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التحفیظ العقاري
2014ینایر 23صیغة محینة بتاریخ

على امتداد قرابة متفرقة فتراتفي لمجموعة من التعدیالتالمتعلق بالتحفیظ العقاري ) 1913غشت 12(1331رمضان09ظھیر خضع 
،)2011نوفمبر 22(1432من ذي الحجة 25خ فيالصادر بتنفیذه الظھیر الشریف المؤر،14.07رقمالقانونكان آخرھا بواسطة،قرن من الزمان

.مع االحتفاظ بتاریخیة النص وھیكلتھاستثناءبدون الفصولالذي بموجبھ عرف الظھیر المذكور تعدیالت جوھریة ھمت جمیع و
:مواد مفصلة كما یلي) 4(ربع أعلى 1913غشت 12المغیر والمتمم لظھیر 14.07رقموقد اشتمل القانون

:من الظھیر السالف الذكر وھي كالتاليفصال 63حكامأولى تم تغییر وتتمیم ى المادة األبمقتض- 
48و44و43و42و41و40و38و35و34و31و27و26و24و23و22و21و20و19و18و16و13و12و10و9و8و6و1

90و89و88و85و84و78و77و76و75و74و72و69و68و67و66و65و63و62و61و60و55و54ومكرر 52و52و51و50و
.107و105و104و103و102و101و97و94و93و91و

:كالتاليمن الظھیر المذكور أعاله وھيفصال28المادة الثانیة تم نسخ وتعویض أحكامبمقتضى و
100و96و95و87و86و83و82و73و71و70ومكرر 65و64و58و47و45و37و32و30و29و25و17و15و14و11و7

.109و108و106و
:فصال التالیة23بمقتضیات ) 1913غشت 12(1331رمضان 9وبمقتضى المادة الثالثة تم تتمیم ظھیر

:110ومكرر 105مكرر والفصل 86والفصل 19- 51إلى 1- 51مكرر والفصول من 37الفصل 
:وبمقتضى المادة الرابعة تم نسخ

مقتضیات الظھیر ؛ إضافة إلى 99و98، 92، 81، 80، 79، 59، 57، 56، 53، 49، 46، 36، 28، 5، 4، 3، 2:یةفصال اآلت18أحكام 
.العقاريالمتعلق بمقتضیات انتقالیة لتطبیق الظھیر المتعلق بالتحفیظ) 1915فاتح یونیو (1333من رجب 18الشریف المؤرخ في 

كما تم العقاريالمتعلق بالتحفیظ)1913أغسطس 12(1331رمضان 9الصادر في الظھیر الشریف
:تعدیلھ بالنصوص القانونیة التالیة 

، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف )1913أغسطس 12(1331رمضان 9المتمم بمقتضاه الظھیر الشریف الصادر في 57.12القانون رقم .1
23(1435ربیع األول 21بتاریخ 6224الرسمیة عدد ؛ الجریدة)2013دیسمبر 30(1435من صفر 26بتاریخ 1.13.116رقم 

؛262، ص )2014ینایر 
بتنفیذه الظھیر صادرال، )1913أغسطس 12(1331رمضان 9المغیر والمتمم بمقتضاه الظھیر الشریف الصادر في 14.07القانون رقم .2

1432ذو الحجة 27بتاریخ 5998رسمیة عدد الجریدة ال،)2011نوفمبر 22(1432من ذي الحجة 25في 1.11.177الشریف رقم 
؛5575ص، )2011نوفمبر 24(

21بتاریخ 3312الجریدة الرسمیة عدد ،)1976ابریل 12(1396ربیع الثاني 12بتاریخ 1.75.243بمثابة قانون رقم فشریالالظھیر .3
؛1355، ص )1976أبریل 21(1396ربیع الثاني 

19بتاریخ 2911الجریدة الرسمیة عدد ،)1968غشت 5(1388جمادى األولى 10بتاریخ 08.68المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم.4
؛1803، ص )1968غشت 14(1388جمادى األولى 

28(1386رمضان 15بتاریخ 2826الجریدة الرسمیة عدد ،)1966دجنبر 19(1386رمضان 6بتاریخ 015.66المرسوم الملكي رقم .5
؛2711ص ، )1966دجنبر 

یبرایر 17(1384شوال 15بتاریخ 2729الجریدة الرسمیة عدد ،)1965ینایر 5(1384بتاریخ فاتح رمضان 2.64.282المرسوم رقم .6
؛284، ص )1965

ذي القعدة 17بتاریخ 2380الجریدة الرسمیة عدد ،)1958ماي 26(1377ذي القعدة 7الصادر في 1.58.108الظھیر الشریف رقم .7
؛1290، ص )1958ونیھ ی6(1377

أكتوبر 1(1374صفر 2بتاریخ 2188الجریدة الرسمیة عدد ،)1954غشت 25(1373ذي الحجة 25يالصادر فالظھیر الشریف .8
؛ 2643، ص )1954

، ص 1951بتاریخ فاتح یونیھ 2014الجریدة الرسمیة عدد ،)1951أبریل 30(1370من رجب عام 23الظھیر الشریف الصادر في .9
؛ 1312

؛1214، ص 1950یونیھ 9بتاریخ 1963الجریدة الرسمیة عدد ،)1950أبریل 24(1369رجب 6الظھیر الشریف الصادر في .10
؛914، ص 1944شتنبر 15بتاریخ 1664الجریدة الرسمیة عدد ،)1944غشت 4(1363من شعبان 14الظھیر الشریف الصادر في .11
؛1273، ص 1938غشت 5بتاریخ 1345الجریدة الرسیمة عدد،)1938أبریل 5(1357من صفر 4الظھیر الشریف الصادر في .12
، ص 1936دجنبر 18بتاریخ 1260، الجریدة الرسمیة عدد )1936أكتوبر 31(1355شعبانمن 15الظھیر الشریف الصادر في .13

؛1770
؛571ص 1924أبریل 8بتاریخ 571ة عدد ، الجریدة الرسمی)1924فبرایر 23(1342من رجب 17الظھیر الشریف الصادر في .14
؛659، ص 1918یولیو 1بتاریخ 270، الجریدة الرسمیة عدد )1918یونیو 10(1336من شعبان 30الظھیر الشریف الصادر في .15
؛486، ص 1917یونیو 18بتاریخ 216، الجریدة الرسمیة عدد )1917شتنبر 24(1335ذي الحجة 7الظھیر الشریف الصادر في .16
؛867، ص 1917أكتوبر 22بتاریخ 234، الجریدة الرسمیة عدد )1917ماي 2(1335رجب 10الظھیر الشریف الصادر في .17
.854، ص 1916نوفمبر 6بتاریخ 184، الجریدة الرسمیة عدد )1916أكتوبر 27(1334الحجةذي 29الظھیر الشریف الصادر في .18
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91331)121913(
22(251432في 14.071.11.177

2011(1

2التحفیظ:القسم األول

3طبیعة التحفیظ والغرض منھ:الباب األول

1الفصل 
:العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في ھذا القانون من غیر أن یكون في اإلمكان إخراجھ منھ فیما بعد ویقصد منھیرمي التحفیظ إلى جعل 

تحفیظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطھیر یترتب عنھا تأسیس رسم عقاري وبطالن ما عداه من الرسوم، وتطھیر الملك من جمیع الحقوق - 
السالفة غیر المضمنة بھ؛

المتعلقة بالملك، في الرسم تأو التحمالسقاط الحقوق العینیة إد كل التصرفات والوقائع الرامیة إلى تأسیس أو نقل أو تغییر أو إقرار أو تقیی- 
.العقاري المؤسس لھ

54و4و3و2ولالفص

6الفصل 
.أمر اختیاري، غیر أنھ إذا قدم مطلب للتحفیظ فإنھ ال یمكن سحبھ مطلقاالتحفیظإن

7ل الفص
ي یكون التحفیظ إجباریا في الحاالت المنصوص علیھا في قوانین خاصة، وفي المناطق التي سیتم فتحھا لھذه الغایة بقرار یتخذه الوزیر الوص

.الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة بناء على اقتراح من مدیرھاعلى
تخدمي الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة ولكل األشخاص الذین تؤھلھم لذلك ابتداء من نشر ھذا القرار، یمكن لمس

.دخول العقارات المعنیة للقیام باألبحاث واألشغال الطبغرافیة التي تتطلبھا عملیات التحفیظ اإلجباري
.ي الفرع السادس من ھذا البابتحدد إجراءات التحفیظ اإلجباري المتعلقة بالحاالت الواردة أعاله ف

.تدرج المطالب في المناطق التي سیتم فتحھا للتحفیظ اإلجباري مجانا
8الفصل 

.یكون التحفیظ كذلك إجباریا عندما تأمر بھ المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجھة المحجوز علیھ
5التحفیظمسطرة:الباب الثاني

المحافظ على األمالك العقاریة:األولالفرع
9الفصل 

.یعین في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقلیم محافظ أو أكثر على األمالك العقاریة
رة في یكلف المحافظ على األمالك العقاریة بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة الترابیة التابعة لنفوذه والقیام باإلجراءات والمساطر المقر

.لعقاريشأن التحفیظ ا
التحفیظمطلب: الثانيالفرع

10الفصل 
:ال یجوز تقدیم مطلب التحفیظ إال ممن یأتي ذكرھم

المالك؛-1
الشریك في الملك مع االحتفاظ بحق الشفعة لشركائھ، وذلك عندما تتوفر فیھم الشروط الالزمة لألخذ بھا؛- 2
السطحیة، الكراء الطویل األمد، الزینة، الھواء والتعلیة، والحبس؛حق االنتفاع، حق:المتمتع بأحد الحقوق العینیة اآلتیة- 3
.المتمتع بارتفاقات عقاریة بعد موافقة صاحب الملك- 4

.والكل مع مراعاة المقتضیات المتعلقة بالتحفیظ اإلجباري
11الفصل 

.بالحجز العقاري ضد مدینھصادر لفائدتھیجوز للدائن، الذي لم یقبض دینھ عند حلول أجلھ، طلب التحفیظ بناء على قرار قضائي
12الفصل 

لم یحق للنائب الشرعي أن یقدم مطلبا للتحفیظ في اسم المحجور أو القاصر حین تكون لھذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح لھ بتقدیم الطلب لو
.یكن محجورا أو قاصرا

13الفصل 
قابل وصل یسلم لھ فورا، مطلبا موقعا من طرفھ أو ممن ینوب عنھ بوكالة صحیحة، یقدم طالب التحفیظ للمحافظ على األمالك العقاریة، م

:یتضمن لزوما ما یلي

.5575، ص )2011نوفمبر 24(1432جة ذو الح27بتاریخ 5998الجریدة الرسمیة عدد - 1
من القسم األول أعاله بمقتضى المادة 64و58و47و45و37و32و30و29و25و17و15و14و11و7تم نسخ وتعویض أحكام الفصول - 2

بتنفیذه الظھیر صادر، ال)1913أغسطس 12(1331رمضان 9المغیر والمتمم بمقتضاه الظھیر الشریف الصادر في 14.07الثانیة من القانون رقم 
نوفمبر 24(1432ذو الحجة 27بتاریخ 5998الجریدة الرسمیة عدد ؛)2011نوفمبر 22(1432من ذي الحجة 25في 1.11.177الشریف رقم 

.5575، ص )2011
.، سالف الذكر14.07رقم من القانون بمقتضى المادة األولىمن الباب األول أعاله8و6و1الفصول تم تغییر وتتمیم أحكام- 3
.، سالف الذكر14.07القانون رقم من المادة الرابعة بمقتضى أعاله 5و4و3و 2الفصول مقتضیات تم نسخ - 4
42و41و40و38و35و34و31و27و26و24و23و22و21و20و19و18و16و13و12و10و9الفصولتم تغییر وتتمیم أحكام- 5
.، سالف الذكر14.07من القانون رقم بمقتضى المادة األولىمن الباب الثاني أعاله61و60و55و54مكرر و52و52و51و50و48و44و43و
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الشخصي والعائلي وصفتھ ومحل سكناه وحالتھ المدنیة وجنسیتھ وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم اسمھ-1
سرة، ویتضمن في حالة الشیاع نفس البیانات المذكورة أعاله بالنسبة لكل شریك مع التنصیص على نصیب كل من مدونة األ49طبقا لمقتضیات المادة 

واحد منھم، وإذا كان طالب التحفیظ شخصا اعتباریا فیجب بیان تسمیتھ وشكلھ القانوني ومقره االجتماعي واسم ممثلھ القانوني؛
بیة التابعة لنفوذ المحافظة العقاریة الموجود بھا الملك، إذا لم یكن لطالب التحفیظ محل إقامة تعیین عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترا-2

في ھذه الدائرة؛
مراجع بطاقة التعریف الوطنیة أو أي وثیقة أخرى تعرف بھویتھ، عند االقتضاء؛- 3
ونوعھ وموقعھ ومساحتھ وحدوده واألمالك المتصلة وصف العقار المطلوب تحفیظھ ببیان البناءات واألغراس الموجودة بھ ومشتمالتھ -4

؛والمجاورة لھ وأسماء وعناوین أصحابھا، وإن اقتضى الحال االسم الذي یعرف بھ العقار
؛بیان أنھ یحوز كل العقار أو جزءا منھ مباشرة أو عن طریق الغیر، وفیما إذا انتزعت منھ الحیازة، یتعین بیان الظروف التي تم فیھا ذلك-5
تقدیر القیمة التجاریة للعقار وقت تقدیم المطلب؛-6
بیان الحقوق العینیة العقاریة المترتبة على الملك مع التنصیص على أصحاب ھذه الحقوق بذكر أسمائھم الشخصیة والعائلیة، وصفاتھم، -7

من مدونة األسرة؛49أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضیات المادة وعناوینھم وحالتھم المدنیة وجنسیتھم وإن اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج 
.بیان أصل التملك-8

إلیھ من إذا كان طالب التحفیظ ال یستطیع التوقیع أو یجھلھ، فإن المحافظ على األمالك العقاریة یشیر إلى ذلك ویشھد بأن مطلب التحفیظ قد قدم 
.طرف المعني باألمر بعد أن یتحقق من ھویتھ

14الفصل 
تبة یقدم طالب التحفیظ مع مطلبھ أصول أو نسخ رسمیة للرسوم والعقود والوثائق التي من شأنھا أن تعرف بحق الملكیة وبالحقوق العینیة المتر

.على الملك
15الفصل 

محلف إذا كانت محررة یمكن للمحافظ على األمالك العقاریة أن یطلب، على نفقة طالب التحفیظ، ترجمة الوثائق المدلى بھا بواسطة ترجمان
.بلغة أجنبیة

16الفصل 
یمكن لمالكین متعددین أن یتفقوا على تحفیظ عقاراتھم في آن واحد إذا كانت ھذه العقارات متجاورة أو تفصل بینھا فقط أجزاء من الملك 

من ھذا القانون، وذلك بالنسبة 13لوبة في الفصل وفي ھذه الحالة تحرر مطالب التحفیظ في صیغتھا العادیة وتضمن بھا جمیع البیانات المط،العمومي
م تودع جمیع ثلكل واحد من طالبي التحفیظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفیظ على الشیاع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفیظھا، 

.تباع إجراءات التحفیظ دفعة واحدةاي إلى الطلبات بالمحافظة العقاریة مصحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفیظ یرم
بعدما یتوصل المحافظ على األمالك العقاریة بھذا الطلب یجري في شأن مطالب التحفیظ مجتمعة المسطرة العادیة، ویحرص على إنجاز 

لوقت، ویعین لعملیات التحدید تاریخا واحدا، اإلجراءات المتعلقة بھا في وقت واحد، وذلك بأن یقوم باإلعالنات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس ا
.وینتدب للقیام بھا من ینوب عنھ في مرة واحدة أو مرات متوالیة بقدر ما تدعو إلیھ الحاجة

من ھذا القانون 32ویرفع المحافظ على األمالك العقاریة في آن واحد عند االقتضاء، إلى المحكمة االبتدائیة وعلى الشكل المحدد في الفصل 
.لفات مطالب التحفیظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة ویؤسس رسوما عقاریة لمطالب التحفیظ الخالیة من التعرض مجتمعة كذلكم

.وتجري عملیات التحقیق والبحث والتنقل في شأنھا بصفة مجتمعة
اإلعالنات والتحدید ووضع التصمیم:الثالثالفرع

17الفصل 
داخل أجل عشرة أیام من إیداع مطلب التحفیظ بتحریر ملخص لھ یعمل على نشره في الجریدة الرسمیة، یقوم المحافظ على األمالك العقاریة 

وبعد نشر الملخص المذكور یحرر، داخل أجل شھرین من تاریخ ھذا النشر، إعالنا یضمنھ تاریخ . ویبلغ مضمونھ إلى علم العموم بالوسائل المتاحة
.ووقت إجراء التحدید

18الفصل 
من ھذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى رئیس المحكمة 17محافظ على األمالك العقاریة نسخا من الوثائق المشار إلیھا في الفصل یوجھ ال

.یوماد بعشرین 6االبتدائیة وممثل السلطة المحلیة ورئیس المجلس الجماعي الذین یقع العقار المعني في دائرة نفوذھم، وذلك قبل التاریخ المعین للتحدي
ن یقوم كل واحد من ھؤالء لزوما، بتعلیق الوثائق المذكورة في مقر إدارتھ، ویعمل على إبقائھا معروضة على أنظار العموم إلى الیوم المعی

.للتحدید
إلى یوم یقوم ممثل السلطة المحلیة كذلك بإشھار ملخص المطلب واإلعالن عن تاریخ ووقت التحدید في األسواق الواقعة في دائرة نفوذه 

.التحدید

إجراءات التحفیظ العقاري؛ الجریدة في شأن) 2014یولیو 14(1435من رمضان 16الصادر في 2.13.18من المرسوم رقم 2أنظر المادة -6
. 6119، ص )2014یولیو 28(1435رمضان 30خ بتاری6277الرسمیة عدد 
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197الفصل 

وینتدب لھذه الغایة مھندسا مساحا طبوغرافیا محلفا من جھاز المسح العقاري، . 8یقوم المحافظ على األمالك العقاریة بتسییر عملیات التحدید
.مقیدا في جدول الھیئة الوطنیة للمھندسین المساحین الطبوغرافیین

.عملیة التحدید، تحت مسؤولیتھ، بحضور طالب التحفیظینجز المھندس المساح الطبوغرافي المنتدب
یستدعي المحافظ على األمالك العقاریة شخصیا لھذه العملیة بواسطة عون من المحافظة العقاریة أو بالبرید المضمون أو عن طریق السلطة 

:المحلیة أو بأي وسیلة أخرى للتبلیغ
طالب التحفیظ؛- 1
التحفیظ؛المجاورین المبینین في مطلب - 2
.المتدخلین وأصحاب الحقوق العینیة والتحمالت العقاریة المصرح بھم بصفة قانونیة- 3

.وتتضمن ھذه االستدعاءات الدعوة لحضور عملیات التحدید شخصیا أو بواسطة نائب بوكالة صحیحة
209الفصل 

اء عملیات التحدید، یجب على وكیل الملك تسخیر القوة العمومیة، ولتوفیر الظروف المالئمة إلجر. ینجز التحدید في التاریخ والوقت المعینین لھ
.عند االقتضاء، بطلب من المحافظ على األمالك العقاریة أو من كل من لھ مصلحة

ت یقوم المھندس المساح الطبوغرافي المنتدب باستفسار طالب التحفیظ والمجاورین والمعارضین والمتدخلین وأصحاب الحقوق العینیة والتحمال
یبین طالب التحفیظ حدود العقار الذي یعتزم تحفیظھ ویبدي المجاورون وكل . العقاریة المصرح بھم بصفة قانونیة عن كل ما یتعلق بالملك المعني

.ن ما لھم من مالحظات ومنازعاتیالمتدخل
یباشر غیر ذلك من المعاینات وأعمال البحث ویعاین حالة العقار، كما. یعاین المھندس المساح الطبوغرافي المنتدب واقع الحیازة ومدتھا

.المفیدة
یضع المھندس المساح الطبوغرافي المنتدب األنصاب سواء لتحدید المحیط الذي عینھ طالب التحفیظ أو لضبط القطع المشمولة بھ والتي تكون 

.محل تعرضات من طرف الغیر ثم یضع تصمیما موجزا یسمى التصمیم المؤقت للتحدید
2110الفصل 

:یحرر المھندس المساح الطبوغرافي المنتدب محضرا للتحدید یبین فیھ
تاریخ ووقت العملیة سواء أنجزت في مرة واحدة أو عدة مرات؛- 1
األسماء الشخصیة والعائلیة للحاضرین وصفاتھم ومراجع الوثائق المثبتة لھویاتھم وعناوینھم؛-2
تصریحات األطراف التي تدخلت فیھا؛مختلف األحداث التي وقعت أثناء العملیة و-3
الربى والوھاد والممرات والطرق والغدران ومجاري المیاه، وكل توابع الملك العمومي والبناءات واآلبار (معاینات البحث وممیزات العقار-4

؛)ذلكوالبساتین واألغراس والمزروعات، مع بیان أسماء الحائزین عند االقتضاء، والمقابر واألضرحة إلى غیر
وصف وموقع األنصاب وعددھا ووصف حدود العقار واألجزاء المشمولة بھ؛- 5
الوثائق المدلى بھا من لدن األطراف؛- 6
.االتفاقات التي تمت بین األطراف أثناء إجراء التحدید- 7

على أنھم ال یستطیعون التوقیع أو یوقع محضر التحدید من طرف المھندس المساح الطبوغرافي المنتدب، وكل األطراف الحاضرة وإال فینص 
.امتنعوا عنھ

.والوثائق المدلى بھا من قبل األطراف، وتحرر قائمة بھذه المرفقاتیرفق بالمحضر التصمیم المؤقت للتحدید،
22الفصل 

تم إنجازھا ویقتصر في المحضر إذا لم یحضر طالب التحفیظ أو من ینوب عنھ في المكان والتاریخ والوقت المعینین إلنجاز عملیة التحدید، فال ی
.على إثبات ھذا التغیب

23الفصل 
من ھذا القانون، إذا نص المحضر على تغیب طالب التحفیظ أو من ینوب عنھ أو على عدم قیامھ بما یلزم إلجراء 6دون المساس بأحكام الفصل 

.مقبول داخل أجل شھر من تاریخ توصلھ باإلنذارعملیة التحدید، فإن مطلب التحفیظ یعتبر الغیا وكأن لم یكن إذا لم یدل بعذر
مالك العقاریة أو نائبھ إنجاز عملیة التحدید لمرتین متتالیتین بسبب یعتبر مطلب التحفیظ كذلك الغیا وكأن لم یكن إذا تعذر على المحافظ على األ

.نزاع حول الملك

الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 57.12بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم 54و43و34و25و21و20و19تم تتمیم مقتضیات الفصول - 7
، ص )2014ینایر 23(1435ربیع األول 21بتاریخ 6224؛ الجریدة الرسمیة عدد )2013دیسمبر 30(1435من صفر 26بتاریخ 1.13.116

262.
:یمكن للمحافظ على األمالك العقاریة أن ینتدب إلنجاز عملیات التحدید المشار إلیھا في الفصول المذكورة- 
التابعین لھ إلنجاز عملیات مھندسا مساحا طبوغرافیا محلفا ینتمي إلى مصلحة المسح العقاري، كما یمكن لھذا األخیر أن یكلف أحد العاملین المؤھلین - 1

التحدید ویحدد ذلك بنص تنظیمي؛
.أو مھندسا مساحا طبوغرافیا ینتمي إلى القطاع الخاص مسجال بجدول الھیئة الوطنیة للمھندسین المساحین الطبوغرافیین- 2
9بتطبیق الظھیر الشریف الصادر في ) 2014أبریل 11(1435من جمادى اآلخرة 11صادر في 2.14.173أنظر المادة األولى من المرسوم رقم - 

، ص )2014فاتح ماي (1435بتاریخ فاتح رجب 6252المتعلق بالتحفیظ العقاري؛ الجریدة الرسمیة عدد ) 1913أغسطس 12(1331رمضان 
4352 .

:المادة األولى
یون المرسمون، المحلفون التابعون لمصلحة المسح العقاري، المشار إلیھ أعاله، یؤھل التقنیون الطوبوغراف57.12تطبیقا لمقتضیات القانون رقم "

نتدبین من إلنجاز عملیات التحدید التي یكلفون بھا من طرف المھندسین المساحین الطوبوغرافیین المحلفین، المنتمین إلى مصلحة المسح العقاري والم
".لدن المحافظ على األمالك العقاریة

.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم2أنظر المادة -8
.، سالف الذكر57.12بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم أعاله 20تم تتمیم الفصل - 9

.، سالف الذكر57.12أعاله بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم 21تم تتمیم الفصل - 10
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من ھذا القانون، 18ن المحافظ على األمالك العقاریة یقوم، وفق الفصل ، فإ21أما إذا نص المحضر على تنفیذ العملیات المقررة في الفصل 
.بنشر وتعلیق إعالن یتضمن أن التعرضات على التحفیظ تقدم لدى المحافظة العقاریة خالل أجل شھرین ابتداء من یوم نشره بالجریدة الرسمیة

ھائي للعقار، وینشر من جدید في حالة تحدید تكمیلي الحق ینتج عنھ تمدید ینشر ھذا اإلعالن داخل أجل أقصاه أربعة أشھر الموالیة للتحدید الن
.حدود العقار

التعرضات:الرابعالفرع
24الفصل 

یمكن لكل شخص یدعي حقا على عقار تم طلب تحفیظھ أن یتدخل عن طریق التعرض في مسطرة التحفیظ خالل أجل شھرین یبتدئ من یوم 
:في الجریدة الرسمیة إن لم یكن قام بذلك من قبل وذلكنشر اإلعالن عن انتھاء التحدید

في حالة المنازعة في وجود حق الملكیة لطالب التحفیظ أو في مدى ھذا الحق أو بشأن حدود العقار؛-1
تأسیسھ؛في حالة االدعاء باستحقاق حق عیني قابل للتقیید بالرسم العقاري الذي سیقع-2
.من ھذا القانون84اإلعالن عنھ طبقا للفصل في حالة المنازعة في حق وقع-3

2511الفصل 

تقدم التعرضات عن طریق تصریح كتابي أو شفوي إما للمحافظ على األمالك العقاریة، وإما للمھندس المساح الطبغرافي المنتدب أثناء إجراء
إن التصریحات والرسائل المحررة .إلیھ إحداھماتضمن التصریحات الشفویة للمتعرض، بحضوره في محضر یحرر في نسختین تسلم . 12التحدید

طبیعة ومدى للغرض المشار إلیھ سابقا یجب أن تبین فیھا ھویة المتعرض، حالتھ المدنیة، عنوانھ الحقیقي أو المختار، اسم الملك، رقم مطلب التحفیظ،
.الحق موضوع النزاع، بیان السندات والوثائق المدعمة للطلب

رضین أن یودعوا السندات والوثائق المثبتة لھویتھم والمدعمة لتعرضھم ویؤدوا الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو یدلوا بما یجب على المتع
.یفید حصولھم على المساعدة القضائیة وذلك قبل انصرام الشھر الموالي النتھاء أجل التعرض

.منھم، صور شمسیة للوثائق المدلى بھا من طرف المتعرضینالتحفیظ والمتدخلین في المسطرة، بطلب یمكن أن تسلم لطالبي
سجل "یقوم المحافظ على األمالك العقاریة بتضمین التعرضات المقدمة وفق الشروط المنصوص علیھا أعاله في سجل خاص یدعى 

".التعرضات
ء عملیة التحدید حسبما ھو منصوص علیھ في الفصل إذا كان التعرض ال یتعلق إال بجزء من العقار لم یتیسر تحدیده بكیفیة صحیحة أثناء إجرا

.تباشر ھذه العملیة على نفقة المتعرض20
ي أحیل إذا تعذر تحدید الجزء محل النزاع، فإن المحافظ على األمالك العقاریة یحیل المطلب على المحكمة االبتدائیة، ویمكن للقاضي المقرر الذ

.من ھذا القانون34ضیات الفصل علیھ الملف أن ینجز ھذا التحدید طبقا لمقت
26الفصل 

:یجب على كل شخص یقدم طلب التعرض باسم الغیر
أن یثبت ھویتھ؛-1
من 25عندما یتعرض بصفتھ وصیا أو نائبا قانونیا أو وكیال أن یبرر ذلك باإلدالء بوثائق صحیحة وأن یعطي البیانات المقررة في الفصل -2

.إلراثات عندما یتعلق األمر بشركاء في اإلرثھذا القانون، وأن یدلي برسوم ا
یمكن في جمیع األحوال، على شرط أن تقدم اإلثباتات المنصوص علیھا سابقا، التدخل في المسطرة عن طریق التعرض باسم المحجورین 

ك والقاضي المكلف بشؤون القاصرین والقاصرین والغائبین والمفقودین وغیر الحاضرین، وذلك من طرف األوصیاء والممثلین الشرعیین ووكیل المل
.والقیم على أموال الغائبین والمفقودین

27الفصل 
بعد انصرام أجل شھرین یبتدئ من تاریخ نشر اإلعالن المذكور في الفصل 29ال یقبل أي تعرض باستثناء ما ھو منصوص علیھ في الفصل 

.من ھذا القانون بالجریدة الرسمیة23
2813الفصل 

29الفصل 
أعاله یمكن أن یقبل التعرض بصفة استثنائیة من طرف المحافظ على األمالك العقاریة، ولو لم یرد 27انصرام األجل المحدد في الفصل بعد

.على مطلب التحفیظ أي تعرض سابق، شریطة أن ال یكون الملف قد وجھ إلى المحكمة االبتدائیة
قاریة، بالوثائق المبینة لألسباب التي منعتھ من تقدیم تعرضھ داخل األجل، وبالعقود یتعین على المتعرض أن یدلي للمحافظ على األمالك الع

.كما یتعین علیھ أن یؤدي الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو یثبت حصولھ على المساعدة القضائیة. والوثائق المدعمة لتعرضھ
.لطعن القضائيیكون قرار المحافظ على األمالك العقاریة برفض التعرض غیر قابل ل

ي التعرضاتت فوالبالتحفیظ من طرف المحافظ على األمالك العقاریة:الفرع الخامس
30الفصل 

ءات خالل الثالثة أشھر الموالیة النصرام أجل التعرض یقوم المحافظ على األمالك العقاریة بتحفیظ العقار بعد التحقق من إنجاز جمیع اإلجرا
.شرعیة الطلب وكفایة الحجج المدلى بھا، وعدم وقوع أي تعرضالمقررة في ھذا القانون، ومن 

31الفصل 
إذا وقعت تعرضات فإن المحافظ على األمالك العقاریة یبلغ فورا نسخة من مضمونھا إلى طالب التحفیظ الذي یمكنھ، قبل انصرام الشھر 

.الموالي النتھاء أجل التعرض، أن یدلي بما یثبت رفعھا أو یصرح بقبولھا
ظ وفق ا أزال طالب التحفیظ التعرضات تماما سواء كان ذلك بإثباتھ رفعھا أو بقبولھ لھا أمكن للمحافظ على األمالك العقاریة أن یباشر التحفیإذ

.ما ھو منصوص علیھ في الفصل السابق
ؤسس رسما عقاریا خاصا بالجزء الذي ال إذا لم یتمكن طالب التحفیظ من ذلك فإن المحافظ على األمالك العقاریة، یمكنھ أن یجزئ المطلب، وی

.یشملھ النزاع بعد إجراء تحدید تكمیلي

.، سالف الذكر57.12أعاله بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم 25تم تتمیم الفصل - 11
.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 3أنظر المادة -12
.سالف الذكر، 14.07القانون رقم الرابعة من المادة بمقتضى ه أعال28الفصلمقتضیات تم نسخ - 13
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ر یمكن للمحافظ على األمالك العقاریة أثناء جریان المسطرة وقبل توجیھ الملف إلى المحكمة االبتدائیة، أن یعمل على تصالح األطراف ویحر
.محضرا بالصلح یوقع من قبلھم

.جة بھذا المحضر قوة االلتزام العرفيوتكون التفاقات األطراف المدر
32الفصل 

من ھذا القانون، الرسوم والوثائق المؤیدة 25یعتبر التعرض الغیا وكأن لم یكن، إذا لم یقدم المتعرض خالل األجل المنصوص علیھ في الفصل 
.یةولم یؤد الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة أو لم یثبت حصولھ على المساعدة القضائلتعرضھ،

تؤدى الرسوم القضائیة وحقوق المرافعة عن كل واحد من التعرضات المتعلقة بالمطلب الواحد ویتم استخالصھا من طرف المحافظة العقاریة 
.لفائدة كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائیة

.ضائیة وال حقوق المرافعةإن التعرضات المتبادلة بین مطلبین للتحفیظ الناتجة عن تداخل بینھما، ال تؤدى عنھا الرسوم الق
یوجھ المحافظ على األمالك العقاریة مطلب التحفیظ والوثائق 23خالل الثالثة أشھر الموالیة النصرام األجل المنصوص علیھ في الفصل 

.المتعلقة بھ إلى المحكمة االبتدائیة التي یقع العقار بدائرتھا
3314الفصل 

3415الفصل 

فور توصلھ بمطلب التحفیظ قاضیا مقررا یكلف بتحضیر القضیة للحكم واتخاذ جمیع اإلجراءات المناسبة لھذه یعین رئیس المحكمة االبتدائیة
بحثا أو الغایة، ویمكن للقاضي المقرر على الخصوص إما تلقائیا وإما بطلب من أحد األطراف أن ینتقل إلى عین العقار موضوع النزاع لیجري بشأنھ 

.نھ بعد موافقة رئیس المحكمة أن ینتدب لھذه العملیات قاضیا آخركما یمك. یطبق علیھ الرسوم
.ویراعي حینئذ القاضي المقرر أو القاضي المنتدب من طرفھ القواعد المنصوص علیھا في قانون المسطرة المدنیة

الھیئة الوطنیة للمھندسین ویمكنھ إن اقتضى الحال طلب مساعدة مھندس مساح طبوغرافي محلف من جھاز المسح العقاري، مقید في جدول 
ویحدد، من جھة أخرى، المبلغ . عین المكانإلىالمساحین الطبوغرافیین، بعد االتفاق مع المحافظ على األمالك العقاریة على تعیینھ وعلى تاریخ انتقالھ 

.األشغال التي ستنجز والتعویضات التي تقتضیھاالذي یجب أن یودعھ المعني باألمر حسب
أن یتلقى جمیع التصریحات أو الشھادات، ویتخذ جمیع اإلجراءات التي یراھا مفیدة لتحضیر القضیة، ویستمع بالخصوص إلى ویمكنھ كذلك

.الشھود الذین یرغب األطراف في االستماع إلیھم
35الفصل 

فیھا وذلك قبل موعدھا بثمانیة أیام عندما یرى القاضي المقرر أن القضیة قد أصبحت جاھزة یخبر األطراف بیوم الجلسة العلنیة التي ستعرض
.على األقل بعد التوصل باالستدعاء

3616الفصل 

37الفصل 
عند افتتاح المناقشات یعرض القاضي المقرر القضیة ویعین المسائل التي تتطلب حال دون أن یبدي أي رأي ثم یقع االستماع إلى األطراف 

.جاتھ، ثم یفصل في القضیة إما في الحین وإما بعد المداولةویقدم ممثل النیابة العامة إن اقتضى الحال مستنت
تبت المحكمة في وجود الحق المدعى بھ من قبل المتعرضین وطبیعتھ ومشتمالتھ ونطاقھ، وتحیل األطراف للعمل بقرارھا، بعد اكتساب الحكم 

قبول أو رفض مطلب التحفیظ كال أو بعضا مع االحتفاظ بحق قوة الشيء المقضي بھ، على المحافظ على األمالك العقاریة الذي لھ وحده النظر في 
.مكرر37الطعن المنصوص علیھ في الفصل 

.تبین المحكمة في حكمھا حدود ومساحة األجزاء المحكوم بھا لفائدة المتعرضین، وفي حالة الشیاع نصیب كل واحد منھم
، أو تنازل المتعرض عن 84مستفید من حق تم التصریح بھ طبقا للفصل إذا قبل التعرض أثناء جریان الدعوى من طرف طالب التحفیظ أو ال

االقتضاء تعرضھ فإن المحكمة المعروض علیھا النزاع تشھد بذلك القبول أو التنازل وتحیل الملف على المحافظ على األمالك العقاریة الذي یقوم عند
.بالتحفیظ مع اعتبار اتفاقات األطراف أو تصالحھم

.83على األمالك العقاریة باإلعالن عن الحقوق المحكوم بھا، وفق الشروط والشكلیات المنصوص علیھا في الفصل یقوم المحافظ
17مكرر37الفصل 

.یجب على المحافظ على األمالك العقاریة في جمیع الحاالت التي یرفض فیھا طلبا للتحفیظ أن یعلل قراره ویبلغھ لطالب التحفیظ
.للطعن أمام المحكمة االبتدائیة التي تبت فیھ مع الحق في االستیناف وتكون القرارات االستینافیة قابلة للطعن بالنقضیكون ھذا القرار قابال

38الفصل 
وإن ،في حالة رفض مطلب التحفیظ ألي سبب كان وفي أیة مرحلة من مراحل المسطرة یكون التحدید الغیا، ویلزم طالب التحفیظ بمحو آثاره

.إنذار یوجھ إلیھ، فإن ذلك المحو یباشر على نفقتھ ولو استلزم األمر تسخیر القوة العمومیةلم یستجب بعد 
.یستدعي المحافظ على األمالك العقاریة األطراف لسحب الوثائق المودعة من طرفھم بعد التحقق من ھویتھم

.لتحفیظ ویصحح التحدید وفقا لھذا اإلخراجتتخذ نفس اإلجراءات في حالة رفض جزئي، بالنسبة ألجزاء العقار التي أخرجت من ا
إن رفض مطلب التحفیظ كال أو بعضا من شأنھ أن یرد طالب التحفیظ وجمیع المعنیین باألمر بالنسبة لكل العقار أو أجزائھ المخرجة إلى 

.طراف قوة الشيء المقضي بھالوضع الذي كانوا علیھ قبل الطلب، غیر أن األحكام الصادرة في شأن التعرضات یكون لھا فیما بین األ

الجریدة ؛1954غشت 25وافق الم1373ذي الحجة 26الشریف الصادر في ظھیرالالفصل األول منبمقتضىأعاله 33تم إلغاء الفصل - 14
.2643، ص )54أكتوبر1(1374صفر 2بتاریخ 2188دد الرسمیة ع

.، سالف الذكر57.12بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم أعاله34تم تتمیم الفصل - 15
.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من بمقتضى أعاله36الفصل مقتضیات تم نسخ - 16
المادة بمقتضى أعاله مكرر 37المتعلق بالتحفیظ العقاري بالفصل )1913غشت 12(1331رمضان 9الشریف الصادر في ظھیر التم تتمیم - 17

.سالف الذكر، 14.07القانون رقم الثالثة من 
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3918الفصل 

40الفصل 
الشكل المقرر في قانون المسطرة ع المتعرضین وفقوإلى جمیبمجرد صدور الحكم وقبل انصرام ثمانیة أیام، یبلغ ملخصھ إلى طالب التحفیظ

.یمكن استئناف ھذا الحكم داخل األجل المحدد في نفس القانون. المدنیة
41الفصل 

.اف في موضوع التحفیظ مھما كانت قیمة العقار المطلوب تحفیظھیقبل االستین
ویوجھ الملف بدون مصاریف مع نسخة الحكم ،من قانون المسطرة المدنیة141یمكن رفع طلب االستیناف على الكیفیة المذكورة في الفصل 

.المطعون فیھ إلى كتابة الضبط بمحكمة االستیناف
42الفصل 

لدى محكمة االستیناف بالملف، یعین الرئیس األول مستشارا مقررا وینذر ھذا األخیر المستأنف باإلدالء بأسباب بمجرد توصل كتابة الضبط
على ما أدلى بھ المستأنف وإلبداء لالطالعاستئنافھ ووسائل دفاعھ خالل أجل ال یتعدى خمسة عشر یوما، ثم یستدعي األطراف المعنیة باألمر 

.ي أجل آخر مماثلاتھم ووسائل دفاعھم فعمناز
4319الفصل 

یمكن للمستشار المقرر، إما تلقائیا أو بطلب من األطراف، أن یتخذ جمیع التدابیر التكمیلیة للتحقیق وبالخصوص أن یقف على عین العقار 
لوطنیة للمھندسین المساحین بمھندس مساح طبوغرافي محلف من جھاز المسح العقاري، مقید في جدول الھیئة ا- عند االقتضاء- المدعى فیھ مستعینا 

كما یمكنھ، بموافقة الرئیس األول، أن ینتدب لھذه . لیقوم بتطبیق الرسوم أو االستماع إلى الشھود34الطبوغرافیین، طبق الشروط المحددة في الفصل 
.العملیات قاضیا من المحكمة االبتدائیة

ید ویقتصر التحقیق اإلضافي المنجز من قبل المستشار المقرر على النزاعات في مرحلة االستیناف ال یمكن لألطراف أن یتقدموا بأي طلب جد
.التي أثارھا مطلب التحفیظ في المرحلة االبتدائیة

44الفصل 
عندما یرى المستشار المقرر أن القضیة جاھزة یخبر أطراف النزاع في عناوینھم المختارة بالیوم الذي ستعرض فیھ بالجلسة وذلك قبل خمسة 

.وماعشر ی
45الفصل 

تفتتح المناقشات بتقریر المستشار المقرر الذي یعرض القضیة والمسائل المطلوب حلھا من غیر أن یبدي أي رأي، ثم یستمع إلى األطراف إما
لمداولة سواء حضر شخصیا وإما بواسطة محامیھم، ویقدم ممثل النیابة العامة استنتاجاتھ وتبت محكمة االستیناف في القضیة إما في الحین أو بعد ا

.األطراف أو تخلفوا دون أن یقبل أي تعرض ضد القرار الصادر
.من ھذا القانون37تبت محكمة االستیناف ضمن الحدود وطبق الكیفیة المرسومة لقضاة الدرجة األولى في الفصل 

4620الفصل 

47الفصل 
.دنیة ویمكن الطعن فیھ بالنقض داخل األجل المحدد في نفس القانونیبلغ القرار االستینافي وفق الكیفیة المقررة في قانون المسطرة الم

48الفصل 
كل طلب للتحفیظ أو تعرض علیھ ثبت للمحكمة صدوره عن تعسف أو كید أو سوء نیة یوجب ضد صاحبھ غرامة لفائدة الوكالة الوطنیة 

والكل دون المساس بحق . لمائة من قیمة العقار أو الحق المدعى بھللمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة ال یقل مبلغھا عن عشرة في ا
.األطراف المتضررة في التعویض

.إن المحكمة التي أحیل علیھا مطلب التحفیظ لھا صالحیة الحكم تلقائیا بالغرامة والبت، عند االقتضاء، في طلبات التعویض
4921الفصل 

50الفصل 
یات المتعلقة بھ یعتبر الغیا وكأن لم یكن إذا لم یقم طالب التحفیظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخل إن الطلب الرامي إلى التحفیظ والعمل

من المحافظ على األمالك العقاریة بواسطة عون من المحافظة العقاریة أو بالبرید المضمون أو عن طریق السلطة ثالثة أشھر من یوم تبلیغھ إنذارا
.خرى للتبلیغالمحلیة أو بأي وسیلة أ

51الفصل 
تكون مصاریف التحفیظ على طالبھ ومصاریف التعرض على الطرف الذي خسر الدعوى وتوزع المصاریف أو تقع فیھا المقاصة حسبما 

.تقرره المحكمة المعروض علیھا األمر إذا خسر كل واحد من األطراف بعض مطالبھ
، ویتحملھا الطرف الخاسر إذا باشر القاضي المقرر ذلك التحقیق تلقائیا، ویبت في وتكون مصاریف التحقیق التكمیلي على الطرف الذي طلبھ

.ھذا الصدد بمقتضى الحكم الذي یفصل نھائیا في الدعوى
.یخضع إیداع الصوائر واستعمالھا وتقدیرھا لنفس المقتضیات المطبقة على المصاریف القضائیة

الجریدة الرسمیة عدد ؛1917شتنبر 24الموافق1335حجةالشریف في سابعظھیر أعاله بمقتضى الفصل الثاني من ال39الفصل تم إلغاء - 18
.868، ص 22/10/1917بتاریخ 234

.، سالف الذكر57.12بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم أعاله43تم تتمیم الفصل - 19
.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من بمقتضى أعاله46الفصلمقتضیات تم نسخ - 20
.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من بمقتضى أعاله 49الفصل ات مقتضینسخ تم- 21
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22التحفیظ اإلجباري:السادسالفرع

1- 51الفصل 
.خضع العقارات الموجودة بمناطق التحفیظ اإلجباري لمقتضیات ھذا الفرع ولما ال یخالفھا من مقتضیات ھذا القانونت

2- 51الفصل 
یجب أن ینشر بالجریدة الرسمیة القرار الصادر بفتح وتحدید منطقة التحفیظ اإلجباري وأن یعلق بمقر السلطة المحلیة والجماعة والمحكمة 

.حافظة العقاریةاالبتدائیة والم
3- 51الفصل 

إلعداد المعنیین باألمر لعملیات التحفیظ اإلجباري وضمان حسن تنفیذ أشغال البحث التجزیئي " اإلجباريلجنة التحفیظ"تحدث لجنة تدعى 
.والقانوني ومراقبتھا وكذا التخاذ كافة التدابیر التي تمكن من إدراج وتحدید مطالب التحفیظ

4- 51الفصل 
:جنة التحفیظ اإلجباري منتتكون ل

ممثل السلطة المحلیة رئیسا؛- 
رئیس الجماعة المعنیة أو من ینوب عنھ؛- 
المحافظ على األمالك العقاریة المعني أو من ینوب عنھ؛- 
.رئیس مصلحة المسح العقاري المعني أو من ینوب عنھ- 

اإلجباري تمتد إلى أكثر من عمالة أو إقلیم فإنھم یعینون بقرار مشترك یعین األعضاء المذكورون بقرار عاملي، وإذا كانت منطقة التحفیظ
.23للعمال المعنیین

5- 51الفصل 
تنفذ أشغال البحث التجزیئي والقانوني من طرف مصالح الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة بمؤازرة اللجنة 

.قانونمن ھذا ال3- 51المشار إلیھا في الفصل 
6- 51الفصل 

.یھدف البحث التجزیئي والقانوني إلى تحریر مطالب التحفیظ في اسم المالكین الذین أدلوا بالعقود والوثائق المثبتة لحقوقھم
.یة للملكیةأما بالنسبة للمالكین الذین ال یتوفرون على وثائق أو تكون وثائقھم غیر كافیة، فیجب على السلطة المحلیة أن تنجز لھم شھادات إدار

7- 51الفصل 
أما القطع . تحرر مطالب التحفیظ وتدرج تلقائیا في اسم الملك الخاص للدولة بالنسبة للقطع التي لم یتم التعرف على مالكیھا أثناء أشغال البحث

.التي تغیب أو تقاعس مالكوھا فإن مطالب تحفیظھا تحرر وتدرج تلقائیا في اسمھم
8- 51الفصل 

.خاضعة للنصوص القانونیة التي أدرجت طبقا لمقتضیاتھا24فیظ المدرجة قبل فتح منطقة للتحفیظ اإلجباريتبقى مطالب التح
9- 51الفصل 

.ابتداء من تاریخ نشر قرار فتح منطقة للتحفیظ اإلجباري، ال یمكن إدراج أي مطلب للتحفیظ إال في إطار مقتضیات ھذا القسم
10- 51الفصل 

:یة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة على لجنة التحفیظ اإلجباري ملفا یتكون منتحیل مصالح الوكالة الوطن
تصمیم یحدد محیط المنطقة، مرتبط بنظام إحداثیات المبیر منجز وفق سلم معمول بھ؛-
مطالب التحفیظ المحررة؛-
اإلداریة للملكیة المسلمة من طرف السلطة المحلیة؛العقود والوثائق التي أدلى بھا المالكون، وعند االقتضاء الشھادات -
الالئحة والتصمیم التجزیئیان اللذان یعینان القطع الواقعة داخل منطقة التحفیظ اإلجباري ومساحتھا المضبوطة وكذا ھویات وعناوین -
المالكین؛
.تصمیم عقاري منجز وفق الضوابط الجاري بھا العمل لكل عقار-

11- 51الفصل 
لى اللجنة أن تقوم بمراقبة الملف المذكور وإرسالھ إلى المحافظ على األمالك العقاریة المعني، داخل أجل شھرین ابتداء من تاریخ یجب ع

.توصلھا بھ
.یقوم المحافظ على األمالك العقاریة داخل أجل شھر بإدراج مطالب التحفیظ وإیداع الالئحة والتصمیم التجزیئیین بمقر السلطة المحلیة

12- 51لفصل ا
.ینشر اإلعالن عن إیداع الالئحة والتصمیم التجزیئیین بالجریدة الرسمیة

:یتضمن اإلعالن المذكور
موقع المنطقة الخاضعة للتحفیظ اإلجباري؛- 
تاریخ اإلیداع المذكور؛- 
.أجل التعرض- 

.و الجماعات المعنیة والمحكمة االبتدائیة والمحافظة العقاریةیعلق ھذا اإلعالن إلى غایة انتھاء أجل التعرض بمقر السلطة المحلیة والجماعة أ
13- 51الفصل 

ظ یمكن لكل شخص االطالع بدون مقابل بمقر السلطة المحلیة والمحافظة العقاریة على اللوائح والتصامیم التجزیئیة المتعلقة بمناطق التحفی
.اإلجباري

فصال 19المتعلق بالتحفیظ العقاري بھذا الفرع الذي یتكون من ) 1913غشت 12(1331رمضان 9تم تتمیم الظھیر الشریف الصادر في - 22
مقتضیات الرسم العقاري التي كان ینظمھا الفرع السادس منظمة بالفرع السابع وأصبحت،سالف الذكر14.07الثالثة من القانون رقم بمقتضى المادة

.بعده
.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 7إلى 5أنظر المواد من - 23
.الذكر، سالف2.13.18من المرسوم رقم 8أنظر المادة - 24
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14- 51الفصل 
لرسمیة، ینجز المحافظ على األمالك العقاریة برنامجا لعملیات التحدید، یبلغھ إلى ممثل السلطة المحلیة بمجرد نشر اإلعالن المذكور بالجریدة ا

.كما یعلق ھذا البرنامج بمقر المحافظة العقاریة. ورئیس الجماعة المعنیین لتعلیقھ في مقراتھم قبل التاریخ المعین الفتتاح العملیات بشھر واحد
حافظ على األمالك العقاریة طالبي التحفیظ وكل متدخل في مسطرة التحفیظ بكیفیة قانونیة، للحضور شخصیا في الميفي نفس الوقت، یستدع

.عملیة التحدید
15- 51الفصل 

.یجب أن ینجز التحدید قبل انتھاء أجل التعرض سواء بحضور طالبي التحفیظ أوفي غیابھم
16- 51الفصل 

اء من تاریخ النشر في الجریدة الرسمیة لإلعالن عن إیداع الالئحة والتصمیم التجزیئیین بمقر تقبل التعرضات داخل أجل أربعة أشھر ابتد
.السلطة المحلیة

17- 51الفصل 
.من ھذا القانون84یجب نشر كل حق تم اكتسابھ خالل مسطرة التحفیظ طبقا لمقتضیات الفصل 

18- 51الفصل 
.من ھذا القانون16- 51في الفصل ال یقبل أي تعرض بعد انتھاء األجل المنصوص علیھ 

19- 51الفصل 
بمجرد انتھاء أجل التعرض یقوم المحافظ على األمالك العقاریة بإنشاء الرسوم العقاریة لمطالب التحفیظ التي لم تكن محل تعرض ویحیل 

.المطالب المثقلة بالتعرضات على المحكمة االبتدائیة للبت في النزاعات المتعلقة بھا
الرسم العقاري:بعالفرع السا

52الفصل 
:یتضمن لزوما25كل تحفیظ یقتضي من المحافظ على األمالك العقاریة تأسیس رسم عقاري

وصفا مفصال للعقار مع حدوده وبیان األمالك المجاورة والمالصقة لھ ونوعھ ومساحتھ؛-1
قتضى الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم االسم الشخصي والعائلي للمالك ومحل سكناه وحالتھ المدنیة وجنسیتھ وإن ا-2

ویتضمن في حالة الشیاع نفس البیانات المذكورة أعاله بالنسبة لكل شریك مع التنصیص على نصیب كل . من مدونة األسرة49طبقا لمقتضیات المادة 
انوني ومقره االجتماعي وكذا ممثلھ القانوني؛وإذا كان المالك شخصا اعتباریا فیجب بیان تسمیتھ وشكلھ الق. واحد منھم
.الحقوق العینیة العقاریة المترتبة على العقار-3

.یحمل ھذا الرسم العقاري رقما ترتیبیا واسما خاصا بھ ویبقى تصمیم العقار ملحقا بھ
26مكرر52الفصل 

.ن الموافقة الصریحة لكافة الشركاء المقیدین ضروریةوفي حالة الشیاع تكو. یمكن للمالك المقید أن یطلب تغییر اسم العقار المحفظ
ي ینشر الطلب بالجریدة الرسمیة ویقید في سجل اإلیداع بعد انصرام خمسة عشر یوما من تاریخ ھذا النشر ویضمن االسم الجدید بالرسم العقار

.وبنظیره ویشار إلیھ الحقا في التقییدات والوثائق
5327الفصل 

5428الفصل 

يء عقار بسبب قسمة أو غیرھا فإنھ یباشر تحدید كل قطعة من طرف مھندس مساح طبوغرافي محلف من جھاز المسح العقاري، إذا وقع تجز
ل جزء من مقید في جدول الھیئة الوطنیة للمھندسین المساحین الطبوغرافیین، یقوم بنقل العملیة إلى التصمیم، ویؤسس رسم عقاري وتصمیم مستقلین لك

.29العقار
وفي ھذه الحالة یقید بھ المحافظ على األمالك العقاریة جمیع . الحتفاظ بالرسم العقاري األصلي للجزء المتبقي من العقار بید المالكیمكن ا

.البیانات المفیدة ویصحح التصمیم نتیجة ذلك

55الفصل 
.ى سن القاصر أو نوع عدم األھلیةإذا أسس الرسم العقاري أو قید بھ حق عیني في اسم قاصر أو محجور، فیجب التنصیص فیھ عل

ل إذا انتھت حالة القصور أو الحجر فإن القاصر الذي صار راشدا أو المحجور الذي أصبح متمتعا باألھلیة یمكنھ أن یحصل بشأن ذلك على تعدی
.في رسمھ العقاري

5730و56النالفص

58الفصل 

.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 14إلى 9أنظر المواد من - 25
5الصادر في 2.64.282المرسوم رقم الفصل األول من مكرر بمقتضى52المتعلق بالتحفیظ العقاري بالفصل 1913غشت 12تم تتمیم ظھیر - 26

.284، ص 1965فبرایر 17بتاریخ 2729الجریدة الرسمیة عدد ؛1965ینایر 
.سالف الذكر، 14.07انون رقم القالمادة الرابعة من بمقتضى أعاله53الفصلمقتضیات تم نسخ - 27
.، سالف الذكر57.12أعاله بمقتضى المادة الفریدة من القانون رقم 54تم تتمیم الفصل - 28
.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 10و9المادتین أنظر -29
.ذكرسالف ال، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من ھذان الفصالن بمقتضى مقتضیات تم نسخ - 30
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مالك العقاریة بصحتھما بإمضائھ یشھد المحافظ على األ. ومن التصمیم الملحق بھللمالك دون غیره، الحق في أخذ نظیر من الرسم العقاري
.ووضع خاتم المحافظة العقاریة علیھما

.أما باقي أصحاب الحقوق العینیة فیمكنھم الحصول على شھادة خاصة بالتقیید. في حالة الشیاع ال یسلم إال نظیر واحد للشریك المفوض لھ ذلك
5931الفصل 

60الفصل 
.یقوم المحافظ على األمالك العقاریة بنسخ كل بیان تم تقییده بالرسم العقاري في نظیره المقدم لھ

.ویشھد بمطابقة النظیر للرسم العقاري
61الفصل 

مودعة تنفیذا یسلم المحافظ على األمالك العقاریة، عندما یطلب منھ ذلك، بیانا عاما أو خاصا بما قید بالرسم العقاري، ونسخا من الوثائق ال
.لمقتضیات ھذا القانون

32آثار التحفیظ:الثالثالباب

62الفصل 
تحفیظھ إن الرسم العقاري نھائي وال یقبل الطعن، ویعتبر نقطة االنطالق الوحیدة للحقوق العینیة والتحمالت العقاریة المترتبة على العقار وقت

.عداھا من الحقوق غیر المقیدةدون ما
63الفصل 

.قادم ال یكسب أي حق عیني على العقار المحفظ في مواجھة المالك المقید، وال یسقط أي حق من الحقوق العینیة المقیدة بالرسم العقاريإن الت
64الفصل 

.ال یمكن إقامة أي دعوى في العقار بسبب حق وقع اإلضرار بھ من جراء تحفیظ
.ب التدلیس دعوى شخصیة بأداء تعویضاتیمكن للمتضررین في حالة التدلیس فقط أن یقیموا على مرتك

.القانونمن ھذا100في حالة إعسار المدلس تؤدى التعویضات من صندوق التأمینات المحدث بمقتضى الفصل 
33وتقییدھا في السجل العقاريإشھار الحقوق العینیة العقاریة المترتبة على العقارات المحفظة:الثانيالقسم

34ق العینیة العقاریةإشھار الحقو:األولالباب

65الفصل 
یجب أن تشھر بواسطة تقیید في الرسم العقاري، جمیع الوقائع والتصرفات واالتفاقات الناشئة بین األحیاء مجانیة كانت أو بعوض، وجمیع 

جمیع ما ذكر تأسیس حق عیني المحاضر واألوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجمیع األحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي بھ، متى كان موضوع 
مالي یساوي عقاري أو نقلھ إلى الغیر أو اإلقرار بھ أو تغییره أو إسقاطھ، وكذا جمیع عقود أكریة العقارات لمدة تفوق ثالث سنوات، وكل حوالة لقدر

.كراء عقار لمدة تزید على السنة غیر مستحقة األداء أو اإلبراء منھ
35مكرر65الفصل 

:جل بالنسبةویسري ھذا األفي ثالثة أشھر65التقیید المنصوص علیھ في الفصل یحدد أجل إنجاز
للقرارات القضائیة ابتداء من تاریخ حیازتھا لقوة الشيء المقضي بھ؛- 1
للعقود الرسمیة ابتداء من تاریخ تحریرھا؛- 2
.للعقود العرفیة ابتداء من تاریخ آخر تصحیح إمضاء علیھا- 3

:أعاله إذا3و2ل ال یسري على العقود المشار إلیھا في البندین غیر أن ھذا األج
؛85كانت موضوع تقیید احتیاطي طبقا للفصل - 
.من ھذا القانون65الحوالة المنصوص علیھا في الفصل تعلقت باألكریة أو اإلبراء أو- 

ألجل المقرر أعاله، فإن طالب التقیید یلزم بأداء غرامة تساوي إذا لم یطلب التقیید بالرسم العقاري ولم تؤد رسوم المحافظة العقاریة داخل ا
في المائة عن كل شھر أو جزء من 0,5وخمسة في المائة من مبلغ الرسوم المستحقة، وذلك عن الشھر األول الذي یلي تاریخ انقضاء األجل المذكور 

.الشھر الموالي لھ
مسح العقاري والخرائطیة، في حالة القوة القاھرة، أن یمنح اإلعفاء من الغرامة المنصوص یمكن لمدیر الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة وال

.بأي وثیقة تفید ذلكعلیھا أعاله بعد اإلدالء
66الفصل 

حافظ على كل حق عیني متعلق بعقار محفظ یعتبر غیر موجود بالنسبة للغیر إال بتقییده، وابتداء من یوم التقیید في الرسم العقاري من طرف الم
.األمالك العقاریة

.یمكن في أي حال التمسك بإبطال ھذا التقیید في مواجھة الغیر ذي النیة الحسنةال
67الفصل 

نتج أي أثر ولو إن األفعال اإلرادیة واالتفاقات التعاقدیة، الرامیة إلى تأسیس حق عیني أو نقلھ إلى الغیر أو اإلقرار بھ أو تغییره أو إسقاطھ، ال ت
فیما األطراف إال من تاریخ التقیید بالرسم العقاري، دون اإلضرار بما لألطراف من حقوق في مواجھة بعضھم البعض وكذا بإمكانیة إقامة دعاوى بین

.بینھم بسبب عدم تنفیذ اتفاقاتھم
68الفصل 

.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من ھذا الفصل بمقتضى مقتضیات تم نسخ - 31
.، سالف الذكر14.07من القانون رقم بمقتضى المادة األولىمن الباب الثالث أعاله63و62الفصلین تم تغییر وتتمیم أحكام- 32
من القسم الثاني أعاله بمقتضى المادة الثانیة100و96و95و87و86و83و82و73و71و70مكرر و65تم نسخ وتعویض أحكام الفصول - 33

.، سالف الذكر14.07من القانون رقم 
.، سالف الذكر14.07من القانون رقم بمقتضى المادة األولىمن الباب األول أعاله68و67و66و65الفصولتم تغییر وتتمیم أحكام- 34
رقم بمثابة  قانونالمرسوم الملكي الفصل األول منمكرر بمقتضى65المتعلق بالتحفیظ العقاري بالفصل 1913شت غ12تم تتمیم ظھیر - 35

.1803، ص 1968غشت 14بتاریخ 2911، الجریدة الرسمیة عدد 1968غشت 5بتاریخ 08.68
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من ھذا القانون ال یجوز التمسك بھا في 65لفصل إن عقود األكریة التي لم یقع إشھارھا للعموم بتقییدھا في الرسم العقاري طبقا لمقتضیات ا
.أثرھا67مواجھة الغیر لكل مدة تتجاوز ثالث سنوات تحسب من الیوم الذي تنتج فیھ العقود المشار إلیھا في الفصل 

36التقییدات:الثانيالباب

69الفصل 
ن یقدم للمحافظ على األمالك العقاریة طلبا مؤرخا وموقعا من یجب على كل شخص یطلب تقییدا أو بیانا أو تقییدا احتیاطیا بالرسم العقاري أ

:یجب أن یتضمن ھذا الطلب بیان وتعیین ما یلي. طرفھ أو من طرف المحافظ في حالة جھلھ أو عجزه عن التوقیع
العقار الذي یعنیھ التقیید وذلك ببیان رقم رسمھ العقاري؛-1
نوع الحق المطلوب تقییده؛-2
وكذا نوع وتاریخ العقد الذي یثبتھ؛أصل التملك -3
الحالة المدنیة للمستفید من التقیید المطلوب إنجازه؛- 4
وعند االقتضاء بیان ما یطلب تقییده، في نفس الوقت الذي یطلب فیھ تقیید الحق األصلي، من أسباب الفسخ أو قید على حق التصرف أو أي - 5

.ة للمستفیدین من التقیید المذكورتقیید خاص آخر، والكل مع بیان الحالة المدنی
.یرفق بالطلب كل حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ أو كل عقد أو وثیقة أدلي بھا تدعیما لھذا الطلب

70الفصل 
مؤرخا إذا كان الطلب مؤسسا على وثیقة اتفاقیة وطلب المحافظ على األمالك العقاریة بشأنھ بیانات أو توضیحات إضافیة، فإنھ یجب أن یكون 

.وموقعا من قبل األطراف المعنیة
71الفصل 

.یمكن للمحافظ على األمالك العقاریة أن یطلب ترجمة الوثائق المدلى بھا بواسطة ترجمان محلف إذا كانت محررة بلغة أجنبیة
ذلك نسخا منھا مشھود بمطابقتھا یحتفظ بالطلب والوثائق المذكورة بأرشیف المحافظة العقاریة، ویمكن أن تسلم لمودعھا أو لغیره إذا طلب 

.لألصول المودعة
72الفصل 

یتحقق المحافظ على األمالك العقاریة، تحت مسؤولیتھ، من ھویة المفوت وأھلیتھ وكذا من صحة الوثائق المدلى بھا تأییدا للطلب شكال 
.وجوھرا

73الفصل 
ات رسمیة وتعتبر ھویتھ محققة إذا كانت التوقیعات الموضوعة تعتبر ھویة كل طرف وصفتھ وأھلیتھ محققة إذا استند الطلب على محرر

.بالطلب وبالعقود المدلى بھا مصادق علیھا من طرف السلطات المختصة
74الفصل 

یجب على المحافظ على األمالك العقاریة أن یتحقق من أن التقیید موضوع الطلب ال یتعارض مع البیانات المضمنة بالرسم العقاري ومقتضیات
.ا القانون وأن الوثائق المدلى بھا تجیز التقییدھذ

75الفصل 
.ینجز كل تقیید بالرسم العقاري ببیانات موجزة ویؤرخ ھذا التقیید ویوقع من طرف المحافظ على األمالك العقاریة تحت طائلة البطالن

76الفصل 
ال اإلجراءات المطلوبة والوثائق المسلمة إلیھ بأرقام ترتیبیة وحسب یجب على المحافظ على األمالك العقاریة أن یتخذ سجال لإلیداع یثبت فیھ حا

.ورودھا علیھ دون ترك أي بیاض وال إحداث أي إقحام بین السطور
إذا قدمت في آن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار فإنھ ینص على ذلك بسجل اإلیداع وتقید الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضھا مع 

.المحافظ على األمالك العقاریة التقییدالبعض رفض
77الفصل 

سابق یحدد ترتیب األولویة بین الحقوق المتعلقة بالعقار الواحد حسب ترتیب تقییدھا، باستثناء الحالة المقررة بالفقرة األخیرة من الفصل ال
.والمتعلقة بالتقییدات الواقعة بنفس الرتبة

78الفصل 
ین بطلب من نوابھم الشرعیین أو األوصیاء علیھم وإال فبطلب من القاضي المكلف بشؤون القاصرین أو وكیل المحجوروتقید حقوق القاصرین 

.الملك
8137و80و79ل والفص

82الفصل 
قیید مدعما لتقیید الحقوق العینیة العقاریة المترتبة عن اإلرث یجب على الورثة أو الموصى لھم أن یقدموا للمحافظ على األمالك العقاریة طلبا للت

.بكل الوثائق المثبتة النتقال الحق لفائدتھم بصفة قانونیة
.من ھذا القانون69یجب أن یتضمن الطلب البیانات المنصوص علیھا في الفصل 

.الموصى لھمویجب أن تنص الوثائق المثبتة النتقال الحق على نصیب كل واحد من الورثة 
83الفصل 

أثناء مسطرة 38من ھذا القانون، یمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغییره أو اإلقرار بھ84ي الفصل بغض النظر عن المسطرة المقررة ف
.التحفیظ أن یطلب نشره بالجریدة الرسمیة بعد إیداع الوثائق المثبتة للحق بالمحافظة العقاریة
.االعتبارتتابع مسطرة التحفیظ بصفة قانونیة مع أخذ الحق المنشأ أو المغیر أو المقر بھ بعین

.یكتسب صاحب الحق المنشأ أو المغیر أو المقر بھ صفة طالب التحفیظ في حدود الحق المعترف لھ بھ

من بمقتضى المادة األولىمن الباب الثاني أعاله90و89و88و85و84و78و77و76و75و74و72و69الفصولتم تغییر وتتمیم أحكام- 36
.، سالف الذكر14.07القانون رقم 

.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من بمقتضى أعاله81و80و79الفصولمقتضیات تم نسخ - 37
.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 3أنظر المادة - 38
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فیجب أن یعاد نشره من جدید لیفتح أجل شھرین للتعرض، یبتدئ من تاریخ إذا كان اإلعالن عن انتھاء التحدید قد تم نشره بالجریدة الرسمیة
.تقبل إال التعرضات المنصبة مباشرة على الحق المذكورنوفي ھذه الحالة ل. مغیر أو المقر بھاإلعالن عن الحق المنشأ أو ال

.یؤخذ بعین االعتبار عند التحفیظ الحق المنشأ أو المغیر أو المقر بھ خالل المسطرة
84الفصل 

ك بھ في مواجھة الغیر، أن یودع بالمحافظة إذا نشأ على عقار في طور التحفیظ حق خاضع لإلشھار أمكن لصاحبھ، من أجل ترتیبھ والتمس
.ویقید ھذا اإلیداع بسجل التعرضات. العقاریة الوثائق الالزمة لذلك

.في الرتبة التي عینت لھ إذا سمحت إجراءات المسطرة بذلك39یقید الحق المذكور عند التحفیظ بالرسم العقاري

85الفصل 
.تقییدا احتیاطیا لالحتفاظ بھ مؤقتایمكن لكل من یدعي حقا على عقار محفظ أن یطلب

:یضمن طلب التقیید االحتیاطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري إما
بناء على سند یثبت حقا على عقار ویتعذر على المحافظ تقییده على حالتھ؛- 
بناء على أمر قضائي صادر عن رئیس المحكمة االبتدائیة التي یقع العقار في دائرة نفوذھا؛- 
.بناء على نسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاء- 

.إن تاریخ التقیید االحتیاطي ھو الذي یحدد رتبة التقیید الالحق للحق المطلوب االحتفاظ بھ
.تبقى التقییدات االحتیاطیة الواردة في نصوص تشریعیة خاصة خاضعة ألحكام ھذه النصوص

86الفصل 
الحیة التقیید االحتیاطي المطلوب بناء على سند وال یمكن خالل ھذه المدة قبول أي تقیید آخر لحق یقتضي إنشاؤه تحدد في عشرة أیام مدة ص

.موافقة األطراف
.ال یمكن إجراء أي تقیید احتیاطي بناء على سند إذا كانت مقتضیات القانون تمنع تقییده النھائي

.على إدالء الطالب بنسخة من مقال دعوى في الموضوع مرفوعة أمام القضاءتنحصر في شھر مدة صالحیة التقیید االحتیاطي بناء
طبقا یشطب على ھذا التقیید االحتیاطي تلقائیا، بعد انصرام األجل المذكور، ما لم یدل طالب التقیید بأمر صادر عن رئیس المحكمة االبتدائیة

.أعاله85ألحكام الفصل 
ر بناء على أمر من رئیس المحكمة االبتدائیة في ثالثة أشھر ابتداء من تاریخ صدوره، ما لم ینجز التقیید یحدد مفعول التقیید االحتیاطي الصاد

مدید إلى حین النھائي للحق، وتكون ھذه المدة قابلة للتمدید بأمر من رئیس المحكمة االبتدائیة شریطة تقدیم دعوى في الموضوع، ویستمر مفعول ھذا الت
.صدور حكم نھائي

.جمیع الحاالت، ال یصدر رئیس المحكمة االبتدائیة األمر بالتقیید االحتیاطي إال بعد تأكده من جدیة الطلبوفي 
.ال یمكن لطالب التقیید االحتیاطي أن یقدم أي طلب جدید بناء على نفس األسباب

لألمر بالتشطیب على التقیید االحتیاطي ،یا للمستعجالتیمكن اللجوء إلى رئیس المحكمة االبتدائیة التي یقع في دائرة نفوذھا العقار، بصفتھ قاض
.كلما كانت األسباب المستند علیھا غیر جدیة أو غیر صحیحة

40مكرر86الفصل 

نیة على المحكمة كلما ثبت لھا أن طلب التقیید االحتیاطي قدم بصفة تعسفیة أو كیدیة أو عن سوء نیة، أن تقضي تلقائیا لفائدة الوكالة الوط
دون افظة العقاریة والمسح العقاري والخرائطیة بغرامة مدنیة ال یقل مبلغھا عن عشرة في المائة من قیمة العقار أو الحق المدعى بھ، والكل للمح

.المساس بحق األطراف المتضررة في المطالبة بالتعویض
87الفصل 

وابتداء من تاریخ ھذا التقیید ال .ریة الذي یقیده بالرسم العقاريكل حجز أو إنذار بحجز عقاري یجب أن یبلغ إلى المحافظ على األمالك العقا
.یمكن إجراء أي تقیید جدید خالل جریان مسطرة البیع الجبري للعقار المحجوز

ر یشطب على الحجز واإلنذار بحجز المنصوص علیھما في الفقرة السابقة بناء على عقد أو أمر من قاضي المستعجالت یكون نھائیا ونافذا فو
.صدوره

88الفصل 
.كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي یجب أن یضمن بنظیر الرسم العقاري

89الفصل 
أن إذا كان الطلب یتعلق بحق یقتضي إنشاؤه موافقة المالك المقید والحائز لنظیر الرسم العقاري، فیجب على المحافظ على األمالك العقاریة 

.تقیید عند عدم اإلدالء بالنظیریرفض ال
عشرین وفي غیر ذلك من الحاالت فإن المحافظ على األمالك العقاریة یقوم بالتقیید ویبلغھ إلى حائز النظیر مع إنذاره بوجوب تقدیمھ داخل أجل 

.یوما من تاریخ إجراء التقیید
.لما أتیحت لھ الفرصةویمكن للمحافظ على األمالك العقاریة أن ینجز تلقائیا ھذه المطابقة ك

.یصبح النظیر الذي لم یودع بعد انصرام أجل اإلنذار مجردا من كل قیمة إلى أن تتم المطابقة بینھ وبین الرسم العقاري
.وتبلغ ھذه الوضعیة المؤقتة إلى علم العموم بواسطة إعالن مختصر یعلق في لوحة بالمحافظة العقاریة وبكل الوسائل المتاحة

.، سالف الذكر2.13.18لمرسوم رقم من ا3أنظر المادة - 39

مكرر أعاله بمقتضى المادة86المتعلق بالتحفیظ العقاري بالفصل ) 1913غشت 12(1331رمضان 9تم تتمیم الظھیر الشریف الصادر في - 40
.سالف الذكر، 14.07الثالثة من القانون رقم 
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ذلك یمكن للمستفید من التقیید إذا بقي اإلنذار بدون نتیجة أن یطلب نظیرا جدیدا من الرسم العقاري وفق الشروط المقررة في وعالوة على
.من ھذا القانون ویكون بذلك النظیر األول باطال بصفة نھائیة103و102و101الفصول 

ستعمال حقھم في اللجوء إلى المحكمة االبتدائیة قصد الحكم بإیداع النظیر وال تمنع المقتضیات السابقة األطراف المعنیین بطلب التقیید من ا
.بالمحافظة العقاریة

90الفصل 
، أمكن إذا كان التقیید المنجز یتعلق بحق الملكیة وكان ناتجا عن بیع بالمزاد العلني إثر حجز عقاري، أو نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة

.من ھذا القانون101ا آخر للرسم العقاري وفق الشروط المقررة في الفصل للمالك الجدید أن یطلب نظیر
41التشطیب:الباب الثالث

91الفصل 
أعاله، یمكن أن یشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي بمقتضى كل عقد أو 86مع مراعاة أحكام الفصل 

.یثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمین، في مواجھة األشخاص الذین یعنیھم ھذا الحقحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ 
9242الفصل 

93الفصل 
یجب على الطرف الذي یرغب في التشطیب أن یقدم إلى المحافظ على األمالك العقاریة طلبا مؤرخا وموقعا من طرفھ أو من طرف المحافظ 

:ضمن تعیین أو بیان ما یليفي حالة جھلھ أو عجزه عن التوقیع یت
العقار الذي یعنیھ التشطیب وذلك ببیان رقم رسمھ العقاري؛-1
التقیید أو البیان أو التقیید االحتیاطي المطلوب التشطیب علیھ؛-2
.سبب التشطیب ونوع وتاریخ السند المثبت لذلك السبب-3

.من ھذا القانون73إلى 70وكذا مقتضیات الفصول 69وتطبق على طلبات التشطیب مقتضیات الفقرة األخیرة من الفصل 
94الفصل 

یجب على المحافظ على األمالك العقاریة أن یتحقق من أن التشطیب موضوع الطلب ال یتعارض مع البیانات المضمنة بالرسم العقاري 
.ن الوثائق المدلى بھا تجیز التشطیبأومقتضیات ھذا القانون و

95الفصل 
.بالرسم العقاري ببیانات موجزة ویؤرخ ھذا التشطیب ویوقع من طرف المحافظ على األمالك العقاریة تحت طائلة البطالنینجز كل تشطیب 

96الفصل 
یجب على المحافظ على األمالك العقاریة في جمیع الحاالت التي یرفض فیھا تقیید حق عیني أو التشطیب علیھ أن یعلل قراره ویبلغھ للمعني

.باألمر
.وتكون القرارات االستینافیة قابلة للطعن بالنقض. ھذا القرار قابال للطعن أمام المحكمة االبتدائیة التي تبت فیھ مع الحق في االستینافیكون 

97الفصل 
:مالك العقاریة مسؤول شخصیا عن الضرر الناتج عنإن المحافظ على األ

تیاطي أو تشطیب طلب منھ بصفة قانونیة؛إغفال التضمین بسجالتھ لكل تقیید أو بیان أو تقیید اح-1
إغفال التضمین بالشھادات أو نظائر الرسوم العقاریة المسلمة والموقعة من طرفھ لكل تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي أو تشطیب مضمن -2

بالرسم العقاري؛
.73شطیب ما عدا االستثناء المذكور في الفصلفساد أو بطالن ما ضمن بالرسم العقاري من تقیید أو بیان أو تقیید احتیاطي أو ت-3

.من قانون االلتزامات والعقود80و79والكل مع مراعاة مقتضیات الفصلین 
9943و98الفصالن

100الفصل 
التي قد یؤسس صندوق للتأمین الغایة منھ أن یضمن، في حالة عسر المحافظ العام أو المحافظین على األمالك العقاریة، أداء المبالغ المالیة

.یحكم بھا علیھم لصالح الطرف المتضرر من جراء خطأ في التحفیظ أو في تقیید الحق
.یحدد السقف األقصى للصندوق المذكور في مبلغ مائة ملیون درھم

لعقاري یعوض كل نقص منھ نتیجة تنفیذ حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي بھ من میزانیة الوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح ا
.والخرائطیة للسنة الموالیة لتلك التي وقع فیھا ھذا النقص

44تسلیم نظیر الرسم العقاري وشھادة التقیید الخاصة:الرابعالباب

101الفصل 
یة في حالة ضیاع أو سرقة أو تلف نظیر الرسم العقاري أو شھادة التقیید الخاصة یجب على صاحبھما أن یقدم للمحافظ على األمالك العقار

.الوثائق المثبتة وأن یدلي إلیھ بتصریح یتضمن ھویتھ وظروف الضیاع أو السرقة أو التلف وكل ما لدیھ من معلومات عن الحادث
یمكن للمحافظ على األمالك العقاریة إذا ما ظھر لھ صدق التصریح أن یسلم للمعني باألمر نظیرا جدیدا للرسم العقاري أو نسخة من شھادة 

.ة بعد انصرام خمسة عشر یوما من تاریخ نشر إعالن بذلك في الجریدة الرسمیةالتقیید الخاص
102الفصل 

.لیمینص المحافظ على األمالك العقاریة بالرسم العقاري على تسلیم النظیر الجدید أو نسخة شھادة التقیید الخاصة مع بیان تاریخ وظروف التس
.خاصة المسلمین بھذه الكیفیة نفس القیمة القانونیة ألصلھما ویستعمالن لنفس األغراضوتكون للنظیر الجدید أو لنسخة شھادة التقیید ال

103الفصل 

.، سالف الذكر14.07من القانون رقم بمقتضى المادة األولىالثالث أعالهمن الباب 97و94و93و91الفصولتم تغییر وتتمیم أحكام- 41
.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من بمقتضى أعاله92الفصلمقتضیات تم نسخ - 42
.سالف الذكر، 14.07القانون رقم المادة الرابعة من بمقتضى أعاله99و98الفصالنمقتضیات نسخ تم- 43
.، سالف الذكر14.07من القانون رقم بمقتضى المادة األولىمن الباب الرابع أعاله103و102و101الفصولتم تغییر وتتمیم أحكام- 44
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من ھذا القانون أو 101إذا وقع تعرض على تسلیم نظیر جدید للرسم العقاري أو نسخة شھادة التقیید الخاصة المنصوص علیھما في الفصل 
لتلبیة الطلب المقدم إلیھ فیمكن للطالب أن یرفع األمر إلى المحكمة االبتدائیة التي تبت وفق اإلجراءات رأى المحافظ على األمالك العقاریة أنھ ال داعي

.المقررة في قانون المسطرة المدنیة
45العقوبات:القسم الثالث

104الفصل 
:تطبق أحكام القانون الجنائي على من

ر أو تزییف أو تحریف الرسوم العقاریة أو نظائرھا أو القوائم أو یقوم عن علم وبقصد جلب ربح غیر مشروع لشخص آخر، بتزوی-1
یفیة الشھادات التي سلمھا المحافظ على األمالك العقاریة طبقا لمقتضیات ھذا القانون، أو یستعمل مستندات مزورة أو مزیفة أو محرفة على الك

المذكورة؛
إما بتزییف أو تحریف كتابات أو توقیعات، وإما بخلق أشخاص وھمیین أو ،یبیقترف زورا في المحررات المقدمة بقصد التقیید أو التشط-2

باصطناع اتفاقات أو تصرفات أو إبراءات، أو أدرج ذلك في تلك السندات بعد تحریرھا بإضافة أو تزییف شروط أو تصریحات أو وقائع كان غرض
.تلك المحررات أن تثبتھا

105الفصل 
606ھدم أو تحریف أو تحویل عالمات الربط الجیودیزیة أو أنصاب التحفیظ للعقوبات المقررة في الفصل یتعرض األشخاص الذین یقترفون

.من القانون الجنائي فضال عن أداء النفقات والمصاریف التي تتطلبھا إعادة العالمات واألنصاب المذكورة
46مكرر105الفصل 

ة، یعاقب كل من قام بعرقلة سیر عملیات التحدید بالحبس لمدة تتراوح بین شھر واحد دون اإلخالل بتطبیق المقتضیات الجنائیة األكثر صرام
.وستة أشھر وبغرامة یتراوح قدرھا بین خمسمائة درھم وألف درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین

47عامةمقتضیات:الرابعالقسم

106الفصل 
خرائطیة أن تؤسس، بأسالیب إلكترونیة، مطالب التحفیظ والرسوم العقاریة یمكن للوكالة الوطنیة للمحافظة العقاریة والمسح العقاري وال

.48ونظائرھا والشواھد الخاصة بالتقیید والسجالت المنصوص علیھا في ھذا القانون وذلك وفق الشروط والشكلیات المحددة في نص تنظیمي
107الفصل 

.من قانون المسطرة المدنیة512وتحسب وفق القواعد المقررة في الفصل إن جمیع اآلجال المنصوص علیھا في ھذا القانون ھي آجال كاملة،
108الفصل 

.49تحدد الوجیبات التي تستخلص قبل القیام بمختلف اإلجراءات المقررة في ھذا القانون، بمقتضى نصوص تنظیمیة
109الفصل 

.والنقضال تقبل األحكام الصادرة في مادة التحفیظ العقاري الطعن إال باالستیناف 
11050الفصل 

غیر المؤداة والغرامات والذعائر وفق الشروط المنصوص علیھا في یباشر المحافظ على األمالك العقاریة استخالص الوجیبات التكمیلیة أو
.بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة1551- 97القانون رقم 

.، سالف الذكر14.07من القانون رقم بمقتضى المادة األولىمن القسم الثالث أعاله105و104الفصلینتم تغییر وتتمیم أحكام- 45
مكرر أعاله بمقتضى المادة105المتعلق بالتحفیظ العقاري بالفصل ) 1913غشت 12(1331رمضان 9ظھیر الشریف الصادر في تم تتمیم ال- 46

.سالف الذكر، 14.07الثالثة من القانون رقم 
كما تم نسخ وتعویض . الذكر، سالف14.07بمقتضى المادة األولى من القانون رقم من القسم الرابع أعاله107الفصلتم تغییر وتتمیم أحكام- 47

.من نفس القسم بمقتضى المادة الثانیة من نفس القانون109و108و106أحكام الفصول 
.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 29إلى 24أنظر المواد من - 48
.، سالف الذكر2.13.18من المرسوم رقم 34إلى 30أنظر المواد من - 49
مكرر أعاله بمقتضى المادة110المتعلق بالتحفیظ العقاري بالفصل ) 1913غشت 12(1331رمضان 9شریف الصادر في تم تتمیم الظھیر ال- 50

.سالف الذكر، 14.07الثالثة من القانون رقم 
ماي 3(1421محرم من28خبتاری1.00.175بمثابة مدونة تحصیل الدیون العمومیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 15.97القانون رقم - 51

.1256، ص 2000یونیو 1بتاریخ 4800الجریدة الرسمیة عدد ؛)2000
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