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الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

تقديـم

ي�صعدين اأن اأقدم للقارئ الكرمي الكتاب اجلديد للأ�صتاذ الدكتور 

م�صطفى بوجنة املحامي بهيئة طنجة و هو »الكراء التجاري بني ظهري 

1955 و القانون رقم 49.16«.
هو  بطنجة،  املحامني  لهيئة  نقيبا  ب�صفتي  الكتاب  لهذا  فتقدميي 

ايلء  اإىل  الرامية  اجلهود  يف  جمل�صا،  و  نقيبا  هيئتنا،  لنخراط  تاأكيد 

التكوين والتكوين امل�صتمر للمحامي اأهمية كربى.

م�صطفى  الدكتور  الأ�صتاذ  يكون  اجلديد،  املوؤلف  لهذا  وباأجنازه 

بوجنة املحامي بهيئة  املحامني طنجة، قد حقق �صبقا علميا كبريا، ذلك 

اأن هذا الكتاب يعترب اأول درا�صة ملقت�صيات القانون رقم 49.16 املنظم 

للكراء التجاري باملغرب، مما يكون معه مرجعا جلميع ن�صاء ورجال 

املحامني بطنجة  به هيئة  تعتز  الذي   ال�صيء  باملغرب، و هو  القانون 

وتثمنه.

الأ�ستاذ النقيب اأحمد الطاهري 

نقيب هيئة املحامني بطنجة 
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الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

مقدمة 

كان الكراء التجاري باملغرب منظما على التوايل بالظهائر ال�صادرة �صنة 

يق�س  كان ل  الذي  الأخري  هذا   ،
1
 24/5/1955 ثم ظهري   1948 ثم   1930

م�صجع املكرتي و املكري فقط، بل حتى املمار�صني وذلك بالنظر اإىل املخاطر 

التي كانت تطبع م�صاطره.

ب�صدور  مهما  ت�رشيعيا   تطورا  باملغرب  التجاري  الكراء  عرف  ولقد   

القانون رقم 49.16 املتعلق بكراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال 

مبناق�صات  حظي  الذي  القانون  هذا  احلريف،  اأو  ال�صناعي  اأو  التجاري 

م�صتفي�صة، ذلك اأنه  كان يف الأ�صل مقرتح قانون تقدم به الفريق ال�صرتاكي 

مبجل�س النواب �صنة 2008 و متت امل�صادقة عليه مبجل�س النواب �صنة 2010 

9/6/2011 و�صول اإىل القراءة الثانية  ليحال على جمل�س امل�صت�صارين بتاريخ 

.
2
ملقت�صياته و مناق�صته خلل دورة اأبريل 2016 

فبموجب القانون رقم 49.16 مت  ن�صخ مقت�صيات ظهري 2 �صوال 1374 

)24 ماي 1955( ب�صـاأن عـقـود كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة 

اأو ال�صناعة اأو احلرف، وكذلك مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 

املتعلق مبدونة التجارة.

اأجل  ان�رشام  بعد  التنفيذ  حيز  ليدخل   49.16 رقم  القانون  جاء  ولقد  

1 – للطلع على الت�رشيعات ال�صابقة و اأ�صباب �صدور ظهري 24/5/1955 الرجوع اإىل  بيان الأ�صباب التي جاءت 
بهذاالظهري )امللحق رقم 1 لهذا الكتاب(.

2 – للطلع على املراحل الت�رشيعية التي ف�صاها القانون رقم 49.16 يرجى الرجوع اىل تقرير جلنة العدل والت�رشيع 
وحقوق الإن�صان مقرتح القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي 

اأو احلريف )امللحق 3 لهذا الكتاب(.
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�صتة اأ�صهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية  والذي هو 11/8/2016، 

ولتطبق اأحكامه على عقود الكراء اجلارية وعلى الق�صايا غري اجلاهزة للبت 

فيها، دون جتديد للت�رشفات والإجراءات والأحكام التي �صدرت قبل دخول 

هذا القانون حيز التنفيذ.

جاء  القانون  فهذا   ،49.16 رقم  للقانون  املعلنة  الأهداف  من  وانطلقا 

اإيجاد توازن بني حتقيق ال�صتقرار للمكرتي من  اأهداف  تتمثل يف  لتحقيق 

جهة، ومن جهة ثانية احلفاظ على امللكية العقارية و كل ما تخوله للمكري، 

هذا الأهداف التي  حاول امل�رشع  ترجمتها على م�صتوى جميع مواد هذا 

القانون.

ولدرا�صة مقت�صيات القانون رقم 49.16  كنا اأمام خيارين ، يتمثل الأول 

يف الكتفاء بالتعامل مع املقت�صيات التي جاء بها هذا القانون دون اللتفات 

اإىل ما افرزه الواقع العملي و الق�صائي بخ�صو�س التعامل مع مقت�صيات ظهري 

1955،  يف حني اأن اخليار الثاين - و الذي اعتمدناه - كان هو النطلق 
و املقارنة مع مقت�صيات ظهري 1955 وتطبيقاته الق�صائية، وذلك من منطلق 

اأن القانون رقم 49.16 ل ي�صكل قطيعة مع مقت�صيات ظهري 1955، بل هو 

يف نظرنا جتميع حل�صيلة القار و الثابت يف العمل الق�صائي بخ�صو�س ظهري 

1955 من جهة وحماولة لتقنني ممار�صات  جتارية يومية من جهة ثانية، وانعكا�س 
لتطور العلقات بني املكرتين و املكرين من جهة ثالثة.

و حتى تكون هذه الدرا�صة متكاملة فقد عملنا على اإدراج ملحق  تتكون 

من مقت�صيات ظهري 24/5/1955 و ال�صيغة الأوىل للقانون رقم 49.16 قبل 

و�صولها ملرحلة القراءة الثانية، ثم حما�رش مناق�صة هذا القانون للوقوف على 

اأعماله التح�صريية و اأ�صباب نزوله، ثم عملنا اأخريا على اإدراج ن�س القانون 

كما هو من�صور باجلريدة الر�صمية.

تق�صيم  اعتماد  على  عملنا  فقد  الدرا�صة،  هذه  تق�صيم  م�صتوى  على  اأما 
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ثلثي، و ذلك كالتايل : 

الباب الأول : نطاق تطبيق  القانون رقم 49.16

الباب الثاين : حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء

الباب الثالث : املنازعات الق�سائية
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الباب الأول :

نطاق تطبيق  القانون رقم 49.16
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الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

الف�سل الأول : النطاق املو�سوعي و الزمني

 

و  العقارات  لتحديد  جديدة   مبقت�صيات   49.16 رقم  القانون  جاء  

املحلت اخلا�صعة له )املبحث الأول(،  كما اأنه حدد العقارات و املحلت 

الزمني  النطاق  حدد  اأنه  كما  الثاين(،  )املبحث  تطبيقه  نطاق  عن  اخلارجة 

لتطبيقه )املبحث الثالث(.  

املبحث  الأول : العقارات و املحالت اخلا�سعة للقانون 49.16 

1 من  هذا القانون النطاق املو�صوعي لتطبيقه ، وذلك   حددت املادة 

انطلقا من فل�صفة حتديد  احلالت العامة للنطباق  ) املطلب الأول ( وو�صول  

اإىل  تنظيم احلالت اخلا�صة املوجبة لتطبيق مقت�صياته )املطلب الثاين(.

املطلب الأول : احلالت العامة لتطبيق القانون رقم 49.16

انطلقا من مقت�صيات الفقرة الأوىل من املادة 1 من القانون رقم 49.16، 

فاإن هذا القانون يطبق على : 

 الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت التي ي�صتغل فيها اأ�صل 

جتاري يف ملكية تاجر اأو حريف اأو �صانع.

و لقد كانت م�صاألة التمييز بني املهنة واحلرفة وال�صنعة ذات اأهمية ق�صوى 

قبل دخول مدونة التجارة حيز التطبيق، ذلك اأنه و قبل هذا التاريخ كان هناك 

ت�صارب حاد بني العمل الق�صائي فيما يتعلق بتطبيق مقت�صيات ظهري 1980 

ال   ،1955 و ظهري  واملهنية  ال�صكنية  املحلت  كراء  عقود  ينظم  كان  الذي 
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 خف هذا 
3
اأنه و بعد �صدور مدونة التجارة وما ت�صمنته املادتني 6 و 7 منها

الت�صارب.  

 و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س و اأن ق�صت باأنه »حيث 

 1955 ماي   24 لظهري  يخ�صع  ل  النزاع  بان حمل  ا�صتئنافه  امل�صتاأنف   اأ�ص�س 

لكونه ميتهن فيه اخلياطة ، وان التماطل غري قائم يف حقه لكونه يوؤد الكراء 

وان عقد ال�رشاء امل�صتدل به يتعني الخد بتاريخ انتقال احلق هو 22/11/2003 

ولي�س تاريخ التعبري عن الرادة 22/8/2003.

لظهري   املحل  بخ�صوع  املتعلقة  الأوىل  للو�صيلة  بالن�صبة  انه  حيث 

حيز  التجارية  مدونة  من  والثاين  الأول  الكنا�س  دخول  فمنذ   24/5/1955

3 – ن�صت املادة 6 من مدونة التجارة على :
باملمار�صة  تاجر  التجاري، تكت�صب �صفة  ال�صجل  بال�صهر يف  املتعلق  بعده  الرابع  الق�صم  الثاين من  الباب  اأحكام  مع مراعاة 

العتيادية اأو الحرتافية للأن�صطة التالية:

1. �رشاء املنقولت املادية اأو املعنوية بنية بيعها بذاتها اأو بعد تهيئتها بهيئة اأخرى اأو بق�صد تاأجريها؛
2 . اإكرتاء املنقولت املادية اأو املعنوية من اأجل اإكرائها من الباطن؛

3. �رشاء العقارات بنية بيعها على حالها اأو بعد تغيريها؛
4. التنقيب عن املناجم واملقالع وا�صتغللها؛

5. الن�صاط ال�صناعي اأو احلريف؛
6. النقل؛

7. البنك والقر�س واملعاملت املالية؛
8. عملية التاأمني بالأق�صاط الثابتة؛

9. ال�صم�رشة والوكالة بالعمولة وغريهما من اأعمال الو�صاطة؛
10. ا�صتغلل امل�صتودعات واملخازن العمومية؛
11. الطباعة والن�رش بجميع اأ�صكالها ودعائمها؛

12. البناء والأ�صغال العمومية؛
13. مكاتب ووكالت الأعمال والأ�صفار والإعلم والإ�صهار؛

14. التزويد باملواد واخلدمات؛
15. تنظيم امللهي العمومية؛

16. البيع باملزاد العلني؛
17. توزيع املاء والكهرباء والغاز؛

18. الربيد واملوا�صلت.
 يف حني ن�صت املادة 7 من مدونة التجارة على : 

تكت�صب �صفة تاجر اأي�صا باملمار�صة العتيادية اأو الحرتافية للأن�صطة التالية:

1. كل عملية تتعلق بال�صفن والطائرات وتوابعها؛
2. كل عملية ترتبط با�صتغلل ال�صفن والطائرات وبالتجارة البحرية واجلوية.
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اأ�صبح  وملا   3/10/2006 بتاريخ  الر�صمية  باجلريدة  ن�رشها  من  ابتداء  التطبيق 

عمل  تاجر  �صفة  الحرتايف  او  العتيادي  ممار�صه  يك�صب  احلريف  الن�صاط 

باحكام املادة  6/5 فان املجل�س العلى  اكد يف عدة قرارات على ان اخلياطة 

 1128 عدد  قرار   24/5/1955 ظهري  ملقت�صيات  فيه  املمار�س  املحل  تخ�صع 

بتاريخ 5/7/2000 يف امللف عدد 940/99 غري من�صور مما تبقى هذه الو�صيلة 

غري مرتكزة على اأ�صا�س.

ال�رشاء  عقد  اىل  بالرجوع  الثابت  الثانية  الو�صيلة  بخ�صو�س  انه  حيث 

املدىل به من طرف امل�صتانف عليه ان البيع ثم بتاريخ 22/8/2003 ومن ثم 

فان امل�صتانف ملزم باأداء واجبات الكراء مند هذا التاريخ اىل غاية يونيو 2006 

ومل يدل هذا الخري مبا يثبت انه ادى الكراء من غ�صت وامنا من �صهر دجنرب 

التماطل  ينفي  الذي ل  اأداء جزئيا كما جاء يف النذار  يعترب  2003 وبالتايل 
الفراغ  طلب  يف  للمكري  احلق  يعطي  وم�رشوعا  خطريا  �صببا  ويعترب  عليه 

.
4
عمل بالف�صل 11 من الظهري«

 الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحالت امللحقة باملحل الذي ي�ستغل فيه 

الأ�سل التجاري.

 ولقد  ا�صرتط القانون رقم 49.16  يف حالة  �صم ا�صتغلل املحل امللحق 

حالة  يف  والأ�صلي  امللحق  العقار  مالكي  موافقة   وجوب  الأ�صلي  للمحل 

تعدد املالكني.

ق�صت »لكن،  اأن   1955 لظهري  تطبيقاته  النق�س يف  �صبق ملحكمة  وقد 

ملا كان ال�صبب الذي ا�صتند عليه الطاعنون يف طلب افراغ املطلوبة كما هو 

ق�صمني  اىل  املحل  بتق�صيم  قيامها  هو  اليها  وجهوه  الذي  بالنذار  م�صمن 

منف�صلني بحيث اأبقت على جزء منه للن�صاط الأ�صلي »قاعة الريا�صة« واجلزء 

4 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س عدد  28 ال�صادر بتاريخ   2008-01-07  يف  امللف عدد 1272/2007.
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الثاين املحدث ع�صوائيا لن�صاط الطباعة والن�صخ معتربين انها اأحدثت بذلك 

ال�صتئناف  حمكمة  فان  العقد،  لبنود  وخمالفة  واحد  حمل  يف  جتاريني  اأ�صلني 

م�صدرة قرار حمكمة النق�س املطعون فيه ملا تبني لها من عقد التفاق املربم بني 

الطرفني بتاريخ 8/4/1985 اأن ما قامت به املطلوبة ل ي�صكل خمالفة للتفاق 

املذكور ردت عن �صواب دفوع الطاعنني مبا ورد يف تعليلها >> حيث انه 

بالرجوع اىل عقد التفاق املربم بني الطرفني بتاريخ 8/4/1985 يت�صح منه ان 

بنده الثالث ن�س على ما يلي : )مت التفاق �رشاحة بني املوقعني اأ�صفله على ان 

املوقعني اأ�صفله ي�صمحون للمكرتية بتغيري جتارتها وي�صمحون لها اأي�صا اأن تبني 

على القطعة الأر�صية امللحقة وكذا على الأ�صل التجاري احلايل اأي بنايات 

�رشورية لتجارتها( واأن هذا البند يوؤكد اأن ما مت اجنازه من طرف امل�صتاأنف 

عليها – املكرتية – يف العني املكرتاة غري خمالف لهذا التفاق. كما اأن اخلرباء 

التغيريات  اأن  اكدوا  البتدائية  املرحلة  املكان يف  قاموا بخربتهم بعني  الدين 

املنجزة يف املحل مطابقة للت�صميم املرخ�س به نافني تق�صيم املحل اىل حملني 

للخربتني  باعتمادها  واأنها   >> داخليا  موحدة  املحل  مرافق  وان  م�صتقلني 

الطاعنني ومل  امل�صاهدة املدىل بها من  ا�صتبعدت  ابتدائيا تكون قد  املنجزتني 

تكن يف حاجة اىل اجراء بحث او معاينة ق�صائية فجاء قرار حمكمة النق�س ها 

.
5
معلل تعليل قانونيا وما بالو�صيلة على غري اأ�صا�س

الفقرة الثالثة :  عقود كراء الأرا�سي العارية التي �سيدت عليها، اإما قبل الكراء اأو 

بعده، بنايات ل�ستغالل اأ�سل جتاري ب�رشط املوافقة الكتابية للمالك.

و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س اأن ق�صت باأنه »لكن حيث 

اأن كراء مقلع ل يعترب كراء ملحل معد للتجارة واإمنا ا�صتغلل مقلع للحجارة 

الذي يعترب عمل جتاريا ح�صب املادة 6 من م ت ول يخ�صع ملقت�صيات ظهري 

5 – قرار حمكمة النق�س  عدد : 1590 املوؤرخ يف : 3/12/2008 ملف جتاري  عدد : 1096/3/2/2005.
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معينة  مزاولة جتارة  الرغبة يف  ين�صب على  الكراء مل  لكون   1955 ماي   24
بها واإمنا ل�صتغللها بالت�رشف يف منتجاتها )انظر قرار املجل�س الأعلى عدد 

467 ال�صادر بتاريخ  10/5/2006 يف امللف التجاري عدد 185/3/2/2005 
من�صور مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 67 �س 226( وبالتايل فان القانون 

فان  مت  ومن  عليها  يطبق  ل  الكرائية  الوجيبة  با�صتيفاء  املتعلق   99/64 رقم 

من  املقلع  ا�صتغلل  ويبقى  حمله   غري  يف  بذلك  امل�صتاأنف  الطرف  احتجاج 

وينعقد  م ت  من    6 املادة  من  الرابعة  الفقرة  التجارية ح�صب  الأن�صطة  بني 

الخت�صا�س تبعا لذلك للبت يف النزاع من اخت�صا�س املحكمة التجارية وهو 

.
6
ما انتهى اإليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب«

الفقرة الرابعة  :  عقود كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري 

اأو ال�سناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�ص للدولة اأو اجلماعات الرتابية 

اأو املوؤ�س�سات العمومية، اإل اذا كانت غري مر�سودة ملنفعة عامة.

باأنه »حيث  ق�صت  اأن  بالرباط  الدارية  ال�صتئناف  ملحكمة  �صبق  وقد   

الدفع الذي مت�صك به واملتعلق  يعيب امل�صتاأنف الأمر امل�صتاأنف بعدم بته يف 

مبدى توفر عقد الحتلل املوؤقت على ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صل 

40 من ظهري 1955/24/05 ما دام اأن املجل�س الأعلى ملا عقد الخت�صا�س 
للمحكمة الإدارية للنظر يف عقد الحتلل املوؤقت ب�صفته عقدا اإداريا، فاإنه 

مل ينزع عنها النظر يف مدى توفره على ال�رشوط اأعله، كما يعيبه اأي�صا بخرقه 

العقود  يف  بالبت  املخت�صة  هي  الإدارية  املحاكم  لكون   8 املادة  ملقت�صيات 

املو�صوع  قا�صي  الإدارية هي  باملحكمة  املق�صود  واأن  اأعله،  املادة  ح�صب 

ولي�س قا�صي امل�صتعجلت الذي بت يف النازلة... لكن حيث من جهة فاإن 

م�صاألة الخت�صا�س النوعي قد مت احل�صم فيها مبقت�صى القرار ال�صادر عن املجل�س 

6 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم  457 ال�صادر بتاريخ  19/3/2009 يف امللف عدد 290/09. 
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الأعلى عدد 643- بتاريخ 19/07/2006 ملف رقم 1482/4/1/2006، هذا 

ف�صل عن اأن جمال تطبيق مقت�صيات ظهري 24/05/1955 يتعلق بعقود الأكرية 

للملك  موؤقت  باحتلل  ترخي�س  هو  احلال  نازلة  يف  العقد  واإن  التجارية، 

العام الذي يخ�صع للمقت�صى القانوين الذي هو ظهري: 08/11/1918 املتعلق 

بالإحتلل املوؤقت للملك العام والذي ابرم وفق مقت�صياته، واأن هذا العقد 

مما   ،24/05/1955 لظهري  اخلا�صعة  الكرائية  العقود  منزلة  ينزل  اأن  ميكن  ل 

تكون معه املحكمة على �صواب ملا مل تبت فيه وفق مقت�صيات الظهري اأعله، 

.
7
ويكون بالتايل ال�صبب املعتمد بهذا ال�صدد غري مرتكز على اأ�صا�س«

املطلب الثاين  : احلالت اخلا�سة  املنظمة مبوجب القانون 

القانون،  من   1 املادة  من  الأوىل  بالفقرة  املحددة  احلالت  على  زيادة   

عملت هذه املادة على حتديد احلالت اخلا�صة اخلا�صعة ملقت�صياته، ذلك اأن 

القانون رقم 49.16 ت�رشي مقت�صياته كذلك على عقود كراء املحلت الآتي 

ذكرها:

 الفقرة الأوىل : العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم 

اخل�صو�صي ن�صاطها.

اإذا كان الف�صل 2 من ظهري 1955 ين�س على خ�صوع  عقود كراء الأملك 

او الأماكن التي ت�صغلها موؤ�ص�صة التعليم ملقت�صياته، فاإن القانون رقم 49.16 

قد عمل على جتويد الن�س، وذلك بن�صه على خ�صوع العقارات اأو املحلت 

التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي ن�صاطها ملقت�صياته.

  الفقرة الثانية : العقارات اأو املحالت التي متار�ص فيها التعاونيات ن�ساطا جتاريا.

 112.12 رقم  القانون  من  الأوىل  املادة  عرفتها  ح�صبما  التعاونية  اإن   

7 – قرار  حمكمة ال�صتئناف الإدارية  بالرباط عدد  16 ال�صادر بتاريخ  29/01/2007 يف امللف عدد :44/06/2.
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اعتباريني  اأو  ذاتيني  اأ�صخا�س  من  تتاألف  جمموعة  هي   
8
بالتعاونيات املتعلق 

اإىل بع�س لإن�صاء مقاولة تتيح لهم تلبية  اأن ين�صم بع�صهم  اأو هما معا اتفقوا 

الأ�صا�صية  واملبادئ  القيم  وفق   
9
وتدار والجتماعية،  القت�صادية  حاجياتهم 

الختيارية  الع�صوية  يف:  املتمثلة  تلك  �صيما  ول  عليها  املتعارف  للتعاون 

القت�صادية  امل�صاهمة  ؛  للتعاونيات  الدميقراطية  الإدارة  ؛  للجميع  املفتوحة 

للأع�صاء ؛ الإدارة الذاتية وامل�صتقلة؛ التكوين والتدريب والإعلم؛ التعاون 

بني التعاونيات؛ اللتزام نحو املجتمع.

و تنق�صم التعاونيات اإىل ثلثة اأ�صناف، كما  ميكن اأن جتمع بني اأن�صطة 

�صنفني اأو ثلثة اأ�صناف وهي : 

بعد  للأغيار  بيعها  ق�صد  مبنتجات  اأع�صاوؤها  يزودها  تعاونيات   –  1  

حتويلها، اأو بخدمات ق�صد تقدميها اإليهم 

 2 – تعاونيات اإنتاج املواد اأو تقدمي اخلدمات لفائدة اأع�صائها ؛

 3 – تعاونيات تقدم عمل ماأجورا لفائدة اأع�صائها.

امل�صحات  فيها  متار�س  التي  املحلت  اأو  العقارات   : الثالثة  الفقرة 

واملوؤ�ص�صات املماثلة لها ن�صاطها.

 انطلقا من مقت�صيات املادة 59 من القانون رقم 131.13  املتعلق مبزاولة 

كان  و�صواء  عليها  املطلق  ال�صم  كان  اأيا  بامل�صحة  يراد  فاإنه   ،
10

الطب مهنة 

الغر�س منها حتقيق الربح اأم ل، كل موؤ�ص�صة �صحية خا�صة تهدف اإىل تقدمي 

خدمات الت�صخي�س والعلج للمر�صي واجلرحى والن�صاء احلوامل اأو باملخا�س 

يف اإطار ال�صت�صفاء، طوال املدة التي ت�صتدعيها حالتهم ال�صحية و/ اأو تقوم 

8 – ظهري �رشيف رقم 1.14.189 �صادر يف 27 من حمرم 1436 )21 نوفمرب 2014( بتنفيذ القانون رقم 112.12 املتعلق 
بالتعاونيات اجلريدة الر�صمية عدد 6318 بتاريخ 25 �صفر 1436  18(دي�صمرب 2014(، �س 8481. 

9 – اأنظر املادة الأوىل من املر�صوم رقم 2.15.617 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1437 )24 مار�س 2016( بتحديد قواعد 
تنظيم وت�صيري �صجل التعاونيات، اجلريدة الر�صمية عدد 6455 بتاريخ 3 رجب 1437 )11 اأبريل 2016(، �س 3031..

– ظهري �رشيف رقم 1.15.26  �صادر يف29  من ربيع الآخر 1436 )19  فرباير 2015 (  بتنفيذ القانون رقم 131.13   10
 املتعلق مبزاولة مهنة الطب اجلريدة الر�صمية عدد 6342 ال�صادرة بتاريخ 21 جمادى الأوىل 1436 )12 مار�س 2015(.
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امل�صاهمة يف  اأي�صا  للم�صحة  تاأهيلهم. ويجوز  باإعادة  تتعلق  بتقدمي خدمات 

التنظيمية اجلاري  الت�رشيعية و  للن�صو�س  »م�صلحة ال�صتعجال الطبي«  وفقا 

بها العمل يف جمال تنظيم العلجات. 

القانون  اأحكام هذا  تطبيق  اأجل  للم�صحة من  مماثلة  موؤ�ص�صات  تعترب  و 

والن�صو�س ال�صادرة لتطبيقه.  

الدم،  ت�صفية  مراكز   : بامل�صحة  القانون  اأحكام  باقي  يف  اإليها  وي�صار 

العلج  الإ�صعاعي، ومراكز  العلج  ال�رشيرية، ومراكز  الدم  اأمرا�س  ومراكز 

الإ�صعاعي املو�صعي، ومراكز العلج الكيميائي، ومراكز الق�صطرة، ومراكز 

العلج واأي موؤ�ص�صة  اأجل  التاأهيل ومراكز ال�صتحمام من  اإعادة  اأو  النقاهة 

اأنه حتدد بن�س تنظيمي بعد  �صحية خا�صة ت�صتقبل املر�صي لل�صت�صفاء، كما 

ا�صت�صارة املجل�س الوطني لئحة املوؤ�ص�صات املماثلة للم�صحة.

الفقرة الرابعة : العقارات اأو املحالت التي ميار�ص فيها الن�ساط ال�سيديل واملختربات 

اخلا�سة  للتحاليل البيولوجية الطبية وعيادات الفح�ص بالأ�سعة.

مدونة  مبثابة   04-17 رقم  القانون   من   56 املادة  بال�صيدلية  ويق�صد   

  املوؤ�ص�صة ال�صحية املخت�صة بالقيام ب�صفة ح�رشية اأو ثانوية 
11

الأدوية وال�صيدلة

 
12

بالعمليات املحددة يف املادة 30 من نف�س القانون. 

11 – اجلريدة الر�صمية رقم 5480 ال�صادرة يوم اخلمي�س 7 دجنرب 2006 ظهري �رشيف رقم 1-06-151 �صادر يف 30 من 
�صوال 1427 )22 نوفمرب 2006( بتنفيذ القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة.

12 – تن�س املادة  30من القانون رقم 17-04 مبثابة مدونة الأدوية وال�صيدلة على اأنه : 

متار�س الأعمال التالية من لدن �صيادلة ال�صيدليات دون غريهم: 

 *حت�صري الأدوية امل�صار اإليها يف البنود 1 و2 و3 من املادة 2 اأعله ؛

 *حيازة املواد التالية بغر�س ال�رشف للعموم: 

 -الأدوية وكذا مواد الت�صميد واملنتجات واملواد املعرفة يف املادة 4 اأعله ؛

 -الألبان والأغذية اللبنية املغذية املخ�ص�صة للر�صع واأغذية احلمية املخ�ص�صة للر�صع من العمر الأول ؛

وميكنهم ب�صفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي: 
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و انطلقا من مقت�صيات املادة 61 من القانون  رقم 17-04 مبثابة مدونة 

الأدوية وال�صيدلة،  فاإن كراء املحال التي تقام بها ال�صيدليات تخ�صع لأحكام 

عقود  ب�صاأن   )1955 ماي   24(  1374 �صوال   2 ال�صادر يف  ال�رشيف  الظهري 

كراء الأملك اأو الأماكن امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف ، كما اأن 

نف�س املادة ن�صت يف فقرتها الأخرية ، على اأنه  وا�صتثناء من اأحكام الف�صل 5 

من الظهري ال�رشيف املذكور يطبق حق جتديد عقد الكراء ابتداء من تاريخ فتح 

ال�صيدلية ، مما ي�صكل تعار�صا مع   مقت�صيات الفقرة الأوىل من   املادة 4 من 

القانون رقم 49.16 و التي ن�صت على اأنه ل ي�صتفيد املكرتي من جتديد العقد  

اإل متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل.  

 و نقول هذا  خ�صو�صا و اأن املادة 38 من القانون رقم 49.16 مل   تن�صخ  

كراء  عـقـود  ب�صـاأن   )1955 ماي   24(  1374 �صوال   2 ظهري  مقت�صيات  اإل 

وقع  كما  احلرف،  اأو  ال�صناعة  اأو  للتجارة  امل�صتعملة  الأماكن  اأو  الأملك 

تغيريه وتتميمه و مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 املتعلق مبدونة 

التجارة.

املبحث الثاين : العقارات و املحالت  اخلارجة عن مقت�سيات القانون رقم 49.16 

عملت املادة 2 من القانون رقم 49.16 على اإخراج جمموعة من املحلت 

و العقارت من جمال تطبيقه، ذلك اأن هذا القانون ا�صتبعد من جمال التطبيق 

 *جميع العقاقري وجميع املنتجات الكيماوية اأو املح�رشات ال�صيدلية علوة على تلك الواردة يف د�صتور اأو د�صاتري 

الأدوية اجلاري بها العمل �رشيطة اأن حتمل ل�صيقة واأن تباع وفقا ملكوناتها ؛

 *املنتجات املخ�ص�صة لل�صيانة اأو لو�صع العد�صات الب�رشية الل�صيقة ؛

 *الكوا�صف املو�صبة بغر�س بيعها للعموم ؛

 *الألبان والأغذية اللبنية القوتية املخ�ص�صة للر�صع واأغذية احلمية املخ�ص�صة للر�صع من العمر الثاين ؛

 *الزيوت العطرية ؛

 *امل�صا�صات والر�صاعات وقارورات الر�صاعة
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الأملك العامة و الوقفية )املطلب الأول(، كما اأنه ا�صتبعد من جمال التطبيق  

بع�س املحلت و العقارات املنظمة بقوانني خا�صة و بع�س  احلالت اخلا�صة 

)املطلب  الثاين(.

املطلب الأول : الأمالك العامة و الوقفية 

 عمل مبقت�صيات املادة 2 من القانون 49.16 فاإنه ل تخ�صع ملقت�صياته :

 الفقرة الوىل :عقود كراء العقارات اأو املحالت التي تدخل يف نطاق امللك العام 

للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية.

يتمثل التنظيم القانوين العام  للأملك العامة باملغرب يف ظهري فاحت يوليوز  

املتعلقة  التنظيمية  القوانني  اأن  حني  يف   ،1912 نونرب  فاحت  من�صور  و   1914
باجلماعات و القوانني اخلا�صة ببع�س املوؤ�ص�صات عملت على التنظيم اجلزئي 

لذلك.

امللك  نطاق  يف  تدخل  التي  املحالت  اأو  العقارات  كراء  :عقود  الثانية  الفقرة   

اخلا�ص للدولة اأو يف ملك اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�س�سات العمومية حينما تكون تلك 

الأمالك مر�سودة ملنفعة عامة.

بعد اأن ق�صت الفقرة الرابعة من املادة الأوىل من القانون رقم 49.16، باأن 

هذا القانون يحكم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال 

اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة  اأو ال�صناعي  التجاري 

اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية، جاءت هذه الفقرة بتقييد ذلك 

ب�رشط  األ تكون   مر�صودة ملنفعة عامة.

الإ�صكالت  من  الكثري  خلق  �صاأنه  من  ال�رشط  هذا  فاإن  اعتقادنا  يف  و 

الق�صائية، وذلك لعدم و�صوح املعيار املعتمد.



21

الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

 الفقرة الثالثة : عقود كراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري 

اأو ال�سناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف.

، ل حق للمكرتي 
13

فطبقا للفقرة الثانية من املادة 90 من مدونة الأوقاف 

اكت�صاب احلق يف الكراء على املحلت املوقوفة واملخ�ص�صة لل�صتعمال املهني 

اأو احلريف، و تكون معه عقود الكراء املتعلقة بالأملك الوقفية خا�صعة ملدونة 

الأوقاف، كما اأن الأحبا�س اخلا�صة تظل خا�صعة ملقت�صيات الف�صل 698  من 

ق ل ع.

  وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن اعتربت باأنه »حيث اإن الطاعنة بنت طلبها 

ال�صادر  ال�صتئنايف  القرار  على  اخل�صومة  عن  اخلارج  الغري  لتعر�س  الرامي 

لن�صبة  ومكرية  مالكة  كونها  على   ،46/91 ملف   1991 نونرب   26 بتاريخ 

%45من دكان  واأن ال�صيد الريحاين املالك لن�صبة %55 ومكريها ل  ميلك 
حق املطالبة باإفراغ املكرتي ال�صيد العمراين لأن تلك املطالبة تعترب يف نف�س 

تتطلب موافقة جميع  التي  به  امل�صاع والنتفاع  املال  اإدارة  قبيل  الوقت من 

اإل  972/971 ق ل ع  املالكني على ال�صياع وفقا ملا يقت�صى ذلك الف�صلن 

اأن املحكمة م�صدرة القرار املطعون فيه ردت التعر�س على اأ�صا�س اأن نظارة 

الأوقاف ل متلك اأي جزء من الأ�صل التجاري املحكوم باإفراغه واأن ن�صبة 

متلكها يف الرقبة والتي ل تتعدى %45 ل تخولها احلق يف عدم اإفراغ املحل 

 1955 ماي   24 ظهري  مقت�صيات   اأن  دام  ما  عليه  املقام  التجاري  والأ�صل 

تن�س على اأنه ل تنطبق مقت�صيات الظهري على الأملك احلب�صية اإل اإذا كانت 

الأحبا�س تتملك فيها ن�صبة تبلغ على الأكرث ثلثة اأرباع منها والن�صبة املمتلكة 

ل ت�صل حتى اإىل الن�صف...مع اأن مفهوم املخالفة للف�صل الرابع من ظهري 24 

ماي 1955 يفيد اأن مقت�صيات الظهري املذكور تطبق على الأملك والأماكن 

13 – ظهري �رشيف رقم 1.09.236 �صادر يف 8 ربيع الأول 1431 )23 فرباير 2010( يتعلق مبدونة الأوقاف جريدة ر�صمية 
عدد 5847 ال�صادرة بتاريخ فاحت رجب 1431 )14 يونيو 2010(



22

الدكتور م�صطفى بوجنة

امل�صاعة التي متلك فيها الأحبا�س فوائد دون ثلثة اأرباع ومع اأن قرارات اأغلبية 

املالكني على ال�صياع ل تلزم الأقلية فيما يتعلق باإدارة املال امل�صاع والنتفاع 

به وفقا ملا يقت�صيه الف�صل  971/972 ق ل ع اإل اإذا كانت  مللك الأغلبية ثلثة 

اأرباع املال امل�صاع وهو ما ل يتوفر يف هذه النازلة، مما يكون معه القرار اأ�صاء 

تطبيق الف�صل 4 من ظهري 24 ماي 1955 وناق�س التعليل املوازي لنعدامه 

.
14

وعر�صة للنق�س«

املطلب الثاين : املحالت و العقارات املنظمة بقوانني خا�سة و بع�ص  احلالت اخلا�سة

 اإىل جانب الأملك العامة و الوقفية التي ا�صتثناها القانون رقم 49.16 

من التطبيق، ا�صتثنى هذا القانون  كذلك املحلت و العقارات املنظمة بقوانني 

خا�صة و بع�س  احلالت اخلا�صة وهي:

 الفقرة الأوىل : عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال 

التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له.

و ال�صيغة الأوىل للن�س كانت تن�س على »امل�صري الق�صائي« عو�صا عن 

عبارة »تربم بناء على مقرر ق�صائي اأو نتيجة له« و املق�صود هنا هو املحلت 

الق�صائية دون تلك املوجودة يف حالة احلرا�صة  الت�صفية   اإطار  املوجودة يف 

الق�صائية.

فبالرجوع املادة 573 من مدونة التجارة ، جندها تن�س على اأنه  باإمكان 

ال�صنديك وحده اأن يطالب بتنفيذ العقود اجلارية بتقدمي اخلدمة املتعاقد ب�صاأنها 

للطرف املتعاقد مع املقاولة. ويف�صخ العقد بقوة القانون بعد توجيه اإنذار اإىل 

ال�صنديك يظل دون جواب ملدة تفوق �صهرا.

و يجب على املتعاقد اأن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء املقاولة بالتزاماتها 

�صوى  اللتزامات  هذه  تنفيذ  عدم  عن  يرتتب  ول  امل�صطرة.  لفتح  ال�صابقة 

14 –  قرار حمكمة النق�س  عدد 3145 ال�صادر بتاريخ 13/5/1998 يف امللف جتاري رقم 1196/94.
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اأنه وعندما ل يختار  منح الدائنني حق الت�رشيح بها يف قائمة اخل�صوم، كما 

ال�صنديك متابعة تنفيذ العقد، ميكن اأن يوؤدي ذلك اإىل دعوى للتعوي�س عن 

الأ�رشار يدرج مبلغه يف قائمة اخل�صوم. غري اأنه ميكن للطرف الآخر تاأجيل 

يف  البت  يتم  حتى  للعقد  تنفيذا  املقاولة  دفعتها  التي  الزائدة  املبالغ  اإرجاع 

دعوى التعوي�س عن الأ�رشار.

و ل ميكن اأن يرتتب عن جمرد فتح الت�صوية الق�صائية جتزئة اأو اإلغاء اأو ف�صخ 

العقد، على الرغم من اأي مقت�صى قانوين اأو �رشط تعاقدي.

ل  الكراء،  حق  تفويت  حالة  ويف  اأنه  على  ن�صت   574 املادة  اأن  كما   

ميكن العتداد باأي �رشط يفر�س على املفوت التزامات ت�صامنية مع املفوت 

اإليه جتاه ال�صنديك، كما اأن املادة 661 من مدونة التجارة دائما ن�صت على 

اأنه ل يتمتع املكري بامتياز اإل بالن�صبة لوجيبة الكراء امل�صتحقة عن ال�صنتني 

ال�صابقتني مبا�رشة عن تاريخ �صدور احلكم القا�صي بفتح امل�صطرة.

واإذا مت ف�صخ العقد، ي�صتفيد املكري بامتياز اإ�صايف عن ثمن كراء ال�صنة 

التي يتم خللها الف�صخ.

اأما اإذا مل يتم ف�صخ عقد الكراء، فل ميكن للمكري اأن يطالب بالوجيبة 

التي مل ت�صتحق بعد، ما عدا اإذا مت اإلغاء المتياز الذي اأعطي له عند اإبرام عقد 

.
15

الكراء 

باأنه   1955 لظهري  تطبيقاتها  يف  ق�صت  اأن  النق�س  ملحكمة  �صيق  وقد   

لأن  قانوين  اأ�صا�س  على  الرتكاز  احلكم عدم  على  امل�صتاأنف  يعيب  “حيث 
امل�صتاأنف عليها �صدر يف حقها حكم بالت�صوية الق�صائية و مل يعد من حقها 

اأجل امل�صادقة  توجيه الإنذار بالإفراغ و مل يعد من حقها رفع الدعوى من 

15 – للمزيد حول هذا املو�صوع الرجوع اىل :
- حممد العرو�صي، ماأل عقد الكراء التجاري اثر فتح م�صطرة الت�صوية الق�صائية �صد املقاولة املكرتية، م�صاطر �صعوبة املقاولة، 

من�صورات املجلة املغربية لقانون الأعمال و املقاولت العدد 5 �س مطبعة النجاح اجلديدة 2004 �س 61 و ما بعدها.

- احممد لفروجي، م�صري العقود جارية التنفيذ يف تاريخ فتح م�صطرة الت�صوية الق�صائبة ، م�صاطر �صعوبة املقاولة ، من�صورات 

املجلة املغربية لقانون العمال و املقاةلت العدد 5 �س مطبعة النجاح اجلديدة 2004 �س 13 و ما بعدها.
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التي  العقود  ب�صاأن  القرارات  قانونا لتخاذ  املوؤهل  هو  ال�صنديك  اأن  و  عليه 

تكون املقاولة طرفا فيها.

و حيث اإن ما مت�صك به امل�صتاأنف ل ي�صتند على اأي اأ�صا�س ذلك اأن �صدور 

املقاولة ل يغل يدها يف توجيه الإنذار يف  الق�صائية يف حق  بالت�صوية  حكم 

اإطار ظهري 24 ماي 1955 و ل ينق�س من اأهليتها يف رفع الدعاوى الق�صائية 

للدفاع عن م�صاحلها و اأن هذه ال�صلحية ل تنتقل اإىل ال�صنديك اإل يف حالة 

622 من مدونة  الف�صل  من�صو�س عليه يف  ما هو  الق�صائية ح�صب  الت�صفية 

على  ينطبق  ل  امل�صتاأنف  طرف  من  به  املتم�صك   573 الف�صل  واأن  التجارة 

النازلة لأن املق�صود بالعقود يف الف�صل املذكور هي العقود املربمة مع املقاولة 

من اأجل تقدمي خدمة لها من لدن الأغيار كما هو ال�صاأن يف عقود التوريد 

فيه  يلتزم  كراء  عقد  هو  عليها  بامل�صتاأنف  امل�صتاأنف  يربط  الذي  العقد  اأن  و 

امل�صتاأنف باأداء واجبات الكراء داخل اأجلها و اأن اإم�صاكه عن الأداء هو يف 

غري م�صلحة املقاولة التي حتتاج يف مثل ظروفها اإىل وفاء كل املتعاقدين معها 

 
بالتزاماتهم.” 16

باأنه  ق�صت  ان  و  لها  �صبق  بفا�س  التجارية  ال�صتئناف  اأن حمكمة  كما    

النزاع  مو�صوع  املحل  اأن  يتبني  الطاعن  مقال  على  بالطلع  انه  »وحيث 

الق�صائية  الت�صفية  اإطار  يف  تفويته  مت  الذي   ........... فندق  ببهو  يوجد 

ل�رشكة .......... وي�صتغله امل�صتاأنف ………..، ومن مت فاإن هذه الواجهة 

لي�صت حمل جتاريا، ول  الفندق  بهو  داخل  البزار  منتوجات  لعر�س  املكراة 

اأ�صل جتاريا لفتقاده عن�رشي الزبناء وال�صمعة التجارية امل�صتقلة عن الفندق 

وبالتايل ل يخ�صع كراء هذا املكان لظهري 24 ماي 1955 واإمنا يخ�صع للقواعد 

العامة لكونه مكان للإ�صهار فقط )انظر القرار عدد 810 ال�صادر عن حمكمة 

– قرار حمكمة الإ�صتئناف التجارية مبراك�س رقم:61  �صدر بتاريخ : 08-1-15 رقمه مبحكمة ال�صتئناف   16
التجارية797-7-2007. 



25

الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

للقانون  املغربية  باملجلة  من�صور   17/04/1984 بتاريخ  بالبي�صاء  ال�صتئناف 

عدد 2 �س 131 والتعليق عليه ال�صفحة 133 من املجلة( الأمر الذي يبقى معه 

ادعاء الطاعن بكونه اكت�صب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري 24 ماي 

1955 غري موؤ�ص�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب مما يقت�صي 
                                              .

17
تاأييده«

  الفقرة الثانية : عقود كراء العقارات اأو املحالت املوجودة باملراكز التجارية .

جتاري  جممع  كل  القانون،  هذا  مفهوم  يف  التجاري،  باملركز  ويق�صد 

وي�صم  موحد،  ب�صكل  م�صتغل  و  مهياأ  عقار  على  م�صيد  موحد  �صعار  ذي 

بناية واحدة اأو عدة بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو 

اأن�صطة متعددة، ويف ملكية �صخ�س ذاتي اأو عدة اأ�صخا�س ذاتيني اأو �صخ�س 

اعتباري اأو عدة اأ�صخا�س اعتباريني، و يتم ت�صيريه ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة 

من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي �صخ�س يكلفه هذا الأخري.

التي تتخذ لتح�صني �صمعة وجاذبية املركز  التدابري  ويق�صد بالت�صيري كل 

التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان 

�صاعات  تنظيم  اأو  للمركز  والهند�صية  التقنية  واخل�صائ�س  املميزات  احرتام 

العمل اأو احلرا�صة اأو النظافة:

و املق�صود هنا الأ�صكال اجلديدة للمركبات التجارية  :

    Les »Malls«, Les centres commerciaux, »shopping 
center«         

ولعل ال�صبب الذي اعتمد عليه  القانون رقم 49.16 ل�صتبعاد هذا النوع 

للمحل  ياأتي  ل  الزبون  اأن  واعتبار  الزبائن،  مفهوم  غياب  املحلت هو  من 

التجاري بعينه وبقدر ما اأنه ياأتي اإىل املركز التجاري ككل.

17 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم  53 ال�صادر بتاريخ 10/1/2013 يف امللف عدد 1417/2011.
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هذا  با�صتبعاد  وقام  الأ�صهل  الطريق  اختار  املغربي  امل�رشع  باأن  ونعتقد 

النوع من املحلت  القانوين لهذا  التنظيم  اأن  العلم  النوع من املحلت، مع 

عرف تطورا ملحوظا على م�صتوى الت�رشيعات املقارنة.

و قد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س و ان ق�صت باأنه »وحيث 

يوجد  النزاع  مو�صوع  املحل  اأن  يتبني  الطاعن  مقال  على  بالطلع  انه 

ل�رشكة  الق�صائية  الت�صفية  اإطار  يف  تفويته  مت  الذي   ........... فندق  ببهو 

الواجهة  هذه  فاإن  مت  ومن  امل�صتاأنف………..،  وي�صتغله   ..........

لي�صت حمل جتاريا، ول  الفندق  بهو  داخل  البزار  منتوجات  لعر�س  املكراة 

اأ�صل جتاريا لفتقاده عن�رشي الزبناء وال�صمعة التجارية امل�صتقلة عن الفندق 

وبالتايل ل يخ�صع كراء هذا املكان لظهري 24 ماي 1955 واإمنا يخ�صع للقواعد 

العامة لكونه مكان للإ�صهار فقط )انظر القرار عدد 810 ال�صادر عن حمكمة 

للقانون  املغربية  باملجلة  من�صور   17/04/1984 بتاريخ  بالبي�صاء  ال�صتئناف 

عدد 2 �س 131 والتعليق عليه ال�صفحة 133 من املجلة( الأمر الذي يبقى معه 

ادعاء الطاعن بكونه اكت�صب الأ�صل التجاري ويتمتع بحماية ظهري 24 ماي 

1955 غري موؤ�ص�س وهو ما انتهى اليه احلكم امل�صتاأنف عن �صواب مما يقت�صي 
.

18
تاأييده«

بالف�صاءات  املتواجدة  املحلت  اأو  العقارات  الثالثة :عقود كراء  الفقرة 

املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت.

اأو املحلت املتواجدة بالف�صاءات  العقارات  ويتعلق المر  بعقود كراء 

املخ�ص�صة ل�صتقبال م�صاريع املقاولت التي متار�س ن�صاطها بقطاعي ال�صناعة 

ذلك  يف  مبا  ال�صلة،  ذات  اخلدمات  جميع  وكذا  املعلومات،  وتكنولوجيا 

ترحيل اخلدمات، والتي تنجزها الدولة اأو اجلماعات الرتابية اأو املوؤ�ص�صات 

العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س من اأ�صخا�س القانون 

18 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بفا�س رقم  53 ال�صادر بتاريخ 10/1/2013 يف امللف عدد 1417/2011.
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للدخل  اأن�صطة مدرة  بهدف دعم وتطوير  راأ�صمالها  اأغلبية  اأو  العام جمموع 

وحمدثة لفر�س العمل.

 ،)Offshoring( و املق�صود برتحيل اخلدمات هو ما ي�صمى بالأوف�صورنغ

و الذي  يعني اإعادة توطني ال�رشكات الكربى الأجنبية يف البلدان ذات الأجور 

و التكاليف املنخف�صة حيث ميكنها اأن جتد املهارات و الكوادر اللزمة .

األف من�صب   100  واملغرب يراهن من وراء ذلك على اإحداث حوايل 

باإر�صاء  املتعلق  املن�صور  على  التوقيع  مرا�صم  متت   اأنه   ذلك   ، جديد  �صغل 

)Offshoring.برئا�صة  اخلدمات  ترحيل  جمال  يف  للمغرب  اجلديد  العر�س 

ال�صيد رئي�س احلكومة  بتاريخ  5 ماي 2016. 

و لقد متت تهيئة منطقتني متخ�ص�صتني يف كل من الدار البي�صاء والرباط 

نري�صور«  »كازا  الأوىل يف  املكاتب  ت�صليم  مت  الأ�صفورينغ. حيث  ل�صتقبال 

مبنطقة  الأوىل  املكاتب  ت�صليم  2007، ومت  دي�صمرب  »Casaneashore« يف 

لقد  و   2008 يوليو  يف   »Rabat technopolis« تكنوبولي�س«  »الرباط 

حظيت اأكرث من 35 �رشكة بعقود كراء يف املنطقتني ، كما اأنه  من املنتظر اأن 

يتم فتح مواقع اأخرى للأف�صورينغ يف طنجة و فا�س م�صتقبل.

الفقرة الرابعة : عقود الكراء الطويل الأمد.

و لقد مت ا�صتبعاد هذا النوع من الكراء خل�صوعه للمادة 121 و ما بعدها 

يخول  للعقارات  الأمد  الطويل  الكراء  فعقد   ،
19

العينية احلقوق  مدونة  من 

للم�صتاأجر حقا عينيا قابل للرهن الر�صمي وميكن تفويت هذا احلق وحجزه 

طبقا لل�رشوط املقررة يف احلجز العقاري ، كما انه  يجب اأن يكون هذا الكراء 

ملدة تفوق ع�رش �صنوات دون اأن تتجاوز اأربعني �صنة وينق�صي بانق�صائها.

19 – القانون رقم 39.08 املتعلق مبدونة احلقوق العينية ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.11.178 �صادر يف 25 من 
ذي احلجة 1432 )22 نوفمرب 2011( اجلريدة الر�صمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو احلجة 1432 )24 نوفمرب 2011(، �س 

.5587
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الفقرة اخلام�سة : عقود الئتمان الإيجاري العقاري.

 و لقد مت ا�صتبعاد هذا النوع من الكراء خل�صوعه  ملدونة التجارة ، ذلك 

اأنه و ح�صب الفقرة الثانية من  املادة 431 من مدونة التجارة  فان مفهوم عقد 

املعدة  للعقارات  اإكراء  عملية  كل  يف   يتحدد  العقاري  الإيجاري  الئتمان 

لغر�س مهني، مت �رشاوؤها من طرف املالك اأو بناها حل�صابه، اإذا كان من �صاأن 

اأن ي�صري مالكا لكل  اأن متكن املكرتي من  العملية كيفما كان تكييفها  هذه 

اأو بع�س الأموال املكراة على اأبعد تقدير عند ان�رشام اأجل الكراء )الئتمان 

الإيجاري العقاري(.

املبحث الثالث : النطاق الزمني لتطبيق القانون رقم 49.16 

حددت املادة 38 من القانون رقم 49.16 )املطلب الول(، كما اأن هذه 

املادة ن�صت على تطبيق مقت�صيات هذا القانون على عقود الكراء املربمة قبل 

دخوله حيز التنفيذ ) املطلب الثاين(.

املطلب الأول : دخول القانون رقم 49.16 حيز التطبيق 

 ن�صت املادة 38 من القانون رقم 49.16 على اأن هذا القانون يدخل حيز 

التنفيذ بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر ابتداء من تاريخ ن�رشه باجلريدة الر�صمية.

وتطبيقا لحكام املادة 38 من القانون رقم 49.16 دائما، فان  مقت�صيات 

كذلك  �صتطبق   اأنها  كما  اجلارية،  الكراء  عقود  على  �صتطبق  القانون  هذا 

والإجراءات  للت�رشفات  و دون جتديد  فيها  للبت  اجلاهزة  الق�صايا غري  على 

والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

على  املعرو�صة  الق�صايا  ا�صتبعاد  امل�رشع  على  حريا  كان  اعتقادنا  ويف 

اختلف  اىل  بالنظر  وذلك  التطبيق،  حيز  القانون  هذا  دخول  قبل  املحاكم 

احلقوق و اللتزامات لطريف عقد الكراء بني مقت�صيات ظهري 1955 و القانون 

رقم 49.16 و حفاظا على املراكز القانونية للطراف.
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 املطلب الثاين : خ�سوع عقود الكراء املربمة قبل دخوله حيز التنفيذ

 بعد اأن ن�صخت املادة 38 من القانون رقم 49.16 مقت�صيات ظهري  24 

اأو  للتجارة  امل�صتعملة  الأماكن  اأو  الأملك  كراء  عـقـود  ب�صـاأن   1955 ماي 

ال�صناعة اأو احلرف، وكذلك مقت�صيات املادة 112 من القانون رقم 95.15 

قبل  املربمة  الأكرية  خ�صوع  على  املادة  هذه  ن�صت  التجارة،  مبدونة  املتعلق 

دخول حيز تطبيقه  منه لهذا القانون.

 و عمل مبقت�صيات املادة 38 من القانون رقم 49.16، فانه  ميكن للأطراف 

التفاق، يف اأي وقت، على اإبرام عقد مطابق ملقت�صيات القانون رقم 49.16.

ا�صتعمال  اأنه كان عليه  باأن امل�رشع مل يكن موفقا، ذلك  و امللحظ هنا 

مطالبة  امكانية  يف  الكراء  عقد  طريف  لكل  احلق  اعطاء  و  الوجوب  �صيغة 

الطرف الخر بابرام عقد كراء طبقا ملقت�صيات القانون رقم 49.16، وذلك 

بالنظر اىل مقت�صيات املادة 3 من هذا القانون و التي اعتربت بان عقد الكراء 

هو عقد �صكلي.
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الف�سل الثاين : ال�رشوط املتعلقة بالعقد و املدة

 

عمل القانون رقم 49.16 على اقرار �صكلية عقد الكراء )املبحث الول(، 

كما اأنه حدد املدة اللزم ق�صائها من قبل املكرتي حتى ي�صتفيذ من مقت�صيات 

هذا القانون ) املبحث الثاين(.

املبحث الول : �رشط كتابة عقد الكراء

التي  و  الر�صائية  العقود  من  الكراء  عقد  كان   49.16 رقم  القانون  قبل 

ميكن اثباتها بجميع و�صائل الثبات ) املطلب الول(، غري اأنه و طبقا للمادة 

3 من القانون رقم 49.16، فان عقد كراء املحلت التجارية اأ�صبح من العقود 
ال�صكلية ) املطلب الثاين ( .

املطلب الول : عقد الكراء يف ظل ظهري 1955 

من الثابت باأن عقد الكراء هو عقد ر�صائي ل ت�صرتط لقيامه اأية �صكليات 

خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل الكراء ح�صبما ن�س 

عليه الف�صلن 627 628 من ق ل ع، وقد ق�صت  يف ذلك حمكمة ال�صتئناف 

التجارية بالدار البي�صاء باأنه« حيث ان امل�صتاأنف مت�صك بوجود علقة كرائية 

اإلغاء احلكم  تربطه بامل�صتاأنف عليه بخ�صو�س املقهى املتنازع عليها ملتم�صا 

امل�صتاأنف واحلكم من جديد برف�س الطلب.

ت�صرتط  املغربي هو عقد ر�صائي ل  الت�رشيع  الكراء يف  اإن عقد  وحيث 

لقيامه اأية �صكليات خا�صة بل يكفي اتفاق طرفيه على حتديد العقار ومقابل 

اأن  628 من ق ل ع وموؤدى ذلك   627 الكراء ح�صبما ن�س عليه الف�صلن 
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الكراء ل يفرت�س فيجب اإثباته من طرف من يدعيه وهو الطاعن عمل بقاعدة 

من ادعى �صيئا وجب عليه اإثباته وال اعترب الدفع غري منتج.

حيث انه يف النازلة احلالية فان الطاعن ل ينازع يف متلك امل�صتاأنف عليه 

عقد  مبقت�صى  الطرفني  بني  خمارجة  ح�صول  بعد  املقهى  به  املوجودة  للعقار 

ق�صمة وخمارجة املدىل بن�صخته من طرف الطاعن نف�صه رفقة مقاله ال�صتئنايف 

بها لإثبات  امل�صتدل  الوثائق  اإىل  2000، وبالرجوع  25 غ�صت  واملوؤرخ يف 

اأنها جمرد �صهادة الت�صجيل بال�صجل التجاري ل تكفي  �صند تواجده يتجلى 

لإثبات قيام العلقة الكرائية باعتبار اأن التقييد بال�صجل املذكور يتم بناء على 

اإرادة �صاحبه ويعترب فقط قرينة ب�صيطة قابلة لإثبات عك�س العلقة املذكورة 

باأن الأمر ل يعدو جمرد وكالة  اأثبته امل�صتاأنف عليه من خلل ت�صبته  وهو ما 

�صلمت للطاعن من اجل ال�صوؤون الإدارية وجتهيز املحل ومت عزله منها ح�صب 

حم�رش التبليغ املنجز بتاريخ 20 يناير 2012 املدىل به بامللف.

حيث اإن ما �صمن بال�صهاد املرفق باملقال من كون الطاعن يكرتي املقهى 

امل�صمى  عليه من طرف  تاريخ وغري م�صادق  اأي  ف�صل عن كونه ل يحمل 

�صينون علي، فاإن امل�صتاأنف عليه اأدىل با�صهاد م�صادق عليه من طرف نف�س 

ال�صخ�س بتاريخ 6 ماي 2013 يفيد اأن املقهى مل تكن ابدا يف ملكه ولي�س له 

احلق يف كرائها لأحد وبالتايل فاإن ما ا�صتدل به الطاعن فاقد حلجيته لتعار�صه 

مع ال�صهاد ال�صادر عن نف�س ال�صخ�س ول ترى املحكمة تبعا لذلك مربرا 

لإجراء بحث بهذا اخل�صو�س.

حيث انه بخ�صو�س التحويلت البنكية، ان كانت متت لفائدة امل�صتاأنف 

عليه فلي�س بامللف ما يفيد اأنها تتعلق بواجبات الكراء للمقهى و�صبب حتويلها 

ول تعترب حجة على قيام العلقة الكرائية بني الطرفني.

حيث انه بذلك ولعدم اإثبات الطاعن ثبوت العلقة املذكورة بينه وبني 

امل�صتاأنف عليه تبقى دفوعه غري منتجة واحلكم امل�صتاأنف ملا ق�صى باإفراغه من 
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املقهى بعد و�صع حد له مبوجب عزل توكيل يكون م�صادفا لل�صواب وينبغي 

20
تبعا لذلك رد ال�صتئناف لعدم ارتكازه على اأ�صا�س وتاأييد احلكم املتخذ .« 

 املطلب الثاين : �سكلية عقد الكراء طبقا ملقت�سيات القانون رقم 49.16 

ن�صت املادة 3 من القانون رقم 49.16 على اأن عقود كراء العقارات اأو 

املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف تربم وجوبا 

بيان  حترير  يجب  املحل  ت�صليم  وعند  اأنه  كما  التاريخ،  ثابت  كتابي  مبحرر 

بو�صف حالة الأماكن يكون حجة بني الأطراف.

و بخلف مان�صت عليه املادة 12 من القانون 18.00 من وجوب حترير  

اإن�صاء حقوق عينية عليها  اأو  جميع الت�رشفات املتعلقة بنقل امللكية امل�صرتكة 

اإ�صقاطها مبوجب حمرر ر�صمي اأو حمرر ثابت التاريخ  اأو  اأو تعديلها  اأو نقلها 

يتم حتريره من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها 

حترير العقود وذلك حتت طائلة البطلن«، وكذلك  املادة الرابعة من القانون 

رقم 51.00  و التي ن�صت على اأنه » يجب اأن يحرر عقد الإيجار املف�صي اإىل 

متلك العقار مبوجب حمرر ر�صمي اأو حمرر ثابت التاريخ، يتم حتريره من طرف 

وذلك  العقود  حترير  قانونها  يخولها  ومنظمة  قانونية  مهنة  اإىل  ينتمي  مهني 

بالتن�صي�س   49.16 رقم  القانون  من   3 املادة  اكتفت  البطلن«،  طائلة  حتت 

على وجوب  ابرام عقد الكراء يف حمرر كتابي ثابت التاريخ دون الزام حتريره 

من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها حترير العقود.

و اذا كان امل�رشع املغربي مل يعرف املحررات الثابتة التاريخ، فاننا منيل 

اىل اعتبار اأن  املحررات الثابتة التاريخ هي ت�صمية جديدة للمحررات العرفية 

لي�س ال، ولعل ما يوؤكد وجهة نظرنا ما ق�صت به حمكمة النق�س يف قرارها 

رف�س  الذي  العقد  »ان  معتربة   16/12/2014 بتاريخ  ال�صادر   8/579 عدد 

رقمه   26/9/2013 بتاريخ:  4215/2013 �صدر  رقم:  البي�صاء  بالدار  التجارية  ال�صتئناف  قرار حمكمة   –  20
مبحكمة ال�صتئناف التجارية1573/2013/15. 



34

الدكتور م�صطفى بوجنة

املطلوب تقييده بالر�صم العقاري لي�س حمررا ر�صميا واإمنا هو جمرد حمرر ثابت 

التاريخ �صادر  عن حمام مقبول للرتافع اأمام حمكمة النق�س«.

املبحث الثاين : �رشط املدة 

 ونتطرق هنا مل�صمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 ) املطلب الأول (، 

ثم بعد ذلك لتطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة لل�رشوط 

القانونية )املطلب الثاين(. 

املطلب الأول  : م�سمون املادة 4 من القانون رقم 49.16 

من  ي�صتفيد  املكرتي  اأن  على   49.16 رقم  القانون  من   4 املادة  ن�صت   

جتديد العقد متى اأثبت انتفاعه باملحل ب�صفة م�صتمرة ملدة �صنتني على الأقل، 

غري اأنه يعفى املكرتي من �رشط املدة اإذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل احلق 

يف الكراء، ويجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد 

منف�صل.

بنا اىل  يف�صي   49.16 القانون رقم  4 من  املادة  التمعن يف مقت�صيات  و 

تقرير مايلي :

اأن العربة  لي�صت مبرور مدة �صنتني على ابرام عقد الكراء فقط، بل العربة 

بالنتفاع باملحل ملدة �صنتني.

49.16 عملت على تقنني ممار�صة �صائدة و  القانون رقم  4 من  اأن املادة 

املتمثلة يف �رشاء املفتاح و اعتربت هذه املمار�صة مبثابة مقابل للحق يف الكراء.

املطلب الثاين  : تطبيق قانون اللتزامات والعقود على العقود املفتقرة 

لل�رشوط القانونية 

قانون  مقت�صيات  تطبيق  على   49.16 رقم  القانون  من   37 املادة  ن�صت 

اللتزامات والعقود على عقود الكراء التي ل تتوفر فيها ال�رشوط املن�صو�س 
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عليها يف الباب الأول من هذا القانون، ما مل تخ�صع لقوانني خا�صة.

و املق�صود بال�رشوط املن�صو�س عليها يف الباب الول من القانون رقم 

49.16، هي ال�رشوط التي جاءت بها املواد من 1 اىل 4 من نف�س القانون.
 49.16 رقم  القانون  من   37 املادة  به  جاءت  ما  فان  اعتقادنا  يف  و 

الكراء  عقود  على  والعقود  اللتزامات  قانون  مقت�صيات  تطبيق  بخ�صو�س 

التي ل تتوفر فيها ال�رشوط املتطلبة مبوجب هذا القانون، هو من باب و�صع 

عقود  على  التطبيق  الواجب  القانون  حول  الق�صائي  العمل  لت�صارب  حد 

التجارية  ال�صتئناف  ملحكمة  �صبق  فقد   ،1955 لظهري  خا�صعة  الغري  الكراء 

الطرفني مل  الرابط بني  العقد  ملا يكون  »لكن  باأنه  اأن اعتربت  البي�صاء  بالدار 

مير بعد على انعقاده الأجل املن�صو�س عليه يف الف�صل اخلام�س من الظهري األ 

وهو مرور �صنتني كاملتني من تاريخ اإبرام العقد اإذا كان كتابيا كما هو ال�صاأن 

يف النازلة لأن الإنذار وجه للطاعن وبلغ به بتاريخ 8/8/2011 وعقد الكراء 

اأعله ففي  اأي قبل مرور �رشط املدة   17/8/09 بتاريخ  يبتدئ �رشيان مفعوله 

هذه احلالة خلف ما ذهب اإليه احلكم امل�صتاأنف من كون  العلقة الكرائية 

تخ�صع للقواعد العامة فاإن املحل املعد للتجارة والذي مل يتحقق ب�صاأنه �رشط 

بتطبيق  يق�صي  الذي   24/5/55 ظهري  من   41 الف�صل  لأحكام  يخ�صع  املدة 

ظهري 5/5/28 على كراء هذا املحل والذي ن�صخ اأحكامه ظهري 25/12/80 

وتطبق بالتايل اأحكامه على ذلك الكراء فاإن الكراء ل يخ�صع لأحكام الظهري 

الأعلى  املجل�س  )قرار  والعقود  اللتزامات  قانون  ملقت�صيات  ول   24/5/55
)حمكمة النق�س حاليا( عدد 4155 ال�صادر بتاريخ 17/6/98 يف امللف عدد 

1475/97 جاء فيه » الإحالة مبقت�صى الف�صل 41 من ظهري 24/5/55 ت�صبح 
اإحالة بعد الن�صخ على ظهري 25/12/80 النا�صخ الواجب تطبيقه على اأ�صحاب 

عقود الكراء امل�صار اإليهم يف الف�صلني 1 و2 من ظهري 24/5/55 الغري متوفرة 

فيهم �رشوط الف�صل اخلام�س منه( وكذا القرار ال�صادر بتاريخ 29/3/2000 يف 



36

الدكتور م�صطفى بوجنة

امللف التجاري عدد 2991/94 من�صورين مبجلة ق�صاء املجل�س الأعلى عدد 

56 �س 304 وما بعد و�س118 وما بعد(.
كاملتني  �صنتني  عليه  متر  مل  العقد  باأن  عليه  امل�صتاأنف  به  دفع  ما  حيث 

اأن  اعترب  لو  اأ�صا�س  له  يكون   24/5/55 ظهري  ملقت�صيات  يخ�صع  ل  وبالتايل 

تعليله  يف  امل�صتاأنف  احلكم  �صاير  اأنه  اأما   80 ظهري  ملقت�صيات  يخ�صع  العقد 

فاإن الدفع يكون غري جدي ويتعني ا�صتبعاده ف�صل على اأن املحكمة هي التي 

تطبق الن�س القانوين على النازلة حتى وان مل يطلبه الأطراف اأو طلبوا تطبيق 

ن�س قانوين اآخر ولذا فاإن احلكم امل�صتاأنف مل يكن على �صواب ملا اعترب اأن 

الفراغ يكون خا�صعا للقواعد العامة املن�صو�س عليها يف قانون اللتزامات 

 
21

والعقود ولهذا ال�صبب يتعني اإلغاوؤه واحلكم من جديد بعدم قبول الطلب

اأخر »حيث مت�صكت بكون  قرار  اعتربت يف  املحكمة  نف�س  اأن  ، يف حني 

املحكمة ملزمة بالبحث عن القانون الواجب التطبيق خا�صة وان مقت�صيات 

ظهري 24/05/1955 جاءت يف ف�صلها اخلام�س حمددة ملجال تطبيقها ب�صكل 

امل�صتانف  او  فاملكرتي  ولذا  الأطراف  م�صيئة  وفق  ا�صتعمالها  معه  ميكن  ل 

عليه غري م�صمول بحماية الظهري لعدم انتفاعه بالعني املكراة لأكرث من �صنتني 

لوجود عقد كتابي بني الطرفني.

الواجب  القانوين  الن�س  على  تبحث  التي  هي  املحكمة  ان  حيث  حقا 

التكييف  الدعوى  تكييف  عليها  اذ  اخت�صا�صها  �صميم  من  لأنه  التطبيق 

القانوين وتخ�صعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق ولو مل يطلبها الأطراف 

انه  يتبني  الطرفني  بني  الرابط  الكراء  عقد  اىل  وبالرجوع  غريها  طلبوا  او 

حمدد املدة اذ يبتدئ من 01/11/2008 لغاية 30/10/2009 وان النذار بلغ 

ان�رشام  قبل  اأي  تبليغه  حم�رش  ح�صب   23/09/2010 بتاريخ  عليه  للم�صتاأنف 

رقمه   02/01/2014 بتاريخ:  �صدر   10/2014  : البي�صاء.رقم  بالدار  التجارية  ال�صتئناف  حمكمة  قرار   –  21
مبحكمة ال�صتئناف التجارية 3899/15/2013.
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املدة القانونية لكت�صاب امللكية التجارية املن�صو�س عليها يف الف�صل اخلام�س 

من الظهري اأعله ولذا فان املحل الذي مل يتحقق ب�صاأنه �رشط املدة مو�صوع 

الذي   24/05/1955 41 من ظهري  الف�صل  الف�صل اخلام�س يخ�صع لأحكام 

يق�صي بتطبيق ظهري 05/05/1928 على كراء هذا املحل والذي ن�صخ اأحكامه 

)قرارات  الكراء  ذلك  على  اأحكامه  تطبق  وبالتايل   25/12/1980 ظهري 

املجل�س الأعلى –حمكمة النق�س حاليا- التي ا�صتقرت على اعتبار ان ظهري 

 17/06/1998 بتاريخ  ال�صادر  القرار  النازلة  يف  املطبق  هو   25/12/1980
بالن�صبة   1475/97 عدد  امللفني  يف   29/03/2000 بتاريخ  ال�صادر  والقرار 

املجل�س  بق�صاء  من�صورين  للثاين  بالن�صبة   2991/94 عدد  امللف  ويف  للأول 

الأعلى عدد 56 �س 118 وما بعد و�س 304 وما بعد(.

حيث ان احلكم امل�صتانف مل يكن على �صواب ملا ق�صى ببطلن النذار 

ي�صتفيد  ل  الطاعن  اأعله لن  الظهري  من  ال�صاد�س  الف�صل  احرتام  عدم  بعلة 

فان  ولذا  قانونا  عليها  املن�صو�س  املدة  �رشط  احرتام  لعدم  الظهري  من حماية 

هذه املحكمة توؤيده لكن لي�س بالعلة التي اعتمد عليها للقول ببطلن النذار 

25/12/1980 فحتى  النزاع يخ�صع يف تطبيقه ملقت�صيات ظهري  واإمنا لكون 

القواعد العامة ل تطبق يف النازلة ما دام المر يتعلق باإنهاء عقد الكراء ملحل 

.
22

مل يكت�صب فيه بعد املكرتي احلق التجاري مبفهومه القانوين«

22 – قرار حمكمة ال�صتئناف التجارية بالدار البي�صاء.رقم : 3377/2013 ال�صادر بتاريخ: 20/06/2013 يف امللف عدد 
.2264/2012/15
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الف�سل الثالث  : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص و ملراجعة الوجيبة 

 عمل القانون رقم 49.16 على التحديد القانوين ملعايري التعوي�س )املبحث 

)املبحث  الكرائية  الوجيبة  القانوين ملراجعة  التحديد  اأنه عمل  الأول(، كما 

الثاين(.

املبحث الأول : التحديد القانوين ملعايري التعوي�ص

رقم  القانون  عمل  الول(  )املطلب   1955 ظهري  مقت�صيات  بخلف 

49.16 على حتديد املعايري املعتمدة يف حتديد التعوي�س امل�صتحق للمكرتي عن 
انهاء عقد الكراء )املطلب الثاين(.

املطلب الأول : معايري حتديد التعوي�ص يف ظل ظهري 1955 

فان   له،  الق�صائية  والتطبيقات   1955 ظهري  مقت�صيات  من  انطلقا   

التعوي�س يكون  خا�صعا لتقدير املحكمة و التي ت�صتند  يف حتديده اىل العنا�رش 

التي تت�صمنتها اخلربة املاأمور بها، ويف ذلك ق�صت حمكمة النق�س باأنه » لكن 

ملا كان الف�صل 10 من ظهري 24/5/55 ين�س على اأنه >> يحق للمكري رف�س 

يوؤدي للمكرتي  اأن  ا�صتعمل هذا احلق فيكون عليه  اذا  اأنه  اإل  العقدة  جتديد 

املطلوب منه الإفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل ما حلقه من �رشر عن 

تربير  24/5/55 هو  الت�صبيب يف ظهري  كان  << وملا   .. العقدة  عدم جتديد 

رف�س  او  الفراغ  تربير  ولي�س  اأو جزئيا  كليا  التعوي�س  من  املكرتي  حرمان 

بعدم  الدفع  باأنه »وبخ�صو�س  اأخر  قرار  اعتربت يف  ، كما 
23

العقد « جتديد 

23 – قرار حمكمة النق�س عدد: 1492 املوؤرخ يف : 19/11/2008 ملف جتاري  عدد : 512/3/2/2005.
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جدية ال�صبب فاإن املحكمة ردته بناء على ملحظتها عن �صواب ان ما يرتبه 

القانون يف حالة عدم ثبوت ال�صبب املعتمد عليه يف الإنذار هو منح املكرتي 

التعوي�س الكامل عمل بالف�صل العا�رش من ظهري 55 وق�صت لفائدة الطاعنني 

امل�صار  الف�صل  يقرره  الذي  املبداأ  مع  مت�صيا  الفراغ  عن  الكامل  بالتعوي�س 

يف  ا�صتندت  التي  املحكمة  لتقدير  يخ�صع  فاإنه  التعوي�س  وبخ�صو�س  اليه، 

حتديده اىل العنا�رش التي ت�صمنتها اخلربتان املاأمور بهما واللتان وجدت فيهما 

املبلغ  التعوي�س يف  التي مكنتها من حتديد  التقنية واملو�صوعية  العنا�رش  كافة 

املحكوم به والذي اعتربته كافيا لتغطية الأ�رشار اللحقة بالطاعنني ومعادل 

لقيمة الأ�صل التجاري م�صتعملة �صلطتها يف ذلك، وهي بنهجها ذلك ومبا 

جاء يف عللها وعلل احلكم املوؤيد من طرفها تكون قد جعلت قرارها معلل 

الو�صيلة  تناولته  ما  وتبقى  موؤ�ص�س  غري  به  ا�صتدل  وما  اآ�صا�س  على  ومرتكزا 

يف �صقها الأخري والذي ي�صكل انتقادا للخربتني ول يت�صمن نعيا على القرار 

غري مقبول، وكذلك ال�صاأن بالن�صبة للدفع بخرق الف�صل ال�صاد�س من ظهري 

24
24/5/55 لعدم بيان وجهه« 

املطلب الثاين : حتديد التعوي�ص وفقا للقانون رقم 49.16.

 ن�صت املادة 6 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي يكون حمقا يف 

جتديد عقد الكراء متى توفرت مقت�صيات الباب الأول من هذا القانون، ول 

ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون اإل طبقا 

حني  يف  باطل،  خمالف  �رشط  كل  يعترب  انه  كما  بعده،   26 املادة  ملقت�صيات 

املعتمدة يف حتديد  املعايري  على حتديد  القانون عملت  نف�س  من   7 املادة  اأن 

التعوي�س امل�صتحق للمكرتي عن انهاء عقد الكراء، ذلك اأن هذه املادة ن�صت 

على اأن املكرتي ي�صتحق تعوي�صا يف حالة ا�صتحقاقه يعادل ما حلقه من �رشر 

ناجم عن الإفراغ  عقب اإنهاء عقد الكراء.

24 – قــرار حمكمة النق�س عـدد: 172 املوؤرخ فـي: 16/02/2012 ملف جتاري عــــدد : 1266/3/2/2011.
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و هذا التعوي�س يجب اأن ي�صمل قيمة الأ�صل التجاري التي حتدد انطلقا 

اأنفقه  ما  اإىل  بالإ�صافة  الأخرية  الأربع  لل�صنوات  ال�رشيبية  الت�رشيحات  من 

التجاري،  الأ�صل  املكرتي من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش 

كما ي�صمل م�صاريف النتقال من املحل، ويف حالة تقدمي  املكرتي للمكري 

مبلغا ماليا مقابل احلق يف الكراء فانه ل ميكن اأن يقل التعوي�س عن الإفراغ 

عن املبلغ املدفوع مقابل احلق يف الكراء.

ميكن  فاأنه  القانون،  نف�س  من   7 املادة  مقت�صيات  من  دائما  وانطلق   

للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من القيمة املذكورة.

و التمعن يف مقت�صيات املادة 7 يف�صي بنا اىل العتقاد باأن ما جاءت به 

هذه املادة هو من باب حماربة التمل�س و التهرب ال�رشيبي من جهة، ومن جهة 

اأخرى التقلي�س من ال�صلطة املطلقة للخرباء املعينني من قبل املحاكم  يف حتديد 

قيمة الأ�صل التجاري.

و خلفا ملا جاء  باملادة 7 من القانون رقم 49.16 بخ�صو�س اأ�ص�س حتديد 

لفائدة املكرتي، قد  ن�صت  الكراء   انهاء عقد  اأداوؤه عن  الواجب  التعوي�س 

التعوي�س لفائدة املكرتي  49.16 على نوعني من  القانون رقم  19 من  املادة 

اأو  التجاري  باملحل  امللحق  بال�صكن  املتعلق  اجلزء  باإفراغ  احلكم   حالة  يف 

ثلث  كراء  يوازي  تعوي�صا  الول  ميثل  لل�صكن، حيث  احلريف  اأو  ال�صناعي 

�صنوات الوىل، يف حني اأن التعوي�س الثاين  يوازي كراء ثمانية ع�رش  �صهرا.

يتوفر على  لفائدته ل  الإفراغ  املطلوب  ال�صخ�س  اأن  اإثبات  ففي حالة  

�صكن يف ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية، 

فقد ن�صت املادة 19 من القانون رقم 49.16 على اأن املكرتي  ي�صتحق تعوي�صا 

يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر �صومة كرائية للمحل امللحق، كما اأن 

لفائدته  الإفراغ  املطلوب  ال�صخ�س  على  يتعني  انه  على  ن�صت   املادة  نف�س 

اأن يعتمر املحل �صخ�صيا داخل اأجل اأق�صاه �صتة اأ�صهر من تاريخ مغادرته من 
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طرف املكرتي وملدة ل تقل عن ثلث �صنوات، ما مل يكن هناك عذر مقبول، 

واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية 

ع�رش  �صهرا ح�صب قيمة اآخر وجيبة كرائية .

املبحث الثاين : التحديد القانوين للوجيبة 

الوجيبة  حتديد  خ�صوع  على   49.16 رقم  القانون  من   5 املادة  ن�صت 

الكرائية لتفاق الطراف )املطلب الول(، يف حني اأنها اأخ�صعت مراجعة 

الوجيبة الكرائية ملقت�صيات القانون رقم 07.03 )املطلب الثاين(.

 املطلب الول : التحديد الر�سائي للوجيبة الكرائية

 طبقا ملقت�صيات املادة 5 من القانون رقم 49.16، فان الوجيبة الكرائية 

للعقارات اأو املحلت  التجارية وكذا كافة التحملت حتدد برتا�صي الطرفني.

ن�صت   5 املادة  فان  الكراء،  بني طريف عقد  املحتمل  للخلف    وحدا 

على اأنه تعترب هذه التحملت من م�صمولت الوجيبة الكرائية يف حالة عدم 

التن�صي�س على الطرف امللزم بها.

املطلب الثاين :  خ�سوع مراجعة الوجيبة الكرائية ملقت�سيات القانون رقم 07.03

مراجعة  على  تطبق  اأنه  على   49.16 رقم  القانون  من   5 املادة  ن�صت   

اأثمان كراء  07.03 املتعلق مبراجعة  القانون رقم  الوجيبة الكرائية مقت�صيات 

اأو  ال�صناعي  اأو  التجاري  اأو  املهني  ال�صتعمال  اأو  لل�صكنى  املعدة  املحلت 

19 من ذي  بتاريخ   1.07.134 ال�رشيف رقم  الظهري  بتنفيذه  ال�صادر  احلريف 

.
25

القعدة 1428 )30 نوفمرب 2007(

و طبقا للقانون رقم 07-03، فانه  يجري العمل بالوجيبة  الكرائية اجلديدة 

يف  رغبته  عن  املكري   عرب  اإذا  اأنه  كما  الق�صائية،  املطالبة  تاريخ  من  ابتداء 

25 – اجلريدة الر�صمية عدد5586 بتاريخ 13/12/2007 �س 4061 .



43

الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

الكرائية  الوجيبة  �رشيان  فان  للمكرتي،  اإنذار  بتوجيه   الكراء   ثمن  مراجعة 

اجلديدة يبتدئ  من تاريخ التو�صل بالإنذار، �رشيطة رفع الدعوى داخل اأجل 

الثلثة اأ�صهر املوالية لتاريخ التو�صل.

 وطبقا للمادة 8 من القانون رقم 07.03 فان احلكم املقر للزيادة يف ثمن 

اإىل  الزيادة  �رشيان  تاريخ  من  اعتبارا  امل�صتحق  املبلغ  با�صتيفاء  يق�صي  الكراء  

تاريخ تنفيذ احلكم، وميكن ا�صتئناف احلكم ال�صادر يف هذه الق�صايا داخل 

اأجل ثلثني يوما كاملة من تاريخ التبليغ، كما اأجل ال�صتئناف وال�صتئناف 

نف�صه ل يوقف تنفيذ الأحكام ال�صادرة يف نطاق القانون رقم 07.03، غري 

اأن توقف التنفيذ بقرار معلل وبناء على طلب  اأنه ميكن ملحكمة ال�صتئناف 

م�صتقل.

 واذا كانت املادة 4 من القانون رقم 07.03 قد حددت ن�صبة الزيادة يف 

ثمن الكراء كما يلي :

-         %8 بالن�صبة للمحلت املعدة لل�صكنى ؛

-         %10 بالن�صبة لباقي املحلت ؛

 فانه وطبقا ملقت�صيات املادة 5 من نف�س القانون، فانه ميكن للمحكمة  

التقيد  ودون   تقديرية  �صلطة  من  لها  مبا  الكراء  ثمن  يف  الزيادة  ن�صبة  حتديد 

بالن�صبتني املذكورتني يف املادة الرابعة اأعله اإذا كان ثمن الكراء  ل يتجاوز 

اأربعمائة درهم �صهريا على اأن ل يتعدى ن�صبة الزيادة املحكوم بها 50%.

 واذا كانت باقي مواد القانون رقم رقم 07.03 قد نظمت حالة الزيادة يف 

ال�صومة الكرائية، فان املادة 6 من نف�س القانون قد نظمت م�صاألة تخفي�س ثمن 

الكراء، ذلك اأنها ن�صت على اأنه ميكن للمكرتي املطالبة بتخفي�س ثمن الكراء 

اإذا طراأت ظروف اأثرت على ا�صتعمال املحل للغر�س الذي اكرتي من اأجله، 

وذلك وفق  اأحكام الف�صلني 660 و 661 من قانون اللتزامات والعقود.
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الباب الثاين : 

حقوق و التزامات اأطراف عقد الكراء
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الف�سل الأول : حقوق املكري و القيود الواردة عليها

املطالبة  تتمثل يف حقه  49.16 على حقوق للمكري  القانون رقم  ن�س 

بانهاء عقد الكراء، غري اأن امل�رشع مل ين�س على  هذه احلقوق ب�صكل مطلق ، 

بل اأنه حدد قيودا واردة عليها.

 و تتمثل �صور حقوق املكري يف انهاء عقد الكراء  يف حقه يف املطالبة 

بالفراغ  للهدم واإعادة البناء )املبحث الأول( وحقه يف املطالبة بافراغ  املحل 

الفراغ  و حقه يف طلب  الثاين(  )املبحث  لل�صقوط   ايل  كان  متى  املكرى 

طلب  يف  حقه  كذلك  و  الثالث(  )املبحث  تعليته  اأو  املحل  لتو�صيع  املوؤقت 

اإفراغ ال�صكن امللحق باملحل )املبحث الرابع(.

املبحث الأول : حق املكري يف املطالبة بالإفراغ  للهدم واإعادة البناء

هدم  يف  لرغبته  بالفراغ  املطالبة  يف  املكري  حق  على   9 املادة  ن�صت 

خ�ص�صه  الذي  الفرع  يف  الواردة  املواد  من  انطلقا  و  بنائه  اعادة  و  املحل 

امل�رشع ملطالبة  املكري بالفراغ لرغبته يف هدم املحل و اعادة بنائه ، فان هذا 

احلق جاء حمكوما ب�رشوط حمددة )املطلب الول(، كما اأن ممار�صة املكري لهذا 

احلق يرتب عدة التزامات  لفائدة  املكرتي من جهة ثانية )املطلب الثاين(، 

كما اأن امل�رشع حاول خلق نوع من التوازن و التوفيق بني م�صلحة الطرفني 

من خلل اقرار مبداأ مراجعة ال�صومة الكرائية اجلديدة بعيدا عن مقت�صيات 

القانون رقم 07.03 املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو  

ال�صتعمال املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف )املطلب الثالث(.
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املطلب الأول : �رشوط ممار�سة املكري حلق املطالبة بالإفراغ للهدم و اإعادة البناء

بنائه،  واإعادة  املحل  هدم  يف  لرغبته  بالإفراغ  املطالبة  للمكري  يحق 

�رشيطة اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار، وزيادة على 

يتعني  فانه    ،49.16 القانون رقم  18 من  املادة  فانه وعمل مبقت�صيات  ذلك 

لتو�صعته  اإفراغه  اأو  بنائه  واإعادة  للهدم  املحل  اإفراغ  الراغب يف  املالك  على 

له من اجلهة املخت�صة  املفعول م�صلمة  بناء �صارية  لتعليته، الإدلء برخ�صة  اأو 

وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها ، وقد �صبق ملحكمة ال�صتئناف التجارية 

مبراك�س اأن ق�صت بانه »حيث اإن الإنذار بالإفراغ املوجه اإىل امل�صتاأنفة معلل 

بالرغبة يف هدم املحل و اإعادة بنائه و قد اأدلت املكرية من اأجل ذلك بت�صميم 

بالإدلء  امل�صتاأنف عليها  امل�صتاأنفة يف مطالبة  ا�صتمرار  اأن  البناء و رخ�صته و 

بالإذن بالهدم غري م�صتند على اأ�صا�س قانوين اإذ يكفي اأن يديل املكري يف هذه 

اإفراغه لإثبات  و  املطلوب  باملحل  املتعلقني  البناء  بالت�صميم و رخ�صة  احلال 

ال�صبب كما اأن حق الأ�صبقية يف الرجوع اإىل املحل بعد بنائه حمفوظ قانونا 

للمكرتي حتت قيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صلني 13 و 14 من ظهري 

.24-5-55
و حيث اإنه فيما يتعلق باإجراء خربة لتحديد التعوي�س عن فقدان الأ�صل 

التجاري يف حالة عدم اإعادة البناء اأو احلرمان من احلق يف الرجوع فاإن هذه 

املحكمة ل ترى مانعا من الأمر بها طاملا اأن الأمر يتعلق بخربة احتمالية حتتفظ 

26
بها املكرتية للرجوع اإليها عند احلاجة و تتحمل م�صاريفها.«

 وعمل مبقت�صيات املادة 18 من القانون رقم 49.16، فانه  يعتد برخ�صة 

البناء طيلة �رشيان امل�صطرة اأمام املحكمة، ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة 

– قرار حمكمة الإ�صتئناف التجارية مبراك�س رقم:602  ال�صادر  بتاريخ : 08-5-15 يف امللف عدد -334  26
. 7-08
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 ، وقد �صبق ملحكمة النق�س اأن ق�صت ب«  ان املحكمة 
27

قد �صحبتها اأو األغتها

– تنظم رخ�صت البناء مبوجب املادة 40  وما بعدها من الظهري �رشيف رقم 1.92.31 �صادر يف 15 من ذي   27
الر�صمية عدد  012.90 املتعلق بالتعمري و ال�صادر اجلريدة  القانون رقم  بتنفيذ   )1992 1412 )17 يونيو  احلجة 

4159 بتاريخ 15/07/1992 ال�صفحة  887 ، وذلك على ال�صكل التايل :  
املادة 40  :

مينع القيام بالبناء دون احل�صول على رخ�صة ملبا�رشة ذلك :

18 من هذا  املادة  اإليها يف ب( من  امل�صار  املناطق  اأعله ويف  الأوىل  املادة  املن�صو�س عليها يف  الدوائر  - داخل 

القانون التي تكت�صي �صبغة خا�صة ت�صتوجب خ�صوع تهيئتها لرقابة اإدارية ؛

القروية املو�صوع لها ت�صميم تنمية : على طول  ال�صابق والتجمعات  البند  الدوائر املن�صو�س عليها يف  - خارج 

ال�صكك  من حمور  ابتداء  كيلومرتا  يبلغ  غاية عمق  اإىل  اجلماعية  الطرق  املوا�صلت غري  احلديدية وطرق  ال�صكك 

احلديدية والطرق الآنفة الذكر، وعلى طول حدود امللك العام البحري اإىل غاية عمق يبلغ خم�صة كيلومرتات ؛

املجموعات  واإقامة  وتق�صيمها  الأرا�صي  بتجزئة  املتعلق  بالت�رشيع  عمل  اإحداثها  يف  املاأذون  التجزئات  داخل   -

ال�صكنية.

ويجب احل�صول على رخ�صة البناء كذلك يف حالة اإدخال تغيريات على املباين القائمة اإذا كانت التغيريات املزمع 

اإدخالها عليها تتعلق بالعنا�رش املن�صو�س عليها يف ال�صوابط املعمول بها. 

املادة 41

ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة. 

ويف املنطقة املحيطة بجماعة ح�رشية ي�صلم رخ�صة البناء رئي�س جمل�س اجلماعة القروية املزمع اإقامة البناء على اأر�صها 

بتن�صيق مع رئي�س جمل�س اجلماعة احل�رشية. 

املادة 42

يجوز فر�س احل�صول على رخ�صة البناء خارج الدوائر املن�صو�س عليها يف املادة 40 اأعله، وذلك اإما يف جميع اأو 

بع�س اأرا�صي اململكة اأو فيما يتعلق ببع�س اأ�صناف املباين التي حتدد مبر�صوم، ويحدد هذا املر�صوم كذلك ال�صوابط 

والرتفاقات التي يجب اأن تخ�صع لها املباين خ�صو�صا فيما يتعلق مبوقع اإقامتها، وذلك لتوفري ما ت�صتوجبه املتطلبات 

ال�صحية ومتطلبات املواءمة وتي�صري املرور واملتطلبات الأمنية واجلمالية. 

املادة 43

الت�رشيعية  الأحكام  تفر�صها  التي  ال�رشوط  فيه  تتوفر  اإقامته  املزمع  املبنى  اأن  من  التحقق  بعد  البناء  رخ�صة  ت�صلم 

والتنظيمية اجلاري بها العمل، خ�صو�صا الأحكام الواردة يف ت�صاميم التنطيق وت�صاميم التهيئة.

وت�صلم رخ�صة البناء دون اإخلل بوجوب اإحراز الرخ�س الأخرى املن�صو�س عليها يف ت�رشيعات خا�صة وبعد اأخذ 

الآراء واحل�صول على التاأ�صريات املقررة مبوجب الأنظمة اجلاري بها العمل. 

املادة 44

علوة على ما ذكر اأعله، عندما يتعلق الأمر يف اجلماعات احل�رشية واملراكز املحددة ببناء :

- عمارة مهما كان نوعها اأو الغر�س املخ�ص�صة له، تتكون من اأربعة م�صتويات على الأقل اأو من ثلثة م�صتويات 

ت�صتمل على �صتة م�صاكن ؛

-  عمارة لأغرا�س جتارية اأو �صناعية تكون م�صاحة الأر�س املبينة عليها ت�صاوي اأو تفوق 500 مرت مربع.

الت�صالت  ب�صبكة  لربطه  اللزمة  اإقامة اخلطوط  ين�س على  املبنى  اإذا كان م�رشوع  اإل  ت�صلم  البناء ل  فاإن رخ�صة 

ال�صلكية والل�صلكية العامة. 

وفق  والل�صلكية  ال�صلكية  الت�صالت  ميدان  يف  املخت�صة  امل�صالح  ومراقبة  م�صوؤولية  حتت  اخلطوط  هذه  وتنجز 
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ل تكون ملزمة بالرد ال على الدفوع التي لها تاأثري على وجه احلكم واأنها 

ملا مل جتب عما اأثري ب�صاأن تقيد احلكم القا�صي بالإفراغ للمدة املعينة لإقامة 

البناء وكون الرخ�صة موؤقتة تكون قد ردته �صمنيا باعتبار اأن القانون مل يقيد 

امل�صالح  قبل  الرخ�صة ميكن جتديدها من  البناء وان  معينة لإقامة  املالك مبدة 

على  قرارها  فجاء  بها  املحتج  املقت�صيات  تخرق  مل  بنهجها  وهي  املخت�صة 

ال�رشوط التي حتدد مبقرر تنظيمي، ويجب اأن تتوفر فيها املتطلبات الأمنية اللزمة واأن تكون بحيث جتعل امل�صتعمل 

لها والدولة يف ماأمن من كل خطر يرتتب على ا�صتخدامها ب�صورة غري قانونية 

املادة 45

جمل�س  لرئي�س  يجوز  التنطيق  ت�صميم  اأو يف  التهيئة  ت�صميم  يف  غري حمدد  الأرا�صي  له  املخ�ص�صة  الغر�س  كان  اإذا 

اجلماعة بعد ا�صتطلع راأي الإدارة املكلفة بالتعمري اأن يقوم داخل دوائر اجلماعة احل�رشية واملراكز املحددة واملناطق 

ذات ال�صبغة اخلا�صة :

- اإما بتاأجيل البت يف طلبات رخ�س البناء، ويكون التاأجيل م�صببا ويجب األ تتعدى مدته �صنتني ؛

- واإما بت�صليم رخ�صة البناء اإذا كان املبنى املزمع اإقامته يتلءم مع اأحكام خمطط توجيه التهيئة العمرانية املقررة عمل 

بالبندين 2 و3 من املادة 4 اأعله اأو مع الغر�س الذي ي�صلح له فعل القطاع املعني عند عدم وجود خمطط لتوجيه 

التهيئة العمرانية. 

املادة 46

اإذا كان الغر�س املخ�ص�س له الأرا�صي الواقعة خارج الدوائر امل�صار اإليها يف املادة 45 اأعله غري حمدد يف ت�صميم 

التهيئة اأو يف ت�صميم التنطيق فاإن رئي�س جمل�س اجلماعة ي�صلم رخ�صة البناء اإذا توفرت يف امل�رشوع ال�رشوط املتعلقة 

بامل�صاحة الدنيا للبقعة الأر�صية املزمع اإقامة املبنى عليها وبامل�صاحة امل�صموح ببنائها وبعلو املبنى والتي حتدد بن�س 

تنظيمي. 

يجب اأن يقام املبنى على بعد 10 اأمتار من حد الطريق العام املجاور له و5 اأمتار من احلدود الفا�صلة بينه وبني غريه 

من العقارات.

ول ت�رشي الأحكام املقررة اأعله على ت�صييد املباين العامة. 

املادة 47

اأو �صبكة  ال�صحي  املبنى عليها غري مو�صولة ب�صبكة ال�رشف  اإقامة  املزمع  اإذا كانت الأر�س  البناء  ل ت�صلم رخ�صة 

توزيع املاء ال�صالح لل�رشب. 

بيد اأنه ميكن ت�صليم الرخ�صة واإن مل يتوفر هذا ال�رشط اإذا كانت طريقة ال�رشف ال�صحي والتزويد باملاء تتوفر فيها 

ال�صمانات التي ت�صتلزمها متطلبات النظافة وال�صحة وذلك بعد ا�صتطلع راأي امل�صالح املخت�صة يف هذا امليدان. 

املادة 48

يف حالة �صكوت رئي�س جمل�س اجلماعة تعترب رخ�صة البناء م�صلمة عند انق�صاء �صهرين من تاريخ اإيداع طلب احل�صول 

عليها.

املادة 49

اأجل  انتهاء  اأو من تاريخ  اإذا انق�صت �صنة من تاريخ ت�صليمها  اأم �صمنية  اأكانت �رشيحة  البناء �صواء  ت�صقط رخ�صة 

ال�صهرين امل�صار اإليه يف املادة 48 اأعله دون اأن ي�رشع يف الأ�صغال املتعلقة باأ�ص�س املبنى املن�صو�س عليها يف الت�صميم 

املرخ�س يف �صاأنه.


