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تقـديم عام



طرف اإلدارات واألشخاص االعتباري¦ الذين يخول لهم القانون حق نزع امللكية ألجل املنفعة العامة. 

وانبثقت عن اللجنة املذكورة لجنة مصغرة كلفت بإعداد وصياغة هذا الدليل العميل.

أما من حيث املنهجية املتبعة يف إعداد هذا الدليل العميل، فقد استندت هذه اللجنة إىل مرجعيت¦: 

األوىل قانونية تتمثل يف جملة من النصوص الترشيعية والتنظيمية ومنها عىل وجه الخصوص قانون 

نزع امللكية رقم 81-7 الصادر بتنفيذه الظه¾ الرشيف رقم 1.81.254 بتاريخ 6 ماي 1982 واملرسوم 

العينية، وقانون  الحقوق  العقاري ومدونة  التحفيظ  أبريل 1983، ونظام  بتاريخ 16  رقم 2.82.382 

املسطرة املدنية ومدونة األوقاف وغ¾ها من القوان¦ ذات الصلة. 

اإلدارات  املتبعة من طرف  امللكية  نزع  العملية ملسطرة  املÂرسات  فتتجىل يف  الثانية  املرجعية  أما 

املمثلة داخل اللجنة املوسعة. وقد تم اعتÂد التطبيقات السليمة واإليجابية والتأليف بينها للخروج 

بدليل عميل يكون Çثابة البوصلة التي توجه عمل اإلدارات نحو تطبيق سليم ملسطرة نزع امللكية 

ألجل املنفعة العامة بشكل يؤدي إىل تحقيق النجاعة املطلوبة وضÂن حقوق مختلف األطراف.

وقد تم تقسيم هذه املسطرة إىل ثالث مراحل كربى وهي :

مرحلة اإلجراءات التمهيدية التي يتم فيها اختيار الوعاء العقاري ودراسة جدوى املرشوع. 

املرحلة اإلدارية التي يتم فيها اإلعالن عن املنفعة العامة عن طريق النرش والتعليق وإجراء 

بحث إداري.

قايض  طرف  من  العقار  حيازة  طلب  يف  البت  خاللها  من  يتم  التي  القضائية  املرحلة 

املستعجالت والحكم بنقل امللكية من طرف محكمة املوضوع لفائدة الجهة نازعة امللكية أو 

التزام الجهة نازعة امللكية باإلجراءات املسطرية  الجهة الوصية، وكل ذلك مع مراقبة مدى 

واحرتام اآلجال القانونية يف إ نجازها.

التفصيل وتبعا لتسلسلها يف املسطرة مع استهالل كل مرحلة  الثالث بنوع من  نتناول هذه املراحل 

وتتوضح  مرحلة،  كل  بها يف  القيام  امللكية  نازعة  الجهة  يتع¦ عىل  التي  اإلجراءات  يربز   Òبيا برسم 

املسطرة من خالل التبيانة التالية:

.1

.2

.3





 
     1. المرحلة التمهيدية :

قبل اإلعالن عن املنفعة العامة تقوم الجهة نازعة امللكية ب:

         

وينبغي عىل الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بذل املساعي الالزمة القتناء العقار أو العقارات 

املعنية باملرشوع عن طريق املراضاة مع مالÔ هذه العقارات وعدم اللجوء إىل مسطرة نزع امللكية  إال 

يف حالة الرضورة القصوى، وذلك احرتاما لحق امللكية املحمي دستوريا. 

   2. المرحلة اإلدارية  :

رسم بياني ملخص للمرحلة اإلدارية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

مشروع�مقرر
 التخ��

تحديد�ثمن�العقـارات�أو�ا��قوق
 العي�ية�امل��وعة�ملكي��ا

محضر�أو
 عقد�عر��

محضر�أو
 عقد�عر��

إيداع
التعو�ض

البحث�اإلداري  االعالن�عن  
املنفعة�العامة

مقرر�التخ���أو�مرسوم�اإلعالن 
عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

نقل�امللكية
أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف

ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

���حالة�مشروع�مرسوم�اإلعالن
 عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف
ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

 ال

 ال

�عم

�عم

نقل�ا��يازة

دراسة جدوى مرشوع نزع امللكية.

اختيار الوعاء العقاري الذي سيخصص للمنفعة العامة، مع بيان موقعه ومساحته التقريبية 

واسم مالكه، كلÂ كان ذلك ممكنا حسب طبيعة وحجم املرشوع.

إجراءات مسطرة نزع الملكية ألجل المنفعة العامة



تتضمن املرحلة اإلدارية عدة إجراءات تسهر الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) عىل القيام بها، 

وتعترب عامال أساسيا لحسن س¾ املرحلة القضائية وعدم إطالة أمدها، ألن إجراءات نزع امللكية وآجال 

تنفيذها تخضع ملراقبة القضاء، وØكن إجÂلها فيÂ ييل:

االعالن عن املنفعة العامة

يعد اإلعالن عن املنفعة العامة إجراء إداريا تتخذه الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية)، تع¦ فيه 

املنطقة التي تقع فيها العقارات املراد نزع ملكيتها كال أو جزءا لتحقيق املصلحة العامة. ويعترب إجراء 

مراعاته  وأن عدم  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  وللجهة  للمالك  قانونية  يوفر ضÂنات  جوهريا 

يرتتب عليه بطالن املسطرة وعدم الحكم بنزع ملكية العقارات الالزمة لتحقيق املنفعة العامة، وذلك 

عمال Çقتضيات الفصل األول من قانون نزع امللكية، ويتم اإلعالن عن املنفعة العامة Çوجب مقرر 

إداري يسمى مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة.

رسم بياني ملخص للمرحلة اإلدارية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

مشروع�مقرر
 التخ��

تحديد�ثمن�العقـارات�أو�ا��قوق
 العي�ية�امل��وعة�ملكي��ا

محضر�أو
 عقد�عر��

محضر�أو
 عقد�عر��

إيداع
التعو�ض

البحث�اإلداري 
مقرر�التخ���أو�مرسوم�اإلعالن 
عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

نقل�امللكية

���حالة�مشروع�مرسوم�اإلعالن
 عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

 ال

 ال

�عم

�عم

نقل�ا��يازة

االعالن�عن  
املنفعة�العامة

أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف
ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف
ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم



                أ. مرسوم اإلعالن  عن املنفعة العامة : 

يتم اإلعالن عن املنفعة العامة بواسطة مرشوع مرسوم تعده الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية)، 

من خالله يتم تعي¦ املنطقة التي Øكن نزع العقار أو العقارات التي تقع داخل رقعتها، ويتضمن بدقة 

وعىل وجه الخصوص تحديد موضوع نزع امللكية بكيفية واضحة.

بعد وضع الصيغة النهائية ملرشوع املرسوم ومذكرة التقديم وتوقيعهÂ من طرف الوزير املعني، تتم 

العامة  (املديرية  للحكومة  العامة  األمانة  عىل  املوقعي  التصميم  من  بنسخة  معززا  امللف  إحالة 

للدراسات الترشيعية والقانونية) قصد التوقيع. وعقب املصادقة عليه من طرف رئيس الحكومة يتم 

املرسوم عىل  الوصية) عىل إشهار  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  الرسمية ثم تعمل  بالجريدة  نرشه 

أوسع نطاق يف إطار تداب¾ االشهار التكمييل كÂ ييل : 

كÂ يجوز اللجوء إىل وسائل اإلشهار األخرى املالÜة غ¾ املذكورة سلفا، وإذا اختارت الجهة نازعة امللكية 

(أو الجهة الوصية) العدول عن هذه اإلجراءات، يجب أن يتضمن املقرر بيان األمالك املطلوب نزع 

ملكيتها وأن يبلغ إىل املالك كسائر التبليغات اإلدارية التي تسلم مبارشة إىل املعني¦ باألمر، ويف حالة 

(الفصل 46 من قانون نزع  العقار  لنفوذه موقع  التابع  امللك  بتوجيهها إىل وكيل  تعذر ذلك يكتفى 

امللكية).

وتجدر اإلشارة إىل أن تداب¾ اإلشهار املذكورة أعاله تصبح اختيارية إذا تعلق األمر بأشغال تهم الدفاع 

الوطني (الفصل 14 من قانون نزع امللكية).

القانونية  اإلعالنات  بنرش  لها  مأذون  وطنية  بجريدة  املرسوم  هذا  صدور  إعالن  نرش 

والقضائية.

إحالة مرشوع املرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عىل الجÂعة التي تقع بدائرة نفوذها 

الرتاß العقارات املعنية بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة قصد تعليقه Çقرها، وتسليم 

شهادة التعليق للجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية).



وتحدد مدة صالحية مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة يف سنت¦ تحتسب من تاريخ نرشه بالجريدة 

العقارات  أو تحس¦ يف  أو غرس  بناء  إقامة أي  للمالك¦  العامة)، وخاللها ال يجوز  (النرشة  الرسمية 

الواقعة داخل املنطقة املحددة يف املرسوم املذكور دون موافقة الجهة نازعة امللكية (الفصل 15 من 

قانون نزع امللكية)، وال Øكن âديد هذا األجل إال Çقتىض إعالن بتجديد املنفعة العامة.

(أو  امللكية  نازعة  الجهة  نزع ملكيتها معلومة سلفا لدى  املطلوب  العقارات  إذا كانت  أنه  ويالحظ 

العامة ومقرر  املنفعة  الجمع ب¦ اإلعالن عن  لها  بالنظر لحجم املرشوع، يسوغ  أو  الوصية)،  الجهة 

التخيل املع¦ للعقارات املعنية يف مرسوم واحد يسمى مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة ونزع امللكية 

املذكور يف سنت¦  املرسوم  امللكية، وتحدد مدة صالحية  نزع  قانون  7 من  الفصل  عمال Çقتضيات  

تحتسب من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية (نرشة اإلعالنات القانونية والقضائية) عىل غرار مرسوم 

اإلعالن عن املنفعة العامة.

                ب. اإلعالن عن املنفعة العامة �وجب تصميم التهيئة :

يعترب تصميم التهيئة املصادق عليه Çرسوم، Çثابة إعالن عن املنفعة العامة تستوجب القيام باألعÂل 

الالزمة إلنجاز التجهيزات املنصوص عليها يف البنود 3 و4 و5 و6 و12 من املادة 19من القانون رقم 

90-12 املتعلق بالتعم¾. وتنتهي اآلثار املرتتبة عىل إعالن املنفعة العامة عند انقضاء أجل 10 سنوات 

الذي يحتسب من تاريخ النرش بالجريدة الرسمية لنص املوافقة عىل تصميم التهيئة. وال يجوز القيام 

قبل  الذكر،  اآلنفة  للتجهيزات  املخصصة  باملناطق  يتعلق   Âفي نفسه،  للغرض  العامة  املنفعة  بإعالن 

إىل  الوصية) مبارشة  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  تلجأ  الحالة  أجل 10 سنوات. ويف هذه  انرصام 

استصدار مقرر التخيل.



 يهدف مرشوع مقرر التخيل إىل تعي¦ األمالك التي سيتم نزع ملكيتها، وذلك بإعطاء جميع البيانات 

املتعلقة بها السيÂ وضعيتها القانونية ومساحتها وأسÂء املالك وذوي الحقوق وعناوينهم. ويجب أن 

يصدر مرشوع مقرر التخيل خالل مدة صالحية اإلعالن عن املنفعة العامة (مع رضورة التمييز ب¦ أجل 

10 سنوات _ حالة وجود الوثيقة التعم¾ية_ وسنت¦ القابل للتجديد)، أما إذا انرصمت هذه املدة دون 

للمنفعة  إعالن جديد  عليها  امللكية ووجب  نزع  تفقد حقها يف  فإنها  بذلك،  املعنية  السلطات  قيام 

العامة. وتتجىل اإلجراءات املتعلقة بإعداد مرشوع مقرر التخيل يف قيام الجهة نازعة امللكية (أو الجهة 

الوصية) بإعداد امللف التقني املتكون من التصاميم التجزيئية والشواهد العقارية وبطائق اإلحصاء مع 

التأكد من مطابقتها مع الوضعية القانونية والواقعية للعقارات املعنية.

مرشوع مقرر التخيل

رسم بياني ملخص للمرحلة اإلدارية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

مشروع�مقرر
 التخ��

تحديد�ثمن�العقـارات�أو�ا��قوق
 العي�ية�امل��وعة�ملكي��ا

محضر�أو
 عقد�عر��

محضر�أو
 عقد�عر��

إيداع
التعو�ض

البحث�اإلداري  االعالن�عن  
املنفعة�العامة

مقرر�التخ���أو�مرسوم�اإلعالن 
عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

نقل�امللكية
أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف

ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

���حالة�مشروع�مرسوم�اإلعالن
 عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف
ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

 ال

 ال

�عم

�عم

نقل�ا��يازة



يخضع مرشوع مقرر التخيل املنشور بالجريدة الرسمية ويف جريدة وطنية أو عدة جرائد مأذون لها 

بنرش اإلعالنات القانونية (الفصل 10 من قانون نزع امللكية) إىل إجراء البحث اإلداري وفق ما ييل :

إيداع مرشوع مقرر التخيل لدى الجÂعة الواقع بنفوذها الرتاß العقار موضوع نزع امللكية، 

مشفوعا بتصميم تجزيئي وèوذج سجل املالحظات وèوذج شهادة اإليداع والنرش والتعليق 

وèوذج شهادة اإلعالن عن اإليداع، وذلك لتعليقه Çقرها ووضعه رهن إشارة العموم ملدة 

شمل  متى  األوقاف  نظارة  مكاتبة  (مع  الرسمية  النرشبالجريدة  تاريخ  من  ابتداء  شهرين 

مرشوع مقرر التخيل عقارات حبسية سواء عامة، مشرتكة أو معقبة). 

بعد انرصام أجل البحث اإلداري، تقوم الجÂعة الواقع بنفوذها الرتاß العقار موضوع نزع 

امللكية بإغالق سجل املالحظات وتوقيع صفحته األخ¾ة من طرف رئيس الجÂعة وإرجاعه 

إىل الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) من أجل الدراسة، مرفقا بشهادة اإليداع والنرش 

والتعليق وشهادة اإلعالن عن اإليداع.

البحث اإلداري 

رسم بياني ملخص للمرحلة اإلدارية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

مشروع�مقرر
 التخ��

تحديد�ثمن�العقـارات�أو�ا��قوق
 العي�ية�امل��وعة�ملكي��ا

محضر�أو
 عقد�عر��

محضر�أو
 عقد�عر��

إيداع
التعو�ض

البحث�اإلداري  االعالن�عن  
املنفعة�العامة

مقرر�التخ���أو�مرسوم�اإلعالن 
عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

نقل�امللكية
أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف

ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

���حالة�مشروع�مرسوم�اإلعالن
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إيداع مرشوع مقرر التخيل لدى املحافظة العقارية قصد تقييده تقييدا احتياطيا إذا تعلق 

األمر بعقارات  محفظة أو إيداعه Çطالب التحفيظ املعنية طبقا ملقتضيات الفصل 84 من 

الظه¾ املؤرخ يف 12 غشت 1913 املتعلق بالتحفيظ العقاري إذا تعلق األمر بعقارات يف طور 

التحفيظ وطلب تسليم شهادة تثبت تقييد مرشوع مقرر التخيل.

إيداع مرشوع مقرر التخيل لدى كتابة ضبط املحكمة اإلدارية التابع لها موقع العقار بالنسبة 

للعقارات غ¾ املحفظة، مع طلب شهادة تثبت تقييد مرشوع مقرر التخيل بالسجل الخاص 

املنصوص عليه يف الفصل 455 من قانون املسطرة املدنية.

مقرر التخيل أو مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة ونزع امللكية
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بعد التوصل بسجل املالحظات، تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بدراسة املالحظات وعىل ضوء 

ذلك يتم إعداد مرشوع مقرر التخيل النهاë الذي يوقع من طرف الوزير املعني بنزع امللكية، تتم إحالته عىل 

الجهات املعنية كÂ ييل:

إحالة مرشوع مقرر التخيل مع التصميم التجزيئي عىل وزير الداخلية قصد التأش¾. 

اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  التجزيئي عىل  التصميم  مع  التخيل  مقرر  إحالة مرشوع 

قصد موافقته الرصيحة إذا كانت العقارات املنزوعة ملكيتها موقوفة وقفا عاما أو مشرتكا 

(املادتان 59 و129 من مدونة األوقاف).

مرفقا  ويكون  الدراسة  أجل  من  للحكومة  العامة  األمانة  عىل  التخيل  مقرر  مرشوع  إحالة 

وشهادة  العقارية  للشواهد  األصل  طبق  نسخ  مع  التجزيئية  وبالتصاميم  التقديم  Çذكرة 

اإليداع والنرش وشهادة اإلعالن عن اإليداع ونسخة من الجريدة الوطنية التي نرش بها مرشوع  

السالفة  الوثائق  إىل  تنضاف  املحلية  للجÂعات  وبالنسبة  املالحظات،  وسجل  التخيل  مقرر 

وقرار  امللكية،  نزع  مسطرة  مبارشة  عىل  باملوافقة  املتعلق  املجلس  مداولة  محرض  الذكر 

املوافقة البيئية بالنسبة للمشاريع امللوثة تطبيقا للÂدة 7 من القانون رقم 03-12 املتعلق 

بدراسات التأث¾ عىل البيئة.

بالجريدة  ونرشه  التخيل  مقرر  عىل  والتأش¾  امللف  بدراسة  للحكومة  العامة  األمانة  تقوم 

الرسمية (النرشة العامة). أما إذا تم العمل Çرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة ونزع امللكية 

فإنه يحال عىل األمانة العامة للحكومة قصد عرضه عىل رئيس الحكومة من أجل التوقيع، 

ونرشه بالجريدة الرسمية.

الرسمية بجريدة وطنية مأذون لها بنرش  بالجريدة  التخيل املنشور  نرش إعالن بشأن مقرر 

اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية مع بيان مراجع النرش بالجريدة الرسمية (الفصل 13 

والفصل 8 من القانون 7-81).

إحالة النص الكامل ملقرر التخيل املنشور بالجريدة الرسمية عىل الجÂعة الواقع يف نفوذها 

الرتاß العقار املعني قصد تعليقه Çكاتبها يف إطار تداب¾ اإلشهار التكمييل.



تجتمع اللجنة اإلدارية للتقييم، املكلفة بتحديد �ن العقارات أو الحقوق العينية املنزوعة ملكيتها، 

بدعوة من عامل العÂلة أو اإلقليم املختص بناء عىل طلب الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية)، 

وتتكون من األعضاء املذكورين يف املادت¦ 6 و7 من املرسوم رقم 2.82.382 الصادر يف 16 ابريل 1983 

الصادر بتطبيق قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة. ويتوج اجتÂع هذه اللجنة Çحرض يوقع عليه 

جميع أعضائها، ثم يحال من طرف عامل العÂلة أو اإلقليم عىل الجهة نازعة امللكية. وبعد اجتÂع 

اللجنة وتحديد �ن العقارات، Øكن للجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) إيداع مبالغ التعويض.

تحديد £ن العقـارات أو الحقوق العينية املنزوعة ملكيتها
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والتدب¾  اإليداع  لدى صندوق  التعويض  مبالغ  إيداع  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  للجهة  Øكن 

اإلدارية  اللجنة  طرف  من  ملكيتها  املنزوعة  العينية  الحقوق  أو  العقارات  �ن  تحديد  بعد  مبارشة 

للتقييم، وذلك لضÂن حصول املنزوعة ملكيتهم عىل تعويضاتهم Çجرد استكÂل اإلجراءات املسطرية 

لنزع امللكية. ولتحقيق ذلك تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) Çا ييل:

إعداد مقررات إيداع التعويض املقرتح لدى صندوق اإليداع والتدب¾ وتوجيهها اىل الخزينة 

الوزارية من أجل التأش¾ عليها وإرجاعها إىل الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) وتكون 

املقررات املذكورة مرفقة Çقرر التخيل أو مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة ونزع امللكية 

ومحرض اللجنة اإلدارية للتقييم.

إيداع التعويض
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التعويض من طرف  بإيداع  األمر  إذا تعلق  وتجدر اإلشارة إىل وجوب مراعاة خصوصية هذا اإلجراء 

الجÂعات الرتابية.

االتفاق بالرتايض عىل نقل امللكية

التعويض مؤرش  مبالغ  إيداع  الوصية) Çقررات  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  توصل  بعد 

عليها من طرف الخازن الوزاري، تقوم بإعداد األمر بالدفع والتحويل وإحالته من جديد عىل 

الخازن الوزاري الذي يقوم بتحويل مبالغ التعويض املقرتحة إىل صندوق اإليداع والتدب¾ الذي 

يوايف الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بوصل يفيد إيداع املبالغ املذكورة. 

لدى  التعويض  مبالغ  إيداع  بوصل  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  توصل  عقب 

املنزوعة  بالرتايض مع املالك¦  اتفاق  إبرام  اإليداع والتدب¾، Øكنها مبارشة مساعي  صندوق 

ملكيتهم.
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يف إطار مساعيها ملحاولة التوصل إىل االتفاق بالرتايض عىل نقل امللكية (الفصل 42 من قانون نزع 

امللكية)، تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بربط االتصال باملالك وعرض الثمن عليهم إما 

بشكل مبارش أو عن طريق السلطة املحلية املعنية. وإذا أفلحت يف ذلك، تقوم الجهة نازعة امللكية (أو 

التعويض  قيمة  من  انطالقا  بالرتايض  االتفاق  تفعيل  إىل  الرامية  املوالية  باإلجراءات  الوصية)  الجهة 

املحددة من طرف لجنة التقييم.

التالية إلضفاء  بالخطوات  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  تقوم  بالرتايض،  االتفاق  لتفعيل 

الطابع الرسمي عىل االتفاق مع املنزوعة ملكيتهم ومن تم نقل امللكية وأداء التعويض املتفق عليه 

إىل املالك¦ املعني¦.

تفعيل االتفاق بالرتايض عىل نقل امللكية
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                حالة إقامة املنزوعة ملكيته �وقع العقار :
 يف هذه الحالة يتم إبرام اتفاق بالرتايض Çوجب محرض تعد مرشوعه الجهة نازعة امللكية (أو الجهة 

الوصية) ويوقع عليه من طرف هذه األخ¾ة واملنزوعة ملكيته، وذلك تحت إرشاف السلطة املحلية. 

وتسلم صورة مشهود Çطابقتها ألصل محرض االتفاق بالرتايض للمنزوعة ملكيته.

                حالة عدم إقامة املنزوعة ملكيته �وقع العقار :
إذا كان املنزوعة ملكيته غ¾ مقيم Çوقع العقار املراد نزع ملكيته، Øكن إبرام االتفاق بالرتايض Çوجب 

محرر عريف أو رسمي يتم تحريره وفق الرشوط والشكليات املقررة يف القوان¦ الترشيعية والتنظيمية 

الجاري بها العمل.    

والجدير باملالحظة أن االتفاق بالرتايض املربم Çوجب محارض أو عقود معفى من إجراءات التسجيل 

ومن أداء الرسوم املستحقة عن ذلك عمال Çقتضيات مدونة التسجيل والتمرب (الفصل 9 املقطع 14).

اإلمضاء من طرف  املصادقة عىل  املنزوعة ملكيته مع  العقد من طرف  نظائر  إمضاء جميع  وÇجرد 

الجهات املختصة إذا أبرم االتفاق Çوجب محرر عريف، تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) Çا 

ييل :

إعداد الوثائق املتعلقة بااللتزام بالنفقة والتوقيع عليها.

تبليغ السلطة اإلدارية املحلية الكائن العقار املنزوعة ملكيته بدائرة نفوذها الرتاß باالتفاق 

املنجز Çجرد ما يصبح العقد تاما من حيث الشكل.

          1.  كيفية إبرام اتفاق بالرتايض :

ينص الفصل 42 من قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت عىل أنه إذا اتفقت الجهة 

نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) واملنزوعة ملكيته عىل الثمن الذي حددته اللجنة، وعىل كيفية تفويت 

العقار أو الحقوق العينية املنزوعة ملكيتها طبقا ملقرر التخيل املنشور، فان هذا االتفاق تختلف طريقة 

إبرامه بحسب ما إذا كان املنزوعة ملكيته مقيÇ Âوقع العقار أو غ¾ مقيم بهذا املوقع.      



وتقييده  بالرتايض  االتفاق  أخرى إلشهار  بإجراءات  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  تقوم  ثم 

بالسجالت املعدة لذلك حسب النظام القانوÒ الذي يخضع له العقار املنزوعة ملكيته، مع ما يرتتب 

عىل ذلك من نتائج قانونية تتمثل يف نقل ملكية العقار واستحقاق املنزوعة ملكيته ملبالغ التعويض 

املقررة.

ويف حالة ما إذا كان املنزوعة ملكيته أمي وال يعرف التوقيع تتم تالوة مضام¦ العقد عليه بعبارات 

واضحة مع ترصيحه بأنه فهم معنى االتفاق ومغزاه ويوافق عليه. 

         2.  نقل امللكية :

النظام  اتباعها من طرف الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) باختالف  الواجب  تختلف املسطرة 

القانوÒ للعقار املنزوعة ملكيته. 

                بالنسبة للعقارات املحفظة أو يف طور التحفيظ :
العقار  التي يقع  العقارية  املحافظة  بتقديم طلب إىل  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  تقوم 

املعني يف دائرة نفوذها الرتاß مرفقا باالتفاق بالرتايض (محرض أو محرر عريف أو رسمي). وذلك لنقل 

ملكية العقار يف اسم الجهة نازعة  امللكية (أو الجهة الوصية) عن طريق تقييد سند االتفاق بالرسم 

العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه Çطلب التحفيظ إذا كان العقار يف طور التحفيظ.

ومن املهم اإلشارة إىل أنه يرتتب عىل إيداع محرض أو عقد االتفاق بالرتايض لدى املحافظة العقارية 

تخليص العقارات املعنية من جميع الحقوق والتحمالت التي قد تكون مرتتبة عليها (الفصالن 37 و 42 

من قانون نزع امللكية).

الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  العقارية من طرف  باملحافظة  إيداعها  املطلوب  الوثائق  إىل  ويضاف 

الوصية) طلب مع سند االتفاق بالرتايض امللف التقني، يعده مهندس مساح طبوغرايف خاص إذا تعلق 

لدى  بإيداعه  ووصل  العقاري  والتصميم  من محرض  التقني  امللف  ويتكون   ،ëملكية جز بنزع  األمر 

مصلحة املسح العقاري املختصة (املادة 17 من املرسوم الصادر يف 14 يوليو 2014 املتعلق بإجراءات 

التحفيظ العقاري). 



          3.  أداء التعويض : 

مبالغ  وتحويل  األداء   ملف   إعداد  طريق  عن  التعويض  أداء  إجراءات  امللكية  نازعة  الجهة  تبارش 

التعويض لفائدة املنزوعة ملكيته، وذلك وفق املسطرة اآلتية:

                بالنسبة للعقارات املحفظة أو يف طور التحفيظ :
امللف من  التأش¾ عليه ويتكون هذا  الوزاري من أجل  الخازن  األداء وإحالته عىل  إعداد ملف  يتم 

الوثائق التالية:

مرسوم نزع امللكية أو مقرر التخيل.

محرض االتفاق أو العقد األصلي¦.

شواهد عقارية حديثة خالية من أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري تفيد تحقق نقل 

ملكية العقار املعني.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                       .(ïإذا كان املعني باألمر يتوفر عىل حساب بن) للمنزوعة ملكيته ïشهادة التعريف البن

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمنزوعة ملكيته.

وإذا كان املنزوعة ملكيته شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص تضاف إىل الوثائق األنفة الذكر ما ييل :

محرض آخر جمع عام.

رقم التعريف الرضيبي.

النظام األسايس للشخص االعتباري.

شهادة التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للرشكات.

                بالنسبة للعقارات غ² املحفظة :
إذا انصبت مسطرة نزع امللكية عىل عقار غ¾ محفظ، يتع¦ عىل الجهة نازعة امللكية تقديم طلب تحفيظ 

التقني  امللكية وامللف  بالرتايض ورسوم  االتفاق  أو عقد  ترابيا مرفقا Çحضــر  املختصة  العقارية  للمحافظة 

وشهادة االيداع لدى مصلحة املسح العقاري املختصة. بحيث يتم إصدار رسوم عقارية نهائية يف اسم الجهة 

نازعة امللكية أو الجهة الوصية Çجرد التحقق من الحدود وإعداد التصاميم العقارية.     



وإذا كان املنزوعة ملكيته شخصا اعتباريا خاضعا للقانون الخاص تضاف إىل الوثائق اآلنفة الذكر ما 

ييل:

           محرض آخر جمع عام.

           رقم التعريف الرضيبي.

           النظام األسايس للشخص االعتباري.

           شهادة التسجيل بالسجل التجاري بالنسبة للرشكات.

وتجدر اإلشارة إىل أنه إذا تعلق األمر بنزع ملكية العقارات التابعة للدولة يتم التنسيق مبارشة مع 

القطاعات املعنية بنزع امللكية.

                بالنسبة للعقارات غ² املحفظة :
يتم إعداد ملف األداء وإحالته عىل الخازن الوزاري من أجل التأش¾ عليه ويتكون هذا امللف من 

الوثائق التالية:

.(ïإذا كان املعني باألمر يتوفر عىل حساب بن) للمنزوعة ملكيته ïشهادة التعريف البن

نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف للمنزوعة ملكيته (ويف حالة وفاة املنزوعة ملكيته يتم 

اإلدالء برسم اإلراثة والفريضة).

رسوم امللكية، أو عقود التفويت املتوفرة عىل الرشوط الواردة يف املادة 3 من مدونة الحقوق 

العينية. 

وتجدر اإلشارة أنه يف حالة عدم توفر رسوم امللكية أو عدم كفايتها يتم األداء بعد استيفاء إجراءات 

اإلشهار وانقضاء أجل 6 أشهر بدون تعرض طبقا للفصل 30 من قانون نزع امللكية.

مرسوم نزع امللكية أو مقرر التخيل.

محرض االتفاق أو العقد األصلي¦.



وترسي هذه املسطرة عىل جميع اإلدارات العمومية، أما بالنسبة لرصف التعويضات عن نزع امللكية 

من طرف باقي األشخاص االعتباري¦ املخول لهم حق نزع امللكية، فتطبق املسطرة املقررة يف القوان¦ 

املنظمة لهذه الجهات.

وتجدر اإلشارة إىل أن االتفاق بالرتايض عىل التفويت النهاë يضع حدا ملسطرة نزع امللكية، وترتتب عنه 

كافة اآلثار املرتتبة عىل الحكم الصادر بنزع امللكية أي نقل امللكية لفائدة الجهة نازعة امللكية وتطه¾ 

امللك من جميع الحقوق والتحمالت التي تثقله (الفصل 37 من قانون نزع امللكية).

        مالحظة :

األداء بعد  يتم سلك مسطرة  للدولة وغ¾ محفظة،  العام  للملك  تابعة  يف حالة نزع ملكية عقارات 

اإلدراج يف امللك العمومي, لتتم مبارشة مسطرة التحفيظ العقاري.   

الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  إىل  يعاد  الوزاري  الخازن  طرف  من  األداء  ملف  عىل  التأش¾  وبعد 

مبلغ  بتحويل  يقوم  الذي  الوزاري  الخازن  إىل  وتوجهه  والتحويل  بالدفع  األمر  تعد  التي  الوصية) 

التعويض لفائدة املنزوعة ملكيته.

اإليداع  صندوق  لدى  التعويض  مبالغ  إيداع  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  للجهة  سبق  إذا  أما 

للعقار  والواقعية  القانونية  الوضعية  سالمة  من  التأكد  بعد  اليد  رفع  مقررات  إعداد  يتم  والتدب¾، 

املعني.



االتفاق بالرتايض عىل الحيازة

إذا ò يحصل اتفاق بالرتايض ب¦ طريف نزع امللكية عىل الثمن املحدد من طرف لجنة التقييم لنقل 

اتفاق  ابرام  املنزوعة ملكيته  الوصية) أن تقرتح عىل  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  امللكية، Øكن للجهة 

بالرتايض عىل حيازة العقار وذلك مقابل حصول املالك عىل التعويض االحتياطي مع ضÂن حقه يف 

املطالبة بالتعويض التكمييل أمام القضاء، وتجدر اإلشارة إىل أن االتفاق الودي عىل نقل الحيازة فقط 

يقوم مقام األمر االستعجايل الصادر عن رئيس املحكمة االدارية والذي يأذن للجهة نازعة امللكية (أو 

الجهة الوصية) بحيازة العقار.

أما إذا ò تتمكن الجهة نازعة امللكية من االتفاق مع املنزوعة ملكيته عىل âكينها من حيازة العقار 

بشكل ودي، فإنه يصبح لزاما عليها اللجوء إىل املسطرة القضائية الستصدار أمر قضاë يخول لها الحق 

يف حيازة العقار مقابل أداء أو إيداع تعويض احتياطي للمنزوعة ملكيته.

رسم بياني ملخص للمرحلة اإلدارية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

مشروع�مقرر
 التخ��

تحديد�ثمن�العقـارات�أو�ا��قوق
 العي�ية�امل��وعة�ملكي��ا

محضر�أو
 عقد�عر��

محضر�أو
 عقد�عر��

إيداع
التعو�ض

البحث�اإلداري  االعالن�عن  
املنفعة�العامة

مقرر�التخ���أو�مرسوم�اإلعالن 
عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

نقل�امللكية
أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف

ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

���حالة�مشروع�مرسوم�اإلعالن
 عن�املنفعة�العامة�ونزع�امللكية

أداء التعو�ض�املق��ح�من�طرف
ال��نة�اإلدار�ة�للتقييم

 ال

 ال

�عم

�عم

نقل�ا��يازة



من املقرر قانونا أنه Çجرد استيفاء اإلجراءات املسطرية املنصوص عليها يف الفصول من 8 إىل 12 من 

قانون نزع امللكية، يتع¦ عىل الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) إيداع مقال¦ لدى املحكمة 

اإلدارية التي يقع العقار املعني يف دائرة نفوذها الرتاß: األول يرمي إىل استصدار أمر استعجايل يأذن 

لنفس الجهة بحيازة العقار مقابل إيداع أو دفع تعويض احتياطي، والثاÒ يهدف إىل نقل امللكية يف 

اسم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) وتحديد التعويضات النهائية.

تاريخ نرش  املقال¦ إىل املحكمة املختصة داخل أجل سنت¦ من  والجدير باملالحظة أن عدم تقديم 

مرسوم نزع امللكية أو مقرر التخيل بالجريدة الرسمية، يستوجب إعادة كل اإلجراءات املقررة قانونا 

عمال Çقتضيات الفصل 17 من قانون نزع امللكية.

لنئ كانت املسطرة القضائية âكن الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) من االستفادة من املزايا التي 

يوفرها قانون نزع امللكية، فإنها ترمي يف نفس الوقت إىل حÂية حق امللكية العقارية من خالل قيام

3. المرحلة القضائية :

رسم بياني ملخص للمرحلة القضائية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

 ال

 ال

نعم

نعم

1

2



القايض بدوره يف التحقق من مدى احرتام الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) لإلجراءات اإلدارية 

والتقنية حيث أوكل املرشع للمحاكم اإلدارية مراقبة هذه اإلجراءات وفحص رشعيتها وسالمتها.

طلب اإلذن بالحيازة

إذا كانت الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) ترغب يف حيازة العقار والبدء يف إنجاز األشغال دون 

انتظار صدور حكم بنقل امللكية الذي قد يستغرق بعض الوقت، يسوغ لها تقديم مقال يتعلق بهذا 

املوضوع  إىل قايض املستعجالت لدى املحكمة اإلدارية املختصة، ويجب تعزيزه Çرسوم اإلعالن عن 

ومحرض  اإلداري  البحث  وملف  التجزيئي  والتصميم  التخيل  مقرر  أو  امللكية  ونزع  العامة  املنفعة 

بسط  املختصة  اإلدارية  باملحكمة  املستعجالت  لقايض  يتسنى  حتى  وذلك  للتقييم  اإلدارية  اللجنة 

رقابته عىل سالمة إجراءات نزع امللكية، فإذا تأكد من سالمتها يصدر أمره باإلذن بالحيازة مقابل أداء 

أو إيداع التعويض االحتياطي لفائدة املنزوعة ملكيته.

رسم بياني ملخص للمرحلة القضائية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

 ال

 ال

نعم

نعم

1

2



وبعد صدور أمر اإلذن بالحيازة وتقييده لدى املحافظة العقارية إذا ما تعلق األمر بعقارات  محفظة 

أو يف طور التحفيظ (الفصل 25 من قانون نزع امللكية)، أو لدى املحكمة اإلدارية إذا كانت العقارات 

غ¾ محفظة (الفصل 24 من قانون نزع امللكية)، يتم أداء أو إيداع التعويض االحتياطي داخل أجل 

شهر من تاريخ التبليغ ويتم توجيه ملف األداء أو اإليداع للخازن الوزاري، يكون مرفقا بالوثائق التالية:

مرسوم نزع امللكية أو مقرر التخيل   

نسخة طبق األصل من األمر اآلذن بالحيازة   

نسخة طبق األصل من محرض اللجنة اإلدارية للتقييم   

الشواهد العقارية أو شواهد التقييد  

وتجدر اإلشارة إىل أنه إذا سبق للجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) إيداع املبلغ املقرتح من طرف 

اللجنة اإلدارية بصندوق اإليداع والتدب¾، فإنها تعمل عىل إعداد مقررات رفع اليد التي تشتمل عىل:

رقم الحساب املفتوح لدى صندوق اإليداع والتدب¾

رقم مقرر اإليداع وتاريخه

رقم وصل اإليداع

رقم القطعة األرضية أو رقم امللف

اسم املستفيد من التعويض املمنوح، صفته، عنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية

 مبلغ التعويض الواجب أداؤه كليا أو جزئيا، باألرقام والحروف 

والجدير باملالحظة أن احتالل العقار ومبارشة األشغال دون سلوك مسطرة نزع امللكية، يشكل اعتداء 

ماديا عىل حق امللكية املضمون دستوريا ويسوغ ملالك العقار اللجوء إىل قايض املستعجالت للمطالبة 

بإيقاف األشغال.



تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بتقديم مقال للمحكمة اإلدارية املختصة يرمي إىل الحكم 

التخيل  أو مقرر  امللكية  العامة ونزع  املنفعة  العقار، ويكون مرفقا Çرسوم اإلعالن عن  بنقل ملكية 

وملف البحث اإلداري والشواهد العقارية وشواهد التقييد ومقررات اإليداع إذا كانت املبالغ مودعة 

الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  عىل  يتع¦  بأنه  هنا  التذك¾  املفيد  ومن  والتدب¾.  اإليداع  بصندوق 

الوصية) سلوك دعوى نقل امللكية داخل أجل سنت¦ يحتسب من تاريخ نرش مقرر التخيل أو مرسوم 

املحكمة  من طرف  الطلب  قبول  عدم  طائلة  تحت  الرسمية،  بالجريدة  امللكية  ونزع  املنفعة  إعالن 

اإلدارية املختصة.

دعوى نقل امللكية

رسم بياني ملخص للمرحلة القضائية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة
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 ال

نعم

نعم
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(1)  للتذك���فقط�فإن�امللف�التق���الذي��عده�مهندس�مساح�طبوغرا���محلف�ي�تمي�إ���القطاع�ا��اص�يتكون�من�ا��ضر�املوقع�من�طر���نزع�امللكية�ومن�املهندس�املساح, 

والتصميم�العقاري, ووصل�بإيداع�لدى�مص��ة�امل���العقاري�ا��تصة (املادة 17 من�املرسوم�ا�لصادر��� 14 يوليو 2014).

وتخضع دعوى نزع امللكية من حيث املبدأ للقواعد اإلجرائية العامة الواردة يف قانون املسطرة املدنية 

للطبيعة  امللكية نظرا  النص عليها رصاحة يف قانون نزع  التي ورد  الخاصة  باستثناء بعض اإلجراءات 

الخاصة لدعوى نزع امللكية، ومن ذلك عىل سبيل املثال ما ورد يف الفصل 18 من القانون املذكور.

وتقيض املحكمة اإلدارية بنقل امللكية يف اسم الجهة املعنية مقابل أداء أو إيداع التعويضات املحددة 

من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم، هذا فضال عن كون تحديد التعويض عن نزع امللكية يبقى من صميم 

اختصاص السلطة التقديرية للمحكمة التي يسوغ لها استبعاد قيمة العقار املحددة من طرف لجنة 

التقييم واللجوء إىل الخربة القضائية لتحديد قيمة التعويض وفقا للمعاي¾ املذكورة يف الفصل 20 من 

قانون نزع امللكية.

وبعد توصل الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) باألحكام القضائية الصادرة والتي تكون نهائية يف 

وتختلف  املختصة،  العقارية  املحافظة  لدى  التقييد  طلب  بإيداع  تقوم  امللكية،  بنقل  املتعلق  الشق 

طريقة تنفيذ هذه األحكام بحسب اختالف النظام القانوÒ للعقار املنزوعة ملكيته وفق ما ييل:

                 بالنسبة للعقارات املحفظة أو يف طور التحفيظ :
تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بتقديم طلب تقييد الحكم القضاë بالرسم العقاري أو 

التحفيظ فيطلب  للعقارات يف طور  بالنسبة  أما  إذا تعلق األمر بعقارات محفظة،  العقارية  بالرسوم 

إيداعه Çطلب أو Çطالب التحفيظ وفق مقتضيات الفصل 84 من قانون التحفيظ العقاري مع طلب 

الحصول عىل شهادة تفيد التقييد أو اإليداع.

أما بالنسبة مللف التقييد فيتكون من طلب التقييد مشفوعا باألحكام القضائية الصادرة وامللف التقني 

إذا تعلق األمر بنزع جزë للملكية فقط1 ، وذلك لتيس¾ فرز القطعة املنزوعة ملكيتها من املساحة 

اإلجÂلية للعقار. أما بالنسبة للنزع الكيل مللكية العقار، فيقترص األمر عىل حلول الجهة نازعة امللكية 

(أو الجهة الوصية) محل املنزوعة ملكيته.



                بالنسبة للعقارات غ² املحفظة : 
املحكمة  بسجالت  تقييدها  يتم  محفظة  غ¾  بعقارات  تتعلق  الصادرة  القضائية  األحكام  كانت  إذا 

اإلدارية؛ كÂ يتع¦ عىل الجهة نازعة امللكية أن تبادر إىل تقديم طلب تحفيظ للمحافظة العقارية 

مصلحة  لدى  االيداع  وشهادة  التقني  وامللف  امللكية  ورسوم   ëالقضا بالحكم  مرفقا  ترابيا  املختصة 

املسح العقاري املختصة إذا تعلق األمر بنزع جزë للملكية، وذلك لالستفادة من مزايا التحفيظ وفق 

مسطرة خاصة بدون إشهار. بحيث يتم إصدار رسوم عقارية نهائية يف اسم الجهة نازعة امللكية (أو 

العقارية  (الفصل 37 من قانون نزع  التصاميم  التحقق من الحدود وإعداد  الجهة الوصية) Çجرد 

امللكية).  

أداء التعويض بعد صدور الحكم بنقل امللكية

رسم بياني ملخص للمرحلة القضائية ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة

 ال

 ال

نعم

نعم

1

2



بعد صدور الحكم بنقل امللكية وتقييده باملحافظة العقارية والحصول عىل شهادة تثبت ذلك، تبادر 

الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) إىل أداء مبالغ التعويض أو إيداعها لفائدة املنزوعة ملكيته. 

ويجب التمييز هنا ب¦ ما إذا كان املبلغ املحكوم به يساوي املبلغ املقرتح من طرف اللجنة اإلدارية 

للتقييم أو يفوقه .

1.إذا كان املبلغ املحكوم به يساوي املبلغ املقرتح من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم

èيز يف هذا الصدد ب¦ ما إذا كان الحكم الناقل للملكية يف شقه املتعلق بالتعويض قد أصبح نهائيا،  

أو مازال قابال للطعن. 

إذا كان املبلغ املقرتح من لدن الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) اليزال مودعا بصندوق اإليداع 

اليد.   رفع  قرار  واستصدار  امللف  بدراسة  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  تقوم  والتدب¾، 

وإحالته عىل صندوق اإليداع  والتدب¾ الذي يحول املبلغ لحساب املنزوعة ملكيته أو حساب هيئة 

املحام¦ أو حساب صندوق  املحكمة املفتوح لدى صندوق اإليداع والتدب¾، ويقوم هذا األخ¾ بإشعار   

الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بذلك.

ويف حالة سبقية رفع اليد عن املبلغ املودع تنفيذا لألمر اآلذن بالحيازة، فإن تصفية ملف نزع امللكية 

من لدن الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) ره¦ بعدم لجوء املنزوعة ملكيته للطعن باالستئناف. 

تجدر اإلشارة أنه يف حالة عدم معرفة املنزوعة ملكيته أو عدم كفاية الوثائق املثبتة للملكية أو عدم 

رئيس  الوصية)  الجهة  (أو  امللكية  نازعة  الجهة  تراسل  املحفظة،  غ¾  للعقارات  بالنسبة  بها  اإلدالء 

الجÂعة الواقع بنفوذها الرتاß العقار املعني واملحافظ العقاري املعني، لتعليق إعالن عن الوضعية 

الجÂعة  تقوم  األجل  هذا  انتهاء  وبعد  أشهر.  ستة  ملدة  املالحظات  سجل  مع  للعقار  القانونية 

واملحافظة العقارية كل فيÂ يخصه بإغالق سجل املالحظات وتوقيع صفحته األخ¾ة من طرف رئيس 

الجÂعة واملحافظ العقاري وموافاة الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بسجل املالحظات مرفقا 

بشهادة تثبت إنجاز اإلشهار والتعليق.



2. إذا كان املبلغ املحكوم به يفوق املبلغ املقرتح من طرف اللجنة اإلدارية للتقييم 

èيز يف هذا الصدد ب¦ ما إذا كان الحكم الناقل للملكية يف شقه املتعلق بالتعويض قد أصبح نهائيا، أو 

مازال قابال للطعن.

                إذا كان الحكم القضا¼ غ² نها¼ : 

التكمييل لدى صندوق اإليداع  التعويض  تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) بإيداع مبلغ 

والتدب¾ Çقتىض امللف التايل: وصل إيداع مبلغ التعويض االحتياطي، مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة 

امللكية  نقل  شهادة  املحفظة،  للعقارات  بالنسبة  العقارية  الشواهد  التخيل،  مقرر  أو  امللكية  ونزع 

بالنسبة للعقارات املحفظة، شهادة اإليداع بالنسبة للعقارات يف طور التحفيظ، املقررات القضائية، 

شهادة بعدم الطعن، شهادة التعريف البنï، صورة شمسية لبطاقة التعريف الوطنية. وإذا تعلق األمر 

بشخص اعتباري يضاف إىل الوثائق السابقة رقم التعريف الرضيبي، نسخة من السجل التجاري، نسخة 

من محرض آخر جمع عام.

وتجدر اإلشارة إىل أنه Øكن أداء مبلغ التعويض التكمييل لذوي الحقوق رشيطة تقدØهم لكفالة بنكية 

طبقا ملقتضيات الفصل 35 من قانون نزع امللكية.

 

ويف حالة عدم ورود أي تعرض عىل ملكية العقارات املعنية، يتم رفع اليد عن املبالغ املودعة وفق 

تبقى  املبالغ  فإن  تعرض  ورد  إذا  أما  مالكون.  أنهم  املفرتض  األشخاص  لفائدة  الذكر  سالفة  املسطرة 

مودعة لدى صندوق اإليداع والتدب¾ إىل ح¦ تسوية النزاع وديا أو قضائيا (الفصل 30 من قانون نزع 

امللكية). 



               إذا كان الحكم القضا¼ نهائيا : 

تقوم الجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) باألداء املبارش ملبلغ التعويض التكمييل لفائدة املنزوعة 

ثم  الذكر،  السالف  األداء2  بإعداد ملف  االحتياطي، وذلك  التعويض  اليد عن مبلغ  بعد رفع  ملكيته 

إحالته عىل الخازن الوزاري قصد التأش¾ عليه.

وبعد التوصل Çلف األداء مؤرش عليه من طرف الخازن الوزاري، تعد الجهة نازعة امللكية (أو الجهة 

الوصية) األمر بالدفع والتحويل وتوجهه إىل الخزينة الوزارية التي تحول مبلغ التعويض التكمييل إىل 

الجهة املستفيدة. 

يجدر الذكر أنه Øكن للجهة نازعة امللكية (أو الجهة الوصية) أداء التعويض¦ االحتياطي والتكمييل 

مبارشة لفائدة الجهة املستفيدة أو بعد فتح ملف تنفيذي من طرف املنزوعة ملكيته.

(2)  يتكون�ملف�األداء من�مرسوم�نزع�امللكية�أو�مقرر�التخ��، حكم�قضا�ي�وشهادة��عدم�الطعن، الشواهد�العقار�ة (شهادة�نقل�امللكية�بال�سبة�للعقارات�ا��فظة، شهادة 

اإليداع�بال�سبة�للعقارات����طور�التحفيظ، رسوم�امللكية�بال�سبة�للعقارات�غ���ا��فظة)، شهادة�التعر�ف�البن�ي، صورة�شمسية�لبطاقة�التعر�ف�الوطنية�وإذا��علق�األمر 

���ص�اعتباري�يضاف�إ���الوثائق�السابقة�رقم�التعر�ف�الضر���، ���ة�من�ال��ل�التجاري، ���ة�من�محضر�آخر�جمع�عام. ال���سردها����ا��الة�السابقة�واملتعلقة�باألداء 

املباشر.
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صندوق اإليداع والتدبير إذا كان المبلغ 

صندوق اإليداع والتدبير
مودعا ب

تقديم مقال يرمي إلى نقل ملكية العقار للمحكمة اإلدارية 
صة

المخت

طرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  
ت التسلسلية لمس

ي لالجراءا
رسم بيان
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ةيئاضقلا ةلحرملا

تقديم طلب تقييد الحكم 
ضائي النهائي بالرسم 

الق
العقاري لدى المحافظة 
العقارية  في حالة عقار 

محفظ

بالنسبة للعقارات 
غير المحفظة

تقييد 
الحكم 

ضائي 
الق

وتسليم 
شهادة 
التقييد 
للجهة 
نازعة 
الملكية

بالنسبة للعقارات
 

المحفظة أو في طور التحفيظ

ضائي 
  تقييد الحكم الق

بسجالت المحكمة 
االدارية  

تسلم شهادة التقييد

ضائي 
تقييد الحكم الق

النهائي حسب طبيعة العقار

ضائي 
إيداع الحكم الق

النهائي بمطالب التحفيظ 
لدى المحافظة العقارية  
في حالة عقار في طور 

محفظ

مبلغ الحكم 
 =

مبلغ اإلقتراح
مبلغ الحكم 

 >
مبلغ اإلقتراح

دراسة 
ف 

المل
صدار 

واست
قرار رفع 

اليد

ف 
صفية مل

ت
نزع الملكية 
بمباشرة 
مسطرة 
األداء

نعم 
ال

تحويل المبلغ 
لحساب 

المنزوعة 
ملكيته
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مبلغ الحكم 
 =

مبلغ اإلقتراح

مبلغ الحكم 
 >

مبلغ اإلقتراح

إيداع مبلغ 
ض 

التعوي
التكميلي 

لدى 
صندوق 
اإليداع 
والتدبير ال

نعم

التأشير 
ف 

على المل
و إرجاعه 
إلى الجهة 

نازعة 
الملكية

ف 
إعداد مل

أداء مبلغ 
ض 

التعوي
التكميلي 
بعد رفع 
اليد عن 
مبلغ 

ض 
التعوي

االحتياطي

إمكانية أداء 
ضين 

التعوي
االحتياطي 
والتكميلي 
مباشرة 

للمنزوعة 
ملكيته
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ت التسلسلية لمس

ي لالجراءا
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الو
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ةيئاضقلا ةلحرملا

معروفة
مجهولة 

ف غير كامل 
مل

ب

استالم 
قرار رفع 

اليد 

صل باإلخبار 
التو

تعليق اعالن عن 
ضعية 

الو
القانونية للعقار 
و فتح سجل 
المالحظات

بعد انتهاء اجل 
6

اشهر

صل بسجل المالحظات 
التو

موقع و شهادة انجاز 
االشهار والتعليق 

بعد انتهاء اجل 
6

اشهر

مراسلة السلطة المحلية و المحافظة العقارية 
ضعية القانونية للعقار مع 

لتعليق اعالن عن الو
سجل المالحظات

تعليق 
اعالن عن 
ضعية 

الو
القانونية 
للعقار 
وفتح 
سجل 

المالحظات 

ض
عدم التعر

ض
التعر

استالم 
قرار رفع 

اليد

صل باإلخبار  
التو

طرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  
ت التسلسلية لمس

ي لالجراءا
رسم بيان

)
ضعية الحالية

الو
(
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