
 (1)م 88لسنة  ( 11 )قانون رقم 
 بشأن السجل العقاري االشتراكي

 

 ،مؤتمر الشعب العام

 .ؤ.رر97نمرذنعيرلاثناذذذعرا ذذذذتنفيذذذ لقرارذذذالؤلررل ذذذعبالررلااذذذ يفيدرل اناذذذيدرارع ؤرل  رنع ذذذنرلا ذذذ
بالررلااذذ يفيدر لا اذذذنشرلاا يفيذذذدر رلذذعبارلااذذ  رنمرا مذذعرذلاذذصرغذذناملنرل  ارذذ رلا ذذر.مر1987ل ولفذذ ر
رم.ر1987 رذل ولفر. .ؤر1397(رارع ؤرل  رنعهرلا نعيرلاالبعرعاارا نمرلا نمر

نغذذذذذدرة   يذذذذذدرلا رنؤيذذذذذدربارايذذذذذارب ذذذذذلرل   ذذذذذنمرلخر.مر1978(راسذذذذذندر4 ع ذذذذذ رلارذذذذذن وشرؤ ذذذذذ ر 
ر ت ديالته.

رؤ..مرإباغنءرل  يدرل ر1986(راسندر7 ع  رلارن وشرؤ  ر 
 صيغ القانون اآلتي

 المادة األولى

يناذذذوربوهذذذ ر ذذذ لرلارذذذن وشراذذذاعريسذذذم رلاسذذذاعرلا رذذذنؤيرل  ذذذ ل  ريذذذدلؤربولاذذذ درل ذذذ  در
عرلا رنؤيرل   ل  ر لااوثي ر ت ذوشرا يفيذن ررل سذا درارلاسذاعرلا رذنؤيرل  ذ ل  ر ذو ريلااسا

رإثيفنررؤمسيد.
 المادة الثانية 

  ذذذنمر ذذذذ لرلارذذذذن وش رل  رلقحرذذذوعرلا ينيذذذذدرلا رنؤيذذذدر فرذذذذنقر تسذذذاعرارلاسذذذذاعرلا رذذذنؤيرل  ذذذذ ر
(ر7بارايارب لرل   نمرلخنغدرة   يدرلا رنؤيد ر لارذن وشرؤ ذ ر ر.مر1978(راسندر4 لارن وشرؤ  ر 

رإباغنءرل  يدرل ؤ.ر لااااي نررل   ل يدرل خاىرذلررلا ال د.ر.مر1986اسندر
 المادة الثالثة

رذذذوعرلا ينيذذذدرلا رنؤيذذذدرويذذذدر اذذذارا ر و ذذذ را ر ذذذملنعلررا رايذذذدرلسذذذاندلرر ري اذذذدرارإثيفذذذنررلقح
راخاىرتا نؤ.رلعرا  نمرلارول نيرل انؤرإايملنرارل نع رلاسنبرد.
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 المادة الرابعة

يا رتسايعرلقحروعرلا ينيدرلا رنؤيذدرارلاسذاعرلا رذنؤيرل  ذ ل  رخذالنيراذنانيرلذارعؤيذ رلا مذعرا(ر
لارذن وشربنذنءرع ذ ر  ذذ ريرذدمرلذارذ يرلااذوشرع ذ رلانمذوذ رل  ذدراذذ لرةاال  ذدرلاانفي يذدراذ لر

رلاغا..
ر ع  رل   درلااسايعرلا رنؤيرل   ل  ر لااوثي رلإلعالشرعارذاكربخا فر ان عرلإلعالم.

فذذاذلرف ذذفرغذذن  رلااذذوشرعذذارترذذدلر  ذذ رلااسذذايعر فرذذنقرقح ذذ رلافرذذا رلاسذذنبردرلعاذذ رلا رذذنؤرب(ر
ماامعرل  يذدرعنلذدربرذو رلارذن وشر ع شرلقحنهذدرإإرايرإهذالءرتخذا ر تاذوإرلااناعراهرمم و نقرا 

ل  ذذذ  درل ذذذ  وؤ رتسذذذاي هر ذذذ هرلا ذذذفدر ي تذذذ رع ذذذ رذاذذذكرلعايفذذذنؤر ذذذغ هرا  رذذذنؤرعمذذذالقراذذذ ر
رلاا ع.

 ا املذذدرل  نيذذدرلاا ذذاعرارلا رذذنؤلررلاذذصرتن يفذذ رار ذذوةنرا  ذذنمرلافرذذا ر ب رلذذار ذذ هرل ذذنع ر (ر
ؤلررمم و درل  يدرعنلدرا ماامعرارلقحد عر ةااا طر لارولعدرل  مونير ذنر ذاكربوغفملنرعرن

رار  لرلااوش.
 جيذذذونراشريذذذا رلاا ذذذاعرا رلااخ ذذذيارااذذذناعرلا رذذذنؤرإذلراثيفذذذحرخذذذالنيرلمل ذذذدر ذذذدع نرلاال  ذذذدر

  ذذذنمرلاااذذذاي نررل ن ذذذو رع يملذذذنرارل ذذذنع رلاثن يذذذدرلذذذار ذذذ لرلاانفي يذذذدرهذذذولنرب  ذذذهرا  رذذذنؤر فرذذذنقر 
  وش.لارن

 المادة الخامسة

حيظذذارع ذذ رل ذذ  درلااسذذايعرلا رذذنؤيرل  ذذ ل  ر لااوثيذذ رتسذذايعراير ذذ رعيذذ رع ذذ رلايفيذذورر
لاسذذ نيدرا رلتذذالررلقحافيذذدرا رل ملنيذذدر ا  ذذنرلذذارل يفذذنقر ل ؤلوذذ رل   رذذدر ذذن ر ل ؤلوذذ رل  ذذد ر

رلا انذذدرلااذذ يفيدرلا نلذذدربنذذنءررلسذذن املنرعذذارل سذذن نررلاريناذذيدرلاذذصر ذذدعربرذذالؤرلذذارا يفنذذنءرلاذذصرت يذذد
ع ذذ رعذذذا.رلا انذذدرلااذذذ يفيدرا يف ديذذدرل خا ذذذدرلذذنر ريرذذذدمرغذذن  رلااذذذوشرلذذنريثيفذذذحراعلءهرا  ذذذاييفدر

رباوشرلا اييفدرع  رلا رنؤلر.رم.ر1986(راسندر2ل سا ردرع يملنربوه را  نمرلارن وشرؤ  ر 

 المادة السادسة

 لااوثي رتسايعرل  يدرل  افذنعرة ؤلوذ رلا ؤلعيذدر رجيونر    درلااسايعرلا رنؤيرل   ل  ر
إذلرهن نررلسن املنر  د رإ انهيد ر يع نيرا ماامعرلنرنلعرعذارذاذك ر يذا ر ديذدرلسذن درلاو ذد ر
لإل انهيذدراذذ ؤ.رلا ؤلعيذذدربرذذالؤرلذذارلا انذذدرلااذذ يفيدرلا نلذدربنذذنءرع ذذ رعذذا.رلا انذذدرلااذذ يفيدرا يف ديذذدر

رل خا د.
 



 المادة السابعة

نفذذدرلا رذذنؤلرراذذ رل م و ذذدرا فذذالعرا رلاي ذذنررلا نلذذدرا رلجلملذذنررذلررلانفذذعرلا ذذنمر فذذ رت اذذ ر 
لارول نيرل انؤرإايملنرارل نع رلاثن يدرلار  لرلارن وشرمم و درا ماامذعرل  يذدرعنلذد ر جيذونرف ي ذملنر

برا ذ ر ذن وش رر  افنعرل  خن رلا يفي ينيرا رل عايفنؤينيرلنر رت ارخم  در نف درعنلدرةاف ذعرا 
 ذاكرلرنبعرؤا ر دعهرلا انشرلااذ يفيدرا يف ذد رر فذ رلارولعذدرلاذصرتامسملذنرلاال  ذدرلاانفي يذدراذ لر

رلارن وش.
 المادة الثامنة 

تاذذوإرل ذذ  درلااسذذايعرلا رذذنؤيرل  ذذ ل  ر لااوثيذذ رإغذذدلؤر ايذذ راذذ  را ذذعرااذذا رتذذدؤ ربذذهر
ر.هت لاامالل  ولنرر نفيدرعارل س ارا رل ؤ.رل  د را يفننءرليفيننقرفيهر د عرلا رنؤر لو  هر

ا  يذذنن رلا ؤلعيذذدرا ذذعرلنافذذعروؤ.رنؤلعيذذدرتذذد شرفيذذهرر  ايذذررإغذذدلؤ مذذنرتاذذوإرذلررل  ذذ  در
رعارل ؤ.ر لسن املنر  د ع نر لاامالهتن.رل  ولنر

ر رل انؤرإايملمنر و رإثيفنررؤمسيد.لا اييفني ت وشرا يفين ررل دؤهدرار 
 المادة التاسعة

 ذذذدعرلاال  ذذذدرلاانفي يذذذدراذذذ لرلارذذذن وشرلايفيذذذن ررلاولهذذذ رإثيفنهتذذذنرارلاسذذذاعرلا رذذذنؤيرل  ذذذ ل  ر
فنءرلنملنر   اكرلايفين ررلاصرجيذ رت ذمينملنرار  ايردرلااسايعر لاااومرل راؤ رع يهر  ن ررلإلع

رلا اي رلاس  ر  اي رلقحينن رلا ؤلعيدر ان ارل سن عرلاانفي يدرل خاىرا لرلارن وش.
 المادة العاشرة

ري غ ر عر   رخينافرا  نمر  لرلارن وش.
 المادة الحادية عشرة

ر  نفدر ان عرلإلعالم.ري معر  لرلارن وشرلارعؤي رغد ؤه ر يناارارلجلايد رلاامسيد

 مؤتمر الشعب العام                                                            

رغدؤرارلديندراار:
ر .ؤ.ر1398/غفا/26بانؤي :ر
رم.ر1988/لااموؤ/8ل ولف :ر

 


