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  :مقدمة

إن مؤسسة التقييد االحتياطي باعتبارها إحدى مؤسسات نظام السجالت العقارية 
المغربية تكتسي أهمية بالغة ذلك أن الكثير من مالكي الحقوق العقابية الغير القابلة للتقييد 

يلجئون إلى استعمال هذه المؤسسة قصد حمايتها وصيانتها في انتظار استكمال  النهائي
  في انتظار اعتراف القضاء لها. أوالقانونية  شروطها

إن المشرع المغربي وعيا منه بالدور األساسي والجوهري الذي تلعبه مؤسسة التقيد 
يمية في طلب القانون فقد أحاطها بمجموعة من القواعد التنظ الحقوقاالحتياطي في حماية 

إضافة إلى قواعد  90مكرر و 86و 869و  85في الفصول  أحكامهاحيث تناول  14.07
  1ها بالحاالت الخاصة للتقييد االحتياطيميتتنظيمية في قوانين متفرقة جرت العادة إلى تس

والمشرع كعادته لم يعرف التقييد االحتياطي بل ترك المهمة للفقه والقضاء هكذا 
بأنه إجراء يقوم به صاحب حق تعذر عليه تقييده لسبب  2تاذنا مأمون الكزبريعرفه أس

  هذا التقييد عند زوال المانع. إمكانيةالمستقبل  من األسباب ليضمن لنفسه في

الغير مستوفية لشروط  الحقوقإجراء مؤقت يهدف إلى حماية  بأنهنعرفه  أنويمكن 
وننتظر كلمة الفصل من طرق القضاء وبعد ذلك ل النهائي أو في يكون محل نزاع يجسالت

  يتم تسجيلها بأثر رجعي.

 3ذهب إليه احد الفقه حفظ الحقوق مؤقتا وهو ما التقييد االحتياطي في أهميةوتتجلى 
دينامكية من بين مؤسسات نظام السجالت  ألكثراالمؤسسة  يعتبر االحتياطيبان التقييد 

                                                        
المتعلق  1913غشت  12المغير والمتمم لظهير  14.07التقيد االحتياطي وفق مستجدات القانون  مصطفى لعبيد، - 1

بالتحفيظ العقاري، رسالة لنيل شهادة الماستر في قانون المنازعات الجامعة موالي إسماعيل كلية الحقوق مكناس سنة 
2012-2013  

مطبعة نزهة  2لية والتبيعة في ضوء التشريع المغربي، ج التحفيظ العقاري والحقوق العينية األص ،مأمون الكزبري - 2
  126ص  1987الهالل العربية للطباعة والنشر طبعة 

"التقييد االحتياطي في التشريع المغربي" مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط  ،محمد ابن الحاج السلمي - 3
  11ص  2002السنة 
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مالك العقارية الرقابة الممنوحة للمحافظ على األ العقارية، كما يؤدي إلى الحد من سلطة
  .4وعلى الوثائق والمستندات المقدمة لديه قصد التقييد النهائي بالرسم العقاري

مؤسسة التقييد االحتياطي بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعل  وتتميز
  5منها مؤسسة منفردة ومغايرة عن التقييد النهائي والحجز العقاري يمكن اختزالها فيما يلي

 لطابع المؤقت للتقييد االحتياطيا -
التقييد االحتياطي يعطي لصاحبه األولوية في تقييد حقه إزاء كل شخص  -

 قوق أخرىأراد تقييد ح
التقيد االحتياطي ال يوقف سير التقييدات من حيث المبدأ التطرق إلى  -

مؤسسة التقييد االحتياطي يطرح إشكالية من العيار الثقيل تتحقق أساس بمدى توقف 
المشرع والقضاء المغربي في تنظيم هذه المؤسسة تنظيما محكما من شانه تدعيم 

 الثقة في نظام المحالت العقارية.
 ذه اإلشكالية نتفرع مجموعة من التساؤالت نجيزها كالتالي:ومن ه -
من المقصود بهذه المؤسسة القانونية؟ وما هي الحقوق القائلة للتقييد  -

 االحتياطي؟ وما هي حاالته؟ هذه التساؤالت اإلشكالية قدتنا إلى التقسيم التالي:

  ماهية التقييد االحتياطي: األول: طلبامل

 التقييد  االحتياطي وآثارهحاالت  الثاين: طلبامل

   

                                                        
ص  2001ة العقاري ونظام التحفيظ العقاري بالمغرب دار نشر المعرفة الرباط طبعة ة للملكييحما ،د محمد خيري - 4

421  
مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة  39.08و 14.07التقييد االحتياطي على ضوء القانونين رقم  ،احمد أجعون - 5

  68ص  2012أكتوبر  - يوليوز 705-706المجلة والتنمية عدد ...
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  المطلب األول: ماهية التقييد االحتياطي:

إن من مصلحة كل من يكتسب حقا عينيا على عقار محفظ أن يبادر إلى تقييده، على 
الرسم العقاري، حتى  تبدأ أثار هذا الحق في السريان وفقا لمبدأ األثر اإلنشائي للتسجيالت 

.لكن المشكل 65هير التحفيظ العقاري خاصة في الفصل الذي تبناه المشرع المغربي في ظ
الذي يطرح هو انه أحيانا قد  يتعذر تسجيل بعض الحقوق بصـفة نهائيـة لسـبب مـن      
األسباب، اآلمر الذي يفرض على صاحب احد هذه الحقوق البحث عن إحـدى الطـرق   

  6الوقائية التي تحمي حقه بصفة تحفظية إلى حين التمكن من تسجيله نهائيا

لهذه األسباب اوجد المشرع المغربي مؤسسة التقييد االحتياطي كتقييد مؤقـت فـي   
الرسم العقاري ليؤدي وظيفة إعالم االغيار عن الطبيعة النزاعية بشان الرسـم العقـاري   
المتعلق به من جهة، ويمكن لطالب المستفيد منه من  الرتبة في التقييد من تاريخ تقييده من 

اريخ استحقاق الحق العيني قضاء أو اتفاقا ، كما يهدم  قرينة حسن طرف المحافظ ال من ت
  .7نية الغير المقيد، في الرسم العقاري من جهة ثانية

ولإلحاطة بهذه المؤسسة القانونية التقييد االحتياطي سنتطرق في الفقرة األولى إلـى  
وكذا تميزه عن المؤسسات القانونية المتشابهة له، وفي فقرة الثانية، سنتطرق إلى  مفهومه

  أهم خصائصه وغايته، فيما سنعالج الحقوق القابلة للتقيد االحتياطي في الفقرة ثالثة.

  الفقرة األولى: تعريف التقييد االحتياطي وتميزه عن بعض المؤسسات المشابهة

ز التقييد االحتياطي عن بعـض المؤسسـات   يلتي تمقبل التوقف عند أهم الفرقات ا
  القانونية المشابهة ، ثانيا" البد من التوقف " أوال" عند مفهومه ولو بشكل موجز.

  

                                                        
، ص: 2013العالي الدقوقي: محاضرات في نظام التحفيظ العقاري مطبعة سجلماسة، طبعة  وعبد البكاي لمعزوز  6

178.  
  .ات في الرسم العقاريبشطيتعمر ازوكار: التقييدات و ال 7
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  : تعريف التقييد االحتياطي:أوال

من المتفق عليه أن عملية القيام بتعريف المؤسسات القانونية ليست مهمة المشرع أن 
 07-14سات أحيانا ما فعل في المادة األولى من قـانون  كان يقدم تعريفات لبعض المؤس

ج حينما عرف قضايا التحفيظ العقاري ذلك لحسم النقاش القضائي ليس إال وعلى هذا النه
التقييد  االحتياطي تاركا هذه المهمة للفقه الذي  ةسار المشرع المغربي و لم يعرف مؤسس

كانت هذه التعريفات اختلفت فهذا راجـع  قدم تعريفات عديدة لهذه المؤسسة القانونية وان 
إلى  تعددها، إال أنها تدور كلها في فلك الوظيفة التحفظية التي تقم بهـا هـذه المؤسسـة    

 8القانونية

فاألستاذ مأمون الكزبري يعرف التقييد االحتياطي بأنه " إجراء يقوم به صاحب حق 
تقبل إمكانية هـذا التسـجيل   تعذر عليه تسجيله لسبب من األسباب ليضمن  لنفسه في المس

  .9عند زوال المانع"

أما األستاذ بول دوكرو فيعرف هذه المؤسسة كما يلي: بيان يثبت بالرسم العقـاري  
بصفة مؤقتة ومشروطة وينبئ بالحق المطالب به، والذي لم يكن قابال للتقييد بالسـجالت  

  .10العقارية بطريقة قانونية"

حمدان التقييد االحتياطي بقوله" قيد مؤقت يقصد بـه  طيف لكما يعرف األستاذ عبد ال
صيانة حق صاحبه تجاه من  يكتسب حقا أخر يتعرض معه إلى أن يسوي الخالف بشأنه 
أو تقادم الدعوى به، وتقيد في صحيفة العقار العينية أو إلى  إن تستكمل الشروط المطلوبة 

  .11إلجراء القيد النهائي أو يزول المانع الذي يحول دونه"

                                                        
  66، ص: 2002التقيد االحتياطي في التشريع المغربي ، يناير  ،محمد بن الحاج السلمي 8
التحفيظ العقاري والحقوق العيية األصلية، والتبعية في ضوء التشريع المغرب]، الجزء األول ،  مأمون الكزبري، 9

  58،ص:1987الطبعة 
  بول دوكرو 10
  330،ص:1956أحكام الشهر العقاري، الدار الجامعية بيوردن، طبعة  ،عبد اللطيف حمدان 11
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فمن خالل كل هذه التعاريف السابقة يمكن القول بان للتقيد االحتياطي فوائد متعددة، 
كثيرا ما تحقق ضمانات عقارية  مهمة تتجلى بصفة خاصة، بالنسبة لطالب التقييد، وفـي  

في اكتساب حقه إلى العقار، أو ملكيته له حسـب   12ترتيب  اآلثار القانونية لتقييد النهائي
الصعوبات التي يمكن أن تهدده في المسـتقبل قبـل   ولمخاطر اجنبه لبعض األحوال وفي ت

التوصل بحقه إذ لم يبادر وينعدم للقضاء أو للمحافظة بالمطالبة التخـاذ هـذا اإلجـراء    
على قيام المحافظ بـه تلقائيـا،   االحتياطي من طرف المحافظ العقاري المختص أو بناءا 

  .13كان ذلك ضروريابعد صدور حكم من القضاء في شانه أن أو

، أن التقيد االحتياطي هو إجراء مؤقت يحفـظ  كما يتضح من خالل التعريف السابق
الحقوق ويجمعها خالل فترة معية كما انه يمنح اإلشهار الكافي الذي من شانه أن يطمـئن  

  .14المتعاقدين و الغير كذلك

السجل العقاري وهذا يعني أن تقيد ليس تسجيال بالمعنى الحقيقي المخصص في نظام 
  .15تلف عنه اختالفا بينا سواء من حيث اآلثار أو من حيث الطبيعة القانونيةخبل ي

  : تمييز التقييد االحتياطي عن بعض النظم المشابهة:ثانيا

  التمييز بين التقييد االحتياطي و التعرض: -1

قارية ال أن التقيد االحتياطي كوسيلة للمنازعة في الحقوق القابلة للتقييد بالرسوم الع
من  85يرد إال على العقارات المحفظة يستفاد من ذلك  صراحة من مقتضيات الفصل، 

                                                        
انين الخاصة، رسالة لنيل الدراسات العليا، المعمقة في محمد العلمي، التقييد االحتياطي في التشريع العقاري، والقو  12

  35ً،:2005، 2004القانون الخاص، كلية العلوم القانونية و االقتصادية، جامعة القاضي عياض سنة، 
الحقوق العينية العقاري، وقف المستجدات الشريعة مدونة أساسيات في نظام التحفيظ العقاري و  ،محمد المحبوبي 13

  .89،ص:2014طبعة  08- 39والقانون  07- 14للقانون 
  .180م.س.ص: ، وقيقالدالمعزوز البكاي وعبد العالي  14
  .181م.س.ص: ، وقيقالدالمعزوز البكاي وعبد العالي  15
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. أما التعرض فهو منازعة تتعلق وأجالهض.ت.ع. ومن ثم حدد المشرع أهم حالته 
  .16وجد في طور التحفيظبالحقوق المودعة على عقار ي

 :تمييز التقييد االحتياطي الحجز العقاري  

من قانون المسطرة المدنية بتعريف الحجز حيث عرفته بأنه"  453 لقد تكفلت المادة
وضع يد القضاء على المنقوالت و العقارات قصد منع المدين من التصرف فيها تصرا 

من نفس القانون موضحا أن األمر بالحجز ينبغي أن  452يضر بالدائن" كما جاء الفصل 
  .17لتقريبيوضح مقدرا  الدين الذي رخص بسببه ولو على وحد ا

فمن هنا يمكن أن تستخلص أن الحجز العقاري هو إجراء تحفظي اقـره المشـرع   
للحفاظ على حق المديونية أو انه كما عرفه البعض ضبط مـال المـدين منعـا لتهريبـه     

  .18والتصرف فيه تصرفا يضر بالدائن في انتظار حصول هذا األخير على سند تنفيذ بحقه

صرف فيه بأي وجـه مـن أوجـه    ته ال يجوز الوهو يجمد العقار المحجوز أي ان
التصرف، وهذا يختلف تماما عن التقييد االحتياطي الذي يرمي أوال إلى الحفـاظ علـى   
الحقوق القابلة للتقييد على الرسم العقاري، وهو ال يمنع من التصرف في العقار بل هـذا  

د االحتياطي، بنـاءا  األخير يبقى خاضعا إلجراء مختلف أنواع  التصرفات باستثناء التقيي
  .19أيام 10على سند و  لذي يجمد العقار لمدة 

باإلضافة إلى ذلك، فان التقييد االحتياطي يختلف عن الحجر التحفظي من عدة زايا، 
فمن حيث الموضوع نجد أن التقييد االحتياطي ينصب علـى لعقـارات المحفظـة بينمـا      

لتحفيظ كما ار والمحفظة أو في ط الحجز العقاري ينصب على العقارات المحفظة أو غير
ل منهما، فالتقييد االحتياطي كيختلف التقييد االحتياطي عن الحجز التحفظي من حيث مال 

                                                        
  180م.س.ص: ، وقيقالدعبد العالي  المعزوز البكاي و  16
  184عبد العالي الدقوقي، م.س.ص: ، البكاي زوز المع 17
   46،ص:12التقييد االحتياطي الحجز التحفظي على عقار محفظ، اإلشعاع العدد،  ،لحسن بوقين  18

  .184عبد العالي الدقوقي، م.س.ص: البكاي،  زوزالمع  19
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عدم صـحة   تينتهي إما بتقييد الحق نهائيا على الرسم العقاري أو بالتشطيب عليه إذا تب
إلى حجز تنفيذي موضوعه، أما الحجز العقاري فانه ينطلق من طابعه التحفظي وينتهي له 

  .20تم يليه بيع العقار في المزاد لسداد الدين

 :تميز التقييد االحتياطي عن الحراسة القضائية  

من ق.ل.ع. بتعريف الحراسة القضائية حيث عرفتها بأنهـا   818لقد تكلفت المادة 
إيداع شيء متنازع عليه بين يدي الغير، وإنما تجوز أن ترد على المنقوالت أو العقارات، 

  وتخضع ألحكام الوديعة االختيارية.

إن حراسة القضاء إذن هي إجراء تحفظي يهدف إلى إيداع مال معين بيد الغير إلى 
ـ  البثحين  ـ  ىفي النزاع يتعلق بجوهر  الحق، هو إجراء يأمر به القضاء بناء عل  بطل

قول، أو بواحد أو أكثر من دون الشأن في حالة قيام النزاع بينهم على ملكية  أو حيازة من
  . 21عقار في الحاالت األخرى التي يحددها القانون

طلق يرى بعض الفقه المغربي أن التقييد االحتياطي يرح الحفاظ على ق نمن هذا الم
محتمل قصد تقييده نهائيا على الرسم العقاري، بينما يعتبر الحراسة القضائية هي إجـراء  

يدي الغير إلى حين الفصل النهـائي   يتخذه القضاء يكون الهدف منه إيداع مال معين بين
  .22في النزاع خوفا من ضياع هذا المال

  قرة الثانية: خصائص التقييد االحتياطي وغايته:فال

  إن معرفة غاية التقييد االحتياطي "ثانيا" يمكن أن نستنبط من أهم خصائصه" أوال".

  

  
                                                        

  184عبد العالي الدقوقي، م.س.ص: ، البكاي  زوزالمع 20
  198ص ،الطبعة األولى الحراسة القضائية في التشريع المغرب]، مطبعة النجاح الجديدة، ،هداية اهللا عبد اللطيف 21
  .200عبد اللطيف: م.س.ص ةهداي 22
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  : خصائص التقييد االحتياطي:أوال

لما كان أيضـا   .. بسب معين علىن التقييد االحتياطي يهدف إلى حماية حق الما ك
تقييد ابتدائي وليس  نهائي فان هذا يجعله يتميز بمجموعة من الخصائص والتي يمك ذكر 

  أهمها:

 نه مطالبة بحق احتماليإ -

 انه تقييد احتياطي للمستقبل -

 انه التقييد احتياطي معلق على شرط واقف  -

 االحتياطي يجب أن يتعلق بحقوق عينية  قابلة للتقييدإن التقيد  -

 إن التقييد االحتياطي له دور وقائي -

 إن التقييد االحتياطي يخص العقارات المحفظة دو غيرها  -

إن هذا التقييد يحفظ مؤقتا لصحابه حق األولوية في تقييد  حقه إزاء كل شخص  -
 حقوق أخرى الحقة نشأت على نفس العقار. يدأراد تقي

ن التقييد االحتياطي ال يعطي لصاحبه صفة مالك بـل صـفة مطالـب الحـق     إ -
  المطلوب و المقيد احتياطيا.

  من خالل هذه الخصائص يمكن القول:

إذا كان التقييد االحتياطي ال يعطي أي امتياز لمستفيد منه إال انه يجعـل الحـق    -
يـدينها طالـب   المقيد حقا احتماليا كما انه يحفظ مؤقتا على األقل الحقوق التـي  

 التقييد االحتياطي.

التقيد االحتياطي يعتبر تصحيحا أو اصطالحا ضروريا يعتمد عليه المحافظ قصد  -
 .23ترتيب أولوية بعض العقود و  االتفاقات التي يتحتم تقييدها في المستقبل

                                                        
  505،ص: 203مستندات قضايا التحفيظ العقاري في التشيع المغرب]: مطبعة المعارف الجديدة، طبعة  ،محمد خيري 23
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التقييد االحتياطي ينسجم مع نظام الشهر العقاري الن كل تصرف ال ينتج أثـاره   -
اسطة التقييد و التقييد يهدف أساسا إلى إعالن وجد الحـق بالنسـبة   عمليا إال بو

  .24للكافة

  : الغاية من التقييد االحتياطي:ثانيا

التقييد االحتياطي هو إمكانية يخولها القانون لكل من يدعي حقا عينيا علـى عقـار   
انتظار ه في الرسم العقاري في يلإمحفظ قصد االحتفاظ المؤقت بهذا الحق وذلك باإلشارة 

  25.تحويل هذا الحق إلى تقييد نهائيا أو التشطيب عليه

ويمكن االستناد في بيان الغاية من تقرير التقييد االحتياطي إلى ما جاء في اجتهـاد  
محكمة االستئناف بالرباط حيث قضى بان" التقييد االحتياطي يهدف االحتفاظ المؤقت بحق 

ـ تإنهائي في الموضـوع، أو انتظـار   موجد لكنه معلق إما على  انتظار إصدار حكم  ام م
  26بعض اإلجراءات المرتبطة بتسجيله"

  الفقرة الثالثة: الحقوق القابلة للتقيد االحتياطي:

لقد وقع جدال حاد قوي على المستوى الفقهي " أوال" وكذلك على المستوى القضائي" 
ة، أم الحقوق عينيال ل طبيعة الحقوق التي تقبل التقييد االحتياطي، هل هي الحقوقوثانيا" ح

  الشخصية آم هما معا؟

  : موقف القه المغربي من طبيعة الحقوق القابلة للتقيد االحتياطي:أوال

إن مسالة طبيعة الحقوق التي تقبل التقيد االحتياطي، وقع فيها نقاش وخالف فقهـي،  
بحيث نجد أن هناك بعض الفقه يرى أن الحقوق العينية هي التي تقبل التقييد االحتيـاطي   

الذي يتحدث عن الحقوق المنصبة عـل   من ض.ت.ع.. 85وسندهم في ذلك هو الفصل 
                                                        

  1930التقييد االحتياطي في التشريع المغربي، بقلم المحفظ لوسي/ مجلة التشريع و االجتهاد،   24
  504س.ص:مد خيري: م.حم 25
  1525، من محكمة االستئناف بالرباط، مجموعة األحكام ، حكم رقم ، 934نونبر  3قرار صادر بتاريخ  26
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ا النص قد ورد فـي القسـم الثـاني مـن ض.ت.ع     العقار المحفظ دون غيره، وان هذ
  .27والمخصص إلشهار الحقوق العينية العقارية

انه ال مانع من تمديد أحكام التسجيل التقييد االحتيـاطي   28في حين يرى بنبات محمد
إلى الحقوق الشخصية فما دام أن الحقوق الشخصية التي حددها المشرع تقبل التسجيل فان 

جائز الن المنع ال يكون إال بنص صريح، ثم أن األصل في األشياء  تقييدها احتياطيا أمر
  اإلباحة .

أن المشرع المغربي لم يحصر التقييد االحتياطي في الحقوق  29يرى البعض األخر،
العينية بل سمح لكل من يدعي حقا على عقار محفظ، أن يجري تقييـدا احتياطيـا علـى    

صية أكثر مما يرد على الحقوق العينية: كالوعد قار، هذا التقييد يرد على الحقوق الشخعال
  بالبيع مثال:

ومصدر هذا الخالف الفقهي القوي حول طبيعة الحقوق القابل للتقييـد االحتيـاطي   
من ض.ت.ع ألنها  لم تحدد طبيعـة هـذا    85راجع باألساس إلى الصبغة التي جاء بها 

  .30الحق

  القابلة للتقييد االحتياطي:: موقف القضاء المغربي من طبيعة الحقوق ثانيا

دها احتياطيا، نشير إلى أن الحقوق المتفق ييقبل البحث عن طبيعة الحقوق الممكن تق
إضافة إلى  1915يونيو  2على تقييدها احتياطيا هي تلك الواردة بالفصل الثامن من ظهير 

  من ظهير التحفيظ العقاري. 65تلك التي جاء بها الفصل 

                                                        
  هذا الرأي الفقهي: عبد اللطيف الروساني إليهأشار  27

، السنة 12قوانين التحفيظ والتسجيل و التجربة العقارية، منشورات كلية الحقوق بمراكش، عدد  ،مد بونباتحم 28
  109،ص:96/95الجامعية 

  129-28م.س.ص.: مامون الكزبري، 29
  سعاد عاشور 30
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ضاء بشان طبيعة الحقوق الممكن تقييدها احتياطيا نذكر مـا  بالرجوع إلى موقف الق
محكمة االستئناف بالرباط، حيث ورد فيه: أن من حق المستفيد من الوعد  31جاء به قرار

بالبيع أن يطلب بعد وضع الرسوم العقاري تقييدا احتياطيا حفاظا  للحقوق التي قد تنـتج  
  لصالح...:

أن حق األفضلية يمكن  هو األخر تقييده   ،32كما قضت نفس المحكمة في قرار أخر
  احتياطيا.

ـ    هإذن من خالل هذين القرارين يتضح أن محكمة االستئناف قد سمحت بتقييـد حق
الوعد بالبيع و األفضلية تقييدا احتياطيا، بالرغم من آن هـذين  الحقـين مـن الحقـوق     

  الشخصية.

عن هـذا االتجـاه   وبعد مرور حوالي نصف عقد من الزمن تراجعت نفس المحكمة 
  .33وأصدرت قرار أخر

من ظ.ت.ع. فان الحقوق العينية  68  65ات الفصلين يقضت فيه انه بالنظر لمقتض
ل تقييد احتياطي بالرسوم العقارية قررت بان حالعقارية هي التي يمكن أن تكون وحدها م

ن هـذه  التقييد االحتياطي التفاق أو حق األفضلية باطل وعديم األثر لسبب واحـد هـو أ  
  ق شخصية منقولة.والحقوق األخيرة، هي حق

                                                        
-1944، منشور بمجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباط سنة 1929ابريل  17صادر بتاريخ  810قرار رقم   31

  135، الرباط ص:1980، تريب محمد العربي المجبود، مطبعة جيطقا 1928- 1942-1930
نونبر أرده محمد ابن الحاج اسلمي: التقييد االحتياطي، في التشريع العقاري،  21صادر بتاريخ  977قرار رقم  32

  109م.س.ص
 132المغرب، ص:منشور بجريدة محاكم  1220فبراير  20قرار صار عن محكمة االستئناف بالرباط بتاريخ  33

 Paul Decaux, opt.p :190أورده، 
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وما يستنتج من حيثيات هذا القرار األخير أن الحقوق العينية هي التي يمكن أن تكون 
موضوع التقييد االحتياطي عكس ما كانت تأخذ به نفس المحكمة في القـرارين السـابقين   

  ية تقييدا احتياطيا..حيث أنها سمحت بإمكانية تقييد كل من الحقوق العينية و الشخص

كان محل خـالف فقهـي    1951فبراير  20إال أن موضوع القرار الصادر بتاريخ 
  األول يوافق ما جاء به القرار أما الثاني فانه كان معارضا له.  34حيث انقسم إلى اتجاهين

  
   

                                                        
للمزيد من التفاصيل حول تحليل هذين االتجاهين انظر: محمد الحاج السلمي، التقييد االحتياطي في التشريع المغربي،  34

  ما بعدها. 108م.س.ص:
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  المطلب الثاني: حاالت التقييد االحتياطي وآثاره

كما هو معلوم التقييد االحتياطي يعتبر مؤسسة قانونية غايتها الحفاظ المؤقت علـى  
(فقرة أولى) وهنـاك   الحق إلى غاية  تقييدها نهائيا. فالتقييد االحتياطي يتجسد في حاالت 

آثار مترتبة عن هذه المؤسسة ( فقرة ثانية)، كما ال يجب إغفال حاالت اإللغاء والتشطيب 
   لثة).عليه ( فقرة ثا

  حاالت التقييد االحتياطي:الفقرة األولى: 

عان: النوع األول يستمد أساسه من النص العام المتمثـل فـي   والتقييد االحتياطي ن
قانون التحفيظ العقاري، و النوع الثاني يستند من جملة من النصوص القانونية المتنـاثرة  

  زه من خالل الفقرتين التاليتين:ابرإفي الترسانة القانونية المغربية، وهذا أما سنحاول 

  : مختلف حاالت التقييد االحتياطي المستوحاة من النص العام:أوال

 ةمن قانون التحفيظ العقاري بين ثالثة أنواع من  التقييدات االحتياطي 85ميز الفصل 
عندما نص على انه" يضمن طلب التقييد االحتياطي من  طرف المحافظ للرسم العقـاري  

  إما:

 على المحافظ تقييده على حالته ذرعلى سند يثبت حقا على عقار ويتعبناء  -

بناء على أمر قضائي صادر عن رئيس المحكمة االبتدائية التي يقع العقار فـي   -
 دائرة نفوذها.

  بناء على نسخة من مقال دعوى الموضع مرفوعة أمام القضاء -

  :وسنحاول دراسة كل نوع على حدة من خالل ثالث العناصر التالية
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 االحتياطية بناء على سند: لتقييدا  

يد االحتياطي بناء على سند بأنه التقييد الذي يقوم بـه المحـافظ علـى    يقتيعرف ال
 85األمالك، العقارية بناء على سند يبرره، ويستنتج هذا االتجاه من مضـمون الفصـل   

  أعاله المشار إليه أعاله.

بطلب من احد األطراف بعـد اإلدالء  حيث يمن اتخاذ التقييد االحتياطي بموجب سند 
بعقد أو سند يشوبه خلل أو نقص كان تكون التوقيعات غير مصادق عليها مـن طـرف   
السلطات المحلية أو نقصان المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية ألحد األطراف المذكورين 

  .35في العقد

قارية أن يطلـب  ففي هذه الحالة يحق لصاحب السند أن يطلب من محافظ الملكية الع
تقييد حقه احتياطيا إلى غاية أن يستوفي السند شروطه على أن يضم إلى طلبه سند الملكية 

 10من ظ.ت.ع." وهذا القيد يستمر لمدة  82الخاص بالعقار الذي يتعلق به الحق " الفصل 
  .36زال القيد وشطب من تلقاء نفس المحافظ الإأيام إذ صار العقد صالحا للتسجيل سجل و 

ية، و االتفاقيات العقـود  ادوعليه فان هذه السندات سوف لن تخرج عن األفعال اإلر
الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو االعتراف به أو تغييره أو إسقاطه فكل 

  .37تقييد احتياطي ينبغي أن يتعلق بحق يمكن تقييده على الرسم العقاري

ف الرأي حول الحقوق التـي تقبـل التقييـد    اإلشكال المطروح في الصدد هو اختال
حقـوق  بد هل األمر يتعلق حداالحتياطي مادام المشرع لم يحدد بالضبط طبيعة الحق فلم ي

حتى  التقييد االحتيـاطي  قبول يمكن لحقوق الشخصية، أمام عمومية النص تى اح أمعينية 

                                                        
  مرجع سابق. قي: المعزوز البكاي،عبد العالي دقو 35
  189: مرجع سابق، ص: دقوقيعبد العالي  والمعزوز البكاي   36
  511ص:مرجع سابق، التشريع المغربي،  فيمحمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري  37
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ليه في الفصل سواء تعلق األمر بحقوق عينية آم حقوق شخصية طبقا لما هو منصوص ع
  سنوات. 3من ظهير التحفيظ العقاري كعقود الكراء التي تتجاوز مدتها   65

الـذي   Massigliه نادي به األستاذ ماسيكلي جحيث اعتمد األستاذ محمد خيري تو
 86يقول بان كل حق يقبل التقييد يقبل حتما التقييد االحتياطي، هذا ما عبرت عليه المـادة  

التي أقرت على انه ال يمكن إجراء أي تقييد احتياطي  بنـاء علـى    من خالل الفقرة ثانية
  .38سند آذ كانت مقتضيات القانون تمنع تقييده النهائي

ونشير أن رفض المحافظ على األمالك العقارية طلب التقييد المبني علـى سـند ال   
حق من طـرف   طلب تقييديرتب عليه تلقائيا القيام بتقييد احتياطي من طرف المحافظ و 

  المحافظ يعطي لصاحب السند إمكانيتين:

إمكانية الطعن في قرار المحافظ إذ تبين له أن رفض الطلب غير مبنـي علـى     -
 ين طلب إجراء التقييد االحتياطي.عأساس ومع ذلك يت

  إمكانية طلب التقييد االحتياطي إذ تبين له أن رفض الطلب يعتمد على أساس . -

د، أو بناء على اتفـاق  يكن تمديد هذا التقييد بواسطة طلب جدتجدر اإلشارة انه ال يم
أيام و هي حالة نزع الملكيـة   10الة الخاصة، التي ال يتم فيها التقييد بأجل حاألطراف ال

  .39من اجل المنفعة العامة

 :التقييد االحتياطي بناء على أمر من رئيس المحكمة  

يجعل الحق غير قابل لـذلك رغـم   قد يحدث أثناء تهيئ ملف التقييد من الوقائع ما 
حيث لكل من يدعي حقا على عقار مسجل أن يطلب من  رئيس المحكمـة   40مشروعيته

المعني باألمر إصدار أمره بإجراء تقييد  كاالبتدائية الموجودة بدائرة اختصاصها موقع المل

                                                        
  510ق،ص:بسا عرجممحمد خيري : العقار وقضايا التحفيظ العقاري ي التشريع المغربي،  38
  513وقضايا التحفيظ العقاري ي التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: محمد خيري: العقار  39
  محمد محبوبي ، مرجع سابق.  40
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ر الطلب اصـد  ةحظ رئيس المحكمة جديالقه، فإذا ما  واحتياطي للحفاظ المؤقت على حق
ورفض األمر بالتقييد االحتياطي الصـادر   41،قراره بإجراء التقييد االحتياطي  المطلوب

 86-85عن رئيس المحكمة االبتدائية يقبل الطعن  باالستئناف، رغم السكوت الفصـلين  
من ظ.ت.ع. وكذا بخصوص التشريع  المطبق على العقارات المحفظة، ويبقى مفعولـه  

  تقييده.أشهر من تاريخ  3ساريا طيلة 

أشـهر   3جـل  أفإذا استكمل المستفيد من هذا اآلجل إجراءات تقييد حقـه داخـل   
المذكورة، فان المحافظ يباشر تقييد هذا الحق ف الرتبة المخصصة  للتقيـد االحتيـاطي،   

  .42يستند تاريخ نشوء حقه إلى تاريخ هذا التقييدو

يطة تقديم  دعـوى  أشهر من طرف رئيس المحكمة االبتدائية شر 3ويمكن تمديد مدة
  . 43في الموضوع آنذاك يستمر مفعوله إلى غاية النزاع

يستمر مفعول التقييد بناء على أمر لمدة ثالثة أشهر ابتدءا من تـاريخ  صـدوره و   
  ليس من تاريخ تقييده ما لم ينجز التقييد النهائي  للحق المطلوب..

 :التقييد االحتياطي بموجب مقال افتتاحي للدعوى  

من ظ.ت.ع. حيث أن مضمون  86-85أشار المشرع إلى هذه الحالة في الفصلين 
هذه الفصول ينص على انه يحق  لكل شخص يرفع دعوى إلى القضاء قصد االعتراف له 
بحق  قابل للتسجيل، أن يتقدم مباشرة إلى المحافظ  العقـاري بطلـب تقييـدا احتيـاطي     

مؤشر عليها من طرف المحكمة االبتدائية مصحوب بنسخة من المقال  االفتتاحي للدعوى 
الموجودة بدائرة اختصاصها  العقار محل النزاع بهدف الحفاظ على حقوقه من الضياع، و 

  .44ال يلزم هنا اإلدالء  بنظير رسم العقاري
                                                        

  190ق، ص: بعبد العالي دقوقي،: محاضرات في نظام التحفيظ العقاري، مرجع ساوالمعزوز البكاي  41
  .مرجع سابقحمد المحجوبي، م  42
  .191ص: مرجع سابق،  ،عبد العالي دقوقيوا  المعزوز البكاري  43
  .193لعالي الدقوقي، مرجع سابق، ص: ا عبدوالمعزوز البكاري  44
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صر مدة صالحية التقييد االحتياطي بناءا على مقال دعوى في الموضوع فـي  نحوت
اجل الشهر المذكور، ما لم يتم تمديده بأمر صادر عن  ب علبه بعد انصراميشطتشهر و ال

  آنذاك يبقى مفعوله ساريا إلى غاية نهاية النزاع. 45رئيس المحكمة االبتدائية

  : حاالت التقييد االحتياطي الواردة في نصوص خاصة:ثانيا

انه تبقى التقييدات االحتياطية الواردة في نصوص تشـريعية    85وردت في الفصل 
  ة ألحكام هذه النصوص ، فما المقصود بهذه النصوص الخاصة؟خاصة خاضع

  هذا ما سنحاول معرفته من خالل لعناصر التالية:

 :التقييد االحتياطي بناء على مقتضيات قانون نزاع الملكية  

المتعلق بنـزع الملكيـة    81-7من القانون رقم  25ول المشرع بمقتضى الفصل خ
 81254-1المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم  ألجل المنفعة العامة باالحتالل 

زع الملكية إمكانية  تقديم طلب أمام المحـافظ علـى األمـالك    الن 1982ماي  6بتاريخ 
العقارية من اجل تسجيل تقييدا احتياطيا في الرسم العقاري متى تعلقـت مسـطرة نـزع    

عم الطلب باألمر القضائي الملكية بعقار محفظ أو حقوق عينية مترتبة عليه، شريطة أن يد
سـرى بـأثر   يالصادر بالحيازة وال ينتهي مفعول هذا التقييد إال بتسجيل الناقل للملكية ،  

  .46رجعي إلى تاريخ إجراء التقييد االحتياطي

 :التقييد االحتياطي بناء على قانون تسنيد الديون الرهينة  

الرهينة الصادر بتنفيذه  نوالمتعلق بتسنيد الدي 10.98من القانون رقم  2رف الفصل 
ي ف، بأنه العملية المالية المتمثلة 1999غشت  25بتاريخ  1.99.193الظهير الشريف رقم 

ية يؤدي ثمنها بواسطة  حصـص متمثلـة   نقيام صندوق توظيف جماعي للسند بشراء ره

                                                        
  محبوبي، مرجع سابق.محمد  45
  11التقييد االحتياطي في السجل العقاري، مرجع سابق، ص:  46
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ن، ولتلك الديون، وعند االقتضاء بواسطة إصدار اقتراض سندي معتمد  على تلـك الـدي  
  وفق األحكام الواردة في هذا القانون.وذلك 

وجبهـا مؤسسـة   بمم وعلى هذا األساس فان عملية تسنيد الديون هي العملية التي تق
االئتمان بالتخلي جزئيا عن ديونها المضمونة برهن رسمي من الدرجة األولـى  لفائـدة   

عـة  صدار مجوستمقابل إ د،مؤسسة ائتمان أخرى تدعي صندوق التوظيف الجماعية للسن
ي البورصة تكن هذه القيم مماثلة لقيمة الـرهن المتخلـى   فالمنقولة قابلة للتداول  ممن القي
  عنها.

ولضمان سالمة هذه العميلة خول المشرع للدائن المـرتهن إمكانيـة إجـراء تقيـد     
ـ    ةاحتياطي، يظل هذا  التقييد ساري المفعول إلى غاية تاريخ تقييد نقل  الرهـون العقاري

  سجالت المحافظة العقارية.المعنية على 

من القانون أعاله  عندما نصت على انه يقيد علـى   24وهذا ما أكدت  عليه المادة 
الرسوم العقارية المثقلة بالرهون عزم المؤسسة المبادرة  على تفويت كل ديـن  رهنـي   

في المستند المتعلق بتفويت الديون إلى مؤسسة التدبير و اإليداع عن طريق تسـليم   دوار
ذلك المستند، ذلك بواسطة تصريح  موقع ومصادق عليه يودعه ممثلو مؤسسة التـدبير و  

  اإليداع القانونية  لدى المحافظة العقارية المختصة.

 :التقييد االحتياطي بناء على مدونة تحصيل الديون العمومية  

بمثابة مدونة تحصـيل الـديون    97-15من القانون رقم  15طبقا لمقتضيات المادة 
كما قع تعديله،  2000بتاريخ  1.00.175مومية الصادر بتنفيذها الظهير الشريف رقم الع

التحصيل بنا على اإلعالم بالتصحيح أن يطلب التقييـد  ويمكن للمحاسب المكلف  مهوتنمي
  .47من ظهير التحفيظ العقاري 85االحتياطي وفق الشروط المحددة في المادة 

                                                        
  .532محمد خيري: العقار وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: 47
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ممـا يفيـد أن    85ال على مقتضيات المـادة  يستفاد من هذه المادة أن المشرع أح 
المحاسب المكلف  والتحصيل عليه أن يسلك طريقتين إما اللجوء إلى طلب استصدار أمر 
من رئيس المحكمة  بإجراء تقييد احتياطي و إما االستناد إلى مقال الدعوى المرفوعة ضد 

  .48الملتزم بالطريقة لطلب تقرير  رهن جبري على عقارات الملزم

 قييد االحتياطي بناء على القانون المتعلق ببيع العقار في طور االنجاز:الت  

الصدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  44.00من القانون رقم  10-618ينص الفصل 
، المتمم بموجبه قانون االلتزامات العقـود علـى أن   2002أكتوبر  3بتاريخ  1.02.309

محفظا أن يطلب من المحافظ على األمـوال  يمكن لمشتري بموافقة البائع إذا كان العقار 
راء تقييدا احتياطي بناء على عقد البيع االبتدائي وذلك للحفاظ المؤقـت علـى   إجالعقارية 
  حقوقه.

ويبقى التقييد االحتياطي ساري المفعول إلى غاية تقييد عقد البيع النهـائي بالرسـم   
  العقاري الخاص بالمبيع.

يد بناء على سند إال أن اإلجراءات المتبعـة لتقييـده   ف هذا التقييد  على انه تقييويك
من قانون التحفيظ العقـاري، بحيـث ال يـتم التقييـد      85توافر جزئيا مضمون الفصل 

االحتياطي  إال بعد موافقة البائع، على انه إذا تم هذا التقييد ال يحـق للبـائع التـرخيص    
  49بإجراء تقييد ثاني لفائدة الغير.

  بناء على القانون المتعلق باإليجار المفضي إلـى تملـك   التقييد االحتياطي
  العقار:

المتعلق باإليجار المفضي إلى تملك  العقار  51.00من القانون رقم  5خولت المادة 
، للمكتـري  2003نـونبر   11بتـاريخ   1.03.202الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

                                                        
  532وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص: محمد خيري: العقار 48
  13مرجع سابق، ص:  التقييد االحتياطي في السجل العقاري،عرض جماعي  49
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العقارية من  اجل إجراء تقييد احتياطي المتملك حق تقديم طلب إلى المحافظ على األمالك 
  على الرسم العقاري بناء على عقد اإليجار المفضي إلى تملك العقار.

يبقى التقييد االحتياطي ساري المفعول إلى غاية عقد البيـع النهـائي فـي الرسـم     
  تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد االحتياطي: رتبةالعقاري، يتم تعيين 

م التقييد كذلك إال بعد اإلدالء بنظير الرسم العقاري وهو ما يعطي لـه صـفة   وال يت
  .تفاقيالتقييد اإل

 :التقييد االحتياطي بناء على قانون اإلصالح الزراعي  

تغيير وتتمـيم الظهيـر الشـريف رقـم      06.01من قانون  مكرر 11نص الفصل 
بمثابة قانون يتعلق بمنح بعـض الفالحـين أراض    1972دجنبر  29بتاريخ  1.72.277

من  85فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص، على انه خالفا لمقتضيات الفصل 
مستفيدين على قطعهم بطلب  ظهير  التحفيظ العقاري يتم التقييد المؤقت بدون صائر لحق ال

ـ   ـ   نمن اإلدارة اعتماد على الئحة األفراد الموزعة عليهم األراضـي ع  دطريـق التقيي
االحتياطي لحق المعنيين بالدفاتر العقارية متى كان األمر يتعلـق بقطـع متأصـلة مـن      

يـة،  جوال ينتهي  أثر هذا التقييد إال بطلب من اإلدارة وبصـفة تدري  ، 50عقارات محفظة
  ب تقييد عقود البيع المبرمة لفائدة األفراد الموزعة عليهم تلك األراضي.حس

 :التقييد االحتياطي للرهون المؤجلة  

لقد سمح المشرع بإمكانية تأجيل تقييد الرهون التي تهدف إلى ضمان قرض قصيرة 
بالمحافظـة    ضرقيوما، واكتفى بمجرد إيداع عقد ال 90األجل  ال تتعدى مدة استردادها 
  .51من مدونة الحقوق العينية 184العقارية وفق المقتضيات المادة 

  
                                                        

  14لتقييد االحتياطي في السجل العقاري، مرجع سابق، ص:عرض جماعي  ا 50
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 :التقييد االحتياطي للرهن الجبري  

بدون بالرغم من أن الرهن الجبري يتم بمقتضى القانون في حاالت محددا حصرا، و
تقييـد  إلجـراء   الستعجالياالمشرع بإمكانية اللجوء إلى القضاء  حرضا المدين  فلقد سم

ـ من مدونة الحقوق العينية ما يلي: ع 173احتياطي  حيث ورد في المادة  ال جد االسـتع ن
يمكن لرئيس المحكمة في حالة الرهن اإلجباري أن يأمر بناء على طلـب بـإجراء تقيـد    

  .52احتياطي يبقى  مفعوله ساريا إلى غاية صدور لحكم النهائي

عينية أن مفعـول األمـر   ن مدونة الحقوق ال 173حيث يستنتج من مضمون المادة 
الستعجالي القاضي بإجراء التقييد االحتياطي للرهن الجبري ال ينحصر في مـدة ثالثـة   ا

ن التحفيظ العقاري بل يبقى مفعوله سـاريا إلـى    86اسهر المنصوص عليها في الفصل 
  هائي في موضوع دعوى الرهن الجبري.نغاية  البث ال

 :التقييد االحتياطي لدعوى القسمة  

ر القسمة العينية العقارية وسيلة إلنهاء حالة الشياع، ويمكن أن تكون رضـائية   تعتب
ة متى كان العقـار قـابال   يتوء إلى القضاء لطلب إجراء قسمة بآو قضائية ومتى تم اللج

من المدونة الحقـوق   306للقسمة قصد فرز نصيب كل ريك في الملك فلقد ألزمت المادة 
  .53سمة تقييدا احتياطيا إذا تعلقت بعقار محفظالعينية ضرورة تقييد دعوى الق

هذه مجمل أنواع التقييدات االحتياطية منها ما هو اتفاقي ومنها ما هـو مقـر بقـوة    
القانون أو بناء على أحكام أو أوامر قضائية غير أنها كثيرا ما تكون سـببا فـي عرقلـة    

العقارية و المسـح العقـاري و   االنتقال العادي للملكية لذلك تدخل المدير العام للمحافظة 
  .2011فبراير  13بتاريخ  1703الخرائطية وأصدرت مذكرة رقم 
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انتباه المحافظين على األمالك العقارية على الصعيد الوطني إلى أن بعض  فيها رااث
مقتضيات هذه التقييدات تتم بطريقة تعسفية أو بسوء نية مما أدى إلى  المساس باسـتقرار  

  ية.المعامالت العقار

  وبغية الحد من هذه اإلشكالية طلب من المحافظين التمسك بالتعليمات التالية:

عدم قبول طلبا التقييد االحتياطي بناء على سند إال بعد التأكد من أن السبب فـي   -
 10داخـل اجـل   تداركها  عدم التسجيل النهائي يعود إلى شكليات بسيطة ويمكن

 أيام.

للتقييد االحتياطي بناء على أمر قضائي فان المحافظ غير ملزم بتقييده إال  بالنسبة -
 إذا كان صادر عن المحكمة المتخصصة محليا.

  آثار التقييد االحتياطي الفقرة الثانية:

جدها تؤكد على أن تاريخ التقييد االحتياطي نمن ظ.ت.ع.  85عنا على الفصل بإطال
ل الالحق للحق، أي أن التقييد النهائي للحق موضـوع  هو الذي يعتبر لتعيين رتبة التسجي

األثـر   أهمية التقييد االحتياطي يكون بأثر رجعي، إلى تاريخ إجراء التقييد االحتياطي، أن
تقييدات الحقة للتقييد االحتياطي إذ أن حتياطي تظهر فعال إذا تم إجراء الرجعي للتقييد اال

طي يؤدي حتى إلى التشـطيب علـى كافـة    الحكم  بصحة الحق موضوع التقييد االحتيا
التقييدات الالحقة، لكن ما نود أن نشير إليه أن التقييد النهائي للحـق موضـوع التقييـد    
االحتياطي، ال يؤرخ بنفس تاريخ التقييد االحتياطي، فهو ال يصير حق عينيا إال ابتداء من 

  . 54تاريخ تقييده نهائيا

دة إال ابتداء من هذا التـاريخ  لكـن أثـاره    كما انه ال يسقط الحقوق األخرى المقي
في االحتفاظ على رتبة التقييد هي التـي تعـود إلـى تـاريخ التقييـد       ةالقانونية والمتمثل

االحتياطي، وبالتالي فانه يحق للشخص المستفيد من التقييد  االحتيـاطي الـذي اسـتطاع    
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و الطبيعية و الصناعية  الحصول على تقسيم نهائي لصالحه أن يطلب بغلة و ثماره المدنية
كذلك المطالبة بالتعويض عن األضـرار التـي   والتي أنتجتها من تاريخ التقييد االحتياطي 

  لحقته من جراء حرمانه من االنتفاع من تلك المنتوجات ابتداء من نفس التاريخ.

  فقرة الثالثة: إلغاء التقييد االحتياطي و التشطيب عليه:ال

ف بطابع التوقيت فهو احتياطي ، ولهذا قيل عنه انه بمجرد أن التقييد االحتياطي يتص
إشارة بالتسجيل ، ولذلك فال يمكن أن يبقى التقييد االحتياطي مسجال بصفة أبدية بل البـد  
أن يتم إلغاءه أو التطيب عليه خالل مدة معينة، ويعرف محمد ابن معجوز التشطيب بأنـه  

سجيل وقيد االحتياطي عن طريق التنبيـه  إزالة و محو ما ضمن في الرسم العقاري من ت
  .55إلى إبطال مفهوما وعدم سريان أثارهما

ه أيضا محمد بوعزاية: "بأنه إجراء يتواله المحافظ على األمـالك العقاريـة   فويعر
والذي يقم به من تلقاء نفسه، وإما استجابة إلى طلب المعنى  بعد استصدار حكم نهائي أو 

  بالتقييد االحتياطي.قيام عقد يلغى الحق المعني 

من هنا سنحاول التطرق إلى كل من حاالت التشطيب أو إلغاءه " التقيد االحتياطي ثم 
  إلى قرارات المحافظ بشان التشطيب على التقييد االحتياطي.

  ويقع التشطيب على التقييد االحتياطي تلقائيا في الحاالت التالية:

سند فتم التشطيب عليه تلقائيا بانتهـاء  إذا كان التقييد االحتياطي قد تم بناء على  -1
مدة عشرة أيام ما لم يقع تمديده هذا اآلجال بواسطة أمر قضائي آو بواسطة مقال 

 مرفوع لدى المحكمة.

إذا كان التقييد االحتياطي قد تم بناء على: أمر من رئيس المحكمة فيتم التشطيب  -2
اآلجال بواسطة  أمر جديد داخل  أشهر ما لم يقع تمديد 3عليه تلقائيا بانتهاء مدة 

مـن   86أو بواسطة مقال مرفوع لدى المحكمة ، وذلك حسب مقتضيات الفصل 
                                                        

  92ص: سابق،، مرجع مد محبوبي حم 55
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يوليـوز   1من القرار الوزاري الصادر في  6قانون التحفيظ العقاري و الفصل 
191556. 

إذا كان التقييد االحتياطي قد تم بناء على مقال الدعوة فانه يتم التشـطيب عليـه    -3
ما ما لم يتم تمديده بمقتضى أمر قضائي، ويمكن التشطيب عليـه  يو 30بمرور 

كذلك حينما يصبح الحكم نهائيا و يكتسب قوة الشيء المقضي به، ويقضي بعـدم  
 صحة الحق المطلوب تسجيله.

ويمكن التشطيب على التقييد االحتياطي بمقتضى عقد صلح بـين األطـراف أو    -4
يتقدم بتنازله الصريح بطلب التشطيب  تنازل المستفيد عن التقييد االحتياطي حيث

  إلى المحافظ العقاري.

مسالة التنازل على التقييد االحتياطي مع بقاء الدعوى قائمة فهذا التنـازل   تثاروقد 
التقييد االحتياطي كان هو مقال الدعوى،  مناطيقضي التنازل عن الدعوى ذاتها وذلك الن 
االحتياطي  بصفة مستقلة عن الدعوى اللهـم   ولهذا فسيكون في العبث التنازل عن التقييد

  إال إذا كان األمر يتعلق بدعوى صورية.

مع لك فقد يجري العمل على قبول التنازل عن التقييد االحتياطي إذا ما تقدم المستفيد 
منه بوثيقة تفيد التعبير الصريح عن التشطيب موقعة من طرفه شخصـيا مـع تصـحيح    

عن موكله في التشطيب على التقييد االحتياطي يقتضي في إمضاءه وتنازل المحامي نيابة 
  .57نظرنا توكيال خاصا أو أن يكون مدعما بطلب التشطيب من المعنى باألمر

                                                        
  92، ص:، مرجع سابقمد محبوبي حم 56
محمد خيري: مستجدات وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر اإلدارية و القضائية، مرجع سابق،  57

  538ص:
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كما يتم التشطيب تلقائيا على التقييد االحتياطي في حالـة تطبيـق المقتضـيات     -5
ع الملكية من القانون المتعلق بنز 37المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة الفصل 

  والزال ساري المفعول إلى حد أالن. 1982الصادر  58العامة

  وتتجلى حاالت إلغاء التقييد االحتياطي فيما يلي: 

إلغاء التقييد االحتياطي من طرف المحافظ إذا تبين له أن ا التقييد غير مبني على  -1
المحافظ  نأساس. أن السند المقدم له ال عالقة له بالعقار موضوع التقييد وال يمك
  .59اللجوء إلى هذا اإللغاء إال في حالة التقييد االحتياطي المبني على سند

علـى مقـال   أوأما في حالة التقييد االحتياطي المبني على آمر من رئيس المحكمـة  
الدعوى فليس من حق المحافظ إلغاءه ولكن يمكن رفض التقييد بداية إذا تبين له أن اآلمر 

إلغاء التقييد االحتياطي بواسطة أمر من طرف رئـيس   60لعقارأو المقال ال ينطبق على ا
المحكمة أذا تبين له أن طلب التقييد غير مبني على أساس أو مبني على ادعـاءات غيـر   
جدية، ويمكن لكل من له مصلحة في هذا اإللغاء أن يتقدم به خاصة المالك، ألنـه يكـون   

ن هذا اإللغاء قد يتعلق بحالـة  أنشير بون حريته في التصرف في ملكه وعرقلة يحول، د
المحكمة، قد يتعلق بحالة التقييد االحتياطي المبنـي   من التقييد االحتياطي المبني على أمر

  على مقال الدعوى.

ا وقضـاء أن قاضـي    هوقد صدر قرار في هذا االتجاه " حيث أن المعتمد عليه  فق
ظاهر يد االحتياطي كل ما تبين له  من المستعجالت يختص بالنظر في التشطيب على التقي

س على ادعاء غير مرتكز على أساس و كلما استبان له أن متخذ أساألمور أن اإلجراء ال

                                                        
  .93ص: ،مرجع سابق ، ،محمد محبوبي 58

  .94ص: ، ، مرجع سابقمحمد محبوبي  59 59
وقضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي المساطر اإلدارية و القضائية، مرجع سابق،  محمد خيري: مستجدات 60

  538ص:
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اإلجراء يتسم بنوع من التعسف  بالرغم من وجود نزاع في الموضوع إذ لـه أن يقـدر   
  .61جديته

ورد الـنص   وقد تم تكريس هذا االتجاه من طرف المشرع في القانون الجديد حيث
على ما يلي: يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة االبتدائية  86في الفقرة األخيرة من الفصل 

لألمر بالتشطيب على التقييـد   تالتي تقع في دارة نفوذها العقار بصفته قاضيا للمستعجال
  االحتياطي كلما كانت األسباب المستند عليها غير جدية أو غير صحيحة .

التشطيب يختلف عن اإللغاء حيث أن الحقوق المسـجلة نتيجـة    وتجدر اإلشارة إلى
غش أو احتيال أو سوء نية أو نتيجة عقد باطل هي التي تكون موضـوعا لإللغـاء إمـا    

  . 62التشطيب فيقع على الحقوق التي تم تسجيلها بطريقة قانونية

ـ  الي وفي هذا اإلطار صد حكم عن ابتدائية القنيطرة جاء فيه " وحيث أن الطلب الح
إلى إلغاء التقييد االحتيـاطي السـابق صـدوره     يرمىنه إوان جاء في صيغة التشطيب ف

اسطة أمر جديد من طرف رئيس هذه المحكمـة باعتبـار إن   وب 13-12-1933بتاريخ 
م تلقائيا بانتهـاء  يت  ةالتشطيب على التقييد االحتياطي الصادر بناء على أمر رئيس المحكم

عدم ارتكازها علـى   1933من ظاهر األمر الصادر سنة  أشهر... وحيث يستشف 6مدة 
 2372وحيث يتعين تبعا لما تقدم إلغاء التقييد االحتياطي موضـوع األمـر عـد    أساس. 
  .1993المؤرخ 

وفي األخير نستنتج من هذين األمرين أن القضاء ال يميز بين التشطيب واإللغاء من 
ى يذكر مصطلح اإللغـاء/ إال انـه   التشطيب مرة أخربحيث التسمية فمرة يذكر مصطلح 

فرق بينهما، فاإللغاء قد يتم قبل نهاية مدة صـالحية التقيـد االحتيـاطي     درغم ذلك يوج
بواسطة أمر قضائي حيث يحق للقاضي الحكم بعدم  جدية التقييد االحتياطي المعني أمـا  

                                                        
  1998مجلة رسالة المحاماة  6-672- 88ملف عدد  5-10-1988ار استعجالي صادر بتاريخ رق  61
  55عرض جماعي" التقييد االحتياطي في ظهير التحفيظ العقاري" ص:   62
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حائز لقوة الشيء  التشطيب فانه يتم تلقائيا بعد نهاية المدة  المحددة أو بواسطة حكم قضائي
  المقضي به.

هذا كل ما يتعلق التشطيب أو إلغاء التقييد االحتياطي أمـا فيمـا يخـص قـرارات     
المحافظ بشان التشطيب على التقييد االحتياطي أن هذا األخير وكما سـبق و أن تطرقـت   

آلية  إلى ذلك سابقا يتميز بخاصية التوقيت ، وبالتالي فانه ال يبقى لألبد، فان المشرع جعل
التشطيب عليه بمثابة  انقضائه وزواله إال أن هذا التشطيب يتم أما تلقائيا أو بقوة القـانون  
و هو ال يثير أي طعن، لكن إذا تعلق األمر بطلب التشطيب بمقتضى عقد أو حكم حـائز  

  لقوة الشيء المقضي به، فان قرار المحافظ بهذا الصدد يأخذ  احد أمرين.

أن يصدر قراره بقبول طلب التشطيب، وقد يقضي برفض الطلب بحيث يكون  فإما
  قانونيا. هذا األخير معلال تعليال

 91 فعندما يتعلق األمر بقرار قبول التشطيب على التقييد االحتياطي ينص الفصـل 
أعاله، يمكن أن يشطب على كل  86من ظ.ت.ع. على ما يلي: مع مراعاة أحكام الفصل 

م العقاري من تقيد أو بيان أو تقييد احتياطي بمقتضى كل عقـد أو حكـم   ما ضمن بالرس
مكتسب لقوة الشيء المقضي به يثبت انعدام أو انقضاء الحق موضـوع التضـمين فـي    

  هم هذا الحق.يمواجهة األشخاص الذين يعن

فمن خالل هذا الفصل نالحظ أن التشطيب يجعل الحق المقيد احتياطيا منقضيا فـي   
من يعنيه األمر، وان  الجهة التي قامت بالتقييد هي التي تقوم بالتشطيب عليه، مواجهة كل 

كما أن المحافظ ال يقوم بتسجيل أي حق إال إذا استند في ذلك على وثائق و مبررات وهو 
  األمر بالنسبة لعملية التشطيب.

وال تتم علية التشطيب هاته إال بأحد أمرين، إما بموجب عقد صـحيح، أو بموجـب   
كم اكتسب قوة الشيء المقضي به يثبت انقضاء أو انعدام الحق موضوع التضمين، فـي  ح

جابتنا عنه محكمة النقض في قـرار  أمواجهة األشخاص الذين يعنيهم هذا  الحق وهذا ما 



 التقييد االحتياطي 

28 
 

" ال يمكن أن يشطب على كل ما سجل بالرسم العقاري إال بناء علـى    1989لها سنة   
 12من ظهير  91أو انعدام ذلك طبقا لمقتضيات الفصل  عقد أو حكم نهائي يثبت انقضاء

، ومن العبث آن يطلب من الشخص الذي ال يتـوفر علـى سـند بـالمعنى     1913غشت 
  المذكور أن يلجا إلى المحافظ أوال بطلب التشطيب.

وحري بالبيان انه يجب على الطرف الذي يرغب فـي التشـطيب أن يقـدم  إلـى     
من طـرف المحـافظ،     أوا من طرفه عموقومؤرخا   باطل الك العقاريةعلى األمالمحافظ 

  بيان ما يلي: أوفي حالة جهله أو عجزه عن التوقيع يتضمن تعيين 

 بيان رقم رسمه العقاريبه التشطيب و ذلك يالعقار الذي يعن -

 التقيد أو بيان أو التقييد االحتياطي المطلوب التشطيب عليه  -

وهذا ما نص عليه الفصل  بالتشطيب ونوع تاريخ السند المثبت لذلك السب سب -
  من ظهير التحفيظ العقاري. 93

وكـذا   69ق على طلبات التشطيب مقتضيات الفقرة األخيـرة مـن الفصـل    وتطب
من ظهير التحفيظ العقاري المعدل و المتمم بقانون رقـم   73إلى  70مقتضيات الفصول 

14.07.  

ار المحافظ برفض التشطيب أن المحافظ على األمالك العقارية إذا أما فيما يخص قر
ن الحق المراد التشطيب عليه يتعـارض مـع   أ وقدمت له وثائق ال تجيز التشطيب  أما 

التقييدات المضمنة في الرسم العقاري، فانه يتخذ قرار برفض التشطيب على التقييد مـثال  
منتهية أو أن الحكم غيـر مكتسـب لقـوة     أن يكون مدى صالحية التقييد االحتياطي غير

الشيء المقضي به و إن العقد المعتمد عليه في التشطيب يشوبه عيب ما" ويـرى بعـض   
  الفقه أن التشطيب المتخذ تلقائيا بقوة القانون ال يثير أي  طعن إال نادرا.
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لكن طلب التشطيب بمقتضى كل عقد أو حكم مكتسب بقوة الشيء المقضي بـه قـد   
من ظهير  93رفض أو عيب أو تخلفت إحدى البيانات المشار إليها في الفصل  يكون محل

  .14.0763التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 

ومن خالل ما سبق فان طالب التشطيب يتقدم بطلب إلى المحـافظ علـى األمـالك    
حالـة كـون   لكن في  93العقارية معززا بكل الوثائق التي تبرره طبقا لمقتضيات الفصل 

طلب التشطيب هذا  غير مستوفي لكافة الشروط المطلوبة فان المحافظ يصـدر قـراره   
، " يجب على المحافظ علـى  96برفض هذا الطلب مع تعليله وهذا ما نص عليه الفصل 

األمالك العقارية في جميع الحاالت التي يرفض فيها تقييد حق عيني أو التشطيب عليه أن 
  معنى باألمر.يعلل قراره ويبلغه لل

يكون هذا القرار قابل للطعن أمام المحكمة االبتدائية التي ثبـت فيـه مـع الحـق     
االستئناف وتكون القرارات االستئنافية قابلة للطعن بالنقض، وهذا ما أكدته محكمة النقض 

: لكن حيث انه بالرجوع إلى المقال االفتتاحي في الدعوى يتبين 2006في قرار لها صادر 
الدعوى كانت تهدف في أساسها إلى طلب بطالن جميع التقييدات الواقعة على الرسوم أن 

، التـي تعطـي   96العقارية واعتبارها كان لم تكن وهو ما يـدخل ضـمن مقتضـيات    
االختصاص للمحكمة االبتدائية للبث في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ العقـاري  

و التشطيب عليه عن صواب الحكم المسـتأنف  التي ترفض التحفيظ أو تسجيل حق عيني أ
مؤكد أن المحكمة اإلدارية ال تكون مختصة للبث في الطعن قرارات المحافظ إال عنـدما  

  .96تكون خارج نطاق تطبيق الفصل 

  
   

                                                        

  .96ص:ع سابق، ، مرجمحمد محبوبي ذ. 63 
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  ،لحسن بوقين ، التقييد االحتياطي الحجز التحفظي على عقار محفظ، اإلشعاع العدد
12.   

 ي، بقلم المحفظ لوسي/ مجلة التشريع التقييد االحتياطي في التشريع المغرب
  1930االجتهاد، و

  محمد بونبات، قوانين التحفيظ والتسجيل و التجربة العقارية، منشورات كلية
  .96/95، السنة الجامعية 12الحقوق بمراكش، عدد 
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