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 تقديم

  توافق إرادتين أن ومعنى ذلك  ،مبدأ سلطان اإلرادة ر ن بتطو يره الشرائع املدنيةإن تطور فكرة العقد في 

على سبب مشروع ينعقد   املحل ويحملالسليم على    ، فبمجرد أن يقع الرض ىااللتزامالنعقاد    أكثر يكفيأو  

 . 1عقده دون اتباع شكلية معينة ليكون تعاقدهما صحيح ألطرافي ا ينو العقد الذي كان 

متأثرا  بالنظريات السياسية و االقتصادية  القائمة على تقدير حرية    ذا وإن  كان مبدأ سلطان االرادة ه

فإن هذه الحرية  في القانون  الحديث لم تعد  ،الفرد، على اعتبار أن املجتمع وجد لخدمة  مصالح الفرد

في  تتدخل  الحديثة الدول ذلك ان  ،في هذا العص ة مع املبادئ االشتراكية  واالقتصادية  السائدة متفق

لطرف ل ذلك حماية ن تمنع اشتراط شروط معينةأك اإلرادة،ن األحيان بفرضها قيودا على الكثير م

يتأثر  املحل   السيما في العقود التيحد من  مفعول بعض العقود و ال الضعيف في  العالقة التعاقدية،

 .  االجتماعية و السياسية و  االقتصاديةلتقلبات فيها با

يوسع نطاق العقد ويضيف بعض  اإلرادة فتارةيحد من مبدأ سلطان  استطاع أن االجتهاد بدورهأن كما 

 أخرى  النقل وتارةدين كااللتزام بضمان سالمة االشخاص   في عقد لم يفطن إليها املتعاق االلتزامات التي

األطراف، وبالتالي نقول أن سلطان االرادة رسم له حدود لحماية األطراف والصالح  من اتفاققص ين

 العام.

ويستوي  ، قانوني إحداث أثرتوافق إرادتين أو أكثر على  ارف على أنهعتالعقد  مؤسسة نعلم فإن و كما 

او انهائه كما في الوفاء الذي  له أو تعدي كالبيع أو نقله كالحوالة     االلتزام إنشاء  األثر هوأن يكون هذا 

رضائية  وهي التي تنعقد مرتبة  لكافة اثارها بمجرد  التكوين الىمن حيث  العقودقسم تنو ، بهينقض ي 

 تراض ي ارادة األطراف  دون الحاجة إلى إفراغ  الرض ى في شكل ما. 

فر شكل معين ية توا الرضائ فإنه يتطلب باإلضافة لعنصر  فخالفا للعقد الرضائي، الشكلي، أما العقد

لفاظ وإشارات أ عن  لشكلية عبارةا وقديما كانت  ،باستكمال هذا الشرط الإ  أي اثر ثيحد  حيت ال

ال أن هذه االخيرة قد إ  ...أو الشهر ما اليوم فإن الشكلية تتجسد في عنصر الكتابةأ  ،األفراد متداولة بين

 
 .194، بدون نشر،ص:1972، الجزء االول، مصادر االلتزامات. الطبعة األولى، سنةلتزامات في ضوء قانون االلتزامات املغربينظرية اال ،مأمون الكزبري  1
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توفر الشكل    ب  الإ ال ينعقد  ن رضائي إلى شكلي و وقد ينقلب العقد م  ،3لإلثبات أو    ،2النعقادلتكون ضرورية  

 .4الذي ارتضاه األطراف

 إشكالية البحث: 

بشكل كبير على الفكر القانوني    االقتصادية واالجتماعية والسياسية أثرتمما الشك فيه أن الظروف 

يق  من العقود رغبة في تحق الكثيرالشكلية  في  فرض أن يتجه نحو بتدفع املشرع  الظروفهذه و 

حيث أصبحت العقود تبرم عن بعد متخطية  لكل  ،في ظل زمن العوملة   االجتماعيوالثبات    االستقرار

تزال أسمى  من   وفي غياب شبه تام لألخالق التي كانت وال ة يديولوجيو اال الحدود الجغرافية والدينية 

  امام كل هذه املتغيرات  لضمان حقوق  املتعاقدين، و 5الشكلية حتى اليوم في بعض االوساط املحافظة

وانخرط املغرب في تدويل وتوحيد بعض القوانين نظرا لعوملة رأس املال واقرار  ،ها العالمالتي يشهد

املتعلقة و بعض اإلشكاالت  كما هو الشأن بالنسبة للمساطر العابرة للحدود حلوال ل تنظيم دولي يقدم 

وأرخت  با و بأور زمة املالية التي عصفت بعد اال  ر إلحاحثكأ صعوبات املقاولة حيت اصبح هذا االتجاه ب

برام العقود أو تمام التصرفات القانونية  غير كافي إل كل هذا جعل مبدأ الرضائية  و    ،بظاللها على عدة دول 

لذين  التجربة ا خاطر السيما على االشخاص قليلي  امل  لتجنب بعض  شكلية  ال ب  تعزز الرضائيةبل يجب أن  

 .يقدرون خطورة التعاقد ال

هذه املخاطر  في كل أجل تال ومن ،املركبةكما ان الرضائية تكون محفوفة باملخاطر خاصة في العقود  

يجابي على إ ملا لها من وقع ، ومنها املغربي تجب معظم العقود التشريعات الحديثةأصبحت الشكلية في 

 ،بذلك التصرفالذي قد تتأثر حقوقه  أو الغير األمر باملتعاقدينتعلق  سواء -العقد- هذه املؤسسة

 
املتعلق بمدونة الحقوق   39.08من القانون  291و 274و 268و106تكون الشكلية ركن وتخلفها يساوي العدم: نذكر على سبيل املثال ال الحصر، الفصل   2

منشور بالجريدة الرسمية عدد  2007نونبر30املوافق    148دي القعدة    29صادر في    1.07.129لداخل حيز التنفيذ بمقتض ى الظهير الشريف رقم  نية واالعي

 . 3879،ص2007دجنبر6دو القعدة املوافق ل25بتاريخ5584

ائل  باعتبارها واقعة مادية. ونذكر على سبيل املثال ال الحصر تكون متطلبة إلثبات التصرف وصحته بين األطراف، اما الغير فيمكنه اإلثبات بكافة الوس  3

.منشور  2016وز يولي18املوافق ل 1437شوال   13الصادر في 1.16.99الداخل حيز التنفيذ  بمقتض ى  الظهير الشريف رقم  49.16من القانون  4املادة 

 .     5857.ص2016اغسطس11ااموالفق  1437ذي القعدة  7بتاريخ   6490بالجريدة الرسمية عدد 
 من قانون االلتزامات و العقود املغربي. 402الفصل   4
لتي تجرى بأسواق الجملة مثال أو املعامالت التجارية  بين التجا، خصوصا عندما تكون بينهم معامالت سابقة كما هو الحال بالنسبة للعمليات التجارية ا  5

 ما يعرف بالبيع بالكلمة بعض األوساط.
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الش يء الذي ، املداخيل ستخالص بعضا و  التصرفات القانونية مراقبة كل  الدولة مناضافة إلى تمكين 

 : إشكال جوهري طرح إلى يقودنا 

الذي و التشريع املغربي؟     مكانتها في  العقود وما  ما الغاية التي يتوخاها املشرع من اشتراط الشكلية في بعض

 على   تأثيرهابيقاتها؟ وما  هي بعض تط  وما    انواعها؟وما    هي الشكلية؟ عدة اشكاالت من قبيل: ما    عنه يتفرع  

 تخلفها؟ وما جزاءالعقود؟ صحة 

موضوع بحثنا الذي سنتناوله وفقا للتصميم  يتجزأ من ه التساؤالت التي هي جزء الاتعن كل ه ولإلجابة  

   التالي:

 .وتطبيقاتهاللشكلية  العامةاملبحث االول: االحكام 

 .الشكلية في العقود وانواعها املطلب االول:

   .ة العقود الشكلي الفقرة األولى:

 . الفقرة الثانية: انواع الشكلية 

 تطبيق شكلية العقود في املجال العقاري و التجاري.املطلب الثاني: 

 املجال العقاري.الشكلية املتطلبة في الفقرة األولى: 

 .في املجال التجاري الشكلية املتطلبة الفقرة الثانية: 

 . هافي اثبات العقود و جزاء تخلفحجية الشكلية املبحث الثاني: 

 حجية الشكلية في اثبات العقود.  املطلب االول:

 .بين أطراف العقدالحجية الفقرة األولى: 

 .في مواجهة الغيرالحجية الفقرة الثانية: 

 . جزاء تخلف الشكلية في العقود املطلب الثاني:

 . الفقرة األولى: البطالن 

 خرى.أ ت جزاءا  الفقرة الثانية:



 ات ام اللتز      نظرية ا                                            ر الشكلية على صحة العقود ااث

4 
 

 كلية وتطبيقاتها  األحكام العامة للش األول:املبحث 

تعديله،  أو    التزام،تعرف العقود بأنها توافق إرادتين أو أكثر على احداث أثر قانوني، سواء كان األثر إنشاء  

فيها  املتطلبة  الشكلية التطرق  السياق ال يمكن الحديث عن العقود دون  وفي هذا ، أو نقله إنهائه، أو

مجاالت تطبيقها بعض  خاصة في  م على مر العصور  اهتمامحط    تعتبرالتي    األخيرةوهذه  ،  املطلب األول()

   الثاني(. )املطلب

 .املطلب األول: الشكلية في العقود وأنواعها

بل وجب إفراغها في  ،يكفي خضوعها ملبدأ سلطان اإلرادةتعد العقود الشكلية عقود من نوع خاص فال 

 )الفقرة الثانية(.  وبحسب نوعيتها )الفقرة األولى(، شكليقالب 

  .الفقرة األولى: العقود الشكلية

 القاعدةأن    الرومان، بحيثظهرت كما أسلفنا الذكر عند    العهد، فقدإن العقود الشكلية ليست حديثة  

وجود العقد وأساس آنذاك أن الشكلية تسيطر على ميدان إبرام العقود بحيث كانت هذه األخيرة مصدر    

العقود حتى تكون صحيحة مرتبة    في بعضبد من توافر الشكلية  ال ف  املغربي حاليا، أما في القانون  الزاميته

شكل   فيالتراض ي    إفراغلكافة آثارها القانونية، وبذلك يمكن تعريف العقود   الشكلية بأنها عقود تتطلب  

 . ومحدد قانونامعين 

ن ورقة  ينتج م الدليل الكتابي"فقرته األولى على أن  ق.ل.ع في من  417وفي هذا السياق ينص الفصل  

ن أن ينتج كذلك على دعامة إلكترونية بحيث تتمتع هذه األخيرة بنفس قوة ويمك "،رسمية أو عرفية

من نفس  417-1اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة املحررة على الورق انطالقا من مقتضيات الفصل 

 القانون.

 أوال: الورقة الرسمية  

التي يتلقاها املوظفون  الرسمية .ل.ع، "الورقة من ق 418ويقصد بها انطالقا من مقتضيات الفصل 

 في مكان تحرير العقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون، التوثيق العموميون الذين لهم صالحية 

 وتكون رسمية أيضا:  

 ؛خاطب عليها من القضاة في محاكمهماألوراق امل  -1
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حتى قبل صيرورتها ها  األحكام يمكن   األحكام الصادرة من املحاكم املغربية واألجنبية، بمعنى أن هذه -2

  ه البد من خالل هذا التعريف نستنتج أنو    ،واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها "

 أن تستجمع هذه األخيرة شروطا حتى تصير ذات حجية وهي كالتالي: 

ا العمومي هنأن تكون صادرة عن موظف عمومي، أو شخص مكلف بخدمة عمومية، واملوظف  -1

 ال. لدولة، للقيام بعمل من أعمالها، سواء أجرته على ذلك أم تابع ل شخص 

، بمعنى توافرهاأن تكون تلك الورقة مشتملة على جميع البيانات واألوضاع التي أوجب القانون  -2

 .  6ل الذي يحدده القانون أن يكون تحرير الورقة في الشك

وتجدر اإلشارة هنا إلى وبين مزاولة عمله.    ، وال مانع يحول بينهالتوثيقأن تكون للموظف صالحية   -3

وع في محاكمهم، وتعتبر  أن األوراق بصفة عامة تظل عرفية لغاية أن يخاطب عليها قضاة املوض

للترافع لدى محكمة النقض، جهات رسمية ل واملوثق باإلضافة إلى املحامي املقبول جتهي العد

قتض ى قوانين خاصة  لهيئتين ألهميتهما بمفاملشرع نظم هاتين ا  ،تتمتع بصالحية تحرير العقود

 رقم ، املتعلق بالعدل وكذلك األمر بالنسبة للموثق الذي يؤطره قانون 16.037 رقم وهي  قانون 

32.09  8. 

درج الفقه إلى تقسيم املحررات الرسمية إلى محررات من قبيل الظهير واملراسم، ومحررات  وقد 

ومحررات ، وأوامر هة القضائية من قرارات وأحكامويتعلق األمر بكل ما يصدر عن الج ؛قضائية 

وهي عبارة عن   ؛وأخيرا محررات مدنية ، ق الصادرة عن اإلدارات العموميةوهي كل الوثائ ؛إدارية

 األفراد. الوثائق املستخدمة إلثبات أو انعقاد التصرفات واملعامالت بين كل 

من الفصل   وذلك انطالقا   قاطعة، حجية  يخص حجية الورقة الرسمية فتتمتع هذه األخيرة ب  فيمااما  

 .  بحجية الشكلية في اثبات العقودفي الشق املتعلق  بإمعانمن ق.ل.ع كما سنتطرق له   419

 العرفية  ثانيا: الورقة 

تكون التي ال تصلح ل من ق.ل.ع، بأنها "الورقة    423تعرف الورقة العرفية انطالقا من مقتضيات الفصل  

بسبب عيب في الشكل، تصلح العتبارها محررا  عدم أهلية املوظف، أو  رسمية بسبب عدم اختصاص أو

 
، مطبعة النجاح 2018، الكتاب األول، االلتزامات بوجه عام، الجزء الثالث، طبعة الشافي في شرح االلتزامات والعقود املغربيالكريم شهبون، عبد  6

 .312رشاد، سطات، صالجديدة، الدار البيضاء، النشر والتوزيع مكتبة ال
الجريدة الرسمية عدد  ،املتعلق بخطة العدالة 16.03بتنفيذ القانون رقم  (0620فبراير   14)  1427من محرم  15صادر في  1.06.56ظهير شريف رقم   7

 . 556(، ص 2006مارس  2) 1427بتاريخ فاتح صفر  5400

الجريدة  ،املتعلق بتنظيم مهنة التوثيق 32.09رقم  بتنفيذ القانون  (2011نوفمبر  22)  1432من ذي الحجة  25صادر في  1.11.179ظهير شريف رقم  8

 . 5611(، ص 2011نوفمبر 24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998عدد  يةالرسم
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، وهي اما أن تكون أوراقا األطراف الذين يلزم رضاهم لصحة الورقة " عرفيا إذا كان موقعا عليها من 

، ولكن يجعل لها  لإلثبات معدةأن تكون غير    عليهم، أوإذا كانت موقع عليها ممن هي حجة     لإلثباتمعدة  

ويجوز أن يتم بالبصمة أو  باإلمضاءعادة ما يتم  والتوقيع، معينة حدود فين حجية في اإلثبات القانو 

الختم،  وبالتالي فحجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع كعنصر أساس ي يمنحها الشرعية، والبد  

املعدة  والتي تنص على بعض أنواع املحررات  من ق.ل.ع 439إلى  433هنا من استحضار الفصول من 

   .التجار  الرسائل البرقيات ودفاتر في مجاالت خاصة،  ومنها لإلثبات 

 ثالتا: الدعامة اإللكترونية  

 ،لإلثباتلقد فرضت التغيرات التي يشهدها العصر الحديث ظهور أنواع أو باألحرى وسائل وأنماط أخرى  

اسع للتجارة االلكترونية، وبالعودة ويتعلق األمر باملحررات اإللكترونية، التي ظهرت نتيجة لالنتشار الو 

، املنظم للتبادل اإللكتروني للمعطيات  9 53.05خالل قانون رع من إلى التعديالت التي أضافها املش

نية والكتابة التقليدية وهو ما يتضح القانونية، نجد أنه سار في اتجاه إقرار املساواة بين الكتابة اإللكترو

قانون، ولكي تصير هذه الدعامات ذات حجية وجب عليها أوال من نفس ال 417-1من خالل الفصل 

 وهي كالتالي:   417-3و  417-2و  417-1شروط املطلوبة في الفصول استيفاء ال

 أن تعرف الوثيقة اإللكترونية بتوقيع الشخص الذي صدرت عنه.  •

 من شأنها ضمان تماميتها.أن تكون الوثيقة اإللكترونية معدة ومحفوظة وفق شروط  •

تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع   لإلشارةو   حمل تاريخا ثابتا عن التوقيع اإللكتروني املؤمن،ت  أن •

تتمتع كل وثيقة مذيلة    كما أنها  ،  التوثيقالتوقيع املذكور عليها أمام موظف عمومي له صالحية  

ق   بتوقيع الكتروني مؤمن واملختومة زمنيا بنفس قوة اإلثبات التي تتمتع بها الوثيقة املصاد

أما  ،من نفس القانون  417-3الفصل على  صحة توقيعها واملذيلة بتاريخ ثابت انطالقا من 

بالنسبة ألشكال التوقيع اإللكتروني فيمكن أن يكون عبارة عن التوقيع باستخدام الخواص 

  على شاشة الحاسوب  التوقيعالذاتية كبصمة الوجه أو بصمة العين،  ويمكن أن يتم عبر 

 روني.  بالقلم اإللكت

عد إجراء جوهريا البد تي توال الكتابة،شكلية إلى  فباإلضافةأعاله التطرق إليه  قما سبوزيادة على  

عنها ويتعلق األمر  قل أهميةتال شكلية إلثبات بعض العقود، فهناك  بعض الحاالتمن سلوكه في 

 
دي  29صادر في  1.07.129. الداخل حيز التنفيذ بمقتض ى الظهير الشريف رقم   املتعلق بالتبادل اإللكتروني املعطيات القانونية 53.05القانون رقم   9

 . 3879،ص 2007دجنبر6دو القعدة املوافق ل25بتاريخ5584منشور بالجريدة الرسمية عدظ2007نونبر30املوافق  148القعدة  
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من مدونة األسرة ،     274و  272اموال القاصر والتي ينظمها املشرع في الفصول  ، كشهر بيع بالشهر

، أو إشهار البيع الجبري 73.1710  رقم املقاولة املنظمة بموجب قانون أو ما يخص مساطر صعوبات 

 .ألموال املدين

 .الفقرة الثانية: أنواع الشكلية

على تخلفها  كجزاءالبطالن قد يتطلب املشرع شكلية من الشكليات في بعض العقود وبانعدامها يترتب 

أو قد  )ثانيا(، (، أو قد تكون الشكلية وسيلة إلثبات بعض العقود)أوالبشكلية االنعقاد  ويتعلق األمر

تكون متطلبة لكي ينتج العقد آثاره في مواجهة الغير وعلى عكس شكلية االنعقاد ال يترتب على تخلفها 

 ا(. ثالبطالن وهنا نقصد شكلية النفاذ )ثال

 .انعقادأوال: شكلية 

معين، بحيث إذا تخلفت يترتب عن ذلك بطالن العقد لكونها املشرع النعقاد تصرف  هذه الشكلية يتطلبها  

حيث ، الرابعة من مدونة الحقوق العينيةمن أركان انعقاده، وخير مثال الشكلية املتطلبة في املادة  ركن

بنقل  ينص املشرع في هذه املادة على أنه "يجب أن تحرر تحت طائلة البطالن، جميع التصرفات املتعلقة 

الخاصة بها امللكية أو بإنشاء الحقوق العينية األخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها وكذا الوكاالت 

من    274ص عليها في الفصل  بموجب محرر رسمي، أو بموجب محرر ثابت التاريخ "، نفس الشكلية منصو 

 . بعقد الهبةمدونة الحقوق العينية حينما يتعلق األمر 

والعقود  شكلية االنعقاد هي األساس الذي تنبثق عنه باقي الشكليات األخرى ، أن ىوتجدر اإلشارة إل

العقود الوحيدة التي تتطلب شكلية االنعقاد حتى تكون عقودا صحيحة مرتبة  هي املذكورة ليست

، املتعلق  39.08ة آثارها القانونية، فباإلضافة إليها هناك عقود أخرى سواء على مستوى قانون لكاف

 ، أو حتى على مستوى نصوص وقوانين خاصة.  .عق.لنة الحقوق العينية، أو على مستوى بمدو 

 . ثانيا: شكلية إثبات

لعقود، فمع تخلفها يظل  هي الشكلية املتطلبة إلثبات العقد بين املتعاقدين، وهي ليست شرطا لصحة ا 

لية هو املنصوص عليه في العقد قائما لكنه يطرح اشكاال على مستوى إثباته، وخير مثال على هذه الشك

 

، فيما يخص مساطر صعوبات املقاولة، الصادر املتعلق بمدونة التجارة 15.95بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  73.17القانون رقم  10

(، 2018أبريل  23)  1439شعبان  6بتاريخ  6667الرسمية عدد  (، الجريدة2018أبريل  19) 1439شعبان  2بتاريخ  1.18.26بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 .2345ص 
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"االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من  أنمن ق.ل.ع، والذي ينص  443إطار الفصل 

درهم، عشرة آالف  أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها    االلتزاماتتنهي    شأنها أن تنش ئ ، أو تعدل أو

وكذلك األمر بالنسبة لعقد  بها حجة رسمية أو عرفية "،  ال يجوز إثباتها بشهادة الشهود ويلزم أن تحرر 

وإذا ما اطلعنا على  من ق.ل.ع، والذي يتم أيضا إثباته كتابة،  613السلم املنصوص عليه في الفصل 

 ،334ملادة انطالقا من مقتضيات ا ، بحرية اإلثباتادة التجارية، نجد أن املشرع ميزها اإلثبات في امل

وسيلة من وسائل اإلثبات سواء اإلقرار، الكتابة، شهادة  راف إثبات العقود بأي ومعناه أنه يمكن لألط

 .  ..اليمين، القرائن الشهود،

   وجدير بالذكر أنه يتنازع نظام اإلثبات مذهبان رئيسيان:

األول مذهب اإلثبات املطلق، وهو يقبل أي دليل إلثبات الحق، ويعطي بالتالي القاض ي سلطة واسعة   -

 . قائع املعروضة عليه، والبحث عن الحقيقة بكافة الوسائلفي تقدير الو 

والثاني مذهب اإلثبات املقيد وهو ينادي بحصر وسائل اإلثبات وتعيينها على وجه الدقة، وتحديد   -

  للخصوم أن يثبتوا حقوقهم بغير هذه الوسائل، والحقيقة  ،بحيث ال يسوغ عقب ذلكقيمة كل منها 

السالفين لم يأخذ بمنطق أحد املذهبين    حيث  تشريعات املقارنة،ب الاغل  ه شأنأن املشرع عندنا شأن

على إطالقه، بل مزج بينهما باعتماد مذهب اإلثبات املقيد في مجال التصرفات  القانونية التي يتعين 

مبدئيا بالدليل الكتابي، وأخذ بمذهب اإلثبات املطلق بخصوص الوقائع القانونية التي يمكن    تثبتأن  

 .  11أصل عام بكافة الطرق إثباتها ك

 .ثالتا: شكلية نفاذ

كافة آثارها القانونية، في مواجهة أطراف العالقة  لهذه الشكلية يتطلبها املشرع ليضمن ترتيب العقود 

تسجيل العقود الخاضعة ألداء   هالنفاذالتعاقدية، وكذلك األغيار، ومن أمثلة العقود التي تتطلب شكلية  

بالخصوص بنقل ملكية  أوجب املشرع الضريبي تسجيل العقود املتعلقة واجبات التسجيل الضريبية: 

، والتنازل بين األحياء عن تفويت ملكية األصل التجاري   وأ عقار أو حقوق عينية عقارية بعوض أو بدونه،  

 
، الكتاب األول تكوين العقد، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، القانون املدني، الجزء األول املصدر اإلرادي لاللتزاماتعبد الحق صافي،  11

 .480و  479،ص:2006الطبعة األولى، 
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العرفية    لقيام العقودكما أن التسجيل باعتباره أحد االجراءات الالزمة  ،  12الشركات   في  أسهم أو حصص

 .13ثابتا   ا ها تاريخفهو يمنح

  489الشكلية املتطلبة في إطار الفصل  نجد أيضا      هاذلنفا ومن بين العقود التي يتطلب فيها املشرع شكلية  

"إذا كان  املبيع عقارا ،أو حقوقا عقارية، أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا  :والذي ينص على  من ق.ل.ع 

له أثر في مواجهة الغير إال إذا  سجل    ت التاريخ، وال يكون رسميا، وجب أن  يجري البيع كتابة ،في محرر ثاب

 في الشكل املحدد بمقتض ى القانون ". 

 . والتجاري املطلب الثاني: الشكلية املتطلبة في املجال العقاري 

وصیانتھا   بحمایتھا   عز و جل  من أسمى وأرقى الحقوق التي أوص ى هللا  -تجارية    وأ   عقارية  -  امللكيةإن حق  

و ال تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل  ﴿بغير وجه حق، مصداقا لقوله تعالى،   ءاعتدا من كل غصب أو 

 فإن هذا ل، 14﴾  َوتُْدلُوا بَِھا إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِلثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُمونَ 

، فكان -عتبارها حقوق  با  –  ريةالعقارية و التجامن بينها األموال  األموال التي حرم هللا أكلها بالباطل و التي  

ي السنوات األخيرة سواء من حيث ر فكبيأصبحت محط اهتمام التي  الشكلية الكتابية  وما توفر لز 

فيه من حماية وأمن قانونيين على ض، نظرا ملا تالتنظيم القانوني لها أو التعامل بها في الواقع العملي

املجالين معا و أهميتها في ولة في للحقوق املتدا فراد سواء في املجال العقاري أو التجاري نظرا تصرفات األ 

و بناء عليه سوف نتناول الشكلية املتطلبة في املجال العقاري )الفقرة األولى( وفي  ،جتماعيةالحياذ اال 

 (. املجال التجاري )الفقرة الثانية

 الفقرة األولى: الشكلية املتطلبة في املجال العقاري.

للكتابة دور مهم في إثبات التصرفات القانونية بين األفراد في املجال العقاري، ألنها الوسيلة املثلى للحفاظ  

سوف نقتصره على كل من القانون رقم  والحديث هناعلى حقوق األفراد من الضياع وعدم إنكارها، 

 
 . 484بق ،ص: عبد الحق صافي، مرجع سا 12
 .ع على ما يلي "املحررات العرفية دليل على تاريخها بين املتعاقدين وورثتهم وخلفهم الخاص ،وال تكون دليال في مواجهة الغير إال:من ق.ل 425ينص الفصل  13

 من يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في املغرب أم في الخارج.  -1

 من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي. -2

 الثابت إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا.لوفاة أو من يوم العجز من يوم ا -3

 من يوم التأشير أو املصادقة على الورقة، من طرف موظف مأذون له بذلك، أو من طرف قاض، سواء في املغرب أم في الخارج.  -4

 القوة القاطعة.  ا عن أدلة أخرى لها نفسإذا كان التاريخ ناتج -5

 إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع اإللكتروني املؤمن الذي يعرف بالوثيقة وموقعها، وفق التشريع الجاري به العمل.   -6

 ويعتبر الخلف الخاص من الغير،في حكم هذا الفصل، إذا كان ال يعمل باسم مدينه ".
 .188سورة البقرة، األية.   14
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والقانون  ،أوال() 15 107.12 م رق واملتمم بالقانون املعدل و العقار في طور اإلنجاز يع بب املتعلق 44.00

 )ثانيا(.  16املتعلق باإليجار املفض ي إلى تملك العقار 51.00 رقم

 املتعلق ببيع العقار في طور اإلنجاز.   44.00أوال: القانون رقم 

من ق.ل.ع   618.3، فطبقا للفصل  الشكليةالعقود  من خصائص عقد بيع العقار في طور اإلنجاز أنه من  

فإنه يجب أن يرد عقد البيع االبتدائي للعقار في طور اإلنجاز   107.12وتتميمه بالقانون رقم    هكما تم تغيير 

إما في محرر رسمي أو في محرر ثابت التاريخ يتم توثيقه من طرف منهي ينتمي إلى مهنة قانونية منظمة 

وذلك تحت طائلة البطالن، وعليه سنتطرق إلى شكلية إبرام العقد  قود،الع رير تحويخول لها قانونها 

 لبيع العقار في طور اإلنجاز )أ( والعقد النهائي )ب(. االبتدائي

 لبيع العقار في طور اإلنجاز. االبتدائيشكلية العقد  -أ

عية العامة لبيع العقار في طور اإلنجاز يجب أوال أن يتوفر على الشروط املوضو  االبتدائيإن العقد 

و هي : األهلية و الرضا و املحل و     من ق.ل.ع  2  املتطلبة إلنشاء كافة العقود و املنصوص عليها في الفصل

 . 17السبب

الفصل  ولهذا ينص ، االبتدائيلكن ما يهمنا هنا هو الشكلية التي أوجبها املشرع املغربي في إبرام العقد 

القانون  وبذلك أتىللعقار في طور اإلنجاز كتابة،  دائياالبتمن ق.ل.ع على أن يحرر عقد البيع  618.1

من   489عامة سيما الفصل منسجما مع القواعد ال 107.12رقم  واملتمم بالقانون املعدل  44.00رقم 

الحال يتماش ى مع خصوصيات هذا العقد الذي يعتبر اإلطار القانوني الوحيد  وهذا بطبيعة ، 18ق.ل.ع

 . لتسويق العقار في طور اإلنجاز

ثم فشرط   ومن على عدة بيانات ال يمكن التعبير عنها إال كتابة،  االبتدائيكما يتعين أن يشتمل العقد 

ال إلثباته فحسب، وعليها أيضا يتوقف تطبيق عدة   انعقادهو    االبتدائيحة العقد  لص   متطلبالكتابة هنا  

عقاري لدى املحافظة  سم البالر  االبتدائيلعقد البيع  االحتياطيإجراءات أخرى، من قبيل التقييد 

 
بيع بشأن  44- 00بتغيير وتتميم القانون رقم  107-12( بتنفيذ القانون رقم 2016فبراير   3) 1437من ربيع اآلخر   23صادر في  1- 16- 05ير شريف رقم ظه  15

 عدد ج.ر ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود.1913أغسطس  12) 1331رمضان  9املتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في  العقارات في طور اإلنجاز

   2016/ 15/02بتاريخ  6439

(، ص 2003 ديسمبر 25) 1424بتاريخ فاتح ذي القعدة  5172، الجريدة الرسمية عدد املتعلق باإليجار املفض ي إلى تملك العقار 51.00القانون رقم  16

4375 . 

الدار البيضاء، الطبعة الثانية،   -(ctp، مطبعة النجاح الجديدة)ى(عقد البيع )دراسة في قانون االلتزامات و العقود و في القوانين األخر صافي،  عبد الحق   17

 .338، ص.2018
رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، وال يكون الذي يقض ي بأنه "إذا كان املبيع عقارا او حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن   18

 في الشكل املحدد بمقتض ى القانون". له أثر في مواجهة الغير إال إذا سجل 
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العقارية، أو تقديم العقد للمصالح الجبائية املختصة بهدف استخالص الواجبات الضريبية املستحقة 

هو البطالن بقوة  االبتدائيالعقار، و بالتالي فالجزاء املترتب على تخلف شرط الكتابة في العقد  على

، املشتري، خلفهما الخاص )البائعي مصلحة ذ التمسك بهذا البطالن من قبل كل  بحيث يمكن ،القانون 

 .19(، كما ال يمكن تصحيحه ال باإلجازة وال بالتقادم والعام

 شكلية العقد النهائي لبيع العقار في طور اإلنجاز.   -ب

يتجه األطراف نحو إبرام العقد النهائي، حيث ينص الفصل  االبتدائيمباشرة بعد إتمام إجراءات البيع 

 من نفس القانون،  618.3ى أنه: يبرم عقد البيع النهائي طبقا ملقتضيات الفصل من ق.ل.ع عل 618.16

ومطابقة  العقد شهادة مسلمة من املهندس املعماري تثبت نهاية األشغال بعد وضع البائع لدى محرر 

 لدفتر التحمالت.   البناء

ملتطلبة إلبرام العقد إذن من خالل الفصل السابق نستنتج أن عقد البيع النهائي يحرر وفق الشكليات ا 

 ، لكن شريطة تحقق ما يلي: االبتدائي

لدفتر    ومطابقة البناءأن يقدم ملحرر العقد شهادة مسلمة من املهندس املعماري تثبت نهاية األشغال   -

 التحمالت. 

العقارية الفرعية بالنسبة للعقارات   واستخراج الرسوم، املطابقة وشهادةالسكن  واإلدالء برخصة -

 املحفظة.

 . االبتدائياملشتري ما تبقى من ثمن البيع املحدد في العقد  اءأد -

املشرع املغربي من خالل تنظيمه للشكلية في بيع العقار في طور اإلنجاز قد وفق بين مصالح  وبهذا يكون 

أو النهائي  االبتدائي البائع، حيث قرر من خالل شكلية كل من العقد  األطراف الخاصة سواء املشتري أو

 .  والقانوني والقضائيعلى األمن التوثيقي   وأيضا للحفاظكال الطرفين  مات علىتزا والحقوق 

فإن مبدأ التابع يتبع املتبوع يقتض ي القول بأن الشكل املطلوب إلبرام العقد النهائي يكون الزما  و عليه

اط  لرببا االستئنافجاء ضمن قرار صدر عن محكمة  االتجاهأيضا إلبرام عقد متفرع عنه، و في نفس 

 ما يلي:  1929يناير    16بتاريخ  

جهة أخرى، إذا كان القانون يوجب شكال معينا لعقد معين فإن هذا الشكل واجب أيضا   وحيث من"

 . 20"بالنسبة لجميع التعديالت التي أدخلت على العقد

 
  .339، مرجع سابق، ص.عقد البيع )دراسة في قانون االلتزامات و العقود و في القوانين األخرى(عبد الحق صافي،  19

بية، الدار (، تعريب العربي املجبود، دار النشر املغر 1944-1942/   1930-1928ر ضمن مجموعة قرارات محكمة االستئناف بالرباط، )قرار منشو  20

 . 339ص.، املرجع السابق، عقد البيع )دراسة في قانون االلتزامات و العقود و في القوانين األخرى  صافي،. أشار له عبد الحق 162، ص.1980البيضاء، 
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 املتعلق باإليجار املفض ي إلى تملك العقار.   51.00ثانيا: القانون رقم 

 7إلى املادة  4املنظم من املادة  بتدائياال مكننا التمييز أوال بين العقد ي 51.00رقم  على القانون  وباالطالع 

في أول الحديث  نتطرق  من نفس القانون، و عليه سوف 19و  16و العقد النهائي املنظم بمقتض ى املواد 

 )أ( و بعد ذلك للعقد النهائي )ب(.  االبتدائيللعقد 

 لك العقار.فض ي إلى تملإليجار امل االبتدائيشكلية العقد  -أ

ذلك أن و يه خالل االطالع علتجدر اإلشارة أن هذه التسمية لم يأتي بها القانون وإنما استنتجناها من 

املشرع أن العقد  اعتباربوصفه بعقد اإليجار املفض ي إلى التملك ولعل ذلك يعود إلى  اكتفى هذا األخير 

الع على الفصول املحددة أعاله يتضح أن هذا القانون الذي سيبرم فيما بعد هو عقد بيع نهائي، وباالط

املتعلق    107.12املعدل و املتمم بموجب القانون رقم    44.00رقم    به القانون كل الذي جاء  اتبع نفس الش

 اإلنجاز.   ببيع العقار في طور 

حرر عقد يجب أن ي"في فقرتها األولى نجدها تنص على أنه:  51.00قانون رقم من ال 4بالرجوع للمادة  

اإليجار املفض ي إلى تملك العقار بموجب محرر رسمي أو محرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف منهي 

، بمعنى أن  "ينتمي إلى مهنة قانونية ومنظمة يخولها قانونها تحرير العقود، وذلك تحت طائلة البطالن

لبطالن، إال كان مصير تصرفهم ا   بمقتضيات هذه املادة و  وا يلتزمشرع أوجب على أطراف هذا العقد أن  امل

فيها بين ما إذا كان   نميزلإليجار املفض ي إلى تملك العقار    االبتدائيأما بالنسبة لخصوصيات إشهار العقد  

 و غير املحفظ. ا محفظ العقار 

أعطت للمكتري حق طلب تقييد   51.00من القانون رقم  5يالحظ أن املادة  :املحفظ  فبالنسبة للعقار

ار وذلك للحفاظ املؤقت على الرسم العقاري بناء على عقد اإليجار املفض ي إلى تملك العق  احتياطي على

 طي. ، وهذا التقييد يبقى ساري املفعول إلى غاية تقييد العقد النهائي بناء على تاريخ التقييد االحتيا حقوقه

إن كان العقار "لى ما يلي :من نفس القانون السابق نصت ع  6أما بالنسبة للعقار الغير املحفظ فإن املادة   

غير محفظ تسجل نسخة من عقد اإليجار املفض ي إلى تملك العقار بسجل خاص يمسك بكتابة الضبط  

 . " ذكورة لدى نفس الكتابةلدى املحكمة االبتدائية بالدائرة التي يوجد بها العقار وتودع النسخة امل

وى لشكلية الكتابة املتطلبة لإليجار يتضح من خالل الفصلين السابقين أن املشرع أولى أهمية قص

 عقار، سواء كان هذا األخير محفظا أم غير محفظ. املفض ي إلى تملك ال
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 شكلية العقد النهائي لإليجار املفض ي إلى تملك العقار.  -ب

إبرامه إال بعد أداء املبلغ   مال يتيتعين اإلشارة إلى أن عقد البيع النهائي لإليجار املفض ي إلى تملك العقار 

 . االبتدائييه في العقد ملتبقي من ثمن البيع املتفق علا 

 االبتدائي أما بخصوص شكلية عقد البيع النهائي فهو يتم وفق نفس الكيفية التي تم بها إبرام العقد 

لجهات املحددة وبالتالي فالعقد يتعين إبرامه من ا  ،لإليجار املفض ي إلى تملك العقار كما هو مبين أعاله

يجار املفض ي إلى تملك العقار و وفق الشكلية املتطلبة في املتعلق باإل  51.00القانون رقم من  4في املادة 

نفس القانون، إال أنه في حالة لجوء املكتري املتملك إلى املحكمة يعتبر الحكم النهائي الصادر بإتمام البيع  

 بمثابة عقد البيع النهائي. 

 لتجاري.الشكلية املتطلبة في املجال ا الفقرة الثانية:

في هذه الفقرة سوف نخصص الحديث عن الشكلية في عقد الشركة التجارية )أوال( على أن نعالج فيما 

 بعد الشكلية املتطلبة في عقد بيع األصل التجاري )ثانيا(.  

 أوال: شكلية عقد الشركة التجارية. 

رضائيا بالدرجة األولى، ينشأ   والعقود عقدا يعتبر عقد الشركة طبقا للقواعد العامة في قانون االلتزامات  

 . 21وتحقيق الربح نتيجة اشتراك شخصين فأكثر في مشروع اقتصادي من أجل التعاون املشترك 

ن معرفة عن طريقها يتمكنون م الجمهور على هذا املشروع البد من تخويلهم سبال  ولتسهيل إطالع 

 ومعرفة تامةعلى بينة  ا و أنشئت من أجله حتى يكون ونظامها وشكلها وغرضها الذي وضعية الشركة 

 القانوني )ب(. واإلشهار ذلك إال عن طريق الكتابة )أ(  ولن يتأتىبالشركة التي سوف يتعاملون معها، 

 الكتابة.  -أ 

، بحيث يكفي إلنشائها النعقادهابخالف الشركات املدنية التي لم يتطلب املشرع املغربي شروطا خاصة 

 فيها القانون شكال خاصا.لتي يتطلب الحاالت ا  باستثناء مجرد تراض ي أطرافها 

لكن في امليدان التجاري اشترط املشرع املغربي أن يتم تأسيس الشركات التجارية بمقتض ى عقد مكتوب  

ونفس الحكم يسري على التعديالت التي قد تطال العقد األصلي للشركة التجارية، و ذلك  مي أو عرفي،  رس

 
 38.ص.2014الدار البيضاء، الطبعة األولى،  -، مطبعة النجاح الجديدةالشركات في القانون املغربيعز الدين بنستي،  21
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املنظم لشركة املساهمة املعدل و املتمم بالقانون رقم 22 17.95من القانون رقم  11بمقتض ى املادة 

املنظم لباقي الشركات التجارية املعدل و 23 5.96من القانون رقم  1، و التي أحالت عليها املادة 20.19

 . 21.19املتمم بالقانون رقم 

نها، لكن بالرغم يباإلضافة إلى كونها دليال على وجود الشركة التجارية، فإنها تعتبر شرطا لتكو  والكتابة 

الكتابة في جل الشركات التجارية، إال أن املشرع لم يشترطها في شركة املحاصة، وعليه و  اشتراطمن 

شركة   باستثناء- ، فإن عدم كتابة عقد الشركة جاري املعمول به حاليا في املغربطبقا للقانون الت

ا هو الذي يؤدي إلى بطالنها، األمر الذي هعدم شهر   تسجيلها ويؤدي إلى بطالنها، و إنما عدم    ال-املحاصة  

 . 24يؤدي إلى وجود الشركة الفعلية على أساس هذا البطالن و ليس على أساس أنها غير مكتوبة 

 القانوني.  اإلشهار - ب

األخير مختلف   ويقصد بهذا يأتي بعد كتابة العقد التأسيس ي للشركة كإجراء شكلي، اإلشهار القانوني، 

 أربعة إجراءات رئيسية و هي:  احترام وتتمثل فيريب الشركة إلى العموم، العمليات الرامية إلى تق

دونة  قانونا في املرسم قار منصوص عليه إخضاع العقد التأسيس ي لنظام التسجيل مع أداء   -1

 العامة للضرائب. 

إيداع نسخة مصادق عليها من العقد التأسيس ي للشركة إذا كان موثقا أو نظيرا منه إذا كان عرفيا   -2

 املقر االجتماعي للشركة أو فرعها. نفوذهاكتابة ضبط املحكمة املختصة التي يقع في دائرة  لدى 

  في الجريدة الرسمية وفي جريدة لإلعالنات القانونية  التأسيس ينشر ملخص من هذا العقد  -3

 . والقضائية

 . 25العقد التأسيس ي للشركة بالسجل التجاري  تقييد -4

 
 (،1996أغسطس    30)  1417من ربيع اآلخر    14صادر في    1.96.124الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    املتعلق بشركات املساهمة  17.95قانون رقم       22

 . 2320(، ص 1996أكتوبر  17) 1417جمادى اآلخرة   4بتاريخ  4422الرسمية عدد  الجريدة

 
املحدودة وشركة   ركة التوصية البسيطة وشركة التوصية باألسهم والشركة ذات املسؤوليةالتضامن وش املتعلق بشركة  5.96  القانون رقم  23

 . 1058، ص (1997) فاتح ماي  1417ذي الحجة  23بتاريخ  4478عدد  ، الجريدة الرسميةاملحاصة
 .40عز الدين بنستي، مرجع سابق، ص. 24
 .42و41، ص. نفسهرجع املعز الدين بنستي،  25



 ات ام اللتز      نظرية ا                                            ر الشكلية على صحة العقود ااث

15 
 

م املتعاملين مع الشركة، مع اإلشارة أن ما، ألنه جاء كوسيلة إلعال الشهر القانوني إجراء مه وبهذا يعتبر

 نوع الشركة.  باختالفسائل النشر تختلف و 

 ثانيا: شكلية عقد بيع األصل التجاري.

" يتم بيع األصل التجاري أو تفويته و كذا تقديمه حصة في :26أنهمن مدونة التجارة على  81تنص املادة 

قسمة أو املزاد، بعقد رسمي أو عرفي و يودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة  شركة تجارية أو تخصيصه بال

 ظ بالودائع..." قانونا لالحتفا

ظيم عقد بيع األصل التجاري بموجب محرر رسمي تطلب تن   يتبين من سياق هذه املادة أن املشرع

لعقد تحت طائلة  لم يحسم صراحة بخصوص طبيعة الكتابة املتطلبة، هل هي الزمة النعقاد ا   ومكتوب،  

 القانون في هذا العقد؟ استجوبهاالبطالن؟ أم أنها مجرد أداة إلثباته و كشف البيانات التي 

كتابة املتطلبة لتمام بيع األصل التجاري هي شرط لصحة  صافي يرى بأن الالدكتور عبد الحق  بينما يرى 

القابلية  يرتب صراحة جزاء  رة ضمنيا، فهو إذا االعقد، و هذا ما يؤيده املشرع املغربي في مدونة التج

يم ل ن مدونة التجارة، فإن املنطق السم 82لإلبطال على تخلف أحد البيانات املنصوص عليها في املادة 

حينها يقتض ي القول بأن جزاء تخلف شرط الكتابة يجب أن يكون أشد هو البطالن بقوة القانون، إضافة  

عقد بيع العقار أو الحقوق العقارية، أو األموال   من ق.ل.ع ينص على ضرورة كتابة   489إلى ذلك الفصل  

فضال عن ذلك فإن كتابة  ، يدخل ضمنها بالطبع األصل التجاري األخرى القابلة للرهن الرسمي، و التي 

القانون بهذا  وإدارية يستجوبهاعقد بيع األصل التجاري لها دور فعال لتمام إجراءات أخرى قضائية 

 الخصوص.

السجل   وتقييده فيرورة إشهار عقد بيع األصل التجاري نها تتطلب ضلقضائية فإإلجراءات ا بالنسبة ل

 العقد، و إطالع الدائنين عليه.  يجعل من السهل التعرف على تاريخ وهذا التجاري، 

على بيع األصل   والرسوم املترتبة أما بالنسبة لإلجراءات اإلدارية فهي تتعلق بالخصوص بأداء الضرائب 

 . 27التي يخضع لها املشتري   التسجيلواجبات  و البائع،    لضريبة على الدخل التي يخضع لهاالتجاري، سيما ا 

 
الجريدة   ،التجارة بمدونة املتعلق 15.95 رقم القانون  بتنفيذ) 1996 أغسطس  فاتح  (1417  األول  ربيـع من 15 في صادر 6.831.9 رقم شريف ظهير 26

 . 2187(، ص  1996أكتوبر  3( 1417جمادى األولى   19بتاريخ  4418الرسمية عدد 
 . 248، ص.2016الدار البيضاء، طبعة  -دةالجزء األول، مطبعة النجاح الجديالوجيز في القانون املدني، عبد الحق صافي،  27



 ات ام اللتز      نظرية ا                                            ر الشكلية على صحة العقود ااث

16 
 

الشكلية التي تطلبها املشرع املغربي تأتي مرحلة تقييد العقد في   و بعد كتابة عقد بيع األصل التجاري وفق

الرسمي أو   من مدونة التجارة على وجوب إيداع نسخة من العقد  83السجل التجاري، حيث نصت املادة  

نظير العقد العرفي لدى كتابة ضبط املحكمة املختصة التي يستغل في دائرتها األصل التجاري أو املؤسسة  

يوما من تاريخه، و يقيد هذا العقد في السجل التجاري و هو يشمل كل البيانات    15داخل أجل  الرئيسية،  

إشهار هذا العقد بالجريدة الرسمية أو جرائد   الضرورية التي أوجبها املشرع املغربي، و بعد ذلك يتم نشر و

ختصة تحت نفقة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية، وذلك إما بمبادرة من كاتب ضبط املحكمة امل

األطراف، و إما عن طريق تجديد النشر بمبادرة من املشتري و ذلك داخل الفترة املمتدة من اليوم الثامن  

 النشر األول.  إلى اليوم الخامس عشر من تاريخ

 املبحث الثاني: حجية الشكلية في اثبات العقود وجزاء تخلفها.

في العالقة التعاقدية، إذ   األطرافمراكز  والحفاظ على املعامالتاستقرار في كبرى   أهميةإن للشكلية 

كما املطلب األول(، )تعتبر حجية أساسية في اثبات العقود سواء بين أطراف العقد او في مواجهة الغير 

يرتب بينما في أحيان أخرى    -انعقادشكلية -ان تخلفها في بعض األحيان يعدم وجود الرابطة العقدية 

 ت مختلفة )املطلب الثاني(. جزاءا 

 املطلب األول: حجية الشكلية في اثبات العقود.

س  إن اإلثبات من الضروريات األساسية في باب املعامالت بين الناس بتوثيقها نظرا لطبيعة النف 

العقود من  البشرية األنانية امليالة للسوء، فتجريد الحق من وسيلة ثبوته يصبح والعدم سواء، وتعتبر

جملة األمور التي ينبغي أن تحظى بالعناية الالزمة فيما يخص إثباتها، كي تصبح متمتعة بحماية قانونية  

املشرع اهتماما واسعا لحماية   ى وعليه فقد أبد ،أمام القضاء سواء بين أطراف العقد او أي من االغيار

التنصيص ت، ذلك بتنظيم احكامها و فاظا على استقرار املعامال بعض العقود من كل تحايل أو ضياع ح

ال تصح  التصرفات التيالشكلية ركنا في بعض  أصبحت هذهو ، بل الشكلية التي يجب ان تفرغ فيهاعلى 

  .اال بها

استقرار   إذ يعتبر هذا األخير اساس ،االثباتمجال  فيأهمية  ذات الشكلية في العقود وتعتبر 

عموما ومرفق القضاء خصوصا، فعليه يقوم القضاء العادل، وإليه يركن، وبه يظهر، كما  التصرفات
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الحق مقاصدية ألنها الوسيلة الناجعة لحماية  وللشكلية أبعاد ،28والدماءتصان به الحقوق والنفوس 

   الفقرة الثانية(. أخرى )الغير من جهة    وتكون حجة في مواجهةألولى(،  الفقرة ا جهة )العقد من    أطراف  بين

 الفقرة األولى: حجية الشكلية بين أطراف العقد.

و الرضائية، ما لم ينص القانون ا ملبدأ بين األطراف يخضع  التصرفات القانونيةن األصل في اثبات إ 

  : للحديث العظيم ى عاتق املدعي وفقا ن عبئ إثبات التصرف يقع علاالتفاق على خالف ذلك، وعليه فإ

التي يثبت بها الحق او ينتفي او يعدل...  الوسائل  ويتم بمختلفأنكر، دعي واليمين على من البينة على امل

   . 29دون شكل معين

 وزعزعة مراكزداخل املجتمع ر العالقات متمثلة في توثابان عنه الواقع العملي من إشكاالت  ونظرا ملا

، امام املحاكم املعروضة وكثرة القضايااملجال االقتصادي  على اوتأثيرهية عالقات التعاقداألطراف في ال

وتكون   ،تبني مجموعة من الشكليات التي ال يصح التصرف اال بها الىملشرع املغربي الش يء الذي حذا با 

ق.ل.ع   من 401، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل نشوء النزاعقاطعة بين األطراف في حالة  حجة

ي ان " إذا قرر القانون شكال معينا، لم يسغ إجراء إثبات االلتزام أو التصرف بشكل آخر يخالفه، إال ف

 األحوال التي يستثنيها القانون". 

املستوفية لكافة  الرسمية  السيما الكتابةبعض العقود،  فيمن بين الشكليات املتطلبة  وتعتبر الكتابة 

فيها نوع من املساس   ألن ،30ين األطراف وال يمكن الطعن فيها اال بالزورب ذ تعتبر حجة قاطعةإ شروطها، 

الورقة الرسمية حجة في االتفاقات  " ان ق.ل.عمن  420فقد نص الفصل  ،بأمانة املوظف العمومي

والشروط الواقعة بين املتعاقدين وفي األسباب املذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال 

عقد، وهي أيضا حجة في األمور التي يثبت املوظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية  جوهر المباشر ب

 . " وصوله ملعرفتها. وكل ما عدا ذلك من البيانات ال يكون له أثر

عدم احترم الشكلية املتطلبة قانونا يكون مصير العقد الناتج بين األطراف في حكم العدم وال   كما ان 

ل.ع من ق.  443يستفاد من مضموم الفصل  وهذا ما، ...كشهادة الشهود األخرى يمكن إثباته بالوسائل 

و تنقل أو تعدل االتفاقات وغيرها من األفعال القانونية التي يكون من شأنها أن تنش ئ أ  الذي ينص ان " 

شهادة ، ال يجوز إثباتها بأو تنهي االلتزامات أو الحقوق، والتي يتجاوز مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم

 
 .11شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات، ص مقال منشور في ، قراءة في النظام الوقفي املغربي، "الواقع واآلفاق"- ملياء فاتي 28
،  2019الدار البيضاء، طبعة -لجديدة، دراسة في ضوء املذهب املالكي والتشريع املغربي، مطبعة النجاح االبيناتالترجيح بين عبد الرحمان بلعكيد،   29

 .51ص:
 من قانون االلتزامات والعقود. 419الفصل   30
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ويلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية، وإذا اقتض ى الحال ذلك أن تعد بشكل إلكتروني أو  الشهود،

 ذلك االستثناءات يفسر  ما ولعلالنظام العام . إال ان هذا الفصل ليس من "أن توجه بطريقة إلكترونية

دد في اقتضاء الدليل  لتشن ا أ ، ذلك  ق.ل.ع  من  448و  447مضمون كل من الفصل  في  التشريعية الواردة  

لى إ الكتابي قد ال يكون له مبرر في بعض األحيان؛ إذ قد تنقلب الحماية التي من اجلها نص على هذا املبدأ  

التي تجعل الحق تواجد بداية الحجة حالة ويكمن االستثناء في  ،31ضرر قد يلحق بعض املتعاقدين 

فقدان   وفي حالة،  ن يحتج بها عليه أي طرف العقدمماملتنازع فيه قريب االحتمال شريطة ان تكون صادرة  

 السند الكتابي او املانع املادي.

لها حجة الورقة الرسمية في االثبات متى كانت موقعة ان الشكلية الناتجة عن محرر عرفي    وتجدر اإلشارة

ورد فيها  وال يمكن له التحلل مما ،32انكارها يجوز له  بذلك وبالتالي الاعترف و من طرف من صدرت منه 

مصدرها ومن الحجية بين طرفي العقد من حيث  وتكون لها، عن طريق الطعن بالزور لعكسإال بإثبات ا 

فإن لم   مند البداية، الورقة التي يحتج بها عليه أنكريكون قد  ما لم  ، صحة ما ورد فيها من الوقائع حيث

 اثارها. ومنتجة لكافة، 33يفعل، اعتبرت الورقة معترفا بها

 ية: حجية الشكلية في مواجهة الغير.الثان الفقرة

من ق.ل.ع ان الورقة الرسمية حجة قاطعة، حتى على الغير في الوقائع واالتفاقات    419لقد نص الفصل  

واملقصود   ،في محضره وذلك إلى أن يطعن فيها بالزورالتي يشهد املوظف العمومي الذي حررها بحصولها  

مفهومه العام، وكل العالقة التعاقدية بشخصه او نائبه أي الغير ببالغير هنا كل شخص لم يكن طرفا في  

تطلبة قانونا، ومن هذا املنطلق  املكلية في الش القانوني املفرغن يسري في حقه التصرف أ شخص يجوز 

 .34كلهم ممثلون في التصرف ألنهم والوارث والدائن العادي نه ال يعتبر غيرا األصيل إف

عاله فان العقود املحررة في ورقة رسمية لها حجية مطلقة  املشار اليه أ  ملقتضيات الفصلوعليه وفقا 

ذات قوة ثبوتية في كون الحق   وتكون حجةو بين أي من االغيار، أ العقد  أطراففيما ضمنته سواء بين 

دليل على تاريخها بين املتعاقدين   حررة بشكل عرفي لهااملكما ان العقود ، املضمن بها يعود لصاحبه

 
 .34و33، ص: 2015الرباط، الطبعة األولى –، مطبعة األمنية االثبات الرقمي عبد هللا الكرجي وصليحة حاجي،   31
 من قانون االلتزامات والعقود. 424فصل ال  32
 والعقود. من قانون االلتزامات 431الفصل   33
، دراسة نظرية وتطبيقية مقسمة الى بابين وسائل االثبات في ، القواعد املوضوعية والشكلية لإلثبات وأسباب الترجيح بين الحججاملعطي الجبوجي  34

أحدث ما استقر عليه العمل املحاكم واالشكاليات العملية املثارة بشأنها معضدة بالنصوص القانونية وبامليدان املدني، ومسطرة تقديم كل وسيلة امام 

 . 69، ص: 2002القضائي، مكتبة الرشاد، الطبعة األولى 
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وال تكون دليال على تاريخها في مواجهة الغير   ،سم مدينهإم وخلفهم الخاص حينما يعمل كل منهم بوورثته

 إال:

 ؛يوم تسجيلها، سواء كان ذلك في املغرب أم في الخارج من- 1

 يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي؛  من- 2

رقة بصفته متعاقدا أو شاهدا يوم الوفاة أو من يوم العجز الثابت إذا كان الذي وقع على الو   من-  3

   ؛عجزا بدنيا قد توفي أو أصبح عاجزا عن الكتابة 

دقة على الورقة من طرف موظف مأذون له بذلك أو من طرف قاض، يوم التأشير أو املصا من- 4

  ؛سواء في املغرب أو في الخارج

 كان التاريخ ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة. إذا - 5

اريخ ناتجا عن التوقيع اإللكتروني املؤمن الذي يعرف بالوثيقة وبموقعها وفق التشريع  الت  كان  إذا -  6

 .35الجاري به العمل

ال يكون لها أثر إال فيما  ،36االتفاقات السرية املعارضة أو غيرها من التصريحات املكتوبة  كما ان

    .37بين املتعاقدين ومن يرثهما، فال يحتج بها على الغير، إذا لم يكن له علم بها

ومدى انعكاسها على استقرار املعامالت سواء بين   علم الغير في انشاء التصرفات ونظرا ألهمية 

الكتابة فحسب، إذ أصبحت  ن الشكلية في التشريع املغربي لم تعد تقتصر علىإ، فاألطراف او االغيار

 . إضافة الى الكتابة اال بإتيانها أثره وال ينتجيصح التصرف  متعددة الفي اوصاف  تتمثل

  من بين هذه الشكليات  العقاري بالنسبة للتصرف الوارد على العقار املحفظ الرسمويعتبر القيد في 

اطرافه   حتى بين  أثربكتابة رسمية أي    لواملبرم و ينتج العقد    التي بدونها ال،  املتطلبة تحت صيغة الوجوب

 
 من قانون االلتزامات والعقود. 425الفصل 35
األثر كل عقد  » يعتبر باطال وعديمالتي تنص على أنه:  املدونة العامة للضرائبمن  142انظر على سبيل املثال املادة  بخصوص بطالن العقود الصورية 36

تخل عن زبناء، أو إخفاء كل أو جزء من ثمن التخلي عن حق في اإليجار أو  ي، وكل اتفاق يهدف إلى إخفاء جزء من ثمن بيع عقار أو أصل تجاري أوصور 

دون استخالص تجاري أو زبناء. وال يحول البطالن الواقع  قسمة واقعة على أموال عقارية، أو أصل عقار أو جزء منه، أو مدرك في معاوضة أو وعد بإيجار

 .الخزينة إال إذا حكم به قضائيا« الضريبة الواجب أداؤها إلى

(؛ الجريدة 2006دجنبر  31)  1427ذي الحجة  10بتاريخ  1- 06- 232شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 2007املالية  للسنة 43-06انظر قانون املالية رقم 

 . 7(، ص 2007ر )فاتح يناي 1427ذو الحجة  11بتاريخ  5487الرسمية عدد 
 من قانون االلتزامات والعقود. 22الفصل  37
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 38من قانون التحفيظ العقاري الذي ينص ان   67، و هذا ما يستفاد صراحة من الفصل  ناهيك عن الغير

إن األفعال اإلرادية واالتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو اإلقرار به   "

أي أثر ولو بين األطراف إال من تاريخ التقييد بالرسم العقاري، دون اإلضرار   أو تغييره أو إسقاطه، ال تنتج

ة إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم بما لألطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكاني

، كما ان الحقوق املقيدة في الرسم العقاري من طرف املحافظ على األمالك العقارية تنفيذ اتفاقاتهم"

ما دام انه ال تكون لهذا التقييد او التشطيب    العقد    طرفيبين    هاطالبة بإبطالاملتسب مناعة نسبية ضد  تك

 . 40مطلقة تجاه الغير حسن النية ، و تكون حجة 39إليه سوى قيمة العقد الذي يستند 

على إعمال األثر املنش ئ للتقييد من خالل مجموعة من القرارات قضاء النقض  وقد استقرهذا 

  12من ظهير  67ائية الصادرة عنه والتي نذكر منها القرار الذي جاء فيه" لكن حيث إن الفصل القض

أن األفعال اإلرادية واالتفاقات التعاقدية، الرامية إلى تأسيس  املتعلق بالتحفيظ ينص على    1913غشت  

لو بين األطراف إال من تاريخ  إلى الغير أو اإلقرار به أو تغييره أو إسقاطه، ال تنتج أي أثر و   حق عيني أو نقله 

يمكنه من الش يء املبيع و صدر  الطاعن إذا كان له حق إزاء البائع بأن  وأن التقييد بالرسم العقاري، 

و الحكم  أ الشراء  ن يسجلأ لى إ حكم لصالحه يقض ي بصحة البيع و بتسجيله على الرسم العقاري فإنه 

يضع يده على العقار كمالك فتكون املحكمة على القاض ي بصحته  على الرسم العقاري ال يحق له أن 

فمحكمة النقض اعتبرت حق  . 41"يدت االمر االبتدائي القاض ي بطرد الطاعن من العقارأ صواب ملا 

ثر مترتب عن انتقال أ مسك بأي  من الت  وبالتالي حرمتهالطاعن غير موجود لعدم تقييده بالرسم العقاري،  

 لك املدعين املقيدين بالرسم العقاري.امللكية بعلة ان العقار مازال على م

  وباإلضافة الى الكتابة، فإن بعض العقود خاصة في املجال التجاري تستوجب شكلية الشهر، وذلك 

مثلة ذلك شهر أ ، ومن ولهميهم ن تكون حجة علأ إلحاطة الغير بعلم التصرف الوارد بين األطراف حتى 

إلحاطة دائني البائع علما بواقعة    وذلك  التجارة،مدونة    امالوارد على األصل التجاري وفقا ألحك  عقد البيع

 
الصادر  ،العقاري املتعلق بالتحفيظ  (،1913أغسطس  12) 1331رمضان  9املغير واملتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  14.07القانون رقم   38

  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ   5998(، الجريدة الرسمية عدد 2011نوفمبر  22)  1432من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 ؛ 5575(، ص 2011نوفمبر 
بمدونة املتعلق  39.08والقانون  14.07انون ، دراسة علمية وعملية وفق مستجدات القإرشاد الساري الى اصول التحفيظ العقاري محمد نعناني:   39

 . 212، ص 2017، مطبعة االحمدية، الطبعة األولى الحقوق العينية
 قانون التحفيظ العقاري.  66الفصل   40
أشار له  .20.ص31.العدد 2000. إر دجنبر -محكمة النقض حاليا-بمجلة قضاء املجلس األعلى 91873ملف مدني   1982/ 11/ 10بتاريخ  684قرار عدد   41

 . 196محمد نعناني، مرجع سابق، ص: 

 . 347.ص58-57.العدد 2004بمجلة قضاء املجلس األعلى. إر دجنبر   4738/ 1/ 97/3ف مدني ، مل06/07/1999بتاريخ  3497انظر أيضا القرار عدد 
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تامة إال بقيام كاتب الضبط  وال تعتبر عملية الشهر  ، عاملود البيع حتى يتسنى لهم التعرض على الثمن

حدى إ بنشر مستخرج عقد البيع املقيد في السجل التجاري بكامله وبدون أجل في الجريدة الرسمية وفي 

القانونية، كما يجب تجديد هذا النشر من طرف املشتري بين اليوم  ا نشر اإلعالنات الجرائد املخول له

مسؤولية تضامنية مع البائع تجاه دائني   تهائلمسلة الثامن والخامس عشر املوالي للنشر األول تحت طائ

وال البائع،  ينبما فيهم دائ الغيريمكن له االحتجاج بواقعة البيع في مواجهة  وبالتالي فال، األصل التجاري 

   .42ذمته في مواجهتهم تبرء 

  استثناءات على مبدأ اثبات العقود استنادا للشكلية الكتابية   املغربي  خاصة فقد اوردة املشرع  والعتبارات

 ، ومن أهمها:في بعض املجاالت نظرا لطبيعتها

، " 43رةمن مدونة التجا 334حرية االثبات في املعامالت التجارية وفق ما نصت عليه املادة  -1

القانون او االتفاق نه يتعين االثبات بالكتابة إذا نص  املادة التجارية لحرية االثبات غير أ تخضع  

 على ذلك". 

في فقرتها األولى من مدونة األوقاف    48حرية االثبات فيما يتعلق بحق الحبس حيث نصت املادة   -2

الحبسية حجة على أن : "يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل اإلثبات. وتعتبر الحواالت 44نهأ 

   ".األمالك املضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس

يقل  من ق.ل.ع بمفهوم املخالفة يتضح ان املعامالت املالية التي 443استقراء الفصل ب هنأ كما  -3

االثبات؛ أي يمكن اثباتها بجميع وسائل   تخضع لحرية مبلغها أو قيمتها عشرة آالف درهم

 .... والكتابة وشهادة الشهودر االثبات بما فيها اإلقرا 

 جزاء تخلف الشكلية. املطلب الثاني:

أن يتم التعبير   قانونيةال هاإلحداث آثار لكن في بعض العقود يتطلب  العقود هو الرضائيةإن االصل في 

وإما أن  ينعقد    والعقد عندما ينعقد  إما أن يكون صحيحا منتجا لكافة اثاره ،معين،    شكل  اإلرادة فيعن  

 
، قرارات املجلس األعلى 2458/95، في امللف املدني رقم 1997/ 02/ 19بتاريخ  1050الغرفة التجارية، القرار رقم -محكمة النقض حاليا –املجلس األعلى   42

ستئناف ، قرارات محكمة اال 20/06/ 74، في امللف عدد 2007/ 29/05، بتاريخ 882بفاس، القرار رقم . محكمة االستئناف التجارية 53/54العددان 

، الجزء األول، نظرية التاجر شرح القانون التجاري الجديد، موزعة على قرص مضغوط. أشار له فؤاد معالل، 2007/ 2006التجارية بفاس لسنتي 

 .202، ص:2018ار البيضاء، طبعة الد –والنشاط التجاري، مطبعة النجاح الجديدة 
الجريدة   ،التجارة بمدونة املتعلق 15.95 رقم القانون  بتنفيذ) 1996 أغسطس  فاتح  (1417  ل األو  ربيـع من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير  43

 . 2187(، ص  1996أكتوبر  3( 1417جمادى األولى   19بتاريخ  4418الرسمية عدد 
الصادرة بتاريخ فاتح   5847، جريدة رسمية عدد يتعلق بمدونة األوقاف(  2010فبراير  23)  1431ربيع األول  8صادر في 1.09.236 ظهير شريف رقم   44

 (. 2010يونيو  14) 1431رجب 
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الفقرة  )خرى أ جزاءات  أو ،األولى(الفقرة  )البطالن  طريقة غير صحيحة تعرضه لعدة جزاءات أهمهاب

 . ( الثانية

 البطالن. :األولىالفقرة 

عقد الشكلي حيث يصبح بذلك العقد يعد البطالن ذلك الجزاء الذي يقره املشرع عند تخلف ركن  في ال

من الباب   310لىإ  306ملشر ع املغربي،  أفرد له الفصول هذا الجزاء فإن  ا  ألهميةونظرا يكن، كأن لم 

موضحا بذلك حاالته ، االول من القسم الخامس من الكتاب األول من قانون االلتزامات والعقود

 .وخصائصه وآثاره

 حاالت البطالن:  -أ 

زمة ع يتبن لنا أن العقد يقع باطال اذا كان ينقصه احد األركان الال .ل.من ق 306بالرجوع الى الفصل 

لو صدر الرض ى   عليه فإن تخلف احد األركان املذكورة يعرض العقد للبطالن املطلق، كما، و 45النعقاده

أو غير   التعاقدي أو كان غير ممكن أو غير قابل للتعيين، محل االلتزام من صغير غير مميز أو إذا انتفى 

ومثال ذلك لو   ،لعقود الشكليةاو تخلف الشكل  املتطلب في ا ، مطابق للنظام العام واألخالق الحميدة

من     489  اتفق شخص على بيع عقار في  محرر عادي كان التزامه باطال لتخلف ركن الشكلية وفقا للفصل

   ظهير  67و66و65الفصول  البيع في الرسم العقاري عندما يكون العقار محفظاأو عدم تقييد .ل.ع ق

  .التحفيظ العقاري 

 ن. خصائص البطال  - ب

 أهمها:يمتاز بعدة خصائص   ركن الشكليةتخلف ل  ان البطالن كجزاء

من 307نص عليه الفصل يوهذا ما ، غير صحيح بااللتزام التابع والعكس االلتزام األصلي يلحقبطالن 

اما االلتزام التابع فهو القائم بغيره والذي الوجود له بدون  والبائع في عقد البيع،  كالتزام املشتري ق.ل.ع 

    .مثالعن املدين في أداء الدين املترتب في ذمة هذا األخير كالتزام الكفيل  ليهتصور االصلي ليرتكز ع

عليه الفصل  صنيما مرتبط  باملصلحة العامة  وهذا  ألنهقادم  بالتال  و  باإلجازةيصحح  والبطالن ال

، يصحح بالتقادم  وال  "،لها أدنى اثر  ن ال يكو اجازة االلتزام الباطل  بقوة القانون أو التصديق   "ع  .ل.ق  310

 
 السبب املحل ،والشكلية في العقود الشكلية، والتسليم في العقود العينية.األهلية ،لرض ى، ا  45
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يصحح الخلل  الذي اعترى تكوين رابطة العقد وجعلها متعارضة مع املصلحة   فالزمن مهما   طال ال

ع  .ل.من ق 387الفصل   عليهوهذا ما ينص  غير أن دعوى البطالن  بمرور مدة معينة تسقط، العامة

عدا االستثناءات الواردة ما فيبمرور  خمس  عشرة سنة تتقادم كل الدعاوى الناشئة عن االلتزامات  "

 .العقدر بعامل الزمن  عندما ال ينفذ ثيتأ  ال نالدفع بالبطال  ال ان، إ " ...ما بعدفي

 .آثاره  - ت

 ينتج أي أثر ماعدا بعض االستثناءات:   فإن العقد الباطل ال  من ق.ل.ع  306خالل استقرائنا للفصل    من

ينتج أي أثر وليس بمقدور  أحدهما ارغام  ال العقد الباطل : آثار  العقد الباطل بين املتعاقدين  -

دفع الفصل   كان  عليها قبل التعاقد واسترداد ماوبالبطالن يرجع   الى الحالة التي    االخر على التنفيذ ،

ويستثنى من مبدأ إعادة املتعاقدين إلى الحالة السابقة  للعقد الباطل العقد الذي ،  ع  .ل.من ق  306

يبقى القاصر مع ذلك  من ق.ل.ع  " 6  الفقرة الثانية من الفصلنصت  يبرمه فاقد األهلية ، فقد

ه من هذا االلتزام  وذلك بمقتض ى الشروط املقررة في هذا  ملتزما  في حدود النفع الذي استخلص

تعلم  عليه من نفع بسبب تنفيد العقد كشراء كتب او  عاد يرد  سوى ما فالقاصر هنا ال"، الظهير

 فهو معفى من ردها القمار او الرهانبه كارة ضالت أما املصروفا، حرفة 

  لتعاقدية طرفا في العالقة ا أ  لم يكونوا يراد بالغير كل األشخاص الذين : على الغير آثار البطالن  -

فإن ،  46بعد ذلك بطالن البيع األول   باعها وتقرر   ثمبعقد   باطل    اشترى عينا  أن شخصافلو    ،ةالباطل

 . س يء النيةاألخير   كان هذا إذا  العين من املشتري الثاني دالباطل يستر العقد  البائع في

 
 . 441عبد الكريم شهبون، مرجع سابق.ص:  46
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 أخرى.جزاءات  : الثانيةالفقرة 

  ، وسنركز التي تترتب عن تخلف الشكلية األخرى، الفقرة ألهم الجزاءاتسنخصص الدراسة في هذه 

  49.  16 47من بينها القانون  قوانين،الكتابة والتي تجب مجموعة من العقود في عدة  على شكليةباألساس 

 يلي: ذا ما سنفصله فيما وه 5.96والقانون 48  67.12القانون 

 . 49.16القانون في  شكلية الكتابةتخلف  أوال: جزاء

فمن   املشرع املغربي  في املادة الثالثة لم  يتجاوز الغموض  والضبابية حول جزاء تخلف  شكلية الكتابة،

املشرع  في  املادة الثالثة منه    أورده    ك املقتض ى الذي بين املستجدات  التي جاء بها القانون املذكور هو ذل

على أن  عقود كراء العقارات أو املحالت املخصصة  لالستعمال التجاري أو الصناعي أو  تنصحيت 

 .49الحرفي وجوبا بمحرر ثابت التاريخ 

  نها ركن أ  الوجوب، يوحي لصيغة  الكتابة فاستعماله املادة أعاله ظل مترددا حول شكلية  فاملشرع في

والتردد حينما نصت أنه عند   إلى التشكيكتدفعنا  الثانيةالفقرة لكن بقراءة ، هو البطالن والجزاء هنا

 يكون حجة بين األطراف.  و حالة األماكن ل يوصفبيان تسليم املحل يجب تحرير 

الواردة  لمقتضياتخالفا لالثانية أن األكرية املبرمة  تنص في فقرتهاالتي  38املادة ذلك هو  لنا يؤكد وما

  عقد مطابق ت على إبرام اي وق ويمكن لألطراف االتفاق، فيتخضع لهذا القانون  الثالثة أعالهاملادة  في

 . 49.1650القانون رقم   ملقتضيات

 
راء العقارات أو املحالت كاملتعلق ب 49.16بتنفيذ القانون رقم   2016يوليوز 18املوافق ل 1437من شوال  13صادر في  1.16.99ظهير شريف رقم   47

  اغسطس12) 1437ذي الحجة ذي القعدة  7،بتاريخ  6490،منشور بالجريدة الرسمية عدد  املخصصة لالستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي

 . 5858(،ص 2016

املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بين  67.12( بتنفيذ القانون رقم 2013نوفمبر  19)  1435  من محرم 15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم   48

 . (2013نوفمبر  28) 1435محرم   24الصادرة بتاريخ  6208الجريدة الرسمية عدد  ،كنى أو لالستعمال املنهي املكري واملكتري للمحالت املعدة للس

املنتمين إلى املهن املادة الثالثة أعاله وإن  نصت على وجوب تحرير عقد الكراء في محرر تابث  التاريخ   فهي لم تلزم تحريره من قبل األشخاص  املؤهلين و   49

سمية جديدة للمحرر العرفي وهذا ما قضت به محكمة اعتبرها ت  -الدكتور مصطفى بونجة  -القانونية ورغم كون املشرع لم يعرف املحرر فإن بعض الفقه   

يا وإنما هو "معتبرة أن العقد  الذي رفض املطلوب تقييده  بالرسم العقاري ليس محرر رسم 12/16/ 2014الصادر بتاريخ   8/ 579النقض في قرارها عدد 

والقانون 1955إليه الدكتور بونجة في كتاب الكراء التجاري بين ظهير    مجرد محرر ثابت التاريخ صادر عن محام  مقبول للترافع أمام  محكمة النقض"   أشار

 . 33ص: 2016ط  49.16رقم 
مطبعة املعارف الجديدة، طبعة  -عقد الكراء-منفعة الش يء  قانون العقود الخاصة الكتاب الثاني العقود الواردة على ، عبد الرحمان الشرقاوي   50

 .209، ص: 2018
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تسري على التي كانت مبرمة قبل  دخول هذا  أعاله،للمادة  املبرمة خالفاوهنا يطرح سؤال هل األكرية  

بشأن  عقود  كراء الصناعة واألمالك   1955ماي  24ضعة لظهور ) كانت خا التنفيذالقانون  حيز 

نه ولم  سريا  تسري على العقود التي أبرمت  بعد  لة للتجار والصناعة والحرف ( أم واألماكن  املستعم

 الكتابة املنصوص عليها في املادة أعاله. تحترم شكلية 

االلتزامات   مقتضيات قانون تطبق  "  أن  حيث نصت  مخالف تماما  جاءت بمقتض ى  فقد  منه  37املادة  أما 

القانون، عليها في الباب األول من هذا  الشروط املنصوصفيها  رال تتوفوالعقود على عقود الكراء التي 

 !! ؟فهل املشرع يقصد هنا شرط املدة  أم  شرط الكتابة " تخضع لقوانين خاصة  مالم

اختيار   القانون  الحالة فيهذه  مترددا فيالقضائي   يبقى  فإن العمل نبين املادتيوفي ظل هذا التناقض 

األولى أم ع الذي يعتبر الشريعة العامة والذي يحمي مصلحة املكري بالدرجة .ل.الواجب التطبيق بين ق

في حالة  تعويض العلى في تجديد عقد الكراء و الحصول مكتري لل ضمانةالذي  يعتبر  49.16 قانون 

 االفراغ التعسفي.

هل هي ركن أم  شرط ؟  وحتى    ،ا  منذ البداية حول تخلف الشكليةالتالي فمشرعنا لم يكن صريحوب 

 . 38و37القانون الواجب التطبيق من خالل التناقض بين املادتين 

   . 12.  67جزاء تخلف الشكلية في القانون  :ثانيا  

شكلية  و حانه ينحوا ن تابة لكن يمكن القول موقفه بخصوص جزاء تخلف شكلية الك املشرع لم يوضح 

ولم ينص في  خالل املمارسة العملية واعتبارها ركنا من خالل استعماله لصيغة الوجوب،  االنعقاد من

سبق هو مراقبة الدولة ملثل    والغاية من كل ما   ،القانون ذا  نفس القانون على خضوع األكرية املخالفة له

 هذه التصرفات واستخالص الضريبة. 

 الشكلية في عقد الشركة. ثالتا: جزاء تخلف 

ال  وإنما الشركاء  ،البطالناملشرع املغربي في حالة تخلف شكلية الكتابة في عقد الشركة لم يرتب جزاء 

وحماية  ملصالحهم  أن  يثبتوا  األغيار فيستطيعون اما  ،االحتجاج تجاه الغير بوجود شركة لهم قيح

 . 51وجودها بكل الوسائل باعتبارها واقعة مادية

 
 .73سابق، ص:عزالدين بنستي، مرجع   51
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الركن    أن هذا   البطالن مع العلمتحت طائلة    عقد الشركة    ضرورة كتابةلم ينص على    5.96في القانون  أما  

 السجل التجاري يتصور انشاء الشركة وقيدها في  شكلية الكتابة ال فبتخلف  ،الشركة إلنشاءضروري 

عقد الشركة    ن مناكتساب الشخصية  املعنوية حيت يستلزم ذلك  ايداع نسختي  يخول لهاالش يء الذي  

 املحكمة االبتدائية التي  يوجد بدائرتها املركز االجتماعي للشركة.  لدى كتابة ضبط  

لم تحترم الشكلية الكتابية تعتبر باطلة   الشكلية التي الشركات التجارية اما على املستوى العملي فإن 

تكوينها   نما بية الفعلية  لشركتضم حتى ا   التي-املحاصةباستثناء شركة  -التجاري  لعدم تسجيلها بالسجل  

 .  5.96من القانون  88  والحكم ببطالنها طبقا للمادة

 بيع األصل التجاري.   الشكلية فيتخلف : رابعا

املشرع املغربي  لم يكن  موفقا في تحديد  الجزاء من عدمه عند تخلف الشكلية في بيع  األصل التجاري  

تكاد ترتقي إلى  بأن الكتابة صافي الذي يقر  قعبد الح اذفاألست، املجال  مفتوحا لالجتهاد الفقهي وترك

ضرورة كتابة   الذي ينص على ع .ل.من ق 489مسترشدا في ذلك بالفصل، ركن وجزاء تخلفها البطالن

و األموال األخرى  القابلة للرهن الرسمي والذي يدخل ضمنها األصل و الحقوق العقارية    عقد بيع العقارات

 التجاري. 

البطالن  باعتباره  الى يهذا الجزاء ال يرتق مؤكدا أن للرأي األول يرى خالفا  معالل الذي فؤاد  أما االستاذ

في  تباثاالوإن   كان هذا خروج عن مبدأ حرية دونة التجارة من م 81طبقا للمادة ، إثباتفقط شرط 

نافدا في  لجعله قيده   في السجل التجاري و لكن طبيعة  العقد تقتض ي منا شهره   ،امليدان التجاري 

محت للمشتري  باملطالبة  التي س  82املادة    ييؤكد لنا أن   الشكلية ليست ركن ه  وما،  مواجهة دائني البائع

 . 52في املادة أعاله اداخل اجل سنة في حال تخلف البيانات املنصوص عليهباإلبطال 

 

 

 

 

، نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة النجاح األول ، الجزء شرح القانون التجاري الجديدفؤاد معالل،  52 

 .200،ص:2018الدار البيضاء، طبعة  –الجديدة 
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 خاتمة

وإن كان األصل فيها الرضائية وفقا ، لص القول ان املشرع املغربي في تنظيمه للتصرفات القانونية نخ

عنها تغير  املجتمع، والتي نتج التي عرفها فإن التطورات االقتصادية  املتعاقدين،لقاعدة العقد شريعة 

حتم على املشرع تنظيم   امم ، في العالقة التعاقدية مراكز األطراف سلوك بعض االفراد في الحفاظ على

 يصح ال  بل جعلها في بعض األحيان ركنا معينة،  شكلية اله هبوضع التصرفات األكثر شيوعابعض 

إال انه اغفل في حاالت أخرى ذكر الجزاء ،  أي اثر سواء بين األطراف او تجاه الغير  ج و ال ينتبه    التصرف إال

  نوعا من التضارب   اان بدورهما  عرفذلالو   القضائي و الفقهي،الجتهاد  ا املترتب  و ترك املجال مفتوحا امام   

، فمنهم من وخاصة في بعض النصوص التي تكون فصولها متناقضة فيما بينها تحديد نوعية الشكلية في 

يعتبرها لالنعقاد و بالتالي الجزاء هو البطالن، و منهم من يعتبرها شكلية نفاد أي تحديد القانون الواجب 

ي غالبا ا. وهذا التضارب يؤداثبات الحق إال به  نإلثبات أي ال يمكلالتطبيق، بينما البعض االخر يعتبرها  

الجزاء   اقراركان صريحا في  املغربي  وجدت الشكلية، فحبذا لو ان املشرع    ثرهاإ ى ضياع الحقوق التي على  ال

 لخالف القائم.ل ووضع حد
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 املراجع

 :الكتب

، مطبعة عقد البيع )دراسة في قانون االلتزامات و العقود و في القوانين األخرى(عبد الحق الصافي،  .1

 .2018الدار البيضاء، الطبعة الثانية،  -(ctpالنجاح الجديدة)

، تكوين العقد، األول ، الكتاب ، املصدر االرادي لاللتزاماتاألول القانون املدني، الجزء عبد الحق صافي،  .2

 الدار البيضاء.-، مطبعة النجاح الجديدة2006الطبعة األولى

الدار البيضاء، طبعة  -، مطبعة النجاح الجديدةني، الجزء األول املدالوجيز في القانون عبد الحق صافي،  .3

2016. 

عقد  -قانون العقود الخاصة الكتاب الثاني العقود الواردة على منفعة الش يء  عبد الرحمان الشرقاوي  .4

 .2018مطبعة املعارف الجديدة، طبعة  - الكراء

ملذهب املالكي والتشريع املغربي، مطبعة وء ا، دراسة في ضالترجيح بين البيناتعبد الرحمان بلعكيد،  .5

 .2019الدار البيضاء، طبعة -النجاح الجديدة

 .2018، الكتاب االول ، الجزء االول ، طبعةالشافي في شرح قانون االلتزامات والعقودعبد الكريم شهبون  .6

ات بوجه عام، ، الكتاب األول االلتزامالشافي في شرح االلتزامات والعقود املغربيعبد الكريم شهبون،  .7

 الدار البيضاء.–مطبعة النجاح الجديدة -2018الجزء الثالث، طبعة 

 .2015الطبعة األولى  الرباط،–، مطبعة األمنية االثبات الرقمي، وصليحة حاجيعبد هللا الكرجي  .8

، البيضاء، الطبعة األولى الدار -، مطبعة النجاح الجديدةالشركات في القانون املغربيعز الدين بنستي،  .9

2014. 

، نظرية التاجر والنشاط التجاري، مطبعة األول ، الجزء شرح القانون التجاري الجديدفؤاد معالل،  .10

 . 2018الدار البيضاء، طبعة  –النجاح الجديدة 

االلتزامات. ، الجزء االول، مصادر نظرية االلتزامات في ضوء قانون االلتزامات املغربيمأمون الكزبري،  .11

 ، بدون نشر.1972الطبعة األولى، سنة

، دراسة علمية وعملية وفق مستجدات إرشاد الساري الى اصول التحفيظ العقاري محمد نعناني:  .12

 . 2017املتعلق بالحقوق العينية، مطبعة االحمدية، الطبعة األولى  39.08والقانون  14.07القانون 

، دراسة نظرية ين الحججلشكلية لإلثبات وأسباب الترجيح ب، القواعد املوضوعية وااملعطي الجبوجي .13

وتطبيقية مقسمة الى بابين وسائل االثبات في امليدان املدني، ومسطرة تقديم كل وسيلة امام املحاكم 

واالشكاليات العملية املثارة بشأنها معضدة بالنصوص القانونية وبأحدث ما استقر عليه العمل القضائي، 

 .2002 األولىلطبعة مكتبة الرشاد، ا
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 املقاالت:

شبكة ضياء للمؤتمرات مقال منشور في ، قراءة في النظام الوقفي املغربي، "الواقع واآلفاق"- ياء فاتيمل .1

 .لدراساتاو 

 القوانين

 ( بمثابة قانون االلتزامات والعقود.1913أغسطس  12) 1331رمضان  9ظهير الشريف الصادر في  .1

 107-12( بتنفيذ القانون رقم 2016راير فب 3) 1437من ربيع اآلخر  23صادر في  1-16-05ظهير شريف رقم  .2

بشأن بيع العقارات في طور اإلنجاز املتمم بموجبه الظهير الشريف  44-00بتغيير وتتميم القانون رقم 

بتاريخ  6439ج.ر. د. ( بمثابة قانون االلتزامات والعقو 1913أغسطس  12) 1331رمضان  9الصادر في 

15 /02 /2016 

جريدة ، ( يتعلق بمدونة األوقاف2010فبراير  23) 1431ربيع األول  8ر في صاد 1.09.236ظهير شريف رقم  .3

 .(2010يونيو  14) 1431الصادرة بتاريخ فاتح رجب  5847رسمية عدد 

 67.12بتنفيذ القانون رقم ( 2013نوفمبر  19)  1435  من محرم 15صادر في  1.13.111ظهير شريف رقم  .4

ن املكري واملكتري للمحالت املعدة للسكنى أو لالستعمال املتعلق بتنظيم العالقات التعاقدية بي

 (2013نوفمبر  28) 1435محرم  24الصادرة بتاريخ  6208الجريدة الرسمية عدد ،املنهي

 

 رقم القانون  بتنفيذ) 1996 أغسطس فاتح (1417 األول  ربيـع من 15 في صادر 1.96.83 رقم شريف ظهير .5

أكتوبر  3( 1417جمادى األولى  19بتاريخ  4418دة الرسمية عدد الجري ،التجارة بمدونة املتعلق 15.95

 .2187(، ص 1996

ذي  10بتاريخ  1-06-232شريف رقم  الصادر بتنفيذه ظهير 2007املالية  للسنة 43-06قانون املالية رقم  .6

)فاتح يناير  1427ذو الحجة  11بتاريخ  5487(؛ الجريدة الرسمية عدد 2006دجنبر  31) 1427الحجة 

2007(. 

أغسطس  12) 1331رمضان  9املغير واملتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  14.07قانون رقم  .7

، (2011نوفمبر  22) 1432من ذي الحجة  25في  1.11.177بتنفيذه الظهير الشريف رقم  صادر(، ال1913

 .5575(، ص 2011نوفمبر  24) 1432ذو الحجة  27بتاريخ  5998دة الرسمية عدد الجري

 14صادر في  1.96.124املتعلق بشركات املساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  17.95قانون رقم  .8

 1417جمادى اآلخرة  4بتاريخ  4422الجريدة الرسمية عدد  (،1996أغسطس  30) 1417من ربيع اآلخر 

 .2320(، ص 1996كتوبر أ 17)
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 1437شوال  13الصادر في 1.16.99هير الشريف رقم الداخل حيز التنفيذ  بمقتض ى  الظ 49.16 رقم قانون  .9

ااموالفق 1437ذي القعدة  7بتاريخ  6490.منشور بالجريدة الرسمية عدد 2016يوليوز 18املوافق ل

 .   5857.ص2016اغسطس11

التوصية باألسهم والشركة  التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة املتعلق بشركة  5.96 قانون رقم .10

) فاتح  1417ذي الحجة  23بتاريخ  4478عدد  ، الجريدة الرسميةاملحدودة وشركة املحاصة ذات املسؤولية

 .1058، ص (1997ماي 

الداخل حيز التنفيذ بمقتض ى الظهير  القانونية.املتعلق بالتبادل اإللكتروني املعطيات  53.05قانون رقم  .11

د منشور بالجريدة الرسمية عد2007رنونب30املوافق  148دي القعدة  29ادر في ص 1.07.129الشريف رقم 

 . 3879،ص2007دجنبر 6 دو القعدة املوافق ل 25تاريخب 5584

املتعلق بمدونة التجارة، فيما  15.95بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  73.17قانون رقم  .12

 19)  1439عبان  ش  2بتاريخ    1.18.26بتنفيذه الظهير الشريف رقم  يخص مساطر صعوبات املقاولة، الصادر  

 .2345(، ص 2018أبريل  23) 1439شعبان  6بتاريخ  6667(، الجريدة الرسمية عدد 2018أبريل 
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 الفهرس:
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