شعبة القانون واالقتصاد

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
الكلية متعددة التخصصات
تازة

بالكلية متعددة التخصصات بتازة
بشراكة مع

دورة تكوينية
لفائدة طلبة ماستر المعامالت العقارية بالكلية
والمحامين المتمرنين بهيئة فاس
في موضـوع:
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يوم الجمعة  41أبريل 7142
بقاعة الندوات ،ابتداء من الساعة التاسعة ونصف صباحا
بتأطير وإشراف عدد من األساتذة الباحثين
والممارسين في المجال العقاري
تدخل هذه ادلورة اليت سيمت تنظميها يف اطار التكوينات والتداريب املقرر عقدها لفائدة طلبة املاسرت
حسب ما مت تسطريه وتقريره يف امللف الوصفي اذلي مت اعامتده من طرف وزارة التعلمي العايل والبحث
العلمي وتكوين الأطر ،واليت هتدف أأساسا اىل صقل املواهب واملعارف النظرية للطلبة ابلتطبيقات
العملية واملامرسة الفنية للنصوص القانونية عىل أأرض الواقع ،فضال عن الانفتاح عىل مزيد من املعارف
القانونية اليت مل تتح هلم الفرصة لالطالع علهيا.
وانسجاما مع هذه الأهداف ،ستمت دعوة ثةل من ا ألساتذة الباحثني ،واملامرسني من خمتلف القطاعات
(القضاء ،احملافظة العقارية ،التوثيق) ،مت انتقاؤمه بعناية شديدة عىل املس توى الوطين ،ابلنظر اىل ما
يتوفرون عليه من كفاءة علمية ومعلية يف اجملال العقاري ،اذلي هو لب ختصص املاسرت اذلي حنن بصدده،
وذكل من أأجل احلضور واملشاركة يف فعاليات هذه ادلورة ،وفق ما هو مسطر يف الربانمج أأسفهل ،ولنا
اليقني يف أأن حضورمه سيشلك اضافة نوعية دلمع التأأطري اذلي حظي به الطلبة يف لكيتنا خالل هذه
املرحةل من معر املاسرت املذكور.
ولعل ما ميزي انطالقة هذه ادلورة ،هو تتوجيها مببادرة طيبة من هيئة احملامني بفاس ،اذلين أأبوا
مشكورين اال أأن يشاركوان مثار هذا التكوين ،عن طريق ارشاك حمامهيم املمترنني يف فعالياهتا ،امياان مهنم
بأأمهية تالحق الأفرار ورب اجملال النظري ابجملال العم،ي ،ح ى تعم الفائدة ايمجيع.
وابلنظر اىل أأمهية هذا احلدث ،فقد مت اختيار موضوع يف غاية ا ألمهية ليكون عنواان مركزاي لهذه ادلورة
التكوينية ،اليت س تكون عبارة عن حمطات متتالية ،ووقفات تأأمل متعاقبة ،أأمال يف مل ش تاته ،والغوص يف
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أأعامقه ،خاصة و أأنه يس تجيب لطموحات ايمجيع ،طلبة وحمامني ممترنني ،ويليب حاجاهتم وفضوهلم العلمي،
ويتعلق الأمر بـ:صناعة الترشيع العقاري ابملغرب ومدى اس تجابته ملتطلبات الأمن القانوين ،ابعتباره مطلبا
أأساس يا دلوةل احلق والقانون.
فاذا اكن الترشيع مكصدر رمسي للقانون هو وضع القواعد القانونية يف صورة مكتوبة بواسطة السلطة اليت
مينحها ادلس تور الاختصاص بذكل ،فان هناك ـــ يف املقابل ــــ ما يسمى بعمل الترشيع ،وهو عمل تقين قامئ
بذاته ،يتوىخ حتقيق أأهداف معينة بصورة مهنجية ،مراعيا ثالثة عنارص أأساس ية:
 التقنية الترشيعية ،أأو ما يسمى بفن صناعة الترشيع؛ الس ياسة الترشيعية، التقيمي الترشيعي ،أأي تقيمي القوانني من حيث الشلك ومن حيث املضمون.وال شك أأن جودة النظام القانوين تتوقف عىل حسن توظيف هذه العنارص الثالثة ،لتسهم يف حتقيق
ما يسمى ابلأمن القانوين ،اذلي يتعني لقيامه توافر عدة متطلبات يف القاعدة القانونية ح ى تريخ بظاللها
عىل أأرض الواقع ،عىل حنو حيقق العداةل احلقة اليت ينشدها املواطنون بشلك عام ،ومس هتلكو العقار بصفة
خاصة ،الس امي وأأن أأي خلل يف صياغة القاعدة العقارية من شأأنه أأن يورث ال حماةل الاضطراب وهيدم
مبدأأ الاس تقرار والتوقع القانونيني ،ويؤدي اىل التضارب بني اجهتادات القضاء يف النازةل الواحدة.
ولعل ما يأأيت يف طليعة تلمك املتطلبات اليت ترتمج الرشوط الالزمة جلودة القانون وقابليته للتوقع:
 احلرص عىل مبد أأ املساواة؛ وضوح القاعدة القانونية وسهوةل فهمها واستيعاهبا من قبل اخملاطبني هبا ،ح ى يكونوا قادرين دون عناءعىل حتديد ما هو مباح وما هو ممنوع ابلقانون املطبق؛
 احلرص عىل حتقيق التنامغ بني القوانني ،بل وح ى بني النصوص داخل القانون الواحد؛ مواكبة التحوالت اليت يعرفها اجملمتع املعارص ،عن طريق ألية التحيني ..اخل.فاىل أأي حد اس تجابت الترشيعات املتعلقة ابلعقار يف بالدان لهذه املتطلبات ؟ ،وكيف ميكن جتاوز
مظاهر القصور هبا ؟ ،وما يه انعراسات الصناعة املعيبة عىل املامرسة العملية ،خصوصا عىل مس توى
العمل القضايئ ؟.
هذه التساؤالت وغريها ،يه ما س يحاول السادة املتدخلون الوقوف علهيا ،أأو عىل ا ألقل عىل جوانب مهنا
من خالل مقارابهتم لامنذج من املوضوعات من ا ألمهية مبران ،لكوهنا تثري يف نظران العديد من التساؤالت
واالشراليات املرتبطة ر أأسا بصناعة الترشيع العقاري ابملغرب ،يف أأفق اس تكامل النقاش واثرائه عرب طرح
موضوعات أأخرى عىل بساط املناقشة والتحليل ،تكون وفية لعنوان ادلورة ،تصب يف اجتاهها وختدم أأهدافها،
وذكل من خالل حمطات أأخرى مقبةل ان شاء هللا ،سيمت االعالن عهنا الحقا.
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برانمج ادلورة
س  9و03

لكامت الافتتاح
 -1لكمة الس يد العميد
 -2لكمة الس يد نقيب هيئة احملامني
 -0لكمة الس يد منسق املاسرت

اجللسة الصباحية
املسري :ذ .محمد ا ألمني  /املقرر :الطالب معر املوسوي
س 13

 خصوصيات املسطرة القضائية للتحفيظ العقاري يف ضوء القانون 10.31ذ .عبد العايل دقويق :أأس تاذ بلكية احلقوق مبكناس

س  13و 23د

 اجراءات التقييد الاحتياطي بني النص القانوين والواقع العم،يذ .عبد القادر بوبكري :أأس تاذ بلكية احلقوق مبكناس ،حمافظ عىل ا ألمالك العقارية والرهون سابقا

س  13و 03د

 االشراالت القانونية لتقييد البيوعات العقارية يف الرمس العقاريذة :فتيحة التوزاين :أأس تاذة ابللكية متعددة التخصصات بتازة

س 11

 التعرض عىل مسطرة التحفيظ العادية :اشراالته القانونية والعمليةذ .بنطامة يوسف :حمافظ عىل ا ألمالك العقارية والرهون بتاوانت

س  11و 23د

 التعرضات يف ا طار املساطر اخلاصة :مض الأ رايض والتحديد اال داري منوذجاذ .محمد الزخويخ :حمافظ عىل ا ألمالك العقارية والرهون بتطوان

س  11و 03د

مناقشة

س0

 جحية اكتساب احلقوق العينية بنية حس نة بني اس تقرار املعامالت العقارية ومبادئ العداةل يف ضوء القانون 09.30ذ .عزيز اغريب :قايض ابحملمكة الابتدائية جبرس يف

س  0و 23د

 دعوى القسمة العقارية يف ضوء مس تجدات القانون  09.30والعمل القضايئذ .محمد املهدي :أأس تاذ ابللكية متعددة التخصصات بتازة

س  0و 03د

 قراءة يف القانون  12/91املتعلق بأأكرية احملالت املعدة للسكىن والاس تعامل املهينذ .سعيد بكوري :أأس تاذ بلكية احلقوق بفاس

س0

 مراقبة الترصفات العقارية يف ا طار القانون 93/22ذ .عادل االدرييس :حمافظ ملكف ابلتحفيظ بتازة

س  0و 23د

 حدود مالءمة قانون الالزتامات والعقود مع القانون املنظم ملهنة التوثيقذ .محمد فنيش :موثق مبدينة جرس يف

س 0و 03د

* مناقشة عامة

اجللسة املسائية
املسري :ذة فتيحة التوزاين /املقررة :الطالبة أأمينة جطيوي
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