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العدل وزارة موقع ا�صدر  

 

 %
ة :الفرع الثا&� ��  ا��

 

  59لفصل ا

  . الخب/ الذي يقوم بهذه املهمة تلقائيا أو باقرتاح األطراف واتفاقهم تعينبإجراء خربة  حكمةامل تإذا أمر 

خب/ا لهذا النزاع، ويف هذه الحالة  ع@تأن  محكمةللوعند عدم وجود خب/ مدرج بالجدول 8كن بصفة استثنائية 
لذلك عىل أن يقوم بأمانة وإخالص   حكمةها املتعينيجب عىل الخب/ أن يؤدي اليم@ أمام السلطة القضائية التي 

  .باملهمة املسندة إليه وأن يعطي رأيه بكل تجرد واستقالل ما U يعف من ذلك اليم@ باتفاق األطراف

  .النقط التي تجري الخربة فيها يف شكل أسئلة فنية ال عالقة لها مطلقا بالقانون حكمةامل حددت

يجب عىل الخب/ أن يقدم جوابا محددا وواضحا عىل كل سؤال فني ك_ 8نع عليه الجواب عىل أي سؤال يخرج 
  .عن اختصاصه الفني وله عالقة بالقانون

  60الفصل 

جل الذي يجب عىل الخب/ أن يضعه فيه وتبلغ كتابة الضبط األطراف األ  حكمةامل تحددإذا كان التقرير مكتوبا 
  .eجرد وضع التقرير املذكور بها، ألخذ نسخة منه

تاريخ الجلسة التي يستدعى لها األطراف بصفة قانونية ويقدم الخب/  حكمةامل تحددإذا كان التقرير شفويا 
  .تقريره الذي يضمن يف محرض مستقل

  .سخة من ذلك املحرض وتقديم مستنتجاتهم حوله عند االقتضاء8كن لألطراف أخذ ن

     61الفصل 

بدون  حكمةامل تإذا U يقم الخب/ باملهمة املسندة إليه داخل األجل املحدد له أو U يقبل القيام بها، عين
  .األطراف فورا بهذا التغي/ تاستدعاء لألطراف خب/ا آخر بدال منه وأشعر 

برصف النظر عن الجزاءات التأديبية، 8كن الحكم عىل الخب/ الذي U يقم باملهمة املسندة إليه أو رفضها بدون 
عذر مقبول باملصاريف والتعويضات املرتتبة عن تأخ/ إنجاز الخربة للطرف املترضر ك_ 8كن الحكم عليه بغرامة لفائدة 

  . الخزين
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  62الفصل 

تلقائيا للقرابة أو املصاهرة بينه وب@ أحد األطراف إىل درجة ابن العم  حكمةامل تهعين8كن تجريح الخب/ الذي 
  :املبارش مع إدخال الغاية

  إذا كان هناك نزاع بينه وب@ أحد األطراف؛ –

  إذا ع@ إلنجاز الخربة يف غ/ مجال اختصاصه؛ –

  بشهادة يف موضوع النزاع؛إذا سبق له أن أبدى رأيا أو أدىل  -

  إذا كان مستشارا ألحد األطراف؛ -

  .ألي سبب خط/ آخر –

  .8كن للخب/ أن يث/ أسباب التجريح من تلقاء نفسه 

  .يتع@ تقديم طلب التجريح داخل أجل خمسة أيام من تاريخ تبليغ املقرر القضا| بتعي@ الخب/

من تاريخ تقد8ه، وال يقبل هذا املقرر أي طعن إال مع الحكم  طلب التجريح داخل خمسة أيام يفتبت املحكمة 
  .البات يف الجوهر

  63الفصل 

يجب عىل الخب/ تحت طائلة البطالن، أن يستدعي األطراف ووكالءهم لحضور إنجاز الخربة، مع إمكانية استعانة 
  .األطراف بأي شخص يرون فائدة يف حضوره

أطراف النزاع ووكالئهم أو بعد التأكد من توصلهم باالستدعاء بصفة  يجب عليه أن ال يقوم eهمته إال بحضور
  .قانونية ما U تأمر املحكمة بخالف ذلك إذا تب@ لها أن هناك حالة استعجال

يضمن الخب/ يف محرض مرفق بالتقرير أقوال األطراف ومالحظاتهم ويوقعون معه عليه مع وجوب اإلشارة إىل 
  .من رفض منهم التوقيع

  .ذلك مفيدا اعتربتحضور عمليات الخربة إذا  لها8كن  التي املحكمةالخب/ eهمته تحت مراقبة  يقوم

  64الفصل 

بإرجاع التقرير  أمرتعىل الخب/ أن  هاتطرحيف تقرير الخربة األجوبة عىل النقط التي  جدتإذا U  محكمةلل8كن 
  .إليه قصد إ�ام املهمة

لها جميع األطراف لتقديم  ستدعىتتلقائيا أو بطلب من أحد األطراف استدعاءه لحضور الجلسة التي  ا8كنهك_ 
  .اإليضاحات واملعلومات الالزمة التي تضمن يف محرض يوضع رهن إشارة األطراف

  65الفصل 

من ب@ املدرج@ إذا احتاج الخب/ أثناء قيامه eهامه إىل ترجمة شفوية أو كتابية تع@ عليه اختيار ترج_ن 
  .حكمةاملبالجدول أو االلتجاء إىل 
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8كن للخب/ أن يتلقى عىل شكل ترصيح عاد كل املعلومات الرضورية مع اإلشارة إىل مصدرها يف تقريره عدا إذا 
  .من ذلك حكمةامل تهمنع

  66الفصل 

  .ثالثة أو أك� حسب ظروف القضية ع@ت اأن الخربة يجب أن ال تقع عن خب/ واحد فإنه حكمةامل تاعترب إذا 

يقوم الخرباء بأع_لهم مجتمع@ ويحررون تقريرا واحدا، فإذا كانت آراؤهم مختلفة بينوا رأي كل واحد واألسباب 
  .املساندة له مع توقيعه من طرف الجميع

ل استيضاح الجوانب الحق يف تعي@ أي خب/ آخر من أج اباألخذ برأي الخب/ املع@ ويبقى له 1حكمةلزم املتال 
  .التقنية يف النزاع

 

 الفصول التكميلية

 

املساطر الخاصة باالستعجال مسطرة األمر باألداء: القسم الرابع  

األوامر املبنية عىل الطلب واملعاينات: الباب األول  

   148الفصل 

بالبت يف كل مقال يستهدف الحصول عىل أمر بإثبات حال أو توجيه  2يختص رؤساء املحاكم االبتدائية وحدهم
ويصدرون األمر يف غيبة . إنذار أو أي إجراء مستعجل يف أية مادة U يرد بشأنها نص خاص وال يرض بحقوق األطراف

  .األطراف دون حضور كاتب الضبط برشط الرجوع إليهم يف حالة وجود أية صعوبة

ض قابال لالستيناف داخل خمسة عرش يوما من يوم النطق به عدا إذا تعلق األمر بإثبات يكون األمر يف حالة الرف
  .ويرفع هذا االستيناف أمام محكمة االستيناف. حال أو توجيه إنذار

  .إذا عاق الرئيس مانع ناب عنه أقدم القضاة

تصار أقوال ومالحظات يقوم عون كتابة الضبط املكلف بإنذار أو بإثبات حالة بتحرير محرض يثبت فيه باخ
املدعى عليه االحت_يل أو ممثله و8كن تبليغ هذا املحرض بناء عىل طلب الطرف امللتمس لإلجراء إىل كل من يعنيه 

  .األمر، ولهذا األخ/ أن يطلب يف جميع األحوال نسخة من املحرض

  .تعي@ خب/ للقيام بذلك يضللقا إذا U يكن القيام باملعاينة املطلوبة مفيدا إال بواسطة رجل فني أمكن

                                                           
 .أعاله 1أنظر هامش الفصل  - 1

2 احملدث 41.90رقم  من القانون 19تنص املادة  -  خيتص: "، على أنهمبوجبه حماكم إدارية  احملكمةرئيس   أو من ينيبه عنه  اإلدارية 

رقم من القانون  20وتنص املادة ". الوقتية والتحفظية الطلبات بصفته قاضيا للمستعجالت واألوامر القضائية بالنظر يف

5
3.95

القاضي بإحداث  ميارس: "، على أنهحماكم جتارية  االبتدائية االختصاصات املسندة إىل رئيس احملكمة  التجارية رئيس احملكمة 

".وكذا االختصاصات املخولة له يف املادة التجارية املدنية مبوجب قانون املسطرة  
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بيع منقوالت القارص: الفرع الرابع  

  201الفصل 

يأذن القايض املكلف بشؤون القارصين للويص أو املقدم يف بيع أموال قارصه املنقولة بطريق املراضاة ملصلحة 
  .هذا األخ/ إذا U تتجاوز قيمتها ألفي درهم

من أن الثمن املقرتح يوافق قيمة املنقوالت التي يقومها خب/ يتحقق القايض يف هذه الحالة قبل منح اإلذن 
  .يعينه لهذه الغاية عند االقتضاء وليثبت أن الثمن املعروض ال غ� فيه وال رضر عىل املحجور

 

  205الفصل 

للبائع@ ينصب البيع إذا تعلق األمر بأصل تجاري عىل جميع عنارصه بعد قيام الويص أو املقدم بإجراءات التبليغ 
  . 3)1914ديسمرب  31( 1333من صفر  13من ظه/  3السابق@ وفق مقتضيات الفصل 

يع@ القايض املكلف بشؤون القارصين الذي يوجد بدائرته املركز الرئييس لألصل التجاري بطلب من الويص أو 
  .املقدم خب/ا لتحديد الثمن األسايس

عىل إذا كان الثمن يقل عن �ن التقويم الذي حدده الخب/ ال 8كن أن يرسو املزاد عىل من قدم العرض األ 
  .ملجموع العنارص املادية املكونة لألصل التجاري

  .مختلف العنارص التي تكون األصل التجاري بالتقسيطتباع يف هذه الحالة 

  209الفصل 

  .راضاةإذا كانت قيمة العقار ال تتعدى بتقدير خب/ عند االقتضاء ألفي درهم تم البيع بامل

إذا تجاوزت هذه القيمة ألفي درهم وقع البيع باملزاد العلني بواسطة عون من كتابة ضبط القايض املكلف 
بشؤون القارصين الذي فتحت النيابة بدائرته أو الذي يوجد العقار بدائرة نفوذه بطلب من القايض، وذلك وفقا 

  :لإلجراءات والرشوط التالية

  .ملراد بيعه الثمن األسايس الذي يقدره خب/ يعينه القايض املكلف بشؤون القارصينيحدد عند االقتضاء للعقار ا

                                                           
3 بشأن بيع ورهن ) 1914ديسمرب  31( 1333من صفر  13من الظهري الشريف الصادر يف  3إن اإلحالة على الفصل  - 

تعلقامل 15.95من القانون رقم  103األصول التجارية، أصبحت منصرفة إىل املادة  الصادر األمر بتنفيذه  - مبدونة التجارة  

( 1417من ربيع األول  15صادر يف  1.96.83مبقتضى الظهري الشريف رقم  1996فاتح أغسطس  ، اجلريدة الرمسية عدد )

( 1417مجادى األوىل  19بتاريخ  4418 وذلك بعدما نسخت أحكام هذا القانون تطبيقا  - 2187، ص )1996أكتوبر  3

.منه، أحكام الظهري الشريف املذكور، وعوضت األحكام املتعلقة باملوضوعات نفسها 733للمادة   

إذا: "من مدونة التجارة على أنه 103وتنص املادة  باملزاد العلين سواء كان بطلب من طرف سنديك  التجاري طلب بيع األصل 

قضائيا بطلب من أي ذي حق، وجب على الطالب أن يبلغ أي مصف أو مسري قضائي أو كان من التسوية أو التصفية القضائية أو  

الفسخ جتاه من رسا عليهم املزاد  دعوى للبائعني السابقني يف املوطن املختار يف تقييدام مصرحا هلم بسقوط حقهم يف ذلك

"التبليغ إذا مل يرفعوها خالل ثالثني يوما من تاريخ .  
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يقوم عون كتابة الضبط باإلشهار القانو� الذي يحدد القايض رشوطه باعتبار قيمة العقار عىل أن يستمر هذا 
  .اإلشهار مدة شهرين

عقار وباألسواق املجاورة وباللوحة املخصصة يب@ يف إعالن املزاد العلني تاريخ ومكان افتتاحه ويعلق بباب ال
لإلعالنات باملحكمة االبتدائية التي يوجد العقار بدائرتها وeكاتب السلطة اإلدارية املحلية وينرش إن اقتىض الحال يف 

  .صحيفة يومية كث/ة الرواج، ويف الجريدة الرسمية

ام بها ويخطره برضورة الحضور يف اليوم املحدد يبلغ عون كتابة الضبط للحاجر إجراءات اإلشهار التي تم القي
  .إلجراء السمرسة

 

  334الفصل 

يتخذ املستشار املقرر اإلجراءات لجعل القضية جاهزة للحكم ويأمر بتقديم املستندات التي يرى رضورتها 
ائهم للحضور بصفة و8كن له بناء عىل طلب األطراف أو حتى تلقائيا، بعد س_ع األطراف أو استدع. للتحقيق يف الدعوى

قانونية، األمر بأي إجراء للتحقيق من بحث وخربة وحضور شخيص دون مساس eا 8كن للمحكمة املرفوع إليها 
  .أن تأمر به بعد ذلك من إجراءات يف جلسة علنية أو يف غرفة املشورة 4االستيناف

ة، وتبلغ بواسطة كتابة الضبط، وال ال 8كن بأي حال أن �س األوامر التي تصدر يف هذا الشأن الدعوى األصلي
  .تكون قابلة للطعن

  .8كن للمستشار املقرر تعي@ قيم عند االقتضاء

 

  336الفصل 

مقتضيات الباب الثالث من القسم الثالث املتعلقة بإجراءات  5تطبق أمام املحكمة املرفوع إليها االستيناف
  : التحقيق مع مراعاة ما يأ 

أو بقرار من  334بأمر من املستشار املقرر وفقا للرشوط املنصوص عليها يف الفصلتقرر إجراءات التحقيق 
  .املحكمة مجتمعة بغرفة املشورة بعد االست_ع للمقرر أو بقرار صادر يف جلسة علنية

  .يقوم املستشار املقرر بالوقوف عىل ع@ املكان ما U يتقرر خالف ذلك eقتىض األمر القايض بهذا اإلجراء

بنفسها ويف هذه الحالة يجرى  الشهوداألبحاث أمام املستشار املقرر ما U ترغب املحكمة يف االست_ع إىل تجرى 
  .هذا االست_ع بغرفة املشورة

ويحرر . 8كن األمر دا¢ا بحضور األطراف شخصيا أمام املستشار املقرر أو بغرفة املشورة أو بالجلسة العلنية
  .محرض بذلك

                                                           
4 
 �� �	��� و�����  -  � �3 ا���ا���ة ا�و

34
�� ا����ن ر��  ���$ ا#"�35.10أ �ه �% ،.

 

5 
 �� �	��� و�����  -  � �3ا��� ا���ة ا�و
36

�� ا����ن ر��  ���$ ا#"�35.10أ �ه �% ،.
 



ة   2019 صيغة ا�دنية ا�سطرة قانون �� �� اصة ��  الفصول ا��

 6 

 

  .خطوط والزور الفرعي أمام املستشار املقررتقع مسطرة تحقيق ال

  527الفصل 

إذا تعلق األمر بتلقي شهادة أو 8@ أو ض_نة أو استجواب طرف أو بتعي@ خب/ واحد أو أك� وبصفة عامة 
قضاة القيام تنفيذا ألمر أو حكم أو قرار بعملية كيف_ كانت وكان األطراف أو املحالت املتنازع فيها بعيدة جدا أمكن لل

انتداب محكمة قريبة أو قاض حسب ما يقتضيه الحال ك_ 8كن لهم اإلذن ملحكمة بتعي@ أحد أعضائها للقيام 
  . بالعمليات املأمور بها

 .ترسل االنتدابات القضائية التي يتع@ تنفيذها خارج اململكة بالطرق الديبلوماسية أو طبقا لالتفاقيات الدولية


