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 ورقة تقديمية 

 ورقة تقديمية

 والدعامة الكربى يف تحقيق التنمية يعترب العقار املحور األسايس ملعظم املشاريع االستثامرية،

 االقتصادية.

متاشيا  وال ميكن للعقار أن يضطلع بهذا الدور إال إذا توافرت له الوضعية القانونية و املادية الالزمة،

مع ما تعرفه مناحي الحياة من تطورات اقتصادية و اجتامعية ،والتي جعلت من الرثوة العقارية 

 حديث.إحدى أهم األساسية حيوية و خطورة عىل اقتصاديات دول العامل ال

هكذا أولت جل النظم والترشيعات الوضعية إهتامما متزايدا بحامية الترصفات القانونية التي ميكن 

أن يوظف فيها العقار عىل مستوى املجاالت االقتصادية و االستثامرية ، السيام إن كان لهذه 

 الترصفات  أثر يف تحقيق التنمية املنشودة لألفراد والجامعات.

عدد الخاص من سلسلة األعداد الخاصة ملجلة القانون واألعامل الدولية يأيت وال شك أن هذا ال

لبحث العالقة الجدلية بني العقار واالستثامر عرب دراسات نظرية وعملية ألساتذة ومتخصصني يف 

املجال رغبة يف إثراء النقاش الفقهي والقانوين يف موضوع سيظل عن حق أحد أهم ميادين البحث 

توى اإلشكاالت املثارة، ومجاال خصبا يحتاج بشكل دوري ألبحاث متجددة تواكب جاذبية عىل مس

 ما يعرفه مجال العقار واالستثامر من تطورات متالحقة.

ويف االخري نغتنم فرصة إصدار هذا العدد الخاص لشكر أعضاء هيئة التحرير واللجنة العلمية 

لية،  مسرية مجلة القانون واألعامل الدو واالستشارية للمجلة عىل جهودهم املتواصلة واملميزة يف

والتي استطاعت خالل املدة املاضية مالمسة أهم اإلشكاليات القانونية ذات الصلة بأغلب فروع 

 القانون.

 والله املوفق.
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 التقييد االحتياطي وسيلة لتحقيق األمن العقاري

 

 إدريس الفاخوري الدكتور : 

 أستاذ التعليم العالي كلية الحقوق وجدة

 

تى ابري الرضورية حتناط باملحافظ عىل األمالك العقارية والرهون مهمة اتخاذ جميع التد

تكون جميع البيانات املضمنة بالسجالت العقارية مرتكزة عىل أساس سليم وصحيح، وبالتايل يقع 

 .1عىل عاتقه حامية مبدأ رشعية التقييدات املعمول بها

فقد يتعذر عىل صاحب حق قابل للتقييد من تقييده نهائيا بالرسم العقاري لعيب ما قد يكون  

هذا الحق ...، ولحامية حقوق هذا األخري خول له املرشع تقييد حقه هذا يف السند املنشئ ل

 احتياطيا وذلك بهدف تحقيق األمن العقاري واستقرار املعامالت يف هذا املجال .

وقد ابتكر املرشع تقنية التقييد االحتياطي من أجل حامية الحقوق حتى يتم تقييدها بصفة 

الذي  11-07من ظ ت ع املعدل بالقانون رقم  24يب يف الفصل نهائية، ولقد تعرض لها املرشع املغر 

 جاء فيه "ميكن لكل من يدعي حقا عىل عقار محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا لالحتفاظ به مؤقتا.

 يضمن طلب التقييد االحتياطي من طرف املحافظ بالرسم العقاري إما:

 ؛ييده عىل حالتهبناء عىل سند يثبت حقا عىل عقار ويتعذر عىل املحافظ تق -

 بناء عىل أمر قضايئ صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية التي يقع العقار يف دائرة نفوذها؛ -

 بناء عىل نسخة من مقال دعوى يف املوضوع مرفوعة أمام القضاء...". -

                                                           

، انظر أيضا رسالة  .32، ص 4891الطبعة األولى ـ محمد ابن الحاج السلمي، التقييد االحتياطي في التشريع العقاري، 1 
الباحث : كمال عونة حول سلطات المحافظ العقاري في مراقبة مستندات التقييد  بين المشروعية والرقابة، رسالة لنيل دبلوم 

عليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد الدراسات ال
 وما بعدها.  33، ص: 3002/3001األول بوجدة، السنة الجامعية: 
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وعليه، سنتوىل يف هذا املبحث دراسة ماهية التقييد االحتياطي وأهميته يف )املطلب األول( 

 لحاالت التي تسمح بإجراء هذا التقييد يف )املطلب الثاين(.ثم نتعرض ل

 

 ماهية التقييد االحتياطي وأهميته:املطلب األول

 سنتعرض يف هذه الفقرة ملاهية التقييد االحتياطي )الفرع األول( وأهميته )الفرع الثاين(.   

 ماهية التقييد االحتياطي:الفرع األول

أو حقوقا  ييدات املؤقتة التي تضمن حقوقا يف طور التأسيسيعترب التقييد االحتياطي من التق

 2، وقد عرفه أستاذنا املرحوم مأمون الكزبري 1مل تكتمل بعد رشوطها القانونية أو دعاوى عقارية

بأنه: "إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تسجيله لسبب من األسباب، ليضمن لنفسه يف املستقبل 

ال املانع وذلك بأن يضع قيدا تحفظيا عىل رسم التمليك وعىل نسخة إمكانية هذا التسجيل عند زو 

هذا الرسم يتضمن اإلشارة إىل الحق الذي يدعيه والذي امتنع عليه تسجيله يف الوضع الحارض 

لقيام مانع حال دون ذلك، فهذه اإلشارة من شأنها أن تحفظ لصاحب الحق عند زوال املانع إمكانية 

 تسجيل حقه".

ستاذ بول دوكرو بأنه: "...بيان يثبت بالرسم العقاري بصفة مؤقتة ومرشوطة وينبئ ويعرفه األ 

 .1بالحق املطالب به والذي يكون غري قابل للتقييد بالسجالت العقارية بطريقة قانونية"

وقد ورد يف قرار محكمة االستئناف بالرباط بأن:"التقييد االحتياطي يهدف إىل االحتفاظ 

كنه معلق إما عىل انتظار إصدار حكم نهايئ يف املوضوع أو انتظار إمتام املؤقت بحق موجود ول

 .2بعض اإلجراءات املرتبطة بتسجيله" 

                                                           

نون الخاص العليا املعمقة في القاالدراسات  محمد العلمي، التقييد االحتياطي في التشريع املغربي والقوانين الخاصة، رسالة لنيل دبلوم -1 

وما  2، ص: 4002-4002وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية الحقوق جامعة محمد األول بوجدة، السنة الجامعية 

 بعدها.

 832.، ص: 8791ضاء، طبعة ـ مأمون الكزبري، التحفيظ العقاري والحقوق العينية األصلية والتبعية، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البي2 

 66.ـ أورد هذا التعريف األستاذ محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص 1 

أشار إليه ذ. محمد  8242منشور في مجموعة األحكام، حكم رقم:  8732نوفمبر  3ـ قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 2 

غربي املساطر اإلدارية والقضائية، الطبعة السادسة، مطبعة املعارف الجديدة خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع امل
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ومن أهم خصائص التقييد االحتياطي أنه يرد دامئا عىل عقار محفظ حسب الفقرة األوىل 

ية بالدار لتجاراملذكورة أعاله، وبالرغم من هذا املقتىض الواضح فقد ذهبت املحكمة ا 24من الفصل 

البيضاء ممثلة يف شخص نائب رئيسها إىل إصدار أمر بأجراء تقييد احتياطي عىل مطلب تحفيظ 

 . 24وهذا ما يشكل خروجا واضحا وتناقضا رصيحا  مع مقتضيات الفقرة األوىل من الفصل3

 أهمية التقييد االحتياطي:الفرع الثاين

األولوية إمكانية تقييد الحق املتنازع حوله بتكمن أهمية التقييد االحتياطي يف كونه يخول 

يف الرتتيب إزاء كافة الحقوق املقيدة بعده، إذ انه بعد إجراء التقييد النهايئ يصبح صاحب الحق 

 .1مكتسبا إياه منذ تاريخ التقييد االحتياطي 

قبل توتكمن أهمية التقييد االحتياطي أيضا يف كونه إجراء أو تحفظ للتقييد النهايئ يف املس

 .2يضمن حقوقا يف طور التأسيس أو حقوقا مل تكتمل بعد رشوطها القانونية أو دعاوي عقارية 

فقد: "يدعي شخص مثال بأن له حقا عينيا يف عقار محفظ من غري أن تتوفر لديه الوثائق 

الالزمة لتسجيل ذلك الحق عىل اسمه يف الرسم العقاري...ومع ذلك يريد أن يضمن حقه هذا 

ة إليه يف الرسم العقاري ليكون غريه عىل علم به حتى إذا ثبت هذا الحق لذلك املدعي باإلشار 

 .3أمكنه أن يستوفيه من هذا العقار ولو كان قد انتقل إىل شخص آخر"

                                                           

، وفي نفس االتجاه أيضا ذهبت نفس املحكمة في قرار آخر إلى أن: "... دور التقييد االحتياطي بالرسم العقاري 269، ص4083بالرباط، طبعة 

ن القضاء أن يعطي كلمته فيه وإما على حق تعذر استكماله لتأخر توفره هو املحافظة املؤقتة إما على حق موجود لكن منازع فيه وينتظر م

أشار إليه ذ. محمد ابن الحاج السلمي، م س،  446ص:  8732على شكلية من الشكليات..." مجموعة أحكام محكمة االستئناف بالرباط 

 .48ص: 

 408.، ص  4000اكتوبر  –شتنبر  12ربية عدد ، مجلة املحاكم املغ87847/77/6ملف  4000-06-46بتاريخ  4027أمر رقم  -3 

، السنة 84ـ ذ. محمد بونبات، قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية، منشورات كلية الحقوق بمراكش، سلسلة الكتب، العدد 1 

 .21.، ص 21، ص: 8776-8772الجامعية: 

 47.ـ محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص 2 

ألستاذ محد ابن معجوز املزغراني، الحقوق العينية في الفقه اإلسالمي والتقنين املغربي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار ـ هذا املثال أورده ا3 

 . 317، ص: 8770البيضاء، الطبعة األولى 
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وموضوع التقيد االحتياطي يشمل الحقوق العينية فقط كأصل عام إال ما أستثني بنص 

متديد أحكام التقييد االحتياطي إىل الحقوق خاص، وهناك من الفقه من ال يرى مانعا من 

 .4الشخصية 

كام تكمن أهميته أيضا يف اعتبار تاريخ التقييد االحتياطي هو الذي يحدد رتبة التقييد 

الالحق للحق املطلوب االحتفاظ به، أي مينح صاحبه األولوية يف تقييد حقه النهايئ إزاء شخص 

 أراد تقييد حقوق أخرى عىل نفس العقار.

 االحتياطي الحاالت التي يتم فيها إجراء التقييد:املطلب الثاين

كام سبقت اإلشارة إىل ذلك   11-07من ظ ت ع املعدل بالقانون رقم  24لقد تعرض الفصل 

التي ميكن فيها إجراء تقييد احتياطي عىل الرسم العقاري، فقد يقيد إما بناء عىل  1لبعض الحاالت

 إما بناء عىل مقال الدعوى) الفرعو   أمر قضايئ )الفرع الثاين(سند)الفرع األول( أو بناء عىل

 الثالث(.

 التقييد االحتياطي بناء عىل سند:الفرع األول

خول املرشع املغريب هذه اإلمكانية لحامل سند مؤسس لحق خاضع للتقييد والذي ال يستطيع 

الة يلجأ حامله هذه الح تقييده بشكل نهايئ لوجود عيب أو نقص يف هذا السند يجب تالفيه، ففي

إىل املحافظ مبارشة وتقديم طلب إلجراء تقييد احتياطي يبني فيه الحق الذي يدعيه عىل العقار 

، وقد حدد املرشع 2موضوع التقييد، كام يجب أن يبني األسباب التي دعته إىل القيام بهذا اإلجراء

مدة صالحية هذا  11-07قانون رقم من ظ ت ع املعدل بال 23املغريب يف الفقرة األوىل من الفصل 

النوع من التقييد االحتياطي يف عرشة أيام، ميكن للمحافظ التشطيب عليه تلقائيا مبجرد انتهاء 

                                                           

 21.ـ محمد بونبات، م س، ص 4 

 ـ للمزيد من التفاصيل حول هذه الحاالت يراجع:1 

 وما بعدها،  837مأمون الكزبري: م س، ص  -      

 وما بعدها؛ 290محمد خيري: م س، ص  -      

 وما بعدها. 97، محمد ابن الحاج السلمي، م س، ص 27محمد بونبات: م س، ص  -      

 وما بعدها. 829حسن فتوخ، التقييد االحتياطي وعالقته باإلنذارات  والحجوزات املرجع السابق،  ص  -      

ودي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية باململكة املغربية، الطبعة األولى، املركز الثقافي املغربي عبد العالي بن محمد العب -2 

 . 898، ص: 4003بالدار البيضاء، طبعة 
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هذه املدة، كام منع املرشع من قبول أي تقييد لحق آخر يقتيض إنشاؤه موافقة األطراف خالل هذه 

متنع  اء عىل سند إذا كانت مقتضيات القانوناملدة ، كام انه ال يقبل طلب إجراء تقييد احتاطي بن

 .1تقييده النهايئ

 التقييد االحتياطي بناء عىل أمر من رئيس املحكمة االبتدائية:الفرع الثاين

جاء املرشع املغريب بحالة أخرى يسمح فيها بإجراء تقييد إحتياطي إىل جانب الحالة السابقة، 

ائيا قاري  يعرتضه مانع من تقييد هذا الحق نهحيث مكن صاحب حق قابل للتقييد يف الرسم الع

اللجوء إىل رئيس املحكمة االبتدائية الستصدار أمر يخول له إجراء تقييد احتياطي، وذلك عن 

، ويقوم 2طريق تقديم مقال بواسطة محام يبني فيه األسباب التي منعته من تقييد حقه نهائيا

راء تقييد  الرشوط املتطلبة  قانونا يصدر أمره بإجالرئيس بالنظر يف الطلب فإذا تأكد من توفره عىل

 112يف إطار املادة  "ما ييل  3احتياطي، وقد جاء يف أمر صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بوجدة

 من ق ت ع . 23و  24من ق م م و الفصول 

 حيث إن الطلب وجيه ومربر ألجله.

فاظ عىل ياطي بالرسم العقاري ... للحنوافق عىل الطلب، ونأذن للطالبني بإجراء تقييد احت

 حقوقهم عن أعامل عقود الوعد بالبيع...".

ويقوم املعني باألمر أو من ينوب عنه غالبا باإلدالء به لدى املحافظة العقارية مشفوع بطلب    

 التقييد، أما إذا ثبت للرئيس غري ذلك فإنه يصدر أمره برفض الطلب.

ييد االحتياطي ثالثة أشهر ابتداء من تاريخ صدور األمر ويستمر مفعول هذا النوع من التق

وليس من تاريخ تقييده باملحافظة العقارية، ما مل ينجز التقييد النهايئ للحق، وتكون هذه املدة 

قابلة للتمديد بأمر من رئيس املحكمة االبتدائية رشيطة تقديم دعوى يف املوضوع، ويستمر مفعول 

 .1كم نهايئهذا التقييد إىل حني صدور ح

 

                                                           

 .82-09من القانون  16الفقرة الثانية من الفصل  -1 

 91.س، ص محمد بن الحاج السلمي، التقييد االحتياطي في التشريع املغربي، م  -2 

 ، غير منشور.4088نونبر  42بتاريخ  8948/88رقم  -3 

 .82-09من ظ ت ع املعدل بالقانون رقم  16راجع الفقرة الخامسة من الفصل  -1 
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 التقييد االحتياطي بناء عىل نسخة من مقال الدعوى:الفرع الثالث

يجوز لكل من يدعي حقا عىل عقار محفظ أن يلجأ إىل القضاء للمطالبة بهذا الحق، 

 ويستطيع أن يقوم بإجراء تقييد احتياطي لالحتفاظ املؤقت به.

ك ه إىل املحافظ عىل األمالويتم التقييد االحتياطي يف هذه الحالة بناء عىل طلب موج

العقارية مرفق بنسخة من مقال الدعوى الذي سبق للمعني باألمر أن وضعه بكتابة ضبط املحكمة 

 وأرشت عليه.

ر آجال هذا النوع من التقييد االحتياطي يف شه ري الجديدوقد حدد املرشع يف القانون العقا

س يف أمر لرئي جاءويف هذا الصدد  يجب أن ميدد بأمر صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية،

ما ييل: "حيث إلتمس الطالب متديد أمد التقييد االحتياطي إىل حني  1املحكمة االبتدائية بوجدة

املدرجة بجلسة  6020/11نهاية النزاع املثار مبوجب الدعوى املسجلة عىل ذمة امللف املدين عدد 

84/01/8018. 

 وحيث إن الطلب وجيه ومربر.

ق عىل الطلب ونقرر متديد التقييد االحتياطي املسجل بالرسم العقاري عدد ... ألجله نواف

إىل حني انتهاء النزاع"، من خالل هذا األمر يتضح أن رئيس املحكمة يتأكد من مدى جدية النزاع 

 وذلك باإلطالع عىل األشواط التي قطعتها الدعوى أمام محكمة املوضوع .

د االحتياطي فإن املحافظ يشطب عليه تلقائيا من الرسم ويف حالة عدم متديد هذا التقيي 

 .2العقاري

حسنا فعل املرشع املغريب بإدراجه هذا املقتىض املهم الذي سيحد بشكل واضح من 

التقييدات االحتياطية التعسفية التي كانت تثقل الرسوم العقارية فيام مىض، بحيث كان بعض 

ابعة اء تقييدات احتياطية البتزاز املالك فقط دون متاملتعسفون يقيمون دعاوى قضائية ألجل إجر 

 إجراءات التقايض أمام املحكمة املختصة.

                                                           

 ، )غير منشور(.3043مارس  39، صادر بتاريخ  849/43أمر رقم  -1 
 .41-70من ظ ت ع المعدل بالقانون رقم  98راجع الفقرة الرابعة من الفصل  -2 
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وتجدر اإلشارة إىل أن املرشع قد جاء يف القانون العقاري الجديد أيضا مبقتىض آخر جد مهم 

 يمكرر الذي جاء فيه "عىل املحكمة كلام ثبت لها أن طلب التقييد االحتياط 23نص عليه الفصل 

قدم بصفة تعسفية أو كيدية أو عن سوء نية، أن تقيض تلقائيا لفائدة الوكالة الوطنية للمحافظة 

العقارية واملسح العقاري والخرائطية بغرامة مدنية ال يقل مبلغها عن عرشة يف املائة من قيمة العقار 

"، وحسنا لتعويضأو الحق املدعى به، والكل دون املساس بحق األطراف املترضرة يف املطالبة با

ل فعل املرشع بتنصيصه عىل هذا املقتىض الذي سيلزم املتعسفني وسيئي النية من الرتيث كثريا قب

اإلقدام عىل إجراء التقييد احتياطي، وهذا ما سيخفف من عدد التقييدات االحتياطية التعسفية 

يا من دائرة خرجها نسبالتي كانت تثقل الرسوم العقارية يف إطار القانون القديم، والتي كانت ت

 التداول.
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 المادة داتـــــلمستج وفقا المحـفـظ الـعقـار عـلى الـواردة الـقـسـمة دعـوى

العينية الحقوق مدونة من 613  

 

 مضي خديجة

  العالي التعليم أستاذة

 أكادير الحقوق كلية 
 

 الكيوي ياسين

  الدكتوراه بسلك باحث

 اكادير الحقوق كلية 
 

 

 تقديم :

(, إذ يخول هذا 1إن مام هو غني عن البيان أن حق امللكية يعترب من أهم الحقوق العينية األصلية )

( يف النطاق 2الحق صاحبه سلطة مبارشة عىل اليشء متكنه من استعامله و استغالله و الترصف فيه )

 الذي يسمح به القانون و األنظمة القانونية الجاري بها العمل .

ا هتم بتنظيم حق امللكية نجدها تتعدد و تتنوع بتنوع صور هذه امللكية , أي بحسب مفالقوانني التي ت

( , هذه األخرية التي عرفت انتشارا 5( أو ملكية شائعة )4( أو ملكية مشرتكة )3إذا كانت هذه امللكية فردية )

                                                           

من مدونة الحقوق العينية على أن " الحق العيني األصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق أخر يستند  7( نصت املادة 1)

 –حق االستعمال  –حق العمرى  –حق االنتفاع  –حق االرتفاق و التحمالت العقارية  –إليه . و الحقوق العينية األصلية هي : حق امللكية 

الحقوق العرفية املنشأة بوجه صحيح قبل  –حق الهواء و التعلية  –حق الزينة  –حق الحبس  –حق السطحية حق الكراء الطويل األمد 

 دخول هذا القانون حيز التطبيق . 

غالل د له, أما االست( االستعمال و االستغالل و التصرف تعتبر من أهم عناصر حق امللكية : و يقصد باالستعمال استخدام الش يء فيما أع2)

فهو الحصول على ما ينتج عن الش يء من ثمار سواء كانت هذه الثمار مادية أم قانونية , أما التصرف فيقصد به إجراء سائر التصرفات على 

من  أو غير ذلك الش يء سواء كانت هذه التصرفات مادية كتغيير شكله و معامله أو إتالفه جزءا أو كال , أم قانونية كبيعه أو رهنه أو هبته

أساسيات في الحقوق العينية العقارية وفق ضروب التصرف . للمزيد من التفصيل حول هذه العناصر راجع الدكتور محمد محبوبي , 

 . 32-32, طبع دار أبى رقراق للطباعة و النشر , ص  4084, ط األولى سنة  املتعلق بمدونة الحقوق العينية 80.93القانون رقم 

الفردية هي التي يتملك فيها الشخص , الش يء بمفرده دون شريك على الشياع  بحيث تكون له سلطة مطلقة على كل املال اململوك  ( امللكية3)

, مقال منشور بالندوة الوطنية  دعوى القسمة على ضوء قانون االلتزامات و العقود و مدونة الحقوق العينيةله , انظر احمد الشحيتي , 

 .  468 - 460لعقاري , ص في موضوع : االمن ا

 ( امللكية املشتركة حسب بعض الفقه "هي نظام قانوني , بمقتضاه يتملك شخصان أو أكثر أجزاء في بناء واحد على وجه امللكية املفرزة , و 4)

انوني املستقل", لتصرف القيشتركون في ملكية بعض أجزاء البناء القابلة لالستعمال املشترك فيما بينهم اشتراكا جبريا ال يقبل القسمة أو ا

 . 1, ص  8719الطبعة األولى الصادرة  – 8726نوفمبر  86دراسة لظهير  –أنظر صافي عبد الحق , امللكية املشتركة في التشريع املغربي 

الحصة  أن تكون هذه ( امللكية الشائعة هي امللكية التي يثبت فيها لكل مشتاع حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء الش يء الشائع دون 5)

 . 88مفرزة عن سواها من الحصص, انظر صافي عبد الحق مرجع سابق , ص 
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ة تصبح الرتك كبريا نتيجة ملجموعة من العوامل التي ساهمت يف ظهورها , كنظام املرياث الذي يجعل

إذا كان ف مملوكة للورثة عىل الشياع مبجرد وفاة املوروث , أو نظام الرشاء عىل الشياع , أو الوصية ......

للشياع بعض املزايا , فإن هذه املزايا غالبا ما تذوب و تنمحي أمام مساوئه الكثرية , إذ أنه يف الغالب يؤدي 

رقلة , قد تتسبب يف تفكيك الروابط األرسية , عالوة عىل عإىل نشوء خالفات حادة فيام بني املشتاعني 

استغالل اليشء املشاع استغالال نافعا , لذلك كان من األجدر و األنفع إنهاء الشيوع عن طرق قسمة اليشء 

 (, بحيث يختص كل رشيك بجزء مفرز منه يتملكه عىل سبيل االستئثار.6الشائع )

( , و إمنا هو وضع 7املشتاعني مجربين عىل البقاء فيه )فحالة الشياع ليست وضعا مؤبدا يكون 

(, و ذلك عىل اعتبار أنه ال يجرب 8استثنايئ ميكن لكل رشيك أن يطلب إنهاءه و الخروج منه متى شاء )

 أحد عىل البقاء يف الشياع .

 (,9ية )ون رضائــــــــذه األخرية التي إما أن تكــــــم اللجوء إىل القسمة , هــــــفاملشتاعني ميكنه

                                                           

من ق ل ع  799( تجدر اإلشارة إلى أن حالة الشياع ال تنتهي بالقسمة فقط بل تنتهي بأسباب أخرى تطرق اليها املشرع املغربي في الفصل 6)

 ينتهي :الذي نص من خالله على أنه " الشياع أو شبه الشركة 

 " ثالثا: بالقسمة. -ثانيا : بيع املالكين حصصهم الحدهم أو بتخليهم له عنها .  -أوال: بالهالك الكلي للش يء املشاع. 

في هذا  ء( إذا كان املبدأ أنه ال يجبر أحد على البقاء في الشياع فان هذا املبدأ ترد عليه بعض االستثناءات التي يجبر فيها الشريك على البقا7)

 لشياع، وهذه االستثناءات ترجع إما إلرادة األطراف أو وجود نص قانوني أو إلى حكم الواقع فبالنسبة إلرادة األطراف يجد هذا االستثناءا

 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على ما يلي " .... يجوز للشركاء أن يتفقوا كتابة على البقاء في الشياع ملدة معينة 49اساسه في املادة 

من ق ل ع الذي ينص على انه " و  797و كذلك الفصل «, . ال ينفذ هذا االتفاق في حق الشريك أو من يخلفه إال في حدود املدة الذكورة....

يجوز مع ذلك االتفاق على أنه ال يسوغ ألي واحد من املالكين طلب القسمة خالل أجل محدد, أو قبل توجيه إعالم سابق. إال أنه يمكن 

حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع و بإجراء القسمة , إن كان لذلك مبرر معتبر ." أما بالنسبة لالستثناء القانوني فيتمثل في  للمحكمة 

تدخل املشرع أحيانا بموجب نصوص قانونية يمنع من خاللها الشركاء الخروج من الشياع  كما هو األمر بالنسبة ألراض ي الجموع التي تجسد 

بارز للشيوع  اإلجباري القانوني الوارد على حق االنتفاع و تتجسد إجبارية الشيوع في أراض ي الجموع من خالل مبدأ عدم القابلية املثال ال

 و للتفويت أو القسمة النهائية باإلضافة إلى هذه االستثناءات هناك استثناءات أخرى قد يفرضها حكم الواقع  كأن يكون العقار مثقل برهن أ

 هذه الحالة يمنع الخروج من الشياع. حجز حيث في

من قانون االلتزامات و العقود الذي نص من خالله على أنه " ال يجبر أحد على البقاء في  791( اقر املشرع هذه القاعدة بموجب الفصل 8)

, كما كرست هذه القاعدة  الشياع . و يسوغ دائما ألي واحد من املالكين أن يطلب القسمة. و كل شرط يخالف ذلك يكون عديم األثر. "

 من مدونة الحقوق العينية التي نصت على نفس املقتض ى  في فقرتها األولى . 49كذلك املادة 

ملة ا( القسمة الرضائية , "هي القسمة التي تجري برضاء الشركاء و اختيارهم و التي يشترط فيها إجماع الشركاء و تمتع كل منهم باألهلية الك9)

, نشر مكتبة دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع ,  4002, الطبعة األولى الصادرة سنة القسمة القضائية للعقار لعلوط , " , راجع بثينة ا

من قانون االلتزامات و العقود على أنه " يحق للشركاء املتمتعين بأهلية التصرف في  8013. و في هذا اإلطار ينص كذلك الفصل  46ص 

 مة على الوجه الذي يرونه بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها ".حقوقهم أن يجروا القس
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و تتم القسمة القضائية يف شكل دعوى ترفع إىل القضاء, و هي ما يعرف بدعوى القسمة,  (,.10أو قضائية ) 

و دعوى  (.12( أو قسمة التصفية )11هذه األخرية التي تنتهي بصدور حكم يف املوضوع إما بالقسمة العينية )

 عىل عقار يف طور التحفيظ  ,  أو عقار غري محفظ.القسمة هاته إما أن تكون منصبة عىل عقار محفظ  , أو 

إذن من خالل هذا املوضوع سنحاول معالجة دعوى القسمة الواردة عىل العقار املحفظ , و ذلك من  

خالل تحديد مفهومها و رشوطها و أثارها , و تبيان اإلشكاالت التي تثريها , و املستجدات التي جاء بها 

 ا املوضوع سنحاول تقسيمه إىل مبحثني عىل الشكل التايل :ملعالجة هذ .املرشع بخصوصها

 األول: ماهية دعوى القسمة الواردة عىل العقار املحفظ ورشوطها املبحث

 املبحث الثاين: اآلثار املرتتبة عىل رفع دعوى القسمة

 

 املبحث األول: ماهية دعوى القسمة و رشوطها

ها ال و قبل كل يشء تحديد مفهوممنا األمر أو لتسليط الضوء عىل ماهية دعوى القسمة, يستلزم 

 خصائصها )املطلب األول (, ثم بعد ذلك تبيان رشوطها ) املطلب الثاين (.و 

 املطلب األول: مفهوم دعوى القسمة و خصائصها

أوىل ( ثم بعد ذلك التطرق إىل  قرةسنحاول يف هذا املطلب تحديد مفهوم دعوى القسمة يف ) ف

 انية (.ث قرةخصائصها يف ) ف

                                                           

( أما القسمة القضائية فهي التي تجري بواسطة القضاء على الرغم من إرادة املالكين و ذلك إذا حصل خالف بين املشتاعين و تعذر 10)

صرف أو كان أحدهم غائبا , أنظر بثينة العلوط نفس الوصول إلى اتفاق فيما بينهم , أو إذا كان من بين الشركاء من ال تتوفر فيه أهلية الت

من قانون االلتزامات و العقود على أنه " إذا اختلف الشركاء في إجراء  8012, و في هذا اإلطار ينص كذلك الفصل  46املرجع أعاله , ص 

نهم الخروج من الشياع أن يلجا إلى املحكمة القسمة و إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه أو كان غائبا , كان ملن يريد م

 التي تجري القسمة طبقا للقانون " .

( القسمة العينية هي التي تجري بتقسيم الش يء املشترك إلى عدة أقسام مفروزة بعضها عن بعض تتفق مع حصص الشركاء الذين يستقل 11)

الحقوق  التحفيظ العقاري و بل للتجزئة أو التبعيض. مامون الكزبري , كل واحد منهم بقسم يتناسب و حصته, وهي ال تكون إال في الش يء القا

 . 367, بدون ذكر تاريخ الطبع وال دار النشر , ص العينية األصلية و التبعية 

ة د( أما قسمة التصفية فهي التي تتم عن طرق بيع الش يء املشترك و توزيع ثمنه على املشتاعين كل بحسب حصته , و هي يلجا اليها عا12)

 ىعندما يكون الش يء املشترك غير قابل بطبيعته للقسمة العينية , لكن هذا ال يمنع الشركاء على االتفاق فيما بينهم الى قسمة التصفية حت

 . 398و لو كان الش يء قابال للقسمة العينية , راجع مامون الكزبري مرجع سابق ص 
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 الفقرة األوىل: مفهوم دعوى القسمة

مل تقم الترشيعات بتحديد مفهوم الدعوى عموما, و ال دعوى القسمة عىل وجه الخصوص تاركة 

 بذلك مهمة التعريف للفقه و القضاء.

و عموما فقد تضاربت اآلراء و املواقف يف تحديد مفهوم الدعوى بصفة عامة, و قد عرفها بعض الفقه 

لة قانونية قررها القانون لألشخاص يلجئون إليها عندما يدعون مساس الغري بحقوقهم , و ذلك بأنها وسي

أمام القضاء بصفته املكلف بالنظر يف كل الدعاوى التي تعرض أمامه بسبب الخالفات التي تنشا بني 

الرشاكة  روج منأما دعوى القسمة فهي تلك التي يطلب مبوجبها أحد الرشكاء الذي يريد الخ (13األفراد . )

يف املال,إنهاء حالة الشيوع بالقسمة إن كان املال يقبل القسمة عينا ,أو يصار إىل بيعه إن كان ال يقبل 

 (14القسمة .)

وترد دعوى القسمة عىل أموال مشاعة قد يكون مصدرها اإلرث أو مصدراً أخر غريه , كام يستوي يف 

و دعوى القسمة الواردة عىل عقار   ت أو خليطا منهام.هذه األموال أن تكون من املنقوالت أو العقارا

محفظ, هي تلك التي يكون موضوعها عقارا محفظا, و هي تتميز مبجموعة من الخصائص و اشرتط فيها 

 فام هي إذن خصائصها و رشوطها ؟ املرشع مجموعة من الرشوط.

 الفقرة الثانية: خصائص دعوى القسمة

من مدونة الحقوق العينية نستنتج أن هذه الدعوى تتسم مبجموعة  613باستقرائنا ملقتضيات املادة 

 من الخصائص أهمها:

مفاد هذه الخاصية أن هذه الدعوى يجب أن ترفع عىل جميع الرشكاء أنها دعوى ال تقبل التجزئة : 

 (.15)اءي أن يخاصم من شاء و يرتك من شعىل الشياع الذين ميثلون فيها كخصوم , بحيث ال يجوز للمدع

                                                           
, نشر و توزيع مطبوعات املعرفة , الطبعة الثانية الصادرة في أكتوبر  رة املدنيةالشرح العملي لقانون املسطانظر عبد الكريم الطالب , 13

 . 824, ص  4003
 , مقال منشور باملوقع االلكتروني: مفهوم دعوى القسمةمحمد احمد عيس ى الجبوري, 14

http://almerja.com/reading.php?idm=79590 

 دراسة تأصيلية و تحليلية مع رصد للتطبيقات القضائية  –ي حماية املتقاسم دعوى قسمة العقار و دور القضاء ف( جيهان زواش , 15)

 . 24, ص  4089منشورات مجلة املنارة للدراسات القانونية و اإلدارية , سلسلة البحوث الجامعية العدد السابع عشر , طبعة 
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فعدم التجزئة هو وصف يلحق موضوع الدعوى قبل رفعها و يجعل محلها غري قابل لالنقسام نتيجة 

طبيعة هذا املحل أو احرتاما لسلطان إرادة األطراف , و يكون من نتائج ذلك منع الفصل يف موضوع 

ية و ضامنا احالدعوى جزئيا و يف استقالل عن باقي األجزاء األخرى , تفاديا لصدور أحكام متعارضة من ن

 لحسن سري العدالة من ناحية أخرى .

فدعوى القسمة ترتبط ارتباطا و وثيقا بحالة الشياع فهي تدور معه وجودا و أنها ال تسقط بالتقادم : 

من قانون  421عدما بحيث  ال تسقط مبرور فرتة زمنية معينة , و قد كرس املرشع هذه القاعدة يف الفصل 

ي نص فيه عىل أن " دعوى القسمة ال تسقط بالتقادم " . و ذلك خالفا للمبدأ االلتزامات و العقود الذ

العام القايض بأن جميع الدعاوى تتقادم مبرور خمسة عرش سنة فيام عدا االستثناءات التي يقيض بها 

 ( .16القانون يف حاالت خاصة )

 املطلب الثاين: رشوط دعوى القسمة

ر املحفظ, فإنه البد من توافرها عىل مجموعة من الرشوط, منها لقبول دعوى القسمة الواردة عىل العقا

ما هو مشرتك بني سائر الدعاوى و هو ما يصطلح عليه بالرشوط العامة ) الفقرة األوىل (, و منها ما تنفرد 

 به دعوى القسمة لخصوصياتها.و هو ما يصطلح عليها بالرشوط الخاصة )الفقرة الثانية( .

 ط العامة الفقرة األوىل: الرشو 

يقصد بالرشوط العامة تلك الرشوط التي ينبغي توافرها يف سائر الدعاوى , و قد تناول املرشع املغريب 

(, و هي 17هذه الرشوط يف الفصل األول من قانون املسطرة املدنية و هي الصفة و األهلية و املصلحة )

الدعوى  تى تبني لها عدم توافرها يفرشوط تعترب من النظام العام يجب عىل املحكمة إثارتها تلقائيا م

 املرفوعة أمامها .

                                                           

ئة من االلتزام تتقادم بخمس عشر سنة , فيما عدا من قانون االلتزامات و العقود على أنه " كل الدعاوى الناش 319( ينص الفصل 16)

 االستثناءات الواردة فيما بعد , و االستثناءات التي يقض ي بها القانون في حاالت خاصة " .

ثير ي( ينص الفصل األول من قانون املسطرة املدنية على أنه " ال يصح التقاض ي إال ممن له الصفة, و األهلية, و املصلحة, إلثبات حقوقه , 17)

القاض ي تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو االذن بالتقاض ي إن كان ضروريا و ينذر الطرف بتصحيح املسطرة داخل أجل يحدده 

. 

 إذا تم تصحيح املسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة, و إال صرح القاض ي بعدم قبول الدعوى " .
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 فام املقصود إذن بالصفة و املصلحة و األهلية يف هذه الدعوى ؟

والية مبارشة الدعوى , و هي الصفة التي يتحىل بها طالب الحق يف إجراءات  يقصد بالصفة :

 (.18لقانوين )الخصومة يستمدها املدعى من كونه صاحب الحق أو خلفا له أو نائبه ا

فاملدعي طالب القسمة  يجب عليه أن يثبت صفته كرشيك عىل الشياع , سواء كان رشيكا أصليا ,      

, و إذا مل يثبت صفته (19أو خلفا عاما كالوارث أو املوىص له أو خلفا خاصا كاملشرتي لحصة أحد الرشكاء )

 هاته أمكن للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى . 

لك عىل الشياع ال تكتمل إال بالتقييد يف السجل العقاري , فإذا تويف مثال الهالك الرشيك و صفة املا

, فان ورثته  حتى يكتسبوا صفة رشكاء عىل الشياع يجب عليهم أن يعملوا عىل تقييد إراثة  موروثهم ليحلوا 

( من 21) 37( و 20) 33محله و يكتسبوا بذلك صفة التقايض يف دعوى القسمة وفقا ملقتضيات الفصلني 

 .11.07ظهري التحفيظ العقاري املعدل مبقتىض قانون 

لكن التساؤل الذي يطرح يف هذا اإلطار, ما هو الحل يف حالة ما إذا تويف أحد الرشكاء و مل يقم 

ورثته بتقييد حقوقهم يف السجل العقاري.ففي هذه الحالة هل يتعني عىل املدعي رفع الدعوى ضد 

ما زال اسمه مقيدا بالسجل العقاري؟ أم يتعني عليه منازعة الورثة باعتبارهم الرشكاء  الرشيك املتوىف الذي

 الفعليني؟

و تويف أحد املتقاسمني بعد أن قطعت اإلجراءات  دعوى القسمة قامئة ففي هذه الحالة إذا كانت

وت لن يكون شوطا كبريا و كون القايض فكرة عن كل العنارص التي متكنه من الفصل يف الدعوى فإن امل

                                                           

, نشر و توزيع مطبوعات  4003الطبعة الثانية الصادرة سنة  الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية,الطالب ,  ( أنظر الدكتور عبد الكريم18)

 . 862املعرفة بمراكش , ص 

 . 426( أحمد ملجاوي , مرجع سابق ص 19)

غير يعتبر غير موجود بالنسبة لل من ظهير التحفيظ العقاري املعدل و املتمم على انه " كل حق عيني متعلق بعقار محفظ 66( ينص الفصل 20)

 إال بتقييده, و ابتداء من يوم التقييد في الرسم العقاري من طرف املحافظ على األمالك العقارية.

 ال يمكن في حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة."

مم على أن " األفعال اإلرادية و االتفاقات التعاقدية , الرامية إلى تأسيس من ظهير التحفيظ العقاري املعدل و املت 69( ينص كذلك الفصل 21)

اري , دون قحق عيني أو نقله إلى الغير أو اإلقرار به أو تغييره أو إسقاطه , ال تنتج أي أثر و لو بين األطراف إال من تاريخ التقييد بالرسم الع

 و كذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم "  اإلضرار بما لألطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض
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من قانون املسطرة املدنية بقوله "ال تؤخر وفاة األطراف أو تغيري وضعيتهم  111له تأثري عليها عمال بالفصل 

بد من فال   الدعوى يف بدايتها أما إذا كانت بالنسبة إىل األهلية الحكم يف الدعوى إذا كانت جاهزة."

وا ة يف الدعوى, و لن يتأىت لهم ذلك إال إذا قيدتصحيح املسطرة, و بالتايل العمل عىل إدخال كل الورث

 حقوقهم بالسجل العقاري.

 (22يعترب رشط املصلحة أهم ما تقوم عليه الدعوى إذ ال دعوى حيث ال مصلحة.) املصلحة:

و املراد باملصلحة تلك الفائدة املادية أو األدبية التي يتوخاها املدعي من دعواه, و أن املصلحة املعتد 

 (23ك التي ال تخالف النظام العام وال القانون.)بها هي تل

( أنه مبا أن املرشع املغريب قد أعطى الحق لكل رشيك يف طلب القسمة و 24و يرى بعض الفقه )

جعل هذا الحق من النظام العام، فإنه افرتض وجود هذه املصلحة لدى الرشيك الذي يطلب القسمة عن 

 طريق القضاء.

ط دعوى القسمة, و رشط أسايس لرفعها من طرف املدعي, فان التساؤل و إذا كانت املصلحة هي منا

 الذي يطرح يف هذا اإلطار هل الغري و دائني الرشيك لهم مصلحة للتدخل يف دعوى القسمة ؟ 

ملعالجة هذا التساؤل ميكن القول بأن الغري ميكنه التدخل يف دعوى القسمة إذا كانت له مصلحة 

(, و كذلك  الدائنني فلهم كذلك مصلحة 25من قانون املسطرة املدنية ) 111ل يف ذلك طبقا ملقتضيات الفص

من ق ل ع عىل أن  1811للتدخل يف إجراءات دعوى القسمة, و يف هذا اإلطار ينص املرشع يف الفصل 

" أموال املدين ضامن عام لدائنيه " , و يدخل يف هذا الضامن أموال املدين الشائعة التي ميكن أن تتأثر 

 لقسمة متى تهاون أو تواطأ  مع باقي الرشكاء عىل اإلرضار بالدائن .با

                                                           

 .899( انظر عبد الكريم الطالب, مرجع سابق ص 22)

  499( انظر أحمد الشحيتي , مرجع سابق , ص 23)

 . 429( أحمد ملجاوي , مرجع سابق , ص 24)

 ي النزاع املطروح ".( ينص هذا الفصل على أنه " يقبل التدخل اإلرادي ممن لهم مصلحة ف25)
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يعرف الفقهاء األهلية بأنها صالحية الشخص ألن تتعلق حقوق له أو عليه, و ألن يبارش  األهلية:

 .(26بنفسه األعامل القانونية و القضائية املتعلقة بهذه الحقوق )

(, و قد حدد املرشع املغريب كامل األهلية 27الشخصية )و األهلية املدنية للفرد تخضع لقانون أحواله 

 (.28ببلوغ الفرد سن الثامنة عرش سنة شمسية كاملة )

و طالب دعوى القسمة ال يكفي فيه أن يكون ذا صفة و ذا مصلحة للمطالبة بحقوقه , بل ال بد من 

رشع ن الرشد التي حددها املأن يكون أهال للدفاع عن هذه الحقوق أمام القضاء , أي البد أن يكون بالغا س

و املتمثلة يف مثانية عرش سنة , و عالوة عىل ذلك يجب أن ال يكون مصابا بأي عارض من عوارض األهلية 

 , كالسفه أو الجنون أو العته .

أما بالنسبة للصبي غري املميز أو القارص أو املحجور عليه فال ميكنه رفع دعوى القسمة , إال إذا ناب 

 نائبه القانوين .عنه يف ذلك 

غري أنه إذا بلغ ناقص األهلية سن الرشد أو تم رفع الحجر عىل السفيه أو املجنون امتنع عىل نائبه 

 (29متابعة إجراءات  هذه الدعوى و بالتايل يكون من حقه هو مواصلة إجراءاتها .)

 الفقرة الثانية: الرشوط الخاصة

ق العينية نجد أن املرشع املغريب استلزم رشطني من مدونة الحقو  613بقراءتنا ملقتضيات املادة 

 أساسيان حتى يتم قبول هاته الدعوى . فام هام إذن هذين الرشطني ؟ 

 رفع دعوى قسمة العقار املحفظ يف مواجهة جميع الرشكاء الرشط األول:

ور األسايس من مدونة الحقوق العينية , املح 613يعترب هذا الرشط الذي جاء به املرشع من خالل املادة 

لدعوى القسمة , فهو الذي مينح االنطالقة الفعلية لسري إجراءاتها .فرفع هذه الدعوى يجب أن يتم من 

                                                           

 . 66( أنظر الطيب الفصايلي , النظرية العامة لاللتزام ,الجزء األول : مصادر االلتزام  , نشر البديع , بدون ذكر تاريخ الطبع , ص 26)

 ( الفقرة األولى من الفصل الثالث من قانون االلتزامات و العقود.27)

 سنة شمسية كاملة " . 81ن الرشد القانوني من  مدونة االسرة على أن " س 407( تنص املادة 28)

 من مدونة األسرة . 421,  481,  407( أنظر املواد 29)
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(, بحيث 30طرف أحد الرشكاء يف مواجهة الباقي أو من طرف مجموعة منهم يف مواجهة املجموعة املتبقية )

يك فاستثناء أي رش ه الدعوى.ال ينبغي أن يتم استثناء أي رشيك, و ذلك حفاظا عىل حسن سري هذ

سيؤدي إىل عدم رسيان الدعوى يف مواجهته طبقا ملبدأ نسبية أثر األحكام . و قاعدة شمول الدعوى 

لجميع الرشكاء تواترت حتى استقرت عليها محكمة النقض يف العديد من قراراتها معتربة إياها من النظام 

 (.31ن تلقاء نفسها )العام, بحيث ميكن للمحكمة إثارة عدم احرتامها م

ن خاللها عىل ــــة النقض مجموعة من القرارات التي تؤكد مـــو يف هذا اإلطار صدرت عن محكم

ث  قضت محكمة النقض يف أحد ــــأن دعوى القسمة يجب أن ترفع يف مواجهة جميع الرشكاء, حي

 قراراتها

 احل التقايض و أن الطاعن سبق أن" إن القواعد املنظمة لإلرث من النظام العام تثار يف جميع مر  

أشار يف مقاله أالستئنايف بأن هناك وارثا أخر مل يدخل يف الدعوى , و استدل بذلك أمام محكمة النقض 

باالراثة و أن من رشوط قبول دعوى القسمة أن تكون شاملة لجميع الرشكاء يف امللكية املطلوب قسمتها 

و أن القسمة تسقط لظهور وارث لقول املتحف ' و يسقط القسم  , فأحرى إذا كان ما يدل عىل وجود وارث ,

لوارث ظهر ' فاملحكمة بوجود الوارث الذي ادعى وجوده أمامها تكون قد خرقت القاعدة الفقهية أعاله 

("....32)  

و جاء يف قرار آخر لنفس املحكمة " إنه ال عربة مبوجب إثبات القسمة إال إذا تضمن جميع الرشكاء 

 (33مة ال تقبل التجزئة....")ألن القس

 و إذا كان األمر كذلك فام هو مصري الدعوى يف حالة إذا مل يتم رفعها يف مواجهة جميع الرشكاء ؟

                                                           

( فاطمة الواقفي , القسمة القضائية على ضوء قرارات محكمة االستئناف بالرباط , مقال منشور بالندوة الخاصة بمناسبة الذكرى 30)

حماية امللكية العقارية من خالل قرارات محكمة االستئناف بالرباط , العدد  املائوية لتأسيس محكمة االستئناف بالربط حول موضوع

 . 46, ص  4083السادس الصادر سنة 

,  46( أحمد ملجاوي , دعوى القسمة القضائية , مقال منشور بالندوة الوطنية في موضوع األمن العقاري , دفاتر محكمة النقض عدد 31)

 . 420ائي بمحكمة النقض , ص منشورات مركز النشر و التوثيق القض

 و ما بعدها. 22, ص 66منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى, العدد  4002مارس  43( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 32)

 ها و ما بعد 11و ص  21و  29منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى , العدد املزدوج  4000فبراير  43( قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 33)
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ملعالجة هذا التساؤل ميكن القول بأن استثناء أي رشيك من هذه الدعوى سيؤدي ال محالة إىل عدم 

وق العينية التي نصت يف فقرتها األوىل عىل أنه " من مدونة الحق 613قبولها, و هذا الجزاء كرسته املادة 

 دعوى القسمة إال إذا وجهت ضد جميع الرشكاء ..." . ال تقبل

 3763يف امللف رقم  1443دجنرب  10بتاريخ  234و يف هذا اإلطار صدر قرار عن محكمة النقض رقم 

ار املطلوب شياع  يف العق ال( جاء فيه إنه لقبول دعوى القسمة يجب أن  تشمل جميع املالكني عىل48.6)

فإغفال املوىص لهم بالثلث يف العقار املطلوب قسمته و عدم إدخالهم يف الدعوى رغم النص  قسمته .

 عليهم يف اإلراثة يجعل الدعوى غري مقبولة ..." .

ه نو جاء يف قرار أخر " حقا لقد تبني صحة ما عابته الوسيلة األوىل عىل القرار املطعون فيه , ذلك أ 

من الثابت أن املطلوبة يف النقض رصحت يف مقالها االفتتاحي بأن القطعة األرضية التي تطلب قسمتها 

أنجزت لزوجها الهالك , و أنه من املقرر فقها و قضاء أن دعوى القسمة يجب أن ميثل فيها جميع الرشكاء 

رها حينام حكمة املطعون يف قراعىل الشياع يف اليشء املطلوب قسمته  و إال كانت غري مقبولة , و أن امل

قبلت دعوى املطالبة الرامية إىل القسمة رغم عدم توجيهها ضد كافة الرشكاء يف الرتكة املطلوب قسمتها 

تكون قد خالفت القاعدة الفقهية املذكورة و العمل القضايئ يف هذا الشأن مام يجعل قرارها معرضا للنقض 

( "34) 

حالة الشياع , و ذلك بأن يقيم الدليل أمام القضاء عىل وجود هاته  و يجب عىل رافع الدعوى أن يثبت

 الواقعة و ذلك حتى تتمكن املحكمة من الترصيح بوجود الحق أو عدم وجوده .

فإثبات حالة الشياع بالنسبة للعقار املحفظ من الناحية العملية ال يثري أي إشكال , إذ يكفي رافع 

 لدعوى بشهادة للملكية صادرة عن املحافظة العقارية التي يوجد العقارالدعوى أن يرفق مقاله االفتتاحي ل

 (.35داخل دائرة نفوذها , تثبت صفته كرشيك عىل الشياع و تثبت عدد الرشكاء و حصة كل واحد منهم )

                                                           

 42/84/8760, مؤيدا لقرار محكمة االستئناف بالرباط الصادر بتاريخ 8767فبراير  02الصادر عن محكمة النقض بتاريخ  882( قرار رقم 34)

 . 89, ص  9منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى العدد 

ف هذه الحالة بالنسبة للعقار غير محفظ يختلف باختال ( إذا كان إثبات حالة الشياع بالنسبة للعقار املحفظ ال يثير أي إشكال , فإن إثبات 35)

 طرق اكتساب هذه امللكية , أي بحسب ما إذا كان األمر يتعلق باإلرث أو الحيازة أو العقد .
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و إذا كنا قد تحدتنا عن مصري الدعوى التي مل يتم رفعها يف مواجهة جميع الرشكاء و خلصنا إىل أن 

عدم القبول , و ذلك طبقا ملقتضيات القانون و ملا درج عليه العمل القضايئ , فإنه بقي لنا أن مصريها هو 

من مدونة الحقوق العينية ,  613نتسائل عن املقصود بعبارة " جميع الرشكاء" التي أوردها املرشع يف املادة 

يشمل حتى هذا املصطلح يتسع لهل يقصد بها املرشع فقط الرشكاء املالكون للعقار املراد قسمته ، أم أن 

 أصحاب الحقوق العينية و الشخصية املرتتبة عىل العقار ؟

من مدونة  680فيام يخص أصحاب الحقوق العينية نجد أن املرشع قد حسم األمر مبقتىض املادة 

الحقوق العينية التي نص من خاللها عىل أنه " يجب عىل الرشكاء أن يدخلوا يف دعوى القسمة جميع 

اب الحقوق العينية املرتتبة عىل العقار " ، و مل يتطرق بنص رصيح بالنسبة ألصحاب الحقوق أصح

 الشخصية.

 الرشط الثاين: أن يتم تقييد دعوى القسمة تقييدا احتياطيا

باإلضافة إىل شكلية إدخال جميع الرشكاء يف دعوى القسمة الواردة عىل العقار املحفظ, فإن املرشع 

من مدونة الحقوق العينية, رشطا أخر و هو أن يتم تقييد الدعوى تقييدا  613املادة املغريب اشرتط يف 

فالتقييد االحتياطي لهذه الدعوى هو إجراء ال مناص من سلوكه حتى يتم قبولها , ألن القضاء  احتياطيا. 

ق عن طريحني يضع يده عىل دعوى القسمة , فهو يتأكد أوال من أن طالبها قام بهذا اإلجراء , و ذلك 

 ( .36شهادة صادرة عن املحافظ  تثبت أن الدعوى قد قيدت احتياطيا )

و مؤسسة التقييد االحتياطي هي إحدى مؤسسات نظام السجالت العقارية تكتيس أهمية بالغة لكونها 

تهدف إىل حامية الحقوق الغري قابلة للتقييد النهايئ و صيانتها يف انتظار استكامل رشوطها القانونية أو 

و املرشع املغريب مل يقم بتعريف هذه املؤسسة , تاركا مهمة التعريف هاته  يف انتظار اعرتاف القضاء بها.

                                                           

 فإذا كان اكتساب امللك املراد قسمته تم عن طريق اإلرث , فإنه يجب على طالب القسمة أن يعزز ادعائه برسم إراثة تثبت صلته بالهالك

ه عن تاملنسوب له امللك املراد قسمته , و بما يثبت ملكية الهالك للعقار املراد قسمته . أما إذا كان العقار املطلوب قسمته تم اكتساب ملكي

طريق العقد, فإنه يجب على طالب القسمة أن يدلي بنسخة من العقد مصدر الشيوع محدد فيه نصيب كل شريك. أما بالنسبة للحالة التي 

فيها اكتساب هذه امللكية تم عن طريق الحيازة , و أصبح بذلك الشياع قائما , فانه ملن يريد الخروج من هذا الشياع عليه أن يثبت يكون 

 من مدونة الحقوق العينية . 463إلى  437الحيازة و شروطها وفق ما يقض ي به القانون خاصة املواد من 

  22( جيهان زواش , مرجع سابق , ص 36)
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( التقييد االحتياطي بأنه " إجراء يقوم به 37للفقه و القضاء , و هكذا فقد عرف الفقيه مامون الكزبري )

ة هذا التقييد عند زوال بل إمكانيصاحب حق تعذر عليه تقييده لسبب من األسباب ليضمن لنفسه يف املستق

 املانع " .

و قد ذهب العمل القضايئ فـــي نفس السياق وعرف التقييد االحتياطي انطالقا من الدور الذي يلعبه 

يف حفظ الحق وهكذا ورد يف إحدى قرارات محكمة اإلستيئناف بالرباط  عىل أنه " تقييد مؤقت غايته 

ق بحق عيني عىل عقار محفظ يف انتظار متكن املستفيد منه من ضامن الحفاظ عىل مركز قانوين متعل

التقييد النهايئ, و يقترص دوره عىل املحافظة املؤقتة ,إما عىل حق موجود لكنه منازع فيه و ينتظر من القضاء 

 ( .38أن يعطي كلمته فيه , و إما عىل حق تعر استكامله بتأخر توفره عىل شكلية من الشكليات ")

التعاريف يتضح أنها و إن اختلفت من حيث املبنى , فمعناها واحد , فكلها ربطت مفهوم  من خالل هذه

التقيد االحتياطي بغايته ووظيفته التي تتمثل يف ضامن الحفاظ عىل حق تعذر تقييده لعدم توفر رشوطه 

 , أو لوجود نزاع حول هذا الحق معروض عىل القضاء للبت فيه .

من ظهري التحفيظ العقاري املعدل و  24تقييد االحتياطي يف الفصل وقد تطرق املرشع املغريب لل

الذي نص من خالله عىل أنه " ميكن لكل من يدعي حقا عىل عقار  11/07املتمم مبوجب القانون رقم 

 محفظ أن يطلب تقييدا احتياطيا لالحتفاظ به مؤقتا......"  

ىل أن " الدعاوى الرامية إىل استحقاق عقار من مدونة الحقوق العينية التي نصت ع 16و كذلك املادة 

محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغري لحق عيني ال مفعول لها اتجاه الغري إال من تاريخ تقييدها بالرسم 

 العقاري تقييدا احتياطيا "

فوظيفة هذا التقييد إذن هي وظيفة إعالمية تتمثل يف إعالم األغيار عن الطبيعة النزاعية بشأن الرسم 

عقاري املتعلق به من جهة , و وظيفة حامئية  تهدف إىل متكني طالب التقييد من الرتبة يف التقييد من ال

 تاريخ تقييده من طرف املحافظ ال من تاريخ استحقاق الحق العيني قضاء أو اتفاقا .

                                                           

 . 832, بدون تاريخ الطبع , ص  التحفيظ العقاري و الحقوق العينية األصلية و التبعيةن الكزبري , ( مامو 37)

 .446منشور بمجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباط, ص  83/88/8723( قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ 38)
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ثار جدال من مدونة الحقوق العينية أ  613و التقييد االحتياطي لدعوى القسمة املنصوص عليه يف املادة 

واسعا يف صفوف كل من الفقهاء و القضاة وكذلك تباينا يف مواقف السادة املحافظني, بخصوص مفعول 

هذا التقييد.ففريق يذهب اىل أن هذا التقييد يجب التشطيب عليه مبارشة بعد مرور املدة القانونية 

و فريق أخر يرى أن مفعول من ظهري التحفيظ العقاري املعدل  23املخصصة لذلك طبقا ملقتضيات الفصل 

هذا التقييد يجب أن يستمر إىل غاية صدور حكم نهايئ  .إال أنه وحسام لهذا الجدل تدخل املرشع من 

من مدونة الحقوق العينة و قام بوضع حد لهذا التباين  613خالل التعديل الذي أجراه مؤخرا عىل املادة 

 الذي كان يف املواقف.

 قامئا قبل هذا التعديل و ؟ و ما هو الجديد الذي جاء به املرشع؟ فام هو إذن الجدل الذي كان

 الجدل الذي كان قامئا بخصوص التقييد االحتياطي لدعوى القسمة

من مدونة الحقوق العينية تباينت اآلراء و املواقف بخصوص مفعول التقييد  613قبل تعديل املادة 

 اهان.االحتياطي الوارد عىل دعوى القسمة, فظهر بذلك اتج

من  613يذهب إىل أن التقييد االحتياطي لدعوى القسمة املنصوص عليه يف املادة  االتجاه األول :

من ظهري التحفيظ العقاري , مبعنى أن هذا التقييد  23مدونة الحقوق العينية ترسي عليه مقتضيات الفصل 

ذا التقييد  حالة ما إذا تم هيتم التشطيب عليه تلقائيا من طرف املحافظ بعد انرصام أجل شهر و ذلك يف

بناء عىل مقال و مل يقع متديده داخل هذا األجل , أو التشطيب عليه بعد انرصام أجل ثالثة أشهر و ذلك 

يف الحالة التي يتم فيها هذا التقييد بناء عىل أمر , و مل يقع متديده داخل هذا األجل و يستند هذا االتجاه 

من مدونة الحقوق العينية جاء عاما  613حتياطي النصوص عليه يف املادة يف موقفه هذا عىل أن التقييد اال 

و العام يؤخذ عىل عمومه ما مل يرد ما مل يرد نص خاص يخصصه , و لو انرصفت نية املرشع  إىل جعل 

مفعول هذا التقييد يرسي إىل غاية صدور الحكم  نهايئ لنص عىل ذلك رصاحة , كام هو الحال بالنسبة 

املتعلق بالكراء املفيض  41.00من القانون رقم  4(, و كذلك الفصل 39من مدونة الحقوق العينية )1 67للامدة 

                                                           

س املحكمة في حالة الرهن اإلجباري أن يأمر بناء على طلب بإجراء تقييد احتياطي ( تنص هذه املادة على انه " عند االستعجال يمكن لرئي39)

 يبقى مفعوله ساريا إلى غاية صدور الحكم النهائي .

 ياخد الحكم الصادر بالرهن رتبته من تاريخ التقييد االحتياطي "
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املتعلق  107.18املعدل و املتمم بالقانون رقم  11.00من القانون  رقم  312/10( , و الفصل 40إىل متلك العقار )

 (.41ببيع العقار يف طور اإلنجاز )

ما ذهب إليه االتجاه األول و يرى أن مفعول التقييد االحتياطي  فيذهب عكسأما االتجاه الثاين : 

يجب أن يستمر إىل غاية صدور حكم نهايئ يف دعوى القسمة , و يعزز هذا الفريق ادعائه  بكون املادة 

من مدونة الحقوق العينية  تعترب نصا خاصا و بالتايل فال مجال إلعامل املقتضيات العامة الواردة يف   613

التي تنص عىل  24من ظهري التحفيظ العقاري و ذلك برصيح الفقرة األخرية من الفصل  23و  24ني الفصل

 .صوص "خاصة خاضعة ألحكام هذه الن انه " ... تبقى التقييدات االحتياطية الواردة يف نصوص ترشيعية

 من مدونة الحقوق العينية: 613الجديد الذي جاءت به مقتضيات املادة 

من  613اين يف املواقف تدخل املرشع  لحسم هذا الجدل و ذلك من خالل تعديل املادة أمام هذا التب

مدونة الحقوق العينية  , حيث متت املصادقة باإلجامع بلجنة العدل و الترشيع و حقوق اإلنسان مبجلس 

ملتعلق مبدونة ا 64.02من القانون رقم  613عىل مقرتح قانون يقيض بتعديل املادة  8012يناير  60النواب يوم 

الحقوق العينية , و بناء عىل هذا التعديل ساير املرشع ما ذهب إليه أنصار االتجاه الثاين حيث أضاف فقرة 

" .... يستمر مفعول التقييد االحتياطي املذكور إىل  :التي نص من خاللها عىل أنه 613ثانية إىل املادة 

 ا يكون املرشع قد انترصلالتجاه الذي كان يناديحني صدور حكم حائز لقوة اليشء املقيض به " و بهذ

برضورة استمرارية التقييد حتى صدور حكم نهايئ يف دعوى القسمة .و نحن نثمن هذه الخطوة التي 

                                                           

على انه " إذا كان العقار محفظا، يطلب املكتري املتملك من املتعلق بالكراء املفض ي إلى تملك العقار  28من القانون رقم  2( تنص املادة 40)

ؤقت املحافظ على األمالك العقارية إجراء تقييد احتياطي على الرسم العقاري بناء على عقد اإليجار املفض ي إلى تملك العقار وذلك للحفاظ امل

 على حقوقه.

 ع النهائي في الرسم العقاري.يبقى التقييد االحتياطي ساري املفعول إلى غاية تقييد عقد البي

 يتم تعيين رتبة تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد االحتياطي."

( ينص هذا الفصل على انه " يجوز للمشتري إذا كان العقار محفظا , أن يطلب إجراء تقييد احتياطي بناء على عقد البيع االبتدائي إذا 41)

ة من ثمن البيع , و يبقى التقييد االحتياطي ساريا إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي و ذلك للحفاظ املؤقت في املائ 20تجاوزت قيمة التسبيقات 

 على حقوق املشتري . و كل شرط مخالف يعتبر باطال.

 يبقى التقييد االحتياطي ساري املفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهائي بالرسم العقاري الخاص ياملبيع .

 راء التقييد االحتياطي يمنع على املحافظ على األمالك العقارية تسليم نظير الرسم العقاري إلى البائع......"  بمجرد إج
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خطاها املرشع ، فهو بفعله هذا قطع دابر الجدل الذي عمر لفرتة من الزمن ، و خط مسارا أصبح من الالزم 

 .وجهاتبب بسبب اختالف الرؤى و التال يؤدي ذلك إىل ضياع الحقوق بس إتباعه و عدم الحياد عنه ،حتى

 مةساملبحث الثاين : اثــار دعوى القــ

بعد رفع دعوى القسمة و تقييد املقال االفتتاحي لهذه الدعوى بكتابة ضبط املحكمة املختصة نوعيا 

تداء من ع مراحل هذه الدعوى اب(، يقوم رئيس هذه املحكمة بتعيني القايض املقرر الذي سيتتب42ومكانيا)

 االستدعاء ألول جلسة إىل حني صريورة القضية جاهزة للحكم.

فالقايض املقرر بعد تكليفه بالقضية يقوم مبجموعة من اإلجراءات متهيدا إلعداد مرشوع القسمة 

 لثاين ( .ا )املطلب األول( , ، تم بعد ذلك تأيت مرحلة تنفيذ الحكم القايض بالقسمة العقارية ) املطلب

 املطلب األول: إعداد مرشوع القسمة

إن إعداد مرشوع القسمة العقارية غالبا ما ميهد له بإصدار حكم متهيدي من طرف القايض املقرر 

يقيض بإجراء خربة عقارية ، اليشء الذي يدفعنا إىل التساؤل عن الجهة التي تقوم بإعداد مرشوع القسمة 

 ل هذا املرشوع ) الفقرة الثانية ( .هذا ) الفقرة األوىل ( ثم أشكا

 الفقرة األوىل: الجهة التي تقوم بإعداد مرشوع القسمة

إن دعوى القسمة العقارية تتطلب اإلملام مبجموعة من العمليات التقنية و املهارات الفنية التي يصعب 

يدان ربة يف املفالخ عىل القايض إجادتها, اليشء الذي يجعل اللجوء إىل الخربة أمرا ال مناص منه.

العقاري أصبحت ملحة أكرث من أي وقت مىض , و تظهر أهميتها بشكل جيل يف مجال القسمة القضائية 

(,بحيث ال نكاد نجد حكام قضائيا فاصال يف موضوع القسمة القضائية  دون أن يكون مسبوقا بحكم 43)

 لنزاع . حكمة عىل حل امتهيدي يقيض بانتداب خبري إلعطاء التفسريات املطلوبة التي تساعد امل

                                                           

 ر ( تجدر اإلشارة إلى أن املحكمة املختصة بالبت في دعوى القسمة نوعيا هي املحكمة االبتدائية باعتبارها هي صاحبة الوالية العامة للنظ42)

 بالنسبة لالختصاص املكاني فيرجع إلى املحكم االبتدائية التي يوجد العقار املراد قسمته في دائرة نفودها . في دعاوى القسمة ، إما 

من مدونة الحقوق العينية التي تنص على أنه "تحكم املحكمة   389( تتجلى إلزامية الخبرة في دعوى القسمة القضائية من خالل املادة 43)

كلما كانت هذه القسمة ممكنة , و عن طريق الحصص و تكوين األنصبة على أساس اصغر حصة و عن  بقسمة العقار املشاع قسمة عينية

طريق التقويم و التعديل تم توزع األنصبة على أساس أصغر حصة و عن طريق التقويم و التعديل تم توزع األنصبة املفرزة بين الشركاء 

 ي املسح الطبوغرافي يعين موقع و حدود و مساحة كل نصيب مفرز " بالقرعة , و تصدر حكمها بناء على تصميم ينجزه خبير ف
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( هذه الخربة بأنها " اإلجراء الذي يستهدف االستعانة بدوي االختصاص و 44و قد عرف البعض)

االسرتشاد بآرائهم لجالء مسألة غامضة يحتاج حلها إىل دراية علمية فنية تخرج عن إطار التكوين العام 

س خري الذي يعترب مساعدا للقضاء و ليو يتم إنجازها من طرف شخص يسمى الخبري, هذا األ  للقايض ".

 (.45وكيال عن أحد الخصوم.)

أو  ( , و اختياره يتم  بناء عىل طلب األطراف  معا46فهذا الخبري إما أن يكون شخصا ذاتيا أو معنويا )

(, هذا األخري الذي يقوم بتعيينه من طرف الخرباء املقيدين يف 47أحدهم أو تلقائيا من طرف القايض )

 رسمي للخرباء و املقدم أمام دائرة كل محكمة استئناف .الجدول ال

غري أن التساؤل الذي يطرح يف هذا اإلطار, هل القايض يكون دامئا مجربا عىل تعيني الخبري من 

ضمن أولئك املقيدين يف الجدول , أم أنه ميكن أن يتجاوز ذلك بتعيني أحد الخرباء الغري مقيدين فيه و 

 ذر عليه فيها األمر.ذلك يف الحالة التي يتع

أنه ليس هناك ما مينع من ذلك يف الحالة التي  ( إىل48كجواب عىل هذا السؤال يذهب بعض الفقه )

علمية  رط أن تكون له مؤهالتـــــيستحيل فيها عىل القايض تعيني خبري مسجل بجدول املحكمة بش

 .ن ذلكــطراف مونية ما مل يعفيه األ لقانوتقنية تؤهله للقيام بالعمل الذي انتدب ألجله، وأن يؤدي اليمني ا

                                                           

 .  3, ص  8773, نشر، بنميد للطباعة و النشر, الطبعة األولى الصادرة سنة  نظام الخبرة في القانون املغربي( إبراهيم زعيم , 44)

بالخبراء القضائيين على أنه " يعتبر الخبراء القضائيون املتعلق  22.00الصادر بتنفيذ القانون  4008يونيو  44من ظهير  44( تنص املادة 45)

 من مساعدي القضاء و يمارسون مهامهم و فق الشروط املنصوص عليها في هذا القانون و في النصوص تطبيقا له " 

وي تقديم طلب التسجيل على أنه " يمكن للشخص املعن 22.00الصادر بتنفيذ القانون رقم  4008يونيو  44( تنص املادة الرابعة من ظهير 46)

 في جدول الخبراء القضائيين إذا توافرت الشروط التي حددتها...."

من قانون املسطرة املدنية على أنه " يمكن للقاض ي بناء على طلب األطراف أو أحدهم أو تلقائيا أن  22( تنص الفقرة األولى من الفصل 47)

ء أخر من إجراءات التحقيق على عين املكان أو بحث أو تحقيق خطوط أو أي إجرايأمر قبل البت في جوهر الدعوى بإجراء خبرة أو وقوف 

"...... 

. و في  892, ص  4000، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء, طبعة  الخبرة القضائية في قانون املسطرة املدنية( محمد الكشبور، 48)

سطرة املدنية على أنه " .... و عند عدم وجود خبير مدرج بالجدول يمكن بصفة من قانون امل 27نفس السياق تنص الفقرة الثانية من الفصل 

عينها  ياستثنائية للقاض ي أن يعين خبيرا لهذا النزاع , و في هذه الحالة يجب على الخبير أن يؤدي اليمين القانونية أمام السلطة القضائية الت

دة إليه و أن يعطي رأيه بكل تجرد و استقالل ما لم يعف من ذلك اليمين باتفاق القاض ي لذلك على أن يقوم بأمانة و إخالص باملهمة املسن

 األطراف ....."
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و بتعيني هذا الخبري تتحدد مهمته بدقة من لدن املحكمة يف الحكم التمهيدي القايض بتعيينه يف 

روع ــــــو الخبري ملزم و قبل الش (49ون.)ــــــدعوى القسمة عىل أن تكون مهامه تقنية ال عالقة لها بالقان

كالئهم لحضورها, حيث يجب عليه إشعار األطراف باليوم و الساعة يف مهمته باستدعاء األطراف وو 

ي ستجرى فيها الخربة و ذلك قبل امليعاد املحدد لها بخمسة أيام عىل األقل برسالة مضمونة مع ـــــالت

(, و أن أي إخالل بهذا املقتىض يجعل تقريره باطال , و ال ميكن للمحكمة متى ثبت 50اإلشعار بالتوصل )

 (.51ي قضائها )ـــــــالحضورية أن تعتمده فلها عدم 

و بعد أن يقوم الخبري باستدعاء األطراف و وكالئهم لحضور عملية الخربة, فإن عليه أن يقوم بالوقوف 

 عىل عني املكان املوجود فيه العقار أو العقارات موضوع طلب القسمة.

ا عن كل سؤال فني و مينع عليه و يف إطار إنجازه لعمله,يجب عليه أن يقدم جوابا محددا و واضح

( و بعد ذلك يقوم بإعداد مرشوع قسمة عينية للعقار 52الجواب عىل أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني )

إذا كانت هذه القسمة ممكنة , أما يف الحالة التي يتعذر فيها إجراء قسمة عينية فانه يحدد الثمن األسايس 

 مة التصفية .لبيع العقار باملزاد العلني يف إطار قس

 الفقرة الثانية : أشكال مرشوع القسمة

إذا كان إعداد مرشوع القسمة العقارية مهمة موكولة للخبري , فإن هذا األخري قبل اقرتاحه للمرشوع 

املناسب، يقوم بدراسة وضعية العقار و بالتايل فهو بصدد إنجازه ملهمته هاته , فإن اقرتاحاته ال تخرج عن 

أن يقوم بإعداد مرشوع قسمة عينية للعقار )أوال( إذا كانت هذه القسمة ممكنة أو أن يلجا فرضني , فهو إما 

 إىل قسمة التصفية )ثانيا( و ذلك عن طريق بيع العقار باملزاد العلني .

                                                           

يحدد القاض ي النقط التي تجري الخبرة فيها في شكل أسئلة »... من قانون املسطرة املدنية على انه  27( تنص الفقرة الثالثة من الفصل 49)

 فنية ال عالقة لها مطلقا بالقانون.

الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا عن كل سؤال فني, كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له يجب على 

 عالقة بالقانون ".

 من قانون املسطرة املدنية. 63( راجع الفقرة األولى من الفصل 50)

  30( فاطمة الواقفي, املقال السابق , ص 51)

من قانون املسطرة املدنية على أنه ".... يجب على الخبير أن يقدم جوابا محددا و واضحا على كل  27الفصل ( نص الفقرة الرابعة من 52)

 سؤال فني كما يمنع عليه الجواب على أي سؤال يخرج عن اختصاصه الفني و له عالقة بالقانون " .
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 أوال: القسمة العينية

هي تلك ( بأنها :"53مل يقم املرشع املغريب بتحديد مفهوم القسمة العينية , و قد عرفها بعض الفقه )

هي ال  و التي يأخد فيها كل رشيك ما نابه يف اليشء املشرتك و يستقل به مفرزا عن بقية الرشكاء " .

القسمة العينية  و تصح إال إذا كان اليشء قابال للتجزئة أو التبعيض يف ذاته و إال فال قسمة عينية فيه.

لية املال القسمة العينية , إما لعدم قاب هي األصل بحيث ال يتم اللجوء إىل قسمة التصفية إال إذا تعذرت

 (54املشرتك للقسمة العينية , أو إذا كانت تؤدي إىل فقد املنفعة منه .)

 و القسمة العينية إما أن تكون شاملة أو جزئية.

هي التي يخرج فيها جميع الرشكاء من الشيوع , فيستقل كل واحد منهم  فالقسمة العينية الشاملة :

 (.55فرزة التي ألت إليه ، و يتم ذلك عن طريق عملية فرز الحصص التي يقوم بها الخبري)مبلكية الحصة امل

هي القسمة التي يتم االقتصار فيها عىل خروج بعض الرشكاء من الشيوع القسمة العينية الجزئية : 

فة صدون البعض األخر الذي يقترص عىل البقاء يف حالة الشياع . مثال ذلك أن تكون أرض مملوكة منا

لشخصني ثم تويف أحدهام تاركا عدة ورثة, فيتفق الرشيك الباقي عىل قيد الحياة مع ورثة رشيكه املتوىف 

 (56عىل أن يقتسموا األرض, ليستقل هو مبلكية نصف األرض و يستقل الورثة مبلكية النصف اآلخر.)

ع إبقاء رشكاء من الشيوع مفالقسمة يف هذه الحالة إمنا هي قسمة جزئية ألنها اقترصت عىل إخراج أحد ال

 الرشكاء اآلخرين يف حالة الشياع .

 قسمة التصفية ثانيا:

هي تلك التي تؤدي إىل بيع العقار املطلوب قسمته عن طريق املزاد العلني و توزيع مثنه بني املشتاعني 

  ( .57كل بحسب منابه )

                                                           

  49( بتينة العلوط , مرجع سابق , ص 53)

من مدونة الحقوق العينية على أنه " يشترط إلجراء القسمة أن يكون املال مملوكا على الشياع  للشركاء  382( في هذا اإلطار تنص املادة 54)

 عند إجرائها , و أن يكون قابال للقسمة و أن ال تزول املنفعة املقصودة منه بالنسبة لكل جزء من أجزائه بعد القسمة "

 . 476( محمد الكشبور مرجع سابق , ص 55)

 . 394بري ، مرجع سابق ، ص ( مامون الكز 56)

، مطبعة الوراقة الوطنية  التصرفات الواردة على العقارات غير املحفظة بين الفقه اإلسالمي و الفراغ القانوني( عادل حاميدي , 57)

 . 38, ص 4006بمراكش ، الطبعة األولى ، أكتوبر 
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ية، و تجد هذه تعذر القسمة العين و تعترب قسمة التصفية طريقا احتياطيا ال يتم اللجوء إليه إال عند

 844( من مدونة الحقوق العينية و كذلك الفصل 59) 614( و 58) 612القسمة أساسها يف كل من املادة 

 (من قانون املسطرة املدنية،60)

 املطلب الثاين : تنفيذ الحكم القايض بإجراء القسمة 

ذه, إما بقسمة ق تقديم طلب تنفيإن دعوى القسمة تنتهي بصدور حكم قضايئ قابل للتنفيذ عن طري

 العقار قسمة عينية ) الفقرة األوىل( أو قسمة التصفية ) الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: تنفيذ الحكم القايض بإجراء القسمة العينية

فإذا قضت املحكمة بالقسمة العينية للعقار املرفوعة دعوى القسمة بخصوصه فإن تنفيذ حكمها هذا 

 رسوم عقارية بديلة للعقار األصيل املشاع . بحيث يتم  استخراج قطعة محددة لكل متقاسميقتيض تأسيس 

 ، ميتلكها عىل سبيل االستئثار و اإلنفراد .

و املحكمة ال تصدر حكمها القايض بالقسمة العينية إال بعد معاينتها لتقرير الخبري ، فإذا تبني لها أن 

 ها الذي يقيض باملصادقة علىيه و عىل التصميم املرفق به ، و يفهذا التقرير عادل  ، فإنها تصدر منطوق

هذه الحالة ، و بعد أن يصبح الحكم قابال للتنفيذ ، تسلم نسخة من الحكم للمعني و يفتح ملف التنفيذ ثم 

ينتقل مأمور التنفيذ صحبة مهندس طبوغرايف إىل عني املكان ، و يقوم بوضع حدود كل قطعة تم تجري 

 املشتاعني و بعد ذلك يحرر محرضا و تسلم لكل شخص القطعة التي خرجت يف نصيبه . و القرعة بني

يدون ذلك كله يف محرض الذي تسلم نسخة منه مع الحكم و التصميم للمعني باألمر هذا األخري الذي 

فظ املحا و يتوجب عليه أن يتوجه للمحافظة العقارية الستخراج رسم عقاري خاص بالجزء الذي أل إليه.

                                                           

قار املشاع غير قابل للقسمة العينية أو كان من شان قسمته مخالفة من مدونة الحقوق العينية على أنه " إذا كان الع 381( تنص املادة 58)

 القوانين و الضوابط الجاري بها العمل أو إحداث نقص كبير في قيمته فإن املحكمة تحكم ببيعه باملزاد العلني".

لحكم القضائي بالقسمة طرق الطعن من مدونة الحقوق العينية على أنه " يتم البيع باملزاد العلني بعد استنفاد ا 387( تنص املادة 59)

 من هذا القانون " . 448العادية و النقض عند االقتضاء ، و تطبق على املحضر املتعلق به مقتضيات املادة 

من قانون املسطرة املدنية على أنه " يمكن للمحكمة أن تأمر بالقسمة البتية إذا كان املطلوب قسمته قابال لها و  427( ينص الفصل 60)

ع كل بحصته بمدرك أو بدونه و لو كان هناك قاصرون . تأمر املحكمة إذا كان موضوع القسمة غير قابل لها و ال النتفاع كل بحصته ينتف

 ببيعه  جملة أو تفصيال باملزاد العلني مع تحديد الثمن األساس ي للبيع " 
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عىل األمالك العقارية يف هاته الحالة يجب عليه أن يعمل عىل تطبيق الحكم القايض بالقسمة عن طريق 

 تقييده بالرسم العقاري متى كان منطوقه ال يتعارض مع تضمينات الرسم العقاري.

مة سلكن املالحظ من الناحية العملية أن املحافظ و هو بصدد تقييده لألحكام القضائية الصادرة بالق

 العينية يواجه أحيانا بالعديد من املشاكل اليشء الذي يجعله ميتنع عن التقييد.

 من ضمن هذه الحاالت مثال :

حالة تعارض منطوق الحكم القايض بالقسمة العينية مع ما هو مضمن بالرسم العقاري ، و ذلك  -

ن يف املقيدي كأن يكون هناك اختالف يف أسامء أطراف الحكم عن أسامء الرشكاء املشتاعني

 الرسم العقاري .

الحالة التي يصدر فيها حكم يقيض بقسمة عقار محفظ يقع داخل دوائر الري ، يقيض بقسمته  -

إىل قطع تقل مساحتها عن خمسة هكتارات ، ففي هذه الحالة ميتنع املحافظ عن تقييد هذه 

املتعلق بالحد من  61-41 األحكام استنادا إىل مقتضيات الفصلني الثاين و الرابع من القانون رقم

تقسيم األرايض الفالحية الواقعة داخل دوائر الري و دوائر االستثامر باألرايض الفالحية غري 

املسقية ، التي متنع عىل املحافظ إجراء أية قسمة يرتتب عنها استخراج قطع تقل مساحتها عن 

 خمسة هكتارات .

عة وع مسطرة نزع امللكية من أجل املنفـــوضالحالة التي تصدر فيها أحكام بقسمة عقار يكون م -

ع عىل املحافظ تقييد األحكام القاضية بالقسمة النها ـــــــالعامة ، حيث يف هذه الحالة ميتن

املتعلق بنزع امللكية من اجل املنفعة  21.7من القانون رقم  62صدرت مخالفة ملقتضيات الفصل 

 (61العامة.)

ع ملسطرة ضم األرايض الفالحية ، حيث استوجب املرشع قبل حالة صدور أحكام بقسمة عقار خاض -

ية باطلة ضم و إال اعتربت العملكل عملية تقسيم الحصول عىل إذن سابق من اللجنة املحلية لل

 (62عدمية املفعول .)و 

                                                           

دعاوى العينية األخرى أن توقف نزع امللكية أو أن تحول ( ينص هذا الفصل على انه ال يمكن لدعاوى الفسخ أو االستحقاق و جميع ال61)

 دون إنتاج أثاره و تحول حقوق املطالبين إلى حقوق في التعويض و يبقى العقار خالصا منها".

 بشأن ضم األراض ي الفالحية . 8.64.802من الظهير الشريف رقم  44( راجع املادة 62)
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 الفقرة الثانية : تنفيذ الحكم القايض بإجراء قسمة التصفية 

انطالقاً من  صفية تقتيض بيع هذا األخري باملزاد العلنيإن تنفيذ الحكم القايض بقسمة العقار قسمة ت

الثمن الذي حددته الخربة املصادق عليها من طرف املحكمة ثم توزيع مثنه بني املشتاعني كل بقدر نصيبه 

 فيه .

لكن بالرجوع إىل املقتضيات املنظمة للقسمة القضائية يتبني بأن املرشع مل يرش نهائياً إىل اإلجراءات 

تعني إتباعها من أجل بيع العقار باملزاد العلني وقسمة مثنه بني الرشكاء، اليشء الذي يجعلنا نتساءل التي ي

 عن اإلجراءات التي يتعني إتباعها النجاز هذا التنفيذ .

من  811اىل  807كجواب عىل هذا التساؤل ميكن القول ، بان البيع يجري وفقا ملقتضيات الفصول 

 ، وكذلك الفصول املتعلقة بحجز العقارات وبيعها عن طريق املزاد العلني أي الفصولقانون املسطرة املدنية 

 .127إىل  134

 خامتة:

إذا كانت دعوى القسمة تعترب آلية من اآلليات التي خولها املرشع للمشتاعني ، للخروج من حالة  

لتي متيزها عن الشياع فإن املالحظ أن املرشع و إن خص هذه الدعوى مبجموعة من الخصوصيات ا

غريها من الدعاوى.إال أن واقع الحال أصبح يستدعي التدخل لتحيني مجموعة من املقتضيات القانونية 

التي أصبحت ال تالئم واقع هذه الدعوى وذلك إما نتيجة غموض النص القانوين أو سكوت املرشع عن 

 تنظيم نقطة ما .

من  613بها املرشع مؤخرا ، و ذلك بتعديله املادة و يف هذا اإلطار نثمن الخطوة االيجابية التي قام 

 .الزمن ا الجدل الذي عمر لفرتة منمدونة الحقوق العينية ، من خالل إضافة فقرة ثانية لهذه املادة أغلق به

كام ندعوه إىل مواصلة هذا التدخل من أجل فك شفرة مجموعة من اإلشكاالت التي أفرزتها دعوى 

 القسمة عىل أرض الواقع.

 بهذا الصدد ندعوه إىل : و
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إعادة النظر يف املقتضيات القانونية املنظمة لدعوى القسمة بشكل جدري مبا من شانه أن يتالئم  -

 مع املستجدات التي أصبح يشهدها الواقع .

من مدونة الحقوق العينية عىل إدخال جميع  680إذا كان املرشع أقر رصاحة من خالل املادة  -

 دعوى القسمة فإننا ندعوه إىل إقرار نفس األمر بالنسبة ألصحاب أصحاب الحقوق العينية يف

 الحقوق الشخصية و ذالك بالتنصيص عىل ذلك رصاحة.

تخصيص البيع باملزاد العلني الذي يكون يف إطار دعوى القسمة بنصوص خاصة متيزه عن البيع  -

 القضايئ بصفة عامة.

  فاء مبرشوع واحد.إلزام الخبري بإعداد عدة مشاريع للقسمة عوض االكت -
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 التنموية المشاريع على وتأثيرها الكيدية التعرضات

 المشتركة العقارية الملكية تسيير أحكام

 العقارية الترقية إطار في
 

 حيتالة معمر

 أ محاضر أستاذ  

 الجزائر - مستغانم جامعة الحقوق كلية

 

 رفيعة ريم لعور

 ب محاضر أستاذ

 الجزائر - مستغانم جامعة الحقوق كلية

 
 

  امللخص باللغة العربية:

نتيجة للتطور العلمي يف املجال العمراين ،والنمو الدميغرايف نشأ نوع جديد من البنايات مقسمة اىل 

 ،نونية مختلفةومنازعات قاطوابق وشقق ،اطلق عليها بامللكية املشرتكة ،غري ان هذا الوضع نتج عنه مشاكل 

ص بامللكية العقارية املشرتكة الذي اقر مجموعة من االليات القانونية لذلك تم ايجاد نظام قانوين خا

الرضورية الدارة العقارات وتسيريها ،اضافة اىل تحديد منوذج نظام امللكية املشرتكة يف مجال الرتقية 

هي امالعقارية يبني  دور املرقي العقاري يف تنظيم امللكية العقارية املشرتكة واألجزاء الخاصة وصيانتها.ف

 االليات املعتمدة يف مجال امللكية العقارية املشرتكة؟

 امللكية املشرتكة ،املرقي العقاري ، االجزاء الخاصة ، االجزاء املشرتكة   :املفتاحية الكلامت

 

Summary in English:  

        As a result of scientific development in the field of urbanization and 

demographic growth, a new type of buildings has been divided into floors and apartments, 

called common property. However, this situation has resulted in various legal problems 

and disputes. In addition to defining the model of joint ownership system in the field of 

promoter, it shows the role of real estate promoter in the organization and maintenance 

of joint real estate and private parts.so whats are the main mecanisme used incommon 

property field ? 

Keywords: common property , the promoter, private parts, common parts. 
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 مقدمة: 

عرفت الجزائر منذ االستقالل عدة تغريات يف شتى املجاالت، إال أنها أعطت أهمية أكرث لقطاع 

السكن كونه ذو شأن اجتامعي واقتصادي، حيث أصدر املرشع الجزائري عدة نصوص قانونية لتنظيم 

 الفكر العلمي يف املجالوضامن حسن سري هذا القطاع، غري أنه مع مرور الزمن وتطور األوضاع ونضج 

العمراين وتضخم النمو الدميوغرايف ظهر نوع جديد من البنايات أطلق عليه يف فرنسا مصطلح "امللكية 

كيب يعترب الفقه الفرنيس امللكية املشرتكة لبعض األجزاء يف العقارات املبنية أنها تعتمد عىل تر  املشرتكة"،

شأ نظام ل رشيك، و أزمة السكن تعترب السبب الرئييس الذي أنبني حالة الشيوع الجربية و ملكية خاصة لك

وانترشت هذه الفكرة يف مختلف دول العامل وتداولتها كل منها حسب حاجياتها ، 63امللكية املشرتكة

 . وامكانياتها

نشأت فكرة امللكية املشرتكة يف الجزائر تزامنا مع األزمة االقتصادية التي عانت منها خالل فرتة 

ينات حيث اضطرت الدولة للجوء إىل السكنات االجتامعية للقضاء عىل أزمة السكن التي أدت إىل الثامن

تدهور حالة املجتمع الجزائري، وال تزال لوقتنا الحايل تسعى الدولة من أجل التقليل منها وليس القضاء 

 والطلب. ني العرضعليها نظرا للنمو الدميوغرايف الرسيع وتزايد الكثافة السكانية وعدم التوافق ب

املتضمن استمرار العمل بالقانون الفرنيس  38/174حيث تعود فكرة امللكية املشرتكة إىل املرسوم رقم: 

 الخاص 1462جوان  82ما مل يتعارض مع السيادة الوطنية، وعليه  استمر العمل بالقانون الفرنيس املؤرخ يف 

تضمن  32/22تحت رقم  86/01/1432وقد صدر املرسوم يف  بوضع امللكية املشرتكة يف العقار املبني لالشرتاك

القانون األسايس الخاص بشغل العامرات املستعملة للسكن أو الحرف املهنية والتي انتقلت ملكيتها للدولة 

، نظرا النتهاج الجزائر آنذاك النظام االشرتايك هذا القانون وغريه من القوانني 33/108مبوجب األمر رقم 

ترسي ضمن اطار القانون الفرنيس املعمول به، إىل أن صدر القانون املدين الجزائري مبوجب األخرى ظلت 

، وعدلت البعض منها 778إىل  716، وقد تناول أحكام امللكية املشرتكة يف عدد املواد 74/42األمر رقم 

ث كن املرشع استحداملتضمن تعديل القانون املدين، ل 1426يناير  84املؤرخ يف  26/01مبوجب القانون رقم 

املؤرخ يف  26/333نظاما آخر ال يختلف عن ذلك الوارد يف القانون املدين ولكنه أكرث تفصيال هو املرسوم 

                                                           
63 : les biens droit civil caroline henry,-, laurenceSophie druffin ., France, 2005, p. 175.gualiano éditeur  
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 01/06/8011املؤرخ يف  11/44املتضمن نظام امللكية، هذا األخري عدل باملرسوم التنفيذي رقم  11/18/1426

اري قية العقارية ومن خالله برزت أهمية ودور املرقي العقيحدد منوذج نظام امللكية املشرتكة يف مجال الرت 

يف تنظيم امللكية العقارية املشرتكة واألجزاء الخاصة وصيانتها، اليشء الذي يؤدي إىل إطالة عمر حظرية 

امللكية العقارية املشرتكة والحفاظ عليها ملدة أطول، كام يحفز ويشجع الرتقية العقارية بتحقيق أكرب األرباح 

 مكنة.امل

ومنه نطرح اإلشكالية التالية: هل وفق املرشع الجزائري يف توفري آليات لتطبيق القواعد القانونية يف 

مجال امللكية العقارية املشرتكة عىل الواقع للحفاظ عىل مدى صالحيتها، وعليه كيف يحدد املرقي العقاري 

رتكة ؟ من يف التسيري االنتقايل للملكية املشاألجزاء الخاصة و املشرتكة ؟ ماهي التزامات املرقي العقاري 

 يتحمل تبعات مختلف التكاليف ؟ ماهي أنواع النفقات، كيف تحدد وعىل أي أساس ؟

وعليه لإلجابة عىل هذه اإلشكالية نتبع الخطة التالية: مقدمة ومبحثني، املبحث األول نتناول فيه 

جزاء الخاصة وتكوينها، ثم اإلنتقال إىل تحديد األ  ماهية امللكية املشرتكة من حيث تحديد تحديد األجزاء

املشرتكة وأصنافها، أما يف املبحث الثاين نعرج فيه عىل قواعد تسيري  وإدارة امللكية املشرتكة من حيث 

التزامات املرقي العقاري و األعباء التي تقع عىل عاتق املالك أو الشاغلني، وخامتة نعرض فيها بعض 

 ات.التوصيات واإلقرتاح

 املبحث األول: ماهية امللكية املشرتكة

من القانون املدين الجزائري عىل أنها:  716نص املرشع الجزائري عىل امللكية املشرتكة يف املادة 

"الحالة القانونية التي يكون عليها العقار املبني أو مجموع العقارات املبنية والتي تكون ملكيتها مقسمة 

ل واحدة منها عىل جزء خاص ونصيب من األجزاء املشرتكة". وعليه حصصا بني عدة أشخاص تشمل ك

يستخلص من هذا املفهوم أن امللكية املشرتكة تقوم عىل عنرصين، األول رضورة وجود بناء، والثاين تعدد 

 . 64الرشكاء فال بد من تعدد املالكون لبناء واحد أو عدة بنايات

                                                           

 . 336، ص.4082، دار هومة للنشر، الجزائر، طبعة املنازعات العقارية، في ضوء آخر التعديالت أحدث األحكامعمر حمدي باشا،  -64 
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زاء التي تعترب مشرتكة بني املالك واألجزاء املفرزة من نفس القانون األج 714و 711حددت املادتني 

التي ميلكها كل رشيك خاصة به مبفرده دون غريه ولكل رشيك يف امللكية الحق بالتمتع باألجزاء الخاصة 

كام له أن يتمتع باألجزاء املشرتكة، برشط أال ميس بحقوق الرشكاء اآلخرين يف امللكية أو يلحق رضرا مبا 

واألصل أن األجزاء املشرتكة يحددها السند املنشئ للملكية فإن مل يتضمن هذا السند تحديد  أعد له العقار،

صفة جزء من األجزاء فيعترب ملكية مشرتكة إذا كان معدا لالستعامل املشرتك بني جميع املالك أو 

 الشاغلني.

، عىل 65رتقية العقارية الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط ال 01-11من القانون رقم  62/4تنص املادة 

أنه: " يسلم نظام امللكية املشرتكة إجباريا لكل مقنت خالل توقيع العقد.". أي الترشيع الجزائري ألزم 

املرقي العقاري بإعداد نظام امللكية املشرتكة و تسليمها للمكتتب عند توقيع عقد البيع عىل التصاميم أو 

  عقد حفظ الحق قبل إمتام البناء.

، لكن هناك فراغ قانوين حول وجود ملكية 66الترشيع الفرنيس الذي نص عىل نفس اإللتزام عىل غرار

مشرتكة قبل إمتام البنايات، فطرحت هذه اإلشكالية أمام القضاء الفرنيس إختلفت القرارات، القرار األول 

نايات حتى تطبق ، يجب إنتظار إمتام إنجاز الب67ينص عىل أنه ال وجود مللكية مشرتكة  يف فرتة البناء 

 .68النصوص الخاصة بامللكية املشرتكة

القرار اآلخر يعترب أن البنايات محل عقد بيع عىل التصاميم تعترب مبنية فيام يخص تطبيق النصوص 

املتعلقة باألجزاء املشرتكة حتى و لو أنها يف طور اإلنجاز مبجرد بيع بناية واحدة من هذه البنايات يف طور 

 .69جود ملكية مشرتكةاإلنجاز، يعترب و 

 املطلب األول: تحديد األجزاء الخاصة وتكوينها 

                                                           

 .2، ص.82، العدد. 4088مارس  06ج.ر . 65 
66 le reglement de copropriete est remis a chaque acquereur lors de la signature du   «:  11 .C.constr. et habit-L.261Art.

contrat ; il doit lui etre comuniqué préalablement . ». 
67 n° 717, p. 548. 17876, publié au bulletin civil.III,-Chambre civile, du 15 decembre 1965,n° pourvoi 03 emeCour de cassation, 3  
68 20.435-chambre civile, du30 septembre 1998, n° 96 emeCour de cassation, 3.RDI.1999 .p.144.  
69 Cour d’appel, versaille, du 22 mai 1983, R.D.I,1984, p. 351. 
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منه إىل تحديد األجزاء الخاصة بصفة عامة  711تطرق املرشع الجزائري يف القانون املدين املادة 

إذ تعمق يف نصه  11/44وموجزة، غري أنه تناول هذا املوضوع بأكرث دقة وشمولية يف املرسوم التنفيذي رقم 

جزاء الخاصة بأنها األجزاء التي ميلكها مقسمة كل رشيك يف امللكية واملخصصة له دون غريه، عىل األ 

أي هو صاحب حق التسيري واالستعامل والرقابة، كام أشار أيضا عىل كل محل تشمله حصته أو حصصه 

 . 70مع جميع املرافق التابعة له

لخاصة املوجودة ضمن هيكل البناية تشتمل األجزاء الخاصة التي تخص كل محل من املحالت ا    

 الجامعية عىل وجوب األشياء الهامة والتي حددها املرشع كام ييل:

البالطات واألرضيات املبلطة واألرضيات الخشبية وجميع التلبيسات بصورة عامة سقوف البيوت أي 

تزين بها السقوف والزخارف التي ميكن أن  71األلواح الخشبية وما يغطيها من جبس واملقولبات الناتئة

وقطع النجارة التي ميكن أن تجمل بها، الحواجز الداخلية وأبوابها، أبواب املساطح واملداخل الخاصة 

والنوافذ التي عىل شكل أبواب ومغاليق الشبابيك بأنواعها واملرشبيات املتحركة ودعامات وحواجز النوافذ 

، الداخيل للجدران السميكة والجدران الفاصلة والرشفات وزجاج الرشفات واملقصورات وهياكلها، الطالء

األنابيب والقنوات أو الخطوط الداخلية املخصصة لالستعامل يف املحل دون غريه لتوزيع املاء والغاز 

، واألقفال واللوائح التابعة لها، التجهيزات 72والكهرباء ولرصف املياه املستعملة والنفايات، األجهزة والصنابري

ستحامم وبيوت النظافة واملراحيض، تجهيزات املطبخ وأحواضها التجهيزات الفردية الصحية لبيوت اال 

الخاصة بالتسخني واملاء الساخن املوجودة داخل املحل الخاص، الخزانات الحائطية وحافظات الثياب، 

ل ككل ما يخص الزخرفة الداخلية والتأطري ورفوف املداخن واملرايا والطالء والخشبات والصناديق، وبش

 عام كل ما هو مندرج داخل املحالت مام هو مخصص الستعامل سكني ال غري،

                                                           

املطبق في مجال الترقية العقارية، الجريدة  ، يحدد نموذج املليكة املشتركة02/03/4082، املؤرخ في 82/77ملحق املرسوم التنفيذي  -70 

 .87، ص.82، العدد 4082مارس  86، املوافق  8232جمادى األولى  82الرسمية، الصادرة بتاريخ 

ْولباملقولبات الناتئة: مقولبات مفردها  -71 
َ
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َ
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  http://www.almaany.com )مصطلح تقني، يعني بروز لزينة بناء. )قاموس ومعجم املعاني الجامع، الرابط التالي:  
بت في أنوب املاء ونحوه وتكون قابلة للغلق والفتح و  ُصنبور الصنابير: مفرده  -72

ّ
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كام أشار املرشع زيادة عىل ذلك لتوضيح األجزاء املشرتكة الفاصلة حيث يقصد بها األجزاء الفاصلة  

بني الرشكاء يف امللك املتجاورين، الحواجز أو الحيطان الفاصلة للمحالت الخاصة باستثناء الجدران 

 .73ساسية يف البناءاأل 

 املطلب الثاين: تحديد األجزاء املشرتكة وأصنافها        

إن القواعد العامة مبا فيها الرشيعة العامة حددت األجزاء املشرتكة وأعطتها مفهوما عىل أساس أنها 

ة لنصيب كل بأجزاء العقارات املبنية والغري املبنية التي ميلكها عىل الشيوع كافة املالكني املشرتكني بالنس

. فإن العربة يف تحديد األجزاء املشرتكة هي أن تكون هذه األجزاء معدة 74واحد منهم يف كل حصة

 لالستعامل املشرتك لجميع املالك ضمن عقار جامعي مبني.

 75الذي يحدد منوذجي عقد حفظ الحق و عقد البيع عىل التصاميم 161-16أما املرسوم التنفيذي رقم 

  ة املشرتكة يكون من حيث العنارص املكونة و املساحات وامللحقات املبنية و الغري مبنيةحدد أن وصف امللكي

و التجهيزات و املنشآت ذات امللكية املشرتكة ومجموع األجزاء املشرتكة التابعة قانونا للبناية مع تحديد 

ملالية املتعلقة بنظام و االحصص النسبية للملكية املشرتكة و تحديد مجموع البيانات القانونية و التقنية 

 . 76امللكية املشرتكة

ويجب تحديد نسبة امللكية املشرتكة بالنسبة لكل مالك عن طريق الجدول الوصفي للملكية املشرتكة 

من قبل خبري عقاري يبني الحصص الخاصة العائدة لكل مشرتك و ما يقابلها من النسب والحقوق يف 

د باستغالل واستعامل األجزاء املشرتكة من طرف أحد املالك أو ، وال يجوز االنفرا77األجزاء املشرتكة

الشاغلني أو املنتفعني كونه يتعارض مع طبيعة األجزاء وهذا ما قضت به الغرفة العقارية للمحكمة العليا بل 

                                                           
  .87، مرجع سابق، ص.82/77ملحق املرسوم التنفيذي  -73
  من القانون املدني. 922املادة  -74

البيع على التصاميم لألمالك العقارية ، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و عقد 4083ديسمبر 81، املؤرخ في 238-83املرسوم التنفيذي رقم 75 

، 4083ديسمبر 42و كذا حدود تسديد سعر امللك موضوع عقد البيع على التصاميم و مبلغ عقوبة التأخير و أجالها و كيفيات دفعها . ج.ر . 

  .88، ص.66العدد 
 قد البيع على التصاميم.الذي يحدد نموذجي عقد حفظ الحق و ع 238-83طبقا ملا جاء به املرسوم التنفيذي رقم  76
  .339عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص. -77
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ذهبت أبعد من ذلك حني اعتربت قيام أحد املالك بإصالح أجزاء مشرتكة مقابل امتناع باقي املشرتكني عن 

 . 78يد نصيبهم من املصاريف ال ميكنه منعهم من استغاللهاتسد

أىت بالجديد حيث صنف األجزاء املشرتكة حسب الحالة إىل ثالثة  11/44لكن املرسوم التنفيذي 

 أصناف هي:

هي األجزاء املخصصة الستعامل جميع الرشكاء يف امللك وتشمل  :األجزاء املشرتكة من الصنف األول

 ما يأيت:

التي تم تشييد مجموع العقار عليها واألرض التابعة له، السيام القطع االرضية املستعملة  كل األرض  

، وقنوات رصف املياه وقنوات وأنابيب املاء 79كحظرية أو حديقة، الباحات وطرق املرور، شبكات املواسري

احدى البنايات  وجودة يفوالغاز والكهرباء املؤدية إىل مجموع املباين املعينة، مسكن أو مساكن البوابني امل

أو يف الكثري منها وعىل العموم جميع املرافق ذات املصلحة العامة واالستعامل املشرتك بني جميع البنيات، 

 األقبية التي تشكل مفرغات صحية.

 هي األجزاء املخصصة الستعامل السكان الذين يشغلون بناية :األجزاء املشرتكة من الصنف الثاين

 شمل ما يأيت:واحدة بعينها وت

                                                           
. بعد اطالعنا على القرار 428،ص.08، عدد 4002. قضية : ب.ع ضد م.ع، مجلة املحكمة العليا 43/04/4002. بتاريخ 477423القرار رقم  -78

شترك، ذكر في حيثياته أن هناك حكم ألزم جميع أطراف املطعون فيه، إن املجلس ولرفض طلب الطاعنين بفتح الباب املؤدي إلى السطح امل

الخصومة بإصالح السطح وأن املدعي استجاب لذلك في حين الطاعنين لم يمتثلوا للتنفيذ، لكن السطح من األجزاء املشتركة، التي لكل 

من القانون  927و  922ين، طبقا للمادتين شريك في امللكية الحق في استعمالها واالنتفاع بها بكل حرية شرط أال يمس حقوق الشركاء اآلخر 

املدني، وعدم استجابت الطاعنين لتنفيذ الحكم الذي يلزمهم بتسديد مصاريف إصالح السطح ال يعطي للمدعي عليه الحق في منعهم من 

أن  مخالفا للقانون حيثاالنتفاع بالسطح، وإنما يتيح له حق التنفيذ جبرا، وعليه قرار املجلس بحرمان الطاعنين من استعمال السطح 

 القضاة قد أشابوا قرارهم بانعدام األساس القانوني. )جمال سايس، اإلجتهاد الجزائري في القضاء العقاري، كليك للنشر، الجزائر، الطبعة

  .(72، ص.4007األولى، 
  )قاموس ومعجم معاني، نفس املرجع(. : جمع ماسورة ، وهي أنبوب تتعّدد أقطاره وتتنّوع استعماالته.مواسيُر شبكات املواسير :  -79
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األسس والجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة السقف أو الحائط الفاصل أو الجدران   -

الضخمة لألرضيات )السقائف والعوارض والروافد( والجزء األعىل من العامرة الذي يشكل سقفها 

 وبكل ما يتكون منه الهيكل األسايس للمبنى عىل العموم.

رشفات واملقصورات والسطوح ولو كانت مخصصة كلها أو جزء منها ملنفعة زخارف الواجهات وكذلك ال -

واألعمدة الداعمة للنوافذ والرشفات واألطر املزججة ومغاليق  80أحد الرشكاء باستثناء الدرابزين

 الشبابيك بأنواعها التي هي جميعها ملك خاص.

اح الدخول، واألدراج وأروقة اإلفس املحالت والساحات واالتفاقات املشرتكة واألبواب واألبهاء وممرات -

ومحالت أو أماكن الخدمات العامة مثل أماكن العدادات وصناديق القاممة ومسطحات الطوابق 

وأقفاص السالمل وكذلك األبواب التي عىل شكل نوافذ، واألطر املزججة التي توجد يف األجزاء 

ده صصة الستعامل احد الرشكاء وحاملشرتكة، جميع مساحات اإلفساح واملمرات واملحالت غري املخ

وغري املشمولة يف األجزاء العامة، املداخن ومجاري التهوية ورؤوس املداخن والصناديق والرساديب 

ومجاري الدخان وأنابيب تهوية املطابخ، القنوات واألنابيب وفتحات مشاعب املواسري وكذلك أنابيب 

ف يات وكذلك أجهزة تنظيفها، قنوات مساقط ورص مساقط مياه األمطار والرسداب وقنوات تفريغ النفا

املياه املستعملة ومصاريف املراحيض واملجاري ومآخذ الهواء والقنوات واألعمدة الصاعدة والنازلة 

الخاصة بهذه األنابيب والغاز والكهرباء )باستثناء أجزاء هذه األنابيب والقنوات التي توجد داخل 

ماليك هذه املحالن دون غريهم(،  رساديب هذه القنوات  املحالت الخاصة واملخصصة الستعامل

املبنية، التفريغات الثانوية املؤدية البناية املعينة والتي تصلها إن اقتىض الحال، منشآت الهاتف العامة 

وبالقنوات الرئيسية الخاصة باملاء والغاز والكهرباء والتطهري ومشاعب املواسري، جميع األجهزة 

ها املعدة للخدمة املشرتكة بالبناية، وكذلك جميع األشياء املنقولة واملواعني املوجودة، واملاكنات وتوابع

لسد حاجات البناية، يف األجزاء املشرتكة مثل تجهيزات اإلنارة وصناديق الرسائل وممسحة مدخل 

ي رص العامرة وصناديق القاممة، وجميع األشياء أو األجزاء عىل العموم غري املعدة لالستعامل الح

                                                           
  الدرابزين : َدراُبزين )اسم( : ما يكون على جانبي السلم ليستند إلّيه. )قاموس ومعجم املعاني الجامع، مرجع سابق(. -80
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والخاص يف جزء من أجزاء امللك املقسوم، أو األشياء أو األجزاء التي ينص القانون أو العرف عىل أنها 

 مشرتكة، مع العلم أن كل هذه األشياء واألجزاء التي تم عدها ليست عىل سبيل الحرص.   

، املصاعد اتتضمن األجزاء املشرتكة من الصنف الثالث حرص  :األجزاء املشرتكة من الصنف الثالث

 .81واآلالت الخاصة بها وأقفاص املصاعد املتواجدة بالبنايات

أما الترشيع الفرنيس ترك لألطراف املتعاقدة حرية تحديد األجزاء املشرتكة، و يف غياب ذكرها، نص  

 .82، دون تصنيفها447-34من القانون رقم  6عىل األجزاء املشرتكة يف املادة 

من  707إىل  701عىل األحكام املتعلقة بالجدار الفاصل يف املواد من نص املرشع الجزائري أيضا    

عىل أن :  " ملالك الحائط املشرتك أن يستعمله  701القانون املدين الجزائري، تنص الفقرة األوىل من املادة 

بحسب الغرض الذي أعد له و أن يضع فوقه عوارض ليسند عليها السقف دون أن يحمل الحائط فوق 

 .طاقته."

إستعامل الحائط املشرتك من طرف أحد املالكني املتجاورين يتقيد بقيدين : القيد األول : يجب أال 

يتعارض اإلستعامل مع الغرض الذي خصص له ، يتمثل هذا الغرض يف إستتار كل رشيك به، و إقامة 

يحمل الجدار فوق و القيد الثاين : أال     83عوارض فوق هذا الحائط ليسند عليها كل رشيك سقف مسكنه 

                                                           
  .40، مرجع سابق، ص.82/77ملحق املرسوم التنفيذي  -81
82 t de la copropriété des immeubles batis , JORF, du 11 juillet 1965, 557 du 10 JUILLET1965, fixant le statu-Art 3. Loi n° 65 

p.5950 : «  sont communes les parties des batiments et des terrains affectées a l’usage ou a l’utilite de tous les coproprietaires 

ou de plusieurs d’entre eux . 

Dans le silence ou la contradiction des titres , sont reputés parties communes : 

- Le sol, les cours, les parcs et jardins , les voies d’accés ; 

- Les gros œuvre des batiments , les elements d’equipement commun , y compris les parties de canalisations y afférentes 

qui traversent des locaux privatifs ; 

- Les coffres, gaines et tetes de cheminées ; 

- Les locaux deservices communs ; 

- Les passages et corridors . 

 
 .772، ص. 8771. دار احياء التراث العربي، حق امللكيةعبد الرزاق السنهوري،  83
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طاقته، يف حالة تجاوز القدر الالزم مراعاته يف إستعامل الجدار، ميكن للاملك املجاور اآلخر طلب إزالة 

 .84ماقام به املالك الرشيك الذي إستعمل الجدار أو بتعديله

كن هذا ما اكدته املحكمة العليا، عندما طرح نزاع أمامها حول جدار فاصل بني بناءين، إذ أنه ال مي

للاملك القيام بفتوحات يف الجدار املشرتك أو اإلنقاص من علوه أو من سمكه أو القيام بأيّة أشغال متس 

من القانون املدين الجزائري و بالتايل  287متانة الجدار املشرتك، عليه ال يجوز للطاعنني التمسك باملادة 

من القانون املدين الجزائري  704و  701ني ال يجوز فتح فتوحات مادام أنها غري مرشوعة و مخالفة للامدت

 .85فرفض الطعن بالنقض ألنه غري مؤسس

بناءا عىل ذلك هذه األجزاء املشرتكة ال ميكن أن يستغلها أي رشيك بصفة فردية و إال كان ذلك 

رتك، شمخالفا للقانون، هذا ما أكدته املحكمة العليا الجزائرية، ملا كان نزاع يدور حول السطح و املغسل امل

عندما رفعت دعوى أمام املحكمة بطلب إستغالل هذه األجزاء املشرتكة من طرف كافة املستأجرين، رفضت 

املحكمة الدعوى و تم تأييد الحكم من طرف املجلس، فتم نقض هذا القرار من طرف املحكمة العليا مع 

 .86ق القانونإلغاء الحكم املستأنف فيه إذ أن قضاة املجلس يكونوا قد أخطأوا يف تطبي

 املبحث الثاين: قواعد تسيري وإدارة امللكية املشرتكة

يتوىل املرقي العقاري تسيري وضامن امللكية املشرتكة بصفة مؤقتة وعليه واجبات والتزامات اتجاه 

املالك والشاغلني للعقارات الجامعية، بعدها يحول إدارة وتسيري البناية للهيئة املختصة وجاء يف هذا 

من القانون املدين الجزائري ما يخص تسيري  778إىل  8مكرر  743رشع الجزائري يف املواد من الصدد امل

وحددت طرق تسيري وإدارة امللكية املشرتكة بالحديث عن هيأتها  وإدارة العقارات ذات االستعامل الجامعي

شاغلني لها، امللكية أو الوسري أعاملها وطبيعة مهامها مشرية إىل الجمعية املتشكلة من جامعة الرشكاء يف 

كونها تتمتع بالشخصية املدنية وتتوىل إدارة العقار واملحافظة عليه كام تسري األجزاء املشرتكة، وينتخب 

املترصف من طرف الجمعية التي يجوز لها أن تفصله عند االقتضاء، وعليها أن تعقد اجتامعا واحدا وجوبا 

                                                           
 ي.من القانون املدني الجزائر  902طبقا للفقرة الثانية من املادة  84
، املجلة 331932، رقم  4006مارس  82. ) قرار صادر عن املحكمة العليا ، بتاريخ 496نبيل صقر ، املرجع السابق ، ص.  –أحمد لعور  85

 ،العدد األول.(.4006القضائية ، سنة 
 .(. 20739، رقم 7087ماي  07. ) قرار صادر عن املحكمة العليا ، بتاريخ 300نبيل صقر ، املرجع السابق ،ص.  –أحمد لعور  86
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نائية ىل مبادرة منه أو بطلب من الرشكاء يف امللك يف حاالت استثكل سنة باستدعاء من املترصف، أو بناءا ع

 عن االجتامع السنوي.

جاء أكرث تفصيال عن الجمعية حيث أضاف أن املجموعة تتشكل مبجرد وجود  11/44لكن املرسوم 

رشيكني عىل األقل يف امللك وتنتهي إذا أصبحت البناية ملكا لشخص واحد، تتوىل مجموعة الرشكاء يف 

مللك و/أو الشاغلني له املحافظة عىل البناية )أو مجموعة البنايات(، وكذا التسيري الجيد وإدارة األجزاء ا

املشرتكة وميكن لها أن تتخذ بهذا الصدد كل التدابري الرضورية، وهي مسؤولة عن األرضار التي تلحق 

ة للتقايض شرتكة منها، كام أنها مؤهلبالرشكاء و/ أو الغري بسبب العيب يف البناء أو عدم صيانة األجزاء امل

 مدعية أو مدعى عليها ولو كان ذلك ضد بعض الرشكاء يف امللك.

 املطلب األول: التزامات املرقي العقاري

يف املادة الثالثة عىل أنه :" يعد مرقيا عقاريا يف مفهوم هذا القانون كل  11/01تناول القانون رقم 

ت بناء مشاريع جديدة أو ترميم أو إعادة تأهيل أو تجديدأو إعادة شخص طبيعي أو معنوي يبادر بعمليا

 هيكلة أو تدعيم بنايات تتطلب أحد هذه التدخالت أو تهيئة أو تأهيل الشبكات قصد بيعها أو تأجريها".

يطلق لفظ املتعامل العقاري لغة عىل كل قائم بتشييد مباين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يقوم 

ال الالزمة لتحقيق عملية تشييد مبان ويرشف عىل عملية البناء مع جميع ما يرتتب عىل ذلك بجمع األمو 

من أعامل إدارية وقانونية وتسليم املباين إىل أصحاب املرشوع وبيعها، يتوجب عىل املرقي إعداد نظام 

، قصد تحديد  11/44امللكية املشرتكة للبنايات الجامعية عىل أساس النموذج املرفق يف ملحق املرسوم 

البنايات القانونية والتقنية واملالية، وموضحا فيه األعباء وااللتزامات التي تقع عىل عاتق املقتنني أثناء 

اكتتاب عقد بيع أمالكهم، حيث يخضع لشكليات التسجيل والشهر العقاري مبوجب عقد موثق وبطلب 

 . 87طرف املقتنينيمن املرقي العقاري ومبوافقة املمثل املنتخب أو املعني من 

وعليه توضيح أنه خصص وأنجز بعنوان األجزاء املشرتكة املحالت الرضورية إلدارة األمالك وكذا 

مساكن البواب عند االقتضاء، ويجب إعادة ووضع وسائل وأجهزة تسيري األمالك العقارية موضوع البيع 

                                                           

 .86، مرجع سابق، ص.82/77من املرسوم التنفيذي رقم  06و 03املادتين  -87 
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ل هذا ر عملية بيع، والعمل عىل نقمستقبال وضامن إدارة امللك ملدة سنتان يبدأ رسيانها من تاريخ آخ

  .88االلتزام إىل األجهزة أو املمثلني املقتنيني

بضامن التسيري املؤقت للملكية املشرتكة  11/01من القانون  38يلتزم املرقي أيضا طبقا ألحكام املادة 

ذلك اري، يلتزم ك( بعد بيع القسم األخري املكون للبناية أو املجموع العق8للبنايات املباعة ملدة سنتني )

بضامن أو األمر بضامن اإلدارة والتسيري االنتقايل للملكية املشرتكة خالل الفرتة االنتقالية إىل غاية 

استدعاء االجتامع األول للجمعية العامة قصد وضع األجهزة املنظمة للملكية املشرتكة، وذلك ابتداء من 

طرفه،  لبنايات، يحل املرقي البائع أو الشخص املعني منتاريخ بيع الجزء األخري املكون للبناية أو مجموع ا

 خالل فرتة التسيري االنتقايل، محل جميع هيئات تسيري امللكية املشرتكة.

ويلتزم كل واحد منها، حسب الحالة، بأداء الدور املنوط باملترصف كام هو محدد يف نظام امللكية 

كة املعينة ارة وتسيري البناية إىل هيئات امللكية املشرت املشرتكة، واتخاذ كل التدابري الرضورية لتحويل إد

 قانونا، خالل االجتامع األول للجمعية العامة املستدعاة من طرفهم.

تنتهي فرتة التسيري االنتقايل املبينــــــة أعاله، بناء عىل طلب من أغلبية الرشكاء فـــــــي امللك الذين 

يبلّغ  كة.ة املشرت ــــــمة الستحـــــــداث األجهزة العادية للملكييتم استدعاؤهم مسبقا إىل الجمعية العا

املرقـــــــي العقاري بطلب موقع قانونا من طرف املترصف الذي عينته جمعية الرشكاء يف امللك املعنيني، 

 عن طريق رسالة موىص عليها.

وكل الوثائق  طبقا للتنظيميحول املرقي البائع كل الحسابات املالية واملحاسبية التي تم إعدادها  

لكية واملستندات املتعلقة بتسيري البناية تبعا ملحرض تسليم املهام والتسيري املوقع من طرفه مبعية مترصف امل

 . 89املشرتكة الذي انتخبته جمعية الرشكاء يف امللك

اء املشرتكة ز ال يوجد مثل هذا النص يف الترشيع الفرنيس، فال يتحمل املرقي العقاري عبئ إدارة األج

بل هو ملزم فقط بتسليم نظام األجزاء املشرتكة للمقتني يف عقد البيع عىل التصاميم، و تتكون نقابة من 

                                                           
  ، نفس املرجع.02و 02املادتين  -88

 .49، مرجع سابق، ص.82/77ملحق املرسوم التنفيذي رقم  -89 
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،  لهذه النقابة شخصية معنوية، ذمة مالية 447-34من القانون رقم  11املالكني للعقار املبني طبقا للامدة 

،  يتم 447-34من القانون رقم  1فقرة  14طبقا للامدة  مستقلة، و متثل املالكني أمام القضاء يف حالة نزاع

 التصويت عىل أعضاء النقابة من طرف الجمعية العامة املتكونة من جميع املالكني للعقار املبني .

نص الترشيع الجزائري عىل عقوبات جزائية تقع عىل عاتق املرقي العقاري إذا مل يبلّغ للمقتني نظام 

مثل هذه ليم البناية يف األجال املنصوص عليها يف عقد البيع عىل التصاميم ، تتامللكية املشرتكة قبل تس

 .90دج 8.000.000دج إىل 800.000العقوبة يف غرامة مالية من 

 املطلب الثاين: األعباء التي تقع عاتق املالك والشاغلني

نوية، ى شهرية أو سيقع عىل عاتق الرشكاء يف امللك و/ أو الشاغلني له عدة أعباء منها يومية وأخر 

الهدف منها هو الحفاظ عىل سالمة البناية وتنجر عنها نفقات مختلفة يجب عىل املرقي العقاري توضيح 

 .91األعباء و الواجبات التي يلتزم بهام كل مقتني عند اإلكتتاب يف عقود الرتقية العقارية

األعباء و  تضمن كيفية حسابو نص الترشيع الفرنيس عىل أن نظام األجزاء املشرتكة يجب أن ي    

التكاليف التي تقع عىل عاتق كل مكتتب، لكنه أغفل ذكر جزاء يرتتب عن عدم ذكر هذه املعلومات يف 

من  1فقرة  10النظام، لكن بالرجوع اىل القواعد العامة ميكن رفع دعوى لتنفيذ هذا االلتزام طبقا للامدة 

 .44792-34القانون رقم 

ملرشع الجزائري عل غرار املرشع الفرنيس أهم األعباء التي تثور حولها عىل هذا األساس أورد ا

النزاعات حتى تسود املساواة ويتحقق العدل يف هذا النوع من السكنات، وقسم األعباء إىل صنفني األول 

 هي:

ا املرتبطة بالتسيري العادي والرتميامت الصغرية لألجزاء املشرتكة، يتحمله األعباء من الصنف األول:

جميع الشاغلني للمحالت الفعليني وغري الفعليني، وهي موزعة يف حصص متساوية بني الشاغلني الذين 

                                                           
 . 02-88من القانون رقم  94املادة  90
 .02-88من القانون رقم  4فقرة  68املادة  91
92  marc roux,copropriete, lexisnexis,2016, p.44.-ues lafond, jeanJacq 
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يتعني عليهم دفعها للمترصف حسب الكيفيات التي تقررها الجمعية العامة، وتشمل أعباء املصنف األول 

 ما يأيت:

وابني وأجر البواب أو البالراتب املخصص للمترصف والنفقات الالزمة لتسيري إدارة البناية، -1

 واملستخدمني الذين ميكن أن يوظفهم املترصف وكذا التكاليف املرتبطة بذلك.

دفع مبالغ استهالك املاء والكهرباء بالنسبة لألجزاء املشرتكة العامة ونفقات العدادات العامة، وكذلك -8

عدادات بيانات حساب بقية ال فائض املاء الذي يتأىت من الفرق بني بيان حساب العداد العام ومجموع

 الخاصة أو املشرتكة ونفقات سري صيانة العتاد الخاص مبحطة الضغط الزائد وترميمه.

 رشاء املواد واألوعية الالزمة لصيانة بوابات الدخول والسالمل وأقفاصها وسطوحه.-6

 مصاريف ونفقات سري التسخني الجامعي وتوابعه.-1

ارة املداخيل واملساطح وجميع املحالت واألجزاء ذات االستعامل نفقات صيانة واصالح مؤقتة إن-4

 املشرتك.

دفع مبالغ التأمني الذي يغطي حوادث العمل والحوادث التي يتسبب فيها مستخدمو إدارة البناية -3

 للغري.

وجميع النفقات التي تستلزمها الرتميامت الصغرية يف األجزاء املشرتكة، يجب عىل الرشكاء تسديد 

 . 93األعباء لدى املترصف وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية هذه

أو  املرتبطة بالرتميامت الكربى للبناية وصيانتها وأمن الرشكاء يف امللك األعباء من الصنف الثاين:

الشاغلني له، ويتحمل هذه األعباء الرشكاء يف امللك وحدهم، يتم توزيع هذه األعباء بني الرشكاء عىل 

 املشرتكة لكل واحد منهم واملتعلقة بكل قسم، يشمل هذا الصنف من األعباء ما يأيت: أساس الحصة

نفقات الرتميم باختالف أنواعه املتعلقة بالجدران الضخمة )باستثناء االصالحات الصغرية املتعلقة -1

ات ر بهذه الجدران من داخل الشقق واملحالت( والسقف الخارجي والسطح والواجهات والرشفات واملقصو 
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و رؤوس املداخن وقنوات املاء والغاز والكهرباء، )باستثناء األجزاء املخصصة من هذه املنشآت لالستعامل 

الحرصي والخاص يف كل شقة أو محل(، وأنابيب املواسري، ورصف مياه األمطار واملياه املستعملة وميازيب 

حل( رصي والخاص يف كل شقة أو متفريغ القاذورات )باستثناء األجزاء املخصصة منها لالستعامل الح

وبوابات الدخول واالبهاء والسالمل وأقفاص السالمل واملساطح، وجميع املحالت املخصصة لخدمة البناية 

 وغريها.

 األشغال أو الرتميامت التي يستلزمها االمتالء يف القنوات والذي ال ميكن تحديد أسبابه. -8

ح طالء الدرابزين وعوارض دعم الرشفات والنوافذ وألوا  نفقات تلبيس الواجهات مبا يف ذلك نفقات-6

 النوافذ الخارجية وستائر كل شقة، عىل الرغم من أن هذه األشياء ملكية خاصة.

 نفقات صيانة وترميم املواسري وصناديق نفايات البناية.-1

 نفقات صيانة وترتيب محالت مشمولة يف األجزاء املشرتكة العامة، ونفقات الطالء.-4

 نفقات وضع وترميم منشآت اإلنارة يف األجزاء املشرتكة.-3

نفقات صيانة وتعويض القنوات بالنسبة لألجزاء الرئيسية، باستثناء القنوات الخاصة يف البنايات -7

 الجامعية.

 فك املصاعد وأجهزة التسخني وإصالحها كلها أو جزء منها وكذلك توابعها.-2

ن شكلها والتي ستخضع لها جميع األشياء واألجزاء املشرتكة الرضائب والرسوم املحتملة مهام يك-4

 العامة يف املجمع العقاري.

 مبالغ التأمني ضد الحرائق والحوادث املسؤولية املدنية وأرضار املياه وغريها من األخطار.-10

 املصاعد وتشمل نفقات صيانة وإصالح جميع املصاعد أو جزء منها زيادة عىل توابعها، استهالك-11

 قوة املحركات وجميع النفقات املرتتبة عن تسيريه.
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يتم حساب املساهمة يف هذه األعباء يف إطار امليزانية السنوية ويف حالة العجز يلتزم الرشكاء مببلغ 

 محسوب عىل أساس الكشف التقديري.

 متول األعباء من خالل:

 مالية.ميزانية تقديرية تصادق عليها الجمعية العامة يف بداية كل سنة -1

ويف حالة أشغال الصيانة التي يجب القيام بها بصفة مستعجلة، بواسطة نداء لتوفري أرصدة تساوي -8

( املرصوف املراد إنفاقه، وذلك يف انتظار انعقاد اجتامع استثنايئ تعقده الجمعية العامة بدعوة من 6ثلث )

 املترصف.

 . 94ررها الجمعية العامةيطالب بدفع املبالغ املحددة أعاله، يف اآلجال التي تق

.إذا إمتنع 95يتم توزيع التكاليف عىل أساس حصة كل جزء مشرتك من األجزاء املتعلقة بكل قسمة  

أحد املالكني عن دفع التكاليف املذكورة أعاله ، ميكن للمرقي العقاري أو املترصف اللجوء إىل إجراءات 

 دين الجزائري أنه : من القانون امل 741كام تنص املادة  .96التحصيل الجربي

" يف حالة نقل ملكية إحدى القسامت، يبقى املالك السابق ملزما بدفع الديون املرتتبة عليه من امللكية 

املشرتكة  و املستحقة عند تاريخ إنتقال امللكية  و التي يجب دفعها نقدا سواء تعلق األمر بأرصدة أو بدفع 

شرتكة أو الحقوق التابعة لها، كام ال ميكن بيع هذه األجزاء نهايئ."، و أنه ال يجوز تقسيم األجزاء امل

. هذا ما أكدته املحكمة العليا الجزائرية عندما رفضت الطعن 97املشرتكة باملزايدة، إال مع  األجزاء الخاصة

بنقض قرار، صادق قضاة املوضوع عىل تقرير خربة رصح بأن األجزاء املشرتكة تبقى عىل حالها الطبيعية و 

 . 98جوز تقسيمها بإعتبار أن كل تقسيم يرض بحقوق األطرافال ي

                                                           

 .49، مرجع سابق، ص.82/77ملحق املرسوم التنفيذي  -94 
 .229-62من القانون الفرنس ي رقم  80من القانون املدني الجزائري ، و املادة  920طبقا للمادة  95
 .229-62من القانون الفرنس ي رقم  87من القانون املدني الجزائري و املادة  8مكرر  920بقا للمادة ط 96
 من القانون املدني الجزائري. 929طبقا للمادة  97
قضائية، املجلة ال، 967111، رقم 8778جويلية  80. )قرار صادر عن املحكمة العليا ، بتاريخ 300نبيل صقر، املرجع السابق،ص.-أحمد لعور  98

 .(.3، العدد 8774سنة 
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 الخاتـــمة:

ميتاز نظام امللكية العقارية املشرتكة بأهمية بالغة بالنسبة للمالك من جهة حيث تتجىل يف وضع 

آليات إدارة وتسيري امللكية املشرتكة، ولألمالك العقارية من جهة أخرى فتكمن يف الحفاظ عىل املباين 

ا، اليشء الذي يؤدي إىل اإلطالة يف عمرها، ولكون الدولة أخذت عىل عاتقها انجاز عدد هائل وصيانته

من املباين يف اآلونة االخرية مشجعة بذلك املستثمرين عىل إنجاز املباين الجامعية للحد من أزمة السكن 

له أكرث نجاعة يعية لجعمدعمة ذلك بتحفيز مجال الرتقية العقارية مبجموعة من القواعد القانونية والترش

عىل الصعيدين العميل والعلمي، حيث تناول املرشع الجزائري نظام امللكية املشرتكة يف القانون املدين 

يحدد منوذج امللكية   01/06/8011املؤرخ  11/44وتلته عدم مراسيم تنظيمية آخرها املرسوم التنفيذي  

ملخالفة ي يلغي رصاحة يف املادة السابعة منه كل األحكام ااملشرتكة املطبق يف مجال الرتقية العقارية، والذ

الذي يحدد القواعد املتعلقة بامللكية  18/11/1426املؤرخ يف  26/333له ال سيام تلك التي يتضمنها املرسوم 

 املشرتكة وتسيري العامرات الجامعية.

تتامىش  ا له من مميزاتلكن ثقافة املجتمع الجزائري، متيل اكرث يف مجال السكن، إىل الفردي مل

واحتياجاته غري أن نظام امللكية املشرتكة قد نقل حرفيا من القانون الفرنيس دون مراعاة خصوصيات 

املجتمع الجزائري ومتطلباته، فإن النظام الترشيعي الخاص مبجال تسيري األجزاء املشرتكة بقي مجرد حرب 

م توىل له النجاح، فال جمعيات تأسست وال اي تنظي عىل الورق ألن كل قانون ال ينبع من بيئته ال يكتب

تسيري إدارة األجهزة املشرتكة، هذه األخرية بقيت يسودها الفوىض واإلهامل إىل درجات اهام الوجه 

 الحضاري لهذه البنايات    و حتى املدن.

ه، العميل من ودراسته الحظنا عدة نقائص عىل املستوى 11/44بعدّ اطالعنا عىل املرسوم التنفيذي رقم 

واخرى عىل املستوى اللغوي باحتوائه عىل مصطلحات قد ال يفهمها الكثري أو يختلف يف فهمها 

األشخاص سواء قانونيني كانوا أم عاديني من بينها: املقولبات الناتئة، املواسري، األقبية، الدرابزين..، )قمنا 

ي مثل: ع النمط املستعمل يف الواقع الجزائر كام نص عىل أمور ووسائل ال تتناسب م  بتفسريها(، وغريها.

"األرضية الخشبية" فهذا النوع من التلبيس يستعمل عادة يف أوروبا الشاملية وذلك لطبيعة املنطقة واملناخ، 

واستعامل الخشب كامدة أساسية، ونفس اليشء بالنسبة "لألسقف الخشبية"، فالوضعية الحالية يف 
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 مل البالط والخرسانة يف األسقف، أما األرضية تستعمل مواد خاصة بها.الجزائر تختلف متاما، حيث يستع

( دون التطرق إىل السكنات الشبه logement collectifكام أشار املرشع إىل السكنات الجامعية )

 ( واملستعملة واملجسدة عىل أمر الواقع بكرثة.logement semi collectifالجامعية )

 الحالة الخاصة املتمثلة يف عدم متكن املرقي من نقل إدارة تسيري مل يتطرق املرشع أيضا إىل    

االجزاء املشرتكة إىل املترصف او الجمعية وذلك النعدام وجود تفاهم وحل بني املقتنيني ورفض كل رشيك 

 متثيل اآلخرين، فهل يستمر املرقي العقاري يف تسيريه لألمالك املشرتكة بعد الفرتة املحددة قانونا بسنتني

باإلضافة للفرتة االنتقالية بعد انقضاء جميع اآلجال، وهنا ارتأينا أنه بالرجوع إىل الرشيعة العامة يف املادة 

املعدلة ومن القانون املدين مبضمونها عىل أن ينتخب املترصف من طرف الجمعية التي يحق  6مكرر  643

بي البلدي ملكان ن طرف رئيس املجلس الشعلها أن تفصله عند االقتضاء ويف حالة التقصري يعني تلقائيا م

تواجد العقار، فنقرتح يف هذه الحالة حلول البلدية محل املترصف أو املمثل وحتى الجمعية وذلك مبوجب 

عىل األجزاء املشرتكة  11/44نص املرشع يف املرسوم  كمة، دون تأويل املادة املذكورة.أمر من رئيس املح

لقانون التكاليف الخاصة بالصنف األول والثاين من نفس املرسوم وحتى ا بتصنيفه غىل ثالثة أصناف وحدد

املدين، إال أنه مل يتطرق إىل الصنف الثالث الذي يتضمن حرصا املصاعد واآلالت الخاصة بها، وأقفاص 

ىل ع املصاعد املتواجدة بالبنايات، لتحديد أعبائها ومن يتحملها، بالرغم أنها كثريا ما تثور النزاعات حولها

 أرض الواقع، نظرا للتكاليف الباهظة التي تنجر عنها. 

لتنظيم امللكية املشرتكة يف  11/44يف األخري نستخلص أنه بالرغم من إصدار املرسوم التنفيذي  

العقارات الجامعية املبنية يف الجزائر، فقد أضاف الجديد عىل املراسيم والتنظيامت السابقة له يف العديد 

ع وجود فراغات قانونية وقد تناولنا األهم منها، فهذه قد يرتتب عنها عدة نقائص عىل من االبواب، م

الصعيدين العميل والعلمي، وتشمل مجال الرتقية العقارية وتؤثر عليه سلبا، ويرتتب بشأنه نزاعات ، لذا 

ويبات التي أوردناها صنقرتح أن تتم إعادة النظر يف مجال امللكية العقارية املشرتكة مبراعاة التوجيهات والت

 يف هذا البحث. 
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 العقارية األمالك على التعدي جريمة
 

 علي حاج مداح

الجزائر تيارت خلدون ابن بجامعة السياسية والعلوم الحقوق بكلية" أ" قسم محاضر أستاذ  

 الجزائر تيارت خلدون ابن بجامعة البيئي النظام حماية تشريعات في البحث مخبر عضو

 

 ملخص:

تعترب جرمية التعدي عىل األمالك العقارية من أخطر الجرائم يف املادة العقارية، نظرا ملا      

تتضمنه من مساس مبارش باألمالك العقارية، التي قد تكون محال لحق مايل كحق امللكية والحقوق 

ند إىل أي حق. تاملتفرعة عنه مثال، أو محال للحيازة املادية املعروفة يف القانون املدين والتي ال تس

وقد قصد املرشع الجزائري بتجرميه ألفعال التعدي عىل األمالك العقارية حامية هذه األمالك 

 يرتتب عن ذلك من حامية للحقوق أو الحيازة املنصبة عليها.  قدأساسا، مع ما 

 ةوإذا كان مسلام به أن حامية األمالك العقارية يف جرمية التعدي عىل األمالك العقاري     

تتضمن حتام حامية للحقوق املالية املنصبة عليها، فإن اإلشكال قائم حول ما إذا كانت هذه الحامية 

متضمنة أيضا حامية للحيازة املادية التي تنصب عىل هذه األمالك. وهو ما ستتم اإلجابة عنه من 

 خالل دراسة األركان التي تقوم عليها جرمية التعدي عىل األمالك العقارية. 

 -تعدي عىل أمالك عقارية  -انتزاع الحيازة  -حيازة عقار  -أمالك عقارية  ت مفتاحية:كلام

 مفاجأة أو غش.
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Résumé : 

     L’infraction d’atteinte aux biens immeubles est considérée comme l'une des 

infractions les plus graves en matière d’immobilier, en raison de sa violation directe des 

biens immeubles, qui peuvent faire l'objet d'un droit pécuniaire tel que le droit de 

propriété et les droits qui en découlent, par exemple, ou de la possession matérielle connu 

en droit civil qui ne repose sur aucun droit. Avec la criminalisation des actes d’atteinte 

aux biens immeubles, le législateur algérien a eu principalement pour objectif de protéger 

ces biens, avec pour conséquence la protection des droits ou de la possession qui leur sont 

conférés. 

     Et s'il est reconnu que la protection des biens immobiliers dans     l’infraction 

d’atteinte aux biens immeubles inclut inévitablement la protection des droits pécuniaires 

qui y sont attachés, alors le problème existe de savoir si cette protection comprend 

également la protection de la possession matérielle qui se concentre sur ces biens. On y 

répondra en étudiant les éléments sur lesquels se fonde l’infraction d’atteinte aux biens 

immeubles. 

Mots clés : biens immeubles - possession d’immeuble – dépossession – atteinte aux 

biens immeubles – surprise ou fraude. 

 

Summary :  

     The offense of damage to immovable property is considered to be one of the most 

serious infringements of real estate, because of its direct violation of immovable property, 

which can be the subject of a pecuniary right such as property rights and the rights arising 

therefrom, for example, or of material possession known in civil law which is not based 

on any right. With the criminalization of acts of attack on immovable property, the 

Algerian legislator's main objective was to protect this property, with the consequence of 

protecting the rights or possession conferred on them. 

     And if it is recognized that the protection of immovable property in the offense of 

infringement of immovable property inevitably includes the protection of the pecuniary 

rights which are attached to it, then the problem exists of knowing whether this protection 

also includes the protection of possession that focuses on these goods. This will be 

answered by studying the elements on which the offense of immovable property is based. 

Keywords : immovable property - possession of immovable - dispossession - 

damage to immovable property - surprise or fraud. 
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 مقدمة:

ي تتضمن ال التلقد توىل املرشع الجزائري حامية الذمة املالية لألشخاص، من خالل تجريم األفع 

مساسا بالعنارص أو األموال التي تقوم عليها هذه الذمة. والذمة املالية للشخص قد تضم منقوالت، وقد 

تضم عقارات، وتختلف صور التجريم باختالف املال موضوع الحامية. ويف مادة العقار، أو بعبارة أدق 

من اعتداء أو تعديا عىل هذه األمالك، "األمالك العقارية"، فإن املرشع الجزائري قد جرم كل فعل يتض

منها عىل أنه "يعاقب بالحبس من  01التي نصت يف الفقرة  99من قانون العقوبات 623وذلك مبوجب املادة 

دينار جزائري، كل من انتزع عقارا مملوكا للغري  100.000إىل  80.000سنة إىل خمس سنوات، وبغرامة من 

أو بطريق التدليس  )الصحيح هو:  فجأة(، وذلك خلسة )حيازة عقارالصحيح هو: كل من انتزع من الغري (

 . 100")الصحيح هو: بطريق الغش(

وتهدف هذه الدراسة إىل معالجة إشكالية تتعلق بنطاق التجريم يف جرمية التعدي عىل األمالك 

الك العقارية مالعقارية، فهل كان هذا النطاق قارصا فقط عىل "أفعال االعتداء أو التعدي املنصبة عىل األ 

العقارية؟،  ةامللكيالتي  هي موضوع حق ملكية، حيث تكون الجرمية بهذا املعنى هي "جرمية التعدي عىل 

أم أن نطاق التجريم يف هذه الجرمية يشمل أيضا "أفعال االعتداء أو التعدي املنصبة عىل األمالك 

ى، يست موضوع أي حق"؟. أو بعبارة أخر العقارية التي هي موضوع حقوق أخرى غري حق امللكية، أو التي ل

هل يشمل التجريم يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية "أفعال االعتداء أو التعدي عىل الحيازة 

العقارية املستندة إىل حق امللكية" فقط؟، أم أنه يشمل أيضا "أفعال االعتداء أو التعدي عىل الحيازة 

                                                           
، املعدل واملتمم. )27، العدد 88/06/8766منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في ( 01/06/8766املؤرخ في  66/826الصادر باألمر رقم  99

لذات  )األصلية(رنسية وقد تضمنت الصياغة العربية لنص املادة املذكورة في املتن عديد األخطاء، وهي ناتجة عن سوء ترجمة الصياغة الف

النص. وعلى هذا األساس ستتم اإلشارة عند عرض نص هذه املادة في املتن إلى مواضع األخطاء وتصحيحها، على اعتبار أن هذه األخطاء 

 اقد خلقت مشاكل عملية متعددة خالل تطبيق النص، وهي املشاكل التي يمكن حلها ببساطة بمجرد الرجوع إلى الصياغة الفرنسية لهذ

 النص. 

ونصت الفقرة الثانية من نفس املادة على ظروف التشديد التي يترتب على اقتران الجريمة بها تغليظ العقوبة، وذلك بقولها "وإذا كان  100

مع  قد وقع ليال، أو بالتهديد أو العنف، أو بطريق التسلق أو الكسر، أو من عدة أشخاص، أو  )الصحيح هو: انتزاع الحيازة(انتزاع امللكية 

إلى  40.000حمل سالح ظاهر أو مخبأ بواسطة واحد أو أكثر من الجناة، فتكون العقوبة الحبس من سنتين إلى عشر سنوات، والغرامة من 

 دينار جزائري". 800.000
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دا عىل حق، سواء كان هذا الحق حق ملكية أو حقا آخر غريه، وما العقارية بشكل عام، ما كان منها مستن

كان منها غري مستند عىل أي حق؟، حيث تكون الجرمية بهذا املعنى هي "جرمية التعدي عىل الحيازة 

 العقارية".

عىل األمالك  )أو االعتداء(وتقتيض اإلجابة عن هذه اإلشكالية التعرض لدراسة أركان جرمية التعدي 

ية، وفقا ملنهج وصفي تحلييل، يقوم عىل عرض األركان التي تقوم عليها هذه الجرمية، مع تحليل العقار

من املادة  01الفقرة (وبالرجوع إىل الصياغة العربية لنص التجريم ركان وبيان نطاق التجريم فيها. هذه األ 

 :101ةوم عىل األركان اآلتي، يتبني بأن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية تق)من قانون العقوبات 623

 .)املبحث األول(محل الجرمية، وهو عقار مملوك للغري  -

 .)املبحث الثاين(السلوك، وهو فعل االنتزاع )انتزاع الحيازة(  -

 .)املبحث الثالث(الوسيلة، وهي الخلسة أو التدليس  -

 .)املبحث الرابع(القصد الجنايئ  -

 )محل الجرمية(املبحث األول: عقار مملوك للغري 

عىل  )فعل انتزاع الحيازة(ال تقوم جرمية التعدي عىل األمالك العقارية إال إذا وقع السلوك املجرم 

من جهة، واملقصود  )املطلب األول(عقار مملوك للغري، وهذا يقتيض التعرض لتحديد املقصود بالعقار 

 من جهة أخرى. )املطلب الثاين(مبلكية الغري للعقار 

 املطلب األول: العقار

يشرتط لقيام جرمية التعدي عىل األمالك العقارية أن ينصب فعل انتزاع الحيازة عىل "عقار" أو       

"ملك عقاري"، مام يعني عدم قيام هذه الجرمية إذا كان الفعل قد وقع عىل منقول، إذ سيشكل هذا 

 الفعل "اختالسا" تقوم به جرمية الرسقة. 

                                                           
اغة كور في الصيتجدر اإلشارة منذ البداية إلى أن بعضا من هذه األركان قد حرف في ترجمته إلى اللغة العربية عن معناه األصلي املذ 101

الفرنسية لنص التجريم، وكان من نتائج ذلك أن اتجه القضاء في تطبيقاته رويدا رويدا إلى تحوير هذه األركان عن معناها املستخلص من 

رض ع الصياغة العربية لنص التجريم، وإعطائها املعنى الوارد في الصياغة الفرنسية لذات النص، وهو ما سيتم بيانه بالتفصيل، بمناسبة

 كل ركن من هذه األركان على حدة.
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ادة مللك العقاري يف هذا املقام، فهل يؤخذ مبفهومه املقرر يف املويثور التساؤل عن املقصود بالعقار أو ا

، والذي مبوجبه يعد عقارا "كل يشء مستقر بحيزه وثابت فيه وال ميكن نقله منه 102من القانون املدين 326

، وكذا كل منقول وضعه صاحبه يف عقار ميلكه، رصدا عىل خدمة هذا العقار )العقار بالطبيعة(دون تلف 

 "، أم أنه يؤخذ مبعنى آخر مغاير يتوافق مع العلة من التجريم؟.)بالتخصيص العقار(

ويف هذا الصدد، فإن املحكمة العليا الجزائرية قد أصدرت قرار رصيحا، جاء فيه أنه "ال يطبق نص 

، التي ال ميكن )العقارات بالتخصيص(من قانون العقوبات عىل العقارات الثابتة بالتخصيص  623املادة 

. ويتبني من ذلك أن مفهوم العقار أو امللك العقاري يف جرمية التعدي عىل 103اعها ونقلها )دون تلف("انتز 

األمالك العقارية يتطابق فقط مع مفهوم "العقار بالطبيعة" املعروف يف القانون املدين، وال ميتد إىل "العقار 

ة، يف أصلها منقوالت من جهبالتخصيص". وما يربر مثل هذا الحكم هو أن العقارات بالتخصيص هي 

 .104فضال عن أن انتزاعها من صاحبها يشكل اختالسا تقوم به جرمية الرسقة من جهة أخرى

وإذا ما ثبتت يف املال املنتزعة حيازته صفة العقار، عىل النحو السابق بيانه، قامت الجرمية، متى 

( الخواص، أو أن Biensل أمالك )توفرت باقي أركانها. وال يهم بعد ذلك أن يكون هذا العقار من قبي

. كذلك ال يهم ما إذا كان عقارا مبنيا، 105يكون من قبيل األمالك الوطنية، أو من قبيل األمالك الوقفية

كام هو الشأن مثال بالنسبة للمساكن واملخازن واملستودعات والفنادق واملراقد واملتاجر والدكاكني، أو أن 

القطع األرضية. كذلك ال يهم يف العقارات غري املبنية أن تكون من  يكون عقارا غري مبني، وهذا هو شأن

                                                           
، املعدل ) 91، العدد رقم 30/07/8792منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في ( 46/07/8792املؤرخ في  92/21الصادر باألمر رقم  102

 واملتمم.
املجلة القضائية للمحكمة العليا،  ، منشور في448.766، امللف رقم 89/80/4000قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  103

 .368، ص 4008لسنة  08العدد رقم 
لقد أحسنت محكمة النقض املصرية التعبير عن ذلك بقولها "... املناط في اعتبار املال منقوال قابال للسرقة هو مجرد قاليته للنقل من  104

ون املدني، كالعقارات بالتخصيص والعقارات باالتصال متى فصلت مكان إلى آخر ومن يد إلى أخرى، ولو لم يكن بذاته منقوال في حكم القان

، 38، مجموعة أحكام محكمة النقض، س 03/84/8710عن املال، والعقارات بطبيعتها بالنسبة لألجزاء التي يمكن انتزاعها منها". نقض 

 ،-وفقا ألحدث التعديالت التشريعية– . مذكور في: د. محمود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات القسم الخاص"8027، ص 402رقم 

 .03، الهامش 723، ص 4083دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة 
من القانون رقم  43راجع في تقسيم األمالك العقارية عموما إلى أمالك وطنية وأمالك خواص أو أمالك خاصة وأمالك وقفية: املادة  105

(، املتضمن التوجيه العقاري، املعدل 27، العدد رقم 81/88/8770جريدة الرسمية املؤرخة في )منشور في ال 81/88/8770املؤرخ في  70/42

 (.22، العدد رقم 49/07/8772، منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في 42/07/8772املؤرخ في  72/46واملتمم )بموجب األمر رقم 
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قبيل األرايض الرعوية أو ذات الوجهة الرعوية، أو أن تكون من قبيل األرايض الغابية أو ذات الوجهة 

 والغابية، أو من قبيل املساحات الحلفائية أو األرايض الصحراوية أو األرايض العامرة أو القابلة للتعمري، أ 

 .106من قبيل املساحات واملواقع املحمية كام هو الشأن مثال بالنسبة للمساحات الخرضاء

، أو ما يسمى بالعقار الوقفي، يتمتع ببعض 107وتجدر اإلشارة إىل أن العقار املندرج يف األمالك الوقفية

لجرمية، االخصوصية يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية: فهو من جهة يشكل ركن املحل يف هذه 

وهو من جهة أخرى الضحية يف الجرمية، عىل اعتبار أن الوقف أو األمالك الوقفية عموما تتمتع 

. ومثل هذا الوضع يطرح التساؤل حول من له الصفة يف متثيل العقار الوقفي يف 108بالشخصية املعنوية

رتكب محاكمة م تقديم الشكوى عن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، ويف طلب التعويض خالل

الجرمية. والحقيقة أنه ميكن القول مبدئيا بأن الجهة املكلفة بتسيري وإدارة األمالك الوقفية هي التي لها 

ويطرح التساؤل حول ما إذا كان للموقوف عليه الصفة   .109الصفة يف متثيل العقار الوقفي يف هذه الحالة

. والحقيقة 111صاحب حق االنتفاع بالعقار املوقوف، والسيام باعتباره 110يف تقديم الشكوى وطلب التعويض

أنه كانت لتثبت للموقوف عليه هذه الصفة لو مل يكن للعقار الوقفي شخصية معنوية، عىل النحو السابق 

                                                           
املتضمن التوجيه العقاري.  70/42من القانون رقم  03املذكورة في املتن: املادة  راجع في تقسيم األمالك العقارية غير املبنية إلى األصناف 106

من نفس القانون بيان مفهوم كل صنف من هذه األمالك، وأحالت في تفصيل األحكام املتعلقة بكل واحد  44إلى  02وقد تولت املواد من 

 منها إلى قانون خاص يصدر بشأنه.
منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة ( 49/02/8778املؤرخ في  78/80األمالك الوقفية بموجب القانون رقم تم تنظيم األحكام املتعلقة ب 107

، منشور في 82/84/4004املؤرخ في  04/80إلى غاية القانون رقم (املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم  )48، العدد رقم 01/02/8778في 

 .)13لعدد رقم ، ا82/84/4004الجريدة الرسمية املؤرخة في 
 املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم. 78/80من القانون رقم  02وذلك طبقا للمادة  108
املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم، على أنه "تحدد شروط إدارة األمالك الوقفية وتسييرها  78/80من القانون رقم  46نصت املادة  109

من نفس القانون على أنه "يتولى إدارة األمالك الوقفية ناظر للوقف، حسب كيفيات  33وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم". ونصت املادة 

منشور في الجريدة الرسمية ( 08/84/8771املؤرخ في  71/318تحدد عن طريق التنظيم". وفي هذا الصدد، صدر املرسوم التنفيذي رقم 

 84وكيفيات ذلك. وطبقا للمادة  وحمايتهاالك الوقفية وتسييرها ، الذي يحدد شروط إدارة األم)70، العدد رقم 04/84/8771املؤرخة في 

مادة لمنه، تسند رعاية التسيير املباشر للملك الوقفي إلى ناظر امللك الوقفي، الذي يقوم في إطار هذا التسيير بحماية امللك الوقفي، طبقا ل

هذا املرسوم. وعليه يكون ناظر الوقف مبدئيا صاحب الصفة  من 83من ذات املرسوم، وكذا بدفع الضرر عن هذا امللك، طبقا للمادة  09

 في تمثيل العقار خالل تقديم الشكوى وطلب التعويض عن جريمة التعدي على األمالك العقارية. 
صيغة -3محل الوقف، -4الوقف، -8املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم، فإن أركان الوقف هي:  78/80من القانون رقم  07طبقا للمادة  110

 ".املوقوف عليه-4الوقف، 
املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم، على أنه "إذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف، ويؤول  78/80من القانون رقم  89تنص املادة  111

 حق االنتفاع إلى املوقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه".
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بيانه، لكن باعتبار العقار الوقفي شخصا معنويا، فإنه ال تثبت الصفة مبدئيا إال للجهة املكلفة بإدارته 

 ملمكن عمليا أن تحرك الدعوى العمومية بناء عىل شكوى املوقوف عليه العقار.وتسيريه، وإن كان من ا

 املطلب الثاين: ملكية الغري للعقار

تم النص عىل هذا العنرص بعبارة "... كل من انتزع عقارا مملوكا للغري ...". وأول ما يفهم من هذه 

اع ال تقوم إذا كان القائم باالنتزاع )انتز  العبارة من جهة أوىل هو أن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية

الحيازة( مالكا للعقار الذي يقوم بانتزاعه، كام هو الشأن مثال بالنسبة ملالك األرض الذي ينتزعها من 

مستأجرها أو حائزها، بل إنه ال يتصور أن يشكل الفعل يف هذه الحالة أية جرمية، إال يف حدود ضيقة، 

من قانون العقوبات، أو اختالسا ليشء  636رتكة قبل قسمتها، طبقا لنص املادة كام لو شكل استيالء عىل ال

 . 112من نفس القانون 631محجوز أو اختالسا ليشء مرهون، طبقا لنص املادة 

ومن جهة ثانية، فإنه يفهم من هذا النص أن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية ال تقوم إال إذا 

ة حيازته( مملوكا للغري، أي مملوكا ملن انتزع منه العقار، ومفاد ذلك أن يكون كان العقار املنتزع )املنتزع

لهذا األخري حق ملكية عليه ثابت بالطرق املحددة قانونا. فإذا كان له حق آخر عىل العقار غري حق امللكية، 

ن مجرد حائز اكام هو الشأن مثال بالنسبة للحقوق املتفرعة عن حق امللكية، ومثالها حق االنتفاع، أو ك

للعقار حيازة مادية ال تستند إىل أي حق، مل تقم الجرمية. وقد تبنى قضاء املحكمة العليا يف بداية األمر 

التعدي عىل األمالك (هذا التفسري، حيث قىض بأنه "من املقرر قانونا أن جرمية االعتداء عىل ملكية الغري 

فعل خلسة ، ارتكاب العقار مملوك للغرية: نزع )انتزاع حيازة( ال تقوم إال إذا توافرت األركان اآلتي )العقارية

. وبذلك كانت جرمية التعدي عىل األمالك العقارية يف ظل هذا الوضع هي بحق 113أو بطريق التدليس"

 "جرمية تعد عىل امللكية العقارية".

                                                           
لى مال مملوك للجاني. أنظر في هذا املعنى: د. فوزية عبد الستار، "شرح قانون العقوبات ما يميز الجرائم املذكورة في املتن هو أنها تقع ع 112

 .144وص  182، ص 4084، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة -وفقا ألحدث التعديالت–القسم الخاص" 
، منشور في املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 79.824 ، امللف رقم89/08/8717قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  113

 .436، ص 8778لسنة  03رقم 
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، )قانون العقوبات من 623من املادة  01الفقرة (غري أنه بالرجوع إىل الصياغة الفرنسية لنص التجريم 

نتزع ، إذ جاء النص بعبارة "... كل من اانتزاع حيازة عقار من الغريفإنه يتبني بأن الجرمية تقوم مبجرد 

. فمثل هذه الصياغة يفهم منها بوضوح بأن عنرص "ملكية الغري للعقار" ليس 114من الغري حيازة عقار ..."

 ك العقارية، وأن "حيازة الغري للعقار" هو العنرصأصال بعنرص يف أو ركن يف جرمية التعدي عىل األمال

الذي تقوم عليه هذه الجرمية. وبهذا املعنى تكون جرمية التعدي عىل األمالك العقارية هي "جرمية تعد 

 عىل الحيازة العقارية" بشكل عام. 

 وال شك أن التفسري السابق سيرتتب عنه توسع نطاق التجريم يف هذه الجرمية من ناحيتني: 

سيصبح التجريم شامال لفعل االنتزاع )انتزاع الحيازة( الذي يكون محله عقارا  فمن ناحية أوىل

موجودا تحت حيازة الغري، سواء كانت هذه الحيازة مستندة إىل حق، أو كانت مجرد حيازة مادية ال تستند 

عيني،  دة إىل حق)املستندة إىل حق(، فإنها قد تكون مستن ففيام يخص الحيازة األوىلإىل أي حق: 

، 115وهذا األخري قد يكون حقا عينيا أصليا، ومثاله حق امللكية والحقوق املتفرعة عنه كحق االنتفاع مثال

، وقد تكون مستندة إىل حق 116وقد يكون حقا عينيا تبعيا )تأمينا عينيا(، ومثاله رهن الحيازة العقاري

ق املستأجر، الذي ينشأ مبوجب عقد إيجار. شخيص )التزام(، وهذا األخري ينشأ مبوجب عقد، ومثاله ح

وتجدر اإلشارة إىل أنه يف حالة انتزاع حيازة عقار من حائزه حيازة مستندة إىل حق شخيص، فإنه ال يجوز 

لهذا األخري أن يتأسس كطرف مرضور للمطالبة بالتعويض، يف الدعوى املدنية التبعية الناشئة عن جرمية 

، إذ يبقى هذا الحق )طلب التعويض( ثابتا فقط ملن له حق ملكية عىل التعدي عىل األمالك العقارية

                                                           

». … quiconque … dépossède autrui d’un bien immeuble « 114 
ملادة ا الذي كان مقررا للمنتجين الفالحيين على األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية، وذلك بموجب حق االنتفاع الدائمومثاله  115

، الذي يحدد )20، العدد رقم 07/84/8719منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في ( 01/84/8719املؤرخ في  19/87من القانون رقم  06

وواجباتهم. غير أن حق االنتفاع الدائم قد  )الفالحيين(كيفية استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد حقوق املنتجين 

منشور في الجريدة الرسمية ( 82/01/4080املؤرخ في  80/03من القانون رقم  32ختفى بعد أن ألغي القانون السابق بموجب املادة ا

، الذي يحدد شروط وكيفيات استغالل األراض ي الفالحية التابعة لألمالك الخاصة للدولة، حيث )26، العدد رقم 81/01/4080املؤرخة في 

كبديل عن "حق االنتفاع الدائم"، وقد تميز حق االمتياز هذا بكونه مؤقتا  )ينشأ بموجب عقد امتياز("حق االمتياز" استحدث هذا القانون 

من هذا القانون قد عبرت  02. وحق االمتياز املستحدث هو في حقيقته "حق انتفاع مؤقت"، السيما أن املادة )ملدة أقصاها أربعون سنة(

 ل"، وبالتالي فهو من الحقوق املتفرعة امللكية.عنه أيضا بمصطلح "حق االستغال
 ر أما باقي الحقوق العينية التبعية، فإنها ال تنقل الحيازة إلى الدائن املرتهن، بل تبقى هذه الحيازة في يد املالك، مما يعني عدم تصو  116

 إلى حق عيني أصلي هو حق امللكية. إمكانية ارتكاب فعل انتزاع الحيازة بحق األول، وإنما بحق الثاني الذي له حيازة مستندة
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، وال يكون أمام هذا الحائز سوى أن يرجع 117العقار، أو ملن له حق متفرع عن امللكية عىل أقىص تقدير

عىل من له حق شخيص يف مواجهته )املؤجر مثال( بدعوى الضامن )ضامن التعرض(، املقررة مبوجب 

املادية، غري ) وفيام يخص الحيازة الثانيةة املنظمة للعقد الذي نقل إليه الحيازة ابتداء. القواعد القانوني

. وتجدر اإلشارة إىل أنه إذا 118املستندة إىل حق(، فهي بال شك الحيازة املحمية مبوجب قواعد املدين

خرى، له من جهة أ تصادف وأن كان للعقار املنتزع حائز انتزعت منه حيازته له من جهة، ومالك غري حائز 

فإنه ال يكون جائزا للحائز أن يتأسس كطرف مرضور للمطالبة بالتعويض، يف الدعوى املدنية التبعية 

الناشئة عن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، إذ يبقى هذا الحق )طلب التعويض( ثابتا فقط ملالك 

 .119العقار

ار املوجود النتزاع الذي يقع ممن له حق عىل العقسيصبح التجريم شامال أيضا لفعل ا ومن ناحية ثانية

تحت الحيازة املادية )غري املستندة إىل حق( للغري، ومثال ذلك املالك الذي ينتزع حيازة العقار ممن "حازه 

حيازة مادية استوفت الرشوط املقررة قانونا واستصدر حكام يقيض بإلزام املالك بعدم التعرض له يف هذه 

 الحيازة". 

النظر عن الجدل القائم حول ترجيح الصياغة العربية أو الصياغة الفرنسية لنص التجريم، فإن  وبغض

الثابت أن قضاء املحكمة العليا قد عدل عن موقفه األول وتبنى هذا التفسري األخري، حيث قىض مرة أخرى 

                                                           
لقدر درج القضاء عمليا على قبول تأسيس أصحاب عقود امتياز األراض ي الفالحية )أصحاب حق االنتفاع سابقا( كأطراف مدنية،  117

سابقا(  االنتفاعوالحكم لهم بالتعويض عن جريمة التعدي على األمالك العقارية، رغم أن ملكية األرض الفالحية )ملكية الرقبة في ظل حق 

 تعود للدولة.
منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة ( 46/07/8792املؤرخ في  92/21من األمر رقم  123إلى  101راجع في أحكام هذه الحيازة: املواد من  118

انون املدني هي أدنى ، املتضمن القانون املدني، املعدل واملتمم. والحيازة املحمية بموجب قواعد الق)91، العدد رقم 30/07/8792في 

مستويات الحيازة التي حظاها املشرع الجزائري بالحماية القانونية عموما، رغبة منه في استقرار األوضاع القانونية، وما دونها من صور 

 أخرى للحيازة )حيازة السارق مثال( فهو غير معني بهذه الحماية.

، غير منشور. مذكور في: الفاضل خمار، "الجرائم 90، القرار رقم 04/04/8711خ أنظر: قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاري 119

. وقد جاء في حيثيات هذا القرار أنه "... وحيث أن املتهم توبع 48، ص 4080الواقعة على عقار"، دار هومه، الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة 

لوقائع بأنها تعدي على امللكية )األمالك( العقارية، وحيث أنه كان في هذه أمام املحكمة باقتحام مسكن، غير أن قضاة االستئناف كيفوا ا

قط". فالحالة أن يقدم الشكوى رئيس البلدية، بصفته مالكا للمنزل )بصفته ممثال للبلدية مالكة املنزل(، ال إدارة الغابات التي هي حائزة له 

دارة الغابات حائزة للمسكن حيازة مادية ال تستند إلى أي حق، أو ما إذا كانت وعلى الرغم من أنه ليس واضحا من هذا القرار ما إذا كانت إ

 حائزة له حيازة مستندة إلى حق شخص ي )مستأجرة(، إال أن الحكم واحد في كلتا الحالتين، كما هو مبين في املتن.
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صد بها أيضا امللكية ا يقبأن "املرشع ال يقصد بعبارة اململوك للغري امللكية الحقيقية للعقار فحسب، وإمن

الفعلية، ولذا ينبغي أن تؤخذ العبارة مبفهومها الواسع الذي ال يقترص عىل امللكية حسب تعريفها يف القانون 

. كذلك اتجه قضاء املحكمة العليا، يف ذات السياق، 120"الحيازة القانونيةاملدين، بل يتعداها ليشمل أيضا 

قانون العقوبات ال يقتيض أن يكون العقار املعتدى عليه ملكا  من 623إىل القول بأن "تطبيق املادة 

وأن تكون الحيازة هادئة، ذلك أن مثل هذه الحيازة متنح حقوقا يكون يف حيازته، للضحية، بل يكفي أن 

  .121 مكتسبة للطرف املتواجد عىل األرض محل النزاع"

سابق األمالك العقارية، عىل النحو الوملا كانت "حيازة الغري للعقار" عنرصا يف جرمية التعدي عىل 

من انتزعت (من طرف جهة االتهام )النيابة العامة( والضحية  إثبات هذه الحيازةبيانه، فإنه يكون لزاما 

القانون (، ويخضع اإلثبات يف هذه الحالة ألحكام النصوص القانونية املنظمة للحيازة )منه حيازة العقار

وعىل هذا األساس، فإن إثبات الحيازة أمام القايض الجزايئ يقتيض . 122)املدين والنصوص املتممة له

 التمييز بني حالتني: 

فالحالة األوىل هي الحالة التي نكون فيها بصدد حيازة مادية ال تستند إىل أي حق، فهذه الحيازة 

ات. غري أن بهي مجرد واقعة مادية يجوز إثباتها، طبقا للقواعد العامة لإلثبات املدين، بجميع طرق اإلث

إلقناع  ملياع السبيل الوحيدما يتشدد يف مسألة إثبات هذه الحيازة، حيث يكون  غالباالقضاء الجزايئ 

القايض الجزايئ بقيام هذه الحيازة هو تقديم حكم أو قرار قضايئ يثبت واقعة الحيازة، والسيام إذا كان 

ال بالنسبة للحكم القايض بإلزام املتهم هذا الحكم صادرا يف إحدى دعاوى الحيازة، كام هو الشأن مث

، أو الحكم القايض باسرتداد الضحية لحيازة )دعوى منع التعرض(بعدم التعرض للضحية يف حيازة العقار 

                                                           
قرار املحكمة العليا، غرفة –، غير منشور./ 689.77، امللف رقم 48/02/8772قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  120

، غير منشور. مذكوران في: د. أحسن بوسقيعه، "قانون العقوبات في ضوء 884.626، امللف رقم 07/80/8777الجنح واملخالفات، بتاريخ 

 .862، ص 4007/4080املمارسة القضائية"، منشورات بيرتي، الجزائر، طبعة 
، منشور في املجلة القضائية للمحكمة العليا، 426.821، امللف رقم 83/07/4003الجنح واملخالفات، بتاريخ قرار املحكمة العليا، غرفة  121

 .229، ص 4003لسنة  08العدد رقم 
ل غير خضوع إثبات املسائوليس لقواعد اإلثبات الجزائي، وذلك طبقا للقاعدة العامة املعروفة في مادة اإلثبات الجزائي، والتي مفادها  122

. أنظر في هذا الشأن:  د. أحمد شوقي الشلقاني، "مبادئ اإلجراءات الجزائية في التشريع الجزائري"، جزائية للنصوص القانونية املنظمة لهاال

 .366 – 362، ص 8777الجزء الثاني، ديوان املطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة سنة 
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، أو تقديم وثيقة إدارية أو محرر رسمي يثبت هذه الحيازة، ومثال ذلك )دعوى اسرتداد الحيازة(العقار 

الذي يحرره  -قبل إلغائه–، وعقد الشهرة 123املجلس الشعبي البلدي شهادة الحيازة التي تصدر عن رئيس

، واملحرض النهايئ للتحقيق العقاري الذي يقوم به محقق عقاري مكلف بهذا 124املوثق بطلب من الحائز

. ولعل هذا التشدد يجد تربيره يف كون القايض الجزايئ غري مختص أصال بالفصل يف 125التحقيق

 . 126بشأن هذه الحيازة، كام سيتم بيانه يف موضعه -خالل املرافعة-املنازعات التي قد تثار 

والحالة الثانية هي الحالة التي نكون فيها بصدد حيازة مستندة إىل حق، فإثبات هذه الحيازة يقتيض 

املنشئ  )عقد مثال(مسبقا إثبات الحق الذي تستند عليه، وإثبات هذا الحق يتحقق بإثبات الترصف القانوين 

تداء أو انتقاال أو تعديال(، أو بتقديم حكم أو قرار قضايئ يقره. واملرجع يف تحديد كيفية إثبات له )اب

الترصف القانوين املنشئ للحق الذي يستند عليه حائز العقار هو النصوص القانونية املنظمة لهذا الترصف 

صحيحة أن تحرر تحت  دهاط النعقايشرت القانوين: فالترصفات القانونية املتعلقة بالحقوق العينية )العقارية( 

                                                           
املتضمن التوجيه العقاري، التي أحالت في تفصيل األحكام  70/42ون رقم من القان 37تم استحداث شهادة الحيازة بموجب املادة  123

)منشور  49/09/8778املؤرخ في  78/422املتعلقة بإعداد وتسليم هذه الشهادة إلى التنظيم. وفي هذا الصدد، صدر املرسوم التنفيذي رقم 

كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها، والذي بموجبه تقدم (، الذي يحدد 36، العدد رقم 38/09/8778في الجريدة الرسمية املؤرخة في 

، مرفق بمجموعة من )القطع األرضية اململوكة للخواص في مناطق غير ممسوحة، ولم تحرر عقودها(عريضة أو طلب من حائز العقار 

الن يقوم هذا األخير بعد ذلك بنشر وإع الوثائق، إلى رئيس املجلس الشعبي البلدي ملكان وجود العقار، بقصد استصدار هذه الشهادة، حيث

ملخص العريضة أو الطلب، فضال عن إخطار املدير الوالئي ألمالك الدولة واالستعالم لديه حول الوضعية القانونية للعقار، وفي حال عدم 

س الشعبي البلدي بإعداد شهادة االعتراض أو املنازعة في الحيازة، سواء من قل إدارة أمالك الدولة أو من قبل الغير، يقوم رئيس املجل

 الحيازة وتسليمها إلى املعني بعد تسجيلها وشهرها. 
منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة ( 48/05/8713املؤرخ في  13/324بموجب املرسوم رقم  (Acte)تم استحداث هذا العقد أو املحرر  124

ادم املكسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن االعتراف بامللكية. وقد ألغيت ، املتعلق بسن إجراء إثبات التق)48، العدد رقم 42/02/8713في 

منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في ( 49/04/4009املؤرخ في  09/04أحكام هذا املرسوم ضمنيا بموجب أحكام القانون رقم 

وتسليم سندات امللكية عن طريق تحقيق عقاري، ، الذي يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية )82، العدد رقم 41/04/4009

ملعاينة تتم في إطار تحقيق عقاري، يقوم به محقق عقاري معين من طرف املدير الوالئي  في إثباتهاحيث أصبحت الحيازة بموجبه تخضع 

ملوثق بناء على طلب وتصريح من من هذا القانون، بدال من عقد الشهرة الذي كان يحرره ا 07من املادة  04للحفظ العقاري، طبقا للفقرة 

 سالف الذكر.  13/324في ظل املرسوم رقم  )عقد تصريحي(الحائز 
الذي يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة  09/04والتحقيق العقاري املقصود هو التحقيق العقاري الذي يتم تطبيقا ألحكام القانون رقم  125

منه على تحرير محضر نهائي تدرج فيه نتائج  83قيق عقاري، الذي نص في املادة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن طريق تح

من نفس  80التحقيق العقاري. وفيما يخص املحضر املؤقت، الذي يحرره املحقق العقاري خالل بداية التحقيق العقاري، طبقا للمادة 

من املادة السابقة،  08حات الحائز لوحده من جهة، طبقا للفقرة القانون، فإنه ليس من شأنه إثبات الحيازة، على اعتبار أنه يتضمن تصري

 من نفس القانون.    84و 88وأنه قابل لالحتجاج واالعتراض من قبل الغير، طبقا للمادتين 
 تابع قراءة املتن 126
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عدم جواز إثباتها من القانون املدين، مام يعني  01مكرر  681، طبقا للامدة  )كتابة رسمية(شكل رسمي 

بغري الكتابة الرسمية. وعليه يكون لزاما عىل الضحية حائز العقار، يف مثل هذه الحالة، تقديم املحرر 

إلثبات الحق الذي تستند عليه حيازته للعقار. أما الترصفات  )محرر رسمي(املتضمن للكتابة الرسمية 

القانونية املنشئة لحقوق شخصية )عقارية( فهي كثرية وال تقع تحت حرص، فتجد بعضها تارة ال يثبت إال 

بالكتابة، وتجد بعضها اآلخر تارة أخرى جائز اإلثبات بكل طرق اإلثبات أو بعضها، تبعا ملا ينص عليه 

ازعة من قبل محل منغري أن "حيازة الضحية للعقار" قد تكون كل ترصف قانوين عىل حدة.  ن بشأنالقانو 

، أو عىل الحق )الحيازة املادية غري املستندة عىل حق(، سواء انصبت هذه املنازعة عىل الحيازة ذاتها املتهم

 . )الحيازة املستندة إىل حق(الذي تستند عليه 

ة تثار املنازعة خالل املرافعة يف الدعوى العمومية الخاصة بجرميويف كلتا الحالتني السابقتني قد 

التعدي عىل األمالك العقارية، حيث تأخذ شكل دفع يبديه املتهم، وقد تثار مبوجب دعوى مستقلة تبارش 

باملوازاة مع هذه الدعوى العمومية، سواء كانت هذه الدعوى دعوى عمومية هي األخرى، أو كانت دعوى 

 وى )قضائية( إدارية مرفوعة من قبل املتهم أو من قبل الضحية: مدنية أو دع

الوثيقة التي  بأن -بشكل جدي–ومن أمثلة املنازعة يف الحالة األوىل )يف شكل دفع( أن يدفع املتهم 

يستند عليها الضحية يف إثبات الحيازة )الحكم القضايئ أو شهادة الحيازة( هي وثيقة مزورة، أو أن يدفع 

الحائز الفعيل للعقار. فمثل هذه الدفوع هي من  )املتهم(لة )شهادة الحيازة(، أو أن يدفع بأنه هو بأنها باط

األولية التي من شأنها أن تنفي عن الواقعة وصف الجرمية"، عىل اعتبار أنها  )أو املسائل(قبيل "الدفوع 

األمالك  مية االعتداء عىلستؤدي إىل إثبات تخلف عنرص "حيازة الغري للعقار" وبالتايل عدم قيام جر 

العقارية، وهي تخرج عن اختصاص القايض الجزايئ الناظر يف الدعوى العمومية الخاصة بهذه الجرمية، 

، التي مبوجبها مينح القايض الجزايئ مهلة 127من قانون اإلجراءات الجزائية 661وتخضع لحكم املادة 

 . 128ية املختصة بالفصل يف هذه املنازعةللمتهم لرفع دعوى )أو تقديم شكوى( أمام الجهة القضائ

                                                           
 ، املعدل واملتمم.)20، العدد 83/06/8766منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة في ( 01/06/8766املؤرخ في  66/822الصادر باألمر رقم  127

 وما يليها.  366راجع في هذا الشأن: د. أحمد شوقي الشلقاني، املرجع السابق، ص  128
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املنازعة يف الحالة الثانية )يف شكل دعوى مستقلة موازية( أن يقوم املتهم مثال برفع  أمثلةومن 

دعوى إلبطال سند امللكية الذي استند عليه الضحية يف إثبات حيازته، والتي قد تكون دعوى مدنية إذا 

ق( مشهر، أو دعوى )قضائية( إدارية إذا متثل هذا السند يف متثل هذا السند مثال يف عقد رسمي )موث

دفرت عقاري صادر عن املحافظة العقارية، أو أن يرفع دعوى إبطال )إلغاء( شهادة الحيازة، وهذه ال تكون 

إال دعوى )قضائية( إدارية، أو أن يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدين أمام قايض التحقيق عن فعل تزوير 

. ففي مثل هذه 129هذه، أو أن يقوم الضحية برفع دعوى اسرتداد الحيازة مثال ضد املتهم شهادة الحيازة

األحوال يكون لزاما عىل القايض الجزايئ وقف الفصل يف الدعوى العمومية إىل حني الفصل يف الدعوى 

 . 130األوىل

 )السلوك(املبحث الثاين: فعل االنتزاع 

ية إال إذا قام الجاين بانتزاع العقار من حائزه، فاملقصود ال تقوم جرمية التعدي عىل األمالك العقار

إذن باالنتزاع هو "انتزاع الحيازة". ويقصد بانتزاع الحيازة يف هذا املقام "كل فعل يتضمن اغتصابا لحيازة 

العقار"، مام يعني أن فعل انتزاع الحيازة  يقوم عىل أمرين: شل حيازة الغري للعقار من جهة، ومبارشة 

. وعىل هذا األساس، فإن مجرد نزع الفتة مكتوب عليها "أرض للبيع" 131 للحيازة من جهة أخرىالجاين

، وال تقوم به جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، إذ ال يتضمن 132ال يعد من قبيل فعل انتزاع الحيازة

                                                           
تفترض هذه الحالة غالبا أن الضحية كان لديه حكم أو قرار قضائي سابق يقض ي بعدم التعرض له في الحيازة )دعوى منع التعرض(،  129

تقديم الشكوى عن جريمة التعدي على األمالك العقارية على هذا الحكم أو القرار، ثم قام بعد تقديم  وأنه قد استند في إثبات حيازته وقت

الشكوى برفع دعوى استرداد الحيازة بشكل موازي للدعوى العمومية التي حركت بناء على هذه الشكوى، ففي مثل الحالة قد يبدو للبعض 

ة، على اعتبار أن الحيازة ثابتة بالحكم أو القرار القاض ي بعدم التعرض. والحقيقة أن عدم جواز الحكم بوقف الفصل في الدعوى العمومي

 األمر ليس على هذا النحو، إذ قد يثبت خالل دعوى استرداد الحيازة أن الحيازة املنتزعة لم تكن أو لم تعد متوفرة على الشروط املطلوبة

كم برفض دعوى استرداد الحيازة هذه لعدم توفر شروط الحيازة أصال. وال شك أنه قانونا لحماية الحيازة وقت انتزاعها، مما يعني أن يح

بحصول هذا األمر تختفي الحيازة من جديد، وال يكون ممكنا وقتئذ إثبات قيامها بحكم أو قرار عدم التعرض السابق. وعليه يكون لزاما 

 داد الحيازة بشكل موازي للدعوى العمومية.على من وجد في مثل هذا الوضع التريث وعدم التسرع برفع دعوى استر 
املتمثلة في "املدني يوقف الجنائي"، متى كانت الدعوى األولى دعوى مدنية، كما  االستثنائيةقد تشكل هذه الحالة مثاال على القاعدة  130

عمومية القضاء بوقف الفصل في الدعوى ال هو الشأن في املثالين املذكورين في املتن. ومن الناحية العملية قد درج القضاء الجزائي فعال على

 للعقار.  )املنتزعة(إلى حين الفصل في الدعوى املتضمنة للمنازعة في حيازة الضحية 
 .89قريب من هذا املعنى: الفاضل خمار، املرجع السابق، ص  131
في املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد ، منشور 818.239، امللف رقم 49/08/8777قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  132

 .446، ص 4004لسنة  08الخاص رقم 
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بشكل  رد الدخولمثل هذا الفعل انتزاعا فعليا أو اغتصابا لحيازة العقار. وذات الحكم ينطبق عىل مج

، أو 134)قطعة فالحية(، أو فعل تخريب محصوالت قامئة يف العقار 133مفاجئ أو بالخداع إىل منزل الغري

... إلخ. ويشرتط لقيام جرمية التعدي عىل األمالك  135فعل إطالق موايش للرعي أو املرور يف أرض الغري

 )جنحة(يف هذا الفعل أو الجرمية  الرشوعرد العقارية أن يقع فعل انتزاع الحيازة كامال، عىل اعتبار أن مج

فعل . غري أنه قد يشكل 136)من قانون العقوبات 623املادة (غري مجرم، إذ مل يرد له ذكر يف نص التجريم 

 جرمية أخرى مستقلة، كام لو متثل يف أحد األفعال املبينة يف األمثلة السابقة.     يف انتزاع الحيازة الرشوع

احتالل  ثانيهاو الدخول إىل العقار، عناه السابق ال يتحقق إال بثالثة عنارص: أولها وانتزاع الحيازة مب

، وبهذين العنرصين تشل حيازة الغري ويبارش الجاين الحيازة، وثالثها 137هذا العقار أو شغله أو البقاء فيه

لعنارص قام فعل . فإذا تحققت هذه ا138انعدام الحق يف فعل الدخول أو فعل االحتالل أو الشغل أو البقاء

انتزاع الحيازة وقامت الجرمية إذا توفرت باقي أركانها، ولو كان أحد هذه العنارص قد تخلف يف فرتة الحقة. 

ومثال ذلك أن يتمكن الجاين بعد انتزاع حيازة العقار من تسوية وضعية تواجده بهذا العقار بشكل قانوين، 

، وبالتايل )انعدام وجه الحق(ثالث لفعل انتزاع الحيازة إذ أن هذه التسوية سيرتتب عنها تخلف العنرص ال

اعتبارا من تاريخ إجرائها، وليس من شأنها أن تعدم الجرمية بأثر  )انتهاء الجرمية(ستضع حدا للجرمية 

 السكن التنازل للمتهم عنرجعي. وقد فهمت املحكمة العليا هذه الحقيقة، فقضت يف أحد قراراتها بأن "

                                                           
وما يليها من قانون العقوبات، إذا كان الدخول  320غير أن هذا الفعل قد يشكل شروعا في جريمة السرقة املنصوص عليها في املادة  133

 من نفس القانون. 472في املادة قد اقترن بقصد السرقة، وقد يشكل جريمة اقتحام منزل املنصوص عليها 
 من قانون العقوبات. 283غير أن هذا الفعل تقوم به الجريمة املنصوص عليها في املادة  134
 مكرر من قانون العقوبات. 283غير أن هذا الفعل تقوم به الجريمة املنصوص عليها في املادة  135
نص (في الجنحة ال يعاقب عليها إال بناء على نص صريح  )الشروع(حاولة من قانون العقوبات على أن "امل 38من املادة  08تنص الفقرة  136

 في القانون". )التجريم
، منشور في املجلة القضائية للمحكمة 24.466، امللف رقم 04/84/8712أنظر: قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  137

 .474، ص 8717لسنة  03العليا، العدد رقم 
قة أنه يمكن استخالص هذا العنصر على ضوء القواعد العامة، التي تقض ي بعدم قيام الجريمة بشكل عام في حال توفر سبب الحقي 138

 من أسباب اإلباحة.
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احتالله بطريقة غري رشعية ال يعدم جنحة التعدي عىل امللكية )األمالك( العقارية التابعة بعد إقدامه عىل 

 .139ولو سويت وضعية شاغلها بعد ارتكاب الجرمية" )فقط للفرتة السابقة للتنازل(للغري، التي تبقى قامئة 

وقت دخول  )الحقانعدام وجه (وباملقابل لذلك، فإنه إذا تخلف العنرص الثالث لفعل انتزاع الحيازة 

العقار واحتالله أو شغله أو البقاء فيه، ثم توفر فيام بعد، وكان الفاعل ال يزال محتال أو شاغال أو باقيا يف 

وقت تحقق عنرصه  )فعل الدخول(العقار، فإن فعل انتزاع الحيازة لن يقوم، نظرا لتخلف عنرصه األول 

ص عقارا ما برخصة من البلدية، ثم يصدر قرار بإلغاء . ومثال ذلك أن يشغل شخ)انعدام وجه الحق(الثالث 

تلك الرخصة، فريفض الشخص إخالء هذا العقار أو الخروج منه، ويبقى "شاغال له دون وجه حق"، إذ أن 

هذا الفعل ال يصلح ألن يشكل انتزاعا للحيازة. ويبدو أن املحكمة العليا تسري عىل هذا التفسري، حيث 

قراره القايض باإلدانة عن (نه "يعرض قراره للنقض، املجلس الذي أسس حكمه قضت يف أحد قراراتها بأ 

عىل إلغاء الرخصة التي منحتها البلدية للمتهم وعدم طعنه يف قرار   )جرمية التعدي عىل األمالك العقارية

يف مثل  . وعليه فإنه ال يكون بإمكان صاحب العقار140 اإللغاء، فهذا التعليل غري كاف إلدانة املتهم ..."

 . 141هذه الحالة سوى اللجوء إىل القضاء املدين، للمطالبة بالحكم بإخالء العقار أو بطرد شاغله منه

صص بإثبات فعل استغالل الجاين للعقار عىل الوجه الذي خ إثبات فعل انتزاع الحيازةوغالبا ما يتحقق 

تشييد املحصول منها، أو أن يقوم ب له، كأن يقوم بحرث القطعة الفالحية وتسميدها وزرعها ورعايتها وجني

بناء عىل هذه القطعة، سواء متثل هذا البناء يف مسكن أو يف مخزن أو مستودع مثال، أو أن يقوم باإلقامة 

 ... إلخ.  142مع عائلته يف مسكن الغري

                                                           
، غير منشور. مذكور في: د. أحسن بوسقيعه، 883.812، امللف رقم 07/80/8772قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  139

 .862لسابق، ص املرجع ا
، منشور في املجلة القضائية للمحكمة العليا، 811.210، امللف رقم 43/06/8777قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  140

. والحقيقة أن هذا القرار قد قض ى بنقض قرار اإلدانة املطعون فيه، ليس فقط بحجة عدم 434، ص 4004لسنة  08العدد الخاص رقم 

راجع (ام ركن فعل انتزاع الحيازة، وفقا للتحليل املبين في املتن، لكن أيضا بحجة تخلف ركن آخر من أركان الجريمة وهو ركن "الخلسة" قي

، حيث واصل هذا القرار القول: "... فهذا التعليل غير كاف إلدانة املتهم الذي )في تفصيل هذا الركن الحقا: املبحث الثالث من هذه الدراسة

 أو بالتعدي، وإنما بموافقة صاحبة امللكية وهي البلدية". يشغل القطعة املتنازعة خلسةلم 
غير أنه إذا ما صدر مثل هذا الحكم وصار نهائيا وتم تنفيذه، وعاود الفاعل احتالل العقار أو شغله، فإن هذا الفعل سيشكل انتزاعا  141

 ابع في تفصيل ذلك قراءة املتن.للحيازة تقوم به جريمة التعدي على األمالك العقارية. ت
، منشور في املجلة القضائية للمحكمة 29.232، امللف رقم 01/88/8711أنظر: قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  142

 .874، ص 8773لسنة  04العليا، العدد رقم 
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 )مدين( أن يكون مسبوقا بحكم أو قرار قضايئ -مبعناه السابق–وليس مشرتطا يف فعل انتزاع الحيازة 

ه أية إشارة ، ومل يرد فيإذ جاء نص التجريم عامايقيض بإلزام املتهم بإخالء العقار أو بطرده من هذا العقار، 

إىل مثل هذا الرشط، مام يعني أن انتزاع الحيازة بهذا املعنى تقوم به جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، 

ل انتزاع الحيازة هذا بكافة طرق اإلثبات، وإن فع إثباتسواء كان مسبوقا مبثل هذا الحكم أم ال. ويجوز 

كان الغالب عمليا أن يتم إثباته مبحرض معاينة، محرر إما من قبل الضبطية القضائية مبناسبة املعاينات 

التي يقوم بها ضباط أو أعوان الضبط القضايئ، وإما من قبل املحرض القضايئ بناء عىل طلب من الضحية 

 )احتالل أو شغل أو بقاء(رئيس املحكمة بطلب من هذا الضحية، يثبت تواجد  أو بناء عىل أمر صادر عن

 املتهم بالعقار.

ومن الناحية العملية، فإن القضاء الجزائري قد درج يف الغالب األعم من الحاالت عىل القضاء بقيام 

صدور حكم أو  سبق فعل انتزاع الحيازة، وبالتايل قيام جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، دون اشرتاط

أو  من قبيل  143قرار قضايئ باإلخالء أو الطرد، عندما يكون العقار املنتزعة حيازته من قبيل األمالك الوطنية

 . 144األمالك الوقفية

، فإن القضاء الجزائري قد درج )أمالك خواص(غري أنه عندما يتعلق األمر بعقارات مملوكة للخواص 

اشرتاط أن يكون فعل انتزاع الحيازة مسبوقا بحكم أو قرار قضايئ  يف الغالب األعم من الحاالت عىل

يقيض بالطرد أو بإخالء العقار. بل وقد اشرتط زيادة عىل ذلك أن يكون هذا الحكم أو القرار قد تم تنفيذه، 

 ةاملتهم من العقار وتنصيب حائزه األصيل عليه، وأن يكون املتهم قد عاود انتزاع حياز  )طرد(وذلك بتنزيل 

. فإذا مل تتوفر هذه الرشوط الثالث معا، مل يقم فعل انتزاع الحيازة، 145العقار بعد إخالء العقار أو طرده منه

                                                           
منشور في الجريدة الرسمية املؤرخة ( 08/84/8770املؤرخ في  70/30تم تنظيم األحكام املتعلقة باألمالك الوطنية بموجب القانون رقم  143

منه إلى:  04املتضمن قانون األمالك الوطنية، املعدل واملتمم، حيث تقسم هذه األمالك طبقا للمادة  )24، العدد رقم 04/84/8770في 

مومية وخاصة تابعة للبلدية. وذات التقسيم كان أمالك عمومية وخاصة تابعة للدولة، وأمالك عمومية وخاصة تابعة للوالية، وأمالك ع

 املتضمن التوجيه العقاري. 70/42من القانون رقم  42قد سبق النص عليه في املادة 
 املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم، سالف الذكر. 78/80تم تنظيم األحكام املتعلقة باألمالك الوقفية بموجب القانون رقم  144
لسنة  03، منشور في "نشرة القضاة"، العدد رقم 43.224، امللف رقم 44/80/8714العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ أنظر: قرار املحكمة  145

. مذكور في: جياللي بغدادي، "االجتهاد القضائي في املواد الجزائية"، الجزء األول، الديوان الوطني لألشغال التربوية، الجزائر، 62، ص 8716

. وقد جاء في حيثيات هذا القرار "إن احتالل املتهم مرة أخرى لقطعة ترابية، بعدما أمر بإخالئها 812، ص 4004الطبعة األولى، سنة 

جنحة التعدي على (من قانون العقوبات  316وتسليمها إلى صاحبها تنفيذا لحكم قضائي، يكون الجنحة املنصوص واملعاقب عليها باملادة 
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. وعىل هذا األساس، مل يعد كافيا 147-146ومل تقم بالنتيجة لذلك جرمية التعدي عىل األمالك العقارية

نة يثبت ه الحالة تقديم محرض معايإلثبات فعل االنتزاع يف جرمية التعدي عىل امللكية العقارية يف هذ

                                                           

، منشور في املجلة القضائية 24.466، امللف رقم 04/84/8712العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  قرار املحكمة -"./ )األمالك العقارية

. وقد جاء في حيثيات هذا القرار أنه "من املستقر عليه في قضاء املحكمة العليا، أن 474، ص 8717لسنة  03للمحكمة العليا، العدد رقم 

، ويتم تنفيذه بتنصيب الطرف )بالطرد أو اإلخالء(ارية تقتض ي أن يكون هناك حكم أو قرار نهائي جنحة التعدي على امللكية )األمالك( العق

ده و املدني في ذلك العقار، وتحرير محضر بذلك، ثم يعود املتهم الحتالل العقار )انتزاع حيازة العقار( من جديد، واستمراره في التعدي، بوج

، منشور في املجلة 824.633، امللف رقم 02/88/8779ة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ عليه". وأنظر في ذات السياق: قرار املحكم

قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  -./ 444، ص 4004لسنة  08القضائية للمحكمة العليا، العدد الخاص رقم 

 .823، ص 4004لسنة  08ية للمحكمة العليا، العدد الخاص رقم ، منشور في املجلة القضائ897.444، امللف رقم 07/84/8771

، منشور في املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 820.038، امللف رقم 30/07/8779قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  146

، متى )جريمة التعدي على األمالك العقارية(جريمة . وقد جاء في حيثيات هذا القرار أنه "ال تقوم ال487، ص 4004لسنة  08الخاص رقم 

لم يثبت من القرار املطعون فيه وجود حكم نهائي مدني يقض ي بخروج املتهم من األمكنة، ووجود محضر معاينة يثبت بقاءه فيها رغم تنفيذ 

، غير منشور، سالف الذكر. وقد 90ار رقم ، القر 04/04/8711الحكم ضده". وأنظر أيضا: قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ 

ال يعتبر فعال يدان من أجله  )قرار الطرد أو اإلخالء( حرث املتهمين للقطعة الترابية قبل تنفيذ القرارجاء في حيثيات هذا القرار أن "

نقل حيازة القطعة األرضية إلى الطرف ، وال تما دام الطرد لم ينفذ بعد، ذلك أن القطعة الترابية املذكورة لم تخرج من حوزتهما املتهمان

". وأنظر أيضا في ذات السياق: قرار )املحضر القضائي(املدني املحكوم له إال ابتداء من تاريخ تحرير محضر الطرد على يد عون التنفيذ 

ات هذا القرار أنه "ال يكفي ، سالف الذكر. وقد جاء في حيثي24.466، امللف رقم 04/84/8712املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ 

رغم الحكم عليه نهائيا، إذا لم يثبت أن الحكم القاض ي  أن يمتنع الشخص عن مغادرة العقارمن قانون العقوبات  316لتطبيق املادة 

وتجدر اإلشارة من قبل املتهم خلسة أو بطريق التدليس".  )انتزاع حيازته(، ثم تم احتالله بالطرد قد تم تنفيذه من طرف املنفذ الشرعي

إجراءات تنفيذ حكم أو قرار اإلخالء أو الطرد، وذلك بامتناعه عن مغادرة العقار، فإن  )منتزع الحيازة(إلى أنه في حالة عرقلة املحكوم عليه 

نة يثبت ، مضافا إليه محضر معاي)أو محضر تنزيل(إلى تحرير محضر تنفيذ  -من الناحية العملية–املحضرين القضائيين يلجؤون غالبا 

تواجد املحكوم عليه بالعقار بعد تحرير محضر التنفيذ هذا، ليمكنوا الضحية من متابعة هذا األخير عن جريمة التعدي على األمالك 

 العقارية. ومثل هذا األمر يتضمن تزويرا من قبل املحضر القضائي معاقبا عليه قانونا.  
. مذكور في: جياللي بغدادي، 221، امللف رقم 82/02/8770الغرفة الجنائية، بتاريخ وعلى العكس من ذلك أنظر: قرار املحكمة العليا،  147

. وقد جاء في حيثيات هذا القرار أنه "يعتبر مسببا تسبيبا كافيا القرار القاض ي بإدانة املتهمين، على أساس أنهم 816املرجع السابق، ص 

ا بالطرد وإخراجهم منها من طرف العون املنفذ، فاحتلوها )انتزعوا حيازتها( مرة عادوا إلى قطعة األرض محل النزاع، رغم الحكم عليهم نهائي

، منشور في 811.273، امللف رقم 43/06/8777قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  -ثانية وتصرفوا في محصوالتها"./ 

. وقد جاء في حيثيات هذا القرار أنه "متى ثبت من القرار  447، ص 4004لسنة  08املجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد الخاص رقم 

املطعون فيه وجود حكم نهائي باإلخالء، وتنصيب صاحب األرض، ووقوع اعتداء )انتزاع الحيازة( من جديد، فإن املجلس الذي أدان املتهم 

 ح القانون". يكون قد طبق صحي )عن جريمة التعدي على األمالك العقارية(على هذا األساس 
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تواجد املتهم بالعقار، بل أصبح الزما فضال عن ذلك تقديم نسخة عن الحكم أو القرار النهايئ القايض 

 .149-148)محرض تنزيل(باإلخالء أو الطرد، وكذا نسخة عن محرض تنفيذ هذا الحكم أو القرار 

لحيازة يف جرمية التعدي عىل األمالك والحقيقة أن القضاء السابق قد شوه مفهوم فعل انتزاع ا

عنارص مل يذكرها نص التجريم، ، وهو ما يشكل  )وبالتايل قيام الجرمية(العقارية، حيث اشرتط لقيامه 

ال يشرتط و بحق إخالال مببدأ رشعية الجرمية، الذي مبقتضاه ال يجرم فعل مل يرد بشأنه نص تجريم، 

ن تج عن هذا التشويه تضييق نطاق التجريم من ناحيتني: فم. وقد نركن مل يرد له ذكر يف نص التجريم

ناحية أوىل فإن التجريم قد أصبح محصورا يف فعل انتزاع الحيازة املسبوق بحكم أو قرار قضايئ نهايئ 

لعقارات محصورا يف ا -إىل حد ما–قاض بالطرد أو اإلخالء. ومن ناحية ثانية فإن التجريم قد عاد ليصبح 

التي يستند الغري يف حيازته لها عىل حق، عىل اعتبار أن دعاوى اإلخالء ال تقبل ممن  )هااملنتزعة حيازت(

 . 150كان حائزا حيازة مادية ال تستند إىل أي حق

وفعل انتزاع الحيازة هو سلوك مستمر، إذ غالبا ما يستغرق تنفيذه مدة زمنية معينة، مام يجعل من 

مستمرة. وقد عربت املحكمة العليا عن ذلك يف أحد قراراتها  جرمية التعدي عىل األمالك العقارية جرمية

التعدي عىل األمالك (بقولها "... لكن حيث أن الفعل املنسوب للطاعن هو التعدي عىل أمالك الغري 

املقصود (من قانون العقوبات، الذي يعترب جنحة مستمرة، وأن تقادم الجرائم  623طبقا للامدة  )العقارية

                                                           
، منشور في املجلة القضائية للمحكمة العليا، 36.369، امللف رقم 48/08/8716أنظر: قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  148

 جنحة التعدي على(. وقد جاء في حيثيات هذا القرار أنه "ال يكفي إلقامة الدليل على قيام الجنحة 380، ص 8717لسنة  02العدد رقم 

، خاصة وأن املتهم لم بل يجب إرفاقه بامللفإلى محضر التنفيذ،  )املطعون فيه والقاض ي باإلدانة(اإلشارة في القرار  )األمالك العقارية

 يستمع إليه من طرف املنفذ أو من رجال الدرك قبل متابعته".
ية ى املقدمة، مضافا إليها الوثيقة التي يستند عليها الضحبالشكو  -املثبتة لفعل االنتزاع–من الناحية العملية يتم إرفاق هذه الوثائق  149

 للعقار.  )املنتزعة(في إثبات حيازته 
تفادي هذا الوضع، إذا ما قام هذا الحائز بعد انتزاع الحيازة منه برفع دعوى استرداد الحيازة، واستصدر  -إلى حد ما–الحقيقة أنه يمكن  150

لحيازة، وتمكن من تنفيذ هذا الحكم أو القرار، حيث سيكون هذا الحكم أو القرار سنده في إثبات حكما أو قرارا نهائيا يقض ي باسترداده ل

للعقار، وفي نفس الوقت سيقوم هذا الحكم أو القرار مقام الحكم أو القرار بالطرد أو اإلخالء الذي يستصدره  )املنتزعة(حيازته السابقة 

محضر التنفيذ، وكذا محضر معاينة يثبت تواجد منتزع أو مغتصب الحيازة بالعقار بعد  الحائزون حيازة مستندة إلى حق، يضاف إلى ذلك

 التنفيذ. فمن املقبول أن يرى بعض القضاء ذلك كافيا للقول بقيام جريمة التعدي على األمالك العقارية.
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انتهاء (املستمرة إمنا يرسي من يوم توقف صاحبها عن اقرتافها  )ة الناشئة عن الجرميةالدعوى العمومي

 .151..." )حالة االستمرار

 )الوسيلة(املبحث الثالث: الخلسة أو التدليس 

، ال تقوم جرمية التعدي عىل األمالك العقارية )من قانون العقوبات 623املادة (طبقا لنص التجريم 

التدليس، مام يعني عدم قيام الجرمية إذا حصل الفعل  أو ب فعل انتزاع الحيازة بالخلسةإال إذا اقرتن ارتكا

بغري هاتني الوسيلتني. وقد أكدت املحكمة العليا ذلك، حيث جاء يف أحد قراراتها: "حيث أنه من الثابت 

تضيات املادة العقارية يجب أن يكون حسب مق )األمالك(قانونا وقضاء أن جرمية االعتداء عىل امللكية 

لك مل يتطرق . ومع ذإثبات الخلسة أو التدليسمن قانون العقوبات، التي تشرتط لقيامها  623ومفهوم املادة 

قضاة املوضوع، سواء يف الدرجة األوىل أو يف املرحلة االستئنافية، إىل إبراز هذين العنرصين وإثباتهام 

املقرر قانونا أن جرمية االعتداء عىل ملكية الغري  . كذلك قضت يف قرار آخر أنه "من152وفقا للقانون ..."

ال تقوم إال إذا توافرت األركان اآلتية: نزع عقار مملوك للغري، ارتكاب  )التعدي عىل األمالك العقارية(

 .153"خلسة أو بطريق التدليسالفعل 

ئذ سوى توإذا ما تخلف ركن الخلسة والتدليس، فإنه ال يكون بإمكان من انتزعت منه الحيازة وق

اللجوء إىل القضاء املدين، للمطالبة بإخالء العقار، إذا كانت حيازته املنتزعة مستندة إىل حق ما، أو للمطالبة 

باسرتداد الحيازة، إذا كانت حيازته املنتزعة غري مستندة عىل أي حق، وتوفرت فيها الرشوط املطلوبة قانونا 

 )القانون املدين( لحامية الحيازة. 

املطلب (من جهة، وركن "التدليس"  )املطلب األول(رض فيام ييل إىل ركن "الخلسة" ويتم التع

 من جهة أخرى.  )الثاين

 املطلب األول: ركن الخلسة

                                                           
 الذكر.، سالف 36.369، امللف رقم 48/08/8716قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  151
 .300.412، امللف رقم 01/06/4002قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  152
 ، سالف الذكر.79.824، امللف رقم 89/08/8717قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  153
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 154دليسأو الت عنرص الخلسةلقد عرفت املحكمة العليا يف أحد قراراتها ركن الخلسة بقولها: "إن 

دون علم صاحبه، ثانيا أال يكون  )انتزاع حيازة العقار(يتحقق بتوافر الرشطني اآلتيني: أوال دخول العقار 

ففيام يخص العنرص الثاين، املتمثل يف انعدام الحق يف احتالل أو شغل . 155ملحتل العقار حق يف ذلك"

 ، فهو مكانه الصحيح.156العقار، فهو منطقي، وقد سبقت دراسته باعتبارها عنرصا يف فعل انتزاع الحيازة

ول، املتمثل يف انعدام علم صاحب العقار أو حائزه األصيل، فإنه يرتتب عىل وفيام يخص العنرص األ 

"، إذ ون رضاهدصاحب العقار أو حائزه، لكن  بعلماشرتاطه استبعاد الحالة التي يتم فيها "انتزاع الحيازة 

تخلف و  لن تقوم جرمية االعتداء عىل األمالك العقارية يف هذه الحالة نظرا لتخلف عنرص "انعدام العلم"

 ركن "الخلسة" تبعا له. ومثل هذا الوضع غري مقبول بأي حال من األحوال.

الواردة يف الصياغة  Par surpriseوالحقيقة أن عنرص الخلسة قد ترجم بشكل خاطئ عن عبارة 

كل أو بش فجأة، والتي يقصد بها أن يقع االنتزاع 157)من قانون العقوبات 623املادة (الفرنسية لنص التجريم 

 . فالركن املقصود يف حقيقة األمر هو ركن املفاجأة وليس ركن الخلسة. فاجئم

ويقصد بركن املفاجأة يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية "حصول فعل انتزاع الحيازة بشكل 

مباغت، دون تدبري أو إذن من حائز العقار". فالعنرص الجوهري يف ركن املفاجأة هو غياب إذن حائز العقار. 

عىل هذا األساس، فإن ركن املفاجأة يقوم يف حالتني: فالحالة األوىل هي الحالة التي يحصل فيها فعل و 

علمه لكن بحائز العقار، أما الحالة الثانية فهي الحالة التي يحصل فيها هذا الفعل  بغري علمانتزاع الحيازة 

 . 158عقار. ويتخلف ركن املفاجأة إذا حصل الفعل بعلم ورضا حائز الدون رضاه

                                                           
لف عن معنى الخلسة، وفقا ملا سيتم بيانه في يالحظ أن هذا القرار قد أدرج في التعريف عنصر التدليس أيضا، رغم أن معناه يخت 154

 املتن، ولعل ذلك قد حصل من باب السهو فقط.
 ، سالف الذكر.29.232، امللف رقم 01/88/8711أنظر: قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  155
 راجع املبحث الثاني من هذه الدراسة. 156

». possède autrui d’un bien immeubleou fraude, dé surprise parQuiconque,  « 157 
، سالف الذكر. وقد جاء 811.210، امللف رقم 43/06/8777أنظر في هذا املعنى: قرار املحكمة العليا، غرفة الجنح واملخالفات، بتاريخ  158

صاحبة  ةبموافقوإنما أو بالتعدي،  ةيشغل القطعة املتنازعة خلسفي حيثيات هذا القرار: "... فهذا التعليل غير كاف إلدانة املتهم الذي لم 

 وهي البلدية".  امللكية
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وركن املفاجأة مبعناه السابق يجعل من مفهوم "فعل انتزاع الحيازة بطريق املفاجأة" يف جرمية التعدي 

 .159عىل األمالك العقارية أقرب إىل مفهوم "فعل االختالس" يف جرمية الرسقة

اإلدانة قد درجوا عمليا عىل القضاء ب )قضاء املوضوع(والحقيقة أن قضاة املحاكم واملجالس القضائية 

عن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، عندما يرتكب فعل انتزاع الحيازة بعلم صاحب العقار أو حائزه 

سا عىل س، وإن كانت األحكام والقرارات القضائية القاضية باإلدانة ال تورد تسبيبا مؤ )عنوة(ودون رضاه 

، وفقا للرتجمة نص التجريم، أو ركن املفاجأةوركن الخلسة، وفقا للصياغة العربية لالتحليل السابق بيانه. 

لتي مبوجبها للقواعد العامة لإلثبات الجزايئ، ا إثباتهالصحيحة للصياغة الفرنسية لهذا النص، يخضع يف 

تتحمل النيابة العامة والضحية عبء إثبات توفر هذا الركن. غري أن قضاء املحكمة العليا قد خرج عن هذه 

مبجرد إثبات فعل انتزاع  )قرينة قضائية(تحقق هذا الركن  )أو استخالص(اض القاعدة، واتجه إىل افرت 

رود )املفاجأة( أو التدليس عندما يرجع املط الخلسة عنرص يتحققالحيازة، حيث جاء يف أحد قراراته أنه "

نقل . فمثل هذا القضاء سي160إىل العقار بعد إخراجه من طرف العون املكلف بالتنفيذ، وتحرير محرض بذلك"

إىل املتهم، حيث سيكون هذا األخري يف ظل هذا الوضع مرغام عىل إثبات  )إثبات العكس(عبء اإلثبات 

 عدم اقرتان فعله بركن الخلسة أو املفاجأة.

 املطلب الثاين: ركن التدليس

مصطلح  )من قانون العقوبات 623املادة (لقد أورد املرشع الجزائري يف الصياغة العربية لنص التجريم 

الوارد يف الصياغة الفرنسية لهذا النص. والحقيقة أن الرتجمة  Fraude"التدليس"، كمقابل ملصطلح 

. غري أنه سواء تعلق األمر Dolالصحيحة لهذا املصطلح األخري هي "الغش"، أما التدليس فيقابله مصطلح 

زاع الحيازة انت مبصطلح "التدليس" أو مبصطلح "الغش"، فإن املقصود يف الحالتني هو اقرتان فعل

 بالخداع أو املخادعة.  

يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية "حصول فعل  )أو الغش أو الخداع(ويقصد بركن التدليس 

انتزاع الحيازة بإذن من حائز العقار، بناء عىل اعتقاد خاطئ من هذا األخري بوجود سبب أو مربر قانوين 

                                                           
 يقصد باالختالس في جريمة السرقة "أخذ الش يء بغير علم صاحبه، أو بعلمه لكن دون رضاه". 159
 .812ص . مذكور في: جياللي بغدادي، املرجع السابق، 497، القرار رقم 83/02/8716قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  160
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ع يف هذا االعتقاد بفعل أو تدبري من الجاين". فالتدليس أو يقيض بذلك، متى كان الوقو  )وجه الحق(

 الغش يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية يقوم إذن عىل ثالثة عنارص: 

فالعنرص األول يتمثل يف "إذن حائز العقار بفعل انتزاع الحيازة"، وهذا العنرص يفرتض علم ورضا هذا 

 ن املفاجأة الذي يقوم عىل غياب العلم بالفعل، أو غياب الرضااألخري بفعل انتزاع الحيازة، عىل عكس رك

 يف حالة العلم به. 

أما العنرص الثاين فهو يتمثل يف "سبب اإلذن"، الذي يتمثل بدوره يف "اعتقاد حائز العقار بوجود 

قد حائز العقار ". ومثال ذلك أن يعت)يلزمه بالسامح بانتقال الحيازة(سبب أو مربر قانوين يربر انتزاع الحيازة 

بوجود "قرار إداري يلزمه بالخروج من العقار بشكل مؤقت، ويرخص للجاين بالدخول إليه وشغله"، أو أن 

، أو أن يعتقد بأن الجاين قد )مالك عىل الشيوع مثال(يعتقد بأن للجاين نصيب أو حق يف جزء من العقار 

كن اإلذن صادرا بناء عىل هذا االعتقاد، مل يقم استأجر العقار من مورثه قبل موته ... إلخ. غري أنه مل ي

 ركن التدليس أو الغش، ومل تقم بالتايل جرمية التعدي عىل األمالك العقارية.

باستعامل (ويتمثل العنرص الثالث يف "سبب االعتقاد الخاطئ ومصدره"، وهام "فعل الجاين أو تدبريه 

بقرار إداري أو عقد رسمي أو عقد عريف أو حكم  )فعل الجاين(  ". ومثال ذلك أن يستظهر الجاين)الغري

قضايئ مزور، إلثبات السبب أو املربر القانوين الذي يستند عليه يف تربير فعل انتزاع الحيازة وإقناع حائز 

بتمكني صاحب العقار أو حائزه  )تدبري الجاين(العقار به، أو أن يقوم موظف عمومي بتحريض من الجاين 

القرار اإلداري أو الحكم القضايئ املزور. ومثال ذلك أيضا أن يقدم الجاين لصاحب من االطالع عىل نص 

العقار أو حائزه شهود زور، يشهدون عىل استئجاره أو رشائه عرفيا للعقار من مورث حائز العقار. غري أنه إذا 

و الغش، ومل أ  مل يكن االعتقاد الخاطئ ناتجا عن فعل من الجاين أو بتدبري منه، مل يقم ركن التدليس

 تقم بالتايل جرمية التعدي عىل األمالك العقارية. 

عد العامة للقوا إثباتهوعىل غرار ركن الخلسة أو املفاجأة، فإن ركن التدليس أو الغش يخضع يف 

لإلثبات الجزايئ، التي مبوجبها تتحمل النيابة العامة والضحية عبء إثبات توفر هذا الركن. غري أن قضاء 

قرينة (تحقق هذا الركن  )أو استخالص(لعليا قد خرج عن هذه القاعدة، واتجه إىل افرتاض املحكمة ا

)املفاجأة(  الخلسة عنرص يتحققمبجرد إثبات فعل انتزاع الحيازة، حيث جاء يف أحد قراراته أنه " )قضائية
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حرير محرض يذ، وتعندما يرجع املطرود إىل العقار بعد إخراجه من طرف العون املكلف بالتنف التدليسأو 

إىل املتهم، حيث سيكون هذا األخري  )إثبات العكس(. فمثل هذا القضاء سينقل عبء اإلثبات 161بذلك"

 يف ظل هذا الوضع مرغام عىل إثبات عدم اقرتان فعله بركن التدليس أو الغش.

 املبحث الرابع: القصد الجنايئ

يقوم ركنها املعنوي عىل "القصد  إن جرمية التعدي عىل األمالك العقارية هي جرمية عمدية،

الجنايئ". والقصد الجنايئ الذي تقوم عليه هذه الجرمية هو القصد الجنايئ العام لوحده، دون القصد 

 )املطلب األول(الجنايئ الخاص. وعليه يتم التعرض فيام ييل إىل مسألتني: اشرتاط القصد الجنايئ العام 

 من جهة أخرى. )املطلب الثاين(من جهة، واستبعاد القصد الجنايئ الخاص 

 املطلب األول: اشرتاط القصد الجنايئ العام

طبقا للقواعد العامة لقانون العقوبات فإن "األصل يف الجرائم عموما أن تكون عمدية"، واملقصود 

من قانون  623املادة (. ومل يورد نص التجريم 162"اقرتانها بالقصد الجنايئ العام"بكون الجرائم عمدية هو 

أية عبارة تشري إىل ركن القصد الجنايئ العام، ولعل ذلك كان راجعا إىل االكتفاء بالقاعدة العامة  )العقوبات

السالف بيانها، دومنا حاجة إىل تكرار  نص هذه القاعدة يف صلب نص التجريم. غري أنه ومع ذلك، فإن 

ص ركن الوسيلة، هي من العبارات " الواردة يف هذا النص، ورغم أنها تخ)الغش(عبارة "بطريق التدليس 

ال يقوم  )أو الغش(التي تشري ولو بشكل غري مبارش إىل ركن القصد الجنايئ العام، نظرا لكون التدليس 

 من الناحية املنطقية إال يف جانب من توفر لديه هذا القصد.

اين إىل رادة الجويقوم القصد الجنايئ العام يف جرمية االعتداء عىل األمالك العقارية عىل اتجاه إ

، مع العلم بأن هذا الفعل منصب عىل عقار، وأن هذا العقار موجود تحت حيازة )إرادة السلوك(فعل االنتزاع 

                                                           
 ، سالف الذكر.497، القرار رقم 83/02/8716قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  161
أنظر في القول بأن القصد الجنائي العام هو القصد العادي الذي تقوم عليه أغلب الجرائم: د. محمود نجيب حسني، "شرح قانون  162

 .908، ص 4084اهرة، الطبعة السابعة، سنة العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، الق
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العلم ( )أو الغش(أو بطريق التدليس  )أو خلسة(، وأنه يقوم بفعله بشكل مفاجئ )العلم باملحل(الغري 

 .163)بالوسيلة

 اعد العامة، بتخلف العلم، ويتحقق ذلك إذا وقع الجاين يفويتخلف القصد الجنايئ العام، طبقا للقو 

. ومثال ذلك أن يعتقد الجاين بأن العقار الذي دخل 164جهل أو غلط يف أحد عنارص الركن املادي للجرمية

غلط أو جهل (إليه وشغله ليس محل حيازة من قبل أي أحد، أو أن يعتقد بأنه هو الحائز الرشعي له 

غلط أو جهل بركن املفاجأة أو (بأن حائز العقار عامل وراض بدخوله إليه وشغله  ، أو أن يعتقد)باملحل

، أو أن يعتقد بأن القرار اإلداري أو الحكم القضايئ الذي عرث عليه واستعمله يف إقناع حائز العقار )الخلسة

جهل (مزورا بتمكينه من دخول العقار وشغله هو قرار أو حكم صحيح، يف حني كان هذا الحكم أو القرار 

 ... إلخ.  )بركن التدليس أو الغش

ة القصد الجنايئ العام للقواعد العامة لإلثبات الجزايئ، التي مبوجبها تتحمل النياب قيام إثباتويخضع 

عبء إثبات توفر هذا القصد بجميع عنارصه، فضال عن جواز إثبات هذا  )الضحية(العامة والطرف املرضور 

ومن الناحية العملية، فإن القضاء الجزايئ قد درج عىل استخالص هذا القصد  القصد بجميع طرق اإلثبات.

 . )قرينة قضائية(من مجرد اكتامل عنارص الركن املادي للجرمية 

القصد الجنايئ العام للقواعد العامة لإلثبات الجزايئ، التي مبوجبها  تخلف إثباتكذلك يخضع 

ن ا ما دفع بتخلف القصد الجنايئ العام بعد إثبات قيامه ميتحمل املتهم عبء إثبات تخلف هذا القصد، إذ

قبل النيابة العامة والضحية، فضال عن جواز إثبات ذلك بجميع طرق اإلثبات. ومن الناحية العملية، قد 

درج القضاء الجزايئ عىل التشدد يف مسألة إثبات تخلف القصد الجنايئ العام، السيام بعد اكتامل عنارص 

 للجرمية.الركن املادي 

                                                           
لقد أشار هذا التعريف إلى عنصري القصد الجنائي العام، وهما العلم واإلرادة. وقد اقتصر التعريف على اإلشارة في عنصر العلم إلى  163

 )العلم بالصفة الجرمية للفعل(لركن ، على اعتبار أن العلم بهذا ا)الصفة الجرمية للفعل(عناصر الركن املادي للجريمة، دون ركنها الشرعي 

مفترض، طبقا لقاعدة "ال يعذر أحد بجهل القانون"، مما لم يظهر معه أي داع لإلشارة إلى وجوب العلم بالركن الشرعي لقيام القصد 

 الجنائي العام.   
الوسيط في قانون العقوبات القسم راجع عموما في موضوع الغلط والجهل النافيين للقصد الجنائي العام: د. أحمد فتحي سرور، " 164

 وما يليها. 661، ص 4082العام"، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، سنة 
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 املطلب الثاين: استبعاد القصد الجنايئ الخاص 

طبقا للقواعد العامة لقانون العقوبات، فإنه يقصد بالقصد الجنايئ الخاص "اتجاه اإلرادة إىل واقعة ال 

، وهو غالبا ما يتخذ صورة "غرض معني"، يختلف من جرمية 165تدخل ضمن عنارص الركن املادي للجرمية"

القصد الجنايئ العام، فإن القصد الجنايئ الخاص ال يشكل ركنا يف الجرمية  إىل أخرى. وعىل عكس

 إال إذا نص عليه رصاحة يف صلب نص التجريم.

من قانون العقوبات، فإنه يتبني بوضوح بأن جرمية التعدي عىل األمالك  623وبالعودة إىل نص املادة 

د، حكمة قد قىض ذات مرة باشرتاط هذا القصالعقارية ال تقوم عىل أي قصد جنايئ خاص. غري أن قضاء امل

جرمية (من قانون العقوبات  623حيث جاء يف قرار له أنه "... ومن جهة أخرى، يشرتط لقيام جنحة املادة 

. 166فقط" )انتزاع حيازته(، ال مجرد استغالله أو حيازته نية متلك العقار )التعدي عىل األمالك العقارية

جا صارخا عن مبدأ الرشعية، الذي مبوجبه ال يجرم فعل مل يرد بشأنه نص ومثل هذا القضاء يتضمن خرو 

 . فالقصد الجنايئ الخاص عموما، سواء تعلقوال يشرتط ركن مل يرد له ذكر يف نص التجريمتجريم، 

األمر بنية التملك أو بغريها، ليس ركنا يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية، مام يعني أن تقوم هذه 

 ة، أيا كان غرض الجاين من ارتكابها.األخري 

 خامتــة:

يتبني من خالل هذه الدراسة أن نطاق التجريم يف جرمية التعدي عىل األمالك العقارية ليس قارصا 

فقط عىل فعل انتزاع الحيازة املنصب عىل عقار مملوك للغري، كام هو مذكور يف الصياغة العربية لنص 

وإمنا هو يتسع ليشمل فعل انتزاع الحيازة املنصب عىل عقار يحوزه الغري من قانون العقوبات،  623املادة 

عموما، كام هو مبني يف الصياغة الفرنسية لنص التجريم سالف الذكر، وكام درج عليه القضاء يف 

تطبيقاته، سواء كانت هذه الحيازة مستندة إىل حق، أيا كان هذا الحق، أو كانت مجرد حيازة مادية ال 

أي حق، وذلك مبفهومها املبني يف القانون املدين. وبذلك يتبني أن جرمية التعدي عىل  تستند إىل

األمالك العقارية هي يف حقيقتها "جرمية التعدي عىل الحيازة العقارية". وعىل هذا األساس، تبدو 

                                                           
 .904أنظر في هذا املعنى: د. محمود نجيب حسني، "شرح قانون العقوبات القسم العام"، املرجع السابق، ص  165
 ، غير منشور، سالف الذكر.90، القرار رقم 04/04/8711قرار املحكمة العليا، الغرفة الجنائية، بتاريخ  166
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 مع سالفة الذكر، وترجمته بشكل دقيق يتطابق 623الرضورة ملحة إلعادة صياغة النص العريب للامدة 

 صياغة النص الفرنيس لنفس املادة.

، دون سند من نص التجريم، عىل بشكل غري مبارشغري أن نطاق التجريم قد تقلص مرة أخرى 

األقل يف الحاالت التي يكون فيها العقار املنتزعة حيازته مملوكا للخواص، عندما أصبح القضاء يشرتط 

ذ م أو قرار قضايئ نهايئ يقيض باإلخالء أو الطرد"، إ لقيام فعل انتزاع الحيازة والجرمية "سبق صدور حك

أن دعاوى اإلخالء أو الطرد ال تقبل إال ممن كانت حيازته مستندة إىل حق، بل إن بعض القضاء يحرصها 

عمليا يف من له حق ملكية فقط عىل العقار، وبذلك مل يعد نطاق التجريم شامال من الناحية العملية لفعل 

ندما يكون هذا الفعل منصبا عىل عقار يحوزه الغري حيازة مادية )مبفهوم القانون املدين( انتزاع الحيازة، ع

ال تستند إىل أي حق. والحقيقة أن مثل هذا الوضع ميكن تفاديه مبجرد عدول القضاء عن اشرتاط سبق 

 صدور حكم أو قرار نهايئ باإلخالء أو الطرد للقول بقيام الجرمية.

 

 جعقامئة املصادر واملرا

 أوال: املصادر 

 القوانني:-1

، 04/18/1427منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 02/18/1427املؤرخ يف  27/14القانون رقم  -

، الذي يحدد كيفية استغالل األرايض الفالحية التابعة لألمالك الوطنية وتحديد )40العدد رقم 

 حقوق املنتجني وواجباتهم، امللغى. 

، 12/11/1440)منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف  12/11/1440املؤرخ يف  40/84القانون رقم  -

 .(، املتضمن التوجيه العقاري، املعدل واملتمم14العدد رقم 

، 08/18/1440منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 01/18/1440املؤرخ يف  40/60القانون رقم  -

 ة، املعدل واملتمم.املتضمن قانون األمالك الوطني )48العدد رقم 
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، 02/04/1441منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 87/01/1441املؤرخ يف  41/10القانون رقم  -

 املتعلق باألوقاف، املعدل واملتمم. )81العدد رقم 

، 82/08/8007منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 87/08/8007املؤرخ يف  07/08القانون رقم  -

، الذي يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية وتسليم سندات امللكية عن )14العدد رقم 

 طريق تحقيق عقاري.

، 12/02/8010منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 14/02/8010املؤرخ يف  10/06القانون رقم  -

الخاصة  مالك، الذي يحدد رشوط وكيفيات استغالل األرايض الفالحية التابعة لأل )13العدد رقم 

 للدولة.

 األوامر: -8

، 11/03/1433منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 02/03/1433املؤرخ يف  33/143األمر رقم  -

 املعدل واملتمم. املتضمن قانون العقوبات، ،)14 رقم العدد

، العدد 16/03/1433منشور بالجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 02/03/1433املؤرخ يف  33/144األمر رقم  -

 املتضمن قانون اإلجراءات الجزائية، املعدل واملتمم. )40رقم 

، 60/04/1474منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 83/04/1474املؤرخ يف  74/42األمر رقم  -

 املعدل واملتمم.املتضمن القانون املدين، ، ) 72رقم  العدد

 املراسيم: -6

، 81/04/1426منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 81/04/1426املؤرخ يف  26/648املرسوم رقم  -

، املتعلق بسن إجراء إثبات التقادم املكسب وإعداد عقد الشهرة املتضمن االعرتاف )81العدد رقم 

 بامللكية، امللغى. 

)منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف  87/07/1441املؤرخ يف  41/841املرسوم التنفيذي رقم  -

 ، املحدثة مبوجب(، الذي يحدد كيفيات إعداد شهادة الحيازة وتسليمها63، العدد رقم 61/07/1441

 املتضمن التوجيه العقاري. 40/84من القانون رقم  64املادة 
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منشور يف الجريدة الرسمية املؤرخة يف ( 01/18/1442املؤرخ يف  42/621املرسوم التنفيذي رقم  -

يحدد رشوط إدارة األمالك الوقفية وتسيريها وحاميتها ، الذي )40، العدد رقم 08/18/1442

 وكيفيات ذلك.

 ثانيا: املراجع 

 الكتب: -1

أحمد فتحي رسور، "الوسيط يف قانون العقوبات القسم العام"، دار النهضة العربية، القاهرة،  -

 .8014الطبعة السادسة، سنة 

ديوان  الجزائري"، الجزء الثاين،أحمد شوقي الشلقاين، "مبادئ اإلجراءات الجزائية يف الترشيع  -

 .1444املطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة سنة 

أحسن بوسقيعه، "قانون العقوبات يف ضوء املامرسة القضائية"، منشورات برييت، الجزائر، طبعة  -

8004/8010. 

 .8010الفاضل خامر، "الجرائم الواقعة عىل العقار"، دار هومه، الجزائر، الطبعة الرابعة، سنة  -

جياليل بغدادي، "االجتهاد القضايئ يف املواد الجزائية"، الجزء األول، الديوان الوطني لألشغال  -

 .8008الرتبوية، الجزائر، الطبعة األوىل، سنة 

ة النظرية العامة للجرمية، والنظري-محمود نجيب حسني، "رشح قانون العقوبات القسم العام"،  -

 .8018، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السابعة، -العامة للعقوبة والتدبري االحرتازي

-ةالقسم الخاص وفقا ألحدث التعديالت الترشيعي–محمود نجيب حسني، "رشح قانون العقوبات"  -

 .8016، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة سنة 

دار النهضة  ،-القسم الخاص وفقا ألحدث التعديالت–فوزية عبد الستار، "رشح قانون العقوبات"  -

 .8018العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، سنة 

 املجالت القضائية: -8

 .1424لسنة  06العدد رقم  الجزائر، املجلة القضائية للمحكمة العليا، -

 .1424لسنة  01العدد رقم  الجزائر، املجلة القضائية للمحكمة العليا، -
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 .1441لسنة  06م العدد رق الجزائر، املجلة القضائية للمحكمة العليا، -

 .1446لسنة  08العدد رقم  الجزائر، املجلة القضائية للمحكمة العليا، -

 .8001لسنة  01العدد رقم الجزائر، املجلة القضائية للمحكمة العليا،  -

 .8008لسنة  01العدد الخاص رقم  الجزائر، املجلة القضائية للمحكمة العليا، -

 .8006لسنة  01العدد رقم  ،الجزائر املجلة القضائية للمحكمة العليا،

 

 

 

 

 

 النظام القانوني للوقف العقاري و المنازعات الناشئة عنه,
 

  فنينخ عبد القادر

 أستاذ محاضر قسم أ، كلية الحقوق و العلوم السياسية

 مستغانم، الجزائر-جامعة عبد الحميد بن باديس

 

 مقدمة: 

 توجيه العقاري الذي نظم و حدد الطبيعةنظم املرشع الجزائري امللكية العقارية يف قانون ال 

القانونية للملكية العقارية و صنفها إىل ثالثة أصناف، ملكية عقارية وطنية و هي تلك العقارات و الحقوق 

املتضمن قانون األمالك  06-40العينية العقارية التي متلكها الدولة و الجامعات املحلية حددها قانون 

و هي نوعان: أمالك وطنية عامة و 8002-07-80املؤرخ يف  11-02لقانون رقم املعدل و املتمم باالوطنية 

 أمالك وطنية خاصة، 
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ملكية عقارية خاصة وهي مجموع العقارات و الحقوق العينية العقارية التي يتملكها الخواص 

 املحلية.  تبإحدى الطرق املقررة قانونا سواء كان املالك شخصا طبيعيا أو معنويا دون الوالية و الجامعا

و أخريا ملكية عقارية وقفية وهـي مجمـوع العقارات التي حبست كوقف عىل وجه التأبيد و التصدق 

 1441-01-87املؤرخ يف  10-41باملنفعة عىل الفقراء أو عىل وجه من وجوه الرب و الخري نظمها القانون رقم 

هي محور دراستنا، فلقد نظم املرشع أحكام و  8001-04-88املؤرخ يف  07-01املعدل و املتمم بالقانون رقم 

الوقف تنظيام محكام نظرا لألهمية التي يتمتع بها خاصة ملا له من آثار قانونية و اجتامعية و دينية ، األمر 

الذي يدفعنا إىل التساؤل عن ماهية الوقف، كيف نظم املرشع الجزائري أحكامه؟ و ما هي طبيعة املنازعات 

 الناشئة عنه؟ 

بة عىل هذه اإلشكالية، سنقسم دراستنا إىل قسمني اثنني، نخصص القسم األول لدراسة لإلجا

األحكام العامة للوقف يف الترشيع الجزائري، أما القسم الثاين فنخصصه لدراسة أحكام املنازعات الناشئة 

 عن الوقف. 

 

 ماهية الـوقف القسم األول:

رفه وذلك يف ثالثة قوانني مختلفة، حيث عوجدت عدة تعاريف للوقف طبقا للترشيع الجزائري 

بأنه: "حبس املال عن التمليك ألي شخص عىل وجه التأبيد  167من قانون األرسة 816املرشع يف املادة 

بأنه: "حبس العني عن التمليك عىل وجه التأبيد  168من قانون األوقاف 06والتصدق" كام عرفه يف املادة 

  وجه من الوجوه الرب أوالخري".والتصدق باملنفعة عىل الفقراء، أو عىل

و يالحظ يف سياق التعليق عىل التعريفني الواردين أعاله أن املرشع الجزائري أخذ برأي أيب   

من قانون األرسة بدال من عبارة  816يوسف من املذهب الحنفي حني استعامله لعبارة "املال" يف املادة 

   .ة "املال" أوسع من عبارة "العني"، بحيث أن عبار 10/ 41رقم من القانون  06"العني" التي أوردها يف املادة 

منه األمالك  61، حيث عرفت املادة 169كام أن هناك تعريف آخر للوقف يف قانون التوجيه العقاري

الوقفية بأنها "األمالك العقارية التي حبسها مالكها مبحض إرادته ليجعل التمتع بها دامئا، تنتفع به جمعية 

                                                           
  املتضمن قانون األسرة املعدل و املتمم, 07/06/8712املؤرخ في  88 -12األمر 167

 ، املتضمن قانون األوقاف 49/02/8778املؤرخ فــي  80/ 78القانون رقم   168 

 املتضمن قانون التوجيه العقاري,  70/42القانون رقم  169 
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معية ذات منفعة عامة، سواء كان هذا التمتع فورا أو عند وفاة املوصني الوسطاء الذين يصيهم خريية أو ج

 املالك املذكور".

ويالحظ عىل هذه التعاريف الثالثة أن املرشع الجزائري مل يوضح نوعي الوقف، وحتى يكون 

انتهاء"، حيث أن "الحال  التعريف جامعا، كان من األجدر إضافة عبارة "يف الحال واملآل" أو "ابتداء أو

واالبتداء" يقصد الوقف العام املبارش، أما املال واالنتهاء فيقصد به أن يكون الوقف خاصا يف االبتداء 

  170وينتهي عاما 

 أوال:  خصائص الوقف.

يتمتع الوقف مبجموعة من الخصائص متيزه عن باقي الطرق املعتمدة يف اكتساب امللكية العقارية 

 يف اآليت:  الخاصة نوجزها

 الـوقف عقـد تربعـي  -

ومعنى ذلك أن الواقف يلتزم بتنفيذ عقد الوقف دون مقابل وذلك بنقل حق االنتفاع من العني 

، ومن نتائج ذلك أن امللك الوقفي يخرج من 171املوقوفة إىل الجهة املوقوفة عليها برا بها وابتغاء لوجه الله

 قانون األوقاف "إذ صح الوقف زال حق ملكية الواقف".من ال 17ملك الواقف، إذ جاء يف نص املادة 

من قانون األوقاف  01ولقد اختلف الرشاح يف تكييف هذا التعريف انطالقا من غموض نص املادة 

انطالقا من أن املرشع  172التي تنص "الوقف عقد التزام تربع صادر عن إدارة منفردة" فهناك من اعتربه عقد 

لتربع رصاحة آخذا برأي محمد بن أيب الحسن صاحب أيب حنيفة يف مسألة الجزائري اعتربه من عقود ا

من نفس القانون وما  14تكييف النصوص الذي اعتربه عقدا من عقود التربع، باإلضافة إىل رصاحة املادة 

يؤيد هذا املوقف هو القضاء الذي يعترب هذا الترصف عقدا يف الكثري من قراراته حيث جاء يف أحد قرارات 

 ، حيث يتضح من عقدي الحبس ..."04/04/1443املؤرخ فــــي  173حكمة العليا امل

                                                           

 .43، ص4008د رمضان، نظام الوقف في الشريعة اإلسالمية والقانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة املاجستير، ، البليدة، سنة قنفو    170 

كلية الحقوق، بن عكنون العام الجامعي ططاش أحمد، النظام القانوني للوقف، بحث لنيل شهادة الدراسات العليا املتخصصة ح171 

 .29، ص 4002/4002
 .22: نفس املرجع، ص حططاش أحمد  172

 173 .829ص  04عدد  8776، املجلة القضائية لسنة 839268قرار رقم   
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لكن هناك من يعترب أن الوقف ترصف بإرادة منفردة انطالقا من أن العقد يستوجب توافق إرادتني 

مظهرهام اإليجاب والقبول بني الواقف واملوقوف عليه، ولكن الوقف ينشأ مبجرد صدور اإليجاب من 

     174القبول فيكون لتثبيت الوقف يف ذمة املوقوف عليهالواقف، أما 

من  14إال أننا نؤيد املوقف األول الذي اعترب الوقف عقدا باالستناد عىل مادتني قانونيتني هام املادة 

من القانون املدين، وذلك أن الواقف ال يجوز له الرتاجع عن وقفه، وهو ما يفهم  43قانون األوقاف واملادة 

من القانون املدين دون النظر يف وجود أو عدم وجود القبول  43بصدد إيجاب ملزم طبقا للامدة منه أننا 

لسبب وحيد هو أن املرشع ال يشرتط القبول يف الوقف إال إذا كان املوقوف عليه شخصا طبيعيا موجودا، 

الجهة  ج لقبولوأن عدم قبوله ال ينجز عنه بطالن العقد وإمنا تحوله من وقف خاص إىل وقف عام يحتا 

 من قانون األوقاف. 17املكلفة باألوقاف طبقا للامدة 

 للـوقف شخصية معنوية  -

ومعنى ذلك أن الوقف كيان مستقل عن الواقف واملوقوف عليه أو الناظر الذي يتوىل الوالية عليه. وقد 

اإلطالق  عىل تجسدت هذه الفكرة ألول مرة يف القانون األوقاف، عىل عكس قانون األرسة الذي مل يرش

وقف للشخصية عىل منح ال -املجلس األعىل سابقا-إىل ذلكـ بالرغم من وجود استقرار لقضاء املحكمة العليا 

 :175املعنوية، فقد جاء يف أحد قراراتها

"من املقرر رشعا أن األمالك املحبسة ال يرسي عليها التقادم املكسب لكون لها الشخصية الحكمية، 

 فإنه ال يجوز التمسك بالتقادم يف استغالل األرض املحبسة النعدام نية التملك". وحيث أنه ما دام كذلك

وفكرة منح الشخصية املعنوية للوقف كمجموعة أموال جاء بها قانون األوقاف، بالرغم من أن   

رج عن منه مل يخ 14القانون املدين باعتباره الرشيعة العامة، ويف إطار تعداده لألشخاص املعنوية يف املادة 

لتنص  10-04منح هذه الصفة لغري مجموعة األشخاص، قبل أن يعدل هذه املادة مبوجب القانون رقم 

ه هذرصاحة عىل منح الشخصية املعنوية للوقف ولكل مجموعة أشخاص أو أموال مينحها القانون 

 .176الشخصية

                                                           
 .13ص  4002حمدي باشا عمر ، عقود التبرعات الهبة الوصية الوقف، دار هومة طبعة   174

 

 ، غير منشور ,37360، ملف 83/08/8716قرار مؤرخ في   175 

لسنة  22املتضمن للقانون املدني، الجريدة الرسمية، عدد  92/21ل ويتمم األمر رقم يعد 40/06/4002املؤرخ في  02/80القانون رقم   

4002. 176 
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 ومن نتائج االعرتاف الترشيعي للوقف بالشخصية املعنوية نجد:  

من القانون املدين  40ونقصد بها جملة الحقوق املنصوص عليها يف املادة  قانونية معرتف بها: متتعه بحقوق

وهي: متتنع الوقف بذمة مالية مستقلة عن الواقف واملوقوف عليه عليهم أو الناظر، إضافة إىل منحه أهلية 

 التقايض وحقه يف وجود نائب يعرب عن إرادته ومقاصده.

ئية، ترتاوح بني الحامية الجزائية والحامية املدنية له. فالبسبة للحامية الجزا ميزة:متتعه بحامية قانونية م

من القانون الوقاف "يتعرض من كل من يقوم باستغالل ملك وقفي بطريقة  63وبالرجوع عىل نص املادة 

نصوص عليها مسترتة أو تدليسية، أو يخفي عقود وقف، أو وثائقه أو مستنداته، أو يزورها إىل الجزاءات امل

فتطبيقا لنص املادة أعاله، فإن كل االنتهاكات الواقعة عىل األمالك الوقفية تطبق  يف قانون العقوبات.

بشأنها الجرائم الواردة عىل األموال املنصوص عليها يف القسم السادس من الباب الثاين من قانون 

نح قارية أو الرسقة عىل املنقول الوقفي أو جمنه، الخاص بالتعدي عىل امللكية الع 623العقوبات مثل املادة 

 الخيانة أو اإلخفاء.

 أما بالنسبة للحامية املدنية للوقف، فتظهر من خالل ماييل: 

: ال تجوز الشفعة يف الوقف، ألن أحكام الشفعة ال تطبق إىل عىل العقار ويف عدم جواز الشفعة يف الوقف

من القانون املدين يف  742ويف ذلك تنص املادة  177قوال عقد البيع، يف حني أن الوقف قد يكون محله من

الحكمة من و فقرتها األخرية "ال شفعة إذا كان العقار قد بيع ليكون محل عبادة، أو ليلحق مبحل عبادة". 

هذا املنع هو أن املرشع قد راع االعتبارات الدينية، فجعلها أوىل من اعتبار مصلحة الشفيع، وبناء عىل ذلك 

  .178يمن يشرتي عقار ليجعله مسجدا أو يلحقه مبسجدال شفعة ف

طنية : وهي القواعد املطبقة عىل األمالك الو الوقف ال يكتسب بالتقادم، وال يخضع للحجز وال للمصادرة

 العامة.

فبالنسبة لعدم إمكانية تطبيق قواعد التقادم املكسب كسبب لتملك املال املوقوف، فإن ذلك نابع 

لية الوقف املترصف، مادام ألن الوقف يخرج املال املوقوف عن التعامل فيه بطرق ومتصل أساسا بعدم قاب

. وعن موقف املحكمة العليا فقد نحت نفس املنحى، حيث قضت يف أحد قراراتها "من 179الترصف املعتادة

                                                           

 .63حططاش أحمد: املرجع السابق ص 177 

 .821ص  4002أملزي عبد الرحمان، الشفعة، مطبوعة مقدمة لقضاة التكوين املتخصص في العقاري، الدفعة الرابعة  178 

 .23صربن ملحة الغوتي، املرجع السابق، 179 
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 املقرر رشعا أن األمالك املحبسة ال يرسي عليها التقادم املكسب لكونها لها شخصية حكمية، وحيث أنه

 180مادام كذلك، فإنه ال يجوز التمسك بالتقادم يف استغالل هذه األرض املحبسة 

وإن كانت هذه هي القواعد العامة، فإن هناك من يقيم التفرقة بني األمالك الوقفية العامة واألمالك 

ك الوقفية الخاصة، حيث يرى األستاذ زودة عمر أن األمالك الوقفية الخاصة تأخذ الحكم الخاص باألمال

الوطنية الخاصة فيجوز اكتسابها بالتقادم، عىل عكس األمالك الوقفية العامة التي ال تخضع التقادم قياسا 

 . 181 عىل األمالك الوطنية العامة

يف امللف  84/18/8001وهذا املوقف أيده قرار الغرفة العقارية باملحكمة العليا يف قرارها الصادر بتاريـخ 

 الثابت أن الحبس ينقسم إىل نوعني:: "لكن حيث من  813641رقم 

النوع األول هو الحبس الخريي العام: ويأخذ حكمه حكم العقارات التي تخضع للمنفعة العامة التي ال 

يجوز التقادم املكسب فيها.والنوع الثاين هو الحبس األهيل: وهو خاضع للتقادم متى توافرت رشوطه سواء 

من القانون املدين، أو التقادم  08فقرة  108يا مع أحكام املادة يف سقوط الحق يف التمسك بالبطالن متاش

 من نفس القانون حفاظا عىل استقرار املعامالتـ " 282املكسب عمال باملادة 

و تجب املالحظة إىل أن هذا القرار منسجم مع ما هو مستقر عليه يف قواعد الرشيعة اإلسالمية 

 لدعوى إذا توافرت يف املدعى عليه رشوط التقادم.بخصوص نوع الحبس األهيل بعدم جواز سامع ا

أما بالنسبة لقاعدة عدم جواز الحجز عىل األوقاف، فإنه وبالرغم من إمكانية الناظر االستدانة باسم 

الوقف لإلنفاق عىل الرتميم واإلعامر من أجل املحافظة عىل أصله فإن املال املوقوف ال يكون محال 

دينه بسبب إعسار الوقف، وإمنا ميكنه الرجوع عىل الناظر باسمه للحجز إذا مل يستوف الدائن 

 .182الشخيص ال باسم الناظر

كام ميكن للدائن التنفيذ عىل حق املوقوف عليهم، وذلك يف منفعة املال املوقوف أوما يعرف 

 .41/10من القانون  81بالغلة، وهذا حتى ال يضيع حق الدائن طبقا للامدة 

                                                           

 ، غير منشور.83/08/8716، مؤرخ في 37360قرار رقم   180 
زودة عمر محاضرات في اإلجراءات املدنية، ملقاة على السنة الثالثة للدفعة الخامسة عشر من الطلبة باملدرسة العليا للقضاء العام   181
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دم قابلية الوقف للمصادرة، فإنها قاعدة ال تطبق بشكل مطلق فقد نص وأما بالنسبة لقاعدة ع

املرشع الجزائري عىل حاالت ميكن أن تنتزع فيها ملكية املال املوقوف ويعوض أويستبدل بعني أخرى 

كتعرضه للضياع، أو حالة الرضورة العامة كتوسيع مسجد أو طريق لكن قد ال يكون التعويض عينا 

يض نقدا، وهذه النقود يشرتى بها عقارا أفضل منه أو يكون مامثال له ليحل محله، ممكنا فيكون التعو

 وهو ما يصطلح عليه بـ "اإلبدال".

كام يعترب من نتائج االعرتاف للوقف بالشخصية املعنوية أنه ال ينتهي إال استثناءا فاألصل فيه أنه 

اطال مثل اعتباره للوقف املؤقت بدائم، ولكن املرشع الجزائري نص عىل حاالت ينتهى بها الوقف 

من قانون األوقاف، كام نص عىل أن الوقف الخاص ينتهي بانقراض الجهة املوقوف  82بنص املادة 

 عليها ليصري وقفا عاما.

أما بالنسبة للمحكمة فيمكنها أن تصدر حكام بانتهاء الوقف إذا تخربت العني املوقوفة ومل يكن 

 .183هاباإلمكان عامرتها وال استبدال

هذا عن خصائص الوقف، أما عن طبيعته فلقد اختلف الباحثون يف تحديد طبيعة الوقف، فمنهم من 

من قانون األوقاف التي  01أن الوقف تربع مبنفعة اليشء املوقوف دون عينه بالنظر إىل نص املادة 184قال: 

وقف إسقاط للملكية بالنظر بأن ال185تنص "الوقف عقد التزام تربع صادر عن إرادة منفردة" ومنهم من قال: 

من قانون األوقاف " الوقف هو حبس العني عن التملك" مبعنى أن ملكية الواقف تسقط  06إىل نص املادة 

 مبجرد إنشاء العقد.

 

 ثانيا: أنواع الـوقف.

املؤرخ فـــــــي  10-08من قانون األوقاف قبل تعديلها مبوجب القانون رقم  03كانت املادة 

يز بني نوعني من األوقاف العامة واألوقاف الخاصة، وهام النوعان اللذان ستتم دراستهام مت 11/18/8008

 تباعا.
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 امـالــوقف الع-

الوقف العام بأنه ما كان موقوفا عىل هيئة معنوية أو شخص معنوي عام قد يكون  186يعرف البعض

غله هيئة إن كان يؤجر أو تست معني أو غري معني تسريه الدولة أو هيئة خريية تستغله عن طريق اإليجار

 عامة مبارشة كمسجد أو مدرسة قرآنية أو أي نشاط خريي آخر.

من األوقاف بالنص: "الوقف العام ما حبس عىل جهات  03أما املرشع الجزائري فعرفه يف املادة 

 خريية من وقت إنشائه ويخصص ريعه للمساهمة يف سبل الخريات".

ادة الوقف العام إىل قسمني: قسم يحدد فيه مرصف معني وقسم املرشع الجزائري يف نفس امل

لريعه ويسمى بالوقف العام املحدد الجهة، وال يصح رصفه عىل غريه من وجوه الخري إال إذا استنفذ. أما 

القسم الثاين فهوة الوقف الذي ال يعرف فيه وجه الخري الذي أراده الواقف ويسمى وقفا عاما غري محدد 

ه يف نرش العلم وتشجيع البحث ويف سبل الخريات إضافة عىل ذلك املرشع قد عدد الجهة، ويرصف ريع

من قانون األوقاف، وهي أماكن العبادة  02مجموعة من األموال اعتربها أوقافا عامة مصوغة يف نص املادة 

ألمالك اوما يلحق بها، إضافة إىل األموال املوقوفة عىل الجمعيات واملؤسسات واملشاريع الدينية، وكذا 

العقارية التي أثبت القضاء أنها أمالك وقفية وأيضا األمالك الثابتة بعقود رشعية وضمت إىل أمالك الدولة 

أوأمالك الخواص أو األمالك املتعارف عىل أنها وقف دون معرفة واقفها أو املوقوف عليه فيها وأخريا كل 

 األموال املوقوفة املوجودة بالخارج.

 42/621املرسوم التنفيذي رقم  03قد عدلت مبوجب املادة  02أن هذه املادة وتجدر اإلشارة عىل 

املتعلق برشوط وكيفيات إدارة األمالك الوقفية والتي أضافت عىل األوقاف العامة: األمالك التي اشرتاها 

أشخاص طبيعيون أو معنويون باسمهم الشخيص لفائدة الوقف وكذا األمالك التي وقفت بعدما اشرتيت 

موال جامعة من املسلمني أو التي وقع االكتتاب عليها يف وسط هذه الجامعة، وأخريا األمالك التي بأ 

خصصت للمشاريع الدينية وقسم املرشع الجزائري يف نفس املادة الوقف العام إىل قسمني: قسم يحدد 

جود الخري ن و فيه مرصف معني لريعه، ويسمى بالوقف العام املحدد الجهة، وال يصح رصفه عىل غريه م

إال إذا استنفذ أما القسم الثاين فهو الوقف الذي ال يعرف فيه وجه الخري الذي أراده الواقف ويسمى وقفا 

عاما غري محدد الجهة، ويرصف ريعه يف نرش العلم وتشجيع البحث فيه، ويف سبل الخريات إضافة إىل 

من قانون 02عامة مصونة يف نص املادة ذلك فإن املرشع قد حدد مجموعة من األموال، اعتربها أوقافا 
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األوقاف وهي أماكن العبادة وما يلحق بها، إضافة لألموال املوقوفة عىل الجمعيات واملؤسسات واملشاريع 

الدينية، وكذا األمالك العقارية التي أثبت القضاء أنها أمالك وقفية، وأيضا األمالك الثابتة بعقود رشعية 

أمالك الخواص أو األمالك املتعارف عىل أنها وقف دون معرفة وأوقفها، أو وضمت إىل أمالك الدولة أو 

 املوقوف عليه فيها، وأخريا كل األموال املوقوفة املوجودة بالخارج.

من قانون األوقاف يطرح التساؤل حول احرتام قاعدة توازي  2و تجب املالحظة  تعديل املادة 

 األشكال، فكيف ملرسوم أن يعدل قانون ؟

 ــوقف الخـاصال-

يعرف الوقف الخاص بأنه ما تم رصده للذرية، أو ألهل الواقف حسب الرشوط التي يضعهـــا 

 .188، دون النظر إىل وصف الفقر أو الغنى أو الصحة أو املرض يف املوقوف عليه 187الواقف

ئها بأنه من قانون األوقاف قبل إلغا 08فقرة  03أما عن موقف املرشع الجزائري فقد عرفه يف املادة 

"ما يحسبه الواقف عىل عقبة من الذكور أو اإلناث، أو عىل أشخاص معينني ثم يؤول إىل الجهة التي 

 يعينها الواقف بعد انقطاع املوقوف عليهم".

واملالحظ عىل املرشع الجزائري أنه أخرج الوقف الخاص من مجال تطبيق قانون األوقاف وأخضعه 

منه ما ييل: "يحدد هذا القانون  01ة املعمول بها حيث جاء يف املادة إىل األحكام الترشيعية والتنظيمي

: تنظيم األمالك الوقفية العامة، وتسيريها وحفظها وحاميتها، والرشوط والكيفيات املتعلقة 41/10

 باستغاللها واستثامرها وتنميتها، ويخضع الوقف الخاص ألحكام الترشيعية والتنظيمية املعمول بها".

الحظة إىل هناك حاالت نص فيها املرشع عىل تحول الوقف الخاص إىل وقف عام و تجب امل

 هي:

انقراض املوقوف عليهم، فيصري الوقف الخاص وقفا عاما إذا انقرضت الجهة املوقوف عليها تطبيقا للامدة  -

 من قانون األوقاف. 88

 من قانون األوقاف. 07لامدة عدم قبول املوقوف عليه: فيصري هنا الوقف الخاص وقفا عاما تطبيقا ل -
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األوقاف الخاصة التي ال يعرف فيها املوقوف عليه، فهذه األوقاف تدخل يف عداد األوقاف العامة، عمال  -

 من قانون األوقاف، وتأخذ حكمها. 07فقرة  02بأحكام املادة 

من  02لفقرة قف تطبيق لاألمالك التي ال يعرف واقفها و ال املوقوف عليه فيها و لكن متعارف عليها أنها و -

 من قانون األوقاف .  02املادة 

من  02األمالك الوقفية املوجودة يف الخارج، عقارات كانت أم منقوالت عمال بالفقرة األخرية من املادة -

 قانون األوقاف.

 ةو بهذا نكون قد انتهينا من دراسة األحكام العامة الخاصة بالوقف، لننتقل لدراسة املنازعات الناشئ

 عنه و ذلك يف املحور الثاين, 

 القسم الثاين: املنازعـات املتعلقـة بالـوقف

ال تخلو جداول الجهات القضائية بكل درجاتها من قضايا متعلقة بالوقف، نظرا لألهمية التي 

يكتسيها من جهة، ومن جهة أخرى إىل تشعب األحكام الخاصة به انطالقا من إبرام العقد إىل تنفيذه 

 وإدارته.وتسيريه 

ولدراسة منازعات الوقف سنقسم هذا املحور إىل جزءين اثنني، نحاول يف األول منهام تحديد 

املنازعات املتعلقة بإثبات الوقف لنرتك قضية االختصاص يف مادة الوقف للجزء الثاين منه ملعرفة وجه 

 العالقة بني طبيعة النزاع وتحديد الجهة القضائية املختصة. 

 ـات املتعلقـة بإثبـات الـوقفأوال: املنازع

ال تزال هذه النقطة محل خالف بني الهيئات القضائية عىل مختلف درجاتها بني رأي يعتمد عىل 

من قانون الوقف التي تسمح بإثبات الوقف بجميع طرق اإلثبات الرشعية والقانونية، وهو بذلك  64املادة 

من قانون الوقف نفسه التي توجب  11بتطبيق املادة  ال يشرتط الرسمية يف إنشاء الوقف، وبني رأي يتمسك

 عىل الواقف أن يقيد وقفه بعقد لدى املوثق، وان يسجله لدى املصالح املكلفة بالسجل العقاري.

وهي املراحل التي سنتناولها  189غري أن هناك من يفرق يف إثبات الوقف بني مراحل تاريخية أربعة

 وقف القضاء.يف هذه الفروع بالربط بينهام وبني م
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 10-41املرحلـة التاريخيـة الـتي سبقـت صـدور الـقانون  -1

 14/18/1470ويتعلق األمر هنا بعقود الوقف املربمة قبل وأثناء رسيان قانون التوثيق الصادر بتاريخ 

 وأيضا بالعقود املربمة يف ظل قانون األرسة.

 ثيق: بالنسبة للعقود املربمة قبل وأثناء رسيان قانون التو  -أ

، 1471مل يدخل حيز التنفيذ إال ابتداء من أول جانفي  70/41إن قانون التوثيق الصادر مبوجب األمر 

فبالنسبة للعقود املربمة قبل دخوله حيز النفاذ، مل يكن يترشط فيها الرسمية، فكانت تحرر إما عرفيا وإما 

  190رسميا، لسواد مبدأ الرضائية يف املعامالت العقارية آنذاك

املتضمن من قانون األرسة فال  21/11ا بالنسبة للفقرة املمتدة من تاريخ رسيانه إىل غاية صدور األمر أم

منه وهي األحكام التي تطبق عىل  18يثبت عقدا الوقف املتعلق بالعقارات إال بالعقد الرسمي تطبيقا للامدة 

 عقود الوقف املربمة أثناء هذه الفرتة.

 ملربمة يف الفرتة التاريخية املمتدة من صدور قانون األرسة إىل غاية صدورو أما بالنسبة للعقود ا -ب

من قانون األرسة  817:فإنه نطبق األحكام الخاصة بإثبات الوصية عمال بأحكام املادة 41/10القانون 

التي أحالت إىل تطبيق أحكام الوصية فيام يخص إثبات الوقف أي بعقد موثق بناء عىل ترصيح 

املوثق، ويف حالة وجود مانع قاهر يثبت الوقف بحكم قضايئ، ويؤرش به عىل هامش  الواقف أمام

أصل امللكية. واملانع القاهر هنا يحول دون توجه الواقف عىل املوثق، كموته مثال، ففي هذه الحالة 

ميكن لصاحب الصفة واملصلحة رفع دعوى إلثبات الوقف، مع اإلشارة إىل أن القضاء ال يقبل هذه 

 وى إال إذا وجدت مصلحة، مام يؤدي باملوقوف عليهم مثال إىل اختالق نزاع بشأن ذلك.الدع

 إىل يومنا هذا 41/10املرحلـة التاريخيـة املمتدة من قانون  -

منه التي تنص "يجب عىل الواقف أن يقيد  11ال يثبت الوقف إال بعقد رسمي مشهر تطبيقا للامدة 

ذلك لدى املصالح املكلفة بالسجل العقاري امللزمة بتقديم إثبات له بالوقف بعقد لدى املوثق وان يسجله 

 وإحالة نسخة منه إىل السلطة املكلفة باألوقاف".

و عليه، مل يبق للعقد العريف أي دور يف مجال إثبات عقود الوقف الواقعة عىل عقارات ما دام أن 

من قانون الوقف أعاله، هذا من  11امدة العقد الرسمي املشهر هو العقد الوحيد الذي يثبت به تطبيق لل

املتضمن قانون  41/84من القانون  36من نفس القانون مع املادة  64جهة ومن جهة أخرى لتعارض املادة 
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التي منعت مفتيش التسجيل من تسجيل العقود العرفية الخاصة باألحوال العقارية  1448املالية لسنة 

 والحقوق العينية العقارية ...إلخ.

 مل يرس عىل احرتام تطبيق قواعد اإلثبات السارية املفعولتجب املالحظة إىل أن القضاء الجزائري و 

وقف إبرام عقود الوقف، فنجده أحيانا يطبق قواعد إثبات منصوص عليها يف نصوص قانونية الحقة عىل 

رى. والحقيقة أخ إبرام عقد الوقف وأحيانا يرتك القواعد املنصوص عليها بهذا الخصوص ليتمسك بقواعد

، فغرفة األحوال الشخصية واملواريث 191 هي وجوب تقريب عنارص إثبات الترصف القانوين من تاريخ تكوينه

لعدم  1476نقضت قرار مجلس كان قد أبطل عقد حبس مربم سنة   192باملحكمة العليا ويف قرار حديث لها

مل من الحبس ال يخضع للرسمية ألنه ع إفراغه يف الشكل الرسمي آنذاك وقررت املحكمة العليا بأن عقد

خ تقريب عنارص اإلثبات من تاري–أعامل التربع. إال أن هذا املوقف يتعارض مع القاعدة املذكورة أعاله 

 18أي يتعارض مع قانون التوثيق الساري آنذاك. وهو موقف مخالف لروح املادة –تكوين الترصف القانوين 

 .193عامالت العقارية تحت طائلة البطالنمنه التي تشرتط الرسمية يف كل امل
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من قانون الوقف، التي  64و تجب املالحظة إىل أنه بقي التساؤل قامئا حول مصري املادة 

تجيز إثبات الوقف بكامل وسائل اإلثبات الرشعية والقانونية ؟ فهناك من يرى رضورة 

ى أن مجال تطبيقها وهناك من ير 194تطبيقها لرصاحتها، والرتباطها بعمل من أعامل التربع 

والرأي الثاين أقرب للمنطق ألنه يتامىش والنصوص  195محصور يف إثبات وقف املنقول فقط

 القانونية املعمول بها.

تضمن إحداث وثيقة  83/10/8000املؤرخ يف  8000/663كام أنه و بصدور املرسوم رقم 

 02قا للامدة مها تطبياإلشهار املكتوب إلثبات امللك الوقفي ورشوط وكيفيات إصدارها وتسل

حيث تتضمن هذه الوثيقة وجوبا املعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم،  10-41من القانون 

مصادقا عليها وجوبا من طرف مصالح البلدية والهيئات املؤهلة قانونيا باإلضافة إىل رقم 

من هذا  01تسجيل ميسك لدى مديرية الشؤون الدينية للوالية املتضمنة تطبيقا للامدة 

املرسوم وبعد استيفاء كل الرشوط تصدر املديرية شهادة رسمية خاصة بامللك الوقفي محل 

 اإلشهار.

و شكل هذه الشهادة الرسمية ومحتواها حدده قرار وزير الشؤون الدينية املؤرخ فــــــي 

 كمن نفس القرار تتضمن الشهادة الرسمية الخاصة باملل 06حيث تنص املادة  83/04/8001

وب رقم وتاريخ تسجيل وثائق اإلشهار املكت -املراجع القانونية–الوقفي وجوبا عنوان الشهادة 

 للوقف يف تسجيل املديرية، مع تحديد مساحة امللك وموقعه.

 االختصاص القضائـي يف مـادة الـوقف ثانيا:

لقضائية ا يقصد باالختصاص القضايئ يف املنازعات املتعلقة باألمالك الوقفية نصيب الجهات

. لذلك سنقسم الدراسة إىل نقطتني سنتناول يف األوىل منها 196املختلفة من هذه املنازعات محليا ونوعيا

 االختصاص النوعي، ويف الثانية االختصاص املحيل يف مادة الوقف.
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 أوال: االختصـاص النوعـي يف مـادة الـوقف 

يظهر أن االختصاص النوعي للجهة القضائية قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية   بالرجوع إىل 

. 197 يف نظر منازعات الوقف ال يتحدد إال مبعرفة طبيعة هذه األمالك وتسريها واستثامرها وطبيعة ريعها

من القانون املدين، فهو إذن مستقل عن  14فالوقف كام رأينا يتمتع بالشخصية املعنوية تطبيقا للامدة 

 او األشخاص املعنوية. أشخاص الواقف أو املوقوف عليه 

فعن النزاعات املتعلقة مبلكية املال املوقوف، فإن الناظر ميثل الوقف كشخص معنوي أمام جهات  

القضاء العادي للمطالبة باملال املوقوف أو رد االعتداء عليه. وعن النزاعات املتعلقة بإدارة وتسيري األمالك 

إيجار تعلق بإيجار املالك الوقفية فإذا كان النزاع يتعلق بالوقفية فهنا يجب تحديد النزاع بدقة إن كان ي

املالك الوقفية مثال، أو كان يتعلق بقرار إعفاء الناظر أوإسقاط مهمته...إلخ طبقا للطرق الرشعية املحددة 

زاع منه، فإن طبيعة الن 14مكرر وما بعدها، واملادة  83املعدل لقانون الوقف ال سيام املواد  01/07يف القانون 

أما إذا تعلق األمر بهيكل إدارة وتسيري الوقف،  198 تغنينا مسألة البحث عن صفة أطراف الخصومة -إيجار–

فال بد أيضا من تحديد طبيعة النزاع، فإذا كان موضوع النزاع مثال يتعلق بإعفاء الناظر من مهمته أو إسقاط 

من املرسوم التنفيذي  81دينية تطبيقا للامدة مهمته عنه فإن ذلك ال يتم إال مبوجب قرار من وزير الشؤون ال

السابق الذكر، وهو قرار إداري صادر عن سلطة إدارية مركزية يرفع الطعن ضده أمام مجلس الدولة  42-621

من القانون العضوي املنظم لعمل مجلس  11و  10،  04عمال بقانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  واملواد 

بالنسبة ألجهزة وزارة الشؤون الدينية العاملة يف إطار الوقف كاللجنة الوطنية  . ونفس الحكم199 الدولة

لألوقاف ومديرية الحج واألوقاف عىل املستوى املركزي ومديرية الشؤون الدينية عىل مستوى الوالية، 

 .200ووكيل األوقاف

م عد خالصة القول، أن مجرد وجود شخص يحكمه القانون العام يف النزاع ال يكف لتقرير

اختصاص جهات القضاء العادي، فعىل القايض فهم النزاع بدقة وطرح أهم األسئلة إلعطاء التكييف 

                                                           
 .823حططاش أحمد، املرجع السابق ص 197
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. وكمثال عىل ذلك فقد قبل مجلس الدولة دعوى اعرتاض 201 الصحيح للنزاع وملوقع كل واحد من األطراف

بلدية  املجلس بنيالغري الخارج عن الخصومة املقامة من طرف ناظر الوقف ضد القرار الصادر عن نفس 

الذي قىض بإلزام البلدية بالتعويض لفريق "بوخ،  202شلغوم العيد ممثلة يف شخص رئيسها واملوقوف عليهم 

دج عن إدماج األرض املوقوفة يف إطار االحتياطات العقارية للبلدية حيث استند  11.878،200ع" مبلغ 

لتي تنص رصاحة "أن ما استحال إدراجه وجب ا 41/10من قانون  62مجلس الدولة يف حيثياته إىل املادة 

تعويضه"، وعليه قىض بأن املبالغ املحكوم بها كتعويض عن األرض ينبغي أن تكون تحت ترصف ناظر 

 الوقف الذي يشرتي بها عقارا لنفس الغرض التي كانت عليه القطعة املحبوسة.

 يوجد اختصاص نوعي داخل وهذا بالنسبة لطبيعة االختصاص إذا كان إداريا أو عاديا، لكن هل

الجهة القضائية الواحدة ؟ مبعنى هل اختصاص النظر يف منازعات الوقف مثال يف املحكمة املخول 

 لقسم من أقسامها فقط ؟. 

إن العمل التطبيقي ال يراعي ذلك فهناك أحكام وقرارات صادرة عىل مختلف الفروع املدنية 

والحقيقة أن هذا التقسيم ليس من باب  203الشخصيةللمحاكم كالفرع املدين، العقاري، األحوال 

االختصاص النوعي لفرع دون غريه، وإمنا هو تنظيم داخل املحكمة ال يرقى ملستوى حرص االختصاص 

من قانون اإلجراءات املدنية التي تعطى  01النوعي يف مادة الوقف لفرع دون آخر تطبيقا للامدة 

 وي القضائية.للمحكمة الوالية العامة للنظر يف الدعا

 ثانيا: االختصـاص املحيل يف مـادة الـوقف 

من قانون األوقاف: "تتوىل املحاكم املختصة التي يقع يف دائرة اختصاصها محل امللك  12تنص املادة 

الوقفي النظر يف املنازعات املتعلقة باألمالك الوقفية"، لكن هذه املادة وإن حددت االختصاص املحيل إال 

 طبيعة امللك الوقفي إن كان عقارا أو منقوال أو منفعة. أنها مل تحدد

، فإذا كان موضوع املنازعة يتعلق بعقار 204لذلك وجب الرجوع إىل مواد قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية 

من قانون اإلجراءات  10موقوف آل االختصاص القضايئ للنظر فيها ملحكمة مقر العقار طبقا لنص املادة 

                                                           
 .82ليلى زروقي، حمدي باشا عمر، املرجع السابق ص - 201
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إلدارية ، أما إذا تعلقت مبنقول موقوف آل االختصاص ملحكمة وجود هذا املنقول، وإن كان املدنية و ا

 النزاع متعلقا بعدم دفع األجرة فإن االختصاص يؤول أيضا ملحكمة مقر تواجد العقار املؤجر. 

 الخامتة: 

ه يف هذا ما كرسيظهر من الدراسة أن املرشع الجزائري وضع نظاما قانونيا محددا للملكية العقارية و 

الدستور بوضعه ثالثة أصناف للملكية : ملكية وطنية بنوعيها العامة و الخاصة، ملكية خاصة، و أخريا 

من الدستور عينت بعض الرثوات الطبيعية و بعض النشاطات  17ملكية وقفية، فامللكية الوطنية حسب املادة 

وطنية و نحن نعلم أن املجموعة الوطنية ليست عىل أنها ملكية عامة حددت مالكها عىل أنها املجموعة ال

عىل أن امللكية الوطنية يحددها القانون و أنها تتكون من أمالك  12شخص قانوين ، يف حني نصت املادة 

عمومية و أمالك خاصة و نصت أيضا عىل أن هذا األمالك متتلكها الدولة ، الوالية ، البلدية دون سواها 

نية مبا يعرف مببدأ اإلقليمية مبعنى أن املالك شخص إداري يتمتع بإقليم و أي أنها ربطت امللكية الوط

عليه و طبقا لهذا املبدأ تحرم من امللكية اإلدارية املؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري .أما امللكية 

 الخاصة فنظمها كل من قانون بالتوجيه العقاري و القانون املدين الجزائريني.

 08/10لكية الوقفية و بعد التعديل الذي أدخل عىل قانون األوقاف مبوجب القانون رقم و فيام يخص امل 

فإن املواد التي كانت تنظم الوقف الخاص ألغيت و أحالت املادة األوىل معدلة عىل األحكام الترشيعية و 

و الوصية أ  التنظيمية املعمول بها ، و عليه يفهم أن الوقف الخاص يخضع لألحكام املطبقة عىل الهبة

 حسب الحالة التي يقررها الواقف. 

أما املنازعات املتعلقة بالوقف الخاص فهي سواء قبل أو بعد التعديل من اختصاص القايض العادي 

 ما مل يكن أحد أطرافها إدارة.

و عليه و بناء عىل ما سبق، حبذ لو يتدخل املرشع بنص قانون خاص بالوقف الخاص نظرا لألهمية 

ي يكتسيها هذا األخري، و يوحد األحكام العقارية يف نص واحد حتى يسهل اللجوء إليها فهي القصوى الت

 عبارة عنة نصوص مبعرثة و كثرية جدا. 
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 املراجع: 

 الكتب:

 8001_ حمدي باشا عمر ، عقود التربعات الهبة الوصية الوقف، دار هومة طبعة 

 . 8001ة ، دار هومة ، طبعة _ حمدي باشا عمر : حامية امللكية العقارية الخاص

 . 1427_ مصطفى جامل : نظام امللكية ، الجزء األول ، حق امللكية ، طبعة 

 8006_  ليىل زروقي، حمدي باشا عمر، املنازعات العقارية، دار هومة طبعة 

 الرسائل الجامعية 

ة الحقوق، بن صصة كلي_ حططاش أحمد، النظام القانوين للوقف، بحث لنيل شهادة الدراسات العليا املتخ

 8001/8004عكنون العام الجامعي 

_ ملزي عبد الرحامن، الشفعة، مطبوعة مقدمة لقضاة التكوين املتخصص يف العقاري، الدفعة الرابعة 

8001 

_ قنفود رمضان، نظام الوقف يف الرشيعة اإلسالمية والقانون الجزائري مذكرة لنيل شهادة املاجستري، ، 

 8001البليدة، سنة 

_ رابح جعفر، الوقف الخاص: أحكامه وآثاره يف الترشيع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة املاجيسرت كلية 

 م 8001ه  1184الحقوق بن عكنون، 

محارضات يف الوقف والوصية ملقاة عىل السنة الثانية للدفعة الخامسة عرش من الطلبة -_ بن ملحة الغويث

 .8004/8003يس القضاة باملدرسة العليا، العام الدرا

 . 8003/8007_ ليىل زروقي : محارضات يف املنازعات العقارية ، ملقاة عىل الطلبة القضاة للسنة الثانية ، 

 8004/8003_ سعاد بن جاب الله : محارضات يف القانون العقاري ، ملقاة عىل الطلبة القضاة السنة األوىل ، 

. 

 د لألمالك الوطنية ._ رحامين : محارضة يف النظام القانوين الجدي
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_ زودة عمر محارضات يف اإلجراءات املدنية، ملقاة عىل السنة الثالثة للدفعة الخامسة عرش من الطلبة 

 .8003-8004باملدرسة العليا للقضاء العام الدرايس 

_ ابراهيم محمد نعمة الله، من موقع األنرتنت، األرايض الوقفية يف مدينة الرملة بفلسكني يف العهد 

 www.arabwinfo.comه[ ،  1666-1821لعثامين ]ا

 املجالت القضائية :

  8، عدد  1447_املجلة القضائية لسنة 

 1، عدد 1442_ املجلة القضائية لسنة 

 8001_ اإلجتهاد القضايئ لغرفة األحوال الشخصية عدد خاص 

 07دد ، الع 8004_ مجلة مجلس الدولة 

املتضمن كيفيات إتباع اإلجراءات القانونية  17/03/1440املؤرخ يف 684_ املنشور الوزاري املشرتك رقم 

 إلسقاط حق اإلنتفاع ، 

 ,8000، سنة  1_نرشة املوثق ، الغرفة الجهوية للموثقني ناحية الرشق، العدد 

 النصوص القانونية: 

 تضمن القانون املدين.ي 1474سبتمرب  83املؤرخ يف  74/42أمر رقم  -

 املتضمن قانون االجراءات املدنية. 1433يونيو  2املؤرخ يف  33/141أمر رقم  -

 مرشوع قانون االجراءات املدنية و االدارية. -

 املعدل و املتمم املتضمن قانون االرسة. 1421جوان  4املؤرخ يف  21/11االمر رقم  -

يتضمن اعداد مسح االرايض العام و تاسيس السجل العقاري  1474نوفمرب  18املؤرخ يف  74/71أمر رقم   -

. 

 يعدل و يتمم القانون املتضمن التوجيه العقاري. 1444ديسمرب  84املؤرخ يف  44/83أمر رقم  -

 يتعلق بحيازة امللكية العقارية . 1426أوت  16املؤرخ يف  26/12قانون رقم  -

http://www.arabwinfo.com/
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يتضمن ضبط كيفية إستغالل االرايض الفالحية التابعة  1427ديسمرب  2املؤرخ يف  27/14قانون رقم  -

 لالمالك الوطنية و تحديد حقوق املنتجني و واجباتهم.

 املتضمن قانون االوقاف املعدل و املتمم. 1441أفريل  87املؤرخ يف  41/10قانون رقم  -

 يتضمن التوجيه العقاري. 1440نوفمرب  12املؤرخ يف  40/84قانون رقم  -

 يتضمن قانون االمالك الوطنية. 1440ديسمرب  1املؤرخ يف  40/60م قانون رق -

 يحدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من اجل املنفعة العمومية. 1441أفريل  87املؤرخ يف  41/11قانون  -

 املتعلق باختصاصات مجلس الدولة. 1442ماي  60املؤرخ يف  42/01القانون العضوي رقم  -

 املتعلق بالنشاط العقاري. 1446مارس  1املؤرخ يف  46/6م مرسوم ترشيعي رق -

 يتعلق بتاسيس السجل العقاري . 1473مارس  84املؤرخ يف  73/36مرسوم رقم  -

 27/14من القانون رقم  82يحدد كيفيات تطبيق املادة  1440فيفري  3املؤرخ يف  40/41مرسوم تنفيذي رقم  -

. 

يحدد رشوط ادارة االمالك الخاصة و العامة التابعة  1441نوفمرب  86يف املؤرخ  41/141مرسوم تنفيذي رقم  -

 للدولة.

املؤرخ يف   41/11يتعلق بكيفيات تطبيق القانون  87/07/1446املؤرخ يف  123/ 46مرسوم تنفيذي رقم  -

 الذي يحدد القواعد املتعلقة بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة . 87/01/1441

 يتعلق برشوط و كيفيات إدارة األمالك الوقفية  42/621رقم  مرسوم تنفيذي -
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 قانون نزع الملكية بالمغرب: حصيلة أربعة عقود من الممارسة

 

  خليل اللواح

 دكتور في الحقوق

 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش

 

 مقدمة

ري والقوانني ية خاصة املواثيق الدولية والدساتيعترب حق امللكية من الحقوق املقدسة التي كفلت لها حام    

الوطنية، وميكن اإلشارة يف هذا اإلطار إىل أن هذا الحق عىل أهميته تم تضمينه يف اإلعالن العاملي 

منه، التي تنص: "لكل فرد الحق يف التملك مبفرده أو االشرتاك  17من خالل املادة  1412لحقوق اإلنسان 

جوز تجريد أحد من ملكه تعسفا".  كام أن الدساتري املغربية الستة كلها أولت مع غريه"، وتضيف: "ال ي

، عىل أنه ال ميكن الحد من نطاق امللكية 64يف فصله  8011أهمية كربى لحق امللكية، ويشري دستور سنة 

ميكن  ومامرستها إال مبوجب قانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد، وال

الصادر يف هذا  205 7.21نزعها إال يف الحاالت ووفق اإلجراءات املنصوص عليها قانونيا، وهو القانون  

الشأن واملتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، والذي صدر بشأن تطبيقه بنفس 

 .1426أبريل  13بتاريخ  8.28.628206الجريدة الرسمية مرسوم رقم 

ويف ظل ضعف األرصدة العقارية لإلدارات العمومية والجامعات الرتابية واملؤسسات العمومية      

الرضورية لتنفيذ مشاريعها االستثامرية املتعلقة سواء بالبنيات األساسية أو ببناء املرافق والتجهيزات 

البداية، وتنهج  يئ يفالعمومية، فإنها تلجأ إىل اقتناء العقارات املخصصة لذلك من املالكني بشكل رضا 

 مسطرة نزع امللكية بعد ذلك، إذا مل ينفع أسلوب الرتايض.

                                                           

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة  9.18(، بتنفيذ القانون 8714ماي  26 8204رجب  88صادر في  8.18.422ظهير شريف رقم  205 

 .710(، ص:8713ونيو ي 82)8203رمضان  3بتاريخ  3612وباالحتالل املؤقت، جريدة رسمية عدد 

 

بتاريخ  3612السالف الذكر، جريدة رسمية عدد  9.18(، لتطبيق القانون 8713أبريل  86) 8203رجب  4بتاريخ  4.14.314مرسوم رقم  206 

 .710(، ص:8713يونيو  82)8203رمضان  3



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
102 

 

ولقد أثار قانون نزع امللكية يف مامرسته عدة إشكاالت حقيقية، ترتب عنها نتائج وآثار سلبية عىل      

لعقار املنزوع ل مستوى عدة جوانب، ترتبط إحداها بإنجاز املشاريع املربمجة، وكذا بتسوية الوضعية القانونية

 ملكيته، وبالتأخري يف منح التعويضات املستحقة للمنزوع ملكيتهم.

هذه اإلشكاالت التي نجمت عنها صعوبات وإكراهات عىل أرض الواقع مرتبطة بواقع نزع امللكية، كانت    

الذي ، وهو الخطاب 8013207أكتوبر  11محل تنبيه من طرف جاللة امللك محمد السادس يف خطابه بتاريخ 

أكد فيه عىل أن ".... نزع امللكية يجب أن يتم لرضورة املصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا 

لألسعار املعمول بها يف نفس تاريخ القيام بهذه العملية، مع تبسيط مساطر الحصول عليها....." وتنفيذا 

ت من اإلجراءات ملحارصة اإلشكاال  لتعليامت جاللة امللك املتضمنة يف هذا الخطاب، تم اتخاذ مجموعة

 الناجمة عن نزع امللكية للمصلحة العامة.

ويف هذا اإلطار، تربز أهمية موضوع نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، باعتباره أسلوب قانوين ميكن الدولة   

امن سري ضوهيآتها بصفة استثنائية وبشكل مستعجل من متلك للعقار حتى ال تتعطل غايتها األساسية يف 

منتظم للمرافق العمومية وتحقيق املصلحة العامة بسبب عدم توفرها عىل األرصدة العقارية الالزمة، أو 

ي راهنية، له من الجدوى ما يكفرفض األشخاص متكينها أمالكهم بشكل رضايئ، وهو كذلك موضوع ذو 

ضت إىل مللكية، وهي مامرسات أفاإلشكاالت الناتجة عن املامرسة يف ظل القانون املغريب لنزع ا ملجابهة

تشكيل واقع يسائل جميع السلطات تحت وطأة النتائج السلبية املحققة من تطبيق هذ القانون يف عالقته 

بحقوق املنزوع ملكيتهم، السيام وأن القطع مع نزع امللكية يف ظل الرضورة الحتمية للتنمية أصبح من 

القوية لتكوين رصيد عقاري أسايس للقيام إرادتها  شبه املستحيل، يف سياق أبدت الدولة عزمها و

 مبشاريعها االقتصادية واالجتامعية.

 ويف هذا الخضم، وتفاعال مع هذه املعطيات املهمة، تتضح إشكالية املوضوع التالية:  

 " أي حصيلة لقانون نزع امللكية بعد مرور حويل أربعة عقود من تفعيله؟

 دة تساؤالت فرعية، وهي:تتضمن هذه اإلشكالية املحورية ع

 أين تظهر ثغرات قانون نزع امللكية؟ 

                                                           

ألولى من الوالية التشريعية العاشرة بتاريخ خطاب جاللة امللك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية ا 207 

 .4086أكتوبر  82
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 ما هي الصعوبات املثارة يف ظل مامرسة قانون نزع امللكية؟ 

 كيف كانت حصيلة قانون نزع امللكية بعد مدة طويلة من التطبيق؟ 

 أميكن تجاوز اإلشكاالت املطروحة بعد اإلجراءات املتخذة؟ 

لموضوع، ومن ثم عىل تساؤالتها الفرعية، سأعتمد عىل تصميم، لإلجابة عن اإلشكالية الجوهرية ل

سأتطرق يف فرعه األول إىل قراءة للنص القانوين لنزع امللكية، أما الفرع الثاين، سأتناول فيه حصيلة 

تطبيق القانون بعد مسار طويل من املامرسة، مبسطا بعض املقرتحات إلغناء تجربة نزع امللكية، مبا يؤسس 

يدة بني الدولة يف مسعاها لتحقيق التنمية مبختلف مستوياتها، وبني احرتام حقوق املواطن ملرحلة جد

 املنزوع ملكيته.

 الفرع األول: قراءة يف اإلطار القانوين لنزع امللكية

إن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة هو نظام قانوين، يعترب من القيود التي ترد حق امللكية، وهو بيع    

للعقارات العائدة ملكيتها لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني، إىل الدولة أو إحدى املرافق التابعة إجباري 

لها أو املؤسسات ذات املنفعة العامة، مقابل تعويض يدفع إىل املنزوع ملكيته. وال ينصب نزع امللكية إال 

راءة االخرتاع، تد إىل املنقول وبعىل العقارات والحقوق العينية والشخصية املتفرعة عنها، وال ميكن أن مي

بخالف ما هو منصوص عليه يف القانون املقارن الفرنيس مثال. كام أن نزع امللكية يختلف عن بعض 

األنظمة املشابهة له، فهو يختلف عن نظام التأميم الذي يتخذ من طرف الربملان وحده وفق أحكام الفصل 

ن نظام املصادرة، الذي يعني متلك الدولة للعقار ونزع ملكيته ، ويختلف ع8011من الدستور املغريب لسنة  71

وما يليه من القانون  18كتدبري وقايئ أو كعقوبة صادرة مبثابة حكم وفق ما هو منصوص عليه يف الفصل 

الجنايئ، ويختلف أيضا عن نظام الشفعة الرضيبي املعمول به، وهو يعني متلك الدولة بواسطة وزير املالية 

 .208املفوض له يف ذلك، العقار املبيع عن طريق الشفعة بالثمن املرصح به يف العقد أو الشخص

السالف ذكره، وهو القانون الثالث  7.21وينظم مجال نزع امللكية ألجل املصلحة العامة باملغرب القانون     

  بهدف، باعتباره عمل عىل تعديل مقتضيات الظهري األخري1441أبريل  6و 1411غشت  81بعد ظهريي 

توفري مسطرة رسيعة وغري معقدة متكن من نقل امللكية بشكل سلس استجابة لرضورة التنمية، وصدر من 

 املشار إليه سابقا. 1426أبريل  13أجل تطبيقه بشكل فعال مرسوم 

                                                           

 -من قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، دفاتر املجلس األعلى، العدد األول  20-34-42-87أحمد الصائغ: شروط تطبيق الفصول  208 

 .30حول نزع امللكية، ص:  4000
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فصال، استحوذ الجزء األول املخصص لنزع  70ويتشكل قانون نزع امللكية من أربعة أجزاء موزعة عىل    

أبواب، وهو موضوع بحثا، بينام األجزاء األخرى  2فصال مقسمة عىل  14ة ألجل املنفعة العامة عىل امللكي

 فتتعلق باالحتالل املؤت والتعويض زائد عن القيمة، وأحكام انتقالية وتطبيقية.

، تم تكوين لجنة 8013أكتوبر  11واستجابة لتوجيهات جاللة امللك يف خطابة التاريخي ليوم الجمعة  

، يهدف 209مت جميع القطاعات اإلدارية املعنية، والتي عملت عىل إصدار دليل عميل ملسطرة نزع امللكيةض

صفحة معززا مبجموعة من الرسوم والخطاطات  11إىل توحيد املامرسات العملية، وقد جاء هذا الدليل يف 

ريق العدالة ف التوضيحية، ومتضمنا لرشح مستفيض للمسطرة. كام تم بلورة مقرتح قانون من طرف

، مبا يؤدي إىل وضع قواعد قانونية ومالية 7.21، يهدف إىل تغيري وتتميم مقتضيات القانون 210والتنمية

واضحة ومنسجمة ألساس تحديد قيمة التعويض عن نزع املليكة، وبالتايل تفادي املنازعات القضائية عىل 

 هذا املستوى.   

 :نزع امللكية إىل ثالث مراحل أساسية، وهي ووفق املقتضيات السابقة، تنقسم مسطرة     

 مرحلة اإلجراءات التمهيدية. .1

 املرحلة اإلدارية. .8

 .املرحلة القضائية .6

القصرية باملقارنة مع املرحلتني الالحقتني، التي تهم اإلجراءات التمهيدية، يتم  األوىل املرحلةففي       

ون لكية املحددة مبقتىض الفصل الثالث من قاناختيار الوعاء للرضورة القصوى من طرف الجهة نازعة امل

الدولة والجامعات الرتابية و األشخاص املعنوية الجاري عليهم أحكام القانون ) نزع امللكية السالف الذكر

العام والخاص أو األشخاص الطبيعية الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات 

مع توضيح مساحته وموقعه ومالك العقار أو املالكني كلام كان ذلك ممكنا،  امة(،معلن أنها ذات منفعة ع

أيضا يف هذه  يتم. ويف هذا السياق يجب بذل املساعي الحميدة القتناء العقار بشكل رضايئ وتوافقي

 .املرحلة دراسة جدوى املرشوع املزمع إنجازه وفائدته عىل الجهة نازعة امللكية

                                                           

 .4081خاص باإلدارات العمومية  9.18لعامة وفق القانون دليل عملي ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة ا 209  

 

بمكتب  4081يناير  30بتاريخ  97املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة، سجل تحت رقم  9.18مقترح قانون لتغيير وتتميم القانون  210 

 مجلس النواب.
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والتي تعترب جوهرية يف مسطرة نزع امللكية، ألنها تتعلق مبجموعة من اإلجراءات  ثانيةاملرحلة الأما     

اإلدارية املتبعة من طرف السلطات املعنية بهدف نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، وتشكل عامال مهام 

بادئ أساسية يف ملحسن سري املرحلة القضائية املوالية وعدم تأخر البث فيها، وترتبط هذه املرحلة بثالث 

املسطرة، مفادها أن حق نزع امللكية تقتضيه املصلحة العامة، ويجب أن يتعلق بالعقارات، وال متارسه إال 

 .السلطات املختصة

وميثل إعالن املنفعة العامة أول إجراء يف هذه املرحلة والتي هي املرحلة اإلدارية، يوفر ضامنات قانونية    

لجهة نازعة امللكية، وهو محل مراقبة من طرف القضاء، وأن عدم مراعاته يرتب للمراد نزع ملكيته وكذا ل

 .بطالن مسطرة نزع امللكية

ويف املامرسة العملية، فإن الوزير املعني هو صاحب االختصاص يف اقرتاح مقرر إعالن املنفعة العامة    

طرف  تقديم، وتوقيعهام من مبوجب مرشوع مرسوم، حيث أنه بعد وضع صيغته النهائية وإرفاقه مبذكرة

هذا الوزير، يتم إحالة امللف معززا بنسخة من التصميم املوقعي عىل أنظار املديرية العامة للدراسات 

الترشيعية والقانونية باألمانة العامة للحكومة قصد التوقيع عليه من طرف رئيس الحكومة، ونرشه بعد ذلك 

املرسوم عىل أوسع نطاق يف إطار اإلشهار التكمييل، كام  يف الجريدة الرسمية، عىل أن يتم إشهار هذا

 :من قانون نزع امللكية، عرب ما ييل 2هو مبني يف املادة 

o  إعالن صدور مقرر املنفعة العامة بجريدة وطنية مأذون لها نرش اإلعالنات القانونية والقضائية، مع

 اإلشارة إىل عدد الجريدة الرسمية املنشور بها املقرر؛

o املقرر الصادر بالجريدة الرسمية عىل الجامعة الرتابية الواقع بدائرة نفوذها الرتايب العقار أو  إحالة

العقارات املعنية بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة، قصد تعليقه بسبورة إعالناتها وتسليم شهادة 

ائل اإلشهار يع وسميكن أن تتم التدابري املذكورة أعاله بجم ، كامالتعليق للجهة نازعة امللكية

 .211األخرى املالمئة

وتحدد مدة صالحية مقرر إعالن املنفعة العامة يف سنتني من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية، وإذا كان     

العقار املطلوب نزع ملكيته معروف مسبقا لدى الجهة نازعة امللكية، يسوغ لها الجمع بني إعالن املنفعة 

كام ميكن  .واحد يسمى مرسوم اإلعالن عن املنفعة العامة ونزع امللكية العامة ومقرر التخيل يف مرسوم
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لنازع امللكية أن يستغني عن مقرر التخيل متى تكفل املقرر القايض بإعالن املنفعة العامة بصفة مبارشة 

 .212بتعيني األمالك التي ستقع تحت وطأة إجراءات نزع امللكية

اء، ا من التصاميم التجزيئية والشواهد العقارية وبطائق اإلحصملفا تقنيا مكون مقرر التخيلويتضمن     

ويهدف إىل إعطاء جميع البيانات املتعلقة باألمالك املزمع نزع ملكيتها، السيام وضعيتها القانونية ومساحتها 

وأسامء املالك وذوي الحقوق وعناوينهم، مع رضورة صدوره خالل مدة الصالحية، وهي سنتان بالنسبة 

إلعالن عن املنفعة العامة، وعرش سنوات بالنسبة لتصميم التهيئة املعترب مبثابة إعالن عن املنفعة ملقرر ا

 العامة، والذي تنتهي األثار املرتتبة عنه عند انقضاء هذا األجل املحتسب من تاريخ نرشه بالجريدة الرسمية.

نرش وطنية أو عدة جرائد مأذون لها باملنشور يف الجريدة الرسمية ويف جريدة  مقرر التخيلوقبل اتخاذ    

 اإلعالنات القانونية، يجب إجراء بحثي إداري باتباع املسطرة التالية:

o  إيداع مرشوع مقرر التخيل لدى الجامعة الرتابية الواقع بنفوذها الرتايب العقار موضوع نزع امللكية

عليق، ع والنرش والتمشفوعا بتصميم تجزيئي، ومنوذج سجل املالحظات، ومنوذج شهادة اإليدا 

ومنوذج شهادة اإلعالن عن اإليداع، وذلك لتعليقه بسبورة إعالناتها، ليصبح رهن إشارة العموم 

لالطالع عليه خالل أجل شهرين يحتسب ابتداء من تاريخ النرش بالجريدة الرسمية، وهي املدة 

بإغالق سجل  املخصصة للبحث اإلداري. وبعد انرصام هذا األجل، تقوم الجامعة املعنية

املالحظات وتوقيع صفحته األخرية من طرف رئيسها وإرجاعه إىل الجهة نازعة امللكية ألجل 

 الدراسة؛

o من قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة لدى املحافظة  18مرشوع مقرر التخيل طبقا للفصل  إيداع

ة العامة، نزع امللكية ألجل املنفعالعقارية عىل األمالك العقارية التابع لها موقع العقارات موضوع 

مقابل شهادة تثبت تقييد هذا املقرر إما يف الرسوم العقارية املعنية أو يف سجل التعرضات، متى 

 ؛كانت العقارات املعنية موضوع مطلب للتحفيظ

o إيداع مرشوع التخيل لدى كتابة الضبط باملحكمة اإلدارية املوجودة بدائرتها موقع العقار، إذا تعلق 

األمر بعقارات غري محفظة وال يف طور التحفيظ وذلك من أجل تقييده يف السجل الخاص 

من قانون املسطرة املدنية، مقابل شهادة تثبت ذلك اإليداع مسلمة  144املنصوص عليه يف املادة 

 من طرف كاتب ضبط املحكمة.
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ث وإعالن انتهاء مرحلة البح بعد التوصل بسجل املالحظات ودراسته من طرف الجهة نازعة امللكية     

اإلداري، يتم إعداد مرشوع مقرر التخيل النهايئ من طرف الوزير املعني، وإحالته عىل الجهات املعنية، 

 : 213كام ييل

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

o  د وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية قصإحالة مرشوع مقرر التخيل مع التصميم التجزيئي عىل

 44موافقته الرصيحة، إذا كانت العقارات املنزوع ملكيتها موقوفة وقفا عاما أو مشرتكا )املادتان 

 من مدونة األوقاف(. 184و

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

لتجزيئية، مع نسخ طبق األصل للشواهد العقارية وشهادة اإليداع والنرش التقديم وبالتصاميم ا

وشهادة اإليداع ونسخة من الجريدة الوطنية املنشور بها مرشوع مقرر التخيل وسجل املالحظات. 

وبالنسبة للجامعات الرتابية ينضاف إىل الوثائق السالفة لذكر محرض مداولة املجلس املتعلق 

 7امدة ة مسطرة نزع امللكية، وقرار املوافقة بالنسبة للمشاريع امللوثة تطبيقا للباملوافقة عىل مبارش 

 املتعلق بدراسات التأثري عىل البيئة. 18.06من القانون 

o  ،تقوم األمانة العامة للحكومة بدراسة امللف والتأشري عىل مقرر التخيل ونرشه بالجريدة الرسمية

نفعة العامة ونزع امللكية، فإنه يحال عىل األمانة العامة أما إذا تم العمل مبرسوم إعالن عن امل

 للحكومة قصد عرضه عىل رئيس الحكومة من أجل التوقيع ونرشه بالجريدة الرسمية.

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

 رش بالجريدة الرسمية.القانونية واإلدارية، مع بيان مراجع الن

o  إحالة النص الكامل ملقرر التخيل املنشور بالجريدة الرسمية عىل الجامعة الواقع بنفوذها الرتايب

 العقار املعني قصد تعليقه مبكاتبها يف إطار تدابري اإلشهار التكمييل.

ملكيتها من  ة املنزوعبعد محطة مقرر التخيل النهايئ تأيت خطوة تحديد مثن العقار أو الحقوق العيني     

من املرسوم التطبيقي لقانون نزع امللكية  7و 3طرف اللجنة اإلدارية للتقييم املحددة تشكيلتها طبقا للامدتني 

املذكور سابقا، وميكن للجهة نازعة امللكية بعد توصلها مبحرض اجتامع اللجنة إيداع مبالغ التعويض لدى 
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لك مقرر اإليداع إىل الخازن الوزاري، عىل أن تبارش مساعي إبرام صندوق اإليداع والتدبري، وتوجيه بعد ذ

اتفاق الرتايض مع املنزوع ملكيتهم بشكل مبارش أو عرب السلطة املحلية املعنية، وينهي االتفاق بالرتايض 

ىل واملرحلة اإلدارية، ويتم إبرامه بحسب وضعية املنزوع ملكيته مقيام أو غري مقيم باملوقع، ففي الحالة األ 

يتم إبرامه مبوجب محرض يوقعه الطرفان تحت إرشاف السلطة املحلية، أما يف الحالة الثانية فبمقتىض 

 محرر عريف أو رسمي، وهي معفاة من إجراءات التسجيل ومن أداء الرسوم.

تتلو هذه الخطوة خطوة أخرى هدفها نقل امللكية التي تختلف بحسب النظام القانوين للعقار املنزوع    

لكيته، محفظا أو يف طور التحفيظ كان أو غري محفظا، ففي الحالة األوىل يتم تقديم الطلب إىل م

املحافظة العقارية لتقييد سند االتفاق بالرسم العقاري من طرف الجهة نازعة امللكية، ويف الحالة الثانية 

 ق.ن الوثائيتم تقديم طلب التحفيظ للمحافظة العقارية املختصة ترابيا مرفقا مبجموعة م

وتنتهي هذه املحطة بخطوة أداء التعويض للمنزوع ملكيته عن طريق إعداد ملف األداء للتأشري عليه     

من طرف الخازن الوزاري، وإصدار أمر بالدفع والتحويل، وتختلف مسطرة التعويض من حيث الوثائق 

 ويا.شخصا ذاتيا أو معن بحسب وضعية العقار، محفظا أو غري محفظا، وبحسب وضعية نازع امللكية،

غري أنه إذا مل يحصل االتفاق بالرتايض بني طريف نزع امللكية عىل الثمن املحدد من طرف لجنة التقييم   

لنقل امللكية، وميكن يف هذا اإلطار اقرتاح من طرف الجهة نازعة امللكية عىل املنزوع ملكيته ابرام اتفاق 

عىل التعويض االحتياطي، مع ضامن حقه يف املطالبة بشكل ودي لحيازة العقار، مقابل الحصول 

 بالتعويض التكمييل أما القضاء.

 يف مسطرة نزع امللكية، إذا مل يتم الحصول عىل اتفاق ثالثة مرحلةتعترب خطوة اللجوء إىل القضاء    

الستصدار  بالرتايض، فإنه يخول للجهة نازعة امللكية اللجوء إىل رئيس املحكمة اإلدارية بشكل استعجايل

أمر قضايئ يخول لها حق الحيازة مقابل أداء تعويض احتياطي، عىل أنه خالل مرحلة نقل امللكية يتم  

وضع مقال يف املوضوع يبني الوقائع، مرفقا بالطلبات واملستندات املثبتة لسالمة إجراءات نزع امللكية والتي 

جرد ما حيازة العقار موضوع نزع امللكية، ومب يف الغالب تكون متطابقة مع الوثائق املرفقة للحصول عىل

 .214يتم تقييد املقال يعني رئيس املحكمة اإلدارية القايض املقرر الذي يعهد إليه بتجهيز القضية

وتجدر اإلشارة، إىل أنه يجب تقديم دعوى نقل امللكية داخل أجل سنتني يحتسب من تاريخ نرش مقرر      

 ونزع امللكية بالجريدة الرسمية، تحت طائلة عدم قبول الطلب، كام تخضعالتخيل أو مرسوم إعالن املنفعة 
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دعوى نزع امللكية للقواعد اإلجرائية الواردة يف املسطرة املدنية، ومتارس املحكمة سلطتها التقديرية يف 

ة نتحديد التعويض، مبا يف ذلك اللجوء إىل الخربة القضائية بدل االكتفاء بالتعويض املقرتح من طرف لج

 التقييم.

وبعد التوصل باألحكام القضائية النهائية من طرف الجهة نازعة امللكية يف الشق املتعلق بنقل امللكية،   

تقوم بإيداع طلب التقييد لدى املحافظة العقارية إذا كان العقار املنزوع ملكيته محفظا أو يف طور التحفيظ، 

عىل أن تبادر بعد ذلك إىل تقديم طلب التحفيظ  ويف سجالت املحكمة اإلدارية إذا كان غري محفظا،

للمحافظة العقارية لالستفادة من مزايا التحفيظ وفق مسطرة خاصة بدون إشهار. ومبجرد الحصول من 

املحافظة العقارية عىل شهادة التقييد، تعمل الجهة نازعة امللكية عىل أداء مبالغ التعويض بحسب ما إذا 

 ي أو يفوق املبلغ املقرتح من طرف لجنة التقييم.كان املبلغ املحكوم به يساو 

ويف هذا السياق، إذا كان املبلغ املحكوم به يفوق مبلغ لجنة التقييم والحكم القضايئ غري نهايئ، فإن    

الجهة نازعة امللكية تقوم بإيداع مبلغ التعويض التكمييل لدى صندوق اإليداع والتدبري مرفقا بالوثائق 

كان الحكم نهائيا، فإن الجهة تقوم باألداء املبارش ملبلغ التعويض التكمييل لفائدة املنزوع  املحددة، أما إذا

 ملكيته بعد رفع اليد عن ميلغ التعويض االحتياطي من خالل إعداد ملف األداء واألمر بالدفع والتحويل.

 أن املرحلة ل جيلمن خالل مقارنة بسيطة بني املراحل الثالثة يف مسطرة نزع امللكية، يتضح بشك  

اإلدارية تعترب أطول مرحلة من حيث اإلجراءات، وتتأسس عليها املرحلة القضائية الالحقة، وفيها يتم إثبات 

وجود منفعة عامة لنزع امللكية وكذا تحديد مثن العقار املنزوع ملكيته، أما يف املرحلة األخرية، فالقضاء 

ية من خالل رقابته عىل مدى احرتام مسطرة نزع امللكية اإلداري لعب دورا محوريا يف مجال نزع امللك

 ضامنا لحقوق وحريات األشخاص يف مواجهة تعسف اإلدارة.

وقد أفرزت مسطرة نزع امللكية يف مامرستها وحصيلتها العديد من اإلشكاالت العملية، وضعت قانون نزع   

 امللكية ألجل املنفعة العامة يف قفص االتهام.

 صيلة مامرسة قانون نزع امللكيةالفرع الثاين: ح

لقد أسفرت املامرسة يف إطار قانون نزع امللكية ألجل املنفعة العامة خالل حوايل أربعة عقود من تطبيقه،     

عن حصيلة حبىل باإلشكاالت القانونية واإلكراهات العملية، وترجع يف جانب منها إىل نواقص تعود للنص 

 تبط بالتنزيل العميل لهذا النص القانوين يف واقع غني بالتحدياتالقانوين نفسه، ويف جانب آخر تر 

 االجتامعية.



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
110 

 

وتربز محدودية النص القانوين املنظم ملسطرة نزع امللكية بشكل واضح بالنسبة لكل باحث، يف عدم      

ب اإعطائه تعريف دقيق ملفهوم املنفعة العامة، وأمام ذلك ظلت داللته فضفاضة وغري واضحة، متكن أصح

النوايا السيئة من جهات نازعة امللكية من تصفية حساباتهم الضيقة واالنتقام وابتزاز األشخاص املنزوع 

ملكيتهم، السيام وأنه يتم ترصيف مثال الرصاعات السياسية بالجامعات الرتابية يف كثري من األحيان 

نتخبني بالنظر الستسالم ملصالح امليف قضايا متس نزع امللكية، والهدف طبعا هو إجبار املنزوع ملكيتهم  ل

لهزالة التعويض املمنوح مقابل نوع امللكية ألجل املنفعة العامة. ويف هذا الصدد، فاألجدر هو نهج حدو 

املرشع الفرنيس من خالل ما أصبح يعرف يف الفقه القانوين لنظرية املوازنة، التي تأخذ بعني االعتبار 

 .215وضعية وتخصيص العقار موضوع النزاع

إضافة إىل ذلك، مل يتطرق هذا القانون إىل تعريف دقيق لواقعة االعتداء املادي من حيث مدلولها، تاركا    

للقضاء يف إطار سلطته التقديرية لتحديد أسباب وحاالت قيامها، وتعني واقعة االعتداء املادي " كل ترصف 

م بعدم أي مرجعية قانونية، مبا يجعله متس من طرف الجهة نازعة امللكية مبناسبة مامرستها لوظائفها خارج

املرشوعية". ولعب القضاء املغريب دورا أساسيا يف دعاوي االعتداء املادي، وميتلك سلطات كثرية يف 

 ذلك، ال يحدها إال قيدين هام: 

o توفر رشط االستعجال يف الواقعة وعم املساس بجوهر الحق؛ 

o حتى وإن بنيت خطأ.مبدأ حامية املنشأة العامة بعدم جواز هدمها ، 

السالف الذكر إشكاال قويا، السيام بتفحصنا ملضمونها الذي يفيد  7.21من القانون  16تثري كذلك املادة     

أنه إذا تراجع نازع امللكية ألي سبب من األسباب خالل املرحلة اإلدارية أو القضائية قبل الحكم بنقل 

امة أو ع امللكية ملقرر معدل للمقرر القايض بإعالن املنفعة العامللكية، وترتب عن هذا الرتاجع استصدار ناز 

من القانون املشار إليه  2ملقرر التخيل، وتتخذ بشأن هذا املقرر تدابري اإلشهار املنصوص عليها يف الفصل 

 14املتعلق بنزع امللكية، ويرتتب عىل نرشه بالجريدة الرسمية رفع االرتفاقات املنصوص عليها يف الفصول 

وكذا سحب دعوى نزع امللكية. فإن هذه املادة ال تلزم الجهة نازعة امللكية برضورة وإجبارية   17و 13و

مبارشة مسطرة الرتاجع عن نزع امللكية، لتمكني املنزوع ملكيتهم من عقاراتهم املسلوبة ألجل املنفعة 

لجهات نا تحريك املساطر إللزام االعامة، وهو ما يجعل تفعيل هذا الرتاجع مقرونا بتتبعه من طرفهم، وأحيا

 نازعة امللكية إمتام مسطرة الرتاجع. 
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 ، من حيث وجود ثغرات يف نصوصإذا كان هذا الجزء من اإلشكاالت مرتبطا بنص القانون يف مضمونه   

امرسة العملية ، فإن املنظام نزع امللكية ألجل املنفعة العامة أو نقصٍ فيها يستدعي املراجعة والتصحيح

 سواء املرتبطة بالتعويض عن نزع تعرتي تطبيق نصوص وأحكام هذا النظام،رزت إشكاالت أخرى أف

 امللكية، أو املتعلقة بعدم تنفيذ األحكام القضائية من قبل الجهات نازعة امللكية.

من قانون نزع امللكية حينام نص  4الفصل  إن التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، أسس له  

ىل أنه يبارش طبق الرشوط املقررة يف هذا القانون إعالن املنفعة العامة والحكم بنقل امللكية إىل نازعها ع

من نفس القانون، الذي  80وتحديد التعويض عن نزع امللكية، وهذا الحق مكفول أيضا مبقتىض الفصل 

 حدد مجموعة من القواعد الواجب مراعاتها لتقدير قيمة التعويض.

همية هذا التعويض باعتباره موازنة بني حامية حق امللكية الفردية من جهة، ومتكني الجهة نازعة ونظرا أل   

امللكية ألجل املنفعة العامة من العقار الرضوري لسري عملها وتحقيق أهدافها من جهة أخرى، فإن مدونة 

منها  86خالل املادة  أعادت تسييج هذه الضامنة من 64.02216الحقوق العينية الصادرة مبقتىض القانون 

التي نصت عىل أنه: " ال تنزع امللكية إال ألجل املنفعة العامة، ووفق اإلجراءات التي ينص عليها القانون 

 مقابل تعويض مناسب"، وأحدثت هذه املادة بذلك مبدأ أساسيا يف إقرار التعويض، وهو مبدأ التناسبية.

ثل يف محدودية االعتامدات املالية املرصودة من طرف وتواجه ضامنة التعويض إكراها حقيقيا، يتم    

الجهة نازعة امللكية القتناء األرصدة العقارية الرضورية لها، وكذا التأخر يف منحها للمستحقني وهزالة 

قيمتها أحيانا املقرتحة من طرف لجنة التقييم، أضف إىل ذلك االمتناع وألسباب واهية عن تعويض املنزوع 

ء سوى أن اإلدارة نازعة امللكية خصام عنيدا، تحركه بواعث االستهتار مبصالح املواطنني، ملكيتهم، ال ليش

 وتوظيف سلطتها التقديرية يف غري مقاصدها.

وتطرح ضامنة التعويض يف مجال التعمري بالنسبة للحرمان من االستغالل وكذا التخصيصات      

في ني، اجتهد العمل القضايئ يف اإلجابة عنهام، فواالرتفاقات املقررة بتصميم التهيئة، إشكالني هام

بالنسبة إلقرار التعويض عن الحرمان من االستغالل بشأن عقار شمله  217تقرير الوكالة القضائية للمملكة
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تخصيص عمومي حسب تصميم التهيئة، يبقى فاقدا لتربير منطقي وواقعي، عىل اعتبار أن التخصيص 

ها التجهيزات أو املرافق العمومية، ال يفيض إىل حرمان املالك من الذي يطال العقارات املربمجة فوق

االستغالل السابق، صحيح أن العقار يصبح مغلوال نتيجة القيود التي انصبت عليه مراعاة لتصميم التهيئة، 

إذ ليس مبقدور صاحبه استغالله بشكل يعوق إنجاز التجهيزات املقررة يف التصميم، لكن ال يحرمه من 

 رار يف االستغالل السابق.االستم

أما فيام يخص إشكالية التعويض عن التخصيصات واالرتفاقات املقررة بتصميم التهيئة، فتربز من خالل    

نالحظ أنها وضعت تأطريا  18.40218من قانون التعمري  60املعطيات التالية، حيث أنه بالرجوع إىل املادة 

من  ملستحقة عن العقارات املشمولة بتخصيص عمومي،قانونيا لألحقية يف الحصول عىل التعويضات ا

من  3و 4و 1و 6خالل التنصيص عىل أن أصحاب األرايض الالزمة إلنجاز التجهيزات الواردة يف البنود 

من هذ القانون، يستحقون تعويضات عن عقاراتهم، تحدد فيام يخص الطرق باعتبار العنارص  14املادة 

ما التجهيزات األخرى عدا الطرق، فتطبق عليها األحكام املنصوص عليها . أ 62و 67املحددة يف املادتني 

يف قانون نزع امللكية، دون أن توضح التاريخ الذي يتعني اعتامده الستحقاق التعويض، هل هو تاريخ 

 املصادقة عىل تصميم التهيئة، أو تاريخ إنجاز املرافق العمومية عىل امللك موضوع التخصيص؟

دجنرب  11الصادر بتاريخ  1162ذا اإلشكال، أكدت املحكمة اإلدارية بالرباط يف حكمها وجوابا عىل ه   

، عىل أنه يتعني اإلشارة بداية أن تخصيص قطعة حسب تصميم التهيئة إلنجاز إحدى التجهيزات 8006

ستوجب مة تمن قانون التعمري السالف الذكر، مبثابة إعالن بأن املنفعة العا 82العامة، يعترب طبقا للامدة 

نزع ملكيتها، ومعنى ذلك أن مجرد التخصيص ال يعطي الحث للمالك يف املطالبة بالتعويض، ما مل يتم 

تفعيل تصميم التهيئة عن طريق سلوك مسطرة نزع امللكية، فالتخصيص يعترب مجرد حلقة من حلقات 

هيزات العامة ص إلحداث التجهذه املسطرة، وبالتايل فإن إمكانية الحكم بالتعويض عن قيمة العقار املخص

سنوات التي ترسي خاللها آثار  10ال يتحقق إال بتفعيل مسطرة نزع امللكية، ويف حالة عدم تفعيلها طيلة 

 .219الترصف يف عقاراتهم فور انتهاء هذه اآلثار 82تصميم التهيئة، فإن املالك يستعيدون طبقا للامدة 

                                                           

لجريدة املتعلق بالتعمير، ا 084.70( بتنفيذ القانون رقم 8774يونيو  89) 8284من ذي الحجة  82صادر في  8.74.38ظهير شريف رقم 218 
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عمري رة للمنطق الذي يلزم برضورة التعويض عن ارتفاقات التعالقة بالتعويض يف مجال التعمري، ومساي    

دون قيد أو رشط، معناه تعطيل كافة املشاريع العامة، وتقييد سلطة اإلدارة يف ضبط املجال الحرضي الذي 

من  10يعترب أداة من أدوات اإلقالع االقتصادي، وتجاوزا كذلك للمقتضيات الدستورية، السيام الفصل 

ذي يجرب الجميع بتحمل األعباء العامة لتنمية البالد، يف ظل مبتغى الجميع إلرساء دولة ال 8011دستور 

 مواطنة تضمن الحقوق وباملوازاة يتحمل املواطنون واجباتهم اتجاهها. 

فإذا كانت هذه املعطيات مرتبطا بإشكالية التعويض عن نزع امللكية ألجل املنفعة العامة، فإن مثيالتها     

بصعوبة تنفيذ األحكام القضائية من طرف نازعي امللكية ال تقل أهمية، إذا ما استحرضنا الصعوبات املتعلقة 

 املطروحة يف ظل املامرسة العملية، وكذا التعبئة الشاملة ملحارصة ذلك.

 إن حصيلة املتابعة املنتظمة لتطور قضايا نزع امللكية املرفوعة ضد الدولة والجامعات الرتابية، أظهرت    

أن مسألة تنفيذ األحكام القضائية ال تزال مل تحظ بالعناية الالزمة، السيام أن عدم تنفيذ هذه األحكام قد 

تصاعد بشكل كثيف نتيجة لعدد من الثغرات واالختالالت القانونية واملسطرية، فضال عن تسجيل تهاون 

ا يان دعوى نزع امللكية، وهو مكبري من طرف الجهات نازعة امللكية ألجل املنفعة العامة طيلة مدة رس

 يشكل احتقارا لألحكام القضائية وخرقا سافرا لهيبة القضاء وقدسيته.

فاملستقر عليه فقها وقضاء، أن وجود الصعوبة يف تنفيذ األحكام القضائية يشكل ظرفا خاصا، ال عالقة   

حكام، ال أن ءات الالزمة لتنفيذ األ لطالب التنفيذ بهذا الظرف، وبالتايل فإنه من واجب اإلدارة اتباع اإلجرا

تعمل عىل خلق األعذار واملربرات بدون أي أساس بهدف تعطيل التنفيذ، مبا ينم عن إرادة واضحة يف 

 التامطل.

وتعتقد اإلدارة العمومية يف عدم وجود وسائل جربية تلزمها باالمتثال لألحكام القضائية، وتستند كذلك    

مكررة من قانون املالية لسنة  2ال العمومية مبوجب مواد قانون املالية ) املادة لعدم جواز الحجز عىل األمو 

(، مبعنى أنه ال ميكن الحجز يف حالة التخصيص، أما يف حالة االمتناع دون مربر قانوين عن تنفيذ 8013

ها محكم قضايئ نهايئ حائز لقوة اليشء املقيض به، فاملحاكم اإلدارية واجهت ذلك يف كثري من أحكا

بالغرامات التهديدية وإيقاع الحجز التنفيذي ومبارشة مسطرة بيع املحجوز، وكذلك بإيقاع الحجز عىل 

 أموال اإلدارة املتواجدة لدي الغري)مسطرة الحجز لدى الغري(.

وملجابهة هذه اإلشكاالت املطروحة، مبا يتالءم مع املرحلة الراهنة، ميكن استحضار يف هذا الصدد      

برسم افتتاح الدورة الخريفية للربملان يف  8013أكتوبر  11للخطاب املليك السامي بتاريخ  القوية الحمولة
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هذا الشأن، حيث قال جاللته: "املواطن يشتيك بكرثة من طول وتعقيد املساطر القضائية ومن عدم تنفيذ 

 حقوقه وهي التي يجب األحكام وخاصة يف مواجهة اإلدارة، فمن غري املفهوم أن تسلب اإلدارة املواطن

أن تصونها وتدافع عنها، وكيف ملسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضايئ نهايئ". 

كام أن مصداقية القضاء وهيبته ال تقاس فقط باألحكام التي تصدر بل أيضاً مبدى تنفيذها، وقد تنبه 

من الدستور الذي  183ئية من خالل الفصل إىل أهمية تنفيذ األحكام القضا 8011الدستور املغريب لسنة 

نَصَّ عىل أن األحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ويجب عىل السلطات العمومية تقديم 

 املساعدة لتنفيذ األحكام القضائية. 

ف فقد كش ،وميكن اإلشارة أيضا إىل االهتامم بإشكالية التنفيذ من طرف القطاع الويص عىل العدل   

وزير العدل يف إحدى لقاءاته، أن مرشوع قانون املسطرة املدنية الجديد، نص بوضوح عىل مسؤولية اآلمر 

أشهر من تاريخ التبليغ القضايئ،  6بالرصف يف تنفيذ األحكام القضائية الخاصة بنزع امللكية داخل أجل 

لحكم داخل ابري الرضورية لتنفيذ اويف حالة عدم توفر االعتامدات املالية الكافية، يجب اتخاذ جميع التد

 أشهر. 3أجل 

 خامتة

يعترب حق امللكية من الحقوق األساسية املقررة يف املواثيق الدولية والقوانني الوطنية، وال ميكن الحد    

من نطاق مامرسته إال إذا اقتضت متطلبات التنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد، ووفق مقتضيات قانونية 

شأن، من خالل آلية نزع امللكية ألجل املنفعة العامة املعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد يف هذ ال

 عقاري مهم وكايف الحتضان املشاريع التنموية.

ومن أجل إرساء ضامنات قانونية قوية لحامية حق امللكية، نظم املرشع املغريب نظام نزع امللكية مبقتىض   

ومرسومه  7.21تنظيمية، وميكن اإلشارة يف هذا الصدد إىل القانون مجموعة من النصوص القانونية وال

 التطبيقي السالف ذكرهام.

 1411غشت  81وقد جاء هذا القانون املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة، بعد أن استمر العمل بظهري    

، 1441أبريل  6ك عن ظهري سنة كذل 68سنة، وبعد مرو  67املتعلق بنزع امللكية لنفس السبب، ما يقارب 

 الذي أفرز تجربة عملية يف تلك املرحة حبىل مبجموعة من الصعوبات واإلكراهات.

عن مجموعة من اإلشكاالت، تعود باألساس إىل  7.21لقد أبانت املامرسة العملية يف ظل القانون    

ن قبيل مثال: فاهيم ممضمون النص القانوين نفسه سواء بالسهو أو عدم االستفاضة يف تأطري بعض امل
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املنفعة العامة، االعتداء املادي، كام تبني بشكل جيل من خالل تنزيل القانون عىل الوقائع، أنه مثت 

إشكاليتان حقيقيتان مرتبطتان خصوصا بضامنة التعويض يف مقابل نزع امللكية، وكذا بصعوبة تنفيذ 

 األحكام القضائية من طرف الجهات نازعة امللكية.

ب القضاء اإلداري دورا حاسام يف تحقيق نوع من التوازن بني سلطات اإلدارة يف مجال نزع امللكية ولع   

ألجل املنفعة العامة، وبني حقوق املنزوعة ملكيتهم بتمكينهم من تعويض مناسب يتم تقديره حسب املعايري 

ىل أن هذه املعايري ال ترقى إمن قانون نزع امللكية املشار إليه سابقا، بالرغم من  80املضمنة يف الفصل 

 مستوى تعويض عادل ومنصف.

دعوى إلغاء قرار املنفعة العامة وكذا دعوى وقف وميكن للمنزوع ملكيتهم حامية لحقوقهم كذلك إقامة     

االعتداء املادي، عىل اعتبار أن املرشع املغريب مبوجب قانون املحاكم اإلدارية، خول للقضاء حق مراقبة 

إلدارية لنزع امللكية، السيام تلك التي تواكب مقرر إعالن املنفعة العامة، بل أن االجتهاد اإلجراءات ا

 القضايئ تطور بشكل ملحوظ، فأصبحت املراقبة متتد إىل جوهر أساس نزع امللكية.

 الئحة املراجع:  

 :الكتب 

  فعة من قانون نزع امللكية ألجل املن 10-68-81-14أحمد الصائغ: رشوط تطبيق الفصول

 حول نزع امللكية. 8000 -العامة، دفاتر املجلس األعىل، العدد األول

 الرصوخ مليكة: القانون اإلداري، دراسة مقارنة، الطبعة السابعة. 

     ،العريب محمد مياد: نزع امللكية ألجل املنفعة العامة عىل ضوء الترشيع وأحكام الدستور

 .8011الطبعة األوىل 

    8007لكية ألجل املنفعة العامة، الطبعة الثانية كشبور محمد: نزع امل. 

 :النصوص القانونية والتنظيمية 

     بتنفيذ القانون 1428ماي  43 1108رجب  11صادر يف  1.21.841ظهري رشيف رقم ،)

املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت، جريدة رسمية عدد  7.21

 .420(، ص:1426يونيو  14)1106رمضان  6بتاريخ  6324
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  ( بتنفيذ 1448يونيو  17) 1118من ذي الحجة  14صادر يف  1.48.61ظهري رشيف رقم

 1116محرم  11بتاريخ  1144املتعلق بالتعمري، الجريدة الرسمية عدد  018.40القانون رقم 

 .227(، ص 1448يوليو  14)

     ف رقم صادر بتنفيذه الظهري الرشياملتعلق مبدونة الحقوق العينية ال 64.02القانون رقم

(، الجريدة الرسمية عدد 8011نوفمرب  88) 1168من ذي الحجة  84صادر يف  1.11.172

 .4427(، ص 8011نوفمرب  81) 1168ذو الحجة  87بتاريخ  4442

    7.21(، لتطبيق القانون 1426أبريل  13) 1106رجب  8بتاريخ  8.28.628مرسوم رقم 

 420(، ص:1426يونيو  14)1106رمضان  6بتاريخ  6324رسمية عدد  السالف الذكر، جريدة

  املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة، سجل تحت  7.21مقرتح قانون لتغيري وتتميم القانون

 .مبكتب مجلس النواب 8012يناير  60بتاريخ  74رقم 

 :الخطب امللكية 

 عية ألوىل من السنة الترشيخطاب جاللة امللك محمد السادس مبناسبة افتتاح الدورة ا

 .8013أكتوبر  11األوىل من الوالية الترشيعية العارشة بتاريخ 

 :الدالئل والتقارير والقرارات القضائية 

      خاص باإلدارات  7.21دليل عميل ملسطرة نزع امللكية ألجل املنفعة العامة وفق القانون

 .8012العمومية 

     8016للمملكة التقرير السنوي للوكالة القضائية. 

    1448فرباير  10بتاريخ  627أنظر قرار مجلس الدولة الفرنيس عدد. 
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 التنموية المشاريع على وتأثيرها الكيدية التعرضات
 

 عزالدين سراتة

 الدكتوراه صف في باحث

 -وجدة-الحقوق بكلية

 

 مقدمة :  

، ختلف الدول بصفة عامةيحتل العقار مكانة مهمة داخل النسيج االقتصادي واالجتامعي لدى م

واملغرب بصفة خاصة، كام أنه كان ومازال محتفظا مبكانته البارزة داخل املجتمع، ألنه يعترب من بني 

األسباب تقدم أي بلد، ألنه يشكل إحدى الدعامات األساسية النطالق مختلف املشاريع التنموية سواء 

 كانت تجارية أو صناعية أو فالحية أو حتى سكنية.

 رب الثقة بني املتعاملني هي أساس االستثامر، فامللكية العقارية املستقرة والخالية من النزاعات منوتعت

شأنها أن تساهم يف تكريس مفهوم الثقة يف املعامالت العقارية والعمل عىل تحقيق األمن العقاري، وهذا 

يف مختلف  التنمية الشاملةمن شأنه أن يساعدعىل ازدهار البلد ومنوه وتشجيع االستثامر بغية تحقيق 

غري أن إثارة التعرضات الكيدية عىل مطلب التحفيظ املفتقدة ألي أساس قانوين أو واقعي من  امليادين.

شأنها تعطيل مسطرة التحفيظ، وينتج عن ذلك عدم تحقيق األهداف املرجوة من العقارات املحفظة الخالية 

 سية الستقطاب االستثامرات.من النزاعات واملشاكل باعتبارها النواة األسا

أما االشكالية الجوهرية يف صلب هذا املوضوع، إىل أي حد كان املرشع املغريب موفقا يف إطار 

النصوص القانونية من توفري الحامية الكافية للملكية العقارية بإعتبارها النواة النطالق املشاريع التنموية 

 وذلك عرب التصدي للتعرضات الكيدية؟

عىل هذه اإلشكالية الجوهرية كان البد من االعتامد عىل تصميم التيني ثنايئ يعالج جميع  ولإلجابة

 جوانب املوضوع، وهو عىل الشكل التايل :



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
118 

 

املبحث األول : التعرضات الكيدية و تأثريها عىل العقار يف طور التحفيظ كأرضية النطالق املشاريع 

 التنموية

 أساليبها الرامية إىل تعطيل الربامج التنمويةاملبحث الثاين : التعرضات الكيدية و 

 

املبحث األول : التعرضات الكيدية و تأثريها عىل العقار يف طور التحفيظ كأرضية النطالق املشاريع 

 التنموية

سأحاول يف هذا املبحث التطرق إىل آثار التعرضات الكيدية أو التعسفية عىل مسطرة التحفيظ يف 

طلب الثاين" سأعالج فيه آثار التعرضات الكيدية عىل عملية منح القروض من قبل "املطلب األول"، أما "امل

 املؤسسات البنكية كأحد ممويل األساسيني يف ميدان املشاريع.

 املطلب األول : تأثري التعرضات الكيدية عىل مسطرة التحفيط العقارات

نمية عىل الجتامعية املرتبطة بالتإن العقارهو األرضية األساسية النطالق املرشوعات االقتصادية وا

الصعيدين الجهوي والوطني مام يتطلب أن تكون امللكية العقارية ثابتة ومستقرة وخالية من النزاعات، وال 

كام أن الرشوع يف إجراءات التحفيظ، تفتح  (.220تتوفر هذه الخاصية إال يف نظام التحفيظ العقاري)

حق ملكية العقار الذي سيجري تحفيظه، أو يف مدى هذا  إمكانية التعرض بالنسبة لكل من ينازع يف

 الحق، أو يف حدود العقار.

فإذا كان مطلب التحفيظ يعترب قرينة بسيطة عىل ملكية طالب التحفيظ للملك  فإنها تقبل إثبات 

من شأنها أن تؤجل  )222(والشك أن التعرضات الكيدية (.221العكس، وذلك من خالل عملية التعرض)

العقاري ألنهينتج عنها توقيف اإلجراءات اإلدارية للتحفيظ العقاري عرب إحالة النزاع إىل الجهة  إنشاء الرسم

                                                           
، أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه والدبلوم  ، االستثمار العقاري والتنميةمحمد بونبات -220

 .28، ص: 4006ماي  40-87 -العقار واإلستثمار- جامعة محمد األول وجدة قوق الدراسات العليا املعمقة في قانون العقود والعقار كلية الح
، مطبوعات جامعة الحسن الثاني، كلية حقوق بالدار البيضاء، التعرضات أثناء مسطرة التحفيظ في التشريع العقاري محمد خيري،  -221

 .868،ص:8713نشر وتوزيع دار الثقافة، الطبعة األولى، 
، والعمل القضائي 43التعرضات الكيدية على مطلب التحفيظ بين الفصل سراتة عزالدين، - إلى املرجع التالي: إرجع لتوسع أكثر  -222

 .4086-4082رسالة لنيل دبلوم املاستر في قوانين التجارة واألعمال، كلية الحقوق، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية : 
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القضائيةاملختصة من أجل الفصل فيه، وهذا يؤدي إىل إطالة أمد النزاع وعرقلة إجراءات تحفيظ 

 (.223العقار)

فتقدة ألي أساس يدية ومغري أن األساليب التي تؤدي إىل تعطيل عملية التحفيظ عرب إثارة تعرضات ك

قانوين وواقعي ال تقترص عىل املرحلة اإلدارية، بل تشمل حتى  املرحلة القضائية، وذلك من خالل سلوك 

طرق الطعن بغرض إطالة أمد النزاع ألكرب قدر ممكن مام يؤدي إىل عرقلة الدور التنموي للعقار يف طور 

هة ار من حيث إدماجه يف الدائرة االقتصادية من جالتحفيظ من جهة، ويؤثر بشكل سلبي عىل مكانة العق

 (.224أخرى)

وإذا كانت التعرضات بصفة عامة تؤجل إنشاء الرسم العقاري إىل أجل غري مسمى، بسبب وقف 

اإلجراءات اإلدارية بشكل مؤقت وذلك عرب إحالة امللف عىل القضاء، فإن من شأن التعرضات االستثنائية 

ل، إذ أن التساهل يف قبول التعرضات خارج األجل من شأنه أن يزيد من بدورها أن تزيد يف هذا األج

 (.225أجل طول مسطرة التحفيظ)

ولتوضيح أكرث عن كيفية مساهمة التعرضات االستثنائية يف طول املسطرة، سأتناول إحدى الحاالت 

( ما ييل:"بتاريخ 226)جاء يف حكم محكمة ابتدائية بالقرص الكبري التطبيقية التي راجت أمام القضاء املغريب.

تم تقديم مطلب التحفيظ، وتم صدور مرسوم وزاري متعلق باملصادقة عىل عمليات الضم  1428مارس  12

 .1424فرباير  88بتاريخ  6428بالجريدة الرسمية عدد 

                                                           
، رسالة لنيل دبلوم ماستر في 74.91التعرض والتقييد االحتياطي في ضوء القانون رقم التعسف في استعمال حق عبد الكريم عبو،  -223

 .28، ص: 4082 -4082قانون العقود والعقار، كلية الحقوق، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية: 
لعلوم وم ماستر في القانون الخاص، كلية ا، رسالة لنيل دبلالتعرض على التحفيظ بين البعد الحمائي واالستعمال التعسفييزيد زمور،  -224

 .822، ص: 4080 -4007القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون الخاص، وحدة التعرضات االستثنائية على مطلب التحفيظنور الدين أمزيان،  -225

 التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية:

 .844، ص: 4009 -4006
، م. س، ص: ، أشار إليه: عبد الكريم عبو926/0/7، ملف عدد 06/84/4009حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالقصر الكبير، بتاريخ  -226

23. 
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وبعد احتساب الستة أشهر كأجل أقىص لتقديم التعرضات تبتدئ من تاريخ النرش املذكور فإن األجل 

 .1424غشت  86لتعرضات يكون قد انتهى بتاريخ القانوين ل

تقدمت املتعرضة األوىل بتعرضها أمام املحافظ العقاري وبالتايل يكون تعرضها  81/07/1424وبتاريخ 

 قد مورس داخل األجل القانوين.وأحالت املحافظة العقارية امللف عىل املحكمة بعد انتهاء آجال التعرض.

تعرض الثاين بتعرضه أمام النيابة العامة، وبناًء عىل القرار الذي أصدره وكيل تقدم امل 8003 -01 -14وبتاريخ 

ما امللك لدى املحكمة االبتدائية بالقرص الكبري يف نفس التاريخ قبل التعرض باعتباره تعرضا استثنائيا مقد

ه حكام قضت ب أصدرت املحكمة االبتدائية بالقرص الكبري 8007دجنرب  03وبتاريخ  خارج األجل القانوين.

بعدم صحة التعرض املقدم من املتعرضة األوىل واملتعرض الثاين ضد طالب التحفيظ مع إرجاع امللف إىل 

 املحافظة العقارية بالعرائش بعد صريورة الحكم نهائيا التخاذه ما يلزم قانونا".

ب مدة تفوق لومن خالل حيثيات القضية يتبني أن تأسيس الرسم العقاري للعقار موضوع النزاع تط

ستة عرشة سنة من أجل وضع حد للنزاع أمام القضاء مام أدى إىل عرقلة مسطرة التحفيظ بسبب التعرض 

األول املقدم داخل األجل، ومازاد من طول املسطرة هو قبول وكيل امللك تعرضا مقدما خارج اآلجل القانوين 

( من ظ.ت.ع الذي 227)84 طبقا للفصل بحكم االختصاص املخول له قانونيا. لهذا حاول املرشع املغريب

بحرص الجهة املخول لها قبول التعرضات االستثنائية يف شخص 07-14عدل ومتم مبقتىض القانون

املحافظ عىل األمالك العقارية وحده دون غريه من الجهات املتدخلة يف عمليات التحفيظ، من قبيل 

 السلطة املحلية أو السلطة القضائية.

السالف الذكر، وذلك مبنح  07-14ىض من املستجدات التي جاء بها  القانون رقم ويعترب هذا املقت

االختصاص بقبول التعرضات االستثنائية من عدمه إىل املحافظ عىل األمالك العقارية دون غريه، عىل 

قبل تعديله الذي كان يتقاسم هذا االختصاص كل من مؤسسة وكيل امللك واملحافظ  84خالف الفصل 

 (.228مالك العقارية)عىل األ 

                                                           
أعاله يمكن أن  49بعد انصرام األجل املحدد في الفصل  على أنه :" 82-09من ظ.ت.ع الذي عدل ونسخ بالقانون  47ينص الفصل  -227

يقبل التعرض بصفة استثنائية من طرف املحافظ على األمالك العقارية، ولو لم يرد على مطلب التحفيظ أي تعرض سابق، شريطة أن ال 

 لف قد وجه إلى املحكمة االبتدائية".يكون امل
 .47، ص: 4084، سنة 43، مجلة القضاء والقانون، عدد التعرض االستثنائي على ضوء قانون التحفيظ العقاري العربي محمد مياد،  -228
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واملالحظ أن هذه املسطرة كانت السبب يف بطء اإلجراءات اإلدارية يف قضايا التحفيظ العقاري، 

وذلك أن وكيل امللك يكون ملزما بدراسة كل الطلبات املقدمة من طرف الراغبني يف التعرض خارج األجل 

ون ر لجهد ووقت وكيل امللك الذي يكحتى ولو كانت طلباتهم كيدية، وهذا من شأنه تراكم الطلبات وهد

اختصاصه األصيل هو مامرسة الدعوى العمومية ومراقبتها من جهة، وعرقلة مسطرة التحفيظ وإطالة أمد 

 (.229النزاع من جهة أخرى)

 املطلب الثاين : تأثري التعرضات الكيدية عىل عملية منح القروض من قبل مؤسسات البنكية

 سيا يف الحياة االقتصادية واالجتامعية بإعتباره أحد الجهات الجوهريةيعد النشاط البنيك نشاطا أسا

يف متويل املشاريع التنموية يف املغرب، لهذا نظمه املرشع تنظيام دقيقا سواء يف جانبه املؤسسايت أو 

الرقايب وذلك للدور الذي غدا يلعبه عىل مستوى تحقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية يف أي 

غري أن التعرضات الكيدية أو التعسفية عىل عقار يف طور التحفيظ لها آثار سلبية عىل الضامن  (.230دولة)

الرهني لهذا العقار، حيث أن يف إطار دراسة طلب القرض من قبل املؤسسة البنكية، فإنها تعمل عىل تقويم 

 لها وجود تعرض، ا تبنيالقيمة الحقيقية للعقار حتى يتسنى لها معرفة التحمالت التي تثقل العقار، فإذ

خاصة إذا كان كليا، فإنها ترفض منح قرض لطالب التحفيظ وذلك بغية حامية مصالحها، خاصة يف ظل 

وجود منازعة جدية عىل العقار يف طور التحفيظ والعمل عىل اإلغالق األبواب بشكل كيل عىل األشخاص 

 (.231ذوي النية السيئة)

وين قرضا عىل عقار يف طور التحفيظ وحتى قبل انتهاء األجل القانومادام أن املؤسسة البنكية قد متنح 

للتعرضات، فإنه من املتوقع أن يقع التعرض عىل مطلب التحفيظ بعد تقييد الرهن عمال مبقتضيات الفصل 

(، فإن هذا التعرض الذي يكون يف الغالب كيدياً أو تعسفياً يرض مبصلحة كل من 232من ظ.ت.ع) 21

                                                           
 .30العربي محمد مياد، نفس املرجع، ص:  -229
 .2، ص: 4002طبعة فيديبرانت، الطبعة األولى ، املالوجيز في القانون البنكي املغربيعائشة الشرقاوي املالقي،  -230
 .820 -827يزيد زمور، م.س، ص: -231
إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع لإلشهار أمكن  على أنه :" 82-09من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بالقانون  12ينص الفصل  -232

ظة العقارية الوثائق الالزمة لذلك. ويقيد هذا اإليداع بسجل لصاحبه، من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع باملحاف

 التعرضات.

 يقيد الحق املذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات املسطرة بذلك".
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يحد من الدور الذي يلعبه العقار يف طور التحفيظ خاصة يف تنمية السلفات الرهنية، كام الدائن واملدين، و

أنه ميكن أن يقدم طالب التحفيظ طلبا كيديا من أجل الحصول عىل القرض، ويحقق مبتغاه ولكن يف 

 (.233األخري تكتشف املؤسسة البنكية أنه ليس مبالك حقيقي للعقار املراد تحفيظه)

عرضات الكيدية عىل مطلب التحفيظ، من شأنها أن تؤدي إىل إحجام املؤسسات وهكذا، فإن الت

البنكية عىل تقديم القروض باالستناد عىل عقار يف طور التحفيظ كضامن، مام يؤدي إىل جمود العقار 

 يف طور التحفيظ وعدم مساهمته يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.

 أساليبها الرامية إىل تعطيل الربامج التنمويةاملبحث الثاين : التعرضات الكيدية و 

سأعمل يف هذا املبحث للتطرق إىل التعرضات الكيدية وتأثريها عىل تنفيذ السياسة الترشيعية يف 

امليدان الفالحي كأحد الركائز األساسية يف تنمية االقتصادية يف "املطلب األول"، أما "املطلب الثاين" 

السكان يدية وتأثريها عىل تنفيذ السياسة الترشيعية يف كل من امليدان افخصصته ملعالجة التعرضات الك

 والتعمري.

 املطلب األول : التعرضات الكيدية وتأثريها عىل تنفيذ السياسة الترشيعية يف امليدان الفالحي

يلعب العقار دورأساسياًيتجىل باألساس يف تشجيع وجلب االستثامر يف امليدان الفالحي لهذايتوجب 

يه أن يكون مناسبا وخاليا من كل النزاعات التي قد تعيق مشاريع االستثامر، والعقار الذي يتصف بهذه عل

املميزات هو العقار املحفظ مقارنة بالعقار غري املحفظ، ذلك أن امللكية غري املحفظة أو يف طور التحفيظ 

 رأسها تلف القطاعات وعىلتعرتيها عدة صعوبات، تحول دون مساهمتها يف تشجيع عىل االستثامر مبخ

القطاع الفالحي، وذلك نتيجة الدور الذي غدا يلعبه يف الوقت الراهن يف التنمية االقتصادية، حيث أن 

هذه امللكية ال متنح إال ضامنات ضعيفة، مام يجعل املستثمرين يتخوفون باملجازفة باالستثامر يف هذا 

 (.234النوع من العقارات)

                                                           
يل شهادة املاستر في قانون الخاص، ، رسالة لن74.91اإلدعاء بسوء نية في قضايا التحفيظ وفق مستجدات القانون رقم رشيد الفيداح، -233

 .22، ص:  4083 -4084كلية الحقوق، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 
، أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف وحدتي اإلشكاالت املرتبطة بمسطرة التحفيظ وتأثيرها على االستثمارحمداوي عبد الواحد،  -234

والدبلوم  الدراسات العليا املعمقة في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية التكوين والبحث لنيل الدكتوراه 

 .72 : ، ص4006ماي  40-87يوم -العقار واالستثمار-واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة
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ادفها نطام التحفيظ العقاري بسبب كرثة التعرضات الكيدية وطول إجراءات ورغم اإلكراهات التي يص

التقايض باعتامد القواعد اإلجرائية لقانون املسطرة املدنية والطعون باالستئناف والنقض فإن هذا النظام 

ساعد عىل تطبيق مسطرة ضم األرايض الفالحية بعضها إىل بعض إليجاد ملكيات فالحية موحدة وغري 

ة لتغيري منط اإلنتاج الفالحي باعتامد مساحات كربى. ومن املعلوم أن ضم األرايض بعضها إىل مشتت

 (.235بعض يؤدي إىل إيجاد ملكية موحدة  تفتح األبواب أمام املستثمرين لالستثامر فيها)

 ةوعليه، فإن الغاية األساسية من عملية ضم األرايض الفالحية هي تثبيت الوضعية املادية والقانوني

لهذه األرايض وتسويتها من كل املنازعات التي تعيق االستثامر فيها، وتعيق بالتايل تحسني الظروف 

االقتصادية واالجتامعية ألربابها، وبالتايل ميكن القول إن الغاية ذاتها هي املتوخاة من وراء إقرار آلية 

 (.236التحفيظ الجامعي)

حفيظ  دائرة الضم تحفيظا إجباريا، ولكن إجبارية التوهكذا تعترب عملية تحفيظ العقارات املوجودة يف

عمليا قد تعرتضها بعض الصعوبات تتجىل يف تقديم بعض األشخاص لتعرضات كيدية تعرقل عملية 

التحفيظ وتؤدي إىل إطالة أمد النزاع سواء عىل املستوى اإلداري أو القضايئ، وينتج عن ذلك إلحاق أرضار 

عددين عرب تجميد حقوقهم ومنعهم من الترصف بحرية يف عقاراتهم نتيجة تصيب حتى مالك األرايض املت

 .(237لهذه التعرضات الكيدية أو التعسفية)

كام أن عملية التحفيظ الجامعي االتفاقي بني مالك متعددين والتي تهدف إىل تحفيظ عقاراتهم 

من شأنه أن يساهم  ،11- 07( الذي عدل ومتم بالقانون رقم238من ظ.ت.ع) 13يف آن واحد حسب الفصل 

                                                           
 .24، م.س، ص:  -العقار واالستثمار–محمد بونبات، أشغال الندوة الوطنية -235
 .822ر، م.س، ص: يزيد زمو   -236
( وأثرها على التنمية 7091يونيو  89مسطرة التحفيظ اإلجباري بشأن ضم األراض ي الفالحية بعضها إلى بعض )ظهير نجيب شوقي،  -237

، أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف وحدتي التكوين والبحث لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا املعمقة في في مجال القروي

 .44، ص: 4006ماي  40 -87نون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول، وجدة، يوم قا
يمكن ملالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في  على أنه :" 82-09من ظ.ت.ع الذي عدل وتمم بالقانون  86ينص الفصل  -238

ه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من امللك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها آن واحد إذا كانت هذ

من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة  83العادية وتضمن بها جميع البيانات املطلوبة في الفصل 

وبالنسبة لكل واحد من العقارات املطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبــاتباملحافظة العقارية مصحوبة من طالبي التحفيظ على الشياع، 

 بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة.
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يف عرقلة مسطرة التحفيظ وطول إجراءاتها، عىل أساس أن إثارة التعرض عىل إحدى املطالب يقتيض 

بالرضورة إحالة جميع مطالب التحفيظ الجامعي إىل القضاء بالرغم أن التعرض الكيدي أو التعسفي مل 

ية التحفيظ تفاقي، مام يشل عملينصب إال عىل مطلب تحفيظ واحد من بني مطالب التحفيظ الجامعي اال 

برمتها وهذا من شأنه أن يعيق عملية االستثامر عوض املساهمة يف تشجيعها، لهذا يجب عىل املرشع أن 

يتدخل يف هذا اإلطار من خالل الفصل يف عملية التحفيظ الجامعي االتفاقي بني املطالب املتعرض 

يبارش إحالتها عىل القضاء للفصل فيها، أما الثانية فعليها واملطالب غري املتعرض عليها، فاألوىل يتم 

 (.239املحافظ عملية التحفيظ طاملا أنها خالية من أي تعرض يعيق مسطرة التحفيظ)

املطلب الثاين : التعرضات الكيدية وتأثريها عىل تنفيذ السياسة الترشيعية يف امليدان االسكان 

 والتعمري

ع فاع نسبة السكان يف املغرب، كانت من بني الدوافع اهتامم املرش أمام النمو الدميغرايف املتزايد وارت

املغريب بالسياسات الترشيعية يف كل من امليدان االسكان والتعمري، والعمل عىل تشجيع االستثامر يف 

 هذه القطاعات الحيوية. 

ن اكام أن التعرضات الكيدية تؤثر بشكل سلبي حتى عىل السياسة الترشيعية يف ميدان اإلسك

والتعمري، عىل أساس أن العقار هو الوعاء املحتضن ملختلف األوراش ذات الصلة بالسكن االجتامعي 

واالقتصادي، كام أنه ال ميكن تصور إعداد تجزئة عقارية أو أي برنامج مرتبط بالتعمري يف ظل غياب عقار 

 (.240محفظ باعتباره القاعدة الجوهرية إلعداد برامج التنمية بصفة عامة)

ذا كان العقار املحفظ أو يف طور التحفيظ قد حظيا معاُ مبوقع متميز ضمن السياسة الترشيعية يف وإ 

ميدان اإلسكان والتعمري، والهادفة إىل التخفيف من أزمة السكن والقضاء عىل السكن العشوايئ، فإن 

                                                           

فيظ مجتمعة املسطرة العادية، ويحرص على إنجاز بعدما يتوصل املحافظ على األمالك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التح

اريخا ت اإلجراءات املتعلقة بها في وقت واحد، وذلك بأن يقوم باإلعالنات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد

 إليه الحاجة.واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعو 

من هذا القانون  34ويرفع املحافظ على األمالك العقارية في آن واحد عند االقتضاء، إلى املحكمة االبتدائية وعلى الشكل املحدد في الفصل  

 ملفات مطالب التحفيظ املثقلة بالتعرضات مجتمعة كذلك. وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة".
 .822زيد زمور، م.س، ص: ي -239
 .21رشيد الفيداح، م.س، ص:  -240
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ى وتعيق هذه غالتعرضات الكيدية أو التعسفية عىل مطلب التحفيظ تقف حاجزا أمام تحقيق ذلك املبت

السياسة الترشيعية. وتجليات هذا التأثري مزدوجة لكنها متداخلة، حيث تساهم يف عرقلة الرغبة يف توسيع 

الوعاء العقاري املحفظ الذي يشكل أساس تنفيذ أية سياسة سكنية، كام تعيق الرغبة يف إدماج العقار 

ي عىل طالب ضات الكيدية ال تؤثر بشكل سلببصدد التحفيظ يف دائرة التداول االقتصادي، لهذا فإن التعر 

 (.241التحفيظ، بل تؤثر حتى عىل النظام االقتصادي واالجتامعي)

وخالصة القول، إن تفعيل مقتضيات الزجرية عىل املتعرض الكيدي أو التعسفي من شأنها أن توجه 

ذا يساهم وه استعامل حق التعرض نحو الغرض الذي وضع من أجله، والتقليص من التعرضات الكيدية

يف إنجاح السياسة الترشيعية يف ميدان اإلسكان والتعمري من جهة، وتوسيع الوعاء العقاري املحفظ 

الخايل من أي نزاعات وهذا يؤدي إىل تشجيع املستثمرينعىل االستثامر يف مختلف امليادين من جهة 

 أخرى.

 الخامتة :

مختلف  عائق عىل املشاريع التنموية يفكخالصة للموضوع، فإن التعرضات الكيدية مازالت تشكل 

القطاعات التي تعتمد عىل العقار كأرضية النطالق املشاريع، وذلك راجع باألساس لتجميد العقار يف طور 

التحفيظ نتيجة اللجوء إىل التعرضات الكيدية أو التعسفية التي ال تستند عىل أي أساس قانوين،وهذا من 

ذا ور التنموي للعقار، ويرتتب عنه عزوف املستثمرين من التعامل مع هشأنه أن يؤثر بشكل سلبي عىل الد

النوع من العقارات الذي يشكل تهديد ملصالحهم، وذلك راجع بالدرجة األوىل لعدم تفعيل املقتضيات 

بإعتباره  11-07من ظ.ت.ع الذي عدل ومتم مبقتىض القانون رقم  12القانونية املنصوص عليها يف الفصل 

وحيد واألوحد الذي يعتمد عليه املرشع املغريب للتقليص التعرضات الكيدية التي تعرقل الدور السالح ال

التنموي للعقار يف طور التحفيظ، وإرجاع الثقة إىل نفوس املستثمرين بالتعامل مع هذا العقار وتحقيق 

بالتنمية عىل  بطةغاياته املنشودة كأرضية أساسية النطالق املرشوعات االقتصادية واالجتامعية املرت

 الصعيدين الجهوي و الوطني.

  

                                                           
 .823يزيد زمور، م.س، ص: -241
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 (S.P.A) المساهمة شركة في العقاريّة العينية الحصص استثمار

 (S.P.A) المساهمة شركة في العقاريّة العينية الحصص استثمار
 

 أمينة بورطال

خاص قانون تخصص دكتوراه باحثة  

 -الجزائر-تلمسان بلقايد بكر أبي جامعة

 

 مقدمة:

 السوق اقتصاد نظامو  الحرّة واملنافسة اللّيربالية نحو الجزائري الّذي تشهده االقتصاد وّجهيعّد الت

 األموال رؤوس وجذب يف مختلف النشاطات االقتصاديّة االستثامروفتح باب  تشجيع يف األمثل الطريق

التّجاري من  حيث أصبح مقياس االستثامر االقتصادي، موالنّ  تحقيق إىل ودفعها ةواألجنبيّ  ةالوطنيّ 

 االقتصاد ومنو التجاري التّبادل والذي يؤرّش بحجم املعارص عاملنا يفاملوضوعات الّتي طفت اىل الّسطح 

تي الّ واملسؤولّية املحدودة  243الرّشكات التّجارية ذات الّرأسامل االستثامري،وتنميته من قبل  242الوطني،

الذي ظهرت  املحدودة املسؤولية وذات الوحيد خصالشّ  ذات سةاملؤسّ كع مبزايا لجذب املستثمرين، تتمتّ 

املرشع ، حيث سمح 1443وتحرير املبادرات الفردية مبوجب دستور  يّةاإلقتصاد تال لتحوّ استجابة ل

وهو ما  244،يف رشكة تخصه لوحده واستثامرهخص أن يقتطع جزء محدد من ذمته املالية للشّ الجزائري 

                                                           

، االصدار 4، مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية، املجلد صور االستثمار األجنبي ومجاالتهوليد عباس جبر/ أحمد حسين جالب،  242 

 .871، جامعة كوفة، ص 80

كر أنه تهدف شركة 243 
ّ
الّرأسمال االستثماري الى املشاركة في رأسمال الشركة وفي كّل عملية تتمثل في تقديم حصص من أموال  الجدير بالذ

املتضّمن  88-06من القانون رقم  04خاّصة أو شبه خاّصة ملؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحول أو الخصخصة تطبيقا للماّدة 

 04املتعلق بشروط ممارسة نشاط رأسمال االستثماري الذي اشترط في ماّدته  26-01رقم  شركة الرأسمال االستثماري واملرسوم التنفيذي

الحد األدنى لرأسمال شركة املساهمة الذي يقّدر بمئة مليون دينار جزائري مهما كانت طريقة التأسيس ألجل تقوّية الّضمان العام لشركة 

 املساهمة.

املؤّرخ في  27-92من األمر رقم  266املؤسسة برأس مال محدد، لنطبق أحكام املادة  لم يأتي املشرع الجزائري بحكم خاص في هذه 244 

ه ال يجوز أن يقل رأس  القانون الّتجاري الجزائري املتضمن  07/84/8776املؤرخ في  49-76املعّدل باألمر رقم  46/07/8792
ّ
التي نصت أن

 30، املؤرخ في 40-82القانون رقم ة في تحديد رأس مال الشركة وفقا ألحكام دج إلى غاية ما منح املشرع الجزائري الحري 800.000مال عن 

 .، املعدل واملتمم للقانون التجاري 98ج. ر العدد  4082ديسمبر 
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 تعيق عراقيل تنجم رشكاء إىل جوءاللّ  دون القرارات دة كرسعة اتّخاذملزاياها املتعدّ  األعامل رجال يفّضله

 245.كةللرّش  الحسن السري

ة لجلب املستثمرين داة مهمّ وأ نمية وتوظيف رأس املال ن أقوى هياكل التّ م 246رشكة املساهمةنجد 

يف التّأسيس  فتشهد رواجا أمام ما توفّره من سهولة 247،موالهم ومّدخراتهمأ واغراء املّدخرين عىل توظيف 

أين تساهم هذه الّضخامة يف انجاز  248األموال،أضخم رشكات  ومرونة يف التّمويل، باعتبارها من

ااّل  اوخلق فرص لتشغيل القوى العاملة، ال يكبح جامحه 249االستثامرات والنّهوض باملشاريع الكربى،

موذج األمثل النّ و  250،فهااانحر تخىش بأسها وسطوتها فتسهر عىل رقابتها خشية من الّتي سلطان الّدولة، 

د تحدّ ت يف اطار املسؤوليّة املحدودة ملالك األسهم الّذيتي تعمل عىل تجميع رؤوس األموال واستثامرها، الّ 

  251.ةمه من حصّ ا يقدّ مب تهمسؤولي

أحد ك كةرأسامل الرّش  كام تجّسد الحصص املقّدمة من قبل الرّشكاء يف رشكة املساهمة مجموع

ي يأيت يف والتست من أجله الرّشكة، ل عليه يف انجاز االستثامر الذي أسّ ذي يعوّ الّ  ريّة،العنارص الجوه

مقّدمتها الحصص العينية )العقارات( التي تساهم مبوجبها حقيقة يف تطوير االستثامر املحيّل بإنجاز 

سهم املكتتب بها األ عىل األموال املتبقية من قيمة  ذلككة من خالل ل الرّش تتحصّ املشاريع االقتصاديّة، ف

  252.ة بذال من االقرتاضعها املستقبليّ ي ميكنها من تنفيذ مشاريعها القامئة، ومتويل مشارماّم 

                                                           

 مذكرة الجزائري، القانون ) ألحكام وفقا وعلمية نظرية دراسة ،املحدودة املسؤولية وذات الوحيد الشخص ذات املؤسسة علي، شريط 245 

 .82، 82الجزائر، ص  جامعة الحقوق، كلية األعمال، قانون  فرع القانون، في املاجستير دةشها لنيل

 société par action’ S.P.A‘تعرف شركة املساهمة:  246 
 .80، 7، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن، ص 4080، طبعة أولى، التزامات املساهم في الشركة املساهمةبشرى خالد تركي املولى،  247
، ص 4084  1، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، طالرقابة على أعضاء مجلس االدارة في شركات املساهمةصالح عوض البلوي،  248

88. 

، مجلة العلوم القانونية االكتتاب املغلق بأسهم الشركة املساهمة الخاّصةزينة غانم عبد الجبار الصفار/ رواء يونس النجار،  249 

 .847، ص 04، املجلد 6يت، العدد والسياسية، جامعة تكر 

 .88، ص 4082: دراسة مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، األحكام العامة للشركاتمحمد الفوزان،  250 

 .847زينة غانم عبد الجبار الصفار/ رواء يونس النجار، املرجع السابق، ص  251 

 .80، 7بشرى خالد تركي املولى، املرجع السابق،  ص  252 
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 253ونظّم املرّشع الجزائري أحكام الرشكات التّجارية )رشك املساهمة( يف القانون التّجاري الجزائري،

ل القانون املقارن يف تعدي وحدا حدو، بهذا النوع من الرشكات االعرتافمن مزايا  االستفادة يف ةرغب

  .ذي عرفته الجزائرالّ  االقتصادير أحكامه مبا يتامىش مع التطوّ 

يف تستثمر ك وعليه سنحاول يف هذا البحث االجابة عن بعض التساؤالت التي تطرح يف هذا املجال:

 املقدمات العينية العقارية يف رشكة املساهمة؟ 

 العينية املقدمة لتأسيس رشكة املساهمة: الحصصاملطلب األول: خصوصية 

تشهد املقدمات العينية يف رشكة األموال نوع من الخصوصية عىل خالف الحصة املقدمة من الرشكاء 

 يف رشكات األشخاص، األمر الذي يتطلب منا تحديد مفهومها وبعض الرشوط الواجب توافرها فيها:

 الفرع األول: مفهوم الحصص العينيّة:

 هرى جانب منياملقّدمة يف الرّشكة التّجارية، بحيث ة تحديد املفهوم الحقيقي للحصّ  قه يفاختلف الف

يك الرّش  يساهم بهذي صيب الّ النّ  أنّهايف حني يراها جانب آخر  254يكها تعبري عن حقوق والتزامات الرّش أنّ 

 714ة زائري يف املادّ ع الجاملرشّ  الّذي يعرّفهأي )الّسهم(  255،رشكة من رشكات األموالرأسامل  لتكوين

حقيقته  يف الّسهم ".داول تصدره رشكة املساهمة كتمثيل لجزء من رأساملهاسند قابل للتّ "ه أنّ  10ر مكرّ 

 الرّشيك حّصة وميثل معّينة، اسميّة بقيمة املساهمة رشكة تصدره الّذي الّصك هو 256عىل اختالف أشكاله

                                                           

 8.76.842الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  89-72شرع املغربي أحكام شركة املساهمة في قانون شركات املساهمة املغربي رقم نظم امل 253 

هير  40-02القانون رقم ، و 4340ص  8776اكتوبر  89 بتاريخ 2222 عدد  الرسمية الجريدة ،8776أغسطس  30الصادر في 
ّ
الصادر بتنفيذه الظ

كما  2008يونيو 86لـ  8247جمادى اآلخرة  84بتاريخ  2637، ج. ر عدد 4001ماي  43 8247األولى  جمادى 89بتاريخ  8-01-81الشريف رقم 

م املشرع الفرنس ي في االمر رقم 
ّ
 .املتعلق بالشركات التجارية املعدل 42/09/8766املؤرخ في  239-66نظ

، 'ركة التضامن 'دراسة مقارنة في القانون األردني والقانون العراقيالتصّرفات الواردة على حصة الشريك في شورود خالد محمد،  254 

 .82، ص 4082جامعة الشرق األوسط، 

 .87، 89بشرى خالد تركي املولى، املرجع السابق،  ص  255 

ثبت ن تتختلف طبيعة األسهم من حيث شكلها بين أسهم اسمّية تصدر باسم شخص معياألسهم العادية واألسهم املمتازة فضال عن  256 

 تملكيته بقيد اسم املساهم في سجل الشركة، وأسهم لحاملها أين يعتبر حاملها مالكا لها، فتصبح حيازته دليال على امللكّية فتصبح منقوال 

ركة املصدرة لها ن
ّ

ر سيولة للش
ّ
را ألنه يتم ظمادية تسري عليها قاعدة الحيازة في املنقول سند امللكّية والتي تتداول بمجّرد مناولتها، كما توف

ذي يتداول بطريق الّتظهير، فيتّم الوفاء 
ّ
ذي يصدر الذن شخص معّين، وال

ّ
قيمتها بالوفاء بكامل قيمتها عند الوفاء، واألسهم ألمر أي الّسهم ال

 عند نقل ملكيتها كاألسانيد التجارية.
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وهو  258لحقوقه والتزاماته التعاقدية مثبّت اهم يف الرشكةكورقة ماليّة فرديّة للمس 257الرّشكة، مال رأس يف

 تعريف من فيتّضح 259(،األسهم النقدية)صكوك قابلة للتداول الحق غري قابل للتجزئة بالنقود، عىل خالف 

 رأس من ومحّدد مقّدر املساهمة رشكات يف الرّشيك بنصيب يتمثّل موضوعي مدلول يحمل أنّه الّسهم

 املساهمة املثبت الرشكة رأسامل يف حصة ميثّل الّذي الّصك أو الّسند مادي أنهومدلول  الرّشكة، مال

 تعريف إىل الوصول أجل من معاً  املعنيني دمج إىل التجاري الفقه أغلب الرشكة. ويتجه يف املساهم لحق

 260.معينة اسمية بقيمة املساهمة رشكة تصدره الّذي الّصك أنّه للّسهم شامل عام

ة ة ماليّ رشكة املساهمة بذمّ  أنّه تتمتّع من ق. م. ج، 113عريف عقد الرشكة يف املاّدة من تيتبنّي لنا 

 261،قديةة والنّ يّ الحصص العين موجوداتمن  هارأسامل ، يتألّفمستقلة عن الذمة املالية للرشكاء املكونني لها

نفيذ للتّ  ة باعتبارها محالّكلرّش الوحيد لدائني ا الحقيقي امنالضّ و كة، املركز املايل الحقيقي للرّش التي تشّكل 

، دون أن به ستسّ أ عن قيمة رأساملها الذي ت ظ مبوجوداتها بقيمة ال تقّل احتفاال يستوجب  ماّم الجربي، 

 262الحقيقي. هامركز  هارأسامل يعكس

باعتبارها مال  املتقوّمة موالوصف األ  ال يصدق عليهاالتي شياء من رضوب األ وتعّد الحصص العينية 

 للتّداول قابليتهة مع والتّجزئ وغري قابلة للتعامل فيها نتيجة قيمتها النقدية، ل ميكن تقديرها نقداغري منقو 

                                                           

، 4084راسة مقارنة، مكتبة القانون واالقتصاد، الرياض، : دتداول األسهم والقيود القانونية الواردة عليهخالد عبد العزيز البغدادي،  -

 .24، 28، 20، 22، 22ص 

، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجيستر في الفقه املقارن، أحكام االكتتاب في الشركات املساهمةحسن بن ابراهيم بن محمد السيف،  257 

 .39دار ابن الجوزي، ص 

 .06، ص 4009/4001، مذكرة ماجيستر، جامعة أبي بكر بلقايد، املساهم في التنازل عن األسهم حرّيةبن غالية سمية فاطمة الزهراء،  258 

 .87، 89بشرى خالد تركي املولى، املرجع السابق،  ص  259 

انونية ق، مجلة املحقق الحلي للعلوم الاملركز القانوني لحاملي وثائق االستثمار )دراسة مقارنة(عقيل فاضل حمد /نبأ ابراهيم فرحان،  260 

 .289، 286، ص 4086، 6، االصدار، 1والسياسية، جامعة بابل، املجلد 

يقصد بالحصة الّنقدية املبالغ النقدية للمساهمة في رأسمال الشركة، والتي يجب أن تقدم كاملة وبسرعة بخصوص تأسيس شركة  261 

 صاحب خبرة في التسويق، مهندس حرفي، على أن يتولى عادة ما يكون عمل فّني يتماش ى مع نشاط الشركة، مث األموال، أما حصة العمل
 
ال

 للمنافسة غير املشروعة، وان كان 
 
صاحب العمل نشاطه داخل الشركة فقط دون أن يلتزم بتقديم نفس العمل في شركة منافسة تفاديا

 يتعذر تقدير حّصة العمل.

، قانون خاص، املركز الجامعي بلحاج بوشعيب، عين ثة ليسانسمحاضرات الشركات التجارية، ملقاة على طلبة سنة ثالبورطال أمينة،  -

 . )غير منشورة(02، 02، ص 4081/4087تموشنت، السنة الجامعية 

 .92محمد الفوزان، املرجع السابق، ص  262 
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لالشرتاك ، (سني أو مكتتبنيمؤسّ )ظر عن صفتهم برصف النّ يلتزم الرّشكاء بتقدميها  263التّجارية، بالطّرق

 264،د تأسيس رشكة املساهمةمجال نجاح تقدميها اىل ما بع تي ميتدّ والّ كة تكوين رأسامل الرّش يف 

 الرّشكة إىل املساهم يقّدمه ما نظري متنح الّتي 265ويستلمون مقابل قيمتها أسهام تسّمى باألسهم العينيّة،

 نقداً. قيمتها تدفعفتمنح ملالكها كافّة الحقوق الّتي متنحها األسهم الّنقديّة الّتي  266عينيّة حصص من

 ةعينيّ ص حص للرّشيك الّذي يلتزم بتقديم ىتعط التي سهماأل  ةاألسهم العينيّ  وبناءا عىل ذلك متثّل

ة ما ة األسهم العينيّ يعة االسالميّ ي فقهاء الرّش يسمّ حيث  ةماليّ  بأعيان املساهم مةهمسا فتتمثل 267،للرشكة

مادي )آالت، أجهزة(  268،و منقول مثيل أو قيميأ  عقارك بأصول مختلفة قد من األعيان العروض،يقابل النّ 

  )براءة اخرتاع، دين يف ذمة الغري، محل تجاري(، ويأو معن

 ديتعهّ  أو كةللرّش  يكالرّش  مهايقدّ  تيالّ  ةالعينيّ  ةالحصّ  ةاملرصيّ  قضالنّ  محكمة فتعّر ويف هذا الّسياق 

 سبيل عىل أو التمليك وجه عىل اإمّ  كةللرّش  يكالرّش  مهيقدّ  معنوي أو مادي منقول أو عقار "هاأنّ  بتقدميها

 ورودها يجوز واستثناءا الرشكة يف يقدمه ذيالّ  ءاليّش  ةملكيّ  عىل الرشيك حصة ورود واألصل ع،االنتفا 

  269".محدودة ملدة استعاملهو  به االنتفاع كمجرد به يتقدم باليشء الذي يتعلق شخيص حق عىل

ة كاملة يّ عينلااألسهم يجب الوفاء ب حيثرأس املال بأكملِه  اكتتابرضورة الجزائري ع رض املرُشّ كام ف

 .كةتي يجب أن تكون ثابتة بالكامل وغري متنازع عليها ومتنازل عنها بالكامل للرّش والّ عند االكتتاب، 

 الفرع الثاين: رشوط الحّصة العينيّة: 

 يشرتط توافر بعض الرشوط يف الحصة العينية والتي تتمثّل فيام ييل:

                                                           

 .47حسن بن ابراهيم بن محمد السيف، املرجع السابق، ص  263 

 .80، 7بشرى خالد تركي املولى، املرجع السابق،  ص  264 

، 492، ص 4089، جوان 88، مجلة الباحث للدراسات األكاديمية، العدد املساهمات العينية في الشركات التجاريةمحمدي سماح،  265 

492. 

 .20حسن بن ابراهيم بن محمد السيف، املرجع السابق، ص  266 

د 4089جلة العلوم القانونية ، مالحقوق العينية املقررة على أسهم الشركات املساهمة واملحدودةمحمد علي صاحب حسن،  267 
ّ
، املجل

 .492، االصدار األول، الجزء األول، جامعة بغداد، ص 34

 .21، 26، 22خالد عبد العزيز البغدادي، املرجع السابق، ص  268 

رة ماجيستر، جامعة أثر االعتبار املالي في الشركة ذات املسؤولّية املحدودةبوقرور منال،  269 
ّ
، 4088/4084، سكيكدة 8722أوت  40، مذك

 .36، 32ص 
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 وجود العني محّل املساهمة:  -أ

العينية للرشيك موجودة ومل تتعرّض للهالك دون الترصف فيها واال أبطل يجب أن تكون املساهمة 

عقد الرشكة التجارية مبا أنه متثل الحصة العينية جزء من رأسامل، دون أن تقدم لالحتيال فقط بهدف 

 تهريب األموال من دائني الرشيك، الذين ميكنهم املطالبة بإخراج الحصة من رأسامل الرشكة.

 محل املساهمة: قيمة العني  -ب

يجب أن تكون املساهمة ذا قيمة عينية تؤدي اىل اثراء الذمة املالية للرشكة، نتيجة أنها متثل الضامن 

 يجب أالّ كام  270العام لدائنيها، فال ميكن للرّشكة االنتفاع منه اذا انتفت القيمة املادية للامل املساهم به،

   271.عقد الرشكة إلبطالتكون الحصة صورية تالفيا 

  خلو العني محّل املساهمة من األعباء: -ج

يشرتط خلّو العني الّتي تقّدم كمساهمة يف الرّشكة التجارية من األعباء التي تنقص من قيمتها 

كاملساهمة بعقار مثقل بالديون أو عقارا مرهون رهنا رسمّيا، حيث يؤخذ هذا الرهن بعني االعتبار عند تقييم 

قد تنقص من قيمتها، وتعترب املساهمة وهمية اذا تجاوزت قيمة الدين قيمة  الحصة العينية نظرا لكونها

، 81/18/1466باريس بتاريخ  حسبام قضت به محكمة العني، مام يجيز ابطالها اذا تأكّد القايض من ذلك،

ؤثر يويكون مقدار املساهمة يف حدود الفارق بني القيمتني اذا تجاوزت قيمة العني قيمة الدين، مبا أنه ال 

 272تحصيل الدين عىل املركز املايل للرشكة.

 : االطار املفاهيمي لالستثامر العقارياملطلب الثاين: 

عىل العموم العامل الرّئييس واملحرّك األسايس والدينامييك لدفع عجلة االقتصاد  273يعترب االستثامر

 التجارية: سيس الرّشكاتوالتنمية يف أّي مجتمع، خاصة االستثامر يف العقارات التي تقدم كحصة لتأ 

                                                           

 .496، 492، 492محمدي سماح، املرجع السابق، ص  270 

 .67، 61، 69محمد الفوزان، املرجع السابق، ص  271 

 .496، 492، 492محمدي سماح، املرجع السابق، ص  272 

د عنه أو نفعه املقصود  273 
ّ
مرة وثمرة الش يء ما تول

ّ
غة طلب الحصول على الث

ّ
 منه وّمر الّرجل ماله أي أحسن القياميقصد باالستثمار في الل

 عليه ونّماه. 
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 الفرع األول: مفهوم العقار كحّصة يف الرّشكة التّجارية:

ي ؤدّ وتة يف رشكة التي ترسي عليها أحكام البيع أو حق عيني آخر كحصّ  274ة العقارملكيّ  م حّق قدّ ي

لعقار بحكم أن ا 275،اىل نقل امللكية من شخص آلخر، وال تنتقل امللكية ااّل بالّشهر يف السّجل التّجاري

ويصلح أن يكون العقار  276.والصيانة طويروالتّ  والرّهن والرّشاء البيع اهمن كثرية ترصفات ىلع ينطوي

 تبنى التي والبنايات اهتحت وما هافوق وما أرض قطعة متثّل حصة بتقدميه الرّشيك إلتزام محّل  277بطبيعته

السياحية كالفنادق واملطاعم واألبنية ، واملحالت واملناطق التجارية واألماكن املنجم أو كاملخزن فوقيا

 الباحثون يؤكدوالصناعية كاملعامل واملصانع، بطبيعة اندماجها يف األرض مام يضفي عليها صفة العقار، 

  278.والنباتات واألشجار والطرق األرض من املوجود حركية عدم إىل يشري قانونياً  حاً لمصط يعد العقار أن

 السابق الرشوط فيه توافرت إذا الرشكة يف حّصة يكون أن يصلح بالتخصيص الّذي عقارال فضال عن

 القانونية األحكام عليه ترسي حكميا عقارا إستغالله أو العقار لخدمة املخّصص املنقول يصبح حيث ذكرها

   279أ.ّز تتج ال إقتصادية واملنقول وحدة العقار بطبيعتها، فيشّكل العقارات عىل ترسي التي

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، طبعة عقد االستثمار األجنبي للعقار )دراسة مقارنة(مشار اليه لدى: غسان عبيد محمد املعموري،  -

 .82، ص 4082أولى، 

يمكن نقله من مكان آلخر دون تلف يتمثل العقار في قطعة أرض او يقصد بالعقار كل ش يء ثابت ومستقر غير قابل للنقل أو التحويل ال  274 

من ق. م. ج أنه "كل ش يء مستقّر بحيزه وثابت  613مباني أو مناجم ومصانع ومخازن ومستودعات....والذي يعرفه املشرع الجزائري في املادة 

ملنقول الذي يستخدمه صاحبه لخدمة العقار عقارا فيه ال يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ماعدا ذلك فهو منقول، ويعتبر ا

من القانون املدني كل حق عيني على عقار بما في ذلك حق امللكية وكذلك كل دعوى تتعلق  612بالتخصيص. ويعتبر ماال عقاريا وفقا للمادة 

 بحق عيني على عقار.

املؤرخ في  09/02والقانون رقم  40/06/4002املؤرخ في  80-02املعدل واملتمم بالقانون رقم  46/07/8792املؤرخ في  21-92األمر رقم  -

 املتضمن القانون املدني الجزائري. 83/02/4002

هر العقاري الحقوق العينية والحقوق الشخصّيةانجي هند زهدور،  275 
ّ

، مجلة القانون والفقه، العدد الرابع التصّرفات الخاضعة للش

 .401، ص 4083عشر، ديسمبر 

مقومات االستثمار العقاري في العراق ومحدداته في التطبيق في محافظة علي الجميل/ سري تقي محمد على سليمان،  سرمد كوكب 276 

 .892، ص 4086، 4، العدد 6، مجلة جامعة كركوك للعلوم االدارية واالقتصادية، املجلد نينوى 

زراعية أو غابية أو مخصصة  بذاتيها االحتفاظ مع مكان إلى كانم نقلها من يمكن ال موقع ثابت غير متنقل هو بطبيعته العقار في األصل 277 

  ومعادن. صخور  من املختلفة بعناصرهللبناء بمختلف أنواعها املنشئة على سطح األرض أو باطنها، 

 .892سرمد كوكب علي الجميل/ سري تقي محمد على سليمان، املرجع السابق، ص  278 

 واالستقرار الثبات سبيل بطبيعته، الذي يخصص له على عقار استغالل أو لخدمة مالكه يقّدمه هبطبيعت منقول يعتبر العقار بالتخصيص  279 

من ق. 683 للمادة  طبقا واملنقول  العقار مالك يشترط اتحاد لالستغالل وعليه الفندق لتهيئة الالزم األثاث الفندق صاحب كوضع واالستمرار،
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 استثامر العقارات يف رشكة املساهمة:الفرع الثاين: مدى 

بناءا و  كات التجارية األداة األكرث رواجا يف مجال االستثامر،زال املساهمة العينية يف الرّش توال  تكان

 فانّه يعرّب  280خار يسمح باالستثامر واالستثامر يخلق االّدخار"القاعدة املعروفة لخلق االئتامن أّن "االدّ عىل 

قيق عن ارتباط مايل بهدف تح الرشكات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمات،االستثامر من منظور 

أي تضحية بقيم مالّية مؤكّدة وتخصيصها يف  281فرتة طويلة يف املستقبل،لع الحصول عليها مكاسب يتوقّ 

ل سبيل الحصول عىل قيم مالية أكرب غري مؤكّدة يف املستقبل، واستخدام املوارد املالية لتكوين رأسام

فهو نوع من االنفاق عىل أصول يتوقع منها تحقيق عائد عىل فرتة من الزمن، ليسميه البعض  282حقيقي،

ي قد تو الحصول عىل األرباح الّ أ لتمكني األشخاص املشاركني من املشاركة  وذلك 283،الرأساميل باإلنفاق

ة ي اىل تعظيم املردوديّ بشكل يؤدّ  284،ف يف تلك األصولرة أو الترّص او امتالك أو ادأ تنشأ عن حيازة 

تنمية املال لتحقيق النفع العام لسائر أفراد املجتمع دون اغفال مصلحة  وبالتايل 285،االقتصاديّة واملاليّة

  286.األفراد

لمرشوعات الكبرية التي تعتمد أساسا عىل ضخامة رؤوس األموال، لة وتأدية للوظائف االستثامريّ 

ال تقوم عىل االعتبار الشخيص، فظهرت الحاجة اىل رشكات  كاتنوع من الرّش  األمر الّذي أصبح يتطلّب

ر لرشاء ـــــــغيجلب املستثمر الصّ تهدف احداها اىل  288التي تعتمد عىل طريقتني لتأسيسها، 287،املساهمة

                                                           

 مالك الشخص لخدمة املنقول  خصص إذا أما املنقول، إلى العقار صفة تنتقل حتى قارالع تخصيص املنقول لخدمة م. ج وأن ينصرف إلى

 املنقول. على العقار صفة وإضفاء والعقار املنقول  بين ما التالزم ينعدم فإنه العقار

 .84، 88، ص 4081طبعة أولى، مجلدات اولى، أصول صناديق االستثمار، شريط صالح الدين،  280 

 .44، 40، 87، ص 4083، االستثمار في عقود املشاركات في املصارف االسالميةأحمد، أحمد محمد لطفي  281 

مجلة  ،تاريخ الفكر العقالني لالستثمار برأسمال البشري واالستثمار فيهعبد الجابر محمود فتاح العبيدي/ دواد عبد الجبار أحمد،  282 

 .387جامعة بغداد، ص ، 4081، 42، املجلد 803العلوم االقتصادية واالدارية، العدد 

 .81، املرجع السابق، ص غسان عبيد محمد املعموري 283 

 .899، ص 4082، الشركات التجارية: فقها وقضاءامحمود عبد الفتاح رضوان،  284 

 .430، ص 44، مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، العدد سندات االستثماررغد فوزي عبد الطائي/دالل تفكير مراد،  285 

 .44، 40، 87أحمد محمد لطفي أحمد، املرجع السابق، ص  286 

 .397، ص8777، دار املطبوعات الجامعية، مصر، القانون التجاري )األعمال التجارية/ الشركات التجارية(علي البارودي،  287 

ى رأسمال الشركة الذي يلزم وفقا ألحكام القانون التجاري الجزائري يرغب املؤّسسين وفقا لطريقة التأسيس املتتابع الحصول عل 288 

لتأسيسها فيعّد مشروع القانون األساس ي الذي ُيحرر لدى جهة رسمية بناءا على طلب يقدمه مؤّسس واحد أو أكثر ويتحقق جمع رأسمالها 

شركة بتقديم أموال نقدية أو عينية، ثّم دفــع رأس املــال
ّ
 التي عامة التأسيسيةوبعد ذلك تجتمع الجمعية ال باالكتتاب وذلك باالنضمام لل

 دون تحرير مشروع القانون األساس ي مع مراعاة 
 
 شروط النصاب املحددة للجمعية غير العادية، ويجوز للشركة أن تتأسس فوريا

 
تتداول وفقا
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 اصخــــــلألش أسهم بإصداراملها ـــــــــرأس ، وذلك باستجامعاألسهم الذي تالمئه دون قيد أو رشط

فيأملوا االكتتاب بها رغبة يف الحصول  289،كاتة يف هذه الرّش ـــــــمويل واملشاركيف التّ  ونيرغب الّذين

كرأسامل  290عىل فائدة باستثامر مدخراتهم الفردية وأموالهم العقاريّة والبنى التحتية يف مرشوع معنّي 

املصانع  بإنشاء 292ي،كون التّعامل يف العقارات أحد صور االستثامر التّجار وهو ما يوحي  291عيني مستثمر،

  293.كات التجاريةواملحالت التجارية عىل العقارات التي تكتسبها الرّش 

 :تثامر فيهالالس كة التّجاريةلرّش ل )العقارات( الحّصة العينية تخصيصكيفيّة  املطلب الثالث:

اللهام ختخّصص العقارات إلقامة املشاريع االستثامريّة من الّناحية القانونّية بطريقتني ميكن من 

كة أو عىل تها اىل الرّش بنقل ملكيّ  )عقد البيع(عىل سبيل التمليك  الرّشكة يف كإسهام يقّدمها أن للرّشيك

مع االشارة  ،بغية تقرير حق االنتفاع للرشكة مع بقاء رقبتها عىل ملك صاحبها)عقد االيجار( سبيل االنتفاع 

 التعّهد يجوز فال 294الرشكة، تأسيس عند كاملة قول،من أو عقار كانت سواء العينية الحّصةأنه يجب تقديم 

 مرهونة. الحّصة تكون كأن بأعباء مثقلة غري كاملة تكون أن يجب بل عىل التّعاقب أو بتسليمها

 :مليكالتّ  وجه عىل ةالعينيّ  تقديم الحّصة – 1

 العقاري الستثامرا قيحقّ  تيالّ  Real  Propertyةالحقيقيّ  ةكيّ لامل حلصطيعرّب الباحثني عن العقار مب

 ة عىل سبيل التمليك نهائيا منة العينيّ تخرج الحصّ ف 295،واالستحواذ كلّ التم إطار يف سامليةأ ر  أرباحاً  اهفي

 الترصف لها ويجوز موجوداتها من فتصبح للرّشكة املاليّة الذّمة إىل وتنتقل بعوض تنازلك ية الرشيكملك

                                                           

، باإلضافة املهاوقيمة األسهم العينية بك)¼( األحكام الخاصة بالجمعية العامة التأسيسية، وذلك بدفع قيمة األسهم النقدية بنسبة الربع 

 إلى ضرورة إثبات هده املبالغ بتصريح من املساهمين.

 .84، 88شريط صالح الدين، املرجع السابق، ص  289 

 .836، 832زينة غانم عبد الجبار الصفار/ رواء يونس النجار، املرجع السابق، ص  290 

، بحث مستل من أطروحة لبنية التحتية في العراقتحديات االستثمار في اأحمد جاسم محمد املطري/ أحمد جبر سالم السالم،  291 

 .829، 826دكتوراه، مجلة العلوم االقتصادية، ص 

 .400وليد عباس جبر/ احمد حسين جالب، املرجع السابق، ص  292 

 .89، 88، ص 4081، 8، املركز العربي، ط النظام القانوني لوثائق االستثمار )دراسة مقارنة(نبأ ابراهيم فرحان الدودان،  293 

 عينية الحصص كانت سواء كاملة قيمتها تدفع وأن الشركاء طرف من الحصص بجميع االكتتاب يتم أن يجب "من ق. ت. ج 269مثال املاّدة  294 

 الحصص قيمة تسديد عن الناتج املال أن األساس ي، القانون  في الحصص توزيع ويذكر عمل، بتقديم الحصص تمثل أن يجوز  وال نقدية أو

 ."التجاري  بالسجل قيدها بعد الشركة مدير إلى تسلم التوثيق تببمك املودعة

 .892سرمد كوكب علي الجميل/ سري تقي محمد على سليمان، املرجع السابق، ص  295 
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 فتعترب 296كة،ة الرّش لذمّ  عليها الحجز ميكنهم الّذين ائنيهالد املقّرر العام الّضامن من جزءا وتكون فيها

 طريقة تحديد دون عينيّة حّصة الرشيك الحصة، واذا قدم يف الترّصف حّق  ولها العقار مالكة الرّشكة

عليه  نصت ما وهذا ذلك يخالف عرف أو إتفاق يوجد مل ما التمليك سبيل أنّها قّدمت عىل فتعترب تقدميها

 به، اإلنتفاع مجرد ال املال ملكية تخص وأنها القيمة متساوية الرشكاء حصص تعترب "ج . م .ق 419 املادة

 بيع مبثابة االشرتاك من وعالنّ  هذا يعترببحيث وهو األصل ، "ذلك يخالف عرف أو إتفاق يوجد مل ما

لرشيك اسرتدادها ا ه ال يستطيعنّ أ ويرتتب عىل انتقال ملكية الحصة العينية اىل الرشكة  297.كةللرّش  الحصة

الية مل يعد مالكا لها وقد اصبحت جزءا من الذمة امل ألنهانقضت الرشكة وانحلت  ولوو الترصف فيها حتى أ 

دون اسرتداد  298،ثم يوزع الباقي عىل الرشكاء بعد تصفيتها التي يتقاىض الدائنون منها حقوقهم، للرشكة

  التمليك. سبيل عىل املقّدمة هؤالء حصتهم

راءات نقل امللكية ة اجة بعقد البيع، خاصّ القواعد العامّ   الحّصة املقّدمة عىل سبيل التمليكق عىلوتطبّ 

 كانت أنّه إذا من ق. م. ج 1/ 422 املادة حيث تنّص ، وتبعة الهالك وضامن االستحقاق والعيوب الخفيّة

 ضامن يخص فيام يترس  البيع أحكام فان آخر عيني حق أيّ  أو منفعة حق أو ملكيّة حّق  الرشيك حّصة

 ةل الرّشكة تبعة الهالك اذا هلكت الحصّ تتحمّ نقص، و  أو عيب فيها ظهر أو استحقت أو هلكت إذا الحصة

خرى أ رشيك تقديم حصة ال يلتزمفال بسبب ال يد للرشيك مقّدم الحّصة فيه، تها والتسليم، بعد انتقال ملكيّ 

 أن باعتبار ،رباحاأل كامل حقه يف  خاصةلصفة حقوقه املرتتبة عىل هذه ا بصفته كرشيك وبكّل  ويحتفظ

ا اذا هلكت الحصة قبل أمّ  ق. م. ج، من 422 املادة أقرته ما وفق بشأنها ترسي التي هي البيع عقد أحكام

 ملكية نقل تم ولو حتى اىل الرشيك الهالك تبعية تنتقلالغري لها بعد التسليم،  ملكيةالتسليم أو ثبت 

م الحصة ه مل يقدّ نّ أ تأسيسا عىل  أخرى حّصة بتقديم املعني الرشيك يلتزم حالةال هذه ويف للرشكة الحصة

 فأن الهالك يكون ا اذا حصل الهالك بعد تسليم الحصة اىل الرشكةمّ أ  الرّشكة. من تعرّض لإلقصاء وإال

                                                           

 .67، 61، 69محمد الفوزان، املرجع السابق، ص  296 

، 4082/4086، املركز الجامعي النعامة، عمالسنة أولى ماستر، تخصص قانون األ محاضرات في مادة الشركات التجارية، مفتاح العيد،  297 

 . منشورة على املوقع االلكتروني: 84، ص مطبوعة منشورة

naama.dz/mod/resource/view.php?id=316-http://elearning.cuniv 
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قوقه ح محتفظا بصفته كرشيك وبكّل  خرى ويظّل أ ة عىل الرشكة. فال يجرب الرشيك عىل تقديم حصّ 

 رباح.تبة عىل هذه الصفة وبالذات عىل حقه يف األ املرت 

ه بيع نّ أ  التّمليك سبيل عىل العينيّة املقّدمة الحّصة عىل قة بالبيعة املتعلّ ال يعني تطبيق األحكام العامّ و 

يك م الرّش ال يقدّ  ، بيناممثن مقابل املال ملكّية البيع مبا أنّه يفرتض يف بينهام، التّشابه من بالّرغمحقيقي 

 حق الرشكة إىل الحصة ملكية نقلبل يقابل البائع،  بامتيازاتع كة وال يتمتّ ة مقابل مثن تدفعه الرّش حصّ 

  التصفية. عند املوجودات من ونصيب رباح التي تحققها الرشكةيف األ  غري محقق الوقوع  احتاميل

 املنقول يف الحيازة اعدةبق عمال التسليم مبجرد تنتقل امللكّية فيه الّذي اديامل وعىل خالف املنقول

 املتعلّقة تلك السيّام للبيع العاّمة القواعد تطبيق يجب فانّه 299،للملكية وفقا ألحكام القانون املدين سند

 التّمليك سبيل عىل الحّصة قّدمت للعقارات متى بالنسبة الجزائري املرشع أقرّها التي امللكيّة نقل جراءاتاب

 لنقل العقاري هرالشّ التسجيل و  إجراءات باعإتّ  عليه ماّم يستوجب عقارال عىل آخر عيني حق أي أو عقار

قيد الحصة العينية التي تتمثل يف العقار ب من ق. م. ج، وذلك 746وفقا ألحكام املاّدة  300،للرشكة امللكية

  .الرشكة اىل يف السجل العقاري النتقال امللكية

  : االنتفاع سبيل عىل العينية تقديم الحّصة -8

 محتفظا ي يظّل الّذ صاحبها،املاليّة لة ذمّ المة عىل سبيل االنتفاع من ة املقدّ ة العينيّ الحصّ ال تخرج و 

 إمكانيّة دون بها فقط،شخيص  حّق بع تمتّ تبها ف االنتفاع حق للرشكة تقرر الذي العقار أو املنقول مبلكيّة

ن م التنفيذ عليها دونكة، لدائني الرّش  رامن العام املقرّ الضّ و  الرشكة ةذمّ  يف تدخل الو  فيها، الترّصف

الرشكة عند  ةة االنتفاع املتفق عليها، أو من تصفيّ انتهاء مدّ  مبجرّديك اسرتداد الحصة ، فيحق للرّش قبلهم

وترسي  ،ملكية الحصة مل تنتقل اىل الرشكة نّ أ مبا  هاو قبلأ سواء كان ذلك عند انقضاء الرشكة  301،انقضائها

 مجرد الحصة كانت ...إذا"ج . م .من ق 422 املاّدة عليه نّصت ما وهو اإليجار بعقد قةاملتعلّ  األحكام عليها

 ."ذلك يف ترسي التي هي اإليجار أحكام فإنّ  باملال، إنتفاع

                                                           

 .94الى  69محمد الفوزان، املرجع السابق، ص من  299 

، مفتاح العيد - الحق. حوالة إجراءاتو   قواعد وتطبيق التمليك وجه على عينية كحصة الغير ذّمة في شخص ي حق تقديم للشريك يجوز  300 

 .84املرجع السابق، ص 

 .94، 98، 90محمد الفوزان، املرجع السابق، ص  301 
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 ويضمن بالحّصة، الرّشكة انتفاع استمرار االنتفاع سبيل عىل العينيّة الحّصة مقّدم الرّشيك يضمن

 تنطوي قد التي والعيوب الغري من أو منه صادرا كان سواء ادر منهين الصّ املادي أو القانو التعرّض  عدم

 ال بسبب الحّصة هلكت إذا عليه تنتقص منها، وبناء أو بها واالنتفاع استغاللها دون تحول الحصة عليها

 يهلك اليّشء أنّ  األصل ألن الرّشيك الّذي يظّل مالكا عىل الهالك تبعة تقع فيه الرّشكة إلرادة دخل

ة اىل ما كانت اعادة الحصّ  طلبمع جواز  302الرّشكة، من استبعد وإالّ أخرى حّصة بتقديم فيلتزم مالكه عىل

نفقتها أو ىل كة بذلك عا كالتزام الرشيك بصيانة وترميم العقار أو تلتزم الرّش عليه، اذا كان الهالك جزئيّ 

 من عني برد لرّشكة عند هالك الحّصةا كام تلتزم 303،من ق. م. ج 121تطلب فسخ العقد تطبيقا للامّدة 

 304.بها االنتفاع أجرة دون فقط قيمتها يعادل ما أو نوعها

 داخل رشكة املساهمة: وامتيازات املستثمر العقاري ضامنات: الرابعاملطلب 

ثمر درجة مرتفعة للمستمن ايجابيات تضمن االستثامر يف العقار أمام األهميّة البالغة الّتي يحظى بها 

تى شاء بالبيع أو م بكّل حّرية ف يف العقارترّص فيقه استثامر األوراق املالية، ا من األمان تفوق ما يحقّ نسبيّ 

  305،التأجري

د والتي  يجعله يقبل االستثامر يف العقار دون أّي تردّ ع الجزائري ضامنات كفيلة ماّم يضع املرشّ بحيث 

ّصة احية الّشكلية نوع من االجراءات الخا، ففرض من النتخضع بحكم طبيعتها لنظام قانوين خاص بها

سواء كانت منشأة  فات املنصّبة عليهبحكم طبيعتها برصف النّظر اىل الترّص  (العقارات)ة األسهم العينيّ  عىل

يف مواجهة  وأ تبعي كالرّهن أو معّدلة أو مسقطة بني املتعاقدين  حّق  ة أولحّق عيني أصيل كحق امللكيّ 

العقار  به عذين ينبغي علمهم مبا يتمتّ مرين الّ ثجراءات الّشهر العقاري، خاّصة املستالغري، وهو ما يسّمى بإ

                                                           

 .491، 499سماح محمدي، ص  302 

 املؤجرة العين هالك كان إذا القانون، بحكم اإليجار يفسخ كليا هالكا اإليجار مّدة أثناء املؤّجرة العين هلكت إذا"ج  .م .ق  481املادة تنّص  303 

ذي لإلستعمال تصلح ال الةح في أصبحت إذا أو جزئيا،
ّ
 املتأجر، بفعل ذلك يكن ولم معتبرا نقصا اإلستعمال هذا نقص أو أجله، من أعّدت ال

 اإليجار بدل إنقاص إما الحالة حسب يطلب أن عليها، كانت التي للحالة املؤّجرة العين برد املناسب الوقت في املؤّجر يقم لم إذا األخير، لهذا يجوز 

 ."اإليجار فسخ أو

 خاّصة اذا كان املال املتقدم على سبيل االنتفاع من األموال التي تهلك باالستعمال كاملواد األولية والبضائع. 304 

topic-http://arabadvocate.ahlamontada.net/t1700 

 .72، 73، جامعة خميس مليانة، ص 4083/4082، مذكرة ماستر، س ج في تفعيل االستثمار شركات املساهمة ودورهامداني نوال،  305 
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يجب عليه الترّصف يف حدود هذه املعطيات، اذا كان أحد مستثمري ومن حقوق وما يثقله من التزامات، 

ب عىل كّل جستو ي، األمر الّذي العقار املرهون يف رشكة املساهمة، ضامنا الستقرار املعامالت العقارية

  306ة للعقار.مستثمر يف العقار أن يكون عىل بيّنة من أمره بخصوص الوضعّية القانونيّ 

داخل رشكة  ،مجلس اإلدارة والجدير باإلشارة أنه منع املرشع الجزائري عضويّة الّشخص الطّبيعي يف

ثمرين د قليلة من املستيوة يف باً لرتكيز الرثّ كات، تجنّ رّش ال( مجالس إدارة 04كرث من خمسة )املساهمة أل 

  307ج. ت. ق.من  318/1لامدة طبقا لعىل رأس مال كبري  باستحواذه

يف  مرينع بها غريه من املستثــــّ ملستثمر العقار ال يتمتامتيازات  صّمم املرّشع الجزائري نظام كام

اجية منو االنتاالستثامر عىل نحو يؤّدي اىل وجلب ة بهدف تشجيع االّدخار أو ياسة املاليّ اطار السّ 

روعات الجديدة ــــــــلالقتصاد وزيادة الدخل القومي نتيجة قيام املش التكليفيةية وزيادة املقدرة ـــــــالقوم

ق املتعلّ  04/10/1446خ يف املؤرّ  18-46رقم  الترشيعي املرسوموفقا ألحكام ، ع يف املرشوعات القدميةأو التوسّ 

ملستثمر اثامر بحيث يستفيد ــــق بتطوير االستاملتعلّ  06-01من األمر رقم  10و  04تني املادّ و  برتقية االستثامر

بدأ الرّشعية اءا عىل مـــــبن أثناء مرحلة االنجاز ةعىل نقل امللكيّ  ريبيةـــــــوالضّ  الجمركيّةمن االعفاءات 

ق ــــــأو ح ة االنجازة بعوض عن املقتنيات العقارية أثناء مرحلمن رسوم نقل امللكيّ  كإعفائه 308الرضيبية

تفرض مبناسبة تحقق ربح للمكلف  ، والتي18-46من املرسوم الترشيعي  17تطبيقا للامدة  ،ف فيهاالترّص 

  309يبة،د تحقيق الربح الواقعة املنشئة لهذه الرضعند بيعه العقار أو سهام منه أو حصة من عقار شائع، فيجسّ 

                                                           

 يعّرف الشهر العقاري ذلك النظام الذي يرمي الى شهر التصرفات القانونية التي تهدف الى انشاء حقوق عينية عقارية أو نقلها أو تعديلها 306 

هر عن طريق اثبات التصرفات ال
ّ

الع عليها وأخذ افادات بما جاء فيها من بيانات أو انهائها، فيتم الش
ّ
قانونية املذكورة في سجالت يمكن االط

هر العقار وأثره في تنشيط االستثمار ودعم مناخ األعمال في الجزائرمحمد بدر الدين،  -وقيود. 
ّ

، املجلة األكاديمية للبحث القانوني، الش

 .16، 12 ، ص4088عدد األول، -بجاية–جامعة عبد الرحمن ميرة 

، ليرتفع عددهم إلى )84إلى  03يتشكل مجلس اإلدارة من أعضاء يتراوح عددهم ما بين ) 307 
 
( 04( عضو في إندماج شركتي )42( عضوا

 للمادة مساهمة، 
 
ين سوفي حالة الدمج، يجوز رفع العدد الكامل للقائمين باإلدارة إلى العدد الكامل للقائمين باإلدارة املمار ق. ت. ج  680طبقا

ُيعين أعضاء مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العامة التأسيسية ملدة سّت ( عضوا، و 42منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز أربع وعشرين )

 إذا حضر على األقل نصف 
ّ
سنوات على األكثر، كما تحدد دورات مجلس االدارة في القانون األساس ي للشركة، وتكون مداوالته صحيحة، إال

 ه، على أن يكون الّتصويت في أغلبّية األصوات الحاضرين، ما لم ينص القانون األساس ي على خالف ذلك.أعضائ)½( 

 .884، ص 4007برحماني محفوظ، الضريبة العقارية في القانون الجزائري )دراسة مقارنة(، دار الجامعة الجديدة،  308 

 ،النافذ 1991لسنة  719الشائع أو حّق التصّرف فيها في ظّل القرار الضريبة على نقل ملكية حّصة من العقار علي هادي الهاللي،  309 

 .300ص  مجلة كلية الحقوق، جامعة الّنهرين،
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 310وهو ما يطلق عليه بالرّضيبة العقاريّة.

ط يبة عىل أرباح الرشكة ملدة ثالث سنوات بعد معاينة الرشوع يف النشااالعفاء من الرّض إلضافة اىل با

من  111ة املادّ  تنّص  بحيث 311،فرض رضيبة سنويّة عىل أرباح الرّشكة، بعد التي تعّده املصالح الجبائية

صايف بعد خصم كّل التكاليف د الربح اله يحدّ أنّ  8014املامثلة لعام  قانون الرضائب املبارشة والرسوم

ستخدمني واليد ونفقات امل املصاريف العامة أيا كانت طبيعتها وأجور كراء العقارات التي تستأجرها املؤّسسة

   312.العاملة

ة وكالة الوطنيّ الباإلضافة اىل االمتيازات االداريّة التي تسعى اىل تحقيقها بعض األجهزة االداريّة ك

 313،املتعلّق بتطوير االستثامر 06-01رقم  األمرمبوجب  سيري العقاريالتّ مجال يف  ANDIلتطوير االستثامر 

 ات الوكالة الوطنية لتطوير االستثامرق بصالحيّ املتعلّ  04/10/8003خ يف املؤرّ  643-03نفيذي رقم واملرسوم التّ 

 315ب،يني واألجانبخدمة املستثمرين املحل ة ذات طابع اداري تهتمّ سة عموميّ كمؤسّ  314،وتنظيمها وسريها

ثمرين سيري العقاري بإعالم املستيساهم يف التّ  الذيلني عنه كل من ممثّ ها مجلس االدارة يتشّ يسريّ 

الستثامر طبقا هة لبرضورة توفري األوعية العقاريّة وضامن تسيري الحافظة العقارية والغري منقولة املوجّ 

 االستثامر. املتعلق بتطوير 06-01من األمر رقم  83ة املادّ  ألحكام

 املطلب الخامس: مسؤولية مقّدم الحّصة العينيّة املبالغ يف تقديرها:

                                                           

ل في بدل االي 310 
ّ
تي تقع على العقارات املبنية والغير مبنية التي يكون الدخل الّصافي املتمث

ّ
ة جتعرف الّضريبة العقارية أنها الّضريبة ال

ّ
ار وغل

 .64برحماني محفوظ، املرجع السابق، ص  -ا وهي وعاء ذات طابع عيني أكثر منه شخص ي. األرض وعاءا له

نمية االقتصادّيةولد عمر الطيب،  311 
ّ
شريعية العقارية ودورها في تحقيق الت

ّ
شريعات البيئالسياسية الت

ّ
ية، ، مجلة البحوث العلمية في الت

 .61، جامعة ابن خلدون تيارت، ص 4086العدد السادس 

fiscaux-50/codes-21-14-24-03-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014 312 

ق بتطوير االستثمار املعّدل واملتّمم باألمر رقم  40/01/4008املؤّرخ في  08/03األمر رقم  313 
ّ
 .82/06/4006املؤّرخ في  60/01املتعل

يتضّمن صالحّيات الوكالة الوطنّية لتطوير االستثمار وتنظيمها وسيرها، ج ر عدد  07/80/4006املؤّرخ في  06/326املرسوم الّتنفيذي رقم  314 

ذي تعّرف املاّدة  4006أكتوبر  88في  62
ّ
خصية املعنوّية واالستقالمنه  8وال

ّ
ل املالي باستثناء وتدعى في صلب كمؤّسسة ادارّية تتمّتع بالش

 املوضوع الوكالة.

، 4082، املكتب العربي للمعارف، القاهرة، دور القوانين والتشريعات في جذب االستثمار األجنبي املباشر في الجزائرأحمد سمير خالف،  315 

 .22ص 

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/2014-03-24-14-21-50/codes-fiscaux
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 العينيّة الحّصة تقويم حول اإلشكال يثور ،م نقداتقدّ  كونهاقدية معروفة ة النّ واذا كانت قيمة الحصّ 

، من خسائر هلما يتحمّ و رباح أمن  مقدار ما يستحّق له د حدّ في ،يك يف رأس املالالرّش مساهمة  نسبةملعرفة 

 جلأ  من تقديرها يف وايبالغ أن الّذين يحتملوا فقط كاءالرّش  بني العالقة يف قديرالتّ  هذابحيث ال يؤثّر 

هم يحصلون عىل عدد من أصحاب الحصص الّنقدية ألنّ ب يلحق رضرا ماّم  316كرب،أ ربح عىل الحصول

فوق ما يمقدار العينية  الحصص يطابق ما قدموه من مبالغ نقدية، بينام يحصل أصحاب الحصص

 ة. بلساهمة يف رشكة املك األقليّ ة مالّخاصّ ، سنيكاء املؤسّ ة مصالح الرّش بقيّ وأيضا االرضار ب 317،موهقدّ 

بالذّمة املالية  فيضلّل هؤالء ،)كةالرّش  دائني (للغري املمنوح امنالضّ  أيّ  كةالرّش  مال رأس تكوين يف ريؤثّ 

لكفالة سمعة   فقطسنية عىل األعضاء املؤسّ ة العينيّ طلب تقييم الحصّ يقترص  مع أنّه ،لحقيقةاملخالفة ل

   318تقييم الحّصة. يف طلب هد حقّ قيّ دون الغري الّذي ، الرشكة

عية ، بالنّقود بعيدا عن املبالغة والغش باالعتامد عىل ضوابط موضو ةة العينيّ تقويم الحصّ  يجب وعليه

مة بعض األنظ عىل غرارأن يتدّخل  الجزائري عاملرشّ  ى مناألمر الّذي استدع 319من قبل خرباء ومختصني،

ية للجهالة ة بصور نافتقدير الحصص العينيّ تحكم مجال دقيقة قانونّية ات آليّ و وضع قواعد و  320،ةالقانونيّ 

 الرشكة، رأسامل يف نصيب الرشيك اجراءات خاّصة تحديدوفرض  321ها، ال ميكن معه الغلط يف تقدير ماّم 

العينيّة، الحصص قيمة تقدير يف الغةاملب مخاطر ودرء
 وهذا بالّنظر اىل الطّبيعة القانونّية للرّشكة التّجاريّة، 322

 323يف رشكات األموال، القضاء رقابة تحت نيمختصّ  خرباءو  ل لهذا الغرضة تشكّ تقوم به لجان اداريّ حيث 

                                                           

نظام الشركات السعودي، دار الكتاب الجامعي،  زياد بن ناصر املدرع، تقييم الحصص العينية في شركات املساهمة على ضوء أحكام 316 

 .83، ص 4089

 .67، 61، 69محمد الفوزان، املرجع السابق، ص  317 

 .83زياد بن ناصر املدرع، املرجع السابق، ص  318 

 .833زينة غانم عبد الجبار الصفار/ رواء يونس النجار، املرجع السابق، ص  319 

 والئحته التنفيذية بوضع نظام تقويم الحصص العينية. 8718لسنة  827ي رقم على سبيل املثال قانون الشركات املصر  320 

 .21، 26، 22خالد عبد العزيز البغدادي، املرجع السابق، ص  321 

topic-http://arabadvocate.ahlamontada.net/t1700 322 

 48: 89على الساعة  02/02/4087وقع االلكتروني: تاريخ زيارة امل

ه تقّوم 261تنّص املاّدة  323 
ّ
 الحصة قيمة تذكر أن على املعتمدين الخبراء بين من املحكمة تعينه مختص خبير طرف من الحصة من ق. ت. ج أن

 املقدمة العينية الحصص قيمة ذكر األساس ي القانون  يتضّمن أن يجب حيث مسؤوليته، تحت الخبير يحرره األساس ي بالقانون  ملحق تقرير في

 من واملعين بأمر بالحصص املختص املندوب مسؤوليته تحت يحرره األساس ي بالقانون  ملحق تقرير على االطالع بعد ذلك ويتم الشركاء، من

http://arabadvocate.ahlamontada.net/t1700-topic
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امن الضّ  نقص نتيجة 324،الحهمصمب يلحق رضرا ماّم  كة فقطة الرّش ك بذمّ ية الرّش مسؤوليّ  الّتي تتحّدد فيه

 .تقديره تمّ  باملقارنة مع ماالحقيقي لديونهم 

املرشع تقويم الحصة  وهذا عىل خالف ما هو عليه الحال بخصوص رشكات األشخاص أين ترك

الدائنني من ذلك ري و الغ دون ترّضرالعينية  مقدماتهيف تقويم  هؤالءيبالغ بحرية ف العينية التفاق الرشكاء

 الرشيك ويسأل 325،ميتد اىل الذمم املالية للرشكاء بلنهم ال يقترص عىل رأس مال الرشكة ضام ألنّ 

 الرشكة. التزامات تنفيذ يف محدودة غري مسؤولية

 عقد يف لها رتقدّ  تيالّ  القيمةة العينية و للحصّ  ةالحقيقيّ  القيمة بني نقدا الفرق دفع وعليه يجب

العينيّة  الحّصة قيمة تقويم يف والعربة  326للدائنني، ضامنا ها،ر تقدي يف مبالغة وجود بتيث حينام الرشكة،

 ملقّدم يحّق  ال بحيث الحقا قيمتها زيادة أو النخفاض تأثري دون الرشكة، تأسيس وقت أي العقد، وقت

 عند بالتعويض عليه الرجوع ميكن وال قيمتها، الرتفاع نتيجة الحّصة، حّققته مبا املطالبة العينية الحّصة

مع أنه  327للقانون، وفقا تقديرها تم طاملا حصته، قيمة نقص إىل تؤدي التي االقتصادية، الظروف تغري

 تأسيس عقد يف للحصة املقدرة القيمة بني للفرق فقط ليس ضامنون الرشكاء أن الفقه من جانب يرى

 فقهي خالف ثارو   .ةالحصّ  تقدير يف املبالغةما ينعكس سلبا عن  كّل  وامّنا الحقيقية، قيمتها وبني الرشكة

، فقد تثار املسؤولية التقصريية الرشكاء باقيو  العينية ةالحصّ  ممقدّ  عاتق عىل امللقاة ةاملسؤوليّ  طبيعة حول

 أساسها عقدية مسؤولية أو تقديرها، يف مغاىل ةلحصّ ا إهامل قبولهمللرشكاء عىل أساس الخطأ املفرتض ب

 بالتزام الواقع يف للرشكاء ةضامنيّ التّ  ةاملسؤوليّ  أساسيتعلّق  هأنّ  الغالب الرأي ويتجه ،الرشك تأسيس عقد

                                                           

 التي العينية للحصص املقدرة قيمةال عن الغير تجاه سنوات خمس مدة بالتضامن مسؤولين الشركاء ويكون  املعتمدين، الخبراء بين من املحكمة

 الشركة. تأسيس عند قدموها

، بحث تكميلي مقدم لنيل درجة املاجيستر في الفقه املقارن، أحكام االكتتاب في الشركات املساهمةحسن بن ابراهيم بن محمد السيف،  324 

 .47دار ابن الجوزي، ص 

topic-http://arabadvocate.ahlamontada.net/t1700 325 

 48: 89على الساعة  02/02/4087تاريخ زيارة املوقع االلكتروني: 

 .89، 86بوقرقور منال، املرجع السابق، ص  326 

  41ص  الجامعية، املطبوعات ديوان ، 2007سنة ، 02طبعة ،الجزائري  التجاري  القانون  في األموال شركاتفوضيل،  نادية 327 
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 ذمتهم تربأ وال املال، رأس سالمة الرشكة لدائني ليضمن الرشكاء عىل القانون يفرضه بالضامن قانوين

 328.قيمتها تقدير يف العينية الحصة مقدم مببالغة علمهم عدم أثبتوا إذا إال الضامن هذا من

 حقوق انتقاص إىل يؤّدي غش ةالحقيقي قيمتها العينية بغري الحصص تقدير يف املبالغةكام تكيف 

دج اىل   20.000من وبغرامة سنوات خمس إىل سنة من أنه مخالفة يعاقب عنها بالسجن 329،الدائنني

الحقيقية  قيمتها من أعىل عينية حصة غشا منحوا الذين األشخاص العقوبتني هاتني بإحدى أو 800.000

 ج. .ت.ق  1/ 807 رتكب يف رشكة املساهمة طبقا للامّدةكمخالفة ت

 خامتة:

نستخلص مام سبق ذكره أّن رشكة املساهمة تلعب دور مهم جدا يف تفعيل االستثامر يف الجزائر 

 جذب رؤوس األموال لالستثامرونرى أنه ال ضري يف ذلك مبأن هذا النوع من رشكات األموال تهدف اىل 

ذات عينية  تعتمد عىل أسهمالتي  االهتامم باالطار الترشيعي لرشكة املساهمة األمر الذي يستدعيفيها 

يك املحيل واألجنبي السيّام تلك الحصص العقارية املقّدمة من كّل رش ة االستثامرل عمليّ تفعّ قيمة معتربة 

ل تشجيع و يرغب يف تأسيس رشكة املساهمة، األمر الذي يستدعي من الّدولة الجزائرية عىل غرار باقي الد

االستثامر ومنح امتيازات لجذب املستثمرين مبا يف ذلك املساهمني األجانب لالستفادة من خربة اليد 

 العاملة األجنبية. 

  

                                                           

 .89، 86بوقرقور منال، املرجع السابق، ص  328 

  344ص ،  8004مصر، الجامعي، الفكر دار ، 1ط التجارية، الشركات ،طه كمال مصطفى 329 
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  الـعقـار عـلى الـواردة الـقـسـمة دعـوى

 الملكية تحقيق في المحافظ دور

 الملكية تحقيق في المحافظ دور
 

 الحرفي سكينة

  وراهالدكت بسلك باحثة طالبة

 الرباط - السويسي الخامس محمد جامعة

 

 مقدمة

كام هو معلوم نظام التحفيظ العقاري ترشف عليه هيئتني إحداهام قضائية والثانية إداريه ، إال أنه 

ويف إطار موضوع العرض فإن ما يهمنا نحن هي الهيئة اإلدارية خاصة وإن هذه األخرية هي امللزمة 

بيق النظام يات املتعلقة بنظام التحفيظ ألعقاري والهيئة اإلدارية املكلفة بتطبتطبيق كل القوانني واملقتض

العقاري هي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية هذه الوكالة هي التي أصبحت 

ىل وزارة إتسهر عىل تطبيق كل املقتضيات املتعلقة مبسطرة التحفيظ ذلك بعدما كانت هذه املهمة موكولة 

 الفالحة باعتبارها الوصية عىل هذا القطاع.

لقد تم إحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري والخرائطية مبوجب القانون رقم 

وهي مؤسسة عمومية تتمتع  8008يونيو  16بتاريخ  1-08-184الصادر مبقتىض ظهري رشيف رقم  42.00

ة ل املايل تخضع لوصاية الدولة ويديرها مجلس إدارة يتألف من ممثل للدولبالشخصية املعنوية واالستقال

ويسريها مدير يقوم هذا األخري بتنفيذ قرارات املجلس أإلداري وإىل جانبه نجد كل من املحافظ العام 

  حافظني والذي هو محور عرضنا هذا.وامل

 يس الرسم العقاري وذلك بعدمام ال شك فيه أن أهم وأخطر قرار يتخذه املحافظ يتمثل يف تأس

استنفاد جميع إجراءات مسطرة ألتحفيظ ومن تم يلعب املحافظ دورا مهام يف تحقيق امللكية ويف هذا 

اإلطار يحق لنا التساؤل ويف سياق إشكالية املوضوع عن الدور الذي يلعبه املحافظ لتتحقق امللكية؟ 

تمد خطة ة لإلجابة عن هذه اإلشكالية ودراستها سنعومبعنى أدق أين يتجىل دور املحافظ يف تحقيق امللكي

 البحث التالية: 
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 املبحث أألول: دور املحافظ يف مسطرة التحفيظ 

 املطلب األول: دور املحافظ يف مطلب التحفيظ 

  دور املحافظ يف اإلشهار والتحديد والتعرض.الثايناملطلب : 

  قاملبحث الثاين: دور املحافظ أثناء تسجيل وتشطيب الحقو 

 املطلب األول: دور املحافظ يف مسطرة التسجيل 

 .املطلب الثاين: دور املحافظ يف مسطرة التشطيب 

 

 املبحث األول:  دور املحافظ يف مسطرة التحفيظ    

يتم تحفيظ العقار وفق مسطرة دقيقة تتلخص يف مجموعة من اإلجراءات يبارشها األشخاص 

لب م بدور مهم يف هذه اإلجراءات سواء تعلق األمر عند تقديم مطاملعنيون بها وتنتهي بتحفيظ العقار، ويقد

 التحفيظ )املطلب األول( أو دوره يف اإلشهار والتحديد والتعرض.

 املطلب األول: دور املحافظ يف مطلب التحفيظ

يعترب إيداع مطلب التحفيظ أول قدم يضعها طالب التحفيظ يف مشوار نظام التحفيظ العقاري، ويف 

د يتدخل املحافظ العقاري ويضع هو اآلخر بصمته يف الدور واالختصاص عىل مستوى كبري من هذا الصد

األهمية، ذلك ألنه مبثابة سلطة تسهر عىل تطبيق القانون العقاري تطبيقا سليام وبالتايل عىل حامية 

طلب م وضامن حق امللكية وذلك من خالل مراقبته اليومية والدقيقة لكل مراحل التحفيظ بدءا بوضع

  330.التحفيظ وانتهاءا بقرار التحفيظ

وعليه سنحاول أن ندرس يف هذا املطلب بث املحافظ يف طلبات التحفيظ )الفقرة األوىل( دور 

 املحافظ يف التثبت من مدى تطابق الوثائق املرفقة مبطلب التحفيظ )الفقرة الثانية(.

 

                                                           

 .24ص  4002الطبعة األولى  نظام التحفيظ العقاري الجزء األول محمد الحياني في  -330 
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 الفقرة األوىل : دور املحافظ يف طلبات التحفيظ

التحفيظ هو الطلب الذي يتقدم به أحد األشخاص الذين عينهم القانون حرصا وذلك يف إن مطلب 

متعلق مبدونة  64.02قانون رقم  8011نوفمرب  88املوافق ل  1168ذي الحجة  84من ظهري  10331فصل 

وضمن هذا  332حقوق عينة وذلك مببارشة حقهم يف إخضاع أمالكهم أو حقوق ترتبت لهم لعملية التحفيظ

ر عقد املرشع للمحافظ العقاري مبهمة النظر يف طلبات التحفيظ أي التأكد من البيانات اإللزامية اإلطا

 من الظهري املذكور أعاله. 16التي يجب أن يتضمنها مطلب التحفيظ والواردة يف الفصل 

ونجد يف هذا الباب أن للمحافظ العقاري سلطة دقيقة إذ البد من أن يتفحص مختلف البيانات لكل 

دقة وعناية وال يقترص عىل ذلك املرسومة واملعهودة، بل ينتقل إىل طرح عدة أسئلة تهم املالك وصاحب 

امللك واملتدخل فيه، ويبدي مالحظات كتابية تهم ما سبق إذ رأى أنه من شأنها إجالء الغموض وتبديد 

ل طالب دىل بها من قبالشكوك وهو موقف صائب إذ علمنا ورود شكايات عديدة  تطعن يف صحة العقود امل

 333التحفيظ ومنها عقود امللكية الرسمية.

 الفقرة الثانية: التثبت من مدى مطابقة الوثائق املرفقة مبطلب التحفيظ:

 64.02قانون رقم  8011نوفمرب  88املوافق ل  1168ذي الحجة  84من ظهري  16لقد اشرتط الفصل 

األمر  لتحفيظ أن يبني مصدر الحقوق املرصح بها وهلمتعلق مبدونة الحقوق العينة بأنه يجب عىل طالب ا

والتي مل يتم تغريها بأن عىل  11.07يتعلق برشاء أم إرث أم حيازة ويف نفس السياق نصت املادة من ظهري 

طالب التحفيظ أن يقدم مع طلبه جميع رسوم التملك والعقود والوثائق العمومة والخصوصية وكل املستندات 

 تعرف بالحقوق املقررة عىل العقار ...''التي من شأنها أن 

ويف هذا االتجاه نجد أن سلطات املحافظ العقاري تتسع وتنتقل من املقيدة إىل التقديرية يف حالة 

مراقبة العقود والوثائق املدعمة لطلبات التحفيظ بتناقص محتوياتها، وتعارض مضامينها واالختالالت التي 

                                                           

الشريك في امللك مع االحتفاظ بحق الشفعة لشركائه وذلك عندما  -4املالك  -8ي ذكرهم ال يجوز تقديم مطلب التحفيظ إال ممن يأت -331 

املتمتع بأحد الحقوق عينة اآلتية : حق االنتفاع حق السطحية الكراء الطويل األمد الزينة الهواء  -3تتوفر فيهم الشروط الالزمة لألخذ بها 

 موافقة صاحب امللك.املتمتع بارتفاعات عقارية بعد -2التعلية والحبس  

 .23ص  4088 – 4080لسنة  أساسيات في القانون العقاري املغربيمحمد املحبوبي:  -332 

 23محمد الحياني مرجع سابق ص  - 333 
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عود  ابه وتواريخه الحالة املدنية للمستفيدين، ومدى الحقوق التي تمتس أحيانا أصل امللك وتسلسل أصح

  334لهم أصال، وعدد الشهود وخاتم السلطة املختصة، قضائية كانت أم إدارية 

لكن االشكال الذي يطرح يف هذا املجال خصوصا إذا كان من حق املحافظ رفض كل طلب تحفيظ 

صحة  ال يعترب سلطة قضائية وليس له الصفة للحسم يف ال يكون مرفوقا بهذه الوثائق ذلك ألن املحافظ

 335الرسوم والوثائق املدىل بها تأيد ملطلب التحفيظ.

لقد خلق هذا اإلشكال املطروح تضاربا يف اآلراء فهناك من يعتقد أنه ينبغي عىل املحافظ أن يتحقق  

 78 الفصل  بها وهذا استنادا عىلتحت املسؤولية امللقاة من هوية املفوت وأهليته وكذا صحة الوثائق املدىل

 337متعلق مبدونة الحقوق العينة 64.02قانون رقم  8011نوفمرب  88ذي الحجة املوافق ل  84من ظهري  336

يف حني يرى البعض اآلخر أن املحافظ ليس سلطة قضائية ومن تم ال ميكنه اتخاذ قرار بصحة الوثائق 

 .338بطلب التحفيظ

أن يتأكد من صحة هذه الوثائق وذلك بكل دقة وعناية ألنه ال ميكن لكن يف اعتقادنا عىل املحافظ 

اعتبار دوره يف هذه الحالة دورا سلبيا بل عىل العكس من ذلك ''يعد إيجابيا ألن هذه املسؤولية الخطرية 

 ن تم تسجيل حق مزعوم لغريالتي يتحملها متنع وتحول دون تسجيل معلومات أو بيانات كاذبة  وم

 نجده يتحرى ليك يسجل إال ما يوافق الحقيقة والواقع لغري صاحبه.لذلك  صاحبه.

 املطلب الثاين : دور املحافظ يف اإلشهار والتحديد والتعرض

بعد االنتهاء من عملية تقديم مطلب التحفيظ والوثائق املؤيدة تأيت مجموعة من اإلجراءات تيل هذه 

الفقرة الفقرة األوىل( التحديد )الفقرة الثانية( التعرض )املرحلة أو العملية ويتعلق األمر بكل من اإلشهار )

 الثالثة(.

                                                           

 22محمد الحياني مرجع سابق ص  -334 

 .847ـ ص  4080املعرفة الطبعة دار النشر  قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي'' املساطر اإلدارية والقضائيةمحمد خيري:  -335 

: يتحقق املحافظ على األمالك العقارية تحت مسؤولته من هوية املفوت وأهليته وكذا من صحة الوثائق املدلى بها تأيدا 94الفصل  -336 

 لطاب شكال.

 .22محمد الحياني مرجع سابق ص   -337 

 .847محمد خيري م س ص  -338 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
147 

 

حتى ال تسري عملية التحفيظ يف جو من الرسية والكتامن تطبيقا ملبدأ العلنية يف ميدان الشهر 

العقاري قرر املرشع عملية إشهار واسعة لجميع عمليات التحفيظ بدءا من مطلب التحفيظ حتى تأسيس 

وعمليات اإلشهار هذه ال تعني طالب التحفيظ فقط، بل تعني كل من طالب التحفيظ  .339الرسم العقاري

واملتعرضون، فطالب التحفيظ يتتبع إجراءات التحفيظ واملتعرضون ليك يتسنى لهم التدخل يف الوقت 

 واملناسب قصد املطالبة بالحقوق التي لهم عىل العقار موضوع عمليات التحفيظ، أما املحافظ العقاري فه

الحريص واملنفذ لعمليات التحفيظ إذ يهمه متابعة مسطرة التحفيظ طبقا للقانون ويف حياد تام من طرف 

 . ويتجىل دور املحافظ يف هذه العملية من خالل طرق االشهار الثالث التالية:340األطراف

م بوضع و مبجرد ما يتوصل املحافظ بطلب التحفيظ يق: وىل : النرش يف الجريدة الرسميةالوسيلة األ 

ملخص ألهم البيانات التي يتضمنها هذا الطلب، وكذلك تحرير إعالن يتضامن بيانا يحدد فيه اليوم 

أيام من وضع طلب التحفيظ ويبعث املحافظ  10والساعة اللذين سيجرى فيهام التحديد املؤقت وهذا خالل 

 .341 17دا للفصلكال من امللخص واالعالن إىل الجريدة الرسمية لتتوىل نرشها وهذا استنا

الجريدة  إضافة إىل النرش يف: ت لدى الجهات اإلدارية والقضائيةالوسيلة الثانية: تعلق االعالنا

الرسمية يقوم املحافظ بإرسال نسخ من امللخص واإلعالن إىل كل من الجهات اإلدارية والقضائية املوجودة 

حتى يتمكن  342ثائق يف اللوحة املعدة لإلعالنيف نطاقها العقار املطلوب تحفيظه إذ يقوموا بتعليق هذه الو 

الجمهور من االطالع عليها وتبقى حتى اليوم املعني للتحديد ومتثيل الجهات اإلدارية والقضائية يف 

 الجهات التالية:

 رئيس املحكمة االبتدائية  التي يقع يف دائرتها العقار.  -1

 .القيادات والجامعات املوجود فيها العقار املزعم تحفيظه  -8

 قايض التوثيق لنفس الدائرة.  -6
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املحافظة العقارية وهنا يقوم املحافظ بدوره بنفس التعليق يف املحافظة العقارية إىل غاية يوم   -1

 8011نونرب  88املوافق ل  1168ذي الحجة  84من ظهري  12التحديد املؤقت وهذا استنادا للفصل 

 .343متعلق مبدونة الحقوق العينة 64.02قانون رقم 

يقوم املحافظ باالستدعاء  14تطبيقا للفصل : الشخص لكل من يهمه األمر لة الثالثة:  االستدعاءالوسي

الشخيص لعدد من األطراف قصد الحضور واملشاركة يف عملية التحديد وقد أوجب املرشع توجيه 

ألطراف وهم ااالستدعاءات اآلنفة الذكر إىل أصحابها قبل التاريخ املعني للتحديد وقد عدد املرشع هؤالء 

متعلق مبدونة  64.02قانون رقم  8011نونرب  88املوافق ل  1168ذي الحجة  84من ظهري 14حسب الفصل 

( املتدخلني وأصحاب الحقوق 6( املجاورين املبينني يف مطلب التحفيظ 8( طالب التحفيظ 1الحقوق العينة 

يا حيث شارة بأن هذا التعدد ليس حرصالعينية والتحمالت العقارية املرصح بهم بصفة قانونية وتجد اإل 

ميكن للمحافظ أن يستدعي كل من يرى فائدة يف حضوره ولو عىل سبيل االستعالم، وكرثا ما نالحظ 

أثناء حضور عدد من األشخاص دون أن يتم استدعاؤهم حيث يستمع املحافظ أو من ينوب عنه إىل 

 إفادتهم ومالحظاتهم.

 الفقرة الثانية: التحديد 

عملية تيل نرش ملخص مطلب التحفيظ يف الجريدة الرسمية وتعليقه لدى الجهات القضائية  إن أول

واإلدارية املعنية، هي تعيني تاريخ التحديد حيث يتم إعالنه بنفس الوسائل السابقة ما عدا الجريدة 

 344الرسمية، حيث يتم توجيه االستدعاءات لكل األطراف الذين يهمهم أمر حضور عملية التحفيظ.

ويف هذه املرحلة يعمل املحافظ العقاري عىل بعث هذا امللخص إىل املصلحة الطبوغرافية قصد برمجة 

قوائم التحديد وبرامجه، والتي هي عمليا من اختصاص مهندس مساح طبوغرايف محلف من جهاز املسح 

من  14صل ف العقاري، مقيدا يف جدول الهيئة الوطنية للمهندسني املساحني الطبوغرافيني وهذا حسب
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والذي له الصالحية يف متثيل  64.02قانون رقم  8011نونرب  88املوافق ل  1168ذي الحجة  84ظهري 

 املحافظ العقاري يف عمليات التحديد إذا دعت الرضورة.

وقد أخذ التحديد من املرشع املغريب زهاء ستة مواد قانونية من مدونة حقوق عينية، قام فيها املحافظ 

ر فاعل وجوهري، فهو الذي يضع برنامج التحديد )نظريا( وذلك بتعيني اليوم والساعة اللذين العقاري بدو 

يتعني أن يجري فيهام التحديد املؤقت وهو الذي يرشف عىل عمليات التحديد املؤقت بحضور طالب 

ضوع و التحفيظ أو من ينوب عنه بوكالة قانونية صحيحة، وكذلك كل األطراف التي لها عالقة بالعقار م

ذي يتصل وهو ال عملية التحديد من الجريان وأصحاب الحقوق العينية واملتعرضني وكافة املتدخلني

بالسلطة املحلية قصد اإلعالم بإجراء العملية املذكورة، وهو الذي يضع نظريا محرض التحديد الذي ينص 

ها، وهو الذي تفحصها والبحث فيعىل مواصفات العقار الخارجية والداخلية واإلشارة للوثائق بعد مراقبتها و 

أما بخصوص مراقبة السندات املدعمة لطلب التحفيظ  345يتوىل قبول التعرضات إن وجدت بعني املكان.

فال بد من تقوية سلطات املحافظ العقاري مبناسبة عملية التحديد وذلك تفاديا ألي تلف أو تدليس أو 

 يظ.تحرف يشكل خطرا عىل مسار العقار موضوع مطلب التحف

كام أنه للمحافظ العقاري أيضا دور بارز ومهم يف عملية التحديد اإلدارية لكونه يحاط علام بالجريدة 

الرسمية والحديث واسع يف مجال التحديد اإلداري خصوصا وأن املحافظ العقاري مؤهل للمساهمة بكيفية 

 .346عملية التحديد اإلداري فعالة يف جل املنازعات املتعلقة بالحدود والحيازة التي قد تثار أثناء

 الفقرة الثالثة: التعرض

يستمر دور املحافظ أيضا بشأن التعرضات إذ يقوم لفحص ومراقبة مدى صحة الطلباتالتي يجب أن 

 8011نونرب  88املوافق ل  1168ذي الحجة  84من ظهري  11ال تخرج عن الحاالت التي حددها الفصل 

 وهي: 

 ق امللكية لطالب التحفيظ أو يف مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار./ يف حالة املنازعة يف وجود ح1

 / يف حالة اإلدعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه.8
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من هذا القانون وينص هذا الفصل  21/ يف حالة املنازعات يف حق وقع اإلعالن عنه طبقا للفصل 6

عىل عقار ثم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض يف مسطرة  أيضا أن كل شخص يدعي حقا

التحفيظ خالل أجل شهرين تبتدئ من يوم نرش االعالن عن انتهاء التحديد يف الجريدة الرسمية ، ويف 

هذا الصدد أي مسطرة التعرضات يتبني لنا الدور الكبري الذي يلعبه املحافظ العقاري يف مراقبة السندات 

املتعرضون، وذلك حرصا عىل مصالح طالب التحفيظ وتفادي لكل ما من شأنه أن يعمل عىل التي يقدمها 

 عرقلة مسطرة التحفيظ بدون وجه حق ودفع لكل إجراء بغري سبب وعىل حساب القانون.

كام أنه ميكن للمحافظ عىل األمالك العقارية أثناء جريان املسطرة وقبل توجيه امللف للمحكمة 

مل عىل تصالح األطراف ويحرر محرضا بالصلح يوقع عليه من قبلهم وهذا حسب الفصل االبتدائية أن يع

 من الظهري املذكور. 16

 املبحث الثاين: دور املحافظ  أثناء تسجيل وتشطيب الحقوق 

يلعب املحافظ دورا محوريا أثناء عملية التسجيل وكذا التشطيب وذلك العتبار أن قراره بالتسجيل ال 

 ى وجب عليه اتخاذ الحيطة والحذر أثناء مزاولته ملهامه.تقبل الطعن لد

 املطلب األول: دور املحافظ يف مسطرة التسجيل

إن دور املحافظ ليس هينا إزاء الحقوق التي ينبغي تسجيلها، إذ هو ليس مجرد عون للتنفيذ يكتفي 

حدى قبل  ة عىليتلقى الوثائق والسندات وتسجيلها، بل هو مسؤول يجب عليه التحقق من كل علمي

 73و 71، 78وتتجىل مسؤولية املحافظ من خالل النظر إىل الفصول  تخاذ أي قرار بالتسجيل أو عدمه.ا

التي جاءت بصيغة آمرة، بناءا عىل هذه الفصول  8011نوفمرب  88املوافق لـ  1166ذي الحجة  84من ظهري 

فإنه يبارش التسجيل  يا لكل الرشوطفإن املحافظ ملزم بالتأكد من كل طلب عىل حدى، فإن كان مستوف

 )الفقرة األوىل( وإن مل يكن كذلك فإن يرفض التسجيل )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: مبارشة التسجيل

املتعلق مبدونة الحقوق العينية، فإن املحافظ ملزم بفحص كل  64-02من قانون رقم  78طبقا للفصل 

ية املترصف وأهليته ومن صحة الوثائق املدىل بها فإذا تبني الوثائق املقدمة إليه قصد التأكد من هو

للمحافظ أن ليس هناك ما مينع من إقامة التسجيل فإنه يلزم بتسجيل الحق حسب الرتبة التي تم بها 
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إيداع املطلب، ويصبح الحق تابتا بعد أن خضع للتدقيق واملراقبة من طرفه هذه األخرية تتجىل يف نواحي 

 .347عدة منها

 قق من هوية األطراف وخاصة املتعرض وأهليته ويهدف هذا التحقق إىل معرفة مدى التح

التطابق املوجود بني هوية املفوت من خالل الرسم العقاري، وهويته من خالل عقد التفويت 

 املطلوب تسجيله.

  ،يجب عىل املحافظ امللكية العقارية أن يتحقق تحت مسؤولية من صحة الوثائق املدىل بها

 ومضمونا وهذا ال يتأىت إال بفحص محتوى الوثائق.شكال 

  يف حني ينبغي عليه مراقبة ما إذا كانت الوثائق موقعة أم ال، وإذا تعلق األمر بعقود عرفية وجب

أن تكون التوقيعات مصادقا عليها، ومن حيث الجوهر ينبغي عىل املحافظ النظر إىل مدى توافر 

 فهو يقوم بدور مزدوج قضايئ و إداري. الرشوط القانونية املتطلبة يف كل عقد

  4التحقق من أن التسجيل املطلوب ال يتعارض وقيود التسجيل العقاري ومقتضيات ظهري 

 .11.07رمضان و املعدل  بقانون 

  يجب عىل محافظ امللكية العقارية مراقبة هوية العقار. هل الترصف املراد تسجيله ينصب عليه

 .348ار قابل للتفويت أم هناك موانعفعال أو عىل جزء منه وهل العق

 الفقرة الثانية رفض التسجيل

ألقى املرشع عىل املحافظ مسؤولية بفض التسجيل وذلك من خالل قراره الذي ال يقبل الطعن يف 

مجال تسجيل الحقوق اليشء الذي حكم عليه التحري والتدقيق قبل اإلقدام عىل التسجيل، و هذه 

 طلب يتوقف عىل الرشوط القانونية املتطلبة.املسؤولية تجربه عىل رفض كل 

 وحاالت رفض التسجيل هي كالتايل.

  رفض التسجيل لعدم بيان هوية األطراف وكافة الحقوق وعدم مطالبتها ملا هو مدون بالسجل

 العقاري.

                                                           

 327، ص امللكية ونظام التحفيظ العقاري في املغربيري، محمد خ 347 

 من بين هذه املوانع القانونية: الحجز التحفظس والتنفيذي على العقار وكذا حالة النزاع اإلجباري للملكية، ومن بين املوانع االتفاقية 348 

 بة للتعاونيات والوداديات السكنية. اشتراط البائع عدم التفويت العقاري إال بعد مرور مدة معينة كما هو األمر بالنس
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 .رفض التسجيل لكون التوقيع يف العقد العريف غري مصادق عليه من طرف السلطات املختصة 

 دم صحة العقد من حيث الشكل أو من حيث الجوهر.رفض التسجيل لع 

  رفض التسجيل لعدم بيان العقار املراد تسجيل الحق عليه أو الخطأ يف السياسات املذكورة كذكر

 رقم رسم عقاري ينطبق عىل العقار الحقيقي.

 .رفض التسجيل لعدم إمكانية تسجيل عدة حقوق يف آن واحد يتناىف بعضها مع البعض اآلخر 

 عىل املحافظ يف حالة رفض التسجيل أ ن يقوم ببيان أسباب الرفض مذلك بترصيح ويتعني 

خطي ألن من أساسيات هي التي ستبني األسباب املبارشة للحفظ وميكن الطعن يف قرار 

 املحافظ إذا رأى إذا  كان الرفض يستثنيه إىل أساس.

 املطلب الثاين: دور املحافظ يف مسطرة التشطيب

كتسب مبوجب حكم قضايئ ا -ن يكون إما نتيجة اتفاق يرسي بني ذوي العالقةالتشطيب ميكن أ 

يف حني أن املرشع مل يذكر السبب الثالث وهو التشطيب  11قوة اليشء املقيض به و ذلك تطبيقا  للفصل 

ل والتشطيب يجعل الحق املسج ظار صدور الحكم أو اإلتيان بحقه.من طرف املحافظ دون انت 349التلقايئ

يف  مواجهة. كل من يعنيهم أمر التسجيل واملحافظ ال ميكنه القيام بهذا التشطيب حيث يرتتب مسجال 

عىل املحافظ التثبث عىل مسؤوليته من أن الوثائق املربرة تربر التشطيب وأنه ال يوجد ما يعارضه ال فيام 

( وأن  41الفصل ) 11.07هو منصوص عليه يف السجل العقاري وال فيام هو مذكور يف مقتضيات قانون 

الوثائق املدىل بها  تجيز التشطيب ويرفق  بطلب كل حكم مكتسب لقوة اليشء املقتىض به وإذا تبني 

للمحافظ أن رشوط مطلب التشطيب متوافرة شكال ومضمونا يقوم بتشطيب الحق املطلوب التشطيب عليه 

 بها البطالن أوكل وثيقة أدىلهذا التشطيب يف السجل التجاري مع سائر إجراؤه ثم يوقعه تحت طائلة 

 .351 350تدعيام لهذا الطلب

                                                           
 الطبعة الثالثة. 32محمد خيري: امللكية ونظام التحفيظ العقاري في املغرب ص  349

 .70محمد محبوبي أساسيات في القانون العقاري املغرب ص  350 

 :مجاالت هذا التشطيب 351 

حافظ بانتهاء ومدة عشرة أيام ما لم يقع تمديد هذا حالة التعيين االختياطي في املبنى على سند فيتم التشطيب عليه من طرف امل -

 األجل.

 حالة التعيين االحتياطي في املبنى على أمر من رئيس املحكمة حيث يتم التشطيب عليه تلقائيا إذا لم يتعين التقييد النهائي.   -
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 الخامتة

من خالل  ما سبق تظهر لنا أهمية الدور الذي يلعبه املحافظ يف كل مراحل إجراءات التحفيظ وهذا 

من أجل حامية وتحقيق امللكية العقارية وذلك من خالل مراقبته اليومية والدقيقة لهذه املراحل ألجل 

 ن التحفيظ ومن تم حامية وضامن حق امللكية.تطبيق سليم لقانو 

  

                                                           

نشير إلى أن املحافظ ال يقوم إجراءأي تشطيب يوما و  70الرهن املؤجل فينتهي بانقضاء املدة املحددة له والتي والتي ال يجب أن تتعدى   -

 ألن تقنية الرهن املؤجل ال يسجل في نسخة الرسم العقاري.

 العقود املتعلقة بأوراق الحجز العقاري، فإن املحافظ يعمد إلى التشطيب عليها حينما يتم تنفيذ الحجز عن طريق البيع العقاري. -

يوما ونشير إلى أن املحافظ ال يقوم بإجراء أي تشطيب  70له والتي والتي ال يجب أن تتعدى الرهن املؤجل فينتهي بانقضاء املدة املحددة  -

 ألن تقنية الرهن املؤجل ال يسجل في نسخة الرسم العقاري.

 العقود املتعلقة بأوراق الحجز العقاري، فإن املحافظ يعمد إلى التشطيب عليها حينما يتم تنفيذ الحجز عن طريق البيع العقاري. -
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 الدارالبيضاء بوالية النواصر إلقليم حالة دراسة الكبرى المدن بضواحي العشوائي للبناء قوي محرك:  القانونية وتعقيداتها العقارية األنظمة تعدد

 :  القانونية وتعقيداتها العقارية األنظمة تعدد

 الكبرى المدن يـــبضواح العشوائي للبناء قوي محرك

 الدارالبيضاء بوالية النواصر إلقليم حالة دراسة 
 

 فاطمة الشفيق

 الترابية، واألحواز المستدامة والتنمية التهيئة الدكتوراه مركز جغرافية، باحثة  دكتورة

 الدارالبيضاء الثاني الحسن جامعة الشق، عين اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية 

 

حوريا وأساسيا يف االستثامر باعتباره الركيزة األوىل يف كل عملية تعمريية. وتؤثر يلعب العقار دورا م 

الوضعية العقارية يف وثرية التعمري ويف أمناط وأشكال التمدين. وكلام كانت الوضعية العقارية غري واضحة 

نعكس كل ذلك اوملتبسة بفعل تعدد أشكال امللكية ومعقدة بسبب تعدد األنظمة العقارية وتداخلها إال و 

 عىل طبيعة ونوع البناء املنتج، خاصة مبجاالت محيطة مبدينة الدارالبيضاء الكربى. 

عرفت املجاالت الضاحوية ملدينة الدارالبيضاء تجميد مساحات مهمة من ملكيات األرايض الفالحية 

موجة تعمري  دينةوحصارها من التمدين القانوين، وبذلك شهدت معظم أرايض املالك الخواص املتاخمة للم

عشوائية رسيعة وضخمة. وتتنوع أصناف التجمعات العشوائية بفعل تعدد األنظمة العقارية وتعقيداتها 

القانونية، كام تختلف امليكانزمات واآلليات املتحكمة يف إنتاجها مبجاالت محيطة مبدينة اقتصادية 

سايس: إىل أي حد تؤثر األنظمة كربى. ومن أجل مالمسة هذا الواقع، يستوجب طرح سؤال إشكايل أ 

 العقارية عىل اإلنعاش العقاري العشوايئ مبجاالت ضاحوية ملدن كربى؟. 

يف هذا السياق، يهدف املقال، إىل تحديد األنظمة العقارية وطرق استثامرها، وذلك من خالل دراسة 

ذي ينتمي لوالية ليم النوارص، الحالة الضاحية الجنوبية الغربية ملدينة الدارالبيضاء املطابقة إداريا يف إق

من الساكنة القاطنة  % 40نسمة ) 666301الدارالبيضاء، ويتشكل من خمس جامعات ترابية، ويضم 

بالتجمعات العشوائية(. وملعالجة اإلشكالية، اعتمدت الدراسة عىل البحث امليداين الذي يستند عىل العينة 

ائق ، وأرباب املصانع العشوائية ، وكذلك اعتمد عىل وثواالستبيانات املوجهة ملجتمع السكن العشوايئ
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إدارية من املصالح العمومية، وفرز عقود البيع املربمة بالتجزئات غري القانونية بإقليم النوارص التابع لوالية 

 الدارالبيضاء.  

 املبحث األول: تعدد األنظمة العقارية وتنوع استثامرها بإقليم النوارص   

لجنوبية الغربية ملدينة الدار البيضاء واملطابقة إداريا إلقليم النوارص عىل مساحات جد متتد الضاحية ا

هكتار. وتختلف صفات األنظمة القانونية العقارية ما بني امللك الخاص وأرايض  66421شاسعة، تصل إىل 

 الدولة وأرايض الجموع. 

 العقارية بجامعات إقليم النوارص : توزيع األنظمة1الشكل 

 .8011املديرية اإلقليمية للفالحة بالدارالبيضاء، سنة صدر : امل
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من مساحة األرايض الفالحية.  %90ميثل نظام امللك الخاص بجامعات إقليم النوارص ما يزيد عن 

 352وتتوزع النسبة األخرى ما بني صنفي أرايض الدولة وأرايض الجموع.

 متلك مستمر ومتواصل لألرايض بإقليم النوارص -1

لكية أرايض الخواص قانونيا بإقليم النوارص باملحفظة وغري املحفظة، وتطرح هذه األخرية تتميز م

 نزاعات عدة وإشكاالت تحد من تحريرها يف السوق العقارية بشكل قانوين أو من فتحها للتعمري.

كبري  ءانطلقت عملية متلك األرايض الزراعية بضاحية مدينة الدار البيضاء، منذ عهود حيازة املعمر لجز 

من األرايض الفالحية باملنطقة. وقد عملت سلطة الحامية يف بداية احتالل املغرب، عىل التدخل يف 

، )353(امليدان العقاري لتفكيك أنظمة حيازة األرايض الزراعية، آخذة يف ترشيع نظام التحفيظ العقاري

 لتسهيل انتقال ومتلك األرايض الفالحية للمعمرين األوربيني.

من مجموع مساحة  %21هكتار يف جهة الشاوية، أي  41474عمرون حيازة  ما يناهز استطاع امل

هكتار، مع  160000، وانتقلت املساحة إىل 1486إىل حدود  (354)األرايض املعمرة مبنطقة النفوذ الفرنيس

  )355(.1446اقرتاب نهاية الحامية  سنة 

عىل تعزيز  1476جاع األرايض املعمرة سنة مع االستقالل، توطد نفوذ ملكية املغاربة، وعمل قانون اسرت 

نظام امللك بضواحي املدينة الكربى، كام نجم عنه تحول يف بنيات األنظمة العقارية. تعزز متلك املغاربة 

لألرايض الزراعية بالحيز الريفي املحيط بالدار البيضاء، باقتناء أراض مبارشة من املعمرين األجانب وما 

ك املغاربة العقارية، ومن تحول اجتامعي، بتقوية نفوذ فئات معينة من املالك ترتب عنه من توسيع أمال

 بضاحية الدار البيضاء.

                                                           
كما يضم اقليم النواصر هكتارين من النظام العقاري "ألراض ي الجيش" بجماعة النواصر، تناسلت فوقه تجمعات صفيحية ) تم محوها 352

 إعادة اسكان دور الصفيح، في مشروع النخيل بجماعة النواصر(.-البرنامج االولي-في اطار 
 ، املتعلق بنظام التحفيظ العقاري.8783غشت  84ظهير  353

، املنظم لتسيير األمالك الجماعية وللترخيص بتفويتها، سيما بمدارات املدن والبلديات واملراكز الحضرية، وأيضا بأحواز 8787أبريل  49 ظهير -

 املدن وضواحيها.
 . 823، الرباط ص ، مطابع أمبريال7099 – 7071الفالحة الكولوينالية في املغرب : 8771أحمد تفاسكا 354
 .880ص  8الجزء  املجال حول الدار البيضاء وانعكاسات التمدين على الفالحة تراتبايت حمو سعيد،  355
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إن تطور عدد ساكنة الدارالبيضاء وتنامي الحاجة إىل السكن والصناعة، أدى إىل طلب قوي للبناء 

شكل عام. أفرز ب طليق""عىل األرايض الفالحية املتاخمة ملدينة الدار البيضاء، وعىل إنتاج سوق عقاري 

هذا الوضع بروز ظاهرة تقسيم وتجزيء امللكيات الخاصة وخاصة املجهرية والقريبة من األحياء الحرضية 

العقود  . تزايد بذلك عدد املالك بضاحية الدارالبيضاء يف-يف سياقها القانوين أو غري القانوين -الهامشية 

وحرية  باستمرار. فاملنطق املايل للملكية العقارية الخاصةاألخرية، وأضحت دينامية متلك األرايض تتطور 

التداول داخل السوق العقارية جعل ضاحية مدينة الدارالبيضاء تعيش الفوىض العمرانية بكل أجزائها 

 الرتابية. 

 سوء االستغالل الفالحي ألرايض الدولة بإقليم النوارص عجل بتفويتها وتحويل وظيفتها. -8

ملرتبة الثانية من حيث املساحة، بعد أرايض امللك الخاص يف األنظمة العقارية تحتل أرايض الدولة ا

 من مجموع األنظمة العقارية. %5 ,6بالضاحية الجنوبية الغربية للدارالبيضاء، وتشكل 

يشكل ملك الدولة الخاص؛ مجموعة من األمالك متلكها الدولة كباقي األشخاص الطبيعيني 

نونرب  88ه األرايض من طرف مديرية األمالك املخزنية املنظمة مبقتىض مرسوم واملعنويني. ويتم تدبري هذ

. وامللك الخاص للدولة يتكون من جميع األمالك التي متلكها الجامعات العمومية، وهي بذلك 1472356

تشمل؛ األرايض غري املستعملة، واألرايض التي ال مالك لها، واألرايض املسرتجعة من قبل الدولة مبقتىض 

املتعلق باسرتجاع  األرايض، واألرايض املستخرجة من امللك العمومي، وكذلك  1476مارس  8ظهري 

األرايض التي متلكها الدولة بواسطة قواعد القانون الخاص كالرشاء والهبة، واألمالك الحرضية والقروية 

 التي متلكها الدولة، واملواريث التي تعود إليها واألرايض املصادرة.

ولة عىل اسرتجاع األرايض التي كانت يف حوزة املعمرين، وبذلك تضخم رصيد أرايض عملت الد

. 1476هكتار من األرايض املسرتجعة يف سنة   14370,2الدولة بضواحي مدينة الدار البيضاء، إذ شملت زهاء 

                                                           
 –إذ جاء في فصله الرابع عشر املتعلق بنطاق اختصاص هذه املديرية "يعهد إلى هذه املديرية بما يلي : تكوين وتسيير ملك الدولة الخاص 356

" ويمكن تفويتها للخواص إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك، وتحققت الشروط وكذا النزاعات املتعلقة به واقتناء العقارات... –غير الغابوي 

 الالزمة لذلك. 
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عة، من مجموع األرايض املسرتج %16شكل نصيب أرايض الدولة بجامعتي داربوعزة وبوسكورة ما يناهز 

 .(357)هكتار 2299,5بتقدير 

فرعا لرشكة  1474تباينت طريقة تدبري األرايض الزراعية للدولة بالضاحية البيضاوية، حيث أنشأت سنة 

"، أنيط إليها مهمة تدبري األرايض الزراعية بالضاحية، SOGETAتسيري األرايض الزراعية بالضاحية "

لتدبري، لعلف املوايش باألرايض البورية. لكن بعد عقد من اوإنعاش تربية املاشية وتطوير اإلنتاج املرصود 

 %27,3تبني أن رشكة التسيري املوكول لها مهمة االستغالل، ال تستغل بشكل مبارش سوى نسبة ال تتجاوز 

من األرايض الزراعية للخواص عىل شكل  %7 ,72من رصيد األرايض الزراعية. وقد عملت عىل تفويت  

منيا. وشملت عقود اإليجار باإلضافة إىل التعاونيات الفالحية، مؤسسات صناعية، إيجارات غري محددة ز 

ومقاوالت للبناء. ومام يسرتعي االنتباه، أن الرصيد العقاري من األرايض الفالحية املستأجرة للخواص، قد 

املهمة  توظف ألنشطة اقتصادية "غري فالحية".  ويعود تناقص أرايض الدولة بإقليم النوارص لالقتطاعا

من هذه األرايض إلنجاز مشاريع كربى مرتبطة مبدينة الدار البيضاء، من طرف املؤسسات العمومية املكلفة 

بالبناء، أو الوكالة الحرضية، أو الجامعات املحلية سواء ألغراض السكن أو التجهيزات العمومية أو إنشاء 

سياحية ع دارالبيضاء أو خلق مدن جديدة ومشاريومتديد املجاالت الصناعية بالضاحية الجنوبية الغربية لل

وقد ساعد عىل تحول وانتقال أرايض الدولة سهولة تفويتها لفائدة املنعشني العقاريني العموميني كربى. 

والخواص. كام أن عقار الدولة يشكل حقال مناسبا من أجل تنمية العمران املنظم والقانوين، ومينع تشكل 

 السكن الصلب العشوايئ. 

استطاعت الدولة من خالل الركيزة العقارية التي يف ملكها إنجاز مشاريع كربى مهمة وأساسية ملحو 

دور الصفيح من النسيج الحرضي البيضاوي، لكنها يف املقابل تسببت يف تراجع النشاط الفالحي الذي 

 كان سائدا يف الحيازات الكربى للدولة بضاحية الدار البيضاء.

 ين ألرايض الجموع  وتنوع استثامرها بإقليم النوارص تعقد النظام القانو  -6

من مساحة األرايض املشكلة إلقليم النوارص. وتعد  أرايض  %8متثل أرايض الجموع نسبة ال تتجاوز 

الجموع؛ ملك خاص ملجموعات ساللية منبثقة من القبائل أو الفخدات والدواوير املنتمية إليها، دون أن 

                                                           
 ..8712مركز األشغال، مديونة، 357
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 ئالت املكونة لها. وقد اعتمد املرشع املغريب عند إعداده للقانون املنظم لتسيريتكون ملكا لألشخاص والعا

مبدأ عدم قابلية هذه األرايض للتفويت والتقادم والحجز  1414أبريل  87األمالك الجامعية بتاريخ 

 .358والتجزيء

يف  ، مام يشكل عائقا359إن القوانني املنظمة ألرايض الجموع ال متنح صفة "مالك" ملستغليها

استثامرها أمام عدم إمكانية الرتخيص بالبناء والتجزيء بصفة قانونية  لذوي الحقوق. وأمام هذا العائق 

القانوين ونظرا لتواجد هذه املراكز والجامعات القروية بالقرب من النسيج العمراين باملدينة الكربى، وبالنظر 

وال للبناء يضاء، فإن هذه املناطق تعرف انتشارا مهإىل ارتفاع الطلب عىل البناء والتمدين بضاحية الدار الب

 العشوايئ الهش املتشكل من "دور الصفيح".

وإذا كانت املجتمعات األصلية الساللية بالضاحية البيضاوية قد استطاعت بفضل تنشيط وتفعيل 

استثامر و  أرصدتها العقارية من أرايض الجموع، أن تجعل من هذه األخرية وسيلة إلنتاج السكن العشوايئ

مدخراتها العقارية يف االستغالل الفالحي. فإن أبرز ما تعانيه ساكنة هذه األرايض يف عالقتها باألرض، 

هو إشكالية الرتامي واالقتطاع من طرف "منعيش املؤسسات العمومية"، وتوجيه رصيد أرايض الجموع 

ة رشكات العقارية "املحليصوب التمدين يف إطار إنعاش عقاري عمراين يخدم مصالح استثامرات ال

 (8و 1الكربى" و"األجنبية_اإلماراتية" دون استفادة ذوي الحقوق الساللية. ) انظر الجدول

تتميز أرايض الجموع بإقليم النوارص بالتجاذب بني طرفني يف االستغالل؛ فالح محدود الترصف 

مشاريع  ة وتجزيئها لتشييدومنعش عقاري عمومي أو خاص له حق مترير وتفويت األرايض بأسعار مناسب

وتدل أرايض الجموع عىل مدى تعقد األنظمة العقارية بضواحي مدينة نية ومجمعات صناعية كربى. سك

                                                           
هذه األراض ي وبحكم وضعها القانوني املذكور تطرح العديد من اإلشكاالت من بينها املقتضيات الواردة في املادة الخامسة من الظهير  -358

املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم  42.70بتنفيذ القانون رقم  8774يونيو  89در بتاريخ الصا 8.74.9الشريف رقم 

، املتعلق بمسطرة دراسة طلبات رخص البناء وإحداث 8772أبريل  84/د الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 444العقارات، وكذا املنشور رقم 

الصادر عن وزير إعداد التراب  8200/4000لسكنية في نطاق تدخل الوكاالت الحضرية املعدل باملنشور رقم التجزئات العقارية واملجموعات ا

املتعلق بتبسيط مساطر دراسة طلبات البناء والتجزيء وإحداث التجهيزات السكنية  4000أكتوبر  6الوطني والتعمير واإلسكان والبيئة بتاريخ 

 والتقسيمات.
أثار من خالله وزير  8792أبريل  87بتاريخ  661ألشخاص على األراض ي الجماعية وتفويتها، صدر مرسوم عدد وللحد من ترامي بعض ا359

العدل انتباه السلطات القضائية املعنية، إلى ضرورة التقيد باملقتضيات القانونية القاضية بمنع تفويت أراض ي الجموع، والتزام طالبي 

 األراض ي املطلوبة لإلشهاد بتملكها ليست جماعية.شهادات التملك بتقديم شهادات تثبت أن 
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الدارالبيضاء وهي تشكل تهديدا واضحا بالنسبة الستمرارية األنشطة الفالحية مبجاالت مجاورة للمدينة 

  إطاره الشمويل. وحاجزا بينا أمام التطور الحرضي العقالين واملنظم يف

 

 :  توزيع مساحات  أرايض الجموع بإقليم النوارص1الجدول 

 الجامعات الرتابية أرايض الجموع الرسم العقاري املساحة بهكتار

290 4021 D 

 عبد السالمني

 جامعة أوالد صالح

 لعيايسة

 لعاممرة

578 4027 D كروطة 

234 25322 D غابة لكروطة 

39 56 D1 
 باتسحا

 جامعة النوارص
23 3236 D 

42 583 T لعيايسة 

58 25090 D أوالد دقاق 

60 12016 D 
 جامعة بوسكورة لغفافرة

16 30009 D 

 

( واملحافظة العقارية عىل األمالك العقارية 8011املصدر: قسم التهيئة والتعمري  بإقليم النوارص) 

(8011.) 
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  الجموع يف اإلنعاش العقاري بإقليم النوارص:  تعدد استثامرات أرايض8الجدول 

 نوع االستثامر
الرسم 

 العقاري
 أراض الجموع املنعش العقاري املساحة

 الضحى D 155 4027 سكن مختلط

 لكروطة

 الشعبي D 403 4027 سكن مختلط

محطة لتحويل 

 الكهرباء
4027 D 5 املكتب الوطني للكهرباء 

 ةالوكالة الحرضي 305  سكن مختلط

  105 P I O S 

مجمع صناعي 

 وسكني

4021D 

_4027 D 
 اوناباض 100

عبد السالمني، لعياسة 

 لعاممرة، كروطة

 الوكالة الحرضية D 31 12016 سكن

 D 29 P I B 12016 صناعة لغفافرة

 D 16 QUDRA 30009 سكن

 املجموع 1149 

املحافظة العقارية عىل األمالك العقارية ( و 8011املصدر: قسم التهيئة والتعمري  بإقليم النوارص) 

(8011.) 

 عقارية تشجع عىل البناء العشوايئ بضاحية الدارالبيضاء  -املبحث الثاين: إشكاالت قانونية 

يعد البناء العشوايئ املخرج الوحيد ملالك األرايض أمام اإلشكاالت القانونية العقارية، إذ تسود      

شياع" أو امللكية "املفرزة" بشكل جيل يف معظم املجاالت املحيطة مبدينة امللكية الخاصة سواء عىل "ال

 الدارالبيضاء.

 امللكية  العقارية الخاصة : الركيزة األساسية لتناسل التجمعات العشوائية. -1

ترتبط أهمية التجمعات العشوائية بإقليم النوارص بالنظام العقاري لألرايض، فأرايض الجموع ال 

لتجمع عشوايئ صلب ميتد عىل مساحة هكتار واحد بجامعة النوارص، كام أن أرايض تشكل سوى ركيزة 
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تجمعات سكنية عشوائية؛ اثنني منها فوق أرايض  4الدولة رغم أهميتها بإقليم النوارص مل تحتضن سوى 

 هكتارا يف 14هكتارا بالجامعة القروية أوالد عزوز وثالثة تجمعات عىل أرض مساحتها  11الدولة مساحة 

 ملكية الدولة بجامعة بوسكورة.

 101تتوطن كل التجمعات السكنية العشوائية تقريبا فوق أرايض امللك الخاص، ذلك أنه من أصل  

 منها فوق أرايض ميلكها خواص. 42تجمع عشوايئ بإقليم النوارص استوطنت 

 قليم النوارص ص بإ: توزيع التجمعات العشوائية حسب الوضعية العقارية ألرايض امللك الخا6الجدول 

 امللكية
 ملك مشاعي

مساحة 

 بهكتار
 ملك مفرز

مساحة 

 بهكتار

مجموع املساحة 

 الجامعات بهكتار

 147,4 76,4 16 21,1 61 دار بوعزة

 117 618 17 74 4 بوسكورة

 102 18 1 43 80 أوالد عزوز

 4 - - 4 6 النوارص

 2 - - 8 1 أوالد صالح

 574,9 427,5 34 266,4 64 املجموع

 . 8013املصدر: مصلحة املحافظة عىل األمالك العقارية واملسح العقاري والخرائطي  سنة  

من التجمعات السكنية العشوائية فوق أرايض ملك خاص عىل الشياع. وتشتمل  %34ترتكز أكرث من 

تد عىل ة متدار بوعزة عىل حوايل نصف عدد هذه التجمعات وخاصة بالنطاق الرشقي للجامعة عىل مساح

 هكتارا. 21,1

نفس األهمية تحتلها جامعة بوسكورة بالنسبة لألرايض الخاصة املفرزة حيث تنترش نصف التجمعات 

من مجموع أرايض  %30السكنية العشوائية فوق أرايض ملك مفرزة بإقليم النوارص عىل مساحة تصل إىل 

ورة قليم النوارص، مام يؤكد أن جامعة بوسكامللك الخاص املشاعة واملفرزة بالجامعات الخمس املكونة إل 

 هي مجال استقرار أضخم للتجمعات العشوائية بالضاحية الجنوبية الغربية ملدينة الدار البيضاء.
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تجعل تشييد املباين  360تصطدم أرايض امللك الخاص عىل الشياع بصعوبات قانونية ومسطرية معقدة

ية مام يدفع بعدد من املالك إىل التوجه إىل السوق العقارفوق هذا النوع من األرايض يكاد يكون مستحيال 

 غري القانونية لبيع أراضيهم املجزأة أو للقيام باإلنعاش العقاري.

وتحول البنية العقارية للملكيات املشاعة واملفرزة دون إمكانية فتحها أمام التعمري القانوين بسبب 

 من لتعمريية حافزا عىل معانقة التعمري غري القانوينمجهريتها وتعدد املالك. ويشكل ذلك إىل الضوابط ا

 طرف املالك الصغار.

إذا كانت املراقبة الصارمة واملستمرة ألرايض الدولة وأرايض الجموع لتوظيفها يف بناء مشاريع ضخمة 

سكنية أو إنتاجية قد حد بشكل ملحوظ من انتشار التجمعات العشوائية فوقها فبالعكس شكلت أرايض 

 الخاص مجال توطن جل التجمعات العشوائية بإقليم النوارص.امللك 

أدرج مالك األرايض وخاصة الصغار منهم أراضيهم ضمن تداوالت السوق العقارية غري القانونية كرد 

ي حفعل لتجاهل املخططات ووثائق التعمري لظروفهم االجتامعية الصعبة وخاصة أن املردود الفال 

إن وضع هذه األرايض يف إطار التصاميم كمجاالت فالحية أو احتياطات  .ألراضيهم قد تراجع بشكل كبري

اء عىل حساب " املتحكمة يف مصري تخطيط مدينة الدار البيضلوبيات العقارعقارية مستقبلية تستفيد منها "

                                                           
من قانون االلتزامات والعقود  794الترسانة القانونية بملكية شائعة أو الشركة في العقار ُيرجع في حكم إدارته والتصرف فيه إلى الفصل  360

لتي تمس امللكية مباشرة، فاملالك على الشياع لحق الذي يقض ي بأن قرارات األغلبية ال تلزم األقلية في أعمال التصرف وحتى أعمال اإلدارة ا

أما تجزئة العقار بل هي تصرف يمس ملكية .امللكية على عقار يملك الحق في إدارته وتسييره بشرط أن تكون نسبة ملكيته تفوق ثالثة أرباعه

 لكراء أو القسمة وال يجوز أن يرخص له بتجزئته بناءالعقار مباشرة ويؤدي إلى تغييره وإلى إنشاء التزامات جديدة عليه ألنه مرصود للبيع أو ا

 .على ملكيته الشائعة، الش يء الذي يعني أن تجزئة عقار شائع امللك ال يقبل طلب اإلذن بها إال بتقديمه من جميع الشركاء

شائعة  يؤذن له بها ألن ملكيته ويترتب على ذلك أن املالك في الشياع في حالة التجزئة العقارية عن طريق القسمة ال يستطيع تجزئته وال 

 وتتوقف تجزئة العقار على إجماع شركائه، في حين أنه لو باع نصيبه كامال فإن ذلك ليس من قبيل التجزئة فيجوز أن يبيع ملكه الشائع لكن

بة التي ارية ألن النسبدون تجزيء فيه، وبخالف ذلك فإن بيع املالك في الشياع لجزء من حصته الشائعة يخضع فيه لشروط التجزئة العق

 .يملكها أراد أن يجزئها بالبيع

ويكمن الفرق لذلك بين طلب رخصة التجزئة في امللكية الشائعة وطلب القسمة القضائية في أن اإلذن اإلداري بالتجزئة يتوقف على حصول 

ن قار، فإن شركاءه يجبرون له بهذه التجزئة أل إجماع الشركاء، بينما لو أثبت الشريك توفر شروط التجزئة أمام املحكمة في طلبه قسمة الع

 .القسمة القضائية، هي خالف القسمة اإلرضائية تحكم بها املحكمة على املمتنع منها

أما املالك ملكية فردية لحق امللكية العقارية فإن طلب رخصة التجزئة بالنسبة إليه يعتبر كذلك قيدا على تصرفه في عقاره املخول له 

 التي تشتمل على عنصر التصرف في اقل من هكتار في مجال ريفي. بمقتض ى ملكيته
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 ساكنة هذه املجاالت والتي يف معظمها فقرية دفعها إىل ولوج السوق العقارية غري القانونية حيث تتالقى

 مصالح هذه الفئة املالكة املنتجة والفئة املقتنية املطرودة بدورها من الدار البيضاء بسبب العقار.

 لتوطن املستقطنات العشوائية الصلبة. -املجال األمثل -امللكيات املجهرية  -8

يضم إقليم النوارص عددا مهام من التجمعات العشوائية التي شيدت عىل ملكيات خاصة متفاوتة 

. )انظر إقليم النوارصويتباين توزيع هذه امللكيات من نطاق إىل آخر ومن جامعة إىل أخرى داخل  األحجام

مرت مربع واملحتضنة للتجمعات العشوائية بحيث  10000تسود امللكيات املجهرية التي تقل عن  (1الخريطة 

تنترش هذه النوارص. و  من مجموع التجمعات العشوائية السكنية الصلبة املتواجدة بإقليم % 13,61تشكل 

تجمعا، وتضم جامعة أوالد  61التجمعات عىل الخصوص بالنطاق الرشقي لجامعة دار بوعزة الذي يشمل 

مرت مربع خاصة بالنطاق األوسط الذي ترتكز  10000تجمعا عشوائيا ممتدا فوق ملكيات تقل عن  18عزوز، 

 من هذه التجمعات. %11,33به 

النطاق الرشقي لدار بوعزة وبالنطاق األوسط لجامعة والد عزوز فوق ترتكز التجمعات العشوائية ب

ملكيات مجهرية يصعب مامرسة النشاط الفالحي التقليدي فوقها وال يسمح بالبناء القانوين فوقها نظرا 

لعدم توفر رشط املساحة الذي تفرضه مخططات التوجيه العمراين. وللخروج من هذا الحاجز يلجأ املالك 

  السوق العقارية غري القانونية كوسيلة لتثمني أراضيهم املحارصة.الصغار إىل

تشكل التجمعات 

السكنية العشوائية 

القامئة فوق ملكيات 

 1عقارية ترتاوح ما بني 

 %64,72هكتار  8,4و

من مجموع التجمعات 

العشوائية بإقليم 

النوارص. وتضم جامعة 

بوسكورة حوايل نصف 
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مبركز الجامعة كام هو الحال مبركز جامعة دار بوعزة الذي يضم نصف  هذه التجمعات. ويرتكز أغلبها

 التجمعات الواقعة عىل هذا الصنف من امللكيات.

يظهر أنه كلام كربت مساحة امللكيات إال وتراجع عدد التجمعات العشوائية املرتبطة بها، وينطبق ذلك 

تجمعات سكنية عشوائية خاصة  7وى هكتارات بحيث ال تضم س 4عىل امللكيات التي تتجاوز مساحتها 

برشق جامعة بوسكوة. ويعود عدم تعاطي أصحاب هذا النوع من امللكيات مع السكن العشوايئ إىل 

استمرار مزاولتهم للنشاط الفالحي خاصة بالنطاق الغريب للجامعة، وإىل اإلمكانات املالية املتوفرة عند 

ات بنايات فالحية وإدراجها يف سوق الكراء املوجه للوحداملالك الكبار والتي تسمح لهم بتشييد مخازن و 

الصناعية الصغرى واملجهرية غري القانونية حيث تكون العوائد املالية أفصل مقارنة مبردود السكن 

 العشوايئ.

ملتشكلة ا التجمعات العشوائية حجمو مساحة امللكياتالرابطة بني متغري  العالقةنستخلص، أن 

. أي أنه كلام ارتفعت وازدادت مساحة امللكية إال وانخفضت معها عدد سب عكيستنافوقها، هي عالقة 

باإلقليم هي  السائدة امللكيات املجهريةتجمعات السكن الصلب العشوايئ املرتبطة بها. من األكيد أن 

ا هأساس تناسل البناء العشوايئ ومتدده، بسبب الصعوبات القانونية واإلدارية  واالقتصادية التي يواجه

 .أصحاب امللكيات املجهرية سواء عىل مستوى البيع أو الرشاء أو البناء القانوين

محفز عىل االنعاش العقاري  1424املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية للدارالبيضاء  لسنة  -6

 العشوايئ بإقليم النوارص

حها التمدين غري معظم األرايض التي اكتس 1424وضع املخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية  لسنة 

 القانوين، بعد صدور هذه الوثيقة، كاحتياطات عقارية وأرايض فالحية غري مفتوحة أمام  التعمري.

وثيقة تعمريية منظمة لنمو مدينة الدارالبيضاء  1424شكل املخطط التوجيهي للتهيئة الحرضية لسنة 

الل، وإحكام ر البيضاء طيلة فرتة االستقوتوسعها، وغايتها احتواء التوسع غري املحكم فيه الذي عرفته الدا

العالقة القامئة بني التمدين والفالحة الضاحوية، بحكم تداخل األنسجة الحرضية واملجاالت الريفية بهذه 

 املدينة الكربى. 
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الحد من  1424وعىل هذا األساس من التوجهات األساسية للمخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لسنة 

رالبيضاء نحو الجنوب الرشقي بتربير صعوبة مد هذا املجال بالشبكات األساسية التحتية توسع مدينة الدا

بسبب التموج الطبوغرايف.. وكذلك الحد من متديد رقعة املدينة نحو الجنوب الغريب الذي يتطابق مع 

اربوعزة. دمجال دراستنا للحفاظ عىل املجال الفالحي، خاصة رساتيق البقول املمتد بسهل الولجة بجامعة 

أما املراكز الصغرى القروية، كمركز جامعة بوسكورة فلم يدمجه هذا املخطط وفق أسلوب التهيئة الحرضية 

املعتمدة من حول املدينة، وجعل معظم األجزاء بالجامعات الجنوبية والغربية أرايض مخصصة لألنشطة 

 (. RS( أو احتياط عقاري )RAالفالحية )

جمدت التمدين املنظم نحو تراب الضاحية الجنوبية الغربية، أساس  شكلت هذه املرتكزات التي

تصاميم التهيئة الجامعية والتي حددت ضوابط استعامل األرض بالضاحية. مل يدمج التخطيط املجاالت 

الفالحية املتاخمة للمجال الحرضي، بفتح جبهات التمدين املنظم يف هذه األرايض الفالحية أو بتحديد 

وظائف اقتصادية غري فالحية، باستثناء بعض الرقع املجالية بأطراف جامعتي دار بوعزة  نطاقات لخدمة

وبوسكورة املالمستني للمدينة مام كرس لدى املالك مبدأ "االنتقائية مقارنة بباقي األجزاء املشكلة لرتاب 

 الجامعتني.

سابقا(.  2لوطنية )رقم تم توسيع نطاق التمدين حول محور الطريق ا 361بالنسبة لجامعة دار بوعزة،

هكتار لجامعة "لساسفة"، ووجهت إىل السكن واألنشطة االقتصادية  400تم ضم  1448ويف سنة 

الصناعية، يف حني وضع حد نهايئ لتوسع املدار الحرضي يف حدود حي األلفة ومل يسمح بتمديد البناء 

امة سكن فة ضعيفة، حيث خصص إلقعىل طول الطريق اإلقليمية )أزمور( إال ببعض الرقع الرتابية بكثا

راق ضعيف الكثافة وتجهيزات فندقية، لفصل الفالحة السقوية عن التمدين، وحرصا عىل أن أال تفتح 

جبهة التمدين بسهل الولجة. كام تم تخصيص األرايض املمتدة عىل الساحل للحفاظ عىل الوظيفة 

محجرة   تم تحديد منطقة صناعية بالقرب منالسياحية والرتفيهية املمتدة من شاطئ "عني الذئاب".  كام

                                                           
 .72مخطط الدار البيضاء التوجيهي السابق، ص  -361

جماعتي ليساسفة وسيدي معروف الحضريتين، األولى خرجت من الجماعة األم الحي الحسني والثانية  8774أحدث التقسيم الجماعي لسنة 

 من جماعة بوسكورة.
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"ابن عبيد" مع تشديد املخطط عىل محدودية امتداد النسيج العمراين السكني املوجه للفئات امليسورة. يف 

 ( وخاضعة لضوابط تنظيمية معقدة.RAحني اعترب معظم أجزاء تراب جامعة دار بوعزة أرايض فالحية )

لتعمري املنظم برقعة "سيدي معروف" املحادية للمدار الحرضي عىل ، تم توجيه ا362داخل جامعة بوسكورة

هكتار، خصصت لوظيفة السكن واألنشطة االقتصادية الصناعية. أما الرقعة الثانية فامتدت  1644مساحة 

هكتار لتوسيع نسيج رقعة أحياء"كاليفورنيا" بجامعة عني الشق. كام عينت رقعة ترابية  1613عىل مساحة 

ناء يف مركز جامعة بوسكورة؛ بعض النطاقات للسكنى الضعيفة الكثافة يف غرب جامعة محدودة الب

بوسكورة، إىل جانب توطني بعض املرافق والتجهيزات، وكذا تخصيص مناطق األنشطة عىل رأسها 

 الصناعة. 

يتضح من اختيارات التصاميم بالجامعات الضاحوية الجنوبية الغربية، أن املخطط التوجيهي أخذ 

لضبط التضخم العمراين السكني وتحديد محتواه االجتامعي املرتبط  (limitatif)بدأ "الحد من التمدين"مب

بالنسيج الراقي، يف حني حدد املناطق الصناعية بدون مراعاة تخطيط للسكن املوجه للفئات الوافدة عىل 

 للتعمري. كام اعترب معظم األرايض املمتدة "فالحية" وغري مفتوحة أحواض الشغل بها.

للحد من التعمري باملجاالت الفالحية أو االحتياطات العقارية، ثم منع البناء بالنسبة لكل مقنت لعقار 

هكتارات ببناء إقامة عىل أن ال تتجاوز مساحتها  4هكتارات وسمح ملقتني العقارات التي تتجاوز  4يقل عن 

حية بسبب ة الصارمة عىل املالك األصليني بالضامن املساحة اإلجاملية للعقار. أثرت الضوابط القانوني 1%

قلة الطلب عىل اقتناء مساحات كربى من األرض مبجال ممتد عىل أبواب مدينة كربى مام تسبب يف 

 اختناق السوق العقارية وانخفاض أمثنة ملكيات كربى.

يدت املالك عىل السوق العقارية  بل ق 1424ومل تؤثر الضوابط القانونية للمخطط التوجيهي لسنة 

األصيل يف عملية البناء برشط التوفر عىل عقار مساحته واحد هكتار عىل األقل وأن ال تتجاوز مساحة 

من املساحة اإلجاملية. وقد شكلت هذه الضوابط القانونية إجحافا وظلام ألغلب املالك بالجهة  %8البناية 

                                                           
 .72بيضاء التوجيهي السابق، ص مخطط الدار ال -362
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هكتار( يف إطار نظام عقاري  1ا )أقل من الرشقية للجامعات املالمسة للمدينة. حيث امللكيات صغرية جد

 يصعب فيه الرتايض والتوافق بني الورثة. "مشاعي"معقد 

التمدين  1424التي حد بها املخطط التوجيهي لسنة  "الرصامة"ويالحظ من توجه التعمري بالضاحية 

طول حدود  عىل ألرايض املالك "التجميد"املنظم باألرايض املجاورة للمدينة الكربى. وقد نتج عن هذا 

تهافت و لألنشطة الصناعية العشوائية، وتكاثر وحدات موجهة  السكن العشوايئاملدينة، انتشار أوكار من 

 مضاربني عقاريني وتنشيط السوق العقارية غري القانونية مبجال الضاحية الجنوبية الغربية للدارالبيضاء.

 خامتة

ات املحافظة عىل األرايض املجاورة للمدينة من هذه التوجيه 1424توخى املخطط التوجيهي لسنة 

الك . وبذلك قيد الرشوط الالزمة للبناء يف الحيز الريفي، وكبل حرية املكاحتياط عقاري مستقبيلالكربى 

الفالحني يف الترصف بالبيع، والبناء، والتجزيء، مبوجب نصوص معقدة وصارمة يف تنظيم البناء باملجال 

التمدين القانوين واملنظم عىل مستوى التصاميم وفتح جبهة "البناء  الريفي، ونتج عن ذلك تقنني

جاورة يف حق أراضيهم امل "ظامل"العشوايئ" عىل أرض الواقع من طرف املالك الذين اعتربوا التخطيط 

وقد تجسدت الضوابط القانونية الصارمة يف شتى األنظمة العقارية  ألكرب مدينة اقتصادية يف البالد.

(، وتقيد يف كل مساحة امللكيات سواء الصغرى أو الكربى منها، وحصار كل هوية راغب عيمفرز، مشا)

 يف البناء أو االستثامر )مقتني أو مالك أصيل(.

خاصة  وايئالتمدين العشإن جمود القوانني يف ميدان العقار نظرا لحساسيته وتعقيداته شجع عىل 

مة للبناء ض مرتفع. شكلت الضوابط القانونية املنظيف ضواحي مدينة كربى حيث الطلب الحرضي عىل األر 

باملجال الريفي وسيلة للحد من التوسع العمراين، ضامنا لجعل األرض املجاورة للمدينة الكربى متنفسا لها 

مستقبال دون األخذ بعني االعتبار الخصوصيات السوسيومجالية. واعترب التخطيط املجال الضاحوي كوعاء 

توى االجتامعي، ومجرد من كل دينامية اجتامعية دميغرافية واقتصادية. لذا مل من املح فارغعقاري 

يتحقق من هذا التقنني إال الحد من التمدين القانوين وتوسع التمدين العشوايئ، من طرف رشيحة كربى 

من املالك، بعد توايل سنوات الجفاف وضعف املرد وديات وبيع جزء من ملكياتهم الستمرار األنشطة 

 الحية.الف
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 العقا الترقية إطار في المشتركة العقارية الملكية تسيير أحكام

 العقاري الحيازي الرهن لمؤسسة االئتمانية القيمة

 العقاري الحيازي الرهن لمؤسسة االئتمانية القيمة
 

 العبديوي شادية

 كلية اآلداب و العلوم االنسانية -سنة ثالثة دكتوراة جامعة محمد الخامس الرباط

 صص الفقه و أصوله و مقاصد الشريعة االسالميةتخ

 

يعترب الرهن الحيازي حق عيني تبعي ينشأ مبقتىض عقد بني الدائن املرتهن واملدين الراهن عىل يشء 

قد يكون منقوال أو عقارا، بحيث يخول للدائن املرتهن حق حيازة اليشء املرهون، ويكون محل الرهن بني 

ة حامية حقه أمرا مضمونا، إذ يستطيع معه مبارشة التنفيذ عىل اليشء املحوز يدي الدائن مام يجعل إمكاني

الستيفاء دينه إذا حل أجل الدين، وذلك باستعامل حق األفضلية عىل باقي الدائنني الذين لهم حقوق 

 عىل العقار محل الرهن .

، والتي 64.02قانون مبوجب ال 8011يونيو 81وقد عملت مدونة الحقوق العينية الجديدة الصادرة يف  

املطبق عىل العقارات املحفظة عىل تنظيم أحكام الرهن الحيازي الوارد عىل العقار  1414يونيو  8ألغت ظهري 

وبذلك وضع حد لهذه االزدواجية يف األحكام والقواعد املنظمة  له. فبالنسبة للعقار املحفظ كان هناك نصان 

، والذي يبني املسطرة الواجبة 1416363غشت  18املوافق ل  1661رمضان  4قانونيان يطبقان عليه ظهري 

والذي تضمن القواعد التي تطبق عىل العقار  1414رجب  14االتباع لتحفيظ العقار، والنص الثاين هو ظهري 

 بعد تحفيظه.

أما بالنسبة للعقار غري املحفظ فلم يكن هناك ترشيع خاص به، بل كان القضاء مضطرا للرجوع إىل     

عد الفقهية وفق الراجح واملشهور وما جرى به العمل يف الفقه املاليك، وقد أدى ذلك إىل تضارب القوا

 األحكام القضائية أنذاك، تبعا لتعدد اآلراء الفقهية يف هذا الخصوص.

                                                           

 .  82.09( بشأن التحفيظ العقاري كما تم تعديله وتتميمه بالقانون رقم 8783غشت 84)8338رمضان  7ـ ظهير شريف صادر في 363 
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وقد نظم املرشع املغريب الرهن الحيازي العقاري يف الباب األول من القسم الثاين املعنون بالحقوق    

منه، مع الرجوع إىل ق ل ع باعتباره الرشيعة  131إىل  114يف الفصول من  64.02التبعية من القانونالعينية 

املاليك وهذا ما أكدته املادة األوىل  العامة كلام كان هناك فراغ ترشيعي، وكذا إىل أحكام الفقه اإلسالمي

 . 364من مدونة الحقوق العينية 

 سسة الرهن الحيازي العقاري؟القيمة االئتامنية ملؤ  إذن أين تتجىل  

يعد الرهن الحيازي العقاري إحدى الضامنات العينية املعتمد عليها يف خدمة االئتامن خاصة يف 

املدار القروي أمام وجود العديد من العقارات غري املحفظة غري قابلة للرهن الرسمي، خاصة إذا علمنا أن 

كام ال ضافة إىل أنه ال ينتقل من مكانه مقارنة باملنقول، و العقار محل الرهن له قيمة اقتصادية كبرية، باإل 

يخفى عىل أحد يف كون أن مؤسسة الرهن الحيازي العقاري عرفت تراجعا يف فعاليتها االئتامنية يف 

الفرتة األخرية نظرا لكون أن اآلليات الخاصة بها أصبحت ال تخدم مصالح أطرافها، وذلك راجع إىل ظهور 

خرى، خاصة منها الرهن الرسمي الذي عرف انتشارا واسعا وكرث التعامل به من طرف مؤسسات وضامنات أ 

املؤسسات البنكية ) املطلب األول (، لكن هذا الرتاجع يف القيمة االئتامنية ملؤسسة الرهن  الحيازي 

هذا ما و العقاري مل يصل إىل درجة تدعو إىل القول باالستغناء عنها لكون أن االحتفاظ بها له ما يربره 

 سوف نتطرق له يف )املطلب الثاين(.  

 املطلب األول : اآلليات الخاصة بالرهن الحيازي العقاري ال تخدم مصالح أطرافه

تتجىل أهم اآلليات التي يقوم عليها الرهن الحيازي الوارد عىل العقار يف خروج الحيازة املادية للعقار 

يه إرضار ن يد الراهن فيد الدائن املرتهن، فخروج هذه الحيازة ماملرهون من يد املدين الراهن وانتقالها إىل 

 (.لفقرة الثانيةا(، وباملقابل فإن انتقالها  إىل الدائن املرتهن تثقله بعدة التزامات  )مبصالحه )الفقرة األوىل

 الفقرة األوىل : خروج الحيازة املادية من يد الراهن فيه إرضار مبصالحة

                                                           

 ة.بمدونة الحقوق العيني 01.37( بتنفيذ القانون رقم 4088موفمبر 44)8234من ذي الحجة  42صادرفي  8.88.891ـ ظهير شريف رقم  364 

 تنص املادة األولى  من م ح ع على أنه : " تسري مقتضيات هذا القانون على امللكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعاتـ 

 خاصة بالعقار.

به نص في ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود في ما لم يرد 8783أغسطس  84)8338رمضان  7تطبق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في  

 هذا القانون،  فإن لم يوجد نص يرجع إلى الراجح واملشهور وما جرى به العمل من الفقه املالكي".
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عقاري عىل ميزة أساسية وهي تلك املتعلقة بتسليم العقار املرهون إىل الدائن يقوم الرهن الحيازي ال

املرتهن، وعليه فإنه يؤدي إىل خروج الحيازة املادية للعقار املرهون من يد  املدين الراهن )الحائز القانوين(، 

يشكل  هن إىل املرتهنوانتقالها إىل يد  الدائن املرتهن )الحائز املادي(، وهذا اإلنتقال للحيازة من الرا

ذلك أن هذا الخروج فيه تقييد كبري للسلطات التي مينحها حق ملكية العقار،  ارا كبريا مبصالحه.إرض 

وهكذا فانتقال الحيازة املادية  للعقار املرهون إىل الدائن املرتهن يؤدي إىل حرمان الراهن من استعامل 

كية العقار املرهون يظل معرتفا به للمدين الراهن إذ ، وإن كان حق مل365واستغالل  العقار املرهون بنفسه

ميكنه الترصف فيه، فإن هذا الحق مقيد بقيدين أساسني واملتمثلني يف كون أن الراهن ال يستطيع أن 

ينتفع  أو يستغل العقار املرهون بنفسه، ألن املرتهن هو الذي ينوب عنه يف إدارة العقار املرهون واستغالله 

ري، أما فيام يخص القيد الثاين فيكمن يف أن سلطة الراهن يف الترصف يف العقار لحساب هذا األخ

 1177املرهون مقيدة بالحصول عىل إذن الدائن املرتهن أو أداء الدين املرتتب يف ذمته وهذا ما أكدته املادة 

 .366من ق ل ع

فات سواء واع الترص ذلك فإنه ال يحق للمدين الراهن الترصف يف العقار املرهون مبختلف أنوعىل  

كانت ناقلة للمكية كالبيع أو غري ناقلة للملكية كالكراء، باعتبار أن منع املدين الراهن من الترصف يف 

العقار املرهون ال يقترص فقط عىل الترصفات الناقلة للملكية وإمنا ميتد ليشمل كذلك كافة الترصفات التي 

ضه منها إكراؤه للغري ما دام أن قيمته قد تتأثر سلبا عند عر من شأنها النقص من قيمة العقار املرهون ومن ض

للبيع يف إطار مسطرة تحقيق الرهن املخول  للدائن املرتهن قانونا مبارشتها وذلك بفعل شغله من طرف 

 مكرتيه وهذا يكرس تقييد حق املدين الراهن من جهة ويعزز حامية مصالح الدائن املرتهن من جهة أخرى.

إنه يحق للدائن املرتهن مامرسة حقه يف املطالبة بإبطال الترصفات التي أجراها فضال عن ذلك ف

املدين الراهن بدون إذنه والتي شكلت مساسا بالعقار املرهون، ويف هذا السياق جاء  يف قرار صادر عن 

                                                           

"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، جامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية الرهن الحيازي العقاري ـ نوال أحلو،"365 

 .62ـ 63،  ص4088ـ 4080واإلقتصادية واإلجتماعية ـ وجدة ، 

م "، رسالة لنيل دبلوم املاستر في أحكاالرهن الحيازي الوارد على العقار في الفقه املالكي ومدونة الحقوق العينيةعبد الرحيم عاقل،" ـ 366 

 .92، ص4083ـ4084العقار في الفقه املالكي والقانون املغربي،جامعة القرويين،كلية الشريعة فاس،
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 رماييل:" منع املدين الراهن مبقتىض عقد الرهن من الترصف يف العقا 367محكمة االستئناف بالقنيطرة

املرهون ال يقترص فقط عىل الترصفات الناقلة للملكية وإمنا ميتد ليشمل كافة الترصفات التي من شأنها 

 حسن نية املكرتي لعقار مرهون ال يحول دون حق الدائن العقار ومن ضمنها الكراء للغري. النقص من قيمة

ملحضورة نع إجراء كل الترصفات ااملرتهن من مامرسة املساطر الكفيلة بحامية مصالحه والتي من شأنها م

 قانونا أو اتفاقا".

ويالحظ من خالل هذا القرار أن املدين الراهن بالرغم من أنه ميلك العقار املرهون فإنه مبجرد رهنه 

يفقد الحق يف الترصف فيه بإرادته املنفردة إذ ال بد من الحصول عىل إذن الدائن املرتهن إلبرام أي ترصف 

ن بذلك فحيازة الدائو  أداء مبلغ الدين لتعود له السلطة املطلقة للترصف يف العقار املرهون.فيه أو أن يقوم ب

واضعا يده عليه، و مسيطرا عليه سيطرة مادية أو معنوية، وتبعا لذلك يحق له املرتهن للعقار املرهون يجعله 

مال  خصم قيمتها من رأس الحصول عىل منافع ومثار  العقار املرهون  وإن كانت مملوكة  للراهن  رشيطة

 الدين، وهذا األمر يحد من سلطة املدين الراهن بالترصف يف ملكه و استعامله واستثامره . 

كام أن خروج الحيازة املادية للعقار املرهون من يد املدين الراهن، تنطوي عىل سلبة أخر، تتمثل يف  

ألن انتقال الحيازة املادية إىل املرتهن أن هذا الخروج ال ميكن الراهن من الحصول عىل قروض جديدة، 

ال يساعد عىل تجزيء االئتامن بني دائنني متعددين، وهذا ما يجعل  أن أغلب الرهون يف الوقت الحايل 

هي الرهون رسمية، ويف الواقع العميل نجد يف الغالب ما تعمد مؤسسة القرض الفالحي باعتبارها املؤسسة 

اء إىل تسلم سندات امللكية للعقار املرهون وتظل يف حيازتها إىل حني الوف التي تقبل هذا النوع من الرهون

بالدين من طرف املدين الراهن، األمر الذي يفقد هذا األخري الحق يف الحصول عىل قروض جديدة 

 أخرى.

أضف إىل ذلك أن نقل حيازة العقار املرهون إىل دائن مرتهن مهمل ال يحسن حفظه واستثامره فيه 

صالح املدين الراهن، الذي ال يكون له الحق يف الزام هذا الدائن ببذل عناية أكرب من تلك التي إرضار مب

                                                           

  http://www.makamaty.com، منشور بموقع محكمتي70/3/8/4084، ملف تجاري عدد4082يناير  86ادر بتاريخ الص 38ـ قرار عدد367 

 .86/88/4081يعنى بنشر االجتهادات القضائية، تاريخ اإلطالع 
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يبذلها يف حفظ  واستثامر أمواله، كام ال يجوز له أن مينعه من استثامر العقار املرهون رهنا حيازيا، ألن 

 ه.يف الوقت نفسه حقا ل االستثامر وإن كان التزاما يقع عىل عاتق الدائن املرتهن إال أنه يعترب

 الفقرة الثانية : انتقال الحيازة املادية للدائن املرتهن يثقل كاهل هذا األخري بعدة التزامات

يلزم الدائن املرتهن مبجرد نقل ملكية العقار املرهون إليه بالحفاظ عىل العقار املرهون وصيانته 

تطلبة حفاظ عليه، ولكن املتمعن يف درجة العناية املواستثامره لفائدة الراهن، وأن يبذل العناية الالزمة لل

من املرتهن يف القيام بهذا الحفظ واالستثامر هي عناية الشخص املعتاد يف استثامر وحفظ أمواله، سيجد 

بأن تحديد هذه العناية بهذا الشكل فيها خطر عىل الراهن، إذ أن األخذ باملعيار الشخيص يف هذا اإلطار 

 تطلبة تختلف من شخص آلخر .يجعل العناية امل

كام يتحمل الدائن املرتهن باعتباره حارسا للعقار املرهون مسؤولية تعويض املترضر من هذا األخري يف 

حالة ما إذا كان الرضر قد وقع بسبب القدم أو عدم الصيانة أو بسبب عيب يف البناء، ألنه هو من له السلطة 

ار أمره، وبذلك فالدائن املرتهن يعد مبثابة املسؤول عن األرض الفعلية يف رقابته وتوجيهه والترصف يف 

 الناجمة عن األبنية املنوطة به رعايتها واملعهود إليه حراستها.

وعىل ذلك فانتقال الحيازة املادية للدائن املرتهن يشكل عبئا ثقيال عىل هذا األخري، إذ أنه  يلزمه 

 368ستثامرعن اإلخالل باإللتزامني املتمثلني يف الحفظ واإل بحفظ العقار واستثامره ويحمله مسؤولية كبرية 

 كام سبق ان ذكرنا .

وعىل ذلك فلو ترك الدائن املرتهن العقار املرهون دون استثامر، كان مسؤال عن تعويض الراهن عام 

 وفاته من ريع بسبب ذلك، وليس ترك العقار املرهون بدون استثامر هو مناط تحريك املسئولية املدنية نح

الدائن املرتهن فحسب، بل إن حتى عدم استثامره استثامرا كامال، كالتفريط يف جعله ال ينتج الثامر التي 

 ويعترب يف عداد هذه املسؤولية أيضا التزام عله كذلك مسؤوال عن هذا التقصري.كان ينتجها عادة، يج

ىل الراهن إلزالة مايؤثر ع املرتهن بإخطار الراهن عن كل ما يستجد عىل محل الرهن مام يقتيض تدخل

 وجود محل الرهن وإدامته واملحافظة عليه.

                                                           

املؤسسة "، مقال  ، تراجع الفعالية االئتمانية ملؤسسة الرهن الحيازي العقاري ال تقتض ي االستغناء عن هذهعيساوي محمد أمعنانـ 368 

 . 3/1/4081، تاريخ االطالع maroc droitمنشور بموقع الكتروني 
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وال شك أن مسؤولية الدائن املرتهن عن استثامر العقار املرهون تستدعي منه عدم تغيري طريقة 

استغالله قبل انتقال حيازته إليه إال برضاء الراهن، فاالرض املعدة للزراعة ال يجوز له استغاللها بزراعة 

ا أعدت لزراعته، والدار السكنية ال يسوغ استغاللها فندقا، واملحل التجاري ال يجوز استغالله مخزنا غري م

أو مصنعا، وذلك ألن تغيري طريقة استغالل محل الرهن تعترب من قبيل الترصف املادي، واملرتهن ال ميلك 

امر العقار املرهون طول املدة و بذلك يحمل الدائن املرتهن  االلتزام  باستث .369إال الحق يف االستغالل

التي يبقى فيها املرهون تحت يده، حتى ال يضار الراهن أو يتعرض للخسارة جراء حرمانه من فوائد ملكه 

أثناء قيام الرهن، التي كان سيجنيها لو بقي محل الرهن يف يده، ومل تنتقل حيازته إىل الدائن املرتهن، 

ن يجعل استثامر الراهن له متعذرا، فيلزم تحمل الدائن املرتهن فوجود محل الرهن تحت يد الدائن املرته

بهذا العبئ، يك ال يبقى العقار دون استثامر فيتعطل، ومن ناحية أخرى  فإن الدائن املرتهن ال يستثمر 

محل الرهن دون مقابل، فال يستثمره لحسابه هو وإمنا يستثمره لحساب الراهن، وإن كان ال يسلم صايف 

الراهن، بل يخصمها من املبلغ املضمون بالرهن، وقد يؤدي ذلك إىل متكنه من استيفاء حقه  الغلة  إىل

 من الثامر التي يذرها العقار املرهون ، ولذا كان االستثامر حق للدائن املرتهن ويف الوقت نفسه واجبا عليه.

الذي  الستغالل املألوفوما يسأل عنه الدائن املرتهن هو الثامر التي يغلها محل الرهن إذا استغله ا

يبارشه الرجل العادي، فإن قلت الغلة عن املألوف، انعقدت مسؤولية املرتهن، وجرت محاسبته عام أصاب 

وإن تجاوزت الغلة القدر املألوف امتنع  عىل املرتهن االستئثار  الراهن من رضر نتيجة هذا التقصري،

ا دون مقابل، فهو ال يبارش أعامل االستثامر لنفسه وإمنبالزيادة، ألنه ال يجوز اإلنتفاع بالعقار املرهون 

 يبارشها لحساب الراهن صاحب الحق يف منفعة الرهن.  

ومن ثم فلو أجر املرتهن محل الرهن للغري، كان مسؤوال عن كامل غلته، ولو مل يقم بتحصيلها، ما 

له عن أجر مثله، فسه، تعني سؤامل يكن عدم تحصيلها راجعا إىل سبب أجنبي عنه ال يد له فيه استعمله بن

 ويستعان بأهل الخربة يف هذه الحالة إن اقتىض الحال. 

                                                           

، "استثمار الدائن املرتهن وإدارته ملحل الرهن الحيازي، دراسة مقارنة بين القانون املدني والفقه اإلسالميمحمد علي عثمان الفقهي"ـ 369 

 .74ـ78، ص 8779ـهـ 8289دار النهضة العربية للطبع  والنشر والتوزيع، مصر
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وعليه فإن كل تقصري من الدائن املرتهن يف استغالل محل الرهن، أو تغيريه طريقة استغالله، أو 

ن م عدم مبادرته بإخطار الراهن عن كل ما يقتيض تدخله، يضعه تحت طائلة املسؤولية، وما ترتبه عليه

جرب الرضر الذي حاق بالراهن، وذلك عن طريق التعويض، إال أن الدائن املرتهن يعفى من استثامر النقود، 

 .370ألن طبيعتها تقتيض عدم استثامرها، حيث تختلط  بأمواله، ويلتزم برد مثلها

امنة ضولعل السبب أو الدافع األسايس الذي يدفع املستثمرين إىل عدم قبول هذا النوع من الرهون ك

للديون، يعود إىل تلك االلتزامات املرهقة التي يرتبها عقد الرهن عىل عاتق الدائن املرتهن مقابل الحصول 

عىل حقه املضمون بهذا الرهن، إذ يف الغالب ما يفضلون ذوي رؤوس األموال االحتفاظ بهذه األخرية بدل 

 راض مل يدر عليهم نفعا هذا من جهة .إقراضها مقابل الحصول عىل رهن حيازي عقاري، ما دام هذا اإلق

ومن جهة أخرى فإن املدينني بدورهم أصبحوا يقبلون عىل الرهن الرسمي بكرثة بدل الرهن الحيازي 

العقاري ملا يوفر لهم من ضامنات االحتفاظ بالعقار املرهون واستعامله واستغالله والترصف فيه رشيطة 

نه ملا كان الرهن الرسمي يرد فقط عىل العقارات املحفظة عدم املساس بحقوق  الدائن املرتهن، غري أ 

،  فإنه يف حالة  وجود عقار غري محفظ يبقى السبيل الوحيد لحصول مالكه  371والعقارات يف طور التحفيظ

عىل قرض هو رهنه رهنا حيازيا، وهنا تظهر القيمة االئتامنية ملؤسسة الرهن الحيازي العقاري، ولرمبا هذا 

ئييس الذي جعل املرشع املغريب يحتفظ بها وينظم أحكامها مبقتىض مدونة الحقوق العينية هو السبب الر 

 ،  وهذا ما سنتطرق له بتفصيل  يف املطلب الثاين .8011الصادرة سنة  

 : مربرات اإلحتفاظ مبؤسسة الرهن الحيازي العقاري املطلب الثاين

سة مع العقارات املحفظة، يربر االحتفاظ مبؤسإن تواجد العقارات غري املحفظة بنسبة كبرية مقارنة 

الرهن الحيازي العقاري من جهة )الفقرة األوىل(، وكذا التعامل بهذا النوع من الرهون باملناطق القروية 

 من جهة أخرى )الفقرة الثانية(.

                                                           

 .77ـ محمد علي عثمان الفقهي، م س، ص370 

من م ح ع على أن :"الرهن الرسمي حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو في طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء   862ـ تنص املادة 371 

 دين ".
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حتفاظ إل : النسبة الكبرية للعقارات غري املحفظة باملقارنة مع العقارات املحفظة تربر االفقرة األوىل

 مبؤسسة الرهن الحيازي العقاري 

إن ما يربر االحتفاظ مبؤسسة الرهن الحيازي العقاري هو النسبة الكبرية للعقارات غري املحفظة مقارنة 

لك ذ ألسد يف الرصيد العقاري املغريب.مع العقارات املحفظة، إذ نجد أن هذه األخرية ال زالت تأخذ حصة ا

التي يحققها نظام التحفيظ العقاري والتي جعلت املرشع املغريب يتخذ عدة  أنه بالنظر للمزايا الكثرية

مبادرات تستهدف  تشجيع الناس عىل تحفيظ عقاراتهم قصد تعميم هذا النظام، إال  أن هذا التعميم 

 رواجهته عدة صعوبات جعلته بعيد املنال، من بينها أن أغلب العقارات املتواجدة يف البوادي املغربية  يتعذ

تحفيظها، نظرا لصعوبة ضبطها دون االعتامد عىل حدود متعارف عليها بني القبائل املغربية، هذه القبائل 

الوفية لألعراف االجتامعية التي ساهمت وال زالت تساهم يف ضبط حدود األرايض وفض النزاعات بني 

 هذا املجال رار، وقد تخصص يفاألفراد وبني الجامعات  بأشكال تنظيمية أملتها الحاجة امللحة إىل اإلستق

أشخاص من ذوي الحكمة والدراية النجاز مهام ترسيم الحدود بشكل تطوعي أو مبقابل رمزي، يشرتط 

فيه التوفر عىل ثقة املحيط اإلجتامعي كرشط أسايس إضافة إىل الحكمة والدراية والتجربة، وعىل ذلك 

رسخت ية  بالبوادي تغلغلت يف الوعي الجامعي وتفهذه األعراف املتبعة يف تدبري وضبط امللكية العقار

كسلوك يصعب معه فرض بديل عميل  ترشيعي، وتبقى خاضعة ملقتضيات الفقه اإلسالمي، وال سيام 

، ما دام تحفيظ 1416غشت  8املذهب املاليك والقواعد العامة، جعل منها عمليا سلوكا منفتحا ملسطرة ظهري 

 .372صيا وليس الزاميا إال يف حاالت محددة ورد ذكرها بقانون التحفيظهذه العقارات والحقوق اختيارا شخ

ارد البرشية ع إىل قلة املو ـــــأضف إىل ذلك االجراءات االدارية التي تتسم بالبطء والتعقيد، وذلك راج

رية والتي حافظة العقاــــن الوافدين عىل الوكالة الوطنية للمــــــــواملعدات الكفيلة بتلبية حاجيات املواطني

واالقتصادي  يج االجتامعيـــــــأصبحت ال تقبل االنتظار قياسا بالتحوالت العميقة التي يشهدها النس

 باملغرب.

ونظرا لعدم توفر إحصائيات رسمية بخصوص نسبة العقارات املحفظة باملغرب، إال أن رئيس الحكومة 

جلس النواب لة املتعلقة بالسياسة العامة مبـ سعد الدين العثامين ـ قد كشف خالل الجلسة الشهرية لألسئ

                                                           

 . 2/1/4081يخ اإلطالع ، مقال منشور بموقع الكتروني أخبارنا ،تار  معيقات التحفيظ العقاري باملغربـ   372 
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يف املائة من مجموع الوعاء العقاري الوطني،  80أن هذه النسبة ال تتعدى  8017يوليوز 84يوم الثالثاء 

ح د من تعميمه، كام أوضـــــمشريا إىل أن النظام العقاري ال يزال يعاين من بعض اإلكراهات التي تح

ظ ـــــــتعيق تعميم نظام التحفيظ العقاري هي جهل املالك ملزايا التحفيأيضا أن أهم اإلكراهات التي 

وارتفاع كلفة التحفيظ بالنظر للقدرة الرشائية للمواطنني، وكرثة التعرضات  وبطء مسطرة البث فيها من 

 .طرف القضاء

ة للواقع يوأكد أيضا عىل أن عدم تحيني الرسوم العقارية التي تؤدي إىل عدم مطابقة الرسوم العقار

املادي للعقار من حيث أصحاب الحقوق العينية الواردة عليه  وتواريخ نشوئه، وكذا التغريات الالحقة عىل 

 .  373وضعيته املادية ومشتمالته، وتعدد وتنوع الهياكل العقارية، تحول دون تحفيظ العقار

 حتفاظ بهاملغربية يربر اال : التعامل بالرهن الحيازي العقاري يف املناطق  القروية الفقرة الثانية

باعتبار أن الرهن الحيازي العقاري يعد أقدم صورة عرفها الرهن، إذ ميثل الصورة التقليدية للرهون، 

فإننا نجد أن الناس ألفوا هذا النوع من الرهون خصوصا يف املناطق القروية، وذلك بخالف الرهن الرسمي 

 دعم االئتامن والذي يجهله أغلب الناس. الذي ظهر يف الفرتة األخرية كوسيلة من وسائل

لهذا فإن التعامل بالرهن الحيازي للعقارات غري املحفظة يف املناطق القروية املغربية  من طرف 

 مؤسسة القرض الفالحي يربر اإلحتفاظ بهذه املؤسسة.

هن ر والجدير بالذكر أنه متت الدعوى يف مرص، من بعض أعضاء مجلس الشيوخ إىل إلغاء مؤسسة ال

الحيازي العقاري من القانون املدين، إال أنه مل يستجيب لهذه الدعوى لعدة مربرات من بينها أن اإلحتفاظ 

 بهذا الرهن يف القانون املدين املرصي تستدعيه كرثة التعامل به يف املناطق القروية.

قارات الحق ذه العوذلك راجع إىل أهمية هذه املؤسسة بالنسبة للعقار غري املحفظ إذ تعطي الصحاب ه

يف اللجوء اىل رهن عقاراتهم للحصول عىل قروض من جهة، وادماجها يف حلبة التنمية االقتصادية 

                                                           

في املائة ، مقال منشور باملوقع االلكتروني  لحزب العدالة والتنمية ، تاريخ اإلطالع  40ـ نسبة العقارات املحفظة باملغرب ال تتعدى 373 

6/1/4081.  
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واالجتامعية من جهة أخرى، األمر الذي ميكن القول معه أن مؤسسة الرهن الحيازي العقاري ال زالت 

 تمع املغريب.رتباطها بعادات وتقاليد املجتحتل مكانة هامة خاصة يف املناطق القروية  واملدن العتيقة نظرا ال 

ولعل هذا ما جعل املرشع املغريب يحتفظ مبؤسسة الرهن الحيازي العقاري، مبقتىض مدونة الحقوق 

العينية التي عملت عىل تنظيم القواعد واألحكام املنظمة للرهن الحيازي العقاري سواء تعلق األمر بعقار 

حد لإلزدواجية يف األحكام والقواعد املنظمة للعقار من جهة محفظ أو غري محفظ من جهة، ووضعت 

 أخرى.

إال أنه احتفظ باإلزدواجية فيام استعىص التوحيد، ومن ذلك مثال، إثبات ملكية العقار املحفظ بالرسوم 

 العقارية، وإثبات ملكية العقار غري املحفظ  بواسطة الرسوم املثبتة ألصل التملك.

ع املغريب عندما احتفظ بالرهن الحيازي العقاري مبقتىض مدونة الحقوق ومنه حسنا ما فعل املرش 

العينية ووضع حد لالزدواجية يف األحكام التي كان يعرفها إال فيام استعىص التوحيد، وما دام أن الرهن 

الرسمي ال يرد إال عىل العقارات املحفظة بخالف الرهن الحيازي الذي يرد عىل العقار سواء كان محفظ 

 غري محفظ، فإن االقتصار عىل الرهن الرسمي فقط يجعل العقارات غري املحفظة خارج  حلبة التنمية . أو
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 الملكية نزع قانون في المؤقت االحتالل

 الملكية نزع قانون في المؤقت االحتالل
 

 الربيو ماءالعينين

 الحقوق كلية اإلدارة وعلم اإلداري القانون باحث في 

 عياض القاضي جامعة

 مراكش

 

 تقديم

تعد امللكية حقا طبيعيا لإلنسان ارتبطت به منذ وجوده لتمثل بذلك الوسيلة الفنية الالزمة لصياغة نظام 

األموال، وما تخوله من سلطات ميارسها املالك، فهي من الحقوق املادية التي تعطي لصاحبها حق الترصف 

دساتري، قي واهتامم بالغ يف جل الترشيعات والواالستعامل واالستغالل، لذلك حظي حق امللكية ببعد حقو 

وكغريه املرشع املغريب منح هذا الحق لألفراد وكرسه الدستور من بني الحقوق املضمونة وأي مساس به 

 فهو تعدي عىل األمن والحرية.

ة طإال أن حق امللكية أحيانا يتقاطع مع املصلحة العامة، مام يورد عليه العديد من االستثناءات املرتب

أو بصورة مؤقتة وهو  -نزع امللكية– باملنفعة العامة؛ بحيث تنزع ملكية الفرد لصالح الجامعة، بصورة دامئة

 ما يصطلح عليه باالحتالل املؤقت.

ويف نفس السياق؛ قد تلجأ اإلدارة إىل وسائل وطرق جربية بغية الحصول عىل األمالك بغرض 

لية اإلدارية و ولة تبقى مقيدة مبعيار املنفعة العامة تحت طائلة املسؤ تحقيق مهامها، إال أنه املصالح العليا للد

لذا يتضح؛ أن نزع امللكية واالحتالل املؤقت من أجل املنفعة العامة هو احدى اآلليات  يف حالة املخالفة.

 ةاملعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام باملشاريع االقتصادية واالجتامعية، ومحارب

 املضاربات العقارية.

وسنقترص بالدراسة والتحليل عىل موضوع االحتالل املؤقت يف قانون نزع امللكية الذي يربز عدة 

 إشكاالت أهمها؛
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مدى حرص املرشع املغريب عىل التوفيق بني املصلحة العامة ومسألة االحتالل املؤقت، من خالل 

 .تبعة يف ذلك، ثم اإلجراءات املسطرية امل7.21اإلطار القانوين 

 

 وتنبثق عن هذه اإلشكالية عدة تساؤالت فرعية أهمها؛

 ما مفهوم االحتالل املؤقت؟ 

 ما هو اإلطار القانوين املنظم لالحتالل املؤقت؟ 

 ما أساس التمييز بني االحتالل املؤقت ونزع امللكية؟ 

 ما هي مسطرة االحتالل املؤقت واجراءاتها؟ 

 ما آثار االحتالل املؤقت؟ 

 أهم إشكاالت االحتالل املؤقت؟ ما هي 

كلها تساؤالت فرعية تجسد مدى نجاح املرشع يف صيانة حق امللكية يف شق االحتالل املؤقت من 

 .7-21خالل القانون 

 ولدراسة هذه اإلشكالية سنتبع التصميم التايل:

 املطلب األول: اإلطار القانوين لالحتالل املؤقت

 7.21ملؤقت من خالل القانون الفقرة األوىل: مميزات االحتالل ا

 الفقرة الثانية: اإلجراءات املسطرية لالحتالل املؤقت

 املطلب الثاين: االشكاالت الواقعية والقانونية لالحتالل املؤقت

 الفقرة األوىل: إشكاالت التعويض يف االحتالل املؤقت

 دور القضاء اإلداري يف حامية امللكية الخاصةالفقرة الثانية: 
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 اإلطار القانوين لالحتالل املؤقت: األول املطلب

؛ مبثابة اإلطار 1426375أبريل  13، واملرسوم التطبيقي له الصادر بتاريخ 1428374ماي  3يشكل قانون 

القانوين العام الذي يستند إليه القايض اإلداري أثناء البت يف دعاوى نزع امللكية واالحتالل املؤقت، حيث 

متأثرة بنظام هذه املحاكم الجديدة مع  7.21صبحت القواعد الشكلية لقانون مع احداث املحاكم اإلدارية أ 

 .376ما يرتتب عن ذلك من نسخ عدة نصوص

، ثم الشق )الفقرة األوىل(يف شقه املوضوعي  7.21لذا سنتناول االحتالل املؤقت من خالل القانون 

 ، كل ذلك يف إطار املنفعة العامة.)الفقرة الثانية(االجرايئ 

 7.21ة األوىل: مميزات االحتالل املؤقت من خالل القانون الفقر 

إن النصوص القانونية املتعاقبة يف هذا املجال، والسالف ذكرها قد اهتمت مبسطرة نزع امللكية 

ومسطرة االحتالل املؤقت يف آن واحد، إال أنه يوجد فرق جوهري بني النظامني، إضافة إىل فروق أخرى 

 راءات.قانونية تتصل خاصة باإلج

بداية بالتمييز الجوهري؛ فإن نزع امللكية من أجل املنفعة العامة يعني إحالل الدولة بوجه عام أو أي 

شخص معنوي آخر يسمح له القانون بذلك بوجه خاص محل املالك األصيل مقابل تعويض، لذا يظهر أن 

ن طرف احتالل ملك معني م هذا النزع كنوع من البيوع الجربية. يف املقابل؛ فاالحتالل املؤقت يعني

السلطة العامة أو من يحل محلها خالل فرتة زمنية محددة قد تطول أو تقرص، مقابل تعويض يؤدى إىل 

املالك األصيل، بالتايل يستفاد أن االحتالل املؤقت يظهر كنوع من األكرية الجربية التي يفرضها القانون 

 يف سبيل تحقيق الصالح العام.

                                                           
 82، بتاريخ 3612دة الرسمية عدد املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت، الجري 8713ماي  6بتاريخ  9.18قانون ؛ 374

 .710، ص 8712يونيو 
 . 710، ص 8713يونيو  82، بتاريخ 3612، الجريدة الرسمية عدد 8719أبريل  83بتاريخ  4.14.314املرسوم التطبيقي رقم ؛ 375
مال ومؤلفات جامعية، العدد صحيب حسن، القضاء اإلداري املغربي، منشورات املجلة املغربية لإلدارة املحلية والتنمية، سلسلة أع؛ 376

 .890، ص 4001، 10
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هذان النظامان يختلفان من حيث االستثناءات التي ترد عليهام كام يختلفان من  وتجدر اإلشارة أن

 حيث كيفية تقدير التعويض الذي يؤدى للمنزوعة ملكيته.

إىل جانب ذلك فكال من نزع امللكية واالحتالل املؤقت موضوعهام هو شغل العقارات إال أن األسس 

صورة ن نزع امللكية تستلزم نقل امللكية لفائدة نازعها بواإلجراءات واألهداف تختلف من حيث املسطرة بكو 

دامئة، يف حني االحتالل املؤقت ال يخول إال اإلذن يف الحيازة املؤقتة، أما من حيث الغاية فمسطرة نزع 

امللكية هو تحقيق املنفعة العامة دون أن يدكر القانون أمثلة األشغال أو عمليات معينة لذلك، أما بالنسبة 

ل املؤقت فاملقصود منه مخصص إذ تضمن نوع األشغال الذي يسمح بها من أجله كاستخراج بعض لالحتال

 .377املواد والقيام بأعامل تحضريية لألشغال العامة

كذلك من حيث اتخاد القرار فبالنسبة لالحتالل املؤقت يكون من طرف رئيس الحكومة، أما مسألة 

ة ثم مقرر التخيل من طرف رئيس املجلس الجامعي أو العامل نزع امللكية نجد مقرر إعالن املنفعة العام

 378أو الوزير املعني حسب الجهة التي تقوم بنزع امللكية. وأخريا نجد منشآت ال يشملها االحتالل املؤقت

كدور السكنى والساحات...، يف حني نزع امللكية ال ينصب فقط عىل املباين الدينية واملقابر وعقارات 

وبالتايل ميكن تعريف االحتالل املؤقت بأنه   .379العام واملنشآت العامة واملنشآت العسكريةالتابعة للملك 

قا للمنفعة ــــــيازة العقارات اململوكة ملكية خاصة بصفة مؤقتة تحقيـــــــهو حق السلطة اإلدارية يف ح

 األكرث . أما فيام يخص مدة االحتالل تنحرص يف خمس سنوات عىل380العامة مقابل تعويض عادل

يث إذا تجاوزت اإلدارة هذه املدة ومل تعمل عىل إبرام اتفاق بينها وبني املعني باألمر فإنها تكون ــــــبح

، وإال ترتب عن ذلك مسؤولياتها املوجبة 381مضطرة إىل القيام بنزع امللكية وفق الرشوط املتفق عليها قانونا

 .382للتعويض

                                                           
 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت. 9.18من القانون  20الفصل ؛ 377

 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت. 9.18من القانون  23الفصل ؛  378
 ق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت.املتعل 9.18من القانون  2الفصل ؛  379
، )الطبعة الرابعة 8774صروخ مليكة، القانون اإلداري دراسة مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدر البيضاء، الطبعة الثانية، ؛  380

 .362(، ص 8771
 عامة واالحتالل املؤقت.املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة ال 9.18من القانون  29الفصل ؛  381
، بين أشاوي الحاج الحسين ومن معه ضد الدولة 72.34، ملف رقم 8779يونيو  87، بتاريخ 19.96املحكمة اإلدارية بأكادير، حكم رقم ؛  382

 املغربية.
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 حتالل املؤقتالفقرة الثانية: اإلجراءات املسطرية لال 

يعترب االحتالل املؤقت نظاما مندمجا يف قانون نزع امللكية ووثيق الصلة به، وذلك اعتبارا للقاسم 

العامة، لذا فحق االحتالل املؤقت خوله  املشرتك بينهام املتجيل يف وحدة املوضوع أي تحقيق املنفعة

ومية، الرتابية إضافة إىل املؤسسات العم املرشع إىل األشخاص املعنوية الرتابية؛ أي الدولة والجامعات

 بالتايل فالجهات املخول لهم هذا الحق غري الدولة متارس عليهم الوصاية.

يف البداية يتم صدور مقرر إداري عن األعوان اإلداريني أو األشخاص الذين تفوض لهم اإلدارة هذا 

مليات ع فيها، إال أنه إذا تعلق األمر بالعالحق، يبني فيه نوع العمليات والجهة املنجزة لها وتاريخ الرشو 

، واملتعلقة أساسا باإليداع املؤقت لآلالت واملواد...، وكذا 7-21من القانون رقم  40املشار إليها يف الفصل 

املتعلقة باستخراج بعض املواد من تلك األرض املحتلة، فإنه عىل القرار الصادر عن األعوان اإلداريني أن 

الصادر األمر باالحتالل من أجلها، واملساحة التي يجب أن يشملها هذا االحتالل ونوعه يتضمن العمليات 

ومدته املحتملة، كام يبلغ رئيس املجلس الجامعي هذا املقرر إىل املالك أو الشاغل عند االقتضاء. ونالحظ 

ذكر قد أعطى تحديدا السالف ال 40يف هذا السياق أن املرشع فيام يخص الحالة الثانية والثالثة من الفصل 

 وتسلم إىل ل املؤقت عىل عكس الحالة األوىل.واضحا ودقيقا ملا يجب أن يتضمن مقرر االحتال

- نسخة مطابقة للمقرر يتم تقدميها إىل مالك العقارات أو شاغليها -أي من االحتالل املؤقت-املستفيدين 

داري ا ذلك، أما إذا تعدر تبليغ املقرر اإل كلام طلبو  -أي األشخاص الذين وقع االحتالل املؤقت عىل أرضهم

يف هذه الحالة إىل املعنيني باألمر، اكتفى بتوجيهه إىل وكيل امللك التابع لنفوذه موقع العقار، ويعتمد عىل 

 ذلك بالخصوص يف حساب آجال الطعن عند االقتضاء.

طرف خبريين،  ماكن منوتأسيسا عىل ما سبق؛ إذا مل يحصل اتفاق بني الطرفني تتم معاينة حالة األ 

واملستفيد هو من لديه الحق يف تحديد تاريخ إجراء هذه العملية، ويطلب من املالك تعيني خبريه، وإذا مل 

م ث األماكن موضوع االحتالل املؤقت. يعني خبريه يف هذه الحالة يقوم خبري اإلدارة وحده مبعاينة حالة

ل اتفاق نارص الالزمة لتقدير الرضر، ويف حالة ما إذا حصيقوم الخبريان بتحرير محرض للعملية يتضمن الع

بني الطرفني يجوز الرشوع يف األشغال فورا، أما يف حالة الخالف بشأن األماكن املعاينة من طرف 
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الخبريين، فإن الطرف املستعجل يعرض القضية عىل املحكمة اإلدارية ليبت فيها قايض املستعجالت 

 .11-40من القانون رقم  14دارية أو من ينوب عنه حسب املادة املتمثل يف رئيس املحكمة اإل 

بالتايل يتبني أن حق االحتالل املؤقت يخول اإلذن يف الحيازة املؤقتة ألرض لفائدة األشخاص 

السالف ذكرهم؛ بأن يقوموا بالدراسات واألعامل التحضريية لألشغال عىل تلك األرض، أو يودعوا فيها 

، وهذه 383أو أوراش ... أو املنشآت أخرى، كذلك ميكن أن يستخرجوا منها بعض املواد مؤقتا اآلالت واملواد

العمليات البد أن يؤذن فيها مبقرر إداري يشمل مساحة هذا االحتالل ونوعه ثم مدته املحتملة، كام يبلغ 

 .384رئيس املجلس الجامعي نسخة من املقرر إىل املالك وعند االقتضاء إىل الشاغل

 االشكاالت الواقعية والقانونية لالحتالل املؤقت: يناملطلب الثا 

إذا كانت فلسفة الترشيع املغريب تقوم عىل حامية حق امللكية الخاصة نظرا لألهمية التي يحتلها هذا 

الحق ضمن النظام القانوين املغريب، فإن ذلك يعني بالرضورة أن املساس بهذا الحق ال ميكن أن يتم 

يث حاولت جل الترشيعات التي أقرت باالحتالل املؤقت تخويل أقىص ما ميكن بدون ضامنات قانونية، ح

من الوسائل واآلليات لحامية امللكية الخاصة وضامن حقوق املالك الخواص لتحصني هذا الحق من 

 أوجه الشطط واالنحراف الذي قد يشوب عمل اإلدارة. 

 حق ية امللكية الخاصة وضامنها وبنيلذا نجد املرشع املغريب ويف إطار خلق توازن حقيقي بني حام

 الدولة يف املساس بهذا الحق خدمة للمنفعة العامة.

وعليه؛ فاملرشع قيد االحتالل املؤقت مبجموعة من الضامنات والرشوط؛ متجلية يف الضامنات 

لملكية لالشكلية املتمثلة يف رضورة احرتام اإلجراءات املسطرية لالحتالل املؤقت وإال شكل اعتداء مالحق 

الخاصة، لكنه اعتداء أجازه القانون وحدد ضوابطه وأقره مبسطرة يجب إتباعها وكل خروج أو انحراف عن 

هذه السلطة يشكل مساسا خطريا بحق امللكية. كام أن هناك الضامنات املوضوعية حيث ال يسوغ إلدارة 

 يجز لها الترشيع ذلك. مبوجب قرارات إدارية انفرادية أن تحتل ملك خاص ولو بشكل مؤقت ما مل

                                                           
 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت. 9.18من القانون  20الفصل ؛  383
 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت. 9.18من القانون  24الفصل ؛  384
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وبالتايل فإن هذا الترصف يجب أن ينفذ تنفيذا دقيقا يف حدود القانون وأن تتوافر فيه الرشوط التي 

، عىل أن وىلالفقرة األ تسوغ إلدارة القيام به وأهمها التعويض العادل؛ والذي سنقترص عىل تحليله يف 

 .الفقرة الثانيةالخاصة يف نتحدث عن دور القضاء اإلداري بخصوص حامية امللكية 

 الفقرة األوىل: إشكاالت التعويض يف االحتالل املؤقت

ما يعاب عىل الترشيع املغريب أنه مل ينص عىل عدالة التعويض، غري أن ما يشفع للمرشع إغفال هذا 

يض واملبدأ كونه خول للقضاء وحده تحديد التعويض النهايئ، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إىل تقرير تع

 يناسب األرضار التي قد تلحق ملكية الخواص.

أن الرضر الذي ميكن التعويض عنه أثناء االحتالل املؤقت هو الرضر الحايل  7-21وقد اعترب قانون 

واملحقق الناشئ مبارشة عن االحتالل املؤقت، دون أن ميتد هذا التعويض إىل كل من الرضر غري املحقق 

إهدارا  بارش. فتجاهل الترشيع املغريب التعويض عن الرضر املستقبيل يشكلوالرضر املحتمل والرضر غري امل

كبريا لحقوق ملكية الخواص، فاألساس الذي ينبني عليه نظام االحتالل املؤقت هو منح تعويض عادل 

والعدالة تقتيض أن يتم التعويض عن األرضار التي لحقت امللكية الخاصة أيا كان نوع هذه األرضار، ومرد 

ا العيب الذي يعرتي ترشيعنا هو هيمنة هاجس الحفاظ عىل املال العام والحرص عىل مرور عملية هذ

االحتالل املؤقت بأقل التكاليف وهذا ما أدى إىل إقصاء مجموعة من األرضار من التعويض واملالحظ أن 

ا مام فتح املجال قالترشيع الفرنيس تراجع عن املوقف السائد ومل يعد يأخذ برشط كون الرضر حاليا ومحق

 .385لتعويض العديد من األرضار

وإىل جانب ذلك نجد مسألة التعويض عن زائد القيمة وما يثري من اشكال عىل الصعيد العميل ومدى 

صدقية الخربة واإلجراءات املحددة له، نفس اليشء بالنسبة للتعويض عن املواد املستخرجة من األرض 

 لبت النهايئ يف تحديد التعويض للقضاء اإلداري عند عدم وجود اتفاقنظرا لصعوبة تقييمها، لهذا يرجع ا

 ؛ وهو األمر األكرث تجليا.386بني األطراف

                                                           
 الفرنس ي املنظم لنزع امللكية للمنفعة العامة. 22-877أكتوبر  43؛ قانون 385

 املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل املؤقت. 9.18من القانون  26؛ الفصل 386
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لذا فاملعايري التي وضعها املرشع املغريب لتقدير التعويض ال ترقى إىل مستوى تعويض عادل، واملؤسف 

راد، لتضحية مبصالح وحقوق األفأن نجد الترشيع املغريب ذهب يف أقىص حد إىل حامية املال العام وا

لذلك يكتيس التعويض أهمية بارزة بكونه موضوع حساس ومل يوله رجال القانون أهميته الخاصة، 

وباألخص أنهم اهتموا يف أغلب الكتابات مبسطرة نزع امللكية، دون أن يخوضوا يف البحث عن الجانب 

 املفاهيمي واملسطري لالحتالل املؤقت. 

طروحا بالنسبة لألمثنة املعروضة من طرف اللجان اإلدارية للخربة التي كثريا ما قد والتساؤل يبقى م

تقرتح أمثنة بخسة إن مل نقل تافهة، بناء عىل أدوات غري علمية وإمنا مبنية عىل هدي ومزاج بعض 

أعضائها، لذلك وجب التفكري يف إسناد هذه املهمة إىل شخص معنوي يختص يف مجال الخربة العقارية 

يكون بعيدا عن األهواء والضغوط اإلدارية التي متارس من طرف ذوي النفوذ والسلطة، اليشء الذي 

 يتطلب مراجعة بعض النصوص القانونية املنظمة للخربة العقارية.

 الفقرة الثانية: دور القضاء اإلداري يف حامية امللكية الخاصة

ن حامية لسلطة القضائية ظلت ردحا من الزميشكل القضاء مصدرا أساسيا لحامية امللكية الخاصة، فا

للملكية الخاصة من جميع االعتداءات التي تتعرض لها، وتتجىل هذه الحامية يف رقابة القضاء ألعامل 

اإلدارة حيث هذه األخرية ملزمة دامئا بالخضوع للقانون يف كل األعامل التي تقوم بها، وكل تجاوز منها 

 ية لحقوق األفراد وحرياتهم.يفسح املجال للقضاء للتدخل حام

لذا؛ تشكل رقابة القضاء عىل أعامل اإلدارة يف نظام نزع امللكية من أجل املنفعة العامة واالحتالل 

املؤقت أحد أهم الضامنات املفروضة يف هذا النظام، خاصة وأن اإلدارة تكون طرفا يف هذا املوضوع فهي 

ملية، ت وهي التي تقوم بكتابة اإلجراءات الالزمة إلمتام هذه العالتي تقوم بنزع امللكية وكذا االحتالل املؤق

وبالتايل تعد الرقابة القضائية ضامنة حقيقية لألفراد نظرا ملا تخوله من حامية أكيدة ضد االنتهاكات التي 

 قد متس امللكية الخاصة.

مللكية ضد منزوعو ا وتتنوع حامية القضاء للملكية الخاصة يف هذا املجال عرب الدعاوى التي يرفعها

انحرافات نازع امللكية فقد تتمثل يف دعوى إلغاء قرار املنفعة العامة أو الدعوى الرامية إىل وقف االعتداء 
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املادي تم دعوى التعويض عن نقل امللكية، وكذلك دعوى التعويض عن االحتالل املؤقت والتي هي مصب 

 اهتاممنا يف هذا العرض املتواضع.

-21ؤقت ال يتم قانونا إال مقابل تعويض عادل وهذه قاعدة أساسية يف نظام القانون إن االحتالل امل

ال غنى عنها، ووصوال لهذه الغاية وضع املرشع مجموعة من اآلليات والوسائل، فقد فرض أن يتم تقويم  7

م كالعقار املحتل مؤقتا من قبل لجنة إدارية تضم متخصصني يف ميدان العقار وبتخويل القضاء الح

بالتعويض، فاإلدارة ال ميكنها أن تكون خصام وحكام يف نفس الوقت. لذا كان البد عىل القضاء التخلص 

من هاجس املال العام انصياعا لرغبات األفراد ألن األمر يف الحقيقة يتعلق بتعد عىل امللكية ال اإلرضار 

 لتايل فدور القضاء يتجىل يفواإلجحاف بهم أكرث عن طريق إقرار تعويض غري مناسب وغري عادل، وبا

 خلق توازن حقيقي بني مصالح الخواص ومصالح اإلدارة يف حامية املال العام.

ونستشف ذلك من خالل مجموعة من األحكام والقرارات تربز التطور القضايئ يف هذا املجال حامية 

 للطرف الضعيف املتمثل يف األشخاص أمام اإلدارة.

 1416غشت  18يف إطار الفصل الثامن من ظهري  387ور املستعجلةففي قرار صادر عن قايض األم

املتعلق آنذاك بالتنظيم القضايئ للمملكة: "وحيث أنه مام ال جدال فيه أن األشغال التي اتخذت يف 

األرض موضوع الصك العقاري عدد ... قد وقع القيام بها بدون أن يسبقها صدور قرار يربر احتاللها مؤقتا 

وقيف األعامل. وحيث أن استناد اإلدارة عىل نظرية نزع امللكية غري املبارش ال ميكن أن أو قرار يحدد ت

يعفيها من اإلجراءات املذكورة أعاله أو يعوضها وأن األعامل التي تقوم بها تكتيس صفة العنف. وحيث 

 ينبغي والحالة هذه إصدار أمر بإيقاف األعامل".

لة عن الرضر الحاصل للاملك باستيالئها عىل ملكه وإقامتها "إن الدولة مسؤو  388كام جاء يف قرار آخر

، بل ذهب إىل 7-21فيه مؤسسة عمومية دون موافقة ودون سلوك املسطرة القانونية التي يرسمها القانون 

تقرير مسؤولية الدولة يف التعويض عن األرضار الناجمة عن احتاللها ملك الغري يف إطار القواعد العامة 

                                                           
 .2منشور بمجلة املحاماة عدد  8767ر ؛ قرار فاتح نونب387
 .83، ص 8772، يوليوز 29، قضاء املجلس األعلى، عدد 173688ملف مدني  8/48/8773، بتاريخ 3442، قرار عدد 388
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قانون االلتزامات والعقود، ويحق للقضاء االستعجايل يف حالة االعتداء املادي إيقاف  74لفصل املقررة يف ا

 هذا االعتداء وطرد اإلدارة من عقار الغري مادام االستيالء تم بطريقة غري قانونية".

 و؛ "مفهوم االحتالل املؤقت والغاية منه من طرف اإلدارة هي القيام بدراسات أ 389كذلك نجد قرار آخر

أعامل اعدادية، وإذا تعدت اإلدارة ذلك وقامت مبد القنوات والحفر يصبح قرارها متسام بالشطط يف 

 استعامل السلطة ...".

ويف األخري نظرا لنذرة االهتامم مبوضوع االحتالل املؤقت مقارنة بنزع امللكية واالعتداء املادي، 

ت لكن استطاع حامية امللكية الخاصة يف املجاال فالقضاء اإلداري أيضا بقي دوره متواضع يف هذا اإلطار 

األخرى السالفة الذكر، وما يفرس ذلك هو مدى تفيش ظاهرة االحتالل املؤقت عىل أرض الواقع، وكذلك 

 .7-21املرشع مل يخصص حيزا كبريا لالحتالل املؤقت يف اإلطار القانوين رقم 

 ةخـاتـمـ  

عىل اإلطار القانوين واإلجراءات اإلدارية التي تصاحب يف الختام، وبعد هذه اإلطاللة املتواضعة 

االحتالل املؤقت، فيمكن القول أنه رغم الحمولة التي يحملها مصطلح "االحتالل املؤقت" وما يتبادر إىل 

الدهن تبعا لذلك من وحشية الدولة باعتبارها تستعمل القوة لإلجهاد عىل أعز الحقوق عىل اإلنسان الذي 

لكية" إال أن ذلك يبقى من الحلول التي تضطلع بها الدولة تحقيقا للمصلحة العامة، يبقي هو "حق امل

 لكن؛

 هل ميكن القول بأن فعل االحتالل املؤقت هو اعتداء مادي بشكل قانوين؟

 

  

                                                           
 . منشور بموقع؛99800/74في امللف اإلداري عدد  80/84/8774بتاريخ  392؛ قرار الغرفة اإلدارية باملجلس األعلى عدد 389

 http://platform.almanhal.com/Files/2/97232   19على الساعة  87/08/4081تاريخ الزيارة؛h00. 

http://platform.almanhal.com/Files/2/97232
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 الغير عقارات على االستيالء لظاهرة التصدي في العامة النيابة دور

 

 الغير عقارات على تيالءاالس لظاهرة التصدي في العامة النيابة دور
 

 حراث الشرقي

 الدكتوراه سلك في باحث

 

يعمالن  64391والفصل 81390من خالل مقتضيات الدستور املغريب الجديد نالحظ أن كل من الفصل 

عىل حامية حق امللكية سواء كانت يف ملك املواطنني املغاربة أويف ملك األجانب،ونظرا ألهمية امللكية 

ة، فراد باعتبارها الرثوة العقارية األساسية النطالق مختلف املشاريع االقتصادية املنتجالعقارية يف حياة األ 

ومظهرا من مظاهر سيادة الدولة،فقد شكلت مطمعا لذوي النيات السيئة الذين يحاولون الرتامي عليها 

تها البحث يوسلبها من مالكيها الحقيقيني بشتى الطرق،إىل حد ظهور شبكات مؤطرة يف ميدان التزوير غا

من أجل  انتزاعها  392عن العقارات املهملة وخاصة تلك العائدة لألجانب،وكذا املغاربة القاطنني بالخارج

 واالستيالء عليها.

فالحديث عن الظاهرة كان بسبب أن بعض حاالتها تجاوزت إطار السلوكات الفردية لتتخذ صور جرائم 

عىل عقارات أشخاص  393األدوار فيام بينهم لالستيالء منظمة شارك فيها مجموعة من املتدخلني يتقاسمون

،وبيعها بطرق إحتيالية ألشخاص آخرين،وهو ما أضحى 394آخرين أغلبهم أجانب أو يقيمون خارج املغرب

 يشكل إساءة ومساسا بصورة األمن القانوين.

                                                           

 من الدستور املغربي على أن:"لكل فرد الحق في سالمة شخصه وأقربائه ،وحماية ممتلكاته" 48ينص الفصل  - 390  

 الدستور املغربي في الفقرة األولى منه على أن "يضمن القانون حق امللكية".من  32ينص الفصل  - 391 

 مقال منشور باملوقع اإللكتروني -األسباب وسبل التصدي –ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير إدريس الفاخوري: -أنظر:  - 392 

RHP/CIEERSO.COM    04.ص.على الساعة السادسة مساءا42/04/4081اطلعت عليه بتاريخ. 

 ..49/08/4089.بتاريخ 8أنظر: برنامج مواطن اليوم .إذاعة ميدي - 393 

ا هإن داللة الرسالة امللكية تفيد أنها ال تعني فقط عقارات األجانب وعقارات املغاربة املقيمين بالخارج التي ينبغي الحرص على ضمان أمن - 394 

يدته وزارة العدل وحصرته فقط في املنازعات املتعلقة بعقارات األجانب وعقارات العقاري .بل إن مفهوم الغير في الرسالة أوسع نطاقا مما ق

 املغاربة املقيمين بالخارج.أنظر: 
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لألمن الستقرار املعامالت العقارية وتهديدا   395لذلك فإن استمرار هذه املامرسات تشكل زعزعة

 . 396العقاري ولالستثامرات األجنبية

األمر الذي يستوجب التصدي الفوري لها بكل حزم وقوة ،والتفكري يف إيجاد آلية إستيباقية،والعمل 

 397عىل تشكيل لجنة خاصة، ملواجهة العمليات املتكررة للسطو عىل العقار،والتصدي بشدة لهذه الظاهرة

،وتشديد العقوبة وتقويتها 398تامد مقاربة استعجاليه شاملة،مع وضع خارطة طريق واضحة املعامل واع

 .399والرضب عىل أيدي كل من إعتدى عليها من خالل تدخل النيابة العامة

فهل ميكن القول أن النيابة العامة وفقت يف التصدي لهذه الظاهرة؟وهل إستطاعت حامية هذه 

 العقارات حامية فعالة؟

                                                           

 على الساعة  التاسعة ليال.   4089/ 06/ 40اطلعت عليه بتاريخ   8عمر أزو كار: برنامج مواطن اليوم،إذاعة ميدي  -

 .82. م س .صلتشريع وسلطان اإلستيالءحكامة العقار بين هشاشة امحمد الزكراوي:   -

إن تحقيق أمن عقاري بالشكل املطلوب مازال بعيد املنال ،ولعل الرسالة امللكية األخيرة املوجهة  إلى وزير العدل حول التصدي لظاهرة  - 395 

ة تأمين قطاع العقار ببالدنا وبالتالي صعوباإلستيالء على عقارات الغير خير دليل عما تعرفه املنظومة  العقارية من مشاكل تعيق حكامة  تدبير 

 ةعقارات األغيار من ويالت  وطمع لوبي العقارات ،نجم عنه كثرة وتزايد الدعاوى واملنازعات املتعلقة به أمام  القضاء،مما أسفر عن عرقل

 مشاريع تنموية واستثمارية هي غاية وطموح املشروع االقتصادي  واإلجتماعي .أنظر:

 89/04/4089بتاريخ  8301.مقال منشور بجريدة األخبار العدد حكامة العقار بين هشاشة التشريع وسلطان االستيالءاوي: محمد الزكر  -

 .82.ص 

 .03األسباب وسبل التصدي  .م س ص – ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغيرإدريس الفاخوري:  -

ء على عقاراتهم جراء أفعال مخالفة للقانون مست أمنهم العقاري و ذلك أن العديد  من األشخاص تعرضوا للنصب و تم اإلستيال - 396 

 جعلهم يفقدون الثقة في املنظومة القانونية العقارية ، واملؤسسات القائمة على حمايتها.

ل مسا ائيا... ويشكجاء في الرسالة امللكية : "إن املجهودات املبذولة في هذا السياق تبقى محدودة جراء قصور التدابير في مواجهتها وق - 396 

 جسيما بحق امللكية...".

قضية من هذا النوع،  وال تزال رائجة أمام  68. 89/04/4081وصلت عدد القضايا املتعلقة باالستيالء على عقارات الغير إلى حدود  -397 

 املحاكم اإلبتدائية و اإلستئنافية العادية، و أمام محكمة النقض،أنظر:

:مداخلة ألقيت برواق وزارة العدل باملعرض  ملبذولة في مجال التصدي لظاهرة اإلستيالء على عقارات الغيراملجهودات اهشام مالطي:  - 

 على الساعة الثالثة والنصف مساءا.غ م. 89/04/4081الدولي للنشر والكتاب بتاريخ 

قصور التدابير في مواجهتها وقائيا... ويشكل مسا  جاء في الرسالة امللكية : "إن املجهودات املبذولة في هذا السياق تبقى محدودة جراء - 398 

 جسيما بحق امللكية...".

 كمؤسسة تدافع وتحافظ على الحق العام حيث تم تكليفها باإلشراف على تتبع ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير كلما تم املساس بها. - 399 
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تقسيمنا لهذا املوضوع إىل فقرتني: سنتناول يف "الفقرة  هذا ما سنحاول اإلجابة عليه من خالل

ابة العامة يف و يف "الفقرة الثانية " دور الني األوىل" دور النيابة العامة يف تتبع مضامني الرسالة امللكية ،

 تفعيل آليات التصدي لهذه الظاهرة.

 دور النيابة العامة يف  تتبع مضامني الرسالة امللكية الفقرة األوىل:

إىل الحد الذي تدخلت معه املؤسسة امللكية؟ من املسؤول عن املراقبة  400كيف إنترشت هذه الظاهرة

القبلية ؟ ملاذا تظل املؤسسات عاجزة عن حامية عقارات الغري إىل أن تتدخل املؤسسة امللكية؟ أليست هذه 

ستغلها انونية التي يفامهي الثغرات الق هناك قضايا كثرية مل يتم رصدها؟.أليست  الظاهرة قدمية؟

املستفيدين من هذه الظاهرة؟ومن املسؤول عن ظاهرة اإلستيالء عىل ملك الغري؟هل املرشع؟أم القضاء؟أم 

املؤسسات؟أم النصوص القانونية؟ ما السبيل إىل وضع خطة إستيباقية للقضاء عىل هذه الظاهرة ؟ هذه 

 ها.كلها تساؤالت تثار يف هذا املوضوع ويستوجب اإلجابة عن

لتدق ناقوس الخطر حول ظاهرة  401نشري بداية إىل أن التوجهات امللكية جاءت يف شكل رسالة 

وتؤكد عىل وجود فتور يف تتبع معالجتها القضائية،وتدعو إىل التصدي  اإلستيالء عىل عقارات الغري،

خارج،وذلك مني بالسواء كان ملكا لألجانب أو املغاربة املقي -طبيعة العقار -الفوري لها بغض النظر عن 

                                                           

حاالت كثيرة ومتكررة، جاء في الرسالة  امللكية"أن اإلستيالء على  سميت ظاهرة ألنها لم تبقى حالة معزولة وإنما أصبحت  تشكل - 400 

فة اعقارات الغير ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا املعروضة على املحاكم ،وتعدد الشكاوى املقدمة حولها ،واألخبار التي توردها الصح

 .49/08/4089يخ .بتار  8برنامج مواطن اليوم: إذاعة ميدي  -بشأنها "، للمزيد أنظر:  
وقد سبقتها رسالة ملكية أخرى وجهت إلى املشاركين في املناظرة الوطنية حول موضوع السياسة العقارية للدولة ،84/30/4086بتاريخ  -   401

ية املؤطرة . دعت فيها إلى اإلنكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانون4082دجنبر  01ودورها في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية يوم 

للعقار بشقيه العمومي والخاص بما يضمن حماية الرصيد العقاري وتتمينه وتبسيط مساطر تدبيره،لتمكينه من القيام بدوره في تعزيز 

مرا أ الدينامية اإلقتصادية واإلجتماعية ببالدنا، موضحا أنه بالنظر للطابع األفقي لقطاع العقار،فإن اإلكراهات والرهانات التي تواجهه تعد

مشتركا بين مختلف الفاعلين واملهتمين به. وهو ما يقتض ي إعتماد منظور شامل في معالجتها يستحضر كافة األبعاد القانونية واملؤسساتية 

 ةوالتنظيمية واإلجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع ،وطبيعة بنيته املركبة واملتشابكة الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخي

و اإلقتصادية و اإلجتماعية.ويشكل الجانب التشريعي أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار،نظرا لتنوع أنظمته إضافة 

ي فإلى تعدد الفاعلين  املؤسساتيين املشرفين على تدبيره ،وأنه يتعين العمل على مضاعفة الجهود من أجل الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري،

 ق تعميمه على كافة التراب الوطني مع استثمار التكنولوجيا الرقمية التي يشهدها العالم اليوم...أنظر:أف

السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية اإلقتصادية –الرسالة امللكية املوجهة إلى املشاركين في املناظرة الوطنية حول موضوع -

 أيضا:.. أنظر 07/84/4082-01واإلجتماعية يوم 

 .03.ص07/84/4082بتاريخ  88.812جريدة اإلتحاد اإلشتراكي العدد-

 .82/80/4086كما سبقها الخطاب امللكي في الدورة التشريعية للبرملان بتاريخ 
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تفاديا ملا قد ينجم عنها من إنعكاسات سلبية عىل مكانة القانون يف صيانة الحقوق،وزعزعة ثقة الفاعلني 

 . 402اإلقتصاديني التي تعترب رافعة أساسية لإلستثامر،ومحرك لعجلة التنمية اإلقتصادية واإلجتامعية

ب العقارات التي يتم اإلستيالء عليها تكون منها أن أغل 403ويرجع إنتشار هذه الظاهرة إىل عدة أسباب

،وإعتامد التعامل بالوكاالت 405،وال يقطنها أي أحد،وغالبا ما يتواجد أصحابها بالخارج404فارغة،ومهملة

                                                           

يين مإن اإلستيالء على عقارات املغاربة القاطنين بالخارج يتم على يد عصابات متخصصة في النهب املمنهج باستعمال أسماء أجانب وه 402 

وفبركة وثائق مزورة واستصدار أحكام قضائية ،وتحفيظ عقارات باسمهم تم بيعها لألغيار ،ومنهم من يستعمل أسماء شركات وهمية ،وتزوير 

 الوكاالت ورسوم اإلراثة والعقود والوصايا والبطائق التعريفية.

ظاهرة السطو واإلستيالء على عقارات الغير ،فاألسباب  اإلقتصادية كما تعتبر األسباب اإلقتصادية و اإلجتماعية عامال مباشرا إلنتشار  - 403 

ى عقارات لتتمثل في أن املبالغ املالية املهمة والعائدات املحصلة منها تكون في أغلب األحوال الدافع الرئيس ي واملباشر لإلقدام على اإلعتداء ع

 باألمور القانونية ذات اإلرتباط بامللكية العقارية.وتتمثل األسباب اإلجتماعية في الجهل  -الغير بدون موجب قانوني

 (.04وتتمثل األسباب القانونية في الثغرات القانونية التي تم إستغاللها خاصة ما تعلق منها بمدونة الحقوق العينية )املادة 

ية في البت فيها وضعف الزجر والحماأما األسباب القضائية فتتجلى في طريقة تعامل القضاء مع القضايا املعروضة عليه،من خالل البطء 

الجنائية وهو ما تطرقت له الرسالة امللكية التي أشارت إلى أن "إستمرار التشكي بشأن نفس املوضوع لهو دليل على تواصل إستفحال هذه 

لى معالجتها القضائية .أو عالظاهرة ،ومؤشر على محدودية الجهود املبذولة ملكافحتها لحد اآلن ،إن على صعيد ما يالحظ من فتور في تتبع 

 مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية "للمزيد أنظر:

 89/71/1979ظاهرة اإلستيالء على عقارا ت الغير .األسباب والحلول..قراءة على ضوء الرسالة املكية املؤرخة في إدريس الفاخوري:  -

 على الساعة الخامسة والنصف مساءا. 42/04/4081ا بتاريخ إطلعت عليه RHP/CIERSJO.COM.مقال منشور بموقع 

عملت وزارة العدل بتنسيق مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ،واملسح العقاري والخرائطية على إحصاء العقارات  - 404 

تم تزويد املحافظين العقاريين بأرقام وعناوين هذه تحمل رسما عقاريا ،و  2039عقار مهمل باملغرب ،منها  1477املهملة والتي حصرت في 

العقارات املتواجدة داخل كل مدينة ،حيث تم وضع تنبيه خاص يتضمن عبارة " عقار مهمل" بملف الرسم العقاري للمعني باألمر.وبالتالي 

ه الحالة إخبار النيابة العامة لفتح بحت أصبحت كل عملية تلحق هذه العقارات إال وتظهر أمام املحافظ العقاري الذي يستوجب عليه في هذ

 في املوضوع،أنظر:

 حول التصدي ألفعال اإلستيالء على عقارات الغير. 01/04/4089بتاريخ  4080مذكرة وزير الداخلية عدد -

عرض ق وزارة العدل بامل، مداخلة تقدم بها في روااملجهودات املبذولة في مجال التصدي ألفعال اإلستيالء على عقارات الغير هشام مالطي:  -

 .غ م .غير منشورة.82.30على الساعة  89/04/4081الدولي للنشر والكتاب يوم 

كما أن هناك أفعال أخرى من اإلحتيال والنصب تتجلى في اإلستيالء على جزء من مساحة الجار والبناء فيها ،وعند النزاع وعرض امللف  - 405 

،األمر الذي ال يبقى معه املتضرر إال املطالبة بالتعويض الستحالة هدم البناء القائم وإسترجاع على القضاء يقض ي هذا األخير بالهدم فقط 

 الجزء املستولى عليه ،على إعتبار أن هدم البناء هو ضرر أكبر ال يمكن أن يزال بضرر أكبر منه ،أنظر:

. غير منشور.مفاده:"وحيث إذا كان من حق 230/4089/8204في امللف رقم  04/80/4089قرار محكمة االستئناف بسطات صادر بتاريخ  -

مالك األرض االحتفاظ باملنشآت مقابل أداء قيمتها أو إلزام محدثها بإزالتها على نفقته ما لم تكن األرض استحقت هذا فإن تطبيق قاعدة 

ون ضرر إزالة البناء أكبر من ضرر صاحب الضرر األكبر ال يزال بضرر أكبر منه هو إستثناء يطبق بتوافر شروط اللجوء إليه ،وهو أال يك

 األرض"أنظر أيضا:

 .886.منشور بمجلة ملفات عقارية عدد 213/8/2/4083في امللف رقم  89/03/4083وتاريخ  222قرار محكمة النقض عدد -
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نظرا لسهولة تزويرها وكذا تزويرالوثائق التعريفية وخاصة البطاقة البيومرتية،وتزوير وثائق اإلراثة  406العرفية

،وإنتشار شهادة الزور وهيمنة 407زوير العقود األجنبية وتذييلها بالصيغة التنفيذيةوالوصايا والرتكات،وت

السامرسة والوكالء العقاريني،والنصب عىل املنخرطني يف التعاونيات والوداديات والتجمعات 

 السكنية،كلها أفعال مجرمة تدخل يف إطارها ظاهرة اإلستيالء عىل عقارات الغري.

أليست القاعدة القانونية هي التي شجعت عىل إنتشار هذه الظاهرة ل؟فام هي إذن  مكامن الخل

 من م ح ع ؟. 08خاصة املادة 

إذا كانت  الرسالة امللكية تتحدث عن مامرسات متكررة تجاوزت السلوكات الفردية إىل سلوكات 

لعامة امنظمة،عبارة عن لوبيات"وعصابات"تستهدف العقارات بانتقائية تامة،فقد تم تكليف النيابة 

كمؤسسة تسهر عىل تتبع وتنفيذ مضامني الرسالة امللكية عرب تفعيل مقتضيات العقوبات الزجرية الواردة 

،والقانون الجنايئ،وإعطاء أوامر صارمة للضابطة القضائية من أجل تشكيل لجن 408يف مدونة التعمري

 نب. عقارات األجاخاصة لتتبع ومراقبة البناء العشوايئ واملتدخلني يف عملية االستيالء عىل

قضية  31مع اإلشارة أنه تم حرص عدد القضايا الرائجة املتعلقة باإلستيالء عىل عقارات األجانب يف 

 كام هو مفصل يف الجدول أسفله:

                                                           

على وكالة  بطالن العقد الذي بنيتعتبر هذه الوسيلة األكثر شيوعا في اإلستيالء على عقارات الغير ،وقد سبق للقضاء املغربي أن قض ى ب - 406 

ق في حمزورة إذ جاء في أحد قرارات محكمة اإلستئناف بمراكش أنه)...طاملا أن زورية الوكالة العرفية والعقد الرسمي قد تبت لها ،فإن لها  ال

 أن تقرر بطالنها ،وأن تأمر بالتشطيب على عقد البيع املزور من املحافظة العقارية وهو ما فعله(.

 .أورده: 02/02/4084بتاريخ  4080/8204/4482في امللف رقم  328ر محكمة النقض عدد قرا

من م ح ع بموجب القانون رقم  02، وقد تم تعديل مقتضيات املادة 02.م س.ص ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغيرإدريس الفاخوري : - 

،حيث تمت إضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها 82/07/4089خ الذي دخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية بتاري 86-67

 بمحرر رسمي أو من طرف محامي مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ.

من ق م م التي تنص على أنه: )تكون العقود املبرمة بالخارج أمام الضباط واملوظفين العموميين املختصين  234طبقا ملقتضيات الفصل  - 407 

 للتنفيذ باملغرب،بعد إعطائها الصيغة التنفيذية..(. قابلة

بتاريخ  8-86-842املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  66-84قانون  -408 

 .87/07/4086بتاريخ  6208.منشور بالجريدة الرسمية عدد42/01/4086
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 8017409جدول يوضح عدد القضايا الرائجة املتعلقة باإلستيالء عىل عقارات الغري خالل سنة 

 
يف مرحلة 

 البحث

يف مرجلة 

 التحقيق

رائجة يف ال

املرحلة 

 االبتدائية

الرائجة يف 

املرحلة 

 ةاإلستئنافي

يف مرحلة 

 النقض
 

عدد 

 القضايا
13 13 01 11 11 - 

 31 - - - - - املجموع

                 

 410موزعة حسب الدوائر القضائية التالية 

                                                           

إلى  09/80/4089يابة العامة املوجه إلى رئيس املجلس األعلى للسلطة القضائية في الفترة املمتدة من أنظر: تقرير رئيس الن - 409 

  .889. 886.ص38/84/4089

 

 جدول يوضح املدن التي إنتشرت فيها ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير. - 410 

 العدد املدن العدد املدن

 08 وجدة 09 الرباط

 08 الجديدة 01 القنيطرة

 04 الناظور  87 الدار البيضاء

 02 بني مالل 02 آسفي

 09 طنجة 08 مراكش 

 08 تطوان 02 فاس 

 68 املجموع 04 أكادير

 

 = ومن أمثلة املدن التي تعرض فيها العقار لإلستيالء:

ة إدارية صادرة عن قسم املمتلكات متر مربع في قلب الحي األوربي للمدينة عن طريق شهاد 4200مدينة أسفي: ثم السطو على أرض مساحتها  -

الجماعية، ثم استغاللها الستصدار عقد استمرار مزيف للملكية وهذا امللف موضوع النازلة املعروضة على محكمة اإلستئناف بآسفي.للمزيد 

 أنظر:

 .04، ص 42/08/4089و بتاريخ  8419جريدة األخبار: العدد  -

تيالء عليها في  مدينة مراكش أغلبها في ملكية فرنسيين غادروا املغرب قبل أن يفارقوا الحياة مدينة مراكش: إن العقارات التي تم اإلس -

بموطنهم األصلي، لتتحول إلى ملكية أفراد مغاربة ادعوا شراءها من الورثة قبل أن يظهر آخرون يدعون ملكيتها، كما هو الحال بخصوص 

 02ؤدية إلى الدار البيضاء، وذلك بواسطة عقود مزورة وهو العقار البالغ مساحته عقارات معروفة باسم )كدية العبيد( على الطريق امل

 .09، ص 42/08/4089بتاريخ  2483جريدة الصباح، العدد  -هكتارات، للمزيد انظر: 
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ملف موزعة بني  13وقد تم تصفية عدد مهم من هذه القضايا ليصبح مجموع عدد امللفات الرائجة إىل 

 .411قضاء التحقيق وبني قضاء الحكم

 الفقرة الثانية : دور النيابة العامة يف  تفعيل آليات التصدي لظاهرة اإلستيالء عىل عقارات الغري

نظرا ملا يتسبب فيه هذا املوضوع من إساءة إىل نظام امللكية العقارية باملغرب فضال عام ميكن أن 

بني  412وعيا بأهمية دور القضاء إىل جانب باقي األجهزة تبادر وزارة العدليلحقه من رضر بحقوق الغري،و 

،بغية متتني التدابري الرامية إىل 413الفينة واألخرى إىل إصدار دوريات ومناشري ملؤسسة النيابة العامة

تحصني امللكية العقارية وحاميتها من كل اعتداء،وتحثهم فيها عىل اإلرشاف الشخيص عىل تتبع 

املفتوحة لهذا النوع من القضايا وإعطائها األولوية، مع آختيار وتكليف ضباط رشطة قضائية األبحاث 

مؤهلني إلنجاز األبحاث،وحث الرشطة القضائية عىل ترسيع وثرية األبحاث املفتوحة يف هذا النوع من 

وتفعيل ،القضايا،والتنسيق مع مختلف املتدخلني يف املجال وإضفاء الجودة والفعالية عىل األبحاث

اإلنابات القضائية الدولية للتأكد من صحة العقود املربمة بالخارج، مع استعامل الوسائل الرسيعة يف 

                                                           

ه نها عقار مساحتبوسكورة: عاينت الفرقة الوطنية للدرك امللكي خالل اطالعها على وثائق امللكية وجود عقود شراء وهمية بشهود زور م-

متر مربع كان عبارة عن حانة في ملكية معمرين فرنسيين استولوا عليها املتهمون بتحرير عقود بيع مزورة ومصادق عليها بجماعة  4000

 بوسكورة. قبل أن يتم كرائها لشركة رائدة في مجال االتصاالت.

ببوسكورة ادعى املتهمون أنهم اقتنوه من مالكته الفرنسية وشيدو فوقه  مترا مربعا بجوار بريد املغرب 269كما تم السطو على عقار مساحته 

 عمارة بعد تحفيظه ,وأثناء التدقيق في العقد تبين أن اسم الفرنسية وهمي، للمزيد انظر:

 .09، ص 42/08/4089بتاريخ  2483جريدة الصباح: العدد  -

بإنشاء وكالة عدلية مزورة  4003بتدائية حيث قام محامي املالك األصلي في سنة مدينة الرباط: وبالضبط في مدينة تمارة بجانب املحكمة اإل  -

لدى عدلين بتيفلت دون علم املالك األصلي أو حضوره، وتمكن من خاللها ببيع املزرعة بثمن منخفض يقل = عن الثمن الحقيقي املقدر ب 

 املحامي، والعدلين الذين قاموا بتحرير العقد. أنظر:  مليون سنتيم، واستخلص املحامي ثمن البيع لنفسه.وقد تم متابعة 700

 .09، ص 42/08/4089بتاريخ  2483جريدة الصباح العدد -

مدينة فاس: هناك عدة ضحايا اقتنوا بقعا أرضية بمساحات متفاوتة قبل أن يغادروا أرض الوطن بعد انتهاء عطلهم الصيفية وعند عودتهم -

 مبنية عليها باستعمال أوراق مزورة. وجودو عمارات سكنية من عدة طوابق

مدينة سال: توجد ما فيا عقارات تستغل عقارات فارغة يتم تحويلها إلى وداديات في مقاطعات العيايدة، حيث يتم منح رخص البناء -   

ل أن تصدر وضوع نزاع قضائي قبللمقاولين واملنعشين العقاريين واألشخاص الذاتيين على الرغم من أن العقارات التي يرغبون في بنائها تعد م

 في حقهم أحكام قضائية ابتدائية واستئنافية وجرى تأييدها في مرحلة النقض تقض ي بوقف أشغال البناء. أنظر: 

 .08، ص 83/04/4089بتاريخ  2430جريدة الصباح: العدد  -.  03، ص 01/04/4089بتاريخ  8300جريدة األخبار، العدد -

 .89/07/4081ول إجتماع اللجنة املكلفة بالتصدي لظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير يوم اإلثنين بالغ وزارة العدل ح - 411 

 سنتحدث هنا عن وزارة العدل بأثر رجعي كون الظاهرة بدأت ............رئاسة النيابة العامة. - 412 

 .82/04/4089ذي بتاريخ  88منشور وزير العدل والحريات عدد  -413 
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التواصل مع السلطات األجنبية كلام كان القانون أو اإلتفاقيات تبيحها،والسهر عىل تجهيز امللفات املفتوحة 

ت الصادرة القضائية الرامية إىل تجهيز امللفا سواء أمام قضاة التحقيق،أوهيئات الحكم مع تنفيذ املقررات

يف هذا الشأن،والسهر عىل تقديم امللتمسات التي تقتضيها متطلبات تحقيق األمن العقاري إىل هيئات 

الحكم والتحقيق،وسلوك طرق الطعن التي يخولها القانون يف شأن املقررات القضائية،والسهر عىل تجهيز 

ا بالرسعة املطلوبة عىل جهات الطعن،واتخاذ تدبري عقل العقار موضوع امللفات املطعون فيها وإحالته

،وتقديم امللتمسات يف املوضوع،والتدخل يف ملفات تذييل العقود 414الترصف إىل حني البت يف القضية

 لاألجنبية املتعلقة بتفويت العقارات املذكورة وإيالئها العناية واإلهتامم الالزمني،والتنسيق مع السادة العدو 

 . 415واملوثقني واملحامني املؤهلني لتحرير العقود من أجل ضبط حاالت التزوير

  417ةاللجنة املكلفمن طرف السطو عىل العقارات ملحاربة "لوبيات"  416إجراءات قانونية جديدة تحديدكام تم 

                                                           

حول مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني،  47/02/4088س بتاريخ 42نفس النقط املشار إليها في منشور وزارة العدل عدد  وهي تقريبا -414 

وى عحيث نبه فيه وزير العدل النيابة العامة على :حجز اآلالت واألدوات واألشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة..و السهر على تحريك الد

 خالف،و السهر على إلتماس هدم البناء املخالف القانوني.أنظر أيضا: العمومية في حق امل

 حول تفعيل دور النيابة العامة في مكافحة ظاهرة البناء غير القانوني. 83/02/4084وتاريخ  3س87منشور وزير العدل عدد-   

 اإلستيالء على عقارا الغير.حول التصدي لظاهرة  80/08/4086دي بتاريخ 8منشور وزير العدل عدد-للمزيد أنظر:  - 415 

ة ر كما شرعت وزارة الداخلية بعد الرسالة امللكية  إلى إعطاء أوامرها للوالة والعمال بإجراء إحصاء شامل لألمالك العقارية التابعة لوزا 416 

لتدبيرها  ستراتيجية واضحةالداخلية للتعرف على هذه األمالك وضبطها وتبيان مشتمالتها وكيفية استغاللها ،لتمكين الجماعات من وضع إ

 .08.ص83/04/4089وتاريخ  2430جريدة الصباح : العدد -واملحافظة عليها وتنميتها بدل تفويتها إلى تجار األرض.أنظر:  

 وهذه اللجنة تتكون من:  417 

 ممثل عن وزارة العدل،

 ممثل عن وزارة الداخلية،

 ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون،

 مانة العامة للحكومة، ممثل عن األ 

 ممثل عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،

 الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ،

 واملدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقارية والخرائطية،

 املحافظ العام على األمالك العقارية،وممثل عن املديرية العامة للضرائب، 

 قضائي للمملكة،الوكيل ال

 رئيس جمعية هيئات املحامين باملغرب،

 رئيس املجلس الوطني للموثقين ،

 رئيس الهيئة الوطنية للعدول.

 وتعمل هذه اللجنة تحث إشراف وزارة العدل .للمزيد أنظر:
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صول عىل الو  418التي تم تشكيلها لهذا الغرض إستجابة للرسالة امللكية التي أسفرت بعد عدة اجتامعات

 إىل مجموعة من املقرتحات نذكر منها:

 419دعوة املكلفني بتحرير العقود للعمل بالتسجيل السمعي البرصي عند تحرير العقود من قبل املوثق

واملحامي املحرر للعقد ثابت التاريخ،وتبليغ النيابة العامة بكل دعاوى التزوير،وتكليف املحافظ  420والعدل

                                                           

على الساعة  06/80/4081إطلعت عليه بتاريخ  www.justis@gov.ma.منشور بموقع وزارة العدل  82/04/4089بالغ وزارة العدل بتاريخ  -

 التاسعة والنصف ليال.

غير أن تشكيلة هذه اللجنة قد تعرضت ملجموعة من املؤاخذات من قبيل أنها أقصت مجموعة من القطاعات الحكومية التي تدبر العقار 

ية، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية،واملندوبية السامية للمياه والغابات العمومي كمديرية أمالك الدولة بوزارة اإلقتصاد واملال

 -:رومحاربة التصحر،واملديرية العامة للجماعات الترابية ،كما تم استبعاد القاض ي املكلف بالتوثيق وهو الذي يراقب عمليا عمل العدول .أنظ

.مقال منشور بموقع ير بين النصوص القانونية واللجان اإلداريةإشكالية اإلستيالء على عقارات الغالعربي مياد محمد:

www.hespress.com  على الساعة التاسعة ليال.44/04/4081. اطلعت عليه بتاريخ 09/02/4089.بتاريخ. 

ابير واملقترحات وأسفرت عن مجموعة من التد4081عقدت هذه اللجنة عدة إجتماعات  كان آخرها اإلجتماع املنعقد بتاريخ فاتح يونيو - 418 

تبع ت الرامية إلى التصدي لهذه الظاهرة منها: إنجاز إشهار رقمي من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية لكافة الرسوم العقارية  يتيح للملك

لتنقل إلى مل عناء اوضعية عقاراتهم من قبل اإلطالع عن بياناتهم املسجلة بالرسوم العقارية التي تعنيهم عبر البوابة اإللكترونية دون تح

قود عاملحافظة العقارية،و حصر العقارات املحفظة اململوكة للمتغيبين أجانب ومغاربة  وآتخاذ الترتيبات الالزمة للتأكد من صحة الوثائق وال

رية بالسجل نية العقااملبرمة بالخارج عبر مراسلة السلطات األجنبية املختصة طبقا لإلتفاقيات  الدولية املعتمدة.،و تسجيل الشركات املد

 التجاري حينما تمارس عمال تجاريا ،و دعوة النيابات العامة إلى تتبع األبحاث الجارية بشأن قضايا اإلستيالء على عقارات الغير بالحزم

 مع اإلشارة أن اللجنة أصبح لها قانون داخلي وتجتمع بشكل دوري ،أنظر: والصرامة الالزمين،والحرص على تسريع وثيرتها.

،مداخلة تقدم بها في رواق وزارة العدل  املجهودات املبذولة في مجال التصدي ألفعال االستيالء على عقارات الغيرهشام مالطي:  -

 .م س .أنظر أيضا:82.30.على الساعة 89/04/4081،باملعرض الدولي للنشر والكتاب يوم 

 .87.ص40/03/4081بتاريخ  3223جريدة املساء : العدد -

حول إستعمال تقنية التسجيل السمعي البصري عند توثيق العقود،جاء  89/04/4089س وتاريخ  86وزير العدل والحريات عدد  منشور  -419 

فيه: "إن تحرير العقود وتوثيقها يعتبر من الدعامات األساسية لضمان إستقرار املعامالت ومدخال من مداخل تحقيق التنمية االقتصادية 

ع وجلب االستثمارات، فكلما كانت التصرفات واملعامالت موثقة، ومستوفية لكافة أركانها وشروطها إال وساهمت واالجتماعية من خالل تشجي

في تحقيق األمن التعاقدي وإستقرار املعامالت...ورغم كل هذه الضمانات فقد صدرت في الواقع العملي مجموعة من املشاكل التي تؤثر سلبا 

، وتشكك في مصداقية مؤسسة التوثيق برمتها،من أبرزها إنكار بعض املتعاقدين لتصرفاتهم الش يء الذي على القيمة الثبوتية لهذه العقود

 يعرض الحقوق للضياع ويمس باألمن التعاقدي ويضر بالسادة املوثقين.

ن الضروري على السادة وحفاظا على األمن التعاقدي وآستقرار املعامالت وضمانا لحقوق املتعاقدين واملوثقين في آن واحد، فإنه بات م

املوثقين تجهيز مكاتبهم بتقنية التسجيل السمعي البصري، عند توثيق العقود وتسجيل كل ما يروج في مجالسها بالصوت والصورة، واالحتفاظ 

ا املنشور ؤخذ على هذبها للرجوع إليها عند االقتضاء، على أن يعلنوا للمتعاقدين بكون مكاتبهم مجهزة بتقنية التسجيل املذكورة...".إن ما ي

هو عدم تحديد جزاء قانو ني في حالة عدم التقيد بمقتضياته، وبالتالي قد ال تتحقق الغاية منه، لذلك كان لزاما وضع ضوابط وقوانين 

يال هذا ة وتفصزجرية في حالة االمتناع أو الرفض أو عدم التقيد بهذه املقتضيات، خاصة وأن املوثقون وكذا العدول  واملحامون إمتنعوا جمل

 املنشور...

 .89/04/4089وتاريخ  4س 89منشور وزير العدل عدد  - 420 

http://www.justis@gov.ma
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لام قييد الترصفات العقارية للرشكات املدنية العقارية بالرسوم العقارية كعىل األمالك العقارية عىل عدم ت

تبني أنها متارس نشاطا تجاريا إال بعد تسجيلها بالسجل التجاري،وإحتفاظ كتابة الضبط باملحاكم لنظائر 

جل سمن العقود املحررة من طرف املحامني املقبولني للرتافع أمام محكمة النقض،وتسجيلها وترقيمها يف 

خاص،ومراسلة املحافظ العقاري لوزير العدل بكل حالة تهم تزوير إحدى العقود املحررة 

،وإضافة صالحيات 422،وإحداث مراكز إلكرتونية لألرشيف،و تتبع وضعية الرسوم العقارية عن بعد421بالخارج

يد املسؤوليات من أجل تحد 07الجهة املسرية للرشكة ضمن البيانات األساسية التي يتضمنها النموذج رقم 

وضبط صالحيات املسريين السيام يف مجال تفويت عقارات الرشكة،وتعديل قوانني السجل التجاري 

 ،423بإدخال الرشكات املدنية العقارية التي ينبغي لها أن تقيد بالسجل التجاري مثلها مثل الرشكات التجارية

                                                           

حيث أصبحت املحافظات العقارية عندما يتم عرض أي عقد بيع محرر خارج أرض الوطن تقوم بتوجيه هذه العقود إلى وزارة العدل  - 421 

توجيهها إلى وزارة الخارجية حيث تعمل هذ األخيرة على مراسلة الدول و هذه األخيرة تقوم هي األخرى ب -مديرية الشؤون الجنائية والعفو–

 املعنية التي تم إنجاز هذه العقود بها من أجل معرفة مدى صحتها .للمزيد أنظر:

 .م س .غ .م.املجهودات املبذولة في مجال التصدي لظاهرة اإلستيالء على عقارات الغيرهشام مالطي:  -

تم توفير املعلومة املتعلقة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على امللفات داخل  4089صف شهر يونيو من سنة مع مالحظة أنه في منت - 422 

والتي ستمكن  املالكين أصحاب العقارات املحفظة من اإلطالع على أي  -محافظتي–املحافظات العقارية ،من خالل الخدمة الجديدة بعنوان 

قاراتهم،وقد أطلقت هذه الخدمة مديرية املحافظة العقارية واملسح العقارية والخرائطية عبر إجراءات أو حجوزات يمكن أن تطرأ على ع

 ةبوابتها اإللكترونية ،الهدف منها هو إشعار املالكين للعقارات واملنخرطين بالتقييدات التي ستنجز على رسومهم العقارية عبر رسائل نصي

 والبريد اإللكتروني عبر املوقع:

www.ancfcc.gov.ma.: للمزيد أنظر.. 

 .08.ص86/04/4089بتاريخ  3482جريدة املساء العدد-

  .02و 80.ص43/06/4089بتاريخ  3343جريدة املساء العدد -

 ةإضافة إلى خدمة اإلشهار العقاري التي تمكن املرتفقين من اإلطالع بكيفية مجانية على اإلعالنات املنشورة بالجريدة الرسمية ،وكذا خدم

يم الشهادات والوثائق بطريقة إلكترونية.وبالرغم من ذلك فإنه يمكن القول بأن هذه البرامج ال تحقق الحماية املتوخاة للعقار، طلب وتسل

 وإنما تبقى حماية نسبية ، ألن التغييرات التي تلحق الرسم قد تتغيير في أي لحظة ،ويستدعي األمر تتبعها باستمرار .

يتضمن عملية تسجيل عقد الوكالة املتعلقة بنقل امللكية  38-81على مشروع قانون رقم  82/06/4081صادق املجلس الحكومي يوم  - 423 

أو إنشاء الحقوق األخرى بسجل ورقي أو إلكتروني ،من طرف كتابة الضبط باملحكمة التابع لها مكان تحرير العقد ،وتخضع لرئيس املحكمة 

 تنظيم الشركات املدنية التي يكون محلها أمواال عقارية. أو القاض ي املعين من طرفه..ويتعلق أيضا بإعادة

في شأن التصرفات الصادرة عن الشركات املدنية العقارية والتي من  03/03/4089بتاريخ  9/4089أنظر أيضا: مذكرة املحافظ العام عدد 

ي كإجراء أولي كلما تعلق األمر بتصرف عقاري خاللها تحت املحافظة على األمالك العقارية على ضرورة إشتراط التسجيل في السجل التجار 

 للشركات املدنية العقارية يوجب التقييد في السجالت العقارية.للمزيد أنظر:

 حول اإلستيالء على عقارات الغير. 89/08/4089مذكرة املحافظ العام بتاريخ  -

 .82/04/4089بتاريخ  4026مذكرة املحافظ العام عدد -

 حول التدابير الرامية إلى مواجهة ظاهرة االستيالء على عقارات الغير. 83/04/4089بتاريخ  4089/02عدد مذكرة املحافظ العام  -
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بتوحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير من مجموعة القانون الجنايئ،وذلك  648واملطالبة بتعديل الفصل 

 08مع رضورة تعديل املادة  .424بني جميع املهنيني املختصني بتحرير العقود من موثقني وعدول ومحامني

 .426خاصة فيام يتعلق باملدة املحددة للمترضر برفع دعواه 425من م ح ع

ذا يف ملفات بطة باملوضوع،وكودعوة النيابات العامة إىل الحرص عىل التدخل يف الدعاوى املدنية املرت

تذييل العقود األجنبية املتعلقة بتفويت عقارات الغري بالحزم واالهتامم البالغني،والحرص عىل تبليغها بكل 

دعوى تتعلق بالزور الفرعي،ومنحها الصالحية يف اتخاذ تدبري عقل العقار موضوع الترصف إىل حني البت 

 .427يف القضية

الة امللكية مدى أهمية الرثوة العقارية يف الحياة اإلقتصادية يتضح من خالل تفاصيل الرس

واإلجتامعية والقانونية ومدى حرص املؤسسة امللكية عىل ضامن حامية قانونية للعقار،ذلك أن املرشع 

،مع األخذ بعني اإلعتبار 428الجنايئ املغريب يحاول جاهدا توفري نوع من الحامية الالزمة للملكية العقارية

الثغرات التي يستغلها مجرمي اإلستيالء عىل العقارات،بالنظر إىل طبيعة املجرم يف جرائم  سد جميع

                                                           

من م ق ج وبتتميم أحكامه  323و 324يقض ي بتغيير وتتميم الفصلين  33-81وهو األمر الذي دفع املشرع إلى عرض مشروع قانون رقم - 424 

رائم التزوير بين جميع املهنين املختصين بتحرير العقود وهو املشروع الذي صادق عليه بهدف توحيد العقوبة بخصوص ج  8-327بالفصل 

 .82/06/4081املجلس الحكومي يوم 

تم تشكيل لجنة مختلطة للنظر في الصيغ  املمكنة لتعديل هذه املادة ،حيث إنتهت اللجنة املذكورة من إعداد تصورها النهائي ،وتم  - 425 

تجيب للمطالب املقدمة وتحقيق األمن العقاري املنشود ،مع وضع آلية لتعويض املتضرر ضحية الزور أو التدليس إعداد أرضية نهائية تس

 :  .للمزيد أنظر

 .4081/ 07/ 89كلمة وزير العدل بمناسبة إجتماع اللجنة املكلفة بتتبع موضوع اإلستيالء على عقارات الغير بتاريخ  -

ت التشريعية التي تمكن بعض األشخاص من اإلستيالء على عقارات الغير دون موجب قانوني ،فمدة أربع تمثل هذه املادة إحدى التغرا - 426 

السطو  يسنوات لرفع الدعوى ال مبرر لها متى كان األمر يتعلق بتدليس أو زور أو إستعماله،وبالتالي وجب تعديل هذه املادة تفاديا الستعمالها ف

 ية من القانون.أنظر:واإلستيالء على عقارات الغير بتغط

 .82.م س.صظاهرة اإلستيالء على عقارات الغيرإدريس الفاخوري:  -

يقض ي بتغيير وتتميم بعض مواد ق م ج ،وذلك بمنح النيابة  81/34على مشروع قانون رقم  82/06/4081صادق املجلس الحكومي يوم  - 427 

عقار موضوع اإلستيالء خالل مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق اإلعدادي،أو العامة وقاض ي التحقيق واملحكمة الصالحية إلتخاذ قرار عقل ال

عرض القضية على أنظار املحكمة في إطار الدعوى العمومية الجارية ،وذلك كإجراء تحفظي إلى حين البت في القضية بموجب حكم حائز 

 لقوة الش يء املقض ي به.

 اإلستيالء على أي عقار حسب تصريح وزير العدل.أنظر: مع اإلشارة أنه بعد الرسالة امللكية لم يتم - 428 

 .على الساعة التاسعة والنصف ليال.أنظر أيضا:87/06/4081محمد أوجار: برنامج ضيف األولى بالقناة العمومية املغربية.يوم  - 

 .81/07/4081ريخ كلمة وزير العدل بمناسبة إجتماع اللجنة املكلفة بتتبع موضوع اإلستيالء على عقارات الغير بتا -

 .89/07/4081بالغ اللجنة املكلفة بالتصدي لظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير بتاريخ  -
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اإلعتداء عىل العقارات الذي يتميز بالذكاء والحنكة،ويتقن إستغالل الثغرات القانونية،والتنسيق مع 

 .429حدودلالعصابات الدولية،حيث تم تدويل هذه الجرمية التي أصبحت تعترب من الجرائم العابرة ل

وبالنظر إىل أن املرشع جعل النيابة العامة يف صلب تتبع هذه الظاهرة،فإنه مع ذلك ظل دورها قارصا 

 ومحدودا يف إيجاد حلول للتصدي لها.  

فاملطلوب إذن هو وجود ترسانة قانونية وتنظيمية صارمة ملعاقبة كل من سولت له نفسه اإلعتداء عىل 

قق الردع العام تتناسب والهوس الكبري وما سوف يجنيه ذلك املستويل عقارات الغري بعقوبات مشددة تح

،ومتكني املوثقني والعدول واملحامني املكلفني بتحرير العقود من اآللية التي توضح ما إذا 430عىل العقار

كانت البطاقة البيوميرتية مزورة أم ال،واإلطالع عىل املعطيات املسجلة بالرقاقة اإللكرتونية والشفرة 

،ومنح صالحيات واسعة لجميع املتدخلني يف العملية العقارية تجعلهم يف منأى عن 431لقضيبية املتعلقة بها

وبالتايل ميكن القول أن هذه الظاهرة ال تزال قامئة وضحاياها   .كل تزوير أو استيالء عىل عقارات الغري

 ها إىل حد يومه.من مدونة الحقوق العينية  معمول ب 08مازالوا موجودين مادامت املادة 

والظاهرة  60/18/8013فلامذا مل يتم املصادقة عىل املرشوع الرامي إىل تعديلها؟ماهو العائق؟ ملاذا منذ 

تابتة ،ومازالت وزارة العدل تهيء اإلجتامعات،وتصدر البالغات والدوريات،وال زالت اللجنة املحدثة تفكر 

                                                           

هناك إستيالءات دولية على األقاليم ،كما هو الحال في الساحل اإلفريقي ،والسنغال ،و تشاد ومالي، وهي مناطق تم اإلستيالء على جزء  - 429 

 ة ..للمزيد:أنظر:منها من طرف بعض الدول األوربي

مداخلة تقدم بها بمناسبة الندوة املنظمة باملركب ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير ،األسباب والحلول.نوري عبد الحليم مصطفى: - 

هشام بوحوص  -.ص  4089. 8. بعنوان ظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير.مطبعة.ط01/09/4089الثقافي بمدينة خنيفرة  ،يوم السبت 

. حول موضوع 44/09/4089. مداخلة تقدم بها في الندوة العلمية املنظمة بطنجة بتاريخ دور القضاء الزجري في حماية امللكية العقارية:

بتاريخ  8234منشورة بجريدة األخبار .العدد-.  30/84/4086التصدي لظاهرة اإلستيالء على عقارات الغير على ضوء الرسالة امللكية بتاريخ 

 .82.ص80/88/4089

ملاذا املشرع ظل  كل هذه املدة يحتفظ بهذه القوانين املنظمة للعقار بعقوبات شكلية ال تحقق الردع املطلوب ، ويتعامل مع الظاهرة  - 430 

وانين قبأسهل الحلول،ملاذا ال يتم القطع مع الجهات التي كانت لديها فائدة في هذا اإلستيالء مستفيذة من تساهل املشرع.فهل فعال هذه ال

وإذا وجدت الحماية في النص القانوني فماذا عن التطبيق؟ فهل فعال كان يجب أن يتم متابعتهم  التي لدينا تحمي العقار من هذه الظاهرة؟

بالتزوير أو النصب؟ أم بعقوبات أخرى؟ هل التكييف املحدد لجريمة اإلستيالء على عقارات الغير يحقق الحماية الفعالة؟ وهل فعال تم 

 ترجاع األراض ي املستولى عليها إلى أصحابها بعد تأسيس رسوم عقارية بشأنها؟.إس

املحدث بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف  23/06مقترح املجلس الجهوي للموثقين بالرباط القاض ي بإدخال تعديل على القانون  - -431 

 .40/08/4089بتاريخ 
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 تضيع معها العديد من املعامالت املادية والرسوموتتدارس يف الظاهرة؟فالوقت له كلفة إقتصادية قد 

 العقارية وبالتايل التأتري عىل اإلستثامرات املحلية واألجنبية.

وماذا بعد هذه األخرية؟ماذا تحقق عىل مستوى الواقع؟هل تدخل املرشع سيكون بالقوة التي ينتظرها 

عات أخرى وبني ؟ هل سيفكر يف متابالجميع؟هل سيتم قطع الطريق عليهم وتحقيق الحامية والردع املطل

؟.هل سيتحقق من خالل مشاريع القوانني واللجن املحدثة 432عوض اإلقتصار عىل التزوير والنصب

 ناجعة؟تحصني امللكية العقارية وحاميتها حامية جنائية 

  

                                                           

جريمة اإلستيالء على عقارات الغير؟.فتكييف القضية مثال بجريمة النصب قد ال تتحق  ملاذا ال يتم التفكير في جريمة مستقلة تسمى - 432 

يمة ر معه الحماية الجنائية للعقار .فكيف يمكن أن نتحدث عن هذه األخيرة من خالل متابعة املعني باألمر بجنحة.ال بد من إعادة التفكير في ج

 لفعل املرتكب ،وطبيعة العقار املستولى عليه.النصب ورفع العقوبة إلى الحد الذي يتناسب وطبيعة ا
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 االجتهاد المقاصدي و حق الملكية

  االجتهاد المقاصدي و حق الملكية

 جا'' األراضي الساللية أنموذ 
 

 سفيان مصبان

 كلية اآلداب و العلوم االنسانية -سنة ثالثة دكتوراة جامعة محمد الخامس الرباط

 تخصص الفقه و أصوله و مقاصد الشريعة االسالمية

 

 مقدمة 

يعترب الفقه باملقاصد الرشعية أمرا مهام للمجتهد يف عملية االجتهاد تأصيال و تنزيال، حيث إن الفهم 

الرشعية عىل مستوى الخطاب و دالالته و مآالته يجعل املجتهد متمكنا من التنزيل الدقيق للمقاصد 

الصحيح لألحكام الرشعية عىل محال تنزيلها، كام بني ذلك اإلمام الشاطبي حني تعريفه لتحقيق املناط 

 هحيث قال : ' تحقيق املناط هو الذي ال خالف بني األمة يف قبوله، و معناه أن يثبت الحكم مبدرك

أي يف تنزيله، فالتنزيل الصحيح يكون بإدراك فقه املآل و  433الرشعي، لكن يبقى النظر يف تعيني محله'

 ما يرتتب عىل األحكام من آثار و إدراك للمصالح و املفاسد برتبها و الرتجيح بني املتعارض منها.

ل جات الناس من خالو الرشيعة االسالمية مبختلف علومها االجتهادية الخادمة لفقه النوازل و حا

علوم الفقه و الحديث و األصول و املقاصد الرشعية و التفسري و البيان ملراد الشارع سبحانه من الخطاب، 

ادية و صرشيعة متكاملة مستوعبة جامعة مرنة، لها امتدادات تأصيلية يف كل املجاالت القانونية و االقت

الحة يعة لكل ما يصلح حال االنسان هو ما جعل منها صالثقافية، فاستيعاب الرشاالجتامعية و السياسية و 

لكل زمان و مكان، ناسخة لكل ما تقدمها من الرشائع، لذلك اخرتنا يف مقالنا هذا موضوع ' االجتهاد 

املقاصدي و حق امللكية' الذي يندرج يف قسم علوم الرشيعة ضمن باب املعامالت املالية و ترصفات الناس 

الجانب التنزييل للموضوع ' األرايض الساللية' و ذلك من خالل بيان حقيقتها و  اليومية، عىل أن يكون

 إطارها القانوين التنظيمي. 

                                                           

 368، لإلمام الشاطبي، املجلد الثاني، الجزء الرابع، الصفحة  املوافقات في أصول الشريعة 433 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
204 

 

 

 

 محاور موضوع املقال كام ييل :

 مقدمة

 الجانب التأصييل للموضوع :

 .بيان معنى االجتهاد املقاصدي 

 .التعريف بحق امللكية و أنواعها من جانب الرشيعة و القانون 

  من القواعد املقاصدية الناظمة لالجتهاد املقاصدي.مناذج 

 .مناذج من القواعد القانونية املرتبطة بحق امللكية 

 .أثر االجتهاد املقاصدي يف قانون حق امللكية 

 الجانب التنزييل للموضوع :

 .التعريف بالجامعات الساللية و األرايض الساللية 

 .تسيري و استغالل األرايض الجامعية 

 لقانونية لألرايض الجامعية.الوضعية ا 

 .النزاعات 

 .إدماج الجامعات الساللية يف مسلسل التنمية 

 خامتة
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 الجانب التأصييل للموضوع :

 .بيان معنى االجتهاد املقاصدي 

 .أوال : تعريف االجتهاد 

من جهد، الجهد بفتح الجيم يعني املشقة، و الجهد ما جهد اإلنسان من مرض أو أمر االجتهاد لغة : 

اق فهو مجهود، أما الجهد بضم الجيم فيعني الطاقة، و جهد يجهد جهدا واجتهد، كلها تعني القوة و ش

   434الطاقة.

رحمه الله : االجتهاد : هو بذل املجتهد وسعه يف طلب  يقول اإلمام الغزايل:  االجتهاد اصطالحا

ه بالعجز لب، بحيث يحس من نفسالعلم بأحكام الرشيعة، و االجتهاد التام أن يبذل املجتهد وسعه يف الط

  435عن مزيد الطلب.

 .تعريف املقاصد الرشعية 

من قصد يقصد قصدا فهو قاصد، قال ابن فارس : القاف و الصاد و الدال أصول ثالثة،  املقاصد لغة :

يدل أحدها عىل إتيان اليشء و أمه ) بكرس امليم(، و اآلخر عىل اكتناز يف اليشء. فاألصل قصدته قصدا 

و قال  436صدا، ومن الباب أقصده السهم إذا أصابه فقتل مكانه، و كأنه قيل ذلك ألنه مل يحد عنه.و مق

الراغب األصفهاين القصد استقامة الطريق، يقال : قصدت قصده أي نحوت نحوه، ويف قوله تعاىل " لَْو 

سطا غري متناهي البعد، و أقصد السهم ، أي سفرا متو 18سورة التوبة اآلية  كَاَن َعرًَضا قَِريبًا َوَسَفرًا قَاِصًدا"

 437أصاب و قتل مكانه، كأنه وجد قصده.

هي األم ) بفتح األلف وضم امليم(، و إستقامة الطريق و تحديد الوجهة و  و منه فاملراد باملقاصد لغة :

 التوسط و االعتدال يف اليشء. 

                                                           

 437، البن منظور، املجلد الثاني، باب الجيم)جهد(، الصفحة لسان العرب 434 

 249، لإلمام الغزالي، الصفحة املستصفى 435 

 72البن فارس، باب القاف )قصد(، الجزء الخامس، الصفحة ، مقاييس اللغة 436 

 694، للراغب األصفهاني، باب القاف ) قصد(، الصفحة مفردات القرآن 437 
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صد لب املنفعة و دفع املرضة مقايقول اإلمام الغزايل رحمه الله ' إن ج املقاصد الرشعية اصطالحا :

الخلق، و صالح الخلق يف تحصيل مقاصدهم، لكنا نعني باملصلحة املحافظة عىل مقصود الرشع، و 

أن يحفظ عليهم دينهم، و نفسهم، و عقلهم، و نسلهم، و مالهم،   مقصود الرشع من الخلق خمسة و هو :

ما يفوت بعض هذه األصول فهو مفسدة  فكل ما يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة فهو مصلحة، و كل

، و يقول اإلمام الطاهر ابن عاشور يف تعريف مقاصد الرشيعة : كل ما تضمنته  438و دفعها مصلحة.

و منه فاملقاصد   439الرشيعة االسالمية من مصالح للبرش يف العاجل و اآلجل أي حارض األمور و عواقبها.

 يف و إدراك مقصود الشارع من مصالح معتربة و مفاسد ملغاة يفاملراد بها املعرفة بأرسار التكل الرشيعة :

 الحال و املآل، و يكون ذلك من املجتهد الذي حصل آلة االجتهاد بقواعده و أصوله.

 .تعريف االجتهاد املقاصدي 

لرشعية منهجا إعتبار املقاصد ااالجتهاد املقاصدي هو :  يتبني لنا أن معنىمن خالل التعاريف السابقة 

مستلزمات  و إعتبار املآل و،  ، من خالل مراعاة الكليات الرشعية العملية االجتهادية تأصيال و تنزياليف 

) من فقه الواقع وفقه التغيري و فقه األولويات و الرتجيح عند التعارض بني املصالح و املفاسد فقه التنزيل

  . مبختلف رتبها ( 

 يعة و القانون.التعريف بحق امللكية و أنواعها من جانب الرش 

 .أوال : التعريف بحق امللكية و أنواعها من الجانب الرشعي 

 التعريف بامللكية.

امللكية أو امللك ) بكرس السني( عالقة بني االنسان و املال أقرها الرشع، تجعله مختصا به يترصف 

 اليشء أيضا عىلفيه كام شاء مامل يوجد مانع من الترصف، و امللك كام يطلق عىل هذه العالقة يطلق 

اململوك، تقول هذا اليشء مليك أي مملوك يل، سواء أكان عينا أو منافع، و عىل هذا يفهم قول الحنفية 

 : إن املنافع و الحقوق ملك و ليست مبال، و لهذا فامللك أعم عندهم من املال.

                                                           

 492، لإلمام الغزالي، الصفحة املستصفى 438 

 82، للطاهر ابن عاشور، الصفحة مقاصد الشريعة االسالمية 439 
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هاء امللك د عرف الفقو امللك هو حيازة االنسان للامل و ا استبداد به أي االنفراد بالترصف فيه، و ق

 بتعاريف متقاربة مضمونها واحد، و نجملها فيام ييل : 

إذا ف امللك اختصاص باليشء مينع الغري منه و ميكن صاحبه من الترصف فيه ابتداء إال ملانع رشعي.

حاز الشخص ماال بطريق مرشوع أصبح مختصا به، واختصاصه به ميكنه من االنتفاع به و الترصف فيه 

وجد مانع رشعي مينع من ذلك كالجنون أو العته أو السفه أو الصغر و نحوه، كام أن اختصاصه به  إال إذا

 مينع الغري من االنتفاع به أو الترصف فيه إال إذا وجد مسوغ رشعي يبيح له ذلك كوالية أو وصية أو وكالة.

ن غريه، فيكون بة الرشعية عو ترصف الويل أو الويص أو الوكيل مل يثبت له ابتداء، و إمنا بطريق النيا

القارص أو املجنون و نحوهام هو املالك إال أنه ممنوع من الترصف بسبب نقص أهليته أو فقدانها، و يعود 

  440له الحق بالترصف عند زوال املانع أو العارض.

 أنواع امللكية من الجانب الرشعي

 امللك إما تام أو ناقص

 ة.ه و منفعته معا، بحيث يثبت للاملك جميع الحقوق املرشوعهو ملك ذات اليشء رقبت فامللك التام :

و من أهم خصائصه أنه ملك مطلق دائم ال يتقيد بزمان محدود مادام اليشء محل امللك قامئا، و ال 

يقبل االسقاط، فلو غصب شخص عينا مملوكة آلخر، فقال املالك املغصوب منه : أسقطت مليك، فال 

ملكا له، و إمنا يقبل النقل، إذ ال يجوز أن يكون اليشء بال مالك، و طريق تسقط ملكيته، و يبقى اليشء 

 النقل العقد الناقل للملكية كالبيع أو املرياث أو الوصية.

و مينح صاحبه الصالحيات التامة و حرية االستعامل و االستثامر و الترصف فيها، و ميلك كام يشاء، 

كام له االعارة و اإلجارة ألنه ميلك ذات العني و املنفعة معا، فله فله البيع أو الهبة أو الوقف أو الوصية، 

و إذا أتلف املالك ما ميلكه ال ضامن عليه، إذ ال يتصور مالك و ضامن  الترصف بهام معا، أو باملنفعة فقط.

 يف شخص واحد، لكن يؤاخذ ديانة، ألن إتالف املال حرام، وقد يؤخذ قضاء فيحجر عليه إذا ثبت سفهه.

                                                           

 29و 26جزء الرابع، الصفحة ، وهبة الزحيلي، الالفقه االسالمي و أدلته 440 
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هو ملك العني وحدها أو املنفعة وحدها، و يسمى ملك املنفعة حق االنتفاع، و ملك امللك الناقص : و 

املنفعة قد يكون حقا شخصيا للمنتفع أي يتبع شخصه ال العني اململوكة، و قد يكون  حقا عينيا أي تابعا 

   441عقار.كون إال يف الللعني دامئا بقطع النظر عن الشخص املنتفع، و هذا يسمى حق االرتفاق و ال ي

 ثانيا : التعريف بحق امللكية و أنواعها من الجانب القانوين 

 أوال : تعريف امللكية

 ما ييل : 14و  11جاء يف مدونة الحقوق العينية املادة 

يخول حق امللكية مالك العقار دون غريه سلطة استعامله و استغالله و الترصف فيه، و  : 11املادة   

ملكية األرض تشمل ما فوقها و ما تحتها إىل الحد  : 14املادة  442ذلك إال القانون أو االتفاق.ال يقيده يف 

  443املفيد يف التمتع بها إال إذا نص القانون أو االتفاق عىل ما يخالف ذلك.

و منه فامللكية حق من الحقوق التي يتمتع فيها الفرد املواطن يف دولته أو خارجها بأحقية امللكية و 

الترصف فيها و استغاللها و االنتفاع بها دون أي ضغط، و تختلف طبيعة امللكية من دولة إىل أخرى  حرية

 و من إقليم آلخر، و تعترب امللكية بنية أساسية يف تطور نظام املجتمع عىل كافة املجاالت. 

 ثانيا : أنواع امللك و امللكية 

 و املمتلكات أنواع كام ييل : 

و تعرف يف القانون العام باسم املنقوالت : كالعقارات و األرايض و املباين و  : املمتلكات الشخصية

 السلع و األوراق املالية التي تنقل من شخص آلخر عرب الحسابات املالية الخاصة باألفراد إىل غري ذلك.

كات : تكون لفرد أو مجموعة من األفراد، حيث ميكن لهم امتالك كيانات قانونية كرش  امللكية الخاصة

 أو جمعيات تعاونية أو مؤسسات و غريها. 

                                                           

 27و  21، وهبة الزحيلي، الجزء الرابع، الصفحة الفقه االسالمي و أدلته 441 

 9، وزارة العدل و الحريات، الصفحة مدونة الحقوق العينية 442 

 نفس املصدر 443 
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حق قانوين لكل شخص قام بابتكار يشء ناجم عن نتاج العقل و الفكر، و تنحرص  امللكية الفكرية :

امللكية الفكرية يف الغالب عىل املؤلفني و املبدعني يف مختلف املجاالت، ويجوز منح براءة االخرتاع لكل 

 ما هو جديد و مفيد. 

 ع امللكية أيضا نجد ما ييل : من أنوا 

: تتمثل يف تدبري الدولة للموجودات و الصناعات و الرايض و املوارد الطبيعية و املؤسسات  ملكية الدولة

 و كل ما يتصل باالقتصاد بغية االصالح و التنمية.

د منها ــــــث تقوم بتدبريها ليستفيــــــ: ترجع ملكيتها للدولة أو الحكومة، حياملمتلكات العامة 

رات الكبرية ــــــاملواطنون دون أن يحوزها أحد لنفسه، كالطرقات و مختلف أنواع املواصالت و القناطر و املم

كل أفراد ي مشرتكة املنفعة لــــالتي من خاللها تستقيم حركة سري الناس و تنقلهم إىل غري ذلك، فه

 املجتمع تحت رقابة وتدبري الدولة.

كالعقارات و األرايض و األموال و كل ما يرجع ملكه للفرد و يتيح له حق االستغالل : امللكية الشخصية 

 و الترصف و االنتفاع. 

 األصول و املمتلكات التي يشرتك يف االنتفاع بها جميع أفراد املجتمع.امللكية املشرتكة : 

 .مناذج من القواعد املقاصدية الناظمة لالجتهاد املقاصدي 

  : كيُِل   رَشِْعي   املال َمْقِصد   ِحْفظُ القاعدة  األوىل. 

 نص القاعدة : 

 و للقاعدة صيغ أخرى من ذلك :  444.كيُِل   رَشِْعي   املاِل َمْقِصد   ِحْفظُ 

  445النفس كحرمة املال وتحسينيات، و قاعدة : حرمة وحاجيات رضوريات: الرشعية املقاصد

 : رشح القاعدة

                                                           

 892، لإلمام الغزالي، املجلد األول، الصفحة املستصفى 444 

 326املجدل الثامن، الصفحة  ، لإلمام املاوردي،الحاوي الكبير 445 
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 الدين مصالح يامق يف منها بدّ  ال التي الرضورية املقاصد من مسالخا الكيل املقصد القاعدة هذه تبنِي 

 ويف, ياةح وفوت وتهارج فساد عىل بل, استقامة عىل الدنيا مصالح تَـْجرِ  مل فُـقدت إذا بحيث, والّدنيا

 املبني. بالخرسان والرجوعُ , والنعيم النجاة فـوتُ  األخرى

 حياةال رضورات من يعدّ  الذي الـــــــامل ىلع الحفاظ مقصد الخصوص وجه عىل القاعدة وتتناول

 وجميع كنهومس هــــــوملبس لطعامه اإلنسان عنه يـــــــيستغن ال حيث األساسية ومقوماتها اإلنسانية

, ونهد الحياة أمر يستقيم ال ألنه ياةــــــــالح رضورات من يعدّ  االعتبار بهذا وهو, الدنيوية مصالحه

 لنفوسا عىل الحفاظ مادة كونه حيث من واعتباره مكانته يستمد املال أن تيمية ابن اعترب ذاــــــوله

 :قال ثـــــــتحي

 446" البدن مادة ألنه املال حرمة وإمنا"  

 واملنافع األعيان ملفيش, بينهم مادية قيمة وله مرشوعاً  انتفاعا الناس به ينتفع ما كل باملال واملقصود

 : الشاطبي قال, املتموالت وجميع واللباس واملسكن والطعام األرض توثروا النقود ويستوعب, والديون

 ذلك يف ويستوي, وجهه من أخذه إذا غريه عن املالك به ويستبد امللك عليه يقع ما باملال وأعني"  

, بقاء يكن مل ذلك ارتفع فلو, املتموالت جميع من إليها يؤدي وما اختالفها عىل واللباس والرشاب الطعام

 447." لآلخرة زاد وأنها الدنيا أحوال ترتيب عرف من فيه يرتاب ال معلوم كله وهذا

  ُم  النَّاِدرَِة" املْفَسَدةِ  عىل املْصلََحة الغالِبَةُ  القاعدة الثانية : " تَُقدَّ

 نص القاعدة : 

مُ   املصلحة ك : 'تقديمو للقاعدة صيغ أخرى من ذل، 448النَّاِدرَِة" املْفَسَدةِ  عىل املْصلََحة الغالِبَةُ  " تَُقدَّ

 ، 449الرشع' صاحب دأب هو النادرة املفسدة عىل الغالبة

                                                           

  438، البن تيمية، املجلد الثاني و الثالثون، الصفحة كتب ورسائل و فتاوى ابن تيمية في الفقه 446 

 89، املجدل الثاني، الجزء الثالث، الصفحة  املوافقات، لإلمام الشاطبي 447 

  472، املجلد األول، الصفحة القواعد، للمقري  448 

  480املجلد العاشر، الصفحة ، الذخيرة، للقرافي 449 
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 ، و قاعدة : 'املصلحة450النادرة' املفاسد وقوع من خوفا الغالبة املصالح تعطيل يجوز و قاعدة : 'ال

  451املتوهمة' املستقبلة املفسدة عىل مقدمة الناجزة املحققة

 رشح القاعدة

 أودعها التي يةالجار السنن وفق وحصولها ووقوعها تحققها يغلب التي ةاملصلح هي : الغالبة املصلحة

 السنن وفق متوهام أو قلياًل  حصولها يكون التي املفسدة هي:  النادرة واملفسدة. الحياة يف تعاىل الله

 ولهاوحص عهاوقو  احتاملية تكون التي املفاسد أن القاعدة هذه ومفاد . الحياة يف الله أودعها التي الجارية

 جملة أرشدت نىاملع هذا وإىل وحصولها ، تحققها يغلب التي املصالح ملنع سببًا تكون ال متوهمة أو قليلة

 . الصلة ذات القواعد

 عدمو  املرجوح الوهم وترك عليه ، األحكام وبناء الراجح العمل وجوب أصل عن القاعدة هذه وتنبثق

 عربة وال ، متوهمة مفسدة هي النادرة واملفسدة ظنية ، مصلحة هي الغالبة املصلحة إن حيث, به االعتداد

 . الظني معارضة يف للمتوهم

  ."القاعدة الثالثة : "النفع املتعدي أفضل من القارص 

  نص القاعدة :

، 453القارص" من خري للقاعدة صيغ أخرى من ذلك : "املتعدي ، 452""النفع املتعدي أفضل من القارص 

، و 455القارصة" من أفضل املتعدية ، و قاعدة : " القربة454القارص" من فضلأ  املتعدي و قاعدة : " العمل

  456الفاعل" عىل القارصة من أفضل الغري إىل املتعدية قاعدة : " الحسنة

 رشح القاعدة

                                                           

  12، للعز بن عبد السالم، املجلد األول، الصفحة قواعد األحكام 450 

  818، للرملي، املجلد السادس، الصفحة نهاية املحتاج 451 

 603، البن عابدين، املجلد الثالث، الصفحة حاشية ابن عابدين 452 

 822، للسيوطي، الصفحة األشباه و النظائر 453 

  870، للعيني، املجلد السادس، الصفحة اري عمدة الق 454 

  288، لإلمام  املقري، املجلد الثاني، الصفحة لقواعدا 455 

 94، البن العربي، املجلد السادس، الصفحة عارضة األحوذي 456 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
212 

 

 ولويةواأل  األجر يف مقدم به ، القائم غري إىل نفعه يتعدى الذي العمل أن: القاعدة  هذه من املراد

 عـــــانتف قد ونيك التعدي حالة يف ألنه وحده ، صاحبه عىل مقصوًرا نفعه يكون الذي العمل عىل واالعتبار

 يف وًرامحص ونـــــيك العمل من االنتفاع فإن القصور حالة يف أما غريه ، إىل منه وفاض به القائم به

 لعمالن ،ا يكون بأن روطــــمش كله وهذا. وحده بالعمل القائم عىل مشموالتها يف تقترص ضيقة دائرة

 كرتبة األخرى ، الرتجيح معايري يف أيضا ومتساويني والنية اإلخالص يف متساويني والقارص ، املتعدي

 . وهكذا املصلحة طلب وةـــــوق املصلحة ، ونوع املصلحة

 مبا رواه أبو أمامة الباهيل قال : القاعدة هذه عىل التمثيل وميكن

جالن أحدهام عابد و اآلخر عامل، فقال رسول الله صىل الله ذكر لرسول الله صىل الله عليه وسلم ر  

عليه وسلم : "فضل العامل عىل العابد كفضيل عىل أدناكم، ثم قال رسول الله صىل الله عليه وسلم : إن 

الله و مالئكته و أهل السموات و األرضني حتى النملة يف جحرها و حتى الحوت ليصلون عىل معلم الناس 

  457الخري"

 من القواعد القانونية املرتبطة بحق امللكية. مناذج 

 .قاعدة : حق امللكية حق جامع 

حيث يجمع املالك يف يده السلطات القانونية الثالث املتصور ورودها عىل االشياء و هي : االستعامل  

  458و االستغالل و الترصف.

  قاعدة : امللكية حق مانع 

حيث ميتنع عىل غريه مشاركة املالك يف أي من و يعني ذلك أن حق امللكية يخص املالك وحده، 

  459السلطات الثالث ) االستعامل، االستغالل، الترصف(. 

 قاعدة : امللكية حق مؤبد 

                                                           

 286، الصفحة 4612،  أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم الحديث  السنن، لإلمام الترمذي 457 

 89، رضا عبد الباري،  الصفحة الوجيز في امللكية و الحقوق العينية التبعية 458 

 48نفس املصدر ، الصفحة  459 
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 460يعني تأبيد امللكية أنه الحق العيني الوحيد الذي ال يسقط أبدا مبجرد عدم االستعامل.

 .أثر االجتهاد املقاصدي يف قانون حق امللكية 

صدي مبني عىل فهم إسالمي أصيل لألولويات، فالرضوريات تقدم عىل الحاجيات التي االجتهاد املقا

بدورها مقدمة عىل التحسينيات، و الرضوريات فيام بينها توجد عىل مراتب يختلف التقديم و التأخري فيام 

يكون  دبينها حسب كل نازلة تنزل بالفرد أو املجتمع، فاألصل أن حفظ الدين مقدم عىل حفظ النفس، و ق

العكس يف بعض الحاالت كاالضطرار الذي يقيض بتجاوز حرمة تناول املحرمات) كامليتة أو الخمر..( 

حفاظا عىل النفس، عندنا أيضا حفظ العقل مناط التكليف مقدم عىل حفظ املال، و حفظ العرض مقدم 

ه، لذلك ة، و اليصح إهدار عىل حفظ املال، و حفظ املال كيل أسايس منوط بأحكام الرشع، إذ به قوام الحيا

يحجر عىل السفيه و كل من ال يحسن الترصف فيه، و فروض العني أوىل من النوافل، و درء املفاسد مقدم 

عىل جلب عىل املصالح، ودفع املرضة أوىل من جلب املنفعة، و املصلحة الكبرية أوىل من املصلحة الصغرية، 

 الكبرية، و الكيف أوىل من الكم إىل غري ذلك. و تغتفر املفسدة الصغرية من أجل دفع املفسدة

و هذا الرتتيب لألولويات أساسه الرشعي نصوص الوحيني، و أساسه الفطري تساوي الناس جميعا 

فيام يرسي عليهم من أحكام، و أساسه من جهة القيم العدل واإلحسان و هو مبدأ رشعي أصيل و مقصد 

 َوالُْمنَكرِ  اءِ الَْفْحشَ  َعنِ  َويَنَْهىى  الُْقْرَبى  ِذي َوإِيتَاءِ  َواإْلِْحَسانِ  ِبالَْعْدلِ  أُْمرُ يَ  اللَّهَ  كيل حاكم، لقوله تعاىل " إِنَّ 

، و بالنظر يف مبدأ امللكية نرى أن الرشيعة االسالمية 40تََذكَُّروَن" سورة النحل اآلية  لََعلَُّكمْ  يَِعظُُكمْ  َوالَْبْغيِ 

ة، حيث إن لكل شخص الحق يف إمتالك السكن أو العقارات أو االرايض و سعت دائرة متتع األفراد بامللكي

أو الرشكات، و ال يحق ألحد أن مينعه من ذلك مادام التملك قائم عىل أساس سليم بعيد عن الغصب و 

االعتداء و أكل مال باطل بغري حق، فامدام الفرد يخرج زكاة ما ميلك فيام فيه الزكاة، و ال يعتدي مبا 

غريه، فالرشع أجاز أن ميتلك املرء ما يشاء مادام طريق امتالكه سليام، لكن هناك بعض  ميلك عىل

الحاالت ا استثنائية التي أجاز الرشع فيها أن تنتزع ملكية الفرد، و هي حاالت ناذرة بالنظر إىل مبدأ امللكية 

عامة الناس إذ بها يصلح ل بشكل شمويل، فالحاالت االستثنائية لنزع امللكية كنزع أرض معينة لتصبح طريق

حال تنقلهم، أو كقطع جزء من عقارات معينة تعرقل حركة التنمية يف مدار حضاري معني إىل غري ذلك، 
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و هذا يندرج يف االجتهاد املقاصدي ضمن تقديم النفع العام عىل النفع الخاص، و ضمن دفع املرضة 

تثنايئ عدل كلها ورحمة كلها، فمع هذا النزع االس الكبرية مقابل املرضة الصغرية، لكن الرشيعة االسالمية

للملكية أوجبت الرشيعة االسالمية للفرد أو الجامعة التي انتزع منها ملكها الذي هو حقها الطبيعي عوضا 

يكافئ متاما ما كانت متلك، حيث يكون العوض وافيا كافيا غري منقوص، و بهذه املوازنة يحفظ كيل املال 

كليات التي بها تقوم حياة الناس، و العوض املذكور يف حالة االستثناء يدخل ضمن الذي يندرج ضمن ال

الوسائل التي تحفظ بها املقاصد الرشعية، فالوسيلة هنا هي العوض، و املقصد الرشعي هو حفظ حقوق 

 األفراد و املجتمع املالية.

 الجانب التنزييل للموضوع :

 لساللية.التعريف بالجامعات الساللية و األرايض ا 

 التعريف بالجامعات الساللية و االرايض الساللية 

 الجامعات الساللية 

 عىل الجامعات هذه وتتوفر ساللية مجموعة كل أو دواوير قبائل، فخدات كقبائل، الجامعات تعرف

 الوصاية وتعهد، والتنظيمي الترشيعي القانوين إطارها ولها الخاص للقانون تخضع و املعنوية الشخصية

 الداخلية. وزير السيد إىل الساللية الجامعات عىل

 االرايض الساللية

 للبيع وال جزللح للتقادم،وال قابلة غري بكونها األرايض هذه وتتميز الساللية للجامعات ملكية هي

 هذه اقتناء كنهامي التي الساللية الجامعات و العمومية املؤسسات املحلية، الجامعات ، الدولة باستثناء)

 ةبنسب الرعوية األرايض حيث توجد هكتار، مليون 14ب األرايض لهذه اإلجاملية املساحة وتقدر ،(األرايض

 شاطالن يف املتبقية املساحات أهم وتوظف الحقوق ذوي طرف من جامعية بصفة تشغل %24 تفوق

 معيةج رفط من الحقوق ذوي بني الفالحية الجامعية األرايض من االنتفاع حق توزيع ويتم.  الفالحي

 الوصاية. تعليامت و العادات و لألعراف طبقا النواب أو املندوبني

 املرأة الساللية

 :التالية لالعتبارات نظرا خاص باهتامم الساللية املرأة قضية استأثرت
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 طرف من طويلة دةمل إقصائهن بعد االستفادة بحق الساللية الجامعات بعض لنساء القوية املطالبة 

 عليها ويطغى وزةمتجا دــــوتقالي أعراف عىل مبنية تعسفية قرارات أساس عىل ةالنيابي الهيآة نواب

 الذكوري. الطابع

 وسائلو  السياسية األحزاب بعض وكذا الحكومية غري املنظامت بعض طرف من القوية املساندة 

 منها. املكتوبة بالخصوص اإلعالم

 إلنصاف  اتهاختصاص إطار يف لتدخلا الساللية الجامعات عن وصيا بصفته وزير الداخلية مطالبة

 املرأة الساللية.    

 :املعتمدة املقاربة -1

 والتشاور املشاركة أساسها مقاربة الداخلية وزارة تبنت اإلشكالية، هذه وحساسية بتعقد منها وعيا

 :إىل ما ييل أفضت الواسعة و

 ذوي وائحل يف النسوي العنرص إلدراج الساللية الجامعات نواب لدى تحسيسية حملة تنظيم 

 أو التفويت) عيةالجام باألرايض العقارية العمليات عن املتأتية التعويضات من لالستفادة الحقوق

 .واملحلية اإلقليمية السلطات مع بتنسيق وذلك ،(الكراء

 حدى عىل حالة كل بدراسة وذلك التوجه، لهذا األمر بداية يف التدريجي التطبيق. 

 :املتخذة اإلجراءات -8

 وأقاليم العامالت صعيد عىل تعميمها تم 8010 أكتوبر 84 بتاريخ 30 عدد وزارية دورية استصدار 

 الناجمة واملادية يةالعين التعويضات من االستفادة من السالليات النساء متتيع عىل تحث اململكة،

 يبذو  وةإس وذلك( الكراء أو التفويتات) الجامعية األرايض تعرفها التي العقارية املعامالت عن

 .الرجال' الحقوق'

 قح من السالليات النساء استفادة إىل تدعو 8018مارس 60 بتاريخ 17 عدد وزارية دورية إستصدار 

 .النيابية الهيئات طرف من جديدة تقسيامت موضوع الجامعية األرايض من االنتفاع
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 من نموروثه مختلف يف نصيبهن من الوصاية مجلس طرف من  السالليات النساء متتيع 

 . الجامعية رايضاأل 

 

 :العوائق -6

 لطعونا قبول وعدم الحقوق ذوي لوائح ضمن النساء إدراج الساللية الجامعات نواب بعض رفض 

 الحقوق. ذوي لوائح يف إلدراجهن السالليات النساء طرف من املقدمة

 الحقوق. ذوي لوائح إعداد عند النساء طرف من الطعون تقديم عدم 

 أخرى ىلإ ساللية جامعة من الساللية املرأة منها تستفيد تيال الحصة يف الحاصل التباين 

 .،الثلث( حصة نصف ، حصة)  املدخرات من االستفادة عند خصوصا

 :عليها املحصل النتائج -1

 طيب صدى لقيتو  مشجعة جد تعترب عليها املحصل النتائج فإن الذكر، السالفة الصعوبات من بالرغم

 بتاريخ 30 ددع الوزارية الدورية تفعيل منذ اإلحصائية املعطيات لكذ عىل تدل كام النساء حقوق ذوي لذى

 :كالتايل وهي 8018 سنة من أبريل شهر غاية إىل 8010 أكتوبر 84

 املبلغ املوزع مباليني الدراهم عدد ذوي الحقوق النوع

 480 11.110 الرجال

 28 84.846 النساء

 308 76.336 املجموع

 

 السالليةالوضعية القانونية لألرايض  

 18 ب املؤرخ الرشيف الظهري ملقتضيات طبقا الجامعية لألرايض القانونية الوضعية تصفية عملية تتم

 الظهري أو الجامعية األرايض بتحديد خاص قانون نظام بسن املتعلق (1481 فرباير 12) هـ 1618 رجب

 .العقاري بالتحفيظ املتعلق (1416 غشت 18)  هــ 1661 رمضان 4 ب املؤرخ الرشيف
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 ططهامخ أولويات أوىل الساللية الجامعات لعقار القانونية التصفية من الوصاية جعلت وقد

 وكذا ، لجامعيةا األرايض تثمني عمليات بكل الدفع يف رئييس دور من لها ملا نظرا وذلك االسرتاتيجي،

 املشاريع ضبع إليواء رصيدال هذا من جزء وتهيئ القانوين الغري االستغالل و الرتامي من عليها الحفاظ

 .االستثامرية

 الجامعية لألرايض القانونية التصفية عمليات حصيلة: 

 نهاية حدود إىل تم هكتار مليون 14 ب املقدر الساللية للجامعات التابع العقاري الرصيد مجموع من

 :8011 سنة

 هكتار 3.111.461 ب تقدر إجاملية مساحة تحديد. 

 هكتار ألف 100 تتجاوز مبساحة الخاصة إلداريةا التحديدات عىل املصادقة. 

 هكتار مليون 1.3 همت التحفيظ مطالب إيداع. 

 هكتار  ألف 600 تتجاوز مساحة تحفيظ 

 الخرائطية و قاريالع املسح و العقارية للمحافظة الوطنية الوكالة و الوصاية بني املربمة اإلتفاقية 

 8010 شتنرب 88 يف املؤرخة

 :التالية  العمليات إنجاز إىل اإلتفاقية هذه تهدف

 للفصل بقاط الخاصة املسطرة إطار يف عليها املصادق اإلدارية التحديدات موضوع العقارات تحفيظ 

 نظام بسن املتعلق 1481 فرباير 12 موافق 1618 رجب 18 يف الصادر الرشيف الظهري من العارش

 .الجامعية األرايض لتحديد خاص

 عليها املصادق غري داريةاإل  التحديدات ملفات معالجة. 

 االتفاقية هذه قبل املدرجة الجامعية املطالب تحفيظ إجراءات ترسيع. 

 التحفيظ أو اإلداري التحديد ملسطرة جامعية أنها املفرتض العقارات إلخضاع الالزمة التدابري اتخاذ 

 .العقاري
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 املعيقات و الصعوبات: 

 الجامعية ألرايضا لها تخضع التي القانونية يةالتصف عمليات تواجه التي الصعوبات تقسيم ميكن

 : مبا ييل مرتبطة صعوبات إىل

 ..التعرضات تقديم ،عدم التحديد عمليات حضور عدم التامطل،:  الساللية الجامعات نواب

 أرايض ولة،للد الخاص امللك الغابوي، امللك) العمومية اإلدارات و الساللية الجامعات بني النزاعات

 ألحباس(.ا و األوقاف

 تباراإلع بعني العقارية األمالك املحافظني أخذ عدم عن باألساس الناجمة املسطرية اإلجراءات

 . انونيةالق التصفية مساطر تطبيق خالل الجامعية لألرايض والتقنية القانونية الخصوصيات

 :الجامعية لألرايض القانونية التصفية معيقات تجاوز أجل من املتخذة التدابري

 اتخاذ إىل لوصايةا مصالح بادرت ، القانونية التصفية تطال التي املعيقات و الصعوبات كل وزلتجا 

 :بالخصوص منها نذكر تدابري عدة

 لولح إيجاد قصد األقاليم و العامالت عامل و الوالة السادة إىل موجهة وزارية دوريات استصدار 

 . الجامعية لألرايض القانونية التصفية ملعيقات

 ملساطر نيةالتق العمليات إنجاح بأهمية التحسيس أجل من املحيل املستوى عىل امعاتاجت عقد 

 .سالليةال الجامعات بني القامئة النزاعات لحل توافقية حلول وإيجاد ، القانونية التصفية

 عىل لدولةا أمالك بتسيري املكلفة العمومية اإلدارات مختلف مع منتظمة و دورية اجتامعات عقد 

 .القامئة النزاعات و للمشاكل توافقية و مشرتكة حلول إيجاد أجل من ملركزيا الصعيد

 عاتالجام مصالح عن للدفاع القضايئ الدعم اتفاقية إطار يف املحامني من عدد مع التعاقد 

 .املختصة املحاكم أمام الرائجة العقارية النزاعات يف الساللية

 اإلنجازات . ةوثري  من للرفع وذلك التقنية باألشغال للقيام طبغرافيني مهندسني مع التعاقد 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
219 

 

 تسيري مداخيل الجامعات الساللية 

 املحصلة الليةالس الجامعات ملدخرات واملحاسبتي املايل التدبري عىل القروية الشؤون مديرية تسهر

 .الساللية الجامعات أرايض لها تخضع التي واإلجارة البيع عمليات من

 تتوفر ملدخرات،ا هذه تسيري و تدبري عىل واالحرتافية الشفافية من يدمز إضفاء أجل من و الغاية لهذه

 والنفقات، املداخيل عمليات كل رصد من ميكن محاسبايت معلومايت نظام عىل القروية الشؤون مديرية

 بكل لخاصةا املحاسبية العمليات كل بتتبع يسمح مام ساللية جامعة لكل خاص حساب يف وتسجيلها

 .لحسابها املفصلة الكشوفات عىل واالطالع جامعة

 همــــــجامعتل الرشعيني نـــــــاملمثلي بصفتهم الساللية الجامعات لنواب ميكن اإلطار نفس يف و

 استخدامب املتعلقة راراتــــالق اتخاذ أجل من ذلك يف رغبوا كلام سابــــالح هذا عىل اإلطالع الساللية

 ويذ عىل املوارد هذه وزيعـــــــت أو الساللية الجامعات لفائدة مشاريع إنجاز يف إما املالية، مواردهم

 .الحقوق

 تمي و بنكية، حسابات يف إيداعها يتم الساللية الجامعات مدخرات أن إىل اإلشارة تجدر كام

 للفائض ألمثلا التوظيف يف البحث عىل باألساس ترتكز توجهات إطار يف األرصدة لهذه املايل التوظيف

 األفضل. املردود عن البحث مع املال برأس املخاطرة دون املايل

  .املنازعات 

 فيام عنها ابةبالني وذلك الساللية الجامعات حقوق عن للدفاع فائقة عناية الوصاية مصالح تتوىل

 :أقسام ثالثة إىل النزاعات هذه وتنقسم. األغيار وبني بينها القامئة املنازعات يخص

 :العقارية املنازعات -1

 الجامعة موقع سبح العقارية القضايا تتوزع و العقار، ملكية باستحقاق املتعلقة القضايا عىل تنصب

 أو إلداري،ا التحديد أو التحفيظ، مسطرة يف عليها متعرض أو التحديد، طالبة) الدعوى يف الساللية

 .الحيازة( أو الرتامي دعاوى يف املدين بالحق مطالبة

 :اإلدارية املنازعات -8
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 أو لوصايةا مجلس قرارات يف الطعن عن الناتجة اإلدارية املحاكم عىل املعروضة ايابالقض تتعلق

 عدم وأ  مقلع إغالق قرارات أو اإلدارية السلطات قرارات) اإلدارية السلطة استعامل يف الشطط قرارات

 ...(  الضمنية اإلدارية القرارات أو الكراء عقد تجديد

 . جامعية عقارات عىل ملنصبةا امللكية نزع دعاوي يخص فيام كذا و

 

 الوصاية مجلس قرارات يف الطعن

 بأسباب مدعمة غري تكون الوصاية مجلس قرارات أن عىل 1414 أبريل 81 ظهري من 18 الفصل ينص

 إنشاء منذ و أنه إال ، األعىل باملجلس اإلدارية الغرفة عليه صارت الذي االتجاه هذا للطعن، قابلة غري و

 هذه أصبحت 20-06 لقانونا مبوجب اإلدارية االستئناف محاكم و 11-40 قانون مبوجب اإلدارية املحاكم

 .الوصاية مجلس قرارات ضد املقدمة الطعون يف النظر تقبل املحاكم

 :املالية املنازعات -6

 تنفيذ عدم بسبب جاراإلي عقود فسخ ملفات أو املكرتين ذمة يف املرتتبة الديون اسرتداد مبلفات تتعلق

 أو االستثامري امجالربن

 .العقد ببنود اإلخالل

 اصةالخ امللفات عدد يبلغ و

 ضاءالق أمام والرائجة باملنازعات

 املنازعات متثل ملفا، 8860

 امك نصفها، من أكرث العقارية

 البياين الرسم ذلك عىل يدل

  :أسفله

  :التالية اإلجراءات باتخاذ الوصاية مصالح قامت امللفات هذه تتبع أجل ومن
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 املراحلو  امللفات لهذه الراهنة الوضعية حول واضحة صورة إعطاء من ميكن معلومايت نظام اعتامد 

 .ملف كل قطعها التي القضائية

 العم املحامني من مجموعة مع الساللية الجامعات لفائدة القضايئ الدعم اتفاقية إبرام 

 هروالس االتفاقية تفعيل وتتبع 0280، شتنرب 17 بتاريخ الصادرة 21 عدد الوزارية الدورية مبقتضيات

 واستقطاب تقريبل وذلك املتبقية العامالت صعيد عىل تعميمها عىل والعمل مضامينها تطبيق عىل

 .الساللية الجامعات من ذات الكفاءة الدفاع هيئات

 القضاء. ىلع واملعروضة الرتايب نفوذها داخل املتواجدة املنازعات ملفات تتبع يف العامالت إرشاك 

 إدماج الجامعات الساللية يف مسلسل التنمية 

 اوراملح أحد واالجتامعية االقتصادية التنمية مسلسل يف الساللية الجامعات إدماج ميثل

 هذه مدخرات نم جزئيا أو كليا املمولة واملشاريع املبادرات تعد بحيث ، الوصاية لتدخل اإلسرتاتيجية

 .القروية الساكنة من الرشيحة بهذه االهتامم عىل الجامعات دليال

 الساللية الجامعات موارد

 تهم التي و لاإلستغال و الكراء و البيع عمليات عائدات من الساللية للجامعات املالية املوارد تتكون

 لفائدة مشاريع نجازإ  قصد إما الجموع، ألرايض املنظمة القوانني ملقتضيات وفقا توظيفها يتم التي أراضيها

 .الساللية الجامعة أعضاء عىل توزيعها أو الساللية الجامعات

 :األهداف -1

 :إىل الساللية الجامعات لفائدة التنموية املشاريع هذه إنجاز ويهدف

 يف ولةالد جانب إىل املساهمة و املستدامة البرشية التنمية مسلسل يف الجامعات هذه إدماج 

 .الساكنة لهذه املستعجلة الحاجيات بعض تحقيق

 وتحسني الحقوق، ذوي مداخيل تنمية أجل من وذلك للدخل، املدرة نشطةاأل  وتدعيم إنعاش 

 .الساللية الساكنة عيش ظروف

 لبرشيةا للتنمية الوطنية املبادرة روح مع انسجاما ذلك و والهشاشة والتهميش الفقر محاربة. 
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 :املشاريع نوعية -8

 :التالية املجاالت املشاريع هذه تهم

 (الكهرباء ، الطرق ، املسالك ، للرشب لحالصا املاء)  األساسية البنيات... 

 ملشاريعا األمومة دور ، مستوصفات لألطفال، رياض مدارس،)  الرتبوية و االجتامعية التجهيزات 

 .الحرفية( منها و الفالحية للدخل املدرة

 :املشاريع إنجاز طريقة -6

 :ئزركا ثالث عىل تعتمد إسرتاتيجية عىل املشاريع وإعداد تهيئ طريقة تنبني

 .الحقوق ذوي استشارة بعد الساللية الجامعات نواب طرف من مقرتحة مشاريع :تصاعدية

 و املحلية لطاتالس من بتأطري و الساللية الجامعات نواب مع باالتفاق املشاريع إعداد يتم :تشاركية

 مع وبرشاكة البرشية ةللتنمي الوطنية املبادرة إطار يف املشاريع إنجاز يحبذ كام. اإلقليمية التقنية املصالح

 .املدين املجتمع ومكونات الحكومية واملؤسسات املصالح ومختلف املحلية الجامعات

 إنجاز راحلم مبختلف والقيام التحمالت دفرت إعداد عىل واألقاليم العامالت مصالح تسهر :ال ممركزة

 .املتخصصة الدراسات مبكاتب ذلك يف مستعينة الصفقات تنفيذ و املشاريع

 يلزم للمساطر لدلي مبضامني العمل يتم املشاريع، بهذه املتعلقة الصفقات شفافية ضامن أجل نوم

 .شاريعامل منها متر التي اآلجال و املراحل ويحدد العمومية للصفقات املنظمة بالقوانني بالتقيد

 خامتة

يعاب استاالجتهاد املقاصدي منهج محكم، وعمل علمي منضبط بالقواعد االجتهادية ينطلق من 

األدلة الرشعية ثبوتا و داللة عرب القواعد األصولية، ثم صياغة األحكام الكلية من خالل القواعد الفقهية، 

و ينتهي بتقدير املصالح و املفاسد و ضبط فقه املآل و تنزيل األحكام الرشعية عىل محالها وفق مراد الشارع 

قاصدي، ذج األرايض الساللية يتجىل فيه العمل املسبحانه تحصيال للمصالح جلبا و للمفاسد درءا، و منو 

و ذلك من خالل إعطاء املرأة الساللية حقها املقرر لها رشعا دون إقصاء، مبرجعية الرشع و ليس مبرجعية 

 عرف تغليب العنرص الذكوري، 
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 وأيضا من مقاصد حفظ كيل املال فيام يخص األرايض الساللية أنها خاضعة لنظام البيع و االجارة 

غريها من أنواع املعامالت املالية، و من الوسائل التي يحفظ بها مقصد كيل املال أن هذه األرايض مندرجة 

 يف مسلسل التنمية و املواكبة ملستجدات مسلسل التنمية الذي يهم خدمة الوطن. 

حاب ــــــل و التنزيل، مع استصـــــو منه ينبغي اتخاذ االجتهاد املقاصدي منهجا يف عملية التأصي

ن يثبت ـــــــرعية، و ان حق امللكية ال يثبت مبرجعية الذكورة أو األنوثة، لكـــــمقصد حفظ الكليات الش

ع ــــــن خالل البيع و الرشاء و اإلرث و الهبة أو الكد و االجتهاد يف جمـــــبحق الشخص يف التملك م

جاوز الترصف و االستغالل و االستعامل مامل يتالرثوة، كلها مناذج لوسائل التملك متنح املرء الحق يف 

حدود الرشع و االطار القانوين املنظم لحياة الناس يف الدولة أو االقليم الذي يعيش فيه االفراد و 

 الجامعات.
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 الئحة املصادر و املراجع

 .القرآن الكريم برواية ورش عن اإلمام نافع من طريق األزرق

 أبو السيوطي كرب أيب بن الرحمن عبد الدين الشافعية، لإلمام جالل فقه روعوف قواعد يف والنظائر األشباه .1

 م، عدد املجلدات واحد.1426ه 1106الفضل، دار الكتاب العلمية للطبع و النرش و التوزيع، الطبعة األوىل 

ب ت، دار الك، لإلمام املاوردييف فقه مذهب اإلمام الشافعي و هو رشح مخترص املزين الحاوي الكبري .8

 م. عدد املجلدات مثانية عرش مجلدا.1441ه 1111العلمية للطبع و النرش و التوزيع، الطبعة األوىل، 

الدين، دار الغرب االسالمي للطبع و النرش و التوزيع،  شهاب القرايف إدريس بن الذخرية، لإلمام أحمد .6

 ، عدد املجلدات أربعة عرش.1441الطبعة األوىل 

 أمني محمد الرافعي، وتقريرات األخيار عيون قرة ويليه( عابدين ابن حاشية) تاراملخ الدر عىل املحتار رد .1

 م، عدد املجلدات أربعة عرش.8006ه 1186عابدين، عامل الكتب للطبع و النرش و التوزيع،  عمر بن

ع، ي، لإلمام أبو عيىس الرتمذي، دار الغرب االسالمي للطبع و النرش و التوز(الكبري الجامع) الرتمذي سنن .4

 ، عدد املجلدات ستة.   1443الطبعة األوىل 

العيني، دار الكتب العلمية للطبع و  أحمد بن محمود محمد أبو الدين البخاري، لبدر رشح القاري عمدة .3

 م، عدد املجلدات ثالثة عرش.8001ه1181النرش و التوزيع، 

لطبع و ، دار الكتب العلمية لاملاليك العريب بن بكر الرتمذي، لإلمام أبو صحيح برشح األحوذي عارضة .7

 النرش و التوزيع، عدد املجلدات ثالثة عرش.

م، 1424 ه1104الفقه االسالمي و أدلته، وهبة الزحييل، دار الفكر للطبع و النرش و التوزيع، الطبعة الثانية  .2

 عدد املجلدات مثانية.

ياء الرتاث االسالمي مكة املكرمة الله، مركز إح عبد أبو املقرى أحمد بن محمد بن القواعد، لإلمام محمد .4

 للطبع و النرش و التوزيع، عدد املجلدات واحد.

رية السالم، مكتبة الكليات األزه عبد بن العزيز عبد الدين األنام، لإلمام عز مصالح يف األحكام قواعد .10

 م، عدد املجلدات اثنان.1441ه 1111القاهرة للطبع و النرش و التوزيع، 
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لتوزيع، عدد ، مكتبة حميدو للطبع و النرش و ابن تيميةلإلمام اابن تيمية يف الفقه،  كتب ورسائل و فتاوى .11

 املجلدات واحد. 

م، 8006ه 1186لسان العرب، لإلمام العالمة ابن منظور، دار الحديث للطبع و النرش و التوزيع، سنة الطبع  .18

 عدد املجلدات تسعة.

ة الشاطبي، دار الحديث للنرش و الطبع و التوزيع، سناملوافقات يف أصول الرشيعة، لإلمام أيب إسحاق  .16

 م، مجلدان.8003ه 1182الطبع 

املستصفى من علم األصول، لإلمام أيب حامد محمد بن محمد الغزايل، اعتنى به عبد الله محمود محمد  .11

 احد.و  عمر، دار الكتب العلمية بريوت للنرش، للطبع و النرش و التوزيع، الطبعة الثانية، عدد املجلدات

معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكريا أبو ا الحسني، تحقيق عبد السالم محمد هارون، دار  .14

 م، عدد املجلدات ستة.1474ه 1644الفكر للطبع و النرش و التوزيع ، سنة الطبع 

ية للطبع ممفردات ألفاظ القرآن، للراغب األصفهاين، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم و الدار الشا .13

 م، الطبعة الرابعة، عدد املجلدات واحد.8004ه 1160و النرش و التوزيع ، سنة الطبع 

مقاصد الرشيعة اإلسالمية، لإلمام محمد الطاهر ابن عاشور، دار سحنون و دار السالم للطبع و النرش و  .17

 م، مجلد واحد.  8018ه 1166التوزيع، الطبعة الخامسة 

 م. 8016نونرب  82، صدرت الصيغة املحينة بتاريخ ارة العدل و الحرياتمدونة الحقوق العينية، وز  .12

 أيب بن حمدالرشيدي، تأليف م املغريب وحاشية الشربامليس حاشية ومعه املنهاج رشح إيل املحتاج نهاية .14

 املغريب رزاقال عبد بن أحمد و الشربامليس عيل بن عيل و الرميل الدين شهاب بن حمزة بن أحمد العباس

 م، عدد املجلدات مثانية.8006ه 1181شيدي، دار الكتب العلمية للطبع و النرش و التوزيع، الطبعة الثالثةالر 

الكتاب يف مجلد  ،عبد الباريعبد الحليم عبد املجيد الوجيز يف امللكية و الحقوق العينية التبعية، رضا  .80

 واحد. 

  



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
226 

 

 العقارية األمالك على التعدي جريمة

  

لى العقار المرهونإجراءات التنفيذ ع  

 

 عمر الخضر

 باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة

 

 

 مقدمة:

بالرغم من املكانة املتميزة التي يحظى بها مركز الدائن املرتهن، نظرا ملا يتسم به عقد الرهن الرسمي     

إىل تعقيدات  ظرمن صياغة فنية محكمة وقوة من حيث الضامن، إال أن فاعليته قد تظل قارصة، وذلك بالن

وبطء مسطرة التنفيذ عىل العقار. ذلك أن املدين الراهن قد يعمد إىل خلق أوضاع والتمسك بأسباب قانونية 

أو واقعية من شأنها عرقلة التنفيذ عىل العقار املرهون، أو تسهم يف إطالة مسطرة تحقيق عقد الرهن بصفة 

 عامة، والرهن الرسمي بصفة خاصة.

سطرة تحقيق الرهن قد تكون من بدايتها إىل نهايتها، أي منذ توجيه اإلنذار العقاري إىل وعليه، فإن م    

األطراف املعنية به إىل حني النزع اإلجباري مللكية العقار املرهون وبيعه باملزاد العلني، محل عدة منازعات، 

موضوع  املقيد بالرسم العقاريه ري سواء من طرف املدين نفسه أو الحائز إن وجد، أو من الدائن املرتهن أو غ

 الحجز.

إن الغاية من مسطرة تحقيق الرهن هي اقتضاء الديون التي تخلدت بذمة املدين الراهن، حيث يتم     

تسخري كم هائل من اإلجراءات املسطرية من إنذار عقاري وحجز وتقييد وإشهار ومزايدة وبيع وإعادة البيع 

عقار املرهون بأعىل قيمة مالية ممكنة، مام يجعل الدائن املرتهن وتوزيع...، لضامن الحصول عىل بيع ال

مطمئنا إىل الضامن الذي ميتلكه عىل العقار املرهون. وبالرغم مام تبدو عليه مسطرة تحقيق الرهن من 

بساطة، إال أنها يف الواقع العميل تعرتضها تعقيدات وإشكاالت، حيث تكون محل طعون ومنازعات 

 عديدة.
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، فقد يدعي أحد األغيار، أن العقار املراد التنفيذ عليه انصب عىل عقار مملوك له، فتتخذ هذه وعليه    

املنازعة صبغة موضوعية، وهو ما يعرف بدعوى االستحقاق الفرعية، كام قد تثار بصدد مسطرة تحقيق 

الحجز  تالرهن الرسمي بعض العوارض التي تؤثر وتتصل برشوط صحة مسطرة التنفيذ، كبطالن إجراءا

العقاري وشكليات اإلنذار العقاري. إذ قد يجتهد املدين يف إبداع وضع الوسائل والصعوبات الكيدية 

لالعرتاض عىل التنفيذ وتأجيله لدرجة ميكن القول بأن الدعوى تربح مرتني، مرة أمام محاكم املوضوع 

 وأخرى أمام الجهة املكلفة بالتنفيذ.

إجراءات التنفيذ عىل  وضوع وفق إشكالية محورية تتمحور حول إبراز أهمولهذا سنقوم مبقاربة هذا امل    

العقار املرهون، وبيان موقف املرشع من املتعرض عىل العقار املراد التنفيذ عليه؟ وما هي التي مؤثرة عىل 

 مسطرة التنفيذ؟

نفيذ، مسطرة التونظرا ألهمية إجراءات التنفيذ عىل العقار املرهون، وما يرتتب عليه من تعرض عىل 

طالن ثم نتعرض كذلك لدعوى ب (،املبحث األول)سنتطرق لدعوى االستحقاق الفرعية للعقار املرهون 

 .)املبحث الثاين(إجراءات الحجز التنفيذي عىل العقار املرهون 

 

 دعوى االستحقاق الفرعية للعقار املرهون.املبحث األول: 

 

صب عىل مال مملوك للمنفذ عليه، فال يجوز حجز أموال الغري من الثابت أنه يلزم لصحة الحجز أن ين    

اقتضاء للدين الثابت يف ذمة املدين، وذلك اعتبارا ملبدأ استقالل الدمم من جهة، ولنسبية آثار السندات 

التنفيذية من جهة ثانية، أي أنها ال ميكن أن متس بحقوق األغيار، وهي مسألة تنبه إليها املرشع فتبنى 

من شأنه تحقيق املوازنة بني حقوق الغري والحائز، فأعطى ملدعي ملكية العقار إمكانية االعرتاض  حال وسطا

عىل إجراءات الحجز التي تقع عىل ملكه ويطالب بإبطالها، والوسيلة اإلجرائية التي متكنه من ذلك هي 

 رفع دعوى استحقاق فرعية.

من ق. م. م، إذن فام هي األحكام املنظمة  126و 128ولقد نظم املرشع هذه الدعوى يف الفصلني     

 (.الثانية لفقرةا(، وما هي اآلثار املرتتبة عنها )األوىل الفقرةلدعوى االستحقاق الفرعية يف القانون املغريب )
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 املطلب األول: مفهوم وأطراف دعوى االستحقاق الفرعية.

 

الق، و اهم الحقوق العينية وأقدمها عىل اإلطإن دعوى االستحقاق ترتبط بحق امللكية العقارية، الذي ه    

وهو ما يضفي عىل هذه الدعوى املتعلقة بها أهمية أكرب، يف حني نجد غياب تحديد ترشيعي ملفهومها، 

لفقرة امام يدفع بنا إىل استعراض التعريفات الفقهية والقضائية املقدمة لها محاولني تحديد تعريفها )

 (.الفقرة الثانيةرتبطة بهذه الدعوى )(، ثم تحديد األطراف املاألوىل

 الفرعية. 461الفقرة األوىل: تعريف دعوى االستحقاق

 

مادامت دعوى االستحقاق هي التي يكون محلها املطالبة مبلكية اليشء عقارا كان أو منقوال، فهي     

ى عليه الغري، دالدعوى التي تقام لحامية امللكية، فكل مالك يحق له أن يطالب مبلكه استحقاقا كام اعت

وقد عرف األستاذ السنهوري دعوى االستحقاق العقارية: "هي الدعوى التي يطالب فيها مبلكية العقار... 

والتي يرفعها املالك عىل الحائز يف األحوال التي يكون فيها ترصف الحائز يف العقار نافذا يف حق املالك، 

 .462اهر"كدعوى االستحقاق التي يرفعها املالك ضد الوارث الظ

من م. ح. ع بأنه: "ملالك  88أما املرشع املغريب فلم يعط تعريفا لدعوى االستحقاق، فجاء يف املادة     

العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استوىل عليه دون حق، وله أن يطالب من تعرض له فيه 

صطلح ، استعمل أحيانا مبالكف عن تعرضه، كام له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش"

من ق. م. م: "من قدم دعوى امللكية ال  134دعوى امللكية بدال من دعوى االستحقاق، فجاء يف الفصل 

تقبل منه بعد ذلك دعوى الحيازة إال إذا وقع إخالل بحيازته بعد تقديم دعوى امللكية"، غري أن املرشع 

                                                           
ق يستحق استحقاقا على وزن أستفعل ـ املفهوم اللغوي لالستحقاق: إن االستحقاق مشتق من الحق، فهو عند اللغويين من استح 461

يستفعل استفعاال، واالستفعال لغة: طلب الفعل كاالستسقاق لطلب السقي واالستفهام لطلب الفهم واالستحقاق لطلب الحق قال في 

ه تحقالصحاح ما نصه: "استحقه أي استوجبه"، وفي املصباح ما نصه: "واستحق فالن األمر إستوجبه"، وفي القاموس ما نصه: "واس

 استجوبه".

ـ مفهوم االستحقاق في الفقه املالكي: إن االستحقاق مصطلح فقهي جعل عنوانا لباب من أبواب فقه املعامالت، وقد ضبط الفقيه ابن     

لكية عرفة مدلوله بقوله: "رفع ملك ش يء بثبوت ملك قبله، أو حرية كذلك بغير عوض"، وعرفه الحطاب بأنه: "الحكم بإخراج املدعى فيه امل

 من يد حائزه إلى يد املدعي بعد ثبوت السبب والشروط وانتقاء املوانع"، ....
ـ عبد الرزاق السنهوري، "الوسيط في شرح القانون املدني"، الجزء الثامن، "حق امللكية"، مطبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت،  462

 .278، ص، 8769طبعة 
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من ق. م .م عند حديثه عن دعوى االستحقاق  126و 128استعمل مصطلح دعوى االستحقاق يف الفصلني 

 . 463الفرعية التي تختلف عن دعوى االستحقاق األصلح

القضاء املغريب بدوره استعمل تارة عبارة دعوى االستحقاق، كام هو الشأن يف قرار محكمة النقض،      

عوى اسرتاد الحيازة د حيث جاء فيه: "لكن إنه يتبني من الوسيلتني معا أن األمر اختلط عىل الطاعنني بني

، وجاء يف قرار آخر: "حيث إن دعوى النازلة 464ودعوى االستحقاق ال من أن يناقشوا دعوى االستحقاق...

 .465تعد دعوى استحقاقية..."

وعليه، فدعوى االستحقاق، هي الدعوى الهادفة إىل استحقاق عقار وتخليصه من الحجز بعد ايقاعه     

 يت مبكر يتم يف غفلة من املالك الحقيقي له، حامية للملكية العقارية يفعليه، والوقوف يف وجه أي تفو

 .466البالد

كام عرفها الفقه املرصي، بأنها املنازعة املوضوعية التي يرفعها شخص من الغري مدعيا ملكية العقار الذي     

نها الدعوى التي ي أ بدء يف التنفيذ عليه ويطلب فيها تقرير حقه عىل العقار وبطالن إجراءات التنفيذ، أ 

 .467يرفعها الغري بطلب ملكية العقار املرشوع يف نزع ملكيته

واملالحظ أن هذه التعاريف تتفق جميعها، عىل أن دعوى االستحقاق الفرعية تعد منازعة يف موضوع     

عينية، لحق امللكية، يتقدم بها شخص من الغري أثناء التنفيذ الجربي عىل العقار أو عند تحقيق الضامنات ا

 .468لكن متييز هذه الدعوى عن دعوى االستحقاق األصلية يلزم تحقيق ثالثة رشوط أساسية

                                                           
رية على ضوء الفقه املالكي والتشريع املغربي والعمل القضائي"، مطبعة دار القلم بالرباط، ـ محمد بادن، "دعوى االستحقاق العقا 463

 .72، ص، 4083الطبعة األولى 
، قرار منشور بمجلة قضاء 286/12الصادر في امللف العقاري رقم  912عدد  8712ماي  1ـ قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  464

 .833، ص، 8719دجنبر  84السنة  20املجلس األعلى، العدد 
الصادر عن غرفة األحوال الشخصية وامليراث، في امللف العقاري رقم  424عدد  8769فبراير  86ـ قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  465

 .71، ص، 8770، السنة يناير 60، قرار منشور بمجلة املحاكم املغربية العدد 2763/12
عجل لألحكام املدنية في القانون املغربي، دراسة مقارنة"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون ـ محمد السماحي، "نظام التنفيذ امل 466

 .370، ص، 8713-8714الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس بالرباط، السنة الجامعية 
داري في ضوء الفقه والقضاء"، مطبعة دار الفكر والقانون املنصورة، دون ذكر ـ مصطفى مجدي هرجة، "التعليق على قانون الحجز اإل  467

 .228الطبعة، ص، 
)دون ذكر  دراسة معززة باالجتهاد القضائي املغربي واملقارن"، -ـ يوسف أفريل، "الرهن الرسمي العقاري ضمانة بنكية للدائن املرتهن 468

 .426، ص، 4088-8234املطبعة( الطبعة األولى 
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وتوصف هذه الدعوى بأنها فرعية ألنها متفرعة عن التنفيذ، وهي كدعوى استحقاق املنقول، املنصوص     

نقوال بدون ، سنها املرشع ملصلحة من حجز ملكه، عقار كان أو م469من ق. م. م 132عليها يف الفصل 

رضاه، ودون أن يكون مدينا أو ضامنا للمدين، أو متضامنا معه يف الدين الذي وقع الحجز تأدية له، وهو 

ما مييزها عن دعوى االستحقاق األصلية أو العادية، التي يرفعها الغري الستحقاق العقار، قبل مامرسة 

أن  كون محلها املطالبة مبلكية العقار. ذلكإجراءات التنفيذ، أو التي ترفع بعد إمتام تلك اإلجراءات وي

دعوى االستحقاق األصلية تعد آلية يف يد صاحب حق امللكية لحامية ملكيته، وكل مالك يود املطالبة 

 .470مبلكه الذي يف يد شخص آخر عليه أن يرفعها

 الفصول يف وعليه، تتميز دعوى االستحقاق الفرعية عن دعوى الحيازة والتي نظمها املرشع املغريب    

، ودعوى منع 471من ق. م. م، وتتفرع إىل ثالثة دعاوى، دعوى اسرتداد الحيازة 170إىل  133من 

 .473، ودعوى وقف األعامل الجديدة472الترصف

كام تختلف دعوى االستحقاق الفرعية للعقار، عن دعوى االستحقاق الفرعية للمنقول، املنصوص عليها     

ث أن هذه األخرية توقف إجراءات البيع بقوة القانون، من طرف من ق. م. م، من حي 132يف الفصل 

العون املكلف بالتنفيذ، متى كانت الدعوى مرفقة بحجج كافية، دون حاجة إىل استصدار أمر أو حكم 

، أما فيام يخص إجراءات رفع الدعوى، فإن املرشع املغريب مل يشرتط يف دعوى استحقاق 474قضايئ

حجوز عليه والدائن يف الدعوى، كام فعل بالنسبة لدعوى استحقاق عقار، بالرغم املنقول، إلزامية إدخال امل

 من أنها الوسيلة التي تجنب اللجوء إىل الدعاوى الكيدية.

 

                                                           
 من ق، م، م.   261ـ ينظر الفصل  469
 .837، ص، 8773، شتنبر 49ـ الحسين محجوبي، "دعوى استحقاق عقار"، مقال منشور بمجلة امللحق القضائي، العدد  470
ـ يقصد بدعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يمارسها أي حائز مادي لعقار أو لحق عيني عقاري، انتزعت منه الحيازة بعمل من  471

 مال العنف مستهدفا استعادة الحيازة التي كانت له على هذا العقار أو هذا الحق.أع
ـ دعوى منع التعرض: تهدف هذه الدعوى إلى حماية الحائز وذلك بمنع الغير من التعرض له في حيازته بأي عمل مادي يمكن أن يتضرر  472

 املستأجرة بعدم دفع األجرة للمؤجر وضرورة دفعها له هو.منه، كحرث األرض التي يحوزها أو عمل قانوني كقيام الغير بإخطار 
ـ دعوى وقف األعمال الجديدة: هي الدعوى التي يمارسها الحائز القانوني ضد من يقوم بعمل لو تم ألصبح تعرضا لحيازته. كمن يشرع  473

ر الذي يمر منه إلى الطريق العام، وبذلك فهي في بناء حائط مجاور لدار، لو عال لحجب النور والهواء عن منزل الجار أو أغلق عليه املم

 دعوى واقية تقي الحائز من التعرض لحيازته.
من ق، م. م، املتعلق بدعوى االستحقاق الفرعية للمنقول"، مقال منشور بمجلة امللحق  261ـ محمد النجاري، "تأمالت في الفصل  474

 .817، ص، 8717فبراير  40القضائي، العدد 
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 الفقرة الثانية: أطراف دعوى االستحقاق الفرعية.

 

من (، و أواليقصد بأطراف دعوى االستحقاق الفرعية أشخاصها، أي من يرفع الدعوى وهو املدعي )    

 (.ثانياتوجه ضده الدعوى، أي املدعي عليه )

 أوال: املدعي يف دعوى االستحقاق الفرعية.

 

ليك يعترب الشخص غريا يحق له رفع هذه الدعوى ينبغي أال يكون ملتزما شخصيا بأداء الدين كاملدين     

اجهة موالهم فال ميكنهم مو األصيل، أو خلفه أو املتضامن معه أو كفيله، فكل هؤالء إذا وقع الحجز عىل أ 

إجراءاته بدعوى االستحقاق الفرعية، ألنه ال نزاع حول ملكيتهم لألموال املحجوزة، بل إن اإلقرار بذلك 

 .475واالعرتاف لهم بهذه امللكية إىل جانب التزامهم بأداء الدين هام سببا إيقاع الحجز عىل أموالهم

من ق. م. م حق رفع دعوى  126و 128خالل الفصلني وعىل هذا األساس، منح املرشع املغريب من     

االستحقاق الفرعية للغري الذي ترضر من إجراءات التنفيذ الجربي، ويف هذا الصدد ذهبت محكمة النقض 

يف إحدى قراراتها إىل القول بأنه: "إذا وقع الحجز عىل عقارات يدعي الغري أنه ميلكها، أمكنه إلبطال 

من ق. م. م، والغري هو الذي ال صلة له باملحجوز عليه  128طبقا للفصل  الحجز رفع دعوى االستحقاق

 .476من قريب أو بعيد كالوارث مثال ال يعترب غريا يف تركة الهالك املحجوز عليها ألنه خلف فيها"

ويعترب غريا كذلك الحائز للعقار الذي انتقلت إليه ملكيته وهو مثقل برهن، فام دام أن هذا األخري قد     

 814بل متلك العقار املرهون رهنا رسميا، فإنه يكون ملزما بأداء الدين أو التخيل عن العقار طبقا للامدة ق

، وال ميكن أن يحتج بكون العقار أصبح يف ملكه، ذلك أن الدائن املرتهن يستفيد من ميزة 477من م. ح. ع

                                                           
تحقيق الرهن الرسمي في القانون املغربي ـ دراسة علمية وعملية مطعمة باالجتهادات القضائية واآلراء الفقهية"، مطبعة ـ محمد سالم، " 475

 .847، ص، 4004النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة األولى 

بمجلة قضاء املجلس األعلى عدد ، منشور 9/88/8773، بتاريخ 98/1في امللف املدني عدد  340ـ قرار صادر عن محكمة النقض رقم  476

 .22، ص، 4000، دجنبر 21
 من م. ح. ع. 482ـ ينظر املادة  477
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ي الستخالص الدين ، وبيعه باملزاد العلنالتتبع التي تعطي لهذا األخري حق تتبع العقار يف أي يد انتقل إليها

 .478املضمون برهن رسمي

كام قد تكون للشخص صفتان يف إجراءات التنفيذ، صفة الطرف املعني بهذه اإلجراءات، وصفة الغري    

التي تخول له مامرسة حق دعوى االستحقاق الفرعية. كام يف حالة الوايل الرشعي أو النائب القانوين أو 

ملعنوي، والذي يحق لهم رفع هذه الدعوى باسم القارص أو الشخص املعنوي إذا كان ممثل الشخص ا

التنفيذ يبارش ضدهم بصفتهم الشخصية، أو العكس وهو ما ينطبق عىل الورثة فيام يتعلق بأموالهم الخاصة 

( ومحكمة اسابقإذا كان التنفيذ يجري عىل أموال الرتكة، ويف هذا االتجاه جاء يف قرار املجلس األعىل )

( ما ييل: "حيث إن الطرف الحقيقي يف الدعوى هو تركة الهالك ... وأن ورثته يعتربون حالياالنقض )

طرفا فيام تركه، وال يعتربون طرفا يف أمالكهم الخاصة التي قضت بها املحكمة لفائدتهم ولذلك فهم 

 .479"ريا فيام يتعلق برتكة الهالكمن ق. م. م بالنسبة ألمالكهم، وال يعتربون غ 128أغيار مبقتىض الفصل 

كام ذهب بعض الفقه إىل أن دعوى االستحقاق ال ميكن تصورها يف العقارات املحفظة ألنها خاصة     

، يف حني عرف هذا االتجاه انعقادا من طرف الفقيه محمد 480بالعقارات العادية، أو التي يف طور التحفيظ

من ظهري التحفيظ العقاري، ألن الفصل املذكور ينص  41ل سالم الذي اعتربه مخالفا ملا ينص عليه الفص

أعاله، ميكن أن يشطب عىل كل ما ضمن بالرسم العقاري من  23عىل أنه: "مع مراعاة أحكام الفصل 

تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي مبقتىض كل عقد أو حكم مكتسب لقوة اليشء املقيض به يثبت انعدام أو 

 ني، يف مواجهة األشخاص الذين يعنيهم هذا الحق".انقضاء الحق موضوع التضم

ومن هذا املنطلق ميكن تصور وجود دعوى استحقاق لعقار محفظ سواء أكانت الدعوى أصلية أم فرعية،     

 .481وسواء أكان هذا العقار محمال برهن رسمي أم ال، محجوزا أم غري محجوز

                                                           
ـ محمد أفقير، "إشكالية الرهن الرسمي كضمان عيني في القانون املغربي بين القانون والعمل القضائي"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في  478

، ص، 4083-4084ة واالجتماعية، جامعة الحسن األول بسطات، السنة الجامعية القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادي

830. 
، منشور 9821، في امللف املدني عدد 82/88/8773بتاريخ  3040ـ قرار صادر عن املجلس األعلى )سابقا( ومحكمة النقض )حاليا(، عدد  479

 .804، م، س، ص، 12بمجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 
ز توفيق، "شرح قانون املسطرة املدنية والتنظيم القضائي"، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديد بالدار البيضاء، الطبعة ـ عبد العزي 480

 .339الثانية، ص، 
 .838ـ محمد سالم، م، س، ص،  481
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و املحجوز عليه أي )املدين( األصيل أو كفيله والطرف املدعي عليه يف دعوى االستحقاق الفرعية ه    

العيني، وكذا الدائن طالب الحجز، وبقية الدائنني املقيدين أو املتدخلني يف مسطرة التنفيذ، ولذلك يتعني 

 توجيه الدعوى ضدهم جميعا، حتى يتمكن املدعي من اعتبار الحكم حجة عليهم لكونهم أطرافا فيه.

ق الفرعية، فيدعي ملكية العقار املحجوز أو جزء منه، أي أن ملكية العقار قد والغري يف دعوى االستحقا    

 انتقلت إليه قبل حجزه، وبأن يكون قد قيد عقده قبل ذلك الوقت.

 

 ثانيا: املدعى عليهم يف دعوى االستحقاق الفرعية.

 

قاق لوقف من ق. م. م، نجده ينص عىل أنه: "يجب عىل طالب االستح 126بالرجوع إىل الفصل     

اإلجراءات أن يقدم دعواه أمام املحكمة املختصة ويودع دون تأخري وثائقه، ويستدعي املحجوز عليه 

والدائن الحائز إىل أقرب جلسة ممكنة إلبداء اعرتاضهام وإذا اعتربت املحكمة أنه ال موجب لوقف إجراءات 

 و استئناف".الحجز العقاري كان حكمها مشموال بالتنفيذ املعجل رغم كل تعرض أ 

ونالحظ من خالل الفصل أعاله، أنه ال شك أن أول من سريفع الدعوى يف مواجهته هو املدين املحجوز     

عليه، وبذلك سينازع هذا األخري يف امللكية، وإذا كان الحجز ينصب عىل عقارات الكفيل العيني أو الحائز، 

وى م جميعا يربزها الهدف الذي ترمي إليه الدعفإن دعوى االستحقاق الفرعية للعقار املحجوز يف مواجهته

وكذا اآلثار املرتتبة عنها. وهنا يطرح إشكال ـ حول ما هو الجزاء القانوين املرتتب عن اختصام أحد األطراف 

 املدعى عليهم واملشار إليهم يف ق. م. م؟

 يرتب أي جزاء قانوين من ق. م. م، نجد أن املرشع املغريب مل 126و 128والرجوع كذلك إىل الفصلني     

 عىل عدم اختصام أحد األطراف املدعى عليهم يف دعوى االستحقاق الفرعية.

وبالتايل فإن عدم إدخال أحد ممن أوجب املرشع اختصامهم يف الدعوى، تبقى مقبولة ولكن الحكم     

حكام، ومن سبية األ الصادر فيها ال ترسي آثاره إال يف مواجهة من تم اختصامه من الدعوى، وذلك طبقا لن

ثم فإنه إذا تم رفع الدعوى ضد الدائن الحائز وحده دون املدين املحجوز عليه، فإن الدعوى يسكون مآلها 

من ق. م. م، ويف هذا االتجاه جاء يف حكم صادر عن  121عدم القبول ألن سندها القانوين هو الفصل 

راءاته ا يف التنفيذ املطلوب الحكم ببطالن إجاملحكمة االبتدائية مبراكش: "... إن املدعني ليسوا طرف
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حتى ميكنهم تقديم دعوى هذه الدعوى، وحيث إنه ثبت فعال بأن التنفيذ املذكور قد مس بحقوقهم رغم 

أنهم مل يكونوا طرفا يف الحكم موضوع املطالبة فيام عليهم سوى سلوك املسطرة املنصوص عليها قانونا 

 اق الفرعية وليس املطالبة ببطالن إجراءات التنفيذ.يف هذا واملتعلقة بدعوى االستحق

 .482وحيث تكون الدعوى والحالة هذه يف غري إطارها القانوين الذي يستوجب الحكم برفضها"    

وبالتايل، فإنه منطقيا يجب أن ترفع دعوى االستحقاق الفرعية يف مواجهة املدين الحائز أو التكفيل    

ى عليه يف منازعته للملكية، وكذا عىل من يبارش اإلجراءات والدائن املقيد العيني إن وجد، ألنه هو املدع

األول باعتبارهام ممثلني لباقي الحاجزين والدائنني، وأنهام املدعى عليهام يف دعوى البطالن. وهذا ما 

أكدته املحكمة االبتدائية بوجدة يف حكمها الذي جاء فيه: "... وحيث إن دعوى االستحقاق الفرعية 

من ق. م. م، إمنا ترجع ضد الحائز واملتدخلني يف الحجز واملحجوز عليه  128املنصوص عليها يف الفصل 

 بحضور عون التنفيذ.

وحيث إن الجهة املدعية وجهت دعواها ضد الحاجز بحضور السيد رئيس كتابة الضبط دون املحجوز     

تايل األخرية تكون مختلة شكال ويتعني بالعليها، وحيث إنه بإقصاء املحجوز عليها يف الدعوى فإن هذه 

 .483عدم قبولها"

ومن ثم فإن رفع املدعي دعواه فقط ضد املدين الحائز فإنها ستخرج عن نطاق دعوى االستحقاق     

الفرعية، وليك تحقق هذه األخرية الهدف املنشود من رفعها، فإنه البد من رفعها ضد جميع األشخاص 

 .484ق. م. م من 126املذكورين يف الفصل 

 املطلب الثاين: رشوط دعوى االستحقاق الفرعية.

يلزم لقبول دعوى االستحقاق الفرعية توافر الرشوط العامة لرفع الدعوى وقبولها، والتي نص عليها     

، وهذه الرشوط تعترب من النظام العام ويحق ألطراف املنازعة 485املرشع يف الفصل األول من ق. م. م

                                                           
 غير منشور(.، )حكم 47/2/4004بتاريخ  143/8/4004، في ملف عدد 4333ـ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بمراكش، رقم  482
 )حكم غير منشور(. 40/88/4003بتاريخ  8482/03في امللف املدني عدد  3382ـ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بوجدة رقم  483
ـ محمد هماش، "دعوى بطالن إجراءات التنفيذ على العقار"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  484

 .94، ص، 4084-4088ة واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض بمراكش، السنة الجامعية واالقتصادي
 ـ ينص الفصل األول من ق. م. م على أنه: "ال يصح التقاض ي إال ممن له الصفة، واألهلية، واملصلحة إلثبات حقوقه. 485

ض ي إذا كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح املسطرة داخل أجل تثير املحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو األهلية أو املصلحة أو اإلذن بالتقا    

 تحدده.
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لة من مراحل االدعاء، ويف هذا االتجاه ذهبت محكمة النقض يف أحد قراراتها، حيث إثارتها يف أي مرح

جاء فيه: "أن الصفة من النظام العام ويحق لكل من الطرفني أن يثري انعدامها يف سائر مراحل التقايض 

 .486وحتى أمام محكمة النقض"

ررت لحامية أموال الغري من أن كام أضفى املرشع عىل هذه الدعوى صبغة خاصة، نظرا لكونها قد ق    

تكون عرضة للحجز، فرغم أنها كباقي الدعاوى من حيث وجوب التقيد بالشكليات ومسطرة إقامة الدعوى، 

لفقرة اإال أنها تتميز بخصوصيات كثرية، تتمثل يف الرشوط الواجب توافرها عند رفعها، وهي ثالثة رشوط )

ب الغري استحقاق وأن يطل الفقرة الثانية(،تنفيذ وقبل البيع )(، وأن ترفع الدعوى بعد البطء يف الاألوىل

 (، وأن يطلب بطالن إجراءات التنفيذ.الفقرة الثالثةملكية العقار املحجوز )

 

 الفقرة األوىل: وجوب تقديم دعوى االستحقاق الفرعية أثناء إجراءات التنفيذ وقبل متام البيع.

 

"إذا ادعى الغري أن الحجز انصب عىل عقارات ميلكها أمكنه  من ق. م. م عىل أنه: 128ينص الفصل     

 إلبطال الحجز رفع دعوى االستحقاق.

ميكن رفع هذه الدعوى إىل حني إرساء املزايدة النهائية..."، وهو رشط عام يف كل املنازعات املتفرعة     

لق بالتنفيذ فيه أول إجراء متععن التنفيذ، وتبعا لذلك فإن أجل رفع هذه الدعوى يبدأ من الوقت الذي يتخذ 

عىل العقار، أي أن مدعي االستحقاق يحق له رفع الدعوى املذكورة مبجرد إيقاع الحجز ولو كان حجزا 

، أما إذا وقعت دعوى االستحقاق خارج 487تحفظيا، وميتد إىل غاية التاريخ الذي تصري فيه املزايدة نهائية

ديم اق أصلية ال فرعية، فالبيع باملزاد العلني ال مينع من تقهذا النطاق الزماين فإنها تكون دعوى استحق

                                                           

 إذا تم تصحيح املسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإال صرحت املحكمة بعدم قبول الدعوى".    
قضاء املجلس األعلى،  ، منشور بمجلة86/84/8710، بتاريخ 97096، في امللف الشرعي عدد 272ـ قرار صادر عن محكمة النقض رقم  486

 وما يليها. 41 -49، ص، 8718، سنة 49عدد 
من ق. م. م على أنه: "يمكن لكل شخص داخل عشرة أيام من تاريخ السمسرة أن يقدم عرضا بالزيادة عما رسا  297ـ ينص الفصل  487

 به املزاد بشرط أن يكون العرض يفوق بمقدار السدس ثمن البيع األصلي واملصاريف.

 هد صاحب هذا العرض كتابة ببقائه متزايدا بثمن املزاد األول مضافة إليه الزيادة.يتع    

 = تقع السمسرة نهائية بعد انصرام أجل ثالثين يوما، يعلن عنها وتشهر وتتم في شأنها نفس اإلجراءات املتخذة في السمسرة األولى".    
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الطلب املذكور بصفة أصلية ألن التفويت الجربي ال يصحح األوضاع، كل ما هنالك هو أنها يف هذه الحالة 

 توجه ضد املفوت.

لك ذغري أنه يف بعض الحاالت تطرح بعد اإلشكاالت املسطرية انطالقا من تاريخ رفع الدعوى، من     

الحالة التي يقع فيها الحجز وعدوى االستحقاق جارية، أو يقع الحجز بعد الحكم يف دعوى االستحقاق 

جارية، أو يقع الحجز بعد الحكم يف دعوى االستحقاق، وبالتايل يتعني البحث عن عالقة دعوى 

 .488االستحقاق املرفوعة يف هاتني الحالتني مع مسطرة الحجز

ذه الدعوى أن ترفع أثناء رسيان إجراءات التنفيذ، أي مبارشة بعد توقيع الحجز ويشرتط كذلك لقبول ه    

من ق. م. م إىل حني إرساء املزايدة  128وقبل االنتهاء من بيع اليشء املحجوز أو حسب تعبري الفصل 

 .489النهائية

 

 الفقرة الثانية: طلب الغري استحقاق ملكية العقار املرهون.

 

قاق الفرعية تنصب عىل امللكية العقارية ويتعني رفعها لزوما أثناء مسطرة التنفيذ مادامت دعوى االستح    

 الجربي، فإن موضوعها يتكون من شقني متالزمني:

. 490الشق األول وهو املطالبة باالستحقاق، أما الشق الثاين فيتمثل يف طلب بطالن إجراءات الحجز    

عوى استحقاق أصلية، أما إذا تم رفعها قبل الحجز أو فإذا اقترص رفعها عىل طلب االستحقاق اعتربت د

بعد زواله فإنها ال تعترب دعوى استحقاق فرعية، ألنها افتقدت لعنرص الفرعية الذي يكون متوافر كل ما 

 تم رفعها أثناء إجراءات الحجز.

                                                           
ن املغربي ـ آثار الحجز التنفيذي العقاري ـ رفعه، قصره ـ دعوى الصعوبة الوقتية ـ يونس الزهري، " الحجز التنفيذي على العقار في القانو  488

سرة مـ دعوى االستحقاق الفرعية للعقار املحجوز ـ دعوى بطالن إجراءات الحجز واإلنذار العقاريين ـ مسطرة البيع باملزاد العلني، بطالن الس

 .830، ص، 4009اقة الوطنية بمراكش، الطبعة األولى وتوزيع حصيلة التنفيذ"، الجزء الثاني، املطبعة والور 
ـ عبد هللا الكرني، "وضعية تنفيذ األحكام املدنية في املغرب"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  489

 .487 ، ص،4002 - 4002واالقتصادية واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض بمراكش، السنة الجامعية 
ـ هشام أوخي، "بيع العقار املحفظ على يد القضاء"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة، وحدة البحث والتكوين في القانون  490

، ص، 4009-4006املدني املعمق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، السنة الجامعية 

23. 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
237 

 

وترصف  بجميع عنارصه من استغالل 491وعليه، فإن موضوع دعوى االستحقاق الفرعية هو حق امللكية    

واستعامل ألنها دعوى ملكية، وسواء وردت عىل حصة مفرزة أو شائعة. بيد أنه ميكن أن يكون موضوعها 

 أحد عنارص امللكية كدق االنتفاع إذا كان محل للتنفيذ.

، وإال فإن 492وحتى نكون أمام دعوى استحقاق فرعية، يجب أن ينصب الحجز التنفيذي عىل العقار    

 تنعدم، وبالتايل تكون دعوى غري مقبولة شكال.مصلحة طالب الدعوى 

 

 الفقرة الثالثة: طلب بطالن إجراءات التنفيذ.

 

إن دعوى االستحقاق الفرعية تتكون من عنرصين يتمثالن يف املطالبة باستحقاق العقار وطلب بطالن     

ق أصلية دعوى استحقا إجراءات الحجز أما إذا اقترصت الدعوى عىل املطالبة باستحقاق العقار، فإنها تعد

ألن زوال املطالبة بإبطال إجراءات الحجز يؤدي إىل زوال صفة فرعية، وعليه فبزوال الحجز تزول عنها 

 هذه الصفة كام هو الشأن إذا تم البيع أو تم الحجز ألي سبب من األسباب.

الحالة األخرية  يف هذهويستوي أن يطالب املدعي مبلكية العقار ككل أو مبلكية جزء منه، ولكن يشرتط     

لقبول الدعوى أن يكون الحجز منصبا عىل العقار كله مبا فيه الجزء املطلوب استحقاقه، أما إذا كان الحجز 

 مستثنيا لهذا الجزء فهنا يكون له فقط طلب قسمة العقار قبل بيعه أو املشاركة يف املزايدة.

عضها وقع الحجز عليها والبعض اآلخر مل يشمله أما يف حالة اشتامل دعوى االستحقاق عدة عقارات ب    

الحجز وانتهت إجراءات البيع بالنسبة إليه، فإنها تكون دعوى استحقاق فرعية بالنسبة للعقارات التي 

 الزالت محجوزة، ودعوى استحقاق أصلية بالنسبة للباقي.

                                                           
على أنه: "يخول حق امللكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغالله والتصرف فيه،  37.01من م. ح. ع رقم  82ـ تنص املادة  491

 وال يقيده في ذلك إال القانون أو االتفاق".

املقيد في التمتع بها إال إذا نص القانون من نفس املدونة على أن: "ملكية األرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد  82كما تنص املادة     

 أو االتفاق على ما يخالف ذلك".
ـ تجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك نقاشا فقهيا أثير حول مدى ممارسة دعوى االستحقاق الفرعية في مواجهة العقار املحفظ، فاعتبر عبد  492

لعقارات غير املحفظة أو العقارات التي الزالت في طور التحفيظ، أما العزيز توفيق أن دعوى االستحقاق الفرعية ال يمكن تصورها إال في ا

 العقارات املحفظة فإنه ال يمكن القبول االدعاء بأن الحق عليها مالم يكن مقيدا في رسمها العقاري ألن قاعدة التطهير تحول دون ممارسة

 هذه الدعوى في العقارات املحفظة.
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لكية فإنها ترد عىل عنارص املوتجدر اإلشارة إىل أن دعوى االستحقاق الفرعية هي دعوى ملكية ومن تم     

 .493مجتمعة من استعامل واستغالل وترصف سواء وردت عىل حصة مفرزة أو شائعة

، 494وعليه، فإن حق االنتفاع ال ترد عليه هاته الدعوى إال إذا كان هذا الحق هو محل التنفيذ العقاري    

 عىل عقار محفظ، ولإلجابة عىل غري أن أهم إشكالية يثريها موضوع هاته الدعوى إمكانية تصور ورودها

هذا اإلشكال يجب التمييز بني حجية التحفيظ العقاري وحجية التقييد يف السجل العقاري، ذلك أن 

األول ينتج عنه اعرتاف مطلق بالوجود القانوين للحقوق املعرب عنها وقت التحفيظ، فهو بالتايل يطهر العقار 

ذي بها أثناء مسطرة التحفيظ، فضال عن ذلك فإن رسم امللك المن جميع الحقوق السابقة عنه وغري املدىل 

أنجزه املحافظ عىل األمالك العقارية عىل إثر قرار التحفيظ يعترب ذا صفة نهائية يكتسب بها العقار مناعة 

من ظهري التحفيظ العقاري، وهذا ما نلمسه يف التقييد الوارد عىل  38495مطلقة ضد أي طعن طبقا للفصل 

من نفس الظهري، وبناء عليه تبقى  41496قاري فيمكن إبطاله أو التشطيب عليه وفقا للفصل الرسم الع

إمكانية وجود شخص مقيد بالرسم العقاري دون أن يكون املالك الحقيقي تبقى واردة، فإذا قبل الدائن 

كون عليه ياملرتهن كضامنة عقار محفظ رغم وجود تقييد احتياطي أو رشط عىل ملكية الراهن لهذا العقار 

تحمل النتائج املرتتبة عىل استحقاق العقار من طرف الغري املقيد احتياطيا أو تحقق الرشط الفاسخ لحق 

ملكية املدين، ويف مقدمة هذه النتائج إلغاء إجراءات حجز العقار وإبطال الرهن بدوره ألنه انصب عىل 

 عقار ال ميلكه املدين.

 

 الفرعية يف وقف إجراءات التنفيذ. املطلب الثالث: آثار دعوى االستحقاق

 

إن دعوى االستحقاق الفرعية تعد منازعة موضوعية، سواء وقعت عىل العقار أو املنقول.  فاملرشع املغريب     

من قانون املسطرة املدنية يف فقرته الثانية، ينص عىل أنه: "ميكن رفع هذه الدعوى  128من خالل الفصل 

                                                           
ن الرسمي ـ أبعادها االئتمانية"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية ـ أمال الخضير، "مسطرة تحقيق الره 493

 .92-92، ص، 4084-4088واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول بوجدة، السنة الجامعية 
 .331ـ عبد العزيز توفيق، م، س، ص،  494
 .82.09ملغير بقانون من ظ. ت. ع املعدل وا 64ـ ينظر الفصل  495
أعاله، يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم  16من الظهير املشار إليه أعاله على أنه: "مع مراعاة أحكام الفصل  78ـ ينص الفصل  496

 قالعقاري من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتض ى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الش يء املقض ي به يثبت انعدام أو انقضاء الح

 موضوع التضمين، في مواجهة األشخاص الذين يعينهم هذا الحق".



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
239 

 

ائية ويرتتب عىل وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إىل األموال املدعى فيها إىل حني إرساء املزايدة النه

باالستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية عىل أساس صحيح"، يتضح من خالل هذا الفصل 

أن املرشع املغريب مل يفصل يف مسألة وقف التنفيذ بنفس الدقة التي عالج بها آثار دعوى االستحقاق 

من ق. م. م مبينا بصفة قطعية األثر الواقف  132ملنصبة عىل املنقوالت، حيث جاء يف الفصل الفرعية ا

من ق. م . م انقساما عىل مستوى الفقه  128للتنفيذ، وهكذا فقد أثار غموض الفقرة الثانية من الفصل 

ئل بالوقف التلقايئ اوالقضاء بالنسبة آلثار دعوى االستحقاق الفرعية عىل مسطرة التنفيذ، بني االتجاه الق

 (. الفقرة الثانية(، واالتجاه القائل برضورة صدور حكم بإيقاف التنفيذ )الفقرة األوىل)

 الفقرة األوىل: االتجاه القائل بالوقف التلقايئ إلجراءات التنفيذ.

 

 إىل أن مجرد تقديم مقال افتتاحي لدعوى استحقاق فرعية يرتتب عنه 497يذهب أنصار هذا االتجاه    

بصورة تلقائية وفورية وقف مسطرة البيع الجربي بالنسبة للعقارات املدعى فيها باالستحقاق من غري حاجة 

الستصدار حكم أو أمر قضايئ بالوقف، وعىل عون التنفيذ آنذاك الكف والتوقف عن مواصلة إجراءات 

حجج املعتمدة املقال أو ال التنفيذ مبجرد اإلدالء له بنسخة من مقال الدعوى وال سلطة له يف تقييم جدية

ومتاشيا مع هذا االتجاه جاء يف أمر استعجايل صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء ما ييل: 

من ق.  121"وحيث إنه اعتبارا لتقديم دعوى رامية إىل إبطال اإلنذار العقاري وأنه تطبيقا ألحكام الفصل 

م. م، فإن هذه الدعوى توقف إجراءات التنفيذ تلقائيا وأن من ق.  126م. م الذي يحيل عىل الفصل 

محكمة املوضوع هي التي ستأمر مبواصلة إجراءات التنفيذ إذا اعتربت أنه ال مجيب لوقف الحجز 

 .498العقاري"

وبناء عليه تسري بعض املحاكم يف هذا االتجاه، معتربة أن األصل يف الوثائق املدىل بها أن تأيت     

ن يثبت العكس، وبالتايل فال يشرتط اللجوء إىل رئيس املحكمة لوقف اإلجراءات ألنها صحيحة إىل أ 

. وإذا ما واصل عون التنفيذ إجراءات البيع بالرغم من استظهار الغري له بنسخة من مقال 499تتوقف تلقائيا

                                                           
 .319، ص، 4004ـ محمد خيري، "حماية امللكية العقارية ونظام التحفيظ العقاري باملغرب"، مطبعة املعارف الجديدة بالرباط، طبعة  497
، منشور بمجلة املحاكم املغربية عدد 2077/16 في امللف االستعجالي عدد 82/80/8716صادر بتاريخ  2221/293ـ أمر استعجالي رقم  498

 .792، ص، 23
من ق.  214ما يلي: "... طبقا للفصل  49/02/4003ـ وفي هذا السياق عللت محكمة االستئناف التجارية بمراكش قرارها الصادر بتاريخ  499

و ي أي مرحلة كان عليها منذ بداية الحجز إلى رسم. م املتمسك به من قبل املستأنف فإنه يترتب على رفع دعوى االستحقاق وقف التنفيذ ف

املزايدة النهائية وتوقف التنفيذ هنا يتم بدون اللجوء إلى رئيس املحكمة كما هو الشأن في دعوى استحقاق املنقول. وعليه فإن لجوء 
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تصاصه خالدعوى، فإنه يحق لطالب االستحقاق. والحالة هذه اللجوء إىل قايض املستعجالت يف إطار ا

 العام ليأمر بوقف التنفيذ.

واختلف أنصار هذا االتجاه يف الطريقة التي ستواصل بها إجراءات التنفيذ املتوقفة بقوة القانون، بناء     

عىل تقديم دعوى االستحقاق الفرعية، فذهب عبد الله الرشقاوي إىل أن الطرف املترضر من وقف إجراءات 

طلب املستعجالت ليعرض عليه االمر يف شكل صعوبة يف التنفيذ، وي التنفيذ ميكنه أن يلجأ إىل قايض

منه معاينة الوثائق وتقدير جديتها أو عدم جديتها والقول بناء عىل ذلك بوجوب االستمرار يف التنفيذ أو 

 .500بإيقافه

تنفيذ، لبينام اعترب آخرون أنه إذا كان تقديم دعوى االستحقاق يرتب عنه الوقف التلقايئ إلجراءات ا    

فإن املحكمة املعروضة أمامها دعوى االستحقاق تتوىل بصفة تلقائية تقييم الدعوى والحجج املدىل بها، 

 وتصدر حكام أوليا مبواصلة التنفيذ إن رأت بأنه ال موجب إليقافه.

 

 الفقرة الثانية: االتجاه القائل برضورة صدور حكم بإيقاف التنفيذ بناء عىل طلب.

 

ثاين إىل القول إن مجرد تقديم دعوى رامية إىل استحقاق عقار محجوز ال يرتب وقف ذهب اتجاه     

إجراءات التنفيذ بقوة القانون، بل البد لطالب االستحقاق من تقديم طلب إىل املحكمة بذلك، لتقرر ما إذا 

عتمدها ا كان لوقف التنفيذ موجب أوال، فتقديم الطلب يف نظر أنصار هذا االتجاه تربره الصيغة التي

من القانون املذكور يقيض بأن دعوى  128من ق. م. م، وأن الفصل  126و 128املرشع يف الفصلني 

االستحقاق يرتتب عليها وقف مسطرة التنفيذ، ولكن ليس تلقائيا وإمنا برشط، وذلك عندما أورد أداة الرشط 

قدير وأن الجهة املوكول إليها ت"إذا"، أي إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية عىل أساس صحيح، 

من ق. م. م، وتبعا لهذا الفصل، فإنه يجب عىل  126هذه الوثائق هي الجهة املنصوص عليها يف الفصل 

طالب االستحقاق لوقف إجراءاته أن يقدم دعوى بذلك، أي دعوى وقف اإلجراءات، وهي دعوى موازية 
                                                           

نها اع وتقديمها طلبا بذلك غير مقبول مالسيدة املدعية إلى رئيس املحكمة التجارية لطلب إيقاف إجراءات بيع منفعة العقارين موضوع النز 

مسطريا وهو ما يستتبع إلغاء األمر املستأنف الذي قض ى بإيقاف إجراءات البيع ألن ذلك يتم بدون دعوى ويتعين الحكم من جديد بعدم 

 قبول الطلب".

 ، )قرار غير منشور(.8392/4/4004في امللف عدد  49/02/4003صادر بتاريخ  229ـ قرار عدد     
 .41، ص، 831ـ عبد هللا الشرقاوي، "صعوبة التنفيذ املعجل"، مقال منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد  500
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تأخري وثائقه، ويستدعي املحجوز عليه والدائن لدعوى االستحقاق أمام املحكمة املختصة. ويودع دون 

والحائز إىل أقرب جلسة ممكنة إلبداء اعرتاضه، وإذا اعتربت املحكمة أال موجب لوقف إجراءات الحجز 

 .501العقاري كان حكمها مشموال بالنفاذ املعجل

قائيا مبجرد إقامة ، بأن إيقاف إجراءات الحجز العقار ال تتم تل502أكد هذا االتجاه الفقيه محمد ناجي    

دعوى االستحقاق الفرعية من طرف الغري الذي يدعي أن الحجز انصب عىل عقار يف ملكيته وليس يف 

ملكية املنفذ عليه، بل البد من صدور قرار بذلك بعد تفحص لظاهر الحجج املعتمدة، ويستندون يف ذلك 

مصحوبة بوثائق يظهر أنها مبنية من ق. م. م الذي ترهن وقف التنفيذ بكون الدعوى  128إىل الفصل 

من ق. م. م والذي أوجب مبقتضاه املرشع عىل الغري الذي أقام  126عىل أساس صحيح، وكذلك الفصل 

 دعوى االستحقاق الفرعية أن يقدم دعوى مستقلة اللتامس الحكم بإيقاف إجراءات الحجز العقاري.

لجدير بالتأييد لوجاهة األسانيد التي اعتمدها وألنه ، بأن هذا الرأي هو ا503وترى األستاذة سناء الرتايب    

يوفر حامية لحقوق الدائن املرتهن، ذلك أن إيقاف إجراءات التنفيذ عىل العقار لن يتم الحكم به إال بعد 

تفحص الحجج املعتمدة وتقييم جدية الصعوبات املثارة ومن شأن هذا التحقيق، تفادي الطعون الكيدية 

 املدين الذي يتواطؤ مع الغري ألجل املامطلة وربح الوقت. التي قد يكون سببها

وعليه، ينعقد االختصاص بإصدار قرار إيقاف إجراءات البيع لقضاء املوضوع وإىل ذات الجهة املعروضة     

من ق. م. م حيث ورد فيه عىل  126عليها دعوى االستحقاق الفرعية، وذلك استنادا ملا جاء يف الفصل 

طالب االستحقاق... أن يقدم دعواه أمام املحكمة املختصة..." واصطالح املحكمة أنه: "يجب عىل 

املختصة يعني قضاء املوضوع، ذلك أن إعطاء االختصاص لرئيس املحكمة سواء بصفته قاضيا 

 126للمستعجالت، أو بصفته قاضيا للتنفيذ أو يف إطار اختصاصه الواليئ ال تستسيغه مقتضيات الفصل 

االمر الذي أكدت عليه بعض االجتهادات القضائية، كاألمر االستعجايل الصادر عن رئيس من ق. م. م. 

 128املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء، والذي جاء فيه ما ييل: "حيث أن قايض املستعجالت طبقا للفصول 

وع مة املوضمن ق. م. م، فإنه ال يختص بإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز العقاري، بل إن محك 121و 126و

                                                           
 .831-839ـ يونس الزهري، "الحجز التنفيذي على العقار في القانون العقاري املغربي"، الجزء الثاني، م، س، ص،  501
من ق. م. م"، مقال منشور  213و 214ق الفرعية قراءة متأنية للفصلين ـ محمد ناجي شعيب، "إيقاف التنفيذ على دعوى االستحقا 502

 .80، ص، 4008يوليوز  6بمجلة املناظرة عدد 
ـ سناء ترابي، "حماية الدائن املرتهن في الرهن الرسمي العقاري"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية  503

 .379، ص، 4007-4001جامعة محمد األول بوجدة، السنة الجامعية واالقتصادية واالجتماعية، 
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ينص عىل أنه يجب عىل طالب االستحقاق أو طالب بطالن إجراءات  126هي املختصة، ذلك أن الفصل 

 الحجز العقاري لوقف اإلجراءات أن يقوم بدعواه أمام املحكمة املختصة".

، حيث يرى بأن املرشع مل يرتب عىل مجرد رفع دعوى االستحقاق 504كام أكد الفقيه أحمد النوييض    

اف إجراءات الحجز العقاري بصفة آلية، وإمنا أوجب عىل الغري الذي أقام هذه الدعوى أن يقدم دعوى إيق

مستقلة أمام نفس املحكمة التي تنظر يف دعوى االستحقاق اللتامس الحكم بإيقاف إجراءات الحجز 

ة للوثائق املدىل يالعقاري، وحجته يف ذلك أن وقف مسطرة التنفيذ معلق عىل تقدير املحكمة للقوة الثبوت

من  128بها من طرف طالب االستحقاق، كام يتجىل ذلك من خالل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 

 ق. م. م.

ويستخلص من كل ما سبق أن الغري املحجوز عليه، سواء كان الحجز عىل منقوالته أو عقاراته، يشكل     

 .505التنفيذ الجربي بامتياز أهم حاالت املساس بالذمة املالية للغري يف

 املبحث الثاين: دعوى بطالن إجراءات الحجز التنفيذي عىل العقار املرهون.

يالحظ أنه من خالل املقتضيات القانونية املشار إليها أعاله، أن دعوى بطالن إجراءات الحجز ال تختلف     

 ، إال من حيث موضوعها أو أطرافها ووقت رفعها.506عن دعوى االستحقاق الفرعية

وعليه، إذا كانت غاية املرشع من وراء إمكانية الطعن يف إجراءات التنفيذ العقاري هي تحقيق توازن     

بني عدة مصالح متضاربة وحامية حقوق متعارضة ملصالح كل من الدائن واملدين والكفيل والحائز واألغيار، 

ذه الطعون تبقى من فيحق لكل واحد منهم أن يقيم دعوى بطالن أي إجراء ميس بحقوقه، فإن ه

الصعوبات التي تحول دون استيفاء الدائن املرتهن لحقوقه يف أرسع اآلجال إذ من شأنها أن تدخله يف 

متاهات مسطرية أخرة، ومتدد من طول مدة تحصيل حقوقه. وما يلفت االنتباه بشأن دعوى بطالن 

                                                           
 .821-829، ص، 8772ـ أحمد النويض ي، "القضاء املغربي وإشكاالت التنفيذ الجبري لألحكام"، مطبعة وراقة الكتاب بفاس، طبعة  504
لدكتوراه في الحقوق، كلية العلوم القانونية ـ حسن زرداني، "صعوبة التنفيذ الوقتية في القانون املغربي واملقارن"، أطروحة لنيل ا 505

 .484، ص، 4006-4002واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني عين الشق بالدار البيضاء، السنة الجامعية 
 ـ إن دعوى بطالن إجراءات الحجز العقاري، تخضع لنفس األحكام املطبقة بخصوص مسطرة رفع دعوى االستحقاق الفرعية، بحيث 506

 38يجب تقديم الدعوى بمقال مكتوب، وهو ما يفيد أن املشرع لم يسمح بتقديمها بتصريح لكتابة الضبط، كما ينص على ذلك الفصل 

 امن ق. م. م، وتشترك الدعويان في األثر املترتب على رفعها، وخاصة منه ما يتعلق بأثرها في وقف إجراءات التنفيذ، وهو ما يحيلنا على م

 من اتجاهات فقهية وقضائية. سبق أن عرضناه

وزيادة على ذلك، فإن التشابه بين الدعويين يبقى قائما حتى بالنسبة لقواعد االختصاص، فاألمر يتعلق بدعوى عينية عقارية، ومن تم     

اص النوعي فإنه من ق. م. م، أما فيما يخص االختص 41فإن املحكمة املختصة مكانيا للبحث فيها هي محكمة موطن العقار طبقا للفصل 

 ينعقد للمحكمة املباشرة إلجراءات الحجز للتشابه بين الدعويين.
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تحقاق الفرعية للمحجوز، مع إجراءات التنفيذ، أن املرشع أحال بشأن مسطرة هذه الدعوى عىل االس

خصوصية من حيث موضوعها، تتمثل يف أن دعوى بطالن إجراءات الحجز، إمنا تهدف إىل إعدام اإلجراء 

الذي تم خرقه وإعادة اإلجراءات متى أسس البطالن عىل خرق قاعدة موضوعية من بني قواعد الحجز، 

(، علام طلب األولاملأو عىل العقار املحجوز ) عىل نحو تجعل الدائن يفقد سلطة التنفيذ عىل املنفذ عليه

أن هذه الدعوى تتميز ببعض الخصوصيات املسطرية إذا  خرق أحدهم القواعد املتعلقة مبسطرة اإلنذار 

 (.املطلب الثاينالعقاري )

 

 املطلب األول: إشكاالت دعوى بطالن إجراءات الحجز التنفيذي.

 

عا لكل من ترضر من مسطرة التنفيذ إلقامة دعوى بطالن إجراءات لقد فسح املرشع املغريب املجال واس    

من ق. م. م الذي ينص عىل أنه: "يجب أن يقدم كل طعن  121الحجز العقاري، وذلك من خالل الفصل 

بالبطالن يف إجراءات الحجز العقاري مبقال مكتوب قبل السمرسة وتتبع يف هذا الطعن نفس املسطرة 

السابق املتعلقة بدعوى االستحقاق، ويحكم عىل املدعي الذي حرس دعواه يف هذه املشار إليها يف الفصل 

الحالة أو تلك باملصاريف املتسببة عن مواصلة اإلجراءات دون مساس بالتعويض"، إذا من هم أطراف 

(، انيةالفقرة الث(، وما هي األسباب التي تؤسس عليها هذه الدعوى؟ )الفقرة االوىلدعوى البطالن ؟)

 ؟(الفقرة الرابعة(، وما هو أثر ذلك عىل التنفيذ )الفقرة الثالثةجراءات املسطرية إلقامتها )واإل 

 الفقرة االوىل: أطراف دعوى بطالن اإلجراءات.

 

يأيت كل من املدين وكفيله العيني والدائن املرتهن يف مقدمة األشخاص الذين ميلكون الحق يف وضع     

عقار وكل من له حق عيني عىل العقار، وكذا األغيار إذا كانت لهم مصلحة هذه الدعوى، إضافة إىل حائز ال

يف ذلك، كالشخص الراغب يف املشاركة باملزاد العلني إذا منع من ذلك بدون سبب مرشوع أو إذا مل 

 يتمكن من املشاركة بسبب خطأ مادي يف نرش اإلعالنات.
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 أوال: الطرف املدعي: املدين أو كفيله العيني.

  

مالك العقار املحجوز، سواء كان مدينا أصليا أو كفيال عينيا هو من تبارش مسطرة التحقيق ضده، وبالتايل     

 .507فهو األكرث ترضرا من اإلجهادات الشكلية التي قد تشوب املسطرة

ه نوإذا كان املدين أو كفيله العيني هو املدعي، فإن املدعي عليه يجب أن يكون هو الدائن املرتهن، أل     

 هو من يبارش إجراءات التحقيق بدءا من املطالبة الودية ووصوال إىل النزع اإلجباري مللكية العقار املرهون.

 .508أما العون املكلف بالتبليغ فال ميكن مقاضاته ألنه يبارش اإلجراءات املذكورة نيابة عن الطرف الدائن    

 ثانيا: الطرف املدعي: الدائن املرتهن.

 

رتهن هو من يبارش إجراءات تحقيق الرهن من أجل املطالبة بدينه، وبالتايل يكون من مصلحته الدائن امل    

أن تتم اإلجراءات وفق الشكليات املحددة قانونا وذلك حتى ال يقدم املدين عىل وقف املسطرة بسبب 

مصالحه، اإلخالل بأحد هذه اإلجراءات، إال أن هدف الدائن املرتهن من الدعوى هو إصالح عيب يرض 

كعدم تضمني جميع مشتمالت العقار املرهون، أو عدم تبليغ الحجز إىل مكرتي العقار املحجوز، كام أن 

هدف دعواه قد يكون هو إبطال الترصفات التي أقامها املدين عىل العقار موضوع مسطرة التنفيذ بشكل 

 يرض مصالحه.

 

 ار املحجوز.ثالثا: الطرف املدعي: الحائز أو صاحب حق عيني عىل العق

 

                                                           
ـ لبنى بلعطاوي، "مسطرة تحقيق الرهن الرسمي"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  507

 .22، ص، 8400-4009واالجتماعية، جامعة القاض ي عياض بمراكش، السنة الجامعية 
التنفيذ الجبري في التشريع املغربي بين النظرية والتطبيق"، مطبعة نشر املعهد الوطني للدراسات القضائية بالرباط، ـ الطيب برادة، " 508

 .320، ص، الطبعة األولى
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يحق لحائز العقار املرهون أو صاحب أي حق عيني عىل العقار إقامة دعوى البطالن باعتباره مدعى،     

كلام مست اإلجراءات التنفيذية، بحقوقه ويف هذه الحالة فإن الدعوى توجه ضد الدائن املرتهن أو املدين 

 الراهن أو هام معا.

رض عىل بيع العقار الذي بحوزته، وذلك إذا كان للمدين املحجوز وعليه، فحائز العقار ميكن أن يتع    

عليه عقارات أخرى ضامنة لنفس الدين، أو عند قيام الحائز بالوفاء ومع ذلك استمر الدائن يف اإلجراءات 

الرامية إىل نزع ملكية املرهون بشكل إجباري إذ منح له املرشع هنا حق املطالبة ببطالن هذه اإلجراءات. 

أنه يحق ألصحاب الحقوق العينية عىل العقار املرهون املطالبة ببطالن محرض الحجز الذي مل يرش كام 

 إىل الحقوق التي يكتسبونها عىل العقار املحجوز.

 

 الفقرة الثانية: األسباب املوجبة للطعن يف إجراءات الحجز العقاري.

 

ن بالبطالن يف إجراءات الحجز من ق. م. م عىل أنه: "يجب أن يقدم كل طع 121ينص الفصل     

العقاري مبقال مكتوب قبل السمرسة وتتبع يف هذا الطعن نفس املسطرة املشار إليها يف الفصل السابق 

 املتعلقة بدعوى االستحقاق".

وعليه، يتبني لنا من خالل هذا الفصل، أن دعوى بطالن إجراءات الحجز العقاري تخضع لنفس     

سطرة رفع دعوى االستحقاق الفرعية، بحيث يجب تقديم الدعوى مبقال األحكام املطبقة بخصوص م

من ق. م.  61مكتوب موقع من الطرف أو وكيله، أو بترصيح لكاتب الضبط، كام ينص عىل ذلك الفصل 

م، فصحيح أن الواقع العميل يفيد أن هذه الطريقة أصبحت مهجورة، ولكن مع ذلك فاإلشارة إليه تبقى 

 القانونية ال تسقط بعدم االستعامل. مفيدة، ألن النصوص

وعىل هذا األساس، ميكن لكل من الدائن واملدين والكفيل العيني والحائز والغري إقامة دعوى أمام     

قضاء املوضوع، قصد املطالبة ببطالن إجراءات الحجز، رفعا للرضر الذي قد يلحقه بفعل اإلخالالت 

 التنفيذ عىل العقار املرهون. الشكلية واملوضوعية التي اعتربت إجراءات

من ق. م. م مثل قيام الدائن مبتابعة  134ومن بني هذه اإلخالالت الشكلية عدم التقيد بأحكام الفصل     

إجراءات التنفيذ قبل تبليغ املدين املحجوز عليه شخصيا أو يف موطنه أو محل إقامته تحول الحجز 
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من ق. م. م، أنه حال عدم وجود حجز سابق، يلزم  170التحفظي إىل حجز تنفيذي. كام أكد الفصل 

رضورة تبليغ محرض الحجز التنفيذي للمدين املنفذ عليه، خاصة عندما يقع الحجز يف غيبته، حيث يكون 

 .509التبليغ للمدين شخصيا أو يف موطنه أو محل إقامته

من نفس  170الفصل  من ق. م. م املحال عليها مبقتىض 134كام نصت الفقرة الثالثة من الفصل     

القانون، عىل أن تعذر التبليغ للمحجوز عليه لعدم العثور عليه أو عىل أي شخص يف موطنه أو محل 

إقامته، يتوجب توجيه رسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، فإذا رفض من له الحق تسلم طي التبليغ، فإنه 

ف بالعنوان، لتاريخ الرفض. أما عندما يكون غري معرو يعد مبلغا بصفة قانونية ابتداء من اليوم العارش املوايل 

فإنه يلزم تعيني قيم يف حقه يكون دوره هو القيام بكافة األبحاث، حتى يتمكن من العثور عىل املدين 

 .510ويتم إنذاره بالوفاء بالدين املرتتب يف ذمته

الواجب احرتامها أثناء سري ، من األمور 511من ق. م. م 64وإذا كان االنضباط والتقيد بأحكام الفصل     

إجراءات الحجز، فإن يخلق صعوبات كثرية لكل من الدائن املرتهن أوال، ثم باملشرتك يف املزايدة، وذلك 

 إذا استجابت املحكمة لطلب إجراءات الحجز.

وعليه، ميكن كذلك للمدين أن يطعن يف مسطرة الحجز عىل أساس عدم القيام باإلشهار القانوين     

ضمني اإلنذار البيانات الواجبة قانونا، كام له أنه يدفع بأن الرايس عليه املزاد من األشخاص وعدم ت

املمنوعني من املشاركة يف السمرسة، وللكفيل حق إثارة االختالالت التي يحق للمدين الدفع بها، ألن 

                                                           
 .496ـ يوسف أفريل، م، س، ص،  509
األحكام الصادرة في نطاق الدعوى املدنية التابعة تكون خاضعة  ـ جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف بمراكش مال يلي: "... إن 510

 من حيث التبليغ والتنفيذ لقواعد املسطرة املدنية.

من ق. م. م، وحيث بناء عليه تكون املحكمة  233وال تبليغ الحكم املحكوم عليه طبقا للفصل أوحيث إنه قبل إجراءات التنفيذ يتعين   

من ق. م. م. لذا  622أن الحكم أصبح قابال للتنفيذ بمجرد عدم قابليته للطعون العادية طبقا للفصل قد جانبت الصواب ملا اعتبرت 

 ".48/80/8771بتاريخ  644/71وجب إلغاء الحكم املستأنف ببطالن إجراءات التنفيذ الواقعة في امللف التنفيذي عدد 

 .496، أشار إليه يوسف أفريل، نفس املرجع، ص، 2022/77، في امللف عدد 47/06/4000، صادر بتاريخ 4489ـ قرار عدد     
 من ق. م. م. 37ـ ينظر الفصل  511
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. كام 512جهة ضده أيضاالقاسم املشرتك الذي بينهام هو العقار املحجوز، وأن إجراءات الحجز التنفيذي مو 

 .513أن الكفيل ال يلزم بالوفاء بالدين، إال من مثن العقار، وليس من أمواله األخرى

أما فيام يخص اإلخالالت املوضوعية، فقد تنصب عىل أجل الحق وثبوت الدين كام سبقت اإلشارة إىل     

ط املعلق ن أو عدم تحقق الرش ذلك، إذ يحق للمدين أن يتمسك بانقضاء الدين بالوفاء أو بطالن عقد الره

عليه التنفيذ أو ينازع يف قيام عالقة املديونية أو يف مقدارها، وبذلك تكون هذه اإلخالالت املوضوعية 

منرصفة أساسا إىل املنازعة يف أصل الدين حيث ترمي إىل إلغاء اإلجراءات السابقة بصفة كلية أو جزئية 

ا إعادة اإلجراء الباطل فقط واإلبقاء عىل اإلجراءات بخالف اإلخالالت الشكلية التي يرتتب عنه

 .514الصحيحة

ويكشف تعدد األسباب املؤسسة لدعوى الطعن يف الحجز العقاري عن قصور الحامية التي تضمنها     

مسطرة التنفيذ عىل العقار لفائدة الدائن املرتهن، إذ تشكل املنازعات املتعلقة بإجراءات الحجز العقاري يف 

عقوبات قانونية، يسعى من ورائها املدين إىل إبطال تلك اإلجراءات أو إيقافها إىل حني البث  مجموعها

يف دعواه، قد يكون مثريو املنازعات املتعلقة بإجراءات الحجز العقاري حسني النية، كام قد يكونوا سيئي 

ة دون بيع وقت للحيلولالنية، وبالتايل يسعون من خالل طعونهم يف إجراءات الحجز العقاري إىل ربح ال

 .515العقار باملزاد العلني، وهو ما يؤدي مبسطرة تحقيق الرهن الرسمي إىل مسرية سنوات من التقايض

 

 الفقرة الثالثة: املسطرة املتبعة يف دعوى بطالن إجراءات الحجز العقاري.

 

                                                           
 عـ جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء ما يلي: "حيث إن املدعي باعتباره كفيال يبقى للدائن الحق في الرجو  512

 أجل الدين يحق للدائن مطالبة الكفيل طاملا أن ورثة املدعي لم يبادروا باألداء...". عليه في حالة تماطله في تنفيذ التزامه وأنه بحلول 

 ، )قرار غير منشور(.1/88/4002، صدار بتاريخ 8270/4002، ملف عدد 1404/4002ـ قرار      
 من ثمن العقار إذا كان مرهونا وليس ـ جاء في حكم صادر عن املحكمة التجارية بالرباط ما يلي: "إن الكفيل العيني ال يلزم بالوفاء إال  513

 من أمواله األخرى، فالضمان العيني حسب العقد مقصور على العين املرهونة ويعتبر ضمانة بالكفالة العينية التي قدمها".

 ، ص،4003سنة  4، منشور بمجلة البحوث، عدد 8/8244/4000، ملف تجاري عدد 42/02/4000، صادر بتاريخ 8289ـ حكم رقم     

60. 
 .16ـ أمال الخضير، م، س، ص،  514
ـ سفيان الدريوش، " تسنيد الديون الرهنية مقاربة قانونية ومالية، الجزء األول"، "دراسة تحليلية ونقدية للسوق الرهنية االولية  515

 .339، ص، 4007والثانوية باملغرب"، مطبعة األمنية بالرباط، الطبعة األولى، أكتوبر 
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واحدة، حيث  املتبعةرغم التعدد الحاصل بشأن أسباب دعوى الطعن يف الحجز العقاري تبقى املسطرة     

من ق.  121516يلزم أن تقدم يف شكل مقال مكتوب قبل إجراء عملية السمرسة، عمال مبقتضيات الفصل 

من نفس  126م. م، وتتبع يف هذه الدعوى املسطرة التي نص عليها املرشع املغريب من خالل الفصل 

التي  دعاءاته، مع توضيح األسبابالقانون، ذلك أنه يجب عىل املدعي تعزيز مقاله بالوثائق املؤيدة ال 

اعتمدها للقول ببطالن إجراءات الحجز العقاري، وللمحكمة أن تفصل يف القضية موضوعيا ويكون 

حكمها مشموال بالنفاذ املعجل، رغم كل تعرض أو استئناف وعىل املدعي الذي خرس الدعوى يف هذه 

 ملساس بالتعويض.الحاالت باملصاريف املرتتبة عن مواصلة اإلجراءات دون ا

من ق. م. م أنه  121و 126و 128أما من حيث وقت رفع كل دعوى فتبني من خالل تفحص الفصول     

يلزم لقبول املنازعة املثارة بشكل كل دعوى رامية إىل بطالن إجراءات الحجز، أن ترفع قبل تاريخ السمرسة 

الصادر  املبارشة يف نطاق املرسوم املليك علام أن املرشع قلص من هذا األجل بالنسبة إلجراءات التنفيذ

إذ أوجب تقديم كل الدعاوى املتعلقة ببطالن إجراءات الحجز خالل الثامنية أيام  1432دجنرب  17يف 

 .517السابقة لعملية السمرسة

والتساؤل املثار يف هذا الصدد هو ما هو جزاء عدم تقديم الدعوى داخل األجل املنصوص عليه والذي     

  أبعد الحاالت يف تاريخ السمرسة؟يحدد يف

إن ما تجب اإلشارة إليه يف البداية هو أن إجراء السمرسة ال مينع من تقديم دعوى االستحقاق، إذ     

يبقى من حق من يدعي ملكية العقار الذي بيع باملزاد العلني أن يقدم دعواه الرامية إىل استحقاق العقار، 

حالة دعوى استحقاق أصلية ال دعوى استحقاق فرعية، ألن هدفها كل ما هناك أنها تعترب يف هذه ال

 .518الوحيد هو استحقاق العقار، وال أثر لها عىل إجراءات التنفيذ

ولعل أول مالحظة يتعني إبداؤها بخصوص هذه املسألة هي أن املرشع يف ق. م. م مل ينص رصاحة     

 رسة، وبخالف ذلك كان موقفه واضحا من خاللعىل جزاء تقديم دعوى بطالن إجراءات التنفيذ بعد السم

من املرسوم املليك املشار إليه أعاله، إذ أوجب عىل الطاعن أن يقدم دعواه قبل التاريخ املحدد  36الفصل 

                                                           
 من ق. م. م. 212ـ ينظر الفصل  516
على أنه: "في حالة نزاع يتعلق بكناش التحمالت  8761دجنبر  89من املرسوم امللكي الصادر بتاريخ  63ـ تنص الفقرة الثانية من الفصل  517

ة ر أو في حالة أحداث مترتبة عن صحة املسطرة أو طلب األجل، يجب على الطالب أن يحيل القضية على املحكمة قبل التاريخ املحدد للسمس

 بثمانية أيام كاملة على األقل، دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير السمسرة، وإال كان طلبه غير مقبول".
 .827ـ يونس الزهري، "الحجز التنفيذي على العقار في القانون املغربي"، الجزء الثاني، م، س، ص،  518
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للسمرسة بثامنية أيام كاملة عىل األقل تحت طائلة عدم قبول طلبه، فهل يعمم نفس الحكم عىل طلبات 

يف إطار القواعد اإلجرائية العامة، أم أن األمر ال يقبل القياس عمال  بطالن إجراءات الحجز املقدمة

 .519بالقاعدة القانونية التي تنص عىل أنه ال جزاء إال بنص

وعليه، يرى محمد سالم أنه بالرغم من أن دعوى بطالن إجراءات الحجز ترفع قبل السمرسة، فإن     

من ق. م. م مل يرتب أي أثر  121 اعتبارات أن الفصل إمكانية رفعها تبقى قامئة حتى بعد رسو املزاد عىل

عىل عدم احرتام إقامة الدعوى قبل السمرسة. يف حني ذهب العمل القضايئ إىل أن رفع الدعوى بعد 

السمرسة مينع املحكمة من سامعها، وبالتايل يجب عليها أن ترصح بعدم قبولها لرفعها خارج األجل املحدد 

 .520ن ق. م. مم 121لها مبقتىض الفصل 

وعىل أساس ما سبقت اإلشارة إليه، نستخلص بأن الدعاوى الرامية إىل بطالن إجراءات التنفيذ تكون     

غري مقبولة متى رفعت بعد السمرسة، وإذا كانت هذه القاعدة متثل اإلطار العام لطلبات البطالن املتعلقة 

من ق. م. م، انطالقا من  121الفصل  بإجراءات الحجز العقاري، نجد أساسها ومرشوعيتها من خالل

افرتاض ترشيعي بالرىض الضمني ألطراف التنفيذ بطريقة سري املسطرة، أما إذا تبني للمحكمة أن إجراءات 

، اللهم إال يف 521الحجز مل تحرتم، فإنها تبطلها، ويكون حكمها قابال للطعن وفق طرق الطعن العادية

                                                           
 .882ـ محمد سالم، م، س، ص،  519
ي: "... أن الطلب يرمي إلى التصريح ببطالن اإلجراءات التي تمت في امللف التنفيذي عدد ـ قضت املحكمة االبتدائية بمراكش بما يل 520

 ، والقول إن البيع ال يسري في مواجهة املدعين لعدم سلوك كتابة الضبط للمسطرة القانونية الالزمة".829/00

الزهري في مؤلفه، "الحجز التنفيذي على العقار  ، أورده يونس924/8/4008، في امللف عدد 07/80/4004صادر بتاريخ  3720ـ حكم عدد 

 .820في القانون املغربي"، م، س، ص، 
 ـ تنقسم طرق الطعن إلى نوعين هما: 521

من ق. م. م على أنه: "يجوز التعرض على األحكام الغيابية الصادرة عن املحاكم االبتدائية إذا لم تكن  830ينص الفصل  ـ التعرض: 7   

 قابلة لالستئناف".

ض ر هذا طبعا بالنسبة لألحكام الصادرة عن املحاكم االبتدائية، أما بالنسبة لألحكام الغيابية الصادرة عن محاكم االستئناف والقابلة للتع 

 من القانون املذكور. 833إلى  830من ق. م. م، إذ أحال على نفس املقتضيات املنظمة للتعرض في الفصول  324فقد نص عليها الفصل 

 خالل هذا النص يتبين أن األحكام التي تقبل التعرض هي األحكام الصادرة غيابيا بشرط أال تكون قابلة لالستئناف. ـ من    

من ق. م. م، وكقاعدة عامة تكون كل األحكام قابلة لالستئناف،  826إلى  832نظم املشرع االستئناف في الفصول من  ـ االستئناف: 1    

 ادي وهو الوسيلة األساسية التي ترد الحقوق ألصحابها، خاصةألن الطعن باالستئناف طريق ع

 تقض ي بأن: "استعمال الطعن باالستئناف حق في جميع األحوال عدا إذا قرا القانون خالف ذلك". 832= وأن الفقرة األولى من الفصل 

 ـ وعموما فاألحكام التقبل االستئناف هي:    

 تقدير قيمة النزاع فيها.أ ـ األحكام التي ال يمكن تحديد أو     

 تب ـ األحكام التمهيدية التي تسبق األحكام الفاصلة في املوضوع، وهي التي ال تفصل في جوهر النزاع، وإنما تقض ي عادة بإجراء من إجراءا    

 التحقيق كالخبرة، واملعاينة، واليمين بشرط أن تستأنف مع األحكام الباتة في املوضوع.
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 دفرت التحمالت، ويكون التنفيذ جاريا يف إطار املرسوم املليكحالة وحيدة التي ينصب فيها الطعن عىل 

 .522، ففي هذه الحالة يكون الحكم الصادر يف االعرتاض نهائيا1432دجنرب  17ل 

وبالنظر لخطورة هذه الدعوى وأثرها عىل إجراءات التنفيذ، فإنه يتعني عىل املحكمة البت برسعة يف     

ا كانت طيلة الفرتة التي تستغرقها املرافعات والفصل يف الدعوى، خاصة إذالنزاع ألنه يرهن امللف التنفيذي 

معززة بوثائر يظهر بأنها مبنية عىل أساس صحيح، وهو ما يجب عىل املحكمة أن تقرر فيه أوال لتأمر 

مبواصلة التنفيذ، إذا رأت أنه ال موجب لرتتيب األثر املوقف إلجراءات التنفيذ ويكون حكمها هذا حكام 

 .523رضا يصدر قبل الفصل يف موضوع النزاع ويكون مشموال بالتنفيذ املعجل بقوة القانونعا

 

 الفقرة الرابعة: أثر رفع دعوى البطالن عىل مسطرة التنفيذ.

 

إن الغاية التي يسعى لبلوغها كل من يطعن يف إجراءات الحجز العقاري هي وقف هذه اإلجراءات إىل     

مرشوعة إذا كانت هذه الدعوى جدية ومبنية عىل أسباب وجيهة، ولكنها  حني البت يف دعواه وهي غاية

قد ال تكون كذلك يف حاالت كثرية عندما يتعلق األمر مبجرد دعاوى كيدية بقيمها املدينون ذوو النيات 

 السيئة، أو من يتواطؤون معهم إرضارا مبصالح الدائنني املرتهنني.

من ق. م. م، بحيث رتب  126ني كان املرشع حكيام يف الفصل وعليه، فلتحقيق التوازن بني الطرف    

عىل مجرد إقامة دعوى البطالن أثرا موقفا إلجراءات التنفيذ، ولكنه يف نفس الزقت أعطى الصالحية 

للمحكمة لتأمر مبواصلة التنفيذ عندما ال تكون الدعوى معززة بالوثائق التي يبدو منها أن الدعوى جدية. 

قديم دعوى مجردة من الحجج واملستندات أو حتى إرفاقها بوثائق غري مفيدة، أو غري وهذا يعني بأن ت

جدية، ال يكفي لرتتيب األثر املوقف ملسطرة التنفيذ بالرضورة، مادامت املحكمة يف مثل هذه الحالة ستأمر 

 126فصل ليف حكم عارض مبواصلة التنفيذ، ويكون حكمها مشموال بالتنفيذ املعجل بنص القانون طبقا ل

من ق. م. م الذي يحيل عليه الفصل بعده، والذي ورد فيه: "يجب عىل طالب االستحقاق لوقف 

                                                           

 ي طرق الطعن العادية ينظر مؤلف عبد الكريم الطالب، "الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية"، م، س.ـ وللتوسع أكثر ف    
على أنه: "يجب أن تضمن األقوال واملالحظات في كناش التحمالت  8761دجنبر  89من املرسوم امللكي الصادر بتاريخ  62ـ ينص الفصل  522

تقوم املحكمة املحال عليها القضية بالبت فيها على عجل وبصفة نهائية دون أن ينجم عن ذلك قبل تاريخ البيع بثمانية أيام على األقل، و 

 أي تأخير في السمسرة".
 .881ـ محمد سالم، م، س، ص،  523
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اإلجراءات أن يقدم دعواه أمام املحكمة املختصة ويودع دون تأخري وثائقه، ويستدعي املحجوز عليه 

 ه ال موجب لوقفوالدائن والحائز إىل أقرب جلسة ممكنة إلبداء اعرتاضهام وإذا اعتربت املحكمة أن

 إجراءات الحجز العقاري كان حكمها مشموال بالتنفيذ املعجل رغم كل تعرض أو استئناف".

وعليه، يجب عىل مدعي البطالن أن يرفق مقاله بالوثائق املتسمة بالجدية لالستفادة من الوقف التلقايئ     

. 524قضاء معاري يف الفقه والللتنفيذ، ومع ذلك شكل مفهوم هذا الفصل وكيفية تطبيقه محل خالف كب

فهناك من يشدد ويرى رضورة صدور حكم أو قرار قضايئ يقيض بإيقاف إجراءات البيع بعدما يكون املعني 

باألمر قد تقدم بطلب مستقل بذلك، ولعل ذلك من شأنه أن يحد من رفع الدعاوي الكيدية التي ال تهدف 

 .525إىل عرقلة إجراءات التنفيذ

تجاه أمر عن رئيس املحكمة التجارية بالرباط، نص فيه عىل ما ييل: "وحيث إنه طبقا وصدر يف هذا اال     

من ق. م. م فإن إيقاف إجراءات الحجز ال يتوقف عىل مجرد الطعن  121و 126و 128ملفهوم الفصول 

 البالبطالن يف هذه اإلجراءات، وإمنا أوجب املرشع عىل مقيم دعوى الطعن والبطالن أن يقدم طلبا مستق

أمام نفس املحكمة التي تنظر يف دعوى الطعن بالبطالن إليقاف إجراءات الحجز، وهي وحدها املختصة 

 .526بالبت يف هذا الطلب"

كام يرى جانب من الفقه بأن مجرد إقامة دعوى البطالن يرتتب األثر املوقف للتنفيذ وبصفة تلقائية إىل     

 .527ذلك رصاحة يف هذا الفصل حني البت بحكم نهايئ يف هذه الدعوى للنص عىل

بينام يرى الفقيه أحمد عكاشة، بأن هذا التفسري منح فرصة لذوي النيات السيئة وأرسفوا يف رفع دعاوى     

كيدية ال تهدف يف الواقع إال إىل عرقلة إجراءات التنفيذ، مام أفقد الرهن الرسمي، والشهادة الخاصة، 

ذلك ينبغي عدم ترتيب أثر وقف مسطرة التنفيذ عىل مجرد إقامة وكل إجراءات الحجز العقاري أية قيمة، ل

الدعوى للمنازعة يف اإلجراء مهام كانت قيمة الوثائق املرفقة بها ويجب االستمرار يف التنفيذ مع فتح 

                                                           
 .848-840ـ نفس املرجع، ص،  524
 .70ـ أمال الخضير، م، س، ص،  525
، أشارت إليه أمال الخضير، م، 228/3/4006باط في امللف رقم عن املحكمة التجارية بالر  42/09/4006صادر بتاريخ  689ـ أمر عدد  526

 .70س، ص، 
ـ محمد فركت، "الرهن الرسمي واالجراءات املسطرية"، عرض قدم للندوى األولى للعمل القضائي والبنكي، مطبعة نشر املعهد الوطني  527

 .810، ص، 8719للدراسات القضائية واملجموعة املهنية للبنوك، طبعة 
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املجال أمام املترضر للجوء إىل القضاء بطلب مستقل للحصول عىل إيقاف التنفيذ والذي ال يعقل أن يتم 

 .528ىل حكم أو قرار قضايئإال بناء ع

وهناك رأي ثالث وهو الذي أيده محمد سالم بدوره، ألنه ينسجم مع القانون أوال، ويحافظ عىل حقوق     

جميع األطراف ثانيا، ومؤدى هذا الرأي هو أن إقامة دعوى الطعن يف اإلنذار العقاري وطلب بطالن 

يه ذ أن يكف عن أية إجراءات مبجرد اإلدالء لدإجراءاته يوقف تلقائيا التنفيذ، ويجب عىل عون التنفي

بنسخة من مقال الدعوى بغض النظر عن تعزيزها بالوثائق من عدمه، لكن يجب عىل املحكمة املرفوعة 

إليها الدعوى أن تتوىل بنفسها، وبصفة تلقائية تقييم الدعوى والحجج املدىل بها، وأن تصدر حكام أوليا 

 .529ال موجب إليقافه مبواصلة التنفيذ إذا رأت بأنه

غري أنه يتعني عىل املحكمة املعروضة عليها الدعوى أن تقوم من تلقاء نفسها، بعد تقييم الحجج     

واملستندات املدىل بها، إصدار حكم أويل مبواصلة إجراءات التنفيذ، إذا اقتنعت أنه ال موجب إليقافه. لكن 

ايض ن التنفيذ اإلجراءات، فإن للمترضر اللجوء إىل قإذا صدر عن املحكمة حكم بإيقاف التنفيذ وواصل عو 

 . 530املستعجالت قصد إصدار أمر يقيض بإيقاف إجراءات التنفيذ مؤقتا

ويرى يوسف أفريل، أن دعوى بطالن إجراءات الحجز يعرتيها قصور عىل مستوى تنظيمها القانوين،     

لدعاوى بارشة هذه الدعوى وذلك تفاديا لحيث أن املرشع املغريب مل يستلزم تقديم ضامنة مالية قصد م

الكيدية التي تنعكس سلبا عىل إجراءات الحجز العقاري، ذلك إن فرض ضامنة مالية من شأنه تعزيز 

 .531االئتامن العقاري من خالل تحصني إجراءات التنفيذ عىل العقار املرهون

 

 املطلب الثاين: الطعن ببطالن اإلنذار العقاري.

 

                                                           
د عكاشة، "استخالص الديون البنكية عن طريق القضاء"، عرض قدم للندوة الثالثة للعمل القضائي والبنكي بالرباط، مطبعة ـ أحم 528

 .484، ص، 8773نشر املعهد الوطني للدراسات القضائية، طبعة يونيو 
منشورات املعهد الوطني للدراسات ـ محمد الحلوي، "تحقيق الرهون"، عرض قدم للندوى األولى للعمل القضائي والبنكي، مطبعة  529

 .878القضائية، )دون ذكر الطبعة( م، س، ص، 
، أشار إليه عمر أزوكار في عرضه، "صعوبة 8776ماي  06بتاريخ  96/76ـ أمر استعجالي صادر عن رئيس املحكمة االبتدائية بأكادير، عدد  530

 .28، ص، 4007، بدار املحامي التابعة لهيئة املحامين بالدار البيضاء، فوج التنفيذ"، قدمه في ندوة للتمرين ألقيت على املحامين املتمرنين
 .411ـ يوسف أفريل، م، س، ص،  531
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مسطرة اإلنذار العقاري يف أنه مؤسس عىل شهادة التقييد الخاصة بالرهن التي متنح  تتمثل خصوصية    

استنادا إىل عقد القرض املقيد بالصك العقاري، والخاصية املميزة لهذه الشهادة التي تعترب سندا تنفيذيا 

ض للرضر متى ر أنها تسلم للدائن املرتهن يف غيبة املدين املرتهن، وبالتايل فإن مصالح املدين قد تتع

بورشت مسطرة التنفيذ يف مواجهته، والحال أنه قد وىف كل الدين املطالب به مبقتىض اإلنذار، أو كان 

الرهن الذي استند إليه يف منح الشهادة الخاصة باطال، أو مل يتضمن اإلنذار كافة البيانات املشرتطة 

  ترشيعيا، أو مل يبلغ املدين الراهن بإجراءاته بصفة نظامية.

وعليه، فام هو األساس القانوين للمنازعة فيه، وما هي الجهة املختصة يف هذه املنازعة، وما هو رفع     

 .)الفقرة الثانية(، وما هي األسباب املؤثرة يف حصة اإلنذار العقاري )الفقرة األوىل(الدعوى 

 

 الفقرة األوىل: األسس العامة لدعوى الطعن يف اإلنذار العقاري.

 

عىل تسمية دعوى املنازعة يف اإلنذار العقاري بدعوى التعرض عىل  533والعمل القضايئ 532الفقه درج    

اإلنذار العقاري، والحال أنه مل يرد ذكر لهذه التسمية ضمن أي نص من النصوص املنظمة ملسطرة اإلنذار 

تم  ازعة يف سندالعقاري، والظاهرة أن االصطالح املذكور يجد تربيره يف املنازعة يف اإلنذار هي من

الحصول عليه يف غيبة الخصم، وبالتايل فالطعن فيه ال يعدو أن يكون مطالبة مبحاكمة حضورية 

وتواجهية، فطعن من هذا النوع ال ميكن أن يعترب سوى تعرض، ال سيام وأن املرشع أسامه كذلك عند 

 .  534من ق. ل. ع 1812تنظيمه ملسطرة بيع العقار املرهون رهنا حيازيا حسب مقتضيات الفصل 

                                                           
 .23، ص، د، ص، 2ـ محمد جالل، "اإلنذار العقاري والتعرض عليه"، مقال منشور بمجلة املحامي، العدد  532
، قرار 306/4004/83، في امللف عدد 46/84/4004بتاريخ  270/404 ـ قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 533

 .823غير منشور أشار إليه يونس الزهري في مؤلفه "الحجز التنفيذي على العقار في القانون املغربي"، الجزء الثاني، م، س، ص، 
لدائن الذي استحق دينه بعد مض ي سبعة أيام من ق، ل، ع على أنه: "عند عدم الوفاء اللتزام، ولو جزئيا يثبت ل 8481ـ ينص الفصل  534

 من مجرد اإلعالم الرسمي الحاصل للمدين، وللغير املالك للمرهون إن وجد الحق في أن يلجأ إلى بيع األشياء املرهونة بيعا علنيا.

ف ينة التاريخ، والتعرض يوقويحق للدائن وللغير املالك للمرهون التعرض خالل االجل السابق باستدعاء الدائن للحضور إلى جلسة مع   

 البيع.

وإذا كان املدين ال يقيم في نفس املكان الذي يوجد فيه الدائن أو لم يكن فيه موطن، زيد في أجل التعرض بسبب املسافة، وفقا ملا     

 يقض ي به قانون املسطر.

 املرهونة قضائيا".  وإذا فات األجل، ولم يقع تعرض أو وقع ثم رفض كان للدائن ان يطلب بيع األشياء    
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هذا الطرح، عىل اعتبار أن التعرض ال يكون إال بشأن األحكام الغيابية،  535ويخالف الفقيه يونس الزهري    

، وهي 536وتنظره نفس الجهة املصدر له، كام أنه ال يقبل متى كان الحكم الصادر قابال للطعن باالستئناف

فس عقاري والتي يلزم فيها تقديم دعوى مبتدأه وفق نأحكام ال تطبق بشأن املنازعة املتعلقة باإلنذار ال

اإلجراءات املنظمة لرفع الدعوى. ولكن املعطيات املذكورة تجزئا إىل تساؤل نعتربه جوهريا، ألن من شأن 

الحسم فيه تحديد اإلطار املنظم لهذه الدعوى، وهذا التساؤل هو ما هو السند القانوين للنظر يف هذه 

ساس، فإن دعوى الطعن يف اإلنذار العقاري هي دعوى بطالن إجراءات الحجز الدعوى، وعىل هذا األ 

من ق. م. م من اعتبار اإلحالة  121العقاري، وبالتايل فهي تجد إطارها القانوين ضمن مقتضيات الفصل 

 فيام يخص مسطرة الدعوى وأثرها. 126و 128املتعلقة بالفصلني 

إنها تحدد طبقا للضوابط العامة املحددة الختصاص كل أما بخصوص املحكمة املختصة نوعيا، ف    

 . 538، مع اعتبار املحكمة االبتدائية هي صاحبة الوالية العامة537محكمة

 الفقرة الثانية: أسباب بطالن اإلنذار العقاري.

 

ة عيتحقق االدعاء ببطالن اإلنذار العقاري، باملنازعة يف احتالل أو عيب سواء تعلق بشكل املسطرة املتب    

(، أو نصب عىل زوال وانقضاء رابطة املديونية أو بطالن عقد الرهن الذي أواليف إنجاز اإلنذار العقاري)

 )ثانيا(.أقامه طرفاه 

                                                           
 .822ـ يونس الزهري، "الحجز التنفيذي العقاري في القانون املغربي، الجزء الثاني، م، س، ص،  535
من قانون إحداث املحاكم التجارية  2، والفصل 8773شتنبر  80من قانون املحاكم اإلدارية الصادر في  1ـ ينظر الفصلين، الفصل  536

 .8779الصادر سنة 
من ق، م، م على أنه: "تختص املحاكم االبتدائية ـ مع مراعاة االختصاصات الخاصة املخولة إلى أقسام قضاء القرب  81ل ـ ينص الفص 537

 ـ بالنظر في جميع القضايا املدنية وقضايا األسرة والتجارية واإلدارية واالجتماعية ابتدائيا وانتهائيا مع حفظ حق االستئناف.

جميع املقتضيات املخالفة ولو في الحالة التي يستند فيها قانون خاص سابق النظر في جميع أنواع القضايا تختص أيضا بقطع النظر عن     

 إلى محكمة أخرى".
ـ جاء في قرار صادر عن محكمة االستئناف التجاري بالدار البيضاء: "حيث إنه بخصوص الدفع بعدم االختصاص النوعي للمحكمة  538

ن إحداث املحاكم التجارية لم يدرج الدعاوي العقارية ضمن اختصاص هذه املحاكم، فإنه بدوره دفع مردود التجارية استنادا إلى أن قانو 

على اعتبار أن طرفي النزاع معا تاجرين، األول بإقراره ضمن مقال الدعوى، والثاني القرض العقاري والسياحي بصفته شركة مساهمة، 

نشاط التجاري الذي تزاوله، كما أن النزاع القائم بينهما ناتج عن عقد الرهن الذي تكتسب الصفة التجارية بغض النظر عن طبيعة ال

منحه املستأنف ضده بمناسبة قرض استفاد منه هذا األخير على شكل تسهيالت في حسابه الجاري، وبالتالي فالرهن املذكور وإن أنصب 

 يبقى معه اختصاص البث في النزاع القائم بينهما منعقدا للمحكمة".على عقار إال أنه منح بمناسبة العمل التجاري لكال الطرفين، مما 

، قرار 2907/4003/83، في امللف عدد 6/08/4002بتاريخ  29/4002ـ قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد     

 .826ون املغربي"، الجزء الثاني، م، س، ص، غير منشور أورده يونس الزهري في مؤلفه"، الحجز التنفيذي على العقار في القان
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 أوال: البطالن املؤسس عىل إخالل إجرايئ.

 

 أتاح املرشع املغريب للدائن املرتهن إمكانية استخالص مبلغ الدين الذي هو يف ذمة املدين عن طريق    

سلوك مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، يف مقابل ذلك خول املرشع لكل من املدين الراهن والغري إمكانية 

مراقبة سالمة اإلجراءات املسطرية املتعلقة بتلك املسطرة، وذلك عن طريق الطعن يف إجراءات التنفيذ 

نية تحرتم يم من الوجهة القانو عىل العقار املرهون قصد إلزام الدائن املرتهن بإعادة تبليغ إنذار عقاري سل

 فيه مصلحة املدين والغري.

فللوقوف عىل مدى سالمة مسطرة اإلنذار العقاري بصفة خاصة وإجراءات التنفيذ عىل العقار املرهون     

بصفة عامة، تقتيض الرضورة تدخل السلطة القضائية، إن عىل املستوى الدرجة األوىل أو الدرجة الثانية 

 .539إىل تدخل محكمة النقض باعتبارها محكمة قانونوقد يصل األمر 

من م. ح. ع عىل أنه: "يتضمن اإلنذار العقار املشار إليه يف املادة السابقة اسم  813وعليه، تنص املادة     

 املالك املقيد واسم امللك املرهون وموقعه ومساحته ومشتمالته ورقم رسمه العقاري.

رسم اإلنذار املذكور إىل املحافظ عىل األمالك العقارية الذي يقيده بال يبلغ املكلف بالتنفيذ نسخة من    

 العقاري.

يعترب اإلنذار املذكور مبثابة حجز عقاري وينتج نفس آثاره". يتضح من خالل النص أعاله، أن املرشع     

البة بإبطال اإلنذار طحدد بعض البيانات اإللزامية الواجب تضمينها يف اإلنذار العقاري، ولعل إغفالها يربر امل

 العقاري من املدين الراهن أو الغري الحائز.

الراهن عن األداء يجعل الدائن املرتهن يلجأ إىل إنذار من أجل التزامه  540وعليه، إن متاطل املدين    

باألداء رضائيا تحت طائلة النزع الجربي للملكية، لكن تبليغ اإلنذار العقاري يجب أن يكون للشخص 

من ق. م.  62من م. ح. ع، طبقا ملقتضيات الفصل  812باألمر، كام تنص الفقرة األوىل من املادة املعني 

، أما إذا وقع التبليغ للمدين الراهن رغم وجود خطأ إماليئ يف االسم، 66.11م كام عدل ومتم بالقانون رقم 

الذي بفاس يف أحد أحكامها و فإن ذلك ال يؤثر عىل سالمة املسطرة، وهو ما ذهبت إليه املحكمة التجارية 

                                                           
ـ مصطفى املرض ي، " اإلنذار العقاري في التشريع املغربي، دراسة نظرية وعلمية"، اطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخصا، كلية  539

 .468، ، ص4082-4083العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جماعة محمد االول بوجدة، السنة الجماعية 
من ق، ل، ع على أنه: "يكون املدين في حالة مطيل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، كليا أو جزئيا، من غير سبب  422ـ ينص الفصل  540

 مقبول".
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جاء فيه: "حيث يرمي طلب املدعي إىل إبطال اإلنذار العقاري موضوع الدعوى وذلك لتوجيهه إىل غري 

 ذي صفة وملنازعته يف مبلغ الدين املطالب به".

وحيث ثبت للمحكمة من خالل اصطالحها عىل املقال املبلغ مبوجبه اإلنذار العقاري موضوع الدعوى     

تضمن اسم املدعي صحيحا باللغة الفرنسية ومن ثم يبقى ما ادعاه املدعي من كون اإلنذار العقاري بلغ أنه 

باسم ... والحال أن إسمه هو ... دفع مردود، هذا فضال عىل أنه مل يثبت الرضر الذي لحقه والحال أنه 

 .  541دفع"توصل باإلنذار املذكور وتحققت غاية إشعاره مام يتعني معه استبعاد هذا ال

بدا للمحكمة التجارية أنه ولو أن هناك اختالفا يف االسم الشخيص للمدين محمد بدل أحمد "أل"     

 عن االسم العائيل ال يشكل سببا ومربرا إلبطال اإلنذار العقاري.

 من م. ح. ع، فإن 813وعليه، فإنه إذا تم إغفال ذكر اسم العقار كام هو منصوص عليه مبقتىض املادة     

اإلنذار العقاري يكون مصريه هو البطالن نظرا ملخالفته ملقتىض رصيح، أما إذا تضمن اإلنذار وصف شامل 

للعقار وعنوانه بشكل ال يرتك معه مجاال للشك، فال تأثري عىل اإلنذار العقاري، فإن هذا األخري يعد 

االتجاه، الذي أخذت به محكمة  من املدونة أعاله، وهو نفس 813صحيحا ولو كان مخالفا ملقتضيات املادة 

االستئناف التجارية بالدار البيضاء يف أحد قراراتها، بحيث جاء فيه ما ييل: "وإن نفس املحكمة قدرت 

هذه الدفوع موضحة بأن اإلنذار حدد بشكل كاف العقار موضوع الرهن وأشار إىل الرسم العقاري وأن باقي 

 ذكر )...( ال تأثري له عىل تحقيق الغاية من اإلنذار العقاري".    البيانات ال أثر لها عىل صحته كام أن عدم

والعربة من اإلنذار العقاري هو إثبات توصل املدين الراهن أو الغري الحائز بإشعاره مبطل املدين عن     

 التنفيذ اللتزامه وليس االحرتام التام لجميع اإلجراءات العملية.

 

 لقواعد املوضوعية لإلنذار العقاري.ثانيا: البطالن املؤسس عىل خرق ا

 

إىل جانب الطعن يف االختالالت الشكلية، فإنه يتم الطعن كذلك يف سبب االختالالت املوضوعية،     

كاملنازعة يف أصل الدين، كأن يدعي املدين انقضاء الدين، وهكذا جاء يف حكم صادر عن املحكمة 

ى يف طلبه الرامي إبطال اإلنذار العقاري إىل كون املدع التجارية بطنجة: "وحيث إن الطرف املدعي استند

 عليه قد توصل بثمن مبلغ الدين املضمون بالرهن كله.

وحيث إنه باالطالع عىل تقرير الخربة املدىل به واملأمور بها مبقتىض أمر متهيدي صادر يف نزاع سابق     

قي الدين املضمون بالرهن وأن ما ب بني الطرفني يتضح أن الطرف املدعي قد أدى للمدعى عليه مبلغ
                                                           

 ، )حكم غير منشور(.8093/2/07ملف رقم  84/02/4080بتاريخ  234ـ حكم صادر عن املحكمة التجارية بفاس، رقم  541
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درهم مرتتب عن الفوائد االتفاقية التي نجمت عن الفرتة الزمنية التي تم من  44.784.46بالرهن قدره 

 .542خاللها ما تبقى من الدين األصيل"

أنه يجوز الجمع بني مسطرة تحقيق الرهن ودعوى األداء عىل أساس أن أموال  543ويرى بعض الفقه    

امن عام لدائنيه، بل يجوز للدائن أن يبدأ التنفيذ عىل األموال غري املرهونة، ويف هذا االتجاه املدين ض

قضت محكمة النقض يف إحدى قراراتها ما ييل: "حيث إنه عىل فرض أن البنك قد سلك مسطرة تحقيق 

ين عن األداء، دالرهن، فإن الدائن املرتهن الحق يف مبارشة التنفيذ عىل العقار مبجرد ثبوت امتناع امل

ومبجرد حصوله عىل شهادة بتسجيله يف اسمه يف امللف العقاري طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفصل 

من ظ. ت. ع، وليس ضمن وثائق امللف ما يثبت أن البيع القضايئ للعقار قد تم، ويف جميع األحوال  42

 .544فإن منتوج البيع سيخصم من مبلغ الدين"

ض تراجعت عن هذا املوقف، وهو ما يتضح جليا من خالل أحد قراراتها الذي جاء غري أن محكمة النق    

من ق. ل. ع التي  1886فيه: "ال ميكن الجمع بني املسطرتني يف آن واحد قياسا عىل قاعدة الفصل 

تنص عىل أنه إذا مل يكف املتحصل من البيع للوفاء بالدين فإن للدائن حق الرجوع منه عىل املدين، وهي 

عدة وإن تعلق األمر بالرهن الحيازي، فإنها صالحة للتطبيق عىل الرهن الرسمي غري املنظم ملضمونها، قا

ومحكمة االستئناف التي ردت الدفع املثار من الطالب بهذا الخصوص بعلة أنه ال مانع من سلوك املسطرتني 

، حيث يرى 546ض الفقه. وهو رأي بع545معا تكون قد ثبت قرارها عىل أساس غري سليم وعرضته للنقض"

هذا االتجاه أنه ال يجوز للدائن املرتهن سلوك دعوى األداء وفق القواعد العامة إال عند عدم كفاية مثن 

 بيع العقار املرهون يف املزاد العلني.

عىل أنه:  1432دجنرب  17من املرسوم املليك املؤرخ يف  36وتجدر اإلشارة إىل أن املرشع نص يف الفصل     

يف حالة نزاع يتعلق بتحرير كناش التحمالت أو يف حالة إحداث مرتتبة عن صحة املسطرة أو طلب "... و 

األجل يجب عىل املطالب أن يحيل القضية عىل املحكمة قبل التاريخ املحددة للسمرسة بثامنية أيام كاملة 

                                                           
 ، )حكم غير منشور(.8486/88/4002ملف رقم  42/8/4006مؤرخ في  68ة التجارية بطنجة رقم ـ حكم صادر عن املحكم 542
ـ محي الدين إسماعيل علم الدين، أصول القانون املدني" الجزء الثالث، الحقوق العينية األصلية والتبعية، دار الجليل للطباعة، )دون  543

 .207ذكر الطبعة(، ص، 
، 71، منشور بمجلة املحاكم املغربية عدد 877يناير  83املؤرخ بتاريخ  833/71، ملف مدني 16عدد  ـ قرار صادر عن محكمة النقض 544

 .12ص، 
، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى 80/2/4000، املؤرخ في 680/71، ملف تجاري عدد 8294ـ قرار صادر عن محكمة النقض عدد  545

 .237، ص، 4000سنة  26عدد 
546 édition 1976, Librairie générale de droit et de Paris,  emeManuel de procédure civile et voie d’exécution, 2 «Alfred Jouffret,  -

P 199.   
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قال راءات ترفع مبعىل األقل دون أن يؤدي ذلك لتأخري هذه السمرسة"، مام يعني أن دعوى بطالن االج

قبل إجراء السمرسة، كام أن هذه  2مكتوب أمام املحكمة التي تبارش إجراءات التنفيذ وذلك بأجل أيام 

من املرسوم أعاله،  31األحكام تصدر بصفة نهائية ودون أن يرتتب عن ذلك تأخري السمرسة طبقا للفصل 

 . 547ويرتتب عىل قبول الطعن مجموعة من اآلثار

 

 خامتة:

نا عىل امتداد هذه الدراسة رصد وإبراز أهم الصعوبات التي تؤثر يف فعالية عقد الرهن، حيث يواجه حاول

الدائن املرتهن أثناء تحقيق ضامناته مبجموعة من الصعوبات واملنازعات، إذ يعمد املدين إىل الطعن يف 

ري األداء، كام قد يثري الغإجراءات التنفيذ عىل العقار املرهون، وغالبا ما يكون من أجل املامطلة يف 

 استحقاق ملكية العقار محل التنفيذ.

هذا باإلضافة إىل الطعن ببطالن إجراءات الحجز التنفيذي محل العقار املرهون التي من شأنها أن تحول 

دون استيفاء الدائن املرتهن لحقوقه يف أرسع اآلجال، عىل اعتبار أن هذه األخرية قد تدخله يف متاهات 

 خرى، ومتدد من طول مدة تحصيل ديونه.مسطرة أ 

وما يالحظ بشأن دعوى بطالن إجراءات التنفيذ، أن املرشع أحال مسطرة هذه الدعوى عىل االستحقاق 

 الفرعية للمحجوز، مع خصوصية من حيث موضوعها. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
"، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، كلية 8761دجنبر  89ـ نعيمة مخافي، "مسطرة تحقيق الرهن الرسمي في إطار مرسوم  547

 .27ـ  21، ص، 4084-4088واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول بوجدة، السنة الجامعية  العلوم القانونية
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 الوكالة في البيوعات العقارية على ضوء مستجدات مدونة الحقوق العينية 

 المصطفى لحيسني

 باحث في القانون الخاص

 

 مقدمة:

تعددت حاجيات اإلنسان التي يسعى إىل إشباعها، حتى يتمكن من العيش عىل وجه يريق 

بآدميته، وهو يستمد العنارص الالزمة لذلك من الطبيعة التي تحيط به ومن األشخاص الذين يعيشون معه، 

 .بها بنفسهبحيث يقدمون له الخدمات واألعامل التي ال يستطيع أن يقوم 

م ما يحتاج من عقود، لكن قد تحول الظروف دون ذلك كبعده أو اواألصل أن يقوم الشخص بنفسه بإبر 

 548غيبته أو قلت تجربته أو خربته.

وكقاعدة عامة يف امليدان العقدي أن العقد ال يلزم إال من كان طرفا فيه ، فهو ال يرض وال ينفع 

 إطالقه ، إذ قد يحدث أحيانا أن تنرصف أثار العقد إىل غري عاقديه الغري ، غري أن هذا املبدأ ال يؤخذ عىل

، وذلك هو حال التعاقد بالنيابة حيث يقوم النائب بإبرام العقد فتنرصف أثاره إىل األصيل والتعاقد عىل 

هذا النحو ليس عىل صورة واحدة بل إنه يختلف بحسب مصدره فهو إما أن يكون قانوين أو قضايئ أو 

 والنيابة االتفاقية هي التي يصطلح عىل تسميتها بالوكالة متى كان الوكيل مفوضا للقيام بترصف اتفاقي

 قانوين لفائدة موكله.

لدى الرومان إال يف حدود ضيقة حيث كانت ترتبط  غري أن الوكالة بهذا التحديد مل تكن معروفة      

ة رابطة االلتزام كانت شخصية محضة ، زياد بالعمل املادي أكرث من العمل القانوين ، وذلك راجع إىل أن

عىل الشكليات التي سادت إبرام العقود ، أما فقهاء الرشيعة اإلسالمية فقد أجازوها وبينوا أحكامها بل 

 .549إنهم أفردوا لها حيزا هاما يف مؤلفاتهم وذلك راجع إلنباتقها من روح الدين اإلسالمي

                                                           
إدير سوعاد : مذكرة لنيل شهادة املاستر في الحقوق قسم القانون الخاص تخصص القانون الخاص الشامل" تجاوز الوكيل الحدود 548

 -بجاية -املرسومة للوكالة" جامعة عبد الرحمن ميرة
ة واإلجماع:الوكا549  لة مشروعة وجائزة بالكتاب والسنَّ
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اتهم الوكالة باعتبارها وسيلة وأداة تسهل عىل الناس أمور حيونظرا لألهمية العملية والقانونية لعقد 

عن طريق متكينهم من إجراء ترصفات يتعذر عليهم يف بعض األحيان من إجرائها بأنفسهم لغيابهم عن 

مكان العقد أو لقلة خربتهم أو لكرثة مشاغلهم لهذا فإن جل القوانني الحديثة اعرتفت بالوكالة ونظمت 

 أحكامها.

لوكالة لغة بأنها الحفظ والضامن وتقرأ بفتح الواو أو بكرسها، و قد تطور هدا املعنى بتطور وتعرف ا

استخدام هدا العقد إىل أن أصبح يشمل متثيل شخص آخر و تكليفه إياه للقيام مقامه يف إبرام الترصفات 

 و تنفيذ األعامل كام سبقت اإلشارة لذلك 

ع باره أداة مساعدة ملجموعة كبرية من العقود األخرى: كالبيولكرثة تداول هذا العقد بني الناس باعت

الخ، لكن تظهر اهمية الوكالة يف البيوعات ذات طابع عقاري وهنا يجب مراعات …واإليجار، والرهن

ارتباط اإلنسان بالعقار واألرض بصفة عامة الذي يعترب ارتباط فطري مرتبط بطبيعة اإلنسان الذي يتمسك 

 550، ألنها تجسد له نوعا من االستقرار االجتامعي واالستمرار العائيل واالنتامء الرتايب، بامللكية العقارية

بل ان موضوع العقار يفوق االعتبار الشخيص وأصبح يلعب دورا حيويا يف تحقيق التنمية املستدامة 

يف مختلف  ةيف شتى تجلياتها، باعتباره األرضية األساسية التي تنبني عليها السياسات العمومية للدول

املجاالت االقتصاد واالجتامعية والثقافية والبيئية، وذلك من خالل توفري الوعاء العقاري الالزم إلنجاز 

البنيات التحتية األساسية واملرافق العمومية، ودعم االستثامر املنتج يف مختلف مجاالت الفالحة والصناعة 

 551والسياحة والخدمات وغريها.

                                                           

ْهِلَها ﴿-تعالى -أما في الكتاب، فقوله 
َ
ا ِمْن أ م 

َ
ْهِلِه َوَحك

َ
ا ِمْن أ م 

َ
وا َحك

ُ
اْبَعث

َ
[، فإذا حصل النزاع بين 32﴾ ]النساء:  َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْيِنِهَما ف

ماِن يكونان وكيليِن 
َ
ُن َحك ، ُيَعيَّ  عنهما، ينظراِن في األمر. الزوجين واشتدَّ

ْرِض ﴾ ]يوسف: -عليه السالم  -حكاية عن يوسف  -تعالى  -وقوله 
َ ْ
َزاِئِن األ

َ
ى خ

َ
ِني َعل

ْ
.22: ﴿ اْجَعل

 
 [؛ أي: وكيال

صلى  - بعث السعاة ألخذ الزكاة، ومنها أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم  -وأما السنة، فأحاديث كثيرة: منها ما جاء في الصحيحين أنه -

ل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان  -هللا عليه وسلم 
َّ
 رض ي هللا عنهما. -وك

له للقيام - وأجمع علماء األمة على جواز الوكالة؛ وذلك ألن الحاجة داعية إليها، ألن من الناس َمن لم يؤَت القدرة والكفاءة وما يؤّهِ

 أمّسِ الحاجة إليها.بأعمال قد يكون في 

 

 
تحت  82-09ماستر العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان االدعاء بسوء نية في قضايا التحفيظ وفق مستجدات القانون 550

 إشراف الدكتور محمد شهيب .تقديم الصفحة األولى 
املنعقدة "ي التنمية االقتصاديةواالجتماعيةالسياسة العقارية للدولة ودورها ف"تقرير تركيبي حول واقع العقار باملغرب موضوع 551

 4082جنبر 7و 1بالصخيرات يومي 
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ملرشع املغريب لينظم عقد الوكالة الواردة عىل العقار وغريها من الترصفات وبهذا يكون تدخل ا  

من ظهري االلتزامات  418إىل  274املدنية يف قانون االلتزامات والعقود إذ أنه خص الوكالة بالفصول من 

والعقود. تدخل يتيم ال يسعفه يف تحصني الوكالة يف البيوعات العقارية من ترصفات تعصف بستقرار 

ملعامالت العقارية عن طريق الوكالة العقارية التي ما فتئت ان تكون محل تالعبات من قبيل التزييف و ا

التزوير الذي يؤدي اىل االستالء عىل عقارات الغري الذي اصبح يف األونة األخرية ظاهرة مستفحلة و 

عن طريق  8011واخر سنة مسترشية ، كانت وراؤها الوكاالت العرفية مام جعل الجنب الرشيف يتدخل يف أ 

 رسالة سامية موجهة لوزير العدل من أجل ردع هده الترصفات .

تنفیذا للتعلیامت امللكیة السامیة الھادفة إىل وضع حد لظاھرة االستیالء عىل ملكیة العقارات 

تمیم الذي يقيض بت 34/13وحامية جمیع الترصفات الواقعة عىل العقارات، متت املصادقة عىل القانون رقم 

املادة الرابعة من مدونة الحقوق العینیة ،رغبة من املرشع إىل التصدي لجمیع أنواع جرائم العقارات مبا 

فیھا ظاھرة الرتامي عىل ملك الغیر عن طريق الوكالت العرفية  وسائر االنحرافات ذات الصلة بالترصفات 

 552ثامر.تحقیق التنمیة وتحفیز االستو العملیات العقارية املشبوھة ، وكذالك تحقیق األمن العقاري ل

 إشكالية البحث:

من خالل هذه الدراسة أسعى إىل اإلجابة عىل مجموعة من التساؤالت بداية باإلشكالية الرئيسية 

 املتمثلة يف: 

 ما مدى كفاية وانسجام التنظيم القانوين املغريب للوكالة يف البيع العقاري؟

 

 اإلشكاليات الفرعية: 

ة تقوم عىل مجموعة من الخصائص متيزها عن عقود الوساطة املشابهة فام هي هذه مبا أن الوكال

 الخصائص و أوجه االختالف بينها وبني العقود املشابهة لها ؟

                                                           
 67/86إطار متصرف وزارة الداخلیة، وأستاذ باحث في العلوم القانونیة و اإلدارية  " تقاطع املادة الرابعة من قانون  محمد الزكراوي 552

 | موقع العدالة املغربیة الفقرة األولى من الصفحة األولى.املتمم ألحكام مدونة الحقوق العینیة وأحكام التحفیظ العقاري، "  
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باإلضافة إىل هذا فإن توثيق عقد الوكالة يتم وفق إجراءات محددة وتحتاج إىل شكيل خاصة 

  ة وضامن استقرار املعامالتلتحريرها كل ذلك من أجل حامية أطراف تلك العالق

 إذن كيف نظم املرشع املغريب أحكام الوكالة يف إطار قانون االلتزامات والعقود؟

 وما هي اإلجراءات املتبعة يف توثيقها وماهي املستجدات املتعلقة بتوثيق الوكالة؟  

 وماهي الشكلية املتطلبة لالنعقاد الوكالة؟ 

  السؤال التايل:وبالنسبة النتهاء عقد الوكالة: يطرح 

  ماهي الحامية التي وضعها املرشع   لطريف العقد من أثار استخدام طرف لحقه يف إنهاء

 عقد الوكالة؟

 وكيف تكون النهاية الطبيعية للوكالة وماهي االستثناءات الواردة عن هذا االنقضاء؟ 

 

 

 عنارص البحث:

و ذلك  صورها يف الفصل األولو مختلف إن دراسة الوكالة تقتيض قبل كل يشء تحديد مفهومها 

ومتييزها عام يشابهها من ترصفات قانونية وهذا ما نتطرق له يف املبحث األول لنتوصل من خالل بتعريفها 

التعريف واأللفاظ الدالة عليها اما يف املبحث الثاىن سنتطرق إىل خصائص عقد الوكالة يف البيوعات 

الة رية و أنواعها وكدا اركانها  وبعد كل هذا يجب توثيق عقد الوكالعقارية وطبيعة الوكالة يف البيوعات العقا

يف البيع العقاري وهو ما سنخصص له الفصل الثاين تحت عنوان شكلية توثيق عقد الوكالة يف البيع 

العقاري واثارها وذلك بالحديث  يف املبحث األول الشكلية املتطلبة يف توثيق عقد الوكالة و تم اإلجراءات 

ة يف تسجيلها اما مبحث الثاين عن التزامات طريف العقد كل من الوكيل و املوكل ثم التطرق إىل املتبع

 انتهاء العقد بأسباب االنتهاء العامة التي ترسي عىل كل العقود ثم األسباب الخاصة بعقد الوكالة.

 أهمية البحث:

 تتجىل أهمية دراسة الوكالة يف االعتبارات التالية:

بالوكاالت وتزايدها خاصة الصور الحديثة لها والدور الذي تلعبه يف املجال  كرثة التعامالت -

 املعامالت ذات طابع عقاري 

 قلة البحوث التي تتناول الوكالة يف البيع العقاري بتحديد. -
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 منهج الدراسة:

 اتبعت يف دراستي هذه: 

انونية املتعلقة لق: وذلك من خالل البحث والقراءة والتحليل يف النصوص ااملنهج التحلييل -

 بالوكالة وكذلك البحث يف الكتب واملقاالت املتعلقة باملوضوع 

: وذلك من خالل مقارنة النصوص القانونية املتعلقة بالوكالة يف القانون املنهج املقارن -

املغريب مع غريها من الترشيعات العربية املقارنة ، وقمت بإيراد نصوص من قوانني عربية يف الجوانب 

 تلفة فيها من هذا املوضوع املخ

  

 ومنه ميكننا اإلعالن عىل التصميم اآليت بيانه:

 الفصل األول: أحكام عقد الوكالة وخصائصها ومتييزها عن غريها من العقود

 املبحث األول: مفهوم عقد الوكالة وخصائصها

 املبحث الثاين: أركان عقد الوكالة ومتييزها عن غريها من العقود املشابهة

 ل الثاين: إجراءات توثيق عقد الوكالة يف البيوع العقارية وآثارها بني املتعاقدينالفص

 املتمم ألحكام مدونة الحقوق العينية 13/34املبحث األول: مستجدات املادة الرابعة من قانون 

 .املبحث الثاين: آثار عقد الوكالة يف البيوعات العقارية

 لة يف البيوع العقارية ومتييزها عن غريها من العقود املشابهةالفصل األول:األحكام العامة لعقد الوكا

تعترب الوكالة بصفة عامة من أقدم املعامالت وأكرثها انتشارا وتتمتع مبجموعة من الخصائص 

التي متيزها عن مختلف العقود التي تتشابه معها، كام أنها ومن خالل تعريفها وخصائصها نجد أنها تظهر 

 أركانها نتطرق إليها يف املبحث الثاين لهذا الفصل أما املبحث األول خصصناه ملفهوم يف عدة صور ولتبيان

 عقد الوكالة وخصائصها.
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 املبحث األول: مفهوم عقد الوكالة وخصائصها

نتناول يف هذا املبحث التعريف القانوين والفقهي للوكالة بصفة عامة وبشكل غري مبارش يف البيع 

 وبيان خصائصها يف املطلب الثاين.العقاري يف املطلب األول 

 

 املطلب األول: مفهوم عقد الوكالة يف البيوعات العقارية لغة واصطالحا

من أجل الوقوف عىل املعنى الدقيق ملفهوم عقد الوكالة يف البيع العقاري البد من التفصيل فيها 

 )الفقرة وكذلك اصطالحا يف بشكل دقيق وهذا ال يتأىت إال عن طريق تعريفها يف اللغة )الفقرة األوىل(

 الثانية(.

 الفقرة األوىل: مفهوم عقد الوكالة يف البيع العقاري يف املعنى اللغوي

، وكل وتوكل واتكل استسلم، ووكلت أمري لفالن فهو وكيله. 553عن لسان العرب البن منظور

ة به، وكأنه اه فيه، ثقألجأته غليه واعتمدت عليه فيه. ووكل فالن آخر، غذ فوض إليه تدبري أمره، واسكف

يدبره بنفسه. فالوكيل يقوم مقام املوكل، ويتكلم نيابة عنه، وكأنه هو املتكلم، والتوكيل يف الغالب يقع عند 

العجز عن القيام بأمور النفس، كالعجز عن البدن أو املعرفة أو بسبب الغيبة، والتوكل إظهار العجز واالعتامد 

كون مبعنى الرتك، كالقول بأن فالن وكل اآلخر إىل رايه وكال ووكوال، عىل الغري، واالسم التكالن ، وي

إذا تركه لنفسه حني ال تنفع النصيحة واإلرشاد. ورجل وكل ووكله وتكله ومواكل، مبعنى عاجز كثري االتكال 

عىل غريه. والوكل الذي يكل أمره إىل غريه، ورجل وكل ضعيف، والوكل الوكل البطء يف الفهم والعجز 

اكلت الذابة وكاال، أساءت السري وتأخرت. واملواكل من الخري الذي يتكل عىل غريه يف العدو. وتواكل وو 

القوم اتكل بعضهم عىل البعض. والتوكل خالف التواكل، ال يرتك العمل باألسباب الرشعية والوكالة بفتح 

 الواو وكرسها التفويض.

وقال   555} َوتََوكَّْل َعىَل اللِه َوكََفى ِباللِه َوكِياًل{قال الله تعاىل:  554والوكيل من أسامء الله الحسنى

، فهو الكفيل القائم باألمور كلها ال أحد سواه، قال عزمن 556سبحانه:} َوقَالُوا َحْسُبنَا اللُه َونِْعَم الْوَكِيُل {

برزقه، القائم  لقائل: "أال تتخذوا من دونه وكيال" واملتوكل عىل الله تعاىل، املدرك بأنه سبحانه هو الكاف

                                                           
 انظر كتاب شرح ابن منظور كلمة "وكل" -553

 فخر الدين الرازي: أسماء هللا الحسنى "الوكيل" -554

 (21 - 3)سورة األحزاب  -555

 (893)سورة آل عمران  -556
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ٍء َوكِيل  { } فَلَامَّ آتَْوُه َمْوِثَقُهْم قَاَل   557عىل أموره كلها الشاهد عليها، قال جل جالله:} َوُهَو َعىَل كُِل يَشْ

 .558اللُه َعىَل َما نَُقوُل َوكِيل  {

 الفقرة الثانية: املفهوم االصطالحي لعقد الوكالة يف البيع العقاري

( منه أجل تعريف 274ريب يف قانون االلتزامات والعقود، وذلك يف الفصل )لقد تدخل املرشع املغ

الوكالة بوجه عام وجاء نصه كاآليت: "الوكالة عقد مبقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مرشوع 

لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا ملصلحة املوكل والوكيل، أو ملصلحة املوكل والغري، بل وملصلحة الغري 

 حده".و 

يتبني مبقتىض هذا الفصل عىل أن عقد الوكالة يف البيوعات العقارية بصفة خاصة فهي عقد 

يلتزم مبقتضاه الوكيل القيام بعمل مرشوع، والذي يتمثل يف الرشاء أو البيع الذي محله عقار، والذي ال 

 .559يرغب الشخص يف القيام به بنفسه أو ال يقوى عليه

خري، يجب أن يكون هذا التوكيل واضحا وغري مبهم وإال أصبحنا ليك يصح حلول إرادة هذا األ 

 أمام اإلبهام الذي يستدعي التفسري والتأويل ويف هذه الحالة كيف ميكن أن تحل إرادة محل أخرى؟

كام يجب أن تكون أحكام الوكالة يف البيوعات العقارية غري مخالفة لرشع والقانون واألخالق 

 ن قانون االلتزامات والعقود" تبطل الوكالة.م 221وهذا ما أكده الفصل 

 إذا كان محلها مستحيل أو مبهم إبهاما فاحشا. -أ

 إذا كان محلها أعامال مخالفة للنظام العام واألخالق الحميدة والقوانني املدنية أو الدينية. -ب

ق.ل.ع عىل أنه "ال يحق  66وقد تنبه القانون إىل الحرج يف مسألة التفويض، فنص يف الفصل 

أن يلزم غريه، وال أن يشرتط لصالحه، إال إذا كانت له مصلحة النيابة عنه مبقتىض وكالة أو مبقتىض 

 .560القانون". كام اشرتط اإلذن الرصيح يف أنواع من الترصفات وهي متعددة سدا للذريعة

ق.ل.ع " ال يجوز للوكيل، أيا ما كان مدى صالحياته، بغري إذن رصيح من  241جاء يف الفصل 

وكل توجيه اليمني الحاسمة، وال إجراء اإلقرار القضايئ، وال الدفاع أمام القضاء يف جوهر الدعوى، وال امل

قبول الحكم أو التنازل عنه، وال قبول التحكيم أو إجراء الصلح، وال اإلبراء من الدين، وال تفويت عقار أو 

                                                           
نعام  -557

َ
 (804)سورة األ

 (66)سورة يوسف  -558
 .412 ، ص2الحرش ي عليل خليل ج -559

 سد الذرائع وفتحها من األصول عندنا في املذهب املالكي. -560
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أو التنازل عن الضامن ما مل يكن  حق عقاري وال إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا، وال شطب الرهن

ذلك يف مقابل الوفاء بالدين، وال إجراء التربعات وال رشاء أو تفويت ألصل تجاري أو تصفيته. وال التعاقد 

 .561عىل إنشاء رشكة أو شياع، وكل ذلك ماعدا الحاالت التي يستثنيها القانون رصاحة."

 

 لعقاريةاملطلب الثاين: خصائص عقد الوكالة يف البيوعات ا

من تعريف عقد الوكالة املشار إليه يف املطلب األول نستخلص الخصائص املميزة لعقد الوكالة 

 يف البيوعات العقارية ونفصل فيها الكالم تباعا.

الفقرة األوىل: الوكالة عقد رضايئ وتعترب من عقود العمل وذات طبيعة شخصية أما الفقرة الثانية 

 زمة يف الزمن، الوكالة امللزمة من الجانبني كقاعدة عامة.نتناول فيها الوكالة غري الال 

 الفقرة األوىل: الوكالة عقد رضايئ ومن عقود العلم وذات طبيعة شخصية

 أوال: الوكالة عقد رضايئ

األصل يف الوكالة أنها من عقود الرتايض، شأنها يف ذلك شأن باقي العقود يف املعامالت، جاء 

كالة برتايض الطرفني.." فاألطراف أحرار يف التفاوض، ويف اإلقدام أو ق.ل.ع: "تتم الو  226الفصل 

الرتاجع، حتى أثناء التعاقد أو االشرتاط فيه، فال تعاقد دون ترايض، وال ترايض بالطبع إال يف حدود أحكام 

ايض ق.ل.ع عند قوله "ال يتم االتفاق إال برت  14الرشع والقانون، أال ترى ما ورد الني عليه يف الفصل 

الطرفني عىل العنارص األساسية لاللتزام وعىل باقي الرشوط املرشوعة األخرى التي يعتربها الطرفان 

أساسية، والتعديالت التي يجريها الطرفان بإرادتهام عىل االتفاق فور إبرامه ال تعترب جزءا من االتفاق 

العقد تاما إذا احتفظ املتعاقدان منه عند نهبه "ال يكون  80األصيل ذلك ما مل يرصح بخالفه"، والفصل 

رصاحة برشوط معينة ليك تكون موضوعا التفاق الحق، وما وقع عليه االتفاق من رشط أو رشوط والحالة 

 هذه، ال يرتتب عليه التزام ولو حررت مقدمات االتفاق كتابة".

يف إبرام  لإال أنه يجب التفريق بني القاعدة الرضائية يف إبرام العقود التي تعترب هي األص

العقود، لكن املرشع اعترب عقد الوكالة عقدا شكليا، والشكلية املتطلبة فيه هي الشكلية انعقاد وليس 

إلثبات، فالقانون أوجب الكتابة كرشط من النظام العام وليس بداية حجة، وخصوصا يف املعامالت العقارية 

                                                           
 ولعل الحاالت الواردة في هذا الفصل، تكاد تشمل مختلف ضروب املعامالت فيما بقي للوكالة العامل غير أعمال اإلرادة؟ -561
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 متتيع الفقرة األوىل منها مبقتىض مادة فريدةمن مدونة الحقوق العينية التي تم  1وهذا ما أكدته املادة 

 .13.34من قانون رقم 

نقل امللكية جميع الترصفات املتعلقة ب –تحت طائلة البطالن  -والتي تنص عىل أنه يجب أن تحرر 

أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكاالت الخاصة بها مبوجب محرر 

 أو محر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول...(.رسمي 

وجاء التوجه الترشيعي لتكريس قواعد قانونية منصوص عليها يف القواعد العامة، وذلك من أجل 

التقييد بعض أنواع الترصفات يف حق الوكالة التي تتمثل أساسا يف البيوعات العقارية أو الترصفات ذات 

 الطابع العقاري.

من قانون االلتزامات والعقود، وقد قيد بعض أنواع  241ا كان معموال به يف الفصل وهذا م

الترصفات يف الوكالة، كتفويت العقارات واألصول التجارية وإنشاء الرهون وإجراء التربعات، وتوجيه 

.. عىل إذن .اليمني الحاسمة والقيام باإلقرار أمام القضاء وقبول التحكيم وإجراء الصلح واإلبراء من الدين

رصيح من املوكل، مل وجب الكتابة يف هذا اإلذن حسب ظاهر النص، جاء يف مطلعه: "ال يجوز للوكيل، 

أيا كان مدى صالحياته، بغري ذن رصيح من املوكل توجيه اليمني الحاسمة..."، إال أن تطبيقه يوجب 

دالل فيه بغري ات ال غري، ال مينع االستالكتابة بالطبع واإلشهاد به أمام القضاء كتابة، فهو بال خالف لإلثب

 الكتابة عند االقتضاء، وعند الشك يغلب قول املوكل بيمينه.

من قانون االلتزامات والعقود: "إذا ثار الشك حول مدى الصالحيات املمنوحة  247جاء يف الفصل 

 للوكيل او رشوطها كان القول قول املوكل بيمينه".

 ثانيا: الوكالة من عقود العمل

الوكالة من عقود العمل كالوديعة والحراسة، يف ضوء التصنيف املتداول عادة للعقود بني عقود 

د، عقود تنصب عىل املنفعة كالكراء وعقود تنصب عىل العمل كام ور و  تنصب عىل امللكية كالبيع والهبة

ظاهر النص من وهو الوالعمل صفة ظاهرة يف الوكالة، ألن الوكيل يلتزم القيام بعمل معني لصالح املوكل. 

 التعريف: "الوكالة عقد مبقتضاه يكلف الشخص شخصا آخر بإجراء عمل مرشوع لحسابه...".

والذي يالحظ أن هذا العمل قد يظهر مبظهر أعامل الترصف أو أعامل اإلدارة، فالتوكيل يف 

ارة ال تفويت فيه دالبيع عمل من أعامل الترصف ففيه التفويت، والتفويت يف قبض األكرية من أعامل اإل 

وإمنا قبض إىل حني التسليم، ويف الصورتني، الفعل هو فعل قانوين إرادي عن الغري، وليس بالفعل املادي 

كام يف عقود العمل. إال أنه بالنظر إىل ذات املوكل وقد وكل الغري ليقوم بالعمل بالنيابة عنه، فإن هذا 
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 رى محلها بغض النظر عن نوع التكليف الذي يكلفالعمل هو ترصف قانوين، حيث تغيب إرادة لتحل أخ

به الوكيل، ها هو ترصف قانوين بالتفويت؟ أم مجرد عمل من أعامل اإلدارة ال غري؟ وهو ما حمل القانون 

عىل اشرتاط األهلية الكاملة يف املوكل، وعىل ألنه يجري  العمل بالترصف الذي يكون محال لها، جاء 

االلتزامات والعقود: " يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون املوكل أهال ألن  من قانون 220يف صدر الفصل 

يجري بنفسه الترصف الذي يكون محال لها. وال تلزم نفس األهلية يف الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون 

متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو مل تكن له صالحية إجراء الترصف يف حق نفسه. فيسوغ للشخص أن 

من ق.ل.ع كان رصيحا  484باسم الغري ما ال يستطيع أن يجريه باألصالة عن نفسه.." والفصل يجري 

يف هذا الوصف، جاء فيه: " الترصفات التي يجريها الوكيل عىل وجه صحيح باسم املوكل ويف حدود 

بيعة عمل طوكالته تنتج آثارها يف حق املوكل فيام له وعليه، كام لو كان هو الذي أجراها بنفسه."، ويف 

 244الوكيل أجمل القانون يف الوصف، وهو يصفه تارة باملهمة، وأخرى بالقضية، ففي مطلع الفصل 

منه، جاء يف مطلعه:  243ق.ل.ع ورد: "عىل الوكيل أن ينفذ بالضبط املهمة التي كلف بها..."، والفصل 

ك البالد ألنها حظيت مبصادقة مل "إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها..."، والرتجمة املتداولة رسمية

 562آنذاك، يف ضوء الخاصية التي تختص بها إمارة املؤمنني عن أي إجراء شكيل آخر.

 

 الفقرة الثانية: عقد الوكالة يف البيع العقاري ذات طبيعة شخصية وملزمة للجانبني

 

 أوال: الوكالة الشخصية:

بار والوكيل، حيث تؤخذ يف عني االعت معنى هذا الكالم، أن الوكالة تقوم عىل شخصية املوكل

شخصيتهام، يقول السنهوري: "وتتميز الوكالة أيضا بتغلب االعتبار الشخيص، فاملوكل أدخل يف اعتباره 

شخصية الوكيل، وكذلك الوكيل أدخل يف اعتباره شخصية املوكل، وسرنى أن هذه الخاصية ترتتب عليها 

 .563مبوت املوكل" أن الوكالة تنتهي مبوت الوكيل كام تنتهي

ق.ل.ع: "تنتهي الوكالة...  484وبهذا االعتبار، تنقيض الوكالة مبوت أي منهام، جاء يف الفصل 

مبوت املوكل أو الوكيل...". إال أن هذا الحكم، ال يرسي عىل الحاالت االستثنائية الواردة يف  –خامسا 

ة لته، ينهي وكالة الوكيل األصيل ووكالق.ل.ع، ورد فيه: "موت املوكل أو حدوث تغيري يف حا 462الفصل 

                                                           
 األمنية الرياطمطبعة  4001 8عبد السالم أحمد فيغو:العقود املدنية الخاصة في القانون املغربي، طبعة 562
 .392و 392، ص 8762، املجلد األول، العقود الواردة على العمل، دار النهضة العربية للنشر، القاهرة 9السنهوري: "الوسيط"، ج -563
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نائبه، وال يرسي هذا الحكم: أوال: إذا كانت الوكالة قد أعطيت يف مصلحة الوكيل أو يف مصلحة الغري؛ 

 ثانيا: إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الوكيل، عىل نحو يكون الوكيل معه يف مركز منفذ الوصايا".

 وجه آخر، تقيض بأال يقوم الوكيل مقام املوكل فيام والذي يالحظ أن شخصية الوكالة يف

ق.ل.ع: "تعترب الوكالة كأن مل تكن إذا كان محلها عمال ال  228بشخصه كأداء اليمني، جاء يف الفصل 

 .564يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمني"

 ثانيا: الوكالة كقاعدة عامة ملزمة للجانبني

لوكالة بالنظر إىل طبيعة ا –زمة للجانبني: ومن جهني األول من خصائص الوكالة كذلك، أنها مل

ق.ل.ع: "عىل الوكيل أن ينفذ  244فهي ملزمة للوكيل إذ عليه تنفيذ املهمة التي كلف بها جاء يف الفصل 

بالضبط املهمة التي كلف بها، فال يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود الوكالة"، وملزمة 

منه ورد فيه: "عىل  416ليه أن ميد الوكيل، مبا يلزم لتنفيذ املهمة التي أوكله بها، فالفصل املوكل، ألن ع

املوكل أن ميد الوكيل بالنقود وغريها مام يلزم لتنفيذ الوكالة، ما مل يقيض العرف أو االتفاق بخالفه"، 

لحسابه من  دات املعقودةمن نفس القانون، نص عىل أنه: "يلزم املوكل مبارشة بتنفيذ التعه 483والفصل 

 الوكيل يف حدود وكالته".

الثاين: بالنظر إىل األجر، فإنها ملزمة إذا كانت بأجر يتحمل املوكل برصفه للوكيل مقابل قيام 

ق.ل.ع: "الوكالة بال أجر، ما مل يتفق  عىل غري  222الوكيل بتنفيذ املهمة التي التزم بها، جاء يف الفصل 

منه ورد: "...وأن يدفع له أجره عندما يكون  411وكالة ال تفرتض..."، ويف الفصل ذلك، غري أن مجانية ال

 مستحقا...".

وأما لو كانت الوكالة بال أجر، كام هو األصل ما مل يستثنى، فإنها من هذا املنظور فقط تكون 

 سقوط ر الملزمة لجانب واحد وهو الوكيل، كذلك يف الحاالت التي يسقط فيها األجر. إال أن جرب الرض 

 ق.ل.ع مبا ييل: "ال حق للوكيل يف األجر املتفق عليه: 414بشأنه، فقد ورد النص يف الفصل 

 أوال: إذا منع بقوة قاهرة، من مبارشة تنفيذ الوكالة؛ 

  ثانيا: إذا مل تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت الوكالة من أجلها، مع عدم اإلخالل يف

 تجارة أو العرف املحيل.هذه الحالة مبا يقيض بع عرف ال

 

                                                           
 واليمين من العقائد ال نيابة فيها. -564
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 املبحث الثاين: أركان عقد الوكالة ومتييزها عن غريها من العقود املشابهة

 8تتطلب الوكالة كسائر العقود لقيامها بتحقيق األركان العامة التي نص عليها املرشع الفصل 

لها مام  ملشابهةمن ظ.ل.ع وهي الرضا والسبب واملحل واألهلية كام ميكن أن تتداخل مع بعض العقود ا

 سيدفعنا لتخصيص املطلب الثاين من هذا املبحث لتمييزها عن باقي العقود املشابهة لها.

 املطلب األول: أركان عقد الوكالة يف البيع العقاري.

األركان يف الوكالة، تتدرج بني املوكل والوكيل، ثم املحل والسبب يف الصيغة، سريا مع النظرية 

التدرج يف هذه النظرية، يبدأ بالصيغة ثم املتعاقدين، فاملحل والسبب ألنه ال كالم  العامة للعقد. ولو أن

 عىل الصيغة إال بعد ظهور متعاقدين عىل محل وسبب يف واقع املعامالت.

 الفقرة األوىل: األهلية

منيز يف ركن األهلية بني أهلية املوكل والوكيل كام يجب الوقوف عند أهلية األشخاص 

كذا االعتباريني والتفرقة بني األهلية املتطلبة يف إقدام عىل هذا الترصف القانوين، هل هي الطبيعيني و 

 أهلية أداء، أم أهلية وجوب؟

 أوال: أهلية املوكل

يتطلب القانون يف عقد الوكالة أهلية الترصف أي لوغ سن الرشد القانوين دون عارض من 

 عوارض األهلية.

ألداء وأهلية ترصف، فهي التي تعطي صالحية مامرسة الحقوق فإن األهلية الالزمة هي أهلية ا

، وقد أشار غليها النص بالقول: "أن يكون املوكل أهال ألن يجري 565الشخصية واملالية ونفاذ الترصفات

بنفسه الترصف الذي يكون محال لها"، وتحصل باكتامل سن الرشد، دون ظهور سبب آخر من أسباب 

 .567وسن الرشد، حددها القانون يف مثان عرشة سنة شمسية كاملة، 566نقصان أو انعدام األهلية

                                                           

 م.س 401املادة  -565

 م.س. 480املادة  -566

 م.س 407املادة  -567
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 ثانيا: أهلية الوكيل "أهلية إدارة" التمييز؟

 وجه الحكم:

الوكيل خالف املوكل، ال تشرتط فيه أهلية الترصف ببلوغ سن الرشد أو الرتشيد، وإمنا تكفي فيه 

ق.ل.ع نص  220فهه بالطبع، فالفصل أهلية اإلرادة ببلوغ سن التمييز وسالمة قواه العقلية، وعدم س

بالحرف عىل أنه: "وال تلزم نفس األهلية يف الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه 

العقلية، ولو مل تكن له صالحية إجراء الترصف يف حق نفسه، فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغري ما 

اه ص يرسي عىل مختلف أنواع التوكيل، غال ما استثنال يستطيع أن يجريه باألصالة عن نفسه"، والن

 القانون.

والتمييز، جعلت له مدونة األرسة قرينة دالة عليه، ببلوغ اثنني عرشة سنة شمسية كاملة جاء يف 

منها، ربطت سن  883منها: "الصغري املميز هو الذي أتم اثنتي عرشة سنة شمسية كاملة واملادة  811املادة 

عىل اإلدارة، فقد أجاز للصغري املميز أن يستأذن يف تسلم جزء من أمواله إلدارتها، ورتبت  التمييز بالقدرة

عىل اإلذن أن يصري كامل األهلية فيام اذن له ويف التقايض فيه، جاء يف هذه املادة: "ميكن للصغري 

ايض املكلف قرار من القيصدر اإلذن من الويل أو ب –املميز أن يتسلم جزءا من أمواله إدارتها بقصد االختبار 

ايض املكلف ميكن للق –بشؤون القارصين بناء عىل طلب من الويص أو املقدم أو الصغري املعني باألمر 

بشؤون القارصين إلغاء قرار اإلذن بالتسليم بطلب من الويص أو املقدم أو النيابة العامة أو تلقائيا إذا ثبت 

 رب املحجور كامل األهلية فيام إذن له ويف التقايض فيه".يعت –سوء التدبري يف اإلدارة املأذون بها 

والرس فيه، أن الوكيل مجرد اداة مادية للموكل ليس غري، وأداة لنقل قراره وتنفيذه، واداة لتواصله 

مع الغري، واملوكل بهذا الوصف هو املقرر خلف الوكيل فاملدار عليه، واشرتاط أهلية الترصف فيه يغني عن 

الوكيل، فكان عمل الوكيل ال يعدو أن يكون غري عمل إدارة ولو ترصف فترصفه ملوكله ليس اشرتاطها يف 

 إال، والعمل اإلداري ال تشرتط فيه أهلية الترصف وإمنا أهلية اإلدارة وأهلية اإلدارة أهلية متييز بال خالف.

 الفقرة الثانية: املحل والسبب عقد الوكالة يف البيوعات العقارية

 عقد الوكالة يف البيوعات العقاريةأوال: محل 

 221و 220و 274بالوقوف عىل النصوص املنظمة لعقد الوكالة والتي تطرقت ملسألة املحل الفصل 

من قانون االلتزامات والعقود، يظهر أن الوكالة يف البيوعات العقارية القيام بعمل  8والفصل  227و 228و

أو إداري أو الجمع بينهام مثال التوكيل يف البيع أو الهبة وجوهر هذا العمل متسع فهو غام ترصف قانوين 
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يدخل عداد الترصفات القانونية بنقل امللكية باملفاوضة والتربع. وكذلك التوكيل عن التدبري عقارات املوكل 

 من أعامل اإلدارة ال من أعامل الترصف بنقل حقوق عينية عليها.

 م باإلجراءات اإلدارية املرتتبة عليه وهذا من األعاملوما يهمنا هو التوكيل يف بيع عقار مع القيا

 التي تجمع بني اإلدارة والترصف القانوين.

ويظهر من النصوص املنظمة لهذا العقد أن املرشع مل يحدد طبيعة الترصف يف الوكالة فقد جاء 

عمال وبهذا يكون محل عقد الوكالة  227من ق.ل.ع، والفصل  222عىل صيغة العموم، كام أشار ف

من ظهري االلتزامات والعقود الذي عرف عقد الوكالة وبني كذلك  274مرشوعا ويستشف هذا من الفصل 

 محلها.

 ومحل عقد الوكالة يف البيوعات العقارية هو القيام بعمل البيع أو الرشاء.

 رشوط محل عقد الوكالة يف البيوعات العقارية

 أن يكون ممكنا:

ال وكالة عىل أمر مستحيل الوقوع بحكم طبيعته أو بحكم رشط اإلمكان ضدها االستحالة ف

القانون، فالتوكيل عىل بيع دار هلكت أو إجراء صفقة عقارية مستحيلة أو التوكيل املستحيل بطبيعته، 

. أو بيع عقار يف طور البناء مل تكتمل األساسات 568والتوكيل عىل عقار محبس أو بيع تجزئة غري مرخص بها

أو بيع شقة خالف نظام امللكية املشرتكة،  570رض فالحية نقل مساحتها عن املرخص بهأو بيع أ 569فيه بعد

 هو توكيل مستحيل بحكم القانون.

وإذا تم التوكيل عىل هذه الحالة كان باطال، وقد يرتتب عليه طلب التعويض عند االقتضاء تجاه 

و اقترصت نفس الحكم حتى ول الوكيل والغري، ما مل يحصل العلم باالستحالة، وإال فال تعويض ويرسي

االستحالة عىل جزء من املعقود عليه، أو أن االلتزام تخيريي، وأحد األشياء املوعود بها فيه صار مستحيال، 

ذمة املدين بأداء  تربأ“منه الذي جاء فيه  113ق.ل.ع جريا مع أحكام الفصل  30وهو ما سيظهر من الفصل 

 يستطيع إجبار الدائن عىل أن يأخذ جزءا من أحدهام وجزءا من اآلخر.أحد الشيئني املوعود بهام. ولكنه ال 

                                                           

 ات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات.املتعلق بالتجزئ 42.70قانون  -568

 في بيع العقارات في طور اإلنجاز املتمتع به ق.ل.ع. 22.00قانون  -569
املتعلق بالحد من تقسيم األراض ي الفالحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر االستثمار في األراض ي الفالحية غير  32.72قانون  -570

 املسقية.
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ليس للدائن إال الحق يف األداء الكامل ألحد الشيئني املوعود بهام وليس له أن يجرب املدين عىل 

 أن يؤدي له جزءا من أحدهام وجزءا من اآلخر."

ري يذ االلتزام مستحيال أو غمن نفس القانون ورد فيه "إذا اصبح طريق من طرق تنف 117والفصل  

مرشوع، أو كان كذلك عند نشأة االلتزام كان للدائن أن يختار بني طرق التنفيذ األخرى أو أن يطلب بفسخ 

 العقد".

لكن ال مانع من التوكيل عىل أمر يف املستقبل، ما مل مينع مبقتىض القانون، عمال بظاهر الفقرة 

يه: التوكيل يف بيع عقار يف طور اإلنجاز، وقد متم االنتهاء فيه ق.ل.ع واملثال عل 312األوىل من الفصل 

، أو حيازة محصول يف بيع عقار يف طور اإلنجاز، وقد تم االنتهاء فيه من إقامة 571من إقامة األساسات

أو بضاعة يف طور اإلرسال، ففي هذه األمثلة وما يف  573، أو حيازة محصول يف بيع بالسلم572األساسات

كيل مثلام تصح أنواع التعاقد األخرى، إال أنه إذا ثبت عدم تحقق املحل مستقبال، فإنه حكمها يصح التو 

يعتدي فيه باألحكام الخاصة املتعلقة به، وإال باألحكام العامة ومن هذه األحكام الخاصة، يف بيع العقارات 

"يف حالة فسخ  :11.00ق.ل.ع املتمم بقانون  312-11يف طور اإلنجاز، ما ورد النص عليه يف الفصل 

من مثن البيع، ولو أن هذا الحكم  %10العقد من أحد األطراف يستحق املترضر من الفسخ ال يزيد عىل 

ق.ل.ع: "إذا منع املدين، بسبب قوة قاهرة من  312منتقد يف أساسه. ويف بيع السلم، جاء يف الفصل 

جله من  فسخ العقد واسرتداد ما عتسليم ما وعد به، بغري تقصري منه وال مطل، كان للدائن الخيار بني

رتي ويف السنة التالية، إذا وجد اليشء املبيع، وجب عىل املش –مثن وبني االنتظار حتى السنة التالية. 

تسلمه، وال يبقى له الحق يف فسخ العقد، ويرسي نفس الحكم إذا كان قد سبق للمشرتي تسلم جزء من 

 ليشء للمبيع طبق حكم الفقرة األوىل من هذا الفصل".املبيع، وعىل العكس من ذلك إذا مل يوجد ا

 أن يكون معينا أو قابال للتعيني

 :الحكم العام 

                                                           

مكررثالث مرات، بمقتض ى   681-3مكررمرتين واملادة   681-3مكرر واملادة   681-3الرابع من الباب الثالث باملادة  تم تتميم الفرع571

 السالف الذكر. 809.84املادة الفريدة من القانون رقم 
 894س  8/4004بهها طبعة عبد الكريم شهبون:"الشافي في قانون االلتزامات و العقود املغربي "الكتلب الثاني العقود املسماة ومايشا572
 890عبد الكريم شهبون:"الشافي في قانون االلتزامات و العقود املغربي "م س 573
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والرشط الثاين، يف الترصف محل الوكالة، أن يكون معينا أو قابال للتعيني، تعيينا نافيا للجهالة، 

ي تنبني تل الرتايض الذوإال بطلت الوكالة لعلة الخالف واملنازعة الناجمني عن عدم التحديد، حيث يخ

 عليه العقود، إال أن التعيني يصح بالنوع فقط.

كلام كان نافيا للجهالة، ويصح عدم تحديد املقدار، إذا كان قابال للتحديد فيام بعد كام هو 

 الحال يف التوكيل بالتوريد لفرتة محددة، حيث يتحدد املقدار خاللها.

موكل، يصح ولو مل تحدد هذه األعامل، ما دامت خددت فالتوكيل يف القيام بأعامل إدارة عقار لل

يف النوع، وأنها أعامل إدارة ال أعامل ترصف، حيث تشمل كل ما يدخل يف أعامل اإلدارة. من تدبري 

وصيانة وقبض وأكرية وغربام عقود كراء، والتوكيل يف بيع بضاعة للموكل، يصح ولو يحدد صنفها وال 

 ق.ل.ع، جاء فيه: 123رسي أحكام الفصل جودتها، غال أنه عند البيع، ت

"يسوغ أن يرد البيع عىل يشء غري محدد إال بنوعه. ولكن البيع ال يصح، يف هذه الحالة، إال إذا 

ورد عىل أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا، بالنسبة إىل العدد والكمية والوزن أو املقياس والصنف، عىل 

 ة وتبرص."نحو يجيء معه رىض املتعاقدين عىل بين

 

 املطلب الثاين: متييز عقد الوكالة عن باقي العقود

 

تتميز الوكالة عن سائر العقود من خالل أن محل الوكالة ترصف قانوين ال عمل مادي لذلك سنحاول 

  متييزها عن بعض العقود املشابهة:

 

 الفقرة األوىل: متييز عقد الوكالة عن الفضالة وعقد الرشاكة

 

 الوكالة عن عقد الفضالةأوال: متييز عقد 

ق.ل.ع: "إذا بارش شخص، باختياره أو بحكم الرضورة، شؤون أحد من  416جاء يف الفصل 

الغري يف غيابه أو بدون علمه، وبدون أن يرخص له يف ذلك منه أو من القايض، قامت هناك عالقة قانونية 

 مامثلة للعالقة الناشئة عن الوكالة وخضعت لألحكام اآلتية".
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هر من النص، أن الوكالة تشتبه بالفضالة من حيث النيابة عن الغري، وأن الوكالة تنقلب الظا

. كام أن الفضالة تنقلب وكالة 574فضالة فيام لو تجاوز الوكيل حدود وكالته، أو بقي يعمل بعد انقضائها

لوكالة..."، ا بحكم القانون، فالنص ورد فيه: "..قامت هناك عالقة قانونية مامثلة للعالقة الناشئة عن

ق.ل.ع ورد فيه: "يتحمل الفضويل بنفس االلتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إىل  413والفصل 

 تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مبارشة العمل".

إال أنهام يتفرقان من حيث املصدر، فالفضالة كالنيابة القانونية "الرشعية" تنشأ بحكم القانون 

، والوكالة بحكم االتفاق، ومن حيث املحل، فالصل يف الفضالة أن املحل فيها عمل 575ظيمهوتخضع لتن

، وأما الوكالة فاملحل فيها بالنظر إىل اختيار املوكل 576مادي، إال أنه قد يصري ترصف قانوين عند الرضورة

امات التز لوكيل يقوم مقامه، هو ترصف قانوين، ومن حيث االلتزامات، فالتزامات الوكيل أحق من 

الفضويل، ألن املوكل يتعاقد مع الوكيل، خالف الفضويل، اال ترى أن املعيار فيها، معيار الرجل املتبرص 

حي الضمري، ويف التزامات الفضويل، املعيار الحازم الضابط لشؤون نفسه، ما مل يتدخل خالفا لرغبة رب 

 .577العمل

 ثانيا: متييز عقد الوكالة عن عقد الرشكة

ق.ل.ع: "الرشكة عقد مبقتضاه يضع شخصان أو أكرث أموالهم أو عملهم  428فصل جاء يف ال

 أو هام معا لتكون مشرتكة بينهم، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها".

الظاهر من هذا النص، أن الرشكة تنحرص بني شخصني أو أكرث الستثامر أموالهم أو عملهم أو 

ل ربح املتوقع منها، خالف الوكالة حيث العالقة بني املوكل والوكيهام معا، مشرتكة بينهم، بقصد قسمة ال

والغري يتعهد فيها الوكيل بالقيام بعمل مرشوع مع الغري لحساب املوكل. واملحل يف الرشكة عمل مادي 

يف استثامر األموال والقيام باألعامل، ويف الوكالة ترصف قانوين بالنظر إىل املوكل، وقد أحل إرادته 

محله، والرشكة تقوم عىل توزيع األرباح، والوكالة تقوم عىل أجر عند االتفاق عليه، وأال فهي بال  الوكيل

 أجر أصال. واإللزام يف الرشكة أشد منه يف الوكالة...

إال أنه مع ذلك، قد تلتبس الوكالة بالرشكة، كام لو فوض مالك عقار شخصا يف قبض األكرية 

 بة محددة من املبلغ اإلجاميل، فهذه وكالة مأجورة وليست رشكة، ألن قابضاملرتتبة عليه، مقابل عمولة بنس

                                                           
 ق.ل.ع 741و 749الفصالن  -574
 ق.ل.ع في أحكام الفضالة. 721إلى  723الفصول  -575
 .392السنهوري، املرجع السابق، هامش ص  -576
 ق.ل.ع. 729الفصل  -577
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األكرية ال يشارك يف تحمل الصوائر والخسائر، وإمنا يستخلص أجحرته كنسبة من املدخول اإلجاميل 

 الشهري أو السنوي ال غري.

 

 الفقرة الثانية: متييز عقد الوكالة عن الوديعة وعن عقد الشغل

 

 قد الوكالة عن الوديعةأوال: متييز ع

جاء يف الفصل ق.ل.ع: "الوديعة عقد مبقتضاه يسلم شخص شيئا منقوال إىل شخص آخر يلتزم 

 بحفظه ويرده بعينه".

والوكالة متميزة عن الوديعة كام يظهر من النص، ألن العالقة فيها كام تقوم بني ثالث: املوكل 

 واملودع عنده، واملحل فيها ترصف قانوين، ألن إرادةوالوكيل والغري، ويف الوديعة بني طرفني: املودع 

الوكيل تحل محل إرادة املوكل بالرتايض، ويف الوديعة الحفظ فقط وهو عمل مادي، واألهلية بينهام 

، ولو أنهام يتفقان بالنسبة للمودع 578مختلفة، ففي الوديعة ال يلزم كام لألهلية يف املودع خالف املوكل

. والوكالة تنقيض يف ذاتها بعد اإللغاء أو التنازل أو املوت، 579ط فيهام كامل األهليةعنده والوكيل، فال يشرت 

 ، ولو أن األشياء التي يتسلمها الوكيل ترد بالطبع.580وال تنقيض الوديعة إال بردها

إال أن الوكالة، تلتقي مع الوديعة يف قيامها عىل االعتبار الشخيص يف شخص الوكيل واملودع 

، 581لهام إحالل الغري محلهام ما مل يتفق عليه رصاحة، باستثناء حالة االضطرار يف الوديعة عنده، فال يحق

، إال أن الوكيل العام يعترب مأذونا 582أو ما مل يستخلص ذلك من طبيعة املعاملة أو ظروف الحال يف الوكالة

 .583يف توكيل الغري تحت يده

                                                           
املكتب الجامعي الحديث  4006نون املدني"ج "التشريعات،إيجار األماكن،العارية،الوكالة "الطبعة الثانية أنور طلبة:املطول في شرح القا578

  .441االسكندرية ص 
 78مطبعة الكرامة ص 4002عبد القادر العرعاري : مصادر االلتزامات الكتاب األول نظرية الغقد الطبعة الثانية 579
 29ص 4088جديد الطبعة األولى يوسف أيت لحلو امللخص املفيد للعدل ال580
 98ص  8771/ 8779خالد بنيس ـ عقد الوكالة طبعة 581
 92خالد بنيس مرجع سابق ص 582
 92خالد بنيس مرجع سابق ص 583
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ته، ألنه عند تي يتسلمها الوكيل بسبب وكالكام قد تقرتن الوكالة بالوديعة، بالنسبة لألشياء ال

خالف ما قال به السنهوري، جاء يف كالمه: "كذلك قد  584تسلمها يتعهد بحفظها، وهو مقتىض الوديعة

يقع يف يد الوكيل أشياء مملوكة للموكل كمستندات يحتاج إليها يف تنفيذ وكالة، أو مجوهرات وكل يف 

 جميع هذه األحوال ال تكون هنالك وديعة مقرتنة بالوكالة، ألن مابيعها، أو كمبيالة وكل يف قبضها، ففي 

. والحراسة وديعة 585يف يد الوكيل مل يتسلمه لحفظه كام هو األمر يف الوديعة، بل تسلمه لتنفيذ الوكالة"

 .586مقرتنة بوكالة، يتوىل فيها الحارس حراسة املال املتنازع عليه وإدارته

 غلثاين: متييز الوكالة عن عقد الش

م.ش: "يعد أجريا كل شخص التزم ببذل نشاطه املهني تحت تبعية مشغل واحد  3جاء يف املادة 

 أو عدة مشغلني، لقاء أجر، أيا كان نوعها، وطريقة أدائه.

يعد مشغال كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، يستأجر خدمات شخص ذايت 

 .587واحد أو أكرث

ل مبا ييل: األطراف فيها ثالث: املوكل والوكيل والغري. ويف عقد والوكالة تتميز عن عقد الشغ

عقد الشغل  املحل فيها ترصف قانوين، ويف  -الشغل تنحرص العالقة يف الغالب بني األجري واملشغل فقط

العالقة بني املوكل والوكيل مستقلة يف الغالب، ويف عقد الشغل العالقة بني األجري واملشغل  –عمل مادي 

 تابع مبتبوع. عالقة

األصل يف الوكالة أنها بدون أجر إىل أن يتفق عىل خالفه، ويف عقد الشغل األجرة من مميزات 

 هذا العقد.

، وعقد الشغل مستمر يف األجل 588الوكالة غري الزمة، فقد تنقيض باإللغاء أو التنازل أو املوت

  ترسي آثاره بعد املوت.املحدد بالعقد، أو إىل إنهاء الشغل حسب اإلنفاق أو القانون، كام

إال أن الوكالة قد تلتبس بالشغل كام يف الوكيل املتجول أو املمثل أو الوسيط يف التجارة 

والصناعة والتأمني، وقد انتهى القانون إىل القول، بأن العقد يف هذه األحوال، عقد شغل ال عقد وكالة 

                                                           
 92خالد بنيس مرجع سابق ص 584
 92خالد بنيس مرجع سابق ص 585
586 
منه "إجارة الخدمة أو العمل عقد يلتزم  943صل وهذا التعريف أسلم من التعريف السابق في ق.ل.ع، جاء في الفقرة األولى من الف -587

 بمقتضاه أحد طرفيه بأن يقدم لآلخر خدماته الشخصية ألجل محددا أو من أجل أداء معين، في نظير أجر يلتزم هذا اآلخر بدفعه له".
 ق.ل.ع. 731-732-738الفصول  -588
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م.ش، جاء فيها: "يعد عقد  74 املادة كلام توافرت فيه الخصائص والرشوط التي ورد النص عليها يف

الشغل كل عقد يكون التمثيل التجاري أو الصناعي محال له، أيا كان الوصف الذي أعطى له، واملربم بني 

الوكيل املتجول أو املمثل، أو الوسيط، مهام كانت صفته، وبني مشغله يف الصناعة أو التجارة، سواء نص 

 يف األحوال التي يكون فيها الوكيل املتجول، أو املمثل الوسيط: العقد رصاحة عىل ذلك أم سكت عنه،

 يعمل لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلني. -

 ميارس فعليا مهنة وحدها بصف مستمرة. -

مرتبط مبشغله بالتزامات تحدد طبيعة التمثيل التجاري، أو الصناعي، أو  -

و يجب أن ميارس فيها نشاطه، أ الخدمات، أو البضائع املعروضة للبيع أو الرشاء. والجهة التي 

فئات الزبناء التي كلف بالتعامل معها، ونسبة األداء املستحقة لهن ال تحول األحكام املبينة أعاله، 

دون وجود رشوط تسمح للوكيل املتجول، أو املمثل، أو الوسيط يف التجارة أو الصناعة مبزاولة 

 .مهنة أخرى، أو مببارشة عمليات تجارية لحسابه الشخيص

ال ترسي أحكام هذه املادة عىل األجراء الذين يكلفون عرضا، إضافة إىل شغلهم داخل املقاولة، 

بالقيام مبصالح لدى الزبناء، يتقاضون عنها فقط مبلغا محددا، مع تحمل املقاولة مصاريف التنقل، ويزاولون 

 نشاطهم تحت مراقبة املشغل وتوجيهه اليومي".

فهي من توابع عقد الشغل ولو أن ظاهرها يوحي مبظهر الوكالة، عند  وأما مهمة مندويب األجراء،

القول بأن املندوب يلتزم بتقديم الشكايات الفردية إىل املشغل، وعند االقتضاء إىل العون املكلف بتفتيش 

 الشغل، فإنه ال يصح القول فيها بتطبيق أحكام الوكالة، ألنها تتم عن طريق االنتخاب بقوة القانون، جاء

م.ش: "يجب أن ينتخب بالرشوط املنصوص عليها يف هذا القانون، مندوبون عن األجراء  160يف املادة 

يف جميع املؤسسات التي تشغل اعتياديا ما ال يقل عن عرشة أجراء دامئني"، وال أجر فيها، وتنقيض بطرق 

تنتهي مهام مندوب م.ش: " 164انقضاء تختلف يف مجملها عن طرق انقضاء الوكالة، جاء يف املادة 

األجراء بوفاته، أو بسحب الثقة منه أو باستقالته، أو ببلوغه السن القانوين للتقاعد، أو بإنهاء عقد شغله، أو 

 أدناه. 162بصدور حكم عليه من األحكام املشار غليها يف املادة 

 نتدابميكن إنهاء مهمة مندوب األجراء بسحب الثقة مرة واحدة فقط بعد مرور نصف مدة اال 

 بقرار مصادق عىل صحة إمضاءه يتخذه ثلثا أألجراء الناخبني".
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 الفصل الثاين: مستجدات عقد الوكالة يف البيع العقاري وانقضاءها

ب مدونة تدخل املرشع مبوجملا كانت الوكالة يف الترصفات العقارية التي تنقل حق امللكية 

أنواعها  ي كانت تعاين منها الترصفات العقارية بكلالحقوق العينية لحل جملة من اإلشكاالت العملية الت

مام يؤدي إىل هضم الحقوق وتعطيل املساطر وتعقيد اإلجراءات ووضع مزيد من العبء عىل كاهل القضاء 

عالوة عىل الحد من االستثامر نظرا ملا يشكله الوعاء العقاري من أهمية يف هذا اإلطار، هذا ما أدى إىل 

ت الصلة مام استدعى من املرشع التدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع وذلك شلل يف عدة ميادين ذا

بإعداد نص قانوين مالئم للمرحلة ويستجيب للتطلعات والنداءات التي طاملا صدرت من املهتمني واملعنيني 

 بالخصوص.

ة يإن صدور هذا القانون يندرج يف إطار تحديث املنظومة الترشيعية، وتوحيد املقتضيات القانون

املتعلقة بالحقوق العينية املطبقة عىل العقارات املحفظة وغري املحفظة، يف إطار أحكام وقواعد الفقه 

اإلسالمي، والرجوع إىل الراجح واملشهور، وما جرى به العمل يف الفقه املاليك فيام مل يرد به نص، إن 

عقار لعديل والعرصي يف مجال الهذا القانون يوضح قناعة املرشع بالدور الهام الذي يسديه التوثيق ا

وإلزامية قطع كل عالقة، ووضع حد نهايئ لكل تسيب يف تحرير العقود الوكاالت العرفية املتعلقة 

بالترصفات العقارية، وهو ما تبناه املرشع املغريب من خالل صياغته للامدة الرابعة من مدونة الحقوق العينية 

، وحيث إن تعميم رسمية الترصفات العقارية هو ما تنهجه  1334.مبوجب القانون رقم  589والتعديل األخري

أغلب األنظمة العقارية يف القانون املقارن، ومسايرة كذلك للتطورات التي يعيشها املجتمع املغريب يف 

ميدان املعامالت االقتصادية، واملعامالت العقارية بوجه خاص، وما سارت عليه الكثري من القوانني 

 11-00املتعلق باإليجار املفيض إىل متلك العقار، والقانون رقم  41-00مها : القانون رقم األخرى، لعل أه

املتعلق بامللكية املشرتكة  12-00املتعلق ببيع العقار يف طور اإلنجاز )كام تم تغيريه وتتميمه( والقانون رقم 

 . 590للعقارات املبنية )كام تم تغيريه وتتميمه(

كاالت العرفية واشرتط الرسمية النعقادها ويف حالة تخلف رشط الكتابة وبهذا وضع املرشع حدا للو 

 من مدونة الحقوق العينية كام تم تعديلها تكون باطلة وعدمية األثر. 1الرسمية املتطلبة مبوجب املادة 

وبهذا سنتناول يف هدا الفصل مستجدات التي جاء بها املرشع يف هذا الصدد وكذا الشكلية 

 ق أخريا إىل انقضاء عق الوكالة يف البيع العقاري وكل ذلك يف مبحثني.املتطلبة ونتطر 

                                                           
 8.89.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  67.86من القانون رقم أعاله بمقتض ى املادة الفريدة  2تم تتميم الفقرة األولى من املادة 589

(، ص 4089سبتمبر  82) 8231ذو الحجة  43بتاريخ  6602(؛ الجريدة الرسمية عدد 4089أغسطس  30) 8231ذي الحجة  1بتاريخ 

2061. 
 .823، ص 8940سلسلة املعارف القانونية والقضائية، قراءات في القوانين العقارية الجديدة، ط ، 590
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 املبحث األول: توثيق عقد الوكالة يف البيوعات العقارية.

 

 املطلب األول: إجراءات توثيق عقد الوكالة يف البيع العقاري

  

شكلية  د التي تحتاج إىلكام أرشنا سابقا فعقد الوكالة عقد التزام من طرف واحد هو املوكل، وهو من العقو 

 خاصة لتحريرها، وفق إلجراءات معينة.

 يف البيع العقاري. الفقرة األوىل: كيفية تلقي عقد الوكالة

 إن أهم ما مييز هذه املرحلة هو تواجد كل من املوكل والوكيل.

 

فاملحجور أو  ااملوكل هو الشخص الذي مينح هذه الوكالة لغريه ، ويشرتط فيه أن يكون بالغا عاقال راشد-1

 ناقص األهلية ال يجوز له أن يوكل غريه إال بعد إذن خاص من القايض املكلف بشؤون القارصين.

 

الوكيل تشرتط فيه نفس رشوط املوكل ، غري أنه إذا كان ناقص األهلية أو محجورا عليه، فإنه يرصف -2

 .النظر عن توكيله بشكل قطعي

 

من ق .ل.ع توحي بأن أهلية الوكيل يكفي فيه أن يكون متمتعا  591202تجدر اإلشارة إىل أن قراءة املادة 

مع ظاهر  يجب االنتباه والحرض وعدم االنسياق  بالتمييز وقواه العقلية دون أن يكون راشدا لتوكيله , لكن

 النص القانوين. 

نشاء إ  رمبا املرشع كان يقصد الوكالة التي يكون فيها الوكيل مجرد رسول ناقل ال دخل إلرادته يف

الترصفات، لذا فإن أهلية الوكيل يجب أن تكون تامة كأهلية املوكل حيث إنه يف بعض الوكاالت ذات 

                                                           
يلزم لصحة الَوكالة، أن يكون املوكل أهال ألن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محال لها. وال تلزم نفس األهلية في الوكيل، حيث 591

يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صالحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري 

 ما ال يستطيع أن يجريه باألصالة عن نفسه.باسم الغير 
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أهمية كتفويت العقارات وكذلك الوكاالت التجارية تتطلب من الناحية الواقعية أن يكون الوكيل أكرث كفاءة 

 .592ودراية من املوكل نفسه

تكون إرادة األطراف خالية من عيوب الرضا، كتدليس كام هو معلوم يف الفقه املدين، يجب أن 

والغلط واإلكراه، ونالحظ أن هذه العيوب هي متعلقة بالشخص املتعاقد والعدل غري ملزم بالبحث عنها لكن 

يتعني عىل العدل من سؤال كل طرف لتأكد من كونه غري أخرص وال أصم وال أبكم، أو ناقص األهلية، 

 راف عن موضوع الترصف القانوين يعني الوكالة.وأيضا يتعني استفسار األط

وذلك كل طرف عن تصوره الشخيص للموضوع فقد يديل مثال أحد األطراف بلفظ الوكالة وهو 

يقصد ترصف آخر أو أن نطاق الوكالة هو مخصوص كالوكالة يف التقايض واآلخر يقصد وكالة عامة، ويف 

انوين ظ الوكالة ، ولكن يكون املقصود منها ترصف قبعض األوساط يتم استعامل مصطلحات قريبة من للف

آخر كالتنازل مثال من جهة أخرى إدا كان املوكلون ورثة وأثناء الجنازة ، يستحسن تجنب تلقي الوكالة يف 

هذه الحالة إذ أغلب الورثة ال يستخدم عقله وال يعي تبعات ذلك الترصف حيث تغلب العاطفة يف مثل 

ستغل مثل هذه الظروف اللهم إذا كانت الوكالة غري شاملة للتفويت أو لقبض هذه األحوال وهناك من ي

  املال.

بعد التحقق من إرادة األطراف وعزمهم عىل إنشاء الترصف القانوين املتعلق بالوكالة بحسب 

القانون ، تأيت مرحلة التحقق من أسباب الوكالة فقد يكون السبب غري مرشوع وغالبا ما يتم إخفاءه من 

نب طرف يسء النية ولكن يف هذه الحالة ميكن االعتامد عىل القرائن الظاهرة وأبرز مثال عىل ذلك جا

قدوم احد األطراف للمكتب العديل أو توجه السادة العدول إىل منزلهم ويكون ذلك الشخص يف حالة 

ه إىل مكتب تمرض ظاهر وقد سبق له أن ذهب إىل جهة توثيقية ورفضت له توثيق املعاملة األصلية ووجه

العدول من أجل انجاز وكالة عديل بثمن بخس , والعودة بالوكالة العدلية املنجزة يف حالة مرض املوت إىل 

الجهة املرسلة إلجراء املعاملة األصلية املربحة دون التحمل بتبعاتها القانونية ونسبة تلك التبعات إىل السادة 

 .العدول ممن قاموا باإلشهاد عىل الوكالة

فيام يخص محل الوكالة , فيجب أن يكون مام يجوز التعامل فيه مبعنى أنه غري مخالف للنظام  أما

العام أو األخالق الحميدة أو القوانني املدنية أو الدينية و أن يكون محل الوكالة ترصفا قانونيا ممكنا مبعنى 

 .593يجب أن يكون غري مستحيل أو مبهم إبهاما فاحشا

                                                           
 29ص 4088يوسف أيت لحلو امللخص املفيد للعدل الجديد الطبعة األولى -592
 21ص 4088يوسف أيت لحلو امللخص املفيد للعدل الجديد الطبعة األولى 593
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ل القانونية التي ال يصح فيها التوكيل لذاتها مثال ذلك ما نص عليه غري أن هناك بغض األعام

ق ل ع من أنه " تعترب الوكالة كأن مل تكن إذا كان محلها عمال ال يجوز إجراءه بطريق النيابة  228الفصل 

كأداء اليمني" وقد صدر قرار عن محكمة النقض يف نفس االتجاه قىض فيه " أن أداء اليمني هو أمر 

 594ال تجوز فيه النيابة شخيص

وبعد اإلحاطة بأهلية األطراف ومبحل الوكالة والسبب ، تأيت مرحلة التحقق من الوثائق الرسمية 

لألطراف، وتعد البطاقة الوطنية مناط هذه العملية ، كونها ال زالت غري منتهية الصالحية ، وال يجب 

ياع ع لدى املصالح املختصة ترصيح بالضالتساهل يف هذا الشأن فقد يكون صاحب هذه البطاقة قد أود 

وحصل عىل بطاقة جديدة ، ومع ذلك يستعمل البطاقة القدمية يف األعامل املشبوهة ، كام يجب التحقق 

من الوضعية املادية للبطاقة الوطنية ، وخصوصا القدمية منها مبعنى أنه مل يسبق العبث بها من أجل 

الوطنية القدمية يف حني أصبحت هذه اإلمكانية غري ممكنة استبدال الصورة وهنا نتحدث عن البطاقة 

بالنسبة البطاقات الوطنية البيومرتية الجديدة، و كذلك عدم قبول أي نسخة ولو مصادق عليها ، أو وصل 

يحمل الصورة ، فالوصل وحده غري كايف إلثبات الهوية ، وكذلك التحري عن مهنة  من إدارة األمن 

ن للمهن العسكرية ممن يقيمون بالثكنات املتواجدة يف األقاليم البعيدة عن األطراف خصوصا املنتمو 

  .مكان التعاقد

فمن األفضل اإلدالء مبا يفيد رخصة الخروج أي رخصة اإلجازة، أما إذا تعلق األمر باملغاربة 

جل أ  املقيمني يف الخارج فالبطاقة الوطنية أحيانا ال تكفي من أجل التأكد من صفة ذلك الشخص ومن

قطع دابر كل خالف وسد باب الذرائع ، فيستحسن االطالع عىل جواز السفر ، وباألخص تاريخ الدخول 

إىل املغرب وكذا االطالع عىل مدة قضاء العطلة املسموح بها من لدن الدول املستقبلة واالحتفاظ بكل ما 

 يفيد اإلثبات من نسخ الوثائق املدىل بها.

 

ق وجب وضعها يف أرشيف خاص ، وبالرجوع إىل قانون خطة العدالة فإنه يفتح فمتى توفرت الوثائ        

ملف الشهادة ويتضمن كل الوثائق املفيدة املتعلقة بالشهادة ، وتختلف مستندات كل ملف الشهادة بحسب 

لخصوص التي تثبت الهوية وبا  نوع الشهادة امللقاة ، ويف هذه الحالة يكفي نسخ من الوثائق الرسمية

ة ممن البطاقة الوطنية موقع عليها من طرف صاحبها فالتوقيع غري الزم ولكن عىل سبيل االحتياط نسخ

ونسخة من رخصة السامح للعسكريني بالخروج أي رخصة اإلجازة إن صح التعبري وذلك عند االقتضاء ، 

                                                           
 840ص  88منشور بمجلة اإلشعاع عدد  8772أبريل  49قرار صادر بتاريخ 594
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أرض الوطن ، أم إذا  خلوكذلك الشأن بالنسبة ألفراد الجالية املغربية اإلدالء مبستند يفيد فرتة اإلقامة دا

تعلق األمر بتاجر فيمكن مسك شهادة من السجل التجاري إذا ما تعلق األمر بوكالة تهم النشاط التجاري 

، أما إذا تعلق األمر بشخصية معنوية فاإلدالء بشهادة تثبت حق التمثيل ، فال يحق للشخص الطبيعي 

 .595التعاقد باسم شخصية معنوية ما مل يديل مبا يفيد ذلك

 إلزامية توثيق عقد الوكالة يف البيع العقاري يف محرر رسميالفقرة الثانية: 

 

القاعدة العامة لتوثيق العقود املنصبة عىل الحقوق العينية تضمنتها املادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، 

كية وإنشاء الحقوق لأن تحرر تحت طائلة البطالن جميع الترصفات املتعلقة بنقل امل“. .. التي نصت عىل 

العينية األخرى ،أو نقلها ،أو تعديلها ،أو إسقاطها وكذا الوكاالت الخاصة بها مبوجب محرر رسمي ،أو 

مبحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للرتافع أمام محكمة النقض ،مامل ينص قانون 

من فيها، من تفويت بعوض أو بدونه و خاص عىل خالف ذلك ،باعتبار أن كل الترصفات العقارية تصب 

قسمة وشفعة ومبادلة وكراء طويل األمد ورهن حيازي أو اتفاقي وانتفاع واستعامل وسطحية وحبس وزينة 

وهواء، وتعلية وغريها، يجب أن تحرر، تحت طائلة البطالن، مبوجب محرر رسمي، أو مبحرر ثابت 

من املحرر الرسمي أو ثابت التاريخ، وهذا معناه أن  التاريخ، فإن تم تعديلها أو إسقاطها، فالبد كذلك

رشطي الكتابة و الشكلية أمران الزمان ما مل ينص مقتىض قانوين عىل خالف ذلك ، وانه يف حالة مخالفة 

 املبدأ يرتب عن الترصف املنجز بطالنها وعدم االعتداد بها او التمسك بها يف مواجهة الغري.

 

 02/64من قانون  1رأينا يف املوضوع، أن العقود الباطلة ملخالفتها أحكام املادة  وهنا نشري وبحسب           

ترتب آثار و التزامات شخصية , مثل التعويض عن األرضار الناشئة عن بطالن العقد و إرجاع مثن املبيع 

رفني إىل لطمقابل إخالء العقار محل البيع , إذا كان ممكنا و ذلك الن هناك حاالت يستحيل فيها إعادة ا

الحالة التي كان عليها قبل البيع بسبب تأميم العقار او نزع ملكيته من اجل املنفعة العامة او حلول 

 الجامعات الرتابية محل أطراف العقد يف حق امللكية العقارية و إدماجها يف ممتلكاتها قصد إعادة بيعها.

  

 آثار شخصية تصل يف بعض الحاالت إىل و هكذا فان العقد العريف الباطل بطالنا مطلقا يرتب عدة

اكتساب حقوق عينية عقارية , و عىل القايض أن مييز بني هذه اآلثار و الحقوق الشخصية , وبني نقل 

                                                           
 21ص يوسف أيت لحلو: م س 595
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الذي  11/07العقد يف حد ذاته للحقوق العينية العقارية ،وهو ما يتوافق ومقتضيات قانون التحفيظ العقاري 

ريرها , والرشط الوحيد لصحتها أن تكون موقعة من أطراف العقد ال يتطلب توافر أي رشط شكيل يف تح

وان يكون لها تاريخ ثابت حتى ميكن االحتجاج بها بالنسبة للغري ومن مثة منيز بني حجية العقد العريف 

 بني أطرافه , وحجية العقد بالنسبة للغري.

أي ينكروا  ينكروه رصاحة فبالنسبة ألطراف العقد يعترب العقد صحيحا و يكون حجة عليهم ما مل 

ما هو منسوب إليهم من خط و إمضاء وان مجرد سكوتهم يعد إقرار بصحة العقد او الورقة العرفية , غري أن 

اإلقرار الرصيح او الضمني للعقد , ال يؤثر بأي حال يف أوجه الدفوع الشكلية او املوضوعية التي يكون ملن 

بعا من بطالن العقد لعدم إتباع الرسمية او الشكلية التي تعد ركنا رااقر بالورقة العرفية أن يتمسك بها مثل 

 أركان العقد املتعلق بنقل الحقوق العينية العقارية .

املتمم ألحكام مدونة الحقوق  13/34املطلب الثاين: املستجدات التي جاءت بها املادة الرابعة من قانون 

 العينية وأحكام التحفيظ العقاري.

 

تعليامت امللكية السامية الهادفة إىل وضع جد لظاهرة االستيالء عىل ملكية العقارات تنفيذا لل  

الذي يقيض بتتميم  13/34وحامية جميع الترصفات الواقعة عىل العقارات، متت املصادقة عىل القانون رقم 

عقارات مبا فيها ال املادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية رغبة من املرشع إىل التصدي لجميع أنواع جرائم

ظاهرة الرتامي عىل ملك الغري وسائر االنحرافات ذات الصلة بالترصفات و العمليات العقارية املشبوهة، 

وكذلك تحقيق األمن العقاري لتحقيق التنمية وتحفيز االستثامر، وهي نفس املساعي التي نظمتها 

ل ال والتي نذكر منها عىل سبيل املثا ترشيعات أخرى، ذات الصلة بجميع أنواع الترصفات العقارية ،

 الحرص، إقرار قانون التحفيظ العقاري الذي جاء بدوره ليعزز نظام امللكية العقارية.

 

املذكورة املساهمة يف تعزيز ضامنات حامية  1فإذا كان من شأن تطبيق املقتضيات الجديدة للامدة         

ىل لظاهرة االستيالء عىل عقارات الغري، فان تطبيقها عحق امللكية، وتحقيق األمن التعاقدي، والتصدي 

 .واقع املنظومة القانونية املطبقة بعرف عدة مشاكل عملية وقانونية

 

بحيث إن كانت الغايات تتوحد يف املقاصد واملساعي املرجو تحقيقها، فان مستجدات املادة الرابعة         
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لوثائق الواجب تحريرها مبحرر رسمي او ثابت التاريخ ، القايض بإدخال الوكالة ضمن ا13/34من قانون 

 .طرحت أكرث من إشكالية عىل مستوى تطبيق القانون من جهة، ومن جهة ثانية من حيث املامرسة العملية

 596الفقرة األوىل: أسباب فرض الرسمية يف توثيق الوكالة يف البيع العقاري

، واملشكلة كلفة بتتبع موضوع االستيالء عىل عقارات الغرييف إطار تنفيذ القرارات املتخذة من لدن اآللية امل

 8013دجنرب  60تنفيذا للتعليامت السامية املضمنة يف الرسالة امللكية املوجهة إىل وزير العدل بتاريخ 

بخصوص التصدي الفوري والحازم ألفعال االستيالء عىل عقارات الغري، بادرت وزارة العدل إىل تقديم 

من مدونة الحقوق العينية إلضافة الوكالة ضمن الوثائق الواجب  1بتعديل املادة  34.13م مرشوع قانون رق

 .تحريرها مبحرر رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك بواسطة محرر ثابت التاريخ

وتعود أسباب هذا التعديل إىل آثار ومخلفات الوكاالت العرفية والتي كان يطالها فعل التزوير أو 

كام أن هذا املستجد الترشيعي كان مثرة تعاون كامل وتنسيق شامل ومقاربة تشاركية واسعة املشاركة فيه. 

بني وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل واملهن القضائية املعنية من 

عقاري واملسح الموثقني وعدول ومحامني إىل جانب املديرية العامة للمحافظة عىل األمالك العقارية 

 والخرائطية والوكيل القضايئ للمملكة.

ويف إطار سياسة التواصل واالنفتاح التي دأبت وزارة العدل عىل نهجها، انعقد مبقر هذه الوزارة 

اجتامع حرضه من ميثلها إىل جانب الفاعلني املعنيني وممثيل الجهات الحكومية  8017 أكتوبر8 يوم اإلثنني

من مدونة الحقوق العينية بعد تعديلها  1 وذلك ملناقشة اإلشكاليات املرتبطة بتطبيق املادة املشار إليها أعاله،

والتي يطرحها املهنيون بخصوص توثيق الترصفات القانونية استنادا إىل وكاالت عرفية محررة قبل دخول 

 حيز التنفيذ. 1 تعديل املادة

ارتياحهم لهذا التعديل الذي سبق وأن حظي وقد عرب يف هذا االجتامع ممثلو الجهات املذكورة عن 

، كام أسفر 3301 تحت عدد 8017 سبتمرب 11 مبصادقة الربملان بغرفتيه ليتم نرشه بالجريدة الرسمية بتاريخ

 اللقاء عن جملة من القرارات، أهمها:

                                                           
مأخوذ من موقع األمانة العامة للحكومة من املوقع  4089أكتوبر 2من مدونة الحقوق العينيةالرباط في: األربعاء  2بالغ بشأن املادة 596

 التالي:

aspx622.-1/actualites/act-http://www.justice.gov.ma/lg 

 

http://www.justice.gov.ma/lg-1/actualites/act-622.aspx
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بناء  ة* رضورة إحصاء السادة املوثقني والسادة العدول للحاالت التي تم فيها توثيق ترصفات قانوني

 عىل وكاالت عرفية بعد نرش التعديل القانوين املذكور بالجريدة الرسمية؛

* رضورة إحصاء السادة املوثقني للحاالت التي تم فيها توثيق ترصفات قانونية تهم السكن 

 االجتامعي بناء عىل وكاالت عرفية بعد التاريخ املذكور؛

 ذين أنجزوا وكالت عرفية، داخل املغرب أو خارجه* مبارشة جميع املحاوالت املمكنة مع املوكلني ال

، للحصول منهم عىل إجازة لتلك الوكاالت  8017 شتنرب 11 يف عقود مل تنته إجراءاتها رغم حلول تاريخ

 من مدونة الحقوق العينية؛ 1 الصادرة عنهم، أو إعادة تحرير الوكالة وفق مقتضيات املادة

ون الدويل بالتحسيس بالتعديل املذكور بالخارج، وتيسري * قيام وزارة الشؤون الخارجية والتعا

 األسباب لتسوية األوضاع املرتبطة بالوكاالت غري املحررة مبقتىض محررات رسمية.

أن املجموعة املهنية لبنوك املغرب قد بادرت، بتنسيق مع الوكالة  إىل اإلشارة ومن الجدير         

قاري والخرائطية، إىل إيجاد حل للصعوبات املطروحة من خالل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح الع

من مدونة  1 إقرار كل الترصفات التي متت مبقتىض تفويضات ال تنسجم مع التعديل الذي عرفته املادة

 الحقوق العينية.

املذكورة  1 أن من شأن تطبيق املقتضيات الجديدة للامدة وتؤكد وزارة العدل، يف هذا الصدد،

يف تعزيز ضامنات حامية حق امللكية، وتحقيق األمن التعاقدي، والتصدي لظاهرة االستيالء  املساهمة

باإلمكان تجاوزها من خالل  1 عىل عقارات الغري، كام تدرك أن إكراهات واقع تطبيق مقتىض املادة

طرحها تدبري يالتنسيق بينها وبني كل الفاعلني املعنيني بتنزيل النص املذكور، ذلك أن اإلشكاليات التي 

الوكاالت العرفية من طرف املهنيني خالل هذه املرحلة محدودة األثر، كام أن عدد الحاالت املعنية 

 باإلمكان حرصها وحلها يف أيرس اآلجال.

وستواصل هذه الوزارة سياستها القامئة عىل االنفتاح والتواصل مع كل الجهات املعنية لدراسة 

 597الحلول املالمئة لها.الصعوبات املطروحة بهدف إيجاد 

 

                                                           
 .وما يليها 88، ص 4086د، العربي محمد مياد، املوجز في العقود املدنية األكثر تداوال، ط 597
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بني مقتضيات املدونة وقانون التحفيظ  13/34من قانون  1الفقرة الثانية: إشكالية تطبيق أحكام املادة 

 598العقار

 

، 02/64من القانون رقم  1، القايض بتتميم املادة 13/34ال شك أن من بني أهم دواعي صدور قانون رقم 

ية دة القانونية يف شان الترصفات الواقعة عىل العمليات العقاررصد جوانب الخلل التي كانت تعرتي املا

بشكل عام، ومن جهة ثانية التصدي لظاهرة االستيالء عىل عقارات الغري، بسبب عدم حضور املالك، و 

 حضور وكالء عنهم مبوجب وكاالت منجزة بعقد غري رسمي مربمة باملغرب او بالخارج حيث تبني زوريتها.

ية املزرية والغري القانونية، عمد املرشع املغريب إىل إدخال الوكالة ضمن الوثائق وإزاء هذه الوضع

الواجب تحريرها بعقد رسمي، او من طرف محام مؤهل لذلك، تالفيا ملا قد يرتتب عن ذلك من مشاكل 

 يصعب يف كثري من األحيان معالجتها.

 

 :عىل انهوعليه جاءت املادة الرابعة يف صيغتها الجديدة لتحث       

 

ية أو جميع الترصفات املتعلقة بنقل امللكية أو بإنشاء الحقوق العين-تحت طائلة البطالن-يجب أن تحرر      

نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكاالت الخاصة بها مبوجب محرر رسمي، أو مبحرر ثابت التاريخ يتم 

ما لن ينص قانون خاص عىل خالف ذلك.  تحريره من طرف محام مقبول للرتافع أمام محكمة النقض

كام نصت عىل وجوبية توقيع العقد املحرر من طرف املحامي والتأشري عىل جميع صفحاته من األطراف 

ومن الجهة التي حررته. هذا وتصحح إمضاءات األطراف من لدن السلطات املحلية املختصة كام انه يجب 

 ن رئيس كتابة الضبط باملحكمة االبتدائية التي ميارسالتعريف بإمضاء املحامي املحرر للعقد من لد

 بدائرتها.

 

وتطبيقا لذلك ،و بناء عىل ما جاء مبدونة الحقوق العينية يف مادتها الرابعة املحينة وفقا للمقتىض        

أن  االقانوين الجديد ، فان جميع الترصفات املنقلة للملكية العقارية مبا فيها الوكالة الخاصة ،يشرتط فيه

                                                           
 .من مدونة الحقوق العينية ومذكرة السيد املحافظ العام بشأنها 2قراءة في مستجدات املادة 598

http://www.droitetentreprise.comالحقو/-مدونة-من-2-املادة-مستجدات-في-/قراءة 

 

http://www.droitetentreprise.com/قراءة-في-مستجدات-المادة-4-من-مدونة-الحقو/
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ترد يف محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ، وبذلك يكون املرشع قد افرغ شكاًل معينا بالنسبة للمحررات 

، ويف نظرنا ،أن أمالءات 13/34العقدية مبا فيها الوكالة الخاصة املشار إليها بالبند الرابع من قانون رقم 

ىل فراد فيام قد ييسء إىل متادي الغري عاملادة أمر محمود طاملا تعكس رغبة املرشع يف صيانة حقوق األ 

ملكياتهم العقارية بطرق مشبوهة ،إال انه من باب أخر فتطبيق مضامني النص املشار إليه أعاله طرح 

مشكلة غياب التناسق بني الصيغ القانونية ووحدتها يف تفعيل مقتضيات الوكاالت الخاصة املربمة يف إطار 

 599 العقارات.الترصفات و العمليات الواقعة عىل

فإذا كان تطبيق املادة الرابعة من قبل مل يكن يثري إشكالية تطبيق الترصفات العقارية عن طريق  

اشرتاط الوكالة الخاصة ، فان العمل بتلك الوكاالت الخاصة ومع املقتضيات الجديدة التي تضمنها املدونة 

والذي مل  07/11قانون التحفيظ العقاري رقم  ال تتامىش والواقع العميل و القانوين املنظم يف إطار أحكام

نلمس بني طيات صفحاته إقرار العمل بالوكاالت الخاصة ليستوجب فيها رشطي الرسمية او التاريخ 

 الثابت.

وان كل ما اشرتطه إزاء مطالب التحفيظ و التقيدات يف الرسوم العقارية و تسجيله سوى رشط   

العقدية مبا فيها الوكاالت العرفية سابقا منتجة ألثارها قيل دخول الكتابة مام جعل من أبرام املحررات 

حيز التطبيق و مع دخول هذا األخري حيز النفاذ ،نتساءل هل ذلك يعني أن الترصفات العقارية  13/34قانون 

املنجزة يف ظل قانون مدونة الحقوق العينة الغية وباطلة لتشملها أحكام النص الجديد ،أم أن النص يقصد 

 .600فقط أحكام الترصفات الجديدة التي صدرت وفق املستجد األخري

 

)املتعلق  1416أغسطس  18( 1661رمضان  4فبالرجوع إىل مقتضيات الظھري الرشيف الصادر يف      

الصادر بتنفيذه الظھري الرشيف رقم  07.11بالتحفيظ العقاري، كام وقع تغيريه وتتميمه بالقانون رقم 

 منه ينص عىل ما ييل:1لفصل نجد أن ا 177.11.1

)يرمي التحفیظ إىل جعل العقار املحفظ خاضعا للنظام املقرر يف ھذا القانون من غیر أن يكون يف 

اإلمكان إخراجه منه فیام بعد ويقصد منه،تحفیظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطھیر يرتتب عنھا تأسیس 

ید من جمیع الحقوق السالفة غیر املضمنة به؛ تقیرسم عقاري وبطالن ما عداه من الرسوم، وتطھیر امللك 

                                                           

http://mdroit.com/290.html599 
 .من مدونة الحقوق العينية ومذكرة السيد املحافظ العام بشأنها 2قراءة في مستجدات املادة 600
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كل الترصفات والوقائع الرامیة إىل تأسیس أو نقل أو تغییر أو إقرار أو إسقاط الحقوق العینیة أو التحمالت 

 املتعلقة بامللك.

 

يف ثالثة أشھر ويرسي  34مكرر يحدد أجل إنجاز التقیید املنصوص علیه يف الفصل  34يف حني الفصل 

د للقرارات القضائیة ابتداء من تاريخ حیازتھا لقوة اليشء املقيض به؛ وبالنسبة للعقو -األجل بالنسبةھذا 

الرسمیة ابتداء من تاريخ تحريرھا؛ أما فيام يخص للعقود العرفیة ابتداء من تاريخ آخر تصحیح إمضاء 

ذا ما ثائق العرفية وهعلیھا، ويف رشح هذا الفصل نتشف انه باإلمكان االعتامد عىل الوكاالت والو 

يستخلص من العبارة الواردة من النص بقولها )أما فيام يخص للعقود العرفیة ابتداء من تاريخ آخر تصحیح 

 إمضاء علیھا.(

 

ومعنى ذلك أن األفعال اإلرادية واالتفاقات التعاقدية، الرامیة إىل تأسیس حق عیني أو نقله إىل الغیر        

ره أو إسقاطه، ال تنتج أي أثر ولو بین األطراف إال من تاريخ التقیید بالرسم العقاري، أو اإلقرار به أو تغیی

سواء كانت رسمية او عرفية ، دون اإلرضار مبا لألطراف من حقوق يف مواجھة بعضھم البعض وكذا 

جد وال يبإمكانیة إقامة دعاوى فیام بینھم بسبب عدم تنفیذ اتفاقاتھم. وبالنظر إىل أحكام هذا النص لن 

إشارة إىل شكلية الوكاالت االتفاقية الخاصة ،عىل انه يكفي أن يكون هناك سوى اتفاق مربم بني طريف 

من قانون التحفيظ العقاري يف معرض حديثه عن رقابة املحافظ للوثائق  70الوثيقة ،وهذا ما يفنده الفصل 

ب املحافظ لب مؤسسا عىل وثیقة اتفاقیة وطلاملدىل بها ملصلحة املحافظة العقارية بقوله ، انه إذا كان الط

عىل األمالك العقارية بشأنه بیانات أو توضیحات إضافیة، فإنه يجب أن يكون مؤرخا وموقعا من قبل 

األطراف املعنیة. بحيث تعترب ھوية كل طرف وصفته وأھلیته محققة، إذا استند الطلب عىل محررات 

ھا من وقیعات املوضوعة بالطلب وبالعقود املدىل بھا مصادق علیرسمیة، وتعترب ھويته محققة إذا كانت الت

 .601طرف السلطات املختصة

 املبحث الثاين: آثار عقد الوكالة يف البيوعات العقارية

سنتناول يف هذا املبحث أثار عقد الوكالة العقارية من خالل التزامات كل من الوكيل واملوكل 

 روف إنهاء الوكالة.باإلضافة إىل الغري عىل أن نتطرق إىل ظ

                                                           

  60ص  4088 يوسف ايت لعلوا: امللخص املفيد للعدل الجديد ، طبعة601  
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إن مراحل التي متر منها الوكالة ال تتعلق بالتوكيل بالصفة وإمنا باملوضوع، بحيث أن الوكالة يف 

البيوعات العقارية تطلع بالوكيل إىل معرفة أحكام هذا الترصف واإلحاطة به لعىل التوكيل أشد من التعامل 

 باألصالة.

 هاملطلب األول: التزامات الوكيل ومسؤوليت

 الفقرة األوىل: التزامات الوكيل بتنفيذ املهمة

يف هذا النوع من البيوع يبدأ عمل الوكيل حني انتهى بالتوقيع عىل البيع نيابة عن موكله، بالنظر 

إىل اإلجراءات اإلدارية التي ال يكتمل البيع بالترصف بدونهام، فأعامل الترصف تتوقف عىل أعامل اإلدارة 

ء الرسوم التسجيل والتنرب والرضائب وما تقيض من جهد للحصول عىل الوصل وتجع إىل إجراءات أدا

اإلبراء لتبدأ اإلجراءات التقيد بالرسوم العقارية أو السجالت التجارية، هذا إن مل يتوقف البيع قبل التوقيع 

جراءات إ  عىل ترخيص إداري ويف الترصف يف امللكية التجارية والصناعية واملدنية ويف املركبات وغريها،

لنقل امللكية وتقييد لدى مراكز التسجيل املختصة والوكيل يتحمل أعباء انعقاد البيع وأعباء إمتام إجراءاته 

 18من ظهري التحفيظ العقاري  33والتبعة  بعد التوقيع وقبل التقييد أال ترى ما ورد النص عليه يف الفصل 

متعلق بعقار محفظ يعترب غري موجود بالنسبة للغري  "كل حق عيني 11.07املغري واملتمم بقانون  1416غشت 

إال بالتقييد وابتداء من اليوم التقيد يف الرسم العقاري من طرف املحافظ عىل األمالك العقارية، ال ميكن 

يف أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد يف مواجهة الغري ذي النسبة   غري ان مثة استثناء عىل هذا 

ة الثانية من املادة الثانية م.ج.ع "إن ما يقع عىل التقييدات من إبطال أو تغيري أو الفصل أوردته الفقر 

تشطيب من الرسم العقاري ال ميكن التمسك به يف مواجهة الغري املقيد عن حسن نية كام ال ميكن أن 

ع فيلحق به أي رضر إال إذا كان صاحب الحق قد ترضر بسبب تدليس أو زور أو استعامله رشيطة أن ير 

الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد املطلوب إبطاله أو تغيريه أو التشطيب 

 11.07مكرر من قانون  34عليه"، ثم هناك آجال التقييد بالرسم العقاري تحت طائلة الغرامة أوردها الفصل 

 602املغري واملتمم للظهري التحفيظ العقاري املذكور.

يقوم الوكيل العادي بهذه اإلجراءات وإمنا بواسطة موثق أو عدل أو محام نيابة  لكن الغالب أال

عنه وعن موكله ألن للوكيل أو يوكل تحت يده شخصا آخر لتنفيذ الوكالة عند االقتضاء، حاء يف الفصل 

                                                           
 .43ذ الرحمان بلعكيد: "الوكالة"، الجزء الثاني، املرجع السابق، الصفحة  602
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 ق.ل.ع "ال يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر يف تنفيذ الوكالة، ما مل مينح الصالحية يف 400

 .603ذلك رصاحة أو ما مل تستخلص هذه الصالحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال"

 الفقرة الثانية: التسليم والتسلم والتقديم الحساب

 

 التسليم: 1

إن التوكيل يف البيوعات العقارية يحمل الوكيل كاألصيل يف التسليم ومتكني املشرتي من 

جراءات وقيع عىل العقد وحيازة املقابل عند اللزوم قبل استنفاذ اإل العقارات املوضوعة للبيع مبارشة بعد الت

يجب ق.ل.ع عىل التمثيل ال الحرص " 401املتبقية، كام يف التسجيل والرضائب والتقييد جاء يف الفصل 

 .من زمنالعرفأن يحصل التسليم فور إبرام العقد، إال ما تقتضيه طبيعة اليشء املبيع أو 

ي ي مل يعط املشرتي أجال للوفاء بالثمن عىل تسليم املبيع، إذا مل يعرض املشرت وال يجرب البائع الذ

 دفع مثنه يف مقابل تسلمه.

 ."وال يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمني آخر مقام دفع الثمن

ق.ل.ع جاء فيه "الوكيل  481وليس للوكيل أن يتنصل من االلتزام بالتسليم بدعوى الفصل 

ويف الحدوج وكالته ال يتحمل شخصيا باي التزام تجاه من يتعاقد معهم وال  الذي يتعاقد بصفته وكيل

يسوغ بهؤالء الرجوع إال عىل املوكل، ألن املقتىض يف هذا الفصل عىل املسؤولية وأما التنفيذ فإن املقتىض 

لعقد، اق.ل.ع بالقول "تثبت للغري عىل الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ  486فيه ورد يف الفصل 

وإذا كان هذا التنفيذ يدخل رضورة يف وكالته، إال أن هذا ال يسقط إطالقا التزام املوكل بالتسليم فهو 

 484األصل باعتبار أن ذمة الوكيل من ذمة املوكل والترصف   إىل املوكل فيام له أو عليه جاء يف الفصل 

آثارها يف  وكل ويف حدوج وكالته تنتجق.ل.ع والترصفات التي يجريها الوكيل عىل وجه الصحيح باسم امل

منه يف فقرته األوىل ورد فيها  483حق املوكل فيام له وعليه كام لو كان هو الذي أجراها بنفسه، والفصل 

 .604"يلتزم املوكل مبارشة بتنفيذ التعهدات املعقودة لحسابه من الوكيل يف حدوج وكالته

                                                           
 .42-42عبد الرحمان بلعكيد: "الوكالة"، الجزء الثاني، املرجع السابق، الصفحة  -603
 .32-32عبد الرحمان بلعكيد: "الوكالة"، الجزء الثاني، املرجع السابق، الصفحة  -604
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 التسلم: 8

م املبيع ين والتسلم من جانب الدائن فالبائع مدين بالتسليالتسلم يف البيع يكون من جانب املد

جل واملشرتي دائن بالتسلم واملشرتي مدين بالتسليم العقار تسليام قانونيا يف العقار املحفظ بالتقييد بالس

 أو حيازة فعلية للعقار الغري املحفظ. 11.07من قانون  37-33العقاري طبقا للفصول 

لتنفيذ متقابالن يرتتب عليهام يف االلتزامات املتبادلة جواز الدفع بعدم ا التسليم والتسلم التزامان

 من ق.ل.ع. 421- 401أو املطالبة بالفسخ عند االقتضاء طبقا للفصول 

ومن تم فإن الوكيل يف البيع كاملوكل قد يكون دائن بالتسلم الثمن والوكيل يف الرشاء دائن 

 متناع عن التسلم تجرى أحكام مطل الدائن الواردة يف قانونبالتسلم املبيع اليشء الذي يؤدي عند اال 

قانون ق.ل.ع "يكون الدائن يف حال مطل إذا  878ق.ل.ع إجراءاتها ف.م.م.، كام جاء يف الفصل 

رفض دون سبب معترب قانونا استيفاء األداء املعروض عليه من املدين أو من شخص آخر يعمل باسمه عىل 

 د املنشئ لاللتزام أو التي تقتضيها طبيعة سكوت الدائن أو غيابه عندما تكونالكيفية املحددة يف السن

منه ورد فيه "ال ميكن الدائن يف حالة  871مشاركته رضورية لتنفيذ االلتزام يعترب رفضا منه"، والفصل 

لفصل ا مطل إذا كان املدين يف الوقت الذي يعرض فيه أداء االلتزام غري قادر عىل الواقع عىل أدائه" ثم

 منه نص عىل أنه "ال يكون الدائن يف حالة مطل برفضه مؤقتا قبض اليشء: 878

 إذا كان حلول أجل االلتزام غري محدد -1

 قبل األجل املقرر. 605أو إذا كان للمدين الحق يف أن تربئ ذمته -8

 غري أنه إذا كان املدين قد أخطر الدائن، يف أجل معقول بنيته يف تنفيذ االلتزام فإن الدائن

 يكون يف حالة مطل ولو رفض مؤقتا قبض اليشء املعروض عليه".

 :التقديم الحساب

 ق.ل.ع. 402جاء يف الفصل  -

"عىل الوكيل أن يقدم ملوكله حسابات عن أداء مهمته وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما 

سلمه نتيجة كل ما ت انفه وما قبضه مؤيدا باألدلة التي يقتضيها العرف أو طبيعة التعامل، وأن يؤدي له

 الوكالة أو مبناسبتها".

                                                           
 .22-22يد: "الوكالة"، الجزء الثاني، املرجع السابق، الصفحة عبد الرحمان بلعك -605
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إن الوكيل يف البيوعات العقارية عليه أن يهيئ ملوكله حسابا تفصيليا عن أدائه ملهمته، خاصة 

عند االنتهاء منها ويقوم الحساب عىل بيان مختلف ما قبضه من املوكل يف دفعة واحدة أو عىل دفعات 

سجيل رضائب وصوائر البيع يف التوكيل بالبيع واداء الثمن ورسوم التمتتابعة ومختلف أوجه اإلنفاق كأداء ال

قل والتقييد يف التوكيل بالرشاء وتتعدد النفقات حسب طبيعة املعاملة وتنوعها كصائر التغليف والتلفيف والن

ع يوالخزن والصيانة... والوكيل قد يضطر إىل اإلنفاق من ماله عند االقتضاء وال فرق فاملوكل يلتزم بجم

 ق.ل.ع وعىل املوكل:  411النفقات التي يستلزمها تنفيذ الوكالة جاء يف الفصل 

أن يدفع للوكيل ما اضطر إىل تسبيقه من ماله وإىل إنفاقه من املرصوفات من أجل تنفيذ  -أوال 

جة ين يدفع له أجره عندما يكون مستحقا، أيا ما كانت نتأ الَوكالة، يف حدود ما كان الزما لهذا الغرض، و 

 ؛املعاملة، ما مل يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه

تخليص الوكيل من االلتزامات التي اضطر إىل التعاقد عليها نتيجة تنفيذه ملهمته أو  -ثانيا 

مبناسبتها. وهو ال يسأل عن االلتزامات التي يتحمل بها الوكيل وال عن الخسائر التي تلحقه نتيجة فعله 

 ".أخرى بعيدة عن الوَكالة أو خطإه أو من أجل أسباب

 

 املطلب الثاين: التزامات املوكل يف الوكالة يف البيع العقاري

 

 الفقرة األوىل: لوازم التنفيذ عقد الوكالة يف البيع العقاري

 

كام يف املنقول عىل املوكل أن يضع تحت يد وكيله العقار موضوع العمل اإلداري أو الترصف 

يف التوكيل ففي أعامل اإلدارة املتعلقة بتدبري عقار أو تجمعات سكنية أو بامللكية املشرتكة او قبض أكرية 

ات العقارية أو يف التجزئ أو تسيري هل معد للتجارة أو الصناعة أو الحرفة أو تدبري فندق أو ضيعة فالحية

واملشاريع العقارية االستثامرية وغريها كثري يتعني عىل املوكل ان يضع تحت يد وكيله هذه العقارات 

ليتمكن من تنفيذ مهمته بشأنها كذلك يف أعامل الترصف املتعلقة بها فالتعامل مع الغري يقتيض من 

اه العمل أو املعاملة والوقوف عىل حالته الطاهرة ومزايالوكيل متكينه من االطالع واملعرفة بالعقار موضوع 

ق.ل.ع "ال يضمن البائع العيوب الطاهرة وال العيوب التي كان  434وعيوبه أال نرى ما ورد يف الفصل 

منه جاء فيه "يضمن البائع العيوب أي  470املشرتي يعرفها أو كان يستطيع بسهولة أن يعرفها" والفصل 

بسهولة أن يعرفها إذا رصح بعدم وجودها" واالطالع عىل العقار يف موقعه ميكن كان املشرتي يستطيع 
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من التعرض عىل حالته واستكشاف مدى ثبوت ملكيته والقيود والتكاليف الواردة عليه واألحكام القانونية 

من مرسوم  12دة ااملنظمة له ومدى املطابقة بني ظاهرة والبيانات املقيدة بوثائقه جاء يف الفقرة الثانية من امل

، إذا تعلق األمر بعقار غري محفظ وجب عىل العدل التأكد بواسطة 8002أكتوبر  82تطبيق قانون خطة العدالة 

شهادة صادرة عن السلطة املحلية من كونه ليس ملكا جامعيا أو حبسيا وليس من أمالك الدولة وغريها" 

ه "إذا تعلقت الشهادة بعقار وجب تعيينه بذكر اسمه من نفس املرسوم ورد في 14والفقرة الرابعة من املادة 

ورقم الصك العقاري إن كان ورقم مطلب التحفيظ إذا كان يف طور التحفيظ وصفاته ومساحته وطبيعته 

 وموقعه وحدوده مع توضيح الحدوج مبا مييزها من أشياء الطبيعة أو بكل وسيلة أخرى".

نون تمالت العقار موضوع الوكالة وإال فبأحكم القاوالعمل باإلنفاق من املوكل والوكيل بشأن مش

الجارية عليه ففي هذه األحكام عىل التمثيل ال الحرص العقار بطبيعته يضم جميع مشتمالته املستقرة 

م.ح.ع( والعقار بالتخصيص يشمل  3بخربة بشكل ثابت وال ميكن معه نقله دون تلف أو تغري يف هيئته )م

 املالك يف عقار عىل ملكيته رصدا لخدمته واستغالله أو يلحقها بصفة دامئة جميع املنقوالت التي يضعها

م.ح.ع( والبناءات واألغراس واملنشآت املوجودة فوق األرض أو داخلها تعد محدثة من طرف مالكها  7)م 

لعقار ام.ح.ع( وأما التوابع املستقلة فال تتبع  864وعىل نفقته ويف ملكه ما مل تقم بينة عىل خالف ذلك )م 

 ق.ل.ع(.481إال باإلنفاق عليها أو من تخصيص املالك لها أو بظاهر األشياء )ف 

 الفقرة الثانية: تكاليف عقد الوكالة يف البيوعات العقارية

 أوال( الصوائر:

الصل أن يعد املوكل وكيله بالسيولة النقدية الالزمة لتنفيذ املهمة املنوطة به ما مل يفيض العرف 

الفه وتشمل الصوائر مختلف األداءات إما دفعة واحدة أو عىل عدة دفعات متتالية سواء يف أو اإلنفاق بخ

أعامل إدارة أو الترصف فالتدبري اإلداري يقتيض صوائر معتادة لتسيري واقتناء اللوازم الرضورية، وصوائر 

ا مل يتفق والرضائب م العرض واإلشهار وإجراء املحاسبات والجرد وصوائر الصيانة وأجور العاملني والرسوم

عىل استخالصها بداية من الرأس املال أو املوارد املتتالية ويف أعامل الترصف يالحظ انحصار الصوائر يف 

 الغالب يف العرض واإلشهار والوثائق الالزمة ودالئل االستعامل والرسوم والرضائب.

مل الثمن جاملية التي تشوالذي يالحظ إن الصوائر يف الرشاء تستلزم مد الوكيل بالكلفة اإل 

ق.ل.ع "عىل  411وتوابعه وصوائر التوثيق والتسجيل بالتقييد والنقل والجمرك وغريها جاء يف الفصل 

املشرتي مرصوفات رفع اليشء املبيع وتسلمه وكذلك مرصوفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الرصف 

لشحن والنقل، وعليه أيضا مرصوفات التغليف وا والتوثيق والتسجيل ومرصوفات التنرب الالزمة لرسم الرشاء
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ونتشمل مرصوفات التسلم ورسوم حق املرور )الرتانزيت( واملكوس والرضائب الجمركية التي عند انتقال 

 اليشء ووصوله، كذلك الصوائر بعد متام الرشاء.

باء األعمبجرد متام العقد، يتحمل املشرتي الرضائب وغريها من  ق.ل.ع ورد فيه " 146فالفصل 

التي يتحملها اليشء املبيع ما مل يشرتط غري ذلك. ويقع عىل عاتقه أيضا مرصوفات حفظ املبيع وجني 

مثاره. وعالوة عىل ذلك، يتحمل املشرتي تبعة هالك املبيع، ولو قبل حصول التسليم، ما مل يتفق عىل 

 ".غري ذلك. 

 ثانيا ( أجر الوكالة يف البيوعات العقارية

ق.ل.ع  222كالة بال أجر ما مل يتفق عىل خالفه إال أن مجانية الوكالة تبعا للفصل األصل أن الو 

ال تفرض يف التوكيل الحريف عىل اختالفه املهني كام يف الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة ووكالة األسفار 

جر عنها كام يف ويف وكالة التقايض وبني التجار يف املعامالت التجارية بينهم وحني يقيض العرف باأل 

 التوكيل يف البيوع واألرشية العقارية ويف قبض األكرية.

وعىل أي حال بأن اإلنفاق عىل أجر يؤخذ بكيفية رصيحة أو ضمنية حسب بنود العقد واملقاصد 

واسعا فيه ونوع العمل أو املعاملة ومدى جسامة التكاليف وعند الشك يفرس االلتزام لصالح امللتزم جاء يف 

ق.ل.ع، عند الشك ببنود االلتزام باملعنى األكرث فائدة للملتزم"، وتعمل املحكمة عىل تقديره  176الفصل 

عند االقتضاء حسب عرف املكان أو ظروف الحال كام هو الحال يف عقود العمل التي ال تحدد فيها األجور 

ا مل يحدد األجر بني الطرفني من مدونة الشغل ورد فيها: " إذ 614بني الطرفني فالفقرة الثانية من املادة 

وفق املقتضيات الواردة يف الفقرة أعاله تولت املحكمة تحديده وفق العرف وإذا كان هناك أجر محدد سابقا 

ق.ل.ع يف الوكالة عىل هذا املعنى جاء فيه: "إذا مل  413افرتض يف الطرفني أنهام ارتضياه، والفصل 

 الذي نفذت فيه الوكالة وإال فوفقا لظروف الحال". ملكانلعرف ايكن األجر قد عني، فإنه يعني وفقا 

واملالحظ ان التزام املوكل باألجر يظل ساريا عليه حتى ولو عني وكيال أو عدة وكالء آخرين ما 

 .461مل يلغ وكالة األول ويصف املعاملة معه والحساب جاء يف الفصل 

 يةاملطلب الثاين: انقضاء عقد الوكالة يف البيوعات العقار

إن اسباب انقضاء عقد الوكالة تنحرص أساسا يف ثالثة اسباب وإما أسباب عادية أو طارئة أو 

اضطرارية، ويف الحالة العادية يدخل إشكال التنفيذ والتحقق الرشط الفاسخ والحلول األجل واإلحالة 

ارئة يدخل ما حالة الطاالختيارية التي يهتدي فيها مبا ورد يف أوصاف االلتزام وانقضائه بالوجه العام، ا
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فيها اإللغاء والتنازل ألنها تطرأ عىل االلتزام من طرف الواحد أما االضطرارية فتشمل االستحالة التنفيذ 

 كام هي يف أحكام االنقضاء االلتزام واملوت وعوارض األهلية.

االنقضاء  تبعا لذلك سنتناول هذا املطلب بالتحليل من خالل ثالثة فقرات نعالج يف الفقرة األوىل

 العادي ثم الفقرة الثانية االنقضاء الطارئ عىل أن نتناول يف األخري االضطراري.

 الفقرة األوىل: االنقضاء العادي

يتمثل االنقضاء العادي بالرتايض أي االنقضاء التي يحصل بالقوة اإلرادة املتكافئة بني الطرفني 

ة االنتهاء فان عىل تنفيذ التزاماتهام التعاقدية إىل غايعىل العادة املعتادة يف سائر العقود حيث يعمل الطر 

 املدة املحددة فيهام.

والوكالة يف هذا الصدد تنقيض إما بالتنفيذ أو اإلحالة االختيارية وهذا ما سنعالجه من خالل 

 تقسيمه إىل:

 االنقضاء الوكالة يف البيوعات العقارية بالتنفيذ

رة به بالضبط نفيذ حني يعمل الوكيل عىل تنفيذ املهمة املسطتقتيض الوكالة يف البيع العقاري بالت

 .606بال تهاون أو تجاوز إال ما يستثنى من تجاوز نافع أو يسري أو ما يعمل املوكل اإلقرار به بالنفس

إن مسألة التنفيذ يف هذا النوع من الوكالة تنقيض باالنتهاء من التنفيذ املهمة الخاصة أال وهام 

 وضوع الوكالة.البيع العقار امل

ق.ل.ع سبق النص فيه مبا ييل: "الوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل قضية  241فالفصل 

أو عدة قضايا أو التي ال متنع الوكيل اإلصالحات خاصة، وهي من أجل قضية صالحية العمل إال بالنسبة 

 تها أو العرف املحيل"قتضيه طبيعإىل القضايا أو الترصفات التي تعينها وكذلك توابعها الرضورية وفقا ملا ت

ففي التوكيل يف البيع عقار معني أو كرائه أو كراء شقق به، تكون املهمة قد انقضت بالقيام بالبيع 

أو الكراء واالنتهاء من اإلجراءات كلها ما مل يحتفظ املوكل لنفسه يف القيام بها، تنتهي الوكالة عند املد 

ألكرية ينتهي التوكيل باالنتهاء من الكراء كل شقة عىل حدة، ما مل الذي جرى عليه التوكيل ويف تعدد ا

تكن مهمة الوكيل عامة يف الكراء وقبض األكرية وتتبع العقار وصيانته فال ينتهي التوكل إال حني و لسبب 

 آخر كأسباب االنقضاء.

                                                           
 ق.ل.ع. 749الفصل  -606
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نفيذ فال ينتهي تواملالحظ يف البيوع يف العقار ويف الصول التجارية تتنوع اإلجراءات يف مراحل ال

التوكيل إال باالنتهاء من مختلف إجراءات التوثيق والتسجيل والرضائب والتقييد ويف األصول التجارية 

تنضاف إجراءات اإليداع والنرش والتعرضات كذلك يف باقي الصالحيات التي اشرتط لها القانون إذن خاصا 

الفصل  ذن املمنوح يف الشكل ويف الجوهر جاء يفورصيحا بالتوكيل فال تنتهي املهمة إال باالنتهاء من اإل 

ق.ل.ع "ال يجوز للوكيل أيا كان مدى صالحياته بغري إذن رصيح من املوكل توجيه اليمني الحاسمة  241

وال إجراء اإلقرار القضايئ وال الدفاع أمام القضاء يف جوهر الدعوى وال قبول الحكم أو التنازل عنه وال 

الصلح وال اإلبراء من الدين وال تفويت عقار أو حق عقاري وال إنشاء الرهن الرسمي  قبول التحكيم أو إجراء

كان أو حيازي وال شطب الرهن أو التنازل عن الضامن، ما مل يكن ذلك يف مقابل الوفاء بالدين وال إجراء 

ياع وكل ذلك ش التربعات وال رشاء أو التفويت األصل التجاري أو تصفيته وال التعاقد عىل إنشاء رشكة أو

ما عدا الحاالت التي يستثنيها القانون رصاحة، وأما لو انفرد املوكل ببعض الصالحيات املرتبطة باملوضوع 

 التوكيل، فإن مهمة الوكيل تنتهي حتام باالنتهاء من الصالحيات األخرى املوكولة له.

 انقضاء عقد الوكالة يف البيوعات العقارية باإلقالة االختيارية

من قانون االلتزامات والعقود عىل أن تنقيض االلتزامات التعاقدية إذا ارتىض  646لفصل ينص ا

املتعاقدان عقب إبرام العقد التحلل منها وذلك يف الحاالت التي يجوز فيها الفسخ مبقتىض القانون، 

من  ق.ل.ع: " يجوز أن تقع اإلقالة ضمنية، كام هي الحال إذا قام كل 641وباإلضافة إىل الفصل 

 املتعاقدين بعد إبرام البيع بإرجاع ما أخذه من مبيع أو مثن لآلخر".

ويستفاد من النصوص أعاله عىل أن الوكالة تنقيض باإلقالة االختيارية حني يرتاىض املوكل 

والوكيل عىل فسخها بعد انعقادها لسبب طارئ أو ندم، الوكالة تشمل التزامات متبادلة بني الطرفني ولو 

لنظر إىل االلتزامات األخرى التي عىل املوكل مقابل التزامات الوكيل كام تقدم يف خصائص كانت   با

الوكالة تنفسخ الوكالة ويرد كل طرف لآلخر ما سبق أن تسلمه منه وال يقترص الفسخ عىل رد رسم الوكالة 

ق.ل.ع  110ل لفصوإمنا عىل إبرام عقد الفسخ عريف أو االستعانة باملطابقة وقوتها الثبوتية جاء يف ا

"الفسخ املأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية والوثائق العرفية لها نفس قوة اإلثبات التي لألصولها إذا شهد 

مبطبقتها لها املوظفون الرسميون املختصون بذلك يف البالد التي أخذت فيها النسخ ويرسي نفس الحكم 

ونية املعدة بشكل تقبل لإلثبات فسخ الوثيقة القان – عىل الفسخ املأخوذة عن األصول بالتصوير الفوتوغرافية

وكانت وسيلة حفظ الوثيقة  117-8و 117-1الكرتوين  كانت الوثيقة مستوفية للرشوط املشار إليها يف الفصلني 

 تتيح لكل طرف الحصول عىل نسخة منها أو الولوج إليها.
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ق.ل.ع ومثلام أجاز  641الفصل  لكن ال مانع فرد الرسوم األصيل للوكالة إقالة ضمنية مبقتىض

ق.ل.ع فإن فسخها باملقابل يصح ضمنيا واألصل يف  226القانون انعقاد الوكالة ضمنيا تبعا للفصل 

املعامالت أن تنشأ وتنفذ بحسن النية كذلك عند إقدام املوكل بنفسه عىل بيع العقار موضوع الوكالة فالبيع 

 يغ الوكيل وأال   ...إلغاء ضمني للوكالة وعىل ذلك عىل رشط تبل

 الفقرة الثانية: انقضاء الطارئ

خالف االنقضاء العادي بالرتايض مثة االنقضاء الطارئ االنفرادي يتفرد عند االقتضاء إما املوكل 

حينها يقدم عىل إلغاء الوكالة أو الوكيل إذا قرر التنازل عن املهمة املنوطة به يف رسم التوكيل وال مانع من 

اإللغاء أو التنازل بني املوكل والوكيل إال أنه يف هذه الحالة تنقيض الوكالة باإلقالة االختيارية اإلنفاق عىل 

 ويفسخ بالرتايض كام تقدم.

 أوال: اإللغاء

"للموكل أن يلغي الوكالة متى شاء وكل رشط يخالف ذلك يكون عديم األثر بالنسبة  461الفصل 

 ال مينع اشرتاط األجر من مبارشة الحق إال أنه:إىل املتعاقدين وإىل الغري عىل حد سواء و 

إذا كانت الوكالة قد أعطيت يف مصلحة الوكيل أو يف مصلحة الغري مل يسغ  -1

 للموكل أن يلغيها إال مبوافقة من أعطيت يف مصلحته.

 ال يسوغ عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم . -8

 يحا أو ضمنيا."يصح أن يكون إلغاء الوكالة رص 468الفصل  -

وإذا تم إلغاء الوكالة مبكتوب أو برغبة فإنه ال تنتج أثره إال من وقت تسلم الوكيل  -

 املكتوب أو الربقية".

اإللغاء يف الحق املوكل ال غري ويف حق الوكيل تنازل وال مانع مينع املوكل من إلغاء الوكالة متى 

 ل أو أساس بحقوق الغري أو باإلخفاق والقانون والشاء أيا كان نوع الوكالة عىل رشط عدم اإلرضار بالوكي

أحد يجرب األثر عىل إبقاء التوكيل فاألصل أن تعمل باإلرادة بحرية وليس للغري أن يقيدها إال باالتفاق أو 

القانون ومتى شاءت أن تحرر من عبء التوكيل وتسرتجع سلطات إرادتها فإن لها ذلك فال حرج عىل 

يقابله عدم اإلرضار بالوكيل أو الغري فال رضر وال رضار وهو ما حمل القانون عىل  الناس إال أن عدم الحرج

طلب موافقة للوكيل أو الغري عىل اإللغاء متى كانت الوكالة ملصلحتها كام يف الوكالة بأجر أو التوكيل بالبيع 

ون الدعوى تكأو الهبة للشخص معني لكنه منع عزل وكيل الخصومة متى أصبحت الدعوى جاهزة للحكم و 

جاهزة للحكم عند االنتهاء من الجواب والتعقيب واملطالبة املناسبة وعند صدور قرار التخيل يف املسطرة 
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واألحرى لو تم إدخال القضية إىل املداولة، ألن الوكيل يف التقايض يكون قد أنهى مهمته املنوطة به 

 رفني.وإنهاء الوكالة يف هذه الحالة يقتيض تصفية الحساب بني الط

والتوكيل الكتايب يلغى بالكتابة والكتابة إما رسمية أو عرفية أو بالوسائل املنضوية مع اإلشعار 

باالستالم أو الربقيات أو بالتواصل اإللكرتوين وهو إلغاء رصيح ينتج أثره   تسلم الوكيل من يد الوكيل ويف 

 وضع اليد ية رصيحة أو ضمنية كام يفالتوكيل الشفوي الرصيح أو الضمني يصح اإللغاء شفويا إما بكيف

عىل األشياء موضوع التوكيل لكن إذا اشرتط القانون شكال خاصا للتوكيل كام يف التوكيل يف البيوعات 

ق.ل.ع "إذا  124العقارية وما يف حكمها فإن اإللغاء يجب أن يكون عىل نفس الشكل، جاء يف الفصل 

ء أخرى ميكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة يف كان املبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشيا

محرر ثابت التاريخ وال يكون له أثر يف مواجهة الغري إال إذا سجل يف شكل املحدد مبقتىض القانون ويف 

م.س "تحرر وكالة عقد الزواج  17رشط الوكالة يف الزواج رشط الكتابة فقد جاء يف الرشط الثاين من املادة 

ق.ل.ع  461رسمية أو عرفية مصادق عىل التوقيع املوكل فيها"، ويف الفقرة األخرية من الفصل  يف ورقة

 نصت بالحرف "إذا تطلب القانون شكال خاصا إلنشاء الوكالة وحيث مراعاة نفس هذا الشكل يف إلغائها".

 ثانيا: التنازل

ه املوكل وهو مسؤول عن "ال يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إال إذا أخطر ب 464ينص الفصل 

الرضر الذي يرتب هذا التنازل للموكل إذا يم يتخذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل مصالحه ملحافظة 

 تامة التي يتمكن من رعايتها.

"ال يحق للوكيل التنازل عن الوكالة إذا كانت قد أعطي له يف مصلحة الغري، إال ملرض  463الفصل 

الحالة يجب أن يحرض الغري الذي أعطيت الوكالة يف مصلحته بتنازله وأن  أو عذر آخر مقبول ويف هذه

 مينحه أجال معقوال ليتدبر خالله أمره عىل نحو ما تقتضيه ظروف الحال".

إذا كان الحق ثابت للموكل يف اإللغاء الوكالة عىل اختالفها كليا أو جزئيا ومتى شاء عىل رشط 

 غري أو مبا وقع االتفاق عليه أو أمر به القانون، فإن الحق كذلك ثابتعدم اإلرضار بالوكيل املسا بحقوق ال

للوكيل يف التنازل متى شاء لكن عىل الرشوط أشد من الرشوط يف اإللغاء والرس فيه أن متة مصالح 

املوكل التي لوالها ملا انعقد توكيل حتى يف التوكيل يف التربعات حيث األجر والتواب وفعل الخري والذكر 

 سن، ومصالح الغري التي يكون الوكيل قد بدأ فيها عىل وشك االنتهاء منها والقانون ميز بني الوجهتني.الح

ويف األول: عىل الوكيل أال يتنازل إال بعد إخطار يتم بالرسائل املضمونة عىل اإلشعار وأال يرض به 

تحديد ا عىل رشط اإلثبات و إال تحمل التبعية واإلخطار باالستالم، واإلنذارات القضائية وما يف حكمه
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تاريخ الرسيان وعىل الوكيل أن يتخذ جميع اإلجراءات الالزمة للمحافظة عىل مصالح موكله، إال أن 

يتمكن من رعايتها بنفسه ولو اضطر إىل طلب البيع بإذن من القضاء كام هو الحال يف البضائع التي 

الح الغري ليس له أن يتنازل إال للرضورة ق.ل.ع"، ويف الثاين حيث مص404يخىش عليها من الفساد "ف

كام يف حالة املرض أو السفر أو العمل عىل رشط إخطار الغري كذلك بالتنازل ومنحه أجال كافيا يتدبر فيه 

 سنونه بنفسه ويرعى مصالحه واألجل الكايف يختلف حسب طبيعة التوكل والظروف املختصة به.

ف إن بدأ الوكيل يف التفاوض مع الغري أو رشع معه لكن متى تكون مصالح الغري محققة؟ ال خال 

يف اإلجراءات األوىل للتعاقد حيث يصح القول بأن مصالح الغري بدأت يف التحقق وعىل الوكيل أال يهددها 

بالزوال كذلك لو بلغت اإلجراءات حد النهاية لوم يبقى إال التوجه لتحري العقد أو التوقيع عليه أو أن التوكيل 

أو املهمة أعطي للتبايع مع شخص يعنيه أو التربع عليه ففي هذه الصور وما يف حكمها ال يصح يف البيع 

التنازل إال عند االستحالة التنفيذ كقوة قاهرة كام يف حال املرض الفصال الذي يكون فيه الوكيل طريح 

تركه ونص  يل عىلالفراش أو السفر االضطراري الذي يستحيل معه التأخري أو العمل الذي ال يقوى الوك

 عىل ذلك لكن عىل الرشط إخطار املوكل والغري كام تقدم.

 الفقرة الثالثة: االنقضاء االضطراري لعقد الوكالة يف البيوعات العقارية

وعموما تنقيض الوكالة يف البيوعات العقارية بشكل اضطراري يف أربع حاالت: وهي استحالة 

ر عارض من عوارض األهلية ثم   ونستكفي يف هذه الفقرة عىل التنفيذ وموت املوكل أو الوكيل، أو ظهو 

 حالتني أال وهي حالة استحالة التنفيذ وموت الوكيل أو املوكل.

 أوال: استحالة التنفيذ كسبب من أسباب انقضاء عقد الوكالة يف البيوعات العقارية

 نفيذها لسبب خارجق.ل.ع يف انقضاء الوكالة أن يستحيل ت 484من أسباب التي أرودها الفصل 

عن إرادة املوكل والوكيل وهو ما زاد االستحالة التنفيذ التي تقتيض بها االلتزام بوجه عام يف النظرية 

ق.ل.ع "يقتيض االلتزام إذا نشأ ثم اصبح محله مستحيال استحالة  664العامة لاللتزامات جاء يف الفصل 

 ن يصري يف حالة مطل.طبيعية أو قانونية بغري فعل املدين أو خطئه وقبل أ 

وظاهر من هذا الفصل أن استحالة التنفيذ يف االلتزام بالتوكيل وغريه يلزمها متى تحققا توافر 

 رشوط ثالث تعرضها تم نفصل فيها الكالم تباعا.

 أن ينشأ االلتزام بالتوكيل ممكنا 

 أن يصبح مستحيل التنفيذ 

 فيه. أن تكون هذه االستحالة بسبب أجنبي للموكل أو الوكيل 
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 الالزم يف االلتزام بالتوكيل أن ينشأ ممكنا فمن رشوط املحل عند التعاقد 

  ق.ل.ع إذا ورد فيه،  221أال يكون مستحيال وهو مقتىض البند األول من الفصل

 وتبطل الوكالة إذا كان محلها مستحيال أو مبهام إبهاما فاحشا.

اللتزام الذي يكون محله شيئا أو ق.ل.ع جاء يف، ويبطل ا 44وما سبق النص عليه يف الفصل 

عمال مستحيال إما بحسب طبيعته أو بحكم القانون"، واالستحالة يف املحل تبطل العقد من أساسه 

واملتعاقد الذي يعلم باالستحالة عند التعاقد وال ينبه إليها يلتزم بالتعويض تجاه الطرف اآلخر ما مل يكن 

ونفس الحكم ينطبق يف حال االستحالة الجزئية عند النشأة أو بدوره عىل علم بها أو كان عليه أن يعلم 

 إذا كانت االلتزامات تخيريية وأحد األشياء املوعودة بها مستحيال.

ق.ل.ع واملتعاقد الذي كان يعلم أو كان عليه أن يعلم عند إبرام العقد استحالة  30جاء يف الفصل 

ال يخول التعويض إذا كان الطرف اآلخر يعلم أو كان محل االلتزام ملزما بالتعويض تجاه الطرف اآلخر، و 

 عليه أن يعلم أن محل إلزام مستحيل وتطبق نفس الحكم.

 إذا كان املعقود عليه مستحال يف البعض دون الباقي وصح العقد يف ذلك الباقي. (1

إذا كانت االلتزامات تخيريية وكان أحد األشياء املوعود بها مستحيال، فالرشط أال  (8

لتزام مستحيال وإال كان العقد باطال أصال، لكن ما الفرق بني أن ينشأ صحيحا ممكنا ثم ينشأ اال

يصري مستحيال؟ القانون يقول عند النشأة بالبطالن وعند التنفيذ باالنقضاء مع أن االستحالة واحدة 

 مبا أن تكون عند النشأة أو عند التنفيذ، فالعقد يظل يف الصورنيا والفرق زمني ال غري.

 ن يصبح االلتزام بالتوكيل مستحيالأ  (6

واملعنى من هذا الرشط أن يصري االلتزام بالتوكيل مستحيل التنفيذ عىل الوكيل إىل حد عدم القدرة 

بحيث ال يقوى عىل التنفيذ بصورة مطلقة أما لو أن التنفيذ صار شاقا ال غري فإنه ال يصح القول فيه 

 ل.من تعديل بنود الوكالة ورد لاللتزام الشاق إىل التزام معتد باالستحالة وال مانع مينع املوكل والوكيل

واالستحالة عىل نوعني طبيعية وقانونية فاالستحالة الطبيعية ترجع إىل العوامل الطبيعية كأن 

يكون موضوع التوكيل بالبيع محصوال زراعيا فيهلك بفعل الجانحة أو املطار، أو بضائع تفسد لعيب طبيعي 

تهي مدة صالحيتها أو عقار ينهدم بفعل السيول أو القدم واالستحالة القانونية مصدرها لحق بها، أو تن

القانون، حينام مينع الترصف يف بعض األموال كام يف حال منع استرياد أنواع من البضائع جرى التوكيل 

 .كعىل طلب استريادها أو نزع ملكية عقار املنفعة العامة لسحب التوكل عىل بيعه ونص عىل ذل

 أن ترجع االستحالة إىل سبب أجنبي -6
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ولعله الرشط األساس يف استحالة التنفيذ فالوكالة تنقيض باالستحالة بسبب أجنبي ال يد للموكل 

أو الوكيل فيه وليس املعنى منه أن االستحالة التي ترد إىل خطأ من املوكل أو الوكيل ال تنقيض بها الوكالة 

اهرة ال تني إال أن الفارق يف تحمل التبعة يف االستحالة بالقوة القبل تنقيض واالنقضاء حتمي يف الصور 

تعويض بني الطرفني خالف االستحالة بسبب املوكل أو الوكيل والسبب أجنبي يرجع إىل القوة القاهرة أو 

 فعل الغري. وفعل الغري يف االستحالة من صور القوة القاهرة كلام مل يقوى الوكيل عىل درئه وقد بدل عناية

الرجل املتبرص يف الظهري كمن يتسبب يف إتالف بضاعة موضوع توكيل بالبيع أو يدعي حقا عليها أو رهنا 

 او حجزا أو من يرتامى عىل عقارا أو يدعي استحقاق عليه حيث يستحيل الترصف عىل الحالة.

 انقضاء وكالة البيوعات العقارية مبوت أحد أطرافها -1

 أوال: موت املوكل

 ق.ل.ع: 462جاء يف الفصل 

"مبوت املوكل أو حدوث تغيري يف حالته ينهي وكالة الوكيل األصيل ووكالة نائبه وال يرسي 

 هذا الحكم.

 إذا كانت الوكالة قد أعطيت يف مصلحة الوكيل أو يف مصلحة الغري  -1

إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة املوكل عىل نحو يكون الوكيل يف  -8

 مركز منفذ الوصايا.

كل تنقيض الوكالة حتام تجاه الوكيل أو نائبه فرادى أو متعددين وكيفام كانت طريقة مبوت املو 

تبعتهم كام تقدم فباملوت ينقيض الطابع الشخيص الذي تتميز به الوكالة أصال وال نيابة بعد املوت وال إرادة 

وإمنا يف  تتحل محل أخرى هاته انقضت وحتى الوصية فإن تنفيذ الوصية ال ينوب عن املوىص وقد ما

النيابة عنه حيث كان حيا وأنشأ وصية ويف تصور آخر فإن األطراف يف الوثائق بعد التوقيع هم أحياء ولو 

ماتوا بعدها وورثتهم يحلون محلهم يف التنفيذ عند االقتضاء ال غري ومنه كانت نظرية الحلف العام وأن 

الرجعي حيث  بعد الوفاة يجد مصدره يف األثرمنفذ الوصية ينوب عنهم يف تنفيذ وصية وموروثهم والتنفيذ 

 نشأت الوصية واألطراف أحياء.

 ثانيا: موت الوكيل 

 ق.ل.ع 411جاء يف الفصل 
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يف حالة موت الوكيل يجب عىل ورثته إن كانوا عىل علم بالوكالة أن يبادروا بإعالم املوكل به كام 

حكم ات التي تخص املوكل وال يرسي هذا الأنه يجب عليهم أن يحافظوا عىل الوثائق وغريها من املستند

 عىل الورثة إن كانوا قارصين طاملا مل يعني لهم ويص".

مبوت الوكيل تنقيض الوكالة وال مخاطر عىل املوكل ألن الوكالة متعلقة بشخص الوكيل يعينه 

مارس و  وبعد موته ينقيض شخصه وال يقوى أحد عىل أن يحل محله، إال أغذا انتحل الصفة وغري الهوية

  التحايل والتزوير والكل معاقب عليه بسنده.
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 الهوامش: 

o عبد الرحامن بلعكيد: "الوكالة"، الجزء األول والثاين، املرجع السابق 

  ماسرت العقود و العقار: مناقشة رسالة تحت عنوان االدعاء بسوء نية يف قضايا التحفيظ وفق

 هيب .تقديم الصفحة األوىل تحت إرشاف الدكتور محمد ش 11-07مستجدات القانون 

 

  السياسة العقارية للدولة ودورها يف التنمية "تقرير تركيبي حول واقع العقار باملغرب موضوع

 8014جنرب 4و 2املنعقدة بالصخريات يومي  "االقتصادية واالجتامعية 

 

 ة  " تقاطع داريإطار مترصف وزارة الداخلیة، وأستاذ باحث يف العلوم القانونیة و اإل  محمد الزكراوي

املتمم ألحكام مدونة الحقوق العینیة وأحكام التحفیظ العقاري، "  |  34/13املادة الرابعة من قانون 

 موقع العدالة املغربیة الفقرة األوىل من الصفحة األوىل.
 

 

 - .سد الذرائع وفتحها من األصول عندنا يف املذهب املاليك 

 

 مطبعة األمنية  8002 1نية الخاصة يف القانون املغريب، طبعة عبد السالم أحمد فيغو:العقود املد

 الرياط

 

 - املجلد األول، العقود الواردة عىل العمل، دار النهضة العربية للنرش، 7السنهوري: "الوسيط"، ج ،

 .674و 671، ص 1431القاهرة 

 

 -  قارات.املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم الع 84.40قانون 

 

 -  يف بيع العقارات يف طور اإلنجاز املتمتع به ق.ل.ع. 11.00قانون 

 

 -  املتعلق بالحد من تقسيم األرايض الفالحية الواقعة داخل دوائر الري ودوائر  61.41قانون

 االستثامر يف األرايض الفالحية غري املسقية.
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  قود املسامة د املغريب "الكتلب الثاين الععبد الكريم شهبون:"الشايف يف قانون االلتزامات و العقو

 178س  1/8008ومايشابهها طبعة 

 

  أنور طلبة:املطول يف رشح القانون املدين"ج "الترشيعات،إيجار األماكن،العارية،الوكالة "الطبعة

  .882املكتب الجامعي الحديث االسكندرية ص  8003الثانية 

   مطبعة 8004الكتاب األول نظرية الغقد الطبعة الثانية عبد القادر العرعاري : مصادر االلتزامات

 41الكرامة ص 

   8011يوسف أيت لحلو امللخص املفيد للعدل الجديد الطبعة األوىل  

 

  

   ، 116، ص 8017سلسلة املعارف القانونية والقضائية، قراءات يف القوانني العقارية الجديدة، ط. 

  أهال ألن يجري بنفسه الترصف الذي يكون محال لها. وال يلزم لصحة الَوكالة، أن يكون املوكل

تلزم نفس األهلية يف الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو مل 

تكن له صالحية إجراء الترصف يف حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغري ما ال 

 يستطيع أن يجريه باألصالة عن نفسه.

  

 11اإلشعاع عدد  مجلة  

  

    مأخوذ من موقع  8017أكتوبر 1من مدونة الحقوق العينية الرباط يف: األربعاء  1بالغ بشأن املادة

 األمانة العامة للحكومة من املوقع التايل:

 

 

 8013 العقود املدنية األكرث تداوال، ط د، العريب محمد مياد، املوجز يف ، 
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العقارات في طور إال نجاز بين هاجس التنمية العمرانية وحماية المستهلك  

 العقاري

 

 عصام بوحافة

 باحت في المجال العقاري  

 لمزاولة المحاماة األهليةحاصل على شهادة 

 

 مقدمة

ول يف حالة عدم تلبيتها إىل عامل يحمل يعد السكن الحاجة االجتامعية األكرث حساسية حيث تتح

إرهاصات انفجار ينطوي عىل مخاطر جمة، و يف املقابل فإن تلبية الطلب عىل السكن ميكن أن يكون 

محفزا قويا لالستقرار السكني،فمن دون شك أن حاجة الفرد إىل املسكن ال تقل أهمية من حاجته إىل 

 و الحا و منتجا إال بتوفره عىل سكن يوفر له االستقرار النفيساملأكل و امللبس، كام أنه لن يعود مواطنا ص

 املادي.

فقد أدى ارتفاع معدل النمو الدميوغرايف داخل املدن، و الهجرة القروية الناتجة عن تدهور مستوى املعيشة 

يف البادية و عرصنة القطاع الفالحي، و كذلك إحداث مناطق صناعية و تجارية و سياحية باملناطق 

رضية إىل زيادة الطلب و التهافت عىل امللكية العقارية وبروز معضلة السكن التي أصبحت تشكل الح

 االهتامم لدى املواطن لدى الشغل .

فكان من نتائج هذه األزمة، و نتيجة لقلة الوحدات السكنية أن ظهرت عىل مستوى املامرسة التعاقدية 

 مرحلة املرشوع أو ما يطلق عليه بالبيع عىل التصميم،ظاهرة بيع العقارات يف طور االنجاز، أو حتى يف 

غري أن هذه املامرسة التي كان يغيب عنها إطار قانوين ينظمها رسعان ما أبانت عن قصورها بفعل املشاكل 

الناجمة عنها من قبيل تأخر املشرتي عن سداد ما يف ذمته من أقساط أو تأخر البائع يف إمتام البناء و ما 

من ضياع الحقوق عىل أصحابها، ولعل هذا ما دفع املرشع املغريب إىل مواكبة التحوالت  يرتتب عن ذلك

العميقة بإصدارات تهدف إىل الحفاظ عىل االستقرار يف املعامالت و هذا ما يتبني لنا من خالل قانون 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
307 

 

لكية ون املتعلق باملببيع العقار يف طور االنجاز، و كذا القان 107.18املعدل و املتمم مبقتىض القانون  11.00

 84.40، عالوة عىل قانون 103.18607املعدل و املتمم مبقتىض القانون  12.00املشرتكة للعقارات املبنية 

املتعلق بالتجزئات العقارية و املجموعات السكنية تقسيم العقارات، متوخيا منها خلق مناخ سليم و مالئم 

إضافة عىل توفري  608ا النوع من املعامالت العقاريةبعيدا عن مظاهر النصب و االحتيال و التالعب بهذ

الضامنات الكافية للمشرتي و تحفيزه عىل تعبئة موارده املالية لتمكينهم من التملك بأداء مثن الرشاء عرب 

مراحل مبا يوفر سيولة مالية إضافية يستفيد منها املنعش العقاري لإلنجاز مشاريعه دون توقف و يف أحسن 

 الظروف.

ج هذه التعديالت يف سياق اإلطار العام الرامي عىل تعديل عىل تعديل و تجديد الترشيعات الحالية و تندر 

بهدف جعلها مواكبة و مالمئة للمستجدات التي تعرفها الساحة القانونية و االقتصادية و االجتامعية و 

 لقانونباألخص الجانب االستثامري و التنموي و الكل يف خضم ترسيخ دولة املؤسسات و ا

و تتجىل أهمية موضوع العقارات يف طور البناء يف وقت مل تعد معه قضية السكن نقطة اختالف بني 

اثنني، ليس من حيث درجة أهميتها يف استقرار املواطن فحــــــسب و لكن أيضا يف كونها عامل من 

صادية و دافه االقتالعوامل األساسية يف تحريك عجلة قطاع اإلنعاش العقاري حتى يتمكن من بلوغ أه

االجتامعية و يساهم يف معالجة أزمة السكن املحتدمة، تحقيقا لهدف متكني كل شخص من حقه يف 

 الحصول عىل مسكن كحق طبيعي دستوري.

و الشك أن أهمية املوضوع ال تنحرص يف جانبها االجتامعي فقط و إمنا أيضا لها أهمية اقتصادية لكون 

لتطوير مجاالت أخرى سيام صناعة مواد البناء ) اإلسمنت، الرخام...( و  اإلنعاش العقاري يشكل حافزا

خدمات أخرى ) الهندسة املعامرية، مؤسسة التامني، موارد الرضيبة ...( و كذلك تنشيط سياسة القروض 

ر إال االعقارية السكنية و بالتايل  خلق ديناميكية اقتصادية، و املشاريع و العقارات قيد اإلنجاز يف هذا اإلط

 خري دليل عىل ذلك.

                                                           
في فقرتها الثانية " إذا تعلق األمر بمشروع عقاري منجز على مراحل متتالية يجوز تحديد النصيب الشائع لكل  6تنص املادة  6076078

بنظام امللكية املشتركة على آن يتم تحديدها نهائيا عند إتمام  مالك في األجزاء املشتركة للجزء املنتهية األشغال به بصفة مؤقتة

 املشروع العقاري، و يشار إلى ذلك في نظام امللكية املشتركة و في الرسم العقاري األم و فقي الرسوم العقارية املستقلة و في العقارات

  املحفظة او في طور التحفيظ"

إلنجاز بين النظر و التطبيق، رسالة لنيل دبلوم املاستر في املهن القضائية و القانونية، عمر اليوسفي العلوي، بيع العقار في طور ا 4 

  4، ص 4001.4007جامعة محمد الخامس السويس ي، 
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نــاهيك أن لهذا القانون فوائد أخرى هامة ملا يوفره للمشرتي من إمكانية ادخار مثن مناسب لظفر بسكن 

بالخصوص يف وقتنا الحارض بطريقة سهلة تجعله مكتسبا مللكية عقارية سكنية كانت أو تجارية أو صناعية، 

العقاري المتصاص البطالة خصوصا من األيادي العاملة هذا دون أن ننىس الدور الذي يؤديه اإلنعاش 

 األقل تأهيال.

تأسيسا عىل ما سبق تثور يف العلن إشكالية جوهرية و محورية مفادها إىل أي حد استطاعت القوانني 

املنظمة للعقارات يف طور اإلنجاز التوفيق بني مصلحتي املنعش العقاري من جهة و املستهلك من جهة 

 ق تنمية عمرانية سليمة و متوازنة .ثانية، لتحقي

 و اإلجابة عن هذه اإلشكالية لن تتأىت إال باإلجابة عىل أسئلة متفرعة عنها من قبيل:

 ما هي أهم األسباب و األهداف الكامنة ظهور ظاهرة العقارات يف طور البناء؟  -  

 العقارية؟ما هي أهم الضوابط و القواعد التي يخضع لها هدا النوع من البيوعات  -

 ما مدى متكن القوانني العقارية الحديثة من حامية مركز املستهلك العقاري؟ -

هل استطاع املرشع بتقنينه لهذا املجال احتواء جميع مشاكله أم أن هناك عراقيل قانونية حالت دون  -

 ذلك؟.

 و لإلجابة عىل هذه األسئلة و غريها سنعتمد عىل الهيكلة التصميمية اآلتية :

 بحث األول : العقارات يف طور البناء كمطلب لتنمية العمرانية امل

 املطلب األول: تطور بناء العقارات كرضورة سكنية اجتامعية و حتمية اقتصادية  

 املطلب الثاين: خضوع العقارات يف طور البناء ملتطلبات الحكامة العمرانية  

 طور لبناء املبحث الثاين: مركز املستهلك العقاري من العقارات يف

 املطلب األول: الضامنات القانونية للمستهلك العقاري   

 املطلب الثاين: العقارات يف طور البناء بني النجاعة القانونية و اإلشكاالت الواقعية   
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  املبحث األول : العقارات يف طور اإلنجاز كمطلب للتنمية العمرانية

 تطلب معرفة أهم األسباب الكامنة وراء التغيري الجذريإن الحديث عن تنمية عمرانية مكتملة الجوانب ت

يف سياسة املجال ) املطلب األول( عالوة عىل الضوابط املواكبة التي يتم وضعها يف هذا الصدد ) املطلب 

 الثاين(

 املطلب األول : تطور بناء العقارات كرضورة سكنية اجتامعية و حتمية اقتصادية

ب مجاال مفتوحا ملامرسة العديد من األنشطة االقتصادية و االجتامعية ، لقد أصبح الوسط الحرضي باملغر 

لكنه ميثل أيضا املجال الذي تتعرض فيه التجمعات ألخطر التهديدات و ذلك ملا أصبحت تولده من مظاهر 

لإلقصاء و التهميش ، و لعل من أبرز هذه املظاهر أزمة السكن التي تشهدها بالدنا ، نتيجة للعديد من 

 سباب كالنمو الدميوغرايف الرسيع و قلة املنجزات يف ظل غياب سياسة عقارية واضحة املعامل.األ 

و قد انشغلت الدولة منذ وقت قريب بالبحث عن الحلول الناجعة للتصدي لألزمة االقتصادية و االجتامعية 

ع االجتامعي الطاب التي يشهدها قطاع السكن ، و البحث عن كيفية التوفيق بني األهداف و األغراض ذات

لقطاع السكن و إدماجه يف نفس الوقت ضمن وسائل التنمية و التطوير االقتصادي من جهة و االنتقال 

 .609من نظام التمويل العمومي إىل نظام التعبئة  و املبادرات الخاصة من جهة أخرى

ىل عاتقها هذا القطاع عو أمام هذا الوضع الذي يتسم بتزايد الطلب عىل السكن وعجز الدولة عن التكفل ب

، و عدم قدرتها عىل متويل و إنجاز كل املشاريع التي يحتاج إليها األفراد ، أصبحت الدولة مضطرة إىل 

، ففتحت مجال التدخل أمام املنعشني العقاريني العموميني  610توسيع دائرة التدخل يف اإلنجاز و التمويل

 لسكنية .و الخواص من خالل إرشاكهم يف تنفيذ املشاريع ا

كام سنت الدولة سياسة تهدف إىل تشجيع االستثامر العقاري بالنسبة للمنعشني العقاريني من أجل إنجاز 

مثل إعفاء املستثمرين  611وتسويق برامج سكنية بواسطة إجراءات تحفيزية و تشجيعية يف املجال الرضيبي

اح العقارية قارية و الرضيبة عىل األربالعقاريني من الرضائب و الرسوم و خاصة الرضائب عىل املداخيل الع

 .612و اإلعفاء من رسوم التسجيل و الرضيبة الحرضية

                                                           

عبد املهيمن حمزة ، عمليات اإلنعاش العقاري التأصيل النظري و الواقع العملي ، مقال منشور بسلسلة دراسات و أبحاث ، العدد  609    

 .89، ص، 4089،  82

 .48، ص:4007، 4عبد الحق صافي امللكية املشتركة للعمارات و الدور املقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت ،ط 610 

عبد املهيمن حمزة ، مركز اإلنعاش العقاري في السياسة السكنية باملغرب ، مجلة املنارة للدراسات القانونية و اإلدارية ، عدد  611 

 .32، ص:03/4083

 وما بعدها. 427،ص:8،4000الهادي مقداد،السياسة العقارية في ميدان التعمير و السكنى، دار النجاح الجديدة، ط راجع 612 
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و هذا له ما يربره ، حيث إن مرشوع البناء يف الوقت الحارض مل يعد يتسم بالبساطة وتدخل شخص واحد 

د العقارات املوجة يييرشف عىل العملية  و الذي غالبا ما يكون مالك العقار املعد للبناء ، حيث إن ميدان تش

للسكن و خاصة يف ظل تطور السكن الجامعي و أهمية و ضخامة الربامج السكنية املعتمدة من قبل 

السلطات العمومية أصبح معها البناء عملية غاية يف التعقيد ، نظرا لتعدد مراحل األنشطة املرتبطة بعملية 

ة ض الصالحة للبناء ، و القيام باإلجراءات اإلداريالبناء و تداخلها و ما تتطلبه من رضورة البحث عن األر 

 املختلفة ، وجمع و رصد التمويل الرضوري لعملية البناء ومراقبة تشييده وتسلمه عند إنجازه.

ونظرا لكل ما سبق ذكره فإن قطاع البناء عموما  والذي يف طور اإلنجاز خصوصا أصبح يحظى بوضع 

 عدد القوانني ذات الصلة  و باعتباره حجز الزاوية لسياسة الدولة يفترشيعي و واقعي بالغ األهمية نظرا لت

 مجال اإلنعاش العقاري الذي يعد أداتها األساسية يف ميدان التعمري و السكنى.

هذا و يعترب التمويل العنرص األسايس الذي ال ميكن لإلنعاش العقاري أن يقوم بوظيفته إال به ، سيام إذا 

عقاري غالبا ما ال ميول مرشوعه العقاري من ماله الخاص، بل يعمد أساسا  إىل استحرضنا أن املنعش ال

 التمويالت البنكية و أحيانا أخرى إىل متويالت غري بنكية.

و يلعب التمويل البنيك دورا أساسيا يف بناء العقارات حيث يلجأ العميل إىل مؤسسة مالية من أجل متويل 

 تمويل عىل آجال يتفق عليها نظري آجال للجهة املمولة.املرشوع ثم يقوم بسداد قيمة هذا ال

تقليديا ارتبط التمويل يف مجال اإلنعاش العقاري مبنتوج القروض بفائدة ، و هي عبارة عن قروض موجهة 

لتمويل عملية البناء ، و غالبا ما تحتسب قيمة القروض عىل أساس إما مدة القرض يسدد خاللها عىل 

، و إما دفعة واحدة يسدد فيها القرض بحلول أجله ، و يقوم املنعش العقاري بتقديم أقساط أو دفعات ثابتة 

 ضامنات مبا فيها رهن املرشوع رهنا عقاريا طوال مدة القرض .

و عىل الرغم من االنتشار الواسع الذي يحظى به القرض العقاري لسد حاجات املنعشني العقاريني ، إال 

ها مجموعة من املخاطر من الناحية القانونية خصوصا ما يتعلق مبخاطر أن عملية التمويل هذه تتولد عن

، فضال عن ارتفاعه و الذي ميثل أحد العوائق األساسية  613الرهن وخطر عدم السداد و خطر سعر الفائدة

 أمام املنعش العقاري .

                                                           

يوسف حمومي ، التمويل العقاري : من القروض بفائدة إلى املنتجات التشاركية أية بدائل ، مداخلة على هامش الندوة الوطنية  613 

 .432- 432، ص4089 8ان العقار و التعمير واالستثمار ، مطبعة املعارف الجديدة ، طبعنو  4086نونبر  46و  42املنظمة يومي 
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لبنوك التشاركية وجات ايف مقابل هذا النوع من التمويل وجبت اإلشارة و لو من الناحية النظرية فقط إىل منت

ومدى أهميتها يف التمويل حينام خصص القسم الثالث من القانون املتعلق مبؤسسات االئتامن و الهيئات 

 املعتربة يف حكمها لتنظيم هذه البنوك.

و تقوم هذه األخرية باعتامد عمليات التمويل القامئة عىل غري أساس الفائدة ، و يف املجاالت االقتصادية 

 تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ، و ذلك باستخدام أساليب التمويل التشاريك ، مبا فيها التي ال

أسلوب املرابحة و اإلجارة و املضاربة و املشاركة و االستصناع و غريها من األساليب التمويلية التي ال تخالف 

 .614أحكام الرشيعة و التي توافق عليها هيئات الرقابة الرشعية

غة املشاركة يف نظرنا األقرب للنجاح يف هذا امليدان من غريها من الصيغ كاالستصناع ، نظرا وتبقى صي

لكون املشاركة سيام املتناقصة أو املنتهية بالتمليك متكن املنعش العقاري من االنفراد باملرشوع يف نهاية 

ف االستصناع ة، وذلك  بخال املطاف ، و لكونها تنسجم مع حاجياته األساسية املتمثلة يف السيولة املالي

 الذي يعترب عديم الجدوى والحالة هذه لكون املنعش العقاري هو نفسه املقاول املكلف بالبناء.

ويف ظل املعيقات املرتبطة بالقروض بفائدة ونظرا لحداثة البنوك التشاركية ، ظلت تقنية بيع العقار يف طور 

تشكل  يلجأ إليها املنعش العقاري و التي متكنه من تسبيقاتاإلنجاز من بني أهم الخيارات البديلة التي قد 

 .615سيولة مالية إضافية ملواصلة عمليات البناء دون أن ترتتب عنها فوائد ترفع من تكلفة البناء ومثن البيع

و إذا كان هذا النمط التعاقدي كام ذهب لذلك الفقه يضمن للمستهلك مرتبته يف الحصول عىل الشقة و 

فإنه ال يجنبه باملقابل  616ل أدائه ألقساط  من الثمن مجزأة حسب مراحل إنجاز مرشوع البناءالبناء مقاب

 إمكانية البحث عن قرض بنيك لتمويل رشاء املسكن يف طور اإلنجاز.

هذا بخالف البائع الذي يجد يف هذا النوع متنفسا اقتصاديا ميكنه من الحصول عىل السيولة املالية إلمتام 

ضطرار كام سبق القول للقروض البنكية املرهقة ألوضاعه املادية ، و املقاول أيضا يجد يف مرشوعه دون اال 

هذا األسلوب التعاقدي وسيلة مشجعة عىل الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها مع رب العمل داخل األجل 

 . 617املتفق عليه

                                                           

 .423يوسف حمومي ، نفس املرجع ، ص: 614 

 .20حمزة عبد املهيمن ، مركز اإلنعاش العقاري في السياسة السكنية باملغرب ، املرجع السابق ،ص: 615 

 .438،ص:4083، 3ط عبد القادر العرعاري ،نظرية العقد ، دار األمان ، 616 

 617 عبد القادر العرعاري نفس املرجع و الصفحة. 
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لية سواء من الناحية الهيك خالصة القول أن مختلف املحطات التي مر منها اإلنعاش العقاري باملغرب

القانونية أو التمويلية جعلت العقار يف طور اإلنجاز يحظى بأهمية بالغة سواء يف إطار قوانني التعمري أو 

يف إطار ق ل ع و أيضا يف إطار قانون االستهالك و هو ما يبني و بامللموس الطابع االقتصادي و 

 للترصفات الواردة عليها. االجتامعي املتميز للعقارات يف طور اإلنجاز و

 

 

 املطلب الثاين: خضوع العقارات يف طور البناء ملتطلبات الحكامة العمرانية  

إن العقار وفق املفهوم التقليدي مل يعد مسايرا للتطورات التي أصبح يعرفها بالنظر للوضعية املنوطة به، و 

ذي و التعاقد عليه، ذلك أن الطرف الالذي أصبح الغرض املخصص له هو املناط و األساس للتعامل فيه 

يبحث عن السكن يبحث للتعاقد عىل عقار مخصص لذلك، و املقاول يف الصناعة يبحث عن العقار 

املخصص للصناعة و غريها من األغراض و هذا مع األخذ بعني االعتبار أغراض التعمري من سكنى و 

عد العمرانية ليس فقط للعقارات مبفهومها ، التي جاءت مبجموعة من الضوابط و القوا618صناعة و غريها

التقليدي و إمنا حتى بالنسبة لتلك املوجودة يف طور اإلنجاز بهدف ضبط النمو الحرضي و تأثرياته و بغية 

 مواكبة تطور الحوارض و املراكز الحرضية و بعض األجزاء من القرى املجاورة لها.

حد من التعمري و السكنى بأدوات و أدوار فعالة آلجل الباإلضافة إىل متكني السلطات املتدخلة يف ميدان 

االنتشار الغري املنظم للسكن العشوايئ الذي ال يراعي مضامني قوانني التعمري بصفة عامة و وثائق التعمري 

بصفة خاصة، و إلزام املعنيني باحرتام التصاميم املعدة لذلك كيفام كان نوع العقار املزمع بناؤه تطبيقا 

 . 619التي يقوم عليها األمن العقاريللمبادئ 

و هكذا أنتجت حركة التمدن خالل العقود األخرية أنسجة حرضية متباينة الخصائص، متعددة األشكال، 

حيث تقلصت رقعة الـأنسجة املنظمة، و انحرصت مساحة األحياء املجهزة مام جعل مشاكل السكن و 

 ة لتصبح مشكل مجتمعي ال يتوقف إصالحه عىلالتعمري عىل حد سواء تتجاوز حدودها التقنية املحض

                                                           

جياللي بوحبص، النظام القانوني لعقود اقتناء السكن باملدار الحضري، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة في العقار و التعمير و  3 

 83، ص 4001اإلسكان، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 

سة الحكومية في مواجهة إشكالية أحياء الصفيح، رسالة لتيل دمبلوم الدراسات املعمقة في القانون العام السباعي حسن ، السيا 2

 31، ص 4004.4003وحدة العقار و التعمير و اإلسكان، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط، سنة 
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تغيري و إصدار القانون وحده، ليتعداه إىل إصالحات يف مختلف امليادين تهدف إىل تصور جديد يتالءم و 

الذي سيساعد ال محال عىل وضع أسس جديدة لإلنعاش العقاري  620املرشوع املجتمعي للمغرب الجديد،

 يف طريق وضع حد ألزمة السكن.

طبيعي يف ضل هذه األزمة أن يصبح املعروض من األرايض املجهزة للبناء أقل بكثري من الطلب و من ال

عليها مع ما يرتتب عىل ذلك من ارتفاعا يف قيمتها بسبب املضاربات العقارية و الرغبة الجامحة يف اقتناء 

ة أن برزت عىل ة الكرائيسكن، فكان من نتائج هذه األزمة و نتيجة لقلة الوحدات السكنية و ارتفاع الوجيب

مستوى املامرسة التعاقدية ظاهرة بيع العقارات يف طور البناء أو حتى يف مرحلة املرشوع أو ما يطلق عليها 

 621بالبيع الوارد عىل التصاميم.

و مام ينبغي التأكيد عليه أن انتشار ظاهرة بيع العقارات يف طور البناء التي تأخذ بعني االعتبار واقعية 

ل املطروحة و تتالئم و متطلبات املجتمع، مستهلكني كانوا أو منعشني عقاريني ال مينع من خضوع املشاك

هذه العقارات ملتطلبات  الحكامة العمرانية التي تبتدأ بوثائق التعمري باعتبارها إطارا قانونيا و أداة أساسية 

 و البعيد. لالستغالل األرايض الحرضية و ضامن حسن استعاملها عىل املدى القريب

و تأسيسا عىل هذا فإن وثائق التعمري تعترب مرجعية للوصول إىل التدبري املعقلن حيث تعمل عىل هيكلة و 

إنتاج الفضاءات الحرضية و العمرانية املخططة بناءا عىل التوجهات الواردة يف هذه الوثائق التي تشمل 

ام سبق ت هده الوثائق تعترب مبثابة املرجع كمختلف قطاعات التنمية االقتصادية و االجتامعية، فإذا كان

اإلشارة إىل ذلك لكل املتدخلني يف ميدان التهيئة و التعمري،فإن قيمة هذه الوثائق ال تظهر إال عند 

سواء تعلق األمر بوثائق تعمري  622تجسيد محتوياتها عىل أرض الواقع و إخراج ما تنص عليه إىل حيز الوجود

خطط التوجيهي لتهيئة العمرانية أو وثائق ذات طابع محدود ترابيا كالتصميم ذات طابع توجيهي عام كامل

 التنمية العمرانية أو تصميم التنطيق. 

                                                           

بات الحكامة العمرانية، مقال منشور في أشغال الندوة عماد أبركان، توزيع االختصاص في مجال التعمير بين القانون و املمارسة و متطل 2

  362تحت عنوان: العقار و التعمير و االستثمار، ص  4086نونبر  46و42الوطنية املنظمة يومي 

.ع.م و لو تجدر اإلشارة أن بيع العقار في طور البناء يبقى خاضعا خالل هذه املرحلة ألحكان النظرية العامة للعقد املنصوع عليها في ق. 6

 من نفس القانون. 430تنبني على مبدأ سلطان اإلرادة حسب الفصل 

من ق.ل.ع.م، و في نفس االتجاه تأثر املشرع بالفقه االسالمي  68فهذا البع هو بيع ملال مستقبل، و يعتبر جائزا طبقا ملقتضيات الفصل 

 دفع حاال عندما بيع أجاز بيع السلم باعتباره بيع ملنقوالت مستقبلة نظير ثمن ي

 94و  98،الصفحتين 6الحاج شكرة، الوجيز في قانون التعمير املغربي،ى دار القلم لطباعة و النشر و التوزيع، ط  9
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و منه فإن هذه الوثائق تستوعب جميع القوانني العقارية ذات الصلة و منها العقارات يف طور اإلنجاز و 

يد وثائق يها من طرف السلطات املختصة يف تجسالتجزئات العقارية التي تعترب من أهم األدوات املعتمد عل

التعمري و كذا مبثابة املوجه و املنظم لالستعامل األرايض، و املحددة ملختلف املناطق و املرافق و التجهيزات 

 كام تحدد الرشوط و القواعد التي يجب التقيد بها أثناء القيام بعمليات التهيئة و التجزيئ و البناء.

الذي مينع  18.40من قانون  10لرشوط هو الحصول عىل رخصة البناء طبقا للامدة و لعل أبرز هذه ا

مبقتضاها املرشع القيام بالبناء دون رخصة ملبارشة ذلك، بل جعل األمر إلزاميا حتى يف حالة إدخال تغريات 

لضوابط املعمول ا عىل املباين القامئة إذا كانت التغيريات املزمع إدخالها تتعلق بالعنارص املنصوص عليها يف

 بها .

و عىل هذا النهج يعترب إبرام عقود للعقارات يف طور البناء هو الآلخر يخضع للقواعد العامة املنصوص عليها 

املعدل و املتمم  11.00مكرر  من قانون  312.6يف الفصل املومأ إليه سابقا، و تم تأكيد ذلك يف الفصل 

 قار يف طور اإلنجاز حيث ألزم املرشع تضمني عقد البيع االبتدايئاملتعلق ببيع الع 107.18مبقتىض القانون 

تحت طائلة البطالن تاريخ و رقم رخصة البناء التي يتم تسليمها وفق اإلجراءات املرحلية املنصوص عليها 

و إلضفاء مزيد من الحامية يف إطار هذا النوع من العقود منع املرشع إبرام عقد  18.40يف القانون  

 إال بعد الحصول عىل رخصة البناء تطبيقا ملبدأ املرشوعية اإلجرائية و تنفيذا ملتطلبات الحكامة التخصيص

الذي ألزم عىل املنعش العقاري الحصول عىل رخصة البناء قبل أي  312.4العمرانية و هو ما يؤكده الفصل 

تطلب رقابة قبلية لتعاقد التي تعملية تعاقدية بينه و بني املشرتي و كام هو الحال يف املرحلة التمهيدية ل

من طرف الجهات و السلطات املعنية فإن االنتهاء من البناء من الناحية القانونية ال يعترب تاما و منجزا إال 

هذا يعني أن هناك رقابة لهذا النوع من األبنية  623بعد الحصول عىل رخصة السكن و شهادة املطابقة،

 قته لتهيئة العمرانية و الرؤيا املجالية .الفريدة خصوصا فيام يتعلق مبدى مطاب

 باإلضافة إىل ما يتم ذكره يتعني عىل املنعش العقاري تسليم املشرتي العقار املبيع طبقا للمواصفات املتفق

عليها يف عقد البيع االبتدايئ لعقار يف طور البناء و هو يكون كذلك إذا ما قام بتنفيذ أشغال البناء حسب 

ية و تصاميم االسمنت املسلح فضال عن تنفيذ كل اتفاق خاص بشكليات معينة يجب التصاميم املعامر

 إدخالها عىل العقار املبيع كاختيار نوع معني من الصباغة أو الزليج أو الخشب املمتاز مثال.

                                                           

 " ال يعتبر العقار محل البيع منجزا و لو تم االنتهاء من بناءه إال بعد الحصول العلى رخصة السكن و شهادة املطابقة" 681.82الفصل  1
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فيجب عندئذ أن يقوم املنعش العقاري بتنفيذ  هذا اإللتزم عىل النحو املتفق عليه ، أما إذا خالف هذه 

واصفات و مثل هذا االتفاق الخاص كان مخال بالتزام أخر يتفرع عن االلتزام بالتسليم هو االلتزام امل

ويف هده الحالة يكون املشرتي هو املكلف بإثبات وجود هذا االتفاق و وسيلة اإلثبات املعتمدة  624باملطابقة 

البائع وضع دفرت التحمالت  حيث ألزم عىل 317.01لن تخرج عن دفرت التحمالت الذي أشار إليه الفصل 

مطابق للتصاميم املعامرية املرخص به يتضمن مكونات املرشوع وما أعد له ونوع الخدمات والتجهيزات 

التي يتوجب انجازها وأجل اإلنجاز و التسليم و يتم توقيع البائع و املشرتي عىل هذا الدفرت مع تصحيح 

 ام أضاف املرشع إمكانية إرفاقه عند االقتضاء ببطاقةإمضائهام بعد اضطالع املهندس املعامري عليه، ك

 .625تقنية موجزة موقعة من قبل البائع تتضمن وصفا للمكونات محل منوذجي منجز من طرفه

و املالحظ أن املرشع استهدف من خالل هذا الفصل حامية مصالح املرشح لرشاء الذي تتاح له فرصة العلم 

طيع مقاضاة ته و التجهيزات التي يشملها و مستوى تصنيفه بحيث يستاملسبق بطبيعة املحل املبيع و مكونا

و الذي يكتسب  626البائع إذا مل يحرتم الرشوط املنصوص عليها يف دفرت التحمالت الذي يحوز نسخة منه

 312.6طابعا رسميا عىل اعتبار أن الجهة املكلفة بتحريره أصبحت محددة و محصورة قانونا يف الفصل 

ه املرشع املغريب يف إقرار الرسمية يف املعامالت العقارية درءا لـأي صعوبة يف اإلثبات من متاشيا مع توج

 جهة و لتسهيل عمل القايض يف فض النزاع من جهة ثانية.

و الشك أن االهتامم الترشيعي مبيدان التعمري مل يعد ينحرص فقط من خالل قانون التعمري بل ال حتى 

ت نها ما يتعلق مبراقبة و زجر املخالفات يف مجال التعمري عىل عكس مقتضياتلك القوانني املتفرعة عنه م

الذي نص عىل مجموعة من القوانني اآلمرة دون ربطها بجزاء مام  107.18املعدل بقانون  11.00قانون 

 يفرغها من فعاليتها.

بعدما مل يكتب  8013الصادر سنة  33.18الذي تولد عنه قانون زجري رقم  18.40لكن بالرجوع إىل القانون 

، نجد عىل أن خرق الضوابط 01.01له الخروج يف إطار مدونة التعمري التي عرفت مرشوع قانون هو القانون 

العامة أو الجامعية املرتبطة باملجال العمراين كعدم الحصول عىل رخصة البناء أو الرشوع يف األشغال أو 

                                                           

لعقار في طور البناء على ضوء أحكام القانون املغربي ، اطروحة لنيل الدكتوراه في قانون األعمال ، جامعة محمذ األول ، علي رام ،بيع ا 7

  892و  892، الصفحة 4002سنة 

 مكرر " يجب أن يتضمن عقد البع االبتدائي على الخصوص...  683.3ينص الفصل  80

 نسخة من دفتر التحمالت ..."-

، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 22.00افي ، بيع العقار في طور االنجاز شرح و تحليل لفصول القانون رقم عبد الحق الص 88

 822ص  4088،  8ط



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
316 

 

هذه لهدم و بالتايل فإن نفس الجزاء يطال كل مخالف لمبارشتها يف مناطق غري مسموح بها يرتتب عليها ا

 املقتضيات كذلك بالنسبة للعقارات يف طور البناء.

يتضح مام سبق أن التحوالت املجالية العميقة الناجمة عن التوسع العمراين بفعل الضغط الدميوغرايف 

فري أوعية عقارية املة لتو الكبري الذي شهده املغرب. فرضت عىل السلطات العمومية تبني اسرتاتيجية ش

تتالئم مع القدرة الرشائية للمواطن ومنح التسهيالت املالية سواء فيام يتعلق بالجانب الرضيبي أو أداء 

األقساط هذا دون إغفال إرساء أسس التنمية العمرانية تتوخى تلبية حاجيات ملحة للساكنة يف مجال 

دأ األمن ضامنا لحامية النظام العام العمراين و تحقيق ملب البنيات التحتية و السكن و التجهيزات العمومية

 العقاري. 

 املبحث الثاين : مركز املستهلك العقاري من العقارات يف طور البناء 

مام الشك فيه أن قانون بيع العقارات يف طور االنجاز أىت بضامنات عدة لحامية املستهلك 

ق س يف عدة مقتضيات قانونية كان من املفروض أن تحقالعقاري)املطلب األول(، غري أنه قد يثبت العك

 دور الحامية لهذا املستهلك )املطلب الثاين(.

 املطلب األول: الضامنات القانونية للمستهلك العقاري يف العقارات يف طور اإلنجاز

إن اإلختالل بني الطلب عىل املساكن وعرضها، من بني اإلشكاالت التي كانت تعيق تأمني الحصول 

ىل السكن وذلك لوجود رشيحة واسعة من األرس العاجزة عن تعبئة اإلمكانيات املالية الكافية للحصول ع

عىل السكن فإن املضاربة العقارية يف ذلك أثر سلبي يتمثل يف خلق أزمة سكن مع إحجام طائفة املنعشني 

 العقاريني من اإلستثامر يف منتوج السكن اإلجتامعي.

رشع عىل تدبري منظومة قانونية تحمي الفئة العاجزة عن توفري سكن،خاصة يف من هذا املنطلق عمل امل

ظل انتعاش السكن اإلجتامعي ويربز ذلك من خالل قانون بيع العقارات يف طور اإلنجاز الذي نظمه 

اآليت مبجموعة من الضامنات القانونية لحامية  107.18املعدل بقانون  11.00املرشع بالقانون رقم 

 باإلضافة إىل بعض القوانني األخرى املتدخلة يف ذلك. املشرتي،

ومن أجل حامية املشرتي لعقار يف طور اإلنجاز باعتباره طرفا ضعيفا يف مواجهة البائع املهني فإن املرشع 

املغريب جعل هذا العقد شكليا سواء يف صبغته اإلبتدائية أو النهائية فبخصوص العقد اإلبتدايئ يتأكد لنا 

"يجب أن يرد عقد البيع االبتدايئ للعقار يف طور االنجاز إما يف  6/312ل الرجوع إىل الفصل ذلك من خال
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محرر رسمي أو يف محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف مهني ينتمي إىل مهنة قانونية منظمة ويخول 

 قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطالن"

ي الفصل املذكور أن الرسوم التوثيقية لبيع العقار يف طور اإلنجاز والتويالحظ خالل الرسمية املقررة يف 

حررت طبقا للقانون من قبل موثقني عرصيني أو عدول تثبت لها صفة الرسمية، فهي تعترب حجة قاطعة 

يف اإلثبات دون الحاجة إلقرار الطرف امللزم بنسبتها إليه وال يصوغ الطعن يف توثيقها أو مضمونها أو 

 إال عن طريق الزور. شكلها

كام ميكن ألحد الطرفني أو الغري ذي املصلحة املرشوعة الذي يطعن يف رسم املوثق بسبب إكراه أو احتيال 

أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي أن يثبت كل ذلك عن طريق الشهود أو بواسطة القرائن القوية املنضبطة 

 627من قانون االلتزامات و العقود. 114صل و املتالمئة دون حاجة إىل إدعاء بالزور طبقا للف

وبالرغم من هذه اآللية التي سعى من خاللها املرشع لحامية الطرف الضعيف لبيع العقار يف طور اإلنجاز 

والذي غالبا ما يكون هو املشرتي فإن املامرسة أثبتت عدم متسك أطراف هذا العقد بهذا املقتىض األمر 

عىل العديد من قرارتها تعترب العقد الذي ال يحرتم هذا املقتىض عقدا  الذي جعل محكمة النقض املغربية

 628باطال.

ومزيدا من الضامن يف توثيق عقد بيع العقار يف طور اإلنجاز نص عىل مجموعة من البيانات يف الفصل 

ية نوالتي تفيد أهمية قانونية وواقعية تتمثل األوىل يف متكني املتعاقدين من تفادي إمكا 629مكرر 6/312

تعارض النظام القانوين لالرض مع النظام الذي تخضع له البيانات خاصة يف كون األرض قابلة للتفويت، 

وتتمركز الثانية يف التنصيص عىل هذه البيانات من شأنه أن مينح للمستهلك تقنيا الثقة يف جدية املرشوع 

 استقرارا نفسيا ق للمشرتي املستقبيلالذي يوجد يف ملكية البائع وكونه ال يخالف ضوابط التعمري مام يحق

 بخصوص املرشوع املقبل عليه.

إن الشكلية املتعلقة بعقد البيع االبتدايئ ميكن أن يسبقها عقد التخصيص من أجل حامية املشرتي السيام 

ما علمنا أن هذا العقد ال ميكن إبرامه إال بعد حصول البائع عىل رخصة البناء تحت طائلة البطالن مع 

                                                           

 849عبد الحق صافي مرجع سابق ص  627 

رة حماية الطرف عبد الرحمان الشرقاوي " تنظيم بيع العقار في طور اإلنجاز في القانون املغربي بين تشجيع االستثمار وضرو  628 

بعنوان العقار و التعمير واالستثمار الجزء األول مطبعة املعارف  4086نونبر  46و  42الضعيف" أشغال الندوة الوطنية املنظمة يومي 

 822ص  4089الطبعة األولى  4089الجديدة الرباط 

 مكرر  681/3الرجوع إل الفصل  629 
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نية إبرامه يف عقد عريف رشيطة توفره عىل كافة البيانات الواردة يف العقد االبتدايئ لعقار يف طور إمكا

من  %4االنجاز كام أن عقد التخصيص بعد االنطالقة األوىل لدفع األقساط اتجاه البائع وذلك يف حدود 

 2/312و  3/312  طبقا للفصلمثن البيع االجاميل، وحامية للمشرتي بعد كل دفع قبل إبرام هذا العقد باطال

 .107.18من قانون رقم 

غري أنه ميكن للمشرتي من مامرسة حقه يف الرتاجع عن املرشوع التعاقدي داخل مهلة الثالثني يوما 

مكرر ثالث مرات و مبرور هذه املدة فإن املشرتي سريغم عل احرتام  6/316املوالية إلبرام عقد التخصيص 

ومام ال شك فيه أن  630عقد التخصيص التي تفيض لزوما إىل إبرام العقد االبتدايئ،املهلة املتبقية من عمر 

الحصول عىل رخصة البناء يربز احرتام الضوابط التعمريية املتعلقة بالعقار املوجه للبيع والعلق عىل إنجازه 

 مام يضفي طابع حاميئ للمستهلك العقاري.

ع از غري ملزم بدفع الثمن مرة واحدة سواء عند إبرام عقد البيوإذا كان املشرتي يف بيع العقار يف طور اإلنج

االبتدايئ أو عند االنتهاء من البناء وإمنا يتم دفعه عىل أقساط دورية ربطها املرشع مبراحل تقدم عملية 

 .312/3631البناء ملا يتبني من الفصل 

فإن كل أداء  3/312يف الفصل  إذا مل يرتك للمتعاقدين الحرية يف تحديد مواعيد أداء االقساط ملا ورد

كيفام كان قبل التوقيع عىل العقد االبتدايئ أو عقد التخصيص يعد باطال يف حالة اللجوء إىل إبرامه، مام 

يعني أن تأدية األقساط من قبل املشرتي ال تكون باطلة إال إذا تم ذلك قبل إنجاز األساسات عىل مستوى 

ال يف هذه املرحلة يعد رشطا أساسيا إلبرام العقد االبتدايئ، إذن الطابق األريض ألن االنتهاء من األشغ

فاالنتهاء من األشغال عىل مستوى الطابق األريض يعد مؤرشا عىل دفع القسط األول من الثمن فام يتلوه 

                                                           

 22.00الرامي إلصالح القانون رقم  809.84غة التشريعية الجديدة للقانون رقم عبد القادر العرعاري "تأمالت في مقاصد الصيا630 

 املتعلق ببيع العقارات في طور اإلنجاز" 

 يؤدي املشتري، كحد أقص ى، قسطا من الثمن االجمالي تبعا لتقدم األشغال حسب املراحل التالية: 631 

 عند إبرام عقد التخصيص 2% -

 من عدم وجود عقد التخصيص  %80و عند إبرام العقد االبتدائي أ 2% -

 عند بداية األشغال  80% -

 مقسمة على ثالث مراحل تؤدى حسب اتفاق األطراف عند النتهاء من أشغال إنجاز كل مرحلة: 60% -

 مرحلة األشغال املتعلقة باألساسات على مستوى الطابق االرض ي -

 مرحلة األشغال الكبرى ملجموع العقار -

 لحصول على رخصة السكن أو شهادة املطابقةمرحلة األشغال النهائية وا -

 عند إبرام عقد البيع النهائي وتسلم املفاتيح. 40% -

 تعفى االبراءات املؤداة عند عقد التخصيص وعقد البيع االبتدائي من رسوم التسجيل . -
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فال يطال البطالن 3/312من أداء لألقساط بشكل دوري يكون صحيحا حسب الرتتيب الوارد يف الفصل 

 632السابقة عىل تحرير العقد االبتدايئ و عقد التخصيص .إال االداءات 

وإذا كان املرشع قد منح البائع متويال ماليا إضافيا ملرشوعه من خالل ما يؤديه املشرتي من أقساط 

باإلضافة إىل القروض البنكية وقدراته املالية الذاتية، فإنه يف املقابل كفل للمشرتي حقه يف اسرتداد مثل 

ذا أخل البائع بتنفيذ العقد، باإلضافة إىل حامية حق املشرتي بإلزام محرر العقد بعدم اإلفراج هذه األقساط إ 

عن االقساط املودعة لديه لفائدة البائع إال بعد حصوله من طرف هذا االخري عىل الضامنة التي تعطى كل 

 .633قسط يؤديه املشرتي

طة أداء احتياطيا إذا كان العقار محفظا رشي عالوة عىل ما سبق فإنه للمشرتي ضامنة تقييد حقه تقييدا

من التسبيقات من مثن البيع ويبقى التقييد االحتياطي ساري املفعول إىل غاية تقييد عقد البيع  %40نسبة 

النهايئ، و ذلك للحفاظ املؤقت عىل حقوق املشرتي، و كل رشط مخالف يعترب باطال، وهو ما يجعل تقييد 

 بأثر رجعي أي من تاريخ التقييد االحتياطي للعقد االبتدايئ.العقد النهايئ الذي يكون 

وتظهر أهمية التقييد االحتياطي من الناحية العملية يف أنه يحول دون قيام البائع بترصفات مريبة شأن 

العقار املبيع، حيث أن هذا التقييد يبقى ساري املفعول إىل غاية تقييد عقد البيع النهايئ يف الرسم العقاري 

 634خاص بالبيع.ال

املحافظ عىل  10/312من الفصل  6إن املرشع وللزيادة يف الحامية املقررة للمشرتي منح مبقتىض الفقرة 

األمالك العقارية من تسليم نظري الرسم العقاري للبائع مبجرد إجراء تقييد احتياطي، وبهذا االجراء ليستطيع 

، إال 635و قضاءهاية إلمتام املبيع مع املشرتي رضاء أ الترصف يف العقار املبيع مام سيجعله يستجيب يف الن

أنه بالنسبة للعقارات املحفظة التي يف طور التحفيظ فإنها تظل غري مشمولة بالحامية القانونية التي ميكن 

 .636ان توفرها تقنية التقييد االحتياطي ما دام أنه من أهم ميزاته أن يقع فقط عىل العقارات املحفظة

                                                           

و القواعد العامة " العقار  2.002مصطفى حتيتي " بعض الضمانات القانونية للمشتري العقار في طور االنجاز على ضوء القانون رقم  632 

 و االستثمار أشغال الندوة الوطنية املنظمة من طرف وحدتي التكوين و البحث لنيل الدكتوراة و دبلوم الدراسات العليا املعمقة في قانون 

 4006ماي  40-87العقود والعقار بكلية الحقوق جامعة محمد األول وجدة 

 الفقرة الرابعة 6/681الفصل  633 

 822طفى حتيتي مرجع سابق ص مص634 

 248دار النشر املعرفة ص  4082محمد خيري " حماية امللكية العقارية و نظام التحفيظ العقاري باملغرب طبعة  635 

محمد شبيب " األنظمة العقارية باملغرب " أعمال الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات القانونية والعقارية بكلية الحقوق  636 

 418ص  4003مطبعة النجاح الجديدة طبعة  8الطبعة  4004قاض ي عياض مراكش أبريل جامعة 
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 العقارات يف طور االنجاز بني النجاعة القانونية و اإلشكاليات الواقعيةاملطلب الثاين: 

حقيقة أىت املرشع مبجموعة من الضامنات القانونية والتي تظهر لنا جليا من خالل ما سبق التعريج عليه 

 تربز لنا خلفية أخرى. 107.18غري أن التمعن يف النصوص القانونية الصادرة مبوجب القانون رقم 

ان بيع العقار يف طور االنجاز كل اتفاق يلتزم مبقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد فإن هذا ملا ك

البائع محتفظ بكل الحقوق والصالحيات عىل اعتباره صاحب املرشوع إىل غاية إنتهاء األشغال، مام يجعل 

ل املستهلك من دون تدخ هذا املستهلك العقاري بصورة ضمنية يخضع لتغول البائع و البقاء تحت رحمته

مع العلم أنه يدفع مجموعة من األقساط إن متت عىل ما جاء به القانون سيتم إبرام العقد النهايئ وسيصبح 

 مالكا فهذا الخري يكون قد مول كل األشغال و لكن دون التدخل فيه.

 خالل بإدراج البياناتنالحظ أن املرشع مل يحدد الجزاء املرتتب عن اال  6/312وكذلك بالرجوع إىل الفصل 

الواردة فيه فيام يخص العقد االبتدايئ السيام أن دقتها املتناهية تربز لنا أهميتها فمن غري املعقول أن ال 

يبني املرشع الجزاء املرتتب عنها ، ونعتقد أن الجزاء املرتتب عن ذلك هو البطالن خاصة وأن املرشع يف 

 تاريخ ورقم رخصة البناء وهو أمر رضوري يرتتب عن غيابه البند الرابع نفس الفصل أقر رضورة تعيني

 637البطالن.

إذا كانت الكتابة يف بيع العقار يف طور االنجاز هي رشط صحة )أي االنعقاد( بحيث بتخلفها يعترب العقد 

 638باطال.

لعقار ا ملا كان دفرت التحمالت أو ما يصطلح عليه بدفرت الرشوط املتعلقة مبختلف العنارصالخاصة يف بيع

يف طور االنجاز وكذا تلك املتعلقة بضوابط البناء ومقتضيات القانون العام التي تهم االدارة وذلك بكونه 

فإن  639وثيقة قانونية ذات طبيعة مردودية تعاقدية وترتب آثار بالنسبة ألطراف بيع العقار يف طور االنجاز

                                                           

مكرر مرتين فإنه نص في فقرته الثانية على أنه ال يجوز إبرام عقد تخصيص العقار في طور االنجاز  3/681إن الرجوع إلى الفصل  637 

يمكن قياسه على بطالن العقد االبتدائي املنصوص عليه في  تحت طائلة البطالن إال بعد الحصول على رخصة البناء فإن هذا البطالن

من  3/681كون األمر يتعلق بالوجوب و هو حالة تستدعي بطالن هذا العقد بناءا على أن القاعدة الواردة في الفصل  681*3الفصل 

 النظام العام

اناته مقال منشور مجلة القيس املغربية للدراسات عبد املجيد الكتاني توثيق التصرفات العقارية في التشريع املغربي مركز وضم 638 

 849دار االفاق املغربية للنشر و التوزيع ص  4083القانونية والقضائية تحت عنوان نظام التوثسق باملغرب العدد الخامس يوليوز 

 421جياللي بوحبص مرجع سابق ص 639 
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هو عدم نصه عىل ما ينتج عن تخلف  11.00 املعدل للقانون 107.18االشكال املطروح أيضا يف القانون 

 هذا الدفرت، و كذا التساؤل حول قوته يف التنفيذ؟

، ما دام أن 640أقر العمل القضايئ املغريب عىل أن دفرت التحمالت يتخذ صبغة تنظيمية و أخرى تعاقدية

التي يكون سابقا  ةدفرت التحمالت يرفق بالعقد يف بيع العقار يف طور االنجاز عىل خالف التجزئة العقاري

إلبرام عقود إقتنائها، ومن تم تربز أهمية تنفيذه لكون اعتبار بنوده من النظام العام ، مام قد يرتتب عنه 

 .641إمكانية فسخه يف حالة عدم تنفيذه

إضافة ملا سبق فإن االشكال كان مطروحا حول الوقت الحقيقي إلنتهاء األشغال غري أن املرشع  د وضح 

 8/312قف عىل تسلم البائع شهادة السكنى أو املطابقة حسب ما أعد له العقار حسب الفصل ذلك، حيث يتو 

 .107.18من القانون 

نالحظ أن املرشع أعطى للمستهلك ضامنة الدفع عرب األقساط  107.18من القانون  312/3بالرجوع الفصل 

قد النهايئ الذي عقد االبتدايئ ثم العو لكن باملقابل فإنه ملزم بأداء الرسوم املتعلقة بعقد التخصيص و ال

تنتقل به كل الحقوق للمستهلك العقاري، كام أنه مبقارنة حالة التأخر يف أداء األقساط من طرف املشرتي 

 %10عن كل شهر من املبلغ الواجب دفعه عىل أال يتجاوز هذا التعويض  %1فإنه يتحمل تعوضا ال يتجاوز 

 أن البائع ميكن أن يستفيد من فرتة إضافية إلمتام األشغال تتمثل (، يف حني18/312يف السنة ) الفصل 

أشهر و هو عدم التوازن من حيث املبدأ خاصة كون املستهلك هو الطرف الضعيف  3يف حدها األقىص يف 

 وبالتايل كان يجب حاميته بأجل أكرب خاصة يف حالة إثباته لعرسه أو تواجد ظروف طارئة أملت به.

أنه يجوز للمشرتي التخيل عن حقوقه املرتتبة عن بيع العقار  6/312ع قد رصح يف الفصل و إن كان املرش 

يف طور االنجاز لشخص آخر، ولكن االشكال املطروح هو مدى إمكانية تعدد عقود الرشاء و تواليها عىل 

تساؤل  رنفس العقار، مبعنى آخر هل ميكن للمشرتي الجديد أن يفوت حقوقه للمشرتي آخر ، وهنا قد يثا

حول اإلجراءات املسطرية إلمتام إجراءات البيع يف حالة امتناع البائع عن إبرام العقد النهايئ، فهل يتعني 

 إدخال املشرتي األول يف الدعوى، أم يكفي إدخال البائع و كذا تأثري ذلك عىل التزاماته؟ 

انون و حجتنا لبائع ما دام أنها محددة بالقنعتقد أن البيع الثاين ال ميكنه االنتقاص أو الزيادة يف التزامات ا

 يف ذلك كونه يتعامل عىل أساس إطار قانوين موحد أال هو العقد االبتدايئ.

                                                           

 421منشور بأطروحة جياللي بوحبص مرجع سابق ص إبتدائية الربط  4002بتاريخ  7/412/4008ملف عدد  249حكم رقم  640 

 ابتدائية تمارة 8/8901/4003ملف رقم  49/6/4002صادر بتاريخ  8433حكم عدد  641 
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 خــــــــــــــــــــــــامتة 

خالصة القول تجدر اإلشارة إىل أن العقارات يف طور البناء تعترب من الحلول البديلة و األدوات الكفيلة 

و ما يرتتب عنها من مشاكل اجتامعية و حرضية تنعكس عىل جاملية املدن ككل، إال لحل أزمة السكن 

أنه مع ذلك تبقى القوانني التي تؤطر هذا النوع من البيوعات  العقارية  تحمل يف طياتها محاباة ظاهرية 

م دللمنعشني العقارية جعلت املشرتي طرفا ضعيفا معرض يف حاالت عدة إىل ضياع حقوقه خصوصا مع ع

 كفاية الضامنات القانونية  املوجودة و جهلها إياها يف أغلب الحاالت .

 

 الئحة املراجع                                 

 الكتب و املؤلفات 

 

 8عبد الحق صايف امللكية املشرتكة للعامرات و الدور املقسمة إىل شقق أو طبقات أو محالت ،ط ،

8004 

 1،8000ية يف ميدان التعمري و السكنى، دار النجاح الجديدة، طالهادي مقداد،السياسة العقار 

 8016، 6عب القادر العرعاري ،نظرية العقد ، دار األمان ، ط 

  سنة  3الحاج شكرة، الوجيز يف قانون التعمري املغريب، دار القلم لطباعة و النرش و التوزيع، ط ،

8006 

  مطبعة 11.00ح و تحليل لفصول القانون رقم عبد الحق الصايف ، بيع العقار يف طور االنجاز رش ،

 8011،  1النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط

 

 الرسائل و األطروحات 
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  عمر اليوسفي العلوي، بيع العقار يف طور اإلنجاز بني النظر و التطبيق، رسالة لنيل دبلوم املاسرت

 8002.8004يف املهن القضائية و القانونية، جامعة محمد الخامس السوييس، 

  جياليل بوحبص، النظام القانوين لعقود اقتناء السكن باملدار الحرضي، أطروحة لنيل شهادة

 8002الدكتوراة يف العقار و التعمري و اإلسكان، جامعة محمد الخامس أكدال الرباط. سنة 

  السباعي حسن ، السياسة الحكومية يف مواجهة إشكالية أحياء الصفيح، رسالة لتيل دمبلوم

دراسات املعمقة يف القانون العام وحدة العقار و التعمري و اإلسكان، جامعة محمد الخامس ال

 8008.8006أكدال الرباط، سنة 

  عيل رام ،بيع العقار يف طور البناء عىل ضوء أحكام القانون املغريب ، اطروحة لنيل الدكتوراه يف

 8001قانون األعامل ، جامعة محمذ األول ، سنة 

 املقاالت 

  عامد أبركان، توزيع االختصاص يف مجال التعمري بني القانون و املامرسة و متطلبات الحكامة

تحت عنوان:  8013نونرب  83و84العمرانية، مقال منشور يف أشغال الندوة الوطنية املنظمة يومي 

 العقار و التعمري و االستثامر

  ور ي و الواقع العميل،  مقال منشعبد املهيمن حمزة ، عمليات اإلنعاش العقاري التأصيل النظر

 11بسلسلة دراسات و أبحاث ، العدد 

  يوسف حمومي ، التمويل العقاري : من القروض بفائدة إىل املنتجات التشاركية أية بدائل ، مداخلة

بعنوان العقار و التعمري واالستثامر ،  8013نونرب  83و  84عىل هامش الندوة الوطنية املنظمة يومي 

 8017 1عارف الجديدة ، طمطبعة امل

  عبد املهيمن حمزة ، مركز اإلنعاش العقاري يف السياسة السكنية باملغرب  مجلة املنارة للدراسات

 06/8016القانونية و اإلدارية ، عدد 

  11.00مصطى حتيتي،بعض الضامنات القانونية ملشرتي العقار يف طور اإلنجاز عىل ضوء القانون 

منشور عن أشغال الندوة الوطنية املنظمة حول موضوع العقار و االستثامر  و القواعد العامة ، مقال

 8003بوجدة سنة 

  عبد املجيد الكتاين توثيق الترصفات العقارية يف الترشيع املغريب مركز وضامناته مقال منشور

مجلة القيس املغربية للدراسات القانونية والقضائية تحت عنوان نظام التوثسق باملغرب العدد 

 دار االفاق املغربية للنرش و التوزيع 8016الخامس يوليوز 
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  محمد شبيب " األنظمة العقارية باملغرب " أعامل الندوة الوطنية التي نظمها مركز الدراسات

مطبعة النجاح  1الطبعة  8008القانونية والعقارية بكلية الحقوق جامعة قايض عياض مراكش أبريل 

 . 8006الجديدة طبعة 

 

 الرامي  107.18ادر العرعاري "تأمالت يف مقاصد الصياغة الترشيعية الجديدة للقانون رقم عبد الق

ظمة أشغال الندوة الوطنية املن املتعلق ببيع العقارات يف طور اإلنجاز" 11.00إلصالح القانون رقم 

لجديدة ارف ابعنوان العقار و التعمري واالستثامر الجزء األوىل مطبعة املع 8013نونرب  83و  84يومي 

 8017الطبعة األوىل  8017الرباط 

 

    عبد الرحامن الرشقاوي " تنظيم بيع العقار يف طور اإلنجاز يف القانون املغريب بني تشجيع

 8013نونرب  83و  84االستثامر ورضورة حامية الطرف الضعيف" أشغال الندوة الوطنية املنظمة يومي 

الطبعة األوىل  8017الجزء األوىل مطبعة املعارف الجديدة الرباط بعنوان العقار و التعمري واالستثامر 

8017  
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 حجية تقييدات الغير حسن النية في الرسم العقاري

 -من ظهير التحفيظ العقاري  33من مدونة الحقوق العينية والفصل  8ـ دراسة في إطار المادة 

 

 المحفوظ بنشريف

 ةالمنازعات والمهن القانوني في قانونباحث 

 جامعة ابن زهر أكادير

 

 مقدمة

 

التنمية االقتصادية واالجتامعية والسياحية والعمرانية ،  يلعب العقار املحفظ ببالدنا دورا هاما يف

فهو منطلق املشاريع العمومية والخاصة باختالف أنواعها وأغراضها، فال طاملا شكل العقار غري املحفظ عقبة 

ظ يتميز عن غري املحفظ بدقة ومتاسك القواعد القانونية املنظمة له، وقد أمام هذه التنمية، فالعقار املحف

اهتم املرشع بتحيني هذه القواعد وجعلها مواكبة ملتتطلبات الفكر االقتصادي املعارص، عرب توفري الحامية 

الالزمة للمعامالت الواقعة عليه، ولو كان ذلك عىل حساب مبادئ العدالة واإلنصاف، رغم أن القول 

 الصحيح هو أن املرشع من خاللها فضل املصلحة العامة عىل املصلحة الخاصة.

وموضوع القوة الثبوتية لتقييدات الغري حسن النية بالرسم العقاري، ماهو إال موضوع من بني العديد 

ن ممن املوضوعات التي تهم العقار املحفظ، والتي نوقشت بإسهاب نظرا ألهميتها البالغة، فاملرشع املغريب 

، قد كرس مبدأ 643، واملادة الثانية من مدنة الحقوق العينية642من ظهري التحفيظ العقاري 33خالل الفصل 

هاما يف املعامالت العقارية، وهو الثقة بظاهر األمور، حيث وفر الحامية للغري املقيد عن حسن النية بالرسم 

                                                           
بشأن التحفيظ العقاري، نشر ألول مرة باللغة الفرنسية في الجريدة الرسمية عدد  8783غشت  84املوافق لـ  8338رمضان  7ظهير  642

بتاريخ  8.88.899الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  82.09املعدل واملتمم بمقتض ى القانون رقم  406، ص 8783شتنبر  84بتاريخ  87

 .2292، ص 4088نونبر  42بتاريخ  2771منشور بالجريدة الرسمية عدد  4088نونبر  44
من ذي الحجة  42صادر في  8.88.891املتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  37.01القانون رقم  643

 .2219(، ص 4088نوفمبر  42) 8234ذو الحجة  49بتاريخ  2771(، الجريدة الرسمية عدد 4088نوفمبر  44) 8234
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هامل، وال يجب أن تقابل ترشيعيا باإل العقاري، واعترب ثقته بالرسم العقاري أهال للحامية والصيانة، 

بتعريض تقييداته لإلبطال أو التشطيب أو التغيري، من طرف أصحاب الحقوق الذين مل يلجؤو إىل القانون 

لحاميتها، وهذه الحامية وإن كانت موجهة ظاهرا للغري حسن النية، إال أنها يف الحقيقة قد تقررت لحامية 

 ته.، فأي اعرتاف بحقوق مل تضمن بهذا الرسم يعد مساسا مبصداقيته وحجيالقيمة القانونية للرسم العقاري

يطرح إشكاال جوهريا، يتمثل  -حجية تقييدات الغري حسن النية–وبذلك فإن هذا املوضوع 

باألساس يف تحديد األوىل بالحامية، هل هو صاحب الحق الذي مل يبادر إىل تقييد حقه بالرسم العقاري، 

تطبيقا ملبادئ العدالة، أم أن الحامية يجب أن تكون للغري حسن النية، الذي استفاد  أي املالك الحقيقي

من مكنة أقرها القانون ملصلحته، بأن بادر إىل تقييد حقه بالرسم العقاري، رغم أنه ليس بصاحب الحق 

ل املصلحة هحقيقة، وإن كان بتقييده صاحب الحق قانونا؟ وبعبارة أخرى ماهي املصلحة األوىل بالحامية، 

العامة املتمثلة يف حامية استقرار املعامالت، أم املصلحة الخاصة انتصارا ملبادئ العدالة واالنصاف؟ وهل 

 ميكن التوفيق بني هاتني املصلحتني معاً؟

وتتفرع عن هذا االشكال مجموعة من االسئلة األخرى، كام املقصود بالغري حسن النية؟ وما معايري 

الفصل  يسء النية؟ وهل كل تقييدات الغري حسن النية تكتسب القوة الثبوتية املقررة يفالتمييز بينه وبني 

 من ظ.ت.ع واملادة الثانية من م.ح.ع؟ أم أن هناك استثناءات عىل ذلك؟ 33

 هذا ما سنحاول التطرق إليه من خالل الخطة التايل:

 ملعامالت العقاريةاملبحث األول: حامية تقييدات الغري حسن النية ضامن الستقرار ا 

  املبحث الثاين: القوة الثبوتية لتقييدات الغري حسن النية يف الرسم العقاري 
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 املبحث األول: حامية الغري املقيد عن حسن نية ضامن الستقرار املعامالت العقارية

 وتنتهي مسطرة التحفيظ غالبا إىل إنشاء رسم عقاري للعقار يوضح وضعيته املادية والقانونية، وه

املنطلق الوحيد للحقوق العينية والتحمالت العقارية املرتتبة عليه، وكل من يدعي حقا عىل هذا العقار ومل 

يتم تقييده يف الرسم املخصص له، فالميكنه االحتجاج به اتجاه الغري،  وقد وفر املرشع اآلليات املسطرية 

وما يليه من ظهري التحفيظ  34قا من الفصل الكفيلة بتقييد الحقوق الواردة عىل العقارات املحفظة، انطال 

العقاري، بل وحتا من املرشع عىل استعجال تقييد هذه الحقوق، فرض غرامات عىل كل من مل يقيد 

 مكرر من نفس الظهري. 34حقوقه داخل األجل املحدد يف الفصل 

إقراره لنظام  وغاية املرشع من كل هذا هو ضامن آداء العقار املحفظ للدور الذي توخاه من وراء

التحفيظ العقاري، فالرسم العقاري يساعد عىل معرفة كافة الجوانب املادية والقانونية املرتبطة بالعقار، 

ونتيجًة لذلك فالشخص الذي وثق بالظاهر وماهو مضمن بالرسم العقاري وقِبل التعامل عىل ذلك 

رنا غري بعد تقييده لحقه، فلو تصو  االساس، فإنه اليصح أن اليحميه القانون من أي مطالبات قد تظهر

ذلك ملا متيز العقار املحفظ عن غري املحفظ، باعتبار الرسم العقاري لن يكون مواكبا للوضعية القانونية 

 واملادية للعقار الذي خصص له.

ولذلك فإن حامية التقييدات التي متت عن حسن نية له عالقة وطيدة باستقرار املعامالت 

من ظ.ت.ع عىل أنه :" كل حق عيني متعلق بعقار محفظ يعترب  33املرشع يف الفصل وحاميتها، وقد نص 

غري موجود بالنسبة للغري إال بتقييده، وابتداء من يوم التقييد، يف الرسم العقاري من طرف املحافظ عىل 

 األمالك العقارية.

 .الحسنة" ال ميكن يف اي حال التمسك بإبطال هذا التقييد يف مواجهة الغري ذي النية

وانطالقا من الفصل أعاله، يتضح أن املرشع تحدث عن حامية املقيد بحسن نية من أي رضر قد 

يتعرض له جراء ثقته مبا هو مضمن بالرسم العقاري، وعكس ذلك بالنسبة للمقيد بنية سيئة، وبذلك نتساءل 

 التحفيظ ية من خالل ظهريعن املقصود بحسن أوسوء نية املقيد؟ ومظاهر حامية املرشع للمقيد حسن الن

العقاري وكذا املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية؟ وماهي أهم آثار هذه الحامية سواء القانونية منها أو 

 االقتصادية؟ وهذا ما سيتم تناوله يف هذا املبحث من خالل تقسيمه عىل الشكل التايل:

 املطلب األول: مفهوم الغري املقيد عن حسن نية

  الثاين: مظاهر حامية الغري املقيد عن حسن نية ونتائج ذلك املطلب
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 املطلب األول: مفهوم الغري املقيد عن حسن نية

بالرجوع اىل الترشيع العقاري املغريب ال وجود لتعريف ملفهوم الغري حسن النية او سيئها، مام ترتب 

ائن محددة املرشع مل يحدد قر عنه اختالف عىل املستوى الفقهي والقضايئ لوضع تعريف له، ثم كذلك 

للتمييز بني الغري حسن النية ويسء النية، أو بعبارة أخرى، معايري التمييز بني حسن النية وسيئها، اليشء 

 الذي سأتناوله يف هذا املطلب عرب تقسيمه عىل الشكل التايل:

 الفقرة األوىل: املقصود بالغري حسن النية وسيئها

من ظ.ت.ع، وكذلك يف املادة الثانية من م.ح.ع، أقر باألثر  33صل املرشع املغريب من خالل الف

االنشايئ للتقييد يف الرسم العقاري، ونتيجة لذلك فال ميكن االحتجاج عىل الغري بحق وقع عىل عقار 

محفظ وكان قابال للتقييد ومل يتم تقييده، وكذلك الميكن االحتجاج عىل الغري املقيد عن حسن نية، بأي 

تغيري أو تشطيب ميكن أن يقع عىل هذه التقييدات، إال أن املرشع مل يحدد املقصود بهذا الغري  إبطال أو

 حسن النية الذي ال ميكن التمسك ضده باالبطال أو التشطيب؟

من يعترب أن الغري حسن النية هو من مل تربطه عالقة تواطئية بالبائع، وكتأييد لذلك يرى  644هناك

 م عىل أساس العلم القانوين املرتتب عن التقييد، وليس فقط بالعلم الفعيلأن نظام الشهر العيني يقو 

 بالعيوب العالقة بسند املتعامل معه، وهذا الرأي يف تعليله املتعلق برضورة العلم القانوين باعتبار العلم الفعيل

جراء تقييد  نال يكفي، ال أراه صحيحا، كون العلم القانوين يتحقق بتقييد الذي نتصور ترضر مصالحه م

الشخص حسن النية لحقه الالحق، وبذلك أين الرضر الذي قد يصيبه مادام قد قيد حقه؟، ومعنى هذا أنه 

يشرتط التواطؤ بني الغري املقيد وبني من نقل اليه الحق، إرضارا مبصالح الذي نشأ حقه قباًل، فإذا انتفى 

املا بالحق ضيات التقييد بحسن نية، ولو كان عهذا التواطؤ انتفت سوء نيته، وبالتايل يكون محميا مبقت

الذي نشأ قبل حقه هو، وصحيح أن متطلبات استقرار املعامالت العقارية تقتيض مثل هذه اآلراء إال أن 

 ذلك يجب أن ال يكون عىل حساب مبادئ العدالة بهذه الحدة.

عند ثبوت  لنية يتحققولذلك فالتوجه السليم حسب رأيي هو ماذهب إليه املجلس األعىل أن سوء ا

علم الغري املقيد بوجود حق سابق مل يتم تقييده، فبادر اىل تقييد حقه إرضارا بصاحب الحق غري املقيد، 

والعلم الذي أقصده هنا هو العلم السابق لنشوء حقه عىل العقار املحفظ، أما إذا كان قد تعامل عىل أساس 

                                                           

عبد العالي دقوقي: اإللغاء والتشطيب في التشريع العقاري املغربي، رسالة لنيل الدكتوراه في الحقوق شعبة القانون الخاص، وحدة  644 

، 469، ص 4004-4008وين والبحث في القانون املدني، كلية الحقوق، جامعة محمد الخامس، أكدال، الرباط، السنة الجامعية التك

 .22أشار إليه عصام عطياوي: م.س، ص 
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ه، علم بوجود حق سابق عليه، فإن هذا ال تتحقق به ماهو ظاهر يف الرسم العقاري، وقبل أن يقيد حق

سوء نيته باعتباره قد حمى نفسه مبامرس حق قد خوله له القانون وهو التقييد يف الرسم العقاري، وإن 

)محكمة النقض( مل يوضح هذه املسألة بالشكل التي أرشت اليها، وإمنا اكتفى 645كان قرار املجلس األعىل

ام بالرشاء األول بشأن نفس العقار يجعله يف حكم املترصف إليه يسء النية ولو قبأن علم املشرتي الثاين 

بتقييد حقه بالصك العقاري يف وقت مل يقيد فيه الرشاء األول، حيث مل يحدد وقت العلم بوجود حق مل 

قض محكمة الن–يتم تقييده، هل قبل إجراء الترصف املنشأ لحقه أم بعده، ويف قرار آخر للمجلس االعىل 

" وإذا كان التسجيل يضفي بدوره عىل املسجل بحسن النية صفة اإلطالق لحقه العيني املتعلق  -حاليا

بعقار محفظ، فإن تسجيل هذا الحق بالنسبة ليسء النية ميكن التمسك بإبطاله يف حقه ولو كان غريا 

مه ذي سجل يف اسمن ظ.ت.ع، وستنتج سوء النية من علم املسجل أن الحق العيني ال 33طبقا للفصل 

 .646الحق له فيه ..."

 الفقرة الثانية: إثبات سوء نية املقيد

إذا كان املرشع مل يحدد مفهوما لحسن النية وترك األمر بذلك للقضاء إلعامل سلطته، حسب 

من  177القضايا والحاالت املعروضة عليه، فإن حسن نية املقيد مفرتضة قانون، وذلك مبقتىض الفصل 

 ص عىل :" حسن النية يفرتض دامئا مادام العكس مل يثبت".ق.ل.ع، الذي ن

وبذلك فإن الحقوق املبينة يف الرسم العقاري، هي بيانات تحمل عىل كون أصحابها قد قيدوها 

بحسن النية، وعىل من يدعي عكس ذلك أن يثبته، وإثبات حسن النية من الصعب مبكان، مادمنا نتحدث 

 الذي قد يستشف من أمور مادية قد قام بها يسء النية، حيث ميكن أن عن فعيل سلبي خالفا لسوء النية،

 يلجئ الطرف إىل إثبات سوء النية بجميع وسائل االثبات.

وقد اعتمد القضاء عىل مجموعة من القرائن الستخالص سوء نية املقيد، ومن بينها قيام العالقة 

، وكذلك 647ةاملتواطئني تربطهم عالقة قراب الزوجية بني الشخصني املتواطئني، ونفس األمر يف حالة كون

                                                           

، عدد ، منشور بمجلة املناهج4486/8/7/79، ملف عدد 4008الصادر في فاتح مارس  746قرار الغرفة املدنية باملجلس األعلى عدد  645 

، اشار إليه عصام عطياوي: حجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة بين استقرار املعامالت العقارية 872، ص 4002، 9/1مزدوج 

 .24الرباط، ص–، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع 4082ومبادئ العدالة، الطبعة األولى 

، أشار إليه عمر ازوكار: التقييدات والتشطيبات في الرسم 3730/8/8/4004املدني في امللف  4002فبراير  42املؤرخ في  297قرار عدد  646 

 .879، ص 4082العقاري، منشورات دار القضاء باملغرب، الطبعة األولى 

، منشور باملجلة 2/8/8791بتاريخ  86. وقد أورد قرار يؤكد هذا األمر صدر عن املجلس األعلى رقم 29عصام عطياوي: م.س، ص  647 

 .838ص  8791، يونيو 2غربية للقانون والسياسة واالقتصاد، العدد امل
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من بني هذه القرائن حالة تضمني الرسم العقاري ترصفا معلقا عىل رشط، مبعنى أنه إذا كانت هناك قيود 

يف الرسم العقاري فيجب عىل املحافظ أن يحرتم هذه القيود، حيث عليه أن يتأكد أن العملية من أصلها 

 .648ة يف الرسم العقاري األمال تتعارض مع التقييدات املتضمن

ومن بني أهم القرائن التي يعتمد عليها القضاء إلثبات سوء نية املقيد، هي ورود تقييد احتياطي عىل الرسم 

العقاري ورغم ذلك يقوم الغري بتقييد حقه بالرسم، ففي هذه الحالة ال ميكنه عند إعامل األثر الرجعي 

من  33حسن النية وبالتايل فيجب تطبيق مقتضيات الفصل للتقييد االحتياطي أن يتمسك بأنه غري  

ظ.ت.ع، وكذا املادة الثانية من م.ح.ع، وقد جاء يف قرار ملحكمة النقض: "... واملحكمة ملا قضت 

بالتشطيب عىل عقد الهبة اعتامدا عىل القرار االستئنايف الذي قىض بامتام البيع قبل قيام البائع بتفويت 

لذين قاما بتسجيل عقد الهبة بالرسم العقاري رغم وجود تقييد احتياطي مسجل وأن ما باعه للطاعنني ال

 .649ذلك التسجيل مل يكن بحسن نية تكون قد عللت قرارها وأسسته عىل مقتىض القانون ..."

 املطلب الثاين: مظاهر حامية الغري حسن النية ونتائج ذلك

، ع حامية خاصة من أي إبطال أو تشطيبانطالقا مام سبق فإن املقيد حسن النية وفر له املرش 

وكذلك حامه من أي حق مل يتم تقييده بالرسم العقاري ولو كان الترصف املنشأ له سابقا لنشوء حقه، 

واملرشع حامه كذلك من أي مطالبة من املالك الحقيقي )الفقرة األوىل(، ويرتتب عن هذه الحامية 

 )الفقرة الثانية(. مجموعة من اآلثار سواء قانونية أو اقتصادية

 الفقرة األوىل: مظاهر حامية الغري حسن النية

من ظ.ت.ع، وكذلك يف املادة الثانية من م.ح.ع،  33نص املرشع يف الفقرة األخرية من الفصل 

عىل أنه ال ميكن التمسك يف مواجهة الغري حسن النية بأي إبطال أو تغيري أو تشطيب قد يقع عىل 

 سم العقاري.التقييدات املضمنة بالر 

ويقصد املرشع بذلك، أن من إطلع عىل الرسم العقاري ووثق مبا ضمن فيه، وتعاقد مع صاحب 

الحق املبني فيه، وقام بتقييد حقه، فإن أي إبطال لسند متلُِك الذي تلقى منه ذلك الحق، ال ميكن 

                                                           

 .60عصام عطياوي: م.س، ص  648 

، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 897/4/8/4083في امللف الشرعي عدد  4082فبراير  88الصادر بتاريخ  76قرار عدد  649 

 وما بعدها. 888، مطبعة األمنية الرباط، ص 4082، 99
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طالن هنا يقع عىل  فالبالتمسك به ضد هذا األخري املقيد، رشيطة أن يكون تقييده عن حسن نية، وبالتايل

 سند متلك الذي تلقى منه املقيد حسن النية حقه.

وإىل جانب هذا املقتىض، فإنه ال ميكن االحتجاج كذلك عىل املقيد حسن النية بأي حق مل يتم 

قبل تاريخ نشوء حق املقيد حسن النية، وبذلك فالميكن االحتجاج عليه  650تقييده بالرسم العقاري، ولو نشأ

فوت له الحق الذي قيده مل يعد ميتلكه يف تاريخ تفويته، ومبعنى آخر فإن املرشع استلزم اشهار بأن من 

جميع الترصفات القانونية الواردة عىل العقارات املحفظة بالسجالت املمسوكة لدى مصالح املحافظة 

قانونية تجاه لالعقارية واملسح العقاري والخرائطية، حتى تكتسب تلك الحقوق حجيتها وترتب آثارها ا

 .651األغيار وكذا بني املتعاقدية

وكذلك من مظاهر حامية املقيد حسن النية، أن املرشع املغريب حامه من أي مطالبة من املالك 

الحقيقي الذي تأخر أو أغفل تقييد حقه بالرسم العقاري، فاملرشع املغريب بهذا املقتىض قد حمى استقرار 

دئ العدالة، ويصح أن ننظر إىل هذا املقتىض من الجانب الجزايئ له، املعامالت العقارية عىل حساب مبا

 حيث يعترب مبثابة عقوبة ملن تقاعص أو مل يبايل بتقييد حقه بالرسم العقاري، وال يعذر أحد بجهله للقانون.

 الفقرة الثانية: نتائج حامية الغري املقيد حسن النية

 ات املاسة بشكل رصيح مببادئ العدالة، مل يكناملرشع املغريب من خالل إقراره لهذه املقتضي

جاهال بذلك، إال أنه وقع بني مصلحتني رجح إحداهام عىل حساب األخرى، املصلحة الخاصة واملتمثلة 

يف حامية صاحب الحق الحقيقي، واملصلحة العامة املتمثلة يف حامية االستقرار وتشجيع االستثامر يف 

ة ات العديدة التي تعرفها بالدنا واملرتبطة بالسكن وكرثة النزاعات العقارياملجال العقاري، وخصوصا مع األزم

أمام املحاكم، وبذلك رجح املصلحة العامة عىل حساب املصلحة الخاصة، ودامئا ما يتم تفضيل هذه األخرية 

 عىل حساب األوىل.

 وترتتب عن ما ذكرته أعاله عدة نتائج قانونية )أوال(، واقتصادية )ثانيا(

                                                           

تعمل هنا عبارة نشأ فقط للداللة على نشوء االلتزام، باعتبار أن نشوء الحق ال يكون إال بعد التقييد بالرسم العقاري، وهذا ما نس 650 

 يعرف باألثر االنشائي للتقييد.

ضوع األمن بوحامد عبد القادر: حدود الحماية القانونية والقضائية للتقييدات بحسن نية، مقال منشور بالندوة الوطنية في مو  651 

 .221، ص 4082، ، مطبعة األمنية، الرباط، 46العقاري بدفاتر محكمة النقض، العدد 
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 : نتائج قانونيةأوال

إن الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات هو وجه الحقيقة الوحيدة لذلك العقار، وبذلك فمن 

وثق مبا هو ظاهر قانونا فال ميلك املرشع إال أن يحميه مبقتضياته الترشيعية، وإال وقعت مفارقة زمنية 

ه وهو لعقاري ال يؤدي الدور الهام الذي أنيط ببني حالة العقار الواقعية وحالته القانونية، وأصبح الرسم ا

 تبيان الحالة القانونية واملادية للعقار، مام يسهل الوصول اليها ومعرفتها.

وبالتايل فمن أهم النتائج القانونية لحامية املقيد حسن النية، هي أن املرشع انترص للحقيقة 

ع وليس دة القانونية، فالقانون من أجل املجتمالقانونية الظاهرة وذلك للتلطيف والتليني من جمود القاع

 .652املجتمع من أجل القانون

 ثانيا: نتائج اقتصادية

مل يقرر الشهر العيني إال لتحقيق مجموعة من املصالح العامة للبلد، ومن أهمها خلق االستقرار 

ل هذه ال مبثالعقاري، وإدخال العقار يف مجال التنمية االقتصادية واالجتامعية، ولن يتحقق ذلك إ 

املقتضيات املتعلقة بحامية الرسم العقاري من اي تجاوزات قد تفقده مصداقيته وقيمته القانونية، فعدم 

حامية املقيد حسن النية، يقتيض بالرضورة زعزعة الثقة التي توضع يف الرسوم العقارية، مادام أن الظاهر 

من ثم التأثري جيع االستثامر العقاري يف البلد، و فيها ال ميثل الحقيقة، وهذا له تاثري سلبي كبري عىل تش

بشكل كبري يف دخول االستثامرات األجنبية، وكذا التأثري سلبا عىل املنعشني العقاريني، الذين يساهمون 

بشكل أو بآخر يف تحسني الوضعية االجتامعية، عرب توفري السكن الالئق لألرسة املغربية، والقضاء عىل 

أهمية تبني نظرية الظاهر يف املعامالت العقارية،  653العشوايئ، وقد ربط أحد الباحثنيدور الصفيح والبناء 

بكونه يتامىش ومبادئ القانون التجاري الذي يرتكز عىل الرسعة واإلئتامن، بشكل ال مينح الغري فرصة 

 مراقبة سندات الترصف الخاصة من الناحية املوضوعية، وحسنا فعل.

 بوتية لتقييدات الغري حسن النية يف الرسم العقارياملبحث الثاين: القوة الث

ميز املرشع املغريب يف إقرار القوة الثبوتية تقييدات الغري يف الرسم العقاري، بني حسن النية 

من ظ.ت.ع، واملادة  33وسيئها، وتبعا لذلك قرر نتيجة تقييد الغري حسن النية بالرسم العقاري يف الفصل 

عل لها قوة ثبوتية مطلقة، ومبفهوم املخالفة فإن تقييد الغري يسء النية غري الثانية من م.ح.ع، حيث ج
                                                           

 .97عصام عطياوي: م.س، ص  652 

لحسن لكداوني: الحماية القانونية للغير حسن النية في تقييد الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون املدني، كلية  653 

 .41و  49، ص 4082/4086االقتصادية واالجتماعية، جامعة ابن زهر أكادير، السنة الجامعية، العلوم القانونية و 
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مشمول بهذه القوة الثبوتية )املطلب األول(، إال أن هذه القاعدة ليست عىل مطلقها، بل ترد عليها مجموعة 

 من االستثناءات )الفقرة الثانية(.

 حسن النية وسيئها املطلب األول: حجية تقييدات الغري يف الرسم العقاري بني

ة بعد أن بينا سابقا املقصود بالغري حسن النية وبعض القرائن التي استند اليها القضاء إلثبات سوء ني

املقيد، فإنه من خالل هذا املطلب سأحاول تبيان الفرق بني الحجية التي تكتسبها تقييدات الغري حسن 

 ء النية )الفقرة الثانية(.النية )الفقرة الثانية(، وبني حجية تقييدات الغري يس

 الفقرة األوىل: حجية التقييدات بنية سيئة

إذا كان املرشع كام تقدم قد رجح املصلحة العامة من خالل حاميته الستقرار املعامالت، فإن ذلك 

ال يعني أن يقوم املرشع بتشجيع االحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وبذلك فإن املرشع املغريب مل 

يدات الغري يسء النية محصنة من اي إبطال أو تشطيب أو تغيري قد يقع عىل التقييدات يف يجعل تقي

الرسم العقاري، فلو ثبتت سوء نية الغري املقيد، فال ميكنه أن يحتمي وراء التقييد لدفع كل مايرتتب عليه 

وثق بظاهر  التي غطى عليها تقييده بحجة كونه 654من بطالن، وال ميكنه أن يعارض الحقوق السابقة

 الرسم العقاري.

فصحيح أن التقييد بالرسم العقاري قرينة عىل وجود الحق وثبوته، إال أن هذا األمر مرتبط كام 

أرشت بحسن نية املقيد، أما يسء النية فال ميكنه أن يتمسك بحجية التقييد باالستناد إىل أن الترصف قد 

قررة ألن قاعدة ثبات التقييدات وحجيتها املطلقة متم تقييده وأنه ال ميكن ابطاله أو التشطيب عليه، 

، وجاء يف أحد قرارت محكمة االستئناف بالرباط: " إن إعطاء التقييدات بالرسوم 655لصالح حسن النية

العقارية حجيتها رهني بأن يكون السند املنشأ لتلك التقييدات صحيحا شكال وموضوعا باإلضافة إىل حسن 

 .656نية صاحب الحق املقيد ..."

                                                           

نعيمة لحسيني: حجية القيد في السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم املاستر في القانون الخاص، تخصص قانون األعمال واملقاوالت،  654 

 .91، ص 4084جامعة محمد الخامس السويس ي، الرباط، يونيو 

محمد خيري: مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي، املساطر اإلدارية والقضائية، مطبعة املعارف الجديدة،  655 

 .279، ص 4083الرباط، طبعة 

، 83-9400-872، الغرفة العقارية، في امللف عدد 4007فبراير  87الصادر بتاريخ  37قرار صادر عن محكمة االستئناف بالرباط رقم  656 

 وما بعدها. 804منشور بمجلة قضاء محكمة االستئناف بالرباط، العدد الثالث، ص 
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وهذا فيه تلطيف من طرف املرشع ملبدأ الحجية املطلقة لتقييدات الغري، حيث اشرتط املرشع من 

أجل ذلك أن يكون هذا الغري حسن النية، عكس بعض الترشيعات األخرى التي تأخد بالحجية املطلقة 

 .657لها، بغض النظر عن كون هذا الغري يسء النية أو حسنها

 يدات بنية حسنةالفقرة الثانية: حجية التقي

أجمع الفقه عىل أن حسن النية هو الذي يجهل عيوب سند من تلقى الحق عنه وال يعلم عنها 

، وقد ارشنا سابقا إىل مجموعة من املعايري للتمييز 658شيئا أثناء تلقيه ذلك الحق وتسجيله بالرسم العقاري

سن النية رشع قد أعطى لتقييدات الغري حبينه وبني يسء النية، إال أنه مايهمنا يف هذه الفقرة، هو كون امل

حجية مطلقة، وحمى تقييده بذلك من أي إبطال أو تشطيب أو تغيري قد يقع عىل الرسم العقاري، وقد نص 

من ظ.ت.ع يف فقرته األخرية: "... ال ميكن يف أي حال التمسك بإبطال هذا  33عىل ذلك الفصل 

ا وكذا يف الفقرة األخرية من املادة الثانية من م.ح.ع: "إن مالتقييد يف مواجهة الغري ذي النية الحسنة"، 

يقع عىل التقييدات من إبطال أو تغيري أو تشطيب من الرسم العقاري ال ميكن التمسك به يف مواجهة 

 الغري املقيد عن حسن نية، وال ميكن أن يلحق به أي رضر ...".

ىل قراراته، كالقرار الصادر عن املجلس األع وقد أكد القضاء املغريب عىل هذا املبدأ يف العديد من

)محكمة النقض حاليا(، حيث جاء فيه: " ... تكون املحكمة قد خرقت القاعدة املذكورة حني قضت بإبطال 

الصدقة بناء عىل أن املتصدق به جزء مام اشرتاه املتصدق، وأن القضاء قد ابطل الرشاء مع أن املتصدق 

، ويف قرار آخر 659التي سجلها بالرسم العقاري إال إذا كان يسء النية ..."عليه غريا، فال تبطل الصدقة 

آمرة وأن الفقرة األوىل من الفصل  1416غشت  18ملحكمة االستئناف بالقنيطرة: " حيث إن مقتضيات ظهري 

تضمنت قاعدة مفادها أنه: "ال أثر إال ملا هو مسجل بالرسم العقاري من حقوق عينية بخالف الفقرة  33

لثانية التي أقرت استثناء لهذه القاعدة مفاده عدم التمسك بإبطال التسجيل يف مواجهة الغري ذي النية ا

 .660الحسنة"

                                                           

الصادر  824املتعلق بالشهر العقاري والقانون رقم  8726لسنة  882والقانون رقم  8743لسنة  81قانون التسجيل املصري رقم  657 

 بخصوص نظام الشهر العيني. 8762سنة 

ة القانونية والقضائية للغير املقيد عن حسن نية، الندوة الوطنية حول موضوع األمن العقاري، دفاتر سعيدة بنموس ى: حدود الحماي 658 

 .228، ص 46محكمة النقط، عدد 

سنة  22، منشور بمجلة قضاء املجلس األعلى، عدد 6932/17في امللف الشرعي عدد  8770فبراير  40الصادر بتاريخ  422قرار عدد  659 

 ا.وما يليه 17ص  8770

 .41، اشار إليه عصام عطياوي: م.س، ص -غير منشور  – 4080-02-49الصادر بتاريخ  861قرار استئنافية القنيطرة عدد  660 
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ولعل أبرز مثال ميكن أن نشري إليه لتوضيح هذه املسألة، هو حالة البيع املتعدد، حيث يقوم مالك 

بتقييد حقه بالرسم  -شرتي الثاينامل –واحد ببيع عقاره مرتني لشخصني مختلفني، فبادر الشخص الثاين 

إذا –العقاري، فإنه يف هذه الحالة ال ميكن للمشرتي األول باعتباره غريا أن يتمسك ضد املقيد الثاين 

 بأي إبطال أو تشطيب أو تغيري قد يقع عىل تقييده. -كان حسن النية

 املطلب الثاين: االستثناءات املقررة عىل حجية التقييدات بنية حسنة

ت التقييدات التي متت عىل الرسم العقاري من قبل الغري حسن النية، تكتسب الحجية املطلقة ليس

دامئا، وإمنا املرشع املغريب قد أورد مجموعة من االستثناءات عىل ذلك، سواء من خالل ما نص عليه يف 

لخاصة التي ات االفقرة الثانية من مدونة الحقوق العينية )الفقرة األوىل(، أو من خالل بعض املقتضي

 يصعب معها تطبيق مبدأ الحجية املطلقة لتقييد الغري حسن النية )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل: االستثناءات املقررة يف املادة الثانية من م.ح.ع

نص املرشع يف املادة الثانية من م.ح.ع عىل أنه: " ... إن ما يقع عىل التقييدات من إبطال أو 

من الرسم العقاري ال ميكن التمسك به يف مواجهة الغري املقيد عن حسن نية، وال ميكن  تغيري أو تشطيب

أن يلحق به أي رضر، إال إذا كان صاحب الحق قد ترضر بسبب تدليس أو زور أو استعامله رشيطة أن 

و التشطيب أ يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد املطلوب إبطاله أو تغيريه 

 عليه".

من خالل النص أعاله، يتضح أن املرشع جعل للحجية املطلقة لتقييدات الغري رشوطا أخرى إىل 

جانب كونه حسن النية، وهي أن ال يكون صاحب الحق الحقيقي قد ترضر بسبب تدليس أو زور أو 

بنية عىل لقبول الدعوى امل استعامله، وربط ذلك مرة أخرى انتصارا الستقرار املعامالت، بأجل أربع سنوات

 ماذكر.

والطرف الذي وقع عليه التدليس الذي تحدث عنه املرشع يف هذه املادة، هو صاحب الحق الذي 

ترضر من جراء تقييد الغري حسن النية لِحقه بالرسم العقاري، ومستعمل التدليس وإن كان املرشع مل 

تجنا ن كونه حسن النية، وإال اعترب يسء النية وما احيحدده، إال أنه نستبعد الغري املقيد، ألننا نتحدث ع

 ملثل هذا املقتىض لتأكيد عدم حجية تقييده.
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من ظ.ت.ع من قبل القضاء يف إطار  31ومفهوم التدليس يف إطار إعامل مقتضيات الفصل 

تزامات قانون االل–قاعدة التطهري، قد وسع مفهومه وأخرجه عن مفهومه املستقر عليه يف القواعد العامة 

، 661، اىل حدود اعتبار مجرد حصول رضر للشخص من جراء عدم تحفيظ العقار يف اسمه تدليسا-والعقود

من ظ.ت.ع له ما  31وإن كان توسيع مفهوم التدليس من قبل املجلس األعىل إعامال ملقتضيات الفصل 

عقاري، ات عىل الرسم اليربره، فإنه ال ميكن بأي حال من األحوال إعامل هذا املقتىض يف إطار التقييد

املذكور، وإمنا سيقرتن باإلبطال  31ألنه يف هذه الحالة لن يقرتن بالتعويض كام هو الحال يف الفصل 

والتشطيب، وبذلك يسقط القضاء نصوص املرشع يف العبث، الذي ال يصح أن يسند للنصوص القانونية، 

اء يف حالة الغري حسن النية، يقوم القضففي حني ينص املرشع عىل الحجية املطلقة كمبدأ لتقييدات 

 اعتامده لهذا املفهوم باسقاط هذا التقييد، باعتبار الرضر مفرتض دامئا لصاحب الحق األصيل.

، حيث أكد عىل رضورة األخد باملفهوم الذي يخدم 662ولهذا فإنه أؤيد ماذهب إليه أحد الباحثني

ء، ال تتحقق ، واألخد مببدأ أن الغش يفسد كل يشمصالح املقيد حسن النية، فيتم تضييق مفهوم التدليس

 به املصلحة التي عىل أساسها وفر املرشع الحامية للمقيد حسن النية.

 641وإىل جانب التدليس نص املرشع كذلك عىل التزوير، والتزوير قد عرفه املرشع يف الفصل 

رضرا متى وقع  ا من شأنه أن يسببمن القانون الجنايئ، فهو كل تغيري يف حقيقة األوراق بسوء نية، تغيري 

يف محرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها قانونا، وبذلك فإن املقيد حسن النية، ال ميكنه أن يتمسك 

 .663بحجية تقييده إذا كان السند املؤسس عليه تقييده، أو األصل الذي بنيت عليه معاملته كان مزورا

مللكية مضمونا فإن األوىل بالحامية هو املالك وقد جاء يف قرار ملحكمة النقض: "إذا كان حق ا

الحقيقي، ونتيجة لذلك ال مجال لالستدالل بحسن نية املشرتي طاملا أن الوكالة التي انعقد البيع األول 

عىل اساسها ثبتت زوريتها مبقتىض قرار جنحي بات، وأن ما بني عىل التزوير ال يرتتب عنه أي أثر قانوين 

 دين أو لخلفائهام.سواء بالنسبة للمتعاق

                                                           

من ظهير التحفيظ العقاري، فإن املتضرر من التحفيظ ليس أمامه سوى املطالبة  64قض ى املجلس األعلى بأنه: "وعمال بالفصل  661 

من نفس الظهير، والتدليس يتحقق بمجرد ضرر املضرور من جراء عدم تحفيظ العقار في  62بالفصل بالتعويض في حالة التدليس عمال 

 .801، اشار إليه: عصام عطياوي: م.س، ص 4401/8/8/4006ملف مدني عدد  83/04/4001بتاريخ  686اسمه"، القرار عدد 

 .880عصام عطياوي: م.س، ص  662 

 .223انونية والقضائية للتقييدات بحسن نية، م.س، ص بوحامد عبد القادر: حدود الحماية الق 663 
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إن االلتزام الباطل ال ميكن أن ينتج أي أثر إال اسرتداد ما دفع بغري حق تنفيذا له، وما بني عىل 

الباطل فهو باطل، وأنه النعدام إرادة املدعي يف إبرام الوكالة تكون هذه األخرية باطلة النعدام أركان 

ا عىل عقد الوكالة باطل، وكذا جميع إجراءات االلتزام، مام تكون معه العقود املربمة الحقا تأسيس

 .664تسجيلها"

وبذلك فإن القضاء املغريب قد أقر هذه القاعدة قبل صدور املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، 

وهذه األخرية ليست بذلك إال تكريس الجتهاد قضايئ سابق، حيث ال مجال للحديث عن كون التقييد 

وتوفر  هري السند املقيد من عيوبه، فالتقييد ليست وسيلة لجعل الباطل صحيحا،بالرسم العقاري سببا لتط

 له الحامية رغم ذلك.

وقد ينتقد الكثريون املقتىض الذي جاء به املرشع يف السطور األخرية من املادة الثانية املذكورة، 

، بأن متارس دعوى حسن النيةحيث أن املرشع ربط االستثناء الوارد عىل مبدأ الحجية املطلقة لتقييد الغري 

سنوات من تاريخ التقييد، حيث أن ذلك فيه مساس رصيح بالحقوق،  1إدعاء الزور أو التدليس، داخل أجل 

وكذا فيه تشجيع عىل االحتيال واالعتداء عىل ممتلكات الناس، وخصوصا الغائبني الذين ال يستطيعون 

، إال أن األمر ال يعدو حسب رأيي أن يكون املرشع قد 665اإلطالع عىل الرسوم العقارية املتعلقة بعقاراتهم

تشبع بفكرة خلق االستقرار وزرع الثقة يف املتاعملني مع الرسوم العقارية، وما ينتج عن ذلك من آثار 

 اقتصادية كام أرشنا إليه سابقا.

                                                           

منشور بمجلة القضاء والقانون، العدد  8676/8/8/4002الصادر في امللف املدني عدد  4001يوليوز  43املؤرخ في  4122قرار عدد  664 

 وما بعدها. 870، ص 4001، السنة 826

نات في الشبكة العنكبوتية، لتسهيل االطالع على الرسوم العقارية عن هناك مجموعة من املطالب التي تدعو الى انشاء قاعدة بيا 665 

، أن 46بعد، وأعتقد حسب ما اشار إليه بعض املتدخلين في الندوة الوطنية في موضوع األمن العقاري، دفاتير محكمة النقض، عدد 

 هناك توجه نحو تحقيق ذلك.
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 الفقرة الثانية: االستثناءات التي تقتضيها بعض األنظمة القانونية الخاصة

مقتضيات املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية التي أرشنا إليها آنفا، هناك مجموعة  وإىل جانب

من االستثناءات األخرى اقتضتها بعض األنظمة القانونية يف الترشيع املغريب، بالنظر إىل ما تقتضيه 

 املصلحة العامة فيها، كام هو الحال بالنسبة لألمالك العمومية  واملحبسة والجامعية.

، إال وفقا للنصوص 666فمن أهم الخصائص التي تتميز بها هذه األمالك هي عدم قابليتها للتفويت

القانونية املؤطرة لذلك، فهذا النوع من األمالك تخضع لنظام خاص، حيث أنه ال تكون محال للمعامالت 

ا، حيث أنها ز عليهبالرشوط التي تخضع له أمالك الخواص، كالبيع والرشاء والكراء وإيقاع الرهون والحجو 

، فمن آل إليه حق عىل هذه األمالك بحسن نية وعمد إىل تقييده بالرسم العقاري، 667ليس محال للترصف

 ليس له أن يتمسك بحجية التقييد بحسن النية، لإلعتبارات التي ذكرناها.

ق مبا هو ثومن االستثناءات كذلك عىل متسك الغري بالقوة الثبوتية لتقييده باعتباره حسن النية وو 

مضمن بالرسم العقاري، هي حالة االلتصاق الطبيعي، وبالخصوص األحكام الواردة يف الفصلني الثالث 

، حيث أن تغرير العقار موضوع الرسم العقاري جراء تغري 668املتعلق باملاء 10.44والرابع من القانون رقم 

أن تكون هناك مفارقة بني الحالة املادية مجرى النهر أو أنه اتخد مجرا جديدا، فإنه يف هذه الحالة ال بد 

املبينة بالرسم العقاري وبني الحالة الواقعية للعقار، إال أنه ال ميكن للغري املقيد بحسن نية أن يتمسك بعدم 

 االحتجاج عليه بالوضعية الجديدة للعقار.

حالة ال ، ففي هذه ال669ومن أهم الحاالت املستثنات كذلك، حالة اإلعالن عن مامرسة الشفعة

من ظهري التحفيظ العقاري، لحامية الحصة التي  33ميكن للمشفوع منه أن يتمسك مبقتضيات الفصل 

اشرتاها من الرشيك، يف مواجهة الشفيع، ألن هذا حق مقرر مبقتىض القانون، فلو حمي الغري حسن النية 

محفظ.يف هذه الحالة، ألفقدنا الشفعة قيمتها القانونية متى تعلق األمر بعقار 

                                                           

ن اكتساب املال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو من مدونة األوقاف تنص على أنه: "يترتب ع 28املادة  666 

 بالتقادم، وعدم التصرف فيه إال وفق املقتضيات املنصوص عليها في هذه املدونة".

 6الذي يعد بمثابة ميثاق لألراض ي الجماعية كما وقع تعديله بمقتض ى ظهير  8787أبريل  49وينص الفصل الرابع من ظهير  -

على عدم قابلية هذه األراض ي للتفويت أو الحجز أو االكتساب بالتقادم إال طبقا  8767يوليوز  42وظهير  8763فبراير 

 من نفس الظهير. 88ملقتضيات الفصل 

 .48:32:  7/2/4089، يوم وساعة اإلطالع، www.marocdroit.comالعربي مياد: امللك العمومي، مقال منشور على املوقع االلكتروني  667 

املتعلق باملاء  80.72(، بتنفيذ القانون رقم 8772اغسطس  86) 8286من ربيع األول  81صادر في  8.72.822ظهير شريف رقم  668 

 (.8772شتنبر  40بتاريخ  2342)الجريدة الرسمية، عدد 

ك في ملك مشاع أو حق عيني مشاع حصة شريكه املبيعة بثمنها بعد أداء من م.ح.ع، الشفعة: " الشفعة أخذ شري 474عرفت املادة  669 

 الثمن ومصروفات العقد الالزمة واملصروفات الضرورية النافعة عند االقتضاء".

http://www.marocdroit.com/
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 خامتة

رغم العديد من اإلشكالت التي تطرحها بعض النصوص القانونية املنظمة للعقار املحفظ، فإنه ال 

أحد ينكر الدور الهام الذي يلعبه يف خلق االستقرار العقاري، الذي ال محالة ستنتج عنه التنمية االقتصادية 

 الرسم العقاري، فال غرابة إذاً أن نجد املرشعواالجتامعية ببالدنا، ولعل من أهم دعائم العقار املحفظ هو 

يضع قواعد توفر الحامية الالزمة لهذا الرسم كالتي بينتها يف هذا املوضوع، حيث انترص فيها املرشع 

الستقرار املعامالت عىل حساب مبادئ العدالة، عرب متكني تقييدات الواثق بظاهر الرسم العقاري عن 

 تحميها من اي إبطال أو تشطيب أو تغيري قد يقع عليها. حسن نية بالقوة الثبوتية التي

ولكون هذا املبدأ ال ميكن أن تخضع له جميع التقييدات الواردة عىل الرسم العقاري من قبل 

األغيار حسني النية، فقد تقررت استثناءات عليه، حامية لبعض الحقوق املقرر بنصوص خاصة، وحامية 

 ي تتعلق باملصلحة العامة.كذلك لبعض األمالك العقارية الت
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 الئــحــة املراجع

   الكتب -أوال 

  عمر ازوكار: التقييدات والتشطيبات يف الرسم العقاري، منشورات دار القضاء باملغرب، الطبعة

 .147، ص 8011األوىل 

  محمد خريي: مستجدات قضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب، املساطر اإلدارية

 .8016طبعة املعارف الجديدة، الرباط، طبعة والقضائية، م

 

  ثانيا: الرسائل 

  لحسن لكداوين: الحامية القانونية للغري حسن النية يف تقييد الحقوق العينية، رسالة لنيل دبلوم

املاسرت يف القانون املدين، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية، جامعة ابن زهر أكادير، 

 .8014/8013ية، السنة الجامع

  عصام عطياوي: حجية اكتساب الحقوق العينية بنية حسنة بني استقرار املعامالت العقارية ومبادئ

 الرباط.–، دار السالم للطباعة والنرش والتوزيع 8014العدالة، الطبعة األوىل 

 خاص، لنعيمة لحسيني: حجية القيد يف السجل العقاري، رسالة لنيل دبلوم املاسرت يف القانون ا

 .8018تخصص قانون األعامل واملقاوالت، جامعة محمد الخامس السوييس، الرباط، يونيو 

 

 ثالثا: املجالت واملواقع اإللكرتونية 

  1440سنة  11مجلة قضاء املجلس األعىل، عدد. 

  مطبعة األمنية الرباط.8011، 77مجلة قضاء محكمة النقض، العدد ، 

  8002السنة  ،143مجلة القضاء والقانون، العدد. 

  83مجلة دفاتر محكمة النقط، الندوة الوطنية حول موضوع األمن العقاري، ، عدد. 

 .www.marocdroit.comالعريب مياد: امللك العمومي، مقال منشور عىل املوقع االلكرتوين 
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للقرض العقاريالمعالجة القضائية الختالل التوازن العقدي    

 حمزة أنوي

 طالب باحث بسلك الدكتوراه

 كلية الحقوق، جامعة الحسن األول، سطات

 

 670لقد أخضعت قوانني االستهالك الحديثة، واملرتجمة للتحوالت االقتصادية واالجتامعية، العقد

العدالة  تلناموسه االجتامعي، القايض برضورة إعادة التوازن بني التزامات طريف العقد وفق مقتضيا

واالنصاف، وذلك بهدف إشاعة االستقرار يف املعامالت من خالل ترسيخ العدالة التعاقدية، والوقوف 

بجانب الطرف الضعيف من خالل تلكم العالقة القانونية، مام يستوجب منح القضاء دورا فعاال يف تحقيق 

 . 671عاقديةالتوازن العقدي واستبعاد كل الرشوط املجحفة يف تكريس املساواة الت

وغالبا ما يلتجأ مستهلك القرض العقاري املخصص للسكن، الذي وقع ضحية الستغالل أو تعسف 

املورد املتفوق قانونيا وتقنيا، إىل القضاء للمطالبة بالتعويض عن الرضر الحاصل له وعدم اِستفادته من 

 إحدى حقوقه األساسية املتبثة يف العقد واملكرسة مبوجب القانون.

وكام نعلم توافق إرادتني عىل إحداث أثر قانوين معني، ومن تم فإن االلتزامات الناشئة عنه  فالعقد

 تتحدد مبا اِتجهت إليه هاتني اإلرادتني معا.

                                                           
 لم يعرف املشرع املغربي العقد على عكس التشريعات األجنبية مثل املشرع الفرنس ي الذي عرفه على الحو التالي: - 670

-l’art 1101 du C.Civ. dispose : « Le contrat est une convention par la quelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une 

ou plusieurs, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ». 
في األسس النظرية والجوانب العملية"،أطروحة حمزة عبد املهيمن:"النظام القانوني للقروض العقارية املخصصة للسكن، دراسة  - 671

دكتوراه في القانون الخاص، بنية الدراسات القانونية املدنية العقارية واألعمال، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 

 .378، ص: 4083 - 4084طنجة، السنة الدراسية 
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العقد تلك العملية الذهنية التي يقوم بها املفرس بسبب ما اِعرتى العقد من غموض،  672ويقصد بتأويل

نه للطرفني مستندا يف ذلك لصلب العقد، والعنارص الخارجية ع للوقوع عىل اإلرادة الحقيقية املشرتكة

 .673واملرتبطة به

وموضوع العقد ذو أهمية بالغة، الِعتباره حجر األساس يف القانون املدين، لكون وسائل التأويل 

 نالقانونية تعترب خادمة للعقد، وسنده يف الوقوف مجددا، فكيف إذن تتم التسوية القضائية الختالل التواز 

 العقدي يف عقد القرض العقاري املخصص للسكن؟

هذا ما سنتطرق إليه من خالل فهم كيفية االعتامد عىل آلية التأويل )املبحث االول(، ثم املكافحة 

 القضائية للرشوط التعسفية يف)املبحث الثاين(.

 

 املبحث األول: التأويل القضايئ لعقد القرض العقاري

يف  674عقود من بني أهم األمور التي أنيطت بها السلطة القضائيةال شك أن مهمة تأويل بنود ال

بالدنا للفصل بني املتقاضني يف عقد القرض العقاري املخصص للسكن سواء من خالل مقتضيات نص 

الدستور أو من خالل مقتضيات التنظيم القضايئ وذلك من أجل إرساء قواعد العدالة واإلنصاف يف إطار 

 .675دولة الحق والقانون

                                                           
. واألرجح أن  Interprétationح التفسير وجاء في النص باللغة الفرنسية استعمل املشرع املغربي مصطلح التأويل بدل مصطل - 672

 يستعمل التفسير بدال من التأويل.

التي أحالت على أحكام التأويل  86واملادة  7بشكل متفرق مثال في املادة  38.01وقد تناول املشرع املغربي قواعد التأويل أيضا في قانون 

 من ظ.ل.ع.   293إلى  268أيضا في الفصول من 
، ص 4080محمد الهيني:"الحماية القانونية والقانونية للمؤمن له في عقد التأمين"، مطبعة اآلفاق املغربية للنشر والتوزيع، طبعة  - 673

460. 

 أنظر كذلك:

 .88، ص8712عبد الحكم فودة: تفسير العقد في القانون املدني املصري واملقارن. مكتبة املعارف، اإلسكندرية،  -

د محمد عوض، دور القاض ي في تعديل العقد، دراسة تحليلية وتأصيلية للفقه اإلسالمي واملقارن، دار الجامعة الجديدة للنشر، فؤا -

 .829، ص4002طبعة 
 809في فصله  4088استبدل املشرع املغربي مصطلح الجهاز القضائي بمصطلح السلطة القضائية من خالل نص الدستور لسنة  - 674

 ة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعبة وعن السلطة التنفيذية....."منه أن:" السلط
دراسة تحليلية وفق آخر املستجدات  -يوسف الزوجال:" املنظومة الحمائية للمستهلك في عقود الخدمات، عقد التأمين نموذجا  - 675

 .448، ص: 4083القانونية"، تقديم وداد العيدوني، مطبعة دار األمان، 
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فالقايض وهو ينظر يف الدعاوى االستهالكية سواء كانت ذات طبيعة مدنية أو تجارية، مطالب 

بإعامل قواعد التأويل التي قد توصله إىل تبيان مضمون العقد موضوع النزاع، ليك يصدر حكام يحفظ به 

 حقوق االطراف املتنازعني أمامه.

 ض العقاري املخصص للسكن؟ وماحدودفام مجال حدود تدخل قضاء املوضوع يف تأويل عقد القر 

 سلطته وماهي صور رقابة محكمة النقض عليه؟

لذلك وحتى نتمكن من من تأويل العقد ال بد لنا من دراسته من خالل مجال تدخل القضاء يف 

ثم اآلليات التي سيتطلبها هذا التدخل القضايئ يف تأويل العقد )املطلب  تأويل العقد )املطلب األول(،

 .الثاين(

 

 املطلب االول: مجال تدخل القضاء يف تأويل عقد القرض العقاري

إن عملية التأويل التي يقوم بها القايض تجد تربيرها يف اِعتبار بعض العبارات املستخدمة يف 

إنشاء عقد القرض العقاري املخصص للسكن من شأنها أن تشكل عائقا لتنفيذه، وميكن أن متس بإرادة 

لزمة للعقد وهنا يظهر الدور التكمييل الذي يلعبه القايض واملتمثل يف إبراز التعبري األطراف وبالقوة امل

 .676الحقيقي عن اإلرادة احرتاما لنظرية سلطان اإلرادة

كام أن معالجة إشكال فعالية دور القضاء يف تأويل العقد، يثري عدة تساؤالت حول نطاق سلطة 

 االول(، ومدى حدود الرقابة عليه )الفقرة  الثانية(. القايض يف تأويل عقد القرض العقاري )الفقرة

 

 نطاق سلطة القايض يف تأويل عقد القرض العقاري الفقرة االوىل:

لتأويل العقد يف الترشيع املغريب مجموعة من القواعد والضوابط يجب عىل كل قايض وهو يتناول 

من  473اىل  461تأويل اإلتفاقات )من  العقد ملعرفة فحوى ألفاظه ومعانيه، قواعد رصصت بني ثنايا فصول

                                                           
الذي أعطى الحق للمحكمة في تأويل العقد عند  8761يناير  42قضت به محكمة النقض املغربية في قرارها الصادر بتاريخ  هذا ما - 676

 .674، ص: 8711 -8766اإلجمال واإلبهام. منشور بمجلة مجموعة قرارات املجلس األعلى في املادة املدنية 
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ظ.ل.ع(، فكيف إذن يتعامل قايض املوضوع مع العبارات التي نسج بها العقد، سواء كانت واضحة أو 

 كانت ملتبسة للغموض؟

 

 أوال: سلطة القايض يف تأويل العبارات الواضحة

تي أوجبها املرشع ة اليعترب وضوح العبارات التي يكتب بها عقد القرض السكني من الرشوط الشكلي

، كام أوجب ان ترتجم هذه العبارات رضا األطراف الِعتبار الوضوح والفهم من خصائص  61.02يف قانون 

الرضا. فالعربة يف وضوح العقد هي بداللة عباراته وألفاظه عىل التعبري عن اإلرادة املشرتكة للمتعاقدين، 

 وهو ما يقصد بوضوح العبارة واإلرادة.

ت العبارات واضحة الداللة يف العقد، قيدت القايض بعدم تأويلها، ألن تأويل املعنى فمتى كان

س برضا األطراف وخروج عن قاعدة العقد رشيعة املتعاقدين. وهو ما حث عليه املرشع يف ميالظاهر 

من ظ.ل.ع حينام نص عىل أنه :" إذا كانت ألفاظ العقد رصيحة اِمتنع البحث عن قصد  469الفصل 

 ها".صاحب

،"إن قضاة املوضوع مكلفون بتطبيق  1962/02/13فقد جاء يف قرار ملحكمة النقض املغربية بتاريخ 

 االتفاقيات املربمة، وليس من الجائز لهم تغيريها متى كانت رشوطها واضحة وبينة".

 للقايض، أنه :"ال العدالة وال حسن النية وال العرف يرخص  1961/01/16كام جاء يف قرار آخر بتاريخ 

 بتعديل الرشوط الواضحة واملحددة يف العقد".

وقد يجد القايض نفسه يف حاجة إىل تأويل العبارة الواضحة للعقد مهام بلغ وضوحها، فإن وضوح 

العبارة ال يعرب عن وضوح اإلرادة، كام أن العبارة قد تكون واضحة إال أن الظروف قد تدل عىل أن األطراف 

لحالة الواضح فقصدا معنى آخر، وعربا عنه بلفظ ال يستيقيم واملعنى املقصود. فهنا واأساؤوا استعامل التعبري 

 هذه، ال يأخذ القايض مبعنى اللفظ الواضح وإمنا بالقصد الذي اتجهت إليه إرادة أطراف العقد.

وقد درج القضاء املغريب عىل التعامل مع العبارات الواضحة كاملقرتض واملنزل أو الشقة والضامن 

، نظرا لكيفية 677البنك والتسديد املبكر والتوقف عن األداء وغري ذلك، وما تثريه من معاين ودالالت متعددةو 

اِستخدامها يف مضمون العقد أو بحسب قصد املتعاقدين بها، فقد جاء يف قرار ملحكمة النقض املغربية 

                                                           
 .464لتأمين"، م.س، ص محمد الهيني:"الحماية القانونية للمؤمن له في عقد ا 677
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ذر التوفيق بينها وبني الغرض :"إن رصاحة ألفاظ العقد ال تحول دون تأويله إذا تع 1976/01/07بتاريخ 

 الواضح املقصود من العقد".

 

 ثانيا: سلطة القايض يف تأويل اللفظ الغامض

من الظهري املغريب مبثابة قانون االلتزامات والعقود عىل أن:" التأويل  138لقد نص املرشع يف الفصل 

 يكون يف الحاالت التالية:

حرير يق بينها وبني الغرض الواضح الذي قصد عند تإذا كانت االلفاظ املستعملة ال يتأىت التوف -أ

 العقد؛

 إذا كانت األلفاظ غري واضحة بنفسها أو كانت ال تعرب تعبريا كامال عن صاحبها؛ -ب

 إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد املختلفة حيث تثري املقارنة الشك حول تلك البنود. -ت

ال قصد املتعاقدين دون الوقوف عند املعنى الحريف لأللفاظ و وعندما يكون التأويل موجب يلزم البحث عن 

 عند تركيب الجمل".

إنطالقا من هذا النص يتبني أن القايض ال يلجأ إىل التأويل إال عند غموض عبارة العقد عن إيراد 

رادة املعنى الذي قصد إليه املتعاقدان، وهو ما يصطلح عليه بالبحث عن النية املشرتكة للمتعاقدين ال اإل

 الفردية لكل منهام.

لذلك فللقواعد العامة الدور املهم بإعتبارها املرجع األساس لتفرد كل العقود، بحيث يتعني عىل 

القايض أن يأخذ باملعنى املألوف الذي يؤدي إليه اللفظ الوارد يف العقد، فدور القايض هنا أو مبعنى آخر هو 

ان أويل، ويظهر الخدمة الحقيقية التي يقدمها لنظرية سلطتقيص إرادة األطراف املشرتكة عند عملية الت

اإلرادة يف هذا املجال، ألن احرتام القايض إلرادة األطراف هو احرتام للقانون الذي ساوى يف القوة 

 القانونية بني اإلرادة والقانون يف شأن االلتزام.
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 معنى رك معناه الحقيقي إىلفال يجوز للقايض إذا كان اللفظ واضحا رصيحا تأويله، أو تأويله وت

فإرادة العاقدين ال ميكن معرفتها إال من عبارة العقد ذاتها. فإذا كانت هذه االعبارة واضحة وجب  ،678غريه

 أن تعد تعبريا حقيقيا لالرادة املشرتكة لألطراف، فاليجوز اإلنحراف عن هذا التعبري عن طريق التأويل.

ل أكرث من معنى، فيتعني اللجوء إىل التأويل لكشف اإلرادة أما إذا كانت عبارة العقد غامضة وتحتم

 املشرتكة للمتعاقدين ال إىل اإلرادة الفردية لكل منها.

لكن قد ال يحصل أن يتوصل القايض من خالل بحثه من الكشف عن اإلرادة املشرتكة 

إىل حل  القايض للمتقاعدين، فيبقى الشك قامئا حول حقيقة هذه اإلرادة، لذلك ال مناص من أن يعمد

هذا اإلشكال عن طريق قاعدة تأويل الشك ملصلحة الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية، وهو ما نجده 

يف عقود االستهالك ومن بينها عقد القرض العقاري املخصص للسكن. إذ يؤول العقد ملصلحة املقرتض 

التأصيلية التي  املهني فتعقل القاعدة باعتباره الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية التي تجمعه باملؤمن

 مفاذها أن العقد رشيعة املتعاقدين.

 

 : حدود سلطة القضاء يف تأويل عقد القرض العقاري السكني ورقابة محكمة النقض عليهاالفقرة الثانية

من خالل املامرسة يف مجال التاويل يتبني أنه ال زالت سلطة القضاء محدودة )أوال(، إضافة إىل 

 ابة التي تخضع لها من قبل محكمة النقض )ثانيا(.الرق

 

 

 أوال: حدود سلطة قايض املوضوع يف تأويل عقد القرض العقاري

                                                           
 . 82/2/8794أنظر قرار صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 678

Cité par : Jean Bigot avec la collaboration de Jean-Louis Bellando, Mekael Hagobian, Jaques Morreau, Gilbert, Parleani, Traité 

de droit des assurances, Tome I, Entreprises e Organismes d’assurance, 2éme edition, LGDJ, page 391. 

محمد الشيلح، سلطان اإلرادة في ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات  -

 .424، ص8713ة واالجتماعية، بالرباط، العليا في القانون الخاص، جامعة محمد الخامسة، كلية العلوم القانونية واالقتصادي
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من ظ.ل.ع الذي ينص  462تتجسد حدود دور قايض املوضوع يف تأويل العقد فقط طبقا للفصل 

 عىل ما ييل: "يكون التأويل يف الحاالت التالية:

 ال يتناىف التوفيق بينها وبني الغرض الواضح؛ إذا كانت األلفاظ املستعملة -

 إذا كانت األلفاظ املستعملة غري واضحة بنفسها او كانت ال تعترب تعبريا كامال عن قصد صاحبها؛ -

 إذا كان الغموض ناشئا عن مقارنة بنود العقد املختلفة حيث تثري املقارنة الشك حول تلك البنود. -

حث عن قصد املتعاقدين دون الوقوف عند املعنى الحقيقي وعندما يكون للتاويل موجب يلزم الب

 لأللفاظ وال عند تركيب الجمل".

يتضح من هذا النص أن القايض يف تأويله للعقد يستعني بعوامل داخلية ترجع إىل العقد ذاته 

 وأخرى خارجية مثل الوقائع والظروف واملالبسات املحيطة به.

ن ت التأويل التي تشكل نطاقا محدودا ال ينبغي للقايض أ وقد أقر القضاء والترشيع ضوابط وآليا

 هذه الضوابط واآلليات فيام ييل: 679يخرج عنه، وقد لخص بعض الفقه

 معياراألمانة والثقة بني املتعاقدين. -

 فهم األلفاظ املستعملة عىل معناها الحقيقي ومدلولها املعتاد يف مكان إبرام العقد. -

 .680اإلعتامد عىل طبيعة التعامل -

 اإلقتداء باألعراف والعادات الجاري بها العمل. -

 حمل العبارة عىل املعنى الذي يولد أثرا. -

 عدم التوسع يف التنازل. -

 إعطاء أولوية للمبالغ املكتوبة بالحروف عىل املكتوبة باألرقام. -

 إضافة إىل تأويل الشك باملعنى األكرث فائدة للمقرتض. -

 ة قايض املوضوع يف التأويل، فكيف تتم رقابة محكمةوإذا كان األمر كذلك بالنسبة لنطاق سلط

 النقض عىل قاض املوضوع بخصوص تأويل عقد القرض العقاري املخصص للسكن؟

 

 ثانيا: رقابة محكمة النقض عىل سلطة قايض املوضوع يف تأويل عقد القرض العقاري

                                                           
 .14 -97، ص: 4002غشت  47فاتح كمال ومحمد الهيني:" دور القاض ي في تأويل العقد"، مجلة االشعاع، عدد  - 679
يقصد بها " الطبيعة القانونية لنوع العقد الذي قصد املتعاقدان إبرامه أو بمعنى آخر التنظيم القانوني للموضوع الذي عالجه  - 680

 ملتعاقدان في العقد بينهما".ا

 .441عبد الحكيم فودة: م.س، ص:  -
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ة النقض، رقابة محك تظهر حدود سلطة القايض املوضوع يف تأويل العقد يف خضوع هذا األخري اىل

بإعتبارها الجهة العليا املخول لها مراقبة إعامل قضاة املوضوع. ففي حالة ما إذا كانت عبارات العقد 

من ظ.ل.ع الذي ينص عىل أنه:" إذا كانت ألفاظ  461واضحة، ميتنع عىل القايض تأويلها طبقا للفصل 

ري كانت إرادة املتعاقدين واضحة من خالل التعبالعقد رصيحة اِمتنع البحث عن قصد صاحبها". أي أنه إذا 

الذي اِختاره هوالء مظهرا إلرادتهم فال يجوز للقايض أن يعدل عن هذه اإلرادة الواضحة إىل إرادة غريها 

 .681يفرتض أنها اإلرادة الحقيقية للمتعاقدين

ن ال واقع وإن قانو يؤدي منع تأويل العقد الواضح يف الترشيع املغريب إىل القول إن األمر: "مسالة 

. وعليه ميكن القول أن القايض يفقد سلطته بشكل شبه 682كانت مسألة الوضوح هذه، مسألة نسبية جدا"

مطلق يف تأويل عقد القرض العقاري املخصص للسكن إذا كانت عبارات العقد واضحة، ألن تدخله يف 

عىل سبيل  غربية يف عدة قرارات، نذكرهذه الحالة يعترب تحريفا للعقد وهو التصور الذي تبنته املحاكم امل

الذي جاء يف :"أن قايض املوضوع ميتلك  1925يونيو  11املثال قرار محكمة االستئناف بالرباط املؤرخ يف 

سلطة مطلقة يف البحث عن قصد األطراف وتأويل البنود الغامضة للعقد. وحكمه يف ذلك ال يخضع لرقابة 

 ند قيامه بالتأويل بتحريف عبارات العقد محل النزاع".محكمة النقض إال أنه ال يسمح له ع

فرباير   13وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض يف عديد قراراتها والتي من أهمها القرار الصادر بتاريخ

الذي أشار إىل أن:" مهمة قضاة املوضوع هي تطبيق اتفاقات األطراف وهم ال ميلكون حق تعريف  1962

 .683، وذلك تحت ستار التأويل"البنود الواضحة والدقيقة

مام يعني أن قضاء املوضوع يخضع للرقابة إذا جانب الصواب يف مسألة التأويل، لذلك فأي مخالفة  

 أو تجاهل للقواعد التأويلية املنصوص عليها قانونا فإمنا تعد مخالفة للقانون.

ة الواضحة وأية مخالف من ظ.ل.ع ما جاء إال ليحرص عىل عدم تشويه وتحريف العبارة 461فالفصل  

 لهذه القاعدة يعد خرقا رصيحا يخضع لنقض من محكمة النقض.

                                                           
 .422محمد الشيلح:" سلطان االرادة في ضوء قانون االلتزامات والعقود املفربي"، م،س، ص: - 681
وفقهية دجنبر"، دراسة تشريعية وقضائية  42و  8772ماي  42محمد الكشبور:" الكراء املدني والكراء التجاري، قراءة في ظهير - 682

 . 93، ص:4009مقارنة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط الثانية،
 .848، ص: 8746و 8742قرار منشور ملجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباط الجزء الثالث،  - 683

 .430أورده يوسف الزوجال: م.س، ص:  -
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من هنا نتساءل عن مدى رقابة محكمة النقض عىل سلطة قايض املوضوع يف تأويل عبارات العقد 

 الغامض؟

  463نص املرشع املغريب بالنسبة للفصول املنظمة لتأويل العقد عىل مجموعة من القواعد )من الفصل

 من ظ.ل.ع(، التي يجب عىل القايض أن يسلكها الِستجالء ما بالعقد من غموض. 473إىل 

وما يليه من  462، أن محكمة النقض تعترب القواعد القانونية يف الفصل 684يرى اِتجاه من الفقه

ظ.ل.ع، ال تشكل مجرد نصائح يسديها املرشع للقايض تساعده يف الكشف عن النوايا الحقيقية 

ن، بل قواعد ملزمة يشكل سوء تطبيقها خرقا للقانون يوجب النقض". ويؤيده يف ذلك الفقيه للمتعاقدي

محمد الشيلح الذي يعترب أن قواعد التأويل ملزمة للقايض ومن ثم، عليه التقيد بها وإال وجب عليه تبيان 

بور تلك القواعد الكشاألسباب الكافية واملعقولة التي تربر خروجه عن القواعد. يف حني يرى الفقيه محمد 

 مجرد توصيات ميكن للقضاء االستئناس بها.

وتكريسا لهذا التوجه األخري الذي نوافقه الرأي، فإن تأويل الرشط الغامض يخضع للسلطة املطلقة 

لقضاة املوضوع وال رقابة محكمة النقض املغربية عىل ذلك، لكون املسألة تتعلق بالواقع الذي يكون من 

 1964ابريل  7ملوضوع. وهذا ما أكدته إحدى قرارات محكمة النقض املغربية، الصادر يف اِختصاص قايض ا

 والذي أشار إىل عدم خضوع الرشوط الغامضة واملعارضة إلتفاقات األطراف لرقابة محكمة النقض.

غري أن هناك حاالت يخضع فيها قايض املوضوع لرقابة محكمة النقض يف حالة العقد الغامض من 

تحري صحة التأويل الذي توصل إليه قايض املوضوع وتتجىل عن طريق رقابة األسباب املعتمدة خالل ال

 يف التأويل.

وبالتايل فإن سلطة القايض يف تأويل العقد هي سلطة واسعة ال ميكن اإلستهانة بها، بحيث تحقق 

املحافظة عىل  بهدف للقايض هامشا ال بأس به من التبرص والتأمل يف إيجاد حل للدعوى املعروضة عليه،

 التوازن الحقيقي بني أطراف العقد.

ورغم وجود حدود لهذه السلطة وخضوع لرقابة محكمة النقض، ال ميكن إعتباره سوى عمال قضائيا  

تكميليا. بحيث يخرج التأويل عن نطاقه الكالسييك وذلك بتبنيه مفهوما معارصا يجسد العنارص الداخلية 

                                                           
نيل دبلوم الدراسات العليا املعمقة في القانون املدني، جامعة الحسن نور الدين الناصري:" دور القاض في تأويل العقد"، رسالة ل - 684

 .62، ص: 8777-8771الثاني الدار البيضاء، 
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، تطبيقا لروح القواعد القانونية املبارشة التي جاء بها ظ.ل.ع املغريب وباقي والخارجية املحيطة بالعقد

 النصوص األخرى، واِحرتاما كذلك ملتطلبات اِستقرار املعامالت وحامية املستهلك املقرتض.

إال أن "إعامل سلطة القايض يف تأويل بنود العقد االستهاليك الغامضة يؤدي إىل تفضيل الطرف 

النوع من العقود بحيث ال يستفيد املستهلك من هذه اآللية يف التأويل إال يف حالة الشك القوي يف هذا 

التي ال يكون فيها مدينا بااللتزام مام يجعل الحامية القضائية للمستهلك يف ظل النصوص الحالية جد 

 محدودة.

حقيق ت فكيف إذن يعالج القايض عملية تأويل مصطلحات العقد، وماهي وسائله يف ذلك ألجل

 التوازن العقدي بني املؤسسة البنكية ومستهلك القرض العقاري املخصص للسكن؟

 

 املطلب الثاين: آليات التأويل القضايئ لعقد القرض العقاري

إن عقد القرض العقاري املخصص للسكن عموما باِعتباره عقداً اِستهالكياً يف العرص الحايل يعد 

هلك ية باعتباره عقد من عقود اإلذعان. ومتاشيا مع فلسفة حامية املستمجاال خصباً إلنتشار الرشوط التعسف

وتدعيام للحامية الترشيعية للمستهلك للطرف املذعن له، أصبحت الحاجة امللحة تضغط عىل القضاء من 

أجل تحقيق مزيد من العدالة التعاقدية، الِعتباره الجهة األكرث تخصصا والتي تلعب دوراً أساسيا يف إعطاء 

لقيمة الحقيقية للنصوص القانونية، وألهداف الحامية الترشيعية للمستهلك التي تتجىل من خالل القضاء ا

 كآلية لإلستبعاد القانوين للرشوط التعسفية.

إن القايض كام قلنا آنفا، وهو يزاول مهمة التأويل إلزالة الغموض الذي اِنتاب إرادة املتعاقدين 

ى كة يف العقد، يلزمه اإلستعانة بعوامل داخلية بالرجوع إىل العقد ذاته، وأخر يف التعبري عن إرادتهام املشرت 

خارجية يفرس بها العقد انطالقا من عنارص خارجة عنه، تتمثل يف الوقائع والظروف واملالبسات املحيطة 

ملقاصد ابالعقد وذلك دون الوقوف عند املعنى الحقيقي الحريف أللفاظ العقد وعباراته ما دام أن العربة ب

 واملعاين وليس األلفاظ واملباين.

إن القايض يف تأويله للعبارات واأللفاظ املستخدمة من قبل طريف العالقة التعاقدية للتعبري عن 

 إرادتهام عىل عوامل داخلية )فقرة أوىل(، وأخرى خارجية لتحديد مقاصد إرادة أطراف العقد )فقرة ثانية(.
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 لعوامل الداخلية لتأويل العقد القرض العقاريالفقرة األوىل: االستناد عىل ا

تتجىل عوامل التأويل الداخلية يف العبارات واأللفاظ التي إستخدمها أطراف عقد القرض العقاري 

املخصص للسكن للتعبري عن إرادتهام، مبا معناه رضورة مراعاة القايض لنص العقد ذاته، آخذا بعني 

لك تي صاحبت اللفظ، ذلك أن بنود العقد ترتبط ببعضها البعض لذ االِعتبار جميع الظروف واملالبسات ال

كان من الرضوري مراعاتها جملة وتفصيال من أجل الوقوف عىل ما شاب العقد من الغموض بفعل 

من ظهري االلتزامات  131685التناقض الحاصل بني هذه البنود، طبقا ملا هو منصوص عليه يف الفصل 

 والعقود املغريب.

لقايض بوجود غموض حول مدلول عقد القرض العقاري املخصص للسكن، عند وقد يصطدم ا

مراعاته ملجموع بنوده ذلك أنه قد يحصل أن تكون بعض البنود واضحة املعنى إذا أخذت مبفردها، وتصبح 

غامضة إذا ما متت مقابلتها مع بقية بنود العقد، ففي هذه الحالة يتعني عىل القايض إعامل مقتضيات 

من ظ.ل.ع، الذي ينص عىل أنه "إذا أمكن حمل عبارة  بند معني عىل معنيني كان حمله عىل  134فصل 

املعنى الذي يعطيه بعض األثر أوىل من حمله عىل املعنى الذي يجرده من كل آثره"، وذلك أخدا بالقاعدة 

ل عىل الوجه يحم، عىل إعتبار أن النص يجب أن بإعامل الكالم خري من إهاملهالفقهية األصولية القائلة 

الذي يرتب أثرا قانونيا، وهذا أمر طبيعي ذلك أنه من غري املعقول أن يدرج املتعاقدان يف عقدهام بندا ال 

 .686يرتب أي أثر قانوين

كام قد يواجه القايض غموض عدم ذكر حاالت يثور حولها النزاع وقد ظن املتعاقدان أوأحدهام أنها 

الرضوري التنصيص عليها ألنها من مشموالته؛ فيقع إغفالها. وهو  الحقة باالتفاق ضمنا؛ وأنه ليس من

من ظ.ل.ع.م فيام مفاده أن  134ما أرشد املرشع القايض للرجوع إليه من خالل مقتضيات الفصل 

 تخصيص حالة بالذكر ال يجعلها بالرضورة تنفرد بالحكم.

 

 لقرض العقاريالفقرة الثانية: اإلستناد عىل العوامل الخارجية لتأويل لعقد ا

                                                           
بنود العقد يؤول بعضها البعض بأن يعطى لكل منها املدلول الذي يظهر من مجموع العقد. من ظ.ل.ع على أن:"  262ينص الفصل  - 685

 .م األخذ بآخرها رتبة في كتابة العقد"وإذا تعذر التوفيق بين هذه البنود لز 
نور الدين الناصري:" دور القاض ي في تأويل العقد على ضوء قانون االلتزامات والعقود املغربي"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا  - 686

الدار البيضاء، السنة الجامعة  املعمقة في القانون املدني، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني،

 . 91-99، ص 8771/8777
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يجد القايض نفسه أحيانا عاجزا عن استجالء ما يعرتي العقد من غموض وإبهام بالرغم من اعتامده 

عىل العوامل املرتبطة بصلب العقد محل النزاع، األمر الذي يجعله ملزما بتجاوز هذه العوامل والبحث عن 

تيعاب ما بقريحته من قدر من االسعوامل خارجية عن العقد التي قد تسعفه يف توسيع تحرياته وتنرث 

 للمعاين واأللفاظ للخروج من دائرة الغموض واإلبهام.

 وعموما فالعوامل الخارجية عن العقد إما أن تكون ذاتية أو موضوعية.

 

 أوال: العوامل الذاتية

ث يوهي الحالة التي يكون عليها املتعاقدين وقت التعاقد، فقد ينظر إىل صفة املتعاقد وشخصيته، بح

أن املثقف يختلف عن تعاقد األمي مثال. وقد ينظر إىل مهنة املتعاقد كون التاجر املتخصص يف تجارة 

 معينة يختلف عن التاجر املبتدئ يف نفس النشاط التجاري.

كام ميكن للقايض الرجوع إىل العادات الشخصية، خاصة ما يتعلق منها باللغة العربية عىل أساس 

ون ألفاظا معينة ذات مدلول معني ويرجع ذلك إىل بيئته أو أسلوبه الخاص أن بعض األشخاص يستعمل

 يف التعامل.

 

 ثانيا: العوامل املوضوعية

أشار املرشع املغريب إىل ثالثة أنواع من العوامل املوضوعية التي ميكنها أن تسعف القايض يف 

ه يف الفصل لك طبقا ملا هو منصوص علي، وذالقانون والعرف والعدالةتحديد أثار العقد، واملتمثلة أساسا يف 

 من ظ.ل.ع.م.  861

ومعلوم أن إعامل هذه املصادر يف تأويل العقد ال يتحقق إال بعد تحديد الطبيعة القانونية للعقد محل 

النزاع، وأن تحديد القايض للصنف الذي ينتمي إليه العقد يفيد كثريا يف تحديد التدابري القانونية املراد 

 يها يف تحديده آلثار العقد.االعتامد عل
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فاملرشع قد تناول بالتنظيم بعض العقود التي يكرث تداولها، وأن هذا األخري يختلف بحسب نوعية 

هذه العقود. لذلك كان من الالزم أن يعمد املفرس إىل تحديد نوع العالقة التي تربط بني طريف العقد قبل 

 ي العقد من نقص.إعامل هذه القواعد القانونية من أجل سد ما يعرت 

إضافة إىل أن القانون يظهر العرف كعامل موضوعي يعتمد عليه القايض يف تحديده آلثار العقد، 

من ظ.ل.ع. وأن اعتامد القايض عىل القانون والعرف قد ال يسعفه  136687كام تشري إليه مقتضيات الفصل 

ا، غياب ظيم األمور املتنازع بشأنهيف تحديد آثار العقد، إذ يواجه باإلضافة إىل سكوت الطرفني من تن

التدابري القانونية املكملة وانعدام وجود عرف عام أو خاص يوكل إليه تنظيم الحالة املعروضة عليه، يف هذه 

الحالة يتم االهتداء إىل إعامل قواعد العدالة. واملرشع املغريب من خالل إقحامه لفكرة العدالة يف التفسري 

 ستهلك الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية.كان يهدف إىل حامية امل

إىل جانب هذه القواعد الخارجية يف العقد املنصوص عليها يف القانون والتي يهتدي بها القايض 

يف تأويله للعقد والغري واضحة، نجد هناك الكثري من الوسائل األجنبية األخرى عن العقد والتي من شأنها 

 ين والتي مل يتطرق إليها املرشع بالذكر، نذكر منها:أن تظهر النية املشرتكة للمتعاقد

 التنفيذ الالحق للعقد -أ

إن تنفيذ العقد خري وسيلة لتأويل إرادة أطراف العقد، إذ بإرادتهام يفرسان رشوطه عمليا، وكثريا ما 

يخرج طرفا العقد عن مضمون النص الرصيح عن تنفيذ العقد فيتبعان طريقة معينة يف التنفيذ تعدل 

ونه وتكشف عن نيتهام املشرتكة بشأنه، فتنفيذ أحد املتعاقداين للعقد دون اعرتاض من الطرف اآلخر مضم

 ملدة معينة قبل ظهور النزاع يعترب عنرصاً أجنبياً عىل العقد وتعبريا عن النية املشرتكة للمتعاقدين.

رشوطا عىل  فذ الطرفانوتظهر أهمية طريقة تنفيذ العقد كعنرص خارجي يف تحديد هذه النية عندما ين

 نحو مخالف ملا جاء به العقد ويستمر تراضيهام عىل هذا النحو مدة من الزمن دون أي إعرتاض منهام.

 شهادة الشهود -ب

واملقصود بالشهادة أو النية، هي إخبار اإلنسان يف مجلس القضاء بواقعة ما يرتتب عليها حق لغريه، 

الواقعة، التي يشهد بها بحيث يكون قد رآها أو سمعها  ويجب أن يكون الشاهد قد أدرك شخصا بحواسه

 بنفسه.

                                                           
 ظ.ل.ع: "تعتبر مضافة لشروط العقد، الشروط الجاري بها العمل في مكان إبرامه والشروط التي تقتضيها طبيعته". 263الفصل  - 687
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وتجدر اإلشارة أن املرشع املغريب مل يذكر أي يشء بخصوص الشهادة عند حديثه عن قواعد التأويل 

 من ظ.ل.ع يف فقرته األخرية اِعتد بالشهادة كوسيلة لتأويل العقد. 111علام أن الفصل 

 الخربة-ج

من قانون املسطرة املدنية، ويلجأ القايض إليها،  33إىل  44خربة يف الفصول من نظم املرشع املغريب ال

إما من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم عىل أن تقرير الخربة املنجز، الميكن أن يقيد قايض املوضوع 

نها دليال و حني النطق بالحكم. ألن الخربة املأمور بها هي مسألة فنية يستأنس بها القايض وال تخرج عن ك

 يحق لقايض املوضوع تقديره دون أن يخضع لرقابة محكمة النقض.

والسؤال املطروح هنا، هو هل ميكن لقايض املوضوع أن يأمر بإجراء خربة للبحث عن نية املتعاقدين؟ 

ال سيام أن الخربة كام هو معلوم، من املسائل الفنية التي يأمر بها قاض املوضوع حينام تتطلب طبيعة 

 عوى اللجوء إىل أحد املتخصصني إلجراء تقرير يستأنس به هذا األخري.الد

 

 عقد القرض العقاري املبحث الثاين: مالمح املكافحة القضائية للرشوط التعسفية يف 

يتمتع القايض بسلطات واسعة الستبعاد الرشوط التعسفية )مطلب أول(، لكنها تبقى محدودة ومقيدة 

 )مطلب ثاين(.

 

 كنعقد القرض العقاري املخصص للس: االِستبعاد القضايئ للرشوط التعسفية يف املطلب األول

إن اإلخالل بااللتزامات التعاقدية يف عقد القرض العقاري املخصص للسكن بصفة خاصة وعقود 

اإلذعان بصفة عامة يجد مصدره يف وجود رشوط جائرة ومجحفة يستغلها املورد يف إلزام املستهلك الطرف 

 التعاقد. ومن أشهر هذه الرشوط نجد الرشوط التعسفية. ونظراً ألهمية هذه النقطة يف نقاشنا الضعيف عىل

سنتطرق إىل أوجه ومالمح املكافحة القضائية للرشوط التعسفية )فقرة اوىل(، وحدود سلطة القضاء يف 

 اِستبعاد مثل هذه الرشوط من عقد القرض العقاري املخصص للسكن ) ثانيا(.

 

 عقد القرض العقاري يف وىل: سلطة القايض يف الحد من الرشوط التعسفية الفقرة األ 
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غالبا ما يلجأ املستهلك للقضاء لحاميته من الرشوط التعسفية، فعندما يرتاءى للقايض وجود رشط 

تعسفي بني ثنايا العقد يعمل القايض عىل إبطاله. ولعل هناك العديد من تلك الرشوط التعسفية نذكر منها 

بيل املثال: الرشط الجزايئ ورشط اإلعفاء من املسؤولية ورشوط اإلحالة وغريها من الرشوط عىل س

 التعسفية.

يف فرنسا اختلفت املواقف الفقهية حول سلطة القضاء يف الرقابة عىل  10/1/1472بعد صدور قانون 

  الرقابة.يف الرشوط التعسفية خاصة مع ثبوت تقصري أو عجز السلطة التنظيمية عن مامرسة سلطتها

فهناك اتجاه اعترب أن منح اإلدارة وحدها سلطة التقرير فيام يخص كون الرشط تعسفي يجعل 

 .688السلطة القضائية مستبعدة من مجال متلكه دستوريا أي إقامة العدالة بني األطراف

 بينام ذهب اتجاه آخر إىل االِعرتاف بسلطة القضاء يف إعالن بطالن الرشوط التعسفية حتى يف

غياب مرسوم تطبيقي ألن وظيفة تطبيق القانون تدخل يف صميم إختصاص القضاء، فضال عن ذلك فإنه 

 .689ال مربر ملنح القايض سلطة للتدخل يف الرشط الجزايئ وحجبها عنه يف مجاالت أخرى

هذا الرأي األخري هو الذي انترصت إليه محكمة النقض الفرنسية مبوجب قرارين مبدئيني صادرين 

رصحت فيهام باختصاصها يف إبطال الرشوط  11/4/1441691. والثاين يوم 13/7/1427690األول بتاريخ  عنها،

 التعسفية.

وكان الهدف من ذلك هو اعرتاف محكمة النقض بدورها الطبيعي بتحقيق العدالة بني األطراف 

 قة التعاقدية.ال غري آبهة بتلك املحاوالت التي كانت تستهدف االنتقاص من سلطتها وإعادة التوازن للع

منح للقضاء إمكانية  10/6/1446وبعد موقف محكمة النقض الفرنسية هذا، تم إصدار مرسوم بتاريخ 

طلب رأي ومشورة غري ملزمة من لجنة الرشوط التعسفية حول تقدير الطابع التعسفي للرشوط املعروضة 

 .692عليها

                                                           
688 -, 1972, p.172.B.Stark, Droit civil, Obligation, Librairies Techniques de la Cour de Cassation, Paris 

:122. p2954.-1-G. Berlioz, Droit de la communication et droit des des contrats, JCP, 1979 -689 
690 R.T.D. Civ. 1978. 114 et 115.- 
691 Adde. Mestre, de la renontiation au bénéfice d’une règle d’ordre public de protection. R.T.D. Civ. 1991. p526.- 
 أنظر:ؤ -692

 .403س، ص:.محمد الهيني:"الحماية القانونية والقانونية للمؤمن له في عقد التأمين"، م -
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تأكد  1/8/1444مبوجب قانون من مدونة اإلستهالك الفرنسية، املعدل  168.1ومبوجب الفصل 

 اختصاص القضاء مبراقبة الرشوط التعسفية.

إن القايض وهو يزاول مهمة التأويل إلزالة الغموض الذي انتاب إرادة املتعاقدان يف التعبري عن 

إرادتهام املشرتكة يف العقد، يلزمه االستعانة بعوامل داخلية بالرجوع إىل العقد ذاته، وأخرى خارجية يفرس 

 131ا العقد انطالقا من عنارص خارجة عنه، وضعها القضاء باإلضافة إىل قواعد التفسري يف الفصول من به

 من ظ.ل.ع املغريب تتمثل يف: 176إىل 

 .693إعطاء األولوية للرشوط الواضحة عىل خالف الرشوط الغامضة .1

بداهة  ط خاص يقتيض. إعطاء األولوية للرشوط الخاصة عىل الرشوط العامة عند التعارض ألن وجود رش 8

 الخروج عام ورد يف الرشوط العامة.

. إعطاء األولوية للرشوط املكتوبة بخط اليد عىل الرشوط املطبوعة حيث يتجه املتعاقدون عند كتابة بعض 6

 الرشوط يدويا إىل الخروج يف حدود ما تتضمنه هذه الرشوط عن مقتىض الرشوط املطبوعة.

اظ أو بقاء الضامن عىل رشوط سقوط الضامن مادام أن الضامن هو . إعطاء األولوية لرشوط الحف1

 األصل.

. إعطاء األولوية للرشوط املدونة بنسخة العقد املسلمة إىل املكتتب مع تلك التي يحتفظ بها البنك، ألنه 4

 هو من قام بتحريرها فعليه تحمل تبعة التعارض بينهام.

 ري املخصص للسكن عىل باقي الوثائق األخرى.. إعطاء األولوية مللحق وثيقة القرض العقا3

. إعطاء األولوية لوثائق القرض العقاري املخصص للسكن املوقعة عىل غري املوقعة إلنرصاف إرادة 7

 الطرفني عىل املوقعة منها فقط.

. إعطاء األولوية للرشوط النموذجية العامة لعقد القرض العقاري املخصص للسكن عىل غريها من وثائق 2

قرض العقاري املخصص للسكن، ألن الرشوط النموذجية العامة تعترب نصوصا خاصة وضعت لتنظيم ال

التعاقد بني رشكات القرض العقاري املخصص للسكن واملقرتض، وهي بذلك أوىل بالتطبيق من قواعد 

 .694القانون العام

                                                           
 من مدوة التجارة املغربية. 88الفصل  - 693
 .91، ص:27/60، عدد مزدوج، 4967/8/2/4000، ملف مدني عدد 08/04/4008قرار محكمة النقض صادر بتاريخ  - 694
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اف النية اِكتشونخلص يف األخري إىل أن سلطة القايض يف تأويل العقد هي سلطة واسعة هدفها 

املشرتكة للمتعاقدين، قصد الوصول إىل تحديد مضمون االلتزام العقدي، ومن ثم تنفيذه دون أي معوقات 

 تذكر.

فعن طريق عملية التأويل يزيح القايض كل الصعوبات التي تعرتض تنفيذ العقد، وبذلك يتوضح 

 عنرص الرىض يف العقد ويتطهر من كل شائبة.

تتميز بخصوصيات معينة، كعقود اإلستهالك التي ينتمي إليها عقد القرض  وإذا كانت بعض العقود

العقاري املخصص للسكن والتي تجمع بني طرفني غري متكافئني، املهني الذي يتمتع بقوة اقتصادية 

وقانونية، وطرف مستهلك يخضع لهذا اإلكراه االقتصادي فإن عملية تأويل العقد متتاز بأنها من القواعد 

 ية والقضائية ما يكفل حامية رضاء املستهلك.الترشيع

وعليه فان سلطة التأويل ال ميكن اإلستهانة بها، األمر الذي دفع البعض إىل القول بأن العمل 

القضايئ يف دائرة التأويل ليس دامئا عمال متكامال اإلرادة العقدية، وإمنا عىل العكس قد تؤدي يف 

يصفها القضاء بأنها عقدية، فالقضاء مل يتوان يف أكرث من مجال  حاالت وأوضاع إىل إعامل إرادة قضائية

عن اكامل النقص الذي تقع فيه اإلرادة العقدية، ويعدل العقد بحجة التأويل ويضيف إليه بحجة إعامل 

اإلرادة العقدية، أي أن التأويل خرج عن نطاقه الكالسييك وأصبح له مفهوم معارص، يأخذ بعني اإلعتبار 

 الظروف الداخلية والخارجية ويتم االسرتشاد بقواعد العدالة واالنصاف. مجموعة من

وبهذا املفهوم يرتك للقايض هامشا للتحرك تحقيقا للقوانني العقدية بني متطلبات استقرار املعامالت 

 واملراكز القانونية ومتطلبات العدالة وحامية الطرف الضعيف يف العقد.

ة وض العقارية املخصصة للسكن يف اِستبعاده للرشوط التعسفيويتجىل دور القضاء يف مجال القر 

املخالفة للقانون واملخالفة للوائح بوجه عام وابطال الرشوط التي تؤدي إىل حرمان املستهلك من الحق يف 

املتعلق  31.08التقايض حسب ما جاء يف الفصول القانونية املنظمة للقرض العقاري، التي جاء بها قانون 

 تدابري لحامية املستهلكني.باتخاذ ال

لكن يبقى السؤال مطروحا حول حدود سلطة القايض ونطاقها الذي قد يؤدي إىل تضارب يف 

من ظ.ل.ع بكيفية تسمح بتحديد   264األحكام والتعسف فيها مام يؤكد عىل رضورة مراجعة صيغة الفصل 

 من ظ.ل.ع. 230دأ املقرر يف الفصل ضوابط وحدود هذه السلطة، وحتى يتسنى لهذه املقتضيات احرتام املب
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 الفقرة الثانية: محدودية سلطة القايض يف الحد من الرشوط التعسفية

م من ظ.ل.ع  230غالبا ما يرتكز القضاء املغريب للحد من الرشوط التعسفية الجزائية عىل الفصل 

 من نفس الظهري كام أسلفنا. 831املكرس لسلطان اإلرادة والفصل 

ظ.ل.ع  264لوسائل الحامئية تبقى محدودة ومقيدة لسلطة القايض. فإذا كان الفصل غري أن هذه ا

ظ.ل.ع فهو ال يتيح  230يتيح إمكانية تعديل التعويض االتفاقي، فإنه بالرجوع إىل مقتضيات الفصل 

التدخل القضايئ يف العالقة التعاقدية. وهنا نتساءل حول عدم متديد سلطة القايض بشأن الرشوط 

فية األخرى، علام أن املستهلك يكون طرفا يف عقود استهالكية وعقود إذعان تتضمن " ليس فقط التعس

رشوطا جزائية وإمنا تتعداها إىل رشوط تعسفية أخرى مام يؤدي إىل القول بآن الوسائل املنوحة للقايض 

 .695غري كافية إذا استثنينا التدخل القضايئ من خالل نظرية عيوب الرىض

إلعطاء سلطة تقديرية يف تحديد الطابع التعسفي، لكل رشط  31.08ضع، جاء قانون أمام هذا الو 

من قانون  16وتكييف الرشوط التي يحتمل أنها تعسفية، والحكم ببطالنها، وهو ما أشارت إليه املادة 

 من خالل: 61.02696

 من ظ.ل.ع؛ 176إىل  131االلتزام بقواعد التأويل املنظمة يف الفصول من  -أ

 ىل ظروف املتعاقدين املحيطة بالعقد وقت إبرامه؛الرجوع إ -ب

 الرجوع إىل الرشوط األخرى الواردة يف العقد املنفرد أو يف حالة العقد املركب.  -ت

من نفس القانون القايض من تقدير الطابع التعسفي لرشط من الرشوط  17يف حني أعفت املادة 

 مادامت هذه األخرية محررة بصورة واضحة ومفهومة.

 قاعدة تأويل عقد القرض العقاري املخصص للسكن من عقود اإلذعان يحتم اتباع منهج وتعترب

التأويل يف حالة الشك ملصلحة املقرتض، بإعتباره الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية، وهذه قاعدة 

ن مبديهية تقتضيها قواعد املنطق والعدالة، ألن أي تقصري يف صياغة العقد، يجب أن يتحمل عواقبه 

                                                           
دنية للمستهلك ضد الشروط التعسفية، عقد البيع نموذجا"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القنون نزهة الخلدي:" الحماية امل - 695

 .896-829، ص: 4002-4002الخاص، كلية الحقوق، أكدال، الرباط، 
ق.ل.ع  من 473الى  461: " دون اإلخالل بقواعد التآويل املنصوص عليها في الفصول من إلى أنه 38.01من قانون  86تنص املادة  - 696

يقدر الطابع التعسفي لشرط من الشروط بالرجوع وقت إبرام العقد إلى جميع الظروف املحيطة بإبرامه وإلى جميع الشروط الواردة في 

 عقد آخر عندما يكون إبرام أو تنفيذ العقدين املذكورين مرتبطين بعضهما البعض من الوجهة القانونية".
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انفرد بصياغته، خاصة وأنه مهني متخصص ميتلك املعرفة والخربة القانونية التي متكنه من صياغة سليمة 

 وواضحة، وملا مل يفعل فإن املفرط أوىل بالخسارة، ألنه ال ميكنه أن يستفيذ من خطئه.

لة الشك حا من القانون املدين الفرنيس أن "االتفاقية تفرس يف 1138ويف هذا االتجاه نصت املادة 

 ضد املشرتط وملصلحة من تعاقد مع املوجب".

ومنهج التأويل ضد املشرتط يف القانون الفرنيس ال يجب أن ينطبق إال يف نطاق عقود اإلذعان، 

بحيث تستثنى منه عقود املساومة، لكن عىل مستوى الواقع، فإن القضاة يعتربون كل عقود القرض العقاري 

رغم أن الكثري من هذه العقود تربم مبفاوضة ومبساومة خصوصا املربمة املخصص للسكن عقود إذعان، 

 مع املؤسسات البنكية الرائدة يف املجال.

ويضمن هذا املقتىض حامية أوسع برصف النظر عن كون املقرتض مستهلكا أم ال، أو كون العملية 

 تجارية أم مختلطة.

تهلكا ون االستهالك باعتباره مسويستطيع الطرف الضعيف االستفادة أيضا من مقتضيات قان

الذي نص عىل أنه:" يف حالة الشك"  168-8لخدمات القرض العقاري املخصص للسكن خاصة الفصل 

 16-46من التوجيهية األوروبية رقم  4يفرس الرشط باملعنى األكرث فائدة للمستهلك أو غري املهني )الفصل 

 (.1446-1-4الصادر بتاريخ 

قانونية مهمة لحامية الطرف الضعيف يف عقد القرض العقاري وقيمة وهي إذ داك تعد ضامنة 

 مضافة باعتبار مقتضيات االستهالك تلزم القايض واملتقاضني لكونها من النظام العام.

 

 املطلب الثاين: تخفيض القضاء للرشوط الجزائية يف القرض العقاري

ل التعاقدي العتباره يشكل عامال مهام انتشاراً واسعاً يف املجا 697يعرف اللجوء إىل الرشط الجزايئ

لضامن السالمة التعاقدية، فقد أصبح ينظر إليه عىل أنه تقنية ناجحة لحمل املتعاقدين عىل الوفاء 

                                                           
األمر بالتزام بالقيام بعمل أو االمتناع عنه أو التقليص في األجل املتفق عليه لتنفيذ االلتزام أو  قد يرد الشرط الجزائي كلما تعلق - 697

إلغائه، أما إذا كان محل االلتزام دفع مبلغ من النقود كما هو الحال عليه في عقد القرض املخصص للسكن فإن الشرط الجزائي يتخذ 

 غالبا شكل فوائد تأخيرية,

 أنظر في ذلك:
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بالتزاماته، وذلك متى تحديده يف مبلغ مرتفع لتوظيفه كأداة تهديد وإكراه، بحيث يفوق ما ميكن توقعه 

 .698لتعاقديةمن رضر نتيجة عدم تنفيذ االلتزامات ا

ويتم التعبري عن الرشط الجزايئ يف عقد القرض املخصص للسكن عادة يف شكل فوائد بنسبة 

مائوية معينة من رأس املال يؤديها املقرتض يف حالة التأخري يف الوفاء بالتزاماته، ويكمن الهدف من 

فره من مزايا ما يو  إدماج املؤسسات البنكية لهذا الرشط يف عقود القرض العقاري املخصص للسكن يف

بفضل جاهزيته التي تعفي من اللجوء إىل البحث عن سبب التأخري أو عن جرب الرضر الذي أصاب البنك 

من جراء ذلك، فيتفادى هذا األخري الصعوبات والسلبيات التي ينطوي عليها النظام العام للمسؤولية 

ض مستحقا تحقق عنرص التأخري يكون التعويالعقدية، مبا يتطلبه من رضورة إثبات الرضر ومقداره فبمجرد 

 للبنك.

املتعلق بحامية املستهلك حاولت أن تحرص مبلغ التعويض الذي  61-02غري أن مقتضيات قانون 

منه عىل أن فرض املهني  12ميكن أن يطالب به البنك للمقرتض يف حالة التأخري حينام أشار يف الفصل 

 ند عدم أداء املستهلك إللتزاماته يعد رشطا تعسفيا.يف عقود االستهالك لتعويض مبالغ فيه ع

وإذا كان األمر كذلك فكيف منح املرشع للقضاء سلطة تخفيض مبلغ التعويض يف حالة التسديد 

 املبكر ويف حالة التوقف عن األداء؟

  

 الفقرة األوىل : سلطة القايض يف تخفيض الرشط الجزايئ يف حالة التسديد املبكر للقرض العقاري

تُدرِج أغلب البنوك بندا يف عقود القرض السكني يقيض بتقييد التسديد املبكر للقرض برشط جزايئ 

عبارة عن أداء املقرتض لتعويض إما عن مبلغ جزايف معني أو رد املبلغ اإلجاميل لتكلفة القرض مبا يف 

 ذلك الفوائد غري الحال أجلها.

 املبكر للقرض مبثابة رشط جزايئ، لكونه يهدف إىلإىل اِعتبار التسديد  699فقد ذهب القضاء الفرنيس

ضامن حصول املقرض عىل سعر قار يف جميع الحاالت التي يتم فيها تسديد الدين قبل األجل املحدد 

                                                           

،  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن –دراسة مقارنة–د اللطيف الحاتمي، الفوائد التأخيرية وشرعيتها عب -

 .363ص ، 4001الطبعة األولى، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء  4008-4000الثاني عين الشق، كلية الحقوق الدار البيضاء، 
، مجلة القانن واالقتصاد، العدد 8772يوليوز  83بتاريخ  72-49الشرط الجزائي بعد صدور القانون رقم فؤاد معالل:" مستقبل  - 698

 ,68 -60، ص 8779، سنة 82
699 web : www.legifrance.gouv.fr-Cour de cessation, Arrét civil du 2 décembre 1992, voir cite- 
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له، لذلك فالرشط املخول للمقرتض إرجاع مبلغ القرض قبل األوان ال ميكن اِعتباره جزاءاً عن عدم تنفيذ 

 انية تم اإلتفاق عليها والرتايض بني طريف العقد عىل إقرارها.التزامه، بل هو مامرسة إلمك

وإذا كان عقد القرض يتضمن رشطا يخول للمقرض، يف حالة التسديد املبكر، الحق يف املطالبة 

بتعويض عن الفوائد غري الحال أجلها، فإن هذا التعويض املحدد بنص تنظيمي ال ميكن أن يتجاوز ما 

من  700264من الفصل  3املتبقي، وذلك دون اإلخالل بتطبيق أحكام الفقرة  من رأس املال ٪ 2يساوي 

 ظ.ل.ع.

القضاء سلطة التدخل لتعديل مقدار الرشط الجزايئ املتفق  31.08من قانون  132فقد خولت املادة 

ك لعليه يف حالة قيام املقرتض بالتسديد املبكر ملبلغ القرض متى كان التعويض باهظا ومبالغا فيه، حيث مي

القايض صالحية تخفيضه اىل املقدار الذي يراه مناسبا لتغطية األرضار التي لحقت باملؤسسة البنكية من 

جراء التسديد املبكر، غري أن سلطة القايض يف مبدأ التخفيض مقيدة،  بحكم املادة نفسها من قانون 

قبل التسديد، وهو مقتىض من رأس مال املتبقي  ٪2، فهذا التخفيض ال ميكن أن يتجاوز نسبة  31.08

. لذلك فسلطة القايض يف التخفيض أو الرفع من نسبة التعويض عن التسديد 701يعترب من النظام العام

املبكر لفائدة البنك ال ميكنها أن تتجاوز تلك النسبة، إال يف الحالة التي يتم فيها دفع أقساط بفائدة متغرية 

ضمن للقضاء ان يضيف اىل تلك النسبة املبلغ الذي ي يختلف سعرها حسب فرتات السداد، ، حيث ميكن

 .702للبنك طوال املدة املنرصمة عند منح القرض

 

 الفقرة الثانية: سلطة القايض يف تخفيض الرشط الجزايئ يف حالة توقف املقرتض عن االداء

تضمن املؤسسات البنكية يف عقود القرض املخصص للسكن رشوطا جزائية تفرض من خاللها عىل 

قرتض املتوقف عن األداء تعويضاً عىل شكل فوائد تأخريية من أصل الدين بنسب مائوية مبالغ فيها، امل

فاملؤسسات البنكية ال تفرق بني املستهلك حسن النية واملتامطل السئ النية، فهي تشرتط يف أغلب العقود 

ساط ولو لشهر وفاء باألقالتي تربمها مع املقرتضني عىل استحقاق الرشط الجزايئ مبجرد التخلف عن ال

من ظ.ل.ع بظهري  264واحد، ومن دون توجيه إنذار للمقرتض، غري أنه وبعد التعديل الذي طال الفصل 

                                                           
:" يمكن للمحكمة تخغبض التعويض املتغق عليه إذا كان مبالغا فيه أو الرفع من ظ.ل.ع على أنه 268من الفصل  3تنص الفقرة  - 700

، ولها أيضا أن تخفض من التعويض املتفق عليه بنسبة النفع الذي عاد على الدائن من جراء التنفيذ الجزئي". 
 
 منه إذا كان زهيدا

 .38.01من قانون  828ملادة ا - 701
 .38.01قانون من  834الفقرة الثالثة من املادة  - 702
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السلطة التقديرية يف  703أصبح من الحق تعديل التعويض اإلتفاقي، بحيث أعطى للمحكمة 1995/08/11

ه املسألة ام العام، ولقد أكد املرشع هذتقدير التعويض املستحق دون أن يتجاوز سعر أقىص يرتبط بالنظ

والتي تنص عىل أنه :" ال ميكن أن يتحمل املقرتض  31.08من قانون  134يف الفقرة األوىل من املادة 

يف حالتي التسديد املبكر أو  133و   132أي تعويض أو أي تكلفة غري تلك املنصوص عليها يف املادتني 

 املادتني املذكورتني". التوقف عن األداء املشار إليهام يف

عىل أنه:" إذا اضطر املقرض لطلب فسخ العقد، جاز له أن  61.02من قانون  166فقد جاء يف املادة 

يطالب بالتسديد الفوري لرأسامل املتبقي املستحق بإضافة الفوائد الحال أجلها وغري املؤداة، وترتتب عىل 

ها األقىص يد الفعيل، فوائد عن التأخري، عىل أال يتجاوز سعر املبالغ املتبقية الواجب أداؤها إىل تاريخ التسد

 .704من رأس املال املتبقي املستحق" 8%

شكلت نوعا من الحامية القانونية والقضائية  31.08ولعل هذه األحكام الجديدة التي جاء بها قانون 

ء، فإنها ضمنت اللمقرتض عىل مستوى التسديد املبكر ألقساط القرض أو عىل مستوى التوقف عن األد

للمقرض الحق يف املطالبة برأس املال املتبقي املستحق مع الفوائد الحال أجلها باإلضافة إىل املصاريف 

اإلدارية والقضائية من رسوم وأتعاب الخرباء واملحامني وغريهم. وهذا التعويض املستحق للمقرض عن 

حدد مبقتىض كن أن يتجاوز السعر األقىص املاملبالغ املتبقية إىل تاريخ التسديد الفعيل للقرض فال مي

 .مرسوم

وخالصة القول أن املعالجة القضائية لعقد القرض العقاري املخصص للسكن عرف تحوال شارخا نحو 

تأسيس حامية نوعا ما متوازنة للمستهلك املقرتض الطرف الضعيف يف العالقة التعاقدية يف مواجهة 

عرض  دراية بتكوين مثل هذه العقود املعدة مسبقا، فالقايض حينام ياملؤسسة البنكية الطرف القوي واألكرث

عليه النزاع يحاول ما أمكن تفكيك املصطلحات املسخدمة يف العقد باستخدام مجموعة من الوسائل يف 

ذلك، مبتغيا يف ذلك تأويل بنوذ العقد لصالح املقرتض الطرف الضعيف، ويف حالة وجود رشط أوعدة رشوط 

سفية يف حق هذا األخري)املقرتض(، فإنه يقوم باستبعاده إذا كان فيه رضر واضح ملصالح تبدو له تع

                                                           
.أورده حمزة عبد املهيمن، 4080شتنبر  41بتاريخ  7869أنظر حكم قضائي صادر عن املحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم  - 703

 .282م.س، ص:
 قبل أن يصادق عليه مجلس النواب املغربي. 38.01من مشروع قانون  849في املادة  %2لإلشارة فقد كانت هذه النسبة  - 704
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املستهلك، كام أنه ميكن للقايض أن يخفض من نسب التعويض التي يشرتطها املقرض يف العقد إىل 

 .61.02نسب معقولة نظمها املرشع يف قانون 
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 منازعات التحقيق العقاري في التشريع الجزائري
 

 ودي فاطيمة الزهرةمحم

 أستاذة محاضرة قسم "أ "

 كلية الحقوق و العلوم السياسية

-الجزائر -جامعة مصطفى اسطنبولي معسكر  

  امللخص :

 08/08/807املؤرخ يف  08-07يعترب التحقيق العقاري تقنية ميدانية اعتمدها املرشع مبوجب قانون 

ادم خاصة ، بهدف تثبيت حق التملك عىل أساس التقألجل إجراء معاينات ميدانية  للملكيات العقارية ال

 املكسب  و تسليم سندات امللكية ، عن طريق املحقق العقاري .

يف هذا السياق  ترتتب مجموعة من املنازعات يف مراحل عدة من التحقيق منها ما يتم عىل   

مختلفة   الدعاوى ذات طبيعةمستوى اإلدارة املعنية بالتحقيق و منها ما يطرح أمام القضاء يف مجموعة من 

. 

 التحقيق العقاري ، إجراء املعاينة  ،محافظ عقاري ، الدعاوى العقارية .  الكلامت االفتتاحية : 

Résumé: 

L'enquête foncière  est une technique approuvée par le législateur en vertu de la loi 07-02 

du 02/02/2007 afin de mener des inspections sur le terrain des propriétés immobilières 

privées, dans le but de confirmer le droit de propriété sur la base du délai de prescription 

et de la délivrance des titres de propriété, par le biais de l'enquêteur immobilier. 

 Dans ce contexte, un ensemble de différends survient à plusieurs étapes de l'enquête, 

notamment ce qui se fait au niveau du département concerné par l'enquête, y compris ce 

qui est porté devant le pouvoir judiciaire dans un ensemble d'affaires de natures 

différentes . 

Mots clés: l’enquête foncière, inspection immobilière, conservateur immobilier 

contentieux immobilier   
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 مقدمة 

يعترب التحقيق العقاري آلية جديدة و مهمة لتطهري امللكية العقارية الخاصة و ذلك مبوجب قانون 

م ملكية العقارية الخاصة و تسلي، عن طريق  إجراء معاينة ميدانية و إدارية لل 87/08/8007املؤرخ يف  07-08

 سندات امللكية لطالبها .

 81/04/1426املؤرخ يف   26-648هذا اإلجراء الجديد جاء بديال عن عقود الشهرة  التي جاء بها قانون 

و هي محررات رسمية  تعد من قبل موثق ، يتضمن شهر امللكية عىل أساس التقادم املكسب ، غري أن 

جاحا فعليا بسبب انعدام مصداقية التحقيق يف امللكيات التي كانت محل التحقيق هذه  العقود مل تحقق ن

آنذاك ، خاصة أن املوثق ليس باملختص يف مسائل التحقيق ، حيث كان هذا األخري ال يعتمد يف االعرتاف 

بامللكية العقارية الخاصة، سوى عىل مجرد ترصيحات بسيطة من املالكني و املجاورين له ، كام أن 

املؤسسات اإلدارية التي لها عالقة بأصول العقار مل تكن تبدى اهتامما يف مساعدة املوثقني أثناء مرحلة 

 التحقيق ، و حتى أن بعض املوثقني كانواال يلجئون إىل جهات إدارية لتأكد من أصل امللكية.

ي الجزائري رغم  طنكام أن  امللكية العقارية بوجه عام مل يتم تسوية وضعيتها عىل مسوي الرتاب الو 

املؤرخ يف  71-74وجود عمليات مسح األرايض العام و تأسيس السجل العقاري الذي أصدر مبوجب األمر 

18/11/1474 . 

لذا جاء قانون التحقيق العقاري كبديل عن عقود الشهرة و كمرافق و مساعد  لعمليات مسح األرايض 

عن طريق خروج املحقق العقاري إىل امليدان ألجل  العام حتى يتم تطهري امللكية العقارية الخاصة ، 

 التحقيق الواسع و الشامل بعد طلب يقدم لهذا األخري أمام املحافظة العقارية 

غري أن عملية التحقيق ال تخلوا من املنازعات القضائية التي تثور بني الحائز ) صاحب الطلب ( و 

 أو حتى بني صاحب الطلب و املحقق العقاربني املعرتضني الذين يدعون أنهم أصحاب امللكية ، 

مام يطرح  اختالف نوعي و وظيفي  يف املنازعات فمنها ما تتم أمام مؤسسات  إدارية ) مدريات الحفظ 

 العقاري (  و منها  قضائية حيث تثار أما م القضاء  ضمن  جهات مختلفة.

طرح طبيعة املنازعة ، و هذا ما يدفعنا ل هذا األخري ا يثري بدوره مسألة االختصاص النوعي نظرا الختالف 

 إشكال حول طبيعة هذه املنازعات و الجهات اإلدارية و القضائية التي تنظر

 فيها ؟ 

لذا  سنعالج   يف هذا املوضوع  أهم املنازعات املثارة  مبوجب عملية التحقيق العقاري اإلدارية منها و 

 هم إىل العقاري من خالل مبحثني متتالني نتطرق في القضائية و قبل ذلك سنتطرق إىل ماهية التحقيق

املنازعات التي تثار أمام مدرية الحفظ العقاري كمبحث أول ثم املنازعات التي تثار أمام الجهات القضائية 

 كمبحث ثاين . 
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 املبحث األول

 املنازعات التي تثار أمام مدرية الحفظ العقاري

يع ارية ، تسليط الضوء عىل تعريف التحقيق العقاري يف الترشسنحاول  فبل التطرق إىل املنازعات اإلد

الجزائري و مراحله اإلجرائية ، ألن املنازعات قد تكون يف مرحلة دون األخرى ، فمن املهم جدا التطرق 

 إىل ماهية التحقيق العقاري كآلية لتطهري امللكية العقارية الخاصة.

 املطلب األول 

 الجزائريالتحقيق العقاري يف الترشيع 

يعترب التحقيق العقاري عملية ميدانية تهدف إىل معاينة امللكية العقارية الخاصة و االعرتاف  بها بعد ثبوت 

 عنارص الحيازة و التقادم املكسب.

 

 الفرع األول

 ماهية التحقيق العقاري 

 امللك املطالب به بني إن التحقيقات العقارية أو املتصلة باألمالك الثابتة و الرامية إىل إقامة العالقة 

و الحق ، رضورية كلام كان العقار غري مشخص بصورة دقيقة بوثائق لها قوة إثبات و يف غياب سندات 

 امللكية كثريا ما تظهر حتمية إجراء تحقيق ملبارشة إجراءات التسوية .

ف إدارة ر و هناك بعض املبادئ قابلة للتطبيق يف كل أنواع عمليات التحقيق ،و هي مستعملة من ط

 األمالك الوطنية و تستمد أسسها من حق امللكية و حينذاك يكون الحديث عن التحقيق القانوين .

و يف بعض الحاالت نص املرشع عىل تحقيقات جامعية تكون يف الوقت ذاته قانونية و تقنية مثل 

 . 705مسح األرايض العام أو التحقيقات الجزئية أو الخاصة ملواجهة بعض املتطلبات

 تعريف التحقيق العقاري  -وال أ 

هو و ذلك الفعل املادي املكتبي  و امليداين  الذي يرمي  08-07و التحقق العقاري عىل  ضوء قانون 

إىل البحث و التحري حول معلومات  معينة إلثبات حق امللكية  أو توضيح  وضعة ما و هو يستند ، عىل 

  706ية  من تحري و استفسار ، استعالم ، تحليل و تقريرمجموعة من املعرفة املهنية و الكفاءة  امليدان

                                                           

 34ملديرية العامة لألمالك الوطنية، كتيب التقنيات التحقيق العقاري،املرجع السابق، صا -705 

 - ممستغان -جامعة عبد الحمید بن بادیس أحمد فواتيح فاطمة ، آلية التحقيق العقاري في التشريع الجزائري ، رسالة ما جستير ، -706 

 .3كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانون الخاص، ص 
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كام يعترب التحقيق العقاري  دراسة لوضع من األوضاع من خالل جمع الشهادات  الخربات و الوثائق 

و ويف حالة التحقيق العقاري يتعني عىل ملتمس التحقيق أن يدعم إدعاءاته أمام الشهود و أن يواجه 

 أقواله

متت يف الوثائق العقارية و من الناحية القانونية يجب عىل كل من يحوز ملكا بنتائج البحوث التي 

أن يثبت حيازته بوثيقة يحتج بها عىل الغري أو أن يثبت و يقنع مبامرسة الحيازة مثلام هي محددة يف 

 707القانون املدين الجزائري 

 87املؤرخ يف             08-07و عرّف املرشع الجزائري التحقيق العقاري عىل ضوء أحكام القانون

املتضمن  تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية  العقارية و تسليم سندات امللكية عن طريق   8007فيفري

 التحقيق العقاري .

و يعرف التحقيق العقاري أيضا عىل أنه بحث منهجي يقوم خصوصا عىل األسئلة املطروحة و 

 تحريات تؤدي إىل تحرير محرض يربز النتائج من خاللالشهادات املستقاة املتمثلة يف إجراء فحوص و 

 عرض كافة الوقائع و األقوال التي متكن من الفصل يف اليشء.

فهو إجراء تجمع اإلدارة من خالله معلومات تتحقق من بعض الوثائق قبل اتخاذ قرار و هو الفعل  

لكية ؤدي إىل تحرير سند ماملتمثل يف البحث عن املعلومات بغرض إثبات حق أو وضع من األوضاع  ي

عقارية يعتد و يحتج به عىل الجميع و تضمنه الدولة و بذلك ميكن لصاحبه أن ميارس حقه بصفة تامة 

.708 

 مجال تطبيق التحقيق العقاري -ثانيا

منه و التي جاء  08و ال سيام املادة  08-07لقد حدد املرشع الجزائري مجال تطبيقه مبوجب قانون  

يطـبق إجـراء معـايـنة حق امللكية الـعقـارية عـلـى كل عـقــار مل يـخــضع لـعــمـلـيــات  نصها كام ييل " 

 1644ذي القـعدة عام  2املؤرخ يف  71 - 74مـسح األراضـي الـعـام املنـصـوص عــلـيـهـا يف األمـر رقم 

يــــشــــمل هــــذا  .ةو املذكور أعاله مهام كانت طبيعته القانوني 1474نوفـمبـر سنة  18املوافق ل

 اإلجـــــراء

الــــعــــقــــارات الــــتي ال يــــحــــوز أصـحابها سنــدات ملكيــة أو التي حررت بشـأنها سندات 

 والـتي مل تـعـد تـعـكس الوضعية العقارية الحالية"  1431مـلـكـيـة قـبل أول مـارس سـنـة 

                                                           
 .33املديرية العامة لألمالك الوطنية، كتيب التقنيات التحقيق العقاري،املرجع السابق، ص -707

محمودي  عبد العزيز ، حاج علي سعيد ، إجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود امللكية في القانون العقاري الجزائري  -708 

 .842زائر ،ص ، منشورات بغدادي الج 4088/4084، الطبعة األولى 
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ة  تحديد الوضعية العقارية الحالية لحاميل سندات امللكيهذا يعني أن التحقيق العقاري يهدف إىل

و ذلك ين خالل محاولته ليعالج نظام الشهر العقاري املطبق  يف الفرتة  1431-06-01املحررة قبل 

و الذي كان فيه نقائص معتربة يف تحديد األمالك  العقارية التي  تم إشهارها باملحافظة  االستعامرية،

وضوح  يتضمن البيانات األساسية الواجب ذكرها يف العقد الرسمي و عدم دقة والعقارية ، حيث ال 

 .709مخططات املسح الجزئية و الوثائق األصلية التي سلمت للمالك 

نستطيع القول أيضا أن التحقيق العقاري جاء بهدف مساعدة مدريات مسح األرايض و إعداد السجل 

 تم ترسيع وترية تسوية الوضعية العقارية للدولة.حتى ي 71-74العقاري التي جاءت مبوجب األمر 

هذا ناهيك عىل أن تسوية عقود امللكيات بغرض تفعيل القرض العقاري خاصة و أن  متويل املشاريع 

القطاع املرصيف  و ذلك من أجل متويل مختلف  خوصصة االستثامرية من البنوك بات أمرا رضوريا يف ظل

رجة األوىل و قطاع الفالحة  و الصناعة و باقي العمليات األخرى, و يف  هذه املشاريع املوجهة للسكن بالد

كل هذه الحاالت  تبقى القاعدة البسيطة يف متويل املرشوع السكني  و مختلف القروض العقارية و الرهنية 

مرتبطة بتقديم الضامنات و أساسها سند ملكية عقاري مسجل و مشهر ميكن عند إنجاح العملية  أن 

 .08710-07اإلجراءات الرسيعة التي محلها قانون التحقيق العقاري تضمنه 

و عليه نالحظ أن املرشع الجزائري قد نجح فعليا يف تعني املحقق  العقاري  حتى يقوم بعمليات 

املعاينة امليدانية للحائزين و املالك الذي ال يحزون عىل سندات امللكية ألنه األقرب لهذا اإلجراء خاصة و 

عىل املحافظة العقارية مام يجعله مختصا و يف نفس الوقت متمكن من اإلجراءات الفعلية و  أنه مسؤول

القانونية و هذا ما يعطى مصداقية أكرث لتثبيت امللكيات و منح أصحابها سندات  ملكية لها قوة و حجية 

ملك  للخواص  يعىل الغري هذا أيضا ما يسهل يف كشف أصول امللكيات املختلفة و املختلطة فمنها ما ه

 ومنها ما هو للدولة و األمالك الوقفية .

و  711لذا يعد التحقيق العقاري باعتباره تحقيق إداري وسيلة للرقابة و الحفاظ عىل األمالك الوطنية

 الخاصة و الوقفية كونه وسيلة تحقيق و فرز لألمالك كلام سمحت الفرصة بالتحقيق الفعيل 

 الفرع الثاين

 إجراءات التحقيق

                                                           

  6-2أحمد فواتيح فاطمة ،املرجع السابق ، ص  -709 

التحقيق العقاري كآلية جديدة لتسليم سندات امللكية العقارية الخاصة ،مجلة اإلدارة و التنمية  البحوث محمودي  عبد العزيز ،  -710 

 .801والدراسات ، العدد الثالث ، ص 

ءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود امللكية في القانون العقاري الجزائري ، محمودي عبد العزيز ، حاج علي سعيد إجرا -711 

 806، ص  4084-4088منشورات البغدادي ، طبعة 
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ناء عىل الطلب املوجه إىل مدير الحفظ العقاري الواليئ ، الذي يثبت فيه الحائز كل هويته وصفته ب

محل الطلب سواء ، كان حائزا أو مالكا فرديا أو مالكا يف الشيوع، مع تبني كل األعباء املثقلة للعقار، و 

 .712ار كذا املخطط  الطوبوغرايف الخاص  بالعقار و كل وثيقة تتعلق بإثبات العق

يصدر مدير الحفظ العقاري يف حالة تحقيق عقاري ملتمس بصفة فردية يف أجل أقصاه شهر من 

 تاريخ استالم الطلب ، مقرر فتح التحقيق.

يرسل مقرر فتح التحقيق إىل رئيس املجلس الشعبي البلدي قصد إلصاقه يف مقر البلدية التابع لها 

 العقاري إىل عني املكان . يوما قبل تاريخ تنقل املحقق 14العقار ملدة 

أما إذا تعلق الطلب بتحقيق جامعي يف إطار إنجاز برامج بناء و تهيئة عقارية ، ريفية ، أو حضارية 

يكون ذلك بقتىض قرار الوايل أو من رئيس املجلس الشعبي البلدي املختص، هذا ما أكد عليه املرشع يف 

ملحقق العقاري باملعاينة امليدانية  يحرر املحقق العقاري محرضا ، و بعد  قيام ا 08-07املادة السابعة من قانون 

يوما يف موقع  60النرش ملدة  مؤقتا لتحقيق ، يسجل فيه نتائج التحقيق ، تكون نسخة املحرض املؤقت محل

أيام  عىل األكرث من تاريخ تحريره  لـيك يطلــع عليه الجـمهــور وذلــك  02البلدية  محل العقار خالل 

 ـد تقـديـم احتجــاجات أو اعرتاضات محتملة.قصـ

يــومـا  (30) تـبــدأ املدة املفتوحة  لالحـتــجـاجـات أو االعــتـراضـات الـتي تـسـاوي ثـالثني 

 .713أيـام من بداية مدة لصق املحرض املؤقت )2(بــعـد ثـمــانـيـة 

 املطلب الثاين 

 ياملنازعات التي تثار أمام مدرية الحفظ العقار 

هناك نوعان من املنازعات التي تثار أمام مدرية الحفظ العقاري ، منازعات تثار أثناء مرحلة التحقيق و 

 منازعات تثار بعد انتهاءه و كال املرحلتني ضبطها املرشع بإجراءات معينة سنتطرق لها ضمن هذا املطلب. 

 الفرع األول 

 املنازعات الواردة يف مرحلة التحقيق 

أن نشري أن املرشع حدد مجموعة من اإلجراءات تحدد كيفية االعرتاض ، كام حدد هنا البد من 

 أيضا إجراءات خاصة بعملية الصلح بني األطراف املتنازعة سنتطرق لها يف الفروع التالية. 

 االحتجاج و االعرتاض -أوال

                                                           

، املتعلق بعمليات التحقيق العقاري و  0702/4001املؤرخ في  829-01هذا ما نصت عليه املادة  الثالثة من املرسوم التنفيذي  -712 

 امللكية .تسليم سندات 

 املشار إليه أعاله 04-09من قانون التحقيق العقاري  84هذا ما أكدت عليه املادة  -713 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
370 

 

التظلامت  ةيف دراس بعد انتهاء من املدة املفتوحة لالحتجاجات أو االعرتاضات يبدأ املحقق العقاري 

و الشكاوى املرفوعة  من ذوي الشأن ، و يحرر بذلك محرض مفصل لكل مجريات التحقيق ثم يحرر 

 محرض نهايئ  خالل خمسة عرش يوما املوالية لالنتقال لألماكن .

 و هنا ميكن الوقوف عىل حالتني :

 

 حالة عدم  تقديم أي احتجاج أو اعرتاض  -أوال 

إىل إجراء الصلح و إذا  كللت محاولة الصلح باتفاق، يحرر املحقق العقاري محرض و هنا يضطر املحقق 

الصلح و يواصل اإلجراء مع األخذ بعني االعتبار نتائج االتفاق ، يف هذه الحالة يتم تعديل حدود العقار و 

 714املخطط الطوبوغرايف و الكشف الوصفي كام يتم إجراء  معامل الحدود و إجراء التقييم 

إذا كانت محاولة الصلح فاشلة يحرر املحقق العقاري محرض عدم الصلح الذي يسلمه أثناء الجلسة  أما

لألطراف ، مـبينا فـيه أن إجراء التحـقيق العقاري مـوقف وأن للـطـرف الذي قـدم احـتجـاجـا أو اعتـراضا 

ـات القـضـائـية املختصة تحت طائلة أجل قـــانـــونـي مـــدته شـــهـــران لـــرفـع دعـــواه أمـــام الجـه

املتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم   171-02من املرسوم التنفيذي  18البطالن بناء عىل نص املادة 

 سندات امللكية .

 حالة غياب  و حضور أحد أطراف جلسة الصلح -ثانيا

قق العقاري ضده، یتعین عىل املح ففي حالة غیاب أحد طريف جلسة الصلح  مهام كان املعرتض أو املعرتض

 أن ميهل األطراف فرصة ثانية كام هو مبني ضمن حالتني.

  حالة غیاب املعرتض  -أ

يف حالة غیاب املعرتض عن تاریخ الجلسة األوىل،  التي تحسب من تاریخ إرسال الستدعاء إىل الطرفین، 

 ملحقق العقاري بإعداد محرض عدم جدوىفإ ذا غاب املعرتض عن الجلسة الثانیة مرة أخرى حینئذ یقوم ا

 .715جلسة الصلح، ویعترب االعرتاض بدون أثر مع رضورة تبلیغ األطراف بذلك 

  

                                                           

 869-866، ص  4083حمدي باشا عمر ،آليات تطهير امللكية العقارية  الخاصة ، دار هومة ، سنة  -714 

جامعة قسنطينة  ، ، مجلة الدراسات و  -حقوق منى حنيش، دور مرحلتي االعتراض والصلح في منازعات التحقيق العقاري ،كلية ال -715 

 .819البحوث القانونية ، العدد الثاني ، ص 
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 يف حالة غیاب املعرتض ضده  -ب

املؤرخ  08-07وهو الشخص الذي یقدم اعرتاضا عىل عملیة معاینة حق امللكیة يف إطار أحكام القانون رقم 

(  یوما أثناء مدة نرش املحرض املؤقت 60جال القانونیة املحددة بثالثین ) ،وذلك ضمن اآل  87/08/8007يف 

لنتائج التحقیق العقاري مبقر بلدیة العقار املعاین، غري أنه إذا  ال حظ املحقق العقاري أثناء موعد جلسة 

دة م الصلح غیاب املعرتض ضده، یتعین علیه تخصیص جلسة صلح ثانیة عىل أن ال یتعدى تاریخ انعقادها

شهر واحد، بعد إرسال االستدعاء إىل كال الطرفین، وإ ذا استمر غیاب املعرتض ضده عن جلسة الصلح 

 .716الثانیة، یتعین عىل املحقق العقاري إعداد محرض عدم الصلح، وبإبالغ األطراف بالنتائج

ة ثانية ألجل فرص نالحظ أن املرشع ألزم املحقق العقاري  أن مينح  الطرفني سواء معرتض أو معرتض ضده

إمتام إجراءات التحقيق و التأكيد أيضا عىل مصداقيته ألن األمر يتعلق بسندات ملكية تسوي مبوجبها 

 امللكية العقارية الخاصة بناء عىل إجراءات املعاينة امليدانية .

 الفرع الثاين

 املنازعات الناتجة بعد انتهاء  التحقيق

ا جة يعد مسؤول مصالح الحفظ العقاري الواليئ مقررا مسببإذا مل يفض التحقيق العقاري إىل نتي

، يكون املقرر املذكور أعاله قابال للطعن أمام الجهة القضائية خالل اآلجال  يتضمن رفض الرتقيم العقاري 

املقررة قانونا  يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة إىل املعني أو الوايل )إذا يتعلق األمر بالتحقيق الجامعي ( 

من قانون  17أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ، و هذا ما أكد عليه املرشع يف املادة  03جل أقصاه يف أ 

07-08 . 

عــىل أسـاس تصـريـحـات غـيـر صـحيـحـة أو وثـائق مزورة يقوم   و يف حـالــة اكـتــشـاف تــرقـيم 

عقاري  ــوى قضائية للمـطالبة بإلغاء الرتقيم المسؤول مــصــالـح الحــفظ الـــعــقـــاري الــواليئ برفع  دع

من نفس  12املعني ويقدم شكوى أمام كيل الجمهورية لتحريك  الدعوى العمومية، بناء عىل نص املادة 

 القانون و هذا ما سنطرق له الحقا .

 املبحث الثاين

 املنازعات التي تثار أمام الجهات القضائية 

جات  املقدمة أمام مدرية الحفظ العقاري، و التي مل يتوصل فيها أطراف يرتتب عىل االعرتاضات و الحتجا

النزاع ) املعرتض و املعرتض ضده ( إىل الصلح أو االتفاق ، التوجه إىل الجهات القضائية قصد رفع دعوى 

حتى يتم تبيان أحقيتهم يف العقار محل التقادم املكسب عن طريق التحقيق العقاري و تختلف طبيعة 

                                                           

 819منى حنيش،املرجع السابق ، ص  -716 
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القضائية يف هذه الحالة حسب طبيعة النزاع و األطراف محل الدعوى و هذا ما سنتطرق له يف هذا  الجهة

 املطلب.

 املطلب األول 

 املنازعات العقارية و الجزائية 

لقد أبعد  املرشع الجزائري أي غموض يف االختصاص النوعي يف ما يخص املنازعات املتعلقة بالعقار والتي 

 القايض العقاري و االختصاص القايض اإلداري. تتأرجح  بني اختصاص 

من قانون اإلجراءات  68ويقصد باالختصاص النوعي للمحاكم، االختصاص العام  وفقا لنص املادة 

املدنية و اإلدارية مبعنى أن تفصل املحكمة يف جميع القضايا ال سيام املدنية والتجارية و األرسية و 

 ص فيا إقليميا االجتامعية  والعقارية و التي تخت

املعدل و  01/01/1441و قد استحدثت وزارة العدل  القسم العقاري  مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف 

  .14/04/1443املتمم  مبوجب القرار الوزاري املؤرخ يف

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية يف جميع  411ويختص القسم العقاري حسب نص املادة 

يختص  ية إال ما استثني منها بنص خاص أو كانت خارج اختصاص القايض العقاري ، كمالقضايا العقار

من  417-413-414-411-416-418القايض العقاري  عىل وجه التحديد يف القضايا املنصوص عليها يف املواد 

 . 717نفس القانون

 الفرع األول

 منازعات التي يختص فيها القايض العقاري  

تي عقاري إىل امليدان فإنه يتلقى ترصيحات املعني بعملية التحقيق العقاري و العند انتقال املحقق ال

مبوجبها يعرض عليه الوثائق و الظروف التي سمحت له مبامرسة الحيازة عىل العقار الذي يطالب بأحقية 

ملكيته، لذلك يقوم املحقق العقاري بالتحريات و التحقيقات الالزمة و يحرر محرضا مؤقتا يخضع 

 .718جراءات الشهر العقاريلإل 

و يف حالة ظهور معرتض سواء مالكا أو حائزا  مجاورا مبا فيهم  الجامعات ا اإلقليمية و مصالح 

األوقاف ، يقوم املحقق العقاري  بتحديد جلسة الصلح قصد الوصول إىل اتفاق بني األطراف املتنازعة، 

                                                           
لبيض ليلى ، منازعات الشهر العقاري في التشريع  الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، في العلوم القانونية ، جامعة محمد خيضر بسكرة  -717 

 .420، ص  4084، سنة 
شيكاوي سمير، تأسيس السجل العقاري على ضوء إجراء معاينة حق امللكية العقارية عن طريق التحقيق العقاري، مذكرة التخرج -718 

 .20، 37، ص 4080، 81لنيل إجازة املدرسة العليا القضاء، الجزائر، الدفعة 
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دم ذا كانت عملية الصلح فاشلة، يحرر محرضا بعفإذا توصلت األطراف إىل اتفاق، يحرر محرضا بذلك أما إ 

الصلح و يجوز للمعرتض ابتداء من تاريخ تسلمه محرض عدم الصلح تحت طائلة رفض طلبه، أن يرفع 

دعوى أمام الجهة القضائية املختصة، أي أمام القايض العقاري يف أجل شهرين تحت طائلة رفض طلبه، 

 .08-07من القانون رقم  18حسب أحكام املادة 

من قانون  13و ينظر القايض العقاري للمحكمة املختصة التابع لها العقار عىل أساس املادة 

اإلجراءات املدنية واإلدارية التي جاء نصها كام ييل " ينظر القسم العقاري يف املنازعات الرتقيم املؤقت، 

 يف السجل العقاري ، القامئة بني األشخاص الخاضعني للقانون الخاص .

ميكن للمعرتضني أن  يرفعوا دعوى استحقاق العقار املعني بالعملية  قصد الطعن يف رشوط و  كام

إجراءات الحيازة و مدى توافر الرشوط يف الحائز املعني بالطلب  و يرتتب عىل رفع هذه الدعوى أمام 

ن التحقيق نة عالقايض العقاري بدائرة اختصاص املحكمة، التي يتواجد فيها العقار محل إجراءات املعاي

و ذلك رشيطة شهر العريضة االفتتاحية  719العقاري،  توقف التحقيق إىل غاية صدور حكم قضايئ نهايئ

 و التي جاء نصها كام ييل 117-02من املرسوم التنفيذي  12مبوجب املادة 

علـيهـا خالل املدة املنصوص  r" يف حـالــة إشهار العريضة االفـتــتـاحــيـة للـدعوى الـقـضائـية 

أعاله يعلم  مــديــر الحـــفظ العقاري صاحب الطلب أو املعني  بإيقـاف إجراء التحقيق  17يف املادة  

كـمــا يـعــلم الـوالـي ورئـيس املجلس لـشــعـبي الــبـلـدي إذا  .الـعقاري إىل غاية صدور حكم قضايئ ، 

 .ية للتحقيق العقاري" كان التـحقيق الـعقـاري قد كان  يف إطار عـملـية جمـاع

 الفرع الثاين.

 املنازعات التي يختص فيها القايض الجزايئ.

مدير الحفظ العقاري الواليئ  تقديم شكوى جزائية أمام وكيل  ،08-07من القانون  12ألزمت املادة 

الجمهورية املختص عند اكتشاف ترصيحات غري  صحيحة أو وثائق مزورة عىل أساسها استفاد املشتيك  

منه من الرتقيم العقاري،  بغض  النظر عن الدعوى اإلدارية املستعملة من قبله إللغاء مقرر الرتقيم العقاري 

من قانون اإلجراءات  122-174و كان األفضل من املرشع أن يحيل اإلجراء الجزايئ أمام أحكام املواد  

 املدنية و اإلدارية املتعلقة بدعوى التزوير الفرعية .

                                                           

 .339ص ، املرجع السابق ، محمودي عبد العزيز  - 719 
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ك أن ملف الدعوى اإلدارية محل  طلب إلغاء مقرر الرتقيم  العقاري يعرض و جوبيا  أضف إىل ذل

عىل النيابة العامة لتقديم طلباتها املكتوبة، بناء عىل ذلك فلها حق الترصف مبا تراه مناسبا عند اكتشاف 

 وقائع جزائية ضد املعنى  بإجراء الرتقيم العقاري.

من قانون  664و 662نفسه مرتبطا بالحكم الجزايئ  طبقا للامدة  و بهذا املعنى يجد القايض اإلداري 

 720املدين عند اإلدانة النهائية 

و يف املقابل نالحظ أن املرشع الجزائري منح عقوبات خاصة بالنسبة لكل من زور أو قام بتزوير السندات 

من قانون العقوبات  886ادة و امل 888أو محررات رسمية ، واإلدالء بترصيحات كاذبة بناء عىل أحكام املادة 

 .721الجزائري 

 

 املطلب الثاين

 املنازعات املتعلقة بالقضاء اإلداري

ميكن أن تنتهي عملية سري إجراءات إعداد و تسليم سند امللكية عن طريق التحقيق العقاري إىل 

نتائج التحقيق  يرفض الرتقيم العقاري من قبل مدير الحفظ العقاري الواليئ املختص إقليميا عندما ال تؤد

 و املعاينة إىل نتيجة،.

و يف حاالت أخرى يتم رفض لشهر سند امللكية املحدد يف هذا القانون من قبل املحافظ العقاري 

املعني بعملية إعداد و شهر هذا السند، و يف كلتا الحالتني ينعقد االختصاص للجهات القضائية اإلدارية، 

ضد املحافظ العقاري الرامية لإللغاء الرتقيم العقاري، ذلك  كام ميكن أن تختص هذه األخرية بدعوى

 08-07من القانون رقم  12عمال بأحكام املادة 

 الفرع األول

 الطعن يف قرار رفض الرتقيم العقاري 

إذا مل يفض التحقيق العقاري إىل نتيجة، يعد مدير الحفظ العقاري الواليئ، مقررا مسببا، يتضمن 

 رفض الرتقيم العقاري.

                                                           

 .882املرجع السابق  ، ص زيز ، محمودي  عبد الع -720 

على ما يلي " كل من قلد أو زور أو زيف رخصا أو شهادات أو كتابات أو بطاقات أو نشرات أو إيصاالت أو  8ف  444تنص املادة  - 721

أو شخصية أو جوازات سفر أو أوامر خدمة أو وثائق سفر أو تصاريح مرور أو غيرها من الوثائق التي تصدرها اإلدارات بفرض إثبات حق 

دينار" وعاقب املشرع الجزائري أيضا كل  82000إلى  8200صفة أو منح اإلذن يعاقب بالحبس ستة أشهر إلى ثالث سنوات و بغرامة من 

 من نفس القانون  443من أدلى  بتصريحات كاذبة بناء على املادة 
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يبلغ مقرر الرفض حسب الحالة، إىل املعني سواء كان التحقيق العقاري  الفردي أو الجامعي و ذلك 

، ألجل مبارشة إجراءات التقايض عن طريق دعوى إدارية أمام املحكمة اإلدارية املختصة، ضد ضد وزير 

ي من تاريخ تبليغ مقرر ترس   722املالية ممثال من قبل مدير الحفظ العقاري الواليئ ، خالل أجل أربعة أشهر

 .723 الرفض

و يشرتط لصحة إجراءات هذه الدعوى شهر العريضة  االفتتاحية وفقا لألحكام التي حددها املرسوم 

منه ، و يرتتب عىل شهر العريضة االفتتاحية توقيف  14، 12، 17وال سيام  املواد  117-02التنفيذي رقم 

 قق العقاري .مؤقت إلجراء  التحقيق العقاري  من طرف املح

و يجب اإلشارة إىل أن املرشع ألزم املعرتض و هو املدعى يف الدعوى أن يشهر العريضة االفتتاحية 

 من نفس املرسوم و التي جاء نصها كام ييل 17خالل مثانية أيام كام جاء يف صلب املادة 

ـمـانـية ـائـية خـالل الـثيتم إشـهار الـعريـضة االفتـتاحـية يف حال مـا إذا رفـعت الـدعـوى الـقـض  

 724" 13التي تـيل نهايـة املدة القـانونيـة  املنصوص عليها يف املادة  أيام عىل األكـرث 02

، دون أخذ االحتجاجات أو االعرتاضات بعني 16و يستمر التحقيق العقاري إذن طبقا لألحكام املادة 

أعاله، يبلغ مدير الحفظ  17ذكور يف املادة االعتبار، إذا مل تقدم عريضة الدعوى لإلشهار يف األجل امل

 من نفس املرسوم 14العقاري صاحب الطلب أو املعني حسب املادة 

 الفرع الثاين

 دعوى إلغاء الرتقيم العقاري.

يؤدي التحقيق العقاري اإليجايب إىل إثبات ملكية الحائز عن طريق الحيازة  و التقادم املكسب يحرر 

من  16ري الواليئ  عىل أساس املحرض النهايئ املنصوص عليه يف املادة  مسئول مصالح الحفظ العقا

، مقررا بالرتقيم العقاري باسم املالك املعني للعقار محل  التحقيق  87/08/8007املؤرخ يف  08-07قانون 

العقاري أو يرسل إىل املحافظ  العقاري قصد التنفيذ من خالل شهر هذا اإلجراء " الرتقيم بالسجل 

و عىل أساس ذلك يعد سند امللكية املحدد بالنموذج   08-07من نفس القانون  13قاري طبقا للامدة الع

 725 14/04/8002املؤرخ يف  117-02امللحق باملرسوم 

                                                           

 .147، املادة 4001ر، ، مطبعة البدر، الجزائ01-07قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية، - 722 

 .899حمدي باشا عمر، املرجع السابق ، ص  - 723 

 هي  شهران لرفع الدعوى . 86املدة القانونية املنصوص عليها في املادة  -724 

 .883محمودي عبد العزيز ، املرجع السابق ، ص   -725 
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غري أنه يف حالة اكتشاف ترقيم تم عىل أساس ترصيحات كاذبة أو تقديم لوثائق مزورة، يقوم 

كمة دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء الرتقيم العقاري  أمام املح مسؤول مصالح الحفظ العقاري الواليئ برفع

 اإلدارية كام له أيضا أن يقدم شكوى أمام وكيل الجمهورية.

كام يحق للاملك الحقيقي للعقار أن يرفع دعوى أمام املحكمة اإلدارية للمطالبة بإلغاء الرتقيم العقاري ، 

مقرر الرتقيم العقاري ، رغم وجود سند ملكية مشهر لفائدة و يف حالة ما إذا قام املحافظ  العقاري بشهر 

الغري ، تكون الدولة يف هذه الحالة مسؤولة عن الرضر الذي لحق الغري ،بسبب الخطأ الذي ارتكبه املحافظ 

العقاري أثناء تأدية مهامه ، مع وجوب رفع دعوى املسؤولية يف أجل سنة ابتداء من تاريخ الفعل الضار  

 .726سقوط املطالبة القضائيةتحت طائلة 

 

 لخامتة : ا

بعد أن ناقشنا موضوع املنازعات التحقيق العقاري يف الترشيع الجزائري ، ال حظنا أن املرشع 

أدخل تقنية حديثة و جديدة و مهمة يف نفس الوقت وهي إجراءات املعاينة ، مبوجب آلية التحقيق 

 جوء إىل القضاء .العقاري حيث يتم إثبات امللكية العقارية دون الل

و كأن املحقق العقاري أخذ دور القايض املحقق يف امليدان يتم من خالله اإلطالع عن األدلة و 

الوثائق و اإلثباتات التي تأكد ملكيته أو حيازته للملك العقاري الخاص ، كام يعتمد أيضا عىل شهادة 

  الشهود و مجموعة من ترصيحات املجاورين من املالك أو الحائزين

و هذا يعني أن املرشع منح صالحيات واسعة للمحافظة العقارية عن طريق املحقق العقاري و هو 

 مسؤول يف املحافظة العقارية 

و فعال تم تفعيل هذا اإلجراء عرب مختلف مناطق البالد ، حيث يتزامن هذا اإلجراء مع عمليات 

 امللكيات العقارية . مسح األرايض العام و إعداد السجل العقاري ، حتى يتم تسوية

و ما مييز جدية هذا اإلجراء هو ضبطه باآلجال قانونية قصرية املدة ، هذه الرسعة هي يف صالح 

 صاحب الطلب مهام كانت  صفته، و لصالح الدولة يف تسوية امللكية العقارية .

                                                           

 .891عمر حمدي باشا ، املرجع السابق ، ص  -726 
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أن يقلص  علذا نتمنى من كل املعنيني العمل ضمن اإلطار القانوين من جهة كام نتمنى من املرش  

 نوعا ما من صالحيات املحقق العقاري حتى ال يتعسف يف حق من تقدم بالطلب  مهام كانت صفته.

 

 قامئة املراجع :

  النصوص القانونية -أوال 

 .284، املادة 8002، مطبعة البدر، الجزائر، 02-04قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية،  -

، جريدة رسمية عدد 8003ديسمرب  80مؤرخ يف  03/86نون رقم قانون العقوبات معدل و متمم بالقا -

 .8003لسنة  21

يتضمن تأسيس إجراء ملعاينة حق امللكية العقارية و تسليم  8007فرباير  87املؤرخ يف  08-07قانون  -

 . 14سندات عن طريق التحقيق العقاري جريدة رسمية ، عدد 

سح األرايض العام و إعداد السجل العقاري، الجريدة املتعلق مب 18/11/1474املؤرخ يف  71-74األمر 

 1474سنة   48الرسمية ، عدد 

يتعلق بعمليات التحقيق العقاري و تسليم سندات امللكية،   8002ماي  14املؤرخ يف  117-02املرسوم  -

  .83الجريدة الرسمية  العدد 

يتعلق بتأسيس  1473مارس سنة  84موافق ل  1643ربيع األول عام  81، املؤرخ يف 36-73املرسوم 

 .14/04/1446، مؤرخ يف 186-46السجل العقاري، معدل و متمم مبرسوم 

 الكتب  -ثانيا 

محمودي عبد العزيز، آليات تطهري و تسوية سندات امللكية العقارية الخاصة يف الترشيع  - 

العزيز ، حاج عيل سعيد  محمودي  عبد  - .8010الجزائري، منشورات بغدادي، الطبعة الثانية، السنة 

إجراءات تفعيل الحيازة العقارية كآلية لتسليم عقود امللكية يف القانون العقاري الجزائري ، الطبعة األوىل  

 ،. 8011/8018منشورات بغدادي الجزائر، 

 . 8016حمدي باشا عمر ،آليات تطهري امللكية العقارية  الخاصة ، دار هومة ، سنة  -

 املجالت  -ثالثا 
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محمودي  عبد العزيز ، التحقيق العقاري كآلية جديدة لتسليم سندات امللكية العقارية الخاصة  - 

 ،مجلة اإلدارة و التنمية  البحوث والدراسات ، العدد الثالث.

، الراشدية، 08-07مزيان محمد األمني، التحقيق العقاري كسبب من أسباب امللكية وفقا لقانون  -

 8002رب للنرش و التوزيع، السنة العدد األول، دار الغ

منى حنيش، دور مرحلتي االعرتاض والصلح يف منازعات التحقيق العقاري ،كلية الحقوق          -

 .127جامعة قسنطينة  ،  مجلة الدراسات و البحوث القانونية ، العدد الثاين ، ص 

 

 املذكرات  -رابعا 

يع  الجزائري ، أطروحة دكتوراه ، يف  العلوم لبيض ليىل ، منازعات الشهر العقاري يف الترش  -

 .840، ص  8018القانونية ، جامعة محمد خيرض بسكرة ، سنة 

أحمد فواتيح فاطمة ، آلية التحقيق العقاري يف الترشيع الجزائري ، رسالة ما جستري ،جامعة عبد  -

 8014-8011ن الخاصكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة قسم القانو  - مستغانم -الحمید بن بادیس 

شيكاوي سمري، تأسيس السجل العقاري عىل ضوء إجراء معاينة حق امللكية العقارية عن طريق  -

 .10، 64، ص 8010، 12التحقيق العقاري، مذكرة التخرج لنيل إجازة املدرسة العليا القضاء، الجزائر، الدفعة 

 أعامل تقنية -خامسا

 تيب التقنيات التحقيق العقاري،املديرية العامة لألمالك الوطنية، ك -
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 و حلولها المستحدثة الصعوبات العملية في دعاوى الحيازة

 -دراسة مقارنة  -

 

 ويس فتحي

 أستاذ محاضر قسم أ

 تيارت ) الجزائر( –جامعة إبن خلدون 

 ملخص 

 نالحيازة وضع مادي يرتب عليه القانون آثارا هامة أبرزها كسب الحقوق بالتقادم املكسب، غري أ 

ــف النظر عن الحق العتبارات و مربرات عدة، أهمها حامية األمن و  القانون يحمي الحيازة لذاتها برصـ

سلم اإلجتامعي. لكن الترشيعات مختلفة و متباينة يف تنظيم أحكام حامية الحيازة ألسباب تاريخية و  ال

كام الحامية، األمر ت أحفلســفية ترجع يف أغلبها إىل التجاذبات الفلســفية التي تؤســس عليها الترشــيعا

الذي انعكس عىل القضــاء الذي يواجه صــعوبات عملية أثناء الفصــل يف منازعات الحيازة . و من أجل 

مجابهة و حل تلك الصـــعوبات اســـتحدث الفقه و القضـــاء و الترشـــيعات املقارنة حلوال مختلفة لتلك 

 الصعوبات تتميز بتنوعها و تفاوتها  من حيث فعاليتها .

 

Résumé 

Pour tenir compte de la réalité apparente et préserver l’ordre établi et la paix sociale 

le droit protége la possession et la transforme d’une simple maitrise matérielle en situation 

juridique dotée en tant que telle d’une protection particulière. Or cette protection suscite 

outre les controverses doctrinales de nombreuses difficultés pratiques lors de l’exercice 

des actions possessoires devant les différentes juridictions. Pour y faire face, de 

nombreuses et distinctes solutions ont été introduites tant par la jurisprudence que par 

les législations contemporaines.   
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Abstract 

In order to take into account of the apparent reality and to preserve the established 

order and social peace , the law protects the possession and transforms it from a simple 

materiel mastery into a legal situation endowed as such with a particular protection. 

However in addition to doctrinal controversies, this protection gives rise to many practical 

difficulties when exercising possessory actions before the various jurisdictions. To deal 

with it, many distinct solutions have been introduced both by jurisprudence and by 

contomporary legislations .    

 الكلامت املفتاحية :

 -األمن اإلجتامعي –قاعدة عدم الجمع  –دعاوى الحيازة  –العنرص املادي  –الحائز العريض  –الحيازة 

 الحائز العريض . –الك العامة األم –الحيازة الشائعة 

 خطة البحث 

 مقدمة 

 املبحث األول : الصعوبات املشرتكة بني الدعاوى الثالث 

   نطاق حامية الحيازةاملطلب األول : 

 دعاوى الحيازة ال تنطبق إال عىل العقارات دون املنقوالت  الفرع األول  :  -

    الحقوق املحمية بدعاوى الحيازةالفرع الثاين :  -

    حيازة األمالك العامة التابعة للدولةالفرع الثالث :  -

     األشخاص املستفيدون من حامية الحيازةاملطلب الثاين : 

 التجاذبات الفقهية الفرع األول :  -

   النظرية الشخصية -(Savigny  (رأي  سافيني أوال  :   
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 النظرية املوضوعية  -( Jhering)  نظرية إهرينغثانيا :   

   موقف بعض الترشيعات من املسألةالفرع الثاين :  -

 مدى اختصاص القايض اإلستعجايل بدعاوى الحيازةاملطلب الثالث : 

  طرح املسألة الفرع األول  : -

  موقف بعض الترشيعاتالفرع الثاين :  -

 املبحث الثاين : اإلشكاالت الخاصة بكل دعوى و بقاعدة عدم الجمع 

 صعوبات التي تثريها كل دعوى الاملطلب األول : 

 الصعوبات الخاصة بدعوى منع التعرض الفرع األول  :   -

   اإلشكاالت العملية يف دعوى وقف األعامل الجديدةالفرع الثاين :   -

 الصعوبات الخاصة بدعوى اإلسرتداد  الفرع الثالث :  -

 يازة و الحقالصعوبات التي تثريها قاعدة عدم الجمع بني الحاملطلب الثاين: 

  املقصود بالجمع بني الدعوينيالفرع األول :  -

 جزاء خرق قاعدة منع الجمع الفرع الثاين : -

 مقدمة  

ضاع املادية التي قد تبدو يف  حفاظا عىل األمن و اإلستقرار اإلجتامعي يحمي القانون بعض األو

مثلة ذلك الحيازة. فهي من مجرَد ظاهرها غري مرشـــوعة فيحَولها إىل أوضـــاع قانونية معرتف بها، و من أ 

 سببا من أسباب كسب امللكية و باتت تحىض بحامية قضائية عن طريق صارت سيطرة مادية عىل اليشء

صة. و غالبا ما تجتمع الحيازة و امللكية يف يد واحدة فيكون الحائز هو املالك، و  دعاوى تتميز بأحكام خا

ت أخرى قد تفرتق الحيازة عن امللكية أو الحق، و هنا ثار هذا أحد مربرات حامية الحيازة، لكن يف حاال 

التســــاؤل عن عَلة حامية الحيازة يف هذه الحالة ، إذ  برر البعض ذلك بحامية النظام العام      و حفظ 

 األمن اإلجتامعي.
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 لقد أثار موضوع الحيازة جدال كبريا ارتبط بنظريات فلسفية مختلفة، و تحت تأثري تلك  النظريات

بنا الفقهاء رؤيتهم للحيازة التي اقتبســــت منها جل الترشـــيعات أحكامها الحديثة ، لكن إىل اليوم مل 

ــأن الحيازة الجديرة  ــتقر الترشــيعات بش ــُور واحد للحيازة و مل تس ــل الفقه و اإلجتهاد إىل منح تص يتوص

ق العينية بعض الحقو  بالحامية، حيث ثار اإلشكال بشأن بعض الحاالت الخاصة يف الحيازة، مثل حيازة

و حيازة الحائز العريض و حيازة الرشـــيك يف امللكية الشـــائعة و امللكية املشـــرتكة، كام تســـاءل البعض 

بخصوص مامرسة دعاوى الحيازة عىل العقارات اململوكة للدولة، عىل اعتبار أنها ال تقبل أن تكون محال 

 لحيازة و التقادم يف جل الترشيعات . لحق عيني قابل للحيازة من الغري و ال تصلح للتملك با

 

إىل جانب هذا تثري حامية الحيازة جملة من الصـــعوبات العملية األخرى التي تباينت بشــــأنها 

األنظمة القانونية املختلفة ، فتعدد دعاوى الحيازة يف ذاته يعد مســـألة مثرية الجدل، إذ تســـاءل البعض 

تلك الدعاوى تثري لوحدها العديد من الصـــعوبات  عن جدوى ذلك التعدد، خاصـــة و أن كل واحدة من

العملية و املآخذ النظرية التي عرض لها الفقه و جابهها القضــــاء بحلول متباينة . كام تثري قاعدة عدم 

ها و  بب غموض مفهوم ية هي األخرى الكثري من اللبس بســـ يازة و دعوى امللك الجمع بني دعوى الح

 رقها يف بعض القوانني .مدلولها، فضال عن عدم تحديد جزاء خ

 

و بسبب تلك الصعوبات العملية و غريها مام أدرسه يف هذا البحث، سلكت األنظمة القانونية    و 

سبيل تذليل العقبات و املآخذ التي تثريها أحكام حامية الحيازة  الترشيعات توجهات مختلفة و متباينة يف 

كار الحلول من خالل املزج جه البعض إىل ابت فة ، يف حني ذهب  ، إذ ات يات املختل بني اآلراء و النظر

آخرون إىل وضـــع قواعد و أحكام جديدة لتذليل تلك الصـــعوبات، ليبقى املوقف األكرث إثارة و قوة موقف 

املرشــع الفرنيســ الذي اســتغنى كليا و نهائيا عن دعاوى الحيازة بإلغاء النصــوص املتعلقة بها يف كل من 

يف مســـعاه الذي ســـامه  8017و  8014جراءات املدنية عىل التوايل يف ســـنة القانون املدين و قانون اإل 

 عرصنة و تبسيط القانون .
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من خالل هذا البحث أردت أن أتعرَض إىل أهم ما تثريه حامية الحيازة من مآخذ و صـــعوبات 

ىل أن ع عملية ، مام تشـــرتك فيه كل األنظمة القانونية و مام ينفرد به الوضـــع يف القانون الجزائري،

صبا عىل الصعوبات العملية التطبيقية فحسب دون املآخذ النظرية        و  الرتكيز يف هذا البحث يكون من

الفلســـفية التي تطبع فكرة حامية الحيازة يف األســـاس . و إىل جانب التعرض لتلك الصـــعوبات العملية 

 يف مختلف و اإلجتهاد القضايئ سأعرض إىل بعض الحلول املستحدثة التي ابتكرتها الترشيعات و الفقه

 األنظمة القانونية يف سبيل تذليل تلك الصعوبات العملية .

 

و عىل هذا فإن البحث يتضــمن عرضــا وصــفيا و تحليليا ملختلف الصــعوبات التي أثارتها و تثريها 

 جحامية الحيازة و ما اســتحدث لها من حلول وفق منهج تاريخي بالنســبة ألصــول تلك الصــعوبات و منه

ية و  ية و العرب ية يف البالد الالتين ية و القضــــائ قانون عات و األنظمة ال مقارن يف ظل مختلف الترشـــي

 الجرمانية و األنجلوساكسونية .

 

 املبحث األول

 الصعوبات املشرتكة بني الدعاوي الثالث

 و         تشرتك جميع دعاوى الحيازة يف عدد من الصعوبات العملية التي تعود إىل القواعد العامة

املبائ املشرتكة التي تحكم فكرة حامية الحيازة، منها ما يرجع إىل تحديد نطاق الحامية و حرص األشياء 

و األموال و األشـــخاص املســـتفيدون من حامية الحيازة، و منها يرجع إىل بعض التعقيدات التي تثريها 

 ئعة و املشــرتكة، يف حني تتعلق بعضبعض األمالك كاألمالك العامة و الخاصــة للدولة و األمالك الشــا

الصــعوبات املشــرتكة مبســألة تحديد القضــاء املختص بدعاوى الحيازة و مدى جواز عرضــها عىل القايض 

 اإلستعجايل . 

 

 الحقوق ( –األموال  –املطلب األول  : نطاق حامية الحيازة ) األشياء 

ياء و األ  باألشـــ قام األول  طاق حامية الحيازة يف امل موال التي ميكن أن تكون محال يتحدد ن

للحيازة و تســـتفيد من ثم من الحامية و بالحقوق التي ميكن أن ترد عليها الحيازة و كذا باألشـــخاص 
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الذين يســـتفيدون من الحامية . و طاملا أن دعاوى الحيازة ارتبطت يف أغلب الترشـــيعات و القوانني 

ية األســــاس بدا بالعقارات دو  بالعقارات دون املنقوالت نتناول يف ال قانوين الرتباط دعاوى الحيازة  ن ال

املنقوالت ، ثم نســتعرض الحقوق التي ميكن أن تنصــب عليها الحيازة  مع  إبراز إشــكالية حيازة األمالك 

العامة و الحيازة الشائعة تباعا ، أما النطاق الشخيص للحيازة ، فسيكون موضوع املطلب التايل بالنظر إىل 

 اين الذي ميز آراء الفقهاء و مواقف الترشيعات و أحكام القضاء يف هذا الشأن . حجم الخالف و التب

 

 الفرع األول : دعاوى الحيازة ال تنطبق إال عىل العقارات دون املنقوالت  

إن دعاوى الحيازة وضـــعت و رشعت لحامية حيازة العقار و الحق العيني العقاري دون املنقول  

، إذ ال وجود لدعاوى  727مثلها مثل حيازة العقار تعترب ســـببا لكســــب امللكية بالرغم من أن حيازة املنقول

ـــار التاريخي لحامية الحيازة و بآراء أغلب الفقهاء  728الحيازة يف املنقول ، فأغلب الترشـــيعات متأثرة باملس

ك ، إال أن املربرات التي ســــاقها الفقهاء يف ذل 729متيل إىل اإلقتصــــار عىل العقارات يف دعاوى حيازة

ليســــت كلها مقنعة ، األمر الذي أدى إىل ظهور تيار ينادي برضـــورة مد أحكام دعاوى الحيازة الثالث 

 .  730لتشمل املنقوالت أيضا تحت ذرائع تبدو مقبولة و منطقية

 

فمام قيل يف تربير فكرة إقصاء املنقول من حامية الحيازة، أن تقسيم الدعاوى إىل دعاوى حيازة 

، أما يف مجال املنقوالت فإن تقســـيم الدعاوى  731إال فرع من الدعاوى العقاريةو دعاوى ملكية ما هو 

                                                           

قــــــاعــــــدة عــــــدم جـواز الـجـمـع بـيـن دعـوى الـحـيــــــازة و دعـوى أصـــــــــــــــــل الـحـق، املـكـتــــــب الـجــــــامعي   مـحـمــــــد عـبــــــد الـرازق مـحـمــــــد،عـالم،  727 

 .80، ص4006الحديث،االسكندرية،  

728 Patrice JOURDAIN, Les biens, éd, Dalloz Delta, 1995, p. 266. 

ن، دون دار الطبع، دون ســــــنة الشــــــهاوي، قدري عبد الفتاح،  الحيازة كســــــبب من أســــــباب كســــــب امللكية في التشــــــريع املصــــــري و املقار  729 

(. "نطاق الحيازة في القانون الجزائري"، مذكرة ماجســــــــــــتير في القانون العقاري"، جامعة باتنة،  4007؛  قادري، نادية. ) 842النشــــــــــــر، ص 

 .829، ص4007الجزائر، 

730  EMERICH, Yaell. (2013). « étude sur la protection possessoire ». Revue du notariat, 115(3), 483-514. 

https://doi.org/10.7202/1044708ar 

731 Jean VINCENT et Serge GUINCHARD, Procédure civile, 25° éd., Dalloz , Paris, 1999, p. 129.   
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ـــوص  ـــتبعد عمليا بنص إىل دعاوى حيازة و دعاوى ملكية و إن كان مقبوال من الناحية النظرية إال أنه مس

ـــايئ يف الدول التي ال تحتوي قوانينها  ـــتبعده اإلجتهاد القض رصيحة  يف بعض الترشـــيعات ، فيام اس

 .  732رصيحة يف هذا الشأن نصوصا

 

ثابت و أن حيازته  يصـــوغ الفقهاء يف تربير ذلك عدة مربرات، أهمها أن املنقول ليس له حيز 

تختلط مبلكيته و أن مجرد حيازته بحســن نية تعني ملكيته و أن الحيازة يف املنقول ســند امللكية، فضــال 

ون القانون الفرنيســـ مرتبطة بالعقار د عن املربرالتاريخي بحجة أن دعاوى الحيازة نشــــأت تاريخيا يف

يازة عاوى الح ته بطريق د مة تســـتوجب حامي له قي لذي مل تكن  هذه 733املنقول ا كل  بدو أن  . لكن ي

ل حامية الحيازة نحو توسيع مجاالتربيرات مل تكن مقنعة، إذ تعالت يف السنوات القليلة املاضية الدعوات 

ي ما دعا إل بك الكندية التي تخضـــع ليمتد إىل املنقوالت، و من ذلك  ه بعض الفقهاء يف مقاطعة الكي

لقوانني التينية مســـتمدة من النموذج الفرنيســـ يف مقابل القوانني املســـتمدة من الرشـــيعة اإلنجليزية 

common law من القانون  484املادة مســتندين يف ذلك إىل أن  734التي تخضــع لها باقي مقاطعات كندا

منادين ،  735بوضـــوح إىل أن دعاوى الحيازة تقترصـــ عىل العقارات فقطاملدين ملقاطعة كيبك ال تشـــري 

ري أن غ برضورة التخلص نهائيا مام أسموه أسطورة تفوق العقارات عىل املنقوالت من حيث القيمة املادية.

                                                           

والت نقمن القانون املدني الفرنســـ ي اســـتبعدته ، كما أن محكمة النقض الفرنســـية رفضـــت هذا التقســـيم في مجال امل 4497إن املادة   732 

معتبرة  حماية الحيازة بدعاوى الحيازة ال تتعلق إال بالعقارات و أن أحكامها ال ســيما ســقوط الدعوى بمضــ ي ســنة واحدة ال يجوز تطبيقها 

 في الدعاوى املتعلقة باملنقوالت، راجع في تفصيل ذلك  : 

cassation civ I , 6 fev 1996 , Bull.I ;n° 57 R.T.D civ. 1996. 943 ;obs zenati. 

. 

(.  "حماية الحيازة في القانون الجزائري"، مذكرة ماجســــتير في القانون املدني، جامعة مولود معمري، تيزي 4089عبد الرحيم، بســــمة. ) 733 

؛ الســــنهوري، أحمد عبد الرزاق، الوســــيط في شــــرح القانون املدني، املجلد التاســــع : أســــباب كســــب امللكية،  33، ص 4089وزو، الجزائر، 

و ما بعدها ؛  محمدي، فريدة زواوي، الحيازة و التقادم املكســــــــــــب، ديوان املطبوعات  702، ص 8761ر إحياء التراث العربي،  بيروت، دا

 و ما بعدها . 833، ص 4000الجامعية ، الجزائر، 

734 Y. EMERICH, préc., p. 508.   

 ى : من القانون املدني ملقاطعة الكيبك الكندية عل 747تنص املادة  735 

 « le possesseur dont la possession a été continue pendant plus d’une année a, contre celui qui trouble sa possession ou qui 

l’a dépossédé, un droit d’action pour faire cesser le trouble ou être remis en possession ». 
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القضاء هناك ال زال مرصا عىل قرص دعاوى الحيازة عىل العقارات و ذلك تحت تأثري القانون الفرنيس و 

اعدة الحيازة يف املنقول ســـند الحائز مع أنه ال يوجد أي مانع مقبول اآلن إلقصـــاء املنقوالت من تأثري ق

 . 736الحامية

 

مد الحامية إىل املنقوالت عىل الوضـــع الراهن هو  أن  نادون برضـــورة  هاء امل به الفق و مام أعا

ملنقول. و من  العقار عىل ااإلقتصار عىل العقارات يف دعاوى الحيازة مبني عىل مجرد  تقليد قديم يفضل 

جهة أخرى مبني عىل قاعدة الحيازة يف املنقول ســـند الحائز التي يرى الفقه الفرنيســـ بأنه ال حاجة 

من  8873خاصـــة أنها قاعدة منصـــوص عنها رصاحة باملادة ، 737لدعاوى الحيازة يف املنقول يف وجودها

املؤيدون لفكرة مد الحامية إىل املنقوالت . و ردا عىل ذلك يســـوق الفقهاء  738القانون املدين الفرنيســـ

صعب  يض توفر رشوط ي سند الحائز يقت مجموعة من املربرات، منها أن تطبيق قاعدة الحيازة يف املنقول 

، غري أن املعارضـــني لتلك الفكرة ردوا عليهم بأنه لو نقبل بدعاوى الحيازة يف املنقوالت فإن  739اجتامعها

للمنقول مسـتندا عىل الحيازة و ذلك يعد خرقا لقاعدة عدم جواز الجمع  الحائز املدعي سـيتمسـك مبلكيته

 . 740بني الحيازة و امللكية

 

                                                           

صــــــــــــريح يدل على أن دعاوى الحيازة ال تكون إال في العقارات غير أن ورود أحكام دعاوى الحيازة في في الجزائر أيضــــــــــــا ال يوجد أي نص  736 

تحت الفصــــل املتعلق بالقســــم العقاري للمحكمة يوحي بأن املشــــرع  230إلى  242قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية الجزائري في املواد من 

 في مجال العقارات  . الجزائري أيضا ال يعترف بدعاوى الحيازة إال 

737 Y. EMERICH, préc., p. 508. 

املؤرخ في  4001/268بموجب تعديل القانون املدني بالقانون رقم  4996من القانون املدني الفرنســـــــــــ ي صـــــــــــارت هي املادة  4497املادة   738 

 .  « en  fait de meuble la possession vaut titre  »      و صارت تنص على أن الحيازة في املنقول سند الحائز 4001جوان  89

بخصـــــــــوص شـــــــــروط تطبيق قاعدة الحيازة في املنقول ســـــــــند الحائز راجع : ســـــــــوار، محمد وحيد الدين، شـــــــــرح القانون املدني االردني:   739 

دي، فريدة ؛ محم  381، ص 4008الحقوق العينية األصـــــــــــلية، الجزء الثاني: أســـــــــــباب كســـــــــــب امللكية، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، 

و ما بعدها ؛  أبو الســــــــعود، رمضــــــــان،  الوجيز في الحقوق العينية األصــــــــلية : أحكامها و مصــــــــادرها،  دار  833زواوي، املرجع الســــــــابق،  ص 

ة و ما بعدها ؛  كيرة،حسن،  املوجز في احكام القانون املدني، الحقوق العيني 397، ص 4009الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع، القاهرة، 

 و ما بعدها. 210،  ص 8771األصلية : أحكامها و مصادرها،  الطبعة الرابعة، منشأة املعارف، القاهرة، 

740 Y. EMERICH, préc., p. 509. 
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و تجدر اإلشــارة يف هذا املقام أن القضــاء يف مقاطعة الكيبك الكندية صــار يقبل دعاوى الحيازة 

 لنص املادة مامثاليف املنقول لعدة اعتبارات، أهمها أن القانون املدين ملقاطعة الكيبك ال يحتوي نصــــا 

سند الحائز 8873 يس التي تقيض بأن الحيازة يف املنقول  ضم  741من القانون املدين الفرن ضال عن تعا ، ف

قيمة بعض املنقوالت اليوم و ظهور نوع من املنقوالت يفوق يف قيمته قيمة العقارات مل تكن موجودة يف 

   .742زةاملراحل التاريخية التي صيغت خاللها قواعد حامية الحيا

 

 الفرع الثاين : الحقوق املحمية بدعاوى الحيازة   

مل يكن مجال الحيازة و نطاق الحامية أمرا مضـــبوطا منذ البداية ، إمنا مر مبراحل عديدة يف 

تطوره ، غري أنه إىل اليوم ال توجد نظرة موحدة يف تحديد الحقوق التي ميكن أن تكون محال للحيازة و 

ياء أو بتعبري أدق من ثم محال للحامية . ل قانون الروماين مرتبطة بحيازة األشـــ قد كانت الحيازة يف ال

ية فقط )  يازة حق امللك باقي   possessio rei )743بح يازة يف  قانون الروماين فكرة الح بل ال بل أن يق ق

i quas( ، ليتوســع بعد ذلك إىل قبول حيازة حقوق االرتفاق أيضــا )   possessio jurisالحقوق العينية ) 

possessio)744. 

  

و من حيث أوصــاف الحق الذي ميكن أن تحميه دعاوى الحيازة فإن الفقه يف فرنســا وســع من 

شرتكة و  شأن حيازة امللكية املفرزة و امللكية امل صار من املمكن رفع دعاوى الحيازة ب نطاق الحامية بحيث 

                                                           

من القانون املدني الجزائري و لذلك  132من القانون املدني الفرنســـــ ي  هو نص املادة  4496في الجزائر يوجد نص مشـــــابه لنص املادة  741 

 لدعاوى الحيازة في املنقوالت.ال حاجة 

742 Y. EMERICH, préc., p. 510. 

 .  2قادري، نادية، املرجع السابق، ص   743 

744 Jean-louis BERGEL, Marc BRUSCHI et Sylvie CIMAMONTI, Traité de droit civil, les biens, Paris, L.G.D.J., 2000, p, 149 et s ; 

P. JOURDAIN, préc., p. 266. 

 .82اوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص الشه
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ـــعي يقبل . و يف مرحلة ال 745حتى الحقوق املتفرعة عن امللكية مثل حق اإلنتفاع ـــار القانون الوض حقة ص

بحيازة أنواع جديدة من الحقوق العينية يف كل من العقار و املنقول كحق األمفيتيوز املعروف يف القانون 

أما حقوق اإلرتفاق فقد ميز الفقه بني حقوق اإلرتفاق الظاهرة و املســتمرة من جهة و حقوق  .746الفرنيســ

ثانية، إذ ميكن رفع دعاوى الحيازة بشــــأن النوع األول من  اإلرتفاق غري الظاهرة و املتقطعة من جهة

. أما النوع الثاين فغري ممكن لكونها  بطبيعتها ال تقبل التملك بالحيازة و التقادم 747حقوق اإلرتفاق فقط 

 . 748املكسب، و بالنتيجة ال يجوز رفع دعاوى الحيازة بشأنها

 

ـــأنها واخ ـــم الفقهاء بش ـــخصـــية فقد انقس ، حيث أن أغلب الفقه ال يقبل 749تلفواأما الحقوق الش

ــية ) حق الدائنية ( ما مل تكن تلك الحقوق  ــخص بالحيازة إال يف نطاق الحقوق العينية دون الحقوق الش

، يف حني أن بعض الفقهاء مييل إىل قبول حيازة  750متضـــمنة يف ســـند ميكن حيازته ككل يشء مادي

ــية، بل أكرث من ذلك هنالك من دافع ع ــخص ن فكرة حيازة الحقوق األرسية رغم أنها حقوقا الحقوق الش

ـــال و تخرج بطبيعتها عن التعامل . و قد أخذ القانون الفرنيســـ برأي أولئك الفقهاء الذي 751غري مالية أص

من القانون املدين الفرنيســـ التي  1810يقبلون حيازة الحق الشـــخيصـــ و حاميته من خالل نص املادة 

   نية للشخص الذي يحوز حق الدائنية يقع صحيحا ....". تنص عىل أن " الدفع الذي يتم بحسن

 

                                                           
745  J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 129.  

سنة يخول لصاحبه سلطات مباشرة على العقار  77حق اإلمفيتيوز هو حق عيني أصلي ينتج عن إيجار العقارات ملدة طويلة تصل إلى  746 

ك : الصـــــــدة، عبد املنعم فرج ، أصـــــــول القانون ، دار النهضـــــــة العربية ، بيروت ، دون ال يخولها عادة اإليجار العادي . راجع في تفصـــــــيل ذل

 .  324سنة النشر ص 

747 P. JOURDAIN, préc., p. 266-267. 

748  J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 130. 

 .6 -2؛ نادية، قادري،  املرجع السابق، ص ص  232،  232كيرة، حسن، املرجع السابق، ص ص  749 

 .86؛ الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  446سوار، محمد وحيد الدين، املرجع السابق، ص  750 

751 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 144. 
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و من أكرث املواضـــيع إثارة للجدل يف مجال الحيازة موضـــوع الحيازة الشـــائعة ، إذ برغم ارتباط 

صة شيوع بحق امللكية خا رشيعات752ال ضاء 753و بالحقوق العينية األخرى يف بعض الت ، إال أن الفقه و الق

ضا  صف أي شائعة ميكن أن تكون أراد أن مينح هذا الو للحيازة، إذ هنالك من يرى أنه كام تكون امللكية 

لكن يف غياب أحكام تفصـــيلية تضـــبط ، 754الحيازة شـــائعة و يكون لكل رشيك فيها الحق يف حاميتها

الحيازة الشائعة، فإن الفقه و القضاء حاوال حل الصعوبات التي تثريها هذه الوضعية القانونية  مستلهمني 

 ا من أحكام امللكية الشائعة.جل أحكامه

 

شائعة ال تنتج من اآلثار إال ما يتفق  شأن أن الحيازة ال ضعها الفقه يف هذا ال من األحكام التي و

مع هذا الشــيوع ، فال تحمى حيازة كل شــخص بدعاوى الحيازة إال عىل أســاس أنها حيازة شــائعة، و ال 

و  .755ادمنصفه أو ثلثه شائعا إذا توافرت رشوط التق يكسب أحد الرشكاء الحق بالتقادم إال شائعا، فيتملك

الحائز عىل الشيوع يكون عنده العنرصان املادي و املعنوي، لكن يف العنرص املعنوي يكون القصد متجها 

إىل اســتعامل الحق شــائعا مع غريه ال خالصــا له وحده . أما يف العنرصــ املادي فيبارش الســيطرة املادية 

ـط أال يحول قيامه بها دون أن يقوم الحائزون عىل  شـــائعة مع غريه، فيقوم باألعامل املادية للحيازة برشــ

 .  756الشيوع معه هم أيضا بها

 

ــتند عىل أي نص قانوين، فالقصــد املفرتض قد ال يكون هو  إن هذا الحكم مجرد افرتاض ال يس

صد من طرف الغري أو من طرف ال صد الحقيقي للحائز و ال يجوز افرتاض هذا الق سيطرة قايض، أما الالق

املادية فهي وضع مادي ال يجوز تقييده برشوط مسبقة، فاملفروض أنه إذا سيطر الشخص عىل كل املال 

                                                           

   . 807، ص 4080سوار، محمد وحيد الدين، حق امللكية في ذاته في القانون املدني، دار الثقافة، عمان،  752 

من القانون املدني الكويتي على انه " اذا تعدد اصــــــــــــحاب الحق العيني على شــــــــــــ يء غير مفرزة  181كالقانون الكويتي حيث تنص املادة  753 

 حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع " . 

د، عدلي أمير، املراكز القانونية في ؛ خال 822، ص 8770أبو الوفا، أحمد، املرافعات املدنية و التجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،   754 

 49-46؛ قادري، نادية، املرجع السابق، ص ص  49، ص 4000منازعات الحيازة، دار املطبوعات الجامعية، االسكندرية، 

 .41؛  خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص  971السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  755 

  971رزاق، املرجع السابق، ص السنهوري، أحمد عبد ال 756 
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املشاع تكون له الحيازة وحده و ليست مشاعة، ما مل تكن مشوبة بعيب فال يحتج بها عندئذ تجاه الطرف 

 بالحيازة الشــــائعة من املرشـــوع التمهيدياملعني بالعيب. و ما يؤيد هذا الرأي هو حذف النص املتعلق 

   .757للقانون املدين املرصي ما يفرس عىل أنه تراجع عن فكرة الحيازة الشائعة

  

و من املآخذ التي ميكن أن توجه لهذه الوضعية القانونية فضال عن غياب نصوص تنظمها هو أن 

و ملك وضـــع اليد عىل ملك الشـــخص أ  توزيع الحيازة توزيع مرياث ال يتالءم مع طبيعة الحيازة باعتبارها

الغري أو مال ال مالك له . فإذا فهمنا أن الشيوع هو وصف للحيازة أو السيطرة املادية و ليس وصفا للحق 

شائعة. إن الفرض  الوارد عىل اليشء محل الحيازة، فإنه يحق لنا أن نتساءل عندئذ عن مصدر الحيازة ال

رث مشرتك، لكن هذا ال يعني الحيازة الشائعة إمنا يعني حيازة حق األقرب هو أن يرثوا ماال مشاعا من مو 

ــية و  ــخص ــفا يف األفعال و النوايا، فاإلرادة ش ــف يف الحقوق و ليس وص ــيوع وص ــاع . كام أن الش مش

السيطرة املادية أيضا شخصية، ما مل يثبت أن شخصني أو أكرث اتفقوا بإرادتهم عىل أن ميارسوا السيطرة 

عىل أنه إذا مارســها أحدهم فإنه إمنا ينوب عن اآلخر يف حصــته ، فهنا فقط ميكن وصــف املادية معا، و 

 الحيازة بأنها جامعية و ليست شائعة .

 

رص بدا عليهام  صة يف م ضاء خا شائعة فإن الفقه و الق سبب هذا الغموض يف مفهوم الحيازة ال ب

تدعة. و من هذه الفكرة القانونية املبالرتدد فيام ابتكراه من حلول لألوضــــاع التي ترتتب عن تبني مثل 

ـــيوع يف الحيازة ال متنع أحد الرشـــيكني من أن يغري  ـــأن أن حالة الش أمثلة ما ابتكره الفقه يف هذا الش

بعمل منه صفة الشيوع إذا كان هذا العمل يدل يف وضوح عىل أنه أصبح يحوز الحق كله خالصا لنفسه،       

                                                           

من املشـروع التمهيدي للقانون املدني املصـري  تنص على أنه إذا حاز شـخصـان أو أكثر شـيئا شـائعا أو حازوا جميعا  8204كانت املادة  757 

ئر الشــــــــــــركـاء بمـا حقـا واحـدا جـاز لكـل منهم أن يقوم بـاألعمـال التي تترتـب على حيـازة الشــــــــــــ يء أو الحق ، على أال يحول ذلـك دون قيـام ســـــــــــــا

يجوزلهم من تلك األعمال " . و جاء في املذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التمهيدي " كما تكون امللكية شـــائعة تكون الحيازة أيضـــا شـــائعة فقد 

يحوز شــخصــان أو أكثر أرضــا على الشــيوع ، و يجوز لكل شــخص من الحائزين على الشــيوع أن يقوم بأعمال الحيازة بشــرط أال يحول ذلك 

ون قيام شــــــــــركائه بهذه األعمال ". و لكن هذا النص حذف في لجنة املراجعة. مما يفتح الباب للتأويل فيما إذا كان حذفه هو إلغاء لفكرة د

الحيازة الشــــــائعة أم أن ذلك كان  " تجنبا للتفصــــــيالت" مع بقاء العمل بالحيازة الشــــــائعة و إخضــــــاعها للقواعد العامة كما يقول األســــــتاذ 

 .822دون أن يبين ما الذي قصده بالقواعد العامة.  راجع في تفصيل ذلك :  أبو الوفا، أحمد، ص السنهوري 
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حيازة عىل أنها حيازة خالصة له ال شائعة، و يكسب الحق كله خالصا و عند ذلك تحمى حيازته بدعاوى ال

 . 758بالتقادم إذا توافرت رشوطه

 

ال شك أن هذا الرأي يقَوض الحيازة الشائعة من أساسها و يقيض عىل فكرة الشيوع يف الحيازة 

ـــيوع التي تنتج عن فكرة تلوث حيازة الحائز  ـــابهة للش ـــتثناء تلك الحالة املش لرشـــيك بعيب امتاما، باس

الغموض و اللبس و شبهة التسامح من باقي الرشكاء، ما يجعل حيازته لحصة اآلخر غري محتج بها بسبب 

صة عددا  رص خا ضاء يف م صدر الق شيوع يف حد ذاتها . و يف هذا املعنى أ سبب حالة ال العيب و ليس ب

يف  اإلعرتاف ألحد الورثة بحقه كبريا من األحكام عىل نحو يهدم متاما فكرة الحيازة الشـــائعة يف اتجاه

أن يتملك بالتقادم نصــيب باقي الورثة إذا توفَرت رشوط الحيازة التي تصــلح لكســب الحق بالتقادم شــأنه 

شــأن األجنبي. و هذا أمر طبيعي إذ أن ما يجوز لألجنبي يجوز له هو ما مل تتعكر حيازته بشــبهة التســامح 

 .759أو عيب الغموض أو غريه من العيوب

حاول الفقهاء تربير فكرة الحيازة الشـائعة بعدة مربرات و من ثم أنشـأوا لها مكانة يف القانون لقد 

و ابتكروا لها أحكاما صاغوها من خالل الصعوبات العملية التي تثور بشأنها، كام كان للقضاء دور بارز يف 

يعات لقانون، أما الترشــتطوير فكرة الحيازة الشــائعة رغم أن الشــيوع يف الحيازة وضــع غري مألوف يف ا

ــعية  ــايرنا التوجه الذي يقبل بتلك الوض ــائعة . و إذا س ــوص تتعلق بالحيازة الش فجاء أغلبها خاليا من نص

سامهم الفقهاء  ضمن من أ ضح حاالت التعدي التي تقع  شكل وا سيبقى يلف ب القانونية ، فإن الغموض 

 الحائزون عىل الشيوع. 

 

شائعة ،لقد اجتهد القضاء بخصوص توجيه د ضد الرشيك يف الحيازة ال قضت  ذإ  عوى الحيازة  

محكمة النقض املرصـــية بجواز رفع الدعوى من الرشـــيك عىل الشـــيوع و لو كان املتعرض رشيكا له أو 

ـــيوع بحجة أنه  ــكاء أن ينتزع منه األرض اململوكة عىل الش ـــرتي منه ، ألنه ليس من حق أحد الرـش املش

                                                           

 و ما بعدها. 977السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  758 

  42دني في و منها حكم النقض امل 100و  977من بين تلك األحكام ما أورده األســــــــــــتاذ الســــــــــــنهوري في الوســــــــــــيط في هوامش الصــــــــــــفحة   759 

 . 81الذي أورد مضمونه:  الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  88/02/8790و حكم محكمة النقض في  80/8720/
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إن مل يعامل هذه املعاملة بالذات أو إذا أراد العدول  –بل كل ما له  معادل له يف الحقوق عىل األرض،

 .  760أن يطلب قسمة األرض أو يرجع عىل الحائز مبا يقابل اإلنتفاع –عنها 

 

و فيام يتعلق مبصدر الحيازة الشائعة فإن ما يثري التساؤل هو انتقال الحيازة باملرياث إىل الخلف 

يقول األســتاذ الســنهوري "أن الحيازة هنا  761ن القانون املدين املرصــيم  444العام، ففي رشحه للامدة  

ــلفه فعليا"، بدعوى أن هذا ما تقتضــيه  ــلم الخلف للحيازة من س تنتقل بحكم القانون دون حاجة إىل تس

يف الفرتة بني موت الســلف و تســلُم الوارث ال بد للامل أن يكون له   -حســب رأيه  -طبيعة األشــياء ألنه 

. لكن الفقه الفرنيســـ يعارض هذه 762ام غري ســــائب، إذ الحيازة تنتقل مبجرَد املوت مع امللكيةحائز ماد

الفكرة جزئيا معتربا أن ما ينتقل يف هذه الحالة ليس الحيازة يف ذاتها و إمنا مزاياها ممثلة يف الحامية ، 

دا عن تقل غموضا و تعقيو هذه فكرة ال  أي دعاوى الحيازة و كذا إمكانية كسب الحق بالتقادم املكسب،

 تلك التي ساقها األستاذ السنهوري.

 

إن تصــوير انتقال الحيازة إىل الخلف العام بهذه الصــورة، كان وراء التفســري الذي صــاغه بعض 

الفقهاء للنصــوص املتعلقة بانتقال الحيازة الواردة يف بعض الترشــيعات، بأن املقصــود منها هو منع الوارث 

غريه من الورثة، حتى ولو مل ميارسوا معه السيطرة املادية عىل اليشء. غري أن هذه  من أن يستأثر بحيازة

القاعدة تتناقض مع املربر الذي ســاقه بعضــهم لها و املبني عىل وجود التزام قانوين يقع عىل الوارث يلتزم 

أنه يحوز  لمبوجبه بأن يحرتم أنصـــبة باقي الورثة كونه يحوز ملصـــلحتهم، إذ ال ميكن الجمع بني القو 

صوص التي تتحدث  ضال عن هذا فإن الن صلحتهم و القول بأن الحيازة تنتقل للوارث بقوة القانون. و ف مل

عن انتقال الحيازة إىل الخلف العام مل تذكر أنها تنتقل انتقال مرياث إىل جميع الورثة، كام أنه ال يوجد 

هة ة إىل عنرصــ الســيطرة املادية. و من جيف تلك النصــوص ما يدل عىل انتقالها بقوة القانون دون حاج

 أخرى فإن فكرة وجوب أن يكون للامل حائز دامئا ليست فكرة صحيحة.

                                                           

ق و أورده : أبو الوفا، أحمد، املرجع الســـــابق، ص  20ســـــنة  444الطعن رقم  48/06/8712مدني في  -حكم محكمة النقض املصـــــرية  760 

860. 

 من القانون املدني الجزائري التي تتعلق بانتقال الحيازة إلى الخلف العام 218تقابل املادة  761 

 .199السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  762 
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إن الباحث يف هذه الجزئية ســيكتشــف الرتدد الواضــح لدى الفقه و الترشــيعات بشــأن الحيازة 

ــائعة، مبا يفيد أن أحكامها مبنية عىل أفكار غامضــة و خالف فقهي كبري. من هنا  ــيوع  فإن حالةالش الش

صا آخرين يجب أن  شخا سبب أن هناك أ شخص ب يف الحيازة إن قبلنا وجودها، فال بد أالَ تفرض عىل ال

يشــاركوه يف الحيازة فقط لكونها انتقلت إليه معهم باملرياث أو االتفاق، فالعربة يف نشــأة هذه الوضــعية 

لكية باملرياث فعلية. فإذا كان انتقال الحقوق كاملالقانونية  ليســت باإلنتقال ذاته، إمنا بالســيطرة املادية ال

يتم بقوة القانون و وفقا ألحكامه، فإن انتقال الحيازة يتم بطريق مغاير، إذ ال بد أن تكون العربة بوضـــع 

 اليد يف ذلك اإلنتقال و ليس بجعل الحيازة تنتقل بقوة القانون كام لو كانت حقا. 

 

ث يف رشوط الحيازة ملا تنتقل إىل الخلف، ال ســـيام خلو ها و مع هذا فإنه ال إشـــكال يف أن نبح

من العيوب لتحديد مآل حيازته و حاميتها بدعاوى الحيازة، لكن ذلك كله ال ميس بحق امللكية أو الحق 

ــمة فقط . أما  العيني الثابت للغري ممن هم رشكاؤه يف الحق و ليس يف الحيازة، إذ يجوز لهم طلب القس

هم يف الحيازة فال يكون مقبوال ما مل يثبتوا أنهم حازوا املال مدة ســـنة عىل األقل طلب عدم التعرض ل

قبل أن يأخذها منهم الحائز املســـتحوذ، عىل أن ترفع الدعوى خالل ســـنة من تاريخ الفقد. أما إذا مل 

و أ  يســبق للوارث أو الرشــيك أن وضــع يده عىل املال املشــاع كله أو بعضــه و مل يثبت أنه كان متســامحا

رَخص للرشــيك املســتحوذ ، فال ميكنه اســرتداد الحيازة أو رفع أي دعوى من دعاوى الحيازة، فيام يبقى 

الحل الوحيد بيده هو طلب القســـمة  و الخروج من الشـــيوع يف امللكية و ليس يف الحيازة إذا توفرت 

 رشوط ذلك.

 

يد، لورثة دون حاجة إىل وضـــع الو يجدر القول يف األخري أن فكرة انتقال الحيازة بقوة القانون ل

قد تكون حال لنوع من النزاع الذي يكرث وقوعه عندنا يف الجزائر، خاصـــة يف الحاالت التي يكون فيها 

العقار املنتقل بدون ســـند ملكية معرتف به قانونا إالَ أنه مشـــاع عرفا ، كالســـكنات و األرايض التي ترثها 

 يستأثر بها أحد الورثة أو بعضهم حارمني البقية من اإلنتفاع،األرسة من مورث مل يكن لديه سند رسمي و 

سمة لعدم ثبوت امللكية و قد ال يقبل دعوى  ضاء يف الجزائر دعوى الق إذ يف مثل هذه الحالة ال يقبل الق

منع التعرض يف االنتفاع بنصيب منها املرفوعة من أحد الورثة عىل الوارث اآلخر بسبب عدم ثبوت الحيازة 

سنة أو غري ذلك من األسباب. لذلك فلو للمدعي  سنة عىل األقل أو عدم رفع الدعوى خالل مدة ال طيلة 
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ـــع اليد ميكن أن  ـــاير فكرة انتقال الحيازة إىل الخلف العام جميعهم بقوة القانون دون حاجة إىل وض نس

عىل األقل  ةتقبل دعوى الوارث ضــد الوارث اآلخر دون حاجة للتحقيق يف توفر رشط الحيازة املادية ســن

قبل وقوع التعدي أو املنع ، إذ أن الحيازة ســـتكون ثابتة باإلفرتاض القانوين و بقوة القانون للمدعي حتى 

 ولو مل يسبق له أن وضع يده عىل العقار املنتقل من سلفه .

 

 الفرع الثالث : حيازة األمالك العامة التابعة للدولة   

ة لحيازة وضعية األمالك العامة و العقارات اململوكة للدولمن الصعوبات العملية التي برزت بشأن ا

و الهيئات اإلدارية، إذ قال البعض أنه يشــرتط يف العقار الذي يجوز رفع دعاوى الحيازة بشــأنه أن يكون 

، األمر الذي يخرج العقارات التابعة لألمالك العامة من نطاق حامية 763مام يصـــلح متكلُه ملكية خاصـــة

من قانون اإلجراءات  1831تبنَى املرَشع الفرنيس بشكل رصيح هذا املبدأ من خالل املادة . و قد 764الحيازة

 ، و التي جاء فيها : 765املدنية قبل إلغائها

« Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public …. »   

 

صـــلح ط تلك الحيازة التي تالتي يحميها القانون هي فق و حســـب فريق من الفقهاء فإن الحيازة

سب الحق بالتقادم )  ، و يرتتب عىل هذا أن دعوى الحيازة املرفوعة عىل الدولة possession utile)766لك

                                                           
763  J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 132 ; J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 144 ;  P. JOURDAIN, 

préc., p. 271.    

؛ ســــــــــوار، محمد وحيد الدين، شــــــــــرح القانون املدني االردني: الحقوق العينية األصــــــــــلية،   38خالد، عدلي أمير، املرجع الســــــــــابق،  ص  764 

 .449،   ص 4008الجزء الثاني: أسباب كسب امللكية، مكتبة دار الثقافة، عمان، األردن، 

765 J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 133 ; P. JOURDAIN, préc., p. 271.  

مع مالحظة أن القانون االردني يمنع حتى حيازة  االمالك   462،  462،  449ســـــــــــوار، محمد وحيد الدين، املرجع الســـــــــــابق، ص ص    766 

لقوة ا الخاصـــة ملا تكون مســـجلة في الســـجل العيني اي مشـــهرة حســـب املصـــطلح املعمول به في الجزائر ذلك ان القانون االردني يأخذ بمبدأ

املطلقة و مبدأ األثر املطهر للشــــهر بحيث من لحظة تســــجيل العقار او قيد الحق العيني العقاري في الســــجل العيني فانه يصــــير محصــــنا من 

حيازة الغير له و احتمال كسبه بالتقادم فضال عن تحصينه من أي دعوى تلغيه او تعدله  و نفس الحكم تقريبا موجود في القانون املغربي 

نظر أ ي ال يعترف بالحيازة و ال يرتب عليها األثر املكســـب للحق إذا كانت منصـــبة على عقار مســـجل أو محفظ حســـب املصـــطلح املغربي  .الذ
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أو فروعها ال تقبل إذا كانت بشــأن عقار من عقارات امللك العام. غري أنه ثار التســاؤل حول الدعاوى التي 

ضد الغري بخصوص حيازة ملك عام كام هو ا ضع الغالب يف الجزائر، إذ أن أغلب حاالت الحيازة ترفع  لو

 تنصب عىل أمالك الدولة و أرايض العرش.

 

يف هذا الشــأن و مل يســتقر القضــاء عىل موقف موَحد ، إذ تصــدر املحاكم   767تباينت آراء الفقهاء

و ذلك  امة ،الجزائرية أحيانا أحكاما برفض دعوى الحيازة بحجة أن النزاع يتعلق بعقار من األمالك الع

بالرغم من أن الترشـــيع الجزائري يخلو من أي نص يفيد عدم جواز حيازة امللك العام. إذ كثريا ما يقع 

بالحيازة و  مة  عا عدم جواز متلك األمالك ال مة و فكرة  عا يازة األمالك ال عدم جواز ح الخلط بني فكرة 

عدة  عليا يف الجزائر أكدت يفالتقادم املكســــب التي متنعها نصـــوص رصيحة ، لذلك فإن املحكمة ال

مة، و من ثم ال مربر لرفض دعوى الحيازة  عا مانع لحيازة األمالك ال نه ال يوجد أي  ها عىل أ قرارات ل

املنصـــبة عىل امللك العام، و هو موقف ســـليم طاملا أنه ال يوجد نص يف الترشـــيع الجزائري مامثل لنص 

 مينع رصاحة حيازة العقارات اململوكة للدولة و الهيئات من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيســـ 1831املادة 

 اإلدارية العامة .

 

جاء أنه : ".. و ملا قَرر قضـــاة  81/03/1442ففي قرار للغرفة العقارية باملحكمة العليا صـــادر بتاريخ 

ـــيس خاطئ ألنه ال يوجد أي ص ن املجلس بأن الحيازة ال تجوز يف األمالك التابعة للدولة فإن هذا التأس

قانوين يتحدث عىل منع الحيازة يف األمالك العقارية التابعة للدولة التي متنح لألشخاص مبوجب شهادة 

ستوجب نقض القرار املطعون فيه " ستغاللها و اإلنتفاع بها مام ي . و مع أن هذا القرار  768إدارية من أجل ا

ـــة إدارية، فهذا الربط  ـــافته ربط إمكانية حيازة أمالك الدولة بوجود رخص ـــرتاط ما هو إال تزي د أض و اإلش

                                                           

و ما  218،  ص ص 4082في تفصــــــــــــيل ذلك: ويس،  فتحي، الشــــــــــــهر العقاري في القانون الجزائري و القوانين املقرنة،  دار هومة، الجزائر، 

 بعدها  .

 .41،47ي، نادية ، املرجع السابق، ص ص قادر   767 

 .818622قرار رقم  - 94ص  8عدد  8777املجلة القضائية   768 
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املحكمة العليا يف قرارها بخصــوص القضــية املعروضــة عليها، فالواقع أن حيازة أمالك الدولة يف الجزائر 

 جائزة بشكل مطلق سواء برخصة أو بدونها و ذلك لعدم وجود نص رصيح مينع تلك الحيازة .

 

دته املحكمة العليا يف قرار آخر   16/10/8001أصــــدرته الغرفة العقارية  بتاريخ  و ذات املبدأ جســــَ

لك الحيازة اىل  عدم جواز تحول ت لك الحيازة مع  لدولة و حامية ت يه عىل جواز حيازة أمالك ا كدت ف أ

: "إن طبيعة األرض العرشية ال متنع  81/10/8001و جاء يف قرار آخر لنفس املحكمة مؤرخ يف    .769ملكية

ا يتعرض لهذا الحق يسمح للحائز باللجوء إىل استعامل دعوى الحيازة و من مامرسة حق اإلنتفاع و عندم

من  212أنه ما دام قضــــاة املوضـــوع مل يبحثوا يف مظاهر الحيازة و التحقيق يف وجودها تطبيقا للامدة 

 . 770القانون املدين فإنهم يكونون قد خالفوا القانون"

 

ي باملحكمة العل ية  قار جاء يف قرار آخر للغرفة الع نه تجوز  18/01/8003ا مؤرخ يف و  بدأ أ " إن امل

قاري رقم  قانون التوجيه الع ية و  ملدن قانوين االجراءات ا قا ل  40/84حامية الحيازة يف أرايض العرش طب

صادر يف  771املعدل و املتمم" جاء : املبدأ أنه ال يحول إدراج  14/08/8006.  و يف قرار آخر لنفس املحكمة 

املعدل و املتمم لقانون  44/83من االمر  16ك الخاصــــة للدولة طبقا للامدة أرايض العرش ضـــمن االمال

 .772دون إقامة حائزها دعوى منع التعرض يف مواجهة الغري 40/84التوجيه العقاري 

 

إن مثل هذا القضــاء مياثل متاما تلك الفكرة املســتحدثة التي وضــعها بعض الفقهاء يف فرنســا و 

ة التخلُص من النظرة األحادية للحيازة و اإلتجاه نحو الفصل بني الحيازة يف كندا و التي تقوم عىل رضور 

كســبب من أســباب كســب امللكية و الحقوق األخرى و الحيازة كوضــع مادي يســتوجب الحامية تحقيقا 

                                                           

 .499192،  قرار رقم  477، ص  4،عدد  4002مجلة املحكمة العليا،   769 

 . 481448، قرار رقم رقم  362،  ص 4،  عدد4004املجلة القضائية،   770 

 . 337021، قرار رقم رقم  399،  ص 4، عدد4006مجلة املحكمة العليا،   771 

 .437979، قرار رقم  79، ص  3، عدد خاص، ج4080مجلة املحكمة العليا،   772 
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لغاية نفعية تتمثل عىل الخصوص يف حفظ النظام العام و السلم اإلجتامعي، بحيث يكون تبعا لذلك من 

 الحيازة حتى و لو مل تكن مؤدية إىل كسب الحق، مثل حيازة األمالك العامة.  الجائز حامية

 

ية  يد ندا إىل رضورة التخلص من النظرة التقل باحثني يف ك نادى بعض ال ياق  و يف نفس الســـ

للحيازة التي تربطها دامئا بالتقادم املكســب كموضــوع من مواضــيع القانون املدين، و منهم من قال أنه 

( يف القانون املدين  le droit des biensجنة التي صـــاغت النصـــوص املتعلقة باألموال )كان عىل الل

ملقاطعة الكيبك الكندية أن تفرَق بني الحيازة كواقعة تدخل ضـــمنها الحيازة العرضـــية و بني الحيازة 

   .773القانونية املؤدية إىل كسب الحقوق

 

كها بالحيازة و التقادم املكســــب، إال أن لكن تجدر املالحظة يف األخري أنه رغم عدم جواز متل

األمالك العامة ميكن أن ترتتب عليها حقوق ارتفاق، برشط أال تتعارض مع اإلستعامل الذي خصصت له 

، و لذلك يجوز لألشــخاص حيازة تلك الحقوق و كســبها و يجوز لهم رفع دعاوى الحيازة  774تلك األمالك

 .  775لحاميتها

  

 املستفيدون من حامية الحيازة    املطلب الثاين : األشخاص 

حســبام كان شــائعا يف القانون الفرنيســ فإن كل من كان حائزا حيازة هادئة و خالية من العيوب 

ساهل  سابق يت ضايئ كان يف وقت  ميكنه اإلستفادة من الحامية بدعاوى الحيازة، غري أن اإلجتهاد الق

رتها املميزة، قبل فتح مجال رفع جميع يف دعوى اإلســـرتداد وحدها دون باقي الدعاوى بســـبب خطو 

دعاوى الحيازة لكل من كانت حيازته هادئة و خاصـــة بعد توســـيع نطاق دعاوى الحيازة ليشـــمل الحائز 

املعدل للقانون املدين الفرنيســـ الذي جعل جميع دعاوى الحيازة  1474جويليا  04العريض بصـــدور قانون 

                                                           
773 Y. EMERICH, préc., p. 495. 

 .38؛ خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص  93ص  8746مرس ي، محمد كامل، التقادم أو مض ي املدة،  مطبعة االعتماد، القاهرة،  774 

من القانون املدني الجزائري  مع  169من القانون املدني املصري التي تقابل املادة  8082إذ يشير إلى املادة   823الوفا، أحمد، ص  أبو  775 

 االنتباه الى الخلل اللفظي الوارد في الصياغة باللغة العربية للنص الجزائري .
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ضد ضع اليد  ستثناء من يتلقى منه الحق متاحة و مقبولة من الحائز أو وا صول  776كل معتد با .غري أن الو

سادتها تجاذبات فقهية  سيط، إمنا مر ذلك مبراحل طويلة  رشيعي ب ضع مل يكن وليد عمل ت إىل هذا الو

بني متشــــدد يف منح الحامية بدعاوى الحيازة و بني مناد إىل رضورة توســـيع مجال املســـتفيدين من 

 أساسا حول ذلك الجدل الفقهي بني الفقيهني األملانيني سافيني و إهرنج. الحامية    و كان النقاش يدور 

 

 الفرع األول : التجاذبات الفقهية 

 النظرية الشخصية  -(Savigny  (أوال : رأي  سافيني 

سافيني التفسري التقليدي للنصوص، فحسب رأيه إن العنرص األسايس  يف تحليله للحيازة انتقد 

سيطرة املادية ) الذي  تتولد عنه الحيا رص ال ، و أن ما مييز فعل الحيازة animus possidendi)777زة هوعن

ـــه ـــب هذه النظرية تكون بدور إرادة 778هو نية الحائز يف أن ميارس الحق لنفس . فالعربة يف الحيازة حس

لنظرية االحائز يف األفعال املادية التي ميارسها، و هذا ما جعل الفقهاء يطلقون عىل هذه النظرة للحيازة ب

   .779(théorie subjectiveالشخصية ) 

 

فإن مربر حامية الحيازة هو رضورة الحفاظ عىل األمن اإلجتامعي ضــــد  هذه النظرية  و وفقا ل

. و يستشهد أنصار هذا اإلتجاه 780أعامل العنف و التعدي، و لهذا كان من الرضوري حامية الحيازة لذاتها

سون "غوته "  شهرية للفيل ضل من الفوىض "، غري  Goetheباملقولة ال التي يقول فيها  "إن الال عدالة أف

أنه حســـب هذا التيار فإن حامية الحيازة ال بد أن تخصـــص فقط ملصـــلحة الحائز الحقيقي دون الحائز 

                                                           
776 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 428 ; P. JOURDAIN, préc., p. 269.  

 .442سوار، محمد وحيد الدين، املرجع السابق، ص  777 

778 Henri et Léon MAZEAUD, Jean MAZEAUD et François CHABAS, Leçons de droit civil, t II, vol II, Biens; le droit de propriété 

et ses démembrements, Paris, Montchrestien, 1994, par. 1422 . 

779 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 137.   

 

 .443سوار، محمد وحيد الدين، املرجع السابق، ص  780 
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من هذا املنطلق فإن الفقيه سافيني يستثني كال من املستأجر  .781العريض الذي يحوز لغريه و ليس لنفسه

 ارس و الوسيط و غريهم من حامية الحيازة. و املودع لديه و الح

 

 النظرية املوضوعية  -( Jhering)  ثانيا : نظرية إهرنج

ـــبة للفقيه إهرنج فإن العنرصـــ الجوهري يف الحيازة ليس إرادة الحائز و إمنا املظهر املادي  بالنس

ستعامله للحق، و لهذا يطلق عىل نظريته النظرية املوضوعية )  (. théorie objectiveلفعل الحائز لدى ا

غري أن إهرنج ال يســتبعد بشــكل تام إرادة الحائز و نيته يف الظهور مبظهر صــاحب الحق، لكنه يرى أن 

سيطرة عىل اليشء  (animus dominiعنرص القصد يف الحيازة ) ينتج عن األعامل املادية املتمثلة يف ال

مثل يف سلطة فعلية و مادية محضة عىل و عىل هذا فالحيازة حسب هذه النظرية تت .782و مامرسة الحق

، و من ثم ال حاجة للتفرقة بني الحيازة  783اليشء، حتى و لو كان من ميارسها إمنا ميارسها لحساب غريه

للنفس ) الحيازة القانونية( و الحيازة للغري) الحيازة العرضية ( إال يف حالة الحديث عن أثر الحيازة كسبب 

ى األثر عىل من يحوز لنفسه. أما الحامية فيتمتع بها اإلثنان و ال يستثنمكسب للحق، بحيث يقترص هذا 

 .  784من تلك الحامية إال الحائز التابع الذي يحوز بأمر من الحائز الحقيقي

 

ية )   فإن التفرقة بني الحيازة الحقيق هذا  ناءا عىل  ( و مجرد اإلحراز أو الحيازة  possessionب

رص املعنوي يف الحيازة )(  simple détentionالعرضية )  صد أو العن رص الق (  و إمنا animusال يرجع لعن

ببســاطة ألنه ميكن مامرســة نفس مظاهر الســيطرة املادية عىل مال الغري مثل املســتأجر و املودع لديه و 

ية و نالحائز ملال الغري. لكن و طاملا أن الحيازة العرضــية غري مثبتة بالدليل فيتعني افرتاض أنها حيازة قانو 

لهذا ففي نظرية اهرنج حتى الحائز العريض يســـتفيد  .785أن الحائز يحوز لنفســـه و من ثم وجبت حاميته

                                                           

 .49، ص 8773محمد، الحيازة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، املنجي،  781 

782 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 137. 

 .   62؛ قادري، نادية، املرجع السابق،  ص  442سوار، محمد وحيد الدين، نفس املرجع، ص  783 

784  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 138. 

785  J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 139. 
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من حامية الحيازة ، إذ أن عرضــية الحيازة ال أثر لها كعيب إال جزئيا فيام يتعلق بكســب الحق، فحامية 

ــب الحق يف النهاية، إمن ــت دامئا بغرض متكني الحائز من كس وجودة ا تبقى الحامية مالحيازة إذن ليس

 حتى و لو كان الهدف من الحيازة ليس كسب الحق مثل حيازة املستأجر و املودع لديه.

 الفرع الثاين : موقف بعض الترشيعات من املسألة 

اختلفت الترشـــيعات و تباينت بشـــأن اســـتفادة الحائز العريض من الحامية عن طريق دعاوى 

، إذ  786النظرية الشــخصــية عموما 1474ون املدين الفرنيســ قبل تعديله ســنة تبنى القان إذ، الحيازة الثالث

شرتط أن متارس الحيازة مبظهر  8884كانت املادة  من القانون املدين الفرنيس املتعلقة بالتقادم املكسب ت

 و خالفا لذلك فإن القانون املدين األملاين تأثر بأفكار.  787( à titre de propriétaireصـــاحب الحق ) 

سويرسي فقد تبنى هو اآلخر  شكل مبارش إذ تبنى املفهوم املوضوعي للحيازة، أما القانون املدين ال اهرنج ب

النظرية املوضــوعية لكنه غاىل فيها ملا اعترب حتى العاملني لدى الحائز حائزين هم أيضــا، عىل األقل يف 

رسي التي ت 414مواجهة الغري وفقا للامدة  سوي سيطر فعليا عىلمن القانون املدين ال  نص عىل أن " من ي

 .  788يشء يعترب حائزا له" 

 

و يبدو أن التصـــور الذي منحته النظرية املوضـــوعية للحيازة كان يوفر حامية أكرب للحائز من 

النظرية الشخصية التي تبناها املرشع الفرنيس يف البداية، األمرالذي جعل بعض الفقهاء يف فرنسا مثل 

، لكن يف دراســات فقهية 789الفرنيســ من املســألة مفضــلني النظرة األملانية لها"ســايل" ينتقدون املوقف 

ـــدور القانون  ـــة بعد ص املعدل للقانون املدين الفرنيســـ فإن  1474جويليا  4املؤرخ يف 74/443حديثة خاص

                                                           

 .62نادية، املرجع السابق، ص قادري،  786 

 ي هذا يقول الفقيهان أوبري و رو و ف787 

  " ce que la loi protège ; c'est bien moins la possession elle-même que le droit probable de propriété ou de servitude dont elle 

fait supposer l'existence" 

788 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 139. 

789 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 140. 
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ــية و األملانية بدأت تزول و تتالىش و بدأت الترشــيعات متيل إىل املزج بني  الفوارق بني النظرتني الفرنس

 متأثرة بالتوجهات الحديثة التي انتقدت النظرة األحادية للحيازة.   النظريتني

 

و لذلك فإن العديد من الترشـــيعات صــــارت متنح الحامية للحائز العريض مثل القانون املدين 

( common lawو القانون اإلنجليزي ) 8872790من خالل املادة  1474جويليا  4الفرنيس بعد تعديله بقانون 

رص املعنوي يف الحيازة  حيث شرتط القانون االنجليزي العن ضا للحائز العريض، إذ ال ي الحامية ممنوحة أي

 (animus domini  ( سيطرة املادية صد ال شرتاط ق ( لرفع دعاوى animus possidendi( ، إمنا يكتفي با

  . 791الكلظهور مبظهر املالحيازة ، أي أنه يكفي أن يكون للحائز نية حيازة اليشء و ليس نية متلكه أو ا

 

لقد تأثر القانون املرصي أيضا بذلك النقاش الفقهي حول املفاهيم الغامضة لعنارص الحيازة، فنال 

حضه من التخبط بسبب ذلك ، حتى أن الفقهاء املرصيني اختلفوا يف توصيف موقف القانون املرصي من 

املدين الجديد مثل التقنني املدين الســـابق جمهور الفقهاء إىل أن التقنني  فذهب،  792مســـألة النظريتني

ـــية ـــخص ـــتدال بحامية  القانون املرصـــي   ،793أخذ بالنظرية الش يف حني هناك من قال عكس ذلك مس

، فيام يرى فريق آخر أن التقنني املدين املرصـــي مل ميل إىل أي من النظريتني، إمنا اتخذ 794للمســـتأجر

الشـــخصـــية حســـب املبدأ العام لكنه مَد الحيازة لتشـــمل موقفا وســـطا مزج فيه بينهام، إذ أخذ بالنظرية 

                                                           
790 Monique CUILLIERON, « revendication des meubles perdus ou volés et protection possessoire », (1986) R.T.D. civ, p. 518.  

791 Y. EMERICH, préc., p. 497. 

 .107السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  792

؛  842ص  92دون دار النشــر  فقرة  8722طبعة ســنة  4محمد علي، شــرح القانون املدني الجديد، أســباب كســب امللكية جزء ، عرفة 793

ص  219فقرة   8726البدراوي، عبد املنعم، شرح القانون املدني،  الحقوق العينية االصلية، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي، القاهرة 

؛ منصـــور،  808، ص 8721، مكتبة ســـيد عبد هللا وهبة، القاهرة، 4يل، مذكرات في الحقوق العينية االصـــلية، جزء ؛ غانم، إســـماع 277

 231؛ كيرة، حســن، املرجع الســابق، ص  399ص  864فقرة   8762مصــطفى منصــور، حق امللكية، مكتبة ســيد عبد هللا وهبة، القاهرة، 

؛  826ص  837، فقرة 8729دنية و التجارية املصــــــــــــري، مكتبة النهضــــــــــــة العربية، القاهرة، ؛  ســــــــــــيف،رمزي، الوجيز في قانون املرافعات امل

 .309ص  306فقرة  8727مسلم، أحمد، أصول املرافعات، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، 

 .27فقرة  8726 عبد املنعم، شرح قانون املرافعات املدنية و التجارية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،،الشرقاوي  794
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الحقوق الشخصية و اعترب الحيازة لحساب الغري حيازة صحيحة و حامها بدعاوى الحيازة مستثنيا الخدم 

 .795و التابعني، مستلهام ذلك من أفكار النظرية املوضوعية

 

ـــع األردين فال يبدو أنه اتخذ موقفا من النظريتني، ذلك أ   خلو ن القانون املدين األردينأما املرش

ـــع األردين تنظيم دعاوى الحيازة الثالث كليا، و مع  من أي نص يتعلَق بحامية الحيازة ، إذ أغفل املرش

من قانون أصول املحاكامت األردين عىل أنها تدل  6ذلك فإن البعض أعطى قراءة غري دقيقة لنص املادة 

يف حني أن   ،796نظريتني و إمنا اتخذ موقفا وســطا بينهامعىل أن املرشــع األردين مل ينترصــ ألي من ال

ــألة، ذلك أنها تتعلق  املادة املذكورة ال تحتمل تلك القراءة و ال تنبئ بأي موقف للمرشــع األردين من املس

 باملصلحة املحتملة يف رفع الدعوى بوجه عام و ليس دعاوى الحيازة عىل وجه التخصيص. 

 

ا حذو املرشــع املرصــي إذ ال يعتد بحســب املبدأ بالحيازة املادية أو أما املرشــع الجزائري ففقد حذ

العرضية، ال من حيث صالحيتها لكسب الحق و ال من حيث حاميتها بدعاوى الحيازة، و هو ما يفهم من 

من القانون املدين يف فقرتها الثانية بقولها     "و عند  210خالل القرينة القانونية املنصـــوص عنها باملادة 

منه التي تنص عىل أنه "  288لشــك يفرتض أن مبارش الحيازة إمنا يحوز لنفســه" و كذا من خالل املادة ا

إذا تنازع أشـــخاص متعددون يف حيازة حق واحد اعترب بصـــفة مؤقتة أن حائزه هو من كانت له الحيازة 

ا كانت تنتج أثارها إال اذاملادية "، ففي ذلك داللة عىل أن الحيازة  يف القانون الجزائري ال تقوم  و ال 

متكونة من العنرصــين، غري أنه إذا تنازع اثنان أو أكرث حيازة حق واحد أو يشء واحد فإن العنرصــ املادي 

سيطر ماديا و لكن ذلك  ضلة بينهام، بحيث تكون الحيازة بحسب االصل ملن ي هو وسيلة الرتجيح و املفا

 كس .ال يكون ثابتا اال بصفة مؤقتة اىل أن يثبت الع

 

 217كام يفهم هذا املوقف أيضا من خالل االستثناء الذي أورده املرشع الجزائري يف نص املادة 

ـــياق  ـــرتد الحيازة من كان حائزا بالنيابة من غريه"، فس ـــا أن يس من القانون املدين  بقولها "و يجوز أيض

                                                           
 .31الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  795

 .446محمد وحيد الدين، املرجع السابق، ص ، سوار  796
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سيام املا يدَل عىل أنه ال   281و  280دة النص يف بدايته و كذا باقي النصوص املتعلقة بدعاوى الحيازة ال 

يجوز رفع دعاوى الحيازة إال ممن كانت حيازته حيازة قانونية متكونة من العنرصـــين، بينام جاءت الفقرة 

سبيل اإلستثناء للحائز العريض  217الثانية من املادة  شكل خروج عن األصل و ذلك بأن خولَت عىل  يف 

من الجائز أصــال لكل حائز عريض أن يرفع دعاوى الحيازة ملا  رفع دعوى اإلســرتداد. و الواقع أنه لو كان

 ، إذ األصل كان سيغني عن اإلستثناء. 217احتاج املرشع إيراد الفقرة الثانية من املادة 

 

من قانون اإلجراءات املدنية و  484و املادة  481و يتضــح املوقف من املســألة أكرث من خالل املادة 

ىل أنه "يجوز رفع دعاوى الحيازة فيام عدا دعوى اســرتداد الحيازة ممن كان اإلدارية، إذ تنص األوىل ع

ـــطة غريه"، بينام تنص املادة  ـــه أو بواس ـــرتداد الحيازة ممن  484حائزا بنفس عىل أنه يجوز رفع دعوى اس

صبت منه الحيازة بالتعدي أو اإلكراه و كان له وقت حصول التعدي أو اإلكراه الحيازة املادية أو وض  عاغت

اليد الهادئ العلني"، حيث يفهم من النصني معا أن النص األول تضمن القاعدة العامة بينام أورد املرشع 

يف الثاين اإلســـتثناء. فالقاعدة أنه ال يجوز مامرســـة دعاوى الحيازة ككل إال ممن كانت حيازته حيازة 

ستثناء فرة عىل كافة الرشوط، أما اإل قانونية مكَونة من عنرصيها املادي و املعنوي، خالية من العيوب و متو 

 .797فهو ما يتعلَق بدعوى اإلسرتداد فقط، حيث أجاز املرشع رفعها حتى ملن كان حائزا حيازة مادية فقط 

 

 127و أخريا فإن ما يدل عىل أن املرشع الجزائري أخذ بالنظرية الشخصية هو ما أورده يف املادة 

امرسة دعاوى الحيازة بنفسه و لحسابه ضد كل من يتعرَض له من القانون املدين ملا سمح للمستأجر مب

دون الرجوع اىل املؤجر، إذ يفهم من هذا النص أن املرَشع ملا مييل إىل قبول رفع دعاوى الحيازة من 

الحائز العريض فإنه يعرب عن ذلك بنص رصيح يشَكل استثناءا من القاعدة، إذ لو كانت القاعدة يف القانون 

 127 بجواز رفع دعاوى الحيازة من الحائز العريض مطلقا ملا أورد املرشع يف نص املادة الجزائري تقيض

 املذكور فقرة تتعلق بحامية املستأجر بدعاوى الحيازة و هو مجرَد حائز عريض .

                                                           
إن هذا املوقف متناغم مع املوقف املعَبر عنه من خالل نصــــــــــــوص القانون املدني و الكل مســــــــــــتوحى من املبادئ العامة التي كانت تقوم  797

لقانون الفرنس ي القديم و القانون املدني الفرنس ي، حيث كانت دعوى اإلسترداد دائما تحض ى بأحكام خاصة تتمَيز عليها حماية الحيازة في ا

و لذلك جاءت مخففة في  بالتخفيف في شــــــروطها كونها دعوى شــــــَرعت أســــــاســــــا لحماية النظام العام أكثر من حماية الحائز املعتدى عليه.

ى وقف األعمال الجديدة ، إذ كان منذ البداية من الجائز رفعها من طرف الحائز العرضــــــ ي ملا شــــــروطها مقارنة بدعوى منع التعرض و دعو 

 كانت القوانين ال تقبل منه دعوى منع التعرض و دعوى وقف األعمال الجديدة.
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 املطلب الثالث : مدى اختصاص القايض اإلستعجايل بدعاوى الحيازة

 الفرع األول : طرح املسألة 

ــبه القائم بالنظر إ ــل يف دعاوى الحيازة فإن الكثري من الفقهاء أثاروا الش ىل طبيعة الحكم الفاص

ــتعجالية ــة موضــوع الحق،  798بني دعاوى الحيازة و الدعاوى اإلس ــمح مبناقش ، ذلك أن إجراءاتها ال تس

. غري أن الفقهاء اختلفوا بشـــأن اختصـــاص القايض 799األمر الذي جعلها تشـــبه الدعوى اإلســـتعجالية

و تضــاربت أحكام القضــاء و تعددت اآلراء بشــكل 801و تباينت الترشــيعات 800ســتعجايل بدعاوى الحيازةاإل 

، و هل 802مثري، إذ ثار التســاؤل حول مدى اختصــاص القايض اإلســتعجايل بنظر دعاوى الحيازة الثالث

نرص ع تشرتط عندئذ نفس رشوط  دعاوى الحيازة املعروضة عىل قايض املوضوع  و هل يشرتط أيضا توفر

 .   803اإلستعجال املطلوب يف الدعاوى اإلستعجالية

 

ــتعجايل بدعاوى الحيازة هو أن طبيعة تلك  ــاص القايض اإلس ــألة اختص إن ما دعا إىل طرح مس

الدعاوى تقتيض تنظيام خاصا بأحكام تشبه أحكام القضاء اإلستعجايل من حيث رسعة الفصل و الطعن 

يذ ما تطول إج804و التنف نه كثريا  لك أ قايض املوضـــوع إىل أن يزول أو ، ذ مام  يازة أ عاوى الح راءات د

                                                           
؛  ســـــيف، رمزي،  822و ما بعدها ؛  أبو الوفا، أحمد، املرجع الســـــابق، ص  888عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع الســـــابق، ص  798

؛  أبو الســـعد، محمد  821؛ قادري، نادية، املرجع الســـابق، ص  24؛  عبد الرحيم، بســـمة، املرجع الســـابق، ص  872املرجع الســـابق، ص 

 .842، ص 8711شتا، منازعات الحيازة، منشأة املعارف، اإلسكندرية، الطبعة الثانية، 

 .612املدنية و التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، دون سنة النشر، ص حمد،  التعليق على قانون املرافعات مليجي، أ 799 

 .827قادري، نادية، املرجع السابق، ص  800 

ن املشرع االيطالي ينظم دعاوى الحيازة ضمن التدابير الوقتية خاصة دعوى وقف االعمال الجديدة التي ال يعدها أصال ضمن دعاوى إ 801 

 .  881عنى: عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص الحيازة.؛ راجع في هذا امل

802 P. JOURDAIN, préc., p. 267  .  

 .706السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  803 

 .838عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  804 
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يتغريســـبب رفعها أثناء النزاع ما يجعل الحكم الصـــادر فيها غري مجد أو غري ممكن تنفيذه. و هذا ما أثار 

 يف فرنسا الدعوة امللحة إىل رضورة منح القضاء اإلستعجايل سلطة الفصل يف دعاوى الحيازة. 

 

يف فرنسا عن القواعد التي ستحكم دعاوى الحيازة ملا تعرض عىل القايض هذا و قد تساءل الفقه 

ية الحيازية نفس رشوط  اإلســـتعجايل، فرأى البعض أنه من الفروض أال تتطلب الدعوى اإلســـتعجال

ــتثناء رشط الحيازة  ــيام مدة الحيازة و آجال رفع الدعوى و رشوط الحيازة ، باس الدعوى املوضــوعية، ال س

من القانون املدين فرنيســ، إال أنه يبقى عىل القضــاء أن يجتهد لحل  8826وص عنه باملادة الهادئة املنصــ

اإلشكاالت التي قد تثور ال سيام إشكال الجمع بني الدعويني اإلستعجالية و املوضوعية و الخيار بينهام 

 .  805و إشكال تكرار الدعاوى و حجية األمر اإلستعجايل و غريها من اإلشكاالت

 

 لثاين : موقف بعض الترشيعات الفرع ا

يف غياب نص ترشيعي رصيح يجيز أو مينع عرض دعاوى الحيازة عىل القضاء اإلستعجايل يف 

ــتعجايل بدعاوى الحيازة ما مل تتوفر  ــاص القايض اإلس ــاء مييل إىل تقرير عدم اختص الجزائر فإن القض

ر ق، فأغلب املحاكم يف الجزائرشوط الدعوى اإلســتعجالية من عنرصــ اإلســتعجال و عدم املســاس بالح

تقيض بعدم اختصاصها بحجة أن الحكم يف دعوى الحيازة يقتيض مناقشة رشوط الحيازة و عيوبها      و 

ــتقرة عىل منح 806يف ذلك مســاس مبوضــوع الحق ــة القضــائية يف الجزائر مس . لكن يالحظ أن املامرس

                                                           
805 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 431. 

و جاء  419ص  4عدد خاص ج 4002مجلة االجتهاد القضــــــــــــائي  436929رقم  42/07/4004قرار املحكمة العليا الغرفة العقارية في  806 

فيه أن دعوى الحيازة تخضـــــع الختصـــــاص قاضـــــ ي املوضـــــوع و ليس الختصـــــاص القاضـــــ ي اإلســـــتعجالي على اعتبار أن نزاع الحيازة يقتضـــــ ي 

شــروط الحيازة و عناصــر الحيازة ومدة الحيازة و مدى توفر صــفة املتعرض و شــروط التعرض و تلك  التحقيق في صــفة الحائز و مدى توفر 

مســــــــــــائل تتعلق باملوضــــــــــــوع و ال يجوز عرضــــــــــــها على القاضــــــــــــ ي اإلســــــــــــتعجالي .  و جاء في قرار آخر للغرفة العقارية باملحكمة العليا مؤرخ في 

أن دعوى منع التعرض دعوى  302ص  4عـــدد خـــاص ج 4002ســــــــــــنـــة  منشــــــــــــور بمجلـــة اإلجتهـــاد القضــــــــــــــائي 446489رقم  46/08/4000

موضــــــــــــوعيــة ال تــدخــل بحكم طبيعتهــا في اختصــــــــــــــاص قــاضــــــــــــ ي اإلســــــــــــتعجــال . و في  قرار آخر للغرفــة العقــاريــة بــاملحكمــة العليــا مؤرخ  في 

قضـــاءا أن دعوى عدم جاء أن املبدأ من املســـتقر عليه  477ص  66عدد  4088منشـــور بنشـــرة القضـــاة ســـنة  396402رقم  84/80/4002

 التعرض تتطلب البحث في الحيازة التي هي دعوى موضوعية ال تدخل في اختصاص القضاء االستعجالي.
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ث و عدم التعرض يف عملية الحصـــاد القضـــاء اإلســـتعجايل ســـلطة األمر بعدم التعرض يف عملية الحر 

 بالنسبة لحائز األرايض الزراعية و ذلك لتوفر عنرص اإلستعجال و عدم املساس بالحق. 

 

أما يف مرصـــ فالقضـــاء االســـتعجايل ال يقبل دعوى منع التعرض خاصـــة ألنها تتطلب مناقشـــة 

مناقشة  االستعجال و عدم املوضوع، لكنه يقبل دعوى االسرتداد و دعوى وقف االعامل برشط توفر عنرص

ـــع املرصـــي أخضـــع املنازعات الوقتية يف الحيازة ، 807املوضـــوع غري أنه تجدر املالحظة إىل أن املرش

الختصـــاص النيابة العامة عندما يشـــكل التعدي عىل الحيازة جرمية و جعل التضـــلم من قرارات النيابة 

ـــتعجلة عمال ـــاص قايض األمور املس ـــأن من اختص مكرر من قانون  6فقرة  11 باملادة العامة يف هذا الش

الذي ألغى العمل بنظام قايض الحيازة الذي كان  1448لســنة  86/1448املرافعات املســتحدثة بالقانون رقم 

 . 808الذي تعرض للنقد الشديد 1428لسنة  84/1428معموال به مبوجب القانون 

 

ضا يجعل دعاوى  رشع املغريب أي شابه تقريبا فإن امل صاص قو يف موقف م ايض الحيازة من اخت

املوضوع ما مل يتوفر عنرص اإلستعجال يف النزاع، و برشط أن أال ميس الطلب بأصل الحق، إال أنه منح 

للنيابة العامة ســـلطة التدخل يف حال حدوث تعد عىل الحيازة بعد تنفيذ الحكم الفاصـــل فيها من خالل 

سلطة األمر الوقتي بإعادة املحكوم له إىل الع  قار، عىل أن يعرض أمر النيابة خالل أجل ثالثة أياممنحها 

صلت يف النزاع، أو  صة ملراقبته، و التي تتمثل إما يف جهات الحكم التي ف ضائية املخت عىل الجهات الق

 .809من املسطرة الجنائية املغربية 14و املادة  10جهة التحقيق طبقا لنص املادة 

 

سا فقد تعالت يف البداية مطالب صأما يف فرن سلطة الف ضاء اإلستعجايل  ل يف ات الفقه مبنح الق

دعاوى الحيازة، إال أن توزيع اإلختصـــاص الذي كان يحكم دعاوى الحيازة يف فرنســـا حال دون ذلك 

                                                           

 .846، 842خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص ص  807 

 .322،322محمد، املرجع السابق، ص ص املنجي،  808 

يازة على ضوء قانون املسطرة الجنائية"، مقال منشور بمجلة املناضرة، بادن، محمد.  "مدى اختصاص النيابة العامة بمنازعات الح  809 

 .  76، ص 4002، جوان 7املغرب، العدد 
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فرتة طويلة قبل أن تقرر الغرفة األوىل مبحكمة النقض قبول دعاوى اإلســـتعجال يف مجال الحيازة ، 

ثة التي قبلت رصا ثال ملادة لتليها الغرفة ال با ها  ية املنصـــوص عن قانون  204حة الدعوى اإلســـتعجال من 

، لتقرر يف األخري الغرف مجتمعة جواز تطبيق املادة 810اإلجراءات املدنية الفرنيســ كبديل لدعاوى الحيازة

من قانون اإلجراءات املدنية املتعلقة بالدعوى اإلســتعجالية يف منازعات الحيازة. و بهذا صــار  1فقرة  204

ـــتعجالية بناءا عىل املادة ميكن ل  1فقرة  204لحائز املعتدى عليه يف القانون الفرنيســـ أن يرفع دعوى اس

من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس و بات بإمكانه أن يحصل عىل تدبري استعجايل تحفظي أو عىل أمر 

حد لتعرض غري بإعادة الوضـــع إىل ما كان عليه، و ذلك إما لتوقَي خطر محدق و وشـــيك و إما لوضـــع 

 .  811( manifestement illiciteرشعي بشكل واضح ) 

 

صاص القايض اإلستعجايل يف مجال الحيازة بعدما  ضاء الفرنيس قد كرَس اخت و بهذا يكون الق

تعارض اللجوء إىل القضــاء اإلســتعجايل ال ي  فصــار،  كان ذلك قارصا عىل امللكية و الحقوق العينية فقط

ع و بات بإمكانه أن يوفَر حال عمليا أكرث رسعة و فعالية، إذ قضــت محكمة مع اختصــاص قايض املوضــو 

ـــاء  ـــتعجايل ال يتطلب نفس الرشـــوط املطلوبة يف قض ـــاء اإلس ـــية بأن اللجوء إىل القض النقض الفرنس

، و أضاف بعض الفقهاء أنه ال حاجة إىل إثبات عنرص اإلستعجال يف دعاوى الحيازة املعروضة 812املوضوع

من قانون اإلجراءات  204اإلســـتعجايل بســـبب وجود نص قانوين يجيز ذلك هو نص املادة عىل القضـــاء 

 .  813املدنية الفرنيس

 

و يف األخري يبدو أن القضاء و اإلجتهاد القضايئ الفرنيس أضحى يشرتط رشطا واحدا يف دعوى 

(، و manifestement illiciteالحيازة اإلستعجالية و هو رشط أن يكون التعدي غري رشعي بشكل فادح ) 

                                                           
810 cassation civ I , 6 fev 1996 , Bull.I ;n° 57 R.T.D civ. 1996. 943 ;obs zenati. 

 

811 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 431. 

812 cassation civ III, 24 fev 1999, revue de droit immobilier, 1999 ; obs,  J-L, BERGEL et M, BRUSCHI. 

813 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 432.  
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ــا عنه باملادة  ــوص ــار منص ـط ص ــمح وجودها  204هذا الرشـ من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيســ التي س

و  8874باإلستغناء نهائيا عن دعاوى الحيازة بإلغاء النص املتعلق بها من القانون املدين الفرنيس أي املادة 

ـنة و  8014فيفري  13املؤرخ يف  177-8014من  القانون رقم  4مبوجب املادة  8014ذلك ســنة  املتعلق بعرصـ

شؤون الداخلية ضاء و ال سيط القانون و االجراءات يف مجال الق ، لتليها خطوة أخرى هي إلغاء املواد  814تب

-8017و ما بعدها من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس املتعلقة بدعاوى الحيازة مبوجب املرسوم رقم  1831

 ،  لينتهي عهد القانون الفرنيس بدعاوى الحيازة نهائيا. 8017815ي ما 03املؤرخ يف  248

 املبحث الثاين

 اإلشكاالت الخاصة بكل دعوى و بقاعدة عدم الجمع بني دعوى الحيازة و الحق

ال شـــك أن للمراحل التي مرَت بها دعاوى الحيازة و الخالف الفلســـفي يف تربير حامية الحيازة 

الذي ال زال لحد اليوم مييز بعضــــا من أحكام تلك الدعاوى، األمر الذي أثر بارز يف الغموض و اللبس 

عىل ، 816طبعها بطابع خاص يتميز بصعوبة فهم بعض القواعد التي تحكمها و صعوبة تربير بعض أحكامها

ـــعوبات العملية التي تثريها، مام يقتيضـــ تناول كل دعوى عىل  أن تلك الدعاوى تختلف من حيث الص

 يف املآخذ العملية التي متيز قاعدة عدم الجمع بني دعوى الحيازة و  دعوى الحق. حدى، قبل التفصيل

 

 املطلب األول : الصعوبات الخاصة بكل دعوى من دعاوى الحيازة الثالث 

دعـاوى الحيـازة يف أغلـب األنظمـة القـانونيـة ثالث ، هي دعوى منع التعرض و دعوى وقف 

تميز هذه األخرية بأحكام خاصة متيزها عن الدعويني األخريني األعامل الجديدة و دعوى اإلسرتداد. و ت

                                                           

تها إذ بلغت حوالي  814 
َ
ري كابيتون عن قضـية سـنويا فقط و بناءا على دعوة جمعية هن 420بعد انحسـار حاالت الدعاوى اإلسـتعجالية و قل

تم إلغاء املواد املتعلقة بدعاوى   4001طريق األســــــــــــتاذ هوغ بيريني ماركي و بناءا على تقارير محكمة النقض الفرنســــــــــــية ابتداءا من ســــــــــــنة 

 4082فيفري  86املؤرخ في   899-4082بموجب القانون رقم  4082الحيازة من القانون املدني الفرنســـــــــــ ي  و انتهى العمل بها و ذلك ســـــــــــنة 

املتعلق بتبســيط و عصــرنة القانون و اإلجراءات في مجال القضــاء و في القضــايا الداخلية املنشــور بالجريدة الرســمية للجمهورية الفرنســية 

 .4082فيفري  89املؤرخة في  20رقم 

 4089ماي  80بتاريخ  807املنشـــــــور بالجريدة الرســـــــمية للجمهورية الفرنســـــــية رقم  4089ماي  06املؤرخ في  714-4089املرســـــــوم رقم  815 

 املتعلق بعصرنة و تبسيط اإلجراءات املدنية. 

 .23 – 87راجع في شأن التطور التاريخي للحيازة: عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص ص  816 
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مع وجود فروق أيضا حتى بني دعوى منع التعرض و دعوى وقف األعامل الجديدة ، و من ثم متيزت كل 

 دعوى مبا تثريه من صعوبات خاصة . 

 

 الفرع األول :  الصعوبات الخاصة بدعوى منع التعرض 

تي يرفعها الحائز ضــــد كل من تعرض له يف حيازته دون أن دعوى منع التعرض هي الدعوى ال

 ،818، و هي الدعوى املرجعية بني دعاوى الحيازة األخرى التي تستمد منها أحكامها املشرتكة817يسلبها منه

كام تعد أكرث دعاوى الحيازة شيوعا. و قد أثارت هذه الدعوى عدة صعوبات عملية يف ساحات القضاء ما 

 نقاش لتذليلها و الوصول إىل تحقيق الغاية من تلك الدعوى.فتئ الفقه يطرحها لل

 

مه 819و أول صـــعوبة تثريها هذه الدعوى هي املفهوم الغامض للتعرُض املوجب للدعوى ، إذ قســـَ

، حيث يظهر التعرُض املادي يف صـــورة عمل مادي كالرعي و 820الفقهاء إىل تعرُض مادي و آخر قانوين

أما التعرُض القانوين فيكون بكل ترصــف قانوين يعرقل الحيازة     و ينم .821البناء و الدخول يف عقار الغري

عىل نية معارضـــة الحائز يف حيازته، كتوجيه إنذار بإخالء العقار أو بوقف بناء أو إحضـــار محرضـــ أو خبري 

 .822ملعاينة العقار أو رفع دعوى أو تنفيذ حكم صادر يف غري مواجهة الحائز

 

                                                           

 .  466محمد، املرجع السابق، ص املنجي، ؛  882خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص  817 

 .  826عبد الفتاح، املرجع السابق، ص الشهاوي، قدري  818 

 و ما بعدها. 871نادية، املرجع السابق، ص قادري،  819 

 .JOURDAIN, préc., p. P؛  889؛ خالد، عدلي أمير، املرجع الســـــــابق، ص   732الســـــــنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع الســـــــابق، ص  820 
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 و ما يليها.   862، ص 4002اإلسكندرية،   طلبة، أنور،  الحيازة ، املكتب الجامعي الحديث، 821 

؛  شــــــــــــوقي، نجيب. "حماية  732؛ الســــــــــــنهوري، أحمد عبد الرازق، املرجع الســــــــــــابق، ص  889خالد، عدلي أمير، املرجع الســــــــــــابق، ص   822

 . 802، ص 8عدد ( من املسطرة املدنية املغربية"، مجلة القصر، املغرب، ال890-866الحيازة العقارية على ضوء مقتضيات املواد ) 
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خاصـــة التعرض القانوين الكثري من الخالف الفقهي، إذ ال توجد نظرة لقد أثار مفهوم التعرُض و 

، كام أن بعض أنواع التعرُض املادي أثارت بطبيعتها صـــعوبة يف 823موَحدة يف تعريفه و تحديد صـــوره

، مثل التعرُض الناجم عن أعامل اإلدارة و التعرض املنفذ بناءا عىل ترخيص 824التعامل القضــــايئ معها

هذا و ي825إداري قايض املختص .  حائز أن يرفع دعوى منع التعرض أمام ال هاء أن لل نب من الفق جا رى 

، لكن تحَفظ بعض الفقهاء بشــــأن الحكم الفاصــــل يف هذا النزاع، فرأى 826ليطالب بوقف هذا التعرض

و أن كل ما ميلكه هو مجر د 827البعض أنه ال يجوز للقايض أن يأمر مبنع اإلدارة من مواصـــلة األشـــغال

تعويض، األمر الذي انتقده فريق من الفقهاء عىل أســاس أن الحكم بالتعويض ليس هو الغاية الحكم بال

 .828األصلية من دعوى منع التعرض

 

أما بخصـــوص التعرض الناتج عن أفعال مرخص بها من اإلدارة مثل البناء برخصـــة و فتح محل 

أن  عوى منع التعرض، بحيثمقلق للراحة برخصـــة، فقد ثار النقاش بشـــأن أثر الرخصـــة اإلدارية عىل د

البعض عارض فكرة رفع دعوى منع التعرض ضــد حامل الرخصــة، مخافة تعطيل عمل املرفق العام الذي 

، يف حني مييل أغلب الفقه و القضـــاء إىل أنه يجوز مبدئيا رفع دعوى منع التعرض ضـــد من 829أصـــدرها

ن عرض دون التقيد بوجود الرخصــة، أل يقوم باألشــغال أمام القايض العادي الذي يحقق يف الحيازة و الت

                                                           
823 P. JOURDAIN, préc., p. 270. 

 .   881، 889خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص ص  824 

 .820؛ الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  732السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص   825 

 .829الشهاوي، قدري عبد الفتاح، نفس املرجع ، ص  826 

 .  881عدلي أمير، املرجع السابق، ص  خالد، 827 

من النادر عرض دعاوى منع التعرض ضــــــــــــد اإلدارة في الجزائر و التي تكون من اختصــــــــــــاص القاضــــــــــــ ي اإلداري عمال باملعيار العضــــــــــــوي  828 

 إلداري يحكماملعمول بـــه في النظـــام القضـــــــــــــــائي الجزائري لكن في الحـــاالت الكثيرة التي يحـــدث فيهـــا التعرض من اإلدارة فـــإن القضـــــــــــــــاء ا

بالتعويض على أســــاس الضــــرر و ال يحكم بمنع التعرض غير أنه توجد حاالت تم فيها التعويض من اإلدارة مباشــــرة عن نزع الحيازة قياســــا 

 على نزع امللكية تحت عنوان نزع اإلنتفاع .

 .820الشهاوي، قدري عبد الفتاح، نفس املرجع ص  829 
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الرخصــة و إن كانت تربر األشــغال املرخص بها فإنها ال تربر التعرض للغري، ذلك أن منح الرخصــة يكون 

   .830دامئا معلَقا عىل رشط إحرتام القوانني و حقوق الغري

 

ضاء رضر أن يلجأ إىل الق إلداري ا و مييل بعض الفقهاء إىل أنه يف مثل هذه الحاالت يجوز للمت

إللغاء الرخصة مستندا عىل الرضر، فيام يرى فريق آخر من الفقهاء أنه يجوز للمدعي رفع الدعويني معا، 

دون أن  ،831أي دعوى منع التعرض أمام القايض العادي و دعوى إلغاء الرخصــــة أمام القايض اإلداري

 . 832لبة بالحقيشكل ذلك خرقا لقاعدة عدم جواز الجمع بني دعوى الحيازة و دعوى املطا

 

كام تثري دعوى منع التعرض صـــعوبة عملية أخرى كثريا ما تطرح عىل القضــــاء، هي تلك التي 

تتعلق بحالة إدعاء الحيازة و التعرض من الطرفني املتخاصمني ، حيث يحدث كثريا أنه يف خالل دعوى 

 الجزائري مييل يف منع التعرض أن يدعي كل طرف أنه هو الحائز و أن خصمه هو املتعرض. إن القضاء

يه حتى و لو ثبت من  ملدعى عل بات ا ملدعي فقط دون النظرإىل طل بات ا لة إىل الحكم يف طل هذه الحا

التحقيق أو من الخربة أن املدعي هو املعتدي، مام يســـتوجب من املدعى عليه أن يرفع دعوى مســـتقلة، 

 ى خصمه و هو يرجو و ينتظر الحكم يفغري أنه قد يسقط حقه يف رفعها مبرور املدة و ذلك أثناء سري دعو 

 طلباته املقابلة. 

 

إن هذا القضاء يف اعتقادي يخالف املبادئ األساسية يف سري الخصومة و الحكم فيها، ذلك أن 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية تحدد موضوع الخصومة بطلبات الطرفني معا، األصلية و  84املادة 

من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية  482ات املقابلة. و فضال عن ذلك فإن املادة العارضة مبا فيها الطلب

صل يف طلبات الخصمني ملَا يدعي كل واحد منهام الحيازة و التعدي عليه من  توحي بأنه من املمكن الف

                                                           

 .  829؛ الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  739السابق، ص  السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع 830 

 .739السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  831 

يمكن حسـب رأي آخر اعتبار الجهة املرخصـة باألشـغال شـريكة في التعرض خاصـة في الفرض الذي تكون قد منحت فيه الرخصـة بعد  832 

 الله أو قصرت في اكتشاف ما ستلحقه األشغال املرخصة بالغير من ضرر.تحقيق ميداني اكتشفت من خ
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ضاءهم هذا بكون طلب املدعى عليه مبنع التعرُض له من، الخصم ضاة غالبا ما يربرون ق ملدعي ا لكن الق

غري مرتبط بالطلب األصـــيل املقدم من املدعي، بدعوى أنه يتعلق مبركز مغاير و تعر ض مغاير للتعرض 

 الذي تنصب عليه الدعوى األصلية . 

 

أما يف مرصـــ فإنه إذا رفعت دعوى تعرض من كل طرف عىل اآلخر أو إذا ادعى كل طرف يف 

، فإن القايض إذا مل يكن يف وسعه إبقاء كل طرف  دعوى واحدة أنه هو الحائز و أن الخصم هو املعتدي

يف حيازته، عليه أن يفاضل بني الحيازتني و يحكم لألحق بالتفضيل، فإن تعادلت الحيازتان و مل ميكن 

ضلة جاز الحكم ببقاء الطرفني رشيكني يف الحيازة. و يجوز للقايض أن يعني حارسا من الطرفني أو  املفا

 .833برفع دعوى امللكية إذا مل يصل إىل نتيجة بخصوص الحيازة من الغري و يأمر الطرفني

 

كام تثري دعاوى الحيازة كافة و دعوى منع التعرض بشـــكل خاص، صـــعوبة عملية أخرى تتعلق 

من قانون اإلجراءات املدنية     و  483بطرق اإلثبات، إذ غالبا ما يلجأ القايض إىل التحقيق عمال باملادة 

ذلك بســـامع الطرفني و شـــهودهام، فيثور مشـــكل تعارض الشـــهادات و صـــعوبة اإلدارية الجزائري و 

الرتجيح. و هنا يحق لنا أن نتساءل عن مرشوعية اإلثبات بشهادة الشهود يف دعاوى الحيازة من أساسه، 

إذ مثة مفارقة قانونية كون القانون الجزائري ال يقبل اإلثبات بالشـــهادة يف الديون املدنية التي تزيد 

، يف حني يقبل اإلثبات بشهادة الشهود 834من القانون املدين 666دج مبوجب املادة  100.000ها عن  قيمت

يف دعاوى الحيازة، رغم أن الحكم فيها قد يجلب من املنفعة أو يســـبب من الخســــارة ما يفوق مبلغ 

تعلق ي يدج بأضـــعاف. و فضـــال عن ذلك فإن النزاع يف الحيازة غالبا ما يكون ذي طابع تقن 100.000

بتداخل الحدود و قياس املســــاحات و تحديد املواقع واملعامل، إذ ال يكون مالمئا هنا ركون القايض إىل 

 شهود عادة غري مطَلعني بدقة عىل تلك املسائل .

 

                                                           

 و مثل هذا القضاء معمول به في لبنان و في  فرنسا أيضا   866الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  833 

دج 800.000تصـــــــرف القانوني تزيد قيمته عن من القانون املدني الجزائري على أنه " في غير املواد التجارية إذا كان ال 333تنص املادة  834 

 أو كان غير محدد القيمة فال يجوز اإلثبات بالشهود في وجوده أو انقضائه ما لم يوجد نص يقض ي بغير ذلك .
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 الفرع الثاين : اإلشكاالت العملية يف دعوى وقف األعامل الجديدة

يدة عىل من رشع يف عمل جد قاره بحيث لو تم ألصـــبح  ترفع دعوى وقف األعامل ال عىل ع

. و تعترب هذه الدعوى من التطبيقات النادرة 835تعرضــــا لحيازة الغري و ذلك ملنعه من إمتام هذه األعامل

صلحة املحتملة يف القانون الجزائري و بعض القوانني األخرى صلحة 836للم ، يف حني يرى البعض أن امل

 .  837فيها قامئة و ليست محتملة

 

ــعوبا ت الكثرية التي تثريها هذه الدعوى تلك املتعلقة مبدة رفعها، إذ ال بد أن ترفع و من بني الص

، لكن ما يثري 838قبل انتهاء األشغال أو خالل السنة التالية لبدئها إذا استمرت تلك األشغال أكرث من سنة

رشوطة يف دعوى منع التعرض و دعوى اإلسرتداد مربَر  سنة امل ساؤل هو أنه إذا كانت مدة ال خافة ة مبالت

ربر مدة فام هو م ،تحُول حيازة املعتدي إىل حيازة جديرة بالحامية مبرور ســـنة عىل بدئها يف ذات العقار

 السنة يف دعوى وقف األعامل الجديدة طاملا أنه ال يوجد تنازع حول حيازة نفس العقار يف هذه الدعوى. 

فها و شغال ال ميكن للحائز أن يرفع دعوى لوقو نتيجة لهذا األجل غري املربر فإنه لو متر سنة عىل بدء األ 

إمنـا يصـــبح يف موقع املتفرج و يكون عليـه أن ينتظر و يرتبص حتى وقوع التعرض فعال بتامم تلـك 

لذلك قيل يف ظل القانون املدين املرصي القديم   أن هذه الدعوى  .839األشغال لريفع دعوى منع العرض

 .  840صبح تعرضا فعليا ليس لها ميعاد معني ما دام العمل مل ي

                                                           

؛ الشــــــــــــهـاوي، قـدري عبـد الفتـاح، املرجع  840؛ خـالـد، عـدلي أمير، املرجع الســـــــــــــابق، ص  863أبو الوفـا، أحمـد، املرجع الســـــــــــــابق ص  835 

 .434؛ قادري، نادية، املرجع السابق، ص  867ق، ص الساب

التي تقبل رفع أي دعوى أو تقديم أي طلب مبني على مجرد  8711لســــــــــــنة  32من القانون رقم  3مثل القانون األردني، بموجب املادة  836 

هــذا املعنى: ســــــــــــوار، محمــد وحيــد املصــــــــــــلحــة املحتملــة مع مالحظــة أن القــانون األردني أغفــل النص على دعــاوى الحيــازة الثالث. راجع في 

 .8هامش  444الدين،املرجع السابق، ص 

 .26؛ عبد الرحيم، بسمة، املرجع السابق، ص  242، ص 8731فهمي، محمد حامد،  املرافعات املدنية و التجارية، مطبعة النصر،  837 

 .890ح، املرجع السابق، ص ؛ الشهاوي، قدري عبد الفتا 729السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  838 

 .27؛  عبد الرحيم، بسمة، املرجع السابق، ص  898الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  839 

 . 862أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق ص  840 
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كام تثري هذه الدعوى إشـــكاال آخر يتعلق مبفهوم و طبيعة دعوى املوضـــوع املوازية التي تنص 

شأن اختالف الفقهاء  يف تحديد  عليها املواد املتعلقة بدعوى وقف األعامل الجديدة، فالالفت  يف هذا ال

اؤل حول طبيعة تلك الدعوى فيام هي إذ يثور التس ،841موضوع تلك الدعوى و حجية الحكم الصادر فيها

دعوى لفحص مدى رشعية األشـــغال أم  لفحص مدى تهديدها للحيازة فيام لو متت برصـــف النظر عن 

سايرنا البعض و اعتربنا أن موضوع الدعوى ينصب عىل مدى رشعية األشغال، فقد تكون  رشعيتها. فإذا 

شكل تعرضا للحيازة ست  كالبناء برخصة، إذ أن الرخصة ال تربر . و األشغال مرشوعة و مع ذلك لو متت 

كذلك لو اعتربنا الدعوى املوازية دعوى ملكية و ثبت أن املدعى عليه مالك و يبارش األشـــغال يف ملكه، 

 .  842فهذا ال يربر له األشغال التي تهدد حيازة املدعي

 

سبق أن الدعوى التي ترفع بعد دعوى وقف األعامل أو موازاة معها ال كية أو  تتعلق باملليبدو مام 

بالحق و ال برشــعية األشــغال أو عدم رشعيتها، إمنا املوضــوع الذي ينبغي أن تدور حوله هذه الدعوى هو 

هل من املفروض أن تســتمر أم ال تســتمر تلك األشــغال، و لذلك فإنه ال يجوز ربط دعوى وقف األعامل 

ل يف قد يكون املدعى عليه يبارش األشــغا الجديدة بدعوى الحق أو امللكية، فذلك أمر غري منطقي بحيث

ملكه و بطريقة رشعية مرخصــــة و مع ذلك يكون املدعي محقا يف ادعائه و خشـــيته ، إذ أن املدعي ال 

يرضه أن يكون خصمه مالكا أم ال ، إمنا ما يدفعه لطلب وقف األعامل هو الخشية من التعرض لو متت 

ى املوضـــوع أســـاس تلك الخشـــية من الناحية الواقعية تلك األعامل. و لذلك ال بد أن يفحص يف دعو 

املادية و ليســــت القانونية ، ألن دعوى وقف األعامل الجديدة دعوى مثلها مثل باقي دعاوى الحيازة 

 تحمي الحيازة يف ذاتها برصف النظر عن الحق .

                                                           

 .862؛ أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق ص  833عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  841 

ء في املذكرة اإليضـــاحية للمشـــروع التمهيدي للتقنين املدني املصـــري حديث مفصـــل حول هذه املســـألة كما يلي : " فإذا ما اســـتوفت جا 842 

دعوى وقف األعمال الجديدة شروطها و رفعت في امليعاد ، كان للقاض ي حسب تقديره أن يمنع استمرار األعمال أو أن يأذن في استمرارها 

، فتكون الكفالة في الحالة األولى لضــــمان التعويض فيما إذا تبين في دعوى املوضــــوع أن األعمال التي وقفت كان ينبغي بكفالة في الحالتين 

أن تســـــــتمر و في الحالة الثانية لضـــــــمان التعويض فيما إذا تبين أن األعمال التي أذن في اســـــــتمرارها كان ينبغي أن توقف. راجع في تفصـــــــيل 

 .4هامش  727الرازق، املرجع السابق، ص ذلك : السنهوري، أحمد عبد 
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صــل يف دعوى بل الفكام تثري هذه الدعوى إشــكاال آخر يتعلق بالكفالة التي يجوز للقايض أن يأمر بها ق

ية  لة جعلت البعض يضـــن أن دعوى وقف األعامل الجديدة دعوى اســـتعجال املوضـــوع، فتلك الكفا

ـــدر بأمر كام تنص عليه املادة 843بطبيعتها ـــة أن الكفالة تص من القانون املدين الجزائري.    و  281، خاص

ـــال عن ذلك فإن الغموض يبقى يلف  الغاية من تلك الكفالة و كيفية تح ـــيلها و طبيعفض ة األمر الذي ص

. و يف األخري تجدر املالحظة أنه مثة ترشــيعات تســتغني عن هذه الدعوى باعتبار أن 844يصــدر بشــأنها

شأنه  صور التعرض الذي ترفع ب صورة من  رشوع يف العمل املؤدي إىل اإلعتداء عىل الحيازة ما هو إال  ال

 دعوى منع التعرض كالترشيع البلجييك. 

 

 : الصعوبات العملية يف دعوى اسرتداد الحيازةالفرع الثالث 

ترفع دعوى اسرتداد الحيازة من الحائز الذي فقد حيازته بالقوة من أجل اسرتدادها و ذلك خالل 

 ، 846. و قد رشَعت أساسا لحامية النظام العام أكرث من حامية الحائز املعتدى عليه845السنة التالية لفقدها

بدعوى منع التعرض و دعوى وقف األعامل الجديدة، إذ كانت منذ فجاءت مخففة يف رشوطها مقارنة 

نه دعوى منع التعرُض و دعوى وقف  بل م نت القوانني ال تق كا ملا  حائز العريض  حة حتى لل تا ية م بدا ال

 .  847األعامل الجديدة

 

                                                           

 .   826؛ أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق، ص  824،823عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص ص  843 

 .426قادري، نادية، املرجع السابق، ص  844 

 . 834ابق،ص ؛ الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع الس888خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص  845 

846 J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 136 ; P. JOURDAIN, préc., p. 273.  

؛ خالد، عدلي أمير، املرجع السابق،  898ص  72؛ عرفة، محمد علي، املرجع السابق، رقم  866أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق، ص  847 

 . 834ص ؛ الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، 884ص 
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و من الصــعوبات العملية التي تثريها هذه الدعوى ما يتعلَق بتحديد األشــخاص الذين يجوز لهم 

ا، إذ متيزَت دعوى االســرتداد منذ ظهورها يف القانون الفرنيســ القديم من حيث الغاية التي رشعت رفعه

ـــواء أكانت  ـــكل حيازته، س من أجلها و هي حفظ النظام العام، لذلك كانت تقبل من الحائز مهام كان ش

يل بأن الحائز املادي . كام ق848حيازة أصلية أم حيازة متثيلية، أي تلك الحيازة التي متارس نيابة عن الغري

العريض يجوز له رفعها. و أبعد من ذلك رأى البعض أنه ميكن حتى لحائز األمالك العامة أن يرفعها ضــد 

و بســـبب هذه األحكام الخاصـــة و . 850، فيام عارض جانب من الفقه تلك الفكرة مبربرات عدة849املعتدي

، إذ عىل املدعى 851دعوى استعجالية أساسا الرشوط املخففة التي تتميز بها هذه الدعوى رأى البعض أنها

عليه أن يرد الحيازة قبل كل نقاش يف املوضــوع و لو كان هو الجدير بالحيازة و ذلك تحقيقا للنظام العام 

 .852و منعا الستعامل القوة

 

و ال زالت هذه الدعوى إىل اليوم تثري إشكال مفهوم القوة و اإلكراه الذي يعترب مناط الدعوى، 

غلب الفقه و القضاء يعلَق قبول هذه الدعوى عىل رشط أن يكون غصب الحيازة قد تم باإلكراه ذلك أن أ 

، كام أن جَل الترشيعات تربط هذه الدعوى برضورة استعامل القوة مثل املرشع املرصي     و 853و القوة

ن حة     و تجعله ممن املسطرة املدنية املغربية عىل هذا الرشط رصا 133املرشع املغريب، حيث تنص املادة 

قيود رفع دعوى اإلسرتداد يف املغرب، األمر الذي يثري التساؤل حول حالة فقد الحيازة دون استعامل 

 اإلكراه أو القوة و حالة نقل الحيازة من املغتصب بالقوة اىل متلق حسن النية. 

 

                                                           
848 P. JOURDAIN, préc., p. 271. 

 ، على أنه يعلق ذلك بضرورة الترخيص االداري.833الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص 849 

 .  828سيف، رمزي، املرجع السابق، فقرة   -. 866أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق، ص  850 

 . 24عبد الرحيم، بسمة، املرجع السابق، ص  ؛ 842خالد، عدلي أمير، املرجع السابق، ص  851 

852 P. JOURDAIN, préc., p. 272. 

 .830، ص 8791عبد الناصر توفيق، إثبات امللكية بالحيازة و الوصية : دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، العطار، 853 
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و ما يدفع إىل ، 854أما عن رشط الســنة فالبعض يعتقد أنه غري مطلوب مطلقا يف دعوى اإلســرتداد

هذا اإلعتقاد أحيانا هو النصــوص ذاتها، إذ أن أغلب الترشــيعات ملا تنظم دعاوى الحيازة تســتثني دعوى 

من قانون  481اإلســـرتداد من األحكام العامة املطبقة عىل ســــائر الدعاوى مثلام هو الحال يف املادة 

ط الســنة مطلوب يف أغلب الترشــيعات . لكن يف الواقع إن رش 855اإلجراءات املدنية و اإلدارية الجزائري

العربية خالفا للمرشع الفرنيس الذي مل يشرتط ذلك، إذ ال يستفيد يف أغلب القوانني العربية  و من بينها 

سنة كاملة من الحامية مبدئيا، غاية ما يف األمر أنه يف  رصي الحائز الذي مل تدم حيازته  الجزائري و امل

يتعلق األول   ،857، و حسب بعض الفقهاء يوجد استثناءان اثنان856القاعدة هذه الدعوى يوجد استثناء لهذه

من  212بحالة اســرتداد الحيازة من شــخص ال يســتند إىل حيازة أحق بالتفضــيل التي تشــري إليها املادة 

القانون املدين الجزائري التي تنص عىل أنه " اذا مل يكن من فقد الحيازة قد مضـــت عىل حيازته ســـنة 

ستند اىل حيازة أحق بالتفضيل" عىل فقدها سرتد الحيازة اال ممن ال ي ، أما اإلستثناء 858فال يجوز له ان ي

الثاين فيتمثل يف الحالة التي يســـرتد فيها املدعي الحيازة من شـــخص كان قد أخذها منه بالقوة أو 

جزائري التي تنص عىل من القانون املدين ال 212اإلكراه، و هذه الحالة توحي بها الفقرة الثانية من املادة 

ـــنة التالية لفقدها ". و هذه  أنه " للحائز يف جميع االحوال اذا فقد حيازته بالقوة أن يســـرتدها خالل الس

                                                           

 رط السنة في سياق يفهم منه أن ذلك بشكل مطلق.، إذ ذكر أنه ال تشت 832الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  854 

ممن   فيما عدا دعوى اســــــــــــترداد الحيازةمن قانون االجراءات املدنية و اإلدارية على أنه " يجوز رفع دعاوى الحيازة  242املادة تنص  855 

مرة و ال يشــــــــوبها انقطاع و غير مؤقتة كان حائزا بنفســــــــه او بواســــــــطة غيره لعقار أو لحق عيني عقاري و كانت حيازته هادئة و علنية و مســــــــت

 دون لبس و استمرت هذه الحيازة ملدة سنة على االقل ..."

 . 408؛  قادري، نادية، املرجع السابق، ص  740السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  856 

 .869أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق، ص  857 

ني الجزائري جاء معيبا في بعض ألفاظه في الصــياغة باللغة العربية ، إذ أن العبارة " على فقدها " من القانون املد 181إن نص املادة  858 

 التي جاءت بعد عبارة " إذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضــــــــــــت على حيازته ســــــــــــنة " عبارة مبهمة و غير دالة على املعنى املراد بها إنما على

للفقد و ليست سابقة للفقد و الصحيح أن السنة التي يتحدث عنها النص هي السنة السابقة العكس هي توحي بأن السنة هذه مدة تالية 

للفقد أي مدة استمرار الحيازة قبل الفقد و لذلك وجب تصحيح الصياغة إما بحذف تلك العبارة كلها و إما بجعلها هكذا " وقت فقدها " 

مع الصــــــــــــياغة باللغة الفرنســــــــــــية التي جاءت ســــــــــــليمة علما أن النص املذكور بدال من " على فقدها " ليصــــــــــــير النص متطابقا مع مدلوله و 

من القانون املدني املصــــــــري التي جاءت هكذا " إذا لم يكن من فقد  727/8مطابق تقريبا باســــــــتثناء فروق لفظية بســــــــيطة مع نص  املادة 

 ن شخص ال يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل..."الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فال يجوز أن يسترد الحيازة إال م



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
418 

 

من القانون املدين املرصـــي التي  تجيز للحائز هنا رفع دعوى  444الفقرة تقابل الفقرة الثانية من املادة 

 .  859نها دعوى مسؤولية تقصريية أكرث منها دعوى حيازةاإلسرتداد و ذلك عقابا ملغتصب الحيازة و كأ 

 

ضح، ذلك أن مفهوم  شكل وا شا فقهيا حادا تباينت فيه األراء ب هذا و قد أثار اإلستثناء االول نقا

ستندة إىل  صة يف بعض الحاالت التي تكون فيها الحيازات م ضا خا ضيل يبقى غام الحيازة األحق بالتف

ــاوية يف  ــندات متامثلة أو متس ــلة و الرتجيح غري موفقة. فإذا كان من س ــألة املفاض القيمة مبا يجعل مس

ــيل حيازة  ــة و تفض ــتند عىل عقد حراس ــتند عىل عقد بيع عىل حيازة تس ــيل حيازة تس ــهل مثال تفض الس

فإنه قد تصـعب املفاضـلة بني حيازة تسـتند عىل عقد إيجار و أخرى تسـتند  املسـتأجر عىل حيازة الحارس 

 عىل عقد مزارعة. عىل حق السكن أو

 

إن النص القانوين الذي يقدم املفاضــلة بني الحيازات كحل للنزاع بني املتخاصــمني ال يقدم يف 

الحقيقة إال صورة بسيطة لتلك املفاضلة، يف حني تبقى الحاالت املعقدة تثري صعوبة عملية تثقل القضاء 

ضلة بني الحيازات ضايف، لكن تجدر اإلشارة إىل أن املفا سبا ملجابهة ك بعبء إ ل أنواع قد تكون حال منا

التعدي و اإلســتيالء، فبهذا الحل لن نكون أبدا أمام حالة غصــب للحيازة دون إمكانية رفع دعوى تنتهي 

بحكم ألحد الحائزين، إذ لو كان مثل هذا اإلســتثناء غري موجود فإن من يحوز عقارا و ال يكمل فيه مدة 

 نه رفع دعوى، و إن رفعها ال ميكن للقايض تفضيل أحد الحائزين     والسنة ثم يغتصبه الغري منه ال ميك

 إمنا يكتفي برفض الدعوى لعدم توفر رشط السنة و ذلك يف النهاية مدعاة للفوىض. 

 

و هنا يجدر التســــاؤل حول غياب حكم مامثل يف دعوى منع التعرض و دعوى وقف األعامل 

 ته التي مل تكمل السنة ال يجد أي وسيلة لرد تعُرضه، و يفالجديدة، إذ أن من يتعرض له الغري يف حياز 

ذلك دعوة للفوىض و أخذ الحق بالقوة. كام أنه توجد حاالت كثرية الوقوع يف الجزائر تقتيضـــ إعامل 

املفاضلة دون اإلعتداد برشط مدة الحيازة مثل حالة التعرض لشخص يف أرض بدأ استغاللها لتَوه أو ملدة 

                                                           

 .828؛ الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  748السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  859 
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و لكن مبوجب رخصـــة أو امتياز إداري، إذ يف مثل هذه الحاالت تكون الرخصـــة  مل تصـــل إىل الســـنة

 اإلدارية بدون قيمة يف حالة التعدي قبل ميض سنة من بدء اإلستغالل .

 

أما اإلســتثناء الثاين املتعلق بفقد الحيازة بالقوة فإنه يثري إشــكاال فقهيا نظريا، ذلك أن الكثري من 

اد برضــورة مامرســة التعدي العنيف من املدعى عليه، األمر الذي يوحي بأنه الفقهاء يربط دعوى االســرتد

يف حالة فقد الحيازة دون استعامل القوة ال نكون أمام دعوى اسرتداد، و طاملا أن دعوى اسرتداد الحيازة 

حســب تعريف هؤالء الفقهاء لها تقتيضــ دامئا أن يكون ســلب الحيازة بالقوة، فال تبقى أي حاجة عندئذ 

للنص عىل اإلستثناء الثاين و ال حتى اإلستثناء األول ألن اإلسرتداد ال يكون عندئذ إال من معتد بالقوة.  

و عىل هذا فإن ما ينبغي التســليم به هو أن دعوى اإلســرتداد ترفع يف حالة اغتصــاب الحيازة، ســواء أتم 

، 860رشط اســـتمرار الحيازة مدة ســـنةذلك بالقوة أم بدونها، لكن إذا تم بالقوة فإن ذلك يعفي املدعي من 

   .861كام ميكنه رفع دعواه أمام القضاء اإلستعجايل بحسب القانون الفرنيس

 

صعوبة أخرى تتعلق بالتعويض الذي  صة يف الجزائر  هذا و يثري الحكم يف دعوى اإلسرتداد خا

ضه املدعى ناسب ما قبيصدر مع حكم الطرد أو رد الحيازة، إذ غالبا ما يحكم القضاة يف الجزائر بتعويض ي

، لكن مثل هذا الحكم قد 862عليه من مثار طيلة ســـنوات التعدي و ذلك بعد تكليف خبري بتقوميها نقدا

يكون مخالفا للقانون من ناحية أن الثامر التي من املفروض أن يردها املعتدي هي فقط تلك التي قبضــها 

                                                           

 .748السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  860 

861 J.-L. BERGEL, M. BRUSCHI et S. CIMAMONTI,  préc., p. 431.  

في الجزائر كثيرا ما يحكم القضـــــــــــاء بتعويض يتمثل في اإلســـــــــــتغالل غير املشـــــــــــروع أو الحرمان من اإلســـــــــــتغالل بعد تعيين خبير لتحديد  862 

التعويض بحكم قبل الفصـــــل في املوضـــــوع و بناءا على ذلك يشـــــرع في حســـــاب التعويض من خالل ســـــنوات اإلســـــتغالل الفعلي مضـــــروبة في 

دود الهكتار الواحد فضـــــال عن مصـــــاريف الخبرة و املصـــــاريف القضـــــائية ، لكن املفارقة أن الخبير قد يقدر مســـــاحة األرض  مضـــــروبة في مر 

سنوات اإلستغالل بعشر سنوات أو ثمانية أو أكثر أو أقل بقليل و يقدر التعويض و مع ذلك يصادق على خبرته القضاء بالرغم من أن ذلك 

ة لفقدها ، و الحجة التي يســــــــــــوقها القضــــــــــــاء غالبا هي عدم علم املدعي بفقد الحيازة مثال يعني أن الدعوى لم ترفع خالل الســــــــــــنة التالي

بدعوى أنه  لم يكتشــــــــــــف وثائق األرض إال مؤخرا . و هذا دليل آخر أنه لم يحز األرض من قبل ما لم يســــــــــــتند على كونه خلفا عاما لحائز 

 العام بقوة القانون و ليس بالسيطرة ووضع اليد  .سابق و سايرنا النظرية التي تقول بأن الحيازة تنتقل للخلف 
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الثامر التي قبضـــها و هو حســـن النية فال يردها من القانون املدين، أما  284و هو يسء النية وفق املادة 

 من نفس القانون . 262و  267عمال باملادتني 

  

 املطلب الثاين: الصعوبات التي تثريها قاعدة عدم الجمع بني دعوى الحيازة و دعوى الحق

باعتبارها  863تعد هذه القاعدة من أهم قواعد حامية الحيازة، حيث نصــت عليها أغلب الترشــيعات

عد قايضقا لدعوى كام تلزم ال ملدعي مخريا بني رفع  . 864ة تلزم أطراف ا عدة يكون ا قا هذه ال و إعامال ل

، فإذا حكم ملصلحته يف دعوى الحيازة بقي يف حيازته و ما عىل املدعى 865دعوى الحيازة أو دعوى امللكية

ى ده يف دعو عليه عندئذ إال أن يرفع دعوى الحق إذا توفرت رشوطها بعد أن ينفذ الحكم الصــــادر ضـــ

الحيازة . أما إذا قيضـــ يف غري صــــالحه فام عىل املدعي إال اللجوء إىل دعوى امللكية أو دعوى الحق 

أما بالنسبة للمدعى عليه فالقاعدة متنعه من أن يدفع يف دعوى الحيازة   .866عموما إذا ما توفرت رشوطها

                                                           
تطبيقات  230و  249من قانون االجراءات املدنية و االدارية في حين تضمنت املواد  247في القانون الجزائري ورد النص عليها باملادة  863

في تقنين املرافعات  22ديم التي صارت املادة من قانون املرافعات املصري الق 21تلك القاعدة و آثارها . أما في مصر فنصت عليها املادة 

من  ز الساري و تنص على أنه " ال يجوز أن يجمع املدعي في دعوى الحيازة بينها و بين املطالبة بالحق و إال سقط ادعاؤه بالحيازة . و ال يجو 

ل الفصل في دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذي املدعى عليه في دعوى الحيازة أن يدفعها باإلستناد إلى الحق ، و ال تقبل دعواه بالحق قب

يصدر فيها إال إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه. و كذلك ال يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه " و هذا 

من  49مجتمعة . ونصت عليها املادة  من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية معا 230و  247و  249املضمون هو تقريبا ما تتضمنه املواد 

( و في املغرب 4089من قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي الحالي ) قبل إلغائها سنة  8466قانون اإلجراءات املدنية الفرنس ي القديم و املادة 

عوى امللكية ال تقبل منه بعد ذلك من قانون املسطرة املدنية التي تنص على أنه "من قدم د 867ورد النص عليها بموجب الفصل )املادة( 

 دعوى الحيازة إال إذا وقع إخالل بحيازته بعد تقديم دعوى امللكية " . 

؛  ســــــعد، إبراهيم نجيب، القانون القضــــــائي الخاص، الجزء األول، منشــــــأة  726الســــــنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع الســــــابق، ص  864 

ما بعده ؛ هندي، أحمد،  قانون املرافعات املدنية و التجارية، دار الجامعة الجديدة، و  72بند  444، ص 8792املعارف، اإلســــــــــــكندرية، 

؛ الصــــاوي، أحمد ســــيد، الوســــيط في  480و ما بعدها ؛ الشــــهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع الســــابق، ص  223، ص 8772اإلســــكندرية، 

 .  488، ص 8711اهرة، شرح قانون املرافعات املدنية و التجارية، دار النهضة العربية،الق

 . و أيضا : 807محمد، املرجع السابق، ص املنجي،  865 

  Christian Atlas, Le droit civil, 4° éd, Presses universitaires, Paris, 1993, p. 91 et s.    

866 P. JOURDAIN, préc., p. 263. 
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، 868الدفوع املستمدة من الحيازة ذاتها ، إذ ال تقبل منه يف دعوى الحيازة إال867بكونه مالكا أو صاحب حق

كأن يطعن يف حيازة خصمه أو أن يدعي الحيازة لنفسه أو يطعن يف مدة رفع الدعوى. كام ال ميكنه رفع 

دعوى امللكية أو دعوى الحق قبل أن يفصـــل يف دعوى الحيازة و ينفذ الحكم الصـــادر فيها أو يتخىل 

لقاعدة تلزم القايض فال يســـتطيع أن يبني حكمه يف و من جهة أخرى فا .869طوعا عن الحيازة للخصـــم

ضوع الحق ستمدها من مو سباب ي ضا عىل أ ضوع الحق وحده كام يقول  870الحيازة قبوال أو رف أو من مو

رص سا و م ضايئ يف فرن ستمد حكمه من الحيازة ذاتها871اإلجتهاد الق ستند  .872، إمنا عليه أن ي لكن إذا ا

مع ذلك تزيدا أسبابا أخرى مستمدة من موضوع الحق و اقترص  القايض يف حكمه إىل الحيازة و أضاف

لدعويني عا بني ا لك تكمن يف  . 873يف منطوقه عىل الحيازة دون املوضـــوع مل يكن ذلك جم لة ذ و ع

   .874استكامل حامية الحيازة لذاتها و لو يف مواجهة املالك أو صاحب الحق نفسه

 

ت العملية التي تثريها فهي كثرية              و هذا عن مدلول القاعدة باختصــار، أما عن الصــعوبا

، لكن ميكن جمعها منهجيا تحت عنوانني كبريين، إذ يرجع جزء منها إىل صـــعوبة تحديد 875متشـــعبة

                                                           

 .416عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  867 

؛ ســـــــــــيف، رمزي،   442، ص 8792براهيم نجيب، القانون القضـــــــــــائي الخاص، الجزء االول، منشـــــــــــأة املعارف، االســـــــــــكندرية، ســـــــــــعد، إ 868 

 .  870، ص 8776الوسيط في شرح قانون املرافعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .768السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  869 

؛ ســــــــــيف، رمزي،  476؛ عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع الســــــــــابق، 763ق، املرجع الســــــــــابق، ص الســــــــــنهوري، أحمد عبد الرزا 870 

 .874املرجع السابق، ص 

871 P. JOURDAIN, préc., p. 264. 

 .883محمد، املرجع السابق، ص املنجي،  872 

 . 8700جوان  81فرنسية في حكم محكمة النقض ال 873 

 .801محمد، املرجع السابق، ص املنجي، ؛   892نادية، املرجع السابق، ص قادري،  874 

 . و أيضا :88عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  875 

Elisabeth Michelet, La règle du non cumul du possessoire et du pétitoire, Thèse, Paris, 1970, Paris, L.G.D.J. , 1973, p. 244 ; P. 

JOURDAIN, préc., p. 262.   
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املقصود بالجمع بني الدعويني، يف حني يرجع جانب آخر من الصعوبات إىل غموض الجزاء املرتتب عىل 

 خرق القاعدة . 

 

 ود بالجمع بني الدعوينيالفرع األول : املقص

ختلفت آراء الفقهاء و تباينت أحكام القضـــاء حول مفهوم الجمع بني الدعويني و حول املقصـــود إ

. فخالفا ملا يعتقده البعض، إن 876بدعوى الحق أو دعوى امللكية التي ال يجوز إثارتها يف دعوى الحيازة

ـا، إمنا تنطبق القاعدة عىل كاملقصـــود بدعوى امللكية ليس الدعوى املتعلقة بحق امللكية  ـ ل دعوى حرصـ

تنصــــب عىل الحق ســـواء أكان حق امللكية أو حق اإلنتفاع أو حق اإلرتفاق أو ســــائر الحقوق العينية 

، لكن نظرا لكون حق امللكية هو أكرب تلك الحقوق و أوســـعها نطاقا فقد ارتبطت قاعدة عدم 877املعروفة

 هذا السياق قضت محكمة النقض املرصية بأن "املقصود الجمع بحق امللكية أكرث من أي حق آخر. و يف

، و قضـــت نفس املحكمة 878بدعوى الحق أو دعوى امللكية هو دعوى امللكية أو أي حق آخر متفرع عنها"

لك  ما نه  يدعي أ يه فال يجوز أن  ملدعى عل له مبنع تعرض ا بدعواه الحكم  ملدعي يطلب  كان ا نه " إذا  أ

ضع اليد لألرض محل النزاع ، إذ أن هذا ضا أنه " ال يقبل من  .879ال تجوز إقامته يف دعوى و ضت أي و ق

 .880املدعى عليه يف دعوى الحيازة دفعها باإلستناد إىل نفي الحق"

 

                                                           

 . و أيضا:  448و ما بعدها ؛ سعد، إبراهيم نجيب، املرجع السابق، ص  863عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  876 

E. Michelet, préc., p. 76.  

P. JOURDAIN, préc., p. 262-263. 

877  J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 133. 

؛ والي، فتحي، الوســــــــــــيط في قانون  289، ص، 9)مجموعة أحكام النقض(،  8726افريل  84ني في حكم محكمة النقض املصــــــــــــرية مد 878 

 .71، ص 8773القضاء املدني، مطبعة جامعة القاهرة، 

 .727السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  879 

 .8884، ص 821 ، رقم82)مجموعة أحكام النقض(،  8761نوفمبر  41حكم محكمة النقض املصرية في  880 
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ــمنية للحائز  ــري اإلرادة الض ــب أغلب الفقهاء يف تفس و تكمن علة منع الجمع بني الدعويني حس

، 881خصـــمه و متنازال عن حقه يف التمســـك بالحيازةبأنه مبجرد أن اختار دعوى الحق ُعَد معرتفا بحيازة 

يضاف إىل هذا سبب آخر لعدم قبول الجمع يف فرنسا خاصة و يف مرص يف ضل قانون املرافعات القديم 

 .882هو أن القايض املختص بدعاوى الحيازة ليس هو نفس القايض املختص بدعاوى امللكية

 

مام املحكمة للنظر يف نزاع حول امللكية أو حق تطبيقا لهذ القاعدة فإنه إذا رفع املدعي دعواه أ 

اإلنتفاع أو اإلرتفاق و أثناء ســري الدعوى اكتشــف أنه ميكنه رفع دعوى الحيازة، فإنه ال يجوز له أن يرتك 

دعوى الحق و يرفع دعوى الحيازة، و من باب أوىل ال يجوز له بعد صــــدور الحكم فيها أن يرفع دعوى 

م حتى لو رفعت دعوى امللكية أمام قاض غري مختص أو بإجراءات باطلة، الحيازة. و ينطبق نفس الحك

ما غريها من  ها، أ حد ية أو دعوى الحق و عدم الجمع ال تنطبق إال عىل دعوى امللك عدة  قا عىل أن 

، كرفع دعوى الشفعة ضد من سلب منه الحيازة أو رفع 883الدعاوى فال يفرس بأنه نزول عن دعوى الحيازة

تخاذ إجراء تحفظي و لو كانت الدعوى اإلستعجالية مؤسسة عىل امللكية ألن الدعوى دعوى مستعجلة ال 

 .884اإلستعجالية ال تناقش موضوع الحق

 

و مام تثريه هذه الجزئية من قاعدة عدم الجمع هو غموض مفهوم الجمع بني الدعويني، إذ أنه 

 يقترص عىل مجرد منع رفع الدعوينيمن خالل التطور الذي عرفته هذه القاعدة صار لها مفهوما واسعا ال 

ــاحب  ــتند عىل كونه ص ــا أن املدعي يف دعوى الحيازة ال يجوز له أن يس معا، إمنا يفهم من القاعدة أيض

ساؤل هنا عام إذا كان املنع يقترص عىل منع تقديم الطلبني معا أي الحيازة       و امللكية ،  حق. و يثور الت

ــمل حتى مجرد اإلدع ــأنها مع طلب أم أن املنع يش اء و الحديث عن امللكية أو الحق ولو مل يقدم طلب بش

                                                           

. و انظر 484و ما بعدها ؛  الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  760السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  881 

 أيضا : 

E. Michelet, préc., p. 158.  

882 P. JOURDAIN, préc., p. 262. 

 .484الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص  883 

 . 768لسنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص ا 884 
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الحيازة. إن الغلو يف تطبيق القاعدة يجعل من مجرد الحديث عن امللكية أو عن الحق يف دعوى الحيازة 

خرقا للقاعدة حتى و لو اقترصـــت الطلبات عىل الحيازة وحدها، و هنا يثور تســـاؤل آخر عام إذا كان من 

جمع بني الدعويني و تفطن لذلك قبل صــدور الحكم أن يقدم عريضــة أو مذكرة تصــحيحية  الجائز ملن

 يعَدل فيها طلبه أو سبب دعواه تجنبا للجمع . 

 

لقد واجه القضـــاء يف فرنســـا حرجا أثناء تطبيق هذه القاعدة يف حاالت عرضـــت عليه كان فيها 

و ســـبب الحرج هو أن دعوى الحيازة كانت  املدعي يرفع دعوى حيازة بعدما رفع دعوى امللكية من قبل،

ستجدت بعد الفصل يف امللكية. و تصديا لهذه املسألة  جاء يف بعض األحكام أنه إذا  ستند عىل وقائع ا ت

كان ســـبب رفع دعوى الحيازة جاء بعد رفع دعوى امللكية فال يعد ذلك جمعا ، فبديهي أن دعوى امللكية 

. و يف نفس اإلتجاه قضت محكمة النقض املرصية أنه 885بعد رفعهااألوىل ال تتضمن نزوال عن سبب جَد 

" إذا حصــــل التعرَض للحيازة بعد رفع دعوى امللك فإن ملدعي امللكية أن يلحق بدعوى امللكية دعوى 

 .886الحيازة بعد أن استجد سببها

 

ىل املدعى عو من الجهة املقابلة فإن قاعدة منع الجمع بني الدعويني لها مدلول آخر عند تطبيقها 

ال ميكنه أن يدافع يف دعوى  فمن ناحية أوىل، 887عليه، إذ تلزمه حسب أغلب الفقهاء من ناحيتني اثنتني

الحيازة إال بالدفوع املســـتمدة من الحيازة ذاتها، و من ناحية ثانية ال ميكنه رفع دعوى امللكية قبل أن 

 طوعا عن الحيازة للخصـــم.  لقد كانتيفصـــل يف دعوى الحيازة و ينفذ الحكم الصـــادر فيها أو يتخىل 

من قانون اإلجراءات املدنية الفرنيس القديم تلزم املدعى عليه انتظار مآل دعوى الحيازة املرفوعة  87املادة 

عليه و إذا صــدر الحكم ضــده فليس له رفع دعوى امللكية إال بعد تنفيذ الحكم الصــادر يف الحيازة. أما 

تنص عىل أنه " ال  8017ات املدنية الفرنيس الجديد فكانت قبل إلغائها سنة من قانون اإلجراء 1837املادة 

 يجوز للمدعى عليه يف دعوى الحيازة أن يرفع دعوى امللكية إال بعد أن يضع حدا لتعرضه". 

                                                           
885  Brigitte Hess-Fallon et Anne-marie Simon , Droit civil, 8° éd, Paris, Sirey, p. 155.  

 .  22الذي أورده  مرس ي، محمد كامل، املرجع السابق، ص   8720ماي  7حكم محكمة النقض املصرية في  886 

؛ نبيل، إســـــــــماعيل عمر، قانون املرافعات املدنية و التجارية، دار املطبوعات  482اح، املرجع الســـــــــابق، ص الشـــــــــهاوي، قدري عبد الفت 887

 .482، ص 8771الجامعية، االسكندرية، 
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« le défendeur au possessoire ne peut agir au fond qu’après avoir mis fin au trouble . »   

 

إشـــكال آخر يثور يف  حالة ما إذا رفع الحائز دعوى امللكية، فهل ذلك مينع املدعى و هنا يربز 

عليه من رفع دعوى الحيازة أو أن يدفع بالحيازة يف دعوى امللكية ذاتها.؟ ال شك أن رفع املدعي لدعوى 

من  امللكية ال يعني تنازل خصـــمه عن حامية حيازته، إذ التنازل يفرتض يف من رفع الدعوى و ليس يف

رفعت عليه، و من جهة أخرى ال توجد أي علة متنع املدعى عليه من الدفع بالحيازة يف دعوى امللكية، 

يدفع  له أن  يه يف دعوى الحق يجوز  ملدعى عل عدم الجمع غري صـــحيح ، مبعنى أن ا عدة  قا فعكس 

 ،888زةوله عن دعوى الحيابالحيازة أو يرفع موازاة معها أو بعدها دعوى حيازة، ألنه مل يصدر منه ما يفيد نز 

كام أنه إذا قيل بغري ذلك ألصـــبح املعتدي يف جميع األحوال مينع الحائز من رفع دعوى الحيازة مبجرد 

 رفعه دعوى امللكية ضد خصمه . 

 

سلطة القايض يف هذه الحالة، إذ يرى  سابق ثار خالف بخصوص  ساؤل ال صل بالت شكل متَ و ب

الحيازة ألن الدعوى األصـــلية هي دعوى ملكية و عليه أن يقيضـــ  البعض أنه ال يجوز له أن يركَز عىل

فيها بناءا عىل ســـندات امللكية، إذ لو يفصـــل يف الحيازة عىل أســـاس متســـك املدعى عليه بها ، فذلك 

ـــيحرم املدعي من حامية ملكيته كلام ورد دفع بالحيازة يف دعوى امللكية. غري أن هذا الرأي بقي دون  س

و عىل هذا فإنه ال بد من وجود نص مينع املدعى عليه يف دعوى امللكية أن يدفع  ســند ترشــيعي يدعمه،

بالحيازة، ألن ذلك يحرم املالك من حامية ملكه يف مواجهة الحائز أو أن يوجد نص يلزم القايض بالفصل 

ام لو عيف امللكية يف هذه الحالة دون النظر إىل ادعاء الحيازة . و يف غياب هذا النص يحق أن نتساءل 

نجح املدعي يف دعوى الحق يف الحصـــول عىل حكم بطرد الحائز من العقار، فهل ميكن للحائز أن 

يذه من  عد تنف يذ حكم الطرد أو أن يعود إىل األرض ب ها تنف يازة مينع ب يبقى يف األرض برفع دعوى ح

عتربه ازة كام يخالل دعوى حيازة يرفعها بعد ذلك كام لو كان تنفيذ حكم دعوى الحق تعرضــــا يف الحي

 البعض.؟ 

 

                                                           
 .486الشهاوي، قدري عبد الفتاح، املرجع السابق، ص   888
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ال شــك أنه لو أجزنا ذلك و ســايرنا الفقهاء الذين يعتربون تنفيذ حكم ما تعرضــا ســيكون املالك 

مضطرا من جديد لرفع دعوى حق جديدة بعد الفصل يف دعوى الحيازة، و بهذا لن ينتهي النزاع أبدا     و 

ــت هي غاية القانون من حامية الحيازة. و ــك ليس عىل هذا ميكننا القول أن حامية الحيازة ما  تلك بال ش

صل يف  صل يف الحق بعد تنفيذ الحكم الفا صدور حكم فا هي إال حامية مؤقتة، ال بد أن تنتهي مبجرد 

، إذ لو كان األمر خالف ذلك ملا أجاز القانون للاملك أن يرفع دعوى امللكية بعد صــــدور حكم 889الحيازة

من متكني املالك من رفع دعوى الحق بعد تنفيذ حكم الحيازة هي  ضــــده يف الحيازة و تنفيذه، فالغاية

وضع حد نهايئ للنزاع، و إال فإن النزاع  سيتأبد بحيث تتواىل دعاوى الحيازة و امللكية بالتتابع دون توقف 

. 

ضا، أي أن الجمع بني الحيازة و امللكية  ضال عن طريف الدعوى فإن القاعدة تلزم القايض أي و ف

. و عىل هذا  مينع عىل القايض يف دعوى 890الحكم أيضـــا كام هو ممنوع يف الطلب و الدفعممنوع يف 

، و ال يجوز له و هو يفصل يف الحيازة أن 891الحيازة أن يضَمن منطوق حكمه الفصل يف امللكية أو الحق

، فعىل القايض يف دعوى الحيازة أال يتعامل 892يبني حكمه عىل أســباب مأخوذة فقط من موضــوع الحق

مع أي من أطراف النزاع بأي صـــفة إال بصـــفة الحائز و املعتدي عىل الحيازة و ذلك يف منطوق حكمه و 

. و تطبيقا للقاعدة من حيث الحكم، فإن الحكم الصادر يف الحيازة ليست له 893يف تسبيبه عىل حد سواء

   .894أي حجية عىل الحق 

 

                                                           

 .839عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  889 

 . 486الفتاح، املرجع السابق، ص الشهاوي، قدري عبد  890 

891  P. JOURDAIN, préc., p. 262. 

892 J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 133.  

893 J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 134.    

894  Cassation civ III, 31 mars 1981 , Gaz du palais, 1981, pan ; 289, obs, A.Piedelièvre ; Revue trimestrielle, 1982, 167 ; obs, 

Giverdon.  
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و تباينت أحكام 895إنه قد ثار خالف فقهيو إذا كان قايض الحيازة مينع عليه الفصل يف امللكية، ف

ـــندات الحق ـــاء حول مدى جواز فحص قايض الحيازة لس يف  ،897، إذ هنالك من منع ذلك مطلقا896القض

فقد جاء  .898حني أن فريقا آخر من الفقهاء و أغلب القضاء يف فرنسا و مرص مييل إىل قبول ذلك برشوط

ة ، لدعاوى الحيازة هو الحيازة برشوطها القانوني يف حكم ملحكمة النقض املرصية  " إن األساس األصيل

فال محل للتعرض فيها لبحث امللكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها ، إال أن يكون ذلك 

صودا لتحري الحق ، و إذن  ستندات امللك مق رشط أن ال يكون الرجوع إىل م سبيل اإلستئناس، ب عىل 

 دات ملكية الخصوم يف دعاوى الحيازة و البت يف شأنها بالصحةفإنه يكون من غري املقبول فحص مستن

. و قضــت نفس املحكمة أنه ال يجوز لقايض 899أو بالتزوير ملا يف ذلك من املســاس بالحق وجودا و عدما

وضع اليد أن يجعل حكمه يف دعوى وضع اليد مبنيا يف جوهره عىل أسباب ماسة بأصل حق امللك، بل 

بحثه يف هذه الدعوى منصـــبا عىل تبنُي ماهيتها و النظر يف توف ر رشوطها يجب عليه أن يكون جوهر 

بحيث لو دعت رضورة هذا البحث الرجوع إىل مســـتندات حق امللك ، فال يكون ذلك مقصـــودا لذاته بل 

   .900عىل سبيل اإلستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر رشوط وضع اليد

 

يف دعوى الحيازة ال يجوز له أن يبني حكمه عىل وثائق أو و عىل هذا فإن القايض الفاصــــل 

سندات أوادعاءات تتعلق بامللكية أو الحق و حده، غري أنه إذا استند يف حكمه إىل سندات و أدلة الحيازة 

رص يف منطوقه عىل الحيازة دون  ضوع الحق و اقت ستمدة من مو سبابا أخرى م ضاف مع ذلك تزي دا أ و أ

                                                           

 و ما بعدها .  383عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص   895 

يالحظ أن بعض القضـــــــــــــاة في الجزائر يحكمون بعدم قبول دعوى الحيازة بحجة الجمع بمجرد تقديم املدعي وثائق تتعلق بامللكية أو  896 

ا أحكام مماثلة ملجرد تقديم املدعي وثائق رســـــــمية أو وثائق مشـــــــهرة بدعوى أن تلك الوثائق دليل على بالحق ، و أكثر من ذلك تصـــــــدر أحيان

 الحق و من ثم يكون املدعي قد جمع بين الدعويين و استحق عدم قبول دعواه . 

897 E. Michelet, préc., p. 76.   

 .  812ادية، املرجع السابق، ص ؛  قادري، ن 332عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  898 

 .761أورده: السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص   8722جوان  86حكم محكمة النقض املصرية ، مدني في  899 

 .763السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  900 
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نتيجة لهذا و قياســـا عليه فإن املدعي إن أثبت حيازته من  . و901عا بني الدعوينيالحق مل يكن ذلك جم

ــندات الحق ال يكون ذلك خرقا لقاعدة منع  ــبابا مأخوذة من س ــاف تزي دا أس ــة الحيازة و أض خالل مناقش

  الجمع، و نفس اليشء بالنسبة للمدعى عليه، إذ أن ما يجوز للقايض يجوز لألطراف .

 

يعترب جمعا أن يأمر قايض دعوى الحيازة مبعاينة العقار أو أن يفحص ســـندات تطبيقا لهذا ال 

سندات امللكية ليسرتشد بها يف التعر ف عىل طبيعة العقار و طبيعة الحيازة ومداها ،   902األطراف مبا فيها 

مادية تثبت بكافة الطرق مبا في ها واقعة  مانع من فحص وثائق امللكية إلثبات الحيازة كون ا هحيث ال 

الكتابة، إذ ال يجب أن نعتقد أن الطريق الوحيد لإلثبات هو شهادة الشهود، لكن ال بد أن تنصب طريقة 

و يف . 903اإلثبات هذه عىل الحيازة و ال توَجه إلثبات الحق و ذلك تحت طائلة خرق قاعدة عدم الجمع

  8017رنيســـ قبل إلغائها ســـنة من قانون اإلجراءات املدنية  الف 1834  هذا املعنى بالذات جاء نص املادة

 .904رصيحا واضحا

 

عالوة عىل هذا فإن فحص ســندات امللكية ال يخلو من فائدة يف تقيصــَ موقع العقار و مســاحته    

لة بني الحيازات لتحديد الحيازة األحق  ما أم خاصــــا، أو عند املفاضـــ عا و طبيعته فيام إذا كان ملكا 

لحيازة من تقديم ســـندات مكتوبة فكيف ميكن للقايض أن بالتفضـــيل، إذ لو مننع املدعي يف دعوى ا
                                                           

 .  891أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق، ص  أورده : 8700جوان  81حكم محكمة النقض الفرنسية الغرفة املدنية  في  901 

تطبيقا لذلك قضـــــــــت محكمة النقض املصـــــــــرية أنه يمنع على قاضـــــــــ ي الحيازة أن ينتدب خبيرا لفحص مســـــــــتندات الخصـــــــــوم املتعلقة  902 

ي قض املصــــرية فبالحق بقصــــد تحديد املالك الحقيقي ، إنما يجوز له أن يندب الخبير لتحديد العقار موضــــوع الدعوى .) حكم محكمة الن

 (8843، ص 34، مجلة املحاماة، 80/8/8724

 و تبعتها أحكام كثيرة في نفس املعنى أوردها : 8763أكتوبر  82حكم محكمة النقض الفرنسية في  903 

J. VINCENT et S. GUINCHARD, préc., p. 134.  

 س ي قبل إلغائها تنص: من قانون اإلجراءات املدنية الفرن 8462كانت الفقرة الثانية من املادة  904 

 « Le juge peut toutefois examiner les titres à l’effet de vérifier si les conditions de l’action possessoire sont réunies »  

 و كانت الفقرة الثالثة من نفس املادة تنص : 

« Les mesures d’instruction ne peuvent porter sur le fond du droit. ». 
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من القانون املدين  212يجري املفاضـــلة بني الحيازات يف حالة دعوى اإلســـرتداد و يطبق نص املادة 

با بتحديد الســـند الذي يســـتند عليه الحائز يف  905الجزائري ، إذ أن الرتجيح بني الحيازات يكون غال

ــند امللكية دليال وحده عىل الحيازة دون التأكد و التثبت لكن ال يجوز للقايض أ ، 906حيازته ن يجعل من س

 من املظهر املادي لها أي السيطرة املادية أو وضع اليد .

 

 الفرع الثاين : جزاء خرق قاعدة منع الجمع 

عدم الجمع بني دعوى الحيازة و دعوى  عدة  قا يد جزاء خرق  حد فإن ت بدو للبعض  ملا ي خالفا 

شأن ذلك، أما القضاء فلم يستقر امللكية مل يكن  أمرا واضحا يف كل الترشيعات، كام أن الفقه منقسم ب

يف كل األنظمة عىل جزاء واحد يرتبه يف حال خرق القاعدة، بل أكرث من ذلك فإن أحكام القضاء متباينة 

تي ال . و لهذا يعترب جزاء خرق القاعدة من بني الصــعوبات العملية907حتى يف ظل نفس النظام القضــايئ

تثور يف جل األنظمة القانونية ، و ذلك راجع إىل الخالف حول طبيعة الدفع املتعلَق بخرق قاعدة عدم 

 ، و فيام إذا كانت القاعدة تتعلق بالنظام العام أم أنها ليست كذلك.908الجمع

 

و يف خضم الخالف الفقهي، هنالك من يرى بأن الحكم املناسب يف حال خرق القاعدة هو عدم 

الدعوى برمتها، فيكون املدعي بذلك مضطرا إلعادة رفع الدعوى من جديد عىل أن يتجنب املخالفة  قبول

عدم القبول عدم 909التي أدت إىل الحكم ب خالف يرى آخرون أن الجزاء ميكن أن يكون  . و يف رأي م

ع نه البعض ســـقوط اإلد ية أو كام يعرب ع ها دعوى ملك ها عىل أن يازة و الحكم في ء اقبول دعوى الح

                                                           

بدل  -من القانون املدني الجزائري على أنه "اذا لم يكن من فقد الحيازة قد مضــــــــــــت على حيازته ســــــــــــنة وقت فقدها  181تنص املادة  905 

فال يجوز له ان يســـــــترد الحيازة اال ممن ال يســـــــتند الى حيازة احق بالتفضـــــــيل و الحيازة االحق بالتفضـــــــيل هي الحيازة القائمة  -على فقدها 

 انوني ............"على سند ق

 .897أبو الوفا، أحمد، املرجع السابق، ص  906 

 و ما بعدها .  406؛ عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  810نادية، املرجع السابق، ص قادري،  907 

 (.  372و ما بعدها ،  329، 409عالم، محمد عبد الرازق محمد، املرجع السابق، ص  ص )   908 

الوفا، أحمد،  "الدفع بعدم القبول" مقال منشـــــور، مجلة الحقوق للبحوث القانونية و االقتصـــــادية، الســـــنة الخامســـــة، العددان: أبو  909 

 .  817ص  8728مارس،  –االول و الثاني، جانفي 
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ــف القايض النظر عن دعوى 910بالحيازة ، أي أن األمر يقتيضـــ تجزئة الدعوى إىل دعويني بحيث يرصـ

الحيازة و يتعامل مع دعوى امللكية ، و يف كل األحوال و مهام يكن الحكم فإنه ال يجوز للمدعي بعد 

م جواز الجمع . و هنالك من يرى بأن قاعدة عد911ذلك رفع دعوى الحيازة عمال بقاعدة عدم جواز الجمع

ــب يكون  ــكلية لرفع دعوى الحيازة ، و من ثم فإنه يف حال خرقها فالحكم املناس تعترب من الرشــوط الش

يف هذه الحالة يجوز للمدعي إعادة رفع الدعوى من جديد بعد تصـــحيح ، و 912برفض الدعوى شـــكال

ت التقايض يف هذا اإلجراء، و قد صــــدرت العديد من األحكام من املحاكم الجزائرية يف مختلف درجا

 .  913اإلتجاه بسبب عدم وجود نص رصيح يحدد جزاء خرق القاعدة و طبيعة الدفع املتعلق بها

 

ــقوط  ــع املرصــي قد حدد جزاء الجمع بني الدعويني و جعله س و عىل هذا ميكن القول أن املرش

و هو نفس  اإلدعاء بالحيازة أي تحول الدعوى إىل دعوى ملكية و الفصــــل فيها عىل هذا األســــاس ،

موقف املرشــع املغريب الذي رتب عىل خرق قاعدة عدم الجمع نفس الجزاء و هو ســقوط اإلدعاء بالحيازة 

، بخالف الوضـــع يف القانون الجزائري  914من القانون املدين املغريب 170إىل  133من خالل نص املواد 

 . 915الذي يخلو من نص واضح يحدد الجزاء

 

                                                           

 يجوز أن يجمع املدعي في من قانون املرافعات على أنه " ال  22، و  تنص املادة 726السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  910 

 دعوى الحيازة بينها و بين املطالبة بالحق و إال سقط ادعاؤه بالحيازة".

 .726السنهوري، أحمد عبد الرزاق، املرجع السابق، ص  911 

ضــــــائية، غوتي، بن ملحة، قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى امللكية بالنســــــبة الســــــتعمال الحق، مقال منشــــــور، املجلة الق 912 

 .63-27، ص ص 4008الجزائر،  العدد الثاني، الجزائر، 

حيث أوردت بعض األحكام القضـــــــائية املتباينة الصـــــــادرة عن جهات قضـــــــائية  27، 21عبد الرحيم، بســـــــمة، املرجع الســـــــابق، ص ص  913 

 جزائرية .

 و ما يليها. 882شوقي، نجيب، املرجع السابق، ص   914 

م قبول الدعوى شــــــــــــكال بما يجيز إعادة رفع الدعوى من جديد بعد التصــــــــــــحيح و تجنب الجمع و لذلك بعض القضــــــــــــاة يحكمون بعد 915 

بعضهم يحكم فيها على أساس أنها دعوى ملكية و يرفضها دون أن ينبه املدعي بأنه يتعامل معها على هذا األساس حتى يستدرك و يصحح 

الفصل فيها . راجع في تفصيل ذلك : زودة، عمر، قانون اإلجراءات املدنية  طلبه أو يحضر وثائق إثبات امللكية أو يتنازل عن الخصومة قبل

 و ما بعدها. 21و ما بعدها ؛ عبد الرحيم، بسمة، املرجع السابق، ص  890و اإلدارية، مرجع سابق، ص 
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ـــا فريى بعض الفقه اء الفرنســـيني أن دعوى الحق إذا رفعت مع دعوى الحيازة فإنه أما يف فرنس

من قانون  87يجب أن يوقف الفصــل فيها إىل حني الفصــل يف دعوى الحيازة مســتندين إىل نص املادة 

يف حني انتقد فقهاء آخرون أحكاما صدرت عن محاكم فرنسية يف ، 916اإلجراءات املدنية الفرنيس السابق

نهايئ لباب يعني الغلق ال تقيض بعدم قبول الدعوى برمتها عىل أساس أن ذلكالقرن التاسع عرش كانت 

ضاء املنتقد رأى فريق  صويبا لهذا الق سواء . و ت سبة للحيازة أو لدعوى امللكية عىل حد  سواء بالن التقايض 

 ( مام une exception dilatoireمن الفقهاء الفرنســـيني أن األمر يتعلق مبجرد دفع بارجاء الفصـــل ) 

. كام يجوز رفع 917يســـمح للمدعى عليه يف دعوى الحيازة برفع دعوى امللكية مبجرد تنفيذه حكم الحيازة

يه يف  ملدعى عل ملدعي يف دعوى امللكية مل يكن هو ا ملا يكون ا عد رفع دعوى الحيازة  دعوى امللكية ب

ية الفرنيســـ اتضـــحت غري أنه بصـــدور قانون اإلجراءات املدن .918دعوى الحيازة وقت رفع دعوى امللكية 

 .  919منه تقرر عدم القبول كجزاء يف حالة خرق قاعدة الجمع 1833الصورة نهائيا إذ صارت املادة 

 

عدم الجمع وراء املوقف األخري  عدة  قا ية التي تثريها  بات العمل قد تكون الصـــعو و يف األخري 

ـــع يف مقاطعة الكيبك الكندية الذي ألغى املادة  اءات املدنية املتعلقة بقاعدة من قانون اإلجر  778للمرش

، األمر الذي أدى بالفقه هنالك للتســـاؤل عن مصـــري تلك القاعدة بعد حذف النص املتعلق 920عدم الجمع

قانون  778إذ يرى أغلبيتهم أن قاعدة عدم الجمع مل يعد لها مجال للتطبيق بعد إلغاء املادة  بها ، من 

ية ، و لكنهم يعيبون عىل ذلك  ملدن نه أن يقَوض الحامية املمنوحة للحيازة يف اإلجراءات ا أن من شــــأ

                                                           

 .896، ص 8770أبو الوفا، أحمد، املرافعات املدنية و التجارية، منشأة املعارف، اإلسكندرية،  916 

؛  النمر، أمينة، الدعوى و إجراءاتها، منشــــــــــأة  31، ص 8729عشــــــــــماوي، محمد، قواعد املرافعات، الجزء الثاني، مطبعة االعتماد، ال 917 

 . و أنظر في نفس املعنى : 840، ص 8776املعارف االسكندرية، 

E. Michelet, préc., p. 239. 

 

918  Cassation civ, 10 JUIN 1981 ; rev trim, 1982, 186., ob, Giverdon . 

»  Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir auمن قانون اإلجراءات املدنية الفرنســــــ ي تنص:   8466كانت املادة   919 

possessoire »  

920 Y. EMERICH, préc., p. 511-512. 
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و أبعد من هذا املوقف ما اتخذه املرشــع الفرنيســ ملا  ، 921مواجهة الحق أو امللكية أثناء رفع دعوى الحيازة

يف إطار   8017و من قانون اإلجراءات املدنية سنة   8014ألغى كليا دعاوى الحيازة من القانون املدين سنة 

 . 922و تبسيط القانونمسعى عرصنة 

 

 خامتة 

يف ختام هذا البحث يجدر القول أن حامية الحيازة مل تكن وليدة قرار أو ترشـــيع هنا أو هناك ، 

إمنا مرت مبراحل شتى يف مختلف األنظمة القانونية القدمية، كانت خاللها تأخذ صورا و أحكاما متباينة، 

ــييق و التعقيد أحيانا و تنحو نحو  ــهيل أحيانا أخرى، كل ذلك تحت تمتيل إىل التض ــيع و التس أثري التوس

النظريات الفلســـفية و اآلراء الفقهية الســــائدة آنذاك . و مل يتوقف األمر عند هذا الحد، إمنا امتدت 

التجاذبات و الخالفات الفقهية إىل األنظمة القانونية الحديثة و املعارصة، إذ تباينت الترشيعات و اختلفت 

رشيعات، يف تنظيم دعاوى  ضح عىل تطبيق أحكام الحامية الواردة يف تلك الت شكل وا الحيازة، ما أثر ب

بحيث واجه القضـــاء يف مختلف األنظمة القانونية صـــعوبات عملية ال حرصـــ لها يف تحقيق الحامية 

املنشــودة للحيازة. و قد مســت تلك الصــعوبات تقريبا كل مفاصــل و جزئيات أحكام دعاوى الحيازة ، بل 

من ذلك فإن تلك الصــعوبات مل تقترصــ عىل املســائل العملية التطبيقية إمنا شــملت حتى األســس أكرث 

 النظرية و الفلسفية لفكرة حامية الحيازة يف حد ذاتها . 

 

و لتذليل تلك الصـــعوبات و املآخذ النظرية و العملية اجتهد القضــــاء و حاول الفقه يف مختلف 

سب سبال مختلفة، إذ اتجه البعض إىل التفكاألنظمة القانونية إيجاد حلول منا سلك يف ذلك  ري ة و فعالة ف

يف حلول لكل عقبة و كل مشـــكلة عىل حدى مســـرتشـــدا  بالغاية املرجوة من حامية الحيازة لذاتها، يف 

حني أن اتجاها آخر بحث عن الحلول من خالل مزج النظريات املتضـــاربة و اآلراء املتباينة كتلك الحلول 

ا البعض من خالل مزج النظرية الشــخصــية و النظرية املوضــوعية املادية و التي نتج عنها التي اســتنطبه

توسيع نطاق حامية الحيازة إىل كل صور الحيازة و أنواع و أوصاف الحائزين . أما املوقف األكرث إثارة هو 

                                                           
921 Jean- Louis BERGEL, « Réformer la distinction du pétitoire et du possessoire »,  Paris, Dalloz, 2009, p. 17 ; Y. EMERICH, préc., 

p. 513.  

 راجع ما سبق ، عند الحديث عن إلغاء املواد املتعلقة بدعاوى الحيازة في فرنسا .  922 
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ــنة  ــوص ملا هجر دعاوى الحيازة كليا  8014ما انتهجه املرشــع الفرنيســ مؤخرا ابتداءا من س و ألغى النص

املتعلقة بها مستعيضا عنها بدعوى استعجالية بسيطة يف مسعى سامه تبسيط القانون ، و ذلك تحت وقع 

ــب البعض  ــكل حس ــيلية لدعاوى الحيازة التي باتت تش ــاعد لبعض األحكام التفص ــديد و املتص النقد الش

 مصدر صعوبات و تعقيدات ال فائدة منها . 

 

التي ابتكرت يف هذا الشــــأن، تلك املتعلقة بتوســـيع نطاق الحامية و من بني الحلول العملية 

ليشمل حيازة املنقوالت و الحقوق الشخصية و أمالك الدولة و مد أحكام الحامية و توسيعها أيضا لتشمل 

حتى الحيازة املعيبة و بعض أنواع و أوصــاف الحيازة، مثل الحيازة الشــائعة و الحيازة العرضــية و الحيازة 

ة . و من الحلول املســـتجدة أيضـــا فتح املجال لعرض دعاوى الحيازة عىل القايض اإلســـتعجايل املادي

عدم الجمع بني دعوى الحيازة و دعوى الحق يف  عدة  قا فة و التخفيف من آثار تطبيق  برشـــوط مخف

ـكاء  يف اإلتجاه الذي يخدم الحيازة و يحميها، و الســامح للحائز الفرد أن يرفع الدعوى دون إدخال الرـش

 الحيازة باعتبار دعوى الحيازة من اإلجراءات التحفظية و ليست من أعامل الترصف أو أعامل اإلدارة .

 

و عىل هذا ميكن القول أن كل تلك الحلول و التوجهات الحديثة التي جابه بها الفقه و القضـــاء       

نحو التخفيف     غلب عليها التوجهو الترشــيعات املختلفة الصــعوبات العملية التي تثريها دعاوى الحيازة، ي

و التبســـيط لإلســـتفادة من الحامية، و ذلك بناءا عىل فكرة وجوب التفرقة بني الحيازة املحمية بقواعد 

إجرائية و الحيازة املكســـبة للحق، يف اتجاه إنشـــاء نظامني مختلفني للحيازة، يف مســـعى يســـتند عىل 

ن حيث أنها وسيلة لحفظ األمن و النظام العام فضال عن األساس الذي تقوم عليه فكرة حامية الحيازة م

 الوظيفة اإلقتصادية و اإلجتامعية لحامية الحيازة . 
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 رقابة المحافظ العقاري للرسوم المدعمة لطلبات التشطيب

 

 هــداج صـفـاء

ميةبـاحثة بسـلك الدكـتـوراه مختبر القانون الخاص ورهانات التن  

فــاس–جامـعـة سـيدي محمد بن عـبـد اللـه كـلية العـلوم القـانـونيـة اإلقـتصاديـة و اإلجتماعية   

 

 ملخص باللغة العربية:    

حاولت يف البداية التعريف مبؤسسة التشطيب وذلك من خالل التمييز فيام بينها وبني عدة 

دون أن ،تحدثت عن التطور التاريخي لها، ثم بعد ذلك لإلطار القانوين الخاص بها بعدها   مصطلحات

ننىس األهمية املزدوجة العلمية و العملية للموضوع، التي بتضافرهام تتشكل أهمية املوضوع التي ينبغي 

افظ العقاري حوهذه األهمية تقودنا لطرح اإلشكالية الرئيسية التي تتمحور حول الدور الرقايب للمإبرازها، 

 للرسوم املدعمة لطلبات التشطيب يف املرحلة املصاحبة لتأسيس الرسم العقاري والالحقة لهذا التأسيس؟

ويبدوا وجيها لدراسة هذه اإلشكالية، تقسيم املوضوع إىل مبحثني معتمدين عىل املنهج التحلييل، وكذا 

 وضوع، إذ تم تحديدها يف: املنهج املقارن. و نختم هذا التلخيص بتحديد خطة العمل للم

مقدمة ممهدة، ومبحثني، يتعلق األول بالتشطيب عىل التقييدات املصاحبة لتأسيس الرسم العقاري ،وهو 

بدوره مقسم إىل مطلبني،خصص األول للحديث عن ارتباط مفعول األثر التطهريي بسبب التشطيب 

الثاين فتعلق  حارض شبه القضائية ، أما املبحثومجاله ،بينام الثاين ترك لدراسة األثر التطهريي لتقييد امل

بالتشطيب عىل التقييدات الالحقة لتأسيس الرسم العقاري ، حيث قسم بدوره إىل مطلبني ،تبلور األول 

يف التطرق لرقابة املحافظ العقاري للرسوم املدعمة لطلب التشطيب عىل الحقوق العينية، فيام تعلق الثاين 

ي للتشطيبات عىل التقييدات اإلحتياطية،ويف األخري سنختم املوضوع بأهم برقابة املحافظ العقار 

اإلستنتاجات و الخالصات التي توصلت إليها الدراسة الستجالء الغموض وتوضيح املفاهيم املتعلقة 

 مبوضوع املقال 
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Résumé: 

Premièrement j’avais essayé de définir la radiation à travers le discriminer avec d’autres 

termes, ensuit j’avais présenté leur développement historique, leur propre cadre juridique, 

son importance scientifique et pratique. 

Cette dernière nous amènerons à exposer la problématique majeure suivante : le contrôle 

du conservateur foncier des titres prises en charge pour les demandes de radiation 

pendant et après la constitution du titre foncier ?  Pour bien traité cette problématique, 

nous aurons divisé ce sujet par deux chapitres principales, basées sur deux types de 

méthodologies, analytique et comparatif. 

En conclusion, nous annonçons le plan suivant ; une introduction, deux chapitres, le 

premier sera consacré pour la radiation des inscriptions simultanées avec l’établissement 

du titre foncier, cette dernière sera divisée en deux sections. La première section va traité 

le lien entre les effets de purge à cause de radiation et leur domaine, on va étudier par la 

deuxième les effets de purges pour l’inscription des pv (procès-verbal) quasi judiciaires, 

quant à la deuxième chapitre on parlent de la radiation des inscriptions résultant 

l’établissement du titre foncier ,celle ci doit diviser aussi par deux section. Par la première 

ont été étudiées  le contrôle du conservateur foncier des titres prises en charge pour la 

demande de radiation des droits réels, et en ce qui concerne la deuxième section on a  

analysé le contrôle de conservateur foncier les radiations des demandes des  prénotations 

provisoires, nous conclurons cette article par nombreux  résumés, conclusions et 

recommandations les plus importantes 
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 مــقــدمـة:              

ميثل التشطيب ركيزة أساسية يف مجال حامية امللكية العقارية و استقرارها، ويحض مبكانة بالغة يف       

 مجال تداول الحقوق املرتبطة بها، ويشكل ضامنة قانونية بالنسبة للغري املتعامل عىل أساسه.

بالرغم من هذه املكانة التي يحتلها التشطيب  يف منظومة التحفيظ العقاري ،إال أن املرشع املغريب مل 

ميكن من خاللها  ()يتحمل عناء وضع مفهوم دقيق له، بل اقترص فقط عىل وضع نصوص متفرقة 

 فقط استفادة إمكانيته .

م شطيب يف ظل غياب نص قانوين محدد ، لن يتوبالتايل فاستجالء الغموض عرب تحديد مفهوم الت    

إال بوضعه يف سياق مفاهيم أخرى مشابهة له من قبيل التصحيح و التعديل ،  وكلها مفاهيم تشرتك مع 

التشطيب يف نفس الهدف وهو ضبط املعامالت داخل السجل العقاري، ومطابقة الواقع املادي مع الواقع 

 القانوين للحق العقاري املقيد.

مع اختالف يف املهام و طريقة اإلجراء يتم إضفاء طابع متيز كل عملية عىل حدة، بحيث أنه عند لكن 

متييز التشطيب عن التصحيح من حيث املساس بالحق املقيد ، نجد بأن التصحيح حسب مقتضيان الفصل 

يوضح أن  عقاري ،املتعلق بتفاصيل تطبيق نظام التحفيظ ال 1414يونيو  6من القرار الوزاري املؤرخ يف  84

 التي ال تغري جوهر الحق.   ()إرادة املرشع املغريب اتجهت نحو قرص التصحيح عىل األخطاء املادية 

وتجدر اإلشارة إىل أن األخطاء التي ترد يف الرسم العقاري عىل إثر اتخاذ قرار التحفيظ ال تدخل يف نطاق 

و  ()يف أحد قراراته -محكمة النقض حاليا –املذكور ، وهو ما أكد عليه املجلس األعىل  84الفصل 

الذي جاء فيه ما ييل :" استثناء املحافظ عىل األمالك العقارية تلقائيا مباين و مقالع من ملكية أرض بعد 

تحفيظها و تسجيلها باسم الغري ال يدخل ضمن صالحياته....".مام يستنتج معه أن التصحيح يقترص 

ك ترسبة إىل الرسم العقاري و التقييدات الالحقة املضمنة به، ليختلف بذلعىل األخطاء املادية الرصفة امل

 عن التشطيب الذي يرمي إىل تغيري الحقائق املوضوعية للحق املقيد أو إلغائها باملرة وفق شكلية محددة.

ى إىل ر أما التشطيب فهو يهدف إىل إلغاء الحق املقيد و إنهائه باملرة، دون إضافة أي حقوق أو تغيريات أخ

 الرسم العقاري، عكس التعديل الذي يضيف وال ينقص.

                                                           
املحدد للتشريع املطبق على العقارات املحفظة ، والذي جاء فيه بأن :"  9191يونيو  2من ظهير  3الفصل  كما هو الشأن في (923)

الرسوم العقارية وما تتضمنه من تسجيالت تابعة إلنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه ما لم تبطل أو يشطب عليها أو تغير وهي حجة 

 فعال صاحب الحقوق املبينة فيها...". في مواجهة الغير على أن الشخص املعين بها هو 
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 41و عليه  يقصد بالتشطيب إلغاء املحافظ العقاري ما ضمن بالسجل العقاري ، وهو حسب الفصل        
من نفس الظهري  يكون إما مبوجب عقد صحيح وهو ما يعرف بالتشطيب اإلتفاقي أو مبوجب ( )

لة قيض به ، وهو ما يعرف بالتشطيب القضايئ ، ويضاف إىل الحالتني حاحكم قضايئ حائز لقوة اليشء امل

 .()أخرى و يتعلق األمر بالتشطيب التلقايئ  

ولفهم أي موضوع البد من معرفة مراحل تطوره عرب التاريخ، ومن بينها موضوع التشطيب، إال أن هذا 

التاريخي بعيدا عن السجل العقاري، عىل اعتبار أنه جزء ال يتجزأ األخري  ال ميكن الحديث عن مساره 

الذي أقر تقييد  1244مارس  86منه ،و الذي تعود أصوله إىل القانون الفرنيس القديم ، وخصوصا قانون 

 ذاجميع الترصفات الناقلة للملكية بحيث ال تنتقل امللكية من البائع إىل املشرتي إال بالتقييد ، وقد اعترب ه

النص كبداية رسمية لوضع نظام شهر الترصفات العقارية ، لكنه مل يرق إىل مستوى تطلعات التنظيم 

.وبعده جاء نظام جديد (928)املحكم لهذا املجال، ألنه كان يعتمد عىل التنظيم الشخيص للسجل العقاري

 الذي كان -توارنس روبر -و الذي ظهر يف اسرتاليا عىل يد واضعه 1242يعتمد عىل التسجيل العيني سنة 

وهو يعترب نظام  -أي نظام تورانس –يشغل مدير التسجيالت باسرتاليا الجنوبية و سمي هذا النظام باسمه 

 .(929)أصيل لجميع أنظمة الشهر العيني حاليا

 

 

 

                                                           
يقصد باألخطاء املادية تلك األخطاء البسيطة التي ال تصل إلى األخطاء الجوهرية التي تغير من أصل الحق كالخطأ في اسم املالك   (924)

 بالكامل الخ.
،  19/9/9/9913، ملف مدني عدد  11/99/95بتاريخ  1225، رقم  -محكمة النقض حاليا–األعلى قرار صادر عن املجلس  (925)

 .25، ص2119، يوليوز  15- 15مجلة قضاء املجلس األعلى ، العدد املزدوج 
لعقاري على ما يلي :" ...يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم ا 92.15من ظ.ت.ع كما عدل وتمم بالقانون  19ينص الفصل  (926)

من تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتض ى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الش يء املقض ي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع 

 التضمين، في مواجهة األشخاص الذين يعنيهم هذا الحق".
 منه. 59التلقائي من بعض الفصول املنظمة لظهير التحفيظ العقاري مثل الفصل نستخلص حالة التشطيب  (927)

 .21، ص 9111محمد خير:"امللكية و نظام التحفيظ العقاري في املغرب"، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية،  )928( 

 .21ع ، ص محمد خير:"امللكية و نظام التحفيظ العقاري في املغرب"، نفس املرج  )929( 
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والذي أوجب رضورة تقييد كل التغيريات و االنتقاالت و اإلسقاطات الطارئة عىل الحقوق املتعلقة بالعقار 

ضمني كل التغيريات املادية و تلك املتعلقة بأهلية املالك و أصحاب الحقوق العينية و ذلك بشهادة وكذا ت

 امللكية ، حيث تكون دامئا مطابقة للوضعية القانونية و املادية الفعلية للعقار املقيد بالرسم العقاري.

شكل  يتم تنظيمه باللكن الجدير بالقول يف هذا املوضوع، هو أن التشطيب يبقى دون جدوى إذا مل

الكايف الذي يسهل إجراءه حتى يساهم يف بلورة أهمية السجالت العقارية بصفة عامة و املطابقة بني 

 الواقع و القانون بصفة خاصة يف املجال العقاري.

و عىل غرار التقييد فقد نظم املرشع املغريب التشطيب يف ظهري التحفيظ العقاري ، حيث خصص له 

منه ، وقد حاول املرشع املغريب تنظيم هذه املؤسسة تنظيام يتالئم مع الظروف  44إىل   41الفصول من  

االجتامعية و االقتصادية التي يعرفها املغرب ، فنظم حاالتها و املربرات التي تستند عليها و كذا رشوطها 

ر ومسؤولية املحافظ من نفس الظهري،دو  100إىل  43و إجراءاتها.كام نظم املرشع املغريب يف الفصول من 

 إزاء إغفاله لعملية التشطيب أو ما يرتكبه من أخطاء أثناء عملية التشطيب. 

 لذلك ففعالية نظام السجل العيني رهينة بدقة التشطيب نظريا و تطبيقيا.

اليشء الذي يغري بالتحليل و الدراسة و يضف عىل املوضوع أهمية مزدوجة علمية و عملية بتضافرهام 

 ية املوضوع التي ينبغي إبرازها.تتشكل أهم

وعىل هذا األساس فان للموضوع أهمية علمية تكمن يف رضورة استجواب النصوص القانونية املنظمة 

للتشطيب ، وذلك ملعرفة الوضع القانوين الذي تدور يف فلكه هاته العملية، ألنها متثل نهاية حق عيني 

، نون، ويدخل بذلك تاريخ العقار عرب السجل العقاريعقاري لفائدة شخص معني بالطرق التي حددها القا

 ليسهل عىل املتعاملني الجدد مع العقار التعرف عىل جميع الوقائع التي تحملها  بشكل سابق.

وبالتايل املساهمة يف تداول الحقوق بصورة واضحة التي من شأنها أن تخلق االطمئنان يف نفوس 

 أن تحدث يف هذا املجال عىل املستوى العميل. األشخاص، وتقلل من املنازعات التي ميكن

وهذه األهمية تقودنا لطرح اإلشكالية الرئيسية التي تتمحور حول الدور الرقايب للمحافظ العقاري للرسوم 

 املدعمة لطلبات التشطيب يف املرحلة املصاحبة لتأسيس الرسم العقاري والالحقة لهذا التأسيس؟

 هذه اإلشكالية مجموعة من األسئلة الفرعية من قبيل:وتتفرع عن 

 متى ميكن طلب التشطيب؟ ما هي الحقوق التي تكون موضوعا للتشطيب؟
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 مدى تأثر املقيد عن حسن نية باآلثار الناجمة عن التشطيب؟

 تأثري ازدواجية الجهة املختصة مببارشة التشطيب)القضاء و املحافظ العقاري( عىل فعالية التنفيذ؟

ويبدوا وجيها لدراسة هذه اإلشكالية تقسيم املوضوع إىل مبحثني معتمدين عىل املنهج التحلييل الذي 

جتهادات القضائية  و اآلراء الفقهية ، وكذا املنهج املقارن  من خالل يربط بني النصوص القانونية و اإل 

 املقارنة بني مختلف األنظمة الترشيعية لبعض الدول كلام لزم األمر ذلك.

 املبحث األول : التشطيب عىل التقييدات املصاحبة لتأسيس الرسم العقاري

 املبحث الثاين: التشطيب عىل التقييدات الالحقة لتأسيس الرسم العقاري

 املبحث األول : التشطيب عىل التقييدات املصاحبة  لتأسيس الرسم العقاري

بل من جميع الحقوق التي كانت عالقة به قتحت مربر قاعدة التطهري و التي يقصد بها:" تطهري العقار 

و بالتايل ينتج عنها أثر تطهريي مركب من . (930)التحفيظ، ومل يطالب بها أثناء مسطرة التحفيظ" 

قاعدتني:األوىل تفيد أن الحقوق املرتتبة عىل العقار وقت التحفيظ ، والتي مل يأذن بها  املحافظ بتأسيس 

ناتجة  والثانية تتعلق بالحقوق العينية املقيدة التي تعد صحيحة حتى ولو كانتالرسم العقاري تعترب الغية.

 عن سندات معينة.

مام يطرح معه فرضية أن التشطيب ال مجال له يف هاته املرحلة املصاحبة لتأسيس الرسم العقاري أي قبل 

اطا بسبب التشطيب، ارتب صدور قرار التحفيظ.و بالتايل تتطلب دراستها التطرق إىل مفعول األثر التطهريي

(، وذلك بتحديد معيار التشطيب عىل التقييدات من خالل معرفة مدى املطلب األولوكذا مجال هذا األثر)

 .(املطلب الثاينشموليتها باألثر التطهريي،ثم تحديد التشطيبات عىل اإليداعات يف)

 املطلب األول : ارتباط مفعول األثر التطهريي بسبب التشطيب ومجاله

سنبدأ  بالحديث عن مدى  ارتباط مفعول األثر التطهريي بسبب التشطيب يف )الفقرة األوىل(، ثم ملجال 

 هذا األخري يف )الفقرة الثانية(.

 الفقرة األوىل : ارتباط مفعول األثر التطهريي بسبب التشطيب

                                                           
، منشور بمجلة املناظرة، العدد الثاني، يونيو 9392/51، ملف رقم 2/1/9113، بتاريخ 292/13حكم ابتدائية وجدة رقم  (930)

 .921، ص 9115
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نحه حجة تامة ية للعقار، مييعد تأسيس الرسم العقاري مبثابة حالة مدنية للوضعية القانونية و املاد       

 وقوة إثبات و تطهري من جميع الحقوق املدىل بها أثناء جريان مسطرة التحفيظ باملرة.

فاملالك تثبت له ملكية عقاره مطهرة و نهائية و غري قابلة للطعن مبجرد صدور قرار التحفيظ من قبل املحافظ 

فهذان النصان مرتابطان يكمل أحدهام اآلخر و من ظهري التحفيظ العقاري.  38و  8العقاري وفقا للفصل 

يفرس ذلك أنه ومن خالل مقتضيات هذين الفصلني ، يستنتج أنه يرتتب عىل قرار التحفيظ تطهري العقار 

من جميع الحقوق السابقة عليه أي السابقة عىل قرار التحفيظ، واكتساب رسم امللكية املنجز من جانب 

 نهائية غري قابلة ألي طعن كيفام كان نوعه. املحافظ العقاري وبقرار منه صفة

ولنئ كان مبدأ التطهري يرمي إىل تخليص الحقوق تنفيذا لقرار التحفيظ من العيوب التي يشوبها، 

التي تستعمل  (931)ويحصنها من كل ادعاء باإلبطال و التشطيب، فذلك راجع ملسطرة التحفيظ الطويلة 

 ق الذي يضفى عليه مناعة مطلقة إزاء الكافة بتطهريه من كلكل الوسائل للوصول إىل معرفة حقيقة الح

 النزاعات قبل اإلقدام عىل تحفيظه.

–وذلك ما أكد عليه القضاء املغريب يف أكرث من مناسبة، فقد جاء يف إحدى القرارات باملجلس األعىل 

م كل نزاع ن و يحسعىل أن:"...إقامة الرسم العقاري له صفة نهائية ال تقبل الطع -محكمة النقض حاليا

يتعلق بالعقار، وال ميكن االحتجاج بأي حق عيني سابقا عىل التحفيظ مل يسجل عىل الرسم 

 .(932)العقاري..."

من ظ.ت.ع يتضمن قواعد آمرة مرتبطة بالنظام العام العقاري، ومن  8وجاء يف قرار آخر له أن :" الفصل 

جة  لها أن الحق املدعى به تطهر منه العقار نتيتم يجب أن تثريها املحكمة من تلقاء نفسها كلام تبني

 .(933)التحفيظ" 

وعليه فجميع الحقوق التي مل يتضمنها الرسم العقاري تعترب غري موجودة ،حتى ولو كان سبب إغفالها     

هو تعمد إلحاق الرضر بصاحبها و استعامل وسائل تدليسية يف ذلك؛ إذ أن سوء النية ال يكون سببا يف 

الرسم العقاري الناتج عن التحفيظ وهذا ما صار عليه االجتهاد القضايئ املغريب عندما مل مينح  طلب إلغاء

                                                           
 و  عبد الكريم الرغيني:" قاعدة التطهير الناتج عن تحفيظ العقار و تطبيقاتها العملية"،رسالة لنيل دبلوم املاستر في قانون العقود (931)

 .92،ص 2115-2115العقار،جامعة محمد األول،كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتماعية ،وجدة، السنة 
، منشور بمجلة األمالك، العدد األول، 2112-9-9-2211، ملف مدني عدد 2119يناير  2، بتاريخ 99قرار املجلس األعلى عدد  (932)

 .915ص 
 .91، ص 5، منشور بمجلة اإلشعاع، العدد 9112يناير  21، بتاريخ 2151/55املدني عدد  قرار املجلس األعلى في امللف (933)
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إمكانية إقامة دعوى التشطيب بناءا عىل مخارجة أقيمت وقت عملية التحفيظ ومل يقع فيها التعرض وإمنا 

 .(934)يكفي أن تقام بها دعوى تعويض إذا تبث التدليس يف عملية التحفيظ 

ا فمفعول األثر التطهريي هو نهايئ و غري قابل للطعن، وبالتايل ال مجال للحديث عن التشطيب وهكذ   

و أسبابه يف هذه املرحلة، لكن الجدير بالذكر هو أنه إذا كان األثر التطهريي يرمي إىل تخليص الحقوق 

ساس ذلك أن تها و أ املقيدة تنفيذا لقرار التحفيظ من العيوب التي تشوب صحتها ،فإنه ال يتجاوز إدام

الحقوق بصفة عامة باستثناء حق امللكية، تعترب مؤقتة أي قابلة لإلنتهاء واإلنقضاء بتحقق أحد األسباب 

القانونية حيث يتعني التشطيب عىل هذه الحقوق املنقضية من السجل العقاري ولو كانت محصنة من 

 اإلبطال بفعل التطهري.

أن إمكانية التشطيب تحدد مبعرفة إن كان الحق مشموال باملفعول أما عن مجال األثر التطهريي ،نجد ب

التطهريي أم ال، فإن كان يشمله تعذر تشطيب التقييد ،وإن كان ال يشمله أمكن ذلك، ويف الواقع فإن 

 (.الفقرة الثانيةمجال املفعول التطهريي هو مجال ثنايئ موضوعيا ، ثم زمنيا )

 هرييالفقرة الثانية : مجال األثر التط

فمن حيث املوضوع ، إذا كان األصل يف قاعدة التطهري أنه مبجرد تأسيس الرسم العقاري يصبح       

العقار مطهرا من جميع الحقوق العينية و اإلرتفاقات العقارية غري املدىل بها أثناء مسطرة التحفيظ، فهذا 

األصل ترد عليه استثناءات، إذ أنه بالرغم من ورود رسم امللك خاليا من التنصيص عىل بعض الحقوق إال 

أنها تبقى قامئة يواجه بها صاحب الرسم العقاري.فقد يكون الحق غري مقيد بالرسم العقاري و لكنه موجودا 

 ، وذلك العتبارات قانونية تتصل باملصلحة العامة غالبا . (935)واقعيا 

و بذلك فالعقارات اآلتية بيانها ال ميكن أن تكون محال لترصفات ناقلة للملكية، وبالتبعية عدم خضوعها      

من ظهري التحفيظ  38و  8لقاعدة التطهري و التملك النهايئ املنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصلني 

ضمن امللك العام ،كعقارات ؛ وهي العقارات التي تدخل 11.07العقاري املتمم و املغري مبوجب قانون 

 األحباس، الحقوق املنجمية ، الحقوق املائية العامة،أرايض الجموع.

إذ أن مثل هذه الحقوق ال تتأثر بالتطهري الناتج عن الرسم العقاري وأن من شأن إخضاعها ملجاله فيه 

ن قد أباح لهم د يكو إرضار بأصحاب تلك الحقوق، مام يعتقد معه أن املرشع املغريب بإعفائهم من التقيي

                                                           
، 29، قضاء املجلس األعلى، العدد 11291، في امللف املدني رقم 9155يونيو 95، الصادر بتاريخ 9219قرار املجلس األعلى عدد  (934)

 .23، ص 9155نوفمبر 
 .29مرجع سابق،ص الناتج عن تحفيظ العقار و تطبيقاتها العملية"،:" قاعدة التطهير عبد الكريم السرغيني (935)
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ضمنيا نوعا من الرسية،و بالتايل فهم غري ملزمني بإعالن حقوقهم يف مرحلة التحفيظ ، وينتج عام تقدم 

أن الحقوق التي تخرج من مجال األثر التطهريي ميكن التشطيب عليها إن قيدت ، وال تعترب الغية إن 

 مل تقيد.

ما عن مجال هذا األثر من حيث الزمن ،عىل مستوى هذا عن مجال األثر التطهريي من حيث املوضوع أ 

هذا املجال األخري يطرح التساؤل التايل،هل يقترص األمر عىل الحقوق التي كانت موجودة وقت تقديم 

 مطلب التحفيظ أم ميتد ليشمل حتى الحقوق الناشئة خالل فرتة التحفيظ؟

 إن اإلجابة عن هذا التساؤل ينبغي التمييز بني فرتتني:

 رتة السابقة عىل تقديم مطلب التحفيظ و تكون الحقوق العينية الناشئة خاللها خاضعة لألثر التطهريي.الف

ثم الفرتة الفاصلة بني تقديم مطلب التحفيظ وصدور قرار التحفيظ،ويقصد بها الحقوق الناشئة خالل فرتة 

 ألثر التطهريي.التحفيظ، وقد وقع خالف بشأن استفادتها من الحجية املطلقة الناتجة عن ا

يرى بأن الحقوق التي يعلن عنها قرار التحفيظ و التي تظهر عىل الرسم العقاري وقت تحفيظه  (936)ففريق 

تكتسب حجية مطلقة، ال يهم ما إذا كانت هذه الحقوق قد تضمنها مطلب التحفيظ أم أنشئت بعد البدء 

تقييد هو الرسم حفيظ و الحجية النسبية لليف مسطرة التحفيظ مادام الحد الفاصل بني الحجية املطلقة للت

من ظ.ت.ع الذي ينص عىل انه:" كل تحفيظ يقتيض  48العقاري.ويستدل أصحاب هذا الرأي بالفصل 

. الحقوق العينية العقارية املرتتبة 6من املحافظ عىل األمالك العقارية تأسيس رسم عقاري يتضمن لزوما:..

 عىل العقار؛...".

ملغريب يف هذا النص مل يفرق بني الحقوق التي تضمنها مطلب التحفيظ و بني الحقوق وهكذا فإن املرشع ا

 .التي نشأت خالل املسطرة، وهذا يعني أن كالهام يكتسب حجية قانونية مطلقة غري قابلة للطعن

 ال يف حني يرى فريق آخر أن الضامنات التي تحيط بالتقييدات املالزمة للتحفيظ تربر تربيرا ناقصا ،ألنها

،إذ ال يكفي أن ينص الرسم العقاري عىل (937)تخضع لشكليات اإلشهار السابقة التي يخضع لها التحفيظ 

 .حق يكتسب حجية مطلقة بل البد أن يكون قد مر مبرحلة كافية من اإلشهار 

                                                           
يتزعم هذا الفريق :عبد العالي العبودي:" نظام التحفيظ العقاري و إشهار الحقوق العينية باململكة املغربية"،املركز الثقافي  (936)

 .933-932، ص 2113العربي،الدار البيضاء،الطبعة األولى
(937) Mohammed Azami : «  Portée de l’effet constitutif et de force probant », D.E.S.A, 
Université Mohammed V, Faculté des sciences Juridique économique et sociales, Rabat, 
1987,p 159. 
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ن مويفهم أن إيداع الرسوم الناشئة يف هذه الفرتة لدى املحافظة العقارية و اإلذن بتقييدها ال مينحها 

الحجية  إال تلك التي تكتسبها الحقوق املقيدة بعد التحفيظ،ألن تقييد الحقوق يف سجل التعرضات وجد 

لحفظ رتبة الحق كام هو الشأن بالنسبة للتقييد االحتياطي الذي يكون يف املرحلة الالحقة للتحفيظ، 

شطيب عليها بطالها و التولذلك فلن تطهر من العيوب التي تشوبها بصدور قرار التحفيظ، بحيث يجوز إ 

 إن قيدت و ال تعترب ملغاة إن مل يؤذن بتقييدها أو مل يرصح بها.

من ظ.ت.ع التي يفهم منها، أن جزاء عدم االلتزام مبا ورد فيه  21وما يؤكد هذه املالحظة قراءة الفصل 

يجعل معه أن  يقترص عىل عدم إمكانية مواجهة الغري بتلك الحقوق الناشئة خالل مسطرة التحفيظ، مام

تقييدها الحقا ممكنا.وعليه فإعطاء جميع الحقوق التي نشأت قبل أو أثناء عملية التحفيظ قوة تطهريية 

مطلقة غري قابلة للطعن إذا ما تم تضمينها بالرسم العقاري ،واعتبارها غري موجودة و الغية إذا ما تم إغفالها 

شكل رصيح عن مبدأ العدالة  التي هي مناط فيه إجحاف كبري بأصحاب الحقوق وفيه خروج كذلك ب

 القانون بشكل أسايس.  

و تأسيسا ملا سبق، يتبني أن الحقوق املشمولة باألثر التطهريي  تكون غري قابلة للتشطيب ،أما تلك التي 

تكون غري مشمولة باألثر التطهريي فيمكن التشطيب عليها، وتبقى أهم الحقوق هي تلك التي يتم 

من ظ.ت.ع بعدها تظهر أسباب تربر رضورة التشطيب عليها حامية للمراكز  21للفصل  إيداعها طبقا

 (.املطلب الثاينالقانونية )

 املطلب الثاين : األثر التطهريي لتقييد املحارض شبه القضائية                                  

                    -اع مبلغ الشفعة منوذجا محرض بيع العقار يف طور التحفيظ باملزاد العلني ومحرض إيد -    

يعد حق امللكية أهم حق يكتسبه الرايس عليه املزاد،وبذلك تصبح له جميع امتيازات وسلطات املالك        

يف إدارة و استغالل العقار والترصف فيه إىل جانب تحمل تبعة هالكه.إال أن انتقال ملكية العقار للمشرتي 

تتضمن سوى ما كان للمدين من حقوق عىل العقار املبيع ، وبذلك فإن انتقال امللكية من باملزاد العلني ال 

املنفذ ضده إىل املشرتي ليس منشئا مللكية جديدة ملصلحة هذا األخري ،ألن املشرتي يعد خلفا خاصا للمدين 

إرساء املزايدة بالرسم  حرضم املنفذ ضده املنزوعة ملكيته.وال تنتقل امللكية إىل الرايس عليه املزاد إال بتقييد

من ق.م.م قد خالفت  (938) 120العقاري هذا بخصوص العقار املحفظ، إال أن الفقرة الثانية من الفصل 

                                                           
 من قانون املسطرة املدنية على ما يلي:" يعتبر محضر املزايدة: 251ينص الفصل  (938)

 لصالح املحجوز عليه ولذوي حقوقه. سندا للمطالبة بالثمن -9

 سند ملكية لصالح الراس ي عليه املزاد. -2
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هذا املبدأ حينام أوردت بأن محرض إرساء املزايدة يعد سندا للملكية لصالح الرايس عليه املزاد،وهذا 

عقار يف طور  ور التحفيظ، حيث يتم تقييد محرض بيعاالفرتاض يعترب صحيحا حتى بالنسبة للعقار يف ط

مثله مثل  11.07ومتم بالقانون  من ظ.ت.ع كام عدل 21التحفيظ باملزاد العلني طبقا ملقتضيات الفصل 

التقييدات املصاحبة ملسطرة التحفيظ، فهل األثر التطهريي املرتتب عن تقييد محرض البيع  و باقي العقود

من م.ح.ع و املتعلقة بالعقار املحفظ يشمل كذلك العقار يف  (939) 880إليه يف الفصل  باملزاد العلني املشار

وإذا كان الجواب باإليجاب، فام هو األساس القانوين املعتمد لتطهري العقار يف طور  طور التحفيظ؟

اري ق(، وتحديد وقت تدخل املحافظ العالفقرة األوىلالذي هو موضوع البيع باملزاد العلني) التحفيظ 

بالتشطيب عىل الرهون السابقة املودعة بسجل التعرضات.مع بيان اإلشكاالت التي تثريها مامرسة الشفعة 

 (.الفقرة الثانيةيف العقار يف طور التحفيظ )

 الفقرة األوىل : األساس القانوين لألثر التطهريي بناءا عىل تقييد محرض البيع باملزاد العلني للعقار  

 يف طور التحفيظ                    

من مدونة الحقوق  880وإذا كان لبيع العقار املحفظ باملزاد العلني له أساسه القانوين املتمثل يف الفصل       

 العينية، فهل ميكن أن يشمل هذا األساس حتى العقار يف طور التحفيظ؟

 21ات الفصل ها ملقتضيإذا كانت الترصفات الواردة عىل العقار يف طور التحفيظ تخضع من حيث تقييد
،فهذا يعني أن التقييدات  التي تتم يف إطار هذا  11.07من ظ.ت.ع كام عدل ومتم بالقانون  (940)

الفصل تخضع لنفس القواعد التي تخضع لها التقييدات الواردة عىل العقار املحفظ،سواء من حيث املبادئ 

من ظ.ت.ع ضمن القسم الخاص  21رج الفصل أو الحقوق القابلة للتقييد ،السيام أن املرشع املغريب أد

بالتقييدات الواردة عىل العقار املحفظ،وهذا ما دفع بالبعض إىل القول عىل رضورة شمول مقتضيات الفصل 

من م.ح.ع للعقار يف طور التحفيظ ، مادام أن محرض البيع باملزاد العلني يبقى سندا للملكية ينقل  880

                                                           

 يذكر املحضر بأسباب الحجز العقاري و اإلجراءات املتبعة وإرساء املزايدة التي تمت.

 ال يسلم املحضر مع وثائق املحجوز عليه إال عند إثبات تنفيذ شروط املزايدة".
مدونة الحقوق العينية على ما يلي:" ال تسلم كتابة ضبط املحكمة محضر إرساء املزايدة، إال بعد أداء الثمن من  221ينص الفصل  (939)

املستحق أو إيداعه بصندوق املحكمة إيداعا صحيحا لفائدة من له الحق فيه. يترتب على تقييد محضر إرساء املزايدة بالرسم العقاري 

 وتطهيره من جميع االمتيازات و الرهون وال يبقى للدائنين حق إال على الثمن".انتقال امللك إلى من رسا عليه املزاد 
على أن :"إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق  92.15من ظهير التحفيظ العقاري املعدل و املتمم بقانون  52جاء في الفصل  (940)

 ير ، أن يودع باملحافظة العقارية الوثائق الالزمة لذلك.خاضع لإلشهار أمكن لصاحبه ، من أجل ترتيبه و التمسك به في مواجهة الغ

ويقيد هذا اإليداع بسجل التعرضات.يقيد الحق املذكور عند التحفيظ بالرسم العقاري في الرتبة التي عينت له إذا سمحت إجراءات 

 املسطرة بذلك".
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يظ املشرتي ملكية العقار عند تقييده من قبل  املحافظ العقاري مبطلب التحفلفائدة الرايس عليه املزاد أي 

 .11.07من ظ.ت.ع كام عدل ومتم بالقانون  21عمال مبقتضيات الفصل 

وعليه فإن األساس القانوين لألثر التطهريي الناتج عن تقييد محرض البيع باملزاد العلني املتعلق بالعقار 

 من م.ح.ع يشمل أيضا العقار يف طور التحفيظ. 880املحفظ املحدد يف املادة 

من م.ح.ع يتضح بأنه يرتتب عن تقييد محرض إرساء املزايدة من طرف  880ومن خالل مقتضيات املادة 

املحافظ العقاري بالرسم العقاري، تطهري العقار من جميع الحقوق و اإلمتيازات ،كام يؤدي إىل التشطيب 

العقار و بالتايل انتقال ملكية العقار إىل املشرتي خالية من كل رهن التلقايئ للرهون املقيدة عىل 

وامتياز،وذلك مبجرد تقييد محرض البيع باملزاد العلني من قبل الرايس عليه املزاد العلني طبقا ملقتضيات 

من ظ.ت.ع، حيث يطهر العقار من هذه الحقوق سواء حصل الوفاء بها جميعا أو مل يحصل  21الفصل 

بقى الدائن الذي مل يستويف دينه املطالبة بالحق الشخيص يف مواجهة دينه.إذا أراد الرايس عليه ذلك، وي

املزاد متابعة إجراءات التحفيظ ،عىل املحافظ العقاري التشطيب عىل الرهون السابقة املودعة بسجل 

 التعرضات و أال يشري إليها عندما يتخذ قرار التحفيظ تحت مسؤوليته.

من ظ.ت.ع ال حرص لها، فإىل جانب تقييد  21تنبيه إىل أن الحقوق التي تودع طبقا للفصل وال بد من ال

محرض بيع العقار يف طور التحفيظ باملزاد العلني مبوجب هذا الفصل الذي يعد من بني املحررات شبه 

من ظ.ت.ع  21أو  (941) 26القضائية، نجد أيضا محرض مبلغ الشفعة التي يتم إيداعها إما يف إطار الفصل 

قرة )الف ، وما تطرحه من إشكاالت بالنسبة للعقار يف طور التحفيظ11.07املغري واملتمم مبوجب قانون 

 .الثانية(

 الفقرة الثانية : اإلشكاالت التي تثريها مامرسة الشفعة يف العقار يف طور التحفيظ

العقار يف طور التحفيظ تثري مجموعة من اإلشكاالت تنصب أساسا عىل الجانبني إن األخذ بالشفعة يف      

القانوين و العميل ، السيام أن العقار مل يأخذ بعد وضعه القانوين القار و الثابت هذا من جهة ،ومن جهة 

أخرى فإن املسطرة املختارة من طرف املفوت له تطرح بدورها إشكاالت تختلف بحسب سلوك مسطرة 

 .11.07من ظ.ت.ع كام عدل و متم بالقانون  21أو  26فصل ال

                                                           
على ما يلي:"بغض النظر عن املسطرة املقررة في  92.15من ظهير التحفيظ العقاري املعدل و املتمم بقانون  53ينص الفصل  (941)

من هذا القانون، يمكن لصاحب حق وقع إنشاؤه أو تغييره أو اإلقرار به أثناء مسطرة التحفيظ أن يطلب نشره بالجريدة  52الفصل 

 الرسمية بعد إيداع الوثائق املثبتة للحق باملحافظة العقارية...".
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إىل  -مبلغ الشفعة -عىل الشياع من إيداع رشائه -املستفيد-إال أن أهم إشكالية هي إشكالية امتناع املشرتي

غاية انرصام األجل القانوين للتعرضات قصد اإلرضار بالشفيع و حرمانه من مامرسة حقه يف الشفعة ، ومن 

ا األخري الحق يف مقاضاة  املشرتي إلجباره عىل إيداع رشائه؟ و إىل أي حد ميكن اعتبار هذا تم فهل لهذ

 املوقف الصادر عن هذا املشرتي تعسفا يف استعامل الحق.

إىل جواز األخذ بالشفعة و لو بدون  (942)نجد بأن الفقه انقسم بخصوص هذه املسألة ، بحيث ذهب البعض 

عقد صحيحا برصف النظر عن اإليداع الذي ينحرص أثره يف ترتيب الحق عند إيداع العقد ، ألن البيع ين

إىل القول بعدم جواز شفعة العقار يف طور التحفيظ  (943)تأسيس الرسم العقاري، يف حني ذهب أحد الفقه 

من ظ.ت.ع ، وبرصف النظر عن الخالف الفقهي فإن  21لعدم القيام بإجراء اإليداع الوارد يف الفصل 

إلستئناف بالرباط سبق لها أن اعتربت يف مناسبة امتناع املشرتي من تقييد رشائه أنه :" ال ميكن محكمة ا

للمشرتي عىل الشياع أن ميس باملبدأ املطلق لتقييد الحقوق باعرتاضه عىل تقييد عقد رشائه الذي يطلبه 

ن املشرتي ييد،وأضافت أ منه الشفيع ،بعلة أن عقد الرشاء ال يعترب هذا األخري طرفا حتى يلزمه بالتق

باستعامله حقه يف عدم تقييد رشائه إرضارا بالشفيع بدون أي مصلحة مرشوعة ،يكون قد ارتكب تعسفا 

من ق.ل.ع وخلصت إىل القول أنه عىل املحاكم أن تضع  (944) 41يتحمل مسؤوليته بناءا عىل الفصل 

.وما يفرس لجوء صاحب الحق إىل   (945)حدا لهذا التعسف و األمر بالتقييد تحت طائلة غرامة تهديدية 

أنها تعنى باإلشهار عكس  11.07من ظ.ت.ع املغري و املتمم مبوجب قانون  21إيداع حقه وفقا للفصل 

 من نفس الظهري. 26الخالصة اإلصالحية املنصوص عليها يف الفصل 

                                                           
"، الطبعة األولى، 92.15ق املكتسبة خالل مسطرة التحفيظ و آثارها في ضوء مستجدات القانون خير الدين الطاوس:"إشهار الحقو  (942)

 .922،ص 2191سنة 

رشيد بالشو :" التصرفات التي تجرى على عقار في طور التحفيظ"،رسالة لنيل شهادة املاستر ،شعبة القانون الخاص،وحدة  -

 .2113-2112دال جامعة محمد الخامس،السنة الجامعية التكوين والبحث في القانون املدني،كلية الحقوق أك
عبد العالي الدقوقي:" اإللغاء و التشطيب في التشريع العقاري املغربي"،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق ، كلية العلوم  (943)

 .19،ص 2112-2119القانونية و االقتصادية و االجتماعية ، الرباط أكدال ،السنة الجامعية 
في فقرته الثانية من قانون االلتزامات و العقود على مايلي:"...غير أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي  12ينص الفصل  (944)

إلى إلحاق ضرر فادح بالغير وكان من املمكن تجنب هذا الضرر أو إزالته ،من غير أذى جسيم لصاحب الحق،فان املسؤولية املدنية تقوم 

 خص ما كان يلزم ملنعه أو إليقافه".إذا لم يجر الش
، 9159، منشور بمجلة محكمة االستئناف بالرباط، سنة 2511، عدد 9129يونيو  21قرار محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  (945)

 .153ص
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سلوك مسطرة  التنصيص رصاحة عىل إجبارية (946)و بالتايل كان من األوىل حسب رأي أحد الباحثني 

حتى يتم تحقيق  21من نفس الظهري وتوسيع دائرة اإلشهار و النرش، و إبطال العمل بالفصل  26الفصل 

 اإلنسجام بني مختلف املبادئ التي بني عليها ظ.ت.ع.

كام تطرح إشكالية أخرى تتمثل يف أجل مامرسة الشفيع لحق الشفعة عىل مستوى مسطرة الخالصة 

.فهل هو أجل 11.07من ظ.ت.ع املغري و املتمم مبوجب قانون  26يها يف الفصل اإلصالحية املنصوص عل

السنة من تاريخ أداء الرسوم للمحافظة العقارية أو من تاريخ نرش الخالصة اإلصالحية يف الجريدة الرسمية 

رة طمن م.ح.ع ، أم أن تنصيص املرشع املغريب عىل أجل مس (947) 601قياسا عىل أجل اإليداع يف املادة 

يفيد بأنها الطريقة اإلجرائية الوحيدة لدى املفوت له يف إشهار حقه الذي نشأ له أثناء مسطرة  21الفصل 

 التحفيظ؟

وانطالقا من مقتضيات ظهري التحفيظ العقاري نجد هذه األخرية تكرس أحقية كل من نشأ له حق أثناء 

أو مسطرة اإليداع  26ردة يف الفصل مسطرة التحفيظ يف اختيار مسطرة نرش الخالصة اإلصالحية الوا

من نفس الظهري، وهذا معناه أنه ال ميكن حظر مسطرة الخالصة اإلصالحية عىل  21املنظمة يف الفصل 

املشفوع منه بدليل أن األصل اإلباحة، واملنع ال يكون إال بنص ومادام مطلب التحفيظ يف مرحلته اإلدارية 

، مادام مل تتم إحالة مطلب التحفيظ بعد من  (948)للمشفوع منه  فإن الخيار بني املسطرتني يبقى قامئا

 طرف املحافظ العقاري عىل املحكمة للبت يف التعرضات.

 إال أن اإلجابة عن هذه التساؤالت تستلزم التمييز بني حالتني:

إذا كان اإلعالن عن انتهاء التحديد قد تم نرشه بالجريدة الرسمية ،ثم وقع البيع بعد ذلك فإن  -

جل تعرض الشفيع للمطالبة بحق الشفعة يف حالة سلوك املشفوع منه ملسطرة الخالصة اإلصالحية أ 

 هو شهرين تبتدئ من تاريخ نرش الخالصة اإلصالحية بالجريدة الرسمية.

                                                           
منشور بمجلة  "، مقال92.15خالد الفكاني:" تأمالت حول املستجدات التشريعية املتعلقة بالتعرض و املقررة بمقتض ى القانون  (946)

 . 919،ص 2193-2192، السنة 92-99األمالك، العدد املزدوج 
من مدونة الحقوق العينية على أنه:" يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب  312تنص املادة  (947)

 إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها،ويسقط حق التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق لشفعة،وال يصح التبليغ إال 

 هذا األخير إن لم يمارسه خالل أجل ثالثين يوما كاملة من تاريخ التوصل...".
و مدونة الحقوق العينية"،مقال منشور 92.15حسن فتوخ :" شفعة العقار في طور التحفيظ عن طريق التعرض في ضوء القانون  (948)

 .95:22، على الساعة 11/11/2121(، تاريخ االطالع Maroc Droitبجريدة الكترونية  )
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إذا مل يتم اإلعالن عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية ،ثم وقع البيع و اختيار املشفوع منه   -

صالحية، فإن أجل تعرض الشفيع للمطالبة بالشفعة هو أجل سنة تبتدئ من مسطرة الخالصة اإل 

تاريخ نرش الخالصة اإلصالحية بالجريدة الرسمية، وتنقيض لزوما بانرصام أجل التعرض الوارد يف 

 .11.07(949)من ظ.ت.ع املغري و املتمم بالقانون  81الفصل 

د فقد يحجز لبعض املخاطر ،فامدام البيع مل يقيكام أن مامرسة الشفعة قبل تقييد البيع ،تعرض الشفيع 

خالل الفرتة السابقة عن التقييد أو يباع باملزاد العلني و يقيد باملزاد،ومعلوم أن الشفعة ال ميكن مامرستها 

 إذا تم البيع باملزاد العلني ووقع تبليغ الرشكاء بذلك ،ليتمكنوا من الحضور و املشاركة يف املزاد.

عة ضد املشفوع منه ملامرسة حق الشف -املفوت له -القضائية للتحفيظ فإنه يبقى أمام الشفيعأما يف املرحلة 

يف سلوك مسطرة واحدة و هي مسطرة اإليداع دون مسطرة الخالصة اإلصالحية التي تقتيض وجود امللف 

 بني يدي املحافظ العقاري ، مام يكون معه مطلب التعرض عرضة للضياع.

لواقع العميل أثبت أن جل الترصفات عىل العقار يف طور التحفيظ تبارش يف حقيقة إضافة لكل ذلك فإن ا

،  (950)األمر بعد انقضاء أجل التعرضات، وعليه فإن مسطرة التعرض عىل اإليداع حسب رأي أحد الفقه 

فال  ال ميكنها أن تجب رفع دعوى املنازعة يف اإليداع أمام القضاء حيث أن هذه املكنة تبقى مفتوحة و إال

يتعني عىل الجهات املعنية بقطاع التحفيظ  (951)معنى لعمل املحافظة العقارية.لذا و حسب أحد الفقه 

العقاري التدخل رصاحة لحث املحافظني عىل عدم تلقي أي إيداع أثناء املرحلة القضائية للتحفيظ ، وذلك 

از اإليداع قبول أن يسمح بإنجلضامن حقوق املتعرضني الذين تنشأ يف تلك املرحلة، إذ أنه من غري امل

لفائدة املفوت له، وعدم قبول التعرض عىل ذلك اإليداع بعلة عدم اختصاص املحافظ العقاري طبقا 

 .11.07من ظ.ت.ع املغري و املتمم بالقانون  84و  81للفصلني 

ئدة املشرتي اوهناك حالة يحق فيها للمحافظ العقاري رفض تقييد الشفعة التي صدر الحكم بشأنها لف     

من الرشيك عىل الشياع ، إذا وجد هذا األخري صعوبة يف ذلك تتمثل باألساس يف تفويت هذا األخري ما 

من ظ.ت.ع أو بالرسم العقاري إذا  21اشرتاه ملشرت ثان متكن من تقييد رشائه طبقا ملقتضيات الفصل 

ي تقييد هذا الحكم .هذا عن تعلق األمر بعقار محفظ،ففي هذه الحالة يصعب عىل املحافظ العقار 

                                                           
و مدونة الحقوق العينية"،مرجع 92.15حسن فتوخ :" شفعة العقار في طور التحفيظ عن طريق التعرض في ضوء القانون  (949)

 .9سابق،ص 
وات محكمة االستئناف بالرباط، من قانون التحفيظ العقاري"، سلسلة الند 52عمر أزوكار:" التعرض على مسطرة إيداع ، الفصل  (950)

 .29،ص 2199، 3العدد 
حسن فتوخ:"مسطرة إيداع دعوى الشفعة وآثارها بعد اتخاذ قرار التحفيظ"،املجلة املغربية للدراسات القانونية و القضائية ،  (951)

 .19،ص 2191ماي  3العدد 
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التشطيب عىل التقييدات الواردة عىل العقار يف طور التحفيظ، فامذا عن تلك التشطيبات الواردة عىل 

 (. املبحث الثاينالعقار املحفظ ؟ )

 املبحث الثاين :التشطيب عىل التقييدات الالحقة لتأسيس الرسم العقاري

ية التي ي يتم إشهار الحقوق العينية بالتقييد يف الرسوم العقاريف املرحلة الالحقة لتأسيس الرسم العقار 

تعد املثبت الوحيد مللكية العقار املحفظ، لتمكني كل من يهمه األمر من اإلطالع عىل الوضعية القانونية 

للعقار املحفظ،وتتبع تطوراته عرب الزمن،واالحتجاج به بني األطراف و يف مواجهة الغري و لفائدتهم ، 

ايل ليك يصبح الحق موجودا عىل املستوى القانوين يجب تقييده بالرسم العقاري ، وبهذه الصفة وبالت

يصبح التقييد منشئا لهذا الحق.لكن،يشكل هذا الوجود القانوين للحق املقيد مجرد قرينة نسبية ،بحيث 

تقييده ليضع حدا  إذا اتضح أنه بني عىل سند غري سليم جاز ملن يعنيه األمر طلب إلغائه و التشطيب عىل

لكل آثاره بعد رقابة املحافظ العقاري له و للرسوم املدعمة له،إال أن هذه الرقابة ال تقترص عىل الرسوم 

بات عىل ، وإمنا متتد أيضا لرقابة التشطي)املطلب األول(املدعمة لطلب التشطيب عىل الحقوق العينية

 )املطلب الثاين(.التقييدات االحتياطية 

 ول: رقابة املحافظ العقاري للرسوم املدعمة لطلب التشطيب عىل الحقوق العينيةاملطلب األ 

إن التشطيب عىل الحقوق املضمنة بالرسوم العقارية ،ال تقل أهمية مادامت تؤدي إىل انقضاء الحقوق       

مراقبة  ةو زوالها، فإن املرشع املغريب نظم هذا التشطيب و خول للمحافظ عىل األمالك العقارية إمكاني

يطلق -و قد يكون هذا التشطيب مبنيا عىل حكم قضايئ )الفقرة األوىل(صحة الرسم القايض بالتشطيب 

 )الفقرة الثانية(.و بالتايل يقوم بالرقابة عليه  -عليه بالتشطيب القضايئ

 الفقرة األوىل: رقابة املحافظ للرسوم املدعمة لطلب التشطيب

يد الحق إال إذا استند عىل رسوم تربر له القيام بذلك وهو نفس األمر إن املحافظ العقاري ال يقوم بتقي

وعليه ميكننا أن نتساءل عن الحقوق التي ميكن  .(952)بالنسبة للتشطيب، وهو ما ألزم به املرشع املغريب

 املطالبة بالتشطيب عليها بناء عىل اتفاق؟

                                                           
عليها هي تلك التي تكون محال للتقييد الصحيح، أما الحقوق املقيدة نتيجة و تجدر اإلشارة إلى أن الحقوق التي يمكن التشطيب   (952) 

غش أو تدليس أو سوء نية أو نتيجة عقد باطل، فإنها تكون موضوع إلغاء، و إذا كان األمرين يتشابهان من حيث انقضاء الحق و زواله 

 اريخ إجرائه فانه بالنسبة لإللغاء يرتب أثاره بأثر رجعي.فإنهما يختلفان من حيث اآلثار املترتبة، حيث ينتج التشطيب مفعوله من ت
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تجدر اإلشارة إىل أنه ال يجوز اإلتفاق عىل التشطيب عىل حق امللكية، بل ميكن اإلتفاق عىل نقله إىل 

الغري أو قسمته أو ترتيب بعض الحقوق األخرى املرتتبة عىل حق امللكية و التي أجاز املرشع املغريب 

 التشطيب عليها و هنا تتدخل رقابة املحافظ العقاري .

االنتفاع ، فإن املحافظ العقاري ملزم بالتأكد من تحقق أسباب سقوط الحق املنصوص  فإذا تعلق األمر بحق

من مدونة الحقوق العينية ، التي نصت عىل أن :"االنتفاع حق عيني يخول للمنتفع  74عليها يف املادة 

 استعامل عقار عىل ملك الغري و استغالله، وتنقيض مدته لزوما مبوت املنتفع".

مر بحق السطحية فإن املحافظ العقاري، يجب أن يتأكد من انقضاء الحق بالتنازل عليه أما لو تعلق األ 

من مدونة الحقوق  (953) 112رصاحة، و باتحاد حق امللكية رصاحة مع حق السطحية طبقا ملقتضيات املادة 

كان  االعينية.و إذا  تعلق األمر بالتشطيب عىل حق السطحية ،فإن املحافظ ملزم من التأكد فيام إذ

التشطيب ينصب مبدئيا عىل االرتفاقات الواجبة التقييد و هي الترصفات اإلرادية بفعل اإلنسان ، وكذلك 

 املتولدة بفعل الترصف القانوين. 

 الفقرة الثانية :  رقابة املحافظ العقاري للتشطيب القضايئ   

ام بالتشطيب، ففي اإلبراء أو القيتكون حالة التشطيب القضايئ يف الحالة التي يرفض فيها الدائن تسليم 

قتضيات حسب م –هذه الحالة يجب عىل املدين الحصول عىل حكم قضايئ حائز لقوة األمر املقيض به 

يخوله القيام بالتشطيب يثبت انقضاء الدين، و بالتايل يلزم املحافظ العقاري التأكد  -من ظ.ت.ع 41الفصل 

يف  نهائية للتشطيب ، فإنه ال ميكن أن يتم إال بحكم فاصلمن صحة األحكام القضائية.و نظرا للصفة ال

كحق  (954)املوضوع لكن الغريب أن هناك بعض األوامر اإلستعجالية قضت بالتشطيب عىل الرهن الرسمي 

 من الحقوق العينية خاصة إذا تضمن ما ييل : 

 إحالة األطراف عىل قضاء املوضوع للبت يف جوهر النزاع -

 قيد بالرسم العقاريالتشطيب عىل الرهن امل -

 أمر املحافظ  العقاري بتقييد هذا األمر -

                                                           
 من مدونة الحقوق العينية على ما يلي:"ينقض ي حق السطحية: 995تنص املادة  (953)

 أوال: بالتنازل عنه صراحة؛

 ثانيا: باتحاده مع ملكية الرقبة في يد شخص واحد؛

 .ثالثا: بهالك البنايات أو املنشات أو األغراس هالكا كليا"
، أمر رقم 153/5/2111وهو ما يوضحه األمر املحفوظ بكتابة الضبط باملحكمة االبتدائية بمكناس، القضاء املستعجل ملف رقم (954) 

 )غير منشور(. 19/91/2111، تاريخ صدوره 9151
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 شمول األمر بالنفاذ املعجل -

الشك أن هذا املوضوع يضع املحافظ العقاري يف حرية من أمره، إذ أن تطبيق األمر يف حد ذاته فيه 

عجل ، فاألوامر ملمساس باملوضوع كام أن األمر هنا مل يرفق بشهادة عدم اإلستئناف لكونه مشموال بالنفاذ ا

اإلستعجالية ال يطعن فيها بالتعرض و لكن تقبل اإلستئناف ،ثم هل املحافظ العقاري سيطبق أمرا 

من ظهري التحفيظ العقاري و الذي ينص عىل حيازة األحكام  41استعجاليا دون مراعاة مقتضيات الفصل 

 ؟ لقوة اليشء املقيض به و انقضاء الحق الذي أقيمت من أجله الدعوى

 رشيطة: 41إال أنه من وجهة نظرنا املتواضعة نرى بأن املحافظ يف هذه الحالة يجب عليه أن يطبق الفصل 

أن يكون هذا األمر مرتبط بالحجز أو اإلنذار بالحجز العقاري، بحيث أن املرشع املغريب اعترب  -

حاجة إىل فظ ليس باألمر الصادر عن رئيس املحكمة نهائيا و نافذا فور صدوره ،و بالتايل فاملحا

 من ظهري التحفيظ العقاري. 27املطالبة بشهادة عدم اإلستئناف مبقتىض الفصل 

من مدونة الحقوق  812أن يكون هناك تراخي بعد القيام بالحجز ففي هذه الحالة و طبقا للامدة  -

العينية يحق للمحجوز عليه أن يتقدم مبقال إىل رئيس املحكمة املختصة بصفته قاضيا 

عجالت ، للمطالبة برفع اليد عىل الحجز ، واعترب هذا األمر نهائيا و قابال للتنفيذ مبجرد للمست

 صدوره بعد تبليغه إىل الحاجز.

من ظهري  46و يف كافة األحوال يجب أن تتوفر يف طلب التشطيب الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 

ليد أو ر إجراء التشطيب كبيان إبراء أو رفع االتحفيظ العقاري و يكون هذا الطلب معززا بالرسوم التي ترب

حكم قضايئ ، ففي هذه الحالة يتأكد املحافظ من البيانات التي يحددها طالب التشطيب و هي اسم العقار 

الذي يتعلق به التشطيب ورقمه باإلضافة إىل نوع التقييد املطلوب التشطيب عليه خاصة إذا كان العقار 

عن صحة السبب القانوين املدىل به من إبراء أو عقد أو حكم قضايئ .وإذا موضوع عدة تقييدات ، فضال 

تأكد املحافظ من الرسوم املدىل بها شكال و جوهرا ومن كونها ال تتعارض مع ما هو مثبت يف السجل 

العقاري ومع املقتضيات املقررة يف ظهري التحفيظ العقاري بصفة عامة يعمد إىل إجرائه مع بيان تاريخ 

.كام ال تخلوا التقييدات االحتياطية من تشطيب من قبل املحافظ (955)ه ثم يوقعه تحت طائلة البطالن إجرائ

 (.املطلب الثاينالعقاري بعد رقابته لها )

 املطلب الثاين :  رقابة املحافظ العقاري للتشطيبات عىل التقييدات اإلحتياطية

                                                           
بعة، مطبعة املعارف محمد خيري:" مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع املغربي"، دار نشر املعرفة، دون ذكر الط (955) 

 .912، ص 2193الرباط، -(CTPالجديدة )
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اء مؤقت يقوم به كل من يريد الحفاظ عىل كام هو معروف أن مؤسسة التقييد االحتياطي هي مجرد إجر 

حق عيني أو شخيص قابل ألن يتحول إىل حق عيني، يف انتظار استكامل الرشوط القانونية للتقييد 

 النهايئ يف السجل العقاري أو صدور حكم قضايئ نهايئ يفصل يف النزاع املعروض عىل املحكمة.

  سند أو بناءا عىل أمر قضايئ أو بناءا عىل مقال يفو حاالت التقييد االحتياطي إما أن تكون بناءا عىل

الدعوى،إال أنه إذا كان التقييد االحتياطي مجرد إجراء وقتي فإنه يف أحيان كثرية يعرقل تداول العقار 

املثقل به،ألن املستثمرين ال يرغبون يف التعامل مع عقار موضوع نزاع، لذلك ال ميكن أن يبقى هذا 

 أبدية بل البد من تقييد الحق نهائيا أو التشطيب عليه ،إذ وجدت مربرات ذلك.وعليهالتقييد مقيدا بصفة 

( قرة األوىلالفسوف نحاول يف هذا املطلب الحديث عن أهم حاالت التشطيب عىل التقييد االحتياطي )

الفقرة ) وآثاره عىل كل من حقوق الغري والسجل العقاري، مع إبراز مظاهر تدخل املحافظ العقاري مبراقبتها

 (.الثانية

 الفقرة األوىل:  أهم حاالت التشطيب عىل التقييد االحتياطي

سوف نتحدث عىل مستوى هذه الفقرة ألهم حاالت التشطيب عىل التقييد االحتياطي املبنية 

 باألساس عىل أمر قضايئ وكذا عىل إثر البيع باملزاد العلني.

 التشطيب عىل التقييد االحتياطي بناءا عىل أمر قضايئ -

عىل أنه:" ...ميكن أن  11.07من ظهري التحفيظ العقاري كام متم و غري بالقانون  41انطالقا من الفصل 

يشطب عىل كل ما ضمن بالرسم العقاري من تقييد أن بيان أو تقييد احتياطي مبقتىض كل عقد أو حكم 

به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضوع التضمني يف مواجهة األشخاص  مكتسب لقوة اليشء املقيض

 الذين يعنيهم هذا الحق".

نستشف من الفصل املذكور أنه مل يتحدث عن التشطيب الذي يتم بناءا عىل أوامر قضائية، و قد تم تجاوز 

قرة األخرية ة يف الفهذا اإلغفال و الحسم يف تضارب اآلراء الفقهية و القضائية، بتضمني هذه اإلمكاني

من نفس الظهري أيضا، عىل رضورة وجود عقد  41من نفس الظهري.كام يؤكد الفصل  (956) 23من الفصل 

                                                           
على ما يلي:" ...يمكن اللجوء إلى رئيس املحكمة  92.15من ظ.ت.ع املعدل و املتمم بقانون  59تنص الفقرة األخيرة من الفصل  (956)

ألسباب لى التقييد االحتياطي كلما كانت ااالبتدائية التي يقع في دائرة نفوذها العقار، بصفته قاضيا للمستعجالت، لألمر بالتشطيب ع

 املستند عليها غير جدية أو غير صحيحة ".
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 (957)أو صدور حكم يف املوضوع من أجل التشطيب عىل التقييد االحتياطي، مام يجعل قايض املستعجالت

 وى.غري مختص بالتشطيب عىل تقييد احتياطي اتخذ بناءا عىل مقال الدع

وعليه فإن التشطيب عىل التقييد االحتياطي مبقتىض أوامر استعجالية ، تم تكريسه ترشيعيا من خالل 

من نفس الظهري سالف ذكرها،إال أن اإلشكال الذي يظل قامئا حول مدى  23الفقرة األخرية من الفصل 

، أال وهو االستعجالية قانونية منح هذه الصالحية لقايض املستعجالت رغم تجاوز أحد أهم رشوط الدعوى

  رشط عدم املساس بالجوهر.

،أنه من بني اإلشكاالت التي طرحتها هذه الصالحية املمنوحة لقايض  (958)كام يرى أحد الفقهاء

املستعجالت ،هو أن املرشع املغريب مل يحدد مصري دعوى املوضوع التي تكون رائجة أمامه ، و التي بني 

االحتياطي مبعنى آخر ،هل ستؤثر أم لن تؤثر عىل هذا األخري، و العكس صحيح ، كالحالة عليها التقييد 

التي يصدر فيها قايض املستعجالت أمرا بالتشطيب عىل التقييد االحتياطي املبني عىل مقال الستناده عىل  

يد يأسباب غري صحيحة أو غري جدية ، مام سيؤدي إىل وضع حد للدعوى التي ارتكز عليها التق

االحتياطي.ولربط التشطيب بالدور الرقايب للمحافظ عىل األمالك العقارية  ؛ فإن هذا األخري بخصوص 

األمر اإلستعجايل الذي يقيض بالتشطيب عىل التقييد اإلحتياطي املبني عىل أمر ، يكون ملزما بتطبيقه 

و ذلك عىل اعتبار أن املحافظ ، الذي يرى يف األمر مخالفة لقواعد آمرة  (959)رغم معارضة أحد الفقهاء 

العقاري إذا كان ملزما و تحت مسؤوليته مبراقبة الرسوم املدىل بها شكال و جوهرا ، فمن األجدر أن يراقب 

مرشوعية األوامر االستعجالية و مدى مطابقتها و مخالفتها إلحدى النصوص القانونية.كام يطرح تساؤال 

ييد احتياطي أساسا إذا مل يكن جديا ليك تتم بعد ذلك املطالبة آخر، وهو كيف ميكن إصدار أمر بإجراء تق

 بالتشطيب عليه بناءا عىل أوامر استعجالية؟

                                                           
إال أن منح قاض ي املستعجالت صالحية إصدار أوامر بالتشطيب على التقييد االحتياطي املتخذ بناءا على مقال الدعوى من شأنه أن  (957)

يلة مما يعوق التداول العادي و الطبيعي للعقار،كما يؤدي كذلك إلى يعطي حال لبعض التقييدات االحتياطية التي تظل قائمة ملدة طو 

 تفادي صدور تقييدات احتياطية بشكل تعسفي.

لإلدارة املحلية و التنمية، "، منشورات املجلة املغربية  31.15و  92.15أحمد أجعون :" التقييد االحتياطي على ضوء القانون  (958)

 .51، ص 2192أكتوبر  –يوليوز  919-911عدد مزدوج 
، مطبعة دار القلم، 92.15محمد بن الحاج السلمي:" التقييد و التشطيب بالسجالت العقارية على ضوء مستجدات قانون   (959)

 .219، ص2191الرباط، سنة  –الطبعة األولى 
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مع باقي فقرات نفس الفصل وخاصة  23واضح يف الفقرة األخرية من الفصل   (960)مام يتضح وجود تناقض

ة االبتدائية صدر رئيس املحكمالفقرة السادسة منه من نفس الظهري التي أكدت "...يف جميع الحاالت ال ي

 األمر بالتقييد االحتياطي إال بعد تأكده من جدية الطلب...". 

وبغض النظر عن هذه التناقضات خالصة القول ،مبا أن أوامر التشطيب بصفة عامة تعد أوامر استعجالية 

خاصة -رشنا سالفا املزم بتطبيقه كام–، فاملحافظ  عىل األمالك العقارية ال ميلك إمكانية رفض التنفيذ 

عندما يتعلق بأمر قضايئ مشمول بالنفاذ املعجل بقوة القانون ، وإال تعرض قراره هذا للطعن أمام املحكمة 

اإلدارية املختصة. خاصة وأنه ال وجود ألي نص قانوين أو اجتهاد قضايئ أو فقهي يسمح للمحافظ العقاري 

تصة ، دعوى مخالفته للقانون أو صدوره من جهة غري مخبأن يدفع بعدم تنفيذ حكم نهايئ قابل للتنفيذ ب

 وإمنا ميكن للجهة التي ترضرت منه اللجوء إىل مبارشة طرق الطعن املسموح بها قانونا.

كام يتوجب التنبيه إىل أن والية القضاء املستعجل ليست مقيدة و ال محصورة ،و تشمل القضاء املدين التي 

ء ي ، فال تعارض بني االختصاصني ، إذ أن عرض أصل النزاع عىل القضاتدخل فيها قضايا التحفيظ العقار 

املدين ال مينع القضاء املستعجل من البت يف املسائل التحفظية و الوقتية ،التي لها عالقة بذلك النزاع 

 رشيطة التأكد من كون األسباب التي استند عليها التقييد االحتياطي غري جدية أو غري صحيحة.

  التقييد االحتياطي إثر البيع باملزاد العلنيالتشطيب عىل -

كام هو معلوم أن التنفيذ الجربي هو آلية خولها املرشع املغريب للدائن إلجبار مدينه عىل تنفيذ التزامه يف 

، وما يهمنا يف هذا الصدد هو التنفيذ الجربي املنصب (961)الحالة التي يرفض فيها التنفيذ بشكل طوعي 

لرسم فظة و أساسا مدى تأثري بيع العقار باملزاد العلني عىل التقييدات االحتياطية املقيدة باعىل العقارات املح

 العقاري ،هل يطهر العقار من كل التحمالت املرتبطة به و بالتايل التشطيب عىل التقييد االحتياطي أم ال؟

                                                           
، على اعتبار أن  -من ق.م.م 912و   921خاصة الفصول –ضا مع بعض فصول ق.م.م كما نجد هذا التناقض موجودا أي (960)

اختصاص قاض ي املستعجالت للنظر في الطلب رهين بتوفر عنصر االستعجال و عدم املساس بأصل الحق الذي ألزم فيه قاض ي 

التقييد االحتياطي، الش يء الذي ال يمكن املستعجالت بالتأكد من جدية األسباب أو صحتها قبل إصدار أي أمر يقض ي بالتشطيب على 

 القيام به دون املساس بالجوهر.
عبد الكريم الطلب:" الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية"،املكتبة الوراقة الوطنية دوديات ،الطبعة السابعة ، مطبعة الوراقة  (961)

 .215، ص 2192الوطنية ، مراكش ،أكتوبر 
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إىل رفض طلب  (962)ءإن هذا املوضوع محل خالف قضايئ ، حيث اتجهت محكمة االستئناف بالدارالبيضا

من ق.م.م ،  120الرايس عليه املزاد بالتشطيب عىل التقييد االحتياطي مستندة عىل مقتضيات الفصل 

كون أن محرض املزايدة يعترب سندا للملكية لصالح الرايس عليه املزاد، وبالتايل فإن هذا السند ال ينقل إال 

 811ومن جهة أخرى اإلستناد عىل مقتضيات املادة  حقوق امللكية التي كانت للمحجوز عليه هذا من جهة ،
املتعلق مبدونة الحقوق العينية التي جعلت التطهري ينصب عىل الرهون و االمتيازات  64.02من قانون  (963)

و الحقوق الشخصية و ال يطال التقييدات.ويف املقابل قضت املحكمة االبتدائية بالحي املحمدي عني 

 (964) 402 يب عىل التقييد االحتياطي مستندة يف تعليلها عىل مقتضيات الفصلالسبع الدار بيضاء بالتشط

من ق.م.م عىل أساس أن أصحاب هذه التقييدات هم الدائنون للاملك القديم ، وأنهم حرضوا عملية 

.إن هذا املشكل القانوين مل يتم حسمه من  (965)البيع باملزاد العلني كام حرضوا عملية التوزيع باملحاصة 

املتعلق  64.02يف فقرتها الثانية من قانون  880املرشع املغريب، ذلك أنه بالرجوع إىل مقتضيات املادة  قبل

بم.ح.ع نجدها تنص عىل ما ييل:" ...يرتتب عىل تقييد محرض إرساء املزايدة بالرسم العقاري انتقال 

عىل  ال يبقى للدائنني حق إالامللك إىل من رسا عليه املزاد و تطهريه من جميع االمتيازات و الرهون و 

 الثمن".

من خالل مقتضيات هذه املادة يتضح أن تقييد البيع باملزاد العلني ال يرتتب عنه تشطيب التقييد 

اإلحتياطي، ألنه لو كان املرشع املغريب يقصد ذلك لنص رصاحة عىل ذلك ، بل التشطيب فقط عىل 

 اإلمتيازات والرهون.

قييد اإلحتياطي وكام نعلم بأن الت -حافظ العقاري عىل التقييدات اإلحتياطية وميكن القول بأن تشطيب امل

كإجراء مؤقت ينتهي حتام مبرور أجل معني حسب حاالته املنصوص عليها و التي سبق ذكرها يف الفصل 

، يتم بنفس الحاالت التي يتم بها التقييد بحيث يتم هذا التقييد بشكل تلقايئ يف مجموعة من - 41

أيام إذا كان  10ت ، إذا كان التقييد مبنيا عىل سند، فيتم التشطيب عليه تلقائيا مبجرد انتهاء أجل الحاال 

                                                           
غير ،) 2512/2/12، ملف رقم 591/599/12، رقم  12/12/2111ئناف بالداربيضاء بتاريخ قرار صادر عن محكمة االست (962)

 (.منشور 
من مدونة الحقوق  العينية على أن :" للحائز الذي أدى الدين أو تخلى عن امللك املرهون أو انتزع من يده، حق  299تنص املادة  (963)

 انون".الرجوع على املدين األصلي في الحدود التي يقررها الق
يلي:"...يسقط حق الدائنين واملحجوز عليه إذا انقض ى األجل السابق ولم  من قانون املسطرة املدنية على ما 115ينص الفصل  (964)

 يطلعوا على املشروع ولم يتعرضوا عليه".
غير )19/2555، ملف رقم 9125، رقم 29/99/2119عين السبع، بتاريخ حكم صادر عن املحكمة االبتدائية بالحي املحمدي  (965)

 (.منشور 



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
462 

 

، أما إذا ما كان مبنيا عىل مقال (966)أشهر  6بناءا عىل أمر من رئيس املحكمة فيتم التشطيب داخل أجل 

يه إال منذ اليوم الذي يصبح ف ، لكن رغم ذلك ال تنقيض آثار هذا التقييد(967)يوما  60الدعوى مبرور أجل 

الحكم يف النزاع حول الحق العيني نهائيا ، بحيث البد للمستفيد من الحكم النهايئ أن يطلب من املحافظ 

العقاري التشطيب و أن يرفق طلبه بنسخة من القرار النهايئ ملحكمة اإلستئناف و بشهادة عدم الطعن 

ب قبول هذا الطعن بناء عىل ذلك يقوم املحافظ بالتشطي بالنقض أو بقرار من محكمة النقض، يفيد عدم

ويتم ذلك ما مل يقع متديد هذا األجل ، لذلك يلزم املحافظ العقاري باحرتام (968)بطرته من السجل العقاري 

، (969)هذا األجل وهو يقوم بالتشطيب .باإلضافة إىل أن هذا التشطيب ميكن أن يتم بناءا عىل عقد الصلح 

ح افظ من التأكد من صحة عقد الصلح و ذلك عند إدالء املستفيد بوثيقة تفيد التعبري الرصيبحيث يلزم املح

 (.ةالفقرة الثانيعن التشطيب موقعة من طرفه شخصيا .وهناك آثار أخرى مرتتبة عن التشطيب)

 عىل السجالت العقارية الفقرة الثانية:  اآلثار املزدوجة للتشطيب عىل حقوق الغري و

القيام بإجراء التشطيب وفق الكيفية التي حددها القانون،فإنه ينتج أثره شأنه شأن أي ترصف بعد 

قانوين ،وعليه فأهم أثر ينتجه التشطيب هو زوال الحق أو انقضائه بني أطرافه،ليلقي بضالله عىل الحقوق 

كن أن يتم ب ال مياألخرى،انطالقا من إمكانية تعدد الحقوق املتصلة بالعقار وتنوعها،حيث إن التشطي

مبعزل عن تلك الحقوق الخارجة عن أطراف العالقة القانونية و املتعلقة بالغري،هذا األخري الذي يتعامل مع 

السجل العقاري وفق كيفية مطلقة تخولها القيمة اإلثباتية للسجالت العقارية.مام نتساءل عن آثار 

 السجالت العقارية.التشطيب املزدوجة تجاه حقوق الغري وكذا آلثارها عىل 

من ظهري التحفيظ العقاري نجده ينص عىل أن:"...ال ميكن يف  33بالرجوع للفقرة الثانية من الفصل  

 أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد يف مواجهة الغري ذي النية الحسنة".

                                                           
، أما 212/2192/9أمر قضائي يقض ي بالتقييد ثم بالتشطيب عليه، الذي يتعلق كليهما بنفس الطرف املستفيد، األمر األول رقم  (966) 

 )غير منشورين(. 22/11/2192، بتاريخ  552/2192/9األمر القضائي الثاني رقم 
وهو ما تم بالفعل بموجب حكم رئيس املحكمة االبتدائية بسيدي سليمان بصفته قاضيا للمستعجالت الذي قض ى بالتشطيب على  (967) 

)غير  292/9919/92، ملف رقم 21/92/2192، املؤرخ 252التقييد االحتياطي املقيد بناءا على مقال بالرسم العقاري، رقم 

 منشور(.
أعاله يمكن أن يشطب على كل ما ضمن بالرسم العقاري من  59ت ع :" مع مراعاة أحكام الفصل  من ظ. 12ينص الفصل   (968) 

تقييد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتض ى كل عقد أو حكم مكتسب لقوة الش يء املقض ي به يتب انعدام أو انقضاء الحق موضوع 

 التضمين في مواجهة األشخاص الذين يعنيهم هذا الحق  ".
 )غير منشور(. 915/9212/93، ملف عقاري رقم  91/12/92، بتاريخ 92صادر عن ابتدائية فاس ، عدد حكم  (969) 
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ت يقع عىل التقييدا من مدونة الحقوق العينية عىل ما ييل:" ...إن ما 8كام تنص الفقرة الثانية من املادة 

من إبطال أو تغيري أو تشطيب من الرسم العقاري ال ميكن التمسك به يف مواجهة الغري املقيد عن حسن 

نية ،كام ال ميكن أن يلحق به أي رضر ،إال إذا كان صاحب الحق قد ترضر بسبب تدليس أو زور أو 

انة قانونية بأنهام  يوفران للغري حصاستعامله...".انطالقا من مضمون هذين النصني القانونيني يتضح 

،بحيث ال يضار بآثار التشطيب من حيث املبدأ ، وضامنة له من جميع املامرسات الغري املسؤولة و التي 

ميكن أن تعصف بحقوقه،بحيث ال ميكن االحتجاج يف مواجهته بالتشطيب أو إسقاط حقه املقيد تبعا له، 

لتي لسجل العقاري.وليك يتمتع هذا الغري بهذه الحصانة القانونية احفاظا عىل الثقة املطلقة نحو بيانات ا

ليك ال يضار بآثار التشطيب، إال أن الفصول  (970)خولها له املرشع املغريب يتوجب أن تتوفر فيه رشوط 

 .(971)سالفة الذكر حددت رشطا مهام يتجىل فيام ييل، يفرتض يف الغري أن يكون ذو نية حسنة 

شطيب من السجل العقاري يتمتع بحامية القانون إىل أن تثبت نيته السيئة، أي فكل من اعتمد عىل ت

 .(972)علمه بعيب التشطيب الذي اعتمد عليه عند تقييد حقه 

ويبدوا أن تحقيق استقرار املعامالت وتشجيع اإلئتامن العقاري ،هو املربر الذي استند عليه املرشع املغريب 

ي  العقار املحفظ،واشرتاطه حسن النية يعد مبثابة الضابط الذي يرملحامية الغري الذي اكتسب حقوقا عىل

إىل التوفيق بني مصلحة صاحب الحق الحقيقي و املصلحة العامة،بحيث مييل إىل تغليب املصلحة األوىل 

                                                           
املغربي ضرورة إبرام ؛)) فقد استلزم املشرع  (970)هذه الشروط هي:  أوال: أن يكون سند التقييد الجديد صحيحا شكال و موضوعا  (970)

من مدونة الحقوق العينية  2التصرفات العقارية والوكاالت الخاصة بها في شكل محرر رسمي أو ثابت التاريخ حسب مقتضيات املادة 

أغسطس  30)8231في ذي الحجة  8.89.23الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  67.86املتممة بموجب مادة فريدة من القانون رقم 

 .((2061(،ص4089ديسمبر 82)8231ذو الحجة  43،بتاريخ 6602الجريدة الرسمية عدد (؛4089

و -املتعلق باألمالك العمومية 8782التي تخضع في تنظيمها لظهير فاتح يوليوز  -ثانيا: أال يكون التصرف واردا على أمالك الدولة العامة 

لتقادم؛  ثالثا : أن يكون التقييد الجديد باسم شخص ثالث ال عالقة له الخاصة واملحبسة تحبيسا عموميا التي ال تقبل التفويت وال ا

شخصا ثالثا،ألنه يحل محل مورثه املقيد في حقوقه –الوارث مثال -بأصل ذلك الحق املقيد بين طرفيه،حيث ال يعد  الخلف العام

يتلقاه على هذه الحالة ؛فهو يتلقى هذا الحق املقيد ألن والتزاماته ،فإذا كان الحق املقيد باسم املورث معيبا قابال لإلبطال،فان الوارث 

 الشرع خوله حق اإلرث وليس باالعتماد على التقييد.

ملزيد من التفصيل بخصوص الغير ذو النية الحسنة وشروطه يرجى الرجوع ملرجع مازن الجم:"الحقوق الخاضعة للتسجيل وفق  (971)

اسات العليا في القانون الخاص،جامعة القاض ي عياض، كلية العلوم القانونية نظام التحفيظ العقاري"،رسالة لنيل دبلوم الدر 

. و ال يجب الخلط بين مفهوم حسن النية في 211-212م،ص 9119ه/9299االقتصادية و االجتماعية،مراكش،السنة الجامعية 

 ة لكل خصوصياته.مجاالت أخرى السيما مجال العقود و االلتزامات مع حسن النية في مجال العقارات املحفظ
 .212مازن الجم:"الحقوق الخاضعة للتسجيل وفق نظام التحفيظ العقاري"،نفس املرجع،ص (972)



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
464 

 

عندما يكون الغري يسء النية،لكونه ال يستحق حينه أية رعاية أو حامية ،وينحاز إىل تحقيق الثانية عندما 

 ن الغري املتعامل مع العقار حسن النية،حفاظا عىل الثقة املطلقة الواجبة نحو بيانات السجل العقاري.يكو 

 إال أنه يطرح السؤال عن الحدود الفاصلة بني مفهومي حسن النية وسوئها ؟

تية و إن مسألة تحديد حسن النية أو سوئها هي حالة نفسية يصعب إثباتها،ومن هنا تظهر خطورة القوة الثب   

للتسجيالت العقارية، حيث يفرتض القانون حسن النية يف كل شخص يتلقى حقا اعتمد فيه عىل تقييد 

 غري سليم و يقيده باسمه.

وإذا كان من املتفق عليه فقها وقضاءا حرمان الغري يسء النية من اإلستفادة من حجية التقييد، و بالتايل 

 الحاصل يكمن يف الرشط الالزم إلضفاء سوء النية عىل مواجهته بآثار اإلبطال و التشطيب،فإن الجدل

الغري،هل هو مجرد العلم بالعيوب التي تشوب التقييد أو التشطيب بالسجل العقاري املستند عليه وقت 

التقييد بالرسم العقاري كاف إلثبات سوء نيته،أم البد من حصول تواطؤ بني الغري و الشخص املترصف 

 اآلخر؟معه قصد اإلرضار بالغري 

وجوابا عىل هذا التساؤل،ميكن القول أن هناك توجهني فقهيني ؛التوجه الفقهي األول يؤكد عىل أن 

العلم وحده غري كاف بل البد من حصول تواطؤ ،ذلك أن الترصف املؤسس عىل التواطؤ ال يرسي تقييده 

 .(973)لالغش و التحاييف حق الغري عىل اعتبار أن التقييد مل يقر لحامية االتفاقات القامئة عىل 

أما التوجه الفقهي الثاين ذهب إىل أن سوء النية تتوافر مبجرد علم املترصف إليه بشوائب وعيوب الترصف 

،ويرتتب عن ذلك (974)وقت التقييد بالرسم العقاري،هذا العلم يؤدي إىل اعتبار املترصف إليه يسء النية

 حرمانه من الحق يف الترصف.

كب بدوره مل يستقر عىل توجه فتارة ،يرى أن املترصف إليه الذي يبادر بالتقييد ال يرتأما عن القضاء املغريب 

خطأ باستفادته من مزية مينحها القانون ،بل لعله جدير بها ألنه أكرث حرصا ونشاطا ممن سبقه يف التعامل 

نجد بأن القضاء  خرى، لكونه ال يعلم بأن تقييد البائع مبني عىل أساس غري صحيح.بل تارة أ  (975)عىل العقار

                                                           
يتزعم هذا االتجاه محمد خيري:"حماية امللكية العقارية و نظام التحفيظ العقاري باملغرب"، دار النشر املعرفة، الرباط، طبعة   (973)

 .212، ص 2119
تجاه نذكر محمد مهدي الجم:"التحفيظ العقاري في املغرب"،مطبعة النجاح الجديدة،طبعة الدار أما عن أنصار هذا اال (974)

 .311،ص9119البيضاء،سنة 
، 92، )رقم امللف غير وارد(، مجلة املحاماة، عدد 9155أكتوبر  2، بتاريخ 955، رقم -محكمة النقض حاليا -قرار املجلس األعلى (975)

 .215، ص9151سنة 
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املغريب للتدليل عىل عنرص التواطؤ يعتمد عىل سبق العلم لدى املترصف إليه الثاين،ويعتربه من القرائن 

.ومادام أنه لكل قاعدة استثناء ،فإنه ترد عىل (976)املهمة التي تزيد من اقتناع القايض من توفر سوء النية 

ضة اءات غاية يف األهمية، خاصة وأن مسألة حسن نية مفرت قاعدة "الغري ال يضار بآثار التشطيب "،استثن

من ق.ل.ع.م، ويعني هذا أن من يدعي عكس ذلك عليه باإلثبات  177حسب ما ينص عليه الفصل 
.وعليه ،فالقرائن تحتل مكانة خاصة يف مجال إثبات سوء النية،وبالضبط يف امليدان العقاري،حيث (977)

ليس يد اإلحتياطي والحجز الوارد بالرسم العقاري ، دون أن ننىس التد ينفرد بحاالت خاصة تتمثل يف التقي

 والتزوير وتعليق الحجية املطلقة للتقييد عىل أجل محدد.

فعن االستثناء األول املتعلق بالتقييد االحتياطي بالرسم العقاري، ميكن القول بأن القضاء املغريب اعتمده 

،ذلك أن كل شخص عمد إىل الترصف بالرشاء  (978)حسن النية كوسيلة إثبات قانونية واعتربه قرينة لنفي

أو غريه يف عقار محفظ وكان ذلك العقار وقت الترصف مثقل بتحمل تقييد احتياطي ،فإنه ال ميكنه أن 

يتمسك بحجية التقييد  يف حالة ما إذا تقدم صاحب التقييد االحتياطي بتقييد حقه مادام أن مفعول التقييد 

آلثاره القانونية ،بل حتى لو مل يطلع عمليا عىل هذا القيد،ألن املرشع املغريب افرتض  االحتياطي منتجا

                                                           
هبت إليه محكمة االستئناف بطنجة في إحدى قراراتها،التي جاء فيها ما يلي:"...إن املوهوب لها السيدة) الغير( كانت على علم وهو ما ذ (976)

 بأن العقار املوهوب لها من طرف زوجها هو مشترك على الشياع بين هذا األخير و السيد الطاعن...واعتبارا لكل ذلك تقرر إبطال تلك الهبة

ية بالنسبة لنصف العقار الذي يملكه السيد )الطاعن( ثم بالتالي ال أثر لها إزاء هذا األخير حتى ولو سجلت في السجل و اعتبارها الغ

الصادر عن  العقاري لكونها أبرمت تدليسا من السيد املدعى عليه وزوجته قصد إبعاد السيد )الطاعن( عن االستفادة من حقه..."،

-9، مجلة رابطة القضاة،العددان 91193،599/9،في امللف املدني رقم 99/1/52تاريخ ،ب23محكمة االستئناف بطنجة، رقم 

 وما بعدها. 999،ص 9153،يونيو 5

من خالل هذا القرار يتضح بأن، العلم وحده غير كاف كما أن التواطؤ لوحده غير كاف بل يستلزم أن يتم هذا األخير على النحو سالف 

 ليه الثاني بريئا في حالة علمه بسبق التصرف في العقار، وأن هذا السلوك وحده يكشف عن سوء نيته.الذكر، ألنه قلما يكون املتصرف إ
، )رقم امللف غير مذكور(، قضاء املجلس 2/9/9191، بتاريخ 251، رقم -محكمة النقض حاليا–قرار صادر عن املجلس األعلى  (977)

 .35، ص9151، السنة الثانية، يناير 93األعلى، العدد 
، جاء فيه ما يلي:"تقييد املشتري الثاني 9229/9/1/15، ملف مدني عدد 91/12/2119، بتاريخ 515قرار محكمة النقض عدد  (978)

 لعقده بالرسم العقاري وقد سبقه املشتري األول الذي قيد عقد شرائه تقييدا احتياطيا، ينفي حسن نية املشتري املقيد األول...".

:"...التقييد االحتياطي هو بمثابة إنذار 253/11، ملف مدني عدد 92/9/2112، بتاريخ 2111دد وفي قرار آخر لنفس املحكمة ع

 وما بعدها. 229، ص 1بوجود نزاع في امللك، وإقدام املشتري الثاني على تقييد شرائه دليل على سوء نيته"، منشور بمجلة امللف، عدد 

،جاء فيه:"شراء املدعى عليهم 319/9/22،ملف عدد 99/2/2111بتاريخ،39ونفس التوجه أكدته ابتدائية تمارة في حكمها عدد 

للعقار املحفظ وتقييد شرائهم رغم وجود تقييد احتياطي لفائدة املدعي يفيد علمهم بوجود نزاع مما يجعل تمسكهم بمقتضيات الفصل 

عيني لفائدة الغير".منشور بمجلة الحقوق من ظهير التحفيظ العقاري غير مؤسس اعتبارا لوجود تقييد احتياطي،لضمان رتبة حق  99

 .91،ص2191املغربية ، سلسلة القواعد املوضوعية و الشكلية في مساطر املنازعات العقارية،الجزء الثاني،طبعة 
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مل يعترب التقييد  (979)علم الغري بالوضعية الحقيقية للعقار بعد إحداث القيد.لكن القضاء يف قرارات أخرى

ة إذا مل يتم داخلها داالحتياطي قرينة مطلقة عىل إثبات سوء النية وإمنا نسبية فقط ألنه مرتبط مبدد محد

 تحويل التقييد االحتياطي إىل تقييد نهايئ،فإن سوء نية الغري تنتفي ويكتسب تقييده حجية مطلقة.

إىل جانب التقييد اإلحتياطي نجد القضاء املغريب يعترب وجود حجز عقاري بالرسم العقاري معيارا لسوء نية 

لتاريخ  يا بالرسم العقاري فهو مينع كل تقييد الحقصاحب الحق املقيد،سواء كان الحجز تحفظيا أو تنفيذ

ملحكمة النقض :"...ال يلتجئ املحافظ لتسجيل الحقوق إال عند خلوها  (980)تقييد الحجز،فقد جاء يف قرار

من النزاع،وملا كان العقار موضوع الدعوى مثقال بحجز عقاري ومسجال باسم املوىص له،فقد كان البد من 

قضاء لتطهري العقار من الحجز واإلذن بتسجيل الحق عليه،إن املدعى عليه باعتباره اإللتجاء أوال إىل ال

 خلفا عاما للبائع املطلوب ال ميكن له التمسك بقاعدة التسجيل بالرسم العقاري بحسن نية".

 بمن خالل القرارات القضائية املذكورة سابقا وغريها يتبني أن القضاء املغريب تارة يتيح إمكانية التشطي

عىل التقييدات يف حالة توفر قرائن يستدل بها عىل سوء نية صاحب الحق املقيد،وتارة أخرى يسري يف 

اتجاه حامية املقيد حسن النية،ويرجع السبب يف هذا التضارب إىل كون حسن نية مفهوم غامض،ألنه 

ملحكمة  يرية، لذلك فإن استخالص سوء النية مسألة تندرج ضمن السلطة التقد(981)عنرص نفيس داخيل

 املوضوع، التي ال تخضع لرقابة محكمة النقض مادام األمر يدخل ضمن سلطتها التقديرية.

لحامية الحق املقيد بحسن نية يتعني عىل القضاء املغريب من وجهة نظري املتواضعة أن يعتمد عىل وسائل 

املقيد توافقا مع  ن قبل الغريقطعية يف إثبات سوء نية الغري،وتحديدها يف التدليس أو التزوير املرتكب م

ما تضمنته مقتضيات املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية ،التي تعد استثناءات واردة عىل الحجية 

 املطلقة لتقييدات حسني النية.

                                                           
، جاء فيه:"...ال 329/52، ملف مدني عدد 93/15/9152، بتاريخ 2521قرار صادر عن محكمة استئناف بالدار البيضاء، عدد  (979)

اعتبار املشتري الثاني لعقار محفظ س يء النية مادام التقييد االحتياطي للمشتري األول تم في نفس اليوم الذي وقع فيه الشراء يمكن 

 ومابعدها.931،ص91الثاني..."،منشور باملجلة املغربية لقانون األعمال و املقاوالت،عدد 
، منشور بمجلة قضاء املجلس 2131/19لف مدني عدد ، م99/12/15، بتاريخ 199قرار صادر عن محكمة النقض عدد   (980)

 .52، ص12-13األعلى، عدد 

بوحامد عبد القادر:"حدود الحماية القانونية والقضائية للتقييدات بحسن نية"،الندوة الوطنية في األمن العقاري،دفاتر محكمة  (981) 

 .111،ص29النقض،عدد
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إن ثبوت التدليس أو التزوير أو استعامله من قبل الغري ال تتيح له إمكانية اإلحتجاج بالحجية املطلقة 

كام أن عدم ميض أجل محدد يف أربع سنوات من تاريخ التقييد لرفع دعوى اإلبطال أو التشطيب لتقييده،

 عىل التقييدات يف حالة ثبوت التدليس أو التزوير،ال تتيح له ذلك.

يعد كال من التدليس والتزوير وسائل تنفي وجود حسن النية، ولقد نص املرشع املغريب عىل األول كعيب 

من ق.ل.ع.م ،دون أن يحدد له تعريفا خاصا به إال أنه ميكن  48لتعاقدية يف الفصل من عيوب اإلرادة ا

القول أن التدليس هو استعامل وسائل احتيالية من طرف املدلس ساهمت يف إجراء تقييد عىل العقار من 

من مدونة الحقوق  8طرف الغري حسن النية مام تسبب يف رضر لصاحب حق غري مقيد.وبالرجوع للامدة 

العينية يالحظ أن املرشع املغريب مل يوضح حالة التدليس كإستثناء من الحجية املطلقة للتقييدات،هل 

 يقصد به تدليس املالك األول للعقار أم تدليس صاحب الحق املقيد الذي يفرتض فيه حسن النية؟

ية ضيق للتدليس حام من نفس القانون مبا يفيد إعطاء مفهوم 8لتفادي مثل هذا اللبس يتعني تتميم املادة 

 للمقيد حسن النية، وكذا حفاظا عىل استقرار املعامالت العقارية.

هذا عن التدليس أما التزوير فإن املرشع املغريب قد نص عليه أيضا يف نفس املادة سالفة الذكر إىل جانب 

كال من  وإذا كان من مجموعة القانون الجنايئ. (982) 641التدليس وقد عرف من قبله مبوجب الفصل 

التزوير و استعامل الورقة املزورة يعدان جرمية، فإنهام يختلفان عن بعضهام البعض بحيث أن التزوير هو 

 643،644،630،634تغيري الحقيقة بينام استعامل الورقة املزورة نظم املرشع املغريب أحكامها مبوجب الفصول 

النية و  ام إبطال تقييد الغري ولو كان حسنمن مجموعة القانون الجنايئ،وكلتا الجرميتني تكون نتيجته

 املغريب نفس هذا املوقف. (983)التشطيب عليه من الرسم العقاري، وقد أقر القضاء 

صادر عن محكمة النقض، نجدها قد انترصت ملسألة حامية املقيد حسن النية، حيث   (984)لكن يف قرار

 تاريخ قيده بالسجالت العقارية الذي جاءأقرت أن الغري يكتيس حجية مطلقة يف مواجهة الكافة منذ 

فيه:"...أن التقييدات يف الرسوم العقارية قرينة لفائدة الغري حسن النية عىل صحتها،وبالتايل فليس هناك 

                                                           
ما يلي:"تزوير األوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن من مجموعة القانون الجنائي على  319ينص الفصل  (982)

 يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل املنصوص عليها في القانون".
، سنة 3، مجلة قضاء محكمة االستئناف بالرباط، عدد 92/91/2191، بتاريخ 2215راجع قرار صادر عن محكمة النقض عدد  (983)

 .  912، ص 2193

، سنة 3، مجلة قضاء محكمة االستئناف بالرباط، عدد 21/1/2192، بتاريخ 2919قرار صادر عن محكمة النقض عدد           

 .921، ص2193
، منشور بمجلة 2521/9/9/2192، في امللف عدد 21/3/2193، بغرفتين بتاريخ 951قرار صادر عن محكمة النقض، عدد (984)

 .221-235، ص2191ا التحفيظ العقاري ، قضاي1ملفات عقارية، عدد



0202وليوز ي –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون واألعمال الدولية  -  

ر: دراسات وتوجهاتالعقار واالستثما الثالث:اإلصدار  -  

 

 
468 

 

ما يستثني حالة البطالن بسبب ثبوت التزوير يف عقد وقع تقييده،و يبقى للغري املقيد عن حسن نية حق 

ظهري التحفيظ العقاري...مع رضورة البحث يف حسن أو سوء نية  من 33التمسك مبقتضيات الفصل 

 الطاعن باعتباره غريا بالنسبة للعقد الذي ثبتت زوريته بحكم جنحي نهايئ".

من م.ح.ع مبا  8ولتجنب مثل هذا التضارب ولتوحيد التوجه القضايئ املغريب، يتوجب رضورة تتميم املادة 

الك باره ضابطا يدل عىل سوء النية إذا ارتكبه املقيد،أما إذا ارتكبه امليفيد إعطاء مفهوم ضيق للتزوير و اعت

عقد املربم بني عن ال-األصيل للعقار أي املفوت،فهنا يجب مراعاة املقيد حسن النية الذي يعد غريا أجنبيا

 ة.يوال دخل له يف جرمية التزوير وهو األوىل بالحام-املالك األصيل للعقار و املفوت له غري املقيد

من م.ح.ع،نجد بأنها تزاوج بني  (985) 8املنصوص عليه مبوجب املادة  أما عن األجل املحدد يف أربع سنوات

الحجية النسبية و املطلقة للتقييدات ؛ بحيث تكون لهذه األخرية حجية نسبية للمقيد حسن النية خالل 

 ا األجل.أربع سنوات من تاريخ التقييد،و تقييدات لها حجية مطلقة بعد مرور هذ

إال أنه يف جميع األحوال يتضح بأن هذا األجل يضعف من الحامية املقررة للمقيد حسن النية خاصة إذا 

تم تقديم هذا التقييد كضامنة عينية عىل عقار إلحدى مؤسسات اإلئتامن الذي آل إليه خالل مدة تقل 

 مبدأ الحجية ستثناءات التي ترد عىلعن أربع سنوات ضامنا ملبلغ مايل،فهذه الضامنة تبقى مهددة تبعا لال 

 املطلقة للتقييدات املضمنة بحسن نية.

الذي اقتنى العقار إلقامة مشاريعه،فهل يتوجب عليه أن ينتظر مرور سنوات لوضع  (986)وماذا عن املستثمر

حجر األساس ،ألن تقييده ملا اشرتاه معلق عىل رشط فاسخ وهو ظهور مترضر خالل هذه املدة التي أعطى 

القانون فيها لهذا األخري إمكانية التمسك بإبطال التقييد للزور أو التدليس بغض النظر عن حسن نية الغري 

املقيد لحقه العيني عىل العقار من عدمه.لذا يتعني التخفيض من مدة أربع سنوات التي فرضها املرشع 

ير،لتعزيز الثقة لتدليس أو التزواملغريب لرفع دعوى اإلبطال أو التشطيب عىل التقييدات يف حالة ثبوت ا

،ضامن استقرار املعامالت العقارية، وحامية االئتامن العقاري . وعليه ميكن القول بأن حجية التقييد بني 

األطراف تبقى حجية نسبية تعتمد عىل صحة الترصف من عدمه،فمتى ثبت عدم صحة الترصف وقرر 

حجية التقييد بالنسبة للغري تختلف  حد آلثاره،بينام القضاء إبطاله كان ذلك موجبا للتشطيب عليه ووضع

                                                           
 سالفة الذكر. (985)
من م ح ع تقيده بضرورة االحتفاظ بالثمن  2وما ينطبق على املستثمر ينطبق كذلك على املوثق،بحيث يالحظ بأن مقتضيات املادة  (986)

 إلى حين انتهاء أجل التعرض املنصوص إلى حين انتهاء أجل األربع سنوات على غرار االحتفاظ بالثمن في البيع الرضائي لألصل التجاري 

من مدونة التجارة ، تحسبا لكل منازعة مستقبلية مردها ما قد يحدث من طارئ خالل ذلك األجل الذي فتحه املشرع  52عليه في املادة 

 املغربي أمام كل ذي مصلحة لتغيير مجريات األمور.
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حسبام إذا كان هذا الغري قد قيد عن حسن أو سوء نية، ومختلف املعايري التي ابتدعها القضاء املغريب 

 لتحديد هذه األخرية يف مجال التقييدات.

 خــاتــمـة:

رار تقييد حق محافظ العقاري اتخاذ قيتضح بأن املرشع املغريب مل يضع قامئة للحاالت التي يجوز فيها لل

عيني و نفس األمر ينطبق عىل التشطيب ،بل أشار إليها عىل سبيل املثال، وهذا األمر يؤكد السلطة الواسعة 

التي يتوفر عليها املحافظ العقاري يف مراقبته كال من  طلبات التقييد و التشطيب ،إال أن هذه السلطة 

فيف ته الشخصية و لجوء املترضر للقضاء،األمر الذي استلزم حاميته بالتخالتقديرية ال يحدها سوى مسؤولي

من حدة هذه املسؤولية. كام أن البيانات املضمنة بالسجالت العقارية ال تحض بالقوة الثبوتية إال بسبب 

وجود مراقبة تضمن صحتها،وباملقابل فنظرا ألن هناك مراقبة مسبقة، األمر الذي يجعل للتقييدات قوة 

 ..من هنا يظهر بأن الرقابة تعد مدخال أساسيا لألمن التعاقدي(987)بوتية هامة ث

مبا فيها تلك –البد من التذكري يف األخري بأن املحافظ العقاري يسأل شخصيا عن نتائج قراراته اإلدارية 

اري من القرار الوز  4، وهذا ما يؤكده الفصل (988)متى شابها خطأ جسيم أو تدليس -املتعلقة بالتشطيب

و املتعلق بتعيني نظام إلدارة املحافظة عىل األمالك العقارية ،حيث ورد فيه ما  1414يونيو  1الصادر يف 

من الظهري الرشيف املتعلق  20و  74ييل:" تكون العهدة جارية عىل املحافظني طبق الفصلني 

من ق.ل.ع ، فإن أي  74فصل بااللتزامات...".أما إذا  تم استثناء مسؤولية املحافظ العقاري  يف إطار ال

                                                           
 (987) Mohamed EL sur la notion Mernissi : « Essai de la publicité foncière, étude  de droit 

français et marocain comparé », thèse paris  ,9153 , p204. 
من ق. ل. ع الذي ينص على ما يلي:" الدولة و البلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير  97وبالرجوع إلى الفصل   (988)

 ستخدميها."إدارتها و عن األخطاء املصلحية مل

 مما يبدوا أن املسؤولية اإلدارية تضمن حالتين ، وهما :

 األضرار الناتجة عن التسيير اإلداري للمحافظة العقارية. .9

 األضرار الناتجة عن أخطاء املحافظ املصلحية. .2

"الدولة –هذا الفصل الخاص ب من نفس القانون فهناك من اعتبر الشطر األول من  51وقد اختلف الفقه في تأويل مقتضيات الفصل 

، يتعلق باملسؤولية بدون خطأ انطالقا ما يعرف بنظرية تأمين -و البلديات مسؤولة عن األضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها"

الالزم  ييتعلق باملسؤولية بناءا على الخطأ املصلح -"األخطاء املصلحية ملستخدميها"–املخاطر، وأن الشطر الثاني من نفس الفصل 

 اإلثبات.

 95،ص 92،9115الحسن سيمو:" املسؤولية اإلدارية من خالل قرارات املجلس األعلى"،املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية ، عدد 

 .52إلى 

دارة املحلية و من ق.ل.ع من طرف املجلس األعلى"، املجلة املغربية لإل  51عبد هللا حارس ي:" حول املسؤولية اإلدارية، تطبيق الفصل 

 .52إلى  55، ص 9115، 92التنمية، عدد 
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خطأ يصدر عنه يعرضه للمسؤولية الشخصية إذا كان جسيام أو مشوبا بتدليس، وذلك حسب مقتضيات 

 –من ق.ل.ع. مام يتضح بأن املسؤولية هي مزدوجة إدارية و شخصية للمحافظ العقاري(989) 20الفصل 

املسؤولية الشخصية وفق   تايل:و ميكن تصنيف هذه األخرية عىل الشكل ال-خاصة عن أرضار التشطيب

 القواعد العامة وكذا املسؤولية الشخصية وفق القواعد الخاصة.

وهذه  التصانيف من املسؤولية ،تربط لنا النص العام بالخاص وهذا الرتابط يرجع إىل كون األخطاء املذكورة 

من قبيل األخطاء  محددة عىل سبيل الحرص و هي 11.07من ظ.ت.ع املغري بقانون  (990) 47يف الفصل 

من ق.ل.ع.و مثل هذا التأويل  20الجسيمة إىل جانب التدليس املعاقب عليها شخصيا حسب الفصل 

سيفتح املجال لكل مترضر من قرار املحافظ العقاري من مساءلته شخصيا وفق القواعد العامة يف حالة 

عويض ى عىل الدولة ملطالبتها بالتعدم وجود النص الخاص لذلك.وتجدر اإلشارة إىل وجود إمكانية رفع دعو 

عن األرضار الناجمة عن تدليس املحافظ العقاري أو خطئه الجسيم، إذا ثبت إعساره طبقا ملا هو منصوص 

 من ق.ل.ع. 20عليه يف الفصل 

ولهذا السبب أنشأ املرشع املغريب صندوق التأمني ،كضامن ألداء املبالغ املالية التي قد يحكم بها لصالح 

املترضر يف حالة عرس املحافظ العقاري،وبطبيعة الحال ال ميكن مقاضاة هذا الصندوق بكيفية الطرف 

مستقلة عن الدعوى املقامة ضد هذا األخري، بل يتعني إدخاله بصفة احتياطية منذ تقديم املقال االفتتاحي 
سبب من حقه ب.عالوة أن مال الضامن ميكن استعامله يف تعويض الخسارة التي تكبدها من حرم  (991)

 .(992)التشطيب ، إذا كانت املسؤولية يف  ذلك غري موجهة ضد املحافظ العقاري 

وإلضفاء مزيد من الحامية للطرف املترضر من عملية التشطيب أقرتح مجموعة من النقط األساسية التي 

 يتعني أخدها بعني االعتبار وهي كالتايل:

                                                           
من ق.ل.ع  ما يلي :" مستخدموا الدولة و البلديات مسؤولون شخصيا عن األضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن  51جاء في الفصل  (989)

 األخطاء الجسيمة الواقعة منهم في  أداء وظائفهم...".
       "إن املحافظ مسؤوال شخصيا عن الضرر الناتج ....".من ظ.ت.ع على ما يلي: 15ينص الفصل  (990)

إن إقامة أية دعوى شخصية ضد املحافظ ، يتعين إثبات أنواع الخطأ الجسيم أو أعمال التدليس الصادرة من جانبه ، والتي يجب أن 

اقع و و  –العقاري و املسؤولية التقصيرية تدور حول اإلغفاالت أو الفساد أو البطالن في السجالت العقارية ، محمد الحياني :"املحافظ 

 .51، 55،  95،ص 2113"،مؤسسة النخلة للكتاب، وجدة، الطبعة غير مذكورة، –آفاق 
محمد خيري:"قرارات املحافظ العقاري بين االزدواجية في املسؤولية و االزدواجية في االختصاص القضائي"،الندوة الوطنية حول  (991)

رب الني نظمها مركز الدراسات القانونية املدنية و العقارية بكلية الحقوق،جامعة القاض ي عياض بمراكش،يومي األنظمة العقارية في املغ

 .313،ص 2113، املطبعة الوطنية،مراكش، 2112أبريل  9و  1
ملحافظة على املتعلق بتعيين نظام إلدارة ا 9191يونيو  2من القرار الوزاري الصادر بتاريخ  15وذلك حسب مقتضيات الفصل  (992)

 األمالك العقارية. 
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مع رضورة التمييز  11.07ري مبوجب قانون من ظ.ت.ع املغ 41توضيح سبب التشطيب يف الفصل  -

 .بينه وبني مؤسستي اإلبطال و اإلنقضاء

تبيان كيفية التشطيب عىل التقييد املخالف ملبدأ الرشعية ولو تطلب األمر حرص حاالت املخالفة  -

يب كام كدريعة للتشطاملقصودة، لعدم ترك مجال إلعامل السلطة التقديرية للمحافظ العقاري 

 أنها تخدم مصلحته هو أيضا يف عدم إثارة مسؤوليته يف هذا املجال.

من ظ . ت.ع عىل كافة  84تفعيل إجبارية التشطيب بالعمل مثال عىل تعميم مقتضيات الفصل  -

 التي سقطت بحدوث واقعة معينة. التقييدات التي انتهى أجلها أو

فق القواعد التشطيب، بالتمييز بني اإلمكانية التي تتم و توضيح حالة التدخل القضايئ يف عملية  -

من ظ.ت.ع واألخرى التي تجري عند املنازعة حول قرار املحافظ العقاري  41العامة حسب الفصل 

 من نفس الظهري. 43طبقا للفصل 

 

ذا إ وأختم مقايل بقول رسول الله صىل الله عليه وسلم:" إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، و 

 والله املعني.                                   حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"                                                              

                                                                                                    

 ـعالئـحة الـمراج

 باللغة العربية: .1

محمد خريي:"امللكية و نظام التحفيظ العقاري يف املغرب"، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط،  -

                                 .1440                        الطبعة الثانية، 

رش املعرفة، دون ذكر "مستجدات قضايا التحفيظ العقاري يف الترشيع املغريب"، دار ن                 

  .8016الرباط، -(CTPمطبعة املعارف الجديدة )                         الطبعة،

"حامية امللكية العقارية و نظام التحفيظ العقاري باملغرب"، دار النرش املعرفة، الرباط،                 

 .8001طبعة 

ة التحفيظ وآثارها يف ضوء مستجدات "إشهار الحقوق املكتسبة خالل مسطر  خري الدين الطاوس: -

 .8014"، الطبعة األوىل،سنة 11.07القانون 

عبد العايل العبودي:" نظام التحفيظ العقاري و إشهار الحقوق العينية باململكة املغربية"،املركز  -

 .8006الثقايف العريب ، الدار البيضاء،الطبعة األوىل
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ون بالسجالت العقارية عىل ضوء  مستجدات قانمحمد بن الحاج السلمي :" التقييد و التشطيب  -

 .8014الرباط، سنة  –، مطبعة دار القلم، الطبعة األوىل 11.07

عبد الكريم الطلب:" الرشح العميل لقانون املسطرة املدنية"،املكتبة الوراقة الوطنية دوديات  -

 .8018،الطبعة السابعة ، مطبعة الوراقة الوطنية ، مراكش، أكتوبر 

خلة "،مؤسسة الن–واقع و آفاق  –ياين :"املحافظ العقاري و املسؤولية التقصريية محمد الح -

 .8006للكتاب، وجدة، الطبعة غري مذكورة، 

محمد مهدي الجم:"التحفيظ العقاري يف املغرب"،مطبعة النجاح الجديدة،طبعة الدار  -

 .1443البيضاء،سنة 

توراه العقاري املغريب"،أطروحة لنيل دك عبد العايل الدقوقي:" اإللغاء و التشطيب يف الترشيع -

الدولة يف الحقوق ، كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتامعية ، الرباط أكدال ،السنة 

 .8008-8001الجامعية 

محمد خريي:"قرارات املحافظ العقاري بني االزدواجية يف املسؤولية و االزدواجية يف االختصاص  -

ة حول األنظمة العقارية يف املغرب الني نظمها مركز الدراسات القانونية القضايئ"،الندوة الوطني

، املطبعة 8008أبريل  3و  4املدنية و العقارية بكلية الحقوق،جامعة القايض عياض مبراكش،يومي 

 .646،ص 8006الوطنية،مراكش، 

 .8011، 6سلسلة الندوات محكمة االستئناف بالرباط، العدد  -

، 18-11مجلة األمالك، العدد املزدوج  .8016، سنة 6االستئناف بالرباط، عدد مجلة قضاء محكمة  -

  8016-8018السنة 

 .8010ماي  6مجلة املغربية للدراسات القانونية و القضائية ، العدد  -

 .8018أكتوبر  –يوليوز  103-104املجلة املغربية لإلدارة املحلية و التنمية، عدد مزدوج  -

 .1426، يونيو 7-3مجلة رابطة القضاة، العددان . 1474، سنة 11مجلة املحاماة، عدد  -

. مجلة قضاء املجلس األعىل ، العدد 1470، السنة الثانية، يناير 16قضاء املجلس األعىل، العدد  -

 .1470، السنة الثانية، يناير 16.قضاء املجلس األعىل، العدد  8001، يوليوز  42- 47املزدوج 

سلة القواعد املوضوعية و الشكلية يف مساطر املنازعات العقارية، الجزء سل مجلة الحقوق املغربية، -

 .8010الثاين، 

 .8014، قضايا التحفيظ العقاري4مجلة ملفات عقارية، عدد -

 

 باللغة الفرنسية: .8
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- Mohamed EL Mernissi : « Essai sur la notion de la publicité foncière, étude  de droit 

français et marocain comparé », thèse paris ,1973 . 

Mohammed Azami : «  Portée de l’effet constitutif et de force probant », D.E.S.A, 

Université Mohammed V, Faculté des sciences Juridique économique et sociales, Rabat, 

1987.  
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 ماعيةاعداد : مركز الدراسات القانون واإلجت

 

، نظم مركز الدراسات القانونية واالجتامعية وبتنسيق مع الودادية الحسنية 8014نونرب  08بتاريخ 

للقضاة وبدعم من عاملة الحسيمة وجامعة الحسيمة باملركب السوسيوريايض مبدينة الحسيمة، ندوة 

شغال هذه د توزعت أ وطنية حول موضوع: "حامية امللكية العقارية يف ضوء املستجدات الترشيعية". وق

الندوة عىل ثالث جلسات: خصصت األوىل لجلسة افتتاحية وتكرميية لألستاذ الدكتور إدريس الفاخوري، 

 أما الجلستني الصباحية واملسائية فقد خصصتا ملناقشة مختلف املحاور املتعلقة مبوضوع الندوة.

كز الدراسات القانونية وقد تم افتتاح أشغال الندوة من طرف السيد محمد أمزيان رئيس مر 

واالجتامعية إىل جانب الرشكاء يف التنظيم، ثم خصصت فقرة خاصة تكرميية لألستاذ إدريس الفاخوري 

 من خالل اإلدالء مبجموعة من الشهادات يف حقه وتسليمه بعض الشواهد التذكارية.

األول ملحكمة  الرئيسأما الجسلة العلمية الصباحية فقد توىل رئاستها األستاذ عز العرب الحمومي 

 االستئناف بالحسيمة ورئيس املكتب الجهوي للودادية الحسينة للقضاة.

وكانت املداخلة األوىل من هذه الجلسة ألقاها الدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العايل 

ات العقارية فبكلية الحقوق بوجدة مداخلته املوسومة تحت عنوان: "اتجاه املرشع املغريب نحو رسمية الترص 

عىل ضوء املستجدات الترشيعية"، وبعد تأكيد سعادته البالغة بالتكريم املميز الذي حظي به. استهل 

مداخلته باستحضار الدور الهام الذي لعبه املرشع من خالل سن مجموعة من املقتضيات الرامية إىل 

يعات وقف عند رسد مجموعة من الترش حامية امللكية العقارية من ظاهرة اإلستيالء عىل عقارات الغري، كام

العقارية الخاصة والتعديالت التي همت مجال التوثيق يف هذا الصدد. مؤكدا قوله بأنه عىل الرغم من 

وجود بعض الثغرات التي شابت النصوص القانونية املؤطرة ملوضوع التوثيق إال أن املرشع استطاع أن 

 تحرير العقود، خاصة ما يرتبط مبجال تحرير الوكالة.يتجاوز هذه الثغرات التي كانت تطبع مسألة 

أما املداخلة الثانية فقد ألقاها الدكتور عبد الله الفرح مستشار مبحكمة النقض وأستاذ زائر بكليات 

الحقوق، حول موضوع "قراءة يف املستجدات الترشيعية الزجرية للحد من ظاهرة اإلستيالء عىل عقارات 

موضوع: "حماية الملكية العقارية في ضوء  في وطنية الندوة  تقرير حول ال

 المستجدات التشريعية
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لته بالتأكيد عىل أهمية حق امللكية ومدى ارتباط اإلنسان بها، لينتقل بعد ذلك الغري"، حيث استهل مداخ

إىل اإلشارة إىل ظاهرة اإلستيالء عىل عقارات الغري، ووصفها باآلفة والرسطان الذي ينخر املجتمع، معرجا 

يف  8013سمرب دي 60عىل الدور الهام للرسالة امللكية السامية املوجهة إىل وزير العدل والحريات بتاريخ 

 التخفيف من حدة هذه .

هذا، وقد وصف ذات املتدخل املستجدات الترشيعية التي همت املقتضيات الزجرية للحد من هذه 

 اآلفة بالحلول الرتقيعية التي ال تتالءم والنسق العام بهذا الخصوص.

يابة العامة ومدير الن ويف املداخلة الثالثة التي تناولها الدكتور عز الدين املاحي قاض ملحق برئاسة

مجلة محاكمة، تحت عنوان "الدور اإلنشايئ لالجتهاد القضايئ يف مجال اإلعتداء املادي عىل امللكية 

العقارية "، تطرق فيها إىل التمييز بني اإلعتداء املادي والغصب، ثم استعرض مجموعة من القواعد 

ص. وختم املتدخل مداخلته مبجموعة من اإلجرائية واملوضوعية التي أنشأها القضاء يف هذا الخصو 

 االقرتاحات التي من شأنها أن تساهم يف الحد من تطور ظاهرة اإلعتداء املادي.

أما املداخلة األخرية من الجلسة الصباحية، فقد كانت من نصيب الدكتور فكري العاليل، نائب 

امعات يف موضوع: "حامية أمالك الج رئيس مركز الدراسات القانونية واإلجتامعية، وأستاذ زائر بالناظور،

الساللية يف ضوء املستجدات الترشيعية " حيث أشار فيها إىل أن املوضوع يتسم يف عموميته باإلزدواجية 

من مختلف الزوايا، بإالضافة إىل أنه كانت تحكمه مجموعة من األعراف والتقاليد وكان يخضع لضوابط 

 بل أن يتم تنظيمه مبقتىض ضوابط قانونية محددة .حامئية تقليدية، أبانت عن محدوديتها، ق

هذا وقد أكد ذات املتدخل عىل أن تعدد الجهات املتدخلة يف املوضوع يضعف من الحامية التي 

 ينبغي أن تضفى عىل أمالك الجامعات الساللية.

األوىل  ةأما الجلسة املسائية التي توىل رئاستها الدكتور إدريس الفاخوري، فقد كانت فيها املداخل

للدكتور حسن فتوخ، مستشار مبحكمة النقض ورئيس مكتب الودادية الحسنية للقضاة بذات املحكمة، 

ومتحور موضوع مداخلته حول دور محكمة النقض يف تحقيق العدالة العقارية، إذ استهل مداخلته بالتأكيد 

فت عليها نوع للملكية العقارية أض عىل أن امللكية العقارية مضمونة دستوريا، كام أن جل القوانني املنظمة

من الحامية بالرغم من التناقض الذي يظهر من حني آلخر يف هذه القوانني مام يضعف الحامية يف هذا 

 اإلطار.
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واعترب ذات املتدخل أن توفري العدالة العقارية رهني بإقدام املرشع عىل تجميع النصوص القانونية 

 تشتتها. املؤطرة للملكية العقارية والحد من

واملداخلة الثانية كانت للدكتور أحمد خرطة أستاذ التعليم العايل بالكلية املتعددة التخصصات 

بالناظور حول موضوع القيود الواردة عىل حق امللكية العقارية وفق آخر املستجدات، إذ استهل مداخلته 

ا، مام يطرح معه نبيه إىل كرثتهباستعراض مجموعة من النصوص القانونية املنظمة للملكية العقارية والت

التساؤل عن مدى توفيق املرشع املغريب بني حامية امللكية العقارية الخاصة واملنفعة العامة يف ظل الزخم 

الترشيعي التي متيز الرتسانة القانونية العقارية، وقد أشار األستاذ إىل القيود الواردة عىل حق امللكية من 

 ن القوانني.حيث العمق مستدال مبجموعة م

أما املداخلة الثالثة فقد ألقاها األستاذ نجيب شوقي، مستشار مبحكمة االستئناف بالحسيمة حول 

"موضوع األثر املزدوج إلجراءات الوقتية عىل تدبري املنازعات العقارية"، أبرز فيها املشاكل التي تعاين منها 

دلسني عقدين األخريين، التي تدفع بعض املالبنية العقارية ببالدنا رغم اإلصالحات التي بذلت يف ال

ومهنديس ناهبي العقارات إىل خلق وسائل وأساليب لتقويض األمن العقاري من الداخل، وهو ما يخلق 

نوع من الخوف عىل امللكية العقارية من قبل مالكيها، وبالتايل تكوين نوع من عدم االستقرار الذي يرتب 

 تهديدا للسلم االجتامعي.

اخلة الرابعة واألخرية يف هذه الجلسة املسائية فقد تم إلقائها عىل مسامع الحضور األستاذ أما املد

عمر أزوكار، محامي بهيئات الدار البيضاء وموريال وباريس وأستاذ زائر بكليات الحقوق، يف موضوع 

ي وكيفية حامية ط"التقييدات املؤقتة وحامية امللكية العقارية"، وأسهب يف توضيح حاالت التقييد االحتيا

 الحق موضوع هذا التقييد.

كام بني التناقض الحاصل بني القواعد اإلجرائية واملوضوعية فيام يخص حامية امللكية العقارية، 

من ظهري التحفيظ العقاري وتضارب مقرراته  27وتطرق أيضا إىل كيفية تعامل القضاء مع مقتضيات الفصل 

 يف هذا الشأن.

طرف املتدخلني وفتح باب املناقشة مع الحضور الذي غصت به القاعة،  وبعد نقاش مستفيض من 

 انبثقت عن هذه الندوة التوصيات التالية:

دعوة املرشع إىل تبني سياسة ترشيعية واضحة املعامل ال من حيث ربط النصوص الترشيعية 

 بغاياتها وال من حيث املصطلحات واملفاهيم، درءا للغموض؛
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 كية يف صياغة القواعد القانونية ذات الصلة بامللكية العقارية؛تبني املقاربة التشار 

 الترشيع لقاعدة قانونية رصيحة تحقق العدالة بني املقيد حسن النية واملالك األصيل؛

الحد من التضخم الترشيعي من خالل تجميع النصوص القانونية املتعلقة باألنظمة العقارية يف 

 يا لحامية امللكية العقارية؛مدونة خاصة، باعتبارها مدخال أساس

 توحيد أنظمة التوثيق باملغرب يف مدونة واحدة؛

 توحيد االجتهاد القضايئ يف املنازعات العقارية لتحقيق األمن العقاري؛

 171إعادة صياغة مقتضيات املادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، ومالءمتها مع مضمون املادة 

 من نفس املدونة؛

 دات القضائية يف الشبكة العنكبوتية خاصة منها يف املادة العقارية لتيسري االستفادةنرش االجتها

 منها من طرف الجميع؛

التنصيص رصاحة عىل استثناء األمالك العقارية للجامعات الساللية من قاعدة التطهري عىل غرار 

 األمالك الحبسية؛

 .إلغاء مقتضيات املادة الثانية من مدونة الحقوق العينية
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 اعداد : 

 محمد الحبيب بداع

 باحث في سلك الدكتوراه

 مختبر البحث قانون االعمال

 
 

تقرير عن أشغال الندوة الوطنية تحت عنوان : " قراءة في القانون رقم 

 المتعلق بالشركات المدنية العقارية  "  61.12
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با  ئة املوثقني  قانون األعامل، املجلس الوطني لهي حث  لجهوي ملغرب واملجلس انظم مخترب الب

ـكات املدنية  61.12قراءة يف القانون رقم للموثقني بســـطات، ندوة وطنية حول موضـــوع  "  املتعلق بالرـش

مبدرج ابن خلدون ، بكلية العلوم القانونية و االقتصــــادية و االجتامعية ،  8080يناير  60" يوم العقارية 

 جامعة الحسن االول سطات.

 وة :ويف ما ييل تقرير الند

لقد تواترت التعديالت عىل النصــوص الترشــيعية املتعلقة باملادة العقارية ســواء بشــكل مبارش أو 

صدي لظاهرة االستيالء عىل عقارات الغري ، بعدما أثار هذا املوضوع سادس  غري مبارش للت امللك محمد ال

بني هذه التعديالت بهدف وضــع خطة عمل عاجلة ، ومن  8013يف رســالة وجهها لوزير العدل يف دجنرب 

 1110ذي الحجة  7بتاريخ   19.1141.الصــــادر بتنفيذه الظهري الرشـــيف رقم  1861.اعتامد القانون رقم 

 .  4224ص  3207( ، الجريدة الرسمية عدد  8014املوافق ) أغسطس 

قانون  هدف ال مات والعقود اىل تعزيز الحامية من ماملت 1861.حيث ي عدل لظهري االلتزا م وامل

ســـتيالء عىل عقارات الغري من خالل مجموعة من التدابري الوقائية ســـواء الترشـــيعية منها وكذلك اال 

 التنظيمية عن طريق :

 أوال : تنظيم عملية تسجيل عقد الوكالة ، وكذا إحداث سجل الوكاالت املتعلقة بالحقوق .  

ـكات املدنية العقارية ، مع النقل التلقايئ لتســ كات املدنية جيل الرشــ ثانيا : احداث ســجل الرـش

 املقيدة بالسجل التجاري إىل سجل الرشكات املدنية العقارية .

ثالثا : متكني مقتضـــيات القانون الجديد الجهات املكلفة بالتوثيق باملحافظات العقارية من 

الحصول عىل مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصالحيات املمثل القانوين للرشكات 

التي يكون محلها أمواال عقارية حني يترصف يف عقارات الرشكة ، مام سيساهم يف تعزيز األمن املدنية 

 التوثيقي والتعاقدي وحامية الحقوق وتحصني املمتلكات.
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املجلس و ولقــد تقرر تنظيم هــذه النــدوة من طرف املجلس الوطني لهيئــة املوثقني بــاملغرب،  

ن ن األعامل و التي تتوخى مناقشة كل تلك املستجدات مالجهوي للموثقني بسطات ومخترب البحث قانو 

 خالل املحاور التالية : 

 املحور األول : عقود الوكالة وتنظيم عمليات تسجيلها . -

 املحور الثاين : تنظيم الرشكات املدنية العقارية . -

بالتوثيق و  - ثالث : صـــالحيات وأدوار الهيئات املتدخلة ) الجهات املكلفة  ملحافظة ااملحور ال

 العقارية ( .

ضوعي للمبادرات الوطنية املتخذة من أجل حامية  سبة التقييم املو شكل هذه الندوة منا ست كام 

سبة يف هذا  ضوء املقتضيات الترشيعية الجديدة ، وكذا اقرتاح التوصيات املنا األمن العقاري باملغرب يف 

 املجال.

 

 

 

سطات، عميد كلية الحقوق ب نجيب الحجيوي قبل انطالق الجلسة العلمية ألقى كل من السيد

سيد  سيد  عبد اللطيف ياكوال رئيس املجلس  د النعيمسعيرئيس املجلس الوطني لهيئة املوثقني باملغرب، ال
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سيد  سطات، ال سب رياض فخريالجهوي للموثقني ب ة و مدير مخترب قانون األعامل كلامت ترحيبية باملنا

ــرتاتيجية  بني  ـاكة االس  من مخترب قانون األعامل و هيئة املوثقني باملغرب و التي تعد األوىلتنويه بالرشـ

 نوعها باملغرب .

 ،  أن اختيار املوضوع ليس-مدير مخترب البحث قانون األعامل -و أوضح األستاذ رياض فخري 

 اعتباطا، إذ يندرج ضــمن ســلســلة املواضــيع التي انخرط فيها مخترب البحث قانون األعامل بنية واختيار،

وقوفا عىل املســتجدات التي يســتشــف منها حســاســية املرشــع أمام مجموعة من املواضــيع ذات الراهنية 

القانونية، إن عىل مستوى املشاكل  التي تثريها يف الواقع العميل مبكاتب املوثقني أو ما تثريه أيضا عىل 

ريا تجاه أوىل اهتامما كب مســـتوى املنازعات واالجتهاد القضـــايئ، وبالتايل مخترب البحث قانون األعامل

ــات وكل األفكار خامرت هذا  ــيع، وبالتايل كل اإلرهاص ــعر طبيعة هذه املواض ــتش ــالة، وكان يس هذه املس

ملا طرح عدة  ته مبعية املجلس الجهوي للموثقني يقرتح مناقشــــة هذا املوضـــوع الذي طا املخترب وجعل

 مشاكل.

، فأول 61.12تحليل مقتضــيات القانون  بعد الجلســة االفتتاحية تلتها الجلســة العلمية، قصــد

خطوة كانت هي الوقوف عىل فلســـفة هذا القانون، الغاية منه، أســـباب النزول و الســـياق العام وقد قدم 

مداخلة  –بصــفته مامرســا يف مجال التوثيق ورئيســا للهيئة الوطنية للموثقني   -عبد اللطيف ياكواالســتاذ 

، موضـــحا اآلليات الحامئية للعقار و كذا  القصـــور 61.12لقانون حامية امللكية العقارية يف ضـــوء احول 

الذي يعاين منه هذا املجال بداية باملقرتحات التي قدمها املجلس من أجل تعزيز الحامية القانونية للعقا، 

قل توحيد العقوبات و كذا تعديل املســـطرة الجنائية " بعو تخص تعديل القانون الجنايئ برفع العقوبة 

ات " ســواء من النيابة العامة أم قايض التحقيق أم قايض الحكم ملنع و تجنب الترصــف يف العقار املمتلك

واإلشــكاالت املرتبطة  61.12أثناء ســري إجراءات املحاكمة، كام تم الوقوف عىل أهم مســتجدات القانون 

ل من رة العدبه، مع ابداء مالحظات وتوصيات التي قدمت من طرف املجلس حينام كان مرشوعا إىل وزا

 أجل بلورة نص قانوين يضمن الفعالية و النجاعة القانونية و من بينها :

ــهر العقاري وليس فقط  - ــع للش ــمل جميع العقود واالتفاقات التي ال تخض ــجل وطني يش ــع س وض

 الرشكة املدنية العقارية، مام ميكن املهنيني و املواطنني من االطالع عليها ؛
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 يعات العقارية ؛سد الثغرات التي تعتيل الترش -

 ؛إسناد اختصاص التسجيل عىل محرريها  -

 تضمني البيانات بشكل فوري ؛ -

 تدقيق مفهوم الرشكة املدنية العقارية ؛ -

 والتأكيد عىل الرسمية يف مجال الرشكة املدنية العقارية . -

 وإذا كان هذا القانون الجديد قد أىت، بعدة مقتضـــيات جديدة من شـــانها حامية العقار باملغرب

وخاصة تعريف الرشكة املدنية وتحصينها يف سجل الكرتوين إال أنه إىل يومه ال زال انتظار صدور املرسوم 

 التنظيمي لهذا القانون، متمنيا أن يتم إرشاك املهنيني يف إعداده حتى يكون يف مستوى التطلعات.

ـــاهمة الفعالة يف مختلف اللجان الوزارية وخ ـــاف أن الهيئة تحرص عىل املس ـــة لجوأض نة اص

عىل إثر الرســالة املولوية املوجهة إىل وزير العدل   8013محاربة الســطو عىل ممتلكات الغري املحدثة ســنة 

من أجل التصــدي إىل كل أشــكال و األفعال الرامية إىل الســطو عىل ممتلكات الغري، والتي أصــبحت 

 سنة باملغرب.  100من  ظاهرة اجتامعية متس األمن التعاقدي، وتزعزع نظاما عقاريا عمر ألكرث

يىل لو من اإلطار العام ، إىل أهمية الرشكة املدنية العقارية كآلية لتسيري الذمة، أكدت األستاذة 

شناوي  la société civile immobilière , un mode “مبداخلة  تحت عنوان  –موثقة بهيئة برشيد  – بو

de gestion de patrimone “ ، ــكة املدن عىل ـــن أهمية الرـش ية العقارية كآلية لها مجموعة من املحاس

 واألدوات لتدبري امللكية العقارية من خالل شقني، 

 الشق األول  : املتعلق بالرشكة املدنية العقارية و األمالك الشخصية ؛ -

 الشق الثاين : الرشكة املدنية العقارية و األمالك املهنية . -

 ن تفادي املشــاكل التي تطرحها وضــعية امللكية عىلمؤكدة أن الرـشـكة املدنية العقارية متكن م

الشــياع خصــوصــا منها تلك املتعلقة بتفويت العقار اململوك عىل الشــياع والصــعوبات الواقعية التي تطرحها 

مسألة القسمة من حيث الوقت و من حيث التكلفة  و قد أكدت االستاذة عىل أهمية حسن صياغة النظام 

 عقارية.األسايس للرشكة املدنية ال

دون الوقوف عىل مفهوم العقار حيث  61.12وإذا كان ال ميكن مناقشــــة مســـتجدات القانون 

وان يف مداخلة تحت عن  -إطار اداري ،أســتاذ زائر بكلية الحقوق ســطات  – رشــيد بوســلمتقدم األســتاذ 
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ة نظرية التقليديمبفهوم العقار من داللة وظيفية بني ال ،61.12األحكام العامة للعقار يف ضـــوء القانون 

 والنظرية الحديثة من منظور مدونة الحقوق العينية  والنصوص األخرى وكذا اآلثار القانونية املرتتبة عليه.

ستجدات القانون  رشكة و  61.12ومن م ضمنها عقد ال شكلية و البيانات التي يجب أن يت نجد ال

تها املعنونة يف مداخل -ة الحقوق ســطاتأســتاذة التعليم العايل بكلي – منى املســلوميقد أكدت األســتاذة 

ـكة العقارية املدنية با ة  عىل أهمية الشـــكلية و كذا الوقوف عىل مالحظات املتعلق لشـــكلية يف عقد الرـشـ

هو نص قانوين جيد من منطلق   61.12وما أثارته من نقاش يف الجلسة. معتربة  أن القانون  1/427باملادة 

 وعة من األمور فكانت هذه خطوة أولية.أنه مل يكن هناك تنظيم يوضح مجم

و الحظت أنه بعد مرور الوقت تبني أن هناك بعض الهفوات أو النقائص، التي من الالزم أن 

 “.إيجابيا جدا ” نصا  61.12نعمد إىل تصحيحها وإىل إضافة بعض نقاط ، ولكن يبقى القانون 

 

نة القانونية وتوســعت الرتســااملســلومي إىل أنه وإن تعددت النصــوص  األســتاذة منى وخلصــت

ها ومســـؤول يف القرارات التي يتخذها،  بأهميت ها أن يكون عىل وعي  ية، يحب عىل من يطبق قانون ال

 مضيفة أن هذه الرتسانة القانونية الغرض منها هو حامية املالك لتلك العقارات.

املعنونة  –بيضاء الدارالأستاذ التعليم العايل بكلية الحقوق  – عز الدين بنستيأما مداخلة االستاذ 

ــيات القانون  ــب مقتض ـكة املدنية العقارية حس ــيري و مراقبة الرـش حيث اعترب يف مداخلته أن  ،61.12بتس

إنشــــاء رشكة مدنية عقارية لها عدة أهداف منها ما هو اقتصــــادي، اجتامعي وكذا رضيبي إال أن هذا 

انني مقتضــياته و املقتضــيات التي تهم قو القانون قد طرح عدة إشــكاليات ذهبت إىل حد  التضــارب بني 

 أخرى نلخصها يف النقاط التالية :

ملادة  - ية البيع عمال تجاريا حســــب ا ـاء بن ـ عن  ذامن مدونة التجارة فام 3إن كان الرشـ

ناقض رصيح مع  ية يف ت جار غل من طرف رشكات ت حت تســـت ية التي أصـــب األرايض الفالح

 الذي مينع ذلك. 1474مقتضيات قانون 

ـكة  ا هو موقعكذلك م - ـفات التي تكون الرـش ـائب يف قطاع األعامل أو الترصـ إدارة  الرضـ

 املدنية العقارية لها عالقة بها كتفويت الحصص بني الرشكاء 

 جاء لإلجابة عىل اإلشكاالت الواقعية منها : 61.12و اعترب أن القانون  
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 إخراج العقار من القطاع غري املهيكل إىل اإلطار املهيكل؛ -

 حد للسطو عىل العقارات؛وضع ال -

 حل أزمة الشياع باملغرب. -

فيام يتعلق مبدى  421كام أشــار األســتاذ كذلك إىل التناقض املوجود بني مدونة األرسة و املادة 

إمكانية القارص يف تقديم حصة يف الرشكات املدنية العقارية، وتطرق كذلك ملبدأ الحياد الرضيبي كام هو 

ال من ذمة الشـــخص الذايت إىل الشـــخص االعتباري، ليختم مداخلته مســـطر أعاله يف حالة االنتق

بالجواب عىل السؤال األول الذي كان قد طرحه، بالقول أن الشخصية االعتبارية أصبحت تتناول الغذاء 

 .-كتشبيه   -مع املحافظ 

ذ اوهي مداخلة االست  -رئيس املحكمة و املحافظ –ولضامن الحامية وجب أن تكون هناك رقابة 

دكتور و محافظ بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و املسح العقاري و الخرائطية بسطات  – يونس بونعامة

ضيات  القانون املعنونة   – والتي تناول فيها مسؤولية املحافظ مع تحليل   61.12برقابة املحافظ حسب مقت

ت املتعلقة باملراقبة  كمراقب  إداري من ظ.ت.ع، باعتبار املحافظ ملزم مبجموعة من اإلجراءا 78الفصــل 

ساؤل حول مدى حدود رقابة املحافظ عىل  ضد قراراته إال أن هناك ت وقضايئ، إذ ميكن أن يتقدم بتظلم 

 الرشكة املدنية العقارية يف انتظار صدور النص التنظيمي .

لمبادرات الوطنية وضوعي لويف األخري تم تالوة التقرير الختامي للندوة ، مع اعتبارها مناسبة للتقييم امل

املتخذة من أجل حامية األمن العقاري باملغرب يف ضوء املقتضيات الترشيعية الجديدة، وكذا اقرتاح 

التوصيات املناسبة يف هذا املجال. مع اإلشارة إىل أن أي قانون يلزمه وقت لتقييمه ووضعه عىل محك 

ة غرات هذا القانون بعد تحليل القرارات القضائياملامرسة و التطبيق، مع رضب موعد أخر للوقوف عىل ث

 وما ستنتجه املامرسة أمام املحافظة العقارية .
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  الملكي محمدإعداد : 

 . الناظور التخصصات متعددة الكلية - التعمير و العقار ماستر في باحث 

 

 11/18/8014ناقش الطالب حكيم بلحرش اطروحة لنيل الدكتوراه يف القانون الخاص، بتاريخ 

ور اظالكلية متعددة التخصصات الن-وذلك تحت رعاية مخترب البحث يف قانون العقار و التعمري 

 .تدبري األمالك الوقفية بني الحامية القانونية و متطلبات التنميةيف موضوع " 

 وقد تكونت لجنة املناقشة من السادة األساتذة : 

 : استاذ التعليم العايل يف الكلية متعددة التخصصات بالناظور مرشفا ورئيسا. أحمد خرطةذ.

 حقوق وجدة عضوا .: استاذة التعليم العايل يف كلية ال صليحة حاحيذة. 

 : أستاذة مؤهلة بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية عضوا فاطمة الزهراء عالويذة. 

 عضوا . -: أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بطنجة  أمني أعزانذ. 

 : ناظر أوقاف بالصويرة بصفته خبريا مهنيا يف موضوع األطروحة. محمد كرادةذ.

 يزة: مرشف جداامل         ساعات.  6مدة املناقشة 

 

 الناظوركلية المتعددة التخصصات ب في تناقش اطروحة ألول تقرير

 : موضوع في الخاص القانون في الدكتوراه لنيل

 .التنمية متطلبات و القانونية الحماية بين الوقفية األمالك تدبير
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بسم الله الرحامن الرحيم، والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني، نبينا محمد عليه أفضل الصالة  

 والتسليم، وعىل آله وصحبه أجمعني.

 أما بعد.

 بداية اسمحوا يل ان اوجه شكرا خاصا لوالدي مصداقا  لقول الله عز وجل وبالوالدين احسانا.

قدير ألستاذنا "أحمد خرطة" إلرشافه عىل اطروحتي هذه، وكذا عىل كام اوجه فائق الشكر و الت

 خصاله الحميدة، و أخالقه العالية، و سمعته الطيبة، و تكوينه العايل .

وال يفوتني ايضا أن اشكر السادة األساتذة أعضاء لجنة املناقشة، لتكبدهم عناء املشاركة يف مناقشة 

 اطروحتي .

 ر .كام اشكر جميع السادة الحضو 

الك تدبري األم“فبتوفيق من الله جل جالله، ثم بعون من أصحاب الفضل، اخرتت موضوع: 

هادة ، ألتقدم به ملناقشة أطروحة لنيل ش“-الوقفية بني الحامية القانونية و متطلبات الحكامة 

 الدكتوراه يف القانون الخاص.

ية تتمخذ يف بإعتبار غايته األساسيعترب الوقف من املميزات التى تتمتع بها الحضارة اإلسالمية، 

الرب و اإلحسان، كونه فعال تعبديا، كام انه يعترب لدى املسلمني عمال من الثواب يجزى عليه الفرد 

 يف الدنيا و األخرة.

ويشكل الوقف ثروة حرضية مهمة، و موردا حيويا متجددا، ال ميكن االستهانة به، فهذا الكم 

ميكن أن يكون موردا أساسيا لتمويل املشاريع االقتصادية و الهائل من األرايض و العقارات 

االجتامعية، باملوازة مع ارتباطه بالجانب الديني، مام جعل املرشع الوقفي يصدر مدونة األوقاف 

 حتى يقوم الوقف بالدور املنوط به. 8010فرباير  86يف 

 عي او االسالمي، وعليه كانو للوقف دور هام سواء يف املجال الحرضي او االقتصادي او االجتام

لزاما قي اخذ خطوة للتفكري يف إحيائه، و كيفية االستفادة منه، و لن يتأىت ذلك إال بإنكباب 
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مؤسسة األوقاف عىل اإلهتامم بها، ولعل هذا االهتامم يستشف من خالل تدخل املرشع الوقفي 

ى تقوم بالحفاظ عىل هذا لضبط هذا القطاع عن طريق وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية الت

 الرتاث اإلسالمي.

و للدولة دور هام يف إحياء الوقف و ارشاكه يف التنمية و استغالل ثرواته و حاميته من االندثار و 

استثامر منافعه، حتى ال ترقى فكرة األوقاف فكرة األوقاف مجرد فكرة جامدة، ال يتعدى موضوعها 

 أكرث نفعا يف مجاالت مختلفة.  هامش الصدقة، بل يتعدى اىل أعامل تكون

و الجدير بالذكر أن أهمية هذه الدراسة يتدخل فيها ما هو اقتصادي مبا هو ديني، بإعتبار أن 

األوقاف تعد قاطبة أساسية للمجال اإلقتصادي، كام أن الوقف يشكل جزءا هام من الرثوة 

حسن  ني لألمالك الوقفية، والوطنية، ودفاعا عىل أحباس املسلمني كان لزاما من تأطريه بقوان

تدبريها، إال ان ذلك ال ميكن ان يتم دون ان نسجل إشكالية محورية تجعلنا نتساءل :  اىل اي 

حد وفق املرشع املعريب يف وضع نظام قانوين مناطه حامية األمالك الوقفية وغايته التأسيس 

من متكنت األوقاف من توفري األ لحكامة جيدة لتدبري املوارد املالية أو بعبارة أخرى اىل أي حد 

 القانوين و األمن القضايئ ومن ثم تكريس الحكامة يف تدبري األمالك الوقفية؟

إن معالجة هذه االشكالية تقتيض منا مقاربة شمولية للوقف، كمساهم للتنمية املستدامة، من 

مالك الوقفية، يف األ  خالل تأطري الوقف اإلسالمي و الحامية القانونية التى خطاها املرشع املغريب

وكذا مناقشة تدبري األمالك الوقفية التى ميكن أن تساهم يف الزيادة من املوارد املتعلقة 

باإلستثامر، محاولني التطرق ملختلف اإلشكاليات التى تواجه الوقف و سبل معالجتها من خالل 

 ذلك قمت بتقسيم املوضوع اىل قسمني :

 اليات حامية األمالك الوقفية  القسم األول : تناولت فيه نطاق و

 أما يف القسم الثاين : فقد تناولت فيه الوقف و متطلبات التنمية الشاملة و املستدامة باملغرب.
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لقد حاولت يف القسم األول التطرق ألهم سياق إستثامر األمالك الوقفية كالكراء و املعاوضة، و 

 يقوم بها الناظر او املسؤول عن ادارة الوقف، كذا مجموعة من العقود و املعامالت و الترصفات التى

 يف قدر االمكانيات املتوفرة داخل املؤسسة.

و بإعتبار ان املؤسسة الوقفية أصبح لها دور فعال يف هذا املجال، لذلك ارتأى املرشع املغريب لوضع 

لف اإلدارة كاطار قانوين لها، و تنظيمها، و فرس يف مدونتها طرق تسيري األمالك الوقفية، حيث تت

بتدبري أمالك الوقف، و استثامرها، و تنظيم هياكلها، وكذا مامرسة رقابة تدبريها، إال ان الحامية 

املتعلقة بالوقف تقتيض وجود اليات تسهر عىل تنظيم و مراقبة مالية األوقاف، حيث تم إحداث 

 املجلس األعىل املتعلق مبراقبة مالية األوقاف.

 ملتعلق بعالقة الوقف بالتنمية، فقد حاولت أن ابرز  كيف حاول املرشع املغريبأما القسم الثاين فهو ا

خلق أو تكريس الوقف يف التنمية من جانبه االسالمي، لريقى به اىل اليات اجتامعية، من اجل 

النهوض  بالقطاع الوقفي، إلزدهار التنمية املستدامة، و عدم االقتصار عىل استثامر األرايض 

ا وجب تحسني أداء املشاريع الوقفية، وترشيد اتخاذ القرارات فيها، كل هذا يف اطار الوقفية، وإمن

النهوض بالقطاع الوقفي يف متويل التنمية املستدامة، من خالل الرتكيز عىل حكامة عالية 

للوصول اىل القطاع الوقفي التنموي، الذي خلق من أجله، و املزواجة بني ما هو ديني وإجتامعي 

 ي، ولتحقيق هذه املعادلة بني الوقف و التنمية يقتىض منا التفكري يف اساليب لتطويره.و إقتصاد

و يف املغرب فإن تحقيق كل هذه األهداف، و تفعيل هذه اآلليات قد تم عن طريق جمع األحكام 

الفقهية، ذات البعد اإلقتصادي و االجتامعي، و اصدراها يف تقنني موحد، من خالل مدونة 

لتى متثل اطارا قانونيا و اقتصاديا مناسبا لإلستثامر االوقاف، و تنميتها، وليس مجرد األوقاف، ا

 اعتبارها احكام فقهية.

فقد عملت مدونة األوقاف عىل تجميع األحكام الفقهية املتناثرة يف قالب قانوين عرصي، يشكل 

يق، و عند التطبالوحدة الشمولية يف مرجعيته، مام من شأنه الحد من االختالف يف التأويل 

 انعكاسه عىل مستوى العمل القضايئ، مع االحتفاظ بالخصوصية التى متيز األوقاف باملغرب.
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و من خالل دراستنا ملوضوع تدبري األمالك الوقفية بني الحامية القانونية و متطلبات الحكامة 

 ميكن أن نقرتح مجموعة من اإلقرتاحات .

 ة.هم عىل التحبيس و اطالعهم عىل املجاالت ذات األولويتعزيز التواصل مع املحسنني، لتحفيز  -

اعداد خطة تواصلية تقوم بها االدارة، للتعريف بالوقف و االدالء بأهمية وظائفه التاريخية، و  -

 األدوار التى يقوم بها يف الحارض و املستقبل.

قانونية، وذلك يته الاتخاذ االجراءات القانوينة لحامية الرصيد العقاري الحبويس، و تحبيس وضع -

من خالل متابعة قضايا التحفيظ، و قضايا امللكية، و قضايا االعتداء املادي، وقضايا دعوى ثبوت 

 الوقف.

 إعداد خطة اسرتاتيجية محلية، تصب نحو تنمية الوقف، و تنويع االستثامرات الوقفية. -

ثابة وصها، حيث يكون مبرضورة توفري دليل عميل، يبني تطبيق أحكام مدونة األوقاف و نص -

املرشد للناظر، و املراقب يف تنظيم املقتضيات القانونية، مام يؤدي اىل تجاوز سوء الفهم الذي 

 يؤدي اىل تعطيل العمل.

التعجيل يف صدور نصوص خاصة جنائية يف مدونة األوقاف، تجرم االعتداءات التى متس  -

 باألوقاف العامة يف خصوصيتها.

 ت و الندوات و اللقاءات العلمية ملناقشة قضايا الوقف.تنظيم املحارضا -

و نستنج من هذا كله، أنه ومن أجل توفري حامية قانونية لألمالك الوقفية البد من تفعيل فكرة 

األمالك الوقفية و أن ال تبقى عرضة للنهب  و أختم بقولة عمر بن الخطاب ريض الله عنه" ابتغوا يف أموال 

 لصدقة".اليتامى ال تأكلها ا
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