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مسطرة  األمر باألداء

نظم المشرع المغربي مسطرة األمر باألداء في الباب الثالث من القسم 
منها ( وقد تم  165إلى  155الرابع من قانون المسطرة المدنية في المواد من 

مارس  6الصادر بتاريخ 1 – 13تعديل مسطرة األمر باألداء بمقتضى القانون 
2014

ويعتبر نظام األمر باألداء شكال من أشكال المطالبة القضائية أمام رئيس 
وهي ذات طبيعة استثنائية سريعة ومبسطة الستفاء الديون الثابتة  المحكمة،

كتابة، وال تحتاج  للمطالبة بها عن طريق إجراءات التقاضي العادية، باعتبار 
ل وحسن سير القضاء أن الحق فيها يكون ثابت ومؤكدا ال يكون  من العد

إخضاعها لتعقيدات هذه المسطرة العادية، لذلك خصها المشرع بمسطرة 
استثنائية سريعة هي مسطرة األمر باألداء.

غير أن المشرع وضع شروطا إلمكانية االستفادة من مميزات هذه 
المسطرة، وسوف نتناول أوال بيان ماهية هذه المسطرة ومميزاتها ثم شروطها، 

مختصة بإصدار أحكامها، في ثالث مطالب كما يلي.والجهة ال
 المطلب األول: ماهية مسطرة األمر باألداء ومميزاتها

يمكن تعرف مسطرة األمر باألداء بأنها مسطرة من نوع خاص، يجوز 
بمقتضاها للدائن أن يستصدر من القضاء في غيبة مدينه أمرا بأداء دينه، وذلك 

 وص خاصة.ضمن جملة من الشروط المحددة بنص
وتهدف هذه المسطرة إلى اختصار إجراءات إقامة الدعوى وتبسيطها تيسيرا 

على الدائنين الستيفاء ديونهم التي ثبتت بسندات مكتوبة رسمية أو عرفية.
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تمنح للدائن إن شاء  تمتاز هذه المسطرة أوال بأنها مجرد رخصة  و
المعتادة في رفع استعملها وإن شاء تركها، ولجأ إلى القضاء باإلجراءات 

من قانون المسطرة المدنية صريح في إضفاء صبغة  155والفصل   الدعاوى.
الرخصة على هذه المسطرة، فقد وردت في بدايته لفظة تدل على هذا المعنى 

 يمكن إجراء مسطرة األمر باألداء". : وهي قوله"
دئيا تمتاز هذه المسطرة بالبساطة في إجراءاتها، إذ تتبع بشأنها مب كما 

اإلجراءات نفسها المقررة في مسطرة األوامر المبنية على طلب، حيث تصدر 
إال أنها تختلف  .أوامرها بغير مرافعة دون حضور األطراف وال كاتب الضبط

مع ذلك اختالفا جوهريا عن مسطرة األوامر المبنية على طلب في كون األوامر 
 التي تصدر في إطارها تنزل منزلة األحكام.

ميزات هذه المسطرة كذلك أنها مسطرة استثنائية تخالف القواعد ومن م 
العامة في رفع الدعاوى، لذا ال يجوز إتباعها إال عند توفر عدة شروط، وإال 
وجب رفع الدعوى باإلجراءات المعتادة. ولقد سبق للقضاء المغربي في ظل 

 أن أكد على هذه الخاصية. 1951ظهير 
 وامر األداءالمطلب الثاني: شروط إصدار أ

يصدر األمر باألداء في إطار مسطرة تتميز بطابعها االستعجالي، 
وتخضع األوامر في هذا اإلطار للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 

من قانون المسطرة المدنية ويتم اللجوء إليها قصد تحصيل  165إلى  155
ن، وذلك بعد توافر ديون تستند على سندات رسمية ثابتة بالكتابة أو اعتراف بدي

الشروط الموضوعية التي تتعلق بصفات الدين ومقداره، والشروط الشكلية 
 المتعلقة بكيفية تقديم طلب األمر باألداء.



 الفقرة األولى: الشروط الموضوعية

من قانون المسطرة المدنية على أنه:" يمكن إجراء  155ينص الفصل 
مسطرة األمر باألداء بشأن كل طلب تأدية مبلغ مالي يتجاوز خمسة آالف درهم 

 درهم( مستحق بموجب ورقة تجارية أو سند رسمي أو اعتراف بدين . 5000)
منه على أنه:" ال يقبل الطلب إذا كان من الواجب  157الفصل  وينص

 تبليغه بالخارج أو إذا لم يكن للمدين موطن معروف بتراب المملكة."
 فمن خالل هذين الفصلين يمكن استخالص الشروط الموضوعية اآلتية:

: أما إذا كان طلب أن يكون المطلوب هو الحصول على مبلغ مالي-
القيام بالعمل أو االمتناع عن القيام بعمل أو شيء آخر، الدائن هو حق آخر ك

فال يمكن استعمال مسطرة األمر باألداء، ألن مثل هذا الحق يحتاج إلى تحقيق 
 وبحث وقد يثير منازعات ومناقشات بين الخصمين.

: وذلك حتى يكون داخال أن يتجاوز المبلغ المطلوب خمسة آالف درهم-
ية، وال تدخل الصوائر والغرامات والفوائد في اختصاص المحكمة االبتدائ

القانونية في الحساب طبقا للمبدأ العام الذي قرره المشرع لتحديد قيمة الدعوى 
 من قانون المسطرة المدنية. 11في الفصل 

أن يكون الدين مؤسسا على ورقة تجارية أو سند مكتوب رسمي أو -
ألداء إال إذا كان الدين ثابتا : ال يمكن اللجوء إلى مسطرة األمر بااعتراف بدين

بالكتابة في سند رسمي أو عرفي أو ورقة تجارية موقعا عليها من طرف المدين 
 قاطعا في داللته على مديونيته.

: فال يكون دينا مربوطا أن يكون الدين معين المقدار ومستحق األداء-
 عمل.بأجل أو معلقا على شرطا، أو غير مقدر كطلب تعويض عن عدم القيام ب



: فال يمكن قبول طلب أن يكون للمدين موطن معروف بالتراب المغربي-
األمر باألداء إذا كان المدين قاطنا خارج التراب المغربي ولو كان عنوانه 
معروف أو مجهول العنوان في المغرب، ألن تبليغه قد تعترضه صعوبات، 

 ويأخذ وقتا طويال وهو ما يتعارض مع مسطرة األمر باألداء.
 الفقرة الثانية: الشروط الشكلية         

نصت على هذه الشروط الشكلية لقبول طلب األمر باألداء الفقرتان الثانية 
من قانون المسطرة المدنية التي جاءت تقضي بأنه:"  156والثالثة من الفصل 

يجب أن يتضمن المقال االسم العائلي والشخصي ومهنة وموطن أو محل إقامة 
كان أحد األطراف شركة وجب أن يتضمن المقال اسمها ونوعها  األطراف، وإذا

 ومركزها، مع البيان الدقيق للمبلغ المطلوب وموجب الطلب."
وبناء على هذا الفصل فيجب على طالب الحصول على أمر باألداء أن 

 يتقيد بالشروط الشكلية اآلتية:
تقديم طلب مكتوب مستوف لشروط تقديم المقاالت، من بيان  -1

 ماء األطراف، والمبلغ المطلوب، وموجب الطلب.األس
 إرفاق الطلب بالسند المثبت لصحة الدين -2
 أداء الرسوم القضائية لدى صندوق المحكمة. -3
 

 المطلب الثالث: إجراءات مسطرة األمر باألداء 
سنبحث في هذا اإلطار عن الجهة القضائية المختصة بإصدار األوامر 

د ذلك نخصص ) الفقرة الثانية( للحديث عن باألداء ) الفقرة األولى( ثم بع
 الطعن في أوامر األداء، وأخيرا لتنفيذها ) الفقرة الثالثة(.

 الفقرة األولى: الجهة المختصة بإصدار أوامر األداء



مقال األمر باألداء إلى المحكمة االبتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها  يرفع
من  156موطن أو إقامة الطرف المدين وذلك طبقا للفقرة األولى من الفصل 

 قانون المسطرة المدنية.
من قانون المسطرة المدنية أن يختص  158و قد منح المشرع في الفصل 

 ه بالبت في مقاالت األمر باألداءرئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عن
ولعل منح المشرع لكل من رئيس المحكمة االبتدائية ومن ينوب عنه 
اختصاصات البت في أوامر األداء مصادف للصواب والواقعية نظرا لكثرة 
الملفات التي تسجل في لدى كتابة الضبط المحكمة من أجل االستفادة من 

فالمشرع أحسن ما فعل عندما منح لنائبه إمكانية مميزات هذه المسطرة، وبالتالي 
البت كذلك في هذه األوامر لكثرة المهام التي يختص بها رئيس المحكمة 
االبتدائية، وإن كان نائب هذا األخير يقوم باألعمال المسندة له قانونا بصفته 

 ذلك وليس بصفته قاضي المستعجالت من البت في الطلبات المذكورة.
توافر الشروط الموضوعية والشروط الشكلية في الطلب، و وبعد معاينة 

ظهر لرئيس المحكمة أن الدين ثابت ومستحق األداء، إما جزئيا أو كليا، أصدر 
أمرا بقبول الطلب، قاضيا على المدين بأداء أصل الدين والمصاريف والفوائد 

 عند االقتضاء.
لب، و يبقى وإذا ظهر خالف ذلك، أصدر الرئيس أمرا معلال برفض الط

للطالب، في حالة رفض الطلب أو قبوله جزئيا، الحق في اللجوء إلى المحكمة 
 المختصة وفق اإلجراءات العادية.

ورد في الفصل  2002يونيو  13ولرفع اللبس الذي تم بموجب تعديل 
أن رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه يمكنه  2014المعدل سنة  158



ألمر باألداء المبنية على األوراق التجارية أيضا في حدود أن يبت في مقاالت ا
درهم التي تعد الحد الفاصل بين تدخل المحاكم االبتدائية والمحاكم  20000

الذي  1-13التجارية في القضايا ذات الطبيعة التجارية، حيث أن القانون رقم 
رئيس من قانون المحاكم التجارية كان صريحا في أن  22نسخ وعوض المادة 

المحكمة التجارية أو من ينوب عنه ال ينظر في مقاالت األمر باألداء المبنية 
على األوراق التجارية والسندات الرسمية واالعتراف بالدين المرتبط بالمعامالت 

درهم، وهذا يعني حرص المشرع على  20000التجارية ما لم يتجاوز المبلغ 
ورئاسة في القضايا التجارية دون تمكين المحاكم االبتدائية بالنظر موضوعا 

 وقوع أي تنازع في االختصاص بينها وبين المحاكم التجارية.
 الفقرة الثانية: إجراء الطعن في أوامر األداء

إذا تم قبول الطلب من طرف رئيس المحكمة االبتدائية أو من ينوب عنه 
ل من يجب على المدين أن يؤدي ما بذمته وذلك بعد تبليغه بنسخة طبق األص

هذا األمر مرفقة بنسخة من الطلب وصورة من سند الدين المدعى به إلى 
 المدعى عليه المدين، إذا يكون األمر باألداء قابال للتنفيذ بمجرد صدوره.

يجب أن تتضمن وثيقة تبليغ األمر باألداء، تحت طائلة البطالن، إعذار 
 المحكوم عليه:

اريف المحددة في األمر والفوائد بأن يؤدي إلى الدائن مبلغ الدين والمص -
 عند االقتضاء؛

أو أن يتعرض على األمر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ  -
التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا األجل، يسقط 

 حقه في ممارسة أي طعن.



ريخ يعتبر األمر باألداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تا -
صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق اإلجراءات 

 من قانون المسطرة المدنية. 162العادية طبقا للفصل 
ويتضح من خالل هذا أن المشرع لم يقبل أي وسيلة طعن غير الطعن 
بالتعرض، حيث يقدم الطعن بالتعرض بمقال مكتوب أمام المحكمة التي صدر 

 ئيسها.األمر عن ر 
ومن بين المستجدات التي أتى بها المشرع في هذا النطاق أنه منح قابلية 

في ففرتها األولى  164أوامر األداء للطعن باالستئناف إذن نص في الفصل 
على أنه:" يقبل الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض، االستئناف 

 داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ.
ت في التعرض أو االستئناف داخل أجل أقصاه ثالثة أشهر، و يتعين الب

إذا رأت المحكمة أن التعرض أو االستئناف لم يقصد منهما إال المماطلة 
والتسويف وجب عليها أن تحكم على المدين بغرامة مدنية ال تقل عن خمسة 

( في المائة من مبلغ الدين 15( في المائة وال تفوق نسبة خمسة عشر )5)
 من قانون المسطرة المدنية(. 165دة الخزينة. ) الفصل لفائ

 الفقرة الثالثة: تنفيذ أوامر األداء
إن أوامر األداء قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، خالفا لألحكام القضائية 
العادية التي ال تكون قابلة للتنفيذ إال بعد حيازتها لقوة الشيء المقضي ما لم 

   تكن مشمولة بالتنفيذ المعجل.
وال يوقف أجل الطعن بالتعرض أو التعرض نفسه في هذه األوامر تنفيذها 

الذي ينص أنه " يمكن  163،وذلك ما يفهم ضمنيا من الفقرة الثانية من الفصل 
للمحكمة المعروض عليها الطعن بالتعرض أن تأمر بإيقاف تنفيذ األمر باألداء 



بقا للفقرة الثالثة والرابعة كليا أو جزئيا بحكم معلل ، بناء على طلب المدين ط
 من ق م م ". 147والخامسة من الفصل 

و يفهم من هذا الفصل أن األمر بمجرد صدوره يكون قابال للتنفيذ ولو تم 
الطعن فيه بالتعرض ما لم يطلب المدين إيقاف تنفيذه وتجيبه المحكمة بحكم 

  . معلل، غير أنها ليست ملزمة بإيقاف التنفيذ بمجرد تقديم الطلب
و كما يبدو أن التنفيذ هنا يتعلق بالقابلية للتنفيذ فقط وليس بالتنفيذ         

المعجل رغم أنه يأخذ بعض خصائصه،و ال يقدح في ذلك أن حتى القابلية 
للتنفيذ ال تثبت إال لألحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي؛ألنه يجب استحضار 

لم تقرر إال من أجل السرعة و  طبيعة مسطرة األمر باألداء في شموليته التي
  .البساطة للحصول على الحماية القضائية

لكن الحكم الصادر عن المحكمة في إطار التعرض و القاضي بتأييد       
  (. ق م م 163األمر باألداء يكون مشموال بالتنفيذ القضائي)الفصل 

لب إلى كما يمكن للمدين في حالة الطعن في هذا الحكم باالستئناف تقديم ط
المحكمة االستئناف من أجل إيقاف التنفيذ كليا أو جزئيا، و يمكن للمحكمة أن 

من  164تستجيب بهذا الطلب بقرار معلل كما جاء في الفقرة الثانية من الفصل 
ق م م،وعلى غرار المحكمة االبتدائية فإن محكمة االستئناف غير ملزمة 

 رفضه.باالستجابة لهذا الطلب و يحق لها أن تقضي ب

 


