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 نادیة للوسي: اعداد 

 التنفیذ المدني وإشكاالتھ
  
  

  : مــقــدمــة
  

  
  

یشكل التنفیذ إخراج الشيء من مجال الفكر والتصور إلى مجال العمل والتطبیق أي 
التجسید الفعلي لمنطوق األحكام والقرارات ومجمل السندات الحائزة لقـــوة الشـــيء 

  .المقضي بھ
  

  

ى بأنھ تمك  :وقد عرفھ البعض  ین صاحب الحق من اقتضائھ بإجبار المدین عل
ة  لطة العام دخل الس ك بت ى ذل ر عل ھ أجب دین إلتزام ذ الم م ینف الوفاء بإلتزاماتھ،  فإذا ل
ة  یلة قانونی ر وس ذلك یعتب التي تجري التنفیذ تحت إشراف القضاء ورقابتھ، فھو تبعا ل

ً على حكم صادر عن تمارسھا السلطة العمومیة تحت إشراف القضاء وبأمر منھ بناء ا
  )1(المحكمة أو بناء على طلب الدائن الذي یتوفر على سند تنفیذي 

  

ھ :  كما عرفــھ الفـقــھ ت إشراف القضاء ورقابت ة تح بأنھ تجربة السلطة العام
ي  ت ف ھ الثاب تیفاء حق د اس بناء على طلب دائن بیده سند متوفر على شروط خاصة تفی

ً عنھ     ).2(السند من المدیـــن قھرا
  

  

ین  نھم و ب ذا بی نھم و ك ا بی راد فیم ة األف ي تضبط عالق وحیث أن عملیة التنفیذ ھي الت
وفر  د ت ھ بع وم علی ھ من المحك تیفاء حق ھ اس وم ل تطیع المحك ة لیس س قانونی ق أس االدارة وف

  .الشروط الواجبة للتنفیذ
  

ً ألھمیتھ وباعتباره مركز الثقل في العملیة القضائیة لكونھ ا - لخالصة المرجوة ونظرا
  .من عملیة التقاضي ومن صدور األحكام

  
ردت لقضاء  ذات، وأف فقد اعتبرت األنظمة القضائیة المقارنة التنفیذ كمؤسسة قائمة ال

  .التنفیذ منظومة تشریعیة وتنظیمیة مستقلة تسھر على كل ما یتعلق بالتنفیذ
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مرجع القاضي والمتقاضي في إشكالیاتھ ومنازعاتھ المدنیة والتجاریة )1(
  .أحمد أبوالوفاء في كتابھ إجراءات التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة  )2(
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انون  ن ق ع م م التاس ن القس ث م اب الثال ي الب رع المغرب ھ المش رد ل یاق أف ذا الس ي ھ وف
ي فصولھا من المسطرة المدنیة التي  ة ف ذه العملی ي لھ ى  411تنظم الجانب اإلجرائ  510إل

ي  ـر المؤرخ ف ذا الظھیـــ ة التجارة وك بعض نصوص مدون ذ ل وكما تخضع إجراءات التنفی
ریع  11-56- 12 دد للتش ي المح وم الملك م المرس ز ت دات التجھی ن أدوات ومع أن رھ بش

ھ  ي یونی ؤرخ ف ة الم ارات المحفظ ى العق ق عل ر  1915المطب ت  13وظھی و  1913غش
  .المتعلق بالقرض العقاري والسیاحي 1968دجنبر  17المرسوم المؤرخ في 

  
ة  ة المتعلق وص الخاص ض النص دني، وبع انون الم واد الق ن م ة م افة لمجموع باإلض

  .بالرھون على اختالف أنواعھا، وكذا بعض نصوص قانون اإللتزامات والعقود
  

ً ثابتة باإلضافة إلى ماجاء في القانون ا لمحدث للمحاكم التجاریة حیث أضاف وحدد مددا
ً بمتابعة إجراءات التنفیذ   2المادة (للتنفیذ ونص بنص صریح على تعین قاض للتنفیذ مكلفا

  .40.91وكذا نصوص  بالقانون المحدث للمحاكم اإلداریة رقم ) 53.95من القانون رقم 
  

ب  ن طال ي تمك ي الت ائیة ھ ة القض ت المطالب ا كان ھ ولم ى حق ول عل ن الحص ق م الح
ام  ف باألحك والمحكمة ھي من یھيء لھ السند التنفیذي في أغلب الحاالت ھنا البد من التعری
ذ  ى التنفی القضائیة بصفة عامة باعتبارھا نتیجة عملیة التقاضي والتي سینتھي بھا المطاف إل

  .عند ما تكون إیجابیة وقابلة لھ
  

  :تعریف األحكام وأنواعھا 
  

رارات المكتوبة الصادرة في النزاع بین الخصوم عن محاكم تتشكل وفق ھي  الق
  .ماسطر في القانون وقد تكون ھذه األحكام وطنیة أو دولیـــــــة

  

  
ً تلك التي تصدر عن المحاكم االبتدائیة                        أحكاما
  وقرارات تلك التي تصدر عن محاكم االستئناف أو النقض   

  وتسمـــى 
  أو أوامر إذا صدرت عن قاضي المستعجالت أو قاضي التنفیذ، أو عن القاضي   
  .المقرر في إطار تجھیز القضیة   

  
ة  - دعوى المدنی ي ال ادرة ف ام الص دني واألحك ذ الم ب التنفی ي قل ة ھ ام المدنی واألحك

  .التابعة ھي بدورھا تدخل في ھذا السیاق 
  .للتنفیذ الجبري كما أن األحكام الملزمة ھي التي تخضع -
ات أخرى من  روال تعتب - اك نوعی ل ھن ة ب رارات وحدھا سندات تنفیذی األحكام والق

  .القرارات المكتوبة اعتبرھا المشرع  سندات تنفیذیة سندرجھا فیما بعد
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  مستلزمات التنفیــذ :  المـبــحــــث األول
    

  :   المــطـــلــب األول
  

  :مقــدمـــات الـتـنفـیـذ 
  

فترض القانون استیفاء مجموعة من المقدمات لطرق باب التنفیذ حددھا قبل ی -
  .الشروع في إجبار المنفذ علیھ على االمتثال بما قضى بھ الحكم ومنھا ما یلي

  .من قانون المسطرة المدنیة  444أداء الیمین وتقدیم الضمان طبقا للفصل  -
  .مسطرة المدنیة من قانون ال 433تبلیغ السند التنفیذي طبقا للفصل  -
  

  .من قانون المسطرة المدنیة 440إعذار المنفذ علیھ طبقا للفصل  -
  

ا الفصل  - ین األغیارطبق ر أو ب ى الغی ذ عل ة التنفی ي حال اإلدالء بشھادة بعدم الطعن ف
  .من قانون المسطرة المدنیة 437

  

الجزئي طبقا تبلیغ الحكم للورثة في حالة وفاة المنفذ علیھ قبل التنفیذ الكلي أو  -
  .من قانون المسطرة المدنیة 437للفصل 
  

ً للفصل  - ا من  442تبیان ورثة المستفید من الحكم بصفتھم عند مطالبتھم بالتنفیذ طبق
  .قانون المسطرة المدنیة

  
  . من قانون المسطرة المدنیة 441تبلیغ القیم في حالة الحكم بھ طبقا للفصل  -
  

  دائـــن غــیــر طــریــق الحجــز المناسب الذي حدده القانونوال یــجـــوز أن یــســـلك الـــ
  

في حیازة المدین                                                        بحسب                      طبیعة المال 
  وإال كانت                  أو العقار                        وبكونھ    
  أو في حیازة الغیر        اإلجراءات       ین أو أصل تجاري مع    

  بــاطــلـــة                                     
  
  

اقي السندات  اھي ب ذ فم دمات التنفی وحیث أن تبلیغ السند التنفیذي یعتبر من إحدى مق
         التي سبق تعریفھا ؟ تالتي اعتبرھا المشرع سندات تنفیذیة غیر األحكام والقرارا

  
  
  
  
  

                  سـنـــدات الــتــنفیـذ  : ـــانيالمطلــب الث
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بعد التعریف باألحكام والقررات الصادرة عن المحاكم :  بعض السندات التنفیذیة

  :المغربیة وھي أقوى السندات التنفیذیة شریطة أن تكون قابلة للتنفیذ ندرج ما یلي 
  
ین  - ي فص: أحكام المحكم ـیة ف ـرة المدنــ انون المسطــــ ا ق ـن تعرض لھ ـھ مـــ ولـــ

  .من قانون المسطرة المدنیة  327إلى  306
  .شریطة منحھا الصیغة التنفیذیة

  

ً تنفیذیا    وحكم المحكمین متى استنفذ الشروط القانونیة اعتبر سندا
  من قانون المسطرة المدنیة  431إلى  430وھو ما تنص علیھ الفصول من : الحكم األجنبي  -
  .من قانون المسطرة المدنیة 148طبقا للفصل : األوامر المبنیة على طلب  -
لح : محاضر الجلسات في بعض الحاالت  - د الص مثل محاضر الجلسات المثبتھ لعق

ر  یة ومحض األحوال الشخص ة ب ات المتعلق ي النزاع الح ف ة التص ر محاول ومحض
  .الصلح في المنازعات المتعلقة بالقضایا اإلجتماعیة

ي البیوع  - ة ف ف ومحضر المزایدة العلنی ة المشتري المتخل ي مواجھ ة ف ات الجبری
  .عن إتمام ما رست بھ المزایدة

  

ارج  - ة بالخ ود المبرم ادة (العق ة 432الم طرة المدنی انون المس ن ق ن ) م ررة م المح
  .طرف الموظفین الرسمیین بالخارج بعد تدلیلھا  بالصیغة التنفیذیة

الدیون التي یقوم بتحصیلھا أعوان  جداول الضرائب المباشرة واألداءات المماثلة وغیرھا من -
  .الخزینة العامة

  .الرسوم القضائیة تعتبر كذلك سندات تنفیذیة -
ادة  - ا للم اري  58(شھادة التقیید الخاصة الصادرة عن المحافظ طبق انون العق من الق
  ).من القانون المطبق على العقارات المحفظة 204الفصل 
ة الم - ب ھیئ رارات الصادرة عن نقی ا للفصل الق ذ طبق ة للتنفی امین القابل ن  515ح م

  .قانون المحاماة
ولما كان للتنفیذ مقدمات البد من استیفائھا وسندات حددھا فما ھي الشروط المستلزمة 

  لقیام عملیة التنفیذ ؟
  
  

  :   المطــلــب الثــالــث
  

  :شــروط التـنــفـیـذ 
  

       .فإذا كان الحق في التنفیذ مرتبط بتوافر شروطھ

  
  

  :فشروط قبول التنفیذ تتمثل في 
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یس   -1 ذ، ول ذي أداة للتنفی ند التنفی كل الس ذي ویش ند التنفی ى  الس وفر عل رورة الت ض
  .وسیلة لھ
م    ادر باس ر الص ي األم ا ھ ة باعتبارھ یغة التنفیذی ن الص دیث ع ن الح د م ا  الب وھن

ع ررات موض ام والق ذ األحك وان بتنفی ع األع ھ جمی أمر فی ك ی ة المل أمر  جالل ا ی ذ كم التنفی
وات وضباط  ع ق د المساعدة والعون بجمی دوا ی أن یم الوكالء العامین للملك ووكالء الملك ب

  . القوة العمومیة عند طلب  المنفذ مؤازرتھ  باستعمالھ القوة العمومیة
  

م ھو من  ة المصدرة للحك ب الضبط بالمحكم ذي وكات وھذه الصیغة تذیل السند التنفی
  .السند المطلوبیقوم بوضعھا على 

ضرورة توفر األموال التي یجوز الحجز علیھا باعتبارھا موضوع التنفیذ    -2
  .وما سینصب علیھ فعل التنفیذ

احب   -3 خص ص و الش ذ وھ راء التنفی ي إج ق ف احب الح ود ص ضرورة  وج
  .الصفة والمصلحة في طلب التنفیذ أي المستفید من السند

  
  

  :المطــلـــب الـــرابــع 
      

  :ــرف التــنـفـــیـــذ أط
  :تــتــمــثـــل فــــي 

  

من  429المستفید من الحكم حسب الفصل : المحكوم لھ  : طالب التـنـفــیــذ - 1
 ً   .قانون المسطرة المدنیة أو من یمثلھ قانونیا

  

 لھ مصلحة قائمة             یشترط فیھ أن یكون       
  : ي ذو أھلیة لھ الصفة                   أ        

  

ویشترط في طالب التنفیذ توفره على أھلیة اإلدرة باعتبار التنفیذ من أعمال اإلدارة 
  )1(وأھلیة التصرف في  التنفیذ العقاري  

  
  

والورثة لھم حق التنفیذ الستیفاء  حق مورثھم من المحكوم علیھم باعتبارھم خلفا 
 192-191-189مقتضیات الفصول  عاما وكذلك الشأن بالنسبة للخلف الخاص مع احترام

  .من قانون العقود وااللتزام 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رشید مثقاقة/ذ:قاضي التنفیذ ) 1(
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والنسخة التنفیذیة یمكن أن تسلم لكل مستفید من الحكم متى تعددوا كما یمكن أن 
  .ستفیدین من الحكمتستعمل نسخة تنفیذیة واحدة للتنفیذ لفائدة مجموعة الم

  
وھي تقتصر على استیفاء الحق المحكوم بھ لكل مستفید دون أن تتجاوزه لحقوق 

  .الغیر
  

وإذا توفي طالب التنفیذ قبل بدء إجراءات التنفیذ ینوب عنھ خلفھ العام ویواصل التنفیذ 
یذ من قانون المسطرة المدنیة والبد من ثبوت الحق أثناء التنف 442و 185طبقا للفصلین 

  .وكذا عدم تجاوز ماھو مضمن بالسند التنفیذي
    

  المحكوم علیھ  المدین:  المطلوب في التـنـفـیـذ) 2    
  

ً وقد  ال بد أن تتوفر فیھ صفة و األھلیة وقد یكون المدین كفیال أو خلفا عاما أوخاصا
العام  یكــــون من األغیــــار كالمحجوز لدیھ واألبناك أو المحافظة العقاریة أو الخازن

  .ووكیل الحسابات أو الخازن العام
ً إذا امتنع عن التنفیذ قد یحكم علیھ بغرامة تھدیدیة  في حالة الحكم  والمدین شخصیا
القاضي  بالقیام بعمل أو االمتناع عنھ وإذا لم یمتثل وإذا امتنع و لم یكن لدیھ أموال ینفذ علیھ 

  .الحكم بواسطة اإلكراه البدني
  

  .البد من تبلیغ الحكم لخلفھ  وإذا توفي المدین
  

من قانون المسطرة المدنیة من إجراء  440فإن مأمور اإلجراءات مؤھل طبقا للفصل 
  .حجز تحفظي على التركة متى كان التنفیذ لم یبدأ بعد أو تم بصورة جزئیة 

والمطلوب في التنفیذ لیس بالضرورة المدین شخصیا أو من یمثلھ قانونا قد یكون 
التشریع اإلجرائي (جھة إداریة كالمحافظة العقاریة في قضایا التحفیظ العقاري حارسا، أو 

ً الفصل ) المغربي أجاز إمكانیة التنفیذ على الغیر    "من قانون المسطرة المدنیة  437طبقا
  

  أو المنصب علیھ التنفیذ : المال المحجوز) 3  
  

ً قانون المسطرة المدنیة وأجب  438فقد أشار إلى ذلك الفصل  أن یكون الدین مقدرا
  ومحققا

 زمن قانون المسطرة المدنیة األشیاء التي ال یجو 458كما أوضح الفصل          
لطالب التنفیذ الصالحیة لتجاوز مالم یقرره القانون حیث جاء في  كالحجز علیھا حتى ال تتر

  :ما یلي  458الفصل 
  

  

  
  



7  

  :التقبل الحجز األشیاء التالیة  -
  

  المالبس وأواني الطبخ الالزمة للمحجوز علیھ ولعائلة فراش النوم و -1
 .الخیمة التي تأویھم -2
 الكتب واألدوات الالزمة لمھنة المحجوز علیھ -3
 المواد الغدائیة الالزمة مدة شھر للمحجوز علیھ ولعائلتھ التي تحت كفالتھ -4
بقرتین وستة رؤوس من الغنم أو المعز باختیار المحجوز علیھ باإلضافة إلى   -5

أو بغل أو جمل أو حمارین باختیار المحجوز علیھ مع ما یلزم ألكل وفراش  فرس
 .الحیوانات مدة شھر من تبن وعلف وحبوب

 البدور الكافیة لبذر مساحة تعادل مساحة الملك العائلي  -6
 .نصیب الخماس مالم یكن لفائدة رب العمل -7

  والكل دون مساس بالمقتضیات المتعلقة بالملك العائلي          
م إلى منع حجز بعض األموال في حجوزات معینة .م.من ق  458كما أشار الفصل 

 .كالحجز لدى الغیر 
 

  :المكــلـــف بالــنــفیــذ 
  

  :الذین یباشرون التنفیذ ھم صــنــفـــان 
  أعوان التنفیذ  -    
  واألعوان القضائیون حالیا المفوضون القضائیون -    

  

 1958ینایر  24فون عمومیون یخضعون لظھیر وھم موظ:  أعوان التنفیذ - 1
  .المتعلق بالنظام األساسي للوظیفة العمومیة 

  

 .فھم یمثلون السلطة العامة التي تباشر التنفیذ تحت إشراف ومراقبة القضاء  
وھم ملزمون بتطبیق مقتضیات النصوص المنظمة لعملیة تنفیذ األحكام والقرارات  

ً التنفیذیة من حیث مراعاة اآلج ً إعمال طرق التنفیذ الواجبة قانونا ال المنصوص علیھا قانونا
 .حسب طبیعة المال أو العقار

  

والمكلف بالتنفیذ أناط بھ المشرع القیام بمجموعة من اإلجراءات بالغة الجسامة وھو 
ً بالغ األھمیة والخطورة في میدان التنفیذ إذ یحق لھ طبقا للفصل  من  436بذلك یلعب دورا

مسطرة المدنیة أن یثیر صعوبة في التنفیذ سواء قانونیة أو واقعیة كلما اعترضھ قانون ال
عائق ویمكنھ طلب تطبیق الغرامة التھدیدیة في الحالة التي یكون بصدد تنفیذ حكم بالقیام 

من قانون المسطرة المدنیة وإذا لم یكن منطوق الحكم  448بعمل أو امتناع عنھ طبقا للفصل 
ً للفصل  أشار إلى ذلك كما من قانون المسطرة المدنیة  26یمكنھ طلب تفسیر حكم مبھم طبقا

وجد نفسھ بصدده تنفیذه ھذا باإلضافة إلى طرق الحجز التي ینبغي سلكھا ودوره الجسیم في 
  .تطبیق اإلجراءات وفق مقتضیات النصوص القانونیة في ھذا الباب
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ً تتحمل الدولة فیھا عبئ تعویض المتضرر  فمسؤولیة موظفي المحكمة منظمة قانونا
من  80-79عن الخطأ المرفقي وقد یتحمل الموظف المرتكب للخطأ الجسیم عبأھا الفصل 

  .قانون االلتزامات و العقود
  

تدخل ھذه الفئة ضمن مساعدي القضاء، ینتمون :  المفوضون القضائیون )2
              1427م محر 15صادر في  1.06.23لمؤسسة حرة تنظم بمقتضى الظھیر الشریف رقم 

المتعلق بتنظیم مھنة المفوضین  81.03الخاص بتنفیذ القانون رقم  ) 2006فبرایر  14 (
المنظم لھذه الھیئة وقد أناط بھا المشرع مھمة  41/80الذي عدل القانون رقم  نالقضائیی

  .تبلیغ األحكام وتنفیذھا بعد تحدید مجال اختصاصھا
  

على المفوض القضائي القیام بمھامھ كلما  03/81نون من القا 14وقد ألزمت المادة 
طلب منھ ذلك، و إال أجبر على ذلك بمقتضى أمر صادر عن رئیس المحكمة االبتدائیة التي 
یعمل بھا كما أن مجال مراقبتھم أصبح بمقتضى القانون الجدید من اختصاص رئیس 

ت خاصة في ھذا المحكمة بعد أن كان من اختصاص وكیل الملك الذي حددت مقتضیا
  .الظھیر نطاق تدخلھ

  

ً المھام التي تدخل في  1/95و إذا كان المنشور عدد  قد جاء فیما سبق محددا
  :اختصاص األعوان القضائیین في مجال التنفیذ و ھي 

  

  .یؤذن لھم بالقیام بإجراءات التنفیذ المتعلقة بأداء بمبالغ مالیة  - 
  .األصل التجاري-ارالعق-على المنقول–الحجوزات التحفظیة  - 
  .الحجوزات التنفیذیة في المنقول - 
  بیع المنقول بحضور كاتب الضبط - 
  المعاینات واالستجوابات - 

  

  :وتم استثناء ما یلي 
  

  المبالغ المستحقة من شركات التأمین بصفة مؤقتة -
  البیوعات العقاریة  -
  االحتجاج بعدم الدفع -
  اإلجراءات  -
  . اإلنابات القضائیة -

  .من القانون الجدید قد وسعت من مجال اختصاص المفوض القضائي 15ان المادة ف

وكما ضمن المشرع المغربي للعون القضائي الحمایة القانونیة كالموظف العمومي،  
 267و  263و جعلھ یتمتع أثناء مزاولة مھامھ بالحمایة التي تنص علیھا مقتضیات الفصلین 

من  31-30 - 28و  27مات علیھ احترامھا طبقا للمادة ج فقد فرض علیھ كذلك التزا.من ق
من نفس القانون وأخرى  38، كما حدد لھ عقوبة تأدیبیة طبقا للفصل 03/81القانون رقم 

ً لطبیعة الفعل أو الجرم المقترف   .جنائیة في حالة مخالفة للضوابط القانونیة تبعا
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  :محضر التنفیذ وقوتھ في اإلثبات * 
یقوم بالتنفیذ، یبقى التساؤل حول الوثیقة التي یدون فیھا ھذه  بعد أن أوضحنا من

  .العملیة وھل لھا قوة في اإلثبات لمواجھة المتنازعین في التنفیذ بعد إنجازه
  

إن كال من مأمور التنفیذ والمفوض القضائي ینجزان مھامھما وفق شكلیات سطرھا 
  ".محضر التنفیذ"القانون عبر وثیقة قضائیة تسمى 

أن مأمور التنفیذ وھو موظف عمومي والمفوض القضائي وھو من كلف كذلك  وحیث
بخدمة عامة ألن إشارة المشرع وتكلیفھ للعون القضائي للقیام بمھام تبلیغیة وتنفیذیة لألحكام 

ً  )1(اعتبرھا البعض  ً من المشرع لھذه المؤسسة أن تشاركھ تسیر المرفق العام واستنادا نداءا
  .ع .إ.من ق  410كلیھما أوراقا رسمیة طبق للفصل  علیھ تعتبر محررات

التي یتلقاھا المكلف  توال یمكن الطعن فیھا إال بالزور باستثناء بعض االستجوابا
  .بالتنفیذ فیجوز الطعن فیھا بإثبات العكس وتأكیده

لثبوتیة ھذه المحاضر البد من أن تتوفر على مجموعة من البیانات والضوابط منھا  
  : ما یلي 
  أن تحرر باللغة العربیة  -
  .أن یثبت فیھا تاریخ اإلجراء بالحروف واألرقام  -
  .أن یثبت فیھا إسم القائم بالتنفیذ وصفتھ والمحكمة التي یعمل بھا وتوقیعھ  -
أن یشار فیھا إلى أسماء أطراف التنفیذ ومحل إقامتھم أو  موطنھم بصفة عامة أو  -

  .من ینوب عنھم
دات التي یقوم علیھا التنفیذ من حكم مشمول بالنفاذ المعجل أو أن یشار إلى السن -

قرار وشھادة كتابة الضبط في حالة الحكم االبتدائي غیر النھائي وما یعني التبلیغ بصفة 
  .عامة أو أصل السند إن كان التنفیذ علیھ

البد من اإلشارة كذلك إلى الخبراء المستعان بھم في الملفات التي تستلزم ذلك مع 
  .تقریرھم في الموضوع وتاریخھ والتصمیم في حالة الضرورة

ً للشروط السابقة  ً مستجمعا ً وواضحا وفي العموم البد لھذا المحضر أن یكون مقروءا
ً بلغة بسیطة تصل إلى قارئھ ویسھل فھمھ  ً على كل الشكلیات القانونیة ومحررا الذكر متوفرا

  .لتحقیق الغایة منھ
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  : المبحث الثــاني
  

  :طـــرق الــتــنــفــیــذ 
  

فإذا كان األصل أن یختار المحكوم علیھ تنفیذ اإللتزامات المفروضة علیھ   
ً لسلك طریق التنفیذ  طوعا نجد في غالب األحیان أن المستفید من الحكم یجد نفسھ مضطرا

  .الجبري للحصول على حقھ الذي امتنع المنفذ علیھ الخصم عن تنفیذه 
  

  أن یؤدي المحكوم علیھ األمر یتعلق بدین یبقى ھناك طریقتین                 إما فإذا كان 
  وإذا امتنع یحجز على أموالھ                                           

  
ً یحرر مأمور التنفیذ أو العون القضائي بعد  وإذا كان المحكوم علیھ ال یملك شیئا

المدنیة محضر امتناع وعدم وجود ما یحجز من قانون المسطرة  440إعذاره طبقا للفصل 
  .   لیسلك المستفید من الحكم بعد ذلك طریق اإلكراه البدني

  
  

أو قسمة أو إفراغ فإن طرق التنفیذ تختلف  رإذا تعلق األمر بتسلیم شيء منقول أو عقا
  .حسب الحاالت 

  

ا قضى بھ الحكم قبل الشروع في التنفیذ البد من إعذار المنفذ علیھ أو خلفھ بالوفاء بم
من قانون المسطرة المدنیة إما للوفاء أو لطلب أجل  440أو تعریفھ بنوایاه طبقا للفصل 

  .استرحامي أو یقرر رفضھ 
  

وقد تتدخل اإلرادة الشخصیة للمنفذ علیھ وقد یكون تنفیذ الحكم یتجاوز ذلك أي تلك 
  .اإلرادة مما یؤدي إلى سلك طرق اإلكراه المتاحة في حالة الرفض

  

  :الفرع األول 
  

  :التنفیـــــــذ الجبـــــــري المبـــــــــــــاشر   
  

ھو الذي یحصل فیھ المحكوم لھ على أصل الشيء كأن یقضي الحكم بتسلیم شيء 
  .معین كمنقول أو عقار أو أن یقوم المحكوم علیھ بالفعل المطلوب 

ء بالتدخل اإلرادي وھو بذلك  یمكن للمستفید من الحكم الحصول علیھ مباشرة سوا
  .للمنفذ علیھ أو إجباره 

  

األصل أن یقوم المدین بتنفیذ إلتزاماتھ عینا في كل الحاالت التي تستلزم ذلك، وقد 
یمانع وعندئذ یجبر على تنفیذ المطلوب بواسطة القوة العمومیة أو بواسطة الغرامة التھدیدیة 

  .أو بھما معا
  .الوسائل لتجاوز إرادة المدین الممتنعوقد وضع المشرع رھن إشارة الدائن ھذه 
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إال أن ھناك حاالت یكون فیھا التنفیذ معلقا على ضرورة تدخل إرادة المنفذ علیھ كما 
ھو الشأن في حالة رفع الضرر فتبقى إمكانیة تطبیق الغرامة التھدیدیة ھي الواردة 

بإلتزامھ بالقیام بعمل ما  وتصفیتھا ھي الوسیلة التي جعلھا المشرع إلجبار المنفذ علیھ للوفاء
  .من قانون المسطرة المدنیة 448أو االمتناع عنھ طبقا للفصل 

  

وإذا لم ینص الحكم على تطبیق الغرامة التھدیدیة فیمكن للمتضرر طلبھا كما یمكن 
لمأمور التنفیذ أن یرفع األمر لرئیس المحكمة بعد تحریره محضر امتناع في الموضوع 

   ذلك لیحكم بھا الرئیس بعد
 

  :تنفیذ الحكم القاضي بالقسمة أو فرز واجب  :أوالً 
  
  

 ً   .والھدف منھا وضع حد لحالة الشیاع كلیا أو جزئیا
  

الحكم القاضي بالقسمة یستلزم حضور جمیع الشركاء على الشیاع كما أجمع على 
  . ذلك مجموعة من الفقھاء 

  

عد أن سبق إنجازھا فقد یصدر حكم بالمصادقة على الخبرة موضوع عقار محفظ ب -
  .أثناء الدعوى مما یسھل  على مأمور التنفیذ القیام بمھمتھ

  

إذ أول إجراء یقوم بھ بعد أن یطلب المستفید من الحكم تنفیذه وبعد أداء الرسم 
القضائي الموازي وبعد أن یفحص وثائق الملف من توفر سند تنفیذي نھائي مرفق بأصل أو 

رة وتصمیم في الموضوع إن كان متوفرا،ً یرفع مأمور نسخة طبق األصل من تقریر الخب
التنفیذ ملتمسا في الموضوع إلى السید رئیس المحكمة یلتمس فیھ تعیین خبیر طبوغرافي 
یساعده على تنفیذ القسمة المشار إلیھا ویستحسن أن یعین نفس الخبیر الذي سبق لھ أن أنجز 

  .عالخبرة األصلیة حتى یسھل تطبیقھا على أرض الواق
  

ً للخروج یستدعي فیھ الخبیر المعین  وبعد تعیین الخبیر یحدد مأمور التنفیذ تاریخا
وجمیع األطراف للحضور إلى عین المكان إلنجاز القسمة ویشعر السلطة المحلیة التي 
یدخل في دائرة نفوذھا العقار موضوع القسمة، وبحلول التاریخ المحدد یتوجھ مأمور التنفیذ 

موقع العقار المراد قسمتھ ویعذر األطراف ویشرع مأمور التنفیذ في تبیان  رفقة الخبیر إلى
المھمة المنوطة بھ ویترك للخبیر الجوانب التقنیة في القسمة من حیث ضبط الحدود وتبیان 
أنصابھا و یشرع رفقة الخبیر بصفة عامة في تجسید الخبرة موضوع منطوق الحكم على 

  لھا والبیانات التي تضبطھا أرض الواقع وفق التصمیم المسطر 
وبعد إنتھاء من عملیة الفرز والقسمة یسلم لكل طرف مشتاع نصیبھ من طرف 

ً بذلك   .مأمور التنفیذ ویحرر ھذا األخیر محضرا
  

أما إذا صدر الحكم بالتمكین من واجب دون إجراء خبرة في الموضوع وإنما فقط 
ً على نسبة التملك ودون فرز فإن صعوبة تع ترض مأمور التنفیذ الذي یتعذر علیھ اعتمادا
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فرز ذلك الواجب وأي موقع سیحتلھ داخل العقار برمتھ وعندئذ على مأمور التفیذ تحریر 
محضر بصعوبة في التنفیذ ورفعھ إلى السید رئیس المحكمة لیبث فیھ وإن كان ھناك من 

أو رئیس المحكمة  یقول أن التنفیذ في ھذه الحالة ینبغي أن ینجز تحت إشراف قاضي التنفیذ
ً لقوة الشيء  وھو اتجاه یجانب الصواب على اعتبار أن الحكم المراد تنفیذه أصبح حائزا
المقضي بھ وإن كان ناقص البیانات ومن شأن تنفیذه تغییر منطوق الحكم مستجدات لم یقل 

                                                       .بھا السند التنفیذي
  
  

  .في حالة العقار غیر المحفظ فإن تنفیذ الحكم بقسمة عینیة یتم وفقا لمنطوقھ ا أم -
  

      :تنفــیــذ حكــم باستحــقــاق شفـعــة  :ثانیا ً 

ھذا النوع من األحكام یدخل ضمن صنف األحكام التقریریة التي تنشئ الحق فقط وال 
تنفیذ ھذا الحكم یقتصر على یتوقف تنفیذھا على تمكین المحكوم لھ من الواجب المستحق ف

نقل الحقوق المشفوعة إلى المحكوم لھ من المشفوع منھ ولن یتسنى للمحكوم لھ التمكین منھا 
  .أو حیازتھا إال بعد إنھاء حالة الشیاع  بالمطالبة بقسمة العقار

  

أما في الحالة التي یقضي فیھا الحكم باستحقاق الشفعة مع إفراغ المشفوع منھ فإن 
نذاك یكون قبال للتنفیذ بسلك وسائل التنفیذ الجبري ومنھا استعمال القوة العمومیة إذا الحكم أ

  :استلزم األمر ذلك 
  

  :تـنــفــیــذ الحــكــم باإلفـــراغ  :  ًثالثا 
  

بعد فتح ملف التنفیذ بطلب من المستفید من الحكم وبعد أداء الرسم القضائي أو اإلدالء 
مساعدة القضائیة في ھذا الشأن یشعر مأمور التنفیذ األطراف بھا یفید االستفادة من ال

ً بیاناتھ ولفائدة من صدر وفي أي  باستدعائھم، یخبرھم فیھ بتنفیذ حكم باإلفراغ  موضحا
تاریخ ینفذ وعلى أي عقار ینصب اإلفراغ وإذا تطلب األمر تعیین خبیر لمعرفة العقار 

رئیس المحكمة یلتمس فیھ تعیین خبیر یساعده  السیدالمراد إفراغھ یرفع ملتمسا بذلك إلى 
على معرفة موقع العقار وإذا كان العقار واضحا فال یحتاج لذلك، وبحلول التاریخ المحدد 
یتوجھ مأمور التنفیذ صحبة الخبیر أو وحده إلى عین المكان، وبعد تعریفھ للحاضرین 

ث المساحة والموقع والحدود بمھمتھ وبعد التحقق من مواصفات العقار المراد إفراغھ من حی
  .والمنشآت القائمة علیھ إن وجدت، یشعر المنفذ علیھ إن حضر أو من یقوم مقامھ

  

ً بذلك وینبھ المحكوم علیھ ، أنھ قد  فإذا امتثل المنفذ علیھ یحرر مأمور التنفیذ محضرا
ا تم إفراغ العقار موضوع الحجز و یسلمھ لطالب التنفیذ أو خلفھ حسب األحوال موضح

  .مواصفاتھ في المحضر المذكور
  

  .ویسلم لكل الطرفین نسخة من محضر التنفیذ
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وإذا امتنع المنفذ علیھ عن تنفیذ الحكم، فإن مأمور التنفیذ یحرر محضر امتناع في 
الموضوع ویحیلھ على السید وكیل الملك في نسختین طبق األصل لكل من السند التنفیذ 

وضوع مؤازارتھ باستعمال القوة العمومیة حتى یتسنى والمحضر ویلتمس منھ بطلب في الم
لھ تنفیذ المطلوب، وقد جرت العادة في عدة محاكم على تعیین تاریخ اإلفراغ بالقوة 

أیام من تاریخ االمتناع حتى یتسنى للنیابة العامة القیام  10العمومیة بعد شھرین و
  .العمومیة بإجراءاتھا في الموضوع  یحدد فیھ تاریخ التنفیذ بالقوة 

  

ً  للسلطة المحلیة التي یدخل ضمن دائرة نفوذھا  ویوجھ مأمور التنفیذ كذلك، إشعارا
  .العقار موضوع اإلفراغ یوضح تاریخ اإلفراغ ومكانھ

ً باإلفراغ بالقوة العمومیة للمنفذ علیھ ینذره فیھ بتاریخھ   .كما یوجھ إنذارا
  

محدد لإلفراغ بالقوة العمومیة ویحضر فإما أن یمتثل المنفذ علیھ قبل حلول التاریخ ال
إلى قسم التنفیذ لتسلیم مفاتیح العقارأو العقار عندئذ  یرافقھ مأمور التنفیذ لمعاینة العقار 
والحالة التي سلمتھ بھا المحكوم علیھ ویحرر عندئذ محضر إفراغ  تلقائي یوصف فیھ 

  .العقار وحالتھ
كان أرضا عاریة سلمھا إلى المستفیذ من وبعد ذلك یسلم المفاتیح  للمنفذ لھ أو إذا 

  .الحكم
  

ً إلى حدود تاریخ اإلفراغ بالقوة العمومیة ، حیث یتوجھ  وإما یستمر المنفذ علیھ ممتنعا
مأمور التنفیذ بعد حصولھ على أمر من السید وكیل الملك بمؤازرتھ بالقوة مرفقا بالضابطة 

  .لمطلوب فھنا نكون أمام حالتینالقضائیة وطالب التنفیذ إلى عین المكان لتنفیذ ا
  

إما أن یمتثل المنفذ علیھ ویسلم العقار ویحرر بعد ذلك مأمور التنفیذ محضر إفراغ  -
  .بالقوة العمومیة 

أو یكون في وضعیة عصیان حیث یتم تقدیمھ للسید وكیل الملك ویحرر مأمور  -
  .التنفیذ محضر عصیان ویحیل نسخة منھا للسید وكیل الملك 

  
  :الثاني  الفــرع 
  

  :التنفیذ بواسطة الحجز على األموال 
إذا لم یستطع المحكوم لھ أن یصل إلى استیفاء حقھ عن طریق التنفیذ المباشر 

  .یسلك وسیلة الحجز على أموال المدین 
  .وطبیعة المال ھي التي تحدد طریقة الحجز 

یمنع لكي یكون المال قابال للحجز البد أن یكون من ضمن األموال التي لم 
  .القانون حجزه

  )م.م.ق  458(بعد أن بینا أن ھناك بعض األموال التقبل الحجز طبقا للفصل 
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البد من إضافة أن أموال الدولة أو أموال المرفق العام التي تدخل في إطار 
التسییر العام ال تقبل الحجز إال في الحاالت التي یسخر فیھا المرفق العام ھذه األموال 

  .علیھ بالربح وتمس سیره العادي  لخدمة خاصة تعود
أما ما من شأنھ التأثیر على سیر المرفق العام المعروف بالدوام واالستمراریة 

  .فال یجوز الحجز علیھ
ً بالتخصیص فھي بدورھا التقبل  وكذلك األموال التي اعتبرھا القانون عقارا

  .الحجز لوحدھا اللتصاقھا بالعقار
  .بطة بالعقار المغروسة فیھكذلك الثمار غیر الناضجة المرت

ق  458باإلضافة لألموال التي ال تقبل الحجز لدى الغیر فقط طبقا للفصل  -
   م.و.

  الحصول علیھ مباشرة بالتدخل                            
  ...)اإلرادي للمــــنــفـــذ علــیھ(                                       

  أو إفــــراغ–قسمة –تنفیذ                                                                               
  

        ً   إجباره بواسطـة القوة العمومیـــة                                                 تنفیذاً عینیا مباشرا
  . في حالة االمتناع                              إما                                                                

  ) تصفیة الغرامة (عن طریق تعویض                                 التنفیذ الجبري یكون 
                        كما سبقت اإلشارة                                                                في حالــــة التنفیذ من أجل القیــــام

  یعمل أو االمتناع عنھ                               إما                                                                             
  

  تنفیذاً عن طریق حجز األموال إذا تعلق األمر                                   
  الغ مالیة ولم یمتثل بتسلیمھا المدین إرادیابمب                                 

  

وحجز أموال المدین الھدف منھ غل یده من التصرف في أموالھ بما یضر بحقوق 
  .الدائن إلى حین وفائھ بالمطلوب

  
  
  مباشرة  بوجود سند تنفیذي وبعـد   -   

  إعذار المدین وعدم وفائھ       
  

          ً   أو بعد حصول الدائن على  -            ویكون حجز األموال تنفیذیا
  سند تنفیذي یمكنھ من تحویل  
  الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي                                               
  أو بوجود أمر بتصحیح الحجز  -

  
 ً   وفي كلتا الحالتین البد من أن یكون الدین ثابتا ومقدرا

  :بعض أنواع الحجوزات 
  

  
  

  
  
  

و دائما بعد                   
  اعذاره و عدم          

  وفاتھ            
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  :  التحفــظي الحجز 
  

الحجز التحفظي إجراء وقتي،  للھدف منھ تثقیف المال المطلوب بین یدي المدین 
ً إلى حین صدور الحكم في  حمایة  لتفویتھ للشيء المراد حجزه سواء كان منقوال أو عقارا

ً بل یقوم على  بقاضي الموضوع وال یستوج الدعوى الرائجة أمام ً تنفیذیا بالضرورة سندا
لقضاء الذي یأمر بإجرائھ ویحدد األطراف فیھ نوعیة محلھ سواء كان منقوال أو إذن من ا

من قانون المسطرة  452عقارا وقدر الدین الذي سمح في شأنھ بالحجز، طبقا للفصل 
  .المدنیة

  

  :المــطــلــب األول 
  

  : الحجز التحفظي على المنقول
  

نسخة التنفیذیة یتقدم بعد حصول المستفید منھ الحكم على ال:  طریقة تنفیذه
بطلب التنفیذ ویؤدى عنھ الرسم القضائي یسجل في  سجل عام  للتنفیذات وسجالت خاصة 

  .حسب نوعیات الحجز وھناك من یقتصر على السجل العام لكل القضایا
  

بعد تسجیلھ في السجل الخاص بقسم التنفیذ وبعد أن یعطي لھ رقم تنفیذ تبعا لذلك یسلم 
  .طریق المنسق بعد توقیع العون على تسلیمھ في السجل للعون القضائي عن

  

ً إلى العنوان الذي توجد بھ المنقوالت لحجزھا  یجب على ھذا األخیر التنقل فورا
یعرف مأمور التنفیذ بنفسھ وبالمھمة التي جاء من أجلھا وسیشعر المنفذ علیھ أو المحجوز 

ز المطلوب ویشرع في إحصاء بین یدیھ ألنھ قد یكون غیر المالك بأنھ سیقوم بالحج
المنقوالت ووصفھا ویعین الشخص الموجود أثناء الحجز سواء كان المنفذ علیھ شخصیا أو 
غیره حارسا على المنقوالت المحجوزة وینبھھ إلى ضرورة حمایتھا من الضیاع أو 

 زوالتغیرات، والبد في ھذا اإلطار من مراعات التوقیت الذي ینجز بھ ھذا الحجز، إذ ال یج
من قانون المسطرة المدنیة في غیر حالة الضرورة الثابتة إجراء أي  451طبق للفصل 

حجز قبل  الخامسة صباحا وبعد التاسعة لیال وال خالل أیام العطل المحددة بمقتضى القانون 
  .إال بأمر من رئیس المحكمة

  
  

ھذا األخیر  إذ اعترض المنفذ علیھ مأمور التنفیذ ومنعھ من إجراء الحجز یحرر -
محضر امتناع ویطلب من السید وكیل الملك مؤازرتھ باستعمال القوة العمومیة وبعد ذلك 

                    . یحرر العون القضائي              محضر الحــــــــجــــــز

                    أو محضـــر عدم وجود ما یحجز                                        

...)                                              إذا وجد أن المنفذ علیھ انتقل من العنوان مثل (أو محضر تحري                                       
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  مدینال                                                                
   

  الحارس                        
                                                     

ً                                                     ویوجھ نسخة من المحضر إذا تعلق األمر بحجز منقول  یشكل عنصرا
یاً لألصل تجاري أو بحجز تحفظي                                                                                                مادوأخرى من األمر بالحجز                                       
  .صل تجاريعلى أ                                                                                          
                                                                   إلى المكلف بالسجل التجاري                                                                                                                                           

                                            

  وفـــي حـــالـــة حــجــز أو بیــع سیارة  یبلغ                                                        
  مـــركــز تسجیـل السیارات                                                                                 

                                                                  
   في حالة  حجز أو بیع باخرة تبلغ

  مصلحــــة تسجیــل  البواخر في المیــناء
                                                               الـــذي تــنــتمي إلــیھ الباخرة     

  

توفر المستفید من وال یمكن تحویل الحجز التحفظي إلى حجز تنفیذي، إال بعد  -
الحجز على سند تنفیذي إلى حكم نھائي أو أمر یقضي بالتحویل إلى حجز تنفیذي صادر عن 

  .السید رئیس المحكمة
  

 454-453البد للمحجوز علیھ على األشیاء المحجوزة احترام مقتضیات الفصول  -
    .من قانون المسطرة المدنیة أي لھ أن ینتفع بھا دون أن یغیرھا أو یضیعھا

  
  

  : المطلب الثاني 

  :الحجز التحفظي على العقار 
  :إذا كان العقار غیر محفظ 

    

یجب على عون التنفیذ أن یتوجھ إلى عین المكان ویشعر المنفذ علیھ بمھمتھ ویبلغھ 
ً بذلك یبین فیھ موقع ومواصفات  نسخة من األمر الصادر بالحجز ویحرر محضرا

  .العقار وحدوده ومساحتھ
  المحجوزعلیھ                                            

وبعد تحریره یبلغ نسخة منھ                               أو ھما معا في حالة وجود عقار              
  في ید غیر المحجوز علیھ                  

 أو الحائـــز                                            
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  ر التنفیذ بعد ذلك یوجھ مأمو
  

  نسخة من األمر بالحجز          
  إلى السید رئیس المحكمة                                           قصد تقییده بسجل خاص

  ومحضر الحجز                                  
  

موضوع رھن إشارة العموم، ویقع اإلشھار عالوة على ذلك لمدة خمسة عشر یوما 
من قانون  455ن بالمحكمة على نفقة الحاجز طبقا للفقرة األخیرة من الفصل بتعلیق اإلعال

المسطرة المدنیة وتحرر في شأن ھذا التقیید شھادة بذلك من لدن كتابة الضبط بنسخ محضر 
الحجز بكاملھ في السجل المتعلق بإشھار ھذا الحجز وإعطائھ رقم تسلسلیا خاصا بالسجل 

  . تقیید على أصل محضر الحجز التحفظي العقاريیشار لھ إلى ھذا اإلشھاد وال
  

  :إذا كان العقار محفظا أو في طور التحفیظ  -
  

فیمكن للمستفید من الحكم تبلیغھ للمحافظة العقاریة لتسجیلھ بالرسم العقاري وإذا لجأ 
إلى التنفیذ عن طریق المحكمة فینبغي على عون التنفیذ سلك نفس اإلجراءات المشار إلیھا 

  .ز المنقول زیادة على إجراء الحجز لدى المحافظة العقاریة في حج
  إلى كل من المحافظ قصد تسجیل                    

  445بالصك العقاري الفصل 
  إلى المحجوز علیھ أي المالك      وذلك بتبلیغھا األمر ومحضر الحجز والمقال

  أو الحائز
 435الفصل (لعقاري وإذا كان العقار محفظا یبلغ المحضر لتسجیل الحجز بالرسم ا

إن كان العقار في طور التحفیظ لتسجیلھ في سجل التعرضات ) من قانون المسطرة المدنیة 
  .12/8/1913من ظھیر  84طبقا للفصل 

  :المطلب الثالث 
  :الحجز لدى الغیر 

  

  .م.م.ق 496إلى  488تناولتھ المسطرة المدنیة في الفصول من 
یتوفر على دین ثابت إجراء حجز بین یدي  بحیث یمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري

الغیر بعد استصدار أمر من رئیس المحكمة یقضي بذلك بشرط الرجوع إلیھ عند وجود 
  .صعوبة 

وإذا كان یتوفر على سند نھائي علیھ أن یلجأ مباشرة إلى كتابة الضبط بطلب تنفیذ 
  .م.م.من ق  491حجز لدى  الغیر طبقا للفصل 

ى بعض األموال الذي ال ینبغي أن یصب علیھا ھذا النوع من إال أن المشرع استثن
  .م .م.من ق 458الحجوزات طبقا للفصل 

  :ال تقبل التحویل والحجز فیما یلي 
  

  .التعویضات التي یصرح القانون بأنھا غیر قابلة للحجز  -1
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  .النفقات  -2
یز أو تنقل أو المبالغ التي تسبق أو ترد باعتبارھا مصاریف مكتب أو جولة أو تجھ -3

  .نقل
ً لتسبیقات أو أداء لمصاریف أنفقھا عامل مستخدم  االمبالغ الممنوحة باعتبارھ -4 ردا

  .بصفة مستمرة أو مؤقتة بمناسبة عملھ
المبالغ الممنوحة باعتبارھا رد لتسبیقات أو أداء لمصاریف سینفقھا الموظفون أو  -5

  .یف أنفقوھا بمناسبة عملھماألعوان المساعدون في تنفیذ مصلحة عامة أو مصار
جمیع التعویضات والمنح وجمیع ما یضاف أو یلحق باألجور والرواتب  -6

  .كتعویضات عائلیة
 4( 1369صفر  22رأس مال الوفاة المؤسس بالقرار الوزیري الصادر بتاریخ  -7
مایو  16( 1380ذي القعدة  20بتاریخ  2، 207،61والمغیر بالمرسوم رقم ) 1949دجمبر 
  .لفائدة ذي حقوق الموظفین وبعض األعوان الذین ماتوا أثناء مباشرة مھامھم) 1961

ذي القعدة  12بتاریخ  11/ 71المعاشاة المدنیة للدولة المؤسسة بالقانون رقم  -8
من  39باستثناء ما أشیر إلیھ في الشروط المقررة في الفصل ) 1971دجنبر  30( 1391

  .القانون المذكور
 1391ذي القعدة  12بتاریخ  13-71عسكریة المنظمة بالقانون رقم المعاشات ال -9

من القانون  41باستثناء ما أشیر إلیھ في الشروط المقررة في الفصل ) 1971دجمبر  30(
  .المذكور

معاشات التقاعد أو العجز  الممنوحة من القطاع الخاص ولو كان المستفیذ منھا  -10
فعھا، ومع ذلك یجوزحجز وتحویل ھذه المعاشات بنفس لم یشارك في إنشائھا بمبالغة سبق د

الشروط والحدود الخاصة باألجور ویجوز أن یصل الحجز القابل للحجز والتحویل لفائدة  
إذا   %50المؤسسات الصحیة أو بیوت إیواء العجزة الستیفاء مقابل العالج أو إقامة بھا إال 

  .في الحاالت األخرى % 90كان صاحبھا متزوجا وإلى 
  

الیقبل بصفة عامة التحویل والحجز جمیع األشیاء التي صرح القانون بعدم قابلیتھا 
     .ذلك

فبعد أن یتقدم المستفید من الحكم النھائي أو الذي حصل على إذن بإجراء حجز لدى 
الغیر إلى قسم التنفیذ بطلب تنفیذ بعد أداء الرسم القضائي ونسخة تنیفیذیة من السند التنفیذي 

الملف بقسم التنفیذ المدني، وبعد ذلك یتوجھ إلى المحجوز بین یدیھ الذي قد یكون ویسجل 
و یعرفھ بمھمتھ ویبلغھ حاال باألمر الحجز  -) المكتري -أو وكیل الحسابات–وكالة بنكیة (

  8.لدى الغیر ویوقع على ذلك في شھادة التسلیم وبعد ذلك یحرر المكلف بالتنفیذ 
  

  )حتى الیسحب المدین أموال(ویبلغھ     المحجوز بین یدي محضر حجز لدى الغیر 
  المحجوز علیھ             
  طالب الحجز               
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  وینبغي أن یشیر المحضر 
  طلب الحجز                                                

  إلى                                   السند التنفیذي 
  المحجوز بین یدیھ                                     

  المحجوز لھ والمحجوز علیھ                                     
  المبلغ الذي ینبغي حجزه                                    

أوصندوق ) إذا كان محل الحجز بنكا(رقم الحساب 
  المحكمة

  الرقم المالي إذا كان المحجوز علیھ موظفا
یغ المحجوز بین یدیھ یمنع علیھ تسلیم المبلغ المحجوز وإال تحمل مسؤولیة وبعد تبل

  .ذلك
والیجوز إنجاز أي حجز ثاني بل یقید كاتب الضبط طلب الدائنین اآلخرین في السجل 

ساعة  48الخاص بقسم التنفیذ ویبلغ ھذا التدخل  لكل من المدین والمحجوز بین یدیھ في 
  .م .م.من ق 493طبقا للفصل 

عد تبلیغ الحجز إلى جمیع األطراف وداخل الثمانیة أیام الموالیة لھذه التبلیغات ب
  .م.م.من ق 494یستدعي الرئیس األطراف للجلسة طبقا للفصل 

یبعث مأمور التنفیذ الستدعاءات إلى األطراف بعد أن یوقع علیھ رئیس المحكمة أو 
  .من ینوب عنھ

  .والھ قبل التبلیغإذا صرح المحجوز لدیھ، أن المدین سحب أم
  .وعلى كاتب الجلسة أن یسجل جمیع القضایا في سجل خاص 

إذا حل یوم الجلسة وتخلف البعض أو لو یتوصل باالستدعاء یعاد استدعاء الجمیع 
  .إلى جلسة أخرى

وبحلول تاریخ الجلسة یرتب مأمور التنفیذ شواھد التسلیم بالملف مع تصریح 
  .المحجوز لدیھ

القاضي عن القضیة ورقمھا وأطرافھا والمبلغ المحجوز ویسجل وفي الجلسة یعلن 
  .كاتب الضبط تصریحاتھ

ویمكن للمحجوز علیھ أن یتفق على مجموع الدین أو على جزء منھ فقط ثم بعد ذلك 
  .یطلب رأي طالب الحجز

 ً ویترتب على عدم حضور الغیر المحجوز لدیھ أو عدم تصریحھ الحكم علیھ حكما
وإذا وقع االتفاق .  وإذا لم یتفق األطراف یحرر محضر بعدم اإلتفاق       قابال للتنفیذ  

یحرر كاتب الضبط محضر اتفاق وتوزع قوائم التوزیع على الدائنین لیتمكنوا من سحب 
أموالھم وتسلم القوائم كذلك لرئیس كتابة الضبط لیصرف لھم ذلك ھذا في الحالة التي یكون 

الدیون وبذلك تبرء ذمتھ المحجوز علیھ ویبلغ المحضر  فیھا المبلغ المحجوز یغطي كل
  .للجمیع
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أما إذا كان المبلغ المتفق علیھ غیر كاف لتغطیة كل الدیون یتم إیداعھ بصندوق 
م وتبرأ ذمة المحجوز .م.من ق  495المحكمة لیوزع بین الدائنین بالمحاصة طبقا للفصل 

  .علیھ كذلك
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  :مطلب الخامس ال
  

  : الحجز االستحقاقي 
  

وھو حجز تحفظي  503إلى  500تطرق إلیھ قانون المسطرة المدنیة في الفصل من 
  .الغایة منھ منع الحائز للمنقوالت من التصرف فیھا تصرفا یضر بمن لھ الحق علیھا

  
ا للفصل  ة طبق یس المحكم وھذا النوع من المحجوزات یستلزم استصدار إذن من رئ

ن ق 148 ل .م.م ھ الفص ص علی ا ن و م ن ق 500م وھ خص .م.م ل ش ھ أن ك اء فی ذي ج م ال
یدعي حق ملكیة أو حیازة قانونیة أو ضمانا على شيء منقول في حیازة الغیر أن یعمل على 

  .حمایتھ تجنبا من التلف الذي قد یصیبھ وذلك بوضعھ بین یدي القضاء
  

تفید م دم المس وع یتق ي الموض ر ف دار أم د استص ي وبع أمر ف ق ب ذ مرف ب تنفی ھ بطل ن
ك  د ذل ھ ویحرر بع وم بمھمت ذ أن یق أمور التنفی ى م الموضوع وبعد أداء الرسم القضائي عل
ى  ھ إل ا ویبلغ ي كحارس لھ ول والشخص المعن وع المنق ھ ن ین فی محضر حجز استحقاقي یب

  .حائز األشیاء محل الحجز
  

راء ف إج ا توق ادر بحجزھ ر الص ى األم ائز عل رض الح ع وإذا تع ز وترف ات الحج
ة ي . صعوبة إلى رئیس المحكم اكن الت واب األم ى أب ین حارس عل ذ تعی أمور التنفی ى م وعل

  م.م.من ق 501توجد بھا المنقوالت إذا خاف على ضیاعھا طبقا للفصل 
  

ى  ھ إل وز تحویل ال یج تحقاقي ف ز االس راءات الحج ت إج ائز وتم ارض الح م یع وإذا ل
حیحھ ح د تص ذي إال بع ز تنفی ة حج ى المحكم ال إل تحقاقي بمق ز االس ب الحج دم طال ث یتق ی

ھ . االبتدائیة یطلب فیھا تصحیحھ ھ بكل طرق ل الطعن فی ي الموضوع یقب م الصادر ف والحك
  فإذا حكم بتصحیح الحجز یبلغ ھذا الحكم إلى حائز المنقول الذي علیھ

   
  ذي كان فیھ قبل الحجزأن یسلمھ إلى من صدر الحكم لصالحھ         أو یرجعھ إلى المكان ال

  
  أو یباع بالمزاد إذا كانت المنقوالت ممولـــــــة

  )قرض التجھیز مثال(من طرف طالب الحجز 
  

ل  ا قب د علیھ وإذا رفض طلب تصحیح الحجز فترجع األشیاء إلى حالتھا أو واضع الی
  .إجراءات الحجز
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  :المطلب الرابع 
  

  : الحجز االرتھاني 
  

نھ تكثیف ید المدین عن تفویت غلة مغروساتھ أو تفویت ھو إجراء تحفظي الھدف م
إلى الفصل  497منقوالتھ ضمانا لدین  الدائن ، وتنظمھ فصول المسطرة المدنیة من الفصل 

  م.م.من ق 499
  

ة  ار واألرض الفالحی ات  كمكري العق بعض الفئ فالمشرع أعطى بعض  الضمانات ل
ل  نص  الفص ا ل ازات طبق ض االمتی ھ بع ل ل أن جع ن ق 497ب ل .م.م ن  1250م والفص م

ى أن .ل.ق ر عل ل األخی ص الفص ث ن ن "ع حی ا م ة وغیرھ ي الفالحی راء األراض رة ك أج
ة  ى غل از عل ا امتی ة لھ نح المنفع ة لم راد المرتب احب اإلی الغ المستحقة لص ارات أو المب العق

راة وعل اني المك الت والمب ي المح ود ف ار الموج ن العق ة ع ة الناتج ى الغل نة وعل ا الس ى م
  "یستخدم في استغالل األرض أو في تجھیز المحالت المكراة

  
ي محل  ري الموجودة ف والت المكت ي حجز منق كما أعطى المشرع للمكري الحق ف

من  684الفصل . الكراء واعتبر ھذه المنقوالت ضمانا لدین المكري الذي لم یؤدیھ المكتري
  ع.ل.ق

  
یس المح ام رئ دم المكري أم ة في ھذا اإلطار یتق ي إطار مختلف ال ف ة بمق الفصل (كم

ھ . یطلب فیھ إجراء حجز ارتھاني على غلة أو منتوج كراء) م.م.من ق 148 وبعد أن یأذن ل
رئیس المحكمة یتقدم أمام قسم التنفیذ المدني بطلب تنفیذ بعد أداء الرسم القضائي مرفق بأمر 

ویمكن لرئیس المحكمة أن . مرفي الموضوع وعلى مأمور التنفیذ أن یقوم فورا بتنفیذ ھذا األ
ي محضر الحجز ، ویمكن  یعین المحجوز علیھ حارسا لألشیاء المحجوزة بعد أن تحصى ف

  .لھذا األخیر أن ینتفع بھا
  

ن  ا یمك ھ كم وز علی ھ للمحج را یبلغ ذ محض أمور التنفی رر م ز یح راء الحج د إج وبع
د إذن من  نفس السبب بع ري الفرعي ل اث المكت ا للمكري أن یحجز أث ة طبق یس المحكم رئ

لي وال .م.من ق 498للفصل  ري األص راء للمكت الغ الك ھ أدى مب م ، إال إذا أثبت المكتري أن
د  ذي بع ز تنفی ى حج ھ إل اني بتحویل ز االرتھ حیح الحج د تص وزات إال بع ع المحج ن بی یمك
ذا  ي ھ دائرتھا القضائیة ویطعن ف ار المكرى ب ي یوجد العق ة الت استصدار حكم من المحكم

  . حكم بكل طرق الطعنال
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  الحجوز التنفیذیة وبیع المنقول : الفرع  الثالث  
  

  المطلب األول 
  

      :الحجز التنفیذي على منقول 

نظمت المسطرة المدنیة الحجز التنفیذي على منقول في الفرع الثاني من الباب الرابع 
  .من قانون المسطرة المدنیة 462إلى  459في ا لفصول من 

  

من  440لمكلف بالتنفیذ ینتقل إلى محل المنفذ علیھ وبعد إعذاره طبقا للفصل فالعون ا
قانون المسطرة المدنیة وإذا امتنع المدین عن إبراء ذمتھ أو لم ینفذ إلتزامھ المتعلق بتأدیة ما 

ً على . بذمتھ سواء كان ھناك حجز تحفظي أم ال وبعد ذلك یجري المكلف بالتنفیذ حجزا
  .من قانون المسطرة المدنیة 460للفصل  أموال المدین طبقا

    

ویمكن أن تبقى األشیاء المحجوزة باستثناء النقود المسلمة إلى المكلف بالتنفیذ تحت 
حراسة المنفذ علیھ إذا وافق الدائن على ذلك وقد یعین حارسا علیھا بعد إحصائھا ویمنع 

من قانون  461صل علیھ استغاللھا لمصلحتھ مالم یسمح لھ األطراف بذلك طبقا الف
  .المسطرة المدنیة

    

والمكلف بالتنفیذ إذا عاقھ عائق أثناء الحجز فلھ أن یلتجأ لرئیس المحكمة بطلب إذن 
م یفتح المحل ویقوم بالحجز ثم یغلق .م.من ق 450في حالة كون المحل مغلق طبقا للفصل 

طلبھ للسید وكیل الملك المحل ویختم علیھ ویعلق علیھ إعالنا ویحفظ المفاتیح بالمحكمة أو ب
 . بمؤازرتھ باستعمال القوة العمومیة إذا تطلب األمر ذلك 

    
  
  

  یحرر مأمور التنفیذ محضر الحجز التنفیذي للمنقول ویبلغھ                 للمدین        
 أو لھما                                                                                                

  للحارس      معا                                                                                        
وإذا تعلق األمر بحجز عنصر من العناصر المادیة لألصل التجاري فعلى المكلف     

  .بالسجل المذكورالتنفیذ أن یبلغھ للمكلف بالسجل التجاري حتى یتسنى تقیید الحجز 
  

من األصل التجاري حتى یتسنى لھ  7كما یلزم على المكلف بالتنفیذ طلب النموذج 
  .من مدونة التجارة إشعار الدائنین المرتھنین عشرة أیام قبل تاریخ البیع 120طبقا للفصل 

  .وال یمكن تمدید الحجز التنفیذي إلى أكثر مما ھو الزم ألداء المطلوب
  
  
  
  



24  

ئنین الذین لھم حق التنفیذ الجبري عند وجود حجز سابق على كل ال یمكن للدا
منقوالت المحجوز علیھ إال التدخل على وجھ التعرض بین یدي العون المكلف بالتنفیذ طبقا 

  .م إال أنھ یحق لھم متابعة اإلجراءات إذا لم یقم بھا الحاجز األول .م.من ق 466للفصل 
ملكیة الغیر فإن مالكھا یتقدم أمام رئیس  وإذا تبین أن المنقوالت المحجوزة في

المحكمة بطلب إخراج المنقول من الحجز مدلیا بمستنداتھ بین یدي رئیس المحكمة وبعد 
إصدار األمر بالتأجیل فإن المكلف بالتنفیذ یوقف إجراءات وعلى طالب اإلخراج أن یتقدم 

ابتداء من یوم صدور األمر  بدعوى االستحقاق إلى المحكمة مكان التنفیذ داخل ثمانیة أیام
بالتأجیل وإذا انقضت مدة الثمانیة أیام ولم یدل طالب اإلخراج للمكلف بالتنفیذ بمقال 

  .االستحقاق فتواصل اإلجراءات
م و التي تفیذ بأن ال تتابع .م.من ق 488ھذا ما یفھم من الفقرة الثالثة من الفصل 

ً ھو اإلجراءات عند االقتضاء إال بعد الحكم في ھذا  الطلب بینما الجاري بھ العمل حالیا
 ً   .اإلعتداد بما تقضي بھ دعوى االستحقاق الفرعیة بعد أن یصبح الحكم نھائیا

  
  

  :المطلب الثاني 
  

  :بــیـــع المــنــقــول 
  

بیع المنقوالت المحجوزة إال بعد انصرام ثمانیة أیام من تاریخ الحجز على أقل  عال یق
  .الحجز لألطراف المشار إلیھا في الحجز التنفیذي لمنقول تقدیر وبعد تبلیغ محضر

  .وإذا كانت المحجوزات بسیطة فیكتفي بثمن السوق عند بیعھا
  

أما إذا كانت ذات قیمة وطبیعة خاصة فعلى المكلف بالتنفیذ رفع ملتمس في 
الموضوع إلى السید رئیس المحكمة قصد تعیین خبیر مختص حسب طبیعة المنقول 

  .یع لیقوم بتحدید ثمنھ االفتتاحي النطالق المزایدة أثناء البیعموضوع الب
  

وبعد إنجاز الخبرة یشرع المكلف بالتنفیذ في إعداد البیع بتحدید تاریخ لھ ویعلم جمیع 
األطراف بتاریخ إجرائھ حتى یتسنى لھم إذا رغبوا في معاینة البیع أو المشاركة في ذلك أو 

  .اء بإلتزاماتھ باإلدالء قبل حلول تاریخ  السمسرةحتى یتمكن المنفذ علیھ من الوف
  

كما یمكن للدائن والمدین تغیر االتفاق على تاریخ البیع إذا دعت ظروف انخفاض 
  .األثمان أو الخوف من تلف الشي ء المحجوز إلى ذلك

  

بعد ذلك یعلن رئیس كتابة الضبط أو المفوض القضائي بیع المنقوالت المحجوزة 
ھ رقم الملف تاریخ البیع أطراف التنفیذ نوع المحجوز مواصفاتھ ثم مكان بإعالن یوضح فی

وقوع البیع كما یضم اإلعالن الثمن االفتتاحي في حالة المحجوز المحدد ثمنھ من طرف 
 1984طبقا للظھیر  %10خبیر إضافة إلى اإلشارة إلى واجب الخزینة العامة والممثل في 

  .ن المدنيفي شأن الرسوم القضائیة في المیدا
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وطبیعة المنقول المحجوز ھي التي تحدد حجم اإلشھار الموازي لھ، فإذا كان 
المحجوز بسیطا فیكتفي بالتعلیق بلوحة اإلعالنات بالمحكمة وباألسواق المجاورة، إما إذا 
كان المحجوز ثمینا فإضافة لما ذكر یلزم تعلیقھ بلوحات بعض المحاكم األخرى وبنشره في 

  .لمحلیة أو الوطنیة وبصفة عامة توسع مساحة النشر والتعلیق بعض الجرائد ا
  

ویتم اإلشھار على نفقة الدائن أوال والتي ستضاف إلى مصاریف التنفیذ التي تحتسب 
  .على المدین

ویستحسن أن یقع البیع بأقرب سوق أسبوعي لمقر المحجوز علیھ أو بالمستودع 
كان الذي توجد بھ المحجوزات ویمكن نقلھا إذا البلدي القریب وإذا تعذر ذلك یقع كذلك بالم

  .دعت الضرورة لذلك
ونقل الشيء المحجوز یكون على نفقة طالب الحجز ویتحمل أعباءه و صوائره أثناء 

  .التنفیذ لتضاف إلى مصاریف التنفیذ كذلك وتحتسب فیما بعد على نفقة المنفذ علیھ
  

ن للمكلف بالتنفیذ بعد أن طلبھا من ویلزم تفقد المحجوزات قبل تاریخ البیع وإذا تبی
وبعد أن أشعرھم بحضوره لتفقدھا بأنھا غیر موجودة ، یحرر محضر  سالمدین أو الحار

إتالف في الموضوع یحیلھ على النیابة العامة ویسعى للقیام بمحضر جدید، أما إذا وجدھا 
ً خارج المحكمة أو یتركھا تحت  ید المكلف بھا إلى تاریخ فإما یقوم بنقلھا إذا كان البیع مقررا

  .البیع
  

فإن المكلف بالتنفیذ یتوجھ إلى  ھإما إذا حل تاریخ السمسرة ولم یؤد المنفذ علیھ ما علی
مقر البیع سواء كان قاعة البیوعات بالمحكمة أو سوق أسبوعي أو غیره، وبحلول الساعة 

یعة المنقول ومواصفاتھ المحددة تنطلق السمسرة یعرف فیھا المكلف بالتنفیذ المتزایدین بطب
  .التي یعاینونھا أنذاك وتنطلق المزایدة وترسو على من قدم أعلى عرض

  

لھ المبیع إال بعد أداء ثمن البیع وواجب الخزینة العامة، بعدھا یتسلم المنقول  موال یسل
  .وتعتبر حیازتھ للمبیع سند ملیكتھ

  

من  464ول حاال طبقا للفصل أما إذا تعذر على المشتري أداء الثمن فیعاد بیع المنق
م على نفقة ومسؤولیة المشتري المتخلف الذي یتحمل الفرق بین الثمن الذي رسا بھ .م.ق

المزاد علیھ والثمن الذي  وقفت بھ المزایدة الجدیدة إذا كان أقل من األول دون أن یكون لھ 
  .حق االستفادة من الزیادة إذا كانت 

  

ى ثمن الشيء المبیع كذلك داخل األجل المحدد طبقا وإذا لم یتسلم المشتري الذي أد
لشروط البیع فإن البیع یعاد أیضا، غیر أن ثمن المزایدة الجدیدة یوضع بكتابة الضبط لصالح 

  .المشتري األول
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  :المطلب الثالث 
  

  :الحجز التنفیذ على العقار 
م إال .م.من ق 469األصل أن یقع الحجز للعقار عند عدم كفایة المنقول طبقا للفصل 

ً من ضمان عیني كرھن رسمي وھو نموذج  في الحاالت التي یكون فیھا المدین مستفیدا
  .1915سندرجھ عند التطرق لكیفیة تنفیذ اإلنذار العقاري طبقا للظھیر 

  

  :الحجز التنفیذ على عقار غیر محفظ  -1
  

نھائي في إذا كان العقار محل حجز تحفظي سابق لصدور الحكم وبعد استصدار حكم 
الموضوع یتقدم طالب التنفیذ بعد أداء الرسم القضائي بطلب تنفیذ مرفق بالحكم مذیل 

مبلغ ویطلب تحویل الحجز  يبالصیغة التنفیذیة وما یفید أنھ أصبح نھائیا أو بقرار استئناف
  .التحفظي على عقار غیر محفظ إلى حجز تنفیذي

  

كان طالب الحجز یتوفر على سند أما إذا لم یكن العقار محل حجز تحفظي سابق و
من  440نھائي فإنھ یتقدم بطلب حجز تنفیذي على عقار بعد إعذار المنفذ علیھ طبقا للفصل 

  .من منقول أو عدم كفایة المنقول  زم وعدم وفائھ وبعد عدم وجود ما یحج.م.ق
  

ذي على بعد ذلك یعین تاریخا للخروج رفقتھ خبیر إلى عین المكان للقیام بالحجز التنفی
  .العقار وبعد تعیین خبیر تبعا لملتمس مأمور التنفیذ لمساعدتھ وتقویم العقار

  

وبحلول تاریخ التنفیذ ینتقل المكلف بالتنفیذ إلى عین المكان للتحقیق من موقع العقار 
وحدوده ومواصفاتھ ومن یعتمره  وفي  حیازة  من ویحرر محضر حجز تنفیذي على عقار 

  .ر بین یدي القضاءغیر محفظ ویضع العقا
وإذا وقع الحجز في غیبة المنفذ علیھ  ضمن الشروط المشار إلیھا في الفقرة الثالثة 

ویقید في السجل الخاص بالمحكمة  االبتدائیة ویقع اإلشھار ضمن الشروط  469من الفصل 
  . م.م.ق 455المشار إلیھا في الفقرة األخیرة من الفصل 

أن یطلب ممن في حوزتھ سندات  يحجز التنفیذوعلى عون التنفیذ قبل إجراء ال
  .الملكیة أن یسلمھ إیاھا لیطلع علیھا المتزایدون

وقد یلتجئ طالب التنفیذ إلى المحكمة المختصة إذا أشعر من طرف المدین أن سندات 
  .م.م.من ق 471الملكیة بید دائن مرتھن الفصل 

تنع عن تقدیمھا فإن عون أما إذا صرح المحجوز علیھ لفقدان وثائق الملكیة أو ام
التنفیذ یحیل األمر على السید رئیس المحكمة من أجل استصدار أمر بإشھار حجز تنفیذي 
على عقار غیر محفظ بالتعلیق وافتتاح مسطرة البیع في مقر ھذه المحكمة خالل شھر طبقا 

  .م.م.من ق 471للفقرة األخیرة من الفصل 
في إعداد العقار للبیع وھي  ذرع مأمور التنفیوبعد التعلیق باللوحة طبقا لما ذكر یش

مرحلة سنتطرق لھا عند الحدیث عن بیع العقار بصفة عامة مع اإلشارة لخصوصیات 
العقار غیر المحفظ والعقار المحفظ لذا سنأخذ نموذج تنفیذ اإلنذار العقاري كانطالقة 
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تطرق بعد ذلك للحجز لتوضیح ھذا النوع من التنفیذ على العقار ذو الطبیعة الخاصة تم ن
  .للعقار المحفظ تم البیع بصفة عامة والتأكید على العقار المحفظ يالتنفیذ

ً للتكرار سنتطرق للحجز التنفیذي على العقار المحفظ في المطلب الثاني من  وتجاوزا
  .المبحث الرابع الخاص باإلنذار العقاري 
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 ـري على العـقــار المحــفــظالجب التنفیذ
  -اإلنـــذار العــقــاري  -

  كـنـمـوذج
          - - -  

  
أھم ما تشترطھ المؤسسات المالیة لتطمئن على استرداد دیونھا كان  منكانت الضمانات العینیة  لما

  .الضمانات باھتمام التشریع والفقھ والقضاء ھذهالبد أن تحظى 
  
د  نم الرسمي الرھنوحیث أن  - ھ الب ام بدراسة  منأھم الضمانات العینیة فإن االھتم

زع  ةالجانب المسطري واإلجراءات والواجب اتباعھا للوصول إلى ن ار المرھون  ملكی العق
ة  الرھن أي الكیفی منون ب دین المض ةوبیعھ الستیفاء مبلغ ال ا إجراءات  العملی ق بھ ي تطب الت

مرھون لفائدة الدائن أي كیفیة تحقیق  محفظار اإلنذار العقاري والحجز العقاري المتعلقة بعق
  .الرھن الرسمي

  
نصوص المسطرة المدنیة نجد أن المشرع المغربي قد خصص مجموعة  وباستقراء -

تتناول فیھا كیفیة التنفیذ الجبري على العقارات  487إلى  469 المادةمن الفصول من 
  .اصةمن اإلجراءات تتخللھا مواعید خ مجموعةالمحفظة باتخاذ 

  
كما نجد المشرع المغربي قد تعرض لموضوع العقارات المحفظة كذلك في القانون  -

اري ة  العق ارات المحفظ ى العق ق عل ریع المطب دد للتش ي المح وم الملك ي المرس ة ف وخاص
  ).1915یونیھ  2( 1333رجب  19في  المؤرخ

  
لطة ا - ل الس إن المشرع جع ھما ف ة ھي ولحمایة الدائن والمدین من تعسف بعض لعام

دائن  التي مح لل ى ال تس ھ حت تجري التنفیذ الجبري بصفة عامة تحت إشراف القضاء ورقابت
لكھ  أن ریس ب غی ز المناس ق الحج ذي طری ة  ال ب طبیع انون بحس دده الق الح ار  الم أو العق

  .وبحسب كونھ في حیازة المدین المحجور علیھ أو في حیازة الغیر
  
   طلب دائن على           بــنــاء            وذلـــك

  استیفاء حق الدائن بقصد                   سند تنفیذ بیده                                               
ً           خاصة شروط وفق                                                 منھ حیزا

  
  
لمھا وفي إطار تحقیق الرھن العقاري فإن شھادة التقیید  - ي یس  المحافظالخاصة والت

ة و ا للفصل  على األمالك العقاری ر  58الرھون طبق ت  13من ظھی ھي السند  1913غش
ي  التنفیذي الرھن وتغن مون ب دین المض  عنالذي یمكن اعتماده للمطالبة بحق الدائن لمبلغ ال

د  ا بمقتضى عق دین یكون ثابت رھناللجوء للقضاء الستصدار حكم بأداء الدین، ألن ال ا  ال فم
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ذار  ف اإلن كالیة تعری ك نجد إش ل ذل اريھي مراحل تحقیق الرھن العقاري، قب تفرض  العق
  .نفسھا بحدة

  : الثالث المبحث
   

  : اإلنــذار العــقــاري تعریف    
  

بواسطة عون  الراھنالمدین  إلى المرتھناإلنذار العقاري ھو إشعار یوجھھ الدائن  -
ة  بالرھنطالب فیھ بأداء الندین المضمون التنفیذ أو العون القضائي، ی زع ملكی ة ن تحت طائل

  .وفوائده ومصاریفھ الدینالعقار المرھون، وبیعھ بالمزاد العلني لتسدید ھذا 
  

  : األول  المطلب
  

  ) الرسميفي تحقیق الرھن : ( العقاري كمرحلة أولى اإلنذار
  

ا تبدأ ھذه المسطرة بتوجیھ إنذار إلى المدین یسمى اإلنذ - ادةار العقاري طبق  204 للم
  .1915یونیو  2من القانون المطبق على العقارات المحفظة في ظھیر 

     علىالدائن المحرز على شھادة بتسجیل مسلمة لھ من طرف المحافظ،  أن ":     204 المادة
الك روط  األم ا للش ة طبق وصالعقاری ل  المنص ي الفص ا ف ن  58علیھ م

م یكن المرسوم الملكي المتعلق با ھ، وإن ل دهلتحفیظ یمكن ذي  بی  –سند تنفی
 الجبريطلب إجراء البیع عند عدم األداء في إبانھ وذلك عن طریق النزع 

  "لملكیة العقار أو العقارات التي سجل الدائن حقھ علیھا
  

ة  148ھذا اإلجراء باستصدار أمر في إطار الفصل  ویتم انون المسطرة المدنی من ق
ذار یرفع الطلب إلى ر حیث ھ إن ى توجی ایرمي إل ل م ي ك ئیس المحكمة باعتباره المختص ف

ة الضبط ( یس كتاب ى رئ ع إل ي أن یرف ذار یكف ذا اإلن غ ھ ب تبلی وإن كان البعض یرى أن طل
ذار  الذي ا اإلن ي علیھ ي بن ةیفتح لھ ملفا على اعتبار أن شھادة التقیید الخاصة الت م بمثاب  حك

  .ھو األصح إال أن االتجاه األول) قابل للتنفیذ
  

إن الطلب الذي یرفع إلى رئیس المحكمة من طرف الدائن الراھن في إطار الفصل  -
ات  148 من بیان د أن یتض اري الب ذار العق غ اإلن أن تبلی ي ش ة ف طرة المدنی انون المس ن ق م

  . 1915یونیھ  2من ظھیر  205حددھا الفصل  جوھریة
  .التقیید الخاصة  شھادةنذار وھو التنفیذي المعتمد في توجیھ اإل السند   :   أوال

  
ة  المطلوبمجموع الدین  تحدید    : ثانــیا ة واالتفاقی د القانونی أداؤه بما في ذلك الفوائ

  .تاریخ توجیھ اإلنذار لغایةوكافة المصاریف المترتبة 
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ذلك العقارات  فيالعقار أو العقارات المرھونة، سیما  مشتمالت    : ثالثــا
  .الطبیعیة لھ والثماربالمآل من المنقوالت المرصودة لخدمة العقار  رقاأو العبالتخصیص 

  
 ً والكفیل إن لم یكن  المدینالدائن، : وھویة كافة األطراف وعناوینھم  أسماء :    رابعـا

  .ھو المالك نفسھ
 ً ً ببعض  أن   : خامسا   :وھي  المستنداتیكون اإلنذار معززا

  ن الشھادة الخاصة كافیة م نسخ  -                    
  نسخ كافیة من عقد الرھن -                        
ین  التينسخ كافیة من السندات  -                         تم تسدیدھا أو كشف الحساب المب م ی ل

  .األقساط الباقیة
 ً نص الفصل  تحدید : سادسا ا ب ي عشرین یوم ان محدد ف ذا األجل ك اء، وھ أجل الوف

ي حین نجد أن الفصل  قانونمن  295 دیم والملغى، ف انون  440المسطرة المدنیة الق من ق
طرة  ةالمس ا  المدنی رین یوم دة العش ى م تقر عل ي اس ع العمل ل إال أن الواق دد أي أج م یح ل

  .القانون المسطرة المدنیة القدیم فيالمحددة 
إن الفصل  أما ر ف ر  187إذا كان العقار المرھون في حیازة الغی من  1915من ظھی

دد دره  ح ال ق ل  15أج س األج و نف ار وھ ن العق ي ع دین أو التخل ائز ألداء ال ذا الح ا لھ یوم
وص ي  المنص ؤرخ ف وم الم ي المرس ھ ف ر  17علی اري  1968دجنب الفرض العق ق ب المتعل
  .1968من ظھیر  61الفصل  فيوالسیاحي 
  .أن یتفحص رئیس المحكمة الطلب ومرفقاتھ یصدر أمره في الموضوع بعد

ي ب  وف ع طل ذكور برف ر الم ة من األم ى نسخة تنفیذی دائن عل ل ال ول یحص ة القب حال
فتح  قصدبعد أداء الرسم القضائي مع مرفقاتھ المذكورة سابقا إلى رئیس كتابة الضبط  التنفیذ

ي  دد األطراف ف ةملف تنفیذ والبد من تفحص الوثائق التي ینبغي أن تستجیب لع دد  حال التع
ذ بواسطة وإلى المحافظ على األمال ف التنفی ك یحال مل د ذل ة، بع األعوان  منسقك العقاری

ذ أو من  ب التنفی ار طال وبالقضائیین إلى العون المعین في الملف باختی ك قصد  ین ھ وذل عن
  .والمحافظ علیھإنجاز إجراءات تبلیغ اإلنذار العقاري لكل من المدین المحجوز 

  :العقاري  اإلنذارماذا یرمي تبلیغ  إلى
  

الدائن المرتھن عن استیفاء  تمكین       تبلیغ اإلنذار العقاري إلى ميیر
                                            بقیة الدائنین الممتازین من االنضمام تمكین                                              .دیــنـــــــھ

  إلى المسطرة للحفاظ على حقوقھم     
اري أي تسج منع ك العق د بالمل یل أو تقیید جدی

رة  ة فت راءاتطیل ع  إج دین وبی ة الم زع ملكی ن
ً لمقتضیات الفصل  ذا ي تنفی عقاره بالمزاد العلن

  .التحفیظ العقاري ظھیرمن  87
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ھ  - د عدم وفائ دبعد تبلیغ العون القضائي اإلنذار للمدین وإمھالھ باألداء وبع د  وبع تقیی

ي اإلنذار العقاري في الصك العق إن  الموضوعاري وذلك بعد تبلیغ المحافظ ف ؤدي  ف ك ی ذل
  . العقار المرھون علىإلى إجراء الحجز 

  

إال أنھ  التنفیذ إجراءا أساسیا في إجراءات یعتبرهفاإلنذار العقاري وإن كان البعض  -
ار  يال یغن ذي للعق وأن الحیز التنفی د  موال یق د بع ھ، إذ الب غمقام دین وانقضاء الم تبلی دة الم

ى  العقاريالتي یحددھا اإلنذار الموجھ إلیھ وتسجیلھ في الصك  أن یتحول اإلنذار العقاري إل
ق  لإلنذارحجز تنفیذي عقاري عكس ما ھو عیھ األمر بالنسبة  العقاري طبقا للمرسوم المتعل

ً  1968دجنبر  17بالقرض العقاري والسیاحي المؤرخ في  فإن اإلنذار العقاري یعتبر حجزا
ً للفصل تنفیذی ا ً طبق ا ً عقاری ر  61ا تثناءمن ظھی إجراءات  واس ة ب ة المتعلق من القواعد العام
  .الحیز

  

  :الثاني  المطلب
اريبعد رفع طلب تحویل اإلنذار :  التنفیذي للعــقـــار الحجز ى الحجز  العق إل

إن إجراءات  دأ  الحجزالتنفیذي وبعد أداء الرسم القضائي من طرف المستفید ف اري تب العق
ة  رعادة بانتقال عون التنفیذ إلى العقار المطلوب حجزه ومعاین ین  وتحری ر الحجز یب محض
دوده  احتھ وح ھ ومس اري ومكان مھ العق ار ورس م العق ھ إس تمالتھفی ة  ومش ل دق ھ بك ومرفقات

  .ووضوح وأسماء الحائز لھ والمستغلین وصفاتھم
  

المحافظ یلتمس عون وتبلیغھ لكل من المدین و التنفیذيتحریر محضر الحجز  وبعد
لتقویم العقار وتحدید ثمنھ االفتتاحي، إال أن الوسیلة  خبیرالتنفیذ من رئیس المحكمة تعین 

التنفیذي التي تباشر منذ  الحجزفترات التنفیذ یستحسن نھج طریقة  والختصاراألنجع  
  .البدایة رفقة خبیر

  

د أنھ بمجرد فتح ملف التنفیذ بتحویل اإلنذار العقاري إل إذ ذي وبع  تفحصى حجز تنفی
ذ ) المدین والمحافظ أو الحائز(صحة التبلیغ لكل الطرفین المعنین  عر المنف بیش ذ  طال التنفی

ملتمس إلى  برفعبضرورة مراجعة قسم التنفیذ داخل األسبوع من فتح ملف التنفیذ وفي حینھ 
ة  دتھلمساعالسید رئیس المحكمة قصد تعیین خبیر مختص لمرافقة مأمور التنفیذ  على معرف

س  ي نف ة وف روي ووصفھ بدق ي المجال الق راد حجز سیما ف تالعقار الم ثمن  الوق د ال تحدی
رئیس المحكمة یشعر  طرفاالفتتاحي النطالق البیع بالمزاد العلني، وعند تعیین الخبیر من 

ً للتنفیذ بت التنفیذالمنفذ الدائن بضرورة إیداع أتعاب الخبرة وبعدھا یعین قسم  ع تاریخا نسیق م
الحجز في حالة تعذر حضوره للمحكمة،  لیومالخبیر ویكلف الدائن بالسھر على تبلیغ الخبیر 
ب  إلىوبحلول التاریخ المقرر للحجز یحضر الخبیر  ذ وطال قسم التنفیذ ویتوجھ صحبة المنف

ة العقار لحجزه مع تحدید مواصفاتھ ومشتمالتھ بدق مقرالتنفیذ الذي یتحمل أتعاب التنقل إلى 
أو منتجاتھ  الطبیعیةوالمستغلین وصفتھم وثمار العقار  لھووضوح مع تبیان أسماء الحائزین 

  .وریعھ بتفصیل
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و  - ة النم جار ومرحل ات واألش وع المزروع ین ن ة ب أرض فالحی ار ب ق العق إذا تعل ف
  .وما إذا كان المدین ھو الذي یستغل العقار والنضوج

  

إذا تعلق األمر  وثمنھة إلى عقد الكراء ومدتھ فتجب اإلشار للغیر  مكريإذا كان  أما
البد من توضیح كل  عامةبالعقار للسكن أو التجارة فال بد من توضیح ذلك بتفصیل بصفة 

  .بالعقار قما یتعل
  
 العقاروحیث أن الملتمس الذي یعین على إثره الخبیر لمساعدة مأمور التنفیذ وتقویم  -

ر بضرورة إنجاز مھم ھ  یكون ملزما الخبی اة وت ر داخل أسبوع من  مواف ذ بتقری قسم التنفی
الجوانب القانونیة للمنفذ والتقنیة للخبیر ومادامت مدة  بینتعارض  عال یقتاریخ التنفیذ وحتى 

دما ینجز  األسبوع زال تتجاوإنجاز الخبرة  الخبرة وبع ذ ب أمور التنفی یستحسن أن یتوصل م
ذه وإن الحال إذا لم ت بطبیعةمحضره وفق معطیاتھا  راد تنفی تعارض مع مقتضیات السند الم

بإمكانھ إنجاز حجز  المنفذ على انتظار تقریر الخبرة و رال یجب المدنیةكان قانون المسطرة 
رده ودون  ربمف تعانة  خبی دة االس رض وبح بح یف ام أص ذ األحك ي لتنفی ع العمل إال أن الواق

الخبراء  وغرافیینب دود الفا الطب ة الح ذر معرف ا لتع دثار غالب ا وان ارات أحیان ین العق لة ب ص
ار  معالمھا ھ زال ینجمما یجعل المنفذ الذي یفتقر للمعرفة التقنیة على مستوى العق ي  مھمت ف

  .التنفیذ بدقة بعد إنجاز محضر الحجز التنفیذي للعقار المرھون
  

  :الحجز التنفیذي للعقار  تبلیغ
  

ون  -1 ذي  یك ز التنفی غ الحج ارتبلی ول  للعق ق الفص انون  469/470/39وف ن ق م
دین ویشیر  بة للم ة بالنس لالمسطرة المدنی د  470 الفص ھ عن ة أن طرة المدنی انون المس من ق

  .المدنیةمن قانون المسطرة  469الفصل  من IIIغیاب المدین فیبلغ وفق الفقرة 
  
دأما تبلیغ الحجز التنفیذي للعقار بالنسبة للمحافظ  - ھ كل من الفصل  فق  65أشار إلی

ب أن  كل: " ینص على  الذي 87 والفصل 1913ھیر من ظ اري یج مي بحجز عق ر رس أم
ذي  ة ال غ  یسجلھیبلغ لمحافظ على األمالك العقاری اریخ التبلی داء من ت اري وابت بالرسم العق

ذكور ال أن  الم ر ش ن أن یباش اریمك زع  العق طرة ن ان مس دة جری الل م د خ جیل جدی أي تس
  .الملكیة

  
ة  من 470لمسطرة المدنیة فنجد الفصل أما في إطار قانون ا - انون المسطرة المدنی ق

ف  ذیشیر إلى أنھ محضر الحجز یقید بسعي من العون المكل ا  بالتنفی من طرف المحافظ كم
  .1915من ظھیر  207یشیر إلى ذلك الفصل 
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  .العقار المرھون في حیازة الغیر فال بد من تبلیغ ھذا الحائز كانإذا  ثم   -3
  

ر كان  فإذا ھ بمحضر الحجز یعتب ةالحائز مكتریا فإن تبلیغ راء  بمثاب الغ الك حجز لمب
اریخ  داء من ت دین ابت غبین یدیھ ویمتنع على أن یؤدیھا للم ا  التبلی ھ أن یؤدیھ بالمحضر وعلی

من قانون  475الفقرة األخیرة من الفصل (لدى عون التنفیذ بصندوق المحكمة لتضاف البیع 
  ).المسطرة المدنیة

  
دین والمحافظ  بعد اري لكل من الم اكتبلیغ الحجز العق ى ضرورة  وھن من یشیر إل

ى الشیاع   يتبلیغ الشریك عل ع الجزء المشاع المرھون إال أن الفصل  ف ة بی من  473حال
ى الشیاع   المسطرةقانون  ى إحضار الشریك عل ى االقتصار عل يالمدنیة یشیر إل حدود  ف

  .لشفعةا أو ةاإلمكان حتى یشارك في السمسر
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  : المبحث الرابع  
  

  مرحلة إعداد العقار للبیع
  

إن إعداد العقار للبیع سیتوجب عدة إجراءات البد من إنجازھا حتى سیكون البیع  -
ً للقول بإعالن البیع بل األمر یستوجب الوقوف  ً تنفیذیا سلیما، لذا فال یكفى حجز العقار حجزا

  :من اإلجراءات ستكون ضروریة إلعداد العقار للبیع وفي مقـــدمتھا  على  مجموعة
  
  ضبط سندات ملكیة العقار ووضعھ القانوني والواقعي  -1

  تحدید ثمنھ االفتتاحي النطالق البیع بالمزاد العلني  -2   
  تھیئ دفتر التحمالت الذي یحدد شروط البیع -3
  إشعار البیع بالطرق القانونیة -4
  .األطراف المعنیة بتاریخ البیع لحضور عملیة المزاد العلني تبلیغ  -5

  
  :المطلب األول 
  

ار  -1 ة العق ث  :ضبط سندات ملكی ظ وحی ر محف ار غی ي العق كل یطرح بحدة ف المش
ى  یتعذر على المنفذ ضبط العقار وتحدید مواصفاتھ مما سیتوجب علیھ ضرورة االطالع عل

ین یتع ك وح ح ذل ي توض ة الت فاتھ رسوم الملكی د مواص ار وتحدی بط العق ذ ض ى المنف ذر عل
  .ولمعرفة مالك العقار ھل ھو منفرد أم ھناك مالكین على الشیاع

  

 26ص (قد سبق توضیح ذلك في المطلب الثالث من الفرع الثالث من المبحث الثاني
   ). من ھذا العرض

  

لعقاري على اعتبار أن الصك ا حأما بالنسبة للعقار المحفظ فإن المشكل ال یطر
  .یضبط وضعیة القانونیة والتكالیف العینیة المترتبة علیھ

  
  :المطلب الثاني 

  : تحدید الثمن االفتتاحي النطالق البیع بالمزاد العلني -2  
  

ویم  یرفع المنفذ ملتمس تعین خبیر إلى رئیس المحكمة سواء قصد إنجاز الحجز والتق
ر یقتصر  معا و إذا كان األمر یتعلق بتنفیذ حجز انصب على دار للسكنى أو غیرھا فإن األم

  .على الوصف والتقویم فقط
  

ھ،  ذ ألتعاب ب التنفی داع طال د إی وبعد صدور األمر بتعیین الخبیر إلنجاز المطلوب وبع
اب  ذا الب یقوم الخبیر بإنجاز وتقدیم تقریره في الموضوع وفق فصول المسطرة المدنیة في ھ
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ً إصالح نصوص المسطرة ( ى  59المدنیة في ھذا الباب من الفصل وقد تم مؤخرا من  66إل
  ).قانون  المسطرة المدنیة

  

وقد تعترض الخبیر أثناء القیام بمھمتھ بعض الصعوبات یرجع في شأنھا إلى السید 
  .رئیس المحكمة إذ استوجب األمر ذلك

    
ره ف   ر أن ینجز تقری ى الخبی إن عل ة ف وة العمومی ي فإذا كان األمر یتعلق باستعمال الق

ب من  ھ ویطل ً إلنجاز مھمت دا ھ ویحدد تاریخا جدی ي تعرض ل ع الت الموضوع موضحا المن
السید وكیل الملك مؤازرتھ باستعمال القوة العمومیة بعد ما تكتمل لدى الخبیر كافة العناصر 
رب  ي أق ذ ف عھ بقسم التنفی ره ویض ع ینجز تقری ار موضوع البی احي للعق لتحدید الثمن االفتت

د  ال، بع ة اآلج ذ ورق ز المنف ذ یجھ ات التنفی تجابتھا لمتطلب دى اس رة وم ذ للخب ة المنف مراجع
ة  ي حال ر وف ر الخبی المصروف ویحیلھا على السید رئیس المحكمة الذي بدوره یراجع تقری
استجابتھا للمطلوب یؤشر لھ على ورقة المصروف لیصرفھا الخبیر لسحب أتعابھ التي سبق 

  .مر القاضي بتعیین خبیرأن حددھا في األ لرئیس المحكمة 
    

ر  -   أن یحدد الخبی ذي ك أما إذا كان تقریر الخبیر غیر مستوف لما یتطلبھ الملف التنفی
ب  ع منص دما یكون الحجز أو البی ا من منشآت عن ا علیھ ل م الثمن االفتتاحي لألرض ویغف

عر الخ ذ یش أمور التنفی إن م ة، ف فة عام ة بص رة ناقص ون الخب دما تك ل أو عن ى الك ر عل بی
إذا  وب ف ھ المطل لح ب بضرورة استكمال المطلوب بموافاتھ بتقریر إضافي في الموضوع یص
أمور  ل م عھ یحی م یصحح وض رب اآلجال وإذا ل ي أق ذر ف م یستجب أن استجاب فذاك وإذا ل

  .التنفیذ األمر على رئیس المحكمة الستبدالھ بخبیر آخر دون أن یصرف األول أتعابھ
  

ى ھذا في الحالة التي  -   ي عل ع مبن ار للبی ر لضرورة إعداد العق ین خبی ا تع یكون فیھ
إن  احي ف ثمن االفتت بقا ال ھ مس ائي محدد فی م نھ ً لحك ا ار تبع ع العق حجز سابق، أما إذا كان بی

رده لوصفھ  بالمنفذ ال یطل ار بمف ى العق ل یخرج إل د ب ار من جدی ر لوصف العق ین خبی تع
ت الملكیة من رسم عقاري أو رسم الملكیة حتى لمعرفة وضعیة الراھنة بعد توفره على سندا

  .یتسنى لھ تھيء  دفتر التحمالت
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      :المطلب الثالث 

  :إشكالیات الخبرة   
  

ي    ببا ف ھناك ملفات تنفیذیة كان تقریر الخبیر الذي اعتمدتھ المحكمة وصادقت علیھ س
دائن في مراحل تقاضیھ إثارة مجموعة من الصعوبات أثرت سلبا على بیع العقار وحرمت ال

د أن یصبح  ة بع دتھا المحكم رة ناقصة اعتم النھائیة من اقتضاء حقھ، إذ یصعب إصالح خب
ي أصبح  ل الت ى مجموعة من العراقی ذا إضافة إل ھ، ھ وة الشيء المقضي ب ً لق ائزا الحكم ح

ع  ذا بتنسیق م ھ وھ الغ فی ا مب ع إم احي للبی دین الخبیر یساھم بھا كأن یقوم تحدید ثمن افتت الم
ى یتسنى  ىحتى ال یتسن دائن حت لحة ال ة لمص الزم خدم ل من ال بیع العقار أو بتحدید ثمن أق

ذا  ة لھ ذ نتیج ب التنفی وف مكات ت برف ذ بقی ات للتنفی ن ملف م م دة وك رع م ي أس ار ف ع العق بی
ان  إن ك ھ ف تیفاء دین ب إنصافا للمتقاضي الس ذا الجان ي ھ ادة النظر ف الوضع مما یتطلب إع

ي المشرع ل ب العمل إن الجان احي ف م یتطرق إلى ضرورة إعادة الخبرة لتخفیض الثمن االفتت
للتنفیذ یفرض على رئیس المحكمة باعتباره  المسؤول والمشرف على التنفیذ أن یتدخل كلما 
ثمن  د ال ف إلعادة تحدی ي المل راء جدد ف ین خب ى إعادة تعی دعت الضرورة إلى المرافقة عل

ار و ع العق احي لبی راكاالفتت ى ال تت وعیة حت اییر موض ق مع ام  مف ام أم ذ األحك ایا تنفی قض
  .المحاكم وسبب تحایل بعض الخبراء

    

س    ذ وم كما أن مصادقة المحكمة على خبرة مبھمة ھو إنكار لحق المتقاضي في التنفی
  .بمقومات العدل

    

أمو   وم م ع یق الق البی احي النط ھ االفتت د ثمن ار وتحدی ة العق ندات ملكی بط س د ض ر بع
  .التنفیذ بتھيء دفتر التحمالت

  
  :المطلب الرابع     
             :تھيء  دفتر التحمالت       
  

م  تحمالت من أھ عیعتبر دفتر ال ل شروط البی ع وك ذي یحدد شروط البی ھ ھو ال ، ألن
اري  ظ یحدده الصك العق ار المحف انوني للعق مرافق العقار و مشتمالتھ، فإذا كان الوضع الق

ار من فإن الوضع القان ر العق ل من یعتم وني والواقعي للعقار یشار إلیھ بدفتر التحمالت، مث
  .حیث الصفة والعدد ھل ھو المالك المحجوز علیھ منفرد أم جماعة أم الغیر الحائز

ل  - ي الفص ي ف رع المغرب ى المش د اكتف ذا  474وق ة وك طرة المدنی انون المس ن ق م
ل  ر  209الفص ن ظھی و  2م ارة ال 1915یونی تحمالت باإلش ر ال ى دفت ابرة إل د ع دون تحدی

ات المصري  انون المرافع ي ق ھ الوضع ف البیانات التي ینبغي أن یتضمنھا عكس ما ھو علی
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ھ  ق علی ذي یطل تحمالت ال ر ال ي دفت ات ف ض البیان ال بع ى إغف ً عل ب جزءا ذي رت ة (ال قائم
  ).شروط البیع

  

ف المحاكم إال أنھ باإلطالع على دفتر التحمالت بملفات البیوعات ال عقاریة لدى مختل
ل  دفتر بك ذا ال ى إنجاز ھ ت عل ا دأب ث أنھ المطلوب بحی یتبین أن كتابات الضبط لدیھا تقوم ب
بیاناتھ وبتفصیل ابتداء من إدراج السند التنفیذي وإدراج إجراءات اإلنذار أو الحجز العقاري 

ة الحد ھادة العقاری ة وجمیع حقوق األغیار وكل التحمالت المدرجة بالش ي حال اریخ ف ة للت یث
ر  ار غی ي العق ز ف ر الحج ي محض ذ ف ا المنف ي أدرجھ فات الت ل المواص ظ وك ار المحف العق

  .المحفظ
ة  ى بین اع لیكون عل ار المب ل تفاصیل العق ام بك وذلك حتى یستطیع المطلع علیھ اإللم

  .منھ
ل  تقراء الفص تعجال  474إن اس رورة االس ع ض ة یوض طرة المدنی انون المس ن ق م

ي  ردفتر التحمالت بمجرد ما یقع الحجز العقاري وإن كان ال یعب بتھيء عن ذلك صراحة ف
ا للفصل  ظ طبق ر محف ار غی ى عق العقار غیر المحفظ مباشرة بعد إشھار الحجز التنفیذي عل

دائن  471 ذ ال ون التنفی ذر ع دھا ین تحمالت بع ر ال يء دفت ة یھ طرة المدنی انون المس ن ق م
  .شھاروالحاجز بإیداع مصاریف اإل

  
  :المطلب الخامس 

  :إشــھــار البــیــع 
  

ددھا الفصل  ة یح ات معین ق بیان ھار وف ة  474یكون اإلش انون المسطرة المدنی من ق
ذا  ت ك ذا بقاعة البیوعات وق اریخ ك ا قضائیا سیقع بت حیث یعلن رئیس كتابة الضبط أن بیع

ثم ر ال ع ذك ر م ذ والخبی دد المنف ي ح فاتھ الت وب بمواص ع المطل ات لبی احي وواجب ن االفتت
ذ  م التنفی ال بقس ھ باالتص احات علی ن اإلیض د م ي مزی ب ف ن یرغ ى م ة وعل ة العام الخزین

  .المدني بالمحكمة لإلطالع على دفتر التحمالت الموضوع رھن إشارة العموم
  

  :من قانون المسطرة المدنیة كالتالي  474وھذا اإلعالن یعلق في أماكن حددھا الفصل 
  

  .كن المحجوز علیھ وكل واحد من العقارات المحجوزةبباب المس -1
  .باألسواق المجاورة  -2
  بمكاتب السلطة المحلیة -3

  وبكل وسائل اإلشھار المأمور بھا عند اإلقتضاء من طرف الرئیس
  وكذا مصلحة الضرائب -4
  بإحدى الجرائد الوطنیة -5
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  :المطلب السادس 
  

  :تبلیــغ األطــراف المعــنـیـة 
  

  یة بیع العقار بالمزاد العلني تھم مجموعة من األشخاص إن عمل
  

  المدین المحجوز علیھ -1
  الدائن طالب الحجز -2
اري  -3 دون بالرسم العق رون والمقی دائنون اآلخ ادین (ال ین ع انوا دائن واء ك س

  ).قیدوا حجزا تحفظیا أو تنفیذیا علیھم أو لھم إمتیاز
  الشركاء على الشیاع -4
  و الكفیل العینيحائز العقار أ -5
الراغبون في الشراء والذین من قدموا عروضھم لعون التنفیذ بكتابة الضبط  -6

  .قبل تاریخ المزاد وعلیھم أن یدلوا بعناوینھم حتى یتسنى استدعاؤھم للبیع
م  ان المشرع ل انوني وإن ك ي محضر ق ب ف ھم بالترتی إذ یقوم المنفذ بتسجیلھم عرض

  .روض یكون شفویا أم كتابیا إال أنھ یستحسن أن یكون مكتوبایشیر إلى ذلك، وھل تقدیم الع
-209فالتبلیـــغ بالبیع ینبغي أن یشمل كل من لھ عالقة بالبیع حــســـب نص الفصول 

  .من قانون المسطرة المدنیة 476-473والفصول  1915من ظھیر یونیو  210
  

  :تبلیغ المدین المحجوز علیھ  
  

أیام األولى  10انون المسطرة المدنیة           في من ق 476یكون وفق الفصل 
  الموالیة لتحدید تاریخ البیع

  
  أیام األخیرة  10م                         في .م.من ق 469الفصل یحیل على الفصل          

  
  من قانون المسطرة     وھنا تطرح إشكالیة تبیلغ       39الذي یحیل بدوره على الفصل 

  ة                                                              المدین بواسطة  الـقــیــمالمدنی 
                                                                              

  
ھ  - وص علی ذي المنص ز التنفی ین الحج لة ب رع والفاص ا المش ي أوجبھ رة الت إن الفت

ل من طرف  30ي بعد وتاریخ السمسرة وھ یوما من التبلیغ و ال یمكن تمدیدھا إال بأمر معل
ل  478رئیس المحكمة الفصل  ي الك ى أال تتعدى ف ة عل ا  90من قانون المسطرة المدنی یوم

  .یوما األولى 30إضافة إلى 
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وفي كل األحوال ال یمكن للمدین أن یتمسك بعدم علمھ بالبیع خاصة وتعلیق اإلعالن  -
  ).ب مسكنھ، وبعد تبلیغھ  بتحویل اإلنذار أو الحجز التحفظي إلى  حجز التنفیذيیكون ببا

  
  :تـبــلیــغ المتــزایـدیـن  -2

  
من قانون المسطرة المدنیة في عناوینھم  476أشارت إلیھ الفقرة األخیرة من الفصل 

  .المدلى بھا لدى عون التنفیذ عند تقدیم عروضھم
  

  : تبــلیــغ الــدائنــین   -3
للدائن طالب التنفیذ وال الدائنین  ةإلى ھذه النقطة ال بالنسب رالمسطرة المدنیة ال تشی

  .المسجلین
  :ینص على مالي  1915یونیو  2من ظھیر  210إال أن الفصل 

  
كل "  الدائنین المسجلین بالرسم العقاري یطلب منھم بكتاب مضمون أو إعالن على ش

یوما من تاریخ توصلھم بالبرید المضمون،  30داخل أجل استدعاء عادي اإلدالء بمستنداتھم 
  ".أو االستدعاء الموجھ إلیھم، وإال سقطت حقوقھم 

  
رتھنین ألن :  مالحـظــة                یس الم ادین ول دائنین الع ھنا سقوط الحق یترتب على ال

  .عقد الرھن یحفظ حقوقھم
  
  :تبلیغ شركاء المحجوز علیھ  -4
  

ع  ناألغیار ال یقبلوثبتت التجربة أن  ار موضوع البی ي العق شراء األجزاء المشاعة ف
ى جزء  ب عل ع ینص ا یكون البی ى الشیاع حینم ھ عل ذ علی زم استدعاء الشركاء المنف لذلك ل

     .مشاع

ى  1915من ظھیر یونیو  209وقد نص الفصل   - على توجیھ إنذار إلى الشركاء عل
جلة لإلطالع على دفتر التحمالت وشروط البیع الشیاع وجمیع أصحاب الحقوق العینیة المس

  .أیام من تاریخ إیداع دفتر التحمالت 8خالل 
  

ابق الفصل  ذار یط ذا اإلن یر  473ھ ذي یش ة ال طرة المدنی انون المس ن ق رورة  : م ض
ة  ي الملكی ھ ف ذ علی ركاء المنف ان الش دود اإلمك ي ح یاع ف ة الش ي حال ذ ف ون التنفی ار ع إخط

ذ ال إجراءات التنفی ا ب رة وأحیان ي السمس اركة ف م المش نى لھ ى یتس ریكھم حت د ش ر ض مباش
ي  كت ف د س یریدون ممارسة حق الشفعة في حالة عدم إعالمھم وإن كان المشرع المغربي ق

  .ھذا الباب ولكن القضاء أجاز ھذه الشفعة
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  : تـبـلیــغ حــائــز العــقــار
  

  ــتــریامك                                             
  حارســــا                                     

  قــد یــكــون                                  
                                             ً   أجــیــــرا
  أو مالك العقار الحقیقي                                            

  
  8في العقار المرھون ) 1915من ظھیر  190على  185(الفصول من 

  
  

  تلزم الحائز                  بأداء الدین المضمون بالرھن
  

ً اإلنذار العقاري 15التخلي عن العقار المرھون خالل                         یوما
  

إذا اختار الحائز التخلي یصرح بذلك لعون التنفیذ وعلى ھذا األخیر أن یحرر محضر 
  .لتقییده الصك العقاري  بذلك ویسعى

ار  * ن العق ي ع ائز المتخل زاد إذا أدى (یحق للح و الم ة رس ار لغای ذا العق استرداد ھ
  .الدین أصال وفوائد أو مصاریف

  
  : البــیــع بالمـــزاد الــعــلــني

  
ھ  ا علی ؤدى م م ی ھ ل دین المحجوز علی د من أن الم انون  477الفصل (بعد التأك من ق

ة  طرة المدنی ذكر ) المس ات ی ة البیوع ى قاع ذ إل ون التنفی ھ ع ع یتوج اریخ البی ول ت وبحل
بثمنھ االفتتاحي بكل الشروط المفصلة في دفتر  -بتكالیفھ-الحاضرین بالعقار المعروض للبیع

دین الحاضرین بقاعة  ب من المتزای ة الضبط ویطل التحمالت وبالعروض المقدمة أمام كتاب
ا البیوعات البیوعات تقدیم بطائقھم الوطنیة ل ي أصبحت تعرفھ ب بعض الممارسات الت تجن

ة السمسرة  بالمزاد العلني بفعل تواطؤ بعض الغرباء عن البیع مع سماسرة یحضرون عملی
ره  ا سبق ذك ً الحاضرین بم ذكرا ة السمسرة م ویساھمون في عرقلتھا بعد مذلك یباشر عملی

ً المزاد انطالقا من الثمن األساسي الذي حدده الخب ة مفتتحا دم لكتاب ى عرض ق ر أو من أعل ی
دین عن العرض  ف المتزای دیم العروض وتوق اء تق ى حین انتھ دة إل الضبط وتستمر المزای

مرات تستغرق كل مرة دقیقة إلى حین انطفاء األخیرة، إال أن  3فیشرع المنفذ بإشعال شمعة 
ى إ 1كتابات الضبط أصبحت تكتفي عند انتھاء تقدیم العروض بتكرار أعداد من  اء  3ل إلنھ

  .السمسرة 
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بعد انتھاء السمسرة یعرض المنفذ األمر على السید رئیس المحكمة الذي یأذن بالموافقة 
  .إذا تجاوز العرض المقدم ثمن الخبرة أو استقر علیھا

  
  في حالــة           عدم حضور المتزایدین أو حضور أقل من إثنین    

  تعـــــاد السمرة            ره عروض كافیةأو عدم تقدی                       
  بنفس اإلجراءات                                       

والشروط السابقة                                                                                        
  

ر  ذ محض أمور التنفی رر م ة یح یس المحكم رق رئ ن ط ع م ول البی م قب إذا ت
ذلك للسمسر ة بتاریخھ وعلى كل متزاید عن الغیر استقرت علیھ المزایدة أن یصرح ب
الل  ل  48خ ن الفص رة م رة األخی رة الفق راء السمس ن إج اعة م انون  477س ن ق م

م یحدد  ة ل بیقا بصندوق المحكم دة تس ھ المزای ت علی المسطرة المدنیة ویؤدي من رس
م ھ شیكا مض دم ب ادة أن یق ھ بصندوق المشرع قدره وإنما جرت الع ون األداء أو یؤدی

ات  ى واجب ع إضافة عل غ البی ى من مبل ا تبق ؤدى م المحكمة وبعد انتھاء العشرة أیام ی
ي  1984وفق ما حدھا ظھیر  % 3الخزینة والمتمثلة في  ق بالرسم القضائیة ف المتعل

  .المیدان المدني
  

  : المطلب السادس 
  

  إعـــاد السمــســرة
  

  : بعد زیادة السدس) 1  
  

ھ یمكن لكل شخص داخل  479لفصل ا  10من قانون المسطرة المدنیة ینص على أن
ون  ترط أن یك زاد ویش ھ الم ا ب ا رس ادة عم ا بالزی دم عرض رة أن یق اریخ السمس ن ت ام م أی

ذا العرض   6/1العرض یفوق بمقدار   د صاحب ھ لي والمصاریف وبتعھ ع األص ثمن البی
ً بثمن المزاد األول مضافة إلیھ الزیادة ویضع بكتابة الضبط مبلغ السدس  كتابة ببقائھ متزایدا

  .بصندوق المحكمة
یوما ویتضمن اإلعالن إضافة إلى مواصفات البیع السالفة الذكر  30فیعاد البیع خالل 

ھ  ذي استقرت علی إلى الثمن الذي استقرت علیھ المزایدة األولى وینطلق المزاد من  الثمن ال
ى المزایدة األولى مع إضافة السد د إل ھ متزای د ببقائ د بالسدس وتعھ ذي عرضھ المتزای س ال

  .حین انتھاء السمسرة كتابة
  
   أیام 10إذا تخلف المشتري عن األداء بعد انتھاء ) 2

  
من قانون المسطرة المدنیة ینص أنھ لم ینفذ الراسي علیھ المزاد بشروط  485الفصل 

الل  تجب خ م یس ذلك إذ ل ذر ب دة أن ار 10المزای ن ت ام م ل أی ا للفص ذار طبق ھ باإلن یخ تبلیغ
ع  30المذكور یعاد البیع تحت عھدتھ ومسؤولیتھ، وتقع سمسرة جدیدة خالل  ا یكون البی یوم
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غ  ان المبل ابقة ببی ى المواصفات الس ادة عل وفق الشروط المحددة سابقا ویتضمن اإلعالن زی
  .الذي رست بھ المزایدة األولى وتاریخ المزایدة الجدیدة

تر ن للمش ل یمك ذ قب ف التنفی ى أن یوق دة األول روط المزای ت ش ف إذا نف ي المتخل
  .السمسرة الثانیة

  

عند حلول تاریخ البیع إذا بیع ھذا العقار بثمن أعلى مما استقرت علیھ المزایدة األولى 
تقرت  ادة أو إذا اس ب بالزی ف أن یطال تري المتخل یس للمش وع ول ي الموض كال ف ال إش ف

رق السمسرة على ثمن أقل  ف یتحمل مسؤولیة الف من السمسرة األولى فإن المشتري المتخل
تري  ن المش رق م ذا الف یل ھ ً لتحص ندا ة س دة الثانی ر المزای ر محض ین ویعتب ین العرض ب

  المتخلف من حــــــق 
  

  عــون  التنفیــذ          الـــدائـــن         المدین وورثـتــھ
  

لمذكور علـــى المتزایــد التخلف لتحقیق الفـرق                                                               لھم الصفة في  تقدیم طلب تنفیـذ المحضر ا
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  :المبحث الخامس  
  مسطرة التوزیع التحاصصي 

  
ا المشرع  - دة إجراءات أوجبھ ذ بع وم عون التنفی ع یق اریخ البی ا إذا قبل تعیین ت ومنھ

ل  مل ك ة تش تعلق األمر بیع عقار محفظ ضرورة اإلدالء على بشھادة عن المحافظة العقاری
ى یتسنى  ة الرھون حت دائنین ونوعی ل ال اري وتوضح ك ى الرسم العق التحمالت الواردة عل

  .إخطار ھؤالء بتاریخ السمسرة
  

ادة  ت الم عار ضر)من م ت  120(أو إذا تعلق األمر ببیع أصل تجاري أوحی ورة إش
د تھيء  7الدائن المرتھن والدائن الحاجز وذلك یتضح من نموذج  ذ عن ھ المنف ب ب الذي یطال

ا للفصل  نھم طبق الملف للبیع وذلك لیتقدم الدائنون بتعرضاتھم على البیع مشفوعة بسندات دی
  .من قانون المسطرة المدنیة 466

  .أي أشكال  حطرفإذا غطى منتوج البیع دیون الدائنین فإن األمر ال ی -
  أما إذا لم یستوف المبلغ الدیون فینبغي سلوك مسطرة التوزیع التحاصصي  -

  )من قانون المسطرة   المدنیة 504طبق للفصل (                                         
  )ت.من م 143والفصل (                                                                

  

بغي اإلشارة إلى أن ھذه المسطرة ینبغي سلوكھا إذا تساوى الدائنون المتزاحمون في االمتیاز أو وتن
  .عند عدم الوصول إلى معرفة من منھم مرتب قبل اآلخر

  

ة           : إذا كان من الدائنین من امتیازه  واضح  بالنسبة للباقي مثل  - والت مرھون ع منق بی
  .التنفیذ أو المتعرض ھو الدائن المرتھنعندما یكون          طالب 

  
ة  یس كتاب ً رئ را ذي آم ف التنفی ى المل یرة عل ع تأش ة یوض یس المحكم ي رئ ا یكتف ھن
الضبط یتمكن الدائن المرتھن من مبلغ دینھ في حدود المبلغ االمتیازي وما فضل یحاصصھ 

  .الدائنون اآلخرون
  .بشأن رھن أدوات ومعدات التجھیز 56-11– 12ظھیر 

ً ویكون طالب التنفیذ ھو الدائن المرتھن ویتعرض على  - 2   عندما یكون المبیع عقارا

  
رون               ازیون آخ ون امتی نھم دائن ن بی ون م د یك ین ق دة دائن ع ع وج البی منت

  .كقابض الضرائب
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غ  ھنا یؤشر رئیس المحكمة ویأذن لرئیس كتابة الضبط بتمكین الدائن المرتھن من مبل

  دینھ 
في حدود أصل الدین وفوائد السنة الجاریة والتي قبلھا                                                    
  من الظھیر المطبق على العقارات   160طبقا للفصل                    

  .المحفظة                                               
ألن قابض الضرائب یعتبر دائنا عادیة بالنسبة لمنتوج                                                          

  )بیع العقار                                                           
ذي  ف التنفی ل المل ة الضبط یحی یس كتاب إن رئ ع ف وج البی عند تزاحم الدائنین على منت

  .رس التنفیذعلى رئیس المحكمة بصفتھ قاضیا یما
     

  :وذلك بواسطة إرسالیة یشیر فـــیــھـــا 
  رقم الملف التنفیذي األصلي و إسم طالب التنفیذ                         إلـــــــــى  

  أرقام الملفات التنفیذیة المضافة                     
  أسماء المتعرضین                                       

  ثمن البیع ورقم الحساب المودع بھ                                        
  

  :الـتــوزیــع الـــودي 
  

  إذا كان االمتیاز واضحا یؤشر على تبلیغ من لھ الحق -
ب  - رئیس كات ین ال ا یع إذا لم یكن واضحا یلزم حل قضائیة لترتیب تزاحم الدائنین ھن

  .في قانون المسطرة المدنیة 504فذ علیھ طبقا للفصل للضبط ویأمر باستدعاء الدائنین والمن
كل ودي  نھم بش الغ بی لجلسة التوزیع الودي التي ینفذ خاللھا األطراف على تقسیم المب
ذر  ودي أو بتع اق ال دم االتف ً بع ب الضبط محضرا ك یحرر كات ورضائي وفي حالة تعذر ذل

  .كتابة الضبطتوزیع المبالغ عن طریق المراضاة والمثقفة بین یدي رئیس 
  

بعدھا یعین رئیس المحكمة قاضیا منتدبا باإلشراف على عملیة التوزیع ویصدر أمر 
عند تعین القاضي المنتدب فإن ھذا األخیر یعلن عن افتتاح مسطرة .في الموضوع

  التوزیــــــع التحاصصي 
  
  

  .بعدھا یحیل الملف على كتابة الضبط           
  507ص علیھا في الفصل للقیام باإلجراءات المنصو
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  في جریدة  عشرة أیامینجز كاتب الضبط اإلعالن ویؤكده بإشھارین تفصل بینھما 
  .أیام 10معینة لإلعالنات القانونیة وبعدھا یعلق إعالنا ثالثا بلوحة المحكمة لمدة 

  
  

ائقھم د دیم وث دین بتق ازین والم نھم والغایة من ھذه اإلعالنات ھي دعوة الدائنین الممت ی
ف  30خالل  اء اآلجال یحال المل یوما من آخر إعالن و إال سقط حقھم              وبعد انتھ

  .على القاضي المنتدب
  

روعا  رر مش ر یح ذا األخی إن ھ دب ف ي المنت ا القاض ي یراقبھ ال الت اء اآلج د انتھ وبع
ذا بالتوزیع ھذا المشروع الذي البد أن یحترم في درجات االمتیاز كما نظمتھا الق وانین في ھ

  .الباب
  

                             
  


