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 علمتنا

 "إنك أنت العليم احلكيم 
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 كلمة افتتاحية:
 

 

 حممد القامسيذ.                                                                                

يف طريقنا حىت  ونغدوهلل الكريم، وبه نستعني، وبفضله منضي ابسم 
نبلغ مقام اليقني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نهر اهلدى وحبر 

حلل ااشرح يل صدري ويسر يل أمري و الندى وعلى آله وصحبه أمجعني، رب
 ....عقدة من لساني يفقهوا قويل.

 بعد:أما 
يف جمال النشر العلمي خلت  سنواتتتمة للمسار الذي بدأناه مند 

مال جديد من أعمالنا، والبحث األكادميي، فإنه ملن دواعي الفخر أن نفتتح ع
ويتعلق األمر بسلسلة الباحث للمصطلحات واملفاهيم القانونية والقضائية، 

ص ئواخلصاهذه األخرية تسعى لتجميع جل املصطلحات واملفاهيم والتعاريف 
الواردة يف جل النصوص القانونية كل منها على حدا وتبيان واملعلومات 

الفصل أو املادة املؤطرة هلا، وذلك حىت يسهل على الباحث والدارس وكذا 
 االستفادة من فحواها.فهم واملمارس الرجوع هلا قصد 

لمصطلحات من هذه السلسلة ارتأينا ختصيصه ل لثثافالعدد ال
، وسيخصص جبميع كتبها احلقوق العينية مدونةقانون واملفاهيم الواردة يف 

 رابع من نفس السلسلة لقانون مدونة األسرة.اجلزء ال
عا ملموسا، ويف فالشكر اجلزيل لكل من دعم الفكرة حىت أصبحت واق

 ، تفضلوا بقبول أزكى عبارات التقدير واالحرتام والسالم.انتظار اجلزء الرابع
 

 

 ململكة املغربية الشريفةا – راكشمب حرر                            
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 بني املشرع
من نفس  املادة األوىلمدونة احلقوق العينية يف تطبيق املغربي نطاق 

)خصوصا امللكية العقارية  علىهذا القانون بقوله: يطبق القانون 
العقارات غري احملفظة على اعتبار أن العقارات احملفظة أو يف طور التحفيظ 

املتعلق بالتحفيظ العقاري( وخيضع كذلك  07-14ختضع لقانون 
احلقوق العينية ما مل تتعارض مع تشريعات ملقتضيات هذه املدونة 

 (.1املادة من الفقرة األوىل ) خاصة بالعقار

  أحال املشرع
يف حالة عدم وجود نص املغربي مبوجب الفقرة الثانية من املادة األوىل 

االلتزامات على قانون تهم احلقوق العينية ينظم مسألة معينة 
على الراجح واملشهور يف الفقه املالكي باعتباره املذهب والعقود وكذا 

 .(1الفقرة الثانية من املادة األول يف اململكة املغربية )

  أقر املشرع
اكتساب يرتتب عنها املستوفية لشروطها القانونية املغربي بأن احليازة 

لكية العقار غري احملفظ أو أي حق عيني آخر يرد عليه إىل أن ملاحلائز 
 .(3)املادة  يثبت العكس
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  بني
املدىل بها  واحلجج إذا تعارضت البيناتيف حالة ما املشرع املغربي 

إلثبات ملكية عقار أو حق عيني على عقار، وكان اجلمع بينها غري ممكن، 
ذكر سبب امللك مقدم - :وهيفإنه يعمل بقواعد الرتجيح بني األدلة 

زيادة العدالة - تقديم بينة امللك على بينة احلوز؛- على عدم بيانه؛
- صحاب؛تقديم بينة النقل على بينة االست- والعربة ليست بالعدد؛

تقديم بينة األصالة على خالفها - تقديم بينة اإلثبات على بينة النفي؛
تقدم البينة - تقديم تعدد الشهادة على شهادة الواحد؛-أو ضدها؛ 

تقديم البينة السابقة على البينة - املؤرخة؛املؤرخة على البينة غري 
 .(3 )املادة تقديم بينة التفصيل على بينة اإلمجال- الالحقة تارخيا؛

 أوقف
طالن حترير مجيع التصرفات التي تنصب املشرع املغربي حتت طائلة الب

أو املنشئة للحقوق العينية أو الناقلة هلا أو  مللكية سواء الناقلة هلاعلى ا
على شرط حتريرها وكذا الوكاالت املتعلقة بها املعدلة هلا أو املسقط هلا 

 لتزاماتالا انونمن ق 418كما نص على ذلك الفصل  يف حمرر رمسي
للرتافع أو يف حمرر ثابت التاريخ حيرره أحد احملامني املقبولني  قودعوال

مة اشريطة توقيعه للمحرر وخماطبة السلطات الع حمكمة النقض أمام
 (.4 املادة) عليه
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  عرف املشرع املغربي العقار بالطبيعة
 شيء مستقر حبيزه ثابت فيه ال ميكن نقله من دون تلف أو بأنه كل

أو املنازل املشيدة باإلمسنت ب، ونعطي مثاال عنه تغيري يف هيئته
 .(8)املادة احلجارة أو ما شابه ذلك 

  عرف املشرع املغربي العقار
املنقول الذي يضعه مالكه يف عقار ميلكه رصدا ذاك بالتخصيص على أنه 

، وميكن إعطاء ة هذا العقار واستغالله أو يلحقه به بصفة دائمةخلدم
باجلرار الذي يوضع خدمة ألرض فالحية أو مصعد يوضع خدمة  له مثال

 .(7لعمارة )املادة 
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 عرف املشرع املغربي احلق العيني
خيوهلا القانون لشخص معني التي باشرة املسلطة العقاري بأنه تلك ال

حق و أصليحق عيني عقاري  وينقسم إىل قسمني،على عقار معني، 
.(9)املادة تبعي عيني عقاري

 أعطى املشرع املغربي تعريفا
احلق الذي يقوم بذاته من غري حاجة إىل للحق العيني األصلي بأنه ذاك 

لكنها  ،، وهذه احلقوق كثرية ومتعددةلقيامه أي حق آخر يستند إليه
 من مدونة احلقوق العينية التاسعةيف تلك احملددة يف املادة  ةحمصور
 .(9)املادة 

 املشرع  بني
استحقاق  أوائية الرامية حلماية قبول الدعوى القضبأن شرط املغربي 

تكون ذات عقار حمفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغري حلق عيني ال 
مفعول جتاه الغري إال من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا 

وذلك حسب ما هو مبني يف ظهري التحفيظ العقاري احملدد  احتياطيا
يد االحتياطي لطرق التقييد االحتياطي يف ثالثة أساسية وهي التقي

بناء على سند أو بناء على مقال يف دعوى املوضوع أو بناء على أمر 
 .(13استعجايل صادر عن قاضي املستعجالت )املادة 
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  مل يعرف املشرع
املغربي يف مدونة احلقوق العينية حق امللكية، وكل ما يف األمر أنه حدد 

إىل احلد املفيد يف التمتع ه وما حتت العقار شمل ما فوقحيث ينطاقه 
ميلك كل ملحقاته وما يدره من مثار أو منتجات  ، كما أن مالك العقاربه

الثالث السلطات وص خبصأما  وما يضم إليه أو يدمج فيه بااللتصاق.
سلطة  ،سلطة استعماله: هيفلصاحبه  حق امللكية التي خيوله

 التصرف فيه، وال يقيده يف ذلك إال القانون أو االتفاقسلطة  ،استغالله
 .(19و  16و  15و  14 واد)امل

 أن م تنصيص املشرع رغ
لعقار مطلق احلرية يف استعمال ملكه واستغالله والتصرف فيه املالك 

أقر ملن  ، فنفس املشرعوذلك يف النطاق الذي تسمح به القوانني واألنظمة
هلم حقوق على العقار التزامات تقع على مالكه، ومن أهمها أنه ال جيب 

املنصبة على العقار،  حبقوقهمعليه أن يتصرف يف عقاره تصرف يضر 
 يستعمله استعماال مضرا جباره ضررا بليغا الكذلك ألزمه املشرع بأ

  (.21إىل  19حيث إن هذا األخري يزال )املواد من 

  مكن املشرع
صورة هذا االعتداء لالعتداء سواء اختذ عقاره ذي تعرض مالك العقار ال

أو اختذ صورة إقامة أشغال  تهملكياختذ صورة التعرض على  انتزاعه أو



 

  

                                           11P  

 

 

دعوى  -1وى قضائية وهي: افيه العديد من السبل تتخذ شكل دع
دعوى وقف ورفع األشغال  -3دعوى رفع التعرض،  -2 االستحقاق،

 (.22 )املادة اجلديدة

  األصل أن املشرع
أمسى احلقوق العينية، سعى ويسعى حلماية حق امللكية باعتباره من 

غالل ذاك العقار أو استللبلد لكن؛ قد تقتضي املصلحة واملنفعة العامة 
رصده إلقامة مشروع ينتفع منه العامية كتشييد طريق أو إقامة 

مكنة نزع للسلطات املختصة في هذه احلالة أعطى املشرع فسد...اخل، 
مع منح تعويض عادل  ؛ألجل املنفعة العامة، لكن اخلاصة امللكية

 (.23للمنزوع ملكيته حتدده اجلهات املتخصصة )املادة 

  مل يعرف املشرع املغربي بشكل مباشر
لكنه أوضح معامله حينما صرح بأنه ال جيرب أحد على البقاء  حالة الشياع،
ي تعدد أصحاب احلق العين دة تنشأ عنع حالة قانونياالشيو على الشياع،

فالن تعدد املالكني حلق امللكية كما لو كان على ذلك كمثال و ،الواحد
فيطلق عليهما املالكني على الشياع ألن كل  وعالن مالكني لعقار معني،

 .منهما له نصيب غري مفرز يف ذاك العقار
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  أحد  املبدأ يقر بأنه ال جيربأن ما دام
لكل شريك يف امللك تضرر أن املشرع  بنيعلى البقاء على الشياع، فقد 

من تلك الوضعية أن يطلب رضائيا أو قضائيا اخلروج منها عن طريق 
ريها الطرفان دون القسمة، وهناك نوعني من القسمة، قسمة رضائية جي

 تدخل القضاء، وقسمة قضائية جتريها احملكمة.

  أو احلاجز املشيد من االمسنت  كذاهو
 ،اكإىل نهاية خط االشرتأو أكثر صل بني عقارين فالذي يمثال واألحجار 

 .(28)املادة ذي يفصل بني بستان حممد وسعد كمثال احلائط ال

 سلك كيفما كان نوعههو ذاك امل 
حيث ، وصوال إىل الطريق العمومية شاع بني من هلم حق املرور فيهاملو
جيوز ألحدهم أن حيدث فيه شيئا، سواء كان مضرا أو غري مضر، إال  ال

 .(32)املادة  بإذن من باقي شركائه

 رف املشرع املغربي حق االرتفاق بأنه ع
حق عيني قوامه حتمل مقرر على عقار من أجل استعمال أو منفعة 

ينشأ االرتفاق إما عن الوضعية الطبيعية . وعقار ميلكه شخص آخر
، وهناك نوعني من االرتفاق، لألماكن أو حبكم القانون أو باتفاق املالكني

حتمل تفرضه الوضعية الطبيعية لألماكن وهو  ارتفاق حبكم الطبيعة
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حتمل ، مت هناك ارتفاق حبكم القانون وهو على عقار لفائدة عقار جماور
 (.40إىل  37)املواد من  ضه القانون على عقارريف

  من حدد املشرع مجلة
أو  وهي: حق الشرب، حق املسيليف مدونة احلقوق العينية االرتفاقات 

 .املطل، حق اجملرى، حق املرور، حق الصرف

  االرتفاقات املؤطرة يعد حق الشرب من
لسقي األراضي صاحب هذا احلق نوبة من املاء ينتفع بها يعني قانونا و

ينتقل لزوما تبعا النتقال ملكية ، وتعود له راشجأوما بها من غرس و
 .(55و  50 تني)املاد األرض التي تنتفع به

  يعد حق اجملرى من صور االرتفاقات
مترير ماء  الذي يرمي إىلاحلق  املنصوص عليها قانونا، ويعني ذاك

لري من مورده بأرض الغري للوصول به إىل األرض املراد سقيها به ا
 .(56املادة ) أو مواسري يراوذلك عرب جم

  ويعني تلك احلالة التي
األراضي املنخفضة املياه السائلة سيال طبيعيا من األراضي فيها تتلقى 

ال جيوز ملالك حيث التي تعلوها دون أن تساهم يد اإلنسان يف إسالتها، 
السيل، كما ال جيوز ملالك األرض  األرض املنخفضة أن يقيم سدا ملنع هذا
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العالية أن يقوم مبا من شأنه أن يزيد يف عبء االرتفاق الواقع على 
 .(60)املادة  األرض املنخفضة

  الوضعية التي يكون فيها لكلتلك ويعني 
مالك عقار ليس له منفذ إىل الطريق العمومي أو له منفذ غري كاف الستغالل 

أن حيصل على ممر يف أرض جاره نظري تعويض  فله يف هذه احلالة ،عقاره
مناسب شرط أن يقام هذا املمر يف املكان الذي ال يسبب لألرض املرتفق بها إال 

 .(64)املادة  أقل ضرر

 شبابيك أو أي فتحات النوافذ وويقصد به ال
يشيدها املالك يف منشأته، كمثال النوافذ والشرفات التي تطل  مماثلة

 وتقييد على تنظيمعلى الطريق العمومية أو األزقة، وقد نص املشرع 
ال جيوز ملالك عقار أن يفتح يف حائط مالصق مللك جاره  كونههذا احلق 

، نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إال برضى صاحب امللك اجملاور
التهوية  من من نصيبكل عقار استفادة ىل هذا احلق يرمي باألساس إو

اخلصوصية التي جيب أن حترتم بني اجلريان ومن يف وكذا محاية 
 .(66)املادة  حكمهم

  حدد املشرع املغربي
انتهاء األجل نتهاء اإلرتفاقات وهي: مجلة من األسباب تؤدى يف مشوليتها إىل ا

اجتماع العقارين يف يد  التنازل عن حق االرتفاق ممن له احلق فيه؛ ؛ااحملدد هل
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صريورة العقار املرتفق أو العقار املرتفق به يف وضعية ال ميكن معها واحد؛ مالك 
وأخريا  ؛العقار املرتفق به هالكا كليا هالك العقار املرتفق أو استعمال هذا احلق؛

 .(69)املادة االرتفاق  زوال الغرض الذي أحدث من أجله

 العقارية يف مضمون  يراد بالتحمالت
 -2ضرر قائم يلزم دفعه،  -1 مدونة احلقوق العينية مسألتني أساسيتان وهما:

فقد حدد املشرع يف معرض تنظيمه ، وقوعه ضرر مستقبل الوقوع يلزم منع
، ومىت عقارية هلذه التحمالت ما على اجلار جتاه جاره من حقوق والتزامات

 يتحقق الضرر ومىت ال يتحقق...اخل.

 يقصد
ملك الغري  خيول للمنتفع استعمال عقار علىذاك احلق الذي باالنتفاع 

ينشأ حق و؛ لزوما مبوت املنتفع هذا احلقة واستغالله، وتنقضي مد
كن أن يكون مقيدا بأجل أو ومي ،االنتفاع بإرادة األطراف أو حبكم القانون

على حق أو  العقارية؛على امللكية  االنتفاع: حق يرتتب أن ميكن؛ و بشرط
، وينتهي على حق اهلواء أو التعليةأو  الزينة؛على حق أو  السطحية؛

انصرام املدة احملددة  موت املنتفع؛ هذا احلق بأحد األسباب التالية:
وأخريا  صراحة؛التنازل عنه  هالك العقار املنتفع به هالكا كليا؛ ؛لالنتفاع

 80و  79 واد)املاجتماع صفتي املنتفع ومالك الرقبة يف شخص واحد.إذا 
 (.99و  81و 
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  مل يضع املشرع حلق االستعمال
تعريفا خيصه، لكنه أوضح بأن هذا احلق ينشأ وينقضي بنفس األسباب 

وينقضي بها حق االنتفاع، مع اخلصوصية التي متيزه وهي التي ينشأ 
على طبيعته العينية، كما أن هذا احلق  هالتنصيص يف العقد املنشئ ل

يرد على نفس احلقوق التي يرد عليها حق االنتفاع، ونعطي مثاال حلق 
االستعمال باملنزل املعد للسكن الذي يسلمه سعد حملمد بقصد االنتفاع 

الة فمحمد سيستعمله يف حدود الغرض املخصص له به، ففي هذه احل
، وينتهي هذا احلق مبوت حممد أو بهالك املسكن هالك وهو السكىن

 (112إىل  109)املواد من  كليا...

  عرف املشرع حق
قوامه متليك منفعة عقار بغري الذي عيني الق ذاك احلبأنه: العمرى 

، وينشأ هذا عوض يقرر طول حياة املعطى له أو املعطي أو ملدة معلومة
جيب حتت طائلة البطالن أن يربم يف حمرر ؛ ووالقبولباإلجياب  احلق

 .(106و  105 ادتني)امل رمسي

 عرف املشرع
حق عيني قوامه ملكية بنايات أو منشآت أو أغراس بأنه السطحية حق املغربي 

ال ميكن ترتيب و؛ الوصيةالشفعة أو اإلرث أو هذا احلق بقل فوق أرض الغري. وينت
ميكن ملن له حق و ؛حق السطحية على حقوق مشاعة إال باتفاق مجيع الشركاء

هذا ، وينتهي السطحية أن يفوته وأن يرهنه ويرتب له أو عليه حقوق ارتفاق
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ع ملكية الرقبة يف ماحتاده صراحة؛ التنازل عنه بأحد األسباب التالية:  احلق
 املشكلة حلق السطحية شآت أو األغراسهالك البنايات أو املن ؛يد شخص واحد

 .(118إىل  116)املواد  هالكا كليا

  يعد الكراء الطويل األمد من احلقوق
 للمستأجر حقا عينياحيث ختول  ،العينية األصلية التي تنصب على العقارات

، وقد حدد املشرع احلد قابال للرهن الرمسي وميكن تفويت هذا احلق وحجزه
 سنة 40األدنى للكراء الطويل األمد يف عشر سنوات وبني حده األقصى يف 

 (.121يتم جتديده )املادة  إذا ملوينتهي حبلول أجله 

  مل يعرف املشرع املغربي يف مدونة
ألمر أنه أحال ا احلقوق العينية حق احلبس ومل يدرج له بها تنظيما، كل ما يف

 أنه على مدونة األوقاف، وبالرجوع إىل هذه األخرية جندها تنص على ما يلي:
كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته جلهة معينة 
برا واحسانا، وينشأ بوصية أو عقد أو قوة قانون، ولقيام حق احلبس أو الوقف 

ن شخصا طبيعيا أو معنويا، املوقوف الواقف سواء كاجيب توفر األركان التالية: 
من م ح العينية و  130 ةاداملالصيغة )مت ، املال املوقوف، وهو املستفيد عليه

 من مدونة األوقاف(. 4و  3و  1املواد 

  ق احلويقصد به ذاك
صاحبه ملكية البناء الذي شيده على نفقته فوق أرض لول خيالذي عيني ال

، وينتقل بالشفعة أو باإلرث فعال ينشأ هذا احلق بالعقد مع تشييد البناءو الغري.
 .(131)املادة  أو بالوصية
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  حدد املشرع مدة حق الزينة
التنازل  انتهاء مدته؛بأحد األسباب التايل:  هذا احلق يف أربعني سنة، وينتهي

واحد؛ اجتماع صفتي صاحب حق الزينة ومالك الرقبة يف شخص صراحة؛ عنه 
 (.135و  134)املادتني  هالك البناء هالكا كليا

  :حق عرف املشرع بأنه
هلواء العمودي الذي يعلو بناء قائما فعال عيني قوامه متلك جزء معني من ا

، وينشأ ميلكه الغري، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه تسمح به القوانني واألنظمة
أو يرتب له أو عليه حقوق هذا احلق بالعقد، وميكن لصاحبه أن يفوته أو يرهنه 

ينتقل حق اهلواء والتعلية بالشفعة أو ؛ وارتفاق مبا ال يتعارض مع طبيعته
 .(140إىل  138)املواد  املرياث أو بالوصيةب
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 :احلق احلق العيني التبعي ذاك  ديعما هو احلق العيني التبعي
، وهذه الذي ال يقوم بذاته، وإمنا يستند يف قيامه على وجود حق شخصي

، ويكون ضمانا االمتناع عن القيام بعملوإعطاء شيء أو القيام األخرية هي 
من  10، واحلقوق العينية التبعية حمصورة يف تلك الواردة يف املادة للوفاء به

احليازي واالمتيازات الرهن ومنها الرهن الرمسي ومدونة احلقوق العينية 
 (.10)املادة 

ة تبعيال ةعينيال وققتعد االمتيازات من احلاملقصود باالمتيازات:  ما
تنتج ؛ وول للدائن حق األولوية على باقي الدائنني ولو كانوا مرتهننيخت التي

 بالقانون م العقاري وحتدد رتبتهاثرها ولو مل تقيد بالرسأحقوق االمتياز 
 (.143و 142)املادتني 

حق عيني هو  :وكيف ينشأ وما مشتمالته يازيما املقصود بالرهن احل
يتقرر على ملك يعطيه املدين أو كفيله العيني إىل الدائن املرتهن تبعي 

املرهون وحق  الشيء لدائن املرتهن حق حيازةلوخيول  ،لضمان الوفاء بدين
تسري على الرهن احليازي أحكام و، من املدين حبسه إىل أن يستويف دينه

، والرهن احليازي حق غري قابل للتجزئة، الرهن الرمسي إذا تعلق مبلك حمفظ
؛ ويشمل هذا أن يربم يف حمرر رمسي وأن يكون ملدة معينةته يشرتط لصحو

امللك املرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات وحتسينات بعد احلق 
 .(148إىل  145)املواد من  ضم إليه بااللتصاقالعقد أو ي

 أوجب  يف عقد الرهن احليازي: نهايتعني تضمي الشروط التيما
كي يكون صحيحا  مجلة من البياناتاحليازي املشرع املغربي تضمني عقد الرهن 
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تعيني امللك املرهون ببيان موقعه ومساحته  هوية أطراف العقد؛وهي: 
بيان مبلغ الدين  حدوده أو رقم رمسه العقاري؛ ومشتمالته وعند االقتضاء

جيب أن يكون الراهن مالكا للمرهون ؛ املضمون بالرهن واملدة احملددة ألدائه
جيوز أن يكون الراهن هو املدين نفسه أو كفيال عينيا يقدم ؛ ووأهال للتصرف فيه

 .(151إىل  149 واد)امل الرهن ملصلحة املدين

رتب املشرع على الرهن احليازي  رهن احليازي:ما اآلثار املرتتبة عن ال
زيا حبق حبس امللك  يتمتع الدائن املرتهن رهنا حيامجلة من اآلثار من قبيل: 

املرهون وحق بيعه باملزاد العلني وذلك الستيفاء دينه من مثنه باألولوية على 
؛ باقي الدائنني اآلخرين، كما يتمتع حبق اسرتداده من أي يد انتقل إليها

تكون مثار امللك املرهون ملالكه وعلى الدائن أن يتوىل جنيها وله أن كذلك 
، يسلمها إىل الراهن أو أن حيتفظ بها على أن خيصم مثنها من رأمسال الدين

أداء التكاليف والتحمالت السنوية اخلاصة بالعقار الذي بيده  الدائن ويتحمل
وجيب عليه أيضا ، خالف ذلكعلى وجه الرهن احليازي ما مل يقع االتفاق على 

املرهون حيازيا،  أن يقوم بالرتميمات واإلصالحات النافعة والضرورية للعقار
جل الدائن ال يصبح مالكا للمرهون مبجرد عدم الوفاء يف األواجلدير بالذكر أن 

يسأل عن اهلالك أو التلف الذي قد يصيب امللك نتيجة إهماله ، كما املتفق عليه
 (.159إىل  155)املواد من  له

:ينتهي الرهن  ما هي اآلليات التي ينتهي بها الرهن احليازي
الرهن تابعا للدين املضمون ويدور معه ما دام أن  احليازي بعدة طرق وهي:

؛ كما أنه ينقضي بتمامه به املضمون الدين بانقضاء ، فإنه ينقضيوجودا وعدما
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 كليا؛بهالك امللك املرهون هالكا أو  صراحة؛بتنازل الدائن املرتهن عن الرهن 
بيعا جربيا باملزاد املرهون ببيع امللك كذلك الرهن ؛ وينقضي باحتاد الذمةأو 

  . (163و  162و 161 واد)املالعلني

:التية تبعيال ةعينيال وققهو من احل ما املقصود بالرهن الرمسي 
يهدف من ابرامه باألساس تقرر على ملك حمفظ أو يف طور التحفيظ وترد وت

ال يتجزأ ويبقى بأكمله على العقارات معني، والرهن الرمسي  لضمان أداء دين
العقار املرهون وملحقاته وكل ما يستحدث فيه من إنشاءات  يشملو، املرهونة

كل رهن رمسي مقيد رب ؛ ويعتوحتسينات بعد العقد أو يضم إليه بااللتصاق
إىل حني تقييد  برتبته وصالحيتهحمتفظا بكيفية منتظمة يف الرسم العقاري 

 .(169إىل  165االبراء منه )املواد 

:جيب التمييز يف معرض احلديث عن هذا  كيف ينشأ الرهن الرمسي
األمر بني نوعني من الرهن الرمسي وهما الرهن االتفاقي والرهن اإلجباري؛ 

بدون رضى املدين يف احلاالت التي يقررها  وينشأ ينعقد االجباريفالرهن 
من تاريخ وميكن تقييد هذا الرهن تقييدا احتياطيا وحيتفظ مبرتبته  ،القانون

برضى الطرفني وال يكون وكتابة ، أما الرهن االتفاقي فينشأ التقييد االحتياطي
 .(174إىل  171)من املادة  صحيحا إال إذا قيد بالرسم العقاري

:ف املشرع قأو ما الشروط املتطلبة توفرها لصحة الرهن الرمسي
املغربي قيام وصحة الرهن الرمسي على تضمني عقده مجلة من البيانات 

تعيني امللك املرهون ببيان امسه وموقعه ومساحته  هوية أطراف العقد؛وهي: 
املضمون بيان مبلغ الدين  قم رمسه العقاري أو مطلب حتفيظه؛ومشتمالته ور
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أن يكون الراهن مالكا للملك   ذلك، وجيب إضافة إىلبالرهن واملدة احملددة ألدائه
جيوز أن يكون الراهن هو املدين نفسه أو كفيال ، واملرهون وأهال للتصرف فيه

 .(177إىل  175)املواد  عينيا يقدم الرهن ملصلحة املدين

:هذه احلالة بني  منيز يف ما هي اآلثار التي تنجم عن الرهن الرمسي
غري العاقدين؛ فبخصوص  اهتلك التي تنتج جتاه املتعاقدين وتلك املرتتبة جت

يبقى امللك تلحق املدين الراهن آثار منها أنه تلك التي تنتج جتاه املتعاقدين ف
يستعمله ويستغله ويتصرف فيه دون املساس حبقوق الدائن  هاملرهون حتت يد

وفاء اليضمن امللك املرهون وهو مسؤول عن سالمته كامال حىت و ،املرتهن
الذي عليه للدائن، أما خبصوص آثار الرهن الرمسي يف مواجهة الدائن  الدينب

يستويف دينه من مثن امللك املرهون بعد بيعه وفقا لإلجراءات فله أن  املرتهن 
ة البطالن وليس له حتت طائل املنصوص عليها يف القانون وذلك حسب مرتبته

احلق يف أن يتملك الشيء املرهون أو أن يتم بيعه بطرق أخرى غري الطريقة 
أما خبصوص آثار الرهن الرمسي ، القانونية املتعلقة بالبيع باملزاد العلني

يستويف دينه من مثن امللك حسب رتبة أن ، فاللدائن املرتهن بالنسبة للغري
على باقي الدائنني املرتهنني  تقييده يف الرسم العقاري، وذلك باألولوية

كما للدائن املرتهن كذلك ، التالني له يف املرتبة وكذا على الدائنني العاديني
حق تتبع امللك املرهون يف يد أي حائز له الستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء 

 .(211إىل  187من ) به

:األسباب  ينقضي الرهن الرمسي بأحد كيف ينقضي الرهن الرمسي
هالك امللك  ؛الشيء املرهونرفع يد الدائن املرتهن عن  الوفاء بالدين؛التالية: 
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ببيع امللك بيعا جربيا باملزاد ، كما ينتهي كذلك احتاد الذمة املرهون هالكا كليا؛
 .(213و 212)املادتني  العلني وفقا لإلجراءات املنصوص عليها يف القانون

بني املشرع املغربي :للعقارات ياجلرب والبيع احلجز كيف يتم
 214من  إجراءات إيقاع احلجز وكذا إجراءات إيقاع البيع اجلربي للعقار يف املواد

 .من مدونة احلقوق العينية 212إىل 
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بني املشرع يف  امللكية: باتساكألسباب التي تؤدي إىل ما أهما ا
معرض نصوص مدونة احلقوق العينية مجلة من األسباب التي تؤدي إىل 

القسم األول من الكتاب الثاني من ، حيث تناوهلا بالتنظيم يف ب امللكيةاستكا
؛ احليازة-4؛ االلتصاق-3؛ احلريم-2، إحياء األراضي املوات-1وهي:  نفس املدونة

 .الشفعة-8؛ الصدقة-7؛ اهلبة-6؛ املغارسة-5

يقصد باألرض املوات األرض اجلرداء  وات:ملما املقصود بإحياء األرض ا
جبعلها صاحلة لالستغالل، ويتم القاحلة الغري صاحلة ألي شيء، وإحياؤها يكون 

إحياؤها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشآت عليها أو تفجري ماء بها 
مالك هلا تكون ملكا للدولة، وال  ، واألصل أن األرض املوات التي الصرفه عنهاأو 

، ويكون ملن أحياها جيوز وضع اليد عليها إال بإذن صريح من السلطة املختصة
وال يزول حقه هذا حىت ولو عادت حلالتها  حق استغالهلا السلطاتبإذن من 

 .(225إىل  222)من األوىل 

 مل يعرف املشرع املغربي  كسبب الكتساب امللكية:ما املقصود باحلريم
حريم اجلماعة أو البلدة مداخلها  -1هذا األخري، وإمنا اكتفى بذكر حاالته وهي: 

حريم الدار ما يرتفق به أهلها  -2 وخمارجها املؤدية إىل هذه اجلماعة أو البلدة؛
أهل كل دار  يف إقامتهم بها. وتشرتك الدور اجملتمعة يف حريم واحد وينتفع به

حريم البئر أو الثقب أو أي مورد من موارد  -3 مبا ال يضر بغريهم من اجلريان؛
املياه السطحية أو اجلوفية هو ما يسع واردها ويكون إحداث شيء فيه ضارا به 

حريم الشجرة ما حتتاج إليه يف سقيها ومد جذورها وفروعها مع  -4 أو مبائه؛
 .(226 املادة) يف املواد املتعلقة بقيود اجلوارمراعاة األحكام املنصوص عليها 
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:يعترب االلتصاق  ما املقصود بااللتصاق بالعقار كسبب لكسب امللكية
من أسباب كسب امللكية، يكون مبقتضاه لصاحب الشيء أن يتملك ما اتصل 

، واملشرع يف معرض تنظيمه اتصاال يتعذر معه فصله منه دون تلف لكهمب
الفقه أعطى تعريفا له حيث جند بعض جم عن تعريفه، لكن ألحكام االلتصاق أح

اندماج أو احتاد شيئني متميزين أحدهما املرحوم السنهوري يعرفه على أنه: 
عن اآلخر، ومملوكني ملالكني خمتلفني، إذ يصري الشيئان واحد بفعل اندماجهما، 

ه مي الذي تأتي بط، وكمثال عن االلتصاق جند الويتعذر فصلهما دون تلف
السيول يف جماريها ويرسب يف أرض أحد املالكني، فهذه الرواسب تعترب 

 .ملتصقة باألرض وبالتايل تكون يف ملكية صاحب األرض

 حددها املشرع يف نوعني، التصاق  :املقررة قانونا أنواع االلتصاقما
، ويصدق ودون تدخل االنسان هو الذي حيدث بفعل الطبيعةبفعل الطبيعة و

املتعلق بالطمي الذي جترفه السيول يف جماريها ويرسب يف أرض  عليه املثال
الغري، مت هناك التصاق بفعل االنسان، هذا األخري ينشأ بتدخل مباشر أو غري 

الذي تنتجه احليوانات األليفة التي البلدي كمثال السماد  مباشر لإلنسان
 (.238إىل  227عاها املالك يف اصطبله )املواد من ير

يقصد بها  كسبب من أسباب امللكية:االستحقاقية احليازة املقصود ب
، وال تكون إال للمغاربة مهما طال على امللك بنية اكتسابه السيطرة الفعلية

إىل أن قيامها ، وقد حدد املشرع مجلة من الشروط ال تصح إال بها باإلضافة أمدها
عقار ملكية ، وميكن ملن حيوز إذا بنيت على عمل غري مشروع ال يكون إال
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مستوفية لكافة شروطها القانونية أن يقدم مطلبا لتحفيظ هذا امللك مامل 
  (.263و املادة  241 إىل 239)املواد من  يثبت العكس

أوجب املشرع يف املادة  :احلائز حيازةط املتطلبة لصحة ما هي الشرو
 من مدونة احلقوق العينية مجلة من الشروط يتعني توفرها لكي تكون 240

يتصرف فيه  أن -1أن يكون واضعا يده على امللك؛حيازة احلائز صحيحة وهي: 
 نفسه، والناس ينسبونه إليه كذلك؛أن ينسب امللك ل -2 تصرف املالك يف ملكه؛

 أن تستمر احليازة طول املدة املقررة يف القانون -4 أال ينازعه يف ذلك منازع؛ -3
يف حالة وفاة  - 5 ؛سنة بني األقارب 40وسنوات يف مواجهة األغيار  10وهي 

 .(240)املادة  احلائز يشرتط باإلضافة إىل ذلك عدم العلم بالتفويت

:ومنها أن احليازة جيب أن تقوم  ما أهم الضوابط التي حتكم احليازة
ال يكلف ببيان وجه وعندما تثبت احليازة للحائز فللشخص بسبب مشروع، 

، حيث يباشرها بنفسه أو بواسطة على دعواه مدخله إال إذا أدىل املدعي حبجة
ويفرتض يف واضع اليد على العقار أنه حائز لنفسه إىل أن شخص يأمتر بأمره، 

إذا باشرها ، وميكن لفاقد األهلية أو ناقصها أن يكتسب احليازة يثبت العكس
تنتقل احليازة من احلائز إىل الغري شرط أن يتفقا و، نائبه الشرعي نيابة عنه

وتنتقل أيضا  ة الفعلية على امللك حمل احليازةالسيطروجود على ذلك مع 
 .(247إىل  241)املواد من  بسبب اإلرث أو الوصية بصفاتها إىل اخللف العام

:من األسباب تنقضي مبوجبها  اأقر املشرع عديد كيف تنقضي احليازة
 فقدهاإذا  -2لك إذا ختلى احلائز عن السيطرة الفعلية على امل -1احليازة وهي: 
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إذا منعه من مباشرتها مانع وقتي  ة احلائز، ومع ذلك فال تنقضي حيازاحلائز
 .(249)املادة  كالقوة القاهرة أو احلادث الفجائي

:ميز املشرع بني خبصوص مدة  ما هي مدد احليازة املعتربة قانونا
 مدة لألقارب وهي: ةاحليازة بني تلك احملدد للحائز األجنبي وبني تلك احملدد

 تهحيازمىت كانت غري شريك احلائز جنبي ص األشخللسنوات بالنسبة  10
عشر سنوات كاملة والقائم حاضر لمستوفية لشروطها واستمرت دون انقطاع 

 40مدة ، ملكية العقارهذه يكتسب حبيازته  فهوعامل ساكت بال مانع وال عذر 
سنوات إذا كانت  10و بني األقارب غري الشركاء الذين ليس بينهم عداوة سنة

تبدأ مدة احليازة يف السريان من تاريخ وضع احلائز يده على وهناك عداوة، 
  (.253إىل  250)املواد من  امللك بنية متلكه

:بني األب أقر املشرع بأنه ال حمل للحيازة  مىت ال يكون للحيازة حمل
 أثناء قيام الزوجية؛بني األزواج  سفلوا؛ ل وال بني األم وأبنائها وإنوابنه وإن سف

بني الوكيل  النائب الشرعي ومن هم إىل نظره؛ بني بني الشركاء مطلقا؛ر
 .(255)املادة  بني املكلف بإدارة األموال العقارية وأصحاب هذه األموال وموكله؛

:عتد فيها باحليازة يحدد املشرع حاالت عدة ال  مىت ال يعتد باحليازة
إذا كان احملوز عليه فاقد األهلية أو ناقصها وليس له نائب شرعي، ويف وهي: 

أو  هذه احلالة ال تبدأ مدة احليازة يف السريان إال من تاريخ تعيني هذا النائب
، حملوز عليه غيبة طويلة متواصلةإذا غاب ا من تاريخ الرشد حسب األحوال؛

إذا منع احملوز عليه مانع  لكه إىل أن يثبت العكس؛حبيازة م يفرتض عدم علمه
 سلطة؛ قوي من املطالبة حبقه كاخلوف من احلائز لكونه ذا سلطة أو مستند إىل
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قوي من املطالبة حبقه كاخلوف من احلائز لكونة ذا  إذا منع احملوز عليه مانع
جتعل  إذا منع احملوز عليه مانع بأن كان يف ظروف  ؛تند إىل سلطةسلطة أو مس

 .(256)املادة  من املستحيل عليه املطالبة حبقوقه خالل املدة املقررة للحيازة

:تنقطع مدة احليازة بأحد األسباب  ما أسباب انقطاع مدة احليازة
إذا رفعت الدعوى ضد احلائز، -2 فقد احلائز حيازته أو ختلى عنها؛إذا -1 التالية:

دعي موضوعا رفضت احملكمة دعوى امل ويف هذه احلالة ال يكون لالنقطاع أثر إذا
إذا انقطعت و؛ إذا أقر احلائز بصحة دعوى احملوز عليه-3 أو وقع التنازل عنها؛

من  هلاديدة اجلدة املتبتدئ فبأحد األسباب السالفة الذكر أعاله  مدة احليازة
 .(258و 257 تني)املاد تاريخ زوال سبب االنقطاع

 :ينتج عن احليازة املستوفيةما أهم اآلثار النامجة عن احليازة 
احملوز، وال يصدق هذا القول  لكية العقارملاكتساب احلائز لشروطها احملددة قانونا 

األمالك و أمالك الدولة العامة واخلاصةإذا تعلق األمر بنوع من العقارات وهي: 
 العقارات احملفظةو اجلماعات احملليةأمالك و مالك اجلماعات السالليةأواحملبسة 

 260)املادتني  األمالك األخرى املنصوص عليها صراحة يف القانونباإلضافة إىل 
 (.261و

:مل يعرف املشرع  ما املقصود بالوصية كسبب من أسباب كسب امللكية
ما خيص تنظيمها حال فيبل أ ،بالوصية ديف مدونة احلقوق العينية املقصو

عقد ال ذاك إنها بقوله 277يف املادة  هذه األخريةها تعرفحيث ، ملدونة األسرة
صحة عقد الوصية ل يشرتطو ،يوجب حقا يف ثلث مال عاقده يلزم مبوتهالذي 
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من  278حسب املادة  خلوه من التناقض والتخليط مع سالمته مما منع شرعا
 . (264)املادة  مدونة األسرة

أحال املشرع خبصوص  :امللكيةكسب ل كسبب ما املقصود باملرياث
انتقال  املرياثيقصد باملرياث كسبب لكسب امللكية على أحكام مدونة األسرة، و

املادة ) معاوضةحق مبوت مالكه بعد تصفية الرتكة ملن استحقه شرعا بال تربع وال 
يستحق اإلرث مبوت املوروث حقيقة أو حكما، وبتحقق (، ومن مدونة األسرة 323

)املادة  وانتفاء املوانع الشرعية (من مدونة األسرة 324املادة ) بعدهحياة وارثه 
264). 

 عقد يعطي ارسة غامل امللكية:كسب لما املقصود باملغارسة كسبب
ليغرس فيها على نفقته شجرا مقابل هذه األرض مبوجبه مالك أرضه آلخر 

حصة معلومة من األرض والشجر يستحقها الغارس عند بلوغ الشجر حد 
 .(265، وال يتصور هذا العقد يف احلقوق املشاعة )املادة اإلطعام

يربم عقد  أوجب املشرع املغربي ضرورة أن :وآثاره ابرام عقد املغارسة
املغارسة يف حمرر رمسي، ويشرتط لصحته أن يعني نوع الشجر املراد غرسه 

ال يرتب عقد املغارسة حقا عينيا و ،ويبني حصة الغارس يف األرض ويف الشجر
للغارس إال إذا حتقق اإلطعام وأشهد به الطرفان يف حمرر رمسي، أو ثبت خبربة 

يعترب احلكم النهائي الصادر ؛ من طرف احملكمةقضائية مصادق عليها 
باملصادقة على اخلربة القضائية املذكورة مبثابة عقد نهائي ناقل للملكية إىل 

  .(272و 268)املادتني  الغارس
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:متليك عقار أو حق عيني يقصد بعقد اهلبة  ما املقصود بعقد اهلبة
، وتنعقد اهلبة باإلجياب عقاري لوجه املوهوب له يف حياة الواهب بدون عوض

يشرتط ، وجيب حتت طائلة البطالن أن يربم عقد اهلبة يف حمرر رمسيوالقبول؛ و
، مالكا للعقار املوهوب وقت اهلبةلصحة اهلبة أن يكون الواهب كامل األهلية 

، وإذا مل يكن هذا األهلية فيقبلها عنه نائبه الشرعي فاقدوإذا كان املوهوب له 
، أما إذا كان ناقص األهلية فيمكنه األخري عني القاضي من ينوب عنه يف قبوهلا
 .(276إىل  273 )املواد من قبول اهلبة حىت ولو كان هناك نائب شرعي

 حدد املشرع حاالت تكون فيها  اهلبة باطلة ومىت ال تصح:مىت تقع
هبة املال  هبة عقار الغري؛ الوعد باهلبة؛ اهلبة باطلة وهذه احلاالت هي:

وهوب بطلت إذا تويف الواهب قبل أن يقبل املوهوب له امللك امل، كذلك املستقبل
رمي بأنه ينة ظألن هناك م اهلبة ممن كان الدين حميطا مبالهوال تصح  ؛اهلبة

 هدائنيمنوح لاخراج جزء من ماله من الضمان امل من هبته هذه حماولة
 (.279إىل  277من  املادتني)

 يراد باالعتصار  مىت يصح ومىت ال يصح:اهلبة واملقصود باالعتصار يف
أوال: فيما وهبه ويكون صحيحا يف حالتني هما:  رجوع الواهب يف هبته،باهلبة 

: إذا أصبح الواهب عاجزا عن ثانيا قاصرا كان أو راشدا؛ ألم لولدهمااألب أو ا
ال يقبل االعتصار يف اهلبة إذا وجد و، اإلنفاق على نفسه أو على من تلزمه نفقته

إذا كانت اهلبة من أحد الزوجني لآلخر ما دامت  -1مانع من املوانع اآلتية:
إذا -3 االعتصار؛اهب أو املوهوب له قبل إذا مات الو -2رابطة الزوجية قائمة؛

زال املرض مرض الواهب أو املوهوب له مرضا خموفا خيشى معه املوت، فإذا 
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 بعد إبرام عقد اهلبة ومن أجلها؛ إذا تزوج املوهوب له-4 عاد احلق يف االعتصار؛
إذا فوت املوهوب له امللك املوهوب بكامله، فإذا اقتصر التفويت على جزء  -5

تعامال إذا تعامل الغري مع املوهوب له -6 باقي؛ال منه جاز للواهب الرجوع يف
وب إذا أدخل املوهوب له تغيريات على امللك املوه-7 ماليا اعتمادا على اهلبة؛

إذا هلك امللك املوهوب يف يد املوهوب له -8 أدت إىل زيادة مهمة يف قيمته؛
 .(285إىل  283)املادتني  جزئيا جاز االعتصار يف الباقي

 ال أقر املشرع املغربي أنه  ذلك: ثاراالعتصار يف اهلبة وما آكيف يتم
ميكن االعتصار إال حبضور املوهوب له وموافقته، أو حبكم يقضي بفسخ عقد اهلبة 

على االعتصار يف اهلبة، فسخ عقد اهلبة ورد امللك ، ويرتتب لفائدة الواهب
 .(287و 286)املادتني  املوهوب إىل الواهب

عرف املشرع املغربي الصدقة كسبب لكسب امللكية:  ما املقصود بعقد
، ويسري ، ويقصد بها وجه اهلل تعاىلمعني متليك بغري عوض مللكالصدقة بأنها 

لى اهلبة، باستثناء عدم إمكانية االعتصار يف ععليها كقاعدة عامة ما يسري 
 290الصدقة مطلقا، وإمنا الطريقة التي ترد بها هي اإلرث حصرا )املادتني 

 (.291و

أخذ تعرف الشفعة على أنها  :وما شروط صحتها ما املقصود بالشفعة
شريك يف ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه املبيعة بثمنها بعد أداء 

؛ الثمن ومصروفات العقد الالزمة واملصروفات الضرورية النافعة عند االقتضاء
لك املشاع وقت بيع شريكا يف امل أن يكون طالبها يلي: ومن شروط صحتها ما

أن يكون تاريخ متلكه للجزء املشاع سابقا و احلق العيني؛حصة شريكه يف العقار أو 
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أن يكون حائزا حلصته و ملشفوع من يده للحصة حمل الشفعة؛على تاريخ متلك ا
أن يكون املشفوع منه قد متلك وأخريا  فعلية؛يف امللك املشاع حيازة قانونية أو 

 .(293و  292)املادتني  احلصة املبيعة بعوض

:إذا مت بني املشرع هذه اآلثار بقوله:  ما هي اآلثار املرتتبة عن الشفعة
الرتاضي على األخذ بالشفعة أو حكمت بها احملكمة فإن الشفيع يتملك احلصة 

من ظهري التحفيظ  103إىل  101الفصول من  املبيعة مع مراعاة مقتضيات
تسليم نظري الرسم العقاري التي تتحدث عن  07-14العقاري املعدل بالقانون 
 (.307)املادة  وشهادة التقييد اخلاصة

:يسقط حق الشفيع يف األخذ ما األسباب املؤدية إىل سقوط الشفعة 
إذا تنازل عنها صراحة بشرط أن حيصل هذا التنازل بعد ثبوت حقه  بالشفعة:

أو  أو قامسه فيها؛ شريكه من مشرتيهاإذا اشرتى احلصة التي باعها أو  فيها؛
؛ إذا باع حصته التي يشفع بها، ولو كان ال يعلم أن شريكه قد باع حصته قبله

ال يسقط احلق يف األخذ بالشفعة مبوت الشفيع وإمنا ينتقل هذا احلق إىل ورثته و
 (. 312و 311)املادتني  بنفس الشروط
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 بني مل يعرف املشرع املغربي القسمة، وإمنا املقصود بالقسمة: ما
وكا على أن يكون امللك ممل -1يشرتط إلجراء القسمة  شروط إجرائها بقوله:

 أن -3قابال للقسمة، امللك املشاع أن يكون  -2، ء القسمةالشياع للشركاء عند إجرا
بعد  هبالنسبة لكل جزء من أجزا امللك املشاع ال تزول املنفعة املقصودة من

 ، القسمة

القسمة نوعان: قسمية بتية القسمة املتعارف عليها قانونا:  ما أنواع
، مت هناك قسمة شريك يف امللك وينقضي بها الشياعلفرز نصيب كل  أداة وهي
 .(314و 313)املادتني  تقتصر على املنافع وهي إما زمانية وإما مكانيةيأة مها

:بني املشرع بعض الضوابط التي  ما أهم الضوابط التي حتكم القسمة
ال تقبل دعوى القسمة إال إذا وجهت ضد مجيع الشركاء حتكم القسمة فيما يلي: 

يستمر مفعول التقييد ، وا احتياطيا إذا تعلقت بعقار حمفظومت تقييدها تقييد
، وتتقادم االحتياطي املذكور إىل حني صدور حكم حائز لقوة الشيء املقضي به

دعوى القسمة املؤسسة على ابطال هذه األخرية لوجود عيب من عيوب الرضى 
حتكم احملكمة بقسمة العقار املشاع قسمة عينية  ؛من تاريخ إجرائهامبرور سنة 

وإذا كانت غري ممكنة فتحكم بقسمة العقار  كلما كانت هذه القسمة ممكنة،
قسمة تصفية عن طريق بيعه باملزاد العلني وتقسيم مثنه بني الشركاء )املواد 

 (.318إىل  315من 

 

 

 نتهى حبمد هلل وتوفيقا
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