تقرير حول رسانت نىيم دبهوو املاسرت يف انقاوون اخلاص
نهباحثت ووال أحهو

حتت إشراف اندكتور عبد انعزيز حضري

كهيت انعهوو انقاووويت و اإلقتصاديت واإلجتماعيت،
جامعت حممد األول
وحدة انتكويه وانبحث نىيم دبهوو املاسرت يف قاوون
انعقود وانعقار
حتت عىوان

انزىن انحٍاسي انعماري

أعضاء جلىت املىاقشت

ــــــــــــــــــ
انسىت اجلامعيت 2011-2010

2

2
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2

1915

 1ضىرة البقرة اٌَت .283
 2هحوذ ابي هعجىر ،الحقىق العٌٍٍت فً الفقه اإلضالهً والتقٌٍي الوغربً ،هطبعت دار الٌجاح الجذٌذة ،طبعت  1999ص:
.444
 3عور الٌافعً التساهاث الذائي الورتهي رهي حٍازة ،رضالت لٌٍل دبلىم الذراضاث العلٍا فً القاًىى الخاص ، ،جاهعت هحوذ
الخاهص ،كلٍت الحقىق الطٌت الجاهعٍت  1982ص11 :
 -4ظهٍر شرٌف صادر فً  19رجب  1333هىافك ل ٌ 2ىًٍى  1915الوتعلك بتحذٌذ التشرٌع الوطبك على العقاراث
الوحفظت الجرٌذة الرضوٍت هٌشىرة بتارٌخ ٌ 7ىًٍى  1915ص 319
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املراجع بالفرنسية


François paul blanc: les obligations et les contrats en droit
marocain(d.o.c)

annoté

empremerie

eddar'

beida-casa

blanca.1989


-Hocine serfoui: droit réel et influence pratique au Maroc
avril 1er trimestre.



-marcel planiol George: rapport traite pratique de droit civil
française .édition VII surette réelle



-paul Decoux:

droit foncier marocain édition

imprimerie el maarif el Jadida édition 1997.

la porte

التصوٍن
ممذمت
انفصم األًل ئنشاء انزىن انحٍاسي
انمبحث األًل :تعزٌف انزىن انحٍاسي انعماري ًتمٍٍشه عن غٍزه من انعمٌ
انمطهب األًل  :تعزٌف عمذ انزىن ًخصائصو
انفمزة األًنى :تعزٌف انزىن انحٍاسي انعماري
انفمزة انثانٍت  :خصائص عمذ انزىن
انمطهب انثانً:تمٍٍشه عن بالً انمإسساث انمشابيت
انفمزة األًنى :تمٍٍش انزىن انحٍاسي عن انزىن انزسمً
انفمزة انثانٍت :تمٍٍشه عن بٍع انثنٍا ًرىن األماكن انمعذة نهسكنى
انمبحث انثانً :تأسٍس عمذ انزىن انحٍاسي انعماري
انمطهب األًل :شزًط تأسٍس عمذ انزىن انحٍاسي انعماري
انفمزة األًنى :انشزًط انعامت نتأسٍس عمذ انزىن انحٍاسي انعماري
انفمزة انثانٍت :انشزًط انخاصت نعمذ انزىن انحٍاسي انعماري
انمطهب انثانً :شكهٍت عمذ انزىن انحٍاسي انعماري انٌارد عهى انعمار انمحفظ
انفمزة األًنى :شكهٍت انتسهٍم
انفمزة انثانٍت :شكهٍتً انكتابت ًانتسجٍم
انفصم انثانً آثار عمذ انزىن ًانمضاؤه
انمبحث األًل :آثار عمذ انزىن انحٍاسي انعماري
انمطهب األًل :آثار انزىن انحٍاسي انعماري بٍن األطزاف
انفمزة األًنى :حمٌق ًانتشاماث انزاىن

انفمزة انثانٍت :حمٌق ًانتشاماث انمزتين
انمطهب انثانً :آثار انزىن انحٍاسي انعماري باننسبت نهغٍز
انفمزة األًنى :حك األسبمٍت:
انفمزة انثانٍت :حك انتتبع:
انمبحث انثانً :تصفٍت ًانمضاء عمذ انزىن
انمطهب األًل :تصفٍت انزىن انحٍاسي انعماري
انفمزة األًنى:انحجش انتنفٍذي نهعمار غٍز انمحفظ
انفمزة انثانٍت:انحجش انتنفٍذي نهعمار انمحفظ ًانعمار فً طٌر انتحفٍظ
انمطهب انثانً :انمضاء انزىن انحٍاسي انعماري
انفمزة األًنى :انمضاء انزىن بصفت تبعً
انفمزة انثانٍت :انمضاء انزىن انحٍاسي انعماري بصفت أصهٍت
خاتمت
الئحت انمزاجع
الفهرش

