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 من مدونة الحقوق العينية 278مادة فقهية لل ةءقرا

 قيطوني إدريسيمهدي 

 بالمحافظة العقاريةر اإط

 

                                                           
1
 101الصفحة  7 الجزء شرح مختصر خليل للخرشي باب الهبة والصدقة و العمرى  

2
 313صفحة  2 الجزءالمقدمات الممهدات   

3
  359 الصفحة 5 الجزء  التحفة فى شرح البهجة   

4
 110 الصفحة 7 شرح مختصر خليل للخرشي باب الهبة والصدقة و العمرى الجزء 
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5
 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري  84و 65حسب مضمون الفصلين  

6
 2013 يناير 31 بتاريخ 1322 عدد العام للمحافظ دوريةاشكال تم بسطه في   

7
 من دالك تقريره للحوز القانوني بدل الحوز الفعلي في العقارات المحفظة و التي هي في طور التحفيظ تماشيا مع مبادئ الشهر العيني  
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8
 169 الصفحة 1مختصر خليل باب في بيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين الجزء   

9
 263الصفحة  5شرح مختصر خليل للخرشي الجزء   

10
 313 الصفحة 2المقدمات الممهدات فصل حبس المديان على ثالثة أوجه الجزء   

11
 263 الصفحة 5شرح مختصر خليل للخرشي الجزء   

12
 263الصفحة  3الشرح الكبير لشيخ الدردير وحاشية الدسوقي الجزء   
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13

 العينية الحقوق بمدونة المتعلق 39.08 رقم القانون نم  199تبعا للمادة   
14

 37/2/1/2012في الملف الشرعي عدد  2013مارس 26الصادر بتاريخ  254الخصوص قرار عدد  بهذا راجع  
15

 العينية الحقوق بمدونة المتعلق 39.08 رقم القانون نم  274تبعا للفقرة األخيرة من المادة   
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16

 الديون سداد بمقدورهم ليس تجارية شركة وكل حرفي وكل تاجر كل على تطبق المساطر هذه أن على مدونة التجارة من  560 الفصل ينص 
 الحلول عند عليهم المستحقة

17
"  2004-18    عدد ملف   2005-04-27   بتاريخ الصادر"  31" رقم بفاس محكمة االستئناف التجارية ورد في تعليل قرار صادر عن   

اساسيا الفتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة   من مدونة التجارة ان التوقف عن الدفع يعتبر شرطا 560حيث يتضح بالرجوع الى نص المادة 

 فتح في مواجهة مختلف االشخاص الطبيعيين والمعنويين المخاطبين باحكام المادة المذكورة كما انه من المعلوم ان التوقف عن الدفع الذي يبرر

ضرورة اجراء تقدير وتقييم وفق كيفيات وقواعد خاصة اصول وخصوم  مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يتكون من عدة عناصر يستلزم وجودها

" منشور بالموقع اإللكتروني زمني معين االمر الذي يقتضي الوقوف على هذا العناصر ومقوماتها وكذا تحديد وجودها من عدمه في ظرف  المقاولة

 :http://www.cacfes.ma/ar/jurisprudence/files/jurisprudence7.html 
18

 "الدفع عن التوقف تاريخ بعد المدين به قام مقابل بدون عقد كل باطال يعتبر من مدونة التجارة في فقرتها األولى  :" 681 المادةالمادة   
19

التوقف عن الدفع الذي يجب أن ال يتجاوز، في جميع األحوال، ثمانية عشر شهرا يعين حكم فتح المسطرة تاريخ من مدونة التجارة :" 680المادة   

 .قبل فتح المسطرة

 .إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من تاريخ الحكم

 .يمكن تغيير تاريخ التوقف عن الدفع مرة أو عدة مرات و ذلك بطلب من السنديك
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التاريخ إلى المحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط االستمرارية أو مخطط التفويت أو يجب تقديم طلب تغيير 

 ".التالية إليداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية القضائية

 
20

يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ  :"  الثانيةمن مدونة التجارة في فقرتها  681 المادة المادة  

 ".التوقف عن الدفع

 
21

: " يتحقق المحافظ على األمالك العقارية تحت مسؤوليته ، من هوية المفوت و أهليته   العقاري بالتحفيظ المتعلق الظهيرمن  72ينص الفصل   
 ى بها إليه تأييدا للطلب شكال و جوهرا " وكدا من صحة الوثائق المدل

22
: "إن تضمن في تعليله -اتر نضرها في دعوى كان فيها المحافظ مدعى علية -  03/06/2014بتاريخ  309/1رقم  في قرار لمحكمة النقض  

لطلب إبطال الهبة إدا ما أحاط الدين بمال من مدونة الحقوق العينية إنما تقررت لفائدة الدائنين الدين لهم وحدهم الصفة  278مقتضيات المادة 
عقد الهبة و ان طلب تقييد عقد مؤسسا عليه قبول   2015فبراير   17بتاريخ  402 وهو قرار اعتمده المحافظ العام في دورية عدد الواهب المدين "

المحافظين برفض التقييد في متل هده الحالة قد أمر  2013يناير   31بتاريخ   1322 كان الموهوب محل رهن رسمي بعد ان كان في دورية عدد

رغم كون موضوع  و , المذكورة الرهون عن اليد برفع المحافظ إلى االدالء يتم  مالم ،إلى حين صدور نص تشريعي يشرح معنى احاطة الدين 

من تشريعيا ين بمال الواهب و ليس تفسير المراد هو أن المحافظ ليست له الصفة ألثارة مانع  إحاطة الد  402الدورية عدد   المعتمد عليه فيالقرار 

هده مما يظهر االرتباك الناتج عن خروج   1322 فإن المحافظ العام اعتمد عليه للرجوع عن مضمون الدورية عدد ،بمال الواهب إحاطة الدين

 عدة الفقهية الكبرى:وهي قاعدة متفرعة عن القا الذمة براءة األصل ، حيت عكست القاعدة الفقهية القائلة بأن عن المنطق القانوني السليماألخير 
 فبوجود دين مضمون برهن رسمي موضوعه المال الموهوب ال يفيد قطعا كون الدين قد أحاط بكافة الدمة المالية للمتبرع.، بالشك يزولاليقين ال 
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ت الى: " أمر المحافظين برفض طلبات تقييد أو إيداع خلص 2013يناير   31بتاريخ   1322 عددللمحافظ العام  دوريةفي هدا الباب صدرت   

بتصرف -لمذكورة"عقود الهبة بالرسوم العقارية أو مطالب التحفيظ المثقلة برهون لفائدة الغير ، مالم  يتم االدالء إلى المحافظ برفع اليد عن الرهون ا

 نوجزها كاالتي:  مالحظاتدة و لنا بخصوص هده المدكرة ع  -

هو المالكي قد نضم هدا الموضوع و المذهببينما أوال انها تطرقت لموضوع إحاطة الدين بمال الواهب كأنه مستجد أتت به مدونة الحقوق العينية 

 العينة مدونة الحقوقفي الهبة قبل صدور  القانون واجب التطبيق

 الحقوق بمدونة المتعلق 39.08 رقم القانون من األولىبالرجوع الى المادة  نيا تغييب المحافظ العام لمبادئ تفسير النصوص القانونية اد لو اكتفىثا
 العقارية الملكية على القانون هذا مقتضيات تسري": نصت حيت:  احتياطي للقانون مصدرالمعد  المذهبلوجد اإلحالة الصريحة على  العينية

 أغسطس 12) 1331 رمضان 9 في الصادر الشريف الظهير مقتضيات تطبق،  بالعقار خاصة تشريعات مع تتعارض لم ما العينية والحقوق
 العمل به جرى وما والمشهور الراجح إلى يرجع نص يوجد لم فإن. القانون هذا في نص به يرد لم ما في والعقود االلتزامات قانون بمثابة( 1913

 ".المالكي الفقه من
كما أن تفعيل األمر برفض التقييد من  ،بظهيرعن اختصاصه المنضم  ما يخرجبرفض التقييد وهو  المحافظينطبيعة القرار التحكمية حينما امر  تالثا

 اإلضرار في نازلة ما لربما ترتب عنه 2015فبراير   17بتاريخ  402طرف السادة المحافظين لما يزيد عن السنتين إلى حين صدور الدورية عدد 

 .طل بفوات الحوز القانوني إلى حين وفات الواهب وتقييد أراثته بالرسم العقاري موضوع محل الهبةادا ما علمنا أن الهبة تب بمصالح الموهوب له
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في  حقوق التسجيل في العقود الناقلة للملكية بعوض و بدون عوض
 التشريع الجزائري

 
 الباحثة:     االستاذ الدكتور:                                                        

 رزق اهلل العربي بن مهيدي                                          غـــــزالي نصيــرة

 باحثة دكتوراه    استاذ التعليم العالي                                                    

 جامعة عمار ثليجي االغواط                                   جامعة عمار ثليجي االغواط

 

 :مقــــــــــدمـــة
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 عدد الرسمية ،الجريدة المدني بالقانون ،المتعلق2007 سنة مايو 13 في المؤرخ 07/05 رقم القانونمن  58المادة  24 

31. 
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،المتضمن  1976ديسمبر سنة 09الموافق لـ1396ذي الحجة عام  17في  مؤرخ105-76من االمر 2الفقرة  353المادة  1

       قانون التسجيل المعدل و المتمم بموجب قوانين المالية.
 

2
  من نفس القانون. 256المادة   
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الدليل الجبائي للتسجيل، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية ،وزارة المالية ،المديرية العامة للضرائب، مديرية  

  .12ص،2010،االتصال ،منشورات الساحلالعالقات العمومية و 
28

دار هومة  ،الطبعة الثالثة،االطار القانوني و التنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري دوة آسيا ،رمول خالد : 

  .82،ص2010للنشر والتوزيع ،الجزائر ،
29
  من قانون التسجيل.91المادة  

من نفس القانون . 181المادة  
30

  
31
  .قانون التسجيل من 272و  271تطبيقا لنص المادة  
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من القانون المدني. 72المادة  
32

  

.قانوننفس ال من 2الفقرة  263دة لماا
 33

  

.20الدليل الجبائي للتسجيل :المرجع السابق ،ص 
34
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 .47الدليل الجبائي للتسجيل :المرجع السابق ،ص 

35
  

من قانون التسجيل.1الفقرة  190المادة  
36
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.86دوة آسيا ، رمول خالد :المرجع السابق ،ص 
37
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.87المرجع السابق ،ص دوة اسيا ،خالد رمول : 
38
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.23السابق ،ص الدليل الجبائي للتسجيل :المرجع 
39
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،المتضمن 1984يونيو سنة 09،الموافق 1404رمضان عام 09المؤرخ في 11-84القانون رقم من 202المادة  40

 قانون االسرة ،المعدل والمتمم.
. 34الدليل الجبائي للتسجيل :المرجع السابق ،ص 

41
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.88دوة اسيا ،خالد رمول :المرجع السابق ،ص
 42
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  التسجيل.من قانون  37المادة  
43
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عالجة من صعوبات موالإجراءات الوقاية بأحكام  المدينتأثر  تأثير و لعبة

 المقاولة

أيوب العثماني  

المقاولة و القانون تخصص الماستر بسلك باحث طالب  

 بمكناس الحقوق كلية

 

  

                                                           
44

 : اإلئتمان من خصائص القانون التجاري بل أهمها و يعني عموما الثقة في أن أسترد ما أعطيت بدون أي هاجس أو خوف من الضياع 

الصادر  14,81المعدل بقانون  15,95بتنفيذ القانون رقم  -199الموافق لفاتح غشت  1417من ربيع االول  15صادر في  1,96,83ظهير شريف 

2014في  سنة 
45
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ص  2000: أمحمد لفروجي:  صعوبات المقاولة و المساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة الدرالبيضاء، طبعة األولى فبراير 

7
46

 

    7. 

ويقصد برئيس المقاولة في مدلول هذا الكتاب  الشخص الطبيعي المدين أو الممثل القانوني  لشخص المعنوي المدين,,,,,;;; .:: :,,,545المادة 
47

  
48

دة القانون األعمال، جامعة : ميسون الوطيلي: المقاولة بين حرية التدبير و مبدأ استقرار الشغل، أطروحة  لنيل الدكتوراه  في القانون الخاص، وح

 . 40الصفحة  2008ـ  2002الحسن عين الشق، كلية الحقوق الداربيضاء ، 

 

 
49

: مريم أيت تلست، وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة، رسالة ماستر في قانون الخاص، وحدة قانون األعمال و المقاولة كلية  

 .10ـ  11الصفحة  2009ــ  2008الحقوق السوسي الرباط و السنة 
50

 : مصلحة المقاولة و مصلحة الدائنين و استفاء دينهم زاشد على مناصب الشغل. 
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 –من مدونة التجارة رئيس المقاولة وهو إما يكون كشخص طبيعي أو ممثل قانوني للشخص المعنوي  مدين  5ويقصد  بالمدين في أحكام الكتاب 

 من مدونة التجارة. 545المادة 
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52

 560دة التوقف عن الدفع: ويقصد به عموما عدم قدرة المقاولة على سداد ديونها أو هو عدم كفاية األموال الموجودة تغطية الخصوم الحالية، الما 

 م.ت.
53

 ، هو دور جديد. 81.14بمقتضى القانون رقم  5هو دور جاء مع التعديل الذي طرأ على الكتاب   

81.14خير للكتاب الخامس بمقتضى قانون  وهو دور جديد جاء مع تعديل األ  
54

  
55

 22/12/2015، شعبة القانون المقاولة يوم 9، محاضرة في مادة صعوبات المقاولة، لطلبة الماستر الفصل  أستاذنا الجليل عبد الرحيم شميعة
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56

 . 2013/11/02من سنوات اإلجازة في سنة  5ذ. عبد الرحيم شميعة  في محاضرة لسداسية  
57

 أجهزة من الغير كثير تتدخل في هذه المرحلة نذكر مثال، المصالح والوكيل الخاص ورئيس المحكمة....إن هناك 
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58

وبالمناسبة فهذا العقد ال يصنف ال من ضمن العقود كالرضائية وال القضائية فهو عقد من نوع خاص يبدأ رضائية وينتهي بالمصادقة عليه  -

 قضائيا فهو إذا عقد شبه قضائي.
59

 أشهر قابلة لتجديد شهر يطلب من المصالح". 3منم.ت: "إذا نتبين لرئيس المحكمة... عين مصالحا مدته  553 المادة 
60

 منم.ت. 550المادة 
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61

 نقول مرحلة قضائية  ألن  هذه المرحلة تتدخل فيها المحكمة بأحكام وإجراءات أخرى قضائية كذلك تعيين قاضي منتدب 
62

 الحكم الذي ستقضي به المحكمة من أجل تحديد إما تسوية أو تصفية المقاولة.نقول الحكم المحدد للمآل أي ذلك 
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 الوقاية الداخلية والخارجية
64

 يوم تلي توقفه عن الدفع". 15منم.ت :" يجب على رئيس المقاولة.. أن أقصاه  561المادة  
65

Pierre Michel le Corre :  «  le créancier face au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises » E 1, 

presses universitaires  d’ax-Marslillepuamm sans édition ;2000 , p 543. 

 م 1985من مادة من قانون  3الفقرة 
66

تحت إشراف األستاذ  مريم ايت تليست:" وضعية المدين في ظل مساطر صعوبات المقاولة"، رسالة لنيل شاهدة الماستر في شعبة القانون الخاص

 .37، ص2007-2008محمد لفروجي، بجامعة محمد الخامس، كلبة الحقوق السويسي، سنة 
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 31مريم ايت تلبست ، م.س، ص 
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 .104عبد الرحيم شميعة، م.س، ص 



2016يوليوز  15العدد                                                           مجلة منازعات األعمال            

 35 

                                                           
69

 .137عبد الرحيم شميعة، م.س، ص  
70

 ."، الفقرة األخيرة،" يحصل السنديك من رئيس المقاولة على وثائق..646المادة  
71

 سواء كان فردا أو عبارة عن جهاز تسيير 
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 .592مخطط االستمرارية أي استمرارية المقاولة في نشاطها بشروط ولكن  بمدينها المادة  
73

 من م.ت. 603مخطط التفويت يعني  االنتصار لخيار المقاولة واستمرارية في النشاط لكن برئيس جديد يسمى المفوت إليه،  
74

 من م.ت 619هو حل  يقضي  بتصفية المقاولة ويبيع أموالها من أجل تصفية الديون في حدود وثمن البيع وحل المقاولة، المادة  
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75

 ىسنوات 10والتي تنص على أن مخطط االستمرارية ال يمكن ال يمكن أن يتجاوز  602المادة  
76

 .55مريم أيت تليست، م.س، ص  
77

ضائية على الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح المسطرة"، رسالة ماستر في قانون الخاص وحدة قانون  التجارة زكية عومري: أثار التسوية الق

 .68، الصفحة 2004-2003واألعمال ، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق السويسي، الرباط، السنة 
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 60مريم أيت تليست،  م.س، ص
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79

مطبعة المعارف الجديدة  الرباط،  3ة من صعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، جأحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاي 

 .25، ص2000طبعة 
80

: " الحكم بإشهار اإلفالس يوجب بمجرد دوره غل يد المدين المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة 1919من قانون التجاري لسنة  230الفصل  

 التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفالس وال يجوز ..."جميع أمواله وعن إدارة األموال 
81

، كلية الحقوق IIلحسن زهران:" التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن 

 .2005 -2004عين الشق الدار البيضاء السنة الجامعية 
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82

 .24م.س، صأحمد شكري السباعي، 
83

 .62مريم أيت تليست، م.س، ص
84

 Youssef fassi fliri :  « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du 

diplôme  approfondie, université des perpignan, 1999-2000.  
85

 Youssef fassi fliri :  « l’action paulicnne en droit marocaine » mémoire fin d’étude pour l’obtention du 

diplôme  approfondie, université des perpignan, 1999-2000. 
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 .140عبد الرحيم شميعة، م.س، ص  
87

 .72مريم ايت تليست، م.س، ص 
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 .74مريم ايت تليست، م.س، ص
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89

 .217عبد الرحيم شميعة ، م.س، ص  
90

الل سير المسطرة...في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر المحكمة تحميل كليا أو جزئيا :" حينما يظهر من خ704

 تماشيا أم ال لكل المسيرين أو البعض منهم فقط المسؤولية
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91

 من م.ت. 706و 705للمزيد من التفسير انظر كل من المواد 
92

 84مريم أيتتلبسيت، م.س، ص  
93

 .223م.س، ص عبد الرحيم شميعة، 
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عدد المرات التى ذكر مصطلح المدين  في كل من الكتاب 
   الخامس الحالي والمشروع المرتقب

 مصطلح المدين 
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نظمت جهاز المدين في كل من الكتاب  عدد المواد التي

 الخامس الحالي والمشروع المرتقب

الكتاب الخامس الحالي من مدونة التجارة 
 مادة 61

 66مشروع الكتاب الخامس  المرتقب 
 مادة

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20
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10 

13 

1 
2 

9 

17 

6 

مبيان  يلخص عدد المواد التي نظمت احكام المدين في كل 
 مرحلة من مراحل الكتاب الخامس الحالي

المواد المنظمة للمدين في الكتاب 
 مادة 61: الخامس
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 مبيان يلخص عدد المواد المنظمة للمدين في المشروع المرتقب

عدد المواد المنظمة للمدين في المشروع 
 مادة66: المرتقب 
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 18.12الصلح وفق القانون رقم  ةطرمسقراءة في 

 حوادث الشغلبالتعويض عن  المتعلق

 عدنان بوشان

 باحث في قانون الشغل و العالقات المهنية
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 مشروع ضوء على العام القانون أشخاص ضد القضائية األحكام تنفيذ
 المدنية المسطرة قانون

 يوسف الحفناوي

 طالب باحث بماستر التوثيق و المنازعات المدنية _سال
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107

 اإلمامهذا ما جاء في الرسالة المشهورة لعمر ابن الخطاب رضي هللا عنه الى موسى األشعري عندما واله قاضيا. في نفس السياق ذهب   

فالتنفيذ الزم في حقهم  –يقصد بهم الخصوم  –المارودي حينما أوجب محاربة الذين يتمردون على أحكام القاضي فجاء في حديثه " فأما أهل العمل 

عليه كما يحاربون  اعلى امتناع حربو اار الطاعة و إلزام الحكم، فإن امتنعوا عن التزام لعذر أوضحوه، و إن كان لغير عذر أرهبوا ، فإن أقاموبإظه

 على امتناعهم من الفروض . ) أدب القاضي المارودي(
108

من مشروع قانون المسطرة المدنية " هي الدولة و إدارتها و المؤسسات العمومية  21/451يقصد بأشخاص القانون العام و حسب مدلول المادة   

 و الجماعات الترابية.
109

، جامعة محمد دارياإلو القرارات القضائية " رسالة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص القانون  األحكامفتيحة هنيش " ضمانات تنفيذ   

 4ص  2013/2012خضير بسكرة. كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق .سنة الجامعية 
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110

ص  2013الطبعة الثانية   ،المصطفى التراب " إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية" مقال منشور في كتاب المختصر العلمي في القضاء و القانون  

252 
111

 www .marocdroit.comلية تنفيذ األحكام اإلدارية " مقال منشور بالموقع االلكتروني نوال بوطاهر " إشكا  
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 934تحت عدد  5/1982/ 21وزير العدل ب   صادر عن ،منشور حول التوجهات الملكية بخصوص تنفيذ األحكام القضائية  112

 
113

 1994المحدث للمحاكم اإلدارية حيز التطبيق في فاتح مارس  10/09/1993الصادر بتاريخ  90/41دخل القانون رقم   
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114
 يتم التنفيذ بواسطة كتابة ضبط المحكمة اإلدارية التي أصدرت الحكم." من قانون المحدث للمحاكم اإلدارية 49تنص المادة   

 ."قراراتها إلى محكمة إداريةحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ مويمكن ل

 

115
ما لم  مسطرة المدنيةقانون ال تطبق أمام المحاكم اإلدارية القواعد المقررة فيمن قانون المحدث للمحاكم اإلدارية على أنه " 7تنص المادة    

 ."ينص قانون على خالف ذلك

http://adala.justice.gov.ma/production/legislation/ar/Nouveautes/قانون%20المسطرة%20المدنية%20.pdf
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المتعلق بمجلس الدولة ينص على شكلين مختلفين ألحكام  47من القانون رقم  84المشرع المصري حدد من خالل المادة  -116

لوزراء ورؤساء المصالح على ا"لة بالصيغة التنفيذية التالية يكون مذت.القرارات اإلدارية بإلغاءرية، حيث إن األحكام الصادرة اإلدا

المنوط الجهة على "األحكام األخرى فتكون نسختها التنفيذية مذبلة بالصبغة التنفيذية التالية  امقتضاه، أم ءنفيذ الحكم وإجرابتالمختصين 

 بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى سلطات المختصة أن تعين على إجراء ولو باستعمال القوة
117
 .254 مرجع سابق  ص لتراب مصطفى ا- 
118

 .المتعلق بتنفيذ األحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي 30/6/1963بتاريخ  766مرسوم رقم   -

 المتعلق بتنفيذ األحكام الصادرة عن المحاكم اإلدارية 1969يناير  28مرسوم صادر بتاريخ -
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 .286مرجع سابق ص  -مصطفى التراب - 119

 .1976تور الجزائري الصادر سنة من الدس 171المادة  - 120

لصبغة ا باون قابال للتنفيذ إال إذا كان ممهورمن قانون اإلجراءات المدنية الجزائرية أن كل حكم أو سند ال يك 320تنص المادة - 121

 دعو وتأمر وزير أو الوالي أن يقوموا بتنفيذ هذا القرار."التنفيذية التالية: "الجمهورية  ت
122

 الصيغة التنفيذية المتعلقة باألحكام اإلدارية في فرنسا هي :  

« la république demande et ordonne au ministre ou préfet…. Eventuellement pour les tribunaux administratifs de 

…en ce qui le concerne ,et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les 

parties privées de pouvoir a l’exécution de la présente décision (ou la présent jugement) 
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أمينة جبران وأحمد البخاري. "تفاعل القاضي اإلداري مع المحيط السياسي واالجتماعي": مقال منشور في كتاب أصدرته  - 123

 .89ص  1993الرباط وان "القضاء اإلداري وآفاق شركة بابل للطباعة رية تحت عنالجمعية  المغربية للعلوم اإلدا

 أمر غير منشور. 2015/12/22صادر في محكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  2992/719/2015ملف عدد  3035أمر رقم  - 124

 أمر غير منشور 2015/12/01صادر عن محكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  2738/103/2015ملف عدد  2789أمر رقم  -    
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125

 3682/8/13في ملف مدني عدد  02/07/2006بتاريخ  2780حكم المحكمة االبتدائية بطنجة رقم   
126

 1066/06/04ملف رقم  13/02/2008بتاريخ  180قرار محكمة االستئناف بطنجة قرار رقم  -  
127

 21/12/2015الصادرة بتاريخ  951عدد  األخبارجريدة   
128

 2015تقرير الصادر عن المجلس األعلى للحسابات حول "تدبير المنازعات القضائية للدولة ، نونبر   
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أمر صادر من الدولة إلى الجهة المنوط بها التنفيذ بالمبادرة وبإجرائه وغلى السلطات المختصة  هي"الصيغة التنفيذية  - 129

 ".بالمعاونة على التنفيذ
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 األمن العامنا المصلحة العامة وهيقصد  - 130

الطبعة  2013-1913وية قانون االلتزامات والعقود زامات واليود مثال منشور بمجلة مئأوديجا: القاضي وقانون االلت بنسالم - 131

 .111ص   comaprint rabatمطبعة  2012

 .111ص  ا مرجع سابقأوديج أورده بنسالم 10/08/2011صادر بتاريخ  2197قرار عدد  - 132
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 21/451نظر المادة أ "الدولة وإدارتها والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وهيئاتهاالقانون العام هي " يقصد بأشخاص - 133

 القانون المسطرة المدنية. من مشروع

ش ضمانات تنفيذ األحكام والقرارات القضائية رسالة لنيل شهادة الماستر جماعة محمد خفير كلية القانون والعلوم فتيحة هني - 134

 .28ص  2013/2012الجزائر الموسم الجامعي  -السياسية
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بحيث يكون  المتناع عن تنفيذ حكم هي جريمة ركنها المادي هو االمتناع العمدي"أن جريمة ا هب حسن السيد بسيونيحيث ذ - 135

مقارنة للنظم  طبيقيةالمنازعة اإلدارية دراسة تمن الصعب اكتشاف القصد العمدي في هذه الجريمة لمزيد راجع" دور القضاء في 

 .448القضائية في مصر وفرنسا والجزائر ص 
136

من قشروع قانون المسطرة المدنية " يكون الرؤساء اإلداريون للمرافق العمومية المعينة، كل في حدود اختصاصه  22/451تنص المادة  -  

 مسؤولين عن التنفيذ حسب القوانين و األنظمة الجاري بها العمل" .

من نفس القانون " يتعرض المسؤول اإلداري عن التنفيذ في حالة اإلخالل به للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في  25/451المادة تنص  -     

 المقتضيات التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بصرف النظر عن مسؤولية الشخصية ".
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 .35فتيحة منيش مرجع سابق ص - 137

 نفيذ األحكام اإلدارية: مرجع سابق.ورة بوطاهر إشكالية تن - 138

 .46ص  2015نونبر  –تقرير صادر عن المجلس  األعلى للحسابات حول تدبير المنازعات القضائية للدولة  - 139
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المحدث بموجبه محاكم  41.90 ( بتنفيذ القانون رقم1993سبتمبر  10) 1414من ربيع األول  22صادر في  1.91.225ظهير شريف رقم   

 إدارية

 غير منشور 2015/12/15صادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بتاريخ  2909/2103/2015ملف عدد  2969أمر رقم  - 141
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 . 261ص  2013ة الثانية صر العلمي في القضاء والقانون  الطبعمصطفى التراب المخت - 142

 .54تقرير صادر عن المجلس األعلى على الحسابات مرجع سابق ص  - 143
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 .263مصطفى التراب مرجع سابق ص  - 144

 ..marocdroit.com  wwwنورة بوطاهر: إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية موقع إلكتروني  - 145

 .269المصطفى التراب: إشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية مرجع سابق ص  - 146
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بموقع  وآفاق تطبيقها، مقال منشورم اإلدارية في مجال تنفيذ األحكا صقلي حسني، التوجيهات الدستورية محمد - 147

adala.justice.gov.ma 

وقد تم تأييد هذا الحكم من قبل الغرفة اإلدارية  .1997مارس 6بتاريخ  134حكم صادر المحكمة اإلدارية بالرباط رقم  - 148

 25/9/1997، الصادر بتاريخ 1301، من خالل قرارها رقم حاليا -محكمة النقض  -بالمجلس األعلى

إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما باالمتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك " ق.م.م  448الفصل ينص   - 149

يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب عالوة على  في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.

 أصدرتهذلك التعويض من المحكمة التي 

 198في عمل التقرير السنوي للمجلس األعلى ص  2005/9/11بتاريخ  590قرار محكمة النقض عدد  - 150
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 .174مطبعة األمنية ص  2016في المسطرة المدنية" الطبعة األولى سنة جؤاد أمهول: " الوجيز - 151

 .263المصطفى التراب "إشكالية التنفيذ األحكام اإلدارية" مرجع سابق - 152

 411نيش مرجع سابق ص هفتيحة   - 153

، وتحديد ة" إذا كان للقاضي تقرير حقوق التزامات الصرف المتبادلفيه قررحتى ت 1930/27/01بتاريخ قضية  حكم في  - 154

أو العام بإعطاء أوامر مقترنة بجزاء مالي سواء إلى اإلدارة  المرفقفليس له أن يتدخل في إدارة فيها   همل التعويضات التي يكون

 المتعاقد بنا.

 42 نيش: مرجع سابق صهفتيحة  - 155
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 .30/09/2013بتاريخ  480/7112/13قرار محكمة اإلدارية بالرباط عدد ملف  - 156

 بوطاهر مرجع سابق ة نور- 157
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 . 259المصطفى التراب : "اشكالية تنفيذ األحكام اإلدارية" مرجع سابق ص - 158

 من مشروع قانون المسطرة المدنية. 451/25المادة  - 159
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 .216بمجلة المحاكم اإلدارية العدد الثالث ص منشور  20/20/2007بتاريخ  7/118ملف عدد  172رقم  األمر  - 160

صالح لمزوغي: المسؤولية الشخصية للموظف الممتنع عن التنفيذ مقال منشور بموقع وزارة العدل والحريات - 161

adala.justice.gov.ma  
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 من قانون العقوبات المصري. 123المادة  فالمشرع المصري جرم هذا الفعل بمقتضى - 162

 .264المصطفى التراب مرجع سابق ص  - 163
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 .266المصطفى التراب مرجع سابق ص - 164

غير  22/12/2015بتاريخ  2992/7103/2015ملف رقم  3054أمر صادر عن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط رقم - 165

 منشور.

 نوال بوطاهر مرجع سابق  - 166

فإلى جانب أموال الدولة العامة توجه أموال الدولة الخاصة و التي يقصد بها مجموع األموال التي تملكها الدولة وغيرها من  - 167

ة الصروخ إلصالح يرجى الرجوع، ملكيألحكام القانون الخاص، ولمزيد من اخاصة وتخضع  األشخاص العامة االعتبارية ملكية

 وما يليها. 125ص  2012"العمل اإلداري، الطبعة األولى 
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 .7مرجع سابق ص يلي حسنأورده محمد صق 22/05/1997بتاريخ  556قرار الغرفة لإلدارية بمحكمة النقض عدد  - 168

 .شورغير من 01/12/2015بتاريخ  2738/7103/2015ملف رقم  278أمر صادر من المحكمة اإلدارية بالرباط رقم  - 169

يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين  " قانون المسطرة المدنيةمن   488الفصل  ينص  170

 ..".يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لمدينه والتعرض على تسليمها له.
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171- mohamed antari , publier a la remald ,n°23 p 176. 

 .268األحكام اإلدارية مرجع سابق ص  التراب "اشكالية تنفيذ المصطفى - 172
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 .272المصطفى التراب مرجع سابق ص  - 173
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 حماية الدائنين في نظام صعوبات المقاولةآليات 

 طالب بوهمو إسماعيل

 تطوان التخصصات متعددة الكلية األعمال قانون ماستر في باحت 
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عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظام  صعوبة المقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل  

  2صفحة  2011-2010كلية العلوم القاونية و اإلقتصادية مكناس السنة الجامعية  
175

   08-06-2016تاريخ اإلطالع  الدائنين و شركاء المقاولة في نظام المساطر الجامعيةحماية 

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904اإللكتروني   الموقع 

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904الموقع
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, رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة  بتمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغرالمس محمد بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقود 

 16,صفحة  2005 -2004جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية ’في القانون الخاص 
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 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 3محمد لفروجي ,وضعية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العدد, 101صفحة 
178

 مدونة التجارة المغربية  686المادة  
179

 2015-20014طبعة , إجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة , عبد الرحيم شميعة   209صفحة 
180

 18محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة  
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181

 19الة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة محمد بن البيحوني رس  
182

 211عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  
183

 211مرجع سابق صفحة ’عبد الرحيم شميعة 
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  101محمد لفروجي مرجع سابق 
185

 محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة 20صفحة 
186

 228شميعة ,مرجع سابق صفحة عبد الرحيم  
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 113محمد لفروجي مرجع سابق صفحة  
188

 113محمد لفروجي مرجع سابق صفحة  
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 37محمد بن البيحوني رسالة لنيل دبلوم الدراسلت العليا المعمقة ,مرجع سابق صفحة  
190

 233عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  
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 119صفحة  2003شتنبر 6مجلة القصر العدد أمينة نعمي  
192

مطبعة  2007أحمد شكري السباعي, الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها الطبعة التانية يونيو  

  351المعارف الجديدة صفحة 
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 119مجلة القصر مرجع سابق صفحة   
194

 247عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  
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 56رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة مرجع سابق صفحة  محمد بن البيحوني 
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 357أحمد شكري السباعي مرجع سابق صفحة  
197

 256عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  
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 257عبدالرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  
199

 121مجلة القصر مرجع سابق صفحة   
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 عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  259
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 المغربي التشريع في المادي االعتداء نظرية

 العمراني زهير

 في ماستر وحدة القانون والممارسةباحث 

                                                           
13صفحة  2007محمد الكشبور ، نزع الملكية ألجل المنفعة العامة،قراءة في النصوص و مواقف القضاء، الطبعة الثانية  
201
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 .190,ص  86مجلة المحاكم المغربية ,عدد 
203

المغربية لإلدارة المحلية و التنمية , أمال المشرفي :اإلعتداء المادي لإلدارة في العمل القضائي للمحاكم اإلدارية بين التطور والتراجع ,المجلة  

 35,ص2004سنة  47سلسة مواضيع الساعة,عدد 



2016يوليوز  15العدد                                                           مجلة منازعات األعمال            

 113 

                                                           
204

 .507,ص 2006نونبر  6مليكة الصروخ :القانون اإلداري دراسة مقارنة ,الشركة المغربة للنشر,ط 
205

 49,ص 1995, 2عبد هللا حداد : القضاء اإلداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم اإلدارية ,منشورات عكاظ ,ط 
206

 49عبد هللا حداد : القضاء اإلداري على ضوء القانون المحدث للمحاكم اإلدارية,م.س ,ص : أشار له 
207

 190,ص  86مجلة المحاكم المغربية ,عدد  
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208

 .  174, 86,عدد المغربيةقرار منشور بمجلة المحاكم  
209

 .115,ص1964هضة العربية،اء المادي في القانون اإلداري ,دار النمصطفى كيرة :نظرية اإلعتد 
210

 . 41ص، 1995،  1العدد ,اء و األعمال المادية اإلدارية,مقال منشور بالمجلة المغربية لإلدارة المحلية و التنميةلحسن سيمو :قضاء اإللغ 



2016يوليوز  15العدد                                                           مجلة منازعات األعمال            

 115 

                                                           
 

211
،كلية توراه في القانون العامأحمد أجعون , إختصاصات المحاكم اإلدارية في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العامة , أطروحة لنيل الدك   

 113ص  1999-2000 الحقوق أكدال، الرباط، سنة
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114T.C schnieder . 4 Juin 1940 Sirey – p : 248أورده أحمد أجعون , مرجع سابق ص  

212
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213
منشور بمجموعة -27127األمالك المخزنية ضد محمد بن عمر و من معه,ملف عدد  1972نوفمبر  3بتاريخ  4قرار المجلس األعلى عدد   

 323(ص1972-1971قرارات المجلس األعلى )

 116E . Desgranges :op.cit p 293أحمد أجعون ,مرجع سابق,ص أورده  
214
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 116أحمد أجعون ,مرجع سابق,ص  

215
  

118T.C Schneider  4 Juin 1940 Sirey-248 ( cité)أورده أحمد أجعون , مرجع سابق ص  
216
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 قضية شركة بوغاز ش,م ضد الوزير األول 17\95ملف رقم  1995أبريل 13بتاريخ   96حكم المحكمة اإلدارية بالرباط عدد   
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218.،222ص 2008دارية، العدد الثالث، اكم اإلأمر منشور جبلة احمل
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12219ص 2011-2010رسالة لنيل املاسرت يف القانون العام الداخلي و اجلماعات الرتابية سنة  الرشدي حلسن 
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 116. ، ص107اكم الغربية عدد حكم منشور جبلة احمل  220

 



2016يوليوز  15العدد                                                           مجلة منازعات األعمال            

 123 

 

                                                           
221

 157، ص2000أبريل -مارس ،31لية والتنمية، عدد دارة احملغربية لإللة املأمر منشور باجمل  


