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متهيد: 

لقد عرف البناء العمودي واإقامة التجمعات ال�سكنية، والإقامات على اختالف اأنواعها 

انت�سارا وا�سعا، ومنوا كبريا يف الوقت احلا�رض يف بالدنا، نتيجة تطور فن البناء وارتفاع 

امل�ساكن  على  املتزايد  الطلب  ملواجهة  وذلك  القروية؛  والهجرة  الدميوغرايف  النمو 

امل�سرتكة على  امللكية  تنظيم  اإعادة  اإىل  املغربي  بامل�رضع  الذي حدى  الأمر  واملحالت، 

اأ�س�س جديدة،   بغية :

• تاليف امل�ساكل وال�سعوبات التي اأثارها تطبيق الت�رضيع امللغى؛
• تنظيم عالقات املالك امل�سرتكني ب�سورة حمكمة؛

• اإيجاد الأجهزة والقواعد الكفيلة بتاأمني اإدارة امللكية امل�سرتكة وت�سيريها الت�سيري 
رقم  ال�رضيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر   18  -  00 قانون  مبوجب  وذلك  الأمثل، 

1-02-298 املوؤرخ ب 25 رجب 1423 هجرية املوافق ل 3 اأكتوبر 2002.
ويعترب وكيل احتاد املالك من بني الأجهزة امل�سرية للملكية امل�سرتكة، بل واأكرثها اأهمية 

وخطورة، وذلك بالنظر اإىل الدور الهام املناط به يف هذا ال�سدد، اإذ هو املكلف بتنفيذ 

اإىل  اإ�سافة  العام،  اجلمع  وقرارات  امللكية  من  النوع  بهذا  املتعلقة  القانونية  الن�سو�س 

املهام املتنوعة امللقاة على عاتقه، اإىل حد �سح معه القول، اأن الت�سيري الأمثل للملكية 

امل�سرتكة يتوقف على حنكة وجتربة وكيل الحتاد.

املالك  احتاد  وكيل  اأ�سبح  التي  وال�سعوبات  امل�ساكل  اإىل  وبالنظر  تقدم،  ملا  اعتبارا 

يواجهها يف الوقت احلا�رض، عند قيامه مبهامه تلك، الأمر الذي يفر�س عليه اأن يكون 

على دراية كافية مبعارف قانونية، مالية، حما�سبية، وتقنية، متكنه من النهو�س بها على 

الوجه املر�سي.

ومل�ساعدة وكالء احتاد املالك على اكت�ساب املعارف ال�رضورية، واملهارات الالزمة للقيام 

بعملهم بكيفية مر�سية، قرر امل�سوؤولون بوزارة الإ�سكان والتعمري والتنمية املجالية يف 

اإطار اجلهود املبذولة من اأجل تاأطري هذه الفئة وكذلك من اأجل �سمان التطبيق ال�سليم 

للن�سو�س الت�رضيعية والتنظيمية اجلاري بها العمل يف هذا امل�سمار و�سع دليل عملي 

خا�س بوكيل احتاد املالك امل�سرتكني.
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فما هي اأهداف هذا الدليل ؟ وما هو مو�ضوعه ؟.

اأهداف الدليل:

ميكن تلخي�سها فيما يلي:

• املعرفة الكاملة بالإطار الت�رضيعي والتنظيمي املتعلق بامللكية امل�سرتكة؛
• التعريف بنطاق امل�سوؤوليات واملهام امللقاة على عاتق وكيل احتاد املالك وم�سمونها 

ونتائجها؛

تدبري  الأموال،  ت�سيري  املحا�سبة،   ( امل�سرتكة  امللكية  ت�سيري  تقنيات  مع  التاأقلم   •
الوثائق(؛

• التحكم يف تقنيات التوا�سل وت�سيري الجتماعات؛
• معرفة طرق التقا�سي املتعلقة بالنزاعات املرتبطة بت�سيري امللكية امل�سرتكة.

كما يعترب هذا الدليل، خري معني لوكالء احتادات املالك على قيامهم بواجباتهم يف مناخ 

جيد، واأف�سل اأداة متكن الباحثني من الطالع على التطبيق العملي والواقعي للن�سو�س 

اجلاري بها العمل، واملتعلقة بامللكية امل�سرتكة.

مو�ضوع الدليل:

القانونية،  اجلوانب  تهم  اإ�سافية  ومعلومات  مدققة  تفا�سيل  على  الدليل  هذا  ي�ستمل 

واملالية، واملحا�سبية، والتقنية، التي يكون وكيل احتاد املالك يف حاجة ما�سة اإليها، والتي 

ت�ساعده على القيام مبهامه على الوجه الأكمل، وهكذا �سيت�سمن هذا الدليل :

• بيانا مف�سال عن الن�سو�س الت�رضيعية والتنظيمية املتعلقة بامللكية امل�سرتكة؛
باحتاد  تتعلق  التي  والتوثيقية  واملحا�سبية،  املالية،  اجلوانب  عن  مدققة  معلومات   •

املالك؛

املالك  اأو  بامل�ستخدمني  �سواء  تنظم عالقة وكيل الحتاد  التي  والأحكام  القواعد   •
املحالت  اجلارية على  املعامالت  تنظم  التي  القواعد  وكذا  بالغري،  اأو  امل�سرتكني 

والطبقات وال�سقق اخلا�سعة لهذا النظام.

وبناء عليه، �سيت�سمن هذا الدليل الأجزاء الثالثة الآتية :

• اجلزء الأول : التعريف بامللكية امل�سرتكة وبالأجهزة امل�سرية لها.
• اجلزء الثاين : التعريف بوكيل احتاد املالك وباأن�سطته التنظيمية.

• اجلزء الثالث : مهام وكيل احتاد املالك وخمتلف عالقاته.



الجزء األول 

 التعريف بالملكية المشتركة 

وباألجهزة المسيرة لها
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لقد عرف ال�سكن اجلماعي مبختلف اأ�سكاله )عمارات، جتمعات �سكنية، اإقامات( انت�سارا 

ال�سكنية  الوحدات  اإنتاج  وثرية  ارتفاع  بف�سل  الأخرية،  الآونة  بالدنا يف  متزايدا يف 

لتدارك النق�س احلا�سل يف هذا امل�سمار، والذي يتفاقم �سنة عن �سنة، ول�سيما ال�سكن 

الجتماعي، وذلك بالنظر اإىل الدعم املتزايد الذي توفره الدولة لقطاع ال�سكن عموما، 

وال�سكن الجتماعي بوجه خا�س.

غري اأن البناء العمودي على الطراز احلديث، قد اأخذ يف النت�سار يف بالدنا، ول�سيما يف 

املدن الكربى، منذ العقد الثالث من القرن املا�سي، مما ا�ستدعى تدخل امل�رضع لتنظيم 

امللكية امل�سرتكة للعقارات املبنية مبوجب الظهري ال�رضيف املوؤرخ يف 16 نونرب 1946.

وقد اأثار تطبيقه العملي م�ساكل و�سعوبات ب�سبب ما اعرتته من �سلبيات خا�سة:

ـ على م�ستوى تنظيم عالقات املالك امل�سرتكني؛

ـ وعلى م�ستوى تنظيم الأجهزة املكلفة باإدارة وت�سيري هذا النوع من امللكية؛ الأمر 

الذي حدى بامل�رضع اإىل اإعادة تنظيم امللكية امل�سرتكة على اأ�س�س جديدة مبوجب 

القانون 00 - 18 وذلك : 

 لتاليف ال�سلبيات التي اعرتت الن�س امللغى؛
 وحلث امل�ستثمرين واأرباب الأموال على ال�ستثمار يف هذا املجال يف ظل 

اإطار قانوين مالئم.

وقبل التعريف بامللكية امل�سرتكة يف ظل الت�رضيع احلايل ]نطاقها، ومكوناتها، وما اإىل 

ذلك[، وبالأجهزة املكلفة بت�سيريها، لنتبني مكانة وكيل احتاد املالك من بينها، يجدر بنا 

اأن نقول كلمة موجزة عن تطوير هذا النوع من امللكية ببالدنا.

وعلى هذا �سيتم تق�سيم هذا اجلزء اإىل الف�سلني الآتيني :

الف�سل الأول : التعريف بامللكية امل�سرتكة؛

الف�سل الثاين : الأجهزة امل�سرية للملكية امل�سرتكة.
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الف�ضل الأول : التعريف بامللكية امل�ضرتكة

�سبقت الإ�سارة اإىل اأن امللكية امل�سرتكة ينظمها حاليا قانون 18.00، والذي دخل حيز 

القانون ملواكبة التطورات التي عرفها  2003، وقد مت �سن هذا  07 نونرب  التطبيق يف 

املنا�سبة  احللول  ولإيجاد  الدولة،  طرف  من  له  املتزايد  الدعم  بف�سل  الإ�سكان  قطاع 

ملختلف امل�ساكل التي اأثارها التطبيق العملي للت�رضيع امللغى، ولتمكني املالك امل�سرتكني 

من ا�ستعمال امللكية امل�سرتكة ا�ستعمال ي�ستفيد منه اجلميع، وتنظيم عالقاتهم تنظيما 

حمكما عن طريق بيان حقوقهم والتزاماتهم، وذلك حتى يت�سنى لهم العي�س يف اأمان 

واطمئنان.

وللتعريف بهذا النوع من امللكية لبد من حتديد مفهومها، وجمال اعمالها، وعنا�رضها، 

وما اإىل ذلك، اإ�سافة اإىل التعريف بحقوق كل مالك م�سرتك والتزاماته.

وهذه اأمور ينبغي على وكيل احتاد املالك اأن يكون على دراية بها، لأنها متثل الإطار العام 

الف�سل  لذلك مت تكري�س هذا  الن�ساط،  اأحيانا �سمن هذا  قد تدخل  اإنها  بل  لن�ساطه، 

التي  اخلا�سة  القواعد  بع�س  بيان  اإىل  اإ�سافة  بها،  املتعلقة  الأحكام  اأهم  ل�ستعرا�س 

حتكم الت�رضفات اجلارية على ال�سقق، اأو الطبقات، اأو املحالت اخلا�سعة لها، وذلك يف 

الفقرات التالية :

الفقرة الأوىل : عموميات

اأوال : تعريف امللكية امل�ضرتكة ونطاق تطبيق القانون املتعلق بها

1 - تعريف امللكية امل�سرتكة
يراد بامللكية امل�سرتكة، اأن يتملك عدة اأ�سخا�س بال�سرتاك فيما بينهم مبنى مق�سم اإىل 

مفرزا،  منها جزءا  كل جزء  ي�سم  اأجزاء  اإىل  واملق�سمة  اأو حمالت،  �سقق،  اأو  طبقات، 

وح�سة يف الأجزاء امل�سرتكة ) املادة الأوىل من قانون 18.00(.

فحق املالك ي�سم جزءا مفرزا، وح�سة يف الأجزاء امل�سرتكة؛ فهو حق موحد، ومن ثم 

يختلف عن حق امللكية العادي.

2 - نطاق تطبيق القانون
من مزايا القانون احلايل، اأنه قد و�سع من نطاق تطبيقه، حيث جعله وا�سعا ي�سمل اأي 

عقار به اأجزاء خا�سة واأجزاء م�سرتكة، ميلكه عدد من املالك اأيا كان بناوؤه وكيفما كان 

نظامه القانوين، ول �سري، فهذا القانون اإمنا يعمل على تنظيم عالقات املالك امل�سرتكني 

فيما بينهم وكيفية ا�ستعمال الأجزاء اخلا�سة والأجزاء امل�سرتكة، واإدارة وت�سيري امللكية 

؛  اكت�سابها  اإىل طرق  ذاته، ول  امللكية يف  اإىل حق  يتطرق  ثم فهو ل  امل�سرتكة، ومن 

وهكذا يتحدد جمال تطبيق هذا القانون كما هو م�ستفاد - من املادة الأوىل منه – كما 

يلي :
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- العقارات املبنية املوؤلفة من طبقات اأو �سقق اأو حمالت؛

متال�سقة،  بنايات  من  املوؤلفة  الإقامات  وخمتلف  املبنية،  العقارية  املجمعات   -

اأومنف�سلة، وبها اأجزاء م�سرتكة مملوكة على ال�سيوع ملجموع املالك.

اأي �سواء كانت  وي�سمل نطاق التطبيق كل هذه العقارات كيفما كان نوع ا�ستعمالها، 

خم�س�سة لل�سكنى اأو لال�ستعمال املهني اأو التجاري.

وي�رضي على هذه العقارات كيفما كان نظامها القانوين، �سواء كانت حمفظة، اأو يف طور 

التحفيظ، اأو غري حمفظة.

كما ت�رضي اأحكام القانون اجلاري به العمل على التعاونيات واجلمعيات ال�سكنية، حيث 

يجب عليها و�سع نظام للملكية امل�سرتكة، ويف حالة حلها، يتم تاأ�سي�س احتاد املالك بني 

اأع�سائها بقوة القانون، مادامت هناك اأجزاء م�سرتكة ميلكونها على ال�سياع فيما بينهم 

)املواد 46و47و 48  منه(.

ثانيا : مكونات امللكية امل�ضرتكة

الأجزاء  يف  �سائعة  ح�سة  ومن  خا�س،  مفرز  جزء  من  امللكية  من  النوع  هذا  يتكون 

امل�سرتكة.

1 - معيار التمييز بني الأجزاء املفرزة والأجزاء امل�سرتكة 
والأجزاء  املفرزة،  الأجزاء  بني  للتمييز  معيارا  و�سع  اأنه  اأي�سا  القانون  هذا  مزايا  من 

امل�سرتكة، يتمثل يف ال�ستعمال اخلا�س اأو امل�سرتك بحيث يكون املعيار يف الأوىل هو 

فيما بني جمموع  امل�سرتك  ال�ستعمال  الثانية هو  وال�سخ�سي، ويف  اخلا�س  ال�ستعمال 

املالك اأو البع�س منهم وتتحدد على �سوئه كل من الأجزاء املفرزة والأجزاء امل�سرتكة.

2 - الأجزاء املفرزة 
اأو غري املبنية التي ميلكها كل واحد من  تعترب اأجزاء مفرزة من العقار الأجزاء املبنية 

املالك امل�سرتكني بغر�س النتفاع ال�سخ�سي واخلا�س، من ذلك مثال: الطبقة، اأو ال�سقة، 

اأو املحل، الذي ي�ستقل به كل واحد من املالك، واملراآب اخلا�س بكل واحد منهم، وغرفة 

املخلفات، وغرفة الغ�سيل...

وتتميز الأجزاء املفرزة اخلا�سة مبا يلي : 

- تعترب الأجزاء املذكورة ملكا خا�سا لكل مالك م�سرتك؛

- ل ميكن للجمع العام باأي حال من الأحوال اأن يلزم اأحد املالك امل�سرتكني بتغيري 

تخ�سي�س الأجزاء املفرزة اأو �رضوط ا�ستعمالها والنتفاع بها؛

املالك  حقوق  على  قيودا  يفر�س  امل�سرتكة  امللكية  يف  �رضط  كل  باطال  يعترب   -

بتخ�سي�س  يتعلق  ما  با�ستثناء  منهم  واحد  لكل  املفرزة  الأجزاء  امل�سرتكني يف 

العقار امل�سرتك وبخ�سو�سياته وموقعه؛
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- ل يجوز تق�سيم اأي جزء مفرز اإل مبوافقة احتاد املالك وباأغلبية ثالثة اأرباع اأ�سوات 

املالك.

3 - الأجزاء امل�سرتكة :
لالنتفاع  املخ�س�سة  املبنية  غري  اأو  املبنية  الأجزاء  العقار،  من  م�سرتكة  اأجزاء  تعترب 

وال�ستعمال من طرف املالك امل�سرتكني جميعهم اأو بع�سا منهم، بع�سها اأ�سلي، وبع�سها 

يعترب كذلك ما مل تق�سي �سندات امللكية بخالفه اإ�سافة اإىل احلقوق التابعة لها.

اأ - تعد اأجزاء م�ضرتكة اأ�ضلية :

- الأر�س؛

- هيكل العقار والأ�سا�سات واجلدران احلاملة له، والأقبية مهما كان عمقها؛

- واجهة البناية؛

- ال�سطوح املعدة لال�ستعمال امل�سرتك؛

- الدرج واملمرات والدهاليز املعدة لال�ستعمال امل�سرتك؛

- م�ساكن احلرا�س والبوابني؛

- املداخل وال�رضاديب وامل�ساعد املعدة لال�ستعمال امل�سرتك؛

- اجلدران واحلواجز الفا�سلة بني �سقتني اأو حملني؛

- التجهيزات امل�سرتكة مبا فيها الأجزاء التابعة لها والتي متر عرب الأجزاء املفرزة؛

- املخازن واملداخن ومنافذ التهوية املعدة لال�ستعمال امل�سرتك.

ب - وتعد كذلك اأجزاء م�ضرتكة ما مل ين�ص على ذلك يف �ضندات امللكية اأو يف  

حالة وجود تعار�ص بينها : 

- الغماءات وال�رضفات غري املعدة اأ�سال لال�ستعمال ال�سخ�سي؛

- ال�ساحات واحلدائق؛

- املحالت املعدة لال�ستعمال اجلماعي؛

خم�س�سا  يكون  اأن  العقار  طبيعة  تق�سي  اأو  م�سرتكا،  يعترب  جزء  كل  عامة  وب�سفة 

لال�ستعمال امل�سرتك.

ج - وتعد حقوقا تابعة للأجزاء امل�ضرتكة

- احلق يف تعلية البناء؛

- احلق يف اإحداث اأبنية جديدة يف ال�ساحات اأو احلدائق اأو يف �رضاديبها؛

- احلق يف احلفر.

د- تتميز االأجزاء امل�ضرتكة مبا يلي:

 تعترب الأجزاء امل�سرتكة ملكا �سائعا بني املالك امل�سرتكني �سيوعا جربيا بحيث:

- ل يجوز اأن تكون مو�سوعا لطلب الق�سمة؛
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- كما ل يجوز اأن تكون مو�سوعا لبيع جربي مبعزل عن الأجزاء املفرزة؛

- واأخريا ل ي�سوغ لأي واحد من املالك امل�سرتكني اأن يت�رضف يف ن�سيبه املفرز، 

اأوتاأجريه، اأو رهنه، مبعزل عن اجلزء ال�سائع العائد له، والعك�س �سحيح.

4 - طريقة حتديد الأجزاء امل�سرتكة :
 يتم حتديد احل�سة ال�سائعة لكل مالك يف الأجزاء امل�سرتكة، على اأ�سا�س م�ساحة اجلزء  

املفرز العائد له بالن�سبة اإىل جمموع م�ساحة الأجزاء املفرزة يف العقار، حني اإقامة امللكية 

امل�سرتكة، ما مل ين�س على خالف ذلك يف عقود امللكية.

10٪ من جمموع م�ساحة الأجزاء  للمالك متثل  العائد  املفرز  فاإذا كانت م�ساحة اجلزء 

10٪ من  اأي�سا ب  املفرزة يف العقار، فاإن ح�سته ال�سائعة يف الأجزاء امل�سرتكة حتدد 

جمموع م�ساحة هذه الأجزاء.

جزء  كل  ت�سمل  التي  ال�سائعة  احل�س�س  توزيع  لزاما،  امل�سرتكة  امللكية  نظام  ويتوىل 

مفرز يف الأجزاء امل�سرتكة، بحيث يجب اأن يت�سمن و�سفا خمت�رضا لتق�سيم العقار اإىل 

طبقات، اأو �سقق، اأو حمالت، وبيان خمتلف الأجزاء املفرزة وامل�سرتكة التي يتكون منها 

كل م�ستوى، وجدول يبني احل�سة ال�سائعة املرتبطة بكل جزء مفرز.

نظام  و�سع  امل�سرتكة،  للملكية  الأ�سا�سية  الدعامات  بني  من  اأن  اإىل  الإ�سارة،  وجتدر 

خا�س بها، وقد جعل امل�رضع و�سعه اأمرا اإلزاميا، اإذ يف حالة عدم وجوده يطبق النظام 

النموذجي.

ومبا اأن نظام امللكية امل�سرتكة يعترب اأداة رئي�سية يعتمد عليها وكيل احتاد املالك يف قيامه 

مبهامه واأن�سطته، فقد مت تخ�سي�س جزء م�ستقل ل�ستعرا�س الأحكام املتعلقة به. 
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الفقرة الثانية : حقوق املالك امل�شرتك والتزاماته

املالك  لكافة  واملطمئن  الهادئ  العي�س  ي�سمن  منا�سب  مناخ  توفري  اإىل  منه  �سعيا 

امل�سرتكني، اعتنى امل�رضع بتنظيم العالقات فيما بني املالك تنظيما حمكما، بحيث رتب 

العقار وح�سن  التزامات، تهم على وجه اخل�سو�س �سالمة  لهم حقوق وفر�س عليهم 

اإدارته وت�سيريه، وقد اأ�سار اإليها القانون املذكور يف خمتلف بنوده، وبحث اأهمها بتف�سيل 

يف املواد 31 وما يليها، وميكن اإجمالها يف ما يلي :

اأوال: حقوق املالك امل�ضرتك

تثبت للمالك امل�سرتك – اإ�سافة اإىل اكت�سابه الع�سوية يف احتاد املالك ويف اجلمع العام 

له  مالكا  اأ�سبح  والذي  العقار  من  املفرز  اجلزء  مع  يتنا�سب  الأ�سوات  من  بعدد  ومتتعه 

احلقوق التالية:

1 - احلق يف الت�رضف 
يحق لكل مالك م�سرتك اأن يت�رضف دون قيد اأو �رضط يف اجلزء املفرز له من العقار، 

وكذا يف الأجزاء امل�سرتكة املرتبطة به بح�سب الغر�س املعد له، كالبيع، والهبة، وغريهما، 

وذلك ف�سال عما يتمتع به من مكنة ال�ستغالل، وال�ستعمال. 

كما يحق له اأو ملن يحل حمله كاملكرتي اأن ي�ستعمل اأو يت�رضف يف الأجزاء امل�سرتكة، 

بتخ�سي�س  اأو  املالك،  بباقي  �رضر  اأي  يلحق  األ  �رضيطة  له،  املعد  الغر�س  بح�سب 

العقار.

2 - احلق يف الطالع على الربائد والوثائق وامل�ستندات املتعلقة 
بامللكية امل�سرتكة

املالك،  باحتاد  اخلا�سة  وال�سجالت  الربائد،  على  الطالع  يف  باحلق  مالك  كل  يتمتع 

ول�سيما ما يتعلق منها بالو�سعية املالية.

3 - حق اللجوء اإىل الق�ساء
يحق لكل مالك اإقامة دعوى للمحافظة على حقوقه، اأو للمطالبة باإ�سالح الأ�رضار التي 

ت�سيب العقار، اأو جزءا من الأجزاء امل�سرتكة، نتيجة خطاأ من اأحد املالك امل�سرتكني، اأو 

من الغري.

4 - حق الأف�سلية :
املق�سود به ما يتمتع به كل مالك من احلق يف اأن ي�سرتجع ال�سقة التي باعها مالك اآخر، 

ووفق  الآجال،  �سمن  ميار�سه  اأن  على  وامل�ساريف،  الثمن،  اأداء  بعد  عليها  عاو�س  اأو 

الإجراءات املن�سو�س عليها، وقد يكون هذا احلق لحتاد املالك.

امللكية  نظام  تنظيمه يف  التفاق عليه، ومت  �سبق  قد  اإن كان  بهذا احلق،  املالك  ويتمتع 

امل�سرتكة، فاإن مل ي�رض اإليه هذا النظام، جاز للمالك باأغلبية ثالثة اأرباع اأ�سوات املالك 
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امل�سرتكني احلا�رضين اأو املمثلني اأن ين�سئوا هذا احلق فيما بينهم، يف جميع الت�رضفات 

امللكية  نظام  يف  واآجاله  ممار�سته،  كيفية  على  والتن�سي�س  بعو�س،  للملكية  الناقلة 

امل�سرتكة.

5 - حق التعلية وحق احلفر واإعادة بناء العقار 
ت�ساف اإىل احلقوق املذكورة �سابقا حقوق اأخرى، ت�سمن للمالك مع باقي املالك الآخرين، 

كاحلق يف التعلية، واحلق يف احلفر، واحلق يف اإعادة البناء اإذا تهدم :

- ل يكون احلق يف التعلية اأو احلق يف احلفر �سحيحني اإل اإذا مت الرتخي�س بهما 

�رضاحة مبوجب القوانني اجلاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف املالك 

امل�سرتكني.

- اإذا تهدم العقار كليا يتخذ قرار اإعادة بنائه باإجماع املالك، واإذا تهدم جزئيا، يتخذ 

قرار اإ�سالح اجلزء املتهدم باأغلبية ثالثة اأرباع اأ�سوات املالك امل�سرتكني؛ 

- ويف حالة النزاع، يتم اللجوء اإىل املحكمة املخت�سة؛

- تخ�س�س العائدات املرتتبة عن تهدم العقار لإعادة بنائه اأو اإ�سالحه؛

- يف حالة التهدم الكلي ميكن للمحافظ العقاري، بناء على طلب من ذوي احلقوق، 

�سطب الر�سوم العقارية اخلا�سة بالأجزاء املفرزة، وتقييد الر�سم الأ�سلي اخلا�س 

امللكية  املبينة يف نظام  الن�سب  اإ�سم كافة املالك بح�سب  امل�سرتكة يف  بالأجزاء 

العقاري  الر�سم  اإىل  املقيدة  والتحمالت  احلقوق  نقل  وجوب  مع  امل�سرتكة، 

الأ�سلي.

ثانيا : التزامات املالك امل�ضرتك

يلتزم املالك امل�سرتك بالتزامات عديدة من اأهمها :

1 - بح�سور اجتماعات اجلمع العام، وامل�ساركة يف اأ�سغاله.
2 - ا�ستعمال الأجزاء امل�سرتكة فيما اأعدت له، وبدون اأن يحدث اأي 

�رضر لغريه من املالك.

3 - ال�سماح بتنفيذ الأ�سغال املتعلقة بالأجهزة امل�سرتكة :
- ل يجوز للمالك اأو لذوي حقوقه اأو ملن ي�سغل املحل اأن مينع اإجناز الأ�سغال املتعلقة 

بالأجزاء امل�سرتكة التي قررها اجلمع العام ولو داخل اجلزء املفرز ؛

- يجب على وكيل الحتاد اأن يخرب املالك اأو ذوي حقوقه اأو من ي�سغل املحل بنوع 

طابع  ذات  باأ�سغال  الأمر  يتعلق  ما مل  فيها،  ال�رضوع  قبل  اأيام  ثمانية  الأ�سغال، 

ا�ستعجايل من �ساأنها احلفاظ على �سالمة العقار امل�سرتك وعلى اأمن �ساكنته ؛

- يف حالة اعرتا�س اأحد املالك على اإجناز الأ�سغال املذكورة، يعر�س النزاع على 

لرفع  الالزمة  الأ�سغال  باإجناز  الأمر  ي�سدر  اأن  له  الذي  امل�ستعجالت  قا�سي 

ال�رضر.
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4 - امل�ساهمة يف التكاليف امل�سرتكة :
وهو اأهم التزام يفر�س على املالك امل�سرتك، ويثري م�ساكل عديدة من الناحية العملية، 

وفيما يلي اأهم القواعد التي تتعلق بهذا اللتزام وال�سمانات التي تكفله :

ا - القواعد التي حتكم هذا االلتزام :

على  احلفاظ  ي�ستلزمها  التي  التكاليف  يف  بامل�ساهمة  م�سرتك،  مالك  كل  يلتزم   -

الأجزاء امل�سرتكة، و�سيانتها، وت�سيريها ؛

- يتم حتديد هذه التكاليف، على اأ�سا�س ن�سيب كل مالك يف اجلزء املفرز من العقار، 

ما مل توجد مقت�سيات خمالفة يف نظام امللكية امل�سرتكة؛

- ل يجوز تعديل توزيع التكاليف امل�سرتكة اإل من طرف اجلمع العام باأغلبية ثالثة 

اأرباع اأ�سوات املالك؛

- ميكن لكل مالك اإذا تبني له اأن م�ساهمته يف التكاليف تفوق ما ينوبه اأن يعر�س 

الأمر على املحكمة املخت�سة للمطالبة مبراجعتها ؛ ويف هذه احلالة، تقام الدعوى 

�سد احتاد املالك، بح�سور وكيل الحتاد عند القت�ساء.

ب – التدابري املقررة ل�ضمان الوفاء بامل�ضاهمة يف التكاليف امل�ضرتكة والتكاليف 

االأخرى التي يقررها اجلمع العام :

- الأمر بالأداء :

اإذا امتنع اأحد املالك عن اأداء م�ساهمته يف التكاليف امل�سرتكة، اأو يف النفقات التي يقررها 

اجلمع العام، وذلك داخل الأجل املحدد، وبعد اإنذاره طبقا للقانون، اأمكن ا�ست�سدار اأمر 

بالأداء، من القا�سي املخت�س، وذلك لتح�سيلها منه.

- الرهن اجلربي :

تتمتع ديون احتاد املالك املرتتبة يف ذمة اأحد اأع�سائه، بالرهن اجلربي الق�سائي، كما هو 

من�سو�س عليه يف الف�سل 163 من ظهري 19 رجب 1333 املوافق 02 يونيو  1915 

املحدد للت�رضيع املطبق على العقارات املحفظة، هذا فيما اإذا كان العقار حمفظا، وكذا 

يف طور التحفيظ. 

يتم رفع هذا الرهن، والت�سطيب عليه، باأمر ي�سدره رئي�س املحكمة، اإذا ثبت له اأن املالك 

املدين، قام باأداء الدين، واإيداعه ب�سندوق املحكمة املخت�سة، لفائدة احتاد املالك.

- امتياز ديون الحتاد :

املنقولت  على  المتياز  حق  من  الحتاد،  ديون  ت�ستفيد  حمفظ  غري  العقار  كان  اإذا 

املوجودة داخل ال�سقة، اأو املحل، وعلى ال�سومة الكرائية، وذلك طبقا ملا هو من�سو�س 

عليه يف الف�سل 1250 من قانون اللتزامات والعقود.
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- الت�سامن :

يف حالة تفويت اأحد املالك امل�سرتكني حلق ملكيته لل�سقة، اأو الطبقة، اأو املحل، يبقى 

ديون  اأداء  ل�سمان  وذلك  املالك،  احتاد  اجتاه  املفوت،  مع  بالت�سامن  م�سوؤول  له  املفوت 

الحتاد، املرتتبة يف ذمة الع�سو املفوت.

- التقادم :

تتقادم ديون الحتاد املرتتبة يف ذمة املالك امل�سرتكني على التكاليف امل�سرتكة، اإذا مل تتم 

املطالبة بها خالل �سنتني من تاريخ اإقرارها من اجلمع العام.

الفقرة الثالثة: الت�شرفات اجلارية على طبقة اأو �شقة اأو حمل 

خا�شع للقانون املتعلق بامللكية امل�شرتكة  

ب�سبب  اإما  القانون،  لهذا  اخلا�سع  املحل  اأو  ال�سقة،  اأو  الطبقة،  ملكية  تنتقل  اأن  ي�سوغ 

الوفاة، واإما مبوجب ت�رضف بني الأحياء ناقل مللكيتها، اأو من�سئ لأي حق عيني عليها، 

وقد يقت�رض الأمر فقط على كرائها.

والأ�سل العام هو خ�سوع هذه الت�رضفات اإىل القواعد العامة، غري اأن امل�رضع قد ن�س 

على بع�س املقت�سيات اخلا�سة يف القانون املذكور، لذا يجب تنبيه وكيل احتاد املالك 

اإليها كي يكون على علم بها، ويتخذ عند القت�ساء ما يلزم من تدابري احتياطية.

اأوال : انتقال امللكية ب�ضبب الوفاة اإىل الورثة اأو املو�ضى لهم

- تطبق عليها يف هذه احلالة الأحكام املتعلقة بالو�سايا واملواريث املن�سو�س عليها 

يف مدونة الأ�رضة ؛

- يحل الورثة واملو�سى لهم حمل مورثهم يف حقوقه والتزاماته ؛

- تخرج ديون الحتاد من تركة الهالك باعتبارها دينا عاديا، ما مل تكن م�سمونة 

املتعلقة  احلقوق  باقي  على  تقدميها  الأخرية،  احلالة  هذه  يف  يجب  حيث  برهن، 

بالرتكة، وذلك كله ما مل يرت�س الورثة اأو املو�سى لهم الوفاء بها بالت�سامن فيما 

بينهم ؛

- اإذا تعدد الورثة اأو املو�سى لهم وجب عليهم اأن يعينوا من ميثلهم لدى الحتاد ؛

- ل يجوز للورثة اأو املو�سى لهم طلب ق�سمة اجلزء املفرز ق�سمة عينية اإل ب�رضطني :

 اإمكانية اإجراء الق�سمة العينية؛
 موافقة احتاد املالك على ذلك باأغلبية ثالثة اأرباع اأ�سوات املالك.
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ثانيا : الت�رصفات اجلارية بني االأحياء

1 - الت�رضفات التربعية : كالهبة، وال�سدقة، واحلب�س :
ثم  ومن  العمل،  به  اجلاري  املالكي  املذهب  على  الإ�سالمي  الفقه  قواعد  عليها  ت�رضي 

وجب فيها الإ�سهاد واحلوز مبعاينة البينة، واإذا متت مبقت�سى عقد عريف وجب اأن تتوفر 

فيها ال�سكليات املن�سو�س عليها يف املادة 12 من هذا القانون.

الديون  اأداء  عليه  وجب  ثم  ومن  والتزاماته  حقوقه  املتربع يف  له حمل  املتربع  يحل 

املرتتبة يف ذمة �سلفه اإزاء احتاد املالك.

2 - الت�رضفات العو�سية :
ت�رضي على البيع وباقي املعاو�سات الأخرى، القواعد العامة، مبا يف ذلك القواعد املتعلقة 

بالأركان املو�سوعية مع مراعاة املقت�سيات التالية :

اأ - البيانات الواجب اإدراجها يف عقد البيع :

يجب اأن يت�سمن هذا العقد بالإ�سافة اإىل البيانات املتعلقة بهوية الأطراف، وبامل�سكن 

املبيع، وبالثمن، وطرق اأدائه الإ�سارة لزوما اإىل اأن امل�سرتي قد اطلع على مقت�سيات نظام 

امللكية امل�سرتكة، والوثائق املرفقة به.

ب - �ضكل العقد :

وقد نظمه امل�رضع مبوجب املادة 12 من القانون 00 - 18 وتتلخ�س القواعد املتعلقة به 

كما يلي :

• اأوجب امل�رضع حتت طائلة البطالن اأن يحرر عقد �رضاء م�سكن يف اإطار امللكية 
امل�سرتكة يف :

- حمرر ر�سمي ؛

- مبوجب عقد ثابت التاريخ، يتم حتريره من طرف مهني ينتمي اإىل مهنة 

قانونية منظمة يخول له قانونها حترير العقود ؛

- �رضورة توقيع العقد والتاأ�سري على جميع �سفحاته، من الأطراف، ومن 

اجلهة التي قامت بتحريره ) اأي املوثق، العدل، اأو املهني (؛

- ت�سحيح الإم�ساءات بالن�سبة للعقود العرفية لدى رئي�س كتابة ال�سبط 

حتريرها  توىل  اإن  بدائرتها  املحامي  ميار�س  التي  البتدائية  باملحكمة 

املحامي، ولدى ال�سلطات املحلية اإن توىل حتريرها مهني مقبول.

• وقد حدد امل�رضع بدقة املهنيني املقبولني لتحرير العقود العرفية اخلا�سة بهذا 
النوع من البيوع وهم :

- املحامون املقبولون للرتافع اأمام املجل�س الأعلى؛
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- باقي املهنيني الآخرين الذين �سيتم حتديد �رضوط قبولهم مبقت�سى ن�س 

املقبولني  املهنيني  باأ�سماء  لئحة  �سنويا  العدل  وزير  ويحدد  تنظيمي، 

لتحرير هذه العقود.

ج- الوثائق املرفقة بالعقد :

يجب اأن يرفق بعقد ال�رضاء لزوما :

- نظري من نظام امللكية امل�سرتكة؛

املفرزة  الأجزاء  حتدد  التي  عليها  امل�سادق  والطبوغرافية  املعمارية  الت�ساميم   -

وامل�سرتكة؛

- �سهادة يتم احل�سول عليها من وكيل احتاد املالك، تثبت براءة ذمة البائع اجتاه احتاد 

املالك.

- ولالإ�سارة القول، فاإن ما يتطلب لنتقال امللكية من اإجراءات يتطلب كذلك لإن�ساء، 

اأو نقل اأي حق عيني اآخر.

3 - الكراء :
- ا�ستنادا اإىل الف�سل 31 من القانون رقم 18.00 فاإن على املالك امل�سرتك اأو من 

يحل حمله من مكرت اأو غريه اأن ي�ستعمل ويت�رضف يف الأجزاء امل�سرتكة بح�سب 

الغر�س املعدة له، �رضيطة األ يلحق اأي �رضر بباقي املالك اأو بتخ�سي�س العقار؛ 

- على املالك املكري الذي اأجر اجلزء املفرز له اأن ي�سلم للمكرتي ن�سخة من نظام 

امللكية امل�سرتكة، ويلتزم املكرتي باحرتام النظام الذي اطلع عليه وعلى القرارات 

ال�رضوط،  بهذه  يتعلق  بند  امل�سرتكني؛ وكل  املالك  احتاد  اتخذت من طرف  التي 

يجب اأن يدرج يف عقد الكراء؛

- وتنبغي الإ�سارة يف هذا ال�سدد اإىل اأن املالك امل�سرتك يبقى ملزما �سخ�سيا باأداء 

امل�ساهمات املتعلقة بالتكاليف امل�سرتكة والنفقات الأخرى، وذلك حتى يف احلالة 

التي يتحمل بها املكرتي مبوجب عقد، اأو حكم ق�سائي؛

- يعترب مبثابة املكرتي م�سرتي الأ�سل التجاري اأو امل�سري له، اإذا تاأ�س�س على حمل 

خا�سع للقانون املتعلق بامللكية امل�سرتكة، وكذلك املكرتي املتملك مبقت�سى عقد 

الإيجار املف�سي اإىل متلك العقار؛

واحلقوق  امللكية  فاإن  حمفظ،  عقار  على  واردا  الت�رضف  كان  اإذا  اأنه  واخلال�سة   -

العقد  باإ�سهار  اإل  اإليه  املت�رضف  اإىل  املت�رضف  من  تنتقل  ل  الأخرى  العينية 

وتقييده بالر�سم العقاري. 
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الف�ضل الثاين : الأجهزة امل�ضرية للملكية امل�ضرتكة

يثري ت�سيري امللكية امل�سرتكة واإدارتها م�ساكل و�سعوبات على امل�ستوى العملي، لذلك 

اأوله امل�رضع اهتماما كبريا فخ�س�س له ما يناهز 18 مادة، ) من املادة 13 اإىل املادة 30 

من القانون 00 - 18 (، اإ�سافة اإىل ن�سو�س اأخرى متناثرة يف مواد هذا القانون، فاأحدث 

اأجهزة اأناط بها مهمة هذا الت�سيري، وبني مهام كل منها، وقواعد �سري عملها، وذلك بغية 

متكني املالك امل�سرتكني من ا�ستعمال امللكية امل�سرتكة ا�ستعمال ي�ستفيد منه اجلميع ول 

اأي واحد منهم، مما يوفر لهم ول ريب العي�س الهادئ املطمئن بعيدا عن  يت�رضر منه 

امل�ساحنات واخل�سومات.

عام،  جمع  ي�سريه  املالك،  احتاد  يف  امل�سرتكة  امللكية  بت�سيري  املكلفة  الأجهزة  وتتمثل 

ووكيل الحتاد، ثم جمل�س لحتادات املالك يف ما اإذا تعلق الأمر مبجمع �سكني.

مت  فقد  مدققة،  ومعلومات  وافية  درا�سة  يتطلب  املالك  احتاد  بوكيل  التعريف  اأن  ومبا 

تخ�سي�س ف�سال م�ستقل له، لذلك مت القت�سار يف هذا الف�سل على التعريف بالأجهزة 

الثالثة الأخرى، الأمر الذي ي�سمح ببيان مكانة وكيل احتاد املالك من بينها، وذلك يف 

الفقرات التالية :

الفقرة الأوىل : احتاد املالك

يقت�سي التعريف باحتاد املالك بيان طبيعته، وغر�سه، وما اإىل ذلك من جهة، وم�سطرة 

اإعالن اإحداثه من جهة اأخرى.

اأوال : عموميات حول احتاد امللك

1- طبيعته وغر�سه :
ويتمتع  جميعا،  ميثلهم  للمالك،  احتاد  امل�سرتكني  املالك  جميع  بني  القانون  بقوة  ين�ساأ 

بال�سخ�سية املعنوية وال�ستقالل املايل، ويتحدد الغر�س منه يف :

- احلفاظ على العقار؛

- اإدارة الأجزاء امل�سرتكة؛

- له حق التقا�سي ولو �سد اأحد املالك امل�سرتكني.

يدير احتاد املالك جمع عام وي�سريه وكيل لالحتاد، ول�سمان قيام احتاد املالك بهذه املهام 

فاإنه ي�ساأل عن الأ�رضار التي تنتج عن اإهمال يف ت�سيري الأجزاء امل�سرتكة اأو �سيانتها، 

كما ي�ساأل عما يقوم به من اإ�سالحات للبناء اأو اأ�سغال للحفاظ عليه مع حفظ حقه يف 

الرجوع على امل�سوؤول احلقيقي عن هذا ال�رضر.
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2 - الن�سمام اإىل احتاد املالك :
- يكون كل مالك م�سرتك ع�سوا يف احتاد املالك بقوة القانون؛

التي  القرارات  يف  ول�سيما  الحتاد  اأعمال  يف  امل�ساركة  مالك  كل  على  يتعني   -

يتخذها اجلمع العام بالت�سويت؛

- يتمتع كل مالك بعدد من الأ�سوات بح�سب حقوقه يف جزء العقار املفرز العائد 

له؛

- يحدد نظام امللكية امل�سرتكة عدد الأ�سوات بالن�سبة لكل جزء مفرز؛

- اإذا تعدد مالك جزء مفرز وجب عليهم اأن يعينوا من ميثلهم لدى الحتاد؛

- ميكن للمالك اأن يفو�س غريه للت�سويت نيابة عنه، على اأن ل ينوب �سخ�س واحد 

عن اأكرث من مالك واحد، ويكون هذا التفوي�س كتابة.

ثانيا : تكوين احتاد امللك 

ن�س امل�رضع على اإجراءات معينة يجب القيام بها لتكوين احتاد املالك ب�سورة قانونية، 

وتتمثل هذه الإجراءات يف انعقاد جمع عام تاأ�سي�سي، ويف الإعالن عن تاأ�سي�س احتاد 

املالك عن طريق اإيداع ت�رضيح به لدى اجلهات املخت�سة.

1 - اجلمع العام التاأ�سي�سي
ينعقد اأول جمع عام مببادرة من اأحد املالك اأو اأكرث ويتوىل يف اأول اجتماع يعقده :

- و�سع نظام امللكية امل�سرتكة اإن مل يكن موجودا اأو تعديله عند القت�ساء؛

- انتخاب اجلهاز امل�سري للعقار امل�سرتك.

2 - امل�سطرة الإدارية لالإعالن عن اإحداث احتاد املالك
تتبع لالإعالن عن اإحداث احتاد املالك الإجراءات التي يجب اتباعها لتاأ�سي�س اجلمعية، 

751-00، حيث ق�ست املادة 2 باأنه ميكن 
وقد مت تنظيمها يف املواد من 2 اإىل 5 من قانون 

تاأ�سي�س جمعيات الأ�سخا�س بكل حرية وبدون ترخي�س م�سبق مع مراعاة مقت�سيات 

املادة 5 من هذا القانون.

وبتطبيق هذه املقت�سيات على ت�سكيل احتاد املالك نخل�س اإىل ما يلي :

اأ - اإيداع ت�رضيح لدى ال�سلطة املحلية :

اأن يودع  التاأ�سي�سي،  يتعني على وكيل احتاد املالك مبجرد تعيينه من طرف اجلمع العام 

ت�رضيحا لدى ال�سلطة املحلية التي يوجد بدائرتها مقر احتاد املالك، وذلك مبا�رضة اأو عن 

طريق عون ق�سائي حيث ي�سلم و�سل موؤقت بهذا الإيداع موؤرخ وموؤ�رض عليه.

1 - ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 1-02-206 بتاريخ 23 يوليوز 2002 املعدل واملتمم للظهري رقم 1-58-376 بتاريخ 3 جمادى الأوىل 1378 ) 15 نونرب 1958 ( املنظم لقانون 
اجلمعيات ) ج.ر عدد 5048 بتاريخ 17-10-2002 (.
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ب - �سكل الت�رضيح وم�سمونه :

يقدم الت�رضيح يف �سكل ورقة مكتوبة ويجب اأن يت�سمن ما يلي :

- اإ�سم وغر�س احتاد املالك؛

-  الإ�سم العائلي وال�سخ�سي لكل من وكيل الحتاد ونائبه، تاريخ ومكان ازدياده،

    جن�سيته، مهنته، حمل �سكناه؛

-  ال�سفة التي يتمتع بها كل منهما؛

- مقر احتاد املالك؛

- توقيع هذا الت�رضيح والتاأ�سري عليه من طرف وكيل احتاد املالك.

كما يجب اأن ترفق بهذا الت�رضيح الوثائق التالية :

- ثالث ن�سخ من نظام امللكية امل�سرتكة م�سادق على اإم�سائه طبق الأ�سل من طرف 

وكيل الإحتاد، مع �رضورة اأن تكون اإحدى هذه الن�سخ متنربة؛

اأقر نظام امللكية امل�سرتكة،  - ثالث ن�سخ من حم�رض اجلمع العام التاأ�سي�سي الذي 

وعني وكيل الحتاد ونائبه؛

الحتاد  لوكيل  العديل  ال�سجل  ور�سم  الوطنية،  التعريف  بطاقة  من  ن�سخ  ثالث   -

والوثائق  الت�رضيح  من  ن�سخة  باإر�سال  املخت�سة  الإدارية  اجلهة  تقوم  ونائبه؛ 

املرفقة به اإىل الأمانة العامة للحكومة ثم اإىل النيابة العامة باملحكمة البتدائية 

املخت�سة لكي تتمكن من اإبداء راأيها حوله عند القت�ساء.

ج - ت�سليم و�سل نهائي.

اإيداعه وفق الكيفية املطلوبة،  اإذا كان الت�رضيح م�ستوفيا �سائر �رضوطه القانونية، ومت 

وجب اأن ي�سلم للمعني بالأمر و�سال نهائيا داخل اأجل ل يتجاوز 60 يوما، فاإذا م�سى 

هذا الأجل دون ت�سليمه، اأمكن لحتاد املالك اأن يزاول ن�ساطه، وفقا للغر�س املن�سو�س 

عليه يف القانون ويف نظام امللكية امل�سرتكة.

د - الت�رضيح بالتغيريات املدخلة على اإدارة وت�سيري احتاد املالك

كل تغيري مت اإدخاله على اإدارة وت�سيري احتاد املالك اأو تعديل يف نظام امللكية امل�سرتكة، 

لل�سكليات  اتخاذه، وذلك طبقا  تاريخ  �سهر واحد من  اأجل  به داخل  الت�رضيح  يجب 

املذكورة اأعاله.

يجب على الأقل اإيداع هذا الت�رضيح عند اإجراء كل جتديد اأو تغيري لوكيل الحتاد اأو 

نائبه وذلك داخل الآجال التي يحددها نظام امللكية امل�سرتكة.

كما يجب اأن ي�سلم للمعني بالأمر و�سال موؤرخ وموقع عليه عن كل ت�رضيح مت اإيداعه 

لدى ال�سلطة املحلية.
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الفقرة الثانية : جمل�س الحتاد

تنظم جمل�س الحتاد القواعد التالية املن�سو�س عليها يف املادة 29 من القانون املذكور :

- يف حالة وجود جممع عقاري ي�سريه اأكرث من احتاد واحد للمالك، يجب اإحداث 

جمل�س يدعى جمل�س الحتاد، يعهد اإليه بت�سيري الأجزاء امل�سرتكة لهذا املجمع.

- ي�سم جمل�س الحتاد ممثال اأو اأكرث عن كل احتاد للمالك امل�سرتكني، يتم انتخابهم 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات املالك احلا�رضين واملمثلني ؛

ملدة  اأع�سائه  بني  من  له  رئي�سا  يعقدها  جل�سة  اأول  يف  الحتاد  جمل�س  ينتخب   -

�سنتني، ويعقد اجتماعاته بطلب من رئي�سه، اأو بطلب من ع�سوين من اأع�سائه 

كلما دعت ال�رضورة اإىل ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة كل �ستة اأ�سهر كما يعني 

جمل�س الحتاد وكيال له بالأغلبية املطلقة ؛

اأو  اإليه مبوجب نظام امللكية امل�سرتكة  بتنفيذ املهام امل�سندة  - يقوم جمل�س الحتاد 

قرارات اجلمع العام ؛

- يجب على وكيل جمل�س الحتاد اأن يبلغ القرارات التي يتخذها املجل�س م�سفوعة 

مبحا�رض اجتماعاته اإىل كافة الحتادات املمثلة فيه واإىل جميع املالك امل�سرتكني يف 

اأجل ل يتعدى ثمانية اأيام من تاريخ اتخاذها ويتم هذا التبليغ بر�سالة م�سمونة اأو 

عن طريق العون الق�سائي.

الفقرة الثالثة : اجلمع العام 

اأوال : تعريفه ومهامه

1 - تعريفه : ي�ستفاد من خمتلف الن�سو�س الواردة يف قانون 00 - 18، 
اأن �سلطة اإدارة امللكية امل�سرتكة وت�سيريها مت اإ�سنادها اإىل جهاز قانوين يدعى باجلمع 

العام لحتاد املالك، وهو يبا�رضها عن طريق اتخاذ قرارات يعهد بتنفيذها اإىل وكيل 

احتاد املالك، مع مراقبة هذا التنفيذ.

وهكذا وكما تق�سي بذلك املادة 15 من هذا القانون فاإن اجلمع العام يتوىل ت�سيري العقار 

امل�سرتك وفقا للقانون ولنظام امللكية امل�سرتكة، ويتخذ قرارات يعهد بتنفيذها اإىل وكيل 

الحتاد اأو عند القت�ساء اإىل جمل�س الحتاد.

اإذ  املالك،  احتاد  اأع�ساء  جميع  ي�سم  وهو  تقريرية،  هيئة  عن  عبارة  اإذن  العام  فاجلمع 

يكت�سب الع�سوية فيه بقوة القانون جميع املالك امل�سرتكني.

2 - مهامه : اأناط امل�رضع بهذا اجلهاز مهام عديدة، من اأبرزها :
امل�سرتك  العقار  �سالمة  على  احلفاظ  �ساأنها  من  التي  والتدابري  القرارات  اتخاذ   -

و�سيانته واحلفاظ عليه و�سمان النتفاع به وكذا على اأمن �سكانه وطماأنينتهم؛
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�سالمة  على  للحفاظ  املنا�سبة  الإجراءات  باتخاذ  امل�سرتكة  الأجزاء  ت�سيري   -

م�ستعمليها و�سمان ح�سن النتفاع بها واحلفاظ على جمالية العقار ورونقه؛ 

- تعيني وكيل الحتاد ونائبه وعزلهما؛

- تعيني ممثل احتاد املالك لدى جمل�س الحتاد امل�سار اإليه يف املادة 31 وما بعده؛

- منح اإذن التقا�سي لوكيل الحتاد اأو لالأغيار؛

- تفوي�س اتخاذ بع�س الإجراءات لوكيل الحتاد اأو لالأغيار؛

وعلى  للنفقات  الأق�سى  واحلد  التكاليف  الحتاد وحتديد  ميزانية  على  امل�سادقة   -

الر�سيد املايل اخلا�س لتحمل اأ�سغال ال�سيانة الكربى.

ثانيا : خمتلف اأنواع اجلمع العام

يظهر من خالل مقت�سيات املادة 16 من قانون 00 - 18 على اأن اجلمع العام له اأنواع 

متعددة، فقد يكون تاأ�سي�سيا، اأو عاديا، اأو ا�ستثنائيا.

1 - اجلمع العام التاأ�سي�سي
يق�سد به اجلمع العام الأول، ويتم انعقاده مببادرة من اأحد املالك اأو اأكرث؛ و يتوىل يف اأول 

اجتماع يعقده :

- و�سع نظام امللكية امل�سرتكة اإن مل يكن موجودا اأو تعديله عند القت�ساء؛ 

والن�سو�س  القانون  هذا  لأحكام  وفقا  امل�سرتك  للعقار  امل�سري  اجلهاز  انتخاب   -

اجلاري بها العمل.

2 - اجلمع العام العادي 
القانون  اأوجب  اإ�سمه يعقد ب�سورة دورية ويف ظروف عادية، وقد  وهو كما يدل عليه 

انعقاده مرة كل �سنة على الأقل.

ويحدد نظام امللكية امل�سرتكة ال�سالحيات املخولة للجمع العام العادي والقواعد التي 

تنظم �سريه وعدد مرات انعقاده كل �سنة وتواريخها.

3 - اجلمع العام ال�ستثنائي                                                                                                    
املالك  جميع  اإليه  ويدعى  لذلك،  ال�رضورة  دعت  كلما  ا�ستثنائي  عام  جمع  عقد  ميكن 

امل�سرتكني حيث يتوىل فقط النظر يف الق�سايا امل�ستعجلة والتي مت حتديدها يف جدول 

اأعماله.

4 - ا�ستدعاء اجلمع العام لالنعقاد
يحدد  اأن  ويجب  وال�ستثنائي  العادي  العام  اجلمع  انعقاد  دعوة  الحتاد  وكيل  يوجه 

ال�ستدعاء للجمع العام ما يلي :

- تاريخ، �ساعة ومكان الجتماع؛

- النقط املدرجة يف م�رضوع جدول الأعمال؛
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- ال�سماح لكل مالك م�سرتك يف الطالع على الوثائق املحا�سبية قبل الجتماع؛

قبل  يوما   15 الأقل  على  امل�سرتكني  املالك  اإىل  ال�ستدعاءات  توجه  اأن  يجب   -

الجتماع وذلك بوا�سطة ر�سالة م�سمونة مع الإ�سعار بالتو�سل؛

- كما يجب اأي�سا تعليق اإعالن على العقار تذكر فيه البيانات ال�سابقة.

5 - رئا�سة اجلمع العام
ينتخب اجلمع العام يف كل اجتماع من بني اأع�سائه رئي�سا لت�سيري اأ�سغاله، ويعني كاتبا 

لتحرير حم�رض الجتماع ويتداول يف الق�سايا املدرجة يف جدول اأعماله بعد امل�سادقة 

عليه.

6 - الن�ساب 
ي�ستفاد من املادة 18 من هذا القانون اأن الن�ساب املتطلب لنعقاد اجلمع العام يتحدد يف 

ن�سف اأ�سوات املالك امل�سرتكني.

قراراته  ويتخذ  ينعقد  العام  اجلمع  فاإن  الأول،  ال�ستدعاء  عند  الن�ساب  هذا  توفر  اإذا 

بالأغلبية املطلقة لأ�سوات املالك امل�سرتكني احلا�رضين اأو املمثلني ) الن�سف + 1(، ما مل 

ين�س على خالف ذلك يف نظام امللكية امل�سرتكة.

يف حالة عدم توفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول، يتم انعقاد جمع عام ثان داخل اأجل 

ثالثني يوما تتخذ فيه القرارات بالأغلبية املطلقة لأ�سوات املالك امل�سرتكني احلا�رضين 

اأو املمثلني.

7 - متثيل املالك امل�سرتكني
�سيما ح�سور  اأعمال الحتاد، ول  امل�ساركة يف  مالك م�سرتك  امل�رضع على كل  اأوجب 

احل�سور  عليه  تعذر  فاإذا  بالت�سويت،  قراراته  اتخاذ  وامل�ساركة يف  العام  اجلمع  اأ�سغال 

�سخ�سيا، اأمكنه اأن ينيب عنه من ميثله يف ذلك.

ويتم هذا التمثيل بوكالة مكتوبة ين�س فيها على اأن الوكيل مفو�س له بالت�سويت نيابة 

عن املالك امل�سرتك؛ ول ميكن اأن ينوب �سخ�س واحد اإل على مالك م�سرتك واحد.

اأحد املالك الإدلء بهذه الوكالة اإىل رئي�س اجلمع العام يف  يتعني على املكلف بتمثيل 

بداية الجتماع.

اأما اإذا تعدد مالك جزء مفرز، وجب عليهم اأن يعينوا من ميثلهم لدى الحتاد، ولدى اجلمع 

العام.

وخال�سة القول، اإذا كان اجلمع العام هو الذي يدير احتاد املالك، فاإن وكيل احتاد املالك 

هو الذي ي�سريه.



الجزء الثاني

التعريف بوكيل االتحاد 

وبأنشطته التنظيمية
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متت الإ�سارة فيما تقدم اإىل اأن وكيل احتاد املالك يعترب من بني الأجهزة املكلفة باإدارة 

فاإن وكيل  واملراقبة،  التقرير  �سلطة  العام  للجمع  فاإذا كانت  امل�سرتكة،  امللكية  وت�سيري 

ومقت�سيات  القانونية،  املقت�سيات  تنفيذ  يتوىل  اإذ  التنفيذية،  الأداة  يعترب  املالك  احتاد 

نظام امللكية امل�سرتكة والقرارات املتخذة من طرف اجلمع العام، واملتعلقة جميعها باإدارة 

هذه امللكية وت�سيريها، اإ�سافة اإىل املهام الأخرى التي اأناطها امل�رضع به، وهكذا فدوره 

مركزي وحا�سم، اإذ من خالله تتم ترجمة تلك املقت�سيات والقرارات على اأر�س الواقع، 

الأمر الذي يحقق الأهداف املتوخاة من تنظيم هذا النوع من امللكية، ويفر�س التقيد 

ب�سوابط ال�سكن اجلماعي وبالتايل يوفر للمالك امل�سرتكني العي�س يف اأمان واطمئنان.

ومن بني املهام امل�سندة اإىل وكيل الحتاد مهام تنظيمية تتعلق باجلوانب املالية واملحا�سبية 

والتوثيقية لحتاد املالك، وقد حر�س هذا الدليل على تقدمي معلومات اإ�سافية حول هذه 

املوا�سيع، وذلك مل�ساعدة وكيل الحتاد على القيام بهذه املهام على اأح�سن وجه، ومن 

ثم الرفع من مهارته، ومن جودة اخلدمات التي يقدمها، وذلك مت�سيا مع روح الن�س ومع 

الهدف املتوخى من اإقرارها، واملتمثل يف بلورة اأن�سطة وكيل الحتاد يف هذا امل�سمار، 

حتى ت�سبح مهنة م�ستقلة، ل �سيما واأن مهام وكيل الحتاد قد ت�سند اإىل �سخ�س طبيعي 

اأو اعتباري من غري املالك امل�سرتكني، وت�سكل درا�سة هذه الأن�سطة التنظيمية مو�سوع 

هذا اجلزء اإ�سافة اإىل التعريف بوكيل الحتاد، وبالأداة التي يعتمد عليها يف قيامه مبهامه، 

وذلك يف الف�سول اخلم�سة الآتية :

- الف�سل الأول : التعريف بوكيل الحتاد

- الف�سل الثاين : الأدوات التي يعتمد عليها وكيل الحتاد للقيام مبهامه

- الف�سل الثالث : تنظيم مالية احتاد املالك

- الف�سل الرابع : م�سك حما�سبة متعلقة باحتاد املالك

- الف�سل اخلام�س : م�سك وثائق وربائد احتاد املالك.   
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الف�ضل الأول : التعريف بوكيل احتاد املالك

جوانبها  املالك،  احتاد  وكيل  مبهنة  اأول  نعرف  اأن  املو�سوع،  بهذا  الإملام  يقت�سي 

املتنوعة، والأن�سطة املختلفة التي تندرج فيها، ثم نبني القواعد القانونية املنظمة لهذا 

اجلهاز يف الت�رضيع املغربي.

الفقرة الأوىل : التعريف مبهنة وكيل احتاد املالك

اأوال : تنوع مهام وكيل االحتاد

ميار�س وكيل احتاد املالك مهامه ب�سفتها مهنة م�ستقلة تتميز بكونها متعددة اجلوانب، 

ومرتامية الأطراف، اإذ اأنها تت�سمن اأن�سطة متنوعة، ومهام عديدة من اأبرزها:

1-  املهام القانونية والتنظيمية : 
- ي�ستدعي وكيل احتاد املالك امل�سرتكني حل�سور اجلمع العام ويقوم بتنظيم اجتماعات 

هذا الخري؛

- يقوم بتنفيذ القرارات املتخذة من اجلمع العام؛

- يقوم بفر�س احرتام نظام امللكية امل�سرتكة؛

- ميكنه اإقامة دعوى ق�سائية يف مواجهة اأحد املالك اأو الأغيار وذلك باإذن من اجلمع 

العام؛

- يعترب املمثل الدائم لحتاد املالك امل�سرتكني ول �سيما اأمام اجلهات الإدارية؛

- م�سك ربائد ) اأر�سيف( امللكية امل�سرتكة. 

2- املهام املالية لوكيل الحتاد:
- يتوىل وكيل الحتاد تدبري املوارد املالية لحتاد املالك؛

- يوزع التكاليف فيما بني املالك امل�سرتكني؛     

- يقوم بتح�سيل م�ساهمات املالك امل�سرتكني يف التكاليف مقابل الو�سل؛

- يقوم بوفاء ديون الحتاد لفائدة املوردين بعد مراجعتها؛

- يهتم بال�سوؤون ال�رضيبية واملحا�سبية؛

- يقدم م�رضوع امليزانية للجمع العام.

3- املهام التقنية لوكيل الحتاد :      
مبا اأن وكيل الحتاد هو امل�سوؤول عن ت�سيري الأجزاء امل�سرتكة واملحافظة عليها و�سيانتها 

فاإنه يقوم ب :

- احلفاظ على الأماكن ؛

- ال�سيانة الوقائية والإ�سالحات ؛
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- يناق�س هذه التدخالت مع خمتلف اأطراف الدولة ويراقب تنفيذ الأ�سغال؛

- تقدير التكاليف املرتقبة لالأ�سغال املراد اإجنازها وعر�سها على اجلمع العام ق�سد 

امل�ساقة عليها؛

- القيام بالإ�رضاف ومراقبة الأ�سخا�س املكلفني بحرا�سة العقار و�سيانته.

ثانيا : تنظيم املهنة

لتزايد  تبعا  وذلك  يوم،  بعد  يوما  تتزايد  اأخذت  الحتاد  وكيل  مهنة  اأهمية  اأن  يالحظ 

انت�سار اأ�سكال البناء اجلماعي، عموديا واأفقيا، ومن ثم تبعا لت�ساع املجالت اخلا�سعة 

لقانون امللكية امل�سرتكة.

وقد حظيت هذه املهنة بالتنظيم يف بع�س الدول كما هو احلال يف فرن�سا، حيث يتعني 

على الراغب يف ممار�ستها احل�سول على بطاقة مهنية يتم جتديدها �سنويا على اأن تتوفر 

فيه ال�رضوط الآتية :

- اأن يربهن على كفاءة مهنية واأخالق عالية؛

- اأن يقدم �سمانة مالية تخ�س�س لتاأمني الأموال التي يحوزها؛

- اأن يوؤمن عن م�سوؤوليته املدنية املهنية؛

- اأن يكون مقيدا بال�سجل التجاري؛

- اأن ل يكون ممنوعا قانونا من مزاولة املهنة.

ومل حت�س هذه املهنة يف بالدنا باأي تنظيم، والغالب الأعم اأن يتولها اأحد املالك امل�سرتكني 

بكيفية طوعية، وجمانية، ومن غري اأن يكون متوفرا يف اأغلب احلالت على اأي تكوين اأو 

تاأهيل، بل قد يكون م�ستواه الثقايف دون املتو�سط، مما يجعله يواجه �سعوبات وم�ساكل 

اأثناء قيامه بها، الأمر الذي تنعك�س �سلبا على امللكية امل�سرتكة برمتها، ويوؤدي بالتايل 

اإىل تردي عي�س املالك امل�سرتكني بها.

اأنه حدد اخت�سا�سات وكيل الحتاد بكيفية دقيقة، وح�رض  ومن مزايا القانون احلايل، 

دوره يف التنفيذ، والتمثيل، وحتديد دور نائبه، مع اإمكانية اإ�سناد مهمة وكيل الحتاد اإىل 

مهني حمرتف.

ونظرا لتنوع مهام وكيل الحتاد و�سالحياته، فاإنه قد اأ�سبح لزاما اأن يكون على م�ستوى 

ثقايف معني، واأن تتوافر له اخلربة والكفاءة الالزمني للقيام بها على الوجه املر�سي.

ويعترب هذا الدليل اأداة فعالة مل�ساعدة هوؤلء ق�سد الرفع من كفاءاتهم، وتنمية مداركهم 

كي يقوموا مبهامهم يف مناخ منا�سب، وكذا لبنة اأ�سا�سية على درب تنظيم هذه املهنة.
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الفقرة الثانية : القواعد القانونية املنظمة  وكيل احتاد املالك

وكيل  بتعيني  الكفيلة  القواعد  بو�سع   ،18  -  00 قانون  يف  املغربي  امل�رضع  اهتم  لقد 

الواجب  والأحكام  نائبه،  دور  عاتقه، وحتديد  امللقاة على  املهام  وبيان  وعزله،  الحتاد، 

اتباعها عند انتهاء مهامه. 

اأوال: تعيني وكيل احتاد امللك وعزله

املالك  لأ�سوات  املطلقة  بالأغلبية  العام،  اجلمع  من طرف  املالك  احتاد  وكيل  تعيني  يتم 

بني  من  اختياره  ويجوز  له  نائب  وكذا  اأجرته،  اأو  اأتعابه  اأواملمثلني، وحتديد  احلا�رضين 

املالك امل�سرتكني اأو من الغري، وي�سوغ اأن يكون �سخ�سا طبيعيا، اأو معنويا ميار�س ت�سيري 

العقارات كمهنة حرة.

واإذا تعذر تعيني وكيل الحتاد ونائبه، يقوم بالتعيني املذكور رئي�س املحكمة البتدائية 

بناء على طلب واحد اأو اأكرث من املالك امل�سرتكني، بعد اإعالمهم جميعا و�سماع اأقوال 

احلا�رضين منهم.

ويعني وكيل الحتاد ونائبه ملدة �سنتني قابلة للتجديد، ويتم عزله بنف�س الكيفية التي مت 

بها تعيينه.

ثانيا : مهام وكيل احتاد امللك

تناط بوكيل الحتاد على وجه اخل�سو�س املهام الآتية :

- تنفيذ مقت�سيات نظام امللكية امل�سرتكة املوكول اإليه القيام بها؛

- تنفيذ قرارات اجلمع العام ما مل يتقرر اإ�سنادها ملجل�س الحتاد، اأو للمالك، اأو لالأغيار؛

- تبليغ قرارات اجلمع العام م�سفوعة مبحا�رض الجتماعات اإىل جميع املالك امل�سرتكني 

داخل اأجل اأق�ساه ثمانية ) 8 ( اأيام من تاريخ اتخاذها، وذلك بر�سالة م�سمونة مع 

الإ�سعار بالتو�سل، اأو بوا�سطة عون ق�سائي؛

- ال�سهر على ح�سن ا�ستعمال الأجزاء امل�سرتكة، وذلك ب�سيانتها وحرا�سة املداخل 

الرئي�سية للعقار واملرافق امل�سرتكة؛

- القيام بالإ�سالحات ال�ستعجالية ولو تلقائيا؛

- حت�سري م�رضوع ميزانية الحتاد ق�سد عر�سه على اجلمع العام للت�سويت عليه؛

- حت�سيل م�ساهمات املالك امل�سرتكني يف التكاليف مقابل و�سل؛

- منح و�سل للمالك امل�سرتك يف حالة البيع اإذا مل تكن عليه ديون اجتاه احتاد املالك؛

- و�سع ميزانية منتظمة لالحتاد، وم�سك املحا�سبة املتعلقة به، والتي تبني فيها الو�سعية 

املالية لالحتاد، ولكل مالك م�سرتك؛

- اإ�سعار املالك امل�سرتكني كل ثالثة اأ�سهر على الأقل بالو�سعية املالية لالحتاد؛
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من  املالك  كافة  ومتكني  والحتاد،  بالعقار،  اخلا�سة  وال�سجالت  الربائد،  م�سك   -

اأعماله  جدول  املخ�س�س  العام،  اجلمع  انعقاد  قبل  �سيما  ول  عليها،  الطالع 

لفح�س احل�سابات؛

- القيام بالإجراءات الإدارية املنوطة به اأو املفو�س له باإجرائها؛

- متثيل الحتاد لدى املحاكم باإذن خا�س من اجلمع العام؛

- باقي املهام الأخرى املوكولة اإليه، مبوجب ن�سو�س اأخرى متناثرة يف هذا القانون، 

اأو مبقت�سى نظام امللكية امل�سرتكة، اأو قرارات اجلمع العام.

ثالثا : نائب وكيل االحتاد

يتوىل نائب وكيل الحتاد نف�س املهام املنوطة بالوكيل، وذلك يف حالة وفاته، اأو عزله، اأو 

ا�ستقالته، كما يتوىل نائب وكيل الحتاد موؤقتا نف�س املهام، اإذا امتنع الوكيل عن القيام 

بها، اأو اإذا اأ�سعره الوكيل بتغيبه، اأو بعدم رغبته يف موا�سلة مهامه.

يف حالة التنازع، يجب على الوكيل اأو نائبه الرجوع اإىل اجلمع العام، الذي ينعقد ب�سفة 

طارئة ويعترب م�سوؤول عن الإخالل باملهام املنوطة به.

رابعا : انتهاء مهام وكيل احتاد امللك

اأجل  خالل  تقدير  اأبعد  وعلى  مهمتهما  انتهاء  فور  نائبه  اأو  الحتاد  وكيل  على  يتعني 

خم�سة ع�رض ) 15 ( يوما يبتدئ من تاريخ تعيني الوكيل اجلديد، اأن ي�سلم لهذا الأخري 

جميع الوثائق والربائد وال�سجالت اخلا�سة بالحتاد والعقار، وبيان الو�سعية املالية، وكل 

اأموال الحتاد، مبا فيها املبالغ النقدية.

ميكن للوكيل اجلديد، بعد ان�رضام الأجل املذكور اأعاله، اإذا مل يقع الت�سليم املذكور، اأن 

يطلب من رئي�س املحكمة البتدائية، وهو يبت يف �سكل ا�ستعجايل، اأن ياأمر الوكيل 

ال�سابق بذلك حتت طائلة غرامة تهديدية.

خام�ضا : اأتعاب وكيل احتاد امللك

ي�ستفاد من ن�سو�س القانون 00 - 18، ول �سيما الفقرة الثانية من املادة 19 منه، اأن 

وكيل الحتاد ل يقوم مبهامه باملجان، اإل اإذا ارت�سى ذلك طواعية، وهذا يعني اأنه يتقا�سى 

اإىل مهني حمرتف،  اإ�سنادها  اإذا مت  اأتعابا مقابل قيامه بهذه املهام، ل �سيما  يف الأ�سل 

�سواء كان �سخ�سا طبيعيا اأو اعتباريا، عن طريق التعاقد معه.

و يتوىل اجلمع العام حتديد اأتعاب وكيل الحتاد و يف حالة عدم حتديدها من طرفه، يتوىل 

حتديدها، رئي�س املحكمة البتدائية يف الأمر الق�سائي ال�سادر بتعيني وكيل الحتاد.

يقوم وكيل الحتاد باقتطاع اأتعابه، امل�ستحقة من املوارد املالية لحتاد املالك، والتي قام 

بتح�سيلها.
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الف�ضل الثاين : الأدوات القانونية لوكيل الحتاد

هناك اأدوات قانونية عديدة، توؤطر الأن�سطة املتنوعة لوكيل الحتاد، يت�سدرها القانون  

العمل، كقانون  بها  اجلاري  الأخرى  والن�سو�س  امل�سرتكة،  بامللكية  املتعلق   18  -  00
اأخرى  اللتزامات والعقود، ومدونة التجارة ومدونة ال�سغل ومدونة الأ�رضة ون�سو�س 

ت�رضيعية وتنظيمية ومع ذلك يبقى نظام امللكية امل�سرتكة، هو الأداة الرئي�سية التي يعتمد 

عليها وكيل الحتاد يف قيامه مبهامه، لذا �سيتم الرتكيز عليه يف هذا الف�سل مبينني اأهم 

الأحكام التي تنظمه وامل�ستفادة من املواد 8 و 9 و 10 و 11 من قانون امللكية امل�سرتكة 

وذلك فيما يلي :

الفقرة الأوىل : التعريف بنظام امللكية امل�شرتكة

اأوال : تعريفه

نظام امللكية امل�سرتكة عبارة عن وثيقة يتم من خاللها التعريف بالعقار اخلا�سع لقانون 

امللكية امل�سرتكة، والذي يتعلق هذا النظام به، وكما يت�سمن تفا�سيل مدققة، واإجراءات 

عملية تبني التطبيق العملي ملختلف الق�سايا التي تهم امللكية امل�سرتكة، كتق�سيم العقار 

وحتديد طبيعة خمتلف اأجزائه، وقواعد �سري عمل الأجهزة املكلفة بت�سيريه، و�سالحيات 

كل منها وكافة ال�رضوط الأخرى، وميكن القول اأنه مبثابة ن�س تنظيمي تتحدد من خالله 

خمتلف القواعد املنظمة لحتاد املالك.

ثانيا : طبيعته

نظام امللكية امل�سرتكة ذو طبيعة نظامية، حيث جعله امل�رضع اإلزاميا، مبقت�سى املادة 8 ، 

والفقرة الأوىل من املادة 16 من القانون 00 - 18، وتتلخ�س كما يلي :

- يو�سع نظام امللكية امل�سرتكة لكل عقار م�سرتك خا�سع لأحكام هذا القانون؛

- يلزم املالك الأ�سلي، اأو املالك امل�سرتكون، باتفاق فيما بينهم، بو�سع نظام للملكية 

امل�سرتكة، مع وجوب التقيد باأحكام هذا القانون؛

- يجب اأن ت�سلم ن�سخة منه لكل مالك م�سرتك؛

بن�س  يتم و�سعه  امل�سرتكة،  للملكية  منوذجي  نظام  يطبق  - يف حالة عدم وجوده، 

تنظيمي؛

- يتوىل اجلمع العام التاأ�سي�سي، يف اأول اجتماع له و�سع نظام للملكية امل�سرتكة، اإن 

مل يكن موجودا، اأو تعديله عند القت�ساء.
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ثالثا : كيفية و�ضعه

نظرا لالأهمية التي يكت�سيها نظام امللكية امل�سرتكة، فاإن امل�رضع قد ا�سرتط توفر اأغلبية 

خا�سة حتى يت�سنى للجمع العام و�سع نظام للملكية امل�سرتكة، اإن مل يكن موجودا، اأو 

بها،  النتفاع  و�رضوط  امل�سرتكة،  الأجزاء  يخ�س  فيما  القت�ساء، ل�سيما  عند  تعديله 

وا�ستعمالها، حيث اأوجب اأن تتوفر اأغلبية ثالثة اأرباع املالك امل�سرتكني للبت يف هذه 

امل�ساألة.

الفقرة الثانية : م�شمون نظام امللكية امل�شرتكة

 يجب اأن يت�سمن نظام امللكية امل�سرتكة لزوما العنا�رض الآتية :

- الغر�س املعدة له اأجزاء العقار املفرزة وامل�سرتكة و�رضوط ا�ستعمالها؛

- القواعد املتعلقة باإدارة الأجزاء امل�سرتكة وحق النتفاع املتعلق بها؛

- قواعد ت�سيري احتاد املالك، وعقد اجلمع العام، ومعايري تعيني وكيل الحتاد ونائبه، 

وعند القت�ساء جمل�س الحتاد، غري اأن هذا املقت�سى الأخري غري اإلزامي، اإذا كان 

عدد املالك امل�سرتكني اأقل من ثمانية؛

- توزيع احل�س�س ال�سائعة، التي ت�سمل كل جزء مفرز يف الأجزاء امل�سرتكة، بحيث 

اأو  طبقات  اإىل  العقار  لتق�سيم  خمت�رضا  و�سفا  النظام  هذا  يت�سمن  اأن  يجب 

�سقق اأو حمالت، وبيان خمتلف الأجزاء املفرزة وامل�سرتكة التي يتكون منها كل 

م�ستوى، وجدول يبني احل�سة ال�سائعة املرتبطة بكل جزء مفرز؛

معينة يف  التزامات  اأو  التن�سي�س على �رضوط خا�سة،  امل�سرتكني  للمالك  - ميكن 

نظام امللكية امل�سرتكة مع مراعاة اأحكام هذا القانون. 

املالك  حقوق  على  قيودا  يفر�س  امل�سرتكة  امللكية  نظام  يف  �رضط  كل  باطال  ويعترب 

العقار  بتخ�سي�س  يتعلق  ما  با�ستثناء  املفرزة لكل واحد منهم،  الأجزاء  امل�سرتكني يف 

امل�سرتك وبخ�سو�سياته وموقعه.
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الفقرة الثالثة : الوثائق املرفقة بنظام امللكية امل�شرتكة واإ�شهاره

اأوال : الوثائق املرفقة بنظام امللكية امل�ضرتكة

يجب اأن ترفق به : 

- الت�ساميم املعمارية املتعلقة بالعقار امل�سرتك؛

- الت�ساميم الطبوغرافية امل�سادق عليها التي حتدد الأجزاء املفرزة وامل�سرتكة.

ثانيا : اإ�ضهاره

يجب اأن يودع ويقيد نظام امللكية امل�سرتكة اخلا�س بالعقارات املحفظة مبرفقاته و�سائر 

التعديالت التي قد تلحقه وفقا للقانون باملحافظة على الأمالك العقارية التي يقع بدائرة 

نفوذها العقار املعني.

تلحقه  قد  التي  والتعديالت  امل�سرتكة  امللكية  نظام  يودع  العقار غري حمفظ  كان  واإذا 

لدى كتابة ال�سبط باملحكمة البتدائية الواقع العقار بدائرة نفوذها، اإذا العقار يف طور 

التحفيظ، تعني – بالإ�سافة اإىل الإيداع لدى كتابة ال�سبط باملحكمة البتدائية – اإيداع 

من ظهري   84 الف�سل  ملقت�سيات  وفقا  املخت�سة  العقارية  باملحافظة  املذكورة  الوثائق 

للعقار  اإن�ساوؤه  املزمع  العقاري  بالر�سم  بها  التاأ�سري  يتم  العقاري، وذلك حتى  التحفيظ 

املعني.

واخلال�سة، فاإن نظام امللكية امل�سرتكة، يعترب دعامة رئي�سية للملكية امل�سرتكة، وو�سيلة 

لتنظيم احتاد املالك، واأداة قانونية فعالة ت�سبط اأن�سطة وكيل احتاد املالك.
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الف�ضل الثالث : تدبري املوارد املالية لحتاد املالك

كما �سبقت الإ�سارة اإىل اأن احتاد املالك يتمتع بال�سخ�سية املعنوية وبال�ستقالل املايل، 

وتتكون املوارد املالية له اأ�سا�سا من م�ساهمات املالك امل�سرتكني يف التكاليف امل�سرتكة، 

ويف باقي الأر�سدة والعائدات الأخرى التي يقررها اجلمع العام، ويتوىل حت�سيلها وكيل 

الحتاد، فهذا الأخري اإذن هو املكلف بتدبري املوارد املالية لحتاد املالك، وذلك حتت اإ�رضاف 

وتعامله  بنكي،  فتح ح�ساب  التدبري،  بهذا  املرتبطة  امل�سائل  ومن  العام،  اجلمع  ومراقبة 

بهاتني  املتعلقتني  والإر�سادات  القواعد  اأهم  لبيان  الف�سل،  هذا  و�سيخ�س�س  بال�سيك، 

الالزمة، عند  اتخاذ الحتياطات  اإىل  وتنبيهه  امل�ساألتني، وذلك مل�ساعدة وكيل الحتاد، 

قيامه بهذا الن�ساط املايل، وذلك يف ما يلي :

الفقرة الأوىل : احل�شاب البنكي

اأوال : طبيعته

ل يكون اإل ح�ساب ودائع، ومعلوم اأن ح�سابات الودائع تتكون من ثالثة اأنواع :

عن  للحركة  قابلة  تكون  اأن  ميكن  املودعة،  الأ�سول   : لالإطالع  الإيداع  - ح�ساب 

الوفاء  وبتعيني حمل  البنكية،  التحويل  باأوامر  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سيكات  طريق 

البنكية؛

على  يتوفر  اأن  ميكنه  وكيله(  )اأو  احل�ساب  �ساحب  وحده  الدفرت:  على  ح�ساب   -

الأ�سول التي تكون مودعة، وذلك عن طريق الدفرت الذي ي�سلمه له البنك، والذي 

ميكنه من دعم هذا احل�ساب؛

الأ�سول  يتوفر على  اأن  : �ساحب هذا احل�ساب ل ميكنه  الإيداع لأجل  - ح�ساب 

التي تكون مودعة اإل بحلول الأجل املحدد عند فتح هذا احل�ساب، ومن املمكن 

اأن يح�سل �ساحب احل�ساب من بنكه على �سلفة على الأ�سول املودعة، مع دفعه 

لفوائد مبعدل اأعلى من املعدل املقرر.

ثانيا : اإجراءات فتح احل�ضاب لدى موؤ�ض�ضة بنكية

تختلف �رضوط فتح احل�ساب بح�سب ما اإذا كان ال�سخ�س طبيعيا اأم معنويا، ومبا اأن احتاد 

املالك امل�سرتكني، هو �سخ�س معنوي، فاإن الوثائق املتطلبة لفتح ح�ساب بنكي لفائدته، 

هي :

- ن�سخة مطابقة لالأ�سل من نظام امللكية امل�سرتكة؛

- ن�سخة من حم�رض اجلمع العام الذي انتخب وكيل الحتاد ونائبه؛

- ن�سخ من بطاقة التعريف الوطنية لكل من وكيل الحتاد ونائبه؛

- و�سل ال�سلطة املحلية املتعلق بالت�رضيح على تاأ�سي�س احتاد املالك.
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الفقرة الثانية : اأهم الأحكام القانونية املتعلقة بال�شيك

لقد خ�س امل�رضع لتنظيم ال�سيك ق�سما م�ستقال، هو الق�سم الثالث من الكتاب الثالث، 

املتعلق بالأوراق التجارية من مدونة التجارة، )املواد من 239 اإىل 328 من هذه املدونة(، 

و�سنقت�رض هنا، على التذكري باأهم الأحكام املنظمة له، والتي ينبغي على وكيل الحتاد 

اأن يكون على دراية بها، حيث نبني �سكله، وقبوله، وتداوله، والوفاء به، وما اإىل ذلك، من 

املقت�سيات ال�رضورية، وذلك يف ما يلي :

اأوال : تعريف ال�ضيك و�ضكله

1- تعريف ال�سيك 
ال�سيك هو اأحد الأوراق التجارية الثالث اإىل جانب كل من الكمبيالة، وال�سند لأمر، 

وهو عبارة عن �سند يتم تهييئه مقدما من طرف موؤ�س�سة بنكية، مع فتح ح�ساب لديها 

 ( ال�ساحب  ياأمر  ومبقت�ساه  اإ�سداره،  يتوىل  الذي  وهو  احل�ساب،  هذا  �ساحب  لفائدة 

�ساحب احل�ساب ( امل�سحوب عليه اأي املوؤ�س�سة البنكية بدفع مبلغ من املال اإىل احلامل، 

وهو امل�ستفيد امل�ستحق لهذا املبلغ وقد بني امل�رضع �سكله والبيانات الإلزامية التي يجب 

اأن يت�سمنها وكيفية قبوله.

2 - البيانات التي يجب اأن يت�سمنها ال�سيك
يجب اأن يت�سمن ال�سيك البيانات التالية :

- ت�سمية �سيك مدرجة يف ال�سند ذاته وباللغة امل�ستعملة لتحريره؛

- الأمر الناجز باأداء مبلغ معني؛

- اإ�سم امل�سحوب عليه؛

- مكان الوفاء؛

- تاريخ ومكان اإن�ساء ال�سيك؛

- اإ�سم وتوقيع ال�ساحب.

اأحد  ينق�سه  الذي  اأو  البنكية  املوؤ�س�سة  من  امل�سلمة  للنماذج  املخالف  ال�سيك  ويعترب 

البيانات الإلزامية غري �سحيح، ولكنه قد يعترب �سندا عاديا لإثبات الدين، اإذا توفرت 

�رضوط هذا ال�سند.

نقود  ال�سند  اإن�ساء  وقت  لديها  يكون  بنكية  موؤ�س�سة  على  اإل  �سيك  �سحب  يجوز  ول 

لل�ساحب حق الت�رضف فيها مبوجب �سيك طبقا لتفاق �رضيح و�سمني.
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ثانيا : تقدمي ال�ضيك وا�ضتخل�ضه

1- تقدمي ال�سيك
حتمل           ر�سمية  بوثيقة  هويته  يثبت  اأن  للوفاء  �سيكا  يقدم  �سخ�س  كل  على  يجب 

�سورته :

 - بالن�سبة لالأ�سخا�س الطبيعيني : بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الت�سجيل بالن�سبة 

لالأجانب املقيمني، جواز ال�سفر اأو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالن�سبة لالأجانب 

غري املقيمني؛

- فيما يخ�س الأ�سخا�س املعنويني، هوية ال�سخ�س اأو الأ�سخا�س الطبيعيني املخولني 

لإجناز هذه العملية، وكذا رقم ال�رضيبة على ال�رضكات اأو رقم ال�سجل التجاري 

اأو رقم » الر�سم املهني«؛

- ال�سيك ال�سادر باملغرب وم�ستحق الوفاء به، يجب تقدميه للوفاء داخل اأجل ع�رضين 

يوما، ال�سيك ال�سادر خارج املغرب وامل�ستحق الوفاء به يجب تقدميه للوفاء داخل 

اأجل �ستني يوما، يبداأ ح�ساب الآجال ال�سالف ذكرها من التاريخ املبني يف ال�سيك 

كتاريخ لإ�سداره، واإذا كان ال�سيك م�ستحق الوفاء باملغرب و�سادرا يف بلد تختلف 

اليومية املعمول بها فيه عن اليومية املعمول بها يف املغرب، يرجع تاريخ الإ�سدار 

اإىل اليوم املقابل يف اليومية املعمول بها يف املغرب.

كما يجب على امل�سحوب عليه اأن يقوم بالوفاء ولو بعد انق�ساء اأجل تقدمي ال�سيك.

2 - الوفاء مببلغ ال�سيك  
- ال�سيك م�ستحق الوفاء مبجرد الإطالع، ويعترب كل بيان خمالف لذلك كاأن مل يكن ؛  

- ال�سيك املقدم للوفاء قبل اليوم املبني فيه كتاريخ لإ�سداره، يجب وفاوؤه يف يوم 

تقدميه ؛

- ميكن اأن يوؤدى ال�سيك :

• اإىل �سخ�س م�سمى مع الن�س �رضاحة على » �رضط الأمر « اأو بدونه؛
• اإىل �سخ�س م�سمى مع ذكر �رضط » لي�س لأمر« اأو اأية عبارة اأخرى تفيد هذا 

املعنى؛

• اإىل احلامل.
- ال�سيك الذي ل ي�سري اإىل امل�ستفيد يعترب �سيكا حلامله ؛        

حل�ساب  ي�سحب  اأن  يجوز  كما  نف�سه  ال�ساحب  لأمر  ال�سيك  ي�سحب  اأن  يجوز   -

الغري؛

- اإذا حرر مبلغ ال�سيك بالأحرف والأرقام يف اآن واحد، اعترب املبلغ املحرر بالأحرف 

عند الختالف،
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- اإذا حرر املبلغ عدة مرات �سواء بالأحرف اأو بالأرقام، اعترب اأقل مبلغ عند الختالف، 

ويف هاتني احلالتني، يلزم امل�سحوب عليه باأداء ال�سيك وفقا للمقت�سيات املذكورة 

اأعاله؛

عليها  امل�سحوب  البنكية  املوؤ�س�سة  فاإن  ال�سيك،  مبلغ  من  اأقل  املوؤونة  كانت  اإذا   -

ملزمة بعر�س اأداء ال�سيك يف حدود املوؤونة املتوفرة؛

- ل ميكن للم�سحوب عليه اأن يرف�س هذا الأداء اجلزئي.

ثالثا : تداول ال�ضيك

بطريق  للتداول  قابال  يكون  م�سمى  �سخ�س  مل�سلحة  وفاوؤه  امل�رضوط  ال�سيك   -

التظهري �سواء كان مت�سمنا �رضاحة �رضط » لأمر« اأو بدونه؛

- يجب اأن يقع التظهري على ال�سيك ذاته اأو على ورقة مت�سلة ) و�سلة ( واأن يوقعه 

املظهر؛

- ويجوز اأن ل يعني يف التظهري اإ�سم امل�ستفيد كما يجوز اأن يقت�رض التظهري على 

توقيع املظهر ) التظهري على بيا�س (؛

- اإذا كان التظهري على بيا�س فاإنه يجوز للحامل :

 اأن ميالأ البيا�س باإ�سمه اأو باإ�سم اأي �سخ�س اآخر؛

 اأن يظهر ال�سيك من جديد على بيا�س اأو ل�سخ�س اآخر؛

 اأن ي�سلم ال�سيك للغري دون ملء البيا�س ودون تظهريه؛  

 ينقل التظهري جميع احلقوق النا�سئة عن ال�سيك ول �سيما ملكية املوؤونة.

رابعا : قبول ال�ضيك وت�ضطريه والتعر�ص عليه

1 - قبول ال�سيك   
- يجب على امل�سحوب عليه اأن يوؤ�رض بالعتماد على ال�سيك، اإذا كانت لديه موؤونة 

وطلب ال�ساحب اأو احلامل منه ذلك؛

- تبقى موؤونة ال�سيك املعتمدة جممدة لدى امل�سحوب عليه وحتت م�سوؤوليته لفائدة 

احلامل اإىل حني انتهاء اأجل تقدمي ال�سيك املعتمد للوفاء؛

- يتم العتماد بتوقيع امل�سحوب عليه على وجه ال�سيك، ول يجوز رف�س العتماد 

اإل لعدم كفاية املوؤونة.

2 - ت�سطري ال�سيك
يجوز ل�ساحب ال�سيك اأو حامله اأن ي�سطره ويكون لهذا الت�سطري الآثار املبينة   اأدناه :

- يقع الت�سطري بو�سع خطني متوازيني على وجه ال�سيك، ويكون الت�سطري عاما اأو 

خا�سا؛
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- يكون الت�سطري عاما اإذا مل يكن بني ال�سطرين اأي بيان اأو لفظة موؤ�س�سة بنكية، اأو 

اأي لفظ اآخر يفيد هذا املعنى ؛

- ويكون الت�سطري خا�سا اإذا كان بني ال�سطرين اإ�سم موؤ�س�سة بنكية ؛

- يجوز اأن يحول الت�سطري العام اإىل ت�سطري خا�س، اأما الت�سطري اخلا�س فال يجوز 

حتويله اإىل ت�سطري عام ؛

- يعترب الت�سطيب على الت�سطري اأو على اإ�سم املوؤ�س�سة البنكية املعنية كاأن مل يكن؛

- ل يجوز للم�سحوب عليه اأن يويف �سيكا م�سطرا ت�سطريا عاما اإل لأحد زبنائه اأو 

ملوؤ�س�سة بنكية ؛

- ل يجوز للم�سحوب عليه اأن يويف �سيكا م�سطرا ت�سطريا خا�سا اإل اإىل املوؤ�س�سة 

البنكية املعنية اأو اإىل زبونه اإن كانت هذه املوؤ�س�سة البنكية هي امل�سحوب عليه ؛ ومع 

ذلك يجوز للموؤ�س�سة البنكية املعنية اأن تلجاأ اإىل موؤ�س�سة بنكية اأخرى لتح�سيل 

قيمة ال�سيك ؛

- ل يجوز ملوؤ�س�سة بنكية اأن حت�سل على �سيك م�سطر، اإل من اأحد زبنائها اأو من 

موؤ�س�سة بنكية اأخرى؛ ول ميكن اأن يح�سل مبلغه حل�ساب �سخ�س اآخر غري من 

ذكر.

3- التعر�س على الوفاء مببلغ ال�سيك
ل يجوز التعر�س على وفاء ال�سيك اإل :

- يف حالة �سياعه اأو �رضقته ؛

- اأو يف حالة الت�سوية، اأو الت�سفية الق�سائية للحامل ؛

- اأو ا�ستعماله تدلي�سيا، اأو تزوير ال�سيك ؛

- يجب على ال�ساحب اأن يبدي تعر�سه كتابة، مهما كان نوع هذه الكتابة، واأن يعزز 

تعر�سه بكل وثيقة مفيدة.

خام�ضا : الرجوع لعدم الوفاء بقيمة ال�ضيك )االحتجاج(

- يجوز حلامل ال�سيك اأن يرجع على املظهرين وال�ساحب، وامللتزمني الآخرين اإذا 

قدمه يف الأجل القانوين، ومل يوف واأثبت المتناع عن الوفاء باحتجاج؛

- يجب اأن يقام الحتجاج قبل انق�ساء اأجل التقدمي؛ واإذا وقع التقدمي يف اآخر يوم 

من الأجل، جاز اإقامة الحتجاج يف يوم العمل املوايل ؛

اأعوان كتابة �سبط املحكمة املوجود بدائرتها  اأن يقام الحتجاج بوا�سطة  - يجب 

موطن امللزم بوفاء ال�سيك اأو اآخر موطن معروف له ؛

اإقامة  قبل  تعر�س  اإجراء  يلزم  باملوطن  يتعلق  خاطئ  بيان  وجود  حالة  ويف   -

الحتجاج؛ ل اإجراء من طرف حامل ال�سيك يغني عن الحتجاج اإل يف احلالة 

املتعلقة بفقدان ال�سيك، اأو �رضقته ؛
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- ي�ستمل �سك الحتجاج على الن�س احلريف لل�سيك، والتظهريات والإنذار بوفاء 

قيمة ال�سيك، ويبني فيه حامل ال�سيك بالإ�سافة اإىل عنوانه الكامل، ح�سور اأو 

غياب امللزم بالوفاء، واأ�سباب رف�س الوفاء والعجز عن التوقيع اأورف�سه، وي�سار 

يف حالة الوفاء اجلزئي اإىل املبلغ الذي مت اأداوؤه ؛

- تبليغ ال�ساحب الحتجاج يعترب مبثابة اأمر بالوفاء.

اأن ميار�س وفقا لأمر على عري�سة، حجزا  حلامل ال�سيك الذي كان حمل احتجاج 

حتفظيا يف مواجهة املوقعني على ال�سيك؛

- يف حالة عدم الوفاء عند انتهاء اأجل ثالثني يوما بعد احلجز، يجوز حلامل ال�سيك 

اأن يعمد اإىل طلب بيع الأ�سياء املحجوزة؛

- يجب على احلامل اأن يوجه اإىل من ظهر له ال�سيك، وكذا اإىل ال�ساحب اإعالما بعدم 

الوفاء داخل ثمانية اأيام املوالية ليوم اإقامة الحتجاج؛

- يجب على كل مظهر داخل اأربعة اأيام العمل املوالية ليوم تلقيه الإعالم، اأن يعلم به 

من ظهر له ال�سيك واأن يعني اأ�سماء الذين وجهوا الإعالمات ال�سابقة وموطنهم، 

وهكذا بالتتابع حتى الو�سول اإىل ال�ساحب، وت�رضي هذه الآجال ابتداء من ت�سلم 

الإعالم؛

- ي�ساأل جميع امللتزمني مبقت�سى �سيك على وجه الت�سامن نحو احلامل؛

- يحق للحامل اأن يوجه الدعوى �سد جميع هوؤلء الأ�سخا�س، فرادى اأو جماعة، 

دون اأن يكون ملزما باتباع الرتتيب الذي �سدر به التزامهم؛

- يتمتع باحلق ذاته كل موقع ل�سيك ويف مبلغه؛

- ل متنع الدعوى املقامة على اأحد امللتزمني من اإقامة الدعوى اجتاه الآخرين، ولو 

كانوا لحقني ملن اأقيمت عليه الدعوى اأول؛

- يجوز حلامل ال�سيك مطالبة من له حق الرجوع عليه :

• مببلغ ال�سيك غري املوؤدى؛
• بالفوائد املرتتبة عنه ابتداء من يوم التقدمي، حم�سوبة بال�سعر القانوين بالن�سبة 
ال�سعر  لهذا  وي�ساف  فيه،  الوفاء  وامل�ستحقة  باملغرب،  ال�سادرة  لل�سيكات 

واحد يف املائة بالن�سبة لل�سيكات الأخرى؛ 

• م�ساريف الحتجاج، والإخطارات، وغريها من امل�ساريف.  
- يجوز ملن وفى ال�سيك اأن يطالب �سامنيه :

 • باملبلغ الذي وفاه كامال؛

القانوين  بال�سعر  حم�سوبة  اإياه،  دفعه  يوم  من  ابتداء  املذكور  املبلغ  بفوائد   •  

لهذا  وي�ساف  فيه،  الوفاء  وامل�ستحقة  باملغرب،  ال�سادرة  لل�سيكات  بالن�سبة 

ال�سعر واحد يف املائة بالن�سبة لل�سيكات الأخرى؛

 • بامل�ساريف التي حتملها.
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�ضاد�ضا : التقادم

اأ�سهر  �ستة  الآخرين مب�سي  وامللتزمني  وال�ساحب  املظهرين  احلامل �سد  تتقادم دعوى 

ابتداء من تاريخ انق�ساء اأجل التقدمي.

تتقادم دعوى خمتلف امللتزمني بوفاء �سيك بع�سهم يف مواجهة البع�س الآخر مب�سي �ستة 

اأ�سهر ابتداء من يوم قيام امللتزم برد مبلغ ال�سيك اأو من يوم رفع الدعوى �سده.

اأجل  انق�ساء  من  ابتداء  �سنة  مب�سي  عليه  امل�سحوب  �سد  ال�سيك  دعوى حامل  تتقادم 

التقدمي.

�سد  دعوى  تقدمي  يف  احلق  يبقى  التقادم،  اأو  الرجوع  حق  �سقوط  حالة  يف  اأنه  غري 

ال�ساحب الذي مل يقدم مقابال للوفاء اأو �سد امللتزمني الآخرين الذين قد يح�سل لهم 

اإثراء غري م�رضوع.

�ضابعا : اأحكام عامة وزجرية

يجب اأن يقع كل وفاء بني التجار يف املعامالت التجارية ب�سيك م�سطر اأو بتحويل اإذا زاد 

املبلغ عن ع�رضة اآلف درهم.

يعاقب على عدم مراعاة هذه املقت�سيات بغرامة ل يقل مبلغها عن �ستة يف املائة من 

املبلغ املوفى. ي�ساأل كل من الدائن واملدين عن هذه الغرامة على وجه الت�سامن.

يعاقب بغرامة قدرها �ستة يف املائة من مبلغ ال�سيك على األ يقل مبلغ الغرامة عن مائة 

درهم، وذلك يف احلالت الآتية:

- ال�ساحب الذي ي�سدر �سيكا دون اأن يعني فيه مكان اإ�سداره اأو تاريخه؛

- من ي�سع له تاريخ اإن�ساء غري حقيقي؛

- من ي�سحب �سيكا من غري موؤ�س�سة بنكية.

يكون ملزما �سخ�سيا باأداء الغرامة ذاتها دون اأن يكون له حق الرجوع على اأحد، كل من 

وفى اأو تلقى على �سبيل املقا�سة �سيكا مل يبني فيه مكان اإ�سداره اأو تاريخه.

يعاقب بنف�س الغرامة ال�ساحب الذي اأغفل اأو مل يقم بتوفري املوؤونة لأداء ال�سيك حني 

تقدميه.

اأو وكيله  بت�سليم احلامل  كل موؤ�س�سة بنكية ترف�س وفاء �سيك م�سحوب عليها ملزمة 

�سهادة رف�س الأداء.

يجب على املوؤ�س�سة البنكية امل�سحوب عليها التي رف�ست وفاء �سيك لعدم وجود موؤونة 

كافية اأن تاأمر �ساحب احل�ساب باإرجاع ال�سيغ التي يف حوزته والتي يف حوزة وكالئه 

اإىل جميع املوؤ�س�سات البنكية التي تعترب من زبنائها، واأل ي�سدر خالل مدة ع�رض �سنوات 

�سيكات غري تلك التي متكن من �سحب مبالغ مالية من طرف ال�ساحب لدى امل�سحوب 

عليه اأو التي يتم اعتمادها.
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غري اأن ل�ساحب احل�ساب اأن ي�ستعيد اإمكانية اإ�سدار ال�سيكات �رضط اأن ل ي�سدر يف 

مواجهته منع ق�سائي، وذلك اإذا اأثبت اأنه:

- اأدى مبلغ ال�سيك غري املوفى، اأو قام بتوفري موؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف 

امل�سحوب عليه؛

- اأدى الذعرية املالية املحددة كما يلي :

• 5٪ من مبلغ ال�سيك اأو ال�سيكات غري املوؤداة مو�سوع الإنذار الأول ؛
• 10٪ من مبلغ ال�سيك اأو ال�سيكات مو�سوع الإنذار الثاين ؛ 

• 20٪ من مبلغ ال�سيك اأو ال�سيكات مو�سوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات 
الالحقة.

يعاقب باحلب�س من �سنة اإىل خم�س �سنوات وبغرامة ترتاوح بني 2.000 و 10.000 درهم 

دون اأن تقل قيمتها عن خم�سة وع�رضين يف املائة من مبلغ ال�سيك اأو من اخل�سا�س:

- �ساحب ال�سيك الذي اأغفل اأو مل يقم بتوفري موؤونة ال�سيك ق�سد اأدائه عند تقدميه ؛

- �ساحب ال�سيك املتعر�س ب�سفة غري �سحيحة لدى امل�سحوب عليه ؛

- من زيف اأو زور �سيكا ؛

- من قام عن علم بقبول ت�سلم �سيك مزور اأو مزيف اأو بتظهريه اأو �سمانه �سمانا 

احتياطيا ؛

- من ا�ستعمل عن علم اأو حاول ا�ستعمال �سيك مزيف اأو مزور ؛

- كل �سخ�س قام عن علم بقبول اأو تظهري �سيك �رضط اأن ل ي�ستخل�س فورا واأن 

يحتفظ به على �سبيل ال�سمان ؛

والأجهزة  والآلت  املواد  م�سادرة  ويتم  وتبدد،  املزورة  اأو  املزيفة  ال�سيكات  ت�سادر 

اإذا  اإل  ق�سائي  باأمر  ال�سيكات،  هذه  لإنتاج  معدة  كانت  اأو  ا�ستعملت  التي  والأدوات 

ا�ستعملت دون علم مالكها.

اإذا قام �ساحب �سيك بدون موؤونة بتكوين اأو اإمتام املوؤونة خالل اأجل ع�رضين يوما من 

بالن�سبة لكل  اإليه، و  بالن�سبة  اإ�سقاطها  اأو  التقدمي، جاز تخفي�س عقوبة احلب�س  تاريخ 

م�ساهم اأو م�سارك.

ف�سال عن ذلك، يجوز للمحكمة اأن ت�رضح يف حق املحكوم عليهم باجلنح ال�سابقة، باملنع 

خالل مدة ترتاوح بني �سنة وخم�س �سنوات من اإ�سدار �سيكات غري التي متكنه فقط من 

�سحب مبالغ مالية لدى امل�سحوب عليه اأو �سيكات معتمدة.

يعاقب باحلب�س من �سهر اإىل �سنتني وبغرامة من 1.000 اإىل 10.000 درهم من اأ�سدر 

�سيكات رغم الأمر باملنع املوجه اإليه من طرف البنك اأو خرقا للمنع ال�سادر �سده من 

طرف الق�ساء.
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الف�ضل الرابع : م�ضك حما�ضبة متعلقة باحتاد املالك

اقت�سادي، كيفما كان  للتدبري، ومن ثم فهي �رضورية لكل فاعل  تعد املحا�سبة تقنية 

بال�سخ�سية  يتمتع  املالك  احتاد  اأن  ومبا  فيه،  يعمل  الذي  امليدان  اأو  ن�ساطه،  اأو  حجمه، 

ل�سبط  واأدوات  و�سائل  اإىل  ما�سة  يكون يف حاجة  فاإنه  املايل،  وبال�ستقالل  املعنوية، 

ماليته، وهذا اإمنا يتاأتى له عن طريق م�سك حما�سبة م�سبوطة لذا فاإن امل�رضع جعل من 

بني مهام وكيل الحتاد، و�سع ميزانية منتظمة لالحتاد وم�سك حما�سبة متعلقة به، لذلك 

مت تخ�سي�س هذا الف�سل لتقدمي اأهم القواعد، والتقنيات املحا�سبية، والتي متكن وكيل 

الحتاد من القيام بالتزاماته يف هذا امل�سمار، على الوجه الأكمل.

املتعلقة  العامة  املعلومات  باأهم  التذكري  بنا  يجدر  القواعد،  هذه  عن  احلديث  وقبل 

باملحا�سبة بوجه عام.

الفقرة الأوىل : عموميات حول املحا�شبة

اأوال : كيفية م�ضك حما�ضبة

يجب ال�ستجابة لل�رضوط الأ�سا�سية التالية مل�سك املحا�سبة:

- م�سك املحا�سبة بالعملة الوطنية؛

- اعتماد تقنية اجلزء املزدوج الذي ي�سمن تعادل حركة احل�سابات من حيث الدائنية 

واملدينية والتوازنات التي تنتج عن ذلك؛

- العتماد على وثائق موؤرخة وحمتفظ بها، ومرتبة وفق نظام معني؛

- مراعاة الت�سجيل الكرونولوجي للعمليات؛

- م�سك دفاتر، متكن من و�سع بيانات لنهاية الن�ساط، وفق ما هو وارد يف النظام 

اجلاري به العمل؛

وحماية  والغ�س  الأخطاء،  توقع  يف  ت�ساهم  فعالة،  حما�سبة  مراقبة  من  التمكن   -

الذمة؛

- املراقبة عن طريق اجلرد، ملعرفة وجود وقيمة العنا�رض اليجابية، وال�سلبية؛

- التمكن من معرفة م�سدر كل ت�سجيل حما�سبي وحمتواه، وطبيعة اخل�سم، وكذا 

مراجع الوثيقة املثبتة لذلك.

ثانيا : الوثائق املحا�ضبية

تت�سمن كل حما�سبة الوثائق وال�سجالت الآتية :

- الدفرت اليومي املم�سوك ح�سب ال�رضوط املن�سو�س عليها يف القانون، وت�سجل 

فيه العمليات، يوما بيوم، وعملية بعملية؛
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- الدفرت الكبري، املكون من احل�سابات الفردية واجلماعية، والذي ميكن من متابعة 

هذه احل�سابات.كل ح�ساب م�سمن بهذا الدفرت يبني ب�سكل م�ستقل الر�سيد يف 

بداية الن�ساط ال�سنوي، وحركية الدائنية واملديونية من بداية الن�ساط ال�سنوي، 

وكذا الر�سيد يف نهايته ؛

ن�ساط  لكل  والتحمالت  املنتوجات،  وح�ساب  النتيجة،  فيه  ت�سجل  اجلرد،  دفرت   -

�سنوي. 

النظام  ذات  املحا�ضبة  مبداأ   : املذكورة  بال�ضجلت  التقييد  اإجراءات   : ثالثا 

املزدوج

والآخر    مدين  واحد  ح�سابني  الأقل  على  تت�سمن  بكتابة  حما�سبية  عملية  كل  ترتجم 

دائن :

تثبت  الدائنية  ونحو  الزيادات،  تثبت  املديونية،  نحو  الأ�سول  ح�سابات  حركية   -

النخفا�سات؛

- حركية ح�سابات اخل�سوم تكون يف الجتاه املعاك�س حل�ساب الأ�سول؛

يف  والنخفا�سات  املديونية،  يف  الزيادات  ت�سجل  التكاليف  حل�سابات  بالن�سبة   -

الدائنية؛

- حركية ح�سابات املنتوجات تكون يف الجتاه املعاك�س حل�سابات التكاليف؛

- عندما ت�سجل عملية، فاإن جمموع املبالغ امل�سجلة يف كل من الدائنية واملديونية 

يجب اأن تكون مت�ساوية متاما؛

الدفرت  وتنقل على  التاريخي،  لت�سل�سلها  تبعا  اليومي  بالدفرت  العمليات  ت�سجل   -

الكبري. يحب اأن يكون جمموع مبالغ العمليات الناجتة عن احلركيات امل�سجلة يف 

الوثيقتني معا مت�ساوية؛

- يجب م�سك الدفرت اليومي بدون اأي �سطب، اأو اإقحام من اأي نوع؛

- ت�سجل العمليات بالدفرت اليومي عملية اإثر عملية، ويوما اإثر يوم؛

- غري اأن العمليات ذات الطبيعة الواحدة، وامل�سجلة يف نف�س املحل، وخالل نف�س 

اليوم، ميكن جتميعها وت�سجيلها يف نف�س العملية؛

يجب  مقروءا.  املغلوط  الأ�سلي  التقييد  معه  يبقى  اأن  يجب  خلطاأ  ت�سحيح  كل   -

بقيد  واإما  �سلبي،  برقم  اإما  الت�سحيحات  معه  تتم  نحو  على  املحا�سبة  تنظم  اأن 

عك�سي؛

- ل تكون املحا�سبة برقم �سلبي مقبولة اإل يف حالة ت�سحيح اخلطاأ.
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الفقرة الثانية : القواعد اخلا�شة مب�شك حما�شبة متعلقة باحتاد 

املالك

اأوال : االإطار القانوين املنظم للمحا�ضبة املتعلقة باحتاد امللك 

يت�سمن القانون 00 - 18 املتعلق بامللكية امل�سرتكة مقت�سيات عديدة تنظم املحا�سبة 

اخلا�سة باحتاد املالك، ول �سيما يف املادتني 24 و26 منه، وتتلخ�س فيما يلي :

)املرتقبة(، والتحمالت، ومنتوجات  التقديرية  امليزانية  - تت�سمن ح�سابات الحتاد 

ال�سنة  املحا�سبية، وو�سعية امليزانية، وكذا مالحق امليزانية التقديرية )املرتقبة(؛

- تو�سع هذه احل�سابات وفقا لقواعد حما�سبية خا�سة حتدد بن�س تنظيمي؛

- يتم تقدمي هذه احل�سابات مقارنة مع ح�سابات ال�سنة املن�رضمة امل�سادق عليها؛

- يتم تقييد تكاليف وعائدات الحتاد املن�سو�س عليها يف البيان املحا�سبي مبجرد 

التزام الحتاد بها، ولو مل يتم ت�سديدها، اأو مبجرد تو�سله بالعائدات؛

- يتم ت�سفية اللتزام عن طريق الت�سديد.

ومن بني املهام املوكولة اإىل وكيل الحتاد املن�سو�س عليها يف املادة 26 نذكر:

عليه  للت�سويت  العام  اجلمع  على  عر�سه  ق�سد  الحتاد  ميزانية  م�رضوع  - حت�سري 

)للم�سادقة عليه(؛

- حت�سيل م�ساهمات املالك امل�سرتكني يف التكاليف مقابل و�سل؛

- منح و�سل للمالك امل�سرتك يف حالة البيع، اإذا مل تكن عليه ديون اجتاه احتاد املالك؛

- و�سع ميزانية منتظمة لالحتاد، وم�سك املحا�سبة املتعلقة به والتي تبني فيها الو�سعية 

املالية لالحتاد ولكل مالك م�سرتك؛ 

- اإ�سعار املالك امل�سرتكني بالو�سعية املالية لالحتاد كل ثالثة اأ�سهر على الأقل؛

- م�سك الربائد وال�سجالت اخلا�سة بالعقار والحتاد، ومتكني كافة املالك من الطالع 

عليها )وت�سهيل الو�سول اإىل هذه الوثائق يف وجه كافة املالك(، ول �سيما قبل 

انعقاد اجلمع العام املخ�س�س جدول اأعماله لفح�س احل�سابات )لفح�س حما�سبة 

الحتاد(.

اأن لكل مالك م�سرتك احلق يف الطالع على الربائد وال�سجالت  اإىل  وجتدر الإ�سارة، 

اخلا�سة بالحتاد، ول �سيما ما يتعلق منها بالو�سعية املالية.

ثانيا : طبيعة العمليات املحا�ضبية املتعلقة باحتاد امللك

تتكون ح�سابات احتاد املالك امل�سرتكني من �سنفني :  

- احل�سابات املتعلقة بتدبري واإدارة امللكية امل�سرتكة ؛

- احل�سابات املتعلقة بالو�سعية املالية لالحتاد ؛
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1 - احل�سابات املتعلقة بتدبري واإدارة امللكية امل�سرتكة
يتطلب تدبري واإدارة امللكية امل�سرتكة :

- ت�سفية النفقات امل�سماة حتمالت ؛

- ا�ستخال�س املداخيل وت�سمى منتوجات.

اأ- التحمالت :

ت�ستمل التحمالت على جميع النفقات التي متت حل�ساب تدبري امللكية امل�سرتكة، وت�سمل 

على اخل�سو�س :

- حتمالت ا�ستهالك املاء والكهرباء ؛

- حتمالت العاملني )بواب، ب�ستاين، خادمة، مياومة( ؛

- التعوي�سات املدفوعة لوكيل الحتاد ؛

- م�ساريف دعم و�سيانة الأجزاء امل�سرتكة ؛

- حتمالت اإدارة الحتاد؛

- م�ساريف وحتمالت اأخرى.

ب – املنتوجات : 

ت�سمل املنتوجات املداخيل الناجتة عن تدبري امللكية امل�سرتكة تتكون على اخل�سو�س 

من العنا�رض التالية : 

- م�ساهمة املالك امل�سرتكني يف التحمالت ؛

- املنتجات الكرائية ؛

- املنتجات املالية ؛

- املنتجات املتاأتية من ا�ستعمال الأجزاء امل�سرتكة من طرف الأغيار ؛

- منتوجات اأخرى.

2 - ح�سابات الو�سعية املالية لالحتاد
ت�سمل هذه احل�سابات :

- احل�سابات العامة لالحتاد املتكونة من و�سعية الأموال املتبقية يف ال�سندوق ؛

- و�سعية احل�ساب البنكي وكذا و�سعية الدائنية واملديونية ؛

- احل�سابات الفردية لكل مالك م�سرتك املمثلة لو�سعيته املالية اإزاء الحتاد. 
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الف�ضل اخلام�س : م�ضك ربائد ووثائق احتاد املالك

اإن احتاد املالك كاأي فاعل اقت�سادي يحتاج يف عمله اإىل تلقي وثائق واإر�سال اأخرى، 

ويعهد بتدبري هذه الوثائق اإىل وكيل الحتاد، لكن يالحظ :

- �سياع اأو تلف بع�س الوثائق التي يجب الحتفاظ بها، نتيجة عدم الكرتاث بها، 

اأو جهل لقيمتها؛

عدم  اأو  تكوينه،  قلة  ب�سبب  الحتاد  وكيل  طرف  من  الوثائق  هذه  تدبري  �سعوبة   -

معرفته باأ�سول وقواعد م�سك هذه الوثائق.

ونظرا لالأهمية التي تكت�سيها الربائد يف �سري عمل احتاد املالك، فقد حر�س امل�رضع على 

الن�س �رضاحة على اللتزام مب�سكها، واأ�سند هذه املهمة اإىل وكيل الحتاد، تنبيها له اإىل 

اأهميتها وخطورتها، مما يفر�س عليه القيام بتدبريها ب�سكل يحقق الغاية املق�سودة، وهذا 

يقت�سي اأن يكون وكيل الحتاد على دراية وافية باأ�سول وقواعد م�سك الربائد وتدبريها، 

الف�سل،  الوجه املر�سي مت تخ�سي�س هذا  النهو�س مبهمته هاته على  ومل�ساعدته على 

والذي من بني اأهدافه :

- بيان اأهمية الربائد ودورها ؛

- الفهم اجليد لوثيقة من وثائق الربائد ؛

- اإعطاء بع�س املعلومات العامة حول الربائد ولو باخت�سار ؛

- حماولة و�سع نظام فعال لتدبري وثائق وربائد احتاد املالك التدبري الأمثل.

وعليه �سيتم التطرق يف هذا الف�سل اإىل تو�سيح اأهم القواعد والتقنيات املتعلقة مب�سك 

الربائد عموما، ثم اإىل بيان اأ�س�س نظام م�سك ربائد احتاد املالك.
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الفقرة الأوىل: مبادئ عامة لتدبري الربائد

اأوال: تعريف الربائد واأهميتها واأنواعها

1 - تعريف
تتكون الربائد من جمموع الوثائق التي تنتجها منظمة اأو موؤ�س�سة ما، وتتعلق مبمار�سة 

ن�ساطها؛ وكل وثيقة �سواء كانت قدمية اأو اأنتجت حاليا تعترب وثيقة للربائد.

وتتكون ربائد احتاد املالك من الوثائق التالية :

- الن�سو�س التنظيمية والت�رضيعية املنظمة للملكية امل�سرتكة ؛

- �سجالت خمتلف دفاتر التدبري اأو اجلرد، قوائم خمتلفة، بطاقات....اإلخ ؛

- املرا�سالت، اأو جمع الربيد ؛

- عقود... ؛

- وثائق حما�سبية اإلخ.

2 - اأهمية الربائد
اأو مقاولة  ن�ساط �سخ�س معني،  للمعلومات حول  به  ي�ستهان  الربائد م�سدرا ل  تعترب 

اأوموؤ�س�سة، اأو بلد؛ وفيما يتعلق بحالة احتاد امللكية امل�سرتكة، ميكن القول اإن الربائد هي 

اأداة للتدبري والتخطيط ومبثابة ذاكرة الحتاد واأداة حلفظ املعامالت املربمة والن�سو�س 

الر�سمية.

وت�سمح الربائد ب :

- اإعادة ر�سم اأ�سل وتاريخ املعامالت املربمة ؛

- تقدمي املعلومة املطلوبة ب�رضعة ؛

- تدبري اأف�سل لت�سيري امللكية امل�سرتكة. 

وتكون الربائد حجة لتربير الأعمال املنجزة والقرارات املتخذة. 

3- اأنواع الربائد
منيز بني ثالثة اأنواع من الربائد :

الربائد  اأو  الإدارية  الربائد  اأو  احلية،  الربائد  وت�سمى كذلك  الأول  الع�رض  ربائد   -

وت�ستعمل   )  05  ( �سنوات  يقل عمرها عن خم�س  التي  الربائد  املتداولة، وهي 

بكرثة ؛

التي  الوثائق  فيها  ت�سنف  التي  وهي  الو�سيطة:  الربائد  اأو  الثاين  الع�رض  ربائد   -

يرتاوح عمرها ما بني 5 و10 �سنوات؛ وقليال ما يتم ا�ستعمالها اأو الرجوع اإليها؛

- ربائد الع�رض الثالث اأو الربائد امليتة. 
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اأو  تاريخية  ربائد  اأو  ميتة،  ربائد  عامة  ب�سفة  الوثائق  ت�سبح  �سنوات  مرور ع�رض  بعد 

نهائية.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن بع�س الوثائق واملوؤلفات والن�سو�س الت�رضيعية والتنظيمية ميكن 

اأن يعود تاريخها لأكرث من خم�س �سنوات ومع ذلك ترتب �سمن الربائد احلية ملا لها 

من اأهمية دائمة.

ثانيا : قواعد تدبري الربائد

الأهداف  حتقيق  من  متكن  التي  الو�سائل  تعبئة  الوا�سع،  مفهومه  يف  بالتدبري  يق�سد 

املر�سومة على احتاد املالك امل�سرتكني ق�سد تدبري امللكية امل�سرتكة، و�سع ا�سرتاتيجية 

فعالة متكن من :

- تقييم اأهمية الوثائق املراد ترتيبها؛

- معرفة ت�سنيفها؛

- اإيجاد نظام لرتتيب وحفظ الوثائق.

1- اإحداث الربائد
يعترب  امل�سرتكة،  للملكية  والقت�سادي  القانوين  لالإطار  وفهما جيدا  معمقة  درا�سة  اإن 

من خالل  اإذ  امل�سرتكني،  املالك  احتاد  تخ�س  ربائد  اإحداث  اأجل  من  الأ�سا�سية  اللبنة 

ذلك ميكن التعرف على �سري العمل به، ومن ثم خلق توثيق منا�سب له تبعا لإكراهات 

التدبري.

فكل احتاد للمالك يحتاج لتنفيذ ن�ساطه، اإعداد وثائق ميكن حفظها.

ويرتكز اإحداث الربائد على معاجلة متر عرب عدة مراحل وهي الفرز، والرتتيب، والتحليل، 

وحترير الفهر�س واحلفظ.

ولعمليتي الفرز والرتتيب اأهداف ثالثة :

- معرفة الوثائق التي ميتلكها احتاد املالك؛

- حدف الوثائق التي انتهت �سالحيتها اأو التي ل فائدة فيها؛

- اإمكانية العثور عليها بي�رض؛

- ف�سال عن ذلك يتم ترتيب الوثائق على �سوء خمتلف املهام، والوظائف التي يقوم 

بها احتاد املالك.   

2- فرز الربائد 
تعترب عملية الفرز عملية دقيقة ومهمة يف اآن واحد:

- فهي دقيقة لأنها تطرح م�سكلة حذف بع�س الوثائق، مما قد يرتب م�سوؤولية وكيل 

لحتاد، اإذ يجب عليه اتخاذ احلذر عند القيام بحذف بع�س الوثائق اأو اإتالفها ؛
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- وهي عملية مهمة متكن من التمييز بني خمتلف الوثائق من حيث اأهميتها.

ويف هذا ال�سدد منيز بني ثالثة اأنواع من الوثائق:

احلذف  طريق  عن  ب�رضعة  منها  التخل�س  وينبغي  لها  قيمة  ل  التي  الوثائق   -

اأوالإتالف؛

- الوثائق التي ي�ستفيد منها احتاد املالك اإن عاجال اأو اآجال؛

- الوثائق القابلة للحفظ.

ينبغي الإبقاء على الوثيقة الأ�سلية فقط داخل امللفات املحتفظ بها، وميكن الحتفاظ 

ببع�س الوثائق كنماذج.

3 - ترتيب الربائد 
يجب بادئ ذي بدء عدم اخللط بني ترتيب الوثائق وت�سنيفها :

- فالرتتيب هو ذي طبيعة مادية اإذ هو عملية مادية لتنظيم الوثائق ؛

ح�سب  وذلك  الوثائق  تنظيم  طريقة  يحدد  معنوية  طبيعة  ذو  هو  والت�سنيف   -

املو�سوعات، ويراد برتتيب الربائد عموما، العملية التي ترمي اإىل تنظيم الوثائق 

وت�سنيفها وفق نظام معد �سلفا.

ويعد امللف الوحدة الأ�سا�سية التي يقوم عليها الرتتيب وتعترب الوثائق املكونة له مبثابة 

بيانات )مثال : ر�سالة، حم�رض، �سجل، ....اإلخ ترتب داخله(.

اإذا كانت هناك وثائق منعزلة لي�س لها ملف اأ�سلي وجب ترتيبها يف ملف واحد حتت 

اإ�سم – خمتلفات - وهذا حل اأخري ينبغي عدم اللجوء اإليه اإل لل�رضورة.

ولكي يكون ترتيب الوثائق ح�سنا ل بد واأن تتوفر فيه ال�سفات الآتية:

- الب�ساطة؛

- الدقة؛

- �سهولة ال�ستعمال؛

- احلفظ اجليد.

اإذا كان ملف ما ي�ستمل على عدد من الوثائق من طبيعة خمتلفة، فاإنه ميكن ترتيبها يف 

ملفات فرعية داخل ملفها الأ�سلي وبهذه الكيفية ميكن اأن ي�ستمل امللف على عدد غري 

حمدد من امللفات الفرعية دون الإخالل برتتيبه الأ�سلي.

وحتفظ امللفات مبا تت�سمنه من ملفات فرعية، اإن كانت يف ملفات من ورق عادي اأو من 

ورق مقوى للربائد.
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4- حتليل الوثائق
يراد به التعرف على كل ملف وكل ملف فرعي بعد حتليل دقيق ملحتوى الوثائق التي 

يت�سمنها، ويتمثل هذا التحليل يف و�سف حمتوى امللف وتقييده على غالفه.

وميكن كتابة هذا الو�سف املوجز اإما مبا�رضة على غالف امللف، واإما على ورقة �سغرية 

على  الغالف  ويحتوي  الإ�سافة  اأو  الك�سط  تفادي  اإىل  يوؤدي  مما  الغالف،  على  تل�سق 

املعلومات التالية :

- الرقم الرتتيبي وعنوان امللف ؛

- ال�سنة ؛ 

- عناوين امللفات الفرعية.

امللفات  م�ستمال على  املقوى  الورق  من  لالأوراق  �سكل حافظة  ماديا يف  امللف  ويقدم 

التي حتتوي  للوثائق  الفرعية، جرد  امللفات  اأغلفة  اأن يقيد على  اأي�سا  الفرعية. وميكن 

عليها.

ومن اأجل ت�سهيل البحث عن الوثائق من طرف كل امل�ستعملني املفرت�سني ميكن خلق 

فهر�س للرتتيب ؛ وميكن ت�سمني هذا الفهر�س يف جمرد دفرت مدر�سي.

وي�ستمل على املعلومات التي تهم كل ملف، وما به من ملفات فرعية عند القت�ساء.

ويحر�س امل�سوؤول على اأن يخ�س�س يف هذا الدفرت، �سفحتان متقابلتان لو�سف واحد 

حتى يت�سنى له اإ�سافة املعلومات امل�ستجدة به. 

5- حفظ الربائد
على  لذا وجب  التدبري،  اأحد جمالت  تعد  كما  ذاكرته،  مبثابة  املالك  احتاد  ربائد  تعترب 

وكيل الحتاد اأن ينه�س بتدبريها، واأن ي�سهر على حفظها وحمايتها، ويجب عليه بذل 

عناية اأكرب بالن�سبة للربائد التي تكت�سي طابع ال�رضية.

وهكذا يجب على وكيل احتاد املالك حماية الربائد من ال�سياع، اأو ال�رضقة، اأو التلف، 

ب�سبب اأية اآفة كيفما كان نوعها )اجلراد، الفئران، احلريق...اإلخ(.

ولتحقيق هذا الغر�س ينبغي اتخاذ التدابري التالية :

- التهوية اجليدة لها؛

- و�سع الوثائق يف دواليب اأو رفوف معدنية، اأو من خ�سب، وميكن ال�ستعانة يف هذا 

ال�سدد مبختلف الو�سائل احلديثة كاملعلوميات.
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الفقرة الثانية: م�شك ربائد امللكية امل�شرتكة

اأوال: التنظيم القانوين

1- م�سوؤولية وكيل الحتاد عن م�سك الربائد
من بني املهام التي يعهد بها اإىل وكيل احتاد املالك، كما هي من�سو�س عليها يف املادة 

26 من قانون 00 - 18 املنظم للملكية امل�سرتكة، جند م�سك الربائد وال�سجالت املتعلقة 
بالعقار وبالحتاد ومتكني كافة املالك من الطالع عليها، ول�سيما قبل انعقاد اجلمع العام 

املخ�س�س جدول اأعماله لفح�س احل�سابات.

2- التزامات وكيل احتاد املالك املتعلقة بت�سليم الوثائق لوكيل الحتاد 
املنتخب

ي�ستفاد من املادة 28 من القانون رقم 00 - 18 اأنه يتعني على وكيل الحتاد اأو نائبه فور 

انتهاء مهمتهما، وعلى اأبعد تقدير خالل اأجل 15 يوما يبتدئ من تاريخ تعيني الوكيل 

بالحتاد  اخلا�سة  وال�سجالت  والربائد  الوثائق  جميع  الأخري  لهذا  ي�سلم  اأن  اجلديد، 

والعقار، و بيان الو�سعية املالية وكل اأموال الحتاد مبا فيها املبالغ النقدية.

ميكن للوكيل اجلديد بعد ان�رضام الأجل املذكور اأعاله، اإذا مل يقع الت�سليم املذكور، اأن 

الوكيل  ياأمر  اأن  ا�ستعجايل،  يطلب من رئي�س املحكمة البتدائية وهو يبت يف �سكل 

ال�سابق بذلك حتت طائلة غرامة تهديدية.

ثانيا: طبيعة ربائد امللكية امل�ضرتكة

1- ن�سو�س قانونية :
نذكر منها :

- القانون رقم 00 - 18 متعلق بنظام امللكية امل�سرتكة للعقارات املبنية ؛

- ظهري �رضيف مبثابة قانون رقم 258 - 76 - 1 املتعلق بتعهد البنايات وتخ�سي�س 

م�ساكن البوابني يف البنايات املعدة لل�سكنى ؛

- مر�سوم تطبيقي للظهري رقم 258 - 76 - 1؛

- مدونة ال�سغل، مدونة التجارة، قانون اللتزامات والعقود....

2- وثائق متعلقة بتكوين احتاد املالك :
نذكر منها :

- نظام امللكية امل�سرتكة؛

- ت�رضيح بتكوين احتاد املالك موجه لل�سلطات املحلية؛

- حم�رض اجلمع العام التاأ�سي�سي؛

- قائمة باأ�سماء املالكني امل�سرتكني اأع�ساء الحتاد.
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3- وثائق و ربائد متعلقة باجلموعات العامة :
- ا�ستدعاءات حل�سور اجلموعات العامة مع الإ�سعار بالتو�سل؛

- حما�رض؛

- �سجالت املحا�رض.

4- اإثباتات تبليغ املحا�رض للمالكني امل�سرتكني.
- ملف تقني للعقار :

- ترخي�س بالبناء؛

- رخ�سة ال�سكنى؛

- ت�ساميم هند�سية؛

- العقد مع املهند�س؛

- ت�سميم الإ�سمنت امل�سلح؛

- العقد مع مكتب الدرا�سات التقنية؛

- عقود الأ�سغال؛

- اإلخ ....

5- وثائق متعلقة ب�سيانة العقار : 
م�ساعد،  امل�سرتكة:  بالأجزاء  املتعلقة  والتجهيزات  والإن�ساءات  ال�سيانة  عقود   -

مطافئ احلريق،....؛

- عقود التاأمني؛

- عقود ا�سرتاك التزود باملاء والكهرباء.

6- ملفات العاملني )بواب، خادمة، مياومة، ب�ستاين...( :
- ن�سخة من البطاقة الوطنية؛

- عقد العمل؛

- ملف ال�سمان الجتماعي.

7- وثائق مالية وحما�سبية :
- دفاتر ال�سيكات؛

- ال�سجل اخلا�س بال�سندوق؛

- ك�سوف احل�سابات؛

- و�سولت الدفع لدى البنك؛

- و�سولت ت�سليم ال�سيكات؛

- امليزانية ال�سنوية؛
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- فواتري ووثائق مثبتة للنفقات؛

- مقتطعات و�سولت حت�سيل امل�ساهمات يف التحمالت؛

- الو�سعيات املحا�سبية.

8- وثائق اأخرى وربائد :
- اتفاقات وعقود متعلقة با�ستعمال الأجزاء امل�سرتكة من طرف الأغيار؛

- املرا�سالت ال�سادرة والواردة؛

- اإلخ.

9 – منوذج لرتتيب ربائد امللكية امل�سرتكة
وثائقملفات فرعيةملف رئي�سي

جمع عام ل�سنة ....

ا�ستدعاءات
- ن�سخ من ال�ستدعاءات 

- اإ�سعارات بالتو�سل

حم�رض اجلمع العام

- ورقة احل�سور

- وكالت املالك امل�سرتكني املمثلني

- حم�رض اجلمع العام

تبليغ اجلمع العام
- ن�سخ ر�سائل التبليغ 

- اإ�سعارات بالتو�سل

ملفات املالك امل�سرتكني

للجزء  م�سرتك  مالك 

رقم 1

- بطاقة....

- ن�سخة من ب ت و

- الو�سعية املحا�سبية

للجزء  م�سرتك  مالك 

رقم 2 

اإلخ

- حالة م�سابهة

- حالة م�سابهة

العملية املحا�سبية ل�سنة ....

ميزانية �سنة ....

طرف  من  عليها  م�سادق  ميزانية   -

اجلمع العام؛

متعلقة  �سهرية  حما�سبية  و�سعيات   -

بتنفيذ امليزانية

يناير ....

-  فاتورات واإي�سالت؛

- ك�سوفات حما�سبية بنكية؛

- وثائق اأخرى حما�سبية

حالة م�سابهة لل�سابقةفرباير ....

اإلخ



الجزء الثالث

مهام وكيل االتحاد ومختلف عالقاته



 



دليل وكيل احتاد املالك امل�شرتكني

 

61

ي�ستخل�س من مقت�سيات القانون 00 - 18 املتعلق بامللكية امل�سرتكة، اأن املهام امل�سندة 

اإىل وكيل احتاد املالك كثرية ومتنوعة، بع�سها ذات طبيعة تنظيمية، تخ�س اإدارة وتدبري 

�سوؤون احتاد املالك املالية واملحا�سبية والتوثيقية، وبع�سها الآخر يهم اأمورا اأخرى، غري 

ذلك من اأبرزها تنظيم اجلموعات العامة، و�سبط عملها واملحافظة على العقار و �سيانته، 

واأخريا متثيل احتاد املالك خا�سة لدى اجلهات الإدارية اأو الق�سائية عند القت�ساء؛ الأمر 

الذي يوؤكد على ثقل الأعباء امللقاة على عاتق وكيل الحتاد، وعلى اأهمية الدور املناط 

به كجهاز م�سري لحتاد املالك.

ومع  امل�سرتكني،  املالك  مع  متنوعة  عالقات  ين�سج  هذا،  املتميز  و�سعه  جعله  وقد 

امل�ستخدمني، واأخريا مع الأغيار، وقد يحتاج يف قيامه مبهامه اإىل اإبرام عقود معينة.

هذه مو�سوعات متنوعة، يتم تناولها يف هذا الف�سل، بكيفية مب�سطة وذلك بهدف تذليل 

مبهامه  للقيام  ال�رضورية  والن�سائح  باملعلومات،  وتزويده  الحتاد،  وكيل  اأمام  ال�سعاب 

تلك، بي�رض ويف مناخ منا�سب.

وبناء عليه �سيت�سمن هذا اجلزء الف�سول التالية :

- الف�سل الأول : تنظيم املجموعات العامة

- الف�سل الثاين : املحافظة على العقار و�سيانته

- الف�سل الثالث : عالقة وكيل الحتاد مع املالك امل�سرتكني

- الف�سل الرابع : عالقة وكيل الحتاد مع البوابني

- الف�سل اخلام�س : عالقة وكيل الحتاد مع الأغيار.
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الف�ضل الأول : تنظيم اجلموعات العامة

يعترب اجلمع العام اأحد الأجهزة امل�سرية للملكية امل�سرتكة، فقد اأناط بها امل�رضع �سلطة 

التقرير واملراقبة، ومن ثم فهو مكلف باتخاذ قرارات تتعلق بتطبيق نظام امللكية امل�سرتكة، 

وبتدبري العقار، وبباقي الق�سايا الأخرى املتعلقة بامللكية امل�سرتكة.

نظام  و�سع  وبيث يف  املالك،  اأحد  من  مببادرة  ينعقد  تاأ�سي�سيا،  يكون  قد  العام  واجلمع 

للملكية امل�سرتكة، ويف انتخاب اجلهاز امل�سري لها، وقد يكون عاديا، ينعقد مرة يف ال�سنة 

على الأقل، وقد يكون ا�ستثنائيا، ينعقد كلما دعت ال�رضورة اإىل ذلك، با�ستدعاء يوجه 

اإىل كافة املالك امل�سرتكني.

والقاعدة اأن يتخذ اجلمع العام قراراته بالأغلبية املطلقة لأ�سوات املالك احلا�رضين اأو 

املمثلني، وقد ي�سرتط القانون اأغلبية اأكرب، نظرا لأهمية الق�سايا مو�سوع النقا�س، وقد 

ي�سرتط الإجماع، وميتنع على اجلمع العام يف اأي حال من الأحوال، اأن يلزم اأحد املالك 

امل�سرتكني بتغيري تخ�سي�س الأجزاء املفرزة اأو �رضوط ا�ستعمالها والنتفاع بها؛ ونظرا 

اإجراءات  اإيجاد  راأينا، كان لبد من  التي يكت�سيها هذا اجلهاز كما  الق�سوى  لالأهمية 

تنظيمية –قانونية ومادية- ت�سبط �سري عمله، وتي�رض له القيام مبهمته يف اأح�سن الظروف، 

وهي اإجراءات متنوعة.

ولئن كان وكيل الحتاد ل يرتاأ�س اجتماعات اجلمع العام، ول يتوىل مهام الكتابة فيها، 

اأثناء  عملها  �سبط  ويف  العامة،  اجلموع  لهذه  التح�سري  يف  مهما  دورا  يلعب  اأنه  اإل 

انعقادها، وبعد انتهاء اجتماعاتها.

و�سيتم يف هذا الف�سل، ا�ستعرا�س القواعد املتعلقة بهذه الإجراءات التنظيمية، وتقدمي 

الن�سائح والإر�سادات الالزمة يف كل مرحلة من املراحل الثالث، وذلك تنبيها لوكيل 

الحتاد لأهميتها وخطورتها.

الفقرة الأوىل: الإجراءات التح�شريية للجمع العام

يتوىل وكيل الحتاد حت�سري اجلمع العام عاديا كان اأم ا�ستثنائيا، ويف �سبيل ذلك يقوم:

 - باإجراءات قانونية، تتمثل يف ا�ستدعاء املالك امل�سرتكني، وحت�سري جدول الأعمال، 

وتهييئ م�ساريع القرارات؛ 

- باإجراءات مادية تهم التهييئ املادي لقاعة الجتماعات، وذلك بعد اأن يكون قد 

هيء ال�سجالت وامللفات املحا�سبية وجعلها رهن اإ�سارة املالك امل�سرتكني.

اأوال : اال�ضتدعاء

ن�س امل�رضع يف الفقرة الأخرية من املادة 16 من القانون 00 - 18 على اأنه : “ يوجه 

يت�سمن م�رضوع جدول  ال�ستثنائي  اأو  العادي  العام  اجلمع  انعقاد  الحتاد دعوة  وكيل 

الأعمال”.
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وعلى  ال�ستدعاء،  اأهمية  على  يدل  الذي  الأمر  اأخرى،  ن�سو�س  يف  اإليه  اأ�سار  وقد 

�رضورته كاإجراء �سابق لنعقاد اجلمع العام. كما جعله امل�رضع من بني املهام امل�سندة اإىل 

وكيل الحتاد؛ حيث يتعني عليه اأن يوجه ا�ستدعاء لكافة املالك امل�سرتكني يدعوهم فيه 

اإىل ح�سور اجتماعات اجلمع العام يف التاريخ واملكان املعينني فيه وذلك قبل انعقاده 

مبدة معينة.

بالتو�سل ويت�سمن وجوبا م�رضوع  بر�سالة م�سمونة مع الإ�سعار  ويتم هذا ال�ستدعاء 

جدول اأعمال اجلمع العام.

 وقد تقدم بيان القواعد املتعلقة بهذا الإجراء  )البيانات التي يجب اأن يت�سمنها، طريقة 

توجيهه، املدة  الالزمة... ( ، ولذلك نكتفي هنا بالإحالة عليها.

ثانيا : م�رصوع جدول االأعمال

يراد بجدول الأعمال املو�سوعات والنقط التي �سيتم تداولها ومناق�ستها من طرف اجلمع 

العام بحيث يتم ح�رض هذه املو�سوعات وترتيبها بح�سب اأهميتها.

امل�سرتكني  املالك  اإىل  وتوجيهه  الأعمال،  جدول  م�رضوع  اإعداد  الحتاد  وكيل  ويتوىل 

لهم  يت�سنى  ثم  ومن  الجتماع،  مبو�سوع  علم  على  يكونوا  حتى  ال�ستدعاء،  �سحبة 

التهييئ واملناق�سة، الأمر الذي ي�سفي على اجتماعات اجلمع العام اجلدية والفعالية.

كما يجب اأن يت�سمن جدول الأعمال النقط واملو�سوعات املهمة، فال ينبغي ت�سخيمه، 

وح�رض مو�سوعات ل فائدة منها فيه وهناك مو�سوعات تعترب ماألوفة، كم�رضوع امليزانية، 

وكتعيني وكيل الحتاد ونائبه، وما اإىل ذلك؛ وهناك مو�سوعات اأخرى م�ستجدة يجب اأن 

يتخذ فيها اجلمع العام قرارا، لذا يجب عر�سها عليه.

ق�سد  امل�سرتكني،  املالك  على  الجتماع  بداية  يف  الأعمال  جدول  م�رضوع  ويعر�س 

امل�سادقة عليه اأو اإ�سافة ما يرونه �رضوريا من النقط الأخرى.

ثالثا : م�ضاريع القرارات

يت�سمن جدول الأعمال يف الغالب الق�سايا وامل�سائل التي يجب التداول فيها واتخاذ 

قرارات ب�ساأنها.يقوم وكيل الحتاد مبا له من خربة وجتربة بتهييئ م�ساريع القرارات التي 

يرتقب اأن يتخذها اجلمع العام، ول ت�سبح قرارات نافذة اإل بالت�سويت عليها من طرف 

املالك امل�سرتكني.

كما يتعني على وكيل الحتاد اأن يوجه هذه امل�ساريع �سحبة ال�ستدعاء اإىل كافة املالك 

امل�سرتكني حتى يت�سنى لهم الطالع عليها وتكوين راأي حمدد حولها.

بعد  اأو  هي  كما  عليها  بالت�سويت  امل�ساريع  هذه  على  ي�سادق  اأن  العام  للجمع  ميكن   

تعديلها، وقد يوؤجل النظر فيها اإىل جمع عام لحق.
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رابعا : حت�ضري قاعة االجتماع

يجب على وكيل الحتاد اأن يعني يف ال�ستدعاء املوجه اإىل املالك امل�سرتكني املكان الذي 

�سينعقد فيه اجلمع العام لذا يتعني عليه حت�سري قاعة الجماع؛ التي يجب اأن يتوفر فيها 

احلد الأذنى من �رضوط الراحة املطلوبة ) مقاعد، تهوية، اإنارة...(؛ كما يجب عليه مراقبة 

كافة الآليات والأجهزة التي تتوفر عليها هذه القاعة، وخا�سة جهاز مكرب ال�سوت.

الفقرة الثانية: الإجراءات امل�شاحبة لنعقاد اجلمع العام

اأوال : ورقة احل�ضور

تكت�سي هذه الورقة اأهمية كربى، اإذ تقدم اإىل املالك امل�سرتكني احلا�رضين ق�سد ت�سجيل 

اأ�سمائهم واحل�س�س التي ميلكونها وتوقيعهم عليها، وهكذا يجب اأن تت�سمن هذه الورقة 

البيانات التالية التي تخ�س كل مالك م�سرتك ح�رض الجتماع:

- اإ�سم الع�سو احلا�رض؛

- �سفته ) مالك م�سرتك اأو اإ�سم املالك امل�سرتك املمثل يف حالة الوكالة (؛

- مراجع وعنوان اجلزء الذي ميلكه؛

- عنوانه ال�سخ�سي اإذا كان خمتلفا عن عنوان العقار؛

- عدد الأ�سوات املمنوحة له مبوجب ح�سته يف امللكية امل�سرتكة؛

- توقيعه.

ومن ثم فالغاية من اإعداد هذه الورقة، هو اإثبات ح�سور املالك امل�سرتكني، وم�ساركتهم 

يف اأ�سغال اجلمع العام، وهي جزء ل يتجزاأ من حم�رض هذا اجلمع.

ثانيا : رئا�ضة االجتماع

ي�ستفاد من مقت�سيات الفقرة الأخرية من املادة 17 من القانون 00 - 18، اأن على اجلمع 

العام اأن ينتخب يف كل اجتماع رئي�سا من بني اأع�سائه، يتكلف بت�سيري اأ�سغاله، واأن يعني 

كاتبا من بني اأع�سائه اأي�سا لتحرير حم�رض الجتماع.

يلعب الرئي�س دورا هاما يف ت�سيري الجتماع، واإدارة اأ�سغاله، حيث يناط به:

- �سمان النظام والهدوء حتى مير الجتماع يف ظروف ح�سنة؛

- تنظيم املناق�سات عن طريق اإعطاء الكلمة لالأع�ساء احلا�رضين، واملمثلني بالتتابع 

و�سحبها من الع�سو امل�سرتك؛

- ال�سهر على ح�سن جريان املداولة والت�سويت.

اأن يربهن عن ت�سيري حيوي للمناق�سات، باللتزام احلريف جلدول  يجب على الرئي�س 

الأعمال وذلك ل�سمان جناح الجتماع، كما ينبغي عليه اأن يتحلى باحلكمة واحلزم يف 
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ت�سيريه للمناق�سات، واأن يعمل على ح�رض املداولت يف النقط املدرجة بجدول الأعمال، 

بعد امل�سادقة عليه من طرف الأع�ساء احلا�رضين.

ثالثا : عملية الت�ضويت

تنتهي املناق�سات واملداولت يف الغالب بالت�سويت على م�ساريع القرارات، بخ�سو�س 

النقط التي كانت مو�سوعا لها؛ ويجب اأن يتم الت�سويت على كل قرار على حدة؛ وبكل 

حرية، وب�سفافية مطلقة.

وبعد  قرار،  كل  يف  املتطلبة  الأغلبية  توفر  مدى  ملعرفة  الأ�سوات  اإح�ساء  يجب  كما 

امل�سادقة والت�سويت على القرارات ت�سبح هذه الأخرية �سحيحة وقابلة للتنفيد.

الفقرة الثالثة: الإجراءات املتخذة بعد انتهاء اأ�شغال اجلمع العام

يتعلق الأمر مبح�رض اجلمع العام وتبليغه.

اأوال: حم�رص اجلمع العام

1- بيان :
اإىل  بدايته  منذ  العام  اجلمع  بها  مر  التي  الوقائع  لتلخي�س  فعالة  اأداة  املح�رض  يعترب 

اأن تدوين هذه الوقائع وكتابتها يف وثيقة ما، ت�سمح لنا  نهايته، واإعادة تركيبها، ذلك 

با�ستح�سارها اأول، ف�سال عما يكون لهذه الوثيقة من اآثار.

2- طبيعته :
املح�رض هو وثيقة قانونية تت�سمن جميع القرارات التي اتخذها املالك امل�سرتكني اأثناء 

جمعهم العام، وت�سبح هذه القرارات ملزمة مبجرد ت�سمينها يف هذا املح�رض الذي يعترب 

دليال على وجود هذه القرارات وم�سمونها ومداها.

3- خ�سائ�س املح�رض
لكي ينه�س املح�رض بوظائفه القانونية امل�سار اإليها اأعاله ينبغي اأن يتميز مبا يلي: 

- ال�سمولية: مبعنى اأن يت�سمن جميع الوقائع وكل املو�سوعات التي متت مناق�ستها 

خالل اجلمع العام مبا يف ذلك القرارات املتخذة والت�سويت عليها؛

- دقته وو�سوحه: بحيث يجب الرتكيز فيه على املو�سوعات الرئي�سية والتي كانت 

حمور املداولت ومو�سوع القرارات املتخذة؛

- �رضعة اإجنازه: بحيث يجب حتريره داخل 48 �ساعة املوالية لنتهاء الجتماع.
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4- بنيته :
يتكون حم�رض اجلمع العام من ما يلي:

اأ - و�سف الظروف التي مت فيها الجتماع

وميكن ذكرها كالتايل :

- اجتماع عادي اأو ا�ستثنائي ؛

- تاريخ و�ساعة وحمل انعقاد الجتماع ؛

- جدول الأعمال كما مت تقدميه برفقة ال�ستدعاء املوجه املالكني امل�سرتكني ؛

- عدد املالك احلا�رضين واملمثلني والن�سبة املئوية للح�س�س ) الأ�سوات ( التي تعود 

اإليهم يف امللكية امل�سرتكة ؛

( التي  - قائمة املالكني امل�سرتكني الغائبني والن�سبة املئوية للح�س�س ) الأ�سوات 

ميلكونها ؛

- ورقة احل�سور م�سادق عليها من طرف رئي�س الجتماع ؛

- اإ�سم رئي�س الجتماع و اإ�سم الكاتب ) املقرر ( وظروف تعيينهما من طرف اجلمع 

العام.

ب - و�سف خمت�رض ملا دار خالل املناق�سات

- طبيعة التدخالت ) الأ�سخا�س املتدخلني، ملخ�س تدخالتهم ( ؛

- القرارات امل�سادق عليها، مع ذكر اأغلبية الأ�سوات التي ح�سل عليها كل قرار ؛

امتنعوا عن  الذين  اأو  القرارات  الذين �سوتوا �سد هذه  امل�سرتكني  اأ�سماء املالك   -

الت�سويت وطبيعة حتفظاتهم املحتملة.

ج - و�سف ظروف اختتام اجلمع العام

- �ساعة اختتام الجتماع؛

- ملخ�س للظروف العامة التي جرى فيها الجتماع.

د - توقيع املح�رض

- يتم توقيع املح�رض من طرف الرئي�س والكاتب املقرر وذلك لإثبات �سحته ؛

- كما يتم توقيعه من طرف وكيل الحتاد املنتخب وذلك لإثبات تو�سله به.

ثانيا : تبليغ املح�رص

من بني اللتزامات التي فر�سها امل�رضع على وكيل الحتاد، اأن يقوم بتبليغ قرارات اجلمع 

العام م�سفوعة مبح�رض اجتماعه اإىل جميع املالك امل�سرتكني احلا�رضين منهم لأ�سغال هذا 

اجلمع، اأو املتغيبني، وذلك داخل ثمانية اأيام من تاريخ اتخاذها كما تق�سي بذلك املادة 

30 من القانون 00 - 18، يتم هذا التبليغ باإحدى الطرق الآتية :
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- بر�سالة م�سمونة مع الإ�سعار بالتو�سل ؛

- على يد العون الق�سائي ؛

- عن طريق املناولة يدا بيد ؛

- على اأن يح�سل من املبلغ له باإبراء.

ترتتب على هذا التبليغ اآثار مهمة ميكن اإجمالها يف ما يلي :

- �سريورة القرارات املتخذة نافذة املفعول يف حق جميع املالك امل�سرتكني، بحيث 

ي�سبحون ملزمني بها، ويتعني عليهم المتثال اإليها، من تاريخ التبليغ ما مل يعني 

القرار املتخذ تاريخا اآخر ل�رضيانه ؛

- ال�سماح للمعار�سني باإمكانية الطعن يف هذه القرارات ؛

- بداأ اأجل الطعن من تاريخ التبليغ.

العام  اجلمع  حم�رض  بتقييد  يقوم  اأن  الحتاد  وكيل  على  يجب  اأنه  اإىل  التنبيه  ويجدر 

ب�سجل خا�س معد لهذا الغر�س.

متوقفة  تكون  ونفاذها،  العام  اجلمع  يتخذها  التي  القرارات  فاإن �سحة  القول،  خال�سة 

على توفر كل الإجراءات التنظيمية التي �سبقت الإ�سارة اإليها، والتي ينبغي على وكيل 

الحتاد اأن يحر�س على توفرها، ل�سمان جناح اأ�سغال اجلمع العام، كما يتعني عليه ح�سور 

هذه الأ�سغال، وتتبعها لأنه ملزم يف نهاية الأمر بتنفيذ تلك القرارات.
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الف�ضل الثاين : املحافظة على العقار و�ضيانته

وكيل  وهو  األ  بت�سيريها  املكلف  اجلهاز  يتحمل  اأن  امل�سرتكة،  امللكية  طبيعة  تقت�سي 

الحتاد، باملحافظة على العقار امل�سرتك و�سيانته، ويف هذا ال�سدد اأناط امل�رضع بوكيل 

الحتاد املهام التالية :

- ال�سهر على ح�سن ا�ستعمال الأجزاء امل�سرتكة، وذلك ب�سيانتها وحرا�سة املداخل 

الرئي�سية للعقار واملرافق امل�سرتكة ؛

- القيام بالإ�سالحات ال�ستعجالية ولو تلقائيا.

كل ذلك من اأجل �سالمة العقار، وبالتايل من اأجل �سالمة �سكانه، فوكيل الحتاد اإذن، 

ملزم بال�سهر على �سيانة العقار، وكل التجهيزات امل�سرتكة، واملحافظة عليها، من كل 

ما من �ساأنه اأن ي�سبب هوانا باملبنى اأو تعطيال يف منفعة ي�ستفيد منها املالك امل�سرتكني، 

لذا  التعقيد،  عالية من  اأ�سبحت على درجة  امل�سرتكة  التجهيزات  بع�س  اأن  واملالحظ 

فاإنه غالبا ما يعهد ب�سيانتها اإىل �رضكات متخ�س�سة، وملدة طويلة، كامل�ساعد واأجهزة 

الت�سخني، اأو التربيد وما اإىل ذلك.

ومع ذلك، فاإن الغالبية العظمى من العقارات اخلا�سعة لقانون امللكية امل�سرتكة، ول�سيما 

وقنوات  ال�سحية،  ال�رضف  واأدوات  الكهرباء  تهم  م�ساكل  من  تعاين  قد  منها،  القدمية 

التطهري، ومن ثم ينبغي اأن تكون لوكيل الحتاد معلومات ولو اأولية تتعلق بها، هذا ما 

�سيعمل هذا الف�سل على تو�سيحه ولو ب�سورة خمت�رضة.

الفقرة الأوىل : مفاهيم عامة عن الكهرباء 

قبل كل ا�ستغال على الدارة الكهربائية من ال�رضوري قطع التيار الكهربائي املار يف 

الدار امل�ستعملة، ففي الرتاكيب القدمية مل تكن اأ�ساليب الوقاية بعزل دارة معينة، لذا كان 

يتوجب قطع التيار انطالقا من الفا�سل. 

اأوال : الدار الكهربائية االأر�ضية

1 - املقب�س الكهربائي
�سكان  �سالمة  مهما يف  دورا  الكهربائية  الرتاكيب  بالأر�س يف  املرتبطة  الدارة  تلعب 

البيت خا�سة الأطفال، تبداأ هذه الدارة مع متا�س بالأر�س تاأمن بوا�سطة مفرزة اأر�سية 

للطوارئ جندها يف اأطوال خمتلفة ح�سب ال�سطح الذي �ستدخل فيه.

فالبن�سبة لل�سطح الطيني الثقيل ميكن ا�ستعمال طول قدره 1 م 20، وبالن�سبة لل�سطوح 

املكونة من ردمات يجب ا�ستعمال طول اأق�سى ميكن من زيادة م�ساحة التما�س حيث 

يرتبط بعار�سة القطع بوا�سطة �سلك نحا�سي غري مغ�سى مقطعه 25 ملمرت².
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2 - التوزيع الأر�سي يف ال�سكن
انطالقا من عار�سة القطع، نتبع جدول التق�سيمات بوا�سطة �سلك معزول اأخ�رض اأ�سفر 

له نف�س مقطع اأ�سالك التغذية يف الدارة الكهربائية الثانونية اخلارجية.

وح�سب نف�س اجلدول تر�سل �سلكا اأخ�رض اأ�سفر ذو مقطع قدره 25 ملمرت² اجتاه كل 

التما�سات الفلزية.

اأنابيب و�سول  الذي يربط  اأي�سا رابطة كهرومغناطي�سية هي اخلط  من اجلدول تنطلق 

املاء. كما تنطلق من اجلدول امل�سرتك جميع الدارات، وحتتوي كلها على �سلك اأر�سي 

ذي مقطع مت�سابه.

ثانيا : اجلدول امل�ضرتك

هو جدول ال�سهريات الذي يقوم بتوزيع الدارة املختلفة.ويتكون من دعامة بال�ستيكية، 

وتركب فيه و�سائل الوقاية املكونة من الفوا�سل وال�سهائر، حيث من الأح�سن ا�ستعمال 

ال�سهائر، وبالتايل اإذا حدث اأي م�سكل نكتفي فقط بال�سغط عليه ليعود التيار.

الفوا�سل  الأر�سية وتغذي  الأ�سالك  الإطار توجد عار�سة جتتمع فيها جميع  ويف هذا 

بوا�سطة مندف ات�سال اإىل جانب اأقطاب املدخل.

وتوجد اأنواع خمتلفة من هذه العوار�س التي حتد من �سحن التيار الزائد وتوؤمن وقاية 

لالأ�سخا�س. اأما الفا�سل العادي فال يحد من �سحن التيار الزائد.

ثالثا: الرتكيب الكهربائي

1 - دارات الرتكيب املختلفة
اأ - اخلطوط املميزة

هي اأ�سالك تغذي املقاب�س التي تربط بها الآلت ب�سكل حمدد.

هذه الدارات تنطلق من اجلدول اإىل نقاط ال�ستعمال.

- دارة 32 اأمبري لالأفران والطباخات الكهربائية ؛

- دارة 20 اأمبري : لآلت الغ�سيل وغ�سيل الأواين، �سخانات املاء.

ب - اخلطوط العادية 

هي اأ�سال ك ميكن اأن تغذي عدة نقط مما ي�سهل تقطيعها و جتميعها يف علب التحويل.

- دارة 16 اأمبري : للمقاب�س العادية التيار ؛

- دارة 10 اأمبري : للدارات امل�سيئة ؛

- دارة 2 اأمبري : للدارات امللحقة ) جر�س، حماية دارة �سخان املاء، اإلخ (.
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2 - قواعد لالتباع 
يف الرتكيب الكهربائي، هناك لونان يجب احرتامهما: الأزرق الذي ي�سلح للمحايد، 

والأخ�رض/اأ�سفر املخ�س�س لدارة الأر�س.

يف اأقطاب الفا�سل ل ميكننا ا�ستعمال اأكرث من �سلكني.

اأي�سا مقاطع لأ�سالك توافق  مقاطع املوا�سالت توافق م�ساحة ال�سلك النحا�سي، وجند 

ال�سدة ) �سدة التيار( بدقة عالية.

5‚1 ملمرت²: دارة الإ�ساءة، اجلر�س وكل مال يتطلب �سدة كربى
5‚2 ملمرت²: دارة مقب�س التيار، املقاب�س العادية، اآلت الغ�سيل

16 ملمرت²: تغذية ت�سل اإىل 90 اأمبري ) 18 كيلوواط(.

10 ملمرت²: تغذية ت�سل اإىل 60 اأمبري ) 12 كيلوواط(.
- الإ�ساءة العادية : هي تركيب الإ�ساءة الأقل طول

- التماثلي : ي�سمح بالإ�سعال اأو بالإطفاء من منطقتني خمتلفتني

اأزرار  باإدماج  الأتوماتيكي وذلك  القاطع  اأن يعو�س  التماثلي ميكن   : - زر النتقاء 

النتقاء يف الدارة. ويختلف عدد اأزرار النتقاء ح�سب احلاجة.

ي�ستعمل   ( مناطق  عدة  من  بالإطفاء  اأو  بالإ�سعال  ي�سمح   : الأتوماتيكي  القاطع   -

خ�سو�سا يف امل�ساعد(.

مقب�س  من  وتتجه  مقاب�س،  دارة حتدد خم�سة  كل  : يف  التيار  قاب�سات  الدارات   -

ملقب�س، ميكن حتويلها فى علبة.



دليل وكيل احتاد املالك امل�شرتكني

 

72

الفقرة الثانية: م�شاكل تراكيب الرت�شي�س والتطهري                        

يف العقارات ذات امللكية امل�شرتكة

العقار،  ي�سريون  من  جهد  من  كبريا  جزءا  ال�سلبية  ونتائجها  املاء  ت�رضبات  ت�ستهلك 

بالتاأكيد للرتاكيب ال�سحية لل�رضف ن�سيب هام يف هذا ال�سدد، ولهذا �سنتعرف على 

امل�ساكل املتعلقة بهذا املجال يف هذا الف�سل.

اإن امل�ساكل املرتبطة ب�سبكة العقارات القدمية تبقى دون حل اأو جدوى با�ستثناء حالة 

ال�رضوع يف اأعمال �سخمة لإعادة البناء واإحداث �سبكات جديدة للتزود باملاء و�سبكة 

ال�رضف ال�سحي.

اأوال: م�ضاكل �ضبكات التزود باملاء :

 غالبا ما تعاين �سبكات التزويد باملاء من عدة م�ساكل جند منها : 

- ارتخاء مفا�سل التو�سيالت الناجت عن ال�سغط الزائد، ويح�سل هذا نتيجة تزويد 

العقار مبنظم �سغط غري منا�سب اأو معيب، اأو عندما يكون �سغط �سبكة التزويد 

احل�رضي مفرطا، يف هذه احلالة ل بد من تركيب خمف�سات لل�سغط ؛

- التاآكل احلاد يف التو�سيالت : تقع امل�سوؤولية هنا على املقاولة التي اأجنزت الرتكيب، 

وبالتايل تكون ملزمة باإ�سالح العيب واآثاره )ال�رضر( ؛

اأي�سا  تاآكل خارجي، وينتج هذا الأخري  اإىل  الدائمة والت�رضبات توؤدي  الرطوبة   -

عن تهوية غري كافية ل�سبكة القنوات، وبالتايل ينبغي تطوير �سبكة هذه القنوات 

ب�سكل جذري.

ثانيا : م�ضاكل ال�رصف ال�ضحي للمياه امل�ضتعملة ومياه االأمطار

تتمثل هذه امل�ساكل فيما يلي :

- ت�رضبات يف املفا�سل والتو�سيالت: وتنتج عن تهالك التجهيزات وتلفها الناجم 

عن ت�سدعات توؤدي اإىل فك الدعامة اأو عن حركات للعمارة اأو �سبكة القنوات؛

: ميكن معاجلة الأمر  الأنابيب  اأو عطفات  ال�سعيفة يف الأجزاء الأفقية  التك�سية   -

بتعوي�س الأجزاء التالفة وتثبيت �سبكة القنوات ؛

- م�ساكل خا�سة ب�سبكة القنوات اخلا�سة مبياه الأمطار: تر�سب الكل�س الناجت عن 

اجلريان املتكرر ملياه الأمطار على املالط امل�ستخدم لتكليف التبليط.

ميكن ك�سف ال�سبب من خالل حتليل هذا املالط.

كما اأنه لي�ست هناك و�سيلة حمددة لتجنب التكل�س طاملا ن�ساأ: لتفادي تكرار الرت�سبات 

يجب اإلغاء اأ�سبابها ) تعوي�س التبليط بنوع اآخر من التك�سية اخلا�س بامل�ساكة(.

�سبكة  ان�سداد  اإىل  يوؤدي  ل  ب�سكل  حمددة  باأبعاد  الأقذار  ناقالت  تكون  اأن  وينبغي 

الت�رضيف ب�سكل كلي، واإل وجب تبديلها من اأعلى اإىل اأ�سفل.
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ثالثا : م�ضاكل تراكيب ال�رصف ال�ضحي

تعترب هذه امل�ساكل كابو�سا للمباين القدمية، خا�سة اإذا كان هيكلها يعاين من تر�سبات 

كبرية، ول ي�ستطيع مالك ال�سقق يف هذه املباين ت�سور حجم امل�سوؤولية التي تقع على 

عاتقهم نتيجة هذه الرتاكيب غري املطابقة: يف حالة اكت�ساف تدهور يف البنية احلا�سلة 

التي  الأ�رضار  عن  م�سوؤولني  امل�سرتكون  املالك  يكون  اإتالف،  حدوث  واإمكانية  للبناء 

الإ�سالحات  ثمن  املالك  من  مع غريهم  اأو  وحدهم  يتحملوا  اأن  ويجب  املبنى،  تلحق 

ال�رضورية التي قد تقدر باملاليني.

واإذا اقتنى مالك جديد البناء وتبني له اأن هناك تدهورا عمره يرجع اإىل الع�رضية ال�سابقة 

لالقتناء، لي�س له اإل الرجوع على �سلفه ب�سكل عام، املطابقة مطلوبة يف حالة كراء البناء.

رابعا : امل�ضاكل املرتبطة بالتطهري

تتكون �سبكة التطهري من جممعات للمياه امل�ستعملة اأو مياه الأمطار عند مراكز البنايات، 

اإىل حفر  اأو  باملجاري  الو�سل  التطهري احل�رضي يف حالة  �سبكة  اإىل  يو�سلها  ب�سكل 

خا�سة اإذا مل يتم و�سل هذه املباين بعد.

تذكرنا مرافق املبنى والتطهري ب�رضورة �سيانتها اإذا اأهملناها من وقت لآخر.

لذا فاإن املراقبة املنتظمة وال�سيانة �رضورية لتفادي الت�رضبات الأر�سية التي ميكن اأن 

غري  نتائج  واإىل  البناء  تدهور  اإىل  توؤدي  قد  اإذ  البيئة،  على  وخيمة  نتائج  اإىل  توؤدي 

حم�سوبة.

1 - املراقبة :
تعد �سبكة التطهري من اأبرز مكونات املبنى، لذا يجب اأن يكون حمل فح�س دوري من 

اأجل اكت�ساف التلف والأعطاب التي قد تلحق بها وتوؤدي اإىل ت�رضبات، تكلي�س املوا�سري 

وان�سدادها....اإلخ.

من  ال�سبكة  ه�سا�سة  حالة  لكن يف  �سنوات،  ع�رض  كل  اأف�سل  تكون  الدورية  املراقبة 

الأف�سل اأن تكون كل خم�س �سنوات.

وميكن للت�رضبات الأر�سية اأن توؤدي اإىل تلوث الأر�س والفر�س املائية وت�سكل خمالفات 

اإليه من خلل يف الطابع الأر�سي كفيل بخلق خطر على  البيئة ملا توؤدي  لنظم حماية 

ا�ستقرار العمارة.

2 - ال�سيانة :
وتتم من خالل �سيانة قبلية جيدة وتنظيف دوري ) �سنوي اإذا اأمكن( لأنابيب التجميع 

انطالقا من امل�ساقط والتو�سيالت املرتبطة ب�سبكة التطهري العام ) تفريغ مبا�رض مو�سول 

باملجاري(.

املراقبة و�سيانة احلفر اخلا�سة يجب اأن يتم كل مرة على الأقل خالل 6 اأ�سهر.
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الف�ضل الثالث : عالقة وكيل الحتاد باملالك 

امل�ضرتكني

لقد اهتم امل�رضع كثريا يف القانون 00 - 18 املتعلق بامللكية امل�سرتكة بت�سيرياأمثل لهذه 

امللكية، و�سبط قواعد ال�سكن اجلماعي بها، وذلك �سمانا لعي�س املالك امل�سرتكني يف 

اأمان واطمئنان، فنظم بكيفية دقيقة عالقة وكيل الحتاد باملالك امل�سرتكني، مبقت�سيات 

تكت�سي  العالقة  هذه  اأن  املقت�سيات  تلك  من  وي�ستفاد  القانون،  هذا  ثنايا  يف  متناثرة 

مظاهر متنوعة :

- فتارة تاأخذ �سكل املراقبة التي ميار�سها كل مالك على وكيل الحتاد، اإما ب�سورة 

فردية، واإما ب�سورة جماعية يف اإطار اجلمع العام ؛

- وتارة اأخرى، تظهر يف �سكل امل�سوؤولية ال�سخ�سية التي يتحمل بها وكيل الحتاد ؛

- وطورا ثالثا، تتمثل يف قيام وكيل الحتاد باعتباره ممثال لحتاد املالك باإجبار كل 

مالك م�سرتك على تنفيذ التزاماته ر�ساء واإل فق�ساء.

الفقرة الأوىل : الرقابة على وكيل الحتاد وم�شوؤوليته ال�شخ�شية  

اأوال : الرقابة على وكيل االحتاد

تقدم القول على اأن كل مالك م�سرتك يعترب ع�سوا يف احتاد املالك بقوة القانون، كما اأنه 

يعترب ع�سوا يف اجلمع العام، وقد األزمه امل�رضع بامل�ساركة يف اأ�سغاله، ل�سيما يف اتخاذ 

قراراته بالت�سويت عليها، وهو ب�سفاته هذه ميار�س رقابة متنوعة على وكيل الحتاد اإما 

ب�سورة فردية واإما يف اإطار اجلمع العام.

1 - الرقابة الفردية
التي  الأعمال  خمتلف  من  والأخري  الأول  امل�ستفيد  هو  امل�سرتك،  املالك  اأن  يف  ل�سك 

يقوم بها وكيل الحتاد من اأجل ت�سيري احتاد املالك، وتدبري �سوؤونه املالية، واملحا�سبية، 

العقار  على  واملحافظة  امل�سرتكة،  الأجزاء  ا�ستعمال  ح�سن  على  وال�سهر  والتوثيقية، 

امل�سرتك، و�سيانته، ومن ثم فهو معني �سخ�سيا بذلك.

اإذا ما لحظ املالك اأي اإهمال، اأو تق�سري، اأو تفريط من طرف وكيل الحتاد يف قيامه 

مبهامه، اأو يف تطبيقه ملقت�سيات القانون، اأو نظام امللكية امل�سرتكة، اأو يف تنفيذه لقرارات 

اجلمع العام املوكول اإليه تنفيذها، فاإن يف و�سعه:

- اأن ينبهه اإىل ذلك �سفويا اأو كتابيا؛

- اأن ي�سعى اإىل عقد جمع عام ا�ستثنائي باتفاقه مع باقي املالك، اأو اأغلبيتهم لتدار�س 

الو�سع؛

ول  بالحتاد،  اخلا�سة  وال�سجالت  الربائد  على  الطالع  امل�رضع حق  وقد خوله   -

�سيما ما يتعلق منها بالو�سعية املالية.
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2 - الرقابة يف اإطار اجلمع العام
اأناط امل�رضع باجلمع العام �سلطة رقابة وا�سعة على وكيل الحتاد، كي يقوم مبهامه على 

الوجه الأكمل، اإذ ميار�س اأنواعا من الرقابة عليه اأهمها :

- مبنا�سبة مناق�سة بنود امليزانية التقديرية والت�سويت عليها ؛

- مبنا�سبة تكوين ر�سيد مايل لت�سديد نفقات اأ�سغال ال�سيانة الكربى التي يقررها 

وذلك عند مناق�سته والت�سويت عليه ؛

- مبنا�سبة مناق�سة احل�ساب اخلتامي وامل�سادقة عليه ؛

- عند تعيني وكيل الحتاد ونائبه، اأو عند جتديد تعيينه، اأو و�سع حد ملهامه بعزله ؛

- عند حل النزاع املعرو�س عليه والقائم بني وكيل الحتاد ونائبه ؛

تتلخ�س  اأن يعني جمل�سا لالحتاد،  الثمانية  اأع�ساوؤه  اإذا جتاوز  العام  للجمع  - ميكن 

مهمته يف مراقبة وكيل الحتاد عند قيامه مبهامه، ويف متابعة �سائر الأعمال التي 

يقوم بها، واإعداد تقرير بذلك للجمع العام ؛

- ويحدد نظام امللكية امل�سرتكة عدد اأع�سائه وقواعد �سري عمله.

ثانيا : م�ضوؤولية وكيل االحتاد

يتحمل وكيل الحتاد امل�سوؤولية ال�سخ�سية عن :

- ت�سيري احتاد املالك وتدبري �سوؤونه املالية واملحا�سبية والتوثيقية؛

- عن تطبيق نظام امللكية امل�سرتكة وتنفيذ قرارات اجلمع العام ؛

بها، تنفيذا  التي قام  اأن يربر كل الأعمال والت�رضفات  - ويتعني عليه لأجل ذلك 

ملهامه تلك، وذلك باحلجج والوثائق املوؤيدة لها، فاأي اإهمال اأو تفريط ينتج عنه 

�رضر باحتاد املالك اأو باأحد املالك اأو بالغري يلزم بتعوي�سه.

ت�سيري  يف  اإهمال  كل  عن  الناجتة  الأ�رضار  عن  ي�ساأل  الذي  هو  املالك  احتاد  كان  اإذا 

الأجزاء امل�سرتكة اأو �سيانتها، كما ي�ساأل عما يقوم به من اإ�سالحات للبناء، اأو اأعمال 

اإذ  الحتاد،  وكيل  من  يح�سل  ما  غالبا  التفريط  اأو  الإهمال  ذلك  فاإن  عليه،  للحفاظ 

وبالقيام  ب�سيانتها،  وذلك  امل�سرتكة،  الأجزاء  ا�ستعمال  بال�سهر على ح�سن  املكلف  هو 

بالإ�سالحات امل�ستعجلة، كما اأنه هو املكلف بتنفيذ قرارات اجلمع العام، املتعلقة باإجناز 

اإ�سالحات هامة، لذلك فمن حق احتاد املالك الرجوع عليه بكل ما اأداه من تعوي�س جلرب 

تلك الأ�رضار.
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الفقرة الثانية : الإمكانيات املتاحة لوكيل الحتاد ق�شد اإلزام 

املالك امل�شرتكني بتنفيذ التزاماتهم

لقد فر�س امل�رضع على كل مالك م�سرتك التزامات معينة، اإذا ما قام باحرتامها وتنفيذها 

فاإن ذلك ميكن احتاد املالك من القيام مبهامه يف اإدارة العقار امل�سرتك، واملحافظة عليه، 

و�سيانته، الأمر الذي ي�سمح بقيام عالقات جوارية ح�سنة فيما بني املالك، وبخلق مناخ 

منا�سب للعي�س يف اأمان واطمئنان، وميثل احتاد املالك يف ذلك وكيل الحتاد، فهو الذي 

يتوىل القيام بتلك املهام، اإ�سافة اإىل املهام التنظيمية لت�سيري احتاد املالك.

والأ�سل اأن يقوم كل مالك بالتزامه بطواعية واختيار، لكن يف حالة تقاع�سه اأوامتناعه 

فاإن امل�رضع قد اأتاح لوكيل الحتاد و�سائل ق�رضية متنوعة، تتدرج من :

- التنبيه ال�سفوي؛

- الإنذار بر�سالة م�سمونة مع الإ�سعار بالتو�سل، اأو على يد عون ق�سائي؛

- تدابري قانونية ق�رضية اأخرى؛

- اإقامة الدعوى الق�سائية.

وهكذا يالحظ اأن الو�سائل املتاحة لوكيل الحتاد من اأجل اإجبار املالك امل�سرتك على 

الوفاء بالتزاماته متنوعة تختلف من حالة اإىل اأخرى، ومع ذلك ينبغي التنبيه :

- يحق لحتاد املالك التقا�سي ولو �سد املالك امل�سرتكني؛           

- ميثل وكيل الحتاد احتاد املالك اأمام الق�ساء لكن باإذن خا�س من اجلمع العام.

اأوال : الو�ضائل املتاحة لتنفيذ قرارات اجلمع العام

1 - تبليغها
يجب على وكيل الحتاد اأن يقوم بتبليغ جميع القرارات املتخذة من طرف اجلمع العام، 

اأيام من  اأجل ل يتعدى ثمانية  اإىل كافة املالك، داخل  م�سفوعة مبحا�رض الجتماعات 

تاريخ اتخاذها، ويتم التبليغ باإحدى الطريقتني الآتيتني :

- بر�سالة م�سمونة مع الإ�سعار بالتو�سل؛

- بوا�سطة عون ق�سائي.

كما يقع هذا التبليغ للمالك امل�سرتك بعنوانه، اإذا كان مقيما بالعقار امل�سرتك، اأو بعنوانه 

املذكور بورقة احل�سور، اأو ببطاقته الوطنية، اأو امل�سلم اإىل وكيل الحتاد.

2 - اإمكانية الطعن
ترتتب على تبليغ قرارات اجلمع العام اإىل املالك امل�سرتكني، اآثار هامة من اأبرزها:

- اإلزامهم مبقت�سيات هذه القرارات ومن ثم وجوب التقيد بها وتنفيذها؛
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- اإمكانية الطعن يف هذه القرارات، وذلك من طرف املعار�سني املت�رضرين من هذه 

القرارات، لدى رئي�س املحكمة البتدائية الواقع العقار يف دائرة نفوذها، وذلك 

باإجراءات  الطعن  يف  ويبت  بها،  املعمول  والأنظمة  للقوانني،  خمالفتها  ب�سبب 

ا�ستعجالية.

3 - ا�ست�سدار اأمر بتنفيذها
اإذا مل يقدم اأي طعن، اأو قدم طعن و ق�ست املحكمة برف�سه، اأمكن لحتاد املالك ولوكيله 

عند القت�ساء، ا�ست�سدار اأمر من رئي�س املحكمة البتدائية، لتنفيذ قرارات اجلمع العام، 

وذلك بتذييل هذه القرارات بال�سيغة التنفيذية.

يف  مب�ضاهمته  الوفاء  على  امل�ضرتك  املالك  الإجبار  املتاحة  الو�ضائل   : ثانيا 

التكاليف امل�ضرتكة ويف النفقات االأخرى

من اأهم اللتزامات التي يتحمل بها كل مالك م�سرتك والتي مت حتديد كل منها بقرارات 

من اجلمع العام بعد الت�سويت عليها وذلك خالل مناق�سة امليزانية التقديرية، والت�سويت 

عليها اأو خارجها نذكر :

- م�ساهمته يف التكاليف امل�سرتكة لإدارة وت�سيري الأجزاء امل�سرتكة بالعقار؛

- وم�ساهمته يف النفقات الأخرى املتعلقة مبختلف اأعمال ال�سيانة.

وقد حر�س امل�رضع على �رضورة وفاء كل مالك م�سرتك بالتزاماته املالية، فن�س على 

اإجبار  اإىل  18، ت�سع و�سائل خمتلفة، تهدف كلها   - 00 مقت�سيات متنوعة يف قانون 

املالك امل�سرتك على الوفاء بالتزاماته هذه، وعلى �سمان هذا الوفاء، وهي كما يلي:

1 - الإنذار :
لوكيل  اأمكن  املحدد،  الأجل  داخل  املالية،  بالتزاماته  بالوفاء  بالأمر  املعني  يقم  مل  اإذا 

بر�سالة م�سمونة مع  بها، وذلك  الوفاء  فيه ب�رضورة  ينذره  اإنذارا  اإليه  اأن يوجه  الحتاد 

الإ�سعار بالتو�سل، جلعله يف حالة مطل.

 ويف حالة ما اإذا م�ست ثالثني )30( يوما، ابتداء من اليوم املوايل لليوم الذي مت فيه تبليغ 

الإنذار املذكور، دون اأن ي�ستجيب املعني بالأمر لهذا الإنذار، ترتبت الآثار الآتية:

- ت�سبح باقي امل�ساهمات التي مل يحل اأجل ا�ستحقاقها بعد م�ستحقة الأداء فورا؛      

- اإمكانية ا�ست�سدار اأمر باأدائها.

2 - الأمر بالأداء
طلبا  يقدم  اأن  اأعاله،  اإليه  امل�سار  يوما  الثالثني  اأجل  ان�رضام  بعد  الحتاد  لوكيل  ميكن 

لرئي�س املحكمة البتدائية، ق�سد ا�ست�سدار اأمر بالأداء �سد املعني بالأمر.
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املالك  لحتاد  العام  اجلمع  ت�سويت  اإثبات  بعد  البتدائية  املحكمة  لرئي�س  ميكن  كما 

باأداء  اأمرا  ي�سدر  اأن  الأجل،  ان�رضام  من  التحقق  التقديرية،  امليزانية  على  امل�سرتكني 

فيه  الطعن  رغم  املعجل  بالنفاذ  م�سمول  الأمر  هذا  ويكون  امل�ستحقة  امل�ساهمات 

بال�ستئناف.

3 - الرهن اجلربي
تتمتع ديون احتاد املالك املرتتبة يف ذمة اأحد اأع�سائه بالرهن اجلربي الق�سائي، كما هو 

من�سو�س عليه يف الف�سل 163 من ظهري 19 رجب 1333 املوافق 02 يونيو 1915 

املحدد للت�رضيع املطبق على العقارات املحفظة، هذا فيما اإذا كان العقار حمفظا، اأو يف 

طور التحفيظ.

و يف هذا الإطار يقدم وكيل الحتاد طلبا اإىل املحكمة املخت�سة ل�ست�سدار حكم يقرر 

اإجراء هذا الرهن، وميكنه يف ذات الوقت اأن يقدم طلبا باإجراء تقييد احتياطي يتم يف 

احلال، وذلك للمحافظة على حقوق احتاد املالك.

ويقيد هذا التقييد الحتياطي بالر�سم العقاري لل�سقة، اأو املحل اململوك للمعني بالأمر، 

ويظل كذلك، اإىل اأن يتم حتويله اإىل قيد نهائي، بعد �سدور احلكم باإيقاع الرهن عليه.

كما يتم رفع الرهن و�سطبه باأمر ي�سدره رئي�س املحكمة، اإذا ثبت له اأن املالك املدين 

قام باأداء الدين اأو اإيداعه ب�سندوق املحكمة املخت�سة لفائدة الدائن املرتهن.و ميكن ملن 

اأقام الرهن اأن يرفعه.

4 - المتياز :
ت�ستفيد ديون الحتاد من حق المتياز على املنقولت املوجودة داخل ال�سقة اأو املحل 

وعلى ال�سومة الكرائية، وذلك طبقا ملا هو من�سو�س عليه يف الف�سل 1250 من الظهري 

ال�رضيف ال�سادر يف 09 رم�سان 1331 ( 12 غ�ست 1913) مبثابة قانون اللتزامات 

والعقود.

ويتم اللجوء اإىل هذا التدبري، على وجه اخل�سو�س اإذا كان العقار غري حمفظ.

ثالثا : الو�ضائل املتاحة ل�ضمان ديون احتاد امللك يف حالة التفويت

لكل مالك م�سرتك، اأن يت�رضف يف طبقته اأو �سقته اأو حمله بالبيع اأو الهبة اأو غريهما من 

اأنواع الت�رضف. لكن املالك املت�رضف يجب عليه عند اإجراء ت�رضفه احل�سول على و�سل 

من وكيل الحتاد، يثبت براءته من جميع الديون، والتكاليف اإزاء احتاد املالك.

اإذا ما تاأكد من خالل هذا الو�سل اأن املت�رضف مازال مدينا لحتاد املالك مببالغ معينة، فاإن 

امل�رضع و�سع �سمانات متكن احتاد املالك من احل�سول على هذه الديون، وهي :
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1 - الت�سامن :
يف حالة تفويت جزء مفرز، يبقى املفوت له م�سوؤول بالت�سامن مع املفوت اجتاه احتاد 

املالك، وذلك ل�سمان اأداء ديون الحتاد املرتتبة يف ذمة الع�سو املفوت.

2 - م�سطرة الأمر بالأداء : 
من�سو�س  هي  كما  بالأداء  الأمر  م�سطرة  ميار�س  اأن  ممثله  بوا�سطة  املالك  لحتاد  يحق 

الديون  تلك  ا�ستخال�س  اأجل  18، من   -  00 القانون  25 و38 من  املادتني  عليها يف 

امل�ستحقة.

رابعا : الو�ضائل املتاحة من اأجل تنفيذ االأ�ضغال

اأو ملن  اأو لذوي حقوقه،  اأنه ل ميكن لأي مالك م�سرتك،  يجب التنبيه بادئ الأمر، اإىل 

ي�سغل املحل، اأن مينع اإجناز الأ�سغال املتعلقة بالأجزاء امل�سرتكة التي قررها اجلمع العام 

ولو داخل اجلزء املفرز له، لكن يجب اتباع الإجراءات التالية:

1 - الإخبار :
بنوع  املحل  ي�سغل  من  اأو  حقوقه  ذوي  اأو  املالك،  يخرب  اأن  الحتاد  وكيل  على  يجب 

الأ�سغال ثمانية اأيام قبل ال�رضوع فيها ما مل يتعلق الأمر باأ�سغال ذات طابع ا�ستعجايل، 

من �ساأنها احلفاظ على �سالمة العقار امل�سرتك، وعلى اأمن �ساكنته.

2 - عر�س الأمر على قا�سي امل�ستعجالت يف حالة العرتا�س
قا�سي  على  النزاع  يعر�س  املذكورة،  الأ�سغال  اإجناز  على  املالك  اأحد  اعرت�س  اإذا 

امل�ستعجالت، الذي له اأن ي�سدر الأمر باإجناز الأ�سغال الالزمة لرفع ال�رضر.

3 - التعوي�س :
يحق للمالك امل�سرتك املت�رضر من الأ�سغال املذكورة، احل�سول على تعوي�س يوؤديه له 

احتاد املالك ولهذا الأخري احلق يف الرجوع على املت�سبب يف ال�رضر.

ينبغي لفت النظر يف ختام هذا الف�سل، اإىل اأن امل�رضع قد خول لكل مالك م�سرتك، احلق 

الالحق  ال�رضر  اأو لإ�سالح  امل�سرتك  العقار  للحفاظ على حقوقه يف  اإقامة دعوى  يف 

بالعقار اأو بالأجزاء امل�سرتكة من طرف اأحد اأع�ساء الحتاد اأو الأغيار.



دليل وكيل احتاد املالك امل�شرتكني

 

80

الف�ضل الرابع : عالقة وكيل الحتاد بالبوابني 

والعمال

من بني الق�سايا التي بيت فيها اجلمع العام باأغلبية ثالثة اأرباع اأ�سوات املالك امل�سرتكني 

لإقامته،   حمل  توفري  وكذا  عمله،  �رضوط  وحتديد  وعزله،  البناية،  حار�س  تعيني  نذكر 

)الفقرة الثالثة من املادة 21 من قانون 00 - 18(.

كما اأن ومن بني املهام املوكولة اإىل وكيل الحتاد ال�سهر على ح�سن ا�ستعمال الأجزاء 

امل�سرتكة، وذلك ب�سيانتها وحرا�سة املداخل الرئي�سية للعقار واملرافق امل�سرتكة ) الفقرة 

الثالثة من املادة 26 من القانون رقم 00 - 18(.

وعزلهم،  واحلرا�س،  البوابني  تعيني  مهمة  كانت  واإن  اأنه،  املقت�سيات  هذه  من  ي�ستفاد 

و�رضوط عملهم، وتوفري حمالت اإقامتهم، م�سندة اإىل اجلمع العام، فاإنهم يقومون بعملهم 

حتت رقابة وكيل الحتاد ياأمترون باأوامره، وينفذون تعليماته، وهكذا فالعالقة التي تربطهم 

ال�سغل  مدونة  قواعد  حتكمها  �سغل،  عالقة  هي  الحتاد  بوكيل  وبالتايل  املالك،  باحتاد 

كاأ�سل عام اإ�سافة اإىل ن�سو�س خا�سة.

الفقرة الأوىل: الن�شو�س اخلا�شة التي تنظم عالقة وكيل الحتاد 

بالبوابني والعمال

تتمثل هذه الن�سو�س اخلا�سة يف :

- الظهري ال�رضيف مبثابة قانون رقم 1.76.258 ال�سادر يف 24 �سوال 1397 ) 8 

البنايات  للبوابني يف  م�ساكن  واإحداث  البنايات،  بتعهد  املتعلق   )1977 اأكتوبر 

املعدة لل�سكنى؛

بتطبيق   )1977 اأكتوبر   8  (  1397 �سوال   24 بتاريخ   2.76.69 رقم  املر�سوم   -

الظهري ال�رضيف مبثابة قانون رقم 1.76.258 ال�سادر يف 24 �سوال 1397 ) 8 

اأكتوبر 1977( املتعلق بتعهد البنايات وتخ�سي�س م�ساكن للبوابني يف البنايات 

املعدة لل�سكنى.

البواب  العامة، كتعريف  اإىل هذه الن�سو�س جندها قد بينت بع�س الأحكام  وبالرجوع 

واملهام املوكولة اإليه والتزام توفري م�سكن له، و�رضوط هذا امل�سكن، .... اإلخ. اإىل جانب 

و�سع قواعد ميكن اعتبارها مبثابة نظام اأ�سا�سي له، ك�رضوط تعيينه، وكيفية اأدائه لعمله، 

والإجازات التي يتمتع بها، وما اإىل ذلك.
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اأوال: عموميات 

1- تعريف البواب
ت�سيري  امل�سوؤول عن  القت�ساء  عند  اأو  املالك،  ي�سغله  ماأجور  �سخ�س  بوابا، كل  يعترب 

للقيام  اأو يف �ساحاتها، وملحقاتها  البناية املذكورة،  البناية، ويكون م�سكنا يف  �سوؤون 

باأعمال احلرا�سة، والتعهد.

2- اللتزام بت�سغيل بواب وبتوفري م�سكن له 
البنايات  بتعهد  املكلفني  والعمال  البوابني  ت�سغيل  اأن  الن�سو�س،  فحوى  من  ي�ستفاد 

اإلزامي، وقد اأ�سند امل�رضع مهمة تعيينهم، وعزلهم، وحتديد �رضوط عملهم وتوفري  اأمر 

حمالت اإقامتهم اإىل اجلمع العام، بالن�سبة لكل العقارات اخلا�سعة لقانون 18.00 املتعلق 

بامللكية امل�سرتكة، وهكذا يعترب ت�سغيلهم التزاما مفرو�سا على احتاد املالك يتوله اجلمع 

العام، لأنه هو الذي يديره، ويعملون حتت اإمرة وكيل الحتاد.

وقد بني امل�رضع، متى يكون توفري م�سكن لهم اإلزاميا، و�رضوط ت�سغيل اأكرث من واحد 

كما يلي:

- يجب اأن ت�ستمل كل بناية اأو جمموعة بنايات، ت�سم ع�رضة م�ساكن على الأقل 

على مكان للبواب يف البناية نف�سها، اأو يف �ساحاتها، اأو ملحقاتها، واأن يقوم فيها 

بواب باأعمال احلرا�سة والتعهد؛

ثان،  بواب  اإ�سافة  يلزم  اأي ع�رضين م�سكنا،  ال�سعف،  امل�ساكن  - كلما جتاوز عدد 

وتوفري م�سكن له وهكذا، كما يتبني من اجلدول الآتي:

حمالت اإقامتهم عدد البوابني  عدد امل�ساكن

م�سكن واحد بواب واحد من 10 اإىل 20

2 2 من 20 اإىل 40

3 3 من 40 اإىل 80

4 4 من 80 اإىل 160

...... اإلخ

مكان  اإعداد  فيها  يكون  التي  بنايات،  جمموعة  اأو  بناية  كل  اللتزام،  هذا  من  يعفى 

للبواب متعذر من الناحية التقنية؛ ) وهذا يهم باخل�سو�س البنايات املقامة قبل دخول 

هذا الظهري حيز التنفيذ(. اأو يوؤدي بالن�سبة لل�سنة املوالية لتاريخ ن�رض هذا الظهري اإىل 

انخفا�س املبلغ ال�سنوي الإجمايل لالأكرية بن�سبة تتجاوز ٪33 ؛ وتكون القيمة الكرائية 

لالأماكن الواجب اعتبارها، هي القيمة التي حتددها م�سلحة ال�رضائب احل�رضية.

واأربعني  ع�رضين  بني  ما  ت�سم  القت�سادية،  لل�سكنى  بنايات  جمموعة  اأو  بناية  كل  اإن 

للبواب  مكان  على  ت�ستمل،  اأن  يجب  الظهري  هذا  تطبيق  نطاق  يف  وتدخل  م�سكنا، 
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احلرا�سة  باأعمال  بواب  فيها  يقوم  اأن  ملحقاتها  اأو  �ساحاتها  يف  اأو  نف�سها  البناية  يف 

والتعهد.

اإذا جتاوز عدد امل�ساكن الأربعني، وجب ت�سغيل بواب ثان، وتوفري م�سكن له، اإذا جتاوز 

عدد امل�ساكن �سعف الأربعني ( )واأي جتاوز الثمانني (، وجب ت�سغيل بواب ثالث وتوفري 

م�سكن له، وهكذا ....

3 - ال�رضوط املحددة مل�سكن البواب
يجب اأن ت�ستويف يف م�ساكن البوابني ال�رضوط املعينة يف الت�رضيع املعمول به يف ميدان 

التعمري، وال�سكنى، وجميع القواعد الأخرى، املحددة مبر�سوم عند القت�ساء. 

يجب األ تقل امل�ساحة الالزمة مل�سكن البواب عن :

- 30 مرتا مربعا بخ�سو�س حجرة واحدة، ومطبخ، ومكان للنظافة، يف كل بناية اأو 

جمموعة بنايات، ل ت�سم اأكرث من ثالثني م�سكنا؛

اأو  بناية  كل  يف  للنظافة،  ومكان  ومطبخ،  حجرتني،  بخ�سو�س  مربعا  مرتا   45  -

جمموعة بنايات، ت�سم مابني واحد وثالثني واأربعني م�سكنا؛

- وفيما يخ�س كل �سطر اإ�سايف، فوق الأربعني م�سكنا، ي�سم اأقل من ثالثني اأو ما 

بني ثالثني واأربعني م�سكنا، يجب اأن تكون امل�ساحة الالزمة مل�سكن البواب، هي 

امل�ساحة املحددة اأعاله، بالن�سبة لعدد امل�ساكن املطابق لها.

4 - ال�رضوط الواجب توفرها لإجبار البواب على اإخالء امل�سكن 
املخ�س�س له

متكينا  له  امل�رضع  وفرها  التي  العينية  املزايا  من  به  خا�س  مب�سكن  البواب  متتيع  يعترب 

اإنهاء عمله اإخالء هذا  له للقيام بعمله، على الوجه املر�سي، ومن الواجب عليه مبجرد 

امل�سكن، وقد بني الظهري املذكور �رضوط هذا الإخالء كما يلي:

- اإن البواب الذي يف�سله امل�سغل عن عمله ل ميكن اإجباره على مغادرة م�سكنه، قبل 

اأجل ثالثة اأ�سهر، اأو دون اأداء تعوي�س يعادل مبلغ الكراء عن ثالثة اأ�سهر مل�سكن 

مياثل امل�سكن الذي ي�سغله؛

البواب خطاأ فاحا يف مزاولة مهامه، جاز لقا�سي الأمور امل�ستعجلة  اإذا ارتكب   -

التابع له موقع البناية، الأمر- بناء على طلب من امل�سغل – بطرده من العمل يف 

احلال، وكذا اإفراغ امل�سكن الذي ي�سغله.

5 - توزيع التكاليف املرتتبة على ت�سغيل البوابني والعمال املكلفني 
بتعهد البنايات

بالرغم من جميع املقت�سيات القانونية، اأو التعاقدية، املخالفة اأو جميع الأعراف املنافية، 

فاإن مبلغ الأجور، والتحمالت الجتماعية، الناجتة عن تطبيق هذا الظهري، يتحمله بن�سبة 

اإدماجها يف التحمالت  الثلثني ال�ساكنون فيها عن طريق  البناية، وبن�سبة  الثلث مالك 

الكرائية.
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وفيما يخ�س البنايات ذات امللكية امل�سرتكة، فاإن جمموع الأجور، والتحمالت الناجتة 

عن تخ�سي�س م�ساكن للبوابني وعن اأعمال التعهد، يوزع على املالكني ال�رضكاء تبعا 

لن�سب حقوقهم.

6 - اأ�سغال التعهد املناطة بالبواب          
يكلف البواب عالوة على احلرا�سة، باأعمال ال�سيانة والتعهد الآتية:

والأروقة  الدرج  �سيما  ول  امل�سرتكة،  للممرات  باملاء  بالتنظيف  يوميا  القيام   -

وال�ساحات والأبهاء واأنفاق الدرج، والعناية بتطهري هذه الأماكن، واإباذة اجلرذان 

فيها؛ 

- القيام بغ�سل نوافذ اأنفاق الدرج مرة واحدة على الأقل كل خم�سة ع�رض يوما؛

- اتخاذ التدابري الالزمة لتجنب جتمع املياه الراكدة يف ال�ساحات وعلى ال�سطوح 

ول�سيما مياه املطر والغ�سيل؛

- وكذا التدابري الكفيلة بالق�ساء على جميع القادورات والروائح امل�رضة، كما يجب 

اتخاذ تدابري للق�ساء على كل م�سببات الروائح الكريهة امل�رضة؛

الأماكن  ول�سيما  الأزبال،  اإفراغ  قنوات  نظافة  على  با�ستمرار  احلر�س  يجب   -

باأغطية والقيام  اأوعية الأزبال  املخ�س�سة جلمع الأزبال املنزلية، و�رضورة جتهيز 

املبيدة  باملواد  معاجلتها  اأو  وتطهريها  الأوعية  هذه  بغ�سل  الأزبال  اإفراغ  بعد 

للح�رضات، واجلراثيم؛

- وجوب متديد اأعمال التنظيف والنك�س اإىل الأر�سفة املوجودة اأمام البناية وتعنى 

ال�سلطات املخت�سة يف نطاق الأنظمة ال�سحية، باتخاذ قرارات حتدد فيها التدابري 

التكميلية، الكفيلة ب�سمان املحافظة، على ال�سحة وال�سالمة العمومية.

ثانيا : نظام ال�ضغل املتعلق بالبوابني

تطبق على ت�سغيل البواب املقت�سيات الت�رضيعية املتعلقة بال�سغل، وبال�سمان الجتماعي 

مع مراعاة �رضورة تخ�سي�س م�سكن له.    

اإل اأن اأن ظروف ال�سغل و�رضوطه، تناق�س بني امل�سغل والبواب بكل حرية، كما يجب 

اإثبات اتفاقهما يف حمرر كتابي، وذلك يف ثالث نظائر ي�سلم اأحدها اإىل البواب، ويوجه 

نظري اآخر اإىل ال�سلطة املحلية.
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1- �رضوط ت�سغيل البوابني         
اأ - من حيث االأ�ضخا�ص

ي�ستفاد من الف�سل 3 من املر�سوم التطبيقي للظهري املذكور اأن:

- املر�سحني املتوفرين على �سفة قدماء املقاومني، اأو اأع�ساء جي�س التحرير، وذوي 

واملاأمورين  البوابني  منا�سب  يف  التعيني،  يف  الأ�سبقية  من  ي�ستفيدون  حقوقهم 

للقيام باأعمال التعهد ؛

- يعترب من ياأتي مبثابة ذوي حقوق قدماء املقاومني اأواأع�ساء جي�س التحرير لأجل 

تطبيق الظهري ال�رضيف ؛

- الأ�سول املبا�رضون من الدرجة الأوىل، والزوج الباقي على قيد احلياة، والفروع 

فيما يخ�س قدماء املقاومني واأع�ساء جي�س التحرير، الذين ا�ست�سهدوا يف معركة 

الن�سال من اأجل ال�ستقالل؛

- الأ�سول املبا�رضون من الدرجة الأوىل، والزوج الباقي على قيد احلياة، والفروع 

ثم  بزمانة  اأ�سيبوا  الذين  التحرير،  واأع�ساء جي�س  املقاومني  قدماء  فيما يخ�س 

وافتهم املنية؛

- الأ�سول املبا�رضون من الدرجة الأوىل، اأو الزوج فيما يخ�س قدماء املقاومني اأو 

اأع�ساء جي�س التحرير، امل�سابني بزمانة اأو غري القادرين على مزاولة اأي ن�ساط 

يدر عليهم ربحا.

ب- وجوب الت�رصيح باملنا�ضب ال�ضاغرة لل�ضلطة املحلية

تلعب ال�سلطة املحلية دورا رئي�سيا يف متكني الأ�سخا�س املذكورين اأعاله، من ال�ستفادة 

من الفر�سة التي اأتاحها لهم امل�رضع، واملتمثلة يف اإعطائهم الأولوية يف �سغل املنا�سب 

الت�رضيح  �رضورة  اأوجب  لذا  البنايات،  بتعهد  املكلفني  والعمال  بالبوابني،  املتعلقة 

حدد  وقد  املنا�سبني،  الأ�سخا�س  اقرتاح  من  تتمكن  حتى  لديها،  ال�ساغرة  باملنا�سب 

امل�رضع بدقة القواعد التي حتكم هذه العملية، وهي كما يلي :

- يجب على امل�سغلني امللزمني بالواجبات املقررة يف الظهري املذكور، اأن ي�رضحوا 

اإىل ال�سلطة املحلية باملنا�سب ال�ساغرة، واأن يعينوا ل�سغلها على وجه الأ�سبقية، 

املر�سحني الذين تقرتحهم هذه ال�سلطة؛

- يجب اأن توجه عرو�س املنا�سب على ال�سلطة املحلية، يف اأجل ل يتجاوز خم�سة 

ع�رض يوما، يبتدئ من تاريخ اإحداث املن�سب اأو �سغوره ؛

- يتعني اأن يبني يف هذه العرو�س :

• نوع املن�سب ) البوابة اأو التعهد(؛ 

• الأجرة املقرتحة؛

• اأحوال ال�سغل اخلا�سة ) ظروف ال�سغل...(؛

• حمتوى كل من البناية وم�سكن البواب.
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- لل�سلطة املحلية اأجل �سهر واحد لتبليغ امل�سغل اأ�سماء املر�سحني للمن�سب.

 ويف حالة عدم اجلواب عند ان�رضام الأجل يجوز للم�سغل اأن يعني كل �سخ�س باختياره، 

اأو كل مقاولة خمت�سة دون اأن يلزم مبقت�سيات الف�سل 3 املذكور اأعاله، ب�رضف النظر 

عن املتابعات التي ميكن اإجراوؤها �سد امل�سغل عند القت�ساء، فاإن كل ف�سل عن العمل 

اإىل   ،  )48( �ساعة  والأربعني  الثماين  يبلغ خالل  اأن  اجلاري، يجب  العقد  ان�رضام  قبل 

اآخرين من  اأ�سخا�س  اأ�سماء   7 بالف�سل  التي تقرتح يف الأجل املقرر  ال�سلطة املحلية 

املر�سحني للت�سغيل.

2 - اأجرة البواب
كما  اأجرته.  من  جزءا  البواب  م�سكن  ويعترب  الطرفني  بني  احلر  بالتفاق  الأجرة  حتدد 

تعترب املنافع العينية للبوابني يف تقدير مبلغ الأجرة، ول يجوز يف اأي حال من الأحوال 

اعتبارها وحدها مبثابة اأجرة. اأما اجلزء العيني من الأجرة الذي ي�سكل على اخل�سو�س 

القيمة الكرائية مل�سكن البواب فال يجوز باأي حال من الأحوال اأن بتجاوز ن�سبة ٪33 

من اأجرته الإجمالية. وتكون القيمة الكرائية املعتربة، هي القيمة التي حتددها م�سلحة 

ال�رضائب احل�رضية.

3 - الإجازة ال�سنوية للبواب
املقت�سيات  الأخرى  الرخ�س  من  وغريها  للبواب  ال�سنوية  الإجازات  على  ت�رضي 

املن�سو�س عليها يف مدونة ال�سغل، والتي �سن�سري اإليها لحقا.

4 - العقوبات      
يعاقب بغرامة يرتاوح قدرها بني 500 و 2000 درهم كل من كان ملزما باإعداد اأوبناء 

م�سكن للبواب، ومل يف بواجباته يف الآجال املقررة.       

ويعاقب بغرامة قدرها بني 2000 و 5000 درهم كل من كان ملزما بت�سغيل بواب اأو 

ماأمور للقيام باأعمال التعهد وارتكب اإحدى املخالفات الآتية : 

- عدم الت�رضيح باملن�سب ال�ساغر يف الآجال املقررة؛ 

- �سغور املن�سب طيلة مدة تتجاوز �سهرين ماعدا قوة قاهرة مثبتة؛

-  ت�سغيل �سخ�س من دون طلب راأي ال�سلطة  املحلية .

من  تعني حتما  اأن  اأعاله،   2 الفقرة  اإليها يف  امل�سار  احلالة  املحلية يف  لل�سلطة  ويجوز 

باأعمال  للقيام  ماأمور  اأو  بواب  بت�سغيل  امللزمني،  الأ�سخا�س  نفقة  املن�سب على  ي�سغل 

التعهد.

كما يثبت املخالفات ح�سب احلالة �سباط ال�رضطة الق�سائية، ومفت�سو ومراقبوا ال�سغل، 

وموظفو اجلماعات احل�رضية املنتدبون لهذا الغر�س.
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الفقرة الثانية: مقت�شيات مدونة ال�شغل

ين�س الف�سل 12 من ظهري 8 اأكتوبر 1977 املذكور، واملتعلق بالبوابني على ما يلي:

مع  البوابني  على  الجتماعي  وال�سمان  بال�سغل  اخلا�س  الت�رضيع  مقت�سيات  تطبق   «

مراعاة مقت�سيات الف�سل 13«.

ي�ستخل�س من هذا الن�س، اأن امل�رضع قد اأحال �رضاحة يف جميع الق�سايا التي مل يتم 

تناولها يف الظهري املذكور اأعاله، على الت�رضيع املتعلق بال�سغل، واملق�سود به القانون 

 1.03.194 رقم  ال�رضيف  الظهري  بتنفيذه  ال�سادر  ال�سغل،  مبدونة  املتعلق   65.99 رقم 

.
2
املوؤرخ يف 14 رجب 1424 ) 11 �سبتمرب 2003(

وهذا يعني اأنه تطبق على البوابني باعتبارهم اأجراء يف تلك الق�سايا، الأحكام العامة، 

و�سنكتفي بالإ�سارة اإىل اأهم هذه الأحكام فيما يلي :

اأوال: تكوين عقد ال�ضغل

1 - تعريفه :
جرى تعريف عقد ال�سغل، باأنه العقد الذي مبقت�ساه يقدم اأحد طرفيه خدماته ال�سخ�سية 

يف اأجل حمدد للطرف الآخر نظري اأجرة يلتزم هذا الأخري بدفعها له ) الف�سل 723 من 

ق ل ع(؛ ويتميز هذا العقد بعنا�رض ثالثة وهي :

- تنفيذ ال�سغل؛

- اأداء الأجرة؛

- قيام عالقة تبعية بني الأجري واملوؤاجر.

2- فرتة الختبار    
اإنهاء عقد ال�سغل باإرادته، دون اأجل  يراد بها الفرتة التي ميكن خاللها لأحد الطرفني 

 13 التالية، كما هي م�ستفادة من املادتني  اإخطار ول تعوي�س، وتطبق عليها الأحكام 

و14 من املدونة :

- اإذا ق�سى الأجري اأ�سبوعا يف ال�سغل على الأقل، فال ميكن اإنهاء فرتة الختبار، اإل 

بعد منحه اأحد اأجلي الخطار التاليني، مامل يرتكب خطاأ ج�سيما ؛

اأو  باليوم  اأجورهم  الذين يتقا�سون  اإذا كان من فئة الأجراء  - يومني قبل الإنهاء، 

الأ�سبوع اأو كل خم�سة ع�رض يوما؛

- ثمانية اأيام قبل الإنهاء اإذا كان ممن يتقا�سون اأجورهم بال�سهر؛

اأن ي�سدر عنه خطاأ  بعد ان�رضام فرتة اختباره دون  اإذا ف�سل الأجري من �سغله   -

ثمانية  مدته عن  تقل  اأن  اإخطار ل ميكن  اأجل  من  ال�ستفادة  له  ج�سيم وجبت 

اأيام.

  2- ج ر عدد 5167 بتاريخ 08 دي�سمرب 2003 �س 3969.
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- حتدد فرتة الختبار بالن�سبة للعقود غري املحددة املدة كما يلي:

- ثالثة اأ�سهر بالن�سبة لالأطر واأ�سباههم؛

- �سهر ون�سف بالن�سبة للم�ستخدمني؛

- خم�سة ع�رض يوما بالن�سبة للعمال؛

- ميكن جتديد فرتة الختبار مرة واحدة.

ل ميكن اأن تتجاوز فرتة الختبار بالن�سبة للعقود املحددة املدة، املدد التالية:

- يوما واحدا عن كل اأ�سبوع على األ تتعدى اأ�سبوعني بالن�سبة للعقود املربمة ملدة 

تقل عن �ستة اأ�سهر؛

- �سهرا واحدا بالن�سبة للعقود املربمة ملدة تفوق �ستة اأ�سهر؛

- ميكن الن�س يف عقد ال�سغل، اأو اتفاقية ال�سغل اجلماعية، اأو النظام الداخلي على 

مدد اأقل من املدد املذكورة اأعاله.             

3 - �رضوط عقد ال�سغل
اأ - �رصوطه املو�ضوعية

ن�ست عليها املادة 15 وهي:

- ترا�سي الطرفني )الأجري واملوؤاجر(؛

- توفرهما على الأهلية الالزمة للتعاقد؛

- املحل )العمل والأجرة(؛

- ال�سبب.

مدونة  الواردة يف  الأحكام  مراعاة  مع  والعقود  اللتزامات  قانون  بتف�سيل  بحثها  وقد 

ال�سغل.

ب- �رصوطه ال�ضكلية

- عقد ال�سغل هو عقد ر�سائي، ل ي�سرتط لقيامه �سكل خا�س، ومن ثم ميكن اإثباته 

بجميع و�سائل الإثبات؛

- اإذا اأبرم يف حمرر كتابي، وجب اأن يتم ذلك يف نظريين موقع عليهما من طرف 

الأجري وامل�سغل، مع ت�سحيح اإم�سائهما من قبل اجلهة املخت�سة، على اأن يحتفظ 

ملدة  اأو  حمددة،  غري  ملدة  ال�سغل  عقد  اإبرام  ميكن  كما  النظريين،  باأحد  الأجري 

حمددة، اأو لتنفيذ �سغل معني؛

- يربم عقد �سغل حمدد املدة، كلما كانت عالقة ال�سغل حمددة املدة، وتكون كذلك 

يف احلالت الآتية:

 اإحالل اأجري حمل اأجري اآخر يف حالة توقف عقد �سغل هذا الأخري، مامل 
يكن التوقف ناجتا عن الإ�رضاب؛
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 ازدياد ن�ساط املقاولة بكيفية موؤقتة؛

 اإذا كان ال�سغل ذا طبيعة مو�سمية؛

 واأخريا، ميكن اإبرام عقد ال�سغل حمدد املدة يف بع�س القطاعات، واحلالت 
املنظمات  ا�ست�سارة  بعد  تنظيمي،  ن�س  مبوجب  حتدد  التي  ال�ستثنائية 

مبقت�سى  اأو  متثيال،  الأكرث  لالأجراء  النقابية  واملنظمات  للم�سغلني،  املهنية 

اتفاقية �سغل جماعية ( املادة 16 من مدونة ال�سغل) ؛

حالة  يف  املدة،  حمدد  غري  �سنة  اأق�ساها  ملدة  املربم  ال�سغل  عقد  ي�سبح   
ا�ستمرار العمل به اإىل ما بعد اأجله.

ثانيا : اآثار عقد ال�ضغل

يرتب عقد ال�سغل التزامات يف ذمة كل من الأجري وامل�سغل.

1- التزامات الأجري
من اأهم اللتزامات التي يتحملها الأجري، مبوجب عقد ال�سغل، امل�سار اإليها يف املادة 20 

وما يليها من مدونة ال�سغل:

- اللتزام بتنفيذ ال�سغل املتفق عليه، ويكون الأجري م�سوؤول يف هذه احلالة عن فعله، 

اأو اإهماله، اأو تق�سريه، اأو عدم احتياطه؛

اأو  التنظيمية  اأو  القانونية،  املقت�سيات  اإطار  بالمتثال لأوامر م�سغله يف  - اللتزام 

عقد ال�سغل، اأو اتفاقية ال�سغل اجلماعية اأو النظام الداخلي، كما عليه اأن ميتثل 

للن�سو�س املنظمة لأخالقيات املهنة؛

- اللتزام باملحافظة على الأ�سياء والو�سائل امل�سلمة اإليه للقيام بال�سغل، مع ردها 

بعد انتهاء ال�سغل الذي كلف به، وهو ي�ساأل عن �سياع الأ�سياء ال�سالفة الذكر، 

اأو تلفها اإذا تبني للقا�سي مبا له من �سلطة تقديرية اأن ال�سياع اأو التلف ناجتا عن 

خطئه؛

- ل ي�ساأل الأجري اإذا كان التلف اأو ال�سياع ناجتا عن حادث فجائي اأو قوة قاهرة.

2- التزامات امل�سغل
يرتب عقد ال�سغل يف ذمة امل�سغل التزامات عديدة، متت الإ�سارة اإىل اأهمها يف املادتني   

23 و24 من مدونة ال�سغل، اإ�سافة اإىل التزامه باأداء الأجر اإىل الأجري، وهي :

- اللتزام بت�سليم الأجري بطاقة ال�سغل؛

- اللتزام ب�سمان ال�سالمة، حيث يجب على امل�سغل اأن يتخذ جميع التدابري الالزمة 

حلماية �سالمة الأجراء، و�سحتهم وكرامتهم لدى قيامهم بالأعمال التي ينجزونها 

حتت اإمرته؛

- اللتزام بال�سهر على مراعاة ح�سن ال�سلوك، والأخالق احلميدة، وا�ستتباب الآداب 

العامة داخل املقاولة.
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3 - مدة ال�سغل العادية
حتدد مدة ال�سغل العادية يف الن�ساطات غري الفالحية- وكما تق�سي بذلك املادة 184 من 

مدونة ال�سغل- يف 2288 �ساعة يف ال�سنة اأو 44 �ساعة يف الأ�سبوع.

ميكن توزيع املدة ال�سنوية الإجمالية لل�سغل على ال�سنة ح�سب حاجيات املقاولة، �رضيطة 

األ تتجاوز مدة العمل العادية ع�رض �ساعات يف اليوم، مع مراعاة ال�ستثناءات امل�سار 

اإليها يف القانون.

كما اأنه ل يرتتب اأي تخفي�س من الأجر عند تقلي�س مدة ال�سغل من 2496 اإىل 2288 

�ساعة يف ال�سنة.

ثالثا : العطل والراحة والرتخي�ص بالتغيب

1 - الراحة الأ�سبوعية
براحة  الأجراء  متتيع  يجب  اأنه  ال�سغل  مدونة  من   206 و   205 املادتني  من  ي�ستفاد 

اأ�سبوعية اإلزامية، ت�ستغرق مدة اأذناها اأربع وع�رضون �ساعة، حتت�سب من منت�سف الليل 

اإىل منت�سف الليل.

وتكون الراحة الأ�سبوعية يوم اجلمعة، ال�سبت، الأحد، اأو يوم ال�سوق الأ�سبوعي.

2 - الراحة يف اأيام الأعياد املوؤدى عنها ويف اأيام العطل
ق�ست املادتان 217 و 218 من مدونة ال�سغل، باأنه مينع على امل�سغلني ت�سغيل الأجراء 

اأن يتقرر جعل يوم  اأيام الأعياد املوؤدى عنها واملحددة لئحتها بن�س تنظيمي، وميكن 

العطلة يوما يوؤدى عنه تعوي�س باعتباره وقتا من اأوقات ال�سغل الفعلي.

3 - العطلة ال�سنوية املوؤدى عنها         
كل اأجري ق�سى �ستة اأ�سهر مت�سلة من ال�سغل يف نف�س املقاولة، اأو لدى نف�س امل�سغل 

ي�ستحق – وكما تن�س على ذلك املادة 231 من مدونة ال�سغل- عطلة �سنوية موؤدى عنها، 

اأو النظام الداخلي  اأو اتفاقية ال�سغل اجلماعية  حتدد مدتها ما مل يت�سمن عقد ال�سغل 

اأوالعرف مقت�سيات اأكرث فائدة على النحو التايل :

- يوم ون�سف من اأيام ال�سغل الفعلي عن كل �سهر من ال�سغل؛

- يومان من اأمي ال�سغل الفعلي عن كل �سهر من ال�سغل بالن�سبة لالأجراء الذين ل 

تتجاوز �سنهم الثامنة ع�رضة؛

- وي�ساف اإىل مدة العطلة ال�سنوية املوؤدى عنها، يوم ون�سف من اأيام ال�سغل الفعليني، 

عن فرتة �سغل كاملة، مدتها خم�س �سنوات مت�سلة، اأو غري مت�سلة، على اأن ل 

توؤدي هذه الإ�سافة اإىل رفع جمموع مدة العطلة اإىل اأزيد من ثالثني يوما؛ ) املادة 

232 من مدونة ال�سغل(.
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ينجز  اأن  عنها،  املوؤدى  ال�سنوية  عطلته  من  ا�ستفادته  اأثناء  اأجري  اأي  على  ومينع   -

اأ�سغال مبقابل خالل عطلته ) املادة 263 من مدونة ال�سغل(.

4 - اإجازة املر�س  
مت تنظيمها مبوجب املواد 271، 272، 273 من مدونة ال�سغل، وهي تق�سي مبا يلي:

- كل اأجري تعذر عليه اللتحاق ب�سغله ب�سبب مر�س اأو حادثة يجب اأن يربر ذلك، 

وي�سعر م�سغله خالل الثماين والأربعني �ساعة املوالية لذلك، اإل اإذا حالت القوة 

القاهرة دون ذلك ؛

باملدة  م�سغله  اإخبار  الأجري  على  يجب  اأيام،  اأربعة  من  اأكرث  الغياب  ا�ستمر  اإذا   -

املحتملة لغيابه، والإدلء له ب�سهادة طبية تربر غيابه، اإل اإذا تعذر عليه ذلك ؛

على  يجري  باأن  بنف�سه،  يختاره  طبيب  اإىل  نفقته  على  يعهد  اأن  للم�سغل  ميكن   -

الطبية  ال�سهادة  يف  املحددة  التغيب  مدة  داخل  م�سادا،  طبيا  فح�سا  املري�س 

املدىل بها من قبل الأجري؛

ملر�س غري  غيابه  زاد  اإذا  امل�ستقيل،  الأجري يف حكم  يعترب  اأن  للم�سغل  ي�سوغ   -

املر�س املهني اأو حلادثة غري حادثة ال�سغل على مائة وثمانني يوما متوالية، خالل 

فرتة ثالثة مائة وخم�سة و�ستني يوما، اأو اإذا فقد الأجري قدرته على ال�ستمرار 

يف مزاولة �سغله ؛

- ل يوؤدى الأجر عن الغياب ب�سبب مر�س غري املر�س املهني اأو حادثة ال�سغل اأيا 

كانت دورية اأداء الأجر، ما مل ين�س عقد ال�سغل، اأو اتفاقية ال�سغل اجلماعية اأو 

النظام الداخلي على خالف ذلك.

5 - الإجازة مبنا�سبة الولدة
بينت املادتان 152- 153 اأحكام هذه الإجازة وهي كما يلي:

اأربعة ع�رض  - تتمتع الأجرية التي تثبت حملها ب�سهادة طبية، باإجازة ولدة مدتها 

ال�سغل  اتفاقية  اأو  ال�سغل  عقد  يف  اأفيد  مقت�سيات  هناك  تكن  مل  ما  اأ�سبوعا، 

اجلماعية اأو النظام الداخلي؛

- ل ميكن ت�سغيل الأجريات النواف�س، اأثناء فرتة الأ�سابيع ال�سبعة املت�سلة التي تلي 

الو�سع ؛

الفرتة  اأثناء  املراأة الأجرية  بها  التي تكلف  الأ�سغال  امل�سغل على تخفيف  - ي�سهر 

الأخرية للحمل، ويف الفرتة الأوىل عقب الولدة.

6 - الإجازات اخلا�سة   
ميكن تلخي�سها كالتايل :

- الولدة : ثالثة اأيام موؤدى عنها ) املادة 209(؛

- زواج الأجري: اأربعة اأيام منها يومان يوؤدى عنهما الأجر ) املادتان 274 و 276(؛
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- زواج ابن الأجري اأو اأحد ربائبه: يومان غري موؤدى عنهما الأجر ) املادة 274(؛

- وفاة زوج الأجري اأو اأحد اأبنائه اأو اأحفاده اأو اأ�سوله اأو اأبناء زوجه من زواج �سابق: 

ثالثة اأيام منها يوم واحد موؤدى عنه الأجر يف حالة وفاة زوج الأجري اأو والده اأو 

والدته اأو اأحد اأبنائه ) املادتان 274 و 276(؛

- وفاة اأحد اإخوة اأو اأخوات الأجري اأو زوجه اأو اأحد اأ�سول زوج الأجري: يومان غري 

موؤدى عنهما الأجر ) املادة 274(؛ 

- اخلتان: يومان غري موؤدى عنهما الأجر ) املادة 274(؛

اأو لأحد مكفوليه: يومان غري موؤدى عنهما  - عملية جراحية جترى لزوج الأجري 

الأجر.

رابعا : توقف عقد ال�ضغل واإنهاوؤه

عقد ال�سغل هو من العقود الزمنية، ومن ثم فقد تطراأ اأ�سباب قد توؤدي اإىل توقفه موؤقتا 

اأو اإنهائه.

1- توقف عقد ال�سغل
يق�سد به اأنه قد حتدث اأ�سباب اأثناء قيام عقد ال�سغل بني طرفيه، فتوؤدي اإىل توقفه موؤقتا، 

مبعنى اأنه اإذا زالت هذه الأ�سباب فاإن عقد ال�سغل ي�ستاأنف �رضيانه بينهما. واأ�سباب توقف 

عقد ال�سغل كثرية حددها امل�رضع يف املادة 32 من مدونة ال�سغل وهي:

- فرتة اخلدمة الع�سكرية الإجبارية؛

- تغيب الأجري ملر�س، اأو اإ�سابة،  يثبتهما طبيب اإثباتا قانونيا؛

- فرتة ما قبل و�سع احلامل حملها وما بعده؛

- فرتة العجز املوؤقت الناجت عن حادثة �سغل اأو مر�س مهني؛

- فرتات تغيب الأجري املن�سو�س عليها قانونا؛

- مدة الإ�رضاب؛

- الإغالق القانوين للمقاولة ب�سفة موؤقتة؛

- غري اأن عقد ال�سغل حمدد املدة ينتهي بحلول الأجل املحدد له ب�رضف النظر عن 

الأحكام الواردة اأعاله.

2 - اإنهاء عقد ال�سغل
يق�سد به و�سع حد نهائي لهذا العقد، ويتحقق ذلك باإرادة الأجري اأو امل�سغل.

اأ - اإنهاء عقد ال�ضغل باإرادة االأجري   

اإذا كان عقد ال�سغل غري حمدد املدة اأمكن لالأجري اإنهاوؤه باإرادته املنفردة، متى �ساء، عن 

طريق تقدمي ا�ستقالته موقعا عليها من طرفه وت�سحيح توقيعه من اجلهة املخت�سة اإىل 

امل�سغل، ول يلزمه يف ذلك اإل احرتام اأجل الإخطار.
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اأما اإذا اأنهى الأجري عقد ال�سغل ب�سفة تع�سفية، ثم تعاقد مع م�سغل جديد، اأ�سبح هذا 

امل�سغل مت�سامنا معه يف حتمل امل�سوؤولية عن ال�رضر الالحق بامل�سغل ال�سابق، وذلك يف 

الأحوال التالية :

- اإذا ثبت اأنه تدخل من اأجل اإخراج الأجري من �سغله؛

- اإذا �سغل اأجريا مع علمه اأنه مرتبط بعقد �سغل؛

- اإذا ا�ستمر يف ت�سغيل اأجري بعد اأن علم اأنه مازال مرتبطا مب�سغل اآخر مبوجب عقد 

ال�سغل.

وتنتفي م�سوؤولية امل�سغل اجلديد يف احلالة الأخرية، اإذا علم بالأمر بعد اإنهاء عقد ال�سغل 

ب�سفة تع�سفية من طرف الأجري، اإما بحلول اأجله اإذا كان حمدد املدة، اأو بان�رضام اأجل 

الإخطار اإذا كان غري حمدد املدة.

ب - اإنهاء عقد ال�ضغل باإرادة امل�ضغل   

ميكن للم�سغل اإنهاء عقد ال�سغل غري املحدد املدة باإدارته املنفردة، �رضط مراعاة الأحكام 

الآتية امل�ستفادة من املواد 34 وما يليها من مدونة ال�سغل:

- احرتام الأحكام القانونية املتعلقة باأجل الإخطار،

- يكون باطال يف جميع الأحوال كل �رضط يحدد اأجل الإخطار يف اأقل من ثمانية 

اأيام؛

- مينع ف�سل اأجري بدون مربر مقبول، اإل اإذا كان ذلك مرتبطا باأهليته، اأو �سلوكه يف 

اإطار العقوبات التاأديبية، اأو اخلطاأ اجل�سيم، اأو اأن الف�سل كان مبنيا على �رضورات 

�سري املقاولة.

ل تعد من املربرات املقبولة لتخاذ العقوبات التاأديبية اأو الف�سل من ال�سغل:

- النتماء النقابي اأو ممار�سة مهمة املمثل النقابي،

بر�سى  الأوقات  تلك  اأثناء  اأو  ال�سغل  اأوقات  خارج  نقابية  اأن�سطة  امل�ساهمة يف   -

امل�سغل اأو عمال مبقت�سيات اتفاقية ال�سغل اجلماعية اأو النظام الداخلي.

- طلب الرت�سيح ملمار�سة مهمة مندوب الأجراء اأو ممار�سة هذه املهمة اأو ممار�ستها 

�سابقا؛

تطبيق  نطاق  يف  �سده،  دعاوى  يف  امل�ساركة  اأو  امل�سغل،  �سد  �سكوى  تقدمي   -

مقت�سيات هذا القانون؛

اأو  العائلية،  امل�سوؤوليات  اأو  الزوجية،  احلالة  اأو  اجلن�س،  اأو  اللون،  اأو  العرق،   -

العقيدة؛

ينا�سبه  ل�سغل  املعاق  الأجري  اأداء  دون  اأن حتول  �ساأنها  اإذا مل تكن من  الإعاقة،   -

داخل املقاولة.
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ويعد من الأخطاء اجل�سيمة املرتكبة �سد الأجري من طرف امل�سغل اأو رئي�س املقاولة اأو 

املوؤ�س�سة، ما يلي:

- ال�سب الفادح؛

- ا�ستعمال اأي نوع من اأعمال العنف اأو العتداء املوجه �سد الأجري ؛

- التحر�س اجلن�سي ،

- التحري�س على الف�ساد.

وتعترب مغادرة الأجري ل�سغله ب�سبب اأحد الأخطاء الواردة يف هذه املادة يف حالة ثبوت 

ارتكاب امل�سغل لإحداها، مبثابة ف�سل تع�سفي، كما يحق للطرف املت�رضر، يف حالة اإنهاء 

الطرف الآخر للعقد تع�سفيا، مطالبته بالتعوي�س عن ال�رضر.

ول ميكن للطرفني اأن يتنازل مقدما عن حقهما املحتمل يف املطالبة بالتعوي�سات الناجتة 

عن اإنهاء العقد �سواء كان الإنهاء تع�سفيا اأم ل.

وميكن لالأجري الذي ف�سل من ال�سغل ل�سبب يعتربه تع�سفيا اللجوء اإىل م�سطرة ال�سلح 

التمهيدي من اأجل الرجوع اإىل �سغله ) عمله( اأو احل�سول على تعوي�س.

يف حالة احل�سول على تعوي�س، يوقع تو�سيل ا�ستيالم مبلغ التعوي�س من طرف الأجري 

وامل�سغل اأو من ينوب عنه، ويكون م�سادقا على �سحة اإم�سائه من طرف اجلهة املخت�سة، 

ويوقعه بالعطف العون املكلف بتفتي�س ال�سغل.

يعترب التفاق الذي مت التو�سل اإليه يف اإطار ال�سلح التمهيدي، نهائيا وغري قابل للطعن 

اأمام املحاكم.

اأمام  دعوى  رفع  لالأجري  يحق  التمهيدي،  ال�سلح  بوا�سطة  اتفاق  اأي  تعذر  حالة  ويف 

املحكمة املخت�سة التي لها اأن حتكم يف حالة ثبوت ف�سل الأجري تع�سفيا:

- اإرجاع الأجري اإىل �سغله؛

- بالتعوي�س عن ال�رضر يحدد مبلغه على اأ�سا�س اأجر �سهر ون�سف عن كل �سنة 

عمل اأو جزء من ال�سنة على األ يتعدى �سقف 36 �سهرا.

ج- الف�ضل ب�ضبب اأخطاء غري ج�ضيمة

ميكن للم�سغل اأن يتخذ يف حق الأجري الذي يرتكب اأخطاء غري ج�سيمة عقوبات تاأديبية، 

قد ت�سل اإىل حد ف�سله عن عمله، وهذا هو املق�سود هنا، وحتكمه القواعد التالية :

- تتحدد العقوبات التاأديبية التي قد يتخذها امل�سغل كما يلي:

• الإنذار؛
• التوبيخ؛ 

• التوبيخ الثاين اأو التوقيف عن العمل مدة ل تتعدى ثمانية اأيام؛
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• التوبيخ الثالث اأو النقل اإىل م�سلحة اأو موؤ�س�سة اأخرى عند القت�ساء، مع 
مراعاة �سكنى الأجري.

بعد  له  وميكن  العقوبة،  يف  التدرج  مبداأ  التاأديبية  العقوبات  ب�ساأن  امل�سغل  يتبع   -

ا�ستنفاذ هذه العقوبات داخل ال�سنة، اأن يقوم بف�سل الأجري، ويعترب الف�سل يف 

هذه احلالة ف�سال مربرا؛

- يجب قبل ف�سل الأجري، اأن تتاح له فر�سة الدفاع عن نف�سه بال�ستماع اإليه من 

طرف امل�سغل، اأو من ينوب عنه بح�سور مندوب الأجراء اأو املمثل النقابي الذي 

يختاره بنف�سه، وذلك داخل اأجل ل يتعدى ثمانية اأيام ابتداء من التاريخ الذي 

تبني فيه ارتكاب الفعل املن�سوب اإليه ؛

- يحرر حم�رض يف املو�سوع من قبل اإدارة املقاولة، يوقعه الطرفان وت�سلم ن�سخة 

منه اإىل الأجري، اإذا رف�س اأحد الطرفني اإجراء اأو اإمتام امل�سطرة، يتم اللجوء اإىل 

مفت�س ال�سغل.

ح- التفوي�ص عن الف�ضل

ق�سائه  بعد  ف�سله  تعوي�سا عن  املدة،  �سغل غري حمدد  بعقد  املرتبط  الأجري  ي�ستحق 

�ستة اأ�سهر من ال�سغل داخل نف�س املقاولة، ب�رضف النظر عن الطريقة التي يتقا�سى بها 

اأجره، وعن دورية اأدائه.

ويحدد مبلغ التعوي�س عن الف�سل عن كل �سنة، اأو جزء من ال�سنة من ال�سغل الفعلي، 

كما يلي:

- 96 �ساعة من الأجرة يف ما يخ�س اخلم�س ال�سنوات الأوىل من الأقدمية؛

- 144 �ساعة من الأجرة يف ما يخ�س فرتة الأقدمية املرتاوحة بني ال�سنة ال�ساد�سة 

والعا�رضة؛

192 �ساعة من الأجرة يف ما يخ�س مدة الأقدمية املرتاوحة بني ال�سنة احلادية   -

ع�رضة واخلام�سة ع�رضة؛

اخلام�سة  ال�سنة  تفوق  التي  الأقدمية  مدة  ما يخ�س  الأجرة يف  من  �ساعة   240  -

ع�رضة؛

- ميكن الن�س يف عقد ال�سغل اأو اتفاقية ال�سغل اجلماعية اأو النظام الداخلي على 

مقت�سيات اأكرث فائدة لالأجري.
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د- الف�ضل ب�ضبب اخلطاأ اجل�ضيم 

ميكن للم�سغل اأن يف�سل الأجري عن عمله، اإذا ارتكب خطاأ ج�سيما، وتنظم هذا النوع 

من الف�سل عن ال�سغل القواعد التالية:

من طرف  املرتكبة  التالية  الأخطاء  الف�سل،  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن  ج�سيمة  اأخطاء  تعترب 

الأجري:

ب�ساأنها حكم  العامة �سدر  الآداب  اأو  الأمانة،  اأو  بال�رضف،  ارتكاب جنحة ما�سة   -

نهائي و�سالب للحرية؛

- اإف�ساء �رض مهني نتج عنه �رضر للمقاولة؛

- ارتكاب الأفعال التالية داخل املوؤ�س�سة اأو اأثناء ال�سغل :

- ال�رضقة؛

- خيانة الأمانة؛

- ال�سكر العلني؛

- تعاطي مادة خمدرة؛

- العتداء بال�رضب؛

- ال�سب الفادح؛

- رف�س الأجري اإجناز �سغل من اخت�سا�سه عمدا وبدون مربر؛

- التغيب بدون مربر لأكرث من اأربعة اأيام اأو ثمانية اأن�ساف يوم خالل الإثنى ع�رض 

�سهرا.

- اإحلاق �رضر ج�سيم بالتجهيزات اأو الآلت اأو املواد الأولية عمدا اأو نتيجة اإهمال 

فادح؛

- ارتكاب خطاأ ن�ساأ عنه خ�سارة مادية ج�سيمة للم�سغل؛

- عدم مراعاة التعليمات الالزم اتباعها حلفظ ال�سالمة يف ال�سغل و�سالمة املوؤ�س�سة 

ترتبت عنها خ�سارة ج�سيمة؛

- التحري�س على الف�ساد؛

- ا�ستعمال اأي نوع من اأنواع العنف اأو العتداء البدين املوجه �سد اأجري اأو م�سغل 

اأو من ينوب عنه لعرقلة �سري املقاولة. ويف هذه احلالة، يقوم مفت�س لل�سغل مبعاينة 

عرقلة �سري املوؤ�س�سة وحترير حم�رض ب�ساأنها.

ف�سله  ميكن  اأعاله،  اإليها  امل�سار  اجل�سيمة  الأخطاء  من  الأجري خطاأ  ارتكاب  حالة  يف 

تعوي�س عن  الف�سل، ول  تعوي�س عن  ودون  الإخطار،  اأجل  مراعاة  دون  ال�سغل  من 

ال�رضر.

كما يجب حتت طائلة �سقوط احلق، رفع دعوى الف�سل اأمام املحكمة املخت�سة، يف اأجل 

ت�سعني يوما من تاريخ تو�سل الأجري مبقرر الف�سل.



دليل وكيل احتاد املالك امل�شرتكني

 

96

خام�ضا : التغطية ال�ضحية واالجتماعية

يلزم كل م�سغل بالنخراط يف ال�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي ) �س، و، �س، 

ال�سرتاك  معدلت  حتدد  املذكور،  بال�سندوق  لديه  واملتدربني  اأجرائه،  وبت�سجيل  اإج(، 

امل�ستحقة لل�سندوق الوطني لل�سمان الجتماعي ابتداء من اأبريل 2002 كما يلي:

يف  مبني  هو  كما  ن�سبة ٪7،50  يف  املعدل  يحدد  العائلية،  للتعوي�سات  بالن�سبة   -

الإجمايل  ال�سهري  الأجر  اأ�سا�س  على  ويح�سب  امل�سغل،  يتحملها  اجلدول 

لالأجري، دون حتديد �سقف معني ؛

- بالن�سبة للتعوي�سات التي ت�رضف على املدى الق�سري، يحدد املعدل يف ن�سبة ٪1 

منها 0،67٪ يتحملها امل�سغل، و 0،33٪ يتحملها الأجري ؛

ن�سبة  يف  املعدل  يحدد  البعيد،  املدى  على  ت�رضف  التي  للتعوي�سات  بالن�سبة   -

11،89٪ درهم منها 7،93٪ يتحملها امل�سغل، و 3،96٪ يتحملها الأجري ؛
معدل  يحدد  والبعيد،  الق�سري  املديني  على  ت�رضف  التي  للتعوي�سات  بالن�سبة   -

ال�سرتاك على اأ�سا�س اأعلى اأجر وهو 6000 درهم ؛

- فيما يتعلق بالتكوين املهني، يحدد معدل ال�سرتاك يف 1،60٪ على اأ�سا�س الأجر 

الإجمايل، يتحملها امل�سغل دون حتديد �سقف اأعلى.
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الف�ضل اخلام�س : عالقة وكيل الحتاد بالأغيار

اإبرام  و�سيانته،  امل�سرتك،  العقار  على  واملحافظة  امل�سرتكة،  امللكية  ت�سيري  يقت�سي 

عقود متنوعة مع الأغيار، كعقد �رضاء اأدوات ومواد التنظيف، وعقد املقاولة مع خمتلف 

املقاولت للقيام باأعمال ال�سيانة العادية اأوالإ�سالحات الكربى وعقود الكراء لتمكني 

الأغيار من النتفاع من بع�س الأجزاء امل�سرتكة، وما اإىل ذلك.   

ويتوىل وكيل احتاد املالك يف الغالب اإبرام هذه العقود تطبيقا للن�سو�س القانونية اأولنظام 

امللكية امل�سرتكة اأوتنفيذا لقرارات اجلمع العام املوكول اإليه تنفيذها.

لالأغيار،  اأ�رضارا  املختلفة  ال�سيانة  واأعمال  امل�سرتكة،  امللكية  ت�سيري  على  يرتتب  وقد 

يتحمل امل�سوؤولية عنها احتاد املالك، فقد ورد يف الفقرة الأخرية من املادة 13 من قانون 

ت�سيري  يف  اإهمال  عن  تنتج  التي  الأ�رضار  عن  املالك  احتاد  ي�ساأل   « يلي:  ما   18.00
الأجزاء امل�سرتكة، اأو �سيانتها، كما ي�ساأل عما يقوم به من اإ�سالحات للبناء، اأو اأعمال 

للحفاظ عليه«.

املالك  لحتاد  يحق  ثم  ومن  الحتاد،  وكيل  من  اأوالتق�سري  الإهمال  هذا  يح�سل  وقد 

الرجوع عليه مبا اأداه من تعوي�سات.

وهكذا فالعالقة بني وكيل الحتاد وبني الأغيار قد يكون اأ�سا�سها هو العقد، وقد يكون 

اأ�سا�سها هو العمل غري امل�رضوع اأو امل�سوؤولية التق�سريية، وهذان املو�سوعان قد توىل 

تنظيم قواعد كل منها بتف�سيل الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 09 رم�سان 1331 املوافق ل 

12 غ�ست 1913 مبثابة قانون اللتزامات والعقود.

ويتعني اأن يكون وكيل احتاد املالك على دراية وافية بهذه القواعد، لذلك مت احلر�س يف 

هذا الدليل على تخ�سي�س هذا الف�سل ل�ستعرا�س اأهمها ولو باقت�ساب �سديد، وذلك 

املهنية، وجودة  وللرفع من مهارتهم  بي�رض،  للقيام مبهامهم  املالك  احتاد  مل�ساعدة وكالء 

اخلدمات التي يقدمونها.

الفقرة الأوىل : القواعد العامة للعقد

يق�سد بالعقد بوجه عام، توافق اإرادتي الطرفني على اإحداث اأثر قانوين معني » اإن�ساء 

التزام –اأو حق – اأو نقله اأو تعديله اأو اإنهائه«.

ولكي يقوم العقد �سحيحا منتجا لآثاره ل بد واأن تتوافر له اأركانه و�رضوط �سحته.

اأوال : اأركان العقد و�رصوط �ضحته

اأركان العقد، هي عنا�رضه الأ�سا�سية التي يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها، فاإن اختل 

ركن منها كان العقد باطال. و�رضوط �سحته، هي تلك التي تتوقف عليها �سحة العقد، 

مبعنى اأن العقد يكون موجودا اإذا توافرت اأركانه، ولكنه يكون مهددا بالزوال، اإذا �سابه 

عيب يف الإرادة اأو نق�س يف الأهلية، حيث يكون قابال لالإبطال، اأو موقوفا.
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وقد عاجلها امل�رضع بوجه عام، يف الف�سول 02 اإىل 65 من قانون اللتزامات والعقود، 

حيث عددها يف الف�سل الثاين كما يلي:

- اأهلية اللتزام؛

- تعبري �سحيح عن الإرادة يقع على العنا�رض الأ�سا�سية لاللتزام؛

- �سيء حمقق ي�سلح لأن يكون حمال لاللتزام؛

- �سبب م�رضوع لاللتزام؛

- ي�ساف اإىل هذه الأركان الأربعة ركن ال�سكلية اإذا كان لزما لنعقاد العقد.

1- وجود طريف العقد متمتعني بالأهلية الالزمة للتعاقد
يجب لقيام العقد وجود طرفني – �سواء احتد كل منهما اأو تعدد، و�سواء اأكان �سخ�سا 

طبيعيا اأو اعتباريا – ، ويجب اأن يكون كل متعاقد متمتعا بالأهلية الالزمة للتعاقد.

اأ - االأهلية :

التزامات،  وعليه  له حقوق  تكون  لأن  ال�سخ�س  �سالحية  عام،  بوجه  بالأهلية  يق�سد 

واأن ميار�س هذه اللتزامات وتلك احلقوق بكيفية يعتد بها قانونا، وعلى هذا فاإن الأهلية 

نوعان:

- اأهلية وجوب : وهي �سالحية ال�سخ�س لكت�ساب احلقوق، والتحمل باللتزامات، 

وهي تثبت لالإن�سان منذ ولدته حيا، واإىل حني وفاته، بل قد تثبت للجنني يف 

حدود معينة ؛

- اأهلية اأداء: هي �سالحية ال�سخ�س ملمار�سة احلقوق، ول�سدور الت�رضفات القانونية 

على وجه يعتد به قانونا، فهي تقوم على مدى ما يتوفر لل�سخ�س من قدرة اإرادية 

على مبا�رضة الت�رضفات القانونية، ول تكون اإرادة ال�سخ�س واعية ومدركة اإل 

التمييز، وهي التي  اأهلية الأداء هو  اأن مناط  اإذا كان له متييز كامل، وهذا يعني 

عناها امل�رضع عندما ا�سرتط اأن ت�سدر هذه الت�رضفات من ذي اأهلية كاملة.

ومن القواعد الأ�سا�سية :

- الأهلية من م�سائل الأحوال ال�سخ�سية، ومن ثم فاإن الأهلية املدنية للفرد تخ�سع 

لقانون اأحواله ال�سخ�سية؛

مل  ما  اللتزام  و  لالإلزام  اأهل  �سخ�س  فكل  الأهلية،  كمال  الإن�سان  الأ�سل يف   -

اللتزامات  قانون  من   3 الف�سل   ( ذلك  بغري  ال�سخ�سية  اأحواله  قانون  ي�رضح 

والعقود(.

بالن�سبة للمغاربة امل�سلمني يف مدونة  اأحكام الأهلية  اأن امل�رضع قد ف�سل  ولذلك نرى 

 ) املواد 206 وما بعدها(.         
3
الأ�رضة

  3- القانون رقم 03-70 املتعلق مبدونة الأ�رضة وال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف رقم 1.04.22 املوؤرخ يف 03 فرباير 2004.
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٭ كمال االأهلية :

يكون ال�سخ�س كامل الأهلية ملبا�رضة حقوقه املدنية، اإذا كان بالغا �سن الر�سد 18 �سنة 

�سم�سية كاملة، ومل ي�سب بعار�س من عوار�س الأهلية، ومل يقم به مانع قانوين اأو مادي 

مينعه من الت�رضف، وي�سوغ له يف هذه احلالة اإجراء جميع الت�رضفات القانونية، �سواء 

كانت نافعة اأو �سارة اأو دائرة بني النفع وال�رضر.

٭ نق�ضان االأهلية :

- يكون ال�سخ�س ناق�س الأهلية، اإذا كان بالغا �سن التمييز، وهي 12 �سنة، ومل يبلغ 

بعد �سن الر�سد اأو اإذا اأ�سابه عار�س من عوار�س الأهلية: العته وال�سفه؛

- ميكن اأن ير�سد اإذا بلغ 16 �سنة من عمره؛

- كما ميكن اأن يكون مميزا ماأذون له باإجراء بع�س الت�رضفات.

٭ فقدان االأهلية :

كون ال�سخ�س فاقد الأهلية اإذا كان �سغريا غري مميز، اأي مل يبلغ 12 �سنة من عمره، اأو 

كان م�سابا بعار�س من عوار�س الأهلية، وهو اجلنون.

اأن يكون له نائب  اأو ناق�سها يكون حمجورا عليه، ولذا وجب  وكل من فاقد الأهلية 

قانوين يكلف باإدارة اأمواله.

٭ النيابة القانونية :

- النائب القانوين هو الويل، اأو الو�سي، اأو املقدم؛  

- الويل هو الأب اأو الأم يف حالة وفاة الأب، اأو فقد اأهليته، ثم القا�سي؛

- الو�سي هو من يعينه الأب اأو الأم للنظر يف �سوؤون اأبنائهما املالية بعد وفاته؛

- املقدم هو من يعينه القا�سي لإدارة اأموال القا�رض؛

- يتعني على الو�سي اأو املقدم احل�سول على اإذن التقا�سي لإجراء ت�رضفات قانونية 

معينة تتعلق باأموال القا�رض ومن اأهمها:

 بيع عقار مملوك للقا�رض، تتجاوز قيمته 10.000 درهم، اأو اإن�ساء حق عيني 
عليه؛

اأو  معامالت  ا�ستثمارها يف  اأو  جتارية  �رضكة  القا�رض يف  باأموال  امل�ساهمة   
مزايدات؛

 التنازل عن حق القا�رض، اأو الإبراء من دين له؛

 اإبرام كراء على عقارات القا�رض تتجاوز مدته املدة املتبقية لر�سد القا�رض؛

 قبول عقود التربع املوقوفة على �رضط اأو رف�سها؛

 الوفاء بديونه التي مل تكن مو�سوع حكم ق�سائي قابل للتنفيذ؛
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 اأداء النفقات الواجبة عليه اإل اإذا �سدر بها حكم ق�سائي قابل للتنفيذ.

- واأحكام الأهلية كما نعلم من النظام العام. 

- اختلف النيابة القانونية عن النيابة يف العقد :

النيابة يف  فاإن  اأوق�سائيا  قانونيا  متار�س على املحجوز عليه  القانونية  النيابة  اإذا كانت 

اإرادة �سخ�س  بها حلول  اأداء كاملة، ويق�سد  باأهلية  العقد متار�س على �سخ�س متمتع 

الأخري  هذا  باإ�سم  عقد  اإبرام  الأ�سيل يف  له  يقال  اآخر  �سخ�س  النائب حمل  له  يقال 

وحل�سابه، فالأ�سل اأن اآثار العقد ل تن�رضف اإل اإىل طرفيه، ما مل تكن لأحدهما �سلطة 

النيابة عن الأ�سيل، وذلك مبقت�سى القانون، اأو حكم ق�سائي، اأو مبوجب التفاق، وهذه 

هي الوكالة ) الف�سل 33 من قانون اللتزامات والعقود(، ويعترب وكيل الحتاد ب�سفته 

ممثال قانونيا لحتاد املالك، نائبا عن هذا الأخري يف ما يربمه من عقود مع الأغيار لتنفيذ 

مهامه.

2 - الرتا�سي :
تعريف :       

على  املتعاقدين  اإرادتي  توافق  به  املراد  اإذ  نف�سه،  للعقد  تعريف  هو  الرتا�سي  تعريف 

اإحداث اأثر قانوين معني، والرتا�سي كي يعتد به كركن يف العقد لبد واأن يكون موجودا، 

واأن يكون �سحيحا.

- وجود الرتا�ضي

- لكي يوجد الرتا�سي، يجب اأن تكون لدى كل من طريف العقد اإرادة معتربة قانونا مت 

التعبري عنها ب�سكل من اأ�سكال التعبري املعروفة، ويجب اأن تتوافق اإرادتا الطرفني 

واأن تتطابقا، ويتحقق هذا التطابق ب�سدور اإيجاب من اأحد املتعاقدين ي�سادفه 

بالإيجاب،  القبول  يقرتن  واأن  املطابقة،  متام  له  مطابق  الآخر  املتعاقد  من  قبول 

اإذا  العقد  ينعقد  ثم  ومن  الرتا�سي،  يوجد  وعندها  املختلفة  التعاقد  لطرق  تبعا 

كانت بقية اأركانه الأخرى متوافرة، وهكذا ل يتم التفاق ) اأو العقد( اإل برتا�سي 

الطرفني على ماهية العقد ) بيع، اإيجار .... اإلخ( ، وعلى العنا�رض الأ�سا�سية لهذا 

اأ�سا�سية  الطرفان  يعتربها  التي  الأخرى  امل�رضوعة  ال�رضوط  باقي  وعلى  العقد 

)الف�سل 19 من قانون اللتزامات والعقود( ؛

- يجب اإعالن هذه الإرادة اإىل الطرف الآخر، وذلك عن طريق التعبري عنها �رضاحة 

اأو �سمنا ؛

- ل ي�سلح ال�سكوت تعبريا عن اإرادة القابل اإل يف الأحوال التي يقررها القانون،  

ومن اأهمها ما ن�س عليه الف�سل 38 من قانون اللتزامات والعقود : » ي�سوغ 

يح�سل  الذي  ال�سخ�س  كان  اإذا  ال�سكوت  من  الإقرار  اأو  الر�سى  ا�ستنتاج 

الت�رضف يف حقوقه حا�رضا اأو اأعلم بح�سوله على وجه �سليم، ومل يعرت�س عليه 

من غري اأن يكون هناك �سبب م�رضوع يربر �سكوته«.
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- االإيجاب

هو التعبري البات عن اإرادة �سخ�س يعر�س على غريه اأن يتعاقد معه، وهو ال�سق الأول 

يف عملية التعاقد و�رضوطه وهي :

- اأن يكون كامال : اأي م�ستمال على جميع عنا�رض العقد املراد اإبرامه؛

- اأن يكون باتا : مبعنى األ يكون معلقا على �رضط اأو م�سحوبا بتحفظات؛

اأي  اأو  بالذات،  معينا  �سخ�سا  يكون  قد  الغري  وهذا  الغري،  اإىل  يكون موجها  اأن   -

�سخ�س من اجلمهور؛

- يجوز الرجوع يف الإيجاب مادام العقد مل يتم بالقبول اأو بال�رضوع يف تنفيذه من 

الطرف الآخر؛

يت�سمن  لالإيجاب  رف�س  مبثابة  يعترب  لقيد  املت�سمن  اأو  �رضط  على  املعلق  الرد   -

اإيجابا جديدا يجوز للموجب اأن يقبله اأو يرف�سه؛

- الإيجاب يف عقود املزايدة هو العطاء الذي يتقدم به كل مزايد، وكل عطاء ي�سقط 

بعطاء لحق ويعترب ر�سو املزاد من طرف البائع هو القبول؛

- واإذا تطلب الأمر �رضورة م�سادقة اجلهة الإدارية املخت�سة، عندها ل يتم القبول 

اإل بهذه امل�سادقة.

- القبول :

اإليه الإيجاب، والذي ب�سدوره  اإرادة الطرف الذي وجه  القبول هو التعبري البات على 

عملية  الثاين يف  ال�سق  فهو  العقد،  يتم  مت  ومن  الر�سى،  يوجد  الإيجاب  لهذا  مطابقا 

التعاقد، و�رضوطه هي :

- وجوب �سدور القبول والإيجاب مازال قائما؛

اأي متطابقا معه يف جميع  القبول مطابقا لالإيجاب متام املطابقة،  ياأتي  اأن  - وجوب 

دون  العقد  نفذ  اأو   “ قبلت   “ قوله  على  فيه  يقت�رض  وقد  تناولها،  التي  امل�سائل 

حتفظ.

- اقرتان القبول باالإيجاب :

اأي اللحظة واملكان اللذان يتم فيهما توافق الإرادتني، وينعقد فيهما العقد، ويختلف ذلك 

بح�سب طرق التعاقد :

- التعاقد بني حا�رضين يجمعهما جمل�س واحد حيث يجب اأن ي�سدر القبول فور 

�سدور الإيجاب ) اأو اأن يرتاخى قليال على اأن ل ينف�س جمل�س العقد ( اأو توجد 

بينهما و�سيلة ات�سال مبا�رضة كالهاتف مثال حيث يجب اأن ي�سدر القبول فورا، 

وعلى اأبعد حد قبل انتهاء املكاملة ] الف�سل 23 من قانون اللتزامات والعقود[.

- من تقدم باإيجاب مع حتديد اأجل للقبول بقي ملتزما اجتاه الطرف الآخر اإىل ان�رضام 

هذا الأجل، ويتحلل من اإيجابه اإذا مل ي�سله رد بالقبول خالل الأجل املحدد.
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- التعاقد بني غائبني يتم بني طرفني ل يجمع بينهما جمل�س واحد اأو و�سيلة ات�سال 

مبا�رضة، حيث تكون هناك فرتة زمنية تف�سل بني �سدور الإيجاب، وعلم من وجه 

اإليه به، و�سدور القبول، وو�سول الرد به اإىل املوجب، ومعنى هذا اأنه يتم بطريق 

من طرق املرا�سلة اأو بوا�سطة ر�سول ل يكون نائبا.

العقد احلا�سل  “ يكون   : 24 من قانون اللتزامات والعقود  الف�سل  وهكذا فقد ن�س 

باملرا�سلة تاما يف الوقت واملكان الذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله.

والعقد احلا�سل بوا�سطة ر�سول اأو و�سيط يتم يف الوقت واملكان الذين يقع فيهما رد من 

تلقى الإيجاب للو�سيط باأنه يقبله”.

فالعقد يتم مبجرد اإعالن القبول ممن وجه اإليه الإيجاب على اأنه يكون معلقا على �رضط 

واقف هو و�سول هذا الرد بالقبول اإىل املوجب قبل انتهاء الأجل املعني له �رضاحة اأو 

�سمنا ] الف�سالن 29 و30 من قانون اللتزامات والعقود [. 

ب- �ضحة الرتا�ضي :

يجب اأن يكون الرتا�سي �سليما، اأي ل ي�سوبه اأي عيب من عيوب الر�سى، وهي : الغلط، 

والتدلي�س، والإكراه.

فاإذا �ساب الر�سى اأحد العيوب فاإن العقد يكون قابال لالإبطال.

- وقد ن�س امل�رضع يف الف�سل 54 منه على ما يلي :

مرتوكة  امل�سابهة  الأخرى  واحلالت  املر�س  حالة  على  املبنية  الإبطال  اأ�سباب   “
لتقدير الق�ساة”.

- كما ن�س الف�سالن 55 و 56 منه على :

- اأن الغنب ل يخول الإبطال اإل اإذا �ساحبه التغرير اأو التدلي�س اأو اإذا كان الطرف 

املغبون قا�رضا اأو ناق�س الأهلية ولو تعاقد مب�ساعدة نائبه القانوين، ويعترب غبنا 

كل فرق يزيد على الثلث بني الثمن املذكور يف العقد والقيمة احلقيقية لل�سيء.

ج - املحل :    

* حمل العقد وحمل االلتزام   

- حمل العقد هو العملية القانونية التي يراد حتقيقها ؛

- حمل اللتزام هو ما يجب على املدين اأداوؤه للطرف الدائن، ] اإعطاء �سيء، اأو نقل 

حق عيني، القيام بعمل، المتناع عن عمل[، فاإذا كنا ب�سدد عقد بيع فاإن حمل 

فيما  فتتمثل  عنه  املتولدة  اللتزامات  حمال  اأما  ذاتها،  التبايع  عملية  هو  العقد 

يجب على كل من امل�سرتي والبائع الوفاء به – دفع الثمن، ت�سليم ال�سيء املبيع، 

وبتنفيذ كل منهما للتزامه تتحقق عملية التبايع املرادة من هذا العقد.



دليل وكيل احتاد املالك امل�شرتكني

 

103

* �رصوطه   

وقد بحث امل�رضع حمل اللتزامات املتولدة عن العقد يف الف�سول 57 اإىل 61 من قانون 

اللتزامات والعقود، وحدد �رضوط هذا املحل كما يلي:

- اأن يكون موجودا – اإذا كان عقارا اأو منقول – وقد يكون م�ستقبال كما يف بيع 

العقار يف طور الإجناز؛         

- اأو ممكنا اإذا كان عمال اأو امتناعا عن عمل؛

- واأن يكون معينا وقابال للتعيني؛

املعنوية  واحلقوق  والأفعال  فالأ�سياء  التعامل،  دائرة  �سمن  داخال  يكون  واأن   -

الداخلة يف دائرة التعامل ت�سلح وحدها لأن تكون حمال لاللتزام، ويدخل يف 

دائرة التعامل جميع الأ�سياء التي ل يحرم القانون التعامل ب�ساأنها؛

- ي�سرتط يف حمل العقد �رضطا واحدا، وهو األ يكون خمالفا للنظام العام وحل�سن 

الآداب، من ذلك مثال ل يجوز التنازل عن تركة اإن�سان على قيد احلياة، ول اإجراء 

اأي تعامل فيها اأو يف �سيء مما ت�سمل عليه ولو ح�سل بر�ساه، وكل ت�رضف مما 

�سبق يقع باطال بطالنا مطلقا.

د - ال�ضبب   

* �ضبب االلتزام و�ضبب العقد   

�سبب اللتزام هو الغر�س املبا�رض اأو الهدف الغائي الذي ق�سد امللتزم حتقيقه من وراء 

حتمله بالتزامه العقدي، ويتميز بكونه:

- عن�رضا داخال يف العقد؛           

- �سيء مو�سوعي ل يتاأثر بالنوايا؛

- عن�رض ثابت ل يتغري يف النوع الواحد من العقود.

اأما �رضوطه فهي ثالثة :

- اأن يكون موجودا؛

- اأن يكون حقيقيا؛

 62 ]الف�سالن  العام وحل�سن الآداب  للنظام  اأي غري خمالف  اأن يكون م�رضوعا،   -

و63 من قانون اللتزامات والعقود[.

�سبب العقد هو الباعث الدافع اإىل التعاقد ويتميز بكونه :         

- اأمر خارج عن العقد؛

- اأمر ذاتي ونف�سي؛

- يختلف باختالف الأ�سخا�س ويتغري يف النوع الواحد من العقود.
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كما ي�سرتط فيه �رضط واحد، وهو �رضط امل�رضوعية، اأي اأن ل يكون خمالفا للنظام العام 

وحل�سن الآداب ] الف�سل 62 من قانون اللتزامات والعقود[.

* قواعده  

عاجله امل�رضع يف الف�سول 62 اإىل 65 من قانون اللتزامات والعقود، فقرر باأن : 

- اللتزام الذي ل �سبب له اأو املبني على �سبب غري م�رضوع يعد كاأن مل يكن ؛

- يعد ال�سبب غري م�رضوع اإذا كان خمالفا لالأخالق احلميدة اأو النظام العام اأوالقانون؛

- يفرت�س يف كل التزام اأن له �سببا حقيقيا وم�رضوعا ولو مل يذكر؛

- اإن ال�سبب املذكور يف العقد، هو ال�سبب احلقيقي اإىل اأن يثبت العك�س.

هـ - ركن ال�ضكلية

* اأهداف ال�ضكلية

وعلى  ماهيته،  على  الطرفني  اإرادتي  توفق  �سحيحا  العقد  لقيام  اأحيانا  يكفي  ل  قد 

الرتا�سي،  الأهلية،  ال�سابقة،  املو�سوعية  الأركان  توافر  اأي   « �رضوطه  وكافة  عنا�رضه 

قانونا، وذلك  به  يعتد  حتى  معني  �سكل  توافر  امل�رضع  ي�سرتط  قد  املحل، ال�سبب«، بل 

حتقيقا لأغرا�س متنوعة منها :

 - تنبيه املتعاقدين اإىل خطورة العقد الذين يرغبان يف اإبرامه؛

- حماية كل منهما من اخلطاأ، اأو الغ�س، اأو التدلي�س؛ 

- معرفة كل منهما حلقوقه والتزاماته بدقة؛

- تي�سري الإثبات.

لذلك اأوجب امل�رضع توافر ال�سكلية خا�سة يف املعامالت العقارية.

* اإقرار ال�ضكلية

وهذا الركن واإن مل ي�رض اإليه امل�رضع يف الف�سل الثاين من قانون اللتزامات والعقود، 

قانون  من   402 و   401 الف�سالن  اأبرزها  من  اأخرى،  ن�سو�س  متطلب مبوجب  اأنه  اإل 

اللتزامات والعقود، وين�سان على القواعد   التالية :

- ل يلزم لإثبات اللتزامات اأي �سكل خا�س اإل يف الأحوال التي يقرر القانون 

فيها �سكال معينا، من ذلك مثال، ما يق�سي به الف�سل 443 من قانون اللتزامات 

والعقود، حيث تطلب لإثبات اأي التزام يتجاوز مبلغه اأوقيمته 10 اآلف درهم، 

احلجة الكتابية ؛

- اإذا قرر القانون �سكال معينا، مل ي�سغ اإجراء اإثبات اللتزام اأو الت�رضف ب�سكل اآخر 

يخالفه، اإل يف الأحوال التي ي�ستثنيها القانون ؛

كل  يف  مطلوبا  ال�سكل  نف�س  اعترب  مكتوبا،  العقد  يكون  اأن  القانون  قرر  اإذا   -

التعديالت التي يراد اإدخالها على هذا العقد ؛
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ل  اأنهما  على  عاقداه �رضاحة  واتفق  ل�سكل خا�س،  العقد خا�سعا  يكن  اإذا مل   -

اإذا  اإل  موجودا،  يكون  ل  العقد  فاإن  معني،  �سكل  وقع يف  اإذا  اإل  تاما  يعتربانه 

ح�سل يف ال�سكل الذي اتفق عليه العاقدان ؛      

»، وقد  الغالب  القانون » وهذا هو الأكرث  ال�سكلية هو  - وهكذا قد يكون م�سدر 

يكون م�سدرها التفاق.

- قد يفر�سها القانون لنعقاد العقد، كما هو احلال يف البيوع العقارية، وقد يتطلبها 

فقط لإثباته، كما يف كراء العقارات ملدة تزيد عن ال�سنة.

* اأنواع ال�ضكلية

• ال�سكلية على اأنواع من اأهمها :

منت�سبان  عدلن  اأو  موثق ع�رضي  يتوىل حتريره  ر�سمي  العقد يف حمرر  ورود   -

للعقارات  امل�سرتكة  بامللكية  املتعلق   18.00 القانون  من   12 املادة   [ لل�سهادة، 

متلك  اإىل  املف�سي  بالإيجار  املتعلق   51.00 القانون  من   12 و   4 املادة  املبنية، 

ويف  الإجناز،  طور  يف  العقار  ببيع  املتعلق   44.00 القانون  من   3 املادة  العقار، 

التربعات عموما[. 

- ورود العقد كتابة، ويف حمرر ثابت التاريخ، اأي عقد عريف يحرره الطرفان اأو من 

يوؤدى  اأي  اإم�ساء كل منهما، وي�سجل،  يحل حملهما، ويوقعان عليه، وي�سحح 

اأن  امل�رضع  ي�سرتط  حيث  ال�سابقة،  البيوع  حالة  يف  كما  الت�سجيل؛  ر�سم  عنه 

يتوىل حتريره مهني يخوله قانون مهنته حترير العقود، وكما يف كراء العقارات 

ويف بيع وكراء الأ�سول التجارية ... اإلخ.

• الإ�سهار العقاري
- تقييد املعامالت العقارية اجلارية على العقارات املحفظة بالر�سوم العقارية اخلا�سة 

بها ؛

- اإيداع هذه املعامالت اإذا تعلق الأمر بعقارات يف طور التحفيظ ؛

- الإذن الق�سائي يف الأحوال التي يتطلبها القانون كما بالن�سبة للو�سي اأو للمقدم 

يف حالة بيع عقار مملوك للقا�رض مثال.

• ت�سليم العني
قد يتطلب القانون ت�سليم العني لنعقاد العقد، ويح�سل هذا يف العقود العينية كالرهن 

احليازي، والقر�س، والوديعة، والعارية، .... اإلخ ؛

و - تنبيهات 

اإل  اآثار  اأي  عليه  ثم ل ترتتب  باطال، ومن  يقع  فاإنه  العقد،  اأركان  من  اختل ركن  اإذا 

با�سرتداد ما دفع بغري حق، ولكن ل يكون لهذا البطالن اأي م�سا�س بحقوق الغري ح�سن 

النية ] الف�سول 306 اإىل 310 من قانون اللتزامات والعقود[.
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اإذا �ساب العقد عيبا من عيوب الر�سى، فاإنه يكون قابال لالإبطال، فاإذا اأجازه من تقرر 

الإبطال ل�ساحله، ا�ستمر �سحيحا منتجا لآثاره، واإذا تقرر اإبطاله فاإنه ينعدم، ومل يرتتب 

عليه اأي اأثر ومن ثم وجب اإعادة الطرفني اإىل احلالة التي كانا عليها قبل العقد ] الف�سول 

311 وما يليه من قانون اللتزامات والعقود [.  

اإذا مت اإبرامه من ناق�س الأهلية اأو دون احل�سول على الإذن الق�سائي، فاإنه يكون موقوفا 

على نظر النائب القانوين اأو القا�سي .

ثانيا : اآثار العقد 

تتمثل اآثار العقد يف ما ترتتب عليه من التزامات وحقوق يف ذمة طرفيه، فالعقد يعترب 

م�سدرا لها، كما قد يكون م�سدرا للحقوق العينية ين�سوؤها اأو ينقلها اأو يعدلها اأوينهيها، 

بل قد تتولد عنه �سخ�سية معنوية كال�رضكة مثال، اأو مراكز قانونية جديدة.

عن  املرتتبة  اجلزاءات  واإىل  اآثاره،  ن�سبية  واإىل  الإلزامية  قوته  اإىل  باقت�ساب  و�سن�سري 

الإخالل به.   

اأ - القوة االإلزامية للعقد

ل �سك اأن من بني اأهم اآثار العقد اأن تكون له قوة اإلزامية، ويتفرع عن ذلك :

- قوة اللزوم : مبعنى اأنه يتعني على كل من طرفيه، اأن ينفذ ما تعهد به كما ينفذ اأمرا 

قانونيا، وهذا ما يق�سي به الف�سل 230 من قانون اللتزامات والعقود الذي جاء 

فيه: » اللتزامات التعاقدية املن�ساأة على وجه �سحيح تقوم مقام القانون بالن�سبة 

اإىل من�سئيها، ول يجوز اإلغاوؤها ] اأو تعديلها [ اإل بر�ساهما معا، اأو يف احلالت 

املن�سو�س عليها يف القانون«.

- قوة النفاذ : مبعنى اأنه واجب التنفيذ، فاإذا امتنع اأحد طرفيه عن تنفيذ التزامه جاز 

للطرف الآخر اأن يجربه على ذلك.

- قوة احلجية : مبعنى اأنه يحتج به كل طرف على الآخر وعلى الغري واأمام الق�ساء، 

ملزما  يكون  فاإنه  �سحته،  و�رضوط  لأركانه  م�ستوفيا  �سحيحا  العقد  كما  فاإذا 

لطرفيه، نافذا بينهما، حجة عليهما وعلى الغري.

ب - االأثر الن�ضبي للعقد

مبعنى اأنه ل يرتب التزامات وحقوق اإل يف ذمة طرفيه وخلفائهما، فقد ورد يف الف�سل 

228 من قانون اللتزامات والعقود :

» اأن اللتزامات ل تلزم اإل من كان طرفا يف العقد، فهي ل ت�رض الغري ول تنفعهم اإل 

يف احلالت املذكورة يف القانون « كما ورد يف �سدر الف�سل 229 منه :

» تنتج اللتزامات اأثرها ل بني املتعاقدين فح�سب ولكن اأي�سا بني ورثتهما وخلفائهما 

ما مل يكن العك�س م�رضحا به اأو ناجتا عن طبيعة اللتزام اأو عن القانون... ؛
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اخللف قد يكون عاما اأو خا�سا : 

- اخللف العام، هو من يخلف �سلفه يف كامل ذمته املالية، اأو يف ح�سة �سائعة منها 

كالورثة واملو�سى لهم والذين ت�رضي يف حقهم عقود ال�سلف ؛

- اخللف اخلا�س، هو من يخلف �سلفه يف عني معينة بالذات، كامل�سرتي يخلف البائع 

اإذا كانت من م�ستلزمات  اإل  �سلفه  املبيعة، ول ت�رضي يف حقه عقود  العني  يف 

ال�سيء املبيع، وكان على علم بها ؛

- يجب على كل متعاقد اأن ينفذ التزامه بح�سن نية، وهول يلتزم مبا ورد يف العقد 

فح�سب، ولكن بكل ملحقات العقد التي يقررها القانون، اأو العرف، اأو الإن�ساف، 

وفقا ملا تقت�سيه طبيعته ] الف�سل 231 من قانون اللتزامات والعقود [.

ج - جزاءات عدم تنفيذ العقد 

اإذا امتنع اأحد املتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به مبوجب العقد، �ساغ للطرف الآخر:

] الف�سل  التهديدية  الغرامة  اإذا كان ممكنا، ولو عن طريق  التنفيذ  اإجباره على   -

448 من قانون امل�سطرة املدنية [، ثم متابعة اإجراءات التنفيذ اجلربي يف حقه؛
- طلب ف�سخ العقد ليتحلل من التزامه هو اأي�سا كما يق�سي بذلك الف�سل 259 من 

قانون اللتزامات والعقود مع التعوي�س عند القت�ساء؛

- حتميله امل�سوؤولية العقدية، اإذا توافرت اأركانها، وبالتايل اأداء التعوي�س عن عدم 

التنفيذ، وعن التاأخري يف التنفيذ ] الف�سل 263 من قانون اللتزامات والعقود[.

- وجتب الإ�سارة اأخريا اإىل اأن من بني اأهم العقود الذي قد يتوىل وكيل احتاد املالك 

اإبرامها مع الأغيار تنفيذا ملهامه :

• عقد البيع : وقد نظمه امل�رضع يف الف�سول من 478 اإىل 618 من ق ل ع، 
ومن بني اأنواع البيوع :

. 44.004
• بيع العقار يف طور الإجناز : وقد نظمه القانون رقم 

• عقد الكراء : وقد نظمه امل�رضع يف الف�سول من 627 اإىل 722 من ق ل ع ، 
كما مت تنظيم العالقة التعاقدية بني املكري واملكرتي للمحالت املعدة لل�سكن 

 واملعدل بالقانون رقم -99
5
اأوالال�ستعمال املهني خا�سة بالقانون رقم 6-79 

 املتعلق با�ستيفاء الوجيبة الكرائية اإ�سافة 
7
  والقانون رقم 99 - 64 

6
 63

اإىل تنظيم العالقة التعاقدية بني املكري واملكرتي لالأمالك والأماكن املعدة 

لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي اأو احلريف، وقد مت تنظيمها مبوجب الظهري 

ال�رضيف املوؤرخ يف 24 ماي 1955.

4 - ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 25 دجنرب 1980.

5 - ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 25 دجنرب 1980.
6 - ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 25 غ�ست 1999.
7 - ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 25 غ�ست 1999.
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متلك  اإىل  املف�سي  بالإيجار  اأ�سماها  الكراء  من  خا�سة  �سورة  امل�رضع  نظم  كما   -

. 
8
العقار وذلك مبوجب القانون رقم 51.00 

- عقد املقاولة : وقد متت الإ�سارة اإىل اأهم اأحكامه يف الف�سول 723 وما يليه من ق 

ل ع ف�سال عن القواعد التي اأفرزتها املمار�سة التعاقدية.

اأما القواعد املتعلقة بالت�رضفات اجلارية على الطبقة اأو ال�سقة اأو املحل من طرف املالك 

.
9
امل�سرتكني، وخا�سة البيع والكراء، فقد متت الإ�سارة اإليها �سابقا

الفقرة الثانية : الأحكام العامة للم�شوؤولية املدنية

اأو القانوين،  اإذا اأخل ال�سخ�س بالتزامه العقدي،  اأنه  يق�سد بامل�سوؤولية املدنية عموما، 

املدنية  فامل�سوؤولية  ثم  ومن  ال�رضر،  هذا  بتعوي�س  األزم  للغري،  ذلك �رضر  على  وترتب 

نوعان :

- م�سوؤولية عقدية : وتقوم عندما يخل املرء بالتزامه العقدي، باأن ميتنع عن تنفيذه ، 

اأو يتاأخر يف هذا التنفيذ، ويرتتب على ذلك �رضر للمتعاقد الآخر، فيجوز لهذا 

الأخري مطالبة املخل بتعوي�س هذا ال�رضر ؛

العقد،  بنود  من  بندا  فيكون  املتعاقدين،  باتفاق  حتديده  يتم  قد  التعوي�س  وهذا   -

وهذا ما ي�سمى بال�رضط اجلزائي، وقد نظم امل�رضع اأحكامه يف الفقرة الثانية من 

الف�سل 264 من ق ل ع

- وقد يتم حتديد التعوي�س من طرف الق�ساء، وهذا هو الغالب، حيث يجب اأن يكون 

التعوي�س كامال، اأي �سامال للخ�سارة احلا�سلة، وللربح الفائت ؛

- وقد يتوىل القانون حتديد التعوي�س، وذلك يف حالت نادرة ؛

- وقد عالج امل�رضع اأحكام امل�سوؤولية العقدية، يف الف�سول 263 اإىل 269 من ق ل 

ع، ويف ن�سو�س اأخرى متفرقة، وهي ل تختلف عن اأحكام امل�سوؤولية التق�سريية، 

اإل يف بع�س النواحي ؛

- امل�سوؤولية التق�سريية اأو العمل غري امل�رضوع : وتقوم عندما يخل ال�سخ�س بالتزام 

قانوين ]وخا�سة باللتزام العام بعدم الإ�رضار بالغري[ ، ويرتتب على ذلك �رضر 

بتف�سيل يف  امل�رضع  ال�رضر، وقد بحثها  تعوي�س هذا  للغري، حيث يجب عليه 

106 من ق ل ع، باعتبارها م�سدرا لاللتزام حتت عنوان  77 اإىل  الف�سول من 

ال�سخ�سي،  الفعل  عن  القائمة  امل�سوؤولية  اأركان  بني  حيث  اجلرم،  و�سبه  اجلرم 

وباقي خمتلف �سور امل�سوؤولية، ثم اآثارها، وقد اأ�سار اإليها بوجه عام يف الف�سل 

77 من ق ل ع الذي ورد فيه : » كل فعل ارتكبه الإن�سان عن بينة واختيار، ومن 
غري اأن ي�سمح له به القانون، فاأحدث �رضرا ماديا اأو معنويا للغري، التزم مرتكبه 

8 - ال�سادر بتنفيذه الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 25 دجنرب 2003.
9 - اأنظر ال�سفحة 17. 



دليل وكيل احتاد املالك امل�شرتكني

 

109

بتعوي�س ال�رضر، اإذا اأثبت اأن ذلك الفعل هو ال�سبب املبا�رض يف ح�سول ال�رضر، 

وكل �رضط خمالف لذلك يكون عدمي الأثر«.

األزم  للغري  �رضرا  �سبب  خطاأ  كل   «  : مفادها  عامة  بقاعدة  عنها  التعبري  وميكن   -

مرتكبه بتعوي�س هذا ال�رضر «.

اأوال : اأركان امل�ضوؤولية التق�ضريية

ي�ستفاد من الف�سل 77 ومن الفقرة الأوىل من الف�سل 78 من ق.ل.ع اأن اأركان امل�سوؤولية 

التق�سريية ثالثة :

- اخلطاأ ؛

- ال�رضر؛

- العالقة ال�سببية.

وهي اأركان امل�سوؤولية املدنية عموما.

اأ - اخلطاأ

يق�سد به عموما اإخالل املرء بالتزام قانوين مع اإدراكه لهذا الإخالل، وقد عرفه امل�رضع 

يف الفقرة الثانية من الف�سل 78 كما يلي: اخلطاأ هو ترك ما كان يجب فعله، اأو فعل ما 

كان يجب الإم�ساك عنه وذلك من غري ق�سد لإحداث ال�رضر.و للخطاأ عن�رضان :

* عن�رص مادي : وهو التعدي، ويتمثل يف :

- الإخالل بالتزامات قانونية حمددة، كمخالفات قانون ال�سري، اأو عدم احرتام قواعد 

ال�سالمة عند اإجناز اأ�سغال ال�سيانة، اأو الإ�سالحات الكربى؛

- الإخالل باللتزام القانوين العام بعدم الإ�رضار بالغري؛

- التع�سف يف ا�ستعمال احلق، كمن ي�ستعمل حقه بق�سد الإ�رضار بالغري، اأو ارتكاب 

�رضر غري ماألوف بني اجلريان، كما يق�سي بذلك الف�سالن 91 و 92 من ق ل ع؛

- للجريان احلق يف اإقامة دعوى على اأ�سحاب املحالت امل�رضة بال�سحة اأو املقلقة 

للراحة، بطلب اإما اإزالة هذه املحالت، واإما اإجراء ما يلزم فيها من التغيري لرفع 

ال�سلطات  من  ال�سادر  الرتخي�س  يحول  ول  منها.  يتظلمون  التي  الأ�رضار 

املخت�سة دون مبا�رضة هذه الدعوى؛

اللتزامات  عن  النا�سئة  الأ�رضار  اإزالة  يطلبوا  اأن  للجريان،  يحق  ل  ذلك  ومع   -

العادية للجوار، كالدخان الذي يت�رضب من املداخن وغريه من امل�سار التي ل 

ميكن جتنبها، والتي ل تتجاوز احلد املاألوف؛

- يتم تقدير اخلطاأ ا�ستنادا اإىل معيار مو�سوعي، اأي الرجل العادي وهو رب الأ�رضة 

احلري�س، ال�سابط ل�سوؤون نف�سه، مع مراعاة الظروف اخلارجية التي حدث فيها 

الفعل.
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* التمييز  :   

ل يعترب الفعل خطاأ، اإل اإذا �سدر ممن كان على درجة من التمييز، ي�سمح له بتقدير نتائج 

فعله، وي�ستفاد من الف�سلني 96 و 93 من ق.ل.ع املتعلقني بهذا املو�سوع، ما يلي :

- القا�رض عدمي التمييز ل ي�ساأل مدنيا عن ال�رضر احلا�سل بفعله؛

حالة  يف  احلا�سلة  الأفعال  اإىل  بالن�سبة  العقل  فاقد  على  احلكم  نف�س  يطبق   -

جنونه،

- ي�ساأل القا�رض عن ال�رضر احلا�سل بفعله، اإذا كان له من التمييز الدرجة الالزمة 

لتقدير نتائج اأعماله ؛

- ال�سكر، اإذا كان اختياريا ل يحول دون امل�سوؤولية املدنية يف اللتزامات النا�سئة 

عن اجلرائم واأ�سباه اجلرائم ؛

- ل م�سوؤولية مدنية اإذا كان ال�سكر غري اختياري، وعلى املتابع اإثبات هذه الواقعة.

* احلاالت التي ال يعترب الفعل املرتكب فيها خطاأ ومن ثم ال يرتب اأية م�ضوؤولية   

من اأبرزها :

- من يعطي بح�سن نية، ومن غري خطاأ ج�سيم، اأو تهور بالغ من جانبه، بيانات وهو 

يجهل عدم �سحتها، ل يتحمل اأية م�سوؤولية اجتاه ال�سخ�س الذي اأعطيت له : 

- اإذا كانت له اأو ملن تلقى البيانات م�سلحة م�رضوعة يف احل�سول عليها ؛

- اإذا وجب عليه ب�سبب معامالته اأو مبقت�سى التزام قانوين، اأن ينقل البيانات التي 

و�سلت اإىل علمه ] الف�سل 82 من ق.ل.ع [ ؛

اأو التو�سية ل ترتتب عليها م�سوؤولية �ساحبها اإل يف احلالت  - جمرد الن�سيحة 

الآتية :

 اإذا اأعطى الن�سيحة ق�سد خداع الطرف الآخر ؛

 اإذا كان ب�سبب تدخله يف املعاملة بحكم وظيفته، قد ارتكب خطاأ ج�سيما اأي 
خطاأ ما كان ينبغي اأن يرتكبه �سخ�س يف مركزه، ونتج عن هذا اخلطاأ �رضر 

للطرف الآخر ؛

 اإذا �سمن نتيجة املعاملة، ] الف�سل 83 من ق.ل.ع [ ؛

- ل حمل للم�سوؤولية املدنية، اإذا فعل �سخ�س بغري ق�سد الإ�رضار ما كان له احلق 

يف فعله ؛

- ل حمل للم�سوؤولية املدنية يف حالة الدفاع ال�رضعي ؛

- اإذا كان ال�رضر قد نتج عن حدث فجائي اأو قوة قاهرة، مل ي�سبقها اأو ي�سطحبها 

فعل يوؤاخذ به املدعى عليه.
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ب - ال�رصر :

- هو الأذى الذي ي�سيب ال�سخ�س يف ماله، اأو يف نواحي معنوية له، واأيا كانت 

طبيعة ال�رضر فاإنه موجب للتعوي�س؛

بفعله فقط،  اأحدثه ل  الذي  املادي  اأو  املعنوي  - كل �سخ�س م�سوؤول عن ال�رضر 

ولكن بخطئه اأي�سا، وذلك عندما يثبت اأن هذا اخلطاأ هو ال�سبب املبا�رض يف ذلك 

ال�رضر، ] الفقرة الأوىل من الف�سل 78 من ق.ل.ع[؛

- ال�رضر نوعان : مادي ومعنوي.

* ال�رصر املادي :

هو الأذى الذي ي�سيب ال�سخ�س يف حق من حقوقه املالية، اأو يف م�سلحة م�رضوعة له؛ 

ويندرج فيه اإ�سابة ال�سخ�س يف حياته، اأو يف �سالمة بدنه، اأو يف حق من حقوقه املالية 

عينيا كان هذا احلق اأو�سخ�سيا، اأوحقا ذهنيا، اأومي�س جمرد م�سلحة م�رضوعة له.

ومن �رضوطه : 

- امل�س بحق مايل اأو مب�سلحة مالية م�رضوعة؛

- كونه حمققا �سواء اأكان حال اأو م�ستقبال.

* ال�رصر املعنوي : 

هو الأذى الذي ي�سيب ال�سخ�س يف نواحي معنوية له كال�رضف، وال�سمعة، وال�سعور، 

وما اإىل ذلك؛وي�سرتط فيه اأن يكون حمققا.

ج - العلقة ال�ضببية بني اخلطاأ وال�رصر

ل يتحمل املخطاأ تعوي�س ال�رضر، اإل اإذا نتج هذا ال�رضر عن خطئه، مبعنى اأن يكون 

خطوؤه هو ال�سبب يف ح�سول ال�رضر، اأي اأن تقوم عالقة �سببية بينهما، فاإذا انقطعت هذه 

ال�سببية فال يتحمل املخطاأ باأية م�سوؤولية، وهذا ما ي�ستفاد من الف�سول 77 و 78 و 98، 

ومن ف�سول اأخرى من ق.ل.ع.

* قيام ال�ضببية : ي�ضرتط لقيام ال�ضببية بني اخلطاأ وال�رصر :

- اأن يكون ال�رض قد نتج مبا�رضة عن اخلطاأ ] ال�رضر املبا�رض[، فال يعو�س اإل على 

ال�رضر املبا�رض؛

- اأن يكون اخلطاأ هو ال�سبب يف ح�سول ال�رضر اأي ال�سبب الفعال واملنتج.

* انقطاع ال�ضببية : 

تنقطع ال�سببية بني اخلطاأ وال�رضر اإذا كان ال�رضر يعزى ل اإىل اخلطاأ واإمنا اإىل ال�سبب 

الأجنبي، اأي القوة القاهرة واحلادث الفجائي، فال تقوم امل�سوؤولية يف هذه احلالة ]الف�سل 

95 من ق.ل.ع[.
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ول  ال�سببية  تنقطع  الأحوال  هذه  ففي  الغري،  وخطاأ  امل�رضور  خطاأ  اإليهما  ي�ساف 

اإىل املدعي هو ال�سبب يف ح�سول ال�رضر، وبالتايل تنتفي عنه  يكون اخلطاأ املن�سوب 

امل�سوؤولية.

ثانيا : اأنواع امل�ضوؤولية

نظم  امل�رضور،  قبل  من  الإثبات  الواجب  ال�سخ�سي  اخلطاأ  عن  امل�سوؤولية  جانب  اإىل 

امل�رضع اأنواع اأخرى من امل�سوؤولية، وهي :

- م�سوؤولية الدولة والبلديات عن اأخطاء موظفيها ؛

- امل�سوؤولية عن فعل الغري ؛

- م�سوؤولية حار�س احليوان ؛

- م�سوؤولية حار�س الأ�سياء ؛ 

- م�سوؤولية مالك البناء ؛

- م�سوؤولية حائز ال�سيء.

و�سنقت�رض هنا على ذكر اأهم القواعد املتعلقة باأنواع امل�سوؤولية ذات ال�سلة باملو�سوع.

اأ - امل�ضوؤولية عن فعل الغري ] الف�ضل 85 من ق ل ع[

- ل يكون ال�سخ�س م�سوؤول عن ال�رضر الذي يحدثه بفعله فح�سب، لكن يكون 

م�سوؤول اأي�سا عن ال�رضر الذي يحدثه الأ�سخا�س الذين هم يف عهدته؛ ...

- املخدومون ومن يكلفون غريهم برعاية م�ساحلهم ي�ساألون عن ال�رضر الذي يحدثه 

خدامهم وماأمورهم يف اأداء الوظائف التي �سغلوهم فيها وهذه هي م�سوؤولية املتبوع 

عن اأعمال التابع، فاحتاد املالك باعتباره متبوعا ي�ساأل عن الأ�رضار التي تلحق 

ارتكبوها  التي  والعمال،  والبوابني  الحتاد  كوكيل  تابعيه،  اأفعال  ب�سبب  الأغيار 

اأثناء قيامهم بوظائفهم اأو ب�سببها.

* �رصوط قيامها : 

- ارتكاب التابع خطاأ ي�سبب �رضرا للغري؛

- ارتكابه هذا العمل اأثناء اأدائه لوظيفته اأو ب�سببها؛

 - ل بد من قيام عالقة تبعية بني املتبوع والتابع.

* و�ضائل دفعها :  

 اإذا توفرت ال�رضوط ال�سابقة، ترتبت امل�سوؤولية يف ذمة املتبوع، ووجب عليه التعوي�س 

لأنه يعترب قد فرط واأهمل يف مراقبة تابعيه، فخطوؤه هنا قائم على قرينة قانونية قاطعة ل 

ميكن دفعها، لكن ميكنه دفع م�سوؤوليته اإذا اأثبت اأن ال�رضر يعزى اإىل �سبب اأجنبي كقوة 

قاهرة، اأو حادث فجائي، اأو خطاأ امل�رضور، اأو خطاأ الغري.
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ب - م�ضوؤولية حار�ص احليوان

* تعريفها

نظمها امل�رضع يف الف�سل 86 من ق.ل.ع الذي جاء فيه :

“ كل �سخ�س ي�ساأل عن ال�رضر الذي ت�سبب فيه احليوان الذي حتت حرا�سته ولو �سل 
هذا احليوان اأو ت�رضد ما مل يثبت :

- اأنه اتخذ الحتياطات الالزمة ملنعه من اإحداث ال�رضر اأو ملراقبته؛

- اأو اأن احلادثة نتجت من حادث فجائي اأو قوة قاهرة اأو من خطاأ املت�رضر”.

ي�ستخل�س من هذا الن�س، اأن كل �سخ�س توىل حرا�سة حيوان، فاأحدث هذا احليوان 

بفعله �رضرا للغري، يلزم هذا احلار�س بتعوي�س هذا ال�رضر.

تطبيقا لذلك، ميكن اأن ترفع دعوى امل�سوؤولية، بناء على هذا الف�سل �سد احتاد املالك ممثال 

يف وكيله، اإذا مت ا�ستعمال الكالب من اأجل احلرا�سة، كما يف الإقامات ال�سكنية، واأحلقت 

�رضرا ب�ساحب الدعوى، لذلك ين�سح يف هذا ال�سدد ب�رضورة اإجراء التلقيحات الالزمة 

والعتناء بهذه احليوانات ومراقبتها.

* �رصوطها

- اأن يتوىل �سخ�س حرا�سة حيوان ؛

- اأن ي�سبب هذا احليوان بفعله �رضرا للغري.

* و�ضائل دفعها

تقوم هذه امل�سوؤولية على خطاأ مفرت�س افرتا�سا يقبل البينة املعاك�سة، ومن ثم جاز ملن 

وجهت �سده الدعوى اأن يدفعها باإحدى الو�سيلتني :

- نفي اخلطاأ عنه باأن يثبت اأنه اتخذ الحتياطات الالزمة ملنعه من اإحداث ال�رضر ؛

- نفي العالقة ال�سببية باأن يثبت اأن ال�رضر قد ن�ساأ عن قوة قاهرة، اأو حادث فجائي، 

اأو خطاأ امل�رضور، اأو خطاأ الغري.

ج - م�ضوؤولية حار�ص االأ�ضياء

* تعريف :

وقد مت تنظيمها مبوجب الف�سل 88 من ق.ل.ع الذي ورد فيه : 

“ كل �سخ�س ي�ساأل عن ال�رضر احلا�سل من الأ�سياء التي يف حرا�سته، اإذا تبني اأن هذه 
الأ�سياء هي ال�سبب املبا�رض لل�رضر وذلك ما مل يثبت :

- اأنه فعل ما كان �رضوريا ملنع ال�رضر ؛

- واأن ال�رضر يرجع اإما حلادث فجائي، اأو لقوة قاهرة، اأو خلطاأ املت�رضر”.
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ي�ستفاد من هذا الن�س، اأن كل �سخ�س توىل حرا�سة �سيء ك�سيارة اأو دراجة اأو غريها 

فاأ�ساب الغري �رضر بفعل هذا ال�سيء األزم بتعوي�س هذا ال�رضر.

وهكذا ميكن لحتاد املالك اأن ي�ساأل عن الأ�رضار التي تلحق الغري، بفعل الأ�سياء التي 

ميلكها، كاأدوات واآلت الب�ستنة، والتجهيزات امل�سرتكة وما اإىل ذلك.

* �رصوطها :

- اأن يتوىل �سخ�س حرا�سة �سيء؛

- اأن يحدث هذا ال�سيء بفعله �رضرا للغري.

* و�ضائل دفعها :

تقوم م�سوؤولية حار�س ال�سيء على خطاأ مفرت�س افرتا�سا ل يقبل البينة املعاك�سة، بل 

اإن امل�رضع قد ت�سدد يف هذه امل�سوؤولية، فاأوجب على من رفعت عليه الدعوى لالإعفاء 

من هذه امل�سوؤولية، اأن يثبت الأمرين التاليني معا :

- اأنه فعل ما كان �رضوريا ملنع ال�رضر؛ 

- اأن ال�رضر يعزى اإىل القوة القاهرة، اأو احلادث الفجائي، اأوخطاأ امل�رضور، اأوخطاأ 

الغري، فال يكفيه اإثبات اأحدهما، لإخالء ذمته من هذه امل�سوؤولية.

د - م�ضوؤولية مالك البناء

توىل امل�رضع تنظيمها يف الف�سل 89 من قانون اللتزامات والعقود، حيث ن�س على 

ما يلي : 

“ ي�ساأل مالك البناء عن ال�رضر الذي يحدثه انهياره، اأو تهدمه اجلزئي اإذا وقع هذا وذاك 
ب�سبب القدم، اأو عدم ال�سيانة، اأو عيب يف البناء، ويطبق نف�س احلكم يف حالة ال�سقوط، 

البناء،  املندجمة يف  والآلت  كالأ�سجار،  العقار،  من  يعترب جزءا  ملا  اجلزئي  التهدم  اأو 

والتوابع الأخرى املعتربة عقارات بالتخ�سي�س. وتلزم امل�سوؤولية �ساحب حق ال�سطحية 

اإذا كانت ملكية هذا احلق منف�سلة عن ملكية الأر�س.

اأو مبقت�سى حق انتفاع  اإما مبقت�سى عقد،  واإذا التزم �سخ�س غري املالك برعاية البناء، 

اأواأي حق عيني اآخر حتمل هذا ال�سخ�س امل�سوؤولية.

واإذا قام نزاع على امللكية، لزمت امل�سوؤولية احلائز احلايل للعقار”.

ثالثا : اآثار امل�ضوؤولية التق�ضريية ] التعوي�ص [

يرتتب على قيام امل�سوؤولية التق�سريية اإلزام امل�سوؤول عن ال�رضر بتعوي�س هذا ال�رضر.

اأ - االإثبات :

- يتحمل عبء اإثبات قيام امل�سوؤولية باأركانها الثالثة : اخلطاأ، ال�رضر، العالقة ال�سببية 

] املدعي[ ما مل تقم قرينة افرتا�س اخلطاأ ل�ساحله، ويبقى من  بينهما، امل�رضور 
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حق امل�سوؤول ]املدعى عليه[ دفع هذه امل�سوؤولية عنه، باأن يثبت نفي اخلطاأ عنه، 

اأونفي العالقة ال�سببية اأو هما معا ؛

- يتم الثبات بجميع الو�سائل لأن الأمر هنا يتعلق بوقائع ؛

- كما يتعني على امل�رضور حتديد التعوي�س الذي يطالب به.

ب - التعوي�ص

القابل  ال�رضر  عنا�رض  والعقود  اللتزامات  قانون  من   98 الف�سل  يف  امل�رضع  حدد   

للتعوي�س كما يلي : “ ال�رضر يف اجلرائم واأ�سباه اجلرائم، هو اخل�سارة التي حلقت املدعي 

فعال وامل�رضوفات ال�رضورية التي ا�سطر اأو �سي�سطر اإىل اإنفاقها لإ�سالح نتائج الفعل 

العادية لنتائج  اأ�رضارا به، وكذلك ما حرم منه من نفع يف دائرة احلدود  الذي ارتكب 

هذا الفعل.

ناجتة عن خطاأ  تكون  بكيفية خمتلفة ح�سبما  الأ�رضار  تقدر  اأن  املحكمة  ويجب على 

املدين اأو عن تدلي�سه”؛

ي�ستفاد من هذا الن�س، ومن ن�سو�س اأخرى، اأن التعوي�س تنظمه القواعد التالية:

اآلة  اإ�سالح  اأو  تهدم،  بناء حائط  اإعادة  كما يف حالة  عينيا  التعوي�س  يكون  قد   -

عطبت؛

- وقد يكون نقديا، وهذا هو الغالب؛

- تقدر املحكمة مبلغ التعوي�س مبا لها من �سلطة تقديرية مطلقة؛

- يجب اأن يكون التعوي�س كامال اأي �سامال لل�رضر برمته؛

- يجب اأن ي�سمل التعوي�س ما حلق امل�رضور من خ�سارة وما فاته من ك�سب؛

- ل ي�سمل التعوي�س اإل ال�رضر املبا�رض؛

- ي�سمل التعوي�س ال�رضر املتوقع وغري املتوقع على ال�سواء؛

الأ�رضار  الواجب كما يف حالة  التعوي�س  اأحيانا حتديد مبلغ  القانون  - قد يتوىل 

اأكتوبر   02 املوؤرخ ب  ال�رضيف  ] الظهري  التي تت�سبب فيها عربات ذات حمرك 

1984[؛
- وكما يف حوادث ال�سغل ] الظهري ال�رضيف املوؤرخ ب 06 فرباير 1963 كما وقع 

تعديله[.

ج - التقادم

ين�س الف�سل 106 من ق ل ع على ما يلي : “ اإن دعوى التعوي�س من جراء جرمية 

اأو�سبه جرمية تتقادم مب�سي خم�س �سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه اإىل علم الفريق 

املت�رضر ال�رضر ومن هو امل�سوؤول عنه، وتتقادم يف جميع الأحوال، مب�سي ع�رضين �سنة 

تبتدئ من وقت حدوث ال�رضر”.
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رابعا : العمل النافع ] االإثراء بل �ضبب[

قد يلتزم ال�سخ�س بالتعوي�س ل عن عمل غري م�رضوع ارتكبه فاأحدث �رضرا بالغري، 

ولكن عن عمل نافع قام به الغري لفائدته، وهذا هو الإثراء بال �سبب، وقد نظمه امل�رضع 

يف الف�سول 66 و 67 و 75 و 76 من قانون اللتزامات والعقود، حتت عنوان اللتزامات 

النا�سئة عن اأ�سباه العقود، ونظم اأحد تطبيقاته، وهو دفع غري امل�ستحق، يف الف�سول من 

.
10

68 اإىل 74 منه

اأ - تعريف 

ين�س الف�سالن 66 و 67 من ق.ل.ع، على ما يلي: “ من ت�سلم اأو حاز �سيئا اأواأية قيمة 

مما هو مملوك للغري بدون �سبب يربر هذا الإثراء، التزم برده ملن اأثري على ح�سابه”.

“ من ا�ستخل�س بح�سن نية نفعا من �سغل الغري اأو �سيئه بدون �سبب يربر هذا النفع التزم 
بتعوي�س من اأثرى على ح�سابه، يف حدود ما اأثرى به من فعله اأو �سيئه”.

وهكذا يق�سد بالإثراء بال �سبب اأن يرثي �سخ�س على ح�ساب غريه من عمله اأو من 

�سيئه بدون اأن يكون لهذا الإثراء اأي �سبب قانوين، وي�سيب هذا الغري افتقار من جراء 

ذلك، كما اإذا بادر اأحد املالك امل�سرتكني اإىل اإ�سالح العطب الذي اأ�ساب قنوات املياه 

امل�سرتكة، اأو قنوات التطهري يف وقت كان فيه وكيل الحتاد متغيبا ل�سبب ما، مما ا�سطره 

اإىل بذل بع�س النفقات، اإذ ميكنه يف هذه احلالة اأن يرجع على احتاد املالك، با�سرتداد ما 

اأداه يف حدود ما اأثرى به هذا الأخري.

ب - �رصوطه

ي�ستفاد من الن�سني ال�سابقني اأن �رضوط الإثراء بال �سبب اأربعة، وهي :

- اإثراء ؛

- افتقار مقابل له ؛

- قيام عالقة �سببية بني الفتقار والإثراء ؛

- انعدام ال�سبب القانوين، اأي ال�سند القانوين املربر لالإثراء كالعقد اأو ن�س القانون، 

وما اإىل ذلك.

ج- اآثاره

حددها الف�سالن 75 و 76 من ق ل ع، وتتلخ�س يف ما يلي :

- من اأثرى بغري حق اإ�رضارا بالغري لزمه :

- اأن يرد له عني ما ت�سلمه اإذا كان مازال موجودا ؛

- اأن يرد له قيمته يف يوم ت�سلمه اإياه اإذا كان قد هلك اأو تعيب بفعله اأو بخطئه ؛

 10- كما نظم امل�رضع تطبيقا اآخر هاما له األ وهو الف�سالة، وذلك يف الف�سول من 943 اإىل 958 من ق.ل.ع.
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- اإذا كان من ت�سلم ال�سيء �سيء النية فاإنه يكون �سامنا يف حالة تعيبه اأو هالكه 

بقوة قاهرة من يوم ت�سلمه، وهو يلتزم اأي�سا برد الثمار والزيادات واملنافع التي 

جناها وتلك التي كان من واجبه اأن يجنيها لو اأح�سن الإدارة، وذلك من تاريخ 

ت�سلمه اأي�سا ؛

- اإذا كان من ت�سلم ال�سيء ح�سن النية، فاإنه ل ي�سمن الهالك اأوالتعيب احلا�سل 

رفع  يوم  من  نفع  من  عليه  عاد  ما  اإل يف حدود  ي�ساأل  ل  اأنه  كما  قاهرة،  بقوة 

الدعوى عليه ؛

- اإذا كان من ت�سلم ال�سيء بح�سن نية قد باعه، فاإنه ل يلتزم اإل برد ثمنه اأو بتحويل 

ما له من حقوق على امل�سرتي اإذا ا�ستمر ح�سن النية اإىل وقت البيع ؛

كان  واإن  اأ�سلية  املغربي دعوى  الت�رضيع  �سبب يف ظل  بال  الإثراء  تعترب دعوى   -

اإثبات �رضوط قيامه اأمرا �سعبا يف غالب الأحيان.

وختاما، ميكن القول، اأنه مت احلر�س على اأن يت�سمن هذا الدليل اأهم القواعد والأحكام 

القيام  بالتايل من  اإىل تنظيم مهنة وكيل احتاد املالك، ومتكينه  والإر�سادات التي ترمي 

مبهامه على اأح�سن وجه، مراعيا يف ذلك القوانني وال�سوابط اجلاري بها العمل، وذلك 

امل�ستثمرين  نظر  لفت  ويف  ت�رضيعي،  بن�س  تنظيمها  اأمام  الطريق  تعبيد  يف  م�ساهمة 

لل�سكن اجلماعي، وتنبيه  البنايات املخ�س�سة  النوع من  اأهمية ال�ستثمار يف هذا  اإىل 

املواطنني ملا توفره امللكية امل�سرتكة من عي�س يف اأمان واطمئنان، الأمر الذي يحثهم على 

الإقبال عليها، مما �سي�سهم ول �سك يف احلد من اأزمة ال�سكن، ومن ثم يف حتقيق التنمية 

الب�رضية والعمرانية املن�سودة.



 



الفهرس
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