  هــــــذه التســـــاؤال  مــــــأ  ــــــال  هــــــذا التةـــــ  الــــــذي  ســــــمتا  إىل ف ــــــلني :        

راعتتـــــــاره املنطلـــــــق   ات ـــــــر  يف الســـــــكل العقـــــــاري ــــــــــــال  ـــــــل اتو  لإجـــــــراا اتو  لشـــــــهر  ـــــــق امللعيـــــــ  واتقـــــــوق العيني
أ نـــــــاو  يف املتةـــــــ  اتو    ـــــــر يل ،،    ـــــــ  لـــــــا متةرـــــــني اتو  يف نشـــــــ ة املعيـــــــ  العقاريـــــــ   يف ن ـــــــاظ املشـــــــهر العيـــــــ 

العارضــــــــ  علــــــــ  عمليــــــــ   ــــــــر يل الرــــــــا  أهــــــــل املســــــــائل  يف املتةــــــــ  العقــــــــارا  املمســــــــو    يف الســــــــكل العقــــــــاري وأعــــــــاج
 العقارا  املمسو    يف السكل العقاري.

ــــــــ  الشــــــــهر      ــــــــا  ف   ــــــــتا إلجــــــــرااا  شــــــــهر ا ــــــــررا  الواجت واملعــــــــدة ظناســــــــت  إجــــــــرااا   أمــــــــا ال  ــــــــل الر
ــــــ  املعــــــدة يف ن ــــــاظ الشــــــهر الش  ــــــي،ال قــــــ   لإجــــــراا اتو   ــــــني  أ نــــــاو  يف ا أو  ل ملتةــــــ  اتو   ســــــمتا إىل متةر
ـــــداع ا و الشـــــروط الواجـــــب  وافرهـــــا فيهـــــاا ـــــررا  الواجتـــــ  الشـــــهر  ــــــ، أمـــــا املتةـــــ  الرـــــا  ف   ـــــتا إلي ـــــ  ررا  ـــــــ الواجت

 رها .ــــــــــــاظ شهــــــــد إ ــــــــ   العقاري    ـــــــرا افالشهر 
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 لفصل األولا
 نية العقارية األخرى اإلجراء األول لشهر حق الملكية والحقوق العي

 في السجل العقاري
ــــــــ  ر ــــــــ   شــــــــامل  للةــــــــد مــــــــأ عمــــــــد  اجل ائــــــــر رعــــــــد اإل         ســــــــتقال  إىل إ ــــــــاد آليــــــــ  لتطهــــــــري امللعيــــــــ  العقاري

نعــــــداظ ســــــندا  إملتــــــا  امللعيــــــ  إســــــتعمار يف هــــــذا انــــــا  ، و لــــــ  مــــــأ  يــــــ  الوضــــــعي  الســــــلتي   الــــــ  ورملتهــــــا عــــــأ اإل
  عــــــــدظ  ســــــــتعماري   لو  ــــــــ  يف العرــــــــري مــــــــأ الســــــــندا  املشــــــــهرة يف ال ــــــــرتة اإلالعقاريــــــــ  ومــــــــأ  يــــــــ  النقــــــــائص الــــــــ 

ا  ...( ف صــــــتة  هــــــذه الســــــندا  ال غــــــري متسلســــــل ، أصــــــل امللعيــــــ    نا  ــــــ  الــــــ املوضــــــو   عيــــــني العقــــــار ، هويــــــ  
 لعقار .لاتالي  املادي  والقانوني  الوضعي    ععا
 50/55/5951املـــــــــــــورخ يف  51/57ر اتمـــــــــــــر ولتكســـــــــــــيد سياســـــــــــــ  التطهـــــــــــــري العقـــــــــــــاري هـــــــــــــذه ، صـــــــــــــد        

ليـــــ  يف عمليـــــ  التطهـــــري  وفـــــق هـــــذه ات أاملتضـــــمأ إعـــــداد مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ و  ســـــيا الســـــكل العقـــــاري ،  يـــــ   تـــــد
 شــــــــعل هــــــــذه العمليــــــــ  يف مر لــــــــ  ملانيــــــــ   اتســــــــاس  علــــــــ  أن مر لــــــــ  أوىل رالشــــــــروع يف عمليــــــــ  مســــــــ  عــــــــاظ لألراضــــــــي

 استقرار امللعي  العقاري  . سكل عقاري  يعمل عل  املادي لت سيا
ــــــ         ــــــ  ، يش  عت ـــــــرع فيهــــــا ظتـــــــــــعمليــــــ  مســــــ  اتراضــــــي العــــــاظ عمليــــــ  فنيــــــ  و انوني  ادرة مــــــأ الســــــلط  امل ت ــــــ ـــــ

واتقـــــوق   لعـــــاســـــل مالعـــــا وطـــــرق إهتــــدف جلمـــــو التيانـــــا  العافيـــــ  لتةديـــــد هويـــــ  عقـــــار والـــــ   تعلـــــق ظو عـــــا ونطا ـــــا و 
العمليـــــ   مـــــو التيانـــــا  ضـــــمأ وملـــــائق  اصـــــ   هـــــذهنتهـــــاا مـــــأ رعـــــد اإل،و  تـــــ  ل ائد ـــــا أو الـــــ   رقلـــــا العينيـــــ  العقاريـــــ  املرت 
 .1ظس  السكل العقاري امل لة  املعل   لد   ودع نس   منها 

والصايـــــ  مـــــأ هـــــذا اإليـــــداع هـــــو القيـــــاظ رـــــ جراا شـــــهر  ـــــق امللعيـــــ  واتقـــــوق العينيـــــ  العقاريـــــ  ات ـــــر   اتقـــــوق        
، ليشـــــعل هــــــذا اإلجـــــراا املنطلــــــق اتو  2 ــــــق امللعيـــــ  واتعتـــــاا الــــــ   رقـــــل العقـــــار ( يف الســــــكل العقـــــارياملتك ئـــــ  عـــــأ 

 يف نش ة امللعي  العقاري  يف ظل ن اظ الشهر العي  .
ويـــــــتل هـــــــذا اإلجـــــــراا ضـــــــمأ ءموعـــــــ  مـــــــأ املرا ـــــــل  تـــــــدأ راإليـــــــداع اإلل امـــــــي مـــــــأ طـــــــرف أصـــــــةا  اتقـــــــوق         

املتضــــــــمأ إعــــــــداد مســــــــ   50/55/5951املــــــــورخ يف  51/57اتمــــــــر مــــــــأ  56ادة للكــــــــدو  املن ــــــــوص عليــــــــا يف املــــــــ
 01/26/5951املـــــــــورخ يف  51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ  52اتراضـــــــــي العـــــــــاظ و  ســـــــــيا الســـــــــكل العقـــــــــاري وكـــــــــذا املـــــــــادة 

                           

املتضمأ إعداد مس  اتراضي العاظ و  سيا السكل العقاري ، اجلريدة الر ي  العدد  50/55/5951املورخ يف  51/57مأ اتمر  ر ل  52ان ر املادة  -  1
 . 51/55/5951ر   يف املو  90

 السارق الذكر . 51/57مأ اتمر ر ل  55ان ر املادة  -  0
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ا ـــــافي العقـــــاري يف  عييـــــف نـــــوع الرت ـــــيل العقـــــاري  رع، والـــــذي علـــــ  أساســـــا يشـــــ1املتضـــــمأ   ســـــيا الســـــكل العقـــــاري 
 املرسوظ . هذا  مأ ن ا 57،56،50ال  ال  أ رهتا املواد ةسب اتا

علــــــــ  ان يســـــــلل ل ــــــــا ب لت تـــــــتل هـــــــذه اإلجــــــــرااا  رت  ـــــــيص رطا ــــــــ  عقاريـــــــ  لعـــــــل عقــــــــار و  ر يمـــــــا ،        
 .    اتق سندا إداريا يرت  ملعيتا هلذا اتق

يف التطتيـــــــق شــــــــعل  مســــــــائل إال أن  ن يـــــــذ هــــــــذه اإلجـــــــرااا  يف اتيــــــــاة العمليــــــــ  أفـــــــرز رعــــــــض اإلشــــــــعاال         
عــــــأ اتقيقيــــــ  للعقــــــار املمســــــو  ســــــا   امليف    املمســــــو  ،  يتعلــــــق اتمــــــر ظســــــ ل  ال يــــــادة عارضــــــ  علــــــ   ــــــر يل العقــــــارا

 ارا  ءهول .ــــواردة يف  ســـــالعقارا  املمسو   الل   ، ومسرة يف سند امللعي املسا   املذكو 
ـــــاا علـــــ  مـــــا ســـــتق  كـــــره،  ســـــم  هـــــذا ال       ـــــني،    ـــــ  املتةـــــ  اتو    ـــــل رن رت ـــــيل العقـــــارا  لإىل متةر

 . ر يل العقارا  املمسو  املمسو   واملتة  الرا  للمسائل العارض  عل  

 المبحث األول 
 ترقيم العقارات الممسوحة 

إن  ديـــــد اإلجــــــرااا  املتتعــــــ  يف  ــــــر يل العقــــــارا  املمســــــو   يف الســـــكل العقــــــاري  قــــــوظ أساســــــا علــــــ  وملــــــائق  
وع ــــــــــــــــتراضـــــــي املودعــــــ  لـــــــد  ا اف ــــــ  العقاريـــــــ  ، فمــــــأ  الهلـــــــا يــــــتل  عيـــــــني اتقــــــوق املتعلقـــــــ  رالعقــــــارا  موضمســــــ  ا
 الرت يل .

عـــــــرتاض علــــــــ   ــــــــق إلولتمعـــــــني املــــــــالعني و اتـــــــائ يأ مــــــــأ  ســـــــلل الوملــــــــائق الـــــــ   شــــــــهد ةقـــــــو هل أو مــــــــأ ا 
ــــ  املســــ  وجــــب إعالمهــــل ة ــــو   ه تهل فــــا ــــاا عملي ــــ  رــــا أملن ــــــــاملطالت ــــ  وســ ـــــذا اإليــــداع رعاف ـــــائل النـــــــ ــــ ن شر املناســــت ـ ، ف

ــــائق  ــــو املعلومــــا  والومل ــــ  يضــــمنونا  مي ــــداع جــــدو  يســــلل هلــــل را اف ــــ  العقاري ــــيهل إي ــــا ينتصــــي عل ــــذل  ف ن هــــل علمــــوا ر
ــــــــيشلروملـــــــائق املســـــــ   املســـــــكلاملتعلقـــــــ  رالعقـــــــار املمســـــــو   ــــــــرع ا ــــــ عمليـــــــ  الرت ـــــــيل افي العقـــــــاري رعـــــــد  لـــــــ  يف ـــــــــــ

 .ر    مو ت  أوالعقاري ، هذه ات رية  د  ن ذ ر    هنائي  
ــــــــيرت        ــــــــب عـــــــأ  ن يــــــــــ ــــــــذ عمليــــــــ ــــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري خت ــ ــــــــيص رطا ــــــــ ــــــــ  عقاريـــــــ ــــــــ  لعـــــــ ــــــــل عقــــــ  وار ــــ
ـــــــ ر ي ة العاكســــــ  لعــــــل آردة يف وملــــــائق املســــــ  ، والــــــ  ســــــتعون املــــــر  تضــــــمأ هويتــــــا الد يقــــــ  ةســــــب التيانــــــا  الــــــوا ما ،ـــ

الوضـــــعيا  القانونيـــــ  اجلديـــــدة الـــــ  ســـــوف  طـــــرأ علـــــ  العقـــــار  ظناســـــت    ـــــرفا   انونيـــــ   ـــــد  ـــــرد عليـــــا و عـــــون ال قـــــ  
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ويف ن ـــــــا الو ـــــــ   نســـــــخ مجيـــــــو التيانـــــــا  الـــــــ   ضـــــــمنتها التطا ـــــــ  العقاريـــــــ  يف ومليقـــــــ  أ ـــــــر   ســـــــلل ، لإجـــــــراا اتو  
 .اتقوق املر م   ر يما هنائيا  سم  الدفرت العقاري  تصةا 
، نتنـــــــــاو  يف املطلـــــــــب اتو  إيـــــــــداع وملـــــــــائق  ملالملـــــــــ  مطالـــــــــبورـــــــــذل  ســـــــــنتناو  دراســـــــــ  هـــــــــذا املتةـــــــــ  يف    

ـــــــب الرـــــــا  العـــــــاظ مســـــــ  اتراضـــــــي ـــــــب الرالـــــــ  ، ويف املطل ـــــــيل العقـــــــاري، ويف املطل ـــــــا  دوا أ  ـــــــاال  الرت  الرت ـــــــيل  إملت
 العقاري.

 ولاألالمطلب 
 األراضي العاموثائق مسح  إيداع

العقــــــاري لوملــــــائق املســــــ  املودعــــــ  لديــــــا سيعشــــــف عــــــأ عقــــــارا  نســــــو   هلــــــا ســــــندا   ا ــــــافيســــــتصال  إإن        
ـــــدون ســـــندا  لعنهـــــا حمـــــل  يـــــازة  ـــــ  املســـــ  ، وعـــــأ عقـــــارا  ر ـــــ  ســـــارق  لعملي ـــــملعي ــــــأ امل ع  ال  ال ـــــاهر مـــــأ  ـــــال  ــ

املعســــــب ، وأ ـــــــريا عــــــأ عقـــــــارا  رـــــــدون ســــــندا  و ال يوجـــــــد أي عن ـــــــر  مــــــدهتا أن يعتســـــــب  ــــــق امللعيـــــــ  رالتقـــــــادظ
   عقاري  ل احل املال  ال اهر .ــتةديد وجود  قوق عينيريسم  للمةافي العقاري 

ـــــــا   ـــــــ   ر يمـــــــا هنائي ـــــــيل العقـــــــارا  املدعمـــــــ  رســـــــندا  ملعي  تعـــــــا هلـــــــذه اتـــــــاال  ســـــــيقوظ ا ـــــــافي العقـــــــاري ررت 
ـــــائق املشـــــهرة تصـــــة ايســـــلل ظوجتهـــــ ـــــال الومل ـــــا ،ف ـــــ  ، وإمـــــا أن ير مهـــــا  ر يمـــــا مو ت ـــــائق املشـــــهرة  ا ا ر ـــــ   فوري ســـــلل الومل

،وهـــــو مـــــا ســـــنتطرق اليـــــا يف ال ـــــروع فتقـــــار ســـــند امللعيـــــ  إتصـــــةا ا إال ظـــــرور آجـــــا   انونيـــــ  معينـــــ   ســـــب  تعـــــا لدرجـــــ  
 التالي  :

 مسح الوثائق مضمون  الفرع األول :
مســـــــتو  ا اف ـــــــ  العقاريـــــــ  امل ت ـــــــ  مـــــــأ ملالملـــــــ  أنـــــــواع مـــــــأ  تعـــــــون وملـــــــائق مســـــــ  اتراضـــــــي املودعـــــــ  علـــــــ    

 : الوملائق هي
  مخطط مسح األراضي  -أوال -

ـــــا إىل أ ســـــاظ وأمـــــاكأ معلومـــــ  ـــــ  رعـــــل   اصـــــيلا مـــــأ   ئت ـــــا  إل لـــــيل التلدي ـــــذي يقـــــدظ الرســـــل التي وءموعـــــا    ال
 ملعي  و طو أرضي  .
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ر ـــــا علـــــ  ور ـــــ  مـــــأ خمطـــــث مســـــ  اتراضـــــي  معـــــأ مـــــأ حنـــــو  دد علـــــ نـــــ : هـــــو جـــــ ا مـــــأ  ـــــرا  التلـــــديالقســـــم  -أ
و عــــــون ات ســــــاظ يف مســــــ  ،  1وي ضــــــل أن يعــــــون حميطــــــا موسســــــا رنــــــاا علــــــ  اتــــــدود الــــــ  هلــــــا طــــــارو الرتــــــا  العــــــايف 

 نطال ا مأ الو دة يف  سلسل   اعدي يف اتر اظ .إاتراضي مر م   يف كل رلدي  

ل  ســـــــل وا ـــــــد واعتـــــــاد ـءموعـــــــا  امللعيـــــــ  دا ـــــــيشـــــــري إىل  مـــــــو مـــــــأ  املســـــــم   املعـــــــان  : المســـــــم  المكـــــــان -ب
 ـــــب أن يعـــــون املعـــــان املســـــم  دا ـــــل  ســـــل ، فـــــ  ا  عـــــذر  لـــــ  رســـــتب  2،الســـــعان أن يطلـــــق عليـــــا  ســـــمي  معينـــــ  

ـــــ  رالتســـــمي    قســـــيل خمطـــــث املســـــ  أو إىل شســـــاع  املعـــــان املســـــم  ، يقســـــل هـــــذا ات ـــــري مـــــو إ ت ـــــا  ات ســـــاظ ال رعي
 3ست لص مأ الوضعي  اجلصرافي  .اتصلي  يضاف إليها التعيني  امل

 تعـــــون ءموعـــــ  امللعيـــــ  مـــــأ ءمـــــوع القطـــــو اترضـــــي  املتالصـــــق  الـــــ   تمتـــــو رـــــن ا اتقـــــوق  : مجموعـــــة الملكيـــــة -ج
امللعيـــــ  الشـــــائع  يف ن ـــــا املعـــــان املعلـــــوظ و شـــــعل و ـــــدة  لـــــن ا  أواملالـــــ   و قـــــو عليهـــــا ن ـــــا اتعتـــــاا و ارعـــــ  لـــــن ا

ـــــ  مســـــتقل   تعـــــا للرت يـــــب ا ـــــ عقاري ـــــ   طعـــــ    فـــــ  ا، 4 ملعطـــــ  للملعي ـــــذل   شـــــعل  ف هنـــــا إ ـــــاررض  اضـــــع  تـــــق أكان ر
 . 5ج ا مأ امللعي  مستقل عأ القطع  ات ر  اخلاضع  تق امللعي  

ـــــ  يف  طعـــــ  وا ـــــدة  القطـــــع األرضـــــية : -د و نطـــــوي ، القطعـــــ  اخلاصـــــ  ظســـــ  اتراضـــــي هـــــي جـــــ ا مـــــأ ءموعـــــ  امللعي
 .6ها طتيع  شصل اترض أو خت ي  ن ا عل 

ــــــــ  رف صــــــــصرية  ...  ــــــــ  ر ــــــــ   عــــــــون a.b.cالقطــــــــو اخلاصــــــــ  ظســــــــ  اتراضــــــــي معين ( ويف كــــــــل ءموعــــــــ  ملعي
 "aنطال ا مأ اترف "إ شعيل  اتروف مسرتسل  

راإلضـــــــــاف  إىل شـــــــــصل اترض ،أو التقـــــــــ  واملت ـــــــــل  رالقطعـــــــــ    ت ـــــــــادياإلوختـــــــــص املعلومـــــــــا   ا  الطـــــــــارو  
 يلي: ومسا تها ما

 ستعماهلا .إة فو ها و طتيع  التنايا  املشيد -
 طتيع  اترض اجليولوجي  إ ا  علق اتمر ر رض فال ي    طني ، طمي ، كلا (. -
  عيني اتشياا املوجودة عليها   رئر ، أعمدة كهرراا... (. -

                           

 .5951لسن   62املتعلق ر عداد مس  اتراضي العاظ ، اجلريدة الر ي ، عدد 01/26/5951املورخ يف   51/10مأ املرسوظ ر ل  51/0أن ر املادة  -5
 السارق الذكر.  51/10مأ املرسوظ ر ل 6/ 51ان ر املادة  - 2
املتعلقـ  رسـري عمليـا  مسـ  اتراضـي والرت ـيل العقـاري ال ـادرة عـأ املدريـ  العامـ  لألمـالك الوطنيـ  ،  21/5991/ 07املور ـ  يف  51ان ر التعليم  ر ـل  - 3

 وزارة املالي  .
  السارق الذكر . 51/10مأ املرسوظ ر ل 51/7ان ر املادة  -7
 .525،521،ص  0225 رنان فضيل  ، املس  يف القانون اجل ائري ، مذكرة ماجستري ، جامع  سعد د لب ، التليدة سن   -  5

 ، السارق الذكر . 51/10مأ املرسوظ ر ل ر ل 51/1ان ر املادة  6 - 
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 مصفوفة مسح األراضي -ثانيا  -
  تشعل هذه امل  وف  ردورها مأ الوملائق التالي  :و   

 كشوف األقسام -أ

ســـــــــكل يتعـــــــــون مـــــــــأ أوراق،  يـــــــــ   عـــــــــون ءموعـــــــــا  امللعيـــــــــ  مر تـــــــــ  يف  سلســـــــــل كشـــــــــف القســـــــــل هـــــــــو  
و يــــــــ  ورد  اإلشــــــــارة إىل ر ــــــــل  ســــــــا  مســـــــــ   ،طورــــــــوغرايف أي يف  سلســــــــل ات ســــــــاظ وأر ــــــــاظ ءموعــــــــا  امللعيــــــــ 

ـــــ   ـــــو ءموعـــــا  امللعي ـــــ  ، ويق ـــــد راتســـــا  اخلـــــاص ملســـــ  اتراضـــــي مجي ـــــ  لعـــــل و ـــــدة عقاري اتراضـــــي اخلـــــاص راملال
ـــــ  نســـــو   ، ورعـــــد   ـــــنيف املـــــالعني  ســـــب التسلســـــل ات ـــــدي ،يعطـــــ  لعـــــل  ســـــا   التارعـــــ  ملالـــــ  وا ـــــد يف رلدي

 .1أ الو دة العقاري  ـــــنطال ا مإر ل يتدأ  سب التسلسل الت اعدي لألر اظ 
 سجل المساحة ) دفتر المساحة (  -ب

ســـــكل مســـــ  اتراضـــــي هـــــو ســـــكل يتعـــــون مـــــأ أوراق  يـــــ  ي ـــــت   ســـــا  لعـــــل مالـــــ  وكـــــل  ســـــا   
ـــــيشــــ ص رــــر ل  ســــا  املالــــ   تــــني فيــــا هويــــ  املالــــ  وءموعــــا  امللعيــــ  التارع ــــرارث رــــني املالــــ  ــــــــــ   لــــا ، فهــــو مرــــل ال

ــــــ   ــــــ  ( ال ــــــ   يف تلعهــــــا مو املمتلعــــــا    عــــــدد ءموعــــــا  امللعي ــــــب أوراق ســــــكل مســــــ  اتراضــــــي ةســــــب ،التلدي و ر 
 . 2التسلسل ات دي ت اا املالعني

  المصفوفةجدول حسابات  -ج
يـــــــذكر فيـــــــا مجيـــــــو املـــــــالعني ةســـــــب الرت يـــــــب ات ـــــــدي ت ـــــــائهل ةيـــــــ  يقارـــــــل كـــــــل مالـــــــ  ر ـــــــل اتســـــــا   

 .3اخلاص را ، فهو يسم  ر عطاا اسل املال   تعا لر ل اتسا  
 بطاقات العقارات   -ثالثا -

ـــــــــش هلــــــــا  ــــــــو    ــــــــاص و      - ـــــــــعل وملـــــ ـــــــــائق  ل ي ـــــــــــ روري  لعمليــــــــ  الرت ــــــــيل ي   تــــــــوي علــــــــ  معلومــــــــا  ضـــــــــــ
 :  هذه املعلوما   تعلق ظا يلي ،4العقاري 

                           

 لقسل ، ر ل ءموع  امللعي  ور ل اتسا  .كشف القسل يتضمأ التيانا  التالي  :الوالي  ، التلدي  ، ر ل ا 1 - 
اسل ات  ،اسل اجلـد سكل املسا   يتضمأ التيانا  التالي  : الوالي  ، التلدي  ، ر ل اتــسا  ، هوي  املال    اإلسل ، اللقب ،  اريخ ومعان االزدياد ،  2 - 

القطــو عنـــد اال تضـــاا ، املســـا   ، طتيعــ  شـــصل اترض، طتيعـــ  اترض ، املوجـــودا   فـــوق ن  ، العنـــوان ( ، ر ـــل القســـل ر ــل ءموعـــ  امللعيـــ  ، عـــدد ــــــــــــ،امله
 اترض (.

 جدو   سارا  امل  وف   تضمأ التيانا  التالي  : الوالي  ، التلدي  ، االسل واللقب و اريخ االزدياد ور ل اتسا  . - 3
 رق.املرجو السا 07/21/5991املور   ي  51ان ر التعليم  ر ل  - 4
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  ضري  . أو   عيني املنطق  : ري ي  -
 مراجو مس  اتراضي : ر ل القسل ، ر ل ءموع  امللعي  ، التلدي  ال  يقو فيها العقار . -
 مسا   العقار املمسو  . -
 نوع العقار املمسو  : فال ي ، مت ...إ   -
امللعيــــــــ  مــــــــأ  يــــــــ   تيــــــــان طتيعتهــــــــا القانونيــــــــ    عــــــــاظ ،  ــــــــاص ، شــــــــائو ...( وأصــــــــل  معلومــــــــا   ــــــــو  -

 امللعي     ارو للدول  ، للتلدي  ، لل واص (مو  وضي  كي يا   لعا   شراا ،إر  ...( 
   لا أو ال   رقلا . تاتقوق واتعتاا املرت  -
  عني املال  أو اتائ  أو املالعني عل  الشيوع . -
 د املتوفر للمال  . كر مراجو السن -

ــــــائق ظةضــــــر عــــــأ   ــــــق هــــــذه الومل ــــــ  مســــــ  اتراضــــــي إ رف ــــــائق املســــــ   1جتمــــــاع جلن ــــــداع ومل ــــــل إي انتمعــــــ   ت
ـــــد اإل نتهـــــاا مـــــأ اتشـــــصا  التقنيـــــ  للكـــــان املســـــ  وإيـــــداع وملـــــائق املســـــ  ظقـــــر التلديـــــ  املعنيـــــ  را اف ـــــ  العقاريـــــ  املعنيـــــ  عن

و ــــــاو  أن  وفــــــق  عاوي املقدمــــــ  هلـــــا ــــــــــيف الش دي رأيهـــــا ـــــــــــان املســــــ  و تـــــــــــــل جلادق علــــــ  عمــــــــــــــــــ،  يــــــ      ـــــــــــــــراملس
 كل  ل  يدون  ذا ا ضر الذي  ب أن يورخ ويو و مأ طرف مجيو أعضاا اللكن  .،  رني املعنيني 

 األراضي  : إجراءات إيداع وثائق مسح الفرع الثاني
ــــــــنص املــــــــادة      املتضــــــــمأ إعــــــــداد مســــــــ  اتراضــــــــي  50/55/5951املــــــــورخ يف  51/57مــــــــأ اتمــــــــر ر ــــــــل  52 

 تتـــــاظ عمليـــــا  مســـــ  اتراضـــــي يف كـــــل رلديـــــ   ـــــودع لـــــد  امل ـــــلة  إو  ســـــيا الســـــكل العقـــــاري علـــــ  مـــــا يلـــــي "عنـــــد 
 املعل   ظس  السكل العقاري نسخ ملاني  جلميو الوملائق اخلاص  ظس  اتراضي .

 دي  ".كما  ودع نس   مأ هذه الوملائق ظقر كل رل      
نســــتنتج مـــــأ نـــــص هــــذه املـــــادة أن وملـــــائق املســــ   عـــــد يف ملالملـــــ  نســــخ  ـــــودع وا ـــــدة منهــــا ظقـــــر التلديـــــ  املعنيـــــ    

 .وولي  رئيا انلا الشعيب التلدي ى  عون يف متناو  اجلمهور لإطالع ،و ل     مس
 .  إ ليميا لـت سيا السكل العقارينس   ملاني   ودع را اف   العقاري  امل ت    -
 .2الرالر    ي ظ لة  املس  لإطالع مأ طرف أعوان املس  واهليئا  العمومي  وكذا اخلواص -

                           

 01/26/5951املـورخ يف  51/10املعـد  واملـتمل للمرسـوظ  25/27/5990املورخ يف  90/567مأ املرسوظ ر ل التن يذي ر ل  25املنش ة ظوجب املادة  - 1
 املعد  واملتمل واملتعلق ر عداد مس  اتراضي العاظ .

 ،املرجو السارق . 07/21/5991املور   يف  51ان ر التعليم  ر ل  - 2
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واهلـــــــدف مـــــــأ هـــــــذا اإليـــــــداع لـــــــد  ا اف ـــــــ  العقاريـــــــ  هـــــــو القيـــــــاظ رـــــــ جرااا  شـــــــهر  ـــــــق امللعيـــــــ  واتقـــــــوق  
ــــــالعينيـــــ  العقاري ــــــات   ـــــ ــــــيف الســـــكل العقـــــاري   ـــــد الش ر  ـــ ــــــروع يف  طتــــ ــــــــــن يق ــــ ــــــاظ الشــ ــــــهر العـــ  وهـــــو مـــــا رينتـــــا ي  ،  ـــــ

مـــــأ اتمـــــر املـــــذكور أعـــــاله رـــــالنص علـــــ  أنـــــا "يقـــــوظ املوظـــــف املعلـــــف ظســـــ  الســـــكل العقـــــاري علـــــ  أســـــاس  55املـــــادة 
وملـــــــائق مســـــــ  اتراضـــــــي املعـــــــدة والقـــــــرارا  وشـــــــهادا  امللعيـــــــ  املقدمـــــــ  مـــــــأ طـــــــرف املعنيـــــــني رتةديـــــــد  قـــــــوق امللعيـــــــ  

ــــــــ  ات ـــــــر  الـــــــ   ـــــــب أن  عـــــــون موضواتقـــــــوق العينيـــــــ ــــــــوع إشهــــــــ ــــــــار يف الســــــ   طتقـــــــا ت عـــــــاظ كل العقـــــــاري و لـــــــــــــــــ
 01/26/5951املـــــــــورخ يف  51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ  21وهـــــــــو مـــــــــا  ـــــــــنص عليـــــــــا أيضـــــــــا املـــــــــادة أدنـــــــــاه "،  56املـــــــــادة 

ـــــــالســــــارق ال املتعلــــــق رت ســــــيا الســــــكل العقــــــاري  ــــــائق مســــــ ذكر ــ ــــــودع ومل ــــــالقو  "   ــــــ   ر ــــــد  ا اف ــــــ  العقاري اتراضــــــي ل
 .العيني  ات ر  وشهرها يف السكل العقاري "  واتقوق   ل  مأ أجل  ديد  قوق  امللعي و 

ـــــ، و وتجـــــل   عيـــــل عمليـــــ  مســـــ  اتراضـــــي        اإلســـــراع يف   ســـــيا الســـــكل العقـــــاري ، معـــــأ أن يتعلـــــق  ل  ـمـــــأ مل
املــــــذكورة أعــــــاله "...  21رع يف مســــــةها عمــــــال رـــــنص املــــــادة شـــــ اإليـــــداع رقســــــل أو ظكموعــــــ  أ ســـــاظ مــــــأ التلديــــــ  الــــــ 

 نتهاا مأ عمليا  مس  اتراضي لعل  سل أو ءموع  أ ساظ التلدي  املعني  ...".ويتل هذا اإليداع عند اإل
ـــــــائق املســـــــ  حمضـــــــر معـــــــد مـــــــأ طـــــــرف ا ـــــــافي العقـــــــاري يســـــــلما نـــــــ        ـــــــ  لومل رر ظناســـــــت   ســـــــلل ا اف ـــــــ  العقاري

 51/16مـــــأ املرســـــوظ  21وهـــــو مـــــا ن ـــــ  عليـــــا ال قـــــرة الرانيـــــ  مـــــأ املـــــادة  1إلملتـــــا    ـــــو  اإليـــــداع  للكهـــــ  املودعـــــ 
ــــــ  كــــــل إي ــــــذكر رــــــالقو  " يرت ـــــــداع من ـــــــــــــــــــالســــــارق  ال ــــــا يف ال قــــــرة الســــــارق  عــــــأ طريــــــق حمضــــــر  ســــــليل نــــــرره ــ وص علي

 ا افي العقاري ".
" يعــــــون حمضــــــر التســــــليل املن ــــــوص عليــــــا يف املــــــادة الســــــارق   و شــــــرتط املــــــادة التاســــــع  مــــــأ ن ــــــا املرســــــوظ أن       

( أيــــــاظ ارتــــــداا مــــــأ  ــــــاريخ إيــــــداع وملــــــائق مســــــ  اتراضــــــي وملــــــدة أررعــــــ  أشــــــهر 21حمــــــل إشــــــهار واســــــو يف أجــــــل أ  ــــــاه  
رعـــــل وســـــيل  أو دعامـــــ  مناســـــت  ، وهـــــذا   ـــــد  عـــــني املـــــالعني و وي اتقـــــوق العينيـــــ  العقاريـــــ  ات ـــــر  مـــــأ  ســـــلل كـــــل 

 56و ـــــى يـــــتمعأ هلـــــل  لـــــ  ن ـــــ  املـــــادة  ةقـــــو هل علـــــ  العقـــــارا  املمســـــو   مـــــأ ا ـــــافي العقـــــاري " ومليقـــــ   شـــــهد
مــــأ ن ـــــا اتمـــــر علـــــ  مـــــا يلــــي "  ـــــب علـــــ  املعنيـــــني أن يودعـــــوا ل ومـــــا مــــأ أجـــــل   ســـــيا ءموعـــــ  التطا ـــــا  العقاريـــــ  

أ  تـــــل املوملـــــق أو كا ـــــب  ســـــب اتالـــــ  مـــــ 2لـــــد  امل ـــــلة  املعل ـــــ  رالســـــكل العقـــــاري ، جـــــدوال حمـــــررا علـــــ  نســـــ تني 
 عقود إداري  أو كا ب ضتث .

                           

منـا كـذل  ف ت ر   ـو    سـيا السـكل العقـاري ،زيادة عل  أ ي  هذا ا ضر يف إملتا    و  اإليداع وإعالظ املالعني و وي اتقوق العيني  العقاري  ا -  1
 ــاظ الشــهر العيــ  يشــعل  ــاريخ ا ضــر هنايــ  العمــل رن ــاظ الشــهر الش  ــي وردايــ  الشــروع يف  طتيــق نكمــا يتــدأ  ســا  آجــا  الرت ــيل العقــاري املو ــ  ،  

 لتاريخ. للعقارا  املمسو   ال  و إيداعها وكنتيك  لذل  يرفض ا افي العقاري إيداع ا ررا  املعدة يف إطار ن اظ الشهر الش  ي رعد هذا ا
طلورــ  ي يو عــا وعنــد اللــ وظ  وضــو (،  ســلما ا اف ــ  العقاريــ  لــيمأله املعــ  راملعلومــا  امل02PR 02يعــد يف شــعل اســتمارة  ســم  إشــهار عيــ  ر ــل  - 2

   شرية السلط  ال  شارك  يف  ريره .
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وهـــــذا اجلــــــدو  املرفــــــق  ميـــــو الســــــندا  والعقــــــود املرتتـــــ  مللعيــــــ  العقــــــارا  أو اتقـــــوق العينيــــــ  ات ــــــر  املقدمــــــ        
 لإشهار ، ب أن  تضمأ : 

 ستناد إىل خمطث مس  اتراضي .وصف العقارا  العيني  راإل -5
 هوي  و أهلي  أصةا  اتقوق  -0
 اتعتاا املرقل   ا هذه العقارا  " -6

املـــــذكور أعـــــاله رـــــالقو  " ينتصـــــي علـــــ  كـــــل  51/16مـــــأ املرســـــوظ 52وهـــــو مـــــا أكـــــد  عليـــــا أيضـــــا املـــــادة  
ــــــ  جــــــدوال  ــــــد  ا اف ــــــ  العقاري ــــــا الوملــــــائق املــــــذكورة يف املــــــادة الســــــارق  أن يــــــودع ل مالــــــ  أو  ــــــائ  لعــــــي  عــــــد و ســــــلل ل

  سلما اإلدارة نتوي عل  ما ي يت : 
وزهــــــــا علــــــــ  مســــــــتو  القســــــــل أو كــــــــل مــــــــأ ات ســــــــاظ الــــــــ  كانــــــــ  موضــــــــوع نوصــــــــف العقــــــــارا  الــــــــ   -5

 عمليا  مس  اتراضي ، مو  كر مو عها وحمتواها وأر اظ خمطث مس  اتراضي .
 سل املال  أو اتائ  اتايل و اريخ ميالده ومهنتا وموطنا .إ لقب و -0
قيــــــــود املرت تــــــــ  علــــــــ  كــــــــل عقــــــــار ، مــــــــو  كــــــــر  وي متيــــــــازا  والرهــــــــون العقاريــــــــ  واتقــــــــوق العينيــــــــ  والاإل -6

 اتقوق والعقود واتعما  املوسس  هلذه اتقوق.

 تضـــــــاا رالســـــــندا  والعقـــــــود والوملـــــــائق ات ـــــــر  الـــــــ  مـــــــأ طتيعتهـــــــا  تيـــــــان أصـــــــل يرفـــــــق هـــــــذا اجلـــــــدو  عنـــــــد اإل 
 .امللعي  واملال  أو اتائ  اتايل للعقار "

ــــــا يــــــتل اإل  ــــــ  علــــــ  مســــــتو   ســــــل   ت ــــــا   ــــــذا اجلــــــدو  رفقــــــ ونشــــــري أن ــــــا ي وملــــــائق املســــــ  را اف ــــــ  العقاري ر
 .1 ر يل العقارا  املمسو   

 
 
 
 
 

                           

مــأ القــرار  27 ــري عمليـ  الرت ــيل العقـاري دا ــل هـذا القســل ، الـذي يشــعل أ ـد ات ســاظ الرالملـ  املعونــ  للمةاف ـ  العقاريــ  املن ـوص عليهــا يف املـادة  -  1
ص  57/21/5995املور ـ  يف  61مل تشيا  أمالك الدول  وا اف ا  العقاري  ،اجلريـدة الر يـ  عـدد  املتضمأ التن يل  الدا لي 27/21/5995املورخ يف 
5066. 
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 الثاني   المطلب
 الترقيم العقاري حاالت

ملنتــــــــني يـــــــتل علــــــــ  إف ننــــــــا نســـــــت لص  ـــــــالتني   51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  57،  56،  50رـــــــالرجوع لن ـــــــوص املــــــــواد 
ف مــــــا أن يعــــــون الرت ــــــيل هنائينــــــا وإمــــــا أن يعــــــون مو تــــــا و ــــــد  أساســــــها  ــــــر يل العقــــــارا  املمســــــو   يف الســــــكل العقــــــاري 

 مو تا ملدة سنتني. أو  أشهر 27يعون هذا ات ري مو تا ملدة 
عتمــــــــاد علــــــــ  املعلومــــــــا  الــــــــواردة   ــــــــاال  الرت ــــــــيل العقــــــــاري راإل رــــــــنيمــــــــأ النا يــــــــ   العمليــــــــ  يــــــــتل ال  ــــــــل         

منهــــــا التطا ـــــــ  العقاريــــــ  ملــــــا  ويــــــا هـــــــذه ات ــــــرية مــــــأ معلومـــــــا  روملــــــائق املســــــ  املودعــــــ   را اف ـــــــ  العقاريــــــ  ال ســــــيما 
 ضروري  لعملي  الرت يل العقاري.

 : الترقيم النهائي  الفرع األول
علــــــ   الــــــ  الرت ــــــيل العقــــــاري النهــــــائي رــــــالقو  "يعتــــــ  الرت ــــــيل هنائيــــــا   51/16مــــــأ املرســــــوظ  50ن ــــــ  املــــــادة       

طتقـــــا للتشـــــريو املعمـــــو  ،   أو عقـــــود ، أو كـــــل الوملـــــائق ات ـــــر  املقتولـــــ  رالنســـــت  للعقـــــارا  الـــــ  نـــــوز مالعوهـــــا ســـــندا
 را إلملتا   ق امللعي  .

متيـــــــازا  والرهـــــــون العقاريـــــــ  و قـــــــوق الت  ـــــــيص  تضـــــــاا  يـــــــود اإلوينقـــــــل ا ـــــــافي العقـــــــاري  لقائيـــــــا ، عنـــــــد اإل      
 غري املشطب عليها وال  مل  نقض مدة صال يتها "

ســـــتالظ وملـــــائق املســـــ  ر عطـــــاا إادة يشـــــرع ا ـــــافي العقـــــاري رعـــــد اإلمضـــــاا علـــــ  حمضـــــر رنـــــاا علـــــ  نـــــص هـــــذه املـــــ     
و   الـــــــ  نـــــــوز أصـــــــةا ا ســـــــندا  هلـــــــا  كـــــــ   انونيـــــــ  يف ءـــــــا  امللعيـــــــ  ـــــــــــــمراجـــــــو الرت ـــــــيل النهـــــــائي للعقـــــــارا  املمس

ــــــ   ــــــ  دون   1العقاري ــــــ  لتلــــــ  اتقــــــوق ، و ل ــــــ  مرتت ــــــ  ســــــندا  ملعي ــــــر  ل ــــــ  إمل ور أي أجــــــل نت ــــــار مــــــر إويســــــلمهل عل
 قـــــدظ  الهلـــــا معارضـــــا  علـــــ  الرت ـــــيل ، ورنـــــاا علـــــ   لـــــ  فـــــ ن ســـــلط  ا ـــــافي العقـــــاري يف هـــــذه اتالـــــ   عـــــون ســـــلط  

ــــــنقض هــــــذه اتقــــــوق طتقــــــا ت عــــــاظ املــــــادة 2دة مقي ــــــ ــــــق للمعرتضــــــني ســــــو  اللكــــــوا إىل القضــــــاا ل ــــــ  ال يت مــــــأ  51ةي
 املرسوظ . هذا  ن ا

                           

والـ  مل  قـدظ لإشـهار   51/57: السـندا  الر يـ  املشـهرة يف ظـل ن ـاظ الشـهر الش  ـي ، السـندا  الر يـ  غـري املشـهرة املعـدة  تـل صـدور اتمـر  وهي - 1
مـأ القـانون  601والـ  إكتسـت   ار ـا ملارتـا ظ هـوظ املـادة  5955هر العقـاري ، السـندا  العرفيـ  املعـدة  تـل  ـاريخ ال ـا   جـان ي رستب عدظ إجتاري  الش

 املد .
تقـا لـنص املـادة زاد  مسـا   العقـار املمسـو  عـأ املسـا   املـذكورة يف السـند ط إ اعـرتاض علـ  الرت ـيل النهـائي اسـترنااا معـأ للمةـافي العقـاري  تـو  اإل  - 2

 .0221مأ  انون املالي  لسن   75
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 51/57مــــــــأ اتمــــــــر  56ع املعــــــــ  اجلــــــــدو  املن ــــــــوص عليــــــــا يف املــــــــادة عمليــــــــا  تــــــــدأ إجــــــــرااا  الرت ــــــــيل ر يــــــــدا      
ــــــــني أصـــــــل امللعيـــــــ  وهوياملـــــــذكوريأ ســـــــارقا ، مرفقـــــــا إيـــــــاه رالســـــــند الـــــــذي يت ـــــــ 51/16مـــــــأ املرســـــــوظ ر ـــــــل  52واملـــــــادة    ـــــ

اتراضــــــــي  فــــــــ  ا   كــــــــد    ــــــــــــا  الــــــــواردة روملــــــــائق مســـــــــ   لــــــــ  راملعلومـــــــــــوظ ا ــــــــافي العقـــــــاري ظطارقــــــــــــ  ، ليقــــــــــــــــاملال
د مراجـــــــو الرت ـــــــيل النهـــــــائي علـــــــ  التطا ـــــــا  املطارقـــــــ  ينكـــــــ  ا ـــــــافي العقـــــــاري عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري النهـــــــائي  فيقي ـــــــ

ـــــــاري  املنشــــــــــــــــالعق ـــــــلل وملـــــــــــ ة و ــــــ   ســــــ متيــــــازا  والرهــــــون العقاريــــــ   تضــــــاا  يــــــود اإلائق املســــــ  ، وينقــــــل عليهــــــا عنــــــد اإلــــ
ــــــ  للمالــــــ  دفــــــرته و قــــــوق ال ــــــ  إملــــــر  ل ــــــنقض مــــــدة صــــــال يتها ليســــــلل عل ت  ــــــيص غــــــري املشــــــطب عليهــــــا والــــــ  مل  

  .العقاري موشرا عليا  ميو التيانا  املوجودة عل  التطا ا  العقاري
ل ا ــــــافي العقـــــــاري مقارــــــل إجنــــــاز عمليـــــــ  الرت ــــــيل النهــــــائي و ســـــــليل الــــــدفا ر العقاريــــــ  رســـــــوظ ملارتــــــ   ـــــــدع  ن  ــــــ    

 .1هر اخلاص  راإلجراا اتو  لشهر  ق امللعي  واتقوق العيني  العقاري  يف السكل العقاريررسوظ الش
 : الترقيم المؤقت الفرع الثاني

ا إال ظــــــرور آجــــــا  علــــــ   ــــــالف الرت ــــــيل النهــــــائي ف نــــــا يف هــــــذه اتالــــــ  ال  ــــــر ل العقــــــارا  املمســــــو    ر يمــــــا هنائيــــــ      
ـــــ   ـــــ  معين ـــــا   ـــــد  انوني ـــــيلامل ـــــلة  يف اإل عـــــني مـــــأ  قـــــرر  ل ـــــ  الرت  ـــــاو  ، عـــــرتاض عل ـــــ   علي ـــــدفا ر العقاري ال  ســـــلل ال

تصـــــةا  هـــــذه اتقـــــوق إال رعـــــد مـــــرور هــــــذه اآلجـــــا  الـــــ  يتـــــدأ ســـــرياهنا مــــــأ  ـــــاريخ إمضـــــاا ا ـــــافي العقـــــاري  ضــــــر 
 . سلل وملائق املس 

 حاالت الترقيم المؤقت أوالــ        
 . التنيلا  ف ننا  ي  ملو   ،للرت يل ا عل  أساس اتجل املمنو   انونا

 الترقيم المؤقت لمدة أربعة أشهر  -أ
( 27دة أررعـــــــــ   ــــــــــــــــــو : "يعتـــــــــ  الرت ـــــــــيل مو تـــــــــا ملـــــــــــــــرالق 51/16وظ ـــــــــــــــــمـــــــــأ املرس 56ا املـــــــــادة ــــــــــــــــــن ـــــــــ  علي         

ملالعيهــــــا ال ــــــاهريأ ســــــندا  ملعيــــــ   أشــــــهر ،  ــــــري ســــــرياهنا إرتــــــداا مــــــأ يــــــوظ الرت ــــــيل ، رالنســــــت  للعقــــــارا  الــــــ  لــــــيا
ـــــــازة  ســـــــم  هلـــــــل ر ـــــــائق مســـــــ  اتراضـــــــي  ي ـــــــذيأ مارســـــــون  ســـــــب املعلومـــــــا  النا ـــــــ  عـــــــأ ومل ـــــــ  و ال كتســـــــا    انوني

 .امللعي  عأ طريق التقادظ املعسب طتقا لأل عاظ القانوني  املعمو   ا يف هذا انا 
ـــــــا عنـــــــد        ددة يف ال قـــــــرة الســـــــارق  فيمـــــــا إ ا مل يعلـــــــل ا ـــــــافي نقضـــــــاا املـــــــدة ا ـــــــإو ي ـــــــت  الرت ـــــــيل املو ـــــــ  هنائي

 ."العقاري ر ي إعرتاض يتعلق ةق امللعي  أو فيما إ ا سةت  أو رفض  اإلعرتاضا  ال   عون  د  دمل 

                           

املـورخ  26/00مـأ القـانون ر ـل  52مأ  انون التسـكيل املعدلـ  ظوجـب املـادة  615/20ان ر نسب الرسوظ اخلاص  راإلجراا اتو  ا ددة ظوجب املادة   - 1
، مــو مال  ــ  أن نســب 5،1، ص  09/50/0226ال ــادرة يف  16 ،اجلريــدة  الر يــ ، العــدد 0227املتضــمأ  ــانون املاليــ  لســن   01/50/0226يف 

 هذه الرسوظ  غري ملارت  فقد  تصري ظوجب  وانني املالي .
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نـــــص هــــذه املـــــادة أنـــــا عنــــدما  شـــــري املعلومـــــا  الــــواردة روملـــــائق املســـــ  الســــيما  لـــــ  املتينـــــ  رتطا ـــــ   مـــــأو ــــذ ي 
ي ــــــــل  ،بــــــــــــار عـــــــأ طريـــــــق التقـــــــادظ املعســـــــــــ  العقدة  ســـــــم  رتمل ـــــــــــــــــــــازة  ا  مـــــــــود  يــــــــــــىل وجالتةقيـــــــق العقاريـــــــ   إ

ـــــــــالرت ــــــــيل حمت   ـــــــــا رطارعــــــــا املو ــــــــ  ملـــ ــــــــذيأ هلــــــــل م ــــــــلة  يف  27دة ــــ ــــــــ   ــــــــى يتســــــــ  لألشــــــــ اص ال أشــــــــهر ، و  ل
ـــــا و ي عـــــرتاضاإل مـــــا مل  1ســـــلل للمعـــــ  دفـــــرته العقـــــاريعلـــــ  هـــــذا الرت ـــــيل ، ي ـــــت  الرت ـــــيل رعـــــد مـــــرور هـــــذا اتجـــــل هنائي

 .2أو إ ا سةت  أو و رفضها إ ا  دم   ار  اتجل املن وص عليا اعرتاضا  قدظ أي 
 الترقيم المؤقت لمدة سنتين  -ب   

(  ــــــــري 20رــــــــالقو : "يعتــــــــ  الرت ــــــــيل مو تــــــــا ملــــــــدة ســــــــنتني   51/16مــــــــأ املرســــــــوظ  57ن ــــــــ  عليــــــــا املــــــــادة       
ـــــدااا مـــــأ يـــــوظ  ـــــ   ســـــرياهنا إرت ـــــيا ملالعيهـــــا ال ـــــاهريأ ســـــندا  إملتـــــا  كافي ـــــ  ل إ ـــــاظ هـــــذا الرت ـــــيل ، رالنســـــت  للعقـــــارا  ال

 .وعندما ال معأ للمةافي العقاري أن يتدي رأيا يف  ديد  قوق امللعي 
نقضــــــاا املــــــدة ا ــــــددة يف ال قــــــرة الســــــارق  ، إال إ ا  ةــــــ  و ــــــائو إو ي ــــــت  هــــــذا الرت ــــــيل املو ــــــ  هنائيــــــا عنــــــد      

ـــــــ  الواجـــــــب شـــــــهرها يف الســـــــكل العقـــــــاري  انو  ـــــــ  ر ـــــــ   موكـــــــدة مـــــــأ أن اتقـــــــوق العيني ـــــــ  للمةـــــــافي العقـــــــاري رالترت ني
 ."طلو عليها يف غضون  ل  عأ طريق أي ش ص مع إيعون  د 
ــــائق       ــــ  حمضــــر  ســــلل ومل ــــوظ اإلمضــــاا عل ــــا ملــــدة ســــنتني يســــري مــــأ ي ــــيل مو ت وفقــــا ت عــــاظ هــــذه املــــادة ي ــــل الرت 

 ــــــدد هــــــذه اتالــــــ  إ ا كانــــــ  العقــــــارا  حمــــــل الرت ــــــيل رــــــدون ســــــندا  و أهنــــــا مل  عــــــأ حمــــــل  يــــــازة عــــــون رناملســــــ  ، و 
، ي ـــــت  رعـــــد مــــــرور هـــــذا اتجـــــل الرت ــــــيل 3كتســـــا ا عــــــأ طريـــــق التقـــــادظ املعســــــب   ســــــم  لـــــا ر مـــــأ مالعهـــــا ال ـــــاهر 

 .4املس  سب املسا   املقيدة  يف وملائقة هنائيا و يسلل عل  إملر  ل  الدفرت العقاري ل ا ب اتق
و  لـــــ  يف  لمةـــــافي العقـــــاري أال  يتقيـــــد  ـــــذه املـــــدة و يـــــر ل العقـــــار  ر يمـــــا هنائيـــــا  تـــــل فواهتـــــالغـــــري أنـــــا معـــــأ       

ـــــ  الشـــــ ص  ـــــ  ملعي ـــــدة  ســـــم  للمةـــــافي العقـــــاري دون أي إلتتـــــاس الت كـــــد مـــــأ أ قي ـــــ  جدي ـــــ  ظهـــــور و ـــــائو  انوني  ال
 .املع  للعقار

                           

 املتعلق   رسري عمليا  مس  االراضي، املرجو السارق. 07/21/5991املور   يف  51أن ر التعليم  ر ل  - 1
رالتيانـا  املطلورـ  ، كمـا  51/16مأ املرسـوظ ر ـل  52و املادة  51/57مأ اتمر  56يا يف املادة كما  ب عل  اتائ  املع  إيداع اجلدو  املن وص عل - 2

 .يرفق مأ النا ي  العملي  نس   مأ شهادة امليالد و نس   مأ رطا   التعريف الوطني  للت كد مأ هوي  اتائ  ر    د يق 
اردة رتطا ـ  التةقيـق العقاريـ   يـ   عـون يف هـذه اتالـ   اليـ  مـأ أي دليـل يسـم  للمةـافي يت كـد ا ـافي العقـاري مـأ  لـ  مـأ  ـال  املعلومـا  الـو   - 3

 .العقاري ر رداا رأيا يف  ديد  قوق امللعي  ل احل املال  ال اهر
السارق  الذكر ماداظ أن هذه العقارا   0221مأ  انون املالي  لسن   75 ال  الرت يل املو   ال  رار مس ل  ال وارق يف املسا   املن وص عليها يف املادة   - 4

 .ليس  هلا سندا  مشهرة سارقا
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اصـــــــ  رـــــــالرت يل املو ـــــــ   ـــــــب أال   رـــــــار  ـــــــال  هـــــــذه اآلجـــــــا  أي معارضـــــــا  اخل تنينشـــــــري أنـــــــا يف كـــــــال اتـــــــال       
 .تني ال  ل فيا  ضائيا و ر    هنائي رقي مو تا عل  الرت يل و إال 

نت ـــــار   ـــــولا علـــــ  الـــــدفرت العقـــــاري أن يطلـــــب مـــــأ إكمـــــا معـــــأ للمالـــــ  ال ـــــاهر  ـــــال  مـــــدة الرت ـــــيل و يف       
ســـــــتعماهلا يف  ـــــــدود مـــــــا ذا الرت ـــــــيل  ســـــــم  شـــــــهادة الرت ـــــــيل املو ـــــــ  ، إلا ـــــــافي العقـــــــاري  ســـــــليما شـــــــهادة  رتـــــــ  هـــــــ

ــــــا القــــــانون املن ــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة  ــــــ  لســــــن   52يســــــم  ر  616/25الــــــ  عــــــدل  املــــــادة  0227مــــــأ  ــــــانون املالي
"رســــــل ملارــــــ   ـــــــدره  اىل فــــــرض  أشــــــار  يــــــ   مــــــأ  ــــــانون التســــــكيل فيمــــــا يتعلــــــق رالرســــــوظ اخلاصــــــ  رالشــــــهر العقــــــاري

لتســــــليل شــــــهادة الرت ــــــيل العقــــــاري املو ــــــ  املطلورــــــ  رنــــــااا علــــــ  طلــــــب املعنيــــــني  تارعــــــا مــــــو اإلجــــــراا اتو  د   5.222
 .للدفرت العقاري

ـــــــازة       ـــــــ  املن ـــــــوص عليهـــــــا يف ءـــــــا  شـــــــهادة اتي ـــــــار القانوني ـــــــ  ن ـــــــا اآلمل  مـــــــل شـــــــهادة الرت ـــــــيل العقـــــــاري املو 
ـــــــاملنشــــــ ة ظوجــــــب أ عــــــاظ ال ـــــــالقمــــــأ  71إىل  70مواد مــــــأ ــــــــ ــــــوفم  ســــــن  51املــــــورخ يف  92/01انون ر ــــــل ــــــ  5992ن
 . "و املتضمأ التوجيا العقاري

 إىلهادة الرت ـــــــيل املو ـــــــ  ل ـــــــا تها صـــــــ   املالـــــــ  ال ـــــــاهر ورالتـــــــايل صـــــــ   التقاضـــــــي ، و ـــــــودي ــــــــــو  عطـــــــي ش     
 ـــــــــادر رتـــــــــاريخ ال 615551ا عمـــــــــ  العليــــــــا يف  رارهـــــــــا ر ــــــــل  أكد ــــــــا  ــــــــولا علـــــــــ  الــــــــدفرت العقـــــــــاري  ، وهــــــــو مـــــــــا 

النــــــ اع  أملنــــــااشــــــهادة الرت ــــــيل املو ــــــ  الــــــ  ةــــــوزة الطــــــاعأ الــــــ   ــــــدمها  أنالــــــذي جــــــاا فيــــــا "  يــــــ   51/55/0221
املتعلــــــق رالشــــــهر  01/26/5951مــــــأ املرســــــوظ املــــــورخ يف  51و 56 عطــــــي لــــــا صــــــ   املالــــــ  ال ــــــاهر عمــــــال راملــــــاد ني 

ــــــدفرت العقــــــاري ، لعوهنــــــا ســــــتودي  ــــــدفرت  إىلوال ــــــ  ال ــــــ  ات ــــــو  عل ــــــذي هــــــو عل ــــــ  يف  رأسالعقــــــاري ال املســــــتندا  الر ي
    1مل يقو الطعأ فيا " إ اامللعي  العقاري   إملتا 
يف غالــــــب ات يــــــان إىل طلــــــب  ســــــليمهل هــــــذه الشــــــهادة ، إمــــــا رصيــــــ   و يــــــو رهــــــأ عقــــــاري مــــــأ  ونيلكــــــ  املعنيــــــو    

، أو   ـــــــــد 2ث أو الطويـــــــــل الدرجــــــــ  اتوىل ل ائـــــــــدة موسســـــــــا  ماليـــــــــ  عموميـــــــــ  لضـــــــــمان  ـــــــــروض  ا  املـــــــــد  املتوســـــــــ
 .املتعلق رالتهيئ  التعمري 92/09   رناا طتقا ت عاظ القانون ات و  عل  ر 

 
 

                           

 .756، ص  0221لسن    20ان ر ءل  ا عم  العليا ،  سل الوملائق ، العدد   -  1
عيــ  واســتقرارها علــ  أصــتة  التنــوك واملوسســا  املاليــ   كــل عــأ مــن   ــروض مقارــل  قــده  ــ مني عيــ  وارد يف هــذه الشــهادة ، رســتب عــدظ ملتــو  املل-  2

الشـ ص صا تها،  يـ  ال معـأ هلـا  و يـو  كـ  عقـاري مـاداظ أن امللعيـ  مل  رتـ  ل ـا تها ر ـ   هنائيـ  ، كمـا  ـد يتصـري الرت ـيل ر سـل شـ ص أ ـر غـري 
 املذكور يف هذه الشهادة .
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 اإلعتراض عل  الترقيم المؤقت  -ثانيا
الســـــــال   الـــــــذكر ال يرـــــــري أي شـــــــ  يف  50املـــــــادة  أ عـــــــاظإ ا كـــــــان الرت ـــــــيل العقـــــــاري النهـــــــائي اتاصـــــــل وفـــــــق        

و عليـــــا  وز ســـــندا لــــا  كيــــ   انونيـــــ  مطلقــــ   ـــــاه العافــــ نــــملمســـــو  علــــ  أســــاس أنـــــا أ قيــــ  ملعيــــ  الشـــــ ص للعقــــار ا
، و إن نقــــــــض هــــــــذه اتقــــــــوق اال يف  ــــــــاال  اســــــــترنائي   فالقــــــــانون مل مــــــــن  أي أجــــــــل لإعــــــــرتاض علــــــــ  هــــــــذا الرت ــــــــيل 

 مــــــــأ املرســــــــوظ 57و   56فــــــــ ن الرت ــــــــيل املو ــــــــ  ا ــــــــدد رــــــــنص املــــــــاد ني ، متاشــــــــرة عــــــــأ طريــــــــق القضــــــــاا فقــــــــث يعــــــــون
ــــــا يف اآلجــــــا  امل 51/16 ـــــــمعــــــأ اإلعــــــرتاض علي ـــــــةددة أي  ـــ ــــــا م أ  ال  أررعــــــ  أشــــــهر أو ســــــنتني نــــــــ ــــــ  ل ـــــــكان لة  ــــ

ــــــيف اإلع فرصـــــ  ملراجعـــــ   ـــــر يل هـــــذه اتقـــــوق  إعطـــــاا إىل، و اتعمـــــ  مـــــأ  لـــــ  أن القـــــانون يهـــــدف مـــــأ جهـــــ   1رتاض ــــ
ـــــل  ـــــني أو علـــــ  ات  ـــــدة أصـــــةا ا اتقيقي ـــــ  ،  فيهـــــا هلـــــل ن ـــــيبإ ا كـــــان ل ائ و مـــــأ جهـــــ  أ ـــــر  يســـــع  للمةاف ـــــ  عل

 .ستقرار امللعي  العقاري  إ ا مر   ل  اآلجا  دون  سكيل أي إعرتاضإ
ــــــــ  املــــــــادة          رــــــــالنص علــــــــ  أن:  51/16مــــــــأ املرســــــــوظ  51ن مــــــــ  طريقــــــــ  اإل تكــــــــا  علــــــــ  الرت ــــــــيل املو 

ر  ــــــــال  املــــــــدة ا ــــــــددة يف أ عــــــــاظ "يتلــــــــج كــــــــل إ تكــــــــا  متعلــــــــق رــــــــالرت يل املو ــــــــ  يف الســــــــكل العقــــــــاري الــــــــذي يرــــــــا
ــــــــــــاملاد ي ــــــــــــأع 57و  56أ ـــــــ ــــــــــــاله ، ظــــــــــــــــ ــــــــــــوجب رســــــ ــــــــــــال  موصـــــــــ ــــــــــــ  عليهـــــــــــا إىل ا ــــــــ افي العقـــــــــــاري و إىل الطـــــــــــرف ــــــــــ

 .اري اخل ل ، و معأ أن يقيد املعنيون هذا اإل تكا  يف سكل ي ت  هلذا الصرض لد  كل حماف   عق
  ا ـــــــــا  عـــــــــون إلي عـــــــــون للمةـــــــــافي العقـــــــــاري ســـــــــلط  م ـــــــــات  اتطـــــــــراف و  ريـــــــــر حمضـــــــــر امل ـــــــــات  ، و        
 .املدرج  يف هذا ا ضر  وة اإلل اظ اخلاص اتطراف

و يف  الــــــ  مــــــا إ ا كانــــــ  حمــــــاوال  امل ــــــات  رــــــني اتطــــــراف عدمــــــ  اجلــــــدو  نــــــرر ا ــــــافي العقــــــاري حمضــــــر        
 .تلصا لألطرافعدظ امل ات  و ي

و  عـــــون للطــــــرف املــــــدعي مهلـــــ  ســــــت  أشــــــهر إرتـــــدااا مــــــأ  ــــــاريخ التتليـــــج الــــــذي يتلقــــــاه مـــــأ ا ــــــافي العقــــــاري        
 .ليقدظ    طائل  رفض الدعو  ، كل إعرتاض أماظ اجله  القضائي  امل ت  

 "... شهر الدعاو  القضائي  و ال   ب  تليصها إىل ا افي العقاري        
 :نست لص مأ نص املادة مايلي      

                           

أد  إىل ن اعـا  ال   ـر هلـا سـواا علـ  مسـتو  ا اف ـ  العقاريـ  أو  أملت  الوا و العملي  سكيل العرري مأ اإلعرتاضا  عل  الرت يل املو   اتمـر الـذي   - 1
أ عاظ الشهر العقـاري مل  قيـد املعرتضـني   ل  النو  عل  مستو  القضاا ، و  در املال    هنا أن العرري مأ املعرتضني يتاشرون هذا اتق رشعل  عس ي

 اضا  التعس ي  يهملون متاشرة التعويض املد  عل  أساس االستعما  التعس ي للةق.عرت رشروط معين  ملمارس  هذا اتق، وان املتضرريأ مأ هذا اإل



   

19 

 

أي رعـــــــــد  57و  56أنـــــــــا إ ا أملـــــــــري  اإل تكاجـــــــــا  رعـــــــــد مـــــــــرور اآلجـــــــــا  املن ـــــــــوص عليهـــــــــا يف املـــــــــاد ني    
ــــــا رقــــــوة القــــــانون ــــــيل هنائي ــــــذل  ســــــلط  ا ــــــافي العقــــــاري  1مــــــرور اتررعــــــ  أشــــــهر أو الســــــنتني ، ي ــــــت  الرت  ، و  نتهــــــي ر

 .لقضاا هو امل تص ر لصاا الرت يلإلجراا حماوال  ال ل  رني اتطراف و ي ت  ا
لي  ـــــــــــــأملــــــري  اإل تكاجــــــا  ضــــــمأ اآلجــــــا  القانونيــــــ  فــــــ ن ا ــــــافي العقــــــاري ، و لضــــــتث عمإ ا  يف  الــــــ  مــــــا    

ســــــتدعاا اتطــــــراف املعنيــــــ   ، ليقــــــوظ رعــــــد  لــــــ  ر 2ســــــتقتا  طلتــــــا  املعارضــــــ  إل تكاجــــــا  ي ــــــت  ســــــكال  اصــــــا إلاع
 . جلس  ندد  ار ها يف اإلستدعااأماما إلجراا حماوال  امل ات  يف

ســــــ  ا ــــــافي العقــــــاري ســــــكال مســــــاعدا يــــــدون فيــــــا إ  ا ــــــا  م  ــــــد إملتــــــا  و  ن ــــــيل حمــــــاوال  ال ــــــل   و           
اتطــــــراف ةيــــــ   عــــــون هــــــذه اإل  ا ــــــا  يف شــــــعل حمضــــــر نــــــرره ا ــــــافي العقــــــاري يعتســــــي هــــــذا ا ضــــــر  ــــــوة اإللــــــ اظ 

 .اخلاص
  القــــــــانون للمةــــــــافي العقــــــــاري إجرااهــــــــا ســــــــوف  علــــــــل إمــــــــا  ــــــــل  الــــــــ   ــــــــو  و ال شــــــــ  أن حمــــــــاوال  ال    

ـــــــ  ال ـــــــل   ـــــــ  ال ـــــــل  الناجةـــــــ  و حماول ـــــــني حماول ـــــــ  أســـــــاس  لـــــــ  ن ـــــــرق ر رالنكـــــــا  أو يعـــــــون م ـــــــريها ال شـــــــل و عل
 .ال اشل  و  ل  ملا يرت ب عأ كل حماول  مأ آملار  انوني  معين 

 محاولة الصلح الناجحةأ ــ 
  ــــــق عليــــــا اتطــــــراف يف حمضــــــر يو ــــــو عليــــــا الطــــــرفني ظعيــــــ  إال ــــــل  رالنكــــــا  يــــــدر  مــــــا   ا كللــــــ  حمــــــاوال        

 .ا افي العقاري و عل  أساس هذا ا ضر ي ت  الرت يل هنائيا
 :و املال ي مأ النا ي  العملي  أن حمضر امل ات   د يتضمأ اإل  ا ا  التالي         

ـــــــ  العقـــــــار ،أ نـــــــاز   - ـــــــ  إ ا مـــــــا  ـــــــاظ املعـــــــرتض رســـــــةب معارضـــــــتا   ـــــــد اتطـــــــراف لع ـــــــر عـــــــأ كلي و نـــــــد   ل
ـــــا أن م ـــــاحل املســـــ  ســـــكل  العقـــــار  ـــــ  العقـــــار ، أو أن يقـــــر املعـــــرتض علي ـــــا يف  ل ـــــا ر  قيت ـــــا للمعـــــرتض علي إعرتافـــــا من

 . ا عل  ستيل اخلط  فري ل العقار رنااا عل   ل  اإل  اق  ر يما هنائيا ل ائدة أ د ا ر
ـــــــ  رإعـــــــرتاف املـــــــد -               ـــــــا و املر مـــــــ  اتقـــــــوق العقاري ـــــــائق املســـــــ  أن للمعـــــــرتض  قو ـــــــا يف الو ـــــــدة  ع  علي  ـــــــا يف ومل

 .الشيوع كل ةسب ن يتا فيها عل  هما  العقاري  ، فرت ل الو دة العقاري  ر

                           

رتاض أصتة  مر مـ  يقوظ ا افي العقاري رالرد عل  طلتا  اإلعرتاض رعد اآلجا  القانوني   ظوجب رسال  يعلل فيها املعرتض أن الو دة العقاري  حمل اإلع - 1
سيشعل هذا الرد   ،  ي  51/16مأ املرسوظ ر ل  51تكاا للكها  القضائي  امل ت   إللصاا الرت يل طتقا ت عاظ املادة  ر يما هنائيا و ما عليعل إال اإلل

 صاا أماظ القضاا اإلداري.لمأ ملراجو الرت يل العقاري القرار اإلداري حمل املطالت  راإلاملتض  
 . أو عأ طريق نائب لا لد  ا اف   العقاري  ، يها مأ املدعي أو طلب يودعا رن سامأ النا ي  العملي   عون املعارض  ظوجب رسال  موص  عل  - 2
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أن يتضـــــــمأ اإل  ـــــــاق إد ـــــــا  رـــــــا ي الورملـــــــ  يف عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري و  لـــــــ  إ ا  ـــــــاظ أ ـــــــد الورملـــــــ  رتســـــــكيل  -
ا ــــا ، ي  ــــاظ رــــا ي الورملــــ  رـــــاإلعرتاض علــــ  الرت ــــيل و يــــتل إد ــــاهلل ظوجـــــب فريضــــ  شــــرعي   ــــدد ن ــــيب كـــــل العقــــار ر

 .وار  يف الو دة العقاري 
ـــــيا هلـــــل عال ـــــ  راملالـــــ   - ـــــ  ل ـــــاا عمليـــــ  املســـــ  إضـــــاف  أ ـــــاا مـــــالعني ظـــــاهريأ لو ـــــدة عقاري  ـــــد ن ـــــل ســـــهوا أملن

عــــــرتاض علــــــ  الرت ــــــيل  ــــــى ال يســــــت يد معــــــا أشــــــ اص اتقيقــــــي اإلاتقيقــــــي وال رالو ــــــدة ن ســــــها ، فللمالــــــ  ال ــــــاهر  
 1تقيقي.ا سل مالعا  ر ل هنائيا ر  اخلط طراف عل    ةي    ق اتإ ف  ادون وجا  ق ،  آ رون
ـــــ  املر مـــــ  ر - ـــــ   ءـــــاورة للو ـــــدة العقاري ـــــ   ـــــر يل و ـــــدة عقاري ـــــ  ظـــــاهر عل ـــــدعي أن  ـــــا  ـــــد يعـــــرتض مال ـــــ  ي ،  ي

نــــــا ســــــيتل الرت ــــــيل علــــــ    ــــــر مالــــــ  الو ــــــدة العقاريــــــ  انــــــاورة رــــــذل  ، فألعقاريــــــ  ، فــــــ  ا مــــــا جــــــ ا منهــــــا  ــــــارو لو د ــــــا ا
 2   اق .أساس هذا اإل

 محاولة الصلح الفاشلة -ب
ـــــ  حمـــــاوال  ال ـــــل  الـــــ  أج        ــــــإ ا كان ـــــا نـــــرر حمضـــــر عـــــدظ امل ـــــات  ـــــــــــ راها ا ـــــافي العقـــــاري دون جـــــدو  ف ن

 وعدظ امل ات  . اخلاص ظةاضر امل ات  املساعد   يف السكلو يتلصا لألطراف و يوشر رذل
أشــــــهر للطــــــرف  21الســــــال   الــــــذكر رعــــــد عــــــدظ امل ــــــات  مهلــــــ   51/16مــــــأ املرســــــوظ  51و  عطــــــي املــــــادة         

  3 ت ــــــ اظ اجلهــــــا  القضـــــائي  املــــــــــــــــــو   ضــــــائي  أمــــــــــــ، لعـــــي يرفــــــو دعراملـــــدعي  ســـــري إرتــــــدااا مـــــأ  ــــــاريخ  تليـــــج ا ضــــــ
، ليقـــــــــوظ  51/16مـــــــــأ املرســــــــوظ  11ص املــــــــادة ــــــــــــــا ت عــــــــاظ نـــــــــــــــ  طتقـــــــــــــــــ  العقاريــــــــــــــهرها را اف ــــــــــــــــو  لــــــــ  رعــــــــد ش

ا ـــــــافي العقـــــــاري رعـــــــد  لـــــــ  رالت شـــــــري ظراجـــــــو العريضـــــــ  علـــــــ  التطا ـــــــ  العقاريـــــــ  املقيـــــــد عليهـــــــا اتقـــــــوق العقاريـــــــ  حمـــــــل 
 . تا لصاي  صدور  عل أو  رار  ضائي هنائياملعارض  ، و يتق  الرت يل مو 

أشـــــــهر أي عريضـــــــ    يـــــــد  يـــــــاظ املـــــــدعي ررفـــــــو دعـــــــو   21أمـــــــا إ ا مل يتلـــــــق ا ـــــــافي العقـــــــاري  ـــــــال  أجـــــــل       
 . ضائي   ب عل  ا افي العقاري إ اظ الرت يل العقاري  ر يما هنائيا راسل املدع  عليا

                           

 .يف وملائق املس نعون هنا ر دد  ال   ليل  اتدو  يعون فيها املعرتض عل  الرت يل املو   هو ن سا الش ص املسكل  را ا الو دة العقاري   - 1
 ـات  ، إ ا  ضـمأ هـذا ات ـري  صيـريا  يف وملـائق املسـ  ، يتلـج ا ـافي العقـاري م ـاحل املسـ  رنسـ   مـأ يف مجيـو نتـائج اإل  ـاق الـذي يتضـمنا حمضـر امل - 2

ا ةدود الو ـدة ا ضر للة و  عل  وملائق مس  جديدة  ع   عأ اتال  اجلديدة النا   عأ هذه التصيريا  ، السيما إ ا  ضمأ حمضر امل ات   صيريا   
عاينـ  هـذه التصيـريا  رواسـط  وملـائق القيـاس املعـدة مـأ  تـل م ـلة  املسـ  ، كـون املسـاس ةـدود الو ـدة العقاريـ  ينـتج عنـا و ـدا  العقاري  ،  يـ   ـب م

 .عقاري  جديدة
 21/29انون مــأ القــ 155القســل العقــاري را عمــ  الــ  يقــو يف دائــرة ا ت اصــها العقــار هــو امل ــتص ر لصــاا الرت ــيل العقــاري املو ــ  طتقــا لــنص املــادة  -3

 . املتضمأ  انون اإلجرااا  املدني  و اإلداري 
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ـــــــا  ـــــــو  أجـــــــل        ـــــــ  أجـــــــال أشـــــــهر امل 21مـــــــا معـــــــأ مال  ت ـــــــ  يعت ـــــــازع يف الرت ـــــــيل املو  ـــــــذي ين منـــــــو  للطـــــــرف ال
 51املــــــادة مســــــقطا ، فتمــــــرور هــــــذا اتجــــــل يســــــقث  ــــــق املــــــدعي يف رفــــــو دعــــــو  إلصــــــاا الرت ــــــيل املو ــــــ  ، يف  ــــــني أن 

مـــــأ ن ـــــا املرســـــوظ  تـــــي  لألطـــــراف املتنازعـــــ   ـــــو  اتقـــــوق العقاريـــــ  النامجـــــ  عـــــأ الرت ـــــيل النهـــــائي دون  قييـــــدهل ر جـــــل 
ـــــــدعو   ائـــــــــــــــــفتتقــــــي إمعانيــــــ  متاشــــــرة المســــــقث ،   م  مهمــــــا مــــــر مــــــأ و ــــــ  صــــــار فيــــــا الرت ــــــيل هنائيــــــا ، و  لــــــ  مــــــأـــــــ

  .1ستقرار ن اظ امللعي  العقاري إش نا أن يقلل مأ القوة الرتو ي  املطلق  رالسكل العقاري و يوملر سلتا عل  

 لثالمطلب الثا
  يترقيم العقار الإثبات  أدوات 

إن  عيــــــــني اتقــــــــوق العقاريــــــــ  املر مــــــــ   ر يمــــــــا هنائيــــــــا أو مو تــــــــا رالشــــــــعل الــــــــذي رينــــــــاه ســــــــارقا يقتضــــــــي إ ــــــــاد        
ـــــــــأدوا   رتــــــــ     ــــــــو  الرت ــــــــيل العقــــــــاري ، أوىل ه ـــــــــل يف ءمــــــــــــــذه اتدوا   تمرـــــ طا ا  العقاريــــــــ  ،  يــــــــ  ــــــــــــوع  التـــــ

 رطا   عقاري    ر وجوده. دعاا روجود  ق عقاري عي  إال إ ا  ارلتاال معأ اإل
ســــــــت هار  قــــــــا ، كــــــــان مــــــــأ الضــــــــروري منةــــــــا ظناســــــــت  إوإ ا مــــــــا أصــــــــت  الرت ــــــــيل هنائيــــــــا وأراد صــــــــا ب اتــــــــق     

 شـــــــعل دليـــــــل ملعيتـــــــا يف   اإلجـــــــراا اتو  ومليقـــــــ  يســـــــتد   ـــــــا علـــــــ  وجـــــــود هـــــــذا اتـــــــق ظكموعـــــــ  التطا ـــــــا  العقاريـــــــ
ــــــ  ظوجتهــــــا يســــــتطيو مســــــتقتال 2اتراضــــــي املمســــــو   ــــــذي يشــــــاا ،  ســــــم   وال ــــــ  الوجــــــا ال الت ــــــرف يف هــــــذا اتــــــق عل

ـــــدفرت العقاري،هـــــذا ات ـــــري يعتـــــ  الشـــــيا امللمـــــوس لـــــد  صـــــا ب اتـــــق الـــــذي يشـــــعر ظكـــــرد  ســـــتالما إهـــــذه الومليقـــــ  رال
 عتداا .إأن  قا أصت  يف م مأ مأ كل 

اتو   ال ــــــرعطــــــرق يف ، نت فــــــرعنيإىل  طلــــــبوملعرفــــــ  الــــــدور اهلــــــاظ الــــــذي هتــــــدف إليــــــا هــــــذه اتدوا   ســــــم  هــــــذا امل
 لدفرت العقاري.إىل ا الرا  ال رعإىل ءموع  التطا ا  العقاري  ، ويف 

 البطاقات العقارية الفرع األول :
أو الـــــــذي   51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  50 رتـــــــ  عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري النهـــــــائي الـــــــذي و ظوجـــــــب املـــــــادة            

ـــــــطتقــــــا ت ع نقضــــــاا آجــــــا  الرت ــــــيل العقــــــاري املو ــــــ إو رعــــــد  ـــــــاظ املــــــ ـــــــم 57و56اد ني ـــــ أ ن ــــــا املرســــــوظ ، ر نشــــــاا ـــــــــ
 50/55/5951املــــــــــــورخ يف   51/57مـــــــــــأ اتمـــــــــــر  56ءموعـــــــــــ  التطا ـــــــــــا  العقاريــــــــــــ  املوسســـــــــــ  ظوجـــــــــــب املــــــــــــادة 

 3 مس  اتراضي العاظ و  سيا السكل العقاري. إعداداملتضمأ 

                           

 .551،ص  0221ءيد  لويف ، ن اظ الشهر العقاري يف القانون اجل ائري ، الطتع  الراني  ، دار هوم  ، اجل ائر  -  1
 السارق الذكر. 51/57 ر ل مأ اتمر 59و 51ان ر املاد ني  - 2
املتضـــمأ إعـــداد مســـ  اتراضـــي العـــاظ و  ســـيا الســـكل العقـــاري علـــ  أن"كـــل  ـــق  50/55/5951املـــورخ يف  51/57 ر ـــل مـــأ اتمـــر 51 ــنص املـــادة  -3

 للملعي  وكل  ق عي  آ ر يتعلق رعقار ال وجود لا رالنست  للصري إال مأ  اريخ يوظ إشهار ا يف ءموع  التطا ا  العقاري ..."
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 ، إ ــــــا هــــــي إ ــــــد  مشــــــتمال ا  1قاريــــــ  ال يعــــــ ان عــــــأ م هــــــوظ وا ــــــد الســــــكل العقــــــاري والتطا ــــــا  الع إن         
ــــوفر للمتعــــاملني يف انــــا  العقــــاري  ظكــــرد اإلطــــالع عليهــــا كــــل املعلومــــا    املتعلقــــ    ــــ  أهنــــا   ــــرية  مــــأ  ي هلــــا أ يــــ  كت

ـــــ   أو نطا ـــــا الطتيعـــــي و ـــــذا فهـــــي  ععـــــا  قيقـــــ  العقـــــار ووضـــــعي تا روضـــــو   رالعقـــــار ســـــواا مـــــا  علـــــق روضـــــعيتا القانوني
ورــــــذل  فهـــــــي  ـــــــوفر محايـــــــ  املتعـــــــاملني واملالـــــــ  والصـــــــري علـــــــ   ــــــد ســـــــواا فت يـــــــد مـــــــأ ملقـــــــ  املشـــــــرتيأ واملـــــــرهتنني و نشـــــــث 

 2ستقرار للملعي  العقاري  .ئتمان العقاري و قيق اإلاإل
ــــــــص املشــــــــرع ضــــــــمأ أ عــــــــاظ املرســــــــوظ        ــــــــتل  51/16ن ــــــــ  ي ــــــــواع للتطا ــــــــا  العقاري ــــــــ  أن املــــــــذكور أعــــــــاله علــــــــ  ملالمل

ـــــــشــــــاؤها عنــــــد اإلجــــــراا اتو  لشــــــهر  إن ـــــــق امللعيــــــ  واتقــــــوق العينيــــــ  العقاريـــ ـــــــ  ات ـــــــ ر  يف الســــــكل العقــــــاري ، وهــــــي ـ
 . 3التطا ا  ات دي  ، رطا ا   طو اتراضي  ورطا ا  العقارا  اتضري 

 البطاقات األبجدية  : أوال

ــــــ  و إشــــــهارها  مســــــ  ا ــــــافي العقــــــاري ءموعــــــ  رطا ــــــا   ســــــب الرت             يــــــب ات ــــــدي تصــــــةا  اتقــــــوق ال
ــــــني أصــــــةا  اتقــــــوق املــــــذكوريأ ، وكــــــذل  رالنســــــت  لألشــــــ اص الطتيعيــــــني  ــــــ  اخل ــــــوص  عي ــــــ  عل و شــــــمل كــــــل رطا 

 .4شروطهل الش  ي  واملراجو اخلاص  رتطا ا  العقارا 
  تشعل التطا   ات دي  مأ  سمني :        

 ا  اخلاصـــــــ   ويـــــــ  صـــــــا ب اتـــــــق ســـــــواا كـــــــان ش  ـــــــا طتيعيـــــــا أو ش  ـــــــيوشـــــــر فيـــــــا رالتيانـــــــا القســـــــل العلـــــــوي : -
 معنويا.

ـــــــالقســــــل الســــــ لي : وه -  ا  ميــــــو التيانــــــا  اتساســــــي  اخلاصــــــ  رتعيــــــني العقــــــارا  ـــــــــــــر فيــــــــــــــــــو عتــــــارة عــــــأ جــــــدو  يوشــــ
تــــــــاا الــــــــ   رقــــــــل هــــــــذه   التلديــــــــ  مو ــــــــو العقــــــــار ، القســــــــل ، الــــــــر ل ، الشــــــــارع أو اتــــــــي ، املســــــــا   ...( وكــــــــذل  اتع

 العقارا  .

وســــــــواا  علــــــــق اتمــــــــر راتشــــــــ اص الطتيعيــــــــ  أو اتشــــــــ اص املعنويــــــــ  ، فــــــــ ن  ر يــــــــب هــــــــذه التطا ــــــــا  يعــــــــون       
 ســــــــب الرت يــــــــب ات ــــــــدي تلقــــــــا  أصــــــــةا  اتقــــــــوق ، إال أن ءموعــــــــ  التطا ــــــــا  ات ديــــــــ  اخلاصــــــــ  راتشــــــــ اص 

 التطا ا  ات دي  اخلاص  راتش اص الطتيعي . املعنوي  يتل مسعها ضمأ ءموع  متمي ة عأ ءموع 

                           

1 - Gabriel Marty. Pierre  Raynaud .Droit civil.les suretés. La publicité foncière sirey 1971.P382 
 .71،79ص 0225رسعري أنيس  ،   سيا السكل العقاري يف التشريو اجل ائري ، مذكرة ماجستري ، جامع  سعد د لب ، التليدة ، لسن   - 2
تهنـا  اصـ  رـاتقوق  16/ 51مـأ املرسـوظ ر ـل 556ملـادة ، وا 51/57 ر ـل مـأ اتمـر 05نستتعد دراس  التطا ـا  الش  ـي  املن ـوص عليهـا يف املـادة  - 3

 العيني  العقاري  غري املشمول  رعملي  املس  العاظ لألراضي .
 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل 77ان ر املادة  - 4
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إ   عتـــــ   ـــــ ة وصــــل رـــــني رـــــا ي ةتــــ   إن الصايــــ  مـــــأ مســــ  ا ـــــافي العقـــــاري هلــــذه التطا ـــــا  هـــــي غايــــ  إداريـــــ       
 التطا ا  العقاري  ، كما أهنا  سهل عمل أعوان ا اف   العقاري  ملعرف  الذم  العقاري  اإلمجالي  لألش اص .

 بطاقات قطع األراضي   ثانيا :
راضـــــــــي أ ـــــــــد  رطا ـــــــــ   طـــــــــو  " الســـــــــارق الـــــــــذكر عمـــــــــا يلـــــــــي: 51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ  06 ـــــــــنص املـــــــــادة          

 للملعي  رالنست  لعل و دة عقاري  موجودة يف مس  اتراضي العاظ الذي و إعداده.
ـــــ  وا ـــــدة أو         ـــــ   شـــــعل ملعي ـــــ  هـــــي ءمـــــوع القطـــــو انـــــاورة ال ـــــ  علـــــ  الشـــــيوع وامل والو ـــــدة العقاري ـــــ  ملعي  رقل

 ."رن ا اتقوق واتعتاا
و تـــــــــ لف مـــــــــأ PR01 (1 25هلـــــــــذه التطا ـــــــــا   ـــــــــو    ـــــــــاص يســـــــــم  سلســـــــــل  إشـــــــــهار عيـــــــــ  ر ـــــــــل           

  سمني :
 :يذكر فيا ا افي العقاري ما يليو  : القسل العلوي

ــــ  يقــــو فيهــــا العقــــار ، ر ــــل القســــل ، ر ــــل ءم مراجــــو املســــ  وهــــي : ــــ  ال ــــ  ، املعــــان املــــذكور وســــع  التلدي وعــــ  امللعي
 املس  .

  اريخ إنشاا التطا   العقاري  ور مها .
ـــــــــمراج ـــــــــو شــــــــهر اإلجــــــــراا اتو  لشـــــ ــــــــ  واتقـــ ـــــــــهر  ــــــــق امللعي ــــــــ  ات ــــــــر  يف الســــــــكل العقــــــــاري ــ ــــــــ  العقاري وق العيني

 .  اريخ اإلشهار ، اتكل و الر ل (  
 : مخس  جداو عل  توي ن و القسل الس لي :-
ـــــــ  ( ال ســـــــيما نطا هـــــــا ، نوعهـــــــا   :اجلـــــــدو  اتو   - ـــــــ   ءموعـــــــ  امللعي ـــــــد يق للو ـــــــدة العقاري ـــــــني ال عـــــــدد ، التعي

 القطو املعون  هلا ، التنايا  ، اتغراس املقام  عليها ، طتيع  الرتر  ...
 اجلدو  الرا  : يذكر فيا ا افي العقاري ما يلي: -
ةيـــــ  يعــــــون اإلجــــــراا ، ها ئذه اإلجـــــرااا  ةســــــب أســـــتا  نشــــــو املتعلقــــــ  ةـــــق امللعيــــــ  و ر ـــــب هــــــ اإلجـــــرااا  -

 اتو  لشهر  ق امللعي  واتقوق العيني  العقاري  ات ر  يف السكل العقاري هو املنش  اتو  هلا .
ســــــــل ، اللقــــــــب ،  ــــــــاريخ املــــــــيالد ، ور ــــــــل شــــــــهادة فتشــــــــ ن اتشــــــــ اص الطتيعيــــــــ  نــــــــذكر اإل    عيــــــــني املالــــــــ  : -

 مــــــأ املرســـــــوظ 11ســـــــي  ، مــــــو اإلشــــــارة لشـــــــروطهل الش  ــــــي  كمـــــــا هــــــي حمــــــددة يف املـــــــادة اجلن، املــــــيالد ، املهنــــــ   
 .51/16 ر ل

                           

مأ املرسـوظ  00 اف ا  العقاري  الذي صدر  طتيقا للمادة املتعلق رالتطا ا  العقاري  املستعمل  مأ  تل ا 05/21/5951ان ر  رار وزير املالي  املورخ يف  - 1
 املتعلق رت سيا السكل العقاري. 01/26/5951املورخ يف  51/16ر ل
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ســـــــــل التكـــــــــاري ، اجلنســـــــــي  ، نـــــــــوع الشـــــــــ ص اإل  أوســـــــــل اإل وي  : فيـــــــــذكرــــــــــــــــأمـــــــــا رشـــــــــ ن اتشـــــــــ اص املعن    -
 جتماعي إ  ...املعنوي ، مقره اإل

 عـــــــأ هـــــــذا الن ـــــــيب شـــــــري  يف الشـــــــياع ويعـــــــ   ني ن ـــــــيب كـــــــل وإ ا كانـــــــ  اتقـــــــوق املشـــــــهرة شـــــــائع   ـــــــب أن يع ـــــــ
   الشائع  منا . رنست   و ذ مأ العقار أو رتةديد املسا

 ا  اإل اري  والسلتي  . ر  ايف اجلدو  الرال  : اإلجرااا  املتعلق  راتقوق املشرتك  و راإل -
غـــــــــري الشـــــــــعليا   ارا واإل ـــــــــيف اجلـــــــــدو  الرارـــــــــو : اإلجـــــــــرااا  املتعلقـــــــــ  رـــــــــاتقوق العينيـــــــــ  واتعتـــــــــاا العقاريـــــــــ   -

 املذكورة يف اجلداو  الرا  والرال  واخلاما .
 .1شطيتا  املتعلق   ذه اتقوقتمتيازا  والرهون وكذل  التعديال  واليف اجلدو  اخلاما : اإل -

واجلــــــدير رالــــــذكر أن التطا ــــــ  العقاريــــــ  ال  ســــــتعمل إال لعقــــــار  ــــــص ش  ــــــا وا ــــــدا أو عــــــدة أشــــــ اص هلــــــل مجيعــــــا 
 .2عل  مجيو أج اا العقار ردون  يي  شائع  ا قو 

أمــــــا فيمــــــا يتعلــــــق رعي يــــــ   ر يتهــــــا ف هنــــــا  ــــــتل علــــــ  مســــــتو  كــــــل حماف ــــــ  عقاريــــــ  ضــــــمأ ءموعــــــ  متميــــــ ة             
 ســــــب كــــــل رلديــــــ  ، ورالنســــــت  للتلديــــــ   ســــــب الرت يــــــب الت ــــــاعدي لأل ســــــاظ املودعــــــ  والرت يــــــب الت ــــــاعدي تر ـــــــاظ 

 ، ولتوضي  هذا أكرر نقدظ املرا  اآليت :3سل ءموعا  امللعي  املشعل  لعل  
ــــــــ  ، وو إيــــــــداع وملــــــــائق مســــــــ   02تــــــــد إىل م ت ــــــــاص حماف ــــــــ  عقاريــــــــ  مــــــــا إإ  كــــــــان نطــــــــاق           أراضــــــــيرلدي

 اصـــــ  ررالملــــــ  عشـــــر  ســــــما إل ـــــد  هــــــذه التلـــــديا  ، فــــــ ن ءموعـــــ  التطا ــــــا  العقاريـــــ  ا دملــــــ  نتيكـــــ  هــــــذا اإليــــــداع 
ءموعـــــــ  التطا ـــــــا  اخلاصـــــــ  رالتلـــــــديا  ات ـــــــر  ،ةيـــــــ   ر ـــــــب هـــــــذه ات ســـــــاظ  ســـــــ  ضـــــــمأ ءموعـــــــ  متميـــــــ ة عـــــــأ 

ـــــــل  25رتـــــــداا مـــــــأ القســـــــل ر ـــــــل إ  ـــــــاعديا  ءموعـــــــا   52، وإ ا كـــــــان كـــــــل  ســـــــل نتـــــــوي علـــــــ   56إىل القســـــــل ر 
رتــــــداا مــــــأ إ  ــــــاعديا رطا ــــــا   طــــــو اتراضــــــي لعــــــل  ســــــل  ر ــــــب دا لــــــا  52للملعيــــــ    و ــــــدا  عقاريــــــ  (  ــــــد  

 . 52إىل ءموع  امللعي  ر ل  25ل ءموع  امللعي  ر 
ظوجـــــــب إجـــــــرااا   25الـــــــواردة رالقســـــــل ر ـــــــل  21تـــــــدود الو ـــــــدة العقاريـــــــ  ر ـــــــل  افـــــــ  ا  ـــــــد  مـــــــرال  صيـــــــري        

ســــــــم ،     عي  واتقــــــــوق العينيــــــــ  العقاريــــــــ  ات ــــــــر  يف الســــــــكل العقــــــــاريــــــــــــــــــــــــهر امللــــــــــــــــــــراا اتو  لشـــــــــــــــــــــــــال قــــــــ  لألج
ــــــ  إ  ...( و  ــــــر يل ءموعــــــ  ملعي ــــــ  ، حمضــــــر  صــــــري يف   ــــــ   21نترقــــــ  منهــــــا إ  ئ ــــــدة ،  و ــــــدا  عقاري د  هلــــــا  ــــــجدي

ـــــــرطا ــــــا   ط 21 ــــــدة    ــــــذ اتر  أراضــــــي وــــــ ـــــــجدي ـــــــاظ التاليـــــــــ ـــــــ  للو ــــــدة ات ــــــــ ــــــ  ـــــ رية  ــــــذا القســــــل أي الو ــــــدة العقاري
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 ــــــــــت  في 51،57،56،50،55دا  جديـــــــــدة هــــــــــي الو ـــــــــدا  ر ـــــــــل و ـــــــــ 21فتضـــــــــاف هلـــــــــذا القســــــــــل  ، 52ر ـــــــــل 
ـــــــل ر ـــــــــــــــالقس ـــــــعق ةو ــــــد 51نتــــــوي علــــــ   25ل ـــــــــــــــــــــ و ــــــدا  ، مــــــو التنتيــــــا أن الو ــــــدة العقاريــــــ   52اري  رــــــدال مــــــأ ــــــ
 نترق  منها الو دا  اجلديدة   ت  ملصاة وغري عملي  .إال   21ر ل 

 قارية الحضرية  البطاقات الع ثالثا : 
 عــــــد رطا ــــــ  عقاريــــــ  لعــــــل عقــــــار  ضــــــري ولعــــــل جــــــ ا مــــــأ عقــــــار  ضــــــري ، و عــــــد رطا ــــــ  العقــــــار اتضــــــري       

 .1 ى يف  ال  عدظ وجود مس  اتراضي
ـــــــو عتــــــ  كعقــــــارا   ضــــــري  ةســــــب التشــــــريو العقــــــاري اجل ائ            ـــــــري و عــــــون موضــــــــ ـــــــوع إ ــــــدا  هــــ ذه التطا ــــــا  ـــــ
ا  املتنيــــــ  أو غــــــري املتنيــــــ  املوجــــــودة علــــــ  الطر ــــــا  املر مــــــ  ر ــــــ   ن اميــــــ  للكهــــــا  الســــــعني  التارعــــــ  للتلــــــديا  العقــــــار 

 نسم  .  0222ال  ي يد سعاهنا عأ 
ويـــــــتل التعـــــــرف علـــــــ  هـــــــذه العقـــــــارا  يف اجلـــــــداو  أو املســـــــت رجا  أو النســـــــخ أو ال ـــــــور املودعـــــــ  عـــــــأ طريـــــــق           

 . 2أما مجيو العقارا  ات ر  فتعت  عقارا  ري ي  ،ل اإلشارة إىل الشارع أو الر 
ـــــــ           املال ـــــــي أن اتســـــــا واملعـــــــايري املعتمـــــــدة يف الت ر ـــــــ  رـــــــني اتراضـــــــي اتضـــــــري  و اتراضـــــــي الري يـــــــ  مـــــــأ النا ي

ــــــ  غــــــري ســــــليم  ،روصــــــ ها أهنــــــا أســــــا ومعــــــايري غــــــري مســــــتقرة ومتصــــــري ة ر ــــــار عــــــدد الســــــعان  الوا عي ســــــتمرار  اصــــــ  معي
 .3يت ايد عددهل رسرع   الذيأ

ــــــ  أو يف صــــــورة رطا ــــــ   اصــــــ  رعــــــل            و عــــــون التطا ــــــا  اتضــــــري  إمــــــا يف صــــــورة رطا ــــــ  عامــــــ  للعقــــــار املت
 ج ا مأ هذا العقار إ ا كان العقار  اضو لن اظ امللعي  املشرتك  .

ـــــــ  ر ـــــــل          ـــــــق  ـــــــو    ـــــــاص يســـــــم  سلســـــــل  إشـــــــهار عي ـــــــ  (PR02) 20و عـــــــد التطا ـــــــ  العامـــــــ  وف والتطا 
 .4 (PR03) 26اخلاص   عون يف  و    اص يسم  سلسل  إشهار عي  ر ل 

 البطاقة العامة للعقار  -أ
 ــــــد  رطا ــــــ  عقاريــــــ   ســــــم  التطا ــــــ  العامــــــ  للعقــــــار ، عنــــــدما يعــــــون عقــــــار متــــــ  يشــــــمل أو ال يشــــــمل أجــــــ اا        

 تضــــــاا التك ئــــــ  أو التقســــــيل امل  ــــــص للعقــــــار ســــــتعما  اجلمــــــاعي ، الــــــ  يوشــــــر عليهــــــا عنــــــد اإلمشــــــرتك  وخم  ــــــ  لإ
 .5وكذل  مجيو الشعليا  ال  هتل ءموع العقار 
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مــــــأ املرســــــوظ  05إ ن التطا ــــــ  العامــــــ  للعقــــــار  ــــــد  للعقــــــار املتــــــ  مــــــى كــــــان عقــــــارا  ضــــــريا يف م هــــــوظ املــــــادة         
مــــــاعي وال يهــــــل إن كــــــان هــــــذا ســــــتعما  اجلســــــتعما  ال ــــــردي أو لإاملــــــذكور أعــــــاله ، ســــــواا كــــــان خم  ــــــا لإ 51/16

 العقار نسو ا أو غري نسو .
 و قسل التطا   العام  إىل  سمني ،  سل علوي و سل س لي :       

و أأو الـــــنهج  : يـــــذكر ا ـــــافي العقـــــاري فيـــــا مـــــا يلـــــي :  التلديـــــ  الـــــ  يوجـــــد  ـــــا العقـــــار ، اتـــــي  القســـــم العلـــــوي -
مراجـــــــو املســـــــ    ر ـــــــل القســـــــل ، ر ـــــــل ءموعـــــــ  امللعيـــــــ ، املعـــــــان الـــــــر ل ، أمـــــــا إ ا كـــــــان العقـــــــار نســـــــو  فيضـــــــيف  كـــــــر 

 اا التطا    ور مها .ـــمراجو اإلشهار  التاريخ ، اتكل ، الر ل ( وكذل   اريخ إنش ، املسم  ، سع  املس  ( 
 : و توي عل  ست  جداو  وهي :  القسم السفلي -

 مو ريان نوعا ور ما .  عيني ءموع العقار وال سيما وص ا الوجي  اجلدو  اتو  : -

ـــــا   :  - ـــــد اجلـــــدو  الر ، أي إ ا كـــــان العقـــــار  اضـــــو لن ـــــاظ امللعيـــــ  املشـــــرتك  فيكـــــب  كـــــر   تضـــــاااإل عيـــــني القطـــــو عن
ـــــــمجيــــــو اتجــــــ اا اخلاصــــــ  املعونــــــ  هلــــــذا العق ـــــــار و لــــــ  رتيـــــــ ســــــل العمــــــارة ، الــــــدر ، الطتقــــــ  ، نوعيــــــ  إان ر ــــــل ات ــــــ  ، ـــــ

 .النست  يف امللعي  املشرتك  ، املسا     ،  رفي   إ  ...(ات    سعني  ،  اري

اإلجــــــرااا  املتعلقــــــ  ةقــــــوق ملعيــــــ  العقــــــار ورالنســــــت  لعــــــل  طعــــــ  ، إن وجــــــد  الشــــــعليا  الــــــ   اجلــــــدو  الرالــــــ   :-
عتتــــــــاري صــــــــا ب ءمــــــــوع العقــــــــارا  املنشــــــــة للملعيــــــــ  املقســــــــم  وهويــــــــ  الشــــــــ ص اإل وأختــــــــص العقــــــــد اتو  النا ــــــــل 

املراجـــــــو املتعلقــــــ  رالتطا ــــــ  اخلاصــــــ  املنشـــــــ ة  شــــــق  لش  ــــــي  أو  ســــــميتا وكــــــذل  رالنســـــــت  لعــــــل  طعــــــ  أو وشــــــروطها ا
 و   املس  اتو  للمل  املقسل .

 اإل اري  والسلتي   .ر  ا ا  ملتعلق  راتقوق املشرتك  واإلاجلدو  الرارو : اإلجرااا  ا -

 عشـــــــر نـــــــ ينيـــــــ  واتعتـــــــاا العقاريـــــــ  واإل ـــــــارا   تكرـــــــر مـــــــأ املاجلـــــــدو  اخلـــــــاما : اإلجـــــــرااا  املتعلقـــــــ  رـــــــاتقوق الع -
 سن   غري اإلجرااا  املذكورة يف اجلدو  الرال  والرارو والسادس.

 .1متيازا  والرهون ،وكذل  التعديال  والتشطيتا  املتعلق   ذه اتقوق ن سها اجلدو  السادس : اإل -

ل يف كـــــل حماف ــــ  عقاريـــــ  ضــــمأ ءموعـــــ  متميــــ ة  ســـــب كــــل رلديـــــ  أمــــا فيمـــــا يتعلــــق رعي يـــــ   ر يتهــــا ف هنـــــا  ــــت       
 .1ورالنست  لعل رلدي   سب ر ل القسل ور ل ءموعا  امللعي  
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 البطاقة الخاصة للعقار  -ب
إ ا كـــــــان العقـــــــار موضـــــــوع ن ـــــــاظ  ـــــــاص رامللعيـــــــ  املشـــــــرتك  ، نـــــــد  عنـــــــد الت  ـــــــيص اتو  ال علـــــــي لعـــــــل  طعـــــــ  

ا ــــــ  اخلاصــــــ  للملعيــــــ  املشــــــرتك  ( الــــــ   عتــــــب عليهــــــا مجيــــــو الت شــــــريا  الــــــ  ولعــــــل جــــــ ا مقســــــل رطا ــــــ   ســــــم    التط
 . 2هتل اجل ا املع  

 وعل  غرار التطا   العام   قسل التطا   اخلاص  إىل  سمني : 
ــــوي - ــــ  يوجــــد  ــــا العقــــار ، ر ــــل القســــل  القســــم العل ــــ  : التلديــــ  ال ــــا ا ــــافي العقــــاري التيانــــا  التالي : يــــذكر في

الـــــــر ل ، مراجـــــــو اإلشـــــــهار   التـــــــاريخ ، اتكـــــــل ،  أو  امللعيـــــــ  ، ســـــــع  مســـــــ  ات ـــــــ  ، اتـــــــي أو الـــــــنهج ، ر ـــــــل ءموعـــــــ
 الر ل ( ،  اريخ إنشاا التطا   ور مها .

 : و توي عل  ست  جداو   تضمأ ما يلي :  السفليالقسم  -

ا هـــــو مـــــدون علـــــ  التطا ـــــ  اجلـــــدو  اتو  : التعيـــــني املـــــوج  لعليـــــ  العقـــــار املقســـــل مـــــو ريـــــان نوعـــــا ومو عـــــا ةســـــب مـــــ -
 العام  .

ـــــني القطعـــــ   مو عهـــــا، ر مهـــــا ، اســـــل العمـــــارة الـــــ   تتعهـــــا ، الـــــدر  ، الطتقـــــ  ، نوعهـــــا  شـــــق  ،  - اجلـــــدو  الرـــــا   :  عي
 حمل  اري ،إ ...( مسا تها ، نستتها يف امللعي  املشرتك  .

 املالــــــــ  وكــــــــذل  رالنســــــــت  لألشــــــــ اص اإلجــــــــرااا  املتعلقــــــــ  ةقــــــــوق ملعيــــــــ  القطعــــــــ  و عيــــــــني اجلــــــــدو  الرالــــــــ   : -
 الطتيعيني شروطهل الش  ي  .

  املشرتك  وراالر  ا ا  اال اري  والسلتي .اجلدو  الرارو : اإلجرااا  املتعلق  راتقوق  -
ــــــر مــــــأ امل املتعلقــــــ  اإلجــــــرااا اجلــــــدو  اخلــــــاما :  - ــــــاا العقاريــــــ  واإل ــــــارا  اتكر ــــــاتقوق العينيــــــ  واتعت ــــــ ر   عشــــــر ن

 اإلجرااا  املذكورة يف اجلدو   الرال  والرارو والسادس. غريسن  
 .3ون وكذل  التعديال  و التشطيتا  املتعلق   ذه اتقوق ن سهاــــازا  والرهــــمتياجلدو  السادس : اإل -
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 .1و ر ب هذه التطا ا   تعا للتطا   العام  املطارق  و سب الرت يب العددي للقطو 
نــــــا و ظةاف ــــــ   عقاريــــــ  أطريقــــــ   ر يــــــب هــــــذه التطا ــــــا  نقــــــدظ املرــــــا  التــــــايل :  علــــــ  فــــــرض ل أدقو لتوضــــــي        
عتـــــارة عـــــأ عمـــــارة معونـــــ  مـــــأ  25مـــــأ القســـــل ر ـــــل  25العقاريـــــ  ر ـــــل الو ـــــدة  أن، وعلـــــ  فـــــرض  أ ســـــاظ ملالملـــــ  إيـــــداع
 :  اتو  اإلجراا      حمال   اري  وشقق ( فانا  د  عند  51

اخلاصــــــ    ءموعــــــ   اتجــــــ اارعليــــــ  العقــــــار   العمــــــارة ( ،  عــــــني عليهــــــا مجيــــــو  رطا ــــــ  عامــــــ   وا ــــــدة  اصــــــ   -25
 غاي  ات   اخلامس  عشر . إىل اتوىلرتداا مأ ات   إحمال  اريا والشقق السعني  (   51ـات ص املعون  ل

 ر ـــــب رعـــــد التطا ـــــ  رطا ـــــ   اصـــــ   51لعـــــل   ـــــ    حمـــــل  ـــــاري أو شـــــق  ( فت ـــــت  لـــــدينا  رطا ـــــ   اصـــــ   -20
 .51ر ل  ات   إىل 25ام    اعديا مأ ات   ر ل الع

 الفرع الثاني : الدفتر العقاري 
ـــــــ       ـــــــيال عل ـــــــ   شـــــــعل دل ـــــــائق املســـــــ  را اف ـــــــ  العقاري ـــــــداع ومل ـــــــ  املوسســـــــ  رعـــــــد إي ـــــــا  العقاري ـــــــا أن التطا  رأين

وق املر مـــــــ    ــــــو  عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري إال أن هـــــــذا الت ســـــــيا ي ـــــــل إجـــــــراا دا ليـــــــا ال يستشـــــــعره أصـــــــةا  اتقـــــــ
، وفعــــــال ذا الرت ــــــيل، لــــــذا وجــــــب أن  تــــــو  هــــــذه  العمليــــــ  رتســــــليمهل ســــــندا يرتــــــ    ــــــو  هــــــ2 هل  ر يمــــــا  هنائيــــــا  رــــــ

 أ د  املشرع اجل ائري هذا السند و اه الدفرت العقاري .
  أوال : تعريف الدفتر العقاري

يســــــم  ا ـــــافي العقــــــاري يرتــــــ  فيــــــا يعـــــرف الــــــدفرت العقــــــاري ر نـــــا ســــــند إداري يعــــــده ويســـــلما موظــــــف إداري        
ـــــذي ســـــيعون إ قـــــوق املســـــت يديأ مـــــأ الرت ـــــيل العقـــــاري النهـــــائي اتاصـــــل رعـــــد  ـــــ  مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ وال نتهـــــاا عملي

 51/57مــــــأ اتمــــــر  51/25حمـــــال لتســــــكيل كــــــل اإلجــــــرااا  الال قــــــ  لإجــــــراا اتو  ،ويف هـــــذا املعــــــ  ن ــــــ  املــــــادة 
مســــــــ  اتراضــــــــي العــــــــاظ و  ســــــــيا الســــــــكل العقــــــــاري علــــــــ  مــــــــا يلــــــــي "  املتضــــــــمأ إعــــــــداد 50/55/5951املــــــــورخ يف 

يقـــــــدظ إىل مالـــــــ  العقـــــــار ظناســـــــت  اإلجـــــــراا اتو  دفـــــــرت عقـــــــاري  نســـــــخ فيـــــــا التيانـــــــا  املوجـــــــودة يف ءموعـــــــ  التطا ـــــــا  
  ــــــــــــــمـــــأ ن ـــــا اتمـــــر علـــــ  أن " ســـــكل مجيـــــو اتقـــــوق املوجـــــودة علـــــ  عقـــــار مـــــا و  59ن ـــــ  املـــــادة  العقاريـــــ  ..." و

                           

 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل  60/20ان ر املاد ني  - 1
ائق السـكل العقـاري السـيما منهـا التطا ـا  العقاريـ  ، ويعـون اإلطـالع طتقـا للتشـريو اجل ائـري رطريقـ  غـري متاشـرة أي  وز لعل شـ ص اإلطـالع علـ  وملـ - 2

"  51/16مأ املرسـوظ ر ـل  11/20رواسط  النسخ واملست رجا  ال  يسلمها ا افي العقاري رناا عل  طلب صا ب امل لة  وهو ما ن   عليا املادة 
افي العقاري ( رناا عل  طلب ويف أجل شهر أن يسلل نس ا ومست رجا  عأ رطا ا  العقارا  أو شهادا  رعدظ وجود أي رطا   ال  وينتصي عليا   ا 

   أ د .طلت  عنها نسخ أو مست رجا  "، وهذا ععا رعض الدو  ك ملانيا مرال ال  أ ذ  رطريق  اإلطالع املتاشر عل  الوملائق العقاري  ودون وساط
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ــــــــهار يف الســـــــــــــإلشا ــــــــكل العقـــــــــ اري يف الـــــــدفرت الـــــــذي يشـــــــعل ســـــــند ملعيـــــــ  "، ويعـــــــون هـــــــذا الـــــــدفرت مطارقـــــــا للنمـــــــو   ـــ
 .1ا دد ظوجب  رار مأ وزير املالي  

 ثانيا : مشتمالت الدفتر العقاري
ـــــــدفرت العقـــــــاري مـــــــأ أررعـــــــ  وعش        ــــــــيتعـــــــون ال ــــــــاف ـــــــ  العق( صـــــــ ة  خمتومـــــــ  رطـــــــارو ا 07رون  ـــــــــ ــــــــاري  املعنيــ    ــــ

  رل ال  ة  اتوىل منا واجه  الدفرت العقاري و تضمأ ءموع  التيانا  التالي  : 
ــــــدفرت العقإ            - ــــــ  ســــــلم  ال ــــــ  ال ـــــــســــــل ا اف ــــــ  العقاري ـــــــاري والواليـ ــــــ   تتعهــــــا ، ر ــــ ـــــــ  ال ـــــــل الـــــ   دفرتـــ

ـــــــالعق ــــــ  املوجــــــود فيهــــــــــــ ــــــر ل إن ا العقــــــار، املنطقــــــ اري، التلدي وجــــــد، املعــــــان املســــــم ، ر ــــــل القســــــل، ، اتــــــي والشــــــارع وال
 . تضاا، ور ل القطع  عند اإلر ل ءموع  امللعي ، سع  املس 

 ( جداو   تعلق ظا يلي: 21أما ال  ةا  املتتقي  فتشصلها ست   
 ، املسا   ، وا تو  ( اجلدو  اتو  : يشتمل عل  التعيني الد يق للعقار املمسو    اتال   - -
 اجلدو  الرا  :  اص رامللعي  ويتضمأ  ما يلي : - -
 ســــــــــل  ــــــــــاص رــــــــــاإلجرااا  املنشــــــــــئ  للملعيــــــــــ  ةيــــــــــ  يعــــــــــون اإلجــــــــــراا اتو  لشــــــــــهر  ــــــــــق امللعيــــــــــ   -           -

 واتقوق العيني  العقاري  ات ر  يف السكل العقاري مأ  اريخ إشهارها هو املنطلق اتو  هلا .

ريا  اخلاصـــــــ  رتـــــــا ي اإلجـــــــرااا    الوملـــــــائق املنشـــــــئ  أو النا لـــــــ  للملعيـــــــ  ( والال قـــــــ  لإجـــــــراا اتو  شـــــــالت ي  ـــــــ يت 
 متسلسل  ةسب مراجو إشهارها    اريخ اإلشهار ، اتكل  والر ل ( .

ــــــ  العاملــــــ  للمالــــــ  والشــــــرط الش  ــــــي - - ةيــــــ   ، القســــــل الرــــــا   ــــــاص رتعيــــــني املالــــــ  و ــــــدد فيــــــا اهلوي
ي  ــــــ يت ، لعقــــــار تو  مــــــرة يف الســــــكل العقــــــاري ــــــا ا هويــــــ  املالــــــ  اتصــــــلي أي املالــــــ  املــــــر ل ر قســــــل ال ت ــــــدر هــــــذا 

نتقلــــــ  إلــــــيهل ملعيــــــ  العقــــــار مــــــأ املالــــــ  اتصــــــلي إرــــــا ي الت شــــــريا  اخلاصــــــ   ويــــــ  املــــــالعني اجلــــــدد يف  الــــــ  مــــــا إ ا 
 ظوجب إجرااا  ال ق  لإجراا اتو  .

ــــــــوي هــــــــذا اجلــــــــ - - ــــــــا  إ اريــــــــ  وســــــــلتي  :  قــــــــوق إشــــــــرتاك رال اصــــــــل ، إدو  علــــــــ  اجلــــــــدو  الرالــــــــ  : نت   ا ي
 مشهرة مو مراجو اإلشهار   التاريخ ، اتكل والر ل (.

ـــــاا - - ـــــو : نتـــــوي هـــــذا اجلـــــدو  علـــــ  التك ئـــــا  واتعت ـــــذكر اتقـــــوق املشـــــهرة مـــــو مراجـــــو  ،اجلـــــدو  الرار ـــــ  ر و ل
يتا  للةقــــــــوق املشــــــــهرة مــــــــو  كــــــــر مراجــــــــو إشــــــــهارها ريا  أو التشــــــــطيــــــــاإلشــــــــهار   التــــــــاريخ ، اتكــــــــل والــــــــر ل ( ، والتص

 أيضا .
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متيــــــازا  والرهــــــون وينقســــــل إىل  ســــــل  ــــــاص رالتســــــكيال  مــــــو  كــــــر مراجــــــو اما :  ــــــاص راإلاجلــــــدو  اخلــــــ - -
 ا  أو التشطيتا  للةقوق املشهرة .ري إشهارها   التاريخ ، اتكل والر ل ( و سل  اص رالتصي

ـــــــى اجلـــــــدو  الســـــــادس : - - مـــــــأ  71   شـــــــرية الت ـــــــديق املن ـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة نتـــــــوي هـــــــذا اجلـــــــدو  عل
، فيــــــــذكر فيــــــــا  ــــــــاريخ  ســــــــليل الــــــــدفرت واملقــــــــر اخلــــــــاص را اف ــــــــ  العقاريــــــــ  ، ي يشــــــــهد فيــــــــا ا ــــــــافي  51/16املرســــــــوظ 

ـــــــالعقــــــاري رــــــ ن الــــــدفرت املســــــلل م  ـــــــضــــــيا ممادق عليــــــا وموافــــــق للتطا ــــــ  العقاريــــــ  و ــــــــ عقاريــــــ  و وضــــــو  ــــــاو ا اف ــــــ  الـــــــــ
 .1املعني  

 ثالثا: إعداد وتسليم الدفتر العقاري  -
 إعداد الدفتر العقاري -أ

ـــــــا  العقاريـــــــ  املنشـــــــ ة ظوجـــــــب         ـــــــا  املوجـــــــودة علـــــــ  التطا  يقـــــــوظ إعـــــــداد الـــــــدفرت العقـــــــاري علـــــــ  نســـــــخ التيان
نســـــــخ  ـــــــب أن ، هـــــــذا اللعقاريـــــــ  ات ـــــــر  يف الســـــــكل العقـــــــارياإلجـــــــراا اتو  لشـــــــهر  ـــــــق امللعيـــــــ  واتقـــــــوق العينيـــــــ  ا

ـــــــا  ـــــــث واجلـــــــداو  مر مـــــــ ـــــــاض يشـــــــطب علي ـــــــذي ال مةـــــــ  والتي ـــــــات  اتســـــــود ال ـــــــ  واضـــــــة  ومقـــــــرواة ر   يعـــــــون رعي ي
 .ة وات اا الش  ي  ر  رف صصرية. و عتب ات اا العائلي  لألطراف ر  رف كتري ومو ع 

العلمـــــــا  واتر ـــــــاظ ومنـــــــو التةشـــــــري والعشـــــــث واتغـــــــالط أو الســـــــهو   ـــــــة  عـــــــأ طريـــــــق اإل ـــــــاال  ، وأن        
ــــــق عليهــــــا مــــــأ  تــــــل  ــــــذي يعنيهــــــا ومواف املشــــــطو  عليهــــــا وكــــــذل  اإل ــــــاال   عــــــون مر مــــــ  ومســــــكل  رعــــــد الت شــــــري ال

 ا افي العقاري ويسطر  ث رات  ي  ل رني إجراا وآ ر .
ويشـــــــهد ا ـــــــافي العقـــــــاري علـــــــ  صـــــــة  املعلومـــــــا  املدونـــــــ  يف الـــــــدفرت العقـــــــاري عـــــــأ طريـــــــق  و يعـــــــا ووضـــــــو        

 .2او ا اف   العقاري   
 تسليم الدفتر العقاري  -ب
 ضـــــــري  أو   يســـــــلل الـــــــدفرت العقـــــــاري لعـــــــل مالـــــــ  يعـــــــون  قـــــــا  ائمـــــــا ظناســـــــت  إنشـــــــاا رطا ـــــــ  عقاريـــــــ  ري يـــــــ       

ـــــــ  ا كـــــــان هـــــــذا املال ــــــــلعقـــــــار نســـــــو  ، ف ــــــــ  ش  ـــــــ ــــــــا وا ـ ــــــــيس  ادـــ ـــــــ  الســـــــارق  ــ ـــــــدفرت العقـــــــاري املعـــــــد رالعي ي ـــــــا ال لل ل
ــــــ  يف عــــــدة أشــــــ اص كمــــــا يف  ال 3 ش  ــــــيا ــــــل املال ـــــــ، أمــــــا إ ا  ر ــــــ  الشــــــــ ـــــــ  امللعي ــــــا نــــــــــ ـــــــائع ،  ف ن ـــــــت ي رالــــــــــ دفرت ـــــــ
ـــــــــرا  العقــــــــاري ــــــــ ــــ ــــــــ  رتســــــــليل كــــــــل ش اف   العقاري ـــــــــو يســــــــتعاض عــــــــأ   ل ــــــــدفرت ـــــــــ ري  يف الشــــــــياع  ظســــــــت ر  مــــــــأ ال

                           

 املتضمأ  ديد  و   الدفرت العقاري .  05/21/5951ان ر القرار الوزاري املورخ يف  - 1
 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل  71ان ر املادة  - 2
 املع  ون ي ر رشيف ا اف   و ل  إلملتا  عملي  التسليل .يعد ا افي العقاري يف هذه اتال  حمضر  سليل دفرت عقاري يو عا رفق   -3



   

31 

 

امــــــا إ ا أراد الشــــــركاا أو أ ــــــدهل الت ــــــرف يف ن ــــــيتا مــــــأ العقــــــار مســــــتقتال وال معــــــأ ا ــــــت ي رــــــا ليقــــــوظ مق 1العقــــــاري 
ومــــــو  لــــــ  معــــــأ للشــــــركاا علــــــ   ، إجــــــرااا  ال قــــــ  لإجــــــراا اتو  ظناســــــت   أن يطــــــالتهل ا ــــــافي العقــــــاري ر  ضــــــاره

ـــــدفرت العقـــــاري مـــــى عين ـــــ ـــــدفرتالشـــــيوع ســـــةب ال ـــــ  وكـــــيال عـــــنهل تيـــــازة هـــــذا ال  ، وعلـــــ  ا ـــــافي وا ظوجـــــب وكالـــــ   انوني
وي ــــــت  رعــــــدها كــــــل شـــــــري    ،2العقــــــاري أن يشــــــري علــــــ  التطا ــــــ  العقاريــــــ  إىل اجلهــــــ  الـــــــ  آ  إليهــــــا الــــــدفرت العقــــــاري

ــــــب ر  ضــــــار الــــــدفرت العقــــــاري املســــــةو  إ ا أ ــــــاظ   ــــــرفا   انونيــــــ  ال قــــــ  لإجــــــراا اتو  علــــــ   العقــــــار الــــــذي مطال
 .يشتملا هذا الدفرت

عقاريــــــ  إىل الــــــدفرت ا إ ا و نســــــخ هــــــذه التيانــــــا  رطريقــــــ  مصلوطــــــ  مــــــأ  التطا ــــــا  الومــــــا يال ــــــي أيضــــــا أنــــــ        
تـــــــادر رت ـــــــةي  الـــــــدفرت العقـــــــاري ، فـــــــ  ا  ياري  أن ــــــــــــــــ  التطا ـــــــا  العقـــــــــــــ، فعلـــــــ  ا ـــــــافي العقـــــــاري رعـــــــد   ةيالعقـــــــاري

ــــــري حمت  كـــــان هـــــذا ات ـــــ ــــــ ، فـــــ ن عمليـــــ  التا رـــــا را اف ـــــ  العقاريـــــ ـــــــــــــ ــــــةي   ـــــ ري رـــــدون  ـــــد ل مـــــأ  املـــــا ، أمـــــا ــــــ
قــــــده الــــــدفرت العقــــــاري ينــــــذره رضــــــرورة   أنكتشــــــف ا ــــــافي العقــــــاري هــــــذه اتغــــــالط فعليــــــا إ إ ا كــــــان ةــــــوزة صــــــا تا و

كتشـــــ ها صـــــا ب الـــــدفرت فعلـــــ  هـــــذا ات ـــــري  وجيـــــا طلـــــب للمةـــــافي العقـــــاري يرفـــــق معـــــا إ، أمـــــا إ ا مـــــأ أجـــــل ضـــــتطا
 .3 الدفرت املع 
 أو أن يتلـــــف رســـــتب  ــــــاد  مـــــا ، ف ــــــي لل لــــــا ، ـــــــــــرت العقــــــار املســـــــــــن فقــــــد املالـــــ  الدفأد  و ــــــــــــ  إ ا أمـــــا  
ــــــ  هــــــذه اتا ــــــد يعــــــوض الــــــدفرت امل قــــــود أو   ــــــوزل ــــــ  دفــــــرت جدي ــــــدفرت أن ن ــــــل عل ــــــ   4املتلــــــفل ــــــا ب ال ــــــاعو ل  ر  ت

 اإلجرااا  التالي  : 
ــــــو  ومســــــتب يدعمــــــا رت ــــــري  قــــــده  - - ــــــا مــــــأ جهــــــ  خمت ــــــ  موجــــــا للمةــــــافي  طلــــــب معت رالضــــــياع مســــــلل ل

 العقاري.
 ماظ ا افي العقاري .أهويتا  إملتا  - -
  و  صا تها عل  دفرت جديد .ة  شري ا افي العقاري عل  التطا   العقاري   - -
-  

                           

السارق الـذكر ، ويـدفو املعـ  يف هـذه اتالـ  زيـادة علـ  رسـل اإلشـهار  51/16مأ املرسوظ ر ل  11يسلل هذا املست ر  طتقا للعي يا  ال   ددهتا املادة  - 1
املـــــورخ يف 56ل هـــــذا املســـــت ر  حمـــــددة رـــــنص املـــــادة الرانيـــــ  مـــــأ القـــــرار الـــــوزاري  ر ـــــل اخلـــــاص رـــــاإلجراا اتو    الـــــدفرت العقـــــاري (  قو ـــــا  اصـــــ  رتســـــلي

ال ـــادر عـــأ وزيـــر املاليـــ  الـــذي نـــدد املتـــالج الواجـــب دفعهـــا لل  ينـــ   عـــأ اتقـــوق ا  ـــل  مقارـــل  ـــدما   وديهـــا ا اف ـــا  العقاريـــ     01/21/0229
 وكي يا   ل  .

 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل   75ان ر املادة  - 2
 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل  15و 66ان ر املادة  - 3

 السارق الذكر . 51/10مأ املرسوظ ر ل   10أن ر املادة  -4
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 رابعا: الطبيعة القانونية للدفتر العقاري -
ـــــــنص املـــــــادة  - املتضـــــــمأ إعـــــــداد مســـــــ  اترضـــــــي  50/55/5951املـــــــورخ يف  51/57مـــــــأ اتمـــــــر  52/25 

د  ـــــــــــــودع لــــــــــــ ل رلديــــ  كــــ تتــــاظ عمليــــا  مســــ  اتراضــــي يف  إالعــــاظ و  ســــيا الســــكل العقــــاري علــــ  مــــا يلــــي " عنــــد 
ـــــــــامل ــــــــلة  املعل ـــــــــ   ظســــــــ  الســـــــ ـــــــــكل العقــــــــاري نســـــــ ـــــــــخ ملانيــــــــ  جلميـــــــــ ـــــــــو الوملــــــــائق اخلاصــــــــ راضــــــــي ..."   ظســــــــ  اتــــــــــــ

د   ـــــ " مـــــأ ن ـــــا اتمـــــر الـــــ  ن ـــــ  علـــــ  أن 02 ســـــم  هـــــذه امل ـــــلة  را اف ـــــ  العقاريـــــ  وا دملـــــ  ظوجـــــب املـــــادة 
ـــــ  يســـــريها حمـــــاف ون عقـــــاريون معل ـــــون ظســـــ  الســـــكل العقـــــاري وإ ـــــاظ اإلجـــــرااا  املتعلقـــــ  راإلشـــــهار  حماف ـــــا  عقاري

املتضــــــــــمأ   ســــــــــيا  01/26/5951املــــــــــورخ يف  51/16مــــــــــأ املرســــــــــوظ  25وأكــــــــــد   لــــــــــ  املــــــــــادة  العقــــــــــاري ..."
د  لـــــد  املديريــــــ  ال رعيـــــ  للواليــــــ  لشـــــوون أمـــــالك الدولــــــ  والشـــــوون العقاريــــــ  ، حماف ـــــ  عقاريــــــ   ــــــالســـــكل العقـــــاري " 

 .1يسريها حمافي عقاري " ، ويعني هذا ات ري ظوجب  رار مأ وزير املالي  
ــــــ    - ــــــ  مديري ــــــ  علــــــ  مســــــتو  الوالي ــــــو رــــــدورها علــــــ  املســــــتو   تتــــــو ا اف ــــــ  العقاري   ات ــــــي العقــــــاري و الــــــ   تت

 3، وأن هذه ات رية  عت  إ د  هياكل وزارة املالي   2املرك ي املديري  العام  لألمالك الوطني  
ـــــــاإلدارة  - ـــــــ   ررطـــــــا ر يتضـــــــ  نـــــــا ســـــــتق أن ا ـــــــافي العقـــــــاري موظـــــــف إداري  اضـــــــو لقـــــــانون الوظي ـــــــ  العمومي

 .4عال   الئةي   ن يمي 
ـــــ  للطعـــــأ أمـــــاظ القضـــــاا وملـــــا كـــــ - ـــــ  و عـــــون  ارل ـــــا  عـــــد  ـــــرارا  إداري ، ويـــــد ل 5ان اتمـــــر كـــــذل  ، فـــــ ن  رارا 

ــــــــدفا ر العقاريــــــــ  املتضــــــــمن   قــــــــوق عقاريــــــــ  نا ــــــــ  عــــــــأ الرت ــــــــيل النهــــــــائي للعقــــــــارا   ضــــــــمأ هــــــــذه القــــــــرارا   ســــــــليل ال
 . 51/16مأ املرسوظ  51املمسو   واجلائ  نقضها ظوجب املادة 

مــــــــأ  122اجل ائــــــــري مــــــــأ  ــــــــال  نــــــــص املــــــــادة  رعمــــــــأ طــــــــرف املشــــــــ  ار الشــــــــعلي املتتــــــــســــــــتنادا إىل املعيــــــــإو  -
املتضـــــــــــــمأ  ـــــــــــــانون اإلجـــــــــــــرااا  املدنيـــــــــــــ  واإلداريـــــــــــــ  فـــــــــــــ ن مســـــــــــــ ل   01/20/0221املـــــــــــــورخ يف  21/29القـــــــــــــانون 

ـــــــــ ت اإل ـــــــــاص النــــــــ ـــــــــإىل امل  و  ــــــــو وعي ـــــــــــ ـــــــــستئةاكل اإلداريــــــــ  ةعــــــــل  ارــــــــل لإـــ ـــــــــيا الــــــــ   عناف يف مجيــــــــو القضــــــــاــ ون ـــــــ
 ص  اإلداري  طرفا فيها .ي، أو الوالي  أو التلدي  أو إ د  املوسسا  العمومي   ا  ال الدول 

                           

يـ  تمـالك الدولـ  الـذي نـدد  ائمـ  املناصـب العليـا يف امل ـاحل اخلارج 5990مـارس  57املـورخ يف  551-90مـأ املرسـوظ التن يـذي ر ـل  52أن ـر املـادة  - 1
 .122،ص  5990مارس  51املور   يف  05وات ي العقاري وشروط التعيني فيها و  ني ها ، اجلريدة الر ي  العدد 

ريـدة املتضمأ  ن يل امل احل اخلارجي  تمالك الدول  وات ي العقـاري . اجل 5995مارس  20املورخ يف  11-95مأ املرسوظ التن يذي ر ل  20ان ر املادة  - 2
 .659،ص 21/26/5995املور   يف  52الر ي  العدد 

،  51املتضمأ  ن يل اإلدارة املرك ي  يف وزارة املالي  ،اجلريدة الر يـ   العـدد  51/20/5991املورخ يف  11-91ان ر املادة اتوىل مأ املرسوظ التن يذي ر ل  - 3
 .56ص

 .  51،ص 0220.اجل ائر  21ملوملق ، الصرف  الوطني  للموملقني العددءيد  ويف، الدفرت العقاري .مقا  منشور ظكل  ا - 4
 السارق الذكر . 51/57مأ اتمر  07ان ر املادة  - 5
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الـــــــذي يوهـــــــل أعـــــــوان إدارة أمـــــــالك الدولـــــــ  وات ـــــــي  02/20/5999وطتقـــــــا لقـــــــرار وزيـــــــر املاليـــــــ   املـــــــورخ يف    -
ــــــدعاو  املرفوعــــــ ــــــف راملاليــــــ  يف ال ــــــل الــــــوزير املعل ــــــ  فــــــ نالعقــــــاري لتمري ــــــدعو    أمــــــاظ العدال  القضــــــائي  يف هــــــذه اتالــــــ   ال

عتتـــــــاره املوهـــــــل  انونـــــــا لتمريـــــــل الـــــــوزير املعلـــــــف راملاليـــــــ  علـــــــ  مســـــــتو   ضـــــــد املـــــــدير الـــــــوالئي للة ـــــــي العقـــــــاري ر  رفـــــــو
 .2يف القضايا املرفوع  أماظ ا اكل ، انالا القضائي  وا اكل اإلداري  1الوالي 

ـــــ  ال ـــــ ويف هـــــذا الشـــــ ن صـــــدر          - ـــــا عل ـــــ   يوكـــــد في ـــــا الدول ـــــرار عـــــأ ءل ـــــ  ويرجـــــو ت  ـــــدفا ر العقاري ـــــ  لل ص  اإلداري
 الدفا ر العقاري  صادرة عأ  أن ت اص يف منازعاهتا للقضاا اإلداري جاا فيا " .. لعأ  ي  اإل
ـــــ  ال ـــــادرة عـــــأ ا ـــــافي - ـــــ ن الـــــدفا ر العقاري ـــــ  ، لـــــذا ف العقـــــاري  ا ـــــافي العقـــــاري الـــــذي هـــــو  ضـــــو لســـــلط  وايل الوالي

ــــــ  يرجــــــو تهــــــي مســــــتندا   ا  صــــــ ــــــاا علــــــ  ءــــــص  إداري ــــــ  رن ــــــ  اجلهوي ــــــ  اإلداري ا  ال  ــــــل يف إلصائهــــــا ال ت ــــــاص الصرف
 .3" مأ  انون اإلجرااا  املدني  واجتهاد ءلا الدول  ... 25املادة 

 .خامسا : القيمة القانونية للدفتر العقاري     
املتضـــــــــمأ إعـــــــــداد مســـــــــ   50/55/5951املـــــــــورخ يف  51/57مـــــــــأ اتمـــــــــر ر ـــــــــل  59طتقـــــــــا لـــــــــنص املـــــــــادة           

اتراضـــــــي العــــــــاظ و  ســــــــيا الســـــــكل العقــــــــاري ، يشــــــــعل الـــــــدفرت العقــــــــاري ســــــــند ملعيـــــــ  اتقــــــــوق العقاريــــــــ  املشــــــــهرة يف 
ـــــ  يف  ـــــ  العقاري ـــــا  امللعي الســـــكل العقـــــاري املوســـــا يف إطـــــار ن ـــــاظ الشـــــهر العيـــــ  ، واملصـــــ  عـــــأ أي وســـــيل  أ ـــــر  إلملت

 و ل  تنا : ظل هذا الن اظ ، 
ــــــل نقطــــــ  اإلعيشــــــ - - ــــــا ي ــــــ  تن ــــــ  العقاري ــــــ  مســــــ  عــــــاظ لألراضــــــينطال ــــــ  يف نشــــــ ة امللعي ،الصرض  يت نتيكــــــ  عملي

 . كامل    يا  طهري امللعي  العقاري  و رتيتها رتسليل أصةا ا سندا   ا   كـــــمنها أساس
ال  مطارقتـــــا ال وريــــــ  مـــــو كــــــل مـــــا يطــــــرأ علــــــ   رســـــل فيــــــا املســـــرية القانونيــــــ  للةقـــــوق املشــــــهرة و لـــــ  مــــــأ  ــــــ  -             -

 العقارا  مأ  صيريا   انوني  .
ريانا ـــــــا  عـــــــون مطارقـــــــ   امـــــــا للتيانـــــــا  املوجـــــــودة علـــــــ  التطا ـــــــا  العقاريـــــــ  ، وأن ريانـــــــا  هـــــــذه  -      -

ـــــ  للعقـــــارا  ـــــ  ، ات ـــــرية  ععـــــا الوضـــــعي  اتقيقـــــ  واتالي ميـــــدا  مـــــأ  ستق ـــــااإ علـــــ  أســـــاس أهنـــــا  ضـــــع  أوال لعملي

                           

 .29،ص 5999سن   02ان ر  اجلريدة الر ي  العدد  - 1
أ  تل الوايل ، يساعده يف  ل  رئيا م لة  رالوالي  السارق الذكر  نص عل  "  رل الدول  حمليا يف العدال  م 51/16مأ املرسوظ ر ل 555غري ان املادة  - 2

 5951نـــوفم  50املـــورخ يف  51/57مـــأ االمــر ر ـــل  07معلــف رشـــوون امـــالك الدولــ  والشـــوون العقاريـــ  فيمـــا ختــص  الـــ  العقـــار و لــ   طتيقـــا للمـــادة 
 ."واملنضمأ إعداد مس  االراضي العاظ و اسيا السكل العقاري 

 .191، فهرس ر ل 67101،ملف ر ل  01/25/0225ل  ال ادر رتاريخ ان ر  رار ءلا الدو  - 3
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العقاريـــــــ  و ســـــــليل الـــــــدفرت  اري عنـــــــد  شــــــعيل التطا ـــــــا ـــــــــــــاملســـــــ ، وملانيـــــــا ملرا تـــــــ  د يقــــــ  مـــــــأ ا ـــــــافي العقطــــــرف جلنـــــــ  
 دعاا  الف  ل .، لذل  وجب أن  عون هذه التيانا   ك  عل  العاف  ، وال معأ تي كان اإلالعقاري

  دائمـــــا علـــــ  إرفا ـــــا مـــــو الوملـــــائق املودعـــــ  ك صـــــل عـــــاظ، يتو ـــــف شـــــهر اإلجـــــرااا  املقامـــــ  رعـــــد اإلجـــــراا اتو   -      -
 . 
ــــــرار عــــــأ ا عمــــــ  العليــــــا يف  59ويف مضــــــمون نــــــص املــــــادة   - ملــــــف  01/21/0222املــــــذكورة أعــــــاله ، صــــــدر  

جـــــــاا فيـــــــا: "يتضـــــــ  مـــــــأ  يـــــــ  عتـــــــ  الـــــــدفرت العقـــــــاري الســـــــند الو يـــــــد إلملتـــــــا  امللعيـــــــ  العقاريـــــــ  إ  5959021ر ـــــــل 
نعــــــداظ وجــــــود دليــــــل اإلملتــــــا  يف الــــــدعو  إانلــــــا أسســــــوا  ــــــرارهل علــــــ    ــــــال  مراجعــــــ  القــــــرار حمــــــل الطعــــــأ أن  ضــــــاة

و هتــــوا إىل القـــــو  أن الـــــدفرت العقـــــاري املســــت هر رـــــا مـــــأ طـــــرف املــــدعي اتصـــــلي ال يقـــــوظ مقـــــاظ ســــند امللعيـــــ  لعـــــأ مـــــأ  
 يــــــ  الرارــــــ  أن القــــــانون يــــــنص علــــــ   ــــــالف  لــــــ  ويعتــــــ  الــــــدفرت العقــــــاري ر نــــــا ســــــيعون الــــــدليل الو يــــــد إلملتــــــا  

الـــــــــــذي يتضـــــــــــمأ مســـــــــــ   50/55/5951املـــــــــــورخ يف  51/57مـــــــــــأ اتمـــــــــــر  59لعيـــــــــــ  العقاريـــــــــــ  عمـــــــــــال راملـــــــــــادة امل
املتعلـــــــق ر ملتـــــــا   ـــــــق  21/25/5956املـــــــورخ يف  56/60مـــــــأ املرســـــــوظ ر ـــــــل  66، 60اتراضـــــــي، وكـــــــذل  املـــــــاد ني 

 .2امللعي  اخلاص  
ســـــــت هار يـــــــ  العقاريـــــــ  رغـــــــل اإلومـــــــأ اـــــــ  فـــــــ ن القضـــــــاة ملـــــــا  وصـــــــلوا إىل عـــــــدظ وجـــــــود الـــــــدليل علـــــــ  إملتـــــــا  امللع

ـــــرارهل اتســـــاس القـــــانو  الســـــليل نـــــا يعرضـــــا  ـــــق القـــــانون ، ومل يضـــــمنوا   ـــــون  ـــــد أ طـــــ وا  يف  طتي ـــــدفرت العقـــــاري يعون رال
 للنقض واإلرطا  ".

ـــــــدفرت العقـــــــاري، ر ـــــــ  الرت  إن املنازعـــــــ  يف ال ـــــــاره الســـــــند انســـــــد لعملي ـــــــيل العقـــــــاري النهـــــــائي أمـــــــاظ القضـــــــااعتت ، د  
املتضــــــــــمأ   ســــــــــيا الســــــــــكل  01/26/5951املــــــــــورخ يف  51/16مــــــــــأ املرســــــــــوظ  51لقــــــــــانو  يف املــــــــــادة أساســــــــــها ا

ـــــذل  ، نـــــا يشـــــعل  ـــــد تي أجـــــل مســـــقث ل العقـــــاري الـــــ  أجـــــاز  إعـــــادة الن ـــــر يف الرت ـــــيل العقـــــاري النهـــــائي ودون  دي
علــــ  اســــتقرار امللعيــــ  العقاريــــ  املطلقــــ  للشــــهر العيــــ  ورالتــــايل يعــــون لــــا اتملــــر الســــية  الرتو يــــ   روجــــا عــــأ متــــدأ القــــوة

ـــــ   ـــــ  أ ـــــذ  رن ـــــاظ الشـــــهر العيـــــ  جعلـــــ  الرت ـــــيل النهـــــائي غـــــري  ارـــــل تي منازعـــــ  ويتقـــــ  للمال ـــــدو  ال ، علمـــــا أن ال
ـــــالتعويض عـــــأ الضـــــرر مـــــأ اتـــــائ  ســـــيا النيـــــ  أو مـــــأ ا ـــــافي العقـــــاري إ ا كـــــان هـــــو  ـــــ  ر ـــــذي أهـــــدر   قو ـــــا املطالت ال

 .3املسوو  عأ إهدار  قا 

                           

 .079، ص 0225ان ر انل  القضائي  ال ادرة عأ ا عم  العليا ، العدد االو  لسن   - 1
املـــورخ يف  55/56املتعلـــق ر ملتـــا   ـــق امللعيـــ  اخلاصـــ ،  ن ـــيل ملصـــ  كونـــا  صـــدر  ن يـــذا لألمـــر ر ـــل  21/25/5956املـــورخ يف  56/60املرســـوظ ر ـــل - 2

املعد  واملتمل  01/29/5991املورخ يف  91/01مأ اتمر ر ل  51املتضمأ  انون الرورة ال راعي  ، وأن هذا ات ري ألصي روجب املادة  21/55/5955
 املتضمأ التوجيا العقاري . 51/55/5992املورخ يف  92/01للقانون ر ل 

 . 15،10،ص 0226قاري  ، دارهوم  اجل ائر زرو ي ليل  ومحدي راشا عمر،املنازعا  الع - 3
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 الثانيالمبحث 
  ات الممسوحة عل  ترقيم العقار  لعارضةالمسائل ا

 عــــــرتض عمليــــــ   ــــــر يل العقــــــارا  املمســــــو   يف الســــــكل العقــــــاري عوائــــــق  شــــــعل مســــــائل عارضــــــ   ــــــو   ــــــد        
ــــــر يل رعــــــض العقــــــارا  املمســــــو     إ ــــــاظدون  هــــــذه اتقــــــوق مــــــأ ات ــــــو  علــــــ   أصــــــةا  رمــــــان  إىلنــــــا يــــــودي ،  

العقـــــــاري الرت ـــــــيل عمليـــــــ  متاشـــــــرة  أملنـــــــاافقـــــــد ي هـــــــر للمةـــــــافي العقـــــــاري  ، ىل   جيـــــــل إســـــــتالمهاأو إ دفـــــــا رهل العقاريـــــــ 
املســـــا   اتقيقيـــــ  لـــــتعض العقـــــارا  املمســـــو    زائـــــدة عـــــأ املســـــا    نأ، أعـــــالهالـــــ  ســـــتق  وضـــــيةها  اإلجـــــرااا وفـــــق 

عليـــــــــ  المـــــــــأ املســـــــــا    25/02رنســـــــــت  ي أ و   ـــــــــا مت  املســــــــــــــــــــــــــالنس دار يتكـــــــــاوزــــــــــــــــــاملـــــــــذكورة يف الســـــــــند املقـــــــــدظ ظق
 مأ  سارا  ءهول  .ـــــتدر  ضف ةا اـــأص أ االلعقار، و د ال  سكل رعض العقارا  روملائق املس  عل  

الــــــ    اتراضــــــيعلــــــ   إملتاهتــــــاال يــــــادة رالنســــــت  للســــــندا  الــــــ  و ر  ــــــ  معاجلــــــ   ــــــاال  ال ــــــوارق يف املســــــا         
ـــــ  ظوجـــــب املـــــ ـــــ  لســـــن   75ادة كانـــــ  ملعـــــا للدول ال ـــــارق يف املســـــا   املتعلـــــق رعقـــــارا   أمـــــا،  0221مـــــأ  ـــــانون املالي

وكـــــذل  العقـــــارا  الـــــواردة يف  ســـــا   لـــــإدارةعائـــــدة  أ طـــــاا لـــــ  النامجـــــ  عـــــأ  أو ارعـــــ  للدولـــــ   اتصـــــلمل  عـــــأ يف 
 الوطني  . كلألمالصادرة عأ املديري  العام   إداري   عليما و انهو  فتم  معاجلتها ظوجب مذكرا  

ـــــــني ،  إىل ســـــــم  هـــــــذا املتةـــــــ   اتســـــــاسوعلـــــــ  هـــــــذا     ـــــــاو مطلت ـــــــب  أ ن ـــــــادة املســـــــا    اتو يف املطل مســـــــال  زي
ـــــــا   ـــــــب الر ـــــــ  ، ويف املطل ـــــــ  للعقـــــــار املمســـــــو  عـــــــأ املســـــــا   املـــــــذكورة يف ســـــــند امللعي ـــــــاو اتقيقي ل  العقـــــــارا   مســـــــ أ ن

 الواردة يف  سارا  ءهول  .

 المطلب األول
 المساحة المذكورة في سند الملكية للعقار الممسوح عنمساحة الحقيقية المسألة زيادة 

ــــــ  يقتضــــــي الت ر ــــــ  معاجلــــــ  هــــــذه املســــــال   إن     ــــــني  ــــــاال  ال ــــــارق يف املســــــا   رال يــــــادة النا ــــــ  عــــــأ  وســــــو عل ر
ــــــ ســـــا  الو ـــــدة العقاري ـــــ  رـــــالرت يلاورة ــــــــــــــان  ــــــــ امللعيـــــ  املـــــ ز يعـــــود للدولـــــ   صـــــلأســـــواا كـــــان  ،للو ـــــدة العقاريـــــ  املعني

 اتمــــــرســــــواا  علــــــق  إداريــــــ  أ طــــــاااملســــــا   ال ائــــــدة ســــــتتها  أنورــــــني  لــــــ  اتــــــاال  الــــــ  يتضــــــ  فيهــــــا ، لل ــــــواص  أو
 أعـــــوانالنا ـــــ  عـــــأ عمـــــل  ات طـــــاا أوالدولـــــ   أمـــــالكالتقـــــوه للتنـــــاز  عـــــأ  أشـــــصا يف  يـــــاس املســـــا ا  عنـــــد   ر  طـــــاا
 ملس .سري عملي  ا أملناا اتراضيمس  

 الفرع األول : تسوية المساحة الزائدة بالنظر ألصل ملكية السند 
مـــــــأ   5/02ختتلــــــف إجــــــرااا   ســــــوي  ال ــــــارق يف املســـــــا   الــــــذي  ــــــاوز النســــــت  املســـــــمو   ــــــا واملقــــــدرة رـــــــ    

فيمـــــا  ـــــص عقـــــارا  كانـــــ  ملعـــــا للدولـــــ  يف اتصـــــل و نازلـــــ  عنهـــــا ظوجـــــب عقـــــود إداريـــــ  مســـــا   العقـــــار املمســـــو  
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رة را اف ــــــ  العقاريــــــ   تــــــل عمليــــــ  مســــــ  اتراضــــــي العــــــاظ ، عــــــأ إجــــــرااا  التســــــوي  يف اتالــــــ   الــــــ  يعــــــون فيهــــــا مشــــــه
 فارق املسا   متعلقا رعقارا  ال يعود أصل ملعيتها للدول  .

 أوال: حالة زيادة مساحة عقار يرجع أصل ملكيته للدولة 
ــــــ  هــــــذه اتالــــــ  املــــــادة        ــــــ 75ن ــــــ  عل ــــــدما يتضــــــ  أن  طعــــــ   1 0221  لســــــن مــــــأ  ــــــانون املالي رــــــالقو  "عن

ـــــ   ـــــاز  عنهـــــا ظوجـــــب عقـــــد إداري مشـــــهر را اف ـــــ  العقاري ـــــ  يف اتصـــــل وو التن ـــــ  ملعـــــا للدول ـــــ  كان ـــــ  أو متني أرض عاري
ـــــــــــــامل 57/01 طتيقــــــــــــا لألمــــــــــــر  ـــــــــــــف اي 02ورخ يف ـــ ـــــــــــــواملتضــــــــــــمأ  عــــــــــــويأ ا تي 5957ر ــــــ ـــــــــــــاطا  عقــــــــ ـــــــــــــاري  ل ائــــ دة ـــــ

ــــــر  25املــــــورخ يف  15/25لتلــــــديا  ، أو للقــــــانون ر ــــــل ا ــــــ  التارعــــــ   5915ف اي ــــــاز  عــــــأ اتمــــــالك العقاري واملتعلــــــق رالتن
ــــــــ  املســــــــ  العــــــــاظ  ــــــــذي و أملنــــــــاا عملي ــــــــاس ال ــــــــ  أ ــــــــر  ، أن القي ــــــــ  أو  ن يمي للقطــــــــاع العــــــــاظ أو ظوجــــــــب أ عــــــــاظ  انوني

مقارنــــــ  رتلــــــ  املقيــــــدة يف العقــــــد اإلداري   5/02رـــــــ   أن املســــــا     ــــــوق النســــــت  املســــــمو   ــــــا واملقــــــدرةلألراضــــــي ، رــــــني  
ــــــاز   ــــــ  والتعمــــــري يــــــتل التن ــــــاا ظ هــــــوظ التشــــــريو املتعلــــــق رالتهيئ فــــــ ن املســــــا   ال ائــــــدة إ ا مل  شــــــعل  طعــــــ  أرض  ارلــــــ  للتن

ــــــــأ ال يقـــــــل عـــــــأ القيــــــــــــــعنهـــــــا رالرتاضـــــــي ل ائـــــــدة صـــــــا ب العقـــــــد اإلداري عنـــــــدما يطلـــــــب  لـــــــ  صـــــــرا   مقارـــــــل ا   مــــــــ
 يقيد العقار عل  إملر  ل  يف السكل العقاري .، 025.221يو يف اتسا  ــــو در  عائدا  الت ،اتقيقي  

ســــــ   املســــــا   ال ائــــــدة علــــــ  أهنــــــا و ــــــدة عقاريــــــ  متتاينــــــ    تنــــــاا ،  عــــــني  يف  الــــــ  غيــــــا  طلــــــب صــــــري  لإ        
 سل الدول  ". د يف السكل العقاري ري  قو 

ادة أهنـــــــا جـــــــاا  لتعـــــــاج  ـــــــاال  التوســـــــو علـــــــ   ســـــــا  أراضـــــــي يعـــــــود أصـــــــل يتضـــــــ  مـــــــأ نـــــــص هـــــــذه املـــــــ     
هــــــذا التوســــــو جــــــ ا زائــــــدا عــــــأ العقــــــار يعــــــو ن هــــــا ظوجــــــب عقــــــود إداريــــــ  مشــــــهرة  يــــــ  ملعيتهــــــا للدولــــــ  و التنــــــاز  عن

يئـــــ  املتنــــاز  عنـــــا ، ةيـــــ  إ ا مل يشـــــعل هـــــذا اجلـــــ ا  طعـــــ  أرض  ارلــــ  للتنـــــاا  ســـــب التشـــــريو املعمـــــو  رـــــا واملتعلـــــق رالته
ـــــــوالتعمــــــري يــــــتل التنــــــاز  ع ـــــــنا ل ائــــــدة صــــ ـــــــا ب العقــ ـــــــد اإلداري مقارــــــل اـــــــ ، أمــــــا إ ا 2رــــــل  يمتــــــا التكاريــــــ  اتقيقيــــــ  مُ أ ــ

 سل الدول  .  أن اجل ا ال ائد معأ أن يشعل  طع  أرض مستقل  و ارل  للتناا فيكب  ر يما ر تني  
لــــــب  ـــــــد ل م ـــــــاحل مســــــ  اتراضـــــــي وأمـــــــالك الدولــــــ  وات ـــــــي العقـــــــاري أمــــــا عـــــــأ إجــــــراا التســـــــوي  ف هنـــــــا  تط          

  3لتقوظ كل م لة  رالدور املنوط  ا واملتني كما  يلي: 

 دور مصلحة مسح األراضي   -أ

                           

،ص   62/50/0227املور ــ  يف  11،اجلريـدة الر يــ  العـدد 0221املتضـمأ  ـانون املاليــ  لسـن  09/50/0227املــورخ يف  27/05ان ــر القـانون ر ـل  -  1
51،51. 

ال ـادرة عـأ املديريـ  العامـ  لألمـالك  26/20/0255املور ـ  يف 5221ر ـل ملعرف  كي يا   ديد القيم  اتقيقي  لألراضـي املعنيـ  رالتسـوي  راجـو املـذكرة  -  2
 الوطني  ، وزارة املالي  . 

 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي  . 09/55/0221املور   يف  52515أن ر التعليم  ر ل  -  3
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 قــــــــوظ م ــــــــلة  املســــــــ  أملنــــــــاا عمليــــــــ  املســــــــ  رتةديــــــــد و ــــــــد ني عقــــــــاريتني ،  رــــــــل الو ــــــــدة اتوىل املســـــــــا          
ســـــل شـــــاغلها يف وملـــــائق املســـــ  ،و رـــــل الو ـــــدة الرانيـــــ  املســـــا   ال ائـــــدة عـــــأ  لـــــ   ر املـــــذكورة يف ســـــند امللعيـــــ  و ســـــكل

  تمالني :إاملذكورة يف السند وال     ذ مس ل   سكيلها روملائق املس  
إمـــــــا أن يشـــــــعل ال ـــــــارق يف املســـــــا    طعـــــــ  أرض  ارلـــــــ  للتنـــــــاا  ســـــــب التن ـــــــيل املعمـــــــو  رـــــــا يف ءـــــــا  التعمـــــــري  .5

 سل الدول  . ي  املعني  يف وملائق املس  رفتسكل  ينها الو دة العقار 

إ ا مل يشـــــــــعل ال ـــــــــارق يف املســـــــــا    طعـــــــــ  أرض  ارلـــــــــ  للتعمـــــــــري ، فعلـــــــــ  م ـــــــــلة  املســـــــــ   ســـــــــكيل الو ـــــــــدة  .0
ســــل الشـــــاغل صـــــا ب ســـــند امللعيــــ  ، مـــــو اإلشـــــارة يف وملـــــائق  العقاريــــ  املتعونـــــ  مـــــأ املســــا   ال ائـــــدة يف وملـــــائق املســـــ  ر

مـــــأ  ـــــانون املاليـــــ    75العقاريـــــ  أن اتمـــــر يتعلـــــق ظســـــا   زائـــــدة معنيـــــ  ر  عـــــاظ املـــــادة املســـــ  ال ســـــيما رطا ـــــ  التةقيـــــق 
  ى يسهل عل  ا افي العقاري معرف   ل  عند إيداع وملائق املس  را اف   العقاري  . 0221لسن  

ا فيهـــــا أن رعـــــد  لـــــ  يـــــتل إ طـــــار  شـــــاغل املســـــا   ال ائـــــدة ررســـــال  مـــــأ مـــــدير مســـــ  اتراضـــــي للواليـــــ  يعلمـــــ       
ـــــــر ل ( واتامـــــــل ملراجـــــــو مســـــــ   ـــــــاريخ اإلشـــــــهار ، اتكـــــــل ، ال ـــــــا  ظوجـــــــب العقـــــــد اإلداري    العقـــــــار املشـــــــصو  مـــــــأ طرف

ةســـــب القيــــــاس  مأضـــــيتالتـــــارو للدولـــــ  يف اتصــــــل اتراضـــــي اآل يـــــ    التلديـــــ  ، ر ــــــل القســـــل، ر ـــــل ءموعــــــ  امللعيـــــ  (، 
واملتينـــــ   ،ةـــــوزة املعـــــ الـــــذي  الســـــندأ املســـــا   املـــــذكورة يف يـــــد عـــــمســـــا      ســـــري عمليـــــ  املســـــ   أملنـــــاااملعـــــايأ املســـــةي 
ـــــا   ،25/02عـــــأ نســـــت   ر ـــــارق ي يـــــد  أ عـــــاله  مراجعـــــا  مـــــأ  75طتقـــــا ت عـــــاظ املـــــادة  ر معـــــان الشـــــاغلورالتـــــايل ف ن

 شراا املسا   ال ائدة رتقده  طلب إىل مديري  أمالك الدول  املعني  . 0221 انون املالي  لسن  
ــــــــــــل يتعــــــــــــني  ورامل        ــــــــــــور اإلقار ــــــــــــوالئي ملســــــــــــ  اتراضــــــــــــي ف ــــــــــــدير ال ــــــــــــ  امل ــــــــــــ   عل نتهــــــــــــاا مــــــــــــأ اتشــــــــــــصا  امليداني

مــــــــــأ  75لقســــــــــل معــــــــــني إرــــــــــالر مــــــــــدير أمــــــــــالك الدولــــــــــ  رالواليــــــــــ  املعنيــــــــــ  رعــــــــــل اتــــــــــاال  املعنيــــــــــ  ر  عــــــــــاظ املــــــــــادة 
ـــــــــــ  لســـــــــــن   ـــــــــــا  مســـــــــــ   اتراضـــــــــــي  0221 ـــــــــــانون املالي ـــــــــــاا إجـــــــــــراا عملي ـــــــــــا أملن ـــــــــــذكر ، يعلمـــــــــــا فيهـــــــــــا أن الســـــــــــارق  ال

 يــــــــــــاس العقــــــــــــارا  التارعــــــــــــ  للدولــــــــــــ  يف اتصــــــــــــل عــــــــــــأ وجــــــــــــود فــــــــــــارق يف كشــــــــــــف   العــــــــــــاظ رــــــــــــ  ليل رلديــــــــــــ  معينــــــــــــ  ،
وعليــــــــــــا فقــــــــــــد و إعــــــــــــالظ اتشــــــــــــ اص املعنيــــــــــــني ر معانيــــــــــــ   املســــــــــــا ا  رال يــــــــــــادة   ــــــــــــوق النســــــــــــت  املســــــــــــمو   ــــــــــــا ،

 . 0221مأ  انون املالي  لسن   75شراا املسا   ال ائدة املتا   هلل ظوجب املادة 
 مصلحة أمالك الدولة دور  - 

هويتــــــــا  فيــــــــا يوضــــــــ اغل املســــــــا   ال ائــــــــدة رطلــــــــب إىل مــــــــدير أمــــــــالك الدولــــــــ  للواليــــــــ  املعنيــــــــ  ــــــــــــــــدظ شــــــــــــيتق        
ــــ  ، ي يعــــ  عــــأ رغتتــــا يف شــــراا املســــا   ال ائــــدة الــــ  و مال  تهــــا مــــأ طــــرف فر ــــ  املســــ  أملنــــاا  يــــاس ملعيتــــا  العامل
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يـــــ    التلديـــــ  ، ر ـــــل القســـــل ، ر ـــــل ءموعـــــ  امللعيـــــ  ( ، ليطلـــــب يف ات ـــــري  ديـــــد ســـــعر  مـــــل مراجـــــو املســـــ  اآل  والـــــ 
 .التناز  عأ هذه املسا   ، وكذا الوملائق اإلداري  ات ر  الواجب إ ضارها إل اظ عملي  التناز  

وظــــــا أن ،ائـــــدة رتةديـــــد القيمـــــ  التكاريــــــ  للمســـــا   ال  املعــــــ  لطلـــــب  ســـــتكار إوظ م ـــــلة  أمـــــالك الدولــــــ  ــــــــ ق       
ص  ـــــــانو  وينــــــــدر  يف إطــــــــار عمليــــــــ  مســــــــ  اتراضــــــــي والرت ــــــــيل ـــــــــــــاا  ن يــــــــذا لنــــــــــــــــوي  جـــــــــــــــــراا  ســــــــــــــــاتمـــــــر يتعلــــــــق ر ج

ـــــ   ـــــاز  ، رـــــل يع ـــــي أن  عـــــد م ـــــلة  أمـــــالك الدول ـــــا ال  ســـــتوجب هـــــذه الوضـــــعي  إعـــــداد عقـــــد إداري للتن العقـــــاري ، ف ن
ـــــد ـــــو ي ـــــ  شـــــهادة رف ـــــدة ، رعـــــد  ســـــديد هـــــذا ات ـــــري لســـــعر الشـــــراا ا ـــــدد  لمهاو ســـــ يف هـــــذه اتال لشـــــاغل املســـــا   ال ائ

ـــــــ  ظكـــــــرد  ـــــــدة يف الســـــــكل العقـــــــاري را اف ـــــــ  العقاري ـــــــر يل املســـــــا   ال ائ ـــــــتل   ـــــــ  ، لي مـــــــأ طـــــــرف م ـــــــلة  أمـــــــالك الدول
 إظهار املع  هذه الشهادة للمةافي العقاري .

 دور المحافظ العقاري  -ج
ســــــل  ملــــــائق املســــــ  را اف ــــــ  العقاريــــــ  ،  ــــــر ل املســــــا   املــــــذكورة يف ســــــند امللعيــــــ  ر ــــــ   آليــــــ  ررعــــــد إيــــــداع و         

 صا ب العقد اإلداري .
ســـــل الشـــــاغل  ر يمـــــا مو تـــــا ، تـــــني  قـــــده هـــــذا  أمـــــا الو ـــــدة العقاريـــــ  املعونـــــ  مـــــأ املســـــا   ال ائـــــدة ،فـــــرت ل ر               

ــــا مــــأ طــــرف  ســــت هار هــــذه الشــــهادة أمــــاظ ا ــــافي إم ــــلة  أمــــالك الدولــــ  ، ورعــــد ات ــــري شــــهادة رفــــو اليــــد املســــلم  ل
 سل صا تها . العقاري  ر ل الو دة املعني   ر يما هنائيا ر

رغتــــ  هـــــذا ات ــــري يف شـــــراا  عـــــدظ  أمــــا إ ا مل يقـــــدظ املعــــ  شـــــهادة رفــــو اليـــــد  ــــال  أجـــــل ســــنتني ، نـــــا ي ســــر              
 سل الدول  . اري  ال   شعل ال ائض يف املسا    ر يما هنائيا راملسا   ال ائدة ،  ر ل الو دة العق

 ثانيا : حالة زيادة مساحة عقار يرجع أصل ملكيته للخواص 
ـــــــ  ، وإ ـــــــا  رجـــــــو ملعـــــــامال  عقاريـــــــ                ـــــــدة رعقـــــــارا  ال يعـــــــود أصـــــــل ملعيتهـــــــا للدول إ ا  علقـــــــ  املســـــــا   ال ائ

ــــ  مســــ  اتراضــــي العــــ ــــل عملي ــــني  ــــواص  ت ــــ  أعــــوان املســــ  ات ــــذ رالقياســــا   ــــ  ر ــــ  يتعــــني عل اظ ، ف ــــي هــــذه اتال
ــــــ  أســــــاس هــــــذا  ــــــ  املســــــ  و ســــــكيلها روملــــــائق املســــــ  ل ــــــاحل صــــــا ب الســــــند  عل ــــــاا إجــــــراا عملي ــــــ  أملن ــــــدة املعاين اجلدي

 القياس.
واجلــــــدير راإلشــــــارة أنــــــا يتوجــــــب علــــــ  فر ــــــ  املســــــ   تــــــل ات ــــــذ رالقيــــــاس اجلديــــــد الت كــــــد رــــــ ك  د ــــــ  أن  
 املســـــــا   مل ينـــــــتج عـــــــأ  وســـــــو علـــــــ   ســـــــا  امللعيـــــــا  انـــــــاورة ،وإ ا مـــــــا لـــــــو ي أن ال ـــــــارق يف املســـــــا   ال ـــــــارق يف

ي ـــــوق النســـــت  املســـــمو   ـــــا ، فعلـــــ  عـــــون املســـــ   كـــــر  لـــــ  يف  قريـــــر يرفـــــق رتطا ـــــ  التةقيـــــق العقاريـــــ  وهـــــذا  ـــــى يف 
 غيا  أي ا تكا  .
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ـــــأن اإلشـــــارة هلـــــذا ال ـــــارق يف وملـــــائق املســـــ  م      عرتاضـــــا  ـــــال  فـــــرتة إجهـــــ  كـــــل مـــــأ لـــــا م ـــــلة  ر رـــــداا أ مـــــأ ع 
 01/26/5951املـــــــورخ يف  51/10مـــــــأ املرســـــــوظ 55إيـــــــداع الوملـــــــائق ظقـــــــر التلديـــــــ  املن ـــــــوص عليهـــــــا ظوجـــــــب املـــــــادة 

املتعلـــــق ر عـــــداد مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ ، ومـــــأ جهـــــ  ملانيـــــ   ـــــى يت كـــــد ا ـــــافي العقـــــاري عنـــــد  ـــــر يل العقـــــار املعـــــ  ، أن 
 .عمل  رعي ي  مالئم   نتا إعادة مراسلتها للتةقق مأ سع  املس  مرة ملاني  م احل املس   د

ـــــــارق                ـــــــاظ رالتةقيقـــــــا  الالزمـــــــ   ـــــــو  ف ـــــــ  مـــــــأ القي ـــــــو م ـــــــلة  أمـــــــالك الدول غـــــــري أن هـــــــذه اإلجـــــــرااا  ال  ن
ل ائــــــدة فيتوجــــــب املســــــا   املال ــــــي روملــــــائق املســــــ ، فــــــ  ا أكــــــد  هــــــذه التةقيقــــــا  أ قيــــــ  الدولــــــ  يف  لــــــ  املســــــا   ا

عــــــرتاض  علــــــ  عمليــــــ  الرت ــــــيل العقــــــاري ، ويعــــــون طريقهــــــا إىل  لــــــ  مرــــــل غريهــــــا مــــــأ علــــــ  م ــــــلة  أمــــــالك الدولــــــ  اإل
عــــــرتاض أمــــــاظ ا ــــــافي العقـــــاري علــــــ  الرت ــــــيل املو ـــــ  املن ــــــوص عليــــــا ظوجــــــب أشـــــ اص القــــــانون اخلــــــاص ، أي إمـــــا اإل

اللكـــــــوا إىل القضــــــاا للمطالتــــــ  ر لصـــــــاا الرت ــــــيل العقـــــــاري  الســــــارق الــــــذكر ، أو 51/16مــــــأ املرســـــــوظ  57و 56املــــــاد ني 
ـــــر يل  ـــــيل العقـــــاري املو ـــــ  إىل   ـــــائق املســـــ  ، أو رعـــــد  ـــــو  الرت  ـــــداع ومل ـــــيل متاشـــــرة رعـــــد إي النهـــــائي ، ســـــواا و هـــــذا الرت 

 . 1املذكور ني أعاله 57و56هنائي نتيك  فوا  اآلجا   ا ددة يف املاد ني 
ـــــدة عـــــأ املســـــا   املـــــذكورة  اإلشـــــارة يفكمـــــا  ـــــدر           ـــــذكري رـــــ جرااا   ســـــوي  مســـــا   العقـــــارا  ال ائ ات ـــــري الت

 السارق  الذكر .  52515واملذكرة ر ل   0221يف سند امللعي   تل صدور  انون املالي  لسن  
ـــــــــ   عليمـــــــــ  ر ـــــــــل  -5 ـــــــــ  و  نا 07/25/0227املور ـــــــــ  يف   6116أصـــــــــدر  املديريـــــــــ  العامـــــــــ  لألمـــــــــالك الوطني ل

ارق يف املســـــا   املعاينـــــ  مـــــا رـــــني  لـــــ  املـــــذكورة يف ســـــند امللعيـــــ  مـــــو  لـــــ  املقيـــــدة يف م ـــــ وف  املســـــ  فيهـــــا مســـــ ل  ال ـــــ
 وكان  اإلجرااا  ال   ضمنتها هذه التعليم  كاآليت :  5/02رنست    وق النست  املسمو   ا واملقدرة رـ 

 الما عريض  املع .ستإ ب عل  ا افي العقاري مراسل  م لة  املس   ال  ملالمل  أياظ مأ  -
يومــــــــا مــــــــأ  51 يــــــــاظ م ــــــــلة  املســــــــ  رالتةقيقــــــــا  الالزمــــــــ  ومــــــــأ ي رالت ــــــــةيةا  ا تملــــــــ   ــــــــال  أجــــــــل  - 

 ا  ا  ا افي العقاري .
إيــــــداع وملــــــائق املســــــ  امل ــــــةة   ــــــال  ن ــــــا اتجــــــل الســــــارق  كــــــره ، وعلــــــ  ا ــــــافي العقــــــاري  ــــــال  أجــــــل  -

 .2ري  سب الوملائق اجلديدة يومني رعد هذا اإليداع إعداد الدفرت العقا
ــــــ   ــــــال  ال ــــــرتة املمتــــــدة مــــــارني  -0 ــــــ   ــــــاال  ال ــــــوارق يف املســــــا   املعاين وهــــــو  ــــــاريخ  20/25/0221إن معاين

وهــــــــو  ـــــــاريخ صــــــــدور  09/55/0221 يـــــــ  التطتيــــــــق و ـــــــاريخ  0221مـــــــأ  ــــــــانون املاليـــــــ  لســــــــن   75د ـــــــو  املــــــــادة 
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ــــــــائق املســــــــ  ا 52515التعليمــــــــ  ر ــــــــل  ــــــــذكر ، رومل ــــــــ ، يتع ــــــــل رتســــــــويتها الســــــــارق  ال ــــــــداعها را اف ــــــــ  العقاري ــــــــ  و إي ل
 ا افي العقاري رالعي ي  التالي  : 

إ ا كــــــان ال ـــــــارق يف املســـــــا   يتعلـــــــق رعقـــــــارا   ارعـــــــ  أصـــــــال للدولـــــــ  فهـــــــو ملـــــــ ظ رـــــــ رالر م ـــــــلة  أمـــــــالك الدولـــــــ   -
، وعلــــــ  هـــــذه ات ــــــرية اله  املـــــذكور أعـــــ 0221مــــــأ  ـــــانون املاليـــــ  لســــــن   75للـــــنص  املـــــادة  إعمــــــاال راملســـــا   ال ائـــــدة

 .1التةقق ميدانيا فيما إ ا كان  املسا   نا   عأ  وسو أو عأ  ط  إداري 

ــــــــا  التعليمــــــــا   - ــــــــق رعقــــــــارا  يعــــــــود أصــــــــل ملعيتهــــــــا لل ــــــــواص ، يف ظــــــــل غي إ ا كــــــــان ال ــــــــارق يف املســــــــا   يتعل
تســـــــــوي  يف هـــــــــذه اتالـــــــــ  املـــــــــذكورة أعـــــــــاله ،  ـــــــــري ا ـــــــــافي العقـــــــــاري ال 52515املن ـــــــــوص عليهـــــــــا يف املـــــــــذكرة ر ـــــــــل 

 رالشعل اآليت:

للمةـــــــــافي العقـــــــــاري ، أو  لقـــــــــ  هـــــــــذا ات ـــــــــري  ا  إ ا  قـــــــــدظ املعـــــــــ  صـــــــــا ب الســـــــــند رطلـــــــــب   ـــــــــةي  املســـــــــ -
عرتاضـــــــا  علــــــــ  املســــــــا   ال ائـــــــدة نــــــــأ هلــــــــل م ــــــــلة  يف  لـــــــ   ــــــــال  أجــــــــل الســـــــنتني ، يراســــــــل ا ــــــــافي العقــــــــاري إ

ــــــدة مقارنــــــ  مــــــو  لــــــ  م ــــــلة  املســــــ  للقيــــــاظ رالتةقيقــــــا  الالزمــــــ  ميــــــدانيا ،فــــــ   ا أكــــــد  املعاينــــــ  وجــــــود مســــــا   زائ
ــــــــد و ــــــــد ني عقــــــــاريتني ــــــــ  ، قــــــــوظ م ــــــــلة  املســــــــ  رتةدي ــــــــائق املســــــــ  ر 2املــــــــذكورة يف ســــــــند امللعي ســــــــل   ســــــــكالن رومل

صــــــــا ب الســــــــند ، ي  ــــــــودع الوملــــــــائق اجلديــــــــدة را اف ــــــــ  العقاريــــــــ  لينتهــــــــي رــــــــذل  رد م ــــــــلة  املســــــــ  علــــــــ  مراســــــــل  
ســـــل  ظ هـــــذا ات ـــــري رـــــالرت يل النهـــــائي للو ـــــدة العقاريـــــ  الـــــ   رـــــل املســـــا   املـــــذكورة يف الســـــند را ـــــافي العقـــــاري ، ليقـــــو 

 صا ب السند.

ـــــا راســـــل صـــــا ب       ـــــدة ، ف هنـــــا  تقـــــ  مر مـــــ   ر يمـــــا مو ت ـــــ  للمســـــا   ال ائ أمـــــا يف  ـــــص الو ـــــدة العقاريـــــ  املعون
ائيـــــا راســـــل صـــــا ب الســـــند طتقـــــا لـــــنص املـــــادة الســــند ،و يف غيـــــا  أي اعـــــرتاض  ـــــال  أجـــــل الســـــنتني ي ـــــت  الرت ــــيل هن

 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ  57
دة املعونــــــــــــ  للمســــــــــــا   ــــــــــــــــال  أجــــــــــــل الســــــــــــنتني علــــــــــــ   ــــــــــــر يل الو ــــــــــــــــــــأمــــــــــــا إ ا أملــــــــــــري  ا تكاجــــــــــــا        

ــــــــــــ   ــــــــــــ  الرت ــــــــــــيل املو  ــــــــــــني املعــــــــــــ  واملعرتضــــــــــــني عل ــــــــــــدة ، فللمةــــــــــــافي العقــــــــــــاري أن  ــــــــــــري حمــــــــــــاوال  صــــــــــــل  ر ال ائ
مــــــــــأ ن ــــــــــا املرســــــــــوظ ، فــــــــــ  ا جنةــــــــــ  حمــــــــــاوال  ال ــــــــــل   ــــــــــر ل هنائيــــــــــا الو ــــــــــدة املتنــــــــــازع  51نص املــــــــــادة طتقــــــــــا لــــــــــ

                           

 عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي .ال ادرة  59/21/0229املور   يف  1915ان ر املذكرة ر ل  -1
املتعلــق ر عــداد مســ  اتراضــي العــاظ ، ليلصــ  رــذل  ر ــل الو ــدة   51/10مــأ املرســوظ ر ــل  51ويــتل  لــ  ر عــداد وملــائق القيــاس املن ــوص عليهــا يف املــادة  -2

 ة و  ت  كل مسا    شعل و دة عقاري  جديدة يعط  هلا ر ل مس  جديد.اتصلي  املعون  مأ املسا   املذكورة يف سند امللعي  واملسا   ال ائد
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ــــــــــ  املعــــــــــرتض اللكــــــــــوا إىل القضــــــــــاا  عليهــــــــــا ر ــــــــــ  ال ــــــــــل  رال شــــــــــل فعل ــــــــــاا  حماول ســــــــــل أ ــــــــــد الطــــــــــرفني ، أمــــــــــا إ ا ر
 إللصاا الرت يل املو   للو دة العقاري  املشعل  مأ املسا   ال ائدة .

عرتاضـــــا  علــــــ  املســـــا   ال ائــــــدة  ـــــال  أجــــــل إ رطلــــــب الت ـــــةي  ومل يتلــــــق ا ـــــافي العقــــــاري إ ا مل يتقـــــدظ املعـــــ  -
ســــــل صــــــا ب  الســـــنتني  ــــــر ل الو ــــــدة العقاريــــــ  املتضــــــمن  املســــــا   املــــــذكورة يف الســـــند واملســــــا   ال ائــــــدة  ر يمــــــا هنائيــــــا ر

 السند .

 تسوية المساحة الزائدة الناتجة عن أخطاء إدارية : الفرع الثاني
عنــــــــد ا ــــــــذ القياســــــــا  املعاينــــــــ  يف  مــــــــأ طــــــــرف اعــــــــوان االدارة يتعلــــــــق اتمــــــــر رات طــــــــاا املر عتــــــــ        

  امليدان ، ونذكر منها :
 أوال :األخطاء الناتجة عن أعمال التقويم في إطار التنازل عن أمالك الدولة           
نــــــ   ــــــال  عمليــــــ  املســــــ  عــــــأ  طــــــ  ار عتــــــا ،و املعاي 5/02 ــــــد  نــــــتج املســــــا   ال ائــــــدة الــــــ    ــــــوق نســــــت                

ــــــاز   ــــــاس مســــــا   العقــــــار املتن ــــــاالعــــــون املقــــــوظ يف  ي ــــــاز   علي ــــــ  للعقــــــار املتن ــــــا، فية ــــــل أن  عــــــون املســــــا   اتقيقي  علي
كانــــــ    يـــــد عـــــأ املســــــا   املـــــذكورة يف الســـــند، ورالتــــــايل ي هـــــر فـــــارق يف املســــــا   يشـــــصلا املتنـــــاز  لــــــا مل يـــــدفو انـــــا ، و 

ــــــاملودع يوملـــــائق مســـــ  اتراضـــــ ــــــرا اف    ـــــــ ـــــ ـــــــ ــــــ    العقاري ـــــل ه   ضـــــمند ـــــــــ ــــــمر ـــــد نـــــو   ، ذه اتـــــاال ـــــ ـــــذي   اتمـــــر ال
ــــــ  أســــــاس املــــــادة  ــــــ   ــــــر يل هنــــــائي عل  26/5951//01املــــــورخ يف  51/16مــــــأ املرســــــوظ  50دون   ــــــو  املعــــــ  عل

رالدولـــــ  إن   ـــــل الرت ـــــيل رعـــــد فـــــوا  آجـــــا  الرت ـــــيل ارق الـــــذكر ورالتـــــايل يتقـــــ  الرت ـــــيل مو تـــــا ، و ـــــد يلةـــــق ضـــــررا ـالســـــ
 ل الدول  مقارل هلا .   املو   ، وي ت  الش ص املع  مالعا ل ائض مسا   مل  

ـــــــاز                ـــــــر اتـــــــاال  املال  ـــــــ  ،  تعلـــــــق رالعقـــــــارا  املتن ـــــــل  عليهـــــــاإن أكر املـــــــورخ  15/25يف إطـــــــار القـــــــانون ر 
أو التكـــــــــاري  ســـــــــتعما  الســـــــــع  أو املهـــــــــ إلأ اتمـــــــــالك العقاريـــــــــ   ا  اــــــــــــــ  عمأ التنـــــــــاز ــــــــــــــاملتض 25/20/5915يف 

أو اتـــــــريف التارعــــــــ  للدولـــــــ  واجلماعــــــــا  ا ليـــــــ  ومعا ــــــــب الرت يـــــــ  والتســــــــيري العقـــــــاري واملوسســــــــا  واهليئـــــــا  واتجهــــــــ ة 
 العمومي   .

  العقاريـــــــــ  فعلـــــــــ  ا ـــــــــافي إ ا ظهـــــــــر ال ـــــــــارق يف املســـــــــا   ظناســـــــــت  إيـــــــــداع وملـــــــــائق مســـــــــ  اتراضـــــــــي را اف ـــــــــ      
العقـــــاري أوال الت كـــــد  مـــــأ ســـــع  املســـــ  مـــــأ  ـــــال  اال  ـــــا  ظ ـــــلة  املســـــ  ، للت كـــــد مـــــأ عـــــدظ وجـــــود  وســـــو علـــــ  

طـــــــر م ـــــــلة  أمـــــــالك الدولـــــــ  ةالـــــــ  ال ـــــــارق يف  اورة للو ـــــــدة املعنيـــــــ  رالت ـــــــةي  ي نـــــــ ســـــــا  الو ـــــــدا  العقاريـــــــ  ا
و  ذيقيقاهتــــــا زيــــــادة علــــــ  املعاينــــــ  امليدانيــــــ  ، فةــــــص ملــــــف املعــــــ  الــــــاملســــــا   ، وعلــــــ  هــــــذه ات ــــــرية أن  عتمــــــد يف  

ظوجــــــب عقـــــــد إداري عليـــــــا ار املتنــــــاز  ــــــــــا العقـــــــــــــــــالتنــــــاز  علــــــ  أساســـــــا ، فــــــ  ا  علـــــــق اتمــــــر ظســـــــا   زائــــــدة  تتـــــــو ن 
ال ـــــائض يف  مشـــــهر ،  عـــــد م ـــــلة  أمـــــالك الدولـــــ  شـــــهادة رفـــــو اليـــــد  ســـــلمها للمعـــــ  ،رعـــــد  ســـــديد هـــــذا ات ـــــري  يمـــــ 
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ــــــــــــــا يف إطــــــــــــــار القــــــــــــــانون  ــــــــــــــذي و العمــــــــــــــل ر املــــــــــــــورخ يف  15/25املســــــــــــــا    ســــــــــــــب آ ــــــــــــــر جــــــــــــــدو  اتســــــــــــــعار ال
 املذكور أعاله . 25/20/5915

ا ــــــافي العقــــــاري العقــــــار املعــــــ   ر يمــــــا مو تــــــا ، ي ــــــت  هنائيــــــا رعــــــد  يــــــر لعلــــــ  مســــــتو  ا اف ــــــ  العقاريــــــ  ،         
ـــــ   قـــــده املعـــــ  شـــــهادة رفـــــو اليـــــد املســـــلم   ـــــا مـــــأ طـــــرف م ـــــلة  أمـــــالك الدول ـــــاز   1ل  رتـــــ   ســـــديد املعـــــ  لقيمـــــ  التن

 .2عأ املسا   ال ائدة 
أمــــــا إ ا  تــــــني ال ــــــارق  تــــــل انطــــــالق عمليــــــ  املســــــ  ، أو أن الوملــــــائق املتعلقــــــ   ــــــذه العمليــــــ  مل يــــــتل إيــــــداعها          

م ـــــلة  أمـــــالك الدولـــــ   تقـــــ  عدمـــــ  رعـــــد علـــــ  مســـــتو  ا اف ـــــ  العقاريـــــ  ، فـــــ ن إعـــــداد شـــــهادة رفـــــو اليـــــد مـــــأ طـــــرف 
ـــــــاريخ االنطـــــــالق يف أشـــــــصا  املســـــــ  و ـــــــاريخ   اجلـــــــدو  ـــــــدة مـــــــأ   ـــــــا أن ال ـــــــرتة املمت ـــــــني ، اصـــــــ  إ ا علمن رالنســـــــت  للمعني

 أ يانا لسنوا  .  تد إيداع وملائق املس   د
ـــــــد املس         ـــــــا  ـــــــب علـــــــ  م ـــــــلة  أمـــــــالك رعـــــــد  دي ـــــــا هلـــــــذا الوضـــــــو ،ف ن ــــــــ  ادي ـــــــدة و ســـــــــــ عر ـديد ســـــــا   ال ائ

ـــــاز  مـــــأ طـــــرف املعـــــ  ، إعـــــداد  عقـــــد  عـــــديلي للعقـــــد اتصـــــلي املشـــــهر يتضـــــمأ املســـــا   اتقيقيـــــ  للعقـــــار املتنـــــاز   التن
ســـــارقا وشـــــهره را اف ـــــ  العقاريـــــ  امل ت ـــــ  إ ليميـــــا ، نـــــا ســـــيمعأ ا ـــــافي العقـــــاري رالت شـــــري  ـــــذا التعـــــديل علـــــ   عليـــــا

تعون املســــــا   املقيـــــدة روملـــــائق املســــــ  ســـــوملـــــائق املســـــ  را اف ــــــ  العقاريـــــ  التطا ـــــ  العقاريـــــ  للمعــــــ  عنـــــدما يـــــتل إيــــــداع 
مــــــأ  50ســــــند ملعيــــــ  املعــــــ  ، فيــــــتل  ر يمهــــــا را ــــــا  ر يمــــــا هنائيــــــا علــــــ  أســــــاس املــــــادة يف مطارقــــــ  للمســــــا   املــــــذكورة 

 .السارق الذكر 51/16املرسوظ 
ــــــا أن يعــــــون العقــــــار املعتســــــب يف إطــــــار الت        ــــــا نــــــد  أ يان نــــــاز  عــــــأ أمــــــالك الدولــــــ  حمــــــل معــــــامال  غــــــري أن

عقاريـــــ  متتاليـــــ  ظوجـــــب عقـــــود  ومليقيـــــ  وهـــــو اتمـــــر الـــــذي  ـــــد يطـــــر  إشـــــعاال يف كي يـــــ   ســـــوي  املســـــا   ال ائـــــدة ل ائـــــدة 
 املال  اتايل راعتتار أن هذا ات ري ال  ررطا عال    عا دي  مو م لة  أمالك الدول  .

املســــــــ  مودعــــــــ  را اف ــــــــ  العقاريــــــــ  ، يســــــــت يد املالــــــــ  اتــــــــايل مــــــــأ  يف هــــــــذه اتالــــــــ  وعنــــــــدما  عــــــــون وملــــــــائق       
اله ،أي  ديــــــــد املســــــــا   ال ائــــــــدة و  ــــــــيل ـــــــــــــــــــالتســـــــوي  وك نــــــــا املالــــــــ  اتصــــــــلي وفــــــــق ن ــــــــا اإلجــــــــرااا  املــــــــذكورة أع

ملســــــا   ا رفــــــو اليــــــد ، الــــــ  علــــــ  أساســــــها يــــــر ل ا ــــــافي العقــــــاري العقــــــار املتضــــــمأ املعــــــ  شــــــهادة ســــــعرها ، ي  ســــــليل 
 ال ائدة  ر يما هنائيا راسل املال  اتايل.

                           

 ينئذ مل لة  أمالك   م لة  أمالك الدول  يف إختاد هذا اإلجراا و انقض  أجا  الرت يل املو   ، أصت  الرت يل هنائيا رقوة القانون ، وال يتق     ر إ ا  - 1
 ظ القضاا يف الرت يل النهائي .الدول   اتق يف اسرتجاع  قو ها  سو  الطعأ أما
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أمـــــا إ ا كانـــــ  وملـــــائق املســـــ  غـــــري مودعـــــ  أو أن عمليـــــ  املســـــ  مل يشـــــرع  فيهـــــا رعـــــد ،فـــــ ن   ـــــةي  اخلطـــــ  يقـــــو      
ــــ   ســــعر التنــــاز  عــــأ املســــا   ال ائــــدة علــــ  لدفــــو املتلــــج املعــــاد   ، فتعــــدر ــــ   من ــــردة علــــ  عــــا ق م ــــلة  أمــــالك الدول

ــــ  علــــ  م ــــلة  أمــــالك الدولــــ  إعــــداد شــــهادة ل ائــــدة هــــذا ات ــــري  عنــــا مــــأ عــــا ق ا ملالــــ  اتــــايل ، يتوجــــب رعــــد  ل
  سوي  وضعيتا رعقد  ومليقي يتضمأ املسا   اإلمجالي  والد يق  للعقار.

نســــــــ   منهــــــــا للمةــــــــافي    ــــــــب أن  تضــــــــمأ الشــــــــهادة املو عــــــــ  مــــــــأ طــــــــرف مــــــــدير أمــــــــالك الدولــــــــ  واملرســــــــل       
  تص إ ليميا املعلوما  التالي  : العقاري امل

  25/20/5915املورخ يف  15/25مراجو العقد اإلداري اتصلي املعدة يف إطار القانون ر ل  -
 املسا   املذكورة يف العقد اإلداري اتصلي . -
 مراجو طلب التسوي  الذي  دما املع  . -
ضـــــي مـــــأ ك الدولـــــ  امل ت ـــــ  إ ليميـــــا نمراجـــــو  قريـــــر التةقيـــــق املعـــــد مـــــأ طـــــرف اتعـــــوان امل ت ـــــون ظ تشـــــي  أمـــــال -

 طرف رئيسها .
 مراجو خمطث املس  إ ا  علق اتمر ظنطق  شرع يف مسةها . -
 القياس اجلديد العلي و املسا   ال ائدة حمل التسوي  . -
مراجـــــو التقريـــــر أو رطا ـــــ  التقـــــوه اإلضـــــايف ا ـــــدد للمتلـــــج الواجـــــب دفعـــــا مـــــأ طـــــرف املالـــــ  اتـــــايل والـــــذي يعـــــاد   -
 ملسا   ال ائدة .سعر ا
ـــــف مراجـــــو  - ـــــ  أساســـــا   ـــــرف املالـــــ  اتصـــــلي يف العقـــــار حمـــــل التســـــوي  أو خمتل ـــــومليقي الـــــذي عل مراجـــــو العقـــــد الت

 العقود التومليقي  يف  ال  معامال  عقاري  متتالي  متعلق  رن ا العقار .
 .مراجو وصل الدفو الذي  اظ را املال  اتصلي تسا  م تشي  أمالك الدول   -

ـــــــ       ل ائـــــــدة املالـــــــ  اتـــــــايل ختضـــــــو إلجـــــــرااا  الشـــــــهر  اجديـــــــد اأســـــــاس هـــــــذه الشـــــــهادة يعـــــــد املوملـــــــق عقـــــــد عل
ــــــ  ا ــــــافي العقــــــاري  ــــــ  ، فعل ــــــائق املســــــ  املشــــــتمل  علــــــ  هــــــذا العقــــــار را اف ــــــ  العقاري ــــــداع ومل العقــــــاري ، وإ ا مــــــا و إي

 .1روملائق املس   سليل املع  دفرته العقاري الذي  ب أن يتضمأ املسا   اتقيقي  املقيدة 

 ثانيا : األخطاء الناتجة عن عمل أعوان مسح األراضي
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ــــــــ  املســــــــ           ــــــــاا عملي ــــــــوارق يف  هــــــــي أ طــــــــاا  ر عــــــــب مــــــــأ طــــــــرف أعــــــــوان املســــــــ  أملن ــــــــودي إىل إ ــــــــدا  ف  
 عـــــــــل مـــــــــأ القياســـــــــا  املســـــــــكل  يف وملـــــــــائق املســـــــــ  املودعـــــــــ  املســـــــــمو   ـــــــــا ،   25/02نســـــــــت   املســـــــــا ا   تكـــــــــاوز

  عأ املسا   اتقيقي  املشصول  مأ طرف صا تها ،ون ل  ل  يف اتاال  اآل ي  :ي  ال  ع   را اف   العقار 
 األخطاء في قياس المساحات  -أ

 عــــــأ ســـــع  املســـــ  اتقيقيــــــ  وهـــــي اتالـــــ  الـــــ   عــــــون فيهـــــا  القياســـــا  املعاينـــــ  أملنــــــاا عمليـــــ  املســـــ  ال  عـــــ         
ــــــارق يف املســــــا   رال   ــــــ  ، في هــــــر ف ــــــار هــــــذه للو ــــــدة العقاري ــــــا مــــــا  ر ــــــا ، وغالت ــــــائق املســــــ  غــــــري موجــــــود فعلي ــــــادة يف ومل ي

رينـــــ  مقارنتـــــا مـــــو   اتالــــ  مـــــأ  تـــــل شـــــاغل الو ــــدة العقاريـــــ  أو مـــــأ  تـــــل ا ــــافي العقـــــاري يف  الـــــ  وجـــــود ســــند ملعيـــــ
ـــــــ  طلـــــــب يقدمـــــــا املعـــــــ  إىل ا ـــــــافي  ـــــــاا عل ـــــــدأ إجـــــــرااا  الت ـــــــةي  رن ـــــــائق املســـــــ  وجـــــــود فـــــــائض يف املســـــــا   و ت ومل

ي يعـــــون موضـــــوعا طلـــــب   ـــــةي  مســـــا   يرفقـــــا رتقريـــــر  ـــــ ة يـــــدعل رـــــا جديـــــ  إدعائـــــا  اصـــــ  يف  الـــــ  عـــــدظ العقـــــار 
 وجود سند ملعي  .

ــــــ  الطلــــــب ظراســــــل  م ــــــلة  املســــــ  يطلــــــب فيهــــــا الت كــــــد مــــــأ ســــــع        ــــــ   ل ــــــاا عل يقــــــوظ ا ــــــافي العقــــــاري رن
ملو ـــــــو الو ـــــــدة نتقـــــــا  ات ـــــــرية اإل ،  وعلـــــــ  هـــــــذهراســـــــل طالـــــــب الت ـــــــةي   ملقيـــــــدة مســـــــ  الو ـــــــدة الو ـــــــدة العقاريـــــــ  ا

 . ياسها مأ جديد رشرط عدظ املساس ةدود الو دا  العقاري  اناورة  ةداعإالعقاري  و 
ســــــتدراك اخلطــــــ  ،  رســــــل م ــــــلة  املســــــ  إىل ا ــــــافي العقــــــاري وملــــــائق مســــــ  جديــــــدة  تضــــــمأ القيــــــاس إرعــــــد      

 سل شاغلها . اري الو دة العقاري  رـــــا افي العق لــــــاس هذا القياس اجلديد ير ــــــال ةي  ، وعل  أس
  األخطاء في تحديد موقع الوحدة العقارية - 

ـــــ  ر       ـــــر ل و ـــــدة عقاري ـــــد ن ـــــل أن   ـــــو    ـــــد مو  ـــــايأ يف  دي ـــــودي إىل وجـــــود  ت ـــــي مـــــا ي ســـــل غـــــري شـــــاغلها ال عل
ــــ   عــــون مراجــــو مســــ  الو ــــدة الع ــــائق املســــ  ،  ي ــــني الوا ــــو وومل ــــ  ر ــــائق الو ــــدة العقاري ــــ  الــــ   تضــــمنها هــــذه الومل قاري

ـــــ  مســـــكل   ـــــ  ال علي ـــــايل  عـــــون الو ـــــدة العقاري ـــــ  املشـــــصول  فعليـــــا مـــــأ طـــــرف املعـــــ  ، ورالت ال  تطـــــارق مـــــو الو ـــــدة العقاري
 . 1سل ش ص آ ر  ر

ــــــر يل إغالتــــــا مــــــا يعــــــون ال ــــــارق يف املســــــا   رــــــني الو ــــــد ني العقــــــاريتني هــــــو الســــــتب يف       كتشــــــاف اخلطــــــ  يف  
 العقاريتني .الو د ني 

                           

وكان  مسا   هذه ات رية   يد عأ  20، رينما  يد  را ا يف وملائق املس  الو دة العقاري  ر ل  25 ك ن يعون املال  يشصل فعليا الو دة العقاري  ر ل  -  1
 مسا   الو دة اتوىل ، فال رد مأ   ةي  الرت يل لت ادي هذه الوضعي  .        
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ولت ـــــــةي  الوضـــــــعي  يقـــــــوظ ا ـــــــافي العقـــــــاري رـــــــ جراا حماولـــــــ  صـــــــل  رـــــــني الطـــــــرفني ضـــــــمأ اآلجـــــــا  القانونيـــــــ       
وعلــــــ  أســــــاس حمضـــــــر ال ــــــل  ن ـــــــل ا ــــــافي العقــــــاري علـــــــ  وملــــــائق مســـــــ  جديــــــدة مــــــأ م ـــــــلة  املســــــ  ، ي يـــــــر ل 

   اق عليا .الو دا  العقاري  ر  اا أصةا ا ةسب ما و اإل
ــــــــ  اخلاصــــــــ        ــــــــب الت ــــــــةي  جــــــــاا أصــــــــال  ــــــــار  اآلجــــــــا  القانوني ــــــــ  ال ــــــــل  أو أن طل أمــــــــا إ ا فشــــــــل  حماول

عرتاضـــــا إظ اا الرت ــــيل املو ــــ  إ ا  ــــد  صــــ، فــــال يتــــق للمــــدعي ســــو   ــــق الطعــــأ أمــــاظ القضــــاا رالرــــالرت يل العقــــاري املو ــــ 
 . ضمأ هذه اآلجا  ، أو ر لصاا الرت يل النهائي إ ا   ل اإلعرتاض رعد فواهتا

 األخطاء في تعيين حدود الوحدة العقارية  - 
ـــــ  ظ طـــــث املســـــ  يـــــودي إىل        ـــــني  ـــــدود و ـــــدة عقاري ـــــ  رســـــتب  طـــــ  يف  عي ـــــد مســـــا   و ـــــدة عقاري ـــــد   ي  

ـــــ   ـــــدود هـــــذه  ـــــ  ءـــــاورة ، اتمـــــر الـــــذي يشـــــعل  عـــــدي عل ـــــ  ضـــــمأ  ـــــدود و ـــــدة عقاري ـــــدا ل  ـــــدود و ـــــدة عقاري  
 سا  و دة أ ر   .الو دة فت يد مسا   و دة عقاري  عل   

ـــــــا روجـــــــود فـــــــائض       ـــــــ   لـــــــ  إ ـــــــرارا من ـــــــدة املســـــــا   ، يعت إ ا  قـــــــدظ رطلـــــــب الت ـــــــةي  صـــــــا ب الو ـــــــدة ال ائ
 ـــــــا ، ويعـــــــون رــــــذل  الطرفـــــــان مت قـــــــان علـــــــ  إجـــــــراا  مســــــا    شـــــــملا الو ـــــــدة العقاريـــــــ  املســــــكل  يف وملـــــــائق املســـــــ  ر

مـــــأ طـــــرف ا ـــــافي العقـــــاري إ ا مل  ـــــنقض أجـــــا  التســـــوي  ، فيع ـــــي  ينئـــــذ   ـــــةي  الوضـــــعي  رـــــ جراا حمضـــــر م ـــــات  
نقــــض أجـــــل الســــنتني فتســـــو  الوضـــــعي  عــــأ طريـــــق القضــــاا مـــــأ  ــــال  طعـــــأ املتضـــــرر يف إالرت ــــيل املو ـــــ  رعــــد، أمـــــا إ ا 

 الرت يل النهائي .
أمـــــــا إ ا جـــــــاا طلـــــــب الت ـــــــةي  رنـــــــاا علـــــــ  عريضـــــــ  صـــــــا ب الو ـــــــدة النا  ـــــــ  وكـــــــان  لـــــــ   ـــــــال  مهلـــــــ        

املـــــدعي عليـــــا إجـــــرااا  ال ـــــل  و ــــــد يرفضـــــها ،فـــــ  ا ا  ـــــق الطرفـــــان علـــــ  إجـــــرااا  ال ـــــل  أمــــــاظ الســـــنتني فقـــــد يقتـــــل 
ـــــ  هـــــذا اإل ـــــاا عل ـــــ  املـــــدعي مل يت قـــــا علـــــ     ـــــاق ،أمـــــا إ ا ا ـــــافي العقـــــاري  ســـــو  الوضـــــعي  رن إجـــــرااا  ال ـــــل   فعل
ـــــيل املو ـــــ   ـــــ  مـــــا إ ا جـــــاا طلـــــب الت ـــــةي  و إلصـــــاا الرت ـــــيل النهـــــائي يف  اأ، اللكـــــوا إىل القضـــــاا لطلـــــب إلصـــــاا  الرت  ل

 رعد فوا  اتجل القانو  املذكور أعاله.

 المطلب الثاني
 لة العقارات الواردة في حساب المجهولأمس

رأينــــــا أن املق ــــــود راتســــــا  اخلــــــاص ظســــــ  اتراضــــــي هــــــو ءمــــــل ءموعــــــا  امللعيــــــ  التارعــــــ  ملالــــــ  وا ــــــد يف       
عني  ســـــب الرت يـــــب ات ـــــدي ت ـــــائهل ، يـــــتل إعطـــــاا ر ـــــل لعـــــل رلديـــــ  ملهـــــا مســـــ  اتراضـــــي ، ورعـــــد   ـــــنيف املـــــال

 نطال ا مأ الو دة العقاري  .إ سا   سب التسلسل الت اعدي لألر اظ 
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ســـــــــــــل إد فـــــــــــــرق املســـــــــــــ  أملنـــــــــــــاا عملهـــــــــــــا امليـــــــــــــدا  ءموعـــــــــــــا  امللعيـــــــــــــ  علـــــــــــــ  لعـــــــــــــأ نـــــــــــــد   أال  قي ـــــــــــــ      
لتــــــــــدارري الضــــــــــروري  للتةــــــــــ  عــــــــــأ ختــــــــــا  اإصــــــــــا تها إمــــــــــا رســــــــــتب الســــــــــهو أو رســــــــــتب اإل ــــــــــا  النــــــــــا ج عــــــــــأ عــــــــــدظ 

ــــــــــــ  أو اتــــــــــــائ   ــــــــــــداع 1املال ــــــــــــد إي ــــــــــــر يل هــــــــــــذه العقــــــــــــارا  يف الســــــــــــكل العقــــــــــــاري عن ...إ  نــــــــــــا يطــــــــــــر  إشــــــــــــعالي   
 وملائق املس  را اف   العقاري  .

ال شـــــــــــ  أن إســـــــــــقاط أ ـــــــــــاا أصـــــــــــةا  اتقـــــــــــوق مـــــــــــأ وملـــــــــــائق املســـــــــــ  أملـــــــــــار صـــــــــــعورا  مجـــــــــــ  تصـــــــــــةا ا      
قـــــــــــوق ، مـــــــــــاداظ أن املشـــــــــــرع مل يت ـــــــــــد ملرـــــــــــل هـــــــــــذه اتالـــــــــــ  ال يف اتمـــــــــــر للة ـــــــــــو  علـــــــــــ   ـــــــــــر يل هنـــــــــــائي هلـــــــــــذه ات

 وال يف املراسيل التن يذي  لا. 51/57
 2 مــــــــــــــــذكر نيو ــــــــــــــــداركا هلــــــــــــــــذه ال ــــــــــــــــعورا   ــــــــــــــــد ل  املديريــــــــــــــــ  العامــــــــــــــــ  لألمــــــــــــــــالك الوطنيــــــــــــــــ  ر صــــــــــــــــدار      

 :  اول  مأ  الهلما معاجل  مس ل   سا  انهو  ، وكان  ل  عل  النةو التايل
 سند مشهر. حالة حيازةاألول : الفرع 
 يـــــــــــــــــ   3 26/21/0226املور ـــــــــــــــــ  يف  0705 ع لــــــــــــــــ  ظعاجلـــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــذه الوضـــــــــــــــــعي  املــــــــــــــــذكرة ر ـــــــــــــــــل      

ــــــــــــ تعلـــــــــــق ةـــــــــــاال  وجـــــــــــود ســـــــــــندا  ملعيجـــــــــــاا   ــــــــــــ   انونيـــــــــــ  و إشــــــــ ــــــــــــهارها را اف ـــــــــــ  العقاريـــــــــــ   تــــــ ــــــــــــل إعـــــ داد ــــــ
أصــــــــــةا  هــــــــــذه اتقــــــــــوق مــــــــــأ جهــــــــــ  غــــــــــري  ــــــــــادريأ علــــــــــ  الت ــــــــــرف  يــــــــــ  أصــــــــــت   ي العــــــــــاظ ،ــــــــــــــــ  اتراضــــــــــــــمس

فيهــــــــــا يف إطــــــــــار ن ــــــــــاظ الشــــــــــهر الش  ــــــــــي مــــــــــاداظ أنــــــــــا و إيــــــــــداع وملــــــــــائق املســــــــــ  اخلاصــــــــــ   ــــــــــذه العقــــــــــارا  لــــــــــد  
ا اف ـــــــــــ  العقاريـــــــــــ  ، ومـــــــــــأ جهـــــــــــ  ملانيـــــــــــ  ال يســـــــــــتطيعون ات ـــــــــــو  علـــــــــــ   ـــــــــــر يل هنـــــــــــائي معـــــــــــنهل مـــــــــــأ الت ـــــــــــرف 

ـــــــــ  رســـــــــت ـــــــــ  مو ـــــــــو  لـــــــــ  فيهـــــــــا يف ظـــــــــل ن ـــــــــاظ الشـــــــــهر العيـــــــــ  و ل ب عـــــــــدظ إجنـــــــــاز مســـــــــ  اتراضـــــــــي العـــــــــاظ للتلدي
 العقارا  رطريق  سليم .

 
 
 

                           

 .أي إيداع لوملائق املســـ  عل  مستو  ا اف ا  العقاري   مل  عد هذه اتستا    ر هذه الوضعي  ،  ي  أصت   سا  انهو  ظاهرة ال يعاد  لوا منها - 1
  الـ  طالتيهـا يذكر  أنا  تل صدور املـذكر ني ، و يف غيـا  أي نـص  ـانو  أو  ن يمـي يعـاج هـذه الوضـعي  ، كـان ا ـافي العقـاري يـرفض أي  سـوي  ويقـوظ ر -  2

 سيا جلن  مشعل  مأ نرل عأ ا اف   العقاري  وأمالك الدول  ومس  اتراضي لتسوي  هذه ،يف  ني جل   رعض مديريا  ات ي العقاري إىل   إىل القضاا
 الوضعي .

( اتمالك العقاري  و إغ اهلا يف عملي  املس    غيا  التةديد ، غيا  الطتيع  القانوني  ( رالنست  للتلديا  أو أ ساظ 6/5جاا يف هذه املذكرة أن حنو ملل    -  3
 ـ  ا  ، ال  وضع  وملائق املس   ال  خت ها   ي  التن يذ ، نتج عنها عدد وافر مأ الشعاوي عأ املواطنني يطالتون ر    مشـروع  ررت ـيل مو إ ليل التلدي

 أو هنائي يف السكل العقاري.
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  أوال : التحقيق في طلبات الترقيم العقاري
  امل ت ـــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــيقـــــــــــــــــــدظ طلـــــــــــــــــــب الرت ـــــــــــــــــــيل العقـــــــــــــــــــاري إىل ا ـــــــــــــــــــافي العقـــــــــــــــــــاري را اف ـــــــــــــــــــ  العقاري          
   منهــــــــــــا نهـــــــــــــورة  ـــــــــــــتل ـني ،  ســــــــــــلل لـــــــــــــا أو ملمرلـــــــــــــا يف اتــــــــــــا  نســـــــــــــــــــــــــــــــــــع  يف نس تــــــــــــــــــــــيا ،يودعـــــــــــــا املــــــــــــــــــــــإ ليم

 .1ا اف   ورتاريخ اإليداع 
ـــــــــــا يف املـــــــــــادة      ـــــــــــدأ املن ـــــــــــوص علي  01/26/5951املـــــــــــورخ يف  16 -51مـــــــــــأ املرســـــــــــوظ  57وعمـــــــــــال راملت

ـــــل  ـــــر يل  ـــــذي  ـــــو  للمةـــــافي العقـــــاري  وي عقـــــاري مو ـــــ  إىل املعـــــد  واملـــــتمل املتضـــــمأ   ســـــيا الســـــكل العقـــــاري ال
 ـــــر يل عقـــــاري هنـــــائي و لـــــ  مـــــى  ةـــــ  لـــــا و ــــــائو  انونيـــــ  رالترتـــــ  ر ـــــ   موكـــــدة مـــــأ أن اتقـــــوق العينيـــــ  الواجــــــب 

ـــــد شـــــهرها يف الســـــكل العقـــــاري يعـــــون  ـــــق أي شـــــ ص معـــــ ، يشـــــرع ا ـــــافي إ  ـــــ  عـــــأ طري ـــــو عليهـــــا يف غضـــــون  ل طل
ــــــذي  ــــــب أن ين ــــــب مــــــأ جهــــــ  علــــــ  ــــــ  العقــــــار املــــــراد  العقــــــاري يف دراســــــ  الطلــــــب املقــــــدظ ال ــــــق يف ســــــند ملعي التةقي

ـــــــق يف العقـــــــار ن ســـــــا امل ـــــــرتض  ســـــــكيلا يف  ســـــــا  انهـــــــو  والـــــــذي  ـــــــب أن   ســـــــويتا ، ومـــــــأ جهـــــــ  أ ـــــــر  التةقي
 يتطارق مو سند ملعي  املع  .

  التحقيق في سند الملكية  -أ
ــــــ   ــــــب علــــــ  ا ــــــافي العقــــــاري أن يت كــــــد مــــــأ أن الســــــند املرفــــــق ســــــند مشــــــهر، وأن ات      قــــــوق املشــــــهرة مازال

ــــــ  مل يت ــــــرف فيهــــــا ،وختتلــــــف إجــــــرااا  التةقيــــــق فيمــــــا إ ا كــــــان الســــــند املرفــــــق مشــــــهرا  رــــــن ا  ــــــا  اليــــــ  للمال  قو 
ــــا فيمــــا إ ا كــــان الســــند مشــــهرا يف حماف ــــ  أ ــــر  إ ا  علــــق اتمــــر رســــند مشــــهر  تــــل ال ــــا   مــــارس  ا اف ــــ  العقاريــــ  عن

5915 . 
 ـــــــــــا  ت يافي العقـــــــــــاري يف الســـــــــــند ظطارقتـــــــــــا مـــــــــــو ال ـــــــــــورة الرانيـــــــــــ  ا ـــــــــــقـــــــــــق ا ـــــــــــنف ـــــــــــي اتالـــــــــــ  اتوىل       

ــــــــــــاريخ اإلشــــــــــــهار ،  ــــــــــــر ل ،   ــــــــــــ  مــــــــــــأ مراجــــــــــــو إشــــــــــــهار الســــــــــــند   اتكــــــــــــل ، ال ــــــــــــ  للترت ر رشــــــــــــيف ا اف ــــــــــــ  العقاري
ــــــــــا  حمــــــــــرر الســــــــــند ...إ  ( ، ــــــــــ ا   قــــــــــا  الي ــــــــــا صــــــــــا تا مــــــــــأ  ــــــــــال  مل ويتةقــــــــــق مــــــــــأ أن اتــــــــــق ال ي يت ــــــــــرف في
 قاري  للمع  .اإلطالع عل  التطا   الع

                           

 يرفق الطلب رالوملائق التالي  :  -  1
مأ شهادة امليالد ،فريض  املالـ  اتصـلي وشـهادا  مـيالد الورملـ  املـذكوريأ يف ال ريضـ  نس   مأ سند امللعي  ، نس   مأ رطا   التعريف الوطني  ، نس         

 ا  الطـارو  عند اال تضاا ،شهادة عقاري  رعشف املعامال  العقاري  السـالت  و املوجتـ  إ ا كـان السـند مشـهر يف حماف ـ  عقاريـ  أ ـر  ،كشـف راملعلومـا 
 (  سلما إياه م لة  املس  .CC14   57س  ر ل اخلاص ظس  اتراضي يسم   و   حماف   امل
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ـــــب التســـــوي  ،إضـــــاف  علـــــ   قـــــده نســـــ   مـــــأ ســـــند امللعيـــــ  فهـــــو مطالـــــب         ـــــ  ، فعلـــــ  طال ـــــ  الراني أمـــــا يف اتال
يف الســــــند  املــــــذكورة  كــــــذل  ر  ضــــــار شــــــهادة عقاريــــــ     الــــــ  إ اريــــــ  ( مــــــأ ا اف ــــــ  العقاريــــــ  اتظ  رتــــــ  أن اتقــــــوق

 .1مل  للمع  وغري مت رف فيها 
 العقار محل التسوية التحقيق في  -ب

ــــــ   طــــــارق  اتساســــــي إن اهلــــــدف        ــــــ  خمطــــــث مســــــ  اتراضــــــي ومعاين مــــــأ التةقيــــــق يف العقــــــار هــــــو  ديــــــده عل
ـــــ   ـــــ  ورعـــــد  ل ـــــا املادي ـــــا إحمتويا  ـــــا الت كـــــد مـــــأ أن ـــــ  ، وملاني ـــــل الو ـــــدة العقاري ســـــت را  مراجـــــو املســـــ    ر ـــــل القســـــل  ور 

 .ليا ملعا للدول  ( 
،ومرــــــا   لــــــ   2ن معــــــأ للمةــــــافي العقــــــاري  ديــــــد العقــــــار علــــــ  خمطــــــث مســــــ  اتراضــــــي ض ات يــــــاــــــــــيف رع      

 الـــــــــ  ا ـــــــــال  الســـــــــعني  أو التكاريـــــــــ  ... اخلاضـــــــــع  لن ـــــــــاظ امللعيـــــــــ  املشـــــــــرتك  و لـــــــــ  إلمعانيـــــــــ   ديـــــــــدها رواســـــــــط  
ــــــاجلـــــدو  الوصـــــ ي للتقس يف إطـــــار القـــــانون  يل املشـــــهر ســـــارقا ، وهـــــذا مـــــا جنـــــده ال ســـــيما فيمـــــا  ـــــص العقـــــارا  املتاعـــــ ـــــ

 .  عل  اتمالك العقاري  العمومي از ـــــــاملتضمأ التن 25/20/5915املورخ يف  15/25ل ــر 
كــــــذل  معــــــأ  ديــــــد العقــــــارا  الــــــ   شــــــعل و ــــــدا  عقاريــــــ  يســــــهل  يي هــــــا رــــــالرجوع إىل الطريــــــق الن ــــــامي        

   شارع ، هنج ، ي ، سا   ( ، املو و و اإلشارة إىل الر ل .
لعـــــــأ غالتـــــــا مـــــــا  تعـــــــذر عمليـــــــ   ديـــــــد العقـــــــار املـــــــذكور يف ســـــــند امللعيـــــــ  املعـــــــد  تـــــــل إجنـــــــاز عمليـــــــ  مســـــــ        

اتراضــــي العـــــاظ مــــأ  تـــــل ا ــــافي العقـــــاري ، لــــذا وجـــــب أن  ـــــري عمليــــ  التةقيـــــق يف العقــــار مـــــأ طــــرف م ـــــاحل مســـــ  
 ريق  املعاين  امليداني .اتراضي رناا عل  طلب مأ ا افي العقاري ويعون  ل  يف أغلب ات يان رط

يعـــــــون التةقيـــــــق يف العقـــــــار حمـــــــل التســـــــوي     ديـــــــد مو عـــــــا ، مســـــــا تا ، حمتويا ـــــــا ...( ضـــــــروريا مـــــــأ  تــــــــل      
 م احل مس  اتراضي ال سيما يف اتاال  اآل ي  : 

ــــــ  مدرجــــــ  يف خمطــــــث املســــــ  دا ــــــل  طعــــــ  أرض إ ا كــــــان العقــــــار املــــــذكور يف ســــــند امللعيــــــ  يشــــــع   - ل و ــــــدة عقاري
الــــــذي ي ســــــر علــــــ  أن هــــــذا  ياا  مســــــا   أكــــــ  ، وأن هــــــذه ات ــــــرية مســــــكل  رــــــدورها يف  ســــــا  انهــــــو  ، الشــــــ 
 ضاا العتري  د ضل يف خمطث املس  عدة و دا  عقاري  ءاورة . ال

                           

ا ــافي أشــار  املــذكرة املــذكورة  أعــاله علـ  أن إجــرااا  التةــ  علــ  املعلومــا   يف هــذه اتالـ   قــو علــ  عــا ق مــدير ات ـي العقــاري رنــاا علــ  طلــب  -   1
 ا كان  ا اف تني العقاريتني  ارعتني لن ا الوالي  أظ ال ، لعأ عمليا يوما عل  التوايل ،و ل  ةسب ما إ 51أياظ أو يف  دود    21العقاري  ال  أجل 

 ف ن إ ضار الشهادة العقاري  يعون رسعي مأ طالب التسوي  ن سا ويرفقها مو طلب التسوي .
يسـلل  لـا مـأ  CC) (14ظس  اتراضي   عمليا ، ال يقوظ ا افي العقاري  ذه العملي  إال رناا عل  إ ضار املع  كشف راملعلوما   ا  الطارو اخلاص -2

 م لة  املس  يتضمأ مراجو مس  الو دة العقاري  املقيدة يف  سا  انهو  . 
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مطارقـــــــ  عناصـــــــر  عيـــــــني  دعنـــــــ ه ـــــــتالف يف  ـــــــدودإإ ا كـــــــان فـــــــارق شاســـــــو يف مســـــــا   العقـــــــار حمـــــــل التســـــــوي  أو  -
 دة يف  سا  انهو  .ي  قكور رالسند املقدظ مو ءموع  امللعي  املالعقار  سب ماهو مذ 

ـــــب التســـــوي  لـــــيا ملعـــــا للدولـــــ        ـــــ  ا ـــــافي العقـــــاري التةقـــــق مـــــأ أن العقـــــار حمـــــل طل ـــــ  ،  ـــــب عل رعـــــد  ل
فيــــا ، واملال ـــــي هنـــــا أن التةقيــــق يقت ـــــر علــــ  الســـــندا  الر يـــــ  املشــــهرة املعـــــدة  تـــــل  اأو علــــ  ات ـــــل لــــيا هلـــــا  قو ـــــ

املـــــــــــــورخ يف  51/57املتضـــــــــــــمأ القـــــــــــــانون املـــــــــــــد  ، واتمـــــــــــــر  01/29/5951ملـــــــــــــورخ يف ا51/11صـــــــــــــدور اتمـــــــــــــر 
ـــــا ر ـــــل  50/55/5951 ـــــذي ل املتضـــــمأ إعـــــداد مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ و  ســـــيا الســـــكل العقـــــاري وكـــــذا املرســـــوظ التن ي
صــــــت  رعـــــــد هــــــذا التــــــاريخ نقـــــــل اري ، أيــــــأ أــــــــكل العقــــــــــــمأ   ســــــيا الســــــــــاملتض 01/26/5951ورخ يف ـــــــــــامل 51/16

امللعيــــــــ  واتقــــــــوق العينيــــــــ  يف العقــــــــار ال  ــــــــتل إال رالشــــــــهر ،وعلــــــــ   لــــــــ  فــــــــ ن الســــــــندا  الر يــــــــ  ا ــــــــررة  تــــــــل  ــــــــاريخ 
ـــــ    01/26/5951 ـــــذاك  عـــــون هلـــــا اتكيـــــ  العامل ـــــ  الشـــــهر العقـــــاري أن ـــــ  مل  قـــــدظ لإشـــــهار رســـــتب عـــــدظ إجتاري وال

 رني اتطراف .
ـــــا مـــــأ هـــــذه ومـــــا داظ اتمـــــر يتعلـــــ      ـــــا ي ـــــعب علـــــ  ا ـــــافي العقـــــاري التةقيـــــق في ق رســـــندا  غـــــري مشـــــهرة ، ف ن

 اتمـــــر رســـــند مشـــــهر  تـــــل  علـــــق مـــــالال اويـــــ  ر ـــــ   من ـــــردة ، لـــــذا يتعـــــني عليـــــا التتليـــــج التلقـــــائي مل ـــــاحل أمـــــالك الدولـــــ  ك
 ق فيها .التاريخ إلرداا رأيها فيما إن كان العقار ملعا للدول  أو ملعي   اص  ليا هلا  قو  هذا 

إن اهلـــــدف مـــــأ التةقيـــــق يف العقـــــود املشـــــهرة  تـــــل هـــــذا التـــــاريخ هـــــو الت كـــــد مـــــأ عـــــدظ وجـــــود   ـــــرف  ـــــانو       
 تياريــــــ  للشــــــهر كمــــــا ســــــتق ريــــــان  لــــــ  ،  ــــــد و ظوجتــــــا نقــــــل ملعيــــــ  العقــــــار ل ائــــــدة غــــــري مشــــــهر رســــــتب الطتيعــــــ  اإل

ـــــــو  ايـــــــل اتشـــــــ اص يف  نيـــــــ  مـــــــاداظ أنـــــــا فقـــــــد أصـــــــل ملعيتـــــــا ظوجـــــــب ســـــــتعما  الســـــــند مـــــــرة ملاإالدولـــــــ  ، ورالتـــــــايل من
 الت رف غري املشهر .

ــــــا       ــــــ  ل ــــــ  مــــــأ كان ــــــ  فعل ــــــدة شــــــ ص آ ــــــر غــــــري الدول ــــــ  و رعقــــــد غــــــري مشــــــهر ل ائ أمــــــا إ ا كــــــان نقــــــل امللعي
هلـــــــذا   عـــــــرتاض علـــــــ  الرت ـــــــيل إ ا مل ين ـــــــذ رعـــــــد ، أمـــــــا إ ا ن ـــــــذ يف غيـــــــا  املعـــــــرتض فـــــــال يتقـــــــم ـــــــلة  يف التســـــــوي  اإل

 .1وا إىل القضاا للطعأ يف الرت يل النهائي ات ري إال اللك
 ثانيا : إجراءات التسوية

 إ ا روعي  التعليما  السارق  كرها ، يعون التع ل رطلتا  التسوي  وفق اإلجرااا  التالي  :        
  دون ـــــــــــ  العقاريــــــــــــــي علــــــــ  مســــــــتو  ا اف ــــــــــــــــ  اتراضــــــــــــــث مســــــــــمل ط اداــــــــــــــــستنإقار ـــــــــــــــإ ا أمعــــــــأ  ديــــــــد الع -5
ــــــــأي ل ـــــــق مشـــــــهر رعـــــــد  ـــــــاريخ  ـــــــ تا ، ومل يعـــــــأ اإلــــــ  ا  ظ ـــــــلة  أمـــــــالك الدولـــــــ  ضـــــــروريا كـــــــون الســـــــند حمـــــــل التةقي

                           

لــو   ســويتها يــرفض ا ــافي العقــاري  ســوي  انهــو  ونيــل الطــالتني هلــا إىل القضــاا  مــى  علقــ  طلتــاهتل رــن ا الو ــدة العقاريــ  ، وجــاوز  اتقــوق املط - 1
 لعلي  هلذه الو دة .املسا   ا
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كمـــــــا رينـــــــا  لـــــــ  أعـــــــاله ، فعلـــــــ  ا ـــــــافي العقـــــــاري الشـــــــروع يف  ـــــــر يل العقـــــــار حمـــــــل طلـــــــب  التســـــــوي    01/26/5951
 ع  دفرته العقاري . ر يما هنائيا يف السكل العقاري ، و سليل امل

ســــــــتالمها مراســــــــل  ا ــــــــافي العقــــــــاري املرفقــــــــ  إإ ا كــــــــان  ــــــــد ل م ــــــــلة  املســــــــ  ضــــــــروريا ، ف هنــــــــا  قــــــــوظ رعــــــــد  -0
و لــــ  طتعــــا رعــــد إ طــــار ،رنســــ   مــــأ ملــــف التســــوي  الــــذي أودعــــا املعــــ  را اف ــــ  العقاريــــ  رالتنقــــل إىل عــــني املعــــان 

 املع  رتاريخ مرور فر   املس  .
 س  أملنا ا املعاين  امليداني  رالعمليا  اآل ي  :  قوظ فر   امل -6
ــــــ  م - ــــــا  العقــــــار املــــــذكورة يف ســــــند امللعي ــــــ  اتــــــدود والت كــــــد مــــــأ مطارقــــــ  حمتوي ـــــــالتعــــــرف عل ــــــ  يف ـــــــ ــــــ  املعاين و  ل

ـــــد اإل ـــــو ، وعن ـــــني العقـــــار إ ا و مال  ـــــ  وجـــــود  صالوا  ـــــ تضـــــاا  قـــــوظ ر  ـــــاظ  عي ـــــا رعـــــد ي ريا  ال قـــــ   ـــــد طـــــرأ  علي
 سند امللعي  .إعداد 

إجـــــــراا وضـــــــو اتــــــــدود نموعـــــــ  امللعيـــــــ  اجلديــــــــدة ، و لـــــــ  إ ا  علقــــــــ  التســـــــوي  ةقـــــــوق مــــــــ  و ة مـــــــأ الو ــــــــدة  -
ــــــدة 1العقاريــــــ  املتينــــــ  علــــــ  خمطــــــث املســــــ   ــــــاس ءانــــــا وإعطــــــاا مراجــــــو مســــــ  جدي ، و  ــــــب عندئــــــذ إعــــــداد وملــــــائق القي

ــــــــللو  ــــــــدا  العقاريــــــ ــــــــ  النا ـــــــ  عـــــــأ  صــــ ـــــــل يري  ـــــــدود الو ـــــــــ ـــــــل القســـــــل ، ر  ـــــــ  يف خمطـــــــث املســـــــ    ر  دة اتصـــــــلي  املتين
 الو دة  وسع  مس  الو دا  اجلديدة ( .

ـــــ لايقـــــوظ أعـــــوان املســـــ  ظـــــ - ـــــ  العناصـــــر املتعلقـــــ  را توي ـــــق العقاريـــــ  رتضـــــمينها كاف املاديـــــ  نموعـــــ   ا رطا ـــــ  التةقي
ـــــ  حمـــــل التســـــوي  وكـــــذا ظراجـــــو املســـــ  ، كوهنـــــا ســـــتعون ال قـــــا موضـــــوع إ ـــــ  رفقـــــ  ومليقـــــ  امللعي رســـــا  إىل ا اف ـــــ  العقاري

 ا رينا  ل  أعاله .ـــــدة العقاري  كمــــالقياس املعدة ا تضاا رستب  صيري أر اظ ءموع  الو 
ـــــــــ  املـــــــــ ود راملعلومـــــــــا   ر -7 ـــــــــرد م ـــــــــلة  مســـــــــ  اتراضـــــــــي وم ـــــــــلة  أمـــــــــالك الدول ســـــــــتالظ ا ـــــــــافي العقـــــــــاري ل

 إجنـــــــاز عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري النهـــــــائي وإعـــــــداد الـــــــدفرت العقـــــــاري الضـــــــروري  املطلورـــــــ  يف عمليـــــــ  التةقيـــــــق ، يشـــــــرع يف
 و سليما للمع  .

ـــــــو  أل مـــــــ تجـــــــل التع ـــــــل رطلتـــــــا  التســـــــوي  يف أ ـــــــر  اآلجـــــــا   ـــــــدد  ن ـــــــا املـــــــذكرة مواعيـــــــد لـــــــذل   -1 مجي
  رتامها وهي كاآليت:  امل احل املعل   رالتسوي  ر

( أيـــــاظ الـــــ   لـــــي : إمـــــا  ـــــاريخ إيـــــداع طلـــــب التســـــوي  21 يعـــــد ا ـــــافي العقـــــاري الـــــدفرت العقـــــاري  ـــــال  الرمانيـــــ   -
و لـــــــ  عنـــــــدما يتاشـــــــر ا ـــــــافي العقـــــــاري عمليـــــــ  الرت ـــــــيل العقـــــــاري دون اال  ـــــــا  ظ ـــــــلة  مســـــــ  اتراضـــــــي وال رـــــــ دارة 

ددة مـــــأ  تـــــل ،أي يف  الـــــ  طلـــــب معلومـــــا  عـــــأ ســـــند اعتتـــــار  ســـــا  املـــــدة ا ـــــأمـــــالك الدولـــــ  ، مـــــو ات ـــــذ رعـــــني اإل

                           

الو ـدة  ومرا   ل  أن  عون لطالـب التسـوي   قو ـا شـائع   شـعل جـ ا مـأ الو ـدة العقاريـ  املتينـ  علـ  خمطـث مسـ  اتراضـي وال  سـتصر ها كلهـا فتنقسـل - 1
 العقاري  اتصلي  إىل و د ني أو أكرر  شعل  قوق املع  إ د  هذه الو دا  اجلديدة.



   

51 

 

ا  املطلورــــــ  مــــــأ م ــــــلة  مســــــ  اتراضــــــي ـــــــــــــأو مــــــأ  ــــــاريخ  لقــــــي املعلوم، حماف ــــــ  عقاريــــــ  أ ــــــر   ملعيــــــ  مشــــــهرة يف
 و أمالك الدول  .

ـــــــ  ســـــــارقا ، وكـــــــان إجـــــــراا إ ا كـــــــان اإل - ـــــــ  املتين ـــــــ  ضـــــــروريا كمـــــــا هـــــــو اتمـــــــر يف اتال   ـــــــا  ظ ـــــــلة  أمـــــــالك الدول
 ون  ال  اآلجا  ا ددة أدناه.  ا  يعالتةقيق مأ  تل م لة  مس  اتراضي غري ضروري ف ن اإل

  ــــــا  ظ ــــــلة  أمــــــالك الدولــــــ  أمــــــا إ ا كــــــان  ــــــد ل م ــــــلة  مســــــ  اتراضــــــي ضــــــروريا يف التةقيــــــق فــــــ ن اإل     
 مس  اتراضي . م لة   ال يتل إال رعد استالظ رد

يومـــــا مـــــأ  51 ـــــب علـــــ  م ـــــلة  أمـــــالك الدولـــــ  ومســـــ  اتراضـــــي الـــــرد علـــــ  طلتـــــا  ا ـــــافي العقـــــاري  ـــــال   -
ـــــب  ـــــا ـــــا منهـــــا أن العقـــــار حمـــــل 1ريخ الطل ـــــرد  ـــــال  هـــــذا اتجـــــل اعرتاف ـــــ  عـــــأ ال ، ويعـــــد ســـــعو  م ـــــلة  أمـــــالك الدول

ـــــ  املعـــــ  إ ا  تـــــني  ـــــوالئي تمـــــالك الدول ـــــ  علـــــ  عـــــا ق املـــــدير ال ـــــق ملعيـــــ   اصـــــ  ، و قـــــو املســـــوولي  يف هـــــذه اتال التةقي
 .2ال قا الععا 

ر موضــــــــوع التةقيــــــــق ملــــــــ  للدولــــــــ  فعلــــــــ  ا ــــــــافي العقــــــــاري إعــــــــداد وإ ا أســــــــ ر  نتيكــــــــ  التةــــــــ  أن العقــــــــا              
ســــــتةوا  علــــــ  الــــــدفرت العقــــــاري علــــــ  هــــــذا اتســــــاس ويســــــلما للمــــــدير الــــــوالئي تمــــــالك الدولــــــ  وعلــــــ  هــــــذا ات ــــــري اإل

 العقار رطريق  فعلي  والسهر عل   سيريه يف إطار التشريو املعمو  را .
ــــــاد  الوملــــــائق رــــــني امل ــــــاحل املعنيــــــ    ا  - ــــــ  مســــــ  اتراضــــــي ،وأمــــــالك الدولــــــ  (  يــــــتل عــــــأ  ت اف ــــــ  العقاريــــــ  ، وكال

ـــــــد ا  ـــــــق ال ي ـــــــا يف كشـــــــف إرســـــــا  معـــــــد يف نســـــــ تني  ســـــــلل مـــــــطري ـــــــداع املتاشـــــــر ، وكـــــــل إيـــــــداع  ـــــــب إملتا  و  أو اإلي
 ستالظ .إ داها للمودع رعد  تما ك شعار راإل

مـــــو ات ـــــذ رعــــني االعتتـــــار املـــــدة الـــــ   ســـــتالمها ،الــــردود علـــــ  طلتـــــا  التســــوي   عـــــون  ســـــب التسلســـــل الــــ م  إل -
   ا  رامل احل املذكورة أعاله ، إ ا كان  د لها ضروريا.يستصر ها اإل

ــــــائق املســــــ  ةســــــب   -1 ــــــب  يــــــني ومل ــــــ  الرت ــــــيل العقــــــاري املنكــــــ ة يف إطــــــار  طهــــــري  ســــــا  انهــــــو  يتطل إن عملي
ـــــــالوض ــــــ  ، ينقــــــل ا ــــــافي العقــــــاري إىلـــــ ــــــدة ، ولعــــــي يتســــــ   ل ــــــل م ــــــلة  مســــــ  اتراضــــــي التصعيا  اجلدي ــــــ عل ريا  ي

اتاصــــــل     عيــــــني اتشــــــ اص الطتيعيــــــ  أو املعنويــــــ  معــــــان  ســــــا  انهــــــو  ( ، ويــــــتل  لــــــ  رواســــــط   ــــــو   إشــــــهار 
 . (PR12) 50 لعي  ر 

                           

ل غري حمرتظ ، السيما أجل رد م لة  مس  اتراضـي ، هـذا الوا ـو أد  يف رعـض الواليـا  إىل شـلل يف عمليـ   طهـري  سـا  انهـو  ، عمليا ، هذا اتج - 1
 عل  اعتتار أن رد هذه امل لة  هو ا رك اتساسي لعمليا  التسوي  . 

 املالي .وزارة  الوطني ، لألمالكم  ، ال ادرة عأ املديري  العا51/50/0256املور   يف  5621أن ر املذكرة ر ل  - 2
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 رســــــــل م ــــــــلة  املســــــــ  إىل ا اف ــــــــ  العقاريــــــــ  وملــــــــائق مســــــــ  جديــــــــدة  دفــــــــرت  و عــــــــد ، ورنــــــــاا علــــــــ   لــــــــ       
ــــــ  مســــــتها التصراتاتراضــــــي (  اصــــــ   املســــــا   ، خمطــــــث مســــــ  ــــــ ســــــاظ  والو ــــــدا  ال ريا  ور  ــــــاا مالعيهــــــا اجلــــــدد ي
 .1عوض  سا  انهو  

ــــــ  طر ــــــ  ظناســــــت   ســــــوي  العقــــــارا  املســــــكل  يف       ــــــ  ال ــــــني اإلشــــــعاليا  القانوني ــــــا مــــــأ ر نشــــــري يف ات ــــــري ان
ســـــــل  ورالنتيكـــــــ   ـــــــر يل هـــــــذه العقـــــــارا  ر ســـــــا  انهـــــــو  ، هـــــــي فـــــــوا  آجـــــــا   الرت ـــــــيل العقـــــــاري املقـــــــدرة رســـــــنتني ، 

ال ـــــــــادرة عـــــــــأ املديريـــــــــ  العامـــــــــ  لألمـــــــــالك  07/21/5991املور ـــــــــ  يف  51التعليمـــــــــ  ر ـــــــــل  ر  عـــــــــاظالدولـــــــــ  عمـــــــــال 
 .2الوطني   املتعلق  رسري عمليا  مس  اتراضي و الرت يل العقاري 

عـــــــرتاض م ـــــــلة  إلســـــــنتني و ســـــــتكار  لطلتـــــــا  التســـــــوي  رعـــــــد فـــــــوا  آجـــــــا  اأد  هـــــــذا اتعـــــــل إىل عـــــــدظ اإل     
 سل الدول . أمالك الدول  عل  كل  سوي  ةك  أن  ر يل هذه العقارا  أصت  هنائيا ر

ســـــــتكار   ـــــــداركا هلـــــــذه النتـــــــائج أصـــــــدر  املديريـــــــ  لألمـــــــالك الوطنيـــــــ  مـــــــذكرا   ـــــــ مر فيهـــــــا امل ـــــــاحل املعنيـــــــ  اإل     
ــــــ  الســــــيما الســــــندا  املشــــــ ــــــا  التســــــوي  املدعمــــــ  رســــــندا  هلــــــا  كي ــــــائق مســــــ  لطلت ــــــداع ومل ــــــاريخ إي هرة مهمــــــا كــــــان  

ـــــــــاتراضــــــــي را اف ــــــــ  العق مســــــــتتعدة  ســــــــوي  الطلتــــــــا  غــــــــري املدعمــــــــ  رســــــــندا   انونيــــــــ   رعــــــــد فــــــــوا  أجــــــــل  ،3اري  ــــــ
مــــــــأ  الهلــــــــا أيضــــــــا أن ات عــــــــاظ املتعلقــــــــ  رتســــــــوي   ســــــــا  انهــــــــو  هــــــــي  لــــــــ  ات عــــــــاظ  الســــــــنتني ،كمــــــــا  كــــــــر 
ــــــــنياملن ــــــــوص عليهــــــــا يف  ــــــــيا ظضــــــــمون أ عــــــــاظ املتع التعليمت ــــــــني رتســــــــوي   ســــــــا  انهــــــــو  املــــــــذكور ني ســــــــارقا ول لقت

 .4السارق  الذكر  51التعليم  ر ل 
  حالة إنعدام سند مشهر: الفرع الثاني
يف إ ا كانــــــ  املديريــــــ  العامــــــ   لألمــــــالك الوطنيــــــ  مــــــأ  ــــــال  التعليمــــــ  املــــــذكورة أعــــــاله  ــــــد أعطــــــ  اتولويــــــ          

، فـــــان التطهـــــري  ةا  الســـــندا  املشـــــهرة رتمعيـــــنهل ات ـــــو  علـــــ   ـــــر يل عقـــــاري هنـــــائي طهـــــري اتســـــا  انهـــــو  تصـــــ
 عـــــني كـــــل  ـــــائ  مـــــأ ات ـــــو  علـــــ  ســـــند ملعيـــــ  ، و لـــــ  املســـــ   يقتضـــــي  آليـــــ العقـــــاري الشـــــامل  املعتمـــــد ظوجـــــب 

                           

املتضـمأ  ديـد  29/26/5951 ري  تاد  املعلوما  رني ا اف   العقاري  وم لة  مس  اتراضي طتقا للقواعد ا ددة ظوجب القرار الـوزاري املـورخ يف  - 1
العقـارا  اخلاضـع  لن ـاظ اإلشـهار العقـاري املوسـا ظوجـب اتمـر  الشروط ال   ري ظوجتها مطارقـ  ءموعـ  التطا ـا  العقاريـ  ومسـ  اتراضـي فيمـا  ـص

 . 50/55/5951املورخ يف  51/57ر ل 
،  ي  اعت   أن العقارا  الواردة يف  سـا  انهـو   51/16أ دمل  هذه التعليم   ال  جديدة مأ  اال  الرت يل العقاري مل ينص عليها املرسوظ ر ل  -2

 ، ومل  وسا  ل  اإلعتتار  انونا والنتيك  أن كان لا اتملر التالج يف إهدار  قوق املالعني اتقيقيني هلذه العقارا  .  رين    عل  ملعيتها للدول 
الســارق الــذكر  سـب مــأ  ــاريخ  51/16مــأ املرســوظ ر ـل  57يشـعل  لــ   ــاوزا ملـدة الرت ــيل العقــاري الق ـو  وا ــددة ر جــل سـنتني طتقــا لــنص املـادة  -  3

 ملائق مس  اتراضي را اف   العقاري .إيداع و 
ال ــادرة عــأ املديريــ    27/21/0256و 52/25/0256و  00/52/0221املور ــ  علــ  التــوايل يف  5111و5279،  9170ان ــر املــذكرا   ر ــل  - 4

 العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي  .
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املتضـــــــــــمأ  01/26/5951يف  املــــــــــورخ 51/16مــــــــــأ املرســـــــــــوظ  57و56عمــــــــــال راملتــــــــــدأ املن ـــــــــــوص عليــــــــــا يف املـــــــــــادة 
ســــت ادة مــــأ  ـــــر يل إلامللعيــــ  العـــــل  ــــائ  أو مــــأ لــــيا لــــا ســــند كـــــاف إلملتــــا   و  ــــ يا الســــكل العقــــاري الــــذي  ســــ

  ر يل عقاري هنائي رعد مرور أجل أ  اه سنتني .يتةو  إىل  عقاري مو  
ســــــت ادة أصــــــةا  هــــــذه اتقــــــوق مــــــأ ســــــندا  إملتــــــا  هلــــــا مهمــــــا  إال مــــــانو مــــــأ فــــــويف ظــــــل وجــــــود هــــــذا املتــــــدأ      

 ا   سكيلها يف  سارا  ءهول  .كان    ير 
علــــــ  غــــــرار اإلجــــــرااا  الــــــ  أ رهتــــــا املديريــــــ  العامــــــ  لتســــــوي  العقــــــارا  املمســــــو   املســــــكل  يف  ســــــا  انهــــــو      

 7151املــــــذكرة  ر ــــــل  الســــــلط والــــــ  نــــــوز أصــــــةا ا ســــــندا  ملعيــــــ  مشــــــهرة وفــــــق مــــــا رينــــــاه أعــــــاله ، أصــــــدر  هــــــذه 
العقــــــــــارا  املمســــــــــو   املســــــــــكل  يف  ســــــــــارا  ءهولــــــــــ  الــــــــــ  ي تقــــــــــد   اصــــــــــ  رتســــــــــوي  27/29/0227املور ــــــــــ  يف 

 أصةا ا سندا  مشهرة .
ــــــــا  التســــــــوي  ا ــــــــدد  هــــــــذه املــــــــذكرة أوال     ــــــــ  لشــــــــروط املوضــــــــوعي  الواجــــــــب  وافرهــــــــا يف طلت اإلجــــــــرااا  ي رين

 املتتع  يف  ل .
 أوال : الشروط الموضوعــــــــية للتسوية 

 ــــــ   املالــــــ  أو اتــــــائ  للة ــــــو  علــــــ   ــــــر يل عقــــــاري يف الســــــكل العقــــــاري عــــــرتاف رإن فةــــــص طلتــــــا  اإل       
دها ةســـــا  انهـــــو   ـــــال  عمليــــــ  يــــــتقـــــوق عقاريـــــ  كانـــــ  ســـــندا  إملتاهتــــــا غـــــري مشـــــهرة يف ا اف ـــــ  العقاريـــــ  وو  قي

مــــــر املســـــ  ميــــــ   رــــــني ملالملــــــ  أنــــــواع مـــــأ هــــــذه الطلتــــــا  كانــــــ  ظرارــــــ  الشـــــروط املوضــــــوعي  لعمليــــــ  التســــــوي  ويتعلــــــق ات
رطلتـــــــا   ســـــــوي  مدعمـــــــ  رســـــــندا  غـــــــري مشـــــــهرة إال أن التشـــــــريعا  العقاريـــــــ  املعمـــــــو   ـــــــا  عطيهـــــــا  كـــــــ   انونيـــــــ  يف 
إملتــــــا  امللعيـــــــ  العقاريــــــ  ، وطلتـــــــا  أ ـــــــر  مدعمــــــ  رســـــــندا   عتـــــــ  يف ن ــــــر هـــــــذه التشـــــــريعا  غــــــري كافيـــــــ   إلملتـــــــا  

يشـــــــري حمتواهـــــــا إىل وجـــــــود أي ســـــــند ال لـــــــ  امللعيـــــــ  العقاريـــــــ  ، أمـــــــا النـــــــوع الرالـــــــ  مـــــــأ هـــــــذه الطلتـــــــا  ، هـــــــي  لـــــــ  ا
 يدعمها.

 بات الملكية العقارية ثإوجود سندات غير مشهرة لها حجة قانونية في  -أ

ـــــــأ رــــــني اتشــــــ اص املطــــــالتني ررت يمــــــ        ـــــــل عقـــ ـــــــمس يلعقــــــار ااري يف الســــــكل ــــــــ ـــــــكل  ــــــي  ــ سا  انهــــــو   ،جنــــــد ــــ
دا  ـــــــــــــ  سن ود  ــــــق ملعيــــــ  ـها دلــــــيال علــــــ  وجــــــــــــــــالتشــــــريعا  املعمــــــو  ر عل ظوجــــــبـــــــــدا   شـــــــــــفئــــــ  مــــــنهل  ــــــوز سن

ــــــمع ــــــا ر هلـــــرتف ـــــ ـــــ  غـــ ــــــ   الر ي ــــــشمري ــــ ــــــهرة ، العقـــ ـــــ  الرارــــ ـــــــــــــــــــود العرفي ــــــت  التـ ــــــاريخ  تــ ـــــو أن  5955ل ســـــن  ــــــــ ـــــ  ل ( ةي
ســـــــت ادوا رعـــــــد إيـــــــداع وملـــــــائق املســـــــ  را اف ـــــــ  مليـــــــ  املســـــــ  إلهـــــــوالا اتشـــــــ اص كـــــــانوا  اضـــــــريأ يف امليـــــــدان أملنـــــــاا ع
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ــــــــر يل عقــــــــاري هنــــــــائي طتقــــــــا ت عــــــــاظ املــــــــادة   01/26/5951املــــــــورخ يف  51/16مــــــــأ املرســــــــوظ  50العقاريــــــــ  مــــــــأ  
 .1املعد  واملتمل ، املتضمأ   سيا السكل العقاري 

  السندات الرسمية غير المشهرة -5

املــــــورخ يف  51/16قــــــ  وات عــــــاظ القضــــــائي  املعــــــدة  تــــــل صــــــدور املرســــــوظ و تعــــــون مــــــأ ءمــــــوع العقــــــود املومل        
ــــــــ   01/26/5951 ــــــــ   لإشــــــــهار يف مل املــــــــذكور أعــــــــاله ، وال  قــــــــدظ لإشــــــــهار  اصــــــــ  رســــــــتب الطتيعــــــــ  اإل تياري

  ل  الو   .

ـــــــــــاتمر          ـــــــــــق ر ـــــــــــ  التوملي ـــــــــــل إصـــــــــــال  مهن املـــــــــــورخ يف  52/95يتعـــــــــــني راخل ـــــــــــوص  كـــــــــــر العقـــــــــــود املعـــــــــــدة  ت
 إجرااا  شهرها . مل  ستعمل ال  51/50/5952

ــــــا  الضــــــتث املــــــوملقني والقضــــــاة املــــــوملقني ســــــارقا وكــــــذل  عقــــــود         ــــــالعقود املعــــــدة مــــــأ طــــــرف كت يتعلــــــق اتمــــــر ر
ــــر هلــــا  ضــــاا  القضــــاة الشــــرعيني  ــــ  أ  ــــا  ، وال ــــري مــــأ ا عمــــ  العلي ــــ  يف كر ــــ  جــــاا يف القــــرار 2 راراهتــــا  صــــ   الر ي ،  ي

ــــــــاريخ  671551ر ــــــــل  ــــــــ   ومــــــــا  55/27/0221 رت ــــــــ  مــــــــأ الرار ــــــــا إ"  ي ــــــــا إن إســــــــتقر علي جتهــــــــاد ا عمــــــــ  العلي
ــــــ  مل يــــــتل شــــــهرها و الرارتــــــ  التــــــاريخ ف هنــــــا  عتــــــ  صــــــةية   العقــــــود ا ــــــررة  تــــــل صــــــدور  ــــــانون التومليــــــق صــــــةية   وال

 .3ومنتك  تملارها" 
  1791الفاتح جانفي ة التاريخ قبل بتالعقود العرفية الثا -2

ــــــــ  ســــــــت  هــــــــذه العقــــــــود كتإ            ــــــــص املــــــــادة  صــــــــ تها الر ي ــــــــدما أع ــــــــ   51/16مــــــــأ املرســــــــوظ   19مــــــــأ ن عن
 املرسوظ . ن ا مأ 11 املي هذه العقود مأ  اعدة اتملر النسيب املن وص عليها يف املادة 

ـــــــــل         ـــــــــ  التـــــــــاريخ   ت لإشـــــــــارة فـــــــــ ن   ـــــــــةي  هـــــــــذه العقـــــــــود  ـــــــــد تـــــــــق يف مر لـــــــــ  أوىل العقـــــــــود العرفيـــــــــ  الرارت
ـــــــــدما عـــــــــدل  املـــــــــادة  25/26/5915 ـــــــــ  عن ـــــــــ  مـــــــــأ  51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ  19و ل ـــــــــذكر راملـــــــــادة الرالر الســـــــــارق  ال

 السارق الذكر . 51/16املعد  للمرسوظ  56/29/5912املورخ يف  12/052املرسوظ 
ــــــــد فــــــــرتة        ــــــــ   دي ــــــــاريخ  25/26/5915ويف مر لــــــــ  ملاني ــــــــ  ظوجــــــــب املــــــــادة اتوىل  25/25/5955إىل   و ل

 السارق الذكر . 51/16 مأ املرسوظ 19  للمادة املعدل 59/21/5996املورخ يف  96/506مأ املرسوظ 

                           

مــايلي " يعتــ  الرت ــيل هنائيــا رالنســت  للعقــارا  الــ  نــوز مالعوهــا ســندا  أو كــل الوملــائق املــذكور أعــاله علــ   51/16مــأ املرســوظ ر ــل  50 ــنص املــادة  -  1
 ات ر  املقتول  طتقا للتشريو املعمو  را إلملتا   ق امللعي  ..."

 . 21/52/5991، ال ادر رتاريخ 561066والقرار ر ل    26/21/5919املورخ يف  72295القرار ر ل كذل  ان ر   - 2
 .761، ص0221لسن   25ءل  ا عم  العليا  ،  سل الوملائق ، العدد  ان ر - 3
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اتوىل ينـــــــــتج عنـــــــــا  وجيـــــــــا اتطـــــــــراف أمـــــــــاظ القضـــــــــاا إلملتـــــــــا   املر لـــــــــ واملال ـــــــــي أن الت ـــــــــةي  اتاصـــــــــل يف       
 .صة  هذه العقود عأ طريق أ عاظ  ضائي   وجا للشهر را اف   العقاري  

 25/25/5955الرانيـــــــــ  فـــــــــ ن العقـــــــــود العرفيـــــــــ  الرارتـــــــــ  التـــــــــاريخ  تـــــــــل  املر لـــــــــ اتاصـــــــــل يف أمـــــــــا الت ـــــــــةي        
ـــــــ  دون اللكـــــــوا إىل اجلهـــــــا  القضـــــــائي  إلملتـــــــا  صـــــــةتها ، مـــــــو إمعاهنـــــــا ات ـــــــو  علـــــــ   أصـــــــتة   ا   كـــــــ   انوني

هــــــذه اتالــــــ   ويعــــــون يف 1يــــــتل شــــــهره را اف ــــــ  العقاريــــــ   عــــــريف  عقــــــد إيــــــداع تةريــــــرصــــــ   الر يــــــ  رــــــاللكوا إىل موملــــــق ل
حمــــل اإليـــــداع لـــــد  ا اف ـــــ  العقاريـــــ  العقـــــد الر ـــــي الـــــذي يرتــــ  إفـــــرار حمتـــــو  العقـــــد العـــــريف  طتيقـــــا ملتـــــدأ ر يـــــ  العقـــــود 

ر املن ـــــــوص  ـــــــاخلاضـــــــع  للشـــــــهر ولـــــــيا العقـــــــد العـــــــريف الرارـــــــ  التـــــــاريخ املعـــــــايأ  للمعاملـــــــ  العقاريـــــــ  الـــــــ   ال ـــــــ  ات
 . 2املتضمأ  ن يل التومليق  15/50/5952املورخ يف  52/95مأ اتمر  50راملادة 
 وجود سندات غير كافية إلثبات حق الملكية العقارية  -ب

ــــــد ي       ــــــاهتل ســــــندا  عقاريــــــ   عتــــــ  يف ن ــــــر الشــــــريو الســــــاري مأ الراغتــــــون يف اإلض ــــــ  ســــــت ادة مــــــأ التســــــوي  طلت
علـــــ  املعلومـــــا  ا تـــــواة فيهـــــا عتمـــــاد امل عــــو  ســـــندا  غـــــري كافيـــــ  إلملتـــــا   ـــــق امللعيـــــ  العقاريـــــ  ، ومـــــو  لـــــ  معـــــأ اإل

 .3عتتارها دليال عل  أ قي  أصةا ا يف ات و  عل   ر يل عقاري إو 
،  تضــــــــمأ رعضــــــــها  ار هــــــــا الرارـــــــــ  4 65/50/5952يتعلــــــــق اتمــــــــر رــــــــالعقود العرفيــــــــ  ا ــــــــررة رعــــــــد  ــــــــاريخ      

ـــــاريخ إعـــــدادها إال رعـــــد ال ةـــــص الـــــد يق هلـــــا ، ويف كـــــ ـــــتعض اآل ـــــر منهـــــا ال يعتشـــــف   ال اتـــــالتني  ـــــب أن يعـــــون وال
التـــــــاريخ الرارـــــــ  ســـــــارقا لتـــــــاريخ مـــــــرور فر ـــــــ  املســـــــ  ويـــــــتل الت كـــــــد مـــــــأ  لـــــــ  مـــــــأ  ـــــــال  التـــــــاريخ املـــــــذكور يف رطا ـــــــ  

 التةقيق العقاري .
 عقود عرفية معدة قبل مسح األراضي العام بالنظر لتاريخها الثابت  -1

كتســــــت   ار ــــــا ملارتــــــا رتســــــكيلها إعقاريــــــ  الــــــ   او ــــــيتعلــــــق اتمــــــر أساســــــا رــــــالعقود العرفيــــــ  املتضــــــمن  نقــــــل  ق       
ـــــــني جـــــــوان  ـــــــدة ر ـــــــ  التعميلـــــــي لســـــــن   5916لـــــــد  م ـــــــلة  التســـــــكيل يف ال ـــــــرتة املمت ـــــــأ  ـــــــ   ـــــــانون املالي  5916أي

 ــــــاريخ   ــــــر  ســــــكيل  5990وديســــــم  رتســــــكيل العقــــــود العرفيــــــ  العطائهــــــا  ار ــــــا ملارتــــــا ،   551/1ظوجــــــب املــــــادة 

                           

ويتها طتقـا للمـذكرة ر ـل إن العقود العرفي  ال  و إيـداعها لـد  ا اف ـ  العقاريـ  إلعطائهـا ال ـتص  الر يـ  غـري معنيـ  رالتسـوي  وفـق هـذه املـذكرة ،رـل  ـتل  سـ -  1
 ي  العقارا  انهول  ال  نوز أصةا ا سندا  مشهرة .اخلاص  رستو  26/21/0226املور   يف   0705

 .515،ص 0229حممودي عتد الع ي  ، آليا   طهري امللعي  العقاري  اخلاص  يف التشريو اجل ائري منشورا  رصدادي ،اجل ائر - 2
يــوظ إ ــاظ هــذا الرت ــيل رالنســت  للعقــارا  الــ  لــيا ملالعيهــا  (  ــري ســرياهنا ارتــداا مــأ0علــ  مــا يلــي"يعت  الرت ــيل مو تــا ملــدة ســنتني   57/5 ــنص املــادة  - 3

 ال اهريأ سندا  إملتا  كافي  ...".
الـذي و ـد  فيـا القضـاا رـتطالن العقـود العرفيـ  ا ـررة رعـد  561511 ـ  ر ـل  51/20/5995ان ر  رار ا عم  العليا ، الصـرف انتمعـ  ،املـورخ يف  -  4

 . 25/25/5955 اريخ 
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املتضــــــــمأ  ــــــــانون  51/50/5995املــــــــورخ يف  95/01مــــــــأ القــــــــانون ر ــــــــل  15ادة هــــــــذه العقــــــــود إعمــــــــاال لــــــــنص املــــــــ
 .5990املالي  لسن  
ــــــــا ات ــــــــر  كتســــــــت ا كمــــــــا معــــــــأ الت كــــــــد مــــــــأ أن هــــــــذه العقــــــــود           ــــــــق وســــــــائل إملتا  ــــــــا عــــــــأ طري    ار ــــــــا ملارت

ــــــو  مضــــــمونا يف عقــــــد آ ــــــر  مــــــ 601املن ــــــوص عليهــــــا يف املــــــادة  ــــــوظ ملت ــــــــــــأ القــــــانون املــــــد  أي مــــــأ ي رره موظــــــف ـــ
ــــا علــــ  يــــد ض ــــذيأ هلــــل علــــ ــــــــــاة أ ـــــــــــارث عــــاظ خمــــتص ، أو مــــأ يــــوظ وفــــــــعــــاظ ، مــــأ يــــوظ الت شــــري علي  ــــث العقــــد  د ال

 .1أو إمضاا 
 عقود عرفية معدة قبل مسح األراضي العام بالنظر لتاريخها المفترض  -2

ـــــ  ال  تضـــــمأ  ار ـــــا ملارتـــــا ظ هـــــوظ املـــــ      مـــــأ القـــــانون املـــــد  ، معـــــأ رعـــــد فةـــــص  601ادة إن العقـــــود العرفيـــــ  ال
 فرتاضا  التالي  :كتشاف  اريخ  ريرها ويتةقق  ل  يف اإلإد يق هلا  
ـــــــذي هـــــــو        ـــــــ  انـــــــاورة للعقـــــــار الـــــــوارد يف  ســـــــا  انهـــــــو  ال عنـــــــد املال  ـــــــ  ر نـــــــا مـــــــأ رـــــــني الو ـــــــدا  العقاري

عقــــــــودا عرفيــــــــ   ضــــــــمن  أو مل  تضــــــــمأ  ســــــــل أشــــــــ اص نــــــــوزون موضــــــــوع طلــــــــب التســــــــوي   أن رعضــــــــها و مســــــــةها ر
 ظوجتا عل  دفا رهل العقاري  .   لواست ادوا مأ  ر يل عقاري مو   إ ار ا ملارتا  د 

أو أن املقارنـــــــ  رـــــــني العقـــــــود العرفيـــــــ  الـــــــ  هـــــــي ةـــــــوزة اتشـــــــ اص املســـــــت يديأ مـــــــأ الرت ـــــــيل العقـــــــاري رـــــــالعقود       
أن الـــــــومليقتني  ــــــد صـــــــدر ا علـــــــ  ســـــــتيل املرــــــا  مـــــــأ ن ـــــــا صـــــــا ب   العرفيــــــ  املقدمـــــــ   ـــــــدعيما لطلتــــــا  التســـــــوي  رينـــــــ

 العقار اتصلي أو ورملتا عل  أساس سند  انو  لا  ك  يف ءا  امللعي  العقاري  .
و ـــــــد  رتـــــــ  املقارنـــــــ  أن الوملـــــــائق املقدمـــــــ   تشـــــــارا يف الشـــــــعل أو  تـــــــوي علـــــــ  معلومـــــــا   ـــــــد  علـــــــ  وجـــــــود       

ــــــب التســــــوي  يف امليــــــدان كةــــــائ  للو ــــــدة يف عقــــــد عــــــريف  االعقاريــــــ  املطالــــــب رتســــــويتها   كــــــ ن يعــــــون ا ــــــا مــــــذكور  طال
 نوزه ش ص است اد مأ  ر يل عقاري كمال  ءاور( .

 العقاريةالغياب الكامل لسندات إثبات حق الملكية  -ج
وهـــــــي  الـــــــ  ي تقــــــــر فيهـــــــا طلـــــــب التســــــــوي  تي ســـــــند يتعلـــــــق ةــــــــق امللعيـــــــ  العقاريـــــــ  ، لــــــــذا وجـــــــب إجــــــــراا         

ـــــ   قيقـــــا ـــــازة فعلي ـــــ  معمقـــــ   وكـــــد أن صـــــا ب الطلـــــب مـــــارس  ي ـــــل 2  عقاري ـــــب التســـــوي   ت ـــــ  حمـــــل طل للو ـــــدة العقاري

                           

ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ال  ل يف مس ل  إنسا  اخلث واإلمضاا للمتويف مأ  55/50/5991املور   يف  1507ل  املذكرة ر ل جع -  1
 ا ت اص القضاا وليا ا ت اص ا افي العقاري .

 سعأ ، أرض فال ي  مستصل  ، وجود سيا  ...إ  ( .يستد  عل   ل  مأ  ال  معاين  الو ائو ال   د  عل  هذه اتيازة   شصل  قيقي لل -  2
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مـــــــرور فر ـــــــ  املســـــــ  أو علـــــــ  ات ـــــــل مـــــــأ يـــــــوظ الشـــــــروع يف مســـــــةها ، و لـــــــ  ســـــــواا  علقـــــــ   قـــــــوق طالـــــــب التســـــــوي  
 ظكمل الو دة العقاري  أو كان  لا  قو ا  تواجد ضمأ و دة عقاري  أك  .

  راءات التسويةثانيا : إج
 ،  ري عملي  التسوي  كما يلي:يف ظل  وافر الشروط املوضوعي  السارق      
 دراسة طلبات التسوية  -أ

ـــــــا  التســـــــوي         ـــــــوالئي للة ـــــــي العقـــــــاري  1 وجـــــــا طلت ـــــــ  إىل املـــــــدير ال ، وعلـــــــ  هـــــــذا ات ـــــــري أن 2يف هـــــــذه اتال
ـــــاريخ ـــــداعا  املســـــتلم  ةســـــب   ـــــا اإلي ـــــر ل وختـــــتل صـــــ ةا ا رطـــــارو إ ي ـــــت  ســـــكال  اصـــــا يســـــكل في ـــــ    ســـــتالمها ةي

( أيـــــاظ 1شـــــرع مـــــدير ات ـــــي العقـــــاري  ـــــال  أجـــــل اانيـــــ   ياملديريـــــ  ي يســـــلل للطالـــــب وصـــــال يرتـــــ    ـــــو  اإليـــــداع ، 
 ستالظ و سكيل الطلب يف مراسل  امل احل املشارك  يف عملي  التسوي  .إمأ 
 مراسلة المحافظ العقاري المختص إقليميا  -1

ـــــــواة ضـــــــمأ طلـــــــب التســـــــوي  مطارقـــــــ  لتلـــــــ  اهلـــــــدف       مـــــــأ هـــــــذه املراســـــــل  هـــــــو الت كـــــــد مـــــــأ أن املعلومـــــــا  ا ت
املوجــــــودة روملــــــائق مســــــ  اتراضــــــي املودعــــــ  را اف ــــــ  العقاريــــــ  وأن الو ــــــدة العقاريــــــ  حمــــــل طلــــــب التســــــوي  فعــــــال واردة يف 

 .3 سا  ءهو  
 
 
 

                           

 يرفق طلب التسوي  يف هذه اتال  رالوملائق التالي  :  -  1
 _خمطث  ديد للو دة العقاري    أو اتقوق ( يعده  تري عقاري معتمد مشمو  رتقرير   ة .

 وجود ن اع  وهلا . _  ري  شريف يقر فيا املع  رعدظ وجود سند للةقوق حمل التسوي  ، وعدظ
 _ نس   مأ رطا   التعريف الوطني  لطالب  التسوي  .

 _ نس   مأ شهادة ميالد طالب التسوي  .
 . (CC14) _ كشف راملعلوما   ا  الطارو اخلاص ظس  اتراضي للو دة العقاري  حمل التسوي  

 _شهادة شهود يعدها موملق يف  ال  الصيا  العامل لسند امللعي  .
املـــــدير الـــــوالئي للة ـــــي العقـــــاري يف معاجلـــــ  طلتـــــا  التســـــوي  ، مـــــا يعتـــــ  إغت ـــــارا لســـــلط  ا ـــــافي  أشـــــرك القـــــانو  ملـــــا   اتســـــاس ع ـــــث هـــــذه املـــــذكرة  مل - 2

 العقاري يف عملي  الرت يل العقاري عل  اال ل يف جانتها املوضوعي .

يــ  إىل اكتشــاف أن الو ــدة العقاريــ  حمــل طلــب التســوي  ســتق  وأن  ــ  إجــرااا   ســويتها تنــا  ــد ي ضــي  قيــق ا ــافي العقــاري مــأ  ــال  التطا ــ  العقار  - 3
 ل ائدة ش ص آ ر ، رالنتيك  يتل رفض طلب العارض اتايل الذي ال يتق لا سو   ق الطعأ يف الرت يل النهائي أماظ القضاا.
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 مراسلة مصالح أمالك الدولة  -2

الدولـــــــ  املعـــــــ  ر رـــــــداا رأيـــــــا  ـــــــو  الوضـــــــعي  القانونيـــــــ  للو ـــــــدة العقاريـــــــ  املعنيـــــــ  و لـــــــ  لتمعـــــــني مـــــــدير أمـــــــالك      
( يومــــــــا مــــــــأ  ــــــــاريخ 71  ني  ، علــــــــ  أال يتكــــــــاوز أجــــــــل الــــــــرد أجــــــــل مخســــــــ  وأررعــــــــــــــــــــــرالتســــــــوي  رــــــــالن ر تمــــــــالك الدول

 .1مراسلتا 
 مراسلة مصلحة مسح األرضي  -3

ـــــــــ  ــــــــا  ظ إن غايــــــــ  اإل       ـــــــــداد ومللة  املســــــــ  هــــــــو إعـــــــــــــــــ ـــــــــائق مســــــــ  أراضــــــــي جديــــــــدة   رطا ـــــــــــــ   التةقيــــــــق ــــــــ
ـــــــ  ــــــــسك ،العقاري ـــــــد اإلل املســـــــا  ـــ ـــــــائق  يـــــــاس عن ، وال ســـــــويتها تضـــــــاا (  ععـــــــا الوضـــــــعي  املـــــــراد  ، خمطـــــــث مســـــــ  وومل
 .لو دة العقاري  املعني  رالتسوي نتقا  فر   املس  مأ جديد إىل امليدان ملعاين  ا  ل  إال ر يتس 

وعلـــــ  غـــــرار م ـــــلة  أمـــــالك الدولـــــ  ، فـــــ ن م ـــــلة  مســـــ  اتراضـــــي مل مـــــ  هـــــي ات ـــــر  رـــــالرد علـــــ  مراســـــل        
 مدير ات ي العقاري  ال  ن ا اتجل املذكور أعاله.

 تنفيذ عملية الترقيم العقاري  -ب

ــــــ  ال ر        ــــــ  ومســــــ  اتراضــــــي  نتهــــــي عملي ــــــردي م ــــــلة  أمــــــالك الدول ــــــق ســــــتالظ مــــــدير ات ــــــي العقــــــاري ل  تةقي
  افي العقاري يف إ اظ  ن يذ عملي  الرت يل العقاري.امنا يشرع  ور يعاز

 ما يلي :كويعون  ل   
يومــــــا مــــــأ  ــــــاريخ ردي م ــــــلة  أمــــــالك الدولــــــ  ومســــــ  اتراضــــــي ررت ــــــيل العقــــــار حمــــــل  51يقــــــوظ  ــــــال  أجــــــل  -5

ــــــطلـــــب التس ــــــوي   ر يمـــــا هنائيـــــا ل ـــ ــــــائدة صــــ ـــــذي نــ ــــــا تا ال ــــــوز علـــــ  ســــــ ـــــاـ ـــــ   ند ل ـــــا  املل كي ــــــإلملت ـــــ ـ ، وهـــــذا عي  العقاري
 .2داع وملائق املس  را اف   العقاري  ــــــمهما كان  اريخ إي

  1عتتــــــار ف نــــــا سيســــــت يد إمــــــا مــــــأ  ــــــر يل مو ــــــ  إ ا كــــــان ةــــــوزة العــــــارض ســــــندا غــــــري كــــــاف و أ ــــــذه رعــــــني اإل -0
ســــــن  يــــــوظ ات ــــــو  علــــــ   51عقــــــار   ــــــوق مــــــدة ( أشــــــهر إ ا رينــــــ  دراســــــ  الســــــند أن  يــــــازة املعـــــ  لل27ملـــــدة أررعــــــ   

 . لة  أمالك الدول  ومس  اتراضياملعلوما  النا   عأ  قيقا  م

                           

الدولــ  التارعــ  هلـــا  يــ  يتواجـــد علــ  مســـتو  هــذه ات ـــرية معا ــب  اصـــ    عتمــد م ـــلة  أمــالك الدولــ  علـــ    يــر ردهـــا علــ  عمـــل م تشــيا  أمـــالك -  1
 رالتةقيقا  العقاري  .

دون اتـاال   ي هل مأ نص املذكرة أن فت  آجا  التسوي  جاا  اصا تاال  الطلتا  املدعم  رسندا  ملعي  هلا  ك   انوني  يف إملتا  امللعي  العقاري  -  2
املور ــ  يف  5279الســارق  الــذكر ، وأ ــريا اســتتعد  صــرا   املــذكرة ر ــل  00/52/0221املور ــ  يف  9170املــذكرة ر ــل ات ــر  ، وهــو مــا أكد ــا فعــال 

  ال ادرة عأ املديري  العام  لالمالك الوطني  معاجل  اتاال  غري املدعم  رسندا  ملعيـ  هلـا  كـ   انونيـ  مـأ نطـاق  طتيـق هـذه التعليمـ  52/25/0256
املــورخ يف  51/16ال يوجــد أي مســور  ــانو  ل ــت  آجــا  الرت ــيل تــاال  معينــ  وا رتامهــا يف  ــاال  أ ــر  مــاداظ أن أ عــاظ املرســوظ ر ــل وإننــا نــر  انــا 

املور ــ  يف  51عاجلــ  مجيــو اتــاال ، ال ســيما إن و   ســري هــذه املــذكرة ر  قيــ   ــر يل هــذه العقــارا  راســل الدولــ  طتقــا للتعليمــ  ر ــل  01/26/5951
07/21/5991. 
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( عنـــــد عــــدظ إمعانيــــ   ديــــد مـــــدة اتيــــازة يتــــدأ  ســــا ا مـــــأ 0أو مــــأ  ــــر يل مو ــــ  ملـــــدة  عــــاد  أجــــل ســــنتني       
 .( أشهر7ذه املدة  عأ أجل أررع   ل همعأ أن  ق  اريخ إيداع وملائق املس  را اف   العقاري  ةي  ال

ـــــا يســـــت يد مـــــأ  ـــــر يل مو ـــــ  ملـــــدة  عـــــاد  رـــــا ي  -6 ـــــا العـــــارض طلت ـــــدعل ر ـــــا  العامـــــل لســـــند عقـــــاري ي ـــــد الصي عن
أجــــل ســــنتني  اصــــ  رالقســــل الــــذي يتضــــمأ العقــــار حمــــل طلــــب التســــوي  ةيــــ  ال  عــــون مــــدة الرت ــــيل املو ــــ  أ ــــل مــــأ 

 ( أشهر .    7أجل أررع   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       

 51ال   ال  مدة الرت يل املو   وإىل غاي    ـو  العـارض علـ  دفـرته العقـاري نـق لـا طلـب شـهادة  ـر يل عقـاري مو ـ  يسـلمها لـا ا ـافي العقـاري  ـ - 1
 يوما مأ  اريخ إستالظ ردي م لة  أمالك الدول  ومس  اتراضي مأ طرف املدير الوالئي للة ي العقاري.
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 لفصل الثانيا
 شهر المحررات الواجبة الشهر

ــــــــ     ــــــــ    ــــــــرفا  أو و ــــــــائو  انوني ــــــــ  عل أو أ عــــــــاظ  ســــــــنتناو  يف هــــــــذا ال  ــــــــل إجــــــــرااا  شــــــــهر ا ــــــــررا  املنطوي
 ضـــــــائي  متعلقـــــــ  ةقـــــــوق عقاريـــــــ  والـــــــ  أوجـــــــب  التشـــــــريو اجل ائـــــــري شـــــــهرها ، ســـــــواا كانـــــــ   لـــــــ  ا ـــــــررا  الال قـــــــ  

ـــــــذي كـــــــان موضـــــــوع   ســـــــيا الســـــــكل العقـــــــاري ، أو  لـــــــ  ا ـــــــررا  املعـــــــدة يف إطـــــــار ن ـــــــاظ الشـــــــهر  لإجـــــــراا اتو  ال
الش  ــــــي الــــــذي أرقــــــ  املشــــــرع العقــــــاري علــــــ  إســــــتمراريتا كمر لــــــ  انتقاليــــــ  تــــــني اإلنتهــــــاا العلــــــي مــــــأ عمليــــــ  مســــــ  

 اتراضي العاظ .
ر  ـــــــا ويعـــــــون  لـــــــ  رالتةـــــــ  يف اإلجـــــــرااا  العمليـــــــ  الـــــــ  نعشـــــــف مـــــــأ  الهلـــــــا علـــــــ  املرا ـــــــل الـــــــ   ـــــــ  

عمليـــــ  شـــــهر هـــــذه ا ـــــررا  علـــــ  مســـــتو  ا اف ـــــ  العقاريـــــ  ، و لـــــ   ـــــني  يـــــاظ أصـــــةا  اتقـــــوق العقاريـــــ  رالت ـــــرف 
ــــ   ــــوي  قو ــــا عقاريــــ   أو  ــــني صــــدور   فيهــــا رشــــى طــــرق الت ــــرف الــــ  يســــم   ــــا القــــانون أو ظناســــت  و ــــائو  انوني

 أ عاظ  ضائي  رش ن هذه اتقوق .
ــــــــــواع ا ــــــــــررا  اخلاضــــــــــع  للشــــــــــهر يف القــــــــــانون إن اخلــــــــــوض يف هــــــــــذه اإلجــــــــــر   ااا  يســــــــــتدعي أوال  ديــــــــــد أن

اجل ائــــــري ، ولعــــــي  عــــــون هــــــذه ا ــــــررا   ارلــــــ  للشــــــهر يشــــــرتط التشــــــريو العقــــــاري علــــــ  حمرريهــــــا ضــــــرورة  وافرهــــــا علــــــ  
رر ومنهـــــــا مـــــــا يتعلـــــــق  ويـــــــ  ــــــــــــــعل ا ــــــــــــق رشــــــــــــــتعلروط مـــــــا يـــــــــــــــذه الشــــــــــــــــ  ، مـــــــأ هـــــــــــــــــــروط القانونيـــــــــــــــأ الشـــــــــــــــ  مـــــــــــمجل

ــــ  د يقــــ  مــــأ  رتعيــــنيأطرافــــا ، ومنهــــا مــــا يتعلــــق  اتقــــوق العينيــــ   العقاريــــ  ، كــــون هــــذه الشــــروط ســــوف  عــــون حمــــل مرا ت
 طرف ا افي العقاري عند إيداع هذه ا ررا  را اف   العقاري  .

  ــــــــــــ  العقاريــــــــــ  امل ت ـــــــــــــتو  ا اف ـــــــــــــــا علــــــــــ  مســـــــــــــــد إيداعهــــــــــــــــــــــــتررا  رعـــــــــــــاي  اتتميــــــــــ  هلـــــــــذه ا ـــــــــــــإن النه 
ــــــ  ي رســـــتعون إمـــــا  ،إ ليميـــــا قتـــــو  إيـــــداعها و ن يـــــذ إجـــــراا شـــــهرها مـــــى روعيـــــ  يف إعـــــدادها الشـــــروط القانونيـــــ  املطلورـــــــ

ــــــــ جرااا  دا ليــــــــ  رجاعهــــــــــا للمــــــــودع،  علــــــــ  أن  ســــــــتتتو ور ــــــــ   من ــــــــردة مــــــــأ طــــــــرف ا ــــــــاإ ــــــــا ر في العقــــــــاري وأعوان
ــــــــ  العقاريـــــــ   نتهـــــــي ظوجتهـــــــا عمليـــــــ  الشـــــــهر العقـــــــاري ، وإمـــــــا  يـــــــتل رفـــــــض إيـــــــداعها ورالتـــــــايل رفـــــــض إجـــــــراا أن  را اف ــ

 شهرها.
: تنـــــــاو  يف املتةـــــــ  اتو ، نا ال  ـــــــل والـــــــذي  ســـــــمناه إىل متةرـــــــنيهـــــــذا مـــــــا ســـــــوف نتطـــــــرق إليـــــــا يف هـــــــذ 

: إيـــــداع ا ـــــررا  الواجتـــــ  ويف املتةـــــ  الرـــــا ، القانونيـــــ  الواجـــــب  وافرهـــــا فيهـــــا ر والشـــــروطأنـــــواع ا ـــــررا  الواجتـــــ  الشـــــه
 .شهرها إجرااا  الشهر را اف   العقاري  إل اظ
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 األولالمبحث 
 و الشروط الواجب توافرها فيهاالمحررات  الواجبة الشهر 

ـــــنص املـــــادة          ـــــي " ينتصـــــي ع 51/16مـــــأ املرســـــوظ  92  ـــــ  مـــــا يل ـــــ  املـــــوملقني وكتـــــا  الضـــــتث والســـــلطا  عل ل
 اإلداري  أن يعملوا عل  إشهار مجيو العقود أو القرارا  القضائي  اخلاضع  لإشهار وا ررة مأ  تلهل ...."

ـــــون        ـــــ   هـــــل اتشـــــ اص املوهل ـــــص هـــــذه املـــــادة أن املـــــوملقني وكتـــــا  الضـــــتث والســـــلطا  اإلداري مـــــا يو ـــــذ مـــــأ ن
ضــــــع  للشــــــهر العقــــــاري ، وعلــــــ  هــــــذا اتســــــاس معــــــأ   ــــــنيف ا ــــــررا  اخلاضــــــع  للشــــــهر  انونــــــا لتةريــــــر  الوملــــــائق اخلا

 رالن ر اىل ص   حمرريها إىل حمررا   ومليقي   وحمررا  إداري  وحمررا   ضائي  .
ـــــ   انونيـــــ     ـــــو،  ك لهـــــا القـــــانون  ةماي ـــــ ة لـــــد  اجلمي ـــــ  ني ـــــا هلـــــا معان ـــــ  هـــــذه ا ـــــررا   ـــــوي  قو  وملـــــا كان

ـــــ  الش اصـــــ    يـــــ  أ ضـــــو ا ــــــ ـــــررا  الواجتـــــ  الشـــــهر لقاعـــــد ني أساســـــيتني  ر عـــــ  عليهـــــا عملي ـــــل هر العقـــــاري ــ ،  تمر
لقاعــــــــدة  الر يــــــــ  ، والقاعــــــــدة   ســــــــترنااإالقاعــــــــدة اتوىل  يف ضــــــــرورة إ ضــــــــاع كافــــــــ  ا ــــــــررا   الواجتــــــــ  الشــــــــهر  ودون 

 . سترنااا إأ هر املستق مو ما هلذه القاعدة ات رية مــدة الشـــــالراني   تمرل يف  اع
إن ضـــــمان إشـــــهار هـــــذه ا ـــــررا  لـــــأ يتةقـــــق رتـــــوافر القاعـــــد ني  الســـــارقتني فةســـــب  رـــــل ال رـــــد مـــــأ الت كـــــد       

ا  املتعلقــــــ   رالعقــــــارا  حمـــــــــل الت ــــــرف ـــــــــــــــواا   لــــــ  املعلومــــــــــمــــــأ صــــــة  املعلومــــــا   الــــــ   تضــــــمنها هــــــذه ا ــــــررا  س
و لـــــــــ  يف إطـــــــــار مـــــــــا  ولـــــــــا القـــــــــانون للمةـــــــــافي العقـــــــــاري مـــــــــأ  ،ف  أو  ويـــــــــ  اتشـــــــــ اص القـــــــــائمني  ـــــــــذا الت ـــــــــر 

 واسع  يف مرا ت  الوملائق اخلاضع  للشهر العقاري . صال يا 
هــــــــذا مــــــــا ســــــــوف نتطــــــــرق إليــــــــا يف هــــــــذا املتةــــــــ  والــــــــذي  ســــــــمناه إىل مطلتــــــــني  نتنــــــــاو  يف املطلــــــــب  اتو         

 القانوني  الواجب  وافرها يف ا ررا  الواجت  الشهر . أنواع ا ررا  الواجت  الشهر ، ويف املطلب الرا  الشروط

 المطلب األول
 أنواع المحررات الواجبة الشهر

 تنـــــــوع ا ـــــــررا  الـــــــ   ـــــــرد علـــــــ  العقـــــــارا   رتنـــــــوع اتشـــــــ اص والســـــــلطا  املوهلـــــــ  لتةريرهـــــــا ، ف مـــــــا أن     
ــــــــق ، أو حمــــــــررا   ض ــــــــ   ــــــــرر ظعرفــــــــ  مومل ـــــــــ عــــــــون حمــــــــررا   ومليقي ـــــــــضــــــــمأ خمتلائي    تــــــــ ــــــــ  ي ــــــــدرها ــــــــ ف ات عــــــــاظ ال

 ملوسسا  اإلداري  دا ل الدول  .االقاضي ، أو حمررا  إداري   عد ظناست  نشاط 
وعلـــــ  أســـــاس مـــــا  ـــــد   تضـــــمنا هـــــذه ا ـــــررا  مـــــأ   ـــــرفا  وو ـــــائو  انونيـــــ  وأ عـــــاظ  ضـــــائي   تعلـــــق ةـــــق    

ــــــــواع ــــــــالن ر إىل صــــــــ   حمرريهــــــــا ســــــــنقوظ ر ــــــــرز أن ــــــــ  ، ور ا ــــــــررا  اخلاضــــــــع  للشــــــــهر العقــــــــاري يف التشــــــــريو  عقــــــــاري عي
 اجل ائري.
 



   

62 

 

 :  المحرارت التوثيقية  األولالفرع  
ـــــق     ـــــو ا ـــــررا  الـــــ  يعـــــدها املومل ـــــ  ، ســـــواا أعـــــد  هـــــذه ا ـــــررا   1هـــــي مجي ـــــ   عقاري واملتضـــــمن  تقـــــوق عيني

م ــــــر  ، معدلــــــ   نا لــــــ ، ،ئ ـــــــــــــرفا   انونيــــــ  منشســــــتب   ــــــرا أو ــــــــــــــــــــا عقاريـــــــــــرســــــتب و ــــــائو  انونيــــــ  ر تــــــ   قــــــا  عيني
ـــــــــ، كمــــــــا متــــــــد ســــــــتب إعأو منهيــــــــ  هلــــــــذه اتقــــــــوق داد هــــــــذه ا ــــــــررا  أ يانــــــــا إىل رعــــــــض الت ــــــــرفا  املنشــــــــئ  تقــــــــوق ـــ

 ا ررا  عل  عا ق املوملق. ش  ي  ،ويف كل اتاال  يقو اإللت اظ رنقل امللعي  يف هذه
 واع ا ررا  ال  يعدها املوملق   د إشهارها را اف   العقاري   . تعا هلذا التقسيل سنةاو  عرض أن 

 : التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية األصلية والتبعية أوال      
ـــــــــعــــــــون الت ــــــــرفا  منشــــــــئ  للةــــــــق العيــــــــ  العقــــــــاري إ ا مل يع        ـــــــــأ موجــــــــودا مــــــــأ  تــــــــل وهـــ ـــــــــأ أوجـــــــــــــي مـ د ا ـــــ
ـــــــداا ـــــــا  الت، إرت ـــــــ  العو مر ـــــــ  اتصـــــــلي  ـــــــرفا  املنشـــــــئ  للةقـــــــوق العيني ـــــــ  ، قاري ـــــــ  العقاري العقـــــــود املنشـــــــئ  للةقـــــــوق العيني

 .2ر  اق عل  عقار إ،   ق السعأ أو  ق نت اع رعقارإاملتك ئ  عأ  ق امللعي  وهي  ق 
مأ  961إىل  110ومرا  الت رفا  املنشئ  تق عي  عقاري  تعي ،عقد الرهأ الر ي املن وص عليا يف املواد مأ 

و  قوق مأ القانون املد     911،915،911وعقد الرهأ اتيازي العقاري املن وص عليا يف املواد مأ  القانون املد ،
 .مأ القانون املد  5225،5222،999االمتياز اخلاص  الواردة عل  عقار والذي افرد لا املشرع املواد

 العقارية األصليةثانيا : التصرفات الناقلة للحقوق العينية     
ــــــ  العقــــــاري مــــــأ شــــــ ص آل ــــــر ، و ــــــد   ــــــرر هــــــذه   ــــــودي إىل نقــــــل اتــــــق العي ــــــ    هــــــي  لــــــ  الت ــــــرفا  ال

الت ـــــرفا  يف شـــــعل إرـــــراظ عقـــــود  ـــــد  عـــــون مل مـــــ  جلـــــانتني ، أو مل مـــــ  جلانـــــب وا ـــــد ، و ـــــد ي ـــــدر الت ـــــرف القـــــانو  
 ر رادة من ردة .

   جلانتني:ونقدظ العقود التالي  كمرا  عأ العقود املل م
لنقـــــل امللعيـــــ  العقاريـــــ  وال يرت ـــــب اتملـــــر  شـــــ اصاتنتشـــــارا رـــــني إ: هـــــو مـــــأ أهـــــل العقـــــود  عقـــــد البيـــــع العقـــــاري -أ

ــــــــ   ــــــــو إال رعــــــــد شــــــــهره را اف ــــــــ  العقاري ــــــــ  لعقــــــــد التي ــــــــب  عــــــــأ عــــــــدظ شــــــــهره  أن اتــــــــق العقــــــــاري ال ينتقــــــــل ،العي ويرت 
ســـــرتداد اـــــأ املتيـــــو ومتلـــــج التعـــــويض إ ا إتـــــق للمشـــــرتي ســـــو  للمشـــــرتي و  ـــــل امللعيـــــ  ريـــــد التـــــائو مالعـــــا اتصـــــلي وال ي

 .3 ل   املشرتي ضررا مأملت  أنا تق 

                           

املتضمأ  ن يل مهن  املوملق كما يلي :"املوملق ضارث عمومي ،م وض مأ  تل السلط   02/20/0221املورخ يف  21/20مأ القانون  6عرف  املادة  - 1
 العمومي  ، يتوىل  رير العقود  ال  يشرتط فيها القانون ال تص  الر ي  ، وكذا العقود ال  يرغب اتش اص يف إعطااها هذه ال تص ".

 . 56،ص0221 ، شهر الت رفا  العقاري  يف التشريو اجل ائري ، دار اخللدوني  ،اجل ائر مجا  روشناف -  2
 . 72ص 0221ءيد  لويف ،شهر الت رفا  العقاري  يف القانون اجل ائري ، دار هوم  ،  اجل ائر،   - 3
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مـــــأ القـــــانون املـــــد  أ عـــــاظ  751،  ســـــري عليـــــا طتقـــــا لـــــنص املـــــادة  اإ ا كـــــان حملـــــا عقـــــار  عقـــــد المقايضـــــة:   -ب
 التيو رالقدر الذي  سم  را طتيع  املقايض  .

: و ســــري علــــ  هــــذا العقــــد طتقــــا لــــنص املــــادة علــــ  ســــبيل التمليــــ  عقــــد تقــــديم عقــــار لحصــــة فــــي الشــــركة -ج
 مأ القانون املد  كذل  أ عاظ التيو. 700

عقــــــود التــــــ ع املنتشــــــرة رــــــني عتتــــــاره أهــــــل  وكمرــــــا  عــــــأ العقــــــود املل مــــــ  جلانــــــب وا ــــــد ســــــنتعرض لعقــــــد اهلتــــــ  ر 
 اتش اص يف نقل امللعي  العقاري .

، فـــــ  ا كـــــان هـــــذا املـــــا  1علـــــ  مـــــا  دون عـــــوض ويعـــــون رنيـــــ  التـــــ ع فاهلتـــــ    ـــــرف يـــــتل رـــــني ات يـــــاا ويـــــرد   
ل عقـــــــد ر ــــــي نـــــــرر مـــــــأ  تــــــل موملـــــــق و ضـــــــو إلجـــــــرااا  ــــــــــــــ قــــــا عينيـــــــا عقاريـــــــا وجــــــب إفـــــــرار هـــــــذا الت ــــــرف يف شع

 . 2الشهر
ـــــ  جـــــائ    ـــــ   ـــــق اإلنت ـــــاع دون  ـــــق الر ت ويســـــري ن ـــــا اتعـــــل إ ا   ـــــرف الواهـــــب يف  ـــــق اإلنت ـــــاع تن هت

 17/55مـــــــأ القـــــــانون  021نعـــــــأ ، تن اتيـــــــازة  ركـــــــأ مـــــــأ أركـــــــان عقـــــــد اهلتـــــــ   طتقـــــــا لـــــــنص املـــــــادة والععـــــــا غـــــــري 
 وأن اإل ت ا  ةق اإلنت اع  ل  ذا الركأ.، املتضمأ  انون اتسرة 

 أما  ما معأ أن نسو ا كمرا  عأ الت رفا  القانوني  ال ادرة ر رادة من ردة الوصي  والو ف. 
ــــــــية -أ مـــــــأ  ـــــــانون اتســـــــرة "الوصـــــــي   ليـــــــ  مضـــــــاف إىل  مـــــــا رعـــــــد املـــــــو   رطريـــــــق  517ـا املـــــــادة عرفتهــــــــــ :الوصـــــ

التــــــ ع "،وإ ا كــــــان املوصــــــ  رــــــا  قــــــا عينيــــــا عقاريــــــا فــــــ ن الوصــــــي  ختضــــــو إلجــــــرااا  الشــــــهر العقــــــاري لنقــــــل هــــــذا اتــــــق 
 .3للموص  لا رعد مو  املوصي

ــــــــف -ب املتعلـــــــق راتو ـــــــاف  05/27/5995املـــــــورخ يف  95/52عرفتـــــــا املـــــــادة الرالرـــــــ  مـــــــأ القـــــــانون ر ـــــــل : الوقـــــــ
املعـــــد  واملـــــتمل  "الو ـــــف هـــــو  ـــــتا العـــــني عـــــأ التملـــــ  علـــــ  وجـــــا الت ريـــــد والت ـــــدق راملن عـــــ  علـــــ  ال قـــــراا أو علـــــ  
وجــــا مــــأ وجــــوه الــــ  واخلــــري "،و ــــد يعــــون الو ــــف  اصــــا أو عامــــا  ويف كــــال النــــوعني إ ا مــــا ورد الت ــــرف علــــ   عقــــار  

انون الســـــــالف الـــــــذكر  وجـــــــب إفراعـــــــا يف عقـــــــد موملـــــــق وأن يشـــــــهر لـــــــد  امل ـــــــلة  املعل ـــــــ  مـــــــأ القـــــــ 75فـــــــنص املـــــــادة 
 ورالتايل ف ن الو ف ال يرت  إال رالعقد الر ي املشهر را اف   العقاري  امل ت   .،ظسل  السكل العقاري 

                           

 . 510، ص 0227ريو اجل ائري ،دار هوم   اجل ائر عتد ات يي رأ عتيدة ، إملتا  امللعي  العقاري  واتقوق العيني  العقاري  يف التش -  1
املورخ يف   21/20املتضمأ  انون اتسرة املعد  واملتمل راتمر ر ل  29/21/5917املورخ يف  17/55مأ القانون  021ان ر املادة  -  2

05/20/0221 . 
ــــواردة علــــ  عقــــار مععمليــــا ال ي  -  3 ، إال أننــــا نــــر  انــــا لــــد  ا اف ــــ  العقاريــــ  تســــب عــــأ طريــــق الوصــــي  شــــهر  ــــق امللعيــــ  واتقــــوق العينيــــ   ات ــــر  ال

كوهنـــــا  ـــــد ل يف عمـــــوظ الت ـــــرفا  الـــــواردة علـــــ  عقـــــار ، وأن م ـــــلة  املوصـــــ  لـــــا والصـــــري علـــــ   ـــــد ســـــواا رعـــــد ان   ـــــت  نافـــــذة  ال مـــــانو مـــــأ شـــــهرها 
  تطلب  ل  .
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ـــــــــا و طتيقـــــــــا للمـــــــــادة   ـــــــــورخ يف  95/52مـــــــــأ القـــــــــانون ر ـــــــــل  21و ـــــــــدر اإلشـــــــــارة إىل أن  05/27/5995امل
املتضــــــــــمأ   01/52/0222املــــــــــورخ يف 661/ 0222املتضــــــــــمأ  ــــــــــانون اتو ــــــــــاف صــــــــــدر املرســــــــــوظ التن يــــــــــذي ر ــــــــــل 

املعتـــــو  إلملتـــــا  امللـــــ  الـــــو  ي وشـــــروط وكي يـــــا  إصـــــدارها و ســـــليمها  يـــــ  ن ـــــ  املـــــادة  د ـــــدا  ومليقـــــ  اإلشـــــهاإ
 .العقاريمنا عل  إ ضاع هذه الومليق  لعملي  التسكيل واإلشهار  21

 ت المعدلة أو المنهية لحقوق عقارية أصليةثالثا: التصرفا
ــــــ  تــــــق عقــــــاري أصــــــلي  ــــــ  عقــــــار ملــــــدة حمــــــددة  ،ومــــــأ أمرلــــــ  الت ــــــرفا  املعدل العقــــــد املعــــــد  تــــــق إنت ــــــاع عل

ــــنقص منهــــا  أو يــــنقص  ومعــــأ التمريــــل أيضــــا رعقــــد يعــــد  مــــأ  ــــق اإلر  ــــاق رعقــــد ي يــــد،رعقــــد  يطيــــل هــــذه املــــدة أو ي
 يف مد  هذه اتق.

ــــــــ ـــــــرفا   املنهيـــــــ  تـــــــق عقـــــــاري أصـــــــلي عقـــــــد ينهومـــــــأ أمرلـــــــ  الت  ي  ـــــــق اإلنت ـــــــاع يف عقـــــــار  تـــــــل إنقضـــــــاا ـــ
مد ــــــا، أو عقــــــد ينهــــــي  ــــــق اإلســــــتعما  أو  ــــــق الســــــعأ يف عقــــــار  تــــــل إنقضــــــاا مــــــدة اتــــــق وكــــــان كــــــل مــــــأ اتقــــــني 

 . 1معقودا ملدة معين  ،أو عقد ينهي  ق اإلر  اق ومل  عأ لا مدة حمددة
 لحقوق العينية العقارية األصلـــــــــيةرابعا : التصرفات الكاشفة ل

ــــــ  أن هــــــذا   ــــــ  و وكــــــده ، فهــــــي ال  نشــــــئا وال  نقلــــــا  ل ــــــ   عشــــــف عــــــأ اتــــــق العي هــــــي  لــــــ  الت ــــــرفا  ال
 ، ومأ رني الت رفا  العاش   ال  يعدها املوملق نذكر ما يلي :2اتق كان موجودا مأ  تل 

ــــــائية:-أ ــــــة الـــرضــــــ ـــــب رقســـــم   500املـــــادة  ـــــنص  القسمــــــــــــــ ـــــا "لعـــــل شـــــري  أن يطال مـــــأ القـــــانون املـــــد  علـــــ  أن
نعقــــــد إمجــــــاعهل أن يقتســــــموا املــــــا  الشــــــائو إعلــــــ  أنا"يســــــتطيو الشــــــركاا إ ا  506املــــــا  الشــــــائو ....."،و ــــــنص املــــــادة 

ــــــاك عقــــــار شــــــائو رــــــني عــــــدة شــــــركاا و ــــــاظ الشــــــركاا رقســــــمتا راإل  ــــــاق  ــــــنهل  رالطريقــــــ  الــــــ  يروهنــــــا ..."،فــــــ  ا كــــــان هن ري
 .3كان  القسم  رضائي  ، أي عقدا أطرافا هل الشركاا يف العقار

يـــــــتل فيـــــــا إفـــــــراز   ـــــــ  كـــــــل ،إ ا   ـــــــل هـــــــذا اإل  ـــــــاق ريـــــــنهل وجـــــــب إفراغـــــــا يف عقـــــــد ر ـــــــي نـــــــرره املوملـــــــق  
ـــــــ  املهندســـــــني اخلـــــــ اا  ـــــــد  هيئ ـــــــري عقـــــــاري معتمـــــــد ل ـــــــاا علـــــــ  خمطـــــــث  ســـــــم  يعـــــــده  ت ـــــــ  رن شـــــــري  يف العقـــــــار ،و ل

مـــــأ املرســـــوظ  51عـــــا وملـــــائق القيـــــاس م ـــــادق عليهـــــا مـــــأ طـــــرف م ـــــلة  املســـــ  طتقـــــا لـــــنص  املـــــادة العقـــــاريني ، رفـــــق م
وال   ـــــــــت  ،املتعلــــــــق ر عـــــــــداد مســـــــــ  اتراضـــــــــي العــــــــاظ  إ ا  علقـــــــــ  القســـــــــم  رعقـــــــــار وا ــــــــو ظنطقـــــــــ  نســـــــــو   51/10

                           

 . 671ص 0255ديد ،اجل ا التاسو ،أستا  كسب امللعي  ،هنض  م ر،عتد الرزاق امحد السنهوري ، الوسيث يف شر  القانون املد  اجل -  1
 . 51مجا  روشناف  ، املرجو السارق   ص -  2
 .  612عتد الرزاق امحد السنهوري ، املرجو السارق ص -  3
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رطا ـــــــا   القســـــــم  نافـــــــذة يف  ـــــــق الشـــــــركاا وال يف  ـــــــق الصـــــــري إال رعـــــــد شـــــــهرها لـــــــد  ا اف ـــــــ  العقاريـــــــ   يـــــــ   نشـــــــ 
 سل كل مال . عقاري  جديدة لعل     مأ ات ص امل رزة  ور

وملــــــا كانــــــ  عمليــــــ  القســــــم  كاشــــــ   للةــــــق فقــــــث فــــــ ن كــــــل شــــــري  يعتــــــ  مالعــــــا ت ــــــتا امل ــــــرزة مــــــأ  ــــــاريخ  
مـــــأ القـــــانون املـــــد  ر نـــــا "يعتـــــ   562إكتســـــارا امللعيـــــ  الشـــــائع  ال مـــــأ  ـــــاريخ القســـــم  وهـــــو مـــــا ن ـــــ  عليـــــا املـــــادة 

 .1مالعا للة   ال  آل  إليا منذ أن أصت  مالعا يف الشيوع..." املتقاسل
 إيداع رخصة التجزئة وشهادة التقسيم  وشهادة المطابقة والجداول الوصفية للتقسيم -ب
 رخصة التجزئة: -1

 عـــــــــون يف شـــــــــعل  ـــــــــرار  نةـــــــــا الســـــــــلط  اإلداريـــــــــ  امل ت ـــــــــ  إلجـــــــــراا  قســـــــــيل  طعـــــــــ  أرض غـــــــــري متنيـــــــــ  إىل  
يودعهــــــا املوملــــــق رنــــــاا علــــــ   طلــــــب املعــــــ  لــــــد  ا اف ــــــ  العقاريــــــ    ــــــد شــــــهرها مرفو ــــــا  2أكرــــــر  و ــــــد ني عقــــــاريتني أو

 رالوملائق التالي :
  ب إعداده مأ طرف  تري عقاري معتمد . 5/1222أو  5/0222خمطث   ئ  عل  سلل  -
 ستمارة  تضمأ  ائم  اتج اا وكذا أر امها ومسا تها .إ -
 دفرت شروط التك ئ  . -
 .3ي خمطث التك ئ  عل    شرية املوافق  مأ طرف م لة  التعمري تو ن ب أن  -

ــــــنص املــــــادة  ، إ ا  علقــــــ  التك ئــــــ  رعقــــــار نســــــو ، فتاإلضــــــاف  هلــــــذه املرفقــــــا  ــــــاس طتقــــــا ل  ــــــب  قــــــده وملــــــائق القي
 املذكور أعاله. 01/26/5951املورخ يف  51/10مأ املرسوظ  51

 ــــــــو  ل ــــــــا تا اتــــــــق يف التك ئــــــــ  فــــــــ ن ، التك ئــــــــ    ــــــــدر اإلشــــــــارة أنــــــــا إ ا كــــــــان القــــــــرار املتضــــــــمأ ر  ــــــــ  
الوجــــــود املــــــادي للو ــــــدا  العقاريــــــ  املنترقــــــ  عــــــأ الو ــــــدة العقاريــــــ  ان ئــــــ  يتقــــــ  متو  ــــــا علــــــ  إجنــــــاز أشــــــصا  التهيئــــــ  يف 

ـــــ  إن مل  نكـــــ  هـــــذه اتشـــــصا    ـــــال  أجـــــل حمـــــدد رـــــرال  ســـــنوا  طتقـــــا للتن ـــــيل العمـــــرا  وإال ســـــقط  ر  ـــــ  التك ئ
ا ــــــــدد لعي يــــــــا   ضــــــــري شــــــــهادة التعمــــــــري  95/551مــــــــأ املرســــــــوظ  01 هــــــــذا الشــــــــ ن فــــــــ ن املــــــــادة ،ويفهــــــــذه املــــــــدة 

ـــــ   ـــــا   التقســـــيلوشـــــهادة  ور  ـــــ  التك ئ ـــــ    ي ـــــد  عملي ـــــاا وشـــــهادة املطارقـــــ  ور  ـــــ  اهلـــــدظ و ســـــليل  ل ور  ـــــ  التن

                           

ســــــكل العقــــــاري ، يعت ــــــي رعــــــض املتضــــــمأ   ســــــيا ال 51/16مــــــأ املرســــــوظ ر ــــــل  11 طتيقــــــا ملتــــــدأ اتملــــــر النســــــيب للشــــــهر املن ــــــوص عليــــــا يف املــــــادة   - 1
املــــــوملقني راإلشــــــارة فقــــــث ملراجــــــو شــــــهر القســــــم  ظناســــــت   ريــــــر عقــــــد يتضــــــمأ التنــــــاز  عــــــأ ات ــــــ  امل ــــــرزة النا ــــــ  عــــــأ القســــــم  ، وال ــــــةي  أنــــــا  ــــــب 

 اإلشارة ملراجو شهر السند الذي اكتست  را امللعي  الشائع  ي مراجو شهر عقد القسم  .
 .00،5992املتعلق رالتهئ  والتعمري  ، اجلريدة الر ي  العدد  25/50/5992املورخ يف  92/09قانون مأ ال 15ان ر املادة  -  2
،  ا ـــــدد لعي يـــــا   ضـــــري شـــــهادة التعمـــــري ور  ـــــ  التك ئـــــ   وشـــــهادة  01/21/5995املـــــورخ يف  95/551مـــــأ املرســـــوظ ر ـــــل  06/21ان ـــــر املـــــادة  -  3

 .5995، 05ر    اهلدظ و سليل  ل ، اجلريدة الر ي  ، العدد التقسيل ور    التناا وشهادة املطارق  و 
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والتعليمــــــا  امل روضــــــ  ريــــــو أو إ ــــــار القطــــــو اترضــــــي  النا ــــــ  عــــــأ التك ئــــــ  ، رتســــــليل شــــــهادة   ــــــر  رتن يــــــذ اتشــــــصا  
يف  ـــــرار التك ئـــــ  مـــــأ طـــــرف ن ـــــا الســـــلط  امل ـــــدرة لقـــــرار التك ئـــــ  ، يـــــ  ن ـــــ  ال قـــــرة الرالرـــــ  مـــــأ هـــــذه املـــــادة علـــــ  
ضــــــرورة اإلشــــــارة ملراجــــــو شــــــهادة  ن يــــــذ اتشــــــصا  ضــــــمأ عقــــــود التنــــــاز  عــــــأ الو ــــــدا  اجلديــــــدة النا ــــــ  عــــــأ التك ئــــــ ، 

 .1إلشهار ويف غيا   ل  يرفض ا افي العقاري إجراا ا
أ ــــر املشـــــرع  ن يمــــا  اصــــا  ــــدد فيـــــا شــــروط   ئــــ  هـــــذا ، و  ــــد ا اف ــــ  علــــ  الطـــــارو ال ال ــــي لألراضــــي  

ـــــــذي ر ـــــــل  ـــــــوع مـــــــأ اتراضـــــــي ف صـــــــدر املرســـــــوظ التن ي ـــــــ   02/50/5995املـــــــورخ يف  95/792الن ا ـــــــدد لشـــــــروط   ئ
 اتراضي ال ال ي .

ظ طلــــــب التك ئــــــ  للم ــــــاحل ال ال يــــــ  رالواليــــــ  الــــــ   ــــــب علــــــ  املوملــــــق  تــــــل  ريــــــر مضــــــمون املعاملــــــ  أن يقــــــد 
يوجــــد ر  ليمهـــــا العقـــــار ال ال ــــي املـــــراد   ئتـــــا ، يض ـــــمأ هــــذا الطلـــــب  ميـــــو املعلومـــــا  الضــــروري  املتعلقـــــ  رالعقـــــار حمـــــل 

 التك ئ  .
 قــــــــوظ امل ــــــــاحل ال ال يــــــــ  رــــــــ جراا  قيــــــــق يف الطلــــــــب ،فــــــــ  ا مــــــــا طــــــــارق طلــــــــب التك ئــــــــ  املســــــــا   املرجعيــــــــ   
يقـــــــوظ مـــــــدير امل ـــــــاحل ال ال يـــــــ  ،املـــــــذكور أعـــــــاله  95/792  املن ـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة الرالرـــــــ  مـــــــأ املرســـــــوظ للتك ئـــــــ

ــــــــرتةريـــــــر  ـــــــر يص رتك ئـــــــ  اترض ال ال ي ــــــــل ال يتعـــــــــــــــ  و لـــــــ  يف أجــــ د  أررعـــــــ  أشـــــــهر مـــــــأ  ـــــــاريخ إيـــــــداع الطلـــــــب، ــــــ
 عت  سعو ا رعد فوا  هذا اتجل  توال .أوإال 

كــــــان طلــــــب التك ئــــــ  ال نــــــرتظ املعــــــايري اخلاصــــــ  راملســــــا   املرجعيــــــ  ا ــــــددة يف املــــــادة الرالرــــــ  الســــــارق  أمــــــا إ ا   
 .2الذكر ،يقوظ مدير امل احل ال ال ي  رتتليج الرفض للموملق يف شعل  رار إداري مستب

 شهادة التقسيم  -2
هيئـــــــ  والتعمـــــــري فـــــــ ن املتعلـــــــق رالت 25/50/5992املـــــــورخ يف  92/09مـــــــأ القـــــــانون ر ـــــــل  19ةســـــــب املـــــــادة 

ـــــ   ـــــيا انلـــــا الشـــــعيب التلـــــدي لعـــــل عمليـــــ   قســـــيل ملعي شـــــهادة التقســـــيل  ســـــلل يف شـــــعل  ـــــرار إداري صـــــادر عـــــأ رئ
 عقاري  متني  إىل  سمني أو عدة أ ساظ .

وعنـــــد إيـــــداعها مـــــأ طـــــرف املوملـــــق را اف ـــــ  العقاريـــــ    ـــــد إشـــــهارها  رفـــــق ل ومـــــا ظ طـــــث  قســـــيل  معـــــد مـــــأ  
املتنيـــــ   حمـــــل التقســـــيل وكــــــذا  مرــــــل الو ـــــدة العقاريـــــ  5/1222أو  5/0222تمـــــد علـــــ  ســـــلل طـــــرف  تـــــري عقـــــاري مع

 .3ومسا ا  ات ص النا   عأ عملي  التقسيل ويعون موشرا عليا مأ  تل م لة  التعمري   دود

                           

 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة املالي  .  01/26/0222املور   يف  5759ان ر املذكرة ر ل  -  1
 .  595،  519 ص 0220 اعني شام   ، الن اظ القانو  اجل ائري للتوجيا العقاري ، دار هوم  ، اجل ائر،  -  2
 ،السارق  الذكر .  01/26/0222املور   يف  5759ان ر املذكرة ر ل  -3
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ن ـــــــت  علـــــــ  عقـــــــار نســـــــو   ـــــــب إوعلـــــــ  غـــــــرار عمليـــــــا  القســـــــم  أو التك ئـــــــ ، فـــــــ ن عمليـــــــ  التقســـــــيل إ ا  
وملـــــائق القيـــــاس املمرلــــ  مل طـــــث التقســـــيل  مــــل   شـــــرية م ـــــاحل إر  ــــاق  العقـــــاري ، إضــــاف  للوملـــــائق الســـــارق  علــــ  اخلتـــــري 

 املس  .
  شهادة المطابقة – 6

ـــــد إ ـــــاظ أشـــــصا   95/551مـــــأ املرســـــوظ  17أل مـــــ  املـــــادة  ـــــاا  ســـــليما عن املـــــذكورة أعـــــاله املســـــت يد مـــــأ ر  ـــــ  التن
فـــــــق أ عـــــــاظ ر  ـــــــ  التنـــــــاا ، لـــــــذل  وجـــــــب علـــــــ  ا ـــــــافي العقـــــــاري أن التنـــــــاا ، شـــــــهادة مطارقـــــــ  اتشـــــــصا  املنكـــــــ ة و 

يطالـــــــب املـــــــودعني ر رفا هـــــــا مـــــــو الومليقـــــــ  اخلاضـــــــع  للشـــــــهر  عنـــــــدما  تضـــــــمأ هـــــــذه ات ـــــــرية  صيـــــــريا للمةتويـــــــا  املاديـــــــ  
 جناز التناا  د    رطريق   انوني  .إليت كد مأ أن عملي  ، مو أصل امللعي    للعقار مقارن

 ل الوصفي للتقسيمإيداع الجدو  - 7
ــــــــإن إعـــــــداد هـــــــذا اجلـــــــدو  هـــــــو نتيك   ــــــــأ القـــــــانون  576  لن ـــــــاظ امللعيـــــــ  املشـــــــرتك  طتقـــــــا لـــــــنص املـــــــادة ـــــ مـــــــ

ـــــري عقـــــاري  املـــــد  ، يـــــ  يوضـــــ  فيـــــا ات ـــــص اخلاصـــــ  رعـــــل مشـــــرتك و ـــــدد اتقـــــوق يف اتجـــــ اا املشـــــرتك ، يعـــــده  ت
،نــــــرره املوملــــــق رنــــــاا علــــــ  طلــــــب املعــــــ   1اتجــــــ اا املشــــــرتك    القطــــــو اخلاصــــــ  ومــــــا يقارلهــــــا مــــــأ نســــــب يفمعتمــــــد يتــــــني  

   د  عني هذا ات ري مأ الت رف مستقتال يف ات ص  اخلاص  النا   عأ التقسيل.
 شهــــــــــر حــــق اإلرث: -ج 

ــــــ  املوروملــــــ  ر عــــــداد شــــــهادة  ومليقيــــــ  نررهــــــا املوملــــــق،  يرتــــــ  فيهــــــا إنتقــــــا    يــــــتل شــــــهر اتقــــــوق العينيــــــ  العقاري
ـــــــنص املـــــــادة  املـــــــذكور   51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  95امللعيـــــــ  مـــــــأ املـــــــور  إىل الورملـــــــ  أو املوصـــــــ  هلـــــــل ويف هـــــــذا الشـــــــ ن  

نقضـــــــاا تقـــــــوق عينيـــــــ  عقاريـــــــ  ظناســـــــت  أو ر عـــــــل الوفـــــــاة ضـــــــمأ اآلجـــــــا  إأعـــــــاله علـــــــ  أن" كـــــــل انتقـــــــا  أو إنشـــــــاا أو 
  ب أن  رت  ظوجب شهادة موملق ...". 99ا ددة يف املادة 

ـــــــ  لشـــــــهر  ـــــــق  اإلر  يف ءموعـــــــ  التطا ـــــــا  والصـــــــ  رض مـــــــأ إعـــــــداد هـــــــذه الشـــــــهادة هـــــــو جعلهـــــــا كـــــــ داة فني
، ورــــــذل  ال 2ل  انتقـــــا  امللعيــــــ  العقاريـــــ  ــــــــالعقاريـــــ   طتيقـــــا ملتــــــدأ اتملـــــر النســـــيب للشــــــهر ،و وســـــيل  للة ـــــا  علــــــ  سلس

هل عــــــأ طريــــــق مــــــورملهل  و إن يســــــتطيو الورملــــــ   تــــــل شــــــهر هــــــذه الشــــــهادة الت ــــــرف يف اتقــــــوق العقاريــــــ  الــــــ  آلــــــ  إلــــــي

                           

 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة اال ت اد. 09/26/5997املور   يف  5015ان ر املذكرة ر ل  -  1
 . 050زرو ي ليل  ومحدي راشا عمر ، املرجو السارق، ص  - 2
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ــــدا علــــ  الت ــــرف فقــــث  دون  ــــ  هلــــل صــــ   امللعيــــ  ظكــــرد وا عــــ  الوفاة،وعليــــا فــــ ن إعــــداد هــــذه الشــــهادة يشــــع ل  ي ملتت
 .1املساس ر    الورمل  كمالعني

 :  شهر التصرفات المنشئة لحق شخصي خامسا
 سنة 12عقود اإليجارات التي تزيد مدتها عن  -أ     

يف التشـــــــريو اجل ائـــــــري لـــــــتعض الت ـــــــرفا  املنشـــــــئ  تـــــــق ش  ـــــــي ومرـــــــا   لـــــــ  عقـــــــود  متـــــــد نطـــــــاق الشـــــــهر 
 51/57مـــــأ اتمـــــر  55، وهـــــو مـــــا ن ـــــ  عليـــــا املـــــادة 2ســـــن  50اإل ـــــار الـــــواردة علـــــ  عقـــــار إ ا  ـــــاوز  مـــــدة إ ـــــاره 

 ـــــاه الصـــــري ســـــن  ال يعـــــون هلـــــا أي أملـــــر رـــــني اتطـــــراف وال نـــــتج  ـــــا  50الســـــارق الـــــذكر كمـــــا يلـــــي: "إن اإل ـــــارا  ملـــــدة 
أو أكرــــــر يــــــنقص مــــــأ  يمــــــ  العقــــــار  ســــــن  50يف  الــــــ  عــــــدظ إشــــــهارها ..." واتعمــــــ  مــــــأ  لــــــ  هــــــو أن اإل ــــــار ملــــــدة 

 .3 اص  إ ا أريد ريعا أو رهنا تنا منو اتائ  لا مأ اإلنت اع را طوا  مدة اإل ار
 الوعد البيع  -ب    

قـــــل امللعيـــــ  نـــــا يســـــتوجب إ ضـــــاعا للشـــــعل الر ـــــي يعتـــــ  الوعـــــد رـــــالتيو مـــــأ العقـــــود الـــــ   تضـــــمأ  عهـــــدا رن  
مـــــأ القــــــانون املـــــد  ، ورغــــــل  55ص املـــــادة ــــــــا لنــــــــــــا وفقـــــــــــراد إررامــــــــــد املــــــــــــعقالا يف شــــــعل ــــــــشـــــرتاط املشــــــرع إ امن ـــــرا إل

، إال 4 شــــــرتاط الشــــــعل يف هــــــذا النــــــوع مــــــأ العقــــــود ف نــــــا مل يضــــــو ن ــــــا صــــــرنا  يوجــــــب إ ضــــــاعها إىل إجــــــراا الشــــــهرإ
ومــــــأ  ــــــال  نـــــــص  0227املتضــــــمأ  ـــــــانون املاليــــــ  لســــــن   01/50/0226املــــــورخ يف  26/00أنــــــا وظوجــــــب  ــــــانون 

مـــــــأ  ـــــــانون التســـــــكيل املتعلقـــــــ   ررســـــــل اإلشـــــــهار  616/56إىل  25/ 616منـــــــا الـــــــ  عـــــــدل  املـــــــواد مـــــــأ  52املـــــــادة 
فرضـــــــــ  رســـــــــل إشـــــــــهار يقـــــــــدر إىل إ ـــــــــازة  شـــــــــهر الوعـــــــــد رـــــــــالتيو عنـــــــــدما  616/20العقـــــــــاري فقـــــــــد أشـــــــــار  املـــــــــادة 

 .5مأ  يم  العقار املوعود رتيعا 25% 
 
 

                           

ــــا مــــأ يــــوظ وفــــاة أصــــةا   51/57مــــأ اتمــــر  51ل املــــادة و لــــ  رــــدلي - 1 الــــ  ن ــــ  رــــالقو  "...غــــري أن نقــــل امللعيــــ  عــــأ طريــــق الوفــــاة يســــري م عول
ـــــا املـــــادة  ـــــ " وهـــــو مـــــا  ضـــــ  ر ـــــا " يســـــتةق اإلر  ظـــــو   17/55مـــــأ القـــــانون  505اتقـــــوق العيني ـــــالقو  أن املتضـــــمأ  ـــــانون اتســـــرة املعـــــد  واملـــــتمل ر

 اره ميتا ةعل القاضي " .املور   قيق  أو راعتت
ـــــنص واملـــــدة املـــــذكورة يف نـــــص املـــــادة  - 2 مـــــأ القـــــانون املـــــد  ، لـــــذا وجـــــب  و يـــــد املـــــدة  191/0يال ـــــي أن هنـــــاك  عـــــارض رـــــني مـــــدة اإل ـــــار يف هـــــذا ال

 يف الن ني.

 . 522مجا  روشناف  ، املرجو السارق ص  -  3
 .71، ص 5999 ، جامع  اجل ائر ، سن  موس  نسيم  ،  كي  العقود املشهرة ، مذكرة ماجستري - 4
 إن كان الوعد رالتيو  و  ل ا تا  قا ش  يا، فان ورود هذا اتق عل  العقار يستل ظ محاي   انوني   اص   تةقق عأ طريق الشهر. - 5



   

69 

 

 الفرع الثاني : المحررات اإلدارية 
ـــــــ  إليهـــــــا  أو إىل           ـــــــد نقـــــــل أمالكهـــــــا العقاري ـــــــا رـــــــذل  عن ـــــــ  موهلـــــــ   انون هـــــــي حمـــــــررا   عـــــــدها ســـــــلط  إداري

ـــــــ  ةيــــــ  ال  ر ــــــب أملرهــــــا الع،غريهــــــا ، و عــــــون إمــــــا يف شــــــعل عقــــــود أو  ــــــرارا  إداريــــــ   يــــــ  إال ر شــــــهارها لــــــد  ا اف ـ
 العقاري  ، و أمرل  هذه ا ررا  نذكر مايلي:

 أوال: العقود والقرارات المعدة من طرف المديرية الوالئية ألمالك الدولة.       
مديريــــــــ  أمــــــــالك الدولــــــــ  يف الواليــــــــ  عتــــــــارة عــــــــأ م ــــــــلة  عموميــــــــ   تتــــــــو املديريــــــــ  العامــــــــ  لألمــــــــالك الوطنيــــــــ   

مــــــأ املرســــــوظ التن يــــــذي ر ــــــل  21 ت اصـــــاهتا ةســــــب املــــــادة إمــــــأ أهــــــل  1رها  ــــــ    ــــــرف وزارة املاليــــــ املوضـــــوع  رــــــدو 
أهنــــــــا ، ي  تمــــــــالك الدولــــــــ  وات ــــــــي العقــــــــاري ــــــــــاملتضــــــــمأ  ن ــــــــيل امل ــــــــاحل اخلارج 20/26/5995املــــــــورخ يف  95/11

 النسخ اتصلي   ا  ال ل   ا . قوظ رتةرير العقود املتعلق  رالعمليا  العقاري  التارع  تمالك الدول  و  ي 
ومــــأ أهــــل العقــــود والقــــرارا  الــــ   عــــدها هــــذه امل ـــــلة  والــــ   ــــب شــــهرها لــــد  ا اف ــــ  العقاريــــ  نــــذكر مـــــا       

 يلي:
العقــــــود اإلداريــــــ  املعــــــدة ل ائــــــدة املرتشــــــةني الــــــذيأ  قــــــدموا رطلــــــب إكتســــــا  الســــــعنا  الــــــ  يشــــــصلوهنا واملتنــــــاز   -

املتضــــــــمأ التنــــــــاز  عــــــــأ اتمــــــــالك  0226أو   25املــــــــورخ يف  26/019لتن يــــــــذي ر ــــــــل عنهــــــــا يف إطــــــــار املرســــــــوظ ا
ـــــل أو  ينـــــاير  ـــــ  اإلســـــتصال   ت ـــــدواويأ الرت يـــــ  والتســـــيري العقـــــاري املســـــلم  أو املوضـــــوع   ي ـــــ  التارعـــــ  للدولـــــ  ول العقاري

ــــنص املــــادة 2 0227 ــــ  الع 57،  يــــ    ــــل علــــ  الشــــراا ومال ــــو املقت ــــ ظ عقــــد ري ــــي "ي ــــ  مــــا يل ــــا عل قــــار موضــــوع من
 التنازع طتقا لتشريو املعمو  را ..."

املــــــورخ يف ال ــــــا   ســــــتتم   21/27العقـــــود اإلداريــــــ  املعــــــدة مــــــأ طـــــرف إدارة أمــــــالك الدولــــــ  يف إطــــــار اتمـــــر ر ــــــل  -
ا ـــــدد لشـــــروط وكي يـــــا  مـــــن  اإلمتيــــــاز علـــــ  اتراضـــــي التارعـــــ  لألمــــــالك اخلاصـــــ  للدولـــــ  واملوجهـــــ  إلجنــــــاز  0221

ـــــــــــا ر ـــــــــــل 3ي مشـــــــــــاريو اســـــــــــترمار  ـــــــــــذيني ل مـــــــــــاي  20املـــــــــــور ني يف   516-29ور ـــــــــــل 510-29واملرســـــــــــومني التن ي
ــــــ   ــــــنص املــــــادة  0229 ــــــاز املــــــذكور يف املــــــادة 52 ي ــــــ  مــــــا يلي"يعــــــرس اإلمتي  27مــــــأ اتمــــــر املــــــذكور أعــــــاله عل

 أعـــــــاله رعقـــــــد إداري  عـــــــده إدارة أمــــــــالك الدولـــــــ  مرفقـــــــا رــــــــدفرت أعتـــــــاا نـــــــدد رد ـــــــ  ررنــــــــامج اإلســـــــترمار وكـــــــذا رنــــــــود
 وشروط من  اإلمتياز".

                           

 .السارق الذكر   20/26/5995املورخ يف  95/11مأ املرسوظ ر ل 20اني املادة   -  1
 . 20/34/1330املور   يف 74، العدد  اجلريدة الر ي   - 2

 .30ص  30/37/1334املور   يف   77العدد  ،اجلريدة الر ي  - 3



   

70 

 

املــــــــــــورخ يف  16/51العقـــــــــــود اإلداريــــــــــــ  املعــــــــــــدة مــــــــــــأ طــــــــــــرف إدارة أمــــــــــــالك الدولــــــــــــ  يف إطــــــــــــار القــــــــــــانون ر ــــــــــــل   -
املـــــــــورخ يف  16/507واملرســـــــــوظ التن يـــــــــذي لـــــــــا ر ـــــــــل  1املتعلـــــــــق ةيـــــــــازة امللعيـــــــــ  العقاريـــــــــ  ال ال يـــــــــ   56/21/5916
 ادة مــــــأ عقــــــود التنــــــاز  عــــــأ اتراضــــــي التارعــــــ  ســــــت، يــــــ  معــــــأ هــــــذا القــــــانون املست ــــــلةني مــــــأ اإل52/50/5916

 .2ست ال ها و ويلها إىل أراضي فال ي إلألمالك اخلاص  للدول    د 
ــــــ  العقاريــــــ  التارعــــــ  لألمــــــالك اخلاصــــــ  للدولــــــ  ، واملعــــــدة يف إطــــــار   - ــــــاز  عــــــأ اتوعي ــــــ  املتضــــــمن  التن العقــــــود اإلداري

ــــــــل  ــــــــ  02املــــــــورخ يف  51-21القــــــــانون ر  ــــــــا  وإ ــــــــاظ إجنازهــــــــا ا ــــــــدد  0221جولي ــــــــ   ،3لقواعــــــــد مطارقــــــــ  التناي  ي
ــــــ   72 ــــــنص املــــــادة  ــــــ  املتممــــــ  أو غــــــري املتممــــــ  خمال ــــــ  لأل عــــــاظ التشــــــريعي  والتن يمي منــــــا علــــــ  أنــــــا "إ ا شــــــيد  التناي

الســــــاري  امل عــــــو  علــــــ   طعــــــ  أرض  ارعــــــ  لألمــــــالك اخلاصــــــ  للدولــــــ  أو الواليــــــ  أو التلديــــــ ،معأ جلنــــــ  الــــــدائرة أن  قــــــرر 
أعــــــاله  ســــــوي  وضــــــعي  الوعــــــاا العقــــــاري عــــــأ  65و51  ــــــاق مــــــو الســــــلطا  املعنيــــــ  ومــــــو مراعــــــاة أ عــــــاظ املــــــاد ني راإل

 طريق التناز  رالرتاضي وفقا للتشريو املعمو  را.
ـــــيل مـــــأ اإلدارة املعل ـــــ     ـــــاز  عنـــــا كمـــــا هـــــو حمـــــدد رتقي ـــــ  للملـــــ  املتن ـــــاز  رســـــعر القيمـــــ  التكاري ـــــتل هـــــذا التن ي

 ر مالك الدول .
مــــــأ هــــــذا  26أن  تناســــــب مســــــا    طعــــــ  اترض املعنيــــــ  رالتنــــــاز  مــــــو املســــــا   املتنيــــــ  ظ هــــــوظ املــــــادة  ــــــب  
 القانون.

  وجا املوافق  عل  التسوي  إىل إدارة أمالك الدول  مأ أجل إعداد عقد التناز ..."
ــــــــل - ــــــــ  يف إطــــــــار القــــــــانون ر  ــــــــ  املعــــــــدة مــــــــأ طــــــــرف إدارة أمــــــــالك الدول أو  51يف  املــــــــورخ 52/26العقــــــــود اإلداري

ـــــــ  4الـــــــذي نـــــــدد شـــــــروط وكي يـــــــا  إســـــــتصال  اتراضـــــــي ال ال يـــــــ  التارعـــــــ  لألمـــــــالك اخلاصـــــــ  للدولـــــــ  0252 ، ي
ســـــــل كـــــــل مســـــــترمر يســـــــتويف الشـــــــروط املـــــــذكورة يف  منـــــــا رـــــــالقو  "  عـــــــد إدارة اتمـــــــالك الوطنيـــــــ  ر 21 ـــــــنص املـــــــادة 

 متياز.إأعاله عقد  ويل  ق اإلنت اع الدائل إىل  ق  21املادة 

                           

 .5656ص  ،51/21/5916، املور   يف  67العدد ،اجلريدة الر ي   -  1
ي  ، إعداد عقود است ال  اتراضي ال  كان  عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املال 29/21/0229ال ادرة يف  5600مج د  املذكرة ر ل   - 0

منا  51املتضمأ التوجيا ال ال ي و ل  لصاي  صدور النص التطتيقي للمادة  26/21/0221املورخ يف  21/51موضوع من  رعد صدور القانون ر ل 
،واملال ي أن النص الست ال  سيتل عأ طريق التن يلوال  ن   عل  أن  طتيق شروط  وكي يا  من  اتراضي التارع  لألمالك اخلاص  للدول  املوجه  ل

 .التطتيقي هلذه املادة مل ي در رعد 
 .26/21/0221، املور   يف 77العدد  ،اجلريدة الر ي   - 3

استصال  واملتضمأ ضتث و  21/50/5915املورخ يف  15/59و الذي ألص  أ عاظ القانون  51/21/0252املور   يف 71اجلريدة الر ي  ، العدد  - 4
 االراضي ال ال ي  التارع  لالمالك الوطني  و ديد  قوق املنتكني وواجتاهتل .
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متيـــــاز ل ائـــــدة كـــــل مســـــترمر صـــــا ب اإلمتيـــــاز دما يتعلـــــق اتمـــــر ظســـــترمرة فال يـــــ   مجاعيـــــ  يعـــــد عقـــــد اإلوعنـــــ 
ـــــــا "  ع ـــــــ  إجـــــــرااا  اإلعـــــــداد والتســـــــكيل واإلشـــــــهار  ـــــــ  منـــــــا ر ن يف الشـــــــيوع ة ـــــــص متســـــــاوي  " و وكـــــــد املـــــــادة الرامن

 العقاري لعقد اإلمتياز مأ مجيو امل اريف ".
املتضـــــــــمأ  51/55/5992املـــــــــورخ يف  92/01ر  طتيـــــــــق أ عـــــــــاظ القـــــــــانون عقـــــــــود اإلســـــــــرتجاع املعـــــــــدة يف إطـــــــــا -

ــــــل   ــــــذي ألصــــــ  اتمــــــر ر  ــــــا العقــــــاري املعــــــد  واملــــــتمل وال ــــــالرورة  21/55/5955املــــــورخ يف  55/56التوجي ــــــق ر املتعل
ال راعيـــــــ  وإرجـــــــاع اتراضـــــــي املونـــــــ  الـــــــ   اف ـــــــ  علـــــــ  طارعهـــــــا ال ال ـــــــي ملالكهـــــــا اتصـــــــليني، ي ورعـــــــد التعـــــــديل 

ــــــ ع  ــــــا  01/29/5991املــــــورخ يف  91/01ا رــــــا اتمــــــر ر ــــــل الــــــذي جــــــا ــــــد  ــــــق اإلســــــرتجاع إىل اتراضــــــي املت إمت
ـــــــ   طتيقـــــــا للمرســـــــوظ ر ـــــــل  ـــــــ  الدول ـــــــ  وضـــــــع   ـــــــ  محاي ـــــــورة ال راعي ،واتراضـــــــي ال  16/511ل ائـــــــدة صـــــــندوق الر

 .29/21/59161املورخ يف 
الـــــــذي نـــــــدد  0226-29-51املـــــــورخ يف  26/656العقـــــــود اإلداريـــــــ  املعـــــــدة يف إطـــــــار املرســـــــوظ التن يـــــــذي ر ـــــــل -

ـــــــا    يـــــــ  ســـــــرتجاع اتراضـــــــي ال ال يـــــــ  التارعـــــــ  لألمـــــــالك الوطنيـــــــ  املدءـــــــ  يف القطـــــــاع العمـــــــرا  ، إشـــــــروط وكي ي
ـــــــــوايل  ـــــــــرار اســـــــــرتجاع اترض ال ال ي 21 ـــــــــنص املـــــــــادة  ـــــــــا " ي ـــــــــدر ال ــــــــــمن ــــــــــ  املعنيــــــــ   ...  ضـــــــــو هـــــــــذا القـــــــــرار ـــــــ

 .."لشعليا  الشهر العقاري .
عقـــــــود اإلدمـــــــا  ضـــــــمأ اتمـــــــالك الوطنيـــــــ  اخلاصـــــــ : ومرـــــــا   لـــــــ  العقـــــــود املتضـــــــمن  إســـــــرتجاع اتراضـــــــي املتتقيـــــــ  -

التارعــــــــ  للموسســــــــا  العموميــــــــ  املســــــــتقل  وغــــــــري املســــــــتقل  ا لــــــــ  وكــــــــذل  اتراضــــــــي ال ائضــــــــ  التارعــــــــ  للموسســــــــا  
إمتيـــــاز  طتيقـــــا ت عـــــاظ املرســـــوظ  اإل ت ـــــادي  إلدماجهـــــا ضـــــمأ اتمـــــالك الوطنيـــــ  اخلاصـــــ    ـــــد منةهـــــا علـــــ  شـــــعل

ا ــــــــدد لشــــــــروط وكي يــــــــا  مــــــــن  االمتيــــــــاز علــــــــ  اتصــــــــو   20/21/0229املــــــــورخ يف  29/516التن يــــــــذي ر ــــــــل 
املتتقيــــــــ  التارعــــــــ  للموسســــــــا  العموميــــــــ  املســــــــتقل  وغــــــــري املســــــــتقل  ا لــــــــ  واتصــــــــو  ال ائضــــــــ  التارعــــــــ  للموسســــــــا  

  تـــــــلمنـــــــا علـــــــ  مايلي" ســـــــد عمليـــــــ  اإلســـــــرتجاع مـــــــأ  50دة  يـــــــ   ـــــــنص املـــــــا،2و ســـــــيريها اال ت ـــــــادي العموميـــــــ  
الدولــــــ  ظــــــا يــــــ يت ... إعــــــداد عقــــــد  ويــــــل امللعيــــــ  ل ائــــــدة الدولــــــ  وحمضــــــر التســــــليل رالنســــــت  لألمــــــالك العقاريــــــ  الــــــ  

  ت ادي  أو اهليئ  املتعهدة رالرت ي  للمنطق  ال ناعي  . عود ملعيتها العامل  للموسسا  العمومي  واإل
م ــــــاحل أمــــــالك الدولــــــ  رتســــــكيل اتمــــــالك العقاريــــــ  املســــــرتجع  رســــــكل اتمــــــالك اخلاصــــــ  للدولــــــ  غــــــري  قــــــوظ    

 امل    ".

                           

 . 016،017زرو ي ليل  ومحدي راشا عمر .املرجو السارق، ص  -1
 السارق الذكر. 0221املورخ يف ال ا   ستتم   21/27الذي صدر  طتيقا لألمر  -  2
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دولــــــ  إجتــــــار اتفــــــراد للعــــــأ مالوســــــيل  الــــــ  مــــــأ  الهلــــــا ر عتتارهــــــا  ــــــرارا  نــــــ ع امللعيــــــ  مــــــأ أجــــــل املن عــــــ  العامــــــ  -
  نـــــ ع امللعيــــــ  إلجــــــرااا  صــــــارم  وحمــــــددة علـــــ  التنــــــاز  عــــــأ أمالكهــــــل العقاريـــــ  لصــــــرض املن عــــــ  العام ،ختضــــــو عمليــــــ

املــــــــــــــــورخ يف 96/511واملرســــــــــــــــوظ التن يــــــــــــــــذي ر ــــــــــــــــل  05/27/5995املــــــــــــــــورخ يف  95/55يف إطــــــــــــــــار القــــــــــــــــانون 
املــــــــذكور أعــــــــاله علــــــــ  مــــــــايلي"...  عــــــــد نــــــــ ع  95/55مــــــــأ القــــــــانون  20 يــــــــ   ــــــــنص املــــــــادة 05/25/59961

ـــــ  مـــــأ أجـــــل املن عـــــ  العموميـــــ  طريقـــــ  إســـــترنائي  إلكتســـــا  أ ـــــ ... "،كمـــــا ن ـــــ  املـــــاة امللعي مـــــالك أو  قـــــوق عقاري
منــــــا علــــــ  أن "يتلـــــــج القــــــرار اإلداري اخلــــــاص رنـــــــ ع امللعيــــــ  إىل املنتــــــ ع منـــــــا إىل املســــــت يد  وختضــــــو للشـــــــعليا   62

 القانوني  املطلور  يف ءا  التةويل العقاري..."
 المحاضر المعدة من قبل مصلحة مسح األراضي -ثانيا 

ــــــــنص املــــــــادة   ــــــــوفم  50املــــــــورخ يف  51/57 مــــــــأ اتمــــــــر 57  املتضــــــــمأ إعــــــــداد مســــــــ  اتراضــــــــي  5951ن
العــــــاظ و  ســــــيا الســـــــكل العقــــــاري علــــــ  مـــــــا يلــــــي"  لـــــــ ظ اإلشــــــارة مــــــأ أجـــــــل مســــــ  ءموعــــــ  التطا ـــــــا  العقاريــــــ  مـــــــا 

ـــــ  ختـــــص العقـــــارا  املســـــكل  يف  -6يلـــــي...  ـــــل م ـــــلة  مســـــ  اتراضـــــي واملرتتـــــ  للتعـــــديال  ال ا اضـــــر املعـــــدة مـــــأ  ت
 طا ا  العقاري ..."ءموع  الت
املتعلـق ر عـداد مسـ  اتراضـي العـاظ الـ   01/26/5951املـورخ يف 51/10مـأ املرسـوظ  05و رناا عل  املـادة        

ن   عل " أن امل لة  املعل ـ  رضـتث مسـ  اتراضـي هلـا ال ـال ي  ملعاينـ  التصيـريا  مـأ كـل نـوع الـ  ال  ضـر رالوضـعي  
 أ أجل ضتث الوملائق ال  هي معل    ا "القانوني  للعقارا ،  و ل  م

علـــــــ  أن  تلـــــــج هـــــــذه التعـــــــديال  للمةـــــــافي العقـــــــاري يف شـــــــعل حماضـــــــر حمـــــــدد  و جهـــــــا وشـــــــروط إعـــــــدادها  
املتضـــــــمأ  ديـــــــد  5951،ورال عـــــــل صـــــــدر القـــــــرار الـــــــوزاري املـــــــورخ يف التاســـــــو مـــــــارس 2ظوجـــــــب  ـــــــرار مـــــــأ وزيـــــــر املاليـــــــ 

التطا ــــــا  العقاريــــــ  ومســــــ  اتراضــــــي فيمــــــا  ــــــص العقــــــارا  اخلاضــــــع  الشــــــروط الــــــ   ــــــري ظوجتهــــــا مطارقــــــ  ءموعــــــ  
،الــــــــذي  ـــــــدد  ـــــــا   هــــــــذه 50/55/5951املـــــــورخ يف  51/57لن ـــــــاظ اإلشـــــــهار العقـــــــاري املوســــــــا ظوجـــــــب اتمـــــــر 

ــــــ  ر ــــــل  ــــــ ،و و   PR14 57ا اضــــــر يف  ــــــو   إشــــــهار عي ــــــر يل ءموعــــــ  امللعي (  ــــــاص رالتعــــــديال  اتاصــــــل  يف  
 .3اخلاص رالتعديال  النا   عأ التناا واهلدظ (PR15) 51إشهار عي  ر ل 

أو رتتليـــــج مــــــأ   تـــــوىل م ـــــلة  مســـــ  اتراضـــــي إملتـــــا  هـــــذه التصيـــــريا   لقائيـــــا ظناســـــت  إمـــــا جوالهتـــــا الدوريـــــ  
 م احل انلا الشعيب التلدي امل تص إ ليميا،هذه التصيريا  معأ أن  نتج عأ:

                           

 . 5996، سن   15مأ أجل املن ع  العام ،اجلريدة الر ي  العدد  ا دد للقواعد املتعلق  رن ع امللعي  -  1
 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل  16،17ان ر املاد ني  -  2
 مأ هذا القرار. 0،6ان ر املاد ني  -  3
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 مي...جنراف الرتر  ،الطإ واد  طتيعي  مرل  -
 ا يف  دود اترض.ري  رارا  إداري   د   صي -
 عمليا  رناا أو هدظ يقوظ  ا املالك. -

ـــــ  ينـــــتج عنهمـــــا  ص ـــــاتالتـــــان اتوىل والراني ـــــ  فينـــــتج عنهـــــا  عـــــديل يف  اري ي ـــــ  الرالر ـــــ ، أمـــــا اتال يف  ـــــر يل الو ـــــدا  العقاري
 .1 واظ العقار

 رات في ترقيم الوحدات العقارية يالتغي -أ
"  تلــــــــــج إىل ا ــــــــــافي  01/26/5951املــــــــــورخ يف  51/16مــــــــــأ املرســــــــــوظ  16عــــــــــاظ املــــــــــادة عمــــــــــال ر   

ــــــ   ــــــر يل الو ــــــدا  العقاري ــــــ  أد لتهــــــا امل ــــــلة  املعل ــــــ  رضــــــتث مســــــ  اتراضــــــي فيمــــــا  ــــــص   العقــــــاري التعــــــديال  ال
 .عل  إملر التصيريا  ال  هي مأ ا ت اص هذه امل لة  ملعاينتها عل  ال ور..."

ـــــري  ـــــ   ـــــو   إشـــــهار و رتـــــ  هـــــذه التصي ـــــر يل ءموعـــــا  امللعي ـــــري يف   ا  رواســـــط  املطتوعـــــ  املســـــماة حمضـــــر إملتـــــا   صي
 .( (57PR14عي  ر ل 
 البناءات الجديدة وعمليات الهدم  -ب

الســـــــــارق  الـــــــــذكر ،  تلـــــــــج أيضـــــــــا للمةـــــــــافي العقـــــــــاري  51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ  16عمـــــــــال ر  عـــــــــاظ املـــــــــادة   
وعمليـــــا   ويـــــتل هــــذا التتليـــــج رواســـــط  مطتوعــــ   ســـــم  " حمضـــــر إملتــــا  رنـــــااا  التعــــديال  النا ـــــ  عـــــأ التنــــاا واهلـــــدظ، 

 .((PR15 15  و   إشهار عي  ر لهدظ 
جديــــــدة " ــــــو   إشــــــهار  ســــــكل هــــــذه ا اضــــــر رســــــكل اإليــــــداع ويف ن ــــــا الو ــــــ   ــــــن  أر ــــــاظ  سلســــــلي    
 ".((PR15 15 عي  ر ل
 ف المحافظ العقاري من طر  11ع رقم -و إ  11ع رقم -ستعمال المحاضر إ إ -ج

يف  نســـــــ   منهـــــــا رعــــــد الت شـــــــري ظةتـــــــو  التصيـــــــريا  الـــــــ   ضـــــــمنتها علـــــــ  التطا ـــــــا  العقاريـــــــ  املعنيـــــــ   ر ـــــــب  
مــــــأ هــــــذه ا اضــــــر إىل م ــــــلة     الرانيــــــ  نســــــ الونــــــو   ا ــــــافي العقــــــاري  ،املشــــــهرةائق ات ــــــر  ا  وظــــــا  مــــــو الوملــــــ

إلشــــــهار العقاري، يــــــ   تـــــــوىل هــــــذه ات ــــــرية رنـــــــاا علــــــ   لـــــــ  ســــــتعماهلا رــــــاملراجو اخلاصـــــــ  راإمســــــ  اتراضــــــي رعـــــــد 
 التةيني النهائي لوملائق مس  اتراضي .
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 محررات إدارية معدة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي -ثالثا 
ـــــازة  -أ     ـــــازة و ســـــليمها ظوجـــــب املـــــادة شـــــهادة الحي ـــــا   إعـــــداد شـــــهادة اتي ومـــــا يليهـــــا  69: ـــــدد املشـــــرع كي ي

املتضــــــــــــمأ التوجيــــــــــــا العقاري،وكــــــــــــذا املرســــــــــــوظ التن يــــــــــــذي ر ــــــــــــل  51/55/5992املــــــــــــورخ يف  92/01مــــــــــــأ القــــــــــــانون 
 .05/25/5995املورخ يف  95/017

ــــــ  العقــــــار حمــــــل   ــــــازة عل ــــــ  للةــــــائ   ــــــق اتي ــــــا يرت ــــــازة هــــــي مقــــــرر إداري يعتســــــي طارعــــــا ر ي إن شــــــهادة اتي
 ـــــــرق إىل ســـــــند ملعيـــــــ ، إال أنـــــــا معـــــــأ أن الشـــــــهادة رعـــــــد إ ـــــــاظ إجـــــــراا   ســـــــكيلها وإشـــــــهارها، وأن هـــــــذه الشـــــــهادة ال 

 . 1 شعل سندا  ويا إلكتسا  امللعي  عأ طريق التقادظ املعسب
عـــــدد  شـــــروط إعـــــداد هـــــذه الشـــــهادة فـــــ ن أهـــــل هـــــذه الشـــــروط هـــــو  92/01مـــــأ القـــــانون  69وإن كانـــــ  املـــــادة  

ذا طتيعـــــي ن ـــــرا لتعـــــارض أن يعـــــون العقـــــار حمـــــل الطلـــــب يقـــــو يف رلديـــــ  مل   ـــــت   ـــــا عمليـــــ  مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ، وهـــــ
ـــــــازة مـــــــو  واعـــــــد مســـــــ  اتراضـــــــي،إال أنـــــــا ظوجـــــــب القـــــــانون ر ـــــــل  ـــــــ   51املـــــــورخ يف  55/55 واعـــــــد اتي  0255جويلي

ــــــي لســــــن   ــــــ  التعميل ــــــ  ر  ــــــ  املــــــادة ،و الت  يــــــف مــــــأ  ــــــدة هــــــذا الشــــــرط  02552املتضــــــمأ  ــــــانون املالي  05ةي
ـــــ   ســـــليل شـــــهادة اتيـــــا ـــــ  مل  شـــــرع فيهـــــا رعـــــد منـــــا لرؤســـــاا انـــــالا الشـــــعتي  التلدي زة يف ات ســـــاظ املســـــةي  للتلـــــديا  ال

أشــــــصا  مســــــ  اتراضــــــي علــــــ  أســــــاس شــــــهادة صــــــرن  يســــــلمها املــــــدير الــــــوالئي ملســــــ  اتراضــــــي، ويتو ــــــف عــــــأ إعــــــداد  
شــــــهادة اتيــــــازة علــــــ  مســــــتو  القســــــل مــــــأ التلديــــــ  املعنيــــــ  إملــــــر إ طــــــار املــــــدير الــــــوالئي ملســــــ  اتراضــــــي رئــــــيا انلــــــا 

 .3ي امل تص فور الشروع يف أشصا  املس  عل  مستو  هذا القسل.الشعيب التلد

 عقود التصرف في المحفظة العقارية لصالح أشخاص القانون العام  -ب
 51/55/5992املــــــــــورخ يف  92/01مــــــــــأ القــــــــــانون  56  ــــــــــر ظوجــــــــــب املــــــــــادة  ــــــــــد املشــــــــــرع  إن كــــــــــان  

ــــــا العقــــــاري املعــــــد  واملــــــتمل علــــــ  التلــــــديا  الت ــــــرف  ــــــ  ل ائــــــدة أشــــــ اص القــــــانون املتضــــــمأ التوجي يف أمالكهــــــا العقاري
ــــــا إعتتارهــــــا وكيلهــــــا القــــــانو  و  اخلــــــاص دون املــــــرور علــــــ  الوكــــــاال  العقاريــــــ  ر عت هتــــــا   ــــــرفا  راطلــــــ  وعدمــــــ  اتملر،ف ن

أجـــــــاز هلـــــــا الت ـــــــرف متاشـــــــرة يف حم  تهـــــــا العقاريـــــــ  ل ائـــــــدة اتشـــــــ اص العامـــــــ  املعل ـــــــ  رتســـــــيري املرافـــــــق العموميـــــــ   ا  
ـــــــــري وهــــــــذا دون املــــــــرور علــــــــ  الوكــــــــاال  العقاريطــــــــارو إدا ســــــــتتداهلا رــــــــ راض أ ــــــــر  مــــــــأ أجــــــــل إجنــــــــاز منشــــــــآ  إ ،أو ـ
 .4عمومي  
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 سندات الملكية المسلمة عن طريق تحقيق عقاري -رابعا
املتضـــــــــــمأ  05/20/0225املــــــــــورخ يف  25/20املعــــــــــدة يف إطــــــــــار القـــــــــــانون ر ــــــــــل هــــــــــي  لــــــــــ  الســـــــــــندا   

ـــــ  ال ـــــ   ـــــق امللعي ـــــذي   ســـــيا إجـــــراا ملعاين ـــــق عقـــــاري و املرســـــوظ التن ي ـــــق  قي ـــــ  عـــــأ طري ـــــ  و ســـــليل ســـــندا  امللعي عقاري
 . 59/21/0221املورخ يف  575-21لا ر ل 

ــــــــ  أجــــــــاز  املــــــــادة   ــــــــازة طتقــــــــا  27 ي ــــــــوي مــــــــارس  ي مــــــــأ هــــــــذا القــــــــانون لعــــــــل شــــــــ ص طتيعــــــــي أو معن
الــــذي ريــــده ســــند امللعيـــــ   أو للمالــــ ،ت عــــاظ القــــانون املــــد  علــــ  عقــــار مل  ضــــو إلجــــراا املســـــ  رعــــد ورــــدون ســــند 

ـــــ  لألمـــــالك ا ـــــددة فيـــــا  25/26/5915ا ـــــرر  تـــــل  أن يتـــــادر رطلـــــب فـــــت  ،والـــــذي مل يعـــــد يععـــــا الوضـــــعي  العقاري
مـــــــأ أجــــــــل املعاينــــــــ  املاديــــــــ  ، قيـــــــق عقــــــــاري يوجــــــــا إىل مســـــــوو  م ــــــــاحل ات ــــــــي العقــــــــاري الـــــــوالئي امل ــــــــتص إ ليميــــــــا 

 سليل سند ملعي  رذل .والقانوني  لألمالك العقاري  حمل اتيازة و 
يــــــتل التةقيــــــق العقــــــاري ميــــــدانيا مــــــأ  تــــــل أعــــــوان املديريــــــ  الوالئيــــــ  للة ــــــي العقــــــاري، و  لــــــ   ــــــ  ســــــلط   

 .1ور ار  مدير ات ي العقاري الوالئي
 نتهــــــي عمليــــــ  التةقيــــــق العقــــــاري رتةريــــــر حمضــــــر هنــــــائي مــــــأ مــــــدير ات ــــــي العقــــــاري الــــــوالئي يعــــــون أساســــــا  

ــــــ  الرت ــــــيل العقــــــار  ــــــ   ي رلعملي ــــــ  هــــــام  التطا ــــــا  العقاري ــــــا عل ــــــ  يف شــــــعل مقــــــرر، يعــــــد للشــــــهر والت شــــــري ر ســــــل املال
 .2املو ت 

ـــــق العقـــــاري يف الســـــكل   ـــــاا التةقي ـــــ  أملن ـــــ  رشـــــهر اتقـــــوق املعاين ـــــالرت يل العقـــــاري و ل يقـــــوظ ا ـــــافي العقـــــاري ر
الــــــــوالئي   ــــــــد  ســــــــليما  ويعــــــــد  ن يــــــــذ هــــــــذا اإلجــــــــراا ســـــــند امللعيــــــــ  الــــــــذي يرســــــــلا ملــــــــدير ات ـــــــي العقــــــــاري ،العقـــــــاري
 .3للمع 

إن النتيكـــــــــــ  الطتيعيـــــــــــ  لســـــــــــلط  و مرا تـــــــــــ  املـــــــــــدير الـــــــــــوالئي للة ـــــــــــي العقـــــــــــاري امل ـــــــــــتص إ ليميـــــــــــا ومجلـــــــــــ   
ـــــ  مـــــأ  ـــــ   ســـــليل ســـــند امللعي ـــــ  عملي ـــــا يف هـــــذا القـــــانون، جعل ـــــ  ل ـــــ  أعطي  ت اصـــــا طاملـــــا أن نقطـــــ  إال ـــــال يا  ال

 .4مأ هذا القانون 26فقرة   27جله  طتقا للمادة رداي  فت  التةقيق العقاري  تل  على  مستو  هذه ا
 

                           

املتضمأ إجراا ملعاين   ق امللعي  العقاري  عأ طريق  قيق عقاري ، اجلريدة الر ي  املور    05/20/0225املورخ يف  25/20القانون مأ 29ان ر املادة  - 1
 .51، عدد 01/20/0225يف 

ا  امللعي  ، اجلريدة الر ي   املتعلق رعمليا  التةقيق العقاري و سليل سند 59/21/0221املورخ يف  21/575مأ املرسوظ ر ل  ر ل  02ان ر املادة  -  2
 . 01/21/0221،املور   يف 51العدد 

 السارق الذكر. 25/20مأ القانون ر ل   51ان ر املادة  -  3
 .660،666الع ي  ،املرجو السارق،  ص حممودي عتدد/  -  4
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 الفرع الثالث: المحرارات القضائية 
ـــــ  عقـــــاري نـــــا ج عـــــأ ال  ـــــل يف   ـــــوم       ـــــ  جهـــــ   ضـــــائي  واملتضـــــمن  تـــــق عي ـــــ  ا ـــــررا  املعـــــدة ظعرف هـــــي  ل

 عقاري ، ةي   عون واجت  الشهر را اف   العقاري  لرت يب أملرها العي .
، كمــــــــــا  5951/ 50/55املـــــــــورخ يف  51/57مـــــــــأ اتمـــــــــر  57علـــــــــ  إل اميـــــــــ  إشـــــــــهارها املـــــــــادة  و ـــــــــد ن ـــــــــ      

،وتجـــــــل  لـــــــ   01/26/5951املـــــــورخ يف  51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  10،16،11أشـــــــار  إىل  لـــــــ  ن ـــــــوص املـــــــواد 
مــــــأ هـــــذا املرســــــوظ علــــــ  كتــــــا  الضـــــتث العمــــــل علــــــ  إشــــــهار مجيـــــو ات عــــــاظ والقــــــرارا  القضــــــائي   92أوجتـــــ  املــــــادة 

 .1ضع  لإشهار وا ررة مأ  تلهل أو ظساعدهتل اخلا
 و عت  كمةررا   ضائي  ختضو للشهر ا ررا  التالي  :

 أوال: أوامر الحجز العقاري
  الحجز التحفظي عل  العقارات -أ

ـــــــــــــانون  01/20/0221املـــــــــــــورخ يف   29-21مـــــــــــــأ القـــــــــــــانون ر ـــــــــــــل  110أجـــــــــــــاز  املـــــــــــــادة         املتضـــــــــــــمأ  
و لــــــ  رتقــــــده طلــــــب مــــــأ طــــــرف الــــــدائأ مرفــــــق  ،داريــــــ  اتكــــــ     يــــــا علــــــ  عقــــــارا  املــــــديأاإلجــــــرااا  املدنيــــــ  و اإل

ـــــــرالســــــند الــــــذي يرتــــــ  أصــــــل الــــــديأ أو املســــــوغا  ال  ـــــــاهرة الــــــ   رجةـــــ ـــــــا إىل رئيـــ ا حمعمــــــ  مــــــوطأ العقــــــار،  هــــــذا ـــــــــ
ــــــ  امل ت ــــــ   ــــــال   ــــــاتك  ، يقي ــــــد را اف ــــــ  العقاري ــــــاريخ صــــــدوره  ــــــ  طائلــــــ  يومــــــا مــــــ51ات ــــــري ي ــــــدر أمــــــرا ر أ  

ـــــا  قـــــا مـــــأ عقـــــارا  مدينـــــا  وفـــــا مـــــأ  ـــــد ظرارـــــ  إجـــــراا    ـــــي يضـــــمأ الـــــدائأ مـــــأ  الل الـــــتطالن ، فيعـــــون هـــــذا القي
 .2الت رف فيها ، لصاي  رفعا دعو  إملتا  الديأ و ات و  عل   عل هنائي ي  ل يف أصل الديأ 

 الحجز التنفيذي عل  العقارات -ب
ســـــــندا إ ا كـــــــان ريـــــــده 3علـــــــ  العقـــــــارا  أو اتقـــــــوق العينيـــــــ  العقاريـــــــ  ات ـــــــر  ملدينـــــــا    ـــــــوز للـــــــدائأ اتكـــــــ        

 ن يــــــذيا  ضــــــريا لتيعهــــــا رــــــامل اد العلــــــ  ، و لــــــ  رتقــــــده طلــــــب لــــــرئيا ا عمــــــ  الــــــ   وجــــــد يف دائــــــرة ا ت اصــــــها هــــــذه 
ـــــيا ا عمـــــ  ن ســـــا يف أجـــــل أ  ـــــاه  ـــــ  عريضـــــ  ي ـــــدره رئ ـــــتل اتكـــــ  ظوجـــــب أمـــــر عل ـــــ 21اتقـــــوق وي ـــــاريخ أي اظ مـــــأ  

ــــــوظ املــــــوايل ك   ــــــ   ــــــد مــــــأ  تليصــــــا الر ــــــي للمــــــديأ يف  ــــــ  ال ــــــور أو يف الي ــــــودع اتمــــــر رــــــاتك  عل ــــــداع الطلــــــب، لي إي

                           

د  ا اف   العقاري  متاشرة   د شهره ، رل يعت ي رتسليل اتعل أو املال ي يف اتياة العملي  أن كا ب الضتث ال يقوظ ر يداع اتعل أو القرار القضائي ل - 1
 القرار للمع  إلفراغا يف حمرر  ومليقي ،ويعون رذل  املوملق هو املعلف ر يداع اتعل أو القرار لد  ا اف   العقاري  .  

 .060، ص  0250محدي راشا عمر،طرق التن يذ ،دار هوم  اجل ائر  -  2
املشهرة  ر هنا  ر وامر  ك  عل  العقارا  و اتقوق العيني   العقاري  املشهرة ، أما أوامر اتك  التن يذي عل  العقارا  واتقوق العيني  غرييتعلق اتم - 3

تو  ا عم  امل ت   فال يقيد را اف   العقاري  رل  قيد عل  مس انون اإلجرااا  املدني  و االداري  ، 21/29مأ القانون  511ا د  ظوجب نص املادة 
 مأ ن ا هذا القانون. 511يف سكل  اص عمال رنص املادة 
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م ــــلة  الشــــهر العقـــــاري الــــ   تتـــــو هلــــا هــــذه اتقـــــوق لقيــــد أمـــــر اتكــــ  ،وأن ا ــــافي العقـــــاري ملــــ ظ  ـــــذا القيــــد و لـــــ  
ـــــــ  العقاريـــــــ  للمةكـــــــوز عليـــــــا  ـــــــ ــــــــأيـــــــاظ م 21ال  أجـــــــل أ  ـــــــاه  رالت شـــــــري علـــــــ  التطا  ـــــــداع را اف ـــــــ  ـــــــ أ  ـــــــاريخ اإلي

العقاريـــــــ   ـــــــ  يـــــــد  العقاريـــــــ  ، ةيـــــــ  ي ـــــــت   العقـــــــار أو اتـــــــق العيـــــــ  العقـــــــاري  إرتـــــــداا مـــــــأ  ـــــــاريخ القيـــــــد را اف ـــــــ 
 .1القضاا وال  وز للمةكوز عليا الت رف فيا

 األحكام والقرارات القضائية: -ثانيا 
ــــــــدعو  العقاريــــــــ  إ ا  ــــــــدر اإلشــــــــارة أن ال  ــــــــ  أمــــــــاظ القضــــــــاا شــــــــهر ال قــــــــانون يشــــــــرتط لقتــــــــو  املنازعــــــــ  العقاري

ــــــ اع أمــــــاظ القضــــــاا  2 علقــــــ  رعقــــــار أو  ــــــق عيــــــ  عقــــــاري مشــــــهر ــــــ    ــــــد إعــــــالظ الصــــــري رــــــ ن العقــــــار موضــــــوع ن و ل
ورالتـــــــايل   ـــــــي  قـــــــوق املـــــــدعي يف  الـــــــ  صـــــــدور  عـــــــل ل ـــــــاتا إ ا مـــــــا   ـــــــرف صـــــــا ب اتـــــــق املهـــــــدر يف العقـــــــار 

 يا املقضــــــيـــــــــــــــان  ــــــائ ا لقــــــوة الشـــــــــــــــا أي كـــــــــــــهنائيل ــــــــــــــدر اتعــــــــــــــــوص، ذا اإلجــــــراا ـــــــــــالصــــــري ،فــــــ  ا مــــــا روعــــــي هل ــــــاحل 
ــــــوجـــــب شـــــهره ل، فيـــــا  ــــــد  ا اف ـــــــــ ــــــ  العقاريــ ــــــ  امل ت ــــــــــــ ــــــــــــفيمـــــا رـــــني أط إ ليميـــــا  ـــــى  نتقـــــل امللعيـــــ   ــــــــــ راف اتعـــــل ـــــــ
 ويعون كذل   ك  يف مواجه  الصري .، 

 و تمرل أهل هذه ات عاظ و القرارا  فيما يلي:
 حكم رسو المزاد في بيع العقار المحجوز -أ

يعتــــــ   عــــــل رســــــو املــــــ اد النهايــــــ  الطتيعيــــــ  إلجــــــرااا  التن يــــــذ العقــــــاري، فهــــــو إجــــــراا مــــــأ إجــــــرااا  التن يــــــذ  
 . 3تك  عل  العقار ورا  نتهي عملي  ا

ـــــــــــص املـــــــــــادة   ـــــــــــ  هـــــــــــذا اتعـــــــــــل ةســـــــــــب ن   01/20/0221املـــــــــــورخ يف 21/29مـــــــــــأ القـــــــــــانون  510ويعت
 علـــــ  ا ضــــر القضـــــائي  يـــــده را اف ــــ  العقاريـــــ  مــــأ أجـــــل إشــــهاره  ـــــال  أجـــــل ســــندا للملعيـــــ  ،يتعــــني  الســــالف الـــــذكر 

 شهريأ  مأ  اريخ صدوره و ل   ى  نتقل امللعي  إىل الراسي عليا امل اد.
أجــــــاز  للــــــدائأ اتكــــــ  علــــــ  عقــــــارا  مدينــــــا غــــــري  21/29مــــــأ القــــــانون  511جلــــــدير رالــــــذكر أن املــــــادة وا 

ل شـــــهر ــــــــــــــل  أن يتــــــــــــــاملشـــــهرة ،إ ا كـــــان هلـــــا مقـــــرر إداري أو ســـــند عـــــريف ملارـــــ  التـــــاريخ وفقـــــا ت عـــــاظ القـــــانون املـــــد ، ع
 ش

 

                           

 السارق الذكر. 29.21مأ القانون 561،501،501،507،500ان ر املواد،  -1
املور   يف 051العدد املتضمأ  انون اإلجرااا  املدني  واإلداري ، اجلريدة الر ي  ،  01/20/0221املورخ يف  29.21القانون  مأ 55ان ر املادة  -  2

06/27/0221 . 
 .656محدي راشا عمر ، املرجو السارق ص  -  3
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 دائــــــــرة ا ت اصــــــــها مو ــــــــو العقــــــــار دون مراعــــــــاة تصــــــــل  عــــــــل رســــــــو املــــــــ اد العلــــــــ  را اف ــــــــ  العقاريــــــــ  الوا ــــــــو يف  
 .1امللعي  
 الحكم الصادر بتثبيت حق الشفعة -ب

ــــــو  597عرفــــــ  املــــــادة   ــــــو  حمــــــل املشــــــرتي يف ري ــــــ  اتل مــــــأ القــــــانون املــــــد  الشــــــ ع  أهنــــــا ر  ــــــ   ي
رســـــ   ـــــق مـــــأ القـــــانون املـــــد  علـــــ  ســـــتيل ات ـــــر اتشـــــ اص الـــــذيأ هلـــــل اتـــــق يف نا 591و كـــــر  املـــــادة  ،العقـــــار

 وصا ب  ق اإلنت اع . الش ع  وهل ملالمل  أصناف :مال  الر ت   والشري  يف الشيوع
مجيــــــو اإلجــــــرااا  املقــــــررة ملمارســــــ   قــــــا يف الشــــــ ع  طتقــــــا ت عــــــاظ املــــــواد مــــــأ   الــــــ  إســــــت اا الشــــــ يوف ــــــي  

  يقضــــــــي  للقاضــــــــي أن اإلجــــــــرااا  كاملــــــــ  أصــــــــدر  عمــــــــا يف الــــــــدعو مــــــــأ القــــــــانون املــــــــد ، و تــــــــني   120إىل   599
 ررتو  الش ع  ل ائدة الش يو ليةل رذل  حمل املشرتي.

مــــــأ القــــــانون  126ويعتــــــ  اتعــــــل الــــــذي ي ــــــدر هنائيــــــا يف هــــــذه اتالــــــ  ســــــندا مللعيــــــ  الشــــــ يو ةعــــــل املــــــادة  
املــــــــــد ، وأن هــــــــــذه امللعيــــــــــ  املرتتــــــــــ  ظقتضــــــــــ  اتعــــــــــل القضــــــــــائي  ســــــــــتمد ســــــــــندها مــــــــــأ القــــــــــانون ولــــــــــيا مــــــــــأ إرادة 

 .2  عما منشئا  ل ائدة الش يو ورالتايل  ضو هذا اتعل لعملي  الشهر العقاري اتطراف،وعليا يعت 
 الحكم القاضي  بقسمة العقار المملوك عل  الشيوع  -ج 

ــــــ  مــــــأ يهمــــــا اتمــــــر   ــــــ  الشــــــيوع ،فعل ــــــني الشــــــركاا  ــــــو  ا تســــــاظ العقــــــار اململــــــوك عل إ ا مل ن ــــــل إ  ــــــاق ر
،ويقســــــل العقــــــار 3و لــــــ  ررفــــــو دعــــــو   ضــــــائي  علــــــ  رــــــا ي الشــــــركاااللكــــــوا إىل القضــــــاا لل ــــــرو  مــــــأ  الــــــ  الشــــــيوع، 

اس  عــــــويأ ءموعـــــ    ــــــص متينـــــ  علــــــ  خمطـــــث يعــــــده  تـــــري يعينــــــا القاضـــــي، ةيــــــ  ـــــــــاملشـــــاع رــــــني الشـــــركاا علــــــ  أس
ال  ،  ـــــري القســـــم  رطريـــــق اإل ـــــرتاع وختـــــتص ا عمـــــ  رترتيتهـــــا رعـــــد فـــــرز ن ـــــيب كـــــل شـــــري  وال  ـــــل يف كـــــل املنازعـــــا 

 .4لق منها ر رز ن يب كل شري  ورتعويأ ات صسيما ما يتع
واجلـــــــدير رالـــــــذكر أنـــــــا إ ا  علقـــــــ  القســـــــم  ر راضـــــــي فال يـــــــ  فالقاضـــــــي يـــــــرفض القســـــــم  إ ا مل  تطـــــــارق مـــــــو  

ـــــــــادة  املـــــــــذكور  02/50/5995املـــــــــورخ يف  95/792مـــــــــأ املرســـــــــوظ  26املســـــــــا   املرجعيـــــــــ  املن ـــــــــوص عليهـــــــــا يف امل

                           

ملعي  ا كوز عليا للعقار يف التشريو اجل ائري ال  نتقل امللعي  العقاري  إال عأ طريق الشهر،وأن ا كوز عليا ال يعت  يف هذه اتال  مالعا للعقار، كما أن  -  1
ن ل ا  اق رني ش  ني عل   و يو  ك  صوري و  ت  رذل  لعي  ا انك ، كما معأ لنص هذه املادة أن   ت   عد شرطا مأ شروط  و يو ات

 ات عاظ القضائي  أداة لتسوي  ملعي  عقارا  ليا هلا سندا  ملعي  سارق .
 .512،515ءيد  لويف ،املرجو السارق، ص -2
 القانون املد  . مأ 507/5ان ر املادة  -  3
 السارق الذكر. 51/11مأ اتمر  505، 501، 501واملواد  507ان ر ال قرة الراني  مأ املادة  -  4
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ــــــ  الشــــــركاا و ــــــد ــــــ  و قت ــــــر امل ايــــــدة عل ــــــق املــــــ اد العل ــــــ  أن يــــــتل ريعهــــــا عــــــأ طري هل إ ا مــــــا طــــــالتوا هــــــذا أعــــــاله ، عل
 .1راإلمجاع 
ويف كــــــال اتــــــالتني فــــــ ن  عــــــل القاضــــــي رقســــــم  العقــــــارا  اململوكــــــ  علــــــ  الشــــــيوع يعــــــون  عمــــــا كاشــــــ ا عــــــأ      

  قوق  املتقا ني ومأ ي  ب شهره را اف   العقاري  ليعون  ك  يف مواجه  الصري.
 الحكم القائم مقام العقد بسبب نكول الواعد بالتعاقد -د

الوعــــــد رالتعا ــــــد عقـــــــد ظقتضــــــاه يلتـــــــ ظ شــــــ ص يســـــــم  الواعــــــد رقتــــــو  إرـــــــراظ عقــــــد آ ـــــــر يف املســــــتقتل، مـــــــو  
شـــــ ص آ ـــــر يســـــم  املوعـــــود لـــــا، إ ا مـــــا أظهـــــر هـــــذا ات ـــــري إراد ـــــا يف التعا ـــــد  ـــــال  فـــــرتة معينـــــ ، وإ ا كـــــان الشـــــعل 

ــــا يف الوعــــد ــــ ا ركن ــــ ن الشــــعل يعت ــــو العقــــار مــــرال ف ــــا كتي ــــا املشــــرع 2رالتعا ــــد ركنــــا يف العقــــد املوعــــود ر ،ويف هــــذا املعــــ  عرف
املتضـــــــمأ القـــــــانون املـــــــد ،و تعا لـــــــذل  فقـــــــد  01/29/5951املـــــــورخ يف   51/11مـــــــأ اتمـــــــر 55اجل ائـــــــري يف املـــــــادة 

ل ائـــــدة شـــــ ص آ ــــر فينشـــــ  ظوجــــب هـــــذا الوعـــــد الت امــــا ش  ـــــيا يف  مـــــ   3ن ــــل أن يعـــــد شــــ ص رتيـــــو عقـــــار ملعــــا
ـــــــ   ـــــــذ العي ـــــــل يف التن ي ـــــــو النهـــــــائي  ـــــــال  املـــــــدة ا ـــــــددة الواعـــــــد يتمر ـــــــ  التي ـــــــ  ر  ـــــــاظ عملي لإ  ـــــــاق  املـــــــ ظ رينهما،و ل

 إلعالن الرغت  يف التعا د.
فــــــ  ا نعــــــل الواعــــــد ورفــــــض  ن يــــــذ الوعــــــد،جاز للموعــــــود لــــــا أن يست ــــــدر  عمــــــا  ضــــــائيا يقــــــوظ مقــــــاظ التيــــــو  

وملتــــــو  ملعيــــــ  الواعــــــد للعقــــــار  مــــــأ القــــــانون املــــــد  مــــــى  تــــــني للقاضــــــي صــــــة  الوعــــــد رــــــالتيو 50طتقــــــا لــــــنص املــــــادة 
 املوعود رتيعا.
لت شــــــري  ــــــذا اتعــــــل وجــــــب اكــــــان التن يــــــذ العيــــــ  ال يــــــ ا  نعنـــــا   وفـــــ  ا مــــــا صــــــار اتعــــــل املست ــــــدر هنائيـــــا، 

 .4ظكموع  التطا ا  العقاري  ل ائدة املوعود لا ليعون اتعل  ك  عل  طرفيا وعل  الصري رالشهر
 التقادم المكسب الحكم المثبت للملكية عن طريق -ه

ــــــــاملتضـــــــمأ القـــــــانون املـــــــد  علـــــــ  أن "مـــــــأ  ـــــــاز منقـــــــوال أو عق 51/11مـــــــأ اتمـــــــر  105ن ـــــــ  املـــــــادة   ارا ـ
ــــ  ملعــــا إ ا  ــــا صــــار لــــا  ل ــــا منقــــوال كــــان أو عقــــارا دون أن يعــــون مالعــــا لــــا أو  اصــــا ر ســــتمر   ياز ــــا إأو  قــــا عيني

 لا مخس  عشر سن  ردون إنقطاع"

                           

 السارق الذكر . 51/11مأ اتمر  501ان ر املادة  -  1
 . 509.501،ص 0225ئر د.حممد ص ي السعدي ،الواض  يف شر  القانون املد  اجل ائري الن ري  العام  لاللت اما  ،الطتع  الرارع ،دار اهلد  اجل ا -  2
 ن  ذ عقد الوعد رتيو العقار كتطتيق للقاعدة العام  يف الوعد رالتعا د ،كون ريو العقار هو الت رف اتكرر شيوعا رني اتش اص. -  3
 .590ءيد  لويف ، املرجو السارق ، ص -  4
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ــــــا   ــــــص املــــــادة أن ــــــ  العقــــــار أن يتملعــــــا إ ا نســــــتنتج مــــــأ ن ــــــد عل ــــــا مــــــدة إمعــــــأ لواضــــــو الي ــــــا ل ســــــتمر   ياز 
 تــــــوافر يف اتيـــــــازة املعســـــــت  نقطـــــــاع ، علـــــــ  أن  تــــــوفر كافـــــــ  رـــــــا ي الشــــــروط الـــــــ   ـــــــب أن إمخســــــ  عشـــــــر ســـــــن  رــــــدون 

ـــــ ، وهـــــي أن  عـــــون علنيـــــ   ـــــ  التملـــــ  يف اتـــــائ  وكـــــذل  أن يعـــــون العقـــــار ،للتمل ـــــتا فيهـــــا ، وأن  تـــــوفر ني هادئـــــ  ال ل
كتســــــا  ملعيــــــ  العقــــــار إموضـــــوع اتيــــــازة وا ــــــو رتلديـــــ  غــــــري نســــــو  ، فـــــ  ا مــــــا  ــــــوافر  هـــــذه الشــــــروط فللةــــــائ   ـــــق 

 .1واتقوق العيني  العقاري  ات ر  دون اتاج  إىل أي إجراا آ ر 
ـــــــ    ـــــــ  املال لعـــــــأ إ ا مـــــــا و جـــــــد  منازعـــــــ  للةـــــــائ  علـــــــ  هـــــــذا اتـــــــق، فلهـــــــذا ات ـــــــري أن يرفـــــــو دعـــــــو  عل

مــــــأ يعتـــــدي علــــــ  هـــــذا اتــــــق دعـــــو  رترتيـــــ  امللعيــــــ  عـــــأ طريــــــق التقـــــادظ املعســــــب للة ـــــو  علــــــ  الســــــارق أو علـــــ  
 عــــــل يعشــــــف رــــــا عــــــأ   قــــــا العيــــــ  العقــــــاري ،إال أن هــــــذا اتعــــــل ال ينــــــتج أملــــــره يف نقــــــل امللعيــــــ  للةــــــائ  والمعنــــــا 

اصــــــها العقــــــار موضــــــوع اإل تكــــــا  رــــــا علــــــ  الصــــــري إال مــــــأ  ــــــاريخ إشــــــهاره را اف ــــــ  العقاريــــــ  الــــــ   قــــــو يف دائــــــرة ا ت 
 .2اتيازة
 األحكام والقرارات القضائية الصادرة في المنازعات المتعلقة بإلغاء الترقيم العقاري -و

 ــــــــــتص القضــــــــــاا العــــــــــادي ر لصــــــــــاا الرت ــــــــــيل املو ــــــــــ  يف الســــــــــكل العقــــــــــاري الــــــــــذي و ظوجــــــــــب املــــــــــاد ني      
الســـــــــكل العقـــــــــاري إ ا كـــــــــان املتعلـــــــــق رت ســـــــــيا  01/26/5951املـــــــــورخ يف  51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ  57و56

، و لـــــ  إ ا رـــــاا  رال شـــــل حمـــــاوال  ال ـــــل  الـــــ  3العقـــــاري  ائمـــــا رـــــني أشـــــ اص القـــــانون اخلـــــاص النـــــ اع
ـــــني الطـــــرفني املتنـــــازعنيأ امهـــــا  أشـــــهر مـــــأ  ـــــاريخ  تليـــــج  21ورفـــــو املـــــدعي دعـــــواه  ـــــال   ا ـــــافي العقـــــاري ر

ــــــل  ،و 4هـــــذا ات ـــــري مـــــأ طـــــرف ا ـــــافي العقـــــاري ظةضـــــر عـــــدظ امل ـــــات  ــــــل الرت ـــــيل املو ـــــ  حماف ـــــا عـ ي ــ
ــــــ   ــــــا املو ــــ ــــــدور  عـــــل  ضـــــائي هنـــــائيطارعــــ ـــــ  صــ ـــــا ر5لصاي ـــــ   ال ـــــيل عل ـــــرفض مـــــ اعل املـــــدعي وإرقـــــاا الرت  ســـــل  إمـــــا ر

                           

املتعلق رسأ إجراا إملتا  التقادظ املعسب وإعداد  05/21/5916ورخ يف امل 610/16رتماظ هذه اإلجرااا  كان ر معان اتائ  يف إطار املرسوظ ر ل  -  1
 20.25ور القانونعقد الشهرة املتضمأ االعرتاف رامللعي  اللكوا ملوملق إلعداد عقد شهرة يعون ظرار  سند ملعي  للةقوق املعتست  رالتقادظ، إال أنا ر د

ق امللعي  العقاري  و سليل سندا  ملعي  عأ طريق  قيق عقاري واملرسوظ ر ل التن يذي لا ر ل املتضمأ   سيا إجراا ملعاين    05/20/0225املورخ يف 
مأ  07مأ هذا القانون واملادة  59املتعلق رعمليا  التةقيق العقاري و سليل سندا  امللعي ، ف نا ظوجب املادة  59/21/0221املورخ يف  575/21

 .610/16هذا املرسوظ ر ل و إلصاا املرسوظ ر ل
 .19.11مجا  روشناف  ، املرجو السارق،  ص -  2

 ، السارق الذكر. 21/29مأ القانون  151ان ر املادة  - 3
 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل 51ان ر املادة  -  4
 الذكر. السارق 51/16مأ املرسوظ ر ل  51ان ر ال قرة الراني  مأ املادة  -  5
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املـــــدعي عليـــــا،وإما أن يقتـــــل القاضـــــي هـــــذه املـــــ اعل وي ـــــدر اتعـــــل ر عـــــادة  ـــــر يل الو ـــــدة العقاريـــــ  املتنـــــازع عليهـــــا ر ســـــل 
 .1املدعي

املــــــذكور أعــــــاله  51/16مــــــأ املرســــــوظ  51ا إ ا كــــــان الرت ــــــيل هنائيا،فطتقــــــا لــــــنص ال قــــــرة اتوىل مــــــأ املــــــادة أمــــــ 
 57و56و 50ف نـــــا "ال معـــــأ إعـــــادة الن ــــــر يف اتقـــــوق النا ـــــ  عــــــأ الرت ـــــيل النهـــــائي الــــــذي و ظوجـــــب أ عـــــاظ املــــــواد 

القاضـــــــي اإلداري ظـــــــا أن الـــــــدفا ر مــــــأ هـــــــذا ال  ـــــــل إال عــــــأ طريـــــــق القضـــــــاا..." ويعـــــــون القاضــــــي امل ـــــــتص هنـــــــا هــــــو 
العقاريــــــ  ال ـــــــادرة عــــــأ ا ـــــــافي العقــــــاري الـــــــذي هــــــو  ضـــــــو لســــــلط  وايل الواليـــــــ  هــــــي مســـــــتندا   ا  صــــــتص  إداريـــــــ  

 . 2يرجو ءا  ال  ل فيها للقضاا اإلداري
 األحكام والقرارات القضائية المنشئة للحقوق العينية العقارية التبعية -ز

ـــــــ اتقـــــــوق  ـــــــ  التتعي ـــــــ مني أو ضـــــــمان الوفـــــــاا ةـــــــق ش  ـــــــي ضـــــــمانا العيني ـــــــ  هتـــــــدف إىل      هـــــــي  قـــــــوق عيني
 اصـــــا ، و ـــــد  يـــــ  كـــــذل  كوهنـــــا  ارعـــــ  للةـــــق الش  ـــــي حمـــــل الضـــــمان،  يـــــ  ال معـــــأ   ـــــو ر وجـــــود  ـــــق عيـــــ  

 .3 تعي ر    مستقل  مأ دون  ق ش  ي يضمنا 
ر ي، ـــــــق الت  ـــــــيص،الرهأ اتيـــــــازي العينيـــــــ  التتعيـــــــ  يف التقنـــــــني املـــــــد  اجل ائري،الـــــــرهأ الو شـــــــمل اتقـــــــوق  

أنـــــا  ـــــد يعـــــون م ـــــدر هـــــذا ات ـــــري  و قـــــوق اإلمتيـــــاز، منهـــــا مـــــا ينشـــــ  رالعقـــــد وهـــــو الـــــرهأ اتيـــــازي والـــــرهأ الر ـــــي،إال
زيـــــادة علـــــ  العقـــــد، ومنهـــــا مـــــا ينشـــــ  رواســـــط  أمـــــر القاضـــــي وهـــــذا هـــــو  ـــــق الت  ــــــيص  4 عـــــل القضـــــاا أو القـــــانون 

 .5ث وهو  ق اإلمتيازومنها أ ريا ما ينش  رنص القانون فق
 رناا عل  ما ستق  كره ف ن اتقوق العيني  التتعي  املنش ة رواسط   عل القاضي هي : 

 الرهن الرسمــــــــــــــــــــي -1
ـــــأ الـــــدائأ املـــــرهتأ مـــــأ  تتـــــو هـــــو  ـــــق عيـــــ   تعـــــي   ينشـــــ  ظقتضـــــ  عقـــــد ر ـــــي ضـــــمانا للوفـــــاا رـــــاإللت اظ ، ومع 

ومــــــو  لــــــ  معــــــأ للــــــرهأ 6قــــــا مــــــأ انــــــا راتفضــــــلي  علــــــ  الــــــدائنني التــــــاليني لــــــا، ســــــت اا  العقــــــار يف أي يــــــد يعــــــون إل

                           

العقاري  حمل  قرارا  القضائي  القاضي  ر لصاا الرت يل العقاري سواا كان مو تا أو هنائيا رالنص يف منطو ها عل  إلصاا  ر يل الو دة عت ي رعض ات عاظ وال - 1
م ري آ ر ندد  ل، إىل  ني است دار  عالن اع،دون النص عل  إعادة  ر يمها راسل املدعي نا يطر  إشعاال يف  ن يذها عل  مستو  ا اف   العقاري 

 الرت يل امللص .
 الذكر. السارق 01/25/0225ان ر  رار ءلا الدول  املورخ يف  -  2
.551، ص0255علي فياليل ، ن ري  اتق ، موفل للنشر ، اجل ائر  - 3  

مــــــأ القــــــانون  91ادة ومرــــــا  الــــــرهأ القــــــانو  الــــــرهأ امل  ــــــص ضــــــمانا للوفــــــاا رالــــــديون املســــــتةق  للتنــــــوك واملوسســــــا  املاليــــــ  املســــــتةد  ظوجــــــب املــــــ - 4
 .0226املتضمأ  انون املالي  لسن   20/55

 .51.57،ص 0252د.حممد ص ي السعدي ،الواضو يف شر  القانون املد  ،الت مينا  العيني  .دار اهلد  عني مليل  اجل ائر  - 5
 .66،ص 5995 نون املطتعي  اجل ائر د.حممدي فريدة  زواوي(،املد ل للعلوظ القانوني  ، ن ري  اتق املوسس  الوطني  لل  -  6
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ـــــا املـــــادة   مـــــأ القـــــانون املـــــد  رقوهلـــــا " ال ينعقـــــد 116/5الر ـــــي أن ينشـــــ  ظوجـــــب  عـــــل  ضـــــائي وهـــــو مـــــا ن ـــــ  علي
اتــــــق ولعــــــي نــــــتج علــــــ  الصــــــري رــــــاتعل املنشــــــة هلــــــذا  "الــــــرهأ الر ــــــي إال رعقــــــد ر ــــــي أو  عــــــل  أو ظقتضــــــ  القــــــانون
ـــــا املـــــادة  ـــــ  وهـــــي مـــــا ن ـــــ  علي ـــــده را اف ـــــ  العقاري ـــــذا يف  927/5 ـــــب  ي ـــــرهأ ناف مـــــأ القـــــانون املـــــد  " ال يعـــــون ال

ـــــن ل   ـــــق الصـــــري إال إ ا  ي ـــــد العقـــــد أو اتعـــــل املرتـــــ  للـــــرهأ..." وأن إجـــــرااا  القيـــــد هـــــذه ختضـــــو إىل القـــــانون الـــــذي ي
مـــــأ القـــــانون املـــــد  " ســـــري علـــــ  إجـــــراا القيـــــد و ديـــــده  921الشـــــهر العقـــــاري  ةســـــب مـــــا أشـــــار  إليـــــا نـــــص املـــــادة 

 وشطتا وإلصاا الشطب واآلملار املرت ت  عل   ل  كلا،ات عاظ الواردة يف  انون  ن يل اإلشهار العقاري".
 ق التخصيصح -2

هــــــو  ــــــق عيــــــ   تعــــــي يتقــــــرر رــــــ مر مــــــأ رئــــــيا ا عمــــــ  ل ــــــاحل  الــــــدائأ علــــــ  عقــــــار أو أكرــــــر مــــــأ عقــــــارا   
ــــ   ــــاا عل ــــا رــــمدينــــا رن ــــذ صــــادر ل ــــو رالنســــت  لتلــــ    عــــل واجــــب التن ي ــــا ميــــ يت التقــــدظ والتتت ــــديأ،و و  ل ــــا رال لت اظ مدين

 العقارا .
ــــــذ اتعــــــل   ــــــدائأ ليضــــــمأ  ن ي ــــــ  يلكــــــ  إليهــــــا ال ــــــ  نوعــــــا مــــــا مــــــأ اإلجــــــرااا  التة  ي فةــــــق اإل ت ــــــاص يعت

ـــــا ضـــــد  ـــــا،إ  يســـــتطيو  تتعهـــــا ال ـــــادر ل ـــــد  نتقـــــل إليهـــــا  لـــــ  مدينـــــا، فيتكنـــــب  طـــــر   ـــــرف املـــــديأ يف عقارا  يف أي ي
 .1العقارا  
را اف ـــــ  العقاريـــــ   ــــــى يســـــري يف مواجهـــــ  الصــــــري  و  ـــــق الت  ـــــيص مرلـــــا مرــــــل الـــــرهأ الر ـــــي  ــــــب  يـــــده 

 .2ويستطيو رذل  صا ب هذا اتق متاشرة  ق التقدظ و ق التتتو

 المطلب الثاني
 المحررات  الواجبة الشهر الواجب توافرها في شروطال

از  عمليــــــ   الشــــــهر العقـــــاري  علــــــ  مســــــتو  ا اف ــــــ  العقاريـــــ   ،  يــــــد املشــــــرع اجلهــــــا  امل ولــــــ  جنــــــإلضـــــمان  
ـــــائق  اخلاضـــــع  للشـــــهر ظكموعـــــ  مـــــأ الض ــــــرتةريـــــر الومل ـــــف علـــــ   وافرهـــــا عمـــ ــــــوارث  تو  لتن ـــــيل فلي  الشـــــهر العقـــــاري ، ـــــ

شــــــرتط إ  الشــــــهر رطريقــــــ  صــــــةية   الشــــــهر املســــــتق ، ولتمعــــــني إ ــــــاظ إجــــــرااافــــــرض شــــــرطي الر يــــــ  و هــــــذه العمليــــــ  
 ضرورة اإللت اظ  مل  مأ العناصر والتيانا  اخلاص  رتعيني  اتطراف  والعقارا  .

 
 

                           

 .020.025د.حممد ص ي السعدي ،املرجو السارق، ص -  1
 السارق الذكر. 51/11مأ اتمر  975ان ر املادة  -  2
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  شرط الرسميةالفرع األول : 
ضـــــــائي ، ف نــــــا أوجـــــــب راملقارـــــــل يف إ ا كانــــــ  القاعـــــــدة العامــــــ  يف التعا ـــــــد يف القــــــانون اجل ائـــــــري هـــــــي متــــــدأ الر  

 عل  املعامال  الواردة عل  العقارا . متدأ م روض ، وهو رعض املعامال  متدأ الر ي
 الرسمية تعريف -والأ    
ــــــــــــمـــــــــــأ القـــــــــــانون امل 607عرفـــــــــــ  املـــــــــــادة             ــــــــــــالر  د  العقـــــــــــدــــــــــ  ي ر نـــــــــــا "عقـــــــــــد يرتـــــــــــ  فيـــــــــــا موظـــــــــــفـــــ

أو ضـــــــــــارث عمـــــــــــومي أو شـــــــــــ ص معلـــــــــــف  دمـــــــــــ  عامـــــــــــ  مـــــــــــا و لديـــــــــــا أو مـــــــــــا  لقـــــــــــاه مـــــــــــأ  وي الشـــــــــــ ن و لـــــــــــ  
  ت اصا ا".إتقا لألشعا  القانوني  ويف  دود سلطتا و ط

يتضـــــــــــــ  مـــــــــــــأ نـــــــــــــص هـــــــــــــذه املـــــــــــــادة أن املشـــــــــــــرع عـــــــــــــرف العقـــــــــــــد الر ـــــــــــــي رتةديـــــــــــــد الشـــــــــــــروط الواجـــــــــــــب  
 وافرهـــــــــــا فيـــــــــــا وهـــــــــــي أن ي ـــــــــــدر العقـــــــــــد مـــــــــــأ طـــــــــــرف موظـــــــــــف  عـــــــــــاظ  أو ضـــــــــــارث عمـــــــــــومي أو شـــــــــــ ص معلـــــــــــف 

مراعــــــــــاة اتوضــــــــــاع الــــــــــ   ررهــــــــــا وأن يعــــــــــون كــــــــــل مــــــــــأ هــــــــــوالا خمت ــــــــــا رتةريــــــــــر العقــــــــــد ، وأ ــــــــــريا  1 دمــــــــــ  عامــــــــــ 
ــــــــــا إ ا مــــــــــا  ــــــــــا ف ن ــــــــــره  ، وعلي ــــــــــل شــــــــــرط مــــــــــأ هــــــــــذه الشــــــــــروط أو كلهــــــــــا أصــــــــــت  العقــــــــــد رــــــــــاطال إالقــــــــــانون يف  ري  ت

ــــــــــا   ر ـــــــــــإ ا مــــــــــرال مل ن كمــــــــــاعتتــــــــــاره عقــــــــــدا ر ي ـــــــــــرره موظــــــــــف عـــــ ـــــــــــاظ أو كــــــــــان غــــــــــري خمـــــ ـــــــــــتص مـــــ ــــــــــ  املعــــــــــــــــ ان ـأ  ي
 . 2  راع فيا اتوضاع القانوني  املطلور أو ال مان أو مأ  ي  املوضوع أو أنا مل

  شتراط الشكل الرسمي في المحرارات الخاضعة للشهر العقاريإ -ثانيا
ـــــــــــــــــــق رت ســـــــــــــــــــيا  5951-26-01املـــــــــــــــــــورخ يف  51/16مـــــــــــــــــــأ املرســـــــــــــــــــوظ  15شـــــــــــــــــــرتط  املـــــــــــــــــــادة إ      املتعل

لــــــــــــ  أن "  الســـــــــــكل العقــــــــــــاري  اعــــــــــــدة الر يــــــــــــ  يف مجيــــــــــــو الوملــــــــــــائق اخلاضـــــــــــع  للشــــــــــــهر العقــــــــــــاري عنــــــــــــدما ن ــــــــــــ  ع
 كل عقد يعون موضوع إشهار يف حماف   عقاري   ب أن يقدظ عل  الشعل الر ي".

الـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــنص 5معــــــــــــــــرر 607فكــــــــــــــــاا هـــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص ليوكـــــــــــــــــد اتعــــــــــــــــل املن ـــــــــــــــــوص عليــــــــــــــــا يف املـــــــــــــــــادة      
ــــــــــادة عــــــــــأ العقــــــــــود الــــــــــ  يــــــــــ مر القــــــــــانون ر  ضــــــــــاعها إىل شــــــــــعل ر ــــــــــي ،  ــــــــــب  ــــــــــ  طائلــــــــــ  الــــــــــتطالن  عل :"زي

 تضمأ نقل ملعي  عقار أو  قوق عقاري  ...يف شعل ر ي..." رير العقود ال   

                           

، اجل ائــــر  6لعــــدد يــــر  اتســــتا  املوملــــق زيتــــو  عمــــر يف مقــــا  لــــا   ــــ  عنــــوان  كيــــ  العقــــد الر ــــي منشــــور ظكلــــ  املوملــــق ، الصرفــــ  الوطنيــــ  للمــــوملقني ا -   1 
إن   طتيــــــق هــــــذا امل ــــــطل  علــــــ  اخلتــــــري الــــــذي يعينــــــا القاضــــــي  كمــــــا جــــــر  العــــــادة  لــــــد  العرــــــري مــــــأ شــــــرا  القــــــانون  طتيــــــق غــــــري  61، ص  0225

 سليل  ل  تن إكتسا  اخل ة القضائي  ص   الر ي  مستمدة مأ سلط  وعمل القاضي ال مأ ص   اخلتري . 
 .71،ص 0221لر ي  كدليل املتا  يف القانون املد  اجل ائري ، دار هوم  ، اجل ائر ميد  امحد ، العتار  ا  -  2
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ــــــوع مــــــأ العقــــــود ركــــــأ إلت     ــــــ  يف هــــــذا الن ــــــق ، رطــــــالن ال ن الر ي ــــــا رطالهنــــــا املطل ــــــب عن نعقادهــــــا وأن ختل هــــــا يرت 
ينـــــتج عنــــــا أي أملـــــر  ــــــانو  ويرت ـــــب عليــــــا إعـــــادة املتعا ــــــديأ إىل اتالـــــ  الســــــارق  علـــــ   إرــــــراظ العقـــــد،إ   ــــــب علـــــ  كــــــل 

 .1متعا د أن يرد ما  سلما أو ما   ل عليا ظقتضاه
 شتراط الشكل الرسمي في المحررات الخاضعة للشهر العقاريإنتائج  -ثالثا
ــــ  الســــند الر ــــي علــــ  أطرافــــا فقــــث، رــــل  ســــري  كتــــا علــــ  الصــــري كــــذل ، وهــــو مــــا عــــ   عنــــا  - ال  قت ــــر  كي
 كــــــ   ـــــى يرتـــــ    ويــــــره ، ويعتـــــ  نافــــــذا يف كامـــــل الــــــرتا   رقوهلــــــا:"يعت  مـــــا ورد يف العقــــــد الر ـــــي1معـــــرر607املـــــادة 

نـــــــا ال يســـــــتطيو أي شـــــــ ص أن ينعـــــــر التيانـــــــا  الـــــــ  تقهـــــــا وصـــــــف الر يـــــــ  إال عـــــــأ طريـــــــق أالـــــــوط " ومعـــــــ   لـــــــ  
ســـــتقرار املعـــــامال  ،  اصـــــ  إ ا  علقـــــ  هـــــذه املعـــــامال  ةـــــق لـــــا إوهـــــو مـــــا يشـــــعل دعمـــــا  ويـــــا ملتـــــدأ 2الطعـــــأ رـــــالت وير 
 أال وهو  ق امللعي  العقاري .،  ياة اتش اص أ ي   ني ة يف

إن  ــــــد ل موظــــــف عــــــاظ، ضــــــارث عمــــــومي أو شــــــ ص معلــــــف  دمــــــ  عامــــــ  يف  ريــــــر الوملــــــائق اخلاضــــــع  للشــــــهر  -
، و لــــــ  ملــــــا رف املقــــــدمني عليــــــاــــــــــــورة الت ـــــــــــــد  نتــــــيههل  طـــــــــــ  عنــــــــــراف املتعا ــــــدة وللصـــــري،  و لــــــــــــــيشـــــعل محايــــــ  لألط

 ي هذه الوملائق الدراي  العامل  رات عاظ التشريعي  والتن يمي  ال   عل هذا الت رف.رتض يف معد  ي 
فـــــــــرض  اعـــــــــدة الر يـــــــــ  يف ا ـــــــــررا  اخلاضـــــــــع  للشـــــــــهر ،  عـــــــــل هـــــــــذه ات ـــــــــرية  ســـــــــتكيب للشـــــــــروط القانونيـــــــــ   -

 الواجب  وافرها فيها السيما منها الشروط املتعلق  راتطراف و العقارا .
ـــــ - ، كمـــــا ل عـــــأ عمليـــــا  املضـــــارر ــــــــــارا  للتقليــــــــــــــوق العقـــــــــــــأ هـــــذه القاعـــــدة الدولـــــ  مـــــأ رســـــث ر ارتهـــــا علـــــ  س ع 

 .3 عنها أيضا مأ   يل مدا يل مالي  معت ة ظناست    يل رسوظ التسكيل و الشهر العقاري
ـــــ  الوملـــــائق اخلاضـــــع  للشـــــهر العقـــــاري يوكـــــد - ـــــ  عل ـــــدأ الر ي ـــــر مت ـــــا  الـــــ   إن  قري ـــــ  التيان ـــــ  عل منـــــو الشـــــ  و الريت

 .4ستناد هذه التيانا  إىل م ادر مو أ  ر ةتهاإ تضمنها التطا ا  العقاري  ، عل  أساس 
 الشهر المسبق شرط :الفرع الثاني

شـــــرتط املشـــــرع كـــــذل  متـــــدأ الشـــــهر املســـــتق للةقـــــوق العينيـــــ  العقاريـــــ  حمـــــل ا ـــــررا  إإضـــــاف  لقاعـــــدة الر يـــــ          
ـــــ املو  ـــــذي يشـــــعل ضـــــمانا مـــــأ الضـــــمانا  اتساســـــي  لتسلســـــل إنتقـــــا  اتقـــــوق العقاري ـــــو  5دعـــــ  را اف ـــــ  العقاريـــــ  ال ومن

 ستر   طتيق هذا املتدأ يف  اال  معني  . إاضطرا  عند التعامل فيها ، إال أن املشرع  أو دو  أي لتا 

                           

 .10،ص0252سيدي  لف   ي   ، الشعلي  إلنعقاد التيو العقاري يف القانون اجل ائري، مذكرة ماجستري ، كلي  اتقوق ،جامع  اجل ائر  - 1 
 .12،ص 0229د  ،اإلملتا  يف املواد املدني  والتكاري  ،دار اهلد  عني مليل   اجل ائر حممد ص ي السعدي ، الواض  يف شر  القانون املد/  - 2
 .69,61،ص  0225رمو   الد,ا اف   العقاري  كآلي  للة ي العقاري يف التشريو اجل ائري ،   ر العتا  ، التليدة  - 3
 .19،ص  0220ع  اجل ائرطوايتي   سأ،ن اظ الشهر العقاري اجل ائري ,مذكرة  ماجستري ،جام - 4
 . 579مجا  روشناف ،املرجو السارق ص-1
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 تعريف قاعدة الشهر المسبق أوال :
املتعلـــــــــــــق رت ســـــــــــــيا الســـــــــــــكل  01/26/5951املـــــــــــــورخ يف  51/16وظ مـــــــــــــأ املرســـــــــــــ 11ن ـــــــــــــ  املـــــــــــــادة         

العقــــــاري علــــــ  هــــــذه القاعــــــدة رــــــالقو  علــــــ  أنــــــا " ال معــــــأ القيــــــاظ رــــــ ي إجــــــراا لإشــــــهار يف حماف ــــــ  عقاريــــــ  يف  الــــــ  
يرتــــــ   ا  عــــــأ طريــــــق الوفــــــاة، ـــــــــــهادة اإلنتقـــــــــــتق أو مقــــــارن للعقــــــد أو القــــــرار القضــــــائي أو لشــــــــــــــعــــــدظ وجــــــود إشــــــهار مس

 أدناه..." 19 ق املت رف أو صا ب اتق ات ري و ل  مو مراعاة أ عاظ املادة 
ي هـــــل مـــــأ نـــــص هـــــذه املـــــادة أنـــــا ال معـــــأ إجـــــراا شـــــهر حمـــــرر يتضـــــمأ   ـــــرف وارد علـــــ  عقـــــار مـــــا مل يعـــــأ        

ـــــا ـــــذي كـــــان ســـــتتا يف إكتســـــا   العقـــــار املت ـــــرف في ـــــاك شـــــهر مســـــتق للمةـــــرر ن ســـــا ال يعـــــون  أو ظعـــــ  آ ـــــر أن، 1هن
ــــــا الت ــــــرف يف العقــــــار ، نــــــا يوكــــــد ـــــــــــــاملت ــــــرف أو صــــــا ب اتــــــق ات ــــــري ســــــتق وأن شــــــهر الســــــند الــــــذي ين وي ظوجت

 فعليا ملعيتا هلذا العقار. 
مــــــأ النا يــــــ  العمليــــــ  يشــــــري حمــــــرر الومليقــــــ  يف ال قــــــرة اخلاصــــــ  ر صــــــل امللعيــــــ  الــــــ   ــــــ يت عــــــادة رعــــــد ال قــــــرة           

ايل العقـــــار املت ــــرف فيـــــا عــــأ طريـــــق  الشـــــراا,اهلت  ــــــــرف اتـــــــــكتســــب  ـــــا املت إىل الطريقـــــ  الـــــ  اخلاصــــ  رتعيـــــني العقــــار إ
مـــــــو ضـــــــرورة اإلشـــــــارة إىل مراجـــــــو إجـــــــراا إشـــــــهار هـــــــذا الســـــــند  اصـــــــ  منهـــــــا التـــــــاريخ ،  , عـــــــل  ضـــــــائي,اإلر  إ ...(

ع علـــــ  ال ـــــورة الرانيـــــ  مـــــأ الســـــند واتكـــــل والـــــر ل، إ  أنـــــا رواســـــط  هـــــذه املراجـــــو يـــــتمعأ ا ـــــافي العقـــــاري مـــــأ اإلطـــــال
 لإعتماد عليها  يف عملي  التةقيق يف الومليق  املودع . 2ا ت ي  ا عل  مستو  ا اف   العقاري 

و تكلـــــ  ات يـــــ  اخلاصـــــ  هلـــــذا املتـــــدأ يف منـــــو املت ـــــرف الســـــارق الت ـــــرف يف العقـــــار مـــــرة ملانيـــــ  وهـــــو مـــــا ن ـــــ        
رار القضــــــائي ـــــــــــــهر املعطــــــ  للعقـــــد أو القـــــــــــــأ الشـــــــــــــــــــاملـــــذكورة أعــــــاله "أنـــــا ارتــــــداا م11عليـــــا ال قــــــرة ات ـــــرية مــــــأ املــــــادة 

أو الشــــــهادة املوملقــــــ  املرتتــــــ  اتــــــق ل ــــــا تا اجلديــــــد ال معــــــأ القيــــــاظ رــــــ ي إجــــــراا مــــــأ  تــــــل الشــــــ ص الرئيســــــي أو ضــــــد 
ــــــــلراميال ـــــــا ب الســـــــارق هلـــــــذا اتـــــــق ، دون اإل ـــــــال  ر شـــــــهار الطلتـــــــا  القضـــــــائي  ا أو إرطـــــــا  أو إلصـــــــاا    إىل فســـــــخ ـــــــ

 أو نقض  ق عي  عقاري."
ــــــا ا ــــــافي العقــــــاري  ــــــذي  ري ــــــق ال ــــــا إال رعــــــد التةقي ــــــ  فعلي ــــــداع ا ــــــرر 3ولعــــــأ ال  تعــــــرس هــــــذه ات ي رعــــــد إي

ـــــرف ـــــ  فالقـــــانون  ـــــو  للمةـــــافي العقـــــاري متاشـــــرة ســـــلطا ا ر ـــــا  مراجـــــو أصـــــل امللعي ـــــ  غي ـــــ  ويف  ال ض را اف ـــــ  العقاري

                           

 .      71رمو   الد،املرجو السارق، ص  -5
إ ا كـــــان الســـــند مشــــــهر را اف ـــــ  العقاريــــــ  اتظ  ـــــب علــــــ  املـــــودع إ ضــــــار نســـــ   مــــــأ الســـــند مرفــــــق رشـــــهادة عقاريــــــ   رتـــــ  أن العقــــــار حمـــــل الت ــــــرف  -0

  افي العقاري مأ مطارق  معلوما  الومليق  املودع  مو أصل ملعيتا. اتايل غري مت رف فيا  ى يتمعأ ا
تنـــــا مـــــأ النا يـــــ  العمليـــــ  معـــــأ إجنـــــاز عـــــدة   ـــــرفا  ظوجـــــب أصـــــل ملعيـــــ  وا ـــــد كمـــــا يف  الـــــ  التيـــــو يف الشـــــيوع  وان ا ـــــافي العقـــــاري هـــــو و ـــــده   - 3

 للشــــــــ ص و لــــــــ  ظناســـــــت  اإلطــــــــالع علــــــــ  التطا ــــــــ  العقاريــــــــ  مـــــــأ يســــــــتطيو منــــــــو مواصــــــــل  الت ــــــــرف ظوجــــــــب هـــــــذا اتصــــــــل إ ا انتهــــــــ  كــــــــل  قو ــــــــا
 ملت رف. ا
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إيــــــداع ا ــــــرر أو رفــــــض إجــــــراا شــــــهره إ ا مــــــا و  تــــــو  إيداعــــــا ي  تــــــني مــــــأ عمليــــــ  التةقيــــــق عــــــدظ مطارقتــــــا مــــــو أصــــــل 
 امللعي  السارق.

 اإلستثناءات الواردة عل  قاعدة الشهر المسبق ثانيا:
ـــــــ  ورـــــــذل  ال  ســـــــتدعي وجـــــــود ســـــــتب         ـــــــد  شـــــــعل رعـــــــض اتـــــــاال  املنطلـــــــق اتو  يف نشـــــــوا امللعيـــــــ  العقاري

ي اتصـــــل اتو  لت ـــــرفا  ال قـــــ  ، ورالتـــــايل ال معـــــأ للمةـــــافي العقـــــاري  ينئـــــذ رســـــث ر ارتـــــا هـــــارق منشـــــة هلـــــا، فســـــ
 عل  الومليق  املودع  إال رناا عل  املعلوما  املدرج  فيها .

ســـــــترنااا  علــــــــ  متـــــــدأ الشـــــــهر املســــــــتق ن ـــــــ  عليهـــــــا ن ــــــــوص شـــــــعل  هـــــــذه اتـــــــاال  ءموعــــــــ  مـــــــأ اإل 
 أ   رها فيما يلي: شريعي  عقاري  خمتل   مع

ــــــــواردااااإلســــــــترن -أ ــــــــص املــــــــادةان ال ــــــــق رت ســــــــيا  01/26/5951املــــــــورخ يف 51/16مــــــــأ املرســــــــوظ 19ن يف ن املتعل
 و ا:1السكل العقاري

ـــــــذي و ظوجـــــــب 5 ـــــــ  يف الســـــــكل العقـــــــاري ال ـــــــ  العقاري ـــــــاإلجراا اخلـــــــاص رشـــــــهر اتقـــــــوق العيني ـــــــق ر _اإلســـــــترناا املتعل
 يـــــ  جـــــاا هـــــذا اإلســـــترناا لوضـــــو  لـــــو  لل ـــــعورا  النا ـــــ  عـــــأ عمليـــــ   ، 51/16مـــــأ املرســـــوظ 55إىل1املـــــواد مـــــأ

ـــــ  ا دملـــــ  ظوجـــــب اتمـــــر  عـــــداد مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ و  ســـــيا الســـــكل إاملتضـــــمأ 57/ 51املســـــ  يف مر لتهـــــا اتولي
العقــــــــاري ، كــــــــون أن أغلــــــــب الو ــــــــدا  املمســــــــو   يشــــــــصلها أصــــــــةا ا رــــــــدون ســــــــندا   انونيــــــــ  ورالتــــــــايل أصــــــــت  مــــــــأ 

وأصـــــت  ا ـــــافي العقـــــاري يقـــــوظ رشـــــهر العقـــــارا  املمســـــو   علـــــ  أســـــاس وملـــــائق ، يـــــق متـــــدأ الشـــــهر املســـــتق املتعـــــذر  طت
 .2املس  املودع  لد  ا اف   العقاري 

 .25/25/5955كتست   ار ا ملارتا  تل إ_اإلسترناا املتعلق رالعقود العرفي  ال  0
ف ضـــــــارث عمـــــــومي أو موظـــــــف عـــــــاظ وال لإشـــــــارة فـــــــ ن العقـــــــد العـــــــريف هـــــــو العقـــــــد الـــــــذي مل نـــــــرر مـــــــأ طـــــــر  

ـــــ   ـــــاريخ ملار ـــــا   ـــــل يع ـــــي ل ـــــةتا أن يعـــــون مو عـــــا مـــــأ أطرافـــــا، وأن يعـــــون ل ـــــره ، ر يتطلـــــب أي شـــــرط شـــــعلي يف  ري
، والو ـــــــائو الـــــــ  يرتـــــــ   ـــــــا هـــــــذا 3 تكـــــــا  رـــــــا علـــــــ  الصـــــــريمـــــــأ القـــــــانون املـــــــد  لإ 601رالو ـــــــائو املـــــــذكورة يف املـــــــادة 
ـــــالقو ائـــــري ق ظ ج  601التـــــاريخ ن ـــــ  عليهـــــا املـــــادة  ـــــذ  ر "ال يعـــــون للعقـــــد العـــــريف  كـــــ  علـــــ  الصـــــري يف  ار ـــــا إال من

 أن يعون لا  اريخ ملار  ويعون  اريخ العقد ملارتا ارتداا:

                           

ـــــــــ  كـــــــــذل  راملرســـــــــوظ ر ـــــــــل56/29/5919املـــــــــورخ يف 12/052راملرســـــــــوظ ر ـــــــــل51،51،19املعـــــــــد  واملـــــــــتمل يف مـــــــــواده   -1 املـــــــــورخ يف 96/506,واملعدل
59/21/5996. 

 .516و 510مجا  روشناف ، املرجو السارق، ص - 2
 .55،املرجو السارق، ص عتد ات يي رأ عتيدة -  3
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 _مأ يوظ  سكيلا.
 _مأ يوظ ملتو  مضمونا يف عقد آ ر  رره موظف عاظ.

 _مأ يوظ الت شري عليا عل  يد ضارث عاظ خمتص.
 العقد  ث أو إمضاا."_مأ يوظ وفاة أ د الذيأ هلل عل  

وللت ــــرف يف اتقـــــوق العقاريـــــ  املعتســـــت  ظوجـــــب هــــذا العقـــــد  ـــــب  تـــــل  لـــــ  إفراغهــــا يف  الـــــب ر ـــــي طتقـــــا لـــــنص 
ــــــ  ،املــــــذكورة أعــــــاله   51/16مــــــأ املرســــــوظ 15املــــــادة  ــــــا عقاري ــــــ  املتضــــــمن   قو  ــــــ ن العقــــــود العرفي ــــــ   هــــــذا ف ــــــااا عل ورن

 عـــــــون راطلـــــــ   مـــــــأ القـــــــانون املـــــــد 601ظ هـــــــوظ املـــــــادة 25/25/59551عينيـــــــ  الـــــــ  مل  عتســـــــب  ار ـــــــا ملارتـــــــا  تـــــــل 
 . مأ ن ا القانون  5معرر 607رطالنا مطلقا طتقا لنص املادة 

 _االسترناا املتعلق رشهر شهادة اتيازة 
املــــــــــــــــورخ يف 92/01مــــــــــــــــأ القــــــــــــــــانون 69أ ــــــــــــــــد  املشــــــــــــــــرع هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــهادة ظوجــــــــــــــــب نــــــــــــــــص املــــــــــــــــادة       

ــــــــــا ال51/55/5992 ــــــــــ  صــــــــــدور املرســــــــــوظ ر ــــــــــل املتضــــــــــمأ  ــــــــــانون التوجي ــــــــــال  ل املــــــــــورخ يف 95/017عقــــــــــاري ، ي  
ــــــ  العقاريــــــ  يف 05/25/5995 ــــــ  للســــــري حنــــــو  طهــــــري امللعي ــــــازة و ســــــليمها و ل ــــــ  إ ــــــدا  شــــــهادة اتي املتضــــــمأ كي ي

و لـــــ  مـــــأ  ـــــال  دفـــــو املـــــواطنني الـــــذيأ نـــــوزون أراضـــــي ملـــــدة ،لها عمليـــــ  املســـــ  العـــــاظ لألراضـــــي ماملنـــــاطق الـــــ  مل  شـــــ
ــــــ  هــــــذه اتراضــــــي  ســــــم  ســــــن  ومل   ــــــانو  يــــــ ر وضــــــو يــــــدهل عل شــــــملها عمليــــــ  املســــــ  رعــــــد ات ــــــو  علــــــ  ســــــند  

ـــــرة  ـــــو يف دائ ـــــدي الوا  ـــــا الشـــــعيب التل ـــــيا انل ـــــل رئ ـــــازة  ســـــلل هلـــــل مـــــأ  ت  ت اصـــــا  العقـــــار حمـــــل الطلـــــب إشـــــهادة اتي
اري ا ـــــــــــــد  ظوجـــــــــــــب ــــــــــــــــــعقكل الـــــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــ،و لـــــــــــــ  للمســـــــــــــا   رطريقـــــــــــــ  غـــــــــــــري متاشـــــــــــــرة مســـــــــــــتقتال يف   سي

ــــــد   ،51/57اتمــــــر ــــــ   عــــــني املــــــواطنني مــــــأ ات ــــــو  علــــــ   ــــــروض ظناســــــت  رهــــــأ هــــــذه اتراضــــــي ل ــــــ   ل ــــــادة عل زي
 .2املوسسا  املالي  و ل  رصي   شكيو اإلسترمار  يف هذه املناطق

قاريـــــــ  رعــــــد إعــــــداد هــــــذه الشــــــهادة و ســــــكيلها ظ ــــــلة  التســــــكيل والطــــــارو، يــــــتل شــــــهرها لــــــد  ا اف ــــــ  الع 
ــــــا ,ويعــــــون هــــــذا الشــــــهر اإلجــــــراا اتو  فيمــــــا  ــــــص العقــــــار املعــــــ  نــــــا يشــــــعل  ــــــ   اعــــــدة إامل ت ــــــ  إ ليمي ســــــترناا عل

 .3الشهر املستق

                           

املتضـــــمأ  ــــــانون التومليـــــق  يــــــ  و  عـــــريا  اعــــــدة الر يـــــ  يف املعــــــامال  51/50/5952املــــــورخ يف 52/95وهـــــو  ــــــاريخ د ـــــو   يــــــ  التن يـــــذ القـــــانون  -  1
 مأ هذا القانون .50العقاري  طتقا لنص املادة 

 .95،91ص0225محدي راشا عمر ،نقل امللعي  العقاري  ، دار هوم  اجل ائر  -  2
 ,ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة اإل ت اد.57/52/5995املور   يف  7506ان ر املذكرة ر ل  3 -  
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ـــــــ _ج املتضـــــــمأ 05/20/0225املـــــــورخ يف 25/20املعـــــــدة يف إطـــــــار القـــــــانون  اإلســـــــترناا املتعلـــــــق رالســـــــندا  امللعي
 ل سندا  امللعي  عأ طريق  قيق عقاري.جراا ملعاين   ق امللعي  العقاري  و سليإ  سيا 

ــــــ  املســــــ  رعــــــد ، معــــــأ رعــــــد           ــــــاطق الــــــ  مل  شــــــملها عملي ــــــ  يف املن يف إطــــــار مواصــــــل   طهــــــري امللعيــــــ  العقاري
عمليـــــ   قيـــــق عقــــــاري  نك هـــــا الســــــلط  اإلداريـــــ  املعنيـــــ  يف هــــــذا القـــــانون أن  ســــــلل لعـــــل شـــــ ص مــــــارس  يـــــازة ملارتــــــ  

 عيتا هلذا العقار.عل  عقار، سند يرت  مل
يشـــــهر هـــــذا الســـــند علـــــ  مســـــتو  ا اف ـــــ  العقاريـــــ  امل ت  ,ويشـــــعل هـــــذا اإلشـــــهار نقطـــــ  اإلنطـــــالق تـــــق  

 .1امللعي  املعرس  ذه العملي  ورالتايل يعد إسترناا مأ إسترنااا   اعدة الشهر املستق أو اتملر النسيب
ــــــاز  عنهــــــا يف إطــــــار عمل -د ــــــ  اتراضــــــي املتن ــــــ  شــــــهر عقــــــود ملعي ــــــ   التارعــــــ  ست ــــــال  اتراضــــــي إي لألمــــــالك الوطني

  ال ال يــــــــ  ـــــــــــــ  العقاريــــــــــــــــــازة امللعيــــــــــــــــــاملتعلــــــــق ةي 51/21/5916ورخ يف ــــــــــــــــــــامل16/50اخلاصــــــــ  طتقــــــــا للقــــــــانون ر ــــــــل 
د ـــــــــ ــــــال   عف نــــــا رعــــــد اإلنتهــــــاا مــــــأ عمليــــــ  اإلست 52/50/5916املــــــورخ يف 16/507و املرســــــوظ التن يــــــذي لــــــا ر ــــــل

ــــــــو س ــــــــلل م ـــــــاحل أمـــ ـــــــ  عقــــــ ــــــــالك الدول ـــــــا  للمســـــــت يد  ضــ ــــــــدا إداري ــــــــو إلجــــ ـــــــ   شـــــــعل ـــــ رااا  الشـــــــهر العقـــــــاري ، ةي
 سترناا عل   اعدة الشهر املستقإعملي  شهرها اإلجراا اتو  يف إنشاا امللعي  نا يعت  

دملـــــــــــــــ  ظوجـــــــــــــــب املرســـــــــــــــوظ التن يـــــــــــــــذي ر ـــــــــــــــل ومليقـــــــــــــــ  اإلشـــــــــــــــهاد املعتـــــــــــــــو  إلملتـــــــــــــــا  امللـــــــــــــــ  الـــــــــــــــو  ي ا  -ه
ــــــــــو  ي  01/52/0222املــــــــــورخ يف0222/661 ــــــــــا  امللــــــــــ  ال ــــــــــو  إلملت املتضــــــــــمأ إ ــــــــــدا  ومليقــــــــــ  اإلشــــــــــهاد املعت

 وشروط وكي يا  إصدارها و سليمها .
ـــــــا يف  ـــــــو    ـــــــاص و ضـــــــو     ـــــــ  و اتو ـــــــاف امل ت ـــــــ  إ ليمي ـــــــ  الشـــــــوون الديني   ـــــــدر هـــــــذه الومليقـــــــ  مديري

ــــــو  ي حمــــــل هــــــذه ــــــ  الشــــــهر إملتــــــا   2الومليقــــــ  إىل التســــــكيل و اإلشــــــهار العقــــــاري امللــــــ  ال ــــــ  ال يشــــــرتط عنــــــد عملي  ي
 سترناا عل   اعدة  الشهر املستق.إأصل ملعي  املل  الو  ي نا يعت  

مـــــأ القـــــانون  511أجـــــاز  املـــــادة  و لـــــ  ملـــــا   شـــــهر  عـــــل رســـــو املـــــ اد عنـــــد اتكـــــ  علـــــ  العقـــــارا  غـــــري املشـــــهرة  -و
ـــــــ  واإلداريـــــــ   للـــــــدائأ اتكـــــــ  علـــــــ  عقـــــــارا   01/20/0221املـــــــورخ يف  21/29 املتضـــــــمأ  ـــــــانون اإلجـــــــرااا  املدني

ــــــمدينـــــا غـــــري املشـــــهرة إ ا كـــــان هلـــــا مقـــــرر إداري أو ســـــند عـــــريف ملارـــــ  الت ــــــاريخ  وفقــــــــ ا ت عـــــاظ القـــــانون املـــــد  ، علـــــ  ــــــــــ
يف دائــــــرة ا ت اصــــــها مو ــــــو العقــــــار دون مراعــــــاة أن  ــــــتل إجــــــرااا  شــــــهر  عــــــل رســــــو املــــــ اد را اف ــــــ  العقاريــــــ  الوا ــــــو 

 3تصل امللعي .

                           

 . 502، ص0255زردة نور الديأ ، آليا  ضتث سندا  امللعي  العقاري  اخلاص  ، مذكرة  ماجستري ،جامع  اجل ائر  -  1
 السارق الذكر . 0222/661رسوظ ر ل مأ امل 1،1،0ان ر املواد  -   2
السارق الذكر . 21/29 ر ل مأ القانون 557ان ر املادة  -  3  
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 العقارات و تعيين  طراف: الشروط المتعلقة بهوية األ الثالثالفرع 
اخلاضـــــع   ا ـــــررا الشـــــهر العقـــــاري رطريقـــــ  ســـــليم  وضـــــو املشـــــرع ءموعـــــ  مـــــأ الشـــــروط يف  إجـــــرااا  إ ـــــاظ تجـــــل     

ـــــــ   ـــــــق رـــــــالتةقيق يف هوي ـــــــني الـــــــد يق للعقـــــــارا  حمـــــــل الت ـــــــرف،  الت أطـــــــرافللشـــــــهر  تعل ـــــــوفر هـــــــذه  ـــــــرف والتعي كـــــــون  
 الشروط سوف  عون حمل مرا ت  ا افي العقاري عند إيداع هذه ا ررا .

 بهوية األطراف الخاصةأوال :  الشروط          
املســــــــ  املتضــــــــمأ إعــــــــداد  55/5951/ 50املــــــــورخ يف  51/57مــــــــأ اتمــــــــر  00لقــــــــد ن ــــــــ  املــــــــادة        
ـــــق يف هويـــــ  أطـــــراف ا ـــــررا  املودعـــــ    ـــــد إشـــــهارها العـــــاظ لأل راضـــــي و  ســـــيا الســـــكل العقـــــاري  علـــــ  شـــــرط التةقي

رــــــالقو  " نقــــــق ا ــــــافي العقــــــاري يف هويــــــ   وأهليــــــ  اتطــــــراف املوجــــــوديأ علــــــ  وســــــائل اإلملتــــــا   ، وكــــــذل  يف صــــــة  
وفعـــــــال  صـــــــدر املرســـــــوظ  " ، اتوراق املطلورـــــــ   مـــــــأ أجـــــــل اإلشـــــــهار ، وســـــــيةدد مرســـــــوظ كي يـــــــا   طتيـــــــق هـــــــذه املـــــــادة

ـــــــــورخ يف  51/16 ـــــــــق يف هويـــــــــ   01/26/5951امل ـــــــــني  إجـــــــــرااا  التةقي املتضـــــــــمأ   ســـــــــيا  الســـــــــكل العقـــــــــاري ليت
ـــــــاتطــــــراف مــــــأ ط ـــــــرف ا ــــــــ ـــــــافي العقــــــاري مــــــأ  ــــــال   أ عــــــاظ املـــــ ــــــ   11إىل  10واد مــــــأ ــ مــــــأ هــــــذا املرســــــوظ ،  ي

ــــــــ ضـــــــمن  هـــــــذه املـــــــواد ال رر املـــــــودع ، وإن اإل ـــــــال  ـــــــــــــديد هويـــــــ  أطـــــــراف ا ــــــــــــواجـــــــب  وافرهـــــــا لتةتيانا  والعناصـــــــر الــ
  ذه الشروط سي ضي إما إىل رفض إيداعها أو إرجاا شهرها.

و ن ــــــرف  عتــــــارة  اتطــــــراف الــــــواردة يف هــــــذه املــــــواد لألشــــــ اص الطتيعيــــــ  واملعنويــــــ   مــــــى كانــــــ  صــــــا ت              
وال معــــــأ أن  ن ــــــرف هــــــذه العتــــــارة  إىل الوكيــــــل والوصــــــي الشــــــرعي والقــــــيل   ــــــق عقــــــاري عيــــــ   ريــــــد الت ــــــرف فيــــــا ، 

ـــــواردة  ـــــو عناصـــــر اهلويـــــ  ال ـــــد هـــــويتهل حمـــــدودا دون اتاجـــــ  إلظهـــــار مجي ـــــ  يعـــــون  دي فهـــــل ءـــــرد نرلـــــني لألطـــــراف   ي
 1مأ املرسوظ املذكور أعاله  11إىل  10يف املواد 

 الشروط المتعلقة باألشخاص الطبيعية  -أ
ــــــ  هــــــذه الشــــــروط املــــــادة ن         ــــــ 51/16مــــــأ املرســــــوظ   10 ــــــ  عل ــــــ  اشــــــرتط  ر ـــــــن يش  ي مل كــــــل عقــــــد ـــــ

ألقــــــا   وأ ــــــاا و ــــــاريخ ومعــــــان : ــــــرار   ضــــــائي  موضــــــوع إشــــــهار يف حماف ــــــ  عقاريــــــ  علــــــ  عناصــــــر التعيــــــني التاليــــــ   أو
  والدة وموطأ ومهن  اتطراف.

ــــــ  للمتــــــويف و كــــــر عناصــــــر أمــــــا رالنســــــت  للشــــــهادة الرو   ــــــ  املعــــــدة رعــــــد الوفــــــاة  ــــــب اإلشــــــارة للةالــــــ  املدني مليقي
 .2ني هوي  كل وار   أي اللقب واإلسل ،املوطأ ، اريخ الوالدة، اجلنسي ، واملهن  ي ع
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 الشروط المتعلقة باألشخاص المعنوية -ب
ـــــــد هـــــــذه الشـــــــروط املـــــــادة    ـــــــ ن  51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  16 ع لـــــــ  رتةدي ـــــــ  إشـــــــرتط  ر يشـــــــتمل كـــــــل  ي

 عقد أو  رار  ضائي التيانا  التالي  :
عـأ  لـ   ويشـار فضـالهوي  الشركا   و اجلماعا   والنقارـا   واتشـ اص اإلعتتاريـ  ات ـر  مـو  سـميتها ،  
ــــــرالنســـــت  للش ــــــســـــركا  ، شـــــعلها القـــــانو   ومقرهـــــا ، رالنــــــ ــــــت  للشركـــــــــــ ــــــا  التكاريـــ ــــــــــ   ر ـــــــــــــ ــــــل  ســـــكيلها يف الســـــــ كل ـــــــ

ـــالتك اري ، ورالنســت  للكمعيــا  مقرهــا و ــاريخ ومعــان   ــرنها ، رالنســت  للنقارــا  مقرهــا و ــاريخ  ومعــان إيــداع  وانينهــا ــــــ
 اتساسي  ، أما رالنست  للدول   واجلماعا  ا لي    ب  كر  سمي  الدول  أو الوالي   أو التلدي  .

ريا  علــــــ  عناصــــــر وريانــــــا  هويــــــ  اتطــــــراف أش اصــــــا طتيعيــــــ   يــــــدر اإلشــــــارة إليــــــا أنــــــا  ــــــد  طــــــرأ  صومــــــا  ــــــ 
ـــــ   ـــــ  يف ن ـــــا ا اف ـــــ   و لـــــ  تمايـــــ  امللعي كانـــــ  أظ أش اصـــــا معنويـــــ  ، لـــــذا  ـــــب أن يشـــــهر هـــــذا التعـــــديل مـــــرة ملاني

 .1ستقرار املعامال  العقاري  إالعقاري   ولضمان 
 التصديق عل  هوية األطراف -ج

 يـــــــ  أوجتـــــــ  أن  مـــــــل الوملـــــــائق املودعـــــــ  لإشـــــــهار  51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  17ن ـــــــ  علـــــــ   لـــــــ  املـــــــادة       
ـــــ  شــــرية مو عــــ  مــــأ  تــــل حمرريهــــا أســــ ل ا ــــرر  عــــون ه ـــــذه الت شــــــــ ـــــرية مطارقــــ  للنمــــو   ا ــــ دد ظوجــــب  ــــرار مــــأ وزيــــر ــــــــ

رـــــــ ن  لــــــــ   قـــــــق ر ـــــــ    انونيــــــــ  كمـــــــا يشــــــــهد  أن  ،  يـــــــ  يشــــــــهد املو ـــــــو علــــــــ  ش  ـــــــي  طالـــــــب العقــــــــد2املاليـــــــ  
اتطـــــــراف املـــــــذكوريأ يف العقـــــــد  ج ائريـــــــو اجلنســـــــي  وليســـــــوا يف  الـــــــ  عكـــــــ  أو منـــــــو آو نق ـــــــان لألهليـــــــ  املدنيـــــــ  طتقـــــــا 

 املتعلق رت سيا السكل العقاري.  01/26/5951املورخ يف  51/61مأ املرسوظ  11للمادة 
املــــــــذكورة أعــــــــاله اتشــــــــ اص املوهلــــــــون للت ــــــــديق علــــــــ   51/16مــــــــأ املرســــــــوظ  17ولقــــــــد عــــــــدد  املــــــــادة  

 هوي  اتطراف و  رهتل فيما يلي : 
املوملقــــــــون ، كتــــــــا  الضــــــــتث،  ضــــــــاة النيارــــــــ  العامــــــــ  ، الــــــــوزراا ، الــــــــوالة ، ورؤســــــــاا انــــــــالا الشــــــــعتي  ، مــــــــدير      

ـــــ   للـــــذيأ هلـــــل د ـــــ  ، وموظ ـــــو مـــــديريا  الواليـــــا  للم ـــــاحل املالي رجـــــ  م ـــــت  رئيســـــي وحماســـــتو الوكالـــــ  القضـــــائي  لل  ين
 اخل ين  ومجيو ا استني العموميني.

   أعــــــاله يعتمدون يف عملي  الت ديق عل  الوملائق التالي  :إن اتش اص املذكوريأ ر  اهتل املتين      
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ل ومليق  وك ال ال ي ،شهادة امليالد  ائم   رتقده مست ر  مأ الطتيعي  يتل الت ديقرالنست  هلوي  اتش اص      
ب إشهارها  ةافي العقاري يف آن وا د مو الومليق  ال  مهذه ات رية  ب أن  قدظ لل، وأن  1 ر ي   رت  اجلنسي

 2للتةقق مأ هوي  اتطراف. 
ـــــ  فـــــ ن  املســـــتندا  املعتمـــــدة       أمـــــا  فيمـــــا  ـــــص الت ـــــديق علـــــ  الشـــــرط الش  ـــــي اخلـــــاص راتشـــــ اص الطتيعي

مـــــأ  526ا  الـــــ   عـــــون حمـــــل  قيـــــق مـــــأ طـــــرف ا ـــــافي العقـــــاري طتقـــــا لـــــنص املـــــادة يف الت ـــــديق هـــــي  لـــــ  املســـــتند
 .163 /51املرسوظ

ـــــتل ظكـــــرد  قـــــده املســـــتندا  املن ـــــوص عليهـــــا يف ال قـــــرة  ـــــ  ي ـــــ  فالت ـــــديق علـــــ  اهلوي أمـــــا رالنســـــت  لألشـــــ اص املعنوي
51/1645مأ املرسوظ  16الرالر  مأ املادة 

.
7 

 بتعيين العقارلقة ثانيا : الشروط القانونية المتع
مرلمــــــــا فرضــــــــ  ن ــــــــوص الشــــــــهر العقــــــــاري شــــــــروطا  اصــــــــ  رتعيــــــــني اتطــــــــراف ، فرضــــــــ  شــــــــروطا  اصــــــــ    

ــــــــــني العقـــــــــارا  ال ســـــــــيما  منهـــــــــا العقـــــــــارا  املمسيـــــــــرتع و   ، و لـــــــــ   ـــــــــى  يـــــــــتل التطـــــــــارق العامـــــــــل رـــــــــني العقـــــــــارا  ــ
 . عقاريلسكل الوأصةا ا ، ورالتايل  إعطاا  صورة مع ة ود يق  وش اف    ملا يتضمنا ا

الســــــارق الــــــذكر علــــــ   القواعــــــد اخلاصــــــ    51/16مــــــأ املرســــــوظ  557واملــــــادة  55إىل  11و ــــــد ن ــــــ  املــــــواد مــــــأ 
 رتعيني العقارا  كشرط لقتو  إيداع الوملائق اخلاضع   للشهر ومأ ي إ اظ إجراا شهرها را اف   العقاري  .

 الشروط الخاصة بتعيين العقارات الممسوحة  -أ
ـــــرار  ضـــــائي  51/16مـــــأ املرســـــوظ   11/25 ـــــنص املـــــادة           ـــــي " كـــــل عقـــــد  أو   ـــــذكر علـــــ  مـــــا يل الســـــارق ال

ــــــ  يقــــــو فيهــــــا  ــــــ  ال ــــــوع والتلدي ــــــا الن ــــــا رالنســــــت  لعــــــل عقــــــار يعني ــــــني في ــــــ   ــــــب أن يت موضــــــوع  إشــــــهار يف حماف ــــــ  عقاري
 .5ي "و عيني  القسل ور ل امل طث واملعان املذكور ( وما نتوي عليا  مأ مس  أراض

 يو ذ مأ نص هذه املادة أن العناصر اتساسي   اخلاص   رتعيني العقارا  املمسو   هي :          
رض عاريـــــــ  أو متنيـــــــ  أو فال يـــــــ  ا ...، أطتيعـــــــ  العقـــــــار أو نوعـــــــا أي  ديـــــــد مـــــــا إ ا كـــــــان العقـــــــار عتـــــــارة عـــــــأ  -5

 عـــــد   مـــــأ  اا مـــــا يلةقـــــا مـــــأ   ـــــرفا   ـــــد واهلـــــدف مـــــأ  ديـــــد طتيعـــــ  العقـــــار أنـــــا  ـــــد  طـــــرأ عليـــــا  صيـــــريا  كرـــــرية جـــــر 
ــــــ   ــــــدة  عل ــــــ  جدي ــــــ  فمــــــرال إجنــــــاز رناي ــــــريا   رطــــــرق  انوني ــــــا  هــــــذه التصي ــــــذ  ــــــب إملت ـــــــ  ،  ينئ ــــــ   اصـــــــ ــــــا  املادي طتيعت

                           

 السارق الذكر. 96/506املعدل  ظوجب املادة اتوىل مأ  املرسوظ ر ل  51/16مأ املرسوظ ر ل  10أن ر املادة  - 1  
 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل  520ان ر املادة  - 2
 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل  526ف أكرر عل  انواع املستندا  املعتمدة  يف الت ديق عل  الشرط الش  ي  ،ان ر املادة للتعر   -3
 . السارق الذكر 51/16مأ املرسوظ ر ل  16/26ان ر املادة  - 7
 تني  أو غري متني  . ضري  أو ري ي  ، مكان    هذه العناصر  شرتك فيها مجيو العقارا  املمسو   سواا  - 5
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عاريــــــــ  يرتــــــــ  رر  ــــــــ  رنــــــــاا،  وأن القيــــــــاظ رعمليــــــــ  هــــــــدظ رنايــــــــ  ال يــــــــتل إال ظوجــــــــب ر  ــــــــ  هــــــــدظ ، وإن   ئــــــــ   أرض
ـــــــتل ـــــــ  ال ي ـــــــا اتراضـــــــي ال ال ي ـــــــتل ضـــــــتث  ا ... وعلـــــــ  هـــــــذا اتســـــــاس 1إال ضـــــــمأ الشـــــــروط املن ـــــــوص عليهـــــــا  انون ي

وضـــــــمان عـــــــدظ اإل ـــــــال  رالن ـــــــوص ،   لعـــــــل عقـــــــار  وات ـــــــا  علـــــــ  الوجهـــــــ  امل   ـــــــ  لـــــــا الوضـــــــعي  املاديـــــــ  اتاليـــــــ
 التشريعي  املعمو   ا يف ءا  امللعي  العقاري  .

ـــــ  يقـــــو فيهـــــا العقـــــار - 0 ـــــد التلديـــــ  ال ـــــ  مـــــا  وهلـــــذا  ، دي ـــــو العقـــــار رتلدي ـــــ  العمليـــــ  فمو  ـــــ  مـــــأ النا ي التةديـــــد أ ي
نــــــدد  يمتــــــا التكاريــــــ  يف الســــــوق العقاريــــــ  ، كــــــذل  يســــــم  رتةديــــــد اجلهــــــ  القضــــــائي  امل ت ــــــ  يف  الــــــ  وجــــــود نــــــ اع 

، ويســـــــم  أيضـــــــا رتةديـــــــد 2ويعشـــــــف أيضـــــــا  عـــــــأ مـــــــد   قـــــــدظ أشـــــــصا  املســـــــ  العـــــــاظ علـــــــ  مســـــــتو  هـــــــذه التلديـــــــ  
 ي للمةاف ا  العقاري  عند إيداع ا ررا  اخلاضع  للشهر.اإل ت اص اإل ليم

ـــــ  جـــــ ا مـــــأ إ لـــــيل التلديـــــ  املمســـــو   يطلـــــق علي -6  ــــــ ســـــل خمطـــــث املســـــ  : يعت ــــــا إ ـــــا معينـــ ا ةســـــب مو عـــــا إن  ـــ
ـــــــكــــــان يف  الوس ـــــــث الري ـــ ـــــــي  أو دا ــــــل ا يــ ـــــــث العمــــــرا  ، يتكــــــ أ إىل عــــــدد معــــــني مـــ ـــــــأ ءمـــ ــــــ  ، وي هــــــر وعا  املـــــ لعي

  عيني القسل يف ا رر املودع للشهر راإلشارة إىل ر ما عل   خمطث املس  .
ـــــــ   شـــــــعل الو ـــــــدة اتساســـــــي  للقســـــــل  عـــــــون  - 7 ـــــــ   ا  طتيعـــــــ  معين ر ـــــــل خمطـــــــث املســـــــ  : كـــــــل ءموعـــــــ  ملعي

ــــــ  وا ــــــد أو يف الشــــــياع يف معــــــان وا ــــــد معل ائق املســــــ  ،  ــــــب ــــــــــــــاص  ــــــا يف وملـــــــــــل  ــــــر ييب  ــــــــــــــل ر ـــــــــــــوظ  مــــــــــــملال
 . 3اإلشارة هلذا الر ل يف ا رر املودع للشهر الذي رواسطتا  تةدد ءموع  امللعي  حمل الشهر

ـــــــا  املشـــــــعل  للقســـــــل  1 _املعـــــــان املـــــــذكور أو املعـــــــان املســـــــم  : هـــــــي  ســـــــمي   اصـــــــ  رعـــــــدد مـــــــأ ءمـــــــوع امللعي
ــــــــالري ـــــــي يتاملمســـــــو  مـــــــأ جـــــــ ا مـــــــأ إ لـــــــيل التلديـــــــ  ،  ـــــــي الوســـــــث   ان  قليـــــــديا علـــــــ  إعطائهـــــــا  ســـــــمي  ـــــــــــــــداو  السعـــــــــ

 4معين  ، أما يف املناطق اتضري  فيطلق عليها التسمي  املتداول  يف هذه املناطق ك سل اتي ،ر ل الشارع 
ـــــا أيضـــــا رســـــع  املســـــ  اخلـــــاص رالو ـــــدة العقاريـــــ  حمـــــل الشـــــهر ،و  – 1 ـــــائق املســـــ  : أو مـــــا يعـــــ  عن ـــــو  ومل علـــــ  حمت

ــــــ  اخلاصــــــ   ــــــذه الو ــــــدة ســــــواا مــــــل  ــــــد يتســــــ  للمةــــــافي العقــــــاري الت شــــــري علــــــ  التطا ــــــ  العقاري أســــــاس هــــــذا التةدي
 .5الت رف كلي  العقار أو ج ا منا 

 
 

                           

 السارق الذكر.  02/50/5995املورخ يف  95/792ان ر املرسوظ ر ل التن يذي ر ل  -  1
 .11رامو   الد ، املرجو السارق ص 2  
 السارق الذكر . 51/10مأ املرسوظ ر ل  51ان ر املادة   - 3 
 السارق  الذكر .5991/ 07/21املور   يف 51ان ر التعليم  ر ل 4 

 .556ا  روشناف  ، املرجو السارق ، صمج - 5
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 _الشروط الخاصة بتعيين العقارات غير الممسوحة ب
ــــــرتا  الــــــوط           ــــــ  املســــــ  العــــــاظ لألراضــــــي عــــــ  كافــــــ  ال ــــــص املشــــــرع علــــــ  أ عــــــاظ لصايــــــ  اإلنتهــــــاا مــــــأ عملي ن

نتقاليــــــ  ختــــــص العقــــــارا  غــــــري املمســــــو   أصــــــال أو الــــــ  مل  عتمــــــل فيهــــــا عمليــــــ  املســــــ  أو إكتملــــــ  ومل  ــــــودع وملــــــائق إ
 املس  لد  ا اف   العقاري  امل ت   رعد.

 مــــــأ املرســــــوظ557ف ــــــي مــــــا  ــــــص ريانــــــا  و عناصــــــر  عيــــــني العقــــــارا  الري يــــــ  غــــــري املمســــــو   رينتهــــــا املــــــادة        
ـــــد عـــــدظ وجـــــود خمطـــــث مســـــ   11املـــــذكور ســـــارقا كمـــــا يلـــــي "  الفـــــا ت عـــــاظ املـــــادة  51/16 مـــــأ هـــــذا املرســـــوظ وعن

اتراضـــــي فـــــ ن كـــــل عقـــــد أو  ـــــرار  ضـــــائي يعـــــون موضـــــوع إشـــــهار يف حماف ـــــ  عقاريـــــ   ـــــب أن يتـــــني فيـــــا رالنســـــت  لعـــــل 
 عقار ري ي مشار إليا يف املادة السارق  مايلي:

 _نوع العقار.
 _مو عا.

 تويا ا._حم
وفضــــــال عــــــأ  لــــــ  أر ــــــاظ امل طــــــث ا ــــــت ي رــــــا ر ــــــ   ن اميــــــ  يف م ــــــاحل مســــــ  اتراضــــــي و ا اف ــــــ  العقاريــــــ  ويف 

  ال  عدظ وجود  ل   أ اا  املالعني اناوريأ ".
 نست لص مأ نص هذه  املادة أن عناصر التعيني رالنست  للعقار الري ي غري املمسو  هي:

 ة عأ رناا، فضاا فارر، عقار فال ي إ  ...نوع العقار أي هل هو عتار  -
ــــ   قــــو فيهــــا ،وعنــــد اإل تضــــاا إســــل املعــــان الــــذي  - مو عــــا : و أو  مــــا يشــــار إليــــا يف  ديــــد املو ــــو هــــو التلديــــ  ال

 يقو فيا.
 النطاق املادي للعقار.را  حمتويا  العقار و املق ود -

ملتتـــــــ  يف أصـــــــو  امللعيـــــــ  الســـــــارق  ا ـــــــت ي  ـــــــا وفضـــــــال علـــــــ   لـــــــ  ر ـــــــل العقـــــــار يف امل طـــــــث و ـــــــدوده إ ا        
 عل  مستو  ا اف   العقاري  .

ــــــ         ــــــ  إعتمــــــدها املشــــــرع يف الت ر  ــــــاا علــــــ  املعــــــايري ال أمــــــا فيمــــــا  ــــــص العقــــــارا  اتضــــــري  غــــــري املمســــــو    ورن
لعقــــار ونوعــــا وحمتــــواه هــــي رينهــــا ورــــني العقــــارا  الري يــــ  ، فــــ ن  عناصــــر التعيــــني الــــ   ــــب اإلشــــارة إليهــــا إضــــاف  ملو ــــو ا

 .1عن ر الشارع والر ل
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نشـــــري أنـــــا يف  الـــــ  إيـــــداع وملـــــائق  تعلـــــق رعقـــــارا  غـــــري نســـــو   ، ف نـــــا  ـــــب علـــــ  املـــــودعني اإلشـــــارة ل ومـــــا         
ـــــــائق املودعـــــــ   تعلـــــــق رعقـــــــار غـــــــري  نســـــــو  ـــــــد أن الومل ـــــــائق املســـــــ  رعـــــــد   1إىل مـــــــا ي ي ـــــــداع ومل ـــــــتل إي ـــــــا نســـــــو  ومل ي أو أن

ـــــ  رنـــــاا علـــــ  شـــــهادة  ســـــلل للمـــــودع مـــــأ طـــــرف م ـــــاحل املســـــ  يســـــم  شـــــهادة عـــــدظ اجلـــــرد يف را اف ـــــ  الع قاريـــــ  و ل
 .(cc6 1سكال  مس  اتراضي ظ.ظ ر ل 

 الشروط المتعلقة بتعيين العقارات الخاضعة لنظام الملكية المشتركة  - ج
ــــــ  املشــــــرتك  كمــــــا يلي:"املل576عرفــــــ  املــــــادة   ــــــري امللعي ــــــني املــــــد  اجل ائ ــــــ  مــــــأ التقن ــــــ  املشــــــرتك  هــــــي اتال عي

الــــــ  يعــــــون عليهـــــــا العقــــــار املتـــــــ  أو ءموعــــــ  العقـــــــارا  املتنيــــــ  ، والـــــــ   عــــــون ملعيتهـــــــا مقســــــم     ـــــــا رــــــني عـــــــدة 
 أش اص  شمل كل وا دة منها عل  ج ا  اص ون يب يف اتج اا املشرتك ."

ي علـــــــ  أجـــــــ اا  اصـــــــ  يتتـــــــني مـــــــأ نـــــــص هـــــــده املـــــــادة أن العقـــــــارا  اخلاضـــــــع  لن ـــــــاظ امللعيـــــــ  املشـــــــرتك   تـــــــو  
 وأج اا مشرتك .

ـــــ  واململوكـــــ  رالتقســـــيل لعـــــل وا ـــــد مـــــأ املـــــالك الشـــــركاا  ـــــ  أو غـــــري املتني فـــــاتج اا اخلاصـــــ  هـــــي أجـــــ اا العقـــــارا  املتني
 .2رصرض اإلستعما  الش  ي واخلاص

كافــــــ  املالكــــــني   أمــــــا اتجــــــ اا املشــــــرتك  فهــــــي أجــــــ اا العقــــــارا  املتنيــــــ  وغــــــري املتنيــــــ  الــــــ  ملعهــــــا علــــــ  الشــــــيوع       
ـــــو املالكـــــني املشـــــرتكني أو تكـــــ   املشـــــرتكني رالنســـــت  لن ـــــيب كـــــل وا ـــــد مـــــنهل يف كـــــل   ـــــ  إلســـــتعما  أو من عـــــ  مجي

 .3عدد منهل 

ـــــــ  ظوجـــــــب إعـــــــداد          ـــــــ  العملي ـــــــتل مـــــــأ النا ي ـــــــق ي ـــــــد اتجـــــــ اا اخلاصـــــــ  و اتجـــــــ اا املشـــــــرتك  رشـــــــعل د ي إن  دي
إمـــــا يف  51/16مـــــأ املرســـــوظ 15،   عـــــد طتقـــــا لـــــنص املـــــادة 4وصـــــ ي للتقســـــيل ومليقـــــ   قنيـــــ   اهـــــا املشـــــرع راجلـــــدو  ال

عقــــــد  ـــــــاص أويف ن ـــــــاظ امللعيـــــــ  املشــــــرتك  أو يف دفـــــــرت الشـــــــروط وإمـــــــا يف أي عقــــــد آ ـــــــر أو  ـــــــرار  ضـــــــائي ، ويتضـــــــمأ 
 التيانا  التالي  :

 ر ل القطع  أو ات    سب الرت يب الت اعدي لألر اظ. -
 العمارة  -

                           

  ـــــب  كـــــر ر ـــــل القســـــل رالومليقـــــ  إ ا  علـــــق اتمـــــر رتلديـــــ  انطلقـــــ  عمليـــــ  املســـــ   ـــــا وســـــتق للمةاف ـــــ  العقاريـــــ  امل ت ـــــ  أن  ســـــلم  أ ســـــاظ ســـــارق  ، - 1
  ن القسل املع  فعال غري نسو .و ل   ى يت كد ا افي العقاري ر

 مأ القانون املد .577ان ر  املادة  - 2
 . مأ القانون  املد  571ا ملادة  ان ر - 3
,أما فيما  ص التيانا  الوص ي   ويتل إيداعها  مأ طرف املوملق  عد ومليق   قني  تهنا  ستدعي عمليا   ياس ميداني  لذا يعدها  تري عقاري معتمد -  4

 عدة مأ طرف أمالك الدول  فينك ها امل احل التقني  راملديريا .امل
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 الدر   -
 رق الطا  -
 نوع  طع  اترض. -
 .1ات   يف امللعي  املشرتك  -

أمــــــا فيمــــــا  ــــــص هويــــــ  العقــــــار املشــــــيد عليهــــــا التنــــــاا فيكــــــب اإلشــــــارة إىل العناصــــــر املن ــــــوص عليهــــــا يف             
 .51/16مأ املرسوظ 11ال قرة اتوىل مأ املادة 
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 المبحث الثاني5
 .بالمحافظة العقارية إلتمام إجراءات شهرها إيداع المحررات الخاضعة للشهر

يــــــتل إيــــــداع الوملــــــائق اخلاضــــــع  للشــــــهر مــــــأ طــــــرف حمرريهــــــا وضــــــمأ اآلجــــــا  القانونيــــــ  ا ــــــددة لــــــذل  رقســــــل  
اإليـــــداع وعمليـــــا  ا اســـــت  را اف ـــــ  العقاريـــــ  امل ت ـــــ  إ ليميـــــا ، ليقـــــوظ ا ـــــافي العقـــــاري رواســـــط  أعـــــوان هـــــذا القســـــل 

ــــــاا  لــــــ  يقتــــــل ا ــــــافي رالت كــــــد مــــــأ مــــــد   واف رهــــــا علــــــ  الشــــــروط الشــــــعلي  واملوضــــــوعي  الــــــ   كرناهــــــا ســــــارقا، وأملن
العقـــــاري إيــــــداعها إ ا  ــــــوافر  علـــــ   لــــــ  الشــــــروط ورالتــــــايل يتاشـــــر عمليــــــ  إ ــــــاظ  ن يــــــذ إجـــــراا اإلشــــــهار العقــــــاري، أمــــــا 

ـــــ  فةـــــص الوملـــــائق املودعـــــ  نقـــــص وملـــــائق أو أ طـــــاا جليـــــ  للعيـــــان  ســـــت ـــــاا عملي دعي عـــــدظ  توهلـــــا أصـــــال  إ ا اكتشـــــف أملن
ــــداع ، خمطــــرا صــــا ب ا ــــرر رــــذل  ظوجــــب  ــــرار  ــــرفض اإلي ــــدوهنا ، ف نــــا ي ــــذ عمليــــ  الشــــهر العقــــاري ال  ــــتل ر كــــون  ن ي
معلـــــل، و ـــــى إن  تـــــل ا ـــــافي العقـــــاري إيـــــداع الوملـــــائق ، ي  تـــــني لـــــا أملنـــــاا ال ةـــــص املوضـــــوعي هلـــــا وجـــــود أ طـــــاا ف نـــــا 

ر ـــــدد رفـــــض هناها مـــــأ طـــــرف حمـــــرر الومليقـــــ  رعـــــد إ طـــــاره رـــــذل  ونعـــــون يو ـــــف  ن يـــــذ إجـــــراا الشـــــهر لصايـــــ    ـــــةية
 اإلجراا .
ـــــني   ـــــني ، مل ـــــص املطلـــــب اتو  لقتـــــو  إوعلـــــ  أســـــاس مـــــا  ـــــدمناه ســـــنتناو  دراســـــ  هـــــذا املتةـــــ  يف مطلت ملن

 اإليداع و ن يذ إجراا اإلشهار العقاري ، ويف املطلب الرا  رفض  ن يذ إجراا عملي  الشهر العقاري .
 األول المطلب

 الشهر العقاري إجراءتنفيذ قبول و  
إ ا  تل ا افي العقاري إيداع الومليق  اخلاضع  للشهر، ومل  تضمأ هذه ات رية أي أ طاا  و  دون إ اظ  

شهرها، أشر عليها ظراجو الشهر، غري أن  ل  غري كاف  ى يتل الت شري عل  ءموع  التطا ا  العقاري  امل     
 الدفرت العقاري هلا.   لذل  ومطارق  

 الفرع األول : قبول اإليداع .      
ــــــداع   ــــــو  اإلي ــــــ   ت ــــــد ا ــــــررا   املودعــــــ  رســــــكل  ــــــاص مســــــعا ا ــــــافي العقــــــاري  و تكســــــد عملي فعليــــــا رتقيي

ـــــداع واتاســـــت   ، يشـــــرع علـــــ  ـــــ  إ رواســـــط  أعـــــوان  ســـــل  اإلي ملـــــر   لـــــ  ا ـــــافي العقـــــاري  ويف إطـــــار ال ـــــال يا  امل ول
 ا ــــــرتاظا ر ةــــــص الوملــــــائق املودعــــــ  للت كــــــد مــــــأ مــــــد   ــــــوافر الشــــــروط القانونيــــــ   الســــــارق  الــــــذكر ، ويف  الــــــ  لــــــا  انونــــــ

  ل  يقوظ ر جراا شهر الوملائق املودع  .
ولرت يـــــــب عمليــــــــ  الشــــــــهر  أملرهــــــــا النهــــــــائي يقــــــــوظ ا ــــــــافي العقــــــــاري إمــــــــا رالت شــــــــري علــــــــ  التطا ــــــــا  والــــــــدفا ر        

 .جراا اتو ،أو  ر نشاا رطا ا  ودفا ر عقاري  جديدة إ ا ا تض  اتمر   ل العقاري  ا دمل   ظوجب  اإل
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 أوال : مفهوم اإليداع      
اإليــــــداع إجــــــراا  ــــــانو  ضــــــروري إل ــــــاظ إجــــــراا عمليــــــ  الشــــــهر العقــــــاري ، يقــــــوظ رــــــا املعل ــــــون  انونــــــا رتةريــــــر  

مـــــــأ املرســـــــوظ  92مـــــــأ نـــــــص املــــــادة  الوملــــــائق اخلاضـــــــع  للشــــــهر ضـــــــمأ آجـــــــا  حمــــــددة  انونـــــــا أيضـــــــا وهــــــو مـــــــا نستشــــــ ا
الـــــــ   ـــــــنص علـــــــ  مـــــــا يلـــــــي " ينتصـــــــي علـــــــ  املـــــــوملقني وكتـــــــا  الضـــــــتث والســـــــلطا  اإلداريـــــــ  أن يعملـــــــوا علـــــــ   51/16

إشـــــهار مجيـــــو العقـــــود والقـــــرارا  القضـــــائي  اخلاضـــــع  لإشـــــهار وا ـــــررة مـــــأ  ـــــتلهل أو ظســـــاعدهتل و لـــــ  ضـــــمأ اآلجـــــا  
 ا ددة ".
أن عمليــــــــ  اإليــــــــداع  ــــــــتل متاشــــــــرة علــــــــ  مســــــــتو  ا اف ــــــــ  العقاريــــــــ  امل ت ــــــــ   املال ــــــــي يف اتيــــــــاة العمليــــــــ  

ـــــا  ا اســـــت   ـــــداع وعملي ـــــ  مســـــتو   ســـــل اإلي ـــــا ورالضـــــتث عل ــــــرسع 1إ ليمي ـــــ  الومليقـــــ  املودعـــــ  ن ســـــا ــ ـــــو عل ي مـــــأ املو 
ـــــد  ـــــ  اإليـــــداع أ يانـــــا رواســـــط  ال ي ـــــذل  ، كمـــــا معـــــأ أن  ـــــتل عملي ـــــ  رعـــــد و لـــــ  يف   2أو رواســـــط  مســـــاعد يعينـــــا ل ال

 املساف  رني موطأ حمرر الومليق  وا اف   العقاري  امل ت   .
 ستالظ يسلما ا افي العقاري للمو و عل  الومليق  .إويف كل اتاال  يرت  اإليداع ظوجب وصل 

 ثانيا : آجال اإليداع
التقيـــــــد  املـــــــذكورة أعـــــــاله علـــــــ  حمـــــــرري الوملـــــــائق اخلاضـــــــع  للشـــــــهر 51/16مـــــــأ املرســـــــوظ  92أوجتـــــــ  املـــــــادة  

مـــــــأ  ـــــــانون املاليـــــــ  لســـــــن   65مـــــــأ ن ـــــــا املرســـــــوظ املعدلـــــــ  ظوجـــــــب املـــــــادة  99رآجـــــــا  اإليـــــــداع ا ـــــــددة رـــــــنص املـــــــادة 
مــــــأ  ــــــانون  52ادة ــــــــــمعــــــرر مــــــأ  ــــــانون التســــــكيل ، املعدلــــــ  كــــــذل  ظوجــــــب امل 616/6والــــــ  عــــــدل  املــــــادة  5999

،  يــــــــ   ــــــــدد  4مــــــــأ  ــــــــانون التســــــــكيل  616/56إىل  616/5د واـــــــــــــــدل  املــــــــــــــالــــــــ  ع 3 0227ن  ــــــــــــــــاملاليــــــــ  لس
 عل  النةو التايل : 616/27هذه اآلجا  رنص املادة 

رتـــــداا مـــــأ  ـــــاريخ  ريـــــر العقـــــد ، مـــــدد هـــــذا اتجـــــل إ( أشـــــهر 26رالنســـــت  لشـــــهادا  النقـــــل رعـــــد الوفـــــاة ملالملـــــ    -5
 ( أشهر إ ا كان أ د املعنيني مقيما يف اخلار  .21إىل مخس   

( أشــــــهر 21 قــــــوظ املســــــوولي  املدنيــــــ  للمــــــالعني اجلــــــدد للةقــــــوق العينيــــــ  إ ا طلــــــب مــــــأ ا ــــــرر رعــــــد ســــــت   معــــــأ أن 
 مأ الوفــاة .

 ( أشهر مأ اليوظ الذي أصتة  فيا هنائي  .26رالنست  لأل عاظ القضائي  ملالمل    -0

                           

 السارق الذكر . 5995جوان  27ان ر القرار ال ادر يف  - 1
 .515مجا  روشناف  ، املرجو سارق ،ص  - 2
 .29السارق الذكر ، ص 0227مأ  انون املالي  لسن  املتض 01/50/0226املورخ يف  26/00ان ر القانون  - 3
 .51/50/5951املور   يف  15املتضمأ  انون التسكيل ، اجلريدة الر ي  العدد  29/50/0226املورخ يف  51/521ان ر اتمر  - 4
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 ( أشهر مأ  ار ها .26رالنست  للعقود ات ر  والوملائق ملالمل    -6
القيــــــاظ راإلشــــــهار يف حمــــــاف تني عقــــــاريتني أو أكرــــــر  ــــــدد اآلجــــــا  املــــــذكورة أعــــــاله إىل مخســــــ  يف  الــــــ  وجــــــو        
 ( يوما كامل  رالنست  لعل حماف   عقاري  فضال عأ اتوىل .51عشر  

واملال ـــــــي أن هـــــــذا التعـــــــديل مل مـــــــا آجـــــــا  اإليـــــــداع رالنســـــــت  توامـــــــر نـــــــ ع امللعيـــــــ  إ  رقيـــــــ  هـــــــذه اآلجـــــــا        
 ( أياظ مأ  ار ها .21حمددة ررماني   

 تطـــــاع رســـــل اإلشـــــهار إأمـــــا إ ا مل يتقيـــــد حمـــــرر الوملـــــائق  ـــــذه اآلجـــــا  فـــــ ن نـــــص ن ـــــا املـــــادة يلـــــ مهل ظناســـــت   
ـــــ لف    ـــــدفو غرامـــــ  ماليـــــ   قـــــدر ر ـــــ   ـــــد يتعرضـــــون هلـــــا عـــــأ  1د   ( 5222العقـــــاري ر رصـــــض الن ـــــر عـــــأ املســـــوولي  ال

 ال عيد القانو  .
 ثالثا : محل اإليداع 

ـــــنص املـــــادة طتقـــــا   ـــــا لتلقـــــي صـــــيص  اإلشـــــهار مـــــأ ا ـــــافي العقـــــاري يســـــتوجب  51/16مـــــأ املرســـــوظ  90ل ف ن
ـــــــ   ـــــــذي ينتصـــــــي إشـــــــهاره ، ةي ـــــــني أو نســـــــخ للعقـــــــد أو القـــــــرار القضـــــــائي ال ـــــــداع يف آن وا ـــــــد ل ـــــــور ني ر يت ل ومـــــــا اإلي

ـــــــ  ــــــ  يشــــــرتط إفراغهــــــا يف  ــــــو    ــــــاص يعــــــرف ر ــــــ  وال ــــــل نــــــت ي روا ــــــدة منهــــــا را اف ــــــ  العقاري ،  (PR6  1إ.ع ر 
و مــــــل   شــــــرية الت ــــــديق علــــــ  اهلويــــــ  وعلــــــ  الشــــــرط الش  ــــــي لألطــــــراف ، أمــــــا ال ــــــورة ات ــــــر  والــــــ   ــــــرر علــــــ  

 ورق عادي  رجو للمودع رعدما يوشر عليها ا افي العقاري مرتتا رذل  إنقضاا اإلجراا .
عتني  عـــــــون يف شـــــــعل جـــــــدولني أمـــــــا إ ا كـــــــان اإليـــــــداع يتضـــــــمأ  يـــــــد رهـــــــأ أو إمتيـــــــاز فـــــــ ن ال ـــــــور ني املـــــــود 

 7مــــــو عني وم ــــــد ني وم ـــــــةةني رعــــــل د ــــــ  ، حمـــــــرريأ علــــــ  إســــــتمارة حمـــــــددة رنمــــــو    ــــــاص يعـــــــرف رـــــــ إ.ع ر ـــــــل 
 PR7)     مـــــــأ املـــــــادة 1إىل  5و ـــــــب أن يشـــــــمل كـــــــل جـــــــدو  التيانـــــــا  املن ـــــــوص عليهـــــــا يف ال قـــــــرة الرالرـــــــ  مـــــــأ )

 .2و ل     طائل  رفض اإليداع  96
ملـــــائق أ ـــــر  مـــــو ال ـــــور ني الـــــر يتني مـــــأ اإليـــــداع ، و ـــــد يعـــــون هـــــذا اإلرفـــــاق مـــــادي كمـــــا  رفـــــق للضـــــرورة و  

ـــــــظعــــــ  إرفــــــاق نســــــ   كاملــــــ  مــــــأ هــــــذه الوملــــــائق مــــــو ال  ـــــــور ني الر يتــــــ ـــــــني أو اإلكت ـــــــــ اا رعتارــــــ  املراجــــــو العاملــــــ  هلــــــا ــ
 لد  معتتا . ،  مو اإلشارة مأ طرف ا رر أن أصل هذه الوملائق يتق  حمت  ا را3فقث 

 ومأ أهل الوملائق املرفق  نذكر ما يلي :

                           

 اة مأ الصرام  النامج  عأ الت  ري  ي إيداع الوملائق اخلاضع  مو ات ذ رعني االعتتار اجلها  ا ررة املع اة مأ رسل اإلشهار العقاري ورالتايل  عون أيضا مع - 1
 للشهر العقاري .

 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل  96ان ر املادة  - 2
 عأ املديري  العام  لألمالك الوطني   ، وزارة اال ت اد. 50/20/5991ال ادرة رتاريخ  119ان ر املذكرة ر ل  - 3
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مســـــت ر  العقـــــد م ـــــادق عليـــــا مـــــأ م ـــــلة  املســـــ  ال يقـــــل  ار ـــــا عـــــأ ســـــت  أشـــــهر يوشـــــر عليـــــا ا ـــــافي العقـــــاري  -
ــــر يتني ،  ــــا رعــــد  لــــ  مل ــــلة  املســــ  لتقــــوظ هــــذه ات ــــرية نرــــن ا مراجــــو الشــــهر املوشــــر  ــــا علــــ  ال ــــور ني ال ول

 س  .رتةيني وملائق امل
مــــــأ املرســــــوظ  06/1خمططــــــا  التك ئــــــ  ودفــــــا ر الشــــــروط اخلاصــــــ  رتك ئــــــ  اتراضــــــي غــــــري املتنيــــــ  طتقــــــا لــــــنص املــــــادة  -

وشـــــــــهادة  ا ــــــــدد لعي يــــــــا   ضــــــــري شــــــــهادة التعمــــــــري ور  ــــــــ  التك ئــــــــ   01/21/5995املــــــــورخ يف  95/551
ــــ  يشــــرت التقســــيل  ط إعــــدادها مــــأ طــــرف  تــــري ور  ــــ  التنــــاا وشــــهادة املطارقــــ  ور  ــــ  اهلــــدظ و ســــليل  لــــ  ، وال

 عقاري معتمد .
ـــــــــادة  - ـــــــــ   تعـــــــــا ت عـــــــــاظ امل ـــــــــ  املتني ـــــــــ  العقاري ـــــــــل  01امل ططـــــــــا  اخلاصـــــــــ  لشـــــــــهادة  قســـــــــيل امللعي مـــــــــأ املرســـــــــوظ ر 

 املذكور أعاله واملعدة ردورها أيضا مأ طرف  تري عقاري معتمد . 95/551
 ر    التناا وشهادة املطارق  : -

أن  رتـــــ   انونـــــا ويعـــــون  لـــــ  رواســـــط  ر  ـــــ  رنـــــاا وهـــــو مـــــا اريـــــ   ـــــب رض عأإ ـــــدا  أي رنـــــاا جديـــــد علـــــ   إن
لق رالتهيئــــــــ  والتعمــــــــري ، وإن إ ــــــــاظ ــــــــــــاملتع 25/50/5992املــــــــورخ يف  92/09مــــــــأ القــــــــانون  10ن ـــــــ  عليــــــــا املــــــــادة 

ـــــا املـــــادة  ـــــا رواســـــط   ســـــليل شـــــهادة مطارقـــــ  اتشـــــصا  ةســـــب مـــــا ن ـــــ  علي ـــــتل إملتا  ـــــاا ي مـــــأ املرســـــوظ  17أشـــــصا  التن
 السارق  كره . 95/551
و لــــ   1 ــــب إرفــــاق الــــدفرت العقــــاري مــــو الومليقــــ  املودعــــ  إ ا  علــــق اتمــــر رعقــــار نســــو   ــــ  طائلــــ  رفــــض اإليــــداع -

فيمــــا إ ا كــــان املالــــ  ش  ــــا وا ــــدا ، أو كــــان العقــــار ملعـــــا لعــــدة أشــــ اص وكــــان الــــدفرت ةــــوزة أ ــــدهل ظوجـــــب 
 وكال   انوني  .

واملعــــــدة علـــــــ  أساســــــها اجلـــــــداو  الوصــــــ ي  للتقســـــــيل ، 2ا العقــــــاريني املعتمـــــــديأامل ططــــــا  املنكــــــ ة مـــــــأ  تــــــل اخلـــــــ ا -
 . 51/16مأ املرسوظ  55إىل  11املن وص عليها يف املواد مأ 

املتعلــــــــق ر عــــــــداد مســــــــ   51/16مــــــــأ املرســــــــوظ  51وملــــــــائق القيــــــــاس املن ــــــــوص عليهــــــــا يف املــــــــادة حماضــــــــر  ديــــــــد   -
ــــــــب إ ضــــــــارها يف  الــــــــ  CC2( و CC1  اتراضــــــــي العــــــــاظ واملعــــــــدة يف  ــــــــو جني يعرفــــــــان راســــــــل ــــــــ  يتطل ( وال

   ر يل و دة عقاري  وال  ينترق عنها  تما و دا  عقاري  جديدة .ري صي

                           

 السارق الذكر . 51/16املرسوظ ر ل  مأ 522ان ر املادة  - 1
ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، عل  انا معأ للمهندسني املعماريني إعداد اجلداو   05/20/0229املور   يف  6021ن   املذكرة ر ل  - 2

  امليدان إلنعداظ التناي  امل مو إجنازها والتناز  عنها.الوص ي  للتقسيل يف  ال  عملي  ريو عل  الت اميل فقث ال  ال  ستدعي عملي   القياس  يف
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شــــــهادة التهيئــــــ  : يتطلــــــب إ ضــــــارها يف  الــــــ    ئــــــ  أراضــــــي و ريعهــــــا ،  رتــــــ  هــــــذه الشــــــهادة أن القطعــــــ  اترضــــــي   -
 .1والعهرراا والصاز...إ   مهيئ  مأ  ي  وجود  نوا  ال رف ، التوصيل رشتع  املاا

هنا أن  ونشـــــري هنـــــا أن التشـــــريو ال رنســـــي مـــــرال، يشـــــرتط  علـــــ  مـــــودعي العقـــــود وا ـــــررا   إرفـــــاق أي ومليقـــــ  مـــــأ شـــــ
 2 ساعد ا افي العقاري عل   عيني أطراف العقارا  رشعل د يق.

  رابعا : مس  سجل اإليداع
اخلاضــــــع  للشــــــهر يقــــــوظ ر ة ـــــها فة ــــــا ءمــــــال للت كــــــد مــــــأ ســــــتالظ ا ــــــافي العقـــــاري للوملــــــائق إمتاشـــــرة رعــــــد       

ــــــ  الشــــــهر العقــــــاري ورالتــــــايل  عــــــون  ارلــــــ   أن الوملــــــائق املقدمــــــ   تــــــوي علــــــ  التيانــــــا  والعناصــــــر الضــــــروري  لتن يــــــذ عملي
 لعملي  اإليداع .

ـــــداع       ـــــداع يف ســـــكل مســـــعا ا ـــــافي العقـــــاري يســـــم  ســـــكل اإلي ـــــ  اإلي ـــــتل عملي ـــــا ا ـــــافي العي  قـــــاري ســـــكل في
يــــــوظ ريــــــوظ و ســــــب الرت يــــــب العــــــددي و ســــــليما  العقــــــود والقــــــرار  القضــــــائي  ور ــــــ   عامــــــ  جــــــداو  الوملــــــائق املودعــــــ  

   د  ن يذ إجراا  اص راإلشهار .
ل ــــــــتا كـــــــــــــــــــــــــل ظوجــــــــــــــــــاع الــــــ  سكدـــــــــــــــــــــــــاإليل ـــــــــــــــــــــــــــو سكــــــــــــــــــــــا إىل مراجـــــــــــــــــــــــويســــــلل للملــــــتما ســــــندا يشــــــار في    

 ك
،  ن ــــــذ اإلجــــــرااا  رتــــــاريخ هــــــذه التســــــليما  و ســــــب  ر يتهــــــا ورعــــــد إ ــــــاظ اإلجــــــرااا   ــــــب أن  ســــــرتجو 3لي ســــــل

 سندا  اإليداع و  ظ مو رعض  سب  ر يب اتر اظ .
ــــــ  إرجــــــاع  ــــــاا ســــــةب هــــــذه اتوراق عل ــــــادرة أملن ــــــ  اتطــــــراف غــــــري   هــــــذا الســــــند فيكــــــب عليهــــــا أن  وإ ا كان

 .4 و و إرراا رالنست  هلذه اتوراق ، يعون مع   مأ رسوظ الطارو عل  سكل اإليداع  ام  املادة املطارق 
أمــــــا  ا  ــــــ   ســــــليما  وملــــــائق ختــــــص ن ــــــا العقــــــار يف ن ــــــا اليــــــوظ ف نــــــا يشــــــار إىل هــــــذه اتالــــــ  يف ســــــكل  

لومليقــــــ  الـــــ  أرجعــــــ  للملــــــتما ، ويــــــتل  ن يــــــذ اإلجــــــرااا   ضــــــمأ اإليـــــداع علــــــ  التطا ــــــ  أو التطا ــــــا  املعنيــــــ  وعلــــــ  ا
 5ال روف العادي  

                           

 السارق  الذكر . 01/26/0222املور   يف  5779ان ر املذكرة ر ل  - 1
2  - P.Salvage .Gerest .les Suretés et la Publicité foncière .Presses Universitaire de Grenoble 1994p172 
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املال ــــــي أن إ تــــــاع ا ــــــافي العقــــــاري هلــــــذه اخلطــــــوا  يف  ســــــكيل الوملــــــائق املودعــــــ  رســــــكل اإليــــــداع لــــــا أ يــــــ   
اإل تكــــــا  يف  ديــــــد أســــــتقي  اإليــــــداع رــــــ ن    ــــــذ الومليقــــــ  املودعــــــ  الر تــــــ  ال ــــــةية  يف هــــــذا الســــــكل ورالتــــــايل معــــــأ 

 .1راإلجراا امل مو القياظ را إرتداا مأ  اريخ اإليداع 
ولضــــــــمان  قيــــــــق متــــــــدأ اتســــــــتقي  يف اإليــــــــداع فــــــــ ن ا ــــــــافي العقــــــــاري ملــــــــ ظ ظســــــــ  ســــــــكل اإليــــــــداع وفــــــــق  

 : 2اإلجرااا   التالي  
لــــــ   تــــــل  ــــــب أن يــــــر ل ويو ــــــو مــــــأ  تــــــل رئــــــيا ا عمــــــ  الــــــ   وجــــــد ا اف ــــــ  العقاريــــــ  يف دائــــــرة إ ت اصــــــها و  -

 الشروع يف استعمالا .
 إن   شريا  اإليداع  تل عل  هذا السكل عل  ال ور مأ دون  رك رياض وكتار  رني اتسطر . -
ـــــتل ، مـــــو ضـــــرورة اإلشـــــارة  - ـــــ  اليـــــوظ أو مل   يق ـــــل كـــــل يـــــوظ مـــــأ طـــــرف ا ـــــافي العقـــــاري ســـــواا و إيـــــداع وملـــــائق  ل

ـــــــل  رســـــــوظ الشـــــــهر العقـــــــاري أملنـــــــاا ـــــــائق و    ـــــــالج يف  الـــــــ  إيـــــــداع ومل ـــــــاتروف  اإل  ـــــــا  إىل املت ـــــــ  اليـــــــوظ ر ـــــــل   ل ا   
واتر ـــــاظ ، أمـــــا رالنســـــت  لأليـــــاظ ا ســـــور  كعطـــــل ر يـــــ  فـــــ ن ا ـــــافي العقـــــاري يق ـــــل الســـــكل  ـــــال  هـــــذه اتيـــــاظ يف يـــــوظ 

 العمل ات ري .
 ـــــودع كــــــل ســــــن  نســــــخ مــــــأ ســــــكال  اإليــــــداع املق لــــــ  أملنـــــاا الســــــن  املن ــــــرم  رــــــدون م ــــــاريف لــــــد   لــــــل كتــــــا   -
 .3لا القضائي امل تص ان

رعــــــد عمليــــــ  اإليــــــداع النامجــــــ  عــــــأ ال ةــــــص انمــــــل للومليقــــــ  املودعــــــ  ،  ــــــ يت مر لــــــ  ال ةــــــص الشــــــامل والــــــد يق      
يتاشـــــر إ ـــــاظ عمليـــــ  واملعمـــــق ، فـــــ  ا   كـــــد  للمةـــــافي العقـــــاري  الهلـــــا عـــــدظ وجـــــود أي ســـــتب يـــــرفض ظوجتـــــا اإلجـــــراا 

ـــــــ  رالت شـــــــري علـــــــ  الومليقـــــــ  املودعـــــــ ـــــــر ل الشـــــــهر و ل ـــــــ   تمرـــــــل يف  اتكـــــــل ، ال   ر عطائهـــــــا مراجـــــــو شـــــــهر جديـــــــدة هنائي
 .4و اريخ اإلشهار (

ـــــ          ـــــا يعت ـــــائق اخلاضـــــع  للشـــــهر ، ف ن ـــــ  الومل ـــــ  يقـــــوظ  ـــــا ا ـــــافي العقـــــاري  عل ـــــ  ال ـــــ  اإلداري ورـــــاملوازاة مـــــو الر ار
ـــــــ  املتمرلـــــــ  يف نســـــــت   ـــــــ  العمومي ـــــــف رتة ـــــــيل مســـــــتةقا  اخل ين ـــــــا معل مـــــــأ الرســـــــوظ  امل روضـــــــ   موظـــــــف حماســـــــب  تن

                           

 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  .وزارة املالي  . 09/55/0221ور   يف امل 52511ان ر املذكرة ر ل  - 1
 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل  76ان ر املادة  - 2
املتضـــــــمأ  ديـــــــد شـــــــروط إعــــــداد نســـــــخ مـــــــأ ســـــــكال  اإليـــــــداع الـــــــ  مســـــــعها ا ـــــــاف ون  25/26/5955ان ـــــــر القــــــرار الـــــــوزاري املشـــــــرتك املـــــــورخ يف  - 3

 . 27/21/5955املور   يف  61العقاريون وا اف   عليها ، اجلريدة الر ي  عدد
 ســــــلل صــــــورة مــــــأ الومليقــــــ  املودعــــــ  موشــــــر عليهــــــا للمــــــودع ، و ــــــو   ال ــــــورة الرانيــــــ  مــــــأ  ســــــل اإليــــــداع  وا اســــــت  إىل  ســــــل مســــــل  الســــــكل العقــــــاري  - 4

   ي اال ت ا   ا ر رشيف ا اف   العقاري  .  و سليل املعلوما  ليقوظ هذا ات ري رالت شري عل  التطا ا
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، إضـــــــاف  للصرامـــــــا  املاليـــــــ  الـــــــ   ـــــــد  قتطـــــــو عنـــــــد اإل تضـــــــاا ، ةيـــــــ   قتطـــــــو هـــــــذه الرســـــــوظ والصرامـــــــا  مـــــــأ  1عليهـــــــا
ــــــ  ر عــــــداد حماســــــت  شــــــهري  يشــــــرف  ــــــتل  ل ــــــ  وي ــــــدر  يف  ســــــا  الدول ــــــ  و  ــــــ  العمومي ــــــد  اخل ين  ســــــارا  املــــــودعني ل

 عليها عون حماسب لد  ا اف   العقاري  .
وختـــــــتص  ـــــــوانني املاليـــــــ  رتةديـــــــد نســـــــب رســـــــل الشـــــــهر العقـــــــاري علـــــــ  الوملـــــــائق املودعـــــــ  را اف ـــــــا  العقاريـــــــ         

ـــــيل  ـــــرمأ أو التقي ـــــاا علـــــ  نســـــت  مـــــأ ال   ـــــد ات ـــــو  علـــــ  إشـــــهارها ، و قتطـــــو مـــــأ طـــــرف ا ـــــافي العقـــــاري أ يانـــــا رن
اف وأ يانـــــا أ ـــــر  ظوجـــــب رســـــوظ ملارتـــــ  ا  اتطـــــر ناملـــــد ون رالومليقـــــ  املودعـــــ  والـــــذي نقلـــــا حمررهـــــا فيهـــــا رنـــــاا علـــــ    ـــــر 

 ـــــددها هـــــذه القـــــوانني ، إال أنـــــا ينتصـــــي علـــــ  ا ـــــافي العقـــــاري أملنـــــاا عمليـــــ  التة ـــــيل مراعـــــاة  ـــــاال  اإليـــــداع املع ـــــاة 
 .2مأ رسل اإلشهار العقاري 

 إجراء الشهر العقاري.تنفيذ الفرع الثاني: 
ــــــا ملــــــا          ــــــل ا ــــــافي العقــــــاري اإليــــــ ســــــتق القــــــو  أن ــــــ  يقت داع و يت كــــــد مــــــأ ســــــالم  الوملــــــائق املودعــــــ  مــــــأ  ي

الشــــــعل و املوضــــــوع ، يرجــــــو صــــــورة منهــــــا للمــــــودع رعــــــد الت شــــــري عليهــــــا ظراجــــــو الشــــــهر و نــــــت ي رال ــــــورة الرانيــــــ  يف 
 .ا اف   العقاري 

ــــــــــادا علـــــــــــــــــــــإعتم     ــــــــــ  هــــ ــــــــــذه ال ـــــــــورة يقـــــــــــــ أعـــــــــوان  ســـــــــل مســـــــــ  الســـــــــكل وظ ا ـــــــــافي العقـــــــــاري رواســـــــــط  ــــــــ
و  ســـــــليل املعلومـــــــا  رنقـــــــل التيانـــــــا  الـــــــ   تويهـــــــا هـــــــذه ال ـــــــورة علـــــــ  التطا ـــــــ  العقاريـــــــ  و الـــــــدفرت العقـــــــاري  العقـــــــاري

املعنيــــــني راملعاملــــــ  العقاريــــــ  الــــــ    ــــــل  ، يــــــودي هــــــذا اإلجــــــراا اتاصــــــل دا ــــــل ا اف ــــــ  العقاريــــــ  إىل إضــــــ اا ال ــــــ   
 .3العقاري العامل  و النهائي  لعملي  الشهر

 أوال: التأشير عل  البطاقات العقارية
أنـــــا معـــــأ أن  ـــــتل عمليـــــ  الت شـــــري متاشـــــرة علـــــ  التطا ـــــا  العقاريـــــ  املنشـــــ ة ، نـــــا  ـــــب اإلشـــــارة إليـــــا أوال       

ســــــارقا ر  ــــــاا أطــــــراف املعاملــــــ  العقاريــــــ  ســــــواا كانــــــ  مناســــــت  اإلنشــــــاا اإلجــــــراا اتو  لشــــــهر اتقــــــوق العقاريــــــ  العينيــــــ  
 السكل العقاري أو عل   ل  التطا ا  املمسوك  مو تا رالنست  للعقارا  غري املمسو  .يف 

 :كما معأ أن  عون عملي  الت شري عل  رطا ا  عقاري  جديدة  و  ل  يف اتاال  اآل ي       

                           

1  - Philipe simler .Philipe Delebecque .Droit Civil.les Suretés .la publicité foncière .2eme 
édition.1995 daloz.p582 

 .رق الذكر السا 26/00مأ القانون  52ملعرف  نسب رسل الشهر العقاري واتاال  املع اة منا راجو املادة   2 - 
 .515مجا  روشناف  ، املرجو السارق ص  - 3
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ـــــ  مو تـــــ   املن ـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة   - غـــــري إ ا كـــــان العقـــــار  51/16مـــــأ املرســـــوظ  556إنشـــــاا رطا ـــــ  عقاري
علــــــ  إعتتــــــار أن هــــــذه أو  معاملــــــ  عقاريــــــ  ،نســــــو  و مل يســــــتق للمت ــــــرف إليــــــا أن أنشــــــئ  لــــــا رطا ــــــ  عقاريــــــ  ســــــارقا 

 . ريها
و  لـــــ  ظناســـــت  أو   51/16مـــــأ املرســـــوظ  77إنشـــــاا التطا ـــــ  العقاريـــــ  ات ديـــــ  املن ـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة  -

 ي .معامل  عقاري   ريها املت رف إليا يف ن اظ الشهر الع
 و يف كال اتالتني يتل الت شري متاشرة عل  التطا ا  ا دمل  سارقا راسل املت رف.   

و  لـــــ  يف  الــــــ   51/16مـــــأ املرســـــوظ  06إنشـــــاا رطا ـــــا   طـــــو اتراضـــــي املن ـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة  -   
ـــــ  ، أ ـــــ  ظناســـــت  إعـــــداد عمليـــــ   ســـــم  ،  قســـــيل ،   ئ ـــــري  ـــــدود الو ـــــدة العقاريـــــ  اتظ و  ل -  إرــــــــــــحماضإعـــــداد و  صي

   1. ي   نتج و دا  جديدة  ب أن  د  لعل منها رطا    طو أراضي جديدة(PR14  (57ع ر ل 

إنشـــــاا رطا ـــــ  عامـــــ  جديـــــدة عنـــــد إيـــــداع جـــــداو  وصـــــ ي  للتقســـــيل جديـــــدة اخلاصـــــ  رتعيـــــني العقـــــارا  املتنيـــــ    -
 .ملعي  مشرتك 

ـــــ   -  ـــــ  و  ل ـــــدة لعـــــل مال ـــــ  إنشـــــاا رطا ـــــ   اصـــــ  جدي ـــــد الت  ـــــيص اتو  ال علـــــي   للعقـــــار املتـــــ  ملعي عن
 .2مشرتك 

أن القواعــــــد املتعلقــــــ  رشــــــعل و كي يــــــا  الت شــــــري املن ــــــوص عليهــــــا يف املــــــواد ، و مــــــا  ــــــب اإلشــــــارة إليــــــا ملانيــــــا      
 .هي  واعد مشرتك   طتق عل  مجيو أنواع التطا ا  العقاري  72إىل  66مأ 

 :ا  هذا الت شريو يف مايلي نعرض شعل و كي ي     
ــــــــيوش    ـــــــ  التطـــــــ ــــــــر عل ــــــــا ا  العقاريــــــــ ــــــــ  راتــــــــ ـــــــذي ال مـــ ــــــــ  اتســـــــود ال ــــــــة  و رعي ـــــ ــــــــو مق ي  واضـــــــة  ــــ رواة  ـــ
ــــــات   ر ــــــتل ر ــــــد ف هنــــــا   ــــــ   ســــــت يد مــــــأ ن ــــــاظ  ــــــاص فيمــــــا  ــــــص التكدي ســــــترناا الت شــــــريا  املتعلقــــــ  رالتســــــكيال  ال

 .مة اتمحر الذي ال 
ـــــــاريخ و كـــــــذل  إســـــــتعما             ـــــــاظ و الت ـــــــاظ اتر  ـــــــر الت شـــــــريا  إســـــــتعما  ات تـــــــاظ أو أ ت ـــــــد  ري ـــــــر ص عن و ي

 .امل ت را  اجلاري 
كمــــــا  ــــــب  ســــــطري اخلطــــــوط راملســــــطرة ةيــــــ   نتهــــــي  ــــــث ،كمــــــا منــــــو عنــــــد الت شــــــري التةشــــــري و العشــــــث      

 .هنائي عقب كل إجراا
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ـــــــ         ـــــــاا عملي ـــــــ  التطا ـــــــا  رعـــــــد إ ا إر عـــــــب أملن   الت شـــــــري أعـــــــوان ا ـــــــافي العقاريـــــــ  أغالطـــــــا  ـــــــ  معاينتهـــــــا عل
ــــــدفرت  ــــــب صــــــا ب ال ــــــااا علــــــ  طل ــــــادرة ا ــــــافي العقــــــاري أو رن ــــــا معــــــأ   ــــــةيةها إمــــــا ظت ــــــدفرت العقــــــاري ف ن  ســــــليل ال

 .العقاري
   1.او يف مجيو اتاال  ف ن الت شريا  اتوىل  تق  عل   اهلا و الت ةيةا  املسكل  رتار ه

ــــــأمـــــا فيمـــــا يتعلـــــق ظضـــــمون الت شـــــري اخل       ــــــاص رعــــــــــ ـــــا يتـــــ ــــــل إجـــــراا إشـــــهار ف ن ــــــدأ رعـــــ ـــــاريخ شـــ ــــــتار    هر ا ـــــرر ـــــــــ
ـــــــو مراجعــــــ   اتكــــــل و الــــــر ل( ، رعــــــدها  تــــــني نــــــوع اإل  ا ــــــا  أو الش ـــــــروط أو التســــــكيال  حمــــــل الشــــــــــ   هر و أطرافهــــــاـــــــ

 العقـــــار حمـــــل الشـــــهر ، ي  ـــــاريخ  ريـــــر ا ـــــرر املشـــــهر و اجلهـــــ  الـــــ   رر ـــــا  موملـــــق أو ســـــلط   ضـــــائي  أو ســـــلط  و  عيـــــني
 .إداري (

و ختــــــــتل عمليــــــــ  الت شــــــــري رعتارــــــــ  املتلــــــــج اتساســــــــي للــــــــرمأ أو التقــــــــدير أو املعــــــــد  أو متلــــــــج الــــــــديأ و ءمــــــــوع      
   2.هرةامللةـقا  املضــــمون  و  ل  ةسب طتيع  الومليق  املش

و يف  الـــــــ  إنشـــــــاا رطا ـــــــا  عقاريـــــــ  جديـــــــدة  اصـــــــ  رو ـــــــدا  عقاريـــــــ  نا ـــــــ  عـــــــأ  قســـــــيل للو ـــــــدة العقاريـــــــ       
ــــــ  عشــــــرة ســــــن  املوجــــــودة علــــــ   ــــــر مــــــأ إملن ــــــ  و اإل ــــــارا  تكر ــــــاا العقاري ــــــو اتقــــــوق العينيــــــ  و اتعت ــــــ ن مجي اتصــــــلي  ف

، ةيــــــ  يشــــــعل الت شــــــري مرجــــــو رــــــني التطا ـــــــا    3العقــــــار املقســــــل  نقــــــل علــــــ  ءموعــــــ  التطا ــــــا  العقاريـــــــ  اجلديــــــدة
 .و التطا ا  اتصلي  دةاجلدي
أمــــــا إ ا  ضــــــمن  الومليقــــــ  املشـــــــهرة  ســــــكيل رهــــــأ أو إمتيـــــــاز يرقــــــل عــــــدة عقــــــارا  الســـــــيما علــــــ  إملــــــر  قســـــــيل      

ـــــو التطا ـــــا  املطارقـــــ  و  عتـــــب يف عمـــــود املال  ـــــا  مقارـــــل التســـــكيل يف كـــــل رطا ـــــ   عقـــــار فـــــ ن الت شـــــري يشـــــمل مجي
 تارة  خم ص مو عقارا  أ ر (.ع

ـــــا  أو  قو ـــــا مشـــــرتك   ـــــب أن  ـــــرارا   ضـــــائي   تضـــــمأ إنشـــــااا أو  عـــــديال أو إهنـــــاا إر  ا  كـــــل إشـــــهار لعقـــــود أو  
   .4يعون موضوع   شري عل  رطا   كل عقار

املالـــــ  إىل الورملـــــ   أمـــــا إ ا  علـــــق اتمـــــر ر شـــــهار شـــــهادة  ومليقيـــــ  رعـــــد الوفـــــاة  رتـــــ  إنتقـــــا  امللعيـــــ  العقاريـــــ  مـــــأ           
ف نــــــا يوشــــــر علــــــ  التطا ــــــ  العقاريــــــ  ر  ــــــاا مجيــــــو املــــــالعني علــــــ  الشــــــيوع رات ــــــ  الــــــ   ــــــدد لعــــــل ، أو املوصــــــ  هلــــــل 

  5 .وا د منهل و املتين  يف الشهادة التومليقي 
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ـــــــو       ـــــــ   الق ـــــــر و املن ـــــــان نـــــــوع عـــــــدظ اتهلي ـــــــ  فيكـــــــب أن يتضـــــــمأ  تي فيمـــــــا  ـــــــص الت شـــــــري ر ســـــــل عـــــــده اتهلي
ـــــ  التطا ـــــ  ات ديـــــ  املن ـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة ا ـــــني  لـــــ  أيضـــــا عل ـــــ  التطا ـــــ  العقاريـــــ  و يت  77لقضـــــائي اخلـــــاص( عل

 .املذكور سارقا 51/16مأ املرسوظ 
ــــــ  ات ــــــو  علــــــ  شــــــطب   ــــــذي أصــــــت   ا أهلي ــــــ  ال ــــــ  عــــــدظ اتهليــــــ  معــــــأ لعــــــده اتهلي و ظكــــــرد إنتهــــــاا  ال

   1.التيانا  اخلاص  رعدظ اتهلي 
 لبطاقة العقاريةمع امطابقة الدفتر العقاري  ثانيا:

يشــــــعل الــــــدفرت العقــــــاري ســــــندا  ويــــــا للملعيــــــ  العقاريــــــ  و ردونــــــا ال معــــــأ  ســــــكيل أي إجــــــراا يف الســــــكل       
و كــــــل   شــــــري علــــــ  التطا ــــــ  العقاريــــــ   ــــــب أن ينقــــــل علــــــ  الــــــدفرت العقــــــاري  ــــــى يرســــــل الوضــــــعي  القانونيــــــ  ، العقـــــاري 
  2 .للعقار
عليــــــا فــــــال يعتــــــ  الــــــدفرت العقــــــاري  امــــــا إال مــــــأ  ــــــاريخ آ ــــــر شــــــهادة  طــــــارق مــــــو التطا يــــــ  العقاريــــــ  يو ــــــو  و        

 .عليها ا افي العقاري يف ال  ة  ات رية مأ الدفرت العقاري
ــــــد يف دفــــــرته العقــــــاري أن يرفقــــــا       ــــــق رالعقــــــار املقي ــــــ   ــــــاظ رت ــــــرف يتعل ــــــ  وجــــــب عــــــل كــــــل مال و لتةقيــــــق  ل

ــــــد  ا اف ــــــ  العقاريــــــ    ــــــد ضــــــتطا و مطارقتــــــا مــــــو التطا ــــــ  العقاريــــــ   ع  للشــــــهرمــــــو الومليقــــــ  اخلاضــــــ عنــــــد إيــــــداعها ل
املتضــــــمأ  51/57مـــــأ اتمــــــر  51و  لــــــ  مــــــا ن ـــــ  عليــــــا ال قـــــرة الرانيــــــ  و الرالرــــــ  مـــــأ املــــــادة ،املعنيـــــ  املوشــــــر عليهـــــا

ـــــ   و اإل  ا ـــــا  املشـــــار إليهـــــا يف املـــــادة  إعـــــداد مســـــ  اتراضـــــي العـــــاظ و   ســـــيا الســـــكل العقـــــاري: "أن العقـــــود اإلرادي
أعــــــاله ال معــــــأ إشــــــهارها إال إ ا كانــــــ  الوملــــــائق امل   ــــــ  رــــــ ن  عــــــون حم وظــــــ  لــــــد  امل ــــــلة  املعل ــــــ  ظســــــ   51

 .السكل العقاري مرفق  رالدفرت العقاري
و يضــــــــتطا  و يشـــــــري العـــــــون املعلــــــــف ظســـــــ  الســــــــكل العقـــــــاري يف الــــــــدفرت العقـــــــاري إىل العقــــــــود املـــــــذكورة       
 ."يو التيانا  املوجودة يف ءموع  التطا ا  العقاري  م

ـــــــ  ظناســـــــت  اإلجـــــــرااا  الال قـــــــ    ـــــــ  التطا ـــــــا  العقاري ـــــــا  املوجـــــــودة عل ـــــــدفرت العقـــــــاري رالتيان يوشـــــــر علـــــــ  ال
 تل ــــــ  رعــــــض التيانــــــا  يف مضـــــــمون إن إلإجــــــراا اتو   رــــــن ا العي يــــــ  املوشــــــر  ــــــا عليــــــا عنــــــد إعــــــداده أو  مــــــرة و 

 يــــــــاضأن يعـــــــون الت شــــــــري رعي يـــــــ  واضــــــــة  و مقـــــــرواة رــــــــات  اتســـــــود الــــــــذي ال مةـــــــ  و الت الت شـــــــري ،  يـــــــ   ــــــــب
يشــــــــطب عليــــــــا  ــــــــث و اجلــــــــداو  مر مــــــــ  و مو عــــــــ ،و  عتــــــــب ات ــــــــاا العائليــــــــ  لألطــــــــراف رــــــــ  رف كتــــــــرية و ات ــــــــاا 
الش  ــــــي  رــــــ  رف صــــــصرية،و منــــــو التةشــــــري و العشــــــث و اتغــــــالط أو الســــــهو   ــــــة  عــــــأ طريــــــق اإل ــــــاال  و أن 
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ـــــــالعلمــــــا  و اتر ــــــاظ املشــــــطو  عليهــــــا و كــــــذل  اإل ــــــاال   عــــــون مر م ـــــــ  و مســــــ كل  رعــــــد الت شــــــري الــــــذي يعنيهــــــا ــــــــ
 .و موافق عليها مأ  تل ا افي العقاري

ـــــــات  و يشـــــــهد ا ـــــــافي العقـــــــاري   ـــــــ جراا و إجـــــــراا آ ـــــــر رواســـــــط   ـــــــث ر ـــــــني الت شـــــــري اخلـــــــاص ر و ي  ـــــــل ر
   1.عا و وضو  او ا اف  ق  و يير ة  كل إشارة عأ طر 

إ  أصـــــتة   الو ـــــدة العقاريـــــ  نلوكـــــ  علـــــ  الشـــــيوع رســـــتب   ـــــرفا  أ امهـــــا املالـــــ  فانـــــا نـــــت ي رالــــــدفرت     
العقـــــاري رعـــــد الت شـــــري عليـــــا را اف ـــــ  العقاريـــــ   ، إال إ ا عـــــني  املـــــالعون يف الشـــــياع وكـــــيال عـــــنهل ظوجـــــب وكالـــــ   انونيـــــ  

ر علـــــ  التطا ـــــ  العقاريـــــ  أن الـــــدفرت العقـــــاري ســـــةب مـــــأ ا اف ـــــ  العقاريـــــ  ظوجـــــب وكالـــــ  تيـــــازة الـــــدفرت العقـــــاري ويوشـــــ
، و يرت ـــــب عـــــأ  لـــــ  رـــــ ن يعـــــون كـــــل مالـــــ  يف الشـــــياع ملـــــ ظ  2يشـــــار إىل مراجعهـــــا و إســـــل الشـــــ ص املوكـــــل رـــــذل  
 .رتقده الدفرت العقاري ظناست    رفا   قاظ مستقتال

دفرت العقـــــــاري رالوملـــــــائق املودعـــــــ  لإشـــــــهار فـــــــ ن املشـــــــرع نـــــــص علـــــــ  إال أنـــــــا و رـــــــالرغل مـــــــأ أ يـــــــ  إرفـــــــاق الـــــــ 
 :إمعاني  انعقاد اإلشهار ردون  قدما و  ل  إ ا كان اتمر يتعلق

املتضـــــمأ إعـــــداد  50/55/5951املـــــورخ يف  51/57مـــــأ اتمـــــر  56ر  ـــــد العقـــــود املشـــــار إليهـــــا يف املـــــادة   -
 .مس  اتراضي العاظ و   سيا السكل العقاري

 .د حمرر أو رقرار  ضائي صدر ردون مساعدة املال  أو ضدهرعق  -
 .رتسكيل إمتياز أو رهأ  انو  أو  ضائي  -
ــــــذره      ــــــدفرت العقــــــاري ظوجــــــب رســــــال  موصــــــ  عليهــــــا ين ــــــج ا ــــــافي العقــــــاري  ــــــائ  ال و يف هــــــذه اتــــــاال  يتل

ــــــدفرت يومــــــا مــــــأ  ــــــاريخ إشــــــعار ر ســــــتالظ هــــــذه  51فيهــــــا ر يــــــداع الــــــدفرت العقــــــاري  ــــــال  مــــــدة  الرســــــال    ــــــد ضــــــتث ال
العقــــــاري ، أمــــــا إ ا رقـــــــي اإلنــــــذار دون جـــــــدو  و  علــــــق اتمـــــــر رنقــــــل للملعيــــــ  ف نـــــــا معــــــأ للمالـــــــ  اجلديــــــد ات ـــــــو  

 .عل  دفرت عقاري جديد و يوشر رذل  عل  التطا   العقاري 
دموا إىل إن هـــــــذه ات عـــــــاظ ال  تعـــــــارض مـــــــو  ـــــــق اتطـــــــراف املعنيـــــــ  الـــــــذيأ يطلتـــــــون إجـــــــراا و هلـــــــل أن يتقـــــــ     

   .3ا عم  مأ أجل ات و  عل  إيداع الدفرت العقاري را اف   العقاري 
عنـــــــدما يعــــــــايأ ا ـــــــافي العقــــــــاري وجـــــــود أغالطــــــــا يف الت شــــــــريا  علـــــــ  التطا ــــــــا  فلـــــــا أن يقــــــــوظ رت ــــــــةي       

ــــدفرت ــــج هــــذا الت ــــةي  إىل املعنيــــني مــــو  قــــده إنــــذار إىل  ــــائ  ال ــــ  يتل ــــا و يف هــــذه اتال ــــ   لقائي ــــ ن يقــــدظ  ل  العقــــاري ر
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ـــــااا علـــــ  طلـــــب ا ـــــافي العقـــــاري ضـــــمأ ن ـــــا  ـــــتل هـــــذه التتليصـــــا  و اإلنـــــذارا  رن ـــــدفرت مـــــأ أجـــــل ضـــــتطا  و   هـــــذا ال
 .51/16مأ املرسوظ  12الشروط املن وص عليها يف املادة 

ري ال أمـــــا إ ا كـــــان طلـــــب   ـــــةي  الت شـــــريا  املعتورـــــ  علـــــ  التطا ـــــ   ـــــدظ مـــــأ املالـــــ  ، فـــــ ن ا ـــــافي العقـــــا     
يســـــتكيب هلـــــذا الطلـــــب إال رعـــــد  قـــــده الـــــدفرت العقـــــاري و إ ا رفـــــض القيـــــاظ رالت ـــــةي  فيتلـــــج  ـــــراره إىل املالـــــ  ظوجـــــب 

   1.يوما إرتدااا مأ  اريخ إيداع الطلب 51رسال  موص  عليها مو طلب إشعار راإلستالظ و  ل  يف أجل 
 طــــــــ  منســــــــورا لألطــــــــراف ف نــــــــا يعلــــــــل  كتشــــــــف ا ــــــــافي العقــــــــاري يف ومليقــــــــ  مشــــــــهرةإأمــــــــا إ ا  ــــــــد  و إن  

املو ــــــو علــــــ  شــــــهادة اهلويــــــ   ــــــذا اخلطــــــ  و أنــــــا ال معــــــأ  ن يــــــذ أي إجــــــراا مســــــتقتال فيمــــــا  ــــــص اتــــــق املشــــــار إليــــــا يف 
 .  2الومليق  اخلاطئ  مستقتال إال رعد  عديلا و يوشر رذل  عل  التطا   العقاري  املعني  

ــــــــــــإ ا  ــــــاظ ا ــــــافي العقــــــاري ر عــــــداد دف   ـــــــرت عقـ ـــــــاري جديـــ ـــــــد ف نــــ ـــــــا يعمــــــــ ـــــــل علــــــ  إ ــــــالف الدفـــــــ ـــــــرت القـــــــــ ده ــــ
 . 3 و يوشر عل  التطا   املطارق   ذا اإل الف

أمـــــا يف  الـــــ  إضــــــاع  املالـــــ  للـــــدفرت أو إ الفــــــا ف نـــــا يســـــتطيو ات ــــــو  علـــــ  دفـــــرت آ ــــــر و  لـــــ  ظوجــــــب      
ــــــ   ــــــااا عل ــــــو  و مســــــتب و رن ــــــ  طلــــــب معت ــــــا أمــــــاظ ا ــــــافي العقــــــاري ، ليقــــــوظ هــــــذا ات ــــــري رالت شــــــري عل ــــــا  هويت إملت

   .4التطا   العقاري  ة و  املع  عل  دفرت عقاري جديد
رالنســـــــت  للت شـــــــريا  اجلديـــــــدة الواجـــــــب  ـــــــدوينها علـــــــ  الـــــــدفرت العقـــــــاري  يف  الـــــــ  ن ـــــــا  صـــــــ ةا  الـــــــدفرت العقـــــــاري

ـــــ  مجيـــــو صـــــ ةا ا اتصـــــلي  مشـــــصول  رســـــتب   شـــــري  ن معاجلـــــ  هـــــذه الوضـــــعي  مـــــأ طـــــرف ا ـــــافي  ا  ســـــارق  ، فـــــوكان
 :كاآليتعون   العقاري 

إجـــــــراا ا  ات ـــــــرية الـــــــ  ال  ـــــــ ا   ائمـــــــ   إســـــــتعما  دفـــــــرت عقـــــــاري جديـــــــد نتـــــــوي علـــــــ  كـــــــل الت شـــــــري  -
 ( ...إشهار ، أعتاا  رقل العقار

 .ن ذ  ص ةا ا را اف   العقاري  نت ي رالدفرت العقاري اتصلي الذي -
ويوشــــــر رــــــذل  علــــــ  التطا ــــــ   ،عتــــــارة معـــــرر  إضــــــاف العقــــــاري اجلديــــــد رـــــن ا الــــــر ل مــــــو  فرتالــــــديـــــر ل  -

 .5العقاري  اخلاص  را
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نتهـــــاا ا ـــــافي العقـــــاري مـــــأ إجـــــرااا  الت شـــــري علـــــ  الـــــدفرت العقـــــاري و اتاصـــــل  رســـــتب الت ـــــرفا  إعقـــــب      
هد أن الـــــــدفرت موافــــــــق للتطا يــــــــ  املقامـــــــ  مـــــــأ طـــــــرف مالـــــــ  الـــــــدفرت ، يســـــــلما للمالـــــــ  اجلديـــــــد ، و  لـــــــ  رعـــــــد أن يشـــــــ

أ طريــــــق  و يعــــــا ــــــــــــــ ظ ر ملتـــــا   لــــــ  عــــــــــــــــاري ملـــــــــــــالعقاريـــــــــ  ، و ســــــواا  علــــــق اتمــــــر راملطارقـــــ  أو التســــــليل فا ــــــافي العق
ــــــــــو وضـــــــــو  ـــــــــاو ا اف ـــــــــ  العق ـــــــــدفرتـــــــ ـــــــــ  يف ال ـــــــــ ة  ات ـــــــــرية  مـــــــــأ ال و امل   ـــــــــ  لت شـــــــــرية   اري  ، و يعـــــــــون  ل

   .1لت ديقا
راا الشــــــــهر  ــــــــد يعتشــــــــف أ طــــــــاا يف ومليقــــــــ  و ـــــــــــــــــأ إجـــــــــــــــــنتهــــــــاا ا ــــــــافي العقــــــــاري مإو ــــــــدر اإلشــــــــارة أنــــــــا عنــــــــد 

ـــــا ال  ـــــ  عـــــدظ  عديلـــــا ف ن ـــــا يف  ال ـــــا أن يعلـــــل املو ـــــو علـــــ  الشـــــهادة  ـــــذا اخلطـــــ  ويعلمـــــا أن ـــــدها  ـــــب علي إشـــــهارها ، عن
 إليا يف الومليق  اخلاطئ . يتل  ن يذ أي إجراا فيما  ص اتق املشار

ــــــ  و رمــــــي إىل  عــــــديل   ــــــدة معــــــدة ضــــــمأ اتشــــــعا  القانوني ــــــداع ومليقــــــ  جدي ــــــق إي و  ــــــة  ات طــــــاا عــــــأ طري
الومليقـــــــ  الـــــــ  و إشـــــــهارها و املشـــــــور  رات طـــــــاا ومجيـــــــو الت شـــــــريا  الالزمـــــــ   عتـــــــب علـــــــ  التطا ـــــــا  والـــــــدفرت العقـــــــاري 

   د اإلشارة إىل ات طاا والتعديال  .
ـــــــهلــــــذه ات عــــــاظ ، فــــــ ن وجــــــود   طــــــ  يف ومليقــــــ  و رعــــــد إشهو الفــــــا   ـــــــارها ،ال يعــــــ ـــــــوق إشهـــــــ ار عقــــــد حمــــــرر ــ

 2أو  رار  ضائي نطق را ردون مساعدة صا ب اتق أو ضده
 المطلب الثاني 

 عملية الشهر العقاريإجراء رفض تنفيذ  
ــــــ  ا ــــــررا  املودعــــــ  ال  ســــــتويف الشــــــروط القانونيــــــ  الضــــــ  ــــــ  الشــــــهر العقــــــاري فــــــإ  ا كان ن  روري   إل ــــــاظ عملي

ــــداع ا ــــررا   رعــــد فةــــص ســــريو هلــــا  تــــني   ــــرفض إي ــــ  الشــــهر ، ف مــــا أن ي ا ــــافي العقــــاري يســــل  طــــريقتني لو ــــف عملي
 لا عل  إملر  ل  وجود  نقائص وأ طاا  ستدعي رفض إيداعها.

مةــــــررا   نعشــــــف لــــــا مــــــواطأ يقــــــوظ ا ــــــافي رقتــــــو  اإليــــــداع ،ي رعــــــد ال ةــــــص الــــــد يق لل ن ــــــل أن  و ــــــد 
 اخللل  فيها  فيلك  لطريق رفض اإلجراا.

ــــــويف كلتـــــا اتـــــالتني  يتلـــــج ا ـــــافي املـــــودعني رق   ـــــ  ـــــ ـــــدارك  لـــــ  النقـــــائص وات ـــــو   رعـــــد  ل ـــــرفض لت رارا  ال
 فض  .نعوا  دي  دواعي الر ــــ   ق الطعأ يف هذه القرارا  إ ا مل يقتــــــــأو ملمارس ،عل  صيص  اإلشهار 
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 الفرع األول : رفض اإليداع  
هــــــو إجــــــراا فــــــوري وكلــــــي يتعلــــــق رالومليقــــــ  املودعــــــ  ر كملهــــــا  ــــــى لــــــو كــــــان الســــــهو أو عــــــدظ ال ــــــة  يتعلــــــق        

ــــــ جراا 1رــــــتعض التيانــــــا  يف الومليقــــــ  املودعــــــ ، ـــــــع  للشــــــهر، ر  يــــــ  يقــــــوظ ا ــــــافي العقــــــاري فــــــور إســــــتالظ الوملــــــائق اخلاضـ
 اللــــــا أن الومليقــــــ  املقدمــــــ  لإشــــــهار  مــــــل التيانــــــا  والعناصــــــر اتساســــــي  الــــــ   ــــــد فةــــــص ءمــــــل هلــــــا ، ليت كــــــد مــــــأ 

ــــــ   املطارقــــــ  مــــــو  ــــــدوهنا عملي ــــــتل ر ــــــ  ال معــــــأ أن   ــــــ  ال ــــــائق الن امي ــــــداعها ،وأهنــــــا مرفقــــــ  رالومل ــــــو  إي ــــــدئيا رقت  ســــــم  مت
 ال ور املقدم  للشهر نا نو  دون إ اظ  ن يذ إجراا الشهر.

ـــــــا   لـــــــ  التيانـــــــا  و العناصـــــــر أو املرفقـــــــا  الضـــــــروري  يـــــــرفض ا ـــــــافي إ ا جنـــــــل عـــــــأ ال ةـــــــص ان   مـــــــل غي
و طــــــر املــــــودعني رــــــذل  ظوجــــــب  ــــــرار مســــــتب   ــــــد  ــــــدارك النقــــــائص وات طــــــاا املال  ــــــ  ، العقــــــاري إيــــــداع الوملــــــائق 
  ال  اآلجا  القانوني   .

 رفض اإليداع أسبابأوال : 
املتضـــــــــــمأ   ســـــــــــيا الســـــــــــكل 01/26/5951 املـــــــــــورخ يف 51/16مـــــــــــأ املرســـــــــــوظ  522أشـــــــــــار  املـــــــــــادة  

،كمــــــا  ضــــــمن  ن ــــــوص  انونيــــــ  و ن يميــــــ  أ ــــــر   ــــــاال  غــــــري  لــــــ   2العقــــــاري إىل رعــــــض  ــــــاال  رفــــــض اإليــــــداع
 ـــــــد  عـــــــود أســـــــتا ا إىل غيـــــــا  الوملـــــــائق املرفقـــــــ  ، أو إىل ات طـــــــاا والنقـــــــائص املن ـــــــوص عليهـــــــا يف هـــــــذه املـــــــادة ،والـــــــ  

 ،و تمرل هذه اتاال  فيما يلي:املال    يف الومليق  حمل الشهر ن سها 
ـــــ ،  يـــــ  يعتمـــــد   - ـــــد  ا اف ـــــ  العقاري ـــــا ل ـــــ  مـــــا مل يعـــــأ حمت  ـــــا ر ـــــدفرت العقـــــاري للمةـــــافي و ل عـــــدظ  قـــــده ال

ــــــا يف إطــــــار املــــــادة  ــــــدفرت يســــــلل ل ــــــ  مســــــت ر  مــــــأ ال  هــــــذا مــــــأ ن ــــــا11حمــــــرر الومليقــــــ  يف هــــــذه اتالــــــ  يف  ريرهــــــا عل
 . 3املرسوظ
 ن ــــــــا يفويعــــــــد  cc4bisمعــــــــرر  7  رنمــــــــو   حماف ــــــــ  مســــــــ  ر ــــــــل  عــــــــدظ  قــــــــده مســــــــت ر  املســــــــ  املســــــــم -

ر  العقـــــد وهـــــو مل ـــــص للعناصـــــر اتساســـــي  لومليقـــــ  موضـــــوع الشـــــهر يرفقـــــا املـــــودع مـــــو الومليقـــــ  ظناســـــت  كمســـــت الو ـــــ   
ــــــــذ إجــــــــراا اإلشــــــــهار نــــــــو  مســــــــت ر  العقــــــــد إىل م ــــــــلة  املســــــــ    عــــــــديل الوضــــــــعي  القانونيــــــــ  للعقــــــــارا  ،ورعــــــــد  ن ي

ـــــدةمتضـــــمنا  مراجـــــو ا ـــــائق املســـــ  وفـــــق الوضـــــعي  اجلدي ـــــ   ـــــى  قـــــوظ م ـــــلة  املســـــ  رتةيـــــني ومل ويعتـــــ   ،إلشـــــهار و ل

                           

 .71،ص0227رأ  ضرة زهرية ، مسوولي  ا افي العقاري يف التشريو اجل ائري ، مذكرة ماجستري ، جامع  اجل ائر  - 1
 جاا  هذه اتاال  عل  ستيل املرا  ال عل  ستيل ات ر ردليل رعض العتارا  ال  إ توهتا هذه املادة مرل"كما يرفض اإليداع عل  اخل وص - 2

رالشهر العقاري  اخلاص  "،"ور    عام  عندما  عون أي ومليق  واجب  سليمها إىل ا افي مل  قدظ لا أو مل  عث اإلملتا  املطلو  "تنا ال معأ للتشريو 
  ر مجيو الوملائق املرفق  الضروري  لتن يذ إجراا الشهر العقاري.أن ن

السارق الذكر أنا " ب عل  ا افي العقاري أن يعطي إىل كل مأ يطلب نس ا أو مست رجا  مأ الوملائق  51/16مأ املرسوظ ر ل 11 نص املادة  -  3
 ..."90املودع  ظعتتا  ن يذا ملا  نص عليا املادة
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رـــــذكر وا ـــــد مـــــأ العقـــــارا  يف الومليقـــــ  املودعـــــ  ، أو قـــــده مســـــت ر  يرجـــــو  ار ـــــا إىل  قدمـــــا الســـــهو نـــــاملال تالـــــ  عـــــدظ 
 .1أكرر مأ ست  أشهر

ـــــــــد    - ـــــــــاس ) cc1  5ظ. ظعـــــــــدظ  قـــــــــده حماضـــــــــر التةدي ـــــــــائق القي ــــــــــ:ظ ظ و ومل ـــــــــد   cc2،0املســـــــــماة رـ ـــــــــ  عن و ل
 .2 صيري يف  دود الو دة العقاري  املمسو   ال   نترق عنها و دا  عقاري  جديدة

عــــــدظ  قــــــده امل ططــــــا  التيانيــــــ  املعــــــدة ظناســــــت  إيــــــداع  ــــــرارا  التك ئــــــ ، التقســــــيل أو القســــــم ، إ  رــــــدون هــــــذه  -
 .3ق  املودع امل ططا  ال معأ للمةافي العقاري الشروع يف فةص الوملي

ـــــــتل ومل يرتـــــــ   - ـــــــد اإل تضـــــــاا علـــــــ  الشـــــــرط الش  ـــــــي مل ي ـــــــ  هويـــــــ  اتطـــــــراف وعن ـــــــدما يعـــــــون الت ـــــــديق عل عن
املــــــــــذكور  51/16مــــــــــأ املرســــــــــوظ 526و 520واملــــــــــاد ني 11إىل  10ضــــــــــمأ الشــــــــــروط املن ــــــــــوص عليهــــــــــا يف املــــــــــواد 

 أعاله .
ل القســـــــل أو ر ـــــــل ءموعـــــــ  لعـــــــدظ  كـــــــر ر ـــــــ 11عنـــــــدما يعـــــــون  عيـــــــني العقـــــــارا  ال يســـــــتكيب ت عـــــــاظ املـــــــادة   -

ــــــــ  أو ســـــــع  املســـــــ  أو التلديـــــــ  الـــــــ  يقـــــــو فيهـــــــا العقار، يـــــــ  أن غيـــــــا  هـــــــذه العناصـــــــر اتساســـــــي   عـــــــل مـــــــأ  امللعي
 مواصل  ا افي العقاري التةقيق يف را ي التيانا  عدم  اجلدو .

ـــــــــــــداعها ظوجـــــــــــــ - ـــــــــــــ  إي ـــــــــــــازا  املن ـــــــــــــوص عل ـــــــــــــد الرهـــــــــــــون و اإلمتي ب عنـــــــــــــدما  عـــــــــــــون اجلـــــــــــــداو  املتعلقـــــــــــــ  رقي
ـــــدما  عـــــون هـــــذه اجلـــــداو  غـــــري  91و91و96املـــــواد ـــــ  ظوجـــــب املـــــواد املـــــذكورة ،أو عن ـــــا  املطلور ال تـــــوي أي مـــــأ التيان

 (.  .25pR7حمررة عل  اإلستمارة اخلاص   ا  واملسماة  و   إشهار عي  ر ل 
ـــــداع رســـــتب عـــــدظ  قـــــده مســـــت ر  الضـــــرائب م ـــــ   ر - ـــــ  رفـــــض االي ـــــد  ســـــل املـــــديأ  قـــــو الومليقـــــ    ـــــ  طائل عن

 4طلب  يد الرهون را اف   العقاري  
ـــــدظ لإشـــــهار غـــــري صـــــةي   - ـــــذي   ـــــ ن العقـــــد ال ـــــ  أو النســـــخ املودعـــــ    ـــــد اإلجـــــراا ر ـــــدما   هـــــر ال ـــــور الر ي عن

ـــــــدما ال  تـــــــوفر يف هـــــــذه ال ـــــــور أو النســـــــخ  ،مـــــــأ  يـــــــ  الشـــــــعل الشـــــــروط الشـــــــعلي  املن ـــــــوص عليهـــــــا يف علـــــــ  أو عن
 .5التن يل اجلاري العمل را

                           

 السارق الذكر.  51/16مأ املرسوظ ر ل  10إىل 50ان ر املواد مأ   - 1
 السارق الذكر.51/10مأ املرسوظ ر ل  02،59،51ان ر املواد  -  2
 السارق  الذكر . 01/26/0222  يف املور 5759ان ر املذكرة ر ل  -  3
 .، وزارة املالي  دري  العام  لألمالك الوطني  ال ادرة عأ امل 59/21/0227املور   يف  0721ان ر املذكرة ر ل  - 4
ي  عل   و    اص يعرف يرفض اإليداع يف  ال  عدظ  رير ال ورة املودع  و ا ت ي  ا را اف   العقاري  واملستعمل  يف عملي  املطارق  مو التطا   العقار  -  5

 . ( PR6) 21رسلسل  الشهر العي  ر ل 
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ــــــــا   55إىل  15خمال ــــــــ  أ عــــــــاظ املــــــــواد مــــــــأ يف  الــــــــ    - واملتعلقــــــــ  رشــــــــعل اجلــــــــداو  الوصــــــــ ي  للتقســــــــيل والتيان
 املطلور  فيها اخلاص  رالعقارا  املتني  عل  ستيل امللعي  املشرتك  .

عــــــدظ  قــــــده شــــــهادة  رتــــــ  عــــــدظ جــــــرد العقــــــار يف ســــــكال  مســــــ  اتراضــــــي أو أن العقــــــار نســــــو  لعــــــأ غــــــري  -
و  لــــــ   ــــــى يقتــــــل ا ــــــافي العقــــــاري (CC6  1ســــــل ظ ظ ر ــــــل  ريــــــ  امل ت ــــــ  و املعروفــــــ  رمــــــودع لــــــد  ا اف ــــــ  العقا

  ن يذ إجراا اإلشهار يف ن اظ الشهر الش  ي.
تن كــــــــل حماف ــــــــ  عقاريــــــــ  متــــــــد ا ت اصــــــــها ،يف  الــــــــ  اإليــــــــداع لــــــــد  حماف ــــــــ   عقاريــــــــ  غــــــــري خمت ــــــــ  إ ليميــــــــا  -

ــــــايل يف  الــــــ  ،اإل ليمــــــي إىل ءموعــــــ  رلــــــديا  معينــــــ   ــــــ  ومليقــــــ   تعلــــــق رعقــــــار وا ــــــو يف ورالت إيــــــداع لــــــد  حماف ــــــ  عقاري
تن وملـــــــائق املســـــــ  والتطا ـــــــا  املتعلقـــــــ   ـــــــذا ،رلديـــــــ   ـــــــار  دائـــــــرة ا ت ـــــــاص هـــــــذه ا اف ـــــــ  ســـــــيعون مآهلـــــــا الـــــــرفض 

 1العقار غري حم وظ  عل  مستواها .
ــــــــ   - ــــــــادة عل ــــــــ   ســــــــتل مها ن   التيانــــــــازي ـــــــــال ـــــــــــــ تض أنوص الشــــــــهر العقــــــــاري  ــــــــب ــــــــــ ـــــــــمأ الومليقـــ   اخلاضــــــــع  ـــــــ

وكــــــذا  ديــــــد موضــــــوعها ومعــــــان وســــــن   ويــــــوظ  ريرهــــــا ، إ  أن اإل ــــــال   ــــــذه  للشــــــهر ، اســــــل ولقــــــب و و يــــــو حمرريهــــــا
 التيانا  سي قدها ر يتها ، اتمر الذي سيودي إىل رفض إيداعها مأ طرف ا افي العقاري .

املتضــــــــمأ  ــــــــانون التســــــــكيل 29/50/5951ورخ يف املــــــــ51/521مــــــــأ القــــــــانون ر ــــــــل  616كمــــــــا ن ــــــــ  املــــــــادة 
 عل   التني يرفض فيها اإليداع و  ا:

عـــــدظ  قـــــده الت ـــــري  التقيــــــيمي للعقـــــار، أي عـــــدظ  ديـــــد القيمـــــ  التكاريـــــ  للمعاملـــــ  ،  يـــــ  علـــــ  أســـــاس هـــــذا  -
ترناة مـــــــأ ، مـــــــا مل  عـــــــأ الومليقـــــــ  مســـــــ 2الت ـــــــري  التقـــــــومي يســـــــتطيو ا ـــــــافي العقـــــــاري إ تطـــــــاع رســـــــل الشـــــــهر العقـــــــاري

 الرسل،كما يعت  عن ر الرمأ أو التقوه مأ التيانا  ال   ب أن يوشر  ا عل  التطا   العقاري .
عـــــــدظ دفـــــــو رســـــــل الشـــــــهر العقـــــــاري مســـــــتقا مـــــــأ طـــــــرف املـــــــودع ،ويـــــــد ل يف نطـــــــاق عـــــــدظ الـــــــدفو عـــــــدظ ك ايـــــــ   -

ملـــــ  عقاريـــــ  ويقـــــوظ املــــــودع رصـــــيده، إ  يقتطـــــو ا ـــــافي مــــــأ رصـــــيد املـــــودع رســـــل الشــــــهر ا ـــــدد ةســـــب طتيعـــــ  كــــــل معا
 رتمويل رصيده عند كل إيداع جديد.

 كما نشري إىل أن هناك  اال  يعون فيها رفض اإليداع ج ئي و ل  يف اتاال  املتين  كاآليت: -
 ــــــد  تضــــــمأ إجــــــرااا  كرــــــرية متميــــــ ة فيمــــــا  ــــــص نــــــ ع امللعيــــــ  مــــــأ أجــــــل املن عــــــ  العامــــــ  فــــــ ن الومليقــــــ  املودعــــــ   -

 ومعأ أن يعون كذل  موضوع رفض ج ئي.  ءموعا  املالعني عل  الشياعةسب عدد املالعني أو 
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كــــــذل  يف  الــــــ  امل ايــــــدة  ســــــب  طــــــو اترض أو التيــــــوع املتميــــــ ة املنكــــــ ة ظوجــــــب عقــــــد وا ــــــد ورــــــن ا العقــــــد  -
دة ف ــــي هــــذه اتالــــ  فــــ ن الومليقــــ  املودعــــ   عتــــ  كومليقــــ   تضــــمأ إجــــرااا  كرــــرية  رــــل عــــدد  طــــو اترض الــــ   ــــ  امل ايــــ

 عليها أو التيوع املتمي ة.
يف  الــــــ  مــــــا إ ا كانــــــ  الوملــــــائق املودعــــــ    ــــــد إشــــــهار امتيــــــازا  أو رهــــــأ ،أو نســــــ   التنتيــــــا املســــــاوي  للةكــــــ   -

، ضـــــمأ  الفـــــا  يف  عيـــــني رعـــــض العقـــــارا  املرت تـــــ  عليهـــــا رعـــــض اتقـــــوق أو ا كـــــوزة ،  فـــــ ن اإلجـــــراا يقتـــــل رالنســـــت  
 .1ا وأن الرفض ال ينطق را إال رالنست  للعقارا  ات ر  ال  يعون  عيينها مطارق للعقارا 
 رفض اإليداع كيفيةثانيا:

إ ا   كـــــــد ا ـــــــافي العقـــــــاري مـــــــأ وجـــــــود  الـــــــ  مـــــــأ  ـــــــاال  رفـــــــض اإليـــــــداع الســـــــارق  يقـــــــرر رفـــــــض اإليـــــــداع  
ــــــق رســــــال  موصــــــ  عليهــــــا مــــــو ــــــ  إمــــــا رواســــــط  التســــــليل الش  ــــــي ، أو عــــــأ طري ــــــ  شــــــهادة اهلوي ــــــو عل  ويتلصــــــا إىل املو 

ســـــــتالظ إ ا مل يـــــــتل التتليـــــــج متاشـــــــرة أو مل يعـــــــرتف رـــــــا صـــــــرا   إىل املـــــــوطأ الـــــــذي أشـــــــار إليـــــــا املو ـــــــو شـــــــعار راإلإطلـــــــب 
 .2املذكور يف الومليق  املودع ، وهو يساوي التتليج لألطراف

  ب عل  ا افي العقاري أن يتني يف مقررة الرفض مايلي: -
 طتيع  الرفض أي رفض إيداع. -
   شهادة اهلوي .سل وموطأ املو و علإ -
 ات طاا وامل ال ا  املال    يف الومليق  املودع . -
 اتساس القانو  الذي ي ر  رار رفض اإليداع. -
 مراجو  رار الرفض. -
مـــــأ  ـــــانون املاليـــــ  لســـــن  52 يمـــــ  الصرامـــــ  املدنيـــــ  املقتطعـــــ   لقائيـــــا مـــــأ رصـــــيد املـــــودع املن ـــــوص عليهـــــا يف املـــــادة  -

 انون التسكيل.مأ  616/55املعدل  للمادة 0227
  و يو ا افي العقاري ووضو  او ا اف   العقاري . -

الـــــرفض و  كـــــد ا ـــــافي العقـــــاري مـــــأ هـــــذا   ـــــرارإ ا  ـــــاظ املـــــودع رتـــــدارك ات طـــــاا والنقـــــائص املشـــــار إليهـــــا يف  
اإلشــــــعار اإلســــــتدراك  ــــــاظ رقتــــــو  اإليــــــداع و ن يــــــذ إجــــــراا الشــــــهر،أما إ ا مل يقتنــــــو املــــــودع رــــــدواعي الــــــرفض، فــــــ ن  ــــــاريخ 

عــــــرتاف رالتســــــليل مــــــأ طــــــرف املعــــــ  ش  ــــــيا يشــــــعل اإلراإلســــــتالظ أو  ــــــاريخ رفــــــض الرســــــال  املوصــــــ  عليهــــــا أو  ــــــاريخ 
ردايــــــ  انطــــــالق أجــــــل الشــــــهريأ الــــــذي معــــــأ أن يقــــــدظ  اللــــــا الطعــــــأ يف  ــــــرارا  ا ــــــافي العقــــــاري طتقــــــا لــــــنص املــــــادة 
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أمـــــــاظ اجلهـــــــ  القضـــــــائي  1الســـــــكل العقـــــــاري املتضـــــــمأ إعـــــــداد مســـــــ  اتراضـــــــي العـــــــاظ و  ســـــــيا 51/57مـــــــأ اتمـــــــر 07
، فــــــ  ا و إلصــــــاا  ــــــرار ا ــــــافي العقــــــاري وجــــــب عليــــــا  تــــــو  إيــــــداع الومليقــــــ  موضــــــوع الــــــرفض ،ورالتــــــايل  ن يــــــذ 2امل ت ــــــ  

إجـــــراا شـــــهرها ،أمـــــا إ ا أيـــــد القضـــــاا  ـــــرار ا ـــــافي العقـــــاري فـــــال يـــــتل  تـــــو  إيـــــداعها إال إ ا  قيـــــد املـــــودع رعـــــل مـــــا جـــــاا 
 .يف مقررة الرفض

 ويف ات ري  در اإلشارة إىل رعض املال  ا   و  رفض اإليداع وال  نوردها فيما ي يت:
املتضـــــــــمأ   ســـــــــيا 51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ 525إن آجــــــــا  اخلمســـــــــ  عشـــــــــر يومـــــــــا املن ـــــــــوص عليهــــــــا يف املـــــــــادة  -

إليهـــــــا  الســـــــكل العقـــــــاري ال  تعلـــــــق رـــــــرفض اإليـــــــداع ، لـــــــ  أن إجـــــــرااا  التســـــــوي  الـــــــ   ضـــــــمنتها هـــــــذه املـــــــادة أ التنـــــــا
 مأ ن ا املرسوظ ،وأن هذه ات رية  تعلق ررفض اإلجراا.525املادة
إن  قييـــــد ا ــــــافي العقــــــاري  ــــــذا اتجــــــل يعـــــون عمليــــــا عــــــده اجلــــــدو  مــــــاداظ أنـــــا يــــــرفض أصــــــال اســــــتالظ الومليقــــــ   -

 املودع  وال يواصل إ اظ أي إجراا رش هنا رعد  ل .
مليقــــــ  حمــــــل طلــــــب الشــــــهر يف ســــــكل اإليــــــداع ،إ  ي ــــــعب إن رفــــــض اإليــــــداع ال ي ســــــر عمليــــــا رعــــــدظ  ســــــكيل الو  -

مـــــــأ  ـــــــانون 52 تطـــــــاع متلـــــــج الصرامـــــــ  املدنيـــــــ  املن ـــــــوص عليهـــــــا يف املـــــــادة إعلـــــــ  ا ـــــــافي العقـــــــاري يف اتيـــــــاة العمليـــــــ   
ـــــــــــــ  لســـــــــــــن   ـــــــــــــ  للمـــــــــــــادة 0227املالي ـــــــــــــانون التســـــــــــــكيل 616/55املعدل دون  ســـــــــــــكيل الومليقـــــــــــــ  يف ســـــــــــــكل 3مـــــــــــــأ  

اري راإلشـــــــارة يف العمـــــــود اخلـــــــاص راملال  ـــــــا  رســـــــكل اإليـــــــداع إىل كتارـــــــ  عتـــــــارة اإليداع،لـــــــذل  يعمـــــــد ا ـــــــافي العقـــــــ
 رفض إيداع وإىل جانتها  يم  املتلج املقتطو.

ـــــداع ومليقـــــ  جديـــــدة ختـــــص ن ـــــا العقـــــار   - ـــــو ا ـــــافي العقـــــاري مـــــأ  تـــــو  إي رعـــــد رفـــــض اإليـــــداع ال يوجـــــد مـــــا من
ق علـــــ  ن ــــا العقـــــار ل ائـــــدة شـــــ ص آ ـــــر ،وال يتـــــق حمــــل رفـــــض اإليـــــداع الســـــارق و لـــــ  إ ا جلــــ  املالـــــ  إىل  ر يـــــب  ـــــ
 للمتضرر مأ  ل  إال  ق الرجوع عل  مأ كان ستتا يف إهدار  قا.

 الفرع الثاني : رفض اإلجراء 

                           

 السارق الذكر.51/16مأ املرسوظ ر ل 552ان ر املادة  - 1
 مأ  انون اإلجرااا  املدني  واإلداري .122إداري و رارا ا  رارا  إداري   تص رالن ر فيها  القضاا اإلداري طتقا لنص املادة  ا افي العقاري موظف - 2
عل  مايلي:" يف  ال  رفض 0227املت مأ  انون املالي  لسن   26/00مأ القانون ر ل 52مأ فانون التسكيل املعدل  ظوجب املادة 616/55نص املادة  - 3

يقتطو  لقائيا مأ الرسل املسدد لد  إيداعا 01/26/5951املورخ يف  51/16مأ املرسوظ ر ل 525و522اإليداع أو اإلجراا املقضي را ظوجب املاد ني 
 د .5222متلج 

 ةي  اخلط  أو   ويب العيب أو يرتك املتلج املتتقي يف  وزة ا رر كرصيد لتصطي  الرسل املستةق عند إست اا ن ا اإلجراا املطلو  يف و   ال ق رعد  
 إلست اا إجرااا  أ ر  .

 يسرتجو متلج اال تطاع التلقائي يف  ال  اإلمتناع أو الرفض غري املوسا .
 ويسلل إي ا  رش ن املتلج عل  شعل مست لص عأ اإليرادا  املدون  يف سكل اإليداعا " 
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ــــــائق اخلاضــــــع  للشــــــهر         ــــــداع الومل ــــــل ا ــــــافي العقــــــاري إي ــــــدما يقت ــــــد ،عن ــــــد يق هلــــــا   ورعــــــد ال ةــــــص الشــــــامل وال
ون ــــــوص الشــــــهر العقــــــاري والــــــ   ــــــو  دون إ ــــــاظ إجــــــراا شــــــهرها مــــــا مل  يعتشــــــف أ طــــــاا و نقــــــائص  ختــــــالف أ عــــــاظ

 ستدراكها و  ةيةها .إيتل 
 أوال:أسباب رفض اإلجراء

ــــــــ  يقتــــــــل فيهــــــــا ا ــــــــافي العقــــــــاري إيــــــــداع  51/16مــــــــأ املرســــــــوظ 525عــــــــدد  املــــــــادة   رعــــــــض اتــــــــاال  ال
 ها و ل  عندما:الوملائق اخلاضع  للشهر و سكيلها يف سكل اإليداع لعأ يو ف إجراا إشهار 

ـــــــد فةـــــــص الومليقـــــــ  حمـــــــل طلـــــــب  عـــــــون الوملـــــــائق املودعـــــــ  واتوراق املرفقـــــــ   ـــــــا غـــــــري متوافقـــــــ  ، يـــــــ  يتت ـــــــ  - ني عن
 الشهر أهنا  توي عل  معلوما  غري مطارق  للمعلوما  الواردة يف الوملائق املرفق .

 .1رق املراد  ديدهاإلمتيازا  انددة ال  تضمأ مراجو القيد السا  عون طلتا   سكيال  الرهون و -
ـــــني العقـــــارا  أو الشـــــرط الش  ـــــي كمـــــا هـــــو حمـــــدد يف املـــــادة  - ـــــني اتطـــــراف و عي ـــــق مـــــو 11يعـــــون  عي غـــــري متواف

 التيانا  املذكورة يف التطا   العقاري .
ــــــائق املودعــــــ  متنا ضــــــ   -  عــــــون صــــــ   املت ــــــرف أو اتــــــائ  ات ــــــري للشــــــ ص املــــــذكور كمــــــا هــــــي موجــــــودة يف الومل

 يف التطا   العقاري  . مو التيانا  املوجودة
 .2يعشف ر ن اتق غري  ارل للت رف527يعون التةقيق املن وص عليا يف املادة  -
ـــــنص املـــــادة - ـــــ  التيانـــــا  املوجـــــودة يف الومليقـــــ  املودعـــــ  طتقـــــا ل مـــــأ املرســـــوظ 521نقـــــق ا ـــــافي ظكـــــرد إطالعـــــا عل
الف للن ــــــاظ العــــــاظ رعــــــل فيعتشــــــف رــــــ ن موضــــــوع أو ســــــتب العقــــــد غــــــري مشــــــروع أو منــــــاف لأل ــــــالق أو خمــــــ 51/16

 .3وضو 
 . 4ي هر و   الت شري عل  اإلجراا ر ن اإليداع كان مأ الواجب رفضا  -
ــــــص املــــــادة   ــــــذكر مــــــأ أســــــتا  رفــــــض اإلجــــــراا  51/16مــــــأ املرســــــوظ 525راإلضــــــاف  إىل مــــــا ورد يف ن الســــــال   ال

ـــــا يســـــور ـــــ  الشـــــهر عدمـــــ  للمةـــــافي العقـــــاري رفـــــض اإلجـــــراا أيضـــــا يف ظـــــل وجـــــود أســـــتا  أ ـــــر   عـــــل مـــــأ ع ف ن ملي
 اإلمعان،  ونذكر مأ هذه اتستا  مايلي:

                           

 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل 91ان ر املادة  -  1
عل  أن "نقق ا افي ر ن التطا   غري موشر عليها ر ي ستب يقيد  ري  الت رف يف اتق مأ  تل صا تا 51/16مأ املرسوظ ر ل  527 نص املادة  -  2

 ات ري."
 .50/21/0222ال ادر رتاريخ  026521 ان ر  رار ءلا الدول  ملف ر ل  -  3
 ال  رفض اإليداع هي  ن سها  اال  رفض اإلجراا.نستنتج مأ هذه اتال  أنا  معأ ان  عون  ا -  4
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ا  ، ــــب إملتــــا  هــــذا التصيـــــري  انونــــا لــــذل   ــــب علــــ  ا ـــــرر يــــانيف  الــــ   صيــــري  عيــــني حمتــــو  عقــــار ر نشـــــاا ر  -
أن يــــــذكر يف صــــــلب العقــــــد مراجــــــو ر  ــــــ  التنــــــاا،  أو شــــــهادة املطارقــــــ  أو شــــــهادة  قــــــدظ نســــــت  أشــــــصا  التنــــــاا و لــــــ  

ـــــذكر الســـــل ـــــ  موجـــــودة فعـــــال ر ـــــ  ســـــلمتها و ار هـــــا ور مهـــــا  ـــــى يتســـــ  للمةـــــافي العقـــــاري إشـــــهار  قـــــوق عقاري ط  ال
 .1يدة طتقا للتن يل املتعلق ر جناز التنايا  ،ومأ ي الت شري عل  التطا   العقاري  املعني   ذا التصيريواملش  
 .2 سلط  ال  سلمتها( ب إرفاق مراجو شهادة هتيئ  اترض ان ئ     ار ها ور مها وال -
ـــــق رعقـــــار متـــــ   - ـــــني للمةـــــافي العقـــــاري عنـــــد فةـــــص الومليقـــــ  املودعـــــ  أن اجلـــــدو  الوصـــــ ي للتقســـــيل املتعل إ ا  ت

ــــري عقــــاري معتمــــد ،ر ســــترناا اجلــــداو  املتعلقــــ  رالعقــــارا  حمــــل  ــــ  املشــــرتك  غــــري معــــد مــــأ طــــرف  ت  اضــــو لن ــــاظ امللعي
عمـــــــاريني إعــــــــدادها كوهنـــــــا ال  ســــــــتدعي عمليـــــــ  القيــــــــاس يف امليــــــــدان التيـــــــو علــــــــ  الت ـــــــاميل ف نــــــــا معـــــــأ للمهندســــــــني امل

 .3اجنازها نعداظ التناي  امل موإل
كــــــذل  إ ا كانــــــ  امل ططــــــا  امللةقــــــ  رر  ــــــ  التك ئــــــ  أو التقســــــيل أو القســــــم  أو  لــــــ  املعــــــدة يف إطــــــار نــــــ ع  -

 .4امللعي  تجل املن ع  العام  غري معدة مأ طرف املهندسني اخل اا العقاريني
املـــــــــــــورخ يف 51/521عنـــــــــــــدما يعـــــــــــــون  ـــــــــــــاريخ  ســـــــــــــكيل ا ـــــــــــــرر ظ ـــــــــــــلة  التســـــــــــــكيل طتقـــــــــــــا اتمـــــــــــــر ر ـــــــــــــل  -
املتضـــــــــمأ  ـــــــــانون التســـــــــكيل املعـــــــــد  واملـــــــــتمل، ينـــــــــا ض  ـــــــــاريخ  ريـــــــــر الومليقـــــــــ  كـــــــــ ن يعـــــــــون  ـــــــــاريخ 29/50/5951

 التسكيل سارقا لتاريخ التةرير.
املـــــــــورخ يف 26/50مر ر ـــــــــل عـــــــــدظ  كـــــــــر مراجـــــــــو شـــــــــهادة التـــــــــ مني علـــــــــ  التنايـــــــــا   املســـــــــتةدمل  موجـــــــــب رـــــــــات -
 .5املتضمأ إل امي  الت مني عل  العوار  الطتيعي  01/21/0226
عـــــــدظ إدرا  شـــــــرط عـــــــدظ  ارليـــــــ  التنـــــــاز  ضـــــــمأ عقـــــــود التنـــــــاز  الـــــــ   عـــــــدها م ـــــــاحل أمـــــــالك الدولـــــــ  ، كتلـــــــ    -

الدولــــــ  ة مــــــأ إعانـــــا  جتماعيـــــ  املنكــــــ ة ظســـــا   هنائيــــــ  للدولـــــ  واملســــــاكأ املســـــت يداملتعلقـــــ  رالتنــــــاز  عـــــأ  املســــــاكأ اإل
ــــــ  لســــــن  11طتقــــــا للمــــــادة  ــــــانون املالي ــــــ  لســــــن   15املعــــــد  للمــــــادة  0250مــــــأ   ــــــانون املالي ــــــد  أو ، 02216مــــــأ   عن

                           

 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني ، وزارة املالي .07/21/0255املور   يف 1791ان ر املذكرة ر ل   - 1
 السارق  الذكر . 01/26/0222املور   يف 5759ان ر املذكرة ر ل  -  2
 السارق  الذكر. 05/20/0229املور   يف 6021ان ر املذكرة ر ل - 3
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة املالي .27/29/0227املور   يف 7102ان ر املذكرة ر ل - 4
 .05/21/0226املور   يف  10اجلريدة الر ي  ، العدد  - 5
ـــــ  و وزارة الســـــعأ و العمـــــران ا -   6    املتعلـــــق رعـــــدظ  ارليـــــ  التنـــــاز  عـــــأ الســـــعنا  07/20/0256ملـــــورخ يف ان ـــــر املنشـــــور الـــــوزاري املشـــــرتك رـــــني وزارة املالي

 االجتماعي  والسعنا  املست يدة مأ اإلعانا  العمومي  .
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ـــــاز  عـــــأ اتراضـــــي املوهلـــــ  للتســـــوي  يف إطـــــار املـــــادة  مـــــأ القـــــانون  72واملـــــادة  0221مـــــأ  ـــــانون املاليـــــ  لســـــن   75التن
 .1ازها  املذكوريأ اعالهاملتضمأ مطارق  التنايا  وا اظ اجن 21/51
ـــــــا  شـــــــاهديأ ي ـــــــرض القـــــــانون   ضـــــــور اإإ   - كعقـــــــد ، 2 كتشـــــــف ا ـــــــافي العقـــــــاري أن العقـــــــد و  ريـــــــره يف غي

 هت  عقار.
ر  ــــــــاق...( يعلــــــــق إمتيــــــــاز، ق إر ــــــــي،  يف  الـــــــ  إيــــــــداع عقــــــــد   ــــــــرف يتضــــــــمأ عقــــــــار مرقـــــــل ر عتــــــــاا  رهــــــــأ  -

ــــــني  51 شــــــري إىل وجــــــود العــــــبا و ــــــال  أجــــــل  ا ــــــافي العقــــــاري  إجــــــراا اإلشــــــهار ويســــــلل للمــــــودع شــــــهادة يومــــــا املت
 .3أدناه يتعني عل  املودع إما   كيد طلب إجراا اإلشهار أو سةتا دون شهره

 رفض اإلجراء ةثانيا: كيفي
،ف نــــــــا ال يقــــــــوظ رالت شــــــــري علــــــــ   4عنــــــــدما يال ــــــــي ا ــــــــافي العقــــــــاري  الــــــــ  مــــــــأ  ــــــــاال  رفــــــــض اإلجــــــــراا  

ـــــ  العقاريـــــ  ،ويتلـــــج يف أ  ـــــ  ــــــأجـــــل  ـــــدره مخســـــ  عش التطا  ـــــاريخ اإليـــــــــــــــــــــنرتـــــداا مإا ـــــــــــــر يومــــ  عـــــدظ ال ـــــة  5داعــــــــــــــ  
ـــــــأو اخلــــــالف أو عــــــدظ اإلشــــــهار املعتشــــــف إىل الشــــــ ص الــــــذي و  ـــــــو علــــــ  شهـــــــــ  اهلويــــــ  يف أســــــ ل ال ــــــور الر يــــــ  ادةـــ

 أو النسخ أو اجلداو .
ـــــــــوجــــــــودة علــــــــ  الومليقــــــــ  املودعيــــــــا  املناويف  الــــــــ  مــــــــا إ ا كانــــــــ  الت ـــــــــ  و املتعلقــــــــ  رالتلــــــــــ ـــــــــدي  الــــــــــــ   يوجــــــــد فيهــــــــا ـ

ــــــ   ،والقســــــل ور ــــــل خمطــــــث مســــــ  اتراضــــــي ،العقــــــار ــــــد اإل تضــــــاا ر ــــــل  طعــــــ  اترض نامللــــــ  للتيانــــــا  املوجــــــودة عل وعن
ـــــب ـــــل  ر ي ـــــاريخ ور  ـــــ  رت ـــــ  هـــــذه التطا  ـــــ  ،يوشـــــر ا ـــــافي العقـــــاري عل ـــــارة  إجـــــراا  التطا ـــــ  العقاري الومليقـــــ  املودعـــــ  مـــــو عت

ـــــد اإلنت ـــــار( و  ـــــ  مـــــأ هـــــذا الت شـــــري إ ي ـــــ  علـــــ  العقـــــار املعـــــ   ـــــال  أجـــــل مخســـــ  عشـــــر يومـــــا، والصاي ســـــتتعاد أي عملي
ـــــدأ اتســـــتقي  يف اإليـــــداع املشـــــار إليـــــا يف نـــــص املـــــادة  إ    51/16مـــــأ املرســـــوظ  75علـــــ  التطا ـــــ  هـــــو ات ـــــا  علـــــ  مت

ص ن ـــــا اتـــــق ، فـــــ ن اإلطـــــالع علـــــ  التطا ـــــ  العقاريـــــ  املوشـــــرة  ـــــذه العتـــــارة ســـــيوكد لـــــو  ـــــد  وإن و إيـــــداع ملـــــان  ـــــ
 عل  هذه اتستقي  ورالتايل رفض اإليداع الرا .

                           

ــــــــدة اجلاملتضــــــــمأ  ــــــــانون املاليــــــــ  التعميلــــــــي ، 51/25/0255املــــــــورخ يف  55/55مــــــــأ القــــــــانون  02ان ــــــــر املــــــــادة  - 1 املور ــــــــ  يف  72 العــــــــدد ،ر يــــــــ الري
02/25/0255 . 

 مأ القانون املد  عل :"يتلق  الضارث العمومي    طائل  التطالن العقود اال ت ائي  ةضور شاهديأ".  6معرر 607 نص املادة   - 2
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة املالي .50/52/5999املور   يف 017ان ر املذكرة ر ل  -  3
ــــــ   ــــــدرهاعلــــــ  غــــــرار رفــــــض اإليــــــداع ،يقــــــوظ  -4   ــــــد رفــــــض اإلجــــــراا راال تطــــــاع التلقــــــائي مــــــأ رصــــــيد املــــــودع غرامــــــ  مالي د  طتقــــــا 5222ا ــــــافي العقــــــاري عن

 ما مل يعأ املودع مع   مأ رسل الشهر العقاري.  0227لقانون املالي  لسن  
يــــــوظ املقــــــررة ك   ــــــ   ــــــد للتتليــــــج يف املرســــــوظ  27إن مواعيــــــد  تليــــــج الــــــرفض غــــــري حمرتمــــــ  مــــــأ طــــــرف ا اف ــــــا  العقاريــــــ  يف الوا ــــــو العملــــــي، تن مــــــدة  - 5

 أصتة  اآلن غري كافي  لدراس  كل الوملائق املودع .    51/10ر ل 
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ويـــــــــتل التتليـــــــــج للشـــــــــ ص املو ـــــــــو علـــــــــ  اهلويـــــــــ  رواســـــــــط  رســـــــــال  موصـــــــــ  عليهـــــــــا أو عـــــــــأ طريـــــــــق اإلســـــــــتالظ  
ا التتليــــــج مجلـــــ  ات طــــــاا املال  ــــــ  والــــــنص القــــــانو  أ ا ــــــافي العقــــــاري هــــــذالش  ـــــي مقارــــــل إ ــــــرار راإلســــــتالظ .يضـــــم  
ره أنـــــا ال معـــــأ ات ـــــو  علـــــ    شـــــرية اإلشـــــهار إال رعـــــد  ســـــوي  الوضـــــعي  غـــــري الـــــذي أســـــا عليـــــا رفـــــض اإلجـــــراا ويـــــذك  

 .1القانوني  للوملائق املودع  
ود امل  ـــــــص ورــــــاملوازاة مـــــــو  لــــــ  يوشـــــــر ا ــــــافي العقـــــــاري ظراجــــــو  ـــــــرار الــــــرفض  التـــــــاريخ والــــــر ل( يف العمـــــــ 

و لــــــ   ــــــى يــــــتمعأ مــــــأ الو ــــــوف علــــــ  الوضــــــعي  القانونيــــــ  ،للمال  ــــــا  يف ســــــكل اإليــــــداع  ــــــاه  الومليقــــــ  املودعــــــ  
جلميـــــو الوملـــــائق املودعـــــ  لديـــــا  وملـــــائق حمـــــل رفـــــض اإليـــــداع ، وملـــــائق مودعـــــ   يـــــد ال ةـــــص والتـــــد يق ، وملـــــائق حمـــــل رفـــــض 

 إجراا و وملائق مشهرة...(.
ة اهلويـــــ  ملقـــــررة الـــــرفض رـــــ ي طريقـــــ  مـــــأ الطـــــرق املتينـــــ  ســـــارقا ،يقـــــوظ ضـــــمأ ســـــتالظ املو ـــــو علـــــ  شـــــهادإرعـــــد  

رالت ــــــةيةا   2 51/16مــــــأ املرســــــوظ 525آجــــــا  اخلمســــــ  عشــــــر يومــــــا املمنو ــــــ  لــــــا يف ال قــــــرة الرارعــــــ  مــــــأ املــــــادة 
رفـــــض اإلجـــــراا ،فـــــ  ا  قيـــــد رـــــذل   ـــــال  أجـــــل اخلمســـــ  عشـــــر يومـــــا كـــــان رفـــــض اإلجـــــراا    ـــــراراملطلورـــــ  منـــــا ظوجـــــب 

             .تا أما إ ا  اوز  ل  اتجل تي ستب مأ اتستا   أصت  رفض اإلجراا هنائيامو 
 رفض اإلجراء المؤقت -أ

ــــــ  رت ــــــةي  أو إ ــــــاظ الومليقــــــ  النا  ــــــ  أو إيــــــداع الومليقــــــ  التعديليــــــ   ــــــال    إ ا  ــــــاظ املو ــــــو علــــــ  شــــــهادة اهلوي
ليصــــا ، يقــــوظ ا ــــافي العقــــاري ورعــــد أن يت كــــد ملانيــــ  رتــــداا مــــأ  ــــاريخ  تإأجــــل مخســــ  عشــــر يومــــا املمنــــو  لــــا وا ســــو  

ـــــــداع  ـــــــ  ســـــــكل اإلي ـــــــ  ال ـــــــور ني املـــــــودعتني ، كمـــــــا يوشـــــــر عل أن املطلـــــــو   ـــــــد   ـــــــل ، روضـــــــو   شـــــــرية اإلشـــــــارة عل
 ظراجو الشهر النهائي   انب الومليق  املودع  ال  كان  حمل رفض اإلجراا.

ائي علــــــ  التطا ــــــ  العقاريــــــ  الــــــ  ســــــتق و أن أشــــــر عليهــــــا ورــــــاملوازاة مــــــو  لــــــ  يوشــــــر كــــــذل  رــــــ جراا اإلشــــــهار النهــــــ
رعتــــــارة  إجــــــراا  يــــــد االنت ــــــار( ،واإلجــــــراا ي  ــــــذ ر تــــــ   ا  أملــــــر رجعــــــي رتــــــاريخ اإليــــــداع ، ويــــــتل  رتيــــــ   ــــــاريخ  ن يــــــذه 

 ال علي عأ طريق التسكيل مأ أجل الرت يب يف سكل اإليداع.
 
 

                           

 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل 521،525ان ر املاد ني  - 1
ر يومــــــا ارتــــــداا مــــــأ  ــــــاريخ التتليــــــج علــــــ  مــــــا يلــــــي:" ي ــــــت  أجــــــل  ــــــدره مخســــــ  عشــــــ 51/16مــــــأ املرســــــوظ ر ــــــل  525 ــــــنص ال قــــــرة الرارعــــــ  مــــــأ املــــــادة   - 2

  غــــــري املتاشــــــر أو  ــــــاريخ اإلشــــــعار راالســــــتالظ أو  ــــــاريخ اإلشــــــعار رــــــرفض الرســــــال  املوصــــــ  عليهــــــا إىل املو ــــــو علــــــ  شــــــهادة اهلويــــــ  مــــــأ أجــــــل إ ــــــاظ الومليقــــــ
 ال ةية  وإيداع ومليق   عديلي  ".
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 رفض اإلجراء النهائي -ب
ـــــ  شـــــهادة   ـــــ   ـــــال  أجـــــل مخســـــ  عشـــــر يومـــــا  ا ســـــور  إ ا مل يقـــــل املو ـــــو عل ـــــج إاهلوي ـــــاريخ التتلي رتـــــداا مـــــأ  

نقضــــــاا هــــــذا اتجــــــل  ـــــد أ ــــــ  ا ــــــافي العقــــــاري عــــــأ إر صـــــال  الســــــهو أو إيــــــداع الوملــــــائق التعديليــــــ   أو إ ا كـــــان  تــــــل 
ــــــها يف لت اما ـــــا فـــــ ن اإلجـــــراا يـــــرفض هنائيـــــا مـــــو مراعـــــاة التة  ـــــا  املن ـــــوص  طريـــــق رفضـــــا أو عـــــدظ  در ـــــا القيـــــاظ ر عليـــــ

، و عتــــــب عتــــــارة رفــــــض اإلجــــــراا النهــــــائي مــــــأ  تــــــل ا ــــــافي  ــــــاه  ســــــكيل اإليــــــداع يف ســــــكل اإليــــــداع يف 521املــــــادة 
،ورــــــذل  يتةــــــو  الــــــرفض 1العمــــــود امل  ــــــص للمال  ــــــا  وعنــــــد اإل تضــــــاا يف التطا ــــــ  العقاريــــــ  ويف الــــــدفرت العقــــــاري 

 إجراا هنائي رعد فواهتا. الذي كان مو تا  تل مضي أجل مخس  عشر يوما إىل رفض
ــــــاريخ   ــــــاظ مــــــأ   ــــــ  أي ــــــض اإلجــــــراا النهــــــائي  ــــــال  ااني ــــــرار رف ــــــج   نقضــــــاا أجــــــل إيقــــــوظ اتــــــافي العقــــــاري رتتلي

مخســـــ  عشـــــر يومـــــا للمو ـــــو علــــــ  شـــــهادة اهلويـــــ  مـــــو إرجاعــــــا الومليقـــــ  حمـــــل الـــــرفض ،إمــــــا متاشـــــرة أو عـــــأ طريـــــق رســــــال  
ن ا ـــــــافي العقـــــــاري يضـــــــو عليهـــــــا   شـــــــرية مور ـــــــ  ومو عـــــــ  ســـــــتالظ ،و تـــــــل إرجاعهـــــــا فـــــــ ار راإلعموصـــــــ  عليهـــــــا مـــــــو إشـــــــ

،  وإ ا أراد املو ـــــو علـــــ  شـــــهادة اهلويـــــ  إيـــــداع الومليقـــــ  2يوضـــــ  فيهـــــا  ـــــاريخ  ـــــرار الـــــرفض والـــــنص الـــــذي يـــــ ر هـــــذا القـــــرار
 املرفوض  مرة ملاني  فستعامل مأ  تل ا افي العقاري عل  أهنا ومليق  جديدة ختضو لن ا اإلجرااا  السارق .

لــــــ  غــــــرار إمعانيــــــ  الطعــــــأ يف  ــــــرارا  ا ــــــافي العقــــــاري القاضــــــي  رــــــرفض اإليــــــداع،معأ كــــــذل  أن  عــــــون وع 
ـــــ   ـــــال  أجـــــل شـــــهريأ  ـــــرفض اإلجـــــراا حمـــــل طعـــــأ أمـــــاظ اجلهـــــ  القضـــــائي  امل ت ـــــ  ،و ل ـــــا القاضـــــي  ر ـــــداا مـــــأ إ رارا  رت

 ـــــــاريخ مـــــــأ أو     صـــــــ  عليهـــــــا  ـــــــاريخ رفـــــــض الرســـــــال  املو مـــــــأ الســـــــتالظ الرســـــــال  املوصـــــــ  عليهـــــــا أو  ار رع ـــــــاريخ اإلشـــــــ
 .3اإلعرتاف رالتسليل  مأ املع  ش  يا

ــــــ  الوالئيــــــ    ــــــل جلوئــــــا إىل القضــــــاا يقــــــوظ رتقــــــده شــــــعو  للمديري ــــــ  أن املتضــــــرر و ت ــــــاة العملي واملال ــــــي يف اتي
 1671عتتارهــــــا اجلهــــــ  الســــــاهرة علــــــ   ســــــيري ا اف ــــــا  العقاريــــــ  ويف  لــــــ  جــــــاا  املــــــذكرة ر ــــــل  للة ــــــي العقــــــاري ر

ال ــــــــادرة عــــــــأ املديريــــــــ  العامــــــــ  لألمــــــــالك الوطنيــــــــ  لتوكــــــــد علــــــــ  إل اميــــــــ  التطتيــــــــق ال ــــــــارظ 56/52/0227ملور ــــــــ  يف ا
املـــــــــذكور ســـــــــارقا و رـــــــــ  مـــــــــديري ات ـــــــــي العقـــــــــاري ظعاجلـــــــــ  الطعـــــــــون  51/16مـــــــــأ املرســـــــــوظ 525ت عـــــــــاظ املـــــــــادة 

  إســـــــترنائي  وعنـــــــد اإل تضـــــــاا  ـــــــر  اآلجـــــــا  أو رطر هـــــــا ر ـــــــ أاملعروضـــــــ  علـــــــيهل مـــــــأ طـــــــرف املـــــــوملقني أو املـــــــواطنني يف 
 .4عل  اإلدارة املرك ي 

                           

 السارق الذكر . 51/16مأ املرسوظ ر ل  525ان ر املادة  - 1
 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل  521،525 ر املاد ني ان - 2
 السارق الذكر. 51/16مأ املرسوظ ر ل  552،525ان ر املاد ني  -  3
رر يتق للمتض  انون الشهر العقاري مل  عل مأ مديري  ات ي العقاري جه  طعأ يف  رارا  ا افي العقاري ،ورذل  ال ما يال ي  و  هذه املذكرة  أن -  4

 اصا متاشرة مأ  وانني الشهر العقاري وهو ت تل اللكوا للقضاا سو   قده   لل إداري أماظ ا افي العقاري ،و ل  كون ا افي العقاري يستمد إ 
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 تمــــــــــــةالخا 
 تعهــا رتقــده رعــض أ أناجنــاز هــذا العمــل ، علــ   أملنــاا ــتل هــذا التةــ  ر عطــاا رعــض املال  ــا  الــ  عاينتهــا أ           

 إجرااا  الشهر العقاري .  ساهل  يف   عيل أنمأ املمعأ  أهنا أر املقرت ا   ال  
 للـ  مـأ  كيـ   51/16مـأ املرسـوظ  51:  إن إمعاني  الطعأ يف الرت يل العقاري النهائي عل  أساس املـادة أوال  

العقاريـ  رشـعل متسـارع  املنازعـا  نـامي  إىل الدفرت العقاري ورالتايل مـأ  كيـ  الشـهر العيـ  ر ـ   عامـ  ، اتمـر الـذي أد 
 القضاة . كاهلا اكل يُرقل   أماظعدد القضايا اندول   أصت جدا ،  ي  

يف  اإلشــارةالرت ـيل ، دون  ر لصـــــــــــاااري ــــــــــالرت ـيل العق ر لصـااوالقـرارا  القضـائي  الناطقــ   ات عـاظ عت ـي رعـض : ثانيـا             
 ـني  إىلرا اف ـ  العقاريـ   القـرار عمليـا غـري  ارـل للتن يـذ أو ر يمهـا راسـل املـدعي ، فيعـون هـذا اتعـل  إعـادة إىلمنطو ها 

 وض  م ري الرت يل امللص .يست دار املدعي  عما جديدا إ
نعـداظ صـ   التقاضـي للورملـ   تـل إ ا  رعض  ضاة ا اكل وانـالا القضـائي  يرفضـون الـدعاو  شـعال رسـتب الي :ثالثا      
مـأ  51، رـالرغل مـأ اتعـل املقـرر رـنص املـادة هادة الشـ إعداد هل رعد وفاة مورملهل عأ طريق  نقل امللعي  ر ر جرااالقياظ 
سـتقر  عليـا إالـذي  املتـدأالورملـ  ظكـرد  ـدوملها ، وكـذا  إىلنتقا  امللعي  يف  ال  الوفـاة إل   ال  جعل  مس 51/57 اتمر

ــــظـــو  املـــور   قي اإلر ســـتةقاق  ا عمـــ  العليـــا يف العرـــري مـــأ  رارهتـــا القاضـــي ر ـــعتإرا أوق  ــــ تاره ميتـــا ةعـــل القاضـــي ــــــــ
ــــالص ، و لـــ  تنالورملـــ  املتـــوفرون علـــ  صـــ   التقاضـــي حمـــل مـــورملهل رقـــوة القـــانون ،و لـــو  ــــستإرض مـــأ ــــــــ ةدا   املشـــرع ــــــ

 إىلنتقــا  امللعيــ  العقاريــ  مــأ املــور  إتمايــ  سلســل   أداةالشــهر املســتق وجعلهــا  متــدأللشــهادة التومليقيــ  هــو ات ــا  علــ  
 فو الدعو  ، رل هي  يد عل  الت رفا  فقث.ر   ، ورذل  فهي ليس   يد عل  الورمل
ــــو           ــــى ولـــ ــــسل وـــــــ ــــمنا  ـــذا الطــــــــ ــــالشـــهادة التوملي إعـــدادن  ر  ، فــــــــــ ــــي  يعـقــــ ــــاناون ــــــــ ــــغـــري نع أ يـ ــــأ مـ ــــــــــــأ النا ـ ي  ـ

ـــالرت ــيل العقــاري املن    ر لصــاا ــاظ النــ اع  ــو  عقــار نســو  يطالــب فيــا املــدعي  إ االعمليــ  ، و لــ  يف  الــ  مــا  ذ ل ــاحل ــــــــــــــــــ
ن اتقـــوق الســـند املشــهر يف ن ـــاظ الشــهر الش  ـــي ت أســاسســل الورملـــ  علـــ    يــ  يتعـــذر نقــل امللعيـــ   ر،املــدعي عليـــا 

ن اتقــوق حمــل ت أيضــا هل يف ظــل هــذا الن ــاظ متعـذر  ن نقلهــا رـأالشــهر العيـ  رعــد مســةها ، و  ت عــاظختضــو  أصـتة 
 سل املدعي عليا. مر م  ر أصتة مأ  تل الورمل   راإللصاااملطالت  القضائي  

يـ  يف  ن يـذها علـ  مسـتو  ن انو  إشـعاال و ـرارا  القضـاة ال ـادرة يف املنازعـا  العقاريـ   أ عـاظ طر  رعض  :رابعا      
 : ا اف   العقاري  ومرا   ل 

سـتعان  القاضـي  تــري إوالقـرارا  القضـائي  املتضـمن   ســم  عقـارا  نسـو    نلوكـ  علـ  الشــيوع ،  يـ  ي ـرتض  ات عـاظ
الشــهر العقــاري جنــدها  ت عــاظ  ــ  كــل شــري  يف العقــار ، ورــالرجوع  إفــرازهــذه القســم  ، يــتل ظوجتهــا  إلعــدادعقــاري 

ومليقــ   يـــاس  إعـــدادويـــتل  لــ  رواســط  ، اتراضــيلــل م ـــلة  مســ  ع إىلو ـــدة عقاريــ     شــرتط نقــل كـــل مشــروع لقســم
 إشـهاررعـد  إالمو ت  جديدة لعل     م ـرزة وال ي ـت  الرت ـيل املو ـ  للو ـدا  اجلديـدة هنائيـا  أر اظعليها ومن   للت شري

                                                                                       

مل  اتكرر مل   ال ءا   هنا لتطتيق  اعدة مأ وعليا ف نااملعلف الو يد روظي   الشهر يف ن ر هذه القوانني وليا للرئيا اتعل  هذه اإل ت اص 
 ات ل ماداظ  رارا   تو  الشهر أو رفضا يف آ ر املطاف مأ صال يا  ا افي العقاري و ده. 
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ـــالقــرار ، و لــ  لتمع أواتعــل  ـــني ا ـــــــ ــــــــــرطا ــا  عق إنشــااافي العقــاري مــأ ـــــــــ  أن ، علــ اري  للو ــدا  العقاريــ  اجلديــدة ــ
عتتـاره املوهـل  انونـا   تري عقاري معتمد لد  هيئـ  املهندسـني اخلـ اا العقـاريني ر مهندس عد هذه الومليق    ريا مأ طرف 

ليـا هـو  يـاظ املال ـي عم أن إال ، اتراضـي  ـــــــالعاظ  تسا  م لة  مس اتراضي  ــمس إلعدادرتن يذ العمليا  الضروري  
االمــر الــذي  ــد يــودي اىل   ــــــــــــــــهــذه الومليق إلعـــــدادالقاضــي رتعيــني  ــ اا عقــاريني غــري معتمــديأ ورالتــايل غــري مــوهلني  انونــا 

  طر  اشعالي   ن يذ هذا النوع مأ اال عاظ ةالقرارا  عل  مستو  ا اف   العقاري  .
 ــافي العقــاري هــو موظــف معلــف رتعيــني اتقــوق املتعلقــ  ن افــا 51/16ظ مــأ املرســو  55طتقــا لــنص املــادة  :خامســا   

هــذه الوملــائق  رعي يــ  ســليم  فــال يتــق للمةــافي  أعــد ، فمــى  اترضــيوملــائق املســ   أســاسرالعقــارا  موضــوع الرت ــيل علــ  
   يشـعل تصـأيشـهد وضـعا مصـايرا ،  يـ  ـو العملي تصـــــةا ا، إال أن الوا ـــــدفا ر العقاري  ــــــــل الــــــسو   سلي  يارالعقاري 
 :الدور املنوط را اف   العقاري   ودليلنا عل   ل  مايلي تدااالسليب لعمل م لة   املس  عائقا  اتداا
وهــي وضـــعي  ، لوملــائق املســ  مــأ  ســكيل عــدد معتـــ  مــأ امللعيــا  مقيــدة يف  ســارا  ءهولــ   إيــداع أيال  لــو  -أ   

 27/29/0227املور ــ  يف  7151 لــ  املــذكرة ر ــل  أكــد املســ  كمــا  تعــوانيقــ  العمــل غــري املالئمــ   نتكــ  عــأ طر 
فر   املس  مل  تةل راجلدي  ظهامهـا املتمرلـ   تـل كـل  أنمنا ، ي يد  الت كدالسارق  كرها رالقو  " فعال هذا الوا و الذي و 

التــدارري الضــروري   أنرــاملرور ، ومل  طمــئأ مــأ  اإلشــعارارة ـــــــستمإددة يف ـــــــــــا  اتيــاظامليــدان يف  إىلنتقــا  ال علــي يف اإل شــيا
ا  الو ـدا  ـــــــاس مسا ــــــــاين  يف  يـــــــــــاملع إىل ات طـــــــاا إضـاف "،  الالزمـ  تع  رال ـرام  إاتائ   د  أوللتة  عأ املال  

 لـق منازعـا  معقـدة  إىلسي ضـي رالتاكيـد   ـتال  ن هذا اإلأواتائ يأ هلا، و  العقاري   و رسل  دودها ويف هوي  املالعيني
  قو    يتها عل  عا ق ا اف   العقاري  .

مون هــذه الوملـــائق  ـــد ــــــــــــــــار أن مضــــــــــعتتإ، علـــ  أمـــر ضــــــــــــروريعل دوري ـــــ يـــني وملــائق املســـ  رشإن عمليــ    -ب      
تســـتا   انونيـــ    عمليـــا  نقـــل امللعيـــ  (، أو تســـتا  طتيعيـــ  ، أي  لـــ  اتســـتا  الـــ  ال  ـــا  يتصـــري ، و لـــ  ســـواا

 رالوضعي  القانوني  للعقارا   رناا ،هدظ ...(  
متارعــ   م ــلة  املســ   لعمليــ   يــني وملــايق املســ   ، اتمــر الــذي ســيودي إىل اإل ــال   إال أن املال ــي يف الوا ــو هــو عــدظ

 رني وملائق املس  والسكل العقاري ، ورالتايل فقدان الصرض مأ عملي  املس . رعملي  التطارق
هتمـاظ  كتـري  ـذا املن ـب  لـ  مـا  ـد يـدفو إ كـل  املسـوولي  امللقـاة علـ  عـا ق ا ـافي العقـاري مل يقارلهـا  إن :سادسا   

الع ــااة علــ   أصــةا نــا  ــد نمــل أكمــا   جنــاز عمليــ  الشــهر العقــاري ،إ ــو ي اتــذر الشــديد يف  إىلرا ــاف ني العقــاريني 
العــ وف عــأ  تــو  هــذا املن ــب ، ومــا يعــ ز هــذه املال  ــ  هــو شــصور العرــري مــأ هــذه املناصــب يف العرــري مــأ ا اف ــا  

 العقاري  املتواجدة ع  الرتا  الوط  .
مـــذكرا  املديريـــ  العامـــ  لألمـــالك العرـــري مـــأ القـــرارا  املت ـــذة مـــأ  تـــل ا ـــاف ني العقـــاريني  وســـا رنـــاا علـــ   :ســـابعا    

 الوطني ، رغل أن مع مها منا ض ملتادئ دستوري  و انوني ، ورغل  ل  يتل  طتيقها ويستتعد  طتيق القانون
ائي  يف املادة العقاري  وملـائق رســمي  ــــ عت  ات عاظ والقرارا  القضائي  النهائي  ال ادرة عأ خمتلف اجلها  القض :ثامنا  

، إال أن  51/16مـــأ املرســـوظ  92تـــ اظ رشـــهرها لـــد  ا اف ـــ  العقاريـــ  علـــ  كتـــا  الضـــتث طتقـــا لـــنص املـــادة يقـــو اإلل
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رارا  را اف ـ  العقاريـ  ـــــــــــاظ والقـــــــــذه ات عـــــــــــداع هـــا أن املوملـق هـو مـأ أصـت  يقـوظ رتةريـر وإيــــــ لنلي رـني  ـــــاجلانـب العم
 أ جه  خمال   ن وص  انوني  صرن  ، ومأ جه  أ ر  إرهاق للنا ي  املادي  للمتقاضي .إننا نر  يف   ل  مو 

ـــا  قـــده  تاســـعا:       ـــ  للرت ـــيل املو ـــ  ضـــد إال  ن ـــ   ـــار  اآلجـــا  القانوني عرتاضـــا  مـــأ طـــرف م ـــاحل أمـــالك الدول
وهنا يف هـــذه اإل ـــاه و لـــ  علـــ   ر يمـــا  عقاريـــ  أصـــتة  هنائيـــ  ل ائـــدة  ـــواص ، وأن رعـــض ا ـــاف ني العقـــاريني يســـاير 

املتعلقــ   07/21/5991املور ــ  يف  51 ســا  ن ــوص  انونيــ  صــرن  معتمــديأ يف  لــ  علــ  أ عــاظ التعليمــ  ر ــل 
سل الدول  للعقـارا  الـواردة يف  سـا   الرت يل النهائي رال  ن   عل  رسري عمليا  مس  اتراضي والرت يل العقاري ، 

لرت يل املو   ، اتمر الذي  ر ب عنا  ر يل عقارا   ارع  لل ـواص ل ائـدة الدولـ  ، وهـي وضـعي  انهو  رعد فوا  أجل ا
ي عب   ـ يتها عـأ طريـق القضـاا ال سـيما  رالنسـت  تصـةا  اتقـوق الـذيأ  ال نـوزون سـندا  ملعيـ  مشـهرة سـارق  

 لعملي  املس   رت  ملعيتهل هلا .
 سبق اقترح مايلي: بناء عل  ما

ال  سري رالد   املطلورـ  الـ   ـد  لألراضيعملي  املس  العاظ  أنكون   51/16مأ املرسوظ  51املادة  ر لصااال نقو   :أوال    
جـل مسـقث معقـو  لرفـو دعـو  أعنوانا للةقيق  الـ  ال معـأ  الطعـأ فيهـا ، رـل يع ـي وضـو العقاري املشهر اتق مأ  عل 
ــــــــــالرت ــيل النهــائي ، لعــي حناف إلصــاا ـــي مــأ جهــ ـــ  علــ   قــوق املتضــ العمــل علــ   أ ــر ومــأ جهــ  ، رريأ مــأ عمليــ  املســ  ــــ

 العقاري .ستقرار امللعي  إ
ســــندا   رتــــ   يــــازهتل  أصــــةا اغــــري املمســــو   ، و ســــليل  اتراضــــي طهــــري امللعيــــ  العقاريــــ  يف  آليــــا   عيــــل  ثانيــــا:     

 وملعيتهل هلا ، و ل  للمسا   يف :
 أصــةا االــ  ال نــوز  اتراضــيغالتــا مــا  طــر  عوائــق هــذه العمليــ  عنــد مســ   تنــاالعــاظ  اتراضــيمليــ  مســ   ســهيل ع -أ

 هلا. إملتا سندا  
ـــ  للعقـــارا  ،    ســـيا -ب ـــ  اتقيقي ـــ  والقانوني التقليـــل مـــأ  إىل يوديالـــذي ســـ اتمـــرســـكل عقـــاري يععـــا الوضـــعي  املادي

 املنازعا  العقاري  .
 ي رـــا ــــــــاظ الــذي  ــــــــهتمدار اإلـــــــا مقـــــــــورة مســتمرة رن ـــــــــهتمــاظ رعمليــ   يـــني مســ  اتراضــي ر اإلضــرورة  ثالثــا:     

 إعداده ، وإال سوف يضيو ما و إجنازه و  ت  أهل آلي  للتطهري العقاري معرض  لل طر .
م  لألمـالك الوطنيـ  لتسـوي  العقـارا  الـواردة يف  سـا  عتمدهتا املديري  العاإضرورة إعادة الن ر يف اآلليا  ال   رابعا:   

رتســوي  العقــارا  الــ  ال نــوز إ ا  علــق اتمــر ،  اصــ   ســارا انهـو   يــ  يرتــ  الوا ــو   ــ ي  جــ ا يســري مــأ هـذه ات
عنيـني  ـا ليتق  السوا  مطرو ـا  ـو  كي يـ  التعامـل مـو هـذه الوضـعي  والـ  رالت كيـد لـيا للم ،أصةا ا سندا   انوني  

 د ل يف  دوملها .
 ــاص را ــاف ني العقــاريني يــوفر هلــل اتمايــ  القانونيــ  عنــد نارســتهل لل ــال يا  الــ   أساســي ــانون  إ ــدا خامســا:    

 .ضصوطا   أي وهلا هلل القانون رعيدا عأ 
  القانونيـــ  ضـــد  ر يمـــا  عرتاضـــا  املقدمـــ  مـــأ طـــرف م ـــاحل أمـــالك الدولـــ   ـــار  اآلجـــال  اإل رالنســـت  ملســـ سادســـا:      

تل إال رالشـهر هـي  اعـدة  ـر أن القاعـدة القانونيـ  الـ   قـرر أن نقـل امللعيـ  العقاريـ  ال نذك  ، عقاري  من ذة ل احل اخلواص 
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الدولـ  عنـد   ـرفها يف أمالكهـا  أمـالك،  يـل م ـاحل الوطنيـ آمرة ال  وز خمال تهـا ، لـذا جنـد أن ن ـوص  ـانون  اتمـالك 
ن هـــذه أ عـــاظ الشـــهر العقـــاري ، و أكتســـا ا هلـــا إىل التشـــريو والتن ـــيل املعمـــو   مـــا يف هـــذا انـــا  ، أي إىل إ  أو العقاريـــ

، وعلـ   اتفـرادات عاظ مل  عث لـإدارة صـال يا  السـلط  العامـ  للة ـو  علـ   ر يمـا  عقاريـ  علـ   سـا   قـوق 
 أساس  ل  ف ننا نر  :

املتعلقــ  رســري عمليــا  مســ  اتراضــي والرت ــيل  07/21/5991املور ــ  يف  51ر ــل  إلصــاا العمــل ر  عــاظ التعليمــ  -أ
، وعلــ  املشــرع التــد ل و لــ  رســأ ســل الدولــ   العقــاري يف جانتهــا املتعلــق ررت ــيل العقــارا  الــواردة يف  ســا  انهــو  ر

 ن وص  انوني  واضة  لوضو  ل هلذه الوضعي .
عرتاضـاهتا علـ   ر يمـا  عقاريــ  إمـالك الوطنيـ  نارسـ  اتلقيـاظ رـدورها يف محايــ  علـ  م ـاحل أمـالك الدولـ  يف إطـار ا - 

ـــســل اتفــراد ضــمأ العي ي مقيــدة ر ـــا  املن ــوص عليهــا  انونــا ،  اصــ  إ ا علمنــــــ ـــهلــا نرــل رلك أنا ـــــــ الــذي ، و ن  املســ  ــــــ
    تل إيداعها را اف   العقاري  .عرتاضا ا عل  التقييدا  الواردة روملائق املسإر معانا إرداا 

ضو تي سـلط  عنـد نارسـتا  عل  ا افي العقاري التطتيق ال ارظ لن وص الشهر العقاري دون أن  ، وراملوازاة مو  ل 
 ل ال يا ا ال  يستمدها متاشرة مأ هذه الن وص لو دها .    

الوطني  فامل رتض أن اإلعتماد عليها يعون  العام  لألمالكفيما  ص املذكرا  والتعليما  ال ادرة عأ املديري  سابعا: 
فقث عند شر  و وضي  الن وص القانوني  ال   د ي عب   سريها مأ  تل ا اف ني العقاريني، وليا  علها م درا 
ظ إلغت ا  سلط  التشريو، لذا نر  الت لي عأ إصدار املذكرا  والتعليما  ال   ودي إىل عدظ التقيد رات عا

 القانوني .
عل  إعتتار أن أ عاظ الشهر العقاري صدر  يف مر ل  معين ، ومل  شهد  عديال  منذ صدورها، وأهنا أصتة  نا: ثام

 اصرة عل  إ تواا املشعل  العقاري  الراهن ، لذا ف ننا نر  ضرورة إعادة الن ر يف رعض ات عاظ املتعلق  رالشهر العقاري 
 ني التن يذيني لا، و ل  ظا يتماش  مو التصريا  املستكدة يف ءا   ن يل امللعي  العقاري .واملرسوم 51/57السيما اتمر

 
 و رعون اهلل     

 
 
 
 
 
 
 
 



   

123 

 

 

 عــــــــــــــــــــــــالمراج

 المراجع باللغة العربية ـــــ    1
 عامة ال الكتبوال : أ

 .0229الو ف ،الطتع  الراني  ، دار هوم  ،اجل ائر ، اهلت  ،الوصي  ،الت عا محدي راشا عمر ، عقود   -   25
عتــد الــرزاق امحــد الســنهوري ، الوســيث يف شــر  القــانون املــد  اجلديــد ،اجلــ ا التاســو ،أســتا  كســب امللعيــ  ،هنضــ   - 20

 . 0255م ر 
 . 0255علي فياليل ، ن ري  اتق ، موفل للنشر ، اجل ائر  -26
لت امـا  ،الطتعـ  الرارعـ ،دار اهلـد  الن ري  العامـ  لإ، شر  القانون املد  اجل ائري د.حممد ص ي السعدي ،الواض  يف -27

 .0225اجل ائر 
 . 0252اجل ائر ،دار اهلد  عني مليل  ،حممد ص ي السعدي ،الواضو يف شر  القانون املد  ،الت مينا  العيني   -21
 . ،5995اجل ائر ،ي  اتق ،املوسس  الوطني  لل نون املطتعي  حممدي فريدة  زواوي(،املد ل للعلوظ القانوني  ، ن ر  21
د  ،اإلملتــا  يف املــواد املدنيـــ  والتكاريــ  ،دار اهلــد  عـــني ـــــــــــــــــــــــــــــــــحممــد صــ ي الســعدي ، الواضـــ  يف شــر  القــانون امل -25

 .0229اجل ائر ،مليل   
  الخاصة ثانيا :الكتب 

 . 0221،ر الت رفا  العقاري  يف التشريو اجل ائري ، دار اخللدوني  ،اجل ائر مجا  روشناف ، شه -08
 .،0225اجل ائر ،محدي راشا عمر ،نقل امللعي  العقاري  ، دار هوم   -09
  سني عتد اللطيف محدان، أ عاظ الشهر العقاري ، دون طتع  ، الدار اجلامعي  للطتاع  والنشر ، ردون سن  الطتو. -10
 . 0225، الد,ا اف   العقاري  كآلي  للة ي العقاري يف التشريو اجل ائري ،   ر العتا  ، التليدة  رمو  -51

 . 0226 ،اجل ائر،زرو ي ليل  ومحدي راشا عمر،املنازعا  العقاري  ، دارهوم   -12
 .  0220 اعني شام   ، الن اظ القانو  اجل ائري للتوجيا العقاري ، دار هوم  ، اجل ائر  -13
 ،اجل ائـــر  ،عتــد ات ــيي رــأ عتيــدة ، إملتـــا  امللعيــ  العقاريــ  واتقــوق العينيــ  العقاريـــ  يف التشــريو اجل ائــري ،دار هومــ   -14

0227. 
 .0221،ءيد  لويف ، ن اظ الشهر العقاري يف القانون اجل ائري ، الطتع  الراني  ، دار هوم  ، اجل ائر  -15

 .0225لسن  سعد د لب ، التليدة ،         
 . 0229،حممودي عتد الع ي  ، آليا   طهري امللعي  العقاري  اخلاص  يف التشريو اجل ائري منشورا  رصدادي ،اجل ائر -16
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 . 0221 ،ءيد  لويف ،شهر الت رفا  العقاري  يف القانون اجل ائري ، دار هوم  ،  اجل ائر  -17
 . 0221 ،يف القانون املد  اجل ائري ، دار هوم  ، اجل ائر ميد  امحد ، العتار  الر ي  كدليل املتا   - 18
 الرسائل الجامعية  :ثالثا

 . 5999رسعري أنيس  ،   سيا السكل العقاري يف التشريو اجل ائري ، مذكرة ماجستري ، جامع  اجل ائر ، سن   19-
ختـر  لنيـل شـهادة ماجسـتري ، جامعـ  اجل ائـر  رأ  ضـرة زهـرية ، مسـوولي  ا ـافي العقـاري يف التشـريو اجل ائـري ، مـذكرة -20

،0227. 
 .0255 ،زردة نور الديأ ، آليا  ضتث سندا  امللعي  العقاري  اخلاص  ، مذكرة  ماجستري ، ،جامع  اجل ائر  -21
 ،ماجســــتري  ،جامعــــ  اجل ائــــر ةســــيدي  لــــف   ي ــــ  ، الشــــعلي  النعقــــاد التيــــو العقــــاري يف القــــانون اجل ائــــري، مــــذكر  -22

0252. 
 .5917 ،صدا ي عمر ، شهر الت رفا  العقاري  يف القانون اجل ائري ، مذكرة ماجستري ، جامع  اجل ائر -23
 . 0220، طوايتي   سأ،ن اظ الشهر العقاري اجل ائري ,مذكرة  ماجستري ،جامع  اجل ائر -24
 0225،قوق ، جامع  سعد د لب ، التليدة  رنان فضيل  ، املس  يف القانون اجل ائري ، مذكرة ماجستري ، كلي  ات  -25
 .5999 ،موس  نسيم  ،  كي  العقود املشهرة ، مذكرة ماجستري ، جامع  اجل ائر -26

 رابعا: المقاالت 
 .0225 ،، اجل ائر 26عمر زيتو  ،  كي  العقد الر ي، مقا  منشور ءل   املوملق ، الصرف  الوطني  للموملقني العدد-27
 . 0220 ،،اجل ائر 21العدد ،الدفرت العقاري .مقا  منشور ظكل  املوملق ، الصرف  الوطني  للموملقنيءيد  لويف.  -28

 خامسا : االجتهادات القضائية 
 . 0225نل  القضائي  ال ادرة عأ ا عم  العليا ، العدد االو  لسن  -09
 .0221لسن   25ءل  ا عم  العليا  ،  سل الوملائق ، العدد -62
  . 0221لسن    20ل  ا عم  العليا ،  سل الوملائق ، العدد ء -65
 : النصوص القانونية والتنظيمية  دساسا
 القوانني واتوامر  -5
 .65/25/5917، املور   يف 65املتضمأ  انون اتسرة  ،ر،العدد  29/21/5917املورخ يف  17/55القانون  -60
ــــ  ، العــــدد ، املت 51/55/5992املــــورخ يف  92/01القــــانون  -66 ــــدة الر ي ــــا العقــــاري ، اجلري ، املور ــــ  يف 79ضــــمأ التوجي

51/55/5992. 
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، املور ـ  يف  10، املتضمأ  انون االمالك الوطني  ، اجلريـدة الر يـ  ، العـدد 25/50/5992املورخ يف  92/62القانون  -67
20/50/5992. 

 .5992،. 00عمري ، اجلريدة الر ي  ، العدداملتعلق رالتهيئ  والت 25/50/5992املورخ يف  92/09القانون -61
، املور ـــــ  يف 57املتضـــــمأ  ن ـــــيل مهنـــــ  املوملـــــق ، اجلريـــــدة الر يـــــ  ، العـــــدد 02/20/0221املـــــورخ يف  21/20القـــــانون -61

21/26/0221. 
اجلريــدة الر يــ  ا ــدد للقواعــد املتعلقــ  رنــ ع امللعيــ  مــأ اجــل املن عــ  العامــ  ،  05/27/5995املــورخ يف  95/55القــانون -65

 .21/21/5995يف   ، املور 05العدد
املتعلــــــــق راالو ــــــــاف املعــــــــد  واملــــــــتمل ، اجلريــــــــدة الر يــــــــ  ، العــــــــدد  05/27/5995املــــــــورخ يف  95/52القــــــــانون ر ــــــــل  -61

05 ،5995. 
، لسـن  11دد اجلريـدة الر يـ  ، العـ 5990لسن    انون املالي  املتضمأ  51/50/5995املورخ يف  95/01القانون ر ل  -69

5995. 
املور ــــ  يف  12اجلريــــدة الر يــــ   0225لســــن    ــــانون املاليــــ   املتضــــمأ 06/50/0222املــــورخ يف  0222/21القــــانون-72

07/50/0222. 
اجلريـــدة  01/50/0226يف  ملور ـــ  0227املتضـــمأ  ـــانون املاليـــ  لســـن   01/50/0226املـــورخ يف  26/00القـــانون  -75

 . 09/50/0227يف  ال ادرة 16الر ي  العدد 
املور ـ  يف  11،اجلريـدة الر يـ  العـدد 0221املتضمأ  انون املالي  لسن  09/50/0227املورخ يف  27/05القانون ر ل  -70

62/50/0227 . 
املتضمأ إجـراا ملعاينـ   ـق امللعيـ  العقاريـ  عـأ طريـق  قيـق عقـاري ، اجلريـدة  05/20/0225املورخ يف  25/20القانون-76

 .01/20/0225، املور   يف 51، العدد  الر ي 
 .06/27/0221، املور   يف 05،اجلريدة الر ي  ، العدد املتضمأ  انون اإلجرااا  املدني  و اإلداري  21/29القانون -77
واملتضـمأ  25/50/5992املـورخ يف  92/62املعد  واملـتمل للقـانون ر ـل  02/25/0221املورخ يف  21/57القانون  -71

 .26/21/0221املور   يف  77تمالك الوطني  ، اجلريدة الر ي  ،العدد  انون ا
 يف يف يف يف، املور ــ  77ا ــدد لقواعـد التينايــا  وا ـاظ اجنازهــا   ر، العـدد 02/25/0221املـورخ يف  21/51القـانون  -71

 . 26/21/0221يف
ـــــا ال ال ـــــي ،  26/21/0221املـــــورخ يف 21/51القـــــانون -75 ـــــ  ، العـــــدد املتضـــــمأ التوجي ، املور ـــــ  يف  71اجلريـــــدة الر ي

52/21/0221. 
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، املور ـ  72،  ر، العـدد0255املتضـمأ  ـانون املاليـ  التعميلـي لسـن   51/25/0255املـورخ يف 55/55القانون ر ـل  -71
 . 02/55/0255يف 

 .5951، سن   51عدداملتضمأ القانون املد  . اجلريدة الر ي  ، ال   01/29/5951املورخ يف  51/11اتمر -79
مس  اتراضي العاظ و  سـيا السـكل العقـاري .اجلريـدة الر يـ   املتضمأ إعداد 50/55/5951املورخ يف  51/57اتمر -12

 .51/55/5951املور   يف  90العدد 
ـــــــ  العـــــــدد  29/50/5951املـــــــورخ يف  51/521اتمـــــــر  -15 ـــــــدة الر ي املور ـــــــ  يف  15املتضـــــــمأ  ـــــــانون التســـــــكيل ، اجلري

51/50/5951. 
، اجلريـــــدة  51/55/5992املـــــورخ يف  92/01املعـــــد  للقـــــانون ر ـــــل  01/29/5991مـــــورخ يف  91/01االمـــــر ر ـــــل  -10

 .5991،سن  11الر ي  ، العدد
التـــامني علـــ  العـــوار  الطتيعيـــ   ورتعـــويض الضـــةايا ،  ر ل اميـــ   املتعلـــق 01/21/0226مـــورخ يف  26/50االمـــر ر ـــل -16

  .05/21/0226املور   يف  10لعدد اجلريدة الر ي  ، ا
 النصوص التنظيمية  -2

 ل :ــــــــــاملراسي -أ   
املتعلــق ر ملتــا   ــق امللعيــ  اخلاصــ ،  ن ــيل ملصــ  كونــا  صــدر  ن يــذا لألمــر  21/25/5956املــورخ يف  60/ 56املرســوظ -17

مــأ  51ت ــري ألصــي روجــب املــادة املتضــمأ  ــانون الرــورة ال راعيــ  ، وأن هــذا ا 21/55/5955املــورخ يف  55/56ر ــل 
 . 92/01املعد  واملتمل للقانون ر ل  01/29/5991املورخ يف  91/01اتمر ر ل 

، لســــن  62املتعلــــق ر عــــداد مســــ  اتراضــــي العــــاظ ، اجلريــــدة الر يــــ  العــــدد 01/26/5951املــــورخ يف   51/10املرســــوظ -11
5951. 

 62،  62ق رتاســــيا الســــكل العقــــاري ، اجلريــــدة الر يــــ  ، العــــدد املتعلــــ 01/26/5951املــــورخ  يف  51/16املرســــوظ -11
 .56/27/5951يف ملور   

، 51/16مــــأ املرســــوظ ر ــــل 51،19، 51املعــــد  واملــــتمل  للمــــواد  56/29/5912املــــورخ يف  12/052املرســــوظ ر ــــل  -15
 .51/29/5912املور   يف  61اجلريدة الر ي  ، العدد

املتضـــمأ  ن ـــيل امل ـــاحل اخلارجيـــ  تمـــالك الدولـــ  وات ـــي  5995مـــارس  20املـــورخ يف  11-95املرســـوظ التن يـــذي ر ـــل -11
 . 21/26/5995املور   يف  52العقاري . اجلريدة الر ي  العدد 

ا ـدد لعي يـا   ضـري شـهادة التعمـري ور  ـ  التك ئـ   وشـهادة التقسـيل   01/21/5995املـورخ يف  95/551املرسوظ -19
 .5995، لسن 05دة املطارق  ور    اهلدظ و سليل  ل ، اجلريدة الر ي  ، العددور    التناا وشها
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مــأ  96نــدد كي يــا  شــهادة اتيــازة و ســليمها ا دملــ  ظوجــب املــادة  05/25/5995املــورخ يف  95/017املرســوظ ر ــل -12
، املور ـــ  يف  61، العـــددواملتضـــمأ التوجيـــا العقـــاري ، اجلريـــدة الر يـــ   51/55/5992املـــورخ يف  92/01القـــانون 

65/25/5995. 
الـــذي نـــدد  ائمـــ  املناصـــب العليـــا يف امل ـــاحل اخلارجيـــ   5990مـــارس  57املـــورخ يف  551-90املرســـوظ التن يـــذي ر ـــل -15

مـــارس  51املور ـــ  يف  05تمـــالك الدولـــ  وات ـــي العقـــاري وشـــروط التعيـــني فيهـــا و  ـــني ها . اجلريـــدة الر يـــ  العـــدد 
5990 . 

املــــــــــــورخ يف  51/10املعــــــــــــد  واملــــــــــــتمل للمرســــــــــــوظ  25/27/5990املــــــــــــورخ يف  90/567رســــــــــــوظ التن يــــــــــــذي ر ــــــــــــل امل-10
 املعد  واملتمل واملتعلق ر عداد مس  اتراضي العاظ . 01/26/5951

املتعلـق راعـداد مســ  االراضـي العــاظ  51/10املعـد  واملـتمل للمرســوظ  25/27/5990املــورخ يف  90/567املرسـوظ ر ـل -16
 .5990، 01ريدة الر ي  ، العدد، اجل

ــــــــذي ر ــــــــل -17 املــــــــورخ يف  51/61املعــــــــد  واملــــــــتمل للمرســــــــوظ ر ــــــــل  59/21/5996املــــــــورخ يف  96/506املرســــــــوظ التن ي
 .5996، 67واملتعلق رتاسيا السكل العقاري ، اجلريدة الر ي  ، العدد 01/26/5951

تضــمأ  ن ــيل اإلدارة املرك يــ  يف وزارة املاليــ  ،اجلريــدة الر يــ   امل 51/20/5991املــورخ يف  11-91املرســوظ التن يــذي ر ــل -11
      . 51العدد 

ا ــدد لشــروط وكي يــا  التنــاز  عــأ االمــالك العقاريــ  التارعــ   للدولــ   25/21/0226مــورخ يف  26/019املرســوظ ر ــل  -11
، اجلريــدة الر يــ  ،  0227و  ينــاير ســن  ولــدواويأ الرت يــ  العقاريــ  والتســري العقــاري املوضــوع   يــ  االســتصال   تــل ا

 .56/21/0226املور   يف  71العدد 
املتعلــق رعمليــا  التةقيــق العقــاري و ســليل ســندا  امللعيــ  ، اجلريــدة  59/21/0221املــورخ يف  21/575املرســوظ  ر ــل -15

 .01/21/0221،املور   يف 01الر ي  ،العدد
 والقرارا   املناشري - 
املتعلــق رعــدظ  ارليــ  التنــاز  07/20/0256ري املشــرتك رــني وزارة املاليــ  و وزارة الســعأ و العمــران املــورخ يف املنشــور الــوزا-11

 .عأ السعنا  االجتماعي  والسعنا  املست يدة مأ اإلعانا  العمومي 
 املتضمأ  ديد  و   الدفرت العقاري .  05/21/5951القرار الوزاري املورخ يف  -19
 .املتعلق رالتطا ا  العقاري  املستعمل  مأ  تل ا اف ا  العقاري   05/21/5951املالي  املورخ يف  رار وزير  -52
املتعلــق رت شــرية شــهادة اهلويــ  لألطــراف الواجــب  كــرهل يف الوملــائق اخلاضــع  إلجــرااا   05/21/5951القــرار املــورخ يف  -55

 اإلشهار العقاري
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املتضـمأ  ديـد شـروط إعـداد نسـخ مـأ سـكال  اإليـداع الـ  مسـعها  25/26/5955 القرار الوزاري املشرتك املـورخ يف -50
 . 27/21/5955املور   يف  61ا اف ون العقاريون وا اف   عليها ، اجلريدة الر ي  عدد

ومســ  املتضــمأ  ديــد الشــروط الــ   ــري ظوجتهــا مطارقــ  ءموعــ  التطا ــا  العقاريــ   09/26/5951القــرار املــورخ يف -56
املــــورخ يف  51/57االراضــــي فيمــــا  ــــص العقــــارا  اخلاضــــع  لن ــــاظ اإلشــــهار العقــــاري املوســــا ظوجــــب اتمــــر ر ــــل 

50/55/5951. 
املتضمأ التن يل  الـدا لي مل تشـيا  أمـالك الدولـ  وا اف ـا  العقاريـ  .اجلريـدة الر يـ   27/21/5995القرار املورخ يف  -57

 . 57/21/5995املور   يف  61عدد 
الــذي يوهــل اعــوان ادارة امــالك الدولــ  وات ــي العقــاري لتمريــل الــوزير املعلــف راملاليــ  يف  02/20/5999 ــرار مــورخ يف  -51

 .01/26/5999، املور   يف 02الدعاوي املرفوع  اماظ العدال  ، اجلريدة الر ي  ، العدد 
لل  ينــ  عــأ اتقــوق ا  ــل  مقارــل  ــدما   وديهــا الــذي نــدد املتــالج الواجــب دفعهــا  01/21/0229 ــرار مــورخ يف  -51

 ا اف ا  العقاري  وكي يا   ل  . 
 التعليما  واملذكرا -د

املتعلق  رسري عمليا  مسـ  اتراضـي والرت ـيل العقـاري ال ـادرة عـأ املدريـ   21/5991/ 07املور   يف  51التعليم  ر ل -55
 العام  لألمالك الوطني  . وزارة املالي  .

 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة املالي .50/52/5999املور   يف 017التعليم  ر ل -51
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي  . 09/55/0221املور   يف  52515لتعليم  ر ل ا-59
 املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي  .ال ادرة عأ  57/25/0256املور   يف  5250التعليم  ر ل  -12
 .,ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة اإل ت اد57/52/5995املور   يف  7506املذكرة ر ل -15
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة اال ت اد 09/26/5997املور   يف  5015املذكرة ر ل -10
 عأ املديري  العام  لألمالك الوطني   ، وزارة املالي . 50/20/5991ال ادرة رتاريخ  119املذكرة ر ل -16
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة املالي  . 01/26/0222املور   يف  5759املذكرة ر ل -17
   العام  لألمالك الوطني  .ال ادرة عأ املدري 59/21/0227املور   يف  0721املذكرة ر ل -11
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،وزارة املالي .27/29/0227املور   يف 7102املذكرة ر ل -11
 وزارة املالي  .،ال ادرة املديري  العام  لألمالك الوطني   56/52/0227املور   يف  1671املذكرة  ر ل -15
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  .وزارة املالي   09/55/0221 املور   يف 52511املذكرة ر ل -11
 وزارة املالي  .ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ،  05/20/0229املور   يف  6021املذكرة ر ل -19
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 ني  ، وزارة املالي  .ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوط 26/21/0229املور   يف  1219املذكرة ر ل -92
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي . 59/21/0229املور   يف  1915املذكرة ر ل -95
 .ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  ، وزارة املالي  26/20/0255املور   يف 5221املذكرة ر ل -90
 ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني ، وزارة املالي .07/21/0255املور   يف 1791املذكرة ر ل -96
 .ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني ،وزارة املالي   01/21/0255املور   يف  1119املذكرة ر ل -97
 زارة املالي  .ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  .و  51/25/0256املور   يف  5779املذكرة ر ل -91
  .وزارة املالي ، ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني 00/52/0221املور   عل  يف  9170ملذكرة ر ل ا -91
  .وزارة املالي ، ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  52/25/0256املور   عل  يف 5279ملذكرة ر ل ا -95
  .وزارة املالي ، ال ادرة عأ املديري  العام  لألمالك الوطني  27/21/0256عل  يفاملور    5111ملذكرة ر ل ا -91
 ــــ املراجو االجنتي   0

99- P.Salvage .Gerest .les Suretés et la Publicité foncière .Presses Universitaire 
de Grenoble édition.1995 daloz. 

522- philipe simler .Philipe Delebecque .Droit Civil.les Suretés .la publicité 
foncière .2eme . 

255 - Gabriel Marty. Pierre  Raynaud .Droit civil.les suretés. La publicité   
foncière sirey 1971 
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