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الكراء التجاري بني ظهري  1955والقانون رقم 49.16

تقديـم
ي�سعدين �أن �أقدم للقارئ الكرمي الكتاب اجلديد للأ�ستاذ الدكتور
م�صطفى بوجنة املحامي بهيئة طنجة و هو «الكراء التجاري بني ظهري
 1955و القانون رقم .»49.16
فتقدميي لهذا الكتاب ب�صفتي نقيبا لهيئة املحامني بطنجة ،هو
ت�أكيد النخراط هيئتنا ،نقيبا و جمل�سا ،يف اجلهود الرامية �إىل ايالء
التكوين والتكوين امل�ستمر للمحامي �أهمية كربى.
وب�أجنازه لهذا امل�ؤلف اجلديد ،يكون الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى
بوجنة املحامي بهيئة املحامني طنجة ،قد حقق �سبقا علميا كبريا ،ذلك
�أن هذا الكتاب يعترب �أول درا�سة ملقت�ضيات القانون رقم  49.16املنظم
للكراء التجاري باملغرب ،مما يكون معه مرجعا جلميع ن�ساء ورجال
القانون باملغرب ،و هو ال�شيء الذي تعتز به هيئة املحامني بطنجة
وتثمنه.

الأ�ستاذ النقيب �أحمد الطاهري
نقيب هيئة املحامني بطنجة
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مقدمة
كان الكراء التجاري باملغرب منظما على التوايل بالظهائر ال�صادرة �سنة
 1930ثم  1948ثم ظهري  ،1 24/5/1955هذا الأخري الذي كان ال يق�ض
م�ضجع املكرتي و املكري فقط ،بل حتى املمار�سني وذلك بالنظر �إىل املخاطر
التي كانت تطبع م�ساطره.
ولقد عرف الكراء التجاري باملغرب تطورا ت�رشيعيا مهما ب�صدور
القانون رقم  49.16املتعلق بكراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ،هذا القانون الذي حظي مبناق�شات
م�ستفي�ضة ،ذلك �أنه كان يف الأ�صل مقرتح قانون تقدم به الفريق اال�شرتاكي
مبجل�س النواب �سنة  2008و متت امل�صادقة عليه مبجل�س النواب �سنة 2010
ليحال على جمل�س امل�ست�شارين بتاريخ  9/6/2011و�صوال �إىل القراءة الثانية
ملقت�ضياته و مناق�شته خالل دورة �أبريل .2 2016
فبموجب القانون رقم  49.16مت ن�سخ مقت�ضيات ظهري � 2شوال 1374
( 24ماي  )1955ب�شـ�أن عـقـود كراء الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة
�أو ال�صناعة �أو احلرف ،وكذلك مقت�ضيات املادة  112من القانون رقم 95.15
املتعلق مبدونة التجارة.
ولقد جاء القانون رقم  49.16ليدخل حيز التنفيذ بعد ان�رصام �أجل
 – 1لالطالع على الت�رشيعات ال�سابقة و �أ�سباب �صدور ظهري  24/5/1955الرجوع �إىل بيان الأ�سباب التي جاءت
بهذاالظهري (امللحق رقم  1لهذا الكتاب).
 – 2لالطالع على املراحل الت�رشيعية التي ف�ضاها القانون رقم  49.16يرجى الرجوع اىل تقرير جلنة العدل والت�رشيع
وحقوق الإن�سان مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة اال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي
�أو احلريف (امللحق  3لهذا الكتاب).
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�ستة �أ�شهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�سمية والذي هو ،11/8/2016
ولتطبق �أحكامه على عقود الكراء اجلارية وعلى الق�ضايا غري اجلاهزة للبت
فيها ،دون جتديد للت�رصفات والإجراءات والأحكام التي �صدرت قبل دخول
هذا القانون حيز التنفيذ.
وانطالقا من الأهداف املعلنة للقانون رقم  ،49.16فهذا القانون جاء
لتحقيق �أهداف تتمثل يف �إيجاد توازن بني حتقيق اال�ستقرار للمكرتي من
جهة ،ومن جهة ثانية احلفاظ على امللكية العقارية و كل ما تخوله للمكري،
هذا الأهداف التي حاول امل�رشع ترجمتها على م�ستوى جميع مواد هذا
القانون.
ولدرا�سة مقت�ضيات القانون رقم  49.16كنا �أمام خيارين  ،يتمثل الأول
يف االكتفاء بالتعامل مع املقت�ضيات التي جاء بها هذا القانون دون االلتفات
�إىل ما افرزه الواقع العملي و الق�ضائي بخ�صو�ص التعامل مع مقت�ضيات ظهري
 ،1955يف حني �أن اخليار الثاين  -و الذي اعتمدناه  -كان هو االنطالق
و املقارنة مع مقت�ضيات ظهري  1955وتطبيقاته الق�ضائية ،وذلك من منطلق
�أن القانون رقم  49.16ال ي�شكل قطيعة مع مقت�ضيات ظهري  ،1955بل هو
يف نظرنا جتميع حل�صيلة القار و الثابت يف العمل الق�ضائي بخ�صو�ص ظهري
 1955من جهة وحماولة لتقنني ممار�سات جتارية يومية من جهة ثانية ،وانعكا�س
لتطور العالقات بني املكرتين و املكرين من جهة ثالثة.
و حتى تكون هذه الدرا�سة متكاملة فقد عملنا على �إدراج مالحق تتكون
من مقت�ضيات ظهري  24/5/1955و ال�صيغة الأوىل للقانون رقم  49.16قبل
و�صولها ملرحلة القراءة الثانية ،ثم حما�رض مناق�شة هذا القانون للوقوف على
�أعماله التح�ضريية و �أ�سباب نزوله ،ثم عملنا �أخريا على �إدراج ن�ص القانون
كما هو من�شور باجلريدة الر�سمية.
�أما على م�ستوى تق�سيم هذه الدرا�سة ،فقد عملنا على اعتماد تق�سيم
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ثالثي ،و ذلك كالتايل :
الباب الأول  :نطاق تطبيق القانون رقم 49.16

الباب الثاين  :حقوق و التزامات �أطراف عقد الكراء
الباب الثالث  :املنازعات الق�ضائية
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الباب الأول :
نطاق تطبيق القانون رقم 49.16

9

الدكتور م�صطفى بوجنة

10

الكراء التجاري بني ظهري  1955والقانون رقم 49.16

الف�صل الأول  :النطاق املو�ضوعي و الزمني
جاء القانون رقم  49.16مبقت�ضيات جديدة لتحديد العقارات و
املحالت اخلا�ضعة له (املبحث الأول) ،كما �أنه حدد العقارات و املحالت
اخلارجة عن نطاق تطبيقه (املبحث الثاين) ،كما �أنه حدد النطاق الزمني
لتطبيقه (املبحث الثالث).
املبحث الأول  :العقارات و املحالت اخلا�ضعة للقانون 49.16

حددت املادة  1من هذا القانون النطاق املو�ضوعي لتطبيقه  ،وذلك
انطالقا من فل�سفة حتديد احلاالت العامة لالنطباق ( املطلب الأول ) وو�صوال
�إىل تنظيم احلاالت اخلا�صة املوجبة لتطبيق مقت�ضياته (املطلب الثاين).
املطلب الأول  :احلاالت العامة لتطبيق القانون رقم 49.16

انطالقا من مقت�ضيات الفقرة الأوىل من املادة  1من القانون رقم ،49.16
ف�إن هذا القانون يطبق على :
الفقرة الأوىل  :عقود كراء العقارات �أو املحالت التي ي�ستغل فيها �أ�صل
جتاري يف ملكية تاجر �أو حريف �أو �صانع.
و لقد كانت م�س�ألة التمييز بني املهنة واحلرفة وال�صنعة ذات �أهمية ق�صوى
قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق ،ذلك �أنه و قبل هذا التاريخ كان هناك
ت�ضارب حاد بني العمل الق�ضائي فيما يتعلق بتطبيق مقت�ضيات ظهري 1980
الذي كان ينظم عقود كراء املحالت ال�سكنية واملهنية و ظهري  ،1955اال
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�أنه و بعد �صدور مدونة التجارة وما ت�ضمنته املادتني  6و  7منها 3خف هذا
الت�ضارب.
و قد �سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س و �أن ق�ضت ب�أنه «حيث
�أ�س�س امل�ست�أنف ا�ستئنافه بان حمل النزاع ال يخ�ضع لظهري  24ماي 1955
لكونه ميتهن فيه اخلياطة  ،وان التماطل غري قائم يف حقه لكونه ي�ؤد الكراء
وان عقد ال�رشاء امل�ستدل به يتعني االخد بتاريخ انتقال احلق هو 22/11/2003
ولي�س تاريخ التعبري عن االرادة .22/8/2003
حيث انه بالن�سبة للو�سيلة الأوىل املتعلقة بخ�ضوع املحل لظهري
 24/5/1955فمنذ دخول الكنا�ش الأول والثاين من مدونة التجارية حيز
 – 3ن�صت املادة  6من مدونة التجارة على :
مع مراعاة �أحكام الباب الثاين من الق�سم الرابع بعده املتعلق بال�شهر يف ال�سجل التجاري ،تكت�سب �صفة تاجر باملمار�سة
االعتيادية �أو االحرتافية للأن�شطة التالية:
� .1رشاء املنقوالت املادية �أو املعنوية بنية بيعها بذاتها �أو بعد تهيئتها بهيئة �أخرى �أو بق�صد ت�أجريها؛
� . 2إكرتاء املنقوالت املادية �أو املعنوية من �أجل �إكرائها من الباطن؛
� .3رشاء العقارات بنية بيعها على حالها �أو بعد تغيريها؛
 .4التنقيب عن املناجم واملقالع وا�ستغاللها؛
 .5الن�شاط ال�صناعي �أو احلريف؛
 .6النقل؛
 .7البنك والقر�ض واملعامالت املالية؛
 .8عملية الت�أمني بالأق�ساط الثابتة؛
 .9ال�سم�رسة والوكالة بالعمولة وغريهما من �أعمال الو�ساطة؛
 .10ا�ستغالل امل�ستودعات واملخازن العمومية؛
 .11الطباعة والن�رش بجميع �أ�شكالها ودعائمها؛
 .12البناء والأ�شغال العمومية؛
 .13مكاتب ووكاالت الأعمال والأ�سفار والإعالم والإ�شهار؛
 .14التزويد باملواد واخلدمات؛
 .15تنظيم املالهي العمومية؛
 .16البيع باملزاد العلني؛
 .17توزيع املاء والكهرباء والغاز؛
 .18الربيد واملوا�صالت.
يف حني ن�صت املادة  7من مدونة التجارة على :
تكت�سب �صفة تاجر �أي�ضا باملمار�سة االعتيادية �أو االحرتافية للأن�شطة التالية:
 .1كل عملية تتعلق بال�سفن والطائرات وتوابعها؛
 .2كل عملية ترتبط با�ستغالل ال�سفن والطائرات وبالتجارة البحرية واجلوية.
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التطبيق ابتداء من ن�رشها باجلريدة الر�سمية بتاريخ  3/10/2006وملا �أ�صبح
الن�شاط احلريف يك�سب ممار�سه االعتيادي او االحرتايف �صفة تاجر عمال
باحكام املادة  6/5فان املجل�س االعلى اكد يف عدة قرارات على ان اخلياطة
تخ�ضع املحل املمار�س فيه ملقت�ضيات ظهري  24/5/1955قرار عدد 1128
بتاريخ  5/7/2000يف امللف عدد  940/99غري من�شور مما تبقى هذه الو�سيلة
غري مرتكزة على �أ�سا�س.
حيث انه بخ�صو�ص الو�سيلة الثانية الثابت بالرجوع اىل عقد ال�رشاء
املدىل به من طرف امل�ستانف عليه ان البيع ثم بتاريخ  22/8/2003ومن ثم
فان امل�ستانف ملزم ب�أداء واجبات الكراء مند هذا التاريخ اىل غاية يونيو 2006
ومل يدل هذا االخري مبا يثبت انه ادى الكراء من غ�شت وامنا من �شهر دجنرب
 2003وبالتايل يعترب �أداء جزئيا كما جاء يف االنذار الذي ال ينفي التماطل
عليه ويعترب �سببا خطريا وم�رشوعا يعطي احلق للمكري يف طلب االفراغ
عمال بالف�صل  11من الظهري».4
الفقرة الثانية  :عقود كراء العقارات �أو املحالت امللحقة باملحل الذي ي�ستغل فيه
الأ�صل التجاري.
ولقد ا�شرتط القانون رقم  49.16يف حالة �ضم ا�ستغالل املحل امللحق
للمحل الأ�صلي وجوب موافقة مالكي العقار امللحق والأ�صلي يف حالة
تعدد املالكني.
وقد �سبق ملحكمة النق�ض يف تطبيقاته لظهري � 1955أن ق�ضت «لكن،
ملا كان ال�سبب الذي ا�ستند عليه الطاعنون يف طلب افراغ املطلوبة كما هو
م�ضمن باالنذار الذي وجهوه اليها هو قيامها بتق�سيم املحل اىل ق�سمني
منف�صلني بحيث �أبقت على جزء منه للن�شاط الأ�صلي «قاعة الريا�ضة» واجلزء
 – 4قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س عدد  28ال�صادر بتاريخ  07-01-2008يف امللف عدد .1272/2007
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الثاين املحدث ع�شوائيا لن�شاط الطباعة والن�سخ معتربين انها �أحدثت بذلك
�أ�صلني جتاريني يف حمل واحد وخمالفة لبنود العقد ،فان حمكمة اال�ستئناف
م�صدرة قرار حمكمة النق�ض املطعون فيه ملا تبني لها من عقد االتفاق املربم بني
الطرفني بتاريخ � 8/4/1985أن ما قامت به املطلوبة ال ي�شكل خمالفة لالتفاق
املذكور ردت عن �صواب دفوع الطاعنني مبا ورد يف تعليلها << حيث انه
بالرجوع اىل عقد االتفاق املربم بني الطرفني بتاريخ  8/4/1985يت�ضح منه ان
بنده الثالث ن�ص على ما يلي ( :مت االتفاق �رصاحة بني املوقعني �أ�سفله على ان
املوقعني �أ�سفله ي�سمحون للمكرتية بتغيري جتارتها وي�سمحون لها �أي�ضا �أن تبني
على القطعة الأر�ضية امللحقة وكذا على الأ�صل التجاري احلايل �أي بنايات
�رضورية لتجارتها) و�أن هذا البند ي�ؤكد �أن ما مت اجنازه من طرف امل�ست�أنف
عليها – املكرتية – يف العني املكرتاة غري خمالف لهذا االتفاق .كما �أن اخلرباء
الدين قاموا بخربتهم بعني املكان يف املرحلة االبتدائية اكدوا �أن التغيريات
املنجزة يف املحل مطابقة للت�صميم املرخ�ص به نافني تق�سيم املحل اىل حملني
م�ستقلني وان مرافق املحل موحدة داخليا >> و�أنها باعتمادها للخربتني
املنجزتني ابتدائيا تكون قد ا�ستبعدت امل�شاهدة املدىل بها من الطاعنني ومل
تكن يف حاجة اىل اجراء بحث او معاينة ق�ضائية فجاء قرار حمكمة النق�ض ها
معلال تعليال قانونيا وما بالو�سيلة على غري �أ�سا�س.5
الفقرة الثالثة  :عقود كراء الأرا�ضي العارية التي �شيدت عليها� ،إما قبل الكراء �أو
بعده ،بنايات ال�ستغالل �أ�صل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك.
و قد �سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س �أن ق�ضت ب�أنه «لكن حيث
�أن كراء مقلع ال يعترب كراء ملحل معد للتجارة و�إمنا ا�ستغالل مقلع للحجارة
الذي يعترب عمال جتاريا ح�سب املادة  6من م ت وال يخ�ضع ملقت�ضيات ظهري
 – 5قرار حمكمة النق�ض عدد  1590 :امل�ؤرخ يف  3/12/2008 :ملف جتاري عدد .1096/3/2/2005 :
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 24ماي  1955لكون الكراء مل ين�صب على الرغبة يف مزاولة جتارة معينة
بها و�إمنا ال�ستغاللها بالت�رصف يف منتجاتها (انظر قرار املجل�س الأعلى عدد
 467ال�صادر بتاريخ  10/5/2006يف امللف التجاري عدد 185/3/2/2005
من�شور مبجلة ق�ضاء املجل�س الأعلى عدد � 67ص  )226وبالتايل فان القانون
رقم  99/64املتعلق با�ستيفاء الوجيبة الكرائية ال يطبق عليها ومن مت فان
احتجاج الطرف امل�ست�أنف بذلك يف غري حمله ويبقى ا�ستغالل املقلع من
بني الأن�شطة التجارية ح�سب الفقرة الرابعة من املادة  6من م ت وينعقد
االخت�صا�ص تبعا لذلك للبت يف النزاع من اخت�صا�ص املحكمة التجارية وهو
ما انتهى �إليه احلكم امل�ست�أنف عن �صواب».6
الفقرة الرابعة  :عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة �أو اجلماعات الرتابية
�أو امل�ؤ�س�سات العمومية� ،إال اذا كانت غري مر�صودة ملنفعة عامة.
وقد �سبق ملحكمة اال�ستئناف االدارية بالرباط �أن ق�ضت ب�أنه «حيث
يعيب امل�ست�أنف الأمر امل�ست�أنف بعدم بته يف الدفع الذي مت�سك به واملتعلق
مبدى توفر عقد االحتالل امل�ؤقت على ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صل
 40من ظهري  1955/24/05ما دام �أن املجل�س الأعلى ملا عقد االخت�صا�ص
للمحكمة الإدارية للنظر يف عقد االحتالل امل�ؤقت ب�صفته عقدا �إداريا ،ف�إنه
مل ينزع عنها النظر يف مدى توفره على ال�رشوط �أعاله ،كما يعيبه �أي�ضا بخرقه
ملقت�ضيات املادة  8لكون املحاكم الإدارية هي املخت�صة بالبت يف العقود
ح�سب املادة �أعاله ،و�أن املق�صود باملحكمة الإدارية هي قا�ضي املو�ضوع
ولي�س قا�ضي امل�ستعجالت الذي بت يف النازلة ...لكن حيث من جهة ف�إن
م�س�ألة االخت�صا�ص النوعي قد مت احل�سم فيها مبقت�ضى القرار ال�صادر عن املجل�س
 – 6قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم  457ال�صادر بتاريخ  19/3/2009يف امللف عدد .290/09
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الأعلى عدد  -643بتاريخ  19/07/2006ملف رقم  ،1482/4/1/2006هذا
ف�ضال عن �أن جمال تطبيق مقت�ضيات ظهري  24/05/1955يتعلق بعقود الأكرية
التجارية ،و�إن العقد يف نازلة احلال هو ترخي�ص باحتالل م�ؤقت للملك
العام الذي يخ�ضع للمقت�ضى القانوين الذي هو ظهري 08/11/1918 :املتعلق
بالإحتالل امل�ؤقت للملك العام والذي ابرم وفق مقت�ضياته ،و�أن هذا العقد
ال ميكن �أن ينزل منزلة العقود الكرائية اخلا�ضعة لظهري  ،24/05/1955مما
تكون معه املحكمة على �صواب ملا مل تبت فيه وفق مقت�ضيات الظهري �أعاله،
ويكون بالتايل ال�سبب املعتمد بهذا ال�صدد غري مرتكز على �أ�سا�س».7
املطلب الثاين  :احلاالت اخلا�صة املنظمة مبوجب القانون
زيادة على احلاالت املحددة بالفقرة الأوىل من املادة  1من القانون،
عملت هذه املادة على حتديد احلاالت اخلا�صة اخلا�ضعة ملقت�ضياته ،ذلك �أن
القانون رقم  49.16ت�رسي مقت�ضياته كذلك على عقود كراء املحالت الآتي
ذكرها:
الفقرة الأوىل  :العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها م�ؤ�س�سات التعليم
اخل�صو�صي ن�شاطها.
�إذا كان الف�صل  2من ظهري  1955ين�ص على خ�ضوع عقود كراء الأمالك
او الأماكن التي ت�شغلها م�ؤ�س�سة التعليم ملقت�ضياته ،ف�إن القانون رقم 49.16
قد عمل على جتويد الن�ص ،وذلك بن�صه على خ�ضوع العقارات �أو املحالت
التي متار�س فيها م�ؤ�س�سات التعليم اخل�صو�صي ن�شاطها ملقت�ضياته.
الفقرة الثانية  :العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها التعاونيات ن�شاطا جتاريا.
�إن التعاونية ح�سبما عرفتها املادة الأوىل من القانون رقم 112.12
 – 7قرار حمكمة اال�ستئناف الإدارية بالرباط عدد  16ال�صادر بتاريخ  29/01/2007يف امللف عدد .44/06/2:
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املتعلق بالتعاونيات 8هي جمموعة تت�ألف من �أ�شخا�ص ذاتيني �أو اعتباريني
�أو هما معا اتفقوا �أن ين�ضم بع�ضهم �إىل بع�ض لإن�شاء مقاولة تتيح لهم تلبية
حاجياتهم االقت�صادية واالجتماعية ،وتدار 9وفق القيم واملبادئ الأ�سا�سية
للتعاون املتعارف عليها وال �سيما تلك املتمثلة يف :الع�ضوية االختيارية
املفتوحة للجميع ؛ الإدارة الدميقراطية للتعاونيات ؛ امل�ساهمة االقت�صادية
للأع�ضاء ؛ الإدارة الذاتية وامل�ستقلة؛ التكوين والتدريب والإعالم؛ التعاون
بني التعاونيات؛ االلتزام نحو املجتمع.
و تنق�سم التعاونيات �إىل ثالثة �أ�صناف ،كما ميكن �أن جتمع بني �أن�شطة
�صنفني �أو ثالثة �أ�صناف وهي :
 – 1تعاونيات يزودها �أع�ضا�ؤها مبنتجات ق�صد بيعها للأغيار بعد
حتويلها� ،أو بخدمات ق�صد تقدميها �إليهم
 – 2تعاونيات �إنتاج املواد �أو تقدمي اخلدمات لفائدة �أع�ضائها ؛
 – 3تعاونيات تقدم عمال م�أجورا لفائدة �أع�ضائها.
الفقرة الثالثة  :العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها امل�صحات
وامل�ؤ�س�سات املماثلة لها ن�شاطها.
انطالقا من مقت�ضيات املادة  59من القانون رقم 131.13املتعلق مبزاولة
مهنة الطب ،10ف�إنه يراد بامل�صحة �أيا كان اال�سم املطلق عليها و�سواء كان
الغر�ض منها حتقيق الربح �أم ال ،كل م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة تهدف �إىل تقدمي
خدمات الت�شخي�ص والعالج للمر�ضي واجلرحى والن�ساء احلوامل �أو باملخا�ض
يف �إطار اال�ست�شفاء ،طوال املدة التي ت�ستدعيها حالتهم ال�صحية و� /أو تقوم
 – 8ظهري �رشيف رقم � 1.14.189صادر يف  27من حمرم  21( 1436نوفمرب  )2014بتنفيذ القانون رقم  112.12املتعلق
بالتعاونيات اجلريدة الر�سمية عدد  6318بتاريخ � 25صفر (18 1436دي�سمرب � ،)2014ص .8481
� – 9أنظر املادة الأوىل من املر�سوم رقم  2.15.617بتاريخ  24من جمادى الآخرة  24( 1437مار�س  )2016بتحديد قواعد
تنظيم وت�سيري �سجل التعاونيات ،اجلريدة الر�سمية عدد  6455بتاريخ  3رجب � 11( 1437أبريل � ،)2016ص ..3031
 – 10ظهري �رشيف رقم 1.15.26�صادر يف29 من ربيع الآخر 19( 1436فرباير 2015) بتنفيذ القانون رقم 131.13
املتعلق مبزاولة مهنة الطب اجلريدة الر�سمية عدد  6342ال�صادرة بتاريخ  21جمادى الأوىل  12( 1436مار�س .)2015
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بتقدمي خدمات تتعلق ب�إعادة ت�أهيلهم .ويجوز للم�صحة �أي�ضا امل�ساهمة يف
«م�صلحة اال�ستعجال الطبي» وفقا للن�صو�ص الت�رشيعية و التنظيمية اجلاري
بها العمل يف جمال تنظيم العالجات.
و تعترب م�ؤ�س�سات مماثلة للم�صحة من �أجل تطبيق �أحكام هذا القانون
والن�صو�ص ال�صادرة لتطبيقه.
وي�شار �إليها يف باقي �أحكام القانون بامل�صحة  :مراكز ت�صفية الدم،
ومراكز �أمرا�ض الدم ال�رسيرية ،ومراكز العالج الإ�شعاعي ،ومراكز العالج
الإ�شعاعي املو�ضعي ،ومراكز العالج الكيميائي ،ومراكز الق�سطرة ،ومراكز
النقاهة �أو �إعادة الت�أهيل ومراكز اال�ستحمام من �أجل العالج و�أي م�ؤ�س�سة
�صحية خا�صة ت�ستقبل املر�ضي لال�ست�شفاء ،كما �أنه حتدد بن�ص تنظيمي بعد
ا�ست�شارة املجل�س الوطني الئحة امل�ؤ�س�سات املماثلة للم�صحة.
الفقرة الرابعة  :العقارات �أو املحالت التي ميار�س فيها الن�شاط ال�صيديل واملختربات
اخلا�صة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�ص بالأ�شعة.
ويق�صد بال�صيدلية املادة  56من القانون رقم  04-17مبثابة مدونة
الأدوية وال�صيدلة 11امل�ؤ�س�سة ال�صحية املخت�صة بالقيام ب�صفة ح�رصية �أو ثانوية
12
بالعمليات املحددة يف املادة  30من نف�س القانون.
 – 11اجلريدة الر�سمية رقم  5480ال�صادرة يوم اخلمي�س  7دجنرب  2006ظهري �رشيف رقم � 151-06-1صادر يف  30من
�شوال  22( 1427نوفمرب  )2006بتنفيذ القانون رقم  04-17مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة.

 – 12تن�ص املادة 30من القانون رقم  04-17مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة على �أنه :
متار�س الأعمال التالية من لدن �صيادلة ال�صيدليات دون غريهم:
*حت�ضري الأدوية امل�شار �إليها يف البنود  1و 2و 3من املادة � 2أعاله ؛
*حيازة املواد التالية بغر�ض ال�رصف للعموم:
الأدوية وكذا مواد الت�ضميد واملنتجات واملواد املعرفة يف املادة � 4أعاله ؛الألبان والأغذية اللبنية املغذية املخ�ص�صة للر�ضع و�أغذية احلمية املخ�ص�صة للر�ضع من العمر الأول ؛وميكنهم ب�صفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي:
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و انطالقا من مقت�ضيات املادة  61من القانون رقم  04-17مبثابة مدونة
الأدوية وال�صيدلة ،ف�إن كراء املحال التي تقام بها ال�صيدليات تخ�ضع لأحكام
الظهري ال�رشيف ال�صادر يف � 2شوال  24( 1374ماي  )1955ب�ش�أن عقود
كراء الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو ال�صناعة �أو احلرف  ،كما �أن
نف�س املادة ن�صت يف فقرتها الأخرية  ،على �أنه وا�ستثناء من �أحكام الف�صل 5
من الظهري ال�رشيف املذكور يطبق حق جتديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح
ال�صيدلية  ،مما ي�شكل تعار�ضا مع مقت�ضيات الفقرة الأوىل من   املادة  4من
القانون رقم  49.16و التي ن�صت على �أنه ال ي�ستفيد املكرتي من جتديد العقد
�إال متى �أثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�ستمرة ملدة �سنتني على الأقل  .
و نقول هذا خ�صو�صا و �أن املادة  38من القانون رقم  49.16مل تن�سخ
�إال مقت�ضيات ظهري � 2شوال  24( 1374ماي  )1955ب�شـ�أن عـقـود كراء
الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو ال�صناعة �أو احلرف ،كما وقع
تغيريه وتتميمه و مقت�ضيات املادة  112من القانون رقم  95.15املتعلق مبدونة
التجارة.
املبحث الثاين  :العقارات و املحالت اخلارجة عن مقت�ضيات القانون رقم 49.16

عملت املادة  2من القانون رقم  49.16على �إخراج جمموعة من املحالت
و العقارت من جمال تطبيقه ،ذلك �أن هذا القانون ا�ستبعد من جمال التطبيق
*جميع العقاقري وجميع املنتجات الكيماوية �أو املح�رضات ال�صيدلية عالوة على تلك الواردة يف د�ستور �أو د�ساتري
الأدوية اجلاري بها العمل �رشيطة �أن حتمل ل�صيقة و�أن تباع وفقا ملكوناتها ؛
*املنتجات املخ�ص�صة لل�صيانة �أو لو�ضع العد�سات الب�رصية الل�صيقة ؛
*الكوا�شف املو�ضبة بغر�ض بيعها للعموم ؛
*الألبان والأغذية اللبنية القوتية املخ�ص�صة للر�ضع و�أغذية احلمية املخ�ص�صة للر�ضع من العمر الثاين ؛
*الزيوت العطرية ؛
*امل�صا�صات والر�ضاعات وقارورات الر�ضاعة
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الأمالك العامة و الوقفية (املطلب الأول) ،كما �أنه ا�ستبعد من جمال التطبيق
بع�ض املحالت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�ض احلاالت اخلا�صة
(املطلب الثاين).
املطلب الأول  :الأمالك العامة و الوقفية
عمال مبقت�ضيات املادة  2من القانون  49.16ف�إنه ال تخ�ضع ملقت�ضياته :
الفقرة االوىل :عقود كراء العقارات �أو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك العام
للدولة �أو يف ملك اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية.
يتمثل التنظيم القانوين العام للأمالك العامة باملغرب يف ظهري فاحت يوليوز
 1914و من�شور فاحت نونرب  ،1912يف حني �أن القوانني التنظيمية املتعلقة
باجلماعات و القوانني اخلا�صة ببع�ض امل�ؤ�س�سات عملت على التنظيم اجلزئي
لذلك.
الفقرة الثانية :عقود كراء العقارات �أو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك
اخلا�ص للدولة �أو يف ملك اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية حينما تكون تلك
الأمالك مر�صودة ملنفعة عامة.
بعد �أن ق�ضت الفقرة الرابعة من املادة الأوىل من القانون رقم  ،49.16ب�أن
هذا القانون يحكم عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة
�أو اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية ،جاءت هذه الفقرة بتقييد ذلك
ب�رشط �أال تكون مر�صودة ملنفعة عامة.
و يف اعتقادنا ف�إن هذا ال�رشط من �ش�أنه خلق الكثري من الإ�شكاالت
الق�ضائية ،وذلك لعدم و�ضوح املعيار املعتمد.
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الفقرة الثالثة  :عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف.
فطبقا للفقرة الثانية من املادة  90من مدونة الأوقاف  ،13ال حق للمكرتي
اكت�ساب احلق يف الكراء على املحالت املوقوفة واملخ�ص�صة لال�ستعمال املهني
�أو احلريف ،و تكون معه عقود الكراء املتعلقة بالأمالك الوقفية خا�ضعة ملدونة
الأوقاف ،كما �أن الأحبا�س اخلا�صة تظل خا�ضعة ملقت�ضيات الف�صل  698من
ق ل ع.
وقد �سبق ملحكمة النق�ض �أن اعتربت ب�أنه «حيث �إن الطاعنة بنت طلبها
الرامي لتعر�ض الغري اخلارج عن اخل�صومة على القرار اال�ستئنايف ال�صادر
بتاريخ  26نونرب  1991ملف  ،46/91على كونها مالكة ومكرية لن�سبة
45%من دكان و�أن ال�سيد الريحاين املالك لن�سبة  55%ومكريها ال ميلك
حق املطالبة ب�إفراغ املكرتي ال�سيد العمراين لأن تلك املطالبة تعترب يف نف�س
الوقت من قبيل �إدارة املال امل�شاع واالنتفاع به التي تتطلب موافقة جميع
املالكني على ال�شياع وفقا ملا يقت�ضى ذلك الف�صالن  972/971ق ل ع �إال
�أن املحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه ردت التعر�ض على �أ�سا�س �أن نظارة
الأوقاف ال متلك �أي جزء من الأ�صل التجاري املحكوم ب�إفراغه و�أن ن�سبة
متلكها يف الرقبة والتي ال تتعدى  45%ال تخولها احلق يف عدم �إفراغ املحل
والأ�صل التجاري املقام عليه ما دام �أن مقت�ضيات ظهري  24ماي 1955
تن�ص على �أنه ال تنطبق مقت�ضيات الظهري على الأمالك احلب�سية �إال �إذا كانت
الأحبا�س تتملك فيها ن�سبة تبلغ على الأكرث ثالثة �أرباع منها والن�سبة املمتلكة
ال ت�صل حتى �إىل الن�صف...مع �أن مفهوم املخالفة للف�صل الرابع من ظهري 24
ماي  1955يفيد �أن مقت�ضيات الظهري املذكور تطبق على الأمالك والأماكن
 – 13ظهري �رشيف رقم � 1.09.236صادر يف  8ربيع الأول  23( 1431فرباير  )2010يتعلق مبدونة الأوقاف جريدة ر�سمية
عدد  5847ال�صادرة بتاريخ فاحت رجب  14( 1431يونيو )2010
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امل�شاعة التي متلك فيها الأحبا�س فوائد دون ثالثة �أرباع ومع �أن قرارات �أغلبية
املالكني على ال�شياع ال تلزم الأقلية فيما يتعلق ب�إدارة املال امل�شاع واالنتفاع
به وفقا ملا يقت�ضيه الف�صل  971/972ق ل ع �إال �إذا كانت ملالك الأغلبية ثالثة
�أرباع املال امل�شاع وهو ما ال يتوفر يف هذه النازلة ،مما يكون معه القرار �أ�ساء
تطبيق الف�صل  4من ظهري  24ماي  1955وناق�ص التعليل املوازي النعدامه
وعر�ضة للنق�ض».14
املطلب الثاين  :املحالت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�ض احلاالت اخلا�صة
�إىل جانب الأمالك العامة و الوقفية التي ا�ستثناها القانون رقم 49.16
من التطبيق ،ا�ستثنى هذا القانون كذلك املحالت و العقارات املنظمة بقوانني
خا�صة و بع�ض احلاالت اخلا�صة وهي:
الفقرة الأوىل  :عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�ضائي �أو نتيجة له.
و ال�صيغة الأوىل للن�ص كانت تن�ص على «امل�سري الق�ضائي» عو�ضا عن
عبارة «تربم بناء على مقرر ق�ضائي �أو نتيجة له» و املق�صود هنا هو املحالت
املوجودة يف �إطار الت�صفية الق�ضائية دون تلك املوجودة يف حالة احلرا�سة
الق�ضائية.
فبالرجوع املادة  573من مدونة التجارة  ،جندها تن�ص على �أنه ب�إمكان
ال�سنديك وحده �أن يطالب بتنفيذ العقود اجلارية بتقدمي اخلدمة املتعاقد ب�ش�أنها
للطرف املتعاقد مع املقاولة .ويف�سخ العقد بقوة القانون بعد توجيه �إنذار �إىل
ال�سنديك يظل دون جواب ملدة تفوق �شهرا.
و يجب على املتعاقد �أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء املقاولة بالتزاماتها
ال�سابقة لفتح امل�سطرة .وال يرتتب عن عدم تنفيذ هذه االلتزامات �سوى
 – 14قرار حمكمة النق�ض عدد  3145ال�صادر بتاريخ  13/5/1998يف امللف جتاري رقم .1196/94
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منح الدائنني حق الت�رصيح بها يف قائمة اخل�صوم ،كما �أنه وعندما ال يختار
ال�سنديك متابعة تنفيذ العقد ،ميكن �أن ي�ؤدي ذلك �إىل دعوى للتعوي�ض عن
الأ�رضار يدرج مبلغه يف قائمة اخل�صوم .غري �أنه ميكن للطرف الآخر ت�أجيل
�إرجاع املبالغ الزائدة التي دفعتها املقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت يف
دعوى التعوي�ض عن الأ�رضار.
و ال ميكن �أن يرتتب عن جمرد فتح الت�سوية الق�ضائية جتزئة �أو �إلغاء �أو ف�سخ
العقد ،على الرغم من �أي مقت�ضى قانوين �أو �رشط تعاقدي.
كما �أن املادة  574ن�صت على �أنه ويف حالة تفويت حق الكراء ،ال
ميكن االعتداد ب�أي �رشط يفر�ض على املفوت التزامات ت�ضامنية مع املفوت
�إليه جتاه ال�سنديك ،كما �أن املادة  661من مدونة التجارة دائما ن�صت على
�أنه ال يتمتع املكري بامتياز �إال بالن�سبة لوجيبة الكراء امل�ستحقة عن ال�سنتني
ال�سابقتني مبا�رشة عن تاريخ �صدور احلكم القا�ضي بفتح امل�سطرة.
و�إذا مت ف�سخ العقد ،ي�ستفيد املكري بامتياز �إ�ضايف عن ثمن كراء ال�سنة
التي يتم خاللها الف�سخ.
�أما �إذا مل يتم ف�سخ عقد الكراء ،فال ميكن للمكري �أن يطالب بالوجيبة
التي مل ت�ستحق بعد ،ما عدا �إذا مت �إلغاء االمتياز الذي �أعطي له عند �إبرام عقد
الكراء .15
وقد �سيق ملحكمة النق�ض �أن ق�ضت يف تطبيقاتها لظهري  1955ب�أنه
“حيث يعيب امل�ست�أنف على احلكم عدم االرتكاز على �أ�سا�س قانوين لأن
امل�ست�أنف عليها �صدر يف حقها حكم بالت�سوية الق�ضائية و مل يعد من حقها
توجيه الإنذار بالإفراغ و مل يعد من حقها رفع الدعوى من �أجل امل�صادقة
 – 15للمزيد حول هذا املو�ضوع الرجوع اىل :
 حممد العرو�صي ،م�أل عقد الكراء التجاري اثر فتح م�سطرة الت�سوية الق�ضائية �ضد املقاولة املكرتية ،م�ساطر �صعوبة املقاولة،من�شورات املجلة املغربية لقانون الأعمال و املقاوالت العدد � 5ص مطبعة النجاح اجلديدة � 2004ص  61و ما بعدها.
 احممد لفروجي ،م�صري العقود جارية التنفيذ يف تاريخ فتح م�سطرة الت�سوية الق�ضائبة  ،م�ساطر �صعوبة املقاولة  ،من�شوراتاملجلة املغربية لقانون االعمال و املقاةالت العدد � 5ص مطبعة النجاح اجلديدة � 2004ص  13و ما بعدها.
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عليه و �أن ال�سنديك هو امل�ؤهل قانونا التخاذ القرارات ب�ش�أن العقود التي
تكون املقاولة طرفا فيها.
و حيث �إن ما مت�سك به امل�ست�أنف ال ي�ستند على �أي �أ�سا�س ذلك �أن �صدور
حكم بالت�سوية الق�ضائية يف حق املقاولة ال يغل يدها يف توجيه الإنذار يف
�إطار ظهري  24ماي  1955و ال ينق�ص من �أهليتها يف رفع الدعاوى الق�ضائية
للدفاع عن م�صاحلها و �أن هذه ال�صالحية ال تنتقل �إىل ال�سنديك �إال يف حالة
الت�صفية الق�ضائية ح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف الف�صل  622من مدونة
التجارة و�أن الف�صل  573املتم�سك به من طرف امل�ست�أنف ال ينطبق على
النازلة لأن املق�صود بالعقود يف الف�صل املذكور هي العقود املربمة مع املقاولة
من �أجل تقدمي خدمة لها من لدن الأغيار كما هو ال�ش�أن يف عقود التوريد
و �أن العقد الذي يربط امل�ست�أنف بامل�ست�أنف عليها هو عقد كراء يلتزم فيه
امل�ست�أنف ب�أداء واجبات الكراء داخل �أجلها و �أن �إم�ساكه عن الأداء هو يف
غري م�صلحة املقاولة التي حتتاج يف مثل ظروفها �إىل وفاء كل املتعاقدين معها
16
بالتزاماتهم”.
كما �أن حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س �سبق لها و ان ق�ضت ب�أنه
«وحيث انه باالطالع على مقال الطاعن يتبني �أن املحل مو�ضوع النزاع
يوجد ببهو فندق  ...........الذي مت تفويته يف �إطار الت�صفية الق�ضائية
ل�رشكة  ..........وي�ستغله امل�ست�أنف ……… ،..ومن مت ف�إن هذه الواجهة
املكراة لعر�ض منتوجات البزار داخل بهو الفندق لي�ست حمال جتاريا ،وال
�أ�صال جتاريا الفتقاده عن�رصي الزبناء وال�سمعة التجارية امل�ستقلة عن الفندق
وبالتايل ال يخ�ضع كراء هذا املكان لظهري  24ماي  1955و�إمنا يخ�ضع للقواعد
العامة لكونه مكان للإ�شهار فقط (انظر القرار عدد  810ال�صادر عن حمكمة
 – 16قرار حمكمة الإ�ستئناف التجارية مبراك�ش رقم� 61:صدر بتاريخ  15-1-08 :رقمه مبحكمة اال�ستئناف
التجارية.797-7-2007
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اال�ستئناف بالبي�ضاء بتاريخ  17/04/1984من�شور باملجلة املغربية للقانون
عدد � 2ص  131والتعليق عليه ال�صفحة  133من املجلة) الأمر الذي يبقى معه
ادعاء الطاعن بكونه اكت�سب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري  24ماي
 1955غري م�ؤ�س�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�ست�أنف عن �صواب مما يقت�ضي
ت�أييده».17
الفقرة الثانية  :عقود كراء العقارات �أو املحالت املوجودة باملراكز التجارية .
ويق�صد باملركز التجاري ،يف مفهوم هذا القانون ،كل جممع جتاري
ذي �شعار موحد م�شيد على عقار مهي�أ و م�ستغل ب�شكل موحد ،وي�ضم
بناية واحدة �أو عدة بنايات ت�شتمل على حمالت جتارية ذات ن�شاط واحد �أو
�أن�شطة متعددة ،ويف ملكية �شخ�ص ذاتي �أو عدة �أ�شخا�ص ذاتيني �أو �شخ�ص
اعتباري �أو عدة �أ�شخا�ص اعتباريني ،و يتم ت�سيريه ب�صورة موحدة �إما مبا�رشة
من طرف مالك املركز التجاري �أو عن طريق �أي �شخ�ص يكلفه هذا الأخري.
ويق�صد بالت�سيري كل التدابري التي تتخذ لتح�سني �سمعة وجاذبية املركز
التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�شهار �أو التن�شيط �أو الت�سويق �أو �ضمان
احرتام املميزات واخل�صائ�ص التقنية والهند�سية للمركز �أو تنظيم �ساعات
العمل �أو احلرا�سة �أو النظافة:
و املق�صود هنا الأ�شكال اجلديدة للمركبات التجارية :
Les «Malls», Les centres commerciaux, «shopping

»center

ولعل ال�سبب الذي اعتمد عليه القانون رقم  49.16ال�ستبعاد هذا النوع
من املحالت هو غياب مفهوم الزبائن ،واعتبار �أن الزبون ال ي�أتي للمحل
التجاري بعينه وبقدر ما �أنه ي�أتي �إىل املركز التجاري ككل.
 – 17قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم  53ال�صادر بتاريخ  10/1/2013يف امللف عدد .1417/2011
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ونعتقد ب�أن امل�رشع املغربي اختار الطريق الأ�سهل وقام با�ستبعاد هذا
النوع من املحالت ،مع العلم �أن التنظيم القانوين لهذا النوع من املحالت
عرف تطورا ملحوظا على م�ستوى الت�رشيعات املقارنة.
و قد �سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س و ان ق�ضت ب�أنه «وحيث
انه باالطالع على مقال الطاعن يتبني �أن املحل مو�ضوع النزاع يوجد
ببهو فندق  ...........الذي مت تفويته يف �إطار الت�صفية الق�ضائية ل�رشكة
 ..........وي�ستغله امل�ست�أنف……… ،..ومن مت ف�إن هذه الواجهة
املكراة لعر�ض منتوجات البزار داخل بهو الفندق لي�ست حمال جتاريا ،وال
�أ�صال جتاريا الفتقاده عن�رصي الزبناء وال�سمعة التجارية امل�ستقلة عن الفندق
وبالتايل ال يخ�ضع كراء هذا املكان لظهري  24ماي  1955و�إمنا يخ�ضع للقواعد
العامة لكونه مكان للإ�شهار فقط (انظر القرار عدد  810ال�صادر عن حمكمة
اال�ستئناف بالبي�ضاء بتاريخ  17/04/1984من�شور باملجلة املغربية للقانون
عدد � 2ص  131والتعليق عليه ال�صفحة  133من املجلة) الأمر الذي يبقى معه
ادعاء الطاعن بكونه اكت�سب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري  24ماي
 1955غري م�ؤ�س�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�ست�أنف عن �صواب مما يقت�ضي
ت�أييده».18
الفقرة الثالثة :عقود كراء العقارات �أو املحالت املتواجدة بالف�ضاءات
املخ�ص�صة ال�ستقبال م�شاريع املقاوالت.
ويتعلق االمر بعقود كراء العقارات �أو املحالت املتواجدة بالف�ضاءات
املخ�ص�صة ال�ستقبال م�شاريع املقاوالت التي متار�س ن�شاطها بقطاعي ال�صناعة
وتكنولوجيا املعلومات ،وكذا جميع اخلدمات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك
ترحيل اخلدمات ،والتي تنجزها الدولة �أو اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات
العمومية �أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون
 – 18قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم  53ال�صادر بتاريخ  10/1/2013يف امللف عدد .1417/2011
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العام جمموع �أو �أغلبية ر�أ�سمالها بهدف دعم وتطوير �أن�شطة مدرة للدخل
وحمدثة لفر�ص العمل.
و املق�صود برتحيل اخلدمات هو ما ي�سمى بالأوف�شورنغ (،)Offshoring
و الذي يعني �إعادة توطني ال�رشكات الكربى الأجنبية يف البلدان ذات الأجور
و التكاليف املنخف�ضة حيث ميكنها �أن جتد املهارات و الكوادر الالزمة .
واملغرب يراهن من وراء ذلك على �إحداث حوايل � 100ألف من�صب
�شغل جديد  ،ذلك �أنه متت مرا�سم التوقيع على املن�شور املتعلق ب�إر�ساء
العر�ض اجلديد للمغرب يف جمال ترحيل اخلدمات (.Offshoringبرئا�سة
ال�سيد رئي�س احلكومة بتاريخ  5ماي .2016
و لقد متت تهيئة منطقتني متخ�ص�صتني يف كل من الدار البي�ضاء والرباط
ال�ستقبال الأ�شفورينغ .حيث مت ت�سليم املكاتب الأوىل يف «كازا نري�شور»
« »Casaneashoreيف دي�سمرب  ،2007ومت ت�سليم املكاتب الأوىل مبنطقة
«الرباط تكنوبولي�س» « »Rabat technopolisيف يوليو  2008و لقد
حظيت �أكرث من � 35رشكة بعقود كراء يف املنطقتني  ،كما �أنه من املنتظر �أن
يتم فتح مواقع �أخرى للأف�شورينغ يف طنجة و فا�س م�ستقبال.
الفقرة الرابعة  :عقود الكراء الطويل الأمد.
و لقد مت ا�ستبعاد هذا النوع من الكراء خل�ضوعه للمادة  121و ما بعدها
من مدونة احلقوق العينية ،19فعقد الكراء الطويل الأمد للعقارات يخول
للم�ست�أجر حقا عينيا قابال للرهن الر�سمي وميكن تفويت هذا احلق وحجزه
طبقا لل�رشوط املقررة يف احلجز العقاري  ،كما انه يجب �أن يكون هذا الكراء
ملدة تفوق ع�رش �سنوات دون �أن تتجاوز �أربعني �سنة وينق�ضي بانق�ضائها.
 – 19القانون رقم  39.08املتعلق مبدونة احلقوق العينية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم � 1.11.178صادر يف  25من
ذي احلجة  22( 1432نوفمرب  )2011اجلريدة الر�سمية عدد  5998بتاريخ  27ذو احلجة  24( 1432نوفمرب � ،)2011ص
.5587
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الفقرة اخلام�سة  :عقود االئتمان الإيجاري العقاري.
و لقد مت ا�ستبعاد هذا النوع من الكراء خل�ضوعه ملدونة التجارة  ،ذلك
�أنه و ح�سب الفقرة الثانية من املادة  431من مدونة التجارة فان مفهوم عقد
االئتمان الإيجاري العقاري يتحدد يف كل عملية �إكراء للعقارات املعدة
لغر�ض مهني ،مت �رشا�ؤها من طرف املالك �أو بناها حل�سابه� ،إذا كان من �ش�أن
هذه العملية كيفما كان تكييفها �أن متكن املكرتي من �أن ي�صري مالكا لكل
�أو بع�ض الأموال املكراة على �أبعد تقدير عند ان�رصام �أجل الكراء (االئتمان
الإيجاري العقاري).
املبحث الثالث  :النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16

حددت املادة  38من القانون رقم ( 49.16املطلب االول) ،كما �أن هذه
املادة ن�صت على تطبيق مقت�ضيات هذا القانون على عقود الكراء املربمة قبل
دخوله حيز التنفيذ ( املطلب الثاين).
املطلب الأول  :دخول القانون رقم  49.16حيز التطبيق
ن�صت املادة  38من القانون رقم  49.16على �أن هذا القانون يدخل حيز
التنفيذ بعد ان�رصام �أجل �ستة �أ�شهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�سمية.
وتطبيقا الحكام املادة  38من القانون رقم  49.16دائما ،فان مقت�ضيات
هذا القانون �ستطبق على عقود الكراء اجلارية ،كما �أنها �ستطبق كذلك
على الق�ضايا غري اجلاهزة للبت فيها و دون جتديد للت�رصفات والإجراءات
والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
ويف اعتقادنا كان حريا على امل�رشع ا�ستبعاد الق�ضايا املعرو�ضة على
املحاكم قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق ،وذلك بالنظر اىل اختالف
احلقوق و االلتزامات لطريف عقد الكراء بني مقت�ضيات ظهري  1955و القانون
رقم  49.16و حفاظا على املراكز القانونية لالطراف.
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املطلب الثاين  :خ�ضوع عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ
بعد �أن ن�سخت املادة  38من القانون رقم  49.16مقت�ضيات ظهري 24
ماي  1955ب�شـ�أن عـقـود كراء الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو
ال�صناعة �أو احلرف ،وكذلك مقت�ضيات املادة  112من القانون رقم 95.15

املتعلق مبدونة التجارة ،ن�صت هذه املادة على خ�ضوع الأكرية املربمة قبل
دخول حيز تطبيقه منه لهذا القانون.
و عمال مبقت�ضيات املادة  38من القانون رقم  ،49.16فانه ميكن للأطراف
االتفاق ،يف �أي وقت ،على �إبرام عقد مطابق ملقت�ضيات القانون رقم .49.16
و املالحظ هنا ب�أن امل�رشع مل يكن موفقا ،ذلك �أنه كان عليه ا�ستعمال
�صيغة الوجوب و اعطاء احلق لكال طريف عقد الكراء يف امكانية مطالبة
الطرف االخر بابرام عقد كراء طبقا ملقت�ضيات القانون رقم  ،49.16وذلك
بالنظر اىل مقت�ضيات املادة  3من هذا القانون و التي اعتربت بان عقد الكراء
هو عقد �شكلي.
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الف�صل الثاين  :ال�رشوط املتعلقة بالعقد و املدة
عمل القانون رقم  49.16على اقرار �شكلية عقد الكراء (املبحث االول)،
كما �أنه حدد املدة الالزم ق�ضائها من قبل املكرتي حتى ي�ستفيذ من مقت�ضيات
هذا القانون ( املبحث الثاين).
املبحث االول � :رشط كتابة عقد الكراء
قبل القانون رقم  49.16كان عقد الكراء من العقود الر�ضائية و التي
ميكن اثباتها بجميع و�سائل االثبات ( املطلب االول) ،غري �أنه و طبقا للمادة
 3من القانون رقم  ،49.16فان عقد كراء املحالت التجارية �أ�صبح من العقود
ال�شكلية ( املطلب الثاين ) .
املطلب االول  :عقد الكراء يف ظل ظهري 1955
من الثابت ب�أن عقد الكراء هو عقد ر�ضائي ال ت�شرتط لقيامه �أية �شكليات
خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل الكراء ح�سبما ن�ص
عليه الف�صالن  628 627من ق ل ع ،وقد ق�ضت يف ذلك حمكمة اال�ستئناف
التجارية بالدار البي�ضاء ب�أنه» حيث ان امل�ست�أنف مت�سك بوجود عالقة كرائية
تربطه بامل�ست�أنف عليه بخ�صو�ص املقهى املتنازع عليها ملتم�سا �إلغاء احلكم
امل�ست�أنف واحلكم من جديد برف�ض الطلب.
وحيث �إن عقد الكراء يف الت�رشيع املغربي هو عقد ر�ضائي ال ت�شرتط
لقيامه �أية �شكليات خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل
الكراء ح�سبما ن�ص عليه الف�صالن  628 627من ق ل ع وم�ؤدى ذلك �أن
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الكراء ال يفرت�ض فيجب �إثباته من طرف من يدعيه وهو الطاعن عمال بقاعدة
من ادعى �شيئا وجب عليه �إثباته واال اعترب الدفع غري منتج.
حيث انه يف النازلة احلالية فان الطاعن ال ينازع يف متلك امل�ست�أنف عليه
للعقار املوجودة به املقهى بعد ح�صول خمارجة بني الطرفني مبقت�ضى عقد
ق�سمة وخمارجة املدىل بن�سخته من طرف الطاعن نف�سه رفقة مقاله اال�ستئنايف
وامل�ؤرخ يف  25غ�شت  ،2000وبالرجوع �إىل الوثائق امل�ستدل بها لإثبات
�سند تواجده يتجلى �أنها جمرد �شهادة الت�سجيل بال�سجل التجاري ال تكفي
لإثبات قيام العالقة الكرائية باعتبار �أن التقييد بال�سجل املذكور يتم بناء على
�إرادة �صاحبه ويعترب فقط قرينة ب�سيطة قابلة لإثبات عك�س العالقة املذكورة
وهو ما �أثبته امل�ست�أنف عليه من خالل ت�شبته ب�أن الأمر ال يعدو جمرد وكالة
�سلمت للطاعن من اجل ال�ش�ؤون الإدارية وجتهيز املحل ومت عزله منها ح�سب
حم�رض التبليغ املنجز بتاريخ  20يناير  2012املدىل به بامللف.
حيث �إن ما �ضمن باال�شهاد املرفق باملقال من كون الطاعن يكرتي املقهى
ف�ضال عن كونه ال يحمل �أي تاريخ وغري م�صادق عليه من طرف امل�سمى
�شينون علي ،ف�إن امل�ست�أنف عليه �أدىل با�شهاد م�صادق عليه من طرف نف�س
ال�شخ�ص بتاريخ  6ماي  2013يفيد �أن املقهى مل تكن ابدا يف ملكه ولي�س له
احلق يف كرائها لأحد وبالتايل ف�إن ما ا�ستدل به الطاعن فاقد حلجيته لتعار�ضه
مع اال�شهاد ال�صادر عن نف�س ال�شخ�ص وال ترى املحكمة تبعا لذلك مربرا
لإجراء بحث بهذا اخل�صو�ص.
حيث انه بخ�صو�ص التحويالت البنكية ،ان كانت متت لفائدة امل�ست�أنف
عليه فلي�س بامللف ما يفيد �أنها تتعلق بواجبات الكراء للمقهى و�سبب حتويلها
وال تعترب حجة على قيام العالقة الكرائية بني الطرفني.
حيث انه بذلك ولعدم �إثبات الطاعن ثبوت العالقة املذكورة بينه وبني
امل�ست�أنف عليه تبقى دفوعه غري منتجة واحلكم امل�ست�أنف ملا ق�ضى ب�إفراغه من
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املقهى بعد و�ضع حد له مبوجب عزل توكيل يكون م�صادفا لل�صواب وينبغي
20
تبعا لذلك رد اال�ستئناف لعدم ارتكازه على �أ�سا�س وت�أييد احلكم املتخذ ».
املطلب الثاين � :شكلية عقد الكراء طبقا ملقت�ضيات القانون رقم 49.16
ن�صت املادة  3من القانون رقم  49.16على �أن عقود كراء العقارات �أو
املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف تربم وجوبا
مبحرر كتابي ثابت التاريخ ،كما �أنه وعند ت�سليم املحل يجب حترير بيان
بو�صف حالة الأماكن يكون حجة بني الأطراف.
و بخالف مان�صت عليه املادة  12من القانون  18.00من وجوب حترير
جميع الت�رصفات املتعلقة بنقل امللكية امل�شرتكة �أو �إن�شاء حقوق عينية عليها
�أو نقلها �أو تعديلها �أو �إ�سقاطها مبوجب حمرر ر�سمي �أو حمرر ثابت التاريخ
يتم حتريره من طرف مهني ينتمي �إىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها
حترير العقود وذلك حتت طائلة البطالن» ،وكذلك املادة الرابعة من القانون
رقم  51.00و التي ن�صت على �أنه « يجب �أن يحرر عقد الإيجار املف�ضي �إىل
متلك العقار مبوجب حمرر ر�سمي �أو حمرر ثابت التاريخ ،يتم حتريره من طرف
مهني ينتمي �إىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود وذلك
حتت طائلة البطالن» ،اكتفت املادة  3من القانون رقم  49.16بالتن�صي�ص
على وجوب ابرام عقد الكراء يف حمرر كتابي ثابت التاريخ دون الزام حتريره
من طرف مهني ينتمي �إىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود.
و اذا كان امل�رشع املغربي مل يعرف املحررات الثابتة التاريخ ،فاننا منيل
اىل اعتبار �أن املحررات الثابتة التاريخ هي ت�سمية جديدة للمحررات العرفية
لي�س اال ،ولعل ما ي�ؤكد وجهة نظرنا ما ق�ضت به حمكمة النق�ض يف قرارها
عدد  8/579ال�صادر بتاريخ  16/12/2014معتربة «ان العقد الذي رف�ض
 – 20قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء رقم� 4215/2013 :صدر بتاريخ 26/9/2013 :رقمه
مبحكمة اال�ستئناف التجارية.1573/2013/15
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املطلوب تقييده بالر�سم العقاري لي�س حمررا ر�سميا و�إمنا هو جمرد حمرر ثابت
التاريخ �صادر عن حمام مقبول للرتافع �أمام حمكمة النق�ض».
املبحث الثاين � :رشط املدة
ونتطرق هنا مل�ضمون املادة  4من القانون رقم  ( 49.16املطلب الأول )،
ثم بعد ذلك لتطبيق قانون االلتزامات والعقود على العقود املفتقرة لل�رشوط
القانونية (املطلب الثاين).
املطلب الأول  :م�ضمون املادة  4من القانون رقم 49.16
ن�صت املادة  4من القانون رقم  49.16على �أن املكرتي ي�ستفيد من
جتديد العقد متى �أثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�ستمرة ملدة �سنتني على الأقل،
غري �أنه يعفى املكرتي من �رشط املدة �إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق
يف الكراء ،ويجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء �أو يف عقد
منف�صل.
و التمعن يف مقت�ضيات املادة  4من القانون رقم  49.16يف�ضي بنا اىل
تقرير مايلي :
�أن العربة لي�ست مبرور مدة �سنتني على ابرام عقد الكراء فقط ،بل العربة
باالنتفاع باملحل ملدة �سنتني.
�أن املادة  4من القانون رقم  49.16عملت على تقنني ممار�سة �سائدة و
املتمثلة يف �رشاء املفتاح و اعتربت هذه املمار�سة مبثابة مقابل للحق يف الكراء.
املطلب الثاين  :تطبيق قانون االلتزامات والعقود على العقود املفتقرة
لل�رشوط القانونية
ن�صت املادة  37من القانون رقم  49.16على تطبيق مقت�ضيات قانون
االلتزامات والعقود على عقود الكراء التي ال تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�ص
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عليها يف الباب الأول من هذا القانون ،ما مل تخ�ضع لقوانني خا�صة.
و املق�صود بال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الباب االول من القانون رقم
 ،49.16هي ال�رشوط التي جاءت بها املواد من  1اىل  4من نف�س القانون.
و يف اعتقادنا فان ما جاءت به املادة  37من القانون رقم 49.16
بخ�صو�ص تطبيق مقت�ضيات قانون االلتزامات والعقود على عقود الكراء
التي ال تتوفر فيها ال�رشوط املتطلبة مبوجب هذا القانون ،هو من باب و�ضع
حد لت�ضارب العمل الق�ضائي حول القانون الواجب التطبيق على عقود
الكراء الغري خا�ضعة لظهري  ،1955فقد �سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية
بالدار البي�ضاء �أن اعتربت ب�أنه «لكن ملا يكون العقد الرابط بني الطرفني مل
مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�ص عليه يف الف�صل اخلام�س من الظهري �أال
وهو مرور �سنتني كاملتني من تاريخ �إبرام العقد �إذا كان كتابيا كما هو ال�ش�أن
يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ به بتاريخ  8/8/2011وعقد الكراء
يبتدئ �رسيان مفعوله بتاريخ � 17/8/09أي قبل مرور �رشط املدة �أعاله ففي
هذه احلالة خالف ما ذهب �إليه احلكم امل�ست�أنف من كون العالقة الكرائية
تخ�ضع للقواعد العامة ف�إن املحل املعد للتجارة والذي مل يتحقق ب�ش�أنه �رشط
املدة يخ�ضع لأحكام الف�صل  41من ظهري  24/5/55الذي يق�ضي بتطبيق
ظهري  5/5/28على كراء هذا املحل والذي ن�سخ �أحكامه ظهري 25/12/80
وتطبق بالتايل �أحكامه على ذلك الكراء ف�إن الكراء ال يخ�ضع لأحكام الظهري
 24/5/55وال ملقت�ضيات قانون االلتزامات والعقود (قرار املجل�س الأعلى
(حمكمة النق�ض حاليا) عدد  4155ال�صادر بتاريخ  17/6/98يف امللف عدد
 1475/97جاء فيه « الإحالة مبقت�ضى الف�صل  41من ظهري  24/5/55ت�صبح
�إحالة بعد الن�سخ على ظهري  25/12/80النا�سخ الواجب تطبيقه على �أ�صحاب
عقود الكراء امل�شار �إليهم يف الف�صلني  1و 2من ظهري  24/5/55الغري متوفرة
فيهم �رشوط الف�صل اخلام�س منه) وكذا القرار ال�صادر بتاريخ  29/3/2000يف
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امللف التجاري عدد  2991/94من�شورين مبجلة ق�ضاء املجل�س الأعلى عدد
� 56ص  304وما بعد و�ص 118وما بعد).
حيث ما دفع به امل�ست�أنف عليه ب�أن العقد مل متر عليه �سنتني كاملتني
وبالتايل ال يخ�ضع ملقت�ضيات ظهري  24/5/55يكون له �أ�سا�س لو اعترب �أن
العقد يخ�ضع ملقت�ضيات ظهري � 80أما �أنه �ساير احلكم امل�ست�أنف يف تعليله
ف�إن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�ستبعاده ف�ضال على �أن املحكمة هي التي
تطبق الن�ص القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف �أو طلبوا تطبيق
ن�ص قانوين �آخر ولذا ف�إن احلكم امل�ست�أنف مل يكن على �صواب ملا اعترب �أن
االفراغ يكون خا�ضعا للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف قانون االلتزامات
21
والعقود ولهذا ال�سبب يتعني �إلغا�ؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب
 ،يف حني �أن نف�س املحكمة اعتربت يف قرار �أخر «حيث مت�سكت بكون
املحكمة ملزمة بالبحث عن القانون الواجب التطبيق خا�صة وان مقت�ضيات
ظهري  24/05/1955جاءت يف ف�صلها اخلام�س حمددة ملجال تطبيقها ب�شكل
ال ميكن معه ا�ستعمالها وفق م�شيئة الأطراف ولذا فاملكرتي او امل�ستانف
عليه غري م�شمول بحماية الظهري لعدم انتفاعه بالعني املكراة لأكرث من �سنتني
لوجود عقد كتابي بني الطرفني.
حقا حيث ان املحكمة هي التي تبحث على الن�ص القانوين الواجب
التطبيق لأنه من �صميم اخت�صا�صها اذ عليها تكييف الدعوى التكييف
القانوين وتخ�ضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو مل يطلبها الأطراف
او طلبوا غريها وبالرجوع اىل عقد الكراء الرابط بني الطرفني يتبني انه
حمدد املدة اذ يبتدئ من  01/11/2008لغاية  30/10/2009وان االنذار بلغ
للم�ست�أنف عليه بتاريخ  23/09/2010ح�سب حم�رض تبليغه �أي قبل ان�رصام
 – 21قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم � 10/2014 :صدر بتاريخ 02/01/2014 :رقمه
مبحكمة اال�ستئناف التجارية .3899/15/2013
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املدة القانونية الكت�ساب امللكية التجارية املن�صو�ص عليها يف الف�صل اخلام�س
من الظهري �أعاله ولذا فان املحل الذي مل يتحقق ب�ش�أنه �رشط املدة مو�ضوع
الف�صل اخلام�س يخ�ضع لأحكام الف�صل  41من ظهري  24/05/1955الذي
يق�ضي بتطبيق ظهري  05/05/1928على كراء هذا املحل والذي ن�سخ �أحكامه
ظهري  25/12/1980وبالتايل تطبق �أحكامه على ذلك الكراء (قرارات
املجل�س الأعلى –حمكمة النق�ض حاليا -التي ا�ستقرت على اعتبار ان ظهري
 25/12/1980هو املطبق يف النازلة القرار ال�صادر بتاريخ 17/06/1998
والقرار ال�صادر بتاريخ  29/03/2000يف امللفني عدد  1475/97بالن�سبة
للأول ويف امللف عدد  2991/94بالن�سبة للثاين من�شورين بق�ضاء املجل�س
الأعلى عدد � 56ص  118وما بعد و�ص  304وما بعد).
حيث ان احلكم امل�ستانف مل يكن على �صواب ملا ق�ضى ببطالن االنذار
بعلة عدم احرتام الف�صل ال�ساد�س من الظهري �أعاله الن الطاعن ال ي�ستفيد
من حماية الظهري لعدم احرتام �رشط املدة املن�صو�ص عليها قانونا ولذا فان
هذه املحكمة ت�ؤيده لكن لي�س بالعلة التي اعتمد عليها للقول ببطالن االنذار
و�إمنا لكون النزاع يخ�ضع يف تطبيقه ملقت�ضيات ظهري  25/12/1980فحتى
القواعد العامة ال تطبق يف النازلة ما دام االمر يتعلق ب�إنهاء عقد الكراء ملحل
مل يكت�سب فيه بعد املكرتي احلق التجاري مبفهومه القانوين».22

 – 22قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم  3377/2013 :ال�صادر بتاريخ 20/06/2013 :يف امللف عدد
.2264/2012/15
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الف�صل الثالث  :التحديد القانوين ملعايري التعوي�ض و ملراجعة الوجيبة
عمل القانون رقم  49.16على التحديد القانوين ملعايري التعوي�ض (املبحث
الأول) ،كما �أنه عمل التحديد القانوين ملراجعة الوجيبة الكرائية (املبحث
الثاين).
املبحث الأول  :التحديد القانوين ملعايري التعوي�ض
بخالف مقت�ضيات ظهري ( 1955املطلب االول) عمل القانون رقم
 49.16على حتديد املعايري املعتمدة يف حتديد التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي عن
انهاء عقد الكراء (املطلب الثاين).
املطلب الأول  :معايري حتديد التعوي�ض يف ظل ظهري 1955
انطالقا من مقت�ضيات ظهري  1955والتطبيقات الق�ضائية له ،فان
التعوي�ض يكون خا�ضعا لتقدير املحكمة و التي ت�ستند يف حتديده اىل العنا�رص
التي تت�ضمنتها اخلربة امل�أمور بها ،ويف ذلك ق�ضت حمكمة النق�ض ب�أنه « لكن
ملا كان الف�صل  10من ظهري  24/5/55ين�ص على �أنه << يحق للمكري رف�ض
جتديد العقدة �إال �أنه اذا ا�ستعمل هذا احلق فيكون عليه �أن ي�ؤدي للمكرتي
املطلوب منه الإفراغ تعوي�ضا عن هذا االفراغ يعادل ما حلقه من �رضر عن
عدم جتديد العقدة  >> ..وملا كان الت�سبيب يف ظهري  24/5/55هو تربير
حرمان املكرتي من التعوي�ض كليا �أو جزئيا ولي�س تربير االفراغ او رف�ض
جتديد العقد » ،23كما اعتربت يف قرار �أخر ب�أنه «وبخ�صو�ص الدفع بعدم
 – 23قرار حمكمة النق�ض عدد 1492 :امل�ؤرخ يف  19/11/2008 :ملف جتاري عدد .512/3/2/2005 :
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جدية ال�سبب ف�إن املحكمة ردته بناء على مالحظتها عن �صواب ان ما يرتبه
القانون يف حالة عدم ثبوت ال�سبب املعتمد عليه يف الإنذار هو منح املكرتي
التعوي�ض الكامل عمال بالف�صل العا�رش من ظهري  55وق�ضت لفائدة الطاعنني
بالتعوي�ض الكامل عن االفراغ مت�شيا مع املبد�أ الذي يقرره الف�صل امل�شار
اليه ،وبخ�صو�ص التعوي�ض ف�إنه يخ�ضع لتقدير املحكمة التي ا�ستندت يف
حتديده اىل العنا�رص التي ت�ضمنتها اخلربتان امل�أمور بهما واللتان وجدت فيهما
كافة العنا�رص التقنية واملو�ضوعية التي مكنتها من حتديد التعوي�ض يف املبلغ
املحكوم به والذي اعتربته كافيا لتغطية الأ�رضار الالحقة بالطاعنني ومعادال
لقيمة الأ�صل التجاري م�ستعملة �سلطتها يف ذلك ،وهي بنهجها ذلك ومبا
جاء يف عللها وعلل احلكم امل�ؤيد من طرفها تكون قد جعلت قرارها معلال
ومرتكزا على �آ�سا�س وما ا�ستدل به غري م�ؤ�س�س وتبقى ما تناولته الو�سيلة
يف �شقها الأخري والذي ي�شكل انتقادا للخربتني وال يت�ضمن نعيا على القرار
غري مقبول ،وكذلك ال�ش�أن بالن�سبة للدفع بخرق الف�صل ال�ساد�س من ظهري
24
 24/5/55لعدم بيان وجهه»
املطلب الثاين  :حتديد التعوي�ض وفقا للقانون رقم .49.16
ن�صت املادة  6من القانون رقم  49.16على �أن املكرتي يكون حمقا يف
جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�ضيات الباب الأول من هذا القانون ،وال
ينتهي العمل بعقود كراء املحالت والعقارات اخلا�ضعة لهذا القانون �إال طبقا
ملقت�ضيات املادة  26بعده ،كما انه يعترب كل �رشط خمالف باطال ،يف حني
�أن املادة  7من نف�س القانون عملت على حتديد املعايري املعتمدة يف حتديد
التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي عن انهاء عقد الكراء ،ذلك �أن هذه املادة ن�صت
على �أن املكرتي ي�ستحق تعوي�ضا يف حالة ا�ستحقاقه يعادل ما حلقه من �رضر
ناجم عن الإفراغ عقب �إنهاء عقد الكراء.
 – 24قــرار حمكمة النق�ض عـدد 172 :امل�ؤرخ فـي 16/02/2012 :ملف جتاري عــــدد .1266/3/2/2011 :
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و هذا التعوي�ض يجب �أن ي�شمل قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطالقا
من الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنوات الأربع الأخرية بالإ�ضافة �إىل ما �أنفقه
املكرتي من حت�سينات و�إ�صالحات وما فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري،
كما ي�شمل م�صاريف االنتقال من املحل ،ويف حالة تقدمي املكرتي للمكري
مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء فانه ال ميكن �أن يقل التعوي�ض عن الإفراغ
عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء.
وانطالق دائما من مقت�ضيات املادة  7من نف�س القانون ،ف�أنه ميكن
للمكري �أن يثبت �أن ال�رضر الذي حلق املكرتي �أخف من القيمة املذكورة.
و التمعن يف مقت�ضيات املادة  7يف�ضي بنا اىل االعتقاد ب�أن ما جاءت به
هذه املادة هو من باب حماربة التمل�ص و التهرب ال�رضيبي من جهة ،ومن جهة
�أخرى التقلي�ص من ال�سلطة املطلقة للخرباء املعينني من قبل املحاكم يف حتديد
قيمة الأ�صل التجاري.
و خالفا ملا جاء باملادة  7من القانون رقم  49.16بخ�صو�ص �أ�س�س حتديد
التعوي�ض الواجب �أدا�ؤه عن انهاء عقد الكراء لفائدة املكرتي ،قد ن�صت
املادة  19من القانون رقم  49.16على نوعني من التعوي�ض لفائدة املكرتي
يف حالة احلكم ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف لل�سكن ،حيث ميثل االول تعوي�ضا يوازي كراء ثالث
�سنوات االوىل ،يف حني �أن التعوي�ض الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا.
ففي حالة �إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته ال يتوفر على
�سكن يف ملكه �أو يتوفر على �سكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية،
فقد ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على �أن املكرتي ي�ستحق تعوي�ضا
يوازي كراء ثالث �سنوات ح�سب �آخر �سومة كرائية للمحل امللحق ،كما �أن
نف�س املادة ن�صت على انه يتعني على ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته
�أن يعتمر املحل �شخ�صيا داخل �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ مغادرته من
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طرف املكرتي وملدة ال تقل عن ثالث �سنوات ،ما مل يكن هناك عذر مقبول،
و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض عما حلقه من �رضر يوازي كراء ثمانية
ع�رش �شهرا ح�سب قيمة �آخر وجيبة كرائية .
املبحث الثاين  :التحديد القانوين للوجيبة
ن�صت املادة  5من القانون رقم  49.16على خ�ضوع حتديد الوجيبة
الكرائية التفاق االطراف (املطلب االول) ،يف حني �أنها �أخ�ضعت مراجعة
الوجيبة الكرائية ملقت�ضيات القانون رقم ( 07.03املطلب الثاين).
املطلب االول  :التحديد الر�ضائي للوجيبة الكرائية
طبقا ملقت�ضيات املادة  5من القانون رقم  ،49.16فان الوجيبة الكرائية
للعقارات �أو املحالت التجارية وكذا كافة التحمالت حتدد برتا�ضي الطرفني.
وحدا للخالف املحتمل بني طريف عقد الكراء ،فان املادة  5ن�صت
على �أنه تعترب هذه التحمالت من م�شموالت الوجيبة الكرائية يف حالة عدم
التن�صي�ص على الطرف امللزم بها.
املطلب الثاين  :خ�ضوع مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�ضيات القانون رقم 07.03
ن�صت املادة  5من القانون رقم  49.16على �أنه تطبق على مراجعة
الوجيبة الكرائية مقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء
املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو
احلريف ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.07.134بتاريخ  19من ذي
القعدة  30( 1428نوفمرب .25)2007
و طبقا للقانون رقم  ،03-07فانه يجري العمل بالوجيبة الكرائية اجلديدة
ابتداء من تاريخ املطالبة الق�ضائية ،كما �أنه �إذا عرب املكري عن رغبته يف
 – 25اجلريدة الر�سمية عدد 5586بتاريخ � 13/12/2007ص . 4061
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مراجعة ثمن الكراء بتوجيه �إنذار للمكرتي ،فان �رسيان الوجيبة الكرائية
اجلديدة يبتدئ من تاريخ التو�صل بالإنذار� ،رشيطة رفع الدعوى داخل �أجل
الثالثة �أ�شهر املوالية لتاريخ التو�صل.
وطبقا للمادة  8من القانون رقم  07.03فان احلكم املقر للزيادة يف ثمن
الكراء يق�ضي با�ستيفاء املبلغ امل�ستحق اعتبارا من تاريخ �رسيان الزيادة �إىل
تاريخ تنفيذ احلكم ،وميكن ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�ضايا داخل
�أجل ثالثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ ،كما �أجل اال�ستئناف واال�ستئناف
نف�سه ال يوقف تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف نطاق القانون رقم  ،07.03غري
�أنه ميكن ملحكمة اال�ستئناف �أن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب
م�ستقل.
واذا كانت املادة  4من القانون رقم  07.03قد حددت ن�سبة الزيادة يف
ثمن الكراء كما يلي :
 8%         بالن�سبة للمحالت املعدة لل�سكنى ؛ 10%         بالن�سبة لباقي املحالت ؛فانه وطبقا ملقت�ضيات املادة  5من نف�س القانون ،فانه ميكن للمحكمة
حتديد ن�سبة الزيادة يف ثمن الكراء مبا لها من �سلطة تقديرية ودون التقيد
بالن�سبتني املذكورتني يف املادة الرابعة �أعاله �إذا كان ثمن الكراء ال يتجاوز
�أربعمائة درهم �شهريا على �أن ال يتعدى ن�سبة الزيادة املحكوم بها .50%
واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم  07.03قد نظمت حالة الزيادة يف
ال�سومة الكرائية ،فان املادة  6من نف�س القانون قد نظمت م�س�ألة تخفي�ض ثمن
الكراء ،ذلك �أنها ن�صت على �أنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�ض ثمن الكراء
�إذا طر�أت ظروف �أثرت على ا�ستعمال املحل للغر�ض الذي اكرتي من �أجله،
وذلك وفق �أحكام الف�صلني  660و  661من قانون االلتزامات والعقود.
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الباب الثاين :
حقوق و التزامات �أطراف عقد الكراء
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الف�صل الأول  :حقوق املكري و القيود الواردة عليها
ن�ص القانون رقم  49.16على حقوق للمكري تتمثل يف حقه املطالبة
بانهاء عقد الكراء ،غري �أن امل�رشع مل ين�ص على هذه احلقوق ب�شكل مطلق ،
بل �أنه حدد قيودا واردة عليها.
و تتمثل �صور حقوق املكري يف انهاء عقد الكراء يف حقه يف املطالبة
باالفراغ للهدم و�إعادة البناء (املبحث الأول) وحقه يف املطالبة بافراغ املحل
املكرى متى كان ايال لل�سقوط (املبحث الثاين) و حقه يف طلب االفراغ
امل�ؤقت لتو�سيع املحل �أو تعليته (املبحث الثالث) و كذلك حقه يف طلب
�إفراغ ال�سكن امللحق باملحل (املبحث الرابع).
املبحث الأول  :حق املكري يف املطالبة بالإفراغ للهدم و�إعادة البناء
ن�صت املادة  9على حق املكري يف املطالبة باالفراغ لرغبته يف هدم
املحل و اعادة بنائه و انطالقا من املواد الواردة يف الفرع الذي خ�ص�صه
امل�رشع ملطالبة املكري باالفراغ لرغبته يف هدم املحل و اعادة بنائه  ،فان هذا
احلق جاء حمكوما ب�رشوط حمددة (املطلب االول) ،كما �أن ممار�سة املكري لهذا
احلق يرتب عدة التزامات لفائدة املكرتي من جهة ثانية (املطلب الثاين)،
كما �أن امل�رشع حاول خلق نوع من التوازن و التوفيق بني م�صلحة الطرفني
من خالل اقرار مبد�أ مراجعة ال�سومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�ضيات
القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو
اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف (املطلب الثالث).
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املطلب الأول � :رشوط ممار�سة املكري حلق املطالبة بالإفراغ للهدم و �إعادة البناء
يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل و�إعادة بنائه،
�رشيطة �إثبات متلكه �إياه ملدة ال تقـل عن �سنة من تاريخ الإنذار ،وزيادة على
ذلك فانه وعمال مبقت�ضيات املادة  18من القانون رقم  ،49.16فانه يتعني
على املالك الراغب يف �إفراغ املحل للهدم و�إعادة بنائه �أو �إفراغه لتو�سعته
�أو لتعليته ،الإدالء برخ�صة بناء �سارية املفعول م�سلمة له من اجلهة املخت�صة
وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها  ،وقد �سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية
مبراك�ش �أن ق�ضت بانه «حيث �إن الإنذار بالإفراغ املوجه �إىل امل�ست�أنفة معلل
بالرغبة يف هدم املحل و �إعادة بنائه و قد �أدلت املكرية من �أجل ذلك بت�صميم
البناء و رخ�صته و �أن ا�ستمرار امل�ست�أنفة يف مطالبة امل�ست�أنف عليها بالإدالء
بالإذن بالهدم غري م�ستند على �أ�سا�س قانوين �إذ يكفي �أن يديل املكري يف هذه
احلال بالت�صميم و رخ�صة البناء املتعلقني باملحل املطلوب و �إفراغه لإثبات
ال�سبب كما �أن حق الأ�سبقية يف الرجوع �إىل املحل بعد بنائه حمفوظ قانونا
للمكرتي حتت قيد ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صلني  13و  14من ظهري
.24-5-55
و حيث �إنه فيما يتعلق ب�إجراء خربة لتحديد التعوي�ض عن فقدان الأ�صل
التجاري يف حالة عدم �إعادة البناء �أو احلرمان من احلق يف الرجوع ف�إن هذه
املحكمة ال ترى مانعا من الأمر بها طاملا �أن الأمر يتعلق بخربة احتمالية حتتفظ
26
بها املكرتية للرجوع �إليها عند احلاجة و تتحمل م�صاريفها».
وعمال مبقت�ضيات املادة  18من القانون رقم  ،49.16فانه يعتد برخ�صة
البناء طيلة �رسيان امل�سطرة �أمام املحكمة ،ما مل يثبت املكرتي �أن اجلهة املخت�صة
 – 26قرار حمكمة الإ�ستئناف التجارية مبراك�ش رقم 602:ال�صادر بتاريخ  15-5-08 :يف امللف عدد 334-
. 7-08
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قد �سحبتها �أو �ألغتها ، 27وقد �سبق ملحكمة النق�ض �أن ق�ضت ب» ان املحكمة
 – 27تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة  40وما بعدها من الظهري �رشيف رقم � 1.92.31صادر يف  15من ذي
احلجة  17( 1412يونيو  )1992بتنفيذ القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة الر�سمية عدد
 4159بتاريخ  15/07/1992ال�صفحة  ، 887وذلك على ال�شكل التايل :
املادة : 40
مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك :
 داخل الدوائر املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل �أعاله ويف املناطق امل�شار �إليها يف ب) من املادة  18من هذاالقانون التي تكت�سي �صبغة خا�صة ت�ستوجب خ�ضوع تهيئتها لرقابة �إدارية ؛
 خارج الدوائر املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق والتجمعات القروية املو�ضوع لها ت�صميم تنمية  :على طولال�سكك احلديدية وطرق املوا�صالت غري الطرق اجلماعية �إىل غاية عمق يبلغ كيلومرتا ابتداء من حمور ال�سكك
احلديدية والطرق الآنفة الذكر ،وعلى طول حدود امللك العام البحري �إىل غاية عمق يبلغ خم�سة كيلومرتات ؛
 داخل التجزئات امل�أذون يف �إحداثها عمال بالت�رشيع املتعلق بتجزئة الأرا�ضي وتق�سيمها و�إقامة املجموعاتال�سكنية.
ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة �إدخال تغيريات على املباين القائمة �إذا كانت التغيريات املزمع
�إدخالها عليها تتعلق بالعنا�رص املن�صو�ص عليها يف ال�ضوابط املعمول بها.
املادة 41
ي�سلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة.
ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رضية ي�سلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع �إقامة البناء على �أر�ضها
بتن�سيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رضية.
املادة 42
يجوز فر�ض احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�ص عليها يف املادة � 40أعاله ،وذلك �إما يف جميع �أو
بع�ض �أرا�ضي اململكة �أو فيما يتعلق ببع�ض �أ�صناف املباين التي حتدد مبر�سوم ،ويحدد هذا املر�سوم كذلك ال�ضوابط
واالرتفاقات التي يجب �أن تخ�ضع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع �إقامتها ،وذلك لتوفري ما ت�ستوجبه املتطلبات
ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�سري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية.
املادة 43
ت�سلم رخ�صة البناء بعد التحقق من �أن املبنى املزمع �إقامته تتوفر فيه ال�رشوط التي تفر�ضها الأحكام الت�رشيعية
والتنظيمية اجلاري بها العمل ،خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة.
وت�سلم رخ�صة البناء دون �إخالل بوجوب �إحراز الرخ�ص الأخرى املن�صو�ص عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد �أخذ
الآراء واحل�صول على الت�أ�شريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل.
املادة 44
عالوة على ما ذكر �أعاله ،عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رضية واملراكز املحددة ببناء :
 عمارة مهما كان نوعها �أو الغر�ض املخ�ص�صة له ،تتكون من �أربعة م�ستويات على الأقل �أو من ثالثة م�ستوياتت�شتمل على �ستة م�ساكن ؛
 عمارة لأغرا�ض جتارية �أو �صناعية تكون م�ساحة الأر�ض املبينة عليها ت�ساوي �أو تفوق  500مرت مربع.ف�إن رخ�صة البناء ال ت�سلم �إال �إذا كان م�رشوع املبنى ين�ص على �إقامة اخلطوط الالزمة لربطه ب�شبكة االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية العامة.
وتنجز هذه اخلطوط حتت م�س�ؤولية ومراقبة امل�صالح املخت�صة يف ميدان االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وفق
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ال تكون ملزمة بالرد اال على الدفوع التي لها ت�أثري على وجه احلكم و�أنها
ملا مل جتب عما �أثري ب�ش�أن تقيد احلكم القا�ضي بالإفراغ للمدة املعينة لإقامة
البناء وكون الرخ�صة م�ؤقتة تكون قد ردته �ضمنيا باعتبار �أن القانون مل يقيد
املالك مبدة معينة لإقامة البناء وان الرخ�صة ميكن جتديدها من قبل امل�صالح
املخت�صة وهي بنهجها مل تخرق املقت�ضيات املحتج بها فجاء قرارها على
ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي ،ويجب �أن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية الالزمة و�أن تكون بحيث جتعل امل�ستعمل
لها والدولة يف م�أمن من كل خطر يرتتب على ا�ستخدامها ب�صورة غري قانونية
املادة 45
�إذا كان الغر�ض املخ�ص�صة له الأرا�ضي غري حمدد يف ت�صميم التهيئة �أو يف ت�صميم التنطيق يجوز لرئي�س جمل�س
اجلماعة بعد ا�ستطالع ر�أي الإدارة املكلفة بالتعمري �أن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رضية واملراكز املحددة واملناطق
ذات ال�صبغة اخلا�صة :
 �إما بت�أجيل البت يف طلبات رخ�ص البناء ،ويكون الت�أجيل م�سببا ويجب �أال تتعدى مدته �سنتني ؛ و�إما بت�سليم رخ�صة البناء �إذا كان املبنى املزمع �إقامته يتالءم مع �أحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمالبالبندين  2و 3من املادة � 4أعاله �أو مع الغر�ض الذي ي�صلح له فعال القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه
التهيئة العمرانية.
املادة 46
�إذا كان الغر�ض املخ�ص�ص له الأرا�ضي الواقعة خارج الدوائر امل�شار �إليها يف املادة � 45أعاله غري حمدد يف ت�صميم
التهيئة �أو يف ت�صميم التنطيق ف�إن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�سلم رخ�صة البناء �إذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة
بامل�ساحة الدنيا للبقعة الأر�ضية املزمع �إقامة املبنى عليها وبامل�ساحة امل�سموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�ص
تنظيمي.
يجب �أن يقام املبنى على بعد � 10أمتار من حد الطريق العام املجاور له و� 5أمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه
من العقارات.
وال ت�رسي الأحكام املقررة �أعاله على ت�شييد املباين العامة.
املادة 47
ال ت�سلم رخ�صة البناء �إذا كانت الأر�ض املزمع �إقامة املبنى عليها غري مو�صولة ب�شبكة ال�رصف ال�صحي �أو �شبكة
توزيع املاء ال�صالح لل�رشب.
بيد �أنه ميكن ت�سليم الرخ�صة و�إن مل يتوفر هذا ال�رشط �إذا كانت طريقة ال�رصف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها
ال�ضمانات التي ت�ستلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�ستطالع ر�أي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان.
املادة 48
يف حالة �سكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�سلمة عند انق�ضاء �شهرين من تاريخ �إيداع طلب احل�صول
عليها.
املادة 49
ت�سقط رخ�صة البناء �سواء �أكانت �رصيحة �أم �ضمنية �إذا انق�ضت �سنة من تاريخ ت�سليمها �أو من تاريخ انتهاء �أجل
ال�شهرين امل�شار �إليه يف املادة � 48أعاله دون �أن ي�رشع يف الأ�شغال املتعلقة ب�أ�س�س املبنى املن�صو�ص عليها يف الت�صميم
املرخ�ص يف �ش�أنه.
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النحو املذكور معلال تعليال قانونيا وكافيا ومرتكزا على �أ�سا�س وكان ما نعاه
28
الطاعنون غري جدير باالعتبار».
املطلب الثاين  :االلتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي
ن�ص القانون رقم  49.16على �أنه يتوجب على املكري �أدائه للمكرتي
تعوي�ضا م�ؤقتا يوازي كراء ثالث �سنوات مع االحتفاظ له بحق الرجوع
�إذا ا�شتملت البناية اجلديدة على حمالت معدة ملمار�سة ن�شاط مماثل حتدده
املحكمة من خالل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة ،على
�أن  يكون ،قدر الإمكان ،متطابقا مع املحل ال�سابق والن�شاط املمار�س فيه.
و�إ�ضافة �إىل التعوي�ض امل�ؤقت والذي يوازي كراء ثالث �سنوات  ،ميكن
للمحكمة ،بناء على طلب املكرتي ،حتميل املكري جزءا من م�صاريف
االنتظار طوال مدة البناء ال تقل عن ن�صفها �إذا �أثبت املكرتي ذلك.
و لقد عمل القانون رقم  49.16على حتديد املق�صود مب�صاريف االنتظار،
ذلك �أن املادة  9من نف�س القانون ن�صت على �أنه يق�صد مب�صاريف االنتظار
ال�رضر احلا�صل للمكرتي دون �أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي حققها ح�سب
الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنة املالية املن�رصمة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أجور
اليد العاملة وال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة خالل مدة حرمانه من املحل.
وانطالقا من مقت�ضيات املادة  9من القانون رقم  ،49.16فانه �إذا مل
ت�شتمل البناية اجلديدة على املحالت املذكورة ،ا�ستحق املكرتي تعوي�ضا
كامال ،كما �أن املحكمة حتدد تعوي�ضا احتياطيا كامال بطلب من املكرتي،
ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
و حتديد التعوي�ضني الكامل و االحتياطي يخ�ضع للمعايري املحددة
مبقت�ضى املادة  7من القانون رقم  ،49.16ذلك �أن هذا التعوي�ض ي�شمل
 – 28قــرار حمكمة النق�ض عـدد  108 :ال�صادر بتاريخ  26/01/2012ملف جتاري عــــدد .890/3/2/2011 :
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قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطالقا من الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنوات
الأربع الأخرية بالإ�ضافة �إىل ما �أنفقه املكرتي من حت�سينات و�إ�صالحات وما
فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري ،كما ي�شمل م�صاريف االنتقال من املحل،
كما �أن هذا التعوي�ض يجب اال يقل عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء
املن�صو�ص عليه يف املادة  4من نف�س القانون.
و عمال مبقت�ضيات املادتني  10و  11من القانون رقم  ،49.16فانه يتعني
على املكري ال�رشوع يف البناء داخل �أجل �شهرين من تاريخ الإفراغ ،ويف
حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�ض وفق مقت�ضيات املادة
 7من القانون رقم  ،49.16ما مل يثبت املكري �أن �سبب الت�أخري خارج عن
�إرادته.
كما �أنه يتعني على املكري �أن ي�شعر املكرتي بتاريخ متكينه من املحل
اجلديد ،والذي يجب �أال يتعدى ثالث �سنوات من تاريخ الإفراغ ،ويتعني
عليه كذلك �أن يقوم داخل �أجل �شهر من تاريخ تو�صله ب�شهادة املطابقة
29
املن�صو�ص عليها يف املادة  55من القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري
 – 29املادة 55
ال يجوز ملالك املبنى �أن ي�ستعمله بعد انتهاء الأ�شغال فيه �إال �إذا ح�صل على رخ�صة ال�سكن �إذا تعلق الأمر بعقار
خم�ص�ص لل�سكن �أو على �شهادة املطابقة �إن تعلق الأمر بعقار خم�ص�ص لغر�ض �آخر غري ال�سكن.
وي�سلم رئي�س جمل�س اجلماعة ،وفق الإجراءات وال�رشوط التي حتددها ال�سلطة التنظيمية ،رخ�صة ال�سكن و�شهادة
املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه �أن ي�رصح بانتهاء عملية البناء ،وحترر الرخ�صة وال�شهادة املذكورتان بعد
�إجراء معاينة للتحقق من �أن الأ�شغال �أجنزت وفق ما يجب.
بيد �أنه �إذا توىل مهند�س معماري �إدارة الأ�شغال ميكن االكتفاء ب�شهادته عن املعاينة.
ويف حالة عدم ت�سليم رخ�صة ال�سكن �أو �شهادة املطابقة خالل �شهر يبتدئ من تاريخ الت�رصيح بانتهاء عملية البناء،
يجوز ملالك املبنى �أن يطلب من ال�سلطة املحلية املخت�صة ممار�سة حقها يف احللول حمل رئي�س جمل�س اجلماعة للقيام
بذلك عمال ب�أحكام الف�صل  49من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.76.583بتاريخ � 5شوال 30( 1396
�سبتمرب  )1976املتعلق بالتنظيم اجلماعي.
املادة 56
ال يجوز ت�سليم رخ�صة ال�سكن �أو �شهادة املطابقة فيما يتعلق باملباين امل�شار �إليها يف املادة � 44أعاله �إال بعد �أن تتحقق
امل�صالح املخت�صة يف ميدان االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية من وجود اخلطوط التي تن�ص املادة الآنفة الذكر على
وجوب �إقامتها.
ويجب �أن يبا�رش التحقق من ذلك خالل ال�شهر الذي يلي الت�رصيح بانتهاء عملية البناء املن�صو�ص عليه يف املادة 55
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ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي احلجة 1412
( 17يونيو  )1992وامل�سلمة له من طرف اجلهة املخت�صة ،ب�إ�شعار املكرتي ب�أنه

ي�ضع املحل رهن �إ�شارته.
كما �أنه ويف حالة عدم ت�سليم املكرتي املحل داخل �أجل ثالث �سنوات
من تاريخ �إفراغه ،يحق له املطالبة بالتعوي�ض وفق مقت�ضيات املادة  7من
القانون رقم  ،49.16ما مل تكن �أ�سباب الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري.
املطلب الثالث  :مراجعة ال�سومة الكرائية اجلديدة بعيدا
عن مقت�ضيات القانون رقم 07.03
انطالقا من مقت�ضيات املادة  12من القانون رقم  ،49.16فان املكرتي
يلزم عند متكينه من املحل بدفع الوجيبة الكرائية القدمية يف انتظار حتديد
ال�رشوط اجلديدة للعقد �إما اتفاقا �أو بوا�سطة املحكمة ،مع مراعاة العنا�رص
اجلديدة امل�ستحدثة باملحل دون التقيد مبقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق
مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف.

�أعاله ،و�إن مل يجر التحقق عند ان�رصام هذا الأجل اعترب ذلك مبثابة �إقرار ب�أن املبنى يتوفر على اخلطوط الواجب
�إقامتها فيه مبقت�ضى القانون.
املادة 57
عندما يتوىل �صاحب جتزئة عقارية بنف�سه �إجناز مبان يف جتزئته وفق الأحكام الت�رشيعية املتعلقة بالتجزئات العقارية
واملجموعات ال�سكنية وتق�سيم العقارات ف�إن رخ�صة ال�سكن و�شهادة املطابقة ال يجوز ت�سليمهما �إال بعد القبول
امل�ؤقت للتجزئة العقارية.
املادة 58
ال يجوز تغيري الغر�ض املخ�ص�ص له كل مبنى والذي �سلمت من �أجله رخ�صة البناء ورخ�صة ال�سكن �أو �شهادة
املطابقة.
بيد �أنه ميكن لرئي�س جمل�س اجلماعة الإذن يف ذلك بعد موافقة الإدارة املكلفة بالتعمري وبعد الت�أكد من �أن الغر�ض
اجلديد يتالءم مع وظيفة القطاع املعني وت�صميم املبنى و�أنه ال ي�شكل �أي �إزعاج بالن�سبة ل�سكان �أو م�ستعملي
البنايات املجاورة له.
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املبحث الثاين  :حق املكري يف طلب �إفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط
ن�ص القانون رقم  49.16على حق املكري يف طلب افراغ املحالت
الآيلة لل�سقوط دون الزامه باداء �أي تعوي�ض للمكرتي (املطلب االول)،
كما �أنه نظم حالة ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ض وحقه يف الرجوع (املطلب
الثاين).
املطلب الأول  :حق املكري يف طلب االفراغ دون الزامه باداء �أي تعوي�ض
ن�صت املادة  13من القانون رقم  49.16على �أنه و مراعاة للت�رشيع املتعلق
باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رضي ،فانه يحق للمكري
املطالبة بالإفراغ �إذا كان املحل �آيال لل�سقوط.
و طبقا لنف�س املادة ف�أن املكرتي ال يكون حمقا يف الرجوع اىل املحل
املكرى �أو يف احل�صول على التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف نف�س املادة �،إال �إذا
مت بناء املحل �أو �إ�صالحه داخل �أجل ثالث �سنوات املوالية لتاريخ الإفراغ.
و بالرجوع اىل الت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات
التجديد احل�رضي  ،واملتمثل يف القانون رقم  ،30 94.12فان هذا القانون جاء
ل�سن �إجراءات تتعلق مبعاجلة املباين االيلة لل�سقوط وتنظم عمليات التجديد
احل�رضي وكذا �إحداث م�ؤ�س�سة عمومية لهذا الغر�ض.
و لقد عملت املادة  2من القانون رقم  94.12على حتديد مفهوم املبنى
الأيل لل�سقوط و مفهوم التجديد احل�رضي ،اذ اعتربت ب�أن املبنى االيل لل�سقوط
هو كل بناية �أو من�شاة كيفما كان نوعها ميكن النهيارها الكلي �أو اجلزئي �أن
يرتتب عنه م�سا�س ب�سالمة �شاغليها �أو م�ستغليها �أو املارة �أو البنايات املجاورة
وان كانت غري مت�صلة بها.
 – 30القانون رقم  94.12املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رضي ظهري �رشيف رقم 1.16.48
�صادر يف  19من رجب � 27( 1437أبريل  )2016بتنفيذ القانون رقم  94.12املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات
التجديد احل�رضي ،اجلريدة الر�سمية عدد  6465بتاريخ � 09شعبان  16( 1437ماي .)2016
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كما �أنه يراد به كذلك كل بناية �أو من�شاة مل تعد تتوفر فيها �ضمانات
املثانة ال�رضورية ب�سبب ظهور اختالالت ب�أحد مكوناتها الأ�سا�سية الداخلية
�أو اخلارجية �أو ب�سبب ت�شييدها على ار�ض غري �أمنة من التعر�ض للمخاطر.
و لقد عرفت املادة  2من القانون رقم  94.12كذلك التجديد احل�رضي
و اعتربته هو تلك العمليات الرامية �إىل العناية بالأن�سجة احل�رضية العتيقة
والإحياء القدمية واملحافظة على الرتاث املعماري واحل�ضاري للمدن وتثمني
املجاالت احل�رضية �سواء بالقيام بعمليات الهدم و�إعادة البناء �أو الرتميم �أو
التجديد �أو تطوير البنيات التحتية والتزويد بالتجهيزات الأ�سا�سية واو ت�شييد
البنايات �سكنية جديدة �أو القيام بعمليات التهيئة العقارية مع مراعاة �رشوط
املحافظة على البنية يف كل العمليات املذكورة.
و لقد و�ضعت املادة  5من القانون رقم  ،94.12التزامات على عاتق
مكرتي املحالت االيلة لل�سقوط  ،ذلك �أنها �أوجبت على مكرت �أو �شاغل
�أو م�ستغل ملبنى ايل لل�سقوط �أن ي�شعر مالك املبنى ورئي�س املجل�س اجلماعي
وال�سلطات املحلية بكل و�سائل التبليغ املعتمدة قانونا باخلطر الذي ي�شكله
املبنى املذكور.
وطبقا ملقت�ضيات القانون رقم  ،94.12فان م�س�ؤولية �صيانة املباين تقع
على مالكها �سواء كانوا �أ�شخا�صا ذاتيني �أو اعتبارين عموميني �أو خوا�ص
كما ي�سالون عن ال�رضر الذي يحدثه انهيارها �أو تهدمها اجلزئي ،وكذلك
�إذا وقع ذلك ب�سبب عيب يف البناء �أو عدم ال�صيانة �أو التال�شي مع مراعاة
مقت�ضيات الف�صل  769من ق ل ع ،والذي ين�ص على �أنه يتحمل امل�س�ؤولية
املهند�س املعماري �أو املهند�س واملقاول املكلفان مبا�رشة من رب العمل �إذا
حدث خالل الع�رش �سنوات التالية لإمتام البناء �أو غريه من الأعمال التي
نفذاها �أو �أ�رشفا على تنفيذها �إن انهار البناء كليا �أو جزئيا� ،أو هدده خطر
وا�ضح باالنهيار ب�سبب نق�ص املواد �أو عيب يف طريقة البناء �أو عيب يف
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الأر�ض ،كما �أنه وح�سب مقت�ضيات الف�صل  769من ق ل ع ،فان املهند�س
املعماري الذي �أجرى ت�صميم البناء ومل ي�رشف على تنفيذ عملياته ،ال ي�ضمن
�إال عيوب ت�صميمه ،وتبد أ� مدة الع�رش �سنوات من يوم ت�سلم امل�صنوع .ويلزم
رفع الدعوى خالل الثالثني يوما التالية ليوم ظهور الواقعة املوجبة لل�ضمان،
و�إال كانت غري مقبولة.
وبعد ان اعتربت املادة  4من القانون رقم  94.12بانه عندما تكون البناية
ايلة لل�سقوط يتعني �أن يقوم املالك او امل�ستغل بالتدبري ال�رضورية واال�ستعجالية
لدفع اخلطر يف هذا ال�ش�أن ويتعني عليه جتديدها و�صيانتها و�إعادة ت�أهيلها مبا
ي�ضمن متانتها وكذا �سالمة ا جلوار ،اعتربت نف�س املادة بانه و�إذا كان املبنى
االيل لل�سقوط مكرتى وي�ستوجب الهدم ا�ستنادا على القرار �صادر عن رئي�س
املجل�س اجلماعي ميكن وعلى الرغم من كل مقت�ضى خمالف ملالك املبنى �أن
يطلب من املحكمة االبتدائية املوجود يف نفوذها الرتابي املبنى املذكور ف�سخ
عقد الكراء و�إفراغ املكرتي �أو من يقوم مقامه دون تعوي�ض ،ويكون احلكم
بالإفراغ يف هذه احلالة م�شموال بالنفاذ املعجل.
و تعطى الأ�سبقية للمكرتي يف �أن يرجع �إىل املبنى املكرتى بعد �إ�صالحه
�أو ترميمه �أو �إعادة بنائه ويف هذه احلالة ت�ؤخذ بعني االعتبار عند حتديد
الوجيبة الكرائية اجلديدة جميع ال�صوائر التي مت �رصفها لتدعيم و�صيانة املبنى
االيل لل�سقوط �أو �إعادة بنائه.
املطلب الثاين  :حالة ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ض وحقه يف الرجوع
ن�ص القانون رقم  49.16على حاالت ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ض
(الفقرة الأوىل) ،كما �أنه نظم حق املكرتي يف الأ�سبقية للرجوع اىل املحل
(الفقرة الثانية).
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الفقرة الأوىل  :حاالت ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ض
ال يكون املكرتي حمقا يف الرجوع �أو يف احل�صول على التعوي�ض �إال �إذا
مت بناء املحل �أو �إ�صالحه داخل �أجل ثالث �سنوات املوالية لتاريخ الإفراغ.
و يكون املكرتي حمقا يف الرجوع �إىل املحل �إذا �أعرب عن رغبته يف
الرجوع �أثناء �رسيان دعوى الإفراغ ،و�إذا مل يعرب عن رغبته ،ف�إن املكري
يكون ملزما ،حتت طائلة التعوي�ض عن فقدان الأ�صل التجاري ،ب�إخبار
املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته يف ا�ستعمال حق
الرجوع داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار ،كما ي�سقط
حق املكرتي يف الرجوع �أو يف املطالبة بالتعوي�ض �إذا ان�رصم هذا الأجل دون
التعبري عن نيته يف ا�ستعمال حقه املذكور.
و اجلدير بالذكر ،فان رئي�س املحكمة يخت�ص ب�صفته قا�ضيا للأمور
امل�ستعجلة ،ب�رصف النظر عن املقت�ضيات املخالفة ،بالبت يف دعوى الإفراغ،
وبتحديد تعوي�ض احتياطي كامل وفق مقت�ضيات املادة  7من القانون رقم
 ،49.16بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
الفقرة الثانية  :احلق يف الأ�سبقية
ان احلق يف اال�سبقية ال يعترب مقت�ضى جديدا اتى به القانون رقم ، 49.16
فقد كان هذا احلق من�صو�صا عليه مبوجب ظهري  1955وعرف عدة تطبيقات
ق�ضائية  ،فقد �سبق ملحكمة النق�ض �أن ق�ضت ب�أنه « لكن حيث ان حمكمة
اال�ستئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا ثبت لديها �صحة ال�سبب املعتمد يف
االنذار املوجه للطاعن وهو الهدم و�إعادة البناء مل تكن يف حاجة اىل الأمر
باجراء اخلربة ق�صد حتديد التعوي�ض الكامل عن فقدان الأ�صل التجاري مادام
�أن التعوي�ض امل�ستحق يف هذه احلالة هو املن�صو�ص عليه يف الف�صل  12من
ظهري  .24/5/1955كما �أنها �أقرت للطاعن حق الأولوية بعد �إعادة البناء
ب�رشط قيامه بالإجراءات التي يتطلبها الظهري وخا�صة ما هو من�صو�ص عليه
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يف الف�صل  13من الظهري واعتربت ان احلق املذكور مكفول قانونا وبذلك
جاء قرارها غري خارق لأي مقت�ضى وما بالو�سيلة على غري �أ�سا�س ،31.كما
�أنها اعتربت «لكن حيث �إن احلكم االبتدائي هو الذي �أ�شار يف منطوقه �إىل
عبارة حفظ حق املكرتي يف الرجوع اىل طلب التعوي�ض بناء على اخلربة
املنجزة يف امللف يف حالة الإخالل مبقت�ضيات ظهري  ،24/5/55والطاعن مل
يناق�ش ذلك �أمام حمكمة اال�ستئناف ،و�إثارة هذا الدفع لأول مرة �أمام املجل�س
الأعلى غري مقبولة الختالط الواقع فيه بالقانون»32.
و قد ق�ضت كذلك ب�أنه «كما �أن املحكمة ردت مبا يكفي لرد طلب
الطاعنة الرامي اىل متتيعها بحق الأ�سبقية مبا جاء يف تعليلها  << :ب�أن عدم
ا�ستجابة املحكمة لطلب حق الأ�سبقية باعتباره �سابقا لأوانه موقف �سليم
لأن حق الأ�سبقية ال يت�أتى للمكرتي االنتفاع به ما مل ي�سلك بعد امل�سطرة
املن�صو�ص عليها يف الف�صل  13من ظهري  24/5/55والتي هي حمددة زمنيا
بوقت خروجه من املحل �أو بعد خروجه منه بثالثة �أ�شهر على الأكرث >>
و�أن ذلك لي�س فيه �أي تعار�ض مع ما جاء يف مقت�ضيات الف�صل  12من الظهري
املذكور والذي ت�ضمن يف فقرته الثالثة << ب�أن للمكرتي حق الأ�سبقية يف
الكراء حتت قيد ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صلني الثالث ع�رش والرابع
ع�رش ويكون قرارها مرتكزا على �أ�سا�س قانوين معلال تعليال �سليما وكافيا
وغري خارق لأي مقت�ضى والو�سيلتان على غري �أ�سا�س وغري مقبولتني فيما هو
33
خالف الواقع».
وبالرجوع اىل امل�ستجدات التي جاء بها القانون رقم  ،49.16فقد
ن�صت املادة  14منه على �أنه و �إذا تعدد املكرتون ،يكون احلق يف الأ�سبقية يف
 – 31قرار حمكمة النق�ض عدد 40 :امل�ؤرخ يف 9/1/2008 :ملف جتاري عدد .779/3/2/2007 :
 – 32قرار حمكمة النق�ض عدد  840 :امل�ؤرخ يف  25/7/2007 :ملف جتاري عدد .406/3/2/2006 :
 – 33قرار حمكمة النق�ض عدد  126 :امل�ؤرخ يف  31/1/2007 :ملف جتاري عدد 1125/3/2/2006 :
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املحالت املعاد بنا�ؤها كالآتي :
� -1إذا كانت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت تكفي �أو تت�سع جلميع
املكرتين ،فحق الأ�سبقية يعطى لأقدمهم الذي عرب عن رغبته يف خيار
الرجوع؛
� -2إذا كانت البناية اجلديدة تتوفر على حمالت تتجاوز م�ساحة البناية
القدمية ،فحق الأ�سبقية ينح�رص يف املحالت ذات امل�ساحة امل�ساوية مل�ساحة
املحالت التي كان ي�ستغلها املكرتي� ،أو تكون �صاحلة الحتواء اللوازم
والن�شاط الذي كان ميار�سه يف املحالت القدمية؛
� -3إذا كانت البناية اجلديدة ال ت�شمل حمالت �صاحلة للن�شاط الذي كان
املكرتي ميار�سه ،فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�سبقية يف املحالت املعاد بنا�ؤها
كي ميار�س فيها ن�شاطا �آخر ين�سجم مع التهيئة اجلديدة للبناء.
كما �أنه يجب التنويه ب�أن املادة  15من القانون رقم  49.16ن�صت على �أن
املكرتي ي�ستحق التعوي�ض الكامل وفق مقت�ضيات املادة  7من نف�س القانون
يف حالة �إذا مل يتبق يف البناية اجلديدة حمالت �أخرى بعد ممار�سة حق الأ�سبقية،
وكذلك �إذا �أ�صبحت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت معدة لأن�شطة جتارية
�أو �صناعية �أو حرفية لأ�سباب غري تلك املتعلقة مبقت�ضيات قانونية �أو تنظيمية
ذات ال�صلة بالبناية.
املبحث الثالث  :احلق يف طلب الإفراغ امل�ؤقت لتو�سيع املحل �أو تعليته
�إذا كان القانون رقم  49.16قد حدد �رشوط طلب الإفراغ امل�ؤقت
لتو�سيع املحل �أو تعليته (املطلب الأول) ،فانه رتب التزامات لفائدة املكرتي
(املطلب الثاين)
املطلب الأول � :رشوط طلب الإفراغ امل�ؤقت لتو�سيع املحل �أو تعليته
ن�صت املادة  16من القانون رقم  49.16على �أنه �إذا اعـتزم املالك تو�سيع
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�أو تعلية البناية ،وكان ذلك ال يت�أتى �إال ب�إفراغ املحل �أو املحالت املكرتاة،
ف�إن الإفراغ امل�ؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري ،على �أن ال تتعدى
�سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ ،كما �أنه ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل
ال يتعدى �سنة بطلب من املكري.
وعلى غرار ظهري  1955ميز القانون رقم  49.16بني طلب الإفراغ للهدم
و�إعادة البناء من جهة وبني طلب الإفراغ لتو�سيع املحل �أو تعليته ،وهكذا
فقد �سبق ملحكمة النق�ض و �أن ق�ضت ب�أنه» لكن ملا كان الإنذار مو�ضوع
النزاع مبني على �سبب الهدم و�إعادة البناء (الف�صل  12من ظهري )24/5/55
ولي�س على رغبة املكري يف رفع العقار �إىل طبقة �أو طبقات (الف�صل  15من
نف�س الظهري) .كما �أن املحكمة التي عللت قرارها << بانه بالرجوع �إىل
ظهري  24/5/55جند �أنه �أقر يف ف�صله � 12أحقية �صاحب امللك يف رف�ض جتديد
العقد لكونه يريد هدم ملكه و�إعادة بنائه وذلك مقابل �آدائه للطرف املكرتي
تعوي�ضا عن االفراغ قبل خروجه من املحل هذا التعوي�ض الذي يكون قدره
معادال ملا حلق املكرتي من �رضر على �أن ال يتعدى كراء ثالث �سنوات .و�أن
الطرف املكري ح�سب الف�صل  12من الظهري املذكور يكفي الثبات ال�سبب
الذي اعتمده يف الإنذار الذي وجهه للمكرتي �أي �سبب الهدم و�إعادة البناء
�أن يديل بت�صميم البناء املراد �إقامته مكان البناء املراد هدمه وبرخ�صة �إجناز
البناء اجلديد ،وهذا ما قام به الطرف املكري فعال >> .تكون قد اعتمدت يف
�إثبات �سبب الإنذار الوثائق املدىل بها من لدن املطلوب من ت�صميم ورخ�صة
للبناء ومقت�ضيات الف�صل  12من ظهري  24/5/55التي حتدد التعوي�ض يف حالة
رف�ض جتديد العقد للهدم و�إعادة البناء يف تعوي�ض جزئي حمدد يف قيمة كراء
ثالث �سنوات ح�سب ال�سومة املعمول بها وقت الإفراغ ومل تعتمد اخلربة
املنجزة من طرف اخلبري كرم حلبيب املحددة للتعوي�ض الكامل واملحكمة التي
توفرت لها املربرات لق�ضائها تكون غري ملزمة باجلواب على دفوع ال ت�أثري
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لها على احلكم مما مل تخرق معه �أية وقائع ومبا جاء يف تعليلها بهذا اخل�صو�ص
يعترب كافيا وتكون الو�سيلة غري جديرة باالعتبار ،34 ».كما �أنها ويف قرار �أخر
اعتربت ب�أنه « لكن حيث انه بخ�صو�ص �رضورة ت�أكد املحكمة من تداعي
املحل لل�سقوط ف�إن الثابت من �أوراق امللف كما هي معرو�ضة على ق�ضاة
املو�ضوع� ،أن االنذار املبلغ للطاعن وامل�ؤرخ يف � 22/12/2000أ�س�س على
رغبة املكري يف هدم املحل و�إعادة بنائه من طابق واحد واملحكمة من �أجل
معرفة ما �إذا كانت �إ�ضافة طابق واحد للعقار ي�ستدعي بال�رضورة هدم املحل
مو�ضوع النزاع ومن �أجل مطابقة الرخ�صة والت�صميم املدىل بهما على املحل
املذكور �أمرت باجراء خربة �أجنزها اخلبري حممد مرية ،الذي انتهى يف تقريره
اىل �أن الوثيقتني املذكورتني تتعلقان باملدعى فيه وب�أن البناء احلايل ال يتوفر
على �أعمدة عمودية و�أفقية وي�ستلزم الأمر هدم البناء جزئيا لإقامة �أعمدة
وو�ضع �سقف جديد ميكن �إ�ضافة الطابق الأول فوقه وا�ستخل�صت املحكمة
من خالل ذلك �أن احلل الأمثل هو الهدم و�إعادة البناء و�صادقت على الإنذار
مقابل تعوي�ض جزئي»35.
وانطالقا دائما من مقت�ضيات القانون رقم  ،49.16فان طلب الإفراغ
امل�ؤقت لتو�سيع املحل �أو تعليته م�رشوط ب�رضورة احرتام املادة  18والتي
ن�صت على �أنه يتعني على املالك الراغب يف �إفراغ املحل للهدم و�إعادة
بنائه �أو �إفراغه لتو�سعته �أو لتعليته ،الإدالء برخ�صة بناء �سارية املفعول م�سلمة
له من اجلهة املخت�صة وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها ،36كما �أنه يعتد
 – 34قرار حمكمة النق�ض عدد  482 :امل�ؤرخ يف  25/4/2007 :ملف جتاري عدد .278/3/2/2005 :
 – 35قرار حمكمة النق�ض عدد  29 :امل�ؤرخ يف  9/1/2008 :ملف جتاري عدد .406/3/2/2007 :
 – 36تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة  40وما بعدها من الظهري �رشيف رقم � 1.92.31صادر يف  15من ذي
احلجة  17( 1412يونيو  )1992بتنفيذ القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة الر�سمية عدد
 4159بتاريخ  15/07/1992ال�صفحة  ،887وذلك على ال�شكل التايل :
املادة : 40
مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك :

61

الدكتور م�صطفى بوجنة

 داخل الدوائر املن�صو�ص عليها يف املادة الأوىل �أعاله ويف املناطق امل�شار �إليها يف ب) من املادة  18من هذاالقانون التي تكت�سي �صبغة خا�صة ت�ستوجب خ�ضوع تهيئتها لرقابة �إدارية ؛
 خارج الدوائر املن�صو�ص عليها يف البند ال�سابق والتجمعات القروية املو�ضوع لها ت�صميم تنمية  :على طولال�سكك احلديدية وطرق املوا�صالت غري الطرق اجلماعية �إىل غاية عمق يبلغ كيلومرتا ابتداء من حمور ال�سكك
احلديدية والطرق الآنفة الذكر ،وعلى طول حدود امللك العام البحري �إىل غاية عمق يبلغ خم�سة كيلومرتات ؛
 داخل التجزئات امل�أذون يف �إحداثها عمال بالت�رشيع املتعلق بتجزئة الأرا�ضي وتق�سيمها و�إقامة املجموعاتال�سكنية.
ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة �إدخال تغيريات على املباين القائمة �إذا كانت التغيريات املزمع
�إدخالها عليها تتعلق بالعنا�رص املن�صو�ص عليها يف ال�ضوابط املعمول بها.
املادة 41
ي�سلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة.
ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رضية ي�سلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع �إقامة البناء على �أر�ضها
بتن�سيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رضية.
املادة 42
يجوز فر�ض احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�ص عليها يف املادة � 40أعاله ،وذلك �إما يف جميع �أو
بع�ض �أرا�ضي اململكة �أو فيما يتعلق ببع�ض �أ�صناف املباين التي حتدد مبر�سوم ،ويحدد هذا املر�سوم كذلك ال�ضوابط
واالرتفاقات التي يجب �أن تخ�ضع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع �إقامتها ،وذلك لتوفري ما ت�ستوجبه املتطلبات
ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�سري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية.
املادة 43
ت�سلم رخ�صة البناء بعد التحقق من �أن املبنى املزمع �إقامته تتوفر فيه ال�رشوط التي تفر�ضها الأحكام الت�رشيعية
والتنظيمية اجلاري بها العمل ،خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة.
وت�سلم رخ�صة البناء دون �إخالل بوجوب �إحراز الرخ�ص الأخرى املن�صو�ص عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد �أخذ
الآراء واحل�صول على الت�أ�شريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل.
املادة 44
عالوة على ما ذكر �أعاله ،عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رضية واملراكز املحددة ببناء :
 عمارة مهما كان نوعها �أو الغر�ض املخ�ص�صة له ،تتكون من �أربعة م�ستويات على الأقل �أو من ثالثة م�ستوياتت�شتمل على �ستة م�ساكن ؛
 عمارة لأغرا�ض جتارية �أو �صناعية تكون م�ساحة الأر�ض املبينة عليها ت�ساوي �أو تفوق  500مرت مربع.ف�إن رخ�صة البناء ال ت�سلم �إال �إذا كان م�رشوع املبنى ين�ص على �إقامة اخلطوط الالزمة لربطه ب�شبكة االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية العامة.
وتنجز هذه اخلطوط حتت م�س�ؤولية ومراقبة امل�صالح املخت�صة يف ميدان االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وفق
ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي ،ويجب �أن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية الالزمة و�أن تكون بحيث جتعل امل�ستعمل
لها والدولة يف م�أمن من كل خطر يرتتب على ا�ستخدامها ب�صورة غري قانونية
املادة 45
�إذا كان الغر�ض املخ�ص�صة له الأرا�ضي غري حمدد يف ت�صميم التهيئة �أو يف ت�صميم التنطيق يجوز لرئي�س جمل�س
اجلماعة بعد ا�ستطالع ر�أي الإدارة املكلفة بالتعمري �أن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رضية واملراكز املحددة واملناطق
ذات ال�صبغة اخلا�صة :
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 �إما بت�أجيل البت يف طلبات رخ�ص البناء ،ويكون الت�أجيل م�سببا ويجب �أال تتعدى مدته �سنتني ؛ و�إما بت�سليم رخ�صة البناء �إذا كان املبنى املزمع �إقامته يتالءم مع �أحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمالبالبندين  2و 3من املادة � 4أعاله �أو مع الغر�ض الذي ي�صلح له فعال القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه
التهيئة العمرانية.
املادة 46
�إذا كان الغر�ض املخ�ص�ص له الأرا�ضي الواقعة خارج الدوائر امل�شار �إليها يف املادة � 45أعاله غري حمدد يف ت�صميم
التهيئة �أو يف ت�صميم التنطيق ف�إن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�سلم رخ�صة البناء �إذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة
بامل�ساحة الدنيا للبقعة الأر�ضية املزمع �إقامة املبنى عليها وبامل�ساحة امل�سموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�ص
تنظيمي.
يجب �أن يقام املبنى على بعد � 10أمتار من حد الطريق العام املجاور له و� 5أمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه
من العقارات.
وال ت�رسي الأحكام املقررة �أعاله على ت�شييد املباين العامة.
املادة 47
ال ت�سلم رخ�صة البناء �إذا كانت الأر�ض املزمع �إقامة املبنى عليها غري مو�صولة ب�شبكة ال�رصف ال�صحي �أو �شبكة
توزيع املاء ال�صالح لل�رشب.
بيد �أنه ميكن ت�سليم الرخ�صة و�إن مل يتوفر هذا ال�رشط �إذا كانت طريقة ال�رصف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها
ال�ضمانات التي ت�ستلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�ستطالع ر�أي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان.
املادة 48
يف حالة �سكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�سلمة عند انق�ضاء �شهرين من تاريخ �إيداع طلب احل�صول
عليها.
املادة 49
ت�سقط رخ�صة البناء �سواء �أكانت �رصيحة �أم �ضمنية �إذا انق�ضت �سنة من تاريخ ت�سليمها �أو من تاريخ انتهاء �أجل
ال�شهرين امل�شار �إليه يف املادة � 48أعاله دون �أن ي�رشع يف الأ�شغال املتعلقة ب�أ�س�س املبنى املن�صو�ص عليها يف الت�صميم
املرخ�ص يف �ش�أنه.
املادة 55
ال يجوز ملالك املبنى �أن ي�ستعمله بعد انتهاء الأ�شغال فيه �إال �إذا ح�صل على رخ�صة ال�سكن �إذا تعلق الأمر بعقار
خم�ص�ص لل�سكن �أو على �شهادة املطابقة �إن تعلق الأمر بعقار خم�ص�ص لغر�ض �آخر غري ال�سكن.
وي�سلم رئي�س جمل�س اجلماعة ،وفق الإجراءات وال�رشوط التي حتددها ال�سلطة التنظيمية ،رخ�صة ال�سكن و�شهادة
املطابقة بطلب من املالك الذي يجب عليه �أن ي�رصح بانتهاء عملية البناء ،وحترر الرخ�صة وال�شهادة املذكورتان بعد
�إجراء معاينة للتحقق من �أن الأ�شغال �أجنزت وفق ما يجب.
بيد �أنه �إذا توىل مهند�س معماري �إدارة الأ�شغال ميكن االكتفاء ب�شهادته عن املعاينة.
ويف حالة عدم ت�سليم رخ�صة ال�سكن �أو �شهادة املطابقة خالل �شهر يبتدئ من تاريخ الت�رصيح بانتهاء عملية البناء،
يجوز ملالك املبنى �أن يطلب من ال�سلطة املحلية املخت�صة ممار�سة حقها يف احللول حمل رئي�س جمل�س اجلماعة للقيام
بذلك عمال ب�أحكام الف�صل  49من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون رقم  1.76.583بتاريخ � 5شوال 30( 1396
�سبتمرب  )1976املتعلق بالتنظيم اجلماعي.
املادة 56
ال يجوز ت�سليم رخ�صة ال�سكن �أو �شهادة املطابقة فيما يتعلق باملباين امل�شار �إليها يف املادة � 44أعاله �إال بعد �أن تتحقق
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برخ�صة البناء طيلة �رسيان امل�سطرة �أمام املحكمة ،ما مل يثبت املكرتي �أن اجلهة
املخت�صة قد �سحبتها �أو �ألغتها وذلك تفاديا للإ�شكاالت الق�ضائية التي كان
حمورها �صالحية رخ�صة البناء.
فقد �سبق ملحكمة النق�ض ان ق�ضت بانه «لكن حيث �إنه ملا كان ال يوجد
قانونا ما يلزم املكري ب�أن يكون متوفرا على رخ�صة وت�صميم البناء وقت
توجيه لالنذار �أو وقت الت�رصيح برف�ض جتديد العقد �أمام قا�ضي ال�صلح �إذ
يكفي �أن يثبت �صحة ال�سبب بالإدالء بالوثائق املذكورة �أثناء املنازعة يف
�صحة ال�سبب و�أمام حمكمة الف�صل  32من ظهري  24/5/55التي تت�أكد من
عزم املكري على القيام بالهدم و�إعادة البناء قبل �أن تق�ضي بالتعوي�ض اجلزئي
املن�صو�ص عليه بالف�صل  12من الظهري .وملا كان املكري غري ملزم ب�أن يعيد
بناء عقاره لنف�س اال�ستعمال طبقا ملا ي�ستفاد من الف�صل  12الذي جاء فيه
<<  ...ف�إن احتوى امللك املعاد بنا�ؤه على �أماكن �صاحلة لل�ش�ؤون التجارية
 ..فللمكرتي حق الأ�سبقية >>كما �أن تعوي�ض ثالث �سنوات مرتبط بجدية
ال�سبب املتعلق بالهدم و�إعادة البناء ولي�س ب�إمكانية الرجوع اىل املحل من
امل�صالح املخت�صة يف ميدان االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية من وجود اخلطوط التي تن�ص املادة الآنفة الذكر على
وجوب �إقامتها.
ويجب �أن يبا�رش التحقق من ذلك خالل ال�شهر الذي يلي الت�رصيح بانتهاء عملية البناء املن�صو�ص عليه يف املادة 55
�أعاله ،و�إن مل يجر التحقق عند ان�رصام هذا الأجل اعترب ذلك مبثابة �إقرار ب�أن املبنى يتوفر على اخلطوط الواجب
�إقامتها فيه مبقت�ضى القانون.
املادة 57
عندما يتوىل �صاحب جتزئة عقارية بنف�سه �إجناز مبان يف جتزئته وفق الأحكام الت�رشيعية املتعلقة بالتجزئات العقارية
واملجموعات ال�سكنية وتق�سيم العقارات ف�إن رخ�صة ال�سكن و�شهادة املطابقة ال يجوز ت�سليمهما �إال بعد القبول
امل�ؤقت للتجزئة العقارية.
املادة 58
ال يجوز تغيري الغر�ض املخ�ص�ص له كل مبنى والذي �سلمت من �أجله رخ�صة البناء ورخ�صة ال�سكن �أو �شهادة
املطابقة.
بيد �أنه ميكن لرئي�س جمل�س اجلماعة الإذن يف ذلك بعد موافقة الإدارة املكلفة بالتعمري وبعد الت�أكد من �أن الغر�ض
اجلديد يتالءم مع وظيفة القطاع املعني وت�صميم املبنى و�أنه ال ي�شكل �أي �إزعاج بالن�سبة ل�سكان �أو م�ستعملي
البنايات املجاورة له.
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عدمها ف�إن حمكمة اال�ستيناف التي اعتربت جممل ما ذكر وق�ضت بتعديل
احلكم امل�ست�أنف مينح املكرتي تعوي�ض ثالث ح�سب ال�سومة املعمول بها
وقت االفراغ طبقا للف�صل  12من ظهري  24/5/55معتربة �أن املطلوبني اثبتوا
امام حمكمة الف�صل  32جدية ال�سبب املبني عليه االنذار وهو الهدم و�إعادة
البناء مبا يفيد عزمهم على ذلك بالإدالء برخ�صة وت�صميم البناء وردت ما
مت�سكوا به من دفوع ب�ش�أن ذلك مبا جاء يف تعليلها << من ان املكري غري
ملزم بتوفره على رخ�صة الهدم و�إعادة البناء والت�صميم �أثناء توجيه االنذار..
ويكفي ان يثبت ذلك وقت املنازعة يف �صحة ال�سبب املعتمد يف االنذار.
كما �أنه غري ملزم ب�إعادة بناء املحل على نحو معني وطبقا ملا ميليه املكرتي
ولي�س يف القانون ما يفر�ض عليه ذلك >> وبخ�صو�ص ما مت�سكت به الطالبة
من عدم الرد على ما �أثارته من عدم توجيه دعوى الإفراغ �ضد باقي املكرتين
للمحل املراد �إفراغه  .ف�إن املحكمة غري ملزمة بالرد على دفوع ال ت�أثري لها
على ق�ضائها مادام ذلك ال مينعها من البت يف النازلة ومادامت الطالبة من
حقها البقاء باملحل اىل حني ال�رشوع يف الهدم  .مما تكون معه املحكمة قد
عللت قرارها تعليال كافيا وركزته على �أ�سا�س ومل تخرق �أي مقت�ضى وتكون
37
و�سائل النق�ض على غري �أ�سا�س».
املطلب الثاين  :االلتزامات املرتتبة لفائدة املكرتي
ن�صت املادة  16من القانون رقم  49.16على انه ال يحق للمكري
ا�ستيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ ،كما �أن املكرتي ي�ستحق تعوي�ضا
عن مدة �إفراغه ي�ساوي ال�رضر احلا�صل له ،دون �أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي
يحققها ،ح�سب الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنة املالية املن�رصمة ،مع الأخذ بعني
االعتبار �أجور اليد العاملة وال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة خالل مدة حرمانه
 – 37قرار حمكمة النق�ض عدد  378 :امل�ؤرخ يف  28/3/2007 :ملف جتاري عدد .507/3/2/2005 :
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من املحل .ويف جميع احلاالت يجب �أن ال يقل التعوي�ض ال�شهري عن قيمة
ال�سومة الكرائية.
ونطالقا دائما من مقت�ضيات املادة  16من القانون رقم  49.16فانه
يجب على املكري �إعادة ت�سليم املحل داخل الأجل املحدد يف �سنة واحدة
ابتداء من تاريخ الإفراغ ،هذا الأجل القابل للتمديد مدة �سنة واحدة �أي�ضا و
بطلب من املكري و ما مل تكن �أ�سباب الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري ،و�إال
حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض الكامل وفق مقت�ضيات املادة  7من نف�س
القانون.
�أما من حيث االخت�صا�ص الق�ضائي ،فانه وطبقا ملقت�ضيات املادة  17من
القانون رقم  49.16فاالخت�صا�ص يعود لل�سيد رئي�س املحكمة للبت يف
الطلب الرامي �إىل الإفراغ وحتديد قيمة التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي طيلة
مدة الإفراغ ،كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�ض امل�ستحق
عن ذلك ،وحتديد التعوي�ض االحتياطي الكامل املحدد وفقا ملقت�ضيات املادة
 7من القانون رقم  ،49.16بطلب من املكرتي ،و الذي ي�ستحقه يف حالة
حرمانه من حق الرجوع.
املبحث الرابع  :حق املكري يف طلب �إفراغ ال�سكن امللحق باملحل
نظم القانون رقم  49.16طلب �إفراغ ال�سكن امللحق باملحل ،ذلك
�أنه حدد �رشوطا لذلك (املطلب الأول) ،كما �أنه رتب على ذلك التزامات
للمكري اجتاه املكرتي (املطلب الثاين).
املطلب الأول � :رشوط طلب �إفراغ ال�سكن امللحق باملحل
عمل القانون رقم  49.16على حتديد ال�رشوط املتعلقة باملحل املراد
�إفراغه (الفقرة الأوىل) ،كما �أنه عمل على حتديد ال�رشوط املتعلقة بامل�ستفيد
من طلب الإفراغ (الفقرة الثانية).
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الفقرة الأوىل  :ال�رشوط املتعلقة باملحل املراد �إفراغه
ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على انه يجوز للمالك املطالبة
ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
لي�سكن فيه بنف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه املبا�رشين من الدرجة
الأوىل �أو امل�ستفيدين من الو�صية الواجبة �-إن وجدوا و كذلك املكفول.
و�إذا كانت املادة  19من القانون رقم  49.16ن�صت على �إمكانية املطالبة
بالإفراغ لالحتياج لل�سكن ،فان الأمر يتعلق باجلزء املتعلق بال�سكن امللحق
باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف فقط( �أوال) ،كما �أنه و طبقا ملقت�ضيات
املادة  20من نف�س القانون فان هذه املكنة مل ت�شمل جميع املحالت مو�ضوع
عقد الكراء (ثانيا).
�أوال � :إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف فقط.
كان ظهري  1955يعطي احلق للمكري يف املطالبة بافراغ املحل املكرى
برمته ق�صد �سكنه بنف�سه �أو زوجه �أو �آباءه �أو �أوالده �أو �آباء زوجه �أو �أوالد
هذا الزوج ،ذلك �أن الف�صل  16من ظهري  1955كان ين�ص على �أنه «ي�سوغ
للمكرى االمتناع من جتديد العقدة دون الزامه باداء التعوي�ض عن االفراغ
املن�صو�ص عليه يف الف�صل العا�رش �أعاله ان ا�سرتجع املكان لي�سكنه بنف�سه
�أو ي�سكن فيه زوجه �أو �آباءه �أو �أوالده �أو �آباء زوجه �أو �أوالد هذا الزوج
وي�شرتط �أن يكون ال�شخ�ص الذى �سيعمر املكان مفتقرا اىل م�سكن يطابق
حاجياته العادية وحاجيات �أع�ضاء �أ�رسته ممن يعي�شون عادة معه �أو ي�سكنون
معه وي�شرتط �أي�ضا �أن تكون هاته احلاجيات تتنا�سق مع احتالل املكان ب�صفة
اعتيادية وان من �ش�أن هذا املكان �أن ي�صلح لل�سكنى مبجرداجناز �أ�شغال خفيفة
ت�ؤهله لذلك وال يقبل ا�سرتجاع جزء من االماكن عمال باملقت�ضيات ال�سابقة
اال اذا كان هذا اال�سرتجاع ال ي�رض ال با�ستغالل املكرتي وال ب�سكناه».
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غري �أنه و بالرجوع اىل املادة  19من القانون رقم  ،49.16فاننا جندها
تن�ص على امكانية املطالبة باالفراغ لالحتياج لل�سكن للجزء املتعلق بال�سكن
امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف فقط ،دون جمموع املحل
املكرى.
ثانيا  :اال�ستثناءات الواردة على احلق يف املطالبة بافراغ اجلزء املتعلق بال�سكن
امللحق باملحل.
اذا كانت املادة  19من القانون رقم  ،49.16قد �أعطت للمالك حق
املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي
�أو احلريف لي�سكن فيه بنف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه املبا�رشين
من الدرجة الأوىل �أو امل�ستفيدين من الو�صية الواجبة � -إن وجدوا و كذلك
املكفول ،فانه و انطالقا من مقت�ضيات املادة  20من القانون رقم ،49.16
فانه ال يجوز للمالك املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف يف احلاالت الآتية :
� -1إذا كان من �ش�أن ا�سرتجاع املحل �أن يحدث م�سا�سا خطريا با�ستغالل
الأ�صل التجاري؛
� -2إذا تعلق الأمر مبلحقات امل�ؤ�س�سات ال�سياحية و�أ�شكال الإيواء
ال�سياحي الأخرى ،وامل�صحات وامل�ؤ�س�سات املماثلة لها ،وم�ؤ�س�سات التعليم
اخل�صو�صي؛
� -3إذا كان املكرتي ي�ستعمل جزءا من حمل الكراء لل�سكن ال ميكن
الف�صل بينه وبني اجلزء امل�ستعمل كمحل جتاري �أو �صناعي �أو حريف ،ف�إنه يف
هذه احلالة ال ميكن �إفراغه من اجلزء امل�ستعمل لل�سكن ،دون �إفراغه من اجلزء
امل�ستعمل للتجارة ،وذلك وفق مقت�ضيات هذا القانون.

68

الكراء التجاري بني ظهري  1955والقانون رقم 49.16

الفقرة الثانية  :ال�رشوط املتعلقة بامل�ستفيد من طلب الإفراغ
ا�شرتطت املادة  19من القانون رقم � 49.16إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب
الإفراغ لفائدته ال يتوفر على �سكن يف ملكه �أو يتوفر على �سكن يف ملكه
لكنه غري كاف حلاجياته العادية ،و االحتياج لل�سكن و بالرغم من �إثباته
يبقى خا�ضعا لل�سلطة التقديرية للمحكمة ،فقد اعتربت حمكمة النق�ض
ب�شكل �ضمني �أنه «لكن حيث �أن املحكمة التي تبت لها �أحقية املطلوب
يف ا�سرتجاع املحل اخلا�ضع ملقت�ضيات ظهري  24/5/1955منحت الطالب
التعوي�ض الكامل امل�ستحق له مبقت�ضى الف�صل  10منه مل تكن يف حاجة �إىل
تقدير احتياج املطلوب ال�سرتجاع املحل املذكور مادام قد منحته التعوي�ض
املذكور وتكون قد ا�ستبعدت �ضمنيا الطعن يف موجب االحتياج امل�ستدل به
�أمامها ومناق�شة مدى توفر املطلوب على عدة عقارات بنف�س املدينة .كما
ذهب اىل ذلك احلكم االبتدائي امل�ؤيد حيث اعتمد على << �أن املحكمة
تبني لها من وثائق امللف ان املدعى ميلك عقارات �أخرى ب�شكل مل ينازع فيه
املدعي عندما دفع به .ونظرا ل�صغر م�ساحة املحل مو�ضوع الق�ضية امل�ستغل
فـي �صناعة الأ�سنان و�شكله يكون غري قابل لتحويله �إىل �سكنى لي�س حاجة
املدعي وذويه .وهو ما يهدم ال�سبب املتخد يف الإنذار بالإفراغ ...وحيث
تطبيقا للمادة  10من قانون الكراء ال�سكني للمكري احلق يف رف�ض جتديد
العقد ب�رشط تعوي�ض املكرتي عن فقدان �أ�صله التجاري بكيفية كاملة  .لذلك
ف�إن انعدام ال�سبب املتخذ يف الإنذار يحقق �رشط تطبيق املادة املذكورة.
وتعوي�ض املدعي عن رف�ض التجديد >>....ثم انه بناء على العنا�رص التي
توفرت لديها قررت التعوي�ض امل�ستحق للطالب باال�ستناد اىل املعطيات
الواردة بتقرير اخلربة املدىل بها فجاء قرارها غري خارق لأي مقت�ضى ومعلل
38
تعليال كافيا والو�سيلة ب�شقيها على غري �أ�سا�س ».
 – 38قرار حمكمة النق�ض عدد  1247 :امل�ؤرخ يف  12/12/2007 :ملف جتاري عدد .780/3/2/2007 :
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وطبقا للمادة من القانون رقم  ،49.16فانه يتعني على ال�شخ�ص املطلوب
الإفراغ لفائدته �أن يعتمر املحل �شخ�صيا داخل �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر من
تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ال تقل عن ثالث �سنوات ،ما مل يكن
هناك عذر مقبول ،و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض عما حلقه من �رضر
يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا ح�سب قيمة �آخر وجيبة كرائية.
و انطالقا دائما من مقت�ضيات املادة  19من القانون رقم  49.16فان
امل�ستفيدين من طلب الإفراغ هم :
املالك �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل :
ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على انه يجوز للمالك املطالبة
ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
لي�سكن فيه بنف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه املبا�رشين من الدرجة
الأوىل.
و قد �سبق ملحكمة النق�ض ان اعتربت يانه «لكن حيث ان حمكمة
اال�ستئناف عللت قرار حمكمة النق�ض ها مبا م�ضمنه [ ان املجل�س االعلى
يف قرار حمكمة النق�ض ه ال�صادر بتاريخ  22/5/02نق�ض قرار حمكمة النق�ض
حمكمة النق�ض اال�ستئنايف ال�سابق بعلة �أن الف�صل  16من ظهري 24/5/55
ال ينطبق على ال�سبب الذي اعتمدته املحكمة وهو تو�سيع مدخل العمارة،
و�أنه بالرجوع اىل االنذار املوجه اىل الطاعن ف�إنه يت�ضمن اىل جانب الأ�سباب
الواردة به �سببا اعتربه املالكون هو املق�صود وتبنته املحكمة وهو عزمهم على
ا�ستعمال املحل كمدخل ل�سكناه وهو ما عابه املجل�س الأعلى حني اعترب
هذا ال�سبب لي�س حمل الف�صل  16من ظهري  ،24/5/55و�أنه بالرجوع اىل
الف�صل املذكور فهذا يعطي امكانية للمكري يف االمتناع عن جتديد العقدة
دون التزامه ب�أداء التعوي�ض عن االفراغ املن�صو�ص عليه يف الف�صل  10من
الظهري اذا ا�سرتجع املكان لي�سكنه بنف�سه �أو ي�سكن فيه زوجه �أو � ...رشط
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افتقار ال�شخ�ص املعمر للمكان اىل م�سكن وعلى املكري ان يدفع للمكرتي
كراء � 5سنوات و�أن املحكمة على �صعيد احلكم االبتدائي باعتبار �أن املكرتي
التم�س �إبطال الإنذار يبقى ما ذهبت اليه من قول ب�أنه لي�س هناك ما يربر القول
ببطالن الإنذار بالإخالء يف حمله د�أبا على ما �سار عليه العمل الق�ضائي على
�أ�سا�س �أنه عند بيان عدم جدية ال�سبب يق�ضي بالتعوي�ض الكامل ولي�س ابطال
االنذار ،ومادام املكري رف�ض جتديد العقد ومن حقه ذلك متى �شاء وبدون
تربير فانه ينبغي تطبيق مقت�ضيات الف�صل  10من الظهري وتعوي�ض املكرتي
تعوي�ضا كامل واملحكمة االبتدائية حني اتخذت معيار الف�صل املذكور يف
التعوي�ض مل تخرج عن احلياد واحلكم امل�ست�أنف يف اعتماده نتائج خربة ال�سيد
مرية حممد والقدر املتو�صل اليه باعتباره يغطي الأ�رضار الالحقة بالطاعن عن
فقدان الأ�صل التجاري بات تعوي�ضا مالئما الخ التعليل ] ومن خالل هذا
التعليل يتبني �أن حمكمة االحالة قد تقيدت بالنقطة التي بت فيها املجل�س
االعلى وطبقت مقت�ضيات الف�صل  10من ظهري  24/5/55عندما ت�أكد لها
عدم جدية ال�سبب الوارد باالنذار ومل تطبق مقت�ضيات الف�صل  16من القانون
39
املذكور»
 -2امل�ستفيدون من الو�صية الواجبة :
ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على انه يجوز للمالك املطالبة
ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
لي�سكن فيه امل�ستفيدون من الو�صية الواجبة �-إن وجدوا -طبقا ملقت�ضيات
املادة من � 369إىل املادة  372من مدونة الأ�رسة .40
و الأمر هنا يتعلق مبقت�ضيات الو�صية الواجبة املن�صو�ص عليها يف الق�سم
 – 39قرار حمكمة النق�ض عدد  396 :امل�ؤرخ يف  4/4/2007 :ملف جتاري عدد .1197/3/2/2005 :
 – 40القانون رقم  70.03مبثابة مدونة الأ�رسة اجلريدة الر�سمية عدد  5184بتاريخ  14ذو احلجة  5( 1424فرباير ،)2004
�ص .418
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الثامن من مدونة الأ�رسة ،ذلك �أن املادة  369من مدونة الأ�رسة تن�ص على �أن
من تويف وله �أوالد ابن �أو �أوالد بنت ومات الإبن �أو البنت قبله �أو معه وجب
لأحفاده ه�ؤالء يف ثلث تركته و�صية باملقدار و و بال�رشوط املحددة باملواد
 370اىل  372من هذه املدونة  ،كما �أنه وطبقا ملقت�ضيات املادة  372فان هذه
الو�صية تكون لأوالد الإبن و�أوالد البنت ولأوالد ابن الإبن و�إن نزل ،واحدا
كانوا �أو �أكرث ،للذكر مثل حظ الأنثيني ،يحجب فيها كل �أ�صل فرعه دون
فرع غريه وي�أخذ كل فرع ن�صيب �أ�صله فقط.
وقد ن�صت املادة  370من مدونة الأ�رسة على �أن الو�صية الواجبة له�ؤالء
الأحفاد تكون مبقدار ح�صتهم مما يرثه �أبوهم �أو �أمهم عن �أ�صله املتوفى على
فر�ض موت موروثهم �إثر وفاة �أ�صله املذكور على �أن ال يتجاوز ذلك ثلث
الرتكة  ،يف حني �أن املادة  371من نف�س املدونة ن�صت على �أنه ال ي�ستحق
ه�ؤالء الأحفاد و�صية� ،إذا كانوا وارثني لأ�صل موروثهم جدا كان �أو جدة،
�أو كان قد �أو�صى لهم �أو �أعطاهم يف حياته بال عو�ض مقدار ما ي�ستحقون
بهذه الو�صية الواجبة ،ف�إن �أو�صى لهم ب�أقل من ذلك ،وجبت تكملته ،و�إن
�أو�صى ب�أكرث ،كان الزائد متوقفا على �إجازة الورثة ،و�إن �أو�صى لبع�ضهم
فقط ،وجبت الو�صية للآخر بقدر ن�صيبه على نهج ما ذكر.
 -3املكفول :
ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على انه يجوز على انه يجوز
املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو
احلريف لي�سكن فيه املكفول.
وبعد �أن اعتربت املادة الأوىل من القانون رقم  15.01املتعلق بكفالة
الأطفال املهملني 41ب�أنه يعترب مهـمال الطفل من كال اجلن�سني الذي مل يبلغ �سنه
 – 41الظهري ال�رشيف رقم � 1.02.172صادر يف فاحت ربيع الآخر  13( 1423يونيو  )2002بتنفيذ القانون رقم 15.01
املتعلق بكفالة الأطفال املهملني  ،اجلريدة الر�سمية عدد  5031بتاريخ  10جمادى الآخرة � 19( 1423أغ�سط�س ،)2002
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ثمان ع�رشة �سنة �شم�سية كاملة� 42إذا وجد يف �إحدى احلاالت التالية :
�إذا ولد من �أبوين جمهولني� ،أو ولد من �أب جمهول و�أم معلومة تخلت عنه
مبح�ض �إرادتها ؛
�إذا كان يتيما �أو عجز �أبواه عن رعايته ولي�ست له و�سائل م�رشوعة للعي�ش؛
�إذا كان �أبواه منحرفني وال يقومان بواجبهما يف رعايته وتوجيهـه من
�أجـل اكت�ساب �سلوك ح�سن ،كما يف حالة �سقوط الوالية ال�رشعية� ،أو كان
�أحد �أبويه الذي يتوىل رعايته بعد فقد الآخر �أو عجزه على رعايته منحرفا وال
يقوم بواجبه املذكور �إزاءه.
و لقد عملت املادة الثانية من نف�س القانون على حتدد مفهوم كفالة
الطفل املهمل و اعتبارها التزاما برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة
عليه كما يفعل الأب مع ولده وال يرتتب عن الكفالة حق يف الن�سب 43وال
فـي الإرث.44
وانطالقا من مقت�ضيات املادة  9من القانون رقم  15.01املتعلق بكفالة
الأطفال املهملني  ،فان ال�رشوط املحددة لكفالة طفل مهمل تتمثل يف :
 -1الزوجـان امل�سلمان اللذان ا�ستوفيا ال�رشوط التالية:
�أ) �أن يكونا بالغني ل�سن الر�شد القانوين ،و�صاحلني للكفالة �أخالقيا
واجتماعيا ولهما و�سائل مادية كافية لتوفري احتياجات الطفل؛
ب) �أال يكون قد �سبق احلكم عليهما معا �أو على �أحدهما من �أجل جرمية
�ص .2362
� – 42أنظر املادة  209من القانون رقم  70.03مبثابة مدونة الأ�رسة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.04.22بتاريخ 12
من ذي احلجة  3(1424فرباير )2004؛ اجلريدة الر�سمية عدد  5184بتاريخ  14ذو احلجة  5(1424فرباير � ،)2004ص
 ،418كما مت تتميمه وتغيريه ،التي تن�ص على ما يلي� »:سن الر�شد القانوين � 18سنة �شم�سية كاملة».
 – 43قارن مع املادة  150من القانون رقم � 70.03سالف الذكر ،التي تن�ص على ما يلي « :الن�سب حلمة �رشعية بني الأب
وولده تنتقل من ال�سلف �إىل اخللف».
� – 44أنظر املادة  329من القانون رقم � 70.03سالف الذكر ،التي تن�ص على ما يلي� « :أ�سباب الإرث كالزوجية والقرابة
�أ�سباب �رشعية ال تكت�سب بالتزام وال بو�صية ،فلي�س لكل من الوارث �أو املوروث �إ�سقاط �صفة الوارث �أو املوروث ،وال
التنازل عنه للغري».
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ما�سة بالأخالق �أو جرمية مرتكبة �ضد الأطفال؛
ج)� أن يكونا �سليمني من كل مر�ض معد �أو مانع من حتمل م�س�ؤوليتهما ؛
د) �أن ال يكون بينهما وبني الطفل الذي يرغبان يف كفالته �أو بينهما وبني
والديه نزاع ق�ضائي� ،أو خالف عائلي يخ�شى منه على م�صلحة املكفول.
 -2املر�أة امل�سلمة التي توفرت فيها ال�رشوط الأربعة امل�شار �إليها يف البند
الأول من هذه املادة.
 -3امل�ؤ�س�سات العمومية املكلفة برعاية الأطفال ،والهيئات واملنظمات
واجلمعيات ذات الطابع االجتماعي املعرتف لها ب�صفة املنفعة العامة 45املتوفرة
على الو�سائل املادية واملوارد والقدرات الب�رشية امل�ؤهلة لرعاية الأطفال
وح�سن تربيتهم وتن�شئتهم تن�شئة �إ�سالمية.
املطلب الثاين  :االلتزامات اجتاه املكرتي
ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على نوعني من التعوي�ض لفائدة
املكرتي ،حيث ميثل الأول تعوي�ضا يوازي كراء ثالث �سنوات (الفقرة
الأوىل) ،يف حني �أن التعوي�ض الثاين يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا (الفقرة
الثانية).
الفقرة الأوىل  :ا�ستحقاق املكرتي تعوي�ضا يوازي كراء ثالث �سنوات
يف حالة �إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته ال يتوفر على �سكن
يف ملكه �أو يتوفر على �سكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية ،فقد
ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على �أن املكرتي ي�ستحق تعوي�ضا
يوازي كراء ثالث �سنوات ح�سب �آخر �سومة كرائية للمحل امللحق.
وح�سنا فعلت املادة  19من القانون رقم  ،49.16حينما ن�صت على �أنه
� – 45أنظر املر�سوم رقم  2.04.969ال�صادر يف  28من ذي القعدة  10( 1425يناير  )2005لتطبيق الظهري ال�رشيف رقم
1.58.376ال�صادر يف  3جمادى الأوىل  15( 1378نوفمرب  )1958بتنظيم حق ت�أ�سي�س اجلمعيات؛ اجلريدة الر�سمية عدد
 5339بتاريخ  25جمادى الآخرة ( 1426فاحت �أغ�سط�س � ،)2005ص .2163
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�إذا كان املكرتي ي�ؤدي �سومة كرائية �إجمالية ت�شمل املحل امل�ستعمل للتجارة
وحمل ال�سكنى امللحق به ،فانه يتم حتديد ال�سومة الكرائية للمحل امللحق
باتفاق الطرفني �أو باللجوء �إىل املحكمة.
الفقرة الثانية  :حالة ا�ستحقاق املكرتي تعوي�ضا يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا
انطالقا دائما من مقت�ضيات املادة  19من القانون رقم  ،49.16فانه يتعني
على ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته �أن يعتمر املحل �شخ�صيا داخل �أجل
�أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ال تقل عن ثالث
�سنوات ،ما مل يكن هناك عذر مقبول ،و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض
عما حلقه من �رضر يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا ح�سب قيمة �آخر وجيبة
كرائية.
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الف�صل الثاين  :حقوق املكرتي و القيود الواردة عليها
جاء القانون رقم  49.16بحقوق جديدة لفائدة املكرتي ،كما �أنه �أعاد
تنظيم حقوق �أخرى من جديد و حمددا القيود الت�رشيعية الالزمة ملمار�سة هذه
احلقوق.
و تتمثل هذه احلقوق يف حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف
التعوي�ض (املبحث االول) ويف حقه يف التعوي�ض عن نزع ملكية العقار
امل�ستغل فيه �أ�صل جتاري (املبحث الثاين) ،و حقه يف ممار�سة �أن�شطة مكملة �أو
مرتبطة �أو خمتلفة (املبحث الثالث) وحقه يف كراء املحل امل�ؤجر من الباطن
(املبحث الرابع ) و حقه يف تفويت احلق يف الكراء (املبحث اخلام�س).
املبحث الأول  :حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء وحقه يف التعوي�ض
ن�ص القانون رقم  49.16على حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء (املطلب
الأول) ،كما �أنه ن�ص على حقه يف التعوي�ض عن �إنهاء عقد الكراء و يف نف�س
الوقت على حاالت حرمانه من هذا التعوي�ض (املطلب الثاين).
املطلب الأول :حق املكرتي يف جتديد عقد الكراء
ن�صت املادة  6على �أنه يكون املكرتي حمقا يف جتديد عقد الكراء وال
ينتهي العمل بعقود كراء املحالت والعقارات اخلا�ضعة لهذا القانون �إال طبقا
ملقت�ضيات املادة  26من نف�س القانون ،و�أن كل �رشط خمالف لذلك يعترب
باطال.
و طبقا ملقت�ضيات املادة  6من القانون رقم  ،49.16فان حق املكرتي يف
جتديد عقد الكراء رهني بتوفر ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الباب الأول من
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هذا القانون.
فاملادة  1من القانون رقم  49.16قد عملت على حتيد النطاق املو�ضوعي
لتطبيقه ،يف حني �أن املادة  2منه ن�صت على العقارات واملحالت اخلارجة
عن نطاق تطبيق هذا القانون ،كما �أن املادة  3منه ن�صت على �رشط الكتابة
�أذ ن�صت على �أن عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف تربم وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ ،يف
حني �أن املادة  4ن�صت على �أنه ي�ستفيد املكرتي من جتديد العقد متى �أثبت
انتفاعه باملحل ب�صفة م�ستمرة ملدة �سنتني على الأقل و يعفى املكرتي من �رشط
املدة �إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء بعد توثيق املبلغ املايل
املدفوع كتابة يف عقد الكراء �أو يف عقد منف�صل.
و فيما يخ�ص التطبيقات الق�ضائية ل�رشط املدة يف ظهري  ،1955فقد
�سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء �أن اعتربت ب�أنه «لكن ملا
يكون العقد الرابط بني الطرفني مل مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�ص عليه
يف الف�صل اخلام�س من الظهري �أال وهو مرور �سنتني كاملتني من تاريخ �إبرام
العقد �إذا كان كتابيا كما هو ال�ش�أن يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ
به بتاريخ  8/8/2011وعقد الكراء يبتدئ �رسيان مفعوله بتاريخ 17/8/09
�أي قبل مرور �رشط املدة �أعاله ففي هذه احلالة خالف ما ذهب �إليه احلكم
امل�ست�أنف من كون العالقة الكرائية تخ�ضع للقواعد العامة ف�إن املحل املعد
للتجارة والذي مل يتحقق ب�ش�أنه �رشط املدة يخ�ضع لأحكام الف�صل  41من
ظهري  24/5/55الذي يق�ضي بتطبيق ظهري  5/5/28على كراء هذا املحل
والذي ن�سخ �أحكامه ظهري  25/12/80وتطبق بالتايل �أحكامه على ذلك
الكراء ف�إن الكراء ال يخ�ضع لأحكام الظهري  24/5/55وال ملقت�ضيات قانون
االلتزامات والعقود (قرار املجل�س الأعلى (حمكمة النق�ض حاليا) عدد 4155
ال�صادر بتاريخ  17/6/98يف امللف عدد  1475/97جاء فيه «الإحالة مبقت�ضى
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الف�صل  41من ظهري  24/5/55ت�صبح �إحالة بعد الن�سخ على ظهري 25/12/80

النا�سخ الواجب تطبيقه على �أ�صحاب عقود الكراء امل�شار �إليهم يف الف�صلني
 1و 2من ظهري  24/5/55الغري متوفرة فيهم �رشوط الف�صل اخلام�س منه)
وكذا القرار ال�صادر بتاريخ  29/3/2000يف امللف التجاري عدد 2991/94
من�شورين مبجلة ق�ضاء املجل�س الأعلى عدد � 56ص  304وما بعد و�ص118
وما بعد).
حيث ما دفع به امل�ست�أنف عليه ب�أن العقد مل متر عليه �سنتني كاملتني
وبالتايل ال يخ�ضع ملقت�ضيات ظهري  24/5/55يكون له �أ�سا�س لو اعترب �أن
العقد يخ�ضع ملقت�ضيات ظهري � 80أما �أنه �ساير احلكم امل�ست�أنف يف تعليله
ف�إن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�ستبعاده ف�ضال على �أن املحكمة هي التي
تطبق الن�ص القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف �أو طلبوا تطبيق
ن�ص قانوين �آخر ولذا ف�إن احلكم امل�ست�أنف مل يكن على �صواب ملا اعترب �أن
االفراغ يكون خا�ضعا للقواعد العامة املن�صو�ص عليها يف قانون االلتزامات
46
والعقود ولهذا ال�سبب يتعني �إلغا�ؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب.
�أما فيما يتعلق ب�شكل انهاء عقد الكراء ،فقد ن�صت املادة  6من القانون
رقم  ،49.16على �أنه ال ينتهي العمل بعقود كراء املحالت والعقارات اخلا�ضعة
لهذا القانون �إال طبقا ملقت�ضيات املادة  26من نف�س القانون.
و بالرجوع �إىل مقت�ضيات املادة  26من القانون رقم  49.16التي �أحالت
عليها املادة  6من نف�س القانون ،ف�إننا جندها تن�ص على �أنه يجب على املكري
الذي يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن يوجه للمكرتي �إنذارا،
يت�ضمن وجوبا ال�سبب الذي يعتمده ،و�أن مينحه �أجال للإفراغ اعتبارا من
تاريخ التو�صل.
 – 46قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم  10/2014 :ال�صادر بتاريخ  02/01/2014 :يف امللف
عدد .3899/15/2013
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و يحدد هذا الأجل يف:
 خم�سة ع�رش يوما �إذا كان الطلب مبنيا على عدم �أداء واجبات الكراء�أو على كون املحل �آيال لل�سقوط.
 ثالثة �أ�شهر �إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�سرتجاع املحللال�ستعمال ال�شخ�صي� ،أو لهدمه و�إعادة بنائه� ،أو تو�سعته� ،أو تعليته� ،أو على
وجود �سبب جدي يرجع لإخالل املكرتي ببنود العقد.
يف حالة عدم ا�ستجابة املكرتي للإنذار املوجه �إليه ،يحق للمكري اللجوء
�إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء
الأجل املحدد فيه.
�إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون املحل مغلقا با�ستمرار ،جاز
للمكري �إقامة دعوى امل�صادقة على الإنذار بعد مرور الأجل املحدد يف
الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رض بذلك.
ي�سقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �ستة �أ�شهر من
تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار.
غري �أنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على �إنذار جديد يوجه
وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
املطلب الثاين  :حق املكرتي يف التعوي�ض عن �إنهاء عقد الكراء
�أقرت املادة  7من القانون رقم  49.16بحق املكرتي يف ح�صوله على
التعوي�ض عن �إنهاء عقد الكراء (الفقرة الأوىل) ،غري �أن املادة  8من نف�س
القانون حددت احلاالت التي يعفى فيها املكري من �أداء التعوي�ض لفائدة
املكرتي (الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :الإقرار بحق املكرتي يف ح�صوله على التعوي�ض
اعتربت املادة  7من القانون رقم  49.16على �أن كل �رشط �أو اتفاق من
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�ش�أنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�ض عن �إنهاء الكراء يعترب باطال.
ولقد ن�صت املادة  7من القانون رقم  49.16على �أن املكرتي ي�ستحق
تعوي�ضا عن �إنهاء عقد الكراء ،كما �أن هذا التعوي�ض يعادل ما حلق املكرتي
من �رضر ناجم عن الإفراغ.
و ي�شمل هذا التعوي�ض قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطالقا من
الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنوات الأربع الأخرية بالإ�ضافة �إىل ما �أنفقه املكرتي
من حت�سينات و�إ�صالحات وما فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري ،كما ي�شمل
م�صاريف االنتقال من املحل ،و ال ميكن �أن يقل التعوي�ض عن الإفراغ عن
املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء تطبيقا للمادة  4من نف�س القانون ،غري
�أنه ميكن للمكري �أن يثبت �أن ال�رضر الذي حلق املكرتي �أخف من القيمة
املذكورة.
و زيادة على �إقرار املادة  7من القانون رقم  49.16بحق املكرتي يف
التعوي�ض عن الإنهاء ،فقد ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على
نوعني من التعوي�ض لفائدة املكرتي يف حالة احلكم ب�إفراغ اجلزء املتعلق
بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف لل�سكن ،حيث ميثل
الأول تعوي�ضا يوازي كراء ثالث �سنوات الأوىل  ،يف حني �أن التعوي�ض الثاين
يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا.
ففي حالة �إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته ال يتوفر على
�سكن يف ملكه �أو يتوفر على �سكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية،
فقد ن�صت املادة  19من القانون رقم  49.16على �أن املكرتي ي�ستحق تعوي�ضا
يوازي كراء ثالث �سنوات ح�سب �آخر �سومة كرائية للمحل امللحق ،كما
�أن نف�س املادة ن�صت على انه يتعني على ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته
�أن يعتمر املحل �شخ�صيا داخل �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ مغادرته من
طرف املكرتي وملدة ال تقل عن ثالث �سنوات ،ما مل يكن هناك عذر مقبول،
و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض عما حلقه من �رضر يوازي كراء ثمانية
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ع�رش �شهرا ح�سب قيمة �آخر وجيبة كرائية.
الفقرة الثانية  :حاالت �إعفاء املكري من �أداء التعوي�ض للمكرتي
بالرجوع اىل مقت�ضيات املادة  8من القانون رقم  49.16جندها تن�ص على
�أنه ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلاالت
الآتية :
� -1إذا مل ي�ؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما
من تاريخ تو�صله بالإنذار ،وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثالثة �أ�شهر من
الكراء ؛
� -2إذا �أحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�شكل ي�رض
بالبناية وي�ؤثر على �سالمة البناء �أو يرفع من حتمالته ،ما عدا �إذا عرب املكرتي
عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف
الإنذار ،على �أن تتم الأ�شغال من �أجل ذلك ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل
ال يتعدى ثالثة �أ�شهر؛
� -3إذا قام املكرتي بتغيري ن�شاط �أ�صله التجاري دون موافقة املالك ،ما
عدا �إذا عرب املكرتي عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل
املمنوح له ،على �أن يتم هذا االرجاع ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل ال
يتعدى ثالثة �أ�شهر؛
� -4إذا كان املحل �آيال لل�سقوط ،ما مل يثبت املكرتي م�س�ؤولية املكري يف
عدم القيام ب�أعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا �أو قانونا رغم �إنذاره بذلك؛
� -5إذا هلك املحل مو�ضوع الكراء بفعل املكرتي �أو ب�سبب قوة قاهرة
�أو حادث فجائي؛
� -6إذا عمد املكرتي �إىل كراء املحل من الباطن خالفا لعقد الكراء؛
� -7إذا فقد الأ�صل التجاري عن�رص الزبناء وال�سمعة التجارية ب�إغالق
املحل ملدة �سنتني على الأقل.
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املبحث الثاين  :احلق يف التعوي�ض عن نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه �أ�صل جتاري
ن�صت املادة  21من القانون رقم  49.16على �أنه �إذا وقع نزع ملكية
عقار ي�ستغل فيه �أ�صل جتاري لأجل املنفعة العامة ،تطبق مقت�ضيات القانون
رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وباالحتالل امل�ؤقت.
و ميثل القانون رقم  47 7.81الإطار القانوين لنزع امللكية لأجل املنفعة
العامة واالحتالل امل�ؤقت والذي جاء ليحل حمل ظهري  3ابريل .1951
و �إ�ضافة للقانون رقم  7.81جند �أي�ضا املر�سوم رقم  2.82.382امل�ؤرخ
يف  2رجب  16( 1403ابريل  )1983ال�صادر ب�ش�أن تطبيق القانون املذكور
واملن�شور باجلريدة الر�سمية عدد  3685بتاريخ  3رم�ضان  15( 1403يونيه
.)1983
و ميتاز القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة
وباالحتالل امل�ؤقت بخ�صو�صية م�سطرية (املطلب الأول) ،كما �أنه و بالنظر
�إىل ما جاء يف املادة  21من القانون رقم  ،49.16فان تقدير التعوي�ض الواجب
�أدا�ؤه مل�ستغل الأ�صل التجاري يبقى خا�ضعا لأ�س�س تقدير التعوي�ض املن�صو�ص
عليها يف القانون رقم  ( 7.81املطلب الثاين).
املطلب الأول  :خ�صو�صية م�سطرة نزع امللكية
متتاز م�سطرة نزع امللكية مبرحلة �إدارية (الفقرة الأوىل) ،ثم مرحلة
ق�ضائية (الفقرة الثانية).
 – 47القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وباالحتالل امل�ؤقت و اجلريدة الر�سمية عدد  3685بتاريخ
 3رم�ضان  15( 1403يونيه � ،)1983ص  .980كما مت تعديله بالقانونني التاليني :
القانون رقم  58.11املتعلق مبحكمة النق�ض ،املغري مبوجبه الظهري ال�رشيف رقم  1.57.223ال�صادر يف  2ربيع الأول� 27( 1377سبتمرب  )1957ب�ش�أن املجل�س الأعلى ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.11.170بتاريخ  27من ذي
القعدة � 25( 1432أكتوبر )2011؛ اجلريدة الر�سمية عدد  5989مكرر بتاريخ  28ذو القعدة � 26( 1432أكتوبر ،)2011
�ص  5228؛
 القانون رقم  41.90املحدث مبوجبه حماكم �إدارية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.91.225ال�صادر يف 22من ربيع الأول � 10( 1414سبتمرب )1993؛ اجلريدة الر�سمية عدد  4227بتاريخ  18جمادى الأوىل  3 ( 1414نوفمرب
� ،)1993ص .2168
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الفقرة الأوىل  :املرحلة الإدارية لنزع امللكية
تتكون املرحلة الإدارية لنزع امللكية يف الإعالن عن املنفعة العامة
و�إخ�ضاع مقرر التخلي للبحث الإداري و�إبرام االتفاق بالرتا�ضي بني املالك
ونازع امللكية.
�أوال  :الإعالن عن املنفعة العامة
يخول حق نزع امللكية �إىل الدولة واجلماعات املحلية و�إىل الأ�شخا�ص
املعنويني الآخرين اجلارية عليهم �أحكام القانون العام� 48أو اخلا�ص �أو
الأ�شخا�ص الطبيعيني الذين تفو�ض �إليهم ال�سلطة العامة حقوقها للقيام ب�أ�شغال
�أو عمليات معلن �أنها ذات منفعة عامة.
و نزع ملكية العقارات كال �أو بع�ضا �أو ملكية احلقوق العينية العقارية
ال يجوز احلكم به �إال �إذا �أعلنت املنفعة العامة ،وال ميكن �إجرا�ؤه �إال طبق
الكيفيات املقررة يف قانون نزع امللكية  49مع مراعاة اال�ستثناءات املدخلة
عليه كال �أو بع�ضا مبوجب ت�رشيعات خا�صة.
و تعلن املنفعة العامة مبقرر �إداري 50يعني املنطقة التي ميكن نزع ملكيتها،
 – 48انظر املادة  12من الظهري ال�رشيف رقم  1.93.51املعترب مبثابة قانون يتعلق ب�إحداث الوكاالت احل�رضية :
«متار�س الوكالة احل�رضية بتفوي�ض فيما يخ�ص متلك العقارات الالزمة للقيام بن�شاطها احلقوق املخولة لل�سلطة العامة للمادة
 3من القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة واالحتالل امل�ؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي .»)1982
(ظهري �رشيف رقم � 1.93.51صادر يف  22من ربيع الأول � 10( 1414سبتمرب  )1993معترب مبثابة قانون يتعلق ب�إحداث
الوكاالت احل�رضية ،اجلريدة الر�سمية عدد  4220بتاريخ ربيع الأول � 15( 1414سبتمرب )1993؛ �ص .)1624
 انظر الفقرة الثانية من الف�صل  35من د�ستور اململكة املغربية:49
«  ....وال ميكن نزع امللكية �إال يف احلاالت ووفق الإجراءات التي ين�ص عليها القانون».
(ظهري �رشيف رقم � 1.11.91صادر يف  27من �شعبان  29( 1432يوليو  )2011بتنفيذ ن�ص الد�ستور؛ اجلريدة الر�سمية عدد
 5964مكرر بتاريخ � 28شعبان  30( 1432يوليو � ،)2011ص )3600
 – 50انظر الف�صل  1من املر�سوم رقم � 2.82.382صادر يف  2رجب � 16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم 7.81
املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وباالحتالل امل�ؤقت ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.81.254امل�ؤرخ بـ 11
من رجب  6( 1402مايو  ،)1982اجلريدة الر�سمية عدد  3685بتاريخ  3رم�ضان  15( 1403يونيه � ،)1983ص .988
«تطبيقا للف�صل  6من القانون رقم  7.81امل�شار �إليه �أعاله تعلن املنفعة العامة مبر�سوم يتخذ باقرتاح من الوزير املعني بالأمر».
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و طبقا للف�صل االول من املر�سوم رقم  2.82.382ال�صادر يف � 16أبريل ،1983
فانه وتطبيقا للف�صل  6من القانون رقم  7.81تعلن املنفعة العامة مبر�سوم يتخذ
باقرتاح من الوزير املعني بالأمر.
وميكن �أن ت�شتمل هذه املنطقة بالإ�ضافة �إىل العقارات الالزمة لإجناز
املن�ش�آت �أو العمليات املعلن �أنها ذات منفعة عامة على اجلزء الباقي من هذه
العقارات وعلى العقارات املجاورة لها �إذا تبني �أن نزع ملكيتها �رضوري
لتحقيق هدف املنفعة العامة املن�شود �أو �إذا كان �إجناز الأ�شغال ي�ؤدي �إىل زيادة
ملحوظة يف قيمة العقارات املذكورة.
و قد �سبق ملحكمة اال�ستئناف التجارية �أن ق�ضت بان «�صدور مر�سوم
بنزع ملكية للمنفعة العامة ال ينقل امللكية ب�شكل �آيل للجهة نازعة امللكية
بل ال بد من ا�ستنفاذ امل�ساطر القانونية املقررة يف هذا اخل�صو�ص وفق ما هي
حمددة يف قانون  81-7املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة وذلك با�ست�صدار
حكم بهذا اخل�صو�ص ين�رش ويبلغ وفق ما هو مقرر مبقت�ضى الف�صول  18وما
يليه من قانون  81-7ودفع التعوي�ض االحتياطي او ايداعه .يف غياب ما يثبت
انتقال امللكية لنازعها تبقى �صفة املنزوعة من يدهم قائمة واحلكم القا�ضي
لهم باالداء يف حمله ويتعني تاييده».51
وبالرغم عن �أحكام الف�صل  40ميكن يف هذه احلالة �أن حتدد باملقرر
الإداري امل�شار �إليه يف املقطع الأول �أو مبقرر �إداري الحق كيفية ا�ستعمال
العقارات غري املدجمة بالفعل يف املن�ش�آت �أو �رشوط �إعادة بيع تلك العقارات.
وتتخذ ب�ش�أن املقرر القا�ضي ب�إعالن املنفعة العامة تدابري الإ�شهار الآتية :
 .1ن�رش املقرر بكامله يف اجلريدة الر�سمية (اجلزء الأول) ون�رش �إعالن
ب�ش�أنه يف جريدة �أو عدة جرائد م�أذون لها يف ن�رش الإعالنات القانونية مع
الإ�شارة �إىل اجلريدة الر�سمية التي وقع ن�رشه بها ؛
 – 51قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم «  »449ال�صادر بتاريخ  12/3/2012يف امللف عدد.1071/2011
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 .2تعليق ن�صه الكامل مبكاتب اجلماعة التي تقع فيها املنطقة املقرر نزع
ملكيتها.
وميكن �أن تتمم التدابري املذكورة بجميع و�سائل الإ�شهار الأخرى
املالئمة.
ثانيا  :مقرر التخلــي
�إذا عني يف نف�س الوقت املقرر القا�ضي ب�إعالن املنفعة العامة الأمالك
املقرر نزع ملكيتها اعترب املقرر من جراء ذلك مبثابة مقرر للتخلي ،كما �أنه
يجب �إجراء بحث �إداري 52قبل اتخاذ مقرر التخلي.53
ولأجل ذلك ف�إن م�رشوع املقرر املذكور:
 ين�رش باجلريدة الر�سمية (اجلزء الثاين) ويف جريدة �أو عدة جرائد م�أذونلها يف ن�رش الإعالنات القانونية 54؛
 يودع م�شفوعا بت�صميم لدى مكتب اجلماعة حيث ميكن للمعنينيبالأمر الإطالع عليه و�إبداء مالحظاتهم ب�ش�أنه خالل �أجل �شهرين يبتدئ من
تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية ،كما يجب يجب على املعنيني بالأمر خالل
 – 52انظر الفقرة الثالثة من املادة  29من القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.92.31بتاريخ  15من ذي احلجة  17( 1412يونيو )1992؛ اجلريدة الر�سمية عدد  4159بتاريخ  14حمرم 15( 1413
يوليو � ،)1992ص .887
«وتطبق الأحكام املن�صو�ص عليها يف القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية للمنفعة العامة واالحتالل امل�ؤقت ال�صادر بتنفيذه
الظهري ال�رشيف رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982على ت�صميم التهيئة املعترب مبثابة قرار تعني
فيه العقارات املراد نزع ملكيتها ،وذلك فيما يتعلق بالإجراءات التي يخ�ضع لها والآثار املرتتبة عليه ،بيد �أن مدة البحث
املن�صو�ص عليها يف الف�صل  10من القانون الآنف الذكر تقت�رص على �شهر وفق ما هو من�صو�ص عليه يف املادة � 25أعاله».
 – 53انظر الف�صل  2من املر�سوم رقم � ،2.82.382سالف الذكر:
«يتخذ مقرر التخلي املن�صو�ص عليه يف الفقرة  2من الف�صل  7من القانون رقم  7.81املوم أ� �إليه �أعاله :
 رئي�س املجل�س اجلماعي �إذا كان القائم بنزع امللكية جماعة ح�رضية �أو قروية �أو �أي �شخ�ص تفو�ض �إليه هذا احلق؛ عامل الإقليم �أو العمالة �إذا كان القائم بنزع امللكية �إقليم �أو عمالة �أو �شخ�ص يفو�ض �إليه هذا احلق؛ الوزير املعني بالأمر بعد ا�ست�شارة وزير الداخلية يف احلاالت غري امل�شار �إليها �أعاله». – 54انظر الف�صل  3من املر�سوم رقم � ، 2.82.382سالف الذكر:
«تلزم ال�سلطة الإدارية املحلية بن�رش �إعالن الإيداع املن�صو�ص عليه يف الف�صل  10من القانون رقم  ،7.81الآنف الذكر».
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الأجل املحدد يف الف�صل � 10أن يعرفوا بجميع م�ست�أجري الأرا�ضي الزراعية
واملكرتين وغريهم ممن بيدهم حقوق يف العقارات و �إال بقوا وحدهم مدينني
له�ؤالء الأ�شخا�ص بالتعوي�ضات التي قد يطالبون بها ،كما يجب ،داخل نف�س
الأجل ،على جميع الأ�شخا�ص الآخرين �أن يعرفوا ب�أنف�سهم و �إال �سقط كل
حق لهم.
ويتعني على نازع امللكية �أن يطلب من املحافظ على الأمالك العقارية
ت�سليمه �شهادة تت�ضمن قائمة الأ�شخا�ص املوجودة ب�أيديهم حقوق عينية
مقيدة يف ال�سجالت العقارية ،وميكن �أن تكون هذه ال�شهادة جماعية.
ويودع كذلك م�رشوع مقرر التخلي لدى املحافظة على الأمالك العقارية
التابع لها موقع العقارات.
وبناء على هذا الإيداع يتعني على املحافظ على الأمالك العقارية ت�سليم
نازع امللكية �شهادة تثبت �أن م�رشوع املقرر املذكور قد قيد :
 �أما يف الر�سوم العقارية املعنية بالأمر عمال بالقانون املتعلق بالتحفيظالعقاري ؛
 و�أما �إذا كان الأمر يتعلق بعقارات يف طور التحفيظ ،يف �سجلالتعر�ضات عمال بالف�صل  84من الظهري ال�رشيف املذكور ،ويف هذه احلالة
يجب �أن تت�ضمن ال�شهادة بالإ�ضافة �إىل ذلك عند االقت�ضاء �أ�سماء املتعر�ضني
ونوع احلقوق املطالب بها بال�ضبط و�أهلية الأ�شخا�ص احلائزين لها وحمل
املخابرة معهم وكذا جميع التحمالت املثقل بها العقار �أو احلقوق العينية
العقارية املق�صودة.
و�إذا كان الأمر يتعلق بعقارات غري حمفظة وال يف طور التحفيظ ف�إن
م�رشوع مقرر التخلي يودع لدى كتابة �ضبط املحكمة الإدارية 55التابع لها
 – 55حلت عبارة «كتابة �ضبط املحكمة االدارية» حمل عبارة «كتابة ال�ضبط باملحكمة االبتدائية» يف الف�صل � 12أعاله
مبقت�ضى الفقرة الثانية من املادة  37من القانون رقم 41.90املحدث مبوجبه حماكم �إدارية� ،سالف الذكر.
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موقع العقارات لأجل تقييده يف ال�سجل اخلا�ص املن�صو�ص عليه يف الف�صل
 455من قانون امل�سطرة املدنية .56وي�سلم كاتب ال�ضبط �إىل نازع امللكية
�شهادة تثبت هذا التقييد.
ثالثا  :االتفاق بالرتا�ضي
�إذا اتفق نازع امللكية واملنزوعة ملكيته على الثمن الذي حددته اللجنة
بعد ن�رش مقرر التخلي وعلى كيفيات تفويت العقار �أو احلقوق العينية املنزوعة
ملكيتها ،ف�إن هذا االتفاق الذي يجب �أن يربم طبقا ملقرر التخلي ،يدرج يف
حم�رض �أمام ال�سلطة الإدارية املحلية التابع لها موقع العقار �إذا كان املنزوعة
ملكيته يقيم باملكان املذكور.
�أما �إذا كان املنزوعة ملكيته غري مقيم بذلك املكان ف�إن هذا االتفاق يربم
وفق مقت�ضيات القانون اخلا�ص بوا�سطة عقد عريف �أو عديل ويبلغ �إىل ال�سلطة
الإدارية املحلية وترتتب عليه ابتداء من تاريخ �إيداعه لدى املحافظة على
الأمالك العقارية جميع الآثار املن�صو�ص عليها يف الف�صل  37وكذا �سحب
57

 – 56ظهري �رشيف مبثابة قانون رقم  1.74.447بتاريخ  11رم�ضان � 28( 1394شتنرب  )1974بامل�صادقة على قانون
امل�سطرة املدنية؛ اجلريدة الر�سمية عدد  3230مكرر بتاريخ  13رم�ضان � 30( 1394شتنرب � ،)1974ص  ،2741كما مت
تغيريه وتتميمه.
 – 57انظر الف�صل  7من املر�سوم رقم � ،2.82.382سالف الذكر:
«تت�ألف اللجنة امل�شار �إليها يف الف�صل  42من القانون رقم  7.81الآنف الذكر واملكلفة بتحديد ثمن العقارات �أو احلقوق
العينية املنزوعة ملكيتها من الأع�ضاء الدائمني التايل بيانهم :
 ال�سلطة الإدارية املحلية �أو ممثلها ،رئي�سا؛ رئي�س دائرة �أمالك الدولة �أو منتدبه؛ قاب�ض الت�سجيل والتنرب �أو منتدبه؛ ممثل طالب نزع امللكية �أو الإدارة التي يجري نزع امللكية لفائدتها وي�ضاف �إىل اللجنة �أع�ضاء غري دائمني ،وهم بح�سبطبيعة العقار:
مفت�ش ال�رضائب احل�رضية �أو منتدبه �إذا تعلق الأمر ب�أرا�ض ح�رضية مبنية �أو غري مبنية؛
مفت�ش التعمري �أو منتدبه؛
املمثل الإقليمي لوزارة الفالحة والإ�صالح الزراعي �أو منتدبه؛ �إذا تعلق الأمر ب�أرا�ض قروية؛
مفت�ش ال�رضائب القروية �أو منتدبه؛
وتتوىل ال�سلطة القائمة بنزع امللكية �أعمال الكتابة».
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الدعوى عند االقت�ضاء من املحكمة الإدارية� 58أو حمكمة اال�ستئناف� 59أو
حمكمة النق�ض.
ويجوز كذلك �إبرام اتفاق طبق نف�س ال�رشوط بني نازع امللكية واملنزوعة
ملكيته فيما يتعلق باحليازة ،ويف هذه احلالة ي�سقط مبلغ التعوي�ض االحتياطي
املمنوح من التعوي�ض عن نزع امللكية ،وال مي�س قب�ض التعوي�ض االحتياطي
حقوق من يهمهم الأمر يف �إثبات كافة مطالبهم فيما بعد �أمام الق�ضاء.
و�إذا �أبرم االتفاق ب�ش�أن احليازة قبل تبليغ �أو ن�رش احلكم بنقل امللكية
وكان الأمر يتعلق �إما بعقار حمفظ �أو يف طور التحفيظ و�إما بحقوق عينية
تتعلق بعقار حمفظ �أو يف طور التحفيظ جاز لنازع امللكية لأجل املحافظة
امل�ؤقتة على حقه االلتجاء �إىل الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املقاطع � 1إىل 3
من الف�صل  ،25ويقوم االتفاق عند االقت�ضاء مقام الأمر باحليازة امل�شار �إليه
يف الف�صل املذكور.
و طبقا ملقت�ضيات الف�صل  43من قانون نزع امللكية ،فانه �إذا تراجع
نازع امللكية لأي �سبب من الأ�سباب خالل �أية مرحلة من مراحل امل�سطرة
الإدارية �أو الق�ضائية قبل احلكم بنقل امللكية عن نزع ملكية عقار كال �أو
بع�ضا وكان العقار املذكور واقعا يف املنطقة املطلوب نزع ملكيتها �أو معينا
يف مقرر التخلي ترتب على هذا الرتاجع ،ب�رشط مراعاة �أحكام الف�صل ،23
ا�ست�صدار نازع امللكية ملقرر معدل 60للمقرر القا�ضي ب�إعالن املنفعة العامة �أو
ملقرر التخلي.
 – 58حلت عبارة «املحكمة الإدارية» حمل عبارة «قا�ضي نزع امللكية» يف الف�صل � 42أعاله مبقت�ضى الفقرة الثانية من املادة
 37من القانون رقم  41.90املحدث مبوجبه حماكم �إدارية� ،سالف الذكر.
 – 59تخت�ص حماكم اال�ستئناف الإدارية بالنظر يف ا�ستئناف �أحكام املحاكم الإدارية طبقا للمادة  5من القانون رقم 80.03
املحدثة مبوجبه حماكم ا�ستئناف �إدارية� ،سالف الذكر.
 – 60انظر الف�صل  8من املر�سوم رقم � ،2.82.382سالف الذكر:
«يتخذ املقرر املعدل امل�شار �إليه يف الف�صل  43من القانون رقم  7.81الآنف الذكر وفق ما هو من�صو�ص عليه يف الف�صل الأول
�أعاله �إذا تعلق الأمر مبقرر �إعالن املنفعة العامة وبح�سب ما هو وارد يف الف�صل الثاين من هذا املر�سوم �إذا تعلق الأمر مبقرر
التخلي».

89

الدكتور م�صطفى بوجنة

الفقرة الثانية  :املرحلة الق�ضائية لنزع امللكية
بعد �صدور مر�سوم نزع امللكية يتعني على نازع امللكية داخل �أجل �سنتني
�إيداع مقايل احليازة ونزع امللكية لدى املحكمة الإدارية التي يقع العقار
املنزوعة ملكيته يف دائرة نفوذها (�أوال) ،كما �أن �صدور احلكم القا�ضي بنزع
امللكية يرتب اث�أرا قانونية مهمة (ثانيا) .
�أوال  :نقل احليازة و نزع امللكية
يودع نازع امللكية لدى املحكمة الإدارية 61الواقع العقار يف دائرة نفوذها
طلبا يرمي �إىل احلكم بنقل امللكية وحتديد التعوي�ضات وذلك مبجرد ا�ستيفاء
الإجراءات املتعلقة مبقرر التخلي واملن�صو�ص عليها يف الف�صول  8و 9و10
و� 12أو مبجرد تبليغ املقرر املذكور يف احلالة املن�صو�ص عليها يف املقطع  2من
الف�صل  14وبعد ان�رصام الأجل امل�شار �إليه يف املقطع  3من الف�صل املذكور.
ويودع نازع امللكية كذلك لدى املحكمة املذكورة التي تبت يف الأمر
هذه املرة يف �شكل حمكمة للم�ستعجالت طلبا لأجل احلكم له بحيازة العقار
مقابل �إيداع �أو دفع مبلغ التعوي�ض املقرتح.
وا�ستثناء من �أحكام الف�صل  32من قانون امل�سطرة املدنية تقبل الطلبات
املذكورة ،ولو مل ين�ص فيها على �أحد البيانات املقررة يف الف�صل املذكور �إذا
تعذر على نازع امللكية الإدالء به.
وت�شفع الطلبات امل�شار �إليها �أعاله التي يجب �أن يحدد فيها مبلغ التعوي�ض
الذي يقرتحه نازع امللكية بجميع امل�ستندات املثبتة ال�ستيفاء الإجراءات
املذكورة وال�سيما ال�شهادات امل�شار �إليها يف الف�صلني  11و 12امل�سلمة من
لدن املحافظ على الأمالك العقارية عند االقت�ضاء.62
 – 61حلت عبارة «املحكمة االدارية» حمل عبارة «املحكمة االبتدائية» يف الف�صل � 18أعاله مبقت�ضى الفقرة الثانية من املادة
 37من القانون رقم 41.90املحدث مبوجبه حماكم �إدارية� ،سالف الذكر.
 – 62الف�صل 11
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ويف حالة ما �إذا كانت العملية �أو الأ�شغال املعلن �أنها ذات منفعة عامة
ت�ؤدى �إىل �إيداع طلبني �أو عدة طلبات ب�ش�أن اجلوهر �أو ب�ش�أن احليازة فان
امل�ستندات املثبتة امل�شار �إليها يف املقطع ال�سابق ميكن الإدالء بها مرة واحدة
وقت �إيداع الطلب الأول وتعترب كافية بالن�سبة جلميع الطلبات.
ثانيا � :أثار �صدور احلكم بنزع امللكية
بالرغم عن كل املقت�ضيات املنافية الواردة يف الت�رشيع املتعلق بنظام
التحفيظ واملر�سوم امللكي مبثابة قانون ال�صادر يف  9رجب � 24( 1386أكتوبر
 63)1966الذي مدد مبوجبه نظام التحفيظ العقاري �إىل املنطقة ال�سابقة للحماية
اال�سبانية كما وقع تغيريه ،ف�إن �إيداع احلكم بنقل امللكية لدى املحافظة على
الأمالك العقارية يرتتب عليه ،يف تاريخ الإيداع املذكور ،تلخي�ص العقارات
يجب على املعنيني بالأمر خالل الأجل املحدد يف الف�صل � 10أن يعرفوا بجميع م�ست�أجري الأرا�ضي الزراعية واملكرتين
وغريهم ممن بيدهم حقوق يف العقارات و �إال بقوا وحدهم مدينني له�ؤالء الأ�شخا�ص بالتعوي�ضات التي قد يطالبون بها ،كما
يجب ،داخل نف�س الأجل ،على جميع الأ�شخا�ص الآخرين �أن يعرفوا ب�أنف�سهم و �إال �سقط كل حق لهم.
ويتعني على نازع امللكية �أن يطلب من املحافظ على الأمالك العقارية ت�سليمه �شهادة تت�ضمن قائمة الأ�شخا�ص املوجودة
ب�أيديهم حقوق عينية مقيدة يف ال�سجالت العقارية ،وميكن �أن تكون هذه ال�شهادة جماعية.
الف�صل 12
يودع كذلك م�رشوع مقرر التخلي لدى املحافظة على الأمالك العقارية التابع لها موقع العقارات.
وبناء على هذا الإيداع يتعني على املحافظ على الأمالك العقارية ت�سليم نازع امللكية �شهادة تثبت �أن م�رشوع املقرر املذكور
قد قيد:
 �أما يف الر�سوم العقارية املعنية بالأمر عمال بالف�صل  85من الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  9رم�ضان  12( 1331غ�شت )1913ب�ش�أن التحفيظ العقاري؛
 و�أما �إذا كان الأمر يتعلق بعقارات يف طور التحفيظ ،يف �سجل التعر�ضات عمال بالف�صل  84من الظهري ال�رشيف املذكور،ويف هذه احلالة يجب �أن تت�ضمن ال�شهادة بالإ�ضافة �إىل ذلك عند االقت�ضاء �أ�سماء املتعر�ضني ونوع احلقوق املطالب بها
بال�ضبط و�أهلية الأ�شخا�ص احلائزين لها وحمل املخابرة معهم وكذا جميع التحمالت املثقل بها العقار �أو احلقوق العينية العقارية
املق�صودة.
و�إذا كان الأمر يتعلق بعقارات غري حمفظة وال يف طور التحفيظ ف�إن م�رشوع مقرر التخلي يودع لدى كتابة �ضبط املحكمة
الإدارية التابع لها موقع العقارات لأجل تقييده يف ال�سجل اخلا�ص املن�صو�ص عليه يف الف�صل  455من قانون امل�سطرة املدنية.
وي�سلم كاتب ال�ضبط �إىل نازع امللكية �شهادة تثبت هذا التقييد.
 – 63مر�سوم ملكي رقم  114.66بتاريخ  9رجب � 24( 1386أكتوبر  )1966مبثابة قانون يطبق مبوجبه يف املنطقة ال�سابقة
للحماية اال�سبانية نظام التحفيظ العقاري املعمول به يف املنطقة اجلنوبية و�إحداث م�سطرة خا�صة لتحديد العقارات املو�ضوعة
لها ر�سوم عقارية؛ اجلريدة الر�سمية عدد  2817بتاريخ  11رجب � 26( 1386أكتوبر � ،)1966ص  ،2188كما مت تغيريه
وتتميمه.
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املعنية من جميع احلقوق والتحمالت التي قد تكون مثقلة بها وذلك طبق
ال�رشوط الآتية :
 .1فيما يخ�ص العقارات املحفظة ،يرتتب عليه بحكم القانون نقل
امللكية �إىل ا�سم ال�سلطة النازعة للملكية وي�شطب تلقائيا على جميع التقييدات
املو�ضوعة لفائدة الغري ،كيفما كان نوعها وحتول حقوق امل�ستفيدين �إىل
حقوق يف التعوي�ضات ؛
 .2فيما يخ�ص العقارات املوجودة يف طور التحفيظ والعقارات
اخلا�ضعة للم�سطرة املن�صو�ص عليها يف املر�سوم امللكي مبثابة قانون امل�شار
�إليه �أعاله ال�صادر يف  9رجب � 24( 1386أكتوبر  ،)1966يرتتب عليه و�ضع
ر�سوم خال�صة من كل حتمل لفائدة ال�سلطة النازعة للملكية مبجرد التحقق من
احلدود و�إعداد الت�صميم العقاري ،مع العلم ب�أن احلقوق املحتملة للمتعر�ضني
التي يتعني حتديدها يف �إطار م�سطرة التحفيظ العادية �أو يف نطاق امل�سطرة
املقررة يف املر�سوم امللكي مبثابة قانون امل�شار �إليه �أعاله ال�صادر يف  9رجب
� 24( 1386أكتوبر  )1966حتول تلقائيا �إىل حقوق يف التعوي�ض ؛
 .3فيما يخ�ص العقارات غري املحفظة وغري املوجودة يف طور التحفيظ،
يخل�ص احلكم املذكور العقارات �أو احلقوق العينية املنزوعة ملكيتها من
جميع احلقوق والتحمالت التي قد تكون مثقلة بها.
ويقوم املحافظ على الأمالك العقارية بناء على هذا احلكم بو�ضع ر�سوم
نهائية يف ا�سم ال�سلطة النازعة للملكية مبجرد التحقق من احلدود و�إعداد
الت�صميم العقاري ،مع العلم ب�أنه ال ميكن قبول �أي تعر�ض وال ميكن ممار�سة
احلقوق املحتملة لفائدة الغري كيفما كان نوعها �إال بخ�صو�ص التعوي�ض.
وطبقا ملقت�ضيات الف�صل  38من القانون املتعلق بنزع امللكية ،فانه ال
ميكن لدعاوى الف�سخ �أو اال�ستحقاق وجميع الدعاوى العينية الأخرى �أن
توقف نزع امللكية �أو �أن حتول دون �إنتاج �آثاره .وحتول حقوق املطالبني �إىل
حقوق يف التعوي�ض ويبقى العقار خال�صا منها.
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املطلب الثاين  :حتديد التعوي�ض عن نزع امللكية
بالرغم من �أن املادة  7من القانون رقم  49.16جاءت مبعايري و�أ�س�س
لتحديد التعوي�ض الواجب �أدا�ؤه ملالك الأ�صل التجاري (الفقرة الأوىل)� ،إال
�أن التعوي�ض عن نزع امللكية يبقى خا�ضعا ملقت�ضيات املادة  20من القانون
املتعلق بنزع امللكية ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :ا�ستبعاد �أ�س�س تقدير التعوي�ض املن�صو�ص عليها يف املادة  7من
القانون رقم 49.16
ن�صت املادة  7من القانون رقم  49.16على ان التعوي�ض عن �إنهاء عقد
الكراء يعادل ما حلق املكرتي من �رضر ناجم عن الإفراغ ،كما ال ميكن �أن يقل
التعوي�ض عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء.
كما �أنه و عمال مبقت�ضيات املادة  7من القانون رقم  ،49.16فان هذا
التعوي�ض ي�شمل قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطالقا من الت�رصيحات
ال�رضيبية لل�سنوات الأربع الأخرية بالإ�ضافة �إىل ما �أنفقه املكرتي من حت�سينات
و�إ�صالحات وما فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري ،كما ي�شمل م�صاريف
االنتقال من املحل.
و بالرغم من حتديد املادة  7من القانون رقم  49.16لأ�س�س التعوي�ض
الواجب للمكرتي ،فان هذه الأ�س�س يعمل بها يف العالقة بني املكري و
املكرتي و لي�س يف حتديد التعوي�ض عن نزع امللكية ،هذا التعوي�ض الذي
يبقى خا�ضعا للأ�س�س واملعايري املحددة مبوجب املادة  20من القانون املتعلق
بنزع امللكية.
الفقرة الثانية  :كيفية حتديد التعوي�ض عن نزع امللكية يف �إطار قانون نزع امللكية
كان الف�صل  19من ظهري  1955ين�ص على �أنه «�إذا وقع نزع ملكية املكان
لأجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية التي تبا�رش �أعمال نزع امللكية
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ميكنها �أن تتجنب �أداء التعوي�ض عن الإفراغ املن�صو�ص عليه يف الف�صل العا�رش
�إن عر�ضت على املكرتي ال�ضائع حقه مكانا يكون مماثال للمكان املنزوعة
ملكيته 64ويكون واقعا بالقرب منه.
ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�ض يف مقابل ما حرم منه م�ؤقتا من
املنفعة وعند االقت�ضاء يتو�صل بتعوي�ض عما نق�ص من قيمة ا�سمه التجارى
وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�ستقراره
يف املكان الآخر».
و لقد كانت التطبيقات الق�ضائية ملقت�ضيات الف�صل  19من ظهري 1955
تطرح العديد من الإ�شكاالت الق�ضائية ،فقد جاء يف الأمر �أال�ستعجايل
ال�صادر عن رئي�س املحكمة الإدارية مبراك�ش ما يلي ...« :بناء على املقال
اال�ستعجايل الذي تقدمت به العار�ضة لدى كتابة �ضبط هذه املحكمة بتاريخ
 13غ�شت  2001م�ؤدى عنه الر�سوم الق�ضائية ،عر�ضت فيه �أن الوكالة
الوطنية ملحاربة ال�سكن غري الالئق �سبق لها �أن ا�ست�صدرت حكما من �أجل
حيازة القطعة الأر�ضية امل�سماة» زينب «وحكما من �أجل نقل امللكية مقابل
تعوي�ض حمدد يف مبلغ  70درهما للمرت املربع لفائدة ال�سيد ...ومن معه مت
ت�أييده ا�ستئنافيا مع رفع التعوي�ض �إىل مبلغ  100درهما للمرت املربع لتبا�رش على
�إثر ذلك م�سطرة التنفيذ وفق ما ن�ص عليه قانون نزع امللكية ،غري �أن منطوق
احلكم مل ي�رش �إىل ال�رشكة العار�ضة باعتبارها مالكة للأ�صل التجاري املن� أش�
بالقطعة الأر�ضية مو�ضوع نزع امللكية مما يعر�ض حقوقها لل�رضر ويربر طلبها
ب�إيقاف تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ  20نونرب  1996يف امللف عدد .17/9
 – 64قارن مع الف�صل  22من القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة وباالحتالل امل�ؤقت؛ ال�صدر
بتنفيذه الظهري ال�رشيـف رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6(1402مايو )1982؛اجلريدة الر�سمية عدد  3685بتاريخ
 3رم�ضان  15( 1403يونيه � ،)1983ص  ،980كما مت تغيريه وتتميمه.
الف�صل :22
« �إذا كان ي�شغل العقارات املنزوعة ملكيتها مكرتون ب�صفة قانونية م�رصح بهم على �إثر البحث الإداري املن�صو�ص عليه يف
الف�صل � 10أو مقيدون ب�صفة قانونية يف ال�سجالت العقارية ف�إن نازع امللكية يتحمل منح التعوي�ضات الواجبة لهم �أو عند
االقت�ضاء متكينهم من عقار �آخر �إذا كان من املمكن».
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وحيث �أجابت املدعى عليها �أن املدعية �أجنبية عن النزاع و�أنه بالرجوع
على وثائق امللف ف�إنه ال �صفة لها يف مناق�شة �أحكام نهائية و�صلت �إىل حد
التنفيذ ،خا�صة و�أنها مل تت�أ�س�س �إال بتاريخ  15نونرب � 1999أي بعد �صدور
احلكم الناقل للملكية والتعوي�ض مما يتعني الت�رصيح برف�ض الطلب.
 ...وحيث �إن العار�ضة �أثارت يف �صلب مقالها االفتتاحي عدم الإ�شارة
�إليها يف منطوق احلكم الناقل للملكية واملحدد للتعوي�ض باعتبارها مالكة
للأ�صل التجاري املن�ش�أ على القطعة الأر�ضية امل�سماة «زينب» ،مو�ضوع نزع
امللكية لفائدة الوكالة الوطنية ملحاربة ال�سكن غري الالئق مما يربر طلب �إيقاف
تنفيذ احلكم ال�صادر بتاريخ  20نونرب .1996
وحيث �إن العار�ضة مل تكن طرفا يف احلكم املتعر�ض على تنفيذه بوجود
�صعوبة ال يف املرحلة االبتدائية وال اال�ستئنافية ،و�أن احلكم مل ي�صدر يف
مواجهتها وبذلك مل تكن لها ال�صفة يف �إثارة هذه ال�صعوبة التي خولها
امل�رشع لأطراف الدعوى دون غريهم وكان �سبب العار�ضة الوحيد هو �أن
تتعر�ض على احلكم املذكور تعر�ض الغري اخلارج عن اخل�صومة للدفاع عن
حقوقها .»65
وبالرجوع اىل املادة  20من القانون املتعلق بنزع امللكية ،فاننا جند ب�أنها
قد حددت قواعد امرة لتحديد التعوي�ض عن نزع امللكية ،فهذه املادة ن�صت
على �أنه يحدد التعوي�ض عن نزع امللكية طبق القواعد الآتية :
 .1يجب �أال ي�شمل �إال ال�رضر احلايل واملحقق النا�شئ مبا�رشة عن نزع
امللكية ،وال ميكن �أن ميتد �إىل �رضر غري حمقق �أو حمتمل �أو غري مبا�رش؛
 .2يحدد قدر التعوي�ض ح�سب قيمة العقار يوم �صدور قرار نزع امللكية
دون �أن تراعى يف حتديد هذه القيمة البناءات والأغرا�س والتح�سينات املنجزة
� – 65أمر ا�ستعجايل رقم � 24صادر عن رئي�س املحكمة الإدارية مبراك�ش بتاريخ � 25شتنرب 2001من�شور مبجلة املحامي عدد
 41ـ يوليوز  2002ـ �ص 215
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دون موافقة نازع امللكية منذ ن�رش �أو تبليغ مقرر �إعالن املنفعة العامة املعني
للأمالك املقرر نزع ملكيتها ؛
 .3يجب �أال يتجاوز التعوي�ض املقدر بهذه الكيفية قيمة العقار يوم ن�رش
مقرر التخلي� ،أو تبليغ مقرر �إعالن املنفعة العامة املعني للأمالك التي �ستنزع
ملكيتها ،وال تراعى يف حتديد هذه القيمة عنا�رص الزيادات ب�سبب امل�ضاربات
التي تظهر منذ �صدور مقرر الت�رصيح باملنفعة العامة ،غري �أنه يف حالة ما �إذا مل
يودع نازع امللكية يف ظرف �أجل �ستة �أ�شهر ابتداء من ن�رش «مقرر التخلي» �أو
تبليغ مقرر �إعالن املنفعة العامة املعني للعقارات التي �ستنزع ملكيتها ،املقال
الرامي �إىل احلكم بنزع امللكية وحتديد التعوي�ضات وكذا املقال الرامي �إىل
طلب الأمر باحليازة ،ف�إن القيمة التي يجب �أال يتجاوزها تعوي�ض نزع امللكية
هي قيمة العقار يوم �آخر �إيداع لأحد هذه املقاالت بكتابة �ضبط املحكمة
الإدارية.66
 .4يغري التعوي�ض ،عند االقت�ضاء ،باعتبار ما يحدثه الإعالن عن الأ�شغال
�أو العملية املزمع �إجنازها من فائ�ض القيمة �أو ناق�صها بالن�سبة جلزء العقار الذي
مل تنزع ملكيته.
ويجب حتديد مقدار خا�ص عن كل عن�رص من العنا�رص امل�شار �إليها يف
الفقرات  2و 3و 4من املادة  20من القانون املتعلق بنزع امللكية.
اخلبــرة الق�ضائية :
يف حالة ا�صدار املحكمة امرا باجراء خربة ق�ضائية لتحديد التعوي�ض،
فان العمل الق�ضائي اعترب بان �إن تقديرات اللجنة الإدارية ال تعدو �أن تكون
جمرد اقرتاحات ال ي�ؤخذ بها �أمام الق�ضاء �إال �إذا وافق عليها الطرف املنزوعة
ملكيته ب�شكل �رصيح  ،فقد اعتربت حمكمة اال�ستئناف االدارية مبراك�ش بانه
 – 66حلت عبارة «كتابة �ضبط املحكمة االدارية» حمل عبارة «كتابة ال�ضبط لدى املحكمة االبتدائية» يف الف�صل � 20أعاله
مبقت�ضى الفقرة الثانية من املادة  37من القانون رقم  41.90املحدث مبوجبه حماكم �إدارية� ،سالف الذكر.
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«حيث يعيب املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�رشب احلكم االبتدائي بخرقه
ملقت�ضيات الف�صل  20من القانون رقم  81/7املتعلق بنزع امللكية وبكونه
ا�ستند يف حتديد التعوي�ض املحكوم به �إىل خربة معيبة ومل ي�أخذ بعني االعتبار
املبلغ املقرتح من طرف اللجنة الإدارية.
 وحيث �أمرت هذه املحكمة متهيديا ب�إجراء خربة عهدت بها �إىل اخلبريال�سيد امهمول والذي �أو�ضح يف تقريره �أن الثمن احلقيقي للقطعة الأر�ضية
مو�ضوع النزاع هو  150درهما للمرت املربع �أي ما جمموعه 94.950,00
درهم.
وحيث �إن اخلربة املذكورة �أجنزت وفقا لأحكام الف�صل  63من قانون
امل�سطرة املدنية وراعت يف حتديد التعوي�ض املقرتح قيمة العقار بتاريخ
 10/10/2005الذي هو تاريخ تقدمي املقال الرامي �إىل نقل امللكية باعتبار
�أن املكتب الوطني للماء ال�صالح لل�رشب مل ي�سلك امل�سطرة الق�ضائية داخل
�أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ ن�رش مقرر التخلي �آخذة بعني الإعتبار موا�صفات
حمل النزاع الذي كان معدا يف الأ�صل للفالحة والرعي ،وموقعه وم�ساحته
البالغة  633مرتا مربع و�أن عدم حتديد القيمة املذكورة ا�ستنادا �إىل املقارنة مع
�أثمان الأرا�ضي املجاورة والتي لها نف�س املوا�صفات على �ضوء عقود ال�رشاء
ال يعيب اخلربة يف �شيء مادامت املعطيات التي �أبرزتها تعترب كافية يف حد
ذاتها لتحديد قيمة حمل النزاع ال�شيء الذي ال يكون معه جمال للقول ب�أنها
جاءت خرقا ملقت�ضيات الف�صل  20من قانون نزع امللكية.
 وحيث من جهة ثانية ف�إن تقديرات اللجنة الإدارية ال تعدو �أن تكونجمرد اقرتاحات ال ي�ؤخذ بها �أمام الق�ضاء �إال �إذا وافق عليها الطرف املنزوعة
ملكيته ب�شكل �رصيح وهو ما يجعل ما مت�سكت به امل�ست�أنفة يف هذا ال�صدد
غري جديرباالعتبار
وحيث لئن كانت القاعدة �أن املحكمة غري ملزمة بالتقيد بنتيجة اخلربة
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التي �أمرت بها وتبقى لها �صالحية حتديد التعوي�ض الذي تراه منا�سبا على
�ضوء املعطيات التقنية الواردة بها �إعماال ل�سلطتها التقديرية ف�إنه يجوز لها
مع ذلك �أن تتبنى ما انتهى �إليه اخلبري املنتدب من طرفها يف خال�صاته كلما
ت�أكدت من �سالمة الأ�س�س املعتمدة من لدن هذا الأخري كما عليه الأمر يف
نازلة احلال.
 وحيث ملا كان التعوي�ض املحكوم به هو نف�سه املقرتح من طرف اخلبرياملنتدب ال�شيء الذي يكون معه احلكم االبتدائي قد �صادف ال�صواب فيما
ق�ضى به من تعوي�ض ويتعني الت�رصيح بت�أييده يف هذا ال�شق».67
املبحث الثالث  :حق ممار�سة �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة
حدد القانون رقم � 49.16رشوط ممار�سة املكرتي �أن�شطة مكملة �أو
مرتبطة �أو خمتلفة (املطلب الأول ) ،كما �أنه رتب عن ذلك حقوقا لفائدة
املكري (املطلب الثاين).
املطلب الأول � :رشوط ممار�سة �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة
نظمت املادة  22من القانون  49.16حالتني ،فاحلالة الأوىل تتمثل يف
ممار�سة املكرتي لن�شاط مكمل �أو مرتبط بالن�شاط الأ�صلي (الفقرة الأوىل)،
�أما احلالة الثانية فتتمثل يف تغيري الن�شاط (الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :ممار�سة املكرتي لن�شاط مكمل �أو مرتبط بالن�شاط الأ�صلي
ففيما يتعلق ممار�سة املكرتي لن�شاط مكمل �أو مرتبط بالن�شاط الأ�صلي،
فانه و طبقا للفقرة الأوىل من املادة  22من القانون رقم  ،49.16فانه ميكن
ال�سماح للمكرتي مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة بالن�شاط
الأ�صلي ،متى كانت هذه الأن�شطة غري منافية لغر�ض وخ�صائ�ص وموقع
 – 67قرار حمكمة اال�ستئناف الإدارية مبراك�ش رقم  61ال�صادر بتاريخ  11/2/2009يف امللف عدد .2-07/11/129
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البناية ،ولي�س من �ش�أنها الت�أثري على �سالمتها ،وهكذا فقد �سبق ملحكمة
النق�ض �أن ق�ضت ب�أنه «لكن حيث ان املحكمة ملا ثبت لها من مراجعة عقد
الكراء املربم بني الطرفني ان ال�رشكة املالكة للمحل ت�أذن للمكرتي بتحويل
املحل اىل م�رشوع �سياحي �أي مقهى ومطعم ومثلجات وكل ما يدخل يف
مفهوم املقهى واملطعم ،اعتربت عن �صواب ان و�ضع الألعاب االلكرتونية
بجزء من املحل املكرتى املقهى واملطعم يدخل �ضمن امل�رشوع ال�سياحي
املتفق عليه مبوجب عقد الكراء وال ي�شكل تغيريا للن�شاط التجاري وبالتايل ال
يعد �سببا مربرا للم�صادقة على االنذار باالفراغ وهي بنهجها ذلك تكون قد
قدرت الواقع مبا لها من �سلطة يف ذلك وجعلت قرار حمكمة النق�ض ها معلال
مبا يكفي لتربيره وركزته على ا�سا�س ومل تخرق يف ذلك �أي مقت�ضى قانوين
وكان ما ا�ستدلت به الطاعن عدمي الأ�سا�س».68
ويف قرار �أخر اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه و«لكن حيث ان حمكمة
اال�ستئناف كمحكمة مو�ضوع قدرت الوقائع واحلجج املعرو�ضة عليها
وا�ستخل�صت ان الن�شاط التجاري الذي �أ�صبحت تزاوله املطلوبة يف النق�ض
كمكرتية بالعني املكراة هو البيع وال�رشاء ف �أدوات املكتب له عالقة بالن�شاط
التجاري ال�سابق وهو عمل املطبعة ،واعتربت �أن التغيري الذي ح�صل يف
الن�شاط املمار�س باملحل لي�س تغيريا باملفهوم الذي ي�ؤدي �إىل ف�سخ عقد
الكراء �أو �إنهائه ،وانتهت �إىل القول بان ال�سبب الذي بني عليه الإنذار غري
جدي و�أيدت احلكم امل�ست�أنف الذي ق�ضى ببطالنه ويف ذلك رد �ضمني ملا
اثارته الطاعنة من دفوع ومل تكن ملزمة مبناق�شة االجتهادات امل�ستدل بها
وال اال�شارة �إىل املقت�ضيات القانونية طاملا �أن ق�ضاءها �صدر وفقا للقانون
فجاء القرار على هذا النحو معلال مبا فيه الكفاية ومركزا على �أ�سا�س وكان
 – 68قرار حمكمة النق�ض حمكمة النق�ض عدد  571 :امل�ؤرخ يف  31/5/2006 :ملف جتاري عدد .630/3/2/2005 :
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ما بالو�سيلتني غري جدير باالعتبار ،69 ».كما �أنها ويف قرار �أخر ق�ضت ب�أنه
« لكن حيث ان ق�ضاة املو�ضوع بعدما ثبت لهم من املدىل به �أمامهم ان ما
مقام به املكرتي من ا�ستغالل خمادع هاتفية باملحطة التي يكرتيها من الطالبة
مل يطل اجلدران �أو الت�صميم الهند�سي العام للعني املكارة اعتربوا عن �صواب
ان ا�ستغالل جزء من العني يف ن�شاط مكمل للتجارة الأ�صلية ال يعترب تغيريا
موجبا لف�سخ العقد ،وتخ�صي�ص جزء من ن�شاط مواز للن�شاط التجاري ومن
�رضوراته ال ي�سوغ معه القول ان م�ساحة العني قد نق�صت>> وهو تعليل
70
�سائغ م�ستمد مما له �أ�صل ثابت بامللف وما بالو�سيلة على غري �أ�سا�س».
و طبقا دائما للفقرة االوىل من املادة  22من القانون رقم  ،49.16فانها
و اذا كانت قد �سمحت للمكرتي مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة
بالن�شاط الأ�صلي ،فانها ا�شرتطت ب�أن التكون الأن�شطة املكملة �أو املرتبطة
بالن�شاط الأ�صلي غري منافية لغر�ض وخ�صائ�ص وموقع البناية ،ولي�س من
�ش�أنها الت�أثري على �سالمتها ،فقد �سبق ملحكمة النق�ض و ان ق�ضت بانه «لكن
حيث انه بالرجوع �إىل احلكم امل�ست�أنف وامل�ؤيد بالقرار املطعون فيه يالحظ
�أن املحكمة التجارية عندما عللت حكمها ب�ش�أن تغيري الن�شاط ح�سب ما ورد
مبح�رض املعاينة مبايلي << :ان تغيري الن�شاط على فر�ض ثبوت ال ينه�ض �سببا
لالفراغ مادام مل يثبت �أن الن�شاط اجلديد يلحق �أ�رضارا باملحل واجلوار>>
وهي بذلك قد ناق�شت املح�رض امل�شار اليه �أعاله وحمكمة اال�ستئناف عندما
عللت قراراها ب�أن اخلربتني تفيدان ان املحل ي�ستعمل لتجارة اجللد والكاوت�شو
وهو نف�س الن�شاط التجاري املن�صو�ص عليه يف عقد الكراء املربم بتاريخ
 20/12/1983بني امل�ست�أنف عليه واملالكني ال�سابقني �أ ي قبل انتقال ملكية
املحل للم�ست�أنف>> ت�أكد لها بان الن�شاط التجاري املذكور الزال الآن هو
 – 69قرار حمكمة النق�ض عدد 1131 :امل�ؤرخ يف 22/09/2011 :ملف جتاري عدد.1603/3/2/2010 :
 – 70قرار حمكمة النق�ض عدد 897 :امل�ؤرخ يف 16/06/2011 :ملف جتاري عدد .341/3/2/2011 :
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املمار�س بالعني املكراة بعد �أن قدرت اخلربتني املذكورتني وا�ستبعدت ما جاء
مبح�رض املعاينة �ضمنيا وهي يف ذلك مل تخرق حقوق الدفاع وبنت قرارها
على �أ�سا�س وكان ما بالو�سيلة غري جدير باالعتبار 71 ».و يف قرار اخر اعتربت
حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن ملا كان االتفاق على تخ�صي�ص املحل لتجارة �أو
ا�ستعمال معني يخول للمكرتي �أن ي�ضيف جتارة مكملة او فرعا من ال�صناعة
القائمة مادامت ال ت�شكل عبئا �أثقل .وملا كان الثابت لق�ضاة املو�ضوع من
خالل �أجوبة وردود الطرفني �أنهما ي�ؤكدان بان املحل مو�ضوع النزاع �أجر
من �أجل ا�ستعماله كمخزن لل�سلع واملواد .ومن خالل حم�رض املعاينة املدىل
به من لدن الطالب نف�سه �أنه يفيد ان العون الق�ضائي املكلف بالإجراء عاين
وجود �سلع مبحل النزاع و�أدوات من احلديد والبال�ستيك .و�أن املحل ي�ستعمل
كم�ستودع ومكتب لت�سليم ال�سلع .وانه مل يعاين �أية عملية للبي .ف�إن حمكمة
اال�ستيناف امل�ؤيد قرارها للحكم االبتدائي التي ا�ستخل�صت من ذلك �أن
ا�ستعمال املحل كمخزن ومكتب للبيع لي�س فيه �أي تغيري للن�شاط املتفق عليه
الذي هو ا�ستعمال املحل كمخزن لل�سلع واملواد كما يقر بذلك الطالب .مما
تكون معه املحكمة قد ركزت قرارها على �أ�سا�س مل يعرتيه �أي خرق للقانون
كما يتم�سك بذلك الطالب وعللت قرارها تعليال كافيا وتبقى العلة املنتقدة
القائلة << بان املكري مل يدل ب�أية وثيقة تت�ضمن �رشط عدم تغيري الن�شاط
املتفق عليه >> علة زائدة ي�ستقيم القرار بدونها وتكون �أ�سباب النق�ض غري
72
جديرة باالعتبار».
وانطالقا من مقت�ضيات املادة  22من القانون  ،49.16وحتى يتمكن
املكرتي من ممار�سة الن�شاط املكمل �أو املرتبط بالن�شاط اال�صلي باملحل املكرتى،
فانه يجب عليه �أن يوجه طلبه للمكري يت�ضمن الإ�شارة �إىل الأن�شطة التي يريد
 – 71قرار حمكمة النق�ض عدد 925 :امل�ؤرخ يف 23/06/2011 :ملف جتاري عدد.1426/3/2/2010 :
 – 72قرار حمكمة النق�ض عدد 622 :امل�ؤرخ يف 30/5/2007 :ملف جتاري عدد.1119/3/2/2006 :
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ممار�ستها ،كما �أنه يجب على املكري �إ�شعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�ص هذا
الطلب داخل �أجل �شهرين من تاريخ التو�صل ،و�إال اعترب موافقا على الطلب،
ويف حالة الرف�ض ميكن للمكرتي اللجوء �إىل رئي�س املحكمة ،ب�صفته قا�ضيا
للأمور امل�ستعجلة ،للإذن له مبمار�سة الن�شاط �أو الأن�شطة اجلديدة.
الفقرة الثانية  :تغيري املكرتي للن�شاط املمار�س باملحل
اعتربت الفقرة االخرية من املادة  22من القانون رقم  ،49.16بانه ال
يجوز للمكرتي ممار�سة ن�شاط باملحل املكرتى ،خمتلف عما مت االتفاق عليه
يف عقد كراء� ،إال �إذا وافق املكري كتابة على ذلك ،وقد اعتربت حمكمة
النق�ض بانه «وحيث ان مو�ضوع النزاع يتمحور حول امل�صادقة على انذار
باالفراغ ب�سبب تغيري امل�ست�أنف عليه للن�شاط الذي مت االتفاق عليه وهو
ا�ستن�ساخ املفاتيح اىل ا�صالح مفاتيح ال�سيارات و�أبواب املحالت باال�ضافة
اىل ميكانيك ال�سيارات.
وحيث ان املحكمة باطالعها على الرتخي�ص الذي منحه املكرتون
(اجلهة امل�ست�أنفة) بتاريخ  07/02/2007يتبني منه �أنهم يوافقون على ح�صول
امل�ست�أنف عليه املكرتي على ترخي�ص اداري من �أجل ممار�سة مهنة �صناعة
املفاتيح دون حتديد و�أن هذا الرتخي�ص يعد مبثابة اتفاق �ضمني على نوع
الن�شاط املرخ�ص به من قبل املكرتين و�أن �إ�صالح املفاتيح املتعلقة بال�سيارات
الذي يقت�ضي �أحيانا فتح غطاءاتها الأمامية ملراقبة الأ�سالك الكهربائية املرتبطة
بها تعد كلها ن�شاطا مكمال للن�شاط الأ�صلي الذي هو �صناعة املفاتيح التي
جاءت ب�شكل مطلق وال يعد تغيريا له� ،أما احتالل امللك العمومي �أو �إحداث
ال�ضو�ضاء هي م�سائل منف�صلة عن عقد الكراء وميكن للمت�رضر �أن ي�سلك
ب�ش�أنها م�ساطر �أخرى خارج العقد كما �أن وجود بع�ض املتال�شيات ح�سب
حم�رض املعاينة امل�ؤرخ يف  14/12/2012مبحل امل�ست�أنف ال ميكن معه اجلزم
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بتغيري الن�شاط املرخ�ص به اىل ن�شاط مغاير».
و فيما يتعلق بتغيري الن�شاط فقد ق�ضت حمكمة اال�ستئناف التجارية بانه
«حيث من جهة ف�إنه للقول بوجود تغيري يف الن�شاط التجاري يجب �أن يكون
هناك عقد كراء يلتزم فيه املكرتي على حتديد ن�شاطه يف نوع معني عندئذ
ميكن القول ب�أن هناك �إخالال ببنود العقد �إذا ما غري املكرتي الن�شاط امل�ضمن
بعقد الكراء دون ترخي�ص من املكري الأمر املنعدم يف نازلة احلال.
ومن جهة �أخرى ف�إن املق�صود بتغيري الن�شاط التجاري دون موافقة املالك
هو الذي يرهق كاهل املكري بالتزامات تلحق به ال�رضر.
وحيث لأجله ف�إن تغيري الن�شاط التجاري من خياط �إىل بائع الثمور حتى
على فر�ض ثبوته ف�إنه ال ينه�ض �سببا للإفراغ مادام ال يثبت �أن الن�شاط اجلديد
يلحق �أ�رضارا باملحل وباجلوار».74
وبخ�صو�ص االذن املكتوب ال�صادر عن املكري بخ�صو�ص تغيري املكرتي
للن�شاط املمار�س باملحل� ،سبق ملحكمة النق�ض و �أن ق�ضت بانه «حيث �إن
العالقة الكرائية يف النازلة ثابتة بني الطرفني بعقد كتابي حمدد اللتزاماتهما وقد
ن�ص << على موافقة املكري للمكرتية با�ستغالل املحل املكرتى للجزارة ال
غري ما عدا ذلك يكون مبوافقة رب امللك >> وبذلك فالأمر يتعلق بت�رصف
قانوين وقع �إثابته بالكتابة بوا�سطة العقد املربم بني طرفيه ومن مت فكل التزام
انبثق من العقد املذكور من تعديل يف بنوده �أو كيفية تنفيذه وجب اثباته
بالكتابة ويدخل يف ذلك اثبات املوافقة على ادخال التغيريات امل�ؤثرة على
املحل مادام ا�ستثناء مما �ضمن يف العقد الذي هو عدم اجلواز القيام بذلك
�إال مبوافقة مالك الرقبة وال ي�سوغ �إثبات ما يخالف الأ�صل الثابت بالكتابة
73

 – 73قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم  4004/2013 :ال�صادر بتاريخ 24/07/2013 :يف
امللف عدد .3162/2012/15
 – 74قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء رقم 4106/2013 :ال�صادر بتاريخ1/8/2013 :يف امللف عدد
. 2013/15/ 1140
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باال�ستناد اىل ال�شهود ومن مت فمادامت بنود العقد املذكور �رصيحة يف نوع
اال�ستغالل وعدم ال�سماح للمكرتي بتغيريه اال مبوافقة رب امللك وهو �رشط
ملزم له و�إثبات حتلله من تبعاته يلزم �أن يتم بالكتابة ال بال�شهود ،ف�إن حمكمة
اال�ستيناف التي قبلت يف �إثبات املوافقة املذكورة بني الطرفني �شهادة ال�شهود
بالرغم من وجود عقد كراء بينهما مكتوب مل تركز قرارها على �أ�سا�س،
وعللته تعليال �سيئا موازيا النعدامه جعلته عر�ضة للنق�ض» ،75كما �أن حمكمة
النق�ض اعتربت يف قرار �أخر ب�أنه «وملا كان العقد مل ين�ص على كيفية ا�ستعمال
املحل و�أن هذا الأخري ال يت�سم ب�أية �سمات جتعله �صاحلا ال�ستعمال دون �آخر،
ف�إن ب�إمكان املكرتي �أن ميار�س يف املحل ما يراه منا�سبا و�إذا اختار جتارة معينة
يف بداية كراء املحل وهو على هذه احلالة كان يف �إمكانه �أن يتحول لتجارة
�أخرى ف�إن حمكمة اال�ستيناف التي �سايرت وثائق امللف معتربة جممل ما ذكر
م�ستخل�صة وعن �صواب من ذلك �أن ما بني عليه االنذار من �إحداث تغيريات
مبعامل املحل و�إن كان قد ت�ضمنها طلب املكرية ف�إن املح�رض املدىل به ال يوجد
به ما يثبتها و�أن عقد الكراء لي�س به ما يلزم املكرتي املطلوب مبمار�سة ن�شاط
جتاري حمدد و�أن ما بني عليه االنذار من تغيري الن�شاط التجاري املمار�س
باملحل ال ي�شكل مربرا لف�سخ عقد الكراء  .فق�ضت ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف
وبعد الت�صدي ببطالن االنذار مو�ضوع النزاع  .مما تكون معه املحكمة قد
ركزت قرارها على �أ�سا�س ومل تخرق �أي مقت�ضى وتكون الو�سيلة على غري
�أ�سا�س».76
املطلب الثاين  :حقوق املكري
عمل القانون رقم  49.16على التن�صي�ص على حق املكري يف حتديد
�سومة كرائية جديدة للمحل املكرى (الفقرة الأوىل) ،كما �أنه ن�ص على
 – 75قــرار حمكمة النق�ض عـدد 242 :امل�ؤرخ فـي 8/3/2012 :ملف جتاري عــــدد.1054/3/2/2011 :
 – 76قرار حمكمة النق�ض عدد 80 :امل�ؤرخ يف 23/1/2008 :ملف جتاري عدد.617/3/2/2007 :
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حق املكري يف طلب الإفراغ دون �إلزامه بدفع التعوي�ض لفائدة املكرتي يف
حاالت حمددة ( الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :احلق بتحديد �سومة كرائية جديدة
ترتيبا على مقت�ضيات الفقرة الأوىل و الثانية من املادة  22من القانون
رقم  49.16و التي ق�ضت بال�سماح للمكرتي مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة
مكملة �أو مرتبطة بالن�شاط الأ�صلي ،متى كانت هذه الأن�شطة غري منافية
لغر�ض وخ�صائ�ص وموقع البناية ،ولي�س من �ش�أنها الت�أثري على �سالمتها .ويف
هذه احلالة يجب على املكرتي �أن يوجه طلبه للمكري يت�ضمن الإ�شارة �إىل
الأن�شطة التي يريد ممار�ستها ،وبعد �إ�شعار املكري للمكرتي مبوقفه بخ�صو�ص
هذا الطلب داخل �أجل �شهرين من تاريخ التو�صل ،و�إال اعترب موافقا على
الطلب ،ويف حالة الرف�ض ميكن للمكرتي اللجوء �إىل رئي�س املحكمة ،ب�صفته
قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة ،للإذن له مبمار�سة الن�شاط �أو الأن�شطة اجلديدة،
جاءت املادة  23من نف�س القانون لتقرر حق املكري يف املطالبة بتحديد
الوجيبة الكرائية اجلديدة ،على �أن ت�رسي من تاريخ املطالبة بها ق�ضائيا.
وبالرجوع �إىل مقت�ضيات املادة  23من القانون رقم  ،49.16ف�إننا جندها
تتحدث عن «حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة» و لي�س عن «الزيادة يف
الوجيبة الق�ضائية» ،مما يفيد ب�أن حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة تكون حيادا
عن مقت�ضيات املادة  5من القانون رقم  49.16و بالتايل خارج �إطار القانون
رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال
املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف.
الفقرة الثانية  :حق املكري يف طلب الإفراغ دون �إلزامه بدفع التعوي�ض
بعد �أن ق�ضت املادة  22من القانون رقم  49.16ب�أنه ميكن ال�سماح
للمكرتي مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة بالن�شاط الأ�صلي ،متى
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كانت هذه الأن�شطة غري منافية لغر�ض وخ�صائ�ص وموقع البناية ولي�س من
�ش�أنها الت�أثري على �سالمتها  ،و�أنه يجب على املكرتي �أن يوجه طلبه للمكري
يت�ضمن الإ�شارة �إىل الأن�شطة التي يريد ممار�ستها ،اعتربت الفقرة الأخرية من
نف�س املادة ب�أنه ال يجوز للمكرتي ممار�سة ن�شاط باملحل املكرتى ،خمتلف عما
مت االتفاق عليه يف عقد كراء� ،إال �إذا وافق املكري كتابة على ذلك.
وترتيبا على الفقرة الأخرية من املادة  22من القانون رقم  ،49.16فان
�إخالل املكرتي مبقت�ضيات هذه الفقرة يعطي احلق للمكري يف طلب
الإفراغ دون �إلزامه بدفع التعوي�ض �ضمن ال�رشوط املحددة مبقت�ضى املادة 8
من القانون رقم .49.16
فبالرجوع اىل الفقرة الثالثة من املادة  8من القانون رقم  ،49.16فانه ال
يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ �إذا قام املكرتي بتغيري
ن�شاط �أ�صله التجاري دون موافقة املالك ،ما عدا �إذا عرب املكرتي عن نيته يف
�إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له ،على �أن يتم هذا
الإرجاع ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل ال يتعدى ثالثة �أ�شهر.
املبحث الرابع  :حق كراء املحل امل�ؤجر من الباطن
حدد القانون رقم � 49.16رشوط ممار�سة املكرتي حلق كرائه املحل امل�ؤجر
من الباطن (املطلب الأول) ،كما �أنه رتب التزامات عن ذلك لفائدة املكري
(املطلب الثاين).
املطلب الأول � :رشوط ممار�سة حق كراء املحل امل�ؤجر من الباطن
«تعترب التولية الكراء مبثابة العقد الذي مبوجبه يعمد املكرتي الأ�صلي
على اكراء ما اكرتاه من املكرتي �إىل طرف ثالث ي�سمى املكرتي الفرعي
مقابل كراء معني ،و متكن التولية من �إبرام عقد كراء فرعي �أو من الباطن يربط
املكرتي الفرعي و املكرتي الأ�صلي من جهة ،و عقد الكراء الأ�صلي الرابط
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بني هذا الأخري و املكري» .77
وخالفا ملقت�ضيات الف�صل  22من ظهري  24ماي  ،1955والذي كان
مينع تولية الكراء �إال �إذا ت�ضمن عقد الكراء �رشطا خمالفا �أو وافق رب امللك
على التولية ،جائت املادة  24من القانون  49.16لتقرير العك�س و اعتبار ب�أنه
يجوز للمكرتي �أن ي�ؤجر للغري املحل املكرتى كال �أو بع�ضا ،ما مل ين�ص العقد
على خالف ذلك.
فمحكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء ،كانت قد اعتربت ب�أن
«الف�صل  22من ظهري  24ماي  1955مينع تولية الكراء �إال �إذا ت�ضمن عقد
الكراء �رشطا خمالفا �أو وافق رب امللك على التولية.
لكن حيث يتبني بالرجوع لوثائق امللف وخا�صة الو�صل امل�ستدل به �أن
العالقة الكرائية تربط بني امل�ست�أنفة وامل�ست�أنف عليه.
وحيث �إن ت�سجيل �رشكة حمد يحمد املمثلة من طرف املكرتي املذكور
بال�سجل التجاري واتخاذها املحل املكرى مقرا لها ال ي�ضفي عليها �صفة
مكرتية يف غياب �إثبات وجود عقد كراء من الباطن بينها وبني املكري
الأ�صلي.
وحيث �إنه �أمام انعدام �أي عقد لإثبات التولية يبقى ال�سبب املبني عليه
الإنذار م�ؤ�س�سا ويتعني لذلك رد اال�ستئناف لعدم ارتكازه على �أ�سا�س وت�أييد
78
احلكم امل�ست�أنف».
وطبقا ملقت�ضيات املادة  24من القانون  ،49.16فالعالقة بني املكري و
املكرتي الأ�صلي تبقى قائمة ،كما �أنه ال يكون لهذا الكراء �أي �أثر جتاه املكري
�إال من تاريخ �إخباره به ،فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن حيث �إنـه لئن
 – 77عمر ازوكار ،االنذار باالفراغ يف �ضوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�ضائية ،الطبعة االوىل  2015مطبعة
النجاح اجلديدة �ص.294

 – 78قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم � 5592/2013 :صدر بتاريخ  12/12/2013 :رقمه
مبحكمة اال�ستئناف التجارية3329/2013/15غري من�شور.
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كان عقد الكراء الأ�صلـي ي�سمح للمكرتي ب�أن ي�ؤجر حتت يده فـ�إن ذلك ال
يكفي وحده لإعطاء املكرتي الفرعي احلق يف التم�سك بالكراء الذي �أبرمه مع
املكرتي الأ�صلي يف مواجهة املكري ما مل يتبع ما يفر�ضه الف�صل  22من ظهري
 ،24/5/55و�أن ما جاء يف تعليل املحكمة من �أن �إثارة املتعر�ضة كونها مكرتية
من املكرتية الأ�صلية املحكوم ب�إفراغها ولي�س من املالك جتعلها تقوم مقامها
وحتل حملها فيبقى مت�سكها بالعقد املحتج به عدمي الأ�سا�س ،يعترب ردا كافيا عن
دفوع الطاعنة املتعلقة ب�صفتها مكرتية فرعية فجاء قرارها على النحو املذكور
معلال مبا يكفي لتربيره ومرتكزا على �أ�سا�س قانوين وبالتايل كان ا�ستبعادها
لعقد الكراء الفرعي املحتج به م�ؤ�س�سا طاملا انه مل يثبت لديها دعوة املكري
للم�شاركة يف العقد املذكور على النحو املتطلب قانونا الأمر الذي يرتتب عنه
اعتبار الطاعنة التي ت�ستمد حقها من املكرتية الأ�صلية مبقت�ضى عقد مل ينفد
يف حق املكري تقوم مقام املكرتية وي�شملها بذلك حكم الإفراغ ،فكان ما
79
ا�ستدلت به الطاعنة عدمي الأ�سا�س »
وطبقا ملقت�ضيات املادة  24من القانون  49.16دائما ،فعلى املكري الذي
�أخرب بالكراء من الباطن �أن ي�شعر املكرتي الفرعي بكل �إجراء يعتزم القيام به
جتاه املكرتي الأ�صلي ،حتت طائلة عدم مواجهته به ،كما �أنه ال ميكن للمكرتي
الفرعي التم�سك ب�أي حق جتاه املكرتي الأ�صلي.
املطلب الثاين  :االلتزامات املرتتبة لفائدة املكري
تتمثل االلتزامات املرتتبة لفائدة املكري يف ت�ضامن املكرتي الأ�صلي و
الفرعي لفائدة املكري( الفقرة الأوىل) ،والن�ص على حق املكري يف املطالبة
بالإفراغ دون �إلزامه بدفع التعوي�ض يف حاالت حمددة (الفقرة الثانية) و كذلك
الن�ص على حق املكري يف مراجعة ال�سومة الكرائية للمحل (الفقرة الثالثة).
 – 79قرار حمكمة النق�ض عدد  1435 :امل�ؤرخ يف  12/11/2008 :ملف جتاري عدد  191/3/2/2008 :غري
من�شور.
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الفقرة الأوىل  :ت�ضامن املكرتي الأ�صلي و الفرعي لفائدة املكري
طبقا ملقت�ضيات املادة  24من القانون  49.16فانه ال يكون لهذا الكراء
�أي �أثر جتاه املكري �إال من تاريخ �إخباره به ،كما يبقى املكرتيان الأ�صلي
والفرعي مت�ضامنني جتاه املكري يف جميع االلتزامات املن�صو�ص عليها يف
عقد الكراء الأ�صلي.
الفقرة الثانية  :حق املكري يف املطالبة بالإفراغ دون �إلزامه بدفع التعوي�ض
�إذا كانت املادة  24من القانون  ،49.16ن�صت على �أنه يجوز للمكرتي
�أن ي�ؤجر للغري املحل املكرتى كال �أو بع�ضا ،فانه و اذا كان العقد ين�ص على
خالف ذلك ،فان املكري يكون حمقا يف طلب �إفراغ املكرتي مع �إعفائه من
دفع التعوي�ض لهذا الأخري و ذلك تطبيقا ملقت�ضيات املادة  8من القانون رقم
 49.16و التي ن�صت يف فقرتها ال�ساد�سة على �أنه ال يلزم املكري ب�أداء �أي
تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ �إذا عمد املكرتي �إىل كراء املحل من الباطن
خالفا لعقد الكراء ،وهذا ما كانت قد قررته حمكمة النق�ض ،حني اعتربت
ب�أنه «لكن حيث �إن حمكمة اال�ستيناف التي ثبت لها من خالل وثائق امللف �أن
الطالب يكرتي من املطلوبني خم�س حمالت مب�شاهرة قدرها  850درهم .وان
االنذار املبعوث له من طرفهم بني على �سبب تولية بع�ض املحالت املكراة
له للغري .ومن خالل حم�رض اال�ستجواب ملف عقود خمتلفة عدد 2334/01
امل�ؤرخ ب  20/9/01والذي �أفاد فيه ال�سيد عبد القادر فياليل �أنه يقيم باملحل
مو�ضوع النزاع قـرب ال�سطح قبالة الدرج على وجه الكراء منذ �شهرين مـن
املكري عبد ال�صمد االدري�سي (الطالب) ب�سومة كرائية قدرها  400درهم
ت�ؤدى بانتظام وانه يزاول باملحل �صنع امل�صابيح النحا�سية ومن خالل جل�سة
البحث امل�أمور بها التي �أفادت عدم موافقة رب امللك على التولية وباعتبار �أن
ملح�رض املعاينة حجية يعمل بها ما مل يطعن فيه بالزور ومقت�ضيات الف�صل 22
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من ظهري  24/5/55التي متنع تولية كل �أو بع�ض من الأماكن املكراة ما عدا �إذا
ا�شتمل العقد على �رشط يخالف ما ذكر او وافق رب امللك على التولية .ف�إن
املحكمة ا�ستخل�صت من ذلك �أن عقد الكراء يتعلق بعدة حمالت و�أن املكرتي
قام فعال بتولية بع�ض املحالت املكراة للغري بدون موافقة املكرين .وبالتايل
ف�إن التولية ثابتة يف النازلة بغ�ض النظر عن املحالت التي يقيم بها ال�سيد
مبتهج ادري�س ك�رشيك للطالب يف �إطار عقد �رشكة املربم بينهما .فق�ضت
بت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من افراغ الطالب من املحالت املكراة
لثبوت التولية  .مما تكون معه قد ركزت قرارها على ا�سا�س قانوين .ومبا جاء
يف تعليلها وتعليل احلكم امل�ؤيد يف هذا اخل�صو�ص يعترب كافيا مما تكون معه
80
�أ�سباب النق�ض على غري �أ�سا�س.
الفقرة الثالثة  :حق املكري يف مراجعة ال�سومة الكرائية
�أعطى القانون رقم  49.16للمكري احلق يف مراجعة ال�سومة الكرائية
�إما اتفاقا �أو ق�ضاء �إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأ�صلي.
وخالفا ملقت�ضيات املادة  5من القانون رقم  49.16و التي ن�صت فقرتها
االخرية على انه تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�ضيات القانون رقم
 07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال
املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ،فانه و يف حالة الكراء من الباطن
فاملحكمة تراعي الفرق بني ال�سومتني دون �أن تتقيد مبقت�ضيات القانون رقم
 07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال
املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف.
املبحث اخلام�س  :حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء
ن�صت املادة  25من القانون رقم  49.16على حق املكرتي يف تفويت
 – 80قرار حمكمة النق�ض عدد  238 :امل�ؤرخ يف  1/3/2006 :ملف جتاري عدد .939/3/2/2005 :
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احلق يف الكراء وحقه يف تفويت الأ�صل التجاري برمته (املطلب الأول)،و
�رشوط ممار�سة حق تفويت احلق يف الكراء (املطلب الثاين) ،و كذلك حقوق
املكري املرتتبة عن ممار�سة املكرتي تفويت احلق يف الكراء (املطلب الثالث).
املطلب الأول  :تفويت احلق يف الكراء و تفويت الأ�صل التجاري
ن�صت املادة  25من القانون رقم  49.16على �أنه يحق للمكرتي تفويت
حق الكراء مع بقية عنا�رص الأ�صل التجاري �أو م�ستقال عنها دون �رضورة
احل�صول على موافقة املكري ،وبالرغم من كـل�  رشط خمالف.
و مفاد هذه املادة �أنه مت االعرتاف قانونا بحق الكراء  81كعن�رص م�ستقل
وقابل للتفويت دون باقي العنا�رص املكونة للأ�صل التجاري.
الفقرة الأوىل  :احلق يف الكراء القابل للتفويت
بالرجوع اىل املادة  4من القانون رقم  ،49.16فان احلق يف الكراء القابل
للتفويت هو احلق يف الكراء املن�صو�ص عليه يف هذه املادة و الذي يرتتب
عن ا�ستفادة املكرتي من جتديد العقد متى �أثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�ستمرة
ملدة �سنتني على الأقل وكذلك حالة اعفاء املكرتي من �رشط املدة �إذا كان قد
قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء ،كما �أنه ال يحق تفويت احلق يف الكراء
و تفويت الأ�صل التجاري �إال من طرف مالكه دون الذي عهد �إليه ب�إدارته
و ت�سيريه و لو كان مقيدا يف ال�سجل التجاري ،82فقد ق�ضت حمكمة النق�ض
ب�أنه «لكن حيث ان الثابت لدى املحكمة كما يتبني من تعليالت قرارها
�أن الأ�صل التجاري مملوك للمطلوب يف النق�ض حوات �أحمد مبقت�ضى عقد
 – 81للمزيد حول احلق يف الكراء الرجوع اىل :
حممد الك�شبور ،احلق يف الكراء عن�رص يف اال�صل التجاري � ،سل�سلة الدرا�سات القانونية املعا�رصة ،العدد ، 2مطبعة النجاح اجلديدة  ،الطبعة االوىل .1998
 – 82عمر ازوكار ،االنذار باالفراغ يف �ضوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�ضائية ،الطبعة االوىل  2015مطبعة
النجاح اجلديدة �ص .470
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ال�رشاء امل�ؤرخ يف  6/1/89والذي يفيد �رشاءه ملجموع الأ�صل التجاري
للمخبزة ( الأمرية ال�صغرية ) و�أن تن�صي�صات عقد الكراء امل�ؤرخ يف 25/4/94
�رصيحة يف �أن ال�سغرو�شني م�صطفى وال�شتواين عمر اكرتيا املحل املخ�ص�ص
كمخبزة جمهزا بجميع التجهيزات ال�رضورية ح�سب اجلرد املرفق بالعقد كما
�أ�شري يف نف�س العقد اىل �أن الأ�صل التجاري التابع للمحل يبقى ملكا خال�صا
لل�سيد حوات �أحمد و�أن بروتوكول االتفاق املحرر يف  20/10/95الذي
مبقت�ضاه ان�سحب ال�شتواين عمر من عقد الكراء و�أ�صبح ال�سغرو�شني وحده
املكرتي تدخل فيه حوات �أحمد وقبل ا�ستمرار تنفيذ عقد الكراء بحيث
يبقى ال�سغرو�شني هو امل�شغل الوحيد للمحل مع جميع تكاليف و�رشوط عقد
الكراء مبا فيها تلك التي تن�ص على �أن الأدوات الأولية امل�ستعملة يف ا�ستغالل
املخبزة مو�ضوع اجلرد امللحق بعقد الكراء تبقى يف ملك حوات مالك
املحل وحده ،ولذلك فقد كانت املحكمة على �صواب ملا اعتربت التقييد
يف ال�سجل التجاري والذي يعترب قرينة ب�سيطة تقبل �إثبات العك�س على �أن
املقيد به لي�س هو املالك الفعلي واحلقيقي للأ�صل التجاري خا�صة �أنه يعتمد
يف الغالب على جمرد ت�رصيح يديل به �صاحب ال�ش�أن معار�ض بالعقد الكرائي
الذي يجمع ال�سغرو�شني باملكري والذي يفيد �أنه جمرد مكرت للأ�صل التجاري
من مالكه حوات �أحمد وبالتايل ال �أثر له يف مواجهة هذا الأخري والذي يبقى
حمقا يف ا�سرتداده كما �أن عقد الرهن الذي �أن�ش�أه املكرتي املذكور على هذا
الأ�صل لفائدة البنك ال حمل له ب�سبب انعدام ملكيته له وال ينفد يف حق املالك
احلقيقي الذي يبقى �أجنبيا عن العقد ويجوز له التم�سك ب�إبطاله  ،مما يتبني
منه �أن املحكمة مبا جاء يف علل احلكم االبتدائي امل�ؤيد من طرفها وما جاء
يف تعليالتها والتي م�ضمنها �أن �إقامة ال�سجل التجاري لفائدة املكرتي دون
مراعاة البند الوارد بعقد كراء الأ�صل التجاري امل�ؤرخ يف  25/4/94يجعل
هذا الإجراء باطال ،و�أن احلجوز املقامة على �سجل جتاري ال ميلك �صاحبه
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الأ�صل التجاري ولي�س له حق الت�رصف فيه تكون عدمية الأثر وبالتايل ف�إن
�إجراءات احلجز املن�صبة على الأ�صل التجاري اململوك للمطلوب يف النق�ض
حوات �أحمد غري قائمة على �أي �أ�سا�س لكون ال�سغرو�شني م�صطفى مل يكن
مالكا للأ�صل ولن يكون كذلك مادام �أنه مكرت له فقط ،تكون قد عللت
قرارها مبا يعترب جوابا كافيا عن الدفوع امل�ستدل بها �أمامها ورف�ضا �ضمنيا
للدفع ب�صورية ،عقد الكراء ،مادام �أن هذا الأخري الذي ن�ص بو�ضوح على
�أن الأ�صل التجاري ملك خال�ص للمكري حوات �أحمد �أبرم قبل �إجناز عقد
القر�ض والرهن لفائدة البنك ،ومادام �أن بروتوكول االتفاق ح�سبما جاء يف
تعليل القرار عن �صواب ال ي�شكل �سوى ا�ستمرارية لكراء الأ�صل التجاري
من طرف ال�سغرو�شني مع جميع تكاليف و�رشوط عقد الكراء املحرر يف
83
 25/4/94وكان ما ا�ستدل به الطاعن عدمي الأ�سا�س».
و االقرار بحق املكرتي يف تفويته حلقه يف الكراء هو تقنني ملا ا�ستقر
عليه العمل الق�ضائي بخ�صو�ص مقت�ضيات ظهري  ،1955فقد اعتربت
حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن حيث ان املجل�س الأعلى ملا نق�ض القرار اال�ستئنايف
علل ذلك ب�أنه << ملا كان امل�رشع مل يحدد طريقة للإعالم بتفويت الأ�صل
التجاري و�أن املكرتي واجه املالك ب�أن الأمر يتعلق بحقه يف الت�رصف يف
الأ�صل التجاري ،ف�إنه كان على املحكمة مناق�شة النازلة يف الإطار القانوين
املنا�سب على �ضوء ت�رصيحات املكرتي وما مت الإدالء به من وثائق ،و�أنها ملا
رتبت عدم الإعالم بحوالة احلق اعتبار الأمر يتعلق بالتولية جعلت قرارها
ناق�ص التعليل >> وحمكمة الإحالة بعد �إبرازها ملا ت�ضمنه قرار املجل�س الأعلى
ناق�شت الق�ضية يف �إطارها القانوين ال�صحيح اعتمادا على ت�رصيحات املكرتي
والوثائق املعرو�ضة عليها وبذلك ف�إنها تقيدت مبقت�ضيات الف�صل  369من
ق م م و�أ�س�ست قرارها على �أن تفويت الأ�صل التجاري حق خوله ظهري
 – 83قرار حمكمة النق�ض عدد 527 :امل�ؤرخ يف  16/4/2008 :ملف جتاري عدد ,617/3/2/2004 :
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 24/5/55للمكرتي و�أن حقوق املكري م�ضمونة �سواء يف مواجهة املكرتي
الأ�صلي �أو املكرتي اجلديد الذي �آل اليه الأ�صل التجاري بالبيع وبذلك ف�إنها
ا�ستبعدت التولية وناق�شت الق�ضية يف �إطار تفويت الأ�صل التجاري فجاء
84
قرارها معلال مبا فيه الكفاية وما بالو�سيلة على غري �أ�سا�س».
ويف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�ض ب�أن «املحكمة و التي مت�سك
الطالب �أمامها ب�رشاء الأ�صل التجاري من طرف ورثة املكرتي املرحوم حممد
غزاوي و حلوله حملهم يف العالقة الكرائية مع املطلوب يف النق�ض و هو ما
نفاه هذا الأخري عللت قرارها مبا م�ضمنه �أن الطالب مل يثبت وجوده ب�صفة
م�رشوعة باملحل اململوك للمطلوب يف النق�ض عن طريق اال�ستدالل بعقد
�رشاء الأ�صل التجاري من الورثة كما يدعي ,و �أن �إدالءه بلفيف و �إ�شهادين
ال يعتد بها يف �إثبات انتقال احلق يف الكراء �إليه باعتبارهما جمرد ت�رصيحات
ال ترقى �إىل احلجة املعتربة من �ضمن و�سائل الإثبات املقبولة يف نازلة احلال»
و هي بذلك تكون قد قدرت الوثائق املدىل بها من طرف الطاعن مبا لها
من �سلطة يف التقدير و اعتربتها غري كافية يف �إثبات �رشاء الأ�صل التجاري و
كذلك يف �إثبات العالقة الكرائية و انعقادها بني الطرفني مادام �أن الإ�شهادات
ال تت�ضمن تلقي ال�شهود من الطرفني الطاعن و املطلوب يف النق�ض اتفاقهما
على �إبرام عقد الكراء و جميع �رشوطه و هي بنهجها ذلك تكون قد جعلت
قرارها معلال مبا يعترب جوابا كافيا عن الدفوع امل�ستدل بها و رف�ضا �ضمنيا
مللتم�س �إجراء بحث و كان ما ا�ستدل به الطاعن على غري �أ�سا�س ،85 ».كما �أن
حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء اعتربت ب�أنه «وحيث ان مقت�ضيات
الف�صل  37من ظهري  24/05/1955تعطي احلق للمكرتي اخلا�ضع لأحكامه
احلق يف التخلي عن احلق يف الكراء للغري �أو بيع الأ�صل التجاري برمته ويعترب
 – 84قرار حمكمة النق�ض عدد 831 :امل�ؤرخ يف  18/7/2007 :ملف جتاري عدد .428/3/2/2007 :
 – 85قرار حمكمة النق�ض عدد  709امل�ؤرخ يف  09-08-2012ملف جتاري عدد .110/3/2/2012
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كل �رشط �أو بند من �ش�أنه منع املكرتي املتوفرة فيه �رشوط الف�صل اخلام�س
من الظهري �أعاله من التخلي عن عقد الكراء ملن اقتنى منه �أ�صله التجاري �أو
م�ؤ�س�سته باطال وكل ما يلزم به املكرتي هو تبليغ حوالة احلق للمكري حتى
ت�صري نافذة يف حقه �أو قبوله لها يف حمرر ثابت التاريخ عمال بالف�صل 195
من ق.ل.ع .ويف النازلة احلالية ف�إن امل�ست�أنف عليه لئن بادر �إىل التخلي عن
احلق يف الكراء ل�رشكة كوكوم ح�سب الثابت من ن�سخة عقد الكراء امل�ؤرخ
يف � 08أبريل  2010وهو ما ي�سمح به عقد  16/04/1990الذي ت�ضمن منح
امل�ست�أنف عليه ال�صالحية التامة من �أجل تفويت احلق التجاري دون �أدنى
تعر�ض ،ف�إن العقد املربم مع ال�رشكة املذكورة مت ف�سخه مبقت�ضى عقد � 6أكتوبر
 2010واعتباره الغيا وك�أنه مل يكن مما الجمال للتم�سك بعدم �إخبار املالك
بانتقال احلق يف الكراء �إىل �رشكة كوكوم التي مل يبق لها وجود بعد ف�سخ
العقد الذي كان يربطها بامل�ست�أنف عليه الذي الزال مركزه القانوين تبعا
لذلك كمكرتي قائما ،مما يتعني معه رد اال�ستئناف لعدم ارتكازه على �أ�سا�س
86
وت�أييد احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به مل�صادفته ال�صواب».
الفقرة الثانية  :تفويت الأ�صل التجاري
ن�صت املادة  25من القانون رقم  49.16على �أنه يحق للمكرتي تفويت
حق الكراء مع بقية عنا�رص الأ�صل التجاري �أو م�ستقال.
و بالرجوع اىل املادة  79من مدونة التجارة ،جندها قد عرفت الأ�صل
التجاري ،بانه مال منقول معنوي ي�شمل جميع الأموال املنقولة املخ�ص�صة
ملمار�سة ن�شاط جتاري �أو عدة �أن�شطة جتارية ،كما �أن املادة  80من مدونة التجارة
دائما ،ن�صت ب�أن الأ�صل التجاري ي�شتمل وجوبا على زبناء و�سمعة جتارية،
كما ي�شمل �أي�ضا كل الأموال الأخرى ال�رضورية ال�ستغالل الأ�صل كاال�سم
 – 86قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم � 2513/2013 :صدر بتاريخ 02/05/2013 :رقمه
مبحكمة اال�ستئناف التجارية.3995/2012/15
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التجاري وال�شعار واحلق يف الكراء والأثاث التجاري والب�ضائع واملعدات
والأدوات وبراءات االخرتاع والرخ�ص وعالمات ال�صنع والتجارة واخلدمة
والر�سوم والنماذج ال�صناعية وب�صفة عامة كل حقوق امللكية ال�صناعية �أو
الأدبية �أو الفنية امللحقة بالأ�صل.
وقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أن “احلق يف الكراء كعن�رص من عنا�رص الأ�صل
التجاري ميكن ف�صله عن الأ�صل التجاري �إما بالت�رصف فيه با�ستقالل �أو مع
عنا�رص معينة وهو ما ي�ستفاد من مقت�ضيات الف�صل  37من ظهري 24/5/55
وكذا الف�صل  668ق ل ع واملادة  91من مدونة التجارة ،وهو على خالف
تولية الكراء حق مطلق للمكرتي ميار�سه يف غيبة املكري بحيث ال يكون
87
ملزما مبوافقة هذا الأخري”.
املطلب الثاين � :رشوط ممار�سة حق تفويت احلق يف الكراء
ن�ص القانون رقم  49.16على ال�رشوط املتعلقة بعقد التفويت (الفقرة
الأوىل) ،كما �أنه ن�ص على وجوب �إعالم املكري بهذا التفويت (الفقرة
الثانية).
الفقرة الأوىل  :ال�رشوط املتعلقة بعقد التفويت
طبقا ملقت�ضيات القانون رقم  ،49.16فانه يتم تفويت احلق يف الكراء و
تفويت الأ�صل التجاري بعقد ر�سمي �أو عريف ثابت التاريخ يت�ضمن البيانات
الواردة يف املادة  81من القانون رقم  95.15املتعلق مبدونة التجارة ،ويودع
ثمن البيع لدى جهة م�ؤهلة قانونا لالحتفاظ بالودائع ،ويجب �أن يخ�ضع
العقد للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد من  83اىل  89من نف�س القانون.
وبالرجوع اىل املادة  81من مدونة التجارة والتي نظمت بيع الأ�صل
التجاري فقط دون بيع احلق يف الكراء ،فاننا جندها تن�ص على �أنه يتم بيع
 – 87قرار حمكمة النق�ض عدد 579 :امل�ؤرخ يف 30/4/2008 :ملف جتاري عدد.1372/3/2/2006 :
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الأ�صل التجاري �أو تفويته وكذا تقدميه ح�صة يف �رشكة �أو تخ�صي�صه بالق�سمة
�أو باملزاد ،بعقد ر�سمي �أو عريف .ويودع ثمن البيع لدى جهة م�ؤهلة قانونا
لالحتفاظ بالودائع.
كم �أنه يجب �أن ين�ص العقد على :
 -1ا�سم البائع وتاريخ عقد التفويت ونوعيته وثمنه مع متييز ثمن العنا�رص
املعنوية والب�ضائع واملعدات ؛
 -2حالة تقييد االمتيازات والرهون املقامة على الأ�صل ؛
 -3وعند االقت�ضاء ،الكراء وتاريخه ومدته ومبلغ الكراء احلايل وا�سم
وعنوان املكري ؛
 -4م�صدر ملكية الأ�صل التجاري.
و بالرجوع اىل املواد من من  83اىل  89من مدونة التجارة والتي �أحالت
عليها املادة  25من القانون  ،49.16فاننا جند ب�أن هذه املواد تن�ص على �أنه
بعد الت�سجيل ،يجب �إيداع ن�سخة من العقد الر�سمي �أو نظري من العقد
العريف لدى كتابة �ضبط املحكمة التي ي�ستغل يف دائرتها الأ�صل التجاري �أو
امل�ؤ�س�سة الرئي�سية للأ�صل ،داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما من تاريخه� ،إذا كان
البيع ي�شمل فروعا ويقيد م�ستخرج من هذا العقد يف ال�سجل التجاري.
كما �أنه وطبقا دائما ملقت�ضيات املادة  80من مدونة التجارة ،فانه يت�ضمن
امل�ستخرج تاريخ العقد والأ�سماء ال�شخ�صية والعائلية للمالك اجلديد واملالك
القدمي وموطنهما وكذا نوع الأ�صل التجاري ومقره والثمن املحدد وبيان
الفروع التي قد ي�شملها البيع ومقر كل منها وبيان �أجل التعر�ضات املحددة
يف املادة  84وكذا اختيار موطن يف دائرة املحكمة ،ويقوم كاتب ال�ضبط بن�رش
امل�ستخرج املقيد بال�سجل التجاري بكامله وبدون �أجل يف اجلريدة الر�سمية
ويف �إحدى اجلرائد املخول لها ن�رش الإعالنات القانونية على نفقة الأطراف،
كما يجدد هذا الن�رش ب�سعي من امل�شرتي بني اليوم الثامن واخلام�س ع�رش بعد
الن�رش الأول.
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وطبقا ملقت�ضيات املادة  84من مدونة التجارة  ،فانه يجوز لدائني البائع
�سواء كان الدين واجب الأداء �أم ال� ،أن يتعر�ضوا داخل �أجل �أق�صاه خم�سة
ع�رش يوما بعد الن�رش الثاين ،على �أداء ثمن البيع بر�سالة م�ضمونة مع الإ�شعار
بالتو�صل توجه �إىل كتابة �ضبط املحكمة التي مت �إيداع العقد بها �أو ب�إيداع
التعر�ض بتلك الكتابة مقابل و�صل ،كما يجب �أن يبني التعر�ض ،حتت طائلة
البطالن ،مبلغ الدين و�أ�سبابه واملوطن املختار داخل دائرة املحكمة وال يجوز
للمكري ،بالرغم من كل �رشط خمالف� ،أن يتعر�ض من �أجل ا�ستيفاء �أكرية
جارية �أو م�ستحقة م�ستقبال ،كما �أنه ال ميكن االحتجاج ب�أي انتقال �سواء
كان ر�ضائيا �أو ق�ضائيا لثمن البيع �أو جلزء منه جتاه الدائنني الذين تعر�ضوا
داخل الأجل املحدد بالفقرة الأوىل من هذه املادة.
و يجوز للبائع عند وجود تعر�ض على �أداء الثمن ويف كل الأحوال ،وبعد
ان�رصام �أجل ع�رشة �أيام على الأجل املحدد للتعر�ض� ،أن يطلب من قا�ضي
امل�ستعجالت الإذن بقب�ض الثمن رغم التعر�ض� ،رشط �أن يودع لدى كتابة
ال�ضبط مبلغا كافيا يحدده قا�ضي امل�ستعجالت لتغطية ما يحتمل من ديون
عن هذا التعر�ض قد يعرتف بها البائع �أو ي�صدر حكم بثبوتها يف ذمته ،كما
�أنه تخ�ص�ص املبالغ املودعة �أ�سا�سا ل�ضمان الديون التي وقع التعر�ض من �أجل
ت�أمينها .ويعطى لهذه الديون دون غريها امتياز خا�ص على الإيداع من دون
�أن ينتج مع ذلك انتقال ق�ضائي ل�صالح املتعر�ض �أو املتعر�ضيـن املعنيني جتاه
دائني البائع الآخرين الذين تعر�ضوا� ،إن وجدوا ،وترب أ� ذمة امل�شرتي ابتداء من
تنفيذ الأمر اال�ستعجايل وتنتقل �آثار التعر�ض �إىل كتابة ال�ضبط.
و طبقا للمواد املادة  87و  88و  89من مدونة التجارة ،فانه ال مينح
قا�ضي امل�ستعجالت الإذن املطلوب �إال بعد تقدمي امل�شرتي املدخل يف الدعوى
ت�رصيحا ي�سجل حتت م�س�ؤوليته ال�شخ�صية بعدم وجود دائنني �آخرين قدموا
تعر�ضا غري الذين بو�رشت امل�سطرة �ضدهم  ،وال يربئ تنفيذ الأمر اال�ستعجايل
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ذمة امل�شرتي جتاه الدائنني الذين تعر�ضوا قبل هذا الأمر� ،إن وجدوا.
و �إذا كان التعر�ض بدون �سند �أو بدون �سبب �أو باطال من حيث ال�شكل
ومل تقم دعوى يف املو�ضوع ،جاز للبائع �أن يطلب من قا�ضي امل�ستعجالت
الإذن بقب�ض ثمن البيع بالرغم من وجود التعر�ض.
و ال ترب أ� ذمة امل�شرتي جتاه الأغيار �إذا دفع الثمن للبائع من دون �أن يبا�رش
الن�رش وفق ال�شكل املحدد �أو قبل ان�رصام �أجل خم�سة ع�رش يوما �أو من دون
�أن يراعي التقييدات والتعر�ضات.
الفقرة الثانية :وجوب �إعالم املكري
ن�صت املادة  25من القانون رقم  49.16على �أنه يتعني على كل من
املفـوت واملفـوت له �إ�شعار املكري بهذا التفويت ،حتت طائلة عدم �رسيان
�آثاره عليه ،كما �أن هذه املادة رتبت �أثارا لعدم �إ�شعار املكري ،هذه الآثار التي
تتمثل يف:
�أوال  :عدم مواجهة املكري بهذا التفويت �إال اعتبارا من تاريخ تبليغه �إليه.
ا�شرتطت املادة  25من القانون رقم � ،49.16إعالم املكري بحوالة احلق
وذلك حتت طائلة عدم مواجهته بهذا التفويت.
فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن حيث �إنه لئن كانت مقت�ضيات
الف�صل  37من ظهري  24/5/55متنح ملالك الأ�صل التجاري املن�ش�أ على حمل
معد للتجارة حق التنازل عن حق الكراء للغري رغم �أي �رشط عقدي خمالف،
ودون �أن ميلك مكري املحل حق املعار�ضة يف نقل احلق اىل امل�شرتي ،ف�إن هذا
االنتقال لكي ي�رسي يف حق املالك يجب �أن يتم �سلوك امل�سطرة املن�صو�ص
عليها مبقت�ضى ظهري  7/5/32املعدل للف�صل الأول من ظهري ،31/12/14
و�أن حمكمة اال�ستئناف ملا ثبت لديها من م�ستندات امللف �أن الطاعنني مل
ي�سلكا امل�سطرة املن�صو�ص عليها يف ظهري  7/5/32والذي مل تلغ مقت�ضياته
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مبوجب الف�صل  733من م ت والتي تقت�ضي وجوب ت�سجيل هذا التنازل
وايداع هذا الت�سجيل داخل �أجل  15يوما لدى كتابة املحكمة االبتدائية
التي يوجد بدائرتها الأ�صل التجاري مو�ضوع التخلي على �أن يقوم كاتب
ال�ضبط بن�رش هذا التقييد باجلريدة الر�سمية على نفقة املتعاقدين ورتبت على
ذلك ق�ضاءها بعدم االحتجاج �ضد املطلوبني يف النق�ض بالتنازل الذي �أبرمه
املكرتي ال�سابق مادام مل يثبت و�صول العلم اليهم بذلك ب�أية و�سيلة من و�سائل
التبليغ الر�سمية ،وبالتايل اعتبار الإنذار بالإفراغ مبلغا تبليغا قانونيا و�سليما
اىل املكرتي القانوين املحكوم عليه بالإفراغ نتيجة ت�صحيح الإنذار املذكور
تكون قد عللت قرارها مبا يطابق الواقع والقانون ومل تخرق املقت�ضيات
املحتج بها فكان ما بالو�سيلتني عدمي الأ�سا�س»88.
و على غرار ظهري  ،1955فان املادة  25من القانون رقم  49.16مل
حتدد �شكال معينا العالم املكري بتفويت احلق يف الكراء و تفويت اال�صل
التجاري فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «وبخ�صو�ص ما نعته من خرق
ملقت�ضيات الف�صلني  195و  196ق ل ع ف�إنه لئن كانت حوالة احلق ال تنفذ
جتاه املدين والغري �إال بتبليغ احلوالة تبليغا ر�سميا او قبوله لها يف حمرر ثابت
التاريخ ف�إن الف�صل  195املذكور مل يحدد طريقة معينة للتبليغ الر�سمي والذي
ال ت�أثري له مادام حتويل احلق يف الكراء قائما ب�إقرار ال�رشكة املطلوبة يف النق�ض
واملحكمة التي تبني لها من وثائق امللف �أن الطاعنة تقر بتو�صلها باال�شعار
بحوالة احلق يف الكراء بتاريخ  21/7/03وكذلك مبنا�سبة اال�ستئناف الذي
تقدمت به �رشكة داف اند�سرتي املطلوبة �إذ �أقرت الطاعنة ب�أن امل�ست�أنفة
حولت حقها يف الكراء ل�رشكة �أخرى و�أن العالقة الكرائية �أ�صبحت مع هذه
الأخرية وا�ستخل�صت من جممل ذلك �أن الطاعنة �أ�شعرت بحوالة احلق يف
 – 88قرار حمكمة النق�ض حمكمة النق�ض عدد 782 :ال�صادر بتاريخ  11/7/2007يف امللف جتاري عدد:
.1199/3/2/2004
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الكراء تكون قد طبقت مقت�ضيات الف�صل  195تطبيقا �سليما وجاء قرارها
89
مرتكزا على �أ�سا�س �سليم والو�سائل على غري �أ�سا�س».
ثانيا  :بقاء املكرتي الأ�صلي م�س�ؤوال جتاه املكري بخ�صو�ص االلتزامات ال�سابقة.
اعتربت املادة  25من القانون رقم  ،49.16ب�أنه من اث�أر عدم تبليغ
حوالة احلق للمكري بقاء املكرتي الأ�صلي م�س�ؤوال جتاه املكري بخ�صو�ص
االلتزامات ال�سابقة.
و هذا االثر يعترب نتيجة طبيعية لعدم �إعالم املكري و هذا ما كانت
ا�ستقرت عليه حمكمة النق�ض �إبان التطبيقات الق�ضائية ملقت�ضيات ظهري ،1955
فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه و «حيث ثبت �صحة ما نعته الو�سيلتان على
املحكمة ،ذلك �أن الغاية من تطبيق مقت�ضيات الف�صل  195من ق ل ع هي
علم املكري باحلوالة� ،أي مبن انتقل اليه حق الكراء وحتى ال يبقى هذا الغري
جمهوال عند املكري ل�ضمان نفاذ احلوالة يف حق هذا الأخري والذي لي�س
له حق االعرتا�ض على نقل احلق اىل امل�شرتي ،و�أنه بالرجوع اىل الر�سالة
املوجهة اىل املطلوبة يف النق�ض بوا�سطة الربيد امل�ضمون مع اال�شعار بالتو�صل
بتاريخ  29/4/03يتبني ان املكرتي �أ�شعرها ب�أنه عازم عن بيع الأ�صل التجاري
لل�سيد حمجار احمد (الطاعن) ومنحها �أجل �شهر واحد لتخربه مبا �إذا �أرادت
�أن ت�شرتيه ،ومبرور الأجل �سيكون حرا يف بيع �أ�صله التجاري >> وانه يت�ضح
من خالل الإ�شعار املذكور �أن املكرتي قام بتبليغ رغبته للمالكة بتحويل
الأ�صل التجاري للم�سمى حمجار �أحمد ،و�أنها بلغت بهذا الإ�شعار بتاريخ
 - 29/4/03وهو تاريخ �سابق لتوجيه الإنذار بالإفراغ ولتوجيه الدعوى
احلالية – و�أنه بان�رصام الأجل املمنوح لها ت�رصف املكرتي برفاعي حممد يف
حقه طبقا ملا يقت�ضيه القانون ومت حترير عقد البيع بتاريخ  23/6/03وبذلك
 – 89قرار حمكمة النق�ض عدد 579 :ال�صادر بتاريخ  30/4/2008يف امللف جتاري عدد.1372/3/2/2006 :
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حتقق علم املكرية بانتقال احلق يف الكراء للطاعن حمجار �أحمد ،الأمر الذي
مت ت�أكيده مبقت�ضى املذكرة املدىل بها بتاريخ  21/12/04مبنا�سبة هذه الدعوى،
و�أن املحكمة ملا مل ت�أخذ بعني االعتبار اال�شعار املذكور بعلة �أن املطلوبة يف
النق�ض ال علم لها بانتقال احلق من املكرتي برفاعي حممد اىل امل�شرتي منه
الطاعن حمجار �أحمد ورتبت على ذلك ق�ضاءها باعتبار بقائه باملحل املكرتى
ا�ستنادا لعقد تفويت مل تطبق ب�ش�أنه مقت�ضيات الف�صلني  195و  196من ق
ل ع غري م�ستند اىل �أي �أ�سا�س قانوين تكون قد �أ�ساءت تطبيق الف�صل 195
امل�شار �إليه وعر�ضت بذلك قرار حمكمة النق�ض ها للنق�ض.90
املطلب الثالث  :حقوق املكري املرتتبة عن ممار�سة املكرتي تفويت احلق يف الكراء
رتب القانون رقم  49.16عن ممار�سة املكرتي لتفويت احلق يف الكراء
حقوقا لفائدة املكري ،هذه احلقوق و التي تتمثل يف مكنة ممار�سة املكري
حلق الأف�ضلية (الفقرة الأوىل) ،وكذلك �إمكانية طلب املكري الإفراغ دون
دفعه للتعوي�ض يف حاالت حمددة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :ممار�سة املكري حلق الأف�ضلية
ميكن للمكري �أن ميار�س حق الأف�ضلية ،وذلك با�سرتجاع املحل املكرتى
مقابل عر�ضه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�شرتي �أو �إيداعه لها ،عند
االقت�ضاء ،وذلك داخل �أجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه ،و�إال �سقط حقه.
الفقرة الثانية � :إمكانية طلب املكري للإفراغ دون دفعه للتعوي�ض
ال يحول هذا التفويت دون ممار�سة املكري حلقه يف املطالبة بالإفراغ يف
حالة حتقق �رشوط مقت�ضيات املادة الثامنة من هذا القانون ،كما ال يحول دون
موا�صلة الدعاوى املثارة ،طبقا لهذا القانون ،والتي كانت جارية قبل تاريخ
التفويت.
 – 90قرار حمكمة النق�ض عدد  203 :ال�صادر بتاريخ  21/2/07يف امللف جتاري عدد .585/3/2/2006 :
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و بالرجوع اىل مقت�ضيات املادة  8من القانون رقم  ،49.16ف�إننا جندها
تن�ص على �أنه ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ يف
احلاالت الآتية :
�إذا مل ي�ؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما من تاريخ
تو�صله بالإنذار ،وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثالثة �أ�شهر من الكراء؛ وقد
اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه « لكن حيث ان حمكمة اال�ستئناف عللت قرار
حمكمة النق�ض ها مبا م�ضمنه << �أن الر�سالة امل�ؤرخة يف  12/6/2001ت�ضمنت
فقط رغبة الطاعنة يف التفويت وال تت�ضمن ا�شعارا بالتفويت الفعلي>>..
واملحكمة من خالل هذا التعليل الذي مل يكن حمل مناق�شة من طرف الطاعنة
قد حتققت من م�س�ألة اال�شعار بحوالة احلق واعتربته ال ي�شكل ا�شعارا قانونيا
مبفهوم الف�صل  195ق ل ع بل ت�ضمن جمرد ا�شعار برغبة الطاعنة يف تفويت
�أ�صلها التجاري ،كما ات�ضح لها باملقارنة بني تاريخ تفويت الأ�صل التجاري
ل�رشكة مودة خدمات وبني تاريخ التو�صل بالإنذار وتاريخ تقدمي دعوى
امل�صادقة عليه ان التفويت مت بعد توجيه االنذار و�إقامة الدعوى وب�أنه ان�صب
على حق منازع فيه وانتهت املحكمة اىل �أن �صفة الطاعنة الزالت قائمة
وق�ضت عليها بالأداء والإفراغ فجاء قرار حمكمة النق�ض على هذا النحو معلال
ومركزا على �أ�سا�س وكان ما بالو�سيلة غري جدير باالعتبار»91.
� -2إذا �أحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�شكل ي�رض
بالبناية وي�ؤثر على �سالمة البناء �أو يرفع من حتمالته ،ما عدا �إذا عرب املكرتي
عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف
الإنذار ،على �أن تتم الأ�شغال من �أجل ذلك ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل
ال يتعدى ثالثة �أ�شهر؛
� -3إذا قام املكرتي بتغيري ن�شاط �أ�صله التجاري دون موافقة املالك ،ما
 – 91قرار حمكمة النق�ض عدد 1141 :امل�ؤرخ يف  17/9/08 :ملف جتاري عدد .805/3/2/2006 :
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عدا �إذا عرب املكرتي عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل
املمنوح له ،على �أن يتم هذا االرجاع ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل ال
يتعدى ثالثة �أ�شهر؛
� -4إذا كان املحل �آيال لل�سقوط ،ما مل يثبت املكرتي م�س�ؤولية املكري يف
عدم القيام ب�أعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا �أو قانونا رغم �إنذاره بذلك؛
� -5إذا هلك املحل مو�ضوع الكراء بفعل املكرتي �أو ب�سبب قوة قاهرة
�أو حادث فجائي؛
� -6إذا عمد املكرتي �إىل كراء املحل من الباطن خالفا لعقد الكراء؛
� -7إذا فقد الأ�صل التجاري عن�رص الزبناء وال�سمعة التجارية ب�إغالق
املحل ملدة �سنتني على الأقل ،وقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه و«خالفا ملا
يعيبه الطاعنان ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا اثري
�أمامها الدفع بكون احلكم االبتدائي امل�ست�أنف خالف مقت�ضيات املادتني 79
و  80من مدونة التجارة ،والف�صل  1من ظهري  24/5/1955باعتبار �أن الأ�صل
التجاري يجب �أن ي�شمل وجوبا على الزبناء وال�سمعة التجارية وكون املحل
بقي مغلقا ملدة طويلة وال ي�شغل فيه �أي �أ�صل جتاري ردته عن �صواب مبا
ورد يف تعليلها << لئن كان الف�صل  1من ظهري  24/5/1955يقت�ضي �أن
مقت�ضيات الظهري جتد جمال تطبيقها على عقود كراء املحالت التي ي�ستغل
فيها �أ�صل جتاري و�أن املحل املدعى فيه بعد اغالقه فقد عنا�رصه املن�صو�ص
عليها يف املادتني  79و  80من مدونة التجارة �إال �أنه وان مت اغالق املحل
ملدة طويلة نتج عنها تبديد بعد عنا�رصه �إال �أنه بقي قطعا احلق يف الكراء وهو
عن�رص ميكن الت�رصف فيه بافراد  ...كما ميكن الت�رصف فيه مبعية عنا�رص معينة
من الأ�صل التجاري >> ..فجاء قرارها غري خارق للمقت�ضيات املحتج بها
وما بالو�سيلة غري وارد علـى القرار».92
 – 92قرار حمكمة النق�ض عدد 1241 :ال�صادر بتاريخ  8/10/2008يف امللف جتاري عدد .499/3/2/2008 :
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الف�صل الأول  :الإنذار وفقا للقانون رقم 49.16
نظمت املادة  26من القانون رقم � 49.16شكليات الإنذار(املبحث
الأول) كما �أنها ن�صت على كيفية و طرق تبليغه (املبحث الثاين).
املبحث الأول � :شكليات الإنذار
ن�ص القانون رقم  49.16على وجوب ت�سبيب الإنذار(املطلب الأول)،
كما �أنه عمل على حتديد �أجلني خمتلفني (املطلب الثاين) و مدة �صالحية لهذا
الإنذار (املطلب الثالث).
املطلب الأول  :ت�سبيب الإنذار
ن�صت املادة  26من القانون رقم رقم  ،49.16على �أنه يجب على املكري
الذي يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن يوجه للمكرتي �إنذارا ،يت�ضمن
وجوبا ال�سبب الذي يعتمده ،غري �أنه و اذا كان وجوب ت�سبيب االنذار ا�ستقر
عليه العمل خالل تطبيق مقت�ضيات ظهري ( 1955الفقرة االوىل) ،فان الغاية
من وجوب ت�سبيب االنذار تختلف عما هو عليه يف القانون رقم 49.16
(الفقرة الثانية).
الفقرة االوىل  :الغاية من ت�سبيب االنذار يف ظهري 1955
ا�ستقرت حمكمة النق�ض على �أن الغاية من ت�سبيب االنذار يف ظهري
 24/5/55هو تربير حرمان املكرتي من التعوي�ض كليا �أو جزئيا ولي�س تربير
االفراغ او رف�ض جتديد العقد ،فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن ملا كان
الف�صل  10من ظهري  24/5/55ين�ص على �أنه << يحق للمكري رف�ض جتديد
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العقدة �إال �أنه اذا ا�ستعمل هذا احلق فيكون عليه �أن ي�ؤدي للمكرتي املطلوب
منه الإفراغ تعوي�ضا عن هذا االفراغ يعادل ما حلقه من �رضر عن عدم جتديد
العقدة  >> ..وملا كان الت�سبيب يف ظهري  24/5/55هو تربير حرمان املكرتي
من التعوي�ض كليا �أو جزئيا ولي�س تربير االفراغ او رف�ض جتديد العقد»،93
كما �أنه ويف قرار �أخر اعتربت ب�أنه «لكن حيث انه ملا ثبت لق�ضاة املو�ضوع
ت�شبت الطرف املكري برغبته يف عدم جتديد العقد رتبوا عن �صواب اجلزاء
املتمثل يف منح املكرتي التعوي�ض الكامل ،ذلك �أن عدم �صحة ال�سبب املعتمد
عليه يف الإنذار ال ي�ؤدي �إىل بطالنه و�إمنا اىل منح التعوي�ض يف �إطار الف�صل
 10من ظهري  24/5/1955مادامت الغاية من الت�سبيب لي�س تربير الإفراغ
�أو رف�ض جتديد العقد و�إمنا هو حرمان املكرتي من التعوي�ض ،وتبنوا علل
احلكم االبتدائي الذي ق�ضى بالتعوي�ض بعلة رغبة املالك يف انهاء عقد الكراء
بدون �سبب وبالتايل �أحقية املكرتي يف التعوي�ض الكامل ،وبذلك تكون قد
عللت قرارها مبا يكفي ومل تخرق �أي مقت�ضى قانوين وما بالو�سيلتني على غري
94
�أ�سا�س».
ويف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن حيث ان عدم �صحة
ال�سبب ال ي�ؤدي اىل بطالن االنذار مادام يحق للمكري رف�ض جتديد العقد
مقابل �أدائه للمكرتي تعوي�ضا يعادل ما حلقه من �رضر ،على اعتبار �أن الغاية
من ت�سبيب الإنذار هي حرمان املكرتي من التعوي�ض الكلي �أو اجلزئي والقرار
�أقام ق�ضاءه بخ�صو�ص هذه النقطة على << �أن احلكم االبتدائي كان م�صادفا
لل�صواب فيما ق�ضى به من عدم �صحة ال�سبب ...وكان يف حمله عندما طبق
مقت�ضيات الف�صل العا�رش >> وبذلك فقد تبنى علل احلكم االبتدائي املعلل
مبا يلي << حيث انه من حق املكري ان يطالب بف�سخ العقد طبقا للف�صل 10
 – 93قرار حمكمة النق�ض عدد 1492 :ال�صادر بتاريخ  19/11/2008يف امللف جتاري عدد .512/3/2/2005 :
 – 94قرار حمكمة النق�ض عدد 854 :ال�صادر بتاريخ  11/6/08يف امللف جتاري عدد .84/3/2/2008 :
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من ظهري � 24/5/55رشيطة �أن يعو�ض مالك الأ�صل التجاري >> وبخ�صو�ص
التناق�ض يف ت�رصيحات املطلوب الذي اعتمدته الو�سيلة ف�إنه يتمثل يف نفي
اكراء املحل ملزاولة الن�شاط املزاول به ،واملحكمة ملا اعتربت ب�أن ال�سبب غري
�صحيح تكون قد ا�ستبعدت �ضمنا الأخذ بت�رصيحات املكري املتناق�ضة كما
�أن املحكمة بعدم قبولها لدعوى الزور الفرعي تكون قد ا�ستجابت لدفوع
الطالب الهادفة اىل عدم �صحة هذا االدعاء ،واملحكمة مبا لها من �سلطة يف
الأخذ باخلربة التي �أمرت ب�إجرائها قد ارت�أت اعتماد معدل اخلربتني واعتربت
�أن مبلغ  90 000درهم تعوي�ضا مالئما ،وبذلك فالقرار معلل مبا فيه الكفاية،
ومل يخرق �أي قاعدة م�سطرية ،وما بالو�سيلتني على غري �أ�سا�س»95.
الفقرة الثانية  :الغاية من ت�سبيب الإنذار يف القانون رقم49.16
خالفا ملقت�ضيات ظهري  ،1955فانه و طبقا ملقت�ضيات املادة  27من
القانون رقم  ،49.16فعدم �صحة ال�سبب املبني عليه الإنذار ال يرتب اال
نتيجة واحدة و هي رف�ض الطلب و لي�س �إمكانية التعوي�ض ،وذلك بخالف
ما ا�ستقر عليه عمل حمكمة النق�ض يف العديد من قراراتها.
فقد ن�صت الفقرة الأوىل من املادة  27من القانون رقم  49.16على �أنه
«�إذا تبني للجهة الق�ضائية املخت�صة �صحة ال�سبب املبني عليه الإنذار ،ق�ضت
وفق طلب املكري الرامي �إىل امل�صادقة على الإنذار و�إفراغ املكرتي ،و�إال
ق�ضت برف�ض الطلب».
املطلب الثاين  :اجل الإنذار
ن�صت املادة  26من القانون رقم  49.16على �أجلني خمتلفني وذلك
ح�سب ال�سبب املعتمد يف الإنذار بالإفراغ ،ذلك �أن هذا الأجل حدد يف
 15يوما يف حاالت حمددة (�أوال) و يف ثالثة �أ�شهر يف حاالت �أخرى(ثانيا ).
 – 95قرار حمكمة النق�ض عدد  208 :ال�صادر بتاريخ  20/2/2008يف امللف جتاري عدد .491/3/2/2004 :
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�أوال � :أجل خم�سة ع�رش يوما.
حددت املادة  26من القانون رقم � 49.16أجل  15يوما يف حالتني وهما:
 -1حالة الإفراغ لعدم �أداء واجبات الكراء
 -2حالة الإفراغ لكون املحل �آيال لل�سقوط.
ثانيا � :أجل ثالثة �أ�شهر.
حددت املادة  26من القانون رقم � 49.16أجال حمددا يف ثالثة �أ�شهر يف
احلاالت التالية :
 - 1الرغبة يف ا�سرتجاع املحل لال�ستعمال ال�شخ�صي.
 -2الإفراغ لهدم املحل و�إعادة بنائه.
 -3الإفراغ لتو�سعة املحل �أو تعليته.
 -4الإفراغ ب�سبب وجود �سبب جدي يرجع لإخالل املكرتي ببنود العقد.
املطلب الثالث  :مدة �صالحية الإنذار
خالفا ملقت�ضيات ظهري  1955ن�صت املادة  26من القانون رقم 49.16

على �أن حق املكري ي�سقط يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �ستة �أ�شهر
من تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار ،غري �أنه يجوز للمكري
رفع دعوى امل�صادقة بناء على �إنذار جديد يوجه وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�ص
عليها يف هذه املادة.
فظهري  1955كان قد حدد �أجال عاما ل�سقوط الدعاوى فقد اعتربت
حمكمة لنق�ض ب�أنه « مبقت�ضى الف�صل  33من ظهري  24/5/1955ف�إن جميع
الدعاوى التي تقام عمال بهذا الظهري ت�سقط مبرور �سنتني اثنتني ،و�أنه ملا
كانت املطلوبة قد تقدمت بدعوى الف�صل  32من الظهري داخل الأجل
القانوين وطالبت بالتعوي�ض و�أن حمكمة الدرجة الأوىل ا�ستجابت لطلبها
و�رصحت ببطالن االنذار املوجه اليها من الطاعنة ،ف�إن القرار اال�ستنايف
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ال�صادر مبنا�سبة ا�ستئناف احلكم القا�ضي ببطالن االنذار من قبل الطاعنة
بتاريخ  14/10/2002يف امللف التجاري عدد  1147/2001والذي ق�ضى
بالغاء احلكم امل�ست�أنف وت�صدى ب�أن ق�ضى ب�صحة االنذار املوجه للمطلوبة ف�إن
ذلك ال يعفي هذه الأخرية من تقدمي دعوى التعوي�ض داخل الأجل القانوين
املن�صو�ص عليه يف ظهري  24/5/1955باعتبار �أن حمكمة الف�صل  32منه هـي
حمكمة ا�ستثنائية ،وحمكمة اال�ستئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه
التي �أيدت احلكم االبتدائي فيما ق�ضى به من �أحقية املطلوبة يف التعوي�ض
املطالب به خارج الأجل واعتربت �أن القرار اال�ستنايف ال�صادر يف امللف عدد
 1147/2001بتاريخ  14/10/2002قد �أقر �أحقيتها يف التعوي�ض ال �سند له
فجاء قرارها خارقا للمقت�ضيات املن�صو�ص عليها يف الف�صلني  32و  33من
ظهري  24/5/1955ومعر�ضا للنق�ض ،96 ».غري �أن التطبيقات الق�ضائية للف�صل
 33من ظهري  1955كانت قد عرفت ت�ضاربا حول �شمول هذا االجل جلميع
الدعاوى �أو انطباقه على الدعاوى املقدمة من طرف املكرتي �أو املكري.97
املبحث الثاين  :تبليغ الإنذار
ح�سم القانون رقم  49.16يف امل�سائل اخلالفية املتعلقة بطرق تبليغ
الإنذار(املطلب الأول) ،غري �أنه ن�ص على مقت�ضيات خطرية تتعلق بالتو�صل
به ،ذلك �أننا �أ�صبحنا �أمام مفهوم جديد و هو املتمثل يف العربة بتحرير املح�رض
الإخباري (املطلب الثاين).
 – 96قرار حمكمة النق�ض عدد  543 :ال�صادر بتاريخ  23/4/2008يف امللف جتاري عدد . 863/3/2/2007 :
 – 97جاء يف تعليالت قرار حمكمة النق�ض عدد 1235 :ال�صادر بتاريخ  12/12/2007يف امللف جتاري عدد:
 « 267/3/2/2005لكن حيث يتجلى من تعليالت القرار املطعون فيه �أن حمكمة الإحالة تقيدت بالنقطة القانونية التي بت
فيها املجل�س الأعلى والذي اعترب �أن التقادم املن�صو�ص عليه يف الف�صل  33من ظ  55ال ينطبق �إال على منازعات املكرتي التي
ينظمها الظهري املذكور وال ميتد اىل املكري الذي ال ي�سقط حقه يف �إقامة دعوى االفراغ يف نطاق القواعد العامة فق�ضت عن
�صواب برد الدفع بالتقادم املتم�سك به من طرف الطاعن و�أنها ملا بتت يف النازلة على النحو املذكور وفقا ملا حدده املجل�س
الأعلى تكون قد بنت قرارها على تعليل �سليم ومطابق للقانون ومل تخرق املقت�ضيات املحتج بها وكان ما ا�ستدل به الطاعن
عدمي الأ�سا�س».
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املطلب الأول  :طرق تبليغ الإنذار
ن�صت املادة  34من القانون رقم  49.16على �أنه يجب �أن تتم الإنذارات
والإ�شعارات وغريها من الإجراءات ،املنجزة يف �إطار هذا القانون ،بوا�سطة
مفو�ض ق�ضائي �أو طبق الإجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة املدنية.
والتن�صي�ص على امكانية التبليغ بوا�سطة املفو�ض الق�ضائي ،جاء لو�ضع
حد للت�ضارب الذي عرفه العمل الق�ضائي بخ�صو�ص مدى �صحة تبليغ
االنذار يف اطار ظهري  1955بوا�سطة املفو�ضني الق�ضائيني.
فبالرجوع اىل بع�ض االحكام والقرارات ،جندها قد اعتربت ب�أنه
«ثبت من الرجوع �إىل الفقرة الثالثة من املادة  15من القانون رقم 81.03
ل�سنة  2003املتعلق بتنظيم مهنة املفو�ضني الق�ضائيني� ،أنها تخول للمفو�ض
الق�ضائي تبليغ الإنذارات بطلب املعني بالأمر مبا�رشة مامل ين�ص القانون على
طريقة �أخرى للتبليغ ،ومادام �أن الفقرة الأخرية من الف�صل ال�ساد�س من
ظهري � 24/05/1955أوجبت توجيه الإنذار بالإفراغ� ،إما طبقا للكيفيات
املن�صو�ص عليها يف الف�صول  36و 37و 38و 39من قانون امل�سطرة املدنية،
و�إما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع الإعالم ،ف�إنها تكون بذلك قد ن�صت على
طريقة معينة للتبليغ ،وبذلك يكون دفع املدعى عليه بخ�صو�ص خمالفة التبليغ
الذي مت به الإنذار مو�ضوع الدعوى دفعا جديرا باملناق�شة ،وي�شكل منازعة
جدية تقت�ضي الت�رصيح بعدم االخت�صا�ص وبتحميل املدعي ال�صائر».،98
ويف قرار �أخر اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «حيث �إن الثابت من �أوراق
امللف خا�صة حم�رض تبليغ الإنذار بالإفراغ �أن مهمة تبليغ هذا الأخري �أ�سندت
�إىل العون الق�ضائي من املعني بالأمر يف �إطار القانون رقم  41/80ال�صادر
بتاريخ  25/12/80الذي �أوكل للأعوان الق�ضائيني �صالحية بتبليغ الإنذارات
بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة ولن تكليف امل�رشع العون الق�ضائي بتبليغ
 – 98االمر اال�ستعجاىل عدد  246ال�صادر عن املحكمة التجارية مبراك�ش بتاريخ .21/04/2009
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الإنذار يقت�ضي بال�رضورة تكليفه ب�إعداد ال�صورة املادية لذلك التبليغ والذي
يتجلى يف املح�رض املنجز من طرفه والذي ي�شهد على التبليغ وهو يقوم مقام
�شهادة الت�سليم التي ت�ستعمل لإجراء التبليغ الذي يتم عن طريق املحكمة،
وانه باالطالع على حم�رض التبليغ يتبني �أن العون �أ�شار �إىل كونه انتقل �إىل
عنوان املحل املكرتي وخاطب املبلغ اليه �شخ�صيا �آيت احلاج حممد الذي
وجده بعنوانه املذكور و�رصح له ب�صفته املعني بالتبليغ �شخ�صيا ورف التوقيع
والإدالء ببطاقته الوطنية وان البيانات امل�ضمنة مبح�رض التبليغ جاءت من�سجمة
مع مقت�ضيات الف�صل  39من ق م م و�أن املحكمة ملا اعتربت ان �إجراءات
تبليغ الإنذار غري قانونية اعتمادا على العلة املنتقدة امل�شار �إليها يف الو�سيلة
مل جتعل لق�ضائها �أ�سا�سا من القانون فعر�ضت بذلك قرار حمكمة النق�ض ها
للنق�ض ،»99.كما �أنها اعتربت بانه « حقا حيث �أن املادة  15من القانون رقم
 81.03املنظم ملهنة املفو�ضني الق�ضائيني منحت اخت�صا�ص القيام بعمليات
التبليغ للمفو�ض الق�ضائي واملادة  18من القانون املذكور حددت الطريقة
التي يتبعها يف التبليغات ،وذلك بوجوب اجنازها يف ثالثة �أ�صول ،والقرار ملا
اعترب ل�صحة عملية التبليغ ،اجناز �شهادة الت�سليم باعتبارها هي املعتربة ل�صحته
وحم�رض العون الق�ضائي لي�س كافيا للقول بثبوت تبليغ االنذار ،رغم �إ�شارة
املفو�ض املبلغ �إىل البيانات ال�رضورية التي �ضمنها به ،مل يركز ق�ضاءه على
100
�أ�سا�س قانوين �سليم مما يتعني معه نق�ضه».
ويف قرار ملحكمة النق�ض اعتربت فيه بان «الثابت من الوثائق املعرو�ضة
على ق�ضاة املو�ضوع �أن املفو�ض الق�ضائي يف �إطار املهمة املوكول �إليه للقيام
بتبليغ الإنذار للمطلوب يف النق�ض �أجنز حم�رضا بناء على طلب الطاعنة ذيله
بتوقيعه والذي �ضمنه انتقاله بتاريخ  28/12/06اىل الدكان الكائن ب�شارع
 – 99قرار حمكمة النق�ض عدد  796 :ال�صادر بتاريخ  02/06/2011 :يف امللف جتاري عدد.1033/3/2/2010 :
 – 100قرار حمكمة النق�ض عدد 967 :ال�صادر بتاريخ  04/08/2011 :يف امللف جتاري عدد.1706/3/2/2010 :
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احل�سن الوزاين رقم � 99آ�سفي حيث وجد املعني بالأمر �شخ�صيا الذي رف�ض
التو�صل بالإ�شعار والذي ت�ضمن ن�ص الإنذار بالإفراغ املوجه اىل املكرتي
يف �إطار ظهري  24/5/55مع تذكريه مبقت�ضيات الف�صل  ،27و�أن املحكمة
ملا �أ�س�ست قرارها على عدم �إرفاق الطاعنة مقالها ب�أ�صل الإ�شعار وب�شهادة
الت�سليم وا�ستبعدت املح�رض الذي مت �إعداده من طرف املفو�ض الق�ضائي يف
�إطار املادة  15من قانون  03/81املتعلق بتنظيم مهنة املفو�ضني الق�ضائيني بعلة
انه غري كاف واحلال �أن تكليف امل�رشع للمفو�ض الق�ضائي بتبليغ الإنذارات
يقت�ضي بال�رضورة تكليفه مبهمة �إعداد ال�صورة املادية لذلك التبليغ وهو
املح�رض املنجز الذي يقوم مقام �شهادة الت�سليم وهي بنهجها ذلك مل جتعل
لق�ضائها �أ�سا�سا من القانون مما ي�ستوجب نق�ض القرار ،101».ويف قرار اخر
اعتربت حمكمة النق�ض بانه «حيث �إن الثابت من الوثائق املعرو�ضة على ق�ضاة
املو�ضوع �أن املفو�ض الق�ضائي يف �إطار املهمة املوكولة �إليه بناء على �أمر رئا�سي
�صادر بتاريخ  14-02-2008حتت عدد  555للقيام بتبليغ الإنذار املوجه
للمطلوب يف النق�ض يف �إطار ظهري � 24-05-1955أجنز حم�رضا و امل�أخوذ من
ملف التبليغ ذيله بتوقيعه الذي �ضمنه انتقاله بتاريخ � 02-04-2008إىل عنوان
املبلغ �إليه حيث وجد امل�سمى عزيز برير الذي �أدىل له ببطاقته الوطنية و رف�ض
احليازة و التوقيع ب�شهادة الت�سليم و املحكمة ملا ا�ستبعدت املح�رض املذكور
بعله �أنه ال يقوم مقام �شهادة الت�سليم و احلال �أن املح�رض املنجز من طرف جهة
ر�سمية موكول لها عملية التبليغ و الذي يت�ضمن كافة البيانات التي تعرف
باجلهة التي قامت بالتبليغ و بال�شخ�ص الذي وجده املفو�ض الق�ضائي بعنوان
املبلغ �إليه و الراف�ض حليازة الطي و التوقيع على �شهادة الت�سليم يقوم مقام هذه
الأخرية و ال ميكن الطعن فيه �إال بالزور ,تكون قد بنت قرارها على تعليل
.101قــرار حمكمة النق�ض عـدد 426 :ال�صادر بتاريخ  19/4/2012يف امللف جتاري عــــدد .504/3/2/2011 :
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غري �سليم مما يعر�ضه للنق�ض ،102 ».كما �أن حمكمة النق�ض ق�ضت ب�أنه من
«الثابت من �أوراق امللف خا�صة حم�رض تبليغ الإنذار بالإفراغ �أن مهمة تبليغ
هذا الأخري �أ�سندت �إىل العون الق�ضائي من املعني بالأمر يف �إطار القانون رقم
 41/80ال�صادر بتاريخ  25/12/80الذي �أوكل للأعوان الق�ضائيني �صالحية
بتبليغ الإنذارات بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة ولن تكليف امل�رشع العون
الق�ضائي بتبليغ الإنذار يقت�ضي بال�رضورة تكليفه ب�إعداد ال�صورة املادية لذلك
التبليغ والذي يتجلى يف املح�رض املنجز من طرفه والذي ي�شهد على التبليغ
وهو يقوم مقام �شهادة الت�سليم التي ت�ستعمل لإجراء التبليغ الذي يتم عن
طريق املحكمة ،وانه باالطالع على حم�رض التبليغ يتبني �أن العون �أ�شار �إىل
كونه انتقل �إىل عنوان املحل املكرتي وخاطب املبلغ اليه �شخ�صيا �آيت احلاج
حممد الذي وجده بعنوانه املذكور و�رصح له ب�صفته املعني بالتبليغ �شخ�صيا
ورف التوقيع والإدالء ببطاقته الوطنية وان البيانات امل�ضمنة مبح�رض التبليغ
جاءت من�سجمة مع مقت�ضيات الف�صل  39من ق م م و�أن املحكمة ملا اعتربت
ان �إجراءات تبليغ الإنذار غري قانونية اعتمادا على العلة املنتقدة امل�شار �إليها
يف الو�سيلة مل جتعل لق�ضائها �أ�سا�سا من القانون فعر�ضت بذلك قرار حمكمة
النق�ض ها للنق�ض»103.
و بالرجوع اىل املادة  15من القانون رقم  81.03ل�سنة  2003املتعلق
بتنظيم مهنة املفو�ضني الق�ضائيني ،104فاننا جندها تن�ص على �أنه يخت�ص
املفو�ض الق�ضائي ب�صفته هاته بالقيام بعمليات التبليغ وب�إجراءات تنفيذ
الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود وال�سندات التي لها قوة
x.102قرار حمكمة النق�ض عدد 675 :ال�صادر بتاريخ  21/06/2012يف امللف جتاري عدد .1228/3/2/2011
 – 103قرار حمكمة النق�ض عدد  796 :ال�صادر بتاريخ  02/06/2011يف امللف جتاري عدد. 1033/3/2/2010 :
 – 104انظر القانون رقم  81.03بتنظيم مهنة املفو�ضني الق�ضائيني ،ال�صادر الأمر بتنفيذه مبقت�ضى الظهري ال�رشيف رقم
 1.06.23بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006اجلريدة الر�سمية عدد  5400بتاريخ فاحت �صفر  2( 1427مار�س
� ،)2006ص  .59وي�رسي مفعول هذا القانون بعد ثالثة ا�شهر من ن�رشه باجلريدة الر�سمية ،وتن�سخ مبوجبه مقت�ضيات القانون
رقم  41.80ب�إحداث هيئة للأعوان الق�ضائيني وتنظيمها.
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تنفيذية ،مع الرجوع �إىل الق�ضاء عند وجود �أي �صعوبة ،وذلك با�ستثناء
�إجراءات التنفيذ املتعلقة ب�إفراغ املحالت والبيوعات العقارية وبيع ال�سفن
والطائرات والأ�صول التجارية.
كما يتكلف املفو�ض الق�ضائي بت�سليم ا�ستدعاءات التقا�ضي �ضمن
ال�رشوط املقررة يف قانون امل�سطرة املدنية 105وغريها من القوانني اخلا�صة،
وكذا ا�ستدعاءات احل�ضور املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة اجلنائية،106
وميكن له �أن يقوم با�ستيفاء املبالغ املحكوم بها �أو امل�ستحقة مبقت�ضى �سند
تنفيذي و�إن اقت�ضى احلال البيع باملزاد العلني للمنقوالت املادية.
و يقوم املفو�ض الق�ضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من املعني بالأمر مبا�رشة
ما مل ين�ص القانون على طريقة �أخرى للتبليغ ،وينتدب املفو�ض الق�ضائي من
لدن الق�ضاء للقيام مبعاينات مادية حم�ضة جمردة من كل ر�أي ،وميكن له �أي�ضا
القيام مبعاينات من نف�س النوع مبا�رشة بطلب ممن يعنيه الأمر.
و للقيام مبهمة التبليغ ميكن للمفو�ض الق�ضائي �أن ينيب عنه حتت
م�س�ؤوليته كاتبا حملفا �أو �أكرث للقيام بعمليات التبليغ فقط ،غري �أنه وطبقا
ملقت�ضيات املادة  44من القانون رقم  81.03املتعلق بتنظيم مهنة املفو�ضني
الق�ضائيني ،فانه يجب على املفو�ض الق�ضائي حتت طائلة البطالن :
 �أن يوقع �أ�صول التبليغات املعهود �إىل الكتاب املحلفني ب�إجنازها. �أن ي�ؤ�رش على البيانات التي ي�سجلها الكتاب املحلفون يف الأ�صولاملذكورة.
و قد �أثار تبليغ الإنذار بالإفراغ بوا�سطة كاتب املفو�ض الق�ضائي ا�شكاالت
 – 105الظهري ال�رشيف مبثابة قانون رقم  1.74.447بتاريخ  11رم�ضان � 28( 1394شتنرب  )1974بامل�صادقة على ن�ص
قانون امل�سطرة املدنية؛ اجلريدة الر�سمية عدد  3230مكرر ،بتاريخ  13رم�ضان � 30( 1394شتنرب � ،)1974ص 2741؛ كما
مت تغيريه وتتميمه.
 – 106القانون رقم  22.01املتعلق بامل�سطرة اجلنائية ،ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.02.255بتاريخ  25من رجب
� 3( 1423أكتوبر )2002؛ اجلريدة الر�سمية عدد  5078بتاريخ  27ذي القعدة  30( 1423يناير� ،)2003ص 315؛ كما
مت تغيريه وتتميمه.
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كربى يف اطار القانون  41.80الذي كان ينظم مهنة االعوان الق�ضائيني،
فقد اعتربت حمكمة النق�ض يف قرار لها بانه «بالرجوع اىل مقت�ضيات الظهري
امل�ؤرخ يف  10/9/93املتمم واملغري للقانون رقم  80-41بتاريخ 25/12/80
املتعلق ب�إحداث هيئة الأعوان الق�ضائيني وتنظيمها خا�صة الفقرة الرابعة
من الف�صل الثاين يتبني �أن امل�رشع ح�رص اخت�صا�ص كاتب العون الق�ضائي
يف القيام بعمليات التبليغ الالزمة للتحقيق يف الق�ضايا وت�سليم ا�ستدعاءات
التقا�ضي وا�ستدعاءات احل�ضور ،كما ن�ص الف�صل  21الفقرة الثانية منه على
�أنه يجوز للأعوان الق�ضائيني �أن ينيبوا عنهم يف القيام بالأعمال املحددة يف
الفقرة الأخرية من الف�صل الثاين << �أي عمليات التبليغ الالزمة للتحقيق يف
الق�ضايا وت�سليم اال�ستدعاءات لواحد �أو �أكرث من الكتاب >> الأمر الذي
يتبني منه �أن امل�رشع قد حدد لكاتب العون الق�ضائي اخت�صا�صه على �سبيل
احل�رص ،و�أن املحكمة ملا ثبت لديها ان الأمر يف النازلة يتعلق مبهمة تبليغ
الإنذار بالإفراغ والتي ا�سندت اىل العون الق�ضائي مبقت�ضى �أمر ال�سيد رئي�س
املحكمة يف �إطار الف�صل  148من ق م م اعتربت عن �صواب �أن تبليغ االنذار
يدخل �ضمن اخت�صا�صاته املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من الف�صل الثاين
يتكلف بالقيام بها �شخ�صيا باعتبارها تدخل �ضمن الإجراءات املتطلبة يف
تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات املوكول للأعوان الق�ضائيني تنفيذها
�شخ�صيا و�أن القيام بالإجراء املذكور بوا�سطة كاتب العون الق�ضائي يجعل
االنذار غري منتج لأي �أثر قانوين باعتباره يخرج عن نطاق اخت�صا�صه وهي
بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها مبا يعترب ردا كافيا عن الو�سائل امل�ستدل
بها �أمامها وركزته على �أ�سا�س قانوين ومل تخرق يف ذلك املقت�ضيات املحتج
107
بها فكان ما ا�ستدل به الطاعن عدمي الأ�سا�س».
غري �أن حمكمة النق�ض تراجعت عن هذا التوجه ،و اعتربت الحقا بان
 – 107قرار حمكمة النق�ض عدد  978 :ال�صادر بتاريخ  2/7/08يف امللف جتاري عدد .1491/3/2/2004 :

137

الدكتور م�صطفى بوجنة

التبليغ املنجز من طرف كاتب املفو�ض الق�ضائي �صحيحا و قانونيا و يقوم حم�رض
التبليغ املنجز من طرف امل�ؤهل قانونا لتحريره مقام �شهادة الت�سليم و يعترب حجة
ر�سمية ال ميكن الطعن فيه �إال بالزور ،108ذلك �أنها ق�ضت بان «املرحلة االبتدائية
بجل�سة � 24-02-2010أنه مل ينازع يف تو�صله بالإنذار و �إمنا دفع ب�أنه يتعلق
ب�إنذار لدعوى �سبق البت فيها بحكم ق�ضائي ,و باملقابل يف مقاله اال�ستئنايف
نفى �أ�سا�سا تو�صله به و ب�سط بعد ذلك باقي دفوعه املن�صبة على مدى قانونية
حم�رض التبليغ و �أن نفيه التو�صل بالإنذار يفنده حم�رض التبليغ الذي يعترب حجة
ر�سمية منتجة لأثرها القانوين طاملا �أنه �أجنز من طرف من �أهله القانون لذلك
و مل يطعن فيه مبقبول و ال ينتق�ص منه �أن التبليغ قام به كاتب املفو�ض الق�ضائي
مادام �أن املادة  15من ظهري  14-02-206املتعلق بتنفيذ القانون رقم 03-81
بتنظيم مهنة املفو�ضني الق�ضائيني يف فقرته الأخرية منح املفو�ض الق�ضائي
�إمكانية �أن ينيب عنه و حتت م�س�ؤوليته كاتبا حملفا للقيام بعمليات التبليغ
فقط .و حمكمة اال�ستئناف ملا �أبطلت حم�رض تبليغ الإنذار معتربة �أنه يف غياب
�شهادة الت�سليم ال ينه�ض حجة على تو�صل املطلوب به و احلال �أنه مل يطعن فيه
109
بالطرق القانونية مل جتعل قرارها مرتكزا على �أ�سا�س و عر�ضته للنق�ض».
�أما فيما يتعلق باالجراءات املن�صو�ص عليها يف قانون امل�سطرة املدنية و
املتعلقة بالتبليغ تتحدد خ�صو�صا يف الف�صول 37و38و 39من ق م م ح�سبما
مت تعديلها ،هاته الف�صول التي تن�ص على �أنه يوجه اال�ستدعاء بوا�سطة �أحد
�أعوان كتابة ال�ضبط� ،أو �أحد الأعوان الق�ضائيني� 110أو عن طريق الربيد بر�سالة
 – 108عمر ازوكار ،االنذار باالفراغ يف �ضوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�ضائية  ،الطبعة االوىل  2015مطبعة
النجاح اجلديدة �ص . 147

 – 109قرار حمكمة النق�ض عدد  741ال�صادر بتاريخ  08/2012/16يف امللف جتاري رقم .350/3/2/2012
 – 110انظر القانون رقم  81.03بتنظيم مهنة املفو�ضني الق�ضائيني ،ال�صادر الأمر بتنفيذه مبقت�ضى الظهري ال�رشيف
رقم  1.06.23بتاريخ  15حمرم  14( 1427فرباير  ،)2006اجلريدة الر�سمية عدد  5400بتاريخ فاحت �صفر 1427
( 2مار�س � ،)2006ص  .59وي�رسي مفعول هذا القانون بعد ثالثة ا�شهر من ن�رشه باجلريدة الر�سمية ،وتن�سخ
مبوجبه مقت�ضيات القانون رقم  41.80ب�إحداث هيئة للأعوان الق�ضائيني وتنظيمها.
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م�ضمونة مع الإ�شعار بالتو�صل �أو بالطريقة الإدارية ،111و�إذا كان املر�سل �إليه
يقيم خارج املغرب ،يوجه اال�ستدعاء بوا�سطة ال�سلم الإداري على الطريقة
الدبلوما�سية �أو بوا�سطة الربيد امل�ضمون ،عدا �إذا كانت مقت�ضيات االتفاقيات
الدولية تق�ضي بغري ذلك.112
كما �أن الف�صلني  38و 39من ق م م ين�صان على �أنه ي�سلم اال�ستدعاء
والوثائق �إىل ال�شخ�ص نف�سه �أو يف موطنه �أو يف حمل عمله �أو يف �أي مكان
�آخر يوجد فيه ويعترب حمل الإقامة موطنا بالن�سبة ملن ال موطن له باملغرب.
ويجوز �أن يتم الت�سليم يف املوطن املختار ،113و يجب �أن ي�سلم اال�ستدعاء
يف غالف خمتوم ال يحمل �إال اال�سم ال�شخ�صي والعائلي وعنوان �سكنى
الطرف وتاريخ التبليغ متبوعا بتوقيع العون وطابع املحكمة.
كما ترفق باال�ستدعاء �شهادة يبني فيها من �سلم له اال�ستدعاء ويف �أي تاريخ
ويجب �أن توقع هذه ال�شهادة من الطرف �أو من ال�شخ�ص الذي ت�سلمها يف
موطنه .و�إذا عجز من ت�سلم اال�ستدعاء عن التوقيع �أو رف�ضه �أ�شار �إىل ذلك
العون �أو ال�سلطة املكلفة بالتبليغ ويوقع العون �أو ال�سلطة على هذه ال�شهادة
يف جميع الأحوال وير�سلها �إىل كتابة �ضبط املحكمة.
�أما �إذا تعذر على املكلف بالتبليغ �أو ال�سلطة الإدارية ت�سليم اال�ستدعاء
لعدم العثور على الطرف �أو على �أي �شخ�ص يف موطنه �أو حمل �إقامته �أل�صق
 – 111مت تغيري وتتميم وتعوي�ض الفقرة الأوىل من الف�صل � 37أعاله مبوجب القانون رقم  72.03ال�صادر الأمر
بتنفيذه ظهري �رشيف رقم  1.04.23بتاريخ  12من ذي احلجة  3( 1424فرباير )2004؛ اجلريدة الر�سمية عدد
 5184بتاريخ  14من ذي احلجة  5(1424فرباير � ،)2004ص .453
 – 112مت تعديل الفقرة الأخرية من الف�صل � 37أعاله مبوجب القانون رقم  33.11القا�ضي بتعديل الف�صول  32و 37و38
و 39و 63و 431من قانون امل�سطرة املدنية ،ال�صادر بتنفيذه ظهري �رشيف رقم  1.11.153بتاريخ  16من رم�ضان 1432
(� 17أغ�سط�س )2011؛ اجلريدة الر�سمية عدد  5975بتاريخ � 6شوال� 5( 1432سبتمرب� ،)2011ص .4389

 – 113مت تعديل الف�صل � 38أعاله مبوجب القانون رقم  ،33.11ال�صادر باجلريدة الر�سمية عدد  5975بتاريخ 6
�شوال� 5( 1432سبتمرب � ،)2011ص 4389؛ �إال �أن هذا التعديل �شمل الفقرة الأوىل فقط دون باقي الفقرات كما
بني ذلك ا�ستدراك اخلط أ� املادي ال�صادر باجلريدة الر�سمية عدد  6099بتاريخ  27ذو احلجة  12( 1433نوفمرب
� ،)2012ص .5844
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يف احلني �إ�شعارا بذلك يف مو�ضع ظاهر مبكان التبليغ و�أ�شار �إىل ذلك يف
ال�شهادة التي ترجع �إىل كتابة �ضبط املحكمة املعنية بالأمر.114
توجه حينئذ كتابة ال�ضبط اال�ستدعاء بالربيد امل�ضمون مع الإ�شعار
بالتو�صل.
�إذا رف�ض الطرف �أو ال�شخ�ص الذي له ال�صفة ،ت�سلم اال�ستدعاء �أ�شري �إىل
ذلك يف ال�شهادة.
يعترب اال�ستدعاء م�سلما ت�سليما �صحيحا يف اليوم العا�رش املوايل للرف�ض
ال�صادر من الطرف �أو ال�شخ�ص الذي له ال�صفة يف ت�سلم اال�ستدعاء.
ميكن للقا�ضي من ناحية �أخرى تبعا للظروف متديد الآجال املذكورة
�أعاله والأمر بتجديد اال�ستدعاء.
يعني القا�ضي يف الأحوال التي يكون فيها موطن �أو حمل �إقامة الطرف
غري معروف عونا من كتابة ال�ضبط ب�صفته قيما يبلغ �إليه اال�ستدعاء.
يبحث هذا القيم عن الطرف مب�ساعدة النيابة العامة وال�سلطات الإدارية
ويقدم كل امل�ستندات واملعلومات املفيدة للدفاع عنه دون �أن يكون احلكم
ال�صادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات ح�ضوريا.
�إذا عرف فيما بعد موطن �أو حمل �إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه
ف�إن القيم يخرب بذلك القا�ضي الذي عينه ويخطر الطرف بر�سالة م�ضمونة
عن حالة امل�سطرة وتنتهي نيابته عنه مبجرد القيام بذلك.
املطلب الثاين  :العربة بتحرير املح�رض
ت�ضمنت املادة  26من القانون رقم  49.16مقت�ضيات خطرية ومتناق�ضة
تهم القواعد الأ�سا�سية للتقا�ضي.
فالفقرة الأوىل من هذه املادة ن�صت على �أنه يجب على املكري الذي
 – 114مت تعديل الفقرة الثانية من الف�صل � 39أعاله مبوجب القانون رقم � ،33.11سالف الذكر.
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يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن يوجه للمكرتي �إنذارا ،يت�ضمن
وجوبا ال�سبب الذي يعتمده ،و�أن مينحه �أجال للإفراغ اعتبارا من تاريخ
التو�صل  ،غري �أن نف�س املادة ن�صت على �أنه �إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ
لكون املحل مغلقا با�ستمرار ،جاز للمكري �إقامة دعوى امل�صادقة على الإنذار
بعد مرور الأجل املحدد يف الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رض بذلك.
ولعل ما ت�ضمنته املادة  26من القانون  49.16يعترب �رضبا للحق يف
التواجهية و تراجعا على القواعد امل�ستقر عليها ق�ضاءا يف هذا الباب.
فامل�ستقر عليه يف عمل حمكمة النق�ض �أن العربة بالتو�صل بالإنذار و
لي�س االكتفاء ببعثه ،وهكذا ق�ضت حمكمة النق�ض يف العديد من النوازل
و اعتربت ب�أنه « حيث تبت �صحة ما عابه الطاعن على القرار ذلك �أن عدم
التو�صل بالإنذار املوجه يف �إطار ظهري  24/5/55يجعله غري منتج لأية �آثار
قانونية بخ�صو�ص ما علل به من �أ�سباب وحمكمة اال�ستئناف التي �أثبتت يف
تعليلها بكون الإنذار مو�ضوع النزاع مت رف�ض التو�صل به من طرف �شخ�ص
ال �صفة له يف ذلك ،ورتبت عن ذلك عدم قبول طلب الإفراغ لعدم احرتامه
ملقت�ضيات الف�صل  6من ظهري  24/5/55مبرور �ستة �أ�شهر على تاريخ التو�صل
115
بالإنذار (الغري احلا�صل يف النازلة )».
كما �أنه و يف قرارات �أخرى ذهبت حمكمة النق�ض �أبعد من ذلك  ،ذلك
�أنها اعتربت ب�أن «املكري الراغب يف انهاء العالقة الكرائية هو امللزم ب�إثبات
واقعة تبليغ املكرتي بالإنذار وبان هذا الإنذار ت�ضمن كل مان�ص عليه الف�صل
 6اعاله وحمكمة اال�ستئناف عندما عللت قرارها مبا م�ضمنه << �أنه مبقت�ضى
ظهري  24/5/55ف�إن املكري يف حالة النزاع عليه اثبات �أن املكرتي فعال
تو�صل ب�صك االنذار املت�ضمن لكافة البيانات املن�صو�ص عليها يف الف�صل
 6من هذا الظهري الذي يوجب �أن يتو�صل املكرتي ب�صك االنذار ولي�س
 – 115قرار حمكمة النق�ض عدد  1163 :ال�صادر بتاريخ  28/11/2007يف امللف جتاري عدد .952/3/2/2006 :
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مبجرد غالف بريدي و�أن تو�صل املكرتية بهذا الظرف ال يفرت�ض حتما �أنه
كان بداخله �صك الإنذار بكامله كما ان االدالء بن�سخة منه ال يعترب كافيا
لإثبات �أن املكرتية �رشكة كازا مازوط تو�صلت فعال ب�أ�صل هذه الن�سخة مما
تكون معه املحكمة االبتدائية قد قلبت عبء الإثبات>> تكون قد طبقت
مقت�ضيات الف�صل  6امل�شار اليه اعاله تطبيقا �سليما وكان ما بالو�سيلة غري جدير
باالعتبار» ،116كما �أنها ويف قرار اخر اعتربت حمكمة اال�ستئناف التجارية
بالدار البي�ضاء ب�أن «الإنذار بالإفراغ الذي يوجبه القانون كتعبري عن الإرادة
بو�ضع حد لعقد الكراء يف نطاق ظهري  24/05/1955ال يكون له �أي �أثر
يف مواجهة املكرتي �إال �إذا بلغ �إليه بو�سائل التبليغ الواردة يف الف�صول ،37
 39 ،38من ق.م.م �أو بر�سالة م�ضمونة مع الإعالم بالتو�صل طبقا ملقت�ضيات
الف�صل  6من الظهري املذكور ويف النازلة ف�إن تبليغ الإنذار �أجنز بوا�سطة الربيد
امل�ضمون ويقع �إثبات التو�صل فعال ب�صك الإنذار على عاتق امل�ست�أنف عليه
عمال بالف�صل � 6أعاله الذي يوجب التو�صل به ولي�س مبجرد ظرف بريدي
ال يفرت�ض حتما وجود ال�صك بداخله و�أن �إدالءه بن�ص الإنذار ال يعترب كافيا
لإثبات تو�صل الطاعنة بن�سخة منه خا�صة ان املحكمة ومن خالل وجود نزاع
ب�ش�أن ذلك تكون ملزمة بت�أ�سي�س ق�ضائها على اليقني ولي�س االحتمال وان
املحكمة م�صدرة احلكم ملا اعتربت توقيع الطاعنة على الإ�شعار بالربيد حجة
على تو�صلها ب�صك الإنذار قد جانبت ال�صواب ،وينبغي اعتبار اال�ستئناف
يف هذا ال�شق الرتكازه على ا�سا�س و�إلغاء احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من
تعوي�ض و�إفراغ واحلكم من جديد برف�ض الطلب املتعلق بذلك وت�أييده يف
117
الباقي مع تعديله بح�رص املبلغ املحكوم به يف  27500درهما».
 – 116قرار حمكمة النق�ض عدد 474 :ال�صادر بتاريخ  25/4/2007يف امللف جتاري عدد .1319/3/2/2004 :
 – 117قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء.رقم  910/2013 :ال�صادر بتاريخ 14/02/2013 :
ال�صادر يف امللف عدد .3518/2012/15
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الف�صل الثاين  :دعوى امل�صادقة على الإنذار
عمل القانون رقم  49.16على حتديد املحكمة املخت�صة للبت يف دعوى
امل�صادقة على الإنذار (املبحث الأول) ،كما �أنه عمل على حتديد نطاق
اخت�صا�ص هذه املحكمة (املبحث الثاين).
املبحث الأول  :املحكمة املخت�صة
حدد القانون رقم  49.16االخت�صا�ص النوعي (املطلب الأول) كما
حدد االخت�صا�ص الوالئي انطالقا من ال�سبب املعتمد يف الإنذار بالإفراغ
(املطلب الثاين).
املطلب الأول  :االخت�صا�ص النوعي
ن�صت املادة  35من القانون رقم  49.16على �أنه تخت�ص املحاكم التجارية
بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون ،غري �أنه ينعقد االخت�صا�ص
للمحاكم االبتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الق�ضائي للمملكة.
ولفهم الفقرة الثانية من املادة  35بخ�صو�ص انعقاد االخت�صا�ص للمحاكم
االبتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم الق�ضائي للمملكة ،يجب الرجوع
�إىل م�رشوع القانون املتعلق بالتنظيم الق�ضائي للمملكة و الذي ن�ص على
عدة مبادئ ب�شان �إحداث الأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضاء التجاري والأق�سام
املتخ�ص�صة يف الق�ضاء الإداري 118ومن ذلك مايلي :
 – 118وهذا ما هو وا�ضح من خالل االطالع على هذه املواد من م�رشوع قانون التنظيم الق�ضائي :
املادة  42ت�شمل املحاكم االبتدائية
 -املحاكم االبتدائية ذات الوالية العامة
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املحاكم االبتدائية ذات الوالية العامة امل�شتملة على �أق�سام متخ�ص�صة يف الق�ضاء التجاري و�أق�سام متخ�ص�صة يفالق�ضاء الإداري
املحاكم االبتدائية امل�صنفةميكن �أن يحدث يف دائرة االخت�صا�ص املحلي للمحكمة االبتدائية مركز ق�ضائي �أو عدة مراكز ق�ضائية تابعة
للمحكمة يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها مبر�سوم بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية.
املادة 43
مع مراعاة مقت�ضيات املادة � 47أداناه ت�شمل املحكمة االبتدائية على ق�سم ق�ضاء الأ�رسة كما ميكن �أن ت�شمل ح�سب
نوعية الق�ضايا التي تخت�ص بالنظر فيها على �أق�سام وغرف مدنية وزجرية وعقارية وجتارية واجتماعية وغرف ق�ضاء
القرب وميكن تق�سيم �إىل غرف وتق�سيم الغرف �إىل هيئات.
ميكن �أن يحدث باملحكمة االبتدائية
ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري يبت دون غريه يف الق�ضايا التجارية امل�سندة �إىل املحاكم االبتدائية التجارية
مبوجب القانون ويف الق�ضايا التجارية الأخرى التي تدخل يف
اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية :
ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء الإداري يبث دون غريه يف الق�ضايا الإدارية امل�سندة �إىل املحاكم االبتدائية الإداريةمبوجب القانون.
حتدث الأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضايا التجاري والأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضايا الإداري باملحاكم االبتدائية املعنية
مبر�شوم بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي.
ميكن تق�سيم كل ق�سم من الأق�سام املذكورة �إىل غرف بح�سب طبيعية الق�ضايا املعرو�ضة عليه وميكن لكل غرفة �أن
تبث يف كل الق�ضايا املعرو�ضة على الق�سم املتخ�ص�ص.
املادة 44
ير�أ�س كل ق�سم باملحكمة االبتدائية وي�سهر على ت�سريه قا�ض وير�أ�س كل غرفة �أو هيئة باملحكمة قا�ض يعينون
ونوابهم طبقا للكيفيات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين من الباب الثاين من الق�سم الأول من هذا القانون.
ميكن لكل غرفة �أن تبحث وحتكم يف كل الق�ضايا املعرو�ضة على املحكمة كيفما كان كان نوعها با�ستثناء ما يتعلق
بق�سم ق�ضاء الأ�رسة والق�سم املتخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري والق�سم املتخ�ص�ص يف الق�ضايا الإداري وغرف ق�ضاء
القرب .
�إذا تبني لهيئة حكم �أن الق�ضية يرجع النظر فيها �إىل جهة �أخرى باملحكمة ف�إنها ترفع يدها عنها ب�أمر والئي وتيلها
�إىل رئي�س املحكمة الذي يتوىل هو �أو نائبها حالة ملف الق�ضية فورا �إىل اجلهة املعنية.
املادة 47
ميكن ت�صنيف املحاكم االبتدائية ح�سب نوعية الق�ضايا التي تخت�ص بالنظر فيها �إىل حماكم ابتدائية مدنية وحماكم
ابتدائية اجتماعية وحماكم ابتدائية زجرية.
ميكن عند االقت�ضاء �إحداث هذه املحاكم يف حدود الت�صنيف املذكور باخت�صا�صات حمددة .حتدث املحاكم
االبتدائية امل�صنفة مبر�سوم بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها
املحلي.
املادة 48
ميكن تق�سيم املحاكم االبتدائية املدنية �إىل �أق�سام وغرف مدنية وغرف جتارية وغرف عقارية وغرف ق�ضاء القرب
وميكن �أن يحدث بها ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري وق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء الإداري طبقا ملقت�ضيات
هذا القانون.
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 -1الأ�صل هو اخت�صا�ص املحاكم املتخ�ص�صة للبت يف كل من الق�ضايا
التجارية والق�ضايا الإدارية.
لقد نظم م�رشوع قانون التنظيم الق�ضائي كال من املحاكم التجارية وحماكم
اال�ستئناف التجارية وكذا املحاكم الإدارية وحماكم اال�ستئناف الإدارية وذلك
ميكن تق�سيم املحاكم االبتدائية االجتماعية �إىل ق�سم ق�ضاء الأ�رسة وغرف حوادث ال�شغل والأمرا�ض املهنية وغرف
نزاعات ال�شغل.
ميكن تق�سيم املحاكم االبتدائية الزجرية �إىل �أق�سام وغرف جنحية وغرف ق�ضايا ال�سري على الطرقات وغرف
الأحداث وغرف التحقيق وغرف ق�ضاء القرب
ميكن لكل غرفة باملحكمة امل�صنفة البث يف كل الق�ضايا املعرو�ضة عليها يف حدود اخت�صا�صها با�ستثناء الق�ضايا
املتعلقة
 بغرف ق�ضاء القرب �أو بالق�س املتخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري والق�سم املتخ�ص�ص يف الق�ضايا الإداري بالن�سبةللمحكمة االبتدائية املدنية
بق�سم ق�ضاء الأ�رسة بالن�سبة للمحكمة االبتدائية االجتماعية بغرف ق�ضاء القرب بالن�سبة للمحكمة االبتدائية الزجرية�إذا تبني لهيئة حكم �أن ق�ضية يرجع النظر فيها �إىل جهة �أخرى باملحكمة ف�إنها ترفع يدها عنها ب�أمر والئي وحتليلها
�إىل رئي�س املحكمة الذي يتوىل هو �أو نائبه �إحالة ملف الق�ضية فورا �إىل اجلهة املعنية.
املادة 59
ميكن تق�سيم املحكمة االبتدائية التجارية �إىل غرف وتق�سيم هذه الغرف �إىل هيئات ح�سب �أنواع الق�ضايا املعرو�ضة
عليها وميكن لكل غرفة البت يف كل الق�ضايا املعرو�ضة على املحكمة.
ير�أ�س كل غرفة �أو هيئة باملحكمة االبتدائية التجارية قا�ض �أو �أكرث للتنفيذ وقا�ض لل�سجل التجاري وقا�ض منتدب �أو
�أكرث يف ق�ضايا معاجلة �صعوبات املقاولة و�أي قا�ض ينتدب ملهمة �أخرى باملحكمة طبقا للكيفيات املن�صو�ص عليها
يف الف�صل الثاين من الباب الثاين من الق�سم الأول من هذا القانون.
تعمل جميع غرف املحكمة االبتدائية التجارية حتت �إ�رشاف رئي�س املحكمة.
املادة 60
مع مراعاة االخت�صا�صات املخولة لرئي�س املحكمة مبقت�ضى القانون تعقد املحكمة االبتدائية التجارية جل�ساتها
وت�صدرا �أحكامها يف جل�سة علنية وهي مكونة من ثالثة ق�ضاة من بينهم رئي�س مامل ين�ص القانون على خالف ذلك
ومب�ساعدة كاتب لل�ضبط .
يعترب ح�ضور ممثل النيابة العامة يف اجلل�سات اختياريا مامل ين�ص مقت�ضى قانوين على خالف ذلك ويكون ح�ضوره
�إجباريا متى كانت طرفا �أ�صليا.
الفرع الثاين
اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية التجارية
املادة 61
تخت�ص املحكمة االبتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق اال�ستئناف بالبت يف الق�ضايا امل�سندة �إليها مبقت�ضى
القانون مع مراعاة االخت�صا�صات امل�سندة �إىل الأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضاء التجاري املحدثة باملحكمة االبتدائية
املن�صو�ص عليها يف املادة � 43أعاله.
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باعتبارها اجلهة املتخ�ص�صة املخت�صة �أ�صال بالبت يف الق�ضايا امل�سندة �إليها
قانونا.
� -2إمكانية �إحداث �أق�سام متخ�ص�صة باملحاكم االبتدائية وحماكم
اال�ستئناف للتغلب على م�شاكل عدم تعميم املحاكم املتخ�ص�صة :
و لقد ن�ص امل�رشوع على �إمكانية �أن يحدث باملحكمة االبتدائية :
 ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري يبت دون غريه يف الق�ضاياالتجارية امل�سندة �إىل املحاكم التجارية مبوجب القانون ويف الق�ضايا التجارية
الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية
ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء الإداري يبت دون غريه يف الق�ضايا الإداريةامل�سندة �إىل املحاكم الإدارية مبوجب القانون.
كما ن�ص امل�رشوع على �إمكانية �أن يحدث مبحكمة اال�ستئناف
 ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري يبت دون غريه يف ا�ستئناف�أحكام الأق�سام التجارية املتخ�ص�صة باملحاكم االبتدائية التابعة املحكمة
اال�ستئناف وكذا الأحكام ال�صادرة يف الق�ضايا التجارية الأخرى التي تدخل
يف اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية املذكورة.
 ق�سم متخ�ص�ص يف الق�ضاء الإداري يبت دون غريه يف ا�ستئناف�أحكام �أق�سام الق�ضاء الإداري املتخ�ص�صة باملحاكم االبتدائية التابعة املحكمة
اال�ستئناف.
وحتدث الأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضاء التجاري والأق�سام املتخ�ص�صة يف
الق�ضاء الإداري مبر�سوم بعد ا�ستطالع ر�أي املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية
يحدد مقارها ودوائر اخت�صا�صها املحلي.
� -3ضوابط امل�رشوع لإحداث الأق�سام املتخ�ص�صة
لقد ربط امل�رشوع �إحداث الأق�سام املتخ�ص�صة مبجموعة من ال�ضوابط
وال�رشوط منها.
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مراعاة تخ�ص�ص الق�ضاة عند تعيينهم يف الأق�سام املتخ�ص�صةاعتماد الق�ضاء اجلماعي يف الأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضاء التجاريوالأق�سام املتخ�ص�صة يف الق�ضاء الإداري املحدثة باملحاكم االبتدائية
يخت�ص الق�سم املتخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري باملحكمة االبتدائية دونغريه بالبث يف الق�ضايا التجارية امل�سندة للمحاكم التجارية مبقت�ضى القانون
وكذا الق�ضايا التجارية الأخرى التي تدخل يف اخت�صا�ص املحاكم االبتدائية.
 ميار�س رئي�س الق�سم املتخ�ص�ص يف الق�ضاء التجاري �أو من ينوبعنه االخت�صا�صات املخولة قانونا لرئي�س املحكمة التجارية فيما له �صلة
باخت�صا�صات باخت�صا�صات هذا الق�سم.
يخت�ص الق�سم املتخ�ص�ص يف الق�ضاء الإداري باملحكمة االبتدائية دونغريه بالبث يف الق�ضايا الإدارية امل�سندة للمحاكم الإدارية مبقت�ضى القانون.
ولقد جائت املادة  35من القانون رقم  49.16تكري�سا للموقف الق�ضائي
الذي ا�ستقر عليه الق�ضاء املغربي بخ�صو�ص ا�سناد االخت�صا�ص للق�ضاء التجاري
للنظر يف املنازعات املتعلقة بالكراء التجاري ،وذلك بعد طول ت�ضارب بني
عمل املحاكم يف هذا ال�ش�أن وخ�صو�صا مع بداية عمل املحاكم التجارية.
فمحكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س كانت تعترب «ان عقد كراء املحل
التجاري وان كان يت�صف ب�صفة جتارية فهو ال يدخل �ضمن العقود التجارية
التي تولت مدونة التجارة حتديدها وتعريفها وبالتايل جعلت تطبيقها �أمام
املحاكم التجارية طبقا للمادة  ،736وان �سكوت املادة ( )20من القانون
املنظم للمحاكم التجارية عن �إ�سناد االخت�صا�ص يف دعوى كراء املحل
التجاري �إىل رئي�س املحكمة التجارية ،وت�رصيح ظهري  24/05/55العطاء هذا
االخت�صا�ص لرئي�س املحكمة االبتدائية ،وكذا الطابع املدين املعرتف به تقليديا
لعقد الكراء ،وكذا ال�صفة التخ�ص�صية التي تتمتع بها املحاكم التجارية .كل
ذلك يجعل املحاكم املدنية هي املخت�صة للنظر يف الدعاوي املتعلقة باالكرية
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املدنية»، 119كما اعتربت يف قرار �أخر ب�أن «امل�رشع مبقت�ضى قانون  95-53مل
ينزع االخت�صا�صات املخولة لل�سيد رئي�س املحكمة الإبتدائية مبقت�ضى قوانني
خا�صة ومنها مقت�ضيات ظهري  24/5/1955وان امل�رشع مل يلزم رئي�س املحكمة
بتحديد املحكمة املخت�صة مبنطوقه و�إحالة امللف عليها ،يف حني اوجب ذلك
على املحكمة التجارية امل�صدرة للحكم طبقا ملقت�ضيات املادة ( )8من قانون
�إحداث املحاكم التجارية ،كما ان النزاع املتعلق باحلق يف الكراء النا�شىء يف
نطاق الت�سيري احلر هو الذي تخت�ص املحاكم التجارية بالنظر فيه دون غريه
طبقا ملقت�ضيات الباب اخلام�س من م.ت.120
غري �أنه وبعد �صدور قرارات متواترة عن حمكمة النق�ض م�سندة
 – 119قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم 29ال�صادر بتاريخ  19/8/1998يف امللف عدد .70/98

 – 120قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم 18ال�صادر بتاريخ  04/01/1999يف امللف عدد ،359/98
وقد جاء �ضمن تعليالت هذا القرار مايلي  :حيث يعيب امل�ستانف على االمراملطعون فيه ت�رصيحه بعدم اخت�صا�ص
املحكمة للبث نوعيا يف الطلب مع ان دعوى ال�صلح من �صميم اخت�صا�ص املحاكم التجارية .على اعتبار ان االمر
يتعلق باالفراغ من حمل جتاري يتوفر �صاحبه على حمل جتاري وميار�س عمله فيه كتاجر واكت�سب فيه اال�صل التجاري
فعال .وكونه يف جميع االحوال مل يحدد مبنطوقه املحكمة املخت�صة.
وحيث انه ومن الرجوع للملف وحمتوياته تبني ان الطلب احلايل اقيم على ا�سا�س االنذار الذي تو�صل به املدعي
امل�ستانف يف اطار ظهري .24/5/55
وامل�رشع بالف�صل  27من نف�س الظهري اوجب على املكرتي الذي تو�صل باالنذار رفع النازلة اىل رئي�س املحكمة
االبتدائية التي توجد يف دائرة موطن املدعى عليهم ح�سب مقت�ضيات قانون امل�سطرة املدنية.
كما خول الف�صل  30من نف�س الظهري لرئي�س املحكمة �صالحية اتخاذ اجراءات التحقيق من م�صاحلة وبحث حل�سم
النزاع احلا�صل بني الطرفني بعد موافقة املكري املبدئية على ال�صلح.
وحيث ان امل�رشع وان كان يف املادة  20من قانون احداث املحاكم التجارية ا�سند لرئي�س املحكمة التجارية
االخت�صا�صات التي كانت م�سندة لرئي�س املحكمة االبتدائية مبوجب قانون امل�سطرة املدنية اال انه مل ي�سند اليه
اخت�صا�صات ال�سيد الرئي�س مبقت�ضى قوانني خا�صة ومنها ظهري 5/55/ 24واملحاكم التجارية حماكم خمت�صة وال
ميكن التو�سع يف االخت�صا�صات املخولة لها ودفع امل�ستانف بان االمر يتعلق بافراغ ا�صل جتاري وبالتايل فاملحاكم
التجارية خمت�صة للبث يف النزاع دفع يف غري حمله الن الفقرة اخلام�سة من املادة اخلام�سة من قانون احداث املحاكم
التجارية وان ا�سندت لهذه املحاكم البث يف النزاعات املتعلقة باال�صول التجارية فانه الميكن القول بان النزاع
احلايل يدخل يف زمرتها لتعلقه مبنازعة تهم احلق يف الكراء والذي يعترب من م�شتمالت اال�صل التجاري والتي قد
ت�ؤدي امل�سطرة اىل فقدانه على اعتبار ان النزاعات التي تخت�ص بها املحاكم التجارية هي التي حددها الكتاب الثاين
املتعلق باال�صول التجارية يف ق�سمه الثاين بابوابه اخلم�سة .وان النزاع املتعلق باحلق يف الكراء والذي تخت�ص بالبث
فيه املحاكم التجارية هو النا�شىء يف نطاق الت�سيري احلر الذي افردت له مدونة التجارة الباب اخلام�س دون ما عداه.
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االخت�صا�ص للمحاكم التجارية للنظر يف منازعات الكراء التجاري
عدلت جميع املحاكم التجارية عن اجتاهها ال�سابق  ،122ذلك �أن حمكمة النق�ض
اعتربت ب�أنه «لئن كان الف�صل  27من ظهري � 24/5/1955أعطى االخت�صا�ص
للنظر يف الدعوى التي يتقدم بها املكرتي للمنازعة يف الأ�سباب التي ي�ستند
اليها املكري ملحكمة مكان تواجد العقار املدعى ب�ش�أنه ف�إن التجاء املطلوبة
للمحكمة التجارية مبراك�ش لإقامة دعوى الف�صل  32من ظهري 24/5/1955
بعد �أن �صدر قرار عدم الت�صالح عن رئي�س املحكمة االبتدائية بال�صويرة كان
�أمام املحكمة املخت�صة نوعيا للبت يف هذه الدعوى وان حمكمة اال�ستئناف
التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه ملا ردت دفوع الطاعنني بالتعليل امل�شار
اليه بالو�سيلة مل تخرق املقت�ضيات املحتج بها وكان ما نعاه الطاعنون غري
121

 – 121قرار حمكمة النق�ض عدد  2248ال�صادر يف امللف عدد  227/2000بتاريخ .14/11/2001
 – 122جاء يف تعليل قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم  234ال�صادر بتاريخ 11-02-2008يف امللف عدد
 : 1533/2007حيث تعيب الطاعنتان على �أن احلكم املطعون فيه ا�رض مب�صاحلهما للعلل و الأ�سباب املحددة �أعاله.
و حيث انه بالإطالع على الإنذار املوجه من طرف املكرية �رشكة � ....إىل �رشكة مكنا�س العاملية و املبلغ لهذه الأخرية بتاريخ
 23/4/97يتبني انه مبني على تغيري ا�ستعمال املحل دون ترخي�ص و على كون املكرتية توقفت عن �شغل و ا�ستغالل املحالت
املمنوحة على وجه الكراء لأن طرفا ثالثا قد مت �إدخاله للمحل دون علم املكرية ،فتقدمت على اثر ذلك بطلب ال�صلح انتهى
ب�صدور �أمر بف�شل حماولة ال�صلح بلغ للمكرتية التي تقدمت بدعوى الف�صل  32من ظهري  24ماي � 1955أمام ابتدائية مكنا�س
التي �أ�صدرت حكما حتت رقم  655بتاريخ  15/6/2001يف امللف رقم  977-2-98ق�ضى ب�إلغاء الدعوى على حالتها
و حتميل رافعتها ال�صائر ا�ست�أنفته �رشكة مكنا�س العاملية ف�أ�صدرت حمكمة اال�ستئناف مبكنا�س قرارها عدد  2203و تاريخ
 7/7/04يف امللف رقم  3682-02-9ق�ضى ب�إلغاء احلكم امل�ست�أنف و احلكم ت�صديا بعدم اخت�صا�ص املحاكم العادية للبت
يف النزاع و حتميل كل م�ست�أنف م�صاريف ا�ستئنافه .و حيث �إن كانت املنازعات حول الكراء التجاري من اخت�صا�ص املحاكم
التجارية ح�سب امل�ستقر عليه ق�ضاء و منها القرار ال�صادر عن املجل�س الأعلى حتت عدد  2248يف امللف التجاري عدد 227-
 2000و تاريخ  14/11/2001من�شور مبجلة الق�رص عدد � 2ص  124و جملة املحاكم املغربية عدد � 92ص  104ف�إن توجيه
دعوى الف�صل  32من ظهري  24ماي  1955من طرف امل�ست�أنف عليها �أمام املحكمة االبتدائية ثم �أمام حمكمة اال�ستئناف
مبكنا�س بعد �إحداث املحاكم التجارية يكون قد مت �أمام جهة غري خمت�صة و هو ما ذهب �إليه قرار حمكمة اال�ستئناف مبكنا�س
بدون �إحالة على املحكمة التجارية و ذلك بخ�صو�ص دعوى املنازعة يف الإنذار املقدمة من طرف امل�ست�أنف عليها و يكون
بذلك تقاع�سها عن �إقامتها �أمام اجلهة املخت�صة و �صدور القرار املذكور كعدم �إقامتها لدعوى الف�صل  32من الظهري خا�صة
و �أن �أجل الف�صل املذكور هو �أجل �سقوط ال �أجل تقادم ال يقبل القطع �أو الوقف و هو ما مل ينته �إليه احلكم املطعون فيه مما
ي�ستوجب �إلغاءه و احلكم من جديد بامل�صادقة على الإنذار بالإفراغ و املبلغ للم�ست�أنف عليها بتاريخ  23/4/97و احلكم تبعا
لذلك ب�إفراغها من املحل الكائن برقم � 20شارع احل�سن الثاين مكنا�س هي و من يقوم مقامها .و حيث يتعني حتميل امل�ست�أنف
عليها ال�صائر.
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جدير باالعتبار».

123

املطلب الثاين  :االخت�صا�ص بني ق�ضاء املو�ضوع و الق�ضاء امل�ستعجل
ن�ص القانون رقم  49.16على �أنه يف حالة عدم ا�ستجابة املكرتي للإنذار
املوجه �إليه ،يحق للمكري اللجوء �إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة للم�صادقة على
الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل املحدد فيه
وانطالقا من الأ�سباب املعتمدة يف الإنذار الرامي �إىل الإفراغ ،فاجلهة
الق�ضائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار تت�سم باالزدواجية ،فاملق�صود بها
الق�ضاء امل�ستعجل يف حاالت حمددة (الفقرة الأوىل) ،كما �أن املق�صود بها
ق�ضاء املو�ضوع يف حاالت �أخرى (الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :اخت�صا�ص قا�ضي امل�ستعجالت
ا�سند القانون رقم  49.16االخت�صا�ص للق�ضاء امل�ستعجل للم�صادقة على
الإنذار بالإفراغ يف حاالت حمددة وهي :
حالة الإفراغ لكون املحل �آيال لل�سقوط :
و بالرجوع اىل الفقرة الرابعة من املادة  8من القانون رقم  ،49.16ف�إننا
جنده ين�ص على �أنه ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ
يف احلاالت الآتية:
 �إذا كان املحل �آيال لل�سقوط ،ما مل يثبت املكرتي م�س�ؤولية املكري يفعدم القيام ب�أعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا �أو قانونا رغم �إنذاره بذلك.
 الإفراغ لتو�سعة املحل �أو تعليته :ذلك �أن املادة  16من القانون رقم  49.16ن�صت يف فقرتها الأوىل على
�أنه �إذا اعـتزم املالك تو�سيع �أو تعلية البناية ،وكان ذلك ال يت�أتى �إال ب�إفراغ
 – 123قــرار حمكمة النق�ض عـدد 179 :ال�صادر بتاريخ  16/2/2012يف امللف جتاري عــــدد .2011 /760/3/2 :
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املحل �أو املحالت املكراة ،ف�إن الإفراغ امل�ؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها
املكري ،على �أن ال تتعدى �سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ وميكن متديد
مدة الإفراغ لأجل ال يتعدى �سنة بطلب من املكري.
كما �أن املادة  17من نف�س القانون ن�صت على �أنه يخت�ص رئي�س املحكمة
يف الطلب الرامي اىل الإفراغ وحتديد قيمة التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي طيلة
مدة الإفراغ ،كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�ض امل�ستحق
عن ذلك ،كما يخت�ص رئي�س املحكمة بتحديد تعوي�ض احتياطي كامل وفق
مقت�ضيات املادة  7اعاله ،بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من
حق الرجوع.
الفقرة الثانية  :اخت�صا�ص ق�ضاء املو�ضوع
ا�سند القانون رقم  49.16االخت�صا�ص لق�ضاء املو�ضوع للم�صادقة على
الإنذار بالإفراغ يف باقي احلاالت و هي :
حالة الإفراغ لعدم �أداء واجبات الكراء :
بالرجوع اىل املادة  8من القانون رقم  ،49.16فاننا جنده ين�ص على �أنه
ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلاالت الآتية:
 �إذا مل ي�ؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما منتاريخ تو�صله بالإنذار ،وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثالثة �أ�شهر من
الكراء.
وبالرغم من عدم و�ضوح الن�ص بخ�صو�ص �إ�سناد االخت�صا�ص لق�ضاء
املو�ضوع ،فانه وباملقارنة مع ماجاء بخ�صو�ص �إ�سناد االخت�صا�ص للق�ضاء
امل�ستعجل ملعاينة ال�رشط الفا�سخ ،ف�إننا نعتقد بان االخت�صا�ص يعود لق�ضاء
املو�ضوع للم�صادقة على الإنذار بالإفراغ لعدم �أداء واجبات الكراء ،كما
�أننا نعتقد ب�أن امل�رشع مل يكن موفقا يف ذلك وكان عليه ا�سناد االخت�صا�ص
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للق�ضاء امل�ستعجل بدال من ق�ضاء املو�ضوع ،ملا يف ذلك من مزايا بخ�صو�ص
�إرجاع الثقة بني املكري و املكرتي وحتى ي�ؤدي الكراء التجاري وظيفته
االقت�صادية.
 -2الرغبة يف ا�سرتجاع املحل لال�ستعمال ال�شخ�صي :
ن�صت املادة  26من القانون رقم  49.16على �أنه يجب على املكري
الذي يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن يوجه للمكرتي �إنذارا،
يت�ضمن وجوبا ال�سبب الذي يعتمده ،و�أن مينحه �أجال للإفراغ اعتبارا من
تاريخ التو�صل ،وهذا االجل حمدد يف ثالثة �أ�شهر �إذا كان الطلب مبنيا على
الرغبة يف ا�سرتجاع املحل لال�ستعمال ال�شخ�صي.
غري �أنه وبالرجوع اىل املادة  19من نف�س القانون ،فاننا جندها تنظم طلب
افراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
فقط و �ضمن �رشوط حمددة ،دون التن�صي�ص على حق املكري يف تقدمي طلب
االفراغ ال�سرتجاع املحل برمته لال�ستعمال ال�شخ�صي.
فاملادة  19من القانون رقم  49.16ن�صت على �أنه يجوز للمالك املطالبة
ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
لي�سكن فيه بنف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو فروعه املبا�رشين من الدرجة
الأوىل �أو امل�ستفيدين من الو�صية الواجبة � -إن وجدوا � ،-أو املكفول �رشيطة
�إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته ال يتوفر على �سكن يف ملكه
�أو يتوفر على �سكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية،ال�شيء الذي
�سيفتح الباب ال حمالة �أمام ت�ضارب العمل الق�ضائي.
 -3الإفراغ لهدم املحل و�إعادة بنائه :
ذلك �أن املادة  9من القانون رقم  49.16ن�صت يف فقرتها االوىل على
�أنه يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل و�إعادة بنائه� ،رشيطة
�إثبات متلكه �إياه ملدة ال تقـل عن �سنة من تاريخ الإنذار و�أدائه للمكرتي تعوي�ضا
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م�ؤقتا يوازي كراء ثالث �سنوات مع االحتفاظ له بحق الرجوع �إذا ا�شتملت
البناية اجلديدة على حمالت معدة ملمار�سة ن�شاط مماثل حتدده املحكمة من
خالل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة ،على �أن  يكون،
قدر الإمكان ،متطابقا مع املحل ال�سابق والن�شاط املمار�س فيه.
الإفراغ ب�سبب وجود �سبب جدي يرجع لإخالل املكرتي ببنود العقد:
و يندرج �ضمن هذه احلاالت ما ت�ضمنته املادة  8من القانون و هي :
 �إذا �أحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�شكل ي�رضبالبناية وي�ؤثر على �سالمة البناء �أو يرفع من حتمالته ،ما عدا �إذا عرب املكرتي
عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف
الإنذار ،على �أن تتم الأ�شغال من �أجل ذلك ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل
ال يتعدى ثالثة �أ�شهر.
 �إذا قام املكرتي بتغيري ن�شاط �أ�صله التجاري دون موافقة املالك ،ماعدا �إذا عرب املكرتي عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل
املمنوح له ،على �أن يتم هذا االرجاع ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل ال
يتعدى ثالثة �أ�شهر.
 �إذا هلك املحل مو�ضوع الكراء بفعل املكرتي �أو ب�سبب قوة قاهرة �أوحادث فجائي.
 �إذا عمد املكرتي �إىل كراء املحل من الباطن خالفا لعقد الكراء. �إذا فقد الأ�صل التجاري عن�رص الزبناء وال�سمعة التجارية ب�إغالق املحلملدة �سنتني على الأقل ،وقد �سبق ملحكمة النق�ض �أن ق�ضت ب�أنه « لكن ،خالفا
ملا يعيبه الطاعنان ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف م�صدرة القرار املطعون فيه ملا اثري
�أمامها الدفع بكون احلكم االبتدائي امل�ست�أنف خالف مقت�ضيات املادتني 79
و  80من مدونة التجارة ،والف�صل  1من ظهري  24/5/1955باعتبار �أن الأ�صل
التجاري يجب �أن ي�شمل وجوبا على الزبناء وال�سمعة التجارية وكون املحل
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بقي مغلقا ملدة طويلة وال ي�شغل فيه �أي �أ�صل جتاري ردته عن �صواب مبا
ورد يف تعليلها << لئن كان الف�صل  1من ظهري  24/5/1955يقت�ضي �أن
مقت�ضيات الظهري جتد جمال تطبيقها على عقود كراء املحالت التي ي�ستغل
فيها �أ�صل جتاري و�أن املحل املدعى فيه بعد اغالقه فقد عنا�رصه املن�صو�ص
عليها يف املادتني  79و  80من مدونة التجارة �إال �أنه وان مت اغالق املحل
ملدة طويلة نتج عنها تبديد بعد عنا�رصه �إال �أنه بقي قطعا احلق يف الكراء وهو
عن�رص ميكن الت�رصف فيه بافراد  ...كما ميكن الت�رصف فيه مبعية عنا�رص معينة
من الأ�صل التجاري  >> ..فجاء قرارها غري خارق للمقت�ضيات املحتج بها
124
وما بالو�سيلة غري وارد علـى القرار»
املبحث الثاين  :نطاق اخت�صا�ص املحكمة
حدد القانون رقم  49.16نطاق اخت�صا�ص املحكمة بخ�صو�ص طلب
الإفراغ (املطلب الأول) و كذلك طلب املكرتي للتعوي�ض (املطلب الثاين)،
كما �أنه ن�ص على حماية االغيار و ذلك من خالل تنظيم م�سطرة �إعالم
الدائنني (املطلب الثالث).
املطلب الأول  :بخ�صو�ص طلب الإفراغ
رتب القانون رقم  49.16على عدم �صحة ال�سبب املبني عليه الإنذار
رف�ض طلب الإفراغ (الفقرة الأوىل) ،كما �أنه ن�ص على �إمكانية احلكم
بالتعوي�ض يف حالة ا�ستحقاقه �إال بعد ثبوت �صحة ال�سبب املعتمد مبوجب
الإنذار بالإفراغ (الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل  :عدم �صحة ال�سبب ي�ؤدي �إىل رف�ض طلب الإفراغ
�إن امل�ستقر عليه �أنه ال يحق ملحكمة الأكرية �أن تناق�ش �إال الأ�سباب
 – 124قرار حمكمة النق�ض عدد 1241 :امل�ؤرخ يف  8/10/2008 :ملف جتاري عدد .499/3/2/2008 :
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الواردة يف الإنذار و التي على �أ�سا�سها وجه اىل املكرتي دون غريه من
الأ�سباب التي ميكن للمكري �أن يتم�سك بها �أثناء �رسيان امل�سطرة ق�ضاء ،125
فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه «حقا حيث ان الثابت من �أوراق امللف والتي
كانت معرو�ضة على ق�ضاة املو�ضوع �أن الإنذار الذي تو�صل به املطلوب يف
�إطار ظهري  24/5/55يت�ضمن �سببني :
املطالبة ب�أداء الكراء داخل �أجل  15يوما.
يف حالة الأداء رفع ال�سومة الكرائية اىل مبلغ  1000درهم ...وحمكمة
اال�ستئناف عندما �رصحت بان املالكني قد عربوا عن رغبتهم يف جتديد العقد
مبقت�ضى �رشوط جديدة �ضمن الفقرة  2الواردة باالنذار ورتبت على ذلك
بطالن االنذار ورف�ض طلب االفراغ تكون قد �أغفلت مناق�شة ال�سبب االول
ومامت�سك به الطاعنون من اثبات حالة التماطل يف حق املطلوب على �ضوء
ماورد باالنذار وباقي وثائق امللف فجاء قرارها منعدم اال�سا�س وناق�ص التعليل
126
وكان مانعاه الطاعنون واردا عليه ي�ستوجب نق�ضه».
وقد ن�صت املادة  27من القانون رقم  49.16على انه �إذا تبني للجهة
الق�ضائية املخت�صة �صحة ال�سبب املبني عليه الإنذار ،ق�ضت وفق طلب املكري
الرامي �إىل امل�صادقة على الإنذار و�إفراغ املكرتي ،و�إال ق�ضت برف�ض الطلب.
و خالفا ملقت�ضيات ظهري  ،1955فانه و طبقا ملقت�ضيات املادة  27من
القانون رقم  ،49.16فعدم �صحة ال�سبب املبني عليه االنذار ال يرتب اال
نتيجة واحدة و هي رف�ض الطلب و لي�س امكانية التعوي�ض ،وذلك بخالف
ما ا�ستقر عليه عمل حمكمة النق�ض يف العديد من قراراتها و الذي كان يتعرب
ب�أنه «لكن حيث انه ملا ثبت لق�ضاة املو�ضوع ت�شبت الطرف املكري برغبته
يف عدم جتديد العقد رتبوا عن �صواب اجلزاء املتمثل يف منح املكرتي التعوي�ض
 – 125عمر ازوكار ،االنذار باالفراغ يف �ضوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�ضائية  ،الطبعة االوىل  2015مطبعة
النجاح اجلديدة �ص .99

 – 126قرار حمكمة النق�ض عدد 168 :ال�صادر بتاريخ  15/2/2006يف املـــلف جتاري عــدد.689/3/2/2003 :
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الكامل ،ذلك �أن عدم �صحة ال�سبب املعتمد عليه يف الإنذار ال ي�ؤدي �إىل
بطالنه و�إمنا اىل منح التعوي�ض يف �إطار الف�صل  10من ظهري 24/5/1955
مادامت الغاية من الت�سبيب لي�س تربير الإفراغ �أو رف�ض جتديد العقد و�إمنا
هو حرمان املكرتي من التعوي�ض ،وتبنوا علل احلكم االبتدائي الذي ق�ضى
بالتعوي�ض بعلة رغبة املالك يف انهاء عقد الكراء بدون �سبب وبالتايل �أحقية
املكرتي يف التعوي�ض الكامل ،وبذلك تكون قد عللت قرارها مبا يكفي ومل
تخرق �أي مقت�ضى قانوين وما بالو�سيلتني على غري �أ�سا�س ،127».كما اعتربت
حمكمة النق�ض ب�أنه «لكن ملا كان الف�صل  10من ظهري  24/5/55ين�ص على
�أنه << يحق للمكري رف�ض جتديد العقدة �إال �أنه اذا ا�ستعمل هذا احلق فيكون
عليه �أن ي�ؤدي للمكرتي املطلوب منه الإفراغ تعوي�ضا عن هذا االفراغ يعادل
ما حلقه من �رضر عن عدم جتديد العقدة  >> ..وملا كان الت�سبيب يف ظهري
 24/5/55هو تربير حرمان املكرتي من التعوي�ض كليا �أو جزئيا ولي�س تربير
الإفراغ �أو رف�ض جتديد العقد».128
الفقرة الثانية  :احلكم بالتعوي�ض يف حالة ا�ستحقاقه بعد ثبوت �صحة ال�سبب
يف حالة ثبوت ال�سبب املعتمد يف الإنذار ،و �إذا ق�ضت اجلهة الق�ضائية
املخت�صة ب�إفراغ املكرتي مع التعوي�ض،فانه يجب على املكري �إيداع مبلغ
التعوي�ض املحكوم به داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الذي ي�صبح فيه
احلكم قابال للتنفيذ ،و�إال اعترب متنازال عن التنفيذ ،ويتحمل حينئذ جميع
امل�صاريف الق�ضائية املرتتبة عن هذه امل�سطرة.
و يعترب هذا املقت�ضى حماولة من امل�رشع للحد من تع�سف املكري وخروجا
عن القواعد العامة املتعلقة بتنفيذ الأحكام ،واملتمثلة يف الف�صل  428من ق
م م و الذي ن�ص يف فقرته الأوىل على �أن الأحكام تكون قابلة للتنفيذ خالل
 – 127قرار حمكمة النق�ض عدد 854 :ال�صادر بتاريخ  11/6/08يف امللف جتاري عدد .84/3/2/2008 :
 – 128قرار حمكمة النق�ض عدد 1492 :ال�صادر بتاريخ  19/11/2008يف امللف جتاري عدد .512/3/2/2005 :
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ثالثني �سنة من اليوم الذي �صدرت فيه وت�سقط بان�رصام هذا الأجل.
وعمال مبقت�ضيات املادة  27من القانون رقم  ،49.16فانه ال تتم �إجراءات
تنفيذ احلكم القا�ضي بالإفراغ �إال بعد �إيداع التعوي�ض املحكوم به ،غري �أنه
ينفذ احلكم القا�ضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة املن�صو�ص عليها يف
الفقرة الثالثة من نف�س املادة ،وهي احلالة التي مل يتقدم فيها املكرتي بطلب
مقابل للتعوي�ض �أثناء �رسيان دعوى امل�صادقة على الإنذار  ،هذا الأخري الذي
يبقى من حقه رفع دعوى التعوي�ض داخل �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تبليغه
باحلكم النهائي القا�ضي بالإفراغ.
املطلب الثاين  :بخ�صو�ص طلب التعوي�ض
حدد القانون رقم � 49.16أجاال لتقدمي املكرتي لطلب التعوي�ض (الفقرة
الأوىل) ،كما �أنه حدد �رشوط تنفيذ هذا التعوي�ض (الفقرة الثانية).
الفقرة الأوىل � :أجال تقدمي املكرتي لطلب التعوي�ض
ن�صت املادة  27من القانون رقم  49.16على �أنه يجوز للمكرتي �أن
يتقدم بطلب التعوي�ض �أثناء �رسيان دعوى امل�صادقة على الإنذار ،غري �أنه �إذا مل
يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�ض �أثناء �رسيان هذه الدعوى ،ف�إنه يجوز
له �أن يرفع دعوى التعوي�ض داخل �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تبليغه باحلكم
النهائي القا�ضي بالإفراغ.
الفقرة الثانية � :رشوط تنفيذ التعوي�ض
حددت املادة  30من القانون رقم � 49.16رشوطا لتنفيذ املكرتي
للتعوي�ض املحكوم به ،ذلك �أن هذه املادة ن�صت على �أنه عندما تق�ضي
املحكمة بالتعوي�ض الكامل وفق مقت�ضيات املادة  ،7ال ميكن ا�ستخال�ص
املبلغ املحكوم به �إال بعد �إدالء املكرتي ب�شهادة م�سلمة من كتابة ال�ضبط تثبت
خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد.
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و التمعن يف املادة  30من القانون رقم  49.16يفيد بان هذا ال�رشط
يتعلق بتنفيذ التعوي�ض الكامل دون التعوي�ض اجلزئي املن�صو�ص عليه يف بع�ض
احلاالت من نف�س القانون.
و بالرجوع دائما �إىل ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف املادة  30من القانون
رقم  ،49.16فانه �إذا كان الأ�صل التجاري مثقال بتقييدات ،ف�إن املكرتي
يكون ملزما بالإدالء مبا يفيد �إ�شعار الدائنني املقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود
تعوي�ض م�ستحق له ،كما �أنه يجوز للدائنني املقيدين �أن يتعر�ضوا على �أداء ثمن
التعوي�ض املودع بكتابة ال�ضبط بت�رصيح يقدم �إليها ،داخل �أجل �أق�صاه خم�سة
ع�رش يوما من تاريخ تو�صلهم بالإ�شعار بوقوع الإفراغ ،وذلك وفق امل�سطرة
املن�صو�ص عليها يف املادة  84من مدونة التجارة ،129كما �أنه ال ي�ستخل�ص
املكرتي التعوي�ض املحكوم به لفائدته �إال بعد ان�رصام �أجل التعر�ضات املحدد
يف �أجل �أق�صاه خم�سة ع�رش يوما من تاريخ تو�صلهم بالإ�شعار بوقوع
الإفراغ.
�أما فيما يتعلق بتوزيع مبلغ التعوي�ض لفائدة املكرتي ،فانه يتم وفق
الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد من � 143إىل  151من مدونة التجارة.130
 – 129ن�صت املادة  84من مدونة التجارة على �أنه :
يجوز لدائني البائع �سواء كان الدين واجب الأداء �أم ال� ،أن يتعر�ضوا داخل �أجل �أق�صاه خم�سة ع�رش يوما بعد الن�رش الثاين ،على
�أداء ثمن البيع بر�سالة م�ضمونة مع الإ�شعار بالتو�صل توجه �إىل كتابة �ضبط املحكمة التي مت �إيداع العقد بها �أو ب�إيداع التعر�ض
بتلك الكتابة مقابل و�صل.
يجب �أن يبني التعر�ض ،حتت طائلة البطالن ،مبلغ الدين و�أ�سبابه واملوطن املختار داخل دائرة املحكمة.
ال يجوز للمكري ،بالرغم من كل �رشط خمالف� ،أن يتعر�ض من �أجل ا�ستيفاء �أكرية جارية �أو م�ستحقة م�ستقبال.
ال ميكن االحتجاج ب�أي انتقال �سواء كان ر�ضائيا �أو ق�ضائيا لثمن البيع �أو جلزء منه جتاه الدائنني الذين تعر�ضوا داخل الأجل
املحدد بالفقرة الأوىل من هذه املادة.
 – 130الف�صل الرابع :توزيع الثمن
املادة 143
داخل اخلم�سة �أيام املوالية لإيداع الثمن بكتابة ال�ضبط �أو اجلزء امل�ستحق منه �إذا كان الثمن ال يكفي للوفاء الكامل للدائنني و�إذا
مل ت�ستعمل ال�صالحية املخولة له مبقت�ضى الفقرة ال�سابعة للمادة  113يقدم امل�شرتي �أو الرا�سي عليه املزاد عري�ضة �إىل رئي�س
املحكمة ق�صد انتداب قا�ض وا�ستدعاء الدائنني �أمام القا�ضي املنتدب وذلك بتبليغ يوجه لكل واحد منهم يف املوطن املختار
يف التقييدات من �أجل الرتا�ضي حول توزيع الثمن.
املادة 144
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املطلب الثالث � :إعالم الدائنني
�إن �إعالم الدائنني لي�ست م�س�ألة جديدة ،بل هي ن�سخ و�إعادة �صياغة
جديدة ملقت�ضيات املادة  112من مدونة التجارة و التي �أ�سالت الكثري من
املداد (الفقرة الأوىل) و حماولة لتقنني امل�ستقر عليه يف العمل الق�ضائي
املغربي(الفقرة الثانية).
يعلن عن افتتاح �إجراءات التوزيع للعموم داخل �أجل ع�رشة �أيام من تاريخ تبليغ الدائنني ب�إعالنني تف�صل بينهما ع�رشة �أيام يف
جريدة خمول لها ن�رش الإعالنات القانونية.
يعلق عالوة على ذلك �إعالن ملدة ع�رشة �أيام يف لوحة خا�صة مبقر املحكمة.
يجب ،عند توجيه اال�ستدعاء للح�ضور ،مراعاة �أجل ال يقل عن خم�سة ع�رش يوما بني تاريخ �آخر �إعالن واليوم املحدد
للح�ضور �أمام املحكمة.
املادة 145
�إذا اتفق الدائنون ،يحرر القا�ضي املنتدب حم�رضا بتوزيع الثمن بت�سوية ودية وي�أمر بت�سليم قوائم الرتتيب وت�شطيب تقييدات
الدائنني غري املرتبني.
املادة 146
�إذا مل يتفق الدائنون �أمرهم القا�ضي املنتدب ب�أن يودعوا لدى كتابة ال�ضبط ،حتت طائلة ال�سقوط ،طلبهم برتتيب الدائنني مع
الإدالء ب�سنداتهم داخل الأجل الذي يحدده لهم.
املادة 147
يعد القا�ضي املنتدب عند انق�ضاء �أجل التقدمي وبعد االطالع على الوثائق املقدمة م�رشوعا للتوزيع؛ ي�ستدعى الدائنون وكل
طرف معني بر�سالة م�ضمونة �أو ب�إخطار يتم بالطريقة العادية للتبليغ ،لدرا�سته واالعرتا�ض عليه عند االقت�ضاء ،خالل ثالثني
يوما من يوم التو�صل بالر�سالة �أو الإخطار.
ي�سقط حق الدائنني وباقي الأطراف املنذرين �إذا مل يطلعوا على امل�رشوع ومل يتعر�ضوا عليه قبل انق�ضاء الأجل ال�سابق.
املادة 148
تقدم االعرتا�ضات عند وجودها �إىل جل�سة املحكمة ويبت فيها ابتدائيا �أو انتهائيا ح�سب القواعد العادية لالخت�صا�ص.
املادة 149
�إذا �أ�صبح التوزيع النهائي قابال للتنفيذ� ،أمر القا�ضي بت�سليم قوائم الرتتيب للمعنيني بالأمر وبت�شطيب تقييدات الدائنني غري
املرتبني.
يتم ا�ستيفاء مبالغ قوائم الرتتيب ب�صندوق كتابة ال�ضبط باملحكمة التي متت فيها الإجراءات.
تخ�صم دائما وقبل كل �شيء م�صاريف التوزيع من املبالغ املخ�ص�صة له.
املادة 150
�إذا كان الثمن م�ؤدى ب�أق�ساط ف�إن قوائم الرتتيب ت�سلم جمز�أة ومطابقة لها وتكتب جميع البيانات املفيدة على هام�ش التقييدات
�أوال ب�أول حني �أداء القوائم املجز�أة.
يف حالة احتفاظ امل�شرتي بالأجل امل�شرتط من طرف املدين الأ�صلي �أو الواجب مراعاته من قبله جتاه الدائنني ،ف�إن قوائم
الرتتيب تخ�ضع لنف�س الأجل.
املادة 151
عندما يجب تقدير ثمن العنا�رص كال على حدة يعني القا�ضي تلقائيا �أو بطلب الأطراف خبريا ويحدد له تاريخا لو�ضع تقريره.
يلحق هذا التقرير مبح�رض ال�ضبط دون تبليغ.
ينظر القا�ضي يف التقدير وي�ضع م�رشوعا للت�سوية.

159

الدكتور م�صطفى بوجنة

الفقرة الأوىل � :إعالم الدائنني مبوجب املادة  112من مدونة التجارة
�أقر امل�رشع املغربي وجوب �إخبار الدائن انطالقا من مقت�ضيات الف�صل
 14من ظهري  1914امللغى وكذلك املادة  112من مدونة التجارة ،هذه املادة
التي ن�صت على �أنه �إذا �أقام املالك دعوى بف�سخ كراء العقار الذي ي�ستغل فيه
�أ�صل جتاري مثقل بتقييدات ،وجب عليه �أن يبلغ طلبه �إىل الدائنني املقيدين
�سابقا ،يف املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم.
كما انه ال ي�صدر احلكم �إال بعد ثالثني يوما من هذا التبليغ وال ي�صبح
الف�سخ الر�ضائي للكراء نهائيا �إال بعد ثالثني يوما من تاريخ تبليغ الدائنني
املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم.
و يف تطبيقات هذه املادة كانت قد اعتربت حمكمة النق�ض بان رفع
دعوى من قبل الدائن املرتهن من �أجل بيع الأ�صل التجاري املرهون ال ي�سلب
حق املالك يف املطالبة ب�إفراغ املحل امل�ؤ�س�س به الأ�صل التجاري ب�سبب عدم
�أداء واجبات الكراء ،فاملالك الذي عمل على �إ�شعار الدئنني املقيدين بال�سجل
التجاري وبلغهم مقال الدعوى الرامية �إىل الإفراغ يكون قد التزم مبقت�ضيات
الف�صل  112من مدونة التجارة وال م�س�ؤولية عليه جتاه الدائنني ،اذ جاء بقرار
حمكمة النق�ض �أنه “ وملا كانت املادة  112م ت يف فقرتها الثانية تن�ص على
<< �أنه ال ي�صبح الف�سخ الر�ضائي للكراء نهائيا �إال بعد ثالثني يوما من تاريخ
تبليغ الدائنني املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم >> وملا كان الطالب
البنك ال�شعبي قد �أ�شعر بالف�سخ الر�ضائي بتاريخ  25/2/2010ال�شيء الذي ال
ينازع فيه ،ف�إن حمكمة اال�ستئناف التي ردت الدفع ب�أن تبليغ الدائنني املرتهنني
جاء الحقا لإنهاء العقد ،وخمالفا بذلك للمادة  112م ت مبا جاء يف تعليلها
<< من انه يف حالة الف�سخ الر�ضائي ف�إن املكري غري ملزم ب�إ�شعار الدائن
املقيد كمرتهن للأ�صل التجاري قبل مطالبة املكرتي بالف�سخ ،بل ان املادة
املذكورة ن�صت على �أن الف�سخ ال ي�صبح نهائيا �إال بعد ان�رصام �أجل ثالثني
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يوما عن تبليغ اال�شعار بالف�سخ للدائن �صاحب حق الرهن >> تكون قد
عللت قرارها تعليال �سليما مطابقا ملا جاء يف الفقرة الثانية من املادة  112م
ت املتعلق بالف�سخ الر�ضائي – مو�ضوع النازلة – خالف ما وقع عليه الن�ص
يف الفقرة الأوىل املتعلقة بالف�سخ الق�ضائي .وبخ�صو�ص ما ا�ستدل به من �أن
القرار ق�ضى ب�إلغاء احلكم االبتدائي واحلكم من جديد بالت�شطيب على الرهن
دون �أن يكون هذا احلكم حمل ا�ستئناف من طرف املطلوب و�أنه بذلك ق�ضى
بغري ما طلب منه ،ف�إنه خالفا ملا ا�ستدل به ف�إن حمكمة اال�ستيناف التي مت�سك
�أمامها الطالب كم�ست�أنف ب�أن احلكم االبتدائي ق�ضى بالت�شطيب على العنوان
امل�ستغل به الأ�صل التجاري �رشكة مكنا�س كادر ،واحلال �أن طلب املدعي
ان�صب كما جاء فـي مقالـه االفتتاحي على الت�شطيب علـى الرهن علـى
الأ�صل التجاري من ال�سجل التجاري  -وناق�شت ال�سبب املذكور معتربة �أن
ما ق�ضى به احلكم امل�ست�أنف من الت�شطيب على العنوان – والذي مل يكن حمل
طلب لأن مقال االدعاء ت�ضمن املطالبة بالت�شطيب على الرهن ،وق�ضت ب�إلغاء
احلكم امل�ست�أنف فيما ق�ضى به من الت�شطيب على العنوان ،واحلكم من جديد
يف حدود الطلب بالت�شطيب على الرهن مل تق�ض مبا مل يطلب كما بتم�سك
بذلك الطالب مما تكون معه �أ�سباب النق�ض غري جديرة باالعتبار.131
كما انه جاء يف قرار �صادر عن حمكمة اال�ستئناف التجارية مبراك�ش بانه
و«بناء على مقت�ضيات الف�صل  369من ق.م.م الذي تن�ص فقرته الثانية �أنه «�إذا
بت املجل�س الأعلى مبوجب قراره يف نقطة قانونية تعني على املحكمة التي
�أحيل عليها امللف �أن تتقيد بقرار املجل�س الأعلى يف هذه النقطة» .وحيث
�إن قرار املجل�س الأعلى الذي نق�ض القرار ال�صادر عن هذه املحكمة بتاريخ
 07/10/2003يف امللف عدد  243/3/374/03بعلة �أن ما يوجبه امل�رشع
مبقت�ضى الف�صل  112من مدونة التجارة هو �إلزام املالك الذي يقيد دعوى
 – 131قــرار حمكمة النق�ض عـدد  222 :امل�ؤرخ فـي  1/3/2012 :ملف جتاري عــــدد .1103/3/2/2011 :
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بف�سخ عقد كراء املحل امل�ستغل فيه الأ�صل التجاري املرهون ب�أن يبلغ طلبه
�إىل الدائنني .وال ي�صدر احلكم �إال بعد ثالثني يوما من هذا التبليغ حتت طائلة
�إلزامه بتعوي�ض الأ�رضار التي يتعر�ض لها الدائن ب�سبب ف�سخ العقد الذي وقع
على غري علم منه» و�أن املحكمة بالرغم من مالحظتها �أن الطاعن املكري قد
تقيد مبقت�ضيات الف�صل املذكور رتبت على ح�صول الدائن املرتهن على حكم
ببيع الأ�صل التجاري الذي �أن�ش�أه املكرتي يف املتجر املكرتى له فقدان حقه
يف االلتجاء �إىل املطالبة بف�سخ عقد الكراء املربم بينه وبني املكرتي دون �أن تبني
الأ�سا�س القانوين الذي ارتكزت عليه فجاء قرارها فاقدا للأ�سا�س القانوين.
وحيث �إن امل�ست�أنف عليه ر�شادي احممد وباعتباره مالكا للعقار �سبق له �أن
وجه للم�ست�أنف البوركي عبد الرحمان �إنذارا يف �إطار ظهري  24ما 1955
تو�صل به بتاريخ  21/06/2001ومل ي�سلك م�سطرة ال�صلح كما �أنه مل ي�ؤد
واجبات الكراء التي �أنذر من �أجل �أدائها مبوجب �إنذار �سابق تو�صل به بتاريخ
 .01/06/2000و�أن املالك وبعد ان�رصام الأجل املحدد يف الإنذار بالإفراغ
رفع دعوى من �أجل الطرد و�أ�شعر الدائنني املقيدين بال�سجل التجاري وهم
م�رصف املغرب والبنك التجاري املغربي وحم�صل ال�رضائب باحلي املحمدي
وحم�صل ال�رضائب بقبا�ضة مراك�ش جليز وذلك ح�سب ما هو ثابت من ر�سائل
الإ�شعار املرفقة باملذكرة املودعة بكتابة ال�ضبط بتاريخ  25/10/2002ويكون
بذلك املالك قد احرتم مقت�ضيات الف�صل  112من مدونة التجارة كما �أن ما
مت�سك به امل�ست�أنف م�رصف املغرب من كونه ا�ست�صدر حكما ببيع الأ�صل
التجاري ال ي�ستند على �أ�سا�س لأن ذلك لي�س من �ش�أنه �أن يحرم املالك من
ممار�سة دعوى �إفراغ املحل لإخالل املكرتي بالتزاماته ويكون بذلك احلكم
الذي ق�ضى بطرد املكرتي من املحل واقع يف مركزه القانوين ويتعني ت�أييده
وحتميل امل�ست�أنفني �صائر ا�ستئنافهما»132.
 – 132قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية مبراك�ش عدد  487ال�صادر بتاريخ  21-04-2009يف امللف عدد.1169/2007 :
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وقد اعتربت حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س بانه «اذا كانت الغاية من
وجوب اعالم املكري للدائن املرتهن بف�سخ عقد الكراء ،هي ان يتمكن هذا
االخري من الدفاع واملحافظة على عنا�رص اال�صل التجاري التي تتاثر بف�سخ
العقد ،وفق ما تن�ص عليه املادة  112من مدونة التجارة ،فان اخالله بهذا
االلتزام يعد م�س�ؤولية تق�صريية ينح�رص جزا�ؤها يف الزامه بتعوي�ض اال�رضار
التي قد يتعر�ض لها الدائن ب�سبب ف�سخ العقد الذي وقع دون علمه وادى اىل
تبديد عنا�رص اال�صل التجاري املرهون ،ولي�س يف املطالبة بعدم قبول دعوى
الف�سخ ،ومن ثم يكون طلب تعر�ض الغري اخلارج عن اخل�صومة املقدم من قبل
الدائن املرتهن غري م�ؤ�س�س وحليف الرف�ض».133
الفقرة الثانية � :إعالم الدائنني يف القانون رقم 49.16
عمل القانون رقم  49.16على ن�سخ مقت�ضيات املادة  112من مدونة
التجارة وذلك مبوجب �رصيح املادة  38منه.
فخالفا ملقت�ضيات املادة  112من مدونة التجارة و التي كانت ال ت�شرتط
لقبول دعوى الإفراغ اعالم املكري للدائنني املقيدين يف ال�سجل التجاري
وذلك انطالقا من ان هذه املادة كانت الغاية منها اعالم املكري دائني املكرتي
باالنذار املوجه لهذا االخري من اجل افراغه ،باتخاذ ما يرونه �رضوريا للحفاظ
على م�صاحلهم ،134جاء القانون رقم  49.16مبقت�ضيات مغايرة للغاية املرجوة
مبوجب املادة  112من مدونة التجارة ،ذلك �أن املادة  29من القانون رقم
 49.16ن�صت على وجوب تبليغ املكري طلبه الرامي اىل و�ضع حد لكراء
املحل الذي ي�ستغل فيه �أ�صل جتاري مثقل بتقييدات اىل الدائنني املقيني �سابقا،
 – 133قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم  1344ال�صادر بتاريخ  2005 -08-11يف امللف عدد
.796-05
 – 134عمر ازوكار ،االنذار باالفراغ يف �ضوء ظهري الكراء التجاري و اخر املواقف الق�ضائية  ،الطبعة االوىل  2015مطبعة
النجاح اجلديدة �ص . 498
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كما �أن هذه املادة عملت على حتديد املق�صود بالدائن املقيد وح�رصته يف
الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع �أو رهن على الأ�صل التجاري.
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الف�صل الثالث  :دعوى ف�سخ عقد الكراء
ن�ص القانون رقم  49.16على �إمكانية ف�سخ عقد الكراء ،و �إذا كانت
هذه الإمكانية ال تعترب من م�ستجدات القانون رقم  ،49.16فان التن�صي�ص
عليها يف ظهري  1955كان قد ولد الكثري من الإ�شكاالت الق�ضائية (املبحث
الأول) ،هذه الإ�شكاالت التي حاول القانون اجلديد الإجابة عليها و ذلك
مبوجب حتديد ال�رشوط الواجب احرتامها للحكم بف�سخ عقد الكراء (املبحث
الثاين).
املبحث الأول  :ال�رشط الفا�سخ يف ظل ظهري 1955
بالرغم من تن�صي�ص ظهري  1955على ف�سخ عقد الكراء (املطلب الأول)،
�إال �أن التطبيقات الق�ضائية لل�رشط الفا�سخ ظلت حمل جتاذب بني مقت�ضيات
ظهري  1955و القواعد العامة للف�سخ (املطلب الثاين).
املطلب الأول  :م�ضمون الف�صل  26من ظهري 1955
ن�ص الف�صل  26من ظهري  1955على �أن «كل بند يدرج يف العقدة وين�ص
على ف�سخها مبوجب القانون اذا مل ي�ؤد ثمن الكراء عند حلول التواريخ املتفق
عليها 135ال يكون �سارى املفعول اال بعد خم�سة ع�رش يوما مت�ضى على تاريخ
 – 135قارن مع الف�صلني  259و 260من قانون االلتزامات والعقود.
الف�صل :259
«�إذا كان املدين يف حالة َم ْطـل كان للدائن احلق يف �إجباره على تنفيذ االلتزام ،مادام تنفيذه ممكنا .ف�إن مل يكن ممكنا جاز للدائن
�أن يطلب ف�سخ العقد ،وله احلق يف التعوي�ض يف احلالتني.
�إذا �أ�صبح تنفيذ االلتزام غري ممكن �إال يف جزء منه ،جاز للدائن �أن يطلب �إما تنفيذ العقد بالن�سبة �إىل اجلزء الذي مازال ممكنا،
و�إما ف�سخه وذلك مع التعوي�ض يف احلالتني.
وعالوة على ذلك تطبق القواعد املقررة يف الأبواب املتعلقة بالعقود اخلا�صة.
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انذار يوجه للمكرتي136ويبقى بدون جواب ويجب �أن ي�شار يف االنذار اىل
االجل املذكور واال فيكون باطال كما يجب �أن ير�سل اما على �صيغة اعالم
يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�ص عليها يف الف�صول  55و 56و 57من الظهري
املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم
بو�صولها.137
غري انه وطبقا ملقت�ضيات الف�صل  26من ظهري  ،1955فانه يف و�سع
املحكمة �أن توقف عمل بنود العقدة القا�ضية بف�سخها لعدم �أداء واجب
الكراء وقت حلول التاريخ املتفق عليه وان تعطى للمكرتي �أجال الداء ما
عليه حتدد مدته الق�صوى يف �سنة واحدة وذلك اذا مل يثبت الف�سخ املذكور �أو
مل ي�صدر يف �ش�أنه حكم ق�ضائى �أ�صبح باتا وال يكون للبند الف�سخى مفعول
اذا �أدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف املحكمة.
فالف�صل  26من ظهري  24ماي  1955كان ين�ص على �أن كل بند يدرج
يف العقد وين�ص على ف�سخه �إذا مل ي�ؤد ثمن الكراء عند حلول التاريخ املتفق
عليه ،ال يكون �ساري املفعول �إال بعد خم�سة ع�رش يوما مت�ضي على تاريخ
�إنذار يوجه �إىل املكرتي ويبقى بدون جواب مع وجوب الإ�شارة يف الإنذار
�إىل الأجل املذكور و�إال كان باطال ،وقد اعتربت حمكمة النق�ض بان الإنذار
الذي مل يكن موافقا ملقت�ضيات الف�صل امل�شار �إليه وذلك بعدم ت�ضمينه لأجل
ال يقع ف�سخ العقد بقوة القانون ،و�إمنا يجب �أن حتكم به املحكمة”.
الف�صل :260
“�إذا اتفق املتعاقدان على �أن العقد يف�سخ عند عدم وفاء �أحدهما بالتزاماته وقع الف�سخ بقوة القانون ،مبجرد عدم الوفاء”.
 – 136قارن مع املادة  112من القانون رقم  15.95املتعلق مبدونة التجارة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.96.83
بتاريخ  15من ربيع الأول  ( 1417فاحت �أغ�سط�س )1996؛ اجلريدة الر�سمية عدد  4418ال�صادرة بتاريخ  19جمادى الأوىل
� 3( 1417أكتوبر � ،)1996ص .2187
املادة :112
« �إذا �أقام املالك دعوى بف�سخ كراء العقار الذي ي�ستغل فيه �أ�صل جتاري مثقل بتقييدات ،وجب عليه �أن يبلغ طلبه �إىل الدائنني
املقيدين �سابقا ،يف املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم .وال ي�صدر احلكم �إال بعد ثالثني يوما من هذا التبليغ.
ال ي�صبح الف�سخ الر�ضائي للكراء نهائيا �إال بعد ثالثني يوما من تاريخ تبليغ الدائنني املقيدين يف املوطن املختار لكل منهم”.
� – 137أنظر هام�ش الف�صل ال�ساد�س� ،أعاله.
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 15يوما يعترب الغيا،كما �أن القرار حينما اعترب ال�رشط االتفاقي الفا�سخ نافذا
يف حق الطاعن من غري مراعاة ملقت�ضيات الف�صل  26من ظهري  24ماي 55
يكون قد خالف مقت�ضيات هذا الف�صل وتعر�ض للنق�ض.138
و يف تطبيقاتها ملقت�ضيات الف�صل  26من ظهري  1955اعتربت حمكمة
النق�ض بانه «لكن ملا كان الثابت للمحكمة من �أوراق امللف املعرو�ضة عليها �أن
املطلوبة يف النق�ض �أنذرت الطاعن بالأداء والإفراغ يف �إطار ظهري 24/5/55
مانحة �إياه �أجل  15يوما للأداء تو�صل به بتاريخ  ،19/01/2010وانها مل تقت�رص
يف الإنذار املذكور على مطالبته ب�أداء كراء املدة من يوليوز  09اىل 31/12/09
التي �أقدم على عر�ضها و�آدائها بل ت�ضمن تذكريه بعدم ت�سديده لواجبات
كراء املدة من يناير  08اىل يناير  09املحكوم عليه ب�أدائها مبوجب احلكم
ال�صادر بتاريخ  30/3/09يف امللف عدد  18/09وامل�ؤيد ا�ستئنافيا مبوجب
القرار ال�صادر بتاريخ  13/10/09يف امللف اال�ستئنايف  678/09وامتناعه عن
�أداء ما حكم به عليه ح�سب حم�رض االمتناع امل�ؤرخ يف  10/06/09مو�ضوع
ملف التنفيذ  ،909/09وملا كان الف�صل ال�ساد�س من ظ  55ي�شرتط لإنهاء
عقد الكراء اعالن املكري رغبته يف عدم جتديد العقد ب�إر�ساله اىل املكرتي
�إنذارا يو�ضح فيه الأ�سباب الداعية اىل الإفراغ ،وملا كان الثابت للمحكمة
�أن الإنذار املوجه اىل الطاعن ي�ستجيب ملقت�ضى الف�صل املذكور لت�ضمينه �سببه
وهو عدم �أداء الكراء وعدم االمتثال للأحكام ال�صادرة �ضده بالأداء ،اعتربت
عن �صواب �أن �أداء الطاعن لكراء املدة الأخرية ال يحلله من التماطل الثابت
يف حقه بالن�سبة للمدة ال�سابقة املحكوم عليه ب�آدائها والتي ال دليل حلد الآن
علـى �آدائها الأمر الذي مل ينتقده الطاعن وما عللت بـه قرارها من << �أن
التماطل الذي هو من الأ�سباب اخلطرية وامل�رشوعة للإفراغ دون تعوي�ض
عمال بالف�صل  11من الظهري امل�شار اليه �أعاله يبقى قائما يف حق الطاعن
 – 138قرار حمكمة النق�ض رقم  7044ال�صادر بتاريخ  26/11/1996يف امللـف املدين عدد 363/90
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مادام قد �أقر �ضمن مقاله اال�ستئنايف �أنه �أدى فقط واجب كراء املدة الأخرية
دون الأوىل ال�سيما �أن املطلوبة يف النق�ض كانت على الرغم من �صدور حكم
نهائي يف حق الطاعن ب�أداء كراء املدة املذكورة وامتناعه عن تنفيذه قد �ضمنت
هذه املدة وهي يناير  08اىل يناير  09كذلك بالإنذار ومنحته �أجال جديدا
للأداء مدته  15يوما من تاريخ التو�صل لكن ظل بدون نتيجة >> تعليل �سليم
وي�ساير الواقع والقانون الأمر الذي ينتج عنه ان املحكمة قد عللت قرارها مبا
يكفي لتربيره وركزته على �آ�سا�س ومل تخرق يف ذلك املقت�ضيات املحتج بها
وا�ستبعادها للدفع مبقت�ضيات الف�صل  26من ظ  55كان م�ؤ�س�سا طاملا �أن االمر
يف النازلة ال يتعلق بالف�سخ ال�رشطي لعدم �أداء الكراء الذي �أ�شار �إليه الف�صل
139
املذكور وكان ما ا�ستدل به الطاعن عدمي الأ�سا�س».
املطلب الثاين  :ال�رشط الفا�سخ بني مقت�ضيات ظهري  1955و القواعد العامة
بالرغم من تن�صي�ص الف�صل  26من ظهري  1955على ال�رشط الفا�سخ ،فان
عمل املحاكم �سار يف الكثري من احلاالت على تعليل احلكم بالإفراغ بناءا على
القواعد العامة املن�صو�ص عليها يف ق ل ع  ،فقد اعتربت حمكمة النق�ض ب�أنه
«لكن حيث �إن الثابت من وثائق امللف امل�شار �إليها يف القرار املطعون فيه �أن
املالك املكري طلب من الطاعن مبقت�ضى �إنذار م�شفوع مبقت�ضيات الف�صل 27
من ظ � 55أداء واجب كراء �شهري يوليوز وغ�شت  08وواجب النظافة عن
�سنة  2007داخل �أجل  15يوما تو�صل به بتاريخ  5/8/08مما تكون معه قاعدة
الكراء مطلوب ال حممول قد احرتمت يف النازلة ،ومن جهة ثانية ملا كان من
التزامات املكرتي الأ�سا�سية �أداء وجيب الكراء و�أن الإخالل بهذا االلتزام
الذي ي�ؤدي �إىل ف�سخ عقد الكراء يف �إطار القواعد العامة يعترب �سببا م�رشوعا
يربر رف�ض جتديد العقد يف �إطار ظ 24/5/55الذي مل يلغ القواعد العامة ب�ش�أن
 – 139قــرار حمكمة النق�ض عـدد  309 :ال�صادر بتاريخ  22/03/2012يف امللف جتاري عــــدد :
.1174/3/2/2011
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التزامات الطرفني التعاقدية وذلك عمال بالفقرة الأوىل من الف�صل  11من
الظهري املذكور 140»،كما ق�ضت حمكمة النق�ض �أي�ضا بانه “حيث �إنه مبقت�ضى
الف�صل  255من ق.ل.ع ي�صبح املدين يف حالة مطل مبجرد حلول الأجل
املقرر يف ال�سند املن�شئ لاللتزام ،ف�إن مل يعني لاللتزام �أجل مل يعترب املدين يف
حالة مطل �إال بعد �أن يوجه �إليه �أو �إىل نائبه القانوين �إنذار �رصيح بوفاء الدين،
ويجب �أن يت�ضمن هذا الإنذار:
طلبا موجها �إىل املدين بتنفيذ التزامه يف �أجل معقول.
ت�رصيحا ب�أنه �إذا انق�ضى هذا الأجل ف�إن الدائن يكون حرا يف �أن يتخذ ما
يراه منا�سبا �إزاء املدين.
ويجب �أن يح�صل هذا الإنذار كتابة ،وي�سوغ �أن يح�صل ولو بربقية
�أو بر�سالة م�ضمونة �أو باملطالبة الق�ضائية ولو رفعت �إىل قا�ضي غري خمت�ص»
والثابت من وثائق امللف املعرو�ضة على ق�ضاة املو�ضوع �أن الطالب وجه
�إنذارا للمطلوبة يف �إطار ظهري  24/5/55يطالبها فيه ب�أداء واجبات الكراء عن
املدة من فاحت ماي � 2006إىل �أكتوبر  2006منحها فيها �أجل  15يوما للأداء
تو�صلت به بتاريخ  11/10/2006ومل تقم بعر�ض تلك الواجبات �إال بتاريخ
� 4/12/2006إال �أن حمكمة اال�ستئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه
اعتربت عن غري �صواب �أن العر�ض مت داخل �أجل معقول وفق املن�صو�ص عليه
يف الف�صل  255من ق.ل.ع فخرقت مقت�ضيات الف�صل املذكور وكان ما
نعاه الطاعن واردا على القرار ي�ستوجب نق�ضه بخ�صو�ص ما ق�ضى به ب�ش�أن
141
الإفراغ».
و يف قرار اخر اعتربت حمكمة النق�ض �أي�ضا ب�أنه «لكن ،حيث ان حمكمة
اال�ستئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه ناق�شت دفع الطاعن ب�ش�أن
 – 140قرار حمكمة النق�ض عدد  49 :ال�صادر بتاريخ  213/01/2010يف امللف جتاري عدد .1038/3/2/2008 :
 – 141قرار حمكمة النق�ض عدد  587:ال�صادر بتاريخ  21/04/2011يف امللف جتاري عدد .1703/3/2/2010 :
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�صفة املطلوب وردته عن �صواب بتعليلها << �أن املنازعة يف �صفة املكري ال
�أ�سا�س لها مادام �أن املكرتي يقر بالعالقة الكرائية من خالله مقاله االفتتاحي
للدعوى >> فتكون بذلك قد عللته مبا يكفي ثم �إنها ملا اعتمدت مقت�ضيات
الف�صل  255من ق ل ع فكان ذلك لإثبات املطل وهو ال�سبب الذي اعتمده
املطلوب يف الإنذار بالإفراغ املوجه للطاعن يف �إطار ظهري 24/5/1955
والذي �أقام دعوى املنازعة يف الإنذار املذكور يف �إطار الف�صل  32منه
ودعوى املكري املقابلة قدمت يف اطار القواعد العامة اعتبار اىل �أن ظهري
 24/5/1955ال ينظم �أي دعوى للمكري خالفا ملا ورد بالو�سيلة .وبخ�صو�ص
املنازعة يف ال�سومة فقد �أوردت << �أن املكرتي تو�صل بالإنذار ومل يبادر اىل
عر�ض الواجبات على املكري داخل الأجل املمنوح له ولو بال�سومة التي �أقر
بها واملحددة يف  900درهم بدال من  1150درهم ويف غياب ما يثبت �أداء
الطاعن لواجبات الكراء عن املدة املطلوبة بالإنذار �أو قيامه بعر�ضها على
املكري واملتعلقة باملدة من  1/2/2008اىل  1/7/2008ق�ضت عليه ب�أدائها
وهي بنهجها مل تخرق املقت�ضيات املحتج بها وجاء قرارها املطعون فيه معلال
142
تعليال كافيا وكان ما بالو�سيلتني غري جدير باالعتبار».
املبحث الثاين � :رشوط ف�سخ عقد الكراء يف ظل القانون رقم 49.16
نظم القانون رقم  49.16ف�سخ عقد الكراء ب�سبب عدم �أداء واجبات
الكراء (املطلب الأول) ،كما �أنه نظم الإفراغ ب�سبب التماطل يف �أداء واجبات
الكراء (املطلب الثاين).
املطلب الأول  :ال�رشط الفا�سخ يف ظل القانون رقم 49.16
ن�صت املادة  33من القانون رقم  49.16على �أنه يف حالة عدم �أداء
املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثالثة �أ�شهر ،يجوز للمكري ،كلما ت�ضمن
 – 142قــرار حمكمة النق�ض عـدد 479 :ال�صادر بتاريخ  3/5/2012يف امللف جتاري عــــدد .180/3/2/2011 :
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عقد الكراء �رشطا فا�سخا ،وبعد توجيه �إنذار بالأداء يبقى دون جدوى بعد
ان�رصام �أجل  15يوما من تاريخ التو�صل� ،أن يتقدم بطلب �أمام قا�ضي الأمور
امل�ستعجلة ،ملعاينة حتقق ال�رشط الفا�سخ و�إرجاع العقار �أو املحل.
وانطالقا من هذه املادة ،فان �سماع معاينة حتقق ال�رشط الفا�سخ من
طرف قا�ضي الأمور امل�ستعجلة متوقف على حتقق �رشطني وهما :
 عدم �أداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثالثة �أ�شهر �سبق ت�ضمني عقد الكراء لل�رشط الفا�سخاملطلب الثاين � :رضورة التمييز بني حالة وجود ال�رشط الفا�سخ
و حالة الإفراغ للتماطل
�إذا كان ف�سخ عقد الكراء قد نظمته املادة  33من القانون رقم ،49.16
و�أن معاينة حتقق ال�رشط الفا�سخ من طرف قا�ضي الأمور امل�ستعجلة متوقفة
على حتقق �رشطني متمثلني يف عدم �أداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثالثة
�أ�شهرو �سبق ت�ضمني عقد الكراء لل�رشط الفا�سخ ،فان االفراغ للتماطل منظم
مبوجب املادة  26من نف�س القانون.
فقد ن�صت املادة  26من القانون رقم  ،49.16على �أنه يجب على
املكري الذي يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن يوجه للمكرتي
�إنذارا ،يت�ضمن وجوبا ال�سبب الذي يعتمده ،و�أن مينحه �أجال للإفراغ اعتبارا
من تاريخ التو�صل ،هذا االجل الذي حددت نف�س املادة يف خم�سة ع�رش يوما
�إذا كان الطلب مبنيا على عدم �أداء واجبات الكراء �أو على كون املحل �آيال
لل�سقوط.
وزيادة على مان�صت عليه املادة  26من القانون رقم  ،49.16فان املادة  8من
نف�س القانون ن�صت على �أنه ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل
الإفراغ �إذا مل ي�ؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما من
تاريخ تو�صله بالإنذار ،وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثالثة �أ�شهر من الكراء.
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وبالرغم من وجوب التمييز بني حالة وجود ال�رشط الفا�سخ و حالة
الإفراغ للتماطل ،فانه و يف اعتقادنا ففي كلتا احلالتني ،فاننا ال نكون �أمام
حالة ثبوت التماطل و حالة حتقق ال�رشط الفا�سخ ،اال اذا كان جمموع ما
بذمة املكرتي على الأقل ثالثة �أ�شهر من الكراء ،غري �أنه اذا كان امل�رشع
قد �أ�سند االخت�صا�ص لق�ضاء االمور امل�ستعجلة ملعاينة ال�رشط الفا�سخ ،فان
االفراغ للتماطل يرجع االخت�صا�ص للبت فيه اىل ق�ضاء املو�ضوع.
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الف�صل الرابع  :دعوى احلرمان من حق الرجوع
ن�ص القانون رقم  49.16على حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�ض االحتياطي
املحكوم به متى ثبت حرمانه من حق الرجوع (املبحث الأول) ،كما �أنه ن�ص
على حق املكرتي يف املطالبة بهذا التعوي�ض �أمام املحكمة املخت�صة �إذا مل
ي�سبق له �أن تقدم بطلب حتديد هذا التعوي�ض (املبحث الثاين).
املبحث الأول  :حق املكرتي يف تنفيذ التعوي�ض االحتياطي املحكوم به
ن�صت املادة  31من القانون رقم  49.16على �أنه يحق للمكرتي ،متى
ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف
املواد  9و  13و  ،17طلب تنفيذ التعوي�ض االحتياطي وفق املبلغ الذي �سبق
احلكم به.
و انطالقا من املواد املحال عليها مبوجب املادة  ،31فان الأمر يتعلق
باحلكم القا�ضي بالإفراغ لهدم املحل و�إعادة بنائه (املطلب الأول) واحلكم
القا�ضي ب�إفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط (املطلب الثاين) و احلكم القا�ضي
بالإفراغ لتو�سيع املحل �أو تعليته (املطلب الثالث).
املطلب الأول  :تنفيذ التعوي�ض االحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�ضي
بالإفراغ لهدم املحل و�إعادة بنائه
ن�صت املادة  9من القانون رقم  49.16على �أنه يحق للمكري املطالبة
بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل و�إعادة بنائه� ،رشيطة �إثبات متلكه �إياه ملدة ال
تقـل عن �سنة من تاريخ الإنذار و�أدائه للمكرتي تعوي�ضا م�ؤقتا يوازي كراء
ثالث �سنوات مع االحتفاظ له بحق الرجوع �إذا ا�شتملت البناية اجلديدة على
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حمالت معدة ملمار�سة ن�شاط مماثل حتدده املحكمة من خالل الت�صميم امل�صادق
عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة ،على �أن  يكون ،قدر الإمكان ،متطابقا مع
املحل ال�سابق والن�شاط املمار�س فيه ،كما �أنه و �إ�ضافة �إىل التعوي�ض امل�ؤقت
امل�شار �إليه يف الفقرة �أعاله ،ميكن للمحكمة ،بناء على طلب املكرتي ،حتميل
املكري جزءا من م�صاريف االنتظار طوال مدة البناء ال تقل عن ن�صفها �إذا
�أثبت املكرتي ذلك.
وطبقا لن�ص املادة  9دائما ،فان املحكمة حتدد تعوي�ضا احتياطيا كامال
وفق املادة بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع،
كما �أنه �إذا مل ت�شتمل البناية اجلديدة على املحالت املذكورة ،ا�ستحق املكرتي
تعوي�ضا وفق مقت�ضيات املادة  7دائما.
املطلب الثاين  :تنفيذ التعوي�ض االحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�ضي
ب�إفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط
ن�صت املادة  13من القانون رقم  49.16على �أنه ومع مراعاة الت�رشيع
املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات التجديد احل�رضي ،يحق
للمكري املطالبة بالإفراغ �إذا كان املحل �آيال لل�سقوط.
و ح�سب املادة  ،13فان املكرتي ال يكون حمقا يف الرجوع �أو يف احل�صول
على التعوي�ض �إال �إذا مت بناء املحل �أو �إ�صالحه داخل �أجل ثالث �سنوات
املوالية لتاريخ الإفراغ ،غري �أن املكرتي يكون حمقا يف الرجوع �إىل املحل �إذا
�أعرب عن رغبته يف الرجوع �أثناء �رسيان دعوى الإفراغ ،و�إذا مل يعرب عن
رغبته ،ف�إن املكري يكون ملزما ،حتت طائلة التعوي�ض عن فقدان الأ�صل
التجاري ،ب�إخبار املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن
نيته يف ا�ستعمال حق الرجوع داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من تاريخ التو�صل بهذا
الإخبار وي�سقط حق املكرتي يف الرجوع �أو يف املطالبة بالتعوي�ض �إذا ان�رصم
الأجل امل�شار �إليه �أعاله دون التعبري عن نيته يف ا�ستعمال حقه املذكور.
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و للتذكري ،فان رئي�س املحكمة يخت�ص ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة،
ب�رصف النظر عن املقت�ضيات املخالفة ،بالبت يف دعوى الإفراغ ،وبتحديد
تعوي�ض احتياطي كامل وفق مقت�ضيات املادة  7بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه
يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
املطلب الثالث  :تنفيذ التعوي�ض االحتياطي املحكوم به مبوجب احلكم القا�ضي
ب�إفراغ املحل لتو�سيعه �أو تعليته
ن�صت املادة  16من القانون رقم  49.16على �أنه �إذا اعـتزم املالك تو�سيع
�أو تعلية البناية ،وكان ذلك ال يت�أتى �إال ب�إفراغ املحل �أو املحالت املكراة،
ف�إن الإفراغ امل�ؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري ،على �أن ال تتعدى
�سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ ،كما ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ال
يتعدى �سنة بطلب من املكري.
و طبقا للمادة  16فان املكرتي ي�ستحق تعوي�ضا عن مدة �إفراغه ي�ساوي
ال�رضر احلا�صل له ،دون �أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها ،ح�سب
الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنة املالية املن�رصمة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أجور
اليد العاملة وال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة خالل مدة حرمانه من املحل .ويف
جميع احلاالت يجب �أن ال يقل التعوي�ض ال�شهري عن قيمة ال�سومة الكرائية.
يجب على املكري �إعادة ت�سليم املحل داخل الأجل امل�شار �إليه يف الفقرة
الأوىل من املادة املذكورة ،و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض الكامل وفق
مقت�ضيات املادة  ،7ما مل تكن �أ�سباب الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري.
و طبقا للمادة  ،17فان رئي�س املحكمة يخت�ص يف الطلب الرامي �إىل
الإفراغ وحتديد قيمة التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي طيلة مدة الإفراغ ،كما
يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�ض امل�ستحق عن ذلك،
ويخت�ص بتحديد تعوي�ض احتياطي كامل وفق مقت�ضيات املادة  ،7بطلب من
املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
175

الدكتور م�صطفى بوجنة

املبحث الثاين  :حق املكرتي يف تقدمي دعوى املطالبة بالتعوي�ض عن احلرمان
من حق الرجوع
ن�صت املادة  31من القانون رقم  49.16على �أنه يحق للمكرتي ،متى
ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف احلاالت املن�صو�ص عليها يف
املواد  9و  13و  ،17طلب تنفيذ التعوي�ض االحتياطي وفق املبلغ الذي �سبق
احلكم به ،كما �أنه وحيادا عن الأجل املن�صو�ص عليه يف املادة  27من هذا
القانون (املطلب الأول) ميكن للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض عن احلرمان
من حق الرجوع �أمام املحكمة املخت�صة �إذا مل ي�سبق له التقدم بهذا الطلب
(املطلب الثاين).
املطلب الأول � :إعفاء املكرتي من الأجل املن�صو�ص عليه يف املادة 27
ن�صت املادة  27من القانون رقم  49.16على �أنه �إذا تبني للجهة الق�ضائية
املخت�صة �صحة ال�سبب املبني عليه الإنذار ،ق�ضت وفق طلب املكري الرامي
�إىل امل�صادقة على الإنذار و�إفراغ املكرتي ،و�إال ق�ضت برف�ض الطلب ،كما
�أنها ن�صت على حق املكرتي يف تقدمي طلب التعوي�ض �أثناء �رسيان دعوى
امل�صادقة على الإنذار.
غري �أنه وانطالقا من املادة  ،27فانه و�إذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل
للتعوي�ض �أثناء �رسيان هذه الدعوى ،ف�إنه يجوز له �أن يرفع دعوى التعوي�ض
داخل �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�ضي بالإفراغ.
و�إذا كانت املادة  27قد حددت الأجل للمكرتي لتقدمي دعوى املطالبة
بالتعوي�ض عن الإفراغ ،فان التعوي�ض عن احلرمان من حق الرجوع يبقى
غري خا�ضع لهذا الأجل ،وذلك ب�رصيح املادة  31من القانون املذكور ،والتي
ن�صت يف فقرتها الثانية على �أنه يبقى من حق املكرتي� ،إذا مل ي�سبق له �أن
تقدم بطلب حتديد التعوي�ض املذكور ،املطالبة به �أمام املحكمة املخت�صة وفق
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مقت�ضيات املادة  ،7دون التقيد بالأجل املن�صو�ص عليه يف املادة  27من هذا
القانون.
املطلب الثاين  :اجلهة الق�ضائية املخت�صة يف احلكم بالتعوي�ض عن احلرمان
من حق الرجوع
باختالف املواد املحال عليها مبوجب املادة  ،31فان اجلهة الق�ضائية
املخت�صة يف احلكم بالتعوي�ض عن احلرمان من حق الرجوع تختلف ح�سب
حالة احلكم القا�ضي بالإفراغ لهدم املحل و�إعادة بنائه (الفقرة الأوىل)
واحلكم القا�ضي ب�إفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط (الفقرة الثانية) و احلكم
القا�ضي بالإفراغ لتو�سيع املحل �أو تعليته (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأوىل  :حالة احلكم القا�ضي بالإفراغ لهدم املحل و�إعادة بنائه
طبقا لن�ص املادة  9من القانون رقم  ،49.16فان حمكمة املو�ضوع هي
اجلهة الق�ضائية املخت�صة يف حتديد التعوي�ض االحتياطي الكامل الذي ي�ستحقه
املكرتي يف حالة حرمانه من حق الرجوع ،و املطالبة كذلك بالتعوي�ض يف
حالة �إذا مل ت�شتمل البناية اجلديدة على حمالت معدة ملمار�سة ن�شاط مماثل
حتدده املحكمة من خالل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة،
و التي يجب �أن تكون قدر الإمكان متطابقة مع املحل ال�سابق والن�شاط
املمار�س فيه.
الفقرة الثانية  :حالة احلكم القا�ضي ب�إفراغ املحالت الآيلة لل�سقوط
ح�سب املادة  13من القانون رقم  ،49.16فان رئي�س املحكمة يخت�ص ب�صفته
قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة ،ب�رصف النظر عن املقت�ضيات املخالفة ،بالبت يف
دعوى الإفراغ ،وبتحديد تعوي�ض احتياطي كامل وفق مقت�ضيات املادة 7
بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
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الفقرة الثالثة  :احلكم القا�ضي بالإفراغ لتو�سيع املحل �أو تعليته
طبقا للمادة  17من القانون رقم  ،49.16فان رئي�س املحكمة يخت�ص
يف الطلب الرامي اىل الإفراغ وحتديد قيمة التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي
طيلة مدة الإفراغ ،كما يبت يف طلب متديد مدة الإفراغ وحتديد التعوي�ض
امل�ستحق عن ذلك ،ويخت�ص بتحديد تعوي�ض احتياطي كامل وفق مقت�ضيات
املادة  ،7بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
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الف�صل اخلام�س  :دعوى ا�سرتجاع حيازة املحالت
املهجورة �أو املغلقة
نظم القانون رقم  49.16دعوى ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة �أو
املغلقة و�رشوطها (املبحث الأول) ،كما �أنه نظم دعوى �إرجاع احلالة �إىل ما
كانت عليه (املبحث الثاين).
املبحث الأول :دعوى ا�سرتجاع املحل
جاء القانون رقم  49.16مبقت�ضيات جديدة �سواء فيما يتعلق ب�رشوط و
�إجراءات ا�سرتجاع املكري ملحله (املطلب الأول) وكذلك فيما يتعلق ب�آثار
الأمر القا�ضي با�سرتجاع حيازة املحل (املطلب الثاين).
املطلب الأول � :رشوط ا�سرتجاع املكري ملحله
ن�صت املادة  32من القانون رقم  49.16على �أنه ميكن للمكري ،يف حال
توقف املكرتي عن �أداء الكراء وهجره للمحل املكرتى �إىل وجهة جمهولة ملدة
�ستة �أ�شهر� ،أن يطلب من رئي�س املحكمة ،ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة،
�إ�صدار �أمر بفتح املحل والإذن له با�سرتجاع حيازته.
وا�شرتطت نف�س املادة من القانون رقم  ،49.16على �أنه يجب �أن يكون
الطلب الرامي �إىل �إ�صدار �أمر بفتح املحل والإذن با�سرتجاع حيازته معززا
بعقد الكراء ،ومبح�رض معاينة واقعة الإغالق �أو الهجر مع حتديد املدة ،وب�إنذار
موجه للمكرتي لأداء واجبات الكراء ،ولو تعذر تبليغه.
وطبقا ملقت�ضيات املادة  32من القانون رقم  ،49.16فرئي�س املحكمة قبل
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�أن ي�صدر ،بناء على الوثائق املدىل بها� ،أمرا بفتح املحل وا�سرتجاع حيازته،
ي�أمر قبل ذلك فورا ب�إجراء بحث للت�أكد من واقعة الإغالق �أو الهجر.
و فيما يتعلق باالمر الق�ضائي القا�ضي بفتح املحل والإذن با�سرتجاع
حيازته ،فانه ينفذ على الأ�صل ،كما �أن املكلف بالتنفيذ يقوم بتحرير حم�رض
و�صفي للأ�شياء واملنقوالت املوجودة باملحل.
املطلب الثاين � :أثار الأمر القا�ضي با�سرتجاع حيازة املحل
من امل�ستقر عليه ب�أن االوامر الق�ضائية بفتح حمل ال تعدو ان تكون
اجراء وقتيا ميكن العدول عنها اذا تغريت اال�سباب والظروف التي �صدرت
من اجلها وال يرتتب عنها باي حال انهاء العالقة الكرائية ،كما �أن ظهور
املكرتي ومت�سكه بحقه يف الكراء وابداء رغبته يف االنتفاع بالعني املكراة،
يجعل طلب العدول عن الأمر ال�سابق بتمكني املكري من حمله ويتعني
اال�ستجابة له وارجاع احلال اىل ما كانت عليه ،و هكذا فقد اعتربت حمكمة
اال�ستئناف التجارية بفا�س ب�أنه «حيث انه من الثابت من ظاهر الوثائق ان
الطرفني يرتبطان بعالقة كرائية بخ�صو�ص املحل مو�ضوع النزاع وان الطاعن
امنا ا�سرتد املحل املكرى بناء على امر ا�ستعجايل بفتح هذا املحل لعلة غيبة
املكرتي وتركه مغلقا.
حيث انه من املقرر فقها وق�ضاء ان الأمر بفتح حمل اليعدو ان يكون جمرد
اجراء وقتي وهو ما يجعله قابال للعدول عنه متى تغريت اال�سباب والظروف
التي �صدر فيها وبالتايل الميكن ان يرتتب عنه باي حال من االحوال انهاء
العالقة الكرائية بني املتعاقدين.
حيث انه ملا كان الأمر كذلك فانه بزوال العلة التي بني عليها الأمر
املذكور وظهور املكرتي ومت�سكه بحقه يف الكراء وابداء رغبته يف االنتفاع
بالعني املكراة .يغدو الطلب بالعدول عن الأمر بفتح حمل وارجاع احلالة اىل
ما كانت عليه ومتكني املكرتي –امل�ستانف عليه– من حمل النزاع م�ؤ�س�سا
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وجديرا بالقبول وهو ما ذهب اليه عن �صواب الأمر امل�ستانف مما يقت�ضي
ت�أييده ورد ا�ستئناف الطاعن لعدم ارتكازه على ا�سا�س قانوين �سليم» ،143كما
�أن حمكمة اال�ستئناف التجارية بالدار البي�ضاء �سبق لها و ان ق�ضت ب�أنه «لكن
حيث �إن حمكمة اال�ستئناف التجارية م�صدرة القرار املطعون فيه عللته «�أن
م�سطرة فتح حمل تعترب ا�ستثنائية و �أن الأمر الذي ي�صدر بفتح حمل هو جمرد
�إجراء وقتي يزول بزوال الأ�سباب الداعية �إىل �صدوره و ال يعترب ف�سخا لعقد
الكراء ،هذا العقد الذي ال ينتهي �إال برتا�ضي طرفيه �أو مبقت�ضى حكم ق�ضائي
و تواجهي ال�شيء املنعدم يف نازلة احلال» ،معتربة و عن �صواب �أن ا�ست�صدار
الطالبني مل�سطرة فتح حمل بدعوى �إهماله م�سطرة ا�ستثنائية و �إجراء وقتي
يزول بزوال ال�سبب الداعي �إىل �صدوره .و �أن ال�رشكة املطلوبة حمقة بظهورها
يف الدعوى و مت�سكها ب�إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه مادام �أن عقد الكراء
الذي يربطها بالطالبني مل يتم ف�سخه �أو �إنها�ؤه ال ر�ضائيا و ال ق�ضائيا ب�رصف
النظر عما �إذا كانت املطلوبة ت�ستغل املحل �أم ال و �أن �إبرام عقد جديد مع
امل�سمى حممد ر�ضى الطاهري ال يلزم ال�رشكة املطلوبة عمال بن�سبة العقود التي
ال تلزم �إال من كانت طرفا فيها و �أن ما �أثري �إىل �أن العقد اجلديد �أبرم يف ظل
التحايل و التالعب على امل�ست�أنف عليها علة زائدة ي�ستقيم القرار بدونها و
�أن عدم �أداء الكراء مل يكن من الأ�سباب املعتمدة يف ا�سرتجاع الطالبني ملحل
النزاع و التي كانت حمددة يف الإهمال و مغادرة املكرتية له �إىل وجهة جمهولة
ح�سب الثابت من القرار القا�ضي بفتح حمل مو�ضوع امللف  654/2009و �أن
املحكمة مل تكن ملزمة مبناق�شة الأداء من عدمه مادام �أن مو�ضوع الدعوى
يتعلق بطلب �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه قبل �صدور الأمر القا�ضي بفتح
املحل و ت�سليمه للطالبني ,فجاء القرار املطعون فيه معلى تعليال �سليما و كان
 – 143قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س رقم 776ال�صادر بتاريخ  25/05/2011يف امللف ملف عدد
1939/2010
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ما نعاه الطالبون غري وارد عليه و غري جدير باالعتبار».
غري �أنه و بخالف ما �سبق فان القانون رقم  49.16جاء مبقت�ضيات
جديدة ،ذلك �أنه ن�ص على �أنه �إذا ا�ستمرت غيبة املكرتي ملدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر �أال�ستعجايل القا�ضي بفتح املحل ،ت�صبح
�آثار التنفيذ نهائية ،ويرتتب عنها ف�سخ عقد الكراء ،ويف هذه احلالة يقوم
املكلف بالتنفيذ فورا ببيع املنقوالت املوجودة باملحل باملزاد العلني على نفقة
املكري وفق قواعد قانون امل�سطرة املدنية ،ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �ضبط
املحكمة.
144

املبحث الثاين  :دعوى �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه
ن�ص القانون رقم  49.16على حق املكرتي يف �إقامة دعوى �إرجاع
احلالة �إىل ما كانت عليه ،غري �أنه ميز بني حالة ظهور املكرتي �أثناء تنفيذ الأمر
القا�ضي بفتح املحل (املطلب الأول) و حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر
القا�ضي بفتح حمل من جهة ثانية (املطلب الثاين) ،كما �أنه ومن جهة �أخرى
فقد ن�ص القانون رقم  49.16على �إمكانية مطالبة املكرتي للمكري �سيئ
النية بالتعوي�ض و الرجوع �إىل املحل (املطلب الثالث).
املطلب الأول  :حالة ظهور املكرتي �أثناء تنفيذ الأمر القا�ضي بفتح حمل
�إذا ظهر املكرتي �أثناء تنفيذ الأمر بفتح املحل و ا�سرتجاع حيازته من قبل
املكري  ،تتوقف �إجراءات التنفيذ تلقائيا ،ويف هذه احلالة فانه ميكن لرئي�س
املحكمة �أن يحدد للمكرتي �أجال ال يتعدى خم�سة ع�رش يوما لت�سوية خملف
الكراء ،حتت طائلة موا�صلة �إجراءات التنفيذ يف حقه.
املطلب الثاين  :حالة ظهور املكرتي بعد تنفيذ الأمر القا�ضي بفتح حمل
 – 144قرار حمكمة النق�ض عدد  8/2ال�صادر بتاريخ  09-01-2014يف امللف جتاري عدد .990/3/2/2011
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�إذا ظهر املكرتي ،بعد تنفيذ الأمر الق�ضائي با�سرتجاع احليازة ،قبل مرور
�أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور� ،أمكن له املطالبة� ،أمام رئي�س
املحكمة ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة ،ب�إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه،
�رشيطة �إثباته �أداء ما بذمته من دين الكراء.
املطلب الثالث � :إمكانية مطالبة املكرتي للمكري بالتعوي�ض و الرجوع �إىل املحل
�إذا �أثبت املكرتي �أنه كان ي�ؤدي الكراء بانتظام ،جاز له �أن يطالب املكري
�أمام املحكمة بالتعوي�ض عن جميع الأ�رضار التي حلقت به ب�سبب امل�سطرة
التي با�رشها املكري �ضده ،و�إذا ظل املحل املكرتى فارغا جاز له املطالبة
ب�إرجاعه �إليه ،ولو بعد ان�رصام �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�ضي
با�سرتجاع احليازة.
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الف�صل ال�ساد�س  :الدعاوى املتعلقة بال�سومة الكرائية
�أحالت املادة  5من القانون رقم  49.16فيما يتعلق مبراجعة ال�سومة
الكرائية على مقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء
املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو
احلريف ،كما �أن املادة  4قانون رقم  94.12يتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط
وتنظيم عمليات التجديد احل�رضي تطرقت ملو�ضوع مراجعة ال�سومة الكرائية
(املبحث الأول) ،غري �أن القانون رقم � 49.16أحال اخت�صا�ص البت يف حتديد
ال�سومة للمحكمة التجارية يف حاالت حمددة (املبحث الثاين).
املبحث الأول  :حاالت اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية
مبوجب �رصيح املادة  5من القانون  ،49.16فان مراجعة الوجيبة الكرائية
تبقى من اخت�صا�ص املحكمة االبتدائية (املطلب الأول) ،كما �أنه ومبوجب
املادة  4من القانون رقم  94.12املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات
التجديد احل�رضي ،فان االخت�صا�ص يبقى للمحكمة االبتدائية (املطلب
الثاين).
املطلب الأول  :مراجعة الوجيبة طبقا ملقت�ضيات املادة  5من القانون 49.16
ن�صت املادة  5من القانون  ،49.16على �أنه حتدد الوجيبة الكرائية
للعقارات �أو املحالت التجارية ،وكذا كافة التحمالت برتا�ضي الطرفني،
وتطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق
مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري
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�أو ال�صناعي �أو احلريف.145
و بالرجوع اىل القانون رقم  07.03مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة
لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ،جنده ين�ص
يف مادته الثامنة على املحكمة االبتدائية تخت�ص بالنظر يف املنازعات املتعلقة
مبراجعة وا�ستيفاء الزيادة يف �أثمان الكراء �سواء املن�صو�ص عليها يف العقد �أو
املقررة قانونا واملتعلقة باملحالت امل�شار �إليها يف املادة الأوىل من هذه القانون،
وبالرجوع اىل املادة  1من هذا القانون ،فان الأمر يتعلق مبحالت املعدة
لل�سكنى �أو لال�ستعمال املهني و كذلك املحالت املعدة لال�ستعمال التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف ،هذا و يف ظل ظهري  1955اعتربت حمكمة اال�ستئناف
التجارية بفا�س ب�أن «تو�صل املكرتي ب�إنذار يف �إطار ظهري  24/5/55من �أجل
مراجعة الوجيبة الكرائية بعد دخول الظهري ال�رشيف رقم  134/07/1ال�صادر
يف  19ذي القعدة  1428املوافق  30/11/2007بتنفيذ القانون  03/07املتعلق
مبراجعة الوجيبة الكرائية للمحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني
�أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف املن�شور باجلريدة الر�سمية عدد 5586
والتي دخلت حيز التطبيق بتاريخ  13/12/2007والذي �سلب االخت�صا�ص
من املحاكم التجارية لفائدة املحاكم االبتدائية ،يجعل الطلب القدم لقا�ضي
ال�صلح والرامي لإجرائه يخرج عن نطاق اخت�صا�صه ويجعل الأمر ال�صادر
عنه بتحديد ال�سومة الكرائية يف غري حمله ويتعني �إلغا�ؤه و�إرجاع امللف
لقا�ضي ال�صلح للبث فيه طبق القانون ،»146.وذلك بعد �أن �سبق لها وق�ضت
يف ملف اخر 147بان القانون  03-07ال�صادر بتاريخ  30/11/2007املتعلق
مبراجعة ال�سومة الكرائية دخل حيز التنفيذ بتاريخ 13/12/2007  وتن�ص
 – 145اجلريدة الر�سمية عدد 5586بتاريخ � 13/12/2007ص . 4061

 – 146قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س عدد  888ال�صادر بتاريخ  21/6/2010يف امللف عدد .1636/09
 – 147قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س عدد 1179ال�صادر بتاريخ  27/7/2009يف امللف عدد .641/09
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املادة الثامنة منه على �أن املحكمة االبتدائية هي املخت�صة بالنظر يف املنازعات
املتعلقة باملراجعة وا�ستيفاء الزيادة يف �أثمان الكراء املتعلقة باملحالت امل�شار
�إليها يف املادة الأوىل ،وبالتايل فان طلب املراجعة املقدم بتاريخ الحق عن
التاريخ املذكور �أمام املحكمة التجارية قدم جلهة غري خمت�صة وبالتايل يتعني
�إلغاء احلكم القا�ضي باال�ستجابة للطلب والت�رصيح بعدم االخت�صا�ص .148
و طبقا للقانون رقم  ،03-07فانه يجري العمل بالوجيبة الكرائية
اجلديدة ابتداء من تاريخ املطالبة الق�ضائية ،كما �أنه �إذا عرب املكري عن رغبته
يف مراجعة ثمن الكراء بتوجيه �إنذار للمكرتي  ،فان �رسيان الوجيبة الكرائية
اجلديدة يبتدئ من تاريخ التو�صل بالإنذار� ،رشيطة رفع الدعوى داخل �أجل
الثالثة �أ�شهر املوالية لتاريخ التو�صل.
وطبقا للمادة  8من القانون رقم  07.03فان ق�ضي احلكم املقر للزيادة يف
ثمن الكراء يق�ضي با�ستيفاء املبلغ امل�ستحق اعتبارا من تاريخ �رسيان الزيادة �إىل
تاريخ تنفيذ احلكم ،وميكن ا�ستئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�ضايا داخل
�أجل ثالثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ ،كما �أجل اال�ستئناف واال�ستئناف
نف�سه ال يوقف تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف نطاق املادة الرابعة �أعاله ،غري
�أنه ميكن ملحكمة اال�ستئناف �أن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب
م�ستقل.
 – 148و قد جاء يف تعليل قرار حمكمة اال�ستئناف التجارية بفا�س عدد 1179ال�صادر بتاريخ 27/7/2009
يف امللف عدد  641/09ب�أنه  :و حيث �إن الطلب يرمي �إىل مراجعة ال�سومة الكرائية املتعلقة مبحل جتاري التي
نظم امل�رشع املغربي �أحكامها مبقت�ضى قانون  07.03ال�صادر بتاريخ 30/11/2007   و الذي دخل حيز التنفيذ
بتاريخ  13/12/2007تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�سمية  .و بالرجوع �إىل املادة الثامنة من هذا القانون تبني �أن امل�رشع
حدد اجلهة الق�ضائية املخت�صة بالبت يف هذه الدعاوى عندما ن�ص على �أنه »:تخت�ص املحكمة االبتدائية بالنظر يف
املنازعات املتعلقة مبراجعة و ا�ستيفاء الزيادة يف �أثمان الكراء ...املتعلقة باملحالت امل�شار �إليها يف املادة الأوىل»
و ت�أ�سي�سا على ذلك فقد كان على املكري الراغب يف مراجعة ال�سومة الكرائية – بعد دخول قانون  07.03امل�شار
�إليه �أعاله حيز التطبيق � -أن يقدم دعواه �أمام املحكمة االبتدائية و لي�س املحكمة التجارية تطبيقا للمادة الثامنة
املذكورة �أعاله و ما دام مل يفعل ف�إن طلبه يبقى مقدما �إىل جهة ق�ضائية غري خمت�صة مما يتعني معه الت�رصيح بعدم
االخت�صا�ص.
و حيث ان خا�رس الدعوى يتحمل ال�صائر.

187

الدكتور م�صطفى بوجنة

واذا كانت املادة  4من القانون رقم  07.03قد حددت ن�سبة الزيادة يف
ثمن الكراء كما يلي :
 8%         بالن�سبة للمحالت املعدة لل�سكنى ؛ 10%         بالن�سبة لباقي املحالت ؛فانه وطبقا ملقت�ضيات املادة  5من نف�س القانون ،فانه ميكن للمحكمة
حتديد ن�سبة الزيادة يف ثمن الكراء مبا لها من �سلطة تقديرية ودون التقيد
بالن�سبتني املذكورتني يف املادة الرابعة �أعاله �إذا كان ثمن الكراء ال يتجاوز
�أربعمائة درهم �شهريا على �أن ال يتعدى ن�سبة الزيادة املحكوم بها .50%
واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم  07.03قد نظمت حالة الزيادة
يف ال�سومة الكرائية ،فان املادة  6من نف�س القانون قد نظمت م�س�ألة تخفي�ض
ثمن الكراء ،ذلك �أنها ن�صت على �أنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�ض ثمن
الكراء �إذا طر�أت ظروف �أثرت على ا�ستعمال املحل للغر�ض الذي اكرتي
من �أجله ،وذلك وفق �أحكام الف�صلني  660و  661من قانون االلتزامات
والعقود .
املطلب الثاين  :حتديد الوجيبة الكرائية طبقا للقانون رقم 94.16
ن�صت املادة  4قانون رقم  94.16يتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم
عمليات التجديد احل�رضي ،على �أنه عندما تكون البناية ايلة لل�سقوط يتعني
�أن يقوم املالك اوامل�ستغل بالتدابري ال�رضورية واال�ستعجالية لدفع اخلطر يف هذا
ال�ش�أن ويتعني عليه جتديدها و�صيانتها و�إعادة ت�أهيلها مبا ي�ضمن متانتها وكذا
�سالمة ا جلوار ،كما �أنه و�إذا كان املبنى االيل لل�سقوط املكرتي وي�ستوجب
الهدم ا�ستنادا على القرار �صادر عن رئي�س املجل�س اجلماعي ميكن وعلى
الرغم من كل مقت�ضى خمالف .ملالك املبنى �أن يطلب من املحكمة االبتدائية
املوجود يف نفوذها الرتابي املبنى املذكور ف�سخ عقد الكراء و�إفراغ املكرتي
�أو من يقوم مقامه دون تعوي�ض.
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وطبقا ملقت�ضيات املادة  4قانون رقم  94.16املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط
وتنظيم عمليات التجديد احل�رضي دائما ،فانه تعطى الأ�سبقية للمكرتي يف
�أن يرجع �إىل املبنى املكرتى بعد �إ�صالحه �أو ترميمه �أو �إعادة بنائه ويف هذه
احلالة ت�ؤخذ بعني االعتبار عند حتديد الوجيبة الكرائية اجلديدة جميع ال�صوائر
التي مت �رصفها لتدعيم و�صيانة املبنى الأيل لل�سقوط �أو �إعادة بنائه.
املبحث الثاين  :حاالت اخت�صا�ص املحكمة التجارية
�إذا كانت املادة  5من القانون رقم � 49.16أحالت فيما يتعلق مبراجعة
ال�سومة الكرائية على مقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان
كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي
�أو احلريف ،فان القانون رقم  49.16اعطى امكانية مراجعة الوجيبة الكرائية
دون التقيد مبقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت
املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف يف
حالة الهدم و�إعادة البناء (املطلب الأول) وحالة ممار�سة املكرتي لأن�شطة
مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة (املطلب الثاين) و حالة الكراء من الباطن (املطلب
الثالث).
املطلب الأول  :حالة الهدم و�إعادة البناء
ن�صت املادة  11من القانون رقم  49.16على انه يتعني على املكري �أن
ي�شعر املكرتي بتاريخ متكينه من املحل اجلديد ،والذي يجب �أال يتعدى ثالث
�سنوات من تاريخ الإفراغ.
ويتعني على املكري �أن يقوم داخل �أجل �شهر من تاريخ تو�صله ب�شهادة
املطابقة املن�صو�ص عليها يف املادة  55من القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري
ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي احلجة 1412
( 17يونيو  )1992وامل�سلمة له من طرف اجلهة املخت�صة ،ب�إ�شعار املكرتي ب�أنه
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ي�ضع املحل رهن �إ�شارته ،ويف حالة عدم ت�سليم املكرتي املحل داخل �أجل
ثالث �سنوات من تاريخ �إفراغه ،يحق له املطالبة بالتعوي�ض وفق مقت�ضيات
املادة � 7أعاله ،ما مل تكن �أ�سباب الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري.
و بالرجوع اىل املادة  12من نف�س القانون جندها تن�ص على �أنه يلزم
املكرتي عند متكينه من املحل بدفع الوجيبة الكرائية القدمية يف انتظار حتديد
ال�رشوط اجلديدة للعقد �إما اتفاقا �أو بوا�سطة املحكمة ،مع مراعاة العنا�رص
اجلديدة امل�ستحدثة باملحل دون التقيد مبقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق
مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف.
املطلب الثاين  :ممار�سة املكرتي لأن�شطة مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة
ن�صت املادة  22من القانون رقم  49.16على �أنه ميكن ال�سماح للمكرتي
مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة بالن�شاط الأ�صلي ،متى كانت هذه
الأن�شطة غري منافية لغر�ض وخ�صائ�ص وموقع البناية ،ولي�س من �ش�أنها الت�أثري
على �سالمتها .ويف هذه احلالة يجب على املكرتي �أن يوجه طلبه للمكري
يت�ضمن الإ�شارة �إىل الأن�شطة التي يريد ممار�ستها.
و يجب على املكري �إ�شعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�ص هذا الطلب داخل
�أجل �شهرين من تاريخ التو�صل ،و�إال اعترب موافقا على الطلب ،ويف حالة
الرف�ض ميكن للمكرتي اللجوء �إىل رئي�س املحكمة ،ب�صفته قا�ضيا للأمور
امل�ستعجلة ،للإذن له مبمار�سة الن�شاط �أو الأن�شطة اجلديدة ،كما �أنه ال يجوز
للمكرتي ممار�سة ن�شاط باملحل املكرتى ،خمتلف عما مت االتفاق عليه يف عقد
كراء� ،إال �إذا وافق املكري كتابة على ذلك.
و لقد ن�صت املادة  23من نف�س القانون على �أنه يحق للمكري ،يف
احلاالت امل�شار �إليها يف املادة � ،22أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية
اجلديدة ،على �أن ت�رسي من تاريخ املطالبة بها ق�ضائيا.
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املطلب الثالث  :حالة الكراء من الباطن
�أقرت املادة  24من القانون رقم  49.16بحق املكرتي يف �أن ي�ؤجر للغري
املحل املكرتى كال �أو بع�ضا ،ما مل ين�ص العقد على خالف ذلك ،وتبقى
العالقة قائمة بني املكري و املكرتي الأ�صلي.
كما ان هذه املادة اعتربت بانه ال يكون لهذا الكراء �أي �أثر جتاه املكري
�إال من تاريخ �إخباره به ،وعلى املكري الذي �أخرب بالكراء من الباطن �أن
ي�شعر املكرتي الفرعي بكل �إجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي ،حتت
طائلة عدم مواجهته به،كما �أنه ال ميكن للمكرتي الفرعي التم�سك ب�أي حق
جتاه املكرتي الأ�صلي ،مع مراعاة الفقرة ال�سابقة ،و يبقى املكرتيان الأ�صلي
والفرعي مت�ضامنني جتاه املكري يف جميع االلتزامات املن�صو�ص عليها يف
عقد الكراء الأ�صلي.
وبالرجوع �إىل الفقرة الأخرية من املادة  24من القانون رقم ،49.16
ف�إننا جندها تن�ص على �أنه يحق للمكري� ،إذا كانت قيمة الكراء من الباطن
تفوق قيمة الكراء الأ�صلي ،مراجعة ال�سومة الكرائية �إما اتفاقا �أو ق�ضاء ،ويف
احلالة الأخرية تراعي املحكمة الفرق بني ال�سومتني دون �أن تتقيد مبقت�ضيات
القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو
اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف.
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خامتــــة
وختاما لهذا الكتاب ،ف�إننا حاولنا من جانبنا الإ�سهام يف �رشح و�إي�ضاح
مقا�صد القانون اجلديد املنظم للكراء التجاري باملغرب ،وذلك عرب الوقوف
عند جميع حمتوياته �سواء املحددة ن�صا� ،أو امل�سكوت عنها روحا.
وهذه املحاولة التي ما من �شك �أنها ناق�صة ،لي�س الغاية منها احل�صول
على الأجرين ،بل مطمحنا هو احل�صول على �أجر املحاولة فقط� ،أملني و�ضع
اللبنة الأوىل لدرا�سة هذا القانون اجلديد و�سرب �أغواره.
و اهلل ويل التوفيق
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املالحــــــق
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امللحق رقم  : 1ظهري  24/5/1955ب�ش�أن عقود كراء االمالك �أو االماكن
امل�ستعملة للتجارة �أو ال�صناعة �أو احلرف
ظهري �رشيف ب�ش�أن عقود كراء الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو
149
ال�صناعة �أو احلرف
احلمد هلل وحده
ظهري �رشيف ب�ش�أن عقود كراء الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو
ال�صناعة �أو احلرف
يعلم من ظهرينا ال�رشيف هذا �أ�سماه اهلل و�أعز �أمره �أننا بناء على مداولة
جمل�س الوزراء واملديرين بتاريخ � 5شعبان عام  1374املوافق  30مار�س �سنة
1955
ونظرا للأ�سباب الآتية �أ�صدرنا �أمرنا ال�رشيف مبا ي�أتي :
بيان الأ�سباب
كان الظهري ال�رشيف امل�ؤرخ ب � 20شوال عام  1348املوافق  21مار�س
�سنة  1930قد �سن لأول مرة باملغرب �ضابطا خا�صا لإقرار العالئق بني
املكرين واملكرتين لأمالك �أو �أماكن �أعدت ل�ش�ؤون جتارية �أو �صناعية �أو مهنية
وكان الغر�ض الرئي�سى منه هو حماية حقوق هذه الطبقة من املكرتين مما
كان يلحقهم من الغلو يف غنب حقوقهم الذى قد ي�ؤدى اىل عواقب وخيمة
فوجبت وقتئذ احليلولة دون حدوثه لأنه كان ت�سبب يف �رضر مل�ستغلي تلك
املتاجر ولأرباب ديونهم ومن ثمة مي�س امل�ؤ�س�سات وميتد مفعوله يف نهاية
 – 149اجلريدة الر�سمية عدد  2224بتاريخ � 19شوال  10( 1374يونيو � ،)1955ص 1619
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الأمر �إىل ما كان يرغب فيه ال�صالح العام وهو ا�ستقرار ن�شاط الأعمال التجارية
وال�صناعية واملهنية.
تلك كانت اال�سباب املربرة ملبد أ� و�ضع ال�ضابط املذكور ثم ان ما ثبت من
�سوء الت�رصفات وغلو املكرين جعل وجوده من الوجهة العملية �أمرا الزما.
وقد كان ال�ضابط ي�شتمل على مقت�ضيات متكن من تدارك النزاعات ومن
ت�سويتها ان مل يكن يف امل�ستطاع جتنبها وتعوي�ض املكرتين الذين �أخرجوا
من املكان املكرى لهم بدون موجب قانونى مع جعل امكانية لرب امللك
ليطالب دائما بحق الت�رصف يف االماكن املكراة بعد انق�ضاء عقدة الكراء
ب�رشط �أن يدفع للمكرتى ما قد يرتتب عن ذلك من تعوي�ض عن افراغه املكان.
ثم ان الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  5ربيع االول عام  1367املوافق 17
يناير �سنة  1948ب�ش�أن �ضبط العالئق بني املكرين واملكرتين فيما يخ�ص
جتديد عقود كراء العقارات �أو املحالت امل�ستعملة للتجارة �أو ال�صناعة �أو
احلرف قد حل حمل ظهري � 20شوال عام  1348املوافق  21مار�س �سنة 1930
ونقلت فيه �أهم مقت�ضيات هذا الظهري بعد �أن �أدخلت عليها تعديالت ترمى
اىل تو�سيع ميدان تطبيقه واىل حماية املكرتين بوجه �أكمل وبكيفية �أجنع.
وقد �أدرجت فيه من ناحية �أخرى مقت�ضيات جديدة للذود عن م�صالح
املالكني امل�رشوعة من تكاثر �أعمال تولية الكراء.
ثم بعد ذلك وقع تغيري �ضابط �سنة  1948مبوجب الظهريين ال�رشيفني
امل�ؤرخني ب  25رجب عام  1370املوافق  2مايو �سنة  1951وب 3
جمادى االوىل عام  1371املوافق  30يناير �سنة  1952وحلقت التغيريات
بع�ض نقط خا�صة منه وال �سيما تلك التي تتعلق مب�سطرة طلب جتديد العقدة
وقد كانت قواعد هذه امل�سطرة يف �أول االمر جد دقيقة فكان عدد كبري
من املكرتين يفقدون حق االنتفاع مبا يخولهم القانون من حماية لكونهم
مل يقدموا طلب جتديد العقدة طبق ال�شكل وخالل الآجال القانونية وكان
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احلاكم ال ي�ستطيع يف �أية حالة من االحوال �أن يعيد لهم ما �سقط من حقوقهم
بفوات الآجال.
وبالرغم من �أن التعديالت التي وقع اجنازها مبقت�ضى ظهري  25رجب
عام  1370املوافق لثانى مايو �سنة  1951فقد جعلت امل�سطرة للم�ستقبل
�سهلة مرنة اال �أنها تركت حدوث عواقب خطرية مت�س املكرتين من جراء
تطبيق قواعد اعرتف الكل بكونها قواعد �شادة للغاية ولكى حت�سم مادة هاته
العواقب ح�سب امل�ستطاع �صدر ظهري بتاريخ  19رم�ضان عام  1373املوافق
 22مايو �سنة  1954مدت مبوجبه مدة عقدة الكراء ب�صفة ا�ستثنائية وموقتة
لينتفع بهذا التدبري املكرتون ممن �سقط حقهم يف البقاء يف االماكن املكراة لهم
وذلك حتت قيد �رشط واحد وهو �أن يكونوا ما زالوا �شاغلني تلك االماكن.
على �أن كل هاته اال�صالحات جتلت غري كافية فوجب ادخال تغيريات
بعيدة الغور على �ضابط عام  1948خ�صو�صا فيما يتعلق مب�سطرة جتديد العقدة
وباحلق املخول للمكرتى ا�سرتجاع االماكن املكراة دون �أن يجرب على دفع
تعوي�ض يف مقابل االفراغ.
ومن جهة �أخرى فمن الالئق انهاء العمل بالنظام املوقت اجلارى على
املكرتين املنتفعني بحق البقاء يف العقارات التي ي�شغلونها ذلك احلق املمنوح
لهم عمال بالظهري املذكور �أعاله وامل�ؤرخ ب  19رم�ضان عام  1373املوافق
 22مايو �سنة .1954
ويالحظ �أن هذا الظهري الذى يلغى ظهري  17يناير �سنة  1948ال يغري
القواعد اال�سا�سية للنظام ال�سابق بل يجد مربرا له يف نف�س املبادئ ونف�س
االعتبارات التي �أدت اىل و�ضع ذلك النظام اال �أنه يعيد حترير ن�صه وافراغه يف
قالب جديد ليكون �سل�سا وا�ضحا ومن �أجل ذلك ف�ضلت هذه الطريقة على
احلل املقت�رص فيه على تغيري املقت�ضيات املوجودة تغيريا جزئيا.
فن�ص الظهري ي�شمل جميع املقت�ضيات الراجعة اىل احلق العام واملتعلقة
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بالعقود غري املخالفة ملا ي�سنه من �أحكام وبعك�س ذلك فهو ال يعالج م�س�ألة
مراجعة �أثمان الكراء خالل مدة العقدة بل �ستبقى هاته امل�س�ألة خا�ضعة
ملقت�ضيات ظهري خام�س يناير �سنة .1953
هذا وينق�سم ن�ص الظهري اىل ثمانية �أجزاء مبينة بعده تتعلق مبيدان تطبيق
القواعد املتم�شى عليها يف جتديد العقود وبطلبات التجديد ورف�ضه وبتولية
الكراء و�أثمانه وبامل�سطرة والتدابري املختلفة واالنتقالية.
�أوال -ان ميدان تطبيق القواعد املتعلقة بتجديد عقود الكراء ح�سبما هى
مقررة يف ظهري  17يناير �سنة  1948مل يغري من ناحية �أ�س�سه اجلوهرية �سوى
يف بع�ض نقط خا�صة وبخالف ذلك فهو يحتوى على مقت�ضيات عديدة
�صريتها وا�ضحة �أو متمتها عبارات جد دقيقة وغنى عن البيان �أن الغاية
املتوخاة من ال�ضابط كانت وال زالت هى حماية اال�سماء التجارية اال �أن
هناك بع�ض م�ؤ�س�سات عمومية �أو خ�صو�صية لي�ست لها �أ�سماء جتارية و�ستبقى
مع ذلك م�شمولة بتلك احلماية.
وفيما يرجع اىل عقود الكراء املربمة بعد ن�رش هذا الظهري واخلا�صة
باملرافق اال�ضافية �أو باالرا�ضى البي�ضاء فان احلماية القانونية ال ت�شملها اال اذا
ر�ضى ربها بذلك كتابة وكان عاملا متام العلم ب�أن تلك االماكن �أو االرا�ضى
�ستخ�ص�ص مبقت�ضى هذا الظهري ومن جراء تطبيقه ب�ش�ؤون جتارية �أو �صناعية �أو
مهنية �أو ب�أمور مماثلة لها وهكذا يكون يف ا�ستطاعته �أن يوافق على التخ�صي�ص
�أو يرف�ضه.
ولنف�س ال�سبب �أقر نف�س ال�رشط يف حق االمالك �أو االماكن التي �أعدت
خالل مدة العقدة مل�صالح عمومية ت�ستغل مب�شاركة الدولة.
وقد �أقرت ذلك القواعد الراجعة اىل العقود الطويلة االمد وعقود تولية
الكراء املربمة من طرف املكرتين اال�صليني وتوجد هاته القواعد يف ن�ص
ظهري  17يناير �سنة  1948ويق�ضى الف�صل الرابع بعدم تطبيق مقت�ضيات هذا
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الظهري على العقارات �أو االماكن املحب�سة بقطع النظر عن كونها من االحبا�س
الكربى �أو من االحبا�س ال�صغرى ومن غري التفات اىل كيفية الت�رصف فيها
ويق�صد من هاته القاعدة االحتفاظ بالنظام التقليدى لالحبا�س وتركه عما
كان عليه وبجانب ذلك فقد الح �أنه ال مانع من تطبيق الظهري على العقود
املربمة من طرف من لهم منفعة يف امالك االحبا�س.
ثم ان االماكن التي يجدها احلال مكراة ل�ش�ؤون جتارية وقت حتبي�سها فان
هذا التحبي�س ال مينع تطبيق مقت�ضيات هذا الظهري على االتفاقيات الق�ضائية
الناجمة عن عقود الكراء.
ثانيا -ال تنتهى يف امل�ستقبل العقود اجلارى عليها هذا الظهري اال اذا وقع
اعالم املكرتي باالفراغ ب�ستة �أ�شهر قبل تاريخ االنتهاء وذلك ب�رصف النظر
عن كل اتفاقية تكون خمالفة ملا ذكر ،وبف�ضل هاته الو�سيلة تكون مدة العقدة
قد ا�سرت�سلت مبقت�ضى هذا الظهري اىل ما بعد التاريخ املحدد يف العقدة نف�سها
على �أن مدتها تكون موقتة وال تكون هناك عقدة �ضمنية ي�ؤول �أمرها اىل
ا�سرت�سال العمل بالعقدة اال�صلية طبق نف�س ال�رشوط وطيلة نف�س املدة.
وبف�ضل هاته املقت�ضيات والقواعد اخلا�صة مب�سطرة طلب جتديد العقدة
والطلب باالفراغ مل يعد املتعاقدون املعنيون باالمر يف �أى وجه من الوجوه
عر�ضة ل�ضياع حقهم على حني غفلة بل لهم االجل الالزم للدفاع عن
حقوقهم �أو التخاذ االحتياطات العملية مثل البحث عن مكان �آخر فيما
يخ�ص املكرتي والبحث عن مكرت ءاخر يف ما يخ�ص رب امللك.
وبالتاىل فقد ترك للحكام املجال وا�سعا ليقدروا ح�سب ظروف كل
حالة قيمة �صحة الطلبات التي تقدم ب�ش�أن جتديد العقدة �أو ب�ش�أن االفراغ
والتي رمبا تكون غري مطابقة للكيفيات املامور باتباعها على �أن عدم مطابقة
تلك الطلبات للكيفيات املذكورة ال جتعلها غري �صحيحة بل كل ما هناك هو
�أنها متنع �صاحبها من االدعاء على خ�صمه كونه �سقط حقه قانونيا.
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وللحكام �أي�ضا �أن يروا يف حالة االعالم بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع
االعالم بت�سليمها هل االعالم قد و�صل حقيقة اىل ال�شخ�ص املر�سل اليه �أم ال.
ومن ناحية �أخرى فقد ظهر من امل�ستحيل – ال�سباب عملية – �أن تر�سل
االعالمات حتما ويف جميع االحوال على �شكل ا�ستدعاء ر�سمى من كتابة
املحكمة.
ثالثا� -أدخل تغيري حم�سو�س على القواعد املتعلقة برف�ض جتديد العقدة �سعيا
وراء تقوية و�سائل حماية املكرتي وللمكرى دائما احلرية يف رف�ض جتديد
العقدة ب�رشط �أن يدفع للمكرتى تعوي�ضا عن االفراغ ومل يعد رب امللك معفي
من �أداء التعوي�ض �سوى يف حالتني اثنتني �أوالهما اذا �أتى �ضد املكرتي املفرغ
بدليل قاطع وم�رشوع الثانية اذا وجب هدم امللك لكونه وخما �أو فيه خطر
على من ي�شغله �أما االعفاء من �أداء التعوي�ض عن االفراغ يف االحوال التي
ي�سرتجع فيها املالك ملكه لي�سكنه �أو ليتعاطى فيه �أعماال جتارية فقد حذف
من �صيغة الن�ص.
وعالوة على ما ذكر فقد ن�ص هذا الظهري على �شىء جديد مهم وهى
حلول و�سطى بني االعفاء متاما من �أداء التعوي�ض وبني وجوب دفع تعوي�ض
عن االفراغ يعادل قدره ما حلق املكرتي من �رضر ب�سبب رف�ض جتديد العقدة.
وقد كانت هاته احللول �أجرى بها العمل يف بادئ االمر لت�شجيع النا�س
على البناء وفعال فلرب امللك ال�سبيل اىل رف�ض جتديد العقدة اذا �أراد هدم
امللك واعادة بنائه �أو اىل ت�أجيل التجديد ملدة �سنتني اذا اعتزم رفع بنايات
امللك وكانت �أ�شغال البناء ت�ستوجب افراغ املكان موقتا وعليه يف مقابل
ذلك �أن يدفع للمكرتى تعوي�ضا عما حلقه من �رضر من غري �أن يتعدى قدر
التعوي�ض مبلغا يكون م�ساويا يف احلالة االوىل لثمن كراء ثالث �سنوات ويف
احلالة الثانية لثمن كراء �سنتني وقد اتخذ حل مماثل يف احلالة التي ي�سرتجع فيها
رب امللك ملكه لي�سكنه بنف�سه �أو لي�سكن فيه �أقاربه ففي هاته احلالة يكون
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للمكرتى من الآن ف�صاعدا احلق يف قب�ض تعوي�ض عن االفراغ ال يتعدى
واحلالة هذه مبلغا يعادل ثمن كراء خم�س �سنوات على �أن ما ذكر ال يجرى
العمل به اال اذا توفرت ال�رشوط التالية وهى �أن رب امللك املطالب بارجاع
ملكه يكون مفتقرا اىل م�سكن ي�صلح حلاجياته العادية وحاجيات �أ�رسته.
هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى يجب �أن يكون املكان املطالب بارجاعه
مطابقا لتلك احلاجيات و�أن ي�صبح م�سكنا مبجرد اجناز �أ�شغال خفيفة تهي�ؤه
لل�سكنى.
ثم ان جتديد مبلغ التعوي�ض ال يعمل به وقت ا�سرتجاع جزء من املكان
فقط اال اذا مل ي�رض هذا اال�سرتجاع ال ب�أعمال ا�ستغالل املكرتي وال مب�سكنه
ون�شري يف هذا ال�صدد اىل �أن املمثلني امل�ؤهلني عن الغرف التجارية وال�صناعية
والغرف املختلطة كانوا قد طلبوا عدم تطبيق هاته املقت�ضيات عندما يكون
االمر متعلقا با�سرتجاع اماكن ت�ستعمل كنزل �أو كمحالت مفرو�شة وم�ؤثتة
الكن اقرتاحهم مل يعول عليه الن لي�س هناك ما يحمل على تقييد حقوق
املالكني بقيود ا�ضافية والن ال�شطط يف ا�ستعمال حق ا�سرتجاع االماكن ق�صد
اعدادها لل�سكنى قد نحى ب�صفة كافية مبوجب مقت�ضيات �أخرى �أ�ضف اىل
ذلك �أن اقرتاحهم يرمى اىل و�ضع نظام يكون فيه ميز لبع�ض اال�سماء التجارية
من غري �أن توجد �أ�سباب قاطعة تربر مثل هذا امليز.
وزيادة على ما ذكر فان املقت�ضيات امل�شار اليها �أعاله ترمى ب�صفة تطبيقية
اىل جعل حدود ال�ستعمال حق ا�سرتجاع االماكن املكراة وتن�ص يف ذلك على
�أحوال يندر كثريا وقوعها ثم تق�ضى ب�أن ال ي�ؤدى رب امللك �سوى تعوي�ض
�ضئيل للمكرتى وحتى يف هذه االحوال النادرة فان قدر التعوي�ض رمبا ي�سد
جميع اال�رضار التي حلقت املكرتي من جراء االفراغ اذ من املمكن �أن ي�صل
قدر التعوي�ض اىل مبلغ يعادل ثمن كراء خم�س �سنوات وهناك مقت�ضيات
خ�صو�صية تن�ص على �أنه يف ا�ستطاعة املكرتي �أن ي�شغل امللك الذى �شيد
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يف مكان امللك الذى �أخرج منه ،على �أن عودته اىل امللك احلديث البناء ال
حترمه من االنتفاع بتعوي�ض من التعوي�ضات املدفوعة عن االفراغ واملن�صو�ص
عليها يف هذا الظهري الكن من اجلائز �أن تدخل عودة املكرتي يف احل�ساب
لتقدير مبلغ ما خ�رسه تقديرا نهائيا وبجانب ذلك يحتوى الظهري على قواعد
خمتلفة الغر�ض منها وقاية املكرتي من الغلو فيما منح للمالكني من ت�سهيالت
متكنهم من ا�سرتجاع امالكهم.
رابعا  -ي�ضم اجلزء الرابع ف�صوال تتعلق بتولية الكراء ومينع مبوجبها على
املكرتي الأ�صلى �أن يوىل يف امل�ستقبل كراء جميع مكرتاه �أو جزء منه فقط
ويفهم من ذلك العقود اجلديدة والعقود التي �ستجدد فيما بعد وت�ستثنى
احلالة التي يوافق فيها العاقد على ذلك ويجب �أن يعرب عن موافقته كتابة.
ومن جهة �أخرى فان الف�صول املذكورة ت�سن �ضابطا حلقوق املكرتي
الفرعى وحقوق املكرتي الأ�صلى ورب امللك معا.
خام�سا  -يخت�ص اجلزء اخلام�س بثمن الكراء ويحتوى على بيانات تهم
كيفية حتديد �أثمان الكراء وقت جتديد عقود حلت �آجالها وي�شمل �أي�ضا
مقت�ضيات �أخرى تتعلق بال�رشوط التي ترتتب فيها فوائد على �أثمان الكراء
املدفوعة �سلفا كما تتعلق بكيفية تطبيق البند القا�ضى بف�سخ العقدة مبوجب
احلق اذا مل ي�ؤد املكرتي ثمن الكراء.
�ساد�سا  -جعلت امل�سطرة الق�ضائية مرنة و�أنيطت برئي�س املحكمة
االبتدائية مهمة ال�صلح بني الفريقني ويالحظ �أن ح�ضور الفريقني ب�أنف�سهم
كثريا ما يكون �رضوريا للو�صول اىل �صلح غري �أنه ظهر من امل�ستحيل اجبارهم
على احل�ضور يف جميع االحوال بل للحكام �أن ينظروا يف هاته امل�س�ألة ويروا
املنا�سبة التي يلزمون فيها املتعاقدين باحل�ضور واذا �أخفقت حماولة ال�صلح فان
الق�ضية ترفع اىل املحكمة االبتدائية .
وقد ن�ص على مقت�ضيات حتول دون �أعمال املماطلة مع اعطاء الفريقني
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معلومات كافية تذكرهم يف الوقت املنا�سب بالعواقب التي تنجم عن
�سكوتهم.
�سابعا  -من بني املقت�ضيات املختلفة نخ�ص بالذكر املهمة منها وهى
التي تلغى الغاء تاما جميع البنود التعاقدية الرامية اىل حرمان املكرتي من
حقه يف تعوي�ضات عن االفراغ واىل التخلى عن عقدة الكراء ملن ي�شرتى
منه ا�سمه التجارى وهناك مقت�ضى خا�ص يعيد اىل الذاكرة ويحقق �أن نظام
حماية عقود كراء املحالت امل�ستعملة للتجارة �أو ال�صناعة �أو احلرف ال يطبق
على كراء االمالك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة �أو ب�أ�شخا�ص �أو جماعات عمومية
�أخرى اال بقدر ما يكون تطبيقه مالئما لنظام االمالك العمومية وملا يتطلبه
�سري امل�صالح العمومية من �رضوريات.
ثامنا  -يحتوى اجلزء الثامن على مقت�ضيات انتقالية ترمى اىل غايتني
االوىل منهما هى ت�سوية ال�صعوبات الناجتة عن الغاء النظام املعمول به الآن
وخلفه بنظام مباين له يف بع�ض النقط والغاية الثانية هى التن�صي�ص على كيفيان
اقرار و�ضعية املكرتين ممن �أبقوا يف مكرتاهم عمال بالظهري ال�صادر يوم 22
مايو  1954ب�ش�أن مد �أجل العقود ب�صفة ا�ستثنائية.
هذا وقد جعلت خمتلف الظروف والأحوال من ال�رضورى ترك حرية
للحكام لتعيني تاريخ �إجراء العمل بالعقدة اجلديدة وحتديد مبلغ الكراء
املطلوب عن املدة التي ق�ضت منذ التاريخ الذى ينتهى فيه عاديا �أمد العقدة
ال�سابقة وي�شمل اجلزء �أي�ضا مقت�ضيات تعفي املالك اعفاء �رصيحا من التعهدات
التي تعهد بها يف �ش�أن اماكن كان من حقه ا�سرتجاعها لو مل ميد بوجه ا�ستثنائى
عقدة كرائها.
وتنقل املقت�ضيات املذكورة القاعدة امل�ضمنة يف ظهري  22مايو �سنة
 1954والقا�ضية مبنع كل �شخ�ص من قب�ض تعوي�ض عن عدم تنفيذ �أحكام
ق�ضائية �صدرت ب�ش�أن مد �أجل العقود اذ ان هذا الظهري يقر بدوره م�س�ألة مد
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�أجل العقود و�سي�صدر من جهة �أخرى قرار وزيرى لتحديد تاريخ انهاء العمل
بالقاعدة املذكورة.
مبقت�ضى الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  19رم�ضان  1373املوافق  22مايو
 1954ب�شان مد �أجل اجراء العمل بعقود كراء االمالك امل�ستعملة للتجارة �أو
ال�صناعة �أو املهن.
اجلزء االول  -ميدان التطبيق
الف�صل االول
تطبق مقت�ضيات هذا الظهري على عقود كراء االمالك �أو االماكن التي
ت�ستغل فيها �أعمال جتارية �سواء �أكانت هاته االعمال ترجع اىل تاجر �أو اىل
رب �صنعة �أو حرفة.
وزيادة على ذلك فان املقت�ضيات املذكورة تطبق على ما يلي:
�أوال -عقود االمالك �أو االماكن اال�ضافية الالحقة باملتجر ب�رشط �أن
تكون �رضورية ال�ستغالل هذا املتجر وعالوة على ذلك فاذا كانت هاته
املرافق تابعة ملالك �آخر غري رب عقار املتجر في�شرتط �أن تكون قد �أكريت
لي�ستعملها املكرتي هى واملتجر معا لل�ش�ؤون التي خ�ص�صها به وان يكون
املكرى – وقت ابرام الكراء – عاملا بال�شىء الذى ت�ستعمل له تلك االماكن.
ثانيا  -عقود كراء االرا�ضى البي�ضاء التي �شيدت فيها اما قبل ابرام العقدة
�أو بعدها ،بنايات ت�ستعمل للتجارة �أو ال�صناعة �أو احلرف وي�شرتط �أن تكون
البنايات قد �شيدت �أو �رشع يف ا�ستغاللها بر�ضى رب امللك و�أن يكون ذلك
�ضمن ماهو الزم لال�ستغالل املذكور.
وفيما يخ�ص العقود التي متت بعد تاريخ ن�رش هذا الظهري فان تطبيق
مقت�ضيات املقطعني االول والثانى من الفقرة ال�سابقة يتوقف على املوافقة
الكتابية للمالك املعنى باالمر غري �أن هاته القاعدة ال تطبق على جتديد العقود
املربمة قبل التاريخ املذكور �أعاله.
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الف�صل الثاين
ان مقت�ضيات هذا الظهري وال�سيما مقت�ضيات الفقرتني الثانية والثالثة من
الف�صل االول تطبق �أي�ضا على ما �سيذكر:
�أوال  -عقود الكراء التي تتعلق باالمالك �أو االماكن امل�ستعملة للتجارة
�أو ال�صناعة �أو احلرف والتي �أبرمت مع الدولة �أو اجلماعات العمومية �أو
امل�ؤ�س�سات العمومية يف �ش�أن �أمالك �أو اماكن �أعدت مل�صالح وجدها احلال
ت�ستغل مب�شاركة الدولة اما وقت ابرام عقدة الكراء واما قبله.
وان وقع خالل مدة العقدة تخ�صي�ص تلك العقارات �أو االماكن بامل�صالح
املذكورة وكان هذا التخ�صي�ص قد حقق بعد ن�رش هذا الظهري فان تطبيق
املقت�ضيات املبينة �أعاله تكون مرتهنة باملوافقة الكتابية للمالك املعنى بالأمر.
ثانيا  -عقود كراء االمالك �أو االماكن التي ت�شغلها كل م�ؤ�س�سة من
م�ؤ�س�سات التعليم.
ثالثا  -عقود كراء االمالك �أو االماكن التي ي�شغلها ال�صناعيون.
الف�صل الثالث
ال تطبق مقت�ضيات هذا الظهري على العقود الطويلة االمد غري �أنها تطبق
يف االحوال املن�صو�ص عليها يف املقت�ضيات ال�سابقة وذلك فيما يخ�ص العقود
الطويلة االجل املربمة مع املكرتين اال�صليني ب�رشط �أن تكون مدة جتديد العقدة
املربمة بني ه�ؤالء املكرتين واملكرتين الفرعيني ال ت�ؤدى اىل �شغل االماكن اىل
ما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة االمد.
الف�صل الرابع
ال يطبق هذا الظهري على االمالك واالماكن التابعة لالحبا�س واخلالية
من حقوق املنفعة كما ال يطبق يف احلالة التي تكون فيها االمالك واالماكن
م�شاعة وتكون االحبا�س متتلك فيها فوائد تبلغ على االكرث ثالثة �أرباع منها.
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بيد �أن االمالك واالماكن التي تنجز اىل االحبا�س بعد ن�رش هذا الظهري
تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معموال بها �أو التي يقع جتديدها
تطبيقا لهذا الظهري.
اجلزء الثانى  -يف جتديد عقدة الكراء
الف�صل اخلام�س
ال يحق الى فرد �أن يطالب بتجديد العقدة ما عدا املكرتين واملتخلى
لهم عن عقدة الكراء �أو ذوى حقوقهم ممن ياتون هم �أو موروثوهم مبا يثبت
به اما حق انتفاع ملدة �سنتني متتابعتني ح�صلوا عليه مبقت�ضى عقدة �أو عدة
عقود خطية متوالية واما ما لهم من انتفاع م�سرت�سل مدة �أربع �سنوات عمال
بعقدة �أو بعدة عقود �شفوية متتابعة �أو مبقت�ضى عقود متوالية مكتوبة كانت
�أو �شفوية.
الف�صل ال�ساد�س
ال ينتهى العمل بعقود كراء االماكن اخلا�ضعة ملقت�ضيات هذا الظهري اال
اذا وجه للمكرتي طلب باالفراغ قبل انق�ضاء العقدة ب�ستة �أ�شهر على االقل
وذلك بدون التفات اىل �أى �رشط تعاقدى خمالف ملا ذكر وحيادا عن الف�صول
 687و 688و 689من الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  9ربيع الأول 1331
املوافق  12غ�شت  1913املعترب مبثابة قانون لاللتزامات والعقود.
وعليه فاذا مل يوجه الطلب باالفراغ امل�شار اليه يف الفقرة ال�سابقة ف�إن
مدة العقدة ت�سرت�سل اىل ما بعد التاريخ املحدد فيها �أما عقدة الكراء التي
تكون ال �صلة بواقعة يتيح حتقيقها للمكرى طلب ف�سخ العقدة املذكورة فان
مدتها ال تنق�ضى اال اذا وجه املكرى للمكرتي اعالما بذلك خالل �ستة �أ�شهر
على االقل قبل انتهاء تلك املدة ويجب �أن يت�ضمن االعالم عبارة ت�شري اىل
كون احلادثة التي ن�ص عليها يف العقود قد وقعت.
وان كان االمر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة و�ألغى املكرى هذه العقدة
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وقت انق�ضاء احدى املدد فان االعالم باالفراغ يوجه حتما قبل انتهاء املدة
ب�ستة �أ�شهر على االقل.
ومن الالزم توجيه االعالم باالفراغ اما طبق الكيفيات املن�صو�ص عليها
يف الف�صول  55و 56و 57من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية
واما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم بت�سليمها .
وعلى املكرى �أن يو�ضح للمكرتي اال�سباب الداعية اىل االفراغ و�أن ينقل
يف االعالم ن�ص الف�صل ال�سابع والع�رشين و�إال فال ي�ستطيع املطالبة ب�سقوط
حق املكرتي ح�سبما ن�ص على ذلك يف الف�صل املذكور.
الف�صل ال�سابع
اذا مل يوجه اىل املكرتي اعالم باالفراغ و�أراد هذا املكرتي جتديد عقدته
فعليه �أن يقدم طلبا للمكرى اما خالل ال�ستة �أ�شهر التي تتقدم �أجل انق�ضاء
العقدة واما يف �أى وقت من �أوقات املدة التي ت�سرت�سل �أثناءها العقدة مبوجب
مقت�ضيات الف�صل ال�ساد�س املذكور �أعاله.
و يجب ار�سال طلب جتديد العقدة اىل املكرى اما طبق الكيفيات
املن�صو�ص عليها يف الف�صول  55و 56و 57من الظهري املعترب مبثابة قانون
للمرافعات املدنية واما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم بو�صولها .
وي�صح ار�سال طلب جتديد العقدة اىل املت�رصف يف �ش�ؤون املكرى املعترب
�أهال حليازته ما عدا اذا ا�شرتط املكرى �رشوطا �أو وجه اعالمات تخالف ذلك
وان كان هناك عدة مالكني فان الطلب املر�سل اىل واحد منهم يكون ك�أنه قد
ار�سل اليهم جميعا اللهم اال اذا ن�ص على �رشوط �أو وجهت اعالمات تخالف
ما ذكر ب�ش�أن جميعهم.
ويجب �أن ينقل يف الطلب ن�ص الف�صل الثامن الآتى بعده واال فيكون
املكرتي غري قادر على معار�ضة املكرى ب�سقوط احلق الناجم عن انتهاء �أجل
ثالثة �أ�شهر املن�صو�ص عليه يف نف�س الف�صل.
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الف�صل الثامن
يجب على املكرى �أن يعمد خالل الثالثة �أ�شهر املوالية لتاريخ تو�صله
بطلب جتديد العقدة اىل احاطة علم املكرتي ب�أنه ي�صادق على جتديد العقدة
مع اال�شارة اىل �رشوط التجديد �أو انه يرف�ض هذا التجديد مو�ضحا يف نف�س
الوقت اال�سباب الداعية اىل ذلك الرف�ض وعلى املكرى �أن يخرب املكرتي مبا
ذكر اما طبق ال�صور املن�صو�ص عليها يف الف�صول  55و 56و 57من الظهري
املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم
بت�سليمها .
و�إذا مل يخرب املكرى املكرتي مبا ينوى اجراءه يف ظرف االجل املذكور
وكان طلب جتديد العقدة قد حرر طبق مقت�ضيات الف�صل ال�سابع �أعاله
فان املكرى يعترب حينذاك موافقا على جتديد العقدة �ضمن البنود وال�رشوط
املت�ضمنة يف العقدة ال�سابقة غري انه �إذا كان املكرتي قد طلب جتديد العقدة
على بنود و�رشوط تخالف �رشوط العقدة االوىل فيعترب املكرى موافقا على
مبد أ� التجديد لي�س �إال �أما اخلالف النا�شئ عن ثمن الكراء ومدة العقدة �أو عن
�رشوط �أخرى من �رشوطها فانه يرفع بطلب الفريق امل�ستعجل اىل احلاكم الذى
يف�صله طبق الكيفيات املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثالثني.
وعلى املكرى �أن يدرج يف جوابه عن طلب جتديد العقدة ن�ص الف�صل
ال�سابع والع�رشين ليال يفقد حق املطالبة مبا ن�ص عليه الف�صل املذكور من
�سقوط حق املكرتي بفوات املدة.
الف�صل التا�سع
اذا وقع جتديد العقدة دون �أن ي�صل الفريقان اىل اتفاق ب�ش�أن مدة العقدة
اجلديدة فان مدتها تكون هى نف�س املدة املن�صو�ص عليها يف العقدة املنتهى
�أمرها من غري �أن تتعدى مدة العقدة اجلديدة خم�س �سنوات و�إذا كان االمر
يتعلق بعقدة ذات �أمد غري معني فان مدة العقدة اجلديدة تكون معادلة للمدة
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احلقيقية املن�صو�ص عليها يف العقدة ال�سابقة وال يجوز مع هذا �أن تتعدى
ثالث �سنني.
ويف كلتى احلالتني يبتد�أ العمل بالعقدة اجلديدة عند تاريخ انق�ضاء مدة
العقدة ال�سابقة ان �أعلن الغاء هذه العقدة قبل تاريخ انتهائها ب�ستة �أ�شهر على
االقل اما اذا ا�سرت�سلت هذه العقدة بعد تاريخ انق�ضائها وكان هذا اال�سرت�سال
قد جرى وفقا ملقت�ضيات الف�صل ال�ساد�س املوما اليه �أعاله فان مدة العقدة
اجلديدة تبتدئ من اليوم االول لل�شهر املواىل اما للتاريخ الذى �صح فيه ار�سال
االعالم باالفراغ واما لتاريخ طلب �أو عر�ض جتديد العقدة.
اجلزء الثالث  -يف رف�ض جتديد العقدة
الف�صل العا�رش
يحق للمكرى رف�ض جتديد العقدة �إال �أنه �إذا ا�ستعمل هذا احلق فيكون
عليه �أن ي�ؤدى للمكرتي املطلوب منه االفراغ تعوي�ضا عن هذا االفراغ يعادل
ما حلقه من ال�رضر الناجم عن عدم جتديد العقدة وذلك با�ستثناء ما قرره
الف�صل  11وما يليه من الف�صول ويلزم املحكمة وقت حتديد قدر التعوي�ض
�أن تعترب ما �سيح�صل للمكرتي من اخل�سائر وما �سيفقده من االرباح ب�سبب
ا�ضاعة حقوقه.
ويكون قدر التعوي�ض م�ساويا على االقل لقيمة اال�سم التجارى اللهم اال
اذا �أثبت املكرى �أن ال�رضر �أخف من القيمة املذكورة.
الف�صل احلادى ع�رش
للمكرى �أن يرف�ض جتديد العقدة دون الزامه ب�أداء �أى تعوي�ض وذلك يف
االحوال االتية:
�أوال -ان �أتى بحجة ت�شهد �ضد املكرتي املطالب باالفراغ ب�أن هناك �سببا
خطريا وم�رشوعا .
ثانيا  -ان �أثبت وجوب هدم امللك كال �أو بع�ضا الن ال�سلطة الإدارية
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�أعلنت �أنه وخم وخمالف للمبادئ ال�صحية �أو �أثبت �أن يف �شغل امللك خطرا
ب�سبب انعدام الأمن فيه .
و�إذا قام رب امللك �أو وارثه ب�إعادة بناء جميع امللك �أو بع�ضه �أو قام
برتميمه فللمكرتي حق الأ�سبقية يف كرائه طبق ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف
الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني بعده.
الف�صل الثانى ع�رش
ل�صاحب امللك احلق يف رف�ض جتديد العقدة لكونه يريد هدم امللك
واعادة بنائه الكنه يتحمل تعوي�ضا عن االفراغ يدفعه للمكرتي قبل خروجه
من امللك ويكون قدره معادال ملا يلحق هذا املكرتي من ال�رضر دون �أن يتعدى
مع ذلك ثمن كراء ثالث �سنوات يح�سب على �أ�سا�س املقدار املعمول به وقت
االفراغ واذا عمد رب امللك اىل االمتناع من جتديد العقدة فيحق للمكرتي
البقاء يف مكرتاه طبق بنود و�رشوط العقدة االولية وذلك اىل �أن ي�رشع فعليا
يف �أ�شغال البناء.
وزيادة على ما ذكر فان احتوى امللك املعاد بنا�ؤه على �أماكن �صاحلة
ل�ش�ؤون جتارية �أو �صناعية �أو مهنية فللمكرتي حق اال�سبقية يف كرائها حتت
قيد ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني
بعده.
الف�صل الثالث ع�رش
لكى يت�أتى للمكرتي االنتفاع بحق الأ�سبقية املن�صو�ص عليه اما يف
الف�صل احلادى ع�رش واما يف الف�صل الثانى ع�رش املذكورين �أعاله يلزمه �أن
يخرب رب امللك بذلك اما وقت خروجه من املكان �أو بعد خروجه منه بثالثة
�أ�شهر على االكرث وعليه �أن يوجه اعالمه طبق ال�صور املن�صو�ص عليها يف
الف�صول  55و 56و 57من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية �أو
بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم بتبليغها م�شريا يف نف�س الوقت اىل عنوانه
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اجلديد ويتعني عليه �أن يخرب املكرى طبق نف�س الكيفيات كلما انتقل اىل
مكان �آخر.
وعلى رب امللك ممن تو�صل مبثل االعالم املذكور �أن يعمد قبل كراء
املكان امل�شيد حديثا اىل احاطة علم املكرتي ح�سب نف�س الطريقة ب�أنه م�ستعد
البرام عقدة جديدة معه.
ومن الواجب �أن ي�ضمن االعالم �أن للمكرتي �أجل الثالثة �أ�شهر ليخرب
رب امللك هل قبل ابرام عقدة جديدة �أم ال وانه را�ض مببدا جتديد العقدة الكنه
ال يوافق على �رشوطها بحيث ميكن يف هذه احلالة رفع النازلة اىل املحكمة
التي لها النظر يف االمر و�إذا انق�ضى االجل امل�رضوب وكان االعالم املوجه اىل
املكرتي مطابقا للمقت�ضى ال�سابق فيجوز لرب املكان �أن يت�رصف فيه كما �شاء
وان مل يح�صل اتفاق بني الفريقني ب�ش�أن �رشوط العقدة اجلديدة فتحدد هاته
ال�رشوط وفقا ملقت�ضيات الف�صل الثالثني.
واذا وقع �أن حرم املالك املكرتي من االنتفاع بحق اال�سبقية فانه يكون
عر�ضة  -بطلب املكرتي  -اىل �أداء التعوي�ضات عن اال�رضار.
الف�صل الرابع ع�رش
اذا متت اعادة بناء امللك طبق الكيفيات املن�صو�ص عليها يف الف�صلني
احلادى ع�رش والثانى ع�رش املبينني �أعاله وكانت امل�ساحة امل�شيد فيها تفوق
م�ساحة امللك القدمي فان حق اال�سبقية ينح�رص يف م�ساحة تعادل م�ساحة
االماكن التي كان ي�شغلها املكرتي �أو تكون �صاحلة الحتواء اللوازم واالعمال
التجارية التي كان املكرتي يتعاطاها يف االماكن القدمية.
واذا كان امللك املعاد بنا�ؤه ال ي�سع جميع من كان يعمر امللك القدمي
فان حق اال�سبقية متنح القدم املكرتين ممن كانوا ي�ستغلون فيه اال�سم التجارى
ب�رشط �أن يخربوا رب امللك على الطريق القانونية ال�صحيحة ب�أنهم ينوون
�شغل االماكن.
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واذا كان امللك املعاد بنا�ؤه ال ي�شمل �أماكن ت�صلح ملا كان يتعاطى فيه
من قبل من �أعمال جتارية �أو �صناعية �أو مهنية فللمكرتي ال�ضائع حقه فيه �أن
يطالب مع ذلك باالنتفاع بحق اال�سبقية يف االماكن املعاد ت�شييدها لكى
يبا�رش فيها �أعماال �أخرى تتنا�سق على اخل�صو�ص مع التهيئة اجلديدة التي
تناولت االماكن ومع نوع امللك وموقعه.
الف�صل اخلام�س ع�رش
لرب امللك �أي�ضا ت�أجيل جتديد العقدة ملدة ق�صوى حتدد يف �سنتني ان
اعتزم رفع بنايات امللك وكانت �أ�شغال البناء تتطلب من املكرتي افراغ املكان
موقتا ويف هاتني احلالتني ي�ستحق املكرتي تعوي�ضا يعادل ما حلقه من ا�رضار
من غري �أن يفوق قدره قيمة كراء �سنتني ح�سب الثمن املعمول به وقع االفراغ.
واذا �سري على هذه الطريقة فللمكرتي احلق يف البقاء يف املكان اىل �أن
ي�رشع فعليا يف �أ�شغال البناء.
الف�صل ال�ساد�س ع�رش
ي�سوغ للمكرى االمتناع من جتديد العقدة دون الزامه باداء التعوي�ض عن
االفراغ املن�صو�ص عليه يف الف�صل العا�رش �أعاله ان ا�سرتجع املكان لي�سكنه
بنف�سه �أو ي�سكن فيه زوجه �أو �آباءه �أو �أوالده �أو �آباء زوجه �أو �أوالد هذا الزوج
وي�شرتط �أن يكون ال�شخ�ص الذى �سيعمر املكان مفتقرا اىل م�سكن يطابق
حاجياته العادية وحاجيات �أع�ضاء �أ�رسته ممن يعي�شون عادة معه �أو ي�سكنون
معه وي�شرتط �أي�ضا �أن تكون هاته احلاجيات تتنا�سق مع احتالل املكان ب�صفة
اعتيادية وان من �ش�أن هذا املكان �أن ي�صلح لل�سكنى مبجرد اجناز �أ�شغال خفيفة
ت�ؤهله لذلك وال يقبل ا�سرتجاع جزء من االماكن عمال باملقت�ضيات ال�سابقة
اال اذا كان هذا اال�سرتجاع ال ي�رض ال با�ستغالل املكرتي وال ب�سكناه.
و�إذا بيع امللك فال يجوز ملكريه اال�ستفادة من ذلك املقت�ضى اال اذا كان
ر�سم اال�شرتاء م�ؤرخا بتاريخ حقيقى م�ضت عليه ثالث �سنوات قبل تاريخ
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املطالبة بحق اال�سرتجاع.
وعلى املكرى املطالب باحلق املن�صو�ص عليه يف هذا الف�صل واملخول
له ا�سرتجاع جميع االماكن املكراة �أو البع�ض منها فقط �أن يدفع للمكرتي �أو
لذوى حقوقه تعوي�ضا ي�ساوى ما ح�صل من �رضر من غري �أن يتجاوز قدره
قيمة كراء خم�س �سنوات ح�سب الثمن املعمول به وقت االفراغ.
ويحتم على من �سينتفع باملكان امل�سرتجع �أن يعمره بنف�سه يف ظرف �أجل
�سنة واحدة من التاريخ رحيل املكرتي و�أن يبقى فيه مدة خم�س �سنوات على
االقل ما عدا �إذا �أدىل ب�سبب م�رشوع.
وان مل يفعل ذلك فيتعني عليه �أن يدفع للمكرتي ال�ضائع حقه تعوي�ضا
يعادل قيمة ما �أ�صابه من �رضر .
الف�صل ال�سابع ع�رش
ان حق جتديد العقدة ال يجرى على املالك الذى يعتزم بناء م�ساكن يف
الكل �أو يف البع�ض من االرا�ضى املبنية يف املقطع الثانى من الفقرة الثانية من
الف�صل االول املذكور �أعاله �أن ي�رشع فعليا يف البناء قبل انتهاء �أجل �سنتني
تبتد�آن من تاريخ رف�ضه التجديد ،وي�سوغ للمكرتي املفرغ �أن يبقى يف املكان
اىل �أن ي�رشع حقيقة يف �أ�شغال البناء.
على �أن حق هذا اال�سرتجاع ال ي�شمل يف �أية حالة من الأحوال
�سوى اجلزء من االر�ض الالزم للبناء وان �أدى حتما اىل انقطاع املكرتي
عن االعمال التجارية �أو ال�صناعية �أو املهنية ،فيرتتب على رب امللك دفع
التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف الف�صل الثانى ع�رش ال�سابق الذكر وزيادة على
ذلك فان كان امللك الذى وقع ت�شييده يحتوى على حمالت ت�ستعمل للتجارة
�أو ال�صناعة �أو احلرف فيخول للمكرتي املفرغ حق اال�سبقية املن�صو�ص عليه
يف الف�صل الثانى ع�رش �أعاله وذلك طبق ال�رشوط املحددة يف الف�صلني الثالث
ع�رش والرابع ع�رش من هذا الظهري.
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الف�صل الثامن ع�رش
ان املالك �أو املكرتي اال�صلى الذى يكون يف نف�س الوقت مكريا
لالماكن وبائعا لال�سم التجارى الذى ي�ستغله ثم يكون قد تو�صل بجميع ثمن
اال�سم التجارى املبيع ال ي�سوغ له رف�ض جتديد العقدة اال اذا �أدى للمكرتي
ال�ضائع حقه التعوي�ض املن�صو�ص عليه يف الف�صل العا�رش اللهم اال اذا �أثبت
على املكرتي �سببا اعرتف بكونه خطريا وم�رشوعا.
الف�صل التا�سع ع�رش
اذا وقع نزع ملكية املكان الجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية
التي تبا�رش �أعمال نزع امللكية ميكنها �أن تتجنب �أداء التعوي�ض عن االفراغ
املن�صو�ص عليه يف الف�صل العا�رش ان عر�ضت على املكرتي ال�ضائع حقه مكانا
يكون مماثال للمكان املنزوعة ملكيته ويكون واقعا بالقرب منه.
ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�ض يف مقابل ما حرم منه موقتا من
املنفعة وعند االقت�ضاء يتو�صل بتعوي�ض عما نق�ص من قيمة ا�سمه التجارى
وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�ستقراره
يف املكان الآخر.
الف�صل الع�رشون
اذا وقع �أن ثبت على املالك �أنه ا�ستعمل احلقوق املخولة له مبوجب الف�صل
احلادى ع�رش وما يليه من الف�صول ال ل�شيء �آخر �سوى حلرمان املكرتي من
حقوقه وخ�صا�صا اذا عمد اىل ذلك ب�أعمال الكراء واعادة البيع �سواء كانت
لتلك االعمال �صبغة مدنية �أو جتارية فان املكرتي ي�ستحق وقتئذ تعوي�ضا
يعادل ما �أ�صابه من �رضر.
ومن حق املكرتي �أن يطلب تقدير قيمة ال�رضر الذى يلحقه وقت افراغه
املكان وذلك طبق امل�سطرة املن�صو�ص عليها يف الف�صل ال�سابع والع�رشين وما
يليه من ف�صول هذا الظهري.
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الف�صل الواحد والع�رشون
كل مكرت ي�ستطيع املطالبة بالتعوي�ض عن االفراغ �أو ب�أحد التعوي�ضات
املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثانى ع�رش وما يليه اىل غاية الف�صل الثامن ع�رش ال
يجرب على افراغ االماكن قبل �أن يت�سلم مبلغ التعوي�ض اللهم �إال �إذا دفع له رب
امللك تعوي�ضا موقتا على وجه االحتياط يحدده رئي�س املحكمة االبتدائية
وترفع النازلة اىل هذا الرئي�س وفقا لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف الف�صل ال�سابع
والع�رشين ويحكم فيها مع امكانية ا�ستئناف حكمه كما ن�ص على ذلك يف
الف�صل الثالثني.
ويقتطع قدر ذلك التعوي�ض من قدر التعوي�ض املحدد نهائيا اما باملرا�ضاة
واما على يد املحكمة وذلك اذا كان مبلغ التعوي�ض املحدد نهائيا يفوق
مبلغ التعوي�ض املوقت وان كان االمر بخالف ذلك فيتعني على املكرتي �أن
يدفع للمالك الفرق احلا�صل بني التعوي�ض املوقت والتعوي�ض النهائى اما اذا
رف�ضت املحكمة منح املكرتي تعوي�ضا نهائيا فعليه اذ ذاك �أن يرجع كافة مبلغ
التعوي�ض املوقت.
وللمكرتي املطالب باحلق املن�صو�ص عليه يف الفقرة االوىل �أن يبقى يف
االماكن املكراة له طبقا لبنود و�رشوط العقدة املنتهى �أمدها وذلك اىل �أن
يتو�صل بالتعوي�ض املوقت.
اجلزء الرابع  -يف تولية الكراء
الف�صل الثانى والع�رشون
متنع تولية كراء الكل �أو البع�ض من االماكن املكراة ما عدا اذا احتوت
العقدة على �رشط يخالف ما ذكر �أو وافق رب امللك على التولية وذلك حيادا
عن الف�صل  668من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون لاللتزامات والعقود.
واذا وافق رب امللك على تولية الكراء فيتعني عليه االن�ضمام اىل عقدة
التولية.
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واذا كان اجلزء املوىل كرا�ؤه ياتى بثمن يفوق الثمن الذى هو عليه يف
الكراء اال�صلى فلرب امللك �أن يلزم املكرتي بدفع زيادة يف الكراء اال�صلى
تنا�سب ما هو زائد يف الكراء الفرعي.
وعلى املكرتي �أن يعلم املالك بعزمة على تولية الكراء وذلك اما بوا�سطة
اعالم ر�سمى يوجهه اليه طبق ال�صور املن�صو�ص عليها يف الف�صول  55و56
و 57من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�سطة كتاب
م�ضمون مع االعالم بو�صوله .
ويتعني على �صاحب امللك �أن يطلع املكرتي على نيته يف االن�ضمام اىل
عقد تولية الكراء �أو يف عدم االن�ضمام اليه ويكون ذلك خالل الثالثني يوما
املوالية لتاريخ تو�صله باالعالم املذكور.
وان امتنع رب امللك من امل�شاركة يف العقدة �أو غ�ض الطرف عن اجلواب
بالرغم من الرتخي�ص املن�صو�ص عليه يف الفقرة االوىل فانه ي�ستغنى عنه يف
ابرام العقدة املذكورة وان ر�ضى بان�ضمامه اىل العقدة الكنه بقى غري متفق
مع املكرتي على �رشوط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجب ادخالها على
ثمن الكراء اال�صلى وفقا ملقت�ضيات الفقرة ال�سابقة فان رئي�س املحكمة هو
الذى يق�ضى يف امل�س�ألة طبقا ملقت�ضيات الف�صل الثالثني الآتى بعده.
الف�صل الثالث والع�رشون
يجوز للمكرتي الفرعى �أن يطلب من املكرتي اال�صلى جتديد عقدته
�ضمن ما لهذا املكرتي نف�سه من حقوق خمولة له من جانب رب امللك
وعلى هذا االخري �أن ي�شارك يف العقدة كما ن�ص على ذلك يف الف�صل الثانى
والع�رشين ال�سابق ذكره.
وعندما تنتهى مدة العقدة اال�صلية ال يجرب املالك على جتديدها اال اذا
كان قد �أذن اذنا �رصيحا �أو �ضمنيا يف تولية الكراء �أو ر�ضى بها وكانت
االماكن التي هى مو�ضوع العقدة الأ�صلية ال تتكون يف حالة تولية الكراء
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اجلزئى من جمموع بنايات ال تقبل التق�سيم اما من ناحية و�ضعيتها املادية واما
لكون الفريقني يعتربونها غري قابلة للتجزيئ.
وفيما يخ�ص تولية االكرية املوافق عليها بعد ن�رش هذا الظهري فيجب على
املالك �أن يعرب كتابة عن موافقته املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثانى والع�رشين
�أعاله.
اجلزء اخلام�س  -يف ثمن الكراء
الف�صل الرابع والع�رشون
يجب �أن يكون مبلغ الكراء يف العقود الواجب جتديدها مطابقا لقيمة
كراء املكان املقدرة بكيفية عادلة ومن اجلائز تقدير هاته القيمة على اخل�صو�ص
ح�سبما يلى :
�أوال  -كافة امل�ساحة احلقيقية املعدة ال�ستقبال العموم �أو لال�ستغالل وتعترب
يف ذلك من جهة حالة االماكن التي جعلها املالك حتت ت�رصف امل�ستغل ومن
جهة �أخرى اال�شياء املجهزة بها ثم نوع هاته االماكن ومرافقها واملحالت
امل�ضافة اليها وكذا ال�شيء الذى خ�ص�صت به.
ومن املمكن اعتبار م�ساحة النوافذ امل�رشفة على االزقة وتقديرها بالن�سبة
اىل كافة م�ساحة املكان.
ثانيا  -جمموع امل�ساحة احلقيقية للمحالت اال�ضافية التي قد تخ�ص�ص
ب�سكنى امل�ستغل �أو اال�شخا�ص القائمون مقامه يف ذلك.
ثالثا  -جمموع اال�شياء التجارية �أو ال�صناعية مع اعتبار �أهمية املدينة واحلى
والزقاق واملوقع هذا من جهة ومن جهة �أخرى فاذا كان االمر يتعلق ب�أماكن
خ�ص�صت ب�شيء معني نظرا لو�ضعية بنائها ول�شكلها فيعترب حينئذ نوع التجارة
وما تتوفر عليه تلك االماكن من ت�سهيالت متكن من ا�ستغاللها.
وتدخل يف احل�ساب �أي�ضا التكاليف املحمولة على كاهل املكرتي.
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الف�صل اخلام�س والع�رشون
ان �أثمان الكراء التي تدفع م�سبقة على �أى وجه كان ولو كان على وجه
ال�ضمان تدر على املكرتي فائدة مالية تفر�ض على ما يفوق منها ثمن كراء
مدة تزيد على �ستة �أ�شهر وحت�سب الفائدة على �أ�سا�س املقدار الذى ي�ستعمله
البنك املخزنى املغربى يف حق املبالغ امل�سبقة من قيمة ال�سندات املالية.
الف�صل ال�ساد�س والع�رشون
كل بند يدرج يف العقدة وين�ص على ف�سخها مبوجب احلق اذا مل ي�ؤد
ثمن الكراء عند حلول التواريخ املتفق عليها ال يكون �سارى املفعول اال
بعد خم�سة ع�رش يوما مت�ضى على تاريخ انذار يوجه للمكرتي ويبقى بدون
جواب ويجب �أن ي�شار يف االنذار اىل االجل املذكور واال فيكون باطال كما
يجب �أن ير�سل اما على �صيغة اعالم يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�ص عليها
يف الف�صول  55و 56و 57من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية
واما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم بو�صولها .
غري انه يف و�سع احلاكم �أن يوقف عمل بنود العقدة القا�ضية بف�سخها
لعدم �أداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفق عليه وان يعطى للمكرتي
�أجال الداء ما عليه حتدد مدته الق�صوى يف �سنة واحدة وذلك اذا مل يثبت
الف�سخ املذكور �أو مل ي�صدر يف �ش�أنه حكم ق�ضائى �أ�صبح باتا وال يكون للبند
الف�سخى مفعول اذا �أدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف
احلاكم.
اجلزء ال�ساد�س  -يف املرافعات
الف�صل ال�سابع والع�رشون
ان املكرتي العازم اما على املنازعة يف اال�سباب التي ي�ستند عليها املكرى
الفراغ املكان �أو لرف�ض جتديد العقدة و�إما على املطالبة ب�أحد التعوي�ضات
املن�صو�ص عليها يف اجلزء الثالث من هذا الظهري �أو كونه ال يقبل ال�رشوط
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املقرتحة عليه البرام العقدة اجلديدة يجب عليه �أن يرفع النازلة اىل رئي�س
املحكمة االبتدائية للمكان املوجود فيه امللك وذلك يف ظرف �أجل ثالثني
يوما حت�سب من يوم تو�صله باالعالم املطالب فيه باالفراغ �أو من تاريخ جواب
املالك املن�صو�ص عليه يف الفقرة االوىل من الف�صل الثامن و�إن انق�ضى االجل
املذكور في�سقط حق املكرتي ويعترب اذ ذاك اما كونه تنازل عن جتديد العقدة
�أو عدل عن املطالبة بالتعوي�ض املدفوع عن االفراغ واما كونه قبل ال�رشوط
املقرتحة عليه البرام العقدة اجلديدة ويكون ذلك مع االحتفاظ مبا جاء يف
مقت�ضيات الفقرة االخرية من الف�صل ال�ساد�س والفقرة الثانية من الف�صل
الثامن املذكورين �أعاله.
الف�صل الثامن والع�رشون
تكون مهمة رئي�س املحكمة االبتدائية املرفوعة اليه النازلة �أو مهمة
احلاكم الذى يخلفه هى �أن ي�صلح بني الفريقني وعليه �أن يحرر تقريرا عن
جل�سة ال�صلح ي�ضمن فيه على اخل�صو�ص �أ�سباب رف�ض املالك وكذا طلبات
كل فريق منهما ومقرتحاته ب�ش�أن الثمن ومدة العقدة وتاريخ ال�رشوع يف
العمل بها و�رشوطها االخرى ومبلغ التعوي�ضات املن�صو�ص عليها يف هذا
الظهري واملحتمل �أن تكون يف ذمة املالك.
ويباح للفريقني �أن يعينا حماميا لي�ؤازرهما �أو ليمثلهما بيد �أنه يجوز للحاكم
�أن يامرهما باحل�ضور �شخ�صيا ويخري رئي�س املحكمة بالق�ضية بوا�سطة طلب
مكتوب �أو بوا�سطة ت�رصيح لدى كتابة ال�ضبط ويدفع يف نف�س الوقت مبلغ
االداء الق�ضائي.
وال ميكن يف �أى حال �أن ي�ضاف اىل موجبات ال�صلح طلب يرمى اىل
اخراج املكرتي من مكرتاه.
وي�ستدعى الرئي�س املذكور الفريقني حل�ضور جل�سته بثمانية �أيام على
االقل قبل تاريخها ويكون اال�ستدعاء مطابقا لل�صور املن�صو�ص عليها.
221

الدكتور م�صطفى بوجنة

الف�صل التا�سع والع�رشون
اذا تخلف �أحد الفريقني عن احل�ضور فيبث الرئي�س �أو احلاكم يف
النازلة وي�صدر فيها مقررا وان تخلف املكرتي عن احل�ضور في�سقط حقه من
االنتفاع مبا يخوله اياه هذا الظهري� .أما �إذا تخلف رب امللك فانه يعترب بتخلفه
هذا موافقا على جتديد العقدة ويحدد ثمن الكراء ومدته طبق الكيفيات
املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثالثني غري �أنه يحق للفريق املتخلف عن احل�ضور
�أن يتعر�ض للحكم ال�صادر عليه وذلك خالل �أجل خم�سة ع�رش يوما حت�سب
من يوم اعالمه به ويجب ت�ضمني هذا االجل يف نف�س االعالم.
وحتتوى بطاقة التعر�ض للحكم ال�صادر غيابيا على االدلة املعتمد عليها
املتعر�ض وتوجه اما لل�شخ�ص نف�سه �أو تودع مبحل �سكناه.
الف�صل الثالثون
اذا نتج عن حماولة ال�صلح �أن رب امللك قد وافق مبدئيا على جتديد العقدة
وبقى اخلالف حول انتهاء تاريخ مد �أجل العقدة املجددة �أو ثمن الكراء �أو
مدته �أو تاريخ ال�رشوع يف اجراء العمل بالعقدة وكذا ال�رشوط الثانوية �أو بقى
اخلالف حول جمموع هاته امل�سائل فان رئي�س املحكمة ي�صدر حكما مدعما
ب�أ�سباب بعد �أن يكون قد �أمر -ان اقت�ضى احلال ذلك -باجراء املعاينة للبحث
عن جميع امل�سائل التي متكن بان�صاف من جتديد �رشوط العقدة اجلديدة.
وي�صدر احلكم مبح�رض الفريقني ولهما �أن يعينا حماميا لي�ؤازرهما.
وميكن ا�ستئناف حكم رئي�س املحكمة خالل �أجل خم�سة ع�رش يوما
تبتدئ من يوم االعالم به �أما االحكام النهائية فيمكن رفعها اىل حمكمة النق�ض
واالبرام .
الف�صل الواحد والثالثون
يتعني على املكرتي �أن يوا�صل طيلة مدة الدعوى �أداء واجبات الكراء
احلال دفعها وذلك على �أ�سا�س الثمن القدمي �أو عند االقت�ضاء على �أ�سا�س ثمن
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يحدد ب�صفة موقتة وكيفما كان احلال من طرف احلاكم املدفوعة اليه الق�ضية.
ويكون هذا التجديد طبقا ملقت�ضيات الف�صل ال�سابق ما عدا يف حالة
حما�سبة جترى بني املكرى واملكرتي بعد �أن يكون ثمن العقدة اجلديدة قد
حدد نهائيا.
وعلى الفريقني �أن يربما عقدة جديدة طبق ال�رشوط املحددة على يد
العدالة وذلك خالل �أجل ثالثني يوما حت�سب من اليوم الذى ي�صبح فيه احلكم
امل�شار اليه يف الف�صل ال�سابق حكما نهائيا �أو من اليوم الذى يقع اعالمها
بقرار حمكمة اال�ستئناف.
على �أنه يف و�سع املكرتي �أن يتنازل عن املطالبة بتجديد العقدة كما �أنه
يف و�سع املكرى �أن ميتنع من جتديدها ب�رشط �أن يتحمل من رف�ض منهما جميع
ال�صوائر.
و�إن مل يعلم الفريق الذى �صدر منه الرف�ض الفريق الآخر اما طبق ال�صور
املبينة يف الف�صول  55و 56و 57من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات
املدنية واما بوا�سطة ر�سالة م�ضمونة مع االعالم بو�صولها وذلك خالل �أجل
الثالثني يوما امل�شار اليه �أعاله كما �أنه اذا مل ير�سل املالك اىل املكرتي خالل
نف�س االجل م�رشوع العقدة املطابقة للحكم املذكور �أعاله ليوقع عليها �أو
اذا مل يوافق املكرتي على هاته العقدة يف ظرف �أجل ثالثني يوما تبتدئ من
تاريخ و�صولها اليه فان احلكم االبتدائى �أو اال�ستئنايف ال�صادر بتحديد الثمن
و�رشوط العقدة اجلديدة يعترب وقتئذ كعقدة.
الف�صل الثاين والثالثون
ان رف�ض املكرى جتديد العقدة و�أزمع املكرتي على منازعته يف اال�سباب
الداعية اىل هذا الرف�ض �أو على املطالبة بالتعوي�ض عن االفراغ فله �أن يقيم
دعوى عليه �أمام املحكمة االبتدائية للمكان املوجود فيه امللك.
وجترى نف�س امل�سطرة ان رف�ض املكرى جتديد العقدة على �أ�سا�س ال�رشوط
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املحددة تطبيقا للف�صل الثالثني املوما اليه �أعاله ويودع املقال بكتابة ال�ضبط
يف ظرف �أجل ثالثني يوما حت�سب من يوم اعالمه بتقرير عدم جناح ال�صلح �أو
من يوم االعالم الذى وجهه اليه املكرى يخربه فيه برف�ضه جتديد العقدة ذلك
االعالم املن�صو�ص عليه يف الفقرة الثالثة من الف�صل الواحد والثالثني من هذا
الظهري ويجب �أن ي�شار ب�رصاحة يف هذين االعالمني اىل االجل ال�سابق الذكر
ومن اجلائز ا�ستئناف االحكام النهائية �أمام حمكمة النق�ض واالبرام .
ويت�سنى لرب امللك املحكوم عليه �أن يتمل�ص من �أداء التعوي�ض بتحمله
�صوائر الدعوى ومبوافقته على جتديد العقدة التي ي�سري فيها يف حالة وقوع
خالف على ال�رشوط املحددة طبقا لقواعد الف�صل الثالثني وعليه �أن يقوم
بذلك خالل �أجل ثالثني يوما حت�سب اما من اليوم الذى �أ�صبح فيه احلكم
نهائيا اذا كان االمر يتعلق بحكم �صادر من املحكمة االبتدائية واما من اليوم
الذى �أخرب فيه بالقرار اذا كان االمر يتعلق بقرار حمكمة اال�ستئناف وال ميكن
لرب امللك االنتفاع بهذا احلق اال اذا كان املكرتي الزال يف املكان ومل يعمد
بعد اىل كراء �أو اقتناء مكان غريه.
ويتعني على املكرتي �أن يوا�صل طيلة مدة الدعوى �أداء الكراء طبق
الكيفيات املن�صو�ص عليها يف الف�صل ال�سابق.
الف�صل الثالث والثالثون
ان جميع الدعاوى التي تقام عمال بهذا الظهري ت�سقط مبرور مدة �سنتني
وترفع �أمام املحكمة االبتدائية للمكان املوجود فيه امللك ما عدا الدعاوى
امل�شار اليها يف الف�صل الثالثني من هذا الظهري.
وان جميع الآجال املن�صو�ص عليها يف هذا الظهري هى �آجال كاملة.
الف�صل الرابع والثالثون
ان املنازعات التي تن� أش� حول تطبيق هذا الظهري يرجع النظر فيها اىل
املحاكم الفرن�سية �أو اىل املحاكم املخزنية وفقا ل�رشوط احلق العام غري انها
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ترفع موقتا اىل املحاكم الفرن�سية وحدها وذلك اىل تاريخ �سيعني يف قرار
وزيري.
الف�صل اخلام�س والثالثون
ان املكرتي الذى يقيم عليه رب امللك دعوى �أمام احدى املحاكم
املخزنية يطالبه فيها بافراغ االماكن املكراة له يجب عليه  -اذا �أراد االنتفاع
مبقت�ضيات هذا الظهري� -أن يطلب جتديد العقدة يف ظرف �أجل �شهر واحد
يبتدئ من تاريخ تو�صله باال�ستدعاء املوجه اليه من املحكمة املرفوعة اليها
النازلة.
وي�شار يف اال�ستدعاء اىل �أن املكرتي ي�سقط حقه من االنتفاع مبا يخوله
له هذا الظهري اذا مل يقدم طلب جتديد العقدة يف ظرف االجل املذكور وعند
عدم اال�شارة اىل ذلك يف اال�ستدعاء فان املكرتي يبقى متم�سكا بحقه.
اجلزء ال�سابع  -يف مقت�ضيات خمتلفة
الف�صل ال�ساد�س والثالثون
تكون البنود وال�رشوط واالتفاقيات كيفما كانت �صورتها باطلة وعدمية
املفعول اذا كانت ترمى اىل حرمان املكرتي من حق جتديد العقدة امل�ؤ�س�س
مبقت�ضى هذا الظهري �أو اىل احليلولة دون تطبيق مقت�ضيات الف�صلني اخلام�س
والع�رشين وال�ساد�س والع�رشين.
الف�صل ال�سابع والثالثون
تكون �أي�ضا االتفاقيات باطلة كيفما كانت �صيغتها اذا كان الق�صد منها
منع املكرتي املتوفرة فيه ال�رشوط امل�أمور بها يف الف�صل اخلام�س �أعاله من
التخلى عن عقدة الكراء ملن اقتنى منه ا�سمه التجارى �أو م�ؤ�س�سته.
الف�صل الثامن والثالثون
ان افال�س املكرتي �أو ت�صفية ح�ساب �أعماله التجارية عن طريق العدالة
ال ت�ؤدى حتما اىل ف�سخ عقدة كراء االمالك املخ�ص�صة با�ستغالله ال�صناعى �أو
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التجارى �أو املهني وتدخل يف ذلك االماكن التابعة لتلك االمالك وامل�ستعملة
ل�سكنى املكرتي �أو ل�سكنى �أ�رسته.
وكل �رشط خمالف لذلك يعترب غري م�سطر يف ن�ص العقدة.
الف�صل التا�سع والثالثون
اذا كان العاقد مالكا للملك ولال�سم التجارى امل�ستغل فيه وكانت العقدة
تتعلق يف نف�س الوقت بهما معا فعليه �أن يدفع للمكرتي  -وقت خروجه من
امللك -تعوي�ضا ينا�سب ما يعود عليه من فوائد تاتى من الزيادة التي �أدخلت
اما على اال�سم التجارى واما على قيمة كراء امللك ونتجت عن التح�سينات
التي قام بها املكرتي باتفاق �رصيح مع املالك املذكور.
الف�صل الأربعون
ال تطبق مقت�ضيات هذا الظهري على العقود املربمة ب�ش�أن االمالك �أو
االماكن التابعة اىل االمالك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة �أو ب�أ�شخا�ص �آخرين �أو
باجلماعات العمومية ان كانت تلك االمالك �أو االماكن خم�ص�صة مب�صلحة
عمومية �أو كانت عقود كرائها حتوى بندا ي�ستثنيها ا�ستثناء �رصيحا من
ا�ستعمالها ل�ش�ؤون جتارية �أو �صناعية �أو مهنية.
ومهما يكن من �أمر فان مقت�ضيات هذا الظهري ال تطبق على العقود
املربمة قبل تاريخ ن�رشه واملتعلقة ب�أمالك �أو �أماكن اقتنيت قبل ذلك عن طريق
نزع امللكية.
الف�صل الواحد واالربعون
تطبق مقت�ضيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  15ذى القعدة 1336
املوافق ل  5مايو  1928على �أ�صحاب عقود الكراء ممن �أ�شري اليهم يف
الف�صلني االول والثانى من هذا الظهري وممن ال تتوفر فيهم ال�رشوط املطلوبة
مبوجب الف�صل اخلام�س املذكور �أعاله.
اجلزء الثامن  -مقت�ضيات انتقالية
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الف�صل الثانى واالربعون
ان مقت�ضيات هذا الظهري  -با�ستثناء مقت�ضيات الفقرة الأخرية من الف�صل
الثالث والع�رشين -تطبق مبوجب احلق على العقود اجلارية الآن �أو املمتد
العمل بها وكذا على الدعاوى املقامة قبل تاريخ ن�رش هذا الظهري والتي مل
ت�صدر يف �ش�أنها عند هذا التاريخ �أحكام �أ�صبحت باتة.
غري �أن مقت�ضيات الفقرة االوىل من الف�صل الثانى والع�رشين ال تطبق
اال على العقود املربمة بعد ن�رش هذا الظهري وال �سيما على العقود املجددة
واحلالة حمل عقود قدمية ولن يعترب �سقوط حق املكرتين مب�ضى املدة وال �ضياعه
وال عدم قبول طلبهم مما كان يجرى عليهم عمال مبقت�ضيات الظهري ال�رشيف
ال�صادر يف  5ربيع الأول  1367املوافق ل 17يناير  1948يف �سري الدعاوى
اجلارية وقت ن�رش هذا الظهري �أمام املحاكم املرفوعة اليها هاته الدعاوى دون
اال�ضطرار اىل تقدمي طلبات جديدة.
الف�صل الثالث واالربعون
ان املكرتين املنتفعني مبد �أجل عقودهم عمال مبا جاء يف الظهري ال�رشيف
امل�شار اليه �أعاله وال�صادر يف  19رم�ضان  1373املوافق ل 22مايو 1954
ي�سوغ لهم �أن يقدموا طلبا خالل �أجل ت�سعني يوما تبتدئ من تاريخ ن�رش
هذا الظهري يلتم�سون فيه ح�سب االحوال اما جتديد العقدة واما تعوي�ضا
من التعوي�ضات املبينة يف الف�صلني العا�رش واخلام�س ع�رش املذكورين �أعاله
اللهم اال اذا تنازلوا عن االنتفاع مبد االجل املذكور وكان تنازلهم هذا موافقا
لل�رشوط املحددة يف الف�صل الثانى من الظهري ال�رشيف املوما اليه �أعاله.
ويجب �أن يحرر الطلب املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ويوجه اىل
املالك طبقا ملقت�ضيات الفقرتني الثانية والثالثة من الف�صل ال�سابع من هذا
الظهري ثم ان مقت�ضيات هذا الظهري وال �سيما مقت�ضيات الف�صول الثامن
والتا�سع والع�رشين والثالثني تطبق وقت در�س الطلب اما عن طريق املرا�ضاة
واما على يد العدالة.
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على �أن العقود التي تكون مو�ضوع الطلب امل�شار اليه يف الفقرة االوىل
من هذا الف�صل يبقى �أمدها ممدودا مبوجب احلق اىل �أن يتم اتفاق باملرا�ضاة �أو
اىل التاريخ املحدد يف قرار املحكمة ان اقت�ضى احلال ذلك.
واذا وقع جتديد العقدة فيحدد احلاكم تاريخ ال�رشوع يف العمل بالعقدة
اجلديدة ثم يحدد ان اقت�ضى احلال ذلك مبلغ ثمن الكراء خالل املدة املرتاوحة
بني تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ انتهاء العقدة املجددة.
الف�صل الرابع واالربعون
اذا مل يقدم طلب التجديد املن�صو�ص عليه يف الف�صل الثالث واالربعني
فان العقدة تنق�ضى مبوجب احلق عند انتهاء �أجل ت�سعني يوما من تاريخ ن�رش
هذا الظهري وذلك بغ�ض النظر عن كل بند من بنود العقدة ي�شار فيه اىل االنذار.
الف�صل اخلام�س واالربعون
ان قيام املكرتي بحقه يف جتديد العقدة يربئ املالك من جميع االلتزامات
الناجمة عما �أبرمه مع الغري �أو عما وعد به الغري من عقود.
الف�صل ال�ساد�س واالربعون
ان عدم تنفيذ االحكام الناجتة عن تطبيق مقت�ضيات هذا الظهري االنتقالية
ال ميكن �أن ي�ؤدى اىل اقامة �أية دعوى �أمام املحاكم.
الف�صل ال�سابع واالربعون
تلغى مقت�ضيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  5ربيع الأول  1347املوافق
ل  17يناير  1948وال�سالم.
وحرر بالرباط يف � 2شوال  1374املوافق  24مايو .1955
االم�ضاء  :حممد املقري
اطلع عليه و�أذن بن�رشه
الرباط يف  27مايو 1955
الكومي�سري املقيم العام  :فران�سي�س الكو�ست
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امللحق رقم  : 2ال�صيغة املتوافق عليها مع جلنة العدل والت�رشيع وحقوق
الإن�سان مبجل�س امل�ست�شارين حول مقرتح القانون املتعلق
بكراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي
�أو احلريف � 22أبريل 2015
الباب الأول :نطاق التطبيق
املادة 1
�أوال :تطبق مقت�ضيات هذا القانون على ما يلي:
 - 1عقود كراء العقارات �أو املحالت التي ي�ستغل فيها �أ�صل جتاري،
�سواء كان هذا الأ�صل يف ملك تاجر �أو حريف �أو �صانع؛
 - 2عقود كراء العقارات �أو املحالت امللحقةباملحل الذي ي�ستغل فيها
الأ�صل التجاري ؛
يف حالة تعدد املالكني ،ف�إن �ضم ا�ستغالل املحل امللحق باملحل الأ�صلي
يجب �أن يكون مبوافقة مالكي املحالمللحق والأ�صلي؛
 - 3عقود كراء الأرا�ضي العارية التي �شيدت عليها � ،إما قبل الكراء
�أو بعده ،بنايات لال�ستغالل التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ب�رشط املوافقة
الكتابية للمالك؛
 - 4عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة �أو اجلماعات
الرتابية�أو امل�ؤ�س�سات العمومية،مع مراعاة اال�ستثناء الوارد يف البند الثالث من
املادة الثالثة بعده.
ثانيا :ت�رسي مقت�ضيات هذا القانون �أي�ضا على عقود كراء املحالت الآتي
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ذكرها وذلك خالفا للن�صو�ص اخلا�صة بها:
 - 1العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها م�ؤ�س�سات التعليم اخل�صو�صي
ن�شاطها؛
 - 2العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها التعاونيات ن�شاطا جتاريا؛
 - 3العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها امل�صحات اخل�صو�صية� ،أو ما
يدخل يف حكمها ،ن�شاطها؛
 - 4العقارات �أو املحالت التي ميار�س فيها الن�شاط ال�صيديل وخمتربات
التحليل وعيادات الفح�ص بالأ�شعة.
املادة 2
ال تخ�ضع ملقت�ضيات هذا القانون:
 - 1عقود كراء العقارات �أو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك العام
للدولة �أواجلماعات الرتابية �أوامل�ؤ�س�سات العمومية؛
 - 2عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة �أو اجلماعات
الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية حينما تكون تلك الأمالك مر�صودة ملنفعة
عامة؛
 - 3عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف العامة�أو الأحبا�س اخلا�صة؛
 - 4عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�ضائي �أو نتيجة له؛
 - 5عقود كراء العقارات �أو املحالت املوجودة باملراكز التجارية.
ويق�صد باملركز التجاري يف مفهوم هذا القانون،كل جممع جتاري ذو �شعار
موحد م�شيد على عقار مهي�أ وم�ستغل ب�شكل موحد،وي�ضم بناية واحدة �أو عدة
بنايات ت�شتمل على حمالت جتارية ذات ن�شاط واحد �أو �أن�شطة متعددة،ويف
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ملكية �شخ�ص ذاتي �أو اعتباري �أو يف ملكية �أ�شخا�ص اعتبارية،ويتم ت�سيريه
ب�صورة موحدة �إما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري �أو عن طريق �أي
�شخ�ص اعتباري يكلفه هذا الأخري .ويق�صد بالت�سيري كل التدابري التي تتخذ
لتح�سني �سمعة وجاذبية املركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�شهار �أو
التن�شيط �أو الت�سويق �أو �ضمان احرتام املميزات واخل�صائ�ص التقنية والهند�سية
للمركز �أو تنظيم �ساعات العملأو احلرا�سة �أو النظافة؛
 - 6عقود كراء العقارات �أو املحالت املتواجدة بف�ضاءات اال�ستقبال
املخ�ص�صة ال�ستقبال م�شاريع املقاوالت التى تن�شط بقطاع ال�صناعة
وتكنولوجيا املعلومات وجميع اخلدمات ذات ال�صلة بهذه القطاعات،
ال�سيما تلك املتعلقة برتحيل اخلدمات ،والتي تنجزها الدولة �أو اجلماعات
الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية �أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة �أو �شخ�ص
من �أ�شخا�ص القانون العام جمموع �أو غالبية ر�أ�سمالها بهدف دعم وتطوير
الأن�شطة املدرة للدخل ،واملحدثة لفر�ص العمل وذات قيمة م�ضافة؛
 - 7عقود الكراء الطويل الأمد؛
 - 8عقود االئتمان االيجاري العقاري طبقا للمادة  434من القانون
رقم 15.95املتعلق مبدونة التجارة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.96.83بتاريخ  15من ربيع الأول (1417فاحت اغ�سط�س )1996كما مت
تغيريه وتتميمه.
الباب الثاين� :رشط الكتابة
املادة 3
تربم عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ.
التخ�ضع العقود غري املحررة مبحرر كتابي ثابت التاريخ لهذا القانون.
الباب الثالث :الوجيبة الكرائية
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املادة 4
حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات �أو املحالت امل�شار �إليها يف املادة الأوىل
�أعاله وكذا كافة التحمالت برتا�ضي الطرفني.
تعترب هذه التحمالت من م�شموالت الوجيبة الكرائية يف حالة عدم
التن�صي�ص على الطرف امللزم بها.
تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�ضيات القانون رقم 07.03
املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني
�أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم
 1.07.134بتاريخ  19من ذي القعدة  30 (1428نوفمرب .)2007
الباب الرابع �:إنهاء عقد الكراء
املادة 5
ينتهي العمل بعقود كراء املحالت والعقارات اخلا�ضعة لهذا القانون طبق
مقت�ضيات �أحكام املادة � 22أدناه ،ويعترب كل �رشط خمالف باطال.
املادة 6
يثبت احلق يف التعوي�ض عن �إنهاء عقد الكراء للمكرتين �أو لذوي حقوقهم
�أو املتخلى لهم الذين ا�ستغلوا يف العني املكرتاة�أ�صال جتاريا ملدة �سنتني على
الأقل بدون انقطاع .
غري �أنه ي�ستغنى عن �رشط هذه املدة �إذا قدم املكرتي مبلغا ماليا مقابل احلق
يف الكراء.
يجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء �أو يف عقد منف�صل.
يعادل التعوي�ض ما حلق املكرتي من �رضر ناجم عن الإفراغ.
ي�شمل هذا التعوي�ض قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطالقا من
الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنوات الأربع الأخريةبالإ�ضافة �إىل ما �أنفقه املكرتي
من حت�سينات و�إ�صالحات وما فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري،كما ي�شمل
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م�صاريف االنتقال من املحل.
غري �أنه ميكن للمكري �أن يثبت �أن ال�رضر الذي حلق املكرتي �أخف من
القيمة املذكورة.
كل �رشط �أو اتفاق من �ش�أنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�ض عن
�إنهاء الكراء يعتربباطال.
املادة 7
ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلاالتالآتية:
�1إذا مل ي�ؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما منتاريخ تو�صله بالإنذار وكان جمموع ما بذمته على الأقل �ستة �أ�شهر من الكراء؛
�2إذا �أحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�شكل ي�رضبالبناية وي�ؤثر على �سالمة البناء �أو يرفع من حتمالته ،ما عدا �إذا قام املكرتي
ب�إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف الإنذار ،على
�أن تتم الأ�شغال من �أجل ذلك ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجلال يتعدى �ستة
�أ�شهر؛
 3ـ �إذا قام املكرتي بتغيري ن�شاط �أ�صله التجاريدون موافقة املالك ،ما عدا
�إذا�رشع يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له ،على �أن
يكون ذلك ،يف جميع الأحوال،داخل �أجلال يتعدى �ستة �أ�شهر؛
� - 4إذا كان املحل �آيال لل�سقوط ما مل يثبت املكرتي م�س�ؤولية املكري
يف عدم القيام ب�أعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا �أو قانونا رغم �إنذاره بذلك؛
� – 5إذا هلك املحل مو�ضوع الكراء بفعل املكرتي �أو ب�سببالقوة
القاهرة �أو احلادث الفجائي؛
� -6إذا عمد املكرتي �إىل كراء املحل من الباطن خالفا لعقد الكراء.
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الباب اخلام�س :ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة �أو املغلقة
املادة 8
ا�سرتجاع املحل من طرف املكري:
ميكن للمكري ،يف حال توقف املكرتي عن �أداء الكراء وهجره للمحل
املكرتى �إىل وجهة جمهولة ملدة �ستة �أ�شهر� ،أن يطلب من رئي�س املحكمة
ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة� ،إ�صدار �أمر بفتح املحل والإذن له با�سرتجاع
حيازته.
يجب �أن يكون الطلب امل�شار �إليه �أعاله معززا ب�سند ملكية حمل الكراء
ومبح�رض معاينة واقعة الإغالق �أو الهجر مع حتديد املدة وب�إنذار موجه
للمكرتي لأداء واجبات الكراء ولو تعذر تبليغه.
ي�أمر رئي�س املحكمة فورا ب�إجراء بحث عن طريق ال�رشطة الق�ضائية حتت
�إ�رشاف النيابة العامة للت�أكد من واقعة الإغالق �أو الهجر.
ي�صدر رئي�س املحكمة بناء على الوثائق املدىل بها �أمرا بفتح املحل
وا�سرتجاع حيازته ،وينفذ هذا الأمر على الأ�صل.
�إذا ا�ستمرت غيبة املكرتي ملدة تزيد عن �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر
اال�ستعجايل امل�شار �إليه �أعاله  ،ت�صبح �آثار التنفيذ نهائية ويرتتب عنها ف�سخ
عقد الكراء .
ويف هذه احلالة يقوم املكلف بالتنفيذ بتحرير حم�رض و�صفي للأ�شياء
واملنقوالت املوجودة باملحل ويتم نقلها فورا على نفقة املكري �إىل م�ستودع
املحجوزات باملحكمة حيث يتم بيعها باملزاد العلني وفق قواعد قانون
امل�سطرة املدنية ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �ضبط املحكمة.
ب� -إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه :
�إذا ظهر املكرتي قبل تنفيذ الأمر امل�شار �إليه �أعاله ،تتوقف �إجراءات
التنفيذ تلقائيا .
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ميكن للرئي�س يف هذه احلالة �أن يحدد �أجال ال يتعدى خم�سة ع�رش يوما
للمكرتي لت�سوية خملف الكراء �إىل يوم التنفيذ ،حتت طائلة موا�صلة �إجراءات
التنفيذ يف حقه.
�إذا ظهر املكرتي بعد تنفيذ الأمر الق�ضائي با�سرتجاع احليازة  ،قبل
مرور �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور �،أمكن له املطالبة �أمام
رئي�س املحكمةب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلةب�إرجاع احلالة �إىل ما كانت
عليه �رشيطة �إثبات �أنه �أدى ما بذمته من دين الكراء.
�إذا �أثبت املكرتي �أنه كان ي�ؤدي الكراء بانتظام  ،جاز له �أن يطالب
املكري�أمام املحكمة بالتعوي�ض عن جميع الأ�رضار التي حلقت به ب�سبب
امل�سطرة التي با�رشهااملكري �ضده ،و�إذا ظل املحل املكرتى فارغا جاز له
املطالبة بالرجوع �إليه ولو بعد ان�رصام �أجل �ستة �أ�شهر
من تاريخ تنفيذ الأمر القا�ضي با�سرتجاع احليازة.
الباب ال�ساد�س :احلق يف الرجوع
املادة 9
للمكرتي الذي مت احلكم ب�إفراغه لكون املحل �أ�صبح �آيال لل�سقوط،
احلق يف الرجوع �إىل املحل بعد بنائه �أو �إ�صالحه داخل �أجالل�سنوات الثالث
املوالية لتاريخ الإفراغ.
على املكري �أن يخرب املكرتي ،الذي مل يعرب خالل �رسيان دعوى
الإفراغ عن رغبته يف الرجوع ،بتاريخ ال�رشوع يف البناء ،و�أن يطلب منه
الإعراب عن نيته يف ا�ستعمال حق الرجوع داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من تاريخ
التو�صل.
ي�سقط حق املكرتي يف ممار�سة حق الرجوع �إذا ان�رصم الأجل امل�شار �إليه
�أعالهدون التعبري عن نيته يف ا�ستعمال حقه املذكور.
يرتتب على حرمان املكرتي منحق الرجوعاحلكم له بالتعوي�ض الكامل.
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املادة 10
يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل و�إعادة بنائه �رشيطة
�إثبات متلكه �إياه ملدة ال تقـل عن �سنة من تاريخ الإنذار و�أدائه للمكرتي تعوي�ضا
م�ؤقتا يوازي كراء ثالث �سنوات مع االحتفاظ له بحق الرجوع �إذا ا�شتملت
البناية اجلديدة على حمالت معدة ملمار�سة ن�شاط مماثل حتدده املحكمة من
خالل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة على �أن  يكون قدر
الإمكان متطابقا مع املحل ال�سابق والن�شاط املمار�س فيه.
�إ�ضافة �إىل التعوي�ض امل�ؤقت امل�شار �إليه يف الفقرة �أعاله ،ميكن للمحكمة
بناء علىطلب املكرتي حتميل املكري جزءا من م�صاريف االنتظار طول مدة
البناء ال تقل عن ن�صفها �إذا �أثبت املكرتي ذلك.
يق�صد مب�صاريف االنتظار،ال�رضر احلا�صل للمكرتي دون �أن يتجاوز مبلغ
الأرباح التي حققها ح�سب الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنة املالية املن�رصمة مع
الأخذ بعني االعتبار �أجور اليد العاملة وال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة خالل
مدة حرمانه من املحل.
حتدد املحكمة تعوي�ضا احتياطيا كامال بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه
مقابل �إفراغه ،ويرجع �إىل هذا التعوي�ض عند االقت�ضاء.
�إذا مل ت�شتمل البناية اجلديدةعلى املحالت املذكورة ،ا�ستحق املكرتي
التعوي�ض الكامل.
املادة 11
يتعني على املكري ال�رشوع يف البناء داخل �أجل �شهرين من تاريخ الإفراغ
ويف حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�ض الكامل ما مل
يثبت املكري �أن �سبب الت�أخري خارج عن�إرادته.
املادة 12
يتعني على املكري �أن ي�شعر املكرتي بتاريخ متكينه من املحل اجلديد،
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والذي يجب �أال يتعدى ثالث �سنوات من تاريخ الإفراغ .ويتعني عليه �أن
يقوم داخل �أجل �شهر من تاريخ تو�صله ب�شهادة املطابقة املن�صو�ص عليها يف
املادة  55من القانون رقم 012.90املتعلق بالتعمري ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي احلجة 17(1412يونيو)1992
وامل�سلمة له من طرف اجلهة املخت�صة،ب�إ�شعار املكرتي ب�أنه ي�ضع املحل رهن
�إ�شارته.
يلزم املكرتي عند متكينه من املحل بدفع الوجيبة الكرائية القدمية يف
انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد �إما اتفاقا �أو بوا�سطة املحكمة،مع مراعاة
العنا�رص اجلديدة امل�ستحدثة باملحل دون التقيد مبقت�ضيات القانون رقم07.03
املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ال�سالف الذكر.
ويف حالة عدم ت�سليم املكرتي املحل داخل �أجل ثالث �سنوات من تاريخ
�إفراغه حق له املطالبة بالتعوي�ض الكامل ،مامل تكن �أ�سباب الت�أخري خارجة
عن �إرادة املالك.
الباب ال�سابع :احلق يف الأ�سبقية ويف التعوي�ض الكامل
املادة 13
�أ -احلق يف الأ�سبقية:
�إذا تعدد املكرتون ،يكون حق الأ�سبقية يف املحالت املعاد بنا�ؤها كالآتي:
�-1إذا كانت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت تكفي �أو تت�سع جلميع
املكرتين ،فحق الأ�سبقية يعطى لأقدمهم الذي عرب عن رغبته يف خيار
الرجوع.
�-2إذا كانت البناية اجلديدة تتوفر على حمالت تتجاوز م�ساحة البناية
القدمية ،فحق الأ�سبقية ينح�رص يف املحالت ذات امل�ساحة امل�ساوية مل�ساحة
املحالت التي كان ي�ستغلها املكرتي� ،أو تكون �صاحلة الحتواء اللوازم
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والن�شاط الذي كانيمار�سه يف املحالت القدمية.
�-3إذا كانت البناية اجلديدة ال ت�شمل حمالت �صاحلة للن�شاط الذي كان
املكرتي ميار�سه ،فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�سبقية يف املحالت املعاد بنا�ؤها
كي ميار�س فيها ن�شاطا �آخر ين�سجم مع التهيئة اجلديدة للبناء.
ب-حق التعوي�ض الكامل:
ي�ستحق املكرتي التعوي�ض كامال :
 �إذا مل تبق يف البناية اجلديدة حمالت �أخرى بعد ممار�سة حق الأ�سبقيةلفائدة �أقدم املكرتين.
�إذا �أ�صبحت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت معدة لأن�شطة جتارية�أو �صناعية �أو حرفيةلأ�سباب غري تلك املتعلقة مبقت�ضيات قانونية �أو تنظيمية
ذات ال�صلة بالبناية.
املادة14
�إذا اعـتزم املالك تو�سيع �أو تعلية البناية  ،وكان ذلك ال يت�أتى �إال ب�إفراغ املحل
�أو املحالت املكراة ،ف�إن الإفراغ امل�ؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري
على �أن ال تتعدى �سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ قابلة للتمديد مبقت�ضى
�أمر ق�ضائي ي�صدره رئي�س املحكمةب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلةويكون
معلقا على عر�ض مبلغ التعوي�ض امل�ستحق عن مدة التمديد� أو�إيداعه ب�صندوق
املحكمة ،عند االقت�ضاء ،على �أال تتعدى مدة التمديد �سنة واحدة.
ي�ستحق املكرتي تعوي�ضا عن مدة �إفراغه ي�ساوي ال�رضر احلا�صل له دون
�أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها ح�سب الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنة
املاليةاملن�رصمة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أجور اليد العاملة وال�رضائبوالر�سوم
امل�ستحقة خالل مدة حرمانه من املحل ،ويف جميع احلاالت يجب �أن ال يقل
التعوي�ض ال�شهري عن قيمة ال�سومة الكرائية.
ميكن للمكرتي �أن يطلب من رئي�س املحكمة �أن ي�أمر املكري ب�رصف
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مبلغ التعوي�ض امل�ستحق عن مدة �إفراغه� ،أو �إيداعه ب�صندوق املحكمة.
ال يحق للمكري ا�ستيفاءالوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.
يجب على املكري �إعادة ت�سليم املحل داخل الأجل امل�شار �إليهفي الفقرة
الأوىل �أعاله ،و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض الكامل ما مل تكن �أ�سباب
الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري.
املادة 15
يتعني على املالك الراغب يف �إفراغ املحل للهدم و�إعادة بنائه �أو �إفراغه
لتو�سعته �أو لتعليته ،الإدالء برخ�صة البناء م�سلمة له من اجلهة املخت�صة
وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها.
يعتد برخ�صة البناء طيلة �رسيان امل�سطرة �أمام املحكمة دون �أن يكون
املالك ملزما بالإدالء مبا يفيد جتديدها ما مل يثبت املكرتي �أن اجلهة املخت�صة
�سحبتها �أو �ألغتها �أو �أنها �سقطت طبق مقت�ضيات للمادة 49من القانون رقم
 012.90املتعلق بالتعمري.
الباب الثامن� :إفراغ ال�سكن امللحق باملحل
املادة 16
يجوز للمالك املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحالت
التجارية �أو ال�صناعية �أو احلرفية لي�سكن فيه بنف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله �أو
فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل �أو امل�ستفيدين –�إن وجدوا -من الو�صية
الواجبة طبقاملقت�ضيات املادة  369وما يليها من القانون رقم  70.03مبثابة
مدونة الأ�رسة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.04.22بتاريخ 12من ذي
احلجة  3( 1424فرباير  )2004كما مت تغيريه�،أو املكفول املن�صو�ص عليه يف
القانون رقم  15.01املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم 1.02.172بتاريخ فاحت ربيع الآخر13(1423يونيو،)2002
�رشيطة �إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته ال يتوفر على �سكن يف
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ملكه �أو يتوفر على �سكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية .ويف هذه
احلالة ي�ستحق املكرتي تعوي�ضا يوازي كراء ثالث �سنوات ح�سب �آخر وجيبة
كرائية للمحل امللحق.
�إذا كان املكرتي ي�ؤدي �سومة كرائية �إجمالية ت�شمل املحل امل�ستعمل
للتجارة وحمل ال�سكنى امللحق به ،يتم حتديد ال�سومة الكرائية للمحل امللحق
باتفاق الطرفني �أو باللجوء �إىل املحكمة.
ال يقبل طلب الإفراغ �إال �إذا �أثبت املالك �أن ملكيته للمحل املطلوب
�إفراغه تعود �إىل مدة تزيد عن ثمانية ع�رش �شهرا�سابقة لتاريخ الإنذار.
يتعني على ال�شخ�ص املطلوبالإفراغ لفائدته �أن يعتمر املحل �شخ�صيا
داخل �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهرمن تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ال
تقل عن ثالث �سنوامتامل يكن هناك عذر مقبول ،و�إال حق للمكرتي املطالبة
بالتعوي�ض عما حلقه من �رضر يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا ح�سب قيمة �آخر
وجيبة كرائية .
ال يجوز للمالك املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحالت
التجارية �أو ال�صناعية �أو احلرفية يف احلاالت الآتية:
� - 1إذا كان من �ش�أن ا�سرتجاع املحل �أن يحدث م�سا�سا خطريا با�ستغالل
الأ�صل التجاري.
� - 2إذا كانت املحالت التجارية �أو ال�صناعية �أو احلرفية �أو الأماكن
املعدة لل�سكنى ت�شكل وحدة غري قابلة للتجزئة.
� - 3إذا تعلق الأمر مبلحقات املحالت املخ�ص�صة للفنادق والبيوت
املفرو�شة املعدة للإيجار وامل�صحات وم�ؤ�س�سات التعليم اخل�صو�صي.
�إذا كان املكرتي ي�ستعمل جزءا من حمل الكراء لل�سكن ال ميكن الف�صل
بينه وبني اجلزء امل�ستعمل للتجارة ،ف�إنه يف هذه احلالة ال ميكن �إفراغه من
اجلزء امل�ستعمل لل�سكن ،دون �إفراغه من اجلزء امل�ستعمل للتجارة،وذلك
وفقمقت�ضياتهذا القانون.
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الباب التا�سع :نزع ملكية العقارامل�ستغل فيه �أ�صل جتاري
املادة 17
�إذا وقع نزع ملكية عقار ي�ستغل فيه �أ�صل جتاري لأجل املنفعة العامة،
تطبق �أحكام الف�صلني 10و  11من القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية
لأجل املنفعة العامة وباالحتالل امل�ؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقـم
 1.81.254بتـاريخ 11مـن رجب 6( 1402مايو .)1982
ميكن للجهة التي تبا�رش نزع امللكية �أن تتجنب �أداء التعوي�ض لفائدة
املكرتي بعر�ضها عليه حمال مماثال للمحل املنزوعة ملكيته �رشيطة موافقته،
و�إال حتملت التعوي�ض الكامل.
الباب العا�رش :ممار�سة �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة
املادة 18
ميكن ال�سماح للمكرتي مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة
بالن�شاط الأ�صلي ،اعتبارا للظروف االقت�صادية �أو ملا اقت�ضته ال�ضوابط
الإداريةمتى كانت هذه الأن�شطة غري منافية لغر�ض وخ�صائ�ص وموقع البناية
ولي�س من �ش�أنها الت�أثري على �سالمتها ،ويف هذه احلالة يجب على املكرتي �أن
يوجه طلبه للمكري يت�ضمن الإ�شارة�إىلالأن�شطة التي يريد ممار�ستها.
يجب على املكري �إ�شعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�صهذا الطلب داخل
�أجل �شهرين من تاريخ التو�صل و�إال اعترب موافقا على الطلب.
ويف حالة الرف�ض ميكن للمكرتي اللجوء �إىل رئي�س املحكمة ب�صفته
قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة للإذن له مبمار�سة الن�شاط �أو الأن�شطة اجلديدة .
ال يجوز للمكرتي ممار�سة ن�شاط خمتلف عن ذلك املن�صو�ص عليه يف عقد
كراء املحل املكرتى� ،إال �إذا وافق املكري كتابة على ذلك.
املادة 19
يحق للمكري يف احلاالت امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة �أن يطالب
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بتحديد الوجيبة الكرائية اجلديدة ،وت�رسي الوجيبة اجلديدة من تاريخ املطالبة
بها ق�ضائيا.
الباب احلادي ع�رش :الكراء من الباطن
املادة 20
بجوز للمكرتي �إيجار الأ�صل التجاري الذي يف ملكه �أو الذي ي�ستغله
وفق مقت�ضيات املادة  152من الظهري ال�رشيف رقم  1.96.83ال�صادر يف 15
من ربيع الأول (1417فاحت �أغ�سط�س  )1996بتنفيذ القانون رقم )15.95
املتعلق مبدونة التجارة كما وقع تغيريه وتتميمه.
كما ميكن له �أن ي�ؤجر للغري املحل املكرتى كال �أو بع�ضا ما مل ين�ص العقد
على خالف ذلك ،وتبقى العالقة قائمة بني املكري واملكرتي الأ�صلي.
ال يكون لهذا الكراء �أي �أثر جتاه املكري �إال من تاريخ �إخباره به.
على املكري الذي �أخرب بالكراء من الباطن �أن ي�شعر املكرتي الفرعي
بكل �إجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي حتت طائلة عدم مواجهته به.
ال ميكن للمكرتي الفرعي التم�سك ب�أي حق جتاه املكرتي الأ�صلي مع
مراعاة الفقرة ال�سابقة,
يبقى املكرتيان الأ�صلي والفرعي مت�ضامنني اجتاه املكري يف جميع
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف عقد الكراء الأ�صلي.
�إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء الأ�صلي ،يكون
للمكري احلق يف مراجعة ال�سومة الكرائية �إما اتفاقا �أو ق�ضاء ،ويف هذه احلالة
تراعي املحكمة الفرق بني ال�سومتني من دون �أن تتقيد مبقت�ضيات القانون رقم
 07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال
املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ال�سالف الذكر.
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الباب الثاين ع�رش :تفويت الأ�صل التجاري �أو احلق يف الكراء
املادة 21
يحق للمكرتي تفويت حق الكراء مع بقية عنا�رص الأ�صل التجاري �أو حق
الكراء م�ستقال عنها وحده دون �رضورة احل�صول على موافقة املكري وبالرغم
من كـل�  رشط خمالف على �أن يتم هذا التفويت بعقد ر�سمي �أو عريف.
يتعني على كل من املفـوت واملفـوت له �إ�شعار املكري بهذا التفويت
حتت طائلة عدم �رسيان �آثاره عليه.
ال يحول هذا التفويت دون ممار�سة املكري حلقه يف املطالبة ق�ضائيا
مبا تخوله له املادة ال�ساد�سة من هذا القانون ،كما ال يحول دون موا�صلة
الدعاوى املثارة طبقا لهذا القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.
ال ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت �إال اعتبارا من تاريخ تبليغه �إليه،
ويبقى املكرتي الأ�صلي م�س�ؤوال جتاه املكري بخ�صو�ص االلتزامات ال�سابقة،
وتراعى مقت�ضيات املادة  83من القانون رقم  15.95املتعلق مبدونة التجارة
ال�سالف الذكر.
ويودع ثمن البيع لدى جهة م�ؤهلة قانونيا لالحتفاظ بالودائع .ويجب �أن يت�ضمن
العقد البيانات الواردة يف املادة  81من القانون  95.15املتعلق مبدونة التجارة ،و�أن
يخ�ضع �إىل الإجراءات املن�صو�ص عليها يف املادة  83من نف�س املدونة.
ميكن للمكري �أن ميار�س حق الأف�ضلية وذلك با�سرتجاع املحل املكرتى مقابل
عر�ضه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�شرتي �أو �إيداعه لها،عند االقت�ضاء،وذلك
داخل �أجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه و�إال �سقط حقه ما مل يكن قد مار�س هذا احلق
قبل �إخباره.
الباب الثالث ع�رش :امل�سطرة واالخت�صا�ص
املادة 22
يجب على املكري الذي يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن
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يوجه للمكرتي �إنذارا،يت�ضمن وجوبا ال�سبب الذي يعتمده و�أن مينحه �أجال
للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل.
يحدد هذا الأجلفي:
 ثالثة �أ�شهر� ،إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�سرتجاع املحل �أوهدمه لإعادة بنائه �أو على وجود �سبب جدي يرجع لإخالل املكرتي ببنود
العقد؛
 ثالثني يوما�،إذا كان طلب الإفراغمبنيا على كون املحل �آيال لل�سقوط.يف حالة عدم ا�ستجابة املكرتي للإنذار املوجه �إليه ،يحق للمكري اللجوء
�إىل املحكمة املخت�صة للم�صادقة على الإنذارابتداء من تاريخ انتهاء الأجل
املحدد فيه.
�إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون املحل مغلقا با�ستمرار ،جاز
للمكري �إقامة دعوى امل�صادقة على الإنذار بعد مرور الأجل املحدد يف
الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رض بذلك.
ي�سقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �ستة �أ�شهر من
تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار.
املادة 23
ميكن للمكرتي حال تو�صله بالإنذار �أن يتقدم بدعوى املنازعة يف �أ�سباب
الإنذار واملطالبة بالتعوي�ض ويف هذه احلالة يحق للمكري �أن يتقدم بدعوى
امل�صادقة على الإنذار .
يف احلالة التي تكون الدعوى مقدمة من طرف املكري من �أجل امل�صادقة
على الإنذار ومل يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�ض �أثناء جريان هذه
الدعوى ،ف�إنه يجوز له �أن يرفع دعوى التعوي�ض داخل اجل �ستة �أ�شهر من
تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�ضي بالإفراغ .
ال تتم �إجراءات تنفيذ احلكم القا�ضي بالإفراغ �إال بعد �إيداع التعوي�ض
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املحكوم به .غري �أنه ينفذ احلكم القا�ضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية �أعاله.
املادة 24
يتعني على املكري �إيداع مبلغ التعوي�ض املحكوم به طبق املادة �23أعاله،
داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابال للتنفيذ و�إال
اعترب متنازال عن دعوى الإفراغ ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�ضائية
املرتتبة عن هذه الدعوى.
املادة 25
يتعني على املكرتي �أن يديل ،قبل ا�ستخال�ص مبلغ التعوي�ض الكامل
املحكوم به ،ب�شهادة م�سلمة من كتابة ال�ضبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من
كل تقييد.
�إذا كان الأ�صل التجاري مثقال بتقييدات ،ف�إن املكرتي يكون ملزما
بالإدالء مبا يفيد �إ�شعار الدائنني املقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعوي�ض
م�ستحق له.
يجوز للدائنني املقيدين �أن يتعر�ضوا داخل �أجل �أق�صاه خم�سة ع�رش يوما
من تاريخ التو�صل بالإ�شعار املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة,على �أداء ثمن
التعوي�ض بت�رصيح لكتابة ال�ضبط التي يوجد بني يديها هذا التعوي�ض.
ال ي�ستخل�ص املكرتي التعوي�ض املحكوم به لفائدته �إال بعد ان�رصام �أجل
التعر�ضات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة.
املادة 26
يجب �أن تتم الإنذارات والإ�شعارات وغريها من الإجراءات املنجزة يف
�إطار هذا القانون بوا�سطة مفو�ضني ق�ضائيني ما مل تقرر املحكمة القيام بذلك
وفق الإجراءات املن�صو�ص عليها بقانون امل�سطرة املدنية.

245

الدكتور م�صطفى بوجنة

املادة 27
تخت�ص املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون،
غري �أنه يبقى االخت�صا�ص منعقدا للمحاكم االبتدائية �إذا مل يوجد �ضمن دائرة
نفوذها مقر حمكمة جتارية.
الباب الرابع ع�رش� :أحكام ختامية
املادة 28
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ان�رصام �أجل �ستة �أ�شهر ابتداء من
تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�سمية ،وتطبق �أحكامه على عقود الكراء اجلارية
وعلى الق�ضايا غري اجلاهزة للبت فيها دون جتديد للت�رصفات والإجراءات
والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
املادة 29
تن�سخ مقت�ضيات الظهري ال�رشيفال�صادر يف � 2شوال 24( 1374
ماي)1955ب�شـ�أن عـقـود كراء الأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو
ال�صناعة �أو احلرف،كما وقع تغيريه وتتميمه.
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امللحق رقم  : 3تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان حول مقرتح
القانون املتعلق بكراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة اال�ستعمال التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف
تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان
حول مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة
اال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
 قراءة ثانية –املقرر :حممد حنني

دورة �أبريل 2016
ال�سنة الت�رشيعية اخلام�سة 2015-2016 :
الوالية الت�رشيعية التا�سعة 2011-2016 :
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التقدمي العام
الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير
ملخ�ص املناق�شة التف�صيلية و�أجوبة الوزير عليها
مقرتح القانون كما عدلته اللجنة ووافقت عليه
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التقــــدمي العـــــــام
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
ال�سيد الرئي�س املحرتم
ال�سيدات وال�سادة الوزراء املحرتمون
ال�سيدات وال�سادة النواب املحرتمون
ي�رشفني �أن اعر�ض على املجل�س املوقر تقرير جلنة العدل والت�رشيع
وحقوق الإن�سان املتعلق مبقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات �أو ملحالت
املخ�ص�صة اال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف املحال من جمل�س
امل�ست�شارين يف �إطار قراءة ثانية.
خ�ص�صت اللجنة لدرا�سة املقرتح القانون املذكور �أربع اجتماعات
برئا�سة ال�سيد حممد زردايل رئي�س اللجنة وبح�ضور ال�سيد امل�صطفى الرميد
وزير العدل واحلريات الذي قدم خالل االجتماع الأول املنعقد بتاريخ
 8دجنرب  2015عر�ضا تطرق فيه للتطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري
باملغرب على �ضوء الظهائر ال�رشيفة امل�ؤرخة بتاريخ  21مار�س  1930و17
يناير  1948و 22ماي  1954و 24ماي ، 1955مربزا �أهم النقائ�ص التي
اعرتت ظهري  24ماي  1955على م�ستوى ال�شكل وامل�ضمون ،وهو مادفع
الفريق اال�شرتاكي مبجل�س النواب �إىل تقدمي مقرتح قانون �سنة  2008وكان
من �أهم �أهداف هذا املقرتح �إعادة النظر يف العديد من املفاهيم وتب�سيط
امل�سطرة وجتنب التعقيد وتكري�س بع�ض القواعد التي ا�ستقر عليها االجتهاد
والق�ضائي وقد �صادق جمل�س النواب على املقرتح كما مت تعديله �سنة 2010
بعد �سنتني من الإعمال امل�ضنية ومتت �إحالته على جمل�س امل�ست�شارين خالل
نف�س ال�سنة .
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ونظرا للتطور الذي عرفته التجارة ببالدنا – �أ�ضاف ال�سيد الوزير
–كان البد من �إعادة النظر يف املقت�ضيات الواردة باملقرتح الذي تقدم به
الفريق اال�شرتاكي حيث ا�شتغلت الوزارة على املقرتح على �ضوء القوانني
املقارنة وهي �صيغة التي �أحيلت على جمل�س النواب كما �صادق عليها جمل�س
امل�ست�شارين.
كما عر�ض ال�سيد الوزير �أهم التعديالت التي قدمها كل من الفريق
اال�شرتاكي على مقرتحه وفق �صيغته الأ�صلية والتعديالت املنبثقة من
النقا�شات املعمقة على م�ستوى جمل�س النواب ثم �أهم التعديالت التي قدمتها
الوزارة لتجويد مقرتح القانون و�أخريا �أهم التعديالت املقرتحة بالغرفة الثانية
والتي متت امل�صادقة عليها وفق ال�صيغة التي �أحيلت بها على جمل�س النواب يف
�إطار قراءة ثانية .
ويف الأخري �أكد ال�سيد الوزير �أن الهدف من املقرتح قانون هو �رضورة
�إيجاد توازن بني م�صلحتني رئي�سيتني يف عقد الكراء وهي حتقيق اال�ستقرار
للمكرتي واحلفاظ على امللكية العقارية وكل ما تخوله للمكري يف ظل تعدد
احلاالت االقت�صادية واالجتماعية للمكرتين واملكرين بحيث البد من مقرتح
ي�ستجيب لكل هذه احلاالت.
و�ستجدون رفقة هذا التقرير عر�ض ال�سيد الوزير.
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ال�سيد الرئي�س املحرتم
ال�سيدات وال�سادة الوزراء املحرتمون
ال�سيدات وال�سادة النواب املحرتمون
هذا وقد عقدت اللجنة اجتماعا يوم  22دجنرب  2015املناق�شة مواد
الن�ص مادة مادة والتدقيق يف بع�ض مقت�ضياته .
وقد ان�صبت املناق�شة ب�صفة خا�صة على بع�ض احلاالت التي ال ميكن معها
تطبيق عقود الكراء التجاري والتي ال تتخذ الأ�صل التجاري �أ�سا�سا لها،ملا
لها من خ�صو�صيات مرتبطة بو�ضعها اخلا�ص وبكينونتها �،إىل جانب بع�ض
الق�ضايا التي ميكن �أن يطرحها تطبيق هذا املقرتح قانون وتبعا لذلك عمل
ال�سيد الوزير على تدقيق بع�ض املفاهيم وتو�ضيح بع�ض املقت�ضيات املتعلقة بها
مع ما ي�ستلزم ذلك من مراجعة لبع�ض املواد.
بعد ذلك اتفق �أع�ضاء اللجنة على �رضورة تكوين جلنة فرعية تتوىل تدقيق
التعديالت و�إدخالها على املقرتح ورفعها �إىل اللجنة  ،وبالفعل ت�ألفت هذه
اللجنة من ممثلني عن خمتلف الفرق �أغلبية ومعار�ضة ،وقد عقدت هذه اللجنة
الفرعية �ست اجتماعات ب�سقف زمني جتاوز الع�رشين �ساعة  ،ا�ستطاعت من
خاللها التو�صل �إىل �صيغة متوافق عليها ،عر�ضت على اجتماع اللجنة ليوم
 04ماي  .2016حيث مت الت�صويت على الن�ص مادة مادة بالإجماع بعدما
مت تنقيحها ببع�ض التعديالت من طرف �أع�ضاء اجلنة  ،وبعد ذلك مت الت�صويت
على الن�ص برمته بالإجماع �أي�ضا .
املقرر
حممد حنني
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الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير
اململكة املغربية
وزارة العدل واحلريات
مقرتح قانون يتعلق بكراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة اال�ستعمال
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
عر�ض مبنا�سبة تقدمي املقرتح �أمام جلنة العدل والت�رشيع جمل�س النواب
عنا�رص العر�ض :
 - 1التطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري باملغرب
 - 2كرونولوجيا التعديالت التي طر�أت على مقرتح القانون
 - 3خامتة
 - 1التطور الت�رشيعي لعقد الكراء التجاري
كرونولوجيا التطور الت�رشيعي
ظهور �رشيف م�ؤرخ يف  21مار�س  : 1930اقر املكرتين حق التعوي�ض
عن الإفراغ
الظهري ال�رشيف ال�صادر يف  17يناير : 1948اقر مقت�ضيات جديدة
ل�صالح املكرين بعد تكاثر �أعمال تولية الكراء وجاء مب�سطرة جد دقيقة تطلب
جتديد عقد الكراء تقوم على احرتام �أجال و�شكليات قانونية ترتب عن عدم
مراعاتها فقدان الطرف املكرتي حلق التجديد.
ظهري 22مايو : 1945جاء للتدارك العواقب الوخيمة التي نتيجة عن
ظهري  ،1948بحيث ثم مبوجبه متديد مدة عقد الكراء ب�صفة ا�ستئنائية وم�ؤقتة
لتجاوز ال�صعوبات املطروحة فيوجه املكرتين ممن �سقط حقهم يف البقاء يف
االماكن املكراة لهم �رشيطة �أن يكونوا مازالوا ي�شتغلون تلك الأماكن.
ظهري  24ماي  1955ن�سخ ظهري  17يناير 1948جاء ليتالقى امل�شاكل
التي �أ�سفر عنها تطبيق كل من ظهري  1930و.1948
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نقائ�ص ظهري  24مايو 1955
عيوب الرتجمة وال�صياغة :
ن�ص املادة الأوىل من هذا الظهري يف �صيغتها العربية مل ي�شرتط للتمتع
باحلماية الكرائية �إال ممار�سة الأعمال التجارية بخالف ال�صيغة الفرن�سية
التي ا�شرتطت ا�ستغالل �أ�صل جتاري يف املحل املكرتي مما �أدى �إىل ت�ضارب
االجتهاد الق�ضائي .
غلو امل�سطرة وتعقيدها  :املكرتي ي�صبح حمتال بدون �سند ملجرد تو�صله
ب�إنذار بالإفراغ وعدم مبادرته ل�سلوك م�سطرة ال�صلح داخل اجل  30يوما.
املكرتي ي�صبح حمتال بدون �سند �إذا مل يبادر �إىل رفع دعوى املنازعة يف
الإنذار داخل اجل  30يوما من تو�صله بقرار عدم جناح ال�صلح.
عدم وجود توازن بني احلقوق والتزامات الأطراف
املالك الراغب يف الهدم و�إعادة البناء :
غري ملزم ب�أداء التعوي�ض الكامل .
غري مقيد ب�أي اجل لإعادة البناء .
غري ملزم بتخ�صي�ص حمالت التجارة عند �إعادة البناء .
�إغفال العديد من النقاط �أدى �إىل ت�ضارب الر�أي
 م�شكل اخليار �أو عدم اخليار للمالك بني �سلوك م�سطرة ظهري 1955�أو م�سطرة القواعد العامة (تدخل حمكمة النق�ض بغرفتني للح�سم يف
الإ�شكالية).
 عدم الن�ص على تبليغ تفويت احلق يف الكراء �إىل املكري (ت�ضاربالر�أي بني من اعترب هذا التفويت ي�رسى اجتاه املكري ومن اعتربه الي�رسي).
مقرتح قانون كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة اال�ستعمال التجاري
اجلهة املقرتحة:
الفريق اال�شرتاكي
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الغاية :
�إعادة النظر يف كثري من املفاهيم
تب�سيط امل�سطرة وجتنب التعقيد
تكري�س بع�ض القواعد التي ا�ستقر عليها االجتهاد الق�ضائي.
املراحل التي قطعها :
ال�صيغة الأ�صلية كما تقدم بها الفريق اال�شرتاكي
ال�صيغة امل�صادق عليها من طرف جمل�س النواب ()2010
مرحة جمل�س امل�ست�شارين (من � 2011إىل )2015
 -2كرونولوجيا التعديالت التي طر�أت على مقرتح القانون
ما �أتى به املقرتح يف �صيغته الأ�صلية
حذف م�سطرة ال�صلح
جعل الزيادة يف ال�سومة الكرائية م�ستثناة من �رشوط جتديد عقد الكراء.
الن�ص على ن�سبة الزيادة يف ال�سومة الكرائية ال تتعدى  /10بغية البت
ب�رسعة دون حاجة �إىل اال�ستعانة باخلربة.
التن�صي�ص على �سقوط حق املكري .بذل �سقوط حق املكرتي يف طلب
امل�صادقة على الإنذار مبرور مدة معينة �إذا مل يتقدم خاللها بدعوى امل�صادقة
على الإنذار لتفادي مواجهة املكرتي بدعوى �إفراغ االحتالل يف حالة عدم
�سلوكه مل�سطرة معينة.
منح املكرتي الذي قام بتغيريات �أو ا�ستعمل املحل يف غري ما اعد له يف
الأ�صل دون موافقة املكري �إمكانية �إرجاع احلالة �إىل ما كنت عليه داخل
الأجل املمنوح له يف الإنذار �أو عند االقت�ضاء داخل اجل حتدده املحكمة
وذلك لتجنب �إفراغه.
تكري�س ما ا�ستقر عليه االجتهاد الق�ضائي كحالة الدثار املحل ب�سبب
قوة قاهرة �أو حادث فجائي والتي يعفى ب�ش�أنها املكري من �أداء التعوي�ض
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للمكرتي عن فقدان الأ�صل التجاري وكالتن�صي�ص على الإدالء برخ�صة البناء
والت�صميم لتربير الإنذار بالرغبة يف الهدم و�إعادة البناء.
ال�سماح للمكرتي مبمار�سة بع�ض الأن�شطة املكملة لتجارته الأ�صلية �أو
املختلفة عنها ،وذلك بهدف تتميه جتارته وتنويعها .
التن�صي�ص على ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ض الكامل يف حالة �إفراغه دون
�صدور خطا منه.
املرحلة الأوىل  :النقا�ش والت�صويت على م�ستوى جمل�س النواب بتاريخ 20
ابريل .2010
التعديالت املنبثقة من النقا�شات املعمقة على م�ستوى جمل�س النواب
املعدة لل�سكنى واال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف من
خالل الإحالة على �أحكامه :
�رضورة الأخذ بعني االعتبار عنا�رص �إ�ضافية يف تقدير التعوي�ض عن قيمة
الأ�صل التجاري تتمثل فيما ثم فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري وم�صاريف
االنتقال من املحل مع مراعاة الت�رصيحات ال�رضيبة ورقم الأعمال املحقق :
عدم ا�ستحقاق املكرتي �أي تعوي�ض مقابل الإفراغ �إذا مل ي�ؤد الوجبة
الكرائية داخل اجل  15يوما من تاريخ تو�صله بالإنذار وكان جمموع ما
بذمته يعادل على الأقل �ستة �أ�شهر من الكراء :
متكني املكرتي من �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املعقول
بالن�سبة للتغيريات اجلارية باملحل �أو يف حالة ا�ستغالل املحل يف غري ما وقع
التعاقد من �أجله وذلك لتجلب احلرمان من التعوي�ض كمقابل الالفراغ .
متديد اجل حق الرجوع املكرتي �إىل املحل بعد البناء والإ�صالح �إىل
خم�س �سنوات املوالية لتاريخ الإفراغ.
ا�ستحقاق املكرتي للتعوي�ض الكامل ب�سبب عدم ت�سلمه املحل داخل
اجل ثالث �سنوات من تاريخ �إفراغه �أو داخل اجل �سنة واحدة قابلة للتمديد
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�سنة �أخرى ب�أمر ق�ضائي ي�صدره رئي�س املحكمة ما مل تكن �أ�سباب الت�أخري
خارجة عن �إرادة املكري �أو �إذا �أ�صبحت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت
معدة لأن�شطة جتارية �أو �صناعية �أو حرفية �ضمان مالئمة املقرتح مع القانون
رقم  07.03املتعلق بكيفية مراجعة �أثمان كراء ا ملحالت.
املرحلة الأوىل  :النقا�ش والت�صويت على م�ستوى جمل�س النواب بتاريخ 20
ابريل .2010
متتع امل�ستفيدين من الو�صية الواجبة وال�شخ�ص املكفول مبقت�ضيات
الإفراغ االحتجاج (املادة � 15سابقا)
حق املكري يف املطالبة بتحديد وجبة كرائية جديدة على �أن ت�رسي من
تاريخ املطالبة بها ق�ضائيا يف حالة �سماحه للمكرتي مبمار�سة ن�شاط مكمل �أو
خمتلف عما اتفق عليه يف عقد الكراء.
اعتبار الكراء من الباطن عدمي الأثر اجتاه املكري ما مل يتم �إخباره به وحق
املكرتي الفرعي يف العلم بكل �إجراء يعتزم املكري القيام به اجتاه املكرتي
الأ�صلي حتت طائلة عدم مواجهته به مع �ضمان حق املكري يف مراجعة
ال�سومة الكرائية دون التقيد مبقت�ضيات القانون رقم .07.03
�إنقا�ص اجل الإنذار من اجل الإفراغ �إىل ثالث �أ�شهر �إذا كان طلب
الإفراغ مبنيا على يف ا�سرتجاع املحل �أو هدمه لإعادة البناء �أو على وجود
�سبب جدي يرجع الإخالل املكرتي ببنود العقد.
متكني املكري من احلق يف التقدمي بطلب مقابل من اجل امل�صادقة على
الإنذار بالإفراغ ردا على دعوى املطالبة بالتعوي�ض.
عدم مبا�رشة تنفيذ احلم القا�ضي بالإفراغ �إال بعد �إيداع التعوي�ض املحكوم
به �أو املحدد ويف حالة عدم قيام املكري بالإيداع يعترب متنازال عن دعوى
الإفراغ .
ح�رص مبا�رشة تبليغ االنذارت والإ�شعارات وغريها من الإجراءات
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بوا�سطة مفو�ضني ما مل تقرر املحكمة القيام بالتبليغ وفق الطرق القانونية
الأخرى.
تقريب الق�ضاء من املتقا�ضني يجعل املحاكم التجارية هي �صاحبة
االخت�صا�ص الأ�صيل يف النظر يف هذه املنازعة مع متديد االخت�صا�ص
للمحاكم االبتدائية حيث ال توجد بدوائر نفوذها مقر حمكمة جتارية .
التن�صي�ص على مدة �ستة �أ�شهر لدخول القانون حيز التنفيذ لتمكني ال�سادة
الق�ضاة و�سائر الأطراف املتعاملة مع الن�ص القانوين من الإملام مبقت�ضياته
ودرا�سته و�إيجاد الأر�ضية املنا�سبة لتفعيل �أحكامه.
املرحلة الثانية :الإحالة على جمل�س امل�ست�شارين
يوم درا�سي مبجل�س امل�ست�شارين :
التاريخ 2011/6/9
املو�ضوع  :مقرتح القانون ومدى �إمكانية خ�ضوع حمالت املراكز
التجارية ملقت�ضياته
املبادرة  :فريق التجمع الد�ستوري املوحد.
ما ثم اجنازه من طرف وزارة العدل واحلريات :
�إعداد درا�سة حول املراكز التجارية
عقد لقاءات مع ال�سادة امل�س�ؤولني الق�ضائيني باملحاكم التجارية حول
ن�ص املقرتح.
تكوين جلن لتدار�س مقت�ضيات املقرتح :
جلنة وزارية ب�رشاكة مع وزارة التجارة
جلنة م�شرتكة مع جمل�س امل�ست�شارين
جلنة وزارية م�شرتكة مع الأمانة العامة للحكومة
مرحلة الت�صويت وامل�صادقة من طرف جمل�س امل�ست�شارين .
املرحلة الثالثة  :النقا�ش وامل�صادقة على م�ستوى جمل�س امل�ست�شارين بتاريخ
 22ابريل .2015
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�إعادة حتديد فل�سفة املقرتح :
الفكرة املحورية التي ي�سعى مقرتح القانون حمايتها = اال�ستقرار
التجاري ب�إقرار احلق يف الكراء حلماية الزبناء باعتبارهم قطب الرحى يف
الأ�صل التجاري.
االبتعاد عن مبد�أ حرية التعاقد ومبد أ� اعتبار امللكية العقارية حقا مقد�سا
ومطلقا (نف�س منطق ظهري .)1955
�رضورة �إيجاد التوازن بني احلق يف امللكية التجارية (احلق يف الكراء)
وحماية امللكية العقارية .
�إعادة النظر يف مقت�ضيات املقرتح
بغاية حتقيق :
االن�سجام مع بع�ض الن�صو�ص القانونية الأخرى
حتقيق الأمن الق�ضائي
التدقيق يف �صياغة بع�ض املواد مبا يزيل اللب�س
�إعادة تركيب الن�ص من منطق حتقيق التوازن بني حقوق �أطراف العالقة
التعاقدية .
 -1االن�سجام مع بع�ض الن�صو�ص القانونية الأخرى
ثم حذف اكرية بع�ض املحالت من نطاق تطبيق هذا املقرتح لوجود
ن�صو�ص خا�صة ت�ستثنيها ب�رصيح الن�ص
املادة الأوىل :
العقارات التي تدخل يف �إطار امللك العام الذي حتكمه مقت�ضيات ظهري
 1915وال ميكن �أن ين�شا عن كراء املحالت التابعة للملك العام للدولة �أي
حق يف الكراء .
االحبا�س العامة � :إذا ت�ضمنت مدونة الأوقاف مقت�ضيات خا�صة تناق�ض
فل�سفة هذا املقرتح (املادة  90من مدونة الأوقاف التي تن�ص �رصاحة على
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عدم اكت�ساب احلق يف الكراء يف املحالت املوقوفة واملخ�ص�صة اال�ستعمال
التجاري �أو احلريف).
االحبا�س اخلا�صة  :ي�ستفاد من ن�ص الف�صل  698من ق ل ع �أن احلق يف
الكراء اليكت�سب على الأمالك املحب�سة فهو ينق�ضي ميوت امل�ستفيد من امللك
املحب�س .
املادة الثانية
ثم حذف ما كان ين�ص عليه البند اخلام�س بخ�صو�ص االحبا�س العامة
الأمالك اخلالية من احلقوق العينية اعتبارا ملا تن�ص عليه املادة  103من مدونة
الأوقاف.
-2حتقيق الأمن الق�ضائي
متت �إ�ضافة �رشط الكتابة � :رضورة حترير العقد مبقت�ضى حمرر ثابت التاريخ
حتت طائلة عدما �إخ�ضاعه ملقت�ضيات هذا الن�ص نح�سبا للم�شاكل التي كانت
منها املحاكم الإثبات وجود العقد ( املادة .)3
 كما متت �إ�ضافة �رضورة توثيق املبلغ الذي مينح من طرف املكرتيكت�سبيق حلق الكراء (املادة  )6تفاديا للم�شاكل التي قد تنتج عن الإثبات.
 ت�أ�سي�س مبد�أ التعوي�ض عن فقدان احلق يف الكراء على معايري مو�ضوعيةحمددة ودقيقة لتقلي�ص من الفوارق املالحظة بني قيمة التعوي�ض امل�ضمن يف
اخلربات التي تام ربها املحاكم (املادة .)6
 مت حتديد الأجل الذي مينح للمكرتي والإرجاع احلالة (يف حالة�إحداث تغيريات على املحل و�إحداث تغري يف ن�شاطه التجاري) �إىل ما كانت
عليه يف �ستة �أ�شهر بدل ترك هذا الأجل غري حمدد وهو ما من �شانه فتح باب
ت�ضارب الر�أي الق�ضائي (املادة .)7
 متت �إ�ضافة فقرة يف املادة  16املتعلقة با�سرتجاع املحل ال�سكني امللحقللمحل التجاري وتتعلق هذه الفقرة بعدم قابلية املحلني للتجزئة وت�ساير هذه
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الفقرة اجتهاد حمكمة النق�ض ( توجه حمكمة النق�ض « ان عقد الكراء املتعلق
مبحل جتاري و دار لل�سكنى ال ميكن الف�صل بينهما دون نق�ص يف القيمة
التجارية  ،ال ميكن طلب الإفراغ عن دار ال�سكنى اال ب�سلوك م�سطرة ظهري
(»1955قرارا ملجل�س الأعلى عدد .)234
 �إ�ضافة �رضورة �إيداع ثمن تفويت الأ�صل التجاري �أو احلق يف الكراءلدى جهة خمت�صة االحتفاظ بالودائع الثمن وفق ماتن�ص عليه مدونة التجارة
يف هذا الباب )لفي حال وجود دائنتني للمكرتي التاجر ( املادة  21املتعلقة
بتفويت اال�صل التجاري او احلق يف الكراء)
متت �إ�ضافة فقرات اىل املادة  25التي تتطرق �إىل �رضورة احل�صول على�شهادة من كتابة ال�ضبط تفيد خلو الأ�صل التجاري من تقييدات (رهون مثال)
حتى يح�صل املكرتي على التعري�ض امل�ستحق له بحيث مت التن�صي�ص على
�رضورة �إ�شعار الدائنني املقيدين من طرف املكرتي بوقوع الإفراغ وبوجود
تعوي�ض م�ستحق ومت التن�صي�ص على �إمكانية التعر�ض على �أداء مبلغ التعوي�ض
من طرف الدائنتني املقيدين كجزاء ومت التن�صي�ص كجزاء �أخر على كون
املكرتي ال مينح التعوي�ض �إال بعد ان�رصام واجل التعر�ضات املن�صو�ص عليها
يف مدونة التجارة (املادة.)25
 �إعادة التدقيق يف املقت�ضيات االنتقالية نظرا لأهميتها يف �إزالة اللب�سحول القانون الواجب التطبيق على املعرو�ضة على الق�ضاء (املادة.)28
-3التدقيق يف �صياغة بع�ض املواد مبا يزيل اللب�س
ودلك عن طريق :
�إعادة ترتيب فقرات بع�ض املواد :
املادة  : 2املتعلقة باملحالت امل�سثتناة من تطبيق املقرتح (من الأعم �إىل
الأخ�ص)
املادة : 16املتعلق ب�إفراغ املحل ال�سكنى امللحق  :مت ترتيب فقرات هذه
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املادة والتدقيق يف ال�صياغة مبا يحقق االن�سجام ويفيد املعنى.
التدقيق يف مراجع الن�صو�ص القانونية املحال �إليها
املادة : 4املتعلقة بالوجبية الكرائية بحيث �أ�ضيقت مراجع الظهريال�رشيف رقم  1.07134بتاريخ  19من ذي القعدة  30(1428نوفمرب
 )2007ال�صادر بتقيد القانون رقم  07.03املتعلق مبراجعة �إثمان كراء
املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو
احلريف .
املادة : 12ا�ستبدال رخ�صة اال�ستغالل ب�شهادة املطابقة املن�صو�ص عليها
يف الفقرة  90.12املتعلق بالتعمري .
املادة  : 15تخ�ص رخ�صة البناء الواجب الإدالء بها من طرف املكري
الراغب يف الإفراغ للهدم و�إعادة بناء املحل �أو لتو�سعته �أو لتعليته التدقيق يف
�صياغة هذه املادة بخ�صو�ص رخ�صة البناء والقانون التي تخ�ضع له املادة 49
من القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري )
املادة  : 17املتعلقة بنزع امللكية مت التدقيق يف مراجع القانون التيحتيل �إليه هذه املادة.
تو�ضيح �صياغة بع�ض مواد املقرتح
 املادة : 2املتعلقة باملحالت امل�ستثناة من تطبيق املقرتح تغيري عبارةامل�سري الق�ضائي ( العقود التي يربمها امل�سري الق�ضائي ) بعبارة العقود التي تربم
بناء على مقرر ق�ضائي �أو نتيجة له ( هذه العبارة �أدق وميكن �أن ت�شمل جميع
احلاالت التي ميكن ت�صورها واملرتبطة مب�سطرة ق�ضائية).
املادة : 6املتعلقة ب�إنهاء العقد الفقرة الأوىل ثم حذف كلمة « ممار�سةالتجارة وتعوي�ضها ب ا�ستغالل �أ�صل التجاري « متا�شيا مع الفل�سفة املقررة
املادة الأوىل من الن�ص ودرءا ملا ميكن �أن ين�شا من ت�ضارب يف الر�أي بني
ا�ستعمال نف�س املادة لكلمتني خمتلفتني « ا�ستغالل وممار�سة».
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املادة  : 7املتعلقة بحاالت �إعفاء املكري من التعوي�ض يف الفقرة الثانيةمن هذه املادة ثم تغيري كلمة املردودية بكلمة الرفع من التحمالت على
�أ�سا�س �أن املرد ودية ال تتوافق وطبيعة العقار .
 املادة : 9املتعلقة بحق الرجوع ثم توحيد امل�صطلحات فثارة كانتت�ستعمل هده املادة حق الرجوع وتارة �أخرى حق الأ�سبقية لتق�صد به نف�س
ال�شيء �إمكانية رجوع املكرتي �إىل حمل .
املادة  : 14املتعلقة بالإفراغ للتعليمية كلمة « �أرباح املعتمدة يف
ال�صيغة الأ�صلية والتي بناء عليها حتدد قيمة التعوي�ض امل�ستحق املكرتي تبقى
مبهمة وكان من ال�رضوري �إعادة حتديد املعايري املعتمدة للو�صال �إىل الأرباح
الت�رصيحات ال�رضيبية �أجور اليد العاملة وال�رضائب امل�ستحقة .
-4حتقيق التوازن بني �أطراف العالقة التعاقدية
ل�ضمان حقوق املكري :
منح املكري �إمكانية �إثبات كون التعوي�ض املطالب به جد مبالغ فيه
بالنظر �إىل قيمة ال�رضر الذي ح�صل للمكرتي نتيجة �إفراغه من املحل )قد ال
يكون احلق يف الكراء هو العن�رص الأ�سا�سي الذي ي�ستقطب الزبناء ) املادة .6
حذف املادة  7والفقرة من املادة  23ملبالغتهما يف حماية حق املكرتييف احل�صول على التعوي�ض فاملادة  7الزمت املحكمة ب�رضورة حتديد التعوي�ض
دون �سابق طلب واملادة � 23أعطت �إمكانية للمكري للمطالبة به يف حالة
تقدميية لدعوى الإفراغ حتث طائلة عدم تنفيذ احلكم القا�ضي بالإفراغ �إىل
حني ح�صول املكرتي على التعوي�ض.
اعتبار الكراء من الباطن مربرا لإفراغ املكرتي من املحل بدون تعوي�ض�إذا كان العقد ين�ص على عدم توليه الكراء ( املادة  7الفقرة الأخرية).
 �إعطاء �إمكانية للمكري يف ا�سرتجاع حمله التجاري املهجور وذلكب�إقرار م�سطرة خا�صة موكولة لرئي�س املحكمة ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة
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( املادة.)8
يف حالة �إفراغ املكرتي للهدم و�إعادة البناء متت �إ�ضافة احلالة التي تكون
فيها �أ�سباب الت�أخري يف ت�سليم املحل للمكرتي من طرف املكري خارج
عن �إرادة هنا الأخري وبالتايل فال ميكن يف هذه احلالة احلكم على املكري
بالتعوي�ض الكامل (املادة.)10
 مت التن�صي�ص يف حالة �إعادة بناء املحل هدمه بعدم التقيد لتحديدال�سومة الكرائية اجلديدة مبقت�ضيات القانون رقم  03.07املتعلق بكيفية
مراجعة ا ثمان املحالت املعدة لل�سكن واال�ستغالل املهني �أو التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف وانه يراعي يف هذا التحديد العنا�رص اجلديدة امل�ستحدثة
من قبل املكري يف املحل ( املادة .)12
 حذف الفقرة الثانية من املادة  12التي كانت جتعل على عاتق املكري�أداء التعوي�ض الكامل للمكرتي يف احلالة التي تعترب عليه الرجوع �إىل املحل
للممار�سة ن�شاطه ال�سابقا عتبارا ملقت�ضيات قانونية �أو تنظيمية ذات ال�صلة
بالبناية �إذا كيف لنا �أن نحمل املكرتي تبعات تغيري الظروف القانونية للبناية
ال تدخل له فيها.
حذف ما ذهبت �إليه املادة  15يف فقرتها الأخرية من كون اجلزاء املقرريف حالة ما مل يعتمر املكرتي الذي طلب �إفراغ املحل ال�سكني امللحق للمحل
التجاري داخل مدة معينة يكمن يف التعوي�ض الكامل �أي تعوي�ض عن فقدان
الأ�صل التجاري فال�رضر الذي حلق املكرتي الذي طلب �إفراغ املحل ال�سكنى
امللحق للمحل التجاري داخل مدة معينة يكمن يف التعوي�ض الكامل �أي
التعوي�ض عن فقدان الأ�صل التجاري فال�رضر الذي حلق املكرتي ال يتعلق
ب�أ�صله التجاري و�إمنا باملحل ال�سكنى .
التمييز بني الأن�شطة التي يجوز للمكرتي ممار�ستها باملحل بني تلكاملرتبطة بن�شاط الأ�سا�سي وتلك املختلفة متام عن ن�شاطه والتي تغيريا لن�شاط
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�أ�صله وبالتايل حتتاج موفقة املكري (املادة .)18
منح املكري �إمكانية تنفيذ احلكم بالإفراغ ال�صادر لفائدته دون انتظاررفع دعوى التعوي�ض من طرف املكرتي لتقاع�س هذا الأخري يف تقدمي طلبه
الرامي �إىل اخل�صو�ص على التعوي�ض رغم ح�ضوره �إجراءات دعوى الإفراغ
( املادة .)23
 -4حتقيق التوازن بني �أطراف العالقة التعاقدية
ل�ضمان حقوق املكرتي
يف حالة �إفراغ املكرتي من املحل دون �سبب م�رشوع ا�ستحقاقه لتعوي�ض
يوازي فيه الأ�صل التجاري ( املادة .)6
 منح املكرتي اجل �ستة ا�شرت لإرجاع احلالة �إىل ما كنت عليه �سواء عندتغيريه ملعامل املحل �أو ن�شاط وذلك لتفادي �إفراغه من املحل بدون تعوي�ض
(املادة .)7
�إذا كان املكرتي حق �إفراغ املكرتي دون تعوي�ض يف احلالة التي يكونفيها البناة اينة لل�سقوط فان املكرتي له حق الرجوع �إىل املحل بعد �إعادة
بناته وقد ثم تقلي�ص مدة �إرجاعه من خم�س �سنوات ( التي كان ين�ص عليها
املقرتح يف �صيغة الأ�صلية ) �إىل ثالث �سنوات ( املادة . )9
عدد �إفراغ املكرتي للهدم و�إعادة البناء مت منحه �إمكانية املطالبة �أماماملحكمة بتحديد التعوي�ض الكامل عن فقدان الأ�صل التجاري للرجوع �إليه
عند االقت�ضاء املادة( .)10
 يف حالة الإفراغ للهدم و�إعادة البناء منع املكرتي �إمكانية املطالبةبجزء من م�صاريف االنتظار طول مدة البناء ( املادة .)10
�إبراز حق املكرتي يف تفويت احلق يف الكراء ب�صفة م�ستقلة عن الأ�صلالتجاري (املادة .)21
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التن�صي�ص يف املادة  22املتعلقة مب�سطرة الإفراغ على �سقوط حقاملكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار بعد مرور اجل معني.
�إقرار حق املكرتي يف املنازعة يف �أ�سباب الإنذار بحيث كانت ال�صياغةالأ�صلية ال متنحه �سوى احلق يف املطالبة بالتعوي�ض اثر تو�صله بدعوى رامية
�إىل الإفراغ ( املادة .)23
 -3اخلامتة
�رضورة �إيجاد التوازن بني م�صلحتني رئي�سيتني يف عقد الكراء :
 حتقيق اال�ستقرار للمكرتي. واحلفاظ على امللكية العقارية وكل ما تخوله للمكريتعدد احلاالت االقت�صادية واالجتماعية للمكرتين و املكرين =
 مكرت �أما تاجر ب�سيط �أو تاجر كبريمكرت �أما مالك �ضعيف �أو �صاحب عقارات
الغر�ض من املقرتح :اال�ستجابة جلميع هذه احلاالت =
كل طرف يجب �أن يجد فيه احلل املنا�سب ويح�صل عربه على االطمئنان
على م�صلحته وان يعرف من خالله ذلك ال�ضعيف �سواء كان مالكا للعقار �أو
مالكا الأ�صل التجاري انه حممي وان حقوقه لن ت�ضيع.
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ملخ�ص املناق�شة التف�صيلية و�أجوبة الوزير عليها
املناق�شة التف�صيلية
اتفق ال�سيدات وال�سادة النواب على �أن تتم مناق�شة مواد املقرتح يف
انتظار الت�صويت عليها الحقا وقد ا�ستغرقت املناق�شة حوايل ثالث �ساعات
تطارح من خالله ال�سيدات وال�سادات بع�ض الإ�شكاليات التي تطرحها بع�ض
املقت�ضيات مطالبيان مبزيد من التو�ضيح والتدقيق فيها وهو ما ا�ستجاب له
الوزير وهو يقدم كل مادة على حدة وميكن �إجمال هذه املناق�شة كالتايل :
العنوان مت �إ�ضافة « ال » التعريف على مقرتح قانون يف حني طلب
ال�سيد الوزير ان حتذف املحالت من العنوان.
املادة � 1أو�ضح ال�سيد الوزر �أن هذا املقرتح بال�صيغة التي �صادق عليها
جمل�س امل�ست�شارين ترتكز على �إعادة �صياغته مبا يجعل نطاق تطبيق الن�ص
يدور حول نطاق الأ�صل التجاري ومبا ال ي�سمح بالتو�سع غري املربر فيه
لي�شمل املحالت غري ذات الأ�صول التجارية كما يف املحالت التي توجد
بالفنادق �أو البيع االلكرتوين وغريهما  ...كما انه مت حذف العقارات التي
تدخل يف امللك العام وملك اجلماعات املحلية �أو تلك املن�صو�ص عليها يف
مدونة الأوقاف وغريها  ...وحاالت �أخرى من مثل حمالت م�ؤ�س�سات
التعليم اخل�صو�صي والتعاونيات وامل�صحات وما يف حكمها.
املادة  2يرى ال�سيد الوزير �أن هذه املادة جاءت مبقت�ضيات جديدة هذه
املقت�ضيات �أملتها التطورات االقت�صادية والتجارية للبلد خا�صة بظهور �أن�شطة
جتارية جديدة �أي املراكز التجارية الكربى والتي الميكن معها تطبيق عقود
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كراء جتاري تتخذ الأ�صل التجاري حمورا لها .فاملجمع التجاري ي�سري ب�صورة
موحدة وال ميلك �أ�صحاب املحالت به �أن يكون لهم توقيت خا�ص علما �أن
الإ�شهار ي�ستفيد منه اجلميع مما يعطي هذه املراكز خ�صو�صياتها .وهو اختيار
عاملي وبالتايل عدم منح املحالت التي توجد بها �أي �صفة الأ�صل التجاري
وقد ا�ستغرق احلوار حول هذه امل�سالة حوايل �سنتني مع خمتلف الفرقاء �إىل �أن
و�صلنا �إىل هذه املقت�ضيات.
ويف �إطار املناق�شة هذه املادة �أ�شار بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب
�إىل �أن ا�ستثناء هذه املحالت التجارية والتي تكرتى ب�شكل خمتلف وغري
عادي يعر�ض املكرتي ل�ضياع العديد من حقوقه بحيث هناك عدم التوازن
يف العالقات وال يجوز �أن يفقد هذا النوع من التدبري للمركز املكرتي حقه
يف الأ�صل التجاري.
يف حني ر�أى �آخرون �أن الأ�صل التجاري هو جمموعة من العنا�رص ذلك
انه �أحيانا قد يكون هناك من له زبائن وي�شارك يف هذه املراكز وبالتايل فهو
له عن�رص الزبائن �صحيح انه ملزم بالتدبري العام ولكن هذا النوع من نظام
خا�ص يكاد يكون نظام امللكية امل�شرتك ولذلك يجب �أن يكون لهذه
املراكز نظام خا�ص داخل هذا القانون وحتى �إذا �سلمنا �أنها يجب �أن تبقى
على هذا احلال فانه ال يجوز �أن نقول ت�سري وت�ستغل �إذ يجب �أن نحمي ملكية
الأ�صل التجاري له�ؤالء لكن املنطق الكائن يف هذه املراكز هو منطق الت�سيري
لذا يجب �أن يكون لهذه املراكز و�ضع خا�ص و�سجل خا�ص وب�رشوط معينة
لكن قبل الو�صول �إىل ذلك يجب تقنني و�ضعيتهم يف هذا القانون.
يف هذه املادة يرى بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب انه مت و�ضع
ا�ستثناءات لكن تربير هذه اال�ستثناءات غري موجود وهذه املراكز التجارية ال
يتم فيها الكراء باملفهوم املعروف ولكن تدخل يف نظام �آخر يف حني هناك
مراكز ال ميكن فيها الكراء �إال بعد �أداء حق الكراء فلماذا يتم حرمانهم من حق
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الأ�صل التجاري وبا�سم عالقة خا�صة باملكرتي.....
وحاول بع�ض املتدخلني تو�ضيح مقت�ضى البند  5ملاذا ا�ستثناء املحالت
التجارية الكائنة باملركبات التجارية يرى احد ال�سادة النواب �أن ذلك جاء على
�ضوء االجتهاد الق�ضائي .حيث يذهب �إىل �أن الزبائن التاتي بهم املحالت
التجارية بقدر ماياتي بهم املراكز التجاري ولكن هذا املنطق ال ي�ستقيم يف
بع�ض الف�ضاءات التجارية الأخرى مثل القي�ساريات يف بع�ض املدن ال�صغرى
ونريد �أن يتغري هذا املقت�ضى مبا يو�ضح الأمور جيدا.
وذكر �آخرون �أن الفقرة الثانية يف املادة الثانية التي تن�ص على عقود
كراء عقارات التي تدخل يف امللك اخلا�ص للدولة واجلماعات ومبا �أنها ملك
خا�ص ف�إنها ي�رسي عليها ما ي�رسي على امللك اخلا�ص وميكن �أن ي�ؤ�س�س عليها
الأ�صل التجاري لذلك يجب �أن ال ي�ستثنى هنا.
وت�ساءل بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب �أين ميكن ت�صنيف املحالت
املعدة قبل اكت�ساب ال�صفة التجاري والأ�صل التجاري هل ت�صنف مع
ال�سكن لذلك يجب مراجعة �صيغة امل�ست�شارين لأنها ت�ؤدي �إىل الفراغ يف
هذا اجلانب كما انه مل يتم التعريف باال�ستعمال احلريف يف هذا الن�ص وكان
يجب فعل ذلك.
وهناك حمالت امللك اخلا�ص للجماعات الرتابية ويقول الن�ص «حينما
تر�صد املنفعة العامة» لكن من الذي يحدد هذه املنفعة العامة يجب التن�صي�ص
عليها يف العقد كما الحظ بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب انه كان يجب
التن�صي�ص على امللك اخلا�ص املخ�ص�ص للمنفعة العامة منذ املادة الأوىل .
بينما طالب �آخرون با�ستبدال لفظة «حمالت ب «عقارات» وكذلك
ا�ستبدال كلمة «�صانع «ب» �صناعي «الن ال�صانع قد يكون تقليديا فن�صري
�أمام «احلريف».
وت�ساءل �آخرون عن املق�صود باملقرر الق�ضائي هل هو العقد التي يربمها
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ال�سانديك �أثناء الت�صفية الق�ضائية ( �صعوبة املقاولة ) وهل هذا �إبرام �أم حتديد
للعقد.
كما �أ�شار بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب �أن هناك الكثري من املقت�ضيات
يف هذه املادة التي ت�ؤدي �إىل اللب�س مما يحتم مراجعتها وتدقيقها.
جواب ال�سيد الوزير :
ما مدى احلماية التي يجب �أن ت�صبغ على التجار يف �إطار املراكز التجارية
وقد طالب بع�ض املتدخلني بتمديد هذا القانون لي�شمل هذا املجال وهذا غري
ممكن �أ�سوة بالقوانني املقارنة خا�صة �أمام العوملة فهذه املراكز تخ�ضع لنف�س
القوانني دوليا خ�صو�صا يف املجال املايل ما يف الدار البي�ضاء ي�سقط على غريها
من العوا�صم التجارية الدولية .وقد مت التن�سيق مع وزارة ال�صناعة والتجارة
يف هذا املو�ضوع ولها يف هذا املجال ونحن ن�شتغل على نظام خا�ص لهذه
املراكز اعتمادا على ا�ستلهام التنظيمات الدولية خا�صة وان التجارب تختلف
وال نريد �أن نهدم هذه املراكز و�إذا كان هناك تدقيق ميكن �أن نعمل عليه دون
�أن نحاول �إثبات الأ�صل التجاري لهذه املحالت.
امللك اخلا�ص للجماعي جاء يف املادة الأوىل �إما املادة الثانية فيدخل فيها
اال�ستثناءات ولي�س هناك خلط بينها للملك اخلا�ص ذو املنفعة العامة ي�شبه عقد
ال�شغل الذي له طبيعة خا�صة �أو ادراية �أي ح�سب طبيعة العالقة والتكييف هو
الذي يو�ضح ذلك.
عقود كراء التي تربم بناء على مقرر ق�ضائي �أو نتيجة له الأ�صل يف هذا
املقت�ضى كان هو امل�سري الق�ضائي وقد ا�ستبدلناه بهذه العبارة واملق�صود بها
املحالت املوجودة يف �إطار الت�صفية هذه العقود يف �إطار احلرا�سة الق�ضائية ال
تخ�ضع لهذا املقت�ضى كما وعد ال�سيد الوزير مبراجعة م�سالة «�شخ�ص اعتباري
وذاتي» يف هذا املقام.
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الباب الثاين
املادة : 3
ت�ساءل بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب عن العقود ال�شفوية �أين ميكن �أن
ت�صنف وكيف يتم التعامل معها وما هو القانون الذي تخ�ضع له.
جواب ال�سيد الوزير :
تخ�ضع للقواعد العامة ملاذا الن هذا القانون يحمي املحالت وهذه
احلماية يجب �أن تكون مبنية على قواعد ثبوتية قوية.
الباب الثالث الوجيبة الكرائية
املادة : 4دون مناق�شة
الباب الرابع
املادة  : 5دون مناق�ش
املادة : 6
يف تقدم هذه املادة �أكد ال�سيد الوزير على �أهمية هذه املادة لعدة اعتبارات
�أولها �أننا مل نعد �أمام �شفوية العقود وما يرتبط بها من اجل �أربع �سنوات والن
�رصنا �أمام �سنتني فقط وكذلك �أ�صبح هناك اعرتاف بحق الكراء بعد �إقرار
املبلغ املدفوع مقابل الكراء و�أ�صبح من�صو�صا عليه �إ�ضافة �إىل انه انطالقا من
االفتحا�ص ال�رضيبي ميكن حتديد قيمة التعوي�ض عن الأ�صل التجاري .
وعند مناق�شة هذه املادة �أكد ال�سيدات وال�سادة النواب على معاجلتها
لعدة موا�ضيع كانت تعترب من �إ�شكاليات يف هذا املجال ولكن مازال بها
بع�ض الغمو�ض �إذا �أن �إلغاء �رشط مدة ال�سنتني يف حالة تقدمي مبلغ مايل مقابل
احلق يف الكراء قد يعر�ض املكرتي الإجحاف ذلك �أن تقدير التعوي�ض عن
الإفراغ ينبني على الت�رصيحات ال�رضيبية ملدة �أربع �سنوات و�إذا وقع الإفراغ
قبل �أربع �سنوات كيف يثبت التعوي�ض مع احلرمان من ال�سنتني لذلك يجب
�أن ن�ضمن فقرة ت�شري �إىل انه يف هذه احلالة يقع التعوي�ض على مبا ال يقل عن
التعوي�ض الذي �سبق ومت تقدميه عند التعاقد.
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جواب ال�سيد الوزير
القا�ضي �أمام العقد الذي ين�ص على مبلغ احلق يف الكراء ال ميكنه �أن
يحكم ب�أقل منه ولكن �إذا كان البد من ذلك فيمكن التن�صي�ص عليه هنا.
املادة  7يف تقدمي ال�سيد الوزير لهذه املادة �رشح مقت�ضياتها وا�ستعر�ض
حاالت عدم تعوي�ض املكرتي.
الحظ ال�سيدات وال�سادة النواب حذف الفقرة التي ت�شري �إىل اندثار
الأ�صل التجاري ب�سبب عدم اال�ستغالل ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات.
الباب اخلام�س  :ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة �أو املغلقة
املادة : 8
يف تقدمي ال�سيد الوزير لهذه املادة �أ�شار �إىل �أن مقت�ضيات هذه املادة مبنية
على االجتهادات الق�ضائية.
ويف مناق�شتها �أ�شار بع�ض ال�سيدات وال�سادة النواب �إىل انه يجب الإدالء
بعقد الكراء �إىل جانب �سند امللكية وبقية الوثائق وهو �أهم ثم �أن م�ستودع
املحجوزات مل يعد له وجود يف املحاكم .
الباب ال�ساد�س احلق يف الرجوع
املادة  9دون مناق�شة
املادة : 10
يف تقدمي ال�سيد الوزير لهذه املادة �أ�شار �إىل �أهمية التن�صي�ص على
م�صاريف االنتظار وعلى التعوي�ض االحتياطي وهذا بناء على االجتهاد
الق�ضائي.
ت�ساءل ال�سيدات وال�سادة النواب عن املق�صود بالتعوي�ض الكامل يف �آخر
هذه املادة ويف جوابه �أ�شار ال�سيد الوزير �إىل �أن الق�ضاء هو الذي يحدده
ويحدد طبيعته.
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املادة 11
دون مناق�شة
املادة : 12
الباب ال�سابع :احلق يف الأ�سبقية ويف التعوي�ض الكامل
املادة : 13دون مناق�شة
املادة : 14
املادة : 15
يف مناق�شة هذه املادة الحظ ال�سيدات وال�سادة النواب �إىل انه قد تكون
هناك �أ�سباب خارجة عن ارداة املكري مثال �رصاع املكري مع البنائني �أو
غريهم فما ذنبه ملاذ ا ال نرتك له حق طلب التعوي�ض من عدمه كما ت�ساءلوا
عن �رس �أعطاء املكري حق �إيداع التعوي�ض لدى �صندوق املحكمة .
املادة : 16
يف تقدميه لهذه املادة قال ال�سيد الوزير �أن هذا املو�ضوع جديد باعتبار
انه متت مراعاة املقت�ضيات املتعلقة مبحالت ال�سكن كما �أن هذه املادة طويلة
وميكن تق�سيمها
الفقرة الأخرية تتحدث عن اجلزء امل�ستعمل يف التجارة فقط دون الإ�شارة
�إىل غريها من املحالت احلرفية وال�صناعية .
يف جوابها �أحالت احلكومة على مدونة التجارة التي تعطي �صفة التاجر
لكل ممار�سة الأن�شطة ال�صناعية وغريها واملق�صود هنا كل الأنواع.
الباب التا�سع نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه �أ�صل جتاري
املادة  : 17دون مناق�شة
الباب العا�رش :ممار�سة �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة
املادة : 18دون مناق�شة
املادة  : 19دون مناق�شة :
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الباب  11الكراء من الباطن
املادة  20دون مناق�شة
الباب  :12تفويت الأ�صل التجاري �أو احلق يف الكراء
املادة  :21دون مناق�شة
الباب : 13امل�سطرة واالخت�صا�ص
املادة  : 22دون مناق�شة
املادة : 23دون مناق�شة
املادة  : 24دون مناق�شة
املادة  : 25دون مناق�شة
ت�ساءل ال�سيدات وال�سادة النواب عن احلالة التي يكون فيها احلكم
بالتعوي�ض �أمام كل هذه املقت�ضيات �أي احلالة التي يتم فيها الإفراغ دون
تعوي�ضات مع �أن عليه تقييدات وهذا ما يتطلب مزيدا من التدقيق يف
مقت�ضيات هذه املادة خا�صة انه قد يكون ذلك دون علم املالك.
جواب احلكومة :
هذه املقت�ضيات منظمة يف مدونة التجارة ( املادة  )112املكري مهما كانت
الأ�سباب يتعني عليه �أن ي�شعر الدائنني املقيدين يف ال�سجل التجاري �أ�صحاب
الرهون �أو بائع الأ�صل التجاري الذي يحتفظ باالمتياز ويتم �إ�شعارهم �أما
الدائن العادي فهو غري معني هنا والقانون ال ينظم هذه احلالة ونرى انه يجب
�أن يتم بيع املحل وت�ستويف قيمة الديون� .أما الدائن املرتهن فهو له الأ�سبقية
يف حدود ما ي�ستحق ذلك الن �صاحب الأ�صل التجاري يجب �إخباره حتى
ي�ؤدي واجباته ويبقى له الأ�صل التجاري وهذه هي احلكمة والغاية .
املادة : 26دون مناق�شة
املادة  : 27دون مناق�شة
الباب � 14أحكام ختامية
املادة : 28
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امللحق رقم  : 4ن�ص القانون رقم  49.16املتعلق بكراء العقارات
�أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
املن�شور باجلريدة الر�سمية
ظهري �رشيف رقم � 1.16.99صادر يف  13من �شوال  18( 1437يوليو
 )2016بتنفيذ القانون رقم  49.16املتعلق بكراء العقارات �أو املحالت
150
املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف
الباب الأول� :رشوط التطبيق
الفرع الأول :جمال التطبيق
املادة 1
�أوال :تطبق مقت�ضيات هذا القانون على ما يلي:
 -1عقود كراء العقارات �أو املحالت التي ي�ستغل فيها �أ�صل جتاري يف
ملكية تاجر �أو حريف �أو �صانع؛
 -2عقود كراء العقارات �أو املحالت امللحقة باملحل الذي ي�ستغل فيه
الأ�صل التجاري؛
يف حالة تعدد املالكني ،ف�إن �ضم ا�ستغالل املحل امللحق باملحل الأ�صلي
يجب �أن يكون مبوافقة مالكي العقار امللحق والأ�صلي؛
 -3عقود كراء الأرا�ضي العارية التي �شيدت عليها� ،إما قبل الكراء �أو
بعده ،بنايات ال�ستغالل �أ�صل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك؛
 -4عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
 - 150جريدة ر�سمية عدد  6490بتاريخ � 11/8/2016ص .5857
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ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة �أو اجلماعات
الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية ،مع مراعاة اال�ستثناء الوارد يف البند الثاين من
املادة الثانية بعده.
ثانيا :ت�رسي مقت�ضيات هذا القانون �أي�ضا على عقود كراء املحالت الآتي
ذكرها:
 -1العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها م�ؤ�س�سات التعليم اخل�صو�صي
ن�شاطها؛
 -2العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها التعاونيات ن�شاطا جتاريا؛
 -3العقارات �أو املحالت التي متار�س فيها امل�صحات وامل�ؤ�س�سات
املماثلة لها ن�شاطها؛
 -4العقارات �أو املحالت التي ميار�س فيها الن�شاط ال�صيديل واملختربات
اخلا�صة للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�ص بالأ�شعة.
املادة 2
ال تخ�ضع ملقت�ضيات هذا القانون:
 -1عقود كراء العقارات �أو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك العام
للدولة �أو يف ملك اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية؛
 -2عقود كراء العقارات �أو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص
للدولة �أو يف ملك اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات العمومية حينما تكون
تلك الأمالك مر�صودة ملنفعة عامة؛
 -3عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف؛
 -4عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�ضائي �أو نتيجة له؛
 -5عقود كراء العقارات �أو املحالت املوجودة باملراكز التجارية؛
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ويق�صد باملركز التجاري ،يف مفهوم هذا القانون ،كل جممع جتاري ذي �شعار
موحد م�شيد على عقار مهي�أ و م�ستغل ب�شكل موحد ،وي�ضم بناية واحدة �أو
عدة بنايات ت�شتمل على حمالت جتارية ذات ن�شاط واحد �أو �أن�شطة متعددة،
ويف ملكية �شخ�ص ذاتي �أو عدة �أ�شخا�ص ذاتيني �أو �شخ�ص اعتباري �أو عدة
�أ�شخا�ص اعتباريني ،و يتم ت�سيريه ب�صورة موحدة �إما مبا�رشة من طرف مالك
املركز التجاري �أو عن طريق �أي �شخ�ص يكلفه هذا الأخري.
ويق�صد بالت�سيري كل التدابري التي تتخذ لتح�سني �سمعة وجاذبية املركز
التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�شهار �أو التن�شيط �أو الت�سويق �أو �ضمان
احرتام املميزات واخل�صائ�ص التقنية والهند�سية للمركز �أو تنظيم �ساعات
العمل �أو احلرا�سة �أو النظافة؛
 -6عقود كراء العقارات �أو املحالت املتواجدة بالف�ضاءات املخ�ص�صة
ال�ستقبال م�شاريع املقاوالت التي متار�س ن�شاطها بقطاعي ال�صناعة
وتكنولوجيا املعلومات ،وكذا جميع اخلدمات ذات ال�صلة ،مبا يف ذلك
ترحيل اخلدمات ،والتي تنجزها الدولة �أو اجلماعات الرتابية �أو امل�ؤ�س�سات
العمومية �أو املقاوالت التي متلك فيها الدولة �أو �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون
العام جمموع �أو �أغلبية ر�أ�سمالها بهدف دعم وتطوير �أن�شطة مدرة للدخل
وحمدثة لفر�ص العمل.
 -7عقود الكراء الطويل الأمد؛
 -8عقود االئتمان الإيجاري العقاري.
الفرع الثاين� :رشط الكتابة
املادة 3
تربم عقود كراء العقارات �أو املحالت املخ�ص�صة لال�ستعمال التجاري �أو
ال�صناعي �أو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ.
عند ت�سليم املحل يجب حترير بيان بو�صف حالة الأماكن يكون حجة
بني الأطراف.
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الفرع الثالث� :رشط املدة
املادة 4
ي�ستفيد املكرتي من جتديد العقد متى �أثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�ستمرة
ملدة �سنتني على الأقل.
يعفى املكرتي من �رشط املدة �إذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق يف
الكراء ،ويجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء �أو يف عقد
منف�صل.
الباب الثاين :الوجيبة الكرائية
املادة 5
حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات �أو املحالت امل�شار �إليها يف املادة الأوىل
�أعاله ،وكذا كافة التحمالت برتا�ضي الطرفني.
تعترب هذه التحمالت من م�شموالت الوجيبة الكرائية يف حالة عدم
التن�صي�ص على الطرف امللزم بها.
تطبق على مراجعة الوجيبة الكرائية مقت�ضيات القانون رقم  07.03املتعلق
مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو التجاري
�أو ال�صناعي �أو احلريف ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.07.134بتاريخ
 19من ذي القعدة  30(1428نوفمرب .)2007
الباب الثالث :احلق يف جتديد عقد الكراء
الفرع الأول :جتديد عقد الكراء
املادة 6
يكون املكرتي حمقا يف جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�ضيات الباب
الأول من هذا القانون ،وال ينتهي العمل بعقود كراء املحالت والعقارات
اخلا�ضعة لهذا القانون �إال طبقا ملقت�ضيات املادة  26بعده ،ويعترب كل �رشط
خمالف باطال.
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الفرع الثاين :التعوي�ض عن �إنهاء عقد الكراء
املادة 7
ي�ستحق املكرتي تعوي�ضا عن �إنهاء عقد الكراء ،مع مراعاة اال�ستثناءات
الواردة يف هذا القانون.
يعادل التعوي�ض ما حلق املكرتي من �رضر ناجم عن الإفراغ.
ي�شمل هذا التعوي�ض قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطالقا من
الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنوات الأربع الأخرية بالإ�ضافة �إىل ما �أنفقه املكرتي
من حت�سينات و�إ�صالحات وما فقده من عنا�رص الأ�صل التجاري ،كما ي�شمل
م�صاريف االنتقال من املحل.
غري �أنه ميكن للمكري �أن يثبت �أن ال�رضر الذي حلق املكرتي �أخف من
القيمة املذكورة.
يعترب باطال كل �رشط �أو اتفاق من �ش�أنه حرمان املكرتي من حقه يف
التعوي�ض عن �إنهاء الكراء.
يف احلالة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثانية من املادة � 4أعاله ،ال ميكن �أن
يقل التعوي�ض عن الإفراغ عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء.
الفرع الثالث :الإعفاء من التعوي�ض
املادة 8
ال يلزم املكري ب�أداء �أي تعوي�ض للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلاالت
الآتية:
� -1إذا مل ي�ؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل �أجل خم�سة ع�رش يوما
من تاريخ تو�صله بالإنذار ،وكان جمموع ما بذمته على الأقل ثالثة �أ�شهر من
الكراء؛
� -2إذا �أحدث املكرتي تغيريا باملحل دون موافقة املكري ب�شكل ي�رض
بالبناية وي�ؤثر على �سالمة البناء �أو يرفع من حتمالته ،ما عدا �إذا عرب املكرتي
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عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف
الإنذار ،على �أن تتم الأ�شغال من �أجل ذلك ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل
ال يتعدى ثالثة �أ�شهر؛
� -3إذا قام املكرتي بتغيري ن�شاط �أ�صله التجاري دون موافقة املالك ،ما
عدا �إذا عرب املكرتي عن نيته يف �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه داخل الأجل
املمنوح له ،على �أن يتم هذا االرجاع ،يف جميع الأحوال ،داخل �أجل ال
يتعدى ثالثة �أ�شهر؛
� -4إذا كان املحل �آيال لل�سقوط ،ما مل يثبت املكرتي م�س�ؤولية املكري
يف عدم القيام ب�أعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا �أو قانونا رغم �إنذاره بذلك؛
� -5إذا هلك املحل مو�ضوع الكراء بفعل املكرتي �أو ب�سبب قوة قاهرة
�أو حادث فجائي؛
� -6إذا عمد املكرتي �إىل كراء املحل من الباطن خالفا لعقد الكراء؛
� -7إذا فقد الأ�صل التجاري عن�رص الزبناء وال�سمعة التجارية ب�إغالق
املحل ملدة �سنتني على الأقل.
الباب الرابع :حاالت احلق يف الرجوع
الفرع الأول  :الهدم و�إعادة البناء
املادة 9
يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل و�إعادة بنائه� ،رشيطة
�إثبات متلكه �إياه ملدة ال تقـل عن �سنة من تاريخ الإنذار و�أدائه للمكرتي تعوي�ضا
م�ؤقتا يوازي كراء ثالث �سنوات مع االحتفاظ له بحق الرجوع �إذا ا�شتملت
البناية اجلديدة على حمالت معدة ملمار�سة ن�شاط مماثل حتدده املحكمة من
خالل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة ،على �أن  يكون،
قدر الإمكان ،متطابقا مع املحل ال�سابق والن�شاط املمار�س فيه.
�إ�ضافة �إىل التعوي�ض امل�ؤقت امل�شار �إليه يف الفقرة �أعاله ،ميكن للمحكمة،
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بناء على طلب املكرتي ،حتميل املكري جزءا من م�صاريف االنتظار طوال
مدة البناء ال تقل عن ن�صفها �إذا �أثبت املكرتي ذلك.
يق�صد مب�صاريف االنتظار ال�رضر احلا�صل للمكرتي دون �أن يتجاوز مبلغ
الأرباح التي حققها ح�سب الت�رصيحات ال�رضيبية لل�سنة املالية املن�رصمة ،مع
الأخذ بعني االعتبار �أجور اليد العاملة وال�رضائب والر�سوم امل�ستحقة خالل
مدة حرمانه من املحل.
�إذا مل ت�شتمل البناية اجلديدة على املحالت املذكورة ،ا�ستحق املكرتي
تعوي�ضا وفق مقت�ضيات املادة � 7أعاله.
حتدد املحكمة تعوي�ضا احتياطيا كامال وفق املادة  7اعاله ،بطلب من
املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
املادة 10
يتعني على املكري ال�رشوع يف البناء داخل �أجل �شهرين من تاريخ
الإفراغ ،ويف حالة تعذر ذلك يحق للمكرتي احل�صول على التعوي�ض وفق
مقت�ضيات املادة � 7أعاله ،ما مل يثبت املكري �أن �سبب الت�أخري خارج عن
�إرادته.
املادة 11
يتعني على املكري �أن ي�شعر املكرتي بتاريخ متكينه من املحل اجلديد،
والذي يجب �أال يتعدى ثالث �سنوات من تاريخ الإفراغ .ويتعني عليه �أن
يقوم داخل �أجل �شهر من تاريخ تو�صله ب�شهادة املطابقة املن�صو�ص عليها يف
املادة  55من القانون رقم  012.90املتعلق بالتعمري ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي احلجة  17( 1412يونيو )1992
وامل�سلمة له من طرف اجلهة املخت�صة ،ب�إ�شعار املكرتي ب�أنه ي�ضع املحل رهن
�إ�شارته.
يف حالة عدم ت�سليم املكرتي املحل داخل �أجل ثالث �سنوات من تاريخ
283

الدكتور م�صطفى بوجنة

�إفراغه ،يحق له املطالبة بالتعوي�ض وفق مقت�ضيات املادة � 7أعاله ،ما مل تكن
�أ�سباب الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري.
املادة 12
يلزم املكرتي عند متكينه من املحل بدفع الوجيبة الكرائية القدمية يف
انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد �إما اتفاقا �أو بوا�سطة املحكمة ،مع مراعاة
العنا�رص اجلديدة امل�ستحدثة باملحل دون التقيد مبقت�ضيات القانون رقم 07.03
املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال املهني �أو
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ال�سالف الذكر.
الفرع الثاين  :املحالت الآيلة لل�سقوط
املادة 13
مع مراعاة الت�رشيع املتعلق باملباين الآيلة لل�سقوط وتنظيم عمليات التجديد
احل�رضي ،يحق للمكري املطالبة بالإفراغ �إذا كان املحل �آيال لل�سقوط.
ال يكون املكرتي حمقا يف الرجوع �أو يف احل�صول على التعوي�ض وفق
الفقرات �أدناه �إال �إذا مت بناء املحل �أو �إ�صالحه داخل �أجل ثالث �سنوات
املوالية لتاريخ الإفراغ.
يكون املكرتي حمقا يف الرجوع �إىل املحل �إذا �أعرب عن رغبته يف
الرجوع �أثناء �رسيان دعوى الإفراغ ،و�إذا مل يعرب عن رغبته ،ف�إن املكري
يكون ملزما ،حتت طائلة التعوي�ض عن فقدان الأ�صل التجاري ،ب�إخبار
املكرتي بتاريخ ال�رشوع يف البناء ومطالبته بالإعراب عن نيته يف ا�ستعمال
حق الرجوع داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من تاريخ التو�صل بهذا الإخبار.
ي�سقط حق املكرتي يف الرجوع �أو يف املطالبة بالتعوي�ض �إذا ان�رصم الأجل
امل�شار �إليه �أعاله دون التعبري عن نيته يف ا�ستعمال حقه املذكور.
يخت�ص رئي�س املحكمة ،ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة ،ب�رصف
النظر عن املقت�ضيات املخالفة ،بالبت يف دعوى الإفراغ ،وبتحديد تعوي�ض
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احتياطي كامل وفق مقت�ضيات املادة � 7أعاله ،بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه
يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
الفرع الثالث :احلق يف الأ�سبقية
املادة 14
�إذا تعدد املكرتون ،يكون احلق يف الأ�سبقية يف املحالت املعاد بنا�ؤها
كالآتي:
� -1إذا كانت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت تكفي �أو تت�سع جلميع
املكرتين ،فحق الأ�سبقية يعطى لأقدمهم الذي عرب عن رغبته يف خيار
الرجوع؛
� -2إذا كانت البناية اجلديدة تتوفر على حمالت تتجاوز م�ساحة البناية
القدمية ،فحق الأ�سبقية ينح�رص يف املحالت ذات امل�ساحة امل�ساوية مل�ساحة
املحالت التي كان ي�ستغلها املكرتي� ،أو تكون �صاحلة الحتواء اللوازم
والن�شاط الذي كان ميار�سه يف املحالت القدمية؛
� -3إذا كانت البناية اجلديدة ال ت�شمل حمالت �صاحلة للن�شاط الذي كان
املكرتي ميار�سه ،فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�سبقية يف املحالت املعاد بنا�ؤها
كي ميار�س فيها ن�شاطا �آخر ين�سجم مع التهيئة اجلديدة للبناء.
املادة 15
ي�ستحق املكرتي التعوي�ض الكامل وفق مقت�ضيات املادة � 7أعاله:
 �إذا مل يتبق يف البناية اجلديدة حمالت �أخرى بعد ممار�سة حق الأ�سبقية؛ �إذا �أ�صبحت البناية اجلديدة ال تتوفر على حمالت معدة لأن�شطة جتارية�أو �صناعية �أو حرفية لأ�سباب غري تلك املتعلقة مبقت�ضيات قانونية �أو تنظيمية
ذات ال�صلة بالبناية.
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الفرع الرابع :تو�سيع املحل �أو تعليته
املادة 16
�إذا اعـتزم املالك تو�سيع �أو تعلية البناية ،وكان ذلك ال يت�أتى �إال ب�إفراغ
املحل �أو املحالت املكراة ،ف�إن الإفراغ امل�ؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها
املكري ،على �أن ال تتعدى �سنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ.
ي�ستحق املكرتي تعوي�ضا عن مدة �إفراغه ي�ساوي ال�رضر احلا�صل له،
دون �أن يتجاوز مبلغ الأرباح التي يحققها ،ح�سب الت�رصيحات ال�رضيبية
لل�سنة املالية املن�رصمة ،مع الأخذ بعني االعتبار �أجور اليد العاملة وال�رضائب
والر�سوم امل�ستحقة خالل مدة حرمانه من املحل .ويف جميع احلاالت يجب
�أن ال يقل التعوي�ض ال�شهري عن قيمة ال�سومة الكرائية.
ميكن متديد مدة الإفراغ لأجل ال يتعدى �سنة بطلب من املكري.
ال يحق للمكري ا�ستيفاء الوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.
يجب على املكري �إعادة ت�سليم املحل داخل الأجل امل�شار �إليه يف الفقرة
الأوىل �أعاله ،و�إال حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�ض الكامل وفق مقت�ضيات
املادة � 7أعاله ،ما مل تكن �أ�سباب الت�أخري خارجة عن �إرادة املكري.
املادة 17
يخت�ص رئي�س املحكمة يف الطلب الرامي اىل الإفراغ وحتديد قيمة
التعوي�ض امل�ستحق للمكرتي طيلة مدة الإفراغ ،كما يبت يف طلب متديد مدة
الإفراغ وحتديد التعوي�ض امل�ستحق عن ذلك.
كما يخت�ص بتحديد تعوي�ض احتياطي كامل وفق مقت�ضيات املادة 7
اعاله ،بطلب من املكرتي ،ي�ستحقه يف حالة حرمانه من حق الرجوع.
  الفرع اخلام�س :مقت�ضيات م�شرتكة بني الإفراغ للهدم والإفراغ للتو�سعة �أو التعلية
املادة 18
يتعني على املالك الراغب يف �إفراغ املحل للهدم و�إعادة بنائه �أو �إفراغه
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لتو�سعته �أو لتعليته ،الإدالء برخ�صة بناء �سارية املفعول م�سلمة له من اجلهة
املخت�صة وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها.
يعتد برخ�صة البناء طيلة �رسيان امل�سطرة �أمام املحكمة ،ما مل يثبت املكرتي
�أن اجلهة املخت�صة قد �سحبتها �أو �ألغتها.
الباب اخلام�س � :إفراغ ال�سكن امللحق باملحل
املادة 19
يجوز للمالك املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف لي�سكن فيه بنف�سه �أو زوجه �أو �أحد �أ�صوله
�أو فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل �أو امل�ستفيدين من الو�صية الواجبة �-إن
وجدوا -طبقا ملقت�ضيات املادة  369و ما يليها من القانون رقم  70.03مبثابة
مدونة الأ�رسة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.04.22بتاريخ  12من
ذي احلجة  3(1424فرباير  )2004كما مت تغيريه� ،أو املكفول املن�صو�ص عليه
يف القانون رقم  15.01املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري
ال�رشيف رقم  1.02.172بتاريخ فاحت ربيع الآخر  13( 1423يونيو ،)2002
�رشيطة �إثبات �أن ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته ال يتوفر على �سكن يف
ملكه �أو يتوفر على �سكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية ،ويف هذه
احلالة ي�ستحق املكرتي تعوي�ضا يوازي كراء ثالث �سنوات ح�سب �آخر �سومة
كرائية للمحل امللحق.
�إذا كان املكرتي ي�ؤدي �سومة كرائية �إجمالية ت�شمل املحل امل�ستعمل
للتجارة وحمل ال�سكنى امللحق به ،يتم حتديد ال�سومة الكرائية للمحل امللحق
باتفاق الطرفني �أو باللجوء �إىل املحكمة.
يتعني على ال�شخ�ص املطلوب الإفراغ لفائدته �أن يعتمر املحل �شخ�صيا
داخل �أجل �أق�صاه �ستة �أ�شهر من تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ال
تقل عن ثالث �سنوات ،ما مل يكن هناك عذر مقبول ،و�إال حق للمكرتي
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املطالبة بالتعوي�ض عما حلقه من �رضر يوازي كراء ثمانية ع�رش �شهرا ح�سب
قيمة �آخر وجيبة كرائية.
املادة 20
ال يجوز للمالك املطالبة ب�إفراغ اجلزء املتعلق بال�سكن امللحق باملحل
التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان من �ش�أن ا�سرتجاع املحل �أن يحدث م�سا�سا خطريا با�ستغالل
الأ�صل التجاري؛
� -2إذا تعلق الأمر مبلحقات امل�ؤ�س�سات ال�سياحية و�أ�شكال الإيواء
ال�سياحي الأخرى ،وامل�صحات وامل�ؤ�س�سات املماثلة لها ،وم�ؤ�س�سات التعليم
اخل�صو�صي؛
� -3إذا كان املكرتي ي�ستعمل جزءا من حمل الكراء لل�سكن ال ميكن
الف�صل بينه وبني اجلزء امل�ستعمل كمحل جتاري �أو �صناعي �أو حريف ،ف�إنه يف
هذه احلالة ال ميكن �إفراغه من اجلزء امل�ستعمل لل�سكن ،دون �إفراغه من اجلزء
امل�ستعمل للتجارة ،وذلك وفق مقت�ضيات هذا القانون.
الباب ال�ساد�س :نزع ملكية العقار امل�ستغل فيه �أ�صل جتاري
املادة 21
�إذا وقع نزع ملكية عقار ي�ستغل فيه �أ�صل جتاري لأجل املنفعة العامة،
تطبق مقت�ضيات القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية لأجل املنفعة العامة
وباالحتالل امل�ؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم  1.81.254بتاريخ
 11من رجب  6( 1402مايو .)1982
الباب ال�سابع :ممار�سة �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة �أو خمتلفة
املادة 22
ميكن ال�سماح للمكرتي مبمار�سة ن�شاط �أو �أن�شطة مكملة �أو مرتبطة
بالن�شاط الأ�صلي ،متى كانت هذه الأن�شطة غري منافية لغر�ض وخ�صائ�ص
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وموقع البناية ،ولي�س من �ش�أنها الت�أثري على �سالمتها .ويف هذه احلالة يجب
على املكرتي �أن يوجه طلبه للمكري يت�ضمن الإ�شارة �إىل الأن�شطة التي يريد
ممار�ستها.
يجب على املكري �إ�شعار املكرتي مبوقفه بخ�صو�ص هذا الطلب داخل
�أجل �شهرين من تاريخ التو�صل ،و�إال اعترب موافقا على الطلب ،ويف حالة
الرف�ض ميكن للمكرتي اللجوء �إىل رئي�س املحكمة ،ب�صفته قا�ضيا للأمور
امل�ستعجلة ،للإذن له مبمار�سة الن�شاط �أو الأن�شطة اجلديدة.
ال يجوز للمكرتي ممار�سة ن�شاط باملحل املكرتى ،خمتلف عما مت االتفاق
عليه يف عقد كراء� ،إال �إذا وافق املكري كتابة على ذلك.
املادة 23
يحق للمكري ،يف احلاالت امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة� ،أن يطالب
بتحديد الوجيبة الكرائية اجلديدة ،على �أن ت�رسي من تاريخ املطالبة بها
ق�ضائيا.
الباب الثامن :الكراء من الباطن
املادة 24
يجوز للمكرتي �أن ي�ؤجر للغري املحل املكرتى كال �أو بع�ضا ،ما مل ين�ص
العقد على خالف ذلك ،وتبقى العالقة قائمة بني املكري و املكرتي الأ�صلي.
ال يكون لهذا الكراء �أي �أثر جتاه املكري �إال من تاريخ �إخباره به.
على املكري الذي �أخرب بالكراء من الباطن �أن ي�شعر املكرتي الفرعي بكل
�إجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي ،حتت طائلة عدم مواجهته به.
ال ميكن للمكرتي الفرعي التم�سك ب�أي حق جتاه املكرتي الأ�صلي ،مع
مراعاة الفقرة ال�سابقة.
يبقى املكرتيان الأ�صلي والفرعي مت�ضامنني جتاه املكري يف جميع
االلتزامات املن�صو�ص عليها يف عقد الكراء الأ�صلي.
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يحق للمكري� ،إذا كانت قيمة الكراء من الباطن تفوق قيمة الكراء
الأ�صلي ،مراجعة ال�سومة الكرائية �إما اتفاقا �أو ق�ضاء ،ويف احلالة الأخرية
تراعي املحكمة الفرق بني ال�سومتني دون �أن تتقيد مبقت�ضيات القانون رقم
 07.03املتعلق مبراجعة �أثمان كراء املحالت املعدة لل�سكنى �أو اال�ستعمال
املهني �أو التجاري �أو ال�صناعي �أو احلريف ال�سالف الذكر .
الباب التا�سع :تفويت احلق يف الكراء
املادة 25
يحق للمكرتي تفويت حق الكراء مع بقية عنا�رص الأ�صل التجاري
�أو م�ستقال عنها دون �رضورة احل�صول على موافقة املكري ،وبالرغم من
كـل�  رشط خمالف.
يتعني على كل من املفـوت واملفـوت له �إ�شعار املكري بهذا التفويت،
حتت طائلة عدم �رسيان �آثاره عليه.
ال ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت �إال اعتبارا من تاريخ تبليغه �إليه،
ويبقى املكرتي الأ�صلي م�س�ؤوال جتاه املكري بخ�صو�ص االلتزامات ال�سابقة.
ال يحول هذا التفويت دون ممار�سة املكري حلقه يف املطالبة بالإفراغ يف
حالة حتقق �رشوط مقت�ضيات املادة الثامنة من هذا القانون ،كما ال يحول دون
موا�صلة الدعاوى املثارة ،طبقا لهذا القانون ،والتي كانت جارية قبل تاريخ
التفويت.
يتم التفويت بعقد ر�سمي �أو عريف ثابت التاريخ يت�ضمن البيانات الواردة
يف املادة  81من القانون رقم  95.15املتعلق مبدونة التجارة ،ويودع ثمن
البيع لدى جهة م�ؤهلة قانونا لالحتفاظ بالودائع ،ويجب �أن يخ�ضع العقد
للإجراءات املن�صو�ص عليها يف املواد من  83اىل  89من نف�س القانون.
ميكن للمكري �أن ميار�س حق الأف�ضلية ،وذلك با�سرتجاع املحل املكرتى
مقابل عر�ضه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�شرتي �أو �إيداعه لها ،عند
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االقت�ضاء ،وذلك داخل �أجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه ،و�إال �سقط حقه.
الباب العا�رش :امل�سطرة
الفرع الأول :دعوى امل�صادقة على الإنذار
املادة 26
يجب على املكري الذي يرغب يف و�ضع حد للعالقة الكرائية� ،أن
يوجه للمكرتي �إنذارا ،يت�ضمن وجوبا ال�سبب الذي يعتمده ،و�أن مينحه �أجال
للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل.
يحدد هذا الأجل يف:
 خم�سة ع�رش يوما �إذا كان الطلب مبنيا على عدم �أداء واجبات الكراء�أو على كون املحل �آيال لل�سقوط.
 ثالثة �أ�شهر �إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�سرتجاع املحللال�ستعمال ال�شخ�صي� ،أو لهدمه و�إعادة بنائه� ،أو تو�سعته� ،أو تعليته� ،أو على
وجود �سبب جدي يرجع لإخالل املكرتي ببنود العقد.
يف حالة عدم ا�ستجابة املكرتي للإنذار املوجه �إليه ،يحق للمكري اللجوء
�إىل اجلهة الق�ضائية املخت�صة للم�صادقة على الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء
الأجل املحدد فيه.
�إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون املحل مغلقا با�ستمرار ،جاز
للمكري �إقامة دعوى امل�صادقة على الإنذار بعد مرور الأجل املحدد يف
الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رض بذلك.
ي�سقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �ستة �أ�شهر من
تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار.
غري �أنه يجوز للمكري رفع دعوى امل�صادقة بناء على �إنذار جديد يوجه
وفق نف�س ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
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املادة 27
�إذا تبني للجهة الق�ضائية املخت�صة �صحة ال�سبب املبني عليه الإنذار،
ق�ضت وفق طلب املكري الرامي �إىل امل�صادقة على الإنذار و�إفراغ املكرتي،
و�إال ق�ضت برف�ض الطلب.
يجوز للمكرتي �أن يتقدم بطلب التعوي�ض �أثناء �رسيان دعوى امل�صادقة
على الإنذار.
�إذا مل يتقدم املكرتي بطلب مقابل للتعوي�ض �أثناء �رسيان هذه الدعوى،
ف�إنه يجوز له �أن يرفع دعوى التعوي�ض داخل �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تبليغه
باحلكم النهائي القا�ضي بالإفراغ.
ال تتم �إجراءات تنفيذ احلكم القا�ضي بالإفراغ �إال بعد �إيداع التعوي�ض
املحكوم به ،غري �أنه ينفذ احلكم القا�ضي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الثالثة �أعاله.
املادة 28
�إذا ق�ضت اجلهة الق�ضائية املخت�صة ب�إفراغ املكرتي مع التعوي�ض ،يتعني
على املكري �إيداع مبلغ التعوي�ض املحكوم به داخل �أجل ثالثة �أ�شهر من
التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابال للتنفيذ ،و�إال اعترب متنازال عن التنفيذ،
ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�ضائية املرتتبة عن هذه امل�سطرة.
املادة 29
�إذا �أراد املكري و�ضع حد لكراء املحل الذي ي�ستغل فيه �أ�صل جتاري
مثقل بتقييدات ،وجب عليه �أن يبلغ طلبه �إىل الدائنني املقيدين �سابقا ،يف
املوطن املختار املعني يف تقييد كل منهم.
يق�صد بالدائن املقيد ،الدائن الذي يتوفر على امتياز البائع �أو رهن على
الأ�صل التجاري.
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املادة 30
عندما تق�ضي املحكمة بالتعوي�ض الكامل وفق مقت�ضيات املادة � 7أعاله،
ال ميكن ا�ستخال�ص املبلغ املحكوم به �إال بعد �إدالء املكرتي ب�شهادة م�سلمة
من كتابة ال�ضبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من كل تقييد.
�إذا كان الأ�صل التجاري مثقال بتقييدات ،ف�إن املكرتي يكون ملزما
بالإدالء مبا يفيد �إ�شعار الدائنني املقيدين بوقوع الإفراغ وبوجود تعوي�ض
م�ستحق له.
يجوز للدائنني املقيدين �أن يتعر�ضوا على �أداء ثمن التعوي�ض املودع بكتابة
ال�ضبط بت�رصيح يقدم �إليها ،داخل �أجل �أق�صاه خم�سة ع�رش يوما من تاريخ
التو�صل بالإ�شعار املن�صو�ص عليه يف الفقرة ال�سابقة ،وذلك وفق امل�سطرة
املن�صو�ص عليها يف املادة  84من مدونة التجارة.
ال ي�ستخل�ص املكرتي التعوي�ض املحكوم به لفائدته �إال بعد ان�رصام �أجل
التعر�ضات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة.
يتم توزيع مبلغ التعوي�ض املودع لفائدة املكرتي وفق الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف الف�صل الرابع من الباب الرابع من الكتاب الثاين من مدونة التجارة.
الفرع الثاين :دعوى احلرمان من حق الرجوع
املادة 31
يحق للمكرتي ،متى ثبت حرمانه من حق الرجوع املحكوم به يف
احلاالت املن�صو�ص عليها يف املواد  9و 13و ،17طلب تنفيذ التعوي�ض
االحتياطي وفق املبلغ الذي �سبق احلكم به.
يبقى من حق املكرتي� ،إذا مل ي�سبق له �أن تقدم بطلب حتديد التعوي�ض
املذكور ،املطالبة به �أمام املحكمة املخت�صة وفق مقت�ضيات املادة � 7أعاله،
دون التقيد بالأجل املن�صو�ص عليه يف املادة  27من هذا القانون.
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الفرع الثالث :ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة �أو املغلقة
املادة 32
�أ) ا�سرتجاع املحل من طرف املكري:
ميكن للمكري ،يف حال توقف املكرتي عن �أداء الكراء وهجره للمحل
املكرتى �إىل وجهة جمهولة ملدة �ستة �أ�شهر� ،أن يطلب من رئي�س املحكمة،
ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة� ،إ�صدار �أمر بفتح املحل والإذن له با�سرتجاع
حيازته.
يجب �أن يكون الطلب امل�شار �إليه �أعاله معززا بعقد الكراء ،ومبح�رض
معاينة واقعة الإغالق �أو الهجر مع حتديد املدة ،وب�إنذار موجه للمكرتي لأداء
واجبات الكراء ،ولو تعذر تبليغه.
ي�أمر رئي�س املحكمة فورا ب�إجراء بحث للت�أكد من واقعة الإغالق �أو
الهجر.
ي�صدر رئي�س املحكمة ،بناء على الوثائق املدىل بها� ،أمرا بفتح املحل
وا�سرتجاع حيازته ،وينفذ هذا الأمر على الأ�صل.
يقوم املكلف بالتنفيذ بتحرير حم�رض و�صفي للأ�شياء واملنقوالت املوجودة
باملحل.
�إذا ا�ستمرت غيبة املكرتي ملدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ
الأمر اال�ستعجايل امل�شار �إليه �أعاله ،ت�صبح �آثار التنفيذ نهائية ،ويرتتب عنها
ف�سخ عقد الكراء ،ويف هذه احلالة يقوم املكلف بالتنفيذ فورا ببيع املنقوالت
املوجودة باملحل باملزاد العلني على نفقة املكري وفق قواعد قانون امل�سطرة
املدنية ،ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �ضبط املحكمة.
ب) �إرجاع احلالة �إىل ما كانت عليه:
�إذا ظهر املكرتي �أثناء تنفيذ الأمر امل�شار �إليه �أعاله ،تتوقف �إجراءات
التنفيذ تلقائيا.
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ميكن للرئي�س ،يف هذه احلالة� ،أن يحدد للمكرتي �أجال ال يتعدى خم�سة
ع�رش يوما لت�سوية خملف الكراء ،حتت طائلة موا�صلة �إجراءات التنفيذ يف حقه.
�إذا ظهر املكرتي ،بعد تنفيذ الأمر الق�ضائي با�سرتجاع احليازة  ،قبل
مرور �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر املذكور� ،أمكن له املطالبة� ،أمام
رئي�س املحكمة ب�صفته قا�ضيا للأمور امل�ستعجلة ،ب�إرجاع احلالة �إىل ما كانت
عليه� ،رشيطة �إثباته �أداء ما بذمته من دين الكراء.
�إذا �أثبت املكرتي �أنه كان ي�ؤدي الكراء بانتظام ،جاز له �أن يطالب املكري
�أمام املحكمة بالتعوي�ض عن جميع الأ�رضار التي حلقت به ب�سبب امل�سطرة
التي با�رشها املكري �ضده ،و�إذا ظل املحل املكرتى فارغا جاز له املطالبة
ب�إرجاعه �إليه ،ولو بعد ان�رصام �أجل �ستة �أ�شهر من تاريخ تنفيذ الأمر القا�ضي
با�سرتجاع احليازة.
الفرع الرابع :ال�رشط الفا�سخ
املادة 33
يف حالة عدم �أداء املكرتي لواجبات الكراء ملدة ثالثة �أ�شهر ،يجوز
للمكري ،كلما ت�ضمن عقد الكراء �رشطا فا�سخا ،وبعد توجيه �إنذار بالأداء
يبقى دون جدوى بعد ان�رصام �أجل  15يوما من تاريخ التو�صل� ،أن يتقدم
بطلب �أمام قا�ضي الأمور امل�ستعجلة ،ملعاينة حتقق ال�رشط الفا�سخ و�إرجاع
العقار �أو املحل.
الفرع اخلام�س :مقت�ضيات عامة
املادة 34
يجب �أن تتم الإنذارات والإ�شعارات وغريها من الإجراءات ،املنجزة
يف �إطار هذا القانون ،بوا�سطة مفو�ض ق�ضائي �أو طبق الإجراءات املن�صو�ص
عليها يف قانون امل�سطرة املدنية.
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املادة 35
تخت�ص املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون،
غري �أنه ينعقد االخت�صا�ص للمحاكم االبتدائية طبقا للقانون املتعلق بالتنظيم
الق�ضائي للمملكة.
املادة 36
تعترب الآجال املن�صو�ص عليها يف هذا القانون كاملة.
الباب احلادي ع�رش :مقت�ضيات ختامية
املادة 37
تطبق مقت�ضيات قانون االلتزامات والعقود على عقود الكراء التي ال
تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�ص عليها يف الباب الأول من هذا القانون ،ما مل
تخ�ضع لقوانني خا�صة.
املادة 38
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ان�رصام �أجل �ستة �أ�شهر ابتداء من
تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�سمية ،وتطبق �أحكامه على عقود الكراء اجلارية
وعلى الق�ضايا غري اجلاهزة للبت فيها ،دون جتديد للت�رصفات والإجراءات
والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تخ�ضع الأكرية املربمة خالفا للمقت�ضيات الواردة يف املادة الثالثة �أعاله
لهذا القانون ،وميكن للأطراف االتفاق ،يف �أي وقت ،على �إبرام عقد مطابق
ملقت�ضياته.
        تن�سخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ:
 مقت�ضيات ظهري � 2شوال  24( 1374ماي  )1955ب�شـ�أن عـقـود كراءالأمالك �أو الأماكن امل�ستعملة للتجارة �أو ال�صناعة �أو احلرف ،كما وقع تغيريه
وتتميمه.
 مقت�ضيات املادة  112من القانون رقم  95.15املتعلق مبدونة التجارة.296
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