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 مقدمة

نظرا  بؤهمٌة ،لمؽرب المتمثلة فً الرصٌد العقاري بشكل عامباالطبٌعٌة  لثروةا تتمٌز

 .المؽربً للطبٌعة الفالحٌة للمجتمع

أشواطا من اجل تطوٌر قد قطعت  ،وفرنسا خاصة ،عامة أوروباكانت  وإذا 

من قرن على اؼلب  أزٌدرؼم مرور فانه بالنسبة للمؽرب ف ،العقارٌة أنظمتها وتحدٌث 

من الطابع االستعماري الذي وضعه المستعمر ما زالت تعانً  أنظمته  العقارٌة، فإنها

قضاء للالتً بواسطها كان  ،من دعاوى االستحقاقا ٌتهوحما مصالحه،الفرنسً جلبا ل

رد  فكان بالمؽرب،كبٌر فً حماٌة الملكٌة العقارٌة   فضل    -فترة االستعمار أثناء - المؽربً

وضعت  إذالضٌقة،  همصالحلحماٌة  التعقٌدة فً قوانٌن عقارٌة ؼاٌ إصدار المستعمر

ال عالقة لها  إسقاطهً عملٌة  وإنما طبٌعٌا للمجتمع المؽربً، إفرازافهً لٌست  ،وضعا

حل  إذااستعمار  أي أنومعلوم ، اجتماعٌة أنهاها صالقاعدة القانونٌة التً من خصاب بإنشاء

ن العقار كان محور اهتمام ، ألمن خالل وضع تشرٌعات سٌبة قبل عبادها أرضهافسد أببلد 

  .المستعمر الفرنسً

االستفادة من المبادئ الهامة التً على  ،دناالمستعمر من بال حٌن خروجوكان علٌنا    

، إذ وضعت التشرٌعات العقارٌة بؤوروبا منذ منتصؾ القرن الثامن عشر المٌالدي أساسها

ال ٌمكن تحدٌث قواعد القانون العقاري المؽربً دون االستفادة من الحلول المكرسة فً 

تؤثٌرها الواضح  بتت الممارسة أث ، لكونها تتبنى توجهات حدٌثةاألنظمة العقارٌة المقارنة 

لكٌة السامٌة طٌلة العشرٌة الثانٌة من على جانب التنمٌة، وهو ما ٌستشؾ من الخطابات الم

 القرن الواحد والعشرٌن.

بالعولمة التشرٌعٌة واالقتصادٌة، وانخرطت فً  لألموالالنظرٌة العامة  وتؤثرت

 أحدٌدة من التعامل عن بعد، لم ٌكن جد وأنماطمسار التحدٌث، وظهور االقتصاد الالمادي، 

وقد فُرض هذا الواقع الجدٌد على المشرع المؽربً وتفاعل القاعدة القانونٌة مع ٌتوقعها، 

األموال الحدٌثة، بما فً ذلك نظرٌة التطورات التقنٌة من خالل تشرٌعات تواكب التطورات 

  .والقوانٌن ذات الصلة بها
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ذات الصلة  التااإلشكلبٌان، مع اإلشارة إلى بعض وااإلجمال  العملوؼاٌتنا من هذا 

التحفٌظ بالمجال العقاري، على ضوء مدونة الحقوق العٌنٌة) المحور األول( وظهٌر 

 العقاري) المحور الثانً(.

 المحور األول: مدونة الحقوق العينية.  

ظٌم التن ضمنلألموال النظرٌة العامة  أساسالمؽربٌة تعتبر مدونة الحقوق العٌنٌة 

وق الواردة علٌها، والحق لحدٌث عن طبٌعة الملكٌة العقارٌةالتً تتناول او، المعاصر للقانون

التً تجد أساسها فً قانون جانب النظرٌة العامة لاللتزامات  إلىوحماٌتها،  وطرق اكتسابها

التصرفات  تحدٌد إلىااللتزامات والعقود، وتتناول مواضٌع تتجاوز حدود الملكٌة التامة، 

من حٌث مصادرها، محلها، أوصافها، انتقالها، آثارها، بطالنها،  تااللتزاماو والوقابع

 وإثباتها. انقضاإها

 للحدٌث عن الحقوق العٌنٌة البد من استحضار المراحل التالٌة: 

 ، ثم مرحلة االستقالل.مرحلة االستعمار ،االستعمارمرحلة ما قبل 

زعات العقارٌة بالمؽرب خاضعة فً مناا قبل االستعمار، كانت جمٌع الفمرحلة م

الفصل فٌها لقواعد الفقه اإلسالمً وفق المذهب المالكً، فكان القضاة والفقهاء ٌجتهدون فً 

استنباط أحكام وقواعد فً مجال العقار، ؼاٌة فً اإلحكام والتنزٌل، قصدهم فً ذلك تحقٌق 

، وتعتبر كتابات ومإلفات ع هللامصلحة العباد، إٌمانا منهم بؤنه حٌث مصلحة العباد فثمة شر

ن القضاة كانوا فقهاء وعلماء ، لذلك اتسمت ما كتب فً هذا المجال، أل أهمالقضاة من 

 . كتاباتهم بالواقعٌة والتجدٌد

مرحلة  ستبدأم، وهً فترة االستعمار، 9191م إلى سنة 9191سنة  وابتداء من

 جابً.حدٌثة بالمؽرب، ال ننكر جانبها الشكلً االٌ تشرٌعٌة

وهً سنة صدور ظهٌر التحفٌظ م 9191مجال التشرٌع العقاري كانت سنة  فًف   

 سنةففً  عقارٌة متعددة، أنظمةبداٌة تقسٌم البنٌة العقارٌة بالمؽرب، صاحبتها العقاري، 
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وبقٌت جمٌع  ر تشرٌع خاص بالمنازعات المتعلقة بالعقارات المحفظة فقط،م صد9199

 المذهب المالكً. خاصةى خاضعة لقواعد الفقه اإلسالمً المنازعات العقارٌة األخر

المنظومة التشرٌعٌة  أصبحت ،االستقاللم تارٌخ بداٌة مرحلة 9191سنة  والى حدود

وؼٌر  مشتتةعقارٌة صؽرى  وأنظمةعقارٌة كبرى  أنظمةالعقارٌة بالمؽرب عبارة عن 

 .ثابتة

وظهٌر  9191) ظهٌر ، هأعالن فً الظهٌرٌن المذكورٌ ةالمتمثلالكبرى  فاألنظمة

بعد مرور حوالً قرن من  إالتعدٌل  أي إدخالهما تشرٌعان اتسما بالثبات وعدم  (،9199

وقد اتسمت  ،ة بكل عقارصهً تلك التشرٌعات العقارٌة الخافالصؽرى  األنظمة أما الزمن،

 .للخبطةاحد  إلى واإللؽاءبكثرة التؽٌٌر والتعدٌل 

ي من أفخالل ست سنوات الوقفٌة،  األمالكبق على التشرٌع المط ،ذلك أمثلةومن 

)المادة  الحبسٌة باألمالكعشر ظهٌرا خاصا  99 أزٌد من صدر 9191 إلى 9191سنة 

  .1(األوقاؾمن مدونة  911

 الخاصة ومنها: ؼلب التشرٌعات العقارٌةأوهكذا حال 

 المتعلق بجماعات القبابل .  9191ماي 11ظهٌر  -

 م للملك العام للدولة.ظهٌر فاتح ٌولٌوز المنظ -

 الجماعٌة . األراضًالمتعلق بتدبٌر الوصاٌة على  9191ابرٌل  11ظهٌر  -

 األراضًالمتعلق بتحدٌد  9111فبراٌر  91والمعدل بظهٌر  9111فبراٌر  8ظهٌر  -

 الجماعٌة.

بالمنطقة خاص وهو نظام عقاري  ،المسمى بالظهٌر الخلٌفً 9191فاتح ٌونٌو ظهٌر -

م تتم مالءمته ، ، ولسلطة االستعمار االسبانً أصدرتهالذي و الشمالٌة للمؽرب،

  لوعاء العقاري بمنطقة الشمال إلى الٌوم.على اوبقٌت آثاره السٌبة 

 .العقارٌةوؼٌرها من الظهابر ذات الصلة بالملكٌة 
                                                           

  1292. سنة 1991ص:   5847 ٌنظر الجرٌدة الرسمٌة عدد -9
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، حٌاناأ ومتناقضة وجامدةمتشتتة  ؼلب التشرٌعات العقارٌةأ بقٌتاالستقالل  وبعد

 .الجماعٌة األراضًالمتعلق بتدبٌر الوصاٌة على  9191برٌل أ 11ظهٌر ومن أمثلة ذلك

إلى توحٌد  فً بداٌة االستقاللدعا قد تنبه إلى هذا ف وكان المرحوم محمد الخامس

 وتنقٌتها من شوابب المستعِمر.   لتشرٌعات ومؽربتهاا

ٌر سلطة االستعمار عدة مراسٌم وقرارات ومناش أصدرتوالى جانب تلك الظهابر 

 كلها تتعلق بالملكٌة العقارٌة.

من شوابب االستعمار  أو تنقٌحدون تعدٌل  9191 لسنة التحفٌظ العقاري وبقً ظهٌر

،  91/ 21بموجب القانون  فقط، حٌث تمت مراجعة بعض نصوصه ،1291حدود سنة  إلى

 نه ما زال ٌحمل عدة شوابب استعمارٌةذلك أ ،ذلك لم ٌكن فً المستوى المطلوب أن إال

 . موقعه منها مثال اسم

بمثابة مدونة الحقوق العٌنٌة  28/11فتم نسخه بموجب قانون  9199ظهٌر  أما

 .وبموجبها أصبحت جمٌع المنازعات العقارٌة خاضعة لها

زماننا هذا تعددا فً األنظمة  إلىالنظام العقاري المؽربً ما زال ٌعرؾ  إن

 وازدواجٌة فً البنٌة.

 العٌنٌة منمقتضٌات مدونة الحقوق  لى الحدٌث عنعفً هذا المحور وسنقتصر 

 .(وأسباب كسب الملكٌة)ثانٌا (أوالالتبعٌة )و األصلٌةإلى الحقوق العٌنٌة  اإلشارةخالل 

 والتبعية. األصليةاوال: الحقوق العينية 

 العامة: األحكام

وكتابٌن  ،فصل تمهٌديموزعة على  ،مادة 111تشتمل مدونة الحقوق العٌنٌة على 

 .نٌناث

  .1إلى  9فالفصل التمهٌدي خصص لألحكام العامة المواد من  
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 . 119 إلى 8للحدٌث عن الحقوق العٌنٌة العقارٌة من خالل المواد  األولالكتاب تطرق 

كسب الملكٌة والقسمة من خالل المواد  أسبابالكتاب الثانً فقد خصص للحدٌث عن  أما

 . 111 إلى 111

، وطبٌعة نطاق تطبٌق مدونة الحقوق العٌنٌة إلى ارةاإلشتضمن فالفصل التمهٌدي 

عد االحقوق المقٌدة فً الرسوم العقارٌة، والحٌازة المستوفٌة لشروطها القانونٌة، وقو

 بنقل الملكٌة.الترجٌح بٌن الحجج، وطبٌعة التصرفات المتعلقة 

، لطبٌعةوهً العقار با ،هاتقسٌماتوالعقارٌة  األشٌاءاإلشارة إلى األموال ووأخٌرا 

 والعقار بالتخصٌص. 

 ،العام للمال خذ بالمفهومأالمادة الخامسة نالحظ ان المشرع المؽربً  إلىبالرجوع و

 العقارٌة.  واألموال األشٌاءبحٌث ٌشمل 

 و منقوال.) النظرٌة التقلٌدٌة(.شًء له قٌمة اقتصادٌة عقارا كان أالمال هو كل 

  الشًء هو المحل الذي ٌنصب علٌه الحق.الحق ذو القٌمة االقتصادٌة ، و المال هو

 النظرٌة الحدٌثة(.)

عن الحقوق فٌه لحدٌث تم اف ،المخصص للحقوق العٌنٌة العقارٌةو األولالكتاب  أما

 األصلٌة(، ثم حصر الحقوق العٌنٌة 8عبر تحدٌد مفهوم الحق العٌنً) المادة  األصلٌةالعٌنٌة 

حق عٌنً ؼٌر الذي  إنشاءٌمكن  نه ال(، وأ92ة ق العٌنً التبعً ) الماد(،  والح1)المادة

 مفهوم الدعوى العٌنٌة العقارٌة. إلى اإلشارةمع ، بموجب قانون إال 1نصت علٌه المادة 

 الحقوق العينية األصلية: (2

 حصرته بقولها: ثم  األصلً،نجدها عرفت الحق العٌنً  1المادة  إلىبالرجوع 

 بذاته من ؼٌر حاجة إلى أي حق آخر ٌستند إلٌه. الحق العٌنً األصلً هو الحق الذي ٌقوم" 

 هً :والحقوق العٌنٌة األصلٌة 
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 .الملكٌة حق  -

 .حق االرتفاق والتحمالت العقارٌة   -

 .حق االنتفاع -

 .حق العمرى   -

 .االستعمالحق    -

 السطحٌة.حق    -

 .حق الكراء الطوٌل األمد   -

 .حق الحبس -

 .حق الزٌنة   -

 .حق الهواء والتعلٌة -

 ."لعرفٌة المنشؤة بوجه صحٌح قبل دخول هذا القانون حٌز التنفٌذالحقوق ا   -

 حق الملكية: ( أ

بل هو أصل جمٌع الحقوق  ومنه تفرعت باقً  ،ٌعتبر حق الملكٌة أهم الحقوق العٌنٌة

  الحقوق العٌنٌة األخرى.

المدونة عن حق الملكٌة تحدثتو
2
 نالحظ  أنحٌث  ،11 إلى 91من خالل المواد   

المشرع الفرنسً المواد من لها خصص حٌن فً ، مادة 11لهذا الحق المدونة خصصت 

 من  ق م. 911 إلى 911

(،  91) المادة  هعناصرالملكٌة العقارٌة و حق تعرٌؾ إلى أشارت المدونةوقد 

قٌود الملكٌة فقد  أما(، 98 إلى 91 ) المواد من حٌث العلو والعمق وما ٌتفرع عنهما ونطاقه

لمالك العقار الحرٌة فً التصرؾ فٌما ٌملك، وهذه الحرٌة  أنوهو  المبدأقررت المدونة 

                                                           
 

لحق الملكٌة حماٌة: 1    

) الفقرة األولى( "  ٌضمن القانون حق الملكٌة . وٌمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، اذا اقتضت  19دستورٌة بموجب الفصل   -

حاالت ووفق اإلجراءات التً ٌنص علٌها القانون...".ذلك متطلبات التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة للبالد. وال ٌمكن نزع الملكٌة اال فً ال  

من ق ج. 912جنابٌة بموجب الفصل  -  

من م.ح.ع.11من ق م م. والمادة   912الى  911مدنٌة بموجب الفصول من  -    
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 أوة، ٌطبٌع أوقانونٌة،  إماوالقٌود (، 11إلى  91)المواد  ،ٌجب ممارستها دون تعسؾ

 اتفاقٌة.

ٌخول حق الملكٌة مالك العقار دون ؼٌره سلطة استعماله واستؽالله   : "91المادة 

 ."القانون أو االتفاقوالتصرؾ فٌه، وال ٌقٌده فً ذلك إال 

تعطً  معٌن،كٌة حق عٌنً على شًء " المل اإلسالمً فانالفقه نظر ومن وجهة 

بدون تعسؾ  فٌه،، والتصرؾ ؽاللهواست الشًء،صاحبها دون سواه الحق فً استعمال ذلك 

 .3وضمن الحدود التً رسمها القانون والنظام العام"

الفرنسً من القانون المدنً  911 نصت المادةالفقه الفرنسً فقد نظر من وجهة و

شرط أن ال والتصرؾ فٌها بشكل مطلق تماما،  باألشٌاء: " الملكٌة هً حق االنتفاع أنعلى 

 األنظمة". أوٌكون استعمالها محظورا بالقانون 

ناقصة وهً ملكٌة المنفعة دون  وإماوالملكٌة اما تامة وهً ملكٌة الرقبة والمنفعة، 

 الرقبة.

التشرٌعات أخذت بنظرٌة التعسؾ فً استعمال الحق فً مجال ومعلوم أن جل 

عمال بالمبادئ  ،المنازعات العقارٌة على أوسع نطاق، ومنها التشرٌع والقضاء المؽربٌٌن

 والقواعد التالٌة:

"الضرر  مثله"،" الضرر ٌزال " " الضرر ال ٌزول بالضرر أو  ضرار"،"ال ضرر وال  

 لضرر ال ٌكون قدٌما"." ا األخؾ"،األشد ٌزال بالضرر 

، ل ٌرتكبه اإلنسان عن نٌة واختٌارمن ق ل ع على ان: " كل عم 11وٌنص الفصل 

ومن ؼٌر أن ٌسمح به القانون ، فؤحدث ضررا مادٌا أو معنوٌا للؽٌر ، ألزم مرتكبه 

بتعوٌض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر فً إحداث الضرر، وكل 

 لك ٌكون عدٌم األثر".شرط مخالؾ لذ
                                                           

3
 ٌنظر:  

 .9111.ط 19شٌخنا الدكتور محمد ابن معجوز:الحقوق العٌنٌة فً الفقه اإلسالمً. ص:  -

 .9181.ط 18حفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة .  ص:مامون الكزبري . الت -
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، مبدأ ومظهرا من مظاهر حماٌة الملكٌة العقارٌة 11كما أقرت المدونة فً مادتها 

المتعلق بنزع  1889القانون رقم هو  المذكورة،فً المادة  إلٌهاالمشار والمراد باإلجراءات 

الملكٌة ألجل المنفعة العامة وباالحتالل المإقت
4
. 

، وٌسوغ حد على البقاء فً الشٌاع " ال ٌجبر أ مبدأدونة الم أقرتهاومن المبادئ التً 

نفسه  المبدأر". وهو وكل شرط ٌخالؾ ذلك ٌكون عدٌم االثن ٌطلب القسمة ، ألكل شرٌك 

 من ق ل ع.118منصوص علٌه فً الفصل ال

 11الى  11خصصت لها المدونة المواد من وفٌما ٌتعلق بالملكٌة المشتركة فقد 

مقتضٌات قانون االلتزامات والعقود والنصوص التشرٌعٌة مقررة ضرورة مراعاة 

  .5الخاصة

 18من خالل المواد   أحكامهماعن  الحدٌثتم ن فقد المشتركا طرٌق اما الحابط وال

  .11الى 

 أوخندق  وأت، كجدار اعقار وأبالحابط المشترك: كل ما ٌفصل بٌن عقارٌن والمراد 

 .....األمطارمجرى مٌاه  أو أشجار أوسٌاج 

الملكٌة المشاعة  أما، خاصة المبنٌةالملكٌة المشتركة مجالها العقارات  أن إلىونشٌر 

 .عمأ فهً

من قانون  91فعلى مستوى نظام الملكٌة المشتركة للعقارات المبنٌة تنص المادة 

 : ما ٌلًعلى  918921المعدل بقانون  22898الملكٌة المشتركة 

ك المشتركٌن فً ملكٌة العقارات المنصوص علٌها فً ٌنشؤ بقوة القانون بٌن جمٌـع المال"

المادة األولى من هذا القانون منذ تارٌخ تقٌٌد أول تفوٌت بشؤنها، اتحاد للمالك المشتركٌن، 

 ."ٌتمتع بالشخصٌة المعنوٌة واالستقالل المالً

                                                           
4
 كما تم تؽٌٌره وتتمٌمه ،182(، ص 9181ٌونٌه  99) 9121رمضان  1بتارٌخ  1189الجرٌدة الرسمٌة عدد  . 

كما تم تعدٌله .                                    22/98المقصودة بالنصوص الخاصة  قانون الملكٌة المشتركة  
5
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ال ٌكون الحق فً التعلٌة أو الحق فً الحفر من نفس القانون "  11المادة وجاء فً 

حٌحٌن إال إذا تم الترخٌص بهما صراحة بموجب القوانٌن الجاري بها العمل وقبولهما ص

 "باإلجماع من طرؾ المالك المشتركٌن.

 على انه " 98كما نصت المادة 

ال ٌجوز تقسٌم أي جزء مفرز إال بموافقة اتحاد المالك وبؤؼلبٌة ثالثة أرباع أصوات "

 ك".المال

عملٌة على مستوى المحافظات  إشكاالتونٌة عدة لقد طرحت هذه المقتضٌات القان

 العقارٌة بالمؽرب .

ولحد الساعة لم ٌصدر أي رأي من مإسسة المحافظ العام لتوحٌد العمل بٌن 

 العقارٌة. األمالكالمحافظٌن على 

لو افترضنا ان شخصا قام بتشٌٌد عمارة وأخضعها لمقتضٌات نظام الملكٌة فمثال : 

ن ٌضٌؾ ؤللعمارة ب األصلًشقق، وظهر للمالك  واحدة من بٌن ست، ثم باع شقة المشتركة

استنادا للنص القانونً أعاله ذلك ، طابقا جدٌدا بالعمارة ٌسمح به القانون، فانه ال ٌحق له 

 ى شقة واحدة.اال بموافقة المشتري الذي اشتر

عنها قانون العدٌد من التساإالت التً لم ٌجب  أماموبالتالً فانه فً هذه الحالة نكون 

الملكٌة المشتركة، والتً بقٌت محل تضارب واختالؾ بٌن المحافظٌن العقارٌٌن حٌنما ٌتم 

 احالة علٌهم ملفات تتعلق بنظام ملكٌة مشتركة تعدٌلً.

هل ٌجب  اإلشكال األول ٌتعلق بشكلٌة هذا التنازل الذي ٌتحدث عنه المشرع،

ن التنازل عن حق مٌة هذا التنازل ام أع واشتراط رسمن م ح  1إخضاعه لمقتضٌات المادة 

 التعلٌة مثال ٌتم قبوله ولو تم ابرامه فً محرر عرفً؟.

ن حق التعلٌة هو على اعتبار أ 1ه لمقتضٌات المادة هناك من ٌرى بضرورة اخضاع  

 تصرؾ فً حق عٌنً. 
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شرة فهل ٌتم تقٌٌد الطابق الجدٌد مبا ،الثانً  ٌتعلق بالتصرؾ فً حق التعلٌة اإلشكال

 األصلًنه ال ٌحق للمالك بالموافقة من جمٌع المالك، أم أ إدالبهبعد  األصلًفً اسم المالك 

ن ٌتملك الطابق اال بعد استخراج الرسم العقاري لهذا الطابق فً اسم اتحاد المالك وتقٌٌده أ

ٌا و مدلالك االصلً المشتري لحق التعلٌة أفً اسم هذا االخٌر، ثم ٌتم تقٌٌده فً اسم الم

 تسلسل التقٌٌدات؟ اقً المالك، وذلك للتماشً مع مبدأبتنازل من قبل ب

، اضافة إلى مشكلة العملٌة المثارة مإخرا بالمحافظات العقارٌة اإلشكاالتهذه بعض    

وما ٌطرحه ذلك من مشكالت  ،اخضاع البناٌات ؼٌر المحفظة لنظام الملكٌة المشتركة

  واقعٌة.

 العقارية.االرتفاقات والتحمالت ( ب

  ، 18 إلى 11من خالل المواد نظمت م ح ع حق االرتفاقات والتحمالت العقارٌة   

عتبرته حقا متفرعا عن االرتفاق والتحمالت العقارٌة، وا أحكام حقؤوردت الحدٌث عن ف

 .ٌبقى متى بقً العقار انه من ملحقاتهأو حق الملكٌة

ت على أن ونص 11المادة  فً إلى تعرٌؾ حق االرتفاقالمدونة  أشارتوقد    

على عقار من أجل استعمال أو منفعة عقار ٌملكه  ر  مقر االرتفاق حق عٌنً قوامه تحمل  :"

 ".شخص آخر

متمثلة فً  إنشابهطرق  و حق مرتب على عقار لمنفعة عقار آخر،فاالرتفاق 

حقٌقا )ت 6، والقانونٌة( الطرٌق المشترك، الخندق ،) مسٌل المٌاهاالرتفاقات الطبٌعٌة 

مثل االرتفاق بالمرور  ةو خاصألمصلحة عامة مثل المواقع الحربٌة والمالحة الجوٌة، 

تً تنشا بإرادة اإلنسان وٌسمى االرتفاق ، وال(كحق الشرب واالرتفاق المتعلق بالمٌاه

 .(11 إلى 11)المواد  عامال ٌكون مخالفا للنظام ال أن ةشرٌط ،التعاقدي

 

                                                           
 عقار مرتفق وعقار ؼٌر مرتفق به، ؼٌر ضروري لقٌام ارتفاق منشؤ بالقانون.وجود   6
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 نه:أ ومن خصابص حق االرتفاق    

 .حق عٌنً أصلً متفرع عن الملكٌة -

 حق عٌنً عقاري. -

 .حق عٌنً دابم ال ٌقبل التجزبة -

 ،التً ترتبط بالعقارٌن معاهً تلك الخدمات العقارٌة  ،بالتحمالت العقارٌة هذا وٌقصد  

 أينشبت بٌنهما ، والى أاالرتفاقات تشكل حقوقا عٌنٌة تبقى مالزمة للعقارٌن اللذٌن ن أذلك 

لٌهما، بالرؼم من كل التؽٌٌرات الطاربة على الملكٌة، فاالرتفاق مالزم اقل أي منهما ٌد انت

من استعمال  اثالث ان ٌمنع شخصأال ٌحق لمالك العقار المرتفق به للعقار ولٌس للشخص، 

ن ن القواعد الفقهٌة فً هذا الباب أعند مالك العقار المرتفق، وم إلىهذا االرتفاق للوصول 

 ال ٌعطً حق التعدي على ملكٌة الؽٌر. حق االرتفاق

حقوق والتزامات مالك العقار المرفق ، فالتحمالت العقارٌة مرتبطة وذات صلة ب  

، وفق هواستعمال االرتفاق وحقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به، من حٌث نطاق حق

بعضهم البعض، ، ذلك ان القانون ٌفرض على المالكٌن التزامات مختلفة تجاه قواعد مرعٌة

 بمعزل عن اٌة اتفاقٌة.

 حق االنتفاع:ج( 

االنتفاع حق عٌنً ٌخول للمنتفع استعمال عقار على ملك الؽٌر واستؽالله، "         

 (.11" )المادة وتنقضً مدته لزوما بموت المنتفع

 ٌتضمن تعرٌؾ حق االنتفاع عنصرٌن من عناصر حق الملكٌة هما:

 .حق االستعمال - 

 .ستؽاللحق اال  -

ملكٌة المنفعة دون الرقبة، فهو صورة ٌدخل ضمن  ، ألن حق االنتفاعدون حق التصرؾ 

 من صور الملكٌة الناقصة.
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سلطة االنتفاع والتمتع بالشًء موضوع حق االنتفاع حق أساسً ورهٌن بعبء  ان

 بناء على حقوق والتزامات الطرفٌن. الحفظ والرد

الشًء، واستؽالله، وهذا هو الهدؾ من  حق استعمالفحقوق المنتفع تتلخص فً 

وحق التصرؾ فً حدود حق  اإلدارةللمنتفع حق  أنونرى  انشاء حق االنتفاع،

 .(81إلى  81)المواد من االنتفاع

ثناء لتزامات أمباشرة االنتفاع، واالتزامات قبل لاالفع فتتلخص فً التزامات المنت أما

 (18إلى  12فاع.)  المواد من بعد انتهاء مدة االنتتزامات لاالنتفاع بالشًء المنتفع به، واال

 حق العمرى.( د

المدونة  أجملتوقد  ،األصلٌةالعمرى هو الحق العٌنً الرابع من الحقوق العٌنٌة 

( رؼم ما لهذا الحق 928إلى  929)المواد فقط واد م أربعهذا الحق من خالل  حولالكالم 

المشرع لم فان  ،التضامن والتكافل أبوابضمن عقود التبرع الذي هو باب من  أهمٌةمن 

الذي نظم كلٌات وجزبٌات  اإلسالمً، اعتمادا منه على الفقه مواد أربعٌخصص له سوى 

 األولى من م ح ع.هذا الحق، عبر بوابة المادة 

( ، وكٌفٌة  االنعقاد) المادة 929هوم )المادةفالعمرى فً الم أحكامولخصت المدونة     

ر )المعطى له( ) المادت(، وواجبات ال921  (.928و 921ن امعمَّ

 تنعقد العمرى باإلٌجاب والقبول. :"929المادة 

 ٌجب تحت طابلة البطالن أن ٌبرم عقد العمرى فً محرر رسمً. 

 ".ال تشترط معاٌنة الحوز لصحة عقد العمرى 

 (،مثالنه قد ٌكون للزوجٌن عقار ) منزل أ ،ومن صور الفوابد االجتماعٌة لهذا الحق

، مالورثة ٌطالبون بحقه فٌؤتً ،قضى هللا بوفاته إنحدهما ، وٌخشى أ أوالدولٌس لهما 

 فً ذلك المنزل مدة عمره. بإبقابهفٌتعرض للضٌاع، فٌرٌد اكرامه والتبرع علٌه 
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بإنهاء الشٌاع التعجٌل  لدفع ضرر ،حق العمرى إلنشاءجل ذلك ٌعمد الزوجٌن ومن أ

 حدهما.حٌن وفاة أ

 :لستعماحق اال( هـ

ٌنشؤ حق االستعمال وٌنقضً بنفس نه: " أعلى  من م ح ع  921نصت المادة 

األسباب التً ٌنشؤ وٌنقضً بها حق االنتفاع على أن ٌنص فً العقد المنشا لهذا الحق على 

 ."طبٌعته العٌنٌة

ٌمكن أن ٌقرر حق نه: " نطاق حق االستعمال وأإلى  992المادة أشارت  كما

 االستعمال:

 العقارٌة.على الملكٌة  أوال:

 السطحٌة.على حق  ثانٌا:

 الزٌنة.ثالثا: على حق 

 ."رابعا: على حق الهواء أو التعلٌة

وسع من حق العمرى ومن حق االستعمال، حق االنتفاع أ نأوتجدر اإلشارة الى 

ٌنصرؾ إلى  أنفاالستعمال ال ٌتضمن إال االستؽالل، على خالؾ االنتفاع الذي ٌمكن 

، والقاعدة هً خضوع حق واالستعمال،   فبٌن هذه الحقوق عموم وخصوص االستؽالل

 .االستعمال والسكنى ألحكام  حق االنتفاع

 .حق السطحية( و

 (.912إلى  991مواد )  9ة لهذا الحق نخصصت المدو

أو منشآت أو أؼراس فوق أرض السطحٌة حق عٌنً قوامه ملكٌة بناٌات : "أن ت علىونص

 فعة أو باإلرث أو بالوصٌة.وٌنتقل بالش ،الؽٌر
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 ."ال ٌمكن ترتٌب حق السطحٌة على حقوق مشاعة إال باتفاق جمٌع الشركاء

هو ملكٌة محصور نطاقها فً األبنٌة واالؼراس، دون األرض التً  اذنالسطحٌة حق ف

 أقٌمت علٌها، فهو حق ال ٌترتب إال على األرض.

 .م حق السطحٌةوأما ما ٌقام فوق سطح البناء، فال ٌدخل ضمن مفهو

نه مشٌرة إلى أ ،هذا الحق ةوتحدثت المدونة عن حق السطحٌة من خالل تحدٌد طبٌع

قابل للتفوٌت، ولٌس جزء من حق الملكٌة األصلٌة، كحق  عن ملكٌة األرض ، حق مستقل

ٌمكن :"991مادة االنتفاع ، واالستعمال، بل هو حق مستقل بذاته من حٌث التصرؾ،  ال

ة أن ٌفوته وأن ٌرهنه وٌرتب له أو علٌه حقوق ارتفاق فً الحدود التً لمن له حق السطحٌ

 ."ٌجوز له فٌها مباشرة هذا الحق

ٌنقضً حق : "998المادة طرق ثالث،  بإحدىوحصرت طرق انقضاء هذا الحق 

 السطحٌة:

 صراحة.بالتنازل عنه  أوال:

 .مع ملكٌة الرقبة فً ٌد شخص واحد  ثانٌا : باتحاده  

 ."ك البناٌات أو المنشآت أو األؼراس هالكا كلٌاثالثا: بهال

 :حق الكراء الطويل األمد( ز

 (.912إلى  919مواد ) من  92خصصت المدونة لهذا الحق 

حقا عٌنٌا قابال للرهن  ،ٌخول الكراء الطوٌل األمد للعقارات للمستؤجر: "919المادة 

 ررة فً الحجز العقاري.طبقا للشروط المق ،وحجزه ،وٌمكن تفوٌت هذا الحق ،الرسمً

ٌجب أن ٌكون هذا الكراء لمدة تفوق عشر سنوات دون أن تتجاوز أربعٌن سنة وٌنقضً 

 ."بانقضابها
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 (912إلى  911ثم تحدثت عن حقوق واجبات المكتري )المواد من 

، عن الكراء العادي المنصوص علٌه فً قانون األمدٌختلؾ الكراء الطوٌل  مالحظة:

ٌنشا حقا عٌنٌا ٌستوجب تقٌٌده بالرسم العقاري،  فً  األولد ، بكون االلتزامات والعقو

 .وقابال للتجدٌد الضمنً حٌن ٌنشا الثانً حقا شخصٌا

 :حق الحبس ( ح

 912المادة  هً مادة فرٌدة، الحقوق العٌنٌة للحبس وهو الوقؾ خصصت مدونة

 ".تطبق على حق الحبس األحكام الواردة فً مدونة األوقاؾونصها: "

قضاٌا الوقؾ من خالل  ،1292ٌونٌو  91مدونة األوقاؾ الصادرة بتارٌخ  وعالجت   

 مادة. 911

وعرفته فً مادتها األولى بؤنه: " الوقؾ هو كل مال حبِّس أصله بصفة مإبدة أو 

عامة أو خاصة، وٌتم إنشاإه بعقد أو  مإقتة، وخصصت منفعته لفابدة جهة بّر وإحسان،

 ٌكون الوقؾ إما عاما أو معقبا أو مشتركا". أو بقوة القانون. وصٌة،

معنوي( بحق االنتفاع فهو اذن عقد بموجبه ٌتبرع شخص لشخص آخر ) ذاتً او 

 ن ٌبقى له حق الملكٌة.بماله، على أ

،  إرادينه تصرؾ ، وأاألصلٌةٌعتبر الوقؾ )الُحُبس(حق من الحقوق العٌنٌة و

حسن ، وقد أن احكام التبرع من باب واحد، أل، ٌهتنطبق عل فؤحكامهر عقود التبرع ، تصدَّ ٌ  و

باب  وما ٌندرج تحتها فًالتبرعات  ، والفقه المالكً خاصة، حٌن جمع الفقه االسالمً عامة

 : " باب الحبس والهبة والصدقة وما ٌتصل بها".واحد

 :حق الزينة( ط

 (.911إلى  919) مواد 1خصصت المدونة لحق الزٌنة 
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الزٌنة حق عٌنً ٌخول صاحبه ملكٌة البناء ٌنة بقولها: "الز 919المادة  فًعرفت 

 الذي شٌده على نفقته فوق أرض الؽٌر.

 ٌنشؤ هذا الحق بالعقد مع تشٌٌد البناء، وٌنتقل بالشفعة أو باإلرث أو بالوصٌة.

 ."ال ٌمكن ترتٌب حق الزٌنة على حقوق مشاعة إال باتفاق جمٌع الشركاء

المتعلقة بمفهوم حق السطحٌة، إلى درجة  991لمادة وا ،هناك تطابق بٌن هذه المادة

 الخلط بٌن حق السطحٌة وحق الزٌنة.

ٌجب أن ال ونصها: "911المادة ز بٌن الحقٌن هو ما ورد فً ٌن ٌمأوما ٌمكن 

سكت عن تحدٌد  تتجاوز مدة حق الزٌنة أربعٌن سنة، فإذا نص العقد على مدة أطول أو 

 ربعون سنة.فإن المدة المعتبرة هً أ ،المدة

ال ٌسري حكم هذه المادة على حقوق الزٌنة القابمة عند صدور هذا القانون، ؼٌر أنه 

لٌس لمالك حق الزٌنة فً هذه الحالة أن ٌبنً من جدٌد ما تالشى لقدمه أو بسبب حادث 

 ."فجابً أو قوة قاهرة إال بإذن مالك الرقبة

نة تكون قد اقتربت من س 12مدة حق الزٌنة فً حصرت ن هذه المادة حٌن ؼٌر أ

 أحكام الكراء الطوٌل األمد.

 :حق الهواء والتعلية (ي

به ختمت المدونة   ،األصلٌةحق الهواء والتعلٌة هو الحق العاشر من الحقوق العٌنٌة 

 .األولمن الكتاب  األولالقسم 

 (. 919إلى  918مواد )  1وخصصت لهذا الحق 

علٌة حق عٌنً قوامه تملك جزء معٌن حق الهواء والتن: "على أ 918المادة نصت 

من الهواء العمودي الذي ٌعلو بناء قابما فعال ٌملكه الؽٌر، وذلك من أجل إقامة بناء فوقه 

 ."تسمح به القوانٌن واألنظمة
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نه:" ٌقع صحٌحا بٌع جزء محدد من الفضاء من ق ل ع على أ 181ونص الفصل 

ٌبنً فٌه،  أنء قابم فعال، وٌسوغ للمشتري الهواء العمودي الذي ٌرتفع فوق بنا أوالطلٌق، 

العمودي الذي ٌبٌع الهواء  أن، ولكن ال ٌسوغ للمشتري وأبعادهبشرط تحدٌد طبٌعة البناء 

  ".األصلًالبابع  رضىٌعلوه بؽٌر 

، وتمتد الٌه الملكٌة المبنً  فالمقصود بحق الهواء ذلك الحٌز الذي ٌعلو العقار

الذي  ،، وثانٌهما مالك للفضاء  لألصلحدهما مالك كٌن أبصورة تبعٌة، بمعنى وجود مال

العقار الذي فملكٌة الهواء والتعلٌة منفصلة عن ملكٌة رت عنه المدونة بالهواء والتعلٌة، عب

 .األصلهو 

كما تم  ،98/22قم ن نظام ملكٌة الطبقات ٌخضع لقانون الملكٌة المشتركة رومعلوم أ

 .91/921بقانون  تعدٌله وتتمٌمه

حق الهواء والتعلٌة وطبٌعته،  إنشاءكٌفٌة عن فتحدثت  919إلى  911ا المواد مأ

 وكٌفٌة التصرؾ فٌه.

 :الحقوق العينية التبعية (0

الحق العٌنً  من م ح ع الحق العٌنً التبعً وحصرته بقولها " 92عرفت  المادة 

شخصً، وٌكون  التبعً هو الحق الذي ال ٌقوم بذاته، وإنما ٌستند فً قٌامه على وجود حق

 ضمانا للوفاء به. 

 والحقوق العٌنٌة التبعٌة هً :

 (.911إلى  911االمتٌازات) المواد من  -

 (.911إلى  919الرهن الحٌازي) المواد من  -

 (. 191إلى  912الرهون الرسمٌة) المواد من  -
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 االمتيازات : ( أ

 فً حٌن نظم ق ل ع حق ،مواد 1تحدثت المدونة عن االمتٌاز وخصصت له     

فخصص القانون المدنً الفرنسً  ما، ،أ(9192الى  9111االمتٌاز من خالل الفصول 

 .1111/1الى  1112من المتٌازات المواد ل

االمتٌاز حق عٌنً تبعً االمتٌاز بقولها: "الحقوق العٌنٌة مدونة  من 911المادة  عرفت  

 ."ٌخول للدابن حق األولوٌة على باقً الدابنٌن ولو كانوا مرتهنٌن

إن الدٌون التً لها الدٌون التً لها وحدها حق االمتٌاز: " 911المادة  قد حصرتو       

 هً:وحدها امتٌاز على عقارات المدٌن 

 ثمنه؛المصارٌؾ القضابٌة لبٌع الملك بالمزاد العلنً وتوزٌع  أوال: 

 ثانٌا : حقوق الخزٌنة كما تقررها وتعٌنها القوانٌن المتعلقة بها.

 ".ا االمتٌاز على العقارات إال عند عدم وجود منقوالتوال ٌباشر هذ

المرتبة الثانٌة لمصارٌؾ تجهٌز  منحت مدونة األسرةمن  111أن المادة  والمالحظ         

م ق.ل.ع المرتبة  9118المٌت، بعد الحقوق المتعلقة بالتركة، فً حٌن منحها الفصل 

ل المنقوالت هً التً ستذكر فٌما بعد، األولى، حٌث نص على أن: " الدٌون الممتازة على ك

 وهً تباشر وفقا للترتٌب التالً:

مع مراعاة المركز  دفنها،تكفٌنها، نقلها،  أوال: مصروفات الجنازة، أي نفقات ؼسل الجثة،

 .(المٌت)المالً للمدٌن 

 ..."الدٌون الناشبة عن مصروفات مرض الموت أٌاً كانت  ثانٌا:

 الرهن الحيازي: ( ب

 .918إلى  919المدونة عن الرهن الحٌازي من خالل المواد تحدثت     
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الرهن الحٌازي حق عٌنً ٌتقرر على ملك ٌعطٌه المدٌن أو كفٌله : "ه بكونهعرفتو         

حٌازة المرهون  العٌنً إلى الدابن المرتهن لضمان الوفاء بدٌن وٌخول الدابن المرتهن حق

 .وحق حبسه إلى أن ٌستوفً دٌنه

 ."لرهن الحٌازي أحكام الرهن الرسمً إذا تعلق بملك محفظتسري على ا

ثم تحدثت المدونة عن آثار الرهن الحٌازي ، من حٌث تمتع الدابن المرتهن بحق         

حبس الملك المرهون، وحق بٌعه بالمزاد العلنً، مبرزة حقوق وواجبات الدابن المرتهن 

 (.912الى  999رى) المواد من من جهة، والمدٌن من جهة اختجاه العقار المرهون 

ن الرهن تابع للدٌن المضمون، الرهن الحٌازي نصت المدونة على أ وعن انقضاء

 (.919وٌدور معه وجودا وعدما) المادة 

بؽض النظر عن الدٌن المضمون به فً حوال ٌنقضً الرهن الحٌازي وفً جمٌع األ

 اآلتٌة:الحاالت 

 .حةصرابتنازل الدابن المرتهن عن الرهن  -

  كلٌا.بهالك الملك المرهون هالكا  - 

 (.911و  911 )المادتٌن باتحاد الذمة.  - 

 الرهون الرسمية:ج( 

 ؤشارتف، مادة 11الرهون الرسمٌة من خالل عالجت مدونة الحقوق العٌنٌة أحكام 

الرهن الرسمً حق بقولها: "  919الى مفهوم الرهن الرسمً، ونطاقه، وؼاٌته، فً المادة 

 ."تبعً ٌتقرر على ملك محفظ أو فً طور التحفٌظ وٌخصص لضمان أداء دٌنعٌنً 

( مبرزة أنوعه 911الى 911ثم تحدثت عن المبادئ العامة للرهن الرسمً ) المواد 

 (.912) المادة إجبارٌا أو اتفاقٌاٌكون ن ، فهو اما أ

 ٌكون بدون رضى المدٌن فً الحاالت التً ٌقررها القانون. فاالجباري
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 ٌنعقد كتابة برضى الطرفٌن وال ٌكون صحٌحا إال إذا قٌد بالرسم العقاري.تفاقً واال

ٌنقضً الرهن فً  : "191 تٌنالمادوختمت بانقضاء الرهن الرسمً من خالل   

 الحاالت اآلتٌة:

 .بالوفاء بالدٌن -

 .برفع ٌد الدابن المرتهن عن الرهن -

 .بهالك الملك المرهون هالكا كلٌا -

 ."باتحاد الذمة -

ٌنقضً الرهن ببٌع الملك بٌعا جبرٌا بالمزاد العلنً وفقا لإلجراءات : " 191مادة ال

 ."المنصوص علٌها فً القانون

  : أسباب كسب الملكيةثانيا

 كتساب حق الملكٌة،الالتً تإدي المختلفة الطرق  ،كسب الملكٌة بؤسبابالمقصود 

 ق اكتساب حق الملكٌة.وعادة ما ٌعتمد رجال القانون تصنٌفات متعددة فً دراسة طر

التصرؾ القانونً  إلىبعضهم ٌرجعها الى مصادر مادٌة ، ومصادر معنوٌة، أي 

 والواقعة القانونٌة.

وبسبب نقل الملكٌة بٌن  وبسبب الوفاةالء ٌابتداء بطرٌق االست ومنهم من ٌرجعها

 االحٌاء كااللتصاق، الشفعة، الحٌازة والعقد.

 ناقلة. خرىوأبة منش أسبابٌرجعها الى  هم منومن

ٌقال عن مصادر حق الملكٌة، فكالهما ، ما ٌقال عن مصادر االلتزام  أنوالخالصة 

 ٌرجعان الى المصادر القانونٌة والوقابع القانونٌة.

 كسب الملكٌة فً: أسباب أجملت نجدها ،وبالرجوع الى مدونة الحقوق العٌنٌة

 (.111الى 111الموات والحرٌم) المواد من  األراضً إحٌاء -
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 (.118الى  111االلتصاق بالعقار ) المواد من  -

 (.111الى  111الحٌازة ) المواد من  -

 (.111المٌراث والوصٌة ) المادة  -

 (.111الى  119المؽارسة ) المواد من  -

 (.181الى  111الهبة ) المواد من  -

 (.119و  112الصدقة ) المادتان   -

   (.191الى  111الشفعة ) المواد من  -

 سب الملكية:ك أسباب (2

 الموات والحريم: أراضي إحياءأ(

األراضً الموات التً ال مالك لها الموات بقولها: "  أراضً 111المادة  عرفت

تكون ملكا للدولة، وال ٌجوز وضع الٌد علٌها إال بإذن صرٌح من السلطة المختصة طبقا 

 ."للقانون

وات بإذن من من أحٌى أرضا من األراضً المعلى انه: "  111المادة ونصت 

 ."السلطة المختصة فله حق استؽاللها

ٌجري  أن إلىالموات هً التً لٌس بها ماء، وال عمارة، وال ٌنتفع بها  األراضً

ما لم ٌعمر، وهً سبب فً  األرضوالموات من  العمارة،هو  اإلحٌاءماء، فحقٌقة  إلٌها

 الملك.

م فال ٌنتهك، من مرافق وحقوق ا :الحمى والحرٌم ، ألصلهارتفاقٌة تابعة ما ُحرِّ

وحرٌم وحرٌم المدرسة والمستشفى ، إلٌه أضٌؾفحرٌم المنزل مرافقه، وحرٌم المسجد  ما 

 التً تحٌط بهما. األرضالطرٌق والببر الموضع 

والقاعدة واألساس فً الفقه اإلسالمً حدٌث " من أحٌا أرضا مٌتة فهً له" و " من 

 ا لٌست ألحد فهً له".أعمر أرض
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 :راق بالعقاااللتصب(

 االلتصاق نوعان: 

 (.112الى  111) المواد من االلتصاق بفعل الطبٌعة -

 (.118الى 119) المواد من االلتصاق بفعل اإلنسان -

الملكٌة، عندما ٌتحذ شًء  الكتسابوفق مقتضٌات المدونة ٌعتبر طرٌقا فااللتصاق     

 مملوك لشخص معٌن بشًء مملوك لشخص آخر.

ر العقار، ولما كان من الصعب فصل الجزء الالصق ، ثما لىإوال ٌمتد االلتصاق 

 كان على المشرع التدخل للحسم عن طرٌق االلتصاق.

االلتصاق عن طرٌق حدوث تؽٌٌر فً مجرى  ،المشهورة فً كتب الفقه األمثلةومن 

األراضً التً تنحسر عنها المٌاه الراكدة كالبحٌرات والبرك ، وكذا نهر ٌفصل بٌن عقارٌن

على حالها ملكا عاما للدولة، كما أن األراضً التً تؽمرها تلك المٌاه مإقتا تظل على  تبقى

 ملكٌة أصحابها.

 :الحيازة ج( 

 .111 إلى 111 الحٌازة فً المواد من أحكامنظمت المدونة 

الباب االول )دعاوى الحٌازة( قانون المسطرة المدنٌة عن الحٌازة فً فً حٌن تحدث 

 . 912إلى  911الفصول  (مساطر الخاصةالمخصص لل 9القسم )

الحٌازة والتقادم المكسب ضمن الطرق  أحكامالقانون المدنً الفرنسً فنظم  أما

 .1111إلى  1199المواد من  19الكتاب الثالث الباب فً المختلفة الكتساب الملكٌة 

نه حاز ت الحابز أثبل الملكٌة من مالك إلى آخر، اذا أنق أسبابتكون الحٌازة سببا من 

من م ح ع ، فانه  112الشًء مدة معٌنة وتوفرت له الشروط المنصوص علٌها فً المادة 
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نه كان ٌملكه، وهً المسماة بالحٌازة ولو أثبت ؼٌره أ ٌعتبر هو المالك للشًء المحوز

 ) الدالة على الملك(، التً تقابلها الحٌازة العرضٌة. االستحقاقٌة

بطلة للملك الثانً، ومللملك بالنسبة للحابز ة تبومث والحٌازة االستحقاقٌة مكسبة

 بالنسبة 

 بٌن المؽاربة. إال ، وال تكون هذه الحٌازة األولللحابز 

 مالحظة:

الحٌازة االستحقاقٌة هو العقار ؼٌر المحفظ، فال مجال للحدٌث عن  حلم -

 الحٌازة االستحقاقٌة فً العقار المحفظ.

أمالك ،األمالك المحبسة  ،العامة والخاصة أمالك الدولة ال تكتسب بالحٌازة:ف    

األمالك األخرى و العقارات المحفظة، أمالك الجماعات المحلٌة، الجماعات الساللٌة

نٌت على ال تقوم الحٌازة إذا بُ ، وم ح ع(119  المادة )المنصوص علٌها صراحة فً القانون

 ابز ؼٌر ناقل للملكٌةال ٌكون لها أثر إذا ثبت أن أصل مدخل الح، كما عمل ؼٌر مشروع

، وال ٌحق لواضع الٌد أن ٌؽٌر بنفسه لنفسه سبب وضع الٌد على الملك محل )كالكراء(

 .ادعاء الحٌازة وال األصل الذي تقوم علٌه

  برة:تالمعالمدة  -

 .  أشهر 92تملك له،  فالمدة المعتبرة  أصلبعقار ال مالك وال  األمرتعلق  إذا

  سنٌن 92فالمدة المعتبرة  ،التملك أصلومتوفر على  ،مالكهبعقار معروؾ  األمر تعلق إذا

من م  112ضرورة توفر الشروط المنصوص علٌها فً المادة و ،مع جهل وجه المدخل()

 ح ع. ونصها: 

 ٌشترط لصحة حٌازة الحابز:" 

 .أن ٌكون واضعا ٌده على الملك -
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 .أن ٌتصرؾ فٌه تصرؾ المالك فً ملكه -

 .اس ٌنسبونه إلٌه كذلكأن ٌنسب الملك لنفسه، والن -

 .أال ٌنازعه فً ذلك منازع -

 .أن تستمر الحٌازة طول المدة المقررة فً القانون -

  "وفً حالة وفاة الحابز ٌشترط باإلضافة إلى ذلك عدم العلم بالتفوٌت -

إذا انقطعت ، وجمع مدد الحٌازات المتعاقبة لحساب المدة المقررة فً القانونتُ هذا و

، فتبتدئ مدة الحٌازة الجدٌدة من 191األسباب المذكورة فً المادة  مدة الحٌازة بسبب من

من أثبت أنه ٌحوز ملكا ، ف، وهو ما ٌسمى بتلفٌق مدة الحٌازةتارٌخ زوال سبب االنقطاع

حٌازة مستوفٌة لشروطها وأدرج مطلبا لتحفٌظه ٌعتبر حابزا حٌازة قانونٌة إلى أن ٌثبت 

 العكس.

، ووضعوا نجدهم تناولوا الحدٌث عن الحٌازة  ،سالمًاإلالفقه  جوع إلى كتبروبال

العقاري عامة ،  األمنفً تحقٌق  أهمٌةٌة فً الدقة ، نظرا لما لها من ؼا وأحكاما الها قواعد

قابل للتؽٌٌر والتجدٌد،  ان مجالها ظنٌأل دون وضع تعرٌؾ مباشر لها،والتعاقدي خاصة، 

 ند، لكننا وقفنا عٌنالقانون المعاصر ؼلب فقهاءأوكذلك فعل  بحثا عن مصالح الناس،

ة على و السٌطرة الفعلٌالحٌازة هً السلطة الواقعٌة أ: " لها الكزبري مؤمون ألستاذاتعرٌؾ 

ن ال تكون  لى حق عٌنً مترتب على شًء شرٌطة أو عشًء منقوال كان او عقارا، أ

نها ٌؤتٌها شخص على أعمال التً و السٌطرة من قبٌل األالسلطة أالتً تنم عن هذه  األعمال

 . 7مجرد رخصة من المباحات "

 إن: " بؤنهالتقادم المكسب  المدنً الفرنسًمن القانون  1191عرفت المادة  قدو

ن ٌلزم الذي ٌدلً به أدون  ،حق بفعل الحٌازة أوب هو وسٌلة الكتساب مال سالتقادم المك

 الناتج عن سوء النٌة".ن ٌقدم سندا لذلك، ودون إمكانٌة االحتجاج بوجهه بالدفع ؤب

مع جهل  نموذج من وثابق إثبات الملكٌة عن طرٌق الحٌازة االستحقاقٌة ) المكسبة للملك -

 :من م ح ع 112متضمنة لجمٌع الشروط المنصوص علٌها فً المادة  (المدخل 

                                                           
7
 م.9181.شركة الهالل. ط 1/911ٌنظر مامون الكزبري: التحفٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة االصلٌة والتبعٌة.   
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ا ه  بِ  عاً رْ ش   ة  ٌَّ افِ الك   امة  التَّ  .... المعرفة  رفون فالناً عْ ٌ   هُ ب  قِ ع   أسماُإهم ضوعةُ وْ ه الم  هودُ شُ )...

ٌ  ه  ع  م  و    ةِ ل  مْ جُ  نْ مِ  هُ ل   صاً الِ خ   صحٌحاً  كاً لْ ، ومِ هِ الِ م   نْ مِ  ، ماالً هِ كِ لْ مِ ، وعلى هُ ل   نّ ؤبِ  هدون  شْ ا 

 هِ كِ لْ فً مِ  كِ الِ الم   ؾ  صر  ت  فٌه  ؾُ رَّ ص  ت  ٌ  ، )العقار...( الواقع.... )وصفه وصفا دقٌقا( هِ الكِ أمْ 

 نْ مِ عن تارٌخه  تْ ف  ل  س   عشر سنوات   عنْ  تزٌدُ  كذلك مدةً  إلٌه هُ بون  سُ نْ ٌ   اسُ لنَّ ه واسِ نفْ لِ  هُ بُ سُ نْ ٌ  و

ٌ   ةِ دَّ المُ  ٌلة  له فً ذلك طِ  ع  ازِ ن  ؼٌر مُ  وال  هق  دَّ وال ص   ه  ب  ه  وال و   هاع  ب  نه أ   مون  ل  عْ المذكورة وال 

وحتى  اآلنلى إه، ابِ ب  سْ أ  و تِ وْ ف  الْ  وهِ جُ وُ  نْ مِ  ه  جْ و  بِ  هِ كِ لْ مِ  نْ ع   ج  ر  وال خ   هِ لٌْ ع   ت  وِّ فُ وال  هت  وَّ ف  

  ....( اآلن

 الحٌازة أحاطن المشرع ونختم بكو ،إلٌهشرنا زة ٌطول ونكتفً بما أوالكالم عن الحٌا

 ،(ق م م 912 إلى 911حماٌة مدنٌة ) الفصول من ، بالملكٌة العقارٌة عامة و خاصة

 (.19)الفصلالحماٌة الدستورٌة إلى باإلضافة، ق ج(  912وحماٌة جنابٌة ) الفصل 

 : ةالميراث والوصيد( 

انتقال الملكٌة  أسبابللمٌراث والوصٌة كسببٌن من  مدونة الحقوق العٌنٌةخصصت 

تنتقل ملكٌة الحقوق العٌنٌة العقارٌة عن طرٌق اإلرث والوصٌة ونصها: " 111المادة 

 ."وتسري علٌهما أحكام مدونة األسرة

الى  119أحكام الموارٌث من خالل الكتاب السادس، المواد من تحدثت مدونة األسرة عن و

111.) 

 .112الى  111والوصٌة فً الكتاب الخامس من خالل المواد من 

 :المغارسة والهبة والصدقة والشفعةهـ( 

 :المغارسة -

 .111إلى  119نظمت المدونة أحكام المؽارسة من خالل المواد 
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ارسة عقد ٌعطً بموجبه مالك أرضه آلخر المؽ" بقولها: 119المادة فعرفتها فً 

لٌؽرس فٌها على نفقته شجرا مقابل حصة معلومة من األرض والشجر ٌستحقها الؽارس 

 عند بلوغ الشجر حد اإلطعام.

 ."ال ٌمكن أن ٌكون محل عقد المؽارسة حقوقا مشاعة

 عقد المؽارسة وطبٌعته وآثاره. باقً المواد عن  مضمون  تحدثتثم 

 و بجزء من االصل.أمعلوم ،  بشجر بقدررض أد على تعمٌر المؽارسة عق

 :الهبة -

 .181الى  111من خالل المواد من حكام الهبة أنظمت م ح ع 

و العطاٌا ) ، والمقصود بالتبرعات أ أحكامهاكلها من باب واحد من حٌث  عقود التبرع

 والهبة نوعان: متمول بؽٌر عوض انشاء(.تملٌك 

 وحكمها حكم عقود التبرع.ى هبة ٌقصد بها وجه المعط -

بها الهبة العرفٌة التً بٌن حكمها حكم عقود المعاوضات، والمراد هبة الثواب:  -

 الناس، حٌث القصد منها عوض مالً.

 وٌدخل فً التبرعات الوقؾ والهبة والصدقة والعارٌة والعمرى

ه الموهوب له تملٌك عقار أو حق عٌنً عقاري لوج الهبةبقولها: "عرفت الهبة  111 فالمادة

 ."فً حٌاة الواهب بدون عوض

 ،تملٌك ذي منفعة لوجه المعطى بؽٌر عوض بكونهالهبة الفقه اهذا وقد عرؾ   

 والصدقة لوجه هللا.

من القانون المدنً الفرنسً، نالحظ الطابع  111و 119وبالرجوع إلى المادتٌن      

 التً لها طابع التبرع. ل والتصرفاتاألعماكل لاإللزامً والتنظٌم المحكم لقواعد التبرع ، و

 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



العقاري التحفيظمحاضرات في مادة الحقوق العينية و   
  احالم عليمي                                                                                                                       وجديأحمد ال

28 
 

 :الصدقة -

( خصصت أولهما لتعرٌفها، 119و 112)  خصصت م ح ع مادتٌن اثنتٌن للصدقة

 ."لصدقة تملٌك بؽٌر عوض لملك، وٌقصد بها وجه هللا تعالىان :"فنصت على أ

وثانٌهما لإلشارة إلى أن أحكام الهبة والصدقة من باب واحد ، وان الصدقة ال ٌمكن 

تسري على الصدقة أحكام الهبة مع مراعاة لرجوع فٌها وال ارتجاعها إال بطرٌق اإلرث:" ا

 ما ٌلً:

 .ال ٌجوز االعتصار فً الصدقة مطلقا

 ."ال ٌجوز ارتجاع الملك المتصدق به إال باإلرث

 :الشفعة -   

  مادة. 19الشفعة من خالل  أحكامنة عالجت المدو

 خالل مدونة الحقوق العٌنٌةمن  رابالنسبة للعقالشفعة  أحكامً نظم المشرع المؽرب              

 (. 191إلى  111نً ،المواد)االباب الث)أسباب كسب الملكٌة(كتاب الثانً ال

شباه أمن خالل ق ل ع الكتاب الثانً )فً مختلؾ العقود المسماة وفً  للمنقولو

  .111الى 111ن القسم السابع ) االشتراك( المواد مالعقود التً ترتبط بها( 

أخذ شرٌك فً ملك مشاع أو حق عٌنً مشاع  :"الشفعة بؤنها 111المادة  عرفت

حصة شرٌكه المبٌعة بثمنها بعد أداء الثمن ومصروفات العقد الالزمة والمصروفات 

 ."الضرورٌة النافعة عند االقتضاء

 كه بثمنه"."الشفعة استحقاق شرٌك اخذ مبٌع شرٌ بكونها الفقه اإلسالمً كما عرفها  

تكون الشفعة فً العقارات سواء كانت قابلة للقسمة أم ؼٌر : "118المادة : مجال الشفعة

 ."قابلة لها، وتكون فً الحقوق العٌنٌة القابلة للتداول

 ٌشترط لصحة طلب الشفعة أن ٌكون طالبها:: "111المادة : الشفعةاألخذ بط وشر
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 .ً العقار أو الحق العٌنًشرٌكا فً الملك المشاع وقت بٌع حصة شرٌكه ف -

أن ٌكون تارٌخ تملكه للجزء المشاع سابقا على تارٌخ تملك المشفوع من ٌده  -

 .للحصة محل الشفعة

 .فعلٌةأن ٌكون حابزا لحصته فً الملك المشاع حٌازة قانونٌة أو  -

 ."أن ٌكون المشفوع منه قد تملك الحصة المبٌعة بعوض -

 :ونصت على حالة تعدد الشفعاء ومراتبهم

إذا باع شرٌك حصته ألجنبً فً ملك مشاع، فٌجب على الشرٌك أن : "111المادة 

 ٌؤخذ الحصة المبٌعة بكاملها أو أن ٌتركها.

إذا تعدد الشفعاء كان لكل واحد منهم األخذ بالشفعة بقدر حصته فً الملك المشاع ٌوم 

المطالبة بها، فإذا تركها البعض وجب على من رؼب فً الشفعة من الشركاء أخذ الحصة 

 المبٌعة بكاملها.

إذا كان المشتري أحد الشركاء فلكل شرٌك فً الملك أن ٌؤخذ من ٌده بقدر حصته فً 

 ."ٌترك للمشتري نصٌبه بقدر حصته ما لم ٌعرب عن رؼبته فً التخلً عنهاالملك، و

إذا اختلفت مراتب الشفعاء كان ترتٌبهم فً األخذ بالشفعة على الشكل : "111المادة 

 التالً:

ٌقدم من ٌشارك البابع فً السهم الواحد فً المٌراث على من عداه، فإن لم ٌؤخذ انتقل 

وٌدخل كل واحد من هإالء مع من ٌلٌه  موصى لهم، ثم األجانب.الحق إلى باقً الورثة ثم ال

فً شفعته دون العكس، وٌتنزل المشتري منزلة البابع، والوارث منزلة موروثه فً األخذ 

 ..بالشفعة

إذا بٌعت الحصة المشاعة فً المزاد العلنً وفق اإلجراءات المنصوص علٌها فً 

 ."القانون فال ٌجوز أخذها بالشفعة
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ال شفعة فٌما فوت تبرعا ما لم ٌكن التبرع صورٌا أو تحاٌال. كما ال : "121المادة 

 ."شفعة فً الحصة الشابعة التً تقدم فً صداق أو خلع

 إجراءات الشفعة وآجالها:

ٌمكن للمشتري بعد تقٌٌد حقوقه فً الرسم العقاري أو إٌداعها فً : "121المادة 

لى من له حق الشفعة، وال ٌصح التبلٌػ إال إذا مطلب التحفٌظ أن ٌبلػ نسخة من عقد شرابه إ

توصل به شخصٌا من له الحق فٌها، وٌسقط حق هذا األخٌر إن لم ٌمارسه خالل أجل 

 ثالثٌن ٌوما كاملة من تارٌخ التوصل.

ٌتعٌن أن ٌتضمن التبلٌػ تحت طابلة البطالن بٌانا عن هوٌة كل من البابع 

ها والمصروفات ورقم الرسم العقاري أو مطلب والمشتري، مع بٌان الحصة المبٌعة وثمن

التحفٌظ أو مراجع عقد التفوٌت، فإن لم ٌقع هذا التبلٌػ فإن حق الشفعة ٌسقط فً جمٌع 

أو اإلٌداع إذا كان العقار  ،األحوال بمضً سنة كاملة من تارٌخ التقٌٌد إذا كان العقار محفظا

 ان العقار ؼٌر محفظ.فً طور التحفٌظ، وبمضً سنة على العلم بالبٌع إن ك

 ."وإذا لم ٌتحقق العلم بالبٌع فبمضً أربع سنوات من تارٌخ إبرام العقد

تكون فً  وإنماضوعها الملكٌة المشاعة، والشفعة شرعت لرفع ضرر الشركة، وم مالحظة:

، وذلك مدة بقابها مشتركة ...شجروما ٌتصل بها من بناء و األرض) العقار( وهً  األصول

 . وقعت الحدود وصرفت الطرق فال شفعة فإذاعلى الشٌاع، 

 :القسمة (0

 (.111 إلى 191)  ،مادة 12القسمة من خالل  أحكامعالجت مدونة الحقوق العٌنٌة 

 .(811إلى  891)مادة،  11فً حٌن عالجها القانون المدنً الفرنسً من خالل 

  .م ع عاو فً  ،ل عق  سواء فً ،ومنها المشرع المؽربً ،ؼلب التشرٌعات لم تعرؾ القسمةأ
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 مالكٌن لوكِ مْ من م   مشاع   : تصٌٌرُ وبالرجوع الى الفقه نذكر التعرٌؾ التالً: " القسمةُ 

".تراض   أو ة  ع  رْ قُ فٌه بِ  ؾ  ر  ص  ت   اِص ص  تِ اخْ ولو بِ ، معٌنا فؤكثر
8

 

المملوك الثنٌن المشاع  ءحالة الشٌاع ، بموجبها ٌتم فرز الشً إلنهاءفالقسمة وسٌلة 

 بعد التقوٌم والتعدٌل. معٌنةمفرزة  أجزاء ىإل فؤكثر

القسمة إما بتٌة أو " بقولها: 191المادة  القسمة فً أنواع إلىالمدونة  أشارتوقد 

 ".ٌؤةامه قسمة

 أداة لفرز نصٌب كل شرٌك فً الملك وٌنقضً بها الشٌاع. :القسمة البتٌة

 انٌة.تقتصر على المنافع وهً إما زمانٌة وإما مك :ٌؤةاقسمة المهال

مع مراعاة القوانٌن والضوابط الجاري بها  ،وإما بحكم قضابً ،تتم القسمة إما بالتراضً

 العمل.

أن ٌكون الملك مملوكا الى شروط اجراء القسمة، وهً:  191المادة  وقد تطرقت

على الشٌاع للشركاء عند إجرابها ، وأن ٌكون قابال للقسمة، وأن ال تزول المنفعة المقصودة 

 نسبة لكل جزء من أجزابه بعد القسمة.منه بال

بوجه من وجوه  اٌجوز الطعن فٌه بالتراضً  القسمةن أعلى  199المادة ونصت 

فً جمٌع األحوال بمضً سنة من تارٌخ إجراء  القسمة تتقادم  دعوىن أو، عٌوب الرضى

 القسمة.

ن توجه أو ،تقٌٌدها تقٌٌدا احتٌاطٌاوجب   ،بدعوى قسمة عقار محفظ األمرتعلق  وإذا

ٌجب على الشركاء أن ، و (191المادة قبول الدعوى )عدم تحت طابلة ضد جمٌع الشركاء 

 .(112المادة ) ٌدخلوا فً دعوى القسمة جمٌع أصحاب الحقوق العٌنٌة المترتبة على العقار

ال تكون القسمة الرضابٌة نافذة بٌن األطراؾ إال إذا صادق علٌها جمٌع أصحاب و

 (.119المادة ) المترتبة على العقارالحقوق العٌنٌة 

                                                           
8
 .1/81الحطاب   
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تحكم بقسمة العقار المشاع قسمة عٌنٌة كلما كانت هذه القسمة ممكنة، وللمحكمة أن 

وعن طرٌق التقوٌم والتعدٌل، ثم توزع األنصبة  وتكوٌن األنصبة على أساس أصؽر حصة،

المسح  المفرزة بٌن الشركاء بالقرعة، وتصدر حكمها بناء على تصمٌم ٌنجزه خبٌر فً

(، وفً حالة تعذر 191المادة  ) ؼرافً ٌعٌن موقع وحدود ومساحة كل نصٌب مفرزوالطوب

 (.198المادة ) فإن المحكمة تحكم ببٌعه بالمزاد العلنً ،المشاع اجراء القسمة العٌنٌة للعقار

فإن هذا الحق ٌنتقل  ،إذا كانت حصة أحد الشركاء مثقلة بحق عٌنً قبل القسمةو

ٌضمن المتقاسمون بعضهم (، و111المادة  ) المفرز الذي آل إلى هذا الشرٌكلٌثقل الجزء 

إال إذا تم  ،لبعض أنصبتهم مما قد ٌقع علٌها من تعرض أو استحقاق بسبب سابق عن القسمة

 .(111المادة ) ،أو نشؤ بسبب خطؤ المتقاسم نفسه ،االتفاق صراحة على اإلعفاء منه

ما اذا وقعت القسمة واستحقت عن حالة  111و  119تٌن ثم تحدثت المدونة فً الماد

حٌث فرقت بٌن حالة اقها، قوعن حالة ضمان الحصة التً تم استححد المتقاسمٌن، أ حصة

إذا كان العقار ؼٌر محفظ واستحقت حصة العقار ؼٌر المحفظ، وحالة العقار المحفظ، ف

خ القسمة وإجراء قسمة كان له أن ٌطلب فس ،المتقاسم كلها أو بعضها بما زاد على الثلث

جدٌدة فٌما بقً من العقار الشابع كله إذا كان ذلك ممكنا ولم ٌلحق أي ضرر بالؽٌر، فإذا 

تعذر إجراء قسمة جدٌدة كان لمستحق الضمان الرجوع على المتقاسمٌن اآلخرٌن 

 بالتعوٌض.

إذا كان ما استحق من المتقاسم فً حدود الثلث فما دون، فلٌس له سوى الرجوع و

 على المتقاسمٌن بالتعوٌض.

فلٌس له  ،كال أو بعضا ٌنالمتقاسم أحدإذا كان العقار محفظا واستحقت حصة  أما

 بقدر حصته التعوٌض   ٌتحمل المتقاسمون كل  ، والرجوع على المتقاسمٌن بالتعوٌضسوى 

 .ن النصٌب المستحق للمتقاسم معهمالواجب لضما

االنتفاع نه هو وأ المهاٌؤةمجال قسمة حدٌد بت 191 المادةالمدونة فً  بدأت أنوبعد 

 . 111 إلى 118فً المواد زمانٌا ومكانٌا  المهاٌؤةقسمة  ماكأحلحدٌث عن با ختمت ، فقط 
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تكون عندما ٌتفق الشركاء  وبؤنها ،المهاٌؤةقسمة  أحكام إلى 118فً المادة  فؤشارت

لمشاع ٌتناسب مع حصته على أن ٌختص كل واحد منهم باالنتفاع بجزء مفرز من العقار ا

 على أن ٌتنازل لشركابه فً مقابل ذلك عن االنتفاع بباقً أجزابه األخرى. ، فٌه

ما دامت  ،ألحكام عقد إجارة األشٌاءتخضع  ،كانت أو مكانٌة االمهاٌؤة زمانٌن قسمة أو

ٌؤة الحقوق وااللتزامات المتعلقة بالمهان أ، وم ال تتعارض مع طبٌعة هذه القسمةهذه األحكا

ن أ، وسواء كان عاما أو خاصا ،تنتقل إلى الخلؾ الذي آلت إلٌه ملكٌة الحصة المشاعة

ٌنهم على أساس حصة كل وتوزع ب ،ون جمٌعاممصروفات وتكالٌؾ القسمة ٌتحملها المتقاس

 واحد منهم.

قسمة مال المحجور  ن " أعلى  119نصت مدونة األسرة فً المادة  مالحظة:

م بتقدٌم مشروعها إلى المحكمة التً تصادق علٌها بعد أن تتؤكد عن تت ،المشترك مع الؽٌر

 ."طرٌق الخبرة من عدم وجود حٌؾ فٌها على المحجور

 المحور الثاني: قراءة في ظهير التحفيظ العقاري.

 ن هناك نظامٌن مشهورٌن:ؤنقول ب إجماالبالنسبة لنظام الشهر العقاري 

 .هر العقاري الشخصًنظام الشو ،نظام الشهر العقاري العٌنً

من سجالت الوٌقوم على مسك  ،من أقدم األنظمة العقارٌةٌعد نظام الشهر الشخصً 

بمواصفات  عبرة  والالسندات والتصرفات المراد شهرها باسم مالكً العقارات،  تقٌٌد جلأ

تعٌن علٌه االتجاه إلى إدارة  ،عقار االطالع على وضعٌة العقار، فإذا أراد شخص ما 

 .أبجدٌاوالمرتبة ترتٌبا العقاري والبحث عن اسم مالكه فً السجالت المعدة لذلك،  الشهر

ال على مالكه،  رتكز  التصرفات العقارٌة على العقار ذاتهفت الشهر العٌنً نظام  ما أ

 ." طورانس"الفقٌه فً استرالٌا على ٌد مبتكره ظهور لهذا النظام  أولوكان 

العقارات، ونظام الشهر الشخصً ٌقوم على  اءمأسوم على نظام الشهر العٌنً ٌق الخالصة:

 .العقاراتمالكً  األشخاص أسماء
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نفرق ما بٌن مرحلتٌن : ن أتم اعتماد نظام الشهر العٌنً، وٌنبؽً وفً المؽرب 

 .9191(، ومرحلة ما بعد 9191مرحلة ما قبل االستعمار )ما قبل 

فً جمٌع لنظام القانونً السابد اإلسالمً هً اقواعد الفقه كانت فقبل االستعمار 

الصادر  الظهٌر الشرٌؾسٌصدر  9191وفً سنة أو الشخصٌة،  المعامالت، سواء المالٌة

العقاري كما وقع تؽٌٌره  المتعلق بالتحفٌظ ،(9191أؼسطس  91) 9119رمضان  1فً 

 من 19فً  98998911بتنفٌذه الظهٌر الشرٌؾ رقم  صادرال 91821وتتمٌمه بالقانون رقم 

( ٌقوم على مبادئ الشهر العٌنً، وضعه المستعمر 1299نوفمبر  11) 9111ذي الحجة 

الفرنسً وطبقه على الملكٌة العقارٌة بالمؽرب، دون الملكٌة العقارٌة بفرنسا، إلى حد 

 .تارٌخه

، االحتالل الفرنسً من طرؾتم تطبٌق نظام الشهر العٌنً  9191منذ سنة ف

وعقار ؼٌر محفظ، وقد  ،الى قسمٌن : عقار محفظ مقسمة ببالمؽرالعقارات بنٌة ؤصبحت ف

كان وما زال  للفرنسٌٌن واالسبان نظام عقاري خاص، فهم لم ٌطبقوا نظام الشهر العٌنً 

، فً حٌن عمد فرضوه على بعض مستعمراتهم ومنها المؽرب وإنما، أراضٌهمعلى 

المنظم للسجالت العقارٌة  9191إلى إصدار الظهٌر الخلٌفً لفاتح ٌونٌو المستعمر االسبانً 

فً المنطقة الخلٌفٌة ، كما أصدر العدٌد من النصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة بتسٌٌر 

 9112أكتوبر 21وأصدر أٌضا ظهٌر  ،والؽابوٌة وتسجٌلها وتنظٌم األمالك المخزنٌة 

 .المنظم للعقارات العادٌة أو الؽٌر المسجلة

قٌم العام ؼلب األنظمة العقارٌة موقعة من طرؾ المت أ، وبقٌاالستقاللجاءت مرحلة 

إدارتنا،  ندرسها فً جامعاتنا ونطبقها فً محاكمنا و نحملها معنا، الفرنسً إلى زمننا هذا

ة الى تحٌٌن جمٌع روكانت فكرة المرحوم محمد الخامس رابدة حٌن دعا بعد االستقالل مباش

  .العقارٌة، لكن دعوته لم تر النور األنظمةومنها  ،القانونٌة بالمؽرب األنظمة

 ٌقوم على مبادئ هً:نظام الشهر العٌنً و  

 .د الحقوقٌالعلنٌة فً تقٌ مبدأ -
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 ) التنظٌم العٌنً(.التخصٌص مبدأ -

 القوة المطلقة للتقٌٌد. مبدأ -

 المشروعٌة. مبدأ -

 التطهٌر. مبدأ -

 حظر التقادم.  مبدأ -

تطلبها إجراء عملٌة مسح ٌة التً ضههو التكالٌؾ الباالشهر العٌنً أهم عٌوب و     

، نظرا لإلجراءات األولٌة الواجب اتخاذها تتطلبهاوالمدة الزمنٌة الطوٌلة التً  ،األراضً

الحقوق العٌنٌة العقارٌة، والتً تستدعً توفٌر أشخاص تقنٌٌن متخصصٌن إشهار من أجل 

وكل  ،ا عملٌة المسحونظرا للمساحات العقارٌة الكبرى التً تتطلبه ،فً المٌدان من جهة

كثر من قرن أ ، وفً المؽرب رؼم مرورطالب التحفٌظهذه النفقات الباهظة تقع على عاتق 

قارٌة ما زالت ؼٌر محفظة، بل ال ؼلب الملكٌة العفان أ ،تبنً نظام التحفٌظ العقاري على

 .19فً القرن  تملك لها، وانما هً ملكٌة شفهٌة صلأ

 رالمالكٌن للعقا األشخاص على أسماءفٌقوم  الشخصًٌل التسج أوالشهر  نظام أما     

هنا  الشخصً فٌكون الشهر ال ترقى الى مستوى وصفها بمبادئ، ،وفق قواعد وضوابط

شهر التصرؾ الناقل للملكٌة ال ، فطرٌقا للعالنٌةو ،قرٌنة على الملكٌة حتى ٌثبت العكس

 .ٌضٌؾ شٌبا للحق الذي ٌنتقل بالعٌوب العالقة فٌه

ٌقوم على الذي  21/91وفق قانون  ،جوع الى قانون التحفٌظ العقاري بالمؽربوبالر

 : أقسام أربعةفصال، موزعة على  992نجده تضمن  ،الشهر العٌنً للعقارات

 فصال. 99منها ( الملؽى 11 إلى 9فً التحفٌظ ) الفصول من  األولالقسم 

ة على العقارات المحفظة وتقٌٌدها الحقوق العٌنٌة العقارٌة المترتب إشهارالقسم الثانً: فً 

 فصول. 9( الملؽى منها 921 إلى 19فً السجل العقاري ) المواد من 

 مكرر(. 929إلى  921الثالث: العقوبات: )الفصول من القسم 
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 (.992إلى  921)الفصول من  عامة:القسم الرابع: مقتضٌات 

 :أبواباشتمل على ثالثة  األولفالقسم 

   عة التحفيظ: في طبي األولالباب 

جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام التحفٌظ  الؽرض من أن إلى أشار األولالفصل 

، بعد اجراء من ؼٌر أن ٌكون فً اإلمكان إخراجه منه فٌما بعد ،المقرر فً هذا القانون

 فً الرسم العقاري.مسطرة التطهٌر، مع ضرورة تقٌٌد جمٌع التصرفات والوقابع 

ن القصد من التحفٌظ هو فٌظ مفهوما واسعا، حٌث نص على أتحعطى للأفهذا الفصل 

جعل العقار المحفظ خاضعا لمقتضٌات هذا القانون، وٌقصد بذلك مسطرة التحفٌظ واشهار 

 الحقوق العٌنٌة أي التقٌٌد والتشطٌب.

التحفٌظ أمر اختٌاري، ؼٌر أنه إذا قدم مطلب للتحفٌظ فإنه ن على أالفصل السادس  

 طلقا.ال ٌمكن سحبه م

 :فً اإلجبارٌةهو التحفٌظ اختٌاري ، واالستثناء  أن فالمبدأ

فتحها لهذه الؽاٌة  ٌتمالحاالت المنصوص علٌها فً قوانٌن خاصة، وفً المناطق التً  

 .(1)الفصل 

عندما تؤمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري فً مواجهة  

  (.8)الفصلالمحجوز علٌه

 الثاني: مسطرة التحفيظ: الباب

ؼاٌة فً الدقة،  إدارٌة إلجراءات، تخضع أصلهافً  إدارٌةمسطرة التحفٌظ مسطرة 

عقارٌة، مما ٌجعلنا الخارجة عن المحافظة ال اإلدارٌةومرتبطة بمجموعة من المصالح 

 .قٌمة الزمن فً مسطرة التحفٌظ لة نتساءل عن مسؤ
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مإسسة  بإٌجاز إلى أشٌر ،ة التحفٌظحل التً تمر بها مسطراوقبل تحدٌد المر

 العقارٌة . األمالكالمحافظ على 

ٌعٌن فً دابرة نفوذ كل عمالة أو إقلٌم محافظ أو أكثر  نه: "على أ 1ٌنص الفصل 

 على األمالك العقارٌة.

ٌكلؾ المحافظ على األمالك العقارٌة بمسك السجل العقاري الخاص بالدابرة الترابٌة 

 ."ٌام باإلجراءات والمساطر المقررة فً شؤن التحفٌظ العقاريالتابعة لنفوذه والق

ٌختص المحافظ  1/1/9199من القرار الوزٌري  1فطبقا لهذا الفصل، والفصل    

 بمسك السجالت العقارٌة ومن بٌن السجالت التً ٌمسكها :

: ٌسمى سجل اٌداع القضاٌا ، بمعنى ان كل من ٌودع قضٌة 9سجل رقم  -

 على ذلك. معٌنة ٌتسلم وصال

 داء الواجبات.أ:تقٌد به المطالب المودعة بعد 1سجل رقم  -

مكرر: تقٌد به العملٌات الالحقة على مطلب التحفٌظ، أي  1سجل رقم  -

 الرسم العقاري. تؤسٌسالمسطرة الى ؼاٌة  ٌرورةص

والتصرفات التً ترد ، تودع به جمٌع العملٌات : سجل التعرضات1سجل رقم -

 تعرضات وبٌوعات...على مطلب التحفٌظ، من 

 من ظ ت ع. ونصه: 11ظمه الفصل ن: ٌسمى سجل االٌداع، و1ٌسجل رقم  -

ٌجب على المحافظ على األمالك العقارٌة أن ٌتخذ سجال لإلٌداع ٌثبت فٌه حاال  " 

وحسب ورودها علٌه دون ترك  ،والوثابق المسلمة إلٌه بؤرقام ترتٌبٌة ،اإلجراءات المطلوبة

 ي إقحام بٌن السطور.أي بٌاض وال إحداث أ

فإنه ٌنص على ذلك بسجل  ،إذا قدمت فً آن واحد عدة طلبات متعلقة بنفس العقار

وتقٌد الحقوق بنفس الرتبة، فإن تنافى بعضها مع البعض رفض المحافظ على  ،اإلٌداع

 ".األمالك العقارٌة التقٌٌد
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 تسلسلٌا، رتٌباهذا السجل تقٌد به جمٌع العملٌات مرتبة ت أنحاصل هذا الفصل هو و

نظام الملكٌة المشتركة.... نسخة ٌحتفظ بها المحافظ  وإٌداع ،من بٌوعات وتجزيء

كانت  1291وقبل تعدٌل ، سابقا المركزٌة اإلدارة إلىونسخة توجه  بالمحافظة العقارٌة،

 .توجه الى المحكمة

 مسطرة التحفيظ: (2

 تقدٌم مطلب التحفٌظ:مرحلة  -

التحفٌظ بداٌة مسطرة التحفٌظ المإدٌة إلى تؤسٌس الرسم  تعتبر مرحلة تقدٌم مطلب      

 .العقاري

 تقديم مطلب التحفيظ؟حصرا الذين يحق لهم  األشخاصمن هم ف

 الذٌن ٌجوز لهم تقدٌم مطلب التحفٌظ. األشخاص 91و  99و  92حصرت الفصول 

 ال ٌجوز تقدٌم مطلب التحفٌظ إال ممن ٌؤتً ذكرهم:" 92الفصل 

 .المالك -9

لشرٌك فً الملك مع االحتفاظ بحق الشفعة لشركابه، وذلك عندما تتوفر فٌهم ا -1

 .الشروط الالزمة لألخذ بها

المتمتع بؤحد الحقوق العٌنٌة اآلتٌة: حق االنتفاع، حق السطحٌة، الكراء الطوٌل  -1

 .األمد، الزٌنة، الهواء والتعلٌة، والحبس

 الملك. المتمتع بارتفاقات عقارٌة بعد موافقة صاحب -1

 ."والكل مع مراعاة المقتضٌات المتعلقة بالتحفٌظ اإلجباري

ٌجوز للدابن، الذي لم ٌقبض دٌنه عند حلول أجله، طلب التحفٌظ بناء " 99الفصل 

 ."على قرار قضابً صادر لفابدته بالحجز العقاري ضد مدٌنه
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القاصر  ٌحق للنابب الشرعً أن ٌقدم مطلبا للتحفٌظ فً اسم المحجور أو"91الفصل 

حٌن تكون لهذا المحجور أو القاصر حقوق تسمح له بتقدٌم الطلب لو لم ٌكن محجورا أو 

 ."قاصرا

ٌمكن لمالكٌن متعددٌن أن ٌتفقوا على تحفٌظ عقاراتهم نه: "على أ91كما نص الفصل 

 ،فً آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بٌنها فقط أجزاء من الملك العمومً

هذه الحالة تحرر مطالب التحفٌظ فً صٌؽتها العادٌة وتضمن بها جمٌع البٌانات وفً 

من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبً التحفٌظ أو لكل  91المطلوبة فً الفصل 

مجموعة من طالبً التحفٌظ على الشٌاع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب 

ات بالمحافظة العقارٌة مصحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع م تودع جمٌع الطلبثتحفٌظها، 

 تباع إجراءات التحفٌظ دفعة واحدة.امن طرؾ طالبً التحفٌظ ٌرمً إلى 

بعدما ٌتوصل المحافظ على األمالك العقارٌة بهذا الطلب ٌجري فً شؤن مطالب 

فً وقت  التحفٌظ مجتمعة المسطرة العادٌة، وٌحرص على إنجاز اإلجراءات المتعلقة بها

واحد، وذلك بؤن ٌقوم باإلعالنات الواردة فً الفرع الثالث بعده فً نفس الوقت، وٌعٌن 

لعملٌات التحدٌد تارٌخا واحدا، وٌنتدب للقٌام بها من ٌنوب عنه فً مرة واحدة أو مرات 

 متوالٌة بقدر ما تدعو إلٌه الحاجة.

قتضاء، إلى المحكمة وٌرفع المحافظ على األمالك العقارٌة فً آن واحد عند اال

من هذا القانون ملفات مطالب التحفٌظ المثقلة  11االبتدابٌة وعلى الشكل المحدد فً الفصل 

بالتعرضات مجتمعة وٌإسس رسوما عقارٌة لمطالب التحفٌظ الخالٌة من التعرض مجتمعة 

 كذلك.

 "وتجري عملٌات التحقٌق والبحث والتنقل فً شؤنها بصفة مجتمعة

الذٌن ٌحق لهم تقدٌم مطلب التحفٌظ ،  األشخاصدد على سبٌل الحصر ح إذنفالمشرع 

 من م ح ع ، باستثناء: 1وهً الواردة فً المادة  الحقوق المراد تحفٌظها، إلى إضافة

 حق العمرى. -

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



العقاري التحفيظمحاضرات في مادة الحقوق العينية و   
  احالم عليمي                                                                                                                       وجديأحمد ال

40 
 

 حق االستعمال. -

 الحقوق العرفٌة االسالمٌة. -

 تقديم مطلب التحفيظ؟ما هي شكليات ومضمون 

هذا  ألهمٌةلم ٌحدد ظ ت ع أي شكل معٌن ، ونظرا  ،ظبالنسبة لشكلٌة مطلب التحفٌ

من  91الفصل  وهً الواردة فً ،جب المشرع تضمٌنة مجموعة من البٌاناتأوالمطلب فقد 

 :                    ونصهظ ت ع 

ٌقدم طالب التحفٌظ للمحافظ على األمالك العقارٌة، مقابل وصل ٌسلم له فورا، مطلبا "

 ٌنوب عنه بوكالة صحٌحة، ٌتضمن لزوما ما ٌلً: موقعا من طرفه أو ممن

الشخصً والعابلً وصفته ومحل سكناه وحالته المدنٌة وجنسٌته وإن اقتضى  اسمه -9

من  11الحال اسم الزوج والنظام المالً للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضٌات المادة 

أعاله بالنسبة لكل شرٌك مدونة األسرة، وٌتضمن فً حالة الشٌاع نفس البٌانات المذكورة 

مع التنصٌص على نصٌب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفٌظ شخصا اعتبارٌا فٌجب 

 .بٌان تسمٌته وشكله القانونً ومقره االجتماعً واسم ممثله القانونً

تعٌٌن عنوان أو موطن مختار فً الدابرة الترابٌة التابعة لنفوذ المحافظة العقارٌة  -1

 .لملك، إذا لم ٌكن لطالب التحفٌظ محل إقامة فً هذه الدابرةالموجود بها ا

 .مراجع بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة أو أي وثٌقة أخرى تعرؾ بهوٌته، عند االقتضاء -1

وصؾ العقار المطلوب تحفٌظه ببٌان البناءات واألؼراس الموجودة به ومشتمالته  -1

جاورة له وأسماء وعناوٌن ونوعه وموقعه ومساحته وحدوده واألمالك المتصلة والم

 .أصحابها، وإن اقتضى الحال االسم الذي ٌعرؾ به العقار

بٌان أنه ٌحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طرٌق الؽٌر، وفٌما إذا انتزعت  -9

 .منه الحٌازة، ٌتعٌن بٌان الظروؾ التً تم فٌها ذلك

 .تقدٌر القٌمة التجارٌة للعقار وقت تقدٌم المطلب -1
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بٌان الحقوق العٌنٌة العقارٌة المترتبة على الملك مع التنصٌص على أصحاب هذه  -1

جنسٌتهم وإن ، حالتهم المدنٌة، ذكر أسمابهم الشخصٌة والعابلٌة، صفاتهم، عناوٌنهمالحقوق ب

 11اقتضى الحال اسم الزوج والنظام المالً للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضٌات المادة 

 .سرةمن مدونة األ

 بٌان أصل التملك. -8

إذا كان طالب التحفٌظ ال ٌستطٌع التوقٌع أو ٌجهله، فإن المحافظ على األمالك 

العقارٌة ٌشٌر إلى ذلك وٌشهد بؤن مطلب التحفٌظ قد قدم إلٌه من طرؾ المعنً باألمر بعد 

 ."أن ٌتحقق من هوٌته

ظ، سواء المتعلقة فهذا الفصل حدد البٌانات التً ٌجب ان ٌصرح بها طالب التحفٌ

 بطالب التحفٌظ، او بالعقار المراد تحفٌظه.

 .مؤيدات مطلب التحفيظ وسلطة المحافظ في تقديرها -

 تهاٌقوم المحافظ بدراس ،التملك أصلمطلب التحفٌظ مرفوقا بوثابق تثبت  إٌداععند 

ه إٌدات فلمل حٌن ثبوت عدم صحة الؤس، وما دام المحافظ ٌُ دراسة دقٌقة شكال ومضمونا

من ظ ت ع  91الفصل ما دام القٌام بجمٌع ما من شانه التثبت من صحة تلك المإٌدات، و

وجب على طالب التحفٌظ تؤٌٌد مطلبه بمإٌدات، فللمحافظ حق الرقابة علٌها، وان لم أ

ٌقدم طالب التحفٌظ مع مطلبه أصول أو نسخ رسمٌة " :ونصه 91الفصل ٌصرح بذلك 

من شؤنها أن تعرؾ بحق الملكٌة وبالحقوق العٌنٌة المترتبة  للرسوم والعقود والوثابق التً

 ."على الملك

للرسوم والعقود والوثابق التً من شانها  أو نسخا رسمٌةفطالب التحفٌظ ٌقدم أصوال 

ن مركز طالب التحفٌظ هو أل  ن تعرؾ بحق الملكٌة، والحقوق العٌنٌة المترتبة على الملك،أ

 ٌدعً الملكٌة فقط. كونه 
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إلى حدود  اإلشارةدون  ،تحدث عن مإٌدات مطلب التحفٌظ 91كان الفصل  اوإذ

 ،التفوٌتاتن كان ٌتحدث عن من نفس الظهٌر وا 11لفصل فا ،سلطة المحافظ فً تقدٌرها

 . 91للعموم الوارد فً للفصل  صفهو مخص

ٌتحقق المحافظ على األمالك العقارٌة، تحت مسإولٌته، من هوٌة :"11الفصل 

 ."وكذا من صحة الوثابق المدلى بها تؤٌٌدا للطلب شكال وجوهرا ،أهلٌتهو ،تالمفوّ 

مراحل التً وتعد مرحلة وضع مطلب التحفٌظ، وقبوله من طرؾ المحافظ، من أهم ال

قد  ،ن قرار المحافظ بقبول المطلب ٌعنً أن العقار المراد تحفٌظه، ألٌمر بها مطلب التحفٌظ

 .ما كان علٌه من قبلدخل فً مرحلة ومركز قانونً مختلؾ ع

تسمى مسطرة التحفٌظ الجماعً، وهذه ٌنص على مسطرة خاصة  91 والفصل

عن مسطرة التحفٌظ الجماعً الخاص بؤمالك الجماعات القروٌة المسطرة تختلؾ 

  .9111المنصوص علٌه فً ظهٌر 

من المالكٌن  قٌام مجموعة  عمن ظ ت  1فمسطرة التحفٌظ الجماعً حسب الفصل 

فً المابة من التخفٌضات فً  92ن بتقدٌم مطالبهم دفعة واحدة، وٌستفٌدون من المجاورٌ

 أداء الرسوم ، وتكون هناك إجراءات مسطرٌة جماعٌة من تحدٌد وإشهار وتعلٌق....

ٌعرؾ  9111لكن التحفٌظ الجماعً المنصوص علٌه كمسطرة خاصة فً ظهٌر 

 .خاص بؤمالك الجماعات القروٌةو  بالمجانٌة

 :إلعالنات والتحديد ووضع التصميمامرحلة 

 . 11إلى  91خصص ظ ت ع لهذه المرحلة الفصول من           

وٌعطً له رقما ترتٌبٌا واسما  ،عندما ٌصدر المحافظ قراره بقبول مطلب التحفٌظ

اإلعالن والتبلٌػ للعموم، بعد قٌام المحافظ باالجراءات المنصوص مرحلة  تبدأ  بهٌتمٌز

 ونصه: 91الفصل  فًعلٌها 
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ٌقوم المحافظ على األمالك العقارٌة داخل أجل عشرة أٌام من إٌداع مطلب التحفٌظ  "

بتحرٌر ملخص له ٌعمل على نشره فً الجرٌدة الرسمٌة، وٌبلػ مضمونه إلى علم العموم 

بالوسابل المتاحة. وبعد نشر الملخص المذكور ٌحرر داخل أجل شهرٌن من تارٌخ هذا 

 ."ه تارٌخ ووقت إجراء التحدٌدالنشر، إعالنا ٌضمن

بؤهمٌة بالؽة من حٌث إضفاء الصبؽة  التحفٌظاإلجراءات ضمن عملٌة  وتحظى هذه  

 .لمعرفة وجود مطلب للتحفٌظ أساسٌةتشكل وسٌلة  أنهاكما  ٌة،للهذه العمالقانونٌة 

 إعادةتحتاج إلى  وإدارٌةبمإسسات ومصالح قضابٌة  وارتباط عملٌة التحدٌد والنشر

هو منها ما  ،إجراءاتمن ت ع  ظمن  11إلى  98 ول منعلٌه الفص تنصفما  ،نظرال

ذه العملٌة وما (، ومنها ما لٌس كذلك )كثرة المتدخلٌن فً همعقول المعنى )الجانب التقنً

 (.واقعٌةالت اشكٌترتب عن ذلك من ا

وثابق ٌوجه المحافظ على األمالك العقارٌة نسخا من النه: "أٌنص على  98الفصل ف  

من هذا القانون، مقابل إشعار بالتوصل، إلى ربٌس المحكمة  91المشار إلٌها فً الفصل 

االبتدابٌة وممثل السلطة المحلٌة وربٌس المجلس الجماعً الذٌن ٌقع العقار المعنً فً دابرة 

 نفوذهم، وذلك قبل التارٌخ المعٌن للتحدٌد بعشرٌن ٌوما.

لٌق الوثابق المذكورة فً مقر إدارته، وٌعمل ٌقوم كل واحد من هإالء لزوما، بتع

 على إبقابها معروضة على أنظار العموم إلى الٌوم المعٌن للتحدٌد.

ٌقوم ممثل السلطة المحلٌة كذلك بإشهار ملخص المطلب واإلعالن عن تارٌخ ووقت 

 ."التحدٌد فً األسواق الواقعة فً دابرة نفوذه إلى ٌوم التحدٌد

أٌام  92ار مطلب التحفٌظ بالجرٌدة الرسمٌة، داخل اجل نص على إشه 91فالفصل 

 بعد اإلٌداع.
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فنص على تعلٌق الوثابق المإٌدة لمطلب التحفٌظ، بالجرٌدة الرسمٌة  98اما الفصل 

وذلك قبل التارٌخ المعٌن  ،والقٌادة والمحكمة الجماعًبمقر المجلس  91طبقا للفصل 

 للتحدٌد بعشرٌن ٌوما.

وٌنتدب  ،حافظ على األمالك العقارٌة بتسٌٌر عملٌات التحدٌدٌقوم الم: "91الفصل 

لهذه الؽاٌة مهندسا مساحا طبوؼرافٌا محلفا من جهاز المسح العقاري، مقٌدا فً جدول الهٌبة 

 الوطنٌة للمهندسٌن المساحٌن الطبوؼرافٌٌن.

ٌنجز المهندس المساح الطبوؼرافً المنتدب عملٌة التحدٌد، تحت مسإولٌته، 

 طالب التحفٌظ.بحضور 

ٌستدعً المحافظ على األمالك العقارٌة شخصٌا لهذه العملٌة بواسطة عون من 

المحافظة العقارٌة أو بالبرٌد المضمون أو عن طرٌق السلطة المحلٌة أو بؤي وسٌلة أخرى 

 للتبلٌػ:

 .طالب التحفٌظ -9

 .جاورٌن المبٌنٌن فً مطلب التحفٌظالم -1

العٌنٌة والتحمالت العقارٌة المصرح بهم بصفة المتدخلٌن وأصحاب الحقوق  -1

 قانونٌة.

وتتضمن هذه االستدعاءات الدعوة لحضور عملٌات التحدٌد شخصٌا أو بواسطة نابب 

 ."بوكالة صحٌحة

 ولتوفٌر الظروؾ ،ٌنجز التحدٌد فً التارٌخ والوقت المعٌنٌن له: "12الفصل 

عند  لك تسخٌر القوة العمومٌةوكٌل المٌجب على  المالبمة إلجراء عملٌات التحدٌد

 من له مصلحة.كل مالك العقارٌة أو االقتضاء، بطلب من المحافظ على األ

ٌقوم المهندس المساح الطبوؼرافً المنتدب باستفسار طالب التحفٌظ والمجاورٌن 

والمعارضٌن والمتدخلٌن وأصحاب الحقوق العٌنٌة والتحمالت العقارٌة المصرح بهم بصفة 
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كل ما ٌتعلق بالملك المعنً. ٌبٌن طالب التحفٌظ حدود العقار الذي ٌعتزم قانونٌة عن 

 ن ما لهم من مالحظات ومنازعات.ٌتحفٌظه وٌبدي المجاورون وكل المتدخل

وٌعاٌن حالة  افً المنتدب واقع الحٌازة ومدتهاٌعاٌن المهندس المساح الطبوؼر

 المفٌدة. العقار، كما ٌباشر ؼٌر ذلك من المعاٌنات وأعمال البحث

ٌضع المهندس المساح الطبوؼرافً المنتدب األنصاب سواء لتحدٌد المحٌط الذي 

والتً تكون محل تعرضات من طرؾ  ،عٌنه طالب التحفٌظ أو لضبط القطع المشمولة به

 ."الؽٌر ثم ٌضع تصمٌما موجزا ٌسمى التصمٌم المإقت للتحدٌد

 تدب محضرا للتحدٌد ٌبٌن فٌه:ٌحرر المهندس المساح الطبوؼرافً المن :"19الفصل 

 .تارٌخ ووقت العملٌة سواء أنجزت فً مرة واحدة أو عدة مرات -9

ثابق المثبتة لهوٌاتهم األسماء الشخصٌة والعابلٌة للحاضرٌن وصفاتهم ومراجع الو -1

 .وعناوٌنهم

 .تصرٌحات األطراؾ التً تدخلت فٌهامختلؾ األحداث التً وقعت أثناء العملٌة و -1

)الممرات والطرق ومجاري المٌاه، وكل توابع الملك  اٌنات البحث وممٌزات العقارمع -1

العمومً والبناءات واآلبار والبساتٌن واألؼراس والمزروعات، مع بٌان أسماء الحابزٌن 

 .ذلك( عند االقتضاء، والمقابر واألضرحة إلى ؼٌر

 مشمولة به؛وصؾ وموقع األنصاب وعددها ووصؾ حدود العقار واألجزاء ال -9

 .المدلى بها من لدن األطراؾ الوثابق -1

 االتفاقات التً تمت بٌن األطراؾ أثناء إجراء التحدٌد. -1

ٌوقع محضر التحدٌد من طرؾ المهندس المساح الطبوؼرافً المنتدب، وكل األطراؾ 

 وإال فٌنص على أنهم ال ٌستطٌعون التوقٌع أو امتنعوا عنه. ،الحاضرة
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والوثابق المدلى بها من قبل األطراؾ، وتحرر  صمٌم المإقت للتحدٌد،ٌرفق بالمحضر الت

 ."قابمة بهذه المرفقات

إذا لم ٌحضر طالب التحفٌظ أو من ٌنوب عنه فً المكان والتارٌخ : "11الفصل 

والوقت المعٌنٌن إلنجاز عملٌة التحدٌد، فال ٌتم إنجازها وٌقتصر فً المحضر على إثبات 

 ."هذا التؽٌب

 تنظم عملٌة التحدٌد وتسٌٌرها من طرؾ المحافظ. 11و  12و  91 فالفصول

من هذا القانون، إذا نص المحضر على  1دون المساس بؤحكام الفصل : "11الفصل 

تؽٌب طالب التحفٌظ أو من ٌنوب عنه أو على عدم قٌامه بما ٌلزم إلجراء عملٌة التحدٌد، 

م ٌدل بعذر مقبول داخل أجل شهر من فإن مطلب التحفٌظ ٌعتبر الؼٌا وكؤن لم ٌكن إذا ل

 تارٌخ توصله باإلنذار.

مالك ٌعتبر مطلب التحفٌظ كذلك الؼٌا وكؤن لم ٌكن إذا تعذر على المحافظ على األ

 العقارٌة أو ناببه إنجاز عملٌة التحدٌد لمرتٌن متتالٌتٌن بسبب نزاع حول الملك.

محافظ على ، فإن ال19فصل أما إذا نص المحضر على تنفٌذ العملٌات المقررة فً ال

بنشر وتعلٌق إعالن ٌتضمن أن  من هذا القانون 98األمالك العقارٌة ٌقوم وفق الفصل 

التعرضات على التحفٌظ تقدم لدى المحافظة العقارٌة خالل أجل شهرٌن ابتداء من ٌوم نشره 

 بالجرٌدة الرسمٌة.

حدٌد النهابً للعقار، ٌنشر هذا اإلعالن داخل أجل أقصاه أربعة أشهر الموالٌة للت

 ."وٌنشر من جدٌد فً حالة تحدٌد تكمٌلً الحق ٌنتج عنه تمدٌد حدود العقار

 مطلب التحفٌظ: إلؽاءمن ظ ت ع ٌنصان على حاالت  92و  11الفصالن 

 تؽٌب طالب التحفٌظ.  -

عدم تمكن المهندس المساح من انجاز عملٌة التحدٌد لمرتٌن متتالٌتٌن بسبب نزاع  -

 قار المراد تحفٌظه.العحول 
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 .وهً عدم متابعة اجراءات مسطرة التحفٌظ  92الحالة التً ٌنص علٌها الفصل  -

لعل من أهم اآللٌات القانونٌة الرامٌة إلى حماٌة حق الملكٌة وترسٌخ األمن و

الفعالة التً خولها القانون للشخص  باعتبارها الوسٌلة ،نجد مإسسة التعرض ،العقاري

 .حفٌظهعً بؤن له حقا فً الملك المطلوب تالمتعرض الذي ٌد

 أحكام وإجراءات التعرضات: 

ٌهدؾ التعرض إلى توقٌؾ إجراءات التحفٌظ من طرؾ المحافظ، وعدم االستمرار 

محكمة، أو إبرام صلح بٌن ن ٌرفع التعرض، وٌوضع حد للنزاع عن طرٌق الأفٌها إلى 

لتطهٌر المسبق للحقوق المراد فالتعرض هو وسٌلة من وسابل تطبٌق مبدأ ا، األطراؾ

 تطبٌقها.

الممكن ممارسته من  ،قد أولى المشرع أهمٌة قصوى إلجراءات ممارسة التعرضو

 .واإلجراءات المرتبطة بالمسطرة الواجبة اإلتباععقار، طرؾ من ٌدعً حقا على 

 . 11إلى  11وقد نظم  ظ ت ع أحكام التعرضات من خالل المواد من 

 لتعرضات المشار الٌها فً هذا الشؤن كما ٌلً:وٌمكن إجمال أنوع ا

 وٌكون على كافة العقار المراد تحفٌظه. ض الكلً التعر -

 وهو الذي ٌنصب على جزء من العقار المراد تحفٌظه.التعرض الجزبً  -

 التعرض الفردي. -

 التعرض الجماعً. -

لؽالب بٌن ٌكون هذا النوع من التعرضات فً ا ،التعرض على حقوق مشاعة -

 .الورثة

وٌكون بٌن مطلبٌن متداخلٌن فٌما بٌنهما، وقد  ،التعرض التلقابً والمتبادل -

 و جزبٌا.أٌكون كلٌا 

جود تعرض تلقابً التعرض االنعكاسً : ال ٌمكن تصوره اال فً حالة و -

 1به تعرض كلً لفابدة زٌد، ومطلب رقم  9ٌوجد مطلب رقم  ، فمثالومتبادل
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، اذن تعرض زٌد ٌنعكس 9لب رقم فً حالة تعرض تلقابً ومتبادل مع المط

فً حدود التداخل بٌنهما، اذا كان جزبٌا نقول تعرض  1على المطلب رقم 

 انعكاسً جزبً، واذا كان كلٌا نقول تعرض انعكاسً كلً.

 التعرض داخل األجل. -

 التعرض خارج األجل. -

ن حق التعرض مكفول لكل شخص ٌملك حقوقا عٌنٌة على أ 11فلقد نص الفصل 

ة، مع احترام شكلٌات وآجال قدم بشؤنه مطلب للتحفٌظ لدى المحافظة العقارٌ على عقار

حددها الفصل المذكور فً شهرٌن،  كـؤجل قانونً للتعرض، ٌبتدئ من ٌوم نشر  معٌنة

 اإلعالن عن انتهاء التحدٌد حول التعرض.

 األخٌرةن ٌقدم فٌها التعرض عل مطلب التحفٌظ، والحالة الحاالت التً ٌمكن أ و

المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة كانت من بٌن المستجدات التً سمح بها التعرض على 

  من ظ ت ع. 81لفصل عنه طبقا ل اإلعالنحق وقع 

فان التعرضات تتم فً شكل تصرٌح كتابً،  19فصل لل اوفقالتعرض داخل األجل:          

لعقارٌة أو أمام المهندس أمام المحافظة ا ت حق المدعًأو شفوي، باإلدالء بكل ما ٌثب

 الطبوؼرافً لدى خروجه إلى عٌن المكان لتحدٌد الملك موضوع التحفٌظ

وتودع هذه التصارٌح إما للمحافظة العقارٌة أو للمهندس الطبوؼرافً المنتدب أثناء         

 إجراء عملٌة التحدٌد. 

عالن عن انتهاء ن التً توالً اإلٌنه ال ٌقبل التعرض بعد انقضاء مدة شهرالقاعدة أ

 د بالجرٌدة الرسمٌة طبقاالتحدٌ

العقارٌة، طبقا  األمالكقبول التعرض من طرؾ المحافظ على  واستثناء ٌمكن

أعاله ٌمكن أن ٌقبل  11من ظ ت ع: " بعد انصرام األجل المحدد فً الفصل  11للفصل

د على مطلب التعرض بصفة استثنابٌة من طرؾ المحافظ على األمالك العقارٌة، ولو لم ٌر

 التحفٌظ أي تعرض سابق، شرٌطة أن ال ٌكون الملؾ قد وجه إلى المحكمة االبتدابٌة.
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ٌتعٌن على المتعرض أن ٌدلً للمحافظ على األمالك العقارٌة، بالوثابق المبٌنة 

لألسباب التً منعته من تقدٌم تعرضه داخل األجل، وبالعقود والوثابق المدعمة لتعرضه. 

ن ٌإدي الرسوم القضابٌة وحقوق المرافعة أو ٌثبت حصوله على المساعدة كما ٌتعٌن علٌه أ

 القضابٌة.

 ٌكون قرار المحافظ على األمالك العقارٌة برفض التعرض ؼٌر قابل للطعن القضابً".

على للمحافظ  ،قبول التعرض االستثنابً أو ،جلأفتح  إمكانٌة أعطىفهذا الفصل 

 .1291مخوال لوكٌل الملك قبل تعدٌل هذا  ن كانمالك العقارٌة وحده، بعد أاأل

 بشرطٌن:وقٌد المشرع هذا الحق 

 عدم توجٌه الملؾ إلى المحكمة االبتدابٌة. -

 .األجلالتً حالت المتعرض دون تقدٌم تعرضه داخل  األسبابذكر  -

 11 ن)الفصال ؼٌر قابل للطعن األجلقرار المحافظ برفض التعرض خارج  مالحظة:

 (.11و

 األمالكعلى التحفٌظ من طرؾ المحافظ على  99إلى  12الفصول من  تثدحتو           

ٌقوم  ،خالل الثالثة أشهر الموالٌة النصرام أجل التعرض، فالعقارٌة والبت فً التعرضات

بعد التحقق من إنجاز جمٌع اإلجراءات  ،المحافظ على األمالك العقارٌة بتحفٌظ العقار

الطلب وكفاٌة الحجج المدلى بها، وعدم وقوع أي  ومن شرعٌة مقررة فً هذا القانونال

 (.12الفصل ) تعرض

ٌقوم المحافظ بالتحقق  أشهر 1جل التعرض التً حصرها المشرع فً فبعد انتهاء أ

 من: للتؤكدمن انجاز جمٌع االجراءات المقررة فً القانون وذلك 

 شرعٌة الطلب. -

 كفاٌة الحجج. -

 عدم وقوع أي تعرض. -
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عن  لهاوضع حد  وإمكانٌةتبلٌػ التعرضات،  إجراءات 11و  19النوتضمن الفص         

  والشروط. اإلجراءاتبتلك  اإلخاللالصلح ، والجزاء المترتب عن  إجراءطرٌق 

وبداٌة المرحلة القضابٌة  ،اإلدارٌةبداٌة توقؾ المرحلة  19و  11وٌعتبر الفصالن 

مة االبتدابٌة فور توصله ٌعٌن ربٌس المحكنه: "نص على أ11 الفصل ف  ،وإجراءاتها

بمطلب التحفٌظ قاضٌا مقررا ٌكلؾ بتحضٌر القضٌة للحكم واتخاذ جمٌع اإلجراءات 

المناسبة لهذه الؽاٌة، وٌمكن للقاضً المقرر على الخصوص إما تلقابٌا وإما بطلب من أحد 

موضوع النزاع لٌجري بشؤنه بحثا أو ٌطبق علٌه  األطراؾ أن ٌنتقل إلى عٌن العقار

 كما ٌمكنه بعد موافقة ربٌس المحكمة أن ٌنتدب لهذه العملٌات قاضٌا آخر. ،رسومال

وٌراعً حٌنبذ القاضً المقرر أو القاضً المنتدب من طرفه القواعد المنصوص 

 علٌها فً قانون المسطرة المدنٌة.

وٌمكنه إن اقتضى الحال طلب مساعدة مهندس مساح طبوؼرافً محلؾ من جهاز 

مقٌد فً جدول الهٌبة الوطنٌة للمهندسٌن المساحٌن الطبوؼرافٌٌن، بعد المسح العقاري، 

عٌن المكان.  إلىاالتفاق مع المحافظ على األمالك العقارٌة على تعٌٌنه وعلى تارٌخ انتقاله 

المبلػ الذي ٌجب أن ٌودعه المعنً باألمر حسب األشؽال التً  من جهة أخرى وٌحدد،

 ستنجز والتعوٌضات التً تقتضٌها.

التصرٌحات أو الشهادات، وٌتخذ جمٌع اإلجراءات التً وٌمكنه كذلك أن ٌتلقى جمٌع 

ٌراها مفٌدة لتحضٌر القضٌة، وٌستمع بالخصوص إلى الشهود الذٌن ٌرؼب األطراؾ فً 

عندما ٌرى القاضً المقرر أن القضٌة قد أصبحت جاهزة ٌخبر "، و "االستماع إلٌهم

ً ستعرض فٌها وذلك قبل موعدها بثمانٌة أٌام على األقل األطراؾ بٌوم الجلسة العلنٌة الت

 (.19الفصل " )بعد التوصل باالستدعاء

ٌتعٌن على المحافظ أن ٌعمل على إحالة الملؾ  ،جال التعرضامباشرة بعد انتهاء ف

هً المحكمة االبتدابٌة التً ٌقع العقار فً دابرتها ، و على المحكمة المختصة للبت فٌه،

ربٌس المحكمة ٌقوم فور توصله بمطلب التحفٌظ المذكور، فان  11صل بناء على الفو
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وتحضٌر حل للنزاعات المثارة ، وٌلعب  ،بتعٌٌن قاض مقرر ٌعهد إلٌه بمهمة تهٌا القضٌة

هذا األخٌر دورا مهما وأساسٌا فً البحث والتحقٌق والتقصً قصد تحدٌد النزاع وبٌانه ، 

ات المناسبة لهذه الؽاٌة ، وتؤسٌسا على ذلك ٌمكنه حٌث منحه المشرع اتخاذ جمٌع اإلجراء

أن ٌنتقل إلى عٌن المكان لمعاٌنة العقار موضوع  إما تلقابٌا أو بناء على طلب أحد األطراؾ

النزاع لٌجري بشؤنه بحثا حول طبٌعة الحقوق المتنازع حولها ، وٌمكنه أن ٌنتدب قاضٌا 

محكمة ، كما ٌمكنه إن اقتضى األمر ذلك طلب أخر للقٌام بهذه العملٌات بعد موافقة ربٌس ال

مساعدة مهندس مساح طبوؼرافً محلؾ من جهاز المسح العقاري مقٌد فً جدول الهٌبة 

الوطنٌة للمهندسٌن المساحٌن الطبوؼرافٌٌن ، بعد االتفاق مع المحافظ على األمالك العقارٌة 

 على تعٌٌنه وعلى تارٌخ انتقاله إلى عٌن المكان

وعة من مى التعرض بعد إحالة الملؾ على المحكمة المختصة بمجتستقل دعوو

التً تنسجم مع خصوصٌات نظام التحفٌظ العقاري الذي  ،المساطر واإلجراءات الخاصة

ٌقوم على مبدأ التطهٌر ونهابٌة قرار التحفٌظ ، هذه اإلجراءات بعضها ٌرتبط بتحضٌر 

رتبط بدراسة القضٌة من طرؾ من طرؾ القاضً المقرر ، وبعضها ٌ هاوتهٌٌبالقضٌة 

المحكمة المختصة وحدود سلطتها فً البت فً النزاع باعتبار أن قانون التحفٌظ ٌعتبر 

قانون موضوع وإجراءات ترتبط بطبٌعة منازعات التحفٌظ التً ٌتدخل طرؾ إداري فً 

 هو محافظ الملكٌة العقارٌة الذي ٌتوفر على صالحٌات مهمة بشؤنها تحد منوإعدادها ، 

 سلطات القضاء.

،   تعتبر مسطرة التحفٌظ العقاري فً األصل مسطرة إدارٌة من بداٌتها إلى نهاٌتهاو

أو  ،قضابٌة فً حالة الطعن فً قرار المحافظ بشؤن مطلب التحفٌظ مرحلةإال أنه قد تتخللها 

عدم التوصل إلى صلح و ،أو فً حالة وجود تعرضات على مطلب التحفٌظ ،التعرض

كل  تشبتأو عدم رفع التعرض أو قبوله من طرؾ طالب التحفٌظ بعد  ،ؾٌرضً األطرا

ذاك إحالة الملؾ على المحكمة المختصة للبت فٌه طبقا نأطرؾ بمطالبه ، فٌقتضً األمر 

لتنتهً بذلك المسطرة القضابٌة و ٌعود الملؾ للمحافظة بعد صٌرورة الحكم  ،للقانون
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تؤسٌس رسم التً تنتهً ب  قً اإلجراءات اإلدارٌةلمتابعة با ،الصادر بشؤنه باتا و نهابٌا

 .بمثابة حالته المدنٌة عقاري خاص بالعقار 

فالدعاوى المتعلقة بالتعرضات على مطالب التحفٌظ الؽاٌة منها المطالبة بحقوق 

  .من مدونة الحقوق العٌنٌة 1 مادةعٌنٌة عقارٌة، التً حددها المشرع فً ال

الخاضعة لإلشهار الناشبة على عقار فً طور من هذا المنطلق فان الحقوق و

من  ،من ظهٌر التحفٌظ العقاري 81فً إطار الفصل   المودعة بملؾ التحفٌظو، التحفٌظ

تعرضات بالمفهوم التقنً   تشكل ال ،أجل ترتٌبها و التمسك بها فً مواجهة األؼٌار

 .القانونً للكلمة، وإن تم إدراجها بشهادة التعرض و

تكون مصارٌؾ التحفٌظ على "  92ن التعرضات بما نص علٌه الفصل ونختم الحدٌث ع

طالبه ومصارٌؾ التعرض على الطرؾ الذي خسر الدعوى وتوزع المصارٌؾ أو تقع فٌها 

المقاصة حسبما تقرره المحكمة المعروض علٌها األمر إذا خسر كل واحد من األطراؾ 

 بعض مطالبه.

رؾ الذي طلبه، وٌتحملها الطرؾ وتكون مصارٌؾ التحقٌق التكمٌلً على الط

الخاسر إذا باشر القاضً المقرر ذلك التحقٌق تلقابٌا، وٌبت فً هذا الصدد بمقتضى الحكم 

 الذي ٌفصل نهابٌا فً الدعوى.

ٌخضع إٌداع الصوابر واستعمالها وتقدٌرها لنفس المقتضٌات المطبقة على 

 ."المصارٌؾ القضابٌة
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