
 
 

Règles de Conservation Foncière مسطــرة التحفيظ العقاري بالمغرب 

  
  

   البيانات الخاصة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ 
 :في ما يلي وتتمثل 1/08/1913من ظھير  13لقد نص المشرع على اغلب ھذه البيانات في الفصل       
وصف العقار المطلوب تحفيظه وصفا شام9 وذكر نوعه ھل ھو ارض عارية أو ارض بھا بنايات أو *  -

 .وبيان مشتم9ته من نباتات وأغراس تتصف بصفة الثبات واDستقرار   ارض ف9حية سقوية أو بورية
عليھا في المنطقة التي يوجد بھا تحديد موقع العقار و بيان مساحته التقريبية حسب المقاييس المتعارف * -

مع إمكانية تحويل ھذه المقاييس إلى المقاييس الرسمية بالھكتار و اTر ) الخدام - الخطوة-الكامة(العقار 
 .والسنتيار

الحدود الطبيعية للعقار ويجب ھنا ذكر العقارات المجاورة وان كان بعضھا محفظا يتم ذكر رقم مطلب *-
 .ي فقطالتحفيظ أو الرسم العقار

 *.اDسم الذي يعرف به العقار و اDسم الذي سيعطى له فيما بعد -
أسماء وعناوين المجاورين للملك المراد تحفيظه والذين يجب إع9مھم بإجراءات مسطرة تحفيظه * -

حتى يتسنى لھم حضور عملية التحديد وإبداء .....) تاريخ إجراء عمليات التحديد بالساعة واليوم والشھر(
 .ظاتھم بشان عملية تحفيظ ھذا الملكم9ح

وباdضافة إلى ماسبق يجب تفصيل الحقوق العينية المقررة على العقار وذكر أصحابھا وبيان ما إذا كان 
طالب التحفيظ يملك مجموع العقار المطلوب تحفيظه أو يملك بعض اfجزاء فقط وھل يملكه مباشرة أو 

لمحكمة وكذا يجب بيان الظروف التي انتزع فيھا العقار عن طريق الغير وھل ھو موضوع نزاع أمام ا
 .منه إذا كان قد انتزع منه
 :ويمكن تعديل طلب التحفيظ اfصلي في حالتين وھما

الذي  1915يونيه  03من القرار الوزيري المؤرخ في  8إذا رغب طالب التحفيظ في ذلك طبقا للفضل  -1
الموافق  1331رمضان  9من ظھير  84رة بالفصل بصرف النظر عن المسطرة المقر" ينص على أنه 

أع9ه يجوز لصاحب الحق المنشأ أو المعدل أثناء جريان مسطرة التحفيظ أن يطلب ) 1913غشت 12(
نشر ھذا الحق في أقرب عدد من الجريدة الرسمية مدليا لدى المحافظة العقارية بالوثائق المثبتة للحق 

 .ا القانوني ولكن مع مراعاة ماجد من إنشاء أو تعديل للحقوتجري مسطرة التحفيظ مجراھ. المذكور
وإذا كان اdع9ن عن انتھاء التحديد قد تقدم نشره بالجريدة الرسمية فإنه يجب نشره من جديد ليتأتى دائما 

غير أنه Dتقبل . التعرض في أجل شھرين اثنين على اfقل ابتداء من اdع9ن عن الحق المنشأ أو المعدل
ويقرر التحفيظ مع مراعاة الحق . الحالة إD التعرضات التي تتعلق مباشرة بالحق المنشأ أو المعدل في ھذه

 .المنشأ أو المعدل أثناء جريان مسطرة التحفيظ
بناءا على حكم قضائي في حالة ما إذا أثيرت تعرضات ضد مطلب التحفيظ اfصلي مما يلزم بتعديل  -2

 .حقوق مشاعة لبعض المتعرضينھذا اfخير بسبب ما قد يظھر من 
إذ يصبح المتعرض في ھذه الحالة مع اDحتفاظ لنفسه بمبدأ اDختيارية في مركز طالب التحفيظ، وفي    

الحقوق المحكوم بھا للمتعرض يمكنه أن يحتفظ بھا بموجب "ھذا السياق جاء في قرار للمجلس اfعلى 
من نفس  13يتقدم بطلب تحفيظھا طبقا للفصل الحكم القاضي بصحة تعرضه في شأنھا كما يمكن أن 

 [24".[الظھير
 

    الوثائق والمستندات المدعمة لمطلب التحفيظ: ثالثا
تعتبر الوثائق والمستندات من مؤيدات مطلب التحفيظ التي تثبت ملكية طالب التحفيظ للعقار المطلوب 

المترتبة على العقار لھذا نص المشرع تحفيظه والتي من شأنھا كذلك أن تبين أو تعرف بالحقوق العينية 
انه على طالب التحفيظ أن يقدم مع طلبه جميع رسوم التمليك  12/8/1913من ظھير  14في الفصل 



 والعقود والوثائق العمومية و الخصوصية التي من شأنھا أن تعرف بالحقوق العينية المقررة على العقار
المستندات محررة باللغة اfجنبية وكذلك للحالة التي تكون وقد عرض المشرع للحالة التي تكون فيھا      

 .فيھا وثيقة او أكثر من الوثائق التي أدلى بھا طالب التحفيظ في حوزة الغير
ففي الحالة التي تكون فيھا المستندات محررة باللغة اfجنبية أوجب المشرع أن تترجم برمتھا على نفقة 

ظة العقارية أو من قبل ترجمان حر مع إمكانية مراجعة ترجمته من طالب التحفيظ وبمعرفة تراجمة المحاف
 .(14من الفصل  2الفقرة( قبل تراجمه المحافظة إذا طلب المحافظ ذلك 

ويجب أن تكون ترجمة ھذه الوثائق والعقود موجزة مع اDحتفاظ بحق المحافظ أو القضاء المرفوع إليه 
 .ذه الوثائق والعقود والمستنداتاfمر في المطالبة بالترجمة الكاملة لكل ھ

أما في الحالة التي تكون فيھا الوثائق والعقود التي يدلي بھا طالب التحفيظ في حيازة الغير فقد أقر المشرع 
أن للمحافظ الذي اشعر بذلك أن يوجه أمرا إلى حائز الوثيقة بوجوب إيداعھا في المحافظة لقاء إيصال 

 15الفقرة اfولى من الفصل ( تضاف إليھا مھلة بعد المسافة عند اDقتضاء بذلك وذلك خ9ل مدة ثمانية أيام
 (من ظھير التحفيظ العقاري

ويمكن للمحافظ إعطاء الحائز الذي أودع الوثائق في المحافظة وبناءا على طلبه ، صورة منھا مشھودا 
بلغة    وثائق ادا كانت محررةبمطابقتھا ل}صل ،وذلك على نفقة طالب التحفيظ ونفس الشيء بالنسبة لھده ال

 . أجنبية
( وأخيرا يجب على طالب التحفيظ أن يودع مبلغا من المال يساوي النفقات المرتقبة لعملية التحفيظ 

 .(من ظھير التحفيظ العقاري 15من الفصل  3و2الفقرتين 
وثائق والحجج وقد تساءل بعض الفقھاء حول مدى أحقية المحافظ في رفض طلب تحفيظ D يكون مرفقا بال

فيرى البعض بأنه يتعين على المحافظ قبول الطلب بغض النظر عن كفاية الحجج أو عدم كفايتھا معللين 
رأيھم بأن مسطرة التحفيظ وحدھا كفيلة بإظھار اسم المالك الحقيقي دون غيره وذلك لما تتضمنه من 

بدعم مطلبه برسوم التملك  وسائل إشھار واسعة في حين يرى البعض اfخر أن طالب التحفيظ ملزم
 .من ظھير التحفيظ العقاري 96-38 - 14وسندھم في ذلك المواد 

 12/05/2010وقد دعمت مذكرة المحافظ العام الموجھة إلى المحافظين على الملكية العقارية بتاريخ 
 :ھدا الرأي اfخير حيث جاء فيھا 5656تحت رقم 

لى أن تتضمن مطالب التحفيظ البيانات الواردة في الفصل وبناءا على ما ذكر أطلب منكم أن تحرصوا ع"
المذكور بكل دقة وتفصيل،وأن تولوا كفاية العقود والمستندات المدعمة للمطالب المذكورة أھمية  13

 قصوى D تقل في شيء عن اfھمية التي تولونھا لنفس ھذه العقود وأنتم بصدد إصدار قرار التحفيظ
 :ص علىوعلى ھذا اfساس يجب الحر

 أن تتوفر في السندات المدعمة لمطالب التحفيظ الشروط الشكلية والجوھرية المتطلبة قانونا؛ -      
 إب9ء أھمية خاصة Dرتباط العقود المذكورة بالعقار المطلوب تحفيظه؛ -    

ت عليھا مدة اDقتصار على السندات التي تفيد التملك كرسم استمرار الملك، وعقود التفويت التي مر -    
 ؛...الحيازة المعتبرة شرعا

 تنصيص ھذه السندات على مساحة وحدود العقار المطلوب تحفيظه؛ -    
عدم التساھل في قبول إيداع مطلب تحفيظ بسندات ابعد ما تكون عن إثبات التملك، كتدعيم مطلب -    

ة أو رسم إثبات بيع بشھادة التحفيظ برسم إراثة أو رسم إحصاء متروك محرر بناءا على تصريح الورث
 ؛...الشھود

 تكامل السندات المدلى بھا وعدم تناقضھا؛-  
 ."  تفادي قبول التزام طالب التحفيظ باdدDء ببعض السندات مستقب9-  

ھذا ويحرص المحافظ على الملكية العقارية على كفاية العقود والمستندات المدعمة للمطلب وذلك وعيا   
العنصر عند اتخاذ قرار التحفيظ وأنه يدخل في صميم اختصاصه وھو ما ذھبت إليه منه بأھمية ھذا 

وإن الملف الغير المدعم بالمستندات ال9زمة .[25[الغرفة العقارية لدى محكمة اDستئناف بالدار البيضاء
التحفيظ خلو رسم طالب "أن  2003أبريل  2يجعله ناقص الحجية إذ جاء في قرار للمجلس اfعلى بتاريخ 

من عنصر النسبة يجعله ناقص الحجية، مما D مجال معه Dعمال الترجيح مع رسم المتعرض الذي ينطبق 



   [26"[على محل النزاع والمستوفي لجميع شروط الملك المتطلبة قانونا
   

   اDجراءات التي يخضع لھا مطلب التحفيظ:المطلب الثاني
وتتاح الفرصة لكل من يعنيه وحتى تتم ھذه العملية في أحسن الظروف  في التحفيظ الع9نيةتطبيقا لمبدأ     

عملية التحفيظ  1913غشت  12فقد أخضع المشرع المغربي في ظھير في اDط9ع على ذلك أمر التحفيظ 
لمجموعة من اdجراءات اDشھارية تبتدئ من وقت تقديم مطلب التحفيظ إلى حين اDنتھاء من عملية   

 :لخريطة النھائية للعقار و اdع9ن عن انتھاء التحديد وسنبحث إتباعا ھذه اdجراءاتالتحديد ووضع ا
 خJصة مطلب التحفيظ وعملية التحديد المؤقت  :الفقرة اFولى

قبل أي إجراء لخريطة ) أوD(لخ9صة كطلب التحفيظ  عملية إشھار واسعةلقد قرر المشرع المغربي     
    .(ثانيا(التحديد المؤقت 

Lصة مطلب التحفيظ: أوJخ 
كما يجب تعليقھا لدى السلطة المحلية ) أ)�شھار بالجريدة الرسميةتخضع خ9صة مطلب التحفيظ ل    

 .(ب(والسلطة القضائية مع اDستدعاء الشخصي لكل من يھمه اfمر 
   إشھار خJصة مطلب التحفيظ بالجريدة الرسمية: -أ

من ظھير التحفيظ العقاري أنه بمجرد توصل المحافظ على  17لفصل قرر المشرع المغربي في ا  لقد      
بما فيھا ( اfم9ك العقارية بمطلب التحفيظ يقوم بوضع ملخص fھم البيانات التي يتضمنھا ھذا المطلب 

, المساحة التقريبية المصرح بھا,موقعه , الذي أعطاه له طالب التحفيظ  اDسم الذي يعرف به الملك اDسم 
أصل تملك العقار مع ذكر , الحقوق العينية المترتبة على العقار,ورون لھذا الملك من الجھات اfربع المجا

باdضافة إلى التاريخ المقرر dجراء عملية   طالب التحفيظ   بھا   جميع المستندات والوثائق التي أدلى 
 ( التحديد والذي تتم برمجته أثناء إيداع مطلب التحفيظ

العقارية بھذه العملية داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بھذا   محافظ على اfم9ك و يجب أن يقوم ال
الطلب وإرسال ھذا الملخص إلى مصلحة اdشھار بمديرية المحافظة العقارية من أجل نشره وإشھاره 

للتأخير والبريدي العادي تفاديا ] 27[بالجريدة الرسمية ويتم ھذا اdرسال عن طريق البريد اDلكتروني
الذي قد يقع في مسطرة التحفيظ وبعد توصل المحافظ على اfم9ك العقارية بنسخة من الجريدة الرسمية 
عن طريق البريد اDلكتروني ونسخة أخرى عن طريق البريد العادي بحيث تصدر الجريدة الرسمية 

فظ بوضع نسخة منھا في ملف و بالتالي يقوم المحا] 28[الخاصة بالتحفيظ العقاري أسبوعيا كل يوم أربعاء
مطلب التحفيظ موضوع اdشھار وتعليق نسخة منھا بلوحة اdع9نات بالمحافظة العقارية وإرسال نسخ 

 .إلى كل من السلطة المحلية، السلطة القضائية و مصلحة الھندسة
يظ واdشكال الذي يطرح ھنا أن الجريدة الرسمية محدودة اDنتشار مما يصعب على طالبي التحف

 [29.[والمتعرضين الحصول عليھا خصوصا وأن اغلب معام9ت التحفظ العقاري تجري بالبوادي
 لدى السلطات المعنية واLستدعاء لعملية التحديد  تعليق خJصة مطلب التحفيظ : ب

 :تعليق خJصة مطلب التحفيظ لدى السلطات اDدارية والقضائية  1- 
من ظھير التحفيظ  18بالجريدة الرسمية قرر المشرع المغربي في الفصل باdضافة إلى النشر الذي يتم   

   العقاري أنه على المحافظ أن يعمل على إرسال نسخ من مطلب التحفيظ إلى كل من القائد وقاضي التوثيق
اfماكن   بمحكمة الدائرة الموجود في نطاقھا العقار المطلوب تحفيظه حيث يقومون بتعليق ھذه الوثائق في

لمعدة لذلك في مراكزھم و تبقى معلقة ھنالك ومعروضة على أنظار العموم إلى غاية اليوم المعين للتحديد ا
] 30[المؤقت حيث في نھاية اليوم المذكور يعيدونھا إلى المحافظة العقارية مصحوبة بشھادة تثبت تعليقھا

د توحيد العمل في المحاكم بحيث والم9حظ ھو أن التعليق لدى قاضي الثوتيق لم تبق له أھمية خصوصا بع
 .أصبح التعليق لدى المحاكم اDبتدائية كاف لتحقيق الھدف المقصود منه

ورغبة منه في تمكين العموم من العلم بمطلب التحفيظ وبعملية التحديد المؤقت أوجب المشرع على     
إلى اليوم    دائرته كل أسبوع القائد إشھار خ9صة مطلب التحفيظ وتاريخ إجراء التحديد المؤقت في أسواق

 .وأن يوجه إلى المحافظة العقارية شھادة مفصلة بعدد و مكان اDشھارات التي تم انجازھا   المعين للتحديد
والم9حظ ھو أن ھذا النوع من وسائل اdشھار ھو اfكثر فعالية من سائر الوسائل اfخرى وD سيما     



 .الجريدة الرسمية ويغلب عليھم طابع اfمية في البوادي والقرى حيث D يطلعون على
 اLستدعاء الشخصي لكل من يھمه اFمر -2    

 12/8/1913من ظھير التحفيظ العقاري المؤرخ في  19كما أن المشرع المغربي استلزم في الفصل     
 :اDستدعاء الشخصي لعدد من اfطراف قصد الحضور والمشاركة في عملية التحديد وھم

   طالب التحفيظ أو من ينوب عنه بصفة قانونية  *      
 .(المالكين على الشياع يتم استدعاؤھم جميعا )المالك الغير طالب التحفيظ *    

 .أصحاب اfم9ك المجاورة والدين ورد ذكرھم في طلب التحفيظ *    
من  29_26_25_24 المتعرضون الذين يعلنون عن أنفسھم بكيفية منتظمة و قانونية طبقا للفصول *    

 . 1913غشت  12ظھير التحفيظ العقاري المؤرخ في 
أ ثناء التحديد      ن9حظ  والتعداد الذي أورده المشرع في ھذا الفصل ليس حصريا بل كثيرا ما       

حضور عدد كبير من اfشخاص دون استدعائھم حيث يستمع المحافظ أو من ينوب عنه dيفاداتھم 
 .وم9حظاتھم

قد يجعل عملية التحديد  19تنبيه ھنا إلى أن عدم استدعاء اfشخاص الوارد ذكرھم في الفصل ويجب ال
وعملية التحديد تستوجبان ... عملية التحفيظ"غير مشروعة وھذا ما ذھب إليه المجلس اfعلى إذ قرر أن 

رغم صرامة عدم استدعاؤه وD الحصول على موافقته على عملية التحديد ... استدعاء طالب التحفيظ
النصوص القانونية التي تلزمه باحترام ھذا اdجراء يجعل عمليات التحديد واdع9ن عن انتھائه غير 

 [31".[مشروعة وإن أدت في نھاية المطاف إلى إنشاء الرسم العقاري
استدعاء المتعرض لحضور عملية التحديد "وفي قضاء المحاكم قررت المحكمة اdدارية بالرباط بأن 

قرار رفض المحافظ إلغاء عملية التحديد المؤقت التي تمت دون استدعاء المتعرض "... إلزامي  إجراء
 [32".[نعم... اDستجابة لطلب إلغائه... لحضورھا قرار غير مشروع

 
        خريطة التحديد المؤقت: ثانيا

ه لدى الجھات اdدارية إن أول عملية تلي نشر ملخص مطلب التحفيظ في الجريدة الرسمية وتعليق         
والقضائية ھي عملية التحديد التي تعتبر عملية تقنية باfساس ذلك أن ھذه العملية تتم في الوقت المحدد لھا 
في الملخص الذي تم نشره بالجريدة الرسمية ويقوم المحافظ على الملكية العقارية أو من ينتدبه لذلك 

من مصلحة المسح العقاري وبحضور طالب التحفيظ أو  بتسيير عمليات التحديد بمساعدة مھندس محلف
ويجوز للمحافظ أن ينيب عنه نفس المھندس ل�شراف على عمليات ] 33[من ينوب عنه بصفة قانونية

 .[34[1915الموافق فاتح يونيو  1333رجب  18من ظھير  4الفصل (التحديد 
عشرة أيام ] 35[اءات لحضور عملية التحديدعلى الملكية العقارية بتوجيه إستدع  كما يقوم المحافظ      

من  19قبل التاريخ المعين للتحديد إلى كل المتدخلين في مسطرة التحفيظ والذين ورد تعدادھم في الفصل 
وكذلك أصحاب الحقوق العينية و التحم9ت المذكورة  1913_8_12ظھير التحفيظ العقاري المؤرخ في 

مصلحة اfم9ك , مصلحة المياه والغابات, اfشغال العمومية  أسماؤھم بمطلب التحفيظ و كذلك مصلحة
 .و ممثلو اfراضي الجماعية وكل من له ع9قة بمطلب التحفيظ, المخزنية

الدعوة إلى الحضور شخصيا أو بواسطة وكيل قانوني fنه إذا   ويجب أن تتضمن ھذه اDستدعاءات       
ر ف9 تنجز عملية التحديد ويتم تحرير محضر يثبت تخلف طالب التحفيظ أو من ينوب عنه عن الحضو

وبالتالي يعتبر طلب التحفيظ )  1913_ 8_12من ظھير التحفيظ العقاري المؤرخ في  22الفصل(ذلك 
 (12/8/1913من ظھير  23الفصل (ملغى وكأن لم يكن 

ددين لذلك وبحضور و إذا تم انجاز عملية التحديد اfولي في أحسن الظروف في اليوم والساعة المح     
وأصحاب اfم9ك    أقوال طالب التحفيظ   طالب التحفيظ أو من ينوب عنه فإن المحافظ يقوم بسماع

المجاورة والمتعرضين و اdدDء بم9حظاتھم وتعرضاتھم و يتأكد المحافظ من واقع الحيازة ومدتھا ومن 
ھا طالب التحفيظ أو من ينوب عنه حالة العقار ويقوم المھندس بوضع اfنصاب في اfماكن التي حدد

خريطة التحديد ''لتعيين حدود العقار موضوع عملية التحديد ثم يقوم بوضع خريطة موجزة تسمى 
وبالتالي تحرير محضر يتضمن اfمور التالية ) 1331رمضان  9من ظھير 20الفصل ).''المؤقتة



 :1331رمضان  9من ظھير  21المنصوص عليھا في الفصل 
 .ساعة عملية التحديد سواء أنجزت ھذه العملية في جلسة واحدة أو عدة جلساتيوم و _   

 .اfسماء الشخصية والعائلية لمن حضر عملية التحديد، صفتھم وعنوانھم _   
 .مختلف اfحداث التي طرأت أثناء عملية التحديد وأقوال اfطراف الذين حضروھا _   

 .(............الطرق. الممرات. انيالمب(تحقيقات البحث ومميزات العقار _   
 bornage.وضع اfنصاب وعددھا ودDDتھا _   

 الوثائق المدلى بھا من قبل اfطراف _   
وبعد ذلك يوقع المحضر من طرف المحافظ أو نائبه والمھندس وجميع اfطراف الذين تدخلوا وان      

لك في المحضر وتضم إليه خريطة التحديد المؤقتة امتنع احد اfطراف عن التوقيع أو كان أميا يشار إلى ذ
 .و الوثائق المدلى بھا

   
وتجدر اdشارة ھنا إلى أنه إذا تعذر القيام بعملية التحديد بسبب قوة قاھرة أو أي حادث اضطراري أدى   

ن باfمر إلى تأخير ھذه العملية فإن المحافظ على اfم9ك العقارية أو من ينوب عنه يقوم بإخطار المعنيي
 .بذلك ويعلمھم كذلك باليوم الذي تأجلت إليه عمليات التحديد

  
كما أن طالب التحفيظ ادا لم يحضر عملية التحديد وحضر إلى مصلحة المحافظة العقارية وطالب بإعادة   

التحديد فإنه يؤدي الرسوم عن ذلك بخ9ف الحالة التي يتعذر فيھا القيام بعمليات   التحديد العقار مرة ثانية 
 .بسبب القوة القاھرة والتي تكون مجانية

    
أما في الحالة التي يتم فيھا المنع من القيام بعمليات التحديد من طرف بعض اfشخاص فان طالب   

التحفيظ يلجأ إلى تقديم طلب إلى المحافظة العقارية يلتمس فيه مؤازرة القوة العمومية، على إثره يقوم 
بحكم اDختصاص المسند إليه ( إلى السيد العامل الواقع العقار في دائرة نفوذه  المحافظ بتوجيه رسالة

طالبا مؤازرة المھندس المنتدب من ) المتعلق باختصاصات العامل 1977فبراير  15بمقتضى ظھير 
طرفه لعملية التحديد وذلك من أجل الحفاظ على النظام العام واجتناب ما من شأنه أن يمس باfمن أثناء 

 .ملية التحديدع
كما يمكن للمحافظ أن يكاتب السيد وكيل الملك Dتخاذ اdجراءات ال9زمة إذا تبين له من خ9ل       

عملية التحديد اfولى وجود تھديد صريح ل}من والنظام العام من طرف معرقل عملية التحديد    محضر
من قانون  16ذلك بمقتضى المادة و(وذلك بصفة السيد وكيل الملك مسيرا fعمال الشرطة القضائية 

المادة ( التي يعھد إليھا بالتتبث من وقوع الجرائم وجمع اfدلة والبحث عن مرتكبيھا ) المسطرة الجنائية
 .[36[تمھيدا لتقديمھم للمحاكمة) من قانون المسطرة الجنائية  18

كميلي والذي يكون إما من اجل ونشير في اfخير إلى أن ھذا التحديد قد يعرض لتحديد معدل أو ت        
تعديل التحديد اfولي كإخراج بعض اfجزاء المتنازع عليھا أو المتعرض عليھا والمحكوم بھا لفائدة 
المتعرضين أو في حالة قسمة العقار موضوع مطلب التحفيظ أو تمديد الوعاء العقاري لمطلب التحفيظ 

      .وذلك بناءا على طلب طالب التحفيظ
 

   التحديد النھائي واDعJن عن انتھاء التحديد  :الثانيةالفقرة 
Lالتحديد النھائي للعقار: او 

بعدما تتم عمليات التحديد في أحسن الظروف وبحضور طالب التحفيظ وجميع الم9ك المجاورين         
ن ينوب عنه أو المحافظ أو م   للعقار المطلوب تحفيظه وجميع اfطراف الذين لھم ع9قة بھذا اfخير يقوم

بتحرير محضر بذلك موقع من طرفه ومن طرف جميع  المھندس المشرف على عمليات التحديد 
المتدخلين أثناء عملية التحديد كما يقوم المھندس بإعداد خريطة مؤقتة للعقار ويرسل المحضر وخريطة 

 .يةالتحديد المؤقتة وجميع الوثائق والمستندات المدلى بھا إلى المحافظة العقار
و مباشرة بعد ذلك تقوم مصلحة الھندسة بعملية مسح للعقار لضبط حدوده والتأكد من مساحته ليترتب      



عنه إعداد خريطة نھائية وھي عبارة رسم تخطيطي للعقار تتضمن مساحته المضبوطة و جميع مشتم9 ته 
ين للعقار من الجھات اfربع كما تحتوي على أسماء الم9ك المجاور....من بنايات و أغراس إلى غير ذلك

وفي حالة تحفيظھا يتم اDكتفاء بذكر رقم مطلب التحفيظ أو رقم الرسم العقاري كما تبين الخريطة النھائية 
تعرضات كلية أو جزئية أو   المقررة على ھذا العقار وما إذا كانت ھناك   كل التحم9ت العقارية   للعقار 
 .متبادلة

النھائية للعقار يتم إرسالھا إلى مصلحة المحافظة العقارية لتقوم بنشر اdع9ن وبعد إعداد الخريطة      
 [37.[عن انتھاء التحديد

 
 اDعJن عن انتھاء التحديد: ثانيا

بما ان عملية اDشھار ت9زم مسطرة التحفيظ من بدايتھا الى نھايتھا فان انتھاء التحديد يفرض ايضا اشھاره 
لكن ھناك بعض المساطر الخاصة التي يستثنى ) ب(يقه لدى السلطات المعنية وتعل)ا(بالجريدة الرسمية 

 (ج(منھا اDشھار
 
      إشھار اDعJن عن انتھاء التحديد بالجريدة الرسمية :-أ

بمجرد توصل المحافظ على اfم9ك العقارية بمحضر التحديد والخريطة النھائية للعقار من          
قه من جريان المسطرة وس9متھا يقوم بإعداد اdع9ن عن انتھاء التحديد والذي مصلحة الھندسة وبعد تحق

 :يتضمن مجموعة من البيانات المتضمنة بالخريطة النھائية للعقار والتي تتمثل في
 ..........:اسم الملك _   
 .......تاريخ التحديد _   

 .........الحي أو الدوار..........ماعةالج.......الدائرة..........اdقليم أو العمالة:موقعه _   
 ......السنتيار..........اDر.............بالھكتار: المساحة التي أظھرھا التصميم العقاري_   

 .......:غربا.........:جنوبا:.....شرقا:......شماD: المجاورون_   
 .........:طالب التحفيظ_  

ريد اDلكتروني والبريد العادي إلى مصلحة اdشھار بمديرية ليتم بعد ذلك إرساله عن طريق الب     
 .المحافظة العقارية قصد النشر بالجريدة الرسمية

المتعلقة بإشھار  13/03/1974الصادرة عن المحافظ العام بتاريخ  266وقد أثارت الدورية رقم      
كية العقارية بنشر اdع9ن عن اdع9ن عن انتھاء التحديد عدة مشاكل بحيث أمرت المحافظين على المل

انتھاء التحديد بمجرد التوصل بمحضر التحديد مع خريطة التحديد المؤقتة دون التصاميم النھائية وذلك 
بغية تسريع وثيرة مسطرة التحفيظ إذ تمت إحالة العديد من مطالب التحفيظ على القضاء للبت في 

زم في ھذه التعرضات سنين طويلة تمت خ9لھا التعرضات الصادرة ضد مسطرة تحفيظھا وقد تطلب الج
نزع أنصاب جل العقارات وبالتالي تعذر على المحافظة العقارية إعادة تلك اfنصاب إلى مواضعھا لعدم 
توفرھا على إحداثيات تمكن من إعادتھا إلى مواضعھا بشكل مضبوط لتبقى ملفات مطالب ھذه العقارات 

 .وقد تم التراجع عن ھذه الدورية في أواخر الثمانينات.بشأنھا عالقة دون إمكانية أخذ قرار نھائي
               تعليق اDعJن عن انتھاء التحديد لدى السلطة المحلية والسلطة القضائية : -ب

من ظھير التحفيظ العقاري أنه يقوم المحافظ على اfم9ك  18قرر المشرع المغربي في الفصل       
إلى كل من القائد والمحكمة اDبتدائية الموجود ] 38[من اdع9ن عن انتھاء التحديدالعقارية بإرسال نسخ 

اfماكن المعدة لذلك    في نطاق دائرتھا العقار المطلوب تحفيظه حيث يقوم ھؤDء بتعليق ھذه اdع9نات في
شر اdع9ن و تبقى معلقة ھنالك ومعروضة على أنظار العموم إلى غاية انتھاء أجل شھرين من تاريخ ن

عن انتھاء التحديد بالجريدة الرسمية حيث في نھاية اليوم المذكور يعيدونھا إلى المحافظة العقارية 
 .مصحوبة بشھادة تتبث تعليقھا

وإذا كان اdع9ن عن انتھاء التحديد يحقق مبدأ الع9نية في التحفيظ ويتيح الفرصة لذوي المصلحة من     
ية على العقار المطلوب تحفيظه في التقدم بتعرضاتھم، فإنه يعتبر بمثابة الجوار وأصحاب الحقوق العين

دعوة لكل من يدعي حقا عينيا على العقار موضوع مطلب التحفيظ أن يتقدم بتعرضه داخل أجل الشھرين 



 المذكور أع9ه إما إلى المحافظة العقارية أو القائد أو المحكمة اDبتدائية التي يوجد العقار ضمن دائرة
نشر اdع9ن عن انتھاء   ونلفت النظر ھنا إلى أن انتھاء اجل الشھرين الذي يبتدئ من تاريخ , نفوذھا

ولن يعود للراغب ) 1331رمضان  9من ظھير 23الفصل )التحديد بالجريدة الرسمية يسقط حق التعرض 
يكون خارج ھذه في التعرض على مسطرة التحفيظ إD فرصة اDستفادة من التعرض اDستثنائي والذي 

 .[39[اTجال بعدما يثبت انه استحال عليه إجراء تعرضه داخل اTجال العادية للتعرضات
وتجدر اdشارة في نھاية ھذا الفصل إلى إن البيانات الواردة بمطلب التحفيظ والتي تم إشھارھا خ9ل      

رة فإنه يجب إشھار ما جد من مسطرة التحفيظ إذا وقع بھا أي تغيير او تعديل خ9ل سريان ھذه المسط
إنشاء أو تعديل للحق عن طريق نشر خ9صة إص9حية تنشر بالجريدة الرسمية ويتم تعليقھا لدى الجھات 
القضائية واdدارية بنفس الطريقة التي سبقت اdشارة إليھا أع9ه ويتم العمل بھذا سواء تعلق اfمر 

ة طالب التحفيظ حيث يطلب الورثة من المحافظ أن يتابع في حالة وفا(بالبيانات الخاصة بطالب التحفيظ 
في حالة وجود (..أو المتعلقة بالعقار موضوع مطلب التحفيظ ...) مسطرة التحفيظ في اسمھم الخاص

 .( خ9ف بين المساحة المصرح بھا في مطلب التحفيظ وتلك التي أظھرتھا عملية المسح العقاري
ا قبلھا وتتابع على إثرھا مسطرة التحفيظ وفق البيانات التي جاءت والخ9صة اdص9حية ھنا تجب م    

وإذا كان قد تم نشرھا قبل نشر اdع9ن عن انتھاء التحديد ف9 إشكال في ] 40[بھا الخ9صة اdص9حية
 .ذلك وتتابع المسطرة بنشر اdع9ن عن انتھاء التحديد

نشر اdع9ن عن انتھاء التحديد فيجب نشر إع9ن  الخ9صة اdص9حية قد جاءت بعد  أما إذا كانت       
شھرين اثنين على اfقل من تاريخ نشر ھذا   جديد عن انتھاء التحديد وفتح أجال جديدة للتعرض لمدة 

اdع9ن المنشئ للحق أو المعدل له، و D تقبل في ھذه الحالة إD التعرضات المتعلقة بالحق المنشأ أو 
المقرر  1915يونييه 3الموافق ل 1333رجب  20الصادر في   ر الو زيريمن القرا 8الفصل (المعدل

 .لتفاصيل تطبيق النظام العقاري للتحفيظ
وتثير عملية تعليق نسخ من اdع9ن عن انتھاء التحديد لدى القائد والمحكمة اDبتدائية الموجود في      

حالة ضياع بعض اdرساليات سواء  نطاق دائرتھا العقار المطلوب تحفيظه بعض اdشكاليات وذلك في
المتضمنة ل�ع9نات عن انتھاء التحديد الموجھة إلى الجھات المعنية بالتعليق أو تلك الموجھة من ھذه 
اfخيرة إلى المحافظة العقارية والمتضمنة لشواھد التعليق مما يحدو بالمحافظ إلى إعادة إرسالھا من جديد 

 . تفتح بطريقة غير قانونية وبالتالي فإن أجاD جديدة للتعرض
 ما مصير التعرض الصادر ضد مسطرة التحفيظ في ھذه الحالة؟: والسؤال المطروح ھنا -*

 
 اLستثناءات الواردة على عملية اDشھار : -ج

 : خاصة   D تخضع بعض مطالب التحفيظ لنفس عمليات اdشھار التي سبق ذكرھا بل تخضع لمسطرة     
ض جماعية موضوع تحديد إداري مصادق عليه تقدم به السيد وزير الداخلية، مطلب تحفيظ أر* _  

المتعلق بالتنظيم الخاص للتحديد اdداري  1924فبراير  13ظھير(الوصي على الجماعات الس9لية
 .(ل}راضي الجماعية

ھير ظ(مطلب تحفيظ أرض مخزنيه موضوع تحديد إداري مصادق عليه تقدمت به دائرة أم9ك الدولة* _ 
 ,(المتعلق بتحفيظ العقارات المخزنية 1922مايو  24

المتعلق بنزع الملكية  1982ماي 06ظھير(مطلب تحفيظ أٍرض منزوعة ملكيتھا fجل المنفعة العامة**_ 
 . (fجل المنفعة العامة واDحت9ل المؤقت

ث استكمال اdجراءات مطلب تحفيظ أرض مخزنيه عائدة ملكيتھا بالتحويل من الملك العام بعد اثبا*  _ 
من ظھير  2والمادة ).المتعلق بالملك العام 1914ظھير فاتح يوليو (المسطرية للتحديد اdداري والتحويل

 .المتعلق بتحفيظ العقارات المخزنية الناجمة عن التحويل من الملك العام 1927_06_ 25
كان موضوع تعرض حكم  مسطرة تحفيظ خاصة مع إشھار لمدة أربعة أشھرتھم مطلب التحفيظ*-  

 .(12/8/1913من ظھير التحفيظ العقاري المؤرخ في  37الفصل ( بصحته من طرف القضاء
مطلب تحفيظ موضوع تحديد إداري مصادق عليه من طرف الشخص الذي تحول إليه ھذا العقار * - 

 .(1922ماي 24من ظھير  3المادة (بترخيص من الدولة ويمكن لذوي حقوقه القيام بذلك 



مطلب تحفيظ ارض عائدة للملك الخاص للدولة عن طريق التحويل من الملك العام مودع من طرف * - 
 .الشخص المفوت له العقار المعني من طرف الدولة

 -.1962يونيو  30مسطرة خاصة بضم اfراضي المنظمة بظھير
 .1969يوليوز 25مسطرة خاصة بالتحفيظ الجماعي المنظمة بظھير 

 
 
 
 
 
 
 

لكل من يدعي حقا على عقار في طور التحفيظ التدخل في مسطرة التحفيظ لضمان حقه وذلك إما  يمكن    
من ظھير التحفيظ العقاري في حالة منازعة  24بناءا على مقتضيات الفصل ] 41[عن طريق التعرض

لتقييد عند طالب التحفيظ في شأن حق الملكية أو مداه أو حدود العقار أو اDدعاء بمباشرة حق عيني قابل ل
من القرار  8من ظھير التحفيظ العقاري و الفصل  84و  83تأسيس الرسم العقاري أو عن طريق الفصلين 

في حالة عدم منازعة طالب التحفيظ أي وجود إرادة متبادلة بين  1915يونيو  03الوزيري المؤرخ في 
فإن تدخل الغير أو دعم تدخله  وفي كل اfحوال. طالب التحفيظ وصاحب الحق في إنشاء الحق على العقار

 .ينتھي بقرار من المحافظ بشأن ھذا المطلب تترتب عنه نتائج معينة
 

 تدخل الغير في مسطرة التحفيظ اDدارية:المطلب اLول
 12لقد أعطى المشرع لمن يريد التدخل في مسطرة التحفيظ عدة وسائل منصوص عليھا في ظھير      

 .1915يونيو  3وزيري المؤرخ في وكذلك في القرار ال 1913غشت 
 (التعرض( من ظھير التحفيظ العقاري  24التدخل حسب مقتضيات الفصل : الفقرة اFولى

لقد منح المشرع المغربي لكل شخص تھمه مسطرة التحفيظ أن يتدخل فيھا عن طريق التعرض إذا         
وقد نظم ] 42[كية طالب التحفيظظن أن إجراء المسطرة المذكورة يضر بحقوقه وذلك لدحض قرينة مل

 .من ظھير التحفيظ العقاري 32إلى  24المشرع المغربي التعرض على مسطرة التحفيظ في الفصول من 
وقد يكون المتعرض صاحب حق عيني أصلي أو تبعي كما قد ينصب التعرض على جميع العقار       

أو قد ينصب على حقوق مشاعة فيسمى  فيسمى تعرضا كليا أو على جزء من العقار فيسمى تعرضا جزئيا
 .تعرضا على حقوق مشاعة

 :من ظھير التحفيظ العقاري إما 25ويتم تقديم التعرض حسب مقتضيات الفصل 
حيث يصرح المتعرض في تقرير للحضور يتم تحريره بالمحافظة : أمام المحافظ على الملكية العقارية -1

وموضوع التعرض مع بيان الوثائق و المستندات  العقارية يتضمن ھوية المتعرض وصفته وعنوانه
 .المدعمة dدعاءاته

أثناء عملية التحديد الذي ينجز تقريرا ملحقا لمحضر التحديد يتضمن تصريح بالتعرض :أمام المھندس  -2
 .ونوعه

المحافظ قد يعلن المتعرض تعرضه أمام السلطة وتشعر ھذه اfخيرة : أمام السلطة القضائية أو المحلية -3
 .بالتعرض من خ9ل شھادة تعليق اdع9ن عن التحديد أو انتھاء التحديد

 :بمجرد ما يشعر المحافظ بالتعرض بإحدى الوسائل المذكورة أع9ه فإنه يقوم بما يلي      
 تسجيل التعرض بالورقة اليومية للقضايا الواردة على المحافظة؛ -1
 تضمينه بملف مطلب التحفيظ؛إبداع التعرض بكناش التعرضات وكذا  -2

 ؛)من ظھير التحفيظ العقاري 31الفصل ( إع9م طالب التحفيظ بالتعرض ونوعيته  -3
 إنذار المتعرض بتقديم الحجج والوثائق المدعمة لتعرضه وأداء الرسوم القضائية -4

 [43[؛)من ظھير التحفيظ العقاري 32الفصل ( وحقوق المرافعة تحت طائلة إلغاء التعرض



من ظھير التحفيظ  26الفصل ( إنذار المتعرض بأداء مصاريف التحديد التكميلي عند اDقتضاء  -5
 ؛)العقاري

يسوغ للمحافظ أثناء جريان المسطرة وقبل توجيه الملف إلى المحكمة المختصة أن يعمل على تصالح  -6
( قوة التزام عرفي أطراف النزاع ويحرر محضر بالصلح ويكون لھذا اDتفاق المدرج بھذا المحضر 

 .(من ظھير التحفيظ العقاري 31الفصل 
من  8من ظھير التحفيظ العقاري والفصل  84و  83التدخل حسب مقتضيات الفصلين : المبحث الثاني

 .1915يونيو  3القرار الوزيري المؤرخ في 
   من ظھير التحفيظ العقاري 84التدخل حسب مقتضيات الفصل : اللفقرة الثانية   
من ظھير التحفيظ العقاري أن يتقدم مكتسب الحق لدى  84يشترط في إيداع حق بمقتضى الفصل      

المحافظة العقارية بطلب معززا بالسندات المثبتة للحق المراد تضمينه بمطلب التحفيظ، و يقوم على إثرھا 
مضائه، نوعية العقد، تاريخه، تصحيح إ(المحافظ بدراسة صحة السندات من حيث الشكل والمضمون

تطابق اfسماء، إجراءات التسجيل، أھلية اfطراف، التفويض بالنسبة لممثلي اfشخاص المعنوية، 
و كذا ...) الترخيصات، والشواھد اdدارية، توفر المرجع العقاري، ھوية طالب اdيداع و بطاقة تعريفه

ول كالرھن والحجز واdنذار قابلية العقار للتداول حيث يتعين أن يخلو مطلب التحفيظ من موانع التدا
 .العقاري أو شروط مانعة للتفويت أو حالة التصفية بالنسبة للعقارات المملوكة للشركات

] 44[ 84وخ9صة القول أن المحافظ عند دراسته للطلب المقدم إليه بناءا على مقتضيات الفصل       
عليه فإن ما يخضع له ھذا اdيداع من يدرك أن ھذا اdيداع سيأخذ ترتيبه عند تأسيس الرسم العقاري و

تحقق في صحة الوثائق المدلى بھا تدعيما له Dيختلف عن التحقق الذي تخضع له التقييدات المراد 
 .تضمينھا في الرسم العقاري

ھذا وفي حالة قبول الطلب يقوم المحافظ باحتساب الرسوم الواجب أداؤھا طبقا لمقتضيات الفصل     
لتحفيظ العقاري وكذا المرسوم المتضمن لتعريفة رسوم المحافظة العقارية المؤرخ مكرر من ظھير ا65
 .ليتم بعد اfداء إيداع موجز من ھذا الطلب بسجل التعرضات وكذا بمطلب التحفيظ 1997يونيو 30في 

 
 (تأسيس الرسم العقاري( قرار التحفيظ :.

د انصرام اTجال المحددة في الفصول عن" من ظھير التحفيظ العقاري على أنه  30ينص الفصل     
السابقة وبعد التحقق من جميع المقتضيات الرامية إلى انجاز إشھار المسطرة وكذا انجاز التحديد الصحيح 
يمكن للمحافظ أن يباشر تسجيل العقار بالسجل العقاري إذا تبث لديه أن الكل صحيح وأنه لم يقع أي 

 ."تعرض
 

يات ھذا الفصل أنه يتعين على المحافظ قبل اتخاذ قرار التحفيظ التأكد من يتبين من خ9ل مقتض         
س9مة اdجراءات سواء تلك المتعلقة باdشھار أو تلك المتعلقة بالتحديد كما يتعين عليه التأكد من صحة 

من  84و  83الوثائق والمستندات سواء المدعمة لمطلب التحفيظ و تلك المودعة حسب مقتضيات الفصول 
 . 1915يونيو  3من القرار الوزيري المؤرخ في  8ظھير التحفيظ العقاري أو الفصل 

 
ومن آثار ھذا القرار إقامة رسم عقاري يعرف برسم الملكية ويسجل بالكناش العقاري ليتم على         

طرة التحفيظ تطھير العقار من جميع الحقوق العينية والتحم9ت العقارية غير المعلنة أثناء جريان مس   إثره
وھو قرار نھائي وغير معلل مما يعني أنه Dيقبل أي طعن وD يمكن إلغاؤه أو تغييره ولو عن طريق 

 [46.[قرارات وأحكام قضائية
 

أن قرار المحافظ بالتحفيظ ] 47[في مؤلفه القانون العقاري المغربي" بول دوكرو" ويرى اfستاذ      
Dنه وإن كان قرار المحافظ بالتحفيظ شبيه بسلطات ج9لة الملك في حالة اf ستثناء وھو تعبير مبالغ فيه

 .تدليس  غير قابل للطعن فإن المحافظ يساءل مدنيا وجنائيا عما يشوب ھذا القرار من أخطاء جسيمة أو
وينتج كذلك عن قرار التحفيظ تأسيس نظير للرسم العقاري اfصلي يتسلمه مالك العقار صحبة        



 .[48[ن بيانا ھندسيا لموقع العقار ومساحته وحدوده ومشتم9تهخريطة تتضم
 

   قرار رفض أو إلغاء مطلب التحفيظ: الفقرة الثانية
بما أن للمحافظ وحده حق النظر في قبول طلب التحفيظ أو رفضه ك9 أو بعضا فإن طلب التحفيظ        

لعدم تقديمه وفاقا للقواعد القانونية  حتى ولو لم يكن بشأنه اعتراضات، يمكن أن يرفضه المحافظ نظرا
 .[49[شكليا أو لعدم كفاية المستندات المؤيدة له موضوعيا

وحالة الرفض تكون غالبا عند عدم توفر الطلب على الشروط المطلوبة عند تقديم المطلب أو لعدم      
ه وفق ماتقتضيه المادة من ظھير التحفيظ العقاري وذلك بعد تبليغ 38كفاية الحجج عم9 بمقتضيات الفصل 

 [50.[من ظھير التحفيظ العقاري 50
أما حالة اdلغاء فتكون بعد إدراج مطلب التحفيظ ليظھر فيما بعد ذلك مبرر يقضي بإلغاءه ومن       

 :حاDت اdلغاء نذكر مايلي
يب طالب من ظھير التحفيظ العقاري الموجبة ل�لغاء بسبب تغ 23الحالة المنصوص عليھا في الفصل * -

 .التحفيظ عن عملية التحديد دون مبرر
من ظھير التحفيظ العقاري وذلك عندما يقضي القضاء بصحة  37الحالة المنصوص عليھا في الفصل * -

 .التعرض على مطلب التحفيظ
من ظھير التحفيظ العقاري الموجبة ل�لغاء بسبب تماطل  50الحالة المنصوص عليھا في الفصل * -

في متابعة إجراءات المسطرة داخل اجل ستة أشھر من يوم تقديم الطلب وبعد تبليغه من طالب التحفيظ 
 .طرف المحافظ بإنذار بواسطة رسالة مضمونة مصحوبة بشھادة التوصل

الفصل   وقرار المحافظ بإلغاء أو رفض مطلب التحفيظ يجب أن يكون معل9 وذلك عم9 بمقتضيات      
في حالة ما إذا رفض المحافظ "   الذي ينص على أنه  1915يونيو  3في  من القرار الوزيري المؤرخ 10

أن يحفظ عقارا ك9 أو بعضا أو أن يسجل حقا عينيا أو يشطب عليه بالسج9ت العقارية فإن قراره يجب أن 
 .يكون معل9 وأن يبلغ للطالب بدون تأخير

 1331رمضان  9من ظھير  96 ويكون ھذا القرار قاب9 للطعن القضائي المنصوص عليه في الفصل
 ."المذكور وذلك خ9ل اجل شھر واحد من تبليغه) 1913غشت  12(الموافق

في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ العقار " من ظھير التحفيظ العقاري أنه  96كما جاء في الفصل        
، فإن قراره يكون أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه حسب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم

 .قاب9 للطعن أمام المحكمة اdقليمية التي تبث فيه مع الحق في اDستئناف
واfحكام اdستئنافية يمكن الطعن فيھا عن طريق النقض وتبلغ ل}طراف حسب نفس الشروط والشكل 

 ."المشار إليه أع9ه 47المقررة بالفصل 
اللجوء إلى القضاء الطعن في ھذا اfخير لدى المحافظ  ھذا ويمكن للمتضرر من قرار المحافظ قبل       

العام ويعتبر ھذا بمثابة تظلم قد ينتج عنه توجيه أمر إلى المحافظ يرمي إلى التراجع عن القرار موضوع 
 .........[51[التظلم غير أنه Dيمكن للمحافظ العام الحلول محل المحافظ في اتخاذ القرار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 :الخاتمة 

وبناءا على ماسبق عرضه يتضح جليا مدى طول مسطرة التحفيظ اdدارية من الناحية الزمنية و            
محافظة عقارية، مسح عقاري، قضاء، سلطات محلية، مجاورون،  )تعدد المتدخلين في ھذه المسطرة 

عايير قانونية معينة وكذا تعدد اdجراءات، من إيداع لمطلب التحفيظ وفق م) إدارات عمومية عند اDقتضاء
وإشھار في الجريدة الرسمية في مرحلتين أو أكثر عند اDقتضاء وتحديد ومسح وتعليق لدى السلطات 
المحلية والقضائية مما جعل المغرب يحتل مرتبة جد متأخرة في التقرير اfخير لممارسة اfعمال لسنة 

من  124ولي حيث صنف في المرتبة التابعة للبنك الد" دوين بزنس"المنجز من طرف مؤسسة  2011
دولة شملھا التصنيف وعزا التقرير ھذا التأخر إلى عدد اdجراءات المطلوبة في مسطرة  182بين 

 .[52[التحفيظ والوقت الذي تستغرقه ھذه العملية وكذا كلفته مقارنة بالقيمة اdجمالية للعقار
 

حل جدري لمشكلة طول المدة الزمنية لمسطرة وعليه بات من الضروري تدخل المشرع dيجاد           
التحفيظ اdدارية وذلك بحذف بعض اdجراءات التي D تتسم بالفعالية في اdشھار كاdشھار بالجريدة 
الرسمية التي Dيطلع عليھا سوى نخبة من الناس كما يتعين تقليص آجال التعرض بجعله ث9ثة أشھر من 

تصف به ھذه العملية التقنية والقانونية من فعالية كوسيلة ل�شھار، بحيث تاريخ التحديد اfولي وذلك لما ت
يصبح بإمكان المحافظ تأسيس رسم عقاري للعقار موضوع مطلب التحفيظ بمجرد التوصل بالتصميم 

 .النھائي
ومن اdشكاليات التي تتعين معالجتھا عملية منع المھندس مندوب المحافظ لعملية التحديد ودلك        

بتدخل المشرع من اجل تجريمھا و توقيع العقاب على مرتكبيھا بحيث أن عدد المطالب التي تعرف ھذه 
 .الوضعية في تزايد مستمر وتم} ربائد المحافظات العقارية بمختلف أنحاء المملكة

 
................................http://droit-eco.blogspot.com 
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 .مدونة التجارة -
 :الجرائد الوطنية        

 .08/11/2010الصادرة يوم اDثنين  1285جريدة المساء عدد  -
  
  

_______Un autre article _________ 
  
  

 رخصة السكن وشھادة المطابقة بناء على أوجب القانون الجديد تسليم رئيس مجلس الجماعة
 طلب من صاحب الشأن، 

ويتم إيداع الطلب ملف طلب رخصة السكن وشھادة المطابقة مقابل وصل إيداع مرقم ومؤرخ من لدن 
 مكتب الضبط للجماعة المعنية،

أو لدى مكتب ضبط الشباك الوحيد لرخص التعمير في حالة وجوده، ويتضمن الملف المشار أعJه 
  :الوثائق التالية

  .ــ طلب بمثابة تصريح بانتھاء اFشغال موجه من لدن صاحب الشأن لرئيس مجلس الجماعة*
ــ شھادة مطابقة اFشغال مسلمة من طرف المصالح المختصة في مجال اLتصاLت السلكية والJسلكية، 

  .ھذا الميدانبموجب الحاLت المقررة بموجب القوانين واFنظمة الجاري بھا العمل في 
 تحرر رخصة السكن وشھادة المطابقة بعد إجراء معاينة للتحقق من أن اFشغال أنجزت وفق ما يجب،

وتقتضي ھذه المعاينة التأكد من مدى مطابقة اFشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية والتقنية وكذا 
العمالة أو (نة مكونة من ممثلي البيانات المتضمنة برخصة البناء، وتتم معاينة اFشغال من طرف لج

 (اDقليم، الجماعة
 L ضافة إلى ممثلي اللجنة المذكورة يمكن لرئيس المجلس الجماعة إخبار صاحب الشأن داخل أجلDبا

 يتعدى ثJثة أيام مفتوحة من تاريخ إيداع ملف الوثائق بتاريخ انعقاد لجنة معاينة اFشغال، 
يوما ) 15(نة من طرف رئيس مجلس الجماعة داخل أجل L يتعدى وتوجه الدعوة إلى أعضاء ھذه اللج

 مفتوحة تحتسب من تاريخ إيداع الطلب،
وبمجرد انتھاء أشغال اللجنة يتم تحرير محضر يتضمن ا�راء الفردية Fعضاء اللجنة، على أن يعرض 

ة على رئيس المحضر داخل أجل L يتعدى يومين مفتوحين يحتسبان من تاريخ انعقاد لجنة المعاين
 .مجلس الجماعة Lتخاذ القرار المناسب في شأنه ابتداء من تاريخ توصله بمحضر أشغال اللجنة

وفي حالة ما إذا تولى مھندس معماري إدارة أشغال البناء، يمكن اLكتفاء بشھادته عن المعاينة التي 
 ت رخصة البناء،يجب أن تشھد على مطابقة اFشغال المنجزة مع التصاميم المعمارية وبيانا

وفي ھذه الحالة يتم إرفاق ھذه الشھادة بملف الطلب المشار إليه سابقا، ويتم إعادة التصريح بانتھاء 
  .اFشغال والشھادة المسلمة من لدن المھندس المعماري وشھادة المطابقة ورخصة السكن

رخص ورخص السكن وبخصوص مساطر التدبير الJمادي المتعلقة بإيداع ودراسة وتسليم طلبات ال
وشواھد المطابقة بموجب قرار مشترك بين السلطات الحكومية المكلفة بالتعمير والداخلية والتكنولوجيا 



الحديثة، والتي تحدد وفق مساطر القرار المشترك كيفيات تفعيل مساطر التدبير الJمادي، وكذا التدابير 
والھيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات 
والمھنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض تتبع نجاعة تتبع ملفات طلبات 

  .الرخص ابتداء من تاريخ إيداعھا إلى غاية الحصول على رخص السكن وشواھد المطابقة
ناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص 
والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات 
السكنية وتقسيم العقارات الصادرة لتطبيقھا بسھر عمال العماLت واFقاليم على أن تمارس الجماعات 
تھا في إطار احترام ا�جال المحددة بموجب النصوص 

  .التشريعية والتنظيمية الجاري بھا من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواھد المطابقة
وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحھا، يقوم عمال العماLت واFقاليم 
ك على ضرورة التقيد بالقوانين واFنظمة المعمول بھا 

 .داخل أجل يتم تحديده لھذا الغرض، مع العمل على اتخاذ التدابير الJزمة في حالة استمرار التأخير

 اشتوكة بريس

الحديثة، والتي تحدد وفق مساطر القرار المشترك كيفيات تفعيل مساطر التدبير الJمادي، وكذا التدابير 
والھيئات المكلفة بتدبير مختلف الشبكات الJزم اتخاذھا من طرف اDدارات والجماعات والمؤسسات 

والمھنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض تتبع نجاعة تتبع ملفات طلبات 
الرخص ابتداء من تاريخ إيداعھا إلى غاية الحصول على رخص السكن وشواھد المطابقة

ناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص وأوجب القانون الجديد في إطار الموافقة على ضابط الب
والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات 
السكنية وتقسيم العقارات الصادرة لتطبيقھا بسھر عمال العماLت واFقاليم على أن تمارس الجماعات 

تھا في إطار احترام ا�جال المحددة بموجب النصوص واDدارات والمؤسسات العمومية اختصاصا
التشريعية والتنظيمية الجاري بھا من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواھد المطابقة

وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحھا، يقوم عمال العماLت واFقاليم 
ك على ضرورة التقيد بالقوانين واFنظمة المعمول بھا بتوجيه وحث الطرف أو اFطراف المعنية بذل

داخل أجل يتم تحديده لھذا الغرض، مع العمل على اتخاذ التدابير الJزمة في حالة استمرار التأخير
 اFحداث المغربية 

اشتوكة بريس
14:38 -  

   تجآھلنآ . اذآ . بخيَر 
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الحديثة، والتي تحدد وفق مساطر القرار المشترك كيفيات تفعيل مساطر التدبير الJمادي، وكذا التدابير 
الJزم اتخاذھا من طرف اDدارات والجماعات والمؤسسات 

والمھنيين لوضع قواعد المعطيات الرقمية التفاعلية المشتركة بغرض تتبع نجاعة تتبع ملفات طلبات 
الرخص ابتداء من تاريخ إيداعھا إلى غاية الحصول على رخص السكن وشواھد المطابقة

وأوجب القانون الجديد في إطار الموافقة على ضابط الب
والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات 
السكنية وتقسيم العقارات الصادرة لتطبيقھا بسھر عمال العماLت واFقاليم على أن تمارس الجماعات 

واDدارات والمؤسسات العمومية اختصاصا
التشريعية والتنظيمية الجاري بھا من أجل تسليم الرخص ورخص السكن وشواھد المطابقة

وفي حالة رصد تأخير عند دراسة ملفات طلبات الرخص أو عند منحھا، يقوم عمال العماLت واFقاليم 
بتوجيه وحث الطرف أو اFطراف المعنية بذل

داخل أجل يتم تحديده لھذا الغرض، مع العمل على اتخاذ التدابير الJزمة في حالة استمرار التأخير
اFحداث المغربية 
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