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 ملدمت 

حهض مإؾؿت الخلُُض الاخخُاؾي مً أهم املإؾؿاث اللاهىهُت      

ت الهُيُت، بانخباعها آلُت فهالت لحماًت  في هكام السجالث الهلاٍع

الحلىق مً الػُام نىض حهظع جلُُضها بخلً السجالث بشيل 

لىحىص الحم املغاص  ئما لهضم هفاًت الىزاةم، أو هكغا 1جهاتي،

جلُضه مدل هؼام ًيخكغ كٌى اللػاء فُه، باؾخطضاع أخيام 

 جهاةُت باجت.

وللخلُض الاخخُاؾي صوع هام في خماًت الحلىق الغحر اللابلت    

للخلُُضاث النهاةُت، بىاؾؿخه ًلو ئشهاع أولي وجدفكي للحم 

املؼمو جلُُضه بهض عفو إلاشياٌ الحاةل صون الخلُُض خالُا، 

ما نلى خم مىحىص لغاًت مىه بؿبُهت الحاٌ املحافكت املإكخت ئوا

 لىً ًطهب جلُُضه، وإما ئزؿاع الغحر بىحىص هؼام خٌى امللً.

                                                           
1
" :47.3مستجدات التمٌٌد االحتٌاطً فً ضوء المانون رلم دمحم العلمً "   

أعمال الندوة العلمٌة التً نظمتها مجلة المنبر المانونً بشراكة مع الفضاء 

بتزنٌت." لانون التحفٌظ العماري بٌن روح  5345ماٌو  8المدنً ٌوم 

المنبر المانونً منشورات  ".":47.3ومستجدات لانون  46>4ٌر ظه

 .5345. مطبعة المعارف الجدٌدة الرباط 4،سلسلة ندوات وأبحات
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الخدفُل  قهحروكض هظ املشغم نلى الخلُُض الاخخُاؾي في    

بانخباعه الىظ الهام املىكم ملإؾؿت الخلُُض  2الهلاعي،

ا وعص في هطىص كاهىهُت الهُيُت، هم الاخخُاؾي، ومضوهت الحلىق 

كاهىن بُو الهلاع في ؾىع إلاهجاػ وكاهىن إلاًجاع  مثل أزغي 

 املفط ي ئلى جملً الهلاع.

هظا، وهكغا ألهمُت الخلُُض الاخخُاؾي في الحُاة الهملُت فمً   

ٌ  املفُض ؾىاء في قهحر الخدفُل  أخيام الخلُُض الاخخُاؾي جىاو

اللاهىهُت إلاشياالث ن مو بُاالهلاعي أو في اللىاهحن ألازغي 

ف بالخلُُض  والهملُت التي ًؿغخها، ولظلً وان الػما الخهٍغ

، زم بُان أزاع هظا الخلُُض  الاخخُاؾي وبُان خاالجه في مبدث أٌو

 والدشؿُب نلُه في مبدث زاوي. 

                                                           
2
( 46>4أغسطس  45) 4664رمضان  >الصادر فً  الظهٌر الشرٌف  

 :47.3العماري كما ولع تغٌٌره وتتمٌمه بالمانون رلم  المتعلك بالتحفٌظ

من ذي الحجة  58فً  ::4.44.4بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف رلم  صادرال

 ;>>8لجرٌدة الرسمٌة عدد المنشوربا (5344نوفمبر  55) 4765

 .88:8(، ص 5344نوفمبر  57) 4765ذو الحجة  :5بتارٌخ 
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 املبدث ألاول: ماهيت الخلييد الاخخياطي  

خط ي ئن الحضًث نً ماهُت مإؾؿت الخلُُض الاخخُاؾي، ًل   

(، زم بُان الخؿغ  فه )املؿلب ألاٌو خاالجه الىاعصة في ق ئلى حهٍغ

 .)املؿلب الثاوي(مسخلف الىطىص اللاهىهُت 

 املطلب ألاول: مفهىم الخلييد الاخخياطي  

ف بالخلُُض الاخخُاؾي وجمحزه        ؾىسطظ هظا املؿلب للخهٍغ

 .نً املإؾؿاث املشابهت له

 د الاخخياطيالفلرة الاولى: حػريف الخليي   

، واهخفى لم ٌهغف املشغم املغغبي الخلُُض الاخخُاؾي      

 منها بالخىطُظ نلى أخيامه في هطىص كاهىهُت مخفغكت

ًمىً ليل مً مً ف.ث.م الظي حاء فُه"  85الفطل 

ًضعي خلا نلى نلاع مدفل أن ًؿلب جلُُضا اخخُاؾُا لالخخفاف 

 به مإكخا..."
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 ؛ث.ممً ف. 88مىغع و 86و 86الفطل  

 ؛مً مضوهت الحلىق الهُيُت 316و املاصة  13املاصة 

ُت مً أحل املىفهت املخهلم بجزم امللى81.7مً كاهىن  25الفطل 

 الهامت؛

باإلغافت ئلى كىاهحن أزغي ؾىهمل نلى طهغها في فُما ؾُأحي    

 مً هظا البدث.

فاث نضًضة للخلُُض الاخخُاؾي، جضوع     أما الفله فلض وغو حهٍغ

ٌى الىقُفت ألاؾاؾُت لهظا الخلُُض وهي الحفاف املإكذ ولها خ

 نلى الحلىق.

ًسىلها اللاهىن ليل مً ًضعي  ئمياهُتألاؾخاط دمحم زحري" ٌهغفه     

ا نلى نلاع مدفل كطض الاخخفاف املإكذ بهظا  خلا نُيُا نلاٍع
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ل هظا  الحم وطلً باإلشاعة ئلُه في الغؾم الهلاعي في اهخكاع جدٍى

 3.خُاؾي ئلى جلُُض جهاتي أو الدشؿُب نلُه"الخلُُض الاخ

هغفه ألاؾخاط      الىؼبغي" ئحغاء ًلىم به ضاخب خم  مىن مأَو

حهظع نلُه حسجُله لؿبب مً ألاؾباب لُػمً لىفؿه في 

 4املؿخلبل ئمياهُت هظا الدسجُل نىض ػواٌ املاوو.

ًخضح مما ؾبم أن الخلُض الاخخُاؾي آلُت كاهىهُت جدفكُت     

بالغؾم الهلاعي كطض املحافكت نلى خلىق  جثبذمإكخت وكاةُت 

فت جهاةُت لؿبب طاملؿخفُض مىه والظي حهؿغ نلُه جلُُض خله ب

مً ألاؾباب في اهخكاع اؾخطضاع خىم كػاتي جهاتي أو ئجمام 

 بهؼ إلاحغاءاث املغجبؿت بخلُُض خله.

                                                           

 ولضاٌا التحفٌظ العماري فً التشرٌع المغربً رالعما دمحم خٌري" 3

 .859ص.;534الرباط طبعة -"مطبعة المعارف الجدٌدة
 

4
العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة فً ضوء  مأمون الكزبري " التحفٌظ العماري والحموق  

، :;>4التشرٌع المغربً" مطبعة العربٌة للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانٌة 

 .468الجزء األول: التحفٌظ العماري، ص: 
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فاهىوي أناله ومً مً الىظ الل َؿدشفو    ن الخلُُض أ الخهاٍع

 ؾي ًخمحز بسطاةظ مهىُت منها: الاخخُا

ؿدثنى  5،مجاٌ ئنماٌ الخلُُض الاخخُاؾي هى الهلاع املحفل - َو

 6؛مىه الهلاعاث غحر املحفكت أو التي في ؾىع الخدفُل

 الخلُُض الاخخُاؾي وؾُلت وكاةُت؛ -

 ؛مغخلت ؾابلت نلى الخلُُض النهاتي -

ت في جلُُض خله ئػاء ول  - ًدفل مإكخا لطاخبه خم ألاولٍى

عاص جلُُض خلىق أزغي الخلت وشأث نلى هفـ الهلاع؛شخظ أ
7 

ماليا في الغؾم الهلاعي بل  ال ٌهضضاخب الخلُُض الاخخُاؾي  -

ٌهض ماليا ئال ئطا جم الخلُُض  وال ،مؿالب بالحم امللُض اخخُاؾُا

 النهاتي للحم.

                                                           
5
ٌمصد بالعمار المحفظ هو العمار الذي خضع لمختلف اإلجراءات المسطرٌة المتعلمة   

رسم عماري ٌبٌن حالة العمار المادٌة والمانونٌة، طبما بالتحفٌظ العماري، انتهت بتأسٌس 

 .من لانون التحفٌظ العماري 85للفصل 
6
ٌمكن لمن ٌدعً حك على عمار فً طور التحفٌظ أن ٌلجأ إلى التعرض على مطلب   

 من ظهٌر التحفٌظ العماري. 7;أو الفصل  6;التحفٌظ أو مسطرة اإلٌداع طبما للفصل 

ٌر المحفظ فٌمكن لمن ٌدعً حما أن ٌلجأ إلى المحكمة فً إطار أما بالنسبة للعمار غ 
دمحم بادن" دعوى االستحماق العمارٌة على ضوء الدعاوى العادٌة. ٌراجع فً هذا الشأن 

دار النشر الملم، الرباط، الطبعة األولى  الفمه المالكً والتشرٌع المغربً والعمل المضائً"
5346. 

7
 .859دمحم خٌري، م س، ص  
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ىع الخلُُض الاخخُاؾي ئحغاء جدفكي ًخػمً خلىكا في ؾ -

ن له خلا نُيُا نلى نلاع بأالخأؾِـ، فلض ًضعي مثال شخظ 

مدفل مً غحر ان جخىفغ لضًه الىزاةم لخلُُض طلً الحم، وأن 

ملف جلني ًدضص اللؿهت التي اشتراها مً املالً  مثال ًىلطه

ا زاضا بها، لىً هىان جسىف مً  والتي ؾُإؾـ لها عؾما نلاٍع

، فلػمان خله ًمىً له الىعزت مً جلُُض إلاعازت بالغؾم الهلاعي 

ئلى آلُت الخلُُض الاخخُاؾي للحفاف نلى خلىكه ئلى خحن  اللجىء

  ئجمام حمُو الىزاةم.

املهني باألمغ أو مً  ًخلضم بض أنال الخلُُض الاخخُاؾي  وإلنماٌ   

للمدافل بؿلب مإعزا ومىكها مً ؾغفه  ًىىب نىه بىوالت

 :8ًخػمً مجمىنت مً البُاهاث

خم طل ٌ طهغ عكم الغؾم ً مً زالالهلاع الظي ٌهىُه الخلُُض، ٍو

 الهلاعي؛

 ؛الحالت املضهُت للمؿخفُض مً الخلُُض الاخخُاؾي

                                                           
8
ر المعنً لإلشارة فطلب التمٌٌد االحتٌاطً ٌمدم للمحافظة العمارٌة التً ٌوجد العما  

بالتمٌٌد بدائرة نفوذها الترابً، وبالضبط مكتب العموم الذي ٌتولى استمبال المضاٌا الواردة 
 على المحافظة العمارٌة ودراستها.
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عفاق ؾلب الخلُُض الاخخُاؾي بالىزاةم املضنمت، هطىع ئ  

 اتي، أو ملاٌ الضنىي؛شمؿُت للهلىص، أو ألامغ اللػ

بهض  9نً ول عؾم نلاعي صعهم وىحُبت الخلُُض  500اء مبلغ أص

املغفلت به، مً ؾغف املحافل  الخأهض مً صحت الؿلب والىزاةم

ت أو مً ًىىب نىه.   نلى ألامالن الهلاٍع

مً ف.ث.م هجضه ًىظ نلى أهه "  85وبالغحىم ئلى الفطل     

ًمىً ليل مً ًضعي خلا نلى نلاع مدفل أن ًؿلب جلُُضا 

 اخخُاؾُا لالخخفاف به مإكخا".

ٌؿخيخج مً هظا الىظ أن املشغم أنؿى لألشخاص ئمياهُت      

لجىء ئلى الخلُُض الاخخُاؾي للحم مً غحر جدضًض ؾبُهت هظا ال

الحم، هل ًخهلم ألامغ بالحلىق الهُيُت لىخضها أم بالحلىق 

 الصخطُت؟ وكض جغجب نً طلً عأًان مسخلفحن:

ئلى اللٌى بأن الخلُُض الاخخُاؾي ًىدطغ  10بهؼالخُث طهب   

في  لصخطُت، وحجت اللاةلحنفي الحلىق الهُيُت صون الحلىق ا

مً ف.ث.م وإن لم ًغص فُه ما ٌشحر ئلى كطغ  85طلً أن الفطل 

الخلُُض الاخخُاؾي نلى الحلىق الهُيُت، ئال أن هظا الفطل وعص 

                                                           
9
 المحافظة العمارٌة المتعلك بوجٌبات 5349ٌولٌوز  49طبما للمادة    من مرسوم   

10
 بول دٌكرو فً كتابه المانون العماري.  
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في اللؿم الثاوي مً قهحر الخدفُل الهلاعي الظي زطه املشغم 

ت املترجبت نلى الهلاعاث املحفكت  " إلشهاع الحلىق الهُيُت الهلاٍع

 11ث الهلاعي.وجلُُضها في السجال 

غي اججاه أزغ أن الخلُُضاث الاخخُاؾُت حشمل الحلىق      ٍو

ًغي ألاؾخاط الهُيُت والحلىق الصخطُت، وفي هظا الطضص 

الخلُُض الاخخُاؾي جغص باليؿبت  ئمياهُتمأمىن الىؼبغي" أن 

للحلىق الصخطُت  أهثر مما جغص باليؿبت للحلىق الهُيُت ألن 

ضف ئلى هلل ملىُت نلاع مدفل أو ألانماٌ والاجفاكاث التي ته

ئوشاء خم نُني نلُه، لِـ مً شأجها في هكام الشهغ الهُني 

املخبو في املغغب أن جىلل بدض طاتها امللىُت أو جيص ى بدض طاتها 

الحم الهُني، بل هي جلخطغ نلى ئوشاء خلىق شخطُت وال حهخبر 

 كض وشأ ئال بدسجُل هظه يامللىُت كض اهخللذ وال الحم الهُن

ألانماٌ والاجفاكاث في السجل الهلاعي، ونلُه ئطا خطغها هؿاق 

جؿبُم الخلُُضاث الاخخُاؾُت في الحلىق الهُيُت، هيىن غُلىا 

هظا الىؿاق لضعحت ًياص ًطبذ مهها والهضم ؾىاء، ألن الحم 
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دمحم العلمً " التمٌٌد االحتٌاطً فً للمزٌد بهذا الخصوص المرجو االطالع على "   

التشرٌع العماري والموانٌن الخاصة." رسالة لنٌل دبلوم الدراسات العلٌا المعممة لانون 
العلوم المانونٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة وجدة ،  العمود والعمار، جامعة دمحم األول، كلٌة

 .5338-5337السنة الجامعٌة 
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الهُني املترجب نلى الهلاعاث املحفكت ال ًيشأ ئال بالخلُُض، فاطا 

ُُض الاخخُاؾي وإن لم ٌسجل ًبلى في سجل جيخفي ول فاةضة للخل

ئؾاع الحلىق الصخطُت، وال ًمىً ئطن جلُُضه اخخُاؾُا ئطا ما 

 12خطغها هؿاق الخلُُض الاخخُاؾي في الحلىق الهُيُت لِـ ئال." 

فالغاًت مً الخلُُض الاخخُاؾي هي الحفاف نلى نمىما و      

الحلىق مً الػُام، ومً جما فالحلىق اللابلت للخلُُض 

خخُاؾي هي الحلىق اللابلت للخلُُض النهاتي، فيل خم ًلبل الا 

الخلُُض النهاتي هى خخما ًلبل الخلُُض الاخخُاؾي. ومً الحاالث 

الىثحرة التي ًخم ؾلب الخلُُض الاخخُاؾي، الخلُُضاث الاخخُاؾُت 

املخهللت بلؿمت الهلاعاث املحفكت، الخلُُض الاخخُاؾي لحم 

 ماعؾت الشفهت.م
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مأمون الكزبري " التحفٌظ العماري والحموق العٌنٌة األصلٌة والتبعٌة فً ضوء   

، الجزء :;>4التشرٌع المغربً" مطبعة العربٌة للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة الثانٌة 

 459ص: األول: التحفٌظ العماري، 
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جميز الخلييد الاخخياطي غن املؤصضاث الثانيت:  الفلرة  

  املشابهت له

ًدشابه الخلُُض الاخخُاؾي مو غحره مً مإؾؿاث كاهىهُت      

ازغي حشترن مهه في بهؼ الخطاةظ، ولخىغُذ هظا ألامغ 

 ؾىظهغ ممحزاث الخلُُض الاخخُاؾي نً الخلُُض النهاتي، زم نً

 الحجؼ الخدفكي.

 غن الخلييد بالرصىم الػلاري  خخياطيجمييز الخلييد الا 

ًلطض بالخلُُض نملُت هخابُت  نلى الغؾم الهلاعي بهضف      

ا، أو هلله، أئ ؾبلا ملا  ئؾلاؾهو حهضًله، أو وشاء خم نُيُا نلاٍع

وللخلُُض أزغ  قهحر الخدفُل الهلاعي، مً  67حاء في الفطل 

دشؿُب نلُه ئلى أن ًخم الًبلى الحم امللُض زابثا بدُث  ،ئوشاتي

  13أو ئلغاؤه أو ئبؿاله.
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لإلشارة فالتمٌٌد بالرسم العمارٌة إحدى الركائز األساسٌة لنظام التحفٌظ العماري،    

بٌن االطراف أو فً مواجهة الغٌر،  سواءوبممتضاه ٌعد كل حك لم ٌتم تمٌٌده غٌر موجود 
للمزٌد بهذا الخصوص ٌرجى االطالع على  عبدالمجٌد أسوٌك" التمٌٌدات على الرسوم 

" مطبعة المعارف الجدٌدة ، الرباط، طبعة :47.3مستجدات المانون رلم  العمارٌة وفك

5348. 
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أي خم وإهما  ال ًيص ئأما الخلُُض الاخخُاؾي فهى مجغص بُان    

 مجغص إلاشاعة ئلى اخخماٌ وحىصه في املؿخلبل.

ت        هما ًخمحز الخلُُض الاخخُاؾي نً الخلُُض بالغؾىم الهلاٍع

زػىنه ملبضأ املشغونُت والظي مفاصه أهه ال جلُض ئال الحلىق 

وهىا ًخضزل املحافل مً  14لثابخت واملؿدىضة نلى ؾبب صحُذ،ا

أحل مغاكبت مؿدىضاث الخلُُض ومضي مؿابلت ما حاء فيها ملا هى 

ت، ؾبلا للفطٌى  مً قهحر  74و 73و  72مػمً بالغؾىم الهلاٍع

الخدفُل الهلاعي، ماصامذ هظه الخلُُضاث جخمحز بحجُت ججاه 

 ألاؾغاف والغحر.

ت  بِىما الخلُُض      الاخخُاؾي فضوع املحافل نلى ألامالن الهلاٍع

ًلخطغ نلى الخدلم مً ئعفاق ؾلب الخلُُض الاخخُاؾي بالىزاةم 

 15مغ كػاتي أو ملاٌ الضنىي.رعة له والتي أغلبها ئما ؾىض أو أاملب

ئغافت ئلى ما ؾبم فالخلُُض الاخخُاؾي ًيخهي باهتهاء مضجه      

ُُضاث الاخخُاؾُت الىاعصة في املحضصة كاهىها زاضت باليؿبت للخل

 مً قهحر الخدفُل الهلاعي، نىـ الخلُُضاث 85الفطل 
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 454دمحم العلمً ، م س، ص   
15

 سنفصل فً هذه النمطة فً المطلب الالحك من هذا البحث.  



 أحكام التمٌٌد االحتٌاطً فً التشرٌع العماري المغربً

16 
 

زابخت وحجت بحن الاؾغاف والغحر ئلى خحن التي جبلى  النهاةُت

 حغُحرها بخلُُضاث أزغي، أو الدشؿُب نليها.

 جميز الخلييد الاخخياطي غن الحجس الخدفظي   

والحجؼ الخدفكي مً  ٌهخبر ول مً الخلُُض الاخخُاؾي      

ت، الغاًت منهما  الغؾىمالخلُُضاث املإكخت التي جغص نلى  الهلاٍع

 ئزؿاع الغحر بىحىص خم نلى الهلاع لفاةضة أخض ما.

 458ئلى  452هكم املشغم الحجؼ الخدفكي في الفطٌى مً       

كغاءة هظه الىطىص اهؿالكا مً و  ،مً كاهىن املؿؿغة املضهُت

دفكي وؾُلت لحماًت خلىق الضاةً وطلً ًدبحن أن الحجؼ الخ

ن الخلُُض في خحن أ 16صاةىه، بمىو املضًً مً اللُام بخطغف ًػغ

ذ لىً ٌهض وؾُلت ئزؿاع باخخماٌ  الاخخُاؾي ال ًمىو مً الخفٍى

 وحىص خم نُني نلى الهلاع.
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أموال المدٌن ضمان عام من لانون االلتزامات والعمود "  4574ورد فً الفصل   

بة دٌن كل واحد منهم ما لم توجد بٌنهم أسباب لانونٌة لدائنٌه، وٌوزع ثمنها علٌهم بنس
 "لألولوٌة
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ؼ الخدفكي ًغص نلى الهلاعاث املحفكت جونلى الهمىم فالح     

 17ي في ؾىع الخدفُل هما ًغص نلى املىلىالث،وغحر املحفكت والت

لى الهلاعاث املحفكت.ا الخلُُض الاخخُاؾي الًغص ئال نبِىم
18 

 

مؿؿغة جدفكُت كض جيخهي الحجؼ الخدفكي حهخبر مؿؿغة       

بمؿؿغة جىفُظًت باؾخدلاق الضاةً الحاحؼ الضًً املؿالب به 

الخلُُض أما  19والظي ًخم اؾدُفاءه مً زمً بُو الهلاع. كػاء

الاخخُاؾي فُخدٌى ئلى جلُُض جهاتي للجم بأزغ عحعي مً ًىم 

 ، أو الدشؿُب نلُه الخلُُض الاخخُاؾي

الحجؼ الخدفكي غحر مغجبـ بمضة مهُىت، نىـ الخلُُض     

الاخخُاؾي الظي خضص له املشغم مضة مهُىت زاضت ئطا وان مبني 

 نلى ؾىض أو أمغ كػاتي أو ملاٌ الضنىي.

ئلى طلً فخلُض الحجؼ الخدفكي بالغؾم الهلاعي ًمىو ئغافت      

مً قهحر الخدفُل الهلاعي، في  87أي جلُُض الخم ؾبلا للفطل 
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عن الحجز التحفظً سوى  ال ٌترتبمن لانون المسطرة المدنٌة"  786جاء فً الفصل   

 وضع ٌد المضاء على المنموالت والعمارات التً انصب علٌها ..." 
18

 من ظهٌر التحفٌظ العماري. 8;أنظر الفصل   
19

عمار المحفظ  بٌن الحجز التحفظً و اإلنذار العماري" مطبعة النجاح عمر أزوكار" ال  

 .;، ص5349الجدٌدة، الدار البٌضاء، الطبعة األولى 
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، باؾخثىاء مىو مً أي جلُُضًخحن أن الخلُُض الاخخُاؾي ال 

أًام  10أي جلُُض زالٌ  والخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ؾىض فُمى

ش الخلُُض  الاخخُاؾي. فلـ مً جاٍع

 ملطلب الثاني: خاالث الخلييد الاخخياطيا    

هكم املشغم املغغبي الخلُُض الاخخُاؾي بملخػُاث كاهىهُت في     

، ًمىً انخباعها خاالث نامت) ئؾاع قهحر الخدفُل الهلاعي 

الفلغة ألاولى(، هما زطه بملخػُاث كاهىهُت في هطىص 

مخفغكت، بمثابت خاالث زاضت للخلُُض الاخخُاؾي) الفلغة 

 اهُت(.الث

 الفلرة ألاولى: الحاالث الػامت للخلييد الاخخياطي  

مً قهحر الخدفُل الهلاعي ًػمً الخلُُض  85ؾبلا للفطل 

 الاخخُاؾي مً ؾغف املحافل بالغؾم الهلاعي ئما: 

خهظع نلى املحافل  - بىاء نلى ؾىض ًثبذ خلا نلى نلاع ٍو

 جلُُضه نلى خالخه؛
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ِـ املحىمت الابخضاةُت بىاء نلى أمغ كػاتي ضاصع نً عة -

 التي ًلو الهلاع في صاةغة هفىطها؛

بىاء نلى وسخت مً ملاٌ صنىي في املىغىم مغفىنت أمام  -

 اللػاء.

 أوال: الخلييد الاخخياطي بناء غلى صند

الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ؾىض هى جلُُض ًلىم به    

أمغ مً إلاصالء باملحافل بىاء نلى ؾلب مً املهني باألمغ صون 

يىن هظا  أو إلاصالء بملاٌ صنىي في املىغىم، ،عةِـ املحىمت ٍو

مؿخىفي لجمُو  غحر  ًيىن فيها الؿىض الىىم في الحاالث التي 

، بالغؾم الهلاعي هكغا لهضم إلاصالء بشيل جهاتيشغوؽ جلُُضه 

، في خالت وحىص ازخالف الاؾمبىزُلت مهُىت )هشهاصة مؿابلت 

اتو امللُض بالغؾم الهلاعي مو الحالت بحن الحالت املضهُت للب

ىت بالهلض امليص ئ للحم( أو شهاصة الخلؿُم ئطا ماملضهُت املػ

حهلم الؿىض بهلض بُو حؼتي للؿهت مهُىت حؿخسغج مً الغؾم 
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الهلاعي كطض جأؾِـ لها عؾم نلاعي حضًض، أو ملف جلني 

 باليؿبت للؿمت الهلاعاث املحفكت. 

شترؽ لصحت هظا الىىم مً ال  ما ًلي:خلُُض َو

 الخدلم مً ؾىض الخلُُض والىزاةم املغفلت به؛

املؿلىب جلُُضه اخخُاؾُا ضاصع مً الحم الخدلم مً أن 

 املالً امللُض بالغؾم الهلاعي؛

الخأهض مً أن الؿىض املهخمض نلُه في  الخلُُض الاخخُاؾي 

ًجحز الخلُُض النهاتي، ئط ما ال ًمىً جلُُضه جهاةُا ال ًجىػ جلُُضه 

 20اخخُاؾُا؛

مً قهحر الخدفُل  86ؿبلا للفلغة الثاهُت مً الفطل ف

الهلاعي، ًمىو ئحغاء الخلُض الاخخُاؾي بىاء نلى ؾىض ئطا واهذ 

 ث اللاهىن جمىو جلُُضه النهاتي ".ملخػُا
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" ممال :47.3أحمد الشحٌتً" أحكام التمٌٌد االحتٌاطً على ضوء مستجدات المانون   

الرباط، طبعة ضمن كتاب " نظام التحفٌظ العماري دعامة أساسٌة للتنمٌة" مطبعة األمنٌة 

 .>;5، ص 5348
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هما لى وان مىغىم طلً الؿىض نلاع زاغو مللخػُاث  

ُت املخهلم بالحض مً جلؿُم ألاعاض ي الفالخ 34.94اللاهىن 

الىاكهت صازل صواةغ الغي وصواةغ الاؾدثماع باألعاض ي الفالخُت 

غحر املؿلُت، ووان طلً الؿىض مىغىم نلض أو جطغف أو خم 

اهخفام ًترجب نلُه ئخضار كؿو جلل مؿاختها نً زمـ 

هىخاعاث صزل أعاض ي الغي.
21  

هض الخلُُض الاخخُاؾي بىاء نلى ؾىض جلُُض ئصاعي ًلىم    َو

طغ مضجه في نشغة أًام، غحر كابلت للخمضًض به املحافل جىد

وزالٌ هظه املضة ًمىو نلى املحافل اللُام بأي جلُُض الخم 

و الهبت، هخلُُض نلض البُو، أ 22ًلخط ي كُامه مىافلت ألاؾغاف،

ت.  أو الطضكت خُث ًترجب نً طلً هلل امللىُت الهلاٍع
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 المذكور أعاله" ٌمنع: 7>.67جاء فً المادة الرابعة من لانون   

أعاله التً ٌزٌد مجموع مساحتها  4أن ٌبرم فً شأن األراضً المشار إلٌها فً المادة    

على مساحة االستغالل الدنٌا أي عمد أو تصرف أو لسمة أو حك انتفاع أو أي عمد إٌجار 
 ه إحداث لطع تمل مساحتها عن مساحة االستغالل الدنٌا؛ٌترتب علٌ

أعاله التً ٌساوي مجموع  4أن ٌبرم فً شأن األراضً المشار إلٌها فً المادة    

مساحتها مساحة االستغالل الدنٌا أو ٌمل عنها أي عمد تصرف أو لسمة أو حك انتفاع أو 
 أي عمد إٌجار ٌترتب علٌه تخفٌض المساحة المذكورة.

22
إلشارة فهذا المنع ٌشمل التمٌٌدات التً تمتضً موافمة االطراف، مما ٌعنً أن ل  

كالتمٌٌد االحتٌاطً المبنً على أمر لضائً، أو ممال  ذات الطابع المضائً، التمٌٌدات
المنع، وٌمكن أن تمٌٌد إلى جانب التمٌٌد االحتٌاطً المبنً  ال ٌطالهاالدعوى، أو الحجوز، 

 على سند.
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 ثانيا: الخلييد الاخخياطي املؤصط غلى أمر من رئيط املحكمت

 الابخدائيت.

ًمىً ملً ًضعي خلا نلى نلاع مدفل كابل للخلُُض النهاتي       

هترغه ماوو مً جلُُض هظا الحم جلُُضا جهاةُا اللجىء ئلى عةِـ  َو

املحىمت الابخضاةُت التي ًىحض الهلاع بضاةغة هفىطها الؾخطضاع 

م جلضًم  23أمغ ًسٌى له ئحغاء جلُض اخخُاؾي، وطلً نً ؾٍغ

ـ املحىمت ئما بىاؾؿت مدامي ًبحن فُه ألاؾباب ملاٌ ئلى عةِ

لىم الغةِـ بالىكغ في  التي مىهخه مً جلُُض خله جهاةُا، ٍو

الؿلب فاطا جأهض مً جىفغه نلى الشغوؽ املخؿلبت كاهىها ًطضعه 

ت باحغاء الخلُُض الاخخُاؾي.  24أمغه للمدافل نلى ألامالن الهلاٍع

ألاوامغ اللػاةُت ًضزل في ئن الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى       

اء املحاهم التي ًطضعوجها في نمال ئؾاع ازخطاص عؤؾ

   25مً كاهىن املؿؿغة املضهُت، 148الفطل  بملخػُاث
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مطبعة النجاح ادرٌس الفاخوري" الوسٌط فً نظام التحفٌظ العماري بالمغرب"   

 .5:8، ص، ;534الجدٌدة، الدار البٌضاء، طبعة 

من لانون المسطرة المدنٌة  ;47جاء فً الفمرة األولى والثانٌة من الفصل   25

بالبت فً كل ممال ٌستهدف الحصول  ٌختص رؤساء المحاكم االبتدائٌة وحدهمما ٌلً " 
على أمر بإثبات حال أو توجٌه إنذار أو أي إجراء مستعجل فً أٌة مادة لم ٌرد بشأنها 
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وغني نً البُان أن ألاوامغ اللػاةُت جيىن بىاء نلى ؾلب       

الخطم في غُبت زطمه والغاًت منها بؿبُهت الحاٌ هي اجساص 

ى الحم مً الػُام، ومما ًخمحز به ئحغاء مؿخعجل للحفاف نل

ألامغ اللػاتي الخىفُظ املعجل وبلىة اللاهىن، بمهنى بمجغص 

ضضوعه نً عةِـ املحىمت ًلضم ئلى املحافل مباشغة هظا ألازحر 

الظي ٌهمل نلى ئحغاء الخلُُض الاخخُاؾي اؾدىاصا نلى ألامغ 

 اللػاتي.

ه ألاوامغ الغغم مً الخىفُظ املعجل الظي جدكى بلىً ب      

، كض ًخهظع الخلُُض لىحىص ضهىبت جدٌى طلً، ولهظا اللػاتي

بهباعة" هأمغ بالغحىم ئلُىا في هجض ألاوامغ اللػاةُت جيىن مظًلت 

 خالت وحىص أي ضهىبت".

ومً الطهىباث التي جدٌى صون الخلُُض، هجض نضم مؿابلت     

لاعي، البُاهاث الىاعصة باألمغ اللػاتي ملا هى ملُض بالغؾم اله

وأن ًيىن املضعى نلُه الىاعص باألمغ اللػاتي الًملً بالغؾم 

                                                                                                                
نص خاص وال ٌضر بحموق األطراف. وٌصدرون األمر فً غٌبة األطراف دون 

 حضور كاتب الضبط بشرط الرجوع إلٌهم فً حالة وجود أٌة صعوبة.

داخل خمسة عشر ٌوما من ٌوم  لالستئنافلابال  ٌكون األمر فً حالة الرفض
أمام  االستئنافالنطك به عدا إذا تعلك األمر بإثبات حال أو توجٌه إنذار. وٌرفع هذا 

 ".االستئنافمحكمة 
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الهلاعي املهني، أو نضم جدضًض اؾم املضعى نلُه الظي ؾِشمل 

الخلُُض الاخخُاؾي خلىكه في خالت وان امللً املحفل في اؾم 

 مجمىنت مً املالن.

وللخىبُه فيلما واهذ هىان ضهىبت في الخلُُض فُجب نلى      

ت ئزؿاع عةِـ املح املحافل ىمت بالطهىبت نلى الامالن الهلاٍع

 26التي مىهخه مً الخلُُض ولِـ إلاغفاٌ ننها.

وحضًغ بالظهغ أهه ال ًمىً جلضًم أي ؾلب حضًض لألمغ        

بالخلُُض الاخخُاؾي بىاء نلى هفـ ألاؾباب، جؿبُلا ملا حاء في 

ي" ال مً قهحر الخدفُل الهلاع  86الفلغة الؿابهت مً الفطل 

ًمىً لؿالب الخلُُض الاخخُاؾي أن ًلضم أي ؾلب حضًض بىاء 

 نلى هفـ ألاؾباب".

 هظا، ومً زطاةظ الخلُُض الاخخُاؾي املإؾـ نلى أمغ:    

ش ضضوعه ولِـ مً  - اهه مدضصة في زالزت أشهغ مً جاٍع مضة ؾٍغ

ش جلُُضه مالم ًىجؼ الخلُُض النهاتي للحم املهني.  جاٍع
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وذلن تفادٌا لما ٌمكن أن ٌترتب عن هذا اإلغفال خاصة ما ٌتعلك بمسؤولٌته   

عدم التمٌٌد دون بٌان األسباب التً خصٌة، أو تهمة احتمار ممرر لضائً فً حالة الش
 حالت دون ذلن.
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نلى أمغ مً عةِـ املحىمت بشغؽ جلضًم  ئمياهُت جمضًضه بىاء -

صنىي في املىغىم مً ؾغف املهني، أهظان ٌؿخمغ مفهٌى هظا 

ومتى ضضع أمغ  27الخمضًض ئلى غاًت ئضضاع خىم جهاتي في الضنىي.

ًجب أن ًلضم ئلى املحافل نلى  الاخخُاؾيبخمضًض الخلُُض 

ت لخػمحن طلً بالغؾم الهلاعي هخلُُض هامص ي.  ألامالن الهلاٍع

ًسػو للدشؿُب الخللاتي بهض اهطغام املضة املحضصة مالم ًلو  -

 جمضًضه.

 الخلييد الاخخياطي بناء غلى ملال الدغىي.

مً قهحر  86و  85في الفطلحن  نغع املشغم لهظه الحالت

مً مضوهت الحلىق الهُيُت ،  3و املاصة الخدفُل الهلاعي،

ؿخفاص مً  ي صنى هظه الىطىص،  ليل شخظ ًغفو   فدىي َو

له بدم ًمىً جلُُضه بالغؾم  الانترافئلى اللػاء كطض 

ت الهلاعي، أن ًؿلب مباشغة  مً املحافل نلى ألامالن الهلاٍع

جلُُضا اخخُاؾُا بمىحب ملاٌ الضنىي لػمان خله املحخمل، 

مً املحىمت امللضم أمامها اؾدىاصا ئلى وسخت ملاٌ مإشغ نلُه 
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ألن هظا  28الهلاعي، إلاصالء بىكحر الغؾم ال ًخدخم و الضنىي،

الىىم مً الخلُُض ًخسظ بضون عض ى املالً امللُض هكغا لىحىص هؼام 

، ونلى املحافل الاؾخجابت ئلى طلً بهض الاؾالم نلى بحن الؿغفحن

ملاٌ الضنىي والخدلم فُما ئطا وان هظا الخلُُض ًخهلم بهلاع 

مدفل، وبدم كابل للخلُُض النهاتي، والخدلم مً الخؿابم بحن 

املالً امللُض بالغؾم الهلاعي مو الاؾم املىكم في ملاٌ  اؾم

 29.الضنىي، وعكم الغؾم الهلاعي املضعى به

قهحر الخدفُل الهلاعي، مً  86خؿب مىؿىق الفطل و      

شؿب نلُه جللاةُا بهض  هظا الخلُُض ملضة شهغ ٌ ًدؿمغ مفهى  َو

 اهطغام املضة املحضصة مالم ًضٌ ؾالب الخلُُض بأمغ كطاتي

ع نً عةِـ املحىمت الابخضاةُت التي ًىحض الهلاع في صاةغة ضاص

 ئلى خحن اهتهاء الجزام. ي بخمضًض هظا الخلُُضًلط  هفىطها،

مً  86وحىص مالخكاث نً الفطل)الفطل مو إلاشاعة ئلى    

 بسطىص هظا الىىم مً الخلُُض الاخخُاؾي. ف.ث.م(
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للمزٌد اكثر عن الحاالت التً ٌتطلب فٌها التمٌٌد اإلدالء بنظٌر الرسم العماري، ٌرجى   

ودوره فً الرجوع إلى، صالح لهمام " أحكام نظٌر الرسم العماري فً المانون المغربً 

 .:534حماٌة الملكٌة العمارٌة" المطبعة والورالة الوطنٌة، مراكش، الطبعة األولى، 
29

سعاد عاشور" حجٌة التسجٌل وفك نظام التحفٌظ العماري المغربً" المطبعة غٌر   

 9>5، ص :>>4مذكورة، الطبعة األولى، 
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ش بضاًت اخدؿاب مضة       ش  هلالشهغ لم ًدضص املشغم جاٍع مً جاٍع

ش الخلُُض الاخخُاؾي؟ ضضوع ملاٌ وبالغغم  الضنىي أم مً جاٍع

ش جلُُض امللاٌ بالغؾم الهلاعي، ألن  مً طلً فالهبرة بخاٍع

الاخخجاج بملاٌ الضنىي الًىفو في ش يء ئال ئطا جم جلُُضه بالغؾم 

 30الهلاعي املهني.

مغ باضضاع أ أغف ئلى طلً املشغم لم ًدطغ الجهت املخخطت      

امللُض بىاء نلى ملاٌ الضنىي، ؾاملا  بخمضًض الخلُُض الاخخُاؾي

ت أو  أن ملاٌ الضنىي ًمىً أن ًطضع مً املحىمت الخجاٍع

ت خؿب الحاالث،  الازخطاص لغةِـ املحىمت  فاؾىاصإلاصاٍع

إلضضاع أمغ بخمضًض الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ملاٌ الضنىي، 

الي الظي ًلخط ي نضم مؿاؽ بسطاةظ اللػاء الاؾخعج هفُ

املـ بجىهغ الجزام، فلىفغع مثال الجزام مهغوع أمام املحىمت 

ت، وجم اللجىء ئلى عةِـ املحىمت الابخضاةُت إلضضاع أمغ  الخجاٍع

املبني نلى ملاٌ الضنىي، فىُف  بخمضًض الخلُُض الاخخُاؾي
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 ال تمبلجاء فٌها" من مدونة الحموق العٌنٌة التً  649ٌستفاذ ذلن من نص المادة   

وتم تمٌدها تمٌٌدا احتٌاطٌا إذا تعلمت بعمار  الشركاءدعوى المسمة إال إذا وجهت ضد جمٌع 
 محفظ"
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ًمىً له ئضضاع أمغ بالخمضًض والضنىي لم جغفو أمام مدىمخه 

 ى ملف الجزام للخأهض مً حضًخه.ولم ًؿلو نل

، الؿالف الظهغ 86ولهظا ًبضوا مً الالػم حهضًل الفطل    

والخىطُظ نلى أن املخخظ باضضاع أمغ بخمضًض الخلُُض 

ـ املحىمت املهغوع الاخخُاؾي املبني نلى ملاٌ الضنىي، هى عةِ

 أمامها الجزام.

ملإؾـ ُاؾي ابل الاهثر مً طلً حهل مفهٌى الخلُُض الاخخ    

 غ ئلى غاًت ضضوع أخيام جهاةُت في الجزام.نلى ملاٌ الضنىي ٌؿخم

 الفلرة الثانيت: الحاالث الخاصت للخلييد الاخخياطي   

ججض الحاالث الخاضت للخلُُض الاخخُاؾي أؾاؾها اللاهىوي في    

هطىص مخفغكت، هكغا النخباعاث املشغم وزطىضُت املىاغُو 

قهحر مً  85لغابهت مً الفطل ، وكض هظ في الفلغة اتاملهىُ

" جبلى الخلُُضاث الاخخُاؾُت الىاعصة في الخدفُل الهلاعي 

هُت زاضت زاغهت ألخيام هظه الىطىص" وؾِخم  هطىص حشَغ

 جىاولها وفم الشيل الخالي:
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 الخلييد الاخخياطي للرهن املؤجل

-184مه املشغم في ئؾاع مضوهت الحلىق الهُيُت، الفطٌى هك      

ؿخفاص مً هظه الىطىص أن الغهً الاجفاقي كطحر 185-186 ، َو

 90 ال جخهضيالاحل ًمىً جأحُل جلُُض بالغؾم الهلاعي ملضة 

ً ًىما، صون أن ًترجب نً هظا الخأحُل فلضان الضاةً لغجبخه لى

 ؽ:بشغ 

  ئًضام أضل نلض الغهً أو وسخت مىه مو هكحر الغؾم الهلاعي

ت؛  باملحافكت الهلاٍع

 ل ًؿلب مىه الخلُُض الاخخُاؾي؛جلضًم ؾلب للمداف 

ت  بهاوج      لظلً، ًخهحن نلى املحافل نلى ألامالن الهلاٍع

بىكحر الغؾم الهلاعي ونضم اللُام بأي جلُُض بغض ى  الاخخفاف

ش الخلُُض  املالً، وطلً ؾُلت مضة املىو وهي حؿهحن ًىما مً جاٍع

 املىجؼ.

شؿب       يخهي مفهٌى هظا الخلُُض الاخخُاؾي َو نلُه جللاةُا  ٍو

ئطا لم ًىجؼ الخلُُض النهاتي لحم الضاةً املغتهً زالٌ مضة حؿهحن 

 ًىما.
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 الخلييد الاخخياطي لدغىي كضمت الػلار 

مً مضوهت الحلىق الهُيُت أن صنىي  316ٌؿخفاص مً املاصة    

 جلُُضهاجلبل أمام املحىمت ئال بهض  كؿمت الهلاعاث املحفكت ال

 واء في امللً.ُاؾُا غض حمُو الشغ اخخ

 الخلييد الاخخياطي لدغىي اصخدلاق غلار مدفظ

متى واهذ الضنىي مىغىنها اؾخدلاق نلاع مدفل أو      

مفهٌى لها ججاه الغحر  ئؾلاؽ نلض ميص ئ أو مغُحر لحم نُني، ال

ش جلُُضها بالغؾم الهلاعي جلُُضا اخخُاؾُا.  31ئال مً جاٍع

 الػلار في طىر لانجاز في كانىن بيؼالخلييد الاخخياطي 

 44.00مً كاهىن عكم 10-618غم بملخط ى الفطل زٌى املش  

الخاص ببُو الهلاع في ؾىع إلاهجاػ الظي نضٌ كاهىن الالتزاماث 

والهلىص، للمشتري ئحغاء جلُُض اخخُاؾي بىاء نلى نلض البُو 

شترؽ لللُام  الابخضاتي وطلً للحفاف املإكذ نلى خلىكه، َو

 بهظا الخلُُض:
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 أن ًيىن الهلاع مدفكا؛

 في املئت مً زمً البُو؛ 50أن جخجاوػ الدؿبُلاث 

ت وباقي البُاهاث  املغاحوجلضًم ؾلب ئلى املحافل ًخػمً  الهلاٍع

 مً قهحر الخدفُل الهلاعي؛ 69املىطىص نليها في الفطل 

بلى مفهٌى هظا الخلُُض مؿخمغا ئلى غاًت جلُُض نلض        البُوٍو

ىو نلى املحافل بهض هظا الخلُُض الاخخُاؾي حؿلُم النهاتي. هما ًم

 هكحر الغؾم الهلاعي ئلى الباتو.

أن خالت الخلُُض الاخخُاؾي بىاء نلى نلض البُو  ،وما ًالخل       

الابخضاتي، خالت  شبيهت بالخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ؾىض، مو 

فاعق بؿُـ ًخمثل في أن مفهٌى الخلُُض الاخخُاؾي في هظه 

لحالت ًبلى ؾاعي املفهٌى ئلى خحن جلُُض نلض البُو النهاتي في ا

 الغؾم الهلاعي.

 في غلد لاًجار املفض ي إلى جملك الػلارالخلييد الاخخياطي 

املخهلم باإلًجاع  51.00حاء في املاصة الخامؿت مً كاهىن      

مدفكا، ًؿلب املىتري  املفط ي ئلى جملً الهلاع" ئطا وان الهلاع

ت ئحغاء جلُُض اخخُاؾي امل خملً مً املحافل نلى ألامالن الهلاٍع
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نلى الغؾم الهلاعي بىاء نلى نلض إلاًجاع املفط ي ئلى جملً 

 الهلاع وطلً للحفاف املإكذ نلى خلىكه.

ًبلى الخلُُض الاخخُاؾي ؾاعي املفهٌى ئلى غاًت جلُُض نلض    

 البُو النهاتي في الغؾم الهلاعي.

ش الخلُُض الاخخُاؾي". ًخم حهُحن عجبت     الهلض النهاتي بىاء نلى جاٍع

أن الخلُُض ًدبحن مً الىظ اللاهىوي أناله،  اهؿالكا       

خخُاؾي في هظه الحالت، ًيىن مىغىنه بضاًت نباعة نً خم الا 

ًخدٌى ئلى خم نُني كابل للخلُُض زم (، الىغاءشخص ي )الحم في 

لً بجمُو التزاماجه بالغؾم الهلاعي، متى أوفى املىتري املخم

 32إلاًجاع املفط ي ئلى جملً الهلاع. نً نلض الىاججت

دشغؽ إلحغاء الخلُُض الاخخُاؾي في نلض إلاًجاع املفط ي ئلى      ٍو

جملً الهلاع أن ًيىن الهلاع مدفكا مو جلضًم ؾلب ئلى 

املحافل ًخػمً عكم الغؾم الهلاعي املهني بالخلُُض وباقي 

مً قهحر الخدفُل الهلاعي، مو  69طل البُاهاث الىاعصة في الف

غغوعة أن ًيىن الهلاع مىجؼا ومهضا للؿىً خؿب ما ٌؿخفاص 
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عبدهللا أٌت منصور" التمٌٌد االحتٌاطً فً التشرٌع المغربً ممتضٌاته المانونٌة   

 .:43الرباط، رلم الطبعة غٌرمذكور، ص -وإشكاالته العملٌة" مطبعة األمنٌة
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املىكم لإلًجاع املفط ي ئلى  51.00مً املاصة ألاولى مً كاهىن 

 33جملً الهلاع.

 املخػلم بنزع امللكيت من أجل املنفػت الػامت الاخخياطيالخلييد 

املخهلم بجزم  81.7هىن مً كا 2534الفطل  ًجض ؾىضه في     

امللىُت ألحل املىفهت الهامت والاخخالٌ املإكذ، أحاػ املشغم 

للجهت هاػنت امللىُت
بهلاع مدفل أو خلىق  متى حهلم ألامغ 35

ت  ،نُيُت واعصة نلُه أن جؿلب مً املحافل نلى ألامالن الهلاٍع

، ئحغاء جلُُض اخخُاؾي التي ًىحض الهلاع في صاةغة هفىطها الترابي

ماًت لحلىق الجهت هاػنت امللىُت، بىاء نلى إلاطن بالحُاػة خ
                                                           

33
تطبك أحكام هذا المانون المتعلك باإلٌجار " 84.33تنص المادة األولى من لانون    

 ."المفضً إلى تملن العمار على العمارات المنجزة والمعدة للسكنى

من لانون نزع الملٌكة ألجل المنفعة  58الفصل جاء فً الفمرة األولى  والثانٌة من   34

إذا كان العمار محفظا أو كانت الحموق العٌنٌة تتعلك بعمار محفظ جاز لنازع العامة " 
الملكٌة طلب تسجٌل تمٌٌد أولً فً الرسم العماري للمحافظة مؤلتا على حمه مع تدعٌم 

 .57طلبه باألمر الصادر باإلذن فً الحٌازة المنصوص علٌه فً الفصل 

 >لشرٌف المشار إلٌه أعاله المؤرخ فً من الظهٌر ا 9;وتتمٌما ألحكام الفصل 
( فإن أثر التمٌٌد األولً ال ٌنتهً إال ولت تمٌٌد نمل 46>4غشت  45) 4664رمضان 

 الملكٌة الذي ٌرجع ترتٌبه وأثره إلى تارٌخ التمٌٌد األولً المذكور.
35

من  6ورد فً الفصل   إن حك نزع الملكٌة حك مخول لفئات معٌنة ولٌس حك للجمٌع،  

ن نزع الملكٌة ألجل المنفعة العامة" ٌخول حك نزع الملكٌة إلى الدولة والجماعات لانو
المحلٌة و إلى األشخاص المعنوٌة اآلخرٌن الجارٌة علٌهم أحكام المانون العام أو الخاص 
أو األشخاص الطبٌعٌٌن الذٌن تفوض إلٌهم السلطة العامة حمولها للمٌام بأشغال أو عملٌات 

 نفعة عامة."معلن أنها ذات م
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ؿخمغ مفهىله ئلى غاًت  الطاصع نً عةِـ املحىمت املخخطت، َو

 هلل امللىُت لفاةضة الؿلؿت هاػنت امللىُت.

 الخلييد الاخخياطي في إطار كانىن لاصالح السراعي

خم ، 06.01مً كاهىن  مىغع  11أشاع له املشغم في الفطل      ٍو

الخلُُض الاخخُاؾي نلى خلىق املؿخفُضًً املىػنت نليهم ألاعاض ي 

 الفالخُت املخأجُت مً نلاعاث مدفكت.

ؿخمغ مفهٌى هظا الىىم مً الخلُُض ئلى غاًت جلُُض نلىص      َو

 36البُو املبرمت لفاةضة ألافغاص املىػنت نليهم ألاعاض ي الفالخُت.

 الدًىن الػمىميتالخلييد الاخخياطي املخػلم بخدصيل 

 97.15مً اللاهىن  115هظه الحالت حاء بها املشغم في املاصة     

والتي جسٌى للمداؾب الهمىمي خم ؾلب ئحغاء جلُُض اخخُاؾي 

بىاء نلى أمغ مً عةِـ املحىمت الابخضاةُت وبىاء نلى إلانالم 

بي.  37بالخصحُذ الػٍغ
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 .436-435للمزٌد أنظر عبدهللا أٌت منصور، م س،   
37

 المكلفمن لانون تحصٌل الدٌون العمومٌة" ٌمكن للمحاسب  448جاء فً المادة    

أعاله، أن ٌطلب التمٌٌد  >5بالتحصٌل، بناء على اإلعالم بالتصحٌح المشار إلٌه فً المادة 
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ن هظا الىىم املظوىع ؾابلا، ًبضو أ 115الفطل  كغاءةمً زالٌ    

غمان خم شخص ي للضولت  مً الخلُُض الاخخُاؾي حهضف ئلى

بت، وهظا ًدىافى مو ًخجلى في  صًىن نمىمُت في طمت امللؼم بالػٍغ

املباصب الهامت للخلُُض الاخخُاؾي والتي مً أهمها غمان خم 

نُني كابل للخلُُض النهاتي بالغؾم الهلاعي، باإلغافت ئلى طلً 

بت كض ال ًدلم ي نلى خلىق امللؼ جلُُض اخخُاؾاحغاء ف م بالػٍغ

 لت في جدطُل صًً نمىمي، زاضت وأن طلً الخلُُضثمالغاًت املخ

و املضة املحضصة مالم ًل اهطغاممهغع للدشؿُب نلُه بهض 

خغي اللجىء ئلى جلُُض الغهً أو جمضًضه، وأمام هظا الىغو مً ألا 

ماهت لحجؼ نلى خلىق امللؼم بضًً نمىمي، ملا في طلً مً غا

 أهثر.

 املبدث الثاني: أثار الخلييد الاخخياطي والدشطيب غليه

ًغجب الخلُُض الاخخُاؾي آزاع كاهىهُت هامت ؾىاء باليؿبت       

التي جيىن مىغىنه وحؿخفُض مً خماًخه، أو نلى للحلىق 

                                                                                                                
تحفٌظ  بشأن 46>4غشت45من ظهٌر  8; االحتٌاطً وفك الشروط المحددة فً المادة

 العمارات"
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مؿخىي الؼمً الظي ٌؿخغغكه وحىصه بالغؾم الهلاعي، هما ًغجب 

 .ىُحن بهأزاع في مىاحهت ألاشخاص امله

طلً فالخلُُض الاخخُاؾي وإن وان حهضف ئلى غمان وخماًت  ومو    

مً الػُام، فبلاؤه نلى الغؾم  الىاعص نلى الهلاع املحفل حمال

س يء ئلى ؾمهخه، مما ًبرع الهلاعي ٌهغ  كل جضاٌو الهلاع َو

 وهىظا ؾىلؿم املبدث ئلى مؿلبحن: الدشؿُب نلُه،

: آزاع الخلُُض الاخ  خُاؾياملؿلب ألاٌو

 املؿلب الثاوي: الدشؿُب نلى الخلُُض الاخخُاؾي

 املطلب ألاول: آثار الخلييد الاخخياطي

ًيخج الخلُُض الاخخُاؾي آزاعا كاهىهُت هامت في الؼمً خؿب املضص    

ًغجب أزاع باليؿبت لألشخاص)  ؿخغغكها) الفلغة ألاولى( هماالتي ٌ

 الفلغة الثاهُت(
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 لخلييد الاخخياطي في السمنا أثار الفلرة ألاولى:      

مً قهحر الخدفُل  85ة ؾبلا للفلغة الثالثت مً املاص      

ش الخلُُض الاخخُاؾي هى الظي ًدضص عجبت الهلاعي، فا ن جاٍع

الخلُُض الالخم للحم املؿلىب الاخخفاف به، وهظا الىظ ٌؿغي 

في كاهىن  الىاعصةنلى حمُو خاالث الخلُُض الاخخُاؾي ؾىاء 

 38لهلاعي أو في اللىاهحن ألازغي.الخدفُل ا

ئن أزغ الخلُُض الاخخُاؾي مً خُث الؼمً، جخجلى في ألازغ      

خمحز  ًدكىالغحعي الظي  به نً غحره به هظا الىىم مً الخلُُض ٍو

. فهىضما ًخم الخلُُض النهاتي للحم الظي تمً الخلُُضاث النهاةُ

عجبخه  ًأزظي وان مىغىم جلُُض اخخُاؾي، فان هظا الخلُُض النهات

مً الُىم الظي أحغي فُه الخلُُض الاخخُاؾي، ومً أزاع هظا 

الخلُُض الدشؿُب نلى حمُو الخلُُضاث الالخلت للخلُُض 

 الاخخُاؾي ئطا واهذ مىافُت له.

حاء في خىم ضاصع نً ابخضاةُت مغاهش " الخلُُض الاخخُاؾي    

حم في هى جلُُض نلاعي مإكذ كابل للخدٌى ئلى جلُُض جهاتي لل

ش ئحغاء الخلُُض الاخخُاؾي، وطلً  املؿخلبل بأزغ عحعي مىظ جاٍع
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 سبمت اإلشارة إلى حاالت التمٌٌد االحتٌاطً.  
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بهض اؾخىماٌ الشغوؽ اللاهىهُت للهلض صازل ألاحل اللاهىوي 

املحضص لطالخُت الخلُُض أو خطىله نلى انتراف اللػاء بالحم 

مىغىم الخلُُض الاخخُاؾي بملخط ى خىم كػاتي مىدؿب للىة 

 39الص يء امللط ي به"

مى       غ زً أن هظهغ مثاال نً طلً ختى وؿخىنب مػمىن ألاٍو

ئطا جم جلُُض اخخُاؾي في مىاحهت املالً، بحجت أن  الغحعي

ضاخب الخلُُض الاخخُاؾي أبغم نلض البُو مو املالً لىً جلُُض 

ت، ونلى ئزغ طلً  هظا الهلض ًخىكف نلى إلاصالء بشهاصة ئصاٍع

ي نلى خلىق أؾخطضع أمغا كػاةُا إلحغاء الخلُُض الاخخُاؾ

)الباتو( بالبُو امللُضالباتو زىفا مً غُام خله، زم كام املالً 

مغة أزغي لصخظ أزغ، هظا ألازحر كام بخلُُض نلضه في الغؾم 

ي ىضما  ًخم الانتراف بدم ضاخب الخلُُض الاخخُاؾالهلاعي، فه

ىجؼ الخلُُض النهاتي فهظا ألا  عجبخه مً ًىم ئحغاء  ًأزظزحر ٍو

 . الخلُُض الاخخُاؾي وبالخهبُت ٌشؿب نلى نلض البُو امللُض
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أورده دمحم  53/43;ملف عدد 43/35/5344حكم صادر عن ابتدائٌة مراكش بتارٌخ   

بفمٌر" ظهٌر التحفٌظ العماري الجدٌد والعمل المضائً المغربً" منشورات دراسات 
مطبعة النجاح  المغربً والعمل المضائً المغربً، العدد السابع،لضائً، سلسلة المانون 

 565، ص 5347الجدٌدة، الدارالبٌضاء، طبعة 
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هظا مً حهت، ومً حهت أزغي فالخلُُض الاخخُاؾي هى جلُُض      

غحر ملطىص نلى وحه الخأبُض بل الغاًت مىه الحفاف مإكخا نلى 

خم مدخمل، وهى بظلً ئما أن ًيخهي بهض جدلم الغاًت مىه، أو 

 مالم ًخم جمضًضها. 40ملضة الؼمىُت املحضصة لهباهتهاء ا

 مهُىت ًبلىمً ف.ث.م خضص مضص  86وبالغحىم ئلى الفطل    

.  زاالها الخلُُض طا مفهٌى

للخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ؾىض ٌؿخمغ ملضة  فباليؿبت      

ش الخلُُض،   نشغة أًام مً جاٍع

فمضجه زالزت  أما الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى أمغ كػاتي     

ش جلُُضه بالغؾم  ش ضضوعه ولِـ مً جاٍع أشهغ ابخضاء مً جاٍع

 الهلاعي.

ان       أما الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ملاٌ الضنىي  فمضة ؾٍغ

ش جلُُض امللاٌ بالغؾم الهلاعي.  مفهىله هي شهغ واخض مً جاٍع

وإطا وان مىغىم الخلُُض الاخخُاؾي املإؾـ نلى ملاٌ      

ًخهلم بلؿمت نلاع مدفل فمهىله ٌؿخمغ ئلى غاًت  الضنىي 

                                                           
40

مؤرخ فً  :>/7875ملف عدد ;>77جاء فً لرار لمحكمة النمض تحت عدد   

" إن مدد التمٌٌد اإلحتٌاطً محددة بدلة فً المانون..." لرار أورده دمحم ;>>4/:34/3

 .566بفمٌر، م،س ص



 أحكام التمٌٌد االحتٌاطً فً التشرٌع العماري المغربً

40 
 

ؾبلا ضضوع خىم جهاتي في الجزام بسطىص كؿمت الهلاع املهني، 

 .مً مضوهت الحلىق الهُيُت 316لماصة ل

جماشُا مو واملت  جددؿبأن هظه املضص  وغني نً البُان     

مً قهحر الخدفُل الهلاعي، الظي أخاٌ نلى  107لفطل ا

مما ٌهني أن ًىم  41هىن املؿؿغة املضهُت،مً كا 512الفطل 

 ئحغاء الخلُُض ال ًددؿب وهظلً الُىم ألازحر.

وإطا واهذ مضص الخلُُض الاخخُاؾي مدضصة نلى ؾبُل الحطغ     

 فظلً ال ٌهني أن مفهٌى الخلُُض الاخخُاؾي ال ًمىً جمضًضه.

لطض بخمضًض الخلُُض الاخخُاؾي: مىذ هظا ألازحر آزاعا        ٍو

مغ في الؼمً ولىً بىؾاةل أزغي وملضص وصازل آحاٌ مسخلفت حؿخ

 .املىغىم اجداصعغم 

                                                           

تكون جمٌع اآلجال "  ما ٌلًمن لانون المسطرة المدنٌة على  846ٌنص الفصل  41

المنصوص علٌها فً هذا المانون كاملة فال ٌحسب الٌوم الذي ٌتم فٌه تسلٌم االستدعاء أو 
التبلٌغ أو اإلنذار أو أي إجراء آخر للشخص نفسه أو لموطنه وال الٌوم األخٌر الذي تنتهً 

 فٌه.

 "وم األخٌر ٌوم عطلة امتد األجل إلى أول ٌوم عمل بعده.إذا كان الٌ
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وهىظا هجض املشغم ؾمذ بخمضًض الخلُُض الاخخُاؾي املإؾـ     

نلى ملاٌ الضنىي ًمىً جمضًضه بأمغ كػاتي ضاصع نً عةِـ 

 42املحىمت الابخضاةُت.

مذ ونلى غغاع الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ملاٌ الضنىي، ؾ 

املشغم هظلً بخمضًض مفهٌى الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى أمغ 

ؿت عفو صنىي في املىغىم، أزغ كػاتي، بأمغ كػاتي آهظان   شٍغ

ٌؿخمغ مفهٌى الخلُُض الاخخُاؾي ئلى جهاًت الجزام بطضوع أخيام 

 43كػاةُت جهاةُت.

أما الخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ؾىض فاملشغم ؾىذ نً     

جمضًض هظا الخلُُض الاخخُاؾي، وهىا ًؿغح ئشياٌ هل هُت ئميا

مضة نشغة أًام وافُت للخىفغ نلى شغوؽ ئحغاء الخلُُض النهاتي 

للحم مىغىم الخلُُض الاخخُاؾي بىاء نلى ؾىض، ام أجها مضة غحر 

 وافُت؟ 

ت لهظا الىىم مً      اؾدىاصا ئلى الىقُفت الحماةُت والاختراٍػ

ي الؿلُم ًفغع أن ٌؿمذ املشغم الخلُُض، فاملىؿم اللاهىو

ذ بخمضًض مفهٌى هظا الخلُُض الاخخُاؾي بىاء نلى أمغ  بشيل ضٍغ
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 من ظ.ت.ع. 9;الفمرة الرابعة  من الفصل   
43

 من ظ.ت.ع. 9;الفمرة الخامسة من الفصل  
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عةِـ املحىمت ئال ئطا  ال ًطضعهكػاتي زاضت وأن هظا ألازحر 

جبحن له أن هىان فهال خلا مهضصا بالػُام والخأهض مً حضًت 

أو جمضًضه بملخط ى ملاٌ الضنىي وطلً مً أحل  44،الؿلب

قُفت ألاؾاؾُت للخلُُض الاخخُاؾي وهي غمان خم جفهُل الى 

 حهظع جلُُضه بطفت جهاةُت. ع مدفلنلى نلا

 الفلرة الثانيت: أثار الخلييد الاخخياطي غلى ألاشخاص   

اهىهُت في مىاحهت ألاشخاص ًيخج الخلُُض الاخخُاؾي أزغه الل       

واهىا أؾغاف الهالكت الخهاكضًت أو همالىحن ملُضًً  ؾىاء

لغؾم الهلاعي أو مً ألاغُاع مالىحن لحلىق الخلت للخلُض با

 الاخخُاؾي.

                                                           
44

من ظ.ت.ع" وفً جمٌع الحاالت الٌصدر  9;جاء فً الفمرة مالبل األخٌر من الفصل   

طً إال بعد تأكده من جدٌة الطلب، وغالبا ما رئٌس المحكمة االبتدائٌة األمر بالتمٌٌد االحتٌا
ٌرفك المعنً باألمر طلبه الممدم لرئٌس المحكمة بصورة من شهادة الملكٌة تتضمن 

معلومات عن الرسم العماري المعنً التمٌٌد االحتٌاطً واسم المالن الذي سٌصدر فً 
فً أمر لضائً مواجهته التمٌٌد االحتٌاطً فً حالة لبول الطلب من طرف الرئٌس. جاء 

/ >4335/443ملف   39/43/535صادر عن رئٌس المحكمة االبتدائٌة بتارودانت بتارٌخ

غٌر منشور" وأرفك الطلب بصورة شمسٌة لشهادة الملكٌة، وصورة شمسٌة لرسم  5353

 إراثة..."
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 أثر الخلييد الاخخياطي غلى الاطراف

فان ول  قهحر الخدفُل الهلاعي، مً  85ؾبلا للفطل        

ضاخب خم كابل للخلُُض النهاتي حهظع نلُه جلُُض فىعا له أن 

ً املالً مخأضال م ًؿلب جلُُضه اخخُاؾُا شغؽ أن ًيىن خله

وطلً  45ضاخب الخلُُض الؿابم مباشغة،بالغؾم الهلاعي  امللُض

املخهلم  14/07/204مً املغؾىم املإعر في  19نمال باملاصة 

 46.باحغاءاث الخدفُل الهلاعي 

مغ بجزام ٌهغع نلى اللػاء فُجب أن جخػمً حهلم ألا وإطا    

 ابالضنىي ول أصح

ئلى ضاخب آزغ جلُُض الحلىق املدؿلؿلت باصزالهم فيها وضىال  

 47.مػمً بالغؾم الهلاعي 

                                                           
45

" مجلة المانون المدنً، :47.3بن نزهة مرٌم" التمٌٌد االحتٌاطً وفك مستجدات لانون   

 .8;4، ص 5348الثانً العدد
46

ك المكتسب " ٌمٌد  فً الرسم العماري الح5347ٌولٌوز47 مرسوممن  >4تنص المادة   

مباشرة من ٌد آخر مالن ممٌد فً اسمهّ، وإذا كان الحك العٌنً أو التحمل العماري 
 موضوع تفوٌتات متتالٌة لم ٌسبك تمٌٌدها، فإن التمٌٌد فً اسمن المستفٌد االخٌر ال ٌتم إال

 بعد تمٌٌد التفوٌتات السابمة."
47

 .9;4بن نزهة مرٌم، م س، ص   
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وهظلً ئطا وان الجزام ًخهلم بلؿمت نلاع مدفل فُجب    

في الخلُُض الاخخُاؾي ختى ًدخج غض  امللُضًًئصزاٌ وافت املالن 

 الجمُو باألخيام التي ؾخطضع فُما بهض.

خخُاؾي ًيخج أزغه في مىاحهت الخلف ولإلشاعة فالخلُُض الا    

ٌهخبر ملتزما  الهام  عزت أو املىص ى لهم(، ليىن الخلفالهام) الى 

مً  229بدىفُظ التزاماث مىعوزه في خضوص الترهت ؾبلا للفطل 

وهى ما حاء في كغاع ملحىمت الىلؼ  48،كاهىن الالتزاماث والهلىص

ًىلل  ".... لئن وان نلض البُو غحر مسجل في الغؾم الهلاعي ال

زاماث شخطُت... وملا وان الىاعر امللىُت فاهه ًغجب نلى الباتو الت

زلفا ناما للمىعور ًدل مدله في ول ماله فخإوٌ ئلُه حمُو 

الحلىق التي واهذ ملىعوزه وجلؼمه حمُو حههضاجه في خضوص 

 49الترهت..."

                                                           
48

تنتج االلتزامات أثرها ال بٌن المتعالدٌن من ق.ل.ع على ما ٌلً "  >55ٌنص الفصل  

فحسب، ولكن أٌضا بٌن ورثتهما وخلفائهما ما لم ٌكن العكس مصرحا به أو ناتجا عن 
ورثة ال ٌلتزمون إال فً حدود أموال التركة، طبٌعة االلتزام أو عن المانون. ومع ذلن، فال

 "وبنسبة َمناب كل واحد منهم.

 
49

أشار إلٌه،  4/6/5337/;3>5ملف مدنً عدد 5/5/5339بتارٌخ  697لرار رلم   

 .475عبدهللا اٌت منصور، م س ، ص
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الظي ؾبم له ئكامت جلُُض اخخُاؾي بىاء  فاملشتري وبىاء نلُه،     

حغاءاث البُو، ئ باجمامؿالبت منلى ملاٌ الضنىي  غض الباتو لل

ففي خالت الانتراف له بالحم امللُض اخخُاؾُا، ًدم له جلُُضه 

 ُب نلى إلاعازت مً الغؾم الهلاعي.جهاةُا والدشؿ

ت ًخم ئزباع الىعزت و     في الىاكو الهملي صازل املحافكاث الهلاٍع

بىحىص جلُُض اخخُاؾي غض خلىق الهالً وفي خالت الحىم 

اخب الخلُُض الاخخُاؾي ؾِشؿب بصحت الحلىق التي ًضنيها ض

أخض منهم غض  ال ًدخجوطلً ختى  نلى إلاعازت بىاء نلى الحىم،

وهفـ ألامغ باليؿبت ملشتري نلاع مثلل  املحافل بالدشؿُب،

 مدفل بخلُُض اخخُاؾي، وهظلً مشتري خلىق مشانت في ملً

ججغي بشأهه صنىي اللؿمت ًخم ئزباع املشتري بىحىص جلُُض 

 .بهضم الهلم بىحىصه  ًدخجالاخخُاؾي ختى 

ونلى الهمىم فالخلُُض الاخخُاؾي ًدخج به غض املالً امللُض    

بالغؾم الهلاعي، ليىن هظا الازحر هى مطضع الحم الظي ًضنُه 

 امللُضاملؿخفُض مً الخلُُض الاخخُاؾي، غحر أهه ئطا وان املالً 

زغ كبل ئحغاء الخلُُض الاخخُاؾي كام بخطغف لفاةضة شخظ أ
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مً  66به غضه، وطلً جؿبُلا مللخػُاث الفطل ال ًدخجاهه ف

بانخباعه مً الغحر امللُض بدؿً  ،50قهحر الخدفُل الهلاعي 

نلى الخلُُض الاخخُاؾي فاهه ال  الىُت.  أما ئطا وان الخطغف الخم

، وطلً ليىن مً هظا الخطغف غحر خؿً هُت املؿخفُضبر خهٌ

ملُض اخخُاؾُا ًمىً  الخلُُض الاخخُاؾي ًىظع هإالء بىحىص خم

 أن ًخدٌى ئلى خم ًلُض جهاةُا، وال ًمىً لهإالء الخىطل مً أزاعه.

وإطا وان مً آزاع الخلُُض الاخخُاؾي مىذ املؿخفُض مىه    

 مىىت جلُُض خله جهاةُا بهض ػواٌ املاوو، فبامللابل ًدم للمالً

بالدشؿُب نلى الخلُُض امللُض بالغؾم الهلاعي املؿالبت 

ؾي ولما أزبذ نضم صحخه، وهى املىغىم الظي ؾىيخلل الاخخُا

 ئلُه.

                                                           

50
وً حك عًٍٕ ِخعٍك بعماز ِحفع ٌعخبس غٍس ِٓ ظ.ث.ع"  66اٌفصً  

مٍٍدٖ، ٚابخداء ِٓ ٌَٛ اٌخمٍٍد فً اٌسسُ اٌعمازي ِٛجٛد بإٌسبت ٌٍغٍس إال بخ

 ِٓ طسف اٌّحافع عٍى األِالن اٌعمازٌت.

ٌّىٓ فً أي حاي اٌخّسه بإبطاي ٘را اٌخمٍٍد فً ِٛاجٙت اٌغٍس ذي إٌٍت  ال   

 "اٌحسٕت.
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 املطلب الثاني: الدشطيب غلى الخلييد الاخخياطي    

ٌهخبر الدشؿُب مً املفاهُم ألاهثر خؿاؾُت صازل    

و الهلاعي املغغبي. بدىم هؿاق جؿبُله وبدىم  مىكىمت الدشَغ

نلاع  مدخىاه الؿلبي فاطا واهذ الحلىق الهُيُت املترجبت نلى

ؾىاء بحن ألاؾغاف أو في مىاحهت الغحر  51مدفل ال ًيشا لها أزغ

ئال بخلُُضها بالغؾم الهلاعي. فحجُت الخلُُض لِؿذ مؿللت بل 

لخالي مدى ألازاع  املترجبت ًمىً أن  ًيىن مطحره الدشؿُب وبا

نىه، هما هى الشأن باليؿبت للخلُُضاث الاخخُاؾُت التي جسػو 

بهظه املإؾؿت اللاهىهُت)الفلغة ألاولى(  لللدشؿُب، فماطا ًلطض

وماهي أهىام الدشؿُباث التي ًسػو لها الخلُُض 

 الاخخُاؾي)الفلغة الثاهُت(

                                                           

ادزٌس اٌفاخٛزي '' اٌخشطٍب عٍى اٌخمٍٍد االحخٍاطً ٚاٌحجص فيً ٔاياَ  -51

. ِجٍيت األِيالن 08/39ٚاٌمأْٛ  07/14أْٛ اٌخحفٍع اٌعمازي عٍى ضٛء ل

 .25ص  2013، اٌسٕت 13ع
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 الفلرة ألاولى: مفهىم الدشطيب  

الدشؿُب لغت هى اللؿو أو الشم ؾىال ومىه شؿب 

لاٌ شؿب الياجب نلى الهباعة أي غغب  فىكه مض نلُه زؿا. ٍو

 52.نليها زؿا إلبؿالها

لطض به في الاضؿالح اللاهىوي مدى آزاع الخلُض  ٍو

الاخخُاؾــــــي باليؿبــت للمؿخلبل وطلً بؿبب اوهضام أو اهلػاء 

الحضر أو الحم الظي ًخهلم  بالخلُض النهاتي املغاص الدشؿُب 

 .53نلُه

الدشؿُب بأهه ئػالت ومدى  54ٌهغف ألاؾخاط دمحم ابً معجىػ 

م ما غمً في الغؾم الهلاعي مً حس جُل وكُض اخخُاؾي نً ؾٍغ

ان أزاعهما، والدشؿُب  الخىبُه ئلى ئبؿاٌ  مفهىلها ونضم ؾٍغ

                                                           

"ٔااَ اٌخحفٍع اٌعمازي ٚ إشٙاز اٌحمٛق عبد اٌعاًٌ بٓ دمحم اٌعبٛدي 52

  ،اٌعٍٍٕت باٌٍّّىت اٌّغسبٍت"، اٌّسوص اٌثمافً اٌعسبً اٌطبغت اٌثأٍت

 .176ص،

ع اٌعميازي'' داز دمحم ابٓ اٌحيا  اٌسيًٍّ '' اٌخمٍٍيد االحخٍياطً فيً اٌخشيسٌ -53

 .307ص، ، 2002ٌٕاٌساٌمٍُ ٌٍطباعت ٚإٌشس ٚاٌخٛشٌع اٌسباط طبعت 

دمحم ابٓ ِعجٛش ''اٌحمٛق اٌعٍٍٕت فً اٌفمٗ اإلسيالًِ ٚاٌخمٕيٍٓ اٌّغسبيً''  -54

 .572،ص، 1990ِطبعت إٌجاح اٌجدٌدة اٌداز اٌبٍضاء .طبعت 
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نباعة نً جلُُض جهاتي ؾلبي ًسػو لىفـ إلاحغاءاث التي ًسػو 

 55.لها الخلُُض النهاتي

نلى الخلُُض النهاتي مً احغاءاث وشيلُاث  ٌؿغي فيل ما 

م كض أخاٌ ًػا نلى الدشؿُب، زاضت وأن املشغ ٌؿغي أكاهىهُت  

نلى ملخػُاث مً قهحر الخدفُل الهلاعي، و 93الفطل في 

مً  73ئلى  70وملخػُاث الفطٌى  69الفلغة ألازحرة مً الفطل 

 اللاهىن املظوىع وهي ملخػُاث زاضت بالخلُُض.

ف الفلهُت أن الدشؿُب ًغص نلى ما هى  ًدبحن مً الخهاٍع

اٌ للحضًث ملُض ومسجل في الغؾم الهلاعي. مما ٌهني أهه ال مج

عؾم  مخىفغ نلىنً الدشؿُب ئن لم ًىً الهلاع مدفل 

                                                           

ع اٌعمييازي'' اٌٙاشييًّ ِحييازشي '' اٌخمٍٍييد االحخٍيياطً فييً ظٍٙييس اٌخحفييٍ -55

وٍٍييت  األٚي ، لييأْٛ اٌعمييٛد ٚاٌعميياز جاِعييت دمحم زسيياٌت ٌٍٕييً دبٍييَٛ اٌّاسييخس،

اٌعٍيييييَٛ اٌمأٍٛٔيييييت ٚااللخصيييييادٌت ٚاالجخّاعٍيييييت ٚجيييييدة. اٌسيييييٕت اٌجاِعٍيييييت 

 .51ص  2007/2008
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وبهظا ًيىن الدشؿُب آلُت كاهىهُت اؾخدضثها املشغم   .56نلاعي 

ت .الاخخُاؾُت إلبؿاٌ مفهٌى الخلُُضاث   بالغؾىم الهلاٍع

وحضًغ بالظهغ أن املخخظ بالدشؿُب نلى ما كُض بالغؾم 

بظلً جللاةُا بىفؿه  الهلاعي هى املحافل الهلاعي، ئما أن ًلىم

أو أن ًلىم بظلً بىاء نلى ؾلب مً ألاؾغاف أو بمىحب خىم 

 كػاتي.

مً  93وكض خضص املشغم شغوؽ الدشؿُب في الفطل

 ًغغب الظي الؿغف ئط حاء فُه ما ًلي'' ًجب نلىالكهحر أناله، 

ت  ألامالن نلى ئلى املحافل أن ًلضم الدشؿُب في  ؾلبا الهلاٍع

حهله أو  في خالت املحافل ؾغف أو مً فهمً ؾغ  ومىكها مإعزا

 عجؼه نً الخىكُو ًخػمً حهُحن أو بُان ما ًلي:

الهلاع الظي ٌهىُه الدشؿُب وطلً ببُان عكمه في  -1

 الغؾم الهلاعي 

                                                           

ِييٓ ظ.ث.ع"إْ اٌسسييُ اٌعمييازي ٔٙييابً، ٌٚعخبييس  62جيياء فييً اٌفصييً  -56

ٚاٌيخحّالث اٌعمازٌيت اٌّخسحبيت عٍيى  ٔمطت االٔطيالق اٌٛحٍيدة ٌٍحميٛق اٌعٍٍٕيت

 اٌعماز ٚلج ححفٍاٗ دْٚ ِا عدا٘ا ِٓ اٌحمٛق غٍس اٌّمٍدة.
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الخلُُض أو البُان أوالخلُُض الاخخُاؾي املؿلىب  -2

 الدشؿُب نلُه

ش الؿىض املثبذ لظلً  -3 ؾبب الدشؿُب وهىم وجاٍع

مً خىم كػاتي خاةؼ للىة الص يء امللط ي به أو نلض  الؿبب،

ش سه وان الهلض عؾمُا أو زابذ الخاٍع وجاٍع
مو إلاصالء  57

ض هظا املؿلب والخثبذ أن الحم الظي سجل  باملؿدىضاث التي جٍإ

أو كُض كُضا اخخُاؾُا مىهضم. وأن ًضلي مثال ؾالب الدشؿُب 

اليؿب نلى جلُُض اخخُاؾي بيسخت خىم ًلط ي بالغاء صنىي 

التي جلضم بها مً أحغي الخلُُض الاخخُاؾي لطالحه إلزباث أهه 

 58.ابً مالً الهلاع

هىظا ئطن أحاػ املشغم ليل مً له مطلحت في الدشؿُب 

نلى كُض أن ًخلضم بؿلب ئلى املحافل الهلاعي، ومً هإالء املالً 

الظي ضضع خىم لطالحه بغفؼ الخلُُض الاخخُاؾي خُث ًدم 

                                                           
 .7:ص دمحم ابن معجوز، م،س،  -57
 6>8 ، م،س، صدمحم ابن معجوز -58



 أحكام التمٌٌد االحتٌاطً فً التشرٌع العماري المغربً

52 
 

جت الحىم النهاتي واملؿالبت بدشؿُب الخلُُض له إلاصالء بىدُ

 الاخخُاؾي.

 الفلرة الثانيت: خاالث الدشطيب غلى الخلييد الاخخياطي 

مً قهحر الخدفُل الهلاعي الجضًض نلى  91ًىظ الفطل 

أناله، ًمىً أن ٌشؿب نلى  86ًلي "مو مغاناة أخيام الفطل  ما

جلُُض ول ما غمً بالغؾم الهلاعي مً جلُُض أو بُان أو 

اخخُاؾي بملخط ى ول نلض أو خىم مىدؿب للىة الص يء 

امللط ي به ًثبذ اوهضام أو اهلػاء الحم مىغىم الخػمحن في 

 مىاحهت ألاشخاص الظًً ٌهىيهم هظا الحم''.

هكم ٌهخبر الفطل املشاع ئلُه أناله الىظ املحىعي الظي  

نلى نلض أي الدشؿُب الاجفاقي  الظي ًخم بىاءو نملُت الدشؿُب 

أو بىاء نلى خىم خاةؼ كىة الص يء امللط ي به أي الدشؿُب 

اللػاتي. وأخاٌ بسطىص الدشؿُب الخللاتي مللخػُاث 
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هما ًمىً اؾخيخاج الدشؿُب  59مً هفـ الكهحر 86الفطل 

 الخللاتي مً نضة هطىص أزغي مخفغكت.

 الدشطيب الخللائي 

الدشؿُب الخللاتي أو إلاصاعي هى الظي  ًلىم  به  

جللاةُا صون خاحت ئلى إلاصالء باجفاق أو خىم  60الهلاعي املحافل 

 لى هطىص زاضت جسىله هظه الطالخُت،وإهما بىاء ن كػاتي؛

منها ما هى واعص في قهحر الخدفُل الهلاعي. ومنها ما هى واعص في 

سػو الخلُُض الاخخُاؾي  كتهطىص أزغي مخفغ   ٍو

وهىظا ًخم الدشؿُب جللاةُا نلى الخلُُض الاخخُاؾي 

ش ئحغاةه ما لم ا ملبني نلى ؾىض بهض اهتهاء أحل نشغة أًام مً جاٍع

                                                           
اٌخشطٍب عٍى اٌخمٍٍد االحخٍاطً ٚاٌحجص فً ٔااَ  "الفاخوري درٌسإ -59

 س. م، " .08/39ٚاٌمأْٛ  07/14اٌخحفٍع اٌعمازي عٍى ضٛء لأْٛ 

 8.ص
أثناء لٌامه بالتشطٌب التلمائً بتبلٌغ  نشٌر أن المحافظ غٌر مجبر -60

الشخص المعنً بالحك محل التشطٌب ألن المشرع حددها كجزاء ٌمع بموة 
المانون من أجل تحٌن الرسم العماري. حسن فتوح:'' التمٌٌد االحتٌاطً 

عة الورالة الوطنٌة مراكش وعاللته بالحجوز واإلنذارات العمارٌة.'' المطب
 >66، ص ;533، الطبعة األولى 
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ًلو ججضًضه بملخط ى أمغ مً عةِـ املحىمت أو ملاٌ الضنىي 

 ف ث م (. 86فلغة ألاولى مً الفطل)ال

 أما باليؿبت للخلُُض الاخخُاؾي املبني نلى ملاٌ الضنىي،

ش فُلو الدشؿُب نلُه جللاةُا بهض اهطغام شهغ واخض مً جاٍع

مً عةِـ  ضًضه بىاؾؿت أمغضه بالغؾم الهلاعي ما لم ًخم جمجلُُ

 املحىمت الابخضاةُت.

وأزحرا وفُما ًسظ الخلُُض الاخخُاؾي املخسظ بملخط ى 

زم ٌشؿب مً عةِـ املحىمت الابخضاةُت فمضجه زالزت أشهغ  أمغ

 ما لم ًىجؼ الخلُُض النهاتي للحم. أو جمضًض هظه املضة بأمغنلُه، 

ؿت جلضًم صنىي في املىغىم.املحمً عةِـ   61ىمت شٍغ

                                                           
 من ظهٌر التحفٌظ العماري. 9;الفصل   61
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هظلً ًخم الدشؿُب جللاةُا نلى الغهً املإحل ئطا لم 

ش الخلُُض الاخخُاؾي، ئحغاء  ًخم صازل أحل حؿهحن ًىما مً جاٍع

 62الخلُُض النهاتي.

ت جخىفغ  ولإلشاعة فان الىوالت الىؾىُت للمدافكت الهلاٍع

بو الخلُُضاث نلى بغهامج ئلىترووي ٌؿانض املحافل نلى جد

ؿمى هظا  الاخخُاؾُت التي اهتهذ مضتها، للدشؿُب نليها جللاةُا، َو

ت  ( ًخػمً حمُو LOG-CFالبرهامج )بغهامج جضبحر الغؾىم الهلاٍع

ت.  63املهلىماث نً الغؾىم الهلاٍع

 الدشطيب الاجفاقي

مو  مً قهحر الخدفُل الهلاعي" 91ًىظ الفطل    

ىً أن ٌشؿب نلى ول ما أناله، ًم 86مغاناة أخيام الفطل 

                                                           
من مدونة الحموق العٌنٌة " وٌنتهً مفعول هذا التمٌٌد  9;4ورد فً  المادة   62

االحتٌاطً وٌشطب علٌه تلمائٌا إذا لم ٌنجز التمٌٌد النهائً لحك الدائن المرتهن 
 "ما.خالل مدة تسعٌن ٌو

استٌمنا هذه المعلومة من المحافظة العمارٌة، لكون كاتب هذه السطور إطار  63

علً العطري" بالمحافظة العمارٌة تارودانت، للمزٌد أكثر عن هذا البرنامج أنظر 
لواعد البٌانات فً خدمة التحفٌظ العماري" ممال منشور ضمن أعمال الندوة 

ات مركز النش والتوثٌك المضائً الوطنٌة فً موضوع" االمن العماري" منشور
 .;;، ص ، مطبعة االمنٌة، الرباط59بمحكمة النمض، دفاتر محكمة النمض ع 
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غمً بالغؾم الهلاعي مً جلُُض أو بُان أو جلُُض اخخُاؾي 

أو خىم مىدؿب للىة الص يء امللط ي به  بملخض ى كل غلد

ًثبذ اوهضام أو اهلػاء الحم مىغىم الخػمحن، في مىاحهت 

 ألاشخاص الظًً ٌهىيهم هظا الحم."

 ًخضح مً الفطل الؿابم، أن املشغم ؾمذ لألفغاص بىاء  

كُض بالغؾم الهلاعي  نلى اجفاق بُنهم ؾلب الدشؿُب نلى ول ما

 مً جلُُضاث، بما في طلً الخلُُضاث الاخخُاؾُت.

وهىظا، ًخم الدشؿُب نلى الخلُُض الاخخُاؾي بىاء نلى 

ضلح، أو بىاء نلى جىاٌػ  بُنهماجفاق بحن ألاؾغاف هما لى جم 

ذ بؿلب املؿخفُض مً الخلُُض الاخخُاؾي خُث ًلضم جىاػله  الطٍغ

ت.ألا  الدشؿُب ئلى املحافل نلى  مالن الهلاٍع

ىفي أن ًيىن الاجفاق املبرم بحن ألاؾغاف ًخػمً  ٍو

جىكُهاتهم مصححت إلامػاء أمام الؿلؿاث املخخطت، وهظلً 

باليؿبت للخىاٌػ نً الخلُُض الاخخُاؾي ًىفي أن ًغص الخىكُو 

ض الاخخُاؾي مطاصق نلُه، طلً أن الدشؿُب الاجفاقي نلى الخلُُ
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 64ال ًسػو مللخػُاث املاصة الغابهت مً مضوهت الحلىق الهُيُت،

ليىن نملُت الدشؿُب ال جلغ خلا وال حؿلؿه وال حهضله وإهما 

 ئحغاء فلـ.

هما ًمىً الدشؿُب نلى الخلُُض الاخخُاؾي للهلض 

لُض مدلهالابخضاتي أو نلض إلاًجاع امل  فط ي ئلى جملً الهلاع ٍو

ملبرم بحن ألاؾغاف، وهفـ الامغ ًىؿبم نلى بلُت الهلض النهاتي ا

 65الهلىص.

 الدشطيب اللضائي

الؿالف الظهغ ًمىً الدشؿُب  91اهؿالكا مً الفطل 

نلى الخلُُضاث بالغؾم الهلاعي بملخط ى خىم مىدؿب للىة 

                                                           
تحت  -ٌجب أن تحررجاء فً المادة الرابعة من مدونة الحموق العٌنٌة"   64

جمٌع التصرفات المتعلمة بنمل الملكٌة أو بإنشاء الحموق العٌنٌة  -طائلة البطالن 
بموجب محرر  وكذا الوكاالت الخاصة بها أو تعدٌلها أو إسماطها األخرى أو نملها

رسمً، أو بمحرر ثابت التارٌخ ٌتم تحرٌره من طرف محام ممبول للترافع أمام 
 محكمة النمض ما لن ٌنص لانون خاص على خالف ذلن.

ٌجب أن ٌتم تولٌع العمد المحرر من طرف المحامً والتأشٌر على جمٌع صفحاته 
 ومن الجهة التً حررته.من األطراف 

تصحح إمضاءات األطراف من لدن السلطات المحلٌة المختصة وٌتم التعرٌف  
بإمضاء المحامً المحرر للعمد من لدن رئٌس كتابة الضبط بالمحكمة االبتدائٌة 

 التً ٌمارس بدائرتها.
 .>48عبدهللا أٌت منصور، م س، ص   65
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. وهظا ًضٌ نلى أن املحىمت هي املخٌى لها 66الص يء امللط ي به

أمغ الدشؿُب خخمي. وهىا كاهىها ئضضاع أخيام وأوامغ ججهل 

هدؿاءٌ خضوص ازخطاص ول مً كػاء املىغىم وكػاء 

 الاؾخعجاٌ بشأن الدشؿُب؟

 أوال : اخخصاص كضاء املىضىع بشأن الدشطيب 

ئطا وان اللػاء هى املخخظ باضضاع أخيام جلط ي 

بالدشؿُب فاملؿلىب أن ًيىن الحىم مىدؿب كىة الص يء 

لهاصًت )الخهغع امللط ي أي أال ًلبل الؿهً بالؿغق ا

والاؾخئىاف( لىً ماطا لى جم الؿهً في هظا الحىم بالىلؼ مو 

مً كاهىن املؿؿغة املضهُت حاء فُه أن  361الهلم أن الفطل 

 .الؿهً بالىلؼ ًىكف الخىفُظ...في كػاًا الخدفُل الهلاعي 

                                                           
لوة الشًء الممضً به. طرح إشكال حول الممصود بعبارة حكم مكتسب -66

ٌعرفه عبد الكرٌم الطالب "األحكام الحائزة لموة الشًء الممضً به هً تلن 
األحكام التً ال تمبل طرق الطعن العادٌة وإن كانت تمبل للطعن بالطرق غٌر 

 العادٌة كإعادة النظر وتعرض الغٌر الخارج عن الخصومة والنمض.''
ون المسطرة المدنٌة" مطبعة النجاح الجدٌدة عبدالكرٌم الطالب" الشرح العملً لمان

 .656ص  5348الدار البٌضاء توزٌع مكتبة المعرفة مراكش الطبعة االولى 
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ترجب نلى ما ؾبم إلاصالء ئلى املحافل  بدىم كػاتي  ،ٍو

ه كطض الدشؿُب نلى الخلُُض مو مىدؿب للىة الص يء امللط ي ب

ئعفاكه بشهاصة  جثبذ جهاةُت هظا الحىم أي نضم زػىم الحىم 

املظوىع للؿهً بالىلؼ ألن الؿهً بالىلؼ ًىكف الخىفُظ في 

 كػاًا الخدفُل الهلاعي هما جمذ إلاشاعة  ئلُه.

والجهت املخخطت باضضاع خىم كػاتي باحغاء الدشؿُب 

ت هي املحاهم الهاصًت )املحىم ت الابخضاةُت ( ولِـ املحاهم إلاصاٍع

ت  67.والخجاٍع

 ثانيا: اخخصاص كضاء الاصخعجال بشأن الدشطيب

لغةِـ املحىمت  ،مشغم قهحر الخدفُل الهلاعي مىذ 

بطفت  الابخضاةُت ئضضاع أوامغ بالدشؿُب نلى الخلُُضاث املإكخت

 بما في طلً الخلُُض الاخخُاؾي. 68نامت.

                                                           
. دمحم ;>/55/4بتارٌخ  >>د حكم صادر عن المحكمة اإلدارٌة بالرباط عد --67

 .576ص بفمٌر، م، س، 

العماري من تتمٌز التمٌٌدات المؤلتة بطابع ولتً فً حفظ الحك بالرسم  -68  68

جهة، ومن جهة أخرى سرٌان مفعولها بأثر رجعً فً ضمان حك منذ تارٌخ 
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اللاهىن املظوىع '' ًمىً  مً 86وهىظا حاء في الفطل 

اللجىء ئلى عةِـ املحىمت الابخضاةُت التي ًلو في صاةغة هفىطها 

بالدشؿُب نلى  ث لألمغالهلاع بطفخه كاغُا للمؿخعجال 

الخلُُض الاخخُاؾي ولما واهذ ألاؾباب املؿدىض نليها غحر حضًت أو 

 غحر صحُدت''.

 وجيىن ألاوامغ الاؾخعجالُت املخهللت بالدشؿُب نلى

الخلُُضاث الاخخُاؾُت جهاةُت مشمىلت بالخىفُظ املعجل بلىة 

مً كاهىن املؿؿغة املضهُت، وهى ما  153اللاهىن، ؾبلا للفطل 

ًدم له مؿالبت املهني بشهاصة نضم الؿهً  ٌهني أن املحافل ال

 في ألامغ الاؾخعجالي.

كاض ي ومما ًخجضع الخىبُه ئلُه في هظا الطضص، مىذ 

أوامغ بالدشؿُب نلى الخلُُض الاخخُاؾي املؿخعجالث ئضضاع 

ال ًيسجم مو ملخػُاث  ضت املبني نلى ملاٌ الضنىي ،زا

الظي ٌؿخىحب ضضوع  قهحر الخدفُل الهلاعي، مً  91الفطل 

                                                                                                                
انظر تٌاطً، الحجز، اإلنذار العماري، إجراء تمٌٌدها وهً عدة أنواع التمٌٌد االح

 (.::حسن فتوح م.س. ص

 



 أحكام التمٌٌد االحتٌاطً فً التشرٌع العماري المغربً

61 
 

هما   69خىم نً كػاء املىغىم مىدؿب للىة الص يء امللط ي به

أهه ال ًيسجم مو شغوؽ مماعؾت  الضنىي الاؾخعجالُت )نضم 

ىغىم وشغؽ الاؾخعجاٌ( فىُف ًمىً للاض ي املؿاؽ بامل

املؿخعجالث مىذ أمغ كػاتي بالدشؿُب نلى جلُُض اخخُاؾي 

 صون الاؾالم نلى حىهغ الضنىي املهغوغت نلى اللػاء.

وزخاما فالخلُُض الاخخُاؾي ئحغاء وكاتي حهضف ئلى الحفاف 

هلً نً  وحىص هؼام خٌى الهلاع، املإكذ نلى خم مً الػُام َو

ًىكف ؾحر الخلُُضاث ئال ما كضم بىاء نلى ؾىض، ومو ومو طلً ال 

الىقُفت الحماةُت للخلُُض الاخخُاؾي فغىه مو طلً كض ًجهل 

، زاضت ئطا الهلاع حامضا بهُضا نً صاةغة الخهامل والاؾدثماع

وان الخلُُض الاخخُاؾي مبني نلى ؾىء هُت وحهؿف في اؾخهماٌ 

الخهؿفُت والىُضًت  هظا الحم، وللحض مً الخلُُضاث الاخخُاؾُت

أن اللػاء جللاةُا لفاةضة الىوالت فاملشغم أنؿى للمدىمت خم 

ت واملسح الهلاعي والخغاةؿُت بغغامت  الىؾىُت للمدافكت الهلاٍع

مضهُت ال ًلل مبلغها نً نشغة في املاةت مً كُمت الهلاع أو الحم 

 املضعى به، واليل صون املؿاؽ بدم ألاؾغاف املخػغعة في املؿالبت

ؼ.  بالخهٍى

                                                           
 :47.3دنٌا مباركة+ ادرٌس الفاخوري'' نظام التحفٌظ العماري وفك لانون  -69

 .4:9ص  5345وجدة الطبعة األولى ، مطبعة الجسور 
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