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 :مقدمة

ٌعتبر بٌع العقار فً طور اإلنجاز من المعامالت التً دأب األفراد على اإلقبال علٌها بنهم شدٌد منذ زمن 

طوٌل، ولم ٌكن ٌحظى هذا العقد بأي تنظٌم أو تاطٌر إال انه و شعورا منه بحجم المخاطر التً تهدد 

فقد عمل المشرع المغربً على تنظٌم –خاصة أمام اإلقبال المتزاٌد على اقتناء السكن –المعامالت العقارٌة 

  مواصال بذلك إصالحات األنظمة 2002 الصادر سنة  44.00هذا العقد تنظٌما دقٌقا من خالل قانون 

 المتعلق بالملكٌة المشتركة للعقارات المبنٌة 18.00القانونٌة المتعلقة بالمعامالت العقارٌة و على رأسها قانون 

 .

و لقد شكل هذا القانون منذ صدوره موضوع بحث بعض الدراسات القلٌلة ؛ ونحن إذ نحاول فً هذه الدراسة 

المتواضعة تحلٌل بنوده و مقتضٌاته إنما سنعمل على تعرٌف عقد بٌع العقار فً طور اإلنجاز و تحدٌد 

مراحله؛ على ان نقف عند طبٌعته و ذلك بتحدٌد نوع الشكلٌة المتطلبة إلبرامه ؛على أن نعرج بعد ذلك على 

: الجهات المؤهلة لتوثٌقه وتحرٌره معتمدٌن المنهاج اآلتً 

  زالفصل األول أحكام بٌع العقار فً طور اإلنجا       –

        الفصل الثانً طبٌعة عقد بٌع العقار فً طور اإلنجاز و الجهات المؤهلة لتحرٌره 
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                              عقد بيع العقار في طور اإلنجازأحكام: لفصل االولا 

ٌقال عقد بٌع العقار فً طور اإلنجاز ، البٌع على الخطة ، أو البٌع على التصمٌم ، وٌقال أٌضا البٌع 

تتعد المسمٌات والمسمى واحد ، إذ ٌقصد بها جمٌعا ذلك البٌع .... المعلق على شرط تسلٌم المفاتٌح فً الٌد 

  .الموقوؾ على شرط انهاء أشؽال البناء مستقبال 

 الذي قام المشرع 2002 الصادر سنة 44 .00المشرع المؽربً هذا العقد بمقتضى القانون و قد نظم 

بمقتضاه بإضافة فرع رابع للكتاب الثانً من القسم األول من الباب الثالث الخاص ببعض البٌوع الخاصة فً 

  مكرر618ل ص فصال توضح محتوى ومضمون الؾ20ظهٌر االلتزامات والعقود وٌتكون الفرع المذكور من 

. ع . ل .من ق

كل اتفاق  من ق ل ع عقد بٌع العقار فً طور اإلنجاز بؤنه 618 / 1وقد عرؾ المشرع فً الفصل 

 .األشؽال الثمن تبعا لتقدم بمقتضاه بإنجاز عقار داخل أجل محدد كما ٌلتزم فٌه المشتري بؤداء البائعٌلتزم 

 

ولعل ما ٌمٌز هذا العقد هو الطبٌعة االزدواجٌة التً ٌنهض علٌها،ذلك أنه ٌقوم على عقد ابتدائً 

  ( ثانً مبحث)لٌنتهً بعقد نهائً ٌتم بعد انتهاء األشؽال وتقدٌم باقً الثمن ( أول بحثم )كمرحلة أولٌة للتعاقد 

عقد البيع االبتدائي  : األول المبحث 

تعرٌفه وشروطه : لمطلب االولا

لقد اختلؾ الفقهاء فً تعرٌؾ هذا العقد ذلك أن منهم من اعتبر عقد البٌع االبتدائً على أنه مجرد 

صورة من صور الوعد بالبٌع الملزم للجانبٌن فً حٌن ٌرى جانب أخر من الفقه على أن عقد البٌع االبتدائً 

من عقود البٌع العقارٌة الؽٌر المسجلة بالسجل العقاري ، كما ٌنظر إلٌه بعض الفقه على أنه مجرد وسٌلة 

 نخلص إلى القول بؤن العقد وأمام مختلؾ هذه التعارٌؾ قانونٌة لالحتفاظ بالحق فً إبرام عقد البٌع النهائً ،

االبتدائً هو بمثابة خطوة أولٌة لتؤكٌد العالقة التعاقدٌة بٌن الطرفٌن ، وهو من العقود المإقتة التً تبرم لؽاٌة 

( . 1)محددة ٌنتهً بانتهائها إذ ٌتحول إلى بٌع مكسب للملكٌة لمشتري المستقبل 

وتجدر المالحظة إلى أن المشرع اشترط تضمٌن العقد مجموعة من الشروط كدلٌل على جدٌة 

المعاملة وتوفٌر المزٌد من الضمانات لفائدة المشتري ، كهوٌة األطراؾ والرسم األصلً للعقار المحفظ و 

مراجع الملكٌة للعقار ؼٌر المحفظ وتارٌخ رخصة البناء ورقمها ثم ثمن البٌع وكٌفٌة األداء أضؾ إلى ذلك 

                                                 
1
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، كما حث المشرع على إرفاق العقد بتصمٌم  (2)وصؾ العقار وأجل التسلٌم ومراجع الضمانة البنكٌة 

 إلى شهادة تثبت االنتهاء باإلضافةالمهندس المعماري أو تصمٌم اإلسمنت المسلح مع نسخة من دفتر التحمالت 

وأكد على اعتبار كل عقد ٌبرم من قبل هذه المرحلة  (3)من أشؽال األساسات على مستوى الطابق األرضً 

باطال ، هذا ونذكر بؤن للمشتري الحق فً إجراء تقٌٌد احتٌاطً لعقد البٌع االبتدائً فً هذه المرحلة وذلك 

. لطمؤنته على حقوقه إلى ؼاٌة إبرام العقد النهائً والتً تنتقل بموجب الملكٌة 

 المترتبة على إبرام العقد االبتدائي اآلثار: المطلب الثاني 

 مشتري فإنه ٌترتب على كل واألخربما أن إبرام عقد البٌع االبتدائً ٌتم بٌن طرفٌن إحداهما بائع 

 ومنه ارتؤٌنا تناول المطلب من خالل فقرتٌن سنعمل فً األولى على اآلخرواحد منهما التزامات تجاه الطرؾ 

. دراسة التزامات المشتري على أن نتطرق فً الثانٌة إلى التزامات البائع 

بالنسبة للطرف المشتري فإنه ٌقع علٌه : الفقرة األولى 

 أي أنع ٌقع على المشتري أداء الثمن تبعا لتقدم األشؽال :أ ـ أداء جزء من الثمن لتقدم األشغال 

ع  كما أنه ال ٌجوز إبرام العقد .ل.  ق618 / 6هذا ما وضحه الفصل و .أي أن ألداء ٌتم على مراحل

. االبتدائً إال بعد االنتهاء من أشؽال األساسات على مستوى الطابق األرضً 

 بما أن بٌع العقار فً طور اإلنجاز ٌتم عبر :ب ـ التعوٌض لفائدة البائع عن التأخر فً األداء 

على من الالزم مراحل ورابط بٌن واجب األداء الجزئً للثمن وواجب إنجاز شطر معٌن من األشؽال فإنه 

ووفق للحكم العام الوارد فً الفصل . أطراؾ هذا العقد التقٌد ببنود االتفاق المبرم بٌنهم طبقا لروح القانون 

( . 4)ع والذي ٌقر مبدأ العقد شرٌعة المتعاقدٌن .ل. ق230

 من حق المشتري أن ٌتنازل عن حقوقه لشخص أخر :ج ـ إشعار البائع بالتخلً عن حقه للغٌر 

شرٌطة توجٌه إعالم بذلك إلى البائع برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل ، كما ٌجب أن ٌتم التخلً وفق 

الكٌفٌة وضمن الشروط التً ٌتم بها إبرام العقد االبتدائً إذ ٌترتب على ذلك انتقال الحقوق إلى المشتري 

 من 37الجدٌد بقوة القانون ، كما بإمكان المشتري المتخلً إعالم البائع عن طرٌق التبلٌػ الرسمً وفق ؾ 

( . 5)م .م.ق

 فً حالة فسخ العقد الصادر عن إرادة منفردة أثناء قٌام :د ـ تعوٌض البائع عند الفسخ اإلرادي 

 والتً تحكم به المحكمة من جراء عدم إتمام البٌع 618 / 19العقد االبتدائً ، ولٌس الفسخ الوارد فً الفصل 
                                                 

2
 .   .    .   م ق  618 / 3 ـ  نظر اللفص   

3
 .   .    .   م ق  618 / 5 ـ  نظر  كلل اللفص   

4
  .58  لى  56 ،    2003 حمد بم  حمد بونبات ، بيع العقـارات في طور اإلنجاز ، الطبعة األولى ،  ـ  

5
 .  م  ـانوو الممطرر المهية  37 ـ للللفيص  نظر اللفص   
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من أحد الطرفٌن ، فإن كان المشتري هو المتسبب فً الفسخ فإنه من حق البائع أن ٌحصل على تعوٌض ال 

ع وذلك لجبر الضرر الذي .ل. من ق618 / 14 من ثمن البٌع وذلك وفقا لما جاء به الفصل % 10ٌزٌد عن 

 .حل بالمتضرر من الفسخ 

 

بالنسبة للبائع كطرف فإنه ٌقع علٌه : الفقرة الثانٌة 

أ ـ احترام شروط دفتر التحمالت  

ٌتعهد البائع باحترام التصامٌم الهندسٌة وأجل إنجاز البناء " ع ماٌلً .ل. ق618 / 7جاء فً الفصل 

 والذي ٌتضمن "ع.ل. ق618 / 4وبصفة عامة باحترام شروط دفتر التحمالت المشار إلٌها فً الفصل 

مكونات المشروع وما أعد له من نوع الخدمات والتجهٌزات ثم أجل اإلنجاز والتسلٌم هنا ٌبقى جدٌر بالذكر أن 

المشرع منح البائع إمكانٌة تمٌدي األجل بعد موافقة المشتري ، وهذا ما لم ٌمنحه لهذا األخٌر ، مما ٌجعله 

. ملزما بالوفاء فً الوقت المحدد دون إعطاءه أجل 

ب ـ تقدٌم الضمانات والتأمٌنات 

ع أن ٌقدم لفائدة المشتري ضمانة بنكٌة أو أي .ل. ق618 / 9ٌقع على البائع وفقا لمقتضٌات الفصل 

ضمانة أخرى مماثلة ، وعند االقتضاء تؤمٌنا وذلك لتمكٌن المشتري من استرجاع األقساط المإداة فً حالة 

. عدم تطبٌق العقد 

. وتجدر اإلشارة إلى أن هذا االلتزام ٌسري على أشخاص القطاع الخاص دون أشخاص القطاع العام 

( . 6)وهذا ما قد ٌشكل تمٌٌزا فً نظر بعض الفقه وتهدٌد الحقوق المواطنٌن 

ج ـ االلتزام بالتعوٌض عن التأخر فً التنفٌذ 

ٌلتزم البائع بتعوٌض المشتري فً حالة التؤخر فً اإلنجاز ، سواء كان شخصا طبٌعٌا أو اعتبارٌا 

تابعا للقطاع الخاص كان أو العام ، فالحكم هنا عام وشامل دون تمٌٌز ،ن حٌث ٌقع على البائع واجب تنفٌذ 

شروط المضمنة فً دفتر التحمالت وإنجاز العقار فً األجل المتفق علٌه ، فلو حصل تؤخٌر فً تنفٌذ شروط 

 عن كل شهر من المبلػ المإدى % 1االلتزام بسبب البائع ، فإن هذا األخٌر ٌلزمه تعوٌض المشتري بنسبة 

                                                 
6
 . 70 ـ  حمد بم  حمد بونبات ، نلف المررع المابب ،     
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  فً السنة ، كما على المشتري إشعار البائع بواجب تنفٌذ % 10على أن ال ٌتجاوز هذا التعوٌض نسبة 

التزامه طبقا لمقتضٌات العقد ودفتر التحمالت مع تبلٌؽه باإلشعار المذكور حسب طرق التبلٌػ الرسمٌة 

.   من قانون المسطرة المدنٌة وما ٌلٌه 37المنصوص علٌها فً الفصل 

د ـ التزام البائع بالتعوٌض عن الفسخ 

فً حالة فسخ العقد من أحد األطراؾ للمتضرر من " ع .ل. من ق618 / 14جاء فً متن الفصل 

عما اذا كان هذا الفصل تساإال ٌطرح بخصوص   من ثمن البٌع ، إال أن % 10الفسخ تعوٌضا ال ٌزٌد على 

.  العقد االبتدائً أم النهائً أم عقد البٌع برمته بمعنى عملٌة التعاقد اإلجمالٌة  قصدالمشرع

كما نشٌر إلى أن الفسخ اإلرادي الوارد فً هذا الفصل من شؤنه إرجاع الطرفٌن إلى حالة ما قبل 

( .  7)التعاقد وتحرر كل منهما من التزاماته مقابل تعوٌض الطرؾ المتضرر من هذا الفسخ 

العقد النهائي : المبحث الثاني   

نظرا ألهمٌة العقد النهائً لبٌع العقار فً طور اإلنجاز ارتؤٌنا تناوله من خالل مطلبٌن بحٌث 

 المترتبة عن اآلثارسنخصص األول لدراسة شروط العقد النهائً فً حٌن سنتطرق فً الثانً إلى الحدٌث عن 

 .ي ــالعقد النهائ

 شروط العقد النهائي: المطلب األول 

 )ال ٌمكن الحدٌث عن العقد النهائً إال بعد توفره على جملة من الشروط من بٌنها شرط تحرٌر العقد 

( . الفقرة الثانٌة ) باالضافة تسجٌل هذا العقد  (الفقرة األولى 

تحرٌر العقد  : الفقرة األولى    

تحرٌر العقد النهائً شرط ال محٌد عنه من طرؾ المتعاقدٌن ، وهذا التحرٌر ٌجب إنجازه وفقا 

 الذي  618 / 16 البطالن ، كما نص على ذلك الفصل مآلهع وإال كان .ل. ق618 / 3لمضمون الفصل 

 أن ٌحرر عقد البٌع االبتدائً للعقار فً طور اإلنجاز إما فً محرر رسمً ٌوجب 618/ 3الفصلاحال عن 
                                                 

7
 . 78 ـ 77 ـ  حمد بم  حمد بونبات ، نلف المررع المابب ،     
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أو بموجب عقد ثابت التارٌخ ٌتم تحرٌره من طرؾ مهنً ٌنتمً إلى مهنة قانونٌة منظمة وٌخول لها قانونها 

ٌستشؾ من هذه المادة أن تحرٌر العقد النهائً ٌتم بنفس الشكلٌة " . تحرٌر العقود وذلك تحت طائلة البطالن 

. التً ٌتم بها تحرٌر العقد االبتدائً 

 إلبرام العقد النهائً قٌام المشتري بؤداء المبلػ اإلجمالً للعقار أو للجزء 618 /3وقد اشترط الفصل 

. المفرز من العقار محل العقد االبتدائً 

 تسجٌل العقد النهائً :الفقرة الثانٌة

 فً السجل العقاري إن كان العقار محفظا ، وبذلك هواجب تسجٌلال  من إذا تم إبرام العقد النهائً فإنه

التسجٌل ٌصٌر المبٌع ملكا خالصا للمشتري ، وتلك مٌزة نظام العقارات المحفظة ، حٌث ٌصبح المشتري 

بتسجٌل عقد البٌع النهائً صاحب حق عٌنً ، فال ٌكفً مجرد إبرام العقد النهائً بالنسبة للعقار المحفظ 

النتقال الملكٌة بل البد من قٌام الطرفٌن من إتمام شكلٌة تسجٌل هذا العقد بالسجل العقاري ، فٌظهر أن تشرٌع 

 البائع والمشتري حٌث ال ٌكتفً لنقل الملكٌة من أحدهما لألخر بمجرد التزاماتالعقارات المحفظة ٌزٌد من 

البد للمشتري أن ٌحتاط بواجب الحصول على تسجٌل عقده بالسجل العقاري ، وهذا ما بل تحرٌر عقد البٌع 

 ٌركز على مسؤلة تسجٌل البٌع النهائً للعقار فً السجل العقاري إن كان المبٌع عقارا 44.00  جعل القانون 

( .  8)محفظا 

أما إذا كان محل البٌع للعقار فً طور اإلنجاز عقارا ؼٌر محفظ فإن العقد النهائً ٌصٌر كافٌا لنقل 

ع الذي ٌستخلص من مضمونه أن انتقال ملكٌة األجزاء .ل. من ق618 /20الملكٌة تبعا لما نص علٌه الفصل 

المبٌعة إلى المشتري ٌبدأ مفعوله القانونً من تارٌخ إبرام العقد النهائً إن كان المبٌع عقارا ؼٌر محفظ وٌتم 

                                                 
8
 . 49 ،    2003 ، 1 ـ  حمد بم  حمد بونبات ، بيع العقـار في طور اإلنجاز ، المطبعة والورا ة الوطهية ، طبعة   

اإلرادية واااللـا ـات اللعا دية ، الرا ية  لى التأيف حب عيهي  و نقـلى    و األفعا "  م ظهير اللليظ العقـاري67يهن اللفص  
  "اللمجيص ااعلراف بى  و الغييرو  و  أقـاطى ا الهلج  ي اثر ولو بيم األطراف  ا  م الاريخ  لى الغير  و
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انتقال الملكٌة إن ثار نزاع بٌن البائع والمشتري حول المبٌع من صدور الحكم النهائً البات فً النزاع مع 

( . 9)تعلق المبٌع بعقار ؼٌر محفظ  وكذا إن كان العقار فً طور التحفٌظ 

أما إذا كان المبٌع عقار محفظ ، فإن العبرة فً انتقال األجزاء المبٌعة تكون بتقٌد العقد النهائً أو 

الحكم البات فً النزاع القائم بٌن البائع والمشتري ، ومن ٌوم التقٌٌد بالسجل العقاري ، وٌتم تعٌٌن رتبة العقد 

ع ومن هنا ال ٌخشى المشتري .ل. من ق618 /10النهائً بناء على تارٌخ التقٌٌد االحتٌاطً طبقا للفصل 

على حقوقه ألن حماٌة القٌد االحتٌاطً تثبت له حقوقه لذلك فمهما ماطل البائع سًء النٌة فإنه سٌرضخ بتنفٌذ 

التزاماته جبرا ، مرد ذلك أن المشرع أصدر أمر صرٌحا للمحافظ العقاري منع فً تسلٌم نظٌر الرسم العقاري 

. إلى البائع ، مما ٌإدي إلى شل ٌد البائع بعدم التصرؾ فً العقار المبٌع 

وتجدر اإلشارة إلى أن إبرام العقد النهائً إن كان العقار ؼٌر محفظ أو تقٌٌده بالسجل العقاري إذا كان 

العقار محفظا من شؤنه أن ٌضع حد للضمانة البنكٌة أو ألٌة ضمانة أخرى مماثلة ٌكون البائع قد قدمها 

( .  10)للمشتري لتؤمٌن استرجاع األقساط المإداة فً حالة عدم إتمام البٌع 

 الناجمة عن العقد النهائي اآلثار: المطلب الثاني 

 القٌام ببعض اإلجراءات واألعمال وصوال إلى إبرام العقد 44.00ٌستلزم البائع فً نطاق القانون 

النهائً لبٌع العقار فً طور اإلنجاز وهً الحصول على الوثائق الالزمة لسكنى العقار وإشعار المشتري بذلك 

( . 11)والقٌام بتقدٌم تجزئ الرسم العقاري وإتمام البٌع من المشتري 

الحصول على رخصة أو شهادة المطابقة  : الفقرة األولى   

ولو تم االنتهاء من بنائه إال بعد الحصول على رخصة السكنى , ال ٌعتبر العقار محل البٌع منجزا 

وشهادة المطابقة وعند االقتضاء بتقدٌم البائع للمشتري شهادة تثبت أن العقار مطابق لدفتر التحمالت إذا طالب 

. ع .ل. من ق618 /15كما نص على ذلك الفصل  (12)المشتري بذلك 

                                                 
9
  .50  ـ  حمد بم  حمد بونبات ، بيع العقـار في طور اإلنجاز ،  ررع أابب ،     

10
  .53 ــ  حمد بم  حمد بونبات ، بيع العقـار في طور اإلنجاز ،  ررع أابب ،     

11
  .79 ـ  حمد بم  حمد بونبات ، بيع العقـار في طور اإلنجاز ،  ررع أابب ،     
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كما أنه معلوم أنه ال ٌجوز لمالك المبنى استعماله بعد انتهاء األشؽال إال بعد الحصول على رخصة 

السكنى إن كان العقار معد لهذه الؽاٌة أو شهادة المطابقة إن كان العقار قد تم إعداده لؽرض مهنً هذا ما 

 المتعلق بالتعمٌر ، هذه الشواهد التً ٌسلمها رئٌس المجلس الجماعً 12 .90 من القانون 55تحدده المادة 

فمن واجب مالك البناء تنفٌذ . بطلب من المالك وذلك بناء على معاٌنة للتحقق من مطابقة األشؽال للتصمٌم 

مضامٌن التصمٌم ، حٌث ال ٌجوز له تؽٌٌر الؽرض المخصص للمبنى والذي من أجله سلمت رخصة البناء أو 

رخصة المطابقة أو رخصة السكنى إال أنه ٌمكن لرئٌس المجلس الجماعً اإلذن فً كل ذلك بعد موافقة 

اإلدارة المكلفة بالتعمٌر ، وبعد التؤكد من أن الؽرض ٌتالءم مع وظٌفة القطاع وأنه ال ٌشكل أي إزعاج بالنسبة 

وفً حالة مخالفة ضوابط رخصة السكن أو شهادة المطابقة فإن  . (13)للسكان أو مستعملً البناٌات المجاورة 

.   درهم 100 .000 إلى 10 .000المخالؾ ٌتعرض لؽرامة من 

كما إذا استعمل المالك المبنى بنفسه أو جعله فً متناول ؼٌره الستعماله قبل الحصول على إحدى 

الشهادتٌن حسب األحوال ، وٌعد شرٌك له فً المخالفة كل من المقاول والمهندس المعماري والمهندس 

 . ()المشرؾ اللذٌن صدرت منهم األوامر التً نتجت عنها المخالفة 

إشعار البائع المشتري بالحصول على وثائق العقار : الفقرة الثانٌة 

ٌتعٌن على "ع التً تنص على أنه .ل. من ق618 /18هذا الشرط حدده المشرع من خالل المادة 

 ٌوما الموالٌة 30البائع بمجرد حصوله على رخصة السكنى أو شهادة المطابقة ، وعلى أبعد تقدٌر داخل 

لتارٌخهما أن ٌخبر المشتري بذلك بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل وأن ٌطلب تجزئ الرسم 

العقاري موضوع الملكٌة التً أقٌم علٌها العقار من أجل إحداث رسم عقاري خاص لكل جزء مفرز إذا كان 

، ومنه فإن البائع ملزم بتنفٌذ التزاماته منها إشعار المشتري بؤن رخصة السكن رهن إشارته " العقار محفظا

 .وبتقدٌم طلب إلى المحافظة على األمالك العقارٌة بتجزئ الرسم العقاري 

 

                                                                                                                                                                
12

 .   . .  م ق618 /15 ـ اللفص   
13

 . الملعلب باللعمير  12 .90  م القـانوو  58 ـ المادر   
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 إتمام البٌع اتإجراء: ة لثالفقرة الثا

قبل إتمام البٌع ٌتحمل البائع لعقار فً طور اإلنجاز بواجب إشعار المشتري بحصوله على الوثائق 

 19 ٌوما من تارٌخ توصله بهما ، كما ٌقضً بذلك الفصل 30والرخص المتعلقة بالعقار المبٌع وذلك خالل 

خر قسط من الثمن آ ٌوما من توصله بهذا اإلشعار أن ٌدفع 30ع ، وٌلتزم المشتري بدوره خالل .ل. ق618/

لتحرٌر العقد النهائً ، لكن قد ٌحجم أحد الطرفٌن المتعاقدٌن عن القٌام بواجباته بائعا أو مشترٌا لٌقوم الطرؾ 

االخر باللجوء إلى القضاء طالبا إما إتمام البٌع أو فسخ العقد االبتدائً فنكون أمام حالتٌن اثنتٌن هما القبول 

( . 14)بإتمام البٌع أو رفض إتمام البٌع 

 ـ القبول بإتمام البٌع  1

 بعد أن ٌكون كل طرؾ قد قام بتنفٌذ التزاماته ٌقوم الطرفان بتحرٌر العقد النهائً الذي ٌنهً الضمانة 

أو التؤمٌن المقدمٌن من طرؾ البائع إلى المشتري وٌتم تقٌٌد العقد النهائً بالسجل العقاري بعد التشطٌب على 

التقٌٌد االحتٌاطً ، إن كان العقار محفظا ، ومن أثار هذه اإلجراءات انتقال ملكٌة العقار المبٌع إلى المشتري 

ابتداءا من تارٌخ تحرٌر العقد النهائً وبمجرد التحرٌر إن كان العقار ؼٌر محفظ أو فً طور التحفٌظ ، حٌث 

 618 /13أن الكتابة بالنسبة للعقد النهائً وفق الشكل المطلوب المحدد من طرؾ المشرع من خالل الفصل 

ع ، مرتب لالنتقال الملكٌة بالنسبة لهذٌن النوعٌن من العقار ، خالفا للعقار المحفظ الذي ٌتطلب إلى .ل.من ق

. جانب شكلٌة الكتابة التسجٌل بالسجل العقاري لكً ٌترتب انتقال الملكٌة ، وباقً الحقوق العٌنٌة األخرى 

 ـ رفض إتمام البٌع  2

فً حالة رفض إتمام البٌع إما من طرؾ البائع أو المشتري ٌلجؤ المتضرر إلى المحكمة لطلب إتمام 

ع الذي ٌخول للطرؾ المتضرر من رفض الطرؾ .ل. ق618 /19البٌع أو فسخ العقد كما حدد ذلك الفصل 

هذا الطرؾ المتضرر ، . األخر إتمام البٌع خٌارا بٌن اللجوء إلى المحكمة إما لطلب إتمام البٌع أو فسخ العقد 

قد ٌكون البائع إن رفض المشتري إتمام هذا البٌع كما قد ٌكون المشتري ذاته ، ؼٌر أن إشارة وردت فً 

                                                 
14

 . 82 ـ  حمد بم  حمد بونبات ، المررع المابب ،     
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 18ع تستوجب الوقوؾ عندها ملٌا ، وهً اإلشعار المنصوص علٌه فً الفصل .ل. ق618 /19الفصل 

ع الذي ٌلزم البائع القٌام بإخبار المشتري بحصوله على رخصة السكن أو شهادة المطابقة فكن .ل. ق618/

ع القول بؤن المشتري هو المتوصل باإلشعار وهو .ل. من ق618 /18جدٌرا الستقامة الصٌاؼة فً الفصل 

. تعنً بالذات الطرؾ المشتري " إذا رفض أحد الطرفٌن"الرافض إلتمام البٌع لذلك فالطرؾ المقصود بعبارة 

ففً حالة . فإذا اختار الطرؾ المتضرر اللجوء إلى المحكمة فإن ذلك للمطالبة إما بإتمام البٌع أو الفسخ 

المطالبة بإتمام البٌع على الطالب أن ٌكون وفً بالتزاماته لكً ٌستجٌب القضاء لطلبه حفاظا على مبدأ 

استقرار العقود ، وما دام التنفٌذ ممكنا ، فإن استجابت المحكمة لطلب إتمام البٌع فإن الحكم النهائً الصادر 

عنها ٌعتبر بمثابة عقد نهائً للعقار ؼٌر المحفظ وواجب التسجٌل بالسجل العقاري إن كان العقار محفظا وفقا 

( . 15)ع .ل. ق 618 /20للفصل 

قد ٌختار الطرؾ المتضرر فسخ العقد أي العدول عنه بدل إتمام البٌع ، وهذا االختٌار الثانً قد ٌالءم 

خر نظرا للحاجة إلى األماكن آخر وبثمن آالطرؾ البائع عموما ، حٌث من الٌسر علٌه الحصول على مشتري 

وٌكون الفسخ بحكم المحكمة لتحرٌر الطرفٌن المتابعٌن من التزاماتهم فإذا قضت المحكمة بالفسخ . المبنٌة 

( . 16)ع .ل. ق263قضت كذلك بالتعوٌض طبقا للفصل 

الشكلية في بيع العقار في طور اإلنجاز : الفصل الثاني 

تنقسم العقود بصفة عامة من حٌث طرٌقة إبرامها إلى عقود شكلٌة وأخرى رضائٌة ؛ فؤما العقود 

الرضائٌة فهً تلك التً تنعقد لمجرد اقتران اإلٌجاب والقبول بٌن طرفً العقد لتحقق الرضى بٌنهما مع شرط 

خلوه من عٌوبه باالضافة إلى أركان العقد األخرى وهً المحل والسبب واألهلٌة ، وأما العقود الشكلٌة فهً 

. تلك التً ٌشترط فٌها المشرع أحٌانا شكال مخصوصا ٌضاؾ إلى أركانها السالفة حتى تقوم صحٌحة 

                                                 
15

  .86 ـ  حمد بم  حمد بونبات ، بيع العقـار في طور اإلنجاز ،   ررع أابب ،     
16

  86المررع المابب ،    ,  ـ عبد القـادر العرعاري 
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فما هً ٌا ترى هذه االنواع ؟وأٌها متطلب فً عقد ( 17)وتتخذ الشكلٌة فً القوانٌن الحدٌثة عدة أنواع 

. بٌع العقار فً طور االنجاز؟

وطبيعة عقد بيع العقار في طور اال نجاز أنواع الشكلية :المبحث األول

  أنواع الشكلية:المطلب األول

الشكلية القانونية والشكلية االتفاقية  :      أوال

: ٌتسع مفهوم الشكلٌة فً القوانٌن الحدٌثة لٌشمل 

ـ الشكل المحدد الذي ٌصاغ فٌه تراضً المتعاقدٌن ، أي كتابة العقد فً سند أو وثٌقة إما بخطهما أو 

بخط ؼٌرهما ، سواء كان هذا الؽٌر محترفا مختصا أضفى المشرع على ما ٌحرره صبؽة رسمٌة أو كان دون 

. ذلك 

 فً حاالت محددة من أجل بٌع عقار أو منقول ، إتباعها الشكلٌة أو المسطرٌة التً ٌتعٌن اإلجراءاتـ 

 من أجل إبرام بٌوع إتباعها الشكلٌة ٌتعٌن اإلجراءاتكالبٌع بالمزاد العلنً ، حٌث حدد المشرع مجموعة من 

 بتحرٌر اإلجراءاتوتنتهً هذه . معٌنة حماٌة للطرؾ الذي وجد المشرع أنه أحق بها كالدائن أو البائع نفسه 

محضر بالبٌع من طرؾ موظؾ عمومً ٌشكل سند ملكٌة المشتري وٌجسد الشكل الكتابً المطلوب فً بٌوع 

. من جهة ، وبعض أنواع المنقوالت من جهة أخرى  (18)العقار 

 إلى هذٌن النوعٌن هناك شكل ثالث اقتضته مصلحة المجتمع فً مراقبة العقود وباإلضافةـ 

والتصرفات المتعلقة بالعقارات ، حٌث اقتضت هذه المصلحة اشتراط رخصة مسبقة بالبٌع من طرؾ اإلدارة 

                                                 
17

 . 42 ـ 41 ـ 40 ـ  حمد ادريوو ، الت مت حو   ـانوو اللباد  االللروني للمعطيات القـانونية ،     
18

 ،  جموعة  رارات  81 /1678  لل  دني عدد  1990 .12 .24 بلاريخ  2709  ،  رار عدد  . ـ المجلف األعلى ، غ 
  م  ـانوو الممطرر  481 و  480حيي  نى طبقـا لمقلتيات اللفليم  " ، 671 ،    2المجلف األعلى في المادر المدنية ،و    

... المدنية ، فـ و  حتر بيع العقـار بالممايدر العلهية المحرر  م طرف عوو اللهليك يعلبر أهد  للية لفالل  م رأا عليى المماد  
 " . المحلج بى489والبيع الوا ع بمورج المحتر المك ور يلوو  د  ررر في  حرر ثابب اللاريخ طبب  ا نن عليى اللفص  
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إما ألن المتصرؾ فٌه طرؾ أجنبً سواء كان شخصا طبٌعٌا أو معنوٌا ؛ أو ألن العقار ٌقع فً منطقة خصها 

. المشرع باعتبار خاص ككونه أرضا مسقٌة أو أرضا فالحٌة أو ؼٌرها من االعتبارات 

وفضال عن هذه الشكلٌة التً تجد مصدرها فً القانون ٌمكن للمتعاقدٌن أن ٌتفقا على أن ٌصاغ 

. تراضٌهما على البٌع مثال فً وثٌقة مكتوبة ؛ أو أن ٌقرر البائع اللجوء إلى مسطرة البٌع بالمزاد العلنً مثال 

إذا لم ٌكن العقد خاضعا لشكل خاص واتفق عاقداه "ع على أنه .ل. من ق402فقد نص الفصل 

صراحة على أنهما ال ٌعتبرانه إال إذا حصل فً شكل معٌن ، فإن االلتزام ال ٌكون موجودا إال إذا حصل فً 

وبهذا النص أعطى المشرع للشكل االتفاقً نفس قوة الشكل القانونً ، فكل " . الشكل الذي اتفق علٌه العاقدان 

. منهما ركن شكلً فً العقد ٌترتب على تخلفه البطالن 

شكلٌة االنعقاد وشكلٌة النفاذ وشكلٌة اإلثبات : ثانٌا 

المقصود بشكلٌة االنعقاد تلك التً ٌتطلبها القانون النعقاد العقد ، بحٌث إذا تخلفت الشكلٌة المطلوبة 

. ترتب عن ذلك بطالن العقد ألنها ركن من أركان انعقاده 

أما شكلٌة النفاذ فهً التً ٌشترطها القانون لكً ٌنتج العقد أثاره فً مواجهة الؽٌر ، وال تؤثٌر لها على 

وجود العقد أو صحته ، لكن اشترطها المشرع حماٌة للؽٌر من تصرؾ ال ٌعلم به أو لم ٌكن فً وسعه أن ٌعلم 

بل أكثر من ذلك قد ٌوقؾ القانون إنتاج العقد لبعض أثاره بٌن المتعاقدٌن أنفسهما على استنفاذ هذه الشكلٌة . به 

. ، بل قد ٌخضعان للتؽرٌم فً حالة عدم احترامها 

أما شكلٌة االثبات فال تكون مطلوبة لقٌام العقد أو صحته ، شؤنها فً ذلك شؤن شكلٌة النفاذ ، لكنها 

تختلؾ عنها فً أنها مشروطة إلثبات العقد بٌن المتعاقدٌن ، أما الؽٌر فٌمكنه إثباته بجمٌع وسائل اإلثبات 

. باعتباره ٌشكل واقعة مادٌة بالنسبة له ولٌس تصرفا قانونٌا هو طرؾ فٌه 

: وهً على نوعٌن 

ع عندما اشترط الكتابة إذا .ل. من ق443النوع األول ، وهو الذي نص علٌه المشرع فً الفصل 

وقد جعل المشرع من هذا الشكل قاعدة  . ( درهما 10000أصبح  )كانت قٌمة محل االلتزام تفوق مبلؽا معٌنا 
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عامة بالنسبة لجمٌع العقود والتصرفات باستثناء حالة وجود بداٌة حجة بالكتابة والمعامالت التجارٌة استنادا 

ؼٌر . تخضع المادة التجارٌة لحرٌة اإلثبات " من مدونة التجارة التً جاء فٌها 334 والمادة 448إلى الفصل 

" . أنه ٌتعٌن اإلثبات بالكتابة إذا نص القانون أو االتفاق على ذلك

 ـ فماهً ٌا ترى الشكلٌة المنطقٌة فً عقد بٌع العقار فً طور االنجاز؟

طبٌعة عقد بٌع العقار فً طور االنجاز  :المطلب الثانً

ع لكنه أحٌانا .ل. من ق488إن األصل فً طبٌعة عقد البٌع هو الرضائٌة عمال بمقتضٌات الفصل 

 من 489ٌخرج المشرع عن هذا األصل وٌشترط الشكلٌة إلجراء بعض البٌوعات وهو ما ٌظهر فً الفصل 

إذا كان المبٌع عقارا أو حقوقا عقارٌة أو أشٌاء أخرى ٌمكن رهنها رهنا رسمٌا ، وجب "ع الذي جاء فٌه .ل.ق

أن ٌجرى البٌع فً محرر ثابت التارٌخ ، وال ٌكون له أثر فً مواجهة الؽٌر إال إذا سجل فً الشكل المحدد 

" . بمقتضى القانون

 المتعلق ببٌع العقار فً طور االنجاز عاد المشرع من جدٌد وأكد القاعدة 44 .00وبصدور قانون 

 من حٌث وجوب تحرٌر البٌوعات الواردة على العقارات وذلك حٌنما  السابقالمنصوص علٌها فً الفصل

جعل البطالن هو الجزاء المترتب عن كل بٌع لعقار فً طور االنجاز لم ٌتم تحرٌره وفق الشروط المنصوص 

بؤنه ٌجب أن ٌحرر عقد البٌع االبتدائً للعقار فً طور االنجاز إما " الذي جاء فٌه 3 /618علٌها فً الفصل 

" . تحت طائلة البطالن (...)فً محرر رسمً أو بموجب عقد ثابت التارٌخ ٌتم تحرٌره 

. ـ ٌجب أن ٌتم توقٌع العقد والتؤشٌر على جمٌع صفحاته من األطراؾ ومن الجهة التً حررته 

ٌتضح من خالل هذا الفصل أن عقد بٌع العقار فً طور االنجاز ال ٌنهض له انعقاد إال بالتحرٌر  ومن 

ثم فإن خالؾ طرفاه المتعاقدٌن الشكل المقرر من المشرع وهو تحرٌر العقد بؤن اكتفٌا بتبادل االٌجاب والقبول 

ع فً .ل. من ق3 /68، فإن تصرفهما ٌصدر باطال وال أثر له ، ألن ابرام العقد االبتدائً بمقتضى الفصل 

. محرر رسمً أو عقد ثابت التارٌخ هو شكلٌة انعقاد 
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 ٌتعلق بالشكل المطلوب إلبرام عقد البٌع االبتدائً فإن الشكل نفسه مطلوب 618 /3وإذا كان الفصل 

 ٌنص على أن العقد النهائً ٌبرم طبقا لمقتضٌات 618 /16لتحرٌر عقد البٌع االنتهائً ، ذلك أن الفصل 

 . 618 /3الفصل 

وإذا كان المشرع قد أوجب إلبرام عقد بٌع العقار فً طور االنجاز أن ٌتم تحرٌره فً شكل معٌن وأن 

ٌتضمن هذا العقد مجموعة من البٌانات ، فإنه فً ذات الوقت عمل على تحدٌد الجهات المإهلة لتحرٌر هذا 

. فماهً ٌا ترى هذه الجهات ؟ . العقد 

الجهات المؤهلة لتحرير عقد بيع العقار في طور االنجاز : الثاني المبحث 

ع نجد األشخاص المإهلون البرام العقود المتعلقة ببٌع العقار .ل. من ق618 /3بالرجوع إلى المادة 

او محررو  (المطلب االول )ال ٌخرجون عن صنفٌن ،فمهم اما محررو عقود رسمٌةفً طور االنجاز ٌمكن 

 (المطلب الثانً)عقود عرفٌة 

محرروا العقود الرسمٌة :  األول لمطلبا

: وٌدخل فً هذا الصنؾ 

 المنظم لمهنة التوثٌق العصري وهم مإهلون 1925 ماي 4 ـ الموثقون العصرٌون وفقا لظهٌر 1

بامتٌاز إلبرام جمٌع عقود لبٌع العقارات فً طور االنجاز ألن طبٌعة التكوٌن المحصل علٌه ومدته تإهلهم 

. لذلك وقد برهنت التجربة والممارسة العملٌة قلة المشاكل المطروحة بالنسبة لهذه الفئة من العقود 

 المنظم لخطة العدالة وتلقى الشهادة وتحرٌرها ، وهم بدورهم 1982 ماي 6 ـ العدول وفقا لظهٌر 2

مإهلون إلبرام جمٌع التصرفات المتعلقة بالعقارات ؼٌر المحفظة ألن طبٌعة تكوٌنهم الذي تستند إلى مبادئ 

. الشرٌعة االسالمٌة وأصولها ٌسمح لهم بذلك 

محرروا العقود العرفٌة :  الثانً لمطلبا

لٌس هناك تحدٌد لمحرري العقود العرفٌة فٌمكن ألي كان أن ٌقوم بتحرٌر العقود سواء كان مهنٌا أو 

له إلمام بتحرٌر العقود وقد أدى عدم تنظٌم مهنة محرري العقود إلى نوع من التسٌب والفوضى فؤصبح مٌدان 
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امتهان تحرٌر العقود مفتوحا على مصراعٌه للعارؾ وؼٌر العارؾ حٌث تمارس حتى من طرؾ الكتاب 

. العمومٌٌن وتحدٌد هذا الصنؾ ٌتطلب تدخل المشرع لمعرفة المهن القانونٌة التً ٌمكن إدخالها فً هذه الفئة 

 باألشخاص الذٌن ٌنتمون إلى مهنة قانونٌة ومنظمة ٌخولها 618 /3ولقد عبر عنهم المشرع فً المادة 

. قانونها تحرٌر العقود 

وإذا ما رجعنا إلى المهن القانونٌة المنظمة التً ٌخولها قانونها تحرٌر العقود فٌمكن حصرههم فً 

: المهن التالٌة 

 والتً 2008 أنذاك والذي تم تؽٌره بقانون 1993 شتنبر 10 ـ مهنة المحاماة المنظمة بظهٌر 1

:  منه ماٌلً 30ٌخولها قانونها بكٌفٌة صرٌحة مسؤلة تحرٌر العقود فقد ورد فً المادة 

" . ٌمكن للمحامً تحرٌر كل عقد عرفً كٌفما كان نوعه"

وٌستفاد من االطالق والشمولٌة المضمن بهذه المادة أن بإمكان المحامً تحرٌر العقود العرفٌة فً 

جمٌع المٌادٌن التجارٌة والمدنٌة وإن كان أن مسؤلة ممارسة تحرٌر العقود ستتطلب من المحامً تؤهٌال خاصا 

فهو إن كان مإهال للترافع والدفاع وإجراءات التقاضً أمام المحاكم فقد ٌكون ؼٌر مإهل بما فٌه الكفاٌة 

لتحرٌر بعض العقود التً تتطلب تقنٌات خاصة ودراٌة واسعة بمختلؾ النصوص القانونٌة المرتبطة 

بموضوع العقد ، كعقود تؤسٌس الشركاء وعقود ضم الشركات وعقود التنازل عن بعض الحصص أو األسهم 

... فً الشركات وعقود القسمة والمخارجات التً تتضمن عقارات ومنقوالت وعقود المعاوضات إلخ 

 وهً مهنة تضم فً واقع األمر 1941 ٌناٌر 12 ـ مهنة وكالء االعمال المنظمة بمقتضى ظهٌر 2

عدة مهن كما هو منصوص علٌه فً المادة األولى من الظهٌر المذكور والتً ورد فٌها سرد لكل األشخاص 

: الذٌن ٌنطبق علٌهم وصؾ وكٌل األعمال وقد ورد فٌها ماٌلً 

: من أجل تطبٌق هذا الظهٌر ٌعتبر وكٌال لألعمال األشخاص الذاتٌون أو المعنوٌون األتون : "1المادة 

:  ـ األشخاص الذٌن ٌزاولون بصفة اعتٌادٌة مهنة 1
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  سمسار أو وسٌط من أجل بٌع العقارات أو األصول التجارٌة أو من أجل البحث عن رإوس أموال بقصد

 توظٌفها أو الحصول على سلفات مضمونة برهن رسمً أو حٌازي

  األشخاص الذٌن ٌقومون بتدبٌر األعمال المتعلقة بالؽٌر سواء كان فٌها نزاع أو لم ٌكن وبالخصوص

 .تدبٌر العقارات واإلرث واألموال 

 األشخاص الذٌن ٌقومون بكراء العقارات أو الشقق 

 األشخاص الذٌن ٌسعون إلى تحصٌل الدٌون 

 ـ األشخاص الذٌن ٌتدخلون للقٌام باإلجراءات المتعلقة بإٌداع براءة االختراع والعالمات الصنتعٌة 2

 والتجارٌة

 ـ األشخاص الذٌن ٌقومون اعتٌادٌا ـ من ؼٌر المحامٌن ـ بتحرٌر العقود والقٌام بإجراءات تحفٌظ 3

األمالك العقارٌة وكذا األشخاص الذٌن ٌمارسون اعتٌادٌا مهنة االستشارة القانونٌة أو الجبائٌة ، ومراقبو 

. الحسابات والخبرة المحاسبٌة ، والمسح العقاري 

 وٌستنتج من مقتضٌات هذه المادة وبالخصوص الفقرة الثالثة أن صفة وكٌل أعمال ٌمكن أن تنطبق 

: على عدة مهن سواء كانت منظمة بقوانٌن خاصة أو ؼٌر منظمة 

ببٌع  واستنادا إلى ما سبق فإن األشخاص الذٌن ٌمارسون حالٌا مهنة تحرٌر العقود العرفٌة المتعلقة 

 :إما بصفة أصلٌة وإما بصفة تبعٌة ٌمكن حصرهم فً الفئات التالٌة العقار فً طور االنجاز

 وكٌل األعمال 

 محرر العقود العرفٌة 

 ًالمستشار القانون 

 ًالمستشار الجبائ 

 ًالخبٌر المحاسب 

 مراقب الحسابات 
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 الخبٌر فً الشإون العقارٌة 

 ًالمهندس الطبؽراف 

 المتعلق ببٌع العقارات فً طور 44 .00 من القانون رقم 618 /3وبالرجوع إلى مقتضٌات المادة 

: االنجاز نجده ٌنص على أنه 

" .  ٌحدد وزٌر العدل سنوٌا الئحة بؤسماء المهنٌٌن المقبولٌن لتحرٌر هذه العقود "

" . ٌحدد نص تنظٌمً شروط تقٌٌد باقً المهنٌٌن المقبولٌن لتحرٌر هذه العقود"

قسم مساعدي القضاء والمهن : ولتطبٌق هذه المقتضٌات فإن األمر ٌتطلب من مدٌرٌة الشإون المدنٌة 

القانونٌة والقضائٌة بوزارة العدل أن تبادر وفً ؼضون السنة الجارٌة إلى العمل على تفعٌل المقتضٌات 

. المذكورة 

ة ببٌع  وذلك بتعٌٌن لجنة ٌعهد إلٌها بفتح الئحة المرشحٌن المقبولٌن لتحرٌر العقود العرفٌة المتعلق

ٌد شروط الترشٌح ووضع المعاٌٌر العلمٌة والمهنٌة التً سٌتم االعتماد علٌها دإ وتحالعقار فً طور االنجاز

. النتقاء األشخاص المإهلٌن 

ـ المحامون ومسألة تحرٌر العقود المتعلقة ببٌع العقار فً طور االنجاز 1

 المشار 6183وٌجدر بنا أن نتوقؾ عند بعض المقتضٌات التً وردت فً الفقرات األخٌرة من المادة 

ببٌع العقار فً إلٌها حٌث تم النص على أن التقٌٌد التلقائً بالئحة المهنٌٌن المقبولٌن لتحرٌر العقود المتعلقة 

ٌنحصر فً المحامٌن المقبولٌن للترافع أمام المجلس األعلى وٌعتبر هذا بمثابة استثناء لما ورد طور االنجاز 

.  الذي ٌسمح للمحامً بتحرٌر كل العقود 28.08قانون   من30 فً المادة

فالعقود المحررة من طرؾ المحامٌن عموما تعتبر عقودا عرفٌة سواء حررها المقبولون بالمجلس 

 ال ٌستقٌم وال ٌقوم على أساس منطقً وهو 618 /3األعلى أو ؼٌر المقبولون والتمٌٌز الذي أتت به المادة 

. تخصٌص بدون مخصص 
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   والتً 28.08 قانون  من30فالمحامون بحسب تكوٌنهم القانونً مإهلون لتحرٌر العقود وفقا للمادة 

. ٌمكن للمحامٌن تحرٌر كل عقد عرفً كٌفما كان نوعه : ورد فٌها ماٌلً 

فاستنادا إلى هذه المادة لم تكن هناك حاجة للنص على صنؾ المحامٌن المقبولٌن بالمجلس األعلى 

. تالفٌا للتداخل بٌن النصوص وإن كان أن الخاص ٌقٌد العام حٌنما ٌكون للتخصٌص موجب منطقً 

ببٌع العقار فً طور وسٌنتج عن هذا التمٌٌز ازدواجٌة فً التؤهٌل لتحرٌر العقود العرفٌة المتعلقة 

 : االنجاز

 ـ فالمحامون المقبولون بالمجلس األعلى مإهلون تلقائٌا ومباشرة للقٌام بهذه المهمة وبدون ترخٌص 1

 .

 ـ أما المحامون ؼٌر المقبولٌن للترافع أمام المجلس األعلى فٌمكنهم طلب تقٌٌدهم بالئحة األشخاص 2

 المنظم لمهنة المحاماة مادام أنهم 1993 شتنبر 10 من ظهٌر 30المإهلٌن لتحرٌر العقود استنادا إلى المادة 

. ٌنتمون إلى مهنة قانونٌة منظمة ٌخولها قانونها بتحرٌر العقود 

 لم ٌنظروا إلى األمر بصفة شمولٌة الشًء الذي أدى إلى 618 /3 ـ وٌظهر أن واضعً مقتضٌات 3

. تصنٌؾ المحامً فً هذا المجال 

ـ اإلشهاد على صحة إمضاءات العقود المحررة من طرف المحامٌن 2

وللتوضٌح واإلفادة فإن مفهوم اإلشهاد على صحة اإلمضاء هو الشهادة التً تدلً بها السلطة 

المختصة بصحة االمضاء المثبت على وثٌقة معٌنة والذي ٌفٌد فً معناه تعبٌر الشخص المعنً بتلك الوثٌقة 

بكٌفٌة صرٌحة عن إرادته وقبوله لما هو مضمن بالوثٌقة التً وقع علٌها وإن كان أن السلطة المكلفة تشهد 

. على صحة اإلمضاء وال تشهد على صحة مضمون الوثٌقة 

فالشخص الذي ٌرؼب فً اإلشهاد على صحة إمضائه ٌنبؽً أن ٌتقدم شخصٌا لدى الجهة المختصة 

. وٌدلً بهوٌته الوطنٌة وٌوقع على الوثٌقة أمام الموظؾ المختص 
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أما األشخاص الذٌن تفرض طبٌة عملهم ومسإولٌتهم اإلشهاد على صحة إمضائهم بكٌفٌة مستمرة 

فٌجوز لهم أن ٌودعوا توقٌعاتهم لدى المصلحة المختصة بالجماعة الحضرٌة أو القروٌة فً سجل خاص 

. وٌعطً لذلك التوقٌع رقم معٌن 

وٌتعٌن على هإالء األشخاص أن ٌبٌنوا ذلك الرقم إلى جانب توقٌعهم فً كل الوثائق التً ٌرؼبون 

ألن توقٌعهم قد وقع التؤكد منه . اإلشهاد على صحة توقٌعاتهم علٌها دون حاجة لتنقلهم وحضورهم كل مرة 

سلفا ، وضمن بسجل خاص بالجماعة ، وٌتم الرجوع إلٌه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، ما لم ٌرؼب 

. حٌث ٌتعٌن علٌه إخبار المصلحة المعنٌة بذلك . صاحب الشؤن فً تؽٌٌره أو إلؽائه 

 على وجوب تصحٌح اإلمضاءات 12والشًء المثٌر لالستؽراب هو التنصٌص فً نهاٌة المادة 

بالنسبة للعقود المحررة من طرؾ المحامٌن لدى رئٌس كتابة الضبط للمحكمة االبتدائٌة التً ٌمارس المحامً 

. عمله بدائرتها 

وٌتعٌن من هذه التوضٌحات السالفة أن كاتب الضبط بالمحكمة االبتدائٌة ال ٌمكنه القٌام بكل هذه المهام 

أضؾ إلى هذا أن نصوص قانون المسطرة . وإال سٌتطلب منه األمر خلق مصلحة جدٌدة داخل كتابة الضبط 

 من قانون المسطرة 348 وكذا المادة 53المدنٌة ال تخول لكتاب الضبط ممارسة مثل هذا االختصاص فالمادة 

المدنٌة تخولهم صالحٌة تسلٌم نسخ مصادق على مطابقتها لألصل من األحكام الصادرة عن المحكمة التً 

. ٌعملون بها وال ٌمكن إدخال المصادقة على صحة اإلمضاء ضمن هذا االختصاص 

فهذا المقتضى ٌتناقض مع مقتضٌات القانون المنظم لإلشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة النسخ 

 المتعلق بالتنظٌم 1976 كما تم تعدٌله وتتمٌمه وكذا ظهٌر شتنبر 1915 ٌولٌوز 25ألصولها طبقا لظهٌر 

 00 القاضً بتنفٌذ القانون رقم 2002 أكتوبر 3 الصادر فً 1 ـ02 ـ297الجماعً المؽٌر بالظهٌر رقم 

 المتعلق بالتنظٌم الجماعً والذي ٌعطً اختصاص اإلشهاد على صحة اإلمضاء لرإساء المجالس 79.

. الجماعٌة 



 20 

ٌنص فً فقرته  ( 2002 أكتوبر 3ظهٌر ) من القانون الجدٌد المتعلق بالتنظٌم الجماعً 51فالمادة 

:  الثانٌة على ماٌلً 

ٌقوم رئٌس المجلس الجماعً طبق الشروط المنصوص علٌها فً القوانٌن واألنظمة الجاري بها " 

. العمل باالشهاد على صحة اإلمضاء ومطابقة نسخ الوثائق ألصولها 

وٌمكنه تفوٌض هذه المهام األخٌرة إلى النواب وإلى الكاتب العام للجماعة ورإساء األقسام والمصالح 

" . بالجماعة المعنٌٌن طبقا للقوانٌن واألنظمة الجاري بها العمل 

واستنادا إلى ما سبق فٌبدوا أن العقود المحررة من طرؾ المحامٌن سواء منهم المقبولون بالمجلس 

 ٌجب أن ٌتم اإلشهاد على  العقارات فً طور االنجازاألعلى أو ؼٌر المقبولٌن ، والمتعلقة بتصرفات تهم  بٌع

. صحة إمضاءات أطرافها لدى رإساء المجالس الجماعٌة ولٌس لدى كتابة ضبط المحكمة 

فكتاب الضبط ٌختصون بقبول الدعاوى وتسجٌلها وتوجٌه االستدعاءات وتصفٌة الرسوم القضائٌة 

ومإازرة القضاة فً تدوٌن األحكام وتسلٌم نسخ من تلك األحكام مصادق على مطابقتها ألصولها وبصفة عامة 

. القٌام باألعمال المرتبطة باختصاص المحاكم 

 من قانون المسطرة المدنٌة نجدها تعطً لكاتب الضبط الصالحٌة لتسلٌم 53وبالرجوع إلى المادة 

. نسخ مصادق على مطابقتها لألصل من جمٌع األحكام الصادرة عن المحكمة 

. وال ٌمكن إدخال اإلشهاد على صحة اإلمضاء ضمن اختصاصات كاتب الضبط 

وسٌجد هذا المقتضى صعوبة فً التطبٌق من طرؾ كاتب الضبط على صعٌد المحاكم لعدم وجود سند 

قانونً ٌسمح لهم باإلشهاد على صحة اإلمضاء ٌتعلق بمعامالت خارجة عن نطاق المحكمة وال تتعلق بنزاع 

  . العقار فً طور االنجازبٌعبوإنما بعملٌة 

 لم توضح فً فقرتها األخٌرة األطراؾ الذٌن ٌتعٌن تصحٌح إمضائهم لدى 618 /3كما أن المادة 

فهل تصحٌح إمضاء المحامً محرر العقد أم تصحٌح إمضاءات األطراؾ المعنٌٌن . رئٌس كتابة الضبط 

. بالعقد 
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وإذا كان ٌراد بهذا المقتضى التؤكد من صفة المحامً ومن كونه مقبوال بالمجلس األعلى أو ؼٌر 

فالئحة المحامٌن المقبولٌن محددة سلفا من . مقبول فلم ٌكن هناك داع لحشر كاتب الضبط فً مثل هذه العقود 

. وٌمكن االستناد إلٌها دون حاجة لتدخل كتابة الضبط . طرؾ وزارة العدل 

لهذا ففً نظرنا ٌبقى أمر اإلشهاد على صحة إمضاءات األطراؾ من اختصاص رإساء المجالس 

الجماعٌة أو الموظفٌن التابعٌن لهم والمفوض إلٌهم هذا االختصاص طبقا للنصوص المنظمة إلشهاد على 

. صحة اإلمضاء 
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 مطبعة 1 والشكلٌة ، سلسلة الدراسات القانونٌة المعاصرة ائٌةضرمحمد كشبور ، بٌع العقار بٌن ال ، 

  .1997 ، 1النجاح الجدٌدة ، البٌضاء ، الطبعة 

  ، نشر دار األمان 2007عبد القادر العرعاري ، عقد البٌع ، الطبعة الثانٌة ، . 

  ، 2005عبد القادر العرعاري ، مصادر االلتزامات ، الكتاب األول ، نظرٌة العقد ، الطبعة الثانٌة ، 

 .نشر دار األمان 

  ، أحمد ادرٌوش ، تؤمالت حول قانون التبادل االلكترونً للمعطٌات القانونٌة ، مطبعة األمن ، الرباط

  .1الطبعة 

  طبع الوراقة الوطنٌة ، مراكش 2006محمد بن أحمد بونبات ، العقود على العقارات ، الطبعة األولى ، 

. 

  ، طبع الوراقة الوطنٌة 2003محمد بن أحمد بونبات ، بٌع العقارات فً طور اإلنجاز ، الطبعة األولى ، 

 .، مراكش 

  خالد ٌوسفً وحكٌمة السدٌري ، بٌع العقار فً طور البناء على ضوء التشرٌع المؽربً ، مقال منشور

  .2007بمجلة البحوث ، العدد السابع ، السنة الرابعة ، 

  مطبعة النجاح الجدٌدة 2008مدونة التعمٌر مع مراسٌمها التنظٌمٌة ، الطبعة األولى ، ٌناٌر ، . 

  محمد خٌري ، الجهات المإهلة لتحرٌر العقود المتعلقة بالملكٌة المشتركة وبالعقارات فً طور االنجاز 

   محمد خٌري ، مهنة تحرٌر العقود بٌن التنظٌم واالطالق ، المجلة المؽربٌة لالقتصاد والقانون والتنمٌة

 

                                                                               

 

 الفهرس
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مقدمة  
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,,,1 

 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, عقد بٌع العقار فً طور اإلنجازأحكام: لفصل االولا

,, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,العقد االبتدائً:       المبحث االول

 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,تعرٌفه وشروطه: لمطلب االولا                   

 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المترتبة على إبرام العقد االبتدائًاآلثار: المطلب الثانً                 

 3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,بالنسبة للطرؾ المشتري فإنه ٌقع علٌه: الفقرة األولى                            

 4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,بالنسبة للبائع كطرؾ فإنه ٌقع علٌه: الفقرة الثانٌة                            

  5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,العقد النهائً: المبحث الثانً         

 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,شروط العقد النهائً: المطلب األول              

  5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,تحرٌر العقد: الفقرة األولى                     

 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, تسجٌل العقد النهائً:الفقرة الثانٌة                     

 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الناجمة عن العقد النهائًاآلثار: المطلب الثانً            

 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الحصول على رخصة أو شهادة المطابقة : الفقرة األولى                      

 8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,إشعار البائع المشتري بالحصول على وثائق العقار: الفقرة الثانٌة                     

 9,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, إتمام البٌعاتإجراء: ة لثالفقرة الثا                    

 10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الشكلٌة فً بٌع العقار فً طور اإلنجاز: الفصل الثانً 

 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,وطبٌعة عقد بٌع العقار فً طور اال نجازأنواع الشكلٌة :المبحث األول

 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, أنواع الشكلٌة:المطلب األول            

 11,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,, لشكلٌة القانونٌة والشكلٌة االتفاقٌة:                   الفقرةاالولى

 12,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, شكلٌة االنعقاد وشكلٌة النفاذ وشكلٌة اإلثبات:                     الفقرة الثانٌة

 13,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,, طبٌعة عقد بٌع العقار فً طور االنجاز:             المطلب الثانً

 14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, الجهات المؤهلة لتحرٌر عقد بٌع العقار فً طور االنجاز: الثانً         المبحث 

 14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,, محرروا العقود الرسمٌة:  األول لمطلبا          

 14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, محرروا العقود العرفٌة:  الثانً لمطلبا        

  17,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ـ المحامون ومسؤلة تحرٌر العقود المتعلقة ببٌع العقار فً طور االنجاز 1                

 18,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ـ اإلشهاد على صحة إمضاءات العقود المحررة من طرؾ المحامٌن2               

 22,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الئحة المراجع
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