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  :��د��    

"��ظ ا���	ري "��  !�و��  ������دات �	���ل ا���	ري، �واء ��ن ا�طراف أو ��ظ	م ا�����  


 ���ل: )و إذاا��	ه ا�$�ر، #��

 ��ظ
م  ��
ر ���وع ا��راءات وا�����
ت ا��� ���� إ���
� 
�


�!�ل ا���
ري !�د  ا��*(�ظ ا���
ري وھذه ا��راءات �ر�� $� ا���
�� إ�# �"!�س  .����+�� �!�ل 

�!��ت ا�"�وق ا���	ر�  وا�*"	#ظ   إ�+ا��	�و��  ا��� �)دف  ا��ظ* ����ر ھذا ا��ظ	م  ا"د و 

��  ، و�	��	�� �32ل ا-2)	ر وا� ا��ط)�ر وا����1  و ��0 ��وم /�+ *�دأ/��)	 *ن ا���	ع وا-"��	ل "

  .��*�ك ا�*"�ظ ا��	*   ا�"	�  ا�*د��  ا���د ا���	ري

 ا�:رى ��"�8ا�"�  ا��)	�5  ا��	ط�  ا�*�$�   ���7س أھ**)	ري #وا5د *)*  *ن 	و���"��ظ ا���

واط*5�	ن  ،ا���رار ا�*�	*<ت و إ�+ ،�"*<ت ا�واردة /�+ ا�*�ك ا�*"�ظ�*�> ا� إ2)	ر�	�ب  إ�+

  1.��*�  ا-5�*	ن و��ز�زه وا���	ش ا-��!*	ر ا���	ري، و ا�*��	*��ن 

 اB*3	ن�3ون #�  أن�	ر :	��	 ���ظ	م ا�*�رر #� ا��	�ون *ن �Aر ا�� ���ل 	ري��إن ا��"��ظ ا�

0��*�  ��1د #*�0 #�*	 ��د  إ:را 0�:  

ر!م ��
ري وط0ن �
 �داه  �"!�س��ط��ر ��ر�ب ���
 إ�راء �!طرة ا�*(�ظ ا���
ر �د  -1

 1���6ن ا�ر!وم و�ط��ر ا���ك �ن ���4 ا�*�وق ا�!
�(� �2ر ا�� ��. 

 إ!�
ط أو إ8رار أو ����ر أو��ل  أو �"!�س إ�#����د +ل ا��9ر$
ت وا�و8
47 ا�را���  -2


���ك $� ا�ا��*�;  أوا�*�وق ا������   2.ا���
ري ا��ؤ!س �6 !�د0ت ا������� 

"*	�  �  ����3اا��"��ظ ا���	ري �	/��	ره *ن أرC+ ا��ظم  �ظ	م *دت ا��2ر��	ت ا�"د�! �/إ وCد 

  .�*�	*<ت ا���	ر� ا و�"�1نا�"�وق ا���	ر�  

/رف  "�ث ا���و�� أ!�را��
#� أول ا�*ر  3)ا����� أو ا-2)	ر ر)ْ ا�D2 ( ظ)ر ھذا ا��ظ	م #�د 

 و*ن ���)	 ،ھذا ا��ظ	م ا�دول  ا��*دت أA�ب و*�0 ،"رور �ورا�س "���  إ�+ *�د/   �ورا�س��ظ	م 

                                                 
1  - ��
	 ا����ري و,+ *�('ات ا����!ن  ا�'&!ر إدر�# ا���"!ري،: أ��ذ��*23!رات *(01 ا���!ق . 14.07�.�م ا�

 .113:، ص2013

	 ا����ري ا��78�9 ا��6رخ  - 2������8�!ن ر�C  1913ذاA2B 12ا��@? ا<ول *> ظ:
� ا� ��� .14.07:ا�Eي D'ل و
�ازاة �� ھ�ا ا����م و�� ���م - 3�و���م ھ�ا .*�-� و إ�+��$� : * ا�"()� ����ول ا�&%$�$� ــا�"!ْ  ���

<; %)*ف ��"0ء �4>  .$!�89; أو 89&ت 1	0 �-6�ى ا���4.�� ا���3ر�� �*2�  ا����م 1	0 إ�"�ء
9��ء اBC(�ص �6$�$@�ن ا�و  ��$1،C ��.و � ���$� D �4	(�� ا�EF�(. �$��G ا�%*��ن ا���3ر .� ا�@�

 ، و �@�ن ا�$8-6; .� ��K� K$1 ا�-8&ت،ف .� ا���3ر�3*ف �K ا�-8&ت إD ا�"(J ا��ي %)*َّ 
89; أ�8�ي �NO أ9��ء اBC(�ص و�()J 1�د �K ا�)�4Mت �@; F*ف �K أF*ف ا�!L�8$� ،أ�� 

ا�"!* ا���3ري و.�� ، و ا�-8; ا�R S$. N6$. ���G$� ا�6)*.�ت ط�� �	E$%*6 ا��6� ���P��N ا��4*رات �	"!*
� �!. �$%�T ة�R أ�� S� U-$� 8*د إ�*اء �!�!�ا ا����م�ف إ�0 ا�3&�$� إذ أن ا�6)*.�ت ا��6 %"!* .� 

�� ھ�> *!"% ;� �!6F�-� 46*ى �1دة� D S	ا��ي  ؛ظ ،�إذ %�6)* وظ$1 S6M	B 0!* ا�6)*ف <�� ھ
 S��+�إ E	0 ا�6)*ف وط	61*اض 1D�4 ا	ذي �) ;@� K@�$. ،Z@3ت ا��T[ �	��R �+$-� ���*R *63�

ا����م 32��� ا�36*ف 1	0 ا����_ إذا �� <G*ت ا�6)*.�ت 1	0 ا���3ر  ��3ب 1	0 ھ�او ر[B N!*ه ، 




	 ا����ري      ھ�رون و�� اد���                                 / ��ا
	� ا������������ ا����ھ
�، وا����ط�، وا���اءات: ا� 

 
3 

*ن ا�ل "*	�  *1	�"0  ا�*���*ر ا��ر��� ا�ذي �	در إ�+ و�> �ظ	م /�	ري ا��� ور!�0 *ن  *ور��	��	

 G�*� م ��7:ر #� �ن#ك ا�رض و��)�ل�ص � 	ري *ن :<ل *ر�وم �2ر�> :	"��ظ ا�����	و��و  26:ا�ـ�

ا�ذي أد:ل �*�  *ن ا��ر��� ،ا�$ر��   ا��	�� �K/	دة ��ظ�م �ظ	م ا�*��3  ا���	ر�  #� أ#ر���	 1932

ا�*�ظم ��*��3  ا���	ر�  #� *���*رات #ر��	 �K#ر���	  �1906و��و  24 :ا�ـ �	ت /�+ *ر�وما��"��

�	#ذا #� *�	ل ا��"��ظ ا���	ري، و#� *����	�0   -وط��	 – ا��*ل ا��2ر��� ا�ذي - زالھو و ا�$ر�� ، 

�راءات ا�*�طر�  ���"��ظBا�را*�  إ�+ ��ط ا  �زل ھذه ا�*دا:�ري ��	ا���.  

:�ق إط	ر C	�و�� ��رر  �وا�ط ھدف ا�*���*ر *ن ھذا ا��ظ	م ا-��"واذ /�+ ا�را��  3	ن��د 

*�طرة ھذا ا��2ر�> ���)	 "�ث �طرة ا��"��ظ وھ�*��)	  /�+ * اBدارةا��"واذ  �)م ، و*ن ھ�	 ��ذ�ك

 Gود ��ر�ا��)*�ش  ، و*ن ھ�	 ��رز ���		اBدارة /ن "�ّ)�	ت /�زت إدار�  #� *�*�)	 إ- #� "	�  و

  .ا�*��*د �دور ا���	ء و����ده �*����	ت �2ر��� 

�راءات ����ن إ��	/)	 �واء ھذا ا-��"واذ ��ل ھذه ا��إن Bو/  *ن ا�*را"ل و ا*�*� Gر*�  ��*

*ن طرف ا�*"	#ظ ا���	ري، أو *ن طرف ط	�ب ا��"��ظ، و �ؤدي 3ل ا:�<ل #�)	 إ�+ ��ط�ل ا��*��  

  .�م ��رك ا�*2رع ��ط)	 �ي ا"د �ذا، و/دم *�<د ا���د ا���	ري

�راءات ا:�زال�*3ن    Bطر وا	ا���رات#�  ھذه ا�*�  ��	ا��:  

  .��د�م �ط�ب ا��*(�ظ: ا=و�#ا�(�رة 

��1د �*ط�ب ا��"��ظ ، ا��1ر�N ا�ذي ���دم �0 ا�*��� أو �	0�5 ا��	�و�� وا�ذي �)دف *ن ورا05 

�راءات ا�<ز*  Bد:	ل ا���	ر #� �ظ	م :	ص وإ/ط	05  إ�+ �"��ظ ا���	ر،Bذ ا	ط  ا��دا�  #� ا�:��و (#

/��)	 دون  ا��� ��صG  ��دا /�	ر�	 ����ر /�وا�	 ��"���  و��ط  ا-�ط<ق ا�و"�دة ��*�> ا�"�وق وا��3	��ف

  4.*	 /داھ	

	C>ط�ب ا��"��ظ *ن "�ث ا�2:ص، أو  وا�ا��� �ط�> *ط N*>*ا� 	�ن ھذا ا���ر�ف ��رز �*

  .، وأ:�را ��ط  ا�*"	#ظ ا���	ري �72����30  ��د�*0 ا�2:	ص ا�ذ�ن �"ق �0 ��د�م *ط�ب ا��"��ظ، و

  ؛ا�ذ�ن �*ق ��م ��د�م ا��ط�ب ا=@�
ص :أو<

                                                                                                                                                         
� ز��دة إ�0 
+* �$�ع ا��	@$� �����6دم!. ، K1 هP83� 42$�4 و��*ا ��1 ;+� Dط& و�� ��1 a4(� D

%�4$> ا�c*ض ا��ي أ�"K� b أ�	S ذ�_ �)3��� �3*.� ا����_ ا��4$�� و
+* �$�ع ا��	@$� �����6دم، 
  .�R�	$� ا�6)*.�ت ا��-8	� �	K3+ 1	0ز��دة 

SM(� ا�� S$�Mري  ا��1� ا�*زاق ا�-�!S�b� ھ�ا ا����م  ���م ا�"!* ا�-��� Sره .� ذ�_ أ�*� ،*
b6� م���
S6$8Fو S$%*% �. �� �E8 أن �@�ن �4@

 
4  - F7؛ *��ھ�0 ا�0 �3
? د18!م درا��ت ���د 8> �������،	
���.�م ا� ��!H� 7, 7I�Jد ا���:ا��1
� ا�����0  �

  . 2005-2004ا��!�� ا�(�*�7 
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إ-  ��	ر�	و��س إ *ن ا�*ر�وم، 5:ط��	 ��*	دة /�+ ا�رAم *ن أن ا��"��ظ ا���	ري /*ل ا:��	ري

��	ر **�و3	 ا�أو #� "	�  *	 إذا 3	ن  ،"	�  ��ل ا�*��3  أو ا*��	ز أو أراض �	��  �*<ك ا�دو�  :#�

/�دة *3�و�  ��ر�د �وا�ط  *رة *و�>  �ول��3ون و "�ب ا�32	ل ا�*��و�  �دى ا�/راف ا�*"��  

:ول �)م "ق ��د�م ھذا ا�ذ�ن �ُ  ا�2:	صا�*2رع "دد إ- أن ، ��ر���و*"ررة ط��	 �*�	دئ ا��	�ون ا

  :#� *ن ا�*ر�وم ا���	ري 84: ا�*	دة "1ر�)مCد ا�*ط�ب، و 

 .ا/��	ر�	، �واء 3	ن 1:2	 ط����	 أو *	�ك ا���	ر أو �	0�5 ا��	�و�� .1

 .ق اR:ر�نا�2ر�ك #� ا�*�ك ا�*3�ف �Kدارة ا���	ر ا�2	5> أو ا�"	1ل /�+ *وا#�  أ1"	ب ا�" .2

"ق : *ن ھذا ا�*ر�وم وھ� 120	"ب أ"د ا�"�وق ا�����  ا�!*	��  ا�*�1وص /��)	 #� ا�*	دة  .3

�	رة طو��  ا�*د، "ق Bل وا��3ن، "ق ا	ك، "ق ا-���*�*�	ع �	���ك وا��1رف، "ق ا-�ا��*

 Gزات وا�ر	ر� ، ا-*��	زة ا���	ر� ، رھن ا�"�	ت ا���	" ، ا�"�وق وا�:د*	ر� ، و���ف ھون ا�*�	ا���

 D�ت ا�"د�!  "ق ا�)واء وا�	، و"ق ا�"�س ��ض ا��2ر�� ��ري ا�*$ر��[�	ون ا����	5].14.47:ا�� 

:1و*  C	1ر ا�ذي ��و#ر #�0 إ"دى  �ا��	5ب ا�2ر/� �واء 3	ن و��	 أو و�1	 أو *�د*	 أو و� .4

 .ا�*"�ور أو��د�م ا�*ط�ب *ن �Cل ا��	1ر  إ*3	�� Cد "�م ا-��)	د و  ،ھ�� �1	ت ا�

ا�*�	�> ��زع *��3  /�	ر إذا أ*رت ا�*"3*  �	���	م �)ذا  "�ول،ا�دا5ن ا�ذي �م ���ض د��0 /�د  .5

 1C	�*ل ا��C راء�Bا . 


��
A :د�م �ط�ب ا��*(�ظ؛�� ��)�+  

و1< �"�وي /�+ م ��ب /��0 أن ���ّ "	#ظ ا�*��3  ا���	ر�  ا�ذي *ط�ب ا��"��ظ ا���	ري إ�+ م ��ًّ �ُ 

  .ا�*ر�ومھذا *ن  90: ا���	�	ت ا�*"1ورة #� ا�*	دة

 أوا �	��$  ا��ر���  *و�C	 *ن طرف 1	"ب ا�*ط�ب  �3ون ھذا ا��1ر�N *�دّ  أن ھذه ا�*	دة ا2�رطت وCد 

  :*��*�	 *	 ���:	ص ا� 0*ن طرف و�3�

و#� "	�  ا��2وع ��س ا���	�	ت �	����  �3ل 2ر�ك  ا�*0 و���0 و�1	�0 و*�ره و"	��0 ا�*د��  ،   )1

 .، و��س ا��2ء #� "	�  ا�2:ص ا-/��	ري*> ا����1ص /�+ ��1ب 3ل وا"د *�)م

                                                 
الحائز العرضي ال يحوز الشيء الذي بيده إال بمقتضى سند قانوني ،  و الحيازة إما أن تكون عرضية ، -  5

وهي حيازة قانونية مادية تفقد الركن المعنوي الذي هو نية التملك وٕاما أن تكون إستحقاقية يستحق بها الحائز الشيء 

إن الحيازة القاطعة في :"... بالمغرب قد جاء في قرار صادر عن المجلس األعلىو تملكه عند توفر شروطها، المحوز وي

القانون اإلسالمي تقتضي التصرف بدون منازع عشر سنين إذا علم أصل الملك، كما جاء في قرار آخر إن دعوى 

ز وتصرف األجنبي غير مرور عشر سنين عن حوْ استحقاق العقار ال يمكن سماعها وال قبول البينة المؤيدة لها بعد 

  . الشريك ، مع الحضور القائم بها وسكوته بال مانع طول المدة المذكورة
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2(  *	C0 و��ُ  �0*"ل إ�����+ #� دا5رة ا-:�1	ص ا���	�5 ا��� �و�د #�)	 ا���	ر ا�ذي �ط�ب ��

�راBدات ا�ت و�	$��#  ا���	د �3�� 	ھذا #�*  *	CBم ھذا *"ل ا	ط��ق أ"3� 	)��ا��� ��ط  ��ءات ا�*:�

 . ا�*ر�وم 

و1ف ا���	ر و3ذا ا���	ء وا�$رس ا�*و�ود #�0 *> �"د�د و����0 و*"�واه و"دوده وا-�م ا�ذي   )3

 � . ��رف �0 /�د ا�"	

 .��د�ر �C*�0 ا�3را�5  أو ا�د:ل ا�ذي �*3ن أن �و#ره )4

ا��� 3	ن *و��	 �)	 #� ا��2ر ��وات ا�:�رة أو ��د�ر �C*�0 ا���	ر�  *> ا��ذ�3ر �7!*	ن ا���وع  )5

 .ا���> ا�:�ر إذا 3	ن �ر�> إ�� أ3!ر *ن /2ر ���ن

�	رات ا�3!ر *ن !<!  ��وات ا�*����  �	���	ر *> 3�	�  ا-�م وا���ب   )6�Bوا  ���1ل ا�"�وق ا�����

و�1 ا��	1ر�ن أو و*"ل إC	*  أ1"	ب ا�"�وق و/�د ا-C��	ء أ�م و��ب و*"ل إC	*  ا�*2رف /�+ 

 .ا�**�و/�ن ا�ذ�ن ��وم �	�و1	�  /��)م

�*3�0 - إذا 3	ن ا�*��ِ*س ، و"	#ظ ا�*��3  ا���	ر�  ����	م �����ل ا���	ر ا�*و1وف *و�0 إ�+ط�ب   )7

 َ� <�Cأو - ��رف ا��و <C#ظ2)د أن �و	0  ا�"�	0 *3�Cا�ذي �و Nا�*ر #� أ��ل ا��1ر� +�/ .  

                
A�
A:  ;ن �9ر"@  .ا��*(�ظ �ط�بف ا��*
$ظ 

�> و�ا�وا�ب �و#�رھ	 /�د �Cول ا�*ط�ب،  ق *ن ا���	�	تا��"�ّ ا���	ري /�+ ا�*"	#ظ  رض ا�*2رع�ْ �َ 

و /�+ ا�رAم *ن ا���	ش ا�دا5ر "ول إ�زا*�  إر#	ق ، ���*�0����م و1ل #ور أ�	��  ھ� إ�زا*0 �*	�  

وا�ط<C	  0،*"دد *ن ا�ل درا�  �1ر�" أ�<��رب �0 ��0 أن ا�*ط�ب �	�*���دات وا�و!	5ق #	�0 أو�ب /

ط�ب ا��"��ظ ا�$�ر ا�*ر#ق �7ي ��د أو و!��  ��*"	#ظ ا���	ري ر#ض ا إ*3	�� *ن ھذا �!ور ا���	ؤل /ن 

  .����ق �	���	ر ا�*ط�وب �"��ظ0

ا�*���دات  /�+ ��ك � �	Bد-ءب - ���ر ا�ط	� وأ�7ن �:�ر ا�*"	#ظ ��س *�ز*	 ���0 ��ض ا���0 إ�+ أن 

*ط�ب ا��"��ظ  و�ن ،*ن 1"�)	 �	��37دا�0 - ��و#ر /�+ ا�و�	5ل ا��2ر���  وا��*��  ا��� ��*N �0  أ�	س

  - ����ر ��ط  �C	�5  و�	��	�� ���ت �0 �1 و����0�ر�)	  وإ�*	- �32ل #� ذا�0 د��< /�+ *��3  

  .ا�"�م

   ا�����  *ن �Cل ا�*"	#ظ وإ�+ ا�رC	���ك ا�و!	5ق وا�*���دات  إ:�	ع *ن ا���مأ�0  و�رى ا���ض اR:ر

ا��N �0 /دم 1"�)	 ا1در Cرارا �ر#ض  وإذاا���د�  3ذ�ك أي /�د /ز*0 /�+ ا�:	ذ Cرار ا��"��ظ 

 ����	ء ا�/�+ا�*��س  و�ظ)ر *ن Cرار ا�*ط�ب وھو ا-��	ه ا�ذي ��03 ا-��)	د #� ا�*$رب 

ھذه ا�د/وى ھو ��و�ض ا��رر ا��	�8  *و�وعن إ" :ا�ذي �	ء #�0  1991\03\25:�	ر��V 3300:/دد
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"�ث �م ��"�ق ا�*"	#ظ *ن *ط	��  ا�و!	5ق /�+ ا��ط�  ا�*راد �"��ظ)	،  /ن ا���ر ا�*��ب ��*��  ا��"��ظ

#	�*"	#ظ *�زم �	���	م �3	#  ا�و�	5ل ���"�ق *ن !�وت "ق ط	�ب ا��"��ظ �*	 #�0 *وC> ا��ط�  ا�*راد 

وا�*"	#ظ ار�3ب :ط7 ���1ر�	 وا�"	 �*!	�  ا�:ط7 ا����م "�ث �م ��م �*	 �و��0  ،ظ)	 و"دودھ	�"��

  .6..."ا��	�ون

���
Aر: ا�(�رة ا�
  ؛ا��*د�د وا�@�

ا�*�ط�ق إ�+ �!��ت "	�  ا���	ر *	د�	  �	/��	رھ	����ر /*��  ا��"د�د *ن أھم *را"ل ا��"��ظ، �ل وأ:طرھ	 ، 

ا��ر1   #)�ا��"د�د،  ��*�� وإ2)	ره ��د ذ�ك /ن طر�ق �"��ظ0 #� ا���ل ا���	ري ا���	دا  وC	�و��	،

  C>/ د �3ون �)مC ص ا�ذ�ن	"  �*�ر#  أ3!ر ا�2:	ا�*� 	رّ*	���	+  ،��/  �ره *ن 3ل ا�"�وق �"ر�*��

  7.**	 ���� ار��	ط ا��"د�د �	2B)	ر ا�$	*�  ا��	�� 

  .ا��*د�د: أو<

ذا ا�*ط�ب �	��ر�دة ا�ر�*�  3*	 ���� *ط�ب ا��"��ظ ا���	ري، ��*ل ا�*"	#ظ /�+ إ2)	ر :<1  ھ ��د 

"	��	 ا�$ر#  ا�*د��  ا�*:�1  ���	�	 (3	�ب ��ط ا�*"3*  ا-��دا�5  ر�ل ��:  *ن ھذه ا�:<1  إ�+ �

و��م *�	��  ا���	م ���	ر، ا��� ��> #� دا5رة ا:�1	1)	 ا )إ.ت.م.إ:*ن ق 26:ا��"��ظ ا���	ري ط��	 ��*	دة

�راء �وا�ط  اB/داد ا��وري �2)	دة �"و�ل إ�+ ا�"	#ظ ا���	ري :<ل B�24)ذا ا  ��ا��� �  /	�

  .*ن ا�*ر�وم 94:ا�*	دة #� ا��	/  �*دة !<!  أ2)ر �	1�B	ق�"ر�رھ	، و�"��ظ 

Bر #� ھذا ا	قو�2	ا��دء #� �1 Vر�	إ�+ �  ��#ظ ا�ذي � /*	ذه  ��نا��"د�د ا��� ��م �"ت إ2راف ا�*"(�

��وم ��ر*�  *ط�ب  *ن ا�*ر�وم، 100:ا�*	دة #� *�	ل ا�*�N ا���	ري*:�1	 ا�$	�  *)�د�	 ط�وAرا#�	 

ا��"��ظ #� C	5*  *ط	�ب ا��"��ظ ا�*راد �"د�دھ	 وإ�2	ر *1�"  ا�*"	#ظ  �$�  �و��0 ا�B�د/	ءات �*ن 

  :وھم�)*)م ا�*ر 

 	�ب ا��"��ظ؛ط -

 ا�*�	ورون ا�*���ون #� *ط�ب ا��"��ظ؛ -

 ا�*�د:�ون و أ1"	ب ا�"�وق ا�����  و ا��"*G<ت ا���	ر�  ا�*1رح �)م �1ورة C	�و�� ؛ -

  :!<!  *را"لو�7:ذ ھذه إن /*��  ا��"د�د 

                                                 
 .65:ص.1992�!,�D:114  �K'د.*(01 ا���Jء وا����!ن - 6

، 1986 مطبعة دار الثقافة الدار البيضاء، الطبعة الثالثة،" التحفيظ العقاري في المغرب"محمد مهدي الجم،  -  7

  .51:ص
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ا�*ر"�  ا�*ؤد�  إ�+ �!��ت ا�و�> ا�*	دي وا��	�و�� ����	ر ا�*ط�وب  �وھ .ا��*د�د ا��ؤ8ت�ر*��  )1

  .��ض ا���د�ل :<ل *را"ل ا��"��ظ إذ *	 و�Cت ��د�<ت أو ��ر�	ت 	�"��ظ0، وCد �طرأ /��)

���و�ب إ�راء ھذا ا��وع *ن ا��"د�دات #� ��ض ا�"	-ت *!ل �*د�د "دود . ا��*د�د ا��+�����ر*��  )2

و�"د�د و/	ء ا���رض، وا�*�1ود �)ذا ا��"د�د إ*	 ��د�ل أو�� وذ�ك #� أCرار �C	�5، �ط��ق  وأا���	ر 

"	�  إ:راج ا��زاء ا�*��	زع #�)	 أو #� "	�  �C*  ا���	ر *و�وع ا��"��ظ، أو #� "	�  إ:راج ا��زاء 

�� وذ�ك #� "	�  ا�*��رض /��)	 وا�*"3وم �)	 ��	5دة ا�*��ر��ن، 3*	 ��1د *�)	 أ��	 إ�*	م ا��"د�د ا�و

 .إد:	ل *�ك *�	ور �Aر *ط�وب �"��ظ0 ��ود ���س ط	�ب ا��"��ظ

��"ول ا��"د�د ا�و�� وا��3*��� إ�+ ا��"د�د ا��)	�5، وذ�ك /�د إ�)	ء ا��زا/	ت إن  .ا��*د�د ا���
��7ر*��  )3

�	ل ا�*"ددة و�دت ا�*����  �	���	ر *و�وع *ط�ب ا��"��ظ �*	 #�)	 إ�)	ء ا���ر�	تRء ا	)��ر�     وا	**�

�*�> ا��"د�دات ا�*��زة �)	�5  و/�+ أ�	س ھذا ا��"د�د  N�1� �5 ��ما���رض، "�ث	)�ز و!����ن  ا�	�إ�

  :أ�	����ن

�وC> *"�ر ا��"د�د *ن و وC	�5)	  و�ذ3ر1ف #�0 3ل ا��*��	ت ا�*��زة �دC ، �و :�*�ر ا��*د�د )1

/دم Cدر�)م /�+ ا��و�C> أو و#� "	ل /دم طرف ا�*)�دس ا�*��دب و3ل ا�طراف ا�"	�ر�ن 

وCد ، و����ر �و�C> *"�ر ا��"د�د ا/�ر#	 /�+ 1"  *	 ���*�0 ص /�+ ذ�ك�َ ا*��	/)م /�0 �ُ 

  :وھ� ��ب أن ���*�)	 ا�*"�ر	ت ���	 102:"دد ا�*2رع #� ا�*	دة

 ./دة *را"ل أو#� *ر"�  وا"دة  أ��زت*��  �واء �	ر�V ووCت ا��  ) أ

 .و/�	و��)م ا�*!�� ا��1:2  وا��	5��  ��"	�ر�ن وھو�	�)م  ا��*	ء  ) ب

 ./*��  ا��"د�د، وا��1ر�"	ت ا�*د�+ �)	 أ!�	ءوا�وC	5> ا��� �*ت  ا�"داث*:��ف   ) ت

�	ري*ا� و، 3	�**رات ا�*�	��	ت ا����  ا�*��*�  ا�:1	5ص ا����  وا�*<*N ا��	*  ����	ر  ) ث... 

 .ا�*2*و�  �0 وا��زاءو/ددھ	  وو1ف ا�"دود  ا��1	ب*وC>   ) ج

 . ا�طرافا�و!	5ق ا�*د�+ �)	 *ن �Cل   ) ح

 ا��"د�د إ�راء أ!�	ء ا�طرافا-��	C	ت ا��� �*ت ��ن   ) خ

 .ا2B	رة ا�*����  ��و�C> ا�*"�ر *ن طرف ا�"	�ر�ن أو ��دم، Cدر�)م /�� ا��و�C>  ) د

*و0�C و *�	"�0 وأ32	�0 � وا�*"دد�*�> ا�*وا�1	ت ا�*����  �	���	ر،  /�+ ا�*2�*ل ����9م ا���د!�ا )2

 .ا�)�د��  أ#��	 و/*ود�	 *> ��	ن *2�*<�0

   .*  إ��0 *ن ا�طراف*ر#�	 �3ل ا�و!	5ق وا�*���دات ا�*��ّ  �و�0 ا�*)�دس ��ر�را إ�+ ا�*"	#ظ ا���	ري و 

ود�	 ��م ��و��)	  #	�0 ا�"دود،��ن ا�*�	ور�ن �:1وص #� ھذه ا�!�	ء ��2ب  ا�:<#	ت ا��� و�:1وص

�راء *	 ��زم و إن �م #Kن*ن طرف **!ل اBدارة B /�راض	3 	(��  .ا�*)�دس ��
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��
A :ر
 .ا�@�

�راءات 2َ B ا��"��ظ  ��أ:�> ا�*2رع /* ْ( D2#� *�دان ا�  ���*�دأ ا��� 	ري �دءا *ن ر وا��  �ط���	ر ا���(

*ط�ب ا��"��ظ "�+ ���7س ا�ر�م ا���	ري، و/*��	ت ا2B)	ر - �)م ا�*"	#ظ أو ط	�ب ا��"��ظ #�ط �ل 

  .�ز/*ون أن �)م "�وC	 /��0 وأا���	ر  ھذا ���� أ��	 3ل ا�ذ�ن �)م "�وق /�+ 

 ن ا�*ر�وم ا���	ري* 100:�ص ا�*2رع /�+ ا�*����	ت ا�:	1  ��*	�	ت /*��  ا��"د�د #� ا�*	دة #�د

�ب أن �ر#> إ�+ /�م ا��*)ور �32ل *��ق /�+ ا�Cل  ا��"د�د ا��	ر�V ا�*"دد ��*�� /�+ أن  *ؤ3دا�

 *و�)   �$	�  ا��2ر أو �وا�ط  د/وة  ن #� ا��ر�دة ا�ر�*�  ��*���*رة،/<اB ��2ر�ن �و*	 �وا�ط 

 .أو ا���	�5  ا��� �و�د #� دا5رة ا:�1	1)	 ا���	ر اBدار� ���ط  �

إن ا�)دف *ن ا��2ر #� ا��ر�دة ا�ر�*�  ھو إ/ط	ء ا��1$  ا��	�و��  �3ل *	 ، ا��@ر $� ا��ر�دة ا�ر!��� -1

�	ل وا�*وا/�د ا��� �"ددھ	R	وإ�زام ا�#راد �ذ�ك و� 	2ر �)�*ن *<"ظ  ، � 	�ردود� أن  و -�د ھ* 

�دى ھذا ا�*ر#ق *	 ��)م #� ا�Bط	ء #�  �را3م ط��	ت ا��"��ظ وC�  ا�و�	5ل وا�طر� ا2B)	ر ��5�  �ظرا

ا��ر�دة ا�ر�*�  �:�ص *ن إ"داث �2رة  إ�+] ا�*$رب[ذ�ك ��7ت ��ض ا�دول �<#� و�، /*��  ا2B)	ر

 .�K/<�	ت ا��"��ظ ا���	ري �1در 3ل �وم أر��	ء

2- ���وم ا�*"	#ظ /�+ ا�*<ك ا���	ر�  ��	ءا /�+ ، "�ث )	ت اBدار�  وا���	�5 ����ق اB/<�	ت �دى ا�

ل �Cل ا���	ء وا�*�:ص *�	�ل إ�2	ر �	��و1  <ن��و�� 0��V *ن اB/*ن ا�*ر�وم  100  :ا�*	دة

 و ،و**!ل ا���ط  ا�*"��  ،�و*	 *ن ا��	ر�V ا�*��ن ��*��  ا��"د�د إ�+ ر�5س ا�*"3*  ا-��دا�5   20 أ�ل

ا�ذي ��> ا���	ر ا�*��� #� دا5رة ��وذھم، و3ل وا"د *ن ھؤ-ء ��وم �زو*	 ��2ر  *"���5س ا�*��س ا�ر

	ر ا��*)ور إ�+ A	�  ا��وم و��*ل /�+ إ��	5)	 *�رو�  /�+ أ�ظو����ق ھذه ا�و!	5ق #� *�ر إدار�0 

 .ا�*��ن ���"د�د 

�A�
Aتا��ّ : ا�(�رة ا�
�  .�ر

 ا��*��  و أ!�	ء#�د �!ور  ،و *�طرة ا��"��ظ ا���	ري *ن �"ظ	ت �"ول دون *وا1�  ا��*��  ��<� �- �:

 إ*3	��  إ�+*"�ر /*��  ا��"د�د ا�ذي �2	ر #�0 �زا*	 *ن و�2ر *�:ص  ،وإ2)	ره��د ��د�م ا�*ط�ب 

ا�ط  �1ر�"	ت و��دم ھذه ا-/�را�	ت إ*	 �و ،]*ن ا�*ر�وم 97:ا�*	دة[ أ2)را-/�راض :<ل !<!  

*	 �وا�ط  ر�	5ل *�*و�  *و�)  إ��0 ، وإ��ل :	ص#� ��3  ا���	ر�  و����)	 *����*)	 "	#ظ ا� �2)� 

��)	 /�+ ��س ا���ل��.  
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*3	 OPPOSITION  �#  ا�*�	ر�  أو����رض  ريزْ ا�+ُ  �"�ونا�(��6 �روق ��	 ا:��	ر ��ر�ف و 

�	زع �دم �0 ا"د *ن ا�$�ر �د ط	�ب ا��"��ظ �*���	ه �ُ �ھو اد/	ء � :"�7��0�*ر�وم  أ�د��	ا��ر�*  ا��� ��ن 

�ط	�ب �"ق /���  أود #� ا�"دو أوط	�ب ا��"��ظ او #� *دى ھذا ا�"ق *��3  أ1ل "ق ا�*��رض #� 

   .8"#� *ط��0 إ��0ط	�ب ا��"��ظ ا�ذي �م �2ر   ه*�ر�ب �0 /�+ ھذا ا���د ��3ر

ا���رض و���  C	�و��  �*	ر�)	 ا�$�ر ��"��و�  دون إ�*	م إ�راءات ا��"��ظ وذ�ك �رى ا���0 أن /��0 ��	ء 

�	ل ا��	�و��  ا�*�ررةR#ظ  ،:<ل ا	راءات ا��"��ظ *ن طرف ا�*"����)� إ�+ أن ، و�)دف إ�+ �و�Cف إ

  .19�N ��ن ا�طرافا��زاع �وا�ط  "3م أو 

�راءاتر�وم ا�* *ن 97:#� ا�*	دة ا�*����	ت ا�واردة و���نBد�م ا���رض وا�دور  ا��� 	/)	ب إ���ا��� �

   10.إ�+ ا�*"3*  ا�*:�1  ����1  ا��زاع �C0ل أن ���ث *�� 0 #� تا�ذي �*3ن أن ��وم �0 ا�*"	#ظ ���

وا�ط<C	 **	 ��ق #Kن ا���رض ��دم *ن طرف *ن �0 *1�"  #�0، و �*	رس �د ط	�ب ا��"��ظ دون  

، وأن ��دم :<ل !<!  أ2)ر �2ر���	د�*0 ا�32��	ت ا�*�1وص /��)	 #� �� +را/�Aره، 3*	 ��ب أن �ُ 

  .11*ن ا�*ر�وم، *> أداء ا�ر�وم ا���	�5  99:ا�*وا��  ط��	 ��*	دة

#2ل  :1و1	 #� ظله /�)	 آ��	 و- �د *ن *<"ظ  أن أ�ل !<!  أ2)ر �1Cر *�	ر�  *> ا�"�وق ا�*�وّ 

  .12وا��دام ا��زاءات ،ا�*را�C  ��فا��وم � وا2B)	ر/*��  ا��2ر 

  :و���$� أن �2*ل ا���ر�	ت *	 ���

 .3ل *ن ��	زع #� و�ود "ق *��3  ط	�ب ا��"��ظ -1

 .�0���7 ا-د/	ء �	��"�	ق "ق /��� C	�ل ������د �	�ر�م ا���	ري ا�ذي ���>   -2

                .*ر�وم*ن ھذا ا� �84*	 �ص /��0 ا��1ل   ا�*�	ز/  #� "ق وC> اB/<ن /�0 ط��	 -3

*> *را/	ة  2)ر!<!  أأ�ل  �)	ء��د ا� 99 :*	دة- ���ل أي ��رض �	��!�	ء *	 ھو *�1وص /��0 #� ا�و 

�	ل ا�B	#�  ا�**�و"  #� "	�  ا�$��  "�ب ا�2روط ا�*"ددة #� ا�*	دةRن ا�*ر�وم 96:ا*.  

                                                 

0�KH* ،0 ا�3(�ح ا�('�'ة - 8�K1
0 وا�N>0 ا
3

	 ا����ري وا���!ق ا���� .48:ص Q*.1978*!ن ا��8OPي ؛ ا�

	 ا����ري ,7 ا�R��2 ا��78�9 ،ص- 9��
�ي؛ ا����Tت أ�3Sء ا�" '��*:6. 

  .190: محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي،، ص  - 10
، المركز الثقافي "نظام التحفيظ العقاري وٕاشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية"عبد العالي بن محمد العبودي،  - 11

  .47:، ص 2003العربي، الطبعة األولى، 
، مطبعة فضاء اإلبداع والطباعة "الوجيز في القانون العقاري المغربي والموريتاني"المختار بن أحمد عطار،  -  12

  .231:م ص 1999هـ، 1420بعة األولى، مراكش، الط
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��
ت: ا�(�رة ا�را�  8رارات ا��*
$ظ ا���
ري @"ن ا���ر

"�+ ��ت ، ���+ 1<"�  ا�*"	#ظ ا���	ري C	5*  *	دام ا�و/	ء ا���	ري *و�ودا �*1�"  ا�*"	#ظ  ا���	ر� 

ا�و!	5ق وا�*���دات  و ����د #� ذ�ك 3�0 /�+  إ�$	ءأو #� *و�وع ا���رض، إ�2	ء  ا�"	#ظ ا���	ري

�:��ف /ن  *"دودة اBط	ر#� ھذا 1<"�	ت ا�*"	#ظ ، و/��0 �3ون 13وا��1ر�"	ت ا��� �ؤ�س ����رض

  14:و��رض /��0 ا�:	ذ Cرار "	�م إ*	 1<"�	�0 #� ا��"��ظ،

  ؛�رض8ول ا��ّ :  أو<

إن �Cول ا���رض *ن �Cل ا�*"	#ظ �����8 *�0 �و#ر ط�ب ا���رض /�+ �*�> ا�2روط ا�32��  

:	1  إذا 3	ن ����د #� ذ�ك /�+  /�+ �د�  ا�*ط	�ب ا��� ��دم �)	 ا�*��رض، #)و دالّ وا��وھر� ، 

  15.�و� ، ا��2ء ا�ذي ���ل ا�*"	#ظ - ��ردد #� �Cول ا���رضا�"�8 ا�ا�و!	5ق و

���د  إ�*	إ!�	ت ا�"�وق ا�*د/+ �)	 *ن طرف ا�*��رض أو ���)	 /�+ ط	�ب ا��"��ظ، ھذا ا���ول - ����  و

ا�2روع #� *�طرة �د�دة  �و�ب /��0**	 و�ود �زاع �72ن ا���	ر أو ا�"ق *و�وع *ط�ب ا��"��ظ،

Z������ 	(�>: ت *ن	:  *ن *"�و���ورا # Z��� ب�0  ا�*ط�Cب ا��"��ظ، "�+ ��*3ن *ن �"د�د *و�	إ�+ ط

Z����، وذ�ك :<ل 2)ر *ن ا���رض أو *ن �وم ا�	)�72�.16  

  17.ظ �دة �ط�ب ا�*��رض �	�*"	#و�"ق �ط	�ب ا��"��ظ اBط<ع /�+ ا�و!	5ق وا�*���دات ا�*ؤ

 8�إذا 3	ن ا�*��رض *"�	 #� ��ر�0 ورأى ط	�ب ا��"��ظ أ�0 *ن *1��C 0�"ول ا���رض، *	دا*ت ا�"

أن ��دم �1ر�"	 ���ول ا���رض :<ل أ�ل 2)ر *ن �	ر�V  #���0�دل /�+ 1"  ��رض ا�*��ر��ن، 

�!�ت 1"   وإذا ا���ت *)�  ا�2)ر دون أن �د�+ ط	�ب ا��"��ظ �*	 �و1�0 ���:  *ن *"�وى ا���رض،

  1.18�N ��ن ا�طراف �Cل أن ���ث ا�*�ف إ�+ ا�*"3* ا�ا���رض أو �Cو�K# ،0ن ا�*"	#ظ ��*د إ�+ *"	و�  

                                                 
، الجزء األول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة "في نظام التحفيظ العقاري المغربي"محمد الحياني،  - 13

  .140 – 139: م، ص 2004/هـ 1425األولى 
  .189: ، ص "الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب"محمد خيري،  - 14
، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، "التعرضات أثناء التحفيظ العقاري في التشريع المغربي"خيري،  محمد - 15

  . 191: ، ص 1983
: ص 2006ط الثانية .عبد الخالق أحمدون، نظام التحفيظ العقاري بالمغرب، مقتضياته القانونية وٕاشكاالته الواقعية - 16

65.  
  .129: التعرض في مادة التحفيظ العقاري، ص " ابتسام فهيم وحميد كمال، - 17
  .67: عبد الخالق أحمدون، مرجع سابق، ص  - 18
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��
A : ء ا���رضر$ض أو
  إ��

ن #���Kول ا���ر�	ت ا��� Cد*ت ��1  �ظ	*�  وو#�	 �]�	ل وا�2روط ا�*�ررة،  	ا�*"	#ظ *�ز* إذا 3	ن

�	ل، �:ول ��*"	#ظ "ق ا�:	ذ Cرار �ر#�0 أو إ�$	05، وCرارات 3ل ��رض - �:�> �)ذه ا�2روط أو Rا

و�	��	�� #< �د  19.ط�ن ي�	#	 و���)	 - ���ل أ5ا�*"	#ظ ��K$	ء ا���رض أو ر#�0 ���)	 ���ل ا�ط�ن ا��

  :*ن ا��*��ز ��ن

1( Mرج ا
  .ل
�إ��
ء ا���رض ا���دم �

ا��داء *ن �	ر�V �2ر اB/<ن �	��)	ء  !  أ2)ر!<إذا ��دم ا�*��رض ���ر�0 :<ل ا��ل ا��	�و�� وھو 

  �0.20�*"	#ظ ر#ض ��ر�و د ھذا ا��	ر�V، ا��"د�د �	��ر�دة ا�ر�*�  ���ط "�0 #� ا���رض ��

��	85 إھ*	�0 أو �7:�ره :	1  ا�*��� �"*ل �ظرا ���ط�ن، �Aر C	�ل ��3ون ر#ض ا�*"	#ظ ����رض،  و ھ�	

  72�.21ن ا���	ر *و�وع *ط�ب ا��"��ظ)ر وا��2ر ا�وا��  ��د /*��  ا�2ّ 

2( N�*�
  إ��
ء ا���رض ��دم ا�د<ء 

��د�م  بإ�ذارا  + ا�*��رض�و�0 ا�*"	#ظ إ� 0ر#ق �0 ا�و!	5ق وا�*���دات ا�*ؤ�دة �ا���رض و�م  � إذا Cدم

ا��B	ء  ���ط�> ��د ا��"ث وا��"ري،ا���دم �)	 ، #K�0 ھذه ا�*دة دون  و �	���	ءو!	0�5 :<ل !<!  أ2)ر، 

��1   #�0 ت�رار C	�< �<��5�	ف أ*	م ا�*"3*  ا-��دا�5  ا��� ��ھذا ا� و�3ون/�+ ا���رض أو إ�$	05 

 �5	(�.22  

�راءات� ا:<ل *دة أ1C	ھ	 2)ر و#� ھذه ا�"	�  �3ون ا�*��رض *�ز*	 Bل ا	3*K23 ر��  ��دم وا���

دا5ر�)	 �ا�*"3*  ا-��دا�5  ا��� ��>  أ*	م �	ف إ��)	 *دة ا�*�	# ا#��	"�  :<ل :*�  /2ر �و*	 ��ْ 

                                                 
ينبغي التمييز بين حالة الرفض وحالة اإللغاء، فالرفض يتم عند تقديم الطلب لوجود المبرر منذ البداية، أما اإللغاء  - 19

انظر استاذنا إدريس الفاخوري؛ نظام التحفيظ . فيكون بعد تقديم الطلب وتسجيله لظهور سبب يبرزها هذا اإللغاء

  .46:ص 14.07العقاري وفق مستجدات القانون 
  .131: ابتسام فهيم وحميد كمال، مرجع سابق، ص  - 20
  .243: محمد خيري، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، ص  - 21
  .68: عبد الخالق أحمدون، مرجع سابق، ص  - 22
  .245: ملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، مرجع سابق، ص محمد خيري، ال - 23
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أ!�	ء �ر�	ن ا�*�طرة، و�Cل �و��0 ا�*�ف إ�+ ا�*"3*  ا�*:�1  أن ��*ل /�+  ��0وغ �و ، 24ا���	ر

  25.أ*	م ا���	ء ا�*�ف إ"	� ه ا�ُ*3�  �*�رد ذو ��وCف ھ �	�1�N ا�1	�N أطراف ا��زاع و�"رر *"�ر

  26.��ري إ- /�+ أطرا#0 ا��1:2 ا�ذي - ا-��زام�*"�ر ا�1�C Nوة  ��ّ�د<��	C	ت ا��� ��ط+ ا��	�ون �


A�
A : ول  .ا��*(�ظ�ط�ب 8

ا�*"ددة B!	رة "�وق ا�$�ر أو #ور ا��<م *"�ر ����ن ا�"دود وا��)	ء  ا�!<!  أ2)ر�*�رد ا��)	ء *دة 

����ن /�+ ا�*"	#ظ ا���	ري إ/داد *�ف *ط�ب ا��"��ظ -�:	ذ ا��رار ا�*<5م وذ�ك ��د  ا��"د�د ، /*�� 

*را��  ا�و!	5ق ، ا���"ص *ن �د�د ����ود وا�و!	5ق ا�*�ززة �*ط�ب ا��"��ظ :ا��37د وا���	م �*	 ��� 

N�"1 و*را��  ا��"�ق *ن أن /*��  ا��"د�د Cد أ��زت /�+ ا�و�0 ا�و، ا�*����  �	B/<�	ت /ن ا��"د�د

*�	ر�  أرC	م /<*	ت ا��"د�د وا�:طوط ا�*و�و*  �	��1*�م ا��)	�5  و،�1"	ت ا�*"�ر 32< و*�*و�	

ا��37د *ن �و1ل ا�*"	#ظ  ��و�1<ت ا������	ت �دى ا���ط  و، ا��1*�م ا�و�� و*"�ر ا��"د�د*> 

، 3ل �27$�ر أو ا�*�ك ا��	ما��37د *ن /دم و�ود أي ��رض *ن طرف ا��وار أو او ، ا�*"��  وا�*"3* 

  .28*ؤ�س �ذ�ك ا���د ا���	ريCرارا �	��"��ظ  ا�*"	#ظ ��:ذ، *ن ا�*ر�وم ا���	ري 106:�ك ط��	 ��*	دةذ

ا���	ر *ن �*�> ا�"�وق �Aر ا�ظ	ھرة وا��� �م ���ن /�)	 أ1"	�)	 وCت ا��"��ظ،  ان ھذا ا��رار �ط)ر

  29.]ا�!ر ا��ط)�ري[ و���� /��)	 �1$  ا�*2رو/� 

  ا�!�د ا���
ري:�
�!�ا�(رع ا�

�*ودع �دا�  *ن �Cل �ك *و�وع *ط�ب ا��"��ظ ا*ا���د ا���	ري ا�*���ق �	� �1Kدار*�طرة ا��"��ظ  �ّوج�ُ 

�C	�5   أو إدار� ا��)	�5  �*�طرة ا��"��ظ ا��� �:�> �)	 ا���	ر �واء 3	�ت  ا�����  ط	�ب ا��"��ظ، #)و

��"�وق ة ا�و"�د ا�و�+/�+ *	 ��ل #�0 و��د ا���ط   ا��	ط> ا�د��لا��1  ا��)	�5  و و�3��� ھذا ا���د

  . 30*ن ا�*ر�وم 121:ا�*	دة ا�����  وا��3	��ف ا���	ر�  ا�*��1  /�+ ا���	ر

                                                 
  .147: محمد الحياني، في نظام التحفيظ العقاري المغربي، مرجع سابق، ص  - 24
  .المتعلق بالتحفيظ العقاري 1932من مرسوم   116: المادة - 25
  .71:   عبد الخالق أحمدون، مرجع سابق، ص - 26
  .180: قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص  محمد خيري، - 27
  .52: عبد الخالق أحمدون، مرجع سابق، ص  - 28
  .163: محمد خيري، الملكية ونظام التحفيظ العقاري في المغرب، مرجع سابق، ص  - 29

تبقى محل انتقادات شديدة من قبل جانب من الفقه  إن هذه القوة والنهائية التي يكتسيها قرار المحافظ غير المعلل، - 30
باعتبار لكونها تتسبب في ضياع حقوق مشروعة في ظل احتمالية التواطؤ اإلداري الكبير المحتمل عند اتخاذ ذلك القرار 
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   :و�7:ذ ھذا ا���د !<!  أ32	ل �3ل *�)	 أ"3	*0 ا�:	1 

�رف و ھو ا�* ،ا���	ري�	�ر�م  �رفا�ذي �*�N �1	"ب ا�*��3  و�ا�1�� ا���د ا���	ري  )1

 .ي /�+ �*�> ا���	�	ت ا�*و�ودة #�0�ظ�ر �"�و *�0  "ررو��)و�  ا���	ر ا�*"�ظ 

ا���د /�+ �*�> ا���	�	ت ا�*و�ودة #�  و ا�*"�و�  ��:  ا���د ا���	ريأو ري 	�ظ�ر ا���د ا���  )2

< # �)ذا ا��ظ�ر#� "	�  ����> 1	"ب ا�"ق  ا�0/�+ ا�*ر�وم  *ن 124وCد �1ت ا�*	دة .  ا�1��

�*3ن ��*"	#ظ أن ���*0 1ورة إ- ��د ��د�*0 �"3م  �7*ر �ذ�ك 1	در ��د �2ر إ/<ن  #� /دد�ن 

 .*��	��ن *ن ا��ر�دة ا�ر�*� 

��د ا�����دات ا�واردة �	�  وا�*��*�]2)	دة ا��دو�ن[ ا�ر�م ا���	ري ا�:	ص وا�2)	دات ا�����   )3

 و إن3	ن *��ردا  إن��د �*	�ك ا�	 �  *��ظ*  و1"�"  و��م ����*)����3�ب ��*��)	 وا��� �	ري ا��

و��ب ان �3ون  ،�ظ�ر وا"د ��2ر�ك ا�*�وض �0 *ن �Cل �	�C ا�*	��3ن إ-*2	/	 #< ���م ا�*�ك 3	ن 

�	�دا5ن  ا�72نا�*ط	��  �2)	دة :	1  3*	 ھو  إ-���  ا�2ر3	ء #��س �)م  أ*	 ،ا ا���و�ض 3�	��	ذھ

 . *ن ا�*ر�وم ا���	ري 122:ا�*	دة ط��	 ر�)ن*ا�

  .*دى 1<"�  ا�*"	*� ا�ُ*و3ّل ��"ب �ظ�ر ا���د ا���	ريا-��)	د ا���	�5  "�موCد  

  .����د ا�*�وق ا�������@ر و:  !
د!�ا�(رع ا�

و#ق *�طرة :	1  �ظ*)	  ����ق �	���	ر ا�*"�ظ 3ل �1رف ���د #� ا���ل ا���	ري أن��ب 

دي 3*	 �ؤا���	ري   �در#ض *ط�ب ا�����د #� ا�� ا"�را*)	ا�*2رع  ��ظ�*	 د��C	  و��ر�ب /�+ /دم 

�راءات   ا"�را*)	Bك ا�ء إ�+�	2�إ  ��و�	C  C>/ �	*را و*3��ب ا�"ق  ك��ن ا�	و�ر�ب أ!�  )#� *وا

  .ا�$�ر

*ن  �"دG  و�	�$  �3و�)	 �"	#ظ /�+ ا�"�وق  أھ*�  /*��  ا����د #� ا���<ت ا���	ر� "�ل و�

و�7:ذ ھذه ا�����دات  ���ل و���  ا���	ر ا��	�و��  *ط	��  ��و���  ا�وا��C وا��زا/	ت ا��	52  /�)	، 

  .�*ط�ن


ري: ا=ول  .ا�����د ا��

                                                                                                                                                         
لية ، وهو ما أدى إلى وضع استثناءات على الصفة النهائية القطعية خاصة في حال ثبوت التدليس أو التزوير أثناء عم

التحفيظ بحيث ينبغي وضع استثناءات لمبدأ نهائية السند العقاري نزوحا إلى مبدأ العدل واإلنصاف، ما جعل المشرع 
وقد رأى البعض ان التمسك المطبق للقانون العقاري ،  2010\080:من المرسوم رقم 10:يستثني هذه الحالة في المادة

المية التي ال تؤسس الحيازة على االغتصاب ومعلوم أن حق الملكية بمبدأ التطهير على إطالقه مخالف للشريعة اإلس
فيها  ال يناله التقادم المسقط في حين أن مبدأ التطهير يشكل سدا منيعا في وجه المطالبة بأي حق من الحقوق التي لم 

  .يقع إثارتها خالل مسطرة التحفيظ
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ن ا��"��ظ /�+ ا��3س **ن ا�*ر�وم  131:��ك ا�����دات #� ا�*	دة إ��	ر� /�+  �ص ا�*2رع�

�ك "د *ن ��ط  ا�*"	#ظ ا���	ري ذ"دد ا�"�وق ا�وا�ب ����دھ	 ��1وص د��C  و�و� 	ا:��	ر� ي �ر03ا�ذ

  .ا ا�*�	لذ#� ھ

و�2*ل ا�����د وا��2ر 3ل ا�وC	5> وا-��	C	ت أو ا�"3	م ا��� *ن 72�)	 إ�2	ء أو ��ل أو إ/<ن أو 

د و3ل ��	زل /ن *��Z *�	ٍو �3!ر ��د�ل أو إ��	ط "ق /��� /�	ري، أو �$��ر ا�*	�ك أو 2روط ا�و�و

  .*ن ��  *ن ا�3راء أو �7��ر ا�رض �Aر ا�*��"ق

  .*ن ا�*ر�وم ا���	ري 140؛132:#� ا�*	د��ن!�ت 3�	�  �*ن ا�Z�1 ا�*"ددة أن ���ب  و 

8
ت ��و�
 وأا=�ر �*و�0ت ��
8د�� �واء ���ق  
)�>
���ق ا=�ر �*و�0ت ��(ذة �د ، أو 


ري ، أوا�و$
ة� �رھن ��
ري إ�!+�ُ ��7
�ط0ن أو����� أو � ،���ق ا=�ر �رارات 8 (!P *ق 

  .  *��Z ا�$ط	ء ا�*	�� ا�ذي ��ب ��د�*0 #� 3ل "	�  �"دد أنا�"	#ظ ، و$� +ل ا�*
<ت ��# ���� 

�1<"�   ا��	�� /ن ا��دام و /دم �3	�  ا"د ا���	1ر  ا�ذي ��وم �0 ا�*"	#ظ ا��د�Cق أ��ر وإذا

 إ��)	*�	#	  ���27رة��*س ا�*���دات ا�*ود/  **)ورة ا�*ُ  إ�+ا�����د #	ن ا�"	#ظ �ر#ض ا�32��  و���د 

  .*ن ا�*ر�وم 149:ط��	 ��*	دة ا�ر#ض أ��	ب��ن #�0 1ر�"	 *3�و�	 �	��"�ظ ��

/ر��   ا�ط�ن #�0 �*���+ إ*3	�� �ط	�ب ا�����د و��ط� ا��2ر��	ت ا�*�	ر�   �7:�ر���Z �<  و

  .*ن ا��	�ون ا���	ري ا�*$ر��  69:ا�*	دة ا�*"3*  ا-��دا�5  إ�+*�د*  

Cر��  C	�و��  و"�  Cو�  �*3ن ا-"��	ج �)	 ��	ه 3	#   �^طرافو����ر ا�����د �	����  

و��1د �	�$�ر ا- /�د ����ده #� ا���د ا���	ري، ، و�	����  ��$�ر #	ن ا�"ق  - ����ر *و�ودا  ا�2:	ص

  31.وور!�)*	 #� *�	ل ا�"�وق ا�:	��  ������د 3ل 2:ص *ن �Aر ا�*��	Cد�ن

��
Aط�: ا�
  .ا�����د ا<*��

 أو	 �م �3�*ل ��د 2روط)	 ا��	�و��  Cاو "�و ا����7س"�وC	 #� طور ا�����د ا-"��	ط� �*ن �

  . /�	ر� د/	وى

إ�+ ا�"1ول /�+ ا�*2رع ��ل 3ل ط�ب �)دف �3ون *ن ا�*ر�وم  160و*ن :<ل ا�*	دة  

ع *<"ظ  *و�زة ا"��	ط�  �د/+ ا�*<"ظ  ا�*���  /�+ و��د�ل أو إ�$	ء ����د �*3ن أن �3ون *و�

  .ا���د ا���	ري �Cل أن �ر#> أ*	م ا�*"3* 

إن ھذه ا�*<"ظ  ا�*���  ��ب أن �7ذن ��رار *ن ر�5س ا�*"3*  أو *ن C	ض ا�1�N ذي 

	C ب�+ ط�ء /	�در �	ص ا�وا�> 1	وع إ��0ا-:�1��د إ�راء ا�*<"ظ  ا�*���  #	ن 1"  ، و��ل ��ر

#� "	�  /دم ا�*<"ظ  ا�*���  #	ن ا�"3م - �ؤ!ر ا��	ه ، و ا�����دات ا�<"�  �:�> ���رار ا���	�5

���*ن ����0 #�  ا���	ب/��0 �����0 ���ب *ن ا�"ق ا�ذي ��ذر  ا�$�ر إ- *ن ا��وم ا�ذي ��ل 0�#
                                                 


	 ا����ري و,+ *�('ات  - 31�� .R��*:113 ��8+، ص 14.07ا����!ن إدر�# ا���"!ري، �.�م ا�
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�ك �	ن ��> �Cدا �"�ظ�	 /�+ ا���د ا���	ري ���*ن ذو /�د زوال ا�*	�> ا�����ل اذھ إ*3	��  ا�*����ل

  .���	م *	�> دون ذ�ك ر#� ا�وCت ا�"	� ي ا*��> /��0 �����0ذا� وأي �د/�0 ذ�+ ا�"ق ا�إ ا2B	رة

  :��م إ*	 ا�����د ا-"��	ط� #	ن�ك ذو��	ء /�+ 

 آوي - ���ط	ع ����ده �32ل �)	�5 �و�ود /�ب ذ��	ء /�+ ��د *ؤ�س �"ق :	�> ������د وا� .1

 .ا ا���د *ن ا�وا�ب �<#�0ذ��ص #� ھ

 ا���	ب1	در /ن ر�5س ا�*"3*  ا-��دا�5  /ن طر�ق ��د�م د/وى ���ن #�)	  أ*ر��	ء /�+   .2

���د ھ	 ا"��	ط�	 #� اد����� �7*روا�دوا/� ا��� *���0 *ن ����د "�0 �)	�5	 #	ن ���ن ��ر�5س و�	ھ  *ط��0 

 .ا���	ري

3.   0�ا�ط	�ب �دى  أود/)	ا��� ا�*ؤ2رة �	��ر��   	ا�"	#ظ ا���	ري *ر#� إ�+��	ء /�+ ط�ب *و

 أ*را ا��وع *ن ا�����د #� 2)ر ��وز �*د�دھ	 ��	ء /�+ ذھ آ�	ل �"دد ، و#� ھذه3�	�  ا���ط /��0

�ك ��"د *ن ذو، ��	ري�C	�5  و#� "�  /دم ا��*د�د #	ن ا�*"	#ظ �2طب /��0 ���	�5	 *ن ا���د ا�

ا ا�*���+ #� ذوCد �ص ا�*2رع /�+ ھ 32،ا��� Cد �!�ل ا���دات ا���	ر�  ا�����دات ا-"��	ط�  ا������ 

  .*ن ا�*ر�وم ا���	ري 160:ا�*	دة

���
�:  

- �ؤ�س �*	�  أ�	��  وCو�  #� *�	ل ا��*�Gك، و*ن :<ل *	 ��ق ��	�0 ����ن ��	 أن ا��"��ظ ا���	ري 

�راءات ا�*��دة ، وCد ��:�ل ھذه ا�*Bو/  *ن ا*� �طرةإ- ��د ا�*رور �*ر"�  إدار�  �2�*ل /�+ *

 .�م ��و1ل إ�+ "�0 ر�	ء أو "3*	 اBدار�  *ر"�  �C	�5  إذا 3	ن ھ�	ك ��رض 

�� أ�ر�ت ھو /�وان ا���	ر ا�*"�ظ وا��	طق �"����0 وا�*��*ن 3	#  ا��1ر#	ت ا�ا���	ري  �د�ا� إن ھذا

�راءات  ا�را*�  إ��0Bب ا�1را*  #� ا�ط� 	0 و ا��"*<ت، وھو *��/.  

��د آن ا�وان إ�+ إ�2	ء *دو�  C	�و��  وط��  :	1  �	��"��ظ  ا���	ري، �3ون �د�< /�+ ا�*ر�وم 

Vر�	در ��	ري ا�1	"��ظ ا�����	ص �	ري ا�:	�1932و��و  26:ا-���*  �إ�+ إ"داث *دو  #	�B	� ،

  �	�"�وق ا����� ، وذ�ك ��"د *ن ا��و�+ ا��� �2)دھ	 ا�*�	ل ا���	ر وا��� �ؤ!ر ���	 /�+ :	1

  .ا-���رار #� ا�*�	ل ا�*�	*<ت و�)دد ا-5�*	ن  وا�!�  ا��رور�  #� *�	ل ا���	*<ت ا���	ر�  وا����3 

���، وا���3�  �و��0 إن أي �طو�ر �)ذه ا�*�ظو*  - �د أن �*ر �و�> ا�*�	طر ا��	*�  �<2�)	ر ا��

 .ا��� ��*�> �)	 ا���د ا���	ري #� ا�*ر3ز ا�*�	�ب ���)	�5  وا��ط�� 

  

 

                                                 

	 ا����ري و,+ *�('ات ا����!ن  - 32�� .R��*:1636 ��8+، ص 14.07إدر�# ا���"!ري، �.�م ا�


