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  العالمين بالحمد � ر

 المصطفى ا�مين النبي والص�ة والس�م على 

  ه الطيبين الطاھرينبمحمد بن عبد # وعلى آله وصح

  

ا:ي تقوم به احملمكة الهام ٔان ٔاحظى ,ملشاركة يف هذا اجلهد العلمي التكويين  والسعادةٕانه ملن دواعي الرشف     

روابط ا إاللكرتوين، كنرش قرارات احملمكة العليا وحتديث موقعه ،العليا منذ بعض الوقت، وا:ي يشلك مع <ود ٔاخرى

وجتارب  مهدرجات حمامكهم وتفاوت ٔاعامر ,ختالفبني القضاة والعميل Xمة تعزز التاليق والتبادل والنفع العلمي  وروافد

 ايضهذه اجلهود لغري القضاة من داخل وخارج السلطة القضائية الوجه االٓخر للق تظهر ومن <ة ٔاخرى. من <ة ٔاجياهلم

 خرج من روتني املرافعات واملداوالت وأالحاكم ٕاىل فضاء البحث العلمي والنقاش القانوينو  اجللساتعباءة خلع وقد 

  .والتعاطي مع االٓخر دون ٕاصدار ٔاوامر ٔاو ٔاحاكم ودون جلسات حمامكة

ويشلك   البعدين القانوين والقضايئ، يف خصائصهجيمع  ٔان ُعهد ٕايل بتقدمي موضوع العظمي الرشف حصل يلكام 

الوسـي� جيسد ٔالنه ببساطة  والهاجس املقلق ٔالطراف الزناعات القضائية، العمل اليويم للمحامك مبختلف درجاهتاحمور 

  .رفعت وترفع ٔامام القضاءجدية لك دعوى ل العملية اليت حتقق الهدف

ٔايضا ملا وحساسـية وخطورة ٕاجراءاته، وٕامنا والواقع ٔان ٔامهية موضوع التنفيذ ال تقترص عىل غايته وماكنة وجحم مرحلته  

رمغ  ا، لقضائن وغريها من الهتم اخلطرية..خصبة لكيل وتوجيه هتم اكلظمل والعجز والفساد امدةشلكه ويشلكه منذ عقود ك

 تنفيذومرجع ت¥ أالوصاف والهتم ما يلحق ٕ,جراءات ال . برشيةال ادية و امل وسائ¤عزيز لعليه من حتسن يف أالداء وتا طرٔا م

   .من صعو,ت ٔاو يظهر فهيا من جتاوزات عادة

فمك من متقاض ٔانصفته أالحاكم وأالوامر وظلمته مساطر التنفيذ ؟ ، ومك من آخر ٔانفق من ما§ وضاع من وقته و<ده  

اذ ما يزيد عىل قمية احملكوم § به بسبب خرق يف ٕاجراءات التنفيذ ؟ ومك من حقوق ضاعت ؤاحاكم مل جتد طريقها للنف

ضلت ؟ ومك من قضا² ٔاو بسبب ٕاجراء مل يقم به عىل الوجه املطلوببسبب صعوبة اسـتعصت فمل جتد تذليال ٔاو حال 

ٔاو يف مساطر التنفيذ، فبدٔات مدنية واحضة ٔاو جتارية بسـيطة  القضائية بسبب ٔاخطاء املامرسةمسارها  طريقها واحنرف

  .ٕاىل جنحة ٔاو جناية ؟ وانهتتٕادارية عادية 

خفلف  ال يشلك الصورة اكم� بلك ٔابعادها،وسوء السمعة،  ضبابيةاملتسم ,ل ولكن هذا املظهر اخلار· لواقع التنفيذ 

بحث بدٔا ,ل وصف والتعليق بل ينبغي ٔان ي جرد الوحل املعضالت ال يتحقق مب .ينبغي تسليط الضوء علهياحقائق املشهد 

  . تاحللول للمعضالعن اجلذور وأالسـباب متهيدا لوضع 
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مسطرة التنفيذ عىل املنقول ومسطرة التنفيذ عىل العقار بني النصوص مسطرة التنفيذ عىل املنقول ومسطرة التنفيذ عىل العقار بني النصوص مسطرة التنفيذ عىل املنقول ومسطرة التنفيذ عىل العقار بني النصوص مسطرة التنفيذ عىل املنقول ومسطرة التنفيذ عىل العقار بني النصوص """" ::¾ سـيحاول هذا العرض حتت عنوان 

ما يه القواعد المتهيدية وإالجرائية املنصوص علهيا يف ترشيعنا للتنفيذ عىل : ٔان جييب عىل ٔاسـئ� من قبيل  """"والتطبيقوالتطبيقوالتطبيقوالتطبيق

يذ العميل لت¥ النصوص ؟ وهل النصوص حبد ذاهتا سلمية نقية من املنقول والعقار ؟ وما مدى مطابقة واقع التنف 

ؤاين يمكن السبب فÉ يقال عن معوقات التنفيذ ونشاهد البعض  ؟ ٔام ٔاهنا حتتاج ليشء من الغرب� والتحديث ؟شوائبال 

  هيام معا؟ ٕالٕاىل ثغرات يف النصوص ٔام ٕاىل فقر يف االٓليات ؟ ٔام  يعود أالمرهل و ؟ يف الواقع العميل منه

حاطة هبا تأليف الكتب واÌÍات، ٕاال ٔان طبيعة املقام عىل ٔاسـئ� طوي� ومعقدة كهذه أالسـئ� حتتاج لالٕ  جوبةومع ٔان االٔ 

  .وحمدودية معلومات صاحب املقال حقيقتان ال تسمحان بغري Ðختصار وإالجياز قدر إالماكن

  :فأقول مسـتعينا ,Ñ تعاىل

فٕاذا قام املدين ,لوفاء اختيارا فهو يسـتجيب لعنرص . شأته عىل عنرصي املديونية واملسؤوليةٔان لك الزتام يقوم منذ ن 

يهنض ٕالجباره عىل  2، ٔاما ٕاذا امتنع عن أالداء فٕان عنرص املسؤولية)ع.إ .من ق 254و  253املواد ( يف Ðلزتام 1املديونية

من  405ٕاىل  296ع واملواد من .إ .من ق 276و 271( ٔاداء الزتامه بطريق يعرف ,لتنفيذ اجلربي ٔاو التنفيذ القضايئ

وهتدف . وسائل ٕاكراه ووسائل حلول: ويتفرع طريق التنفيذ اجلربي ٕاىل فرعني ٔاو مجموعتني من الوسائل. )إ .ت.م.إ .ق

اجلربي ٕاما بدنيا حببس املدين  عىل القيام بنفسه ,لتنفيذ، ويكون إالكراه يف جمال التنفيذ ٕاكراه املدينوسائل إالكراه ٕاىل 

أو ماليا عرب ما يعرف ) من قانون حتصيل ا�يون املرصفية 14واملادة  .إ .ت.م.إ .من ق 439ٕاىل  421ومن  321املواد (

  .).إ .ت.م.إ .ق من 321 املادة (امة الهتديدية ,لغر 

ويعرف   "تنفيذ مبارش "ل فتجد طريقها حبلول ا�وå حمل املدين يف التنفيذ، ويتحقق ذ¾ ٕاما بٔاما وسائل احللو 

 مثال ٔاو عقار جبار املدين عىل تسلمي منقولاكٕ  ،ٕاذا اكن حمل التنفيذ ليس مبلغا من النقودلجأ ٕاليه وا:ي يُ عيين ال  ,لتنفيذ

ويشرتط يف .  اخل..ٔاو تسلمي طفل صغري ٕاىل من § احلق يف حضانته رشعا ،ٔاو Ðلزتام ٕ,خالء ٔاو تشييد ٔاو هدم عقار

  .ؤان ال ميس حبرية املدين الشخصية )أالخالقية(هذا التنفيذ أن يكون ممكنا من الناحيتني املادية وأالدبية 

ا:ي حم¤ مبلغ من  Ðلزتام، وهو طريق تنفيذ "التنفيذ بزنع امللكية"كام تسـتخدم وسائل حلول السلطة العامة بطريق 

  . مببلغ من النقود الزتاممبارشة وحتو§ ٕاىل  Ðلزتاملعدم ٕاماكن تنفيذ  ،النقود سواء اكن ذ¾ ٔاصال ٔاو مآال

تتوزع حبسب حملها ٕاىل تنفيذ عىل و ، يه موضوع هذا العرضوسـي� التنفيذ بزنع امللكية هذه الوسـي� أالخرية ٔاي و 

عىل املنقول والعقار اكفة أالعامل القانونية والترصفات المتهيدية " مسطرة التنفيذ"وتشمل  .منقول و تنفيذ عىل عقار

  .  والقواعد إالجرائية ذات الص� ,لتنفيذ

                                                           

التنفيذ الجبري وفقا لمجموعة .فتحي والي.د: أنظر). رابطة بين الدائن ومدينه يجب على المدين بمقتضاھا القيام بأداء معين : ( ـ المديونية  1
  

.1ص . 1981. دون ذكر لعدد الطبعة. دار النھضة العربية للنشر. والتجاريةالمرافعات المدنية   
.1ص. مصدر سابق. فتحي والي.د). خضوع شخص أو شيء لسلطة الدائن للحصول على ھذا ا.داء: (ـ المسؤولية  2
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ربعة حماور يتعلق ٔاولها مبقدمات التنفيذ ويتعرض الثاين ٕالجراءات التنفيذ عىل املنقول الٔ  موضوع املداخ�تطرق ي وس 

وسـتكون اخلامتة . لواقع التنفيذٔامث� احملور الرابع  يسـتعرضجراءات التنفيذ عىل العقار قبل ٔان ليتضمن احملور الثالث إ 

  .مبلخص وتوصيات

صعب وشـبه  جلانبه التطبيقي صادر الوطنيةامل وكام تالحظون من العنوان فٕان املوضوع طويل ومتشعب واحلصول عىل

لصعوبة ا�راسة  ذ¾و مرات عدة بعد تعذر املصادر وأالمث� العملية،  داخ�ري خطة املغياضطررت لت مسـتحيل، وقد 

,لنسـبة  احلال سـتئناف وكذ¾خاصة يف احملامك Ðبتدائية وحمامك Ð ،لٔالسفيف بالدò عمل القضايئ لل العلمية البيانية

م التخصص وغياب التكوين ٔالسـباب عدة مهنا عدم Ðسـتقرار الوظيفي وعد هذه احلقيقةعود تو  .لعمل ٔاعوان التنفيذ

 ُ الكشف ٔاو وحساسـية آخرين من  درة التوثيق وخشـية البعض من عرض مع¤ ٔاو الترصحي عنه يف حبث مكشوفون

، هذا ٕاحصائيةٕاىل غري ذ¾ من أالسـباب اليت حالت دون ٔان خيرج هذا العرض بدراسة بيانية ..احلديث عن ٔاخطاهئم

خاصة تزامن فرتة البحث مع فرتة جلسات  ،العرض وا:ي ال يناسب عنوانهللتحضري لهذا ٕاضافة ٕاىل عامل ضيق الوقت 

  .  احملامك اليت تسـبق عادة العط� القضائية يف هذه الفرتة من السـنة

للجوء وكسب الوقت ,ولكن حقائق الحظهتا ٔاثناء البحث جشعتين عىل عدم إالرصار عىل ا�راسة إالحصائية البيانية 

ٔان مشالك التنفيذ يف لك حمامكنا متشاهبة بطريقة يصعب المتيزي بيهنا  احلقائق¥ تومن  .مكة العليااحمل اجهتاداتٔالمث� من 

 من والية ٕاىل ٔاخرى  حبسب أالنشطة Ðقتصادية االٔكرث شـيوعا يف لك منطقة، يتغريقد سوى يف حمل التنفيذ ا:ي 

ٕاضافة ٕاىل . الكثرية مجليع نظرا للقوامس املشرتكة:¾ فٕان احلديث عن املشالك والصعو,ت العامة سيبقى حديثا عن ا

  .القضايئ املسـتقر جهتادلال وأالمسى املوحد املرجع أالصيلحقيقة ٔان احملمكة العليا يه 

شلك صعوبة  ،خاصة قانون إالجراءات املدنية والتجارية وإالدارية ،كام ٔان مغوض بعض مواد النصوص موضوع ا�راسة

القضاة يف الرشح  مرات عدة وÐسـتعانة بعدد من الزمالء ة ت¥ النصوصٕالعادة قراء اضطرتينٔاخرى ٔامام البحث 

  .والربط بيهنا وبني نصوص ٔاخرى فلهم مين جزيل الشكر ,لرمغ من ٔان القراءات اكنت متضاربة

بأنمك ) !ق مبداوالت ا دام أالمر ال يتعلم( يف جلستنا هذه فٕانين ال ٔاخفي قناعيت االٓناور ـ احملـ وقبل ا�خول يف ومعوما 

قد ٔاوفيمت و بعد هذا العرض حبول هللا  وسأعود ٕاىل نواذيبو  .ة واملفيدةسـترثون املوضوع بنقاشمك ؤافاكرمك ومعلوماتمك البناء

   .  وحيثيايت كثرية يف التوصل لهذه القناعة. ببضاعة جمزاة مكبعد ٔان جئت من علممك وجتاربمك الكيل يل
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        نفيذنفيذنفيذنفيذالتالتالتالتمقدمات مقدمات مقدمات مقدمات : : : : األولاألولاألولاألول    محورمحورمحورمحورالالالال

طوات متهيدية ال سبيل لولوج ,ب التنفيذ من دوهنا، وتعرف هذه اخلطوات خبٕاجراءات التنفيذ  ٔان تُسـبقيتعني 

، وٕان اكنت الزمة قبل الرشوع وتعد خارجة عن جمال ٕاجراءات التنفيذ ."مقدمات التنفيذ"يف الفقه ب يةٔالول ٔاو أالعامل ا

ٔاوالهام ٔان مقدمات التنفيذ ال ختضع للحظر احملدد : مقدمات التنفيذ عن ٕاجراءاته نتيجتان اسـتقاللرتتب عىل تو . فيه

ٕاذ ) إ .ت.م.إ .من ق 323 املادةحبسب ما هو حمدد يف الفقرة أالخرية من (ٕالجراءات التنفيذ يف بعض أالوقات وأالزمنة 

ٔان آر ٕاجراءات فهـي بة عىل التفرقة بني املرحلتني املرتت ٔاما النتيجة الثانية . ميكن القيام مبقدمات التنفيذ يف ٔاي وقت

من  296املدين وقطع مدة التقادم احملددة يف املادة  عذاراالتنفيذ ال تتحقق مبجرد القيام مبقدماته وال تتجاوز آر املقدمات 

    .إ .ت.م.إ .ق

  :يهالتنفيذ اليت نص علهيا املرشع املوريتاين  ومقدمات

ومع ٔان هذا إالجراء ال نص : ومنحه أجال للوفاء قبل التوجه ٕالجراءات التنفيذ القضايئومنحه أجال للوفاء قبل التوجه ٕالجراءات التنفيذ القضايئومنحه أجال للوفاء قبل التوجه ٕالجراءات التنفيذ القضايئومنحه أجال للوفاء قبل التوجه ٕالجراءات التنفيذ القضايئتوجيه ٕانذار للمدين توجيه ٕانذار للمدين توجيه ٕانذار للمدين توجيه ٕانذار للمدين  ....1111

املتضمن النظام اخلاص بتحصيل ديون  052ـ  2011: من القانون رمق 4ٕاال ٔان املادة . إ .ت.م.إ .عليه يف ق

من توص¤ ٕالنذار  ابتداءا، تنص عليه حيث متنح املدين ٔاجل ثالثني يوما Ðقرتاضاملصارف ومؤسسات 

 .,لوفاء من طرف عدل منفذ

عند مصلحة التسجيل من طرف املنفذ  4السـندات التنفيذيةويمت تسجيل  3333سـند التنفيذيسـند التنفيذيسـند التنفيذيسـند التنفيذيتسجيل ال تسجيل ال تسجيل ال تسجيل ال  ....2222

فٕاهنا تسجل  الشغلأالحاكم الصادرة يف نزاعات  ٕ,سـتثناء .مقابل رسوم تسجيل حمددة كيل عنهٔاو و  5لصاحله

òمن مدونة الشغل 332و 309املواد (  جما .( 

وتعد هذه اخلطوة حقا من احلقوق اليت كفلها املرشع : احلصول عىل صورة تنفيذية من السـند التنفيذياحلصول عىل صورة تنفيذية من السـند التنفيذياحلصول عىل صورة تنفيذية من السـند التنفيذياحلصول عىل صورة تنفيذية من السـند التنفيذي ....3333

الصورة " 297وعرفت املادة . إ .ت.م.إ .من ق 300و 298و  297للمسـتفيد من التنفيذ نصت علهيا املواد 

ار قضايئ هنايئ حمالة ,لصيغة التنفيذية وحددت املادة �ليهتا بأهنا صورة طبق أالصل من قر " التنفيذية

ٔامر صادر ٕاىل السلطات ا�تصة : (، وتعرف الصيغة التنفيذية عند بعض الفقهاء بأهناالصيغة التنفيذية) 298(

ويف حال ضياع الصورة . 6)ٕ,جراء تنفيذ السـند التنفيذي جربا ولو ٔاقتىض أالمر اسـتعامل القوة اجلربية

تنفيذية أالوىل فٕانه جيوز للطرف ا:ي ضاعت عليه ٔان حيصل عىل نسخة تنفيذية نية بعد اسـتدعاء مجيع ال 

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 298ـ م   3
  

وھي ). لتنفيذ ويتضمن تقرير أو إنشاء حق معين لدائن على مدين كل مكتوب يعطيه القانون قوة ا: ( ـ تعرف السندات التنفيذية بأنھا   4
  

ـ العقود الموثقة 3. ـ ا.حكام غير القابلة للطعون العادية2. ـ ا.حكام المصرح بتنفيذھا مؤقتا1: السندات التنفيذية. إ.ت.م.إ.من ق 298طبقا للمادة   
.ومحاضر المصالحة وغيرھا من السندات التنفيذية  

.إثبات تسديد حقوق التسجيل قبل وضع الصيغة التنفيذية) 24/07/1999: بتاريخ 038ـ  99(من قانون المصاريف القضائية  10المادة ـ توجب   5
  

.237ص . 1980. الدار الجامعية بيروت. ثانيةال بعةطال .إجراءات التنفيذ في المواد المدنية التجارية،أحمد أبو الوفا.د ـ  6
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غري ٔانه ال يشرتط تقدمي الكفيل يف حال ما ٕاذا اكن القرار فاسدا ٔاو نفذ  .املعنيني وبرشط تقدمي كفيل ملئ

  .7لكيا ٔاو جزئيا دون معارضة الطرف احملكوم عليه

موجه لرئيس احملمكة اليت  وكيل التفليسة لطلب تنفيذوكيل التفليسة لطلب تنفيذوكيل التفليسة لطلب تنفيذوكيل التفليسة لطلب تنفيذ    ÐقتضاءÐقتضاءÐقتضاءÐقتضاءتقدمي املسـتفيد من التنفيذ ٔاو وكي¤ أو عند تقدمي املسـتفيد من التنفيذ ٔاو وكي¤ أو عند تقدمي املسـتفيد من التنفيذ ٔاو وكي¤ أو عند تقدمي املسـتفيد من التنفيذ ٔاو وكي¤ أو عند  ....4444

 .8ومل حيدد املرشع ش� معينا للعريضة الرامية للتنفيذ بل مسح بتقدميها شفهيا :ٔاصدرت احلمك

مع احلمك صادرة عن كتابة الضبط ,حملمكة مصدرة  املعارضةاملعارضةاملعارضةاملعارضةبعدم وجود طعن ,السـتئناف أو بعدم وجود طعن ,السـتئناف أو بعدم وجود طعن ,السـتئناف أو بعدم وجود طعن ,السـتئناف أو تقدمي ٕافادة تقدمي ٕافادة تقدمي ٕافادة تقدمي ٕافادة  ....5555

ويتخذ هذا إالجراء وجو, ليك يكون احلمك قابال  ،9)ما مل يكن احلمك حضور²( ٕافادة تبليغ للمحكوم عليه

أالحاكم الهنائية واحلاالت اليت يؤمر فهيا وتسـتثىن ,لطبع من هذا إالجراء حاالت  .للتنفيذ يف موا<ة الغري

رخصة ٔاو حق يسوغ : (بأنه التنفيذ املعجل ويعرف البعض .عجل لٔالحاكم والقرارات القضائيةلتنفيذ امل,

، ولكن 11ٔاو بأمر القضاء 10مبوجبه تنفيذ احلمك ٔاو أالمر قبل الوقت احملدد عادة لهذا التنفيذ ٕاما بنص القانون

 .12)هذا التنفيذ يبقى رهينا مبصري الطعن يف احلمك ولهذا يسمى ٔاحياò ,لتنفيذ املؤقت اسـتقرار

وٕانذاره بأنه ٕاذا مل يسدد املبلغ احملكوم به مع مصاريف  تبليغ العون املنفذ أمر التنفيذ اجلربي للمحكوم عليهتبليغ العون املنفذ أمر التنفيذ اجلربي للمحكوم عليهتبليغ العون املنفذ أمر التنفيذ اجلربي للمحكوم عليهتبليغ العون املنفذ أمر التنفيذ اجلربي للمحكوم عليه ....6666

 هلتبليغ وإالنذار يف حمرض يوقعد اعرشين يوما فسيمت جحز أالموال املذكورة يف أالمر، ويِر التنفيذ يف ٔاجل 

 ، وال 13الشهود يف حال ما ٕاذا اكن احملكوم عليه جيهل التوقيع ٔاو ميتنع عنه معالعون املنفذ مع احملكوم عليه ٔاو 

آجال الطعون ضد ت¥  بدء رس²نيغين عن هذا التبليغ ما يقع من تبليغ أالحاكم الغيابية للمحكوم علهيم ل 

وليس من املقدمات ٕاذا حدد حمل  14إالنذار من إالجراءات اعتبارعىل  اسـتقروالواقع ٔان الفقه  .أالحاكم

 .  ٔالن مقدمات التنفيذ قد يقام هبا قبل العثور عىل حمل ينفذ عليه ،التنفيذ

وميكننا ٔان نضيف ٕاىل هذه اخلطوة دفع  .15ة المينييف حال توقف تنفيذ احلمك عىل ثبوت تأدي المينيالمينيالمينيالمينيتأدية تأدية تأدية تأدية  ....7777

احلاالت ومل ينص مرشعنا عىل هذه . القبيل الكفاå ٔاو التعويض ٔاو الضامن ٕاذا اشرتط احلمك ٕاجراءا من هذا

 1052و 252د واوامل إ .ت.م.إ .من ق 83 ادةيف امل,لكفاå املتعلقة بطلب النفاذ املعجل سوى ما يتعلق 

 .ع.إ .من ق 1064و

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 299ـ م   7
  

.ويذكر أن شرط كتابة العرائض ليس إلزاميا إ? أمام محاكم الو?يات ومحاكم الدرجة الثانية. إ.ت.م.إ.من ق 309ـ م   8
  

.إ.ت.م.إ.من ق 305ـ م   9
  

.).إ.ت.م.إ.من ق 238و  77م( ـ كما ھو الحال مثC في القضايا ا?ستعجالية أو ا.حكام الصادرة ضد منتھكي نظام الجلسات   10
  

).83م (ـ كأن تصدر المحكمة قرارا بالنفاذ المعجل لحكمھا أو لقرارھا شريطة تقديم كفالة أو من دونھا وذلك استجابة لطلب الخصوم   11
  

.إ.ت.م.إ.من ق  
12

 - http://www.dictionnaire-juridique.com/definition/execution-provisoire.php 
الحالة التي يسمح فيھا للمستفيد من الحكم بأن ينفذ الحكم مباشرة بعد توقيعه، بالرغم من ا.ثر الموقف : (كما يعرفه الفقيه سيرج غينشار بأنه

).للطعون العادية أو Gجالھا  
-Serge Guinchard et al. Procédure Civile, Droit Interne et Droit Communautaire.29

e
 édition. Dalloz.2008.p 1127.  

.إ.ت.م.إ.من ق 311ـ م   13
  

.في فرع ?حق من ھذا العرض بمزيد الشرح ـ سنتعرض لHنذار  14
  

.إ.ت.م.إ.من ق 316ـ م   15
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ويرسي عىل ، 16قبل التنفيذ اللكي ٔاو اجلزيئ للحمك املتوىف املنفذ عليه لورثةلورثةلورثةلورثة    أو السـند التنفيذيأو السـند التنفيذيأو السـند التنفيذيأو السـند التنفيذي    تبليغ احلمكتبليغ احلمكتبليغ احلمكتبليغ احلمك ....8888

 .إ .ت.م.إ .من ق 311الورثة ٔاجل العرشين يوما املنصوص عليه ,ملادة 

التنفيذ يف حال وفاة املنفذ § قبل التنفيذ اللكي أو  ,سـمترارعند مطالبهتم  تبيان ورثة املنفذ لصاحله لصفهتمتبيان ورثة املنفذ لصاحله لصفهتمتبيان ورثة املنفذ لصاحله لصفهتمتبيان ورثة املنفذ لصاحله لصفهتم ....9999

ويف حال ما ٕاذا حدث خالف بني الورثة فٕان العون املنفذ حيرر بذ¾ حمرضا وحييل  ،اجلزيئ للحمك

   .17أالطراف للتقايض

تنفيذية واحدة املدينني فتكفي مثال صورة  بز²دة عدد ٕاجراءاهتا ال تتكرر أن التنفيذ واجلدير ,:كر يف مرح� مقدمات

  .تبلغ مع إالنذار لاكفة املدينني

ٕاىل املرح� املوالية واملتعلقة ,لقيام ٕ,جراءات التنفيذ عىل احملل  Ðنتقالمقدمات التنفيذ ٔامكن  اك#لوعند التحقق من 

  .املراد التنفيذ عليه وا:ي قد يكون منقوال ٔاو عقارا

    إجراءات التنفيذ على المنقولإجراءات التنفيذ على المنقولإجراءات التنفيذ على المنقولإجراءات التنفيذ على المنقول::::ثاني ثاني ثاني ثاني المحور الالمحور الالمحور الالمحور ال

 ويعرف احلجز. يكون حتفظيا ٔاو تنفيذ²قد ، وا:ي عليه جزيه ٕاجراءات احلبوجه عام نقول ٕاجراءات التنفيذ عىل امل 

ٕاخراج  وضع مال حتت يد القضاء ملنع صاحبه من ٔان يقوم بأي معل قانوين ٔاو مادي من شأنه : (بصفة عامة بأنه القضايئ

   18). هذا املال ٔاو مثاره من ضامن ا�ائن احلاجز

احلائز للمنقوالت املنفذ وصفة ومركز  التنفيذ ويتخذ احلجز عىل املنقول صورا ؤانواعا متعددة حبسب مرح� ٕاجراءات

  .علهيا

     : : : :                        
من ) املدين(احملجوز عليه  جحزين قضائيني مينعان ,عتبارهامام يف الغرض مهنيتحد احلجز التحفظي واحلجز �ى الغري 

        .الترصف يف ما§ ٕارضارا حبقوق ا�ائنني، ولكهنام خيتلفان يف إالجراءات ويف بعض االٓر املرتتبة عىل لك مهنام

 : : : :        
ذ¾ احلجز ا:ي يكون هدفه أالساس جمرد وضع ٔاموال املدين املنقوå : ( بأنه الغرض منه ,عتباريعرف احلجز التحفظي 

وعرفه البعض ,لنظر ٕاىل     ....)إ .ت.م.إ .من ق 330املادة ) (حتت يد القضاء ملنعه من الترصف فهيا ترصفا يرض بدائنه

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 314ـ م   16
  

).إ.ت.م.إ.من ق 313م (ـ أي الورثة المتنازعين فيما بينھم   17
  

.256ص .مصدر سابق. فتحي والي. ـ د  18
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ا�ائن يف انتظار حصول هذا ترصفا يرض حبقوق  هتريب والترصف فيهمن المنعا ن ضبط مال املدي: (دية فرتته، بأنهحمدو 

            .19)أالخري عىل سـند تنفيذي حبقه

 منقوå وقÉ ماديةأ اململوكة للمدين، سواء اكنت مادية اكلبضائع واالٓليات وأالث  20معني ,ملنقوالت مفحل هذه احلجز

تكون للمدين �ى ٔاو اكنت ت¥ املنقوالت غري مادية اك�يون اليت ) Ðست(رأالسهم وسـندات القرض وشهادات (

ٔاما الهدف من احلجز التحفظي مفنحرص يف منع املدين من تفويت ممتلاكته املنقوå ٕاىل خشص لث حسن النية  21.الغري

  ). بأي ترصف òقل للملكية(

طر واخل Ðسـتعجالسـتعجالية الوقتية لهذا النوع من احلجز واليت تقيد حتريك مسطرته بتوفر حاÐ åو,لرمغ من الطبيعة 

وٕاليضاح آر هذا احلجز يتعني ٔان نتعرض . ٕاال ٔان آره يف جمال التنفيذ قد تنهتـي بزنع امللكية لقضاء دين املنفذ عليه

  :بداية ٕالجراءاته

  ـ إجراءات الحجز التحفظي1

ومن خالل ت¥ املواد فٕان هذا احلجز يقع . إ .ت.م.إ .من ق 334ٕاىل  329احلجز التحفظي يف املواد من  وردت ٕاجراءات

  :ب

لب ا�ائن ا:ي يقدم عريضته كتابيا ٔاو شفهيا، واحملمكة ا�تصة يه لط اسـتجابة أمر من رئيس احملمكة اأمر من رئيس احملمكة اأمر من رئيس احملمكة اأمر من رئيس احملمكة ا����تصةتصةتصةتصة •

مكة تنفيذ ,ٔالصاå ٔاو ,ٕالòبة يف حال توفر احملمكة املطلوب احلجز يف دائرة اختصاصها الرتايب وقد تكون حم

يبني أالمر القايض ,حلجز ـ ولو عىل سبيل التقريب ـ املبلغ ا:ي من ٔاج¤ يقع احلجز ويوقعه و  .سـند تنفيذي

    ).إ .ت.م.إ .من ق 310و 309و 329املواد (القايض ا:ي ٔاصدره ويكون òفذا رمغ املعارضة وÐسـتئناف 

ٔاو  عدل منفذ ٔاو اكتب ضبط(من طرف عون التنفيذ ) إ .ت.م.إ .من ق 329املادة ( يبلغ أالمر فورا للمدينيبلغ أالمر فورا للمدينيبلغ أالمر فورا للمدينيبلغ أالمر فورا للمدين •

    ).خشص منتدب لهذا الغرض من <ة خمتصة

واملوجودة حتت يد احملجوز عليه مع حتديد وصف  حييصحييصحييصحييص املنفذ يف حم املنفذ يف حم املنفذ يف حم املنفذ يف حمرضرضرضرض جرد أالموال املنقوå املذكورة يف أالمر جرد أالموال املنقوå املذكورة يف أالمر جرد أالموال املنقوå املذكورة يف أالمر جرد أالموال املنقوå املذكورة يف أالمر •

    ).إ .ت.م.إ .من ق 332املادة (وتقدير قمية أالشـياء المثينة اكÍوهرات 

ه ، وبعد توص¤ لٔالمر يقدم احملجوز �يتسمل نسخة من ٔامر احلجز للغري ا:ي توجد عنده أموال منقوå للمدينتسمل نسخة من ٔامر احلجز للغري ا:ي توجد عنده أموال منقوå للمدينتسمل نسخة من ٔامر احلجز للغري ا:ي توجد عنده أموال منقوå للمدينتسمل نسخة من ٔامر احلجز للغري ا:ي توجد عنده أموال منقوå للمدين •

حمرضا بترصحيات احملجوز �يه يرفق معه مستندات ٕاثباهتا ويودع احملرض  وحيرر املنفذقامئة مفص� ,حملجوزات، 

    ).إ .ت.م.إ .من ق  334و 333املواد (كتابة ضبط احملمكة مصدرة ٔامر احلجز مع الوئق يف ٔاجل مثانية ٔا²م �ى 

                                                           

.1238ص . 1990الطبعة السادسة  .للطباعة شركة الجCل ,منشأة المعارف ،على نصوص قانون المرافعات أبو الوفا ، التعليقأحمد . دـ   19
  

من 7و 6ـ مع استثناء حالة الحجز التحفظي على العقارات في حال عدم تغطية منقو?ته لديونه المصرفية بحسب ما نصت عليه المادتان   20
  

.2011قانون تحصيل ديون المصارف ومؤسسات ا?قتراض الجديد لسنة   
.491ص .2002. دون ذكر عدد الطبعة. اIسكندرية الجبري ، منشأة المعارف نفيذعبد الحميد الشواربي، ا.حكام العامة في التـ   21
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        .وعند حتقق ٕاجراءات هذا احلجز ترتتب آره

  ـ آثار الحجز التحفظي2

وقد تتجاوزه تبعا لتقدم ٕاجراءات ) وضع اليد عىل ممتلاكت املدين املنقوå(قد تتقيد آر احلجز التحفظي هبدفه املؤقت 

   :وتمتثل آر هذا احلجز يف. ,لزتامهٕاذا مل يف املدين ، خاصة التنفيذ

ممتلاكته من  ,سـتثناءرضيا وينتفع بغلهتا وجيوز § ٔان يترصف فهيا ترصفا مَ  ،حتت يدهحتت يدهحتت يدهحتت يدهاحملجوز عليه احملجوز عليه احملجوز عليه احملجوز عليه     بقاء ٔاموالبقاء ٔاموالبقاء ٔاموالبقاء ٔاموال •

مل يصدر ٔامر خبالف ذ¾   احليواòت اليت ال جيوز § ٔان يسوقها خارج دائرة احملمكة اليت ٔامرت ,حلجز ما

    ).إ .ت.م.إ .من ق 331املادة (

 330 ةادامل(بعوض ٔاو بدونه سواء اكن ذ¾ الترصف  لك معل تفويت للمنقوالت احملجوزةلك معل تفويت للمنقوالت احملجوزةلك معل تفويت للمنقوالت احملجوزةلك معل تفويت للمنقوالت احملجوزةٕالغاء وعدم العمل بٕالغاء وعدم العمل بٕالغاء وعدم العمل بٕالغاء وعدم العمل ب •

    ).إ .ت.م.إ .من ق

 مسـئوالويصبح  ،مبجرد تسلمه نسخة من ٔامر احلجز عليهعليهعليهعليهحارسا ملنقوالت احملجوز حارسا ملنقوالت احملجوز حارسا ملنقوالت احملجوز حارسا ملنقوالت احملجوز     ))))�يه�يه�يه�يهاحملجوز احملجوز احملجوز احملجوز ((((    الغريالغريالغريالغري    اعتباراعتباراعتباراعتبار •

 333املادة ( .للمنفذ �يه ٔان يسمل احملجوزَ  عن ت¥ أالشـياء ٕاال ٕاذا ٔاذن § القضاء ,لتخيل عهنا ٔاو فضل احملجوزُ 

    ).إ .ت.م.إ .من ق

بعد  تنفيذي أن يتحول احلجز التحفظي ٕاىلطالب باكن و  ،ٕاذا ٔاصبحت حقوق ا�ائن موضوع سـند تنفيذي •

من  331املادة ( احلجز التحفظي يتحول ٕاىل جحز تنفيذياحلجز التحفظي يتحول ٕاىل جحز تنفيذياحلجز التحفظي يتحول ٕاىل جحز تنفيذياحلجز التحفظي يتحول ٕاىل جحز تنفيذيÐلزتام فٕان فرتة إالنذار دون ٔاداء  انقضاء

    ).إ .ت.م.إ .ق

بعد  التحفظي والتنفيذيتعرف بطابعها اخلاص اجلامع للبعدين وٕاضافة للحجز التحفظي وفر املرشع آلية ٔاخرى للتنفيذ 

  .تتبعها ملمتلاكت املدين املنقوå واملوجودة حتت يد الغري

 : : : :                        
احلجز ا:ي (: بأنهعادة ويعرفه الفقه  ٕا،.ت.م.إ .من ق 368ٕاىل  335يف املواد من  احلجزهذا نظم املرشع املوريتاين   

بقصد منع هذا الغري من . ٔاو يف حيازته) أي مدين املدين(يوقعه ا�ائن عىل حقوق مدينه أو منقوالته اليت يف ذمة الغري 

من منقوالت وذ¾ متهيدا القتضاء حق احلاجز من املال احملجوز ٔاو من مثنه بعد للمدين ٔاو تسلميه ما يف حيازته  ءالوفا

وا:ي ) الغري(احلجز ا:ي مينع ا�ائن بواسطته احملجوز �يه : ( وعرفه البعض ,لنظر ٕاىل مراحل ٕاجراءاته بأنه .22)بيعه

مث يطلب من . بعض املبالغ ٔاو بعض أالشـياء اليت هو مدين § هبا) املدين(هو مدين مدينه من ٔان يدفع لهذا أالخري 

                                                           

.34ـ33ص . 1980. ثانيةال بعةطال. الدار الجامعية بيروت. إجراءات التنفيذ في المواد المدنية التجارية،أحمد أبو الوفا.دـ   22
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التعريفني تتضح اخلاصية أالوىل لهذا احلجز من ، و  23)مثن ت¥ أالشـياء احملمكة ٔان تأمر بسداد دينه من ت¥ املبالغ ٔاو من

  . دائن وهو احلاجز ومدين حمجوز عليه وحمجوز �يه هو مدين املدين: احملددين يف واملمتث� يف ثالثية ٔاطرافه

   .التعرض ٕالجراءاتهعىل آره بعد  سـنقفحلجز �ى الغري اخصائص بقية تتضح ل و 

  لدى الغير ـ إجراءات الحجزأ

يف نقاط  اخزتا§ميكن  �ى الغري عىل حنوٕاجراءات احلجز  .إ .ت.م.إ .قمواد يف فرعها من  وما بعدها 335املادة  بينت

  :مرتبة عىل النحو التايل

ويرفقه مبؤيدات احلجز،  رئيس احملمكة ارئيس احملمكة ارئيس احملمكة ارئيس احملمكة ا����تصة اسـتجابة لطلب يقدمه ا�اتصة اسـتجابة لطلب يقدمه ا�اتصة اسـتجابة لطلب يقدمه ا�اتصة اسـتجابة لطلب يقدمه ا�ائئئئننننأمر يصدره أمر يصدره أمر يصدره أمر يصدره بببب    يقع هذا احلجز     ....1111

,لقول بأن احلاجز خمري بني التوجه بطلبه ٕاما ٕاىل رئيس حممكة مقر . إ .ت.م.إ .من ق 335وتسمح صياغة املادة 

 . )احملجوز �يه(وٕاما ٕاىل رئيس حممكة مقر الغري ) احملجوز عليه(املدين 

ٕاما عن طريق العدل  ،ظرف مثانية ٔا²م يف لك من احملجوز عليه واحملجوز �يهلك من احملجوز عليه واحملجوز �يهلك من احملجوز عليه واحملجوز �يهلك من احملجوز عليه واحملجوز �يهيبلغ أمر احلجز ٕاىل يبلغ أمر احلجز ٕاىل يبلغ أمر احلجز ٕاىل يبلغ أمر احلجز ٕاىل بعد ذ¾    ....2222

احملجوز  عملاملنفذ وٕاما برساå مضمونة من كتابة الضبط مع ٕاشعار ,لتوصل، وعىل املنفذ ٔاو اكتب الضبط ٔان يُ 

�يه بأن عليه ٔان يتقدم بترصحي ٕاىل كتابة ضبط احملمكة املرفوع ٕالهيا طلب احلجز يبني فيه سبب دينه وماذا دفع 

، ولك ذ¾ نت برئت ذمته حيال املدين احملجوز عليه وما ٕاذا اكنت وقعت جحوز ٔاخرى حتت يدهمنه وما ٕاذا اك

 .24يكون مصحو, ,لوئق اليت تثبته

كام . ويطلب من حممكة موطنه رفع احلجز ويبلغ احملجوز �يه بذ¾ للمدين احملجوز عليه أن يعارض يف احلجزللمدين احملجوز عليه أن يعارض يف احلجزللمدين احملجوز عليه أن يعارض يف احلجزللمدين احملجوز عليه أن يعارض يف احلجز   ....3333

 .25لÌائن احلاجز ٔان ينازع يف رفع احلجز ويطلب من احملمكة ٔان تتعهد يف أالمر

 عىل ا�اعىل ا�اعىل ا�اعىل ا�ائئئئن احلاجز ٕابالن احلاجز ٕابالن احلاجز ٕابالن احلاجز ٕابالغغغغ مدينه ,حلجز مدينه ,حلجز مدينه ,حلجز مدينه ,حلجزٕاذا اكن احلاجز ال يتوفر عىل سـند تنفيذي ؤاذن القايض ,حلجز يكون   ....4444

كام للمدين . موطنه من ٔاجل تصحيح احلجزضور خالل مثانية ٔا²م ٔامام حممكة للح �يهمع احملجوز  واسـتدعائه

 .26احملجوز عليه اسـتدعاء ا�ائن ٔامام احملمكة من ٔاجل رفع احلجز

ا:ي يتعني عىل الغري احملجوز �يه  تبت احملمكة يف تبت احملمكة يف تبت احملمكة يف تبت احملمكة يف حصحصحصحصة أو بطالن ٔاو رفع احلجز وكذ¾ يف مساåٔ الترصحية أو بطالن ٔاو رفع احلجز وكذ¾ يف مساåٔ الترصحية أو بطالن ٔاو رفع احلجز وكذ¾ يف مساåٔ الترصحية أو بطالن ٔاو رفع احلجز وكذ¾ يف مساåٔ الترصحي  ....5555

مدينا ,ملبلغ  اعتبارهوٕاذا مل يكن هذا أالخري قد قدم الترصحي دون عذر مقبول ٔاو قدم ترصحيا اكذ, جيوز . تقدميه

 .27ا:ي سبب ٕاقامة احلجز

                                                           

صادر عن سلسلة". ير في القانون المغربيالحجز لدى الغ"يونس الزھري في مؤلفه . محمد العربي المجبود، ذكره ا.ستاذ. ـ التعريف لJستاذ  23
  

.37ـ  35ص .2005. طبعة ثانية. الدراسات القانونية المعاصرة  
.إ.ت.م.إ.من ق 337ـ المادة   24

  
.إ.ت.م.إ.من ق 337ـ المادة   25

  
.إ.ت.م.إ.من ق 340ـ المادة  26

  
.إ.ت.م.إ.من ق 341ـ المادة   27
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ة ة ة ة سـتعجالية للمطالبسـتعجالية للمطالبسـتعجالية للمطالبسـتعجالية للمطالبااااجيوز للمدين احملجوز عليه يف لك أالحوال و,لرمغ من لك معارضة، ٔان يقمي دعوى  ....6666

يف املبلغ الاك احملمكة § ٔان يودع بكتابة Ðسـتجابةلكن يشرتط يف . § بقبض ديونه من احملجوز �يه§ بقبض ديونه من احملجوز �يه§ بقبض ديونه من احملجوز �يه§ بقبض ديونه من احملجوز �يه,لرتخيص ,لرتخيص ,لرتخيص ,لرتخيص 

Ð 28سـتعجالية لضامن املبلغ املطلوب جحزه �ى الغري ري( يقع البت يف القضيةاملقدر من طرف قايض أالمور. 

 اسـتدعاء )حممكة مقر املدين احملجوز عليه( ٔان يطلب من احملمكة ا�تصة أالطراف الثالثةجيوز للك من  ....7777

ويف هذه احلاå يكون عىل اكتب الضبط خالل مثان . م,سـتدعاهئاملعنيني ,حلجز، كام للقايض ٔان يتخذ مبادرة 

نية ٔا²م من ؤاربعني ساعة من �رخي ورود الطلب ٔاو صدور أالمر ٔان يوجه دعوة ٕاىل املعنيني للحضور خالل مثا

 .29وذ¾ جللسة تعقد للنظر يف احلجز ,السـتدعاءتوصلهم 

تتيح لÌائن اخليار لتقدمي طلب احلجز بني حممكة مقر املدين . إ .ت.م.إ .من ق 335املادة ونذكر هنا ٔانه ٕاذا اكنت 

من نفس القانون حترص Ðختصاص ,لنظر يف طلب رفع  337ن املادة فإ احملجوز عليه وحممكة مقر احملجوز �يه، 

حممكة مقر احملجوز عليه ٕاذ تقرر ٔان  اختصاصمن نفس القانون  340احلجز حملمكة مقر احملجوز عليه، وتؤكد املادة 

ٔامام حممكة  هواسـتدعاءَ ا�ائن احلاجز غري املتوفر عىل سـند تنفيذي يتعني عليه تبليغ احلجز للمدين احملجوز عليه 

  .، وتأخذ مسطرة هذا التصحيح مسار إالجراءات العادية �عوى أالصل.موطنه من ٔاجل تصحيح احلجز

سـتعجالية وٕاجراءات دعوى أالصل حقيقة أالثر املزدوج للحجز �ى الغري ٕاكجراء ظهر هذا امجلع بني املساطر Ðويُ 

   .هآر  نقف عىلعندما زياته غريها من مم تتأكد مع نيةخاصية وت¥ . والتنفيذي Ðحتياطيجيمع بني الطابعني 

  ـ آثار الحجز لدى الغيرب 

جانب سـيلحظ ٔان حلجز �ى الغري املتتبع ٕالجراءات ا ، ولكنالتحفظي احلجزاملرح� الالحقة عادة عىل يعد التنفيذ    

   . التقادمقطع وإالثبات و  سـتعجالٔاخرى تتعلق ٔاساسا جبوانب Ðؤابعاد التنفيذ قد يسري يف مسار مواز ملسارات 

1. Ð رÐ رÐ رÐ اخلطر ٔاو وهو أالثر التلقايئ املبارش لٔالمر ,حلجز، وا:ي يُ  ::::سـتعجايل املؤقتسـتعجايل املؤقتسـتعجايل املؤقتسـتعجايل املؤقتأالأالأالأالثثثثر åتخذ غالبا ملوا<ة حا

احلجز احملجوز �يه من الوفاء للمدين كام مينع املدين  Ðسـتعجال اليت هتدد حق ا�ائن احلاجز، فمينع ٔامرُ 

  . 30احملجوز عليه من اسـتخالص دينه والترصف فيه

رد الفعل من ٔاطراف احلجز أالخرى ٕاذ للمحجوز �يه ٔان يثبت براءة ذمته من لك دين  انتظاروهذا املنع مؤقت يف  

ٕاىل مرح� تصحيح  Ðنتقالطلب ٕالغاءه، وهو ما يؤدي ٕاىل ٔان يعارض يف احلجز وي لهذا أالخرياحملجوز عليه، كام  اجتاه

  .31ٔاو ٕابطال ٔاو ٕالغاء احلجز من طرف احملمكة

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 344ـ المادة   28
  

.إ.ت.م.إ.من ق 357ـ المادة   29
  

.إ.ت.م.إ.من ق 337ـ المادة   30
  

.إ.ت.م.إ.من ق 337ـ المادة   31
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وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان امحلاية القضائية اليت توفرها إالجراءات Ðسـتعجالية يف مسطرة احلجز �ى الغري ال تقترص 

احملجوز عليه واحملجوز (عىل احلاجز ا�ائن وٕامنا متتد لتشمل حامية احلقوق املتوقعة لبقية ٔاطراف احلجز �ى الغري 

عليه يف لك أالحوال و,لرمغ من لك معارضة، ٔان يقمي دعوى ، فتتيح ت¥ إالجراءات للمدين احملجوز )�يه

كام متنح للمحجوز �يه الفرصة لٕالدالء بترصحيه  32.سـتعجالية للمطالبة ,لرتخيص § بقبض ديونه من احملجوز �يها

يف ٔامهية  املتعلق مبا يف ذمته للمدين احملجوز عليه، وهو الترصحي ا:ي قد يتوقف عليه سري مسطرة احلجز ملا § من

   .جمال إالثبات

    :وجنده يف دور مسطرة هذا احلجز يف قطع التقادم، ويف ٕاثبات مراكز وحقوق أالطراف    ::::أالأالأالأالثثثثر املتعلق ,�ينر املتعلق ,�ينر املتعلق ,�ينر املتعلق ,�ين ....2222

بني ٔاطراف احلجز  Ðلزتاممن مسطرة احلجز �ى الغري يرسي ٔاثره عىل روابط  قَق قطع التقادم املتحَ ف •

اليت تذكر ٔان التقادم ينقطع بلك مطالبة قضائية . ع.إ .قمن  378، وجيد ٔاساسه يف نص املادة الثالثة

    .ٔاو غري قضائية وبلك ٕاجراء حتفظي ٔاو تنفيذي يبارش عىل ٔاموال املدين

قطع هبا التقادم فأعتربه البعض مطالبة قضائية ٕاذا صدر نوقد اختلفت االٓراء الفقهية حول طبيعة احلجز �ى الغري اليت يَ 

وٕاجراءا تنفيذ² ٕاذا صدر بناءا عىل سـند تنفيذي، بي: ذهب آخرون ٕاىل ٔانه يقطع  ائيةÐبتداحملمكة بأمر من رئيس 

   . 33ٕاجراءا حتفظيا أو تنفيذ² ,عتبارهالتقادم 

نجد ما يلعبه ترصحي احملجوز �يه من دور يف حتديد املراكز واحلقوق، ذ¾ ٔان ف يف جمال إالثبات ٔاما  •

حمل فٕانه يؤدي مبارشة ٕاىل حتديد  )املدين(ٕاذا تضمن ٕاقرارا مبا يف ذمته للمحجوز عليه  املذكور الترصحي

التحديد ) املؤيد بوئقه(احلجز، ٔالن ٔامر احلجز يكون غالبا مجمال وعاما وحيقق § ٕاقرار احملجوز �يه 

لزتم ,لوفاء به ثبت دائنية احملجوز عليه للمحجوز �يه مبا قرره هذا أالخري وا:ي يوتَ . والتفصيل

ثبت تقرير احملجوز �يه ملكية احملجوز عليه للمنقوالت اليت ٔاقر هبا احملجوز �يه، وحيازة للحاجز، كام يُ 

    . 34هذا أالخري لها

حصول احلاجز عىل سـند : تحقق رشوط ثالثة يهب تحول احلجز �ى الغري ٕاىل جحز تنفيذي ي  ::::أالأالأالأالثثثثر التنفيذير التنفيذير التنفيذير التنفيذي ....3333

ويف حال عدم . مع منحه ٔاجال للرد 35وتبليغ السـند التنفيذي للمدين احملجوز عليهتنفيذي وتعيينه ملقدار ا�ين 

توفر السـند التنفيذي عند إالذن ,حلجز فٕان احلاجز قد حيصل عىل حمك ملزم للمحجوز عليه يتضمن تأكيد 

    .حق احلاجز وتعيني مقداره وتأكيد حصة احلجز وذ¾ عن طريق رفع دعوى تصحيح احلجز

                                                           

. من إجراءات الحجز لدى الغير التي تعرضنا لھا أعCه 6ويرجع أيضا إلى اIجراء رقم . إ.ت.م.إ.من ق 344ـ المادة  32
  

.369ص. 2015. شركة المنار للطباعة. الطبعة الثانية .والتجاريةالوجيز في المسطرة المدنية . محمد يحي ولد عبد الودود. ـ د  33
  

.346ـ  345ص .مصدر سابق. فتحي والي.ـ د  34
  

.إ.ت.م.إ.من ق 339و المادة . 349ص . مصدر سابق. فتحي والي. ـ د  35
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ٔان الطابع التنفيذي للحجز �ى الغري يطغى يف الهناية عىل الطابع التحفظي حىت ولو وقع امجلع بيهنام يف ظهر وهو ما يُ 

        .مرح� من املراحل

رمبا لرسعة وبساطة تنفيذية هناية والواقع ٔان العربة يف احلجز عىل املنقول تكون يف هناية ٕاجراءاته واليت غالبا ما تكون 

            . عادة ,حلجز التنفيذيمت إالجراءات اليت ختُ 

     : : : :                    
التنفيذ عىل املنقوالت املادية اململوكة للمدين، واليت تكون عادة يف يده، وذ¾ : "قصد ,حلجز التنفيذي عىل املنقوليُ 

ما  ويراد ,ملنقول املادي لكُ . 36)مثهنابوضعها حتت يد القضاء مث بيعها ,ملزاد العلين القتضاء حق ا�ائن من ( ٔاي " حلجزها

  .37دث ذ¾ تغيريا ٔاو تلفا يف حالته الطبيعيةيقبل النقل من ماكن الٓخر دون ٔان حيُ 

  .وٕاليقاع التنفيذ عىل املنقوالت فقد ٔاوجب املرشع ٕاتباع ٕاجراءات حمددة، ورتب علهيا عند التقيد هبا آرا معينة

  على المنقول يإجراءات الحجز التنفيذ: أوال

ٕا، وميكن .ت.م.إ .من ق 378ٕاىل  369نظم املرشع املوريتاين ٕاجراءات احلجز التنفيذي عىل املنقول يف املواد من 

  :يف اختصارها

املشار  311: يف املادة انرصام ٔاجل العرشين يوما املنصوص عليهبعد  ويكون ذ¾    ::::ــــ حتول احلجز ٕاىل تنفيذي حتول احلجز ٕاىل تنفيذي حتول احلجز ٕاىل تنفيذي حتول احلجز ٕاىل تنفيذي1111

رئيس هذا التحول يرد يف تأشرية و  ،بعد انقضاء فرتة العرشين يوما إالنذار ,�فع احملددة ب(نية ٔا²ممرور فرتة و . ٕالهيا ٔاعاله

حاå وجود جحز : وقد مزي املرشع بني حالتني .وقت احلجز التحفظي ٔاسفل حمرض جرد أالموال احملجوزة احملمكة يف

 تنهتـي امله� اليت منحها عون التنفيذ للمحجوز عليه ٔان لتحول احلجز ٕاىل جحز تنفيذي حتفظي سابق واليت يشرتط فهيا

ٕاضافة ٕاىل هناية فرتة إالنذار ,�فع احملددة ب(نية ٔا²م، ٔاما احلاå الثانية فهـي احلاå اليت ال يوجد فهيا  ،ٔاثناء احلجز التحفظي

  .38دد ب(نية ٔا²مجحز حتفظي سابق وفهيا يقوم املنفذ مبسطرة احلجز التحفظي بعد انرصام ٔاجل إالنذار احمل

ٕاعالم الشخص : ( ويعرف التبليغ القضايئ بأنه، ، ، ، 39393939تبليغ ٕاجراء التحول ٕاىل جحز تنفيذي للمحجوز عليهتبليغ ٕاجراء التحول ٕاىل جحز تنفيذي للمحجوز عليهتبليغ ٕاجراء التحول ٕاىل جحز تنفيذي للمحجوز عليهتبليغ ٕاجراء التحول ٕاىل جحز تنفيذي للمحجوز عليه    ــــ    2222

  . 40)املطلوب تبليغه ,ٔالوراق القضائية، ومبا يُتخذ من ٕاجراءات وذ¾ طبقا للشلك ا:ي حدده القانون

        ....احملجوزةاحملجوزةاحملجوزةاحملجوزةتنقل عون التنفيذ ٕاىل ماكن وجود املنقوالت تنقل عون التنفيذ ٕاىل ماكن وجود املنقوالت تنقل عون التنفيذ ٕاىل ماكن وجود املنقوالت تنقل عون التنفيذ ٕاىل ماكن وجود املنقوالت     ــــ    3333

                                                           

259  ص 1991 .الطبعة ا.ولى. مطبعة رواي .ذ في المواد المدنية والتجاريةيالتنف: الباسط الجميعي، امال الغزايري  عبدـ  
 36

  
.371ـ المحاضرات ص   37

  
.إ.ت.م.إ.من ق 369ـ المادة   38

  
.إ.ت.م.إ.من ق 369ـ المادة   39

  
. 285ص . 2012. الطبعة ا.ولى. القاھرة. دار الراية للنشر والتوزيع. أحكام وقواعد التنفيذ. ـ نصر محمد محمد  40
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  .41ال مراعاة ملصلحة املدينويكون اجلرد جزافا ٔاو مفص    ::::جرد أالموال احملجوزةجرد أالموال احملجوزةجرد أالموال احملجوزةجرد أالموال احملجوزةٕاعداد عون التنفيذ حملٕاعداد عون التنفيذ حملٕاعداد عون التنفيذ حملٕاعداد عون التنفيذ حملرضرضرضرض        ــــ    4444

 370ملنع املدين من الترصف يف أالشـياء احملجوزة، ومع ذ¾ مسحت املادة : : : : ــــ توقيع عون التنفيذ حمل توقيع عون التنفيذ حمل توقيع عون التنفيذ حمل توقيع عون التنفيذ حملرضرضرضرض احلجز احلجز احلجز احلجز    5555       

وأالشـياء احملجوزة حتت حراسة املنفذ عليه برشط موافقة ا�ائن عىل ذ¾ ٔاو ٕاذا اكنت ٕ,بقاء احليواòت . إ .ت.م.إ .من ق

  .42لكن النقود يتعني تسلميها لعون التنفيذ. الوسائل أالخرى كتعيني حارس تقتيض تاكليف كبرية

  ....ــــ ٕابال ٕابال ٕابال ٕابالغغغغ املدين نسخة من حم املدين نسخة من حم املدين نسخة من حم املدين نسخة من حمرضرضرضرض احلجز التنفيذي احلجز التنفيذي احلجز التنفيذي احلجز التنفيذي    6666                            

   .ٕاىل ما سـتحققه ت¥ إالجراءات من نتاجئ Ðنتقالوبعد ٕامتام ٕاجراءات احلجز التنفيذي يمت 

  تنفيذي على المنقولآثار الحجز ال: ثانيا

. من ٔامه مبادئ مساطر التنفيذ املكرسة يف مجيع مراحلها" املساواة يف امحلاية القضائية ملصاحل أالطراف"يعد مبدٔا     

  : حيث يظهر ذ¾ يف. بصفة واحضة يف النتاجئ املرتتبة عىل احلجز التنفيذي عىل املنقوالت وهو املبدٔا ا:ي يظهر

بني  اتفاق، اللهم ٕاال ٕاذا حصل حتول احلجز ٕاىل جحز تنفيذيحتول احلجز ٕاىل جحز تنفيذيحتول احلجز ٕاىل جحز تنفيذيحتول احلجز ٕاىل جحز تنفيذيمثمثمثمثانية ٔا²م من انية ٔا²م من انية ٔا²م من انية ٔا²م من     انرصامانرصامانرصامانرصامبعد بعد بعد بعد     ليكونليكونليكونليكون    ــــ تعيني موعد البيع تعيني موعد البيع تعيني موعد البيع تعيني موعد البيع1111      

ا�ائن واملدين عىل تعيني ٔاجل آخر ٔاو ٕاذا اكن من املفيد تغيري أالجل ٔاعاله لتجنب حتمل مصاريف احلراسة اخلارجة عن 

عطي فتح اÍال للمدين لتقدمي مقرتحه حىت يف املراحل أالخرية من التنفيذ فرصا وي . 43القدر املناسب لمثن اليشء احملجوز

ية ٕاذا ٔاجرب عىل حتمل تاكليف ال تتناسب مع ٔاموا§ احملجوز علهيا ٔاو بيعت ت¥ املواد يف محلايته من تضييع مصاحله املال 

  .فرتة ال تسمح حبصولها عىل المثن املناسب

وذ¾ بتعليق ٕاعالòت يف أالماكن اليت متكن امجلهور من إالطالع عىل أالشـياء املنوي  ::::ــــ إالعالن عن موعد البيع إالعالن عن موعد البيع إالعالن عن موعد البيع إالعالن عن موعد البيع2222                    

ـ عىل ,ب املاكن ا:ي توجد فيه أالشـياء املعروضة للبيع ـ  : بيعها، حيث نص املرشع عىل تعليق ملصقات ٕاعالن البيع

، ويشلك هذا إالعالن ٕاىل جانب دوره 44دائرهتا عىل ,ب البÌية ـ ,لسوق العام ـ عىل ,ب احملمكة اليت يقع التنفيذ يف

يف ٕاعالم امجلهور، حامية للغري مبنعه من التعامل يف أالشـياء املنفذ علهيا، كام يتيح للك من ا�ائن واملدين فرصة لعرض 

  .احملجوزات عىل ٔاكرب عدد ممكن من الراغبني يف الرشاء مما سزييد من قمية احملجوزات

حيث مسح املرشع لرئيس احملمكة بأن يأذن بنقل البيع من قاعات احملمكة  ::::غيري ماكن وزمان البيعغيري ماكن وزمان البيعغيري ماكن وزمان البيعغيري ماكن وزمان البيعإإإٕا����حة الفرصة لت حة الفرصة لت حة الفرصة لت حة الفرصة لت ــــ    3333            

  . ، وهو ما يصب يف مصلحة لك من ا�ائن واملدين45توقع من ذ¾ بيعا ٔاكرث فائدةوبتغيري يومه املقرر ٕاىل يوم آخر ٕاذا 

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 371ـ المادة   41
  

.373ص . مصدر سابق. محمد يحي ولد عبد الودود. ـ د  42
  

. إ.ت.م.إ.من ق 371ـ المادة   43
  

إ.ت.م.إ.من ق 372ـ المادة    44
  

.إ.ت.م.إ.من ق 373و  372المواد   45
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فيقوم بتعيني  46البيعن عنه يبارش عون التنفيذ ٕاجراءات يف املوعد احملدد ويف املاكن املعل ::::ــــ البيع ,ملزاد العلين البيع ,ملزاد العلين البيع ,ملزاد العلين البيع ,ملزاد العلين4444      

ين لتقدمي المثن ا:ي يرونه مناسـبا، يدأالشـياء ووصفها وينادي مبفرداهتا دون حتديد لمثهنا �راك الفرصة للمشرتي وللمزا

  .رفع ٔالمثان أالشـياء املعروضة للبيع وبطريقة شفافةوهذه الطريقة حتقق مصلحة ا�ائن واملدين ملا تؤدي ٕاليه من 

، ومبجرد ما يمت 47ليتحول ٕاليه املبيع وال تسمل § أالشـياء ٕاال بعد دفع المثن عليه بدفع العليه بدفع العليه بدفع العليه بدفع المثمثمثمثن حاالن حاالن حاالن حاال    ــــ ٕالزام من يرسو املزادُ  ٕالزام من يرسو املزادُ  ٕالزام من يرسو املزادُ  ٕالزام من يرسو املزادُ 5555  

  .البيع تنتقل املنقوالت املبيعة للمشرتي

ٕاذا اكنت املبالغ اكفية لقضاء ا�ين يكون ا�ائن قد اسـتوىف دينه وال تباع ف ــــ توزيع املبالغ احلاص� عىل ا�ا توزيع املبالغ احلاص� عىل ا�ا توزيع املبالغ احلاص� عىل ا�ا توزيع املبالغ احلاص� عىل ا�ائئئئن واملدينن واملدينن واملدينن واملدين6666        

ٔاما ٕاذا اكنت املبالغ غري اكفية يكون عىل عون التنفيذ احلجز عىل منقوالت ٔاخرى مملوكة . منقوالت ٔاخرى مملوكة للمدين

  .48للمدين وبيعها بنفس الطريقة مث العقارات حىت يسـتمكل ا�ائن ديونه

  .تأخري بيع العقارات الطابع اخلاص للتنفيذ علهياويظهر 

    إجراءات التنفيذ على العقارإجراءات التنفيذ على العقارإجراءات التنفيذ على العقارإجراءات التنفيذ على العقار    ::::لثلثلثلثالمحور الثاالمحور الثاالمحور الثاالمحور الثا

متكنه من  لÌائن وسـي� ٔاخرىجراءات التنفيذ عىل العقار تنظميه الٕ ب ٕاضافة ٕاىل التنفيذ عىل منقوالت املدين، وفر املرشع 

املزاد العلين، حتت ٕارشاف السلطة القضائية القتضاء حق متهيدا لبيعه عن طريق  حتت يد القضاء عقار مدينهوضع 

  .من مثنه) ا�ائن(احلاجز 

وحىت ثقايف، فقد أحاط  اج#عيللعقار وما § من ماكنة يف نفس املدين وما ميث¤ من بعد   Ðقتصاديةونظرا لٔالمهية 

من إالجراءات املعروفة يف التنفيذ  ات زمنيةفرت ٔاطول املرشع املوريتاين ٕاجراءات التنفيذ عليه بقواعد خاصة ٔاكرث تعقيدا و 

  . عىل املنقول

لك (فالعقارات يه . العقارات ,لتخصيص، والعقارات حبسب موضوعهاو هتا، بطبيع اتعقار الالعقار  يشمل التنفيذ عىلو 

ٔاو يه اليشء ا:ي بسبب طبيعته ال ميكن ٔان ينتقل من ماكنه، فتشمل بذ¾ أالرض ولك ما . يشء حبزيه بت فيه

ٔاشـياء منقوå بطبيعهتا (صيص بأهنا العقارات ,لتخ  وتعرف. 49)اخل..من املباين وأالجشار Ðسـتقراريتصل هبا عىل وجه 

ت واجلرارات الزراعية ا�صصة خلدمة أالرايض Aٓالت وجتهزيات املصانع واكالٓال واسـتغال§ولكهنا خمصصة خلدمة العقار 

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 374ـ المادة   46
  

إ.ت.م.إ.من ق 374ـ المادة    47
  

.375ص . مصدر سابق. لد عبد الودودمحمد يحي و. و د. إ.ت.م.إ.من ق 379و  317: ـ المواد  48
  

.206ص . 1985. الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. الوجيز في نظرية الحق بوجه عام. ـ حسنين محمد  49
  



 16 

يمتثل ,خلصوص يف ا�عوى العقارية واحلقوق العينية ف احملل ا:ي ينصب عليه ، ٔاما العقار حبسب املوضوع ٔاو 50)الفالحية

  .51العقارية

معنويني وسواء ٔااكنت كام يشمل التنفيذ عىل العقارات لك العقارات اليت ميلكها اخلواص سواء اكنوا أشخاصا طبيعيني أو 

وال يقع عىل العقار من احلجوز غري احلجز  .، ٕاضافة ٕاىل غالل العقار وحصة املدين يف العقارالعقارات حمفظة ٔام ال

  . التنفيذي خالفا للمنقول

 13ٕاىل  9ومن 7و 6واملواد . إ .ت.م.إ .من ق 405ٕاىل  379ملواد من , موريتانيا ٕاجراءات التنفيذ عىل العقار يفوتنظم 

: املرسوم الصادر بتارخيمن  140و 138و 56و  55و 54 ادٕاضافة ٕاىل املو  ،من قانون حتصيل ا�يون املرصفية

وا:ي مازال ساري املفعول يف  القايض ٕ,عادة تنظمي نظام امللكية العقارية يف غرب ٕافريقيا الفرنسـية 26/07/1932

   .موريتانيا حلد الساعة

 ,سـتثناء، العقار املنفذ عليه ٕاال يف حاå عدم كفاية املنقوليف احلجوز التنفيذية ٔانه ال ميكن بيع والقاعدة العامة املعمول هبا 

  . 52حاå وجود دائنني مرهتنني رهنا رمسيا

  .جيب ٔان تسـبق مسطرة بيع العقاروليك حيصل الغرض من التنفيذ عىل العقار يتعني القيام ٕ,جراءات متهيدية 

     : : : :                        
 قبل ٔان تشلك يف مراحل الحقة حبجزه العقار حتت يد القضاء انطالقهاعند ضع ت خبطوات حمددةمتر هذه إالجراءات  

  . إالجراءات التحضريية املبارشة لبيع العقار

  حجز عقار المدين: أوال

ذ¾ يعود عام ٕاذا اكن حتت يد املدين ٔاو يف حيازة الغري، وسبب  املدين بنفس إالجراءات بغض النظريمت جحز عقار     

احلال يف جحز املنقول �ى املدين، وٕامنا يقام به وفق ٕاجراءات هو ٔان جحز العقار ال يمت يف ماكن اليشء احملجوز كام  ٕاىل

  .قضائية ٕاداريةو توثيقية 

                                                           

.12ـ  11ص . 2008.كلية الحقوق. جامعة يوسف بن خدة. مذكرة ماجستير. الحجز العقاري في القانون الجزائري. ـ بداوي عبد العزيز  50
  

377ص . مصدر سابق. محمد يحي ولد عبد الودود. دـ  
51 

المتضمن إعادة تنظيم الملكية العقارية في إفريقيا الغربية الفرنسية، 26/07/1932: من المرسوم الصادر بتاريخ 20وقد عرفتھا المادة    
ـ حقوق  3. ـ ا?نتفاع بالعقارات 2ـ الملكية العقارية  1: أ ـ الحقوق العينية العقارية التالية: تعتبر عقارات بحسب الموضوع الذي تتعلق به: ( بقولھا

ـ اIمتيازات والرھون 8ـ الرھن الحيازي للعقار 7. ـ الحقوق والخدمات العقارية6ـ حق المساحة 5. . ـ اIجارة طويلة ا.مد4. اIستعمال والسكن
.ب ـ الدعاوى الھادفة إلى المطالبة بھذه الحقوق العينية نفسھا. العقارية  

.إ.ت.م.إ.من ق 379ـ المادة    52
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بيه ٔاو ٕانذار بزنع امللكية يبلغ للمدين، مث تسجيل هذا تن : ويمت جحز العقار ,لقيام بعمل قانوين مركب يتكون من عنرصين

، فإالنذار وحده ال يرتب آر لوحده إالنذار �ى مكتب احملافظ العقاري، ولك عنرص من هذين العنرصين ال يعترب جحزا

   53احلجز والتسجيل ا:ي ال يسـبقه ٕانذار حصيح ال يكفي ٔايضا لريتب هذه االٓر

  اإلنذار ـ  1

فٕان إالجراءات تنطلق بتوجيه ٕانذار ٕاىل املدين برضورة سداد ا�ين يف ٔاجل . إ .ت.م.إ .من ق 385حبسب نص املادة 

بيان نوع السـند التنفيذي و�رخيه ومقدار ا�ين وتعيني موطن خمتار لÌائن : عرشين يوما، وجيب ٔان يتضمن هذا إالنذار

عذار املدين بأنه ٕاذا مل او ) اليت يوجد العقار يف دائرهتا احملمكة(التنفيذ  حممكة اختصاصٕاذا مل يكن § موطن ٔاصيل يف دائرة 

يقع أالداء يف ظرف عرشين يوما من تبليغه فٕان العقار سيباع جربا، تضاف ٕاىل هذه البياòت بيان العقار املراد التنفيذ 

رشة ٔا²م من �رخي التبليغ تأشرية وجيب عىل العون املنفذ ٔان يبارش يف ٔاجل ع . عليه ووصفه وحتديد مساحته وحدوده

  . رئيس ا�ائرة الرتابية للمحل ا:ي وقع فيه التبليغ ٔاو من طرف مساعده

ن عهذا وجتدر إالشارة ٕاىل ٔان نص إالنذار عىل حمل العقار ووصفه وحتديده يدخ¤ يف دائرة ٕاجراءات التنفيذ ويبعده 

  .55ٔان يوجد ٔاي حمل صاحل للتنفيذ عليه ، ٔالن ت¥ املقدمات ميكن ٔان تمت دون54مقدمات التنفيذ

  تسجيل اإلنذار  ـ2  

احملافظ املوجود مبحل العقار عىل ٔاصل التنبيه (..عىل وجوب تسجيل إالنذار بتأشرية . إ .ت.م.إ .من ق 385نصت املادة 

بدخول نفس اليوم ٕابتداءا من يوم تبليغه، كام يقيد ٕ,ختصار بوجوب ا�فع، تالفيا للبطالن يف ٔاجل ٔادòه عرشون يوما 

  ). وتودع نسخة من التنبيه بوجوب ا�فع مبركز احملافظة..عىل سـند امللكية وضعية العقار دون إالشارة ٕاىل املبلغ

ت املا¾ ٔاو الغري يف ومع ٔان جمرد إالنذار ال يرتب نزع امللكية وال نزع احليازة من املا¾ ٕاال ٔانه بعد تسجي¤ يقيد ترصفا

يريم ٕاىل ٕاخطار الغري ,لتنبيه بوجوب ا�فع  ..(املذكورة من ٔان التسجيل  385ذ¾ ما يتضح من نص املادة . العقار

ويف هذه الفقرة ٕاشارة ٕاىل ٔان العقار قد يكون  ) ..وحتذيرمه من لك تفويت يتعلق ,لعقار من شأنه ٔان يرض حبقوق املتابع

املشمول ,محلاية ٕ,جراءات التسجيل لك خشص قد " الغري"كام تشمل عبارة  .رتي ٔاو الوكيل ٔاو غريهامحتت يد الغري اكملك

 . يرغب يف رشاء العقار ٔاو التعامل به بأي وجه من ٔاوجه التعامل

                                                           

.370ص .مصدر سابق. فتحي والي. ـ د  53
  

من قانون تحصيل الديون المصرفية .ن 5و 4ـ باستثناء اIنذار الذي يوجھه المصرف للدائن قبل تقديم طلب التنفيذ أمام المحكمة طبقا للمادتين   54
  

.ة ا.داء في أجل ثCثين يوماھذا اIنذار ? يحدد محل التنفيذ وإنما ھو إخطار بضرور  
.375ـ374ص .مصدر سابق. فتحي والي. ـ د  55
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ع قيد ستنادا ٕاىل رفاويف حال ما ٕاذا وقع ا�فع يف ٔاجل عرشين يوما فٕان احملافظ يشطب عىل تقييد التنبيه بوجوب ا�فع 

ٔاما ٕاذا مل يقع الوفاء خالل أالجل املرضوب § فٕان إالنذار بوجوب . 56يعطيه ا�ائن املتابع يف شلك عقد رمسي ٔاو عريف

ا�فع املسجل يساوي احلجز ويوقف عندئذ العقار، كام توقف مثاره الطبيعية ٔاو الصناعية اليت جتىن بعد إالنذار ,لوفاء، 

وهذا يعين ٔان إالنذار بعد تسجي¤ ويف حاå عدم الوفاء يتحول من ٔامر ,ٔالداء ٕاىل جحز . 57ليك يمت توزيعها مع مثن العقار

  . أالجل احملدد انرصامبعد 

  اإلعداد لبيع العقار: ثانيا

وتبدٔا . ويكون الغرض مهنا المتهيد لبيع العقار. بعد جحز العقار، يتعني القيام بعدة ٔاعامل ٕاجرائية، يقوم هبا مبارش التنفيذ  

هذه أالعامل ٕ,يداع دفرت رشوط البيع �ى كتابة ضبط حممكة التنفيذ قبل إالعالن عن هذا إاليداع للمعنيني حىت يمتكنوا 

  . من ٕابداء مالحظاهتم عىل رشوط البيع

  ـ إيداع دفتر الشروط 1  

تسمى بقامئة رشوط . عىل مبارش التنفيذ ٔان يعد قامئة تتضمن البياòت والرشوط اليت يقوم املزاد العلين عىل ٔاساسها

حتت طائ� البطالن املطلق . إ .ت.م.إ .من ق 388وقد ٔاوجبت املادة . البيع، ويقوم ٕ,يداعها يف كتابة ضبط حممكة التنفيذ

ٔاجل العرشين يوما  انرصامبتداءا من االضبط يف ٔاجل ٔاقصاه ثالثون يوما  لٕالجراءات ٔان يودع كراس الرشوط �ى كتابة

جيب ٔان ترد يف الكراس املذكور سوى �رخي البيع ا:ي ومع ٔان املرشع مل حيدد من البياòت اليت . املشار ٕاليه يف إالنذار

 دفرت الرشوط البياòت اليت هتم االٓجال املنصوص علهيا، ٕاال ٔانه من املتعارف عليه أن تُضمن يف احرتامقيده برضورة 

ٔاو راغبني يف رشاء العقار عن ) دائن ومدين(ٔاحصاب الشأن يف التنفيذ سواء مهنم اكنوا ٔاطرافا ٔاصيلني يف مسطرة التنفيذ 

ٕاليه، و�رخي  استنادابيان السـند التنفيذي ا:ي حصل إالنذار بزنع امللكية : طريق املزاد العلين، ومن ت¥ البياòت

ذار، وتعيني العقارات املبينة يف إالنذار بأوصافها وحدودها ومواقعها ورشوط البيع ٔاي الرشوط اليت يعرض طالب إالن

ويكون ذ¾ يف شلك مرشوع عقد بيع،  هبا الزتمملكية العقار ٕاذا  شرتيالتنفيذ عىل الراغبني يف الرشاء ويكتسب امل 

فٕان  Ðختياريوكام هو احلال ,لنسـبة للبيع . يدة يف جلسة البيعٕاضافة ٕاىل حتديد المثن أالسايس ا:ي تبدٔا به املزا

كرشوط البيع املقرر ( 58رشوط البيع جيب ٔان ال تتضمن ٔاي رشط خمالف للقانون ٔاو للنظام العام ٔاو حلسن االٓداب

   .)فسادها قانوò ٔاو حتميل املدين ٔاو املشرتي مصاريف ونفقات مل يقررها القانون

  

                                                           

.إ,ت,م,إ,من ق 386ـ المادة   56
  

إ,ت,م,إ,من ق 387ـ المادة    57
  

.491ص . مصدر سابق. فتحي والي. د  58
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  إيداع كراس الشروطـ اإلعالن عن 2 

بعد ٔان يودع مبارش التنفيذ كراس رشوط البيع، جيب عليه إالعالن عن هذا إاليداع قبل اليوم احملدد للبيع بثالثني             

لك من هيمه أالمر ل ٔان حيصل العملوالغرض من هذا إالعالن هو . 59يوما عىل أالقل تالفيا للبطالن املطلق لٕالجراءات

: وقد نظم املرشع طريقني لٕالعالن. لبياòت الواردة فهيا ليك يبدي ما �يه من مالحظات علهيإ,يداع قامئة الرشوط و,

لبعض أالشخاص ا:ين هلم عالقة مبارشة ,لتنفيذ، ويسمى هذا إالعالن يف بعض الترشيعات " تبليغ"ٕاعالن خاص ٔاو 

عن طريق اللصق  60عالن عام للجميعوإ . ٔالنه يريم ٕاىل ٕاخبار هؤالء عىل وجه حمدد حبصول إاليداع" إالخبار"ب

  .  والتعليق يف ٔاماكن عامة

تالفيا للبطالن املطلق للمتابعات تبليغ حمرض تعليق ٔاو لصق ٕاعالòت الرشوط . إ .ت.م.إ .من ق 391وقد ٔاوجبت املادة 

حلضور البيع  للك من املدين وا�ائنني املقيدين ٕان وجدوا ,ملوطن ا:ي  واسـتدعاءمرفقا مع نسخة من كراس الرشوط 

من  394كام ٔان املادة .وقت قياXم ,لتقييد وذ¾ يف ٔاجل ثالثني يوما عىل أالقل قبل اليوم احملدد للبيع اختاروه

قيدين يف ظرف مثانية ا²ٔم نصت عىل توجيه ٕاخطار ٕاىل لك من احملجوز عليه بنفسه ٔاو مبوطنه وا�ائنني امل .إ .ت.م.إ .ق

الكراس املذكور وتتاح هلم الفرصة ٕالدراج ٔاقواهلم ومالحظاهتم يف  عىل االٔكرث بعد ٕايداع كراس الرشوط ٕالطالعهم عىل  

البياòت اليت جيب تضميهنا يف من نفس القانون  390و 389 �نونظمت املاد. ٔاجل مخسة ٔا²م قبل اليوم احملدد للبيع

حرصت عدد نسخ إالعالòت وحددت أالمكنة العامة اليت تعلق ٔاو تلصق علهيا إالعالòت يف ٔاجل ال ٕاعالòت البيع و 

  .يقل عن ثالثني يوما اكم� قبل اليوم احملدد للبيع

والواقع ٔان املرشع نظم ملرح� وسطى توجد بني ٕاجراءات لصق إالعالòت وتبليغها للمعنيني وبني التارخي احملدد للبيع يه 

  . 61ٔالقوال والطلبات اليت قد يتقدم هبا املنفذ عليه املدين وبقية ا�ائنني يف االٓجال اليت منحهم املرشعمرح� ا

ٔاو رفض Ðعرتاضات املثارة يف االٓجال وتأكيد حصة إالجراءات أو  اعرتاضوبعد انرصام االٓجال املقررة دون ظهور 

  .ٕاىل ٕاجراءات البيع ,ملزاد العلين تصحيحها جزئيا، يمت Ðنتقال

     : : : :            
غري ٔان البيع املذكور يمتزي ببعض  .ٕاجراءات احلجز الواقعة عىل املال هو بيع ذ¾ املال حمل احلجز نع نتجٕان ٔامه ٔاثر ي 

ام تمكن يف احلفاظ عىل اخلصائص عن غريه من البيوع العادية أالخرى، وذ¾ ٔالنه يريم ٕاىل التوفيق بني مصلحتني ٔاوهل

مصلحة ا�ائن يف احلصول عىل حقه، ونهيام تمتثل يف عدم املساس ,ملدين وذ¾ ببيع ما§ بشلك تعسفي وبمثن ٔاقل 

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 391و 389ـ المواد   59
  

496ص . مصدر سابق. فتحي والي. ـ د 
60

  
.إ.ت.م.إ.من ق 397و 396و  395ـ المواد  61
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، وحتقيقا لهاتني املصلحتني قرر املرشع بيع املال احملجوز بواسطة املزاد العلين 62بكثري من المثن احلقيقي للامل ا:ي ميلكه

  .63اغبون يف الرشاء ويرتفع المثن، و,لتايل يسـتفيد املدين وا�ائن عىل حد سواءحىت يكرث الر 

وتنطوي هذه . املزاد العلين بقاعة احملمكة اليت يوجد فهيا العقارٕالجراء تنعقد جلسة احلجوز العقارية ويف اليوم احملدد للبيع 

  :العملية عىل إالجراءات التالية

  عند افتتاح الجلسة: أوال

افتتاح املزاد جيب عىل العون املنفذ ٔان خيرب بأن من يقع عليه ٕارساء البيع ال يعترب مشرت² بصفة قطعية وهنائية ٕاذا قبل  

. 64طرٔا مزاد يف ٔاجل عرشة ٔا²م من �رخي ٕارساء املزاد من جانب ٔاي خشص دون ٔان يكون ذ¾ املزاد ميكن الرجوع عنه

عطى �X ثالث دقائق قبل البدء تُ ومبجرد افتتاح املزاد . مبعىن ٔان املزاد أالخري ٕان حصل يف أالجل املذكور سـيكون هنائيا

   .65موضوعة بطريقة تبدو للعموم عىل مكتب العون املنفذيف إالجراءات ويمت ضبط التوقيت بساعة كبرية 

  المزاد  إرساء: ثانيا

مزايد ٔاثناء هذه  ظهرفٕان ٕارساء البيع ,ملزاد ال يقع ٕاال بعد ميض ثالث دقائق، فٕاذا مل ي . إ .ت.م.إ .قمن  400وفق املادة 

ٔاما ٕاذا ظهر مزايدون فٕان ٕارساء البيع ال يكون ٕاال بعد  .املدة فٕان الترصحي ٕ,رساء البيع يكون للمزايد التايل مببلغ ما عرض

  . املدة خالل ت¥ بعرض مزايد يتقدمميض دقيقتني دون ٔان 

عرض مزايد آخر بعده، حىت ولو وقع الترصحي ببطالن العرض الصادر عن ٕاذا وال يكون املزايد ملزما مبا عرضه من المثن 

  .66املزايد أالخري

   الثاني المزاد عرض: ثالثا

,لبيع يتلقى ، فٕان اكتب ضبط احملمكة اليت ٔامرت 67ٕاذا طرٔا عرض جديد يف ٔاجل عرشة ٔا²م من �رخي ٕارساء املزاد أالول 

ويتضمن  68ذ¾ العرض، ويقوم بتبليغه يف ظرف مخسة ٔا²م برساå مضمونة الوصول للك من متابع التنفيذ واحملجوز عليه

                                                           

.من قانون تحصيل الديون المصرفية أن ? يقل سعر العرض ا.ول عن قيمة الرھن الرسمي أو الحيازي 12ـ توجب المادة   62
  

429  ص .2013. طبوعات المعرفةعبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية ، م. ـ د 
63

  
.إ.ت.م.إ.من ق 401ـ المادة   64

  
. إ..م.إ.من ق 399ـ المادة  65

  
.إ.ت.م.إ.من ق 399ـ م   66

  
إذا لم تجد الممتلكلت محل البيع، مزايدا يعلن رئيس المحكمة المختصة: ( من قانون تحصيل الديون المصرفية على أنه 13ـ تنص المادة   67

  
).يوما) 30(يوما و? يزيد على ثCثين ) 15(عن سعر العرض الثاني في أجل ? يقل عن خمسة عشر  

إلى كل  l'adjudicataire غير أن النص الفرنسي يضيف المناقص الفائز  . إ.ت.م.إ.من ق 401ـ نص على ھذا اIجراء النص العربي للمادة   68
  

!!.من متابع التنفيذ والمحجوز عليه   
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كام . ٔاجل العرشة ٔا²م يف حال ما ٕاذا اكن عرض املزاد الثاين حمل نزاع انرصامٔالول جلسة تيل  Ðسـتدعاءالتبليغ ٔايضا 

  .69يتضمن التبليغ حتديد التارخي اجلديد ٕالجراء البيع وا:ي ال يقع ٕاال بعد ميض مخسة عرش يوما من اجللسة احملمت�

وٕاذا مل . اجللسة احملمت� قادانعقدم لك طلب يطعن يف حصة املزاد الثاين يف ٔاجل مخسة ٔا²م عىل أالقل قبل يُ وجيب ٔان 

. فٕانه يسـتغىن عن مسطرة إالشهار اليت قمي هبا قبل املزاد أالول يطعن يف املزاد الثاين ٔاو ٕاذا ُطعن فيه ومت تصحيحه

وتعقد جلسة املزاد الثاين يف اليوم املعني وتكون مفتوحة للجميع وٕاذا مل يقدم عرض جديد يبقى البيع راسـيا عىل الفائز 

  .فال جمال لقبول ٔاية عروض قد تقدم بعده 71ويعترب ٕارساء املزاد الثاين هنائيا. 70أالول ,ملزاد

وما بعدها يف ,هبا من  406وتنهتـي ٕاجراءات بيع العقار بتسديد مثنه ا:ي يوزع عىل ا�ائنني وفق ما هو منظم ,ملواد 

  . إ .م.إ .ق

  .واقعه العميلاحلديث عن التنفيذ ال يكمتل ٕاذا مل ننتقل واحلقيقة ٔان 

        واقع التنفيذواقع التنفيذواقع التنفيذواقع التنفيذ: : : : رابعرابعرابعرابعالمحور الالمحور الالمحور الالمحور ال

واقع التنفيذ لن احلمك عىل و .  عىل ٔارض الواقعالعربة يف لك ٔامر بهنايته، والعربة يف احلديث عن القانون بتطبيقاته وتزني¤

  .   واقعه العميل والتطرق ٕاىل تعقيدات بغرب� واقعه القانوين ٔابعاده خمتلف يكون عادال قبل تبيان

     : : : :                    
 ةاملتحركلظاهرة ما ستبقى جمزتٔاة وقارصة ٕاذا ركزت ٔاو اقترصت عىل مظاهرها البسـيطة  موضوعيةن ٔاية دراسة إ  

ملظاهر ت¥ ااملتوقفة عىل نشاط املعنيني وترصفاهتم، دون ٔان تبحث يف أالسـباب وتقف عىل أالبعاد واخللفيات احملركة ل و 

ومن هنا فٕان جتاوز اخللل املوجود يف نصوصنا القانونية وحماوå احلمك عىل نتاجئ وآر املامرسة . املشاهدة عىل ٔارض الواقع

ٔاخطاء  ارتاكبٕاىل ح# اليت تعيدò دوما لتكرار نفس أالخطاء ٔاو تدفعنا نفسها يف ا�ائرة املغلقة  ناستبقي يف جمال التنفيذ 

:¾ فٕانين . ضع اليد عىل ممكن ا�اءنتبقى ٔاية حماوå لوضع احللول عبثية ومرجت� وقصرية املدى ما مل  جديدة، و,حملص�

للوقوف عىل  تقيميهأاعتقد بأن دراسة واقع التنفيذ دراسة علمية جيب أن تبدٔا ومتر عرب واقعه القانوين لفحص النصوص و 

    .املامرسات ب بعض املظاهر وتفسري ما ال يفهمه املتابع لبعضٔاسـبا

  

                                                           

.إ.ت.م.إ.من ق 401ـ م   69
  

وفي حالة عدم وجود مزايد في العرض الثاني، فإن : (صرفية على أنهمن قانون تحصيل الديون الم 13ـ تنص الفقرة الثانية من المادة   70
  

.).الممتلكات المرھونة ُتسلم إلى المصرف أو مؤسسة القرض بقيمة الرھن الرسمي أو الحيازي  
.إ.ت.م.إ.من ق 402ـ م   71
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  في الغموض والتعارض: أوال 

ال ياكد قارئ النصوص املتعلقة مبساطر التنفيذ يبدٔا يف متابعهتا حىت يصادف من املواد الغامضة وأالخرى 

، ؤالن املقام ال يتسع جلرد اكفة ت¥ املعوقات، فٕانين ومينعه من الفهم ويصيبه ,مللل التوقف رمغه عىلاملتعارضة ما ي

  : سأكتفي ببعض أالمث� الشائعة واليت مهنا

هة التسجيل ٔاو جل  دون ذكر. إ .ت.م.إ .من ق 298ـ النص عىل تسجيل السـندات التنفيذية املذكورة يف املادة  1111

 .ٕاجراءاته ٔاو كيفيته

يث تذكر املادة أالوىل ٔان ا�ائن احلائز عىل سـند تنفيذي ح . إ .ت.م.إ .من ق 324و 310ـ التعارض بني املادتني  2222

لرئيس احملمكة تعيني العون املنفذ وتقدير مجيع مصاريف  324خيتار العدل املنفذ للقيام ,ٕالجراءات بي: ترتك املادة 

املصاريف احملدد لتعريفة  208/2009: ت التنفيذ يف وقت حيدد فيه القانون ت¥ املصاريف ,ملرسوم رمقٕاجراءا

واليت تسمح  310الفقرة أالخرية من  بنيو  324واكن عىل مرشعنا جتنبا لهذا اخللط ٔان يوافق بني املادة . القضائية

تتعلق  324بتعيني عون للتنفيذ من طرف رئيس احملمكة يف أالماكن اليت ال يوجد فهيا عدول منفذون فيقرر ٔان املادة 

 .بت¥ ا�وائر القضائية

ففي حني ختري املادة أالوىل طالب احلجز �ى الغري يف رفع . إ .ت.م.إ .من ق 337و  335املادتني  ـ التعارض بني 3333

احملجوز �يه بتقدمي قامئة  337طلبه بني التوجه حملمكة مقر املدين وبني التوجه حملمكة مقر احملجوز عليه، تلزم املادة 

والسؤال ا:ي يثار . رة ٔامر احلجز يف ٔاجل مثانية ٔا²ممفص� ,حملجوزات اليت حبوزته ٕاىل كتابة ضبط احملمكة مصد

ماذا لو ٔان ت¥ احملمكة اكنت حممكة مقر املدين احملجوز عليه واكنت يف دائرة غري دائرة مقر احملجوز �يه؟ ٔالن : هنا

مل يدل من نفس القانون تعترب احملجوز �يه مدينا ٕاذا  342خاصة ٔان املادة  يكون ٔاجال جمحفا ,حملجوز �يه ؟

 !.بترصحيه يف أالجل املذكور 

من  337ـ ماذا لو تقدم  احملجوز عليه يف ٔاجل مثانية ٔا²م مبعارضته ضد ٔامر احلجز ٔامام حممكة موطنه طبقا للامدة  4444

صدر عن حممكة ٔاخرى يه حممكة مقر احملجوز �يه ؟ كيف يكون تعهد احملمكتني قد واكن ٔامر احلجز . إ .ت.م.إ .ق

 .معا؟

ملاذا ال تذكر  مدين للمحجوز عليه يف ٕاجراءات احلجز �ى الغري ؟) احملجوز �يه(ٔان نعرف ٔان الغري ـ كيف لنا  5555

اليت متنع احملجوز �يه من الوفاء للمحجوز عليه ال ترصح بأن  337ذ¾ ؟ حفىت املادة . إ .ت.م.إ .من ق 335املادة 

من نفس القانون املتعلقتني حبجز  334و  333 أالول مدين لٔالخري، مما جيعل هذه املواد متعارضة مع املادتني

 .منقوالت احملجوز عليه �ى الغري غري املدين §

وعدم ذكر الفرق بينه وبني أالمر ,حلجز . إ .ت.م.إ .من ق 340املذكور يف املادة " إالذن ,حلجز"ـ مغوض معىن  6666

 .املذكور يف بقية املواد
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من  340نية ٔا²م ٔامام حممكة مقر احملجوز عليه طبقا للامدة ـ كيف يسـتدعي احلاجز احملجوز �يه يف ٔاجل مثا 7777

املعنيني يف ٔاجل مثانية جللسة احملمكة  اسـتدعاءٕاذا اكن املُسـتدعى ال يقطن يف مقر ت¥ احملمكة ؟ وكذا . إ .ت.م.إ .ق

 67ٔاحاكم املادة قار ٕاقامهتم ؟ ٔاال تتعارض هذه الرتتيبات مع ٕاذا اختلفت ممن نفس القانون  353املذكورة يف املادة 

 .من نفس القانون

قبل . إ .ت.م.إ .من ق 369ـ مل يوحض املرشع مىت يبدٔا ٔاجل مثانية ٔا²م املرضوب من طرف العدل املنفذ يف املادة  8888

 انرصاممن نفس القانون اليت تنص عىل ٔان البيع يبدٔا من  371ؤاي جحز تقصده املادة . رس²ن احلجز التنفيذي؟

 .ٔاجل مثانية ٔا²م بعده ؟

بني ٕاجراءاهتا يف املنقوالت مع . إ .ت.م.إ .من ق 378تساوي املادة اليت  Ðستبعادمغوض ٕاجراءات دعوى  ـ  9999

وحىت يف االٓجال  وÐقتصاديٕاجراءاهتا يف العقارات، مع ٔان الفرق بيهنام شاسع يف طبيعهتام ويف البعد القانوين 

 . يمت توضيحهامل " Ðسـتعجالالبت بطريق "كام ٔان عبارة !!. إالجرائية

يف ذكرهام ٕاليداع كراس الرشوط ومغوض املقصود بأجل . إ .ت.م.إ .من ق 388و  381ـ التعارض بني املادتني  10101010

 .381املعارضة املذكور يف املادة 

يبلغ اكتب : ( ففي حني جاء يف النص العريب. إ .ت.م.إ .من ق 401ـ عدم مطابقة النص العريب للنص الفرنيس للامدة  11111111

ٕاىل لك من  L'adjudicataireالفائز ,ملناقصة ٔاضافت النسخة الفرنسـية ..) ن املتابع واحملجوز عليهللك م..الضبط

  .املتابع واحملجوز عليه

. إ .ت.م.إ .من ق 401اليت جاءت يف الفقرة الثانية من املادة   بكتابة ضبط احملمكة "يقع عرض املزاد"ـ مغوض عبارة   12121212

        .ويتضح من نصوص املواد املوالية ٔان املقصود تسجيل طلب ٕاجراء املزاد الثاين �ى كتابة الضبط

  غياب بعض الترتيبات الضروريةفي : ثانيا

مع ترشيعات اجلوار إالقلميي ٔاو حىت عند التدقيق  يف ميدان التنفيذ وتظهر هذه النواقص عند مقارنة ترشيعنا إالجرايئ    

 :ومن ذ¾ عىل سبيل املثال. يف اخللل املوجود بني مواد هذا الترشيع

من النظام  3فعىل الرمغ من ٔان ٔاحاكم املادة : : : : غياب النص عىل رقابة قضائية فعاå ٕالجراءات التنفيذية    ــــ 1111

عام �ى حممكة Ðسـتئناف ورقابة وكيل امجلهورية أالسايس للعدول املنفذين تقر سلطة وصاية املدعي ال

رئيس  تقر بسلطة. إ .ت.م.إ .من ق 324و 310من نفس القانون واملواد  2املبارشة عىل العدول املنفذين واملادة 

من هذا الوضع  عقدو  .عون التنفيذ ٕاال ٔان رقابة القضاء عىل ٕاجراءات التنفيذ بقيت فاقدة للفاعلية احملمكة لتعيني

هيئة قايض التنفيذ عن ترشيعنا مما جعل من القضاء جمرد مصدر لقرارات ؤاحاكم قد ال تنهتـي ٕاىل  غياب

 .ة، هذا ٕاذا حتققت لها نتيجة أصالالنتيجة املقررة لها ٔاصال من احملمك
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 ,لوفاءمصحو, ,ٕالنذار  من طرف ا�ائن لسـند التنفيذي للمديناعىل تبليغ  .إ .ت.م.إ .يف ق عدم النص ــــ 2222

وهو ٕاجراء لو ورد يف ترشيعنا لتجنبت حمامكنا الكثري من . لتنفيذ اجلربي, ٕاصدار ٔامرقبل  72خالل ٔاجل معني

ٔالن من شأن هذا إالجراء ٔان ). خاصة القضا² البسـيطة وقلي� القمية(قضا² التنفيذ اليت اكن ,ٕالماكن جتنهبا 

ام مينحه فرصة لتحضري دفاعه وٕاثبات ما قد يكون يعطي فرصة للمدين لتجنب عناء التقايض والتنفيذ اجلربي ك

وتنص معظم الترشيعات املقارنة عىل هذا إالجراء ومهنا . طرٔا بعد ٕاصدار السـند التنفيذي من وقائع تربٔا ذمته

 .440يف فص¤  73قانون املسطرة املدنية املغريب اجلديد

وقد نصت معظم ترشيعات اجلوار عىل ، 74ٔالهليهتامحاليت فقدان املنفذ عليه ٔاو املنفذ لصاحله عدم النص عىل     ــــ 3333

هاتني احلالتني يف املواد ٔاو الفصول املتعلقة حباå وفاة ٔاحد طريف التنفيذ، من هذه الترشيعات قانون 

 .617و  615يف مادتيه  75اجلديداجلزائري إالجراءات املدنية وإالدارية 

حممكة إالòبة اليت توجد بدائرهتا (يف دائرة حممكة التنفيذ  عدم النص عىل ٕالزام املنفذ لصاحله بأن خيتار موطناــــ     4444

وقد ٔاحدث وحيدث غياب هذا الواجب . إ .ت.م.إ .من ق 310واملنصوص علهيا ,ملادة ) ممتلاكت املنفذ عليه

املنفذ لصاحله ٔامام حممكة التنفيذ ٕاليضاح  اسـتدعاءمن املشالك يف الواقع ٔالن املنفذ عليه قد يرغب يف  الكثري

وثيقة ٔاو تقدمي معارضة ٔاو طلب رفع جحز، وال جتد احملمكة يف غياب النص سوى المتسك ,ٕالجراءات العادية 

 .جراءات التنفيذاملطلوبة الٕ رسعة ال اليت ال تناسب 

هو احلال يف ٕاجراءات إالخالء  يف بعض احلاالت، كام 76عدم النص عىل ٕالزام املنفذ لصاحله بتقدمي التعويضــــ     5555

مثال، ٔالن املنفذ عليه قد تكون § من أالسـباب اليت توقف ٔاو ترفع ٕاجراءات التنفيذ ومل يمتكن لضيق  العقاري

     .االٓجال من تقدميها، كام ٔان مثل هذا إالجراء قد يرد البعض من تقدمي طلبات تنفيذ كيدية وغري جدية

يف حني ٔان بعض الترشيعات  احملجوزة ن املنفذ ٕاىل ماكن املنقوالتعدم النص عىل وجوب انتقال العوــــ         6666

ترتب بطالن إالجراءات ٕاذا مل يذكر العون املنفذ تنق¤ حملل احملجوزات  )271املسطرة املدنية املغربية الفصل (

بل ٕان  حضور طالب التنفيذ وقت احلجز منعا السـتفزاز املدينالترشيعات املقارنة  جتزيوال ، يف حمرض احلجز

من قانون  355املادة ( البطالن عىل حضور طالب التنفيذ وقت احلجز ٕاذا متسك املدين بذ¾  بعضها يرتب

 ).املرافعات املدنية املرصية

، يف حني ٔان )إ .ت.م.إ .من ق 323املذكورة يف املادة (كرس أالبواب وفض أالختام ب غياب الضامòت املتعلقة ــــ     7777

املسطرة املدنية (د رجال الرشطة وتوجب توقيعه عىل حمرض التنفيذ ٔاحبعض القوانني تنص عىل حضور 

 ).241املغربية الفصل 

                                                           

.ثين يوما للوفاء قبل التوجه لمسطرة التنفيذ القضائيمن قانون تحصيل الديون المصرفية على ھذا اIنذار وتمنح المدين أجل ثC 4ـ تنص المادة   72
  

.2014مارس  06ـ تعديل المسطرة المدنية المغربية   73
  

.كما سبق بيانه) إ.ت.م.إ.من ق 313،314،315المواد ( ـ مع أن مشرعنا نص على حا?ت وفاتھما   74
  

.2008ـ اIجراءات المدنية واIدارية الجزائرية لسنة   75
  

من  16والفصل  24/03/1955من ظھير  16و  12ـ نص المشرع المغربي على إيداع التعويض كمقدمة من مقدمات التنفيذ في الفصلين   76
  

.25/12/1980ظھير   
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ـ غياب النص عىل حمرض التنفيذ، ويشلك هذا احملرض ضامنة رضورية لسالمة إالجراءات ملا يتضمنه من  8888

 .وداكفة املعنيني والشه توقيعمعلومات عن ٔاسـباب التنفيذ ومراح¤ ؤاشخاصه ووقائعه ونتاجئه و 

وهذا . التنفيذ قبل التقدم به ٔامام احملمكةعون  أو ـ غياب النص عىل رضورة عرض طلب التنفيذ عىل مندوب 9999

التنفيذ قد تكون �يه من اخلربة واملعلومات حول إالجراءات ومواقع التنفيذ ما قد ال  عونإالجراء Xم ٔالن 

ؤادى غياب النص عىل هذا إالجراء ٕاىل فوضوية يف ٔاوامر التنفيذ اجلربي وتكرار ٕالجراءات . يصل لعمل احملمكة

 .احلجز اليت توقع ٔاكرث من مرة عىل نفس احملل مما فامق من وضعية واقع التنفيذ

عدم وضوح ٕاجراءات احلجز عىل الغري، فنجدها ال ترصح مبركز الغري ,لنسـبة للمدين وختلط بني حاå وجود  ـ 10101010

سطرة املدنية املغربية مثال تبسط ٕاجراءات هذا احلجز، فنجدها امل يف حني جند ٔان . السـند وحاå عدم وجوده

قدم ا�ائن مبارشة ٕاىل رئيس كتابة الضبط حاå وجود السـند التنفيذي �ى ا�ائن وفهيا يت: متزي بني حالتني

ٔاما احلاå . دون احلاجة ملرح� احلجز التحفظي ةلفتح ملف احلجز ويبارش مأمور التنفيذ إالجراءات التنفيذي

الثانية فهـي حاå عدم توفر سـند تنفيذي وفهيا يتقدم ا�ائن بطلبه مرفقا مبؤيداته، ويبلغ أالمر ٕاليقاع احلجز للك 

�يه واحملجوز عليه، ويتقدم احملجوز عليه ,لترصحي مبا يف ذمته من ممتلاكت املدين، وتعقد جلسة  من احملجوز

  .77فٕاذا مل يتحقق الصلح تفتح دعوى املصادقة عىل احلجزحياول الرئيس فهيا التوصل للصلح، 

ظيا الغ وال معل ٔاي تفويت للمنقول احملجوز جحزا حتف  اعتبارمن . إ .ت.م.إ .من ق 330ـ ما جاء يف املادة  11111111

 .عليه، دون ٔان يرتب ٔاي جزاء ,لتعويض ٔاو ,لتغرمي عىل مرتكب التفويت خاصة ٔان املنقول يسهل تفويته

خاصة ٔان القوانني احلديثة واجهتادات القضاء . 78عىل احلجز التحفظي عىل العقار. إ .ت.م.إ .يف قعدم النص  ــــ 12121212

تشري ٕاىل رضورة حامية العقار من التفويت، واملقصود هنا طبعا التفويت القانوين ,لبيع ٔاو التنازل ٔاو الهبة ٔاو 

وذ¾ ,لرمغ من ٔان التفويت املادي . من الترصفات اليت خترج العقار من ملكية املنفذ عليه وغريهاالوصية 

 .جز وئقهغالبا حبويكون احلجز التحفظي للعقار . نسـبة للعقار احملجوزمتعذر ,ل 

تسمح لÌائن . إ .ت.م.إ .من ق 383تعقيد ٕاجراءات التنفيذ عىل العقارات غري احملفظة، ,لرمغ من ٔان املادة ــــ     13131313

تعلق ٕاجراءات للمحمكة ٔان  جتزي 380ٕاال ٔان املادة . ,للجوء ٕاىل احلجز العقاري تعلق أالمر بعقار حمفظ ٔام ال

ال يمت املزاد ٕاال بعد البت الهنايئ يف : ( من نفس القانون ٔانه 382تتبع العقار عىل حتفيظه، وتقرر املادة 

وهذا يظهر ميل املرشع ٕاىل ٕاقرار مسطرة قاب� للتطبيق يف ميدان العقار احملفظ ٔاكرث مهنا يف ميدان .) التحفيظ

ق� العقارات احملفظة وحداثة متدن اÍمتع ٔامكننا القول بأن املرشع مل وعند النظر ٕاىل واقع . العقار غري احملفظ

وال ننكر هنا حماوå . 79دينه من هذا الطريق ,سـتخالصيراع مصلحة ا�ائن ومل يسهل عليه أالمر فÉ يتعلق 

حة الفرصة من قانون حتصيل ا�يون املرصفية من ٕا� 10مبا نصت عليه املادة  ثغرةاملرشع التغلب عىل هذه ال 

                                                           

.من المسطرة المدنية المغربية 496إلى  488ـ الفصول من   77
  

ظي على العقار في حال عدم تغطية قيمة المنقو?ت للدين، وتتيح من قانون تحصيل الديون المصرفية تجيز الحجز التحف 6ـ مع أن المادة   78 
.من نفس القانون للمصرف حق تتبع عقارات المدين ومنعھا من التفويت 10و 8المادتان    

.378ص مصدر سابق . محمد يحي ولد عبد الودود. دـ   79
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للمحمكة ا�تصة للحصول عىل قرار يأمر ٕ,صدار سـند عقاري للعقار ٔاو العقارات للمرصف بأن يتقدم بعريضة 

     .غري احملفظة اململوكة للمدين وتسجيل رهن قضايئ رمسي علهيا

تطبيق ال وحتتاج هذه الثغرات القانونية ملوا<هتا ,حللول املناسـبة يف ٔاقرب وقت، ملا ترتكه من معوقات تظهر يف 

    .لنصوصالعميل ل 

  

     : : : :                
املعوقات  بعد التعرض ٔالمث� من العلل والثغرات اليت تصيب الواقع القانوين يف جمال التنفيذ، واسـتنتاج حقيقة ٔان ت¥ 

 يسهل التغلب علهيا مبجرد تعديل مدروس لنصوص للقانون، فٕاننا االٓن سـنزنل ٕاىل مظاهر التنفيذ اجلربي حملاوå رصد

  . املكشوف لهذا التنفيذيف اÍال الواقع العميل 

,لرمغ من ٔانه يعرف ذا الواقع يه ضعف ٔاو غياب الرقابة القضائية عىل التنفيذ، املهمت هبال ترحي املتابع قد ؤاول حقيقة 

وضياع وتعقيد للحقوق وز²دة يف جحم وعدد ونوع ، ويه حقيقة ٔادت ٕاىل فوضوية يف إالجراءات " !التنفيذ القضايئ" ب

  . الزناعات املرفوعة ٔامام القضاء

لتحقق من حصة السـند اك جوهرية يف مراحل هتاظهر ٔامهيتَ ويه الرقابة اليت : عدم فاعلية الرقابة القضائية ـ  1111

ويه املراحل . التنفيذي والتأكد من سالمة التبليغ والتنقل ومعاينة احملجوز وحضور ٕاجراءات البيع القضايئ

وقد تنهبت احملامك املوريتانية مبختلف . فوضوية تعيق التنفيذ وتعقده وتبعد أالحاكم عن مسارها اليت تشهد

ن ٕاجراءات التنفيذ يف حاå عدم تبليغ أالمر درجاهتا ٕاىل خطورة هذه احلاالت فأسـتقر قضاؤها عىل احلمك ببطال

,حلجز التنفيذي للمحجوز عليه وكذ¾ يف حاå عدم تقيد <ة التنفيذ ,حلضورية والعلنية أثناء ٕاجراءات 

 وÐج#عيةالصادر عن الغرفة املدنية  04/2014: ونذكر هنا مكثال عىل تقرير هذا احلمك القرار رمق. التنفيذ

 .28/01/2014: ة العليا بتارخيوىل ,حملمكاالٔ 

. الوظيفي لسلطات التنفيذ حلقة مفرغة من أالخطاء املكررة Ðسـتقرارـ ٔاحدث غياب التكوين املسـمتر وعدم  2222

:¾ جند ملفات مفتوحة يف أالصل يف قضا² حيوز ٔاحصاهبا سـندات تنفيذية وجند من يرمغ ا�ائن احلائز عىل 

وجند عليه ام به �ى خشص ليس مدينا للمحجوز وجند احلجز �ى الغري يقمع مدينه سـند تنفيذي عىل الصلح 

وجند اخلالف املتكرر والنقاش من ال يفرق بني مقدمات التنفيذ وٕاجراءاته وبني البطالن املطلق والنسـيب،

: بأن. إ .ت.م.إ .من ق 9 االٓجال يف الوقت ا:ي ترصح فيه املادة احتسابحول بني سلطات التنفيذ الطويل 

ٔاو إالعالم ٔاو إالنذار ٔاو  Ðسـتدعاءمجيع االٓجال املنصوص علهيا يف هذا القانون آجال اكم� حبيث ٔان يوم (
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احملمكة العليا يف االٓونة  اجهتاد اسـتقروقد ). ..احلسابيوم حلول ذ¾ أالجل ال يدخل يف لك ٕاجراء آخر و 

 .80.ليه رشطا من رشوط تعليق التنفيذاالٓجال املرضوبة من املنفذ للمنفذ ع  احنسارأالخرية عىل اعتبار 

اليت يفرضها الواقع، ومن ذ¾   جتاوز بعض املعوقاتتسهيل إالجراءات و ٔاو تعمÉت ل  اجهتاداتـ عدم وجود  3333

بيل املثال عدم توفر مصاحل تسجيل يف معظم مقاطعات ووال²ت الوطن حيث ال توجد مصاحل عىل س 

مما و� حاالت من تعطيل احلقوق ؤاصبحت ٕاجراءات التقايض ، تسجيل سوى يف مدينيت نواكشوط ونواذيبو

ا�اخلية للوطن خاصة ,لنسـبة لقضا² قلي� القمية ٔاو ٕاذا منعت ظروف  والوال²ت عبثية يف معظم املقاطعات

 .أالشخاص من تنقلهم ٕاىل نواكشوط ونواذيبو للتسجيل

ايل عىل معوم الرتاب الوطين تسعة عدول منفذين ال يتجاوز عددمه يف الوقت احل حيث : ـ ق� العدول املنفذين 4444

 .يف نواذيبو وعدل منفذ واحد يف روصو) 3(يف نواكشوط و ثالثة ) 5(مخسة : موزعني عىل النحو التايل

يف مهنا التنفيذ  عاىنٔاقر للتغلب عىل املشالك الكثرية اليت  1997ين لسـنة ومعلوم ٔان نظام العدول املنفذ

. ت اليت òدت بوجود موظفني Xنيني خمتصني وذوي كفاءة ودراية ٕ,جراءات التنفيذللطلبا واسـتجابةاملايض 

مع ز²دة القضا² وتعقد إالجراءات تزداد احلاجة يوما بعد اليوم لز²دة عدد يف الوقت احلارض عددمه  ق�وب

 .ن التفرغ للتنفيذالعدول املنفذين خاصة ٔان ٔاعوان التنفيذ املعينني �هيم من املهام أالخرى ما يشغلهم ع

 انعدامغياب حمارض التنفيذ وغياب تسجيل ؤارشفة وئق ٕاجراءات التنفيذ، وقد كرست هذه الوضعية حاå ـ  5555

ملعظم العدول املنفذين فال ماكتب هلم سوى حقائهبم ٔاو ٔارقام هواتفهم مما ٔادى ٕاىل غياب ٔامه ضامنة  بتة مقرات

وتقدمي وسائل  Ðسـتفساروالمتكني من  للمنفذ عليه ويه احلضورية اليت حتصل ,لتبليغ واحرتام االٓجال

وملا حياول الوصول للعدل املنفذ يكون مقر مع¤ يف فغالبا ما جيد املنفذ عليه ورقة تبليغ يف مسكنه ٔاو  ا�فاع،

 عفسوى الهاتف النقال ا:ي ال ينوسـي� للوصول ٕاليه وال فال عنوان للعدل املنفذ مكن يطارد رسا, بقيعة، 

خاصة ٔان ق� عدد العدول املنفذين مع كرثة القضا² وإالجراءات جتعلهم يف  يف كثري من أالحيان املنفذ عليه

ويه وضعية ٔاغرقت القضاء يف . الهاتفية وهكذا تنهتـي االٓجال يف املطاردة تصاالتاالشغل عن الرد عىل لك 

  .وحل مستنقع التنفيذ

و,ملقابل ٔايضا فٕان الكثري من التبليغات حتصل عن طريق الهاتف لعدم وجود عناوين مسـتقرة للمنفذ علهيم 

 ).طبيعة اÍمتع حديث العهد ,ملدينة(

ل ؤاداء املوظفني املعنيني ,لتنفيذ، وغياب املتابعة ملساطر التنفيذ من السلطات ـ عدم وجود معايري لتقيمي مع 6666

 . مما و� حاå من اليأس �ى الراغبني يف حتسني أالداء وجشع وكرس موجة الفوضوية والتخبط. الوصية

ٔاو  وإالرشادات والتوجهيات والكتيبات اكلشلكياتـ عدم وجود مرجعية معلية من السلطات الوصية  7777

معطيات الواقع، مما فتح الباب ٔامام ٔاعوان التنفيذ للسري اليت تطبق القانون بطريقة ال تغفل عن  التعمÉت

 اسـتقرارلتطبيق إالجراءات وفق الرؤية الشخصية الضيقة مما غري من املساطر بتغيري أالشخاص ؤاحدث عدم 
                                                           

الصادرين عن  11/06/2014بتاريخ  31/14: وا.مر رقم 03/06/2014: بتاريخ 29/14: ـ من ذلك على سبيل المثال ? الحصر ا.مر رقم  80
  

.الثانية بالمحكمة العليا وا?جتماعيةرئيس الغرفة المدنية   
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التفاوت يف رشوط كراس  يل املثال ال احلرصمن ذ¾ عىل سب . خاصة يف التنفيذ العقاري يف ٕاجراءات التنفيذ

البيع اليت يودعها العدول املنفذون �ى كتا,ت ضبط احملامك التجارية يف نواكشوط ونواذيبو وكذا التفاوت يف 

 .الوئق املرفقة مع ت¥ الكراسات، وهو ما يو^ بأن قواعد القانون العامة واÍردة ال تنفذ بطريقة عامة وجمردة

ض ا:ي يوجد من حني الٓخر يف ٔاحاكم وقرارات احملامك سواء اكن ذ¾ يف مناطيق ت¥ السـندات ٔاو ـ الغمو  8888

وهو ما يزيد من . ، مما يفتح الباب للتأويل واملامط� ويربك مراكز أالطرافثياتي يف التعارض بني املناطيق واحل 

 . املطلوبةيف الواقع ,لرسعة  يف كثري مهنا قضا² صعو,ت التنفيذ واليت ال يبت

غري ا:ي دامئا ما جيد مصاحله قد ترضرت بفعل مساطر التنفيذ فيلجأ للتقايض عرب لل ـ غياب حامية حقيقية 9999

 .    ,لرسعة املطلوبة غالبا اليت ال يبت فهيا Ðستبعاددعوى 

شـيوع الفكرة املسـبقة �ى سلطات التنفيذ عن املدين املنفذ عليه مكامطل متلكئ سـ_ النية، يف حني ٔان ـ  10101010

ٕاجراءات التنفيذ وفق ما هو مقرر قانوò مقيدة بأمه مبدٔا من مبادئ التنفيذ وهو حامية املدين من التعسف 

االٓجال واحلضورية والعلنية حرتام ,ٔاساسا وحامية مصاحله بمتكينه من الضامòت املتوفرة يف القانون واملتعلقة 

 .ورسعة وتبسـيط إالجراءات

وتكريسها . إ .ت.م.إ .من ق 206لتطبيق الصارم للامدة ,ويتعني ٔان نشـيد هنا مبا اسـتقر عليه معل احملمكة العليا هذا 

غرف احملمكة العليا، عىل سبيل املثال ال  ٔاوامرونذكر هنا من . ملبادئ املساواة يف امحلاية القضائية لطريف التنفيذ

 ،عن رئيس الغرفة املدنية وÐج#عية الثانية 58/2014و  33/2014و 21/2014: أالوامر ذات أالرقام: احلرص

ٔان عدم توفر حاليت Ðسـتعجال واخلطر سبب لرفض تعليق التنفيذ، ؤان العقار يكفي : اليت تقر عىل التوايلو 

ؤان انعدام احملل بعد التنفيذ عليه  وال حاجة �فع كفاå مالية يف أالمر بتعليق التنفيذ عنه، لضامن حق احملكوم §

عن رئيس الغرفة التجارية، ٕ,قراره ٔان طلب  19/2015: وأالمر. سبب من ٔاسـباب الرجوع عن ٔامر بتعليق التنفيذ

    .مكة إالحاåحمل يهف  ختصاصÐ يعودرد كفاå وقف التنفيذ بعد ٕارجاعها يعد نزاعا يف أالصل 
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        : : : : خامتة املداخ�خامتة املداخ�خامتة املداخ�خامتة املداخ�

نبغي ٔان يشلك التنفيذ ، :¾ ي ٕان درجة مصداقية القضاء وهيبته تقاس بعدد امللفات املنفذة مقارنة ,حملكومة 

تواجه عىل املنقول والعقار، مساطر التنفيذ  وقد اتضح من خالل هذا العرض ٔان. مركز اه#م املعنيني ٕ,صالح القضاء

  .يف ٔارسع وقت ممكن، وهو ما يتطلب املبادرة ملوا<هتا املتنوعة واملتشعبة الكثري من التحد²ت القانونية والعملية

. لوضعية التنفيذتبعث أالمل ٕ,حداث تغيري ٕاجيايب  يقةغري ٔان صعوبة الواقع مبختلف ٔابعاده ال ميكهنا ٔان حتجب عنا حق 

التعديل ميكن التغلب علهيا مبجرد  كشوفة،بسـيطة وم فنية  اليت مت ذكرها يه صعو,ت ٔان معظم التحد²ت ويه

  .والتصحيح يف مراجعة متبرصة للنصوص وحتسني وز²دة يف الوسائل وإالماكòت

  :ولوضع النقاط عىل احلروف، ال بأس بذكر بعض التوصيات اليت قد تساعد يف املوضوع

اليت تواجه يعىن برصد ودراسة القضا² واملشالك القانونية والعملية  ٕانشاء مركز دراسات قانونية وقضائية ....1111

 .تعمتد إالحصاء والبحث وتقرتح احللول وتتوىل طباعة ونرش البحوث وا�راساتبطريقة علمية ميدانية  ،القضاء

ٕاحداث مؤسسة قايض التنفيذ وا:ي يسـند ٕاليه Ðختصاص يف قضا² التنفيذ ويتوىل إالرشاف املبارش عىل  ....2222

عىل أالقل، عىل أن يزاد العدد  واحد وينبغي ٔان يكون بلك والية قايض تنفيذ. إالجراءات ذات الص� به

 .قضا² التنفيذ سب جحمحب 

القضا² املعروضة ٔامام  رات والتعقيدات احلاص� يف مك ونوعتعديل النصوص املنظمة للتنفيذ حىت تواكب التطو  ....3333

، وينبغي أن يمت ٕاعداد مشاريع التعديالت ٕ,رشاك ا�تصني والتشاور معهم وعقد الندوات حولها القضاء

 .وÐسـ#ع الٓراء املعنيني بتطبيقها

. اصة لٔالشخاص وممتلاكهتمملا يشلكه من خطر عىل حرمات احلياة اخل. إ .ت.م.إ .من ق 323تعديل نص املادة  ....4444

عىل أالقل عن الضبطية  واحد ضامòت احلضورية والعلنية ووجود شهود وممثل هذه املادة ينبغي أن تتضمنف 

 .القضائية

والنص عىل . تبسـيط ٕاجراءات احلجز والبيع القضايئ وتيسري ٕاجراءات التنفيذ بصفة عامة ورسعهتا وعدالهتا ....5555

قانون العام وا:ي قد حيصل ,لتنصيص عىل الغرامة الهتديدية للمسؤولني آلية لضامن التنفيذ عىل ٔاشخاص ال

 .حىت يتحقق التنفيذ

يكون ذ¾ لفرتة عىل ٔان تبين مهنج التكوين املسـمتر وحتسني اخلربات للقضاة ؤاعوان القضاء يف جمال التنفيذ   ....6666

 .سـنو² للك موظف قضايئ ٔاسـبوعنيال تقل عن 

 .يكون مرجعا ملتابعة معلهم ورقابتهل ٕاصدار دليل ٕاجرايئ للعدول املنفذين من طرف وزارة العدل  ....7777

 .، ووضع نظام جدي لتقيميها ومتابعة ٔاداهئاوضع معايري لٕالرشاف والرقابة عىل سلطات التنفيذ ....8888
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يرا يف لك دورة قدم تقر يو بقضا² التنفيذ ومتابعهتا  ٔاو مقرر خيتصتشكيل جلنة يف اÍلس أالعىل للقضاء  ....9999

 .للمجلس عن واقع التنفيذ القضايئ

واحلصول عىل  ز²دة عدد العدول املنفذين وتكويهنم ومتكيهنم من االٓليات الرضورية وٕالزاXم بفتح ماكتب بتة ....10101010

 .، وتوثيق ٕاجراءاهتمعناوين معروفة ودامئة يف مقرات معلهم

 .القضائية والسجون ومتابعهتا لقضا² التنفيذ تفعيل ا�ور الرقايب والتفتييش للمفتشـية العامة للشؤون ....11111111

 .عىل معوم الرتاب الوطين مقرات احملامكتسجيل السـندات التنفيذية يف ل وجود مصلحة ٔاو مكتب ٕانشاء آلية ل ....12121212

مل تمت إالحاطة مبختلف جوانبه عىل الوجه ا:ي كنت ٔاتوقعه وذ¾  وضوعويف هناية هذا العرض املتواضع ٔاقر بأن امل

وجحمه وتراكامته وضيق مساحة الوقت وتعقد قضا² الواقع، ولكنين عىل يقني  عنوان نفسهدة مهنا طبيعة ال ٔالسـباب عدي

نسينا ما غاب عن هذا العرض من معلومة وما فاته سـت وٕاشاكالت معلية من ٔان نقاشمك وما ستتكرمون به من ٔافاكر بناءة 

  .معده ٔاخطاءتصحح من ٔامث� و 

 .وامحلد Ñ من قبل ومن بعد

  

  .   ٔاشكرمك عىل حسن Ðسـ#ع

  .عبد هللا و� شامد

  

  

  

  

  

  

  

 


