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طانب باحث بسهك دكتىراه بجامعة ابن زهر كهٍة انعهىو 

 انقانىنٍة و االقتصادٌة ابن زهر أكادٌر .

 

 مهخص 

، ٚ طٕظُ أِالن حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش  ٌمي ػُ ِئهَح الَحٍ ػالع لٛح١ٔٓ ؿي٠يس ،

 ٠62.17ظؼٍك حألَِ رخٌمخْٔٛ  ٠ٌّٛع ريٍحٓش أكي ٌٖ٘ حٌمٛح١ٔٓ ٚمظَٜ فٟ ٌ٘ح حٕٓ

ر٘ؤْ حٌٛٛخ٠ش حإلىح٠ٍش ػٍٝ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ٚ طير١َ أِالوٙخ ٚ ٠َِٟ ٌ٘ح 

ِٓ هالي  1924فزَح٠َ  18حٌّئٍم فٟ حٌمخْٔٛ حٌٝ اػخىس ١ٛخغش حٌظ١َٙ ح٠ٌَ٘ف 

حٌّٔطَس ٚ ًٌه رـؼً حالٗٙخٍ ٠ٕٜذ فم٢ ػٍٝ حٌََّٓٛ حٌّظؼٍك رظؼ١١ٓ طز٢١ٔ 

طخ٠ٍن حفظظخف ػ١ٍّش حٌظلي٠ي ىْٚ ١ٍذ حؿَحء حٌظلي٠ي ٚ طم١ٍٚ أؿً طمي٠ُ 

ٓٓ رؼٞ حٌمٛحػي حٌّظؼٍمش  . رخإلٟخفش حٌٝ  أَٗٙ  3أَٗٙ حٌٝ  6حٌظؼَٟخص ِٓ 

ٚ حٌزغ فٟ ٌٖ٘ حٌظؼَٟخص  رخإلؿَحءحص حٌظٟ ٠مَٛ رٙخ حٌّلخفع ر٘ؤْ حٌظؼَٟخص

 ِٓ ١َف حٌم٠خء ٚ فظق اِىخ١ٔش طـ٠ِت حٌّٔطَس .

 مقذمة

٠٘ىً حٌؼمخٍ حأل١ٍٟش حألٓخ١ٓش الٔطالق حٌّ٘خ٠ٍغ حٌٜٕخػ١ش  ٚ حٌظـخ٠ٍش ٚ 

ح١ٌٔخك١ش حٌّٕظـش ، ٚ أىحس ٌظلم١ك حالٓظمَحٍ ٚ حألِٓ ٚ حٌٍُٔ حالؿظّخػٟ ، رخٌٕظَ 

 ٌّٔظٜٛ حاللظٜخىٞ ٚ حالؿظّخػٟ . حٌٝ حٌيٍٚ حٌفؼخي حٌٌٞ ٠مَٛ رٗ ػٍٝ ح

١ز١ؼظٗ. حً  ِٚظٕٛع فٟٔظخَ ِِىٚؽ  ٘ٛ ِؼٍَٛ، حْ حٌٕظخَ حٌؼمخٍٞ حٌّغَرٟٚوّخ 

ٚ حٌٝ  .1حٌّلفظشحٌؼمخٍحص  حٌّلفظش ٕٚ٘خن ٔظخ٠َٛؿي ٔظخَ هخٙ رخٌؼمخٍحص غ١َ 

ؿخٔذ ٌٖ٘ حالُىٚحؿ١ش ٔـي طؼيى فٟ حألٔظّش حٌؼمخ٠ٍش ِٓ لز١ً أٍحٟٟ حألكزخّ ٚ 

 أِالن حٌيٌٚش حٌؼخِش ٚ حٌوخٛش ٚ حٌٍّه حٌغخرٛٞ ٚ أِالن حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش حٌن ..

                                                           
1
 . 4ص  8105الدار البٌضاء، الطبعة الثالثة –ادرٌس الفاخوري '' الوسٌط فً نظام التحفٌظ العقاري بالمغرب'' مطبعة النجاح الجدٌدة   



ٚطؼَف أِالن حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش أٚ أٍحٟٟ حٌـّٛع وٛٔٙخ حٌمزخثً أٚ فٜخثً ٚ 

ظٟ طٕظفغ رخألِالن حٌـّخػ١ش ١زمخ ٌألػَحف حٌظٟ غ١َ٘خ ِٓ حٌؼ٘خثَ حأل١ٍٛش حٌ

. ٚ ط٘ىً ٌٖ٘ حألٍحٟٟ ػَٚس  2حػظّيص ػ١ٍٙخ ٌِٕ حٌمي٠ُ حٓظؼّخال ٚ حٓظغالال

١ٍِْٛ ٘ىظخٍ طّؼً  15حلظٜخى٠ش ٘خِش ، رل١غ طميٍ حٌّٔخكش حالؿّخ١ٌش ٌٙخ 

رخٌّجش طٔظغً رى١ف١ش ؿّخػ١ش ِٓ ١َف ًٚٞ  85حألٍحٟٟ حٌَػ٠ٛش ف١ٙخ ِٕٙخ ٔٔزش 

 . 3حٌلمٛق ، ر١ّٕخ طٛظف أُ٘ حٌّٔخكخص حٌّظزم١ش فٟ حٌٕ٘خ١ حٌفالكٟ

ٚ ٔظَح أل١ّ٘ش ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ، فمي طُ طؤ١١َ٘خ ٌِٕ ػ١ٕ٠َ٘خص حٌمَْ 

أٞ ٓزغ   1919حٌّخٟٟ ، ك١غ ٠ؼٛى أٚي ظ١َٙ ِٕظُ ٌٍـّخػخص حٌٔال١ٌش  ٌٕٔش 

١غ ٟٚغ حٌٍزٕش حألٌٚٝ ٕٓٛحص ػٍٝ حرَحَ ِؼخ٘يس حٌلّخ٠ش حٌف١َٔٔش ٌٍّغَد رل

ٌظٕظ١ُ حٓظغالي ٌٖ٘ حألٍحٟٟ ٌىً لز١ٍش ٚ ل١ي حٌظَٜف فٟ ٍِى١ظٙخ ٚ ؿؼٍٗ هخٟؼخ 

رؼيِخ وخٔض طو٠غ ٌألػَحف ٚ حٌؼخىحص حٌّؼّٛي رٙخ فٟ وً لز١ٍش ٚ  ٌَلخرش حٌيٌٚش 

لي ه٠غ ٌ٘ح حٌظ١َٙ ٌٍؼي٠ي ِٓ حٌظؼي٠الص ٌىٓ رم١ض ِٔخّ٘ش ٌٖ٘ حألٍحٟٟ فٟ 

 . ظٜخى٠ش ِليٚىس ػـٍش حٌظ١ّٕش حالل

 

، حٌٝ َِحؿؼش حٌظَٓخٔش حٌمخ١ٔٛٔش 4ٍظ١ٛٛش حٌٍّى١شحٌلىِٛش ٚ طٕف١ٌح ٌ حٌٌٞ ىفغحألَِ 

ًٌه ربٛيحٍ ػالع لٛح١ٔٓ ٛخىق ػ١ٍٙخ  حٌٔال١ٌش ٚحٌؼظ١مش حٌّٕظّش ٌٍـّخػش 

ر٘ؤْ حٌٛٛخ٠ش حإلىح٠ٍش ػٍٝ حٌـّخػخص  62.17ٚ ٠ظؼٍك حألَِ رخٌمخْٔٛ  حٌزٌَّخْ،

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ  63.17ٚ حٌمخْٔٛ ٍلُ  5ير١َ أِالوٙخحٌٔال١ٌش ٚ ط

 6حٌٔال١ٌشٌٍـّخػخص 
 

ر٘ؤْ حألٍحٟٟ حٌـّخػ١ش حٌٛحلؼش ىحهً  64.17حٌمخْٔٛ  ٚ

 .7ىٚحثَ حٌَٞ

                                                           
2
، الرباط، الطبعة ٌةالعرب الهالل"، شركة غربًالم التشرٌعضوء  ًف  و التبعٌة  العٌنٌة األصلٌة ظ العقاري والحقوق ٌمأمون الكزبري، " التحف    

 .033،ص  0654، ٌةالثان
3
 االقتصادٌة التنمٌة فً للدولة ودرها  ٌةسة العقارٌاحول الس الوطنٌةحول واقع قطاع العقار بالمغرب بمناسبة اشغال المناظرة  التركٌبً التقرٌر  

 .5.ص 8102. الرباط دجنبر واالجتماعٌة
4
و كالرسالة الملكٌة الموجهة الى المشاركٌن فً المناظرة الوطنٌة حول موضوع " السٌاسة العقارٌة للدولة و دورها فً التنمٌة االقتصادٌة   

 للعمل على تسرٌع وتٌرة التصفٌة القانونٌة لألراضً الجماعٌة ، بهدف توفٌر مناخ مالئم لدمج أمثل لهذه 8102دجنبر  6و  5االجتماعٌة ٌومً 

 ًالملكٌة أنظر الموقع اإللكتروناألراضً فً مسلسل التنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة للبالد . لالطالع على النص الكامل لمضمون الرسالة 
https://www.maroc.ma/  صباحا . 00:30على الساعة  8180غشت  01تارٌخ االطالع االثنٌن  

 
5
، 6877، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 97.9غشت  9موافق  447.ذي الحجة  77فً  5..9.99.بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف  صدر  

أبرٌل  97الموافق  337.رجب  95. وهو القانون الذي نسخ كال من الظهٌر الشرٌف المؤرخ فً 5887، ص 97.9غشت  96بتارٌخ 
بط تدبٌر شؤون الجماعٌة وتفوٌتها، كما تم تغٌٌره وتتمٌمه؛ وكذا الظهٌر الشرٌف بتنظٌم الوصاٌة اإلدارٌة على الجماعات وض 9.9.

 .فً شأن سن ضابط لتدبٌر شؤون األمالك المشتركة بٌن الجماعات وتفوٌتها .95./9/3.الموافق  377.جمادى الثانٌة  ..المؤرخ فً 

  
6

، 6877، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 97.9غشت  9موافق  447.ذي الحجة  77فً  6..9.99.صدر بتنفٌذه الظهٌر الشرٌف 
فً  994.فبراٌر  8.الموافق  349.رجب  9.. وهو القانون الذي نسخ الظهٌر الشرٌف المؤرخ فً 5893، ص 97.9غشت  96بتارٌخ 

 .تأسٌس ضابط خصوصً ٌتعلق بتحدٌد األراضً المشتركة بٌن القبائل، كما تم تغٌٌره وتتمٌمه

 
7
، 6877، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 97.9غشت  9موافق  447.ذي الحجة  77فً  7..9.99.الظهٌر الشرٌف صدر بتنفٌذه –  

 .5895، ص 97.9غشت  96بتارٌخ 

https://www.maroc.ma/


ٚ طؼظزَ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش، حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ 

لمك كّخ٠ش ٌ٘ح ح١ٌَٛي حٌؼمخٍٞ ، ِٓ أٔـغ ٚ أُ٘ حٌٛٓخثً حٌظٟ ط 63.17فٟ لخْٔٛ 

، رل١غ أْ حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ٚ ًٌه رظيل١ك ِٔخكظٗ ٚ ٟز٢ كيٚىٖ رٜفش ٔٙخث١ش 

ٌٌٖٙ حألِالن ٠ٔخُ٘ فٟ ر١خْ حٌليٚى حٌظم١ٕش ٚ حٌمخ١ٔٛٔش ٌٍٍّه ٚ ِٓ طُ ط١ٟٛق 

 .8كمٛق حٌ٘وٚ حٌّؼٕٛٞ حٌّخٌه ٌٗ ٚ وٌح كمٛق حٌغ١َ

 63.17رخٌيٍحٓش ٚحٌظل١ًٍ ػٕي لخْٔٛ أْ ٔمف  حٌّٟٛٛع،هالي ٌ٘ح  ٕٚٓلخٚي ِٓ

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ٌٍـّخػخص حٌٔال١ٌش ٚ حإلٗىخالص حٌظٟ ٠طَكٙخ ػٓ ٠َ١ك 

 أٍحٟٟ طلي٠ي ِٔطَس ه١ٜٛٛخص ِخٟ٘ حإلؿخرش ػٓ اٗىخ١ٌش َِو٠ِش ِفخى٘خ :

 طٕخٚي ِٕخ ٠مظ٠ٟ حإلٗىخ١ٌش ٌٖ٘ ػٓ ٚحٌـٛحد ؟ ػ١ٍٙخ حٌظؼَٝ ٚ حٌـّٛع

  وخ٢طٟ: ِطٍز١ٓ فٟ حٌّٟٛٛع

 حٌّطٍذ حألٚي:  ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش 

 حٌفمَس حألٌٚٝ : حػيحى ٍِف حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ 

 حٌفمَس حٌؼخ١ٔش : حٌٍـٕش حٌّىٍفش رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ 

 حٌّطٍذ حٌؼخٟٔ : ِٔطَس حٌظؼَٝ ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي 

حٌظؼَٝ ػٍٝ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌفمَس حألٌٚٝ : ه١ٜٛٛخص 

 حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش 

 ص رغ حٌم٠خء  فٟ حٌظؼَٟخحٌفمَس حٌؼخ١ٔش : 

 

 

انمطهب األول:  مسطرة انتحذٌذ اإلداري ألراضً انجماعات 

 انسالنٍة
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بعنوان  8103نونبر  83و  82مقال منشور بأشغال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً هشام علٌوي ''دور أراضً الجموع فً تشجٌع االستثمار''   

 .333مطبعة المعارف الجدٌدة الرباط  8104و التعمٌر و االستثمار " الطبعة األولى  ''العقار



حٌّظؼٍك  63.17ٔظُ حٌَّ٘ع حٌّغَرٟ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ، رّمظ٠ٝ حٌمخْٔٛ 

 18حٌٌٞ ٔٔن ِمظ١٠خص ظ١َٙ  9ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌشرخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ 

 .1924فزَح٠َ 

٠ٚؼظزَ حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع ١ٍٓٚش فؼخٌش ٠ٌز٢ كيٚى ػمخٍ ال طمً 

 . 10٘ىظخٍ، ٚطط١َٖٙ ِٓ كمٛق حألغ١خٍ 500ِٔخكظٗ ػٓ 

ٚ طَّ ػ١ٍّش طلي٠ي ٌٖ٘ حألٍحٟٟ رّـّٛػش ِٓ حإلؿَحءحص ٚ حٌَّحكً حٌظٟ 

ِٟٛٛع حٌظلي٠ي ِخ ٠ىفٟ ِٓ حالٓظمَحٍ ٌظل١ٜٕٗ ِٓ ٝ حٌؼمخٍ حٌـّخػٟ ط٠فٟ ػٍ

أٞ ِٕخُػش. ٚ ٕٓظطَق فٟ ىٍحٓش ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع حٌٝ 

، ٚ وٌٌه حٌٝ ر١خْ حٌٍـٕش حٌّىٍفش  (حػيحى ٍِف حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ )حٌفمَس حألٌٚٝ

 . (ربٔـخُ أػّخي حٌظلي٠ي ) حٌفمَس حٌؼخ١ٔش

 اعذاد مهف انتحذٌذ اإلداري  األونى:انفقرة 

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ  63.17طٕٚ حٌّخىس حألٌٚٝ ِٓ لخْٔٛ 

حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ:'' طظُ ِزخَٗس ػ١ٍّخص حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ٌألٍحٟٟ 

حٌظٟ طظٛفَ ف١ٙخ ل٠َٕش أِالن حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش، لٜي ٟز٢ كيٚى٘خ ِٚٔخكظٙخ 

حٌّخى٠ش، ٚطٜف١ش ٟٚؼ١ظٙخ حٌمخ١ٔٛٔش، ًٌٚه رّزخىٍس ِٓ ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش ِٚ٘ظّالطٙخ 

 ػٍٝ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش أٚ رطٍذ ِٓ ٌٖ٘ حٌـّخػخص''.

ٚرخٌظخٌٟ فخْ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع، طزظية رّزخىٍس ِٓ ١َف 

، أٚ رطٍذ ِٓ حٌـّخػش 11ُٚحٍس حٌيحه١ٍش رٜفظٙخ ١ٛٚش ػٍٝ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش

لٜي حألٍحٟٟ حٌظٟ طظٛفَ ف١ٙخ ل٠َٕش أِالن حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش  ًٌٚه ر٘ؤ١ْٕخر١ش حٌ

 .12ّخى٠ش، ٚطٜف١ش ٟٚؼ١ظٙخ حٌمخ١ٔٛٔشٟز٢ كيٚى٘خ ِٚٔخكظٙخ ِٚ٘ظّالطٙخ حٌ

حٌظٟ ٠ظُ ف١ٙخ حػيحى ٍِف حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ِٓ ١َف حٌـّخػش ح١ٌٕخر١ش،  ٚفٟ حٌلخٌش

ط١ُّٜ ِوظَٜ ٌ٘ح حٌٍّف  ٠٠ُٚ فٟٙ طمَٛ رٌٌه رظؼخْٚ ِغ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش، 
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حٌّظؼٍك  63.17( رظٕف١ٌ حٌمخْٔٛ ٍلُ 2019أغٔطْ  9) 1440ًٞ حٌلـش  7ٛخىٍ فٟ 1.19.116ظ١َٙ ٠َٗف ٍلُ    

 رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش.
10

و" القانون العقاري وفق آخر المستجدات : دراسة نظرٌة تطبٌقٌة معززة باجتهادات قضائٌة'' الطبعة حلٌمة  بنت المحجوب بن حف اأساتذتن   

 .864المطبعة و الوراقة الوطنٌة ص  8105األولى 
11

مارس وزٌر ٌالساللٌة وتدبٌر أمالكها على ما ٌلً: '' على الجماعات  اإلدارٌةشأن الوصاٌة ب 38.04قانون من  31فً هذا الصدد تنص المادة   

المخولة لمجلسً الوصاٌة المركزي  االختصاصات، مع مراعاة الساللٌةللدولة على الجماعات  اإلدارٌةالداخلٌة أو من ٌفوض إلٌه ذلك الوصاٌة 

جماعات و الساللٌةتهدف هذه الوصاٌة إلى السهر على احترام الجماعات  .من هذا القانون 88و 83، المنصوص علٌهما فً المادتٌن واإلقلٌمً

 ''.هاتمٌنومواردها المالٌة وت الساللٌةالجاري بها العمل، وكذا إلى ضمان المحافظة على أمالك الجماعات  واألنظمةالنواب للقوانٌن 
12

ٌعنً أن التحدٌد اإلداري ال ٌنصب فقط على األمالك الجماعٌة الثابتة ملكٌتها،  33.04ان مبدأ القرٌنة الذي تنص علٌه المادة األولى من قانون   

و علنٌة و و انما ٌمتد الى تلك التً تتوفر فٌها الجماعة الساللٌة فقط على قرٌنة أنها تدخل فً ملكها حتى لو كان ٌحوزها الغٌر حٌازة هادئة 
فً مستقرة، و اال كان من المفروض التنصٌص هكذا '' ٌمكن مباشرة عملٌة التحدٌد اإلداري لألراضً الجماعٌة " أنظر: العربً مٌاد '' قراءة 

   ب القانون      المشروع قانون المتعلق بالتحدٌد اإلداري ألراضً الجماعات الساللٌة " مقال منشور بالموقع االلكترونً للمجلة االلكترونٌة مغر
https://www.maroclaw.com       مساءا . 05:13على الساعة  8180غشت  3تارٌخ االطالع السبت 



ٌألٍحٟٟ حٌَّحى طلي٠ي٘خ ِؼُِ رظم٠ََ ِٓ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش ٚ رطخلش طظ٠ّٓ ر١خٔخص 

كظٙخ ٚ حٌـّخػش خ ٚ ِٔخٚ ِؼٍِٛخص ػٓ ِٛلغ حألٍٝ ٚ ١ز١ؼظٙخ ٚ كيٚى٘

٠ًٌِ  ، ٚ ٠ظُ حٍفخق ٌٖ٘ حٌٛػخثك رظ٠َٜق ِٓ ٔٛحد أٍحٟٟ حٌـّٛع ،13حٌّخٌىش

رب٠ِخء ٔخثذ أٚ ػيس ٔٛحد ، ٚ ٠٠ُ وٌٌه ٍأٞ رؼٞ حإلىحٍحص وّي٠َ٠ش أِالن 

حٌيٌٚش ٚ ح١ٌّخٖ ٚ حٌغخرخص ٚ حألكزخّ. ػُ ٠ًَٓ رؼي ًٌه حٌٝ ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش حٌظٟ 

حٌّـخ٠ٍٚٓ  ٛلغ حألٍٝ ٚ كيٚى٘خ ٚ حّٓٙخ ٚطؼًّ ػٍٝ حػيحى ٍِف آهَ ٠ٟٛق ِ

 .14كمٛق ػ١ٕ١ش ٚ طلّالص ػمخ٠ٍشٙخ ِٓ ٚ ِخ لي ٠ىْٛ ػ١ٍ ٌٙخ،

ِٓ حػيحى حٌٍّف حٌٌّوٍٛ طظٌٛٝ  أٞ ُٚحٍس حٌيحه١ٍش ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش ٚرؼي حٔظٙخء 

رٕخء ػٍٝ  حٍٓخٌٗ حٌٝ حألِخٔش حٌؼخِش ٌٍلىِٛش، ك١غ ٠ٜيٍ ٍث١ْ حٌلىِٛش

  . ٚطلي٠ي طخ٠ٍن حٌَ٘ٚع فٟ حٌؼ١ٍّخصربؿَحء حٌظلي٠ي  حلظَحكٙخ َِِٓٛخ

ٚرخٌظخٌٟ، فخْ حٌََّٓٛ ٠ٜيٍ ِٓ ١َف ٍث١ْ حٌلىِٛش رخلظَحف ِٓ ٠َُٚ 

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي  63.17ٚفٟ ٌ٘ح حٌٜيى طٕٚ حٌّخىس حٌؼخ١ٔش ِٓ لخْٔٛ حٌيحه١ٍش 

ظَحف ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ: '' ٠ليى رََّٓٛ ٠ظوٌ رخل حإلىحٍٞ

ِٓ ٠َُٚ حٌيحه١ٍش طخ٠ٍن حفظظخف ػ١ٍّخص حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ، رخٌٕٔزش ٌؼمخٍ ٚحكي أٚ 

 .ػيس ػمخٍحص ػٍٝ ٍِه ؿّخػش ٓال١ٌش أٚ ػيس ؿّخػخص ٓال١ٌش

٠ز١ٓ حٌََّٓٛ حٌٔخٌف حٌٌوَ، رخٌٕٔزش ٌىً ػمخٍ، حُٓ حٌـّخػش حٌٔال١ٌش أٚ 

ٗ حٌـغَحفٟ ٚكيٚىٖ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش حٌّخٌىش ٚحالُٓ حٌٌٞ ٠ؼَف رٗ، ِٚٛلؼ

ِٚٔخكظٗ حٌظم٠َز١ش، ٚػٕي حاللظ٠خء، أّٓخء حٌّـخ٠ٍٚٓ ٚحٌمطغ حأل١ٍٟش 

 حٌّلٍٜٛس ىحهٍٗ ٚحٌظلّالص ٚحٌلمٛق حٌؼ١ٕ١ش حٌّظَطزش ػ١ٍٗ".

 ػخٍ حٌظخ١ٌش:ح٢حٌََّٓٛ حالفظظخكٟ ٌؼ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ  15ٚ ٠ظَطذ ػٍٝ َٔ٘

ِٕغ حرَحَ أٞ طَٜف ٠ظؼٍك رخألِالن رخألٍحٟٟ ِٟٛٛع حٌظلي٠ي طلض ١خثٍش -

ر٘ؤْ حٌٛٛخ٠ش  63.12حٌزطالْ، رخٓظؼٕخء حٌلخالص حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ فٟ حٌمخْٔٛ 

حإلىح٠ٍش ػٍٝ أٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ٚطير١َ أكىخِٙخ حٌّ٘خٍ ح١ٌٙخ فٟ حٌّٛحى 
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موضوع  ً،ف   8103 لٌ  أبر 83و 88 ٌومًٌ   ةالمنظم الوطنٌةالندوة  أشغال فً"مداخلة  الجموع ألراضً اإلداري ٌدوفاء جوهر، " التحد 

دة بالرباط، طبعة  فة، مطبعة المعارٌالتراب   تنمٌةوالالجموع وسؤال الحكامة  ًأراض    013، ص 8105الجد 

 
14

 .865حلٌمة  بنت المحجوب بن حفو" مرجع سابق ص  اأساتذتن  

15
ِخ ٠ٍٟ : '' ٠َٕ٘  حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش 63.17لخْٔٛ ٍلُ ؿخء فٟ حٌّخىس حٌؼخ١ٔش ِٓ لخْٔٛ  

أػالٖ فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش هالي ِيس ػالػ١ٓ ٠ِٛخ ػٍٝ حأللً لزً حٌظخ٠ٍن حٌّليى ٌزيء  2حٌََّٓٛ حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٗ فٟ حٌّخىس 

 .ػ١ٍّخص حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ

 .٠ظُ اٗٙخٍ حٌََّٓٛ حٌٌّوٍٛ ِٓ ١َف حٌٍٔطش حٌّل١ٍش رىً حٌٛٓخثً حٌّظخكش، هالي ٔفْ حٌّيس

المدة، تعلٌق نسخة من المرسوم المذكور فً مقرات السلطة المحلٌة والمحكمة االبتدائٌة ومصلحة المحافظة على األمالك  كما ٌتم خالل هذه
 العقارٌة ومصلحة المسح



ٔظفخع ر١ٓ أػ٠خء حٌـّخػش ٚ ٠ظؼٍك حألَِ رظ٠ُٛغ حال 21ٚ 20ٚ   19 17ٚ 16

حٌٔال١ٌش ٚ ػمٛى حألو٠َش ٚ حٌظف٠ٛظخص  ٚ حطفخلخص حٌَ٘حوش ٚ حٌّزخىٌش حٌظٟ طزَِٙخ 

ٌفخثيس حٌيٌٚش ٚ حٌّئٓٔخص ٓٛحء ػٓ ٠َ١ك حٌّٕخفٔش أٚ حٌظَحٟٟ ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش 

ٚ حٌفخػ١ٍٓ حٌؼ١١ِّٛٓ حٌؼ١ِّٛش ٚ حٌـّخػخص حٌظَحر١ش ٚ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش حألهَٜ 

حٙ ، رخإلٟخفش حٌٝ ػ١ٍّش طم١ُٔ حألٍحٟٟ حٌفالك١ش ٌفخثيس أػ٠خء ٚ حٌوٛ

 .16حٌـّخػش

ػيَ لزٛي أٞ ِطٍذ طلف١ع ِميَ ِٓ ١َف حٌغ١َ، ٠ظؼٍك رخألٍحٟٟ ِٟٛٛع -

حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ِخ ٌُ ٠ىٓ ٌ٘ح حٌّطٍذ طؤو١يح ٌٍظؼَٝ ٚ فٟ ٌ٘ح حٌٜيى طٕٚ 

ال ٠ّىٓ، ىحهً ٔفْ حٌفظَس،  حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌّخىس حٌَحرؼش ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ : '' وّخ

لزٛي أٞ ِطٍذ طلف١ع ِميَ ِٓ ١َف حٌغ١َ، ٠ظؼٍك رخألٍحٟٟ ِٟٛٛع حٌظلي٠ي 

 9ٚ 6حإلىحٍٞ، ِخٌُ ٠ىٓ ٌ٘ح حٌّطٍذ طؤو١يح ٌظؼَٝ ِميَ ٚفمخ ألكىخَ حٌّخىط١ٓ 

 رؼيٖ."

 

 حٌٍـٕش حٌّىٍفش ربٔـخُ أػّخي حٌظلي٠ي  حٌؼخ١ٔش:حٌفمَس 

ٌـٕش ٚ لي ر١ٓ حٌمخْٔٛ طمَٛ رٗ  حٌٔال١ٌش،ـّخػش حْ حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌ

حألػّخي حٌظٟ طمَٛ رٙخ رل١غ طٕٚ  حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌّخىس حٌوخِٔش ِٓ طؤ١ٌفٙخ ٚ

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ :  63.12لخْٔٛ 

ٕش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ '' ... طزخَٗ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ِٓ ١َف ٌـٕش طلًّ حُٓ ٌـ

طظَأٓٙخ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش، ٚط٠ُ فٟ ػ٠ٛ٠ظٙخ ِّؼال ػٓ حٌؼّخٌش أٚ حإلل١ٍُ حٌٌٞ ٠مغ 

حٌؼمخٍ فٟ ىحثَس ٔفًٖٛ ٚٔخثذ أٚ ٔٛحد حٌـّخػش أٚ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش حٌّؼ١ٕش ٚػٕي 

حاللظ٠خء ِّؼال ػٓ ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش، وّخ ط٠ُ ِٕٙيٓخ ِٔخكخ ١ٛرٛغَحف١خ أٚ طم١ٕخ 

هالي ٌٖ٘ حٌّخىس أْ حٌَّ٘ع ٠ِّؽ فٟ طى٠ٛٓ حٌٍـٕش ر١ٓ  ٠ٚظز١ٓ ِٓ.'' ١زٛغَحف١خ

ػٓ حٌّظَؿُ ٌىٕٗ حٓظغٕٝ  17ٚآهَْٚ ٌُٙ طى٠ٛٓ طمٕٟأٗوخٙ ٌُٙ طى٠ٛٓ حىحٍٞ 

فزَح٠َ  18ِٕٜٛٛخ ػ١ٍّٙخ فٟ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ ِٓ ظ١َٙ  ٚحٌؼي١ٌٓ ٚح٠ٌٌٓ وخٔخ

 حٌّٕٔٛم.  1924

 

حٌّز١ٕ١ٓ فٟ ٚحٌّىخْ ٚطٔظًٙ حٌٍـٕش حٌٔخٌفش حٌٌوَ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي فٟ حٌظخ٠ٍن  

ٚحٌٛلٛف ػٍٝ كيٚىٖ َٛ رّؼخ٠ٕش حٌؼمخٍطمََٓٛ حالفظظخكٟ ٌؼ١ٍّش حٌظلي٠ي ٚحٌّ
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 قراءة فً مستجدات القانون رقمللمزٌد من التوسع بخصوص التصرفات التً ترد على أراضً الجماعات الساللٌة أنظر: الحبٌب السرنانً ''  

'' مقال منشور بمجلة منازعة األعمال االلكترونٌة المتعلق بالوصاٌة اإلدارٌة على الجماعات الساللٌة وتدبٌر أمالكها 38.04

http://frssiwa.blogspot.com/  مساءا. 06:21على الساعة  8180غشت  4تارٌخ االطالع السبت 
17

، ألمنٌةمطبعة ا األراضً الجماعٌة حول ً الحوار الوطن   ئقعلى ضوء وثاالساللٌة القانون المنظم للجماعات  فً أمالتاد، " تٌحمد مم ًالعرب   

 .33،ص  8101الرباط، 

http://frssiwa.blogspot.com/


كخٌش ِخ اًح طؼٌٍ، ألٞ ٓزذ ِٓ حألٓزخد، ػٍٝ ٌـٕش  ٚفٟٟٚٚغ حألٜٔخد. 

ػٓ ظٟ طٔفَ ف١ٙخ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي فٟ حٌلخٌش حٌ أٗغخٌٙخ أٞحٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ِٛحٍٛش 

، لخَ ٍث١ْ حٌٍـٕش رظلي٠ي طخ٠ٍن ؿي٠ي ٌّٛحٍٛش ػ١ٍّش حٌظلي٠ي ٚأهزَ 18طلي٠ي ٍٓزٟ

 .19حٌلخ٠َٟٓ رٌٙح حٌظخ٠ٍن

ِٓ لخْٔٛ  7ٚ  فٟ كخٌش حٔـخُ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي طمَٛ حٌٍـٕش حٌٌّوٍٛس كٔذ حٌّخىس 

. ٠ٚظ٠ّٓ ٌ٘ح حٌّل٠َ طخ٠ٍن حٌؼ١ٍّخص ربػيحى ِل٠َ حٌظلي٠ي ٚطٛل١ؼٗ 62.17

ٚأّٓخء حٌلخ٠َٟٓ، ٚٚٛفخ ىل١مخ ٌٍؼمخٍ حٌّؼٕٟ ر١ِّّحطٗ ِٚ٘ظّالطٗ ِٚٔخكظٗ 

، أؿِحء حٌٍّه حٌؼخَ ٚحٌمطغ حاللظ٠خءٚٚٛفخ ٌّٛحلغ حألٜٔخد ٚحٌليٚى، ٚػٕي 

حأل١ٍٟش حٌّلٍٜٛس ىحهٍٗ ٚحٌلمٛق حٌؼ١ٕ١ش حٌّظَطزش ػ١ٍٗ ٚحٌظؼَٟخص 

ط١ّّٜخ ِئلظخ ٌٍؼمخٍ  ط٠غ ػُ .اٌٝ حٌٍـٕش ٚحٌٛػخثك حٌّيٌٝ رٙخ ٚحٌّالكظخص حٌّميِش

 .20ِٟٛٛع حٌظلي٠ي

ِل٠َ حٌظلي٠ي ٚ   21 8ٚرؼي  اطّخَ ػ١ٍّخص حٌظلي٠ي، طٛىع حٌٍـٕش كٔذ حٌّخىس 

حٌظ١ُّٜ حٌّئلض ٌٍظلي٠ي ٌيٜ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش ، ٚ طٛىع ٔٔوش ِّٕٙخ ٌيٜ ٍِٜلش 

حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش ٍِٜٚلش حٌّٔق حٌؼمخٍٞ حٌٛحلغ ريحثَس ٔفًّٛ٘خ حٌظَحرٟ حٌؼمخٍ 
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بالموقع االلكترونً للمجلة االلكترونٌة مغرب عدنان الوهابً '' مسطرة التحدٌد اإلداري ألراضً الجموع على ضوء المستجدات التشرٌعٌة ''   

 مساءا .  81:80على الساعة 8180غشت  3تارٌخ االطالع السبت      https://www.maroclaw.com   القانون      
رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص المتعلق   38.04من قانون  2و فً هذا الصدد تنص الفقرة الثامٌة  المادة   19

تباشر عملٌة التحدٌد اإلداري من طرف لجنة تحمل اسم لجنة التحدٌد اإلداري تترأسها السلطة ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ :"  حٌٔال١ٌش
المحلٌة، وتضم فً عضوٌتها ممثال عن العمالة أو اإلقلٌم الذي ٌقع العقار فً دائرة نفوذه ونائب أو نواب الجماعة أو 

ن سلطة الوصاٌة، كما تضم مهندسا مساحا طوبوغرافٌا أو تقنٌا الجماعات الساللٌة المعنٌة وعند االقتضاء ممثال ع

 ".طبوغرافٌا

 
تقوم اللجنة ِخ ٠ٍٟ : '' رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌشالمتعلق   38.04من قانون   4جاء فً المادة   20

بإعداد محضر التحدٌد وتوقٌعه. وٌتضمن هذا المحضر تارٌخ العملٌات وأسماء الحاضرٌن، ووصفا دقٌقا للعقار المعنً 
بممٌزاته ومشتمالته ومساحته ووصفا لمواقع األنصاب والحدود، وعند اإلقتضاء، أجزاء الملك العام والقطع األرضٌة 

 .ترتبة علٌه والتعرضات والمالحظات المقدمة إلى اللجنة والوثائق المدلى بهاالمحصورة داخله والحقوق العٌنٌة الم
 .ٌمكن للجنة عند االقتضاء إعداد محاضر تلحق بالمحضر المذكور

 ''.ط٠غ حٌٍـٕش ط١ّّٜخ ِئلظخ ٌٍؼمخٍ ِٟٛٛع حٌظلي٠ي

 
21

ِخ ٠ٍٟ : " ٠ٛىع ِل٠َ  حٌٔال١ٌشرخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌّظؼٍك   62.17ِٓ لخْٔٛ   8ؿخء فٟ حٌّخىس   

أػالٖ ٌيٜ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش حٌظٟ ط٠ؼّٙخ ٍ٘ٓ اٗخٍس حٌؼَّٛ لٜي  7حٌظلي٠ي ٚحٌظ١ُّٜ حٌّئلض حٌّ٘خٍ ا١ٌّٙخ فٟ حٌّخىس 

 .حال١الع ػ١ٍّٙخ

طٛىع ٔٔوش ِٓ ِل٠َ حٌظلي٠ي ٚحٌظ١ُّٜ حٌٌّو٠ٍٛٓ ٌيٜ ٍِٜلش حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش ٍِٜٚلش حٌّٔق حٌؼمخٍٞ حٌٛحلغ 

 .يحثَس ٔفًّٛ٘خ حٌظَحرٟ حٌؼمخٍ حٌّؼٕٟر

٠ظُ َٔ٘ اػالْ ػٓ ٌ٘ح حإل٠يحع فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش )َٔ٘س حإلػالٔخص حٌمخ١ٔٛٔش ٚحٌم٠خث١ش ٚحإلىح٠ٍش(، ٚاٗٙخٍٖ ٚفك حٌى١ف١ش 

 .''أػالٖ 3حٌّ٘خٍس ا١ٌٙخ فٟ حٌّخىس 

 
 



حٌّؼٕٟ ٚ ًٌه كظٝ ٠ظٕٔٝ ٌٍؼَّٛ حال١الع ػ١ٍٗ طيػ١ّخ ٌؼ١ٍّش حإلٗٙخٍ حٌظٟ طظ١ِّ 

٠ي حإلىحٍٞ . ٚ ٠ظُ َٔ٘ حػالْ فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ػٓ ٌ٘ح حإل٠يحع رٙخ ػ١ٍّش حٌظلي

ٚ حٗٙخٍٖ رظؼ١ٍك ٔٔوش ِٕٗ  كٔذ حٌى١ف١ش حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ فٟ حٌّخىس حٌؼخ١ٔش أٞ  

رّمَحص حٌٍٔطش حٌّل١ٍش ٚحٌّلىّش حالرظيحث١ش ٍِٜٚلش حٌّلخفظش ػٍٝ حألِالن 

ي٠َ٠ش أِالن حٌيٌٚش ٚح١ٌّخٖ حٌؼمخ٠ٍش ٍِٜٚلش حٌّٔق حٌؼمخٍٞ ٚحٌّٜخٌق حٌظخرؼش ٌّ

  .ٚحٌغخرخص، حٌظٟ ٠مغ حٌؼمخٍ حٌّؼٕٟ فٟ ىحثَس ٔفًٛ٘خ حٌظَحرٟ

 انمطهب انثانً : مسطرة انتعرض عهى عمهٍة انتحذٌذا

حْ ِزخَٗس اؿَحءحص طلي٠ي ػمخٍ ِؼ١ٓ، ِٓ ٗؤٔٙخ حًح ِخ ٓخٍص حٌٝ ٔٙخ٠ظٙخ ر٘ىً 

١ش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ، غ١َ ١ز١ؼٟ ٚ ريْٚ ِٕخُػش، أْ طئىٞ حٌٝ حٌّٜخىلش ػٍٝ ػٍّ

ألْ حٌزؼٞ لي ٠َٜ أْ ػ١ٍّش  حٌزٔخ١ش،أْ حألٍِٛ لي ال ط١َٔ ىحثّخ رٌٖٙ حٌٌٔٙٛش ٚ 

حٌؼمخٍ حِخ ر٘ىً وٍٟ أٚ ؿِثٟ أٚ روٜٛٙ حٌليٚى  رلمٛلٗ ػٍٝحٌظلي٠ي لي ِٔض 

    . 22ٚ ٌلفع كمٛق ٘ئالء أػطخُ٘ حٌَّ٘ع كك حٌظؼَٝ

ع حٌظلي٠ي هخٍؽ ٌٖ٘ حٌّٔطَس ِٓ ٚال ٠ّىٓ طٍٜٛ حٌّٕخُػش فٟ حٌؼمخٍ ِٟٛٛ

ًٌه ٌٛ طميَ أكي حأل١َحف ريػٜٛ حٓظلمخق ِٕفؼش ألؿً حٌّطخٌزش رخٓظلمخق ػمخٍ 

طلُٖٛ حٌـّخػش حٌٔال١ٌش ٚ ٘ٛ ِٟٛٛع حٌظلي٠ي فبٔٗ ٌٓ ٠مزً ِٕٗ ألٔٗ ٌُ ٠ّخٍٓٙخ 

 .23ّٟٓ ا١خٍ٘خ حٌمخٟٔٛٔ ح١ٌٍُٔ  ٚ٘ٛ حٌظؼَٝ ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ  63.12 حٌَّ٘ع فٟ ح١خٍ لخْٔٛأْ حإلٗخٍس ٚطـيٍ 

ألٍحٟٟ حٌـّخػخص لي أفَى ٌّٔطَس حٌظؼَٝ ػٍٝ حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ِـّٛػش ِٓ 

وٌٌه ٚفك  حٌظؼَٟخصوّخ أْ حٌم٠خء ٠زغ فٟ ٌٖ٘ )حٌفمَس حألٌٚٝ( حٌو١ٜٛٛخص 

 ه١ٜٛٛخص ِؼ١ٕش  )حٌفمَس حٌؼخ١ٔش(.

ت انتعرض عهى مسطرة انتحذٌذ اإلداري ألراضً انفقرة األونى : خصىصٍا 

 انجماعات انسالنٍة

٠لك ٌىً ِٓ ٠يػٟ كمخ ػ١ٕ١خ، أٚ ٚؿٛى طلّالص ػمخ٠ٍش ػٍٝ أٍحٟٟ حٌـّٛع، أٚ 

٠ٕخُع فٟ كيٚى ٌٖ٘ حألٍحٟٟ، أْ ٠ميَ طؼَٟٗ حِخ فٟ ػ١ٓ حٌّىخْ أِخَ حٌٍـٕش 

                                                           
ٌقصد بالتعرض  بصفة عامة و سٌلة قانونٌة ٌمارسها الغٌر للحٌلولة دون إتمام إجراءات التحفٌظ و ذلك خالل اآلجال   22

القانونً المقررة ، و ٌهدف التعرض بهذا المعنى الى وقف إجراءات التحفٌظ من طرف المحافظ و عدم االستمرار فٌها 
المحكمة أو ابرام صلح بٌن األطراف . للمزٌد من التوسع  الى أن ٌرفع التعرض و ٌوضع حدا للنزاع عن طرٌق

بخصوص مؤسسة التعرض أنظر :محمد خٌري '' العقار و قضاٌا التحفٌظ فً التشرٌع المغربً" مطبعة المعارف الجدٌدة 

 . 808ص  8101الرباط  طبعة –
ة ، الدار البٌضاء الطبعة األولى محمد مومن ''أمالك الجماعات الساللٌة و أراضً الكٌش" مطبعة النجاح الجدٌد  23

 .83ص  8101



، هالي أؿً ػالػش أَٗٙ  ، ٚ حِخ ٌيٜ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش حٌّؼ١ٕش24 حٌّىٍفش رخٌظلي٠ي

حرظيحءح ِٓ طخ٠ٍن َٔ٘ حإلػالْ ػٓ ا٠يحع ِل٠َ حٌظلي٠ي ٚ حٌظ١ُّٜ حٌّئلض ٌيٜ 

 ٓٛحء فٟ ط٠َٜق وظخرٟ أٚ ٗفٛٞ  ٚ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حأله١َس ،حٌٍٔطش حٌّل١ٍش 

طلٍَ حٌٍٔطش حٌٌّوٍٛس ِل٠َح رٌٙح حٌوٜٛٙ، ٚطٍُٔ ٔٔوش ِٕٗ اٌٝ حٌّظؼَٝ 

ٖ حٌظؼَٟخص فٟ ٓـً ٌٍظؼَٟخص هخٙ رخٌظلي٠ي ، وّخ أٔٙخ طمَٛ رظ١ّ٠ٓ ٌ٘

ٚ ال ٠مزً أٞ طؼَٝ رؼي ٠ِٟ حألؿً  حإلىحٍٞ حٌّؼٕٟ ٠ظُ فظلٗ ٌٌٙح حٌغَٝ

  25حٌٌّوٍٛ.

ٌٍٔطش حٌّل١ٍش فٟ لزٛي ٠ظّلٍٛ كٛي أ١ٍ٘ش ح ٕ٘خ،ٚ حٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف ٔفٔٗ 

 حٌٌٞ أػخٍ ٔمخٗخ فم١ٙخ ىٍحٓش حٌّٔظٕيحص ٚ حٌلـؾ حٌّئ٠يس ٌٍظؼَٝحٌظؼَٝ ٚ 

  1924 فزَح٠َ 18مخْٔٛ  ٚ ًٌه ػٍٝ هالف ظ١َٙ ، هخٛش ِغ ٓىٛص حٌ 26ٚحٓؼخ

، حً وخْ ٠ٕٚ ر٘ىً ٠َٛق ػٍٝ حهظٜخٙ  27حٌّٕٔٛم حٌٌٞ وخْ أوؼَ ٟٚٛكخ

حٌٍٔطش حٌّل١ٍش فٟ لزٛي حٌظؼَٝ ٚ ىٍحٓش حٌلـؾ ٚ حٌّٔظٕيحص حٌٟ٘ء حٌٌٞ وخْ 

٠وٍك ِٜخػذ فٟ ٚؿٗ حٌّظؼ١َٟٓ ، ٚ كظٝ ٌٍّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش  ٔفٔٙخ ًٌه أْ 

 حٌٍٔطش حٌّل١ٍش غ١َ ِوظٜش فٟ لزٛي حٌظؼَٟخص ٚ ىٍحٓش حٌّٔظٕيحص .

ٛص حٌَّ٘ع حٌّغَرٟ ػٓ ًوَ طمي٠ُ حٌلـؾ ٚحٌّٔظٕيحص أْ ٓى  ِٚٓ ٕ٘خ ٠ظز١ٓ

حٌّئ٠يس ٌٍظؼَٝ وخْ فٟ ِلٍٗ ألٔٗ ١ٌٔض ٌٍٍٔطش حٌّل١ٍش حالهظٜخٙ فٟ طٍمٝ 

حٌلـؾ ِٓ أٛلخرٙخ ٚ حٌلىُ ػٍٝ ل١ّظٙخ ٚ طَؿ١لٙخ رلـؾ أهَٜ ألْ ًٌه ِٓ 

حهظٜخٙ حٌّلخفع حٌؼمخٍٞ ٚحٌّلىّش فم٢ ىْٚ غ١َُ٘ ، ٚفٟ ٌ٘ح حإل١خٍ 

                                                           

24
ِخ ٠ٍٟ:'' ٠ّىٓ حٌظؼَٝ ػٍٝ  رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌشحٌّظؼٍك  62.17ِٓ لخْٔٛ  6ؿخء فٟ حٌّخىس  

ٟٟ ِٟٛٛع ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ رٔزذ حٌّٕخُػش فٟ حٌليٚى أٚ حٌّطخٌزش رلك ِٓ حٌلمٛق حٌؼ١ٕ١ش حٌؼمخ٠ٍش حٌّظؼٍمش رخألٍح

 .حٌظلي٠ي

 .أىٔخٖ" ٠9ميَ حٌظؼَٝ حٌٌّوٍٛ فٟ ػ١ٓ حٌّىخْ اٌٝ ٌـٕش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ، ِغ َِحػخس أكىخَ حٌّخىس 

 

25
"  :ِخ ٠ٍٟ رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌشحٌّظؼٍك  62.17ِٓ لخْٔٛ  9ؿخء فٟ حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ  حٌّخىس    

حٌظؼَٟخص حٌّميِش ا١ٌٙخ ٓٛحء وخٔض وظخر١ش أٚ ٗف٠ٛش فٟ ٓـً ٌٍظؼَٟخص هخٙ رخٌظلي٠ي طمَٛ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش رظ١ّ٠ٓ ..

 .حإلىحٍٞ حٌّؼٕٟ ٠ظُ فظلٗ ٌٌٙح حٌغَٝ

 ".ال ٠مزً أٞ طؼَٝ رؼي ٠ِٟ حألؿً حٌٌّوٍٛ

 
26

ِٔخّ٘ش فٟ  حٌفمٟٙ حٌَؿٛع اٌٝ أكّي حٌيحٚىٞ حٍطزخ١ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ رخألٔظّش حٌؼمخ٠ٍش  ٌٍظٛٓغ فٟ ٌ٘ح حٌٕمخٕ  

 253ٙ  2008أػّخي حٌٕيٚس ح١ٕ١ٌٛش كٛي حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ رخٌّغَد َِوِ حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حالؿظّخػ١ش َِحوٖ 
27

ػّخٌُٙ ِٓ حٌلك فٟ طمي٠ُ طؼَُٟٙ فٟ ٔفْ   أِخ حٌّؼخٍْٟٛ ف٠ِخىس“ 1924فزَح٠َ  18ِٓ ظ١َٙ  ٠5ٕٚ حٌفًٜ   

ٌىٟ   حٌظم٠ََ فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش  ِٓ ا٠يحع  ِخ ًوَ  يحء ِٓ َٔ٘حٌّىخْ اٌٝ حٌٍـٕش ٠ؼطٝ ٌُٙ أؿً ٓظش أَٗٙ حرظ

ِٟٛٛع حػظَحُٟٙ ٚحٌلـؾ حٌّٔظٕي   ٠٠ّْٕٛ ف١ٗ  وظخر١خ  ط٠َٜلخ  اٌٝ حٌٕخثذ حٌّلٍٟ ػٓ كىِٛش حٌَّحلزش  ٠ميِٛح

 ”فٟ ًٌه  ػ١ٍٙخ



ٓىٛص حٌٕٚ حٌوخٙ ٠ظُ حٌَؿٛع اٌٝ حٌٕٚ حٌؼخَ حٌّظّؼً فٟ لخْٔٛ  ػٕي  فبٔٗ

٠ظٛؿذ فٟ ٌٖ٘  ٚ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ حٌٌٞ كيى حٌـٙش حٌّوظٜش ػٍٝ ٓز١ً حٌلَٜ

حٌلخٌش طمي٠ُ حٌظؼَٝ ٌٌح حٌٍٔطش حٌّل١ٍش وبؿَحء ٗىٍٟ ٚرؼي ًٌه ٠ظُ طمي٠ُ حٌٛػخثك 

 . ٚ حٌلـؾ ٌٌح حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش َِفمش رّطٍذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ

ال طٕظؾ أٞ  ٓخرمخ،ٚ حٌـي٠َ رخٌٌوَ، أْ وً طؼَٝ ليَ ٚفك حٌى١ف١ش حٌظٟ أَٗٔخ ح١ٌٙخ 

،  28حال حًح طميَ حٌّظؼَٝ ػٍٝ ٔفمظٗ 62.17ْٛ ِٓ لخٔ 10أػَ كٔذ حٌّخىس 

ٚ ًٌه هالي ػالػش أَٗٙ حٌّٛح١ٌش الٔم٠خء حألؿً   رّطٍذ طلف١ع طؤو١يح ٌظؼَٟٗ

ػٟٛخ ػٓ أؿً ٓظش أَٗٙ حٌٌٞ وخْ ِٕٜٛٛخ ػ١ٍٗ  29حٌّليى ٌظمي٠ُ حٌظؼَٟخص

طلض ١خثٍش حٌغخء  حٌّٕٔٛم 1924فزَح٠َ  18فٟ حٌظ١َٙ ح٠ٌَ٘ف حٌّئٍم فٟ 

  . 30ػظزخٍ ٌ٘ح حأله١َ ريْٚ ؿيٜٚ ٚ ػي٠ُ حألػَٚ حطؼَٟٗ 

                                                           

28
حٌّٕٔٛم وخْ ٠طَف حٗىخال ف١ّخ ٠ظؼٍك رٕفمخص ِطٍذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ٔظَح ٌغّٟٛٗ،  1924فزَح٠َ  18ظ١َٙ فٟ ظً   

كّٔض حٌوالف ٚػٍّض ػٍٝ  التي .2000ٔٛٔزَ  24رظخ٠ٍن  4145/0 –ٍلُ   اٌٝ أْ ٛيٍص ٌِوَس ِٓ حٌّلخفع حٌؼخَ

أٌفض حٔظزخ٘ىُ اٌٝ أْ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ٕٚ ػٍٝ ِمظ١٠خص هخٛش ِظؼٍمش “  حإلىحٍٞ ك١ض ٜٔض ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ  طٛك١ي حٌؼًّ

رََٓٛ حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش ٚحٌّٔظلمخص ػٍٝ ١ٍزخص ا٠يحع ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ٌٍظؼَٟخص حٌَّٜف رٙخ ٟي ِٔخ١َ 

ٌظؤو١يٞ ػٍٝ ١خٌذ حٌٟ٘ء حٌٌٞ ٠ئوي ػٍٝ أْ ٔفمخص ِطٍذ حٌظلف١ع ح 9”حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌيٌٚش ٚحٌـّخػخص حٌٔال١ٌش

حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ٚحٌّالكع أْ ٌٖ٘ حٌٌّوَس أكخٌض ػٍٝ ٌ٘ح حٌََّٓٛ حٌّظؼٍك رظٔـ١ً حٌظلف١ع حالهظ١خٍٞ ٌُٚ طلً ػٍٝ 

ٌٌٖٚٙ حٌٌّوَس ِخ ٠زٍَ٘خ فٟٙ ِٓ ؿٙش ططزك حٌّزيأ حٌٌٞ . حٌفمَس حٌّظؼٍمش رب٠يحع ِطخٌذ حٌظلف١ع فٟ كخٌش حٌظلف١ع حإلؿزخٍٞ

ش ػيَ ٚؿٛى ٔٚ هخٙ ٠ظُ حٌٍـٛء اٌٝ حٌمٛحػي حٌؼخِش، ٚ٘ٛ ِخ ٠ٔظفخى ِٓ طؼ١ًٍ ٌٖ٘ حٌٌّوَس أ٠٠خ ِٚٓ ٠م٠ٟ رؤٔٗ فٟ كخٌ

حٌظلي٠ي حٌظ٠َ٘ؼٟ ٌطز١ؼش ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١ي٠ش، ٚحٌٌٞ حٓظَّص آػخٍٖ كظٝ رخٌٕٔزش ٌٌٖٙ حٌََٓٛ  أهَٜ ػيَؿٙش 

حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ أىحء ٌٖ٘ حٌٕفمخص كظٝ ٠ىْٛ اؿَحثٗ  ٌىٓ حٌَّ٘ع كُٔ حألَِ فٟ حٌمخْٔٛ حٌـي٠ي ٚأٛزق ػٍٝ ١خٌذ.وٌٌه

ٛل١لخ ك١غ أْ طٍه حٌّطخٌذ طظً هخٟؼش ٌٍمٛحػي حٌؼخِش ألىحء حٌََٓٛ حٌّظؼٍمش رب٠يحع ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ 

ٍَٓٛ  حٌّظؼٍمش رظلي٠ي طؼ٠َفش 2.97.358ََِٓٛ  ٚ ٘ٛ فٟ حٌََٓٛ حٌّظؼٍمش رظلي٠ي طؼ٠َفش ٍَٓٛ حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش

ٍلُ   . حٌٌٞ ػيي ٚطُّ ر٠1997ََّٕٛٓخ٠َ  3رظخ٠ٍن  4495حٌٍّٕ٘ٛ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ػيى  –حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش 

 16رظخ٠ٍن  6484ٛخىٍ رخٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش ػيى  ١ٌٛ٠2016ُٛ  18حٌّٛحفك ي  1437ٗٛحي   13ٛخىٍ فٟ   2.16.375

 .6102 ١ٌٛ٠ُٛ 21حٌٛحفك ي  1437ٗٛحي 
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حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ِخ ٠ٍٟ:   62.17ِٓ لخْٔٛ  10حٌّخىس  حٌفمَس حألٌٚٝ ِٓ  ؿخء فٟ   

أػالٖ ال ٠ٕظؾ أٞ أػَ اال اًح طميَ حٌّظؼَٝ، ػٍٝ ٔفمظٗ  9ٚ 6وً طؼَٝ ليَ ١زمخ ٌٍى١ف١ش حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ فٟ حٌّخىط١ٓ 

خ٠ٍش حٌّوظٜش، ًٌٚه هالي ػالػش أَٗٙ حٌّٛح١ٌش الٔم٠خء حألؿً حٌّليى رّطٍذ طلف١ع طؤو١يح ٌظؼَٟٗ، ٌيٜ حٌّلخفظش حٌؼم

 ..". ٌظمي٠ُ حٌظؼَٟخص

 
30

الملف أن  و هذا ما أقرته المحكمة اإلدارٌة بالرباط فً أحد قراراتها الذي ورد فٌه : '' .. و حٌث بالرجوع الى نازلة الحال ، فالثابت من أوراق  

هكتار لدى لجنة التحدٌد ، اال  32مساحة داٌة بتعرض على عملٌة التحدٌد اإلداري للملك موضوع النزاع فً حدود الطاعنٌن و ان كانوا قد تقدموا ب

 03-16-0663الى غاٌة  0663-13-03أنهم لم ٌبادروا الى تأكٌد تعرضهم بإٌداع مطلب التحفٌظ داخل األجل المشار الٌه أعاله و الممتد من 



حٌظؤو١يٞ  حٌظلف١عٚ لي ؿَٜ حٌؼًّ حإلىحٍٞ ػٍٝ حٌِحَ حٌّظؼَٝ حٍفخق ِطذ 

ر٘ٙخىس ِٓ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش ٠ؼزض رّمظ٠خ٘خ أٔٗ ٓزك أْ طميَ رظؼَٟٗ ىحهً ح٢ؿخي 

ٚاْ وخٔض ٌٖ٘ حٌ٘ٙخىس طؼ١َ رؼٞ . 31حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حال ٓم٢ كمٗ فٟ حٌظؼَٝ

ٌُٚ ٠لُٔ ف١ٙخ كظٝ  1924فزَح٠َ  18حإلٗىخ١ٌخص ٚ حالٔظمخىحص فٟ حٌظ١َٙ حٌمي٠ُ 

ٌٚؼً حٌٔزذ فٟ ًٌه   ، اً لي ط٠َ رلمٛق حٌّظؼ١َٟٓ 1726.حٌمخْٔٛ حٌـي٠ي 

حٌظّخ١ً حٌٌٞ لي طمَٛ رٗ حٌـٙخص حٌّؼ١ٕش فٟ ط١ٍُٔ ٗٙخىس حٌظؼَٝ ٌفخثيس حٌّظؼَٝ 

حٌّليى ٌٍظؼَٝ ٌٌٌه ط١ٙٔال   حألؿً هالي ػالػش أَٗٙ حٌّٛح١ٌش ٌظخ٠ٍن حٔظٙخء

ٌّؤ٠ٍِٛش ١خٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ٚؿذ ِطخٌزظٙخ رٛحٓطش حٌّلخفع حٌؼمخٍٞ ػٓ 

٠َ١ك حٌٍُٔ حإلىحٍٞ ِٓ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش ريي طى١ٍف ١خٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ 

 .32رٌٌه

ٚ ٠مغ ػ١ٍٗ ػذء حالػزخص  طؤو١يٞوخْ حٌّظؼَٝ ٍَِِ رظمي٠ُ ِطٍذ طلف١ع  ٚاًح

 11رخػظزخٍٖ ِظؼَٟخ ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ كٔذ حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌّخىس 

حٌّطٍذ ٚ ِٓ ػٓ حٌطز١ؼش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٌٙح ِٓ ؿٙش  فبٕٔخ ٔظٔخءي  ، 17.62ِٓ لخْٔٛ 

ؿٙش ػخ١ٔش ػٓ ِيٜ اِىخ١ٔش حؿَحء طَٜفخص لخ١ٔٛٔش ِٟٛٛع ِطخٌذ طلف١ع 

 طؤو١ي٠ش .

ٔمٛي ٕ٘خ أْ أِخَ ٓىٛص حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ ػٓ طلي٠ي  حٌظٔخإي حألٚي ، اؿخرش ػٓ

١ز١ؼش ِطٍذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ، فخٔٗ ٠ـذ حٌظؼخًِ ِؼٗ وؤٞ ِطٍذ آهَ ِٛىع ١زمخ 

طيػ١ّٗ رخٌلـؾ ٚ حٌٛػخثك  ٌظ١َٙ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ. ك١غ ٠ـذ ػٍٝ ١خٌذ حٌظلف١ع 

٠ٍش طٍّٔٙخ حٌٍٔطش حٌّل١ٍش حٌّئ٠يس ٌٗ طلض ١خثٍش حٌَفٞ، ِغ حٍفخلٗ ر٘ٙخىس اىح

                                                                                                                                                                                     
ت ، بالرغم من الرسالة الموجهة الٌهم من طرف المحافظ من أجل اإلسراع بإٌداع ذلك المطلب  و التً توصلوا تارٌخ انصرام أجل قبول التعرضا

 632، األمر الذي ٌجعل تعرضهم عدٌم األثر بعد انصرام األجل المذكور ، و ٌعتبر ملغى بقوة القانون ...'' قرار عدد  0663 12-04بها بتارٌخ 

أوردته ادرٌسٌة الحنفاوي ''إشكاالت تعمٌم نظام التحفٌظ العقاري بالمغرب'' أطروحة لنٌل شهادة  3-121رقم فً الملف  8114-12-01بتارٌخ 

- 8108فً القانون الخاص ، جامعة القاضً عٌاض ، كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة ، مراكش الموسم الجامعً  هالدكتورا

 .  018و  010ص  8103
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  32ن، مرجع سابق ص محمد موم  
 

ٚ ُٚحٍس حٌيحه١ٍش فٟ ا١خٍ ِخ ٠ّٔٝ   ٚفٟ ٌ٘ح حإل١خٍ طُ ػمي حطفخلخص َٗحوش ر١ٓ حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌٍّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش  32

طُ  22/09/2011طُ ارَحَ حطفخل١ش َٗحوش ِغ ُٚحٍس حٌيحه١ٍش رظخ٠ٍن  اً  ٓ أؿً حٌلي ِٓ ٌٖ٘ حٌؼَحل١ًِ حٌلٔخرخص حٌىزَٜ

ًٌٚه ٌٕٔظ١ٓ، ٚٔظَح ٌٍٕظخثؾ حال٠ـخر١ش حٌّلممش فٟ ٌ٘ح حٌٜيى فمي طّض حٌّٜخىلش ػٍٝ  2013طّي٠ي حٌؼًّ رٙخ رظخ٠ٍن ِخٍّ 

الطفخل١خص ِٓ ٗؤٔٗ حٌلي ِٓ َٗع حٌؼًّ رٙخ ٌّيس هّْ ٕٓٛحص ، ًٌه أْ طفؼ١ً ٌٖ٘ ح 2015حطفخل١ش ؿي٠يس رظخ٠ٍن ١ٌٛ٠ُٛ 

،ٚفٟ ٌ٘ح حإل١خٍ طُ ػمي حؿظّخػخص ى٠ٍٚش   طٛحؿٗ حٌّٔطَس حٌوخٛش رخٌظلي٠يحص حإلىح٠ٍش ألٍحٟٟ حٌـّٛع  حٌؼَحل١ً حٌظٟ لي

ِٓ أؿً حٌظيحٚي كٛي ٌٖ٘ حٌؼَحل١ً ٚحطوخً كٍٛي اِخ ػٓ ٠َ١ك طلف١ظٙخ، أٚ آٍخٌٙخ اٌٝ حٌّلىّش ٌٍزغ فٟ ٌٖ٘ حٌظؼَٟخص 

 ٌز١ذ ٔز١ً '' حٌظؼَٝ ػٍٝ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع ر١ٓ ٚحلغ حٌٕٚ ٚأفخق حٌظفؼ١ً"أٔظَ :   ..اْ ٚؿيص

ِمخي ٍِٕ٘ٛ رخٌّـٍش  حالٌىظ١َٔٚش حٌمخْٔٛ ٚ حألػّخي حٌي١ٌٚش ػٍٝ حٌّٛلغ حالٌىظَٟٚٔ : 
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ٕٗ ٍَٓٛ حٌّلخفظش طف١ي رؤٔٗ ٓزك ٚ ليَ طؼَٟٗ ىحهً حألؿً حٌمخٟٔٛٔ ػُ ٠ئىٜ ػ

 .  حٌؼمخ٠ٍش

ٔٚ ػٍٝ أْ فظَس  62.17أِخ حٌظٔخإي حٌؼخٟٔ ، فزّخ أْ حٌَّ٘ع حٌّغَرٟ فٟ لخْٔٛ 

حٌّٕغ ِليىس ر١ٓ ِخ ر١ٓ طخ٠ٍن ٛيٍٚ حٌََّٓٛ حالفظظخكٟ حٌٝ غخ٠ش ٛيٍٚ ََِٓٛ 

حٌّٜخىلش ٚ رخٌظخٌٟ فخْ حٌظَٜفخص حٌّزَِش هالي ٌٖ٘ حٌفظَس رخ١ٍش ، ِّخ ٠ٕزغٟ 

ػٍٝ حٌّلخفع ػٕي رؼٗ فٟ حٌطٍزخص حٌّميِش ٌي٠ٗ روٜٛٙ ا٠يحع ػ١ٍّش طف٠ٛض أٚ 

ٍ٘ٓ ٚ غ١َ ًٌه ِٓ حٌظَٜفخص أْ ٠ظؤوي ِٓ طخ٠ٍن طل٠ََ حٌؼمٛى ٚ ٌُ ٠زََ فٟ 

ِخ ػٌح ًٌه فخٔٗ ٠مزٍٗ ػٍٝ غَحٍ فظَس حٌّٕغ ٚ حال فخْ ١َِٜ حٌطٍذ حٌّٕغ . أ

 84ٚ  83ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌؼخى٠ش ٚٚؿذ ٌِِٚخ ح٠يحػٙخ ١زمخ ٌّمظ١٠خص حٌف١ٍٜٓ 

 .33ِٓ ظ١َٙ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ 

رؼي حٓظٕفخى حٌٍّف ٌـ١ّغ حٌَّحكً، ٚ فٟ كخٌش ػيَ ٚؿٛى طؼَٟخص ، أٚ فٟ كخٌش 

ٜيحٍ ََِٓٛ ِٓ ط٠ٛٔش ٌٖ٘ حٌظؼَٟخص ِٓ ١َف حٌٍـٕش حٌّوظٜش ، فخٔٗ ٠ظُ حٓظ

١َف ٍث١ْ حٌلىِٛش رخلظَحف ِٓ ١َف ٠َُٚ حٌيحه١ٍش ، ٠ظؼٍك رخٌّٜخىلش ػٍٝ 

أػّخي حٌظلي٠ي . ٚطٜزق حألٍحٟٟ ِٟٛٛع ََِٓٛ حٌّٜخىلش حٌٌّوٍٛ غ١َ لخرٍش 

 ألٞ ِٕخُػش أٚ حىػخء رلك ػ١ٕٟ.

 أِخ فٟ كخٌش فً٘ حٌٍـٕش حٌٌّوٍٛس فٟ حٌظًٛٛ حٌٝ ط٠ٛٔش حٌِٕحع ، فخْ حٌٍّف ٠لخي

ٚ٘ٛ ِٟٛٛع حٌفمَس  34ػٍٝ حٌم٠خء لٜي حٌزغ فٟ حٌظؼَٝ ػٍٝ حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ

 حٌّٛح١ٌش .

 

 حٌفمَس حٌؼخ١ٔش : رغ حٌم٠خء  فٟ حٌظؼَٟخص 

فٟ كخٌش ٍٓٛن حٌّٔطَس حٌم٠خث١ش ٌٍظلي٠ي حإلىحٍٞ، فخْ حٌّظؼَٝ ٠ؤهٌ َِوِ 

ٞ ٌفخثيطٙخ حٌّيػٟ ٠مغ ػ١ٍٗ ػذء حالػزخص، ر١ّٕخ حٌـّخػش حٌظٟ طُ حٌظلي٠ي حإلىحٍ

ِٓ  11طؤهٌ َِوِ حٌّيػٝ ػ١ٍٗ . ٚ فٟ ٌ٘ح حٌٜيى طٕٚ حٌفمَس حٌؼخ١ٔش ِٓ حٌّخىس 

٠مغ ػذء حإلػزخص ػٍٝ ػخطك ١خٌذ حٌظلف١ع رٜفظٗ ِخ ٠ٍٟ : ''  67.12لخْٔٛ 

 ".ِظؼَٟخ ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ
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أِخ روٜٛٙ ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌظٟ ط٘ىً طؼخٍٝ ِظزخىي ِغ ِٔطَس حٌظلي٠ي 

، فخُٔٙ ٛيٍٚ حٌََّٓٛ حالفظظخكٟ ٌؼ١ٍّخص حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ  ٚحٌّٛىػش لزًحإلىحٍٞ 

فٟ ك١ٓ أْ حٌـّخػش حٌٔال١ٌش طىْٛ فٟ  -١الد حٌظلف١ع –٠ٔظَّْٚ رٜفظُٙ طٍه 

ٚ ٘ٛ حٌظٛؿٗ حٌٌٞ ألَطٗ ِلىّش حٌٕمٞ ِٓ هالي   -حٌّظؼَٟش –َِوِ حٌّيػ١ش 

حٌٌٞ ؿخء ف١ٗ ِخ ٠ٍٟ : '' حًح ليَ ِطٍذ حٌظلف١ع لزً حٔطالق ػ١ٍّش  35حكي  لَحٍحطٙخ 

، فخْ ِٔطَس حٌظؼَٝ حٌٛحؿزش حٌظطز١ك ٟ٘  حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ِٓ ١َف حٌـّخػش

غ٘ض  12طٍه حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ فٟ ظ١َٙ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ حٌٜخىٍ رظخ٠ٍن 

، ٚ طؼظزَ ٛخكزش حٌظلي٠ي ِظؼَٟش ٠مغ  1924فزَح٠َ  18، ٚ ١ٌْ ظ١َٙ 1913

 '' .ػ١ٍٙخ ػذء حالػزخص 

 

 حٌّظؼَٝ طيػ١ُ طؼَٟٗ ػٓ ٠َ١ك٠ـذ ػٍٝ حًح وخْ  حإلٗخٍس،ٚ وّخ ٓزمض 

ِطٍذ طلف١ع طؤو١يٞ طلض ١خثٍش حػظزخٍ طؼَٟٗ ال غ١خ، فخْ حٌٔئحي حٌٌٞ ٠طَف 

ٔفٔٗ ٘ٛ ِيٜ اِىخ١ٔش حٌظؼَٝ ػٍٝ ِطٍذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ هٜٛٛخ ٚ أْ ٌ٘ح 

 حٌّطٍذ ٘ٛ فٟ كٌ ًحطٗ طؼَٝ ػٍٝ حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ؟ .

٠خطٗ، ٔظَح ٌىْٛ حٌَّ٘ع ٌُ ٠ظطَق ٌٌٖٙ حٌّٔؤٌش، ألَ حٌّلخفع ِٓ هالي أكي ىٍٚ

، ٚ كغ حٌٔخىس  36حٌظٟ حطـٗ ف١ٙخ حٌٝ ؿٛحُ حٌظؼَٝ ػٍٝ ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١ي٠ش

حٌّلخفظ١ٓ ػٍٝ لزٛي حٌظؼَٟخص ٟي ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١ي٠ش ِظٝ حٓظـخرض 

، ِغ طؤو١يٖ  1913غ٘ض  12ٌٍّمظ١٠خص حٌمخ١ٔٛٔش حٌّٕٜٛٙ ػ١ٍٙخ فٟ ظ١َٙ 

 ّطخٌذ ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ : ػٍٝ ٍَٟٚس طٕز١ٗ حٌّلىّش حٌّلخي ػ١ٍٙخ ٌٖ٘ حٌ

حٌزغ ريح٠ش فٟ طؼَٟخص ١الد حٌظلف١ع فٟ ِٛحؿٙش حٌيٌٚش أٚ حٌـّخػش  -

 حٌٔال١ٌش حٌّؼ١ٕش رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ.

ٚ ػٍٝ ٟٛء ِآي حٌظؼَٟخص حٌّ٘خٍ ح١ٌٙخ أػالٖ، ٠ظُ حٌزغ فٟ حٌظؼَٟخص  -

 حٌّٛىػش حٌّٛىػش فٟ ِٛحؿٙش ١الد حٌظلف١ع ػٍٝ حٌٕلٛ حٌظخٌٟ : '' 

فٟ كخٌش حٌلىُ رؼيَ ٛلش طؼَٝ ١خٌذ حٌظلف١ع ٟي ِٔطَس حٌظلي٠ي  -

ػٕي ٌ٘ح حٌلي ٚ ال طٍظفض حٌٝ رخلٟ حإلىحٍٞ ، ٠ٕظٟٙ ٔظَ حٌّلىّش 

 حٌظؼَٟخص ، ٌىٛٔٙخ ِٛؿٙش ٟي ١خٌذ حٌظغ١١َ ىْٚ غ١َٖ .
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'' التعرض على مسطرة التحدٌد اإلداري ألراضً الجماعات الساللٌة ،  للمزٌد من التوسع بخصوص هذه الدورٌة أنطر: عبد القادر بوبكري  

بعنوان ''العقار و التعمٌر و االستثمار "  8103نونبر  83و  82اشكاالته القانونٌة و العملٌة ، مقال منشور بأشغال الندوة الوطنٌة المنظمة ٌومً 

 . 831مطبعة المعارف الجدٌدة الرباط  8104الطبعة األولى 



ٚ فٟ كخٌش حٌلىُ رٜلش طؼَٝ ١خي طلف١ع ٟي حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ طٕظَ  -

ص حٌّٛؿٙش ٟيٖ رٜمظٗ ١خٌذ طلف١ع  ١زمخ حٌّلىّش رؼي ًٌه فٟ حٌظؼَٟخ

 .1913غ٘ض  12ٌّمظ١٠خص ظ١َٙ 

ٚ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش حأله١َس ٠ظغ١َ حٌَّوِ حٌمخٟٔٛٔ ٌطخٌذ حٌظلف١ع ِٓ ِيػٟ 

فٟ ِٛحؿٙش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ حٌٝ ِيػٝ ػ١ٍٗ فٟ ِٛحؿٙش رخلٟ حٌّظؼ١َٟٓ 

ش أْ ح٠ٌٌٓ ٠ٕخُػٛٔٗ فٟ حٌؼمخٍ ِٟٛٛع  حٌطٍذ ، ٚ ِٓ ػُ ٠ّىٓ ٌٍّلىّ

ػٍٝ حػَ طغ١١َ َِوِٖ طٕظَ فٟ حٌظؼَٟخص حٌّٛؿٙش ٟي ِطخٌذ حٌظلف١ع 

حٌمخٟٔٛٔ ِٓ ِيػٟ حٌٝ ِيػٝ ػ١ٍٗ ، ٌىْٛ ِطٍذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ، رؼي 

حكخٌظٗ ِٓ ١َف حٌم٠خء ػٍٝ حٌّلخفع حٌؼمخٍٞ ٌُ ٠ؼي ِٛؿٙخ ٟي حٌظلي٠ي 

 .37حإلىحٍٞ 

 

ٍٝ حٌَغُ ِٓ ٜٔٗ ػٍٝ حألػَ ٚ فٟ حأله١َ طـيٍ حإلٗخٍس ، أْ حٌَّ٘ع حٌّغَرٟ ػ

حٌظط١َٙٞ ٌََّٓٛ حٌّٜخىلش ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حال أٔٗ كغ ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش أٚ 

فٟ ٗؤْ حٌؼمخٍ حٌٌٞ حٌـّخػش حٌٔال١ٌش حٌّؼ١ٕش ، رظمي٠ُ ِطٍذ أٚ ِطخٌذ حٌظلف١ع 

طّض حٌّٜخىلش ػٍٝ طلي٠يٖ ِغ أىحء ٚؿ١زخص حٌّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش ك١غ ٠مَٛ حٌّلخفع 

ُ حٌؼمخٍٞ أٚ حٌََٓٛ حٌؼمخ٠ٍش ٌؼمخٍ حٌـّخػش أٚ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش رظؤ١ْٓ حٌَٓ

ِٟٛٛع حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ حٌّٜخىق ػ١ٍٗ، رّـَى حٌظلمك ِٓ ٟٚغ حألٜٔخد 

38ٚحٌظ١ُّٜ حٌؼمخٍٞ
ٚ ٠مٜي ِٓ ػ١ٍّش طلم١ك حٌليٚى : حػظّخى ػالِخص حٌليٚى  .

خص حٌّؼّٛي رٙخ فٟ حٌّؼزظش أػٕخء ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ٚ ؿؼٍٙخ ِطخرمش ٌٍؼالِ

ظ١َٙ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ ٍٚرطٙخ رخٌ٘زىش حٌـ١ٛى٠ِ٠ش ، ٚ طؼ٠ٛٞ حٌؼالِخص حٌّفمٛىس 

ٚ اٟخفش ػالِخص ؿي٠يس حْ حلظ٠ٝ حألَِ ًٌه ِغ طل١١ٓ حٌّؼٍِٛخص حٌوخٛش 

رخٌّـخ٠ٍٚٓ . ك١غ ٠مَٛ حٌّٕٙيّ حٌّٕظيد ِٓ ١َف حٌّلخفع رظل٠ََ ِل٠َ 

ش ٚ حٌمخ١ٔٛٔش ٚ ط٠خف ح١ٌٗ وً حٌّٔظـيحص طيْٚ ف١ٗ ؿ١ّغ كخٌش حٌؼمخٍ حٌّخى٠

                                                           
37

 80أحمد أٌت الغازي ، '' بعض مسطرة تحفٌظ العقارات المحددة إدارٌا مصادق علٌه " ، مقال منشور بمجلة سلسلة دفاتر محكمة النقض العدد   

 .30و  31ص  8102سنة 

38
ِخ ٠ٍٟ : '' طمَٛ ٍٓطش حٌٛٛخ٠ش رّزخىٍس ِٕٙخ أٚ رطٍذ ِٓ حٌـّخػش أٚ حٌـّخػخص  62,17ِٓ لخْٔٛ  13ؿخء فٟ حٌّخىس   

حٌٔال١ٌش حٌّؼ١ٕش. رؼي َٔ٘ حٌََّٓٛ حٌمخٟٟ رخٌّٜخىلش ػٍٝ ػ١ٍّش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ فٟ حٌـ٠َيس ح١ٌَّٓش، رظمي٠ُ ِطٍذ أٚ 

 .ِطخٌذ طلف١ع فٟ ٗؤْ حٌؼمخٍ حٌٌٞ طّض حٌّٜخىلش ػٍٝ طلي٠يٖ

أٚ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ٠مَٛ حٌّلخفع ػٍٝ حألِالن حٌؼمخ٠ٍش رظؤ١ْٓ حٌَُٓ حٌؼمخٍٞ أٚ حٌََٓٛ حٌؼمخ٠ٍش ٌؼمخٍ حٌـّخػش 

 .ِٟٛٛع حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ حٌّٜخىق ػ١ٍٗ، رّـَى حٌظلمك ِٓ ٟٚغ حألٜٔخد ٚحٌظ١ُّٜ حٌؼمخٍٞ

 



حٌّليػش رؼي حٌّٜخىلش ػٍٝ حٌظلي٠ي حٌٌّوٍٛ رّٛحفمش ِٓ حٌـٙش ١خٌزش حٌظلف١ع ىْٚ 

 .  39أْ ٠٠ّٓ فٟ ٌ٘ح حٌّل٠َ أٞ طؼَٝ

 

 هخطّش 

ِٓ هالي ٌ٘ح حٌّٟٛٛع أْ ٔمف ػٕي حٌّٔظـيحص حٌظٟ أطٝ رٙخ لخْٔٛ  كخٌٕٚخ

حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألِالن حٌـّخػش حٌٔال١ٌش ٓٛحء ػٍٝ ِٔظٜٛ  62.17

ٚ ِٔطَس حٌظؼَٝ ػ١ٍٙخ ، ٚ حٌظٟ ٓؼٝ  حإلىحٍٞ ٌٌٖٙ حألٍحٟٟ ِٔطَس حٌظلي٠ي

حٌظٟ وخْ ٠طَكٙخ حالهظالالص ٚ حإلٗىخالص حٌمخ١ٔٛٔش  طـخُٚ حٌَّ٘ع ِٓ هالٌٙخ

فزَح٠َ حٌّٕٔٛم حال أٔٙخ طزمٝ لخَٛس ػٓ ِؼخٌـش وً حٌٕمخثٚ ٚ  18ظ١َٙ 

 حإلوَح٘خص حٌٛحؿذ طيحٍوٙخ  ٚ رخألٓخّ : 

 

اطخكش اِىخ١ٔش حٌظؼَٝ ػٍٝ ِطخٌذ حٌظلف١ع حٌظؤو١ي٠ش روٜٛٙ حٌظلي٠ي حالىحٍٞ -

ص حٌٔال١ٌش رٕٚ ٠َٛق ِخ ىحَ حألَِ ٠َطز٢ رخألغ١خٍ ٚال ِٔخّ ٌٗ رلمٛق حٌـّخػخ

  ٚال ٠ٔخُ٘ فٟ طؤه١َ حٌّٔطَس

حٌٕٚ ر٘ىً ٠َٛق ػٍٝ ِـخ١ٔش طمي٠ُ ِطٍذ حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ط١ٔ١َح ٌطخٌذ -

   .حٌظلف١ع حٌظؤو١يٞ ِٚٔخٚحطٗ ِغ حإلىحٍس ح١ٌٛٛش فٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ

طيػ١ُ َِكٍش حالٗٙخٍ رٛٓخثً ًحص فؼخ١ٌش طََٚ كّخ٠ش كمٛق حألغ١خٍ رل١غ ٠ظؼ١ٓ -

 حٌىخفٟ ٌؼ١ٍّش حٌَٕ٘ ٚ حالٗٙخٍ.اػطخء حٌٛلض 

طلي٠ي آؿخي ِؼمٌٛش ٠ٌَٔخْ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ، ٌّخ ٠٘ىٍٗ ٛيٍٚ حٌََّٓٛ  -

، هٜٛٛخ أْ حالفظظخكٟ  ِٓ طـ١ّي ٌٍٟٛؼ١ش حٌمخ١ٔٛٔش ٌٍؼمخٍ ٚ ِٕغ طيحٌٚٗ 

ِـّٛػش ِٓ حٌَّح١ُٓ حالفظظخك١ش ٛيٍص ٌِٕ ػَ٘حص ح١ٌٕٔٓ ىْٚ  أٞ حؿَحء 

 الكك ٠ٌوَ .

اػخىس حٌٕظَ فٟ طَو١زش ٌـٕش حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ حٌّظؼٍك رؤٍحٟٟ حٌـّٛع ػٓ   -

٠َ١ك إٓخى ٚ ًٌه رظؼ٠ِِ ٌٖ٘ حٌظ٘ى١ٍش رؤ١َ لخ١ٔٛٔش طٔخُ٘ فٟ ط٠َٔغ ِٔطَس 

ٚ ال ١ّٓخ ِٓ أ١َ حٌٛوخٌش ح١ٕ١ٌٛش ٌٍّلخفظش حٌؼمخ٠ٍش ٚ حٌّٔق  حٌظلي٠ي حالىحٍٞ

 فٟ حٌّـخي حٌؼمخٍٞ . حٌؼمخٍٞ ٚ حٌوَحثط١ش ٌّخ ٌُٙ ِٓ طـَرش وز١َس

طّي٠ي آؿخي حٌظؼَٝ أٚ اٟخفش ِمظ٠ٝ ٠ظ١ق اِىخ١ٔش لزٛي حٌظؼَٝ هخٍؽ حالؿً  -

 حٌّلىّش.ػٕي ا٠يحع ِطٍذ حٌظلف١ع ٠َٗطش أال ٠ىْٛ حٌٍّف لي ٚؿٗ حٌٝ 
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 الئحة انمراجع

 أوال : انكتب 

حى٠ٍْ حٌفخهٍٛٞ '' ح٢١ٌٓٛ فٟ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ رخٌّغَد'' ِطزؼش حٌٕـخف 

 . 2018حٌيحٍ حٌز٠١خء، حٌطزؼش حٌؼخٌؼش –حٌـي٠يس 

 

ِؤِْٛ حٌىِرَٞ، " حٌظلف١ٌع حٌؼمخٍٞ ٚحٌلمٛق حٌؼ١ٕ١ش حأل١ٍٛش  ٚ حٌظزؼ١ش فًٟ   

 . 1987ٟٛء حٌظ٠َ٘غ حٌّغَرٟ"، َٗوش حٌٙالي حٌؼَر١ش، حٌَرخ١، حٌطزؼش حٌؼخ١ٔش، 

: ىٍحٓش  ك١ٍّش  رٕض حٌّلـٛد رٓ كفٛ" حٌمخْٔٛ حٌؼمخٍٞ ٚفك آهَ حٌّٔظـيحص

ٔظ٠َش ططز١م١ش ِؼُِس رخؿظٙخىحص ل٠خث١ش'' حٌّطزؼش ٚ حٌٍٛحلش ح١ٕ١ٌٛش. حٌطزؼش 

 .2018حألٌٚٝ 

ٌؼَرًٟ ِلّي ١ِخى، " طؤِالص فٟ حٌمخْٔٛ حٌّٕظُ ٌٍـّخػخص حٌٔال١ٌش ػٍٝ ٟٛء 

 . 2014ٚػخثك حٌلٛحٍ ح١ًٌٕٟٛ كٛي حألٍحٟٟ حٌـّخػ١ش  ِطزؼش حأل١ِٕش، حٌَرخ١، 

خٍ ٚ ل٠خ٠خ حٌظلف١ع فٟ حٌظ٠َ٘غ حٌّغَرٟ" ِطزؼش حٌّؼخٍف ِلّي ه١َٞ '' حٌؼم

 . 2014حٌَرخ١  ١زؼش –حٌـي٠يس 
ِلّي ِِٛٓ ''أِالن حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ٚ أٍحٟٟ حٌى١ٖ" ِطزؼش حٌٕـخف    

 حٌـي٠يس ، حٌيحٍ حٌز٠١خء حٌطزؼش حألٌٚٝ .

 ثانٍا : انمقاالت 

ىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّخػخص ػزي حٌمخىٍ رٛرىَٞ '' حٌظؼَٝ ػٍٝ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإل

حٌٔال١ٌش ، حٗىخالطٗ حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حٌؼ١ٍّش ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ رؤٗغخي حٌٕيٚس ح١ٕ١ٌٛش 

رؼٕٛحْ ''حٌؼمخٍ ٚ حٌظؼ١َّ ٚ حالٓظؼّخٍ "  2016ٔٛٔزَ  26ٚ  25حٌّٕظّش ٠ِٟٛ 

 ِطزؼش حٌّؼخٍف حٌـي٠يس حٌَرخ١ . 2017حٌطزؼش حألٌٚٝ 

مخٍحص حٌّليىس اىح٠ٍخ ِٜخىق ٌؼأكّي أ٠ض حٌغخُٞ ، '' رؼٞ ِٔطَس طلف١ع ح

 .2015ٕٓش  21" ، ِمخي ٍِٕ٘ٛ رّـٍش ٍٍٓٔش ىفخطَ ِلىّش حٌٕمٞ حٌؼيى ػ١ٍٗ

ِمخي ٍِٕ٘ٛ رؤٗغخي ٘٘خَ ػ١ٍٛٞ ''ىٍٚ أٍحٟٟ حٌـّٛع فٟ ط٘ـ١غ حالٓظؼّخٍ'' 

رؼٕٛحْ ''حٌؼمخٍ ٚ حٌظؼ١َّ ٚ  2016ٔٛٔزَ  26ٚ  25حٌٕيٚس ح١ٕ١ٌٛش حٌّٕظّش ٠ِٟٛ 

 ِطزؼش حٌّؼخٍف حٌـي٠يس حٌَرخ١. 2017زؼش حألٌٚٝ حالٓظؼّخٍ " حٌط



حٌؼَرٟ ١ِخى '' لَحءس فٟ حٌَّ٘ٚع لخْٔٛ حٌّظؼٍك رخٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ 

حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش " ِمخي ٍِٕ٘ٛ رخٌّٛلغ حالٌىظَٟٚٔ ٌٍّـٍش حالٌىظ١َٔٚش ِغَد 

 .      https://www.maroclaw.com   حٌمخْٔٛ      

حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع "ِيحهٍش فٟ أٗغخي حٌٕيٚس ٚفخء ؿَٛ٘، "  

ٟ حٌـّٛع  2016أر٠ًٌَ  23ٚ 22ح١ٕ١ٌٛش حٌّٕظّش ٠ٌِٟٛ  ًٟ ،فًٟ ِٟٛٛع أٍح

 . 2018ٚٓئحي حٌلىخِش ٚحٌظ١ّٕش حٌظَحر١ٌش، ِطزؼش حٌّؼخٍف حٌـٌيىس رخٌَرخ١، ١زؼش 

ك رخٌٛٛخ٠ش حٌّظؼٍ 62.17حٌلز١ذ حٌَٔٔخٟٔ ''لَحءس فٟ ِٔظـيحص حٌمخْٔٛ ٍلُ 

حإلىح٠ٍش ػٍٝ حٌـّخػخص حٌٔال١ٌش ٚطير١َ أِالوٙخ'' ِمخي ٍِٕ٘ٛ رّـٍش ِٕخُػش 

 ./http://frssiwa.blogspot.comحألػّخي حالٌىظ١َٔٚش 

ػئخْ حٌٛ٘خرٟ '' ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع ػٍٝ ٟٛء 

 رخٌّٛلغ حالٌىظَٟٚٔ ٌٍّـٍش حالٌىظ١َٔٚش ِغَد حٌمخْٔٛ      ١ش '' حٌّٔظـيحص حٌظ٠َ٘ؼ

  https://www.maroclaw.com . 

أكّي حٌيحٚىٞ حٍطزخ١ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ رخألٔظّش حٌؼمخ٠ٍش ِٔخّ٘ش فٟ أػّخي 

حٌٕيٚس ح١ٕ١ٌٛش كٛي حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ رخٌّغَد َِوِ حٌيٍحٓخص حٌمخ١ٔٛٔش ٚ 

 .2008حالؿظّخػ١ش َِحوٖ 

ٌز١ذ ٔز١ً '' حٌظؼَٝ ػٍٝ ِٔطَس حٌظلي٠ي حإلىحٍٞ ألٍحٟٟ حٌـّٛع ر١ٓ ٚحلغ 

حٌٕٚ ٚأفخق حٌظفؼ١ً" ِمخي ٍِٕ٘ٛ رخٌّـٍش  حالٌىظ١َٔٚش حٌمخْٔٛ ٚ حألػّخي حٌي١ٌٚش 

 ./https://www.droitetentreprise.comػٍٝ حٌّٛلغ حالٌىظَٟٚٔ : 

 االطروحات و انرسائم 

حى١ٔ٠ٍش حٌلٕفخٚٞ ''اٗىخالص طؼ١ُّ ٔظخَ حٌظلف١ع حٌؼمخٍٞ رخٌّغَد'' أ١َٚكش ١ًٌٕ 

ٗٙخىس حٌيوظٍٛحٖ فٟ حٌمخْٔٛ حٌوخٙ ، ؿخِؼش حٌمخٟٟ ػ١خٝ ، و١ٍش حٌؼٍَٛ 

 .  2013- 2012ؼٟ حٌمخ١ٔٛٔش ٚ حاللظٜخى٠ش ٚ حالؿظّخػ١ش ، َِحوٖ حٌُّٛٓ حٌـخِ
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