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الظهري على العقارات اأو الماكن املحب�صة بقطع النظر عن كونها من الحبا�س 

التفات اىل كيفية الت�رشف فيها  اأو من الحبا�س ال�صغرى ومن غري  الكربى 

وتركه عما  للحبا�س  التقليدى  بالنظام  الحتفاظ  القاعدة  هاته  من  ويق�صد 

كان عليه وبجانب ذلك فقد لح اأنه ل مانع من تطبيق الظهري على العقود 

املربمة من طرف من لهم منفعة يف املك الحبا�س. 

ثم ان الماكن التي يجدها احلال مكراة ل�صوؤون جتارية وقت حتبي�صها فان 

هذا التحبي�س ل مينع تطبيق مقت�صيات هذا الظهري على التفاقيات الق�صائية 

الناجمة عن عقود الكراء. 

ثانيا- ل تنتهى يف امل�صتقبل العقود اجلارى عليها هذا الظهري ال اذا وقع 

اأ�صهر قبل تاريخ النتهاء وذلك ب�رشف النظر  اعلم املكرتي بالفراغ ب�صتة 

عن كل اتفاقية تكون خمالفة ملا ذكر، وبف�صل هاته الو�صيلة تكون مدة العقدة 

قد ا�صرت�صلت مبقت�صى هذا الظهري اىل ما بعد التاريخ املحدد يف العقدة نف�صها 

اأمرها اىل  يوؤول  اأن مدتها تكون موقتة ول تكون هناك عقدة �صمنية  على 

ا�صرت�صال العمل بالعقدة ال�صلية طبق نف�س ال�رشوط وطيلة نف�س املدة. 

وبف�صل هاته املقت�صيات والقواعد اخلا�صة مب�صطرة طلب جتديد العقدة 

والطلب بالفراغ مل يعد املتعاقدون املعنيون بالمر يف اأى وجه من الوجوه 

عن  للدفاع  اللزم  الجل  لهم  بل  غفلة  حني  على  حقهم  ل�صياع  عر�صة 

فيما  اآخر  مكان  عن  البحث  مثل  العملية  الحتياطات  لتخاذ  اأو  حقوقهم 

يخ�س املكرتي والبحث عن مكرت ءاخر يف ما يخ�س رب امللك. 

كل  ظروف  ح�صب  ليقدروا  وا�صعا  املجال  للحكام  ترك  فقد  وبالتاىل 

الفراغ  ب�صاأن  اأو  العقدة  ب�صاأن جتديد  تقدم  التي  الطلبات  قيمة �صحة  حالة 

والتي رمبا تكون غري مطابقة للكيفيات املامور باتباعها على اأن عدم مطابقة 

تلك الطلبات للكيفيات املذكورة ل جتعلها غري �صحيحة بل كل ما هناك هو 

اأنها متنع �صاحبها من الدعاء على خ�صمه كونه �صقط حقه قانونيا. 
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مع  م�صمونة  ر�صالة  بوا�صطة  العلم  حالة  يف  يروا  اأن  اأي�صا  وللحكام 

العلم بت�صليمها هل العلم قد و�صل حقيقة اىل ال�صخ�س املر�صل اليه اأم ل. 

ومن ناحية اأخرى فقد ظهر من امل�صتحيل – ل�صباب عملية – اأن تر�صل 

العلمات حتما ويف جميع الحوال على �صكل ا�صتدعاء ر�صمى من كتابة 

املحكمة. 

ثالثا- اأدخل تغيري حم�صو�س على القواعد املتعلقة برف�س جتديد العقدة �صعيا 

رف�س جتديد  احلرية يف  دائما  وللمكرى  املكرتي  و�صائل حماية  تقوية  وراء 

العقدة ب�رشط اأن يدفع للمكرتى تعوي�صا عن الفراغ ومل يعد رب امللك معفي 

من اأداء التعوي�س �صوى يف حالتني اثنتني اأولهما اذا اأتى �صد املكرتي املفرغ 

بدليل قاطع وم�رشوع الثانية اذا وجب هدم امللك لكونه وخما اأو فيه خطر 

التي  التعوي�س عن الفراغ يف الحوال  اأداء  اأما العفاء من  ي�صغله  على من 

ي�صرتجع فيها امللك ملكه لي�صكنه اأو ليتعاطى فيه اأعمال جتارية فقد حذف 

من �صيغة الن�س. 

وعلوة على ما ذكر فقد ن�س هذا الظهري على �صىء جديد مهم وهى 

حلول و�صطى بني العفاء متاما من اأداء التعوي�س وبني وجوب دفع تعوي�س 

عن الفراغ يعادل قدره ما حلق املكرتي من �رشر ب�صبب رف�س جتديد العقدة. 

وقد كانت هاته احللول اأجرى بها العمل يف بادئ المر لت�صجيع النا�س 

اأراد هدم  اذا  العقدة  اىل رف�س جتديد  ال�صبيل  امللك  فلرب  البناء وفعل  على 

بنايات  رفع  اعتزم  اذا  �صنتني  ملدة  التجديد  تاأجيل  اىل  اأو  بنائه  واعادة  امللك 

مقابل  يف  وعليه  موقتا  املكان  افراغ  ت�صتوجب  البناء  اأ�صغال  وكانت  امللك 

اأن يتعدى قدر  اأن يدفع للمكرتى تعوي�صا عما حلقه من �رشر من غري  ذلك 

التعوي�س مبلغا يكون م�صاويا يف احلالة الوىل لثمن كراء ثلث �صنوات ويف 

احلالة الثانية لثمن كراء �صنتني وقد اتخذ حل مماثل يف احلالة التي ي�صرتجع فيها 

رب امللك ملكه لي�صكنه بنف�صه اأو لي�صكن فيه اأقاربه ففي هاته احلالة يكون 
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يتعدى  ل  الفراغ  عن  تعوي�س  قب�س  يف  احلق  ف�صاعدا  الآن  من  للمكرتى 

واحلالة هذه مبلغا يعادل ثمن كراء خم�س �صنوات على اأن ما ذكر ل يجرى 

العمل به ال اذا توفرت ال�رشوط التالية وهى اأن رب امللك املطالب بارجاع 

ملكه يكون مفتقرا اىل م�صكن ي�صلح حلاجياته العادية وحاجيات اأ�رشته. 

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى يجب اأن يكون املكان املطالب بارجاعه 

مطابقا لتلك احلاجيات واأن ي�صبح م�صكنا مبجرد اجناز اأ�صغال خفيفة تهيوؤه 

لل�صكنى. 

ثم ان جتديد مبلغ التعوي�س ل يعمل به وقت ا�صرتجاع جزء من املكان 

فقط ال اذا مل ي�رش هذا ال�صرتجاع ل باأعمال ا�صتغلل املكرتي ول مب�صكنه 

ون�صري يف هذا ال�صدد اىل اأن املمثلني املوؤهلني عن الغرف التجارية وال�صناعية 

والغرف املختلطة كانوا قد طلبوا عدم تطبيق هاته املقت�صيات عندما يكون 

المر متعلقا با�صرتجاع اماكن ت�صتعمل كنزل اأو كمحلت مفرو�صة وموؤثتة 

حقوق  تقييد  على  يحمل  ما  هناك  لي�س  عليه لن  يعول  مل  اقرتاحهم  لكن 

امللكني بقيود ا�صافية ولن ال�صطط يف ا�صتعمال حق ا�صرتجاع الماكن ق�صد 

اعدادها لل�صكنى قد نحى ب�صفة كافية مبوجب مقت�صيات اأخرى اأ�صف اىل 

ذلك اأن اقرتاحهم يرمى اىل و�صع نظام يكون فيه ميز لبع�س ال�صماء التجارية 

من غري اأن توجد اأ�صباب قاطعة تربر مثل هذا امليز. 

وزيادة على ما ذكر فان املقت�صيات امل�صار اليها اأعله ترمى ب�صفة تطبيقية 

اىل جعل حدود ل�صتعمال حق ا�صرتجاع الماكن املكراة وتن�س يف ذلك على 

اأحوال يندر كثريا وقوعها ثم تق�صى باأن ل يوؤدى رب امللك �صوى تعوي�س 

�صئيل للمكرتى وحتى يف هذه الحوال النادرة فان قدر التعوي�س رمبا ي�صد 

جميع ال�رشار التي حلقت املكرتي من جراء الفراغ اذ من املمكن اأن ي�صل 

مقت�صيات  وهناك  �صنوات  خم�س  كراء  ثمن  يعادل  مبلغ  اىل  التعوي�س  قدر 

�صيد  الذى  امللك  ي�صغل  اأن  املكرتي  ا�صتطاعة  يف  اأنه  على  تن�س  خ�صو�صية 
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يف مكان امللك الذى اأخرج منه، على اأن عودته اىل امللك احلديث البناء ل 

حترمه من النتفاع بتعوي�س من التعوي�صات املدفوعة عن الفراغ واملن�صو�س 

عليها يف هذا الظهري لكن من اجلائز اأن تدخل عودة املكرتي يف احل�صاب 

لتقدير مبلغ ما خ�رشه تقديرا نهائيا وبجانب ذلك يحتوى الظهري على قواعد 

خمتلفة الغر�س منها وقاية املكرتي من الغلو فيما منح للملكني من ت�صهيلت 

متكنهم من ا�صرتجاع املكهم. 

رابعا - ي�صم اجلزء الرابع ف�صول تتعلق بتولية الكراء ومينع مبوجبها على 

اأو جزء منه فقط  امل�صتقبل كراء جميع مكرتاه  اأن يوىل يف  الأ�صلى  املكرتي 

وت�صتثنى  بعد  فيما  �صتجدد  التي  والعقود  اجلديدة  العقود  ذلك  من  ويفهم 

احلالة التي يوافق فيها العاقد على ذلك ويجب اأن يعرب عن موافقته كتابة. 

املكرتي  ت�صن �صابطا حلقوق  املذكورة  الف�صول  فان  اأخرى  ومن جهة 

الفرعى وحقوق املكرتي الأ�صلى ورب امللك معا. 

خام�سا - يخت�س اجلزء اخلام�س بثمن الكراء ويحتوى على بيانات تهم 

اأي�صا  وي�صمل  اآجالها  حلت  عقود  جتديد  وقت  الكراء  اأثمان  حتديد  كيفية 

الكراء  اأثمان  التي ترتتب فيها فوائد على  بال�رشوط  تتعلق  اأخرى  مقت�صيات 

املدفوعة �صلفا كما تتعلق بكيفية تطبيق البند القا�صى بف�صخ العقدة مبوجب 

احلق اذا مل يوؤد املكرتي ثمن الكراء. 

املحكمة  برئي�س  واأنيطت  مرنة  الق�صائية  امل�صطرة  جعلت   - �ساد�سا 

البتدائية  مهمة ال�صلح بني الفريقني ويلحظ اأن ح�صور الفريقني باأنف�صهم 

كثريا ما يكون �رشوريا للو�صول اىل �صلح غري اأنه ظهر من امل�صتحيل اجبارهم 

على احل�صور يف جميع الحوال بل للحكام اأن ينظروا يف هاته امل�صاألة ويروا 

املنا�صبة التي يلزمون فيها املتعاقدين باحل�صور واذا اأخفقت حماولة ال�صلح فان 

الق�صية ترفع اىل املحكمة البتدائية . 

وقد ن�س على مقت�صيات حتول دون اأعمال املماطلة مع اعطاء الفريقني 
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عن  تنجم  التي  بالعواقب  املنا�صب  الوقت  يف  تذكرهم  كافية  معلومات 

�صكوتهم. 

وهى  منها  املهمة  بالذكر  نخ�س  املختلفة  املقت�صيات  بني  من   - �سابعا 

من  املكرتي  حرمان  اىل  الرامية  التعاقدية  البنود  جميع  تاما  الغاء  تلغى  التي 

ي�صرتى  ملن  الكراء  عقدة  عن  التخلى  واىل  الفراغ  عن  تعوي�صات  يف  حقه 

منه ا�صمه التجارى وهناك مقت�صى خا�س يعيد اىل الذاكرة ويحقق اأن نظام 

حماية عقود كراء املحلت امل�صتعملة للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف ل يطبق 

على كراء الملك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة اأو باأ�صخا�س اأو جماعات عمومية 

اأخرى ال بقدر ما يكون تطبيقه ملئما لنظام الملك العمومية وملا يتطلبه 

�صري امل�صالح العمومية من �رشوريات. 

غايتني  اىل  ترمى  انتقالية  مقت�صيات  على  الثامن  اجلزء  يحتوى   - ثامنا 

الوىل منهما هى ت�صوية ال�صعوبات الناجتة عن الغاء النظام املعمول به الآن 

وخلفه بنظام مباين له يف بع�س النقط والغاية الثانية هى التن�صي�س على كيفيان 

اقرار و�صعية املكرتين ممن اأبقوا يف مكرتاهم عمل بالظهري ال�صادر يوم 22 

مايو 1954 ب�صاأن مد اأجل العقود ب�صفة ا�صتثنائية. 

ترك حرية  ال�رشورى  من  والأحوال  الظروف  هذا وقد جعلت خمتلف 

الكراء  مبلغ  وحتديد  اجلديدة  بالعقدة  العمل  اإجراء  تاريخ  لتعيني  للحكام 

املطلوب عن املدة التي ق�صت منذ التاريخ الذى ينتهى فيه عاديا اأمد العقدة 

ال�صابقة وي�صمل اجلزء اأي�صا مقت�صيات تعفي امللك اعفاء �رشيحا من التعهدات 

التي تعهد بها يف �صاأن اماكن كان من حقه ا�صرتجاعها لو مل ميد بوجه ا�صتثنائى 

عقدة كرائها. 

�صنة  مايو   22 ظهري  يف  امل�صمنة  القاعدة  املذكورة  املقت�صيات  وتنقل 

اأحكام  تنفيذ  1954 والقا�صية مبنع كل �صخ�س من قب�س تعوي�س عن عدم 
ق�صائية �صدرت ب�صاأن مد اأجل العقود اذ ان هذا الظهري يقر بدوره م�صاألة مد 
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اأجل العقود و�صي�صدر من جهة اأخرى قرار وزيرى لتحديد تاريخ انهاء العمل 

بالقاعدة املذكورة. 

مبقت�صى الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 19 رم�صان 1373 املوافق 22 مايو 

1954 ب�صان مد اأجل اجراء العمل بعقود كراء الملك امل�صتعملة للتجارة اأو 
ال�صناعة اأو املهن. 

اجلزء الول - ميدان التطبيق

الف�سل الول 

 تطبق مقت�صيات هذا الظهري على عقود كراء الملك اأو الماكن التي 

ت�صتغل فيها اأعمال جتارية �صواء اأكانت هاته العمال ترجع اىل تاجر اأو اىل 

رب �صنعة اأو حرفة. 

وزيادة على ذلك فان املقت�صيات املذكورة تطبق على ما يلي: 

اأن  ب�رشط  باملتجر  اللحقة  ال�صافية  الماكن  اأو  الملك  عقود  اأول- 

هاته  كانت  فاذا  ذلك  على  وعلوة  املتجر  هذا  ل�صتغلل  �رشورية  تكون 

اأكريت  اأن تكون قد  في�صرتط  املتجر  اآخر غري رب عقار  تابعة مللك  املرافق 

يكون  وان  به  التي خ�ص�صها  لل�صوؤون  معا  واملتجر  املكرتي هى  لي�صتعملها 

املكرى – وقت ابرام الكراء – عاملا بال�صىء الذى ت�صتعمل له تلك الماكن. 

ثانيا - عقود كراء الرا�صى البي�صاء التي �صيدت فيها اما قبل ابرام العقدة 

اأو بعدها، بنايات ت�صتعمل للتجارة اأو ال�صناعة اأو احلرف وي�صرتط اأن تكون 

البنايات قد �صيدت اأو �رشع يف ا�صتغللها بر�صى رب امللك واأن يكون ذلك 

�صمن ماهو لزم لل�صتغلل املذكور. 

تطبيق  فان  الظهري  هذا  ن�رش  تاريخ  بعد  متت  التي  العقود  يخ�س  وفيما 

املوافقة  على  يتوقف  ال�صابقة  الفقرة  من  والثانى  الول  املقطعني  مقت�صيات 

الكتابية للملك املعنى بالمر غري اأن هاته القاعدة ل تطبق على جتديد العقود 

املربمة قبل التاريخ املذكور اأعله. 
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الف�سل الثاين 

ان مقت�صيات هذا الظهري ول�صيما مقت�صيات الفقرتني الثانية والثالثة من 

الف�صل الول تطبق اأي�صا على ما �صيذكر: 

اأول - عقود الكراء التي تتعلق بالملك اأو الماكن امل�صتعملة للتجارة 

اأو  العمومية  اجلماعات  اأو  الدولة  مع  اأبرمت  والتي  احلرف  اأو  ال�صناعة  اأو 

املوؤ�ص�صات العمومية يف �صاأن اأملك اأو اماكن اأعدت مل�صالح وجدها احلال 

ت�صتغل مب�صاركة الدولة اما وقت ابرام عقدة الكراء واما قبله.

وان وقع خلل مدة العقدة تخ�صي�س تلك العقارات اأو الماكن بامل�صالح 

تطبيق  فان  الظهري  هذا  ن�رش  بعد  حقق  قد  التخ�صي�س  هذا  وكان  املذكورة 

املقت�صيات املبينة اأعله تكون مرتهنة باملوافقة الكتابية للملك املعنى بالأمر. 

من  موؤ�ص�صة  كل  ت�صغلها  التي  الماكن  اأو  الملك  كراء  عقود   - ثانيا 

موؤ�ص�صات التعليم. 

ثالثا - عقود كراء الملك اأو الماكن التي ي�صغلها ال�صناعيون. 

الف�سل الثالث 

ل تطبق مقت�صيات هذا الظهري على العقود الطويلة المد غري اأنها تطبق 

يف الحوال املن�صو�س عليها يف املقت�صيات ال�صابقة وذلك فيما يخ�س العقود 

الطويلة الجل املربمة مع املكرتين ال�صليني ب�رشط اأن تكون مدة جتديد العقدة 

املربمة بني هوؤلء املكرتين واملكرتين الفرعيني ل توؤدى اىل �صغل الماكن اىل 

ما بعد تاريخ انتهاء العقدة الطويلة المد. 

الف�سل الرابع

التابعة للحبا�س  واخلالية  الظهري على الملك والماكن  ل يطبق هذا 

من حقوق املنفعة كما ل يطبق يف احلالة التي تكون فيها الملك والماكن 

م�صاعة وتكون الحبا�س متتلك فيها فوائد تبلغ على الكرث ثلثة اأرباع منها. 
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التي تنجز اىل الحبا�س بعد ن�رش هذا الظهري  اأن الملك والماكن  بيد 

تبقى مقيدة بعقود الكراء التجارية التي يكون معمول بها اأو التي يقع جتديدها 

تطبيقا لهذا الظهري. 

اجلزء الثانى - يف جتديد عقدة الكراء

الف�سل اخلام�ص

واملتخلى  املكرتين  ما عدا  العقدة  بتجديد  يطالب  اأن  فرد  ل يحق لى 

لهم عن عقدة الكراء اأو ذوى حقوقهم ممن ياتون هم اأو موروثوهم مبا يثبت 

اأو عدة  عليه مبقت�صى عقدة  متتابعتني ح�صلوا  �صنتني  ملدة  انتفاع  اما حق  به 

عقود خطية متوالية واما ما لهم من انتفاع م�صرت�صل مدة اأربع �صنوات عمل 

بعقدة اأو بعدة عقود �صفوية متتابعة اأو مبقت�صى عقود متوالية مكتوبة كانت 

اأو �صفوية. 

الف�سل ال�ساد�ص

ل ينتهى العمل بعقود كراء الماكن اخلا�صعة ملقت�صيات هذا الظهري ال 

اذا وجه للمكرتي طلب بالفراغ قبل انق�صاء العقدة ب�صتة اأ�صهر على القل 

وذلك بدون التفات اىل اأى �رشط تعاقدى خمالف ملا ذكر وحيادا عن الف�صول 

 1331 الأول  ربيع   9 ال�صادر يف  ال�رشيف  الظهري  من  687 و688 و689 
املوافق 12 غ�صت 1913 املعترب مبثابة قانون لللتزامات والعقود. 

فاإن  ال�صابقة  الفقرة  اليه يف  امل�صار  بالفراغ  الطلب  فاذا مل يوجه  وعليه 

التي  الكراء  عقدة  اأما  فيها  املحدد  التاريخ  بعد  ما  اىل  ت�صرت�صل  العقدة  مدة 

تكون ل �صلة بواقعة يتيح حتقيقها للمكرى طلب ف�صخ العقدة املذكورة فان 

مدتها ل تنق�صى ال اذا وجه املكرى للمكرتي اعلما بذلك خلل �صتة اأ�صهر 

يت�صمن العلم عبارة ت�صري اىل  اأن  انتهاء تلك املدة ويجب  على القل قبل 

كون احلادثة التي ن�س عليها يف العقود قد وقعت. 

وان كان المر يتعلق بعقدة ذات مدد عديدة واألغى املكرى هذه العقدة 
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وقت انق�صاء احدى املدد فان العلم بالفراغ يوجه حتما قبل انتهاء املدة 

ب�صتة اأ�صهر على القل. 

ومن اللزم توجيه العلم بالفراغ اما طبق الكيفيات املن�صو�س عليها 

يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية 

واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بت�صليمها . 

وعلى املكرى اأن يو�صح للمكرتي ال�صباب الداعية اىل الفراغ واأن ينقل 

ال�صابع والع�رشين واإل فل ي�صتطيع املطالبة ب�صقوط  الف�صل  يف العلم ن�س 

حق املكرتي ح�صبما ن�س على ذلك يف الف�صل املذكور. 

الف�سل ال�سابع

اذا مل يوجه اىل املكرتي اعلم بالفراغ واأراد هذا املكرتي جتديد عقدته 

اأ�صهر التي تتقدم اأجل انق�صاء  اأن يقدم طلبا للمكرى اما خلل ال�صتة  فعليه 

العقدة واما يف اأى وقت من اأوقات املدة التي ت�صرت�صل اأثناءها العقدة مبوجب 

مقت�صيات الف�صل ال�صاد�س املذكور اأعله. 

الكيفيات  طبق  اما  املكرى  اىل  العقدة  جتديد  طلب  ار�صال  يجب  و 

قانون  مبثابة  املعترب  الظهري  55 و56 و57 من  الف�صول  املن�صو�س عليها يف 

للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها . 

 وي�صح ار�صال طلب جتديد العقدة اىل املت�رشف يف �صوؤون املكرى املعترب 

اأهل حليازته ما عدا اذا ا�صرتط املكرى �رشوطا اأو وجه اعلمات تخالف ذلك 

وان كان هناك عدة ملكني فان الطلب املر�صل اىل واحد منهم يكون كاأنه قد 

ار�صل اليهم جميعا اللهم ال اذا ن�س على �رشوط اأو وجهت اعلمات تخالف 

ما ذكر ب�صاأن جميعهم. 

الثامن الآتى بعده وال فيكون  اأن ينقل يف الطلب ن�س الف�صل  ويجب 

املكرتي غري قادر على معار�صة املكرى ب�صقوط احلق الناجم عن انتهاء اأجل 

ثلثة اأ�صهر املن�صو�س عليه يف نف�س الف�صل. 
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الف�سل الثامن

لتاريخ تو�صله  املوالية  اأ�صهر  الثلثة  يعمد خلل  اأن  املكرى  يجب على 

بطلب جتديد العقدة اىل احاطة علم املكرتي باأنه ي�صادق على جتديد العقدة 

مع ال�صارة اىل �رشوط التجديد اأو انه يرف�س هذا التجديد مو�صحا يف نف�س 

الوقت ال�صباب الداعية اىل ذلك الرف�س وعلى املكرى اأن يخرب املكرتي مبا 

ذكر اما طبق ال�صور املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري 

املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم 

بت�صليمها . 

واإذا مل يخرب املكرى املكرتي مبا ينوى اجراءه يف ظرف الجل املذكور 

اأعله  ال�صابع  الف�صل  مقت�صيات  طبق  حرر  قد  العقدة  جتديد  طلب  وكان 

فان املكرى يعترب حينذاك موافقا على جتديد العقدة �صمن البنود وال�رشوط 

املت�صمنة يف العقدة ال�صابقة غري انه اإذا كان املكرتي قد طلب جتديد العقدة 

املكرى موافقا على  فيعترب  العقدة الوىل  بنود و�رشوط تخالف �رشوط  على 

مبداأ التجديد لي�س اإل اأما اخللف النا�صئ عن ثمن الكراء ومدة العقدة اأو عن 

�رشوط اأخرى من �رشوطها فانه يرفع بطلب الفريق امل�صتعجل اىل احلاكم الذى 

يف�صله طبق الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل الثلثني.

وعلى املكرى اأن يدرج يف جوابه عن طلب جتديد العقدة ن�س الف�صل 

من  املذكور  الف�صل  عليه  ن�س  مبا  املطالبة  حق  يفقد  ليل  والع�رشين  ال�صابع 

�صقوط حق املكرتي بفوات املدة. 

الف�سل التا�سع

اذا وقع جتديد العقدة دون اأن ي�صل الفريقان اىل اتفاق ب�صاأن مدة العقدة 

اجلديدة فان مدتها تكون هى نف�س املدة املن�صو�س عليها يف العقدة املنتهى 

اأمرها من غري اأن تتعدى مدة العقدة اجلديدة خم�س �صنوات واإذا كان المر 

يتعلق بعقدة ذات اأمد غري معني فان مدة العقدة اجلديدة تكون معادلة للمدة 
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تتعدى  اأن  هذا  مع  يجوز  ول  ال�صابقة  العقدة  يف  عليها  املن�صو�س  احلقيقية 

ثلث �صنني. 

ويف كلتى احلالتني يبتداأ العمل بالعقدة اجلديدة عند تاريخ انق�صاء مدة 

العقدة ال�صابقة ان اأعلن الغاء هذه العقدة قبل تاريخ انتهائها ب�صتة اأ�صهر على 

القل اما اذا ا�صرت�صلت هذه العقدة بعد تاريخ انق�صائها وكان هذا ال�صرت�صال 

العقدة  فان مدة  اأعله  اليه  املوما  ال�صاد�س  الف�صل  ملقت�صيات  قد جرى وفقا 

اجلديدة تبتدئ من اليوم الول لل�صهر املواىل اما للتاريخ الذى �صح فيه ار�صال 

العلم بالفراغ واما لتاريخ طلب اأو عر�س جتديد العقدة. 

اجلزء الثالث - يف رف�س جتديد العقدة 

الف�سل العا�رش

 يحق للمكرى رف�س جتديد العقدة اإل اأنه اإذا ا�صتعمل هذا احلق فيكون 

عليه اأن يوؤدى للمكرتي املطلوب منه الفراغ تعوي�صا عن هذا الفراغ يعادل 

قرره  ما  با�صتثناء  وذلك  العقدة  جتديد  عدم  عن  الناجم  ال�رشر  من  حلقه  ما 

الف�صل 11 وما يليه من الف�صول ويلزم املحكمة وقت حتديد قدر التعوي�س 

اأن تعترب ما �صيح�صل للمكرتي من اخل�صائر وما �صيفقده من الرباح ب�صبب 

ا�صاعة حقوقه. 

ويكون قدر التعوي�س م�صاويا على القل لقيمة ال�صم التجارى اللهم ال 

اذا اأثبت املكرى اأن ال�رشر اأخف من القيمة املذكورة. 

الف�سل احلادى ع�رش

 للمكرى اأن يرف�س جتديد العقدة دون الزامه باأداء اأى تعوي�س وذلك يف 

الحوال التية: 

اأول- ان اأتى بحجة ت�صهد �صد املكرتي املطالب بالفراغ باأن هناك �صببا 

خطريا وم�رشوعا . 

الإدارية  ال�صلطة  بع�صا لن  اأو  امللك كل  اأثبت وجوب هدم  ان  ثانيا - 



212

الدكتور م�صطفى بوجنة

اأعلنت اأنه وخم وخمالف للمبادئ ال�صحية اأو اأثبت اأن يف �صغل امللك خطرا 

ب�صبب انعدام الأمن فيه . 

قام  اأو  بع�صه  اأو  امللك  جميع  بناء  باإعادة  وارثه  اأو  امللك  رب  قام  واإذا 

برتميمه فللمكرتي حق الأ�صبقية يف كرائه طبق ال�رشوط املن�صو�س عليها يف 

الف�صلني الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني بعده. 

الف�سل الثانى ع�رش

امللك  هدم  يريد  لكونه  العقدة  جتديد  رف�س  يف  احلق  امللك  ل�صاحب 

واعادة بنائه لكنه يتحمل تعوي�صا عن الفراغ يدفعه للمكرتي قبل خروجه 

من امللك ويكون قدره معادل ملا يلحق هذا املكرتي من ال�رشر دون اأن يتعدى 

مع ذلك ثمن كراء ثلث �صنوات يح�صب على اأ�صا�س املقدار املعمول به وقت 

الفراغ واذا عمد رب امللك اىل المتناع من جتديد العقدة فيحق للمكرتي 

البقاء يف مكرتاه طبق بنود و�رشوط العقدة الولية وذلك اىل اأن ي�رشع فعليا 

يف اأ�صغال البناء. 

�صاحلة  اأماكن  على  بناوؤه  املعاد  امللك  احتوى  فان  ذكر  ما  على  وزيادة 

ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية فللمكرتي حق ال�صبقية يف كرائها حتت 

الثالث ع�رش والرابع ع�رش الآتيني  الف�صلني  قيد ال�رشوط املن�صو�س عليها يف 

بعده. 

الف�سل الثالث ع�رش

يف  اما  عليه  املن�صو�س  الأ�صبقية  بحق  النتفاع  للمكرتي  يتاأتى  لكى   

اأن  يلزمه  اأعله  املذكورين  الثانى ع�رش  الف�صل  الف�صل احلادى ع�رش واما يف 

يخرب رب امللك بذلك اما وقت خروجه من املكان اأو بعد خروجه منه بثلثة 

يف  عليها  املن�صو�س  ال�صور  طبق  اعلمه  يوجه  اأن  وعليه  الكرث  على  اأ�صهر 

الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية اأو 

بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بتبليغها  م�صريا يف نف�س الوقت اىل عنوانه 



213

الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

اىل  انتقل  كلما  الكيفيات  نف�س  طبق  املكرى  يخرب  اأن  عليه  ويتعني  اجلديد 

مكان اآخر. 

كراء  قبل  يعمد  اأن  املذكور  العلم  مبثل  تو�صل  ممن  امللك  رب  وعلى 

املكان امل�صيد حديثا اىل احاطة علم املكرتي ح�صب نف�س الطريقة باأنه م�صتعد 

لبرام عقدة جديدة معه. 

اأ�صهر ليخرب  ومن الواجب اأن ي�صمن العلم اأن للمكرتي اأجل الثلثة 

رب امللك هل قبل ابرام عقدة جديدة اأم ل وانه را�س مببدا جتديد العقدة لكنه 

ل يوافق على �رشوطها بحيث ميكن يف هذه احلالة رفع النازلة اىل املحكمة 

التي لها النظر يف المر واإذا انق�صى الجل امل�رشوب وكان العلم املوجه اىل 

املكرتي مطابقا للمقت�صى ال�صابق فيجوز لرب املكان اأن يت�رشف فيه كما �صاء 

وان مل يح�صل اتفاق بني الفريقني ب�صاأن �رشوط العقدة اجلديدة فتحدد هاته 

ال�رشوط وفقا ملقت�صيات الف�صل الثلثني. 

واذا وقع اأن حرم امللك املكرتي من النتفاع بحق ال�صبقية فانه يكون 

عر�صة - بطلب املكرتي - اىل اأداء التعوي�صات عن ال�رشار. 

الف�سل الرابع ع�رش

الف�صلني  املن�صو�س عليها يف  الكيفيات  امللك طبق  بناء  اعادة  اذا متت   

تفوق  فيها  امل�صيد  امل�صاحة  اأعله وكانت  املبينني  والثانى ع�رش  احلادى ع�رش 

م�صاحة  تعادل  م�صاحة  يف  ينح�رش  ال�صبقية  حق  فان  القدمي  امللك  م�صاحة 

الماكن التي كان ي�صغلها املكرتي اأو تكون �صاحلة لحتواء اللوازم والعمال 

التجارية التي كان املكرتي يتعاطاها يف الماكن القدمية. 

القدمي  امللك  يعمر  كان  من  جميع  ي�صع  ل  بناوؤه  املعاد  امللك  كان  واذا 

فان حق ال�صبقية متنح لقدم املكرتين ممن كانوا ي�صتغلون فيه ال�صم التجارى 

ينوون  باأنهم  ال�صحيحة  القانونية  الطريق  امللك على  يخربوا رب  اأن  ب�رشط 

�صغل الماكن.  
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فيه  يتعاطى  ملا كان  ت�صلح  اأماكن  ي�صمل  بناوؤه ل  املعاد  امللك  واذا كان 

من قبل من اأعمال جتارية اأو �صناعية اأو مهنية فللمكرتي ال�صائع حقه فيه اأن 

لكى  ت�صييدها  املعاد  الماكن  يف  ال�صبقية  بحق  بالنتفاع  ذلك  مع  يطالب 

التي  اجلديدة  التهيئة  مع  اخل�صو�س  على  تتنا�صق  اأخرى  اأعمال  فيها  يبا�رش 

تناولت الماكن ومع نوع امللك وموقعه. 

الف�سل اخلام�ص ع�رش

ان  �صنتني  يف  حتدد  ق�صوى  ملدة  العقدة  جتديد  تاأجيل  اأي�صا  امللك  لرب 

اعتزم رفع بنايات امللك وكانت اأ�صغال البناء تتطلب من املكرتي افراغ املكان 

موقتا ويف هاتني احلالتني ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يعادل ما حلقه من ا�رشار 

من غري اأن يفوق قدره قيمة كراء �صنتني ح�صب الثمن املعمول به وقع الفراغ. 

واذا �صري على هذه الطريقة فللمكرتي احلق يف البقاء يف املكان اىل اأن 

ي�رشع فعليا يف اأ�صغال البناء. 

الف�سل ال�ساد�ص ع�رش

ي�صوغ للمكرى المتناع من جتديد العقدة دون الزامه باداء التعوي�س عن 

اأعله ان ا�صرتجع املكان لي�صكنه  العا�رش  الف�صل  الفراغ املن�صو�س عليه يف 

بنف�صه اأو ي�صكن فيه زوجه اأو اآباءه اأو اأولده اأو اآباء زوجه اأو اأولد هذا الزوج 

يطابق  اىل م�صكن  مفتقرا  املكان  �صيعمر  الذى  ال�صخ�س  اأن يكون  وي�صرتط 

حاجياته العادية وحاجيات اأع�صاء اأ�رشته ممن يعي�صون عادة معه اأو ي�صكنون 

معه وي�صرتط اأي�صا اأن تكون هاته احلاجيات تتنا�صق مع احتلل املكان ب�صفة 

اعتيادية وان من �صاأن هذا املكان اأن ي�صلح لل�صكنى مبجرد اجناز اأ�صغال خفيفة 

توؤهله لذلك ول يقبل ا�صرتجاع جزء من الماكن عمل باملقت�صيات ال�صابقة 

ال اذا كان هذا ال�صرتجاع ل ي�رش ل با�صتغلل املكرتي ول ب�صكناه.

واإذا بيع امللك فل يجوز ملكريه ال�صتفادة من ذلك املقت�صى ال اذا كان 

ر�صم ال�صرتاء موؤرخا بتاريخ حقيقى  م�صت عليه ثلث �صنوات قبل تاريخ 
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املطالبة بحق ال�صرتجاع. 

 وعلى املكرى املطالب باحلق املن�صو�س عليه يف هذا الف�صل واملخول 

له ا�صرتجاع جميع الماكن املكراة اأو البع�س منها فقط اأن يدفع للمكرتي اأو 

اأن يتجاوز قدره  لذوى حقوقه تعوي�صا ي�صاوى ما ح�صل من �رشر من غري 

قيمة كراء خم�س �صنوات ح�صب الثمن املعمول به وقت الفراغ.

ويحتم على من �صينتفع باملكان امل�صرتجع اأن يعمره بنف�صه يف ظرف اأجل 

�صنة واحدة من التاريخ رحيل املكرتي واأن يبقى فيه مدة خم�س �صنوات على 

القل ما عدا اإذا اأدىل ب�صبب م�رشوع. 

ال�صائع حقه تعوي�صا  اأن يدفع للمكرتي  وان مل يفعل ذلك فيتعني عليه 

يعادل قيمة ما اأ�صابه من �رشر . 

الف�سل ال�سابع ع�رش

 ان حق جتديد العقدة ل يجرى على امللك الذى يعتزم بناء م�صاكن يف 

الكل اأو يف البع�س من الرا�صى املبنية يف املقطع الثانى من الفقرة الثانية من 

اأجل �صنتني  انتهاء  البناء قبل  اأن ي�رشع فعليا يف  اأعله  الف�صل الول املذكور 

تبتداآن من تاريخ رف�صه التجديد، وي�صوغ للمكرتي املفرغ اأن يبقى يف املكان 

اىل اأن ي�رشع حقيقة يف اأ�صغال البناء. 

الأحوال  من  حالة  اأية  يف  ي�صمل  ل  ال�صرتجاع  هذا  حق  اأن  على 

املكرتي  انقطاع  اىل  حتما  اأدى  وان  للبناء  اللزم  الر�س  من  اجلزء  �صوى 

دفع  امللك  على رب  فيرتتب  املهنية،  اأو  ال�صناعية  اأو  التجارية  العمال  عن 

الذكر وزيادة على  ال�صابق  الثانى ع�رش  الف�صل  املن�صو�س عليه يف  التعوي�س 

ذلك فان كان امللك الذى وقع ت�صييده يحتوى على حملت ت�صتعمل للتجارة 

اأو ال�صناعة اأو احلرف فيخول للمكرتي املفرغ حق ال�صبقية املن�صو�س عليه 

يف الف�صل الثانى ع�رش اأعله وذلك طبق ال�رشوط املحددة يف الف�صلني الثالث 

ع�رش والرابع ع�رش من هذا الظهري. 
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الف�سل الثامن ع�رش

مكريا  الوقت  نف�س  يف  يكون  الذى  ال�صلى  املكرتي  اأو  امللك  ان   

للماكن وبائعا لل�صم التجارى الذى ي�صتغله ثم يكون قد تو�صل بجميع ثمن 

ال�صم التجارى املبيع ل ي�صوغ له رف�س جتديد العقدة ال اذا اأدى للمكرتي 

اأثبت  اذا  ال  اللهم  العا�رش  الف�صل  املن�صو�س عليه يف  التعوي�س  ال�صائع حقه 

على املكرتي �صببا اعرتف بكونه خطريا وم�رشوعا. 

الف�سل التا�سع ع�رش

اذا وقع نزع ملكية املكان لجل امل�صلحة العمومية فان اجلماعة العمومية 

التعوي�س عن الفراغ  اأداء  تتجنب  اأن  امللكية ميكنها  اأعمال نزع  تبا�رش  التي 

املن�صو�س عليه يف الف�صل العا�رش ان عر�صت على املكرتي ال�صائع حقه مكانا 

يكون مماثل للمكان املنزوعة ملكيته  ويكون واقعا بالقرب منه. 

ويف هذه احلالة يتو�صل املكرتي بتعوي�س يف مقابل ما حرم منه موقتا من 

التجارى  ا�صمه  قيمة  نق�س من  بتعوي�س عما  يتو�صل  القت�صاء  املنفعة وعند 

وتدفع له زيادة على ذلك م�صاريف انتقاله من املكان وم�صاريف ا�صتقراره 

يف املكان الآخر. 

الف�سل الع�رشون

اذا وقع اأن ثبت على امللك اأنه ا�صتعمل احلقوق املخولة له مبوجب الف�صل 

احلادى ع�رش وما يليه من الف�صول ل ل�صيء اآخر �صوى حلرمان املكرتي من 

حقوقه وخ�صا�صا اذا عمد اىل ذلك باأعمال الكراء واعادة البيع �صواء كانت 

تعوي�صا  وقتئذ  ي�صتحق  املكرتي  فان  جتارية  اأو  مدنية  �صبغة  العمال  لتلك 

يعادل ما اأ�صابه من �رشر. 

ومن حق املكرتي اأن يطلب تقدير قيمة ال�رشر الذى يلحقه وقت افراغه 

املكان وذلك طبق امل�صطرة املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابع والع�رشين وما 

يليه من ف�صول هذا الظهري. 
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الف�سل الواحد والع�رشون

التعوي�صات  باأحد  اأو  بالتعوي�س عن الفراغ  املطالبة  ي�صتطيع  كل مكرت 

املن�صو�س عليها يف الف�صل الثانى ع�رش وما يليه اىل غاية الف�صل الثامن ع�رش ل 

يجرب على افراغ الماكن قبل اأن يت�صلم مبلغ التعوي�س اللهم اإل اإذا دفع له رب 

البتدائية  املحكمة  رئي�س  يحدده  الحتياط  وجه  على  موقتا  تعوي�صا  امللك 

وترفع النازلة اىل هذا الرئي�س وفقا لل�رشوط املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابع 

والع�رشين ويحكم فيها مع امكانية ا�صتئناف حكمه كما ن�س على ذلك يف 

الف�صل الثلثني. 

ويقتطع قدر ذلك التعوي�س من قدر التعوي�س املحدد نهائيا اما باملرا�صاة 

يفوق  نهائيا  املحدد  التعوي�س  مبلغ  كان  اذا  وذلك  املحكمة  يد  على  واما 

مبلغ التعوي�س املوقت وان كان المر بخلف ذلك فيتعني على املكرتي اأن 

يدفع للملك الفرق احلا�صل بني التعوي�س املوقت والتعوي�س النهائى اما اذا 

رف�صت املحكمة منح املكرتي تعوي�صا نهائيا فعليه اذ ذاك اأن يرجع كافة مبلغ 

التعوي�س املوقت. 

وللمكرتي املطالب باحلق املن�صو�س عليه يف الفقرة الوىل اأن يبقى يف 

اأن  اىل  وذلك  اأمدها  املنتهى  العقدة  و�رشوط  لبنود  طبقا  له  املكراة  الماكن 

يتو�صل بالتعوي�س املوقت. 

اجلزء الرابع - يف تولية الكراء 

الف�سل الثانى والع�رشون

اأو البع�س من الماكن املكراة ما عدا اذا احتوت  متنع تولية كراء الكل 

العقدة على �رشط يخالف ما ذكر اأو وافق رب امللك على التولية وذلك حيادا 

عن الف�صل 668 من الظهري ال�رشيف املعترب مبثابة قانون لللتزامات والعقود.

واذا وافق رب امللك على تولية الكراء فيتعني عليه الن�صمام اىل عقدة 

التولية. 
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الذى هو عليه يف  الثمن  يفوق  بثمن  ياتى  املوىل كراوؤه  واذا كان اجلزء 

الكراء ال�صلى فلرب امللك اأن يلزم املكرتي بدفع زيادة يف الكراء ال�صلى 

تنا�صب ما هو زائد يف الكراء الفرعي. 

وعلى املكرتي اأن يعلم امللك بعزمة على تولية الكراء وذلك اما بوا�صطة 

اعلم ر�صمى يوجهه اليه طبق ال�صور املن�صو�س عليها يف الف�صول 55 و56 

كتاب  بوا�صطة  واما  املدنية  للمرافعات  قانون  مبثابة  املعترب  الظهري  من  و57 

م�صمون مع العلم بو�صوله . 

ويتعني على �صاحب امللك اأن يطلع املكرتي على نيته يف الن�صمام اىل 

عقد تولية الكراء اأو يف عدم الن�صمام اليه ويكون ذلك خلل الثلثني يوما 

املوالية لتاريخ تو�صله بالعلم املذكور.

وان امتنع رب امللك من امل�صاركة يف العقدة اأو غ�س الطرف عن اجلواب 

ي�صتغنى عنه يف  فانه  الفقرة الوىل  املن�صو�س عليه يف  الرتخي�س  بالرغم من 

ابرام العقدة املذكورة وان ر�صى بان�صمامه اىل العقدة لكنه بقى غري متفق 

مع املكرتي على �رشوط توليه الكراء وكذا على الزيادة الواجب ادخالها على 

ثمن الكراء ال�صلى وفقا ملقت�صيات الفقرة ال�صابقة فان رئي�س املحكمة هو 

الذى يق�صى يف امل�صاألة طبقا ملقت�صيات الف�صل الثلثني الآتى بعده. 

الف�سل الثالث والع�رشون

عقدته  جتديد  ال�صلى  املكرتي  من  يطلب  اأن  الفرعى  للمكرتي  يجوز 

امللك  رب  جانب  من  له  خمولة  حقوق  من  نف�صه  املكرتي  لهذا  ما  �صمن 

وعلى هذا الخري اأن ي�صارك يف العقدة كما ن�س على ذلك يف الف�صل الثانى 

والع�رشين ال�صابق ذكره.

العقدة ال�صلية ل يجرب امللك على جتديدها ال اذا  وعندما تنتهى مدة 

وكانت  بها  ر�صى  اأو  الكراء  تولية  يف  �صمنيا  اأو  �رشيحا  اذنا  اأذن  قد  كان 

الكراء  تولية  العقدة الأ�صلية ل تتكون يف حالة  التي هى مو�صوع  الماكن 
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اجلزئى من جمموع بنايات ل تقبل التق�صيم اما من ناحية و�صعيتها املادية واما 

لكون الفريقني يعتربونها غري قابلة للتجزيئ.

وفيما يخ�س تولية الكرية املوافق عليها بعد ن�رش هذا الظهري فيجب على 

امللك اأن يعرب كتابة عن موافقته املن�صو�س عليها يف الف�صل الثانى والع�رشين 

اأعله. 

اجلزء اخلام�ص - يف ثمن الكراء 

الف�سل الرابع والع�رشون

يجب اأن يكون مبلغ الكراء  يف العقود الواجب جتديدها مطابقا لقيمة 

كراء املكان املقدرة بكيفية عادلة ومن اجلائز تقدير هاته القيمة على اخل�صو�س 

ح�صبما يلى :

اأول - كافة امل�صاحة احلقيقية املعدة ل�صتقبال العموم اأو لل�صتغلل وتعترب 

يف ذلك من جهة حالة الماكن التي جعلها امللك حتت ت�رشف امل�صتغل ومن 

جهة اأخرى ال�صياء املجهزة بها ثم نوع هاته الماكن ومرافقها واملحلت 

امل�صافة اليها وكذا ال�صيء الذى خ�ص�صت به.

ومن املمكن اعتبار م�صاحة النوافذ امل�رشفة على الزقة وتقديرها بالن�صبة 

اىل كافة م�صاحة املكان. 

قد تخ�ص�س  التي  ال�صافية  للمحلت  احلقيقية  امل�صاحة  ثانيا - جمموع 

ب�صكنى امل�صتغل اأو ال�صخا�س القائمون مقامه يف ذلك. 

ثالثا - جمموع ال�صياء التجارية اأو ال�صناعية مع اعتبار اأهمية املدينة واحلى 

والزقاق واملوقع هذا من جهة ومن جهة اأخرى فاذا كان المر يتعلق باأماكن 

خ�ص�صت ب�صيء معني نظرا لو�صعية بنائها ول�صكلها فيعترب حينئذ نوع التجارة 

وما تتوفر عليه تلك الماكن من ت�صهيلت متكن من ا�صتغللها.

وتدخل يف احل�صاب اأي�صا التكاليف املحمولة على كاهل املكرتي. 
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الف�سل اخلام�ص والع�رشون

ان اأثمان الكراء التي تدفع م�صبقة على اأى وجه كان ولو كان على وجه 

ال�صمان تدر على املكرتي فائدة مالية تفر�س على ما يفوق منها ثمن كراء 

مدة تزيد على �صتة اأ�صهر وحت�صب الفائدة على اأ�صا�س املقدار الذى ي�صتعمله 

البنك املخزنى املغربى يف حق املبالغ امل�صبقة من قيمة ال�صندات املالية. 

الف�سل ال�ساد�ص والع�رشون

يوؤد  اذا مل  احلق  ف�صخها مبوجب  وين�س على  العقدة  يدرج يف  بند  كل 

ال  املفعول  �صارى  يكون  ل  عليها   املتفق  التواريخ  عند حلول  الكراء  ثمن 

بعد خم�صة ع�رش يوما مت�صى على تاريخ انذار يوجه للمكرتي  ويبقى بدون 

جواب ويجب اأن ي�صار يف النذار اىل الجل املذكور وال فيكون باطل كما 

يجب اأن ير�صل اما على �صيغة اعلم يكون مطابقا لل�صورة املن�صو�س عليها 

يف الف�صول 55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات املدنية 

واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها . 

بف�صخها  القا�صية  العقدة  بنود  يوقف عمل  اأن  احلاكم  انه يف و�صع  غري 

لعدم اأداء واجب الكراء وقت حلول التاريخ املتفق عليه وان يعطى للمكرتي 

يثبت  مل  اذا  �صنة واحدة وذلك  الق�صوى يف  مدته  عليه حتدد  ما  اأجل لداء 

الف�صخ املذكور اأو مل ي�صدر يف �صاأنه حكم ق�صائى اأ�صبح باتا ول يكون للبند 

الف�صخى مفعول اذا اأدى املكرتي ما عليه وفق ال�رشوط املحددة من طرف 

احلاكم. 

اجلزء ال�ساد�ص - يف املرافعات 

الف�سل ال�سابع والع�رشون

ان املكرتي العازم اما على املنازعة يف ال�صباب التي ي�صتند عليها املكرى 

التعوي�صات  باأحد  املطالبة  واإما على  العقدة  لرف�س جتديد  اأو  املكان  لفراغ 

ال�رشوط  يقبل  اأو كونه ل  الظهري  الثالث من هذا  اجلزء  عليها يف  املن�صو�س 
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رئي�س  اىل  النازلة  يرفع  اأن  عليه  يجب  اجلديدة  العقدة  لبرام  عليه  املقرتحة 

املحكمة البتدائية للمكان املوجود فيه امللك وذلك يف ظرف اأجل ثلثني 

يوما حت�صب من يوم تو�صله بالعلم املطالب فيه بالفراغ اأو من تاريخ جواب 

امللك املن�صو�س عليه يف الفقرة الوىل من الف�صل الثامن واإن انق�صى الجل 

املذكور في�صقط حق املكرتي ويعترب اذ ذاك اما كونه تنازل عن جتديد العقدة 

اأو عدل عن املطالبة بالتعوي�س املدفوع عن الفراغ واما كونه قبل ال�رشوط 

العقدة اجلديدة ويكون ذلك مع الحتفاظ مبا جاء يف  املقرتحة عليه لبرام 

الف�صل  من  الثانية  والفقرة  ال�صاد�س  الف�صل  من  الخرية  الفقرة  مقت�صيات 

الثامن املذكورين اأعله. 

الف�سل الثامن والع�رشون

مهمة  اأو  النازلة  اليه  املرفوعة  البتدائية  املحكمة  رئي�س  مهمة  تكون 

تقريرا عن  اأن يحرر  الفريقني وعليه  ي�صلح بني  اأن  الذى يخلفه هى  احلاكم 

جل�صة ال�صلح ي�صمن فيه على اخل�صو�س اأ�صباب رف�س امللك وكذا طلبات 

يف  ال�رشوع  وتاريخ  العقدة  ومدة  الثمن  ب�صاأن  ومقرتحاته  منهما  فريق  كل 

هذا  يف  عليها  املن�صو�س  التعوي�صات  ومبلغ  الخرى  و�رشوطها  بها  العمل 

الظهري واملحتمل اأن تكون يف ذمة امللك. 

ويباح للفريقني اأن يعينا حماميا ليوؤازرهما اأو ليمثلهما بيد اأنه يجوز للحاكم 

اأن يامرهما باحل�صور �صخ�صيا ويخري رئي�س املحكمة بالق�صية بوا�صطة طلب 

اأو بوا�صطة ت�رشيح لدى كتابة ال�صبط ويدفع يف نف�س الوقت مبلغ  مكتوب 

الداء الق�صائي. 

اأن ي�صاف اىل موجبات ال�صلح طلب يرمى اىل  اأى حال  ول ميكن يف 

اخراج املكرتي من مكرتاه.

على  اأيام  بثمانية  جل�صته  حل�صور  الفريقني  املذكور  الرئي�س  وي�صتدعى 

القل قبل تاريخها ويكون ال�صتدعاء مطابقا لل�صور املن�صو�س عليها. 
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الف�سل التا�سع والع�رشون

يف  احلاكم  اأو  الرئي�س  فيبث  احل�صور  عن  الفريقني  اأحد  تخلف  اذا 

النازلة وي�صدر فيها مقررا وان تخلف املكرتي عن احل�صور في�صقط حقه من 

النتفاع مبا يخوله اياه هذا الظهري. اأما اإذا تخلف رب امللك فانه يعترب بتخلفه 

الكيفيات  طبق  ومدته  الكراء  ثمن  ويحدد  العقدة  جتديد  على  موافقا  هذا 

املن�صو�س عليها يف الف�صل الثلثني غري اأنه يحق للفريق املتخلف عن احل�صور 

اأن يتعر�س للحكم ال�صادر عليه وذلك خلل اأجل خم�صة ع�رش يوما حت�صب 

من يوم اعلمه به ويجب ت�صمني هذا الجل يف نف�س العلم. 

وحتتوى بطاقة التعر�س للحكم ال�صادر غيابيا على الدلة املعتمد عليها 

املتعر�س وتوجه اما لل�صخ�س نف�صه اأو تودع مبحل �صكناه. 

الف�سل الثالثون

اذا نتج عن حماولة ال�صلح اأن رب امللك قد وافق مبدئيا على جتديد العقدة 

وبقى اخللف حول انتهاء تاريخ مد اأجل العقدة املجددة اأو ثمن الكراء اأو 

مدته اأو تاريخ ال�رشوع يف اجراء العمل بالعقدة وكذا ال�رشوط الثانوية اأو بقى 

اخللف حول جمموع هاته امل�صائل فان رئي�س املحكمة ي�صدر حكما مدعما 

باأ�صباب بعد اأن يكون قد اأمر- ان اقت�صى احلال ذلك- باجراء املعاينة للبحث 

عن جميع امل�صائل التي متكن بان�صاف من جتديد �رشوط العقدة اجلديدة. 

وي�صدر احلكم مبح�رش الفريقني ولهما اأن يعينا حماميا ليوؤازرهما. 

يوما  ع�رش  خم�صة  اأجل  خلل  املحكمة  رئي�س  حكم  ا�صتئناف  وميكن 

تبتدئ من يوم العلم به اأما الحكام النهائية فيمكن رفعها اىل حمكمة النق�س 

والبرام . 

الف�سل الواحد والثالثون

الكراء  اأداء واجبات  الدعوى  يوا�صل طيلة مدة  اأن  يتعني على املكرتي 

احلال دفعها وذلك على اأ�صا�س الثمن القدمي اأو عند القت�صاء على اأ�صا�س ثمن 
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يحدد ب�صفة موقتة وكيفما كان احلال من طرف احلاكم املدفوعة اليه الق�صية.

حالة  يف  عدا  ما  ال�صابق  الف�صل  ملقت�صيات  طبقا  التجديد  هذا  ويكون 

قد  اجلديدة  العقدة  ثمن  يكون  اأن  بعد  واملكرتي  املكرى  بني  حما�صبة جترى 

حدد نهائيا. 

يد  على  املحددة  ال�رشوط  طبق  جديدة  عقدة  يربما  اأن  الفريقني  وعلى 

العدالة وذلك خلل اأجل ثلثني يوما حت�صب من اليوم الذى ي�صبح فيه احلكم 

اعلمها  يقع  الذى  اليوم  من  اأو  نهائيا  ال�صابق حكما  الف�صل  اليه يف  امل�صار 

بقرار حمكمة ال�صتئناف. 

على اأنه يف و�صع املكرتي اأن يتنازل عن املطالبة بتجديد العقدة كما اأنه 

يف و�صع املكرى اأن ميتنع من جتديدها ب�رشط اأن يتحمل من رف�س منهما جميع 

ال�صوائر.

واإن مل يعلم الفريق الذى �صدر منه الرف�س الفريق الآخر اما طبق ال�صور 

55 و56 و57 من الظهري املعترب مبثابة قانون للمرافعات  املبينة يف الف�صول 

املدنية واما بوا�صطة ر�صالة م�صمونة مع العلم بو�صولها  وذلك خلل اأجل 

الثلثني يوما امل�صار اليه اأعله كما اأنه اذا مل ير�صل امللك اىل املكرتي خلل 

اأو  ليوقع عليها  اأعله  املذكور  للحكم  املطابقة  العقدة  نف�س الجل م�رشوع 

اذا مل يوافق املكرتي على هاته العقدة يف ظرف اأجل ثلثني يوما تبتدئ من 

تاريخ و�صولها اليه فان احلكم البتدائى اأو ال�صتئنايف ال�صادر بتحديد الثمن 

و�رشوط العقدة اجلديدة يعترب وقتئذ كعقدة. 

الف�سل الثاين والثالثون

ان رف�س املكرى جتديد العقدة واأزمع املكرتي على منازعته يف ال�صباب 

يقيم  اأن  فله  الفراغ  بالتعوي�س عن  املطالبة  اأو على  الرف�س  اىل هذا  الداعية 

دعوى عليه اأمام املحكمة البتدائية للمكان املوجود فيه امللك. 

وجترى نف�س امل�صطرة ان رف�س املكرى جتديد العقدة على اأ�صا�س ال�رشوط 
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املحددة تطبيقا للف�صل الثلثني املوما اليه اأعله ويودع املقال بكتابة ال�صبط 

يف ظرف اأجل ثلثني يوما حت�صب من يوم اعلمه بتقرير عدم جناح ال�صلح اأو 

من يوم العلم الذى وجهه اليه املكرى يخربه فيه برف�صه جتديد العقدة ذلك 

العلم املن�صو�س عليه يف الفقرة الثالثة من الف�صل الواحد والثلثني من هذا 

الظهري ويجب اأن ي�صار ب�رشاحة يف هذين العلمني اىل الجل ال�صابق الذكر 

ومن اجلائز ا�صتئناف الحكام النهائية اأمام حمكمة النق�س والبرام . 

ويت�صنى لرب امللك املحكوم عليه اأن يتمل�س من اأداء التعوي�س بتحمله 

�صوائر الدعوى ومبوافقته على جتديد العقدة التي ي�صري فيها يف حالة وقوع 

يقوم  اأن  الثلثني وعليه  الف�صل  لقواعد  املحددة طبقا  ال�رشوط  خلف على 

فيه احلكم  اأ�صبح  الذى  اليوم  اما من  يوما حت�صب  اأجل ثلثني  بذلك خلل 

نهائيا اذا كان المر يتعلق بحكم �صادر من املحكمة البتدائية واما من اليوم 

الذى اأخرب فيه بالقرار اذا كان المر يتعلق بقرار حمكمة ال�صتئناف ول ميكن 

لرب امللك النتفاع بهذا احلق ال اذا كان املكرتي لزال يف املكان ومل يعمد 

بعد اىل كراء اأو اقتناء مكان غريه. 

طبق  الكراء  اأداء  الدعوى  مدة  طيلة  يوا�صل  اأن  املكرتي  على  ويتعني 

الكيفيات املن�صو�س عليها يف الف�صل ال�صابق. 

الف�سل الثالث والثالثون

ان جميع الدعاوى التي تقام عمل بهذا الظهري ت�صقط مبرور مدة �صنتني 

الدعاوى  امللك ما عدا  فيه  املوجود  للمكان  البتدائية  اأمام املحكمة  وترفع 

امل�صار اليها يف الف�صل الثلثني من هذا الظهري. 

وان جميع الآجال املن�صو�س عليها يف هذا الظهري هى اآجال كاملة.

الف�سل الرابع والثالثون

اىل  فيها  النظر  يرجع  الظهري  هذا  تطبيق  حول  تن�صاأ  التي  املنازعات  ان 

املحاكم الفرن�صية اأو اىل املحاكم املخزنية  وفقا ل�رشوط احلق العام غري انها 
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قرار  يف  �صيعني  تاريخ  اىل  وذلك  وحدها  الفرن�صية  املحاكم  اىل  موقتا  ترفع 

وزيري. 

الف�سل اخلام�ص والثالثون

املحاكم  احدى  اأمام  دعوى  امللك  رب  عليه  يقيم  الذى  املكرتي  ان 

املخزنية  يطالبه فيها بافراغ الماكن املكراة له يجب عليه - اذا اأراد النتفاع 

مبقت�صيات هذا الظهري- اأن يطلب جتديد العقدة يف ظرف اأجل �صهر واحد 

اليها  املرفوعة  املحكمة  اليه من  املوجه  بال�صتدعاء  تو�صله  تاريخ  يبتدئ من 

النازلة. 

وي�صار يف ال�صتدعاء اىل اأن املكرتي ي�صقط حقه من النتفاع مبا يخوله 

له هذا الظهري اذا مل يقدم طلب جتديد العقدة يف ظرف الجل املذكور وعند 

عدم ال�صارة اىل ذلك يف ال�صتدعاء فان املكرتي يبقى متم�صكا بحقه. 

اجلزء ال�سابع - يف مقت�صيات خمتلفة 

الف�سل ال�ساد�ص والثالثون

تكون البنود وال�رشوط والتفاقيات كيفما كانت �صورتها باطلة وعدمية 

املفعول اذا كانت ترمى اىل حرمان املكرتي من حق جتديد العقدة املوؤ�ص�س 

مبقت�صى هذا الظهري اأو اىل احليلولة دون تطبيق مقت�صيات الف�صلني اخلام�س 

والع�رشين وال�صاد�س والع�رشين. 

الف�سل ال�سابع والثالثون

تكون اأي�صا التفاقيات باطلة كيفما كانت �صيغتها اذا كان الق�صد منها 

من  اأعله  اخلام�س  الف�صل  بها يف  املاأمور  ال�رشوط  فيه  املتوفرة  املكرتي  منع 

التخلى عن عقدة الكراء ملن اقتنى منه ا�صمه التجارى اأو موؤ�ص�صته. 

الف�سل الثامن والثالثون

ان افل�س املكرتي اأو ت�صفية ح�صاب اأعماله التجارية عن طريق العدالة 

ل توؤدى حتما اىل ف�صخ عقدة كراء الملك املخ�ص�صة با�صتغلله ال�صناعى اأو 
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التجارى اأو املهني وتدخل يف ذلك الماكن التابعة لتلك الملك وامل�صتعملة 

ل�صكنى املكرتي اأو ل�صكنى اأ�رشته.

وكل �رشط خمالف لذلك يعترب غري م�صطر يف ن�س العقدة. 

الف�سل التا�سع والثالثون

اذا كان العاقد مالكا للملك ولل�صم التجارى امل�صتغل فيه وكانت العقدة 

تتعلق يف نف�س الوقت بهما معا فعليه اأن يدفع للمكرتي - وقت خروجه من 

امللك- تعوي�صا ينا�صب ما يعود عليه من فوائد تاتى من الزيادة التي اأدخلت 

اما على ال�صم التجارى واما على قيمة كراء امللك ونتجت عن التح�صينات 

التي قام بها املكرتي باتفاق �رشيح مع امللك املذكور. 

الف�سل الأربعون

اأو  الملك  ب�صاأن  املربمة  العقود  على  الظهري  هذا  مقت�صيات  تطبق  ل 

الماكن التابعة اىل الملك اخلا�صة بالدولة ال�رشيفة اأو باأ�صخا�س اآخرين اأو 

مب�صلحة  الماكن خم�ص�صة  اأو  الملك  تلك  كانت  ان  العمومية  باجلماعات 

من  �رشيحا  ا�صتثناء  ي�صتثنيها  بندا  حتوى  كرائها  عقود  كانت  اأو  عمومية 

ا�صتعمالها ل�صوؤون جتارية اأو �صناعية اأو مهنية.

العقود  على  تطبق  ل  الظهري  هذا  مقت�صيات  فان  اأمر  من  يكن  ومهما 

املربمة قبل تاريخ ن�رشه واملتعلقة باأملك اأو اأماكن اقتنيت قبل ذلك عن طريق 

نزع امللكية. 

الف�سل الواحد والربعون

 1336 القعدة  ذى   15 يف  ال�صادر  ال�رشيف  الظهري  مقت�صيات  تطبق 

يف  اليهم  اأ�صري  ممن  الكراء  عقود  اأ�صحاب  على    1928 مايو   5 ل  املوافق 

الف�صلني الول والثانى من هذا الظهري وممن ل تتوفر فيهم ال�رشوط املطلوبة 

مبوجب الف�صل اخلام�س املذكور اأعله. 

اجلزء الثامن - مقت�صيات انتقالية 
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الف�سل الثانى والربعون

ان مقت�صيات هذا الظهري - با�صتثناء مقت�صيات الفقرة الأخرية من الف�صل 

املمتد  اأو  الآن  اجلارية  العقود  على  احلق  مبوجب  تطبق  والع�رشين-  الثالث 

والتي مل  الظهري  ن�رش هذا  تاريخ  قبل  املقامة  الدعاوى  بها وكذا على  العمل 

ت�صدر يف �صاأنها عند هذا التاريخ اأحكام اأ�صبحت باتة. 

تطبق  ل  والع�رشين  الثانى  الف�صل  من  الوىل  الفقرة  مقت�صيات  اأن  غري 

املجددة  العقود  على  �صيما  الظهري ول  ن�رش هذا  بعد  املربمة  العقود  على  ال 

واحلالة حمل عقود قدمية ولن يعترب �صقوط حق املكرتين مب�صى املدة ول �صياعه 

ول عدم قبول طلبهم مما كان يجرى عليهم عمل مبقت�صيات الظهري ال�رشيف 

ال�صادر يف 5 ربيع الأول 1367 املوافق ل17 يناير 1948 يف �صري الدعاوى 

اجلارية وقت ن�رش هذا الظهري اأمام املحاكم املرفوعة اليها هاته الدعاوى دون 

ال�صطرار اىل تقدمي طلبات جديدة. 

الف�سل الثالث والربعون

ان املكرتين املنتفعني مبد اأجل عقودهم عمل مبا جاء يف الظهري ال�رشيف 

امل�صار اليه اأعله وال�صادر يف 19 رم�صان 1373 املوافق ل22 مايو 1954 

ن�رش  تاريخ  من  تبتدئ  يوما  ت�صعني  اأجل  خلل  طلبا  يقدموا  اأن  لهم  ي�صوغ 

تعوي�صا  واما  العقدة  جتديد  اما  الحوال  ح�صب  فيه  يلتم�صون  الظهري  هذا 

اأعله  املذكورين  ع�رش  واخلام�س  العا�رش  الف�صلني  يف  املبينة  التعوي�صات  من 

اللهم ال اذا تنازلوا عن النتفاع مبد الجل املذكور وكان تنازلهم هذا موافقا 

لل�رشوط املحددة يف الف�صل الثانى من الظهري ال�رشيف املوما اليه اأعله. 

ال�صابقة ويوجه اىل  الفقرة  اأن يحرر الطلب املن�صو�س عليه يف  ويجب 

هذا  من  ال�صابع  الف�صل  من  والثالثة  الثانية  الفقرتني  ملقت�صيات  طبقا  امللك 

الثامن  الف�صول  مقت�صيات  �صيما  ول  الظهري  هذا  مقت�صيات  ان  ثم  الظهري 

والتا�صع والع�رشين والثلثني تطبق وقت در�س الطلب اما عن طريق املرا�صاة 

واما على يد العدالة. 
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على اأن العقود التي تكون مو�صوع الطلب امل�صار اليه يف الفقرة الوىل 

من هذا الف�صل يبقى اأمدها ممدودا مبوجب احلق اىل اأن يتم اتفاق باملرا�صاة اأو 

اىل التاريخ املحدد يف قرار املحكمة ان اقت�صى احلال ذلك. 

واذا وقع جتديد العقدة فيحدد احلاكم تاريخ ال�رشوع يف العمل بالعقدة 

اجلديدة ثم يحدد ان اقت�صى احلال ذلك مبلغ ثمن الكراء خلل املدة املرتاوحة 

بني تاريخ انتهاء مدة العقدة وتاريخ انتهاء العقدة املجددة. 

الف�سل الرابع والربعون

اذا مل يقدم طلب التجديد املن�صو�س عليه يف الف�صل الثالث والربعني 

فان العقدة تنق�صى مبوجب احلق عند انتهاء اأجل ت�صعني يوما من تاريخ ن�رش 

هذا الظهري وذلك بغ�س النظر عن كل بند من بنود العقدة ي�صار فيه اىل النذار. 

الف�سل اخلام�ص والربعون

ان قيام املكرتي بحقه يف جتديد العقدة يربئ امللك من جميع اللتزامات 

الناجمة عما اأبرمه مع الغري اأو عما وعد به الغري من عقود. 

الف�سل ال�ساد�ص والربعون

ان عدم تنفيذ الحكام الناجتة عن تطبيق مقت�صيات هذا الظهري النتقالية 

ل ميكن اأن يوؤدى اىل اقامة اأية دعوى اأمام املحاكم. 

الف�سل ال�سابع والربعون

تلغى مقت�صيات الظهري ال�رشيف ال�صادر يف 5 ربيع الأول 1347 املوافق 

ل 17 يناير 1948 وال�صلم.  

وحرر بالرباط يف 2 �صوال 1374 املوافق 24 مايو 1955.

الم�صاء : حممد املقري

اطلع عليه واأذن بن�رشه

 الرباط يف 27 مايو 1955

الكومي�صري املقيم العام : فران�صي�س لكو�صت
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امللحق رقم 2 : ال�سيغة املتوافق عليها مع جلنة العدل والت�رشيع وحقوق 

الإن�سان مبجل�ص امل�ست�سارين حول مقرتح القانون املتعلق 

بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري اأو ال�سناعي 

اأو احلريف 22 اأبريل 2015

الباب الأول: نطاق التطبيق 

املادة 1

اأول: تطبق مقت�صيات هذا القانون على ما يلي:

اأ�صل جتاري،  ي�صتغل فيها  التي  اأو املحلت  العقارات  1 - عقود كراء 
�صواء كان هذا الأ�صل يف ملك تاجر اأو حريف اأو �صانع؛

2 - عقود كراء العقارات اأو املحلت امللحقةباملحل الذي ي�صتغل فيها 
الأ�صل التجاري ؛

يف حالة تعدد املالكني، فاإن �صم ا�صتغلل املحل امللحق باملحل الأ�صلي 

يجب اأن يكون مبوافقة مالكي املحلمللحق والأ�صلي؛

الكراء  قبل  اإما   ، عليها  �صيدت  التي  العارية  الأرا�صي  كراء  عقود   -  3
اأو احلريف ب�رشط املوافقة  اأو ال�صناعي  اأو بعده، بنايات لل�صتغلل التجاري 

الكتابية للمالك؛

4 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 
ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق امللك اخلا�س للدولة اأو اجلماعات 

الرتابيةاأو املوؤ�ص�صات العمومية،مع مراعاة ال�صتثناء الوارد يف البند الثالث من 

املادة الثالثة بعده.

ثانيا: ت�رشي مقت�صيات هذا القانون اأي�صا على عقود كراء املحلت الآتي 
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ذكرها وذلك خلفا للن�صو�س اخلا�صة بها:

1 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها موؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي 
ن�صاطها؛

2 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها التعاونيات ن�صاطا جتاريا؛
3 - العقارات اأو املحلت التي متار�س فيها امل�صحات اخل�صو�صية، اأو ما 

يدخل يف حكمها، ن�صاطها؛

4 - العقارات اأو املحلت التي ميار�س فيها الن�صاط ال�صيديل وخمتربات 
التحليل وعيادات الفح�س بالأ�صعة. 

املادة 2

ل تخ�صع ملقت�صيات هذا القانون:

1 - عقود كراء العقارات اأو املحلت التي تدخل يف نطاق امللك العام 
للدولة اأواجلماعات الرتابية اأواملوؤ�ص�صات العمومية؛

 2 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 

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

ملنفعة  مر�صودة  الأملك  تلك  تكون  حينما  العمومية  املوؤ�ص�صات  اأو  الرتابية 

عامة؛

3 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 
ال�صناعي اأو احلريف التي تدخل يف نطاق الأوقاف العامةاأو الأحبا�س اخلا�صة؛

4 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 
ال�صناعي اأو احلريف التي تربم بناء على مقرر ق�صائي  اأو نتيجة له؛

5 - عقود كراء العقارات اأو املحلت املوجودة باملراكز التجارية.
ويق�صد باملركز التجاري يف مفهوم هذا القانون،كل جممع جتاري ذو �صعار 

موحد م�صيد على عقار مهياأ وم�صتغل ب�صكل موحد،وي�صم بناية واحدة اأو عدة 

بنايات ت�صتمل على حملت جتارية ذات ن�صاط واحد اأو اأن�صطة متعددة،ويف 



231

الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

ملكية �صخ�س ذاتي اأو اعتباري اأو يف ملكية اأ�صخا�س اعتبارية،ويتم ت�صيريه 

ب�صورة موحدة اإما مبا�رشة من طرف مالك املركز التجاري اأو عن طريق اأي  

�صخ�س اعتباري يكلفه هذا الأخري. ويق�صد بالت�صيري كل التدابري التي تتخذ 

لتح�صني �صمعة وجاذبية  املركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإ�صهار اأو 

التن�صيط اأو الت�صويق اأو �صمان احرتام املميزات واخل�صائ�س التقنية والهند�صية 

للمركز اأو تنظيم �صاعات العملأو احلرا�صة اأو النظافة؛

ال�صتقبال  بف�صاءات  املتواجدة  اأو املحلت  العقارات  - عقود كراء   6
ال�صناعة  بقطاع  تن�صط  التى  املقاولت  م�صاريع  ل�صتقبال  املخ�ص�صة 

القطاعات،  بهذه  ال�صلة  ذات  اخلدمات  وجميع  املعلومات  وتكنولوجيا 

اأو اجلماعات  الدولة  املتعلقة برتحيل اخلدمات، والتي تنجزها  ل�صيما تلك 

الرتابية اأو املوؤ�ص�صات العمومية اأو املقاولت التي متلك فيها الدولة اأو �صخ�س 

اأو غالبية راأ�صمالها بهدف دعم وتطوير  اأ�صخا�س القانون العام جمموع  من 

الأن�صطة املدرة للدخل، واملحدثة لفر�س العمل وذات قيمة م�صافة؛

7 - عقود الكراء الطويل الأمد؛
القانون  434 من  العقاري طبقا للمادة  8 - عقود الئتمان اليجاري 
رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�صادر  التجارة  مبدونة  15.95املتعلق  رقم 

1.96.83 بتاريخ 15 من ربيع الأول 1417)فاحت اغ�صط�س1996( كما مت 
تغيريه وتتميمه.

الباب الثاين: �رشط الكتابة

املادة 3

تربم عقود كراء العقارات اأو املحلت املخ�ص�صة لل�صتعمال التجاري اأو 

ال�صناعي اأو احلريف وجوبا مبحرر كتابي ثابت التاريخ.

لتخ�صع العقود غري املحررة مبحرر كتابي ثابت التاريخ لهذا القانون.

الباب الثالث: الوجيبة الكرائية



232

الدكتور م�صطفى بوجنة

املادة 4

حتدد الوجيبة الكرائية للعقارات اأو املحلت امل�صار اإليها يف املادة الأوىل 

اأعله وكذا كافة التحملت برتا�صي الطرفني.

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

التن�صي�س على الطرف امللزم بها.

 07.03 رقم  القانون  مقت�صيات  الكرائية  الوجيبة  مراجعة  على  تطبق 

املهني  ال�صتعمال  اأو  لل�صكنى  املعدة  املحلت  كراء  اأثمان  مبراجعة  املتعلق 

رقم  ال�رشيف  الظهري  بتنفيذه  ال�صادر  احلريف  اأو  ال�صناعي  اأو  التجاري  اأو 

1.07.134 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428) 30 نوفمرب 2007(.
الباب الرابع :اإنهاء عقد الكراء

املادة 5

ينتهي العمل بعقود كراء املحلت والعقارات اخلا�صعة لهذا القانون طبق 

مقت�صيات اأحكام املادة 22 اأدناه، ويعترب كل �رشط خمالف باطل.

املادة 6

يثبت احلق يف التعوي�س عن اإنهاء عقد الكراء للمكرتين اأو لذوي حقوقهم 

اأو املتخلى لهم الذين ا�صتغلوا يف العني املكرتاةاأ�صل جتاريا ملدة �صنتني على 

الأقل بدون انقطاع .

غري اأنه ي�صتغنى عن �رشط هذه املدة اإذا قدم املكرتي مبلغا ماليا مقابل احلق 

يف الكراء.

يجب توثيق املبلغ املايل املدفوع كتابة يف عقد الكراء اأو يف عقد منف�صل.

يعادل التعوي�س ما حلق املكرتي من �رشر ناجم عن الإفراغ.

من  انطلقا  حتدد  التي  التجاري  الأ�صل  قيمة  التعوي�س  هذا  ي�صمل 

الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنوات الأربع الأخريةبالإ�صافة اإىل ما اأنفقه املكرتي 

من حت�صينات واإ�صلحات وما فقده من عنا�رش الأ�صل التجاري،كما ي�صمل 
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م�صاريف النتقال من املحل.

غري اأنه ميكن للمكري اأن يثبت اأن ال�رشر الذي حلق املكرتي اأخف من 

القيمة املذكورة.

كل �رشط اأو اتفاق من �صاأنه حرمان املكرتي من حقه يف التعوي�س عن 

اإنهاء الكراء يعتربباطل.

املادة 7

ل يلزم املكري باأداء اأي تعوي�س للمكرتي مقابل الإفراغ يف احلالتالآتية:

-1اإذا مل يوؤد املكرتي الوجيبة الكرائية داخل اأجل خم�صة ع�رش يوما من 

تاريخ تو�صله بالإنذار وكان جمموع ما بذمته على الأقل �صتة اأ�صهر من الكراء؛

ي�رش  ب�صكل  املكري  باملحل دون موافقة  تغيريا  املكرتي  اأحدث  -2اإذا 

بالبناية ويوؤثر على �صلمة البناء اأو يرفع من حتملته، ما عدا اإذا قام  املكرتي 

باإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له يف الإنذار، على 

اأن تتم الأ�صغال من اأجل ذلك، يف جميع الأحوال، داخل اأجلل يتعدى �صتة 

اأ�صهر؛

3 ـ اإذا قام املكرتي بتغيري ن�صاط اأ�صله التجاريدون موافقة املالك، ما عدا 
اإذا�رشع يف اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه داخل الأجل املمنوح له، على اأن 

يكون ذلك، يف جميع الأحوال،داخل اأجلل يتعدى �صتة اأ�صهر؛

اإذا كان املحل اآيل لل�صقوط ما مل يثبت املكرتي م�صوؤولية املكري   - 4
يف عدم القيام باأعمال ال�صيانة امللزم بها اتفاقا اأو قانونا رغم اإنذاره بذلك؛

ب�صببالقوة  اأو   املكرتي  بفعل  الكراء  مو�صوع  املحل  هلك   اإذا   –  5
القاهرة اأو احلادث الفجائي؛

6- اإذا عمد املكرتي اإىل كراء املحل من الباطن خلفا لعقد الكراء.
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الباب اخلام�ص: ا�سرتجاع حيازة املحالت املهجورة اأو املغلقة

املادة 8

ا�سرتجاع املحل من طرف املكري:

ميكن للمكري، يف حال توقف املكرتي عن اأداء الكراء وهجره للمحل 

املحكمة  رئي�س  من  يطلب  اأن  اأ�صهر،  �صتة  ملدة  جمهولة  وجهة  اإىل  املكرتى 

ب�صفته قا�صيا للأمور امل�صتعجلة، اإ�صدار اأمر بفتح املحل والإذن له با�صرتجاع 

حيازته.

يجب اأن يكون الطلب امل�صار اإليه اأعله معززا ب�صند ملكية حمل الكراء 

موجه  وباإنذار  املدة  حتديد  مع  الهجر  اأو  الإغلق  واقعة  معاينة  ومبح�رش 

للمكرتي لأداء واجبات الكراء  ولو تعذر تبليغه.

ياأمر رئي�س املحكمة فورا باإجراء بحث عن طريق ال�رشطة الق�صائية حتت 

اإ�رشاف النيابة العامة للتاأكد من واقعة الإغلق اأو الهجر. 

املحل  بفتح  اأمرا  بها  املدىل  الوثائق  على  بناء  املحكمة  رئي�س  ي�صدر 

وا�صرتجاع حيازته، وينفذ هذا الأمر على الأ�صل.

اإذا ا�صتمرت غيبة املكرتي ملدة تزيد عن �صتة اأ�صهر من تاريخ تنفيذ الأمر 

ال�صتعجايل امل�صار اإليه اأعله ، ت�صبح اآثار التنفيذ نهائية  ويرتتب عنها ف�صخ 

عقد الكراء .

للأ�صياء  و�صفي  حم�رش  بتحرير  بالتنفيذ  املكلف  يقوم  احلالة  هذه  ويف 

واملنقولت املوجودة باملحل ويتم نقلها فورا على نفقة املكري اإىل م�صتودع 

قانون  قواعد  وفق  العلني  باملزاد  بيعها  يتم  حيث  باملحكمة  املحجوزات 

امل�صطرة املدنية ويودع الثمن ال�صايف بكتابة �صبط املحكمة.

       ب-   اإرجاع احلالة اإىل ما كانت عليه :

اإجراءات  تتوقف  اأعله،  اإليه  امل�صار  الأمر  تنفيذ  قبل  املكرتي  ظهر  اإذا 

التنفيذ تلقائيا .



235

الكراء التجاري بني ظهري 1955 والقانون رقم 49.16

ميكن للرئي�س يف هذه احلالة اأن يحدد اأجل ل يتعدى خم�صة ع�رش يوما 

للمكرتي لت�صوية خملف الكراء اإىل يوم التنفيذ، حتت طائلة موا�صلة اإجراءات 

التنفيذ يف حقه.

قبل   ، احليازة  با�صرتجاع  الق�صائي   الأمر  تنفيذ  بعد  املكرتي   ظهر  اإذا 

اأمام  له املطالبة  تنفيذ الأمر املذكور ،اأمكن  اأ�صهر من تاريخ  اأجل �صتة  مرور 

كانت  ما  اإىل  احلالة  امل�صتعجلةباإرجاع  للأمور  قا�صيا  املحكمةب�صفته  رئي�س 

عليه �رشيطة اإثبات اأنه اأدى ما بذمته من دين الكراء.

يطالب  اأن  له  جاز   ، بانتظام  الكراء  يوؤدي  كان  اأنه  املكرتي  اأثبت  اإذا 

ب�صبب  به  حلقت  التي  الأ�رشار  جميع  عن  بالتعوي�س  املحكمة  املكرياأمام 

له  جاز  فارغا  املكرتى  املحل  ظل  واإذا  �صده،  با�رشهااملكري  التي  امل�صطرة 

املطالبة بالرجوع اإليه ولو بعد ان�رشام اأجل �صتة اأ�صهر

من تاريخ تنفيذ الأمر القا�صي با�صرتجاع احليازة.

الباب ال�ساد�ص: احلق يف الرجوع

املادة 9

لل�صقوط،  اآيل  اأ�صبح  املحل  لكون  باإفراغه  احلكم  مت  الذي  للمكرتي 

احلق يف الرجوع اإىل املحل بعد بنائه اأو اإ�صلحه داخل اأجلل�صنوات الثلث 

املوالية لتاريخ الإفراغ.

دعوى  �رشيان  خلل  يعرب  مل  الذي  املكرتي،  يخرب  اأن  املكري  على 

منه  يطلب  واأن  البناء،  يف  ال�رشوع  بتاريخ  الرجوع،  يف  رغبته  عن  الإفراغ 

الإعراب عن نيته يف ا�صتعمال حق الرجوع داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من تاريخ 

التو�صل.

ي�صقط حق املكرتي يف ممار�صة حق الرجوع اإذا ان�رشم الأجل امل�صار اإليه 

اأعلهدون التعبري عن نيته يف ا�صتعمال حقه املذكور.

يرتتب على حرمان املكرتي منحق الرجوعاحلكم له بالتعوي�س الكامل.
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املادة 10

يحق للمكري املطالبة بالإفراغ لرغبته يف هدم املحل واإعادة بنائه �رشيطة 

اإثبات متلكه اإياه ملدة ل تقـل عن �صنة من تاريخ الإنذار واأدائه للمكرتي تعوي�صا 

موؤقتا يوازي كراء ثلث �صنوات مع الحتفاظ له بحق الرجوع اإذا ا�صتملت 

من  املحكمة  حتدده  مماثل  ن�صاط  ملمار�صة  معدة  حملت  على  اجلديدة  البناية 

خلل الت�صميم امل�صادق عليه من اجلهة الإدارية املخت�صة على اأن  يكون قدر 

الإمكان متطابقا مع املحل ال�صابق والن�صاط املمار�س فيه.

اإ�صافة اإىل التعوي�س املوؤقت امل�صار اإليه يف الفقرة اأعله، ميكن للمحكمة 

بناء علىطلب املكرتي حتميل املكري جزءا من م�صاريف النتظار طول مدة 

البناء ل تقل عن ن�صفها اإذا اأثبت املكرتي ذلك.

يق�صد مب�صاريف النتظار،ال�رشر احلا�صل للمكرتي دون اأن يتجاوز مبلغ 

الأرباح التي  حققها ح�صب الت�رشيحات ال�رشيبية لل�صنة املالية املن�رشمة مع 

الأخذ بعني العتبار اأجور اليد العاملة وال�رشائب  والر�صوم امل�صتحقة خلل 

مدة حرمانه من املحل.

ي�صتحقه   املكرتي،  من  بطلب  كامل   احتياطيا  تعوي�صا  املحكمة  حتدد 

مقابل اإفراغه، ويرجع اإىل هذا التعوي�س عند القت�صاء.

املكرتي  ا�صتحق  املذكورة،  املحلت  اجلديدةعلى  البناية  ت�صتمل  مل  اإذا 

التعوي�س الكامل. 

املادة 11

يتعني على املكري ال�رشوع يف البناء داخل اأجل �صهرين من تاريخ الإفراغ 

ما مل  الكامل  التعوي�س  للمكرتي احل�صول على  تعذر ذلك يحق  ويف حالة 

يثبت املكري اأن �صبب التاأخري خارج عناإرادته.

املادة 12

اجلديد،  املحل  من  بتاريخ متكينه  املكرتي  ي�صعر  اأن  املكري  يتعني على 
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اأن  الإفراغ. ويتعني عليه  تاريخ  يتعدى ثلث �صنوات من  األ  والذي يجب 

يقوم داخل اأجل �صهر من تاريخ تو�صله ب�صهادة املطابقة املن�صو�س عليها يف 

الظهري  بتنفيذه  ال�صادر  بالتعمري  املتعلق  القانون رقم012.90  من   55 املادة 

ال�رشيف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي احلجة 1412)17يونيو1992(

وامل�صلمة له من طرف اجلهة املخت�صة،باإ�صعار املكرتي باأنه ي�صع املحل رهن 

اإ�صارته.

يف  القدمية  الكرائية  الوجيبة  بدفع  املحل  من  متكينه  عند  املكرتي  يلزم 

انتظار حتديد ال�رشوط اجلديدة للعقد اإما اتفاقا اأو بوا�صطة املحكمة،مع مراعاة 

العنا�رش اجلديدة امل�صتحدثة باملحل  دون التقيد مبقت�صيات القانون رقم07.03 

املتعلق مبراجعة اأثمان كراء املحلت املعدة لل�صكنى اأو ال�صتعمال املهني اأو 

التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�صالف الذكر.

ويف حالة عدم ت�صليم املكرتي املحل داخل اأجل ثلث �صنوات من تاريخ 

التاأخري خارجة  اأ�صباب  بالتعوي�س الكامل، مامل تكن  له املطالبة  اإفراغه حق 

عن اإرادة املالك.

الباب ال�سابع:  احلق يف الأ�سبقية ويف التعوي�ص الكامل

املادة 13

اأ- احلق يف الأ�سبقية:

اإذا تعدد املكرتون، يكون حق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها كالآتي:

1-اإذا كانت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت تكفي اأو تت�صع جلميع 
خيار  يف  رغبته  عن  عرب  الذي  لأقدمهم  يعطى  الأ�صبقية  فحق  املكرتين، 

الرجوع.

البناية  م�صاحة  تتجاوز  على حملت  تتوفر  اجلديدة  البناية  كانت  2-اإذا 
مل�صاحة  امل�صاوية  امل�صاحة  املحلت ذات  ينح�رش يف  الأ�صبقية  القدمية، فحق 

اللوازم  لحتواء  �صاحلة  تكون  اأو  املكرتي،  ي�صتغلها  كان  التي  املحلت 
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والن�صاط الذي كانيمار�صه يف املحلت القدمية.

3-اإذا كانت البناية اجلديدة ل ت�صمل حملت �صاحلة  للن�صاط الذي كان 
املكرتي ميار�صه، فلهذا الأخري املطالبة بحق الأ�صبقية يف املحلت املعاد بناوؤها 

كي ميار�س فيها ن�صاطا اآخر ين�صجم مع التهيئة اجلديدة للبناء.

ب-حق التعوي�ص الكامل:

ي�صتحق املكرتي التعوي�س كامل :

- اإذا مل تبق يف البناية اجلديدة حملت اأخرى بعد ممار�صة حق الأ�صبقية 

لفائدة اأقدم املكرتين.

-اإذا اأ�صبحت البناية اجلديدة ل تتوفر على حملت معدة لأن�صطة جتارية 

اأو �صناعية اأو حرفيةلأ�صباب غري تلك املتعلقة مبقت�صيات قانونية اأو تنظيمية 

ذات ال�صلة بالبناية.

املادة14

اإذا اعـتزم املالك تو�صيع اأو تعلية البناية ، وكان ذلك ل يتاأتى اإل باإفراغ املحل 

اأو املحلت املكراة، فاإن الإفراغ املوؤقت للمكرتي يتم ملدة يحددها املكري 

على اأن ل تتعدى �صنة واحدة ابتداء من تاريخ الإفراغ قابلة للتمديد مبقت�صى 

امل�صتعجلةويكون  للأمور  قا�صيا  املحكمةب�صفته  رئي�س  ي�صدره  ق�صائي  اأمر 

معلقا على عر�س مبلغ  التعوي�س امل�صتحق عن مدة التمديد اأواإيداعه ب�صندوق 

املحكمة، عند القت�صاء، على األ تتعدى مدة التمديد �صنة واحدة.

ي�صتحق املكرتي تعوي�صا عن مدة اإفراغه ي�صاوي ال�رشر احلا�صل له دون 

لل�صنة  ال�رشيبية  الت�رشيحات  ح�صب  يحققها  التي  الأرباح  مبلغ  يتجاوز  اأن 

العاملة وال�رشائبوالر�صوم  اليد  اأجور  املاليةاملن�رشمة، مع الأخذ بعني العتبار 

امل�صتحقة خلل مدة حرمانه من املحل، ويف جميع احلالت يجب اأن ل يقل 

التعوي�س ال�صهري عن قيمة ال�صومة الكرائية.

املكري ب�رشف  ياأمر  اأن  املحكمة  رئي�س  يطلب من  اأن  للمكرتي  ميكن 
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مبلغ التعوي�س امل�صتحق عن مدة اإفراغه، اأو اإيداعه ب�صندوق املحكمة.

ل يحق للمكري ا�صتيفاءالوجيبة الكرائية طيلة مدة الإفراغ.

يجب على املكري اإعادة ت�صليم املحل داخل الأجل امل�صار اإليهفي الفقرة 

الأوىل اأعله، واإل حق للمكرتي املطالبة بالتعوي�س الكامل ما مل تكن اأ�صباب 

التاأخري خارجة عن اإرادة املكري.

املادة 15

يتعني على املالك الراغب يف اإفراغ املحل للهدم واإعادة بنائه اأو اإفراغه 

املخت�صة  اجلهة  من  له  م�صلمة  البناء  برخ�صة  الإدلء  لتعليته،  اأو  لتو�صعته 

وبالت�صميم امل�صادق عليه من طرفها.

يكون  اأن  دون  املحكمة  اأمام  امل�صطرة  �رشيان  طيلة  البناء  برخ�صة  يعتد 

املالك ملزما بالإدلء مبا يفيد جتديدها ما مل يثبت املكرتي اأن اجلهة املخت�صة 

�صحبتها اأو األغتها اأو اأنها �صقطت طبق مقت�صيات للمادة49 من القانون رقم 

012.90 املتعلق بالتعمري.
الباب الثامن: اإفراغ ال�سكن امللحق باملحل

املادة 16

باملحلت  امللحق  بال�صكن  املتعلق  اجلزء  باإفراغ  املطالبة  للمالك  يجوز 

التجارية اأو ال�صناعية اأو احلرفية لي�صكن فيه بنف�صه اأو زوجه اأو اأحد اأ�صوله اأو 

فروعه املبا�رشين من الدرجة الأوىل اأو امل�صتفيدين –اإن وجدوا- من الو�صية 

70.03 مبثابة  الواجبة طبقاملقت�صيات املادة 369 وما يليها من القانون رقم 

مدونة الأ�رشة ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقم 1.04.22 بتاريخ 12من ذي 

احلجة 1424 )3 فرباير 2004( كما مت تغيريه،اأو املكفول املن�صو�س عليه يف 

القانون رقم 15.01 املتعلق بكفالة الأطفال املهملني ال�صادر بتنفيذه الظهري 

الآخر1423)13يونيو2002(،  ربيع  فاحت  بتاريخ  رقم1.02.172  ال�رشيف 

�رشيطة اإثبات اأن ال�صخ�س املطلوب الإفراغ لفائدته ل يتوفر على �صكن يف 
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ملكه اأو يتوفر على �صكن يف ملكه لكنه غري كاف حلاجياته العادية. ويف هذه 

احلالة ي�صتحق املكرتي تعوي�صا يوازي كراء ثلث �صنوات ح�صب اآخر وجيبة 

كرائية للمحل امللحق.

امل�صتعمل  املحل  ت�صمل  اإجمالية  كرائية  �صومة  يوؤدي  املكرتي  كان  اإذا 

للتجارة وحمل ال�صكنى امللحق به، يتم حتديد ال�صومة الكرائية للمحل امللحق 

باتفاق الطرفني اأو باللجوء اإىل املحكمة.

املطلوب  للمحل  ملكيته  اأن  املالك  اأثبت  اإذا  اإل  الإفراغ  يقبل طلب  ل 

اإفراغه تعود اإىل مدة تزيد عن ثمانية ع�رش �صهرا�صابقة لتاريخ الإنذار.

�صخ�صيا  املحل  يعتمر  اأن  لفائدته  املطلوبالإفراغ  ال�صخ�س  على  يتعني 

اأ�صهرمن تاريخ مغادرته من طرف املكرتي وملدة ل  اأق�صاه �صتة  اأجل  داخل 

تقل عن ثلث �صنوامتامل يكن هناك عذر مقبول، واإل حق للمكرتي املطالبة 

بالتعوي�س عما حلقه من �رشر يوازي كراء ثمانية ع�رش  �صهرا ح�صب قيمة اآخر 

وجيبة كرائية .

ل يجوز للمالك املطالبة باإفراغ اجلزء املتعلق بال�صكن امللحق باملحلت 

التجارية اأو ال�صناعية اأو احلرفية يف احلالت الآتية:

1 - اإذا كان من �صاأن ا�صرتجاع املحل اأن يحدث م�صا�صا خطريا با�صتغلل 
الأ�صل التجاري.

الأماكن  اأو  احلرفية  اأو  ال�صناعية  اأو  التجارية  املحلت  كانت  اإذا   -  2
املعدة لل�صكنى ت�صكل وحدة غري قابلة للتجزئة.

والبيوت  للفنادق  املخ�ص�صة  املحلت  مبلحقات  الأمر  تعلق  اإذا   -  3
املفرو�صة املعدة للإيجار وامل�صحات وموؤ�ص�صات التعليم اخل�صو�صي.

اإذا كان املكرتي ي�صتعمل جزءا من حمل الكراء لل�صكن ل ميكن الف�صل 

من  اإفراغه  ميكن  ل  احلالة  هذه  يف  فاإنه  للتجارة،  امل�صتعمل  اجلزء  وبني  بينه 

للتجارة،وذلك  امل�صتعمل  اجلزء  من  اإفراغه  دون  لل�صكن،  امل�صتعمل  اجلزء 

وفقمقت�صياتهذا القانون.
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الباب التا�سع: نزع ملكية العقارامل�ستغل فيه اأ�سل جتاري

املادة 17

العامة،  املنفعة  اأ�صل جتاري لأجل  فيه  اإذا وقع نزع ملكية عقار ي�صتغل 

تطبق اأحكام الف�صلني 10و 11 من القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية 

لأجل املنفعة العامة وبالحتلل املوؤقت ال�صادر بتنفيذه الظهري ال�رشيف رقـم 

1.81.254 بتـاريخ11 مـن رجب1402 )6 مايو 1982(.
لفائدة  التعوي�س  اأداء  تتجنب  اأن  امللكية  نزع  تبا�رش  التي  للجهة  ميكن 

موافقته،  �رشيطة  ملكيته  املنزوعة  للمحل  مماثل  حمل  عليه  بعر�صها  املكرتي 

واإل حتملت التعوي�س الكامل.

الباب العا�رش: ممار�سة اأن�سطة مكملة اأو مرتبطة اأو خمتلفة

املادة 18

مرتبطة  اأو  مكملة  اأن�صطة  اأو  ن�صاط  مبمار�صة  للمكرتي  ال�صماح   ميكن 

ال�صوابط  اقت�صته  ملا  اأو  القت�صادية  للظروف  اعتبارا  الأ�صلي،  بالن�صاط 

الإداريةمتى كانت هذه الأن�صطة غري منافية لغر�س وخ�صائ�س وموقع البناية 

ولي�س من �صاأنها التاأثري على �صلمتها، ويف هذه احلالة يجب على املكرتي اأن 

يوجه طلبه للمكري يت�صمن الإ�صارةاإىلالأن�صطة التي يريد ممار�صتها.

داخل  الطلب  بخ�صو�صهذا  مبوقفه  املكرتي  اإ�صعار  املكري  على  يجب 

اأجل �صهرين من تاريخ التو�صل واإل اعترب موافقا على الطلب.

ب�صفته  املحكمة  رئي�س  اإىل  اللجوء  للمكرتي  ميكن  الرف�س  حالة  ويف 

قا�صيا للأمور امل�صتعجلة للإذن له مبمار�صة الن�صاط اأو الأن�صطة اجلديدة .

ل يجوز للمكرتي ممار�صة ن�صاط خمتلف عن ذلك املن�صو�س عليه يف عقد 

كراء املحل املكرتى، اإل اإذا وافق املكري كتابة على ذلك.

املادة 19

يطالب  اأن  ال�صابقة  املادة  يف  اإليها  امل�صار  احلالت  يف  للمكري  يحق 
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بتحديد الوجيبة الكرائية اجلديدة، وت�رشي الوجيبة اجلديدة من تاريخ املطالبة 

بها ق�صائيا.

الباب احلادي ع�رش: الكراء من الباطن

املادة 20

بجوز للمكرتي اإيجار الأ�صل التجاري الذي يف ملكه اأو الذي ي�صتغله 

وفق مقت�صيات املادة 152 من الظهري ال�رشيف رقم 1.96.83 ال�صادر يف 15 

من ربيع الأول 1417)فاحت اأغ�صط�س 1996( بتنفيذ القانون رقم 15.95( 

املتعلق مبدونة التجارة كما وقع تغيريه وتتميمه.

كما ميكن له اأن يوؤجر للغري املحل املكرتى كل اأو بع�صا ما مل ين�س العقد 

على خلف ذلك، وتبقى العلقة قائمة بني املكري واملكرتي الأ�صلي.

ل يكون لهذا الكراء اأي اأثر جتاه املكري اإل من تاريخ اإخباره به.

الفرعي  املكرتي  ي�صعر  اأن  الباطن  من  بالكراء  اأخرب  الذي  املكري  على 

بكل اإجراء يعتزم القيام به جتاه املكرتي الأ�صلي حتت طائلة عدم مواجهته به.

ل ميكن للمكرتي الفرعي التم�صك باأي حق جتاه املكرتي الأ�صلي مع 

مراعاة الفقرة ال�صابقة،

جميع  يف  املكري  اجتاه  مت�صامنني  والفرعي  الأ�صلي  املكرتيان  يبقى   

اللتزامات املن�صو�س عليها يف عقد الكراء الأ�صلي.

يكون  الأ�صلي،  الكراء  قيمة  تفوق  الباطن  من  الكراء  قيمة  كانت  اإذا 

للمكري احلق يف مراجعة ال�صومة الكرائية اإما اتفاقا اأو ق�صاء، ويف هذه احلالة 

تراعي املحكمة الفرق بني ال�صومتني من دون اأن تتقيد مبقت�صيات القانون رقم 

ال�صتعمال  اأو  لل�صكنى  املعدة  املحلت  اأثمان كراء  املتعلق مبراجعة   07.03
املهني اأو التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف ال�سالف الذكر.
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الباب الثاين ع�رش: تفويت الأ�سل التجاري اأو احلق يف الكراء

املادة 21

اأو حق  حق الكراء مع بقية عنا�رش الأ�سل التجاري  يحق للمكرتي تفويت 

الكراء م�ستقال عنها وحده دون �رشورة احل�صول على موافقة املكري وبالرغم 

من كـل  �رشط خمالف على اأن يتم هذا التفويت بعقد ر�صمي اأو عريف.

التفويت  بهذا  املكري  اإ�صعار  له  واملفـوت  املفـوت  من  كل  على  يتعني 

حتت طائلة عدم �رشيان اآثاره عليه.

ق�صائيا  املطالبة  يف  حلقه  املكري  ممار�صة  دون  التفويت  هذا  يحول  ل 

موا�صلة  دون  يحول  ل  كما  القانون،  هذا  من  ال�صاد�صة  املادة  له  تخوله  مبا 

الدعاوى املثارة طبقا لهذا القانون والتي كانت جارية قبل تاريخ التفويت.

ل ميكن مواجهة املكري بهذا التفويت اإل اعتبارا من تاريخ تبليغه اإليه، 

ويبقى املكرتي الأ�صلي م�صوؤول جتاه املكري بخ�صو�س اللتزامات ال�صابقة، 

وتراعى مقت�صيات املادة 83 من القانون رقم 15.95 املتعلق مبدونة التجارة 

ال�سالف الذكر.

ويودع ثمن البيع لدى جهة موؤهلة قانونيا لالحتفاظ بالودائع. ويجب اأن يت�سمن 

العقد البيانات الواردة يف املادة 81 من القانون 95.15 املتعلق مبدونة التجارة، واأن 

يخ�سع اإىل الإجراءات املن�سو�ص عليها يف املادة 83 من نف�ص املدونة.

مقابل  املكرتى  املحل  با�سرتجاع  الأف�سلية وذلك  ميار�ص حق  اأن  للمكري  ميكن 

عر�سه ملجموع املبالغ املدفوعة من طرف امل�سرتي اأو اإيداعه لها،عند القت�ساء،وذلك 

داخل اأجل ثالثني يوما من تاريخ تبليغه واإل �سقط حقه ما مل يكن قد مار�ص هذا احلق 

قبل اإخباره.

الباب الثالث ع�رش: امل�سطرة والخت�سا�ص

املادة 22

اأن  الكرائية،  للعلقة  حد  و�صع  يف  يرغب  الذي  املكري  على  يجب 
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يوجه للمكرتي اإنذارا،يت�صمن وجوبا ال�صبب الذي يعتمده واأن مينحه اأجل 

للإفراغ اعتبارا من تاريخ التو�صل.

يحدد هذا الأجلفي:

- ثلثة اأ�صهر، اإذا كان الطلب مبنيا على الرغبة يف ا�صرتجاع املحل اأو 

هدمه لإعادة بنائه اأو على وجود �صبب جدي يرجع لإخلل املكرتي ببنود 

العقد؛

- ثلثني يوما،اإذا كان طلب الإفراغمبنيا على كون املحل اآيل لل�صقوط.

يف حالة عدم ا�صتجابة املكرتي للإنذار املوجه اإليه، يحق للمكري اللجوء 

الأجل  انتهاء  تاريخ  من  الإنذارابتداء  على  للم�صادقة  املخت�صة  املحكمة  اإىل 

املحدد فيه.

جاز  با�صتمرار،  مغلقا  املحل  لكون  بالإفراغ  الإنذار  تبليغ  تعذر  اإذا 

يف  املحدد  الأجل  مرور  بعد  الإنذار  على  امل�صادقة  دعوى  اإقامة  للمكري 

الإنذار اعتبارا من تاريخ حترير حم�رش بذلك.

ي�صقط حق املكري يف طلب امل�صادقة على الإنذار مبرور �صتة اأ�صهر من 

تاريخ انتهاء الأجل املمنوح للمكرتي يف الإنذار.

املادة 23

ميكن للمكرتي حال تو�صله بالإنذار اأن يتقدم بدعوى املنازعة يف اأ�صباب 

الإنذار واملطالبة بالتعوي�س ويف هذه احلالة يحق للمكري اأن يتقدم بدعوى 

امل�صادقة على الإنذار .

يف احلالة التي تكون الدعوى مقدمة من طرف املكري من اأجل امل�صادقة 

هذه  جريان  اأثناء  للتعوي�س  مقابل  بطلب  املكرتي  يتقدم  ومل  الإنذار  على 

اأ�صهر من  الدعوى، فاإنه يجوز له اأن يرفع دعوى التعوي�س داخل اجل �صتة 

تاريخ تبليغه باحلكم النهائي القا�صي بالإفراغ .

ل تتم اإجراءات تنفيذ احلكم القا�صي بالإفراغ اإل بعد اإيداع التعوي�س 
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املحكوم به. غري اأنه ينفذ احلكم القا�صي بالإفراغ عندما يتعلق الأمر باحلالة 

املن�صو�س عليها يف الفقرة الثانية اأعله.

املادة 24

يتعني على املكري اإيداع مبلغ التعوي�س املحكوم به طبق املادة 23اأعله، 

داخل اأجل ثلثة اأ�صهر من التاريخ الذي ي�صبح فيه احلكم قابل للتنفيذ واإل 

اعترب متنازل عن دعوى الإفراغ ويتحمل حينئذ جميع امل�صاريف الق�صائية 

املرتتبة عن هذه الدعوى.

املادة 25

الكامل  التعوي�س  مبلغ  ا�صتخل�س  قبل  يديل،  اأن  املكرتي  على  يتعني 

املحكوم به، ب�صهادة م�صلمة من كتابة ال�صبط تثبت خلو الأ�صل التجاري من 

كل تقييد.

ملزما  يكون  املكرتي  فاإن  بتقييدات،  مثقل  التجاري  الأ�صل  كان  اإذا 

تعوي�س  وبوجود  الإفراغ  بوقوع  املقيدين  الدائنني  اإ�صعار  يفيد  مبا  بالإدلء 

م�صتحق له. 

يجوز للدائنني املقيدين اأن يتعر�صوا داخل اأجل اأق�صاه خم�صة ع�رش يوما 

من تاريخ التو�صل بالإ�صعار املن�صو�س عليه يف الفقرة ال�صابقة،على اأداء ثمن 

التعوي�س بت�رشيح لكتابة ال�صبط التي يوجد بني يديها هذا التعوي�س.

ل ي�صتخل�س املكرتي التعوي�س املحكوم به لفائدته اإل بعد ان�رشام اأجل 

التعر�صات املن�صو�س عليها يف الفقرة ال�صابقة.

املادة 26

يجب اأن تتم الإنذارات والإ�صعارات وغريها من الإجراءات املنجزة يف 

اإطار هذا القانون بوا�صطة مفو�صني ق�صائيني ما مل تقرر املحكمة القيام بذلك 

وفق الإجراءات املن�صو�س عليها بقانون امل�صطرة املدنية.
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املادة 27

تخت�س املحاكم التجارية بالنظر يف النزاعات املتعلقة بتطبيق هذا القانون، 

غري اأنه يبقى الخت�صا�س منعقدا للمحاكم البتدائية اإذا مل يوجد �صمن دائرة 

نفوذها مقر حمكمة جتارية.

الباب الرابع ع�رش: اأحكام ختامية

املادة 28

من  ابتداء  اأ�صهر  �صتة  اأجل  ان�رشام  بعد  التنفيذ  حيز  القانون  هذا  يدخل 

اجلارية  الكراء  عقود  على  اأحكامه  وتطبق  الر�صمية،  باجلريدة  ن�رشه  تاريخ 

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

والأحكام التي �صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

املادة 29

 24(  1374 �صوال   2 يف  ال�رشيفال�صادر   الظهري  مقت�صيات  تن�صخ 

اأو  للتجارة  امل�صتعملة  الأماكن  اأو  الأملك  كراء  عـقـود  ماي1955(ب�صـاأن 

ال�صناعة اأو احلرف،كما وقع تغيريه وتتميمه.
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امللحق رقم 3 : تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان حول مقرتح 

القانون املتعلق بكراء العقارات اأو املحالت املخ�س�سة ال�ستعمال التجاري 

اأو ال�سناعي اأو احلريف

تقرير جلنة العدل والت�رشيع وحقوق الإن�سان

املخ�ص�صة  املحلت  اأو  العقارات  بكراء  املتعلق  القانون  مقرتح  حول 

ال�صتعمال التجاري اأو ال�صناعي اأو احلريف

- قراءة ثانية –

املقرر   :حممد حنني

دورة  اأبريل 2016

ال�صنة الت�رشيعية اخلام�صة : 2015-2016

الولية الت�رشيعية التا�صعة : 2011-2016
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التقدمي العام

الكلمة التقدميية لل�سيد الوزير

ملخ�ص املناق�سة التف�سيلية واأجوبة الوزير عليها

مقرتح القانون كما عدلته اللجنة ووافقت عليه
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