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 : تمذ٠ُ

ٛلغ فٟ ٘زا اٌؼًّ ِٓ وؾف ػٓ ؽم١مخ اٌّٛعٛد ٚ رمٓ ٚ اٌخج١ش فٟ أؽٛاي اٌطمظ ٌّب ٕوُ أؽت ػًّ اٌم

ٌّب ٘ٛ ِّىٓ اٌٛعٛد. ئْ اٌمٕمٓ ٠شؽذٔب فٟ األسامٟ اٌغشثبء ئٌىٝ ِىىبِٓ أِٛا٘ٙىب. وّىب ٠ٕجٕٙىب اٌخج١ىش فىٟ 

أؽٛاي اٌطمظ ئٌٝ رٛلؼبد عمٛه اٌّطش ٚ اٌّبء أٚ اٌّطش ؽ١بح ٚخبفخ ػٕىذِب ٠ىىْٛ قىذلب أسٚالىب عىؾب ال 

 هجمب. ٚاٌؾ١بح فٟ االسرٛاء ثؾٍت ٚ وفٗ دْٚ ػٕبء أٚ رىٍف .

اٌشعّٟ اإلعجبسٞ اٌّؼبٌظ ِٓ اٌضا٠ٚز١ٓ إٌظش٠خ ٚ اٌؼ١ٍّىخ ٠ىىبد ٠ؾىجٗ فىٟ اٌّ ىشةض األسك  ئْ اٌش٘ٓ

اٌغشثبء اٌّىغٛح ثغّبء ػق١خ ٚاٌ ّبَ ٚ اٌؼٙذ فٟ اٌّىزٛة ػٕٗ ثبٌٍ خ اٌؼشث١خ ضألْ اٌ بٌت أْ ٠مزقش ف١ٗ 

 ػٍٝ ؽبالرٗ ١ٌظ ئال.

ذٚس اٌمٕمٓ ٚ اٌخج١ىش فىٟ أؽىٛاي اٌطمىظ االمطالع ثِحّذ ا١ٌٕٟٙ ٚ أ١ِٕخ ٔبػٌّٟٚمذ ؽبٚي األعزبراْ 

فٟ دساعخ اٌىش٘ٓ اٌشعىّٟ اإلعجىبسٞ ٌٍىؾىف ػىٓ عٛأجىٗ اٌمب١ٔٛٔىخ ٚ رطج١مبرىٗ اٌمنىبل١خ ػٍىٝ اٌىشقُ ِىٓ 

ٔزسرٙب دْٚ ئقفبي فّٙٗ اٌفمٟٙ فٟ اٌّ شة ض ٚفٟ ػذد ِىٓ اٌىذٚي اٌزىٟ ٠ٛافىك أٚ ٠مزىشة ٔظبِٙىب اٌمىبٟٔٛٔ 

 ِٓ إٌظبَ اٌمبٟٔٛٔ اٌّ شثٟ.

مٕمٓ أٚ خج١ش اٌطمظ ٠الصِىٗ اٌؾفىش ٌٚىٛ ثّؼٕىبٖ اٌّغىبصٞ. ٚوىُ رؼغجٕىٟ اٌؾفش٠ىبد ؽزىٝ فىٟ ئْ ػًّ اٌ

اٌغّبء ئر ثفنٍٙب ٠ّىٓ ئؽ١بء ِب ألجشرٗ اإل٠ذ٠ٌٛٛع١خ أٚ ثمٟ فٟ اٌزبس٠خ أٚ رٛع١غ إٌظش ٌالسرمبء ثبٌجق١شح 

 ٔؾٛ اٌفُٙ اٌؾٌّٟٛ اٌغ١ٍُ ٌٍّؾفٛس ػٕٗ.

اٌىش٘ٓ اٌشعىّٟ اإلعجىبسٞ اٌىزٞ ٠جىذٚ ٌٍّمزقىش ػٍىٝ فّٙىٗ فّٙىب  ئْ اٌّؾفٛس ػٕٗ ثٙزا اٌّإٌف ئّٔب ٘ٛ

ٚ رغبٚصٔب ِغشد اٌمّؼ   ٟ ؽ١ٌّٛزٗفق١ش ِنجٛه ئال فٟ ؽبالرٗ ٚوأٔٗ ل١ًٍ اٌفبلذح. ٌٚىٓ ئرا أنجو اٌفُٙ 

ٌىش٘ٓ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّطجك ػٍٝ اٌؼمبساد اٌّؾفظخ ٚق١شٖ ِٓ اٌمٛا١ٔٓ اٌّ شث١ىخ األخىشٜ ثبرىذ أ١ّ٘ىخ ٘ىزا ا
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ٚعذٜٚ االهالع فٟ ففبء ػٍٝ ِغزٛاٖ إٌظشٞ ٚ ِغىزٛاٖ اٌؼٍّىٟ ٌٍٛلىٛن ػىٓ ث١ٕىخ ٚرجقىش ػٍىٝ ٔغىج١خ 

 فؼب١ٌزٗ.

ئٔٗ ِٓ اٌّف١ذ ػٍٝ اٌّغزٜٛ إٌظشٞ أٚال أْ ٠غزًٙ اٌؾفش ثبٌجؾش ػٓ رؾذ٠ذ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجىبسٞ 

 وّقطٍؼ ٚ ِفَٙٛ ٌز١١ّضٖ لجً ئثشاص ؽبالرٗ.

وّقىىىىطٍؼ ٠ٛفىىىىف ثبإلعجىىىىبسٞ ِىىىىٓ صا٠ٚىىىىخ اٌّىىىىذ٠ٓ اٌّخبهىىىىت ثىىىىٗ                          فىىىىبٌش٘ٓ اٌشعىىىىّٟ اإلعجىىىىبسٞ 

 ٚ اٌزٞ لذ ٠شقُ ػ١ٍٗ ػٕذِب ال ٠شرن١ٗ ٚئال وبْ سٕ٘ب سع١ّب ارفبل١ب فٟ ؽبٌخ اسرنبلٗ.

ٚاٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ وّقطٍؼ أ٠نب ئّٔب ٘ٛ س٘ٓ سعّٟ لبٟٔٛٔ ِٓ صا٠ٚخ اٌذالٓ اٌزٞ ٠زّزغ ثٗ 

 اٌّؼزجش ِقذسا ِجبؽشا ٌٙزا اٌؾك اٌؼ١ٕٟ اٌزجؼٟ. ثؾىُ اٌمبْٔٛ

ِٚغ رٌه فبْ اٌمبْٔٛ ال ٠زذخً ػٍٝ ٔؾٛ ِجبؽش ١ٌؾّٟ ثٗ ع١ّغ اٌذال١ٕٓ. ِٚٓ ٕ٘ب ٠زؾىزُ اٌمىٛي ئْ ٘ىزا 

 اٌؾك ئّٔب ٘ٛ ؽك خبؿ ألٔٗ ٠زشرت ٌجؼل اٌذال١ٕٓ فمو ٌقفخ ف١ُٙ رغزٛعت اٌؾّب٠خ فٟ ٔظش اٌّؾشع.

أٚ اٌمبٟٔٛٔ ثبٌشعّٟ دالّب ف١ٗ ٔظش ألٔٗ لذ ٠ىىْٛ سعى١ّب ثغىجت اٌغٙىخ  أِب ٚفف ٘زا اٌش٘ٓ اإلعجبسٞ

اٌزىىٟ رزٍمىىٝ اإلؽىىٙبد ثىىٗ ٚلىىذ ٠ىىىْٛ ق١ىىش سعىىّٟ ػٍىىٝ األلىىً ٔظش٠ىىب ئرا أِىىىٓ ٌّغٍىىظ اٌؼبلٍىىخ رمش٠ىىشٖ ػّىىال 

 اٌّطجك ػٍٝ اٌؼمبساد اٌّؾفظخ. ١ٔٛ٠1915ٛ  2ِٓ ظ١ٙش  164ثّمزن١بد اٌفقً 

اٌّقىىطٍؼ اٌّزىىذاٚي ١ٌمبثىىً ِىىب ٠غىىّٝ ثىىبٌش٘ٓ اٌؾ١ىىبصٞ. ٚ٘ىىزٖ  صىىُ ئْ ٚفىىف اٌشعىى١ّخ ٠م١ىىذ اٌىىش٘ٓ فىىٟ

اٌّمبثٍخ ال رغزم١ُ ئال ثبٌش٘ٓ ق١ش اٌؾ١بصٞ ِىبداَ أْ اٌىش٘ٓ اٌؾ١ىبصٞ ٠ّىىٓ أ٠نىب ٚفىفٗ ثىبٌش٘ٓ اٌشعىّٟ 

 ػٕذِب ٠زٍمٝ اإلؽٙبد ثٗ ِٓ خٌٛٗ اٌمبْٔٛ ِٕؼ ففخ اٌشع١ّخ ٌٍٛصبلك.

ِؾىً اٌزشعّخ ِؾىً ٔمً ِؼبٟٔ اٌّقطٍؾبد ِىٓ ٌ ىخ ئْ ٘زٖ اٌّالؽظخ األخ١شح الزنب٘بض فٟ اٌٛالغض 

 ئٌٝ أخشٜ. ِٚٓ ؽأْ ٘زا األِش أْ ٠إصش ؽزٝ ػٍٝ مجو اٌّفَٙٛ.
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ٚػ١ٍٗض ٚثبٌٕظش ئٌٝ ِب عجكض فاْ اٌش٘ٓ اٌشعىّٟ اإلعجىبسٞ ٠ّىىٓ مىجطٗ وّفٙىَٛ فىٟ أٔىٗ ؽىك ػ١ٕىٟ 

 فؼ١ٍٗ ئٌٝ ؽىُ لنبلٟ قبٌجب.رجؼٟ ق١ش ؽ١بصٞ ٠مَٛ ثؾىُ اٌمبْٔٛ فٟ اٌؾبالد اٌّؾذدح ٌٗ ض ٚئْ افزمش ٌز

ض ق١ش أْ ٘زا اٌزؼش٠ف ٠ؾزىبط فىٟ اإلؽبهىخ ثىٗ ئٌىٝ ِٕىغ ِىب لىذ ٠خىشط ِٕىٗ أٚ ٠ىذخً ئ١ٌىٗ ِّىب ٠خىزٍو ثىٗ

 ٚرزؾمك ِضً ٘زٖ اإلؽبهخ ثبٌز١١ّض.

ٚأُ٘ ِب ٠غذس ر١١ّىضٖ ػىٓ اٌىش٘ٓ اٌشعىّٟ اإلعجىبسٞ ٠زّضىً فىٟ ؽىك االِز١ىبص ٚ اٌؾغىض اٌزؾفظىٟ دْٚ 

رفىبلٟ ٚ ِىب ٠ؼجىش ػٕىٗ فىٟ ثؼىل اٌمىٛا١ٔٓ األعٕج١ىخ ثؾىك االخزقىبؿ أٚ اٌىش٘ٓ ئقفبي اٌىش٘ٓ اٌشعىّٟ اال

 اٌمنبلٟ.

أْ ٠نجو اٌذالٓ اٌّزّزغ ثٙىزا اٌؾىك اٌؼ١ٕىٟ ثؼذ رؾذ٠ذ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞض فبٔٗ ٠ىْٛ ِٓ إٌّطك 

 ض ئر ال ٠غزف١ذ ِٓ ٘زا اٌش٘ٓ وً ِٓ وبْ دالٕب.اٌزجؼٟ 

ِٓ ظ١ٙش  163اٌشعّٟ اإلعجبسٞ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ِغطشا فٟ اٌفقً ٚٔغذ اٌؾبالد اٌزٟ ٠مَٛ ف١ٙب اٌش٘ٓ 

اٌّطجىىك ػٍىىٝ اٌؼمىىبساد اٌّؾفظىىخ. ق١ىىش أْ رفؾىىـ اٌمىىٛا١ٔٓ اٌّ شث١ىىخ األخىىشٜض ٠غىىّؼ  ١ٔٛ٠1915ىىٛ 2

ثّضبثىخ  ١ٌٛ٠1969ىٛص 25ثبٌٛلٛن ػٍٝ ؽبالد أخشٜض وؾبٌزٟ اٌذالٓ إٌّقٛؿ ػ١ٍّٙب فٟ وً ِٓ ظ١ٙىش

 إٌّفز ٌّذٚٔخ رؾق١ً اٌذ٠ْٛ اٌؼ١ِّٛخ. 2000 ِبٞ  3ظ١ٙش ١ِضبق االعزضّبساد اٌفالؽ١خ ٚ 

عٍّىخ ِىٓ اٌزٕج١ٙىبد  ١ٔٛ٠1915ىٛ  2ِىٓ ظ١ٙىش  163ٚرغزٛعت اٌؾبالد إٌّقٛؿ ػ١ٍٙب فٟ اٌفقىً 

٠زقذس٘ب وْٛ ٘زا اٌظ١ٙش ئّٔب عطش فٟ مٛء ٔغك لبٟٔٛٔ ػبَ وبْ ٠خبهت ثبألعبط اٌفشٔغ١١ٓ ٚق١شُ٘ 

ىىٓ ِأٌٛفىخ فىٟ رْ رغزخذَ ِقىطٍؾبد ٌىُ إٌّٔطمٟض ٚلذ عٓ اٌظ١ٙشض ِٓ األٚسٚث١١ٓ. ِٚٓ ٕ٘ب وبْ ِٓ ا

اٌغبسٞ ثىٗ اٌؼّىًأضأٚ أْ رؼزّىذ أؽىىبَ ِزؼبسمىخ أٚ رجىذٚ ِزؼبسمىخ ِىغ أؽىىبَ ِىب  ٟ"لفزٕب" ) اٌفمٗ اٌّبٌى

رزجٍٛس ثٗ أفبٌزٕب اٌفم١ٙخ "لفزٕب" : فّٓ اٌّقىطٍؾبد اٌزىٟ ٌىُ رىىٓ ِأٌٛفىخ ِىب عىّٟ "ثّغٍىظ اٌؼبلٍىخ" ٚ " 

 الو١ٓ اٌؾشوبء فٟ اٌٍّى١خ ثبٌطجمخ" ٚ " وزٍخ اٌذال١ٕٓ ػٍٝ أِالن اٌّفٍظ".ٔمبثخ ِ
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ِٚٓ األؽىبَ اٌّزؼبسمخ ِغ أؽىبَ لفزٕب رمذ٠ُ اٌقذاق ِٓ لجً اٌضٚعخ ٚاػزجبس إٌظبَ اٌّىبٌٟ ٌٍىضٚع١ٓ 

ْ ٕ٘ىب ٚعٛاص سفل اٌزشوخ ِٓ لجً ٚاسس رفبد٠ب ٌٍزؾًّ ثذ٠ٛٔٙب ئرا ِب ٘ٛ لجٍٙب ضألٕٔب ٔىىٛ ضاٌّؾزشن أفال

ٚ اعىزضٕبء ثى١ٓ األؽ١ىبء فىٟ لفزٕىبض  ح ػٍىٝ ٔؾىٛ رىبَ فىٟ أزمىبي اٌزشوىخأِبَ ؽٛاٌخ اٌؾك ِٓ عٙخ ٟٚ٘ ِؼزّىذ

ٚأِبَ ؽٛاٌخ اٌذ٠ٓ ِٓ عٙخ أخشٜ  ٟٚ٘ ِؼزّذح اعزضٕبء فٟ اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟ ٚ اٌفمٗ اٌ شثٟ اٌمذ٠ُ فٟ ؽبٌخ 

ثبٌّشح فٟ لفزٕب ؽزٝ فٟ ؽبٌىخ أزمىبي اٌزشوىخ.  أزمبي اٌزشوخ ِٓ رِخ اٌٙبٌه ئٌٝ اٌٛاسس اٌؾٟ ٚ ق١ش ِؼزّذح

 217ِٚب ٠قطٍؼ ػ١ٍٗ فٟ ٘زٖ اٌمفخ ثبٌؾٛاٌخض فبٌّمقٛد ثىٗ ِىب ٠ؼىشن ثبإلٔبثىخ إٌّظّىخ فىٟ اٌفقىٛي ِىٓ 

ِىىٓ ق.ي.ع.َ ضٌٚىى١ظ ِىىب ٠ؼىىشن فىىٟ اٌفمىىٗ اٌّ شثىىٟ اٌّؼبفىىش ثبٌؾٛاٌىىخ اٌزىىٟ رؾىىشػ ثٙىىب أؽىىىبَ  227اٌىىٝ 

 ِٓ ق.ي.ع.َ. 210ئٌٝ  189اٌفقٛي  

ػٍٝ اٌشقُ ِٓ فذٚس ِذٚٔبد ٚلٛا١ٔٓ عذ٠ذح فٟ اٌّ شةض وّذٚٔخ  اٌزغبسح ٚ ِذٚٔخ األعشح ِٚذٚٔىخ ٚ

اٌؾىى ً ٚ ا١ٌّضىىبق اٌغّىىبػٟض ٚاٌّقىىبدلخ ػٍىىٝ وض١ىىش ِىىٓ االرفبلىىبد اٌذ١ٌٚىىخ          ٚ خبفىىخ رٍىىه اٌّزقىىٍخ 

ِٚىب  ١ٔٛ٠1915ٛ  2 فبْ ظ١ٙشنخ وبفخ أؽىبي اٌز١١ّض مذ اٌّشأح ض ثؾمٛق اإلٔغبْ ٚ ؽمٛق اٌطفً ٚ ِٕب٘

أ ٌُ ٠زُ رؾ١١ّٕٙب فٟ مٛء ٘زٖ اٌّغزغذادض األِش اٌزٞ ٠ىذفغ ٠229شرجو ثٗ ِٓ أؽىبَ ق.ي.ع.َ ) وبٌفقً 

 ئٌٝ ئصبسح عٍّخ ِٓ اٌزغبؤالد وـ:

ِىٓ  164ِب اٌؼّىً ٌشفىغ اٌزؼىبسك اٌّٛعىٛد ثى١ٓ اٌٛظ١فىخ اإلٔؾىبل١خ ٌّغٍىظ اٌؼبلٍىخ فىٟ مىٛء اٌفقىً 

ثؾىىأْ  ١ٔٛ٠2004ىىٛ  14خ االعزؾىىبس٠خ ٌىىٕفظ اٌّغٍىىظ فىىٟ مىىٛء ِشعىىَٛ ٚ اٌٛظ١فىى ١ٔٛ٠1915ىىٛ  2ظ١ٙىىش 

رى٠ٛٓ ِغٍظ اٌؼبلٍخ ٚرؾذ٠ذ ِٙبِٗ؟. ئْ اٌغٛاة ػٓ ٘زا اٌزغبؤي ٘ٛ اٌزٞ ِٓ ؽأٔٗ أْ ٠فؼً ؽبٌىخ  اٌىش٘ٓ 

 اٌشعّٟ اإلعجبسٞ إٌّّٛػ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ٌٍمقش ٚ اٌّؾغٛس.

عىٕخ أٞ ِىب  25وىبْ ٠مقىذ ثىٗ ِىٓ ٌىُ ٠جٍى  عىٓ ٚاٌمبفش اٌّزّزغ ثٙزا اٌؾك ؽزٝ فٟ اٌمبْٔٛ اٌشِٚىبٟٔ 

 .٠18ؼجش ػٕٗ ث ١ش اٌشاؽذ فٟ ؽشٚػ ِذٚٔخ األعشح اٌّ شث١خ ٌؼذَ ثٍٛقٗ عٓ 
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ْ ٠غىزف١ذ ِىٓ أٌٚىٓ ِبرا ػٓ اٌغف١ٗ أٚ اٌّؼزٖٛ لجىً اٌؾغىش ػ١ٍىٗ لنىبء ١ٌٛفىف ثبٌّؾغٛس:٘ىً ٠ّىىٓ 

 اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ؟.

 ٌٍمبفش:ٚف١ّب ٠خـ اٌٌٟٛ ٚخبفخ ػٕذِب ٠ىْٛ أثب 

 ً٘  ٠ّىٓ ئعجبسٖ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ػٍٝ رخق١ـ ػمبسارٗ اٌّؾفظخ ٌنّبْ ؽغٓ رذث١ش أِٛاي ِٕٛثٗ؟

ٚف١ّب ٠شعغ ئٌٝ اٌّشأح اٌّزضٚعخض فأٙب ٌىُ رىىٓ فىٟ ؽبعىخ ئٌىٝ ِضىً ٘ىزا اٌنىّبْ ػٕىذِب وىبْ اٌّ بسثىخ 

ئّٔىب وىبْ اٌّىشأح فىٟ ٠ذ٠شْٚ عٍٛوبرُٙ ثؼٛالذ ؽنبسرُٙ اٌخبفىخ ضألْ اٌّىذثش اٌؾم١مىٟ فىٟ ٘ىزٖ اٌؾنىبسح 

اٌؾىىإْٚ اٌّب١ٌىىخ ٚق١ىىش اٌّب١ٌىىخ ٌى١ىىبُٔٙ االعزّىىبػٟ أٞ دٌٚىىزُٙ اٌفبمىىٍخ ؽغىىت ٔظىىشح أفالهىىْٛ اٌزىىٟ رؼزجىىش 

اٌز١١ّىىض ثىى١ٓ اٌشعىىً ٚ اٌّىىشأح ر١١ّىىضا افىىطٕبػ١ب أٚ أعىىشرُٙ ٚلىىش٠زُٙ ٚدٌٚىىزُٙ ؽغىىت أسعىىطٛ اٌىىزٞ وىىشط 

 ١١ض ث١ٓ اٌغ١ذ ٚ اٌؼجذ اٌزٞ رمزن١ٗ اٌطج١ؼخ.اٌز١١ّض ث١ٓ اٌشعً ٚ اٌّشأح ٚعؼً اٌز١١ّض أِشا هج١ؼ١ب وبٌزّ

ق١ش أْ اٌذٚس اٌزٞ وبْ ٌٍّشأح فٟ ظً ؽنبسح اٌّ بسثخ اٌخبفخ رمٙمش ثغجت االؽزىبن اٌّخزبس أؽ١بٔىب 

ٚ اٌّفىىشٚك قبٌجىىب ثبٌؾنىىبساد األخىىشٜ اٌّطجٛػىىخ ثبٌزوٛس٠ىىخ اٌّغىىزفبدح ؽزىىٝ ِىىٓ دعىىزٛس وشخزٚٔىىخ 

األخ١ش اٌزٞ ٚفش اٌؾّب٠خ ٌٍضٚعخ ػٍٝ أِىالن صٚعٙىب ٌنىّبْ  )لشهبعٕخأض ٚ ثبألعبط ِٓ اٌؼٙذ اٌشِٚبٟٔ

 ٌٙب ِٓ ؽمٛق ػٓ إٌظبَ  اٌّبٌٟ اٌّؾزشن ٌٍضٚع١١ٓ. شِب أرذ ثٗ ِٓ ِٙش ِٚب ٠ٕغ

ٚػٍٝ اٌشقُ ِٓ ١ّٕ٘خ اٌزفى١ش اٌزوٛسٞ ػٍٝ ِب عشٜ ثٗ اٌؼًّ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ اٌّبٌىٟ )لفزٕبأض فاْ 

خ اٌىضٚط ػٍىٝ أِىٛاي صٚعزىٗ ٌىزٌه ٠ىىْٛ ِىٓ اٌؼجىش عؼىً اٌضٚع١ىخ ٘زا األخ١ش وشط فٟ اٌ بٌت ِٕغ ٚال٠ى

 ففخ عذ٠شح ثزٛف١ش اٌؾّب٠خ اٌّب١ٌخ ٌٍّشأح اٌّزضٚعخ.

ٌٚىٓ ِبرا ػٓ ؽبٌخ االرفبق ػٍٝ رأع١ً أداء اٌقذاق ئر ٠ق١ش اٌقذاق ٕ٘ب د٠ٕب فٟ رِخ اٌضٚط:أال ٠ّىٓ 

 أْ ٠مَٛ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ٌّقٍؾخ اٌضٚعخ؟
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ِبرا ػٓ ؽبٌخ االرفىبقض ٌٚىٛ فىٟ أعىفً ٚص١مىخ ػمىذ اٌىضٚاطض ػٍىٝ عؼىً أِىٛاي اٌىضٚع١ٓ ِؾىزشوخ ٚػٍىٝ 

اعزضّبس٘ب أصٕبء ل١بَ اٌضٚع١ٓ:أال ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ اٌش٘ٓ اإلعجبسٞ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ٌّقٍؾخ اٌضٚعخ مّبٔب ٌّىب 

ثىبػ؟ ٚئرا وىبْ اٌّغىزضّش لذِزٗ ػٍٝ عج١ً االؽزشان ِٓ ِبي ِٚب ٠ٕغش ػٓ اعزضّبسٖ ِٓ لجً اٌضٚاط ِٓ أس

 .ٌٍّبي اٌّؾزشن ٘ٛ اٌضٚعخ ١ٌٚظ اٌضٚط أال ٠ّىٓ رٛف١ش اٌؾّب٠خ ٕ٘بض ثبٌش٘ٓ اٌغجشٞ ٌٍضٚط؟

ئْ اٌغٛاة ػٓ ِضىً ٘ىزا اٌغىإاي أٚ ئٔطىبق أٞ ِغىىٛد ال ٠غىزٛعت دالّىب ئ٠غىبد ٔىـ لىبٟٔٛٔ عذ٠ىذ ئر 

 إٌـ اٌمبٟٔٛٔ. ٠ىف١ٗ إٌظش اٌؼبٌُ ئٌٝ اٌمبْٔٛ اٌّٛعٛد ثّؼشفخ و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ

ٚفٟ ٘زا اٌقذد أ٠نب ئرا ِب اعزؾنشٔب ؽبٌىخ وزٍىخ اٌىذال١ٕٓ اٌزىٟ ؽّب٘ىب اٌمىبْٔٛ ثزىٛف١ش مىّبْ ٌٍىذ٠ْٛ 

اٌّؾممخ ثبٌش٘ٓ اٌغجشٞ ػٍٝ أِالن اٌّفٍظ ٚعىذٔب ِذٚٔىخ اٌزغىبسح اٌغذ٠ىذح رؼزّىذ ِمبسثىخ فىؼٛثخ اٌّمبٌٚىخ 

اٌغذ٠ىذح ٌىُ رغىز ٓ ػىٓ ِإعغىخ اٌغىٕذ٠هضئٌٝ  ثذي ِب وبْ ِأٌٛفب ِٓ ِقطٍؼ اإلفالط. ٌٚىٓ ٘ىزٖ اٌّمبسثىخ

عبٔت ِإعغخ اٌمبمٟ إٌّزذة. ٕٚ٘ب أال ٠غزط١غ اٌغىٕذ٠هض ٚخبفىخ ػٕىذِب رىىْٛ ٚمىؼ١خ اٌّمبٌٚىخ ِخزٍىخ 

ثؾىً ال سعؼخ ف١ٗض أْ ٠نىّٓ الزشاؽبرىٗ اٌّمذِىخ ٌٍمبمىٟ إٌّزىذة ئ٠مىبع س٘ىٓ سعىّٟ ئعجىبسٞ ػٍىٝ وىً 

 .ٌنّبْ اٌذ٠ْٛ اٌّؾممخ ؟ أِٛاي اٌّمبٌٚخ ثّب ف١ٙب ِٓ ػمبساد ِؾفظخ

١ٔٛ٠ىٛ  2ٚاٌٝ عبٔىت وىً ِىب عىجك فىبْ ِؾىىال رخىش ٠طىشػ ثبٌٕغىجخ ٌغ١ّىغ اٌؾىبالد اٌزىٟ ؽّب٘ىب لىبْٔٛ 

 ٔٗ ِؾىً اٌؼمبساد ق١ش اٌّؾفظخ:أ: 1915

فارا وبٔذ اٌؾّب٠خ ِزقٍخ ثقفخ فٟ اٌذالٓض ً٘ ِٓ اٌّؼمٛي أْ ٠مزقش ػٍىٝ رفؼ١ىً ٘ىزٖ اٌؾّب٠ىخ ػٕىذِب 

 طٍٛثخ فٟ اٌش٘ٓ اإلعجبسٞ ػمبساد ِؾفظخ؟رىْٛ اٌؼمبساد اٌّ

 ِٚبرا ػٓ اٌّخبهت اٌّطبٌت ثزمذ٠ُ ٘زا اٌنّبْ ٚ٘ٛ ال ٠ٍّه ئال ػمبساد ق١ش ِؾفظخ :
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أ٠ؼفٝ ػٓ رمذ٠ُ ٘زا اٌنّبْ اٌمبٟٔٛٔ؟ ئْ اٌغٛاة ػٓ ٘زا اٌغإاي ر بفً ػٓ اٌزقش٠ؼ ثٗ ؽزٝ ِؾشٚع 

فٟ األؽىىبَ اٌزىٟ خققىٙب ٌّىب أعىّبٖ  01-19خ سلُ ِذٚٔخ اٌؾمٛق اٌؼ١ٕ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمبساد ق١ش اٌّؾفظ

 ثبٌش٘ٓ اٌزأ١ِٕٟض ٚ٘ٛ ِقطٍؼ ف١  فٟ مٛء ِٕٙظ " أوً اٌخجض ثبٌخجض".

ِبرا ػٓ اٌجبلغ أٚ اٌّؼبٚك أٚ اٌّمبعُ ٌّب وبْ ؽبلؼب فٟ ػمبساد ق١ش ِؾفظخ:أ٠ؾشَ ِٓ ٘ىزا اٌنىّبْ 

اٌشعىّٟ اإلعجىبسٞ أٚ ِىب فىٟ ِؼٕىبٖ ػٍىٝ ألْ ِب عشٜ ثٗ اٌؼًّ ِٓ أؽىبَ اٌفمٗ اٌّىبٌىٟ ٌىُ ٠ىىشط اٌىش٘ٓ 

اٌشقُ ِّب ٠مبي فٟ مٛء اعزخذاَ ِب ٔغ١ّٗ أ٠نب ثّٕٙظ لٕفز أؽشمبْ اٌشاِٟ ئٌىٝ رؾىى١ً اٌقىٛسح اٌى١ٍىخ 

أطاللىب ِىٓ ػٕبفىىش ِزٕىبصشح ِٚزجب٠ٕىىخ ال ساثىو ث١ٕٙىىب ئال ثىبٌزىٍف ٚ اٌزقىىٕغ؟ ئْ اٌغىٛاة ػىىٓ ٘ىزا اٌغىىإاي 

ِىٓ ِؾىشٚع لىبْٔٛ اٌؾمىٛق   182ٚع ئر  ٔغذٖ ِغطشا فىٟ اٌّىبدح وّقشػ ثٗ لبٔٛٔب الصاي فٟ هٛس اٌّؾش

اٌؼ١ٕ١خ ٚ أعجبة وغت اٌٍّى١خ ث ل إٌظش ػّب ئرا وبٔذ اٌؼمبساد اٌزٟ رزقً ثٙب ٘ىزٖ اٌؾمىٛق ِؾفظىخ أٚ 

 ق١ش ِؾفظخ.

ٌٚىٓ خبسط اٌجبلغ أٚ اٌّؼبسك أٚ اٌّمبعُ )اٌّزمبعُ ؽغت رؼج١ش اٌّؾشٚع لجٍٗأ أال ٠ّىٓ اإللشاس ِضً 

 ا اٌش٘ٓ اإلعجبسٞ فٟ ث١ٛع اٌؼمبساد ق١ش اٌّؾفظخ ثبٌٕغجخ ٌّمبٚي األوش٠خ؟٘ز

ئْ ٘زٖ إٌظشح اٌّشٔخ اٌّنب٠مخ ٌٍٕظش اٌّنجٛه أٚ اٌن١ك ِٓ ؽأٔٙب فٟ ١ِذاْ اٌؼمبساد ق١ش اٌّؾفظخ 

ٓ ِٚٓ أْ رّٕؼ إٌغبػخ ٌجؼل اٌمٛا١ٔٓ اٌغذ٠ذح اٌزٟ ل١ً ثأٔٙب عبءد إلٔؼبػ اٌّمب١ٌٚٓ ٚ إٌّؼؾ١ٓ اٌؼمبس١٠

٠غىىبػذُٚٔٙ فىىٟ ثٍىىٛسح ِؾىىبس٠ؼُٙ وبٌّٕٙذعىى١ٓ اٌّؼّىىبس١٠ٓ ٚ ِٕٙذعىىٟ االعىىّٕذ اٌّغىىٍؼ ٚ اٌطجىىٛقشاف١١ٓ 

 .00-51ٚ اٌمبْٔٛ  00-41ٚ اٌمبْٔٛ  00-18وبٌمبْٔٛ 

اٌّزغُ ثبٌٛمٛػ فٟ اٌؼجىبسح ٚ ثغىؼخ  إٌفئْ اٌزغبؤالد اٌّبسح ثٕب ٔغذ ٌٙب ثً ألقٍجٙب عٛاثب فٟ ٘زا اٌّ

كض ٌىى١ظ فمىىو ػٍىىٝ اٌّغىىزٜٛ إٌظىىشٞ اٌىىزٞ أعٍّٕىىبٖ لجٍىىٗ ضٚئّٔىىب أ٠نىىب ػٍىىٝ اٌّغىىزٜٛ اٌخ١ىبي فىىٟ االفزىىشا

إٌظشٞ اٌزٞ ٕٔزمً ئٌٝ رغط١ش فىشح ػٕٗ ثؼذ اٌزٕج١ٗ سفؼب ٌىً ٌجظض ئٌٝ أْ إٌظش اٌغ١ٍُ فىٟ اٌمىبْٔٛ قبٌجىب 
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ب رقذس ػّىب الِىظ ِب ٠شرىض ػٍٝ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٌٙزا اٌمبْٔٛ. وّب أْ اٌّؼبٌغخ اٌؼ١ٍّخ اٌٛاػ١خ ٌٍمبْٔٛ ئّٔ

٘زا اٌمبْٔٛ ِٓ ٔظش. ٚاٌمٛي ث ١ش ٘زا ٌٍؾًّ ػٍٝ االػزمبد ثبْ إٌظىش ٚ اٌؼّىً فىٟ اٌمىبْٔٛ ِخزٍفىبْ أٚ أْ 

اٌضبٟٔ ال ػاللخ ٌىٗ ثىبألٚي ئّٔىب ٠ىُٕ ػىٓ اٌمقىٛس ئْ ٌىُ ٠ىىٓ ػىٓ اٌغٙىً ثى١ف١ىخ اٌزؼبِىً ِىغ اٌمىبْٔٛ ٌفّٙىٗ 

 اٌقبلت ٚ اعزضّبسٖ اٌّغذٞ.

اٌىزبة لذ رؾجؼب ثٙزٖ اٌمٕبػخ ٌذسثزّٙب ٚ رّشعّٙب ػٍٝ رم١ٕبد اٌجؾىذ اٌؼٍّىٟ ِىٓ ٚٔؼزمذ أْ ِإٌفٟ ٘زا 

عٙخ ِّٚبسعزٙب رٍه إٌّٙخ اٌغ١ٍٍخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌمنبء اٌّؼزجش ِقٕؼب )ؽٛمىبأ ِٕىٗ ٠ّزىبػ اٌجبؽىش اٌغىبد 

 ِب ٠شرىض ػ١ٍٗ فٟ ٔظشٖ ِٓ صالي اٌٛالغ اٌّزؾشن ٚاٌمبْٔٛ اٌؾٟ.

غبٔت اٌؼٍّٟ ألؽىبَ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ ٠زجٍٛس ِٓ خالي اٌٛلىٛن ػٍىٝ ئرا صجذ ِب عجك لٍٕب ئْ اٌ

 ِؼشفخ و١ف١خ رفؼ١ً ) رمش٠شأ ٘زا اٌش٘ٓ ٚ رصبسٖ ٚ أمنبلٗ ٌٍخشٚط ثزقٛس ؽٛي ِذٜ فبػ١ٍزٗ.

فف١ّب ٠شعغ ئٌٝ و١ف١خ رفؼ١ً )رمش٠شأ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجىبسٞ ٠غىذس اٌزىزو١ش ثىأْ ٘ىزا اٌؾىك ٚاْ ٚعىذ 

فٟ اٌمبْٔٛ ئال أْ رضج١زٗ ال ٠ىْٛ فٟ اٌ بٌت ئال ثؾىُ لنبلٟ ٠قىذس عٛاثىب ػىٓ اٌّطٍىٛة  ِقذسٖ اٌّجبؽش

فٟ اٌذػٜٛ اٌخبفخ ثٗ. ٌٚىٓ ً٘ ٘ىزٖ اٌىذػٜٛ ؽخقى١خ أَ ػ١ٕ١ىخ أَ ِخزٍطىخ؟ ِٚزىٝ رىىْٛ اعىزؼغب١ٌخ أٚ 

ٚو١ىف ٠غى١طش ٘ىزا  ِٛمٛػ١خ؟ ًٚ٘ ٠ّىٓ اٌغّغ ث١ٓ دػٜٛ أداء اٌذ٠ٓ األفٍٟ ٚ دػٜٛ رؾم١ىك اٌىش٘ٓ؟

اٌطٍىت اٌمنىىبلٟ )اٌىىذػٜٛأ؟ ِٚىب ٘ىىٛ األعىىً اٌىزٞ ٠ٕج ىىٟ أْ رؾىىشن ف١ىٗ ٘ىىزٖ اٌىىذػٜٛ؟ ِٚىب ٘ىىٟ اٌّؾىّىىخ 

اٌّخزقخ ؟ ٚ ِب ٟ٘ اٌؾشٚه اٌٛاعت رٛافش٘بض ٌٍٕطك اٌمنبلٟ ثزضج١ذ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞض فىٟ وىً 

ٌؾىُ ػىٓ رم١١ىذٖ ِٓ اٌذالٓ اٌّشرٙٓ ٚ اٌذ٠ٓ اٌّنّْٛ ٚ اٌؼمبس اٌّطٍٛة فٟ اٌش٘ٓ؟ ٚ٘ىً ٠ ٕىٟ إٌطىك ثىب

 فٟ اٌّؾبفظخ اٌؼمبس٠خ ألخز سرجزٗ؟ ِٚب ٟ٘ ئعشاءاد ٘زا اٌزم١١ذ؟

 ًٚ٘ ٠ّىٓ هٍت اٌزم١١ذ االؽز١بهٟ ٌٍش٘ٓ إٌّطٛق ثٗ لنبء؟

 ٘زٖ األعئٍخ ٚق١ش٘ب رغذ عٛاثٙب فٟ ففبء فنبء ٘زا اٌّإٌف.
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ٚرزم١ىىذ ثبٌىىذ٠ٓ  ٚف١ّىىب ٠خىىـ رصىىبس اٌىىش٘ٓ اٌشعىىّٟ اإلعجىىبسٞ فأٙىىب رغىىشٞ فىىٟ ِٛاعٙىىخ اٌّىىذ٠ٓ اٌىىشا٘ٓ

اٌّنّْٛ فٟ ارقبٌٙب ثبٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ.ٚفٟ ٘زا اٌقذد ٠ىْٛ ِٓ اٌّف١ذ ِؼشفخ اٌى١ف١خ اٌزٟ ٠زُ ثٙىب رؾم١ىك 

 اٌىش٘ٓ ِىغ اإلعجبسٞ اٌشعّٟ اٌش٘ٓ رضاؽُ ؽبٌخ فٟ األ٠ٌٛٚخ رؼطبٖاٌش٘ٓ اٌؼمبسٞ ٚ مجو  ِب 

اٌقىىىٕذٚق اٌىىىٛهٕٟ ٌٍنىىىّبْ ٌىىىذ٠ٓ اٌخض٠ٕىىىخ اٌؼبِىىخ أٚ  إٌّّىىىٛػ اٌنىىّبْ ِىىىغ أٚ االرفىىىبلٟ اٌشعىىّٟ

 االعزّبػٟ أٚ اٌمشك اٌفالؽٟ.   

ئْ اٌزٕف١ز ػٍٝ اٌؼمىبس اٌّش٘ىْٛ العىز١فبء اٌىذ٠ٓ اٌّنىّْٛ ِىٓ صّىٓ ث١ؼىٗ ثىبٌّضاد ٚرم١١ىذ ِؾنىش سعىٛ 

اٌّىىضاد إٌٙىىبلٟ ٠زشرىىت ػ١ٍىىٗ أمنىىبء اٌىىش٘ٓ اٌشعىىّٟ اإلعجىىبسٞ. ق١ىىش أْ أعىىجبثب أخىىشٜ رفنىىٟ ئٌىىٝ ٘ىىزا 

ػىٓ اٌىش٘ٓ أٚ ثٙىالن  أوفٍٟ ثٛفبلٗ أٚ ثزٕبصي اٌذالٓ اٌّشرٙٓ ػىٓ ٘ىزا اٌىذ٠ٓ االٔمنبء وبٔمنبء اٌذ٠ٓ األ

اٌؼمبس اٌّش٘ىْٛ أٚ ثبٌزؾىط١ت ػ١ٍىٗ ِىٓ اٌغىغً اٌؼمبسٞ.ٚوىً ٘ىزا ِؼٕىبٖ أْ اٌىش٘ٓ اٌشعىّٟ اإلعجىبسٞ ال 

 ٠ز١ّض فٟ أمنبلٗ ػّب رٕمنٟ ثٗ اٌشْ٘ٛ ثٛعٗ ػبَ.

٠ز١ّىض أ٠نىب فىٟ و١ف١ىخ رؾم١مىٗ ػىٓ ثم١ىخ اٌش٘ىْٛ  ال ثً األوضش ِٓ ٘زا فاْ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجىبسٞ ال

األخشٜ. ٚاٌفشق اٌٛؽ١ذ وّب ٠ظٙش ث١ٓ اٌش٘ٓ اٌّمذَ ٌذساعىزٗ فىٟ ٘ىزا اٌّإٌىف ٚ اٌش٘ىْٛ األخىشٜ ٠زغٍىٝ 

ٔٗ اٌمبْٔٛ ) ثً اٌزؾش٠غأ ثبٌٕغجخ ئٌٝ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ وّب ِش ئفٟ اٌّقذس اٌّجبؽش ٌٙزٖ اٌشْ٘ٛ: 

 ذفغ ئٌٝ اٌزغبؤي ػٓ ِذٜ فبػ١ٍخ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ.ثٕب. ٚػذَ اٌز١١ّض ٘زا ٠

ق١ش أْ ٘ىىزٖ اٌزطج١مىىبد ألؽىىىبَ اٌىىش٘ٓ ضٚ اٌ بٌىىت فىىٟ ٘ىىزٖ اٌفبػ١ٍىىخ أْ رغىىزفبد ِىىٓ اٌزطج١مىىبد اٌمنىىبل١خ

 اٌشعّٟ اإلعجبسٞ ٔبدسح. ٚسثّب ػبدد ٘زٖ إٌزسح ئٌٝ عٍّخ ِٓ االػزجبساد اٌمب١ٔٛٔخ           ٚ اٌٛالؼ١خ.

لىً رؼم١ىذا ٚ أوضىش عىشػخ وىبٌؾغض أاد اٌمب١ٔٛٔخ فّٕٙب ثبألعبط ٚعٛد ٚعبلً ؽّبل١خ أخشٜ ِب االػزجبسأ

اٌزؾفظٟ ٚوزا ئخشاط اٌغض األوجش ِٓ اٌٛػبء اٌؼمىبسٞ اٌّزّضىً فىٟ اٌؼمىبساد ق١ىش اٌّؾفظىخ ِّىب ٠ّىىٓ أْ 

 ٠ىْٛ ِؾال ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ .
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ٌٝ ئٌٝ ػذَ ٚػٟ اٌىض١ش ِٓ اٌذال١ٕٓ اٌز٠ٓ رغز شلُٙ ِب االػزجبساد اٌٛالؼ١خ ف١شرذ أّ٘ٙب ثبٌذسعخ األٚأٚ

ؽبالد اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ ثزّزؼُٙ ثٙزا اٌؾك اٌؼ١ٕٟ اٌزجؼٟ اٌمبلُ ثؾىُ اٌمبْٔٛ ) اٌزؾش٠غأ ٚوزا ئٌٝ 

ٌغٛء اٌىض١ش ِٓ اٌٛاػ١ٓ ُِٕٙ ػٕذ اٌّطبٌجخ ثبعز١فبء د٠ُٛٔٙ ئٌٝ ِغبهش ؽّبل١خ أخشٜ ق١ش ِغطشح رؾم١ك 

 اإلعجبسٞ. اٌش٘ٓ اٌشعّٟ

ٚػٍٝ اٌشقُ ِٓ وً ٘زا فاْ ٔغج١خ فبػ١ٍخ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ ال رؼٕىٟ رؾ١ٍىً ئعىمبهٗ ِىٓ ِغىبي 

اٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌشاِٟ ئٌٝ اٌىؾف ػٓ وٕٙٗ ِٚب ٠خزٍو ثٗ ٚ اٌّؾبوً اٌّضبسح فٟ ؽبالرٗ ٚ أؽىبِٗ ٚ خبفخ 

فٟ رمذ٠شٔب ل١ّخ ِنىبفخ فىٟ اٌخضأىخ ػٕذِب ٠ىْٛ اٌجؾش ِٓ لج١ً ِب ٘ٛ ِغطش فٟ ٘زا اٌّإٌف اٌزٞ ٠ؼزجش 

اٌمب١ٔٛٔىىخ اٌّ شث١ىىخ. ِٚىىٓ ؽىىأْ لشاءرىىٗ أْ ٠ىىٛفش اٌىىٛػٟ أٚ ٠ض٠ىىذ فىىٟ رشعىى١خٗ ٚ ثبٌزىىبٌٟ فىىٟ رضج١ىىذ اٌٛعىىٛد 

 اٌفبػً ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞ

 ٚ ثبٌزبٌٟ فٟ أ١ّ٘زٗ. 

 ِحّذ ش١ٍح                                                 

 2010 فبط ثتبس٠خ فبتح ِبسط

 ت١ّٙذ

زٌن للناس حب  وٌقول أٌضا:  1 والبنون زٌنة الحٌاة الدنٌا المال ٌقول هللا تعالى فً كتابه الحكٌم: 

الشهوات من النساء والبنٌن والقناطٌر المقنطرة منن النب ب والةضنة وال ٌنل المسنومة وا نعنام والحنر  

 .2 بلك متاع الحٌاة الدنٌا وهللا عنده حسن    المآب

إب ٌنب ب علمناء الننةس واماتمناع إلنى أن حنب التملنك  نو  3التملك غرٌزة متؤصلة فً اإلنسنان فحب

فالملكٌنة  ،عبارة عن استعداد فطري موانود عنند الحٌواننات كمنا أننه موانود بصنةة عامنة عنند اإلنسنان 

                                                           
1
 .146سورة الكهف، اآلٌة  - 

2
 .14 - 13سورة آل عمران، اآلٌتان  - 

3
د. عبد هللا م تار ٌونس، شرط الملكٌة فً الشرٌعة اإلسالمٌة ودور ا فً امقتصاد اإلسالمً، ، موسوعة شباب  - 

 .81ص 1987الاامعة، طبع بمطابع ارٌدة السةٌر، الطبعة ا ولى، 
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مبند منن  قدٌمة قدم اإلنسان وعند ممارسة  به الغرٌزة ٌقع التطناحن والتننافس بنٌن البشنر ومنن  ننا كنان

 قواعد قانونٌة تنظم الملكٌة وعناصر ا والحقوق المتةرعة عنها.

فال ٌ ةى على أحند أ مٌنة العقنار عنند  ،وٌعتبر العقار من المواضٌع المهمة التً تنصب علٌها الملكٌة

 الةرد حتى أنه أضحى ضرورة ملحة كا كل واللباس.

قتصننادٌة واماتماعٌننة،  اصننة بالنسننبة لبلنند امٌننع ا صننعدة القانونٌننة وام ىوتننزداد أ مٌننة العقننار علنن

 رالً ٌحترم حق الملكٌة.ٌكالمغرب بلد مسلم ولب

 واننودتانننب الصننعوبات الناتاننة عننن لتةننرن نةسننها  فضننرورة إٌانناد تنظننٌم قننانونً محكننم للعقننار

 1باعتبنناره حقننا دسننتورٌا، تتمثننل ا ولننى فننً احتننرام حننق الملكٌننة مبنندبٌا متنندا لتٌن أساسننٌتٌنمصننلحتٌن 

 لمعامالت العقارٌة.بً لالقانونً والقضامن ا الثانٌة تتالى فً توفٌر و

 نتٌاننة ،بعننالم امقتصناد والرأسنمال ارتباطننا شندٌدا وقوٌنا تنرتبطالٌنوم الملكٌنة العقارٌننة  ولقند أصنبحت

 ا تمننام كافننة الةعالٌننات بالعقننار مننن مسننتثمرٌن واقتصننادٌٌن الننبي صنناحبهالتطننور التقنننً والصننناعً 

 . 2لما لعبه من دور حساس فً ماال الضمانات العٌنٌة ومستهلكٌن

وٌقدم الر ن الابري ضمانة عٌنٌة مهمة فً سوق التموٌنل منن الناحٌنة امقتصنادٌة وكنبا منن الناحٌنة 

اماتماعٌة باعتباره وسٌلة فعالة و أداة احتٌاطٌة ٌتم اللاوء إلٌها من طرف الدابنٌن عند عدم وفاء بعن 

 ل اآلاال المحددة.المدٌنٌن بدٌونهم دا 

أن امكتةاء بةكرة الضمان م ت لو من م اطر تهدد مركز الدابن فً ضمان حقه اسنتنادا إلنى  اصة و

حرٌة المدٌن فً التصرف فً أمواله بعنون أو بغٌنر عنون ، كمنا ٌسنتطٌع أن ٌعقند دٌوننا ادٌندة علنى 

ود النندابن بننؤي سننلطة قانونٌننة أسنناس الضننمان العننام م ٌننربط حننق النندابن بمننال معننٌن مننن أموالننه، وم ٌننز

ٌستطٌع بواسطتها منع المدٌن من التعامل مع دابن ادٌد ، إضافة إلى مزاحمة  با الدابن فً  با الضمان 

                                                           
1
قانون أن ٌحد من لل. من الدستور المغربً على ما ٌلً: " حق الملكٌة  والمبادرة ال اصة مضمونان 15ٌنص الةصل  - 

م ٌكمن نزع الملكٌة إم فً  و .للبالد ًمدا ما وممارستهما، إبا دعت إلى بلك ضرورة النمو امقتصادي واماتماع
 ا حوال وحسب اإلاراءات المنصوص علٌها فً القانون. " 

2
لوك للمدٌن لتؤمٌن حق تتمثل فً ت صٌص مال معٌن مم sûretés réellesالضمانات العٌنٌة أوالتؤمٌنات العٌنٌة  - 

الوفاء بحق الدابن  وٌكةل  با الضمان العٌنً accessoireالدابن، فٌكون للدابن حق عٌنً على  با المال،  و حق تبعً 
 والدابن ا نزل فً الرتبة من أال استٌةاء حقه. droit de préférenceإب ٌتقدم  با ا  ٌر الدابنٌن العادٌٌن 

البا مصدر ا  و العقد  كالر ن الرسمً والر ن الحٌازي وٌسمى  با العقد بعقد الضمان والضمانات العٌنٌة ٌكون غ
contrat de garantie  وقد ٌكون مصدر ا القانون كحقوق اممتٌاز وأحٌانا أ رى ٌكون مصدر ا  و القضاء كما  و

 الحال فً الر ن اإلاباري. 
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من قبل الدابنٌن اآل رٌن اعتمادا على مبدأ المساواة بٌن الدابنٌن فً الضمان العام والبي ٌقضً بمشاركة 

 .1ون أن ٌكون  حد م حق التقدم على اآل ردقسمة أموال مدٌنهم فً  امٌع الدابنٌن

وحتى ٌستطٌع الدابن أن ٌطمبن إلى استٌةاء حقه من مدٌنه ٌحسن به أن ٌحصل علنى ضنمانات عٌنٌنة 

اتةاقٌة  اصة لحقه كالر ن مصدر ا العقد أو ضمانات قانونٌة مصدر ا القانون ومبع  واود ا القضاء 

بها غشه أو إ ماله بتتبع محلها فً ٌد من تنتقل إلٌه ملكٌة العقار ٌؤمن بها الدابن إعسار المدٌن وٌدرأ عنه 

 المر ون.

آلٌنة كافٌنة لضنبط التوازننات اماتماعٌنة  هٌاعل مننللر ن الابري الدور امقتصادي واماتماعً  إن

 وامقتصادٌة الكةٌلة بتحقٌق امستقرار والتقدم والنماء.

 أ١ّ٘خ ِٛػٛع اٌجحثأٚال:

قنٌة قانونٌة ٌنتمً إلى حقل الضنمانات العٌنٌنة المقنررة بقنوة القنانون وبنناء علنى الر ن الابري كتإن 

فبنات ووضنعٌات اندٌرة بالحماٌنة بتانٌبهنا لم ناطر إعسنار حكم القضاء قصد به تؤمٌن حقوق ومصنال  

 المدٌن أو تهرٌبه  مواله بالنظر لمركز ا اماتماعً أو امقتصادي.

ولقند حظنً  2 نو ننوع منن أننواع النر ن الرسنمً –ع بحثننا موضنو –لر ن الرسنمً اإلابناري إن ا

موضوع الر ن الرسمً فً اآلونة ا  ٌرة با تمام العدٌد من الاهات الحقوقٌة وقد انعكس  نبا ام تمنام 

القانون رقم  تزاٌدة لتنظٌم الر ون الرسمٌة، فصدرعلى المشرع المغربً البي بدوره كرس ا تماماته الم

 .3ٌد الدٌون الر نٌةتعلق بتسنالمو 98/10

إم أن موضننوع كضننمان عٌنننً   4وبننالرغم مننن  ننبه ا  مٌننة وام تمامننات المتزاٌنندة للننر ن الرسننمً

تناولت الضمانات  فً أ م الدراسات وا بحا  والندوات التًموضوعا غٌر معالج  ظل الر ن اإلاباري

                                                           

رسمً العقاري ، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق ، كلٌة الحقوق سناء التورابً: حماٌة الدابن المرتهن فً الر ن ال- 1
 .2008-2007وادة 

2
الر ن الرسمً من الضمانات العٌنٌة التً تنصب على العقارات المحةظة وال اضعة للمرسوم الملكً المحدد للتشرٌع  - 

وقد نظمه فً الةصول من  02/06/1915 ـ الموافق لـ  1333راب  19المطبق على العقارات المحةظة بمقتضى ظهٌر 
" بؤنه حق عٌنً عقاري على العقارات الم صصة  داء التزام  157من نةس الظهٌر وقد عرفه الةصل  196إلى  157

 و و بطبٌعته م ٌتازأ وٌبقى بؤكمله على العقارات الم صصة له وعلى كل ازأ منها وٌتبعها فً أي ٌد انتقلت إلٌها.
3
وبلك فً إطار البرنامج البي تبناه  1998أعدته الوزارة المنتدبة فً اإلسكان فً بداٌة سنة   با القانون كانت قد - 

 .1994سكن والبي انطلق سنة  200.000المغرب والمتمثل فً 
4
فإبا كان التطور التكنولواً قد كشف عن مصادر ادٌدة للثروة كمصادر الطاقة وقطاع ال دمات والتاارة... فإن  - 

وأصب  له قدم السبق ،ظل على مر الزمن محافظا على مكانته كؤ م وسٌلة من وسابل الضمان وامبتمان  الر ن العقاري
بتارٌخ  1201/88وقد بدأ العمل فً فرنسا بتقنٌة تسنٌد الدٌون الر نٌة بمقتضى القانون ،فً ال دول العالم 
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مإلةنات وأبحنا   مت صصنة فنً  نبا تكاد ت لو المكتبة القانونٌة المغربٌنة منن دراسنات و ،بحٌ  العٌنٌة

موضوعا م زال ٌكتنةه العدٌد منن الغمنون، وقند زاد منن  اعلهالنوع من الر ون الرسمٌة الشًء البي 

لعلنا نهتدي بتطبٌقاته  –فضولنا العلمً من أال البح  فً  با الموضوع أنه بمرااعتنا للقضاء المغربً 

 –الحصول على ر ن إاباري مبد منن مرااعنة القضناء  اصة إبا علمنا أنه من أال  –فً  با الماال 

ونةنس ا منر عنندما رااعننا بعنن إدارات  1فكانت النتٌاة أن تطبٌقات الر ن اإلاباري قلٌلة وقلٌلة اندا

إب تكاد ت لو الساالت العقارٌة من تساٌالت لر ون إابارٌة، كل  به كانت دوافنع  ،المحافظات العقارٌة

 سا م ولو بنزر قلٌل لإلحاطة به.ن نالر ن الابري لعلمن أال البح  فً موضوع ا

وإنمنا لنه ،موضوع الر ن الرسمً اإلابناري م ٌنحصنر بحثنه فنً القنانون العقناري ف ومما مشك فٌه

، القنانون الندولً ال ناص، مدوننة التانارة الادٌندة، قنانون سنرةعالقة بةروع القانون الم تلةنة كقنانون ا 

، ة العامنة، قنانون التعمٌنر وإحندا  التازبنات العقارٌنة والماموعنات السنكنٌةنزع الملكٌة من أال المنةع

، مما ٌاعل مقاربتنا للموضوع مقاربة تستحضر تعدد الت صصات وغٌر ا من القوانٌن ال اصة ا  رى

 .بحٌ  تنهل من القانون ال اص والقانون العام،القانونٌة موضوع البح  

 ِٕٙح اٌجحث ٚخطتٗ ثب١ٔب:

لقدماء شؤن العقار تعظٌما، اعله فً بعن ا زمنة بمؤمن عنن مطناردة الندابنٌن واعلنه فنً لقد عظم ا

 .2بعن البلدان غٌر قابل للتنةٌب علٌه إم برضاء المدٌن

فالر ن الابري ٌعتبر من الوسابل التً ٌنةب ا الدابن ضد مدٌنه من أال ضمان دٌنه وبلك عن طرٌق 

 اتباع مسطرة معٌنة.

مت التً ٌمكن فٌها للدابن الحصول على ر ن إاباري؟ فإبا كان التشرٌع نظم الر ن فما  ً إبن الحا

الرسمً الابنري وننص علنى حامتنه منن أانل حماٌنة بعنن ا شن اص، فنإن تطبٌقاتنه أو تحرٌكنه علنى 

                                                                                                                                                         

بؤنه" عملٌة مالٌة تتمثل فً قٌام صندوق توظٌف  10/98وقد عرفته المادة الثانٌة من القانون المغربً رقم .23/12/1988
اماعً للتسنٌد بشراء دٌون ر نٌة ، ٌإدي ثمنها بواسطة حصٌلة إصدار ممثلة لتلك الدٌون. فعملٌة تسنٌد الدٌون الر نٌة 
 ً تقنٌة مالٌة  اصة بتداول سندات الر ن الهدف منها الحصول على السندات النقدٌة وتشاٌع امستثمار،للتعمق 

ومالٌة،أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق،كلٌة الحقوق وادة  ةااع:سةٌان ادرٌوش،تسنٌد الدٌون الر نٌة ،مقاربة قانونٌر
2004-2005. 

1
راب  25بتارٌخ الشرٌف المإرخ الظهٌر  هبتنةٌب الصادر 18.00القانون رقم إبا ما استثنٌنا حالة الر ن اإلاباري فً  - 

 .المتعلق بملكٌة الشقق والطبقات 2002أكتوبر  3الموافق  1423
2
وحدة القانون  ل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة،الناصري كلثوم، الحاز التنةٌبي العقاري، قواعده وإاراءاته، تقرٌر لنٌ - 

 .3، ص 1998/1999المدنً، اامعة الحسن الثانً، الدار البٌضاء، السنة الاامعٌة 
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 ادا  ونابرة.المستوى العملً التطبٌقً قلٌلة 

لنه  اابتمانٌن ادد حامته وٌعتبره نظامنٌنظم الر ن الرسمً الابري وٌح 1915ٌونٌو  2وإبا كان ظهٌر 

فإننه أحنال فنً أغلنب  نبه الحنامت ، صابصه لحماٌة بعن ا ش اص ارتؤى المشرع ضنرورة حماٌتهم

 على القوانٌن ال اصة المنظمة لها.

 

والنبي  بإلغابنه،بحٌن  قامنت  م تننص علنى النر ن الابنريناند ا القوانٌن  بعن  بهوبالراوع إلى 

1915ونٌنو ٌ 2ٌحٌل علٌه ظهٌر 
أمنام أسنباب  أزمتنهممنا ٌاعنل فعالٌتنه كضنمان عٌننً نسنبٌة وتنزداد ، 1

ومزاحمننة ، بالمسنطرة وقواعنند إعمالهنااهننل ا شن اص المسنتةٌدٌن منننه  أيم تلةنة أ مهنا عنندم المعرفنة 

أضنف إلنى بلنك أسنباب أ نرى تندور منا ،مساطر م تلةة لضمان الدٌون وأدابها  اصة الحاز التحةظنً 

 معلوماتٌة. و أ رىونٌة وقضابٌة بٌن أسباب قان

ااء بهدف إن دراسة موضوع القواعد الموضوعٌة واإلارابٌة للر ن الرسمً اإلاباري فقها وقضاء 

 نبه المإسسنة التنً  هنا،القنانونً والقضنابً عن التاهٌنلبنل و الغمنونرفع ترسٌخ الوعً القانونً بها،و

ٌستلزم مننا امعتمناد علنى المننهج التحلٌلنً ا مم،شبه مهاورة على المستوى الةقهً  والقضابً أصبحت 

النقدي المقارن كآلٌة لبحن  موقنع ومكاننة المإسسنة علنى المسنتوى التشنرٌعً ومندى فعالٌتهنا فنً حماٌنة  

 ، ومظا ر وآثار وحدود  به الحماٌة.الةبات وا ش اص المستهدفة

ضننعٌات امقتصننادٌة فهننل سننا م تعنندد وتنننوع حننامت الننر ن الرسننمً اإلابنناري حقننا فننً حماٌننة الو

واماتماعٌة المستةٌدة منه؟، وما  نً حندود وآثنار  نبه الحماٌنة علنى تحقٌنق التنوازن العقندي ومتطلبنات 

إن لنم نقنل نسنبٌة عندم فعالٌنة المإسسنة علنى  أزمة الر ن اإلابناري، وما  ً أسباب ؟العدالة واإلنصاف

 المستوى العملً؟.

                                                           
1
أكتوبر  3، بتارٌخ 4418الارٌدة الرسمٌة عدد ،تعلق بمدونة التاارة الادٌدةالم 17.95مثال بلك قانون رقم  - 

،والتً عوضت نظام اإلفالس بنظام صعوبات المقاومت ولٌس من بٌن نصوصها ما ٌنص على كتلة 2187ص،1996
الوقاٌة من  الدابنٌن وحقها فً ر ن إاباري على أمالك التاار المةلس.رااع: أحمد شكري السباعً، الوسٌط فً مساطر

الصعوبات التً تعترن المقاولة ، ومساطر معالاتها الازء ا ول، فً النظرٌة العامة وا  داف ومساطر الوقاٌة من 
 .1998الصعوبات الدا لٌة وال اراٌة والتسوٌة الودٌة ، مطبعة المعارف الادٌدة الرباط، الطبعة ا ولى 

بٌة الكةٌلة بمعالاتها،ماموعة قانون التاارة وا عمال ،سلسلة امحمد لةرواً،صعوبات المقاولة والمساطر القضا
 .2007الدراسات القانونٌة ،مطبعة النااح الادٌدة الدارالبٌضاء 

عبد الحمٌد أ رٌف: الدور القضابً الادٌد فً القانون المغربً لمعالاة صعوبات المقاولة ، أطروحة -للتعمق أٌضا رااع
 .2001-2000ٌة الحقوق وادة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق ، كل
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علنى  دراسنتهاعلٌنا حسب ما تقتضٌه طبٌعنة الموضنوع  ٌةرنومعالاتها إن مناقشة  به اإلشكالٌات 

 الشكل التالً:

 .وحاالته الرهن الرسمً اإلجباري ماهٌةالباب األول:

 ه وآثاره ومدى فعالٌته. ؤالباب الثانً: الرهن اإلجباري نشو

 

   

 

 
 اٌجبة األٚي

اإلعجبسٞاٌشعّٟ   ِٓب١٘خ اٌش٘
1

 ٚؽبالرٗ

ابناري ٌقتضنً تعرٌةنه وبٌنان  صابصنه، ومبند منن أانل إن البح  فً موضوع الر ن الرسنمً اإل

منرورا  وتعمٌق البح  من عنرن للنر ن اإلابناري فنً التشنرٌعات المقارننة بندءا بالشنرٌعة اإلسنالمٌة 

 بم تلف التشرٌعات التً تنظمه.

منا  والر ن الرسمً اإلاباري ٌلتقً فً كثٌر منن ال صنابص والممٌنزات منع أنظمنة أ نرى مشنابهة 

  .ات القانونٌة المتشابهةسغٌر ا من المإس ه عنتمٌٌز ٌةرن

وبلك ، حامت للر ن اإلاباري سبٌل الحصرعلى وبالراوع إلى التشرٌع المغربً ناده قد نص على 

لٌست  ً وحد ا حامت الر ن الحامت غٌر أن تلك  1915من ظهٌر  163من  الل مقتضٌات الةصل 

 .03/05/2000وبظهٌر  25/07/1969واردة بظهٌر اإلاباري، فهناك حالة أ رى للر ن اإلاباري 

 و كبا سنقسم  با الباب إلى فصلٌن:

 الرهن الرسمً اإلجباريماهٌة الفصل األول: 

 الفصل الثانً: حاالت الرهن الرسمً اإلجباري 

                                                           
1
الصحٌ  أن ٌقال ) الر ن الابري ولٌس اإلاباري والابر من ابر ٌابره ابرا وابورا وابارة والابر أن تغنً  - 

 الرال من الةقر أو تابر عظمه من الكسر وٌقال أابر القاضً الرال على الحكم إبا أكر ه علٌه.
ظور اإلفرٌقً المصري،لسان العرب المالد الرابع دار الةكر للطباعة أنظر أبا الةضل امال الدٌن محمد مكرم بن من

 .144، ص 1990والنشر والتوزٌع، طبعة 
وبلك من باب  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163وسنستعمل عبارة اإلاباري و ً العبارة التً استعملها المشرع فً الةصل 

 ا مانة العلمٌة وتوحٌد المصطلحات مع المشرع.
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 اٌفظً األٚي
 اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسِٞب١٘خ 

الةنرع ا ول ) صه فنًب صان ٌته وبٌالإلحاطة بموضوع الر ن الرسمً اإلاباري  ارتؤٌنا بح  ما 

الننر ن اإلابنناري فننً التشننرٌعات المقارنننة والقننانون المغربننً فننً إطننار وموقننع  مكانننة(علننى أن نتننناول 

فننً )الةننرع   ةتمٌٌننزه عننن غٌننره مننن ا نظمننة القانونٌننة المشننابه و)الةننرع الثننانً(الضننمانات العٌنٌننة فننً 

 .(ل الثا

 األٚي فشعاٌ
 ٚث١بْ خظبئظٗاٌش٘ٓ اإلخجبسٞ تؼش٠ف 

الر ن الرسمً الابري ٌتمٌز عن بناقً الضنمانات العٌنٌنة بكوننه ٌتقنرر بمقتضنى حكنم قضنابً وفنً 
و صابصه  ً نةسها تقرٌبا  صابص الحقوق العٌنٌنة التبعٌنة المنصنبة ، حامت حدد ا المشرع حصرا 

 على عقار محةظ. – صوصا  –
 األٚي جحثاٌّ

 تؼش٠ف اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ

و نو التشنرٌع  1915ٌونٌنو  2منن ظهٌنر  163مغربً الر ن اإلاباري فنً الةصنل عرف المشرع ال

المطبق على العقارات المحةظة بؤنه " الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم 

 ٌ ول إم فً الحالة اآلتٌة ... "

در فننً غرفننة وٌصنن 1فننالر ن اإلابنناري ٌتقننرر بمواننب حكننم قضننابً صننادر مننن المحكمننة الم تصننة

المشورة بعد طلب من الدابنٌن أو الموصى لهنم وبندون رضنى المندٌن وبعند امسنتماع إلنى النٌابنة العامنة 

 .2وٌؤ ب رتبته من تارٌخ تساٌله بالسال العقاري

فهنو  ،من النص القنانونً المقنرر لنه دون حاانة لالتةناق علٌنه والتعاقند بشنؤنهالر ن اإلاباري ٌنطلق 

و و البي كان  ،كه الدابن بقوة القانون على أموال المدٌن بدون حااة متةاق تعاقدي بلك الر ن البي ٌمل
                                                           

1
ري، الملكٌة ونظام التحةٌظ العقاري فً المغرب، مطبعة المعارف الادٌدة، الرباط، دار المعرفة للنشر محمد  ٌ - 

 .395، ص 1997والتوزٌع ،الطبعة الثالثة، 
2
طباعة مراكش الطبعة الم تار العطار، الواٌز فً القانون العقاري المغربً والمورٌطانً، مطبعة فضاء اإلبداع وال - 

 . 96ص  1999ا ولى، 
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Hypothéque taciteٌسمى بالر ن الضمنً 
1. 

إبن فالر ن الرسمً اإلاباري من الضمانات العٌنٌة المقررة للوفاء بندٌون معٌننة وقند قنرره المشنرع 

انون لةابندة الندابن بندون أن ٌحتناى إلنى اتةناق بلك فهنو ٌننتج بقنوة القنلنو ،حماٌة  ش اص عدد م حصنرا

فهو ببلك ٌ تلف عن الر ن الرسمً الرضابً  با ا  ٌر النبي م ٌمكنن أن ٌنتم إم ، 2تعاقدي مع المدٌن

 بموافقة المدٌن مالك العقار.

 اٌثبٟٔ جحثاٌّ
 خظبئض اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ

التنالً فنإن  صابصنه  نً نةسنها وب،اإلاباري نوع منن أننواع النر ن الرسنمً الرسمً  نٌعتبر الر 

منع فنارق أساسنً ،غٌنر قابنل للتازبنة  اوتبعٌن اعقارٌ اعٌنٌ ا صابص الر ن الرسمً من حٌ  كونه حق

أما الر ن اإلاباري وكما ٌدل علٌه وصنةه فنال ٌحتناى ،ٌتمثل فً كون الر ن الرسمً  و ر ن رضابً 

 إلى رضى المدٌن.

كمنا ٌقنال فنً القنانون الةرنسنً  نو  l’hypothèque légaleوالنر ن اإلابناري أو النر ن القنانونً 

أي أن دٌنن المندٌن ،مبدبٌا عام سواء بالنسبة للدٌون التً ٌضمنها أو بالنسبة لألمنوال التنً ٌنصنب علٌهنا 

 مكرس لحماٌة الدابن.

 اٌّطٍت األٚي
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ حك ِظذسٖ اٌمبْٔٛ

محكمننة فننً غرفننة المشننورة فننً إحنندى الننر ن الرسننمً اإلابنناري بمقتضننى حكننم ٌصنندر عننن ال٠مىىشس 

فالمحكمة تقنرره  ،1969ٌولٌوز  25وظهٌر  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163الحامت الواردة فً الةصل 

 م ٌنشؤ بإرادة ا طراف. فهووبالتالً ،كما أن المستةٌد منه له حق طلبه من المحكمة ،فقط وم تنشبه 

دد ا المشرع حصرا ولٌس للمحكمة الحق فً إضافة إبن فمصدره القانون والقضاء ٌقرره، فحامته ٌح

 حالة أو حبف أ رى.

                                                           
1
 - Marcel Planiol, traité élémentaire de droit civil 4

ème
 édition Tome II. L.G.D.j, 1952, p 1269.  

2
 - Marcel Planiol et George Ripert, traité pratique de droit civil français, Tome XII Sûretés Réelles, 

1927, librairie générale de droit et de jurisprudence, P 437, Encyclopédie Dalloz, droit civil, Tome II 

2
ème

 édition, 1980, p 1.  
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وٌثار سإال مهم بهبا ال صوص ٌتعلق بمدى السلطة التقدٌرٌة الممنوحة للمحكمة فً تقرٌره من عدم 

 ،تقرٌره؟ و ل كلما قدم طلب ٌرمً إلى استصدار حكم بر ن إاباري فً إحدى حامته المنصوص علٌنه

 .؟له مة امستاابةوإم ٌاب على المحك

 محقا.واإلاابة عنها مناقشتها  نتولىس اإلشكالٌات به  كل

المسناواة  أالعٌنٌة تمثل اسنتثناء  طٌنرا لمبند ضماناتوال ،عٌنً ضمانوالر ن الرسمً اإلاباري  و 

 من ق.ل.ع البي ٌنص على أن أموال المدٌن ضمان عام لدابنٌه. 1241الوارد بالةصل  1بٌن الدابنٌن

با ا ساس فإنه م ٌاوز التوسع فً نطاقها أو فنً تؤوٌنل أحكامهنا ومنن اهنة أ نرى فنإن نظنام على  

 .2التؤمٌنات ٌرتبط بامبتمان واإلاراءات المدنٌة مما ٌاعل أغلب أحكامه آمرة ومتعلقة بالنظام العام

سناواة بنٌن وإن وضع أي ضمان عٌنً م ٌمكن أن ٌتم إم بنص تشرٌعً لكونه ٌمثل اسنتثناء لمبندأ الم

 ، با عن الضمانات بصةة عامة. وبالنسبة للر ن اإلاباري البي ٌحندد المشنرع حامتنه حصنرا ،الدابنٌن

فنشننؤته ،مكننن سنننه إم بالقننانون ٌأي أنننه م ،نص م ٌمكننن أن ٌوانند ر ننن إابنناري النن  ممتننى انعنندفإنننه 

التقرٌنري القضناء النبي  وفنً مرحلنة ثانٌنة ٌكنون مصندره،ومصدره كنظام قنانونً ابتمنانً  نو القنانون 

 .3هبٌقرره وٌحكم به وم ٌنش

فالمشرع ٌقنن الر ن اإلاباري كتؤمٌن عٌنً وٌكون لألش اص المستةٌدٌن منه   ) أي الم ول لهنم ( 

 كإطار قانونً. نطاقهالحرٌة فً ممارسة  با الحق من عدمه أي امنضواء أو عدم امنضواء فً 

ٌشنبه اممتٌناز العقناري منن حٌن  بنبلك فهنو  ،انونً المقنرر لنهفالر ن اإلاباري ٌنطلق من النص القن

 لكن ٌاب لنشوبه وأ ب مرتبته أن ٌسال بالسال العقاري. –أي ٌنطلق من النص القانونً  –منطلقه 

 وٌترتب على كون القانون مصدرا للر ن اإلاباري نتٌاتان:

اري عن طرٌق القٌاس، فنالر ن : م ٌاوز التوسع فً تةسٌر النصوص التً تقرر الر ن اإلاباألولى

رغمنا عننه وبندون رضناه، كمنا  ٌننهعلى عقنارات مد أو إٌقاعه اإلاباري ٌعطً صاحبه الحق فً توقٌعه

ٌعطٌه الحق فً استٌةاء دٌنه قبل الدابنٌن العادٌٌن، لبا م ٌاوز أن ٌعتبر أن دابنا معٌنا له الحق فً ر نن 

 .ٌنهر ن إاباري على أمالك مد ش صا آ ر  وله القانون حق ىقٌاسا علإاباري 

                                                           
1
دراسات فً قانون التؤمٌنات، عمل اماعً لهٌؤة التدرٌس قانون التؤمٌنات بتونس بكلٌة الحقوق والعلوم اإلنسانٌة  - 

 .56، ص 1997بتونس، 
2
 .54ابق، ص دراسات فً قانون التؤمٌنات العقارٌة، مراع س - 

3
 - Marcel Planiol, Op. Cit. P 1269.  
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اعنل للزوانة الحنق فنً  1915ٌونٌنو  2منن ظهٌنر  163ومثال بلك أن المشرع المغربً فً الةصل 

توقٌع ر ن إاباري على أمالك زواها ضمانا لما أتت به الزواة فً مهر ا ولحقوقها الناشبة عن النظام 

وم اسنتبدال منا فوتنه منن أمالكهنا بنؤمالك وى المالً للزواٌة وللتعوٌن عن املتزامات المطالب بها الز

التنً  ةلزوانكنل دٌنون اواعتبنار أن  163فال ٌمكن التوسع فً تةسنٌر الننص النوارد فنً الةصنل ، أ رى

 .بصرف النظر عن صلتها بعقد الزواى أو عدم صلتها به ر ن إاباريب على الزوى تتمتع 

ن أننه فنً غٌنر الحنامت  ) وبالنسنبة لغٌنر : ٌترتب على كنون النر ن اإلابناري مصندره القنانوالثانٌة

فنً غٌنر  نبه الحنامت ٌبقنى  1969ٌولٌنوز  29وظهٌنر  163ا ش اص ( المنصوص علٌها فً الةصل 

وللدابنٌن والمدٌنٌن على حد سواء ضمان حقوقهم ودٌونهم ،ا صل  و مبدأ حرٌة التعاقد وسلطان اإلرادة 

 بما شاءوا من ضمانات و اصة الر ن الرسمً.

بالتالً  ل ٌمكن لنةس ا ش اص البٌن  ولهم القانون حق ر ن إاباري لضنمان دٌنونهم أن ٌت لنوا و

 .عن  با الضمان وٌستعٌضوا عنه بآ ر تعاقدي أي اتةاقً؟ 

 ننول للقاصننرٌن الننر ن اإلابنناري الم –قنندم المشننرع الحننل بالنسننبة لننبعن حننامت الننر ن اإلابنناري 

منن  169) الةصل ٌة تعوٌضه بر ن حٌازي منقول أو تقدٌم كةالةإمكانإب  ولهم  -والمحاورٌن وللزواة

 والتزم الصمت فً باقً الحامت. راب ( 19ظهٌر 

ما من الت لً عن  با الضمان وامستعاضة عنه بضمان آ ر،ما ٌمنع  ناك نب ب إلى القول أنه لٌس 

 اصنة إبا  ،اسبة لضمان دٌونهمولألفراد الحرٌة فً ا تٌار الطرٌقة المن ،ا صل  و حرٌة التعاقدأن دام 

 علمنا أنه ٌصعب فً أغلب الحامت معرفة أمالك المدٌن لكً ٌتم ر نها ر نا إابارٌا.

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌشخض اٌذائٓ اٌّغتف١ذ ِٕٗ حّب٠خ

إن المشرع فً تقرٌره لحامت الر ن الرسمً اإلاباري لم ٌؤ ب بعٌن امعتبنار صنةة الندٌن أو سنببه، 

وإنما ش ص الدابن معتبرا أن بعن ا ش اص " الندابنٌن " ٌتطلبنون رعاٌنة  اصنة، وٌقتضنً أن تندفع 

 لهم دٌونهم قبل غٌر م.
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 ،أو سنببه 1وبهبا ٌ تلف الر ن اإلاباري عن حق اممتٌناز النبي قنرره المشنرع مراعناة لصنةة الندٌن

 .2بعن الدابنٌنلللوضعٌة ال اصة  اعتبارا مقررفهو 

 ثاٌثبٌاٌّطٍت 
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ حك ػ١ٕٟ

النبي  1915ٌونٌنو  2منن ظهٌنر  157الةصل  حسبالر ن الرسمً، حق عٌنً فً التشرٌع المغربً 

والر ن اإلاباري نوع من أنواع الر نون الرسنمٌة، فإننه  نو  ." الر ن الرسمً حق عٌنً " ااء فٌه أن

شًء معٌن، فهو ٌةترن واود   ا القانون لش ص معٌن على،أي أنه سلطة مباشرة ٌقرأٌضا حق عٌنً 

رابطة تسلط مشروعة فالر ن اإلاباري بهبه ال اصٌة وبعد استصدار حكم قضنابً بنه وتسناٌله بالرسنم 

ن الحقنوق العٌنٌنة مٌزتنً منوٌ ولنه كغٌنره ،ٌولً الدابن سلطة مباشرة على العقنار المر نون  –العقاري 

 .3العادٌٌن والمتؤ رٌن فً المرتبة التتبع وا فضلٌة وٌعطٌه حق التقدم على امٌع الدابنٌن

وٌالحننظ أن مضننمون الننر ن الرسننمً اإلابنناري كحننق عٌنننً ٌ تلننف عننن مضننمون الحقننوق العٌنٌننة 

ا صلٌة، حٌ  تنطوي  به ا  ٌرة على سلطات امستعمال وامسنتغالل والتصنرف ماتمعنة أو متةرقنة، 

حق عٌنً تبعً ٌ وله الحصول علنى حقنه  أما الحق العٌنً البي ٌكتسبه الدابن على العقار المر ون فهو

وحتننى إبا تعنندد النندابنون ،وبلننك بالتقنندم علننى غٌننره مننن النندابنٌن العننادٌٌن  ،4مننن قٌمننة العقننار المر ننون

 العقاري. رسمالمرتهنون ر نا رسمٌا فا فضلٌة تكون فٌما بٌنهم بؤسبقٌة تساٌل ر نهم فً ال

ٌنة بنٌن وترتنب ا ول"علنى أننه  1913غشت  12من ظهٌر  77وقد ورد بهبا ال صوص فً الةصل  

الحقوق المثبتة على العقار الواحد لترتٌب التساٌالت باستثناء الحالة المقررة بالةقرة ا  ٌرة منن الةصنل 

 ."السابق المتعلقة بالتساٌالت الواقعة بنةس الرتبة

ر ن مسال على البٌن لهم  وننعلى ما ٌلً: " الداب 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  185كما ٌنص الةصل 

أٌضا حنق تتبنع العقنار فنً ٌند منن ٌنتقنل إلٌنه ملكٌنة  مدٌونهم حسب ترتٌب تساٌلهم " وله نعقار ٌستوفو

 العقار الواقع علٌه الر ن لٌستوفً دٌنه من ثمن العقار.
                                                           

1
محمد بن معاوز، الحقوق العٌنٌة فً الةقه اإلسالمً والتقنٌن المغربً  ، مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضاء،   - 

 .493ص  1990الطبعة ا ولى 
2
 - Encyclopédie Dalloz ; op cit, p 1. 

3
فً شرح القانون المدنً الادٌد، فً التؤمٌنات الش صٌة والعٌنٌة، الازء عبد الرزاق السنهوري، الوسٌط  - 

 .271، ص 118، فقرة  1970العاشر،مطبعة لانة التؤلٌف والترامة والنشر، دار النهضة العربٌة مصر
4
قا رة، دار محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن، أصول القانون المدنً، الازء الثال ، الحقوق العٌنٌة مكتبة عٌن شمس ال - 

 1977الاٌل للطباعة، 
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وحق التتبع  با ٌتمتع به كل دابن مرتهن من أال دٌننه مهمنا كاننت  1على العقار حق عٌنً ن حقهم 

 .2 رةمرتبته متؤ

 

 اٌّطٍت اٌشاثغ
 األ٠ٌٛٚخ ٛقحم ػّٓاٌش٘ٓ اإلخجبسٞ  ِشتجخ

إن تحدٌد نطاق ا ولوٌة ٌستواب التمٌٌز بٌن ثال  حامت ٌتزاحم فٌها الدٌن المضمون بر ن رسمً 

مضننمون بحننق امتٌنناز دٌننن  إابنناري مننع دٌننن عننادي أو مننع دٌننن مضننمون بننر ن رسننمً اتةنناقً أو مننع 

 عقاري.

للنندٌن تكننون دٌننن مضننمون بننر ن رسننمً إابنناري ودٌننن عننادي فا ولوٌننة  حصننل تننزاحم بننٌن با* فننإ

 المضمون بر ن رسمً إاباري على اإلطالق.

فننإن ا ولوٌننة تكننون  ،بننٌن الننر ن الرسننمً اإلابنناري والننر ن الرسننمً امتةنناقً * وإبا حصننل تننزاحم

سنبق قٌندا فا  (،1913غشنت  12منن ظهٌنر  77الةصنل )حسب أسبقٌة تساٌل الر ن الرسنمً العقناري 

 أسبق حقا.

 

دٌن مضمون بر ن رسمً إاباري مع دٌن مضمون بحنق امتٌناز علنى العقنار بٌن تزاحم وإبا حصل 

 .3فا سبقٌة تكون لحق اإلمتٌاز

 

 

 

                                                           
1
 .12، ص 8، فقرة 1972عبد المنعم البدراوي، التؤمٌنات العٌنٌة، القا رة   - 
 . 122ص شمس الدٌن الوكٌل، نظرٌة التؤمٌنات فً القانون المدنً، الطبعة الثانٌة،  -

2
ء التشرٌع المغربً الازء الثانً، ، مؤمون الكزبري، التحةٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة ا صلٌة والتبعٌة فً ضو - 

 .334، ص 1978شركة الهالل العربٌة للطباعة والنشر، مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضاء الطبعة الثانٌة، 
 وسنعود لبح  الموضوع فً الةصل الثانً ب صوص بعن اإلشكامت التً تثار بشؤن أولوٌة الدابن المرتهن للعقار على ثمن البٌع. - 3
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 اٌّطٍت اٌخبِظ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ حك تجؼٟ

بي فهننو حنق تبعنً للندٌن النن ه،إن اإلقنرار بالصنةة العٌنٌنة للنر ن الرسننمً اإلابناري ٌنإدي إلنى تبعٌتن

. 1ٌضمنه  با الر ن، فال ٌقوم  با الر ن إم بقٌام الندٌن المضنمون بنه، وٌسنٌر منع الندٌن وانودا وعندما

العٌنٌة وإن كانت تمثل حقوقنا عٌنٌنة فإنهنا تعتبنر حقوقنا عٌنٌنة تبعٌنة باعتبار نا  الفنا  ضماناتبلك أن ال

احبها بالمنافع امقتصادٌة والمادٌنة وم تمن  ص 2للحقوق العٌنٌة ا صلٌة م تتولد عن تازبة لحق الملكٌة

 .3للشًء المر ون. و ً م تنشؤ مستقلة بل تابعة حتما لحق أصلً ش صً تحمٌه وتدوم بدوامه

و كبا م ٌنشؤ الر ن اإلاباري بدون واود دٌن صنحٌ ، فنإبا كاننت عالقنة المدٌونٌنة باطلنة م ٌمكنن 

الدٌن ا صلً باطال ٌبطل النر ن، وإبا كنان قنابال للدابن أن ٌتمسك بالر ن الرسمً اإلاباري. وإبا كان 

امنقضاء ٌنقضً الر ن  أسبابلإلبطال كان الر ن قابال لإلبطال، وإن انقضى الدٌن بالوفاء أو غٌره من 

أو ا ال كان الر ن مإاال أو شرطٌا مثله، إب 4وإبا كان املتزام ا صلً موصوفا بالشرط ، بالتبعٌة له 

" من لٌس لهنم علنى الملنك إم حنق معلنق علنى شنرط أو  1915ٌونٌو  2ن ظهٌر م 175ااء فً الةصل 

قابل للةسخ فً بعن الحامت أو معرن لإلبطال م ٌمكنهم أن ٌعطوا إم ر نا  اضعا لنةس الشروط أو 

 اإلبطال... ". 

 اٌّطٍت اٌغبدط
 ػمبسٞ اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ حك ػ١ٕٟ

ر بالنسنبة للنر ن الرسنمً ونةنس ا من 5منال عقناريإن النر ن الرسنمً بصنةة عامنة م ٌنرد إم علنى 

أي تلننك ال اضننعة منهننا ،فهننبا ا  ٌننر م ٌننرد علننى المنقننومت وإنمننا فقننط العقننارات المحةظننة اإلابنناري، 

 .1915ٌونٌو  2لمقتضٌات ظهٌر 

 .؟و ٌطرح التساإل حول إمكانٌة ورود ر ن رسمً إاباري على عقار فً طور التحةٌظ
                                                           

1
 - Planiol et Ripert, op, cit, p 377 

Michel Cabrillac et Chmstian Moulay, droit les sûretés, Librairie de la cour de cassation de Paris, 

Imprimerie l’aussaud, n° 504, p 378 – 379. 
2
 - Philippe Molaurie aynes, cours de droit civil, les sûretés la publicité foncière , éditions cyos 3

ème
 

édition. , n° 400, p 133 
3
 . 12، ص 8عبد المنعم البدراوي، مراع سابق، فقرة  - 
أمٌنة ناعمً ، أحكام الشرط فً القانون المدنً المغربً على ضوء الةقه واماتهاد القضابً دراسة مقارنة -للتعمق حول نظرٌة الشرط ٌرااع  - 4

، تقدٌم الدكتور 2009، مطبعة ا منٌة الرباط، نشر دار اآلفاق المغربٌة للنشر والتوزٌع، الطبعة ا ولى 15انونٌة المعاصرة ، سلسلة الدراسات الق
 محمد الكشبور.

5
 .461محً الدٌن علم الدٌن إسماعٌل، مراع سابق، ص  - 
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ناده ٌنص على أنه" إبا نشنؤ علنى  1331رمضان  9من  ظهٌر  84الةصل  بالراوع إلى مقتضٌات 

 قأمكن لصاحبه من أانل ترتٌبنه فنً التسناٌل والتمسنك بنالح حق  اضع إلشهار عقار فً طور التحةٌظ

 المبكور فً موااهة الغٌر، أن ٌودع بالمحافظة الوثابق الالزمة للتساٌل".

ٌن ا ش اص البٌن لهنم صنالحٌة تقندٌم مطلنب التحةنٌظ من نةس القانون حدد من ب 10كما أن الةصل 

 الدابن المرتهن ر نا رسمٌا بموافقة المالك، مما ٌعنً إمكانٌة ر ن العقار فً طور التحةٌظ ر نا رسمٌا.

وفً  با اإلطار ٌعتبر بعن الةقه أنه قبل تؤسٌس الرسم العقاري فإن عقد الر ن  بالرغم من إٌداعنه  

ال ٌمكن اعتباره ر نا رسمٌا بل مارد وعد بالر ن م أقل وم أكثر، بحٌ  إن تقٌٌده بالمحافظة العقارٌة ف

ٌبقى معلقا على نتٌاة التحةٌظ فإبا كان العقار موضوع تعرضات ، فمنن المإكند أن المسنتةٌد منن النر ن 

 .1سٌتؤثر بنتٌاة دعوى التعرن 

قنة بهنبا النر ن الرسنمً ، ونزٌند و نعتقد أن  با النرأي فٌنه كثٌنر منن الصنواب حنول الم ناطر المحد

القول إنه مانرد حنق ش صنً قابنل  ن ٌتحنول إلنى حنق عٌننً عنندما ٌتؤسنس الرسنم العقناري وٌ ضنع 

  2لمسطرة القٌد. 

" أن تقٌٌنند الننر ن 24/12/2002وقنند أكنندت المحكمننة امبتدابٌننة بوانندة فننً حكننم لهننا صننادر بتننارٌخ 

منن ظهٌنر  84ٌنداع طبقنا لمقتضنٌات  الةصنل المنصب على عقار موضنوع مطلنب التحةنٌظ  نو مانرد إ

التحةٌظ و أن مصٌره ٌبقنى معلقنا علنى منآل الطلنب باتنه ، فنإن تحنول إلنى رسنم فنً اسنم المندٌن النرا ن 

 .3أصب  الر ن رسمٌا منتاا آلثاره القانونٌة ، أما قبل بلك فال ٌنتج أي أثر"

 1968دانبنر  17ملكنً الصنادر فنً وما ٌلٌنه منن المرسنوم ال  9وٌواد استثناء وحٌد ٌتعلق بالةصل 

المتعلق بالقرن العقاري والقرن من أال البناء والقرن الةندقً ، البي سم  بإمكانٌة ر نن العقنارات 

فً طنور التحةنٌظ ر ننا رسنمٌا إبا تعلنق ا منر بمنن  قنرون عقارٌنة أو للسنكنى أو لالسنتثمار السنٌاحً 

 والةندقً. 

                                                           
، ص 1999أبرٌل  15ونً ، العدد عقار فً طور التحةٌظ والشهادة ال اصة بالر ن، مالة الحد  القانالمحمد  ٌري،- 1

12. 
نور الدٌن لعرى، مدى إمكانٌة ورود ر ن رسمً على عقار فً طور التحةٌظ، مالة المنا ج القانونٌة عدد  مزدوى - 2

 .105،ص 11/12-2008
وق مبكور عند: سعاد الزروالً ، مبدأ ت صٌص الر ن الرسمً فً التشرٌع العقاري المغربً، منشورات مالة الحق  - 3

 .79توزٌع دار اآلفاق  للنشر والتوزٌع ص ،، مطبعة ا منٌة الرباط 1/2009المغربٌة ، سلسلة الدراسات وا بحا   عدد 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

25 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

فإنها ت ضع للر ن الرسمً ،السةٌنة والتً وإن كانت منقوم اب اإلشارة إلى مالحظة مهمة بشؤن تو  

 .1 ضع للر ن الحٌازي البي من شؤنه أن ٌعرقل نشاطهاتوم ،البي ٌنصب على العقار 

وٌنتم  ،وٌعتبنر بلنك بمثابنة إشنهار ،العقنار علنىو كبا ٌسال الر ن الرسمً على السنةٌنة كمنا ٌسنال 

 .2التساٌل لدى محافظ الر ون البحرٌة

من القانون البحري المغربً على ما ٌلً: " إن السةن التً تبلغ حمولتها طنٌن اثنٌن  82الةصلص وٌن

 نبا م ٌعننً  ،ٌمكن أن تنشؤ علٌها ر ون رسمٌة. إم أنها م ٌمكن أن تنر ن إم باتةاقٌنة بنٌن ا طنراف "

 أنها م تر ن ر نا حٌازٌا.

اتةاقٌا، أي ا تٌارٌا ٌتم بامتةناق بنٌن المندٌن النرا ن فالر ن البحري ) السةٌنة ( م ٌمكن أن ٌكون إم 

إبن فالر ن الرسمً المنصب على السنةٌنة م  3و و مالك السةٌنة أو وكٌله المةون وبٌن الدابن المرتهن

 ٌمكن أن ٌكون بؤي حال من ا حوال ر نا إابارٌا.

 اٌّطٍت اٌغبثغ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ حك غ١ش لبثً ٌٍتدضئخ

لر ن اإلاباري للتازبة مسنتمدة منن الصنبغة العٌنٌنة باعتبنار أن منن  صنابص الحنق إن عدم قابلٌة ا

 الضماناتالعٌنً تسلطه على كامل الشًء حٌ  ٌامع الةقه على توفر صبغة عدم التازبة بالنسبة لامٌع 

 ن. الضماوعدم التازبة تةٌد فً نةس الوقت عدم تازبة الدٌن وعدم تازبة محل  ،4العٌنٌة

و با ما  ،وكل ازء من الدٌن مضمون بكامل العقار ،العقار المر ون ضامن لكل الدٌنفكل ازء من 

ٌعنً بتعبٌر آ ر أن ٌكون الدٌن مضمونا بكامل العقار موضوع الر ن، فإن تمنت قسنمة العقنار فنإن كنل 

 ازء ٌبقى ضامنا لكامل الدٌن.

                                                           
1
ص  1989إدرٌس الضحاك، قانون المالحة البحرٌة ال اصة بالمغرب،  منشورات عكاظ، الرباط، الطبعة ا ولى  - 

155. 
2
فبراٌر  5افظة الر ون البحرٌة والبي ألغى القرار الوزٌري المإرخ فً المتعلق بمح 1975ٌناٌر  10ٌنص مرسوم  - 

أصبحت  به  1981على إلحاق  به المحافظة بمدٌرٌة المالحة التاارٌة والصٌد البحري إم أنه ومنب سنة  1923
محافظ كما ٌعٌن المحافظة ملحقة بوزارة الصٌد البحري والمالحة التاارٌة حٌ  ٌتولى مدٌر المالحة التاارٌة مهمة ال

 نابب له.
3
 .94، ص 1993نااة بضرانً، القانون البحري، الازء ا ول، السةٌنة دار النهضة الشرقٌة،  - 

4
 - Philippe Simpler, Philippe Dellecque, les sûretés, la publicité foncière précis Dalloz, n° 201, p 213. 

- Philippe Malaurie, Laurent Aynès, op, cit, n° 405, p 135.  
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ٌبقنى الضنمان كنامال لضنمان منا  ٌكون العقار المر ون ضامنا لكامل الدٌن إب فً حالة الوفاء الازبنً

 تبقى من الدٌن.

و ننو  والننبي انناء فٌننه " 1915ٌونٌننو  2ٌننر مننن ظه 157 الةصننل ننبه ال اصننٌة نةسننها ٌنننص علٌهننا 

لنه وعلنى كنل واحند وعلنى بطبٌعته أي الر ن الرسمً م ٌتازأ وٌبقى بؤكمله على العقارات الم صصة 

 ."كل ازء منها

ا فننرن أن  ننبا العقننار انتقننل إلننى ورثننة مالكننه وأصننب  كننل واحنند فبالنسننبة للعقننار المر ننون، فإنننه إب

 مسإوم عن ازء من الدٌن، فإن الازء من العقار البي ٌملكه  با الوار  ٌبقى مر ونا فً كل الدٌن.

الوار  الازء من الدٌن البي  و مسإول عنه، ٌبقى الازء من العقنار النبي د نل فنً   دأدى أحفإن  

 دٌون فال ٌاوز شطب الر ن عن  با الازء من العقار إم بعد سداد الدٌن كله.ملكه مسإوم عن باقً ال

أما بالنسنبة للندٌن المضنمون، فندعوى النر ن م تتانزأ فنإبا انقضنى انزء منن الندٌن ٌبقنى كنل العقنار 

ضامنا لما ٌبقى منه. وإبا توفً الدابن المرتهن و ص كل واحد من ورثته انزء منن حنق المنور ، فنإن 

 .1تطٌع أن ٌنةب على كل العقار المر ون استٌةاء للازء البي آل إلٌه من الحقكل وار  ٌس

 

 

 

 

 

 

 اٌثبٟٔ فشعاٌ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ فٟ اٌتشش٠ؼبد اٌّمبسٔخ

تكاد أغلب التشرٌعات المقارنة تتطابق من حٌ  الضمانات العٌنٌة التً تؤ ب بها أمثال الر ن الرسمً 

عٌننً ٌناز... إم أننه بالنسنبة للنر ن الرسنمً اإلابناري كضنمان امتةاقً والر ن الحٌنازي وحقنوق اممت

ابً م تنظمه كل التشرٌعات كما  و ا مر بالنسبة لبناقً التؤمٌننات، و نو تمٌ تلف ا مر، إب أنه كنظام اب

 .بح ما سنعرن له من  الل  با الم
                                                           

1
 ، أٌضا:236/ الكزبري، مراع سابق، ص  274، ص 120السنهوري، مراع سابق الةقرة  - 

Paul Decroux, droit foncier Marocaine, édition la porte, Rabat 1977, n° 619 et 620, p 390. 
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 األٚي جحثاٌّ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ فٟ اٌفمٗ اإلعالِٟ 

 "اٌش٘ٓ اٌششػٟ ٌٍتشوخ"

املتزام شرعا بكونه التكلٌف الشنرعً للشن ص بعمنل أو امتنناع عنن  1عرف بعن الةقهاء المحدثٌنٌ

 عمل لمصلحة غٌره.

 2و و الواه السلبً لكنل عالقنة شنرعٌة بنٌن ش صنٌن وواههنا اإلٌانابً ٌظهنر فنً الحنق الش صنً

 رى باممتنناع عنن البي  و مطلب ٌقره الشرع لش ص على آ ر ٌكون متعلقا تارة بالقٌام بعمل وتارة أ

 فعل.

وعلٌه تقسم املتزامنات فقهنا بحسنب موضنوعها إلنى التزامنات إٌاابٌنة وأ نرى سنلبٌة. فهنبه ا  ٌنرة 

موضننوعها واحنند  ننو اممتننناع عننن عمننل، أمننا املتزامننات اإلٌاابٌننة فٌتنننوع موضننوعها لٌشننمل املتننزام 

 بالعمل واملتزام بالدٌن واملتزام بالعٌن.

 ٌران تقسٌما أساسٌا فً مادة املتزامات  نه ٌقنوم علنى واحند منن أ نم تصننٌةات وٌكون الةرعان ا 

 .3ا موال فً الةقه اإلسالمً ٌةرق بٌن الدٌن والعٌن

فالدٌن  و ما تعلق ببمة من النقود أو ما فً حكمها من أشٌاء  4وفٌصل التةرٌق بٌنهما  و البمة المالٌة

 مثلٌة، فهو وصف شامل للبمة. 

                                                           
1
الةقهً العام، الازء الثال  نظرٌة املتزام  انظر مصطةى أحمد الزرقاء، الةقه اإلسالمً فً ثوبه الادٌد، المد ل - 

، و بة الزحٌلً، الةقه اإلسالمً وأدواته، دار الةكر، دمشق 81 – 16العامة، دار الةكر دمشق، الطبعة السادسة، ص 
 .19، الازء الرابع، ص 1989الطبعة الثالثة، 

، 299، ص 1968قود، دار النهضة العربٌة بٌروت، بدران أبو العٌنٌن بدران، تارٌخ الةقه اإلسالمً ونظرٌة الملكٌة والع-
، 1992أحمد فراى حسٌن وعبد الودود محمد السرتً، النظرٌة العامة للةقه اإلسالمً وتارٌ ه، دار النهضة بٌروت،  -

 . 27ص 
2
اظا على مشٌرا إلى أن ا ستاب المرحوم السنهوري دعا إلى عدم است دام تعبٌر الحق الش صً فً الةقه اإلسالمً حة - 

 صوصٌته وتمٌٌزه عن القانون الرومانً والةقه الغربً " مصادر الحق فً الةقه اإلسالمً " دراسة مقارنة بالةقه 
 .  15، ص 1954الغربً، دار النهضة العربٌة، القا رة، الازء ا ول 

3
ٌنً بدران، نةس المراع، ص بدران أبو الع -وما ٌلٌها،  167بكره الدكتور الزرقاء، وبٌن نتاباه، مراع سابق، ص  - 

 وما ٌلٌها. 284
4
البمة عند الةقهاء  ً وصف أو معنى شرعً مقدر واوده فً اإلنسان ٌصٌر به أ ال لاللتزام واإللزام أي صالحا أن  - 

 وما ٌلٌها.  16تكون له حقوق وعلٌه واابات، انظر السنهوري ومصادر الحق، الازء ا ول، ص 
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ا كان أو ش صٌا، وعلٌه ٌكون املتزام بالدٌن التزاما محله ٌشًء معٌن ٌتعلق به الحق عٌن والعٌن  ً

مبلغ من النقنود أو أشنٌاء مثلٌنة، واملتنزام بنالعٌن  نو املتنزام النبي محلنه عنٌن معٌننة بنباتها لتملٌكهنا أو 

 .تملٌك منةعتها أو تسلٌمها أو حةظها

فؤصنل  ،من عنصرٌن:  ما أصنل الندٌن والمطالبنة بنه –كبلك وٌقال الدٌن  –وٌتكون املتزام بالدٌن  

النندٌن  ننو مننا ثبننت بالبمننة، أمننا المطالبننة بننه فهننً حننق النندابن فننً إلننزام مدٌنننه بالوفنناء بالتزامننه أي سننلطة 

 .1امستٌةاء الابري لاللتزام

دابن بحنق البمة وما فٌها من أموال ضنامنا للوفناء بندٌون المندٌن وأقنرت للن ةوتعتبر الشرٌعة اإلسالمٌ

المحافظة على تلك ا موال بمراقبة تصرفات مدٌنه. وللمدٌن فً  با اإلطار أحنوال ثالثنة مٌز نا الةقهناء 

 :2المسلمون ول صها ابن عاصم فً تحةته قابال

 فمطلـه ظلم م  ٌإ ـر   من علٌه الدٌن إما موسر

 فٌنبغً فً شؤنه امنتظار  أو معسر قضاإه إضرار

 فوااـب إنظاره لمٌسـرة  برهأبان معأو معدم وقد 

 وٌةهم من كل  با أن الشرٌعة اإلسالمٌة أقرت للدابنٌن حقوقا على المدٌن وعلى مكاسبه.

ر ننا إابارٌنا علنى أمنوال المندٌن لضنمان الوفناء بنبعن  الةقنه اإلسنالمًقنرر ٌلكن السإال المهم  ل 

 الدٌون لةابدة دابنٌن معٌنٌن؟

الكةالنة والتضنامن وبٌنع الةقنه اإلسنالمً  نظمالةقهاء المسلمٌن، وقد معروفة عند  الضمانات العٌنٌةإن 

ر ننن  -3 ر ننن العقننار، -2ر ننن المنقننول،  -1و ننو ثالثننة أنننواع:   3الننر ن الحٌننازي نظننمكمننا ،الوفنناء 

 الغاروقة.

وإن كنتم على سةر ولم تاندوا كاتبنا فر نان مقبوضنة، والر ن مشروع بالقرآن الكرٌم لقوله تعالى: " 

 .1" ن بعضكم بعضا فلٌإد البي أإتمن أمانتهفإن أم

                                                           
1
أن  به السلطة  ً التً لها عالقة بٌن الدابن والمدٌن باملتزام بي السمة الموضوعٌة فً ٌرى ب. مصطةى الزرقاء  - 

ولبلك تكون نظرة الةقه اإلسالمً نظرة وسطى فال  ً بالش صٌة ،الةقه اإلسالمً وتعبر عن الاانب الش صً فٌه 
دٌة الماحةة التً توكل للدابن التةتٌش عن المطلقة التً تإدي إلى حد استرقاق المدٌن وقتله عند عدم الوفاء وم  ً بالما

ترى أن املتزام ترافقه سلطة ش صٌة تؤٌٌدا  مكاسب مدٌنه حتى ٌؤبن له باقتضاء دٌنه منها بل  ً وسط بٌن  با وباك
 وما ٌلٌها. 56لتنةٌبه إب لوم ا لتعبر التنةٌب بمارد إ ةاء المكلف ما له وامتناعه عن عمله، مراع سابق، ص 

2
بكر محمد بن عاصم، تحةة الحكام فً نك  العقود وا حكام شرحه أبو الحسن علً بن عبد السالم التسولً، البهاة أبو  - 

 . 1951فً شرح التحةة، دار الةكر للطباعة والنشر والتوزٌع، الطبعة الثانٌة، 
3
 .89ص 1979سمٌر كامل، شرط الملكٌة فً الر ن العقاري ، المطبعة العربٌة الحدٌثة،  - 
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عن عابشة رضً هللا عنها  لموكبلك السنة النبوٌة الشرٌةة التقرٌرٌة والقولٌة، فقد روى الب اري ومس

 .2" أن رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم اشترى من ٌهودي طعاما ور نه برعا من حدٌد "

 .3غرمه "ه البي ر نه، له ُغْنُمُه وعلٌه صاحب وقال علٌه الصالة والسالم: " م ٌغلق الر ن من

ٌضنمن  4اتبعٌن اعٌنٌ اأي حق اعٌنٌ اوللر ن عند الةقهاء المسلمٌن  صابص عامة تتمثل فً كونه تؤمٌن

كما أنه تؤمٌن حٌازي،  نه ٌواب نقل حٌازة المر ون من ،حقا أصلٌا  و الدٌن، و و غٌر قابل للتازبة 

ن النر ن غٌنر موثناره حنبس النر ن عنند الندابن. ولنم ٌعنرف الةقهناء المسنلآ و ن منن،المدٌن إلى الندابن 

 .5الحٌازي كالر ن العقاري الرسمً

ن والنر ن الحٌننازي فنً الةقننه اإلسنالمً واحنند للمنقنول والعقننار علنى السننواء فلنٌس  ننناك تقسنٌم للننر 

شنرعا صن  ل كنل مناور ن منقول، بنل إن نظامنه واحند ٌنرد علنى  حسب طبٌعة المال إلى ر ن عقاري

 منقوم كان أو عقارا.

اق  نو عقند ٌثوا صل فً الر ن فً الةقه اإلسالمً أنه اتةاقً، كباقً التؤمٌنات أي ٌنشؤ عن عقد اسنت

والمتمثنل  6وإبا كانت  به  ً القاعدة فإنها عرفت استثناء وٌتعلق ا مر بالر ن الشنرعً للتركنة ،الر ن

ةقهاء المسلمون أن حنق دابننً التركنة العنادٌٌن ٌصنب  متعلقنا فً حق دابن المور  فً تركته. فقد قرر ال

 بؤعٌان التركة م بمالٌة البمة كما كان قبل الوفاة.

وتصب  تلك ا عٌان بمةعول انحصار ا ضامنة لتلك الدٌون فٌنقلب حق دابننً الهالنك العنادٌٌن  كنبا  

ثقلنة بحنق عٌننً تبعنً شنبٌه بحنق إلى حق عٌنً بعد أن كان ش صٌا قبل الوفاة، وتصب  أموال التركنة م

 .7الر ن

                                                                                                                                                         
1
 .283سورة البقرة، اآلٌة  - 

2
 .233، ص 5الشوكانً، نٌل ا طوار، ى  - 

3
 .182، مراع سابق، ص 5رواه الشافعً والدارقطنً، حدٌ  مبكور عند و بة الزحٌلً، ى  - 

4
 وما ٌلٌها. 31السنهوري، مصادر الحق، الازء ا ول، مراع سابق، ص  - 

5
 .444محمد بن معاوز، مراع سابق، ص  - 

6
  و ٌقابل حالة الر ن اإلاباري لدابنً التركة فً التشرٌع المغربً.و - 

7
، أسباب كسب الملكٌة، دار النهضة العربٌة، القا رة، 9عبد الرزاق السنهوري، فً شرح القانون المدنً، الازء  - 

 وما ٌلٌها. 106، ص 1968
 .175، ص 1955شةٌق شحاتة، النظرٌة العامة للتؤمٌن العٌنً، طبعة  -
 وما ٌلٌها. 303الناصر توفٌق العطار، التؤمٌنات العٌنٌة، ص عبد  -
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وفابدة  با الر ن  ً تمكٌن الدابنٌن من تتبع تلك ا موال. و با  و أساس النظرٌة التً تقنول بتحقنق 

انتقال أموال التركة إلى الورثة فنور وفناة المنور ، وبلنك فنً التركنة المسنتغرقة والغٌنر المسنتغرقة وأن 

ركنة إلنى الورثنة إب تنتقنل  نبه ا منوال مثقلنة بحنق ر نن شنرعً علنى الدٌن م ٌمنع من انتقنال أمنوال الت

 .1أموال التركة ضمانا لدٌون دابنً المور  و به  ً النظرٌة السابدة عند أغلب الشافعٌة والحنابلة

أما المالكٌة وبعنن فقهناء الحنةٌنة فٌنب بون فنً نظرٌنة ثانٌنة إلنى أن التركنة، إبا كاننت مدٌننة وسنواء 

الدٌن أو غٌر مستغرقة، م تنتقل أعٌانها فور الوفاة إلى الورثة، وإنما ٌتحقق  با امنتقال كانت مستغرقة ب

 بعد سداد الدٌون فإن كانت التركة مستغرقة، م ٌنتقل شًء إلى الورثة.

وإن كانت غٌر مستغرقة، ٌنتقل إلٌهم ما ٌةٌن من أعٌان التركة بعد سنداد الندٌون. ومقتضنى بلنك أن 

 .2أموالها تبقى على ملك المٌت حكما وافتراضا إلى أن تتم تصةٌة دٌونهأعٌان التركة و

ب ب الحنةٌة نظرٌة تتوسط النظرٌتٌن ا ولى والثانٌة إلى أن انتقال أموال التركة إما بعد سداد تبنى مو

 .3الدٌون أو فور الوفاة تبعا لكون التركة مستغرقة أو غٌر مستغرقة

 اٌثبٟٔ جحثاٌّ
 L’hypothèque légale ٟ اٌمبْٔٛ اٌفشٔغٟاٌش٘ٓ اٌمبٟٔٛٔ ف

إن الماموعة المدنٌة الةرنسٌة، وم تلف القنوانٌن الالحقنة، أنشنؤت عنددا منن الر نون القانونٌنة والتنً 

 .4وأكثر  به الر ون أ مٌة كانت معةاة من التساٌل، كان أحد ا ر ونا عامة وا  رى ر ونا  اصة

اناء بتعندٌل مهنم فمنن اهنة قنام بإلغناء  04/01/1955الصنادر بتنارٌخ  55 – 22غٌر أن قنرار رقنم 

اإلعةاءات من التساٌل المتعلق بالر ون القانونٌة ومن اهة أ رى رفع منن عندد الر نون القانونٌنة التنً 

 أصبحت مهمة فً الوقت الحالً.

والر ن القانونً اإلاباري فً التشرٌع الةرنسنً مننظم فنً كنل منن التقننٌن المندنً الةرنسنً وقنوانٌن 

 اصة أ رى. 

 .1من التقنٌن المدنً 2121والر ون القانونٌة فً التقنٌن المدنً الةرنسً  ً التً ٌعدد ا الةصل 

                                                           
1
حسن كٌرة، المواز فً أحكام القانون المدنً، الحقوق العٌنٌة ا صلٌة وأحكامها ومصادر ا، منشؤة المعارف  - 

 .363،  ص 1998ا سكندرٌة، الطبعة الرابعة، 
2
 .362حسن كٌرة، مراع سابق، ص  - 

3
 .962، ص حسن كٌرة، مراع سابق - 

4
 - Encyclopédie Dalloz, op, cit, p 1. 
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 ر ن أحد الزواٌن على أموال اآل ر. -1

 ) المدٌر ( القانونً. والمحاورٌن على أموال الوصً والمسٌرر ن القاصرٌن  -2

المإسسنات العمومٌنة علنى أمنوال الابنناة أو ر نن الدولنة، المحافظنات، والمقاطعنات والاماعنات و -3

 المحصلٌن أو المدراء المحاسبٌن.

 ر ن الموصى له على أموال التركة. -4

من التقنٌن المدنً، أن اممتٌازات عامة حولنت لر نون قانونٌنة،  2101وٌالحظ بالراوع إلى الةصل 

 .2باستثناء المصارٌف القضابٌة وامتٌاز ا اور التً بقٌت كما  ً

حول إلى ر ن قانونً اممتٌازات العقارٌة، غٌر تلك  04/01/1955من قرار  15حظ أن الةصل وٌال

 من التقنٌن المدنً الةرنسً. 2104و  2103 ٌنالمنصوص علٌها فً الةصل

 2104منن نةنس القنرار المعندل للةصنل  12والةصنل  15وقد تولدت مناقشة فقهٌة ب صوص الةصنل 

 من التقنٌن المدنً الةرنسً.

منن التقننٌن المندنً الةرنسنً م تنصنب إم  2101أن اممتٌازات العامة فنً الةصنل  ىٌر الةقهعن فب

 ً وحد ا التً حولنت القادمة على المنقومت وألغٌت بالنسبة للعقارات. وأن اممتٌازات العامة العقارٌة 

 إلى ر ن قانونً.

ازات العقارٌنة الناتانة عنن قنرار بٌنما ٌرى البعن اآل نر أن ا منر ٌ تلنف عنن بلنك وأن كنل اممتٌن

والتننً تنصننب علننى  2101والننبي ٌةهننم منننه اممتٌننازات المنصننوص علٌهننا فننً الةصننل  04/01/1955

 .3العقارات استلزمت أن تحول إلى ر ن قانونً

 فنً ةلكونهنا منظمنقانونٌنة أ نرى غٌنر واردة بنالتقنٌن المندنً  اكما أن التشنرٌع الةرنسنً ٌننظم ر ونن

 والالبحة طوٌلة نبكر منها بعن ا مثلة:،ى أ ر اصة قوانٌن 

النر ن القنانونً علننى عقنارات الشننركات الةرنسنٌة أو ا انبٌنة للتؤمٌنننات منن أاننل تقندٌم احتٌاطنناتهم -

منن القنرار  14الموحند لمراقبنة الدولنة علنى مقناومت التؤمٌننات، فصنل  1938ٌولٌنوز  14التقنٌة. قرار 

 .04/01/1955المعدل بقرار 

                                                                                                                                                         
1
 - Code civil, troisième édition, rédigé avec le concours de : Gilles Coubeaux, Philippe Bihr, Xavier 

Henry et la participation de Guy Venandet, Dalloz 1999, édition Dalloz, 1999.  
2
 - Marty et Royand, tome 3, n° 201. 

3
 - Encyclopédie Dalloz, op, cit, p 1. 
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من أال ضنمان  20/01/1955بتارٌخ  1112 – 55قانونً المنصوص علٌه فً قرار رقم الر ن ال-

 تسدٌد ا موال الموزعة على بعن أنواع ضحاٌا الحواد .

 اٌثبٌث جحثاٌّ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ فٟ اٌمبْٔٛ اٌّظشٞ

قنوق عالج المشرع المصري الضمانات العٌنٌة فً الكتاب الرابع من التقنٌن المدنً تحت عنوان " الح

 العٌنٌة التبعٌة أو التؤمٌنات العٌنٌة "، و ً أربع تؤمٌنات عٌنٌة كالتالً:

 حق ام تصاص.-4حقوق اممتٌاز، -3الر ن الحٌازي، -2الر ن الرسمً،  -1

 1084إلنى  1030وقد تناول فً الباب ا ول من الكتاب الرابع أحكام الر ن الرسمً فنً المنواد منن 

( وفنً فصنل أول  1030صنل تمهٌندي عنرف النر ن الرسنمً ) المنادة . فةنً ف1فصول أربعنة من  الل

ثنار النر ن فنً ) المنواد تعنرن آل( وفً الةصل الثانً  1042إلى  1031نشاء الر ن ) المواد إل طرقت

 (. 1084إلى  1082نقضاء الر ن ) فً المواد م عرن( وفً الةصل الثال   1081إلى  1043من 

للضمانات العٌنٌنة فنً التقننٌن المندنً المصنري م ناند نصنا ٌقنرر وباستقراء  به النصوص المنظمة 

الر ن الرسمً اإلاباري أو الر ن القانونً وم ٌاب أن ٌ تلط ا مر بحنق ام تصناص النبي ٌانب أن 

 .2ٌصدر به حكم قضابً فهو ٌ تلف عن الر ن اإلاباري

لم تكنن  اتنص على ما ٌلً: " إبمن التقنٌن المدنً المصري ناد ا  914غٌر أنه بالراوع إلى المادة 

العنادٌٌن أن ٌنةنبوا بحقنوقهم أو بمنا  3التركة ًالتركة قد صةٌت وفقا  حكام النصوص السابقة، ااز لدابن

ٌها حقنوق عٌنٌنة لصنال  أوصى به لهم على عقارات التركة التً حصل التصرف فٌها، أو التً رتبت عل

 ن ".بدٌونهم وفقا  حكام القانو الغٌر، إبا أشروا

من الشهر العقاري المصري  نبه ا حكنام فنصنت علنى منا ٌلنً: " ٌانب التؤشنٌر  14وقد بٌنت المادة 

بالمحررات المثبتة لندٌن منن الندٌون العادٌنة علنى المنور  فنً  نامش تسناٌل اإلشنهادات أو ا حكنام أو 

 السندات وقوابم الارد المتعلقة بها ".

                                                           
1
 .54، ص 1978أحمد شرف الدٌن، التؤمٌنات الش صٌة والعٌنٌة فً القانون المصري، طبعة  - 

2
سنإال الحدٌ  عن الةرق بٌن الر ن اإلاباري وحق ام تصاص إلى المبح  الثال  من  با الةصل والمتعلق بتمٌٌز  - 

 بعن ا نظمة المشابهة. الر ن اإلاباري عن 
3
 المقصود دابنً المور . - 
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بلنك إب تنم التؤشنٌر فنً  نالل السننة منن تنارٌخ التسناٌل وٌحتج بهبا التؤشٌر عن تارٌخ حصوله ومنع 

المشار إلٌه فللدابن أن ٌحتج بحقه على كل من تلقى من النوار  حقنا عٌنٌنا عقارٌنا وقنام بشنهره قبنل  نبا 

 التؤشٌر ".

فقرة ثانٌة من التقنٌن المدنً المصري على ما ٌلً: " ٌكون لقٌد ا مر الصنادر  879كما تنص المادة 

صةً منن ا ثنر فنً حنق الغٌنر النبي ٌتعامنل منع الورثنة فنً شنؤن عقنارات التركنة منا للتؤشنٌر بتعٌٌن الم

 ". 914المنصوص فً المادة 

فالوار  تنتقنل إلٌنه بطرٌنق اإلر  امٌنع حقنوق التركنة، و نً الحقنوق المالٌنة التنً كاننت للمنور ، 

ف الةقهنً حنول تنارٌخ مادٌنة وبغنن النظنر عنن ال نالأو سواء كاننت حقوقنا ش صنٌة أم عٌنٌنة معنوٌنة 

 .1انتقال أموال التركة إلى الورثة

إلنى أن المبندأ النبي تنطنوي علٌنه نصنوص القنانون المندنً  2وٌب ب ا سنتاب عبند المننعم فنرى الصندة

من قانون الشهر العقاري، أن أموال التركة تنتقنل إلنى الورثنة  14والمادة  914المصري و اصة المواد 

قل بها حقوق الدابنٌن، فهً تنتقل محملة بحق عٌنً تبعً لصال  الدابنٌن، بمارد موت المور ، ولكن تنت

بمثابة ر ن قانونً، إب أن مصدره القانون ولٌس امتةاق. وٌعتبره " ... الحل ا منل النبي تننهن  ٌكونو

صول المنطقٌنة والقانونٌنة التنً تقضنً بنؤن ا منور م تترا نى عنن أسنبابها إم إبا واند منانع، وم ا به 

 ٌعتبر واود الدٌن متعلقا بؤموال التركة مانعا من تملك الورثة لها ".

أي أن أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمارد  3ٌتبناه ا ستاب المرحوم السنهوريالبي و و نةس الرأي 

منن أن ٌكنون حنق ر نن قرٌب  4تنتقل مثقلة بحق عٌنًف ،موت المور  مع تعلق حقوق دابنً التركة بها

 ، ن اممتٌاز ٌراع إلى طبٌعنة الحنق الممتناز ،ن قانونً أي مصدره القانون ولٌس بحق امتٌازولكنه ر 

 وطبٌعة حق الدابن لم تتغٌر بموت مدٌنه.

                                                           
1
 ال الف عرفه الةقه اإلسالمً كما عرفه الةقه القانونً الوضعً. - 

2
عبد المنعم فرى الصدة، الحقوق العٌنٌة ا صلٌة، دراسة فً القانون اللبنانً والمصري، دار النهضة العربٌة للطباعة  - 

 . 743، ص 1982والنشر، 
3
، أسباب كسب الملكٌة، دار النهضة العربٌة، 9السنهوري، الوسٌط فً شرح القانون المدنً، الازء رزاق عبد ال - 

 .105القا رة،  امش ص 
4
 .106،  امش ص 9السنهوري، ى  - 
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مباشنرة بوفناة المنور  إلنى  أي أن أعٌنان التركنة تنتقنل 1ونةس النرأي نانده عنند ا سنتاب حسنن كٌنرة

وٌكاد ٌامنع امهنور الةقهناء المصنرٌٌن علنى ،ونً وتنتقل محملة بحق عٌنً تبعً و و ر ن قان، الورثة

 .2نةس الرأي حتى من ٌعتبر منهم من فقهاء الشرٌعة اإلسالمٌة

ٌبدو أن القضاء المصري نحى منحى الةقنه فنً مصنر، منن حٌن  إقنراره بانتقنال أمنوال التركنة إلنى و

قنانونً، لضنمان  الورثة بمارد وفاة المور  غٌر أنهنا تنتقنل محملنة بحنق عٌننً تبعنً، و نو حنق ر نن

 دٌون دابنً التركة.

، وفً ظل التقنٌن المدنً الملغنى 1948فبراٌر  28صادر بتارٌخ  فةً قرار لمحكمة النقن المصرٌة

قضت " بؤن التركة عند الحنةٌة مستغرقة كانت أو غٌر مستغرقة تنشغل بمارد الوفاة بحق عٌننً لندابنً 

ا بالتقدم عن سوا م ممن تصرف لهم الوار  أو من دابنٌه. لهم تتبعها واستٌةاء دٌونهم عنه  ولالمتوفى ٌ

و با  و القانون الوااب على المحاكم المدنٌة تطبٌقه إبا ما تعرضت للةصل فنً مسنابل المنوار  بصنةة 

فرعٌة وم ٌحول دون ثبوت  با الحق العٌنً لدابنً التركة التعلل بؤن الحقوق العٌنٌة فً القانون المندنً 

 الحصر. وردت على سبٌل 

وبؤن حق الدابن  نا نوع من أنواع الر ن القانونً البي لم ٌرد فً التشرٌع الوضعً وبلك  ن عٌنٌة 

تحت ٌد منن  دٌنهفالحكم البي ٌنةً حق الدابن فً تتبع أعٌان تركة م ،الحق مقررة فً الشرٌعة اإلسالمٌة

 .3نون "اشترا ا ولو كان المشتري حسن النٌة وكان عقده مساال، م الف للقا

وفً إطار التقنٌن المدنً المصري الحالً أٌضا نحت محكمة النقن المصرٌة نةنس المنحنى، إب اناء 

لها ما ٌلً: " إن التركة منةصلة شرعا عن أش اص الورثة وأموالهم ال اصة وللندابنٌن علٌهنا  4فً قرار

رثنة وبصنرف النظنر عنن حق عٌنً تبعً بمعنى أنهم ٌتقاضون منها دٌونهم قبل أن ٌنإول شنٌبا منهنا للو

 نصٌب كل منهم فٌها. 
                                                           

1
 حسن كٌرة، المواز فً أحكام القانون المدنً، الحقوق العٌنٌة ا صلٌة، منشؤة المعارف اإلسكندرٌة، الطبعة الرابعة، - 

 .366،ص 1998
2
وما  369، ص 3، عدد 7أحمد إبرا ٌم، التركة والحقوق المتعلقة بها والموارٌ ، مالة القانون وامقتصاد، السنة  - 

 ٌلٌها.
 وما ٌلٌها. 157، ص 3و  2، عدد 12علً ال ةٌف، مدى تعلق الحقوق بالتركة، مالة القانون وامقتصاد، السنة  -
، 2شرٌعة اإلسالمٌة، مالة العلوم القانونٌة وامقتصادٌة، السنة ا ولى، عدد محمد ٌوسف موسى، الموارٌ  فً ال -

 وما ٌلٌها. 382، ص 1959

 .391، فقرة 2محمد عرفة، الازء  -
3
 .742ص  1 امش  عبد المنعم فرى الصدة، مراع سابققرار مبكور عند  - 

4
 .742سابق، ص  مبكور عند عبد المنعم فرى الصدة، مراع 1965مارس  25نقن مدنً فً  - 
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وإبا كانت القاعدة أن الحق العٌنً التبعً م ٌقبل التازبة فإنه على  نبا امعتبنار ٌكنون دفنع المطالنب 

المواهة إلى التركة فً ش ص الورثة غٌر قابل للتازبة وٌكةً أن ٌبدٌه البعن لٌستةٌد منه باقً الورثة 

." 

ا  رى تقنر بحنق عٌننً تبعنً لةابندة دابننً التركنة و نو ر نن قنانونً فمحكمة النقن المصرٌة  ً 

وٌقابل الر ن اإلاباري فنً التشنرٌع المغربنً. و نً الحالنة الوحٌندة لهنبا الننوع منن النر ن فنً القنانون 

 المصري والتً ٌقر بها القضاء المصري.

 اٌشاثغ جحثاٌّ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ فٟ اٌمبْٔٛ اٌٍجٕبٟٔ

من الباب ال نامس  2الر ون الرسمٌة تحت اسم " التؤمٌنات العقارٌة فً الةصل  نظم المشرع اللبنانً

وقسنمها إلنى ثالثنة أننواع منن التؤمٌننات أي  1930تشرٌن الثانً منن عنام  12من القرار الصادر بتارٌخ 

 الر ون:

 التأمٌنات الرضائٌة، التأمٌنات اإلجبارٌة والتأمٌنات المؤجلة.

و نو  ،الةرنسنٌة hypothèqueالتشنرٌع اللبننانً النر ن، تعرٌبنا لكلمنة  وٌقصد بالتنؤمٌن العقناري فنً

ولنبلك تطلنق كلمنة لدملنة علنى الضنمان بمةهومنه العنام ،  ن كلمة التنؤمٌن تسنتعمل ل،تعرٌب غٌر موفق 

على  للدملة "فإن استعمال كلمة " التؤمٌن علٌهالتؤمٌن على كل أنواع التؤمٌنات عٌنٌة كانت أم ش صٌة، و

ن الوفناء بنالحق المضنمون منن ماالبي ٌقوم على ت صٌص مال عقاري لضمعٌن من  به التؤمٌنات نوع 

وكان ٌحسن بالمشرع اللبنانً استعمال عبارة "  ،1شؤنه أن ٌ لق اللبس حول المعنى المقصود لهبه الكلمة

شننرع و ننً نةسننها العبننارة المسننتعملة مننن طننرف الم Hypothèqueالننر ن التننؤمٌنً " تعرٌبننا لكلمننة 

 العراقً.

ونظنم المشنرع اللبننانً  ،والتؤمٌن فنً التشنرٌع اللبننانً ٌقصند بنه النر ن عنندنا فنً التشنرٌع المغربنً

 139إلننى  131. والتننؤمٌن اإلابنناري فننً المننواد مننن 130إلننى  128التؤمٌنننات الرضننابٌة فننً المننواد مننن 

 .142إلى  140والتؤمٌنات المإالة فً المواد 

                                                           
1
حمدان حسٌن عبد اللطٌف، التؤمٌنات العٌنٌة، دراسة تحلٌلٌة مقارنة  حكام الر ن والتؤمٌن واممتٌاز، المكتبة  - 

 .305، ص 1988القانونٌة، الدار الاامعٌة مطابع ا مل ، الطبعة الثالثة 
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لبننانً التؤمٌنننات القضنابٌة فنً قننانون أصنول المحاكمنات المدنٌننة القندٌم فننً كمنا كنان ٌنننظم التشنرٌع ال

وقد تنم إلغناإه بإلغناء قنانون أصنول المحاكمنات المدنٌنة القندٌم  ،تقرر بؤمر القاضً 457إلى  453المواد 

 .1983أٌلول  16بتارٌخ  90بمواب المرسوم امشتراكً رقم 

ؤننه " حنق عٌننً علنى العقنارات الم صصنة لضنمان التنؤمٌن ب 3339من القرار  120وعرفت المادة 

الوفاء بمواب، و نو بطبٌعتنه غٌنر قابنل للتازبنة وٌبقنى بكاملنه علنى العقنارات الم صصنة أو علنى كنل 

 عقار منها، وعلى كل قسم من  به العقارات، وٌتبعها فً أٌة ٌد تنتقل إلٌها العقارات " 

بؤنه  و التنؤمٌن النبي ٌسنال حكمنا فنً أحنوال  3339من القرار  131التؤمٌن اإلاباري تعرفه المادة 

معٌنة سواء كان برضنى أم بغٌنر رضنى صناحب العقنار لضنمان بعنن الحقنوق والندٌون العابندة لنبعن 

 ا ش اص المعنٌٌن فً القانون. 

ثناره إم منن تنارٌخ  نبا التسناٌل حٌن  تننص المنادة آوٌ ضع للتساٌل فً السنال العقناري وم ٌننتج 

علننى مننا ٌلننً " ٌكننون التننؤمٌن ابرٌننا أو رضننابٌا، فننً كننال الحننالتٌن م ٌكننون لننه  3339مننن القننرار  126

م ٌضمن سنوى بعنن الحقنوق والندٌون العابندة لنبعن ا شن اص كما أنه  ،مةعول قانونً إم بتساٌله "

 البٌن عٌنهم القانون على سبٌل الحصر.

أننواع.  مسنة منهنا نصنت علٌهنا المنادة أما أنواع التؤمٌنات اإلابارٌة فً التشنرٌع اللبننانً فهنً سنتة 

 .1من قانون التاارة البرٌة 573و     506وواحد ورد النص علٌه فً المادتٌن  3339من القرار  131

 فهً التالٌة: 3339من القرار  131أما التؤمٌنات ال مس التً نصت علٌها المادة 

 اور علٌهم.التؤمٌن الواقع على عقارات ا وصٌاء ضمانا لحقوق القصر والمح -1

 التؤمٌن الواقع على عقارات الزوى ضمانا لحقوق ودٌون الزواة. -2

التننؤمٌن الواقننع علننى عقننارات المحاسننبٌن ضننمانا لحقننوق الدولننة والبلنندٌات واإلدارات العمومٌننة  -3

 والتؤمٌن الواقع على عقارات مدٌنً الدولة ضمانا لدٌونهم علٌها.

أو المبادل به أو المقسوم، ضمانا لدفع الثمن أو فروق المبادلنة أو التؤمٌن الواقع على العقار المبٌع  -4

 فروق القسمة.

 التؤمٌن الواقع على عقارات التركة ضمانا لحقوق الدابنٌن والموصى لهم. -5

                                                           
1
 .310حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 
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التنؤمٌن من قانون التاارة البرٌة وٌتعلنق ب 573و  306 انتؤمٌن إاباري والبي نصت علٌه المادت -6

 تاار المةلس ضمانا لحقوق اماعة الدابنٌن.الواقع على عقارات ال

و به الحامت للر ن اإلابناري فنً التشنرٌع اللبننانً لهنا منا ٌطابقهنا بنل  نً نةسنها الحنامت النواردة 

 تقرٌبا فً التشرٌع المغربً.

 اٌثبٌث فشعاٌ
 ت١١ّض اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ػٓ ثؼغ األٔظّخ اٌّشبثٙخ

 الرسمً اإلاباري ٌقتضً تمٌٌزه عن المإسسات القانونٌة المشنابهةإن تحدٌد الطبٌعة القانونٌة الر ن 
التً من أ مها الر ن الرسمً امتةاقً)المبحن  ا ول( ،حنق اممتٌاز)المبحن  الثنانً(،حق ام تصناص 
 )المبح  الثال ( ، الر ن القضابً )المبح  الرابع( ،و أ ٌرا الحاز التحةظً )المبح  ال امس(.

 
 األٚي جحثاٌّ

 االتفبلٟ ّٟٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ٚاٌش٘ٓ اٌشعاٌش٘

من المعلوم أن الر ن الرسمً، م ٌقنع إم علنى العقنارات المحةظنة، والتنً تتنوفر علنى رسنم عقناري 

وبندراات  ،حةظ موضوع تقٌٌد ر نون رسنمٌة علٌنهنهابً، بحٌ  ٌاوز بعد بلك أن ٌكون  با العقار الم

 .1ارم تلةة مع ما ٌترتب على  با التقٌٌد من آث

الر ن الرسمً بؤنه حق عٌنً عقناري علنى العقنارات  1915ٌونٌو 2من ظهٌر  157وٌعرف الةصل 

ٌنطبنق علنى النر ن الم صصة له وعلى كل ازء منها وٌتبعهنا فنً أي ٌند انتقلنت إلٌهنا " فهنبا التعرٌنف 

 اتةاقٌا أو إابارٌا أم مإاال. سواء أكان 

ا. فنإبا كنان كنل منن النر ن كٌةٌة إنشناء كنل ننوع منهنو رٌة فً ولكن مع بلك تبقى  ناك ا تالفات ا

م  ى العقنارات المحةظنة وكنل منهمنا حنق عٌننً عقناري وتبعنًان علنبالرسمً امتةاقً واإلاباري ٌنصن

ةصنل حسنب ال أو عرفنً الر ن الرسمً امتةاقً ٌنشؤ بمقتضى عقد اتةناقً إمنا رسنمً،فإن ٌقبل التازبة

فٌنه " ٌمكنن أن ٌعطنً النر ن امتةناقً برضنى ا طنراف إمنا البي اناء  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  173

 بعقد رسمً وإما بعقد عرفً ".

ٌن ومنن غٌنر ٌننأما الر ن الرسمً اإلاباري فإنه ٌصدر به حكم قضنابً لٌضنمن حقنوق أشن اص مع

 توقف على رضى المدٌن.

                                                           
1
 .12، ص 1998أبرٌل  15العقاري، الحد  القانونً، عدد محمد  ٌري، الر ن  - 
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ر ن الرسنمً الر ن الرسمً امتةاقً ٌضمن أي حق أو أي دٌن وأٌا كان صناحب  نبا الندٌن بٌنمنا الن

اإلاباري فإنه م ٌضمن سوى بعن الحقوق والدٌون لبعن ا ش اص النبٌن ننص علنٌهم القنانون علنى 

 (.1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163الةصل )سبٌل الحصر 

، 1والر ن اإلاباري كالر ن الرسمً الرضابً م ٌنتج آثاره إم من تارٌخ تساٌله فً السال العقاري

عن الر ن الرضابً فً أن تساٌله ٌتم حكما بندون حاانة لرضنى صناحب  لكن الر ن اإلاباري ٌ تلف

 تارٌخ قٌده فً الرسم العقاري. من وٌكتسب الر ن اإلاباري مرتبته  ،العقار 

وقد ٌكون القٌد النهابً للر ن اإلاباري غٌر ممكن فةً  به الحالة ٌمكن لصاحب المصلحة أن ٌطلب 

 2ظهٌر  172ةصل وفقا لمقتضى الٌد احتٌاطً أو تساٌل تحةظً من ربٌس المحكمة امبتدابٌة إاراء تقٌ

 1915.2ٌونٌو 

وإبا كان الر ن الرسمً الرضابً ٌ ضع لمبدأ الت صٌص أي أن ٌكنون معٌننا منن حٌن  مبلنغ الندٌن 

 spécialité de l’hypothèqueالمضننمون بننه والعقننارات الانناري علٌهننا الننر ن الرسننمً الرضننابً 

 ( 157 )الةصل

من نةس الظهٌر على أن كل عقد ر ن ٌاب أن ٌعٌن لزوما اسم العقار الواقع  177ةصل الكما ٌنص  

ب صوصه الر ن ورقم رسمه ومكانه وم ٌاوز ر ن ا موال التنً ٌحصنل علٌهنا مسنتقبال وأٌضنا ننص 

 أنه ٌاب أن ٌكون المبلغ البي أعطً الر ن من أاله معٌنا بالعقد. على 179ةصل ال

                                                           
1
ة، المإسسة الاامعٌة للدراسات والنشر -  ٌٌن ٌنات الع ٌاب، أبحا  ًف التؤم  .40ص  1988والتوزٌع، الطبعة ا ولى  أسعد د
 امحتٌاطً. والمقصود بالحق  نا الحق العٌنً أما الحق الش صً فمااله الطبٌعً  و الحاز التحةظً ولٌس التقٌٌد - 2

فالمنازعات التً تعترن العقار المحةظ إما أن تتعلق بحقوق ش صٌة ٌلاؤ صاحبها من أال الضمان للحاز التحةظً 
من قانون المسطرة المدنٌة، وإما أن ٌتعلق النزاع بضمان حق عٌنً و نا ٌلاؤ  452على العقار طبقا لما ٌقتضٌه الةصل 

اٌل النهابً إلى تقٌٌد حقه بصةة احتٌاطٌة،لتةادي م اطر ومحابٌر الترا ً فً صاحب الحق فً حالة عدم تمكنه من التس
 تساٌل الحقوق العٌنٌة.

اعتبر أن "الحاز التحةظً لٌس بالضرورة أن  23/6/1993وإبا كان المالس ا على بمواب قراره الصادر بتارٌخ 
"،فإنه وبالمقابل ترااع عن  با امتااه بمواب ٌكون من أال دٌن فً بمة المحاوز علٌه وإنما قد ٌقع من أال شًء آ ر

من قانون المسطرة المدنٌة فإن الحاز  452حٌنما أكد أنه" بمقتضى الةصل  10/3/2004قراره المبدبً الصادر بتارٌخ 
التحةظً ٌقع من أال ضمان أداء مبلغ مالً ولٌس الحةاظ على حق عٌنً عقاري على عقار محةظ البي بمقتضى 

بشؤن التحةٌظ العقاري ٌمكن لكل من ٌدعً حقا فً عقار محةظ أن ٌطلب تقٌٌدا  1913غشت  12هٌر من ظ 85الةصل
 احتٌاطٌا قصد امحتةاظ بهبا الحق .

لبلك ٌكون معلال تعلٌال فاسدا ٌنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقن واإلبطال القرار القاضً برفن طلب رفع الحاز 
 اظ على العقار البي ٌدعً طالب الحاز شراءه دون تمكٌنه من تساٌل الشراء"التحةظً على عقار محةظ من أال الحة

فالتقٌٌد امحتٌاطً  و تساٌل مإقت معلق على شروط معٌنة وعلى أاال مسقطة، بحٌ  إبا انتهت  به اآلاال أصب  
 التقٌٌد امحتٌاطً بدون أثر.



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

39 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

ابنناري م ٌ ضننع لمبنندأ الت صننٌص مننن حٌنن  عقننارات المنندٌن التننً ٌنصننب الننر ن الرسننمً اإل لكننن

بؤن ٌنصب على امٌع عقارات المدٌن التً ٌملكها حالٌا والتنً قند ٌمتلكهنا فنً ،لكون المشرع سم  علٌها

ٌونٌو " ٌمتد أثر  با الر ن إلنى عقنارات ادٌندة إن  2مكرر من ظهٌر  171ةصل الالمستقبل إب ااء فً 

م صادر من المحكمة بغرفة المشورة ... " و نو نةنس المبندأ النبي ٌننص علٌنه القنانون ظهرت وبلك بحك

 .منه 2121ةصل فً الالمدنً الةرنسً 

 ن امٌنع عقاراتنه تصنب  مسنتغرقة ، با المبدأ فً الر ن اإلابناري ضنررا اسنٌما بالمندٌن ٌلحق  و

 .1ٌنومثل  با ا مر ٌضعف من مالءته فً أعٌن الدابن ،بالر ن اإلاباري

إبا كنان الملنك أو ا منالك منا فنً حالنة ٌةنرن  178ةصنل الوإبا كان الر ن الرسمً امتةاقً حسب 

ا  ٌنر  إمكانٌنة أن ٌطالنب  نباالمر ونة  لكت أو تعٌبت بكٌةٌة تاعلها غٌر كافٌة لضنمان حقنوق الندابن 

 الحكم ٌنطبنق علنىنةس با داء بعد صدور حكم قضابً وفق الطلب أو بالحصول على زٌادة فً الر ن، 

لضنمان الندٌون  تبٌن أن ا مالك المنصب علٌها الر ن اإلاباري غٌنر كافٌنة ،بحٌ  إباالر ن اإلاباري 

 . (168 و 165 نةصال)الا عن طرٌق طلب مضاعةتها فٌمكن الزٌادة فٌه

لغٌنر إبا تبٌن أن  ناك زٌادة فً ا مالك المر ونة فٌمكن تقدٌم طلب من أال ت ةٌضها و و ا منر او

 متوفر فً الر ن الرسمً امتةاقً.

ه وشنروطه وطرٌقنة انقضنابه حٌن  إوإبا كان الر ن الرسمً ٌ ضع إلرادة ا طراف من حٌن  إنشنا

ٌمكن لكل من الدابن المرتهن والمدٌن الرا ن امتةاق على إسقاط الر ن الرسمً وتعوٌضه بضمان آ نر 

قٌند ظٌمه  حكنام النر ن اإلابناري لمشرع فً تنسواء كان ضمانة ش صٌة أم ضمانة عٌنٌة أ رى فإن ا

شنرط أن تقبنل المحكمنة  نبا البندل بكةٌنل تقدٌم إمكانٌة تعوٌن الر ن اإلاباري بر ن حٌازي منقول أو 

وأن تكون شنروط تقندٌم النر ن الحٌنازي محنددة وبلنك بحكنم تصندره المحكمنة فنً غرفنة المشنورة بعند ،

 (. 169ةصل الامستماع للنٌابة العامة ) 

 اٌثبٟٔ جحثاٌّ

 اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ٚحك االِت١بص ػٍٝ اٌؼمبس

ٌنننً ٌ ننول عاممتٌنناز بمننا ٌلننً: " إن اممتٌنناز حننق  1915ٌونٌننو 2مننن ظهٌننر  154عننرف الةصننل 

بمقتضاه صةة الندٌن للندابن، ا فضنلٌة علنى بناقً الندابنٌن ولنو كنانوا دابننٌن بنر ن رسنمً " كمنا عرفنه 

                                                           
1
 .432حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 
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" اممتٌاز حق ا ولوٌة ٌمنحهنا القنانون علنى أمنوال المندٌن نظنرا لسنبب  ق.ل.ع، بما ٌلً 1243الةصل 

 الدٌن ".

عرفنه المشنرع الةرنسنً فنً المنادة النبي والبي ٌهمنا فً  نبه الدراسنة اممتٌناز النوارد علنى العقنار، 

 " حق ٌعطاه الدابن من صةة الدٌن، بؤن ٌكون مةضال علنى سنابر بؤنهمن التقنٌن المدنً الةرنسً  2095

حق عٌنً "بؤنه 3339من القرار  117الدابنٌن حتى المإمنٌن منه " أما المشرع اللبنانً فعرفه فً المادة 

ٌعطاه الدابن من صةة الدٌن ال اصة بؤن ٌكون مةضال على سابر الدابنٌن حتى أصحاب التؤمٌنات أنةسهم 

". 

بدٌن معنٌن مراعناة مننه لصنةة فحق اممتٌاز العقاري  و حق عٌنً ٌقرره القانون لضمان الوفاء  نإب

المندٌن، و ننبا الحنق ٌ ننول للندابن اسننتٌةاء دٌننه مننن ثمننن ا منوال المثقلننة بنه، با فضننلٌة علنى غٌننره مننن 

 .1الدابنٌن فً أي ٌد تكون

فاممتٌاز العقاري ٌعتبر من الحقوق العٌنٌة التبعٌة كالر ن اإلابناري وقند ننص المشنرع علنى عٌنٌتنه 

الدابن سلطة مباشرة على شًء معٌن بالبات ٌ وله مٌزتً ا فضلٌة والتتبع،  ، فهو ٌول154ًفً الةصل 

حنول  3ومصنر 2و و كباقً الحقوق العٌنٌة م ٌقبل التازبة، وبعٌدا عن النقاش الةقهً  اصنة فنً فرنسنا

 .الطبٌعة العٌنة لحقوق اممتٌاز

تٌةاء حقه قبل غٌنره منن الحقنوق فحق اممتٌاز كسابر الحقوق العٌنٌة التبعٌة ٌولً صاحبه أولوٌة اس  

العادٌة وٌتمٌز أٌضا حق اممتٌاز بالتبعٌة لاللتزام ا صلً البي تقنرر ضنمانا للوفناء بنه سنواء منن حٌن  

 .4الواود والصحة وامنقضاء  و غٌر قابل للتازبة

ٌر منا وحق اممتٌاز مصدره القانون و با ٌعنً أننه م ٌنشنؤ عنن العقند وم عنن اإلرادة المنةنردة أو غ

ٌنشؤ بنص القانونمن ا سباب التً تإدي   فقط.  إلى كسب الحقوق، وإنما 

                                                           
1
 .260، ص 1959قس، التؤمٌنات العٌنٌة، طبعة سلٌمان مر - 

2
 وما ٌلٌها. 267، ص 1959نون المدنً، الطبعة الثانٌة شمس الدٌن وكٌل، نظرٌة التؤمٌنات فً القا - 
 .469. سلٌمان مرقس، مراع سابق، ص 390عبد المنعم البدراوي، مراع سابق، ص  -

3
 وما ٌلٌها. 437، ص 5ا ٌلٌها، ملحق كتاب بودري، ازء وم 890فقرة  2ٌونكار، مواز القانون المدنً، ازء  - 

4
 .255، وأٌضا فرى الصدة، ص 923، مراع سابق، ص 9السنهوري، ازء  - 
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وحٌ  إن مصدر اممتٌاز  و القانون وإن كان ٌشترك مع الر ن اإلابناري فنً المصندر، فإننه ٌعةنى 

منن التسنناٌل بالسننال العقنناري و نننا ٌ تلننف عننن النر ن اإلابنناري الننبي مبنند فٌننه مننن التسنناٌل بالسننال 

 العقاري.

 تلف حق اممتٌاز عن الر ن الرسمً اإلاباري فً أن  نبا ا  ٌنر قند قنرره القنانون مراعناة مننه وٌ

لصننةة النندابن وش صننه ولحماٌننة حقننوق المتصننلٌن بننه، وبلننك كننالر ن اإلابنناري المقننرر علننى أمننوال 

 ا وصٌاء فً صال  محاورٌهم.

امنة تقتضنً أن تحناط بعنن فً حٌن أن المشرع فنً تقرٌنره حقنوق اممتٌناز ارتنؤى أن المصنلحة الع

الدٌون برعاٌة  اصة لٌكون أداإ ا مضمونا، ولتتقدم على غٌر نا منن الندٌون وبلنك كندٌون الدولنة التنً 

 .1تغبي ال زٌنة العامة

فالقانون عندما ٌعطً اممتٌاز لدٌن معٌن، إنما ٌنظر إلى صةة  با الندٌن التنً تكنون اندٌرة بؤفضنلٌة 

ن غٌنره منن الندابنٌن حتنى أصنحاب الر نون. والمشنرع فنً تقندٌره لصنةة تكةل للدابن استٌةاء ا مقدما ع

 .2الدٌن ٌنطلق من اعتبارات م تلةة

إن اممتٌاز ٌمكن أن ٌرد علنى امٌنع ا منوال المدٌننة المنقولنة والغٌنر المنقولنة فنً آن واحند كمنا فنً 

ما الر ن اإلاباري فال ٌنرد إم امتٌاز ال زٌنة العامة، بالنسبة للضرابب المباشرة والرسوم المماثلة لها، أ

 على عقار معٌن أو على عقارات معٌنة.

 3إن اممتٌاز فً ا ساس، م ٌ ضع للشهر وإن ورد علنى عقنار باسنتثناء بعنن اممتٌنازات المعٌننة،

اممتٌاز م ٌتقرر إم  كما أن أما حقوق الر ن اإلاباري  فٌاب شهر ا بالسال العقاري لكً تنتج آثار ا.

القننانون، فالقاعنندة م امتٌنناز بغٌننر نننص، ولهننبه ال اصننٌة ٌنةننرد حننق اممتٌنناز عننن الضننمانات  بنننص فننً

 .4ا  رى. فالر ن اإلاباري ٌتقرر بحكم قضابً إن لم ٌتةق ا طراف وبدون الحكم القضابً م ٌنشؤ

                                                           
1
 .493محمد ابن معاوز، مراع سابق، ص   - 
 .593حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  -2
شهار بل حدد الحامت المستثناة من التساٌل بصةة ٌرى بعن الةقه أن المشرع لم ٌستثن كل حقوق اممتٌاز من اإل - 3

حصرٌة، فإبا كان اممتٌاز حق استثنابً مقرر بمقتضى القانون وم ٌمكن التوسع فٌه عن طرٌق القٌاس ، فكبلك الحامت 
ها ، محمد  ٌري، المراع السابق ص المعةاة من التساٌل  ٌاس عٌل اوز الق ً بدور ا حدد ا المشرع و مٌ   397. 

ٌرى ب. مؤمون الكزبري، أن الر ن الرسمً مصدره القانون فً حٌن ٌرى ب. محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن،  ال ف  -4
" والصحٌ  أن الر ون امٌعها بل والتؤمٌنات العٌنٌة كلها مصدر ا القانون  نها  601بلك حٌ  ااء فً  امش ص 

لدابنٌن، فالتؤمٌنات تمٌز دابنا على سابر الدابنٌن ولبلك م ٌقاس ااءت استثناء من قاعدة الضمان العام و ً المساواة بٌن ا
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ٌنشنؤ منن أما حق اممتٌاز فال ٌنشؤ بامتةاق ولو اتةق ا طراف علنى إٌاناده، وم بحكنم قضنابً وإنمنا 

 ، والقانون ببلك  و مصدره الوحٌد.1نص القانون

وحننق اممتٌنناز  ننو اسننتثناء قننانونً لمبنندأ المسنناواة بننٌن النندابنٌن م ٌاننوز القٌنناس علٌننه والتوسننع فننً 

 .2تةسٌره

 اٌثبٌث جحثاٌّ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٚحك االختظبص

 نو حنق عٌننً و 1095إلنى  1085ٌنظمه التشرٌع المدنً المصري فً المواد من  3حق ام تصاص

تبعً ٌمنحه ربٌس المحكمة الم تصة للدابن بنناء علنى حكنم واانب التنةٌنب صنادر بنإلزام المندٌن بالندٌن، 

وبلك لضمان أصل الدٌن والةوابد والمصروفات وم ٌشترط بٌان  4على عقار أو أكثر من عقارات المدٌن

موضوعه القٌام بعمل أو امتناع عن كون ٌوٌاوز أن  ،وٌاوز أن ٌكون مستقبال 1089الدٌن طبقا للمادة 

وٌستطٌع الدابن بمواب  با الحق أن ٌستوفً حقنه فنً الندٌن متقندما عنن  5عمل وم ٌشترط نهابٌة الحكم

 .6الدابنٌن العادٌٌن والدابنٌن التالٌٌن له فً المرتبة، من  با العقار أو العقارات فً أي ٌد تكون

بصنةة عامنة والنر ن اإلابناري بصنةة  اصنة منن حٌن  فحق ام تصاص إبن ٌشبه الر ن الرسنمً 

 حماٌته للدابن وكٌةٌة حصول  با ا  ٌر على حقه. 

وٌعرفه الدكتور عبد الو اب البدراوي بؤنه حنق عٌننً تبعنً ٌكتسنبه الندابن بنؤمر قضنابً علنى عقنار 

 معٌن أو عقارات مدنٌة ضمانا لوفاء بدٌونه وملحقاته.

ق العٌنٌة التبعٌة فله نةنس آثنار النر ن الرسنمً بصنةة عامنة غٌنر فإبا كان حق ام تصاص من الحقو

أنه ٌ تلف عنه من حٌ  المصدر، فالر ن الرسمً الرضابً ٌنشؤ عن العقد والنر ن الرسنمً اإلابناري 

                                                                                                                                                         

علٌها بل ٌقتصر على ما ورد فً القانون، ولكن القانون  با مصدر غٌر مباشر وم ٌمنع  با من تصنٌةها بحسب المصدر 
 المباشر لها و و إما العقد أو الحكم أو نص القانون.   

ة للتعمق رااع، الحسن الكاسم ، تح - 1 ٌاز وحق ا سبٌق ق الر ون واممت  .15ص  2004مالة المحاكم التاارٌة العدد ا ول ، ماي  ،ٌق
 .217ص  1969عادل سٌد فهٌم، نظرٌة التؤمٌن العٌنً فً التقنٌن المدنً العراقً، الطبعة الثانٌة - 2
 ٌطلق علٌه بعن الةقهاء عبارة الر ن القضابً. -3
 .660ص ، 10ى مراع سابق ،السنهوري،  -4

5
 .289، ص 1966عبد الو اب البدراوي، الواٌز فً التؤمٌنات العٌنٌة، طبع دار الةكر الحدٌ  للطبع والنشر،  - 

6
 عبد الو اب البدراوي، نةس المراع السابق. - 
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وٌاب أن ٌسنال حنق  1إبن صادر من ربٌس المحكمة بناء علىٌنشؤ بمقتضى حكم قضابً وااب التنةٌب 

 وٌ ضع إلاراءات التساٌل والتادٌد.ام تصاص بالرسم العقاري 

ن  با ا  ٌر حدد المشرع حامته على سبٌل الحصنر، أي  صنحاب  وٌ تلف عن الر ن اإلاباري 

الدٌون البٌن ٌمكنهم أن ٌتقدموا للمحكمة بطلب الحصول على حنق ر نن رسنمً إابناري، فنً حنٌن حنق 

أٌنا كنان مصندر دٌننه، وأٌنا كنان محلنه  هام تصاص ٌمكن  ي دابن أن ٌطلب تقرٌره على عقارات مدٌن

 .2سواء كان دفع مبلغ من النقود أو القٌام بعمل أو اممتناع عن عمل

كما أن المشرع المصري قٌد إمكانٌة الحصول على تقرٌر حق ا تصاص أن ٌكون الدابن حسن النٌنة 

لمنا اناء فنً منبكرة  حسنن النٌنة اسنتنادامنن فً تةسٌر المقصنود  3وٌب ب امتااه الةقهً المصري السابد

المشروع التمهٌدي إلى اعتبار أن الدابن سٌا النٌة إبا طلب تقرٌر ا تصاص علنى عقنار مملنوك للمندٌن 

لالزمة لسرٌانه فً موااهة و و ٌعلم بتعلق حق الغٌر به، حتى ولو كان  با الحق لم تتوفر فٌه الشروط ا

شؤن المشتري بعقد غٌر مسال أو  4اأصلٌ اعٌنٌ اسواء كان ما تقرر للغٌر من حق على العقار حق الكافة،

حق عٌنً تبعً شؤن من تقرر له ر ن على عقار تؤ ر قٌده على قٌد حنق ام تصناص بمنا ٌترتنب علٌنه 

اعتبار حق ام تصاص غٌر نافب فً حق من آلت إلٌه ملكٌة العقار فً الحالنة ا ولنى، بحٌن  تنإول إلٌنه 

وااهة صاحب الحق العٌنً التبعً المتنؤ ر فنً شنهر حقنه  الصة من حق ام تصاص، وغٌر نافب فً م

تقندم صناحب الحنق العٌننً التبعنً علنى صناحب حنق  هعن قٌد ام تصاص فنً الحالنة الثانٌنة، بمنا منإدا

 ام تصاص رغم أسبقٌة  با ا  ٌر فً القٌد.

                                                           
1
 .660، ص 10السنهوري، ى  - 

2
 . 448، مراع سابق ص رمضان محمد أبو السعود و مام محمد محمود ز ران، التؤمٌنات الش صٌة والعٌنٌة - 

3
الدٌن زكً، التؤمٌنات  محمود محمد امال – 260البداروي، مراع سابق ص  – 665ص  10السنهوري، مراع سابق ى  - 

 .507عبد الةتاح عبد الباقً،مراع سابق ص  – 347، ص 1979العٌنٌة والش صٌة، مطابع دار الشعب، طبعة 
4
" للدابن البي أ ةى عن ربٌس المحكمة أن العقار  231امقتصاد، ص مالة القانون و 1936-5-21انظر حكم نقن  - 

البي أراد ام تصاص به قد باعه مدٌنه بعقد عرفً ثابت التارٌخ قبل قانون التساٌل وقبل نشوء حقه فً الدٌن وبكر فً 
ٌعتبر أنه قد عمل  عرٌضته أن  با العقار  و ملك مدٌنه وم ٌزال على ملكه فصدر له ا مر بام تصاص،  با الدابن

عمال إٌاابٌا منطوٌا على سوء النٌة ٌاعل ام تصاص الصادر له منطوٌا على سوء النٌة فال ٌمكن اعتبار تساٌله سارٌا 
 فً موااهة المشتري من المدٌن ".
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 اٌشاثغ جحثاٌّ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٚاٌش٘ٓ اٌمؼبئٟ

 2123بنً، وقنند نظمنه التقننٌن المنندنً الةرنسنً فنً الةصننل النر ن القضنابً م ٌنظمننه التشنرٌع المغر

عنن ا حكنام سنواء كاننت  النر ن القضنابً  وٌرتنب 1955ٌنناٌر  4بتارٌخ  22 – 55المعدل بقرار رقم 

 حضورٌة أو غٌابٌة، نهابٌة أم ابتدابٌة وبلك لةابدة الش ص البي حصل علٌها.

والقرارات القضابٌة المت بة فً البلدان ا انبٌة وأٌضا ٌنتج الر ن القضابً عن القرارات التحكٌمٌة، 

 لة بالصٌغة التنةٌبٌة من طرف المحاكم الةرنسٌة.ٌوالمب

Jean Chavelierوٌب ب ا ستاب 
 uneإلى أن الر ن القضابً ما  و إم ر ن قنانونً أو شنرعً  1

hypothèque légale لدابن البي حصنل إب ٌترتب بقوة القانون على بعن القرارات القضابٌة وٌسم  ل

 .علٌها بتقٌٌد ر ن على عقارات مدٌنه

و به الوضعٌة ت لق سببا منن أسنباب ا فضنلٌة بنٌن الندابنٌن، ورغنم أن التقننٌن المندنً الةرنسنً قند  

 اصنة فٌمنا ٌتعلنق با حكنام التنً تكنون أساسنا لتقٌٌند ر نن  2نص علٌنه، فإننه واهنت إلٌنه عندة انتقنادات

 قضابً.

ٌتقرر قضابٌا للندابن علنى عقنار مملنوك لمدٌننه، وٌكنون لنه أن  اتبعٌ اعٌنٌ احقر ٌعتبفالر ن القضابً 

ٌتقدم الدابنٌن العادٌٌن والدابنٌن التالٌٌن لنه فنً المرتبنة منن أانل اسنتٌةاء حقنه منن  نبا العقنار فنً أي ٌند 

 ٌكون.

لحكم، و كبا ٌمكن لكل متقان كسب قضٌته أن ٌسال على عقارات مدٌنه ر نا لضمان ما قضى به ا

والحكم البي ٌصل  أساسا للر ن ا ساسً  و الحكم القاضً بإلزامات معٌنة على المحكوم علٌنه، ٌبتغنً 

 . 3ااء ضمان لمصلحة من أال الوفاء بهالمحكوم له إنش

وٌانوز أن ٌكنون الحكنم غٌابٌنا أو حضنورٌا، حكمنا مندنٌا أو حكمنا ازابٌنا قاضنٌا بإلزامنات مدٌننه أو 

 .4ل  به املتزاماتحكما شرعٌا قاضٌا بمث

                                                           
1
 - Jean Chevalier et Louis Bach, Droit Civil, Introduction à l’étude de Droit, p 585, Tome 1/12, 

édition 1995.  
2
 - Jean Chevalier, op, cit, p 585. 

3
 .50أسعد دٌاب، مراع سابق، ص  - 

4
 .50أسعد دٌاب، مراع سابق، ص  - 
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إبن حق الر ن القضابً ٌترتب بقوة القانون علنى كنل حكنم قضنابً لمنن صندر لمصنلحته  نبا الحكنم 

وٌرد على امٌع عقارات المحكوم ضده الحالٌة والمستقبلٌة أمنا حنق النر ن اإلابناري فإننه م ٌنشنؤ بقنوة 

 القانون، بل مبد من أمر من المحكمة.

المشنرع حامتنه علنى سنبٌل الحصنر بٌنمنا فنً النر ن القضنابً ٌبقنى  كما أن الر ن اإلاباري حصنر

تقٌٌد ر ن قضابً ل، كٌةما كان نوعهامٌع الدابنٌن الحابزٌن لحكم قضابً مثبت للدٌن،  مالباب مةتوحا أما

 على عقار أو عقارات مدٌنهم.

 خبِظاٌّجحث اٌ
 اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ٚاٌحدض اٌتحفظٟ

أن " الدابن المرتهن للعقار له ا سنبقٌة علنى  9/5/2007لى صادر بتارٌخ ا ع سااء فً قرار للمال

منتننوى بٌعننه بالنسننبة لقننابن الضننرابب، الننبي لننه فقننط امتٌنناز  نناص علننى محاصننٌله وثمنناره و أكرٌتننه 

 وعابداته.

سواء بٌع العقار تحقٌقا لر ن ابري باسم كتلة الندابنٌن أو تحقٌقنا لنر ن رسنمً باسنم الندابن المنرتهن 

 .1إن ا ول ٌعد بمثابة إاراء تحةظً م ٌ ول كتلة الدابنٌن أي امتٌاز"،ف

المالحننظ أن  ننبا القننرار بننالرغم مننن واا تننه القانونٌننة بننالنظر لمننا قضننى بننه مننن عنندم شننمول امتٌنناز 

حانزا تحةظٌنا  ن الحقٌقنة أننه ر نن تكٌٌنف النر ن الابنري باعتبناره  فنً فإننه  أ طنؤ  ،ال زٌنة  للعقار

قضنناء ، وٌ ضننع لننبات القواعنند المنظمننة لتحقٌننق الر ننون القننرر بقننوة القننانون ٌحكننم بننه م رسننمً ابننري

وٌستوي مع الر ون الرسمٌة امتةاقٌة فً الرتبة ، لبلك فإن ال لط فً الطبٌعة القانونٌنة للنر ن الابنري ،

فً بلك بٌن أفضى بالمالس إلى نتٌاة م تتماشى وطبٌعته لكونه  و اآل ر ٌتمتع بامتٌاز قانونً م فرق 

 ر ن إاباري ور ن اتةاقً أو ا تٌاري.

 وٌ تلف الر ن الابري عن الحاز التحةظً من عدة نواح منها:

 .ا عقارٌاعٌنٌ ابري ٌعتبر حقاأن الر ن ال -

 .مصدره القانون ابري ٌعتبر حقاأن الر ن ال -

ة ولننٌس أن الننر ن الابننري ٌقننرره قضنناء الموضننوع الم ننتص حسننب طبٌعننة النندٌن كقاعنندة عامنن -

 ربٌس المحكمة.

                                                           
 .204ص  68مالة قضاء المالس ا على عدد - 1
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 .أنه ٌسال بالرسم العقاري -

 أنه ٌتمتع بحق ا ولوٌة. -

 لبلك م ماال لقٌاسه على حالة الحاز التحةظً.
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 اٌفظً اٌثبٟٔ
 اٌّغشثٟ اٌتشش٠غفٟ اٌدجشٞ اٌشعّٟ اٌش٘ٓ حبالد 

ن الةصننل سنبق أن رأٌننا أن المشنرع المغربننً حندد حنامت النر ن الابننري علنى سنبٌل الحصنر، إم أ

و و الةصنل النبي حندد ،لتشرٌع المطبق على العقارات المحةظة المنظم ل 02/06/1915من ظهٌر  163

واردة فنً  ، لكنن منع بلنك تبقنى  نناك حنامت أ نرى )الةرع ا ول(فٌه المشرع حامت الر ن اإلابناري

 .)الةرع الثانً( 1915غٌر منصوص علٌها فً ظهٌر   ةنصوص  اص

 20/26/9195الرهن اإلجباري المنصوص علٌها فً ظهٌر األول: حاالت فرعال

لنك منن  نالل الةصنل بو،02/06/1915لقد عالج المشرع المغربً الر ن الرسمً الابري فً ظهٌنر

 :ًحالة سنتطرق إلٌها فٌما ٌل ةو ً إحدى عشر،حٌ  عدد حامته  163

 اٌّجحث األٚي

 اٌش٘ٓ اٌدجشٞ وآ١ٌخ ٌؼّبْ حمٛق اٌطفً ٚاٌّشأح

تلنك التنً ننص علٌهنا  أ مهنارع المغربنً حنامت النر ن اإلابناري علنى سنبٌل الحصنر، و المشنحدد 

 :1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163بمقتضى الةصل 

 "الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فً الحامت اآلتٌة: 

 ولٌاء،أوم:للقاصرٌن والمحاورٌن لضمان حقوقهم على أمالك  إمء ا 

ثانٌا: للزواة على أمالك زواها ضمانة لما أتت بنه فنً مهر نا ولحقوقهنا الناشنبة عنن النظنام المنالً 

للزواٌننة وللتعننوٌن عنننن املتزامننات المطالننب بهنننا الننزوى ومسنننتبدال مننا فوتننه منننن أمالكهننا بنننؤمالك 

 أ رى...".

ر ن كآلٌنة قانونٌنة لتحقٌنق و ننا ٌظهنر الن،الابري حماٌة لحقوق المرأة الزوانة والطةنل  نٌوفر الر 

منن مإشنرات التنمٌنة  االمنرأة والطةنل ٌشنكل مإشنرضمان حماٌنة حقنوق التنمٌة البشرٌة على اعتبار أن 

 البشرٌة .

و كبا نصت المادة الثامننة منن إعنالن منظمنة ا منم المتحندة بشنؤن الحنق فنً التنمٌنة أننه ٌنبغنً علنى 

 ة لضمان قٌام المرأة بدور نشٌط فً عملٌة التنمٌة .الدول أن تت ب على الصعٌد الوطنً تدابٌر فعال
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ن اإلنسنان  نو الموضنوع الربٌسنً للتنمٌنة وٌنبغنً أن ٌكنون المشنارك إكما نصت المنادة الثانٌنة مننه 

النشٌط فً الحق فً التنمٌة والمستةٌد منه و با لن ٌتؤتً إم بضمان فعال لمبدأ اإلنصاف العقاري كهدف 

 ري .لضمان فعالٌة الر ن الاب

-10من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان المعتمد من طرف ا مم المتحندة بتنارٌخ :  16وتنص المادة 

"الرانل والمنرأة أن  1996-12-19والمصادق علٌه من طرف المغنرب والمنشنور بتنارٌخ :  12-1948

 متساوٌان فً الحقوق عند التزوى و الل قٌام الزواى ولدى انحالله" .

تت ب الدول ا طنراف التندابٌر المناسنبة  -4فقرة –من امتةاقٌة الدولٌة لحقوق الطةل  27وتنص المادة 

 لكةالة تحصٌل نةقة الطةل من الوالدٌن ومن ا ش اص اآل رٌن المسإولٌن مالٌا عن الطةل" ..

اتةاقٌة القضاء على امٌع أشكال التمٌٌز ضد المنرأة المعتمندة منن طنرف الامعٌنة  2كما نصت المادة 

والمصادق علٌها منن طنرف المغنرب والمنشنورة  1979-12-18امة لألمم المتحدة الصادرة بتارٌخ : الع

"تتعهد الدول بتاسٌد مبدأ المساواة بٌن الرال والمرأة فً دساتٌر ا الوطنٌنة أو  2000-12-26بتارٌخ : 

والوسننابل المناسننبة تشننرٌعاتها المناسننبة ا  ننرى وكةالننة التحقٌننق العملننً لهننبا المبنندأ مننن  ننالل القننانون 

 ا  رى من  الل:

إقرار الحماٌة القانونٌة لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرال وضمان الحماٌة الةعالة للمنرأة  -

. 

ات اب امٌع التدابٌر المناسبة بما فً بلك التشرٌع للتعدٌل أو إلغناء القنوانٌن وا نظمنة وا عنراف  -

 ٌزا ضد المرأة .والممارسات القابمة التً تشكل تمٌ

مننن نةننس امتةاقٌننة : "تت ننب النندول ا طننراف فننً امٌننع المٌننادٌن وم سننٌما المٌننادٌن  3وتنننص المننادة 

السٌاسٌة واماتماعٌة وامقتصادٌة والثقافٌة كل التدابٌر المناسبة بما فً بلك التشرٌع لكةالة تطور المنرأة 

ن والحرٌات ا ساسٌٌن والتمتع بهنا علنى أسناس وتقدمها الكاملٌن وبلك لتضمن لها ممارسة حقوق اإلنسا

 المساواة مع الرال.

إن بح  الر ن الابري كآلٌة لإلنصاف العقاري باعتباره ٌشكل ضمانة لحماٌة حقوق المنرأة والطةنل 

 راب القانون العقاري ومدونة ا سرة . 19لٌشكل بحق نوعا من التدا ل بٌن ظهٌر 

الابننري كآلٌننة لضننمان حقننوق الطةننل ،علننى أن ن صننص  أول : الننر ن طلننبو كننبا سنننتناول فننً م

 الثانً للر ن الابري كآلٌة لضمان حقوق المرأة. مطلبال
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 األٚي طٍتاٌّ

  اٌش٘ٓ اٌدجشٞ وآ١ٌخ ٌؼّبْ حمٛق اٌطفً

 :1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163نص الةصل 

 ت اآلتٌة:"الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فً الحام 

 للقاصرٌن والمحاورٌن لضمان حقوقهم على أمالك  إمء ا ولٌاء..". أوم:

من قانون املتزامات والعقود على أن "ا  لٌة المدنٌة للةرد ت ضنع لقنانون أحوالنه  3وٌنص الةصل  

 الش صٌة وكل ش ص أ ل لإللزام و لاللتزام ما لم ٌصرح قانون أحواله الش صٌة بغٌر بلك". 

سنبب منن أسنباب  تبنثمن مدونة ا سرة" أن كنل شن ص بلنغ سنن الرشند ولنم ٌ 210تنص المادة  كما

منن  209وتحندد المنادة  ، نقصان أ لٌته أو انعدامها ٌكون كامل ا  لٌة لمباشرة حقوقنه وتحمنل التزاماتنه

 سنة شمسٌة كاملة.18مدونة ا سرة سن الرشد القانونً فً 

والمحانورٌن ضنمانا لحقنوقهم علنى أمنالك أولٌنابهم ٌرانع منرده فالر ن الابري الم نول للقاصنرٌن 

أساسا لكون القاصر والمحاور علٌه م ٌدٌر أمواله بنةسه وإنما ٌتولى إدارتها الولً أو الوصً أو المقدم 

لهإمء ببمة  أموال القاصرٌن والمحاورٌن حقوق ودٌون ، وقد ٌنشؤ عن قٌام ا وصٌاء أو ا ولٌاء بإدارة

، ولكنً م تضنٌع  نبه الحقنوق والندٌون ارتنؤى المشنرع أن ٌضنمنها بنر ن إابناري علنى أمنالك أولٌابهم

م ٌمكنننن لقاصنننر أو محانننور أن ٌشنننترط ضنننمانات  إبا ولٌننناء لةابننندة  نننإمء القاصنننرٌن والمحانننورٌن 

 (.1لةابدته)

رنسنً القندٌم و با الر ن ٌراع فً ا صل إلى القانون الرومانً كما تم العمل به فً إطار القانون الة

 Brimairean 11برٌمنار  11والنبي عندل بواسنطة قنانون  Missidor 9مٌزٌندور  19وألغناه قنانون 

VF(2) 

علنى أنننه ٌحندد الننر ن اإلابناري الم ننول للقاصننرٌن  02/06/1915منن ظهٌننر  164وٌننص الةصننل 

سنلطة تقنوم مقامنه  المرتهنة بقرار مالس العابلة أو كنل مالكوالمحاورٌن بالنسبة للمبالغ المضمونة، ا 

                                                           
1
 -Beaudant, cour de droit civil Français, édition Paris 1953, tome 14 NE 731, PLANIOL et 

RIPERT, Tone 12, N° 517.  
2
 -Aubry et Brau Droit civil, tome 3n° 264, teste et note, Baudry, la canitinerie et de loynes, T 

2 N° 1174 Planiol et Ripert, T 12, N°517.  
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ٌن أو وكٌننل أو دابنن القاصننرٌن أو المحانور ا صنهاروبلنك بطلنب مننن الوصنً أو ناببنه أو ا قننارب أو 

 . الملك

وٌتض  من  الل مقتضٌات  با الةصل أن طلب تقٌٌند ر نن إابناري لةابندة القاصنرٌن والمحانورٌن 

 ٌتم ات ابه من أطراف متعددة عدد ا الةصل أعاله. 

دد قرار الر ن الابري المبالغ المضمونة و ً التً ٌندٌر ا الوصنً لحسناب القاصنر كما ٌاب أن ٌح

 أو المحاور وٌحدد أٌضا ا مالك المرتهنة وٌراعً فٌما بكر التناسب مع أموال القاصر. 

بالغ المضنمونة غٌر أننا نالحظ أن المشرع  ص )مالس العابلة( أو كل )سلطة تقوم مقامه(بتحدٌد الم

( لم ٌكن المشرع المغربً ٌعنرف 02/06/1915بالراوع إلى تارٌخ وضع النص )رتهنة، ووا مالك الم

من مدونة ا حوال الش صنٌة و  165مإسسة مالس العابلة  با ا  ٌر البي تم تؤسٌسه، بمقتضى الةصل

وأعٌد تنظٌمه بمقتضى مدونة 1994دسمبر  26موافق ل 1415راب  23صادر فً  02.94.31مرسوم 

 . ا سرة

ٌحنند  مالننس العابلننة تننناط بننه مسنناعدة القاضننً فننً "مننن مدونننة ا سننرة   251تنننص المننادة  كننباو 

 ا تصاصاته المتعلقة بشإون ا سرة وٌحدد تكوٌنه ومهامه بمقتضى مرسوم".

 2004ٌونٌنو 14 صنادر بتنارٌخ 2-04-88وبالراوع إلى المادة ا ولى من الباب ا ولى من مرسنوم 

ٌتكون مالس العابلة من القاضً بصنةته "وتحدٌد مهامه ناد ا تنص على أنه ن تكوٌن مالس العابلة ؤبش

 . "ربٌسا ومن ا ب وا م الوصً أو مقدم و أربعة أعضاء ٌعٌنهم القاضً

أما دور مالس العابلة  با فتننص علٌنه المنادة السنابعة منن البناب الثنانً تحنت عننوان " مهنام مالنس 

 العابلة".

ستشارٌة ٌقوم مالس العابلة بالتحكٌم إلصالح بات البٌن وابداء النرأي فنً "مهام مالس العابلة مهام ا

 كل ماله عالقة بشإون ا سرة . 

 164إبن مالس العابلة المحد  مهامه استشارٌة فقط ولٌست تقرٌرٌة فلٌس  و المقصود فنً الةصنل 

والمحاورٌن؟ ومن ٌقوم  أعاله. والسإال المطروح  نا من ٌقوم بتقرٌر الر ن اإلاباري لةابدة القاصرٌن

 المرتهنة؟.  مالكبتحدٌد ا موال المضمونة وا 

ومن المعروف أن السلطة المشنرفة علنى إدارة أمنوال القاصنرٌن والمحانورٌن  نً القضناء، بلنك أن 

النٌابننة الشننرعٌة أو القانونٌننة عننن القاصننر إمننا ومٌننة أو وصنناٌة أو تقنندٌم. فننا ب و ا م لهمننا الومٌننة 
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( فالقاضننً لننه 2لننبي ٌعٌنننه ا ب أو ا م ٌسننمى وصننٌا والننبي ٌعٌنننه القاضننً ٌسننمى مقنندما)، وا1ال اصننة

الومٌة العامة على الامٌع، فهو ولنً منن م ولنً لنه ٌرعناه وٌقنوم بشنإونه وٌحنرس علٌنه إبا كنان ا ب 

  شً تةوٌته له وضع علٌه مشرفا. إنفقٌرا فللقاضً منعه من أ ب مال ولده و 

حٌن  ،بتسنٌٌر مهنام القاصنرٌن مة امبتدابٌة ٌعٌن من طرف وزٌر العندل للقٌنام ٌقوم قان من المحكو

من قانون المسطرة المدنٌة" ٌمارس مهام القاضً المكلف بشإون القاصرٌن قنان  182ااء فً الةصل 

 عٌن لمدة ثالثة سنوات بقرار لوزٌر العدل. ٌمن المحكمة امبتدابٌة 

 صرٌن والمحجورٌن: طبٌعة عمل القاضً المكلف بشؤون القا-

قبل أن نحدد طبٌعة عمل القاضً المكلف بشإون القاصرٌن مبد من إبنداء مالحظنة مهمنة، و نً أننه 

منن مدوننة  235تننص المنادة ( حٌن  3نةس القاضً المكلف بشإون القاصرٌن مكلف بشإون المحنااٌر)

لرقابة القضابٌة طبقنا لمدوننة ٌ ضع النابب الشرعً فً ممارسته لمهام النٌابة الشرعٌة ل ا سرة على أنه

و أما عن طبٌعة السلطة التً ٌتمتع بها القاضً المكلف بشإون القاصرٌن أ ً سلطة ومبٌة أم  ا سرة".

 امع فً مهامه بٌن السلطتٌن الومبٌة والقضابٌة. ٌقضابٌة؟ نب ب إلى القول أنه 

ٌابنات القانونٌنة دا نل دابرتنه الترابٌنة فالسلطة الومبٌة تراع إلى اإلشراف العام البي ٌمارسه على الن

تتولى "  من مدونة ا سرة 265المادة نص تحٌ  ،فً حماٌة مال القاصر من الضٌاع وتدبٌره واستثماره 

رعاٌة مصال  عندٌمً ا  لٌنة و ناقصنٌها ،وا منر  ت القانونٌة .وٌقصد بهبه الرقابةالمحكمة رقابة النٌابا

 علٌها واإلشراف على إدارتها."  بكل اإلاراءات الالزمة للمحافظة

أو وفاة الوصً أو المقدم ٌتعٌن على السلطات اإلدارٌة المحلٌة فً حالة واود ورثة قاصرٌن للمتوفى 

وا قارب البٌن كان ٌعٌش معهم إبنال  القاضنً المكلنف بشنإون القاصنرٌن بواقعنة الوفناة  نالل فتنرة م 

 .266)المادة  (لنٌابة العامة من تارٌخ العلم بالوفاة تتعدى ثمانٌة أٌام ،وٌقع نةس املتزام على ا

بشإون القاصرٌن بإقامة رسنم عندة الورثنة وبكنل إانراء ٌنراه مناسنبا للمحافظنة  فٌؤمر القاضً المكل

  .)267المادة  (على حقوق و مصال  القاصرٌن المالٌة والش صٌة

                                                           
حاور ، وم ٌةت  ملف النٌابة من مدونة ا سرة على أنه " م ٌ ضع الولً لرقابة القضاء القبلٌة فً إدارته  موال الم 240تنص المادة - 1

ملف  الشرعٌة بالنسبة إلٌه إم إبا تعدت أموال المحاور مابتً ألف در م . وللقاضً المكلف بشإون القاصرٌن النزول عن  با الحد وا مر بةت 
 المحاور فً بلك . وٌمكن الزٌادة فً  به القٌمة بمواب نص تنظٌمً.  ةالنٌابة الشرعٌة إبا ثبتت مصلح

2
 من مدونة األسرة. 230الفصل - 

3
 من قانون ادلسطرة ادلدنية. 197والتحجري يكون على اجملنون والسفيو وادلعتوه بطلب ممن يعنيو األمر أو من وكيل ادللك فصل - 
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لقاصنرٌن فنً أي وقنت لنإلدمء و على الوصً أو المقندم امسنتاابة لطلنب القاضنً المكلنف بشنإون ا

 .)256المادة  (بإٌضاحات عن إدارة أموال المحاور أو تقدٌم حساب حولها

فهً م تتعلق البتة بالةصل فً نزاع، لبا كانت ا وامر التً ٌصدر ا فنً  نبا الشنؤن م تقبنل الطعنن، 

طبقا بشإون القاصرٌن ٌصدر ا القاضً المكلف  القرارات التً "  مدونة ا سرةمن  276 المادةااء فً 

 تكون قابلة للطعن". 271و  268و  240و  226للمواد 

تراع إلى المنازعات التً تةصل فٌها،  ن طبٌعنة  نبه السنلطة الةصنل فنً  فإنهاأما السلطة القضابٌة 

 ً اناءالتن مدوننة ا سنرةمنن  270 المنادةالنزاع  الف السلطة الومبٌة وقد حدد لنه المشنرع نطاقهنا فنً 

تحةظنً علنى أمنوال الوصنً أو المقندم أو وضنعها تحنت  زحانطبقنا للقواعند العامنة إانراء "ٌمكن  :فٌها

تقنندٌم  عنننامتنننع  أو 256إبا لنم ٌمتثننل  حكننام المننادة الحراسنة القضننابٌة أو فننرن غرامننة تهدٌدٌننة علٌننه،

ا نل ا انل دلدٌه من أموال المحانور بعند تواٌنه إننبار إلٌنه ٌبقنى دون مةعنول  بقًحساب أو إٌداع ما ال

 المحدد له.

إ الل الوصً أو المقدم بمهمته،أو عازه عن القٌنام بهنا أو حندو  أحند المواننع المنصنوص  فً حالة

طلنب منن بعزلنه تلقابٌنا أو إعةناإه أو بعند امسنتماع إلنى إٌضناحاته  ٌمكن للمحكمنة 247علٌها فً المادة 

 من ٌعنٌه ا مر".مأو  النٌابة العامة

المشنرع الطعنن فٌهنا بامسنتبناف  لنم ٌانزتمنس حقنوق ا طنراف م مر القضنابٌة ولما كانت  به ا وا

ٌصنندر ا  القننرارات التننً "  نإمدونننة ا سننرة مننن  276 المننادةفننً  انناء  حٌنن ا  ننرى ننالف ا وامننر 

226طبقا للمواد القاضً المكلف بشإون القاصرٌن 
268و 2 240و  1

271 و 3
 تكون قابلة للطعن". 4

  

 صرٌن والمحجورٌن: مهام قاضً القا-

فت  النٌابة القانونٌة، و إقامة رسم ثبوت وعدد الورثة وتعٌٌن الحاار وتكلٌةه، ثم  فً به المهام  تتحدد

 الرقابة على سٌر النٌابة القانونٌة. 

 فتح ملف النٌابة القانونٌة- 1

                                                           
 بتسلم ازء من أموال القاصر بقصد إدارتها على واه التاربة أو ام تبار أو إلغاء  با اإلبن. نقرار اإلب - 1
 لنزول عن الحد ا دنى المالً المتطلب لةت  ملف النٌابة الشرعٌة.قرار ا - 2
3
 رتبة عن تسٌٌر أموال المحاور.تقرار تحدٌد المصارٌف والتعوٌضات الم - 

 أنواع التصرفات التً م ٌاوز للوصً أو المقدم القٌام بها إم بعد الحصول على اإلبن .  - 4
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اإلدارٌة المحلٌة فً حالة واود ورثة قاصرٌن للمتوفى أو وفاة الوصً أو المقدم ٌتعٌن على السلطات 

وا قارب البٌن كان ٌعٌش معهم إبنال  القاضنً المكلنف بشنإون القاصنرٌن بواقعنة الوفناة  نالل فتنرة م 

  .266)المادة  (تتعدى ثمانٌة أٌام ،وٌقع نةس املتزام على النٌابة العامة من تارٌخ العلم بالوفاة 

كنل منن فؤوانب علنى ،ة ٌواند قاصنرون حالنة الوفٌنات التنً تقنع ومنن بنٌن الورثن إلنىفالمشرع تنبه .

القاصنرٌن  نبا ا  ٌنر النبي  لمحنل الوفناة إ بنار القاضنً المكلنف بشنإونوالنٌابة العامة السلطة المحلٌة 

ثم ٌإبن بإقامنة  ،ٌعمل بعد اإل بار على فت  ملف لكل نٌابة قانونٌة وتقٌٌده بسال  اص ٌمسك لهبه الغاٌة

 رسم ثبوت الموت وعدد الورثة. 

  مة رسم ثبوت الموت وعدد الورثةإقا-0

بشنإون القاصنرٌن بإقامنة رسنم  فمن مدونة ا سرة على أننه "ٌنؤمر القاضنً المكلن 267المادة  نصت

 ." عدة الورثة وبكل إاراء ٌراه مناسبا للمحافظة على حقوق و مصال  القاصرٌن المالٌة والش صٌة

 امقتضاء". ٌعٌن القاضً إن لم ٌكن  ناك وصً أو أكثر أو مشرف عند 

 إبا فقاضً القاصرٌن ٌعال بإقامة رسم ثبوت الموت وعدد الورثة إلثبات الصةة. 

وٌشتمل الرسم على  وٌة امٌع الورثة، وٌعرف بالحالة الش صنٌة للورثنة وانسنٌتهم ومحنل سنكنا م 

 وكمال أو نقصان أو فقدان ا  لٌة وبٌان سن القاصرٌن من الورثة. 

الوفاة، حتى إبا كانت حادثنة شنغل أو سنٌر تنبنه القاضنً إلنى بلنك متبناع كما تاب اإلشارة إلى سبب 

 المسطرة. 

لٌهننا للعمننل علننى اتبنناع مسننطرة تصننةٌة تركننة المغاربننة إإبا حصننلت الوفنناة بال ننارى، وابننت اإلشننارة 

 (. 1الهالكٌن بال ارى)

 تعٌٌن الحاجر وتكلٌفه: -3

وصً أو مقدم. والولً  و ا ب، والبي ٌعٌنه ( والحاار إما ولً أو 2ٌعٌن قاضً القاصرٌن الحاار)

 ا ب فً وصٌة النظر  و الوصً، والبي ٌعٌنه القاضً أساسا  و المقدم. 

ت بننوكنان ا صنل فنً التقندٌم عنند وفناة ا ب لننألم، فهنً ا ولنى للتقندٌم علنى أومد نا القاصنرٌن إب تث

رشنداء شنرٌطة ثبنوت أ لٌنتهم إم أننه بمقتضنى أ لٌتها، ولها أن تتنازل عنه مبنها البكر أو  حد أبنابها ال

                                                           
1
 .329ص   1986صرٌن مإسسة بنشر للطباعة عبد السالم المنصوري: مسطرة شإون القا- 

2
 احلجر مصدر من حجر عليو، القاضي حبجره حجرا إذا منعو من التصرف يف مالو.- 
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فنإن ا م صنارت منن  غناةمن مدونة ا حوال الش صنٌة المل 148المعدل للةصل  1993شتنبر  10ظهٌر 

 .231و 230و و ماعادت مدونة ا سرة التؤكٌد علٌه فً المادتٌن 1بٌن ا ولٌاء بعد ا ب 

ر بالسننة بمكتبننه وٌعننٌن الحنناار. وٌننامر وٌعمننل قاضننً القاصننرٌن علننى المصننادقة علننى أ لٌننة الحنناا

بات نناب اإلاننراءات العاالننة و اصننة إحصنناء المتننروك والمحافظننة علٌننه مننن النهننب والضننٌاع والةسنناد 

 (2واإلٌداع باسم القاصر فً صندوق اإلٌداع والتدبٌر للنقود والحلً والمستندات والوثابق)

 الرقابة العامة على سٌر النٌابة القانونٌة:-4

تتولى المحكمة رقابة النٌابات القانونٌنة .وٌقصند بهنبه الرقابنة، "  من مدونة ا سرة 265ادة المنص ت 

وا مر بكنل اإلانراءات الالزمنة للمحافظنة علٌهنا واإلشنراف  رعاٌة مصال  عدٌمً ا  لٌة و ناقصٌها ،

 على إدارتها." 

اء ٌنراه مناسنبا للمحافظنة بشإون القاصرٌن بإقامة رسنم عندة الورثنة وبكنل إانر فٌؤمر القاضً المكل

  .)267المادة  (على حقوق و مصال  القاصرٌن المالٌة والش صٌة

أن قاضننً القاصننرٌن ٌقننوم برقابننة التسننٌٌر والمحافظننة أي الومٌننة العامننة التننً  بلننكإبن ٌتضنن  مننن 

 ٌباشر ا على النٌابات القانونٌة بدابرة نةوبه. 

حتى م ٌضنٌع  هوٌستثمر هرعاه وٌحافظ علٌه وٌدٌره وٌحرسفهو القابم بعد هللا تعالى على مال الٌتٌم ٌ

عمر بن ال طاب قال  أننه بلغه أحٌى عن مالك ًٌ نااء فً الموطؤ " حدث ،حٌ  أو ٌؤكله الغٌر أو الزكاة

 (" 3م تؤكلها الزكاة)حتى  اتاروا فً أموال الٌتامى 

 المحاسبة. كما ٌمارس قاضً القاصرٌن رقابته على الحاار من حٌ  التواٌه و

 من حٌ  التواٌه ٌواه القاضً الحاار فٌما فٌه  ٌر المحاور وصالح دٌنه ودنٌاه. 

 وٌعمل بواه  اص على استدعابه لإلٌضاحات الالزمة حول ا عمال التً قام بها 

وعننند  ،ٌواننه إلٌننه المالحظننات وٌننؤمره بات نناب اإلاننراءات والترتٌبننات لةابنندة المحاننور وٌستةسننره

 (. 1دب أحد ال براء لتحدٌد واه المصلحة)امقتضاء وٌنت

                                                           
من مدونة ا سرة " ا ب  و الولً على أومده بحكم الشرع ، ما لم ٌارد من ومٌته بحكم قضابً ، ولألم أن تقوم بالمصال   236تنص المادة  - 1

أن تكون -1من نةس القانون على أنه " ٌشترط لومٌة ا م على ولد ا:  238د ا فً حالة حصول مانع لألب ". كما تنص المادة المستعالة  وم
 عدم واود ا ب بسبب وفاة أو غٌاب أو فقدان لأل لٌة أو بغٌر بلك..." -2راشدة ، 

2
 .329بلعكيد: مرجع سابق ص- 

3
 يها من كتاب الزكاة.ادلوطأ زكاة أموال اليتامى والتجارة ف- 
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أمنوال  إدارةٌحاسب القاضً الحاار إما تلقابٌا أو بطلب من المحاور نةسه علنى ف حٌ  المصلحة امأ

 المحاور واستثماراته و اصة على المدا ٌل والنةقات. 

 هم المسترسلة. وحتى ٌتمكن القاضً من الرقابة المستمرة ٌنظم قابمة للحاارٌن بدابرة نةوبه ومحاسبت

الحاننز التحةظننً أو الحراسننة القضننابٌة علننى أمننوالهم أو  إلننىبسننلطة قضننابٌة تصننل  المحكمننة متننعتتو

 .فرن غرامة تهدٌدٌة علٌه

ن القاصرٌن سلطة قضابٌة تاناه الحناار تمكننه منن ممارسنة ووقد  ول المشرع للقاضً المكلف بشإ

منن  267المنادة  تكانن إبالمحاور من الضٌاع، وكل إاراء فً موااهة الحاار لحماٌة أموال القاصر وا

ان أمنوال لضنم وا وصنٌاءشٌر إلى إمكانٌة توقٌنع ر نن إابناري علنى أمنالك ا ولٌناء تم مدونة ا سرة 

ن بلننك م ٌمنننع مننن القننول بننان طلننب توقٌننع ر ننن إابنناري لةابنندة القاصننرٌن القاصننر والمحاننور علٌننه،فإ

رٌن النبي  صصنه المشنرع فنً إطنار مركنزه القنانونً والمحاورٌن ٌبقى من ا تصناص قاضنً القاصن

ٌنص على  1905 /02/06من ظهٌر  164باإلشراف والتسٌٌر على النٌابة القانونٌة، و اصة أن الةصل 

ٌحدد الر ن العابلة أو كل سلطة تقوم مقامه..." والمقصنود بهنا فنً إطنار التشنرٌع المغربنً القاضنً أنه"

 المكلف بشإون القاصرٌن. 

بٌن أن الضمانات العٌنٌة )أي الر ن اإلاباري( المعطاة للقاصر أو المحاور غٌر كافٌنة ٌمكنن و إبا ت

: " إبا كننان مننن المحقننق أن  أنننهعلننى  02/06/1915مننن ظهٌننر  165مضنناعةتها حٌنن  ٌنننص الةصننل 

الضنمانات المعطناة للقاصنرٌن أو المحانورٌن غٌنر كافٌنة ٌمكنن مضناعةتها بقنرار مالنس العابلنة أو كنل 

تقوم مقامه وبلك بطلب من نةس ا ش اص و إبا تحقق أن فٌها الزٌادة فٌمكن تحةٌظهنا بطلنب منن  سلطة

 الوصً وبنةس اإلاراءات الشكلٌة. 

وقند ٌوافننق الحناار علننى القنرار المت ننب بتوقٌننع ر نن إابنناري علنى أموالننه ضنمانا لنندٌون القاصننر أو 

 المحاور البي  و تحت ومٌته. 

بلك أن موافقة النابنب الشنرعً علنى القنرار الصنادر بتسناٌل  ،نا بامتةاقفٌنشؤ حق الر ن الرسمً  

الر ن الابري ٌاعل أم مبرر للاوء إلى القضاء، بل ٌسال النر ن فنً السنال العقناري برضنى النابنب 

                                                                                                                                                         
1
 .13سابق ص .عبد السالم ادلنصوري:مرجع  331سابق ص  بلعكيد: مرجع- 
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( أما إبا رفن النابب الشرعً القرار الصادر بتسناٌل النر ن، فٌانب عرضنه علنى المحكمنة 1الشرعً)

 (.2( مع شرط التساٌل)166إبا صادقت علٌه ٌنشؤ حق الر ن من الحكم )الةصل للمصادقة علٌه، ف

وٌمكن إعةاء النابب الشرعً من الر ن الرسمً إب قدم ر ننا حٌازٌنا منقنوم أو كةنٌال بشنرط أن تقبنل 

المحكمة  با البدل. إبن فقرار اإلعةاء من الر ن ٌتم ات ابه من طنرف السنلطة المشنرفة علنى القاصنرٌن 

ا فً التشرٌع المغربً القاضً المكلف بشإون القاصنرٌن، لكنن المشنرع قٌند  نبه اإلمكانٌنة بشنرط وعندن

قبول المحكمة  با البدل و أن تكون شروط تقدٌم الر ن الحٌازي محددة بحكم تصدره المحكمة فً غرفة 

 (. 02/06/1915من ظهٌر  169المشورة بعد امستماع إلى النٌابة العامة )الةصل 

 : أؽشاف اٌش٘ٓ االخجبسٞٝـاألٌٚفمشح اٌ

 سنتناول ضمن أطراف الرهن الجبري األشخاص المستفٌدٌن منه ثم المدٌنون به

 : األشخاص المستفٌدون من الرهن اإلجباري أوال

على أن " الر ن اإلاباري  و الم ول بنالحكم القضنابً بندون رضنى  163نص المشرع فً الةصل 

آلتٌنة: أوم: للقاصنرٌن والمحانورٌن..." فالمشنرع  ننا شنمل بالحماٌنة المدٌن وم ٌ ول إم فً الحامت ا

 القاصرٌن والمحاورٌن و م البٌن م تتوفر فٌهم ا  لٌة. 

 وا  لٌة فً اللغة: الصالحٌة والكةاءة

 وفً امصطالح لها معنٌان: 

 لٌنة تحمنل التزامنات و نبه  نً منا ٌعنرف بؤٌتثبت له حقنوق و أوصالحٌة الش ص  ن ٌكتسب  -(1

 .الواوب 

تحملننه التزامننا و ننً مننا ٌعننرف  أوصننالحٌة الشنن ص لممارسننة التصننرفات الشننرعٌة تكسننبه حقننا  -(2

 بؤ لٌة ا داء. 

ا فنً بطنن أمنه إلنى حنٌن وفاتنه  وٌنرى الةقهناء أن ننٌو أ لٌة الواوب تثبت للش ص منب أن ٌكنون ان

والواابنات و نً صنةة شنرعٌة  أساس أ لٌة الواوب  و البمة و ً عبارة عن وعاء تصب فٌه الحقنوق

و غٌر بالغ، عناقال، أو مانوننا... مانرد أٌقدر ا الشارع فً الش ص منب ومدته سواء كان طةال،أوبالغا 

 داء فهً مستمرة دابما.كونه إنسانا وٌنتج عن بلك أنها م تةقد وم تتؤثر بؤ لٌة ا 

                                                           
1
   .328مرجع سابق ،ص  II: التحفيظ العقاري واحلقوق العينية األصلية والتبعية يف ضوء التشريع ادلغريب ،جزء  يمأمون الكز بر - 

2
 -Paul Decroux : droit foncier marocain édition la porte Rabat 1977. 
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صنالحٌة الشن ص لإللنزام و املتنزام منا لنم أما أ لٌة ا داء أو أ لٌة التعامل كما ٌسمٌها الةقهناء فهنً 

 (.1ٌصرح قانون أحواله الش صٌة ب الف بلك)

 وأساس أ لٌة ا داء  و اإلدراك والتمٌٌز. 

و نً حسنب المشنرع المغربنً تتنوفر للشن ص ، فالقاصر  نو إبن كنل منن لنم تتنوفر لنه أ لٌنة ا داء 

 رة حقوقه المدنٌة. سنة شمسٌة كاملة،حٌ  ٌكون كامل ا  لٌة لمباش 18بإتمامه 

وقد ٌعتنرن ا  لٌنة إحندى العنوارن منن الاننون والسنةه والعتنه فتةقنده ا  لٌنة. وٌ ضنع الماننون 

والمعتوه والسنةٌه أٌضنا  حكنام القاصنر منن حٌن  النٌابنة القانونٌنة، وإلشنراف وتسنٌٌر القاضنً المكلنف 

( حٌن  تننص 2تنوه والسنةٌه)بالقاصرٌن وٌد ل تحت مصطل  المحاور كل من القاصر والماننون والمع

من مدونة ا سرة على ما ٌلً :" ٌ ضع فاقدو ا  لٌة وناقصو ا بحسب ا حنوال للومٌنة أو  211المادة 

 الوصاٌة أو التقدٌم بالشروط ووفقا للقواعد المقررة فً  به المدونة". 

ٌمكنن    06/02/1915منن ظهٌنر 163ٌبقى السإال البي ٌطرح نةسه  ل الحكم بالحار طبقنا للةصنل

 أن ٌشمل أٌضا المحكوم علٌهم بعقوبة انابٌة والممنوعٌن من التصرف فً أموالهم ؟. 

و ل تشمل عبارة المحاورٌن البٌن لم ٌتم الحار علٌهم بمقتضى حكم قضابً وتكون النٌابنة قضنابٌة 

 ولٌست قانونٌة؟. 

 عقوبنات اإلضنافٌة وم ٌننتجمن القانون الانابً على الحار القانونً باعتباره منن ال 36ٌنص الةصل 

م على العقوبنات الانابٌنة وحند ا، وٌتعنٌن تطبٌقنه بحكنم القنانون دون حاانة إلنى إ منه 37حسب الةصل 

 النطق بها فً الحكم.

منن القننانون الاننابً علنى أن الحاننر القنانونً ٌحنرم المحكننوم علٌنه منن مباشننرة  38وٌننص الةصنل  

 صنلٌة. ولنه فنً امٌنع ا حنوال أن ٌ تنار وكنٌال ٌننوب عننه فنً حقوقه المالٌة طول مدة تنةٌنب العقوبنة ا

 مباشرة تلك الحقوق تحت إشراف الوصً القضابً المعٌن. 

ن البٌننع الصننادر مننن إ" حٌنن  219/84حٌن  انناء فننً قننرار محكمنة امسننتبناف بنننً مننالل قننرار رقنم 

طال بطالنا مطلقا لعدم إبن قاضنً ....نٌابة عن زواها أثناء فترة تنةٌب الزوى العقوبة الانابٌة المحكوم با

                                                           
1
 .من قانون االلتزامات والعقود 3الفصل - 

2
 -Aubry et Rau, tome 3, N° 188. Boudant, tome 14 N°735. Boudry la cantinerie et de loyney, 

tome N° 1175.  PLANIOL ET RIPERT, , tome 12N° 520. 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

58 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

 .(1القاصرٌن فً البٌع وعدم مراعاة المسطرة ال اصة ببٌع عقارات القاصرٌن)

" 30/05/1984فنً  219/84سنطات تحنت عندد بوااء فً قرار آ ر صادر عن محكمنة امسنتبناف 

قوبة ا صنلٌة، ولنه أن المحكوم علٌه بعقوبة انابٌة ٌحرم علٌه مباشرة حقوقه المالٌة طوال مدة التنةٌب الع

ٌ تار وكٌال عنه لمباشرة أعماله إم أن امٌع تصرفات  با الوكٌل فً نطاق وكالتنه  نبه تكنون  اضنعة 

 (".2لك حتما إبطال  به التصرفات)بلقاضً القاصرٌن ،ٌترتب عن م الةة 

حانورٌن من القانون الانابً على انه ٌعٌن وفقنا لإلانراءات المقنررة فنً شنؤن الم 39وٌنص الةصل 

المحكوم علٌنه أثنناء وانوده فنً حالنة الحانر القنانونً. فنإبا كنان  إدارةالقضابٌٌن، وصً لإلشراف على 

 مسإوم أمامه. والمحكوم علٌه قد ا تار وكٌال لمباشرة تلك اإلدارة، فانه ٌكون تحت إشراف الوصً 

 وفً غٌر  به الحالة ٌتولى الوصً بنةسه مباشرة تلك اإلدارة. 

طننوال  ننبه العقوبننة أن ٌسننلم للمحاننور أي مبلننغ مننن مد ومتننه مننا  ننال المقننادٌر ال اصننة وم ٌاننوز 

 . 3بالمعٌشة فً حدود ما تسم  به إدارة الساون

 وعند انتهاء العقوبة، تعاد إلى المحكوم علٌه أمواله، وٌقدم له الوصً الحساب عما قام به مدة إدارته. 

ونٌا من أال عقوبة انابٌة ٌستةٌدون من الر ن اإلاباري إبن نب ب إلى القول أن المحاور علٌهم قان

 . 02/06/1915من ظهٌر  163المنصوص علٌه فً الةصل 

( حٌن  ان  نإمء  نم أٌضنا 4)29و و نةس الحكنم ٌننص علٌنه القنانون الاننابً الةرنسنً فنً الةصنل 

محاور علٌه لعارن ( فالمشرع لم ٌةرق بالنسبة للمحاور علٌهم بٌن ال5ٌستةٌدون من الر ن اإلاباري)

 (. 6من عوارن ا  لٌة، ومحاور علٌه تنةٌبا لعقوبة انابٌة)

 

 : المدٌنون الذٌن ٌواجهون بالرهن اإلجباري: ثانٌا

                                                           
1
                        Ripert et boulangerie, tome 2 N° 4332          .  35ص :  47قرار منشور مبجلة احملاكم ادلغربية عدد - 

2
 .60ص  16قرار منشور مبجلة رابطة القضاة عدد - 
 المندوبٌة العامة للساون و إعادة اإلدماى.- 3

4
 -Encyclopédite Dalloz : Droit Civil Tome IV2 édition 1980p7 

5
 -Marty et Raynaud, tome 3, N°219. 

6
 .126كن مرجع سابق ص : يزىدي - 
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علننى أن " الننر ن اإلابنناري الم ننول... للقاصننرٌن  02/06/1915مننن ظهٌننر  163ٌنننص الةصننل 

اسنتعمل عبنارة ا ولٌناء و نً عبنارة والمحاورٌن لضمان حقوقهم على أمالك  إمء ا ولٌاء ..." حٌ  

 عامة. 

والومٌنة تكنون لنألب وا م الرشنٌدة عنند ،فالنٌابة الشرعٌة عن القاصر إما ومٌة أو وصناٌة أو تقندٌم 

وفاة ا ب أو فقدان أ لٌته والقاضً، وقد تكون الومٌنة وصناٌة والوصنً  نو منن ٌعٌننه ا ب او وصنٌه. 

  و البي ٌعٌنه القاضً.  وتكون الومٌة أٌضا تقدٌما والمقدم

شراف ومراقبة قاضً القاصنرٌن وضنرورة الحصنول إلالمشرع المغربً الوصً والمقدم أ ضع لقد 

حٌ   ،من مدونة ا سرة  271على إبن منه فً ماموعة من التصرفات فً أموال القاصر عددتها المادة

ٌقننر بحننق  أنللمقنندم " لننٌس 22/11/1988بتننارٌخ  1114انناء فننً قننرار للمالننس ا علننى تحننت عنندد 

 (".1المحاور إم فٌما  وله بنةسه من معلومات و إن فعل فإن إقراره م ٌلزم المحاور)

فالوصً والمقدم ملزمان بتسٌٌر و إدارة أموال القاصنر المحانور علٌنه النبي  نو تحنت نٌابتهمنا بكنل 

 عناٌة وحماٌة بدون ضٌاع او تضٌٌع . 

 هل تواجه األم بالرهن اإلجباري ؟. -9

 ا الكتاب:بمةهوم   ًمن مدونة ا سرة "ٌقصد بالنابب  الشرعً ف 230ص المادة تن

 الولً و و ا ب و ا م و القاضً.:9

 الوصً و و وصً ا ب أو وصً ا م. :0

 .المقدم و و من ٌعٌنه القضاء-3

د نا من مدوننة ا سنرة النٌابنة الشنرعٌة علنى أوم 213إبن فا م الرشٌدة أصبحت لها بمقتضى المادة 

 القاصرٌن عند عدم واود ا ب أو فقد أ لٌته، دون قٌد على  به النٌابة تماما كا ب .

كاننت  بإ،لك تكون مدونة ا سرة قد قضت علنى التمٌٌنز فٌمنا ٌ نص التصنرف فنً أمنالك ا ومد بوب

الك تةوٌنت أمنعنند الرغبنة فنً  المدونة الملغاة تقٌد ا م دون ا ب بضرورة الحصنول علنى إبن القاضنً

 . القاصرٌن

                                                           
1
 .106ص :  142جملة القضاء والقانون عدد - 
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مما ٌاعلنا نب ب إلى القول أن ا م الناببة عن أبنابها القاصنرٌن أٌضنا تواانه بنر ن إابناري لضنمان 

دٌون أبنابها القاصرٌن فؤولى أن تسؤل عن دٌون أبنابها القاصرٌن و أن تضمن تلك الدٌون بر ن إاباري 

 . 

 ؟هل األب النائب عن أبنائه القاصرٌن ٌواجه برهن إجباري-0

اسننتعمل عبننارة ا ولٌنناء "  02/06/1915مننن ظهٌننر  163سننبق أن رأٌنننا أن المشننرع فننً الةصننل 

...للقاصرٌن والمحاورٌن ولضمان حقوقهم على أمالك  إمء ا ولٌاء" ومن المعلوم أن ا ب له الومٌة 

وصنٌاء الشرعٌة علنى أبنابنه القاصنرٌن والمحانورٌن فهنل ٌواانه ا ب كبناقً الننواب الشنرعٌٌن منن ا 

 والمقدمٌن بر ن إاباري لضمان دٌون أبنابه القاصرٌن ؟ أم أن ا مر ٌ تلف عن بلك؟ 

من مدونة ا سرة على أن ا ب  و الولً على أومده بحكم الشرع ما لم ٌانرد منن  236ة تنص الماد

قنانونً بلوغنه سنن الرشند ال إلى حٌن ومٌته بحكم قضابً وله الومٌة على ش ص القاصر وعلى أمواله 

 .233المادة

 من مدونة ا سرة تعطً لألب الومٌة على ش ص القاصر و أمواله حتى تكتمل أ لٌته.  236ة فالماد

الانواب نانده فنً  ؟لكن  ل ٌ ضنع ا ب لرقابنة قاضنً القاصنرٌن فنً التصنرف فنً أمنالك القاصنر

القبلٌنة فنً أدارتنه  منوال من مدونة ا سرة البي ااء فٌنه" م ٌ ضنع النولً لرقابنة القضناء  240المادة 

مننن قننانون املتزامننات والعقننود  11المحاننور، والمالحننظ أن  ننده المننادة كسننابقتها تتعننارن مننع الةصننل 

والبي ٌةرن على النابب الشرعً للقاصر وسواء كان أبا وصٌا أو مقدما الحصول على إبن صرٌ  من 

نٌننة غٌننر أن التننراٌ  بننٌن قننانون القاضننً المكلننف بشننإون القاصننرٌن إلاننراء بعننن التصننرفات  القانو

 (. 1املتزامات والعقود وقانون ا حوال الش صٌة ستكون لمصلحة قانون ا حوال الش صٌة)

بلنك أن الننص المضنمن فنً مدونننة ا سنرة  نو ننص  ناص والنننص المضنمن فنً قنانون املتزامننات 

  رن بٌنهما.اال اص ٌقٌد العام حالة التع أنوالعقود  و نص عام، والمبدأ 

كما أن قنانون املتزامنات والعقنود  نو قنانون سنابق و مدوننة ا سنرة قنانون م حنق علٌنه، والمبندأ أن 

 (. 2الالحق ٌلغً السابق عند التعارن بٌنهما)

                                                           
1
 .43ص - 1994الطبعة الثانية  الدار البيضاء،مطبعة النجاح اجلديدة،1993أستاذنا حممد الكشبور: قانون األحوال الشخصية مع تعديالت - 

2
 .43حممد الكشبور: مرجع سابق ص  - 
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ا سناس علنى الةرنسنٌٌن وا ااننب وقند مندده بكما أن قانون املتزامات والعقود قد وضع لكً ٌطبنق 

 (. 1ل أن ٌقوم ببلك التمدٌد)بإم أنه لم ٌرااعه ق 1965المشرع إلى العنصر المغربً سنة 

منن قنانون  11ٌن الةصنلٌنبنفنً قنرار لنه ب صنوص التعنارن ا علنى و با امتااه قند أٌنده المالنس 

إب اناء  (منن مدوننة ا سنرة 240ة حالٌنا المناد)من مدونة ا حوال الش صٌة  158املتزامات والعقود و 

ة الشرعٌة للمغاربنة المسنلمٌن  نو قنانون مدوننة ا حنوال الش صنٌة النبي "...القانون البي ٌحكم النٌابفٌه

ٌعطً لألب الومٌة العامة على أومده القاصرٌن والحق فً التصرف فً أموالهم، بما فٌه البٌع دون إبن 

 (". 2سابق من القاضً... المقدم أو الوصً  و البي ٌحتاى إلى إبن القاضً بالنسبة لهبه التصرفات...)

بكر عبارة ا ولٌاء و ً عبارة تشمل ا ب الوصً والمقندم فإنننا  163با كان المشرع فً الةصل و إ

ن لننص للقننول بننؤن المعنٌننٌن بننالر ن اإلابنناري لضننمان أمننوال القاصننرٌن والمحاننورٌن  ننم ا ولٌنناء و 

ب مننن ٌن لهننم النٌابننة الشننرعٌة علننى القاصننرٌن  نننه رغننم مننا ٌنطننوي علٌننه ا با وصننٌاء والمقنندمٌن  النن

فان امحتٌناط منن أي تقصنٌر محتمنل ٌةنرن  اإلبقناء علنى  مثنل  نبا النر ن ،الحرص على حقوق ولده 

 (. 3اإلاباري كضمان)

 :هل ٌواجه الولً الفعلً برهن إجباري؟             3

نقصد ببلك الحالة التً ٌقوم فٌهنا أحند ا شن اص بالومٌنة الةعلٌنة علنى القاصنر أو المحانور دون أن 

أي من غٌر أن ٌكنون قند عٌننه ا ب أو القاضنً )منن غٌنر أن ٌكنون ،قد  ول بها بطرٌقة شرعٌة ٌكون 

 وصٌا أو مقدما(.

وبننالراوع علننى النصننوص المنظمننة للننر ن اإلابنناري لةابنندة القاصننرٌن والمحاننورٌن لننم تنننظم  ننبه 

ق بنٌن ولنً بكر "ا ولٌاء" بصنورة مطلقنة دون تةرٌن 02/06/1915ظهٌر  163غٌر أن الةصل  ،الحالة

ولً فعلً، مما ٌسم  بالقول بؤن الر ن اإلاباري ٌاب كبلك على أمنوال  بٌنفً إطار النٌابة الشرعٌة و

 ( كما ٌاب على أموال الولً الشرعً. 4الولً الةعلً)

                                                           
1
 .7ص 7رأ ظهري االلتزامات والعقود مقال منشور باجمللة ادلغربية لقانون واقتصاد التنمية: العددأمحد اخلمليشي كيف نق - 

2
  وما يليها. 108ص  45منشور مبجلة قضاء اجمللس األعلى عدد  5433ملف شرعي  14/05/1991بتاريخ  546قرار - 

3
 -Mazeaud Op cit N° 229 P 256. 

4
 .437ص  1988ت العينية، ادلكتبة القانونية الدار اجلامعية محدان حسني عبد اللطيف، التأمينا- 
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وم ،تنصننرف إلننى ا ولٌنناء فننً إطننار النٌابننة  لننى بلننك أن كلمننة " ا ولٌنناء" إنمنناوم ٌاننب أن ٌننرد ع

م بؤعمننال النٌابننة الةعلٌننة بمبننادرة منننه، أو بنندون تكلٌننف شننرعً،  ن ا  ننب بهننبا تنصننرف علننى مننن ٌقننو

المةهوم لكلمة ا ولٌاء، ٌإدي إلى اعل من ٌقوم بؤعمال الومٌة الةعلٌة، فً وضنع أفضنل منن وضنع منن 

ٌقننوم بهننبه ا عمننال فننً إطننار النٌابننة الشننرعٌة، إب م ٌوضننع الننر ن اإلابنناري علننى أمننوال ا ول، بٌنمننا 

نه قد ٌلحق الضرر بالقاصنر أو المحانور أٌوضع على أموال الثانً، و با وضع غٌر منطقً فضال عن 

 (.1علٌه، إب ٌارد منه الحماٌة فً موااهة النٌابة الغٌر الشرعٌة أي الةعلٌة)

 : ِحً اٌش٘ٓ اإلخجبسٞخاٌثب١ٔ فمشحاٌ

 به ةسنتناول ضمن محل الرهن الجبري العقارات والدٌون المشمول

 : العقارات محل الرهن اإلجباري: أوال

العقنارات المملوكنة  إلنىراب على واه التحدٌد  19ظهٌر  163لم ٌشر المشرع المغربً فً الةصل 

 ل  نً العقنارات الحالنة  ،لنابب القانونً عن القاصر أو المحاور والتً ٌنصب علٌها الر ن اإلاباريل

  .؟ٌتملكهاسالمستقبلة التً كبا التً  ً فً ملكه و

من التقنٌنٌن المندنً الةرنسنً والمعدلنة بقنانون  2122المشرع الةرنسً حسم المسؤلة ونص فً المادة 

( حٌنن  اعننل الننر ن اإلابنناري بصننةة عامننة ٌتقننرر لةابنندة النندابن 2)13/07/1965بتننارٌخ  65/70رقننم 

 الحالٌة والمستقبلٌة.  هالمستةٌد منه على امٌع عقارات مدٌن

ده أغلب الةقه، بحٌ  ٌعتبنر أن النر ن اإلابناري المقنرر لةابندة القاصنر أو و و نةس امتااه البي ٌإٌ

 المحاور ٌنص على عقارات النابب القانونً الحالٌة والمستقبلٌة بل حتى التً ٌتملكها بعد انتهاء نٌابته. 

 ولكن م ٌنصب على العقارات التً تد ل ملكٌتها بعد وفاته وم عقارات ورثته. 

 صر أو المحجور المضمونة برهن إجباري.: دٌون القاثانٌا

النر ن اإلابناري المقننرر لةابندة القاصنرٌن والمحاننورٌن علنى أمنالك نننوابهم ٌضنمن الندٌون التننً  إن

( و إشرافهم علنى أمنوال القاصنرٌن أو المحانورٌن النبٌن 3تترتب على  إمء نتٌاة إدارتهم وتسٌٌر م )

  م تحت ومٌتهم. 

                                                           
1
 -Mazeaud Op.cit, N°292 P256.  

2
 -Code civil Dalloz 1999. 

3
 -Encyclopedie Dalloz 2ème édition 1980 Op-cit P8. 
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تً تنتج عن إدارة النابنب القنانونً  منوال القاصنر أو المحانور والندٌون وٌاب التمٌٌز بٌن الدٌون ال

محقنا بعند انتهناء نٌابتنه علنى  ستترتب فً بمتنهالتً  ً أانبٌة أو  اراة عن  به اإلدارة والدٌون التً 

 القاصرٌن أو المحاور. 

اتانة عنن إدارة فالر ن اإلاباري المقرر لةابندة القاصنرٌن والمحانورٌن ٌضنمن إراناع الندٌون الن-1

النابب  منوال القاصنر أو المحانور ومنن بنٌن  نبه الندٌون، الندٌون الناتانة عنن أمنالك وقنٌم القاصنر أو 

 (.1المحاور التً كان ٌدٌر ا أو ٌتمتع بها النابب)

وٌضمن أٌضا الر ن اإلاباري إرااع امٌع المندا ٌل ورإوس ا منوال التنً أ نب ا النابنب أو لنم -2

عمالها ولٌس فقط المحاصٌل والمدا ٌل التنً تلقا نا ولكنن أٌضنا تلنك كنان ٌانب علٌنه ٌحسن إدارتها واست

 (. 2تحصٌلها)

وٌضمن الر ن اإلاباري الدٌون التً ٌكنون النابنب مندٌنا بهنا للقاصنر أو المحانور أثنناء نٌابتنه أو -3

 (.3الدٌون السابقة على نٌابته للقاصر أو المحاور)

تعوٌضننات المسننتحقة نتٌاننة إ مننال النابننب أو تنندلٌس أو  طبننه وٌضننمن أٌضننا الننر ن اإلابنناري ال-4

 ن ٌهمل تقٌٌد ر ون اتةاقٌة أو تادٌد تقٌٌد ا.ؤالمرتكبة أثناء تسٌٌر أموال القاصر أو المحاور، ك

  .وٌمتد الر ن اإلاباري لٌضمن أٌضا توابع دٌون القاصر أو المحاور وفوابد رإوس ا موال -5

ن تسٌٌر النابب ممنوال القاصنر أو المحانور النر ن اإلابناري م ٌضنمن وبالنسبة للدٌون ال اراة ع

عنها بسبب تسٌٌره،  صوصا المدا ٌل التً  و مدٌن بها تاناه القاصنر أو  المحاصٌل التً لٌس مسإوم

والتننً م تصننب   -المحاننور بؤسننباب  اراٌننة عننن النٌابننة الشننرعٌة التننً لهننا علننى القاصننر أو المحاننور

(. أما بالنسبة للدٌون الالحقة منتهاء النٌابة القانونٌة فنإن النر ن اإلابناري 4نتهاء نٌابته)مستحقة إم بعد ا

 (. 5سٌتوقف عند  به الحدود وم ٌضمنها)

                                                           
1
  88-1-99، دالوز 1898نونرب  23قرار حمكمة النقض الفرنسية - 

 25/07/1914سان   SEINEقرار حمكمة   
2
 - Encyclopédie Dalloz Op Cit P 8. 

3
 -Aubry et Rau, Tome, 264 Bis, N°190. Baudry-la cantinerie et de loyney, tome, N° 1189 I et II. 

Planiol et Ripert T 12, N°526. 
4
- Baudry-la cantinerie et de loyney Op.Cit.  

5
 -Encyclopédie Dalloz Op-Cit P 9. 
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إبن النر ن اإلابنناري علننى أمننوال النابننب القننانونً، ٌضننمن حسننن قٌامننه بننإدارة أمننوال مننن  ننو تحننت 

مال النٌابنة، وحتنى انقطاعنه منهنا، وٌمتند لٌشنمل أعمنال ومٌته، ولبلك فهو ٌستمر منب مباشرة النابب  ع

 (. 1ال ضرورات النٌابة نةسها)أاإلدارة التً استمر النابب على القٌام بها بعد انتهاء نٌابته، من 

وٌشمل الر ن الابري مسإولٌة النابب عن أ طناء اإلدارة بمنا فنً بلنك مسنإولٌته عنن عندم تحصنٌل 

 لمحاور علٌه لدى الغٌر أثناء مدة النٌابة.الدٌون التً تستحق للقاصر أو ا

و الر ن الابري كتقنٌة قانونٌة ٌنتمنً إلنى حقنل الضنمانات العٌنٌنة المقنررة بقنوة القنانون وبنناء علنى 

مٌن حقننوق ومصننال  القاصننر والمحاننورٌن علننى أمننالك أولٌننابهم لنندرء أ طننار ؤحكنم القضنناء قصنند بننه تنن

 .(  2موالهم)اإلدارة غٌر السلٌمة  

    

 اٌثبٟٔ  طٍتاٌّ

 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ وآ١ٌخ ٌؼّبْ حمٛق اٌّشأح

 "الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فً الحامت اآلتٌة:

 أوم:.............

ثانٌا: للزواة على أمالك زواها ضمانة لما أتت بنه فنً مهر نا ولحقوقهنا الناشنبة عنن النظنام المنالً 

وللتعننوٌن عنننن املتزامننات المطالننب بهنننا الننزوى ومسنننتبدال مننا فوتننه منننن أمالكهننا بنننؤمالك للزواٌننة 

 أ رى...".

الر ن اإلاباري فنً  نبه الحالنة ٌضنمن حقنوق الزوانة ودٌونهنا تاناه زواهنا ضنمانا لاللتزامنات إن 

 المطالب بها الزوى تااه الزواة.

هنا عنند الرومنان كمنا عرفنه القنانون وقد ظهر أول ا مر النر ن اإلابناري للزوانة علنى أمنالك زوا

2138إلى  2135، وٌنظمه القانون المدنً الةرنسً الحالً فً الةصول 3الةرنسً القدٌم
3. 

 

                                                           
1
 .62ف مشس الدين ،مرجع سابق، ص عفي- 

2
 . 126زىدي يكن: مرجع سابق ص - 
 . 62عفيف مشس الدين: مرجع سابق ص-

3 Traité élémentaire de droit civil de Planiol. 4
ème

 édition, Tome II, 1952, p. 1269. 
 
3
 – Code civil, 1999. 
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 ٠ْٛ اٌضٚخخ اٌّؼّٛٔخ ثش٘ٓ إخجبسٞ: دٝـفمشح األٌٚاٌ

 

من ظهٌر التحةٌظ العقاري على أن من بٌن الدٌون التً ٌضمنها الر ن اإلابناري  163ٌنص الةصل 

 ... ضمانة لما أتت به فً مهر ا، و به عبارة عامة إن لم نقل غامضة.للزواة.

وإبا كان المشرع الةرنسً ضمن للزواة دٌن الدوطة، وبمقابله ضنمن المشنرع اللبننانً للزوانة دٌنن 

 البابنة، فهل ٌقصد المشرع المغربً نةس المعنى ؟

دٌنن البابننة ودٌنن الدوطنة و نً فالر ن اإلاباري فنً التشنرٌعٌن الةرنسنً واللبننانً ٌضنمن للزوانة 

 ا موال التً ٌدفعها أ ل العروس إلى العرٌس لمساعدته على موااهة أعبابه الزواٌة.

وتبقنى البابننة فنً ا سناس ملكنا للزوانة، ولكننن حنق إدارتهنا واسنتثمار ا ٌعنود للنزوى ولنبلك ٌوضننع 

 .1الر ن اإلاباري على عقارات الزوى لضمان حقوق الزواة بالبابنة

با ٌكون نظام الدوطة أو البابنة ٌ تلف عن المهر وٌقترب منه ما ٌعرف عندنا بالشنوار، و نو فنً وبه

اللغة أن تشار البنت وفً امصطالح الةقهً تاهٌز ا ب ابنته لزواها قبل الزفناف أو منا تحملنه الزوانة 

 .2لزواها عند البناء

ةقه المالكً على واه ال صوص من عدم و با العمل ٌ الف ما استقر علٌه الةقه اإلسالمً عموما وال

من مدونة  23و و ما نصت علٌه المادة  3إلزام الزواة أو أبٌها باهاز ا  ن الصداق عون عن البضع

4ا سرة من أنه " م حق للزوى من مطالبة الزواة بؤثا  أو غٌره مقابل الصداق البي أصدقها إٌاه".
1 

ن نحلننة فننإن طننبن لكننم عننن شننًء منننه نةسننا فكلننوه  نٌبننا وآتننوا النسنناء صنندقاته»وبلننك لقولننه تعننالى : 

 .54«اٌبمر

                                                           
1
تحلٌلٌة مقارنة  حكام الر ن والتؤمٌن واممتٌاز ـ المكتبة ـ حمدان حسٌن عبد اللطٌف: التؤمٌنات العٌنٌة ـ دراسة  

 .438ص 1988القانونٌة،الدار الاامعٌة 
2
ـ أحمد الكشبور: الوسٌط فً قانون ا حوال الش صٌة،مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة الرابعة  

 .34ص1999
3
ب المالكً ومةهومهما لدى علماء المغرب، أطروحة لنٌل شهادة ـ  عمر بن عبد الكرٌم الاٌدي: العرف والعمل فً المب  

 وما ٌلٌها. 432، ص1984الدكتوراه ،نوقشت بدار الحدٌ  الحسنٌة، مطبعة فضالة المحمدٌة 
" أن " الشوار ملك للزواة وحد ا م لولٌها 6/4/1999وقد اعتبر المالس ا على بمواب قراره الصادر بتارٌخ  - 4

 .146ص  55بة به م تقبل  إم من طرف مالكته  أو بوكالة منها، مالة قضاء المالس ا على عدد ورفع دعوى المطال
 .4ـ  سورة النساء، اآلٌة 5
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ن المهنر  م إبن ٌُْضنمن تستبعد دٌون الزواة لما  أتت به من اهاز أو شوار، لكن السإال المطروح  ل 

 أو الصداق بر ن إاباري ؟

أسنرة، والمهر أو الصداق  و ما ٌببله الزوى من المال المشعر بالرغبة فً عقند النزواى  انل إنشناء 

 من مدونة ا سرة. 26وتثبٌت أسس المودة والعشرة حسب مقتضٌات المادة 

وٌبقى "دٌن المهر" محل اشكال  صوصا وأن مدونة ا سرة لم تشر إلنى حماٌتنه بنر ن إابناري كمنا 

 أنه لٌس  ناك أي نص قانونً آ ر ٌوفر  به الحماٌة.

لى أنه للزواة المطالبنة  بنؤداء الحنال منن من مدونة ا سرة بالنص ع 31بل اكتةى المشرع فً المادة 

الصداق قبل بداٌة المعاشرة الزواٌة، وأنه إبا وقعت المعاشرة الزواٌنة قبنل ا داء، أصنب  دٌننا فنً بمنة 

إن مرافقنة الزوانة فنً السنةر : »...1977ـ05ـ26الزوى. وااء فً قرار للمالس ا على صادر بتارٌخ 

التلقٌة المدلى بها إلثبات ال لوة تستحق المطلقة كامنل المهنر والمتعنة  والتنقل بها ٌعتبر شا دا عرفٌا ٌإٌد

وٌتعنننرن للننننقن الحكنننم النننبي اعتبنننر أن ال لنننوة وحننند ا كافٌنننة مسنننتحقاق المهنننر والمتعنننة دون أداء 

 .1«الٌمٌن...

وقنند ثننار نةننس ال ننالف فننً الةقننه اللبنننانً حننول منندى شننمول المهننر أو الصننداق بننالر ن اإلابنناري 

131المادة  صوصا وأن 
التنؤمٌن اإلابناري ٌعقند علنى عقنارات النزوى لضنمان »تنص علنى منا ٌلنً:  2

 «.ً تكون ببمتهتالبابنة والحقوق الزواٌة والتعوٌن عن الواابات المترتبة عن الزوى وال

وٌكاد ٌامع الةقه فً لبنان على أن الر ن اإلاباري الواقع على عقارات الزوى ضمانا لحقوق ودٌون 

 .3لم تؤت على بكره 3393من القرار  131ٌشمل المهر  ن المادة الزواة م 

البي ٌعتبنر أن النر ن اإلابناري المقنرر علنى  4حمدان حسٌن عبد اللطٌف ا ستابوٌ الف  با الرأي 

عقارات الزوى ضمانا لحقوق ودٌون الزواة، ٌضمن فٌما ٌضمن ـ الحقوق الزواٌة ـ التً نصنت علٌهنا 

 السابق بكر ا. 131من المادة صراحة الةقرة الثانٌة 

                                                           
1
 .139، ص26ـ مالة قضاء المالس ا على، عدد  

2
 .1930تشرٌن الثانً عام  12ـ من القرار الصادر بتارٌخ  

3
 86ـ انظر كل من:   ـ داورد عٌد، ص 

 24ـ فإاد الصغٌر، مراع سابق، ص                 
 132ـ ز دي ٌكن، مراع سابق،  ص              

 .42ـ أسعد دٌاب، مراع سابق،  ص   
4
 .439ـ حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق،  امش  
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وأن المقصود بالحقوق الزواٌة، الحقوق التً تنشؤ عن النزواى، وتاند سنببها فٌنه، وم شنك أن المهنر 

 و أول  به الحقوق وأ مها، فهو حنق للزوانة علنى النزوى الوفناء بنه، بموانب الكتناب والسننة وإامناع 

احة، كما فعل بالنسبة للبابنة، فإنها من ضنمن المسلمٌن، وإبا كان المشرع لم ٌبكره بالتنصٌص علٌه صر

حقوق الزواٌة التً نص علٌها، والتً تاب علٌه بحكم الشرع، بٌنما البابنة لٌست من  به الحقوق،  نها 

 بات طابع ا تٌاري وم تستحق شرعا إم بتعهد  طً  اص.

حقوقا أ نرى مترتبنة عنن  نه إبا كان المشرع ٌحمًأو با الرأي ا  ٌر ٌبدو أقرب إلى المنطق، بلك 

الننزواى، كالنةقننة، فمننن ا ولننى حماٌننة الصننداق الننبي نشننؤ عننن عقنند الننزواى وأولننى بالحماٌننة.  اصننة أن 

منن ق.ل.ع اعنل منن الندٌون الناشنبة عنن مهنر  1248المشرع فً قانون املتزامات والعقود فً الةصل 

 امٌع منقومت الزوى.الزواة ومتعتها ونةقتها ونةقة ا ومد مشمولة بحق امتٌاز على 

التحةنٌظ  هٌنرمن ظ 163لبلك نب ب إلى تةسٌر عبارة "ضمانة أتت به فً مهر ا" الواردة فً الةصل 

 بعدما استبعدنا مةهوم الدوطة. لالمإا الصداقالعقاري، أن المقصود منها دٌن 

 : د٠ْٛ اٌضٚخخ إٌبشئخ ػٓ إٌظبَ اٌّبٌٟ ٌٍضٚخ١خ خاٌثب١ٔ فمشحاٌ

من ظهٌر التحةٌظ العقناري علنى أنهنا مشنمولة بضنمان النر ن  163لتً نص الةصل من بٌن الدٌون ا

اإلاباري على أمالك الزوى، تلك الحقوق الناشبة عن النظنام المنالً للزواٌنة، والمالحنظ أن  نبه الحالنة 

 حٌ  تواد لدٌهم عدة أنظمة مالٌة زواٌة. 1من غٌر المسلمٌن ت ص ا اانب

ً كالراننل المغربننً تكمننل أ لٌتهننا ببلوغهننا سننن الرشنند  ننمسننلمة التننً وم ت ننص المننرأة المغربٌننة ال

من مدونة ا سرة حٌنمنا لنم تةنرق بنٌن النبكر وا نثنى فنً سنن  210القانونً، و و ما نصت علٌه المادة 

من مدونة ا سرة فً الةقرة ا ولنى علنى أننه لكنل واحند منن  4الرشد القانونً، بل نصت صراحة المادة 

 ٌة مستقلة عن بمة اآل ر.الزواٌن بمة مال

1الملغناة وااء فً نص ا ستاب عالل الةاسً المقرر العام للمدونة
 نبا وقند عمند المشنرع إلنى : »... 2

عنندم تةرقننة بننٌن الننبكر وا نثننى فننً مسننابل الرشنند والحاننر والضننعف علننى مننا تقتضننٌه روح الشننرٌعة 

لم علنى منا ٌسنتلزمه رشند المنرأة منن اإلسالمٌة، فالمرأة لٌست أضنعف تندبٌرا منن الرانل... بقنً أن ننتك

                                                           
1
 .562بعٌة ، صسماعٌل علم الدٌن: أصول القانون المدنً الازء الثال ، الحقوق العٌنٌة ا صلٌة والتإـ محًٌ الدٌن  

2
ـ انظر تقرٌر المقرر العام لمدونة ا حوال الش صٌة الملغاة كما نقله عبود رشٌد عبود: ا حوال الش صٌة ـ قواعد  

 .1965ونصوص وشروح، نشر وتوزٌع مكتبة الرشاد ـ البٌضاء، الطبعة ا ولى، 
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تصرفها فً امٌع مالها بالبٌع والشراء والهبة والعطاء بالمعروف، أمر ا فً بلك أمر الرال الرشٌد وم 

 «.حار علٌها فً شًء من بكر

فحالة الر ن اإلاباري المقررة لضمان حقوق الزوانة الناشنبة عنن النظنام المنالً للزواٌنة م ت نص 

 ٌ  نظام مالً واحد  و نظام انتقال البمة المالٌة للزواٌن المسلمٌن.المرأة المسلمة ح

ظهٌر الشرٌف الصنادر ال  المنةب بمقتضى 70ـ03القانون رقم لكن بعد صدور مدونة ا سرة بمقتضى 

أصب  بإمكان الزواٌن أن ٌكونا لهما نظام مالً مشترك فً إطار تدبٌر ا موال التً  3/2/2004بتارٌخ 

من مدونة ا سرة( ا مر البي ٌعننً أن للزوانة  43ء قٌام الزواٌة )الةقرة الثانٌة من المادة ستكتسب أثنا

الحننق فننً إٌقنناع ر ننن ابننري لضننمان حقوقهننا الناشننبة عننن النظننام المننالً المشننترك بالتعاقنند بٌنهننا وبننٌن 

 .3زواها

سنةة تشنرٌعٌة ادٌندة، وإبا كان الطابع الغالب على مدونة ا سرة  نو مبندأ المسناواة بنٌن النزواٌن كةل

راب لمن  الزوى أٌضا حنق إٌقناع ر نن ابنري علنى أمنالك  19من ظ  163فلمابا لم ٌتم تعدٌل الةصل 

كمنا  نو الحنال منثال عنندما ،أثناء فترة الزواى أو بمناسنبة انتهابنه؟  تالزواة لما له من دٌون علٌها ترتب

ه النندٌون أٌضننا التعننوٌن الننناتج عننن تكننون الزواننة متعسننةة فننً طلننب التطلٌننق للشننقاق ، وٌنند ل فننً  ننب

 الطالق غٌر المبرر،أو دٌون ترتبت فً إطار نظام ا موال المشتركة بٌنهما . 

 ػٓ االٌتضاِبد اٌّطبٌت ثٙب اٌضٚج: د٠ْٛ اٌضٚخخ إٌبتدخ خاٌثبٌث فمشحاٌ

المنادة املتزامات المطالب بها الزوى تااه زواته النةقة الشرعٌة والتنً تشنمل حسنب  ٌؤتً فً مقدمة

من مدونة ا سرة الغباء والكسوة والعالى. وٌراد بالنةقة ما تحتااه الزواة فً معٌشتها الٌومٌة من  189

 .1طعام وكسوة وسكن وتطبٌب باإلضافة إلى ما ٌتطلبه بٌت الزواٌة من أفرشة وأغطٌة وأاهزة أ رى

2وقد ااء فً قرار لمحكمة امستبناف بؤكادٌر
حنق الزوانة أن تنشنا ر ننا صادر بتارٌخ " أننه منن  1

إابارٌا على الدار المملوكة للزوى ضمانا للتعوٌن على املتزامات القانونٌة المترتبة ببمته والمتمثلة فً 

 .ولو كانت العالقة الزواٌة قد انةصمت عرا ا بالطالق نةقة ا ومد"

                                                           
3
اتةاق تدبٌر ا موال التً ستكتسب أثناء قٌام من مدونة ا سرة نص على أنه ٌضمن  43ـ  وإبا كان المشرع فً المادة  

الزواة فً وثٌقة مستقلة عن قدم الزواى، إم أننا نرى أنه م شًء ٌمنع إثبات  با امتةاق فً صلب عقد الزواى، ما دام 
 لٌس فٌه ما ٌ الف القانون والنظام العام.

1
 .182ـ محمد الكشبور، مراع سابق، ص 

 .129ص 5مالة المرافعة عدد  - 1
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الحكننم الننبي أامننع علٌننه ومبلننغ النةقننة، كنندٌن فننً بمننة الننزوى لةابنندة الزواننة، م ٌسننقط بالتقننادم، و ننو 

3ن النةقة عند م م تسقط إم با داء أو باإلبراء أو بوفاة الزوىإالمالكٌة والشافعٌة والحنابلة حٌ  
2. 

من مدوننة ا سنرة  195و و نةس الحكم البي نص علٌه المشرع المغربً من  الل مقتضٌات المادة 

اك عنن اإلنةناق الواانب علٌنه وم تسنقط بمضنً ٌحكم للزواة بالنةقة من تارٌخ اإلمسن»والتً ااء فٌها: 

 .43«المدة إم إبا حكم علٌها بالراوع لبٌت الزواٌة وامتنعت

من مدونة ا سرة المشار إلٌها أعاله والةصل  195ومبد من اإلشارة إلى التناقن الحاصل بٌن المادة 

 اى. من ق.ل.ع والبي ٌنص على أنه  م تقادم بٌن ا زواى  الل مدة الزو 378

وبإعمالنا لمةهوم الم الةة فإن التقادم ٌبدأ فً السنرٌان بعند انقضناء رابطنة الزواٌنة  لسنبب كندٌن فنً 

1بمة الزوى م تسقط بالتقادم مطلقا  ن حكمها ااء عاما م ٌمٌز بٌن فترة الزواى وانتهابها
4. 

تنراٌ  مقتضنٌات انب وولعل  با التناقن بٌن مقتضٌات مدونة ا سرة وقانون املتزامات والعقنود ٌ

مدونة ا سرة على  با ا  ٌر باعتبار أن مدونة ا سرة نص  اص ٌقدم على قانون املتزامات والعقنود 

 البي ٌعتبر نصا عاما، والمبدأ أن ال اص ٌقدم على العام عند التعارن. 

القاعندة أن  نو قنانون سنابق ومدوننة ا سنرة قنانون محنق علٌنه، و انون املتزامنات والعقنودكما أن قن

2الالحق ٌلغً السابق عند التعنارن بٌنهمنا
 ك فنإن قنانون املتزامنات والعقنود قند وضنعلنفضنال عنن ب ،5

، إم أنه لم 1965لٌطبق با ساس على الةرنسٌٌن وا اانب، وقد مدده المشرع إلى العنصر المغربً سنة 

3ٌرااعه قبل أن ٌقوم ببلك التمدٌد
6. 

لةابندة الزوانة، املتزامنات المطالنب بهنا النزوى والتنً تتحمنل بهنا  وٌضمن الر ن اإلابناري المقنرر

الزواة بالنٌابة عنه فً إطار القواعد العامة، كؤن تكون قد كلةت زواهنا تاناه دابنٌنه ونةنبت الكةالنة بنؤن 

                                                           
2
 .191ـ نةسه، ص 

3
أحد المةوضٌن القضابٌٌن كما ٌثبت أٌضا بحكم  ـ وٌثبت اممتناع إما بمحضر رسمً ٌحرره أحد كتاب الضبط  أو 

 قضابً ٌإكد واقعة اممتناع.
4
ـ محمد الكشبور، قانون املتزامات والعقود وقانون مدونة ا حوال الش صٌة، التدا ل والتضارب، المالة المغربٌة  
 .130ص 16صاد والقانون المقارن، العدد قتلال
5
،الازء ا ول ،مطبعة النااح  ةشرح مدونة ا سرة ،انحالل مٌثاق الزواٌمحمد الكشبور، :ـ فً نةس الرأي، رااع 

 .43، ص2006الادٌدة الدار البٌضاء ،الطبعة ا ولى 
6
بالمالة المغربٌة لقانون واقتصاد التنمٌة عدد ـ امحمد ال ملٌشً: كٌف نقرأ ظهٌر املتزامات والعقود، مقال منشور  
 .7،ص7
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دفعت دٌون زواها وأصبحت دابنة لنه بقٌمتهنا، فامٌنع  نبه الحقنوق والندٌون التنً ترتبنت للزوانة علنى 

 مضمونة بر ن إاباري. الزوى تكون

راب الر ن اإلاباري المقرر للزواة من حٌ  المبالغ المضمونة  19من ظهٌر  167وٌحدد الةصل 

 ومن حٌ  العقارات المر ونة بنص صرٌ  فً العقد المحدد لنظام الزواٌة أو بعد تحرٌر عقد الزواى.

ي فنٌمكن تقرٌنره بحكنم تصندره ناك عقد أو واد و ال من النص على الر ن اإلابنار أما إبا لم ٌكن 

 .1المحكمة فً غرفة المشورة بناء على طلب من المرأة أو أقاربها أو أصهار ا أو دابنٌها أو وكٌل الملك

و أن الر ننون المعطنناة للمننرأة إبا ظهننرت أنهننا غٌننر كافٌننة فننٌمكن الزٌننادة فٌهننا بطلننب مننن ا شنن اص 

مشنورة بعنند سنماع مقننال أو مالحظنات وكٌننل المنبكورٌن أعنناله بمقتضنى حكننم منن المحكمننة فنً غرفننة ال

 الملك.

و إبا ظهرت مبالغة فٌها فنٌمكن التنقنٌص منهنا بنإبن صنادر طبنق منا قنرر سنابقا بطلنب منن النزوى.) 

 (168الةصل 

وٌمكن إعةاء ا زواى من الر ن العقاري إبا ر نوا أثاثا أو أعطوا ضامنا بشرط المصادقة على بلك. 

م من المحكمة فً غرفة المشورة بعد سماع مقال أو مالحظات وكٌل الملك ن ا ثا  بحك وتعٌن كٌةٌة ر

 (.169)الةصل 

هل ٌمكن للزوجة المسلمة أن تشترط على زوجها فيً عقيد اليزوام ضيمان دٌونهيا بيرهن إجبياري ـ 

 ؟على عقاراته 

ر وتبنندو أ مٌننة طننرح  ننبه اإلشننكالٌة  اصننة فٌمننا ٌتعلننق بشننمول الننر ن الابننري امتةنناقً لحقننوق غٌنن

 .؟مضمونة إابارٌا به

والقاعدة أن تعلٌق الزواى على شرط ٌاعله بناطال بطالننا مطلقنا، لكنن  نبا م ٌمننع منن تضنمٌن عقند 

الزواى نةسه لبعن الشروط التً م تنافً نظامه الشنرعً )امقتنران ولنٌس التعلٌنق( حٌن  تننص المنادة 

ا  الف منهنا أحكنام العقند ومقاصنده ومنا الشروط كلها ملزمة، إم م»من مدونة ا سرة على ما ٌلً:  47

 «. الف القواعد اآلمرة للقانون فٌعتبر باطال والعقد صحٌحا

                                                           
1
شركة زء الثانً ،ـ مؤمون الكزبري: التحةٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة ا صلٌة والتبعٌة فً ضوء التشرٌع المغربً، الا 

 .243ص1987، الطبعة الثانٌة  ة النااح الادٌدة، الدار البٌضاءالهالل العربٌة للطباعة والنشر،مطبع
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الشنرعً للنزواى وم  وشرط ضمان دٌون الزواة بر ن إاباري لٌس من الشروط التً تننافً النظنام

ه لٌشننمل إبا ظهننر أن الننر ن اإلابنناري المقننرر للزواننة غٌننر ممكننن تادٌننده والزٌننادة فٌننتنننافً مقاصننده،

لزوى المدٌن. وفً المقابل ٌحق للزوى أن ٌطلب من المحكمة ت ةٌضنه أو حصنره لعقارات أ رى عابدة 

 فٌه. بٌن أن الر ن المقدر للزواة با ن أو مبالغفً بعن العقارات إبا ت

وٌمكن إعةاء الزوى من الر ن اإلاباري إبا قدم ر نا حٌازٌا منقوم أو كةٌال بشرط أن تقبل المحكمة 

 169 با البدل، وتحدد شروطه بحكم تصدره فً غرفة المشورة بعد امستماع إلى النٌابة العامة )الةصل 

 (.1915ٌونٌو  2من ظهٌر 

وحماٌة من المشرع لدٌون الزواة المترتبنة علنى زواهنا، فإننه قٌند حوالنة النر ن اإلابناري الم نول 

ع حوالنة  نبا النر ن أو التننازل عننه فنً عقند إب ٌاب أن تق بشرط رسمٌة العقد،للزواة، أو تنازلها عنه 

 .1رسمً

تسننال حقننوق »)التحةننٌظ العقنناري ( علننى مننا ٌلننً:  1913غشننت  12مننن ظهٌننر  79وٌنننص الةصننل 

نالحننظ أن صننٌاغة «.المننرأة المتزواننة بطلننب مننن زواهننا وإمننا بطلننب منهننا أو مننن أقاربهننا أو أصنندقابها

ا ، إب سنواة من أحد أصدقابها؟. فهبا أمر غٌنر مستالةصل  با، معٌبة إب كٌف تسال حقوق المرأة المتز

كٌننف ٌكننون للمننرأة المسننلمة المتزواننة أصنندقاء وتعهنند إلننٌهم بتسنناٌل حقوقهننا و ننبا ا مننر م ٌتماشننى 

 صٌات الماتمع المغربً كبلد مسلم.و صو

 :أخً سفغ ؽٍت إ٠مبع س٘ٓ خجشٞ ؼخاٌشاث فمشحاٌ

جبري فإنناا ناذهإ إلان أن هاذد الادعوى يمكان رف  اا دعوى رهن  عإذا كان المشرع لم يحدد أي أجل لرف
 إلن حين تقادم الدين المضمون برهن جبري إن كان مما يخضع لمتقادم .

من مدونة ا سرة التنً اناء فٌهنا "ٌحنتةظ  263و به القاعدة ت ضع مستثناء وحٌد نصت علٌه المادة 

النندعاوى المتعلقننة بالحسننابات  المحاننور الننبي بلننغ سننن الرشنند أو رفننع عنننه الحاننر ، بحننق فننً رفننع كننل

 والتصرفات المضرة بمصالحة ضد الوصً أو المقدم وكل ش ص كلف ببات الموضوع .

                                                           
1
من ق.ل.ع  ً التً ٌتلقا ا الموظةون العمومٌون البٌن لهم صالحٌة  418ـ الورقة الرسمٌة حسب مقتضٌات الةصل  

التوثٌق فً مكان تحرٌر العقد، وبلك فً الشكل البي ٌحدده القانون، وكبلك ا وراق الم اطب علٌها من القضاة فً 
 ا انبٌة.محاكمهم وأٌضا ا حكام الصادرة من المحاكم المغربٌة و
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تتقادم  به الدعاوى بسنتٌن بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحار عنه ، إم فً حالة التزوٌر أو التدلٌس 

 أو إ ةاء الوثابق فتتقادم بسنة بعد العلم ببلك ".

 ق.ل.ع(  378)ف لزواة فإن الحقوق الناشنبة عنن الزواٌنة م تتقنادم  نالل مندة النزواىأما بالنسبة ل 

الندعوى  نلكن . ،وٌستثنى منها دٌن النةقة البي م ٌ ضع للتقنادم مطلقنا سنواء أثنناء أو بعند فتنرة النزواى.

 .من ق.ل.ع  378فال ت ضع  ي تقادم طبقا للةصلالمواهة ضد ا ب أو ا م 

 بٟٔاٌثّجحث اٌ
 ش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌفبئذح اٌجبئغ ٚاٌّؼبٚع ٌٍٚششوبء فٟ اٌمغّخاٌ

 على ما ٌلً: 1915ٌونٌو  2من  163ٌنص الةصل 

 " الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فً الحامت اآلتٌة:

ه أو المقتسم عنند عندم ثالثا: للبابع وللمعاون وللشركاء فً القسمة على الملك المبٌع أو المعاون ب..

 .."التنصٌص على ر ن اتةاقً  داء الثمن أو الةرق الناتج عن المعاوضة أو القسمة.

 به  ً الحالة الثالثة للر ن اإلاباري فً التشرٌع المغربً و ً تتعلق بالر ن اإلاباري لةابدة البابع 

أو المعاون به أو المقتسم، وما  أو المعاون وللشركاء فً القسمة وٌنصب  با الر ن على الملك المبٌع

و و تشرٌع  اص بالتطبٌق على العقارات المحةظة فإن  با النر ن  1915ٌونٌو  2دمنا فً إطار ظهٌر 

فً الةقرة الثالثة لم ٌشر إلى بلك بشكل واض  كما فعنل التشنرٌع  163 و ر ن عقاري وإن كان الةصل 

 ال غٌر المنقولة.اللبنانً عندما نص على نةس الحالة وحدد ا با مو

التؤمٌن الواقع على العقار المبٌع أو المبنادل بنه أو المقسنم، أن  3339من القرار  131المادة  نصتإب 

  ضمانا لدفع الثمن أو فروق المتبادلة أو فروق القسمة.

 اٌّطٍت األٚي
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌفبئذح اٌجبئغ ػٍٝ اٌٍّه اٌّج١غ ألداء اٌثّٓ

عقد بمقتضاه ٌنقنل أحند المتعاقندٌن ل  نر  بؤنهالبٌع  املتزامات والعقود قانونمن  478عرف الةصل 

 ملكٌة شًء أو حق فً مقابل ثمن ٌلتزم  با اآل ر بدفعه له ".
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و كنبا 1ٌتض  من  با الةصل أن البٌع عقد ٌنتج عنه التزامات على عاتق كنل منن البنابع والمشنتري. 

 ن أساسٌٌن:ق.ل.ع. بالتزامٌ 498ٌلتزم البابع حسب الةصل 

 املتزام بتسلٌم الشًء المبٌع. -1

 املتزام بضمانه. -2

 من ق.ل.ع. و ما: 576وفً المقابل ٌلتزم المشتري أٌضا بالتزامٌن أساسٌٌن نص علٌهما الةصل 

 املتزام بدفع الثمن. -1

 املتزام بتسلٌم الشًء. -2

فع الثمن فً التارٌخ وبالطرٌقة من ق.ل.ع. على ما ٌلً: " على المشتري د 577وٌنص أٌضا الةصل 

المحددٌن فً العقد، وعند سكوت العقد ٌعتبر البٌع قد أبرم معال الثمن، وٌلتزم المشتري بدفعه فنً نةنس 

 وقت حصول التسلٌم. مصروفات أداء الثمن على المشتري ".

من  163لةصل المشرع فً ا  ولهتسلٌم المبٌع للمشتري ٌةً بالتزامه ومن أال حماٌة البابع البي قد 

 ر نا إابارٌا على الملك المبٌع تااه المشتري  داء الثمن. 1915ٌونٌو  2ظهٌر 

 :2ناوٌشترط لهبه الحالة شرط

 أن ٌكون  ناك بٌع.-

 وأن ٌكون البٌع واقعا على عقار.-

فبالنسبة للشرط ا ول: ٌقتضً أن ٌكون  ناك بٌع قانونً صحٌ ، فإن كان البٌع باطال فال ٌترتب  با 

الننر ن اإلابنناري. وإن كننان البٌننع صننحٌحا ثننم فسننخ، أو كننان مشننوبا بعٌننب وقضننً بإبطالننه، فننإن الننر ن 

 اإلاباري ٌنقضً باعتباره حقا عٌنٌا تبعٌا.

                                                           
للتعمق بشؤن الموضوع انظر: عبد الرزاق السنهوري، العقود التً تقع على الملكٌة،البٌع والمقاٌضة، الازر الرابع،دار - 1

 556إحٌاء الثرا  العربً ،بٌرو ،ص
، مطبعة سلٌمان مرقس،الوافً فً شرح القانون المدنً ،فً العقود المسماة، المالد ا ول، عقد البٌع ،الطبعة ال امسة-

 .352،ص  1990السالم القا رة 
 .206،ص1995عبد الرحمان بلعكٌد، وثٌقة البٌع بٌن النظر والعمل،دار النااح الادٌدة الدار البٌضاء -
النااح الادٌدة الدار  ةعبد الحق صافً، عقد البٌع ،دراسة فً قانون املتزامات والعقود وفً القوانٌن ال اصة ، مطبع-

 وما بعد ا.  271،ص1998ا ولى البٌضاء ،الطبعة 
2
علً سلٌمان، شرح القانون المدنً اللٌبً، الحقوق العٌنٌة ا صلٌة والتبعٌة، منشورات اامعة قارٌونس، ، مطبعة دار  - 

 .394ص 1978الكتب، بٌروت، لبنان، الطبعة الثانٌة 
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والشرط الثانً: أن ٌقع البٌع على عقار وٌستوي أن ٌكون العقار مادٌا كالمنازل وا راضً أو معنوٌا 

العقنار بالت صنٌص ٌتبنع العقنار بطبٌعتنه. وم ٌانوز التصنرف   كحق امنتةاع بالعقار، ومن المعروف أن

فنإن اسنتوفى البٌنع  نبٌن الشنرطٌن ترتنب علنى أثنره ر نن إابناري علنى الملنك المبٌنع  ،فٌه كعقار وحده

وبطبٌعة الحال مبد من باقً شروط عقد البٌع أي ا حكام العامة باإلضافة إلى شرط عدم أداء المشتري ،

 للثمن.

 يضمنها الرهن اإلجباري المخول للبائع. الديون التي

م ٌضمن الر ن اإلاباري فً  به الحالة إم ما ٌترتب من التزامات عن عقد البٌع نةسه، فٌضمن أوم 

 كان الثمن نقدا أو مرتبا مدى الحٌاة.سواء الثمن 

بنر إبا كنان وٌضمن  با الر ن باإلضافة إلى ثمن البٌع المسنتحق، نةقنات العقند ورسنوم التسناٌل والتن

 البابع  و البي دفعها.

وعلى العكس مما تقدم م ٌضمن  با الر ن اإلاباري ما ٌعتبر  اراا عن عقد البٌع. فمثال م ٌضمن 

أو التعوٌضات التً قد ٌطلبها البابع عن فسخ العقد ولو كانت قد بكرت فً العقد فنً شنكل شنرط ازابنً 

الشنرط ا ساسنً إلانراء النر ن اإلابناري  نو قٌنام البٌنع  لتنةٌب العقد ثم فسخ، وبلك  نتعوٌن اتةاقً 

 وبقاإه صحٌحا.

الر ن اإلاباري لةابدة البابع م ٌقع إم علنى العقنار المبٌنع والنبي لنم ٌنإد المشنتري ثمنن شنرابه وم و

ٌمكن بؤي حال من ا حوال أن ٌمتد إلى غٌره من عقارات المشتري، وقد م ٌحتاى البابع إلى  با النر ن 

اباري إبا ما  و اشترط فً عقد البٌع على المشتري ر نا اتةاقٌنا علنى الملنك المبٌنع منن أانل ضنمان اإل

 أداء الثمن.

وٌننتم طلننب توقٌننع ر ننن إابنناري علننى الملننك البٌننع إلننى المحكمننة امبتدابٌننة التننً ٌوانند فننً نطنناق 

إلى المحافظنة العقارٌنة منن نه ما تصاصها الملك المبٌع، ومتى أصب   با الحكم نهابٌا ٌتقدم به المستةٌد 

 أال تساٌله فً السال العقاري.

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌٍّؼبٚع ػٍٝ اٌٍّه اٌّؼبٚع ثٗ 

 ٌؼّبْ أداء اٌفشق إٌبتح ػٓ اٌّؼبٚػخ.

منن  625إلنى  619نظمه المشرع المغربً فً الةصنول منن  عقد المعاوضة من العقود المسماة ٌعتبر

 ق.ل.ع.
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المعاوضة بؤنها عقد بمقتضاه ٌعطنً كنل منن المتعاقندٌن ل  نر علنى سنبٌل منه  621وٌعرف الةصل 

 الملكٌة، شٌبا منقوم أو عقارٌا، فً مقابل شًء أو حق آ ر من نةس نوعه أو من نوع آ ر.

سا  تعوٌن الةرق بنقود أو بغٌر ا منن ا شنٌاء معانال  ةإبا كان أحد العوضٌن أكثر من اآل ر قٌمو

 أو مإاال.

اون أو المبادل البي قدم ل  ر عقنارا تزٌند قٌمنة العقنار النبي تلقناه مننه، علنى أن ٌسندد الةنرق فالمع

بالنقود، له إما أن ٌشترط فً عقد المعاوضة ضمان الةرق بنر ن رسنمً علنى العقنار المعناون بنه وإم 

النبي فله أن ٌحصل بواسطة حكم قضنابً علنى ر نن إابناري علنى العقنار المعناون بنه، وا كبنر قٌمنة 

انتقل إلى الطرف اآل نر المندٌن بنالةرق دون غٌنره منن عقنارات  نبا ا  ٌنر والغنرن منن بلنك ضنمان 

 .1تسدٌد بلك الةرق

 وٌضمن الر ن اإلاباري  نا فقط الةرق بٌن العقار المعاون به دون غٌره من باقً الدٌون.

ي انتقننل إلننى ملكٌننة وم ٌنصننب الننر ن اإلابنناري إم علننى العقننار المعنناون بننه ا كثننر قٌمننة والننب

 المعاون اآل ر دون غٌره من العقارات المملوكة إلٌه.

 اٌّطٍت اٌثبٌث
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌٍششوبء اٌّتمبع١ّٓ ٌؼّبْ اٌفشق 

 إٌبتح ػٓ اٌمغّخ

ن بر ن إاباري على الملك المقتسم وبلك لضمان الةرق الناتج عن القسنمة، وٌستةٌد الشركاء المتقاسم

ق.ل.ع. نوعان: الشٌاع  959 م الشركاء على الشٌاع  ن امشتراك حسب الةصل  والشركاء المستةٌدون

 أو شبه الشركة والشركة بمعنا ا الحقٌقً أو الشركة العقدٌة.

والشٌاع  و ملكٌنة مشنتركة ٌكنون فٌهنا كنل منن الشنركاء مالكنا حصنة معٌننة القندر فنً كنل انزء منن 

 اه.الشًء المشترك دون أن ٌمٌز نصٌبه عن نصٌب من سو

ن الكتناب الثنانً منن قنانون املتزامنات والعقنود منع فً القسنم السنابع اوقد نظم المشرع المغربً الشٌ

 من ق.ل.ع. 981إلى  959وبلك من الةصول 

                                                           
1
 .45. وأسعد دٌاب، مراع سابق، ص 443عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 
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ق.ل.ع. م ٌابنر أحند علنى  978ع ٌنتهً بؤسباب كثٌرة، وأ مها القسمة بلك أنه حسب الةصل اوالشٌ

د من المالكٌن أن ٌطلنب القسنمة. كمنا أن حنق الشنرٌك فنً طلنب البقاء فً الشٌاع، وٌسو  دابما  ي واح

 ق.ل.ع. 921القسمة م ٌسقط بالتقادم الةصل 

ٌر ٌ، واصنطالحا،عرفها الةقٌنه المنالكً ابنن عرفنة بؤنهنا "تصنوالقسمة فً اللغنة تعننً تمٌٌنز ا نصنبة

 1.مشاع من مملوك لمالكٌن معٌنا ولو با تصاص تصرف فٌه بقرعة أو تران"

 لملكٌة الشابعة إلى ملكٌات فردٌة،فرز وتمٌٌز حصص الشركاء على الشٌوع بحٌ  تتحول الك فهً بب

و ً م تص  إم فٌما ٌقبل القسمة العٌنٌنة، أمنا منا م ٌقبلهنا فٌبناع وٌنوزع ثمننه بنٌن الشنركاء كنل حسنب 

 حصته، والقسمة قد تكون رضابٌة أو قضابٌة.

وبعد القسمة د ل فً نصٌبه قسم من  با العقار المقتسم والمتقاسم البي كانت حصته شابعة فً عقار، 

ٌقع علنى العقنار المقتسنم لضنمان الةنرق  ارسمٌ اٌقل عن قٌمة حصته؛ فله أن ٌشترط فً عقد القسمة ر ن

الناتج عن القسمة بنٌن العقنار النبي د نل نصنٌبه وحصنته الحقٌقٌنة فنً العقنار المشنترك، وإم فنإن لنه أن 

 لى العقار المقتسم.ر ن إاباري عمن ٌستةٌد 

والغاٌة من تقرٌر ر ن إاباري لصال  الشركاء المتقاسمٌن  و المساواة بٌنهم، من اهة، و ن العدالة 

 هتقتضً من اهة أ رى أن ٌتقدم المتقاسم بدٌنه على غٌره من الدابنٌن  نه أضاف شنٌبا إلنى بمنة شنرٌك

 أو شركابه فً القسمة.

ال القسمة، أي سواء كاننت القسنمة قضنابٌة أو رضنابٌة، كلٌنة أو وٌتقرر الر ن اإلاباري فً كل أحو

ازبٌة، وسنواء تمنت القسنمة عٌننا أو تمنت بطنرق التصنةٌة أي بٌنع الشنًء النبي تانري قسنمته إلنى أحند 

 .2المتقاسمٌن لعدم إمكان قسمته عٌنا

الحالنة ٌسنتقر  أما إبا تم بٌع العقار المشاع إلى أانبنً عنن المتقاسنمٌن فنإن النر ن اإلابناري فنً  نبه

لةابدة المتقاسم البي ٌكون بمثابة البابع بالنسبة للمشتري، وعلٌه ٌنشؤ الر ن اإلاباري على العقار المبٌنع 

 .3لضمان وفاء الثمن بكامله

                                                           
لٌل العملً للعقار غٌر المحةظ،منشورات امعٌة نشر المعلومة القانونٌة والقضابٌة،سلسلة الدراسات وا بحا ، العدد الد- 1
 .133،ص 2007،فبراٌر 2
2
 .397علً علً سلٌمان، مراع سابق، ص  - 

3
 .45أسعد دٌاب، مراع سابق، ص  - 
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 الديون التي يضمنها الرهن اإلجباري للشركاء في القسمة:

، فنإبا تقاسنم شنرٌكان علنى معندل القسنمة النناتج عنن القسنمةمن النر ن اإلابناري فنً  نبه الحالنة ٌض

الشٌاع عقارٌن وكانت قٌمة أحد ما أكبر من قٌمة اآل ر، فإن الةرق بٌن قٌمة العقارٌن تعبر معدم للقسمة 

أو فرقا ناتاا عن القسنمة، وٌكنون للمتقاسنم النبي ا نتص بالعقنار ا قنل قٌمنة ر نن إابناري علنى العقنار 

 ان  با الةرق.ا كبر قٌمة البي ا تص به المتقاسم اآل ر لضم

وٌضننمن أٌضننا الننر ن اإلابنناري المبننالغ المترتبننة علننى ضننمان اسننتحقاق العقننار المتقاسننم إب انناء فننً 

ٌضننمن المقاسننمون بعضننهم لننبعن حصصننهم، مننن أاننل ا سننباب السننابقة علننى  "ق.ل.ع 1090الةصننل 

 . "القسمة وفقا  حكام البٌع 

اسنمٌن كالضنمان القنابم بنٌن البنابع والمشنتري، فالمشرع المغربً اعتبنر إبن الضنمان القنابم بنٌن المتق

 وأ ضعه لألحكام نةسها.

 وٌنصب الر ن اإلاباري على العقار المتقاسم وا كبر قٌمة دون غٌره من عقارات المتقاسم.

وفً  به الحامت قد ٌتم اشتراط ر نن رسنمً بنناء علنى ننص وارد فنً امتةناق بنٌن أصنحاب الشنؤن 

م ٌحصنل بلننك فنً العقنند، ٌنتم تقرٌننر ر نن إابنناري بموانب حكننم تصنندره فٌكنون الننر ن رضنابٌا، وإبا لنن

 المحكمة امبتدابٌة، الكابنة بدابرتها العقارات المعٌنة.

 ثبٌثاٌ اٌّجحث
 .اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌفبئذح اٌذائ١ٕٓ ٚاٌّٛطٝ ٌُٙ ػٍٝ أِالن اٌتشوخ

 ما ٌلً: 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163ااء فً الةصل 

 م ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فً الحامت اآلتٌة:" الر ن اإلاباري  و ال

رابعا: للدابنٌن والموصى لهم فً متروك على أمالك التركة قصد ضمان الةصل بٌن أموال الهالنك ...

 وأموال الورثة. ...... ".

ركنة والموصنى فالحالة الرابعة للر ن اإلاباري  ً المتمثلة فنً النر ن اإلابناري الم نول لندابنً الت

لهم فً متروك على أمالك التركنة لضنمان الةصنل بنٌن أمنوال الهالنك وأمنوال التركنة، لضنمان حقنوقهم، 

 اصة من مزاحمة دابنً الورثة لهم فً أموال التركة  اصة إبا كان الورثة معسرٌن، لبلك كان مبد من 

ال التركة وأمنوال الورثنة لحماٌنة بٌن أمو وكباالةصل بٌن أموال التركة  اصة إبا كان الورثة معسرٌن، 

 دابنً المورو  أو الموصى لهم، من مزاحمة دابنً الورثة فً أموال التركة.
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 اٌّطٍت األٚي
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌذائٕٟ اٌتشوخ

لمنن اسنتحقه  ركنةو و انتقنال حنق بمنوت مالكنه بعند تصنةٌة التاإلر  سبب من أسباب كسنب الملكٌنة،

 من مدونة ا سرة(. 323ة )الماد شرعا بال تبرع أو معاوضة

إابارٌة م إرادة فٌها للمورو  وم للوار ، فلٌس للنوار  أن ٌنرفن اإلر  و نو ٌندٌن  هوالملكٌة فٌ

للراال نصٌب مما ترك الوالدان وا قربون، وللنسناء نصنٌب ممنا تنرك الوالندان  باإلسالم قال تعالى:   

وا قربون 
1. 

أسنباب اإلر  كالزواٌنة النبي اناء فٌنه "  329فنً الةصنل  التصنرٌ  بنبلك ا سرةوقد عملت مدونة 

 والقرابة أسباب شرعٌة م تكتسب بالتزام وم بوصٌة

 فلٌس لكل من الوار  أو المور  إسقاط صةة الوار  أو المورو  وم التنازل عنه للغٌر ". 

الصنادر  " اإلبنراء       37717ملنف مندنً  18/01/1978وااء فً قنرار للمالنس ا علنى بتنارٌخ 

عن أحد الورثنة إلنى وار  آ نر المتعلنق بامٌنع حصنته فنً التركنة ٌكنون قند انصنب علنى ماهنول، فنال 

 .2ٌلزمه إم إبا كان مسبوقا بإحصاء التركة ... "

منن ق.ل.ع. منن  229قند صنححت منا اعتنرى الةقنرة الثانٌنة منن الةصنل  ا سنرةوببلك تكون مدوننة 

فهنً تقنول بنرفن الورثنة للتركنة " وإبا  ام فً الشرٌعة اإلسنالمٌة،م الةة لقاعدة أساسٌة ومن النظام الع

رفن الورثة التركة، لم ٌابروا على قبولها وم علنى تحمنل دٌونهنا فنً  نبه الحالنة لنٌس للندابنٌن إم أن 

 ٌباشروا ضد التركة حقوقهم ".

إلننى اانننب  رواسننب الةكننر ا انبننًباعتبار ننا مننن فننً التعلٌننق علننى  ننبه الةقننرة  بعننن الةقننهوٌننب ب 

رواسب أ رى بقٌت عالقة بقانون املتزامات والعقود والسنر فنً بلنك ٌرانع إلنى أن  نبا القنانون وضنع 

عند صدور  1965أساسا لٌطبق على غٌر المغاربة المسلمٌن، فكان ٌلزم تنقٌحه قبل تعمٌم العمل به سنة 

 .3قانون التوحٌد والمغربة والتعرٌب

                                                           
1
 .7سورة النساء، اآلٌة  - 

2
 .60، ص 129مالة القضاء والقانون، عدد  - 

3
 .16عبد الرحمن بلعكٌد، علم الةرابن، مراع سابق، ص  - 
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لكنن ٌبقنى السنإال حنول  1محلنه فنً امٌنع الحقنوق واملتزامناتوالوار   و  لف عام لمورثنه ٌحنل 

تارٌخ حلول الوار  محل المور ،  ل منب الوفاة؟ أو بعد تصةٌة التركة من الحقوق المتعلقة بها احتمام 

ا صول؟ لقد عرفت  به المسؤلة  الفا كبٌرا فنً الةقنه اإلسنالمً ي شًء أو لتااوز ال صوم لعدم بقاء أ

 الحدٌ . وكبلك فً الةقه

ونب ب إلى القول بحلول الوار  محل مورثه منب الوفاة كإاراء عملً فً إطار النظرٌة الةعلٌة، فهنو 

أموال مورثه، وإم كنا أمام تركة شاغرة، وقد عمل المشرع فً الةقرة ا ولنى منن على الحابز والمحافظ 

فننً  ننبه النندٌون " تنننتج مننن ق.ل.ع. علننى الننربط بننٌن دٌننون المننورو  والتننزام الورثننة  229الةصننل 

املتزامات آثار ا م بٌن المتعاقدٌن فحسب ولكن أٌضا بٌن ورثتهما و لةابهما ما لم ٌكن العكس مصرحا 

به أو ناتاا عن طبٌعة املتزام أو عن القانون، ومع بلك فالورثنة م ٌلزمنون إم فنً حندود أمنوال التركنة 

 وبنسبة ما ناب كل واحد منهم ".

منن  140إلنى إلغناء الةصنل  1922ٌولٌنوز  19عمند بمقتضنى ظهٌنر مشرع المغربنً الوالمالحظ أن 

امتاناه مما ٌدل على أنه ٌتبننى حالٌنا البي كان ٌنص على حلول الدٌن بالوفاة  قانون املتزامات والعقود 

 2حلول أال الوفاء بالدٌن. الحدٌ  البي م ٌاعل الوفاة سببا من أسباب

ك أعٌان التركة وأموالها فور وفاة المور ، فال طر ٌبدو واضحا فً شنؤن و كبا إبا كان الوار  ٌتمل

دابنً التركة العادٌٌن، البٌن قد ٌتعرضون لمزاحمة دابنً الوار  الش صٌٌن فً اقتضاء دٌونهم من  به 

 ا عٌان الموروثة باعتبار ا ملكا لمدٌنهم الوار  ودا لة بالتالً فً ضمانهم العام. 

ٌتصرف الوار  فنً عنٌن منن أعٌنان التركنة إلنى الغٌنر ممنا ٌهندد بانتزاعهنا منن ومن اهة أ رى قد 

ً الوار  ضمان دابنً التركة، ولبلك كان من الوااب حماٌة وكةالة حقوق دابنً التركة من مزاحمة دابن

وبلك عن طرٌق ر ن إابناري علنى أمنالك التركنة دا نل أانل ثالثنة أشنهر  ومن تصرفاته على السواء،

 .1915ٌونٌو  2من ظهٌر  171تركة من أال إبقاء التركة مةصولة عن بمة الوار  الةصل بافتتاح ال

وقد كان من الممكن أن ٌتحقق  با الةصل عن طرٌق قاعدة " م تركة إم بعد سداد الدٌن "  اصة أن 

 ، ٌنص على ما ٌلً:مدونة ا سرةمن 322الةصل 

                                                           
فإاد الناصري: وضعٌة الورثة إزاء دٌون مورثهم ، رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة ، كلٌة الحقوق –للتعمق حول الموضوع ٌرااع  - 1

 .2002-2001مراكش 
دٌل بعن الةصول الواردة فً قانون املتزامات والعقود لتحقٌق امنساام بٌنها وبٌن  با لكن مع بلك فإن المشرع لم ٌتنبه إلى ضرورة تع- 2

 منه البي ٌنص على أن سقوط ا ال الناتج عن عسر المدٌن وعن افتتاح التركة ٌاعل الدٌن قابال للمقاصة. 362امتااه، من بلك مثال الةصل 
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 تً:حقوق ت رى على الترتٌب اآل مسة " تتعلق بالتركة 

 الحقوق المتعلقة بعٌن التركة. -1

 نةقات تاهٌز المٌت بالمعروف. -2

 .دٌون المٌت  -3

 الوصٌة الصحٌحة النافدة. -4

 . "الموارٌ  بحسب ترتٌبها فً  به المدونة -5

فحسب  با الةصل تسدد دٌون التركة قبل توزٌع أنصبة الورثة، ولكن الورثة فً الغالب ٌعمندون إلنى 

 قوق التركة إلٌهم قبل التحقق من دٌون المور  والوفاء بها.إاراء انتقال ح

ولننبلك وتانبننا لهننبه ا  طننار رأى المشننرع أن ٌضننمن حقننوق النندابنٌن بننر ن إابنناري علننى عقننارات 

 فنً حندود أمنوال التركة لةصلها عن عقنارات الورثنة و اصنة أن الورثنة م ٌلتزمنون بندٌون منورثهم إم

" إن  04/06/1969بتنارٌخ  270هم ااء فً قرار المالس ا على رقم ناب كل واحد منالتركة وبنسبة م

لٌسنوا بمسنإولٌن عنن دٌوننه منا دام لنم ٌثبنت أن الهالنك  المور دٌون الهالك ت رى من تركته وإن ورثة 

 لف متروكا وأن الورثة حازوا قبل قضاء الدٌون المت لةة فً بمة الهالك ومن اهة أ رى إن مسبولٌتهم 

 فً نصٌبه. متكون على نسبة ما حازه كل منه فً بلك فرضٌة

ولهبا فإن محكمة الموضوع تكون قد  رقت  به المبادئ عندما قضت على الورثة با داء على سبٌل 

التضامن بٌنهم بدون أن تقوم بتصةٌة التركة أو تتؤكند  نل  لنف الهالنك متروكنا ٌةنً بقضناء دٌوننه و نل 

كل واحد منهم من بلنك لتانري أحكنام الشنرٌعة اإلسنالمٌة علنى  حاز الورثة منه شٌبا، وما مقدار ما حاز

 .1مقتضاه ... "

أن " الوار   10/8/2005كما ااء فً أمر صادر عن ربٌس المحكمة امبتدابٌة بوادة صادر بتارٌخ 

البي قبل التركة ٌحل محل موروثنه فنً املتنزام فنً حندود منا نابنه فنً المتنروك و أموالنه إباك أٌنا كنان 

 2سواء التركة أو غٌر ا تكون قابلة للتنةٌب الابري علٌها ". مصدر ا 

                                                           
1
 .50، ص 9مالة قضاء المالس ا على، عدد - 
. ، مرفوقا بتعلٌق ا ستاب  محمد نااً شعٌب 341ص  2009ة المحاكم التاارٌة العدد الثال  والرابع ، فبراٌر مال- 2

 ربٌس المحكمة.
و إن كان ما ٌعاب على ا مر استعماله لعبارة "قبول التركة "  نه م ٌحق للوار  رفن التركة  ن قواعد اإلر  من 

 النظام العام.



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

81 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌفبئذح اٌّٛطٝ ٌٗ ػٍٝ أِالن اٌتشوخ

وفنً امصنطالح ٌعرفهنا بنن عرفنة " عقند  ،الوصٌة فً اللغة من الوصناٌا والوصناة بمعننى عهند إلٌنه

 بعده ". ٌواب حقا فً ثل  عاقده ٌلزم بموته أو ٌواب نٌابة عنه

" الوصٌة عقد ٌواب حقا فً ثل  عاقده ٌلزم بموته " ولنةس  مدونة ا سرةمن  277وٌعرفها الةصل 

ا سباب التنً بسنطنا ا فنً النر ن اإلابناري لةابندة دابننً التركنة قنرر المشنرع حماٌنة الموصنى لنه فنً 

 وال الورثة.متروك بر ن إاباري على أمالك التركة قصد ضمان الةصل بٌن أموال المالك وأم

 المستفيد من الرهن اإلجباري.

الموصى له البي ٌستةٌد من الر ن اإلاباري على أمالك التركة  و الموصنى لنه بمبلنغ منن المنال أو 

 . وٌنصب الر ن اإلاباري على عقارات التركة.1الموصى له بؤشٌاء قابلة لالستهالك

ز للنندابنٌن والموصننى لهننم أن علننى مننا ٌلننً: " ٌاننو 1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  171وٌنننص الةصننل 

ٌحتةظوا بحقهم بإبقاء التركة مةصولة عن بمة الوار  بتساٌل إاباري ٌناز دا ل ثالثة أشهر من افتتاح 

 التركة.

 ال المبكور فإن بلك الحق ٌبقى عدٌم ا ثر فٌما ٌراع للعقارات.وعند عدم القٌام بالتساٌل فً ا 

مشنورة بطلنب منن المعنٌنٌن بنا مر وبعند امسنتماع إلنى وٌناز التساٌل بمواب حكم ٌصدر بغرفنة ال

النٌابننة العامننة وم تكننون لننه رتبننة إم مننن ٌننوم تقٌٌننده بالسنناالت العقارٌننة وبلننك باسننتثناء حالننة التقٌٌنند 

 امحتٌاطً علٌه فً ما بعد ... ".

ٌٌند النر ن فإبا أغةل دابننو التركنة أو الموصنى لهنم تق 2وٌعتبر أال ثالثة أشهر المبكورة، أال سقوط

وا باإلاباري، حتى ولو كان الورثة لم ٌتصنرفوا بالعقنارات التنً آلنت إلنٌهم عنن طرٌنق اإلر ، ولنم ٌنشن

 علٌها أي حق لمصلحة الغٌر.

وٌتم قٌد الر ن اإلاباري فً  به الحالنة بنناء علنى حكنم تصندره غرفنة المشنورة بالمحكمنة امبتدابٌنة 

لى طلنب المعنٌنٌن بنا مر وبعند أ نب رأي النٌابنة العامنة، وٌؤ نب التً تقع بدابرتها العقارات، وبلك بناء ع

 الر ن مرتبته اعتبارا من تارٌخ قٌده فً السال العقاري ما لم ٌتم تقٌٌده تقٌٌدا احتٌاطٌا.

                                                           
1
 - Droit Civil : les sûretés, la publicité foncière  simple: Philippe delebecque. Précis – Dalloz, 1989. 

2
 .445حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 
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والر ن اإلاباري على عقارات التركة، سواء كان مقٌدا بناًء على طلب أحد الدابنٌن أو الموصى لهم، 

ق منهم، فً آن واحد أو على تعاقب، فإنه ٌستةٌد منه امٌع الدابنٌن والموصى لهنم أو بناًء على طلب فرٌ

على حد السواء، أي بدون تمٌٌز بٌنهم، إم لسبب من أسباب ا فضلٌة أو ا سبقٌة الحاصلة فٌما بٌنهم من 

 قبل.

ى وٌسري  با الر ن على دابنً الوار  الش صٌٌن، كما ٌسنري علنى دابننً المنور  وعلنى الموصن

لهم البٌن لم ٌقندموا طلنب التقٌٌند  نالل أانل ثالثنة أشنهر التالٌنة مفتتناح التركنة، أي أن أصنحاب النر ن 

اإلابنناري ٌتقنندمون علننى ا شنن اص المننبكورٌن فننً التنةٌننب علننى عقننارات التركننة دون أن ٌحننق لهننإمء 

 .1مزاحمتهم فً  با التنةٌب

مننور  أو الموصننى لهننم، إبا حقننق لهننم فصننل وٌالحننظ أن قٌنند الننر ن اإلابنناري الننبي ٌارٌننه دابنننو ال

عقارات التركة عن العقارات التً ٌملكها الوار  ش صٌا وحال دون مزاحمة دابنً  نإمء لهنم، فإننه م 

ٌحقق لهم الضمان ال اص البي ٌحققه الر ن عادة،  نهم ٌكونون فً  با الر ن سواسٌة، فال ٌتقندم أحند 

 ا.على اآل ر، ولو كان قٌد م أسبق تارٌ 

فالر ن اإلاباري  نا م ٌاعل من الدٌن العادي دٌنا مضمونا بر ن إاباري بالمعنى القانونً للكلمنة، 

بل تبقى طبٌعة الدٌن على حالها وعند التنةٌب ٌوزع ثمن العقار على دابنً التركنة النبي أانروا القٌند لكنل 

 .2بنسبة دٌنه

وصى لهم على عقارات التركة بالر ن اإلاباري و كبا فإن تسمٌة القٌد البي ٌارٌه دابنو التركة والم

ولو أن المشنرع اكتةنى بتسنمٌة  نبا القٌند بالقٌند  3ٌبدو تسمٌة  اطبة تثٌر املتباس حول طبٌعة  با الر ن

" ٌاننوز للنندابنٌن والموصننى لهننم أن  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  171اإلابنناري كمننا فعننل فننً الةصننل 

عن بمة الوار  بتساٌل إاباري... " لكان صحٌحا  ن النر ن  ٌحتةظوا بحقهم فً إبقاء التركة مةصولة

اإلاباري على عقارات التركة م ٌحقق  صحابه سنوى الةصنل بنٌن عقنارات التركنة وعقنارات الورثنة، 

 والحٌلولة دون مزاحمة دابنً الورثة لهم.

                                                           
1
 .98، فقرة 94إدوارد عبٌد، مراع سابق، ص  - 

2
 .234اان باز، مراع سابق، ص  - 

3
 .447حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 
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 شاثغاٌ ّجحثاٌ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌٍّٕٙذع١ٓ اٌّؼّبس١٠ٓ ٚاٌّمب١ٌٚٓ

 على ما ٌلً: 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163ٌنص الةصل 

" النننر ن اإلابننناري  نننو الم نننول بحكنننم قضنننابً بننندون رضنننى المننندٌن وم ٌ نننول إم فنننً الحنننامت 

للمهندسنٌن المعمنارٌٌن القننابمٌن بتشنٌٌد أو إعنادة بناٌننة أو  1( 1957فبراٌننر  13) ظهٌنر :.... امسنااآلتٌة

لمواد أو العمل وحده وبلك لضمان دٌنونهم اتاناه إصالحها أو غٌر ا من المنشآت التً ٌقدمون من أاله ا

 المالك عند عدم التنصٌص على ر ن اتةاقً لضمان تلك الدٌون.... "

وتزداد أ مٌة  با الر ن اإلاباري فً  نبه الحالنة أمنام اتسناع العمنران والتشنٌٌد للبناٌنات والعمنارات 

حة فكنان لزامنا علنى المشنرع حماٌننة الضن مة، سنواء الم صصنة للسنكنى أو اإلدارة أو التانارة أو السننٌا

الةبة النشٌطة التنً تقنوم بندور فعنال منن حٌن  البنناء أو إعنادة البنناء أو اإلصنالح، و نً فبنة المهندسنٌن 

المعمارٌٌن والمقاولٌن ف ولهم حق الحصول على ر ن إاباري على نةس المنشآت التً عملوا بها سواء 

ه وبلك من أال ضمان دٌونهم تااه المالك ما لم ٌكن قد أبرم قدموا من أالها المواد والعمل أو العمل وحد

 ر ن اتةاقً من أال ضمان تلك الدٌون.

 

بسبب ما قدمه قد بنً  با الر ن على اعتبار أن المهندس المعماري والمقاول قد زاد من قٌمة العقار و

مبنالغ إزاء المالنك قبنل فمن العدل أن ت صص  به الزٌادة إلبقاء ما تبقى له منن  ،من عمل أو مواد عمل

  .2سابر الدابنٌن العادٌٌن

وتبقى المحكمة الم تصة لتقرٌر الر ن اإلاباري فً  به الحالة،  ً المحكمة امبتدابٌة لموقع العقار 

 المراد ر نه.

                                                           
1
والمتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارٌة وإحدا   ٌؤة المهندسٌن  016 – 89د تم تعدٌله بمقتضى القانون رقم وق - 

شتنبر  10الموافق  1414ربٌع ا ول  22بتارٌخ  122 – 01/92المعمارٌٌن الوطنٌة الصادر بمقتضى الظهٌر رقم 
1993. 

2
 .330مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 
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 ِظبخاٌ ّجحثاٌ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌظٕذٚق اٌؼّبْ

ٌلنً: " لصنندوق الضنمان  فنً فقرتنه السادسنة علنى منا 1915ٌونٌنو  2من ظهٌنر  163ٌنص الةصل 

المإسس بالتشرٌع ال اص بحواد  الشغل على أمالك المشغلٌن المدٌنٌن منن أانل أداء المبنالغ المسنتحقة 

 للصندوق.

لقد ا تم المشرع المغربً بالطبقة العاملة ووفر لها حماٌة  اصة تضمن لها حقوقها ومن مظا ر  نبه 

ل عننن حننواد  الشننغل التننً ٌتعننرن لهننا العامننل صنناحب العمننل موضننوعٌة  الحماٌننة تقرٌننره بمسننإولٌة

المغٌنر منن حٌن   1927ٌونٌنو  25وا مران المهنٌنة التنً تصنٌبهم وبلنك منن  نالل مقتضنٌات ظهٌنر 

والتعوٌضات التً ٌمنحها المإاار لألاٌر حالة إصنابته بضنرر بمناسنبة  1963فبراٌر  6بظهٌر  الشكل 

 الشغل  ً كالتالً:

فبراٌنر  6ومنا بعنده منن ظهٌنر  41لبها عالى العامل المصناب الةصنل م تلف التعوٌضات التً ٌتط -

1963. 

وما بعده ظهٌر  57التعوٌضات الٌومٌة فً حالة إصابة العامل بعاز مإقت ٌقعده عن العمل الةصل  -

 .1963فبراٌر  6

 .83 حالة إصابته بالعاز الدابم الةصلاإلٌراد الوااب دفعه إلى العامل المصاب فً  -

مننن ظهٌننر  92د الوااننب دفعننه لننبوي حقننوق العامننل المتننوفى فننً حادثننة شننغل مهنننً الةصننل اإلٌننرا -

6/02/1963. 

 .53نٌل وإصالح أاهزة استبدال أو تقوٌم ا عضاء الةصل  -

فصاحب العمل ٌاب علٌه أن ٌندفع تعوٌضنا أو إٌنرادا عمرٌنا لنبلك العامنل أو لنبوي حقوقنه فنً حالنة 

 وفاته.

 اصة إبا  1ن عن مسإولٌته فً  با اإلطار، طبقا للمبادئ العامة للتؤمٌنوٌبقى لصاحب العمل أن ٌإم

كان ٌمارس نشاطا صناعٌا أو حرفٌا تكثر فٌه إصابات العمال، إب من شؤن كثرة التعوٌضات المحكوم بها 

 علٌه أن ٌ لق نوعا من امضطرابات المالٌة فً المٌزانٌة.

                                                           
1
محمد الكشبور، التعوٌن عن حواد  الشغل وا مران المهنٌة، مطبعة النااح الادٌدة، الطبعة ا ولى، أستابنا  - 

 .208، البٌضاء، ص 1995
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وص أن تحل شركة التنؤمٌن المإمننة فنً أداء كنل منا وتقضً أحكام التؤمٌن عن المسإولٌة بهبا ال ص

 ٌاب أداإه من اانب صاحب المإسسة كلما أصٌب أحد عمالها فً حادثة شغل أو مرن مهنً.

والقاعدة العامة  ً أن التؤمٌن عن حواد  الشغل وا مران المهنٌة،  و عمل ا تٌاري فً التشنرٌع 

 ن عن حواد  الشغل وا مران المهنٌة.واستثناًء قرر المشرع إابارٌة التؤمٌ 1المغربً

فبراٌنر  6من ظهٌر  330المغٌرة والمتممة للةصل  18.01و كبا نصت المادة الثانٌة من القانون رقم 

ٌولٌنوز  27الصادر فنً  1.72.184أنه "ٌاب على المشغلٌن ال اضعٌن لمقتضٌات القانون رقم   1963

ا عقندا للتنؤمٌن ٌضنمن التعوٌضنات التنً ٌننص علٌهنا المتعلق بنظام الضمان اإلاتماعً أن ٌبرمو 1972

  با الظهٌر.

ٌسننتةٌد أٌضننا مننن إابارٌننة التننؤمٌن المنصننوص علٌهننا فننً  ننبا الةصننل مسننت دمو الاماعننات المحلٌننة 

المإقتون والعرضٌون والمٌناومون والمتعاقندون وأانراء المإسسنات العمومٌنة غٌنر ال اضنعٌن للوظٌةنة 

 اتماعً .العمومٌة أو لنظام الضمان ام

ٌاننب علننى المشننغلٌن عننند إبننرامهم أو تادٌنند م لقنند التننؤمٌن المنصننوص علٌننه فننً الةقننرة السننابقة أن 

ٌواهننوا إلننى شننركة التننؤمٌن المعنٌننة بننا مر نسنن ة مصننادقا علٌننه مننن إرسننالٌة التصننرٌ  بالمسننت دمٌن و 

 ا اور طبقا للتشرٌع المتعلق بالضمان اماتماعً.

ت المتعلقنة بصنةقات ا شنغال والتورٌندات وال ندمات المبرمنة لحسناب ٌاب أن تتضمن دفاتر التحمال

الدولة أو الاماعات المحلٌة أو المإسسات العمومٌة شرطا ٌنص على تطبٌق املتزام بنإبرام عقند التنؤمٌن 

 .2المنصوص علٌه فً  با الةصل"

                                                           
1
 .210أستابنا محمد الكشبور، مراع سابق، ص  - 
 مكرر 357لضمان فعالٌة إابارٌة التؤمٌن رتب المشرع المسإولٌة الانابٌة فً  به الحامت حٌ  نص الةصل - 2

در م كل من امتنع عن إبرام عقود التؤمٌن المشار إلٌها فً الةقرتٌن ا ولى  100.000إلى  2000أنه"ٌعاقب بغرامة من 
 أعاله أو تادٌد ا. 330والثانٌة من الةصل 

 ٌمكن فً حالة العود الحكم عالوة على الغرامة بالحبس من شهر إلى  ثالثة أشهر وٌكون المحكوم علٌه فً حالة عود إبا
 ارتكب الةعل  الل  مس سنوات التالٌة لصدور حكم مكتسب لقوة الشًء المقضً به من أال أفعال مماثلة. 

إبا كان الم الف ش صا معنوٌا طبقت عقوبة الحبس المقررة فً الةقرة ا ولى من  با الةصل على الش ص الطبٌعً 
ش ص المعنوي". للتعمق رااع: محمد الهٌنً،تؤثٌرنظام المسندة إلٌه بصةة قانونٌة أو نظامٌة مهمة التمثٌل القانونً لل

محمد الهٌنً  -وما بعد ا. 90ص  13/14التؤمٌن على قواعد المسإولٌة المدنٌة، مالة المنا ج القانونٌة عدد مزدوى 
مطبعة  :الحماٌة القانونٌة للطرف الضعٌف فً عقد التؤمٌن البري، دراسة مقارنة لحماٌة مستهلكً  دمات التؤمٌن البري،

 .2007دار السالم الرباط، الطبعة ا ولى 
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إلى التؤمٌن شنعورا  و كبا فإنه إبا كانت كل المإسسات الكبٌرة ومعظم المإسسات المتوسطة قد لاؤت

منها بؤ مٌة ال دمة التً ٌإدٌها فإن كثٌرا من المإسسات الصغٌرة م تؤ ب به مع كل أسف، الشنًء النبي 

ٌإدي إلى تحمٌل المإاار بمبالغ مهمة قد تإثر على التوازن المالً للمإسسة عند الحكنم علٌهنا بتعنوٌن 

لنى تعوٌضناته إبا عانز عنن دفنع رأس المنال لةابدة المصاب أو إلى مماطلنة  نبا ا  ٌنر فنً الحصنول ع

 ، أو قد ٌاد نةسه أمام شركة تؤمٌن مةلسة.1المكون لها

ونظنرا للوظٌةننة المعٌشنٌة لهننبه التعوٌضنات التننً ٌحصنل علٌهننا ا اٌنر المصنناب أو بوي حقوقنه مننن 

ٌقوم  2بعده، من أال ضمان تلك التعوٌضات للمستحقٌن لها عمل المشرع إلى إنشاء " صندوق الضمان "

بؤداء التعوٌضات واإلٌرادات نٌابة عن صاحب المإسسة أو عن شركة التؤمٌن وبلك فً الحالتٌن المشنار 

 إلٌهما أعاله.

فبراٌنر  6منن ظهٌنر  329إلنى  315وقد نظم المشرع ا حكام ال اصة بهنبا الصنندوق بالةصنول منن 

تضى التشرٌع ال اص بالتعوٌن المتعلق بتموٌل الصنادٌق المنشؤة بمق 1957دانبر  3، ومرسوم 1963

 عن حواد  الشغل وا مران المهنٌة.

أنه إب لم ٌقم صاحب المإسسة أو شركة التؤمٌن  1963فبراٌر  16من ظهٌر  316و كبا قرر الةصل 

عند حلول ا ال بدفع التعوٌن الٌومً والمبالغ امحتٌاطٌة الوااب  صمها من اإلٌراد وكنبا اإلٌنرادات 

فإن أداء بلنك ٌباشنر على إثر حادثة شغل أو مرن مهنً، وكٌةما كانت طبٌعة اإلصابة المةروضة علٌهما 

 .من طرف صندوق الضمان 

" ٌإسننس صننندوق للضننمان ال نناص بالمصننابٌن  1963فبراٌننر  16مننن ظهٌننر  317نص الةصننل وٌنن

 بحواد  الشغل ٌتمتع بالش صٌة المدنٌة.

والشننإون اماتماعٌننة، وٌعهنند بتسننٌٌره إلننى  وتتننولى التسننٌٌر اإلداري لهننبا الصننندوق وزارة الشننغل

صندوق اإلٌداع والتسٌٌر ضمن الشروط المحددة بمواب مرسوم " وٌمول صندوق الضنمان بالمتحصنل 

 من المسا متٌن التالٌتٌن:

 مسا مة أرباب العمل المإمن لهم.-

                                                           
1
آمال االل، مسإولٌة المإاار عن حواد  الشغل وا مران المهنٌة فً التشرٌع  المغربً، مطبعة النااح الادٌدة،  - 

 .484، ص 1978الدار البٌضاء، 
2
 .1957فبراٌر  13بظهٌر  - 
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 .1مسا مة أرباب العمل غٌر المإمن لهم باستثناء الدولة-

ة مالٌة تهدد المراكز المالٌة لصندوق الضمان فإن ال زٌنة العامنة تقندم لنه وإبا ما ظهرت بوادر ضابق

 تسبٌقات مالٌة فً شكل قرون بدون فوابد.

حنواد  بلمصنابٌن لمما سبق ٌتبٌن الدور الةعال النبي ٌلعبنه صنندوق الضنمان والحماٌنة التنً ٌوفر نا 

ستةٌدٌن نٌابة عن صاحب العمل البي الشغل وا مران المهنٌة حٌ  ٌقوم بؤداء التعوٌضات المستحقة للم

 لم ٌإد ا إما لعازه أو توقةه عن دفع دٌونه أو لعدم تؤمٌنه عن مسإولٌته.

ومن أال ضمان المبالغ النقدٌة التً ٌإدٌها صندوق الضمان ٌ ول  نبا ا  ٌنر ر ننا رسنمٌا إابارٌنا 

البي ٌحدد المبنالغ الواانب  على أمالك المدٌن " صاحب العمل " المحةظة وبلك بمقتضى الحكم القضابً

أداإ ننا، وٌضننمن  ننبا الننر ن اإلابنناري المبننالغ التننً أدٌننت والةوابنند القانونٌننة المترتبننة منننب تننارٌخ أداء 

 التعوٌضات إلى تارٌخ إرااعها.

 دطاٌغب ّجحثاٌ
  التحبد اٌّالن اٌّشتشو١ٓاٌش٘ٓ اإلخجبسٞ اٌّخٛي 

سننابعة علننى مننا ٌلننً:     " لنقابننة المننالك فننً فقرتننه ال 1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  163ٌنننص الةصننل 

الشركاء فً الملكٌة بالطبقة على ا نصبة المةرزة والشابعة التً لكل مالك شنرٌك ر نن ابنري منن أانل 

 أداء نصٌبه فً المصارٌف السنوٌة والنةقات أو المصارٌف امستثنابٌة ".

لكٌنة الشنقق والطبقنات بمقتضننى و نبه الحالنة  نً أٌضنا مقنررة لةابندة اتحنناد المنالك المشنتركٌن فنً م

2002أكتوبر  3الموافق  1423راب  25ظهٌر الصادر بتارٌخ المنةب بمقتضى ال 18.00 القانون رقم
2. 

وقد عرف المشرع المغربً ملكٌنة الشنقق والطبقنات فنً الةصنل ا ول منن الظهٌنر المننظم لهنا وبلنك 

ي أحكنام  ننبا القنانون علنى العقننارات بتحدٌند مانال ونطنناق تطبٌنق  نبا القننانون إب ننص علنى أنننه " تسنر

                                                           
1
ٌست لص مبلغها  317لهم، والمشار إلٌهم فً الةقرة ا ولى م.ق وتاب اإلشارة إلى أن مسا مة أرباب العمل المإمن  - 

، وٌقع است الص  به المسا مة فً نةس الوقت البي ٌست لص فٌه 1963فبراٌر  6من امٌع أقساط التؤمٌن المإداة برسم 
 شرة.اإلقساط من طرف شركات التؤمٌن والصندوق الوطنً للتؤمٌن، وتدفع  به المسا مة إلى صندوق الضمان مبا

فإن مبلغ مسا ماتهم  317أما فٌما ٌ ص أرباب العمل غٌر المإمن لهم، والمشار إلٌهم فً الةقرة الثانٌة من الةصل 
ٌست لص من رإوس ا موال المكونة لإلٌرادات المةروضة علٌهم، وتقدر تلك المسا مات حسب ادول وضمن شروط 

 تعدد بمواب مرسوم.
بصةة نهابٌة، أو مكتسبة لصندوق الضمان تقوم بتصةٌتها مصلحة التساٌل، عند  وإن  به المسا مة المةروضة أداإ ا

 . 220نظر محمد الكشبور، مراع سابق، ص اتساٌل ا وامر وا حكام امستبنافٌة القاضٌة بمن  اإلٌرادات. 
2
 ا.وما بعد  3175، ص 2002نونبر  7الموافق  1423رمضان  2، 5045منشور بالارٌدة الرسمٌة عدد:  - 
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المبنٌة المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محالت والمشتركة ملكٌتها بٌن عدة أش اص والمقسمة إلى أازاء 

ٌضم كل ازء منها ازءا مةرزا وحصة فً ا ازاء المشتركة، كما تسري  به ا حكام على ماموعنات 

منن بناٌنات متالصنقة أو منةصنلة وبهنا أانزاء مشنتركة  العقارات المبنٌة وعلى م تلنف اإلقامنات المإلةنة

مملوكة على الشٌوع لماموع المنالك، سنواء كاننت  نبه العقنارات محةظنة أو فنً طنور التحةنٌظ أو غٌنر 

 محةظة ".

إبن فملكٌة الشقق والطبقات  ً نظام قانونً بمقتضا ا ٌتملك ش صان أو أكثر أازاء فنً بنناء واحند 

وٌشتركون فً ملكٌة بعن أازاء البناء القابلة لالستعمال المشترك فٌمنا بٌننهم على واه الملكٌة المةرزة 

 اشتراكا ابرٌا م ٌقبل القسمة أو التصرف القانونً المستقل.

وتعتبر ملكٌنة الشنقق والطبقنات منن السنبل النااعنة التنً اعتمندتها السنلطات فنً مٌندان التعمٌنر وبلنك 

السنرٌع، ومنا ٌتبنع بلنك منن غنالء ا راضنً الحضنرٌة منن  لموااهة أزمات السكن والنمو الندٌموغرافً

اهة وغالء مواد البناء من اهة أ رى، كما أن  با النظام ٌعتبر بال شك عنصنرا لالسنتقرار اماتمناعً 

 .1 نها ترفع عدد المالك وتتٌ  للعدٌد من العابالت فرص الحصول على سكنى مرٌحة

د علٌه اإلقبال غٌر أنه علنى النقنٌن منن بلنك تنزداد معنه وٌزداد نظام ملكٌة الشقق انتشارا حٌ  ٌزدا

المشاكل الناتاة عن التعاٌش الاماعً واماتماعً أو عدم ا داء لبعن المصنارٌف والتكنالٌف المتعلقنة 

 بها.

فالمالك وفق  با النظام له ملكٌة  اصة ومةنرزة علنى شنقته أو طبقتنه وملكٌنة علنى الشنٌوع فنً بناقً 

 .2ك و ً حالة شٌوع ابري لهبه ا ازاء م ٌمكن بتاتا طلب إاراء قسمة بشؤنهاأازاء البناء المشتر

وٌحدد النصٌب الشابع لكل مالك من ا انزاء المشنتركة علنى أسناس مسناحة الانزء المةنرز العابند لنه 

بالنسبة إلى ماموع مساحة ا ازاء المةرزة فنً العقنار حٌن  إقامنة الملكٌنة المشنتركة منا لنم ٌننص علنى 

 لك فً عقود الملكٌة. الف ب

                                                           
1
لوي مارصٌل بوماري، نظام الملكٌة المشتركة فً العقارات المنقسمة إلى شقق، ترامة إدرٌس ملٌن، منشورات  - 
 .3ص معٌة البحو  والدراسات القضابٌة ا

 16رااع أٌضا: عرن ا سباب للظهٌر المنسوخ المتعلق بالملكٌة المشتركة للعقارات المازءة إلى شقق، الصادر بتارٌخ 
 . 1946نونبر 

2
واعتبر بصةة عامة أنه   18.00 رقم القانون من  4وقد عمل المشرع على تحدٌد بعن ا ازاء المشتركة فً المادة  - 

 ٌعتبر كل ازء مشترك تقتضً طبٌعة العقارات أن ٌكون م صص لالستعمال المشترك.
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والمالننك لننه الحننق فننً أن ٌتصننرف دون قٌنند أو شننرط فننً ا اننزاء المةننرزة لننه مننن العقننار واسننتعماله 

 واستغالله وكبا فً ا ازاء المشتركة المرتبطة بها بحسب الغرن المعد له بالبٌع والهبة والكراء...

ى حقنوق المنالك المشنتركٌن فنً وٌعتبر باطال كل شرط فً نظام الملكٌنة المشنتركة ٌةنرن قٌنودا علن

 ا ازاء المةرزة لكل واحد منهم باستثناء ما ٌتعلق بت صٌص العقار المشترك وب صوصٌاته وموقعه.

وباسننتقراء المشنناكل التننً تعتننرن  ننبا النظننام، ٌسننتةاد اسننتنتاى عننام مةنناده أن القاسننم المشننترك لهننبه 

إلطننالع علننى قواعنند وقننوانٌن  ننبه الملكٌننة المشنناكل  ننو صننعوبة امنسنناام بننٌن المالكننٌن للشننقق وعنندم ا

 .1ال اصة من اهة أ رى

وتبتدئ المشاكل فً الظهور مننب البداٌنة فنالمنعش العقناري أو الشنرٌك التاناري العقناري عنندما ٌقندم 

على بناء عمارة فً نطاق الملكٌة المشتركة قند م ٌضنع فنً بعنن ا حٌنان نظنام الملكٌنة وقند م ٌودعنه 

العقارٌة كما أنه م تسلم نس ا منه فً غالب ا حٌان إلى مقتنً الشقق حتى ٌكونوا على أحٌانا بالمحافظة 

بٌنة واطالع منه، نا ٌك عن المشاكل الواقعٌة ا ساسٌة التً فرضها التعاطً الٌومً وامحتكاك المباشر 

 بٌن مقتنً الشقق أو المتصرفٌن فٌها بشكل ٌسًء إلى  به الوحدات السكنٌة.

فننً فقرتننه السننابعة، علننى أنننه لنقابننة المالكننٌن  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  163الةصننل  وقنند انناء فننً

الشركاء فً الملكٌة بالطبقة على ا نصبة المةرزة والشابعة التنً لكنل مالنك شنرٌك منن أانل أداء نصنٌبه 

 فً المصارٌف السنوٌة أو النةقات أو المصارٌف امستثنابٌة ر ن ابري.

ري فنً إطنار نظنام ملكٌنة الشنقق والطبقنات ارتؤٌننا تحدٌند دٌنون اتحناد ولدراسة موضوع الر ن الابن

المالكننٌن المضننمون بننر ن ابننري ) المطلننب ا ول ( ثننم كٌةٌننة تحدٌنند حصننة كننل واحنند مننن المننالك 

المشاركٌن فً التكالٌف المشتركة ) المطلب الثانً ( ومبد من عمنل ٌنصنب علنى  نبا النر ن الابنري ) 

  با الر ن الابري مبد من شروط لبلك ) المطلب الرابع (. المطلب الثال  ( ولتوقٌع

 اٌّطٍت األٚي
 ثش٘ٓ خجشٞ خد٠ْٛ اتحبد اٌّالن اٌّؼّٛٔ

إن الننر ن الابننري الم ننول متحنناد المننالك فننً إطننار ملكٌننة الشننقق والطبقننات ٌضننمن المصننارٌف 

دٌة سنوٌة أو شنهرٌة المستحقة على المالك الشرٌك والتً لم ٌإد ا، و به المصارٌف تكون مصارٌف عا

                                                           
1
ٌق العملً، الندوة المشتركة حول ملكٌة محمد مصطةى الرٌسونً، نظام ملكٌة الشقق بٌن النص القانونً المنظم والتطب - 

 المنعقدة بقصر مرشان. 1992ماي  16و 15الشقق والطبقات فً النظام العقاري المغربً، نتابج وآفاق، طناة ٌومً 
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وبلك مثل نةقات الحراسة واإلنارة وصٌانة ا ازاء المشتركة من ترمٌم وصباغة وإصالح  به ا اهنزة 

ونةقات التؤمٌن  كالتؤمٌن من الحرٌق إن واد والضرابب الم تلةة التً ٌلزم بهنا امتحناد إلنى غٌر نا منن 

دارة والحةناظ علنى ا انزاء المشنتركة تحقٌقنا اإلتندبٌر والالنةقات الثابتة والتنً ٌكنون الهندف منهنا حسنن 

، و نبه الندٌون المترتبنة فنً 1للصال  العام لماموع المالك بغٌة امستقرار فً او من الراحة والطمؤنٌننة

بمة أحد المالك الشنركاء، ٌانب لترتٌبهنا تنوافر أغلبٌنة معٌننة أو إراناع بحسنب طبٌعنة الندٌن أو النةقنات 

دٌننة أو اسننتثنابٌة مننن أعمننال إدارة أو أعمننال تصننرف تننوافر ثالثننة أربنناع وفٌمننا إبا كانننت مصننارٌف عا

الامنع العنام فنً المسنابل التالٌنة منهنا وضنع نظنام الملكٌنة المشنتركة أو  تأصوات المالك المشتركٌن لٌب

تعدٌله أو إد ال تحسٌنات على العقار أو تعٌٌن حارس البناٌة أو مرااعة توزٌع التكالٌف وغٌر بلنك منن 

 الصٌانة الكبرى. أشغال

غٌر أنه ٌشترط حصول إاماع المالك فنً ات ناب القنرارات التالٌنة كتشنٌٌد مبننى ادٌند أو تعلٌنة مبننى 

مواود أو بناء محالت أ رى لالستعمال المشترك أو تةوٌت ازء من العقار أو حق التعلٌة وبصةة عامة 

 امٌع اإلاراءات التً تإدي إلى تغٌٌر فً ا ازاء المشتركة.

منن الظهٌنر تحنتم علنى  36تبر أم المشاكل تلك الناتاة عن أداء التكالٌف المشتركة رغم أن المادة وتع

كننل مالننك مشننترك المسننا مة فننً التكننالٌف التننً ٌسننتلزمها الحةنناظ علننى ا اننزاء المشننتركة وصننٌانتها 

ح الضنرر وتسٌٌر ا، وله الحق أٌضا فً إقامة دعوى للحةاظ على حقوقه فً العقنار المشنترك أو إلصنال

الالحق بالعقار أو با ازاء المشتركة من طرف أحد أعضاء امتحاد أو ا غٌنار، وبلنك منن أانل ضنمان 

 حسن تدبٌر إدارة العقار المشترك.

ومنن أانل ضنمان بلنك ا داء  ننول المشنرع متحناد المنالك ضننمانات ش صنٌة وأ نرى عٌنٌنة تتمثننل 

نةٌبي وكبا مسطرة حاز ما للمدٌن لدى الغٌر فضنال ا ولى فً مسطرة ا مر با داء ومسطرة الحاز الت

عن بلك فإن دٌون اتحاد المالك تستةٌد من حق اممتٌاز على المنقومت المواودة دا نل الشنقة أو المحنل 

 من ق.ل.ع. 1250وعلى السومة الكرابٌة وبلك طبقا لما  و منصوص علٌه فً الةصل 

                                                           
1
فً امٌع حامت امشتراك فً عقار مقسم إلى عدة محالت عابدة لمالك م تلةٌن ٌتكون امتحاد بقوة القانون قصد  - 

ل تدبٌر وإدارة ا ازاء الشابعة وٌعتبر أعلى اهاز اتحاد المالك المشتركٌن فهو بمثابة اهاز للمراقبة القٌام بؤعما
والتسٌٌر، فامٌع المالك ٌعتبرون أعضاء فٌه حق التصوٌت وٌتوفر امتحاد على اهازٌن أساسٌٌن، الامعٌة العامة ووكٌل 

 ع المالك المشتركٌن.  امتحاد، وتعتبر الامعٌة العامة الاهاز التداولً لمامو
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تحاد المالك و ً الضمانة ا كثر قنوة ونااعنة و نً وتتمثل الضمانة الثانٌة فً تقرٌر ر ن ابري م

المنظم لملكٌنة الشنقق والطبقنات إب اناء فٌهنا تتمتنع دٌنون اتحناد  قانونمن ال 40المنصوص علٌها بالمادة 

منن الظهٌنر  163المنالك المترتبنة فنً بمنة أحند أعضنابه بنالر ن الابنري المنصنوص علٌنه فنً الةصنل 

 .1المتعلق بالتشرٌع المطبق على العقار المحةظ 02/06/1915الشرٌف الصادر بتارٌخ 

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 و١ف١خ تحذ٠ذ حظخ وً ٚاحذ ِٓ اٌّالن اٌّشتشو١ٓ 

 فٟ اٌتىب١ٌف اٌّشتشوخ

ٌلننزم كننل مالننك مننن المننالك الشننركاء المسننا مة فننً التكننالٌف التننً ٌسننتلزمها الحةنناظ علننى ا اننزاء 

كٌةٌنة تحدٌند  18.00قنانون منن  36انٌنة منن الةصنل المشتركة وصٌانتها وتسٌٌر ا، وقند بٌننت الةقنرة الث

نصٌب كل واحد منن المنالك الشنركاء فنً  نبه التكنالٌف المشنتركة إب اناء فٌهنا علنى أننه تحندد التكنالٌف 

المترتبة على الحةاظ على ا ازاء المشتركة وصٌانتها وتسٌٌر ا على أساس نصٌب كل مالك فً الازء 

 امتةاق على  الف بلك.المةرز من العقار وبلك ما لم ٌتم 

و به القاعدة تقتضٌها طبٌعة ا مور ما دام أنه ٌحدد النصٌب الشابع لكل مالك فنً ا انزاء المشنتركة 

على أساس ماموع مساحة الازء المةنرز العابند لنه بالنسنبة إلنى مامنوع مسناحة ا انزاء المةنرزة حنٌن 

 ما تملك بقدر ما تتحمل ". إقامة الملكٌة المشتركة وطبقا للقاعدة التً تقول " بقدر

فالمشننرع أعطننى لألطننراف الحرٌننة الكاملننة فننً توزٌننع التكننالٌف المشننتركة وعننند عنندم واننود الشننرط 

فنً التكنالٌف  إن حصة كل واحد من المنالك الشنركاءالم الف أو تناقص شروط نظام الملكٌة المشتركة ف

 ٌن امعتبار مساحتها وموقعها.تكون متناسبة مع القٌمة النسبٌة  ازابه ال اصة مع ا  ب بع

وٌالحظ أن معٌار توزٌع التكالٌف المشتركة  نبا م ٌحقنق العدالنة بنٌن المنالك الشنركاء فنً أكثنر منن 

المنندن، فمننن شننؤن تطبٌقننه إلننزام مالننك أحنند المحننالت بالمشنناركة فننً نةقننات حةننظ وصننٌانة تادٌنند اهنناز 

ه، كما أن من شؤن إعماله إلزام مالك المحنالت رغم أنه م ٌستةٌد من  دمات –مثال  –التس ٌن الاماعً 

المتواادة بالطابق ا رضً من العقار والمسا مة فً تكالٌف حةظ وصنٌانة وتادٌند الصناعد رغنم أننه م 

                                                           
1
البي ٌنص على حالة الر ن الابري الم ول متحاد المالك فً ملكٌة الشقق والطبقات إنما  163ونشٌر إلى أن الةصل  - 

ونعتقد أن  1915ٌونٌو  2الموافق ل  1333راب  19 و وارد بالتشرٌع المطبق على العقارات المحةظة الصادر بتارٌخ 
 مادي وقع السهو فٌه نظرا للتسرع البي شاب عملٌة إعداد الظهٌر الادٌد.ا مر ٌتعلق بمارد  طؤ 
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، وٌعتقد بعن الةقه أن ٌعهد إلى وزٌر اإلسكان سلطة إصدار المقررات التً تتعلنق بتوزٌنع 1منه  ٌستةٌد

 2لبعن إلنى اقتنراح منن  المحكمنة عنند عندم صندور قنرار الامعٌنة العامنةالنةقات المشتركة فٌما ٌب ب ا

تحدٌد نصٌب كل واحد من المالك من النةقات المشتركة وأن تقوم بتعدٌل توزٌع التكالٌف المشتركة و ً 

تةصل فً  به الحالة فً  صومة بٌن اتحاد مالك المحالت وكٌةما كان الحال فإن تحدٌد نصٌب كل مالك 

 ف المشتركة إبا لم ٌكن محددا طرٌقة اتةاقٌة فإنه ٌحدده امتحاد وبلك با غلبٌة المزدواة.من التكالٌ

 اٌّطٍت اٌثبٌث
 اٌؼمبس ِحً اٌش٘ٓ اٌدجشٞ

الم نول متحناد المنالك المشنتركٌن فنً ملكٌنة الشنقق والطبقنات ٌنصنب علنى الانزء  3الر ن الابنري

 لمدٌن بنةقات مشتركة.المةرز ال اص وا ازاء الشابعة التً تعود للمالك ا

ولقد أحسن المشرع المغربً صنعا عندما لم ٌحدد ا ازاء ال اصة المادٌة فً البناء ا مر البي ٌاب 

ال نناص  2002أكتننوبر  03أن ٌبقننى إلدارة ا طننراف الننبٌن ٌلتزمننون تطبٌقننا للبنناب ال ننامس مننن ظهٌننر 

ر المشنترك بشنهر حالنه ووضنعٌته للتقسنٌم بالمقتضٌات المتعلقة بتطبٌق نظام التحةٌظ العقاري علنى العقنا

ووصف مشتمالت كل محل وما ٌتضنمنه منن أانزاء  اصنة وأانزاء شنابعة فنً نظنام الملكٌنة المشنتركة 

بمةهومه الضٌق وبلك من إنشاء رسم عقاري متعلنق بالعقنار بماموعنه ورسنوم عقارٌنة منةصنلة  اصنة 

 بكل شقة.

ء فنً ملكٌنة الشنقق والطبقنات ٌنصنب علنى ا نصنبة فالر ن اإلاباري الم ول متحاد المنالك الشنركا

 02منن ظهٌنر  163المةرزة والشابعة العابدة لملك الشنرٌك المندٌن، إب تننص الةقنرة السنابعة منن الةصنل 

على أن " الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فنً  1915ٌونٌو 

المالك الشركاء فً الملكٌة بالطبقة على ا نصبة المةرزة والشابعة التنً الحامت اآلتٌة: ... سابعا: لنقابة 

 لكل مالك شرٌك من أال أداء نصٌبه فً المصارٌف السنوٌة أو النةقات أو المصارٌف امستثنابٌة.

                                                           
1
بؤن إعةاء أحد المالك المشاركٌن من  1960ٌولٌوز  30فقد قضت محكمة برلٌن بؤلمانٌا، فً حكم صادر عنها بتارٌخ  - 

من تحمل حصته من نةقات  المسا مة فً تكالٌف حةظ وصٌانة وترمٌم الصاعد بموابه نظام الملكٌة المشتركة، م ٌعةٌه
وضع سٌاى حول  با الصاعد والبي تملٌه قواعد حةظ الصحة والسالمة  و مةرون بمقتضى قرار بلدي صادر بتارٌخ 

 ، أنظر الحكم عند:1955شتنبر  22
E. Kischienewsk Broquisse coprpriété des immeubles bâtis, 3

ème
 édition, Librairies Techniques, 378 

notte 133, page 145. 
2
 وما ٌلٌها. 73، ص 1377انظر عبد الناصر توفٌق العطار، الشقق والطبقات، مطبعة السعادة، القا رة،  - 

3
 .68ص  111الةقه للدول العربٌة، الازء الاارحً مصطةى عبد السٌد، ملكٌة الشقق، موسوعة القضاء و - 
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إب ااء فٌها أن دٌون اتحاد المالك المترتبة فً  18.00قانون من  40و و أٌضا ما نصت علٌه المادة 

عضابه تتمتع بر ن ابري و نبا النر ن كمنا ٌقنع علنى الحصنة المةنرزة التنً تكنون لكنل مالنك بمة أحد أ

 مشترك فً العقار تقع أٌضا على حصته الشابعة فً ا ازاء المشتركة فً العقار.

كما نص المشرع أٌضا على تمتٌع دٌون امتحناد منن حنق اممتٌناز علنى المنقنومت  الموانودة دا نل 

منن قنانون  1250فنً الةصنلالسومة الكرابٌة وبلك طبقنا لمنا  نو منصنوص علٌنه  الشقة أو المحل وعلى

 (.41) المادة املتزامات والعقود.

 اٌّطٍت اٌشاثغ
 ٌفبئذح االتحبد بخجش٠ باٌششٚؽ اإلخشائ١خ ٌتٛل١غ اٌّالو١ٓ سٕ٘

المنالك إن الر ن الابري الم ول لةابدة اتحاد المالك المشتركٌن ٌضمن دٌون  نبا امتحناد علنى أحند 

، بلك أنه فً حالة عدم أداء الشنرٌك للمسنا مات المسنتحقة علٌنه ا، وٌاب أن ٌكون الدٌن ثابت1المشتركٌن

عند حلول أالها تصب  باقً المسا مات التً لم ٌحن أالهنا بعند مسنتحقة فنورا بعند إننبار المعننً بنا مر 

ثننٌن ٌومننا ابتننداء مننن الٌننوم برسننالة مضننمونة مننع اإلشننعار بالتوصننل بقٌننت دون انندوى لمننا ٌزٌنند عننن ثال

 الموالً للٌوم ا ول لتبلٌغ الرسالة المضمونة إلى موطن المرسل إلٌه.

بعنند إثبننات تصننوٌت الامننع العننام متحنناد المننالك  2محكمننة امبتدابٌننة لمننوطن العقننارلننربٌس الوٌمكننن 

لمسننا مات والتحقننق مننن انصننرام ا اننل أن ٌصنندر أمننرا بننؤداء االتقدٌرٌننة المشننتركٌن علننى المٌزانٌننة 

  (.25) المادة المستحقة، وٌكون  با ا مر مشموم بالنةاب المعال رغم الطعن فٌه بامستبناف 

ام تصنناص لمحكمننة الموضننوع ولننٌس لننربٌس المحكمننة نظننرا إللغنناء انعقنناد  وٌطننرح التسنناإل حننول

طبقننات مننن قننانون ملكٌننة الشننقق وال1946نننونبر  16مننن ظهٌننر  23للةقننرة ا  ٌننرة مننن الةصننل المشننرع 

ٌؤمر ربٌس المحكمة فنورا وبنناء علنى طلنب معنزز بالمسنتندات بتقٌٌند الملغى التً كانت تنص على أنه" 

 الر ن الابري على العقار ال اص بالمدٌن.

                                                           
نؤبن لنقابة المالك الشركاء  15/03/2000ابٌة بؤنةا بتارٌخ و كبا ااء فً أمر قضابً صادر عن المحكمة امبتد - 1

إلقامة ... بإاراء ر ن ابري على الرسم العقاري عدد ورقم وعنوان وبلك لةابدة المالك الشركاء فً ش ص السندٌك مع 
عدد ... وإنااز  أمر السٌد المحافظ على ا مالك العقارٌة بالبٌضاء أنةا بتقٌٌد  با الر ن الابري على الرسم العقاري

شهادة التقٌٌد ال اصة فً اسم العارضة وتسلٌمها وبلك قصد ضمان أداء مبلغ كبا المتمثل  صل الدٌن والتعوٌضات 
نظر أمر قضابً صادر عن نةس رباسة اةس امتااه نغٌر منشور، وفً  3504/1/2000والمصارٌف، أمر قضابً عدد 

 غٌر منشور. 1023/01/2000، عدد 24/05/2000المحكمة بتارٌخ 
2
 ٌعتبر ام تصاص المحلً فً المادة العقارٌة من النظام العام.  - 
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فنً إٌقناع ولنٌس لمحكمنة الموضنوع  لنربٌس المحكمنة ٌنعقند ام تصناص  من واهنة نظرننا نعتقند أن

س صننالحٌة رفنع النر ن وشنطبه، ممنا ٌندل ضنمنٌا علننى طالمنا أن المشنرع  نول للنربٌ 1النر ن الابنري

صحة  با الرأي تطبٌقا لقاعدة توازي ا شكال واإلانراءات  ننه م ٌعقنل منن  ام تصناص للنربٌس فنً 

 رفع الر ن المؤمور به من طرف المحكمة.

 منن1946ننونبر  16منن ظهٌنر  23وم ٌمكن بتاتا أن ٌةسر إلغاء المشرع للةقرة ا  ٌرة من الةصنل 

قننانون ملكٌننة الشننقق والطبقننات الملغننى بننالقول أن نٌننة المشننرع اتاهننت نحننو مننن  ام تصنناص لمحكمننة 

 . 40الموضوع   ن بلك ٌتعارن مع المادة 

وم شك أن  با امتااه ٌتماشى مع  دف تسرٌع المسطرة القضنابٌة النبي  ندف إلٌنه المشنرع بالنسنبة 

لنةقننات التننً ٌقرر ننا الامننع العننام والننبي ٌنطبننق علننى لتحصننٌل وتنةٌننب واٌبننة المسننا مة فننً التكننالٌف وا

 مسطرة إٌقاع الر ن الابري.

وٌمكن للمحكمة رفن دعوى امتحاد إبا أدلى المالك المشترك المدعى علٌه بمنا ٌةٌند الوفناء بحصنته  

ار نا من التكالٌف المشتركة المطلوبة، أو دفع بتقادمها نظرا لعدم المطالبة بها  الل سنتٌن من تارٌخ إقر

 .43من الامع العام طبقا للمادة 

كما ٌمكن لها تؤاٌل البت فً طلب إٌقاع الر ن مع ت وٌل المالك المشترك المدٌن مهلة معقولة للوفاء 

 من ق.ل.ع. 243بدٌونه إبا تبٌن أنه كان حسن النٌة  طبقا للةصل 

مالك المشنترك المندٌن نهابٌنا وعندما ٌصٌر الحكم بإٌقاع الر ن الابري على المحل أو الشقة العابدة لل

، فٌاننوز لالتحنناد الطلننب مننن المحننافظ علننى ا مننالك العقارٌننة تقٌٌنند الننر ن الابننري فننً الرسننم العقنناري 

 ال اص به.  

وضمانا لحقوق اتحاد المالك المشتركٌن من  المشرع فً حالة امسنتعاال لنربٌس المحكمنة امبتدابٌنة 

بنري أن ٌنؤمر بنناء علنى طلنب لكنل تسناٌل تحةظنً أو تقٌٌند لموطن العقار فً م تلف حامت الر ن الا

احتٌاطً، وم ٌكون لهما أي أثر لغاٌنة الحكنم النهنابً المطلنوب تسناٌله، وإبا أقنر الحكنم النهنابً كنال أو 

بعضا من التسناٌل فنإن منا بقنً محتةظنا بنه منن  نبا ا  ٌنر تكنون لنه رتبنة منن تنارٌخ التسناٌل المنانز 

 ا.ٌتحةظ

                                                           
  40ٌعتبر بعن الةقه أن ام تصاص ٌنعقد لمحكمة الموضوع، دون إبراز ا سس القانونٌة لبلك، ودون املتةات للمادة - 1

 .184،ص   2005بٌضاء،الطبعة ا ولى الملكٌة المشتركة، مطبعة النااح الادٌدة الدار ال :عبد الحق صافً -رااع
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وشطبه بؤمر ٌصدره ربٌس المحكمة إبا ثبت له أن المالنك المندٌن قنام بنؤداء الندٌن أو  وٌتم رفع الر ن

 .(40وٌمكن لمن أقام الر ن أن ٌرفعه ) المادة  أودعه بصندوق المحكمة الم تصة لةابدة الدابن المرتهن

ورغم وضوح  با النص البي ٌمن  ام تصاص لربٌس المحكمة فً رفنع النر ن وشنطبه،فإن بعنن 

 .1دعوى رفع الر ن  ًه اعتبر أن ام تصاص ٌنعقد لمحكمة الموضوع للنظر فالةق

ومرد  با الرأي ٌراع للتردد وامضطراب التشرٌعً فً الموضوع بٌن منن  ام تصناص فنً إٌقناع 

الر ن الابنري لمحكمنة الموضنوع أو لنربٌس المحكمنة،  نبا التنردد النبي رفنع فنً مسنطرة رفنع النر ن 

 محكمة.وشطبه لصال  لربٌس ال

فننإن الننر ن الابننري الم ننول متحنناد المننالك المشننتركٌن كضننمان للوفنناء بنندٌون  مننا مشننك فٌننهمو

 ً منع الشرٌك من اإلسنراع فنً تةوٌنت محلنه قبنل سنداد   نبه الندٌون إم أن  نبا  المصارٌف المشتركة

بر نهنا ر ننا  إب ٌمكن للشرٌك أن ٌتصرف فً شقته أو طبقته  نالل  نبا ا انل الضمان م ٌعتبر كافٌا ،

 اتةاقٌا وتساٌله بالرسم العقاري فٌةقد بالتالً الضمان الم ول له.              

 غبثغاٌ ّجحثاٌ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌٍدّبػبد ِٓ أخً أداء صائذ اٌم١ّخ

فننً فقرتننه الثامنننة علنى مننا ٌلننً: " للاماعننات المعنٌننة  1915ٌونٌنو  2مننن ظهٌننر  163ٌننص الةصننل 

لكٌن المااورٌن للطرٌق العمومٌة المستةٌدٌن بزٌادة القٌمة بسبب إعنالن أو إناناز با مر على أمالك الما

 أشغال أو أعمال عمومٌة من أال أداء تعوٌن عن الزٌادة فً القٌمة ".

إن  به الحالة من حامت الر ن اإلابناري ت نول للاماعنات المعنٌنة بنا مر وإن لنم ٌكنن المشنرع قند 

وبلك فً الحالة التً ٌتم فٌها إعالن أو إناناز  2إلى أنها الاماعات المحلٌةحدد المقصود منها فإننا نب ب 

 لطرٌق العمومٌة.لأشغال أو أعمال عمومٌة، فتزداد مع بلك قٌمة أمالك المالكٌن المااورٌن 

والمتعلنق بننزع الملكٌنة منن أانل  1982مناي  6من ظهٌنر  59و به الحالة ٌنص علٌها أٌضا الةصل 

إعنالن أو تنةٌنب ا شنغال أو العملٌنات محتالل المإقنت والنبي ٌننص علنى أننه متنى كنان المنةعة العامة وا

% فنإن المسنتةٌدٌن منن  نبه الزٌنادة أو  20العامة ٌد ل على قٌمة بعن ا مالك ال اصة زٌادة تتاناوز 

                                                           
 .110 امش رقم  190عبد الحق صافً،مراع سابق ص - 1

2
من الدستور  ً الاهات والعمامت وا قالٌم والاماعات الحضرٌة  100الاماعات المحلٌة بالمغرب حسب الةصل  - 

 والقروٌة ،كما أنه م ٌمكن إحدا  أي اماعة محلٌة أ رى إم بقانون.
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دفع تعوٌن ٌعنادل نصنف مامنوع زابند القٌمنة الطنارئ بهنبه ببوى حقوقهم ٌلزمون على واه التضامن 

 ةٌة إلى الاماعة المعنٌة با مر.الكٌ

وٌ ةن عند امقتضاء التعوٌن عن زابد القٌمة بكٌةٌة م ٌمكن أن ٌقل معها فً أي حال من ا حوال 

 % مبلغ الزٌادة البي ٌبقى كسبا للملزم. 20عن 

بموانب مقنرر إداري  نالل أانل  59تحدد المناطق التً تشمل ا مالك الاارٌة علٌها أحكنام الةصنل 

ن ٌبتدئ من تارٌخ المقرر المعٌنة فٌه ا مالك المطلنوب ننزع ملكٌتهنا أو عنند عدمنه ابتنداء منن ٌنوم سنتٌ

 الشروع فً ا شغال أو العملٌات العامة.

 اٌّطٍت األٚي
 و١ف١خ اعتخالص اٌتؼ٠ٛغ ػٓ صائذ اٌم١ّخ

 إم قضاًء.إن التعوٌن عن زابد القٌمة ٌطلب وم ٌحمل، و و ٌطلب من الناحٌة القانونٌة رضاًء و

أعناله منن قنانون ننزع الملكٌنة وعلنى أبعند  60فبمارد نشنر المقنرر اإلداري المنصنوص فنً الةصنل 

ٌنتم اسنتدعاء المعنٌنٌن بنا مر المسنتةٌدٌن منن زابند القٌمنة أو بوي  1تقدٌر، قبل انتهاء أال ثمانً سنوات

علنى مبلنغ زابند القٌمنة ومبلنغ  حقوقهم للحضور لدى السلطة الاماعٌة أو وكٌلها قصد امتةاق منع اإلدارة

التعوٌن وٌحرر محضر عن كل حضور، وفنً حالنة امتةناق ٌعتبنر المحضنر سنند دٌنن لةابندة الاماعنة 

 من ق.ن.م (. 61المعنٌة با مر وٌمتنع بعد بلك اللاوء إلى المسطرة القضابٌة ) الةصل 

منن اإلدارة المعنٌنة أمنام  وإبا رفن المعنٌون با مر ال ضوع لهنبه المسنطرة فنإنهم ٌسنتدعون بطلنب

المحكمة امبتدابٌة التً لها صالحٌة لتقوٌم زابد القٌمة ثم الحكم بالتعوٌن الوااب دفعه، وٌاب أن ٌودع 

طلب اإلدارة فً أانل م ٌتاناوز ثمنانً سننوات ابتنداء منن تنارٌخ نشنر المقنررٌن اإلدارٌنٌن المنصنوص 

 .61و  60علٌهما فً الةصلٌن 

 من ق.ن.م (. 62ٌوم تقدٌم الطلب ) الةصل  حدد زابد القٌمة المكتسب توعلى المحكمة أن  

                                                           
1
، 1989نا محمد الكشبور، نزع الملكٌة من أال المنةعة العامة، مطبعة النااح الادٌدة، البٌضاء، الطبعة ا ولى، أستاب - 

 .193ص 
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 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 و١ف١خ تحذ٠ذ اٌتؼ٠ٛغ ػٓ صائذ اٌم١ّخ ِٓ ؽشف اٌمؼبء

تحدٌند  1بنناء علنى  بنرة قضنابٌةمن أال تحدٌد مبلغ التعوٌن الواانب دفعنه عنن زابند القٌمنة ٌتعنٌن 

 العناصر التالٌة:

  شغال أو العملٌات العامة أو الشروع فٌها.قٌمة العقار قبل إعالن ا -

 قٌمة العقار ٌوم تقدٌم الطلب. -

عننند امقتضنناء الزٌننادة فننً القٌمننة الناتاننة عننن عوامننل زابنند القٌمننة التننً م عالقننة لهننا با شننغال أو  -

 العملٌات العامة.

منن  63لةصنل وٌاب تحدٌد مقدار  اص عن كل عنصر من  به العناصر الثالثة المشار إلٌها فً ا -

 من أال المنةعة العامة.        قانون نزع الملكٌة

وم ٌمكننن للمحكمننة أن تبنننً تقنندٌر ا للتعننوٌن ال نناص بزابنند القٌمننة بننناء علننى ادعنناءات اإلدارة  -

وحنند ا، وإنمننا ٌاننب علٌهننا أن تطلننب مننن  ننبه ا  ٌننرة أن تثبننت مننا تدعٌننه، كمننا ٌاننب علٌهننا أن تسننم  

لٌهم أن ٌثبتوا عكس بلك اإلدعاء، وفً الحالتٌن معا ٌتم اإلثبات بكافنة الوسنابل للمعنٌٌن با مر المدعى ع

الممكنة والمتاحة  ننا فً الحقٌقة أمام وقابع مادٌة، وفً كافة ا حوال م ٌثبت لإلدارة حق فً التعنوٌن 

 .2عن قٌمتها ا صلٌة % 20إم إبا زادت قٌمة العقارات بؤكثر من 

 ٌثثباٌّطٍت اٌ
 غذ٠ذ اٌتؼ٠ٛغ ػٓ صائذ اٌم١ّخو١ف١خ ت

منن أانل المنةعنة العامنة علنى أن التعنوٌن عنن زابند القٌمنة قانون نزع الملكٌة من  64ٌنص الةصل 

سواء ثم تحدٌده عن طرٌق امتةاق أو عن طرٌق القضاء، فإن تحصنٌله ٌباشنر بالكٌةٌنة التنً تحصنل بهنا 

حالة امتةاق تقسٌط ا داء على أعقناب عشنر غٌر أنه ٌاوز للقاضً أو للطرفٌن فً  ،الضرابب المباشرة

سنوات على ا كثر، وفً  به الحالة ا  ٌرة ٌ ول امتةاق أو الحكنم الاماعنة المعنٌنة بنا مر حنق ر نن 

 على ا مالك المحةظة العابدة للملتزم بؤداء التعوٌن و با ر ن إاباري.

                                                           
1
بو وش عبد السالم: ال برة القضابٌة فً المادة المدنٌة ، أطروحة لنٌل الدكتوراه فً الحقوق ، كلٌة  -للتعمق رااع - 

 .2009الحقوق البٌضاء 

 
2
 .194بور، مراع سابق، ص محمد الكش - 
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م أداء قسنط عنند حلنول أالنه ٌةقند الملنزم وفنً حالنة عند ،ابد عن المبالغ غٌر المإداة نقنداوم تدفع فو 

 بحكم القانون امستةادة من تؤاٌل ا داء.

ٌمكن لكل ملزم بالتعوٌن أن ٌبرئ بمته منه بترك ماموع أو بعن العقارات التً استةادت من زابد 

 القٌمة.

ا إمنا فنً تنارٌخ أما العقارات المقدمة فً مقابل ا داء فال ٌمكن قبولها بقٌمة تتااوز القٌمة المحنددة لهن

 ال تحدٌد التعوٌن.امتةاق وإما فً تارٌخ تقدٌم الطلب  

إبا كان زابد القٌمة ٌتعلق بملك نزعت ملكٌة ازء منه واب أن ٌسقط منن التعنوٌن عنن زابند القٌمنة 

 أعاله. 20من الةصل  4المبلغ المقتطع من التعوٌن عن نزع الملكٌة وفقا للةقرة 

لمنا وصنف النر ن الم نول للاماعنات المعنٌنة بنا مر فنً  نبه  163 وٌالحظ أن المشرع فنً الةصنل

 الحالة ووصةه بالر ن اإلاباري لم ٌكن موفقا تماما فً بلك.

إب ٌاننب التمٌٌننز فننً  ننبه الحالننة بننٌن نننوعٌن مننن الننر ن الرسننمً الضننامن  داء التعننوٌن عننن زابنند 

 القٌمة:

إنما ٌتم امتةاق علٌه بٌن الاماعة المعنٌة ر ن  و اتةاقً ولٌس إاباري إب م ٌصدر به حكم قضابً و

با مر والمستةٌد من زابد القٌمة الملتزم بؤداء التعوٌن عن بلك، إب أن الاماعة المعنٌة با مر بداٌة تقوم 

باستدعاء المستةٌد من زابد القٌمة من أال امتةاق معه على مبلغ زابد القٌمة ومبلغ التعوٌن، وفً حالنة 

 ضر وٌعتبر بمثابة سند دٌن لةابدة الاماعة المعنٌة با مر. امتةاق ٌحرر مح

وقد ٌتم امتةاق على تقسٌط ا داء على أعقاب عشر سنوات علنى ا كثنر و نبا امتةناق ا  ٌنر ٌ نول 

 للاماعة المعنٌة با مر حق ر ن على ا مالك المحةظة العابدة للملتزم بؤداء التعوٌن.

البي ٌمكن اعتباره ر ننا إابارٌنا و نو المتعلنق بالحالنة التنً م  النوع الثانً فً  به الحالة  و -2

ٌتم اللاوء إلى القضاء البي ٌقوم بتحدٌد مبلنغ زابند القٌمنة ومبلنغ التعنوٌن منع ،ٌتم فٌها امتةاق رضابٌا 

 ت وٌل الاماعة المعنٌة با مر بحق ر ن إاباري على ا مالك المحةظة العابدة للملتزم بؤداء التعوٌن.

مننن قننانون نننزع الملكٌننة  اننل المنةعننة العامننة علننى أنننه " ٌاننوز للقاضننً أو  64با نننص الةصننل و كنن

الطرفٌن فً حالة امتةاق تقسنٌط ا داء علنى أعقناب عشنر سننوات علنى ا كثنر، وفنً  نبه الحالنة ٌ نول 

الزٌنادة  الحكم أو امتةاق الاماعة المعنٌة با مر حق ر ن فً أمنالك الملنزم المحةظنة التنً اسنتةادت منن

 فً القٌمة التً ترتب علٌها من  التعوٌن".
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وٌنتقد أستابنا محمد الكشبور أحكام التعوٌن عن زابد القٌمة إب ٌب ب إلى أن تطبٌق ا حكام ال اصة 

بالتعوٌن عن زابد القٌمة قد ٌمثل  طرا على أصحاب ا سر الةقٌرة البٌن ارتةعت قٌمة عقاراتهم بسبب 

م ٌادون ما ٌسددون به قٌمة بلك التعوٌن فٌضنطرون منرغمٌن إلنى الت لنً عنن  م ٌد لهم فٌه، ولكنهم

منا  التنً تتضنمن عقاراتهم وأن المبادئ العامة للقانون، و اصة تلك المتعلقة بناإلثراء بنال سنبب مشنروع

 .1ٌغنً عن أحكام التعوٌن عن زابد القٌمة

 

 ثبِٓاٌ ّجحثاٌ

 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ اٌّخٛي ٌٍدّبػبد ِٓ أخً 

 داء اٌتؼ٠ٛغ اٌتفبػٍٟأ

منن نةنس الظهٌنر إب اناء فنً فقرتنه التاسنعة: " للاماعنات  165 به الحالة ٌنص علٌنه أٌضنا الةصنل 

المعنٌة با مر على أمالك المالكٌن المااورٌن للطرٌق العمومٌة من أال أداء التعنوٌن التةاضنلً النبٌن 

موافنق  1371بي القعندة  7ى الصادر بتنارٌخالملغظهٌر المن  5 م مدٌنون به فً الحالة المبٌنة بالةصل 

 .بالتعمٌرالمتعلق  1952ٌولٌوز  30

القنانون منن  375المنادة نص تنوفالاماعات المحلٌة  ولها المشرع  به الحالة منن النر ن اإلابناري  

صادر بتارٌخ ال 1-92-31الصادر بشؤن تنةٌبه الظهٌر الشرٌف رقم  1290الادٌد المتعلق بالتعمٌر، رقم 

" تقوم الاماعة بتملك العقارات الواقعة  على أنه 19922ٌونٌو  17موافق  1412ن بي الحاة عام م 15

فً مساحة الطرق العامة الاماعٌة، وبلك إما برضى مالكها وإما بنزع ملكٌتها منهم، مع مراعاة ا حكام 

 ال اصة التالٌة:

الاماعٌنة، وبلنك إمنا برضنى مالكهنا تقوم الاماعة بتملك العقارات الواقعة فً مساحة الطنرق العامنة 

ٌكنون مالنك كنل بقعنة أرضنٌة تصنٌر أو  -وإما بنزع ملكٌتها منهم، مع مراعناة ا حكنام ال اصنة التالٌنة: 

تبقى مااورة للطرٌق العامة الاماعٌة المقرر إحداثها ملزما بالمسا مة ماانا فً إنااز ا إلى غاٌنة مبلنغ 

ٌكنون عرضنه عشنرة أمتنار وطولنه مسناوٌا لطنول وااهنة  ٌساوي قٌمة ازء من أرضه ٌعنادل مسنتطٌال

 ا رن الواقعة على الطرٌق المراد إحداثها على أن م تتعدى  به المسا مة قٌمة ربع البقعة ا رضٌة؛

                                                           
 1996محمد الكشبور، مراع سابق، ص - 1

2
 .887، ص 1992ٌولٌوز  15موافق  1413محرم عام  14بتارٌخ  4159الصادر بالارٌدة الرسمٌة عدد  - 
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إبا بقً من بقعة أرضٌة، بعد أن ٌكون قد ا ب منها ما ٌلزم إلنااز طرٌق عامة اماعٌة، ازء غٌنر  -

 الااري بها العمل ٌاب على الاماعة أن تتملكه إبا طلب منها المالك بلك؛قابل للبناء بمواب الضوابط 

بعد أ ب ما ٌلزم إلنااز الطرٌق وتملك ا ازاء غٌر القابلة للبناء إن اقتضى الحال بلك، ٌكون مالك  -

البقعة ا رضٌة دابنا للاماعة بالةرق بنٌن مبلنغ المسنا مة المةروضنة علٌنه وفنق منا  نو منصنوص علٌنه 

ه وقٌمة المساحات المؤ وبة من بقعته ا رضنٌة إبا كاننت  نبه القٌمنة تةنوق مبلنغ المسنا مة أو مندٌنا أعال

 منه. المؤ وبةللاماعة بالةرق بٌنهما إبا كان مبلغ المسا مة ٌتعدى قٌمة المساحات 

أعناله، وفنق  37ٌحدد التعنوٌن المسنتحق لمنالك ا راضنً الماناورة للطنرق العامنة بموانب المنادة 

قنت، منع إالمتعلنق بننزع الملكٌنة للمنةعنة العامنة وامحنتالل الم 7.81ام القانون المشار إلٌنه آنةنا رقنم أحك

 مراعاة الحدود التً كانت لكل عقار عند افتتاح البح  السابق لقرار إعالن المنةعة العامة.

ؤبون فنً وم ٌمكن بنؤي حنال أن تعتبنر فنً تحدٌند التعنوٌن المصنروفات المترتبنة علنى ا شنغال المن

 أعاله. 34إنااز ا عمال بؤحكام الةقرة الثالثة من المادة 

وٌتم تحصٌل المبالغ المستحقة على مالك ا راضً المااورة للطرق العامة وفق القواعد المعمول بها 

 لتحصٌل الضرابب المباشرة، وٌقوم اآلمر بالصرف الم تص بإصدار ا مر بتحصٌل بلك.

م ٌتمتنع مننالكو العقنارات الماناورة للطنرق غٌنر المةتوحنة للمننرور إننه أمنا بالنسنبة للطنرق ال اصنة ف

ٌها باات، بحق النةوب إلٌها وحق الوقوف بااناالعام،  صوصا المسالك الم صصة للمشاة أو لراكبً الدر

 المعترف بهما لمالكً العقارات المااورة للطرق العامة.

ه،  صوصنا شنروط السنماح لمنالكً العقنارات وتحدد ا حكام المطبقة على الطرق المشنار إلٌهنا أعنال

المااورة لها بممارسة بعن الحقوق فٌها، أما بالنص القاضً بؤن المنةعة العامة تستواب فت  الطرٌق ) 

تصمٌم التهٌبة أو قرار ت طٌط حدود الطرٌق أو قرار ت طٌط حدود الطرٌق المعٌنة فٌه ا راضً المراد 

 ( وأما فً قرار ٌصدره ربٌس مالس الاماعة.نزع ملكٌتها لما تقتضٌه العملٌة 

وٌاب أداء تعوٌن عن امٌع المساحة المنزوعنة ملكٌتهنا التنً تتكنون منهنا الطنرق ال اصنة التنً م 

ٌتمتع فٌها مالك ا راضً المااورة لها بالحقوق المشار إلٌها أعاله أو ٌتمتعون فٌها ببعن  نبه الحقنوق 

 فقط.
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 تبعغاٌ ّجحثاٌ
 سٞ اٌّخٛي ٌٍدّبػبد ػٍٝ أِالن اٌش٘ٓ اإلخجب

 اٌّدضئ أٚ اٌّبٌه اٌّتخٍف

" عاشرا: للاماعنات المعنٌنة بنا مر علنى ...على ما ٌلً:  1915من ظهٌر ٌونٌو  163ٌنص الةصل 

كل أو بعن من ا رن التً وقعت تازبتها أو شٌدت بها املة من المساكن من أانل أداء منا أنةنق فنً 

 ت بها اإلدارة مقام المازئ أو المالك المت لف ".إنااز أشغال التاهٌز التً قام

فهبه الحالة من حامت الر ن اإلاباري  ولها المشرع للاماعنات المعنٌنة بنا مر والتنً تقنوم بإناناز 

 أشغال التاهٌزات فً التازبات العقارٌة التً م ٌقوم المازئ بإحدا  التاهٌزات ا ساسٌة فٌها.

الصنادر بتنةٌنب  90.25موعات السكنٌة وتقسٌم العقنارات القنانون رقنم وٌنظم التازبات العقارٌة والما

1992ٌونٌو  17الموافق  1412بي الحاة  15بتارٌخ  1.927الظهٌر الشرٌف رقم 
1. 

فإن التازبة العقارٌة  ً كل تقسٌم للعقارات إلى بقعتٌن  90.25وحسب المادة ا ولى من القانون رقم 

 أو  غران تاارٌة أو صناعٌة أو سٌاحٌة أو حرفٌة.فؤكثر لتشٌٌد مبان معدة للسكن 

وقد تم اللاوء إلى تازبة الملكٌات العقارٌة إلى قطع أرضٌة معدة لتشٌٌد البناٌات  ال اإلسنكان أمنام 

ري وانتشننار التامعننات وا حٌنناء وامتنند نطاقهننا محتننواء أغننران إنتااٌننة أ ننرى اضننغط التوسننع الحضنن

 رة والصناعة والسٌاحة والحرف.إلٌااد قطع أرضٌة إلقامة التاا

وتشننكل التازبننة العقارٌننة نقطننة تحدٌنند معننالم المنندن الادٌنندة و ننً فننوق بلننك ماننال لتطبٌننق تشننكالت 

 .2التصمٌم العمرانً الم طط من لدن اإلدارة لكل منطقة على حدة

لننبلك كننان مبنند مننن تنظننٌم التازبننات العقارٌننة ب ضننوعها لقننوانٌن التعمٌننر إضننافة إلننى وااننب سننن 

ع للسنلطة اإلدارٌنة صنالحٌة مراقبنة التازبنات مشنروبنبلك  نول ال 3التشرٌعات المالبمة فً  نبا المانال

ومتابعة أشغال التاهٌز تو ٌا للمصلحة العامة مما تترتب علٌنه إ ضناع التازبنات لقواعند القنانون العنام 

 أٌضا.

                                                           
1
 .  1992ٌولٌوز  15، الصادر بتارٌخ 880، ص 4159الصادر بالارٌدة الرسمٌة عدد  - 

2
والتساٌل والتازبة العقارٌة، منشورات كلٌة العلوم القانونٌة وامقتصادٌة واماتماعٌة،  قوانٌن التحةٌظ :محمد بونبات - 

 .108، ص 1997سنة  12مراكش، سلسلة الكتب، المطبعة الوراقة الوطنٌة، العدد 
3
فً  لقد كانت التازبات  اضعة لقواعد القانون ال اص بٌن المازئ والمستةٌدٌن وقواعد القانون المدنً بال صوص - 

وقت لم تتوفر الظروف واإلمكانٌات لتحقٌق تازبات عقارٌة تتحكم الت طٌطات فً مسار ا سواء فً اانب المراقبة أم فً 
الاانب التقنً ومرد بلك إلى حٌاد السلطة اإلدارٌة وعدم تد لها فً متابعة أعمال التازبات، وقد نام عن  به ا وضاع 

 ون تناسق مع المتطلبات والشروط ا ساسٌة والضرورٌة إلٌااد السكن.كثرة المساكن فً ضواحً المدن الكبرى د



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

102 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

للبنناء إبن سنابق تةادٌنا الحصنول علنى من أال إحدا  التازبة العقارٌة  90.25وٌشترط القانون رقم 

وقصد التحكم فنً اتسناع العمنران لٌطنابق متطلبنات ا منن والصنحة والراحنة العامنة إب تننص  العشوابً،

المادة ا ولى من نةس القانون علنى منا ٌلنً " ٌتوقنف إحندا  التازبنة العقارٌنة علنى الحصنول علنى إبن 

 إداري سابق... ".

بة من صالحٌات الماالس الاماعٌة حٌ  أن العملٌة تندرى واعل القانون إصدار اإلبن بإحدا  التاز

من نةس القانون على ما ٌلً: " ٌسلم ربٌس مالس  38ضمن مهام تدبٌر أمور المواطنٌن إب تنص المادة 

 الاماعة الحضرٌة أو القروٌة اإلبن فً القٌام بإحدا  التازبات العقارٌة ... "

وٌكنون منآل  نبا  90.25زا بوثابق نص علٌها قانون وٌاب أن ٌكون طلب اإلبن بإحدا  تازبة معز

 اإلبن إما القبول أو عدم القبول أو الرفن.

وٌقننع علننى عنناتق الماننزئ الحاصننل علننى اإلبن بالتازبننة القٌننام بؤشننغال التاهٌننز وبلننك حتننى تكننون 

ها تنص فإن 90.25من القانون رقم  18ا شغال مطابقة للمشروع والنظم والقوانٌن وبالراوع إلى المادة 

على أنه م ٌاوز اإلبن فً إحدا  تازبات عقارٌة إم إبا كانت مشنارٌعها متنوفرة علنى أشنغال التاهٌنز 

 التالٌة:

 إقامة الطرق الدا لٌة ومواقف السٌارات. -

 توزٌع الماء والكهرباء وصرف مٌاه المواد المستعملة. -

 تهٌبة المساحة غٌر المبنٌة كالساحات والمناطق. -

 م تلف الشبكات الدا لٌة للتازبة.ببقعة من بقع التازبة وصل كل  -

 وصل الطرق بم تلف الشبكات الدا لٌة للتازبة بما ٌقابلها من الشبكات الربٌسٌة. -

إقامننة الطننرق ووسننابل امتصننال الكةٌلننة بتسننٌٌر النةننوب إلننى شنناطا البحننر إبا كانننت ا رن المننراد  -

 تازبتها مااورة للملك العام البحري.

لمساحات الم صصة للتاهٌزات الاماعٌة والمنشآت بات المصلحة العامة التً تقتضنٌها متطلبنات ا -

التازبننة مننن مركننز تانناري ومسنناد وحمننام وفننرن ومدرسننة ومستوصننف ومسنناحات معنندة للنشنناطات 

 .الرٌاضٌة
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توفر نا منن  90.25فقند ربنط المشنرع فنً قنانون  1ونظرا   مٌة التاهٌنزات فنً التازبنات العقارٌنة

دمه برفن طلب اإلبن بإحندا  التازبنة، فتاهٌنز التازبنات  نو أمنر أكٌند وضنروري ولضنمانه ننص ع

التشرٌع على ماموعة من اإلاراءات من شؤنها أن تضمن تنةٌب المازئ لبرنامج أشغال التاهٌنز و كنبا 

أال أن  وإبا استحقت الاماعة  با المبلغ فبلك من 90.25من قانون  381تنص الةقرة ا ولى من المادة 

 تتولى بنةسها أو بواسطة من تةون إلٌه إنااز ا شغال الالزمة.

 أحكام  با الضمان كالتالً: 421وبٌنت المادة 

عبنارة عنن تامٌند مبنالغ فنً حسناب وانب إٌنداع  38" إبا كان الضمان المنصنوص علٌنه فنً المنادة 

بنكٌنة وٌغنبى، فنور انتهناء المبالغ الم صصة لنبلك فنً حسناب ٌةنت  فنً ال زٌننة العامنة أو فنً مإسسنة 

أشغال القسط ا ول، بالمبالغ الحاصلة من أثمان بٌع البقع ا رضٌة المبرمة بعد التسنلم المإقنت كنل قسنط 

 من أقساط ا شغال.

 وٌمكن أن ٌةرى تدرٌاٌا عن المبالغ المحددة المشار إلٌها آنةا بحسب سٌر إنااز ا شغال.

ةٌنة إسنهام ا طنراف المعنٌنة فنً نةقنات إعنادة الهٌكلنة، وبٌننت كٌ 90.25من القانون  51وتبٌن المادة 

من نةس القانون تحدٌد معٌار توزٌع النةقات بمعٌار نصنف المصنارٌف علنى صناحب التازبنة  52المادة 

أنننه إبا تعلننق ا مننر بنننقص  53ونصننةها اآل ننر علننى عنناتق مشننتري البقننع ا رضننٌة. وتضننٌف المننادة 

لتازبة فٌما ٌ ص الماء والكهرباء والصرف الصحً فإن لكنل واحند منن تاهٌزات شبكات البقع التابعة ل

المشترٌن للبقع ا رضٌة أن ٌسا م بمبلغ ٌحدد على أساس المساحة ا رضٌة ماتمعة. أما بالنسبة للطرق 

( وتنتم متابعنة  54فإن مسا مة كنل مشنتر تحندد علنى أسناس طنول وااهنة البقعنة التنً اشنترا ا ) المنادة 

(  55مات وفق القواعد المقررة لتحصٌل مستحقات الدولة والاماعات المحلٌة    ) المادة تحصٌل المسا 

. 

ٌبندو أن المشنرع عمنل علنى إٌاناد حلنول  90.25من  الل عرن مقتضٌات المواد أعاله من قانون 

للتازبات وضمانات كافٌة تكةل للاهات المعنٌة استرااع المبالغ المنةقة فً القٌام بؤشغال التاهٌز بالنسبة 

غٌر أنها ااءت م الةة للشروط التً على أساسها تم من  اإلبن إما أن ا شغال فٌها لم  ،المؤبون بإحداثها

لٌس منن بٌنهنا منادة تننص علنى ت وٌنل الاماعنات  90.25تناز كلٌا أو ازبٌا، كما أن مواد القانون رقم 
                                                           

1
 90.25من قانون  49عرفتها المادة  ، وقدفالتازبات التً لم ٌتم إنااز أشغال التاهٌز فٌها تعتبر تازبات غٌر قانونٌة  - 

وفق ما تنص علٌه المستندات إبن سابق فً بلك أو لم تناز أشغال تاهٌز ا كل تازبة أنازت بدون الحصول على  بؤنها"
 .التً سلم على أساسها اإلبن "



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

104 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

 ر نن إابناري علنى أمنالك المانزئ اعإٌق المعنٌة با مر والتً قامت بؤشغال التاهٌز محل المازئ حق

و نو الكةٌنل بتنظنٌم الم الةنات المرتكبنة  90.25مادام أن النص ال ناص النبي  نو قنانون رقنم  الم الف،

 والازاءات المترتبة علٌها ولٌس من بٌن الازاءات المقررة فً  با القانون حق ر ن إاباري.      

ٌونٌو  2عام البي  و ظهٌر من تطبٌق النص ال ٌمنع ونب ب للقول إلى أنه فً  به الحالة لٌس  ناك ما

1915. 

وٌبقى السإال المطروح  ل ٌمكن ا  ب بالر ن اإلابناري لةابندة الاماعنات المعنٌنة بنا مر فنً حالنة 

التازبات غٌر القانونٌة أي التً تم إنااز ا دون الحصول على إبن سنابق وكاننت م تتنوفر علنى أشنغال 

  ؟.التاهٌز

ناده م ٌمٌز فً التازبات غٌر القانونٌة بٌن تلك التً سنبق أ نب اإلبن فٌهنا  90.25انون بمرااعة الق

 وبٌن تلك التً لم ٌإبن بإحداثها ورتب نةس اآلثار فٌما لو قامت اإلدارة بؤشغال التاهٌز.

 ششاٌّجحث اٌؼب
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ اٌّخٛي ٌىتٍخ اٌذائ١ٕٓ ػٍٝ أِالن اٌّفٍظ

 على ما ٌلً: 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163ٌنص الةصل 

ة: أوم: " الر ن اإلاباري  و الم ول بحكم قضابً بدون رضى المدٌن وم ٌ ول إم فً  الحامت اآلٌت

ن على أمالك المةلس لتؤمٌن الدٌون المحققة ".لكتلة  ...... حادي عشر:  الدابٌن

حالنة النر ن اإلابناري  و نً 1915ٌونٌنو  2من ظهٌنر  163فهبه الحالة ا  ٌرة الواردة فً الةصل 

 .الم ول لكتلة الدابنٌن على أمالك المةلس لتؤمٌن الدٌون المحققة

وقد تم إلغاإه  1913غشت  12ومن المعلوم أن القانون التااري المغربً كان منظما بواسطة ظهٌر  

 .والمتعلق بمدونة التاارة  15.95وتعوٌضه بقانون رقم 

ونة التاارة الادٌدة موضوع معالاة صعوبات المقاولة كنظام ومن أ م المستادات التً ااءت بها مد

ن ضرورة ضمان استمرارٌة استغالل المقاولة والحةاظ على مناصب الشنغل إ،بحٌ  نظام اإلفالسلبدٌل 

،بالموازاة مع عملٌة إبراء بمتها منن الندٌون المترتبنة عنهنا  نً التنً فرضنت علنى المشنرع  انر نظنام 
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ٌة ، وإحنالل محلنه نظامنا أ نر لإلانراءات الاماعٌنة ٌرتكنز فنً انو ره علنى اإلفالس والتصةٌة القضناب

 .1مساطر وقابٌة وعالاٌة أكثر من ارتكازه على تصةٌة أموال المدٌن

إبن فدراسة  به الحالة للر ن اإلاباري الم ول لكتلة الدابنٌن على أمالك المةلس تقتضً منا الوقوف 

ن ٌعنرف نظنام اإلفنالس ثنم سننعرى علنى مدوننة التانارة الادٌندة علٌها فً إطنار القنانون القندٌم النبي كنا

 لنعرف  ل ٌمكن ا  ب بالر ن اإلاباري لةابدة الدابنٌن فً إطار نظام صعوبات المقاولة الادٌدة.

 اٌّطٍت األٚي
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ اٌّخٛي ٌىتٍخ اٌذائ١ٕٓ ػٍٝ أِالن اٌّفٍظ 

 9191 غٕخٌاٌٍّغٝ فٟ إؽبس اٌمبْٔٛ اٌتدبسٞ 

غشنننت  12الموافنننق ل  1331رمضنننان  9لراوع إلنننى التقننننٌن التاننناري السنننابق والصنننادر فنننً بنننا

تحت عنوان: " فً اإلفالس والتةالس وفً التصةٌة منه  صص لإلفالس الكتاب الثانً نالحظ بؤنه 1913

 القضابٌة ورد امعتبار " وقسمه إلى أربعة أقسنام م صصنا ا ول لإلفنالس والثنانً " للتصنةٌة القضنابٌة

 لتةالس " والرابع " لرد امعتبار ".لوالثال  

حالنة  197وقد عرف القانون التاناري القندٌم ) أي الملغنى ( اإلفنالس فنً الةقنرة ا ولنى منن الةصنل 

 أداء دٌونه ٌعتبر فً حالة اإلفالس ". عنالتاار المتوقف عن دفع دٌونه إب ااء فٌها " كل تاار توقف 

قضابٌة تقوم على أساس إشهار اإلفالس بواسطة حكم صادر عن  وكان نظام اإلفالس ٌ ضع لمسطرة

المحكمة امبتدابٌة إما بناء على بٌان المةلس وإما بناء على طلنب واحند أو أكثنر منن الندابنٌن وإمنا تلقابٌنا 

 .الملغى(من القانون التااري  200الةصل )

وتغل  2ى المدٌن عند شهر إفالسهومن نتابج إشهار إفالس التاار أن تحل مبدبٌا امٌع الدٌون التً عل

وت ضننع ( 205)الةصننل ( وٌقننف سننرٌان الةوابنند  م.تق. 203ٌنند المنندٌن عننن إدارة أموالننه ) الةصننل 

( وإنشنناء اتحنناد النندابنٌن أو كتلننة  206التصننرفات القانونٌننة الصننادرة فننً فتننرة الرٌبننة للننبطالن ) الةصننل 

 (.281الةصل )الدٌن  الدابنٌن للدفاع عن حقوقهم فً موااهة التاار المةلس

                                                           
الطبعة  ءالنااح الادٌدة الدار البٌضا ةامحمد لةرواً:صعوبات المقاولة والمساطر القضابٌة الكةٌلة بمعالاتها ، مطبع - 1

المقاولة،   عبد الرحٌم السلمانً، القضاء التااري بالمغرب ومساطر معالاة صعوبات-.5ص  2009ا ولى فبراٌر 
عزٌز ابرونً، التسوٌة والتصةٌة القضابٌة للمقاولة ، دار القلم  -.9ص 2008مطبعة طوب برٌس الرباط، الطبعة ا ولى 

 .72ص  2001للطباعة والنشر والتوزٌع الرباط، الطبعة ا ولى 
 .66، ص  89ٌة العددالمهدي شبو، لمابا تبنى المشرع المغربً نظام صعوبات المقاولة ، مالة المحاكم المغرب

2
رزق هللا أنطاكً، الوسٌط فً الحقوق التاارٌة البرٌة، الازء الثانً بامشتراك مع نهاد السباعً، المطبعة التعاونٌة  - 

 . 632، ص 1965بدمشق، 
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 وتٍخ اٌذائ١ٕٓ ٝ:ـاٌفمشح األٌٚ

تكوٌن كتلة الندابنٌن وبلنك منن  الملغى من أ م آثار الحكم بإشهار اإلفالس فً القانون التااري السابق

أال التصةٌة الاماعٌة  صول التةلٌسة وتحقٌقا للمبادئ ا ساسنٌة التنً تحكنم نظنام اإلفنالس منن مسناواة 

ع ا صول وقسمتها قسمة غرماء، دون محاباة أو تسابق لتساوي التانار فنً ا  طنار بٌن الدابنٌن وتوزٌ

  1والتحمالت

بقننوة القننانون ٌترتننب عننن نشننوبها وقننف امٌننع  La masse de Créanciersكتلننة النندابنٌن  وتنشننؤ

لكتلنة اإلاراءات والمتابعات والدعاوي الةردٌة  عضابها ضند المندٌن وتنناط  نبه المهمنة بقنوة القنانون با

 .التً ٌمثلها وكٌل التةلٌسة أو السندٌك

 وقد ا تلف الةقه حول الش صٌة المعنوٌة لاماعة الدابنٌن وكبا حول الدابنٌن المكونٌن لها. 

 وحسب القانون التااري السابق فإن كتلة الدابنٌن كانت تتكون من:

بامتٌاز وم بر ن بوي  والبٌن م ٌحظون Les Créanciers Chirographairesالدابنٌن العادٌٌن -

 الدٌون أو الحقوق السابقة عن حكم شهر اإلفالس.

بشرط أن تكون  Les Créanciers privilégiés généralالدابنٌن أصحاب حقوق اممتٌاز العامة -

 دٌونهم سابقة بدور ا عن حكم شهر اإلفالس.

نٌن بالعدٌد من العلل، منهنا أن منا وٌعلل إد ال الدابنٌن أصحاب اممتٌازات العامة فً تؤلٌف كتلة الداب

ٌتمتع بها  نإمء الندابنون منن حقنوق ا ولوٌنة وا فضنلٌة والنبي م ٌنصنب علنى منال معنٌن بباتنه وإنمنا 

 .( من ق.ل.ع 1147ٌستغرق بمة المدٌن برمتها  الفا  صحاب اممتٌازات ال اصة ) الةصل 

ة واإلاراءات الةردٌنة وطنرق التنةٌنب الةردٌنة ن الحكم باإلفالس م ٌعةً من إٌقاف الدعاوي الةردٌأو 

 . 2سوى الدابنٌن أصحاب اممتٌازات ال اصة وأصحاب الر ون

                                                           
1
لطباعة أحمد شكري السباعً، الوسٌط فً القانون التااري المغربً والمقارن، الازء الرابع فً اإلفالس، شركة بابل ل - 

 . 387ص  1991اٌشثبه والنشر والتوزٌع، 
2
راشد راشد، ا وراق التاارٌة، اإلفالس والتسوٌة القضابٌة فً -. 389أنظر أحمد شكري السباعً، مراع سابق، ص  - 

ق التاارٌة واإلفالس والتسوٌة القضابٌة امصطةى كمال طه: ا ور-.263، ص 1999القانون التااري الازابري، طبعة 
فاتحة مشماشً :الصةة العقابٌة لإلفالس ،  رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا -.1957لقانون اللبنانً، الطبعة ا ولى فً ا

 .1995فً القانون ال اص الرباط 
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إبن الكتلة تتكون بمقتضى الحكم بإشهار اإلفالس وإن الندابن النبي نشنؤ دٌننه قبنل الحكنم  نو دابنن فنً 

ة سنابقة عنن الحكنم بناإلفالس علنى الكتلة، ولٌس دابنا للكتلة، ولو نشا الدٌن فً فترة الرٌبة  ن  به الةتنر

 .1شرط أن م ٌبطل التصرف

وقد ا تلف الةقه والقضاء حول الحند ا دننى النالزم لتنؤلٌف أو تكنوٌن كتلنة الندابنٌن، أي منا  نو العندد 

الالزم إلنشاء الكتلة، أ و دابن واحد كما حكمت ابتدابٌة القا رة بؤن السندٌك، ٌمثل الكتلة ولم تضم سوى 

 أو دابنٌن اثنٌن على ا قل أو ثالثة أو أكثر من بلك؟ 2 و طالب اإلفالسدابن واحد 

أااب ا ستاب أحمد شكري السباعً عن  به اإلشكالٌة فنً ظنل التشنرٌع المغربنً أمنام سنكوته بنؤن " 

ةلٌسنة، إبا لنم ٌكنن واقع نظام اإلفالس ٌةرن التعدد، ا مر البي اعل القضاء المغربً ٌعمد إلى إقةال الت

،  ن الكتلة م تتكون بهبا الدابن وحده وبندابن واحند تتعطنل كثٌنر منن اإلانراءات سوى دابن واحد  ناك

حنٌن اعتبنر النبعن أن ا منر كنان ٌقتضنً فنً ظنل نظنام  ،فن3ًالاماعٌة كإاراء الصنل  وغٌر منا... "

  4الدابنٌن اإلفالس، أن ٌكون  ناك ثالثة دابنٌن على ا قل وإم تم إقةال التةلٌسة لعدم واود كتلة

                                                           
1
 القانون التااري السابق الملغى.من  209 – 207 – 206وبلك وفقا للةصول  - 

2
 .6رقم  2ااتهاد مؤمور التةلٌس، ص عبد المنعم حسنً، موسوعة القضاء والتشرٌع،  - 

3
 391أحمد شكري السباعً، مراع سابق، ص  - 

" وحٌ  أنه بعد قٌام وكٌل الدابنٌن بإاراءات إلشهار  1/11/72ااء فً حكم المحكمة اإلقلٌمٌة بالرباط بتارٌخ و كبا 
ل ا ال المبكور، مما ٌاعل كتلة الدابنٌن القانونٌة، وإعطابه أاال للدابنٌن لتقدٌم سندات دٌنهم، فلم ٌستاب أحد منهم  ال

غٌر متوافرة، وٌتعٌن على المحكمة قةل التةلٌسة مع اإلبن لشركة ...بمتابعة استٌةاء دٌنهما ش صٌا " حكم غٌر منشور 
 .392مبكور عند أحمد شكري السباعً، مراع سابق،  ص 

إلى  281ن ٌنظمها القانون التااري السابق وبلك فً الةصول * مبد من التمٌٌز بٌن كثلة الدابنٌن واتحاد الدابنٌن والبي كا
 بلك أن الر ن اإلاباري ٌ ول لكتلة الدابنٌن م متحاد الدابنٌن. 290

تنشؤ كتلة الدابنٌن فقها وقضاء وفً التشرٌع المقارن بمارد الحكم باإلفالس أما اتحاد الدابنٌن فال ٌنشؤ إم بعد فشل  -1
 ا غلبٌة البي ٌلً حكم شهر اإلفالس.الصل  القضابً أو صل  

إن الغاٌة من كثلة الدابنٌن تحقٌق المساواة بٌن الدابنٌن العادٌٌن  اصة والقضاء على التسابق والمحاباة المتعارضٌن مع  -2
 وقسمة أموالها، قسمة غرماء. ةنظام اإلفالس القابم على المشاركة فً التةلٌس

 اراء أصول التصةٌة وبٌن امٌع أموال المةلس وتوزٌع الثمن على الدابنٌن.أما الغرن ا ساسً من امتحاد  و إ
تعتبر كتلة الدابنٌن أثرا من آثار حكم شهر اإلفالس، أما اتحاد الدابنٌن فٌعد سببا من أسباب انقضاء أو انتهاء اإلفالس  -3

Solution de faillite . 
بنٌن أصحاب اممتٌازات العامة فقط أما اتحاد الدابنٌن فٌتكون من سابر تتؤلف كتلة الدابنٌن من الدابنٌن العادٌٌن والدا -4

من القانون التااري السابق البي ااء فٌه " إبا لم ٌحصل الصل  كرس  281الدابنٌن طبقا لمنصوص وعمومٌة الةصل 
 الدابنون بقوة القانون فً حالة   امتحاد ".

:كتلة الدابنٌن فً اإلفالس فً ضوء القانون المغربً ،رسالة لنٌل دبلوم للمزٌد من التعمق أٌضا ٌرااع:امحمد لةرواً - 4
 1993الدراسات العلٌا فً القانون ال اص،الدر البٌضاء 
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 ٍخ اٌذائ١ٕٓ فٟ اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ػٍٝ أِالن اٌٍّفظحك وت اٌفمشح اٌثب١ٔخ:

لة الدابنٌن وكبا الةقرة الحادٌنة عشنر منن الملغى كت من الحقوق التً  ص بها القانون التااري السابق

علننى عقننارات المةلننس لضننمان النندٌون ر ننن رسننمً إابنناري  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  163صننل الة

 قة وحماٌة الدابنٌن المتصالحٌن معه.المحق

وٌمنن  الننر ن اإلابنناري الحكنم المشننهر لإلفننالس أو حكمنا محقننا ٌصنندر فنً غرفننة المشننورة إب نننص 

من القانون التااري السابق على أنه ٌاب على وكالء التةلٌسة، وتحقٌقا لهنبه الغاٌنة بمانرد  242الةصل 

لنة الندابنٌن علنى منة باسنم كتإٌقناع الر نون الرسنمٌة الالزاستالمهم لوظٌةتهم أن ٌطلبوا إبا اقتضى الحال 

 عقارات المةلس التً ٌعلمون بواود ا.

وٌاننب علننى وكننالء التةلٌسننة أن ٌطلبننوا تسنناٌل الحكننم بالمصننادقة علننى الر ننون الرسننمٌة بالمحافظننة 

 .1العقارٌة ما لم ٌقرر عقد الصل  نةسه  الف بلك

إب اناء  1915ٌونٌنو  2مكنرر منن ظهٌنر  171ة منن الةصنل و و نةس ا مر البي أكدته الةقرة الثانٌن

ه فإن الحكم بالمصادقة ٌبٌن  وٌنة الندابنٌن ومبلنغ الندٌون المكةولنة ٌفٌها " وإبا تم صل  بٌن المةلس ودابن

وا منالك المرتهنننة وٌترتنب علننى تسناٌل  ننبا الحكننم النبي ٌاننب أن ٌقنع بطلننب منن وكننالء النندابنٌن أداء 

 مة طبقا لتعرٌةة الرسوم ".الواٌبة النسبٌة القٌ

ٌعلن صدور الحكم باإلفالس وتارٌخ  un simple bordereauوٌتم تساٌل الر ن بناء على محضر 

 .2البي له حق طلب  با التساٌل ةالتةلٌسالحكم البي ٌعٌن بمقتضاه وكٌل 

 دتقٌٌننوٌمكننن لننربٌس المحكمننة فننً حالننة اسننتعاال أن ٌننؤمر بننناء علننى طلننب بكننل تسنناٌل تحةظننً أو 

 إم أنه م ٌكون لهما أثر إم بعد الحكم النهابً. (1915ٌونٌو  2من ظهٌر  172الةصل )احتٌاطً 

لة الدابنٌن كنل عقنارات المةلنس الحاضنرة، وٌمكنن أن ٌمتند توٌشمل الر ن الرسمً اإلاباري لةابدة ك

ٌصندر عنن المحكمنة أثره  الل ارٌان المسطرة إلى العقارات الادٌدة التً قد تظهر أثناء ا وبلك بحكنم 

 .1915ٌونٌو  2مكرر من ظهٌر  171طبقا للةصل بغرفة المشورة 

ان المصنال  لة الدابنٌن ر نا اماعٌا ٌتقرر لضمتوٌعتبر  با الر ن الرسمً اإلاباري المقرر لةابدة ك

تغٌٌنرات علننى عالقنات النندابنٌن المقننررة بحكنم اإلفننالس وم ٌمنس كننبلك حقننوق  المشنتركة وم ٌنند ل أي
                                                           

1
من ق.ت.ى الملغى على ما ٌلً: " إن المصادقة على الصل  ٌحةظ كل واحد من الدابنٌن الر ن أو  269نص الةصل  - 

 ادقة ما لم ٌقرر عقد الصل  نةسه  الف بلك ".ٌسال على الر ون الرسمٌة الحكم بالمص
2
 .400أحمد شكري السباعً، مراع سابق، ص  - 
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اب اممتٌازات والر ون السابقة عنه للمرتبة  ن أثره م ٌبدأ إم من تارٌخ تسناٌله حسنب الةصنلٌن أصح

 المتعلق بتحةٌظ العقارات. 1913غشت  12من ظهٌر  66و 65

 فؼب١ٌخ اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌىتٍخ اٌذائ١ِٕٓذٜ  اٌفمشح اٌثبٌثخ:

رٌع المطبق على العقارات المحةظة ) ٌب ب ا ستاب أحمد شكري السباعً فً التعلٌق على عالقة التش

: " ... أمننا القننانون هنناانناء فٌ عبننارات بلٌغننة( فننً القننانون التانناري السننابق فننً  1915ٌونٌننو  2ظهٌننر 

 20الموافق ل  1933راب  19المغربً المحدد للتشرٌع المطبق على العقارات المحةظة        ) ظهٌر 

م بواننوده غاضننا الطننرف عننن المنندونات ا  ننرى، ( فقنند انغلننق علننى نةسننه ولننم ٌننإمن إ 1915ٌونٌننو 

والقوانٌن ال اصة وأتى بؤحكام ومبادئ تةٌد القطع فنً ظا ر نا، قطعنا م ٌقبنل بنه قنانون وم منطنق وقند 

ٌصطدم مع الواقع القانونً عن المدونات ا  رى والقوانٌن ال اصة والسابقة أو الالحقة لواوده أو التنً 

منغننالق الننبي ولنند حننامت ٌصننةها البنناحثون تننارة بالتعننارن وتننارة بعنندم ٌمكننن أن توانند مسننتقبال  ننبا ا

 التناسق. وٌتالى  با امنغالق فً تكرٌس نوعٌن من الر ون العقارٌة فقط:

 l’hypothèqueوالر نون العقارٌنة امتةاقٌنة  l’hypothèque forcésالر نون العقارٌنة الابرٌنة: 

conventionnelles  ( ٌ ننول ا ول بحكننم قضننابً والثننانً  1915ونٌننو ٌ 2مننن ظهٌننر  162) الةصننل

 (. 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  173و 163بامتةاق ) الةصل 

وٌكون التشرٌع العقاري المغربً قد ت لى بنبلك عنن النر ن العقناري القضنابً النبي م ٌعتبنر النر ن 

إلٌهننا سننابقا فننً العقنناري الابننري إم نوعننا منننه وعننن الننر ن القننانونً الننبي أد ننل امٌننع حامتننه المشننار 

القانون الةرنسً ضمن حنامت النر ن الابنري فنً القنانون المغربنً وا منر النبي ٌتعنارن منع الةصنل 

وبلنك الةصنل النبي ٌنتكلم عنن ،نةناب أو النبطالن الوانوبً المن القانون التااري المنظم لحالنة عندم  206

ابقه للوقنت المحندد فنً الةقنرة لضمان دٌون س ؤالر ن العقاري التعاقدي والقضابً وكل ر ن حٌازي ٌنش

ا ولننى كمننا ٌمكننن أن ٌتعننارن مننع قننوانٌن  اصننة أ ننرى. .... وإبا كننان مننن مسنناوئ قننانون التحةننٌظ 

المغربً التعارن مع القانون التااري والقنوانٌن ال اصنة عنند واود نا حاضنرا ومسنتقبال فنإن حسنناته 

تقٌٌند أو التسناٌل وتوحٌند ا، حٌن  ٌنتم القٌند أن نبكر ا، تٌسٌر طنرق ال علٌناالتً تةرن ا مانة العلمٌة 
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بامسنتناد إلنى امتةناق وإمنا إلنى الحكنم دون الحاانة إلنى الطنرق المعقندة التنً ابتندعها القنانون  إمنا مبدبٌا

 . 1الةرنسً، للتغلب على مشاكل قٌد الر ون العقارٌة القانونٌة

ة التً ٌحققها لهبه الكتلة فإن بعن الةقه أما عن فعالٌة الر ن اإلاباري الم ول لكتلة الدابنٌن والحماٌ

أن التاار م ٌصل إلى مرحلنة اإلفنالس إم بعند أن  اعتبرالبي  2ٌتشكك فً قٌمته كا ستاب ناصٌف إلٌاس

امٌع الوسنابل الالزمنة للحصنول علنى اعتمناد و اصنة بإنشناء تنؤمٌن علنى عقاراتنه فنإن  بٌكون قد استنة

 ٌنالها، م ٌكون فً أغلب ا حٌان فابدة من الناحٌة العملٌة ".لة الدابنٌن بالدراة التً تتؤمٌن ك

فإن الممارسة العملٌة للر ن اإلاباري لةابندة ،السابق المغربً فً ظل القانون التااري والمالحظ أنه 

وٌراننع السننبب ا  ٌننر فننً بلننك إلننى قلننة قضنناٌا اإلفننالس المعروضننة علننى  ،اامنندة ونابمننة ظلننت الكتلننة 

 .ة المحاكم المغربٌ

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٌفبئذح وتٍخ اٌذائ١ٕٓ فٟ ظً 

 ث١ٓ اإلٌغبء ٚاإلثمبء ِذٚٔخ اٌتدبسح اٌدذ٠ذح

المتعلنق بمدوننة  95/15ٌكاد ٌامع الباحثون أن أ م المسنتادات التنً ٌحملهنا فنً طٌاتنه القنانون رقنم 

بصعوبة المقناومت ومسناطر الوقاٌنة  التاارة الادٌدة تتمثل فً الكتاب ال امس من  به المدونة والمتعلق

منها ومساطر معالاتها و انر نظنام اإلفنالس والتصنةٌة القضنابٌة النبي كنان معمنوم بنه فنً ظنل قنانون 

حماٌنة  أكثنر مننالملغى والبي كان ٌنولً أ مٌنة بالغنة لحماٌنة دابننً التناار المةلنس  1913التاارة لسنة 

 للمقاولة.

لإلاننراءات الاماعٌننة ٌرتكننز فننً اننو ره علننى مسنناطر وقابٌننة فانناء نظننام صننعوبات المقاولننة كنظننام 

وعالاٌة أكثر من ارتكازه على تصةٌة أموال المدٌن فً إطار الحةاظ على اسنتمرارٌة اسنتغالل المقاولنة 

وعلى مناصب الشغل المواودة بهنا ومنن بنٌن مسنتادات نظنام صنعوبات المقاولنة أننه م ٌتضنمن ضنمن 

" والتً كاننت تمثنل فنً ظنل  masse des créanciersة كتلة الدابنٌن م تلف مإسساته القانونٌة مإسس

 القانون التااري الملغى تامعا با ش صٌة معنوٌة ٌتكتل فٌه أغلب الدابنٌن ".

                                                           
1
، ص 1990ماي  5و 4أحمد شكري السباعً، الندوة المشتركة حول نظام التحةٌظ العقاري بالمغرب، الرباط، ٌومً  - 

 . 218و 217
2
فالس، منشورات بحر متوسط وعٌودات، الطبعة ا ولى ناصٌف إلٌاس، الكامل فً قانون التاارة، الازء الرابع، اإل - 

 .112،ص 1986
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وربما ٌكون المشرع سواًء فً المغرب أو فً فرنسا قد لاؤ إلى تةتٌت كتلة الدابنٌن  وفنا منن وقوفهنا 

لمقاولننة، أداة اإلنتنناى وال نندمات والتوزٌننع والتشننغٌل وتنشننٌط الحركننة كنننواة صننلبة فننً واننه إرادة إنقنناب ا

التاارٌة والصناعٌة لما قد ٌكون للدابنٌن من دوافع مصلحٌة آنٌة وأنانٌة تتمحور حنول فكنرة واحندة  نً 

استٌةاء دٌونهم م غٌنر  الفنا للبعند التشنرٌعً النبي ٌنروم إنقناب الندابنٌن والمقناولٌن وامقتصناد والحركنة 

 .1تاارٌةال

وفً مقابل إلغاء المشرع فً مدونة التاارة الادٌدة " كتلة الدابنٌن " فإنه قدم الكثٌر من الضنمانات م 

ٌمكن امستهانة بها قد تمكننهم منن إسنماع صنوتهم والتند ل فنً مسنطرتٌن الوقابٌنة والمعالانة ومراقبتهنا 

 .2ودفاعا عن مصالحهم واستٌةاء لدٌونهم

لنة الندابنٌن والتنً كنان منصوصنا علٌهنا فنً الةصنل تابدة أمام اندثار وإلغاء كإبن  ل م زالت  ناك ف

الشركة حق ر ن إاباري على عقارات  من ت وٌل السندٌك إمكانٌة توقٌعمن قانون التاارة السابق  242

أم أن المإسسننة ألغٌننت نهابٌننا مننن الواننود لمننوت الكتلننة المسننتةٌدة  ؟موضننوع مسننطرة صننعوبات المقاولننة

 منها؟.

 ل ٌاب ا  ب بعٌن امعتبار لصحة مبررات اإللغاء أو اإلبقاء، موضوع الحق أي الر ن الابري أم 

 الش ص المستةٌد منه  ، طالما  ن الر ن الابري لم ٌلغى صراحة بمقتضى مدونة التاارة ؟.

 بالرغم منن عندم إشنارة مدوننة التانارة إلنى النر ن الابنري صنراحة كمنا كنانمن واهة نظرنا نعتقد 

أن اإللغنناء علٌنه الوضنع فنً القنانون السنابق والنبي قند ٌةسنر إلغناء ونسن ا للمإسسنة ، فإننه ٌمكنن القنول 

، أي ما ٌنة الحنق انصب فقط على الطرف المستةٌد منه أي كتلة الدابنٌن بحٌ  لم ٌنصب على موضوعه

  مما ٌ ول السندٌك البي حل محل الكتلة فً امستةادة من  به الضمانة القانونٌة .

                                                           
1
أحمد شكري السباعً، الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً تعترن المقاولة ومساطر معالاتها، الازء  - 

 .134ص 1998ا ول، مطبعة المعارف الادٌدة، الرباط،  الطبعة ا ولى 
2
، أو الوقاٌة ال اراٌة 547، 546صعوبات، سواء تعلق ا مر بالوقاٌة الدا لٌة، المادتان بلك أن مساطر الوقاٌة من ال - 

فً مصلحة الدابنٌن، فؤثر  به الوقاٌة والمعالاة م ٌقتصر على المسا مٌن والشركاء وحد م  584إلى  559المواد من 
ٌة للمقاولة ٌقٌد الدابنٌن أٌضا، لكونه ٌاعل فحسب، بل تشمل فابدته الدابنٌن كبلك، فتصحٌ  الوضعٌة امقتصادٌة والمال

المقاولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها وأداء دٌونها عند الحلول، وٌبع  الطمؤنٌنة فً نةوس المقرضٌن والممولٌن، البٌن م 
ها التشرٌع فً ٌد ٌملكون أٌة وسٌلة لمراقبة نشاط المقاولة حماٌة لدٌونهم إم أنهم ٌطمبنون إلى آلٌات المراقبة التً وضع
 مراقبً الحسابات والشركاء ) فً الوقاٌة الدا لٌة ( وربٌس المحكمة التاارٌة ) فً الوقاٌة ال اراٌة (.

الصادر بتنةٌبه الظهٌر الشرٌف المإرخ فً  53.95* المحاكم التاارٌة المحدثة  ول مرة بالمغرب بمقتضى القانون رقم 
 ظل التشرٌع المغربً، بالنظر فً دعاوي صعوبات المقاولة.  والتً ت تص وحد ا فً 1997فبراٌر  12
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 اٌثبٟٔ فشعاٌ
 حبالد اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ اٌغ١ش إٌّظٛص ػ١ٍٙب 

 ١ٔٛ٠9191ٛ  2فٟ ظ١ٙش 

إلى ماامت قانونٌة أ نرى ابتغناء  ونقلهتطوٌر نظام الر ن اإلاباري  إلىلقد عمد المشرع  المغربً 

الحننً حماٌننة مصننال  موضننوعٌة أانندر بالحماٌننة وبلننك مننن  ننالل قننوانٌن  اصننة كقننانون  امسننتثمار الة

ومدونة  تحصٌل الدٌون العمومٌة  ، و إن كان النقناش سنوف ٌبقنى مسنتمرا حنول حقٌقنة  ناتٌن الحنالتٌن  

 ،ومدى ارتباطهما بالمإسسة قٌد الدراسة.

 األٚيجحث اٌّ
 ٌفبئذح اٌذٌٚخاٌش٘ٓ اإلخجبسٞ 

 1915ٌونٌنو  2منن ظهٌنر  163إن حامت الر ن الرسنمً اإلابناري المنصنوص علٌهنا فنً الةصنل 

ٌست الحامت الوحٌدة للر ن اإلاباري بل  ناك حالة أ رى للر ن الرسمً اإلاباري منصوص علٌهنا ل

بمثابة مٌثاق امستثمارات الةالحٌة و به الحالة للر ن اإلاباري ت ول  1969ٌولٌوز  25بمقتضى ظهٌر 

 .1السقوٌة للدولة ر نا إابارٌا على المدٌنٌن لضمان المسا مة المباشرة فً رفع قٌمة ا راضً

إب ااء فً بٌان أسباب الظهٌر ) دٌباانة الظهٌنر ( بنؤن العدالنة اماتماعٌنة ومتطلبنات التنمٌنة ٌحتمنان 

اسننتعمال قسننط مننن المننوارد المست لصننة مننن المشننارٌع ا كثننر فابنندة لصننال  قطاعننات أ ننرى كامقتصنناد 

اهنود المنالً النبي تبدلنه وٌترتب عن  نبا أننه ٌانب علنى المسنتةٌدٌن منن مناء النري أن ٌسنا موا فنً الم

 الدولة لةابدتهم.

علننى أنننه " ٌتحمننل المالننك المسننا مة المباشننرة فننً رفننع قٌمننة ا راضننً المسننقٌة  17الةصننل  وٌنننص

والمسا مة المباشنرة فنً تحسنٌن إٌصنال مناء السنقً وٌحندد مبلنغ كنل المسنا مة منن المسنا متٌن المشنار 

 اٌة والدا لٌة ".% تكلةة التاهٌزات ال ار 40إلٌهما أعاله بنسبة 

 الساالت العقارٌة دون مصنارٌف ر ننمن الظهٌر لٌقرر بوضوح أنه " ٌقٌد فً  23ااء فً الةصل 

لضمان تسدٌد المسا مة المباشرة فً رفع قٌمة ا راضً المسقٌة أو المسا مة بتحسٌن إٌصال ماء السقً 

" ... فنً حالنة عندم إقنرار منن نةنس الظهٌنر علنى منا ٌلنً:  24وبلك بناء على طلب " كما نص الةصنل 

الم نتص التنابع لنوزارة الةالحنة واإلصنالح ر ن اتةاقً فنإن مندٌر المكتنب اإلقلٌمنً لالسنتثمار الةالحنً 

                                                           
1
والتً تسقى با نهار أو  25/07/1969وٌقصد با راضً السقوٌة تلك الدا لٌة فً دوابر الري وال اضعة لظهٌر  - 

 بواسطة القنوات أو الرش وغٌر ا من طرق السقً المستحدثة.
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حٌل القضٌة على ربٌس المحكمة امبتدابٌة إلصندار ا حكنام المسنتعالة قصند ٌ،  با مر المعنًالزراعً 

ه والعقار المطلوب تقٌٌد بالقدر البي ٌاب ضمان أدا ا مر بتقٌٌد ر ن إاباري وٌبٌن فً  با الطلب مبلغ

الر ن بشؤنه وٌمكن لنربٌس المحكمنة امبتدابٌنة أن ٌنؤمر بكنل تقٌٌند تحةظنً أو بٌنان أولنً طبنق الشنروط 

بتحدٌنند التشننرٌع المطبننق عننن العقننارات  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  172المنصننوص علٌهننا فننً الةصننل 

 المحةظة.

 اٌثبٟٔ جحثاٌّ
 ٌفبئذح اٌحض٠ٕخ اٌؼبِخبسٞ اٌش٘ٓ اإلخج
المتعلق بمدونة تحصٌل الدٌون العمومٌنة الصنادر اإلبن بتنةٌنبه بمقتضنى   15.97القانون رقم ٌتضمن 

2000ماي  3الصادر بتارٌخ  01.00.75ظهٌر ال
 .بمثابة ر ن رسمً إاباري  نعتبر ا، حالة 1

صنٌل الضنرابب والرسنوم ودٌنون : " تتمتع ال زٌنة من أانل تحأنهعلى  همن 113و كبا تنص المادة 

المحاسبٌن العمومٌٌن الناتاة عنن قنرارات العانز، بنر ن رسنمً علنى امٌنع ا منالك العقارٌنة للمندٌنٌن 

 (. 20.000.00البٌن ٌدٌنون بمبلغ ٌساوي أو ٌةوق عشرٌن ألف در م ) 

لمحنافظ علنى أن "قنرار ا 09/02/2004و كبا ااء فً حكم للمحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضناء بتنارٌخ 

ا مالك العقارٌة برفن طلب القابن بتساٌل ر ن رسمً علنى عقنار المندٌنٌن ضنمانا مسنتٌةاء حقنوق 

 2ال زٌنة العامة بعلة واود حاوزات تحةظٌة على بلك العقار قرار م الف للقانون".

ٌٌند  نبا م ٌمكنن تقوٌرتب الر ن الرسمً لل زٌنة حسب تارٌخ تقٌٌنده بمحافظنة ا منالك العقارٌنة،  و

 المدٌن لزٌادة ناتاة عن عدم ا داء. الر ن إم ابتداء من التارٌخ التً ٌتعرن فٌه

 19و 18إم أنه ٌمكن تقٌٌده دون تؤ ٌر فً حامت امستحقاق الةوري المنصوص علٌها فنً المنادتٌن 

 من  با القانون ".

 ننه ٌنتم بندون إرادة  ابناريإ  به المادة تشٌر إلى ر نن رسنمً إم أننه فنً حقٌقتنه ر نن المالحظ أن

 المكلف بتحصٌل الضرابب.العمومً المدٌن بل بمقتضى أمر من المحاسب 

                                                           
1
 .2000ٌونٌو  1بتارٌخ  4800الصادر بالارٌدة الرسمٌة عدد  - 

عبد الرحٌم  وٌكر: الر ن الرسمً لل زٌنة على ضوء مقتضٌات التحةٌظ العقاري ، قراءة أولٌة فً أ م -للتعمق رااع:
ص  2002مارس أبرٌل  43الضمانات الادٌدة لتحصٌل الدٌون العمومٌة ، المالة المغربٌة لإلدارة المحلٌة والتنمٌة ، عدد 

زٌنة العامة فً تحصٌل الضرابب المباشرة،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة ، كلٌة عابشة العبدونً: دور ال -.29
 . 1998الحقوق الرباط 

دلٌل اماتهادات القضابٌة فً مٌدان تحصٌل الدٌون العمومٌة، منشورات ال زٌنة العامة للمملكة ، مطبعة المعارف - 2
 .163ص  2005الادٌدة الرباط، 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

114 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

صندور حكنم قضنابً بنالر ن  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163وإن كان المشرع قد اشترط فً الةصل 

سنك اإلاباري وفً م تلف حامته فإنه فً  با الظهٌر ٌتم تقٌٌد الر ن الرسمً من طنرف المحاسنب الما

على ما ٌلنً: " ٌنتم تقٌند النر ن  03/05/2000من ظهٌر  14للاداول أو قوابم اإلٌرادات إب تنص المادة 

الرسمً لةابدة ال زٌنة من طرف المحاسب الماسك للاداول أو قوابم اإلٌرادات ضد الملنزمٌن المندراٌن 

 فٌها وضد المستحقٌن عنهم ".

منن الظهٌنر أعناله منا  115دا احتٌاطٌا إب ااء فً المنادة كما أن  با النوع من الر ن ٌمكن تقٌٌده تقٌٌ

أعناله،  29ٌلً: " ٌمكن للمحاسب المكلف بالتحصٌل بناًء على اإلعالم بالتصحٌ  المشار إلٌه فنً المنادة 

 12)  1331رمضننان  9مننن ظهٌننر  85أن ٌطلننب التقٌٌنند امحتٌنناطً وفننق الشننروط المحننددة فننً المننادة 

 لعقارات.( بشؤن تحةٌظ ا 1913أغسطس 

بؤن الر ن الرسمً اإلاباري كضمان عٌنً لٌس بشكل ادٌد لالبتمان،  ٌمكن القولو تاما لهبا الباب 

، بعنن تطبٌقاتنهكما عرفت أحكنام الةقنه اإلسنالمً ،فقد عرفت بعن حامته فً القانون الرومانً القدٌم 

الحنال ٌننظم أحكامنه التشنرٌع وبطبٌعة  ،وتنظمه حالٌا كثٌر من التشرٌعات المقارنة كما سبق عرن بلك

 .المغربً كما سبق عرن بلك 

بلك أنه م  –أي الر ن الرسمً اإلاباري  –أنه ٌاب إعادة الحٌاة إلى  به المإسسة امبتمانٌة نرى و

 1915.06.02الحنامت المنصنوص علٌهنا  اصنة فنً ظهٌنر  وبعننزال حبٌس النصوص التً تنظمنه 

مثال بلك الر ن اإلاباري الم نول لكتلنة الندابنٌن ، غاء اانب منهاتم إلوالمنظمة بمقتضى قوانٌن  اصة 

والننبي كننان أٌضننا ٌنننص علٌننه القننانون  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  163والننبي ٌنننص علٌننه فننً الةصننل 

 التااري الملغى ولم تنص علٌه مقتضٌات مدونة التاارة الادٌدة.

وحنري بالمشنرع المغربنً أن ٌعٌند  1915لبلك نرى أنه لم ٌعد  ناك ما ٌبرر  به الحامت فً ظهٌر 

بات الطبٌعنة فقنط علنى الحنامت واإلبقناء ،النظر وبلك عن طرٌق إلغاء ما لم ٌعد قابما من تلك الحنامت 

 العامة المتسمة بالةعالٌة.
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 اٌجبة اٌثبٟٔ

 ٔشٛء اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٚآثبسٖ ِٚذٜ فؼب١ٌتٗ

تساٌله علنى الرسنم  لبلك ٌلزم عقار المحةظ الر ن الرسمً اإلاباري  و حق عٌنً تبعً ٌرد على ال

مبند لنه منن ، كمنا  1913غشت  12من ظهٌر  66و 55العقاري حسب ما تقضً به مقتضٌات الةصلٌن 

 سند ٌ ول له التساٌل بالرسم العقاري حتى ٌنتج أثره.

وص والر ن اإلاباري ٌقٌد بالرسم العقاري بناًء على حكم قضابً ٌقنرره فنً إحندى الحنامت المنصن

 علٌها قانونا وسنقف على مسطرة تقٌٌده.

من توفر شروط فً كل من الدابن المرتهن والمدٌن الرا ن وأٌضا الدٌن المضمون أٌضا غٌر أنه مبد 

 والعقار المر ون.

وعندما ٌصدر حكم قضابً بر ن إاباري فً إحندى الحنامت المنصنوص علٌهنا قانوننا وٌنتم تسناٌله 

مهمننة تنننعكس علننى كننل مننن المنندٌن الننرا ن والعقننار المر ننون والنندٌن  اثنناربالرسننم العقنناري فإنننه ٌنننتج آ

 المضمون والدابن المرتهن.

ومن أ م آثار الر ن اإلاباري ما ٌ ول للدابن عند عدم الوفاء بالدٌن من نزع ابري لملكٌة المر ون 

ق الر ن الرسمً ما ٌعرف بمسطرة تحقٌ ووبٌعه عن طرٌق المزاد العلنً من أال استٌةاء الدٌن منه و 

  به ا  ٌرة التً قد تكون سببا من أسباب انقضاء الر ن الرسمً اإلاباري إلى اانب أسباب أ رى.،

ً كثٌنرا ملنٌمنارس فنً الواقنع الع فإننه مالر ن الرسمً اإلاباري كضنمان عٌننً بالرغم من أ مٌة و

 مما ٌحد من فعالٌته.

 و كبا سنقسم  با الباب إلى فصلٌن:

 : نشوء الرهن اإلجباري وشروطه.الفصل األول

 .الفصل الثانً: آثار الرهن اإلجباري ونسبٌة فعالٌته
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 اٌفظً األٚي
 ٔشٛء اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ٚششٚؽٗ

إن الر ن الرسمً اإلاباري كحق عٌنً تبعً وارد على عقار محةظ مبد من تساٌله وكباقً الحقوق 

من السال العقاري حتى ٌنتج أثره و با ما سندرسه ٌاب أن ٌستند إلى سند معٌن ٌ ول له التساٌل على 

الشنروط المتطلبنة  (الثنانً  ةنرعالعلى أن نتناول فنً )، أول(فرع )يالر ن اإلابار توقٌعمسطرة   الل

 لتقرٌر الر ن اإلاباري.

 األٚي فشعاٌ
 اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ تٛل١غِغطشح 

رضابً بٌن أطرافه صنحٌ  وٌنتم  إبا كان ا صل فً الر ن الرسمً الرضابً أنه ٌنشؤ بمقتضى عقد

تساٌله بالسال العقاري فإن الر ن الرسمً اإلاباري مبد فٌه من حكم قضابً ٌقرره فً إحدى الحامت 

فنً  هتسناٌلبوٌؤمر  25/07/1969وظهٌر  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163المنصوص علٌها فً الةصل 

 السال العقاري لكً ٌكتسب الحاٌة الالزمة وٌنتج أثره.

 األٚي جحثاٌّ
 ششؽ اعتظذاس حىُ لؼبئٟ

حنندد بنصننوص واضننحة وصننرٌحة  1915ٌونٌننو  2ٌالحننظ أن المشننرع المغربننً  اصننة فننً ظهٌننر 

المسطرة المتبعة إلاراءات الر ن الرسمً امتةناقً والنر ن الرسنمً المإانل وفنً مقابنل بلنك لنم ٌحنظ 

 لالزم اتباعها.الر ن الرسمً اإلاباري بنةس التنظٌم من حٌ  المسطرة واإلاراءات ا

إب أن المشننرع أحٌانننا ٌسننند ام تصنناص لتقرٌننر الننر ن اإلابنناري إلننى المحكمننة امبتدابٌننة كمحكمننة 

منن  163أغلب حامت الر ن اإلاباري المنصوص علٌها فً الةصل  –موضوع  اصة غرفة المشورة 

ربنٌس المحكمنة وأحٌانا ٌسنند ام تصناص لتقرٌنر النر ن الرسنمً اإلابناري إلنى  1915ٌونٌو  2ظهٌر 

 امبتدابٌة.

 اٌّطٍت األٚي
 االختظبص اٌّحٍٟ ٌٍّحىّخ

الم تلطة والتً تتعلنق فنً  لى أمالك المدٌن تعتبر من الدعاوىإن دعوى طلب توقٌع ر ن إاباري ع

بلننك أن النندابن طالننب تقرٌننر ر ننن  (مننن ق.م.م. 28الةصننل )آن واحنند بنننزاع فننً حننق ش صننً وعٌنننً 
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ه على المدعى علٌه ٌدفع فً نةس الوقت بحق ش صً  و المدٌونٌة وٌطلنب إاباري لةابدته ضمانا لدٌون

 تقرٌر ر ن إاباري لةابدته و و حق عٌنً.

من ق.م.م. ام تصاص ٌعود فً الدعاوى الم تلطة المتعلقة فً آن  28ولقد اعل المشرع فً الةصل 

 أو إقامة المدعى علٌه.واحد بنزاع فً حق ش صً أو عٌنً أمام محكمة موقع العقار أو محكمة موطن 

وإبا كان الدٌن المراد ضمانه بر ن إاباري ثابتا وغٌر منازع بشؤنه فإنننا نكنون أمنام دعنوى عقارٌنة 

ت ضننع مننن حٌنن  ام تصنناص المحلننً لمحكمننة موقننع العقننار المننراد ر نننه ر نننا إابارٌننا وبلننك طبقننا 

العقننار  ننً مننناط ا تصنناص مننن ق.م.م. فاعننل محكمننة محننل  28لمقتضننٌات الةقننرة الثانٌننة مننن الةصننل 

المحكمة محلٌا التً تنظر فً النزاعات العٌنٌة المتعلقنة بنه اسنتحقاقا أو بٌعنا أو قسنمة أو ارتةاقنا أو طلنب 

شةعة.... باعتبار أنها أقدر من غٌر ا على حل النزاع المتعلق به إب فً استطاعتها وبسهولة امنتقال إلٌه 

 .1باواره أو ندب  بٌر لمعاٌنته وتقوٌمه لمعاٌنة أو لسماع شهود سٌكونون فٌه أو

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 إخشاءاد ؽٍت س٘ٓ إخجبسٞ

 أن ٌسلك اإلاراءات التالٌة: هعلى الدابن البي ٌرٌد أن ٌستةٌد من ر ن إاباري على عقارات مدٌن

حسنب الم تصنة  أو التاارٌنة إلى السٌد ربٌس المحكمة امبتدابٌة للدعوىأن ٌتقدم بمقال افتتاحً  -1

موقنع منن طنرف المندعى أو منن  أو،  موقنع علٌنه منن طنرف محنام مقال مكتنوب ةبواسطعة النزاع طبٌ

عننه  ىإدمنوكٌله أو ناببه القانونً إلى كاتب ضبط المحكمة الم تصة، البي ٌحرر فً محضر  ناص ، 

 (.من ق.م.م 31الةصل )الرسوم القضابٌة، 

 وٌاب أن ٌبٌن فً مقاله ما ٌلً:  -2

 ن ومهنته وعنوانه أو محله الم تار.امسم الكامل للداب -

 دٌن المدعى علٌه ومهنته وصةته وعنوانه الكامل.للمامسم الكامل  -

ٌد موضوع دعواه،  -  بإلزام المدٌن بالدٌن ثم ضمانه بر ن إاباري. أي طلب الحكم تحد

 تعٌٌن العقار المحةظ المراد ر نه ببكر رقم رسمه العقاري وعنوانه. -

 البة بالر ن اإلاباري.بٌان حالة المط -

                                                           
1
توفٌق، شرح قانون المسطرة المدنٌة والتنظٌم القضابً معلقا علٌها بؤحكام محاكم النقن، مراع سابق،  عبد العزٌز - 

 .132ص 
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 تحدٌد مبلغ الدٌن. -

من ق.م.م. علنى أننه " ... ٌانب أن ٌبنٌن بإٌاناز فنً المقنامت والمحاضنر عنالوة  32وٌنص الةصل 

علننى بلننك موضننوع النندعوى والوقننابع والوسننابل المثننارة وترفننق بالطلننب المسننتندات التننً ٌنننوي المنندعً 

طالنب النر ن اإلابناري ٌرمنً إلنى ضنمان دٌننه فٌانب أن  استعمالها عند امقتضاء ... " وبما أن الندابن

ابتننا بم تلننف وسننابل اإلثبننات. فننإبا تعلننق ا مننر مننثال بنندٌن النةقننة للزواننة علننى الننزوى ثٌكننون  ننبا النندٌن 

إبا تعلق ا مر بر ن البابع علنى العقنار المبٌنع لضنمان ثمنن ،والمطلق فالبد من حكم ٌقضً علٌه بالنةقة 

 ٌثبت عدم أداء الثمن....البٌع فٌاب تقدٌم ما 

ٌسال المقال فً سال معد لبلك وٌنرقم، وٌةنت  لنه ملنف وٌحنال علنى ربنٌس المحكمنة النبي ٌعنٌن  -3

 قاضٌا مقررا.

ٌاب على المحكمة أن تدقق بشكل  اص بمستندات أو وثابق إثبات الندٌن ونوعنه ومصندره وكنبا  -4

ر البي اإاراء  برة لتقدٌر قٌمة العقار لمعرفة المقد مبلغه وبالقٌمة التقرٌبٌة للعقارات المعٌنة، وقد ٌطلب

 سٌر ن منه لضمان مبلغ الدٌن المحدد.

و كبا ٌصدر الحكم إما وفق الطلب بتقرٌر الر ن اإلاباري، أو عدم القبول ل لل شكلً أو رفن  -5

 الطلب لعدم ا حقٌة فً بلك.

 اٌّطٍت اٌثبٌث
 اٌمؼبء اإلعتؼدبٌٟ ٚاٌش٘ٓ اإلخجبسٞ

من ق.م.م. على منا ٌلنً " ٌ نتص ربنٌس المحكمنة امبتدابٌنة وحنده بالبنت بصنةته  149صل ٌنص الة

قضاٌا للمستعاالت كلما توفر عنصر امستعاال فً الصعوبات المتعلقة بتنةٌب حكم أو سند قابل للتنةٌب أو 

لننى ا مننر بالحراسننة القضننابٌة، أو أي إاننراء آ ننر تحةظننً، سننواء كننان النننزاع فننً الاننو ر قنند أحٌننل ع

 المحكمة أو م ... ".

والمشننرع المغربننً لننم ٌعننرف امسننتعاال وعرفننه الةقننه بؤنننه ال طننر الحقٌقننً المحنندق بننالحق المننراد 

 1المحافظة علٌه، والبي ٌلزم درإه عنه بسرعة م تكون عادة فً التقاضً العادي ولنو قصنرت مواعٌنده

 الاو ر ". به فً ىقضٌمس بما ٌمكن أن وم ت قتٌةم تبت ا وامر امستعاالٌة إم فً اإلاراءات الو

                                                           
1
محمد علً راتب ومن معه، قضاء ا مور المستعالة، الازء ا ول فً ا تصاص قاضً ا مور المستعالة، الطبعة  - 

 .241السادسة، الناشر عالم الكتب، ص 
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وشننروط القضنناء امسننتعاالً ثالثننة  ننً تننوافر ركننن امسننتعاال أو ال طننر وأن ٌكننون المطلننوب فننً 

النندعوى المسننتعالة  ننو إاننراء وقتننً أو تحةظننً وأم ٌكننون مننن شننؤن الةصننل فننً النندعوى المسننتعالة 

 .1المساس بؤصل حق من الحقوق المدعاة فً اانب أحد الطرفٌن

ولقنند اعننل المشننرع المغربننً حننالتٌن مننن حننامت الننر ن الرسننمً اإلابنناري، مننن ا تصنناص ربننٌس 

 .تلكالمحكمة امبتدابٌة بصةته 

: تتعلق بطلب توقٌع ر ن رسمً إاباري على محل أو شقة المالك المشترك المدٌن فً الحالة ا ولى 

 .2إطار قانون ملكٌة الشقق والطبقات

المتعلنق با راضنً  1969ٌولٌوز  25من ظهٌر  24ص علٌها فً الةصل والحالة الثانٌة  ً المنصو

المسقٌة إب ااء فٌه " ... فً حالة عدم إقرار ر ن اتةاقً فإن مندٌر المكتنب اإلقلٌمنً لالسنتثمار الةالحنً 

حٌنل ٌالمعنً با مر أو ربٌس المصال  اإلقلٌمٌة الم تصة التابعة لنوزارة الةالحنة واإلصنالح الزراعنً، 

إلصدار ا حكنام – 1974ة على ربٌس المحكمة " امبتدابٌة بمقتضى التنظٌم القضابً الادٌد لسنة القضٌ

 المستعالة قصد ا مر بتقٌٌد ر ن إاباري ... ".

اعل المشرع فٌها القضاء امستعاالً  و الم تص بالبت فً طلبات الر ن فقط إب فً  اتٌن الحالتٌن 

 اإلاباري.

المالك الشركاء ٌؤمر به ربٌس المحكمة امبتدابٌة عندما ٌصادق  دلةابدة اتحا فبالنسبة للر ن اإلاباري

أٌنام وفنً نةنس  ةعلى اإلنبار والمستندات الملحقة بها والمواهة للمشارك المندٌن وبلنك دا نل أانل  مسن

 الوقت ٌؤمر بإاراء قٌد ر ن إاباري على الرسم العقاري ال اص ببلك المشارك.

لمشرع إلى بلك  و الرغبة فً الحةاظ على حقوق امتحاد  اصة وأن الندٌون ولعل السبب البي دفع ا

المراد ضمانها بر ن إاباري  ً مصارٌف مشتركة وبات طبٌعة حساسة وحٌوٌة فً الملكٌة المشنتركة 

وأٌضا ال وف من مبادرة المشارك المدٌن بعد توصله باإلنبار با داء بالقٌام بالتصرف فً الازء المةرز 

                                                           
1
 :اء امستعاالً عندانظر شروط القض - 
 .1998عبد اللطٌف  داٌة هللا، القضاء المستعال فً القانون المغربً ،مطبعة النااح الادٌدة الدارالبٌضاء   -
محمد علً راتب ومن معه، قضاء ا مور المستعالة، الازء ا ول فً ا تصاص قاضً ا مور المستعالة، الطبعة -

 السادسة، الناشر عالم الكتب.
 اح مراد:المشكالت العملٌة فً القضاء المستعال بدون بكر المطبعة وسنة الطبع.عبد الةت

 .2009عبد الرحٌم البحار: اإلاراءات التحةظٌة فً مادة العقود التاارٌة ، مطبعة در القلم الرباط ، الطبعة ا ولى  -
وبٌن ربٌس المحكمة فً المبح    فً  با الموضوع بٌن محكمة الموضوع  رااع  ما قلناه بصدد إشكالٌة ام تصاص- 2

 السادس من الةصل ا ول من البح .
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إلٌننه بننالبٌع أو بننالر ن أو غٌننره مننن التصننرفات القانونٌننة التننً قنند تضننرب امتحنناد وتاعننل مسننؤلة  العابنند

تحصٌل دٌوننه صنعبة ومعقندة، وبالنسنبة للحالنة الثانٌنة فننةس الندوافع حركنت المشنرع و نً الرغبنة فنً 

ص من أحكام الحةاظ على حقوق الدولة فا موال العامة أحق وأولى من الحماٌة  اصة أن استةادة ا ش ا

% مننن متوسننط تكلةننة  40تكننون منننب البداٌننة مشننروطة بمسننا مة محننددة فننً  1969ٌولٌننوز 25ظهٌننر 

 التاهٌزات ال اراٌة والدا لٌة وتضمن  به المسا مة بر ن اتةاقً وإم فؤحق ضمانها بر ن إاباري.

م ٌمنس قواعند  ومبد من اإلشارة إلى أن ت وٌل القضاء امستعاالً ام تصاص فً  نالتٌن الحنالتٌن

ام تصاص امستعاالً وم ٌ ل بؤحد شروطه،  اصة الشرط المتعلق بعدم المساس بؤصنل الحنق، بلنك 

 أن الدٌن فً الحالتٌن معا ثابت ثبوتا م ٌمكن المنازعة فٌه إم من حٌ  مقداره.

فنً  نبا لكن باقً حامت الر ن اإلاباري فتملك فقط محكمة الموضوع صالحٌة تقرٌره وم ٌنازعها 

ام تصاص  ربٌس المحكمة ، لكون إرادة المشرع نحت نحو من  ام تصاص لمحكمة الموضوع  نهنا 

 ا قدر على الغوص فً الموضوع وتةحص حاج ا طراف والتحقق من ادعاءاتهم والةصل فٌها.

 

 

 اٌّطٍت اٌشاثغ

  أخً تمذ٠ُ ؽٍت إ٠مبع س٘ٓ خجشٞ

ى ر نن ابنري فإنننا ننب ب إلنى أن  نبه الندعوى ٌمكنن دعنو عإبا كان المشرع لنم ٌحندد أي أانل لرفن

 رفعها إلى حٌن تقادم الدٌن المضمون بر ن ابري إن كان مما ٌ ضع للتقادم .

التنً اناء فٌهنا "ٌحنتةظ من مدونة ا سرة  263و به القاعدة ت ضع مستثناء وحٌد نصت علٌه المادة 

رفننع كننل النندعاوى المتعلقننة بالحسننابات  فننً هالمحاننور الننبي بلننغ سننن الرشنند أو رفننع عنننه الحاننر ، بحقنن

 والتصرفات المضرة بمصالحة ضد الوصً أو المقدم وكل ش ص كلف ببات الموضوع .

تتقادم  به الدعاوى بسنتٌن بعد بلوغه سن الرشد أو رفع الحار عنه ، إم فً حالة التزوٌر أو التدلٌس 

 أو إ ةاء الوثابق فتتقادم بسنة بعد العلم ببلك ".

ق.ل.ع(   378لنسبة للزواة فإن الحقوق الناشنبة عنن الزواٌنة م تتقنادم  نالل مندة النزواى)ف أما با 

الندعوى  نلكن ،،وٌستثنى منها دٌنن النةقنة النبي م ٌ ضنع للتقنادم مطلقنا سنواء أثنناء أو بعند فتنرة النزواى

 من ق.ل.ع . 378المواهة ضد ا ب أو ا م فال ت ضع  ي تقادم طبقا للةصل
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المنالك المشنتركٌن علنى التكنالٌف المشنتركة تتقنادم إبا لنم ٌنتم  بمنةامتحناد المترتبنة فنً  كما أن دٌون

 المطالبة بها  الل سنتٌن من تارٌخ إقرار ا من الامع العام. 

منن قنانون املتزامنات  377وتادر اإلشارة إلى الدٌن المضمون بر ن م ٌ ضع للتقادم طبقا للةصنل 

 .والعقود

إلى أن إبقاء المر ون فً حٌازة الدابن المرتهن ر نا حٌازٌا أو إبقاء قٌد الر ن  بلك وٌعود السبب فً

بترتب الدٌن فً بمة المدٌن ، وواود إسمه ٌشكل إقرارا مستمرا  فًالرسمً فً السال العقاري مساال 

 1بدا ة من سرٌان التقادم بحق الدابن المرتهن ع با اإلقرار المستمر ٌمن

لتنننازل عننن التقننادم بشننؤن أصننل النندٌن ٌننإدي بصننةة تبعٌننة إلننى شننمول التنننازل أن ا مننن المهننم البٌننانو

 المبكور لامٌع ملحقات الدٌن كالةوابد.

وأن التننازل ٌمكننن أن ٌكننون صننرٌحا أو ضننمنٌا ، والتنننازل الضنمنً ٌسننتنتج مننن موقننف ٌقةننه المنندٌن 

غنم اكتمنال مندة التقنادم بالوفناء ٌست لص منه حتما أنه تنازل عن الدفع بالتقادم مثل بلك أن ٌقوم المدٌن ر

أو بدفع ازء من الدٌن أو بدفع فوابد كلها أو بعضها أو تقدٌم كةالنة  أو ر نن ، فمثنل  نبه ا منور تحند  

فً طلباتها إقرارا بترتب الدٌن فً بمة المدٌن رغم اكتمال مدة تقادمه وبالتنالً تعتبنر ننزوم ضنمنٌا عنن 

 2التقادم"

 اٌّطٍت اٌشاثغ
 ٌمؼبء فٟ تمش٠ش اٌش٘ٓ اإلخجبسٞحذٚد عٍطخ ا

العام والهام  و مبدأ المساواة بٌن الدابنٌن  المبدأالعٌنٌة تمثل استثناء من  الضماناتسبق وأن رأٌنا أن 

ق.ل.ع. فننالر ن الرسننمً اإلابنناري ٌمكننننا أن نعتبننره مننن أ ننم  2241المنصننوص علٌننه فننً الةصننل 

 الضمانات المعطاة لبعن الدابنٌن.

امت الر ن الرسمً اإلاباري على سبٌل الحصر، فحٌ  م ٌواند ننص م ٌمكنن أن والمشرع حدد ح

ٌواد ر ن رسمً إاباري، فال ٌمكن سنه إم بالقانون أي أن نشؤته ومصدره كنظام ابتمنانً  نو القنانون 

 وفً مرحلة ثانٌة ٌكون مصدره  و القضاء.

                                                           
فً ضوء قانون املتزامات والعقود ، الازء الثانً ، أوصاف املتزام وانتقاله  تمؤمون الكزبري ، نظرٌة املتزاما - 1

 .522ص   1974وانقضاإه ، مطبعة دار القلم بٌروت 
مالة قضاء  3255/91فً الملف التااري عدد  1996أكتوبر  23بتارٌخ صادر  6302قرار المالس ا على عدد   - 2

 مرفوقا بتعلٌق ا ستابة زبٌدة تكالنتً. 403ص  56المالس ا على عدد 
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 نو )المحناكم اإلدارٌنة والتاارٌنة(  بنوعٌه العادي)المحاكم امبتدابٌنة( والمت صنص قضاء الموضوعف

حسب طبٌعنة الننزاع  بالنظر فً طلبات توقٌع الر ون اإلابارٌة كقاعدة عامة ام تصاصوحده البي له 

مطلنق السنلطة فللمحكمنة ،، إب ٌد ل فً السلطة التقدٌرٌة للمحكمة من حٌن  الحكنم بنه أو عندم الحكنم بنه 

 على دراة.التقدٌرٌة فً تقرٌره تحت مراقبة المحكمة ا 

بعد دراسة وتدقٌق كل الوثابق  اصة المثبتة للدٌن وصةة وطبٌعة الدٌن ومصدره ٌصدر الحكم حٌ   

 إبن إبا كان القضاء م ٌنشا الر ن اإلاباري فإنه ٌحكم به وٌقرره. ،أي تكٌٌف الدٌون

دٌن دون وله أن ٌقصر الر ن اإلاباري على قدر من العقارات أو علنى عقنار واحند منن عقنارات المن

 غٌره أو على ازء من عقار إبا رأى أنه ٌكةً لدفع الرأسمال والةوابد والنةقات المستحقة للدابن.

 اٌثبٟٔ جحثاٌّ
 ششؽ تم١١ذٖ ثبٌشعُ اٌؼمبسٞ

ٌعتمد نظام التحةٌظ العقناري علنى قواعند متٌننة لضنبط الحقنوق الواقعنة علنى الملكٌنة العقناري ضنبطا 

التساٌل وحدد فً نةس الوقت الحقوق التً ٌنبغً أن ت ضع للتسناٌل محكما، ولبلك فإنه فرن إابارٌة 

 بشؤن التحةٌظ العقاري البي ااء فٌه:  1913غشت  12ظهٌر  62الةصل  حسببكٌةٌة محددة حصرا 

" ٌاب أن تشهر بواسطة تساٌل فً السال العقناري امٌنع ا عمنال وامتةاقنات الناشنبة بنٌن ا حٌناء 

المحاضر المتعلقة به، متى كان موضوع امٌع ما بكر تؤسٌس حق عقاري ماانٌة كانت وبعون وامٌع 

أو نقله إلى الغٌر أو إقراره أو تغٌٌره أو إسقاطه وكبا امٌع عقود أكرٌة العقارات التً تةوق مدتها ثال  

أراضً لمدة تزٌد على السننة غٌنر مسنتحقة  سنوات، وكل إبراء أو حوالة لقدر مالً ٌوازي كراء بناء أو

 ا داء ".

والر ن اإلاباري م ٌمكن تساٌله بطلب من المستةٌد منه، وإنما مبد فٌه من حكم صادر من المحكمة 

أعنناله الننبي انناء فٌننه " ٌاننب أن تشننهر  65الم تصننة، و ننو ٌ ضننع للتسنناٌل طبقننا لمقتضننٌات الةصننل 

 "امٌع ا حكام التً تكتسب قوة الشًء المقتضى به ...بواسطة تساٌل فً السال العقاري ... و

إبن فالر ن اإلاباري الصادر بشؤنه حكم اكتسب قوة الشًء المقتضى به أي أصب  نهابٌا م ٌقبنل أي 

وٌسننتوي فننً بلننك أن ٌكننون الحكننم نهابٌننا  –التعننرن وامسننتبناف  –طرٌننق مننن طننرق، الطعننن العادٌننة 

ولنبلك ٌعمند  ،مٌعاد الطعن فٌه بهنبا الطرٌنق دون أن ٌطعنن فٌنه اتةولصدوره فً مرحلة امستبناف أو ب

المحافظ إلى مطالبة الطرف المعنً با مر طالب التساٌل بناء على حكم أن ٌندلً بشنهادة عندم التعنرن 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

123 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

أو عدم امستبناف التنً تسنلم منن طنرف المحكمنة للتؤكند منن عندم وانود طعنن ومنن كنون الحكنم أصنب  

 نهابٌا.

الحكم البي اكتسب قوة الشًء المقضً به، والبي ٌقضنً بنر ن إابناري، أن ٌكنون وٌشترط لتساٌل 

متعلقا بحق ر ن إاباري ثم إنشاإه بعد التحةٌظ. أما حق الر ن اإلاباري البي نشؤ قبل التحةٌظ أو  الل 

مسطرة التحةٌظ دون تساٌل أي تعنرن فنال سنبٌل للمطالبنة بتسناٌله علنى الرسنم العقناري لكنون عملٌنة 

 .1حةٌظ تطهر العقار من كل الحقوق التً لم تتم المطالبة بها  الل مسطرة التحةٌظالت

من ظهٌر التحةنٌظ  66ٌكتسً تساٌل الر ن اإلاباري بالسال العقاري أ مٌة بالغة، بلك أن الةصل و

العقاري ٌنص على أن كل حق عٌنً متعلق بعقار محةظ ٌعتبنر غٌنر موانود بالنسنبة للغٌنر إم بتسناٌله، 

 تداء من ٌوم التساٌل فً الرسم العقاري من طرف المحافظ على ا مالك العقارٌة.اب

علنى أن كنل ر نن رسنمً مقٌند بكٌةٌنة منتظمنة فنً  1915ٌونٌنو  2من ظهٌنر  161كما نص الةصل 

الرسوم العقارٌة ٌحتةظ برتبته وصالحٌته بدون إاراء ادٌد إلى أن ٌقٌد عقد اإلبراء على الرسنوم نةسنها 

 نتظمة.بكٌةٌة م

فالر ن الرسمً اإلاباري المسال بصةة قانونٌة ٌعتبر مواودا وثابتا وحاة فً موااهة الامٌع، وم 

 ٌمكن امستدمل على واوده أو انعدامه بؤٌة وسٌلة أ رى  ارى البٌانات المقٌدة بالرسم العقاري.

 اٌثبٌث جحثاٌّ
اٌتم١١ذ االحت١بؽٟ

2
 ٌٍش٘ٓ اإلخجبسٞ 

على ما ٌلً " فً حالة امستعاال ٌمكن لربٌس المحكمة  1915ٌونٌو  2 من ظهٌر 172ٌنص الةصل 

فً م تلف حامت الر ن اإلاباري أن ٌؤمر بناء علنى طلنب بكنل تسناٌل تحةظنً أو تقٌٌند احتٌناطً وم 

ٌكون لهما أي أثر لغاٌة الحكم النهابً كال أو بعضا من التساٌل فإن ما بقنى محتةظنا بنه منن  نبا ا  ٌنر 

 تبة من تارٌخ التساٌل المناز تحةظٌا ".تكون له ر

تقٌٌندا م تلف الحقوق المتعلقنة بحنامت النر ن اإلابناري  ٌتبٌن من  با النص أن المشرع سم  بتقٌٌد

 احتٌاطٌا.

                                                           
1
 .967محمد  ٌري، مراع سابق، ص  - 
سات القانونٌة التقٌٌد امحتٌاطً و عالقته بالحاوز و اإلنبارات العقارٌة، سلسلة الدرا حسن فتوخ : -للتعمق رااع  - 2

بٌضاء ، المغربٌة للنشر والتوزٌع  الدارال ، المطبعة والوراقة الوطنٌة الداودٌات مراكش، نشر دار اآلفاق15المعاصرة 
 .2002محمد ابن الحاى السلمً : التقٌٌد امحتٌاطً فً التشرٌع المغربً ، دار القلم الرباط  .2008الطبعة ا ولى 
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بشنؤن التحةنٌظ  1913غشنت  12من ظهٌر  86و 85وقد نظم المشرع التقٌٌد امحتٌاطً فً الةصلٌن 

 العقاري.

" ٌمكن لكل منن ٌندعً حقنا فنً عقنار محةنظ على أنهلتحةٌظ العقاري من ظهٌر ا 85الةصل  وقد نص

 … ".أن ٌطلب تقٌٌدا احتٌاطٌا قصد امحتةاظ بهبا الحق 

والمقصود بالحق  نا الحنق العٌننً أمنا الحنق الش صنً فماالنه الطبٌعنً  نو الحانز التحةظنً ولنٌس 

 التقٌٌد امحتٌاطً.

تتعلق بحقوق ش صٌة ٌلاؤ صاحبها من أال الضمان فالمنازعات التً تعترن العقار المحةظ إما أن 

منن قنانون المسنطرة المدنٌنة، وإمنا أن ٌتعلنق  452للحاز التحةظً على العقار طبقا لما ٌقتضنٌه الةصنل 

النزاع بضمان حق عٌنً و نا ٌلاؤ صاحب الحق فً حالة عدم تمكنه من التساٌل النهابً إلى تقٌٌد حقنه 

 .2محابٌر الترا ً فً تساٌل الحقوق العٌنٌة،لتةادي م اطر و1بصةة احتٌاطٌة

اعتبننر أن "الحانز التحةظننً  23/6/1993وإبا كنان المالنس ا علننى بموانب قننراره الصنادر بتنارٌخ 

"،فإننه 3آ نرلٌس بالضرورة أن ٌكون من أال دٌن فً بمة المحاوز علٌه وإنمنا قند ٌقنع منن أانل شنًء 

حٌنمنا أكند أننه"  10/3/2004مبندبً الصنادر بتنارٌخ وبالمقابل ترااع عنن  نبا امتاناه بموانب قنراره ال

من قنانون المسنطرة المدنٌنة فنإن الحانز التحةظنً ٌقنع منن أانل ضنمان أداء مبلنغ  452بمقتضى الةصل 

 12منن ظهٌنر  85مالً ولٌس الحةاظ على حنق عٌننً عقناري علنى عقنار محةنظ النبي بمقتضنى الةصنل

ً حقا فً عقنار محةنظ أن ٌطلنب تقٌٌندا احتٌاطٌنا بشؤن التحةٌظ العقاري ٌمكن لكل من ٌدع 1913غشت 

 قصد امحتةاظ بهبا الحق .

لبلك ٌكون معلال تعلٌال فاسدا ٌنزل منزلة انعدامه ومعرضا للنقن واإلبطنال القنرار القاضنً بنرفن 

طلب رفع الحاز التحةظً على عقار محةظ من أال الحةاظ على العقار البي ٌدعً طالب الحاز شراءه 

 .4من تساٌل الشراء"دون تمكٌنه 

                                                           
،ندوة 23/6/1993ٌاطً كبدٌل عن الحاز التحةظً،تعلٌق على قرار المالس ا على بتارٌخ محمد شبٌب،التقٌٌد امحت- 1

 ةا نظمة العقارٌة فً المغرب، منشورات مركز الدراسات القانونٌة المدنٌة والعقارٌة بكلٌة الحقوق مراكش المطبع
 .279ص 2003الوطنٌة مراكش 

ق العٌنٌة،رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة بكلٌة الحقوق الشعٌبٌة سموح،محابٌر الترا ً فً تساٌل الحقو - 2
 .2000-1999بمراكش،

 . 284مبكور عند محمد شبٌب،مراع سابق ص 3
 .30ص 65-64مالة قضاء المالس ا على عدد مزدوى - 4
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فالتقٌٌد امحتٌاطً  و تساٌل مإقت معلق على شروط معٌننة وعلنى أانال مسنقطة، بحٌن  إبا انتهنت 

 .1 به اآلاال أصب  التقٌٌد امحتٌاطً بدون أثر

من ظهٌنر التحةنٌظ العقنار  86و 85 لٌنوم ٌتم التقٌٌد امحتٌاطً إم فً حامت ثال  محددة فً الةص

 و ً كالتالً:

 قٌٌد االحتٌاطً المبنً على سند ٌبررهالت -9

التقٌٌد امحتٌاطً ٌمكن قبوله فنً حنال رفنن المحنافظ تسناٌل سنند بصنةة نظامٌنة، وم ٌننتج  نبا  إن

  التقٌٌد أثره إم من  الل المدة.

فالتقٌٌد امحتٌاطً غالبا ما ٌكون مسبوقا بطلب التساٌل وإن المحافظ لم ٌتمكن من القٌام بهبا التساٌل 

ب من ا سباب كؤن تكون الوثابق المقدمة غٌر كافٌة أو أن تكون  وٌة أحد ا طراف غٌر محققة فنً لسب

 العقد.

 .2والتقٌٌد امحتٌاطً المبنً على سند ٌنتهً تلقابٌا بمرور عشرة أٌام

                                التقٌٌد االحتٌاطً المعتمد على أمر من المحكمة:   -2

أن  85منن ظهٌنر التحةنٌظ العقناري، إب اناء فنً الةصنل  86و 85 نننص علٌهنا الةصنالو به الحالنة 

التنً ٌواند العقنار  الم تصنةالتقٌٌد امحتٌاطً قد ٌطلب بناء على أمر قضابً صادر من ربٌس المحكمة 

إبا طلنب التقٌٌند امحتٌناطً بموانب علنى أننه من ظهٌر التحةٌظ العقناري  58فً دابرتها، ونص الةصل 

ن ربٌس المحكمة فإن مةعوله ٌنتهً إن لم ٌناز التساٌل النهابً  الل ستة أشهر أو لم تقٌد دعوى إبن م

 بالمحكمة ولم ٌقع التنصٌص علٌها بالسال العقاري  الل أال شهر واحد.

الننبي ٌننؤمر بننه السننٌد ربننٌس  ًالتقٌٌنند امحتٌنناطوٌكننون التؤوٌننل السننلٌم للةصننل المننبكور  ننو أن عمننر 

حكم القانون بعد مرور ستة أشهر إن لم ٌقع التقٌٌد امحتٌاطً  الل  به المدة ولم ترفع المحكمة ٌنقضً ب

 آسً بالتقٌٌد امحتٌاطً.الدعوى وٌنص علٌها بالسال العقاري  الل الشهر ا ول من تارٌخ ا مر الر

النهنابً و كبا فإن  با الةصل ٌتطرق إلى ضمانة تمتد  الل أال ستة أشهر فً انتظار وقنوع التقٌٌند 

 فً غٌاب أي مسطرة قضابٌة.

                                                           
 .406محمد  ٌري، مراع سابق،  -1

2
 .409محمد  ٌري، مراع سابق،  - 
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أما إبا رفعت المسطرة القضابٌة دا ل أال الشهر من تارٌخ ا مر بالتقٌٌد امحتٌاطً،فنؤن التنصنٌص 

 86ٌقٌد طبقا للةقرة الثانٌة من الةصل  يامحتٌاطً البعلٌها فً السال العقاري ٌعادل طبٌعة وأثر التقٌٌد 

دمء بمقنال ،إب أن التقٌٌند امحتٌناطً ٌمتند عمنره إلنى تنارٌخ الحكنم من الظهٌر اآلنف البكر، بمقتضنى اإل

النهابً فً الدعوى التً لم ٌةترن المشرع أنه سوف ٌكون قبل نهاٌة السنتة أشنهر سنٌما وأن اآللنة التنً 

 1ٌشتغل علٌها القضاء بطٌبة فً مثل  به النوازل 

د امحتٌاطً البي ٌؤمر بنه ربنٌس المحكمنة بؤن التقٌٌٌعتبر  2بعن الةقه إلى رأي حري بالتؤٌٌدوٌشٌر 

، لٌس مقٌدا بمدة 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  172امبتدابٌة للحةاظ على الر ن اإلاباري والوارد بالةصل 

منن ظهٌنر التحةنٌظ العقناري، لمنن  نو مقنرر لمصنلحته، فنإن  86الشهر أو الستة أشهر النواردة بالةصنل 

لتقٌٌنند امحتٌنناطً. أمننا إبا قننررت المحكمننة مننن  الننر ن صنندر الحكننم بننرد الطلننب واننب التشننطٌب علننى ا

الابري ضمانا لكل أو بعن الحق المطالب، فإنه ٌانري تسناٌل  نبا النر ن وٌرانع رتبنة  نبا التسناٌل 

 .3إلى التارٌخ البي وضعت فٌه إشارة التقٌٌد امحتٌاطً

 التقٌٌد االحتٌاطً المعتمد على نسخة من مقال الدعوى. -3

منن ظهٌنر التحةنٌظ العقناري حٌن   92 – 86 – 85رة إلنى  نبه الحالنة فنً الةصنول ولقد تمت اإلشنا

سننم  المشننرع المغربننً بإمكانٌننة الحصننول علننى تقٌٌنند احتٌنناطً إبا كننان ٌسننتند إلننى دعننوى مقامننة لنندى 

المحكمة امبتدابٌة للمطالبة بإثبات حنق ٌقبنل التسناٌل، حٌن  ٌتعنٌن علنى المعننً بنا مر أن ٌندلً بطلنب 

 تٌاطً مصحوب بنس ة من المقال امفتتاحً للدعوى مإشرا علٌه من طرف المحكمة. تقٌٌد اح

ٌحدد له المشرع أاال معٌنا كما  و ا مر فً الحنالتٌن السنابقتٌن، لم التقٌٌد امحتٌاطً فً  به الحالة ف

تسناٌل  بل إب ٌبقى ساري المةعول ومقٌد إلى غاٌة انتهاء الدعوى وٌصب  الحكم نهابٌا، حٌن  ٌنإدي إلنى

 الحق منب تارٌخ وقوع التقٌٌد امحتٌاطً وإما التشطٌب علٌه إبا كانت نتٌاة الحكم تقضً ببلك.

 أننه" 30/04/2008بالرباط بمواب قرار ا الصنادر بتنارٌخ  ةوقد اعتبرت محكمة امستبناف اإلدارٌ

سال العقاري إبا ما تبٌن إبا كان من حق المحافظ على ا مالك العقارٌة عدم تساٌل التقٌٌد امحتٌاطً بال

 85له بؤن مقال الدعوى المعتمد فً طلب التقٌٌد م ٌستهدف إثبات حق عٌنً طبقا لما ٌنص علٌه الةصل 

                                                           
 .27ص 2008فبراٌر -،ٌناٌر112ت فً التقٌٌد امحتٌاطً،مالة المحاكم المغربٌة عدد علً العلوي الحسٌنً،نظرا- 1

2
 .413محمد  ٌري، مراع سابق، ص  - 

3
مؤمون الكزبري، التحةٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة ا صلٌة والتبعٌة فً ضوء التشرٌع المغربً، الازء ا ول، طبعة  - 

 .145، ص 1980
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من قنانون التحةنٌظ العقناري، فإننه لنٌس منن حقنه التشنطٌب تلقابٌنا علنى التقٌٌند امحتٌناطً النبي سنبق لنه 

الصننادر بتننارٌخ  يالننوزٌرمننن القننرار  29تسنناٌله بنندعوى واننود سننهو أو غلننط اسننتنادا إلننى الةصننل 

مادامت  به المقتضٌات م تشةع له فً القٌام بهبا التشطٌب التلقابً قبل صدور الحكم فً  03/06/1915

الدعوى التً استند إلٌها فً تساٌل التقٌٌد امحتٌاطً، مما ٌاعل قراره بالتشطٌب متسما بتااوز السنلطة 

  . 1لم الةة القانون وموابا لإللغاء

 اٌشاثغ جحثاٌّ
 إخشاءاد ل١ذ اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ

 تتالى إاراءات قٌد الر ن اإلاباري فً المراحل التالٌة:

تقدٌم نس ة من الحكم القضابً المقنرر لحنق ر نن إابناري للمعننً بنا مر إلنى مصنلحة التسناٌل  -1

 والتنبر لتعمل على اقتضاء حقوقها.

لعقارٌة التً ٌقع العقار المراد ر ننه بندابرتها مصنحوبا تقدٌم نس ة من نةس الحكم إلى المحافظة ا -2

بطلب قٌد الر ن وٌاب أن ٌتضمن  با الطلب بٌاننات معٌننة،  اصنة أطنراف النر ن، منع تعٌنٌن العقنار 

وشنهادة عندم  2المر ون، ومقدار الدٌن، وٌنبغً فً نةس الوقنت أداء الرسنوم المقندرة للمحافظنة العقارٌنة

 التعرن أو عدم امستبناف.

 بمارد تقدٌم تساٌل الر ن، فإنه ٌسال حسب تارٌخ تقدٌمه وساعته فً سال اإلٌداعات. -3

ٌعمل المحافظ بعد بلك على فحص الطلب والحكم القاضً بنالر ن اإلابناري منن الناحٌنة الشنكلٌة  -4

تعلقنة و اصة مدى مطابقة العقار المبكور فً عقد الر ن مع الرسم العقاري، ومدى مطابقة البٌانات الم،

بهوٌة المدٌن المرتهن مالك للعقار المرتهن منع البٌاننات المسنالة فنً الرسنم العقناري، وٌتؤكند أٌضنا منن 

، وم ٌمكن أن ٌشمل الةحنص بتاتنا الحكم و ل  و نهابً وٌةحص شهادة عدم التعرن أو عدم امستبناف

 .باهة مرااعة أو طعن فهو اهة تنةٌب لٌس إم سموضوع الحكم  ن المحافظ لٌ

فإنه ٌؤمر بتساٌل النر ن علنى الندفاتر ،وعندما ٌتؤكد المحافظ من صحة البٌانات والحكم القضابً  -5

العقارٌة بعد التؤشٌر على عقد الر ن حٌن  ٌنتم بعند بلنك تسناٌل النر ن بصنةة قانونٌنة مننب تنارٌخ إٌنداع 

 الطلب مع تعٌٌن رتبة فً حالة واود تؤمٌنات سابقة فً التساٌل.
                                                           

 غٌر منشور 252/07/5فً الملف رقم  30/04/2008 بتارٌخ 587القرار عدد  -1

 
2
 .393محمد  ٌري، نةس المراع، ص  - 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

128 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

محافظ بعد بلك بتهٌا شهادة  صوصٌة بالتقٌٌد فً الرسم العقاري بناء علنى طلنب الندابن وٌقوم ال -6

المرتهن، حٌ  ٌشهد المحافظ فٌها بؤنه تم تسناٌل النر ن فنً الرسنم العقناري لةابندة الندابن المنرتهن وأن 

 العقار أصب  مر ونا بمقتضى حكم قضابً لضمان أداء دٌن معٌن وٌتم بٌانه بشروطه.

 ثبٟٔاٌ فشعاٌ
 اٌششٚؽ اٌّتطٍجخ ٌتمش٠ش اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ

مبنند فننً الننر ن الرسننمً اإلابنناري مننن تننوفر شننروط فننً كننل مننن النندابن والمنندٌن تتعلننق بالنندٌن   

 المضمون والعقار المر ون.

 اٌّجحث األٚي
 اٌششٚؽ اٌّتؼٍمخ ثبٌذائٓ اٌّشتٙٓ

وفقنا  –ن النقود وأن ٌكون دٌنه ثابتا ٌشترط فً الدابن المرتهن ر نا إابارٌا أن ٌكون دابنا بمبلغ م   

وأ نم شنرط فنً الندابن المنرتهن ر ننا إابارٌنا أن ٌكنون منن ا شن اص النبٌن  –للمبادئ العامة لإلثبنات 

ظهٌنر  163 ولهم المشرع إمكانٌة الحصول على ر ن إاباري لضمان دٌونهم وبلك منن  نالل الةصنل 

ي دابنننن وكٌنننف كنننان نوعنننه  نننارى  نننإمء ، فنننال ٌمكنننن  1969ٌولٌنننوز  25وظهٌنننر  1915ٌونٌنننو  2

 المستةٌدٌن من ر ن إاباري الحق فً الحصول علٌه.

والدابن فً الر ن اإلاباري قد ٌكون ش صا باتٌنا أو معنوٌنا، ٌانب منن أانل تسناٌل حقنه فنً ر نن 

 إاباري الحصول على حكم قضابً ٌقرره لةابدته.

لنر ن اإلابناري الشنروط المتعلقنة بكنل وقد سبق وأن درسنا من  الل عرن الحامت الثالثة عشنر ل

 دابن على حدة فً كل حالة من  به الحامت.

 اٌّجحث اٌثبٟٔ
 اٌششٚؽ اٌّتؼٍمخ ثبٌّذ٠ٓ اٌشا٘ٓ

ٌشترط فً المدٌن الرا ن أن ٌكون من ا ش اص المدٌنٌن النبٌن رتنب الشنرع حنق ر نن إابناري    

عند دراسنة م تلنف حنامت النر ن اإلابناري على أمالكهم ضمانا للدٌون التً  م مدٌنون بها، وقد سبق 

 مناقشة الطرف المدٌن الرا ن فً  به الحامت.
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ن وغنً عن البٌان أنه ٌشترط أن ٌكون المدٌن المحكوم علٌه بحق ر ن إاباري مالكا للعقنار المر نو

 للمنرتهن  ن الر ن ٌرتب علنى الشنًء المر نون حقنا عٌنٌنا م نوم ومساال باسمه فً السال العقاري،

 .1بٌع بلك الشًء لٌستةٌد من ثمن دٌنه إبا لم ٌإده المدٌن فً إبانه

 اٌّجحث اٌثبٌث
 اٌششٚؽ اٌّتؼٍمخ ثبٌذ٠ٓ اٌّؼّْٛ ثش٘ٓ إخجبسٞ

إن الر ن الرسمً عموما والر ن الرسمً اإلاباري م ٌقوم إم لضمان دٌن للدابن، فالدٌن المضمون 

 2ً السنبب عمومنا، أي أن ٌكنون موانودا ومشنروعاإبن،  و سبب الر ن ولبلك ٌشترط فٌه ما ٌشترط ف

وصحٌحا إب أن الر ن من الحقوق التبعٌة التً تتوقف صحتها على صحة الحق ا صلً التابعنة لنه، فنإبا 

 .3كان املتزام ا صلً باطال أو قابال لإلبطال تبعه الر ن كبلك وكان باطال وقابال لإلبطال

لمنرتهن فنً ا للندابن ، نات القابلة للتنةٌب ابنرا علنى المندٌن أن ٌكون الدٌن من املتزاملبلك ٌقتضً 

حالة عدم الوفاء فً امستحقاق، الحق فً نزع ملكٌة العقار وبٌعه لٌستوفً دٌنه من ثمننه. فالبند إبن منن 

 أن ٌكون املتزام المضمون بالر ن مما ٌص  إابار المدٌن على تنةٌبه.

اإلاباري والوارد على سبٌل الحصر على تحدٌد طبٌعته ر ن الوقد عمل المشرع فً م تلف حامت  

نننوع النندٌون المضننمونة بننر ن إابنناري و ننو ا مننر الننبي بسننطناه بالدراسننة عننند عرضنننا لم تلننف تلننك 

 الحامت.

وٌشترط أٌضا فً الدٌن أن ٌكون معٌنا أي محددا، إب م ٌاوز إنشاء الر ن اإلاباري لضمان كنل منا 

ٌن منن دٌنون للندابن فنً مندة معٌننة، أو فنً أٌنة مندة، كمنا م ٌانوز النر ن ٌمكن أن ٌترتب فنً بمنة المند

لضمان أي دابن آ ر قد ٌثبت فً بمة المدٌن بعد الدٌن المضمون بالر ن اإلاباري فمثل  با الر ن منن 

شؤنه القضاء كلٌا على ابتمان المدٌن  ن مقدار الدٌن المضمون غٌر معروف وٌتحمل الزٌنادة إلنى منا م 

و نً القاعندة المعروفنة فنً حنق النر ن  4ولبلك سٌحام أي دابن آ نر عنن منن  ابتماننه لهنبا الندٌن نهاٌة

الرسننمً بت صننٌص الننر ن مننن حٌنن  النندٌن المضننمون والعقننار المر ننون وقنند نصننت الةصننول المنظمننة 

 (.167و 164ن الةصال)للر ن اإلاباري على تحدٌد أو تعٌٌن الدٌن المضمون 

                                                           
1
 .435أستابنا محمد ابن معاوز، مراع سابق، ص  - 

2
 .351حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 

3
 .355حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 

4
 .308حمدان حسٌن عبد اللطٌف، مراع سابق، ص  - 
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علننى نةننس القاعنندة إب انناء فٌننه " م ٌكننون الننر ن  1915ٌونٌننو  2ر مننن ظهٌنن 179كمننا نننص الةصننل 

 امتةاقً صحٌحا وم ٌاوز بالتالً تقٌٌده إم إبا كان المبلغ البي أعطً الر ن من أاله معٌنا بالعقد... "

وٌتم تعٌٌن الدٌن المضمون لتحدٌد مقداره ومصدره وتارٌخ استحقاقه ومعدل الةابدة المترتبنة علٌنه إبا 

 .وادت

وتعٌننٌن النندٌن المضننمون علننى الواننه السننابق، تبننرره مصننلحة الغٌننر الننبي ٌهمننه معرفننة مقنندار النندٌن 

 .1المضمون، حتى ٌعرف مدى ما ٌمكن أن ٌعطً العقار من ابتمان، كما ٌهمه معرفة مصٌر الدٌن

ٌكةنً وتبرره أٌضا مصلحة المدٌن نةسه البي ٌساعده تحدٌد الدٌن على أم ٌنر ن منن عقاراتنه إم منا 

تنرن علٌنه مبنالغ أ نرى إبا قمن التؤمٌن، لٌستطٌع أن أن ٌ  الٌالضمان بلك الدٌن، فٌحتةظ بالباقً منها 

 .2احتاى إلى بلك

 اٌّجحث اٌشاثغ
 اٌششٚؽ اٌّتؼٍمخ ثبٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ

النننر ن الرسنننمً، عمومنننا، والنننر ن الرسنننمً اإلابننناري بالتبعٌنننة م ٌنننرد إم العقنننارات المحةظنننة أي 

 .1915ٌونٌو  2ولمقتضٌات ظهٌر  1913غشت  2 هٌرلظال اضعة 

وٌاب أن ٌكون العقار المر ون قابال للتداول بحد باته، بلك أن الر ن الرسمً ٌولً الندابن فنً حالنة 

عدم دفع الدٌن فً تارٌخ امستحقاق، حق بٌع العقار فً المزاد العلنً، فالبد أن ٌكون العقار الواقنع علٌنه 

 ل فٌه بحد باته وقابال للبٌع والشراء.الر ن مما ٌاوز التعام

و كبا م ٌاوز إنشاء ر ن رسمً على العقارات التً م تقبل التداول أصال كالعقارات التابعة  مالك 

الدولة العامة أو العقارات الموقوفة كما م ٌاوز إنشاء ر ن رسمً على ا موال التً م تقبل التداول إم 

 التً م تقبل التصرف إم تبعا للعقار... 3ق امرتةاقتبعا للعقار المرتبط به لحقو

علنى أن العقنارات القابلنة وحند ا  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  158وتمشٌا مع  به القاعدة نص الةصل 

 للر ون الرسمٌة  ً:

 قارات.عالعقارات المشٌدة أو الغٌر المشٌدة الدا لة فً التعامل وامٌع ملحقاتها المعتبرة  -1

 بهبه ا مالك بباتها وملحقاتها وبلك طٌلة مدة امنتةاع. امنتةاع  -2

                                                           
1
 . 148، ص 50شمس الدٌن الوكٌل، مراع سابق، فقرة  - 

2
 .38، ص 30سلٌمان مرقس، مراع سابق، فقرة  - 

3
 .153إلى  108فً الةصول من  1915ٌونٌو  2منظمة فً ظهٌر  - 
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 الكراء الطوٌل ا مد طٌلة مدته.  -3

 حق السطحٌة المقررة على  به العقارات باتها.  -4

 .1915ٌونٌو  2الحقوق اإلسالمٌة المشار إلٌها بالةقرة العاشرة من الةصل الثامن من ظهٌر   -5

أو  1عقار، سواء كان العقار حق ملكٌة أو حق رقبة أو حق انتةاعو كبا فإن الر ن الرسمً ٌرد على 

 .3أو حق كراء طوٌل ا مد 2حق السطحٌة

وتننر ن الرقبننة لوحنند ا إبا انةصننل حننق امنتةنناع، وعننند انقضنناء حننق امنتةنناع ٌعننود إلننى مالننك الرقبننة 

ن فنال ٌشنملها النر ن فٌد ل فٌما ٌشمله الر ن، وإبا آلت ملكٌة الرقبنة إلنى صناحب حنق امنتةناع المر نو

 .4وٌبقى قابما على امنتةاع وحده

تةاق فال ٌاوز ر نه إم تبعا للعقار المرتةق، أما ر ننه اسنتقالم فنال ٌانوز  ننه م ٌمكنن رأما حق ام

 بٌعه بالمزاد العلنً وحده.

ه، إلنى أننه ٌانوز ر نن الحنق العقناري المتننازع فٌن 5وٌب ب ا ستاب محنً الندٌن إسنماعٌل علنم الندٌن

منن ظهٌنر  8وٌشمل بلك الدعوى المتعلقة به، ولكن م ٌاوز ر ن الدعوى دون الحق، وقد نص الةصل 

 على اعتبار الدعاوي التً ٌراد بها استحقاق عقار وبالتالً ٌاوز ر نها مع  با الحق. 1915ٌونٌو  2

إلسنالمٌة كمنا وٌاوز أٌضا ر ن الكراء الطوٌل ا مد طٌلة مدته كما ٌنر ن حنق السنطحٌة والحقنوق ا

متنى ،6و ً حق الازاء وامستباار والالسنة والزٌننة 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  8 ً واردة فً الةصل 

 كانت واردة على عقار محةظ. وٌاوز أٌضا ر ن حق امنتةاع المإبد على ا مالك.

 اٌّطٍت األٚي

 ششؽ تؼ١١ٓ اٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ

                                                           
1
 .1915ٌونٌو  2من ظهٌر  72إلى  35حق امنتةاع تنظمه الةصول من  - 

2
 .1915ٌونٌو  2من ظهٌر  99إلى  97تنظمه الةصول من  - 

3
 .25، ص 18. البدراوي، مراع سابق، فقرة 350ص  10السنهوري، ى  - 

4
 .351السنهوري، مراع سابق، ص  - 

5
 .479مراع سابق، ص  - 
لرباط محمد بن صال  الصوفً: الحقوق العرفٌة العٌنٌة اإلسالمٌة ، دار القلم ا-للتعمق بشؤن  به الحقوق ٌرااع: - 6

وز، الحقوق العٌنٌة فً الةقه اإلسالمً والتقنٌن المغربً ، مطبعة النااح الادٌدة الطبعة ا ولى محمد ابن معا -.2002

 .404،ص 1990
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عٌٌن العقار المر ون إب ٌانب أن ٌعنٌن العقنار ٌعرف  با الشرط بقاعدة ت صٌص العقار و ً تعنً ت

، فال ٌاوز أن ٌقضً الحكم القضنابً المقنرر للنر ن بطرٌقة محددة ودقٌقة نافٌة للاهالة المر ون بالبات

 اإلاباري بر ن امٌع عقارات المدٌن بدون بٌانها واحدا واحدا.

شنرٌع المغربنً ٌكةنً فنً قاعندة وٌاب تعٌٌن منا إبا كنان ملكنا كنامال أم حنق رقبنة أم انتةناع. وفنً الت

 ت صٌص العقار المر ون بكر رقم رسمه العقاري.

فت صٌص الر ن الرسنمً قضنى علنى النر ن العنام النبي كنان شنابعا ،حٌن  ٌقندم المندٌن كنل أموالنه 

ٌضنطره للعنزوف علنى طلنب  يالمدٌن النبالحاضرة والمستقبلة كضمان لدٌن علٌه ، مما ٌسًء لمصلحة 

الت صنٌص لٌننعش تنداول العقنارات وتوظٌنف رإوس ا منوال ،  ن المندٌن مطمنبن  ولهبا ااءامبتمان 

على عقاراته ا  رى غٌر المر ونة، وكبا  ن الدابن ٌحصل على حقه كامال عند ا داء ، مما ٌإدي إلى 

  1تنمٌة امقتصاد الوطنً وتشاٌع من  القرون .

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 ٍِحمبد اٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ

 شمله الر ن الرسمً اإلاباري:ٌد ل ضمن ما ٌ

العقارات بالت صنٌص كناآلمت والمةروشنات، والمواشنً فنً ا راضنً، فهنً تتبنع العقنار وتعتبنر  -أ

 مر ونة معه، سواء رصدت ل دمة العقار قبل الر ن أو بعده.

قار التحسٌنات واإلنشاءات واإلضافات التً تعود بمنةعته على المالك كا عمال التحسٌنٌة على الع -ب

" إن الننر ن الرسننمً  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  159أثننناء قٌننام الننر ن فترفننع قٌمتننه إب نننص الةصننل 

 المكتسب ٌمتد إلى التحسٌنات المحدثة بالملك المرتهن ".

 

 

                                                           
 .13سعاد الزروالً ، مراع سابق ،ص - 1
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 اٌفظً اٌثبٟٔ
 آثبس اٌش٘ٓ اإلخجبسٞ ِٚذٜ فؼب١ٌتٗ

والندٌن المضنمون وأٌضنا سحب على كنل منن العقنار المر نون نٌنتج الر ن الرسمً اإلاباري آثارا ت

 الدابن المرتهن والمدٌن الرا ن.

والننر ن الرسننمً اإلابنناري باعتبنناره حقننا مننن الحقننوق العٌنٌننة التبعٌننة فإنننه ٌنشننؤ لضننمان دٌننن معننٌن 

 وٌرتبط به واودا وعدما وٌنقضً بانقضاء املتزام ا صلً البي ٌضمنه 

،على أن نتناول انةضابهاباري وأسباب آلثار الر ن الرسمً اإل (ا ول  ةرعال)و كبا سنتعرن فً 

 .(الثانً الةرع)مدى فعالٌة الر ن الرسمً اإلاباري فً 

 األٚي فشعاٌ
 آثبس اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ٚأعجبة أمؼبئٗ

إن النننر ن الرسنننمً اإلابننناري بمانننرد صننندور حكنننم قضنننابً ٌقنننرره وتسننناٌله بالمحافظنننة العقارٌنننة 

ه مستوفٌا كافنة شنروطه التنً سنبق أن شنرحنا ا فنً الةصنل والحصول على الشهادة ال صوصٌة بتساٌل

ترتننب آثنناره مننن حقننوق والتزامننات علننى كننل مننن النندابن المننرتهن والمنندٌن الننرا ن تا ول السننابق، إم و

 (.ا ول بح ) المو و ما سنتعرن له فً وبالتالً تنعكس آثاره على العقار المر ون والدٌن المضمون 

باري إنمنا  صنص لضنمان دٌنن معنٌن فإننه ٌتبعنه فنً وانوده وانقضنابه وبما أن الر ن الرسمً اإلا

وصحته وبطالنه، إبا فؤسباب انقضاء الر ن اإلاباري ترتبط بؤسباب انقضاء املتزام ا صلً المضمون 

 (.الثانً بح ) الم و و ما سنتناوله فً به

 األٚي جحثاٌّ

 آثبس اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ

 مدٌن الرا ن والدابن المرتهن والعقار المر ون ثم الدٌن المضمون.سندرس  به اآلثار من حٌ  ال

 اٌّطٍت األٚي 
 آثبس اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ثبٌٕغجخ ٌٍّذ٠ٓ اٌشا٘ٓ

لنرا ن ٌعننً التزاماتنه وحندود سنلطته للمندٌن اإن الحدٌ  عن آثار الر ن الرسمً اإلابناري بالنسنبة 

 حقوق. وتترتب لةابدته زاماتتٌب الر ن أي تنشؤ علٌه التعلى عقاره بعد تر
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 اٌتضاِبد اٌشا٘ٓ ٝ:ـاٌفمشح األٌٚ

إن أول التزام ٌقع على المدٌن فً الر ن اإلاباري،  اصة إبا علمنا أن الر ن الرسنمً ٌترتنب علنى 

 178عقاره بمقتضى حكم قضابً ابرا عنه ومن غٌر رضاه، أن ٌضنمن سنالمة النر ن وٌننص الةصنل 

الة ما إبا كان الملك أو ا مالك موضوع الر ن  لكت أو تعٌبت بكٌةٌة " فً ح 1915ٌونٌو  2من ظهٌر 

تاعلها غٌر كافٌة لضمان حقوق الدابن فٌمكن لهبا ا  ٌر أن ٌطالنب حنٌن إبن بنا داء بعند صندور حكنم 

 قضابً وفق الطلب أو بالحصول على زٌادة فً الر ن ".

ٌضنمن فنً  نبه الحالنة التعنرن القنانونً الرا ن ٌضمن للدابن المرتهن تعرن الغٌر، و نو المدٌن ف

دون التعرن المادي، فإبا قنام الغٌنر بعمنل ٌعنوق اسنتعمال حنق ارتةناق للعقنار المر نون كنان للندابن أن 

 .1ٌطلب وقف  به ا عمال وات اب الوسابل التً تمنع وقوع الضرر

 صنٌا،  ننه وإبا كان الرا ن ٌضمن تعرن الغٌر، فإنه أولى به أن ٌضنمن حصنول التعنرن مننه ش

مننن كننان علٌننه الضننمان امتنننع علٌننه التعننرن، فلننٌس لننه أن ٌقننوم بت رٌننب البننناء المر ننون أو أن ٌتركننه 

ٌت ننرب أو ٌتهنندم، أو ٌنننزع منننه مننثال، ا بننواب أو النوافننب أو أن ٌقننوم مننثال بهنندم بعضننه، أو أن ٌةصننل 

 .2العقارات بالت صٌص وٌتصرف فٌها كمنقومت

 لرا ن باممتناع عن كل عمل إٌاابً أو سلبً ٌنقص من الضمان.بصةة عامة ٌلتزم المدٌن او

فنً حالنة عندم كةاٌنة الضنمانات  هأن 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  168و 165وقد نص كل من الةصلٌن 

 المعطاة للقاصرٌن والمحاورٌن والمرأة المتزواة فٌمكن مضاعةة  به الضمانات أو الزٌادة فٌها.

سمٌا إابارٌا ٌبقى فً حوزة الرا ن، فإن  با ا  ٌنر  نو النبي ٌعتبنر وما دام العقار المر ون ر نا ر

من ق.ل.ع. أو عنن  88حارسا للعقار وتترتب علٌه مسإولٌة ا ضرار الناامة عن العقار عمال بالةصل 

 .3من ق.ل.ع 89تهدمه عمال بالةصل 

 ازاءات متعددة عند اإل الل به:بمقرون الر ن  والتزام الرا ن بضمان سالمة

ٌمكن إلزامه بالضمان عن طرٌق التنةٌب العٌنً، وٌكون بلك بإزالة كل عمل أدى إلنى إنقناص النر ن ف

التنةٌب العٌنً بإعادة الحال إلى ما كانت علٌه. فنإن تعنبر  أٌضا أو تعرٌن حقوق المرتهن لل طر وٌكون

                                                           
1
 .118، ص 87البدراوي، مراع سابق، فقرة  - 

2
 .118و 117البدراوي، مراع سابق، ص  - 

3
 .335مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 
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ن قٌمنة العقنار أو ٌحنل  با أمكن التنةٌب بمقابنل، بمطالبنة النرا ن بتقندٌم تنؤمٌن تكمٌلنً ٌعنادل منا نقنص من

 محله.

وٌاوز أ ٌرا أن ٌطلب الدابن المرتهن الحكم بسقوط أال الدٌن وأدابه فورا، لكون المدٌن قند أضنعف 

 من التؤمٌنات المقدمة إلٌه.

وللدابن ات اب ما ٌلزم منن الوسنابل التحةظٌنة كنؤن ٌطلنب تعٌنٌن حنارس علنى العقنار، أو أن ٌتعنرن  

عه منقوم، أو أن ٌوقنع حانزا علنى ثمننه تحنت ٌند المشنتري بحسنن نٌنة، على نزع عقار بالت صٌص وبٌ

وأن ٌطلننب التننر ٌص لننه بالقٌننام بعمننل الترمٌمننات لٌحننول دون تهنندم العقننار ولننه أن ٌراننع علننى الننرا ن 

 .1مطالبا بما ٌنةقه فً بلك

تعٌبه أو  أعاله، م ٌةرق بالنسبة لهالك الملك أو 178وٌالحظ أن المشرع المغربً ومن  الل الةصل 

الندابن. وإنمنا ٌقنر للندابن ال ٌنار بنٌن أن ٌحصنل علنى  إالمدٌن أو الغٌر أو  ط إنقصانه، بٌن ما ٌقع ب ط

حكم بؤداء الدٌن فورا أو ٌحصل على زٌادة فً النر ن. ولكنن  نبا الحكنم ٌنطبنق فقنط حٌن  ٌكنون  نالك 

 أانبً عن طرفً الر ن.العٌن المر ونة أو التً تعٌبت قد أصابها بلك بةعل الرا ن أو بسبب 

فناء الةنوري أو أما إبا كان الهالك أو العٌب واقعا بةضل الدابن المرتهن فلٌس له  ٌنار بنٌن طلنب الو 

 للمدٌن أن ٌطالبه بتعوٌن عما أصابه من ضرر فً حالة المر ون. زٌادة الر ن بل إن

الرا ن، والنبي ٌقنع  إب ط وبالراوع إلى التشرٌع المصري ناده ٌةرق بٌن الهالك أو التلف البي ٌقع

 فٌه. إلرادتهماالمرتهن، والبي ٌقع بةعل الغٌر أو قضاء وقدرا أو بصةة عامة لسبب م د ل  إب ط

و با النص ٌعتبر تطبٌقا للقاعدة العامة فً الدٌن المإال، إبا كان ضعف التؤمٌن الضامن له، رااعنا  

المندنً المصنري تعندد الحنامت التنً ٌسنقط فٌهنا  من التقنٌن 273إلى سبب من ا سباب السابقة، فالمادة 

حق الدابن فً ا ال، ومن بٌنها ما تنص علٌه الةقرة الثانٌة منه فً حالة ما " إبا أضنعف بةعلنه إلنى حند 

كبٌر ما أعطى الدابن من تؤمٌن  اص، ولو كان  با التؤمٌن قند أعطنى بعقند محنق أو بمقتضنى القنانون. 

منا إبا كنان إضنعاف التنؤمٌن ٌرانع إلنى سنبب م د نل أطالنب بتكملنة التنؤمٌن.  با ما لم ٌإثر الندابن أن ٌ

 إلرادة المدٌن فٌه، فإن ا ال ٌسقط ما لم ٌقدم المدٌن للدابن ضمانا كافٌا ".

المدٌن، كان للدابن  ٌار بٌن أن ٌقتضً تؤمٌننا  إفإبا كان  الك العقار المر ون أو تلةه ٌراع إلى  ط

 .الدٌن وٌقتضً دٌنه فورا كافٌا، أو أن ٌسقط أال

                                                           
1
 .495، علم الدٌن إسماعٌل، مراع سابق، ص  120و 119أنظر عبد المنعم البدراوي، مراع سابق، ص  - 
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إبا كان الهالك أو التلف ٌراع إلى سبب أانبً عن المدٌن فإن ال ٌار ٌنتقل إلى المدٌن، فٌ تار بنٌن و

 أن ٌقدم تؤمٌنا كافٌا أو أن ٌةً بالدٌن فورا وقبل حلول أاله.

القنانونً عنن المندة  وفً حالة إبا قام المدٌن بالوفاء قبل ا ال، فإنه ٌ صم مما ٌةً به الةوابد بالسعر

الباقٌة حتى حلول ا ال إبا لم ٌكن الندٌن أصنال منتانا لةوابند، أمنا إبا كنان منتانا لةوابند، فإننه م ٌ صنم 

شًء عن المدة الباقٌة وم ٌدفع المندٌن أٌضنا فوابند عنهنا، وتطبنق  نبه ا حكنام سنواء كنان  نالك العقنار 

 مادٌا أو قانونٌا.

رتب علٌه سقوط حق الدابن المرتهن فنً تتبنع العقنار كننزع الملكٌنة منن والهالك القانونً  و البي ٌت 

 أال المنةعة العامة.

بل ٌاوز للنرا ن أن ٌرانع  ،المرتهن فال  ٌار له فً شًء إأما إبا كان الهالك أو التلف بسبب ال ط 

ا تلنف علٌه بالتعوٌن عن الضرر البي أصابه ب طبه، غٌر أن التعوٌن ٌحنل محنل العقنار الهالنك أو من

 .1منه وٌ ضع لحق الرا ن طبقا لنظرٌة الحلول العٌنً

لنم ٌعنالج مسننؤلة  نالك العقنار المر نون ر نننا  1915ٌونٌنو  2وإبا كنان المشنرع المغربنً فنً ظهٌننر 

مناي  6منن ظهٌنر  37رسمٌا،  الكا قانونٌا، كما لو نزعت ملكٌتنه منن أانل المنةعنة العامنة فنإن الةصنل 

من أال المنةعنة العامنة، وامحنتالل المإقنت ٌننص علنى أن الحقنوق العٌنٌنة المتعلق بنزع الملكٌة  1982

التبعٌة الواردة على العقارات المنزوعة ملكٌتها تتحول نتٌاة لنزع ملكٌة العقار البي ٌعتبر محال لها إلى 

 حقوق أفضلٌة على التعوٌضات التً ٌمنحها نازع الملكٌة أو ٌحكم بها لصاحب العقار.

لقاعنندة الننواردة فننً ا حكننام العامننة للننر ن الحٌننازي عننن طرٌننق القٌنناس علننى الننر ن وٌمكننن تطبٌننق ا

والنبي ٌقضنً بنؤن ٌمتند النر ن الحٌنازي بقنوة  ،منن ق.ل.ع. 1118الرسمً، والتً ٌنص علٌهنا الةصنل 

القانون إلى التعوٌضات المستحقة على الغٌر بسبب  الك المر ون أو تعٌبه أو بسبب نزع ملكٌته للمنةعة 

 مة وللدابن أن ٌت ب كل اإلاراءات التحةظٌة لحةظ حقه فً مقدار التعوٌضات.العا

 حمٛق اٌّذ٠ٓ اٌشا٘ٓ اٌفمشح اٌثب١ٔخ:

رغم توقٌع الر ن اإلاباري على عقارات المدٌن رغمنا عننه، فإننه ٌحنتةظ كمنا  نو الحنال فنً النر ن 

تصرف فً العقار المر ون ومن بملكٌة عقاره وبحٌازته وتبقى له سلطاته من حٌ  ال –الرسمً امتةاقً 

 حٌ  استعماله واستغالله مع تقٌده دابما بعدم المساس بحق المرتهن.

                                                           
1
 .390، ص 171السنهوري، مراع سابق، فقرة  - 
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 لراهن في التصرف.االمدين سلطة  أوال:

غٌاب النص المنظم لهبه الحالة والمان  للرا ن حنق التصنرف فنً المر نون ر ننا رسنمٌا ٌنب ب  مأما

رف فٌه كؤن ٌبٌعه أو ٌهبنه علنى أن ٌبقنى للندابن حنق أغلب الةقه فً المغرب إلى أن حق الرا ن أن ٌتص

إلنى قٌناس نةنس الحالنة علنى  2وٌقتنرح ا سنتاب محٌنً الندٌن علنم الندٌن إسنماعٌل، 1تتبعه فنً أي ٌند كنان

والبي ٌننص علنى منا ٌلنً: " منن ر نن شنٌبا م  1177ا حكام المنظمة للر ن الحٌازي و اصة الةصل 

علنى  نةنابه المدٌن أو الغٌر مالنك الشنًء المر نون ٌتوقنف هرٌٌاوٌت إم أن كل تة،ٌةقد الحق فً تةوٌته 

 شرط وفاء الدٌن المضمون من أصل وتوابع، ما لم ٌرتن الدابن إقرار التةوٌت ".

فالرا ن إبن له دابما أن ٌتصرف فً عقاره بعون أو بغٌر عون ولكن  به التصنرفات م تنةنب فنً 

حقه قبل تساٌل  به التصنرفات، أمنا إبا كاننت  نبه التصنرفات قند موااهة الدابن المرتهن إبا كان قد قٌد 

 .3سالت أو قٌدت قبله فإنها تسري فً موااهته

والشن ص الننبي ٌتلقنى ملكٌننة العقنار المر ننون أو حقنا عٌنٌننا علٌنه ٌسننمى حنابز العقننار وفنً موااهتننه 

أن حنق النر ن قٌند اكتسناب ٌستطٌع المرتهن أن ٌت ب إاراءات التنةٌب على العقنار مسنتٌةاء الندٌن طالمنا 

 الحابز حقه.

وتصرف الرا ن فً الملك المر ون م ٌمس الكٌنان المنادي وبالتنالً فهنو م ٌننقص شنٌبا منن ضنمان 

الدابن المرتهن، وقد ٌمس أحٌانا بهبا الضمان كما لو قنام المندٌن بةصنل انزء منن العقنار وبٌعنه مسنتقال، 

الدار أو كما ازأ العقار المر نون وتصنرف فنً كنل انزء كحدٌقة المنزل المر ون أو الطابق الثانً من 

علننى حنندة إلننى مشننتر فننإن تعنندد المشننترٌن ٌننإدي إلننى تضنناعف اإلاننراءات التننً ٌقننوم بهننا المننرتهن فننً 

موااهتهم، وزٌادة لنةقاتها مما ٌعتبر إضعافا للضمان المقدم إلٌه ٌبنرر طلنب إسنقاط أانل الندٌن، غٌنر أن 

 .4ٌر من الةقهاء با الرأي م ٌوافق علٌه الكث

وقد تصل تصرفات الرا ن إلى امنتقاص مادٌا من العقار المر ون فٌبٌعه كمنقول بحسب المال ) بعد 

 ، أو ٌنزع منه عقارات بالت صٌص وبٌعها منقومت.م دمه ( إن كان منز

                                                           
1
 .335مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 

2
 .500محًٌ الدٌن علم الدٌن إسماعٌل، مراع سابق، ص  - 

3
 .124. البدراوي، مراع سابق، ص 397، ص 174فقرة السنهوري، الوسٌط، الازء العاشر،  - 

4
 .249. شمس الدٌن الوكٌل، مراع سابق، ص 126. البدراوي، مراع سابق، ص 397، ص 10السنهوري، ى  - 
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وللندابن المنرتهن أن ٌتعنرن علنى تصنرف النرا ن إبا كنان فٌنه إنقناص كبٌنر فنً الضنمان، فٌطلنب  

 اط أال الدٌن وله ات اب اإلاراءات التحةظٌة المناسبة وقد سبق أن درسنا ا.إسق

  عٍطخ اٌشا٘ٓ فٟ اعتؼّبي اٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ ثب١ٔب:

مادام الر ن الرسمً اإلابناري م ٌ نرى العقنار المر نون منن حٌنازة المندٌن النرا ن فإننه تبقنى لهنبا 

فنإن كنان مننزم فلنه أن ٌسنكنه وإبا كنان أرضنا ا  ٌر سلطة فنً اسنتعمال العقنار المر نون فٌمنا أعند لنه 

فالحٌننة فلننه أن ٌانننً ثمار ننا الطبٌعٌننة وم ٌقٌننده فننً كننل بلننك سننوى المحافظننة علننى حننق الننر ن وعنندم 

 المساس به أو امنتقاص منه.

 عٍطخ اٌشا٘ٓ فٟ اعتغالي اٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ ثبٌثب:

ة لما ٌمارسنه النرا ن منن حٌنازة لعقناره إن سلطة استغالل المدٌن الرا ن للعقار المر ون تنتج بالتبعٌ

المر ون وإدارته، وإبا كان المشرع لم ٌنص بصةة صرٌحة على حق الرا ن فً إدارة العقنار المر نون 

من التقنٌن المدنً والبي اناء  1044واستغالل ثماره كما فعل المشرع المصري وبلك من  الل الةصل 

 وفً قبن ثماره إلى التحاقها بالعقار ". فٌه: " للرا ن الحق فً إدارة العقار المر ون

من ق.م.م. والتً اناء فٌهنا  485فإننا نستنتج نةس الحكم من مةهوم الم الةة للةقرة الثانٌة من الةصل 

" ٌمنع على المنةب علٌه بمارد تبلٌغه الحاز أي تةوٌت فً العقار تحت طابلنة النبطالن وتعقنل ثمنار  نبا 

 حقة للتبلٌغ وتوزع بنةس المرتبة مع ثمن العقار نةسه ".العقار ومدا ٌله عن المدة الال

إبن فقبل تبلٌغ الحاز التنةٌبي للمدٌن ٌكون له الحق فً ثمنار العقنار المر نون قبنل  نبا التنارٌخ، فلنه 

سواء كانت طبٌعٌة أو صناعٌة أم مدنٌة، وله أن ٌعندل  نتاه من ثمارألعقار للحصول على ما حق إدارة ا

ة استغالله وم ٌحده فً بلنك سنوى عندم المسناس بحنق المنرتهن حتنى م ٌننقص منن كٌف ٌشاء فً طرٌق

 .1ضمانه

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 آثبس اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ ثبٌٕغجخ ٌٍؼمبس اٌّشْ٘ٛ

على ما ٌلً: " إن الر ن الرسنمً ٌمتند إلنى التحسنٌنات  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  159ٌنص الةصل 

واء كان الر ن الرسمً اتةاقٌنا أو إابارٌنا بمقتضنى حكنم قضنابً، فنإن المحدثة بالملك المرتهن " إبن فس

 ننبا الننر ن ٌشننمل امٌننع الملحقننات المواننودة وقننت الننر ن كا بنٌننة والمنشننآت وا غننراس المغروسننة 

                                                           
1
 .403، ص 177السنهوري، مراع سابق، فقرة  - 
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تةناق المترتبنة لمصنلحة العقنار روا شٌاء المنقولنة المتصنلة بالعقنار عنن طرٌنق الت صنٌص، وحقنوق ام

 رى.المر ون على عقارات أ 

وم ٌنحصر شمول الر ن المقرر على عقنار للملحقنات الموانودة وقنت إنشناء النر ن، بنل  نو ٌشنمل 

 أٌضا الملحقات الطاربة بعد تقرٌر الر ن.

فا بنٌة وا غنراس والتحسنٌنات التنً أحندثت علنى ا رن المقنرر علٌهنا النر ن، وحقنوق امرتةناق  

ت التً  صصت مسنتثمار  نبا العقنار وأضنحت بنبلك ، والمنقوم1التً اكتسبت لمصلحة العقار المرتهن

 أعاله. 159كلها تد ل فً نطاق ضمان الدابن المرتهن و و ما ٌنص علٌه الةصل ،عقارات بالت صٌص

وإبا ما  لك العقار المر نون  الكنا مادٌنا أو قانونٌنا، وحنل محلنه منال آ نر فنإن حنق الندابن المنرتهن 

لو اقتضى مالك العقار تعوٌضا أو مبلغ تؤمٌن أو مقابال لنزع ملكٌة  ٌنتقل على  با المال بنةس مرتبته كما

العقار للمنةعة العامة أو غٌر بلك مما ٌمكن أن ٌحل محل العقار المر ون، كان للمرتهن حق استٌةاء دٌنه 

 .2من  با المال

 علننى أن المقصننود 1980ٌننناٌر  30الصننادر بتننارٌخ  70وقنند ب ننب المالننس ا علننى فننً قننراره عنندد 

من القانون العقاري  و ما ٌتم بةعل المشتري ) الحابز ( نتٌاة نةقات  159بالتحسٌنات فً مةهوم الةصل 

 ٌببلها فً تحسٌن وضعٌة العقار م ما ٌتم نتٌاة التطورات امقتصادٌة من ارتةاع فً قٌمة العقار.

 اٌّطٍت اٌثبٌث
 آثبس اٌش٘ٓ ثبٌٕغجخ ٌٍذ٠ٓ اٌّؼّْٛ

أما فٌمنا ٌتعلنق الرأسنمال بكاملنه،الر ن الرسمً ٌضمن ،بلك أن سمال والةوابدٌاب التمٌٌز بٌن الرأ -

بالةوابد فٌاب التمٌٌز بٌن الةوابد التً كانت مستحقة وقت تساٌل الر ن، وبٌن الةوابد التً اسنتحقت بعند 

 تساٌله.

بكر ا وإما فمن حٌ  الةوابد المستحقة وقت التساٌل، فإما أن ٌكون الحكم المقرر لر ن اإلاباري قد 

 أن ٌكون الحكم قد أ مل بكر ا.

* فةً الحالة ا ولى ٌشملها الر ن وتكون مضمونة كؤصل الدٌن، وفً الحالة الثانٌة م ٌشملها الر ن، 

 ٌكون الدابن المرتهن بالنسبة إلٌها بمثابة دابن عادي.
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 .332مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 

2
 .519بق، ص محًٌ الدٌن إسماعٌل علم الدٌن، مراع سا - 
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ٌونٌنو  2ظهٌنر  منن 160أما من حٌ  الةوابند المسنتحقة بعند التسناٌل، فالمشنرع ومنن  نالل الةصنل 

" م الةة لمبدأ  1اعلها مضمونة دون أي تحدٌد و و ا مر البي ٌرى فٌه ا ستاب مؤمون الكزبري 1915

ت صٌص الر ن من حٌ  الدٌن المضمون، حٌ  ٌبقى الغٌر اا ال بمقدار الةوابد المستحقة الباقٌة بندون 

ن لتكون مطالبته شاملة عالوة على أصل دفع فضال أن بلك قد ٌسم  للمدٌن بؤن ٌتواطؤ مع الدابن المرته

الدٌن، بةوابد سبق أن استحقت وسنددت لتسنتنةب  نبه الةوابند منا ٌمكنن أن ٌبقنى منن ثمنار العقنار المنرتهن 

 المطروح للبٌع بالمزاد، ا مر البي ٌلحق ضررا اسٌما ببقٌة الدابنٌن ".

بنننةس الرتبننة إم فوابنند علننى أن الننر ن م ٌضننمن عننالوة علننى أصننل النندٌن و 160وقنند نننص الةصننل 

 سنتٌن:

الةابدة المستحقة عن السنة الاارٌة وفابدة السنة التً قبلها، شرط أن ٌتضمن صك الر ن ) سواء كان 

فابدة وأن ٌكون  نبا الننص مسناال فنً السنال العقناري  ياتةاقٌا أو حكما قضابٌا ( على أن الدٌن ب اعقد

 وأن ٌكون معدل الةابدة معٌنا.

  رى التً تزٌد على السنتٌن فال ٌضمنها الر ن الرسمً بل تعتبر دٌنا عادٌا على أنه إبا أما الةوابد ا

أراد أن ٌاعنل النر ن شننامال  نبه الةوابنند، فعلٌنه أن ٌسننالها و نبا التسنناٌل النبي ٌمكنننه أن ٌحنول الةابنندة 

 ن تارٌخ وقوعه.المستحقة من دٌن عادي إلى دٌن مضمون، م ٌكون له أثر قانونً وم ٌلزم الغٌر إم م

 اٌّطٍت اٌشاثغ

 آثبس اٌش٘ٓ ثبٌٕغجخ ٌٍذائٓ اٌّشتٙٓ

رغبنة فنً تحقٌنق الغاٌنة المشنرع منن تقرٌنر حنق ر نن رسنمً إابناري لنبعن ا شن اص  لقد كانت

مراعنناة لصننةاتهم  حمنناٌتهم مننن  ننالل تقرٌننر ر ننن رسننمً إابنناري لةابنندتهم مننن أاننل ضننمان دٌننونهم

 .وأش اصهم

المننرتهن بننل ٌبقننى  نقننل حٌننازة العقننار المر ننون إلننى النندابإابنناري م ٌنإنشنناء ر ننن رسننمً وإبا كننان 

فإن الحقوق الم ولة للدابن المرتهن بمواب  با الر ن تاعله فً مؤمن من كنل منا ٌمكنن بحٌازة الرا ن،

 أن ٌهدد حقه المضمون بالر ن الواقع على العقار.

لمضننمون بننالر ن وحننق تتبننع العقننار فننالر ن ٌعطٌننه حننق ا ولوٌننة أو ا فضننلٌة فننً اسننتٌةاء النندٌن ا

 باعتباره حقا عٌنٌا تبعٌا.

                                                           
1
 .334مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 
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وأ ٌرا وأ م ضمان للدابن المرتهن ٌتمثل فً حقه فً بٌع العقار المر ون فنً حالنة عندم دفنع المندٌن 

 الدٌن فً تارٌخ امستحقاق.

 حك األفؼ١ٍخ اٌّخٛي ٌٍذائٓ اٌّشتٙٓ فٟ ِٛاخٙخ اٌذائ١ٕٓ ٝ:ـاٌفمشح األٌٚ

 77كما نص على بلنك الةصنل -والتقدم المستمد من رتبة قٌد الر ن بالسال العقاري إن حق ا ولوٌة 

" ترتٌننب ا ولوٌننة بننٌن الحقننوق المثبتننة علننى العقننار الواحنند تننابع لترتٌننب  1913غشننت  12مننن ظهٌننر 

وا ٌعطً الدابن المرتهن الضمانة الكةٌلة مستٌةاء دٌونه حٌ  تعدد الدابنٌن عنادٌٌن كنان -التساٌالت ... "

أم أصحاب ر ن، غٌر أن  با التةضٌل منرتبط با سنبقٌة فنً التسناٌل للنر ن إبا تعندد أصنحاب النر ن، 

" ... النندابنٌن الننبٌن لهننم ر ننن مسننال علننى عقننار...  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  185وقنند نننص الةصننل 

 ٌستوفون دٌونهم حسب ترتٌب تساٌلهم ... ".

وال المندٌن ضنمان عنام لدابنٌنه، وٌنوزع ثمنهنا منن ق.ل.ع. علنى أن " أمن 1241ونص أٌضا الةصنل 

 علٌهم بنسبة دٌن كل واحد منهم، ما لم تواد بٌنهم أسباب قانونٌة لألولوٌة ".

مننن نةننس القننانون علننى أن " ا سننباب القانونٌننة لألولوٌننة  ننً اممتٌننازات  1242وأضنناف الةصننل 

 والر ون ".

ضى ر نه فً استٌةاء دٌنه وحق ا فضلٌة المعطى قدم امٌع الدابنٌن بمقتتو كبا فإن الدابن المرتهن ٌ

مننن  1244للنندابن المننرتهن ر نننا رسننمٌا لننٌس حقننا مطلقننا بالنسننبة لم تلننف أنننواع النندٌون، إب أن الةصننل 

ق.ل.ع. ٌنننص علننى أن " النندٌن الممتنناز مقنندم علننى كافننة النندٌون ا  ننرى، ولننو كانننت مضننمونة بر ننون 

فنً اسنتٌةاء دٌننه علنى امٌنع الندابنٌن حتنى ولنو كاننت دٌنونهم  وعلٌه فالدابن بدٌن ممتاز مقدم 1رسمٌة "

م فرق بٌن النر ن الرسنمً امتةناقً والنر ن الرسنمً اإلابناري  ن عبنارة  –مضمونة بر ون رسمٌة 

الر ن الرسمً ااءت عامة مطلقة وبالتالً فهً تشمل الر ن الرسمً بنوعٌه امتةاقً واإلابناري إب أن 

ٌمنحه القانون على أموال المدٌن باعتبار سبب الدٌن و نو منا ننص علٌنه الةصنل اممتٌاز  و حق أولوٌة 

 من ق.ل.ع. 1243

                                                           
، مالة 1889/94فً الملف التااري   عدد  13/10/1999الصادر بتارٌخ   1430انظر قرار المالس ا على  عدد  - 1

 .216ص  56قضاء المالس ا على عدد 
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وفً الحالة التً تكون فٌها الر ون الرسمٌة فً مرتبة واحدة كؤن تكون مسالة فً ٌوم واحد، وٌكون 

ة ٌتحاصنون النثمن ثمن العقار غٌر كاف للوفاء بالدٌون امٌعا فإن الدابنٌن المرتهنٌن بوي المرتبة الواحد

 .1البي ٌوزع علٌهم بنسبة مبلغ دٌن كل واحد منهم

 حك اٌتتجغ اٌّخٛي ٌٍذائٓ اٌّشتٙٓ فٟ ِٛاخٙخ اٌغ١ش اٌحبئض ٌٍؼمبس اٌفمشح اٌثب١ٔخ:

 Droitإن الدابن المرتهن ر نا رسمٌا إابارٌا ٌكتسب باإلضافة إلى حق التقدم أو ا فضلٌة حق التتبع 

de suiteه كل دابن مرتهن كٌف ما كانت مرتبته فً القٌد بالسال العقاري، ومعنناه أن ، و و حق ٌكتسب

للدابن المرتهن ات اب إاراءات التنةٌب على العقار المر ون فً أي ٌد ٌكون، بلك وكما سبقت اإلشارة إلٌه 

أن المدٌن ٌتصرف فً العقار المر نون، وٌنقنل ملكٌتنه إلنى شن ص آ نر، وحنق التتبنع  نبا منرتبط بحنق 

تصرف فً ملكٌة العقار المر ون، البي ٌبقى للمدٌن بعد ر نه للعقار، إب م ٌمكنن تصنور قٌنام أحند ما ال

أن " الننر ن  انناء فٌننهالننبي  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  157وقنند نننص علننى بلننك الةصننل  2دون اآل ننر

 ا ".الرسمً حق عٌنً عقاري على العقارات الم صصة  داء التزام وٌتبعها فً أي ٌد انتقلت إلٌه

على أن " الدابنٌن البٌن لهم ر ن مسال على عقنار  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  185كما نص الةصل 

 ٌستوفوا دٌونهم حسب ترتٌب تساٌلهم ... "لٌرتبوا وٌتبعونه فً أٌة أٌاد انتقل إلٌها 

العقار  إب بدونهما م ٌمكنه أن ٌتبع 3لدابن المرتهن مبد من توفر شرطٌن اثنٌنلٌثبت  با الحق  تىوح

المر ون فنً ٌند منن انتقنل إلٌنه، أولهمنا أن ٌكنون أانل دٌننه قند حنل، إب الحنابز لنه أن ٌسنتةٌد منن ا انل 

الممنننوح للمنندٌن الننرا ن، حتننى ولننو كننان ا اننل قنند مننن  مننن طننرف المحكمننة، وثانٌهمننا أن ٌكننون النندابن 

 نبا القٌند سنابقا لتسناٌل  المرتهن قند قٌند ر ننه بالسنال العقناري طبقنا للمقتضنٌات المطلوبنة، وأن ٌكنون

 .انتقال الملكٌة عن المدٌن الرا ن إلى الغٌر

وإن حد  ووقع تزاحم بٌن صاحب الحنق العٌننً التبعنً أي الندابن المنرتهن وصناحب الحنق العٌننً  

ا صلً أي المتصرف إلٌه فإن العبرة بتارٌخ القٌد فً السال العقاري م بتارٌخ العقد المنشا لهبا الحنق 

 تطبق على الحقٌن معا. 1913غشت  12من ظهٌر  67، 66، 65تضٌات الةصول إب أن مق

                                                           
1
 .334مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 

2
 .295لش صٌة والعٌنٌة، ص ، التؤمٌنات اتناغو سمٌر عبد السٌد - 

3
دانبر  4 – 3محمد فركت، الر ن الرسمً واإلاراءات المسطرٌة، الندوة ا ولى للعمل القضابً والبنكً، الرباط  - 

 .  170، نشر المعهد الوطنً للدراسات القضابٌة والماموعة لبنوك المغرب، ص 1987
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أما فً حالة التزاحم فً طلب تسناٌل الحقنٌن المقندمٌن بننةس الٌنوم م ٌواند ننص بالتشنرٌع المغربنً 

" وأعطا م  1913غشت  2من ظهٌر  76ٌنظمها بل اقتصر على حالة تزاحم الدابنٌن المرتهنٌن " المادة 

ً التساٌل إب ااء فٌه " ... وإبا قدمت فً آن واحد مطالب متعلقنة بننةس العقنار فإننه ٌننص نةس الرتبة ف

علننى بلننك بسننال اإلٌننداع وتسننال الحقننوق بنننةس الرتبننة فننإن تنننافى بعضننها مننع الننبعن رفننن المحننافظ 

 التساٌل ".

للعقنار وحق التتبع المعطنى للندابن المنرتهن م ٌكنون إم ضند الحنابز للعقنار و نو الشن ص المشنتري 

المر ون أو البي  انتقلت إلٌه ملكٌته وحتنى ٌواانه الحنابز ٌانب أن ٌكنون قند قٌند العقند المنشنا لحٌازتنه 

بالسال العقاري إب بندون  نبا التسناٌل ٌعتبنر العقنار منا زال بحٌنازة النرا ن المندٌن و نو منا أكنده قنرار 

مالة قرارات محكمنة امسنتبناف المنشور ب 1929ٌناٌر  22بتارٌخ  777محكمة امستبناف بالرباط عدد 

" ٌشترط فً الحق العٌنً لٌكون قابال لالحتااى به اتااه الدابن المرتهن لعقار مسال فً الرسم  1بالرباط

 أن ٌستند  و نةسه على تساٌل فً السال العقاري.

اناه إن الغٌر واضع الٌد البي لم ٌسال حقه قبل اإلننبار بنالحاز، م ٌانوز لنه أن ٌتمسنك بؤٌنة صنةة ت

الةصول من  1915ٌونٌو  2طالب الحاز، وأن ٌحتج بعدم اإلنبار بالوفاء أو بالت لً ". وقد  ص ظهٌر 

 آلثار الر ن الرسمً تااه ا ش اص الحابزٌن للملك المرتهن. 196إلى  185

حكنام النواردة فنً تلنك النصنوص المتعلقنة بنالغٌر حنابز العقنار ا  2وقد امع ا ستاب مؤمون الكزبنري

 تهن فً القواعد التالٌة:المر

ٌاب على حابز العقار المر ون المحافظة على  با العقنار وصنٌانته، فنإبا تعٌنب ب طبنه أو بتقصنٌره 

ترتبت علٌه المسإولٌة تااه الدابن المرتهن، ولهبا ا  ٌر مطالبته بالتعوٌن عن الضرر الالحق بنه منن 

لصرف بعنن النةقنات فنً سنبٌل إصنالحات  اراء  با التعٌب المنقص من الضمان، وإبا اضطر الحابز

أو تحسٌنات فلٌس له استرداد ثمن  به اإلصالحات أو التحسنٌنات إم بقندر منا ننتج عنهمنا منن زٌنادة فنً 

 .1915ٌونٌو  2من ظهٌر  193قٌمة العقار و و ما نص علٌه الةصل 

منن تنارٌخ اإلننبار  ٌستطٌع حابز العقار المر ون انً الثمنار وامحتةناظ بهنا علنى أننه ٌسنؤل عنهمناو

الرسمً البي ٌواه إلٌه بؤداء الدٌن أو الت لنً عنن العقنار وإبا وقنع الترا نً مندة سنتة أشنهر فنً متابعنة 

                                                           
1
 . 335مراع سابق، ص  - 

2
 .335مراع سابق، ص  - 
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إننبار  فٌنه إاراءات البٌع التنً سنبق أن بوشنر فٌهنا، فنال ٌسنؤل عنن الثمنار إم منن الٌنوم النبي ٌوانه إلٌنه

 .1915و ٌونٌ 2من ظهٌر  194رسمً ادٌد و با ما نص علٌه الةصل 

 إبا تتبع الدابن المرتهن العقار المر ون فً ٌد الحابز فللحابز ال ٌار بٌن الحلول الثالثة التالٌة:

 الوفاء بالدٌن.-

 الت لً عن العقار.-

 ترك الدابن المرتهن ٌتابع إاراءات نزع الملكٌة الابري.-

الت لنً منن العقنار، أن ٌتمسنك  وقبل  به الحلول الت ٌرٌة ٌكون من حق الحابز عند إننباره بالوفناء أو

بؤي دفع متعلق بنالر ن باتنه ضند الندابن المنرتهن فٌمكننه أن ٌطعنن فنً صنحة النر ن أو نةنابه، فٌتمسنك 

ببطالن الر ن، وٌتمسك بمثل  به الدفوع باسمه ش صٌا  ن الر ن عندبب م ٌحتج به. وإبا نا  فً أحد 

 .1 به الدفوع امتنع على الدابن مباشرة حق التتبع

كما ٌستطٌع الحابز أن ٌتمسك بالندفوع المتعلقنة بالندٌن المضنمون حتنى ولنو كنان قند صندر حكنم ضند 

 المدٌن بالدٌن، ولكن حتى م ٌمس بلك بحاٌة الحكم ٌاب التةرقة بٌن الةرضٌات التالٌة:

كنم أن ٌكون الحكم بالدٌن سابقا على تساٌل سند الحابز، وفً  به الحالنة ٌمننع علٌنه مناقشنة  نبا الح-

و نً ،الحكم  دلعدم المساس بحاٌته، ومع بلك ٌاوز له التمسك بالدفوع التً ٌاوز للمدٌن التمسك بها بع

 دفوع م تمس حاٌة ا مر المقضً به للحكم، كالدفع بانقضاء الدٌن بالتقادم بعد الحكم أو الدفع المقاصة.

 لحكم الصادر فٌها حاة علٌه.إبا كان الحابز قد أد ل فً الدعوى المقامة على المدٌن فٌعتبر ا-

إبا كان الحكم الصادر بالدٌن محقا على تساٌل سند الحابز ولم ٌكن الحنابز طرفنا فنً الندعوى، اناز 

للحابز أن ٌتمسك فً موااهة الدابن بالدفوع التً كان للمدٌن أن ٌتمسك بها والدفوع التً بقً للمدٌن بعد 

 .2الحكم التمسك بها

بز شٌبا ٌتمسك به من  نبه الندفوع فعلٌنه أن ٌ تنار أحند الحلنول الثالثنة السنابقة و كبا فإبا لم ٌاد الحا

المرتهن ٌتابع إاراءات ننزع الملكٌنة الابنري  ابنو ً إما الوفاء بالدٌن أو الت لً عن العقار أو ترك الد

 وسنعرن فٌها ما ٌلً لم تلف الحلول التً ٌ ٌر فٌها الحابز:

                                                           
1
 .182. البدراوي، مراع سابق،ص 526، ص 10نهوري، مراع سابق،ى الس - 

2
 .184 – 183، ص 129. البدراوي،مراع سابق، فقرة 527، ص 10السنهوري، مراع سابق،ى  - 
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 الوفاء بالدين أوال:

وفاء بالدٌن أحسن حل ٌ تاره الحابز للعقار المر ون لبلك  وله المشرع  به اإلمكانٌة. فله قد ٌكون ال

ٌونٌو  2من ظهٌر  185أن ٌةً بالدٌن عند حلول ا ال مستةٌدا من نةس اآلاال الممنوحة للمدٌن الةصل 

 صلً ". والبي ااء فٌه " ... غٌر أنه ٌستةٌد من المواعٌد واآلاال الم ولة للمدٌن ا  1915

وقد ٌكون أحسن للحابز الوفاء بالدٌن قبل حلول ا ال  ن بلك ٌنوفر علٌنه تنراكم الةوابند ومصنارٌف 

 اإلنبار وغٌره من اإلاراءات وٌبقى له الحق فً أداء الدٌون حتى ٌوم البٌع بالمزاد العلنً.

التنً ٌضنمنها النر ن وٌلتزم الحنابز بنؤداء أصنل الندٌن وبالملحقنات المضنمونة بنالر ن، فٌندفع الةوابند 

سواء بالتساٌل ا صلً أو بتساٌالت محقة كما ٌدفع أٌضا مصروفات الر ن والتساٌل واإلنبار وما تم 

 .1من إاراء بعد اإلنبار حتى ساعة الوفاء البي ٌعرضه

بز حق الرانوع علنى المندٌن وٌنتج عن الوفاء البي قام به الحابز محل المدٌن ا صلً، أن ٌكون للحا

 عنه دٌنه، وكبلك له حق الراوع على المالك السابق بدعوى الضمان إبا كان سنده ٌسم  ببلك. فى نه و

 

 

 

 فٌما ٌلً طرق راوع الحابز على المدٌن والمالك السابق:و

  على المدٌن بالدعوى الشخصٌةالرجوع -9

وٌكنون بلنك ،بب بدعوى اإلثراء بال سن بالراوع على المدٌن ا صلًٌستطٌع الحابز البي قام بالوفاء 

 على العقار.  اعندما م ٌكون  ناك شًء من ثمن العقار مستحق

و و باعتباره دابننا للمندٌن ٌسنتطٌع  ، إبا كان فً بمته باق من الثمن ٌراع على المدٌن بالةرق فقط و

 .2أن ٌراع علٌه فً كل أمواله بحق الضمان العام المقرر لكل دابن

 ولعلى المدٌن بدعوى الحلالرجوع  -2

 إن حلول الحابز محل الدابن المرتهن ٌمكن أن ٌكون حلوم اتةاقٌا أو حلوم قانونٌا.

                                                           
1
 .189 – 188، ص 134. البدراوي،  مراع سابق،فقرة 530، ص 269، فقرة 10السنهوري، ، مراع سابق،ى  - 

2
 .160، ص 136راع سابق، فقرة عبد المنعم البدراوي، م - 
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إبا أحل الدابن الغٌر محله، عنند قبضنه الندٌن  "من ق.ل.ع.  212فالحلول امتةاقً ٌكون طبقا للةصل 

 منه، فً الحقوق والدعاوي واممتٌازات والر ون الرسمٌة التً له على المدٌن.

  با الحلول صراحة، وأن ٌتم فً نةس الوقت البي ٌحصل فٌه ا داء ". وٌاب أن ٌقع

 من ق.ل.ع. فً الحامت اآلتٌة: 314وٌكون الحلول قانونٌا طبقا للةصل 

لةابدة الدابن، البي ٌةً بدٌن آ ر ولو كان محقا فً التارٌخ إبا كان  با الدابن مقدما علٌنه، بسنبب  -*

ي لمنقومت سواء كان بلك الدابن البي ٌةً مرتهننا ر ننا رسنمٌا أو امتٌاز أو ر ن رسمً أو ر ن حٌاز

 مرتهنا ر نا حٌازٌا أو مارد دابن عادي.

لةابنندة مكتسننب العقننار، فننً حنندود ثمننن اكتسننابه، إبا كننان  ننبا الننثمن قنند اسننت دم فننً الوفنناء بنندٌون  -*

 الدابنٌن المرتهنٌن للعقار ر نا رسمٌا.

ما به مع المدٌن أو عنه، كمدٌن متضامن أو كةٌل ٌةنً عنن غٌنره منن لةابدة من وفً دٌنا كان ملتز -*

 الكةالء أو كٌل بالعمولة.

لةابنندة مننن لننه مصننلحة فننً انقضنناء النندٌن مننن غٌننر أن ٌكننون ملتزمننا بننه ش صننٌا وعلننى سننبٌل  - *

 المثال، لمن قدم الر ن الحٌازي لمنقول أو ر نا رسمٌا.

ن الحنابز ٌحنل محنل الندابن المنرتهن المنوفى لنه فنً حقنه ومنا وسواء كان الحلول اتةاقٌا أو قانونٌا، فإ

 ٌضمن  با الحق من تؤمٌنات ش صٌة أو عٌنٌة.

أن ٌرانع علنٌهم، وقند ننص علنى  نبا الرانوع الةصنل  وفًفإبا كان  ناك كةالء للدٌن كان للحابز الم

مندٌن علنى السنواء من ق.ل.ع. بقوله " الحلول المقرر فً الةصول السابقة ٌقع ضد الكةالء وضد ال 215

والدابن البي ٌستوفً ازءا من دٌنه ٌشترك مع الغٌر البي وفاه له فً مباشنرة حقوقهمنا ضند المندٌن كنل 

 بقدر حصته فً الدٌن.

  لضمانارجوع الحائز على المالك السابق بدعوى -3

بق سنواء إبا كان سنده ٌ وله بلك، فإبا كان سند الحابز عقند بٌنع اسنتطاع أن ٌرانع علنى المالنك السنا

أما إبا كان الحابز تلقى الملكٌة بهبة بغٌر  1كان المدٌن أم ش صا آ ر، طبقا  حكام الضمان فً عقد البٌع

 .2عون أو وصٌة فال ٌراع على الوا ب أو الموصى

                                                           
1
 .532، ص 372. المنصوري، مراع سابق ،فقرة 193، ص 138البدراوي، مراع سابق، فقرة  - 

2
 .533، ص 272السنهوري، مراع سابق،فقرة  - 
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 اٌتخٍٟ ػٓ اٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ ثب١ٔب:

ل بنه العقنار لنه أن ٌتحلنل إن الحابز البي ٌالزمه الدابن المرتهن بحق التتبع وٌطالبه بنؤداء الندٌن المثقن

ٌونٌنو  2منن ظهٌنر  186الةصنل من بلك بت لٌه بدون تحةنظ عنن العقنار المر نون، و نو منا ننص علٌنه 

: " إبا لم ٌرد الغٌر الحابز أداء الةوابند وأصنل الندٌون الواابنة ا داء مهمنا كنان مبلغهنا فنٌمكن أن 1915

 ٌت لى بدون تحةظ عن العقار المر ون "

: ا ول: أن م ٌكنون المت لنً ملتزمنا ش صنٌا بالندٌن والثنانً أن انٌتنوفر لنه شنرطوالت لً ٌاب أن 

ٌكننون متمتعننا بؤ لٌننة التصننرف، ولننه منننب مطالبتننه بالوفنناء بالنندٌن إلننى تننارٌخ رسننو المزاٌنندة لبٌننع العقننار 

المر ننون، الحننق فننً طلننب اسننترداد الملننك الننبي كننان قنند ت لننى عنننه شننرٌطة أدابننه كننل النندٌن المطلننوب 

 (.1915ٌونٌو  2من ظهٌر  190الةصل )ارٌف والمص

علنى مسنإولٌة الحنابز فنً التعٌنب الواقنع بةعنل أو  1915ٌونٌنو  2منن ظهٌنر  193كما ننص الةصنل 

تقصٌر الغٌر الحابز إضرارا بالدابنٌن المرتهنٌن تترتب علٌه دعوى بالتعوٌن ضد الحنابز المنبكور بٌند 

 الحات إم بقدر ما نتج عنها من زٌادة فً القٌمة.أنه م ٌاوز له استرداد ثمن التحسٌنات واإلص

ومبد فً  به الحالة من إثبات اإلدعناء بالتعٌنب منن طنرف الندابن المنرتهن، وكنبا منن طنرف الحنابز 

ب صننوص مصننروفات التحسننٌنات أو اإلصننالحات، وكمننا سننبق بٌانننه فننإن المقصننود بالتحسننٌنات  ننو مننا 

1980ٌناٌر  30رٌخ بتا 270أوضحه المالس ا على فً قراره عدد 
1. 

والحابز البي كان ٌتمتع بحقوق عٌنٌة على العقار المت لى عنه كحق انتةاع مثال أو الحقوق التً كانت 

مترتبة على العقار كحق ارتةاق لمصلحة عقار مااور ٌملكه الحابز وتالشت نتٌاة ات اب البمة، تعود من 

ل من ادٌد إلعادتهنا، وصناحب المصنلحة  نو ادٌد بعد حصول الت لً، وإن وقع تشطٌب تساٌلها، تسا

 (. 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  195البي ٌطلب بلك ) الةصل 

وم ٌسؤل الحابز فً حالة الترا ً مدة ستة أشهر فً متابعة إاراءات البٌع التً سنبق أن بوشنرت إم 

 (. 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  194من تارٌخ إنبار رسمً ادٌد ) الةصل 

به الحابز ٌكنون علنى ٌند كتابنة الضنبط لندى المحكمنة امبتدابٌنة الموانود بندابرتها  والت لً البي ٌقوم

العقار، وٌقنع اإلشنهار بنبلك منن طنرف المحكمنة، وترسنل تلقابٌنا نسن ة منن  نبا اإلشنهار إلنى المحافظنة 

 (. 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  181العقارٌة قصد تساٌله بالرسم العقاري ) الةصل 

                                                           
1
 .38 – 37مالة قضاء المالس ا على، العددان  - 
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ٌعٌن بناء على طلب منن الندابن السناعً فنً البٌنع، قنٌم لمباشنرة البٌنع فنً  وفً حالة حصول الت لً،

 (. 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  182موااهته، وفق اإلاراءات الشكلٌة المقررة فً نزع الملكٌة ) الةصل 

وإبا رتب الحابز ر نا رسمٌا على العقار لمصلحة دابن ش صً، تكون مرتبة  با الدابن فً استعمال 

لعقار المت لى عنه، بعد امٌنع دابننً المالنك السنابق، النرا ن ا ول للعقنار شنرٌطة أن ٌكنون ر نه على ا

 .195تساٌلهم سابقا لتساٌل دابن الحابز الةصل 

وحننابز العقننار الننبي أدى للنندابن المننرتهن، أو ت لننً عننن العقننار المر ننون أو انتننزع مننن ٌننده، ٌعطٌننه 

 .196تضٌه القانون من وسابل الةصل القانون حق الراوع على المدٌن ا صلً بما ٌق

 

 تشن اٌذائٓ اٌّشتٙٓ ٠تبثغ إخشاءاد ٔضع اٌٍّى١خ ثبٌثب:

 

 ٌكون المدٌن فً حالة مطل إبا تؤ ر عند تنةٌب التزامه كلٌا أو ازبٌا من غٌر سبب مقبول. 

ٌصب  المدٌن فً حالة مطل بمارد حلول ا ال المقرر فً  على أنه من ق.ل.ع 255لةصل و ٌنص ا

أما إبا لم ٌقم حنابز العقنار بالوفناء المطلنوب مننه وفناء تامنا، وبعند أن ٌصنب  لسند المنشا لاللتزام ... " ا

فإن لكل دابن مرتهن أن ٌباشر ضده من ق.ل.ع.  254المدٌن ا صلً، أو الحابز فً حالة مطل " الةصل

قاري، بعد  مسة عشنر ٌومنا نزع ملكٌة العقار المر ون، وفق اإلاراءات الشكلٌة المقررة فً الحاز الع

الدٌن من ا مر الرسمً البي ٌواهه الدابن إلى المدٌن، واإلنبار الرسمً المواه إلى الحابز بواوب أداء 

ه الةصل  .188 أو الت ًل عن العقار و و ما نص عٌل

ة فبعد تبلٌغ ا مر واإلنبار الرسمٌٌن إلى كل من المدٌن ا صلً والحنابز، وفنق المقتضنٌات المسنطرٌ

من ق.م.م. ٌشرع فً اإلاراءات ال اصة بالحاز العقاري، والتنةٌب  41إلى  36المحددة فً الةصول من 

 الابري على العقار ولبٌعه بالمزاد العلنً وفق ما حدده التشرٌع المطبق على بلك.

تساٌل مسلمة له على أن الدابن المحرز على شهادة  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  204وقد نص الةصل 

منن ظهٌنر التحةنٌظ  58طرف محافظ ا مالك العقارٌة طبقنا للشنروط المنصنوص علٌهنا فنً الةصنل من 

طلب إاراء البٌع عند عدم ا داء فً إبانه، وبلك عن طرٌق النزع اإلاباري لملكٌة العقنار، أو  فٌمكن له

 العقارات التً سال الدابن حقه علٌها.
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البٌننع الابننري للعقننارات إم عننند عنندم كةاٌننة  نننه " م ٌقننعأمننن ق.م.م. علننى  469وقنند نننص الةصننل 

المنقومت عدا إبا كان المندٌن مسنتةٌدا منن ضنمان عٌننً ... " فةنً  نبه الحالنة ٌقنع البٌنع مباشنرة ودون 

من ق.م.م. على ما ٌلً: "  445حااة إلى إاراء حاز تحةظً سابق وقد نصت الةقرة الثانٌة من الةصل 

 ٌن ضمان عٌنً عقاري مباشرة على العقار المحمل به.غٌر أنه ٌقع التنةٌب إبا كان للمد

بتنننارٌخ  2956/217المحكمنننة امبتدابٌنننة بالننندار البٌضننناء تحنننت عننندد  عنننن ربنننٌسوقننند صننندر أمنننر 

12/06/1987
على شهادة التساٌل من المحافظ العقاري، وإن لم  زللدابن الثابت دٌنه، والمحر أن ٌإكد 1

 ار عند عدم ا داء.ٌكن بٌده سند تنةٌبي، أن ٌطلب بٌع العق

 اٌّطٍت اٌخبِظ

 إخشاءاد تحم١ك اٌش٘ٓ اٌؼمبسٞ

 و حق الدابن المنرتهن فنً التنةٌنب علنى  –إن أ م أثر من آثار الر ن الرسمً، اتةاقٌا كان أم إابارٌا 

 –العقار المر ون وبلك بنزع ملكٌته ابرٌا وبٌعه بالمزاد العلنً وفق شنروط وإانراءات معٌننة سننرا ا 

من أال بلك آثرنا أن نبح   با ا ثر فنً  نبه الةقنرة، رغنم أننه سنبق وأن تطرقننا إلنى حنق و -فٌما بعد 

ولم ٌكن المقنام ٌسنم  ببسنط إانراءات ،الدابن المرتهن فً نزع ملكٌة العقار فً أي ٌد كان والتنةٌب علٌه 

 ن على العقار المر ون.الدابن الرا  به  ننا عالانا ا مر فً إطار حق التتبع البي ٌتمتع ، نتحقٌق الر 

ٌونٌنو  2والتشرٌع المطبق على العقارات المحةظة أي ظهٌنر  انون المسطرة المدنٌةكل من ق نظموقد 

 إاراءات تحقٌق الر ن العقاري.  1915

قانون المسطرة المدنٌة ٌعتبنر المرانع ا ساسنً منع مراعناة ا حكنام والقواعند أن وتاب اإلشارة إلى 

 لٌها فً القانون المطبق على العقارات المحةظة.واإلاراءات المنصوص ع

 اإلٔزاس اٌؼمبسٞ :اٌفمشح اٌـؤٌٚـٝ

ٌعتبننر اإلنننبار العقنناري أول إاننراء ٌاننب أن ٌبنندأ بننه النندابن المننرتهن، بحٌنن  ٌتقنندم إلننى السننٌد ربننٌس 

اري فنً لموقنع العقنار المنةنب علٌنه، ٌطلنب تواٌنه اإلننبار العقن2أو التاارٌة الم تصنة المحكمة امبتدابٌة 

 إلى كل من المدٌن ا صلً والحابز وٌرفق بالوثابق التالٌة: 1من ق.م.م. 148إطار الةصل 

                                                           
1
 .89، ص 38مالة المحاكم المغربٌة، العدد  - 
2
ٌىىىىٟ : اإلٔىىىىزاس اٌؼمىىىىبسٞ ٚرنىىىىبسة االخزقىىىىبؿ ثىىىى١ٓ اٌّؾىىىىبوُ االثزذال١ىىىىخ ٚ اٌّؾىىىىبوُ اٌزغبس٠خضِغٍىىىىخ ٔىىىىٛس اٌىىىىذ٠ٓ اٌغضٚ - 

 108/99 سلىُ ِؾىّخ االعزئٕبن اٌزغبس٠خ ثبٌذاساٌج١نىبء لشاسٚفٟ ٘زا اٌقذد فمذ عبء فٟ  . 37ؿ  1999ضاوزٛثش 1إٌّزذٜضاٌؼذد

اٌّغىزأٔف ٠ٕىبصع فىٟ أْ رىىْٛ اٌّؾىّىخ اٌزغبس٠ىخ ِخزقىخ اٌطىشن  " ض ػٍىٝ أ25/99/6ْػىذد  اٌٍّىف فٟ 4/2/99دس ثزبس٠خ بقاٌ
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أصل املتزام المر ون بمقتضاه العقار ) وقد ٌكون عقدا أو حكما قضابٌا كما فنً حالتننا أي النر ن  -

 الرسمً اإلاباري (.

، و نً 2 شنهادة التقٌٌند ال اصنة((قناريتثبنت تقٌٌند النر ن بالسنال الع شهادة من المحافظة العقارٌنة -

 2منن ظهٌنر  204من قانون التحةٌظ العقاري و و ما نص علٌه الةصل  58المنصوص علٌها فً المادة 

 . 1915ٌونٌو 

وٌتم تبلٌغ  با اإلنبار إلى ا طراف المعنٌة، وكبا إلى المحافظ العقاري وبعد مضً ا ال المحدد فً 

لم ٌتم الوفاء بالدٌن، فنإن  نبا اإلننبار ٌعتبنر إن لبي  و عادة عشرون ٌوما، اإلنبار المواه إلى المدٌن وا

ٌغل ٌد المالك المدٌن الرا ن من التصرف فً العقار وكبا ٌمنعه من تساٌل 3 بمثابة حاز تنةٌبي عقاري

 أي حق عٌنً على الرسم العقاري المتعلق بالعقار موضوع التنةٌب الابري.

                                                                                                                                                         

ػمبس٠ىخ رشِىٟ ئٌىٝ  ػ١ٕ١ىخػٍٝ اػزجبس أْ هج١ؼخ اٌذػٜٛ اٌمبلّخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ ضث١ٕٗ ٚث١ٓ اٌّغزأٔف ػ١ٍٙب اٌمبلُٔٛػ١ب ٌٍجذ فٟ إٌضاع 

 ٜ.ػٍٝ أعبط ففخ أهشان اٌذػٛ ١ٌٚظضٚأٔٙب رزخز ػٍٝ أعبط ففزٙب ٟ٘  9288/98ئثطبي اإلٔزاس ػذد 

فىٟ أْ اٌّؾىبوُ  فىش٠ؾخ ض95/53ِىٓ اٌمىبْٔٛ اٌّؾىذس ٌٍّؾىبوُ اٌزغبس٠ىخ سلىُ  5ال عىذاي فىٟ أْ ِمزنى١بد اٌّىبدح  ٔىٗئ ؽ١شٚ

 .اٌزغبسفٟ اٌذػبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثبٌؼمٛد اٌزغبس٠خ ٚوزا اٌذػبٜٚ اٌزٟ رٕؾأ ث١ٓ  ثبٌٕظشاٌزغبس٠خ رخزـ 

اعىزٕبدا ئٌىٝ أْ ضػمىٛدا رغبس٠خ ث١ّٕٙىب خرٌه فىاْ ػمىٛد اٌمىشك اٌشاثطىض فنال ػٓ اْال ٔضاع ث١ٓ اٌطشف١ٓ فٟ أّٔٙب ربعش ئٔٗ ؽ١شٚ

اٌّؼزبد رؼزجش أػّبال رغبس٠ىخض ٚثبٌزىبٌٟ فىاْ ع١ّىغ اٌىذػبٜٚ اٌّزؼٍمىخ ثٙىزٖ  ٔؾبهٙباٌمشٚك اٌزٟ رؼمذ٘ب ِإعغبد االلزّبْ فٟ ٔطبق 

ئٌٝ اٌّؾىبوُ اٌزغبس٠خضٌىزا فىاْ ِىب ٠ىذفغ  ف١ٙبإٌظش ٚوزا اٌذػبٜٚ إٌبرغخ ػٕٙب ٚاٌّزشرجخ ػٓ اٌّغبهش اٌزٟ رزفشع ػٕٙب ٠شعغ  اٌؼمٛد

ٚاٌشاِٟ ئٌىٝ ئثطىبي ضاٌزغبس٠خ ثبٌجذ فٟ اٌطٍت اٌّمذَ ِٓ هىشن اٌّغىزأٔف ػ١ٍٙىب اٌّؾىّخثٗ اٌطشن اٌّغزأٔف ِٓ ػذَ اخزقبؿ 

عىى١ٍُ ٠ٚقىىطذَ  ػٍىىٝ أعىىبط لىىبٟٔٛٔ ٠شرىىىضاعىىزٕبدا ئٌىىٝ أْ اٌىىذ٠ٓ اٌّزشرىىت ثزِزىىٗ لىىذ أمنىىٝ ثبٌٛفىىبءض ال  9288/98ػىىذد  اإلٔىىزاس

سدٖ ٚثبٌزىبٌٟ رأ١٠ىذ اٌؾىىُ اٌىزٞ ألشرىٗ ِؾىّىخ اٌذسعىخ  ٠ٕج ىٟ ِّبضاٌزغبس٠ىخ ٌٍّؾىبوُّبدح اٌخبِغخ ِٓ اٌمىبْٔٛ اٌّؾىذس ٌِٚمزن١بد ا

اٌقىبدس  44ثأوىبد٠ش فىٟ ؽىّٙىب ػىذد   خ"ض لشاس ق١ىش ِٕؾىٛسضٚ٘ٛ ٔفىظ رٛعىٗ اٌّؾىّىخ اٌزغبس٠ىع١ٍّب رؼ١ٍالاألٌٚٝ ألٔٗ عبء ِؼٍال 

اٌىزٞ عىبء ف١ىٗ ػٍىٝ أٔىٗ "ٚئْ وبٔىذ اٌنىّبٔبد اٌؼ١ٕ١ىخ اٌؼمبس٠ىخ رؾىّٙىب لٛاػىذ  98 \389ضفىٟ اٌٍّىف ػىذد 1999ٕىب٠ش٠ 14ثزىبس٠خ 

خبفخضفأٗ اػزجبسا ئٌٝ أْ اٌّذػ١خ  لجٍذ رمىذ٠ُ اٌؾمىٛق اٌؼ١ٕ١ىخ اٌزىٟ ٌٙىب ػٍىٝ األِىالن اٌّش٘ٛٔىخ مىّبٔب ٚخذِىخ ٌىذ٠ٓ رغبسٞضفىاْ 

 طشح اإلٔزاس اٌؼمبسٞ ٠مزنٟ أٚال ِشالجخ أمنبء عجت ئٔؾبلٙب.ئثطبي ئعشاءاد رؾم١ك اٌنّبٔبد فٟ ئهبس ِغ

ٚؽ١ش ئْ اٌزقشفبد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌزغبس ثّٕبعجخ  ػٍُّٙ رؼزجش وزٌهضِبداَ أْ اٌؼًّ األفٍٟ اٌزٞ ٠زؼٍك ثٙب ػّىً رغبسٞضٌىزٌه 

"ضؽىُ ِٕؾىٛس ثّغٍىخ اٌّشافؼىخ اٌؼىذد ٠ٗزؼ١ٓ اٌمٛي ثأْ اٌش٘ٓ اٌّم١ذ ػٍٝ أِالن اٌّذػ١خ رأ١ِٕب ٌذ٠ٓ رغىبسٞ رقىشن رغىبسٞ رىبثغ ٌى

.ٌٍزؼّىىك ساعىىغ ػجىىذ اٌؼٍىىٟ ؽفىى١ع ضاٌؾغىىض اٌزٕف١ىىزٞ ػٍىىٝ اٌؼمبسأهشٚؽىىخ ١ٌٕىىً اٌىىذوزٛساٖ فىىٟ 343-342ضؿ 2000ضِىىبسط 10

.٠ىىٛٔظ اٌض٘شٞضاٌؾغىىض اٌزٕف١ىىزٞ ػٍىىٝ اٌؼمىىبس فىىٟ اٌمىىبْٔٛ اٌّ شثٟضعٍغىىٍخ 164ؿ  2009اٌؾمٛقضو١ٍىىخ اٌؾمىىٛق أوىىذاي اٌشثىىبه ض

 . 156ؿ 2007ضاٌغضء اٌضبٟٔضاٌّطجؼخ ٚاٌٛسالخ اٌٛه١ٕخ ِشاوؼ ضاٌطجؼخ األٌٚٝ ١ٔٛ13خ اٌّؼبفشح اٌذساعبد اٌمبٔ
1
من ق.م.م. على ما ٌلً: " ٌ تص رإساء المحاكم امبتدابٌة وحد م بالبت فً كل مقال ٌستهدف  148ٌنص الةصل  - 

دة لم ٌرد بشؤنها نص  اص وم ٌضر الحصول على أمر بإثبات حال أو تزاٌه إنبار أو أي إاراء مسال فً أي ما
 بحقوق ا طراف ... " 

"أن اإلنبار العقاري  البي لم ٌشر إلى  الشهادة  9/11/1936كمة الدار البٌضاء صادر بتارٌخ حااء فً قرار لحكم لم - 2
 .21ص  16/1/1973ال اصة ٌعتبر مغٌا وم قٌمة له" مالة المحاكم المغربٌة عدد 

ناقشات الةقهٌة بشؤن طبٌعة اإلنبار العقاري بٌن اعتباره مارد تنبٌه عادي با داء  أو حاز تنةٌبي للتعمق بشؤن الم - 3
وما بعد ا، عبد الواحد مسعود  304عقاري: سةٌان ادرٌوش، تسنٌد الدٌون الر نٌة مقاربة قانونٌة ومالٌة الازء ا ول ص
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بٌان أسننماء و وٌننة أطرافننه وعننناوٌنهم ، وإعننالن المنةننب علٌننه بالسننند وٌاننب أن ٌتضننمن اإلنننبار،   

العقننار أو العقننارات المحةظننة التننً سننٌاري بٌعهننا، فننً حالننة عنندم ا داء، ورقننم رسننمها التنةٌننبي، وبٌننان 

مننن  205) الةصنل  وتحدٌنند مبلنغ الندٌن المطالننب بنه، وإنننبار المندٌن أو الحنابز بالوفنناء العقناري ومكانهنا

 (. 1915نٌو ٌو 2ظهٌر 

واإلنبار العقاري م ٌنتج آثاره إم إبا صنحت امٌنع بٌاناتنه سنواء بالنسنبة لألشن اص المبلنغ لهنم ، أو 

 .1تهببالنسبة  ازاء العقار المر ون ، وكبا مبلغ الدٌن ومن ثم م ٌمكن تاز

كل واحند  ولبن كان الر ن الرسمً م ٌتازأ بطبٌعته وٌبقى بؤكمله على العقارات الم صصة له على

من قٌام الدابن المرتهن بالتنازل عن مبدأ عندم تازبنة النر ن المنصنوص علٌنه  امنها، فإنه م مانع قانونٌ

2/6/1915من ظهٌر  157بالةصل 
2. 

مننن ق.م.م باعتبار ننا  484وتإسنس دعننوى الطعننن فننً اإلنننبار فقهننا وقضناء علننى مقتضننٌات الةصننل 

 دعوى ت ص بطالن إاراءات الحاز العقاري.

 ننب المنازعننة فننً صننحة اإلنننبار العقنناري والمطالبننة بإبطالننه إحنندى صننورتٌن ،فإمننا أن تنصننب وتت

، أو عدم صنحتها أو عندم بلك عند واود نقص فً أحد بٌاناتهالمنازعة على عٌب فً إاراءات اإلنبار و

 تبلٌغه بطرٌقنة نظامٌنة . وإمنا أن تنصنب المنازعنة علنى الااننب الموضنوعً فٌنه وبلنك بادعناء انقضناء

 .عالقة المدٌونٌة، أو بطالن عقد الر ن

وواه التةرقة بٌن تؤسٌس المنازعة على أسباب شكلٌة وتؤسٌسها على أسباب موضوعٌة ٌكمن فنً أن 

مع فت  الماال للدابن فنً  الباطلةالتصرٌ  بالبطالن فً الحالة ا ولى ٌنحصر أثره فً إعدام اإلاراءات 

،أما الننبطالن المإسننس علننى سننبب القانونٌننةضننوابط اإلارابٌننة إعننادة إاننراءات اإلنننبار بشننرط احتننرام ال

 .3موضوعً فإنه ٌعنً عدم أحقٌة الدابن فً سلوك مسطرة التنةٌب منقضاء حقه أو انعدامه أصال

                                                                                                                                                         

ص  148ن فً بطالن اإلنبار ، مالة القضاء والقانون عدد ،اإلنبار العقاري بٌاناته ومرفقاته وموقف القضاء من الطع
،محمد سالم، مسطرة تحقٌق الر ن الرسمً فً القانون المغربً، مطبعة النااح الادٌدة ، الدار البٌضاء الطبعة 195

، مطبعة 2009، محمد  ٌري، قضاٌا التحةٌظ العقاري فً التشرٌع المغربً، الطبعة ال امسة  38ص 2000ا ولى 
 .269.، ٌونس الز ري، مراع سابق ص 415معارف الادٌدة الرباط ص ال
، مالة قضاء المالس  205/3/2/03الملف المدنً عدد  29/11/2006المإرخ فً  1219قرار المالس ا على عدد  - 1

 .159ص  68ا على عدد 
، مالة قضاء  1705/3/1/2000الملف التااري عدد  3/7/2002المإرخ فً  973قرار المالس ا على عدد  - 2

 .154ص  61المالس ا على عدد 
 وما بعد ا. 161للتعمق رااع :ٌونس الز ري،مراع سابق الازء الثانً ص- 3
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وإبا كان ا مر ٌتعلق بر ن منصب على عندة عقنارات م صصنة  داء نةنس الندٌن فإننه م ٌمكنن أن 

وٌانب الحصنول  ضً ا منور المسنتعالة بنناء علنى طلنبدر عن قاٌاري البٌع دفعة واحدة إم بإبن صا

 ". 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  206على  با ا مر قبل تقدٌم دفتر التحمالت: " الةصل 

وٌشرع بعد بلك عون التنةٌب بامنتقال إلى المكان البي ٌواد به العقار وٌقوم بتحرٌنر محضنر الحانز 

 470، وحدوده، والحقوق المرتبطة بنه طبقنا لمقتضنٌات الةصنل العقاري، ٌبٌن فٌه موقع العقار ومساحته

من ق.م.م. وٌبكر فً المحضر أنه انتقل إلى عٌن المكان للوقوف على العقار، موضوع الحانز التنةٌنبي 

 مع اإلشارة إلى واود المطلوب ضده الحاز، بعٌن المكان وإطالعه على صةته وموضوع مهمته.

ٌن مع الةوابد والصابر مع بٌان مقدار الدٌن المطلوب، وإم استمر فنً وإن كان على استعداد  داء الد

منن ق.م.م. فنً حالنة  39و 469إتمام إاراءات الحاز التنةٌبي على العقار، وتطبق مقتضنٌات الةصنلٌن 

غٌبة المنةب ضده، وقد ب بت محكمة امستبناف بالرباط إلى أنه " تعند صنحٌحة مسنطرة الحانز العقناري 

 777قرار عندد  –تبلٌغ اإلنبار واإلعالم بالحاز إلى قٌم المحاوز علٌه الماهول الموطن  المشتملة على

 .1929ٌناٌر  22بتارٌخ 

وٌبلننغ المحضننر المناننز إلننى المحننافظ العقنناري وٌقٌنند بسننعً مننن عننون التنةٌننب بالسننال العقنناري طبقننا 

منن ق.م.م. ( وإبا كنان العقنار  470للتشرٌع الااري به العمل، كما ٌبلغ إلى ا طراف المعنٌة. ) الةصل 

مشاعا على عون التنةٌب أن ٌ طر شركاء المنةب علٌه فً الملكٌة بإاراءات التنةٌب المباشرة ضد شنرٌكهم 

 من ق.م.م. 473حتى ٌتسنى لهم المشاركة فً السمسرة الةصل 

علٌهنا وعلى عون التنةٌنب قبنل إانراء الحانز، أن ٌطلنب رسنوم الملكٌنة ممنن  نً فنً حوزتنه، لٌطلنع 

المتزاٌدون، وإن تعبر علٌه بلك، التمس من ربٌس المحكمة لموقنع العقنار المنةنب علٌنه، إصندار أمنر إلنى 

 المحافظ العقاري بتسلٌمه شهادة الملكٌة للعقار موضوع الحاز.

 اٌتؼشع ػٍٝ إخشاءاد اٌحدض اٌفمشح اٌثب١ٔخ:

ٌمكن الطعن فٌهنا منن النرا ن المندٌن  إن إاراءات تبلٌغ اإلنبار العقاري، المعتبر بمثابة حاز عقاري

ا صلً أو من الغٌر الحابز للعقار المر ون أو من الكةٌل العٌنً النبي ر نن عقناره ضنمانا لندٌن المندٌن 

 ا صلً، كلما توفرت شروط بلك.

وٌتعلق الطعن ببطالن إاراءات التنةٌب، لواود عٌب متعلنق بشنروط البٌنع، كطلنب المندٌن منثال اعنل 

قنوق قتصر على أشن اص معنٌنٌن إب أن عالنٌنة المنزاد تمننع  نبا الت صنٌص، أو إضنافة حالمزاد غٌر م
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منن ق.م.م.  414وانود عٌنب فنً الشنكل كعندم احتنرام مقتضنٌات الةصنل الغٌر المقررة على العقار، أو 

 .1المتعلقة بدفتر التحمالت واإلشهار وتبلٌغه إلى العموم

طلنب إبطنال الحانز، برفعنه  حٌنببصب علٌها الحاز، فله وحٌنما ٌدعً الغٌر ملكٌته للعقارات التً ان

لدعوى امستحقاق إلى حٌن إرساء المزاٌندة النهابٌنة وبموانب  نبه الندعوى تتوقنف مسنطرة التنةٌنب علنى 

منن  482ن أدلى بوثابق ٌظهر أنها مبنٌنة علنى أسناس صنحٌ  الةصنل إا موال المدعى فٌها بامستحقاق 

 ق.م.م.

ام المحكمنة الم تصنة، وٌنتم اسنتدعاء المحانوز علٌنه والندابن الحنابز  قنرب وتقدٌم الدعوى ٌكون أمن

السة ممكنة، قصد إبنداء أوانه دفاعهمنا، وٌكنون الحكنم الصنادر بنرفن الطلنب مشنموم بالنةناب المعانل 

 من ق.م.م. 483رغم كل تعرن أو استبناف الةصل 

انز العقناري، وٌانب أن ٌكنون وتطبق نةس المسطرة فٌما ٌ ص تقدٌم دعوى البطالن إلانراءات الح

 .2المقال مكتوبا ومقدما قبل إاراء السمسرة

وفنننً كنننال الننندعوٌٌن ٌحكنننم علنننى المننندعً النننبي  سنننر دعنننواه بالمصنننارٌف المترتبنننة عنننن مواصنننلة 

 من ق.م.م. 484اإلاراءات، دون مساس بالتعوٌن الةصل 

إانراءات التنةٌنب فنً رغبة من المشرع فً تحقٌنق تنوازن عنادل بنٌن مصنلحة مثٌنر الطعنن بنبطالن و

تةادي اسنتمرار التنةٌنب،وبٌن مصنلحة  الندابنٌن فنً سنرعة اسنت الص الندٌن، فقند رتنب منن اهنة الوقنف 

 .3التلقابً إلاراءات التنةٌب بمارد تقدٌم الدعوى

وٌترتب عن طلب البطالن وقف إاراءات التنةٌب إلى حٌن صدور الحكم، وكبا سقوط مٌعاد إاراءات 

الترا ً فً مواصلة اإلاراءات التً تلنً الحانز أمكنن للمحانوز علٌنه، أن ٌحصنل  السمسرة، وإبا وقع

على اإلنبار وامٌع الوثابق المسالة، بعد تقدٌمه لمقال معلل إلى ربٌس المحكمة امبتدابٌة بصنةته قاضنٌا 

ٌخ الالسنة، لألمور المستعالة، وبعد تبلٌغ نس ة من المقال إلى طالب البٌع، ثالثة أٌام على ا قل قبل تار

 (. 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  208وٌصدر ا مر نهابٌا ونافبا على الةور ) الةصل 

 484و483أنه " بمقتضى الةصنلٌن  29/7/2003و كبا ااء فً قرار للمالس ا على صادر بتارٌخ 

من قانون المسطرة المدنٌة فإنه لوقف إاراء تحقٌق ر نن عقناري ، ٌانب علنى المندٌن النرا ن أن ٌتقندم 
                                                           

1
 .179محمد فركت، مراع سابق، ص  - 

2
 .306الطٌب برادة، أصول التنةٌب الابري،مراع سابق، ص  - 
 .163عبد العلً حةٌظ، ا طروحة ص - 3
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بمقننال مكتننوب للطعننن بننالبطالن فننً إاننراءات الحاننز العقنناري، وإبا اعتبننرت المحكمننة الم تصننة أنننه م 

بالتنةٌب المعال رغم كل تعرن أو استبناف، و با م ٌمنع  مواب لوقف اإلاراءات كان حكمها مشموم

ب مإقتا ، فً انتظار المنةب علٌه حٌن توفر  به الشروط من المطالبة أمام القضاء امستعاالً بوقف التنةٌ

البت فً دعوى بطالن إاراءات الحاز العقاري ، كلما توفرت شروط امسنتعاال وكنان  نناك منا ٌبنرر 

 1اعتبار دعوى الموضوع المبكورة تشكل صعوبة تحول دون امستمرار فً التنةٌب".

بنا داء فنً  الامع بٌن مسطرة تحقٌق النر ن  وإلنزام المندٌن  وطرحت على القضاء المغربً إشكالٌة

 إطار دعوى ش صٌة؟ 

بؤنه م ٌمكن الامع  ،4/10/2000عن اإلشكالٌة بمواب قراره الصادر بتارٌخ أااب المالس ا على 

أن ٌتقدم بدعوى أداء الدٌن  ا رسمٌابٌن المسطرتٌن فً نةس الوقت  بعلة أنه" إبا كان للدابن المرتهن ر ن

النه باعتبناره دابننا عادٌنا ٌمكننه است الصنه منن امٌنع ا صلً مست الص دٌنه المضمون عند  حلنول أ

من  204أموال المدٌن وكان له أن ٌتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقٌق الر ن الرسمً فً نطاق الةصل 

المتعلق بالتشرٌع المطبق على العقارات المحةظة  وبلك باعتباره دابنا مرتهننا فإننه م  2/6/1915ظهٌر 

أنه "  ق.ل.ع الناصة علىمن  1223رتٌن فً آن واحد  قٌاسا على قاعدة الةصل ٌمكن الامع بٌن المسط

بٌع للوفاء بالدٌن فإن للدابن حق الراوع منه علنى المندٌن ، و نً قاعندة وإن إبا لم ٌكف المتحصل من ال

تعلقت بالر ن الحٌازي فإنهنا صنالحة للتطبٌنق علنى النر ن الرسنمً غٌنر المننظم لمضنمونها ، ومحكمنة 

بناف التً ردت الدفع المثار من الطالب بهبا ال صوص بعلنة " أننه م منانع منن سنلوك المسنطرتٌن امست

  2معا" تكون قد بنت قرار ا على أساس قانونً غٌر سلٌم  وعرضته للنقن".

 الامع عدم لكن سرعان ما عدل القضاء المغربً عن  با امتااه  رافضا نظرٌة 

  ب" م ٌواد ما ٌمنع الامع بنٌن طلن2004 /14/7صادر بتارٌخ و كبا ااء فً قرار للمالس ا على 

ا داء ودعوى تحقٌق الر ن ما دام أن تنةٌب أحد الحكمٌن ٌستتبعه عدم تنةٌب الثانً، إم إبا كان المتحصل 

 3علٌه من تنةٌب ا ول غٌر كاف لتغطٌة الدٌن"

اناء  17/5/2006رفتٌن بتنارٌخ وقد تؤكد  با امتااه وزاده رسو ا صدور قرار المالنس ا علنى بغن

مستمدة  ىفٌه "  ٌملك الدابن المرتهن ر نا رسمٌا الحق فً المطالبة بدٌنه عند حلول أاله بصةتٌن ، ا ول
                                                           

 .159ص   62ا على عدد  مالة قضاء المالس - 1
 ، مرفوقا بتعلٌق ا ستاب عبد الرحمان مزور.473ص  56مالة قضاء المالس ا على عدد - 2
 .136ص  63مالة قضاء المالس ا على عدد  - 3
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من حقه فً استرااع دٌنه بسند الدٌن باعتبناره دابننا عادٌنا كسنابر الندابنٌن ، والثانٌنة مسنتمدة منن صنةته 

اع المسطرة المقررة قانونا لتحقٌق الر ن الرسمً ، ولٌس   ناك كدابن مرتهن ر نا رسمٌا تمكنه من اتب

أي مقتضى ٌحنول دون الندابن المنبكور منن إمكانٌنة إقامنة دعنوى ا داء منادام أن مآلهنا  نو التنةٌنب علنى 

 1ه مرتٌن".ءالمدٌن فً حدود مبلغ الدٌن ولٌس اقتضا

علنى أننه "   31/05/2007تنارٌخ ااء فً قرار لمحكمة  امستبناف التاارٌنة بمنراكش  صنادر ب كما

إطار القواعد العامة م تتعنارن  منع طلنب بٌنع ا صنل فً دأب العمل القضابً على أن المطالبة بالدٌن 

التااري أو تواٌه إنبار عقاري أو  ما معا بحٌ  ٌمكن الامع بٌنهما تمشٌا مع المقتضٌات ال اصة بهنبا 

 2ن قانون املتزامات والعقودم 1113الموضوع ، وم ماال لالستدمل بالةصل 

على أنه " استقر المالس ا علنى  10/05/2007لنةس المحكمة صادر بتارٌخ  آ ركما ااء فً قرار 

  3على أنه لٌس  ناك ما ٌمنع الدابنٌن من الامع بٌن المطالبة با داء والمطالبة ببٌع الشًء المر ون.

ٌد لكون القاعدة العامة أن الش ص البي له دعوٌان ومن واهة نظرنا نعتقد أن  با امتااه حري بالتؤٌ

 486من أال سبب واحد فإن ا تٌاره إحدا ما م ٌمكن أن ٌحمل على  تنازله عن ا  نرى طبقنا للةصنل 

 4من ق.ل.ع.

أن اإلنبار  وطلب تحوٌله إلى حاز تنةٌبي عقاري ٌصب  غٌر بي موضنوع اإلشارة إلى  مومن المه 

منن مدوننة التانارة  653تنةٌب المتابعات الةردٌة المنصوص علٌها فً المادة و ٌظل  اضعا لقاعدة وقف 

تننم التصننرٌ  بالنندٌن بعنند  ننبا اإلنننبار العقنناري ٌوانند تحننت نظننام التسننوٌة القضننابٌة و المنندٌنأصننب   إبا

بحٌ  ٌصب  البنك كغٌره منن الندابنٌن النبٌن نشنؤت دٌنونهم قبنل لدى السندٌك ، موضوع اإلنبار العقاري 

 5لمسطرة  اضعا لمقتضٌات المادة المبكورة.فت  ا

                                                           
، مالة قضاء المالس ا على عدد 1313/3/1/2004فً الملف التااري عدد  528رااع قرار المالس ا على عدد 1

 .427ص 67
، وقد استندت المحكمة على قرار المالس ا على الصادر 308الة المحاكم التاارٌة العدد الثال  والرابع الصةحة م -2

 . 452/3/1/02فً الملف التااري  07/4/2004بتارٌخ 
 .304مالة المحاكم التاارٌة العدد الثال  والرابع الصةحة  -- 3
قانون املتزامات والعقود ، أطروحة لنٌل فً  العقود محمد شٌل ، تؤوٌلللتعمق بشؤن قواعد التؤوٌل، ٌرااع: أستابنا  - 4

 فً ازءٌن. 2005دكتوراه الدولة فً الحقوق كلٌة الحقوق بالرباط  
، مالة المحاكم 1777/06ملف عدد  22/1/2008الصادر بتارٌخ  126قرار محكمة امستبناف التاارٌة  رقم    - 5

 .137الصةحة التاارٌة العدد الثال  والرابع 
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من التشرٌع العقاري است الص رأس المنال بؤكملنه وفوابند  160وٌضمن الر ن الرسمً تبعا للةصل 

السنة العقدٌة الاارٌة والتً قبلها ، شرط الننص  فنً العقند علنى أن الندٌن مإلنف منن اسنتحقاقات دورٌنة 

أما باقً الةوابد والتوابع فتعند دٌوننا عادٌنة  1بالصك العقاري.وفوابد معٌن سعر ا ، وأن ٌكون بلك مقٌدا 

 2م ٌمكن است الصها بالر ن الرسمً.

 اإلخشاءاد اٌت١ّٙذ٠خ ٌٍج١غ ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ اٌفمشح اٌثبٌثخ:

 تتمثل  به اإلاراءات فٌما ٌلً:

مننن ق.م.م. وٌتضننمن اننل المعلومننات  474تهٌٌننا دفتننر الننتحمالت بحسننب مقتضننٌات الةصننل   -

 المتعلقة ببٌع العقار.

 إعداد إعالن تارٌخ المزاد.  -

 ا من وسابل اإلعالم.مإشهار إعالن تارٌخ المزاد فً الصحافة أو اإلباعة أو غٌر   -

 تعلٌق إعالن تارٌخ المزاد بكل من:  -

 بمكاتب السلطةواللوحة الم صصة لإلعالنات بالمحكمة امبتدابٌة التً ٌواد مقر ا بمحل التنةٌب   -

 اإلدارٌة المحلٌة.

 باب مسكن المحاوز علٌه.  -

 وبالعقار المحاوز محل التنةٌب.  -

تلقننً العننرون بالشننراء وإثباتهننا مننن طننرف عننون التنةٌننب بؤسننةل محضننر الحاننز حسننب ترتٌبهننا   -

 التارٌ ً.

 إ طار امٌع المعنٌٌن با مر بٌوم المزاد الدابن، المدٌن، الحابز إن واد.  -

ةٌد من الحاز بمصارٌف اإلشنهار والتنً ٌضنعها بصنندوق المحكمنة وٌحندد النثمن وٌتكلف المست  -

 ا ساسً للمزاٌدة من طرف  بٌر تعٌنه المحكمة.   

                                                           
، مالة قضاء المالس  1057/2006الملف المدنً عدد  6/6/2007المإرخ فً  635رااع قرار المالس ا على عدد- 1

 .103ص   69ا على عدد 
، مالة قضاء 1379/3/1/2006الملف المدنً عدد  11/4/2007المإرخ فً  431رااع قرار المالس ا على عدد - 2

 .191ص   68المالس ا على عدد 
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وٌكون الطعن فً إاراءات الحاز العقاري قبل إاراء السمسرة ، وٌكون القرار المطعنون فٌنه معلنال 

نننً إم بتننارٌخ محننق لوقوعننه وبعنندما تننم تبلٌغننه تعلننٌال كافٌننا إبا لننم ٌطعننن الطنناعن فننً البٌننع بننالمزاد العل

       .1بالحاز التنةٌبي وباإلعالن عن البٌع بعد استٌةاء كافة اإلاراءات وحضوره للمزاٌدة

 ث١غ اٌؼمبس ثبٌّضاد اٌؼٍٕٟ اٌفمشح اٌشاثؼخ:

د للبٌع طبقا بعد انتهاء إاراءات إعداد العقار للبٌع، ٌتولى عون التنةٌب إاراء السمسرة فً الٌوم المحد

مننن ق.م.م. تةننت  السننة البٌننع بمننناداة عننون التنةٌننب بالتننبكٌر بننالثمن ا ساسننً  474لمقتضننٌات الةصننل 

 للسمسرة، والتكالٌف التً ٌتحملها العقار بما فً بلك مصارٌف مسطرة التنةٌب.

ٌس وإن لننم ٌتقنندم أي مشننتر فننً السننة البٌننع، ٌإاننل عننون التنةٌننب البٌننع إلننى السننة أ ننرى ٌحنندد ا ربنن

 .2المحكمة

 و كبا ٌتم تالوة دفتر التحمالت وتبكٌر الامٌع بشروط البٌع وبالعرون المقدمة.

كما ٌتم التؤكد من  وٌة المتزاٌدٌن وتدون أسماإ م فً مبحة المزاٌدة وأٌضا ٌانب التؤكند منن ٌسنر م 

 .كةامت بنكٌة ( –حٌ  ٌتم تكلٌةهم بتقدٌم الضمانات التً تثبت بلك ) شٌكات معتمدة 

وٌرسو المزاد على المتزاٌد البي ٌقدم أكبر عرن، البي ٌبقى علٌه أن ٌودع كامل الثمن ومصنارٌف 

التنةٌب بصندوق المحكمة، وبلك  الل عشرة أٌام منن تنارٌخ المنزاد، منا لنم ٌتقندم أي شن ص آ نر دا نل 

ٌف وقد نصنت ا ال المبكور بعرن ٌةوق ما رسا به المزاد، بمقدار سدس ثمن البٌع ا صلً والمصار

من ق.م.م. على أن صاحب  با العنرن ٌتعهند كتابنة ببقابنه متزاٌندا بنثمن  479الةقرة الثانٌة من الةصل 

المزاد ا ول مضافة إلٌه الزٌادة، وبعد أن ٌتم تحرٌنر محضنر المزاٌندة والنبي م ٌسنلم إلنى المزاٌند النبي 

 رسى علٌه المزاد إم بعد إثبات تنةٌب شرط المزاد.

عدم تنةٌب الراسً علٌه المزاد لشروط المزاٌدة أنبر ببلك طبقا للمقتضنٌات المسنطرٌة، فنإن وفً حالة 

منن  485لم ٌستاب  الل أال عشرة أٌنام منن توصنله أعٌندت مسنطرة البٌنع تحنت مسنإولٌته ) الةصنل 

 ق.م.م. (.

                                                           
، مالة قضاء 4513/1/1/2003الملف المدنً عدد 2005/ 7/12المإرخ فً  3272رااع قرار المالس ا على عدد - 1

 .30ص   67المالس ا على عدد 
2
أدولف رٌولط، قانون المسطرة المدنٌة فً شروح تعرٌب، إدرٌس ملٌن، منشورات امعٌة تنمٌة البحو  والدراسات،  - 

 .389، ص 1996
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ٌن ٌوما من وتنحصر إاراء البٌع الادٌد فً إشهار ادٌد فقط، وٌاب أن ٌحدد تارٌخ المزاد  الل ثالث

تارٌخ اإلشهار، باإلضافة إلى البٌانات العادٌة والموضوعة لإلشهار، ٌضاف المبلغ البي وقف بنه المنزاد 

 ا ول وتارٌخ المزاٌدة الادٌدة.

وٌمكن توقٌف  به اإلاراءات الادٌدة من المشتري ا ول إبا أثبت قٌامه بتنةٌنب شنروط المنزاد ا ول، 

منن  486نتٌاة  طبه وٌمتد أال التوقٌف إلى ٌوم المزاد الادٌد ) الةصل وأدابه المصارٌف التً ترتبت 

 ق.م.م. (.

علنى منا ٌلنً: " ٌقنع  1960ننونبر  30المعدل بظهٌنر  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  211وٌنص الةصل 

تساٌل محضر إرساء المزاٌدة عندما ٌصب   با ا  ٌر نهابٌا والتساٌل المبكور ٌطهر العقار من امٌنع 

 زات والر ون وم ٌبقى للدابنٌن من حق إم على الثمن.اممتٌا

وحٌن تساٌل إرساء المزاٌدة للمحافظ تلقابٌنا أن ٌقنٌم ر ننا علنى المبٌنع ضنمانا  داء ثمنن البٌنع النبي 

رست به إبا لم ٌكن  ناك ما ٌثبنت أداء  نبا النثمن أو إٌداعنه إٌنداعا صنحٌحا وبلنك لةابندة امٌنع منن لهنم 

 الحق أٌا كانوا ".

 ٌّطٍت اٌغبدطا
 ثؼغ إشىبالد أ٠ٌٛٚخ اٌذائٓ اٌّشتٙٓ ٌٍؼمبس ػٍٝ ثّٓ ِٕتٛج اٌج١غ

إن الغاٌة ا ساسٌة من الضمانات العٌنٌة بصةة عامة  ً تنؤمٌن أو ضنمان الندابن منن أانل الحصنول 

على دٌنه، إب أنه لٌست  ناك أكثر ضمانا من التؤمٌننات العٌنٌنة،  اصنة النر ن الرسنمً، فالمندٌن ٌنر ن 

ره إلى حٌن وفابه بالدٌن وإم فإن العقار المر ون ٌستوفى منه الندٌن وبلنك عنن طرٌنق بٌعنه بنالمزاد عقا

 .العلنً وتحصٌل الدٌن من ثمنه 

الننبي انناء فٌننه " إن ا مننالك المحةظننة ت ضننع  1915ٌونٌننو  2مننن ظهٌننر  203نننص الةصننل و كننبا 

ز العقاري وتوزٌع النقود المتحصلة منن للمرسوم الملكً الصادر بشؤن المسطرة المدنٌة فٌما ٌ ص الحا

من نةس الظهٌر البي ااء فٌه: " ٌقع تساٌل محضر إرساء المزاٌدة  211البٌع... " وأٌضا ٌنص الةصل 

عندما ٌصب   با ا  ٌر نهابٌا، والتساٌل المبكور ٌطهر العقار من امٌع اممتٌازات والر ون. وم ٌبقى 

 ".للدابنٌن من حق إلى على الثمن ... 

إبن فالهدف من بٌع العقار المر ون ونزع الملكٌة، وفق اإلاراءات التً سبق وأن عرضننا لهنا،  نً 

حصول الدابن على دٌنه، غٌر أن واقع مسطرة تحقٌق الر ون بالمحاكم المغربٌة أبانت عنن  نالف بلنك 
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أمنام التعرضنات التنً حٌ  أنه غالبا ما م ٌسلم ربٌس كتابة الضبط بالمحكمة الندابن المنرتهن ثمنن البٌنع 

تقدم للمحكمة بشؤن ثمن البٌع. فٌحامون عن تمكٌن الندابن المنرتهن مسنتحقاته، وننبكر منن أ نم الحنامت 

التً تطرح عندما تكون  ناك دٌون لل زٌنة أو دٌون الصندوق الوطنً للضنمان اماتمناعً وكنبا دٌنون 

 الصندوق الوطنً للقرن الةالحً.

 ت والحلول المت بة بشؤنها.وسنعرن فٌما ٌلً لهبه الحام

 ٝ: تضاحُ اٌذ٠ٓ اٌّؼّْٛ ثش٘ٓ سعّٟ إخجبسٞ ِغ د٠ٓ ِؼّْٛ ـاٌفمشح األٌٚ
 سعّٟ اتفبلٟ أٚ اخت١بسٞثش٘ٓ                  

أن " الدابن المرتهن للعقار له ا سنبقٌة علنى  9/5/2007ا على صادر بتارٌخ  سااء فً قرار للمال

ضننرابب، الننبي لننه فقننط امتٌنناز  نناص علننى محاصننٌله وثمنناره و أكرٌتننه منتننوى بٌعننه بالنسننبة لقننابن ال

 وعابداته.

سواء بٌع العقار تحقٌقا لر ن ابري باسم كتلة الندابنٌن أو تحقٌقنا لنر ن رسنمً باسنم الندابن المنرتهن 

 .1،فإن ا ول ٌعد بمثابة إاراء تحةظً م ٌ ول كتلة الدابنٌن أي امتٌاز"

م مننن واا تننه القانونٌننة بننالنظر لمننا قضننى بننه مننن عنندم شننمول امتٌنناز المالحننظ أن  ننبا القننرار بننالرغ

فإنه  أ طؤ تكٌٌف الر ن الابري باعتباره  حازا تحةظٌا  ن الحقٌقة أننه ر نن رسنمً ،ال زٌنة  للعقار 

مقرر بقوة القانون ٌحكم به قضاء ، وٌ ضع لبات القواعد المنظمة لتحقٌق الر ون وٌستوي منع  اريابإ

ٌة امتةاقٌننة فننً الرتبننة ، لننبلك فننإن ال لننط فننً الطبٌعننة القانونٌننة للننر ن الابننري أفضننى الر ننون الرسننم

بالمالس إلى نتٌاة م تتماشى وطبٌعته لكونه  و اآل ر ٌتمتع بامتٌاز قانونً م فرق فنً بلنك بنٌن ر نن 

 إاباري ور ن اتةاقً أو ا تٌاري.

 ش٘ٓ سعّٟتضاحُ د٠ٓ اٌخض٠ٕخ ِغ اٌذ٠ٓ اٌّؼّْٛ ث :ثب١ٔخاٌفمشح اٌ

على أن: " الندٌون  1936ٌناٌر  7كما  و معدل بظهٌر  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  155ٌنص الةصل 

 التً لها وحد ا امتٌاز على العقارات  ً:

 المصارٌف القضابٌة المنةقة لبٌع العقار وتوزٌع الثمن. -1

                                                           
.، والمالحظ أن  با القرار بالرغم من واا ته القانونٌة بالنظر لما قضى 204ص  68ضاء المالس ا على عدد مالة ق- 1

به من عدم شمول امتٌاز ال زٌنة  للعقار فإنه  أ طؤ تكٌٌف الر ن الابري باعتباره  حازا تحةظٌا  ن الحقٌقة أنه ر نا 
 ضع لبات القواعد المنظمة لتحقٌق الر ون وٌستوي مع الر ون رسمٌا  ابرٌا مقرر بقوة القانون ٌحكم به قضاء  وٌ
 الرسمٌة امتةاقٌة فً الرتبة إن لم ٌكن أقوى منها مرتبة.
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اممتٌنناز ا  ٌننر علننى  حقننوق ال زٌنننة كمننا تقرر ننا وتعٌنهننا القننوانٌن المتعلقننة بهننا وم ٌباشننر  ننبا -2

 العقارات إم عند عدم واود منقومت ".

من نةس الظهٌر اممتٌناز بؤننه حنق عٌننً ت نول بمقتضناه صنةة الندٌن الندابن  154كما عرف الةصل 

 .1ا فضلٌة على باقً الدابنٌن حتى ولو كانوا دابنٌن بر ن رسمً

 حتى تلك المضمونة بر ون رسمٌة.إبن فحسب  به النصوص دٌون ال زٌنة تقدم على سابر الدٌون 

على العقار وتاعله دٌنا مقدما على الدٌون ا فضلٌة لكن ٌبقى السإال ما  ً القوانٌن التً تنظم حقوق 

 المضمونة بر ن رسمً؟

عن  با التساإل بؤنه بعند تصنة  للمرتنب التشنرٌعً المغربنً  2ٌاٌب ا ستاب عبد الرحمن المصباحً

المتعلننق بننالتعمٌر والننبي أعطننى لل زٌنننة  1925ٌولٌننوز  30مننن ظهٌننر  28تبننٌن أن  ننناك فقننط الةصننل 

والبي لم تنص  ،امتٌازا على ثمن بٌع العقار بالنسبة للغرامات المحكوم بها بمناسبة م الةة قوانٌن التعمٌر

، وببلك لم ٌعد  ناك أي ننص  ناص ٌعطنً اممتٌناز لل زٌننة المشار إلٌه 28مقتضٌاته على مثل الةصل 

 ن بٌع العقار.على ثم

لتحصٌل الضنرابب والرسنوم،  نصت على أنه ةالعمومٌمن مدونة تحصٌل الدٌون  105ة أن المادكما 

تتمتع ال زٌنة ابتداء من تنارٌخ الشنروع فنً تحصنٌل الاندول أو قابمنة اإلٌنرادات، بامتٌناز علنى ا متعنة 

دات والسننلع المواننودة فننً وغٌر ننا مننن المنقننومت التننً ٌملكهننا المنندٌن أٌنمننا وانندت، وكننبا علننى المعنن

  المإسسة المةروضة علٌها الضرٌبة والم صصة مستغاللها

لتحصٌل الضرابب والرسوم المةروضة على العقارات، تتمتنع ال زٌننة على أنه  106المادة  وأضافت

عالوة على بلك بامتٌاز  اص ٌمارس على المحاصٌل والثمار وا كرٌة وعابندات العقنارات المةروضنة 

 .مالكهالضرٌبة أٌا كان علٌها ا

مةعننول امتٌنناز ال زٌنننة علننى المنقننومت  تحصننرالعومٌننة مدونننة تحصننٌل النندٌون  وبننبلك ٌتضنن  أن 

والمعدات والبضابع وعلى غلنل ومنتنوى العقنارات، ولنٌس علنى ثمنن بٌنع العقنارات، وبنبلك ٌكنون الندٌن 

                                                           
1
من ق.ل.ع. اممتٌاز بؤنه حق أولوٌة ٌمنحه القانون على أموال المدٌن نظرا لسبب الدٌن.  1241وعرف أٌضا الةصل  - 

ا ٌلً: " الدٌن الممتاز مقدم على كافة الدٌون ا  رى، ولو كانت من ق.ل.ع. على م 1244كما نص أٌضا الةصل 
 مضمونة بر ون رسمٌة ".

2
أبرٌل  15الحد  القانونً، عدد ، مالة  أولوٌة الدابن المرتهن للعقار على منتوى البٌععبد الرحمن المصباحً، - 

 .10، ص 1999
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ص  نناص ٌعطٌننه صننةة ود أي نننالضننرٌبً دٌنننا عادٌننا ب صننوص ثمننن بٌننع العقننار المر ننون، لعنندم وانن

 اممتٌاز.

" إن دٌن ال زٌنة غٌر مشمول بحنق 14/1/2004و كبا ااء فً قرار للمالس ا على صادر بتارٌخ 

اممتٌاز البي ٌعطً لل زٌنة حق ا فضلٌة فً استٌةابه قبل الندٌون المضنمونة بنر ن رسنمً علنى عقنار 

 .1محةظ من منتوى بٌع  با العقار

أن " الدابن المرتهن للعقار له ا سبقٌة علنى منتنوى  9/5/2007بتارٌخ كما ااء فً قرار آ ر صادر 

 بٌعه بالنسبة لقابن الضرابب، البي له فقط امتٌاز  اص على محاصٌله وثماره و أكرٌته وعابداته.

سواء بٌع العقار تحقٌقا لر ن ابري باسم كتلة الندابنٌن أو تحقٌقنا لنر ن رسنمً باسنم الندابن المنرتهن 

 .2ٌعد بمثابة إاراء تحةظً م ٌ ول كتلة الدابنٌن أي امتٌاز ،فإن ا ول

ثمنن بٌنع  مما ٌاعنلعدم واود أي نص ٌاعل حقوق ال زٌنة تنصب على ثمن بٌع العقار  ن لص إلى

 العقار المر ون من حق الدابن المرتهن فهو صاحب ا ولوٌة علٌه.

 ظٕذٚق تضاحُ اٌذ٠ٓ اٌّؼّْٛ ثش٘ٓ سعّٟ ِغ د٠ٓ اٌ :بٌثخاٌفمشح اٌث
 اٌٛؽٕٟ ٌٍؼّبْ االختّبػٟ                  

كمننا وقننع تعدٌلننه  1927ٌولٌننوز  27الصننندوق الننوطنً للضننمان اماتمنناعً مإسننس بمقتضننى ظهٌننر 

منه " على أن للصندوق امتٌازا عاما  28وٌنص الةصل ، 1984دانبر  28بالظهٌر الشرٌف المإرخ فً 

 نه المتمثلة فً:على امٌع منقومت وأمتعة المدٌن ب صوص دٌو

واابات امشتراك والزٌادات فٌها والغرامات والتعوٌضات التً تقاضا ا المشغل بصةة غٌر قانونٌة  -

 وصوابر المتابعات.

 وٌرتب  با اممتٌاز العام بعد اممتٌاز العام لل زٌنة.

                                                           
 21/7/2004المإرخ  896المالس ا على عدد  .، رااع أٌضا قرار204ص   150مالة القضاء والقانون عدد  - 1

 .152ص  63، مالة قضاء المالس ا على عدد  516/2002الملف التااري عدد 
.، والمالحظ أن  با القرار بالرغم من واا ته القانونٌة بالنظر لما قضى 204ص  68مالة قضاء المالس ا على عدد - 2

أ طؤ تكٌٌف الر ن الابري باعتباره  حازا تحةظٌا  ن الحقٌقة أنه ر نا   به من عدم شمول امتٌاز ال زٌنة  للعقار فإنه
رسمٌا  ابرٌا مقرر بقوة القانون ٌحكم به قضاء  وٌ ضع لبات القواعد المنظمة لتحقٌق الر ون وٌستوي مع الر ون 

 الرسمٌة امتةاقٌة فً الرتبة إن لم ٌكن أقوى منها مرتبة.



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

162 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

لمندٌن فقنط وٌالحظ إبن أن امتٌاز الصندوق الوطنً للضمان اماتماعً ٌهم فقط ثمنن بٌنع منقنومت ا

وم ٌمتد إلى العقارات، وبالتالً فإنه م ٌزاحم دٌن الصندوق الوطنً للضمان اماتماعً الدٌن المضمون 

 بر ن رسمً وٌبقى للدابن المرتهن حق ا ولوٌة على ثمن بٌع العقار.

دانبنر  31ولإلشارة فإنه ٌاب على الصندوق الوطنً للضمان اماتماعً أن ٌوانه إلنى المندٌن قبنل 

ن كل سنة بٌانا حسابٌا ٌتضمن العملٌات المتعلقة بما له وما علٌه فٌما ٌ نص السننة المالٌنة السنابقة وإم م

 المتعلق بنظام الضمان اماتماعً. 27/7/1972من ظهٌر  76طبقا للمادة  سقط حقه

ً وفً حالة عدم قٌنام الصنندوق بتبلٌنغ البٌنان المنبكور للملنزم ٌترتنب عنن بلنك الحكنم بسنقوط حقنه فن

 .1تحصٌل الدٌن

وتتقادم دعوى التحصٌل المقامة منةصلة عن الدعوى العمومٌة بمضً أربنع سننوات تبتندئ منن الٌنوم 

ا ول من الشهر البي ٌلً شهر صدور البٌان الحسابً السنوي البي ٌواهنه الصنندوق النوطنً للضنمان 

 اماتماعً إلى المدٌن وفقا للشروط المحددة فً النظام الدا لً.

 ٌمشع اٌفالحٟاتضاحُ اٌذ٠ٓ اٌّؼّْٛ ثش٘ٓ سعّٟ ِغ د٠ٓ  :شاثؼخاٌ اٌفمشح

علننى أن دٌننون  ننبا ا  ٌننر 2المنننظم للقننرن الةالحننً  1961دانبننر  4مننن ظهٌننر  30ٌنننص الةصننل 

عقننارات وغٌر ننا مننن ا شننٌاء المنقولننة البامتٌنناز  نناص علننى غلننل وفوابنند وكننراءات ومننوارد  ىتسننتوف

علنى ثمنن بٌنع عقنار  القنرن الةالحنًٌتحد  عن أي امتٌناز لندٌون الم صصة لالستغالل الةالحً، ولم 

المدٌن كما م ٌواد أي نص آ ر فً الظهٌر المنظم للقرن الةالحً ٌتحد  عنن امتٌناز الصنندوق علنى 

 ثمن بٌع العقار.

لقرن الةالحً من الدٌون المشمولة بحق اممتٌاز على ثمن العقنار وبالتنالً إبا منا اإبن م ٌعتبر دٌن 

د دٌننن لهننبا الصننندوق إلننى اانننب دٌننن مضننمون بننر ن رسننمً فإنننه م ٌزاحمننه  نننه ٌنصننب علننى وانن

 المنقومت ولٌس على ثمن العقار، وٌثبت حق ا فضلٌة للدابن المرتهن على ثمن العقار.

منن مدوننة التانارة علنى أننه" و ٌمنارس علنى ال صنوص امتٌناز  365وفً  با اإلطار تننص المنادة 

اه كل دابن صناحب ر نن رسنمً وبا فضنلٌة علنى امتٌناز ال زٌننة وامتٌناز الصنندوق الدابن المرتهن تا

                                                           
، مالة المحاكم  6/3/2006مإرخ فً  206  حكم رقم 716/2005ر البٌضاء ملف عدد حكم المحكمة اإلدارٌة بالدا- 1

 153ص 2008ماي ٌونٌو  114المغربٌة عدد 
 .27/7/1993كما عدل بمقتضى الظهٌر الشرٌف الصادر بتارٌخ  - 2
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الوطنً للضمان اماتماعً وصنادٌق القرن الةالحً وامتٌاز بنابع ا صنل التاناري النبي ٌند ل المنال 

 المثقل فً استغالله وكبا امتٌاز الدابن المرتهن على ماموع ا صل المبكور".

 ِٓ ِغؤٌخ أفؼ١ٍخ اٌذائٓ اٌّشتٙٓ ػٍٝ ثّٓ ث١غ اٌؼمبسؼبء اٌمِٛلف  :خبِغخاٌفمشح اٌ

كاننت القاعندة أننه لمنا ٌبناع عقنار مر نون فنإن مبنالغ البٌنع كنان  العمل القضابً للمحاكمعلى مستوى 

ٌسننلمها ربننٌس كتابننة الضننبط إلننى النندابن المننرتهن بننالرغم مننن تعننرن قننابن الضننرابب وغٌننره مننن 

رإساء كتابنة الضنبط  بموابه أصب  آ رتً ٌتمتع بها. إم أن اتااه ألفضلٌة الالمتعرضٌن وبلك إعمام ل

ٌتوصلون بتعرضات قابن الصندوق الوطنً للضمان اماتماعً وغٌره... فٌحامون عن تمكٌن الدابن 

. الشننًء النبي  لننق مشنكال أمننام الندابن المننرتهن واعلنه ٌلتاننا 1المنرتهن منن مسننتحقاته علنى ثمننن البٌنع

 أال رفع تلك التعرضات وتمكٌنه من ثمن البٌع ومبلغ الدٌن. للقضاء امستعاالً من

وقد تمت امسنتاابة لهنبه الطلبنات وصندرت عندة أوامنر بهنبا الشنؤن وتنم تؤٌٌند ا منن طنرف محكمنة  

 2303فننً الملننف  13/7/1987امسننتبناف كمننا  ننو الحننال فننً قننرار اسننتبنافٌة مننراكش الصننادر بتننارٌخ 

2303/86المنندنً رقننم 
ه ناننده فننً أمننر اسننتعاالً صننادر عننن ابتدابٌننة عننٌن السننبع الحننً ونةننس امتاننا 2

والننبي قضننى برفننع  1267/96فننً الملننف عنندد  09/10/1996المحمنندي بالنندار البٌضنناء وبلننك بتننارٌخ 

تعرن قابن الضرابب، وأٌند منن طنرف محكمنة امسنتبناف بالندار البٌضناء بمقتضنى قرار نا الصنادر 

5310/97د فً الملف المدنً عد 14/11/1997بتارٌخ 
3. 

وأولوٌة الدابن المرتهن للعقار وبالتالً على ثمن البٌع، واعتبار قابن الضرابب مانرد دابنن عنادي، 

كان  نو اتاناه المحناكم المغربٌنة مننب أمند بعٌند، إب ناند منثال قنرار محكمنة امسنتبناف بالربناط والصنادر 

. و و أٌضا نةنس امتاناه 4العقار والبي رفن إعطاء ا سبقٌة لل زٌنة على ثمن بٌع 5/7/1935بتارٌخ 

1971ماي  11بتارٌخ  1003البي سارت علٌه المحكمة اإلقلٌمٌة بالدار البٌضاء وبلك فً حكمها 
5. 

                                                           
1
 .11، ص مقال سابقعبد الرحمن المصباحً،  - 

2
 .66، ص 1988سنة ، ل16المنشور بالمالة المغربٌة للقانون، عدد  - 

3
 . 15، ص 1998، سنة 3منشور بالمالة المغربٌة للقانون، عدد  - 

4
 .338، ص 1936قرار منشور بمالة المحاكم المغربٌة لسنة  - 

5
 .113، ص 1986ٌونٌو  –ماي  43منشور بمالة المحاكم المغربٌة، عدد  - 
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إلنى السنادة رإسناء المحناكم والسنادة رإسناء  1بتؤكٌد انضمامنا للدعوة التً واههنا بعنن الةقنهون تم 

وتشناٌع سنوق القنرون ومنا تنتانه منن رواى  كتابة الضنبط منن أانل الحةناظ علنى اسنتقرار المعنامالت

اقتصادي، وحةاظا على الضمان البي كرسه القانون والعمل القضابً للر ن الرسمً، من أانل كنل بلنك 

بٌنع العقنار فنً حندود أصنل ى البٌع أي ثمنن بٌقترح تمكٌن الدابن المرتهن قبل غٌره من الدابنٌن من منتو

أو نسنبة  ،وابد السنة الاارٌنة والتنً قبلهنا بالنسنبة لم تلنف الندابنٌنالدٌن الوارد بشهادة التقٌٌد ال اصة وف

دانبنر  17من مرسوم  11% إن كان الدابن  و القرن العقاري والسٌاحً طبقا للةصل 15فوابد قدر ا 

1968. 

 اٌثبٟٔ جحثاٌّ
 أمؼبء اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ

المضنمون و كنبا وحٌن  إننه ٌنشنؤ  عرفنا أن الر ن الرسنمً اإلابناري حنق عٌننً تبعنً، ٌتبنع الندٌن

بمقتضى حكم قضابً فإن الر ن الناتج عنه ٌنقضً أو ٌبطل بما ٌبطل الحكم المقرر له. كما أنه ٌنقضنً 

 شؤنه فً بلك شؤن سابر التؤمٌنات العٌنٌة  وٌبطل

. وكٌنف مننا كنان انقضنناء النر ن الرسننمً 2بمنا ٌنقضننً بنه أو ٌبطننل بنه النندٌن المضنمون و الش صنٌة

 ي فإنه مبد من التشطٌب علٌه من الرسم العقاري حتى ٌنتج أثاره القانونٌة.اإلابار

وفٌما ٌلً نعرن منقضاء الر ن الرسمً اإلاباري تبعا للدٌن المضنمون ثنم انقضناإه بصنةة أصنلٌة 

 وأ ٌرا نعرن للتشطٌب على الر ن الرسمً اإلاباري.

 اٌّطٍت األٚي
 أمؼبء اٌش٘ٓ تجؼب ٌٍذ٠ٓ اٌّؼّْٛ ثٗ

ن الرسمً اإلاباري حق تابع لاللتزام ا صلً ٌبقى ما بقً  با املتزام وٌزول بزواله. وبالتنالً الر 

وبلنك كالوفناء بالندٌن،  3ٌسقط الر ن بطرٌقة التبعٌة بكافة ا سباب التً تإدي إلى سنقوط الندٌن ا صنلً

 والمقاصة، واإلبراء و اتحاد البمة.

 ان ناتاا عن سبب غٌر مشروع، فٌبطل الر ن تبعا له.و كبا إبا تبٌن أن الدٌن باطل، كما لو ك

                                                           
1
 .11، ص مقال سابق عبد الرحمان المصباحً ، - 
 .381ص  2005منصور ،النظرٌة العامة لإلبتمان، منشؤة المعارف ا سكندرٌة محمد حسٌن  - 2

3
 من ق.ل.ع. على ما ٌلً: " تنقضً املتزامات بما ٌلً: 319ٌنص الةصل  - 
اإلقالة  -8التقادم،  -7اتحاد البمة،  -6المقاصة،  -5التادٌد،  -4اإلبراء ام تٌاري،  -3استحالة التنةٌب،  -2الوفاء،  -1
  تٌارٌة.ام
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ٌبطل أٌضا الر ن إبا تبٌن أن الدٌن قابل لإلبطال، كالر ن اإلاباري المقرر لةابدة البنابع علنى المبٌنع 

أو ٌنقضً بلك الدٌن بسبب من أسباب ثم تقرر إبطال بلك البٌع، للمشتري أن البابع دلس علٌه فٌه ثم تبٌن

المرتهن، أو قام بإٌداع مبلغ الدٌن بصندوق للدابن ا وفى المدٌن الرا ن بالدٌن البي علٌه امنقضاء، كما إب

المرتهن من قبضه بعد عرضه علٌه عند حلول أاله، أو وقعت مقاصنة بنٌن الدابن المحكمة بعد أن امتنع 

دٌن المضنمون أو الرا ن والمرتهن، أو قال الدابن المرتهن مدٌننه النرا ن فنً المعاملنة التنً ننتج عنهنا الن

 أبرأ منه.

مننن ق.ل.ع. والننبي ٌنننص  377وم ٌمكنن أن ٌنقضننً النندٌن المضنمون بننالر ن بالتقننادم،  ن الةصنل 

علننى أنننه " م محننل للتقننادم إبا كننان املتننزام مضننمونا بننر ن حٌننازي علننى منقننول أو بننر ن رسننمً " 

كنن أن ٌنقضنً بالتقنادم مهمنا طنال وبالتالً فإن الر ن الرسمً اإلاباري المسال بالرسم العقاري م ٌم1

 الزمن علٌه.

 اٌّطٍت اٌثبٟٔ
 أمؼبء اٌش٘ٓ اٌشعّٟ ثظٛسح أط١ٍخ

ال عننن املتننزام المضننمون بننه والننبي ٌبقننى الننر ن بصننورة أصننلٌة، انقضنناإه مسننتقوٌقصنند بانقضنناء 

 مستمرا إلى أن ٌنقضً بإحدى طرق انقضاء املتزام.

 ً:وأسباب امنقضاء ا صلٌة للر ن  ً كالتال

  تٕبصي اٌذائٓ ػٓ اٌش٘ٓ ٝ:ـاٌفمشح األٌٚ

إبا كان الر ن الرسمً اإلاباري ٌنشؤ بمقتضى حكنم قضنابً ورغمنا عنن إرادة المندٌن، فنإن التننازل 

عنه ممكن وٌتم من طرف الدابن المرتهن دون أن ٌتنازل عن الدٌن بدون شرط أو قٌد ما عدا ما اشترطه 

ب صنوص التننازل عنن النر ن اإلابناري الم ولنة  1915 ٌونٌنو 2منن ظهٌنر  174المشرع فً الةصنل 

 .2للمرأة المتزواة، فهبا التنازل ٌاب أن ٌتم بمقتضى عقد رسمً

وقند  ،وقد ٌتنازل الدابن المرتهن عن الر ن مقابل ضمان آ ر كالكةالنة الش صنٌة أو النر ن الحٌنازي

 ٌتنازل دون قٌد وٌقبل أن ٌكون دابنا عادٌا.

                                                           
محمد الهٌنً، تؤمالت فً -،مبكور عند أحمد كوٌسً 95/3/1/2001ملف تااري عدد  8/9/2004بتارٌخ  968قرار المالس ا على عدد - 1

 . 365ص 2008ااتهادات القضاء التااري فً مادة ا وراق التاارٌة، مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة ا ولى 
2
 فً الباب ا ول.سبق وأن تطرقنا لهبا ا مر  - 
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ن بصةة صنرٌحة، كنؤن ٌوقنع علنى وثٌقنة تةٌند تنازلنه عنن النر ن، وكنؤن ٌطلنب وتنازل الدابن قد ٌكو

 .1التشطٌب عن الر ن المسال بالرسم العقاري

وبما أن الر ن الابري ٌتم بمقتضى حكم قضابً فإن التننازل عننه ٌانب أن  ،وقد ٌكون تنازله ضمنٌا

 ٌتم أمام المحكمة التً قررته.

ن وتم بٌعه وقبن المدٌن المالك ا صلً الثمن ولنم ٌطالبنه الندابن كما لو تم نزع ملكٌة العقار المر و

 فإن الر ن ٌنقضً ببلك كله  ن  به ا فعال قرٌنة على أن الدابن تنازل عن الر ن. ،بر ن آ ر

 صٚاي اٌحك اٌدبسٞ ػ١ٍٗ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اٌفمشح اٌثب١ٔخ:

بالتبعٌنة، مثنال بلنك أن ٌكنون النر ن إن زوال الحق الواقع علٌه الر ن ٌإول إلى انقضاء  نبا النر ن 

الرسمً مقررا على حق انتةاع وأن ٌنقضً امنتةاع بموت المنتةع فانقضاء امنتةاع ٌإدي بالضرورة إلى 

 انقضاء الر ن الرسمً اإلاباري الواقع علٌه.

 ٘الن اٌؼمبس اٌّشْ٘ٛ اٌفمشح اٌثبٌثخ:

منا ولنو كاننت شنقة وتعرضنت للهندم أو ٌنقضً الر ن الرسنمً اإلابناري بهنالك العقنار المر نون، ك

ق ا ولوٌنة علنى مبلنغ التعنوٌن، أراضً زراعٌة فتعرضت للةٌضان... غٌر أنه ٌبقى للدابن المرتهن حن

علنى أننه فنً  1915منن ظهٌنر  178مننا وٌننص الةصنل إعلى مبلغ التؤمٌن إبا كان العقار المر ون مأو

اف لحقوق الندابن فنٌمكن لهنبا ا  ٌنر أن ٌطالنب حالة  الك أو تعٌب الملك المر ون بشكل ٌاعله غٌر ك

 با داء بعد صدور حكم قضابً أو بالحصول على زٌادة فً الر ن.

 اٌذائٓ ع١ئ ا١ٌٕخ إرا وبْ إثطبي تغد١ً اٌحك اٌٛالغ ػ١ٍٗ اٌش٘ٓ  اٌفمشح اٌشاثؼخ:

أي حنال من ظهٌنر التحةنٌظ العقناري فنً فقرتنه الثانٌنة علنى منا ٌلنً " م ٌمكنن فنً  66ٌنص الةصل 

 التمسك بإبطال  با التساٌل فً موااهة الغٌر بي النٌة الحسنة ".

وبإعمال مةهوم الم الةة لهبا الةصنل، ٌسنتةاد أن الغٌنر سنٌا النٌنة أي النبي كنان ٌعلنم بالعٌنب النداعً 

وعلٌه فالر ن الرسمً المعقود على عقار مسال دون حنق  ،إبطال التساٌل، ٌسري علٌه إبطال التساٌل

المدٌن الرا ن ٌنقضً تبعا إلبطال  با التساٌل فٌما إبا كان الدابن المرتهن سٌا النٌة أي عالما  على اسم

 .2بالعٌوب التً تشوب ملكٌة الرا ن

                                                           
1
 .481ابن معاوز، مراع سابق، ص  - 

2
 .  338مؤمون الكزبري، مراع سابق، ص  - 
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أننه "إبا كنان حنق الملكٌنة  23/7/2008صادر بتنارٌخ المبدبً ال هوقد اعتبر المالس ا على فً قرار

قنً ونتٌانة لنبلك م مانال لالسنتدمل بحسنن نٌنة المشنتري مضمونا فإن ا ولى بالحماٌة  نو المالنك الحقٌ

طالما أن الوكالة التً انعقد البٌع ا ول على أساسها ثبتت زورٌتها بمقتضى قرار انحنً بنات ، و أن منا 

 بنً على التزوٌر م ٌترتب عنه أي أثر قانونً سواء بالنسبة للمتعاقدٌن أو ل لةابهما.

أثر إم استرداد ما دفع بغٌنر حنق تنةٌنبا لنه ، ومنا بننً علنى باطنل فهنو إن املتزام الباطل م ٌنتج أي 

باطل، و أنه منعدام إرادة المندعً فنً إبنرام الوكالنة تكنون  نبه ا  ٌنرة باطلنة ، ممنا تكنون معنه العقنود 

 1المبرمة م حقا تؤسٌسا على عقد الوكالة باطلة وكبا امٌع إاراءات تساٌلها.

 1979منارس  13سٌة فً  با امتااه إب ااء فً قرار لها صنادر بتنارٌخ وتسٌر محكمة التعقٌب التون

" بٌع نةس العقار بعقدة ثانٌة فاقدة لركن المحل وباطلة ولو وقع ترسٌمه بالسال العقناري طالمنا أم محنل 

 .2البٌع لم ٌعد فً ملك البابع"

ونً عام وٌتغافل عن تطبٌق و كبا ٌتض  الٌا أن  با امتااه الادٌد ٌهدم عنصر حسن النٌة كمبدأ قان

من قانون التحةٌظ  العقاري لصال  مبدأ أقوى  و حماٌة حق الملكٌة باعتباره حقا دستورٌا م  66الةصل 

ٌمكن الحٌاد عنه ، و و ببلك ٌشبب الةصل المبكور مما علق به من تااوزات أساءت إلى القوة اإلثباتٌنة 

 للساالت العقارٌة. 

 ؼش إسعبء اٌّضا٠ذح إٌٙبئٟ:تغد١ً ِحاٌفمشح اٌخبِغخ:

، على ما ٌلنً " 1931نونبر  30، كما  و معدل بظهٌر 1915ٌونٌو  2من ظهٌر  211ٌنص الةصل 

ٌقع تساٌل محضر إرساء المزاٌدة عندما ٌصب   با ا  ٌر نهابٌنا والتسناٌل المنبكور ٌطهنر العقنار منن 

 الثمن... "امٌع اممتٌازات والر ون وم ٌبقى للدابنٌن من حق إم على 

إنه بمارد إتمام إاراءات البٌع بنالمزاد العلننً وتسناٌل محضنر إرسناء المزاٌندة إم وٌنقضنً النر ن 

 الرسمً.

                                                           
 مرفوقا بتعلٌق ا ستاب عمر ا بٌن مستشار بالمالس ا على.  271ص  69مالة قضاء المالس ا على عدد - 1
 مبكور عند : عمر ا بٌن، تعلٌق على القرار السابق،نةس المراع أعاله.- 2
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 اٌّطٍت اٌثبٌث
 اٌتشط١ت ػٍٝ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ

منن  3إن امٌع الحقوق المسالة والواردة على العقارات المحةظة ت ضنع للتشنطٌب إب ٌننص الةصنل 

على ما ٌلً " إن الرسوم العقارٌة وما تتضمنه من تساٌالت تابعة إلنشابها تحةنظ  1915ٌونٌو  2ظهٌر 

 الحق البي تنص علٌه ما لم تبطل وٌشطب علٌها... ".

والننر ن الرسننمً اإلابنناري مننن الحقننوق التننً ت ضننع للتشننطٌب علٌهننا مننن السننال العقنناري، وٌنننص 

لسال العقاري من تساٌل وتقٌٌد احتٌاطً من ظهٌر التحةٌظ العقاري على أن كل ما ضمن با 91الةصل 

ٌمكن أن ٌشطب علٌه بمواب كل عقند أو حكنم اكتسنب قنوة الشنًء المقضنً بنه ٌثبنت انعندام أو انقضناء 

 الواقع أو الحق البي ٌتعلق به.

والر ن الرسمً اإلاباري م ٌنشؤ إم بمقتضى حكم من المحكمة الم تصنة وم ٌكنون لهنبا الحكنم أي 

ٌتطلننب أو فكننه ن التشننطٌب علٌننه ممننا ٌعنننً كقاعنندة عامننة أ خ تسنناٌله بالرسننم العقنناريأثننر إم مننن تننارٌ

 بالضرورة استصدار أمر ادٌد من نةس المحكمة.

لكننن بالنسننبة للننر ن الرسننمً اإلابنناري الم ننول للمننرأة المتزواننة ٌمكننن اسننتثناء مننن القاعنندة العامننة 

 راب. 19ٌر من ظه 174حوالته أو التنازل عنه بعقد رسمً طبقا للةصل 

وإامام فإنه ٌحق لكل ش ص تضرر فً حقوقه بسبب تساٌل أو تشطٌب حد  بندون سنبب مشنروع 

أن ٌحصل على إلغابنه بواسنطة حكنم قضنابً ٌكتسنب قنوة الشنًء المقضنً بنه، شنرٌطة أن م ٌلحنق  نبا 

نٌنو ٌو 2منن ظهٌنر  3الحكم ضررا بالغٌر حسن النٌة حسب منا  نو وارد فنً الةقنرة ا  ٌنر منن الةصنل 

والتنً اناء فٌهنا بنؤن منا ٌقنع منن إبطنال أو تغٌٌنر محنق، م ٌمكنن التمسنك بنه فنً موااهنة الغٌنر  1915

 .1المسال عن حسن نٌة كما م ٌمكن أن ٌلحق به أي ضرر

 حىُ لؼبئٟ ٌٍتشط١ت ػٍٝ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسِٞذٜ إٌضا١ِخ  اٌفمشح األٌٚٝ:

علنى الحقنوق المسنالة علنى العقنارات المحةظنة  وٌثار سإال مهم  و كٌف ٌشترط المشنرع التشنطٌب

بنةس الطرٌقة التً تم تقٌٌد ا بها وفً حالة الر ن اإلاباري البي ٌقٌد بمقتضى حكم قضنابً حنابز لقنوة 

                                                           
ة الكراي، حسن النٌة فً المادة العقارٌة ، دار محمد علً للنشر تونس، لللتعمق بشؤن مبدأ حسن النٌة: ٌرااع، نبٌ- 1

 .2006حسن النٌة فً العقود ، منشورات زٌن الحقوقٌة  عبد المنعم موسى إبرا ٌم : -. 2005الطبعة ا ولى 
-2001ل دبلوم الدراسات العلٌا المعمقة، كلٌة الحقوق مراكش ابتسام امامً : مةهوم حسن النٌة فً العقود ، رسالة لنٌ-

2002. 
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الشًء المقضً. فهل ٌلزم من أال التشطٌب علٌه، عنند إتمنام إانراءات البٌنع بنالمزاد العلننً، الحصنول 

 لٌه؟على حكم قضابً من أال التشطٌب ع

إن الحالة التً نطرحها تتعلق بالتشنطٌب علنى النر ن الرسنمً اإلابناري بعند إنهناء إانراءات التنةٌنب 

استصندار أمنر اسنتعاالً  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  208الابري. ونستبعد الحالة التً ٌلزم فٌها الةصل 

ى فٌها  الحالة التً ٌترا من أال رفع الحاز التحةظً والتنةٌبي واإلاراءات الالزمة... للتنةٌب وبلك فً

 المعنً با مر عن مواصلة أو متابعة اإلاراءات الالزمة.

قند تنم وبالنسبة لحالة الر ن الرسمً اإلاباري والبي انتهى بنإاراءات التنةٌنب الابنري، فإننه إبا كنان 

بنالمزاد التنةٌنبي والبٌنع فإن إاراءات التنةٌب علٌه ت ضع لمسطرة الحانز تساٌله بناء على حكم قضابً،

 ) و ً نةسها اإلاراءات التً سبق عرضها (.  العلنً

ٌتعلق بالقٌود المتعلقة بؤوامر الحاز العقاري فإن المحافظ ٌعمند إلنى التشنطٌب علٌهنا حٌنمنا ٌنتم  ماوفٌ

تنةٌب الحاز عن طرٌق البٌع القضابً فٌستند المحافظ أثناء التشطٌب إلى محضنر إرسناء المزاٌندة، حٌن  

 از الواقع، وٌحل الش ص البي رست علٌه المزاٌدة محل المالك المحاوز علٌه.ٌتم إلغاء الح

منن بلنك أن تسناٌل محضنر إرسناء المزاٌندة بالرسنم العقناري ٌنإدي فنً نةننس  1بعنن الةقنهوٌسنتنتج 

 كافة الحقوق العٌنٌة التبعٌة المقٌدة وٌحصل انقضاء  به الحقوق بحكم القانون. ىالوقت إلى التشطٌب عل

 محضر إرساء المزاٌدة ؟بن الطبٌعة القانونٌة لفما  ً إ

 ؽج١ؼخ ِحؼش إسعبء اٌّضا٠ذح اٌفمشح اٌثب١ٔخ:

 لقد ثار ادل فقهً حول طبٌعة محضر إرساء المزاٌدة.

وقد استقر القضاء المصري على أن محضر المزاٌدة م ٌعد حكما، إم أن له طبٌعة ا حكام من ناحٌة 

 –طراف، حٌ  ااء فً إحدى قرارات محكمة النقن المصري أن أن حاته كاملة فً موااهة امٌع ا 

الحكننم الصننادر بنننزع الملكٌننة لننٌس حكمننا بننالمعنى المةهننوم لألحكننام الةاصننلة فننً ال صننومات وإنمننا  ننو 

محضر ٌحرره القاضً باستٌةاء اإلاراءات والبٌانات التً ٌنص علٌهنا القنانون فهنو م ٌسنقط وم ٌرتنب 

علننق بموضننوع الندٌن ولزومننه مننن طنرف القاضننً بمننا لنه مننن سننلطة ومبٌننة، حقنا  حنند ال صننوم فٌمنا ٌت

                                                           
1
 .513مؤمون الكزبري، مراع سابق ، ص  - 
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والقاضً فً  به الحالة م ٌةصنل فنً  صنومه وإنمنا ٌتنولى إٌقناع البٌنع وفقنا إلانراءات محنددة وتنةٌنبا 

 .1لحكم صادر فً الموضوع

480أما طبٌعة محضر المزاٌدة حسب الةصنلٌن 
421و 2

هنو منن قنانون المسنطرة المدنٌنة المغربنً ف 3

 سند للملكٌة لصال  من رسا علٌه المزاد.

حٌن   1990دانبنر  24و و نةس امتااه البي ب ب إلٌه المالس ا على فنً قنراره الصنادر بتنارٌخ 

منن ق.م.م. فنإن محضنر بٌنع العقنار بالمزاٌندة  481و 480" طبقنا لمقتضنٌات الةصنلٌن  4ااء فٌه ما ٌلً

لكٌنة لصنال  منن رسنا علٌنه المنزاد وإن  نبا اإلرسناء ٌنقنل العلنٌة من طرف عنون التنةٌنب ٌعتبنر سنندا للم

للمشتري البي رسا علٌه المزاد المبكور كل حقوق الملكٌة التً كانت للمحاوز علٌنه علنى العقنار المبٌنع 

." 

عقند  –بؤنه  1998دانبر  16كما ب بت محكمة امستبناف بالدار البٌضاء فً قرار ا الصادر بتارٌخ 

 .5"كتابً ثابت التارٌخ 

فمحضر إرساء المزاٌدة م ٌعد حكما بكل معانً الكلمة وإنما  و قرار ٌصدر من طنرف القاضنً بمنا 

لننه مننن سننلطة ومبٌننة، فالقاضننً فننً  ننبه الحالننة م ٌةصننل فننً  صننومه وإنمننا ٌتننولى إٌقنناع البٌننع وفقننا 

 .6إلاراءات محددة وتنةٌب الحكم الصادر فً الموضوع

إلى أن محضر البٌع القضابً الوارد على عقار محةظ ٌعتبنر عقند  7وٌب ب ا ستاب عبد العزٌز توفٌق

 مبٌع. للبٌع ٌمكن تساٌله فً الرسم العقاري 

بلك أنه لما كان إٌقاع البٌع للراسً علٌه المزاد ما  و إم بٌع ٌنعقد فً مالس القضاء وتحت إشرافه، 

وإنما ٌنطق القاضً بإٌقاع البٌع ابرا  فهو إبن م ٌ تلف عن البٌع ام تٌاري فً أن ٌتم بإٌااب أو قبول

                                                           
1
أحمد الملٌاً، التنةٌب وفق نصوص قانون المرافعات معلقا علٌها بآراء الةقه وأحكام النقن، دار النهضة العربٌة،  - 

 .96، ص 1994
2
سند ملكٌة لصال   -2سند المطالبة للثمن لصال  المحاوز علٌه ولدوي حقوقه،  -1 إب ااء فٌه، ٌعتبر محضر المزاٌدة - 

 الراسً علٌه المزاد.
3
 والبي ااء فٌه أٌضا: " م ٌنتقل إرساء المزاد إلى من رست علٌه السمسرة إم حقوق الملكٌة للمحاوز علٌه ... ".  - 

4
قضاء المالس  1670/81، ملف عدد 1990دانبر  24خ الصادر بتارٌ 2709قرار صادر عن المالس ا على رقم  - 

 .71، ص 2، وكبا ماموعة قرارات المالس ا على فً المادة المدنٌة الازء 1991، نونبر 45ا على عدد 
5
 قرار غٌر منشور.، 1998ٌونٌو  16مإرخ  61/05/91، ملف عدد 1002قرار صادر عن استبنافٌة البٌضاء رقم  - 

6
 .371سابق، ص محمد  ٌري، مراع  - 

7
، مطبعة 1998عبد العزٌز توفٌق، شرح قانون المسطرة المدنٌة والتنظٌم القضابً، الازء الثانً، المكتبة القانونٌة - 

 .317النااح الادٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة الثانٌة،  ص 
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منن ظهٌنر التحةنٌظ العقناري إم  65عنه ... وتتمٌمنا لنبلك فنإن الملكٌنة م تنقنل عمنال بمقتضنٌات الةصنل 

بتساٌل محضر إرساء المزاٌدة بالسال العقاري سواء منا بنٌن المالنك النبي رسنا علٌنه المنزاد أم بالنسنبة 

 للغٌر.

 446مشرع المصري حسم فً طبٌعته القانونٌة فاعتبره حكما فنً المنادة ومن المهم اإلشارة إلى أن ال

من قانون المرافعات التً ااء فٌها"ٌصندر حكنم بإٌقناع البٌنع بدٌباانة ا حكنام وٌشنتمل علنى صنورة منن 

قابمة شروط البٌع وبٌان اإلاراءات التً اتبعت فً تحدٌد ٌوم البٌع واإلعالن عننه وصنورة منن محضنر 

 ل منطوقه على أمر المدٌن أو الكةٌل العٌنً بتسلٌم العقار لمن حكم بإٌقاع البٌع علٌه.وٌشتم ،الالسة

 وٌاب إٌداع نس ة الحكم ا صلٌة ملف التنةٌب فً الٌوم التالً لصدوره".

و كبا فإن التشطٌب على الر ن الرسمً اإلاباري ٌتم تلقابٌا بمارد تساٌل محضر إرساء المزاٌندة. 

على كافة الحقوق العٌنٌة التبعٌة المقٌدة، وٌحصل انقضاء  به الحقوق بحكم القنانون وٌتم أٌضا التشطٌب 

فً فقرته ا ولى التً ااء فٌها:  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  211وقد تم التؤكٌد على  با من  الل الةصل 

منن امٌنع  " ٌقع تساٌل إرساء المزاٌدة عندما ٌصب   با ا  ٌر نهابٌا. والتساٌل المبكور ٌطهنر العقنار

 اممتٌازات والر ون وم ٌبقى للدابنٌن من حق إم على الثمن ".

 

 اٌثبٟٔ فشعاٌ
 ِذٜ فؼب١ٌخ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلخجبسٞ

ممنا ٌحنتم وانود نندرة فنً تطبٌقاتنه القضنابٌة ، النر ن الرسنمً اإلابناري  لصنا من دراسة حنامت 

كنظنام  –النر ن الرسنمً اإلابناري  – الوقوف على م تلف ا سباب الكامنة وراء امود أو عدم حركٌة

 قانونً وضعه المشرع لحماٌة أش اص معٌنٌن.

 ٌتدا ل فٌها ما  و قانونً أو تشرٌعً بما  و علمً وقضابً وعملً.  به ا سباب

 ا ول: أسباب قانونٌة وأ رى م تلةة. بح الم

 لثانً: أسباب قضابٌة وعملٌة.بح  االم
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 األٚي جحثاٌّ
 ِختٍفخ أعجبة لب١ٔٛٔخ ٚأخشٜ

ة فعالٌة الر ن الرسمً اإلاباري، كضمان عٌنً تعنود إلنى أسنباب م تلةنة كلهنا سنا مت فنً ٌإن نسب

اعل الر ن اإلاباري حبٌس النصوص التشرٌعٌة المنظمة له وم ٌحرك على المستوى العلمنً إم ننادرا 

 وفً حامت معٌنة.

 اٌّطٍت األٚي
 األعجبة اٌمب١ٔٛٔخ

د ارتؤى حماٌة بعن ا ش اص وبلك من  الل ت وٌلهم حق ر ن رسمً إبا كان المشرع المغربً ق

إاباري على أمالك مدٌنهم من أال ضمان دٌونهم. فإن  به الحماٌة الم ولة بمقتضنى النر ن اإلابناري 

، ٌبدو أن المشرع قد  دف من  اللهنا أن تكنون أعلنى درانات الحماٌنة 1915ٌونٌو  2المنظم فً ظهٌر 

ماموعة من اإلاراءات  وك اص وم ٌتم اللاوء إلٌها إم فً نهاٌة المطاف وبعد سلالم ولة لهإمء ا ش

 القانونٌة والتً توفر نةس الحماٌة وأكثر.

ومثال بلك إبا كان المشرع قد  ول للقاصرٌن والمحاورٌن حق ر نن إابناري علنى أمنالك أولٌنابهم 

ٌن ومسطرة تسٌٌر النٌابة الشرعٌة علٌهم فإنه فً مقابل بلك قد نظم بكٌةٌة دقٌقة وصارمة شإون القاصر

بل أكثر من بلك اعل اإلشراف والتسٌٌر منن ا تصناص القضناء. ونظنم كٌةٌنة محاسنبة النابنب الشنرعً 

عن أموال وأمالك القاصرٌن والمحاورٌن ) إٌداع أموال القاصرٌن بصندوق اإلٌداع والتدبٌر، ضنرورة 

فً أمنالك القاصنر... ( وغٌر نا منن اإلانراءات  الحصول على إبن قاضً القاصرٌن من أال التصرف

مما ٌاعل أمنوال القاصنرٌن بمنؤمن منن سنوء تصنرف النابنب  –التً سبق بسطها عند دراسة  به الحالة 

الشرعً وٌشكل  با التنظٌم القانونً للنٌابة الشرعٌة حماٌة قانونٌة أولٌة وبات فعالٌة، مما ٌاعل مسطرة 

 بقى كمرحلة أ ٌرة قد م ٌتم اللاوء إلٌها.الر ن اإلاباري ٌستغنً عنها وت

ونةس ا مر ٌمكن مالحظته بالنسبة للر ن اإلاباري الم ول للمرأة المتزواة على أمالك زواها فإن 

مننن ق.ل.ع. تعنندٌل  1248المشننرع اعننل دٌننون الزواننة علننى زواهننا مشننمولة، بحننق امتٌنناز الةصننل 

 ٌاز و با ا  ٌر البي ٌشكل حماٌة لدٌونها.مما ٌاعل دٌون الزواة مضمونة بحق امت 10/09/1993

وقد تكون أحٌانا أ رى ا سباب القانونٌة أو التشنرٌعٌة الكامننة وراء نسنبٌة فعالٌنة النر ن اإلابناري، 

فً إطار قانون آ ر  با ا  ٌر النبي م ٌتضنمن مثنل  نبا الضنمان. ومثنال بلنك حالنة النر ن اإلابناري 
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النبي ألغتنه مدوننة  لةابندة كثلنة الندابنٌن علنى أمنالك المةلنس 1915ٌونٌنو  2المنصوص علٌها فً ظهٌنر 

 .التاارة

 اختٌارٌة التحفٌظ والرهن اإلجباري: الفقرة األولى:

الر ن الرسمً اإلاباري من الحقوق العٌنٌة الواردة على العقار المحةنظ، والنظنام العقناري بنالمغرب 

فهننً ت ضننع لقننانون مننا محةظننة وبالتننالً بحٌنن  أن العقننارات إ تننهٌتسننم بصننةة  صوصننٌة و ننً ازدوااٌ

 ً إبن ت ضع لقواعد الشنرٌعة اإلسنالمٌة ولنبعن قواعند القنانون ووإما غٌر محةظة  التحةٌظ العقاري،

 .1المدنً

إب من  المشرع  صحاب الحقنوق العٌنٌنة العقارٌنة ا صنلٌة حنق  2فالتحةٌظ عمل ا تٌاري فً ا صل

لشنًء النبي ٌاعنل دابنرة العقنارات ال اضنعة للنر ن اإلابناري ا ك،ار بٌن ا  ب بهنبا النظنام أو باام تٌ

 تضٌق.

 الرهن اإلجباري والحجز التحفظً: الفقرة الثانٌة:

ٌعتبر الحاز التحةظً من أ م المساطر المنافسة للر ن اإلاباري والتً تحد من فعالٌته، إب أن الحاز 

ن دٌونهم و و ا كثر شنٌوعا فنً الواقنع العملنً التحةظً من الوسابل التً ٌلاؤ إلٌها أغلب الدابنٌن لضما

وا كثر تطبٌقا، والحاز  و وضع أموال المندٌن تحنت ٌند القضناء وغنل ٌنده عنن التصنرف فٌهنا تصنرفا 

ٌضر بمصال  دابنٌه. تمهٌد النزع ملكٌتها لمصلحة  إمء ا  ٌرٌن واستٌةاء حقوقهم من ثمنها إبا لم ٌإد 

 المدٌن ما علٌه من دٌون.

من ق.م.م. على ما ٌلً: " ٌصندر ا منر المبننً علنى الطلنب بنالحاز التحةظنً  452الةصل  إب ٌنص

من ربٌس المحكمة امبتدابٌة. وٌحدد  با ا مر ولو على وانه التقرٌنب مبلنغ الندٌن النبي ر نص الحانز 

 بسببه وٌبلغ  با ا مر وٌنةب دون تؤ ٌر ".
                                                           

1
 .107محمد  ٌري، مراع سابق، ص  - 

2
المغربً فإن  ناك حامت استثنابٌة ٌكون فٌها التحةٌظ عمال إابارٌا ومبد بالرغم من الصةة ام تٌارٌة للنظام العقاري  - 

 أن ٌرد بشؤنها نص صرٌ  ومن بٌن الحامت التً ٌنص القانون على إابارٌة التحةٌظ فٌها ما ٌلً:
 التحةٌظ اإلاباري فً حالة تقوٌت أو معاوضة عقار من أمالك الدولة ال اصة وا مالك الحبسٌة،-
إلاباري بناء على أمر من المحكمة أي حسب المادة من ظهٌر التحةٌظ العقاري كلما أمرت به المحكمة أثناء التحةٌظ ا-

 إاراء الحاز العقاري.
المتعلق بالتنظٌم  1916ٌناٌر  3ظهٌر  –التحةٌظ اإلاباري  مالك الدولة ال اصة فً حالة التعرن على تحدٌد ا -

 ال اص لتحدٌد أمالك الدولة ال اصة.
 التحةٌظ اإلاباري للعقارات ال اضعة لنظام ملكٌة الشقق.-
 التحةٌظ اإلاباري للماموعات والتازبات السكنٌة. -
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ابن ضمانا لحقه على المدٌن المحاوز علٌه، و نو إبن فالحاز التحةظً  و إاراء وقتً، ٌلاؤ إلٌه الد

إاراء وقتً م ٌمس أصل الحق وم او ره ٌصدر من طرف ربٌس المحكمة امبتدابٌنة بنناء علنى طلنب 

منن ق.م.م. وٌنتم فنً غٌبنة ا طنراف. اناء فنً قنرار للمالنس ا علنى " ٌةنرن  148فً نطناق الةصنل 

 .1ققه "الحاز لضمان دٌن محقق أوله ما ٌرا  ادٌته وتح

ومن نتابج الحاز التحةظً وضع المال المحاوز تحت مراقبة القضاء، مع بقابه تحت ٌد مالكنه ٌنتةنع 

 .3، على شرط منع تةوٌته2به وٌستغله

وتزداد أ مٌة الحاز التحةظً من حٌ  كثرة لاوء الندابنٌن إلٌنه وفنً م تلنف أننواع الندٌون، بنالنظر 

ب م ٌحتاى إم إلبن منن ربنٌس المحكمنة بنناء علنى طلنب ٌقدمنه لسهولة المسطرة المتبعة للحصول علٌه إ

وٌمكنن  5بل ولو لم ٌثبته طالب الحانز 4الحااز تحت مسإولٌته ضمانا لدٌن محدد القٌمة ولو لم ٌكن ثابتا

 تحوٌل الحاز التحةظً إلى حاز تنةٌبي وبٌع المحاوز لصال  الدابنٌن.

انؤ إلٌنه الندابن لضنمان حقنه فنً موااهنة مدٌننه، وٌنتهنً والحاز التنةٌبي باعتباره إاراء إحترازٌا ٌل

مةعوله بمارد تحوٌله لحاز تنةٌبي ، إب ٌتم امنتقال من مرحلة وضع ٌد القضناء علنى الشنًء المحانوز 

وطالما ٌتعلق ا مر برفع الحاز فً  به المرحلة فإن القواعد القانونٌة التً  ،علٌه إلى مرحلة التنةٌب علٌه

 6بٌق  ً تلك المتعلقة بالحاز التنةٌبي ولٌس الحاز التحةظً.تصب  واابة التط

                                                           
1
 .359/85فً ملف مدنً رقم  21/01/1990الصادر بتارٌخ  337قرار رقم  - 

2
ى المنقومت من ق.م.م. على ما ٌلً: " م ٌترتب على الحاز التحةظً سوى وضع ٌد القضاء عل 453ٌنص الةصل  - 

 ت التً ٌنصب علٌها ومنع المدٌن ".والعقارا
أن" امتناع المحافظ  09/07/2008وقد اعتبرت محكمة امستبناف اإلدارٌة بالرباط بمواب قرار ا الصادر بتارٌخ  - 3

الرسم على ا مالك العقارٌة عن تساٌل حكم نهابً قضى بالقسمة بالرسم العقاري بدعوى واود حاز تحةظً مثقل بهبا 
من قانون التحةٌظ العقاري ، ٌاعل قراره متسما بتااوز السلطة لم الةة القانون ، على اعتبار أن  87استنادا إلى الةصل 

حكم القسمة م ٌشكل تةوٌتا ٌ شى منه ضٌاع حق طالب الحاز، بل إن  با الحق ٌبقى محةوظا فً موااهة المحاوز علٌه 
 غٌر منشور. 65/08/5فً الملف  931رار رقم فً حدود منابه من العقار المحاوز" ق

والمالحظ أن اماتهاد القضابً م ٌتشدد فً ضرورة أن ٌكون الدٌن ثابتا إلصدار الحاز التحةظً، و كبا ااء فً  - 4
" وحٌ  لبن كان إاراء الحاز التحةظً م 05/11/1998قرار لمحكمة امستبناف التاارٌة بالدار البٌضاء صادر بتارٌخ 

زم أن ٌكون الدٌن ثابتا وحال ا داء ، إم أنه ٌتعٌن التؤكد من راحان ادٌته ، اصة وأن طلب إٌقاعه بناء على دعوى ٌستل
مقدمة من أال المطالبة بالتعوٌن م ٌإكد راحان تحققه، و با ما أكده قرار المالس ا على الصادر بتارٌخ 

"..قرار رقم 60صةحة  41قضاء المالس ا على عدد  ، منشور بمالة 395/85فً الملف المدنً عدد  21/1/1990
،غٌر منشور، للتعمق ٌرااع:بحار عبد الرحٌم، اإلاراءات التحةظٌة فً مادة العقود 371/1/98، رقم الملف 334/98

 .2009،فبراٌر 8التاارٌة، منشورات امعٌة نشر المعلومة القانونٌة والقضابٌة، العدد 
5
 .300بق، ص عبد العزٌز توفٌق، مراع سا - 
، مالة قضاء  959/3/1/0062الملف المدنً عدد  2/5/2007المإرخ فً  488رااع قرار المالس ا على عدد - 6

 .195ص   68المالس ا على عدد 
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من قاضً المستعاالت على أن إصندار   وٌمكن لمن لحقه ضرر من الحاز التحةظً المطالبة برفعه

ا مننر برفننع الحاننز التحةظننً م ٌقتضننً بالضننرورة صنندور حكننم فننً الموضننوع مكتسننب لقننوة الشننًء 

على أساسها الحاز ، وإنما ٌكةً لنبلك التؤكند منن تلمنس  به ب صوص دعوى الموضوع المت ب ًالمقض

 1ظا ر وثابق النزاع عدم واود مدٌونٌة أو شبهتها تستدعً القول باستمراره.

وباعتبار الحاز التحةظً إاراء وقتً ٌلاؤ إلٌه متى قام الدلٌل المادي على ال شٌة من أن ٌةقد الندابن 
لحكم قضنى  قضاة الموضوع بتقدٌر ا فإن استصدار الدابن الضمان العام لحقوقه و ً مسؤلة واقع ٌستقل

على المدٌنة ا صلٌة بؤدابها لةابدته مبلغا معٌنا وحصول  به ا  ٌرة بدور ا على حكم قضى على الدابن 
بؤدابه لها مبلغا ٌةوق المبلغ الصادر لةابدته فً موااهتها ٌاعنل المبنرر القنانونً إلبقناء الحانز التحةظنً 

2مدٌنة ا صلٌة منتةٌا.على حقوق ال  
وٌترتب على تةوٌت ا موال المحاوزة التصرٌ  ببطالنها، وقد اعتبر المالس ا على بمواب قراره 

أن " بطالن التصرف البي ٌارٌه المدٌن على ا موال محل الحاز قضاءا  16/4/1982الصادر بتارٌخ 
 ٌحتج به دابنً  با ا  ٌر إبا أضر بمصالحهم.

م للمدٌن،فإن التصرف ٌبقى صحٌحا فً حقهم وم ٌاوز لهم أن ٌحتاوا ببطالنه.أما ال لف العا  
 دعوى صحة البٌع  ً التً تتقادم أما إاراء تساٌل البٌع على الرسم العقاري، فال ٌتقادم.
دعننوى صننحة البٌننع ضنند الورثننة م ٌبتنندئ أمنند تقادمهننا إم مننن تننارٌخ تسنناٌلهم كورثننة علننى الرسننم 
  3العقاري.

 : أسباب مختلفة.لثانيالمطلب ا

كان من أ م المعوقات التً وااهتنا فً موضوع البح  "  اصة على مسنتوى الااننب العلمنً "  نو 

أن الر ن الرسمً اإلاباري، كضمان عٌنً وفً حامته التً سبق شرحها، غٌر معروف لدى كثٌنر منن 

المشنرع  نبا الحنق غٌنر عنالمٌن  ، مما ٌقلص فعالٌته إب أنه بالنسبة لألش اص البٌن  ولهمراال القانون

 به حتى ٌمكنهم ممارسته وطلبه.

الرسمً اإلاباري والر ن الرسمً امتةاقً، وأحٌاننا الر ن وكثٌرا ما كنا ناد  لطا عند البعن بٌن 

أن ٌةسر الر ن اإلاباري فً ماال العقنار المحةنظ بنالحاز  –و ً الحالة ا كثر التً وااهتنا  –أ رى 

 التحةظً.

                                                                                                                                                         

 
.، مالة قضاء المالس 567/2007الملف التااري عدد  5/9/2007المإرخ فً  868قرار المالس ا على عدد - 1

 .139ص  69ا على عدد 
، مالة قضاء 225/3/2/2003الملف التااري عدد  15/2/2006المإرخ فً  177رااع قرار المالس ا على عدد - 2

 .199ص   67المالس ا على عدد 
،مقتضٌات ظهٌر التحةٌظ العقاري على ضوء قرارات المالس 67344ملف مدنً عدد  112قرار رقم  - 3

 .84ص2009ا على،منشورات المالس ا على 
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اإلاباري وإن كان ٌتضمن مزاٌا كثٌرة وحماٌنة كبٌنرة لنبعن ا شن اص فإننه غٌنر معنروف فالر ن 

 .فما بالنا با ش اص العادٌٌن راال القانونأوساط بعن فً 

 الثاني: أسباب قضائية وأخرى عملية. بحثالم

ه ٌعتبننر القضنناء القننناة ا ساسننٌة التننً ٌاننب أن ٌمننر منهننا طلننب توقٌننع ر ننن إابنناري لكننً ٌننتم تسنناٌل

، مننن ا تصنناص القضنناء،  ننبه المسننطرة تعننرف 1تحقٌننق الننر ن لككننبوٌبقننى بمقتضننى حكننم قضننابً. 

صعوبات كثٌرة تاعل كثٌرا من الدابنٌن م ٌةكرون فً اللاوء إلى الر ن الرسمً، بصةة عامة والنر ن 

 اإلاباري بصةة  اصة، وٌكتةون بالحاز التحةظً مما ٌضعف فعالٌته.

أسنباب أ نرى وقةننا علٌهنا أثنناء بحثننا وتتمثنل فنً كٌةٌنة توصنل الندابن وتنضاف إلنى تلنك ا سنباب، 

لمعرفة أمالك مدٌنه المحةظة لكً ٌقدم طلبا إلى المحكمة من أال توقٌع ر ن إاباري علٌها. و نا تطرح 

 مسؤلة المعلومٌات فً مٌدان العقارات المحةظة.

 : أسباب قضائية.المطلب األول

تضنعف فعالٌنة النر ن الرسنمً اإلابناري، وقلنة تحرٌنك مسنطرته منن  نقصد با سباب القضابٌة التً

 طرف الدابنٌن الم ول لهم قانونا امستةادة من مسطرة تحقٌق الر ن.

وٌعود للقضاء الدور الةعال فً تةعٌل وتسرٌع مسطرة تحقٌق الر ن والعمل على إ راى ا حكام إلنى 

مظنا ر الحماٌنة القضنابٌة التنً ٌانب أن تكنون نزٌهنة  ماال التحقٌق العملً وتنةٌب ا، فالتنةٌب ٌعتبنر منن

 .2وادٌة وسرٌعة زمنٌا، والهدف منها الوصول إلى الحق والحصول علٌه

المرتهن بر ن عقاري ٌحاول فً  فالمدٌنوٌالحظ أن مسطرة تحقٌق الر ن تواه إلٌها عدة انتقادات، 

بعننن ، وأن المحكمننة فننً 3بدٌنننه أغلننب ا حٌننان تعطٌننل مسننطرة تحقٌننق الننر ن إبا مننا عاننز عننن الوفنناء

 تنحى منحى المدٌن سٌا النٌة البي ٌحاول بشتى الوسابل عرقلة تحقٌق  با الر ن. ا حٌان

وٌعاب على القضاء فً شؤن ماموعة من اإلاراءات تإدي إلى عرقلة مسطرة تحقٌنق النر ن كإلغناء 

مسنطرة ال اصنة المنصنوص علٌهنا المحكمة فً بعن الحامت لإلنبار العقاري  سباب م عالقنة لهنا بال

                                                           
1
بمسطرة تحقٌق الر ن المسطرة المتبعة من أال بٌع الملك المر ون لصال  الدابن المرتهن واستٌةاء الدٌن  ٌقصد - 

 المضمون بالر ن من ثمن البٌع الااري عن طرٌق المزاد العلنً.
2
بٌق، عبد الواحد شعٌر ،إشكالٌة الر ن العقاري الرسمً كضمان بنكً فً ضوء التشرٌع المغربً بٌن النظرٌة والتط - 

 . 142، ص 1995أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون ال اص اامعة الحسن الثانً الدار البٌضاء، السنة الاامعٌة، 
3
، نشر المعهد 1987دانبر  4 – 3محمد الحلو، تحقٌق الضمانات، الندوة ا ولى للعمل القضابً والبنكً، الرباط،  - 

 ح الادٌدة، الدار البٌضاء.الوطنً للدراسات القضابٌة، مطبعة الناا
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قانونٌا مما ٌشكل مصدرا للتعطٌل ٌمس بمصال  الدابن وٌنتزع من الشنهادة ال اصنة المسنلمة منن طنرف 

 .1المحافظ على ا مالك العقارٌة قوتها القانونٌة

وٌالحظ أٌضا وفً حامت كثٌرة أن المحكمة، و الفا لمسطرة اإلنبار العقناري، تعمنل علنى اسنتدعاء 

اف للالسة من أال تبادل المستنتاات فٌستغل فٌها المدٌن الةرصة لتعطٌل المسطرة وطلب إانراء ا طر

  برة فً حٌن أن  به الحالة تتعلق بؤمر على مبكرة ٌستدعً استدعاء ا طراف لحضور الالسة.

كانت تلك بعن العراقٌل والصنعوبات التنً تاعنل منن مسنطرة تحقٌنق النر ن العقناري بطٌبنة وغٌنر 

 ة مما ٌدفع الدابنٌن فً أغلب ا حٌان إلى اإلحاام عن  با النوع من الضمانات.مادٌ

 : أسباب عملية ومعلوماتية.المطلب الثاني 

ٌتطلننب  –فننً امٌننع حامتننه  –إن تقنندٌم طلننب إلننى القضنناء مننن أاننل الحصننول علننى ر ننن إابنناري 

ٌنا وبلنك عنن طرٌنق بكنر رقنم الملك المحةظ للمدٌن والمراد ر ننه ر ننا إابارالتعرٌف بالتنصٌص على 

رسمه العقاري و نا ٌعنً أن الدابن ٌاب أن ٌكون على علم ودراٌة دقٌقة بؤمالك مدٌنه المحةظة من أال 

ر نها. و و الشًء الصعب وغٌر المتنؤتى  اصنة إبا علمننا أن المسنؤلة العقارٌنة م زالنت تكتسنً ولندى 

بصاحب الشؤن وم ٌمكن التصرٌ  بمعلومات  أغلب الناس أ مٌة  اصة وتعتبر من ا سرار ال صوصٌة

عنها  ي كان إب كٌف سٌتوصل الدابن لمعرفة أمالك مدٌنه المحةظة سنواء دا نل الندابرة القضنابٌة التنً 

 ٌسكنها أو  اراها؟

وتطننرح مسننؤلة المعلومٌننات فننً العقننار المحةننظ، فننً مثننل  ننبه الحالننة بحنندة وتشننكل الحننل العلمننً 

 والعصري المناسب.

هننت الاهننات المسننإولة   مٌننة المعلومٌننات فننً مٌنندان العقننار المحةننظ، أمننام ظننا رة امنةاننار وقنند تنب

الوثابقً البي شهدته المحافظات العقارٌة فً السنٌن ا  ٌرة، فعملت على تصغٌر حام الوثابق المواودة 

 نبا النظنام  المٌكرو فٌلم حٌ  ٌمكنن –بالملةات العقارٌة عن طرٌق تصوٌر ا ونتج عن  با إد ال نظام 

من ت زٌن وحةظ كل الوثابق المواودة بالمحافظنات العقارٌنة... منن ضنٌاعها منن اهنة، وتسنهٌل عملٌنة 

 .2 زنها من اهة أ رى

                                                           
1
 عن المحكمة امبتدابٌة بسال والقاضً ببطالن اإلنبار العقاري. 07/05/1985الصادر بتارٌخ  1947انظر الحكم رقم  - 

2
محمد  ٌري، المعلومٌات فً المٌدان العقاري، الندوة ا ولى حول المعلومات والقانون، المالة المغربٌة لقانون  - 

 .1986، 11، العدد واقتصاد التنمٌة



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

178 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

ونب ب إلى أنه لحل مشكل اإلطالع على بعن المعلومات العقارٌة، والتعرف علنى بعنن ا وضناع 

عٌة الحقوق الحقوق المترتبة على  به العقنارات المادٌة والقانونٌة لبعن العقارات، وأنواع الملكٌات ونو

و اصة فٌما ٌتعلق بحصر امٌع ا مالك المحةظة التً تواد علنى ملنك شن ص واحند، ومعرفنة بالتنالً 

 أمالك المدٌن المحةظة.

ٌبقى الحل ا كثر نااعة  و المعلومٌات وبلك عن طرٌق برماة وت نزٌن تلنك المعلومنات أعناله فنً 

ً المحافظات العقارٌة واعله ر ن إشارة العموم من أال الحصول على المعلومات الحاسوب المتوااد ف

 التً تهمهم، مع الربط بحاسوب مركزي وربٌسً بالمحافظة العامة للملكٌة العقارٌة.

 

 

 خاتمة عامة:

بصننةة عامننة تشننكل إحنندى المإسسننات امبتمانٌننة الهامننة فننً الحٌنناة  أصننبحت الضننمانات العٌنٌننة لقنند

بحٌ  أضحت الملكٌة العقارٌة الٌوم ترتبط ارتباطا شدٌدا وقوٌا بعنالم امقتصناد والرأسنمال،  ،المعاصرة 

نتٌاة التطور التقنً والصناعً البي صاحبه ا تمنام كافنة الةعالٌنات بالعقنار منن مسنتثمرٌن واقتصنادٌٌن 

 ومستهلكٌن لما لعبه من دور حساس فً ماال الضمانات العٌنٌة .

نٌة قانونٌة ٌنتمً إلى حقل الضنمانات العٌنٌنة المقنررة بقنوة القنانون وبنناء علنى الر ن الابري كتقإن 

فبنات ووضنعٌات اندٌرة بالحماٌنة بتانٌبهنا لم ناطر إعسنار حكم القضاء قصد به تؤمٌن حقوق ومصنال  

 المدٌن أو تهرٌبه  مواله بالنظر لمركز ا اماتماعً أو امقتصادي.

همة فً سوق التموٌنل منن الناحٌنة امقتصنادٌة وكنبا منن الناحٌنة وٌقدم الر ن الابري ضمانة عٌنٌة م

اماتماعٌة باعتباره وسٌلة فعالة و أداة احتٌاطٌة ٌتم اللاوء إلٌها من طرف الدابنٌن عند عدم وفاء بعن 

 المدٌنٌن بدٌونهم دا ل اآلاال المحددة.

لضنبط التوازننات اماتماعٌنة  با الدور امقتصادي واماتماعً ٌاعل من الر ن الابري آلٌنة كافٌنة 

 وامقتصادٌة الكةٌلة بتحقٌق امستقرار والتقدم والنماء.

قسطا وافرا من الدراسنة والبحن ، فنإن النر ن الرسنمً قد نالت م تلف الضمانات العٌنٌة  و إبا كانت

العٌنٌة،  اإلاباري باعتباره من الضمانات العٌنٌة لم ٌحظ بام تمام البي حظٌت به قرٌناته من الضمانات

إب بقنً  نبا ا  ٌننر حبنٌس النصننوص القانونٌنة التننً تنظمنه إب أن تطبٌقاتننه علنى المسننتوى العملنً نننادرة 
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 16ومسطرته م تحنرك إم فنً ظهٌنر ،ومنحصرة فً حامت معٌنة كما بسطنا لبلك فً بحثنا المتواضع 

 المتعلق بملكٌة الشقق والطبقات. 1946نونبر 

فنً  أو على ا قل الحراسة النظرٌة" امعتقال امحتٌاطً"اري ظل تحت كما أن الر ن الرسمً اإلاب

م تلف الكتابات وا بحا  التً تناولت الر ن الرسمً بصةة عامة بالدراسة والتحلٌل، إب تكتةً باإلشارة 

 إلى حامته عن طرٌق سرد ا كما  ً بالنصوص القانونٌة ولم ت راه من نطاق نصوصه المنظمة له.

الضننروري تنند ل المشننرع لنننةن الغبننار علننى  أنننه بننات مننن ةلنننا مننن  ننالل  ننبه الدراسننوقنند تبٌنننا 

غٌٌرات التً عرفتهنا قنوانٌن النصوص المنظمة للر ن اإلاباري حتى تواكب  به ا  ٌرة التعدٌالت والت

منن ظهٌنر  163إلغاء بعن حامت الر ن اإلاباري المنصوص علٌها فً الةصنل مع العمل على كثٌرة،

 لم ٌعد  ناك ما ٌبرر النص علٌها وتنظٌمها.والتً  1915ٌونٌو  2

بلك ما اعل بعن الةقه المغربً ٌعتبر أن القنانون المغربنً المحندد للتشنرٌع المطبنق علنى العقنارات 

( فقنند انغلننق علننى نةسننه ولننم ٌننإمن إم  1915ٌونٌننو  20الموافننق ل  1933راننب  19المحةظننة ) ظهٌننر 

ا  نرى، والقنوانٌن ال اصنة وأتنى بؤحكنام ومبنادئ تةٌند القطنع فنً بواوده غاضا الطرف عن المدونات 

ظا ر ننا، قطعننا م ٌقبننل بننه قننانون وم منطننق وقنند ٌصننطدم مننع الواقننع القننانونً عننن المنندونات ا  ننرى 

والقوانٌن ال اصة والسنابقة أو الالحقنة لوانوده أو التنً ٌمكنن أن تواند مسنتقبال  نبا امنغنالق النبي ولند 

 حثون تارة بالتعارن وتارة بعدم التناسق.حامت ٌصةها البا

املنة منن التنبٌهنات  1915ٌونٌو  2من ظهٌر  163وتستواب الحامت المنصوص علٌها فً الةصل 

ٌتصنندر ا كننون  ننبا الظهٌننر إنمننا سننطر فننً ضننوء نسننق قننانونً عننام كننان ٌ اطننب با سنناس الةرنسننٌٌن 

الظهٌنر، أن تسنت دم مصنطلحات لنم تكنن وغٌر م من ا وروبٌٌن. ومن  نا كان من المنطقً، وقت سن 

الااري به العمل(،أو أن تعتمد أحكام متعارضنة أو تبندو متعارضنة منع  ًمؤلوفة فً "قةتنا" ) الةقه المالك

 أحكام ما تتبلور به أصالتنا الةقهٌة "قةتنا" .

العلننً فإنننا ٌ ول للمستةٌد منه حق بٌعنه بنالمزاد  اتبعٌ اعٌنٌ اباعتبار الر ن الرسمً اإلاباري حقو 

نضم صوتنا إلى صوت كل منن ٌطالنب المشنرع بإعنادة قنراءة فصنول قنانون المسنطرة المدنٌنة و اصنة 

 ر ون.الالقسم المتعلق بالتنةٌب العقاري وبلك من أال تبسٌط إاراءات مسطرة تحقٌق 

ة فنً وأ ٌرا نهٌب بكل الاهات المعنٌة من حقوقٌٌن ورانال القضناء وبناحثٌن ومهتمنٌن... منن الكتابن

 ننبا الموضننوع وعقنند الننندوات لدراسننة وبسننط أحكامننه وشننرح الةصننول التننً تنظمننه حتننى ٌننزال عنهننا 
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إب نالحنظ أن المكتبنة القانونٌنة ،والتاهٌل البي ٌلحقها على صعٌد الممارسة العملٌةالغمون البي ٌكتنةها 

 المغربٌة تكاد ت لو من كتب ودراسات مت صصة فً موضوع الر ن اإلاباري.
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 المراجع المعتمدة 

 أوال:باللغة العربية

  ( اٌىتت ٚاٌّؤٌفبد1

تحةة الحكام فً نكت العقود وا حكام، شرحها أبو الحسنن علنً  :أبو بكر محمد بن عاصم الغرناطً-

 .1951لثانٌة طبعة االعبد السالم الستولً، البهاة فً شرح التحةة، دار الةكر للطباعة والنشر والتوزٌع، 

المالند الرابنع، لسنان العرب، :أبو الةضل امال الدٌن محمد بن مكرم ابن منظور ا فرٌقً المصنري-

 .1990دار الةكر للطباعة والنشر والتوزٌع، طبعة 

الواٌز فً القانون العقاري المغربً والمورٌطانً، مطبعة فضاء اإلبداع والطباعة  :الم تار العطار -

 1999ولى، مراكش الطبعة ا 

 .1976طبعة إاراءات التنةٌب، دار المعارف  :أحمد أبو الوفاء-

الوسٌط فً القانون التااري المغربً والمقنارن، الانزء الرابنع فنً اإلفنالس،  ً:أحمد شكري السباع-

 .1991شركة بابل للطباعة والنشر والتوزٌع الرباط 

بات التنً تعتنرن المقاولنة ومسناطر الوسٌط فً مسناطر الوقاٌنة منن الصنعو :أحمد شكري السباعً-

 .1998معالاتها، الازء ا ول، مطبعة المعارف الادٌدة الرباط، الطبعة ا ولى 

 ،فنً مسناطر المعالانة، حكنم فنت  مسنطرة المعالانة والتسنوٌة، الانزء الثنانً :أحمد شكري السباعً-

 .2000مطبعة المعارف الادٌدة الرباط، الطبعة ا ولى 

فنً التصنةٌة القضنابٌة والقواعند المشنتركة بنٌن مسنطرتً التسنوٌة القضنابٌة  :عًأحمد شنكري السنبا-

مطبعنة  ،والتصةٌة القضابٌة والازاءات التاارٌة والانابٌة المت بة ضند مسنٌري المقاولنة، الانزء الثالن 

 .2000المعارف الادٌدة الرباط، الطبعة ا ولى 

ت معلقنا علٌهنا بنآراء الةقنه وأحكنام الننقن، دار التنةٌب وفقا لنصوص قنانون المرافعنا :أحمد الملٌاً-

 . 1994النهضة العربٌة، 

 .1987 التؤمٌنات الش صٌة والعٌنٌة فً القانون المصري، طبعة :أحمد شرف الدٌن -
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صنعوبات المقاولنة والمسناطر القضنابٌة الكةٌلنة بمعالاتها،ماموعنة قنانون التانارة : امحمد لةروانً-

 .2007لقانونٌة ،مطبعة النااح الادٌدة الدارالبٌضاء وا عمال ،سلسلة الدراسات ا

النظرٌنات العامنة فنً الةقنه اإلسنالمً وتارٌ نه، دار  :أحمد فرى حسٌن وعبد الودود محمند السنرٌتً-

 .1992النهضة العربٌة، بٌروت، 

رٌنة الةقه اإلسالمً فً ثوبه الادٌد، المد ل الةقهً العام، الانزء الثالن ، نظ :أحمد مصطةى الزرقاء-

 املتزام العامة، الطبعة السادسة، دار الةكر دمشق.

أحكام الشرط فً القانون المدنً المغربً على ضوء الةقه واماتهاد القضنابً دراسنة  :أمٌنة ناعمً -

، مطبعننة ا منٌننة الربنناط، نشننر دار اآلفنناق المغربٌننة 15مقارنننة ، سلسننلة الدراسننات القانونٌننة المعاصننرة 

  ، تقدٌم الدكتور محمد الكشبور.2009بعة ا ولى للنشر والتوزٌع، الط

قانون المالحة البحرٌة ال اصة بالمغرب، منشورات عكاظ الربناط الطبعنة ا ولنى  :إدرٌس الضحاك-

1989. 

قانون المسطرة المدنٌنة فنً شنروح تعرٌنب، إدرٌنس ملنٌن، منشنورات امعٌنة تنمٌنة  :أدلوف رٌولط -

 .1996البحو  والدراسات، 

أبحنا  فنً التؤمٌننات العٌنٌنة، المإسسنة الاامعٌنة للدراسنات والنشنر والتوزٌنع، الطبعننة  :بأسنعد دٌنا-

 .  1988ا ولى  

أحمد الملٌاً، التنةٌب وفق نصنوص قنانون المرافعنات معلقنا علٌهنا بنآراء الةقنه وأحكنام الننقن، دار -

 .1994النهضة العربٌة، 

قضنناء التانناري فننً مننادة ا وراق التاارٌننة، محمنند الهٌنننً: تننؤمالت فننً ااتهننادات ال، أحمنند كوٌسننً-

 .2008مطبعة دار القلم الرباط، الطبعة ا ولى 

أحمد فراى حسٌن وعبد الودود محمد السرتً، النظرٌة العامة للةقه اإلسالمً وتارٌ ه، دار النهضة  -

 .1992بٌروت، 

شرٌع المغربً، مطبعة مسإولٌة المإاار عن حواد  الشغل وا مران المهنٌة فً الت :آمال االل - 

 .1977النااح الادٌدة، الدار البٌضاء، 

 .1988التنةٌب الابري فً التشرٌع المغربً، طبعة  :الطٌب برادة -
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التنظٌم القضابً فً المغرب، مكتبة وراقة البندٌع، مطبعنة الناناح الادٌندة، الندار  :الطٌب الةصاٌلً -

 .1997البٌضاء الطبعة الثانٌة 

منشننورات امعٌننة نشننر المعلومننة القانونٌننة والقضابٌة،سلسننلة : للعقننار غٌننر المحةننظالنندلٌل العملننً  -

 .2007،فبراٌر 2الدراسات وا بحا ، العدد 

تننارٌخ الةقننه اإلسننالمً ونظرٌننة الملكٌننة والعقننود، دار النهضننة العربٌننة،  :بنندار أبننو العٌنننٌن بنندران -

 .1968بٌروت، 

منشنورات ال زٌننة العامنة للمملكنة ،  :ل الدٌون العمومٌةدلٌل اماتهادات القضابٌة فً مٌدان تحصٌ -

 . 2005مطبعة المعارف الادٌدة الرباط، 

دراسننة تحلٌلٌننة مقارنننة  حكننام  الننر ن والتننؤمٌن  –التؤمٌنننات العٌنٌننة  :حمنندان حسننٌن عبنند اللطٌننف -

 .1988واممتٌاز ، المكتبة القانونٌة، الدار الاامعٌة، 

 ام القانون المدنً، الحقوق العٌنٌة ا صلٌة.المواز فً أحك :حسن كٌرة -

التقٌٌد امحتٌاطً و عالقته بالحاوز و اإلنبارات العقارٌة، سلسلة الدراسنات القانونٌنة  :حسن فتوخ  -

، المطبعة والوراقة الوطنٌة الداودٌات مراكش، نشنر دار اآلفناق المغربٌنة للنشنر والتوزٌنع  15المعاصرة 

 .2008ا ولى بٌضاء ، الطبعة الالدار 

ٌنننونس الز ري،الحانننز التنةٌنننبي علنننى العقنننار فنننً القنننانون المغربً،سلسنننلة الدراسنننات القانونٌنننة  -

 .2007،الازء الثانً،المطبعة والوراقة الوطنٌة مراكش ،الطبعة ا ولى 13المعاصرة 

ٌنس نظنام الملكٌنة المشنتركة فنً العقنارات المنقسنمة إلنى شنقق، ترامنة إدر :لوي مارصٌل بوماري -

  .ملٌن، منشورات امعٌة البحو  والدراسات القضابٌة

التحةنٌظ العقنار والحقنوق العٌنٌنة ا صنلٌة والتبعٌنة فنً ضنوء التشنرٌع المغربنً،  :مؤمون الكزبنري -

 .1980الازء ا ول، طبعة 

ء التشنرٌع المغربنً، التحةٌظ العقاري والحقوق العٌنٌة ا صنلٌة والتبعٌنة فنً ضنو :مؤمون الكزبري -

، شنركة الهنالل العربٌنة للطباعنة والنشنر ،مطبعنة الناناح الادٌندة البٌضناء، الطبعنة الثانٌنة  ازء الثانًال

1987. 

الحقنوق العٌنٌنة فنً الةقنه اإلسنالمً والتقننٌن المغربنً،  مطبعنة الناناح الادٌندة  :محمد ابن معاوز -

 .1990الدار البٌضاء الطبعة ا ولى 
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مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة ا حوال الش صٌة، سٌط فً قانون الو:محمد الكشبور -

 .1999الرابعة، 

،الانزء ا ول ،مطبعنة الناناح الادٌندة  ةشرح مدونة ا سرة ،انحالل مٌثاق الزواٌ محمد الكشبور: -

 ،2006الدار البٌضاء ،الطبعة ا ولى 

والتعنوٌن، مطبعنة الناناح الادٌندة،  المسإولٌة ،حواد  الشغل وا مران المهنٌة محمد الكشبور: -

 .1995الدار البٌضاء الطبعة ا ولى 

نزع الملكٌة من أال المنةعة العامة، مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضناء، الطبعنة  :محمد الكشبور -

 .1989ا ولى، 

لحماٌننة  محمنند الهٌنننً :الحماٌننة القانونٌننة للطننرف الضننعٌف فننً عقنند التننؤمٌن البننري، دراسننة مقارنننة -
 .2007مستهلكً  دمات التؤمٌن البري، مطبعة دار السالم الرباط، الطبعة ا ولى 

قنننوانٌن التحةنننٌظ والتسننناٌل والتازبنننة العقارٌنننة، منشنننورات كلٌنننة العلنننوم القانونٌنننة  :محمننند بونبنننات

، سنننة 12وامقتصننادٌة واماتماعٌننة، مننراكش، سلسننلة الكتننب، مطبعننة الوراقننة الوطنٌننة مراكش،عنندد 

1997 . 

قضناء ا منور المسنتعالة، المالند  :محمد علً راتب، محمد نصر الدٌن كامل ومحمد فاروق راتنب -

 ا ول فً ا تصاص قاضً ا مور المستعالة، الطبعة السادسة، الناشر عالم الكتب.

صعوبات المقاولنة والمسناطر القضنابٌة الكةٌلنة بمعالاتهنا، مطبعنة الناناح الادٌندة،  :محمد لةرواً -

 .2000الطبعة ا ولى، فبراٌر ،ار البٌضاءالد

الملكٌة ونظام التحةنٌظ فنً المغنرب، ، مطبعنة المعنارف الادٌندة، الربناط، دار النشنر  :محمد  ٌري -

 1997المعرفة للنشر والتوزٌع، الطبعة الثانٌة، 

 .1979التؤمٌنات العٌنٌة والش صٌة، مطابع دار الشعب، طبعة  :محمود امال الدٌن زكً -

 . 2005النظرٌة العامة لإلبتمان، منشؤة المعارف ا سكندرٌة : حمد حسٌن منصورم -

 أصول القانون المدنً، الازء الثالن ، الحقنوق العٌنٌنة، مكتبنة عنٌن :محً الدٌن إسماعٌل علم الدٌن -

 .1977 شمس القا رة، دار الاٌل للطباعة

بننً، مطبعننة النانناح الادٌنندة  النندار محمنند سننالم، مسننطرة تحقٌننق الننر ن الرسننمً فننً القننانون المغر -

 .2000البٌضاء الطبعة ا ولى 
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 .2002محمد ابن الحاى السلمً : التقٌٌد امحتٌاطً فً التشرٌع المغربً ، دار القلم الرباط  -

 .2002محمد بن صال  الصوفً: الحقوق العرفٌة العٌنٌة اإلسالمٌة ، دار القلم الرباط  -

 .1986سوعة شباب الاامعة الطبعة ا ولى، علم النةس، ، مو :مصطةى فهمً

الكامننل فننً قننانون التاننارة، الاننزء الرابننع اإلفننالس، منشننورات البحننر المتوسننط  :ناصننٌف إلٌنناس -

 ،.1986عوٌدات الطبعة ا ولى، 

 .1993القانون البحري، الازء ا ول، السةٌنة، دار النشر الشرقٌة،  :نااة بضرانً -

 .2005فً المادة العقارٌة ، دار محمد علً للنشر تونس، الطبعة ا ولى حسن النٌة  :ة الكرايلنبٌ -

حاٌننة التسنناٌل وفننق نظننام التحةننٌظ العقنناري المغربننً المطبعننة العراقننة الوطنٌننة ،  :سننعاد عاشننور -

 .1997الطبعة ا ولى 

عنة آثنار حكنم شنهر اإلفنالس علنى اماعنة الندابنٌن دراسنة مقارننة، مطب :سعٌد محمد سعٌد الهٌااننة -

 .1993الشباب، 

 .1959التؤمٌنات العٌنٌة، طبعة : سلٌمان مرقس -

 .1958التؤمٌنات الش صٌة والعٌنٌة، طبعة  :سمٌر عبد السٌد ناغو -

 شرط الملكٌة فً الر ن العقاري، المطبعة العربٌة الحدٌثة. :سمٌر كامل -

ركة، مطبعة النااح الادٌدة، تصةٌة الت –الوصٌة  –الموارٌ   –علم الةرابن  :عبد الرحمن بلعكٌد -

 .1995البٌضاء،الطبعة الثالثة 

 ةعقد البٌع ،دراسة فنً قنانون املتزامنات والعقنود وفنً القنوانٌن ال اصنة  مطبعن :عبد الحق صافً -

 . 1998النااح الادٌدة الدار البٌضاء ،الطبعة ا ولى 

، مطبعنة الناناح الادٌندة، الندار  ملكٌة الشقق فً التشرٌع المغربً، واقنع وآفناق، :عبد الحق صافً -

 .1989البٌضاء ،طبعة 

  2005الملكٌة المشتركة، مطبعة النااح الادٌدة الدار البٌضاء،الطبعة ا ولى  :عبد الحق صافً 

مصادر الحق فً الةقه اإلسالمً، دراسة مقارنة بالةقه الغربً، دار النهضنة  :عبد الرزاق السنهوري-

 .1954 ول، العربٌة، القا رة، الازء ا

الوسننٌط فننً شننرح القننانون المنندنً الادٌنند، الاننزء التاسننع، أسننباب كسننب  :عبنند الننرزاق السنننهوري -

 .1968الملكٌة، دار النهضة العربٌة، القا رة، 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

186 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

الوسٌط فً شرح القانون المندنً الادٌند فنً التؤمٌننات الش صنٌة والعٌنٌنة،  :عبد الرزاق السنهوري -

 .1970العربٌة،مصر، ةتؤلٌف والترامة والنشر،دار النهضمطبعة لانة ال رالازء العاش

 .1986مسطرة شإون القاصرٌن، مإسسة النشر للطباعة والنشر  :عبد السالم المنصوري -

شرح قانون المسطرة المدنٌة والتنظٌم القضابً معلق علٌها بؤحكام محاكم النقن  :عبد العزٌز توفٌق-

 .1998مطبعة النااح الادٌدة الدار البٌضاء،الطبعة الثانٌة، ، الازء ا ول، 1995العربٌة إلى غاٌة 

شننرح قننانون المسننطرة المدنٌننة والتنظننٌم القضننابً معلننق علٌهننا بؤحكننام محنناكم  :عبنند العزٌننز توفٌننق -

دة النندار البٌضنناء،الطبعة الثانٌننة ، الاننزء الثننانً، مطبعننة النانناح الادٌنن1995النننقن العربٌننة إلننى غاٌننة 

1998. 

شننرط الملكٌننة فننً الشننرٌعة اإلسننالمٌة ودور ننا فننً امقتصنناد اإلسننالمً،  :تننار ٌننونسعبنند هللا م  -

 .1987موسوعة شباب الاامعة، طبع بمطابع ارٌدة السةٌر، الطبعة ا ولى 

 .1972التؤمٌنات العٌنٌة، القا رة،  :عبد المنعم البدراوي -

ون اللبننانً، دار النهضنة العربٌنة الحقنوق العٌنٌنة ا صنلٌة دراسنة فنً القنان :عبد المنعم فرى الصدة -

 .1982للطباعة والنشر، 

تملننك الشننقق والطبقننات، مإسسننة البسننتانً للطباعننة. الطبعننة الثانٌننة،  :عبنند الناصننر توفٌننق العطننار  -

1990. 

 .1966الواٌز فً التؤمٌنات العٌنٌة، طبع دار الةكر الحدٌ  للطبع والنشر،  :عبد الو اب البدراوي -

ا حننوال الش صننٌة قواعنند ونصننوص وشننروح، نشننر وتوزٌننع مكتبننة الرشنناد،  :ودعبننود رشننٌد عبنن -

 .1965الطبعة ا ولى، 

شرح القانون المدنً اللٌبً، الحقوق العٌنٌة ا صنلٌة والتبعٌنة، منشنورات اامعنة  :علً علً سلٌمان-

 .1978قارٌونس، مطبعة دار الكتب، بٌروت، الطبعة الثانٌة 

،الطبعة  البٌعح القانون المدنً ،فً العقود المسماة، المالد ا ول، عقد الوافً فً شر:سلٌمان مرقس -

 . 1990ال امسة، مطبعة السالم القا رة 

مبدأ ت صنٌص النر ن الرسنمً فنً التشنرٌع العقناري المغربنً، منشنورات مالنة  :سعاد الزروالً  -

ة الربناط توزٌنع دار اآلفناق  ، مطبعة ا منٌن1/2009مغربٌة ، سلسلة الدراسات وا بحا   عدد الالحقوق 

 للنشر والتوزٌع سطات.
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 . 1969نظرٌة التؤمٌن العٌنً فً التقنٌن المدنً العراقً، الطبعة الثانٌة  :عادل سٌد فهٌم-

العقننود التننً تقننع علننى الملكٌننة،البٌع والمقاٌضننة، الاننزر الرابننع،دار إحٌنناء  :عبنند الننرزاق السنننهوري-

 العربً ،بٌروت. الترا 

 .1995وثٌقة البٌع بٌن النظر والعمل،دار النااح الادٌدة الدار البٌضاء  :ان بلعكٌدعبد الرحم-

القضاء التااري بالمغرب ومساطر معالاة صعوبات المقاولة،  مطبعة طنوب  :عبد الرحٌم السلمانً-

 .2008برٌس الرباط، الطبعة ا ولى 

لقلنم للطباعنة والنشنر والتوزٌنع الربناط، التسوٌة والتصةٌة القضابٌة للمقاولة ، دار ا :عزٌز ابرونً- 

  .2001الطبعة ا ولى 

القضاء المستعال فً القانون المغربً ،مطبعنة الناناح الادٌندة الدارالبٌضناء  :عبد اللطٌف  داٌة هللا-

1998 . 

  عبد الةتاح مراد:المشكالت العملٌة فً القضاء المستعال بدون بكر المطبعة وسنة الطبع-

بحار: اإلاراءات التحةظٌة فً مادة العقود التاارٌة ، مطبعة در القلم الرباط ، الطبعة عبد الرحٌم ال -
 .2009ا ولى 

 .2006عبد المنعم موسى إبرا ٌم : حسن النٌة فً العقود ، منشورات زٌن الحقوقٌة 

دٌنوان راشد راشد، ا وراق التاارٌة: اإلفالس والتسوٌة القضابٌة فً القنانون التاناري الازابنري،  -

 .1999المطبوعات الاامعٌة ، طبعة 

الوسٌط فً الحقنوق التاارٌنة البرٌنة، الانزء الثنانً،  :رزق هللا أنطاكً بامشتراك مع نهاد السباعً -

 .1965المطبعة القانونٌة بدمشق، 

التؤمٌننات الش صنٌة والعٌنٌنة، المكتبنة القانونٌنة  :رمضان أبو السعود و منام محمند محمنود ز نران -

 .1998المطبوعات الاامعٌة، اإلسكندرٌة، لدار 

 .1955النظرٌة العامة للتؤمٌن العٌنً، الطبعة الثالثة،  :شةٌق شحاتة -

 .1959ون المدنً، الطبعة الثانٌة، قاننظرٌة التؤمٌنات فً ال :شمس الدٌن الوكٌل-

 

 ( األطروحات والرسائل والمحاضرات:2
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أطروحنة لنٌنل الندكتوراه فنً الحقنوق، كلٌنة لمدنً المغربً أحكام الشرط فً القانون ا :أمٌنة ناعمً -

 .2007الحقوق البٌضاء 

ابتسام امامً : مةهوم حسنن النٌنة فنً العقنود ، رسنالة لنٌنل دبلنوم الدراسنات العلٌنا المعمقنة، كلٌنة  -

  .2002-2001الحقوق مراكش 

الة لنٌنل دبلنوم الدراسنات امحمد لةرواً:كتلة الدابنٌن فً اإلفالس فً ضنوء القنانون المغربنً ،رسن -

 .1993العلٌا فً القانون ال اص،الدر البٌضاء 

محننابٌر الترا ننً فننً تسنناٌل الحقننوق العٌنٌة،رسننالة لنٌننل دبلننوم الدراسننات العلٌننا : الشننعٌبٌة سننموح-

 .1999المعمقة بكلٌة الحقوق بمراكش،

الدكتوراه فً الحقوق ، كلٌنة  بو وش عبد السالم: ال برة القضابٌة فً المادة المدنٌة ، أطروحة لنٌل -

 .2009الحقوق البٌضاء 

الحاننز التنةٌننبي العقنناري قواعننده وإاراءاتننه تقرٌننر لنٌننل دبلننوم الدراسننات العلٌننا  :كلثننوم الناصننري -

كلٌة العلوم القانونٌة وامقتصادٌة واماتماعٌة، السنة  -المعمقة وحدة القانون المدنً اامعة الحسن الثانً 

 .1999 – 1998الاامعٌة 

ومالٌة،أطروحنننة لنٌنننل الننندكتوراه فنننً  ةتسننننٌد الننندٌون الر نٌنننة ،مقاربنننة قانونٌننن: سنننةٌان ادرٌنننوش--

 . 2005-2004الحقوق،كلٌة الحقوق وادة 

سناء التورابً: حماٌة الندابن المنرتهن فنً النر ن الرسنمً العقناري ، أطروحنة لنٌنل الندكتوراه فنً  -

 .2008-2007الحقوق ، كلٌة الحقوق وادة 

إشنكالٌة النر ن العقناري الرسنمً كضنمان بنكنً فنً ضنوء التشنرٌع المغربنً بنٌن  :د الواحد شعٌرعب

اامعة الحسن الثنانً، كلٌنة العلنوم  ،أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون ال اص  ،النظرٌة والتطبٌق

 .  1995القانونٌة وامقتصادٌة واماتماعٌة الدار البٌضاء، السنة الاامعٌة 

ة العبدونً: دور ال زٌنة العامة فً تحصنٌل الضنرابب المباشرة،رسنالة لنٌنل دبلنوم الدراسنات عابش -
 .1998العلٌا المعمقة ، كلٌة الحقوق الرباط 

عمر بن عبد الكرٌم الاٌدي: العرف والعمل فً المنب ب المنالكً ومةهومهمنا لندى علمناء المغنرب،  -

 .1984ٌ  الحسنٌة، مطبعة فضالة المحمدٌة أطروحة لنٌل شهادة الدكتوراه ،نوقشت بدار الحد
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أطروحننة لنٌننل النندكتوراه فننً الحقوق،كلٌننة الحقننوق ،الحاننز التنةٌننبي علننى العقار: عبنند العلننً حةننٌظ -

 . 2009أكدال الرباط ،

عبنند الحمٌنند أ رٌننف: النندور القضننابً الادٌنند فننً القننانون المغربننً لمعالاننة صننعوبات المقاولننة ، -
 .2001-2000فً الحقوق ، كلٌة الحقوق وادة أطروحة لنٌل الدكتوراه 

قانون املتزامات والعقنود ، أطروحنة لنٌنل دكتنوراه الدولنة فنً الحقنوق العقود فً  تؤوٌل :محمد شٌل 

 فً ازءٌن. 2005كلٌة الحقوق بالرباط  

 رسنالة لنٌنل دبلنوم الدراسنات العلٌنا فنً القنانون ال ناصماشنً :الصنةة العقابٌنة لإلفنالس ، فاتحة مش-

 .1995الرباط 

فإاد الناصري: وضعٌة الورثة إزاء دٌنون منورثهم ، رسنالة لنٌنل دبلنوم الدراسنات العلٌنا المعمقنة ، –

 .2002-2001كلٌة الحقوق مراكش 

 ( المقاالت واألبحاث 3

التركة والحقوق المتعلقة بها الموارٌ ، مقال منشور لمالة القنانون وامقتصناد السننة  :إبرا ٌم أحمد -

 .3ة، عدد السابع

كٌننف نقننرأ ظهٌننر املتزامننات والعقننود، مقننال منشننور بالمالننة المغربٌننة لقننانون  :أحمنند ال ملٌشننً -

 .7واقتصاد التنمٌة، العدد: 

 5 – 4الندوة المشتركة حول نظام التحةٌظ العقاري بالمغرب، الرباط ٌومً  :أحمد شكري السباعً -

 .1990ماي 

 .2003شتنبر  6رة صعوبات المقاولة ، مالة القصر العدد أمٌنة ناعمً: حقوق اممتٌاز فً مسط-

 .111الاارحً مصطةى عبد السٌد: ملكٌة الشقق، موسوعة القضاء والةقه للدول العربٌة، الازء  -

مالة المحاكم التاارٌة العدد ا ول ، ماي  ،تحقٌق الر ون واممتٌاز وحق ا سبقٌة  :الحسن الكاسم  -

2004  

 89با تبنى المشرع المغربً نظام صعوبات المقاولة ، مالة المحاكم المغربٌنة العنددلما :المهدي شبو-

. 

قانون املتزامات والعقود وقانون مدوننة ا حنوال الش صنٌة، التندا ل والتضنارب،  :محمد الكشبور -

 .16المالة المغربٌة لالقتصاد والقانون المقارن، العدد 



 
ٚلؼبء باإلخجبسٞ فمٙاٌمٛاػذ اٌّٛػٛػ١خ ٚاإلخشائ١خ ٌٍش٘ٓ اٌشعّٟ   

 األستاذ محمد الهيني                                             أمينة ناعمي ألستاذةا
 
 

190 

 

 Copyright © 2015 Marocdroit.com - Site Web Des Sciences Juridiques. 

 .1999أبرٌل  15ور بمالة الحد  القانونً، عدد الر ن العقاري، مقال منش :محمد  ٌري -

أاهنزة المراقبنة والتسنٌٌر فنً العقنارات ال اضنعة لنظنام ملكٌنة الشنقق، مقنال بالنندوة  :محمد  ٌري -

 15طنانة، ٌنومً  –نتنابج وآفناق  –المشتركة حول ملكٌة الشقق والطبقات فً النظام العقناري المغربنً 

 .1992ماي  16و

 15فً طور التحةٌظ والشهادة ال اصة بالر ن، مالة الحد  القنانونً ، العندد  العقار: محمد  ٌري -

 1999أبرٌل .

 

المعلومٌننات فننً المٌنندان العقنناري، مقننال منشننور بالمالننة المغربٌننة لقننانون واقتصنناد  :محمنند  ٌننري -

السننة  11، العندد 1985أبرٌنل  20 – 19 – 18التنمٌة، ندوة القنانون والمعلومٌنات الندار البٌضناء، فنً 

 ، مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضاء.1986

نظنام ملكٌنة الشنقق بنٌن الننص القنانونً المننظم والتطبٌنق العملنً، مقنال  :محمد مصطةى الرٌسونً -

طناة، ٌومً  –نتابج وآفاق  –بالندوة المشتركة حول ملكٌة الشقق والطبقات فً النظام العقاري المغربً 

 .1992ماي  16و 15

 –الننر ن الرسننمً واإلاننراءات المسننطرٌة، الننندوة ا ولننى للعمننل القضننابً والبنكننً  :فركننتمحمنند  -

 ، نشر المعهد الوطنً للدراسات القضابٌة وماموعة بنوك المغرب.1987دانبر  4 – 3الرباط 

 .1415، عام 179الر ن الرسمً والعقاري، مقال منشور بمالة ا من الوطنً، عدد  :محمد فركت -

الملكٌننة المشننتركة، التطبٌننق واإلشننكالٌات، الننندوة المشننتركة حننول ملكٌننة الشننقق  :ريمصننطةى فكنن -

 .1992ماي  16 – 15والطبقات فً النظام العقاري المغربً نتابج وآفاق، طناة ٌومً 

الموارٌننن  والشنننرٌعة اإلسنننالمٌة، مقنننال منشنننور بمالنننة العلنننوم القانونٌنننة  :محمننند ٌوسنننف موسنننى -

 .1959، 2ى، عدد وامقتصادٌة، السنة ا ول

، 1987دانبر  4 – 3تحقٌق الضمانات، الندوة ا ولى للعمل القضابً والبنكً، الرباط  :محمد لحلو -

 نشر المعهد الوطنً للدراسات القضابٌة، مطبعة النااح الادٌدة، الدار البٌضاء.

القانونٌة عدد منزدوى  تؤثٌر نظام التؤمٌن على قواعد المسإولٌة المدنٌة، مالة المنا ج: محمد الهٌنً -

13/14 . 
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محمد شبٌب: التقٌٌد امحتٌاطً كبدٌل عن الحاز التحةظً،تعلٌق علنى قنرار المالنس ا علنى بتنارٌخ 

،ندوة ا نظمة العقارٌة فً المغرب، منشورات مركز الدراسات القانونٌنة المدنٌنة والعقارٌنة 23/6/1993

 . 2003الوطنٌة مراكش  ةبكلٌة الحقوق مراكش المطبع

 

نننور النندٌن لعننرى: منندى إمكانٌننة ورود ر ننن رسننمً علننى عقننار فننً طننور التحةننٌظ، مالننة المنننا ج 

 .2008-11/12القانونٌة عدد  مزدوى 

نننور النندٌن الازولننً : اإلنننبار العقنناري وتضننارب ام تصنناص بننٌن المحنناكم امبتدابٌننة و المحنناكم  -

 .1999 أكتوبر،1التاارٌة،مالة المنتدى،العدد

مالننة بأولوٌننة النندابن المننرتهن للعقننار علننى منتننوى البٌننع ، مقننال منشننور  :ن المصننباحًعبنند الننرحم -

 .1999أبرٌل  15الحد  القانونً، عدد 

 2/ العندد 12مدى تعلق الحقوق بالتركة، مقال منشور بمالة القانون وامقتصاد، السنة  :علً  ةٌف -

– 3. 

فبراٌنر -،ٌناٌر112مالة المحاكم المغربٌة عدد نظرات فً التقٌٌد امحتٌاطً،: علً العلوي الحسٌنً -

2008. 

 

 .3و  2، عدد 12مدى تعلق الحقوق بالتركة، مالة القانون وامقتصاد، السنة  :علً ال ةٌف-

عبد الرحٌم  وٌكر: الر ن الرسمً لل زٌنة على ضوء مقتضٌات التحةٌظ العقاري ، قراءة أولٌة فً -

 43العمومٌنة ، المالنة المغربٌنة لنإلدارة المحلٌنة والتنمٌنة ، عندد  أ م الضمانات الادٌدة لتحصٌل الدٌون

 .2002مارس أبرٌل 

 

 

 

 

 المراجع المعتمدة باللغة بالفرنسٌة:ثانٌا
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Mouly, la situation. 

-Code civil, troisième édition, rédiger avec le concours de : Gilles Coubeaux, 

Philippe Bihr, Xavier Henry et la partie de participation de Guy Vendandet Dalloz 

1999, édition Dalloz 1999.    
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 :الفهرس

 1 ________________________________________________________ مقدمة

 13 __________________________________________  مٌة موضوع البح أوم:أ

 14 __________________________________________ منهاٌة البح  و طتهثانٌا:

 16 __________________________ وحامته اإلاباريالرسمً الر ن ما ٌة الباب ا ول: 

 17 ______________________________ اإلاباريالرسمً الر ن ما ٌة ا ول:  الةصل

 17 _________________________ تعرٌف الر ن اإلاباري وبٌان  صابصه:ةرع ا ولال

 17 __________________________________ اإلاباري الر ن تعرٌفا ول:  بح الم

 18 _________________________________ الثانً:  صابص الر ن اإلاباري بح الم

 18 __________________________ الر ن اإلاباري حق مصدره القانون المطلب ا ول:

 20 _____________          بن المستةٌد منه لر ن اإلاباري لش ص الداحماٌة ااالمطلب الثانً:

 21 ________________________________ الر ن اإلاباري حق عٌنً المطلب الثال :

 22 _____________________ ضمن حقوق ا ولوٌة لر ن اإلاباري مرتبة ا المطلب الرابع:

 23 _______________________________ الر ن اإلاباري حق تبعً المطلب ال امس:

 23 _______________________________ الر ن اإلاباري حق عٌنً  المطلب السادس:

 25 _________________________ للتازبة الر ن اإلاباري حق غٌر قابل المطلب السابع:

 26 __________________________ اإلاباري فً التشرٌعات المقارنة الثانً: الر ن ةرعال

 27 ____________ باري فً الةقه اإلسالمً "الر ن الشرعً للتركة"ا ول: الر ن اإلا بح الم

 L’hypothèque légale ___________ 30الثانً: الر ن القانونً فً القانون الةرنسً  بح الم

 32 __________________________ لر ن اإلاباري فً القانون المصريا الثال : بح الم

 _____________________________________________________________  

 35 ___________________________  ن اإلاباري فً القانون اللبنانًالرابع: الر مبح ال

 .Erreur ! Signet non défini _____ ر ن اإلاباري فً القانون المغربًمس: الال ابح  الم

 _____________________________________________________________  

 37 ______________الثال : تمٌٌز الر ن الرسمً اإلاباري عن بعن ا نظمة المشابهة ةرعال

 37 __________________ اإلاباري والر ن الرسمً امتةاقًا ول: الر ن الرسمً  بح الم

 39 __________________ إلاباري وحق اممتٌاز على العقارالثانً: الر ن الرسمً ا المبح 

 42 ___________________________ تصاصالثال : الر ن اإلاباري وحق ام  بح الم

 ً الرابع: الر ن اإلاباري والر ن القضاب بح الم
 44 ____________________________ الر ن الابري والحاز التحةظً:المبح  ال امس 

 45 _________________ المغربً تشرٌعاإلاباري فً الالرسمً الةصل الثانً: حامت الر ن 

 02/6/1915الةرع ا ول: حامت الر ن الابري  المنصوص علٌها فً ظهٌر 
 المبح  ا ول: الر ن الابري كآلٌة لضمان حقوق الطةل والمرأة

 لب ا ول: الر ن الابري كآلٌة لضمان حقوق الطةلالمط
 الةقرة ا ولى: أطراف الر ن اإلاباري 
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 أوم:ا ش اص المستةٌدون من الر ن اإلاباري
 ثانٌا: المدٌنون الموااهون بالر ن اإلاباري 

 الةقرة الثانٌة: محل الر ن الابري
 أوم: العقارات محل الر ن الابري

 لمحاور المضمونة بر ن ابريثانٌا: دٌون القاصر أو ا
 المطلب الثانً: الر ن الابري كآلٌة لضمان حقوق المرأة

 الةقرة ا ولى: دٌون الزواة المضمونة بر ن إاباري
 الةقرة الثانٌة:دٌون الزواة الناشبة عن النظام المالً للزواٌة

 الةقرة الثالثة: دٌون الزواة الناتاة عن املتزامات المطالب بها الزوى
 ةقرة الرابعة : أال رفع طلب إٌقاع ر ن ابريال

 المبح  الثانً: الر ن الابري لةابدة البابع والمعاون والشركاء فً القسمة
 المطلب ا ول: الر ن اإلاباري لةابدة البابع على الملك المبٌع  داء الثمن

عنن  لةنرق النناتجالمطلب الثانً: الر ن اإلاباري للمعاون على الملنك المعناون بنه لضنمان أدباء ا
 المعاوضة

 المطلب الثال : الر ن اإلاباري للشركاء المتقاسمٌن لضمان الةرق الناتج عن القسمة
 المبح  الثال : الر ن اإلاباري لةابدة الدابنٌن والموصى لهم على أمالك التركة

 المطلب ا ول: الر ن اإلاباري لدابنً التركة
 الموصى لهم علةى أمالك التركةالمطلب الثانً:الر ن اإلاباري لةابدة 

 المبح  الرابع:الر ن اإلاباري للمهندسٌن المعمارٌٌن والمقاولٌن
 المبح  ال امس: الر ن اإلاباري لصندوق الضمان

 المبح  السادس: الر ن اإلاباري الم ول متحاد المالك المشتركٌن
 المطلب ا ول: دٌون اتحاد  المالك  المضمونة بر ن ابري

 لثانً: كٌةٌة تحدٌد حصة كل واحد من المالك المشتركٌن فً التكالٌف المشتركةالمطلب ا
 المطلب الثال : العقار محل الر ن الابري

 المطلب الرابع: الشروط اإلارابٌة لتوقٌع المالكٌن ر ن ابري لةابدة امتحاد
 المبح  السابع: الر ن اإلاباري للاماعات من أال أداء زابد القٌمة

 106 ______________ كتلة الدابنٌن ول: كٌةٌة است الص التعوٌن عن زابد القٌمة المطلب ا 

 المطلب الثانً: كٌةٌة تحدٌد التعوٌن عن زابد القٌمة من طرف القضاء
 المطلب الثال : كٌةٌة تسدٌد التعوٌن عن زابد القٌمة

 اإلاباري الم ول للاماعات من أال أداء التعوٌن التةاضلًالمبح  الثامن: الر ن 
 المبح  التاسع:الر ن اإلاباري الم ول للاماعات على أمالك المازئ أو المالك المت لف

 المبح  العاشر: الر ن اإلاباري الم ول لكتلة الدابنٌن على أمالك المةلس
لقنانون التاناري ى أمالك المةلس فً إطنار االمطلب ا ول: الر ن اإلاباري الم ول لكتلة الدابنٌن عل

 1913الملغى لسنة 
 الةقرة ا ولى: كتلة الدابنٌن

 108 ______________ الر ن اإلاباري على أمالك الملةسلة الدابنٌن فً تحق ك الةقرة الثانٌة:

 109 ________________ ها الر ن اإلاباري لكتلة الدابنٌنالةعالٌة التً كان ٌحقق الةقرة الثالثة:
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 بٌن اإللغاء واإلبقاء المطلب الثانً: الر ن اإلاباري لةابدة كتلة الدابنٌن فً ظل مدونة التاارة الادٌدة
 112 1915ٌونٌو  2ٌها فً ظهٌر حامت الر ن الرسمً اإلاباري الغٌر المنصوص عل الثانً: ةرعال

 112 ______________________________ لةابدة الدولةا ول: الر ن اإلاباري  بح الم

 113 _________________________ لةابدة ال زٌنة العامةالثانً: الر ن اإلاباري  بح الم

 115 _______________________  ن اإلاباري وآثاره ومدى فعالٌتهالباب الثانً: نشوء الر

 116 _____________________________ ول: نشوء الر ن اإلاباري وشروطهالةصل ا 

 116 _______________________________ ول: مسطرة تقٌٌد الر ن اإلاباريا  ةرعال

 116 _______________________________ ا ول: شرط استصدار حكم قضابً بح الم

 116 ______________________________ المحلً للمحكمةام تصاص  المطلب ا ول:

 117 ______________________________ إاراءات طلب ر ن إاباري المطلب الثانً:

   قضاء اإلستعاالً والر ن اإلاباريلالمطلب الثال :ا
 118 __________________________ اإلابارطلب إٌقاع الر ن  المطلب الرابع:أال تقدٌم

 120 __________________ القضاء فً تقرٌر الر ن اإلاباري حدود سلطة :ل امسالمطلب ا

 122 _______________________________ : شرط تقٌٌده بالرسم العقاريبح  الثانًالم

 123 ___________________________ الثال : التقٌٌد امحتٌاطً للر ن اإلاباري بح الم

 __________________________________________________________ 126 

 127 ______________________________ اراءات قٌد الر ن اإلاباريالرابع: إ بح الم

 128 ________________________ المتطلبة لتقرٌر الر ن اإلاباري الثانً: الشروط ةرعال

 128 ____________________________ الشروط المتعلقة بالدابن المرتهن: لوالمبح  ا 

 128 ____________________________ الشروط المتعلقة بالمدٌن الرا ن : ثانًالمبح  ال

 129 __________________ علقة بالدٌن المضمون بر ن إاباري: الشروط المتثال المبح  ال

 130 ___________________________ الشروط المتعلقة بالعقار المر ون: رابعالمبح  ال

 المطلب ا ول: شرط تعٌٌن العقار المر ون
 132 _________________________________ المطلب الثانً: ملحقات العقار المر ون

 133 ___________________________ ثار الر ن اإلاباري ومدى فعالٌتهالةصل الثانً: آ

 133 _____________________ الرسمً اإلاباري وأسباب انقضابه ا ول: آثار الر ن ةرعال

 133 _____________________________ ا ول: آثار الر ن الرسمً اإلاباري. بح الم

 133 ________________ اإلاباري بالنسبة للمدٌن الرا ن : آثار الر ن الرسمًالمطلب ا ول:

 134 _______________________________________ التزامات الرا ن ة ا ولى:الةقر

 136 _____________________________________  نحقوق المدٌن الر الةقرة الثانٌة:

 137 ______________________________________ سلطة الرا ن فً التصرف أوم:

 138 ____________________________ لرا ن فً استعمال العقار المر ونسلطة ا ثانٌا:

 138 _____________________________لرا ن فً استغالل العقار المر ونسلطة ا ثالثا:

 138 _______________ اإلاباري بالنسبة للعقار المر ون: آثار الر ن الرسمً ثانًالمطلب ال

 139 ___________________________ ثار الر ن بالنسبة للدٌن المضمونآ المطلب الثال :

 140 ___________________________ ر ن بالنسبة للدابن المرتهنار ال: آثالمطلب الرابع

 141 ______________ لدابنٌنحق ا فضلٌة الم ول للدابن المرتهن فً موااهة ا الةقرة ا ولى:
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 142 _________ ن فً موااهة الغٌر الحابز للعقارل للدابن المرتهحق التتبع الم و الةقرة الثانٌة:

 145 _______________________________________________ نالوفاء بالدٌ أوم:

 ثانٌا: الت لً عن العقار المر ون
 145 _________________________ ثالثا: ترك الدابن المرتهن ٌتابع إاراءات نزع الملكٌة

 149 ___________________________  امس: إاراءات تحقٌق الر ن العقاريالمطلب ال

 149 _______________________________________ اإلنبار العقاري الةقرة ا ولى:

 152 ______________________________ التعرن على إاراءات الحاز الةقرة الثانٌة:

 154 _________________________ اإلاراءات التمهٌدٌة للبٌع بالمزاد العلنً الةقرة الثالثة:

 157 _________________________________ بٌع العقار بالمزاد العلنً الةقرة الرابعة:

سادس: بعنن اإلشنكامت التنً تثنار بشنؤن أولوٌنة الندابن المنرتهن للعقنار علنى ثمنن منتنوى المطلب ال
 158 اتةاقً مع  الدٌن المضمون بر ن ابريلةقرة ا ولى : تزاحم الدٌن المضمون بر ن رسمً  البٌع.

 159 _________________ ً زٌنة مع الدٌن المضمون بر ن رسمتزاحم دٌن ال :الثانٌةالةقرة 

مضمون بنر ن رسنمً منع دٌنن الصنندوق النوطنً للضنمان اماتمناعً.تزاحم الدٌن ال :لثالثةالةقرة ا
 ____________________________________________________________ 161 

 162 ٌن الصندوق الوطنً للقرن الةالحًتزاحم الدٌن المضمون بر ن رسمً مع د:الرابعةالةقرة 

 163 ______ دابن المرتهن على ثمن بٌع العقارموقف المحاكم من مسؤلة أفضلٌة ال : امسةالةقرة ال

 164 ____________________________ ً: انقضاء الر ن الرسمً اإلاباريالثان بح الم

 164 _________________________ ضاء الر ن تبعا للدٌن المضمون به: انقولالمطلب ا 

 165 _________________________ انقضاء الر ن الرسمً بصورة أصلٌة: ثانًالمطلب ال

 165 __________________________________ لدابن عن الر ن:تنازل ا الةقرة ا ولى:

 166 ________________________ ل الحق الااري علٌه الر ن الرسمًزوا الةقرة الثانٌة:

 166 ____________________________________  الك العقار المر ون الةقرة الثالثة:

 166 _________ الدابن سٌا النٌة إبا كان إبطال تساٌل الحق الواقع علٌه الر ن  الةقرة الرابعة:

 167 ________________________ اٌل محضر إرساء المزاٌدة النهابًتس الةقرة ال امسة:

 168 _______________________ تشطٌب على الر ن الرسمً اإلاباريال المطلب الثال :

 168 ________ حكم قضابً للتشطٌب على الر ن الرسمً اإلاباري مدى إلزامٌة الةقرة ا ولى:

 169 _______________________________ طبٌعة محضر إرساء المزاٌدة الةقرة الثانٌة:

 171 ___________________________ يمدى فعالٌة الر ن الرسمً اإلابارالثانً:  ةرعال

 172 ______________________________ ا ول: أسباب قانونٌة وأ رى م تلةة مبح ال

 172 ______________________________________ : ا سباب القانونٌةولالمطلب ا 

 173 ___________________________ ا تٌارٌة التحةٌظ والر ن اإلاباري الةقرة ا ولى:

 173 ____________________________ الر ن اإلاباري والحاز التحةظً الةقرة الثانٌة:

 175 ________________________________________ : أسباب م تلةةثانًالمطلب ال

 176 ______________________________ لثانً: أسباب قضابٌة وأ رى عملٌةا بح الم

 176 _______________________________________ : أسباب قضابٌةولالمطلب ا 

 177 _________________________________ : أسباب عملٌة ومعلوماتٌةثانًلمطلب ال

 178 __________________________________________________  اتمة عامة:
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                                          المرااع المعتمدة باللغة العربٌة
 181 ______________________________________ المرااع المعتمدة باللغة الةرنسٌة

 
 194 ____________________________________________________ :الةهرس

 

 

 غالف اٌّؤٌف 

.......ئْ اٌزغبؤالد اٌّطشٚؽخ ٔغذ ٌٙب ثً ألقٍجٙب عٛاثب فٟ ٘زا اٌّإٌف اٌّزغُ ثبٌٛمٛػ فٟ اٌؼجبسح ٚ 

أعٍّٕبٖ لجٍٗ ضٚئّٔب أ٠نب ػٍٝ اٌّغىزٜٛ ثغؼخ اٌخ١بي فٟ االفزشاكض ١ٌظ فمو ػٍٝ اٌّغزٜٛ إٌظشٞ اٌزٞ 

إٌظشٞ اٌزٞ ٕٔزمً ئٌٝ رغط١ش فىشح ػٕٗ ثؼذ اٌزٕج١ٗ سفؼب ٌىً ٌجظض ئٌٝ أْ إٌظش اٌغ١ٍُ فىٟ اٌمىبْٔٛ قبٌجىب 

ِب ٠شرىض ػٍٝ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ٌٙزا اٌمبْٔٛ. وّب أْ اٌّؼبٌغخ اٌؼ١ٍّخ اٌٛاػ١خ ٌٍمبْٔٛ ئّٔب رقذس ػّىب الِىظ 

ٚاٌمٛي ث ١ش ٘زا ٌٍؾًّ ػٍٝ االػزمبد ثبْ إٌظىش ٚ اٌؼّىً فىٟ اٌمىبْٔٛ ِخزٍفىبْ أٚ أْ  ٘زا اٌمبْٔٛ ِٓ ٔظش.

اٌضبٟٔ ال ػاللخ ٌىٗ ثىبألٚي ئّٔىب ٠ىُٕ ػىٓ اٌمقىٛس ئْ ٌىُ ٠ىىٓ ػىٓ اٌغٙىً ثى١ف١ىخ اٌزؼبِىً ِىغ اٌمىبْٔٛ ٌفّٙىٗ 

 اٌقبلت ٚ اعزضّبسٖ اٌّغذٞ.

ّب ٚ رّشعّٙب ػٍٝ رم١ٕبد اٌجؾىذ اٌؼٍّىٟ ِىٓ ٚٔؼزمذ أْ ِإٌفٟ ٘زا اٌىزبة لذ رؾجؼب ثٙزٖ اٌمٕبػخ ٌذسثزٙ

عٙخ ِّٚبسعزٙب رٍه إٌّٙخ اٌغ١ٍٍخ اٌّزّضٍخ فٟ اٌمنبء اٌّؼزجش ِقٕؼب )ؽٛمىبأ ِٕىٗ ٠ّزىبػ اٌجبؽىش اٌغىبد 

 ِب ٠شرىض ػ١ٍٗ فٟ ٔظشٖ ِٓ صالي اٌٛالغ اٌّزؾشن ٚاٌمبْٔٛ اٌؾٟ.

عجبسٞ ٠زجٍٛس ِٓ خالي اٌٛلىٛن ػٍىٝ ئرا صجذ ِب عجك لٍٕب ئْ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ ألؽىبَ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإل

 ِؼشفخ و١ف١خ رفؼ١ً ) رمش٠شأ ٘زا اٌش٘ٓ ٚ رصبسٖ ٚ أمنبلٗ ٌٍخشٚط ثزقٛس ؽٛي ِذٜ فبػ١ٍزٗ.

ْ ٚعىذ ئفف١ّب ٠شعغ ئٌٝ و١ف١خ رفؼ١ً )رمش٠شأ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجىبسٞ ٠غىذس اٌزىزو١ش ثىأْ ٘ىزا اٌؾىك ٚ

ٟ اٌ بٌت ئال ثؾىُ لنبلٟ ٠قىذس عٛاثىب ػىٓ اٌّطٍىٛة ِقذسٖ اٌّجبؽش فٟ اٌمبْٔٛ ئال أْ رضج١زٗ ال ٠ىْٛ ف

فٟ اٌذػٜٛ اٌخبفخ ثٗ. ٌٚىٓ ً٘ ٘ىزٖ اٌىذػٜٛ ؽخقى١خ أَ ػ١ٕ١ىخ أَ ِخزٍطىخ؟ ِٚزىٝ رىىْٛ اعىزؼغب١ٌخ أٚ 
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ِٛمٛػ١خ؟ ًٚ٘ ٠ّىٓ اٌغّغ ث١ٓ دػٜٛ أداء اٌىذ٠ٓ األفىٍٟ ٚ دػىٜٛ رؾم١ىك اٌش٘ٓ؟ٚو١ىف ٠غى١طش ٘ىزا 

اٌىزٞ ٠ٕج ىىٟ أْ رؾىىشن ف١ىٗ ٘ىىزٖ اٌىىذػٜٛ؟ ِٚىب ٘ىىٟ اٌّؾىّىىخ  اٌطٍىت اٌمنىىبلٟ )اٌىىذػٜٛأ؟ ِٚىب ٘ىىٛ األعىىً

اٌّخزقخ ؟ ٚ ِب ٟ٘ اٌؾشٚه اٌٛاعت رٛافش٘بض ٌٍٕطك اٌمنبلٟ ثزضج١ذ اٌش٘ٓ اٌشعّٟ اإلعجبسٞض فىٟ وىً 

ِٓ اٌذالٓ اٌّشرٙٓ ٚ اٌذ٠ٓ اٌّنّْٛ ٚ اٌؼمبس اٌّطٍٛة فٟ اٌش٘ٓ؟ ٚ٘ىً ٠ ٕىٟ إٌطىك ثىبٌؾىُ ػىٓ رم١١ىذٖ 

 ألخز سرجزٗ؟ ِٚب ٟ٘ ئعشاءاد ٘زا اٌزم١١ذ؟فٟ اٌّؾبفظخ اٌؼمبس٠خ 

 .ًٚ٘ ٠ّىٓ هٍت اٌزم١١ذ االؽز١بهٟ ٌٍش٘ٓ إٌّطٛق ثٗ لنبء؟

 ٘زٖ األعئٍخ ٚق١ش٘ب رغذ عٛاثٙب فٟ ففبء فنبء ٘زا اٌّإٌف.

 ِؾّذ ؽ١ٍؼ                                   

 


