
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القضاء اإلستعجالي للمحكمة اإلدارية بالرباط
  

  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

    
                                                )س  5/06(1/3  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س 5/06:رقم  ملف  
  28  :رقم  أمر  
  08/02/06: ــــخ بتاري  

  القاعـدة
يختص رئيس المحكمة  أو من ينيبه للبث في طلبات تحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق اإليداع  -

  . في إطار مسطرة نزع الملكية آقاض للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجالت  والتدبير
األمر برفع اليد عن تلك المبالغ وتحويلها لصندوق المحكمة لتمكين الطالب منها  يستلزم أن تكون المراآز    -

ص عليها القانونية واضحة بشكل نهائي إزاء قانون نزع الملكية باستيفاء جميع إجراءاتها المسطرية المنصو
من نفس  30وعدم قيام تعرضات حول ذلك في إطار مقتضيات الفصل  81-7من القانون  18و 17بالفصلين 

 .نعم ......االستجابة للطلب ....................القانون 
  

  المـلك جـاللة باسم
  

  .هاته  بصفتنا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ........ نحن 
  آاتبة الضبط  ....  ......ة وبمساعدة السيد 

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   08/02/2006بتاريخ 
  
  
  :المدعــــون  وبين

  
  

  
  
  

  :نائبهــــــــم جميعا 
  
  :المدعى عليهم وبين

  
  

  :بحضــــــــــــــــــور
  
  

  
 

  ............ورثة: السادة 
  المحامي بهيئة الرباط ............. األستاذ  

  من جهـــــة..... ...........................                                  
ر األمالك المخزنية مديرية األمالك المخزنية في شخص السيد مدي -

  بالرباط 
 صندوق اإليداع والتدبير في شخص ممثله القانوني بالرباط  -
آتابة الضبط لدى المحكمة اإلدارية بالرباط في شخص السيد  -

                                       رئيس آتابة الضبط               
 ىأخرمن جهة ..................................                             

  
  

  
  لوقـــــــائعا

  
المقدم من طرف المدعين أعاله بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط هذه بناء على المقال االستعجالي 

والمؤدى عنه الرسوم القضائية والتي يعرضون فيه أن المدعى عليها مديرية  06يناير  13المحكمة بتاريخ 
قضى  15/1/03س بتاريخ  416/02األمالك المخزنية استصدرت حكما عن هذه المحكمة في الملف عدد 

درهم  41.179.500قطعة عقارية في ملكيتهم من أجل بناء ثانوية مقابل إيداع تعويض قدره  نزع ملكية
الطلب من أجل الحكم على ........لفائدتهم بصندوق اإليداع والتدبير وأنهم محقون في التقدم يفيد الطلب 

ع لدن صندوق اإليداع المدعى عليها مديرية األمالك المخزنية من أجل رفع اليد على المبلغ المذآور المود
  .والتدبير وتسليمه لصندوق المحكمة اإلدارية بالرباط 

من  30وأجاب صندوق اإليداع والتدبير أن التعرضات المودعة لديه تمت استنادا لمقتضيات الفصل 
قانون نزع الملكية وأن المدعين لم يدلو برسم الثبات تملكهم للعقار المنزوع ملتمسا أن تصرف أي تعويض 

  .ين باستحقاق المدعين ألي تعويض فهو رهين برفع اليد الصادر عن السلطة النازعة ره



  

ضمن حاالت االستعجال  لوأجاب مدير األمالك المخزنية  أن ما يطالب به المدعون ال يدخ
عن طريق إيداع  15/1/03ق م م وأنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ  148المنصوص عليها بالمادة 

من قانون نزع الملكية  30لتعويض المحكوم به بصندوق اإليداع والتدبير آما نص على ذلك الفصل المبلغ ا
ملتمسة بصفة أساسية  ةوأنها غير ملزمة بتحويل مبلغ التعويض المطالب به أمام صندوق المحكمة ااالداري
  .  هدام ما يبررعدم قبول الدعوى الستفاء عنصر االستعجال في النازلة واحتياطيا رفض الطلب النع

وعقب دفاع  المدعي أن الحكم القاضي بنقل الملكية صدر  وان المدعى عليها قامت بجميع إجراءات 
اإلشهار وانتهى األجل المحدد له ولم يظهر أي تعرض ملتمسا الحكم على مديرية األمالك المخزنية برفع 

معجل وأرفق المذآرة بنسخة حكم قضى بنقل اليد عن المبلغ المودع بصندوق اإليداع والتدبير مع النفاذ ال
  .الملكية والتعويض 

  وبناء على إقرار بحجز القضية للتأمل لجلسة  يومه 
  

  وبعد التأمل  طبقا للقانون 
  

  التعليل 
  

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها مديرية األمالك المخزنية برفع اليد عن مبلغ 
  .ندوق اإليداع والتدبير وتسليمه لصندوق المحكمة اإلدارية بالرباط درهم المودع لدى ص 41.179.500

وحيث إن األمر بتحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق اإليداع والتدبير في إطار مسطرة نزع 
  الملكية من طرف رئيس المحكمة اإلدارية أو من ينوب عنه آقاض

  
  )س  5/06(  3/3
  
ت تقتضي أن تكون المراآز القانونية لألطراف واضحة بشكل نهائي للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجال 

 18و  17إزاء قانون نزع الملكية عن طريق استيفاء جميع إجراءاتها المسطرية المنصوص عليها بالفصلين 
وعدم قيام تعرضات على ملكية العقار موضوع نزع الملكية في إطار مقتضيات الفصل 81 – 7من القانون 

  .لقانون من نفس ا 30
وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومستنداته ان نازع الملكية قد استصدر أمرا  لحيازة العقار موضوع 

مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة اإلدارية  للتقييم تم  أعقبه باستصدار   61نزع الملكية تحت رقم 
يداع التعويض عن نزع  الملكية ، وقد تم إ 1875حكم بنقل الملكية مقابل التعويض المحدد به تحت رقم 

وآتاب صندوق اإليداع والتدبير  8/10/03بصندوق اإليداع والتدبير حسب تقرير اإليداع المؤرخ في 
بتعليق  7- 81من القانون  30المضاف للملف و تم   سلوك مسطرة اإلشهار المنصوص عليها بالفصل 

الحضرية بطنجة دون  أن يتم تسجيل أية مالحظات المرسوم القاضي بإعالن المنفعة العامة بمكاتب الجماعة 
أو تعرضات  ، آما يستفاد من  شهادة المحافظة العقارية المضافة للملف أن اإلعالن المذآور قد تم تعليقه 

مما يعني أن المراآز القانونية للطالب إزاء التعويض المودع  7-81من القانون  30وفقا لمقتضيات الفصل 
تدبير أضحت  واضحة مما يبقى الطلب حول رفع اليد عن تلك المبالغ المودعة بصندوق اإليداع وال

  .بالصندوق المذآور وتحويلها لصندوق هاته المحكمة لصرفها  للمنزوعة ملكيتهم مؤسس 
  المنطـــــــوق 

 81-7من قانون نزع الملكية  30و 18 – 17وبناء على الفصول 
  

  األســباب لهــذه
  

  :حضوريايا انتهائ علنيا نصرح  

على المدعى عليها مديرية األمالك المخزنية في شخص ممثلها القانوني برفع اليد عن مبلغ الحكم 

 001.282.041.560.843.6درهم المودع لدى صندوق اإليداع والتدبير  تحت  حساب رقم  4.117.950

وفق  اإلجراءات المنصوص وتحويله إلى صندوق المحكمة اإلدارية بالرباط لتسليمه  للمنزوعة ملكيتهم ، 

  .عليها قانونا

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 

 
 
 



  

      
                                                )س  16/07( 3/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  16/07: رقم  ملف  
                              51    :رقم  أمر  
  2007-2-5: ــــخ بتاري  
   

تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ  الدين العمومي في إطار القواعد العامة لالستعجال حيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف األداء  -
متى توافرت في الطلب جدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة  الملزم   118و 117والتنفيذ المنصوص علها بالفصلين 

ين العمومي أو في مسطرة فرضه أو تحصيله اآليلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين  العمومي أو إجراءات تحصيله آخاضع للد
 .موضوعا ، وحالة االستعجال  بمفهوم الضرر الذي يتعذر تدارآه   بعد التنفيذ 

اءات التحصيل الجبري مشوبة عدم احترام مبدأ تدرج المتابعات قبل مباشرة الحجز التنفيذي على األصل التجاري يجعل إجر -
  .بالبطالن ، والطلب حول إيقاف إجراءات بيعه مؤسسا تفاديا  لألضرار التي تعذر تدارآها بعد تفويت المحجوز 

   المـلك جـاللة باسم
      

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   ........  نحن 
  .ة الضبط آاتب  .......  ة وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  5/02/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  .الشرآة ع ح بالرباط في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها االجتماعي بشارع عقبة أآدال الرباط :   ةالمدعــي بيــــــن

  .المحامي بهيئة الرباط  ،........ األستاذ :    اــهنائبــــــــــــــــ           
  

  من جهـــــة................................  ةمدعي                                            
  :المدعى عليهم   وبين

  
  

  :نائبه 
  
  
  
  
  
 

الصندوق الوطني للضمان االجتماعي في شخص  -
 649ممثله القانوني الكائن مقره االجتماعي برقم 

 .   شارع محمد الخامس البيضاء
  .المحامي بهيئة الرباط ........... األستاذ 

 .السيد وزير التشغيل بمكاتبه بالرباط  -
 .بالرباطفي شخص السيد الوزير األول بمكاتبه  الدولة المغربية -
 .بمكاتبه بالرباط السيد الوآيل القضائي للمملكة  -

 

                                               
  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم                                   

  
  )س   16/07تابع  ( 3/2    

  
  عـــقـــــــائ

المقدم من طرف المدعية أعاله بواسطة نائبها المسجل بناء على المقال االستعجالي
، 2007يناير  16بتاريخ المؤداة عنه الرسوم القضائية كمة وبكتابة ضبط هذه المح

فيه أنها فوجئت بإجراء حجز تنفيذي صادر عن الصندوق الوطني للضمانعرض ت
االجتماعي على العناصر المادية ألصلها التجاري بالرغم من آونها لم تتوصل بأي إنذار

لسيد مدير الصندوق وأنهاأو أوامر باالستخالص وأنها بادرت إلى تقديم تظلم إلى ا
عازمة على تقدي دعوى في الموضوع آما أن الصندوق المدعى عليه استند على
معطيات خاطئة في احتسابه للمستحقات الواردة بقوائمه وأنه لم يأخذ بعض المعطيات
,القائمة مثل عدم مالئمة األسس المعتمد عليها من طرف مصالح الصندوق لقوائم العمال 

آما أن. جور ثم من جهة أخرى عدم احتساب عدد من األداءات لتي قامت بها وجدول األ
الحجز الذي طبقه الصندوق على األصل التجاري تعتبر ضمانة تضاعف قيمتها ما
يطالب به ملتمسة الحكم بإيقاف إجراءات االستخالص الممثلة في الحجز التنفيذي على

إلى حين 6/2/2007تاريخ بيعها يوم  العناصر المادية لألصل التجاري والتي حددت
وأرفقت الطلب بنسخة لمحضر الحجز ونسخة لتظلم إداري. البت في دعوى الموضوع 

  .ونسخة لشهادة السجل التجاري 



  

وبناء على جواب الصندوق المدعى عليه بواسطة نائبه يعرض فيه أن المدعية لم تحترم
صوص ما دفعت به المدعية منمن مدونة التحصيل وبخ 118و 117مقتضيات المادة 

أن الحجز على أصلها التجاري يقوم مقام الضمانة المفروضة عليها تقديمها يبقى دفع
مردود مادام أن الحجز المذآور هو إجراء من إجراءات التحصيل التي خولها المشرع

من مدونة التحصيل 39للصندوق باعتباره مؤسسة عمومية طبقا لمقتضيات المادة 
  .الحكم برفض الطلب لعدم ارتكازه على أساس ملتمسا 

  .وبناء على قرار حجز القضية للتأمل قصد النطق باألمر اآلتي نصه 
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات االستخالص الممثلة في الحجز
اية البت في جوهر النزاع أوعلى العناصر المادية لألصل التجاري للشرآة الطالبة لغ

فوات األجل في تقديم الطعن حوله ألسباب خرق مبدأ تدرج المتابعات في الحجز وعدم
استحقاق المستحقات موضوع المتابعة وضمانة األصل التجاري المحجوز بين يدي

  .القباضة 
بة بإيقافوحيث استقر العمل القضائي االستعجالــــــــي بهاته المحكمة على قبول المطال

97إجراءات تنفيــــــــــذ الدين العمومي  المنصوص عليه بالفصـــــــــل حسب القانون 
آأجراء وقتي لغايـــــــــــــــــــة البــــــــــــــت إداريا او قضائيا  في جوهر  15 –

من ق م م 149النزاع في إطار القواعد العامة لالستعجال المنصوص  عليها بالفصل 
وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف األداء  41-90من  7المحال عليه بموجبه المادة 

15 -97من  القانون  118و 117والتنفيذ آما هي منصوص عليها بالفصلـــــــــين 
  الدي يصعــب تدارك نتائجه رمتــــى توافرت في الطلب حالة االستعجال بمفهوم الضر

  
  
  )س   16/07تابع  ( 3/3
  
بمفهوم  المنازعة في صفه الملزم آخاضع للدين العمومي أو.عد التنفيذ جدية  السبب ب  

في مسطرة فرضه أو تحصيله اآليلة حسب الظاهر إلى إلغاء وعاء الدين العمومي أو
  .مسطرة تحصيله 

وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته عدم احترام مبدأ تدرج المتابعات قبل
توجيه اإلنذار بدون صائر والتبليغ  التسليم لإلنذار القانونيلتي تقتضي إجراء الحجز ا

بأداء الدين العمومي قبل اإلقدام على عملية الحجز مما يبقى معه السبب جدي حول ذلك
بصرف النظر عن المنازعة في أساس الدين موضوع الطلب باعتبار اختصاص  جهة

ال قائمة بالنظر لما يترتب عن مواصلة التنفيذالقضاء العادي في ذلك  وان  حالة االستعج
  .بعد بيع األصل التجاري من صعوبة إرجاع الحالة إلى ما آانت عليه 

  
  المنطوق 

  
المحدثة بموجبه محاآم إدارية ، والفصل 90.41من القانون رقم  19و 7وتطبيقا للفصلين   

  . 15-97ون من القان 118و 117من قانون المسطرة المدنية والفصلين  149
  

  لهذه األسباب   
  

   :نأمر علنيا  ابتدائيا حضوريا     
بإيقاف إجراءات الحجز التنفيذي المتعلق بالعناصر المادية لألصل التجاري للطالبة

مع النفاذ المعجل ومنح الطالبة مهلة شهرين لتقديم دعواها حول 6/2/2007المحدد يومه 
من تاريخه تحت طائلة مواصلة التنفيذ وإرجاءالمنازعة في إجراءات التحصيل ابتداء 

  .البت في الصائر 
  
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي       

  
  

        



  

  
 

  
  

    
                                                )س  24/06( 1/3  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                     بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  24/06: رقم  ملف  
                              164    :رقم  أمر  
  05/04/06: ــــخ بتاري  

  القاعــــــــدة
يختص رئيس المحكمة اإلدارية بصفته هاته لتصديق  على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا  للمستعجالت 

  .تلقائي بناء على سند تنفيذي  باعتباره المشرف على التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل
أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة لدى االبناك ترصد عادة لتسديد ديونها  المحكوم بها في 
مواجهتها آما في نازلة الحال مما يجوز الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموال خاصة تخرج عن دائرة األموال 

  ع الحجز عليها عرقلة وتعطيل االنتفاع بالمرفق العمومي العمومية التي يترتب عن إيقا
يشترط في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير في مواجهة اشخاص القانون العام أن يكون الدين مما يدخل في 

  .اطار األموال الخاصة وأن يكون تابتا ومستحق االداء 
 

  
  المـلك جـاللة باسم

  
  .هاته  بصفتنا بالرباط ارية اإلدرئيس المحكمة ......... نحن 

  آاتبة الضبط  ..........  ة وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   05/04/2006بتاريخ 

  
  ع م   -: المدعون   بيــــــن

  ................ :  عنوانهـــــــــــــــم 
  بهيئة الدار البيضاء    المحامي............ االستاذ : نائبـــــــــــــــــها              

  
  من جهـــــة..... ...........................                                                                 

  
  :المدعى عليهما   وبين

  
  
  
   

  
  
  
 

 المكتب الوطني للسكك الحديدية  -
 السيد الخازن العام للمملكة بالرباط  -

                                                
  ىأخرمن جهة ..................................                                                     

  
  

  لوقـــــــائعا
  
  نحن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط  -
  .بموجبه المحاآم اإلدارية المحدث  90/41من القانون رقم   19و  7بناء على المادتين  -
  .وما بعده من قانون المسطرة المدنية  149وبناء على الفصل   -
 2/10/2002وبناء على الحكـــــــــــم الصادر عن المحكمة  االدارية  بالدار البيضاء بتاريــــــخ  -

ة  المدعية مبلغ ت  القاضي بأداء  المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائد 94/2001ملف  437تحت عدد 
مترا مربعا مع تحميله  16800درهم  آتعويض عن نزع الملكية للقطعة االرضية البالغة مساحتها   130

  .الصائر 
-11ملف إداري عدد  20/04/2004بتاريخ  48وبناء على القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية عدد  -

  .عاله القاضي بتأييد الحكم االبتدائي المشار إليه أ  4-2-2003



  

وبناء على محضر الحجز لدى الغير المنجز من طرف مكتب التنفيذات القضائية بهذه المحكمة بتاريخ 
 دبناء على سند تنفيذي هو الحكم القضائي النهائي السالف الذآر يشه 4/5/02ملف التنفيذ عدد  9-2-2006

 646ملكة  على الحساب رقم درهم  بين يدي  الخازن العام للم 259.168ر00فيه انه قام  بحجز مبلغ 
  .المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية 

 2006-2- 17وبناء على التصريح اإليجابي المدلى به من طرف الخزينة العامة للمملكة بتاريخ  -
درهم  259.168ر00تصرح فيه الوآالة البنكية المرآزية للخزينة العامة للمملكة إيجابيا بتوفر لنا آل مبلغ 

  . المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية لفائدة السيد ع م  446عن الحساب رقم 
وبناء على طلب المصادقة على الحجز مرفوع من طرف دفاع المدعين  يلتمس فيه بالمصادقة على  -

النفاذ  درهم مع 259.168ر00الحجز الواقع بين يدي الخازن العام للمملكة في وتسليم  المبلغ المحدد في 
  .المعجل 
  .بناء على  فشل   االتفاق الودي بين األطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة  -
  .وبناء على حجز القضية للتأمل لجلسة يومه  -

  وبعد التأمل  طبقا للقانون 
  التعليل 

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على لحجز المضروب على حساب المكتب الوطني  -
  .درهم  259.168ر00ك الحديدية في حدود مبلغ للسك

وحيث ان الحجز لدى الغير سواء ثم بناء على أمر قضائي او شكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ  -
بناء على  سند تنفيذي مما يختص بالتصديق عليه رئيس المحكمة االدارية  بصفته  هاته آمشرف على التنفيذ 

  وليس بصفته قاضي المستعجالت 
حيث ان الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي  ةبشكل تلقائي من طرف مأمور و -

للمحجـــــــــوز عليه  446درهم على الحساب رقم   259.168ر00التنفيذ وقد ال األمر فيه إلى حجز  مبلغ 
 2006فبراير   17وتاريخ  02.5.4بين يدي الخازن العام حسبمــــــا هو متبث في التصريح اإليجابي عدد 

المضاف للملف وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين األطراف على توزيع المبالغ المحجوزة بسبب رفض المحجوز 
  .عليه لذلك 

  
  
  

  
  )س  24/06(  3/3
  
وحيث ا، أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديون هاته المؤسسات  المحكوم   -

  .آما هو الوضع في نازلة الحال  بها عليها 
وحيث انه مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ثابث ومستحق األداء وقد    -

تم بناء على سند تنفيذي وهو قرار الغرفة اإلدارية أعاله الذي التقبل الطعن بالنقض باعتبار عدم وجود 
  ــــا لتطبيــــق غرفة بالمــــــــجلس األعلى  تعلو عليهـ

  .تبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذلك مؤسس  1944مقتضيات ظهير 
  

  المنطوق 
  

المحدثة بموجبه المحاآم اإلدارية  90– 41من القانون رقم  19و 7وتطبيق لمقتضيات الفصلين 
  .أعاله  7من ق م م  المحال عليه بموجب الفصل  494والفصل 

  
  ـباباألسـ لهــذه

  
  :حضوريا ابتدائيا  علنيا نأمر   

المفتوح  446بالمصادقة على الحجــــــــز المضروب بين يدي الخزينة العامة علـــــــــى الحساب رقم 

في اسم المكتب الوطني للسكك الحديديــــــــة ، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة بصفتها محجـــــــــــوز لديها 

درهم لتسليمه للطالبة مع  259.168ر00ط لهذه المحكمة المبلـــــــغ المحجوز وقدره تسليم آتابة الضب

  .تحميل المحجوز عليه الصائر والنفاذ المعجل 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط ــاتبآ              المستعجالت                                  قاضي 

 
 
 

  



  

      
                                                )س  51/07( 3/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  رباطبال اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  51/07: رقم  ملف  
                              93    :رقم  أمر  
  2007-2-28: ــــخ بتاري  

  القاعدة
هو المحدد استنادا إلى  15- 97الدين العمومي الذي يستخلص بواسطة اإلجراءات المقررة بقانون  -

  .دارة حيادا على الضمانات القانونية   نصوص تشريعية خاصة ، وليس باإلرادة المنفردة لإل
 .نعم ....إيقاف إجراءات تحصيله لغاية البت في جوهر النزاع حوله 

  
   المـلك جـاللة باسم
      

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   ........  نحن 
  .آاتبة الضبط   .........  ة وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19مادة وبناء على ال
  .  28/02/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  ج ت م :   ةالمدعــي بيــــــن

  .  ، في شخص رئيسها القاطن بنفس العنوان رقم الشقة  ............. الكائنة 
  .محامي بهيئة الرباط ال ،.......... األستاذ :    انائبــــــــــــــــــه           

  
  من جهـــــة................................  ةمدعي                                            

  :م  المدعى عليه وبين
  
  
  
  
  
  
  
 

 الخازن الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة الرباط  -
 مقر الجمعة الحضرية لمدينة الرباط   -

  شارع محمد بلحسن الوزاني اليوسفية الرباط

                                               
  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم                                   
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  عـــقـــــــائ

  .نحن قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية بالرباط 
  . 41.90من القانون  19و 7ل الفصلين بناء ع

  .أعاله  7من قانون المسطرة المدنية المحال عليه بمقتضى المادة  169بناء على الفصل 
كبناء على الطلب المقدم والمؤداة عنه الرسوم القضائية من طرف جمعية اتحاد مال

أوضح 3/1/2007خ بتاري........المسماة آيت حديد وبواسطة نائبه األستاذ  7العمارة رقم 
فيه انه توصل من الخازن الجماعي للجماعة الحضرية لمدينة الرباط بانذار ألداء مبلغ

درهم تنفيذا األمر التحصيل الصادر عن رئيس الجماعة الحضرية لمدينة 72.501ر27
والمتعلق باسترداد نفقات 2006لسنة  30/10/20-36الرباط في إطار فصل الميزانية 

ض التلقائي التي قامت به  الجماعة مواجهة العمارة ، لذلك  يلتمس الحكمأشغال التبيي
  .بوقف تنفيذ االنذار المذآور غير المؤرخ 

وأجاب الخازن  بأن المؤيدات المعتمدة من طرف المدعية تندرج ضمن الواقعة المنشئة



  

ا أضاف أنألمر التحصيل وتعتبر متعلقة بموضوع النازلة والتبرر ايقاف المتابعات ، آم
من مدونة تحصيل الديون العمومية وأن النزاع 118و 117المدعي لم يحترم المادتي 

  .اليكتسي طابع الجدية لذلك التمس رفض الطلب 
  .وبناء على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه  

  
  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال

  
نفقات أشغال لتبييضحيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل 

  .التلقائي الذي قامت به الجماعة لفائدة الطالبة 
وحيث استقر العمل القضائي االستعجالــــــــي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف

97إجراءات تنفيــــــــــذ الدين العمومي  المنصوص عليه بالفصـــــــــل حسب القانون 
ـــــــــــــــــة البــــــــــــــت إداريا او قضائيا  في جوهرآأجراء وقتي لغايــ  15 –

من ق م م 149النزاع في إطار القواعد العامة لالستعجال المنصوص  عليها بالفصل 
وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف األداء  41-90من  7المحال عليه بموجبه المادة 

15 -97من  القانون  118و 117ـــين والتنفيذ آما هي منصوص عليها بالفصلــــــ
  الدي يصعــب تدارك نتائجه  رمتــــى توافرت في الطلب حالة االستعجال بمفهوم الضر

بمفهوم  المنازعة في صفه الملزم آخاضع للدين العمومي أو.بعد التنفيذ جدية  السبب   
العمومي أوفي مسطرة فرضه أو تحصيله اآليلة حسب الظاهر إلى إلغاء وعاء الدين 

  .مسطرة تحصيله 
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته وباالطالع على ملف الموضوع أن هناك
منازعة حول طبيعة الدين موضوع األمر بالتحصيل  وما إذا آان تدرج ضمن الديون
العمومية المستحقة استنادا إلى تشريعات خاصة أم محدد حيادا عل المعايير الموضوعية

جردة المعدة لهذا الغرض  وبطريقة انفرادية حيادا على الضمانــــــات القانونية لذلك والم
  
  
  )س  51/07تابع ( 3/3
  

وحفاظا على المراآز الواقعيــــة والقانونية  لألطراف المتاضل بشأنها أمام قضاء
الموضوع نرتأى األمر إيقاف تنفيذ األمر بالتحصيل موضوع الطلب لغاية البت في

  .وهر النزاع ج
  

  المنطوق 
  
من قانون المسطرة 149، والفصل  90.41من القانون رقم  19و 7وتطبيقا للفصلين   

  . 15-97من القانون  118و 117المدنية والفصلين 
  

  لهذه األسباب   
  

   :نأمر علنيا  ابتدائيا حضوريا     
باستخالص نفقاتبإيقاف إجراءات  تنفيذ األمر بالتحصيل  موضوع الطلب المتعلق 

التبييض التلقائي للعمارة أعاله لغاية البت في جوهر النزاع مع النفاذ  المعجل ، وإرجاء
  .البت في الصائر 

  
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي       

  
  

        
  
 

  
  



  

    
                                                )س  107/07( 3/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية لمحكمةبا   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  107/07: رقم  ملف  
                              145    :رقم  أمر  
   11/04/2007: ــــخ بتاري  

  القاعـــــدة 
إذا آان المدعى عليه أمام المحاآم اإلدارية بنوعيها الموضوعي  واالستعجالي ال يتصور إال شخصا من أشخاص * 
انون العام أو شخصا من أشخاص القانون الخاص مكلف بتنفيذ مرفق عام وتستعمل وسائل  القانون العام فإنه استناد الق

من ذلك تبقى االختصاص منعقدا للمحاآم اإلدارية في مادة العقود اإلدارية وبصرف النظر عن ذلك وحتى ولو آان  
  .المطلوب ضده شخصا من أشخاص القانون الخاص 

القضاء اإلداري في مادة  العقود اإلدارية غير  محدد بنص خاص ، ويبقى خاضعا للقواعد العامة  اختصاص* 
االستعجال التي تبرر اتخاذ آل إجراء آفيل بالحفاظ  على الحقوق متى آانت المراآز القانونية والواقعية لألطراف 

  .ا يمكن أن تقضي به في الجوهر واضحة إزاءها ومتى توافرت في الطلب حالة االستعجال وعدم المساس بم
التزام المتعاقد مع اإلدارة بإخالل الورش من معداته وآلياته نتيجة إخالله ببنود العقد بجعل المطالبة  بإخالل الورش * 

مؤسس لوضوح  المراآز الواقعية والقانونية لألطراف وتوافر حالة االستعجال التي تتطلب إنجاز المشروع 
 .صفقة في اقرب األوقات االجتماعي موضوع ال

  
  المـلك جـاللة باسم

  
  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة .......نحن 

  .آاتبة الضبط   ........  ة وبمساعدة السيد 
  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 

  .  11/04/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 
  

في شخص ممثلها القانوني  الكائن مقرها االجتماعي بصندوق  االيداع والتدبير ساحة ........ شرآة : بيـــــــــــــــــــــــن  
  . الرباط  408موالي الحسن ص ب 

  .المحامي بهيئة الرباط    ....... األستاذ :    انائبــــــــــــــــــه           
  من جهـــــة................................مدعي                                              

  
  :وبين

  
  
  
  
  
 

  شرآة ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني شرآة م  -
 5طابق  14شارع محمد الخامس رقم  34: الكائن مقرها االجتماعي  -

  لدار البيضاء 
  بيضاء المحامي بهيئة الدار ال........ نائبها األستاذ   -  

 
  

                                                
                                 

  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليه                       
  )س   107/07تابع  ( 3/2
  

  عـــقـــــــائ
  

  دارية بالرباط نحن قاضي المستعجالت بالمحكمة اإل
   90-41من القانون رقم  19و  7بناء على الفصلين 
  .أعاله  17من ق م م المحال عليه بموجب الفصل  149وبناء على الفصل 

بناء على الطلب المقدم والمؤداة عنه الرسوم القضائية من طرف شرآة د 
جهولة أوضحت فيه أنها شرآة م 9/3/2007بتاريخ .......بواسطة نائبها األستاذ 

االسم ذات رأسمال عمومي تابع لمجموعة صندوق اإليداع والتدبير وتعمل في ميدان 
البناء والتجهيز واإلنعاش العقري وعهد إليها بإنجاز مشروع عملية البناء وإعادة 
اإلسكان بدوار الكورة فقامت بفتح مسطرة العروض أمام الشرآات المختصة في 

على شرآة م    التي اتفقت معها على آل الشروط البناء واستقر اختيارها بعد ذلك 
إطار متابعة ومراقبة   يالمالية والتقنية واإلدارة وشرعت الشرآة في البناء  وأنها ف

تبين لها أن الشرآة  3Aعمليات البناء واثر زيارة للورشة المتعلقة  بالشطر 
ت إذ تستعمل في المذآورة لم تحترم الشروط التقنية المتفق عليها في دفتر التحمال



  

بناء وملء رآائز  وأساسات البنايات مجموعة من األحجار دون استعمال األسمنت 
، ثم تقدمت أمام المحكمة   3Aالمسلح ، فقامت بفسخ عقد الصفقة المتعلقة بالشطر 
خاصة أن الشرآة لم تشرع  2Aالتجارية بطلب فسخ عقد الصفقة المتعلقة بالشطر 

من  2Aم عمدت إلى إنذارها بإخالء أوراش الشطر بعد في إنجاز مشروعه ، ث
المعدات والتجهيزات والطاقم البشري إال أنها امتنعت ، ألجله تلتمس الحكم على 

واإلذن لها بإتمام   2Aالمشروع في الشطر  شالشرآة المدعى عليها بإفراغ أو را
يوم  درهم عن آل  2000أشغال البناء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها  

  .تأخير عن التنفيذ 
وأجابت الشرآة المدعى عليها بأن طلب المدعية يمس بطلب الموضوع  
المتعلق بفسخ عقد الصفقة والذي الزال معروضا على قاضي الموضوع مما يجعل 
الطلب سابقا ألوانه آما اعتبرت قاضي المستعجالت غير مختص للنظر في طلب 

 2Aافت أن الطلب يتعلق بالشطر يمس بقضية أخرى غير معروضة عليه وأض
الذي تم فسخ العقدة المتعلقة به ، وأنها فوجئت  3Aوالعالقة له بمشروع الشطر 

بوجود قنوات للماء والكهرباء والهاتف بالقطعة التي سيقام عليها المشروع وهو ما 
اضطرها لمراسلة المدعية إليجاد حل ومدها بالتصاميم ، ألجله تلتمس التصريح 

طلب ، وعقبت المدعية ملتمسة رد آافة الدفوع المشارة من طرف المدعى برفض ال
 .عليها وتمتيعها بما جاء في مقالها االفتتاحي 

  وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه  
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإلزام المطلوب ضدها بإخالء الورش
 .ببنود عقد الصفقة  اتحت طائلة غرامة تهديدية تنفيذا االلتزامها لذلك  بعد إخالله أعاله
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حيث لئن آان المدعى عليه أمام القضاء اإلداري بنوعيه الموضوعي
واالستعجالي اليتصور إال شخصا من أشخاص القانون العام او شخص من أشخاص

ذ مرفق عام فإن استثناء من ذلك وفي مجال العقود اإلداريةالقانون الخاص مكلف بتنفي
آقضاء استعجالي مختصة بالطلبات المتعلقة او وتبقى المحكمة آقضاء الموضوع أ

  .المرتبطة بالعقود اإلدارية 
وحيث اذا  آان اختصاص القضاء االستعجالي في مادة العقود اإلدارية غير محدد

لقواعد العامة لالستعجال التي يملك في إطارهابنصوص  خاصة  فهو يبقى خاضعا ل
قاضي المستعجالت حق اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بالمحافظة على الحقوق متى آانت
المراآز القانونية والواقعية لألطراف واضحة ومتى توافرت في الطلب حالة

  . االستعجال  وعدم المساس  بما يمكن أن يقضي به في الجوهر 
ظاهر محضر المعاينة المضاف للملف المدبل بتوقيع المطلوبوحيث يؤخذ من 

ضده والغير منازع فيه أنه يقر باالخالالت المنسوبة إليه وعدم المطالبة بأي تعويض
واخالء الورش من اآلليات والمعدات والمستخدمين مما تبقى معه المراآز  الواقعية

لطلب  في ضوء ذلك  والطلبوالقانونية لألطراف واضحة إزاء عقد الصفقة موضوع ا
حول إخالء الورش مؤسس سيما وان حالة االستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن
استمرار  شغله من طرف المطلوب ضدها من أضرار مالية باإلدارة المتعاقدة وتعطيل

  .األهداف االقتصادية واالجتماعية للمشروع االجتماعي موضوع الصفقة 
  

  المنطوق
  

من قانون  149، والفصل  90.41من القانون رقم  19و 7للفصول وتطبيقا   
  .المسطرة المدنية 

  
  لهذه األسباب   
  

  :نأمر علنيا  ابتدائيا حضوريا     
من اوراش مشروع إعادة  يفي شخص ممثلها القانون   بإخالء شرآة م  -

من المعدات والتجهيزات   2A(ilot 8 )الشطر الثاني " الكورة " اإلسكان 
 بهذا        .آلالت والطاقم البشري التابع لها مع النفاذ المعجل والصائر وا

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله



  

  
  الضبط آــاتب                           المستعجالت                                  قاضي       
  
  

        
  



  

    
                                                )س  110/07( 2/1  المغربية   كةالممل  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  110/07: رقم  ملف  
                              136    :رقم  أمر  
   4/04/2007: ــــخ بتاري  

  القاعدة 
اليتصور المدعى عليه أمام القضاء اإلداري بنوعية الموضوعي واالستعجالي  خارج لبعض  الحاالت  -

ات اللجان الضريبية ونزع الملكية اال االستثنائية آتلك  المتعلقة بالعقود اإلدارية وطعن االدارة من مقرر
شخصا من أشخاص القانون العام أو شخص من أشخص القانون الخاص مكلف بتنفيذ مرفق عام ويستعمل 

 . وسائل القانون العام دون االشخاص  الخاصة 
  

  
     المـلك جـاللة باسم                    

  
    
  

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتط بالربااإلدارية رئيس المحكمة   .......نحن 
  .آاتبة الضبط   ........  وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  4/04/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  في شخص ممثلها القانوني ........... شرآة : بيـــــــــــــــــــــــن  

  ...........  الكائن مقرها االجتماعي                           
  .المحامي بهيئة الرباط   ............. ان األستاذ :    انائبـــــــــــــه                      

  من جهـــــة................................مدعي                                              
  
  :وبين

  
  
  
  
  
 

  السيد م  - -
 حالسيد  -

   ............. .عنوانه 
 
  

                                                
                                 

  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليه                       
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  عـــقـــــــائ

  تعجالت بالمحكمة اإلدارية بالرباط نحن قاضي المس
   90-41من القانون رقم  19و  7بناء على الفصلين 
  .أعاله  17من ق م م المحال عليه بموجب الفصل  149وبناء على الفصل 

......  بناء على الطلب المقدم والمؤداة عنه الرسوم القضائية من طرف الشرآة  
أوضحت فيه أنها  13/3/2007بتاريخ ...... ..بواسطــــــــــة نائبيها األستاذين  

طنجة وعمد  –مكلفة  باإلشراف على الممرات الجانبية للطريق السيار أصيال 
وذلك بحرث   600+ 7المدعى عليهما إلى إغالق تلك الممرات على مستوى ن ك 

الممر الجانبي األيمن في اتجاه طريق طنجة وبحفر خندق لعرقلة المرور وإنشاء  
اسنتتية وسياج وهو ماتم اثباته بمحضر معاينة  منجز من طرف قيادة أحد  أعمدة  

الغربية بدائرة أصيال وآذا اللجنة المكلفة بالمعاينة  الميدانية  لعملية الترامي على 
، لذلك تعتبر هذه ......... الملك العمومي الطرقي  وآذا شهادة الخبير المحلف 

خاصة أن المدعي عليهما سبق أن تعهدا   بعدم  األفعال اعتداء على الملك العمومي 
  .التعرض لألشغال التي تقوم بها 



  

ألجله تلتمس األمر بإرجاع الحالة إلى ما آانت عليه بإزالة األعمدة األسمنتية 
والعراقيل األخرى التي تعيق حرآة المرور على الطريق الجانبي من النقطة 

طنجة تحت طائلة غرامة تهديدة  –ال على الطريق السيار أصي 600+ 7الكيلومترية 
  .درهم عن آل يوم تأخير عن التنفيذ  2000قدرها 

  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال

عليه في تحيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإرجاع الحالة إلى ما آان
  .مواجهة أشخاص القانون الخاص 

آان المدعى عليه أمام المحاآم  اإلدارية  خارج لبعض الحاالت وحيث لما
االستثنائية آما هو الحال بنزع الملكية ومادة للعقود اإلدارية وطعون اإلدارة المتعلقة
بمقررات الالجان اإلدارية  ال يتصور إال شخصا من أشخاص القانون العام او شخصا

ذ مرفق عام ويستعمل وسائل القانونمن أشخاص القانون الخاص أعاله مكلف بتنفي
العام ، وآان  المدعى عليه بهاته النازلة شخص من أشخاص القانون الخاص   تبقى
المحكمة اإلدارية نوعيها الموضوعي واالستعجالي غير مختصة نوعيا للبت في الطلب

 .  
  

  المنطوق
   15 – 97والقانون  15-87وتطبيقا للفصلين  

  لهذه األسباب   
  :نأمر علنيا  ابتدائيا غيابيا       
  بعدم االختصاص النوعي للبت في الطلب وارجاء البت في الصائر   

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا       
  

   الضبط آــاتب                    المستعجالت                             قاضي           
  

      
  



  

    
                                                )س  130/06( 1/3  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  130/06: رقم  ملف  
                                115  :رقم  أمر  
  15/03/06: ــــخ بتاري  

  القاعدة
استصدار حكم بإلغاء الدين الضريبي يشكل صعوبة قانونية في تنفيذه لزوال  سببه  قضاء عن 

 ير مما يبرر المطالبة برفعه طريق  إلغاء السند التنفيذي الذي آان يبرر الحجز لدى الغ
  

  
  المـلك جـاللة باسم

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ........ نحن 

  آاتبة الضبط  ........  ة وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   15/03/2006بتاريخ 

  
  القانوني الكائن مقره االجتماعي  في شخص ممثله......... المدعيــــــة  بيــــــــــن

                               . ...........  
  المحامي بهيئة الرباط  ..........    األستاذ : نائبـــــــــــــــــــــــــــها 

  
  من جهـــــة....... .........................                                                                 

  
  :المدعى عليهم   وبين

  
  
  
  

  : بحضــــــــــــــــور 
  
 

  الوزارة االولى في شخص السيد الوزير االول  -
 وزارة المالية في شخص السيد الخازن العام  -
 بلدية الهرهورة في شخص  رئيسها  -
 قباضة تمارة في شخص السيد القابض  -
 السيد العون القضائي بمكاتبه بوزارة المالية  -
كائن البنك القرض العقاري السياحي في شخص مديرها العام ال -

  شارع الحسن الثاني الدار البيضاء 187مقرها االجتماعي 
 

                                                
  ىأخرمن جهة ..................................                                                     
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  لوقـــــــائعا
  

بناء على المقال االستعجالي المقدم  من طرف المدعي بواسطة  دفاعه المسجل والمؤداة عنه الرسوم 
يعرض فيه أنه توصل بإشعار من طرف البنك العقاري و السياحي مفاده إيقاع  21/2/06القضائية بتاريخ 

درهم  لفائدة القابض بلدية ثمارة وأنه  624.04611ك لضمان تأدية  مبلغ قدره حجـــــــــز على حسابه  وذل
في الملف عدد  7/1/03بتاريخ  13سبق له أن حصل على حكم قضائي صادر عن هذه المحكمة تحت عدد 

قضى ببطالن األمر باالستخالص آما أنه استصدر حكما يقضي بإيقاف إجراءات التحصيل إال أن  313/01
م يأبه بهذه األحكام وأوقع حجز على حسابه ضمانا التأدية المبلغ المذآور ملتمسا الحكم برفع الحجز القابض ل

المفتوح أمام البنك العقاري  8830507221005100الذي أوقعه القابض بلدية تمارة على حساب رقم 
  .والسياحي فرع الرباط ابن سينا  ، مع النفاذ المعجل 

أن المدعي لم يدل للمحكمة بما يفيد احترام اإلجراء المنصوص عليه  وأجاب القابض البلدي ثمارة
مما يجعل  طلبه معيب شكال ومن حيث الموضوع فان الحجز هو  15/97من القانون رقم  120بالمادة 

 39وسيلة من الوسائل التي تكفل للقابض مباشرة إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية طبقا للمادة 
الدين وأن بلدية الهرهورة  هي وحدها المختصة لمناقشة   ستحصيل وأن المدعي ينازع في أسامن مدونة ال

مشروعية الدين وأن المنازعة في األساس اليمكن لها أن توقف إجراءات التحصيل ،  وبخصوص االدعاء  



  

ن بلغ بوجود بوجود حكم صادر عن هذه المحكمة يقضي بإيقاف إجراءات التحصيل فإنه لو يسبق له نهائيا أ
من  120دعوى لكي  تمكن من الدفاع عن نفسه ملتمسا شكال عدم قبول الطلب لعدم احترام مقتضيات المادة 

  .حيث الدفع الحكم برفض الطلب 
وأدلى القابض البلدي ثمارة بمذآرة جواب إضافية والتي أوضح فيها أن الحكم االستعجالي المتمسك به 

رة وليس ضد القابض الجماعي تمارة وأنه لم يكن طرفا في النزاع من طرف المدعي صدر ضد قابض تما
س ملتمسا الحكم بما جاء في مذآرة الجوابية المدلى بها  543/05الذي صدر بشأنه األمر االستعجالي عدد 

  .سابقا 
بأن الحكم المدلى به من طرف المدعي ليس  10/3/06وأجابت بلدية ثمارة بواسطة دفاعها بجلسة 

ي لكونه مستأنف  وأن إيقاع الحجز على الحساب البنكي هو إجراء احتياطي لضمان استخالص  بحكم نهائ
  .الدين وليس فيه أي ضرر على مصالح الطالب ملتمسا الحكم برفض الطلب 

وتقرر وضع  قحضر خاللها دفاع األطراف وأآدوا ما سب 10/3/06وبناء على إدراج القضية بجلسة 
  . 15/3/06القضية في التأمل لجلسة 

  
  وبعد التأمل  طبقا للقانون

  التعليل 
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع الحجز المضروب على حساب الطالب بنك القرض 

  .العقاري والسياحي من طرف القابض الجماعي لثمارة إلغاء الدين الضريبي موضوعه قضاء 
  
  
  )س  130/06تابع ( 3/3

بالملف عدد  13ته استصدار الطالب لحكم قضائي تحت عدد وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومستندا
إلى  97يقضي ببطالن األمر باالستخالص موضوع مسطرة التصحيح النوعي برسم سنوات  313/1/2000

وهو الجاري تنفيذه في مواجهة عن طريق مسطرة اإلشعار للغير الحائز ومن تم تنشأ صعوبة قانونية  2000
ال سببه قضاء عن طريق إلغاء السند التنفيذي موضوع الحجز يدى الغير ولو في تنفيذ الدين الضريبي لزو

ابتداء مما يبقى الطلب حول رفع الحجز المضروب على حسابه  بين لدي القرض  العقاري والسياحي 
من  436و 149مؤسس ويجد سنده القانوني في تطبيق   القواعد العامة لستعجال المنصوص عليها بالفصلين 

قائمة وتكمن في  ل، سيما وأن حالة االستعجا 91 – 90من القانون  7محال عليه بموجبه الفصل ق م م ال
األضرار الناتجة  تنفيذ الحجز لدى الغير في مواجهة الطالب والتي قد يصعب تدارك األوضاع حولها بعد 

  .التنفيذ 
  

  األســباب لهــذه
  :نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا 

لى حساب الطالب بنك القرض العقاري والسياحي تحت رقم برفع الحجز المضروب ع
  .من طرف القابض الجماعي لثمارة مع النفاذ المعجل والصائر  8830507221005100

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 

 
 
 



  

                                        ) س  132/08( 2/1                                    المغربية   المملكة  
  العدل وزارة  

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة       ***                                        

  المستعجل القضاء  
  132/08: رقم  ملف  
                              232    :رقم  أمر  
  23/04/2008: ــــخ بتاري  

  القاعـــــــدة
عن الط الذي كان يقضي بأداء كفالة توازي المحكوم به ألجل التنفيذ بمناسبة 1944-6-14ال موجب لتطبيق ظهير  -

 الخامس من الظهير في األحكام والقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضى به مادام  قد الغي بمقتضيات الفصل بالنقض
بالمصادقة على قانون المسطرة المدنية التي نصت  على إلغاء جميع المقتضيات المخالفة ومادام أن   1.74.417

األحوال الشخصية والزور الفرعي  من ق م م اال في 361الطعن بالنقض اليوقف التنفيذ على مقتضى الفصل 
   .والتحفيظ العقاري مع إمكانية المطالبة بإيقاف التنفيذ  في المادة اإلدارية بمناسبة الطعن بالنقض بكفالة او بدونها 

   المـلك جـاللة باسم
      

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   ......  نحن 
  .آاتبة الضبط   ........  وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  23/04/2008أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  في شخص مديرها العام  .......    الشرآة  : المدعــية   بيــــــن

  بحي الرياض بالرباط   : الكائــــــــــــــن  
  .  المحاميان بهيئة الرباط  ............ االستاذان :  بـــــــــــــــــها نائ

                                    
  من جهـــــة................................  ةمدعي                                            

  :المدعى عليهم   وبين
  
  
  
  
  
  
  

  :عنوانهـــــــــــــــــــم 
  : بحضـــــــــــــــــــور 

  
  
  
  
  
  
 

-   
............  

  األول بالرباط الدولة المغربية في شخص السيد الوزير  -
 وزارة األشغال العمومية في شخص السيد الوزير بالرباط  -
 السيد الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية  -
 شرآة التأمين سند في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها  -

  .شارع محمد الخامس الدار البيضاء  3: ب 
  
  

  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم      
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  عـــقـــــــائ

  
المحكمة  بناء على المقال المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته 

، أنها  .......    تعرض فيــــــــــه الطالبة بواسطة نائبها ذ  03/03/2008بتاريخ 
توصلت من مأمور التنفيذ بهذه المحكمة باعذار ألجل تنفيذ الحكم الصادر عن ادارية  

القاضي بأدائها لفائدة المطلوب  430/2000في الملف رقم  13/4/2004الرباط  بتاريخ 
درهم مرتكزا في  5260ر00درهم مع الصائر في مبلغ  496.000ر00ضدهم مبلغ 

والقاضي   640/4/2/2006ذلك على قرار المجلس األعلى الصادر في الملف رقم 
بتأييد ، مضيفة أنها تقدمت  بعرضة ترمي الى اعادة النظر في القرار المذآور ، 

سب وصل األداء موضحة أنها سبق لها أن نفذت ما يفوق ثلث المبلغ المحكوم به ح
 1944رفقته ، في حين ان االعذار شمل المبلغ بكامله ، علما أن مقتضيات ظهير 

تشترط ألجل التنفيذ في مثل هذه الحالة تقديم آفالة ، وأن التنفيذ من شأنه أن يخلف 
ضررا مهما بأموالها التي هي أموال عمومية تخضع لرقابة المجلس األعلى للحسابات ، 

بوجود صعوبة واقعية وقانونية في تنفيذ الحكم المذآور واألمر بايقاف  ملتمسة التصريح
.  التنفيذات أن يتم البت في المسطرة المعروضة على انظار المجلس األعلى وتقديم آفالة



  

  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
بوجود صعوبة في تنفيذ القرار حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر 

 240/7/5االستئنافي القاضي بتأييد الحكم االبتدائي موضوع الملف التنفيذي عدد 
  .1944للطعن فيه باعادة النظر  بناء على ظهير 

لكن من جهة لما آان الفصل الخامس  من  الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
على نص قانون  المسطرة  بالمصادقة  28/9/1974المؤرخ في   74-1 – 417

المدنية قد ألغى  ابتداء من تاريخ تطبيق القانون المضاف  لهذا  الظهير جميع 
  .المقتضيات القانونية المخالفة 

من ق م م على أن الطعن بالنقض ال يوقف التنفيذ أمام  361ولما نصت  المادة  
حفيظ العقاري وأنه المجلس األعلى  إال في األحوال الشخصية و الزور الفرعي والت

نمكن عالوة على ذلك  للمجلس األعلى بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة 
  .استثنائية  ان بأمر بإيقاف تنفيذ القرارات واألحكام الصادرة  في القضايا  اإلدارية 

المتمسك بها في اثارة الصعوبة تكون قد  1944فمعناه أن مقتضيات ظهير 
  .جديد ألحكام إيقاف التنفيذ في   المادة اإلدارية  أعاله ألغيت بالتنظيم القانوني ال

وحيث من  جهة أخرى فالظهير المذآور الذي آان يقضى بوقف تنفيذ األحكام 
والقرارات الحائزة لقوة الشيء المقضى به القاضي على الخزينة العمومية أو صندوق 

مناسبة  طلب النقض إحدى االدارات  العمومية بأداء   آفالة توازي المحكوم به  ب
  ألجل التنفيذ ، آان يتعلق  باألحكام  والقرارات التي تصــــــدر عن المحاآم العصرية  
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والتي آان يطلب فيها  النقض أمام محكمة النقض الفرنسية  قبل تأسيس المجلس 

ا للكيفية المحددة أعاله ،  األعلى الذي أباح النقض وبالموازاة له طلب إيقاف التنفيذ  طبق
قد أصبحت متجاوزة بقواعد  1944يونيو  14مما  ينتج عنه ان  مقتضيات ظهير 

المسطرة المدنية السالفة الذآر ومستبعدة  في التطبيق مادام أن قانون المسطرة المدنية 
الذي جاء الحقا على الظهير المذآور وقد الغاه  صراحة حينما   منح للمجلس األعلى 

حده الحق في إيقاف تنفيذ األحكام النهائية الصادرة في المادة اإلدارية سواء بكفالة أو و
بدونها مما تبقى معه الصعوبة المثارة مجرد وسيلة للتماطل  والتسويف  والطلب 

  .حولها غير مؤسس حليف الرفض 
  

  المنطوق 
  

  ..من ق م م  436و  41 – 90من القانون  19و 7وتطبيقا للفصلين   
  لهذه األسباب   
  

   :نأمر علنيا  ابتدائيا غيابيا         
  .برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر  

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  

       الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي           
  



  

    )س  134/07( 3/1المملكة المغربية                                                     
  وزارة العدل        

  أصل األمر المحفوظ بكتابة الضبط    المحكمة اإلدارية بالرباط
   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  

  القضاء المستعجل
  س  134/07:  ملف رقم 
  175:    أمـر رقم 
  2/5/2007:  بتاريــخ  

 القاعــــــــدة
 للمستعجالتبوصفه قاضيا   وليسالحجز لدى الغير  علىهاته لتصديق   بصفتهرئيس المحكمة اإلدارية  يختص

 .بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي  الحجزالتنفيذ سواء تم هذا  مؤسسةعلى   المشرفباعتباره 
تحوله بشكل مباشر من  إلىحول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي  األطرافلودي بين محاولة االتفاق ا فشل -

  .تم الحجز يشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي  متىعلى الحجز لدى الغير   المصادقةقاضي   إلىقاضي الصلح 
 ديونهاالمؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد  لدىالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة   أموال -

األموال  دائرةتخرج عن   أمواالوالتصديق عليها باعتبارها  الحجزوالتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز  
  .العمومي  بالمرفقوتعطيل االنتفاع  عرقلةعليها   الحجز إيقاعالعمومية التي بترتب عن 

عام أن يكون الدين مما يدخل القانون ال أشخاصالغير في مواجهة  لدىالحجز  علىفي طلب المصادقة   شرط -
  . األداءومستحق  ثابتاالخاصة وأن يكون  األموالفي عداد 

 
       

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك                                               
  

  هاته بصفتنا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........   نحن
  آاتبة الضبط........وبمساعدة السيد  

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   2/5/2007بتاريخ 
  

  : ـ  بيــن المدعـــــية 
   

 .......شرآة م 

  :  ـ نائبــــــــــــــــــها  
 

 المحامي بهيئة مكناس  المحامي        ......األستاذ 

                                                                                                
  من جهـــــــــة                                                                                                            

  :ـ وبين المدعى عليـهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

في شخص ممثله  ةالمكتب الوطني للسكك الحديدي -
القانوني الكائن مقره بزنقة عبد الرحمان الغافقي 

  الرباط  اآدال 
  المحامي بهيئة الرباط  ........ اذ نائبه 

  السيد الخازن العام للمملكة : بحضور   -
   

 من جهة أخرى                                                    
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  عـــقـــــــائ
  

  نحن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط 
من القانون 7من ق م م المحال عليه بموجب الفصل  194ء على الفصل بنا

  .  90-41رقم 
ش ع القاضي 00-3330بالملف  1171وبناء الحكم الصادر عن هذه المحكمة  تحت رقم 

بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعية مبلغ
فوائد القانونية وإرجاع الكفالة البنكية وتحميل المدعى عليه الصائردرهم  مع ال 6.949.361,90

جزئيا مع حصر المبلغ المستحق 15/3/06المؤيد بمقتضى قرار المجلس األعلى الصادر بتاريخ 
  .درهم .  5.877.045,70. في مبلغ  ...   لشرآة م  

  . 102/06/1وبناء على الملف التنفيذي المفتوح تحت عدد 
ى محضر الحجز لدى الغير بالملف التنفيذي أعاله الذي يستند به  مأمور التنفيذوبناء عل

درهم بين يدي الخازن العام للمملكة على الحساب رقم 5.877.045,70آونه قام بحجز مبلغ 
  . المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية  3108101001240000466

  .االتفاق الودي وبناء على دعوة األطراف لحضور جلسة 
وبناء على التصريح اإليجابي المدلى به من طرف الخزينة العامة للمملكة الذي يتضمن

  .توفرها على المبلغ الذي تم حجزه من حساب المحجوز عليه 
  .وبناء على فشل االتفاق الودي بين األطراف على توزيع المبالغ المحجوزة 



  

  .الحجز لدى الغير المذآور  وبناء على الطلب الرامي إلى المصادقة على
   .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة اليوم 

  

  عد التأمل طبقا للقانون
  عليل

  
حيث يهدف الطلب  إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على الحساب المفتوح

ية  في حدود مبلــــــــــــــــــغلدى الخزينة العامة للمملكة في اسم المكتب الوطني للسكك الحديد
  . الدي مثل اصل الدين مع الفوائد القانونية  6.949.361ر90

وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو يشكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ
يشرف بناء على سند تنفيذي ، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة التنفيذ التي

عليها مؤسسة الرئيس  ، وبالتالي نفي هاته الجهة  هي المختصة للتصديق عليه بصفتها  هاته وليس
  .بصفتها قاضيا للمستعجالت 

وحيث إن الحجز لدى  الغير موضوع طلب المصادقة ثم بناء  على سند تنفيذي وهو الحكم
ش ع330/00الملف عدد في  1171تحت عدد  24/10/02الصادر عن إدارية الرباط  بتاريخ 

178والذي تم تأييده من طرف الغرفة اإلدارية  بالمجلــــــــــس األعلى بمقتضى  القرار عدد 
درهم من يدي الخازن العام 5.877.045ر70وقد آل األمر إلى حجز مبلغ    15/3/06بتاريخ 

الوطني المفتوح في اسم المكتب 310.810.1001240000446للممكلة  على الحساب رقم 
للسكك الحديدية  وهو يعد من األموال القابلة للحجز مادام التترتب عنه تعطيل وظيفة النفع العام
الملقاة على عاتق المرفق ومن  المفروض أنه مرصود ألداء التعويضات المحكوم بها على

  .جوزة المكتب المذآور  وقد تعذر إبرام  اتفاق ودي بين األطراف على توزيع المبالغ   المح
وحيث انه مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير  تابت ومستحق

  األداء ، وتم بناء على سند تنفيذي مما تبقى معه شروط المصادقة على الحجز قائمة والطل
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  نطوق
        

من ق م م المحال عليه بموجب 494والفصل   41-90من القانون  19-7وتطبيقا للفصول   
  .أعاله  7الفصل 

  
  لهذه األسباب                     

  :ابتدائيا  حضوريا         انأمر علني
بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب المكتب الوطني للسكك الحديدية في 

درهم المفتوح لدى الخازن العام للمملكة تحت رقم  5.877.045ر70حدود مبلغ 
، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة للمملكة بالرباط بصفتها  310.810.1001240000446

محجوز لديها تسليم المبلغ المذآور أعاله إلى آتابة الضبط هذه المحكمة لتسلمه للطالب وفق 
  .اإلجراءات المقرر قانونا مع الصائر والنفاذ المعجل 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

 



  

    
                                                )س  137/08( 4/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط ل اص                 بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  137/08: رقم  ملف  
                              167    :رقم  أمر  
  16/4/08: ــــخ بتاري  

  القاعدة
  
زعه  من يد صاحبه إال وفق اإلجراءات المقررة بقانون حق الملك مضمون دستوريا واليجوز ن -

إقامة  أشغال  بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة  7- 81نزع الملكية 
يضفي عليها صبغة  7-81العقار و نقل ملكيته لإلدارة  آما هي منصوص عليها في لقانون 

  .ا  مؤسس  االعتداء المادي ويجعل الطلب  حول إيقافه
  

  
       المـلك جـاللة باسم

  
  

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ......        نحن 
  .آاتبة الضبط .....    ة وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  16/04/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  .اصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة المبينة اسماؤهم بشهادة الملكية المرفقة  م  ش   : المدعــون   بيــــــن

  . ..................   :  م عنوانــــــــــــــــه
  المحامي بهيئة تطوان .........       األستاذ  :    منائبـــــــــــــــــــه           

  
  من جهـــــة................................مدعي                                              

  
  
  :المدعى عليهم   وبين

  
  

  :نائبـــــــــــــــــــــــه  
  
  
 

  الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص رئيسها -
في شخص مديرها الكائن مقرها .......   شرآة   -

  االجتماعي بالحي االداري لوالية تطوان 
   ن المحامي بهيئة تطوا.......     األستاذ   

  وزير الداخلية بمقره وزارة الداخلية بالرباط  -
 العون القضائي للمملكة بمقره بوزارة المالية الرباط  -

                                                
                                 

  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم                       
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  عـــقـــــــائ



  

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعية أعاله بواسطة نائبها
يعرض فيه الطالب 07/03/2007والمسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

، أنه يملك على وجه الشياع العقار المسمى النصر ذي/  ....    ه ذ بواسطة نائب
،، وأنه فوجئ بقيام الجماعة  الحضرية للمضيق 40016/19الرسم العقاري عدد 

بواسطة شرآة م س    باالعتداء المادي على ملكه من خالل عمليات التطهير لربط
لماء الصالح للشربتجزئة اليمن بقنوات الصرف الصحي ومد قنوات الربط با

والكهرباء، وأن هاته األشغال قامت بها شرآة م س لفائدة الجماعة الحضرية
للمضيق وبترخيص منها ، وأن هذه األخيرة قامت باالحتالل الغير المشروع للملك
المحفظ  له دون مبرر مشروع ودون اللجوء إلى مسطرة  نزع الملكية  ألجل

لذلك  األمر بإيقاف األشغال الجارية من المطلوبالمنفعة العامة ، والتمس تبعا 
ضدهم فوق أرضه فورا مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها

  .درهم يوميا  عند االمتناع  1000ر00
ملتمسة أساسا رفض الطلب لكون/ ......    وأجابت شرآة م س بواسطة نائبها  ذ 

ي تم تقييده>أجل المنفعة العامة والالمشروع يدخل في باب نزع الملكية من 
بالرسم  العقاري حسب ما يتضح من شهادة الملكية المدلى بها من طرف الطالب
نفسه ، وبالتالي فإن إيقاف األشغال ليس له ما يبرره ، آما التمس احتياطيا القول

  .بعدم االختصاص النوعي لقاضي المستعجالت للبت في الطلب 
نائبه مؤآدا أن مشاريع   نزع الملكية المسجلة بالرسموعقب الطالب بواسطة 

العقاري المذآور تمت لفائدة الدولة الملك الخاص آما هو واضح من الرسالة
التوضيحية للمحافظ على األمالك العقارية بالمضيق الفنيدق ، وبالتالي فليس عناك

ة م س، مؤآداأي مشروع لنزع الملكية لفائدة الجماعة الحضرية للمضيق وال لشرآ
  .توفر حالة االستعجال القصوى 

  .وبناء على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف األشغال الجارية فوق أرض الطالبين
  .مع النفاذ المعجل تحت طائلة غرامة تهديدية 

توريا وال يجوز نزعه من يد صاحبه إال وفقوحيث إن حق الملك مضمون دس
اإلجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية
واستئذان القضاء االستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل

قانونيةوأن آل إخالل لهاته المقتضيات ال. ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء 
وحيازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي ال
ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم
او اآتساب الملكية ويملك القضاء االستعجالي حق التصدي لذلك االعتداء المادي

  .ب األحوال عن طريق إيقافه  او رفعه بحس
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وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع
الطلب وأن اإلدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على اإلجراءات
المقررة لنزع الملكية ، مما تبقى  معه تلك األشغال جارية على وجه التعدي

  .طلب بإيقافها  مؤسس وال
وحيث  انه إذا آانت الغرامة التهديدية تؤسس في مواجهة   المنفذ عليه الممتنع
بدون مبرر عن التنفيذ فاقترانها  بالمطالبة بإيقاف األشغال تجعلها  سابقة ألوانها

  .ويبقى الطلب حوله غير مؤسس وبالتالي غير مقبول 
  

  المنطوق
  
من قانون المسطرة 149والفصل  41.90القانون رقم و 19و 7وتطبيقا للفصول   

  .المدنية
  لهذه األسباب

  
  :  نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا       

بإيقاف األشغال الجارية من طرف الجماعة الحضرية لمدينة المضيق في شخص 



  

رئيسها وشرآة م س في شخص ممثلها القانوني فوق عقار الطالبين دي الرسم 
مع النفاذ المعجل والصائر وعدم قبول  طلب تحديد  40016/19العقاري عدد 

      .الغرامة 
  ........................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا       

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي            

  



  

    
                                                )س  140/06( 1/3  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                   بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  140/06: رقم  لفم  
                              173    :رقم  أمر  
  05/04/06: ــــخ بتاري  

  القاعــــــــدة
يختص رئيس المحكمة اإلدارية بصفته هاته لتصديق  على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا  للمستعجالت 

  .طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي باعتباره المشرف على التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على 
أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة لدى االبناك ترصد عادة لتسديد ديونها  المحكوم بها في 
مواجهتها آما في نازلة الحال مما يجوز الحجز والتصديق عليها باعتبارها أموال خاصة تخرج عن دائرة األموال 

  رتب عن إيقاع الحجز عليها عرقلة وتعطيل االنتفاع بالمرفق العمومي العمومية التي يت
يشترط في طلب المصادقة على الحجز لدى الغير في مواجهة اشخاص القانون العام أن يكون الدين مما يدخل في 

  .اطار األموال الخاصة وأن يكون تابتا ومستحق االداء 
  
 

  
  المـلك جـاللة باسم

  
  .هاته  بصفتنا بالرباط اإلدارية يس المحكمة رئ.......     نحن  

  آاتبة الضبط.......    ة  وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   05/04/2006بتاريخ 

  
  شرآة  م   في شخص مديرها واعضاء مجلسها االداري مقرها  -: المدعــية   بيــــــن

  : ...........االجتماعي 
  المحامي بهيئة مكناس   ......     والنقيب    .....   االستاذ ان  : ـــــــها   نائبــــــــــ           

  
  من جهـــــة..... ...........................                                                                 

  
  :المدعى عليهما   وبين

  
  
  
   

  
  
  
 

 المكتب الوطني للسكك الحديدية  -
 السيد الخازن العام للمملكة بالرباط  -

                                                
  ىأخرمن جهة ..................................                                                     
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  لوقـــــــائعا
  
  نحن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط  -
  .المحدث بموجبه المحاآم اإلدارية  90/41من القانون رقم   19و  7بناء على المادتين  -
  .وما بعده من قانون المسطرة المدنية  149وبناء على الفصل   -
ش  149/03ملف  373تحت عدد  18/3/2004وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ  -

درهم مع رفع اليد عن  152.419ك الحديدية لفائدة  المدعية مبلغ ع القاضي بأداء المكتب الوطني للسك
  .درهم عن التماطل مع الصائر  25000درهم ومبلغ  29.479ر09الضمانة النهائية المحددة في مبلغ 

ملف إداري عدد  6/7/2005بتاريخ  561وبناء على القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية عدد  -
  .الحكم االبتدائي المشار إليه أعاله  القاضي بتأييد 1344-4-1-04

وبناء على محضر الحجز لدى الغير المنجز من طرف مكتب التنفيذات القضائية بهذه المحكمة بتاريخ 
  .بناء على سند تنفيذي هو الحكم القضائي النهائي السالف الذآر 1- 05-110ملف التنفيذ عدد  9-2-2006

 2006-3- 14ه من طرف الخزينة العامة للمملكة بتاريخ وبناء على التصريح اإليجابي المدلى ب -
درهم  229.277ر55تصرح فيه الوآالة البنكية المرآزية للخزينة العامة للمملكة إيجابيا بتوفر لنا آل مبلغ 

  . المفتوح في اسم المكتب الوطني للسكك الحديدية  446عن الحساب رقم 



  

  .حول توزيع المبالغ المحجوزة  بناء على  فشل   االتفاق الودي بين األطراف -
  .وبناء على حجز القضية للتأمل لجلسة يومه  -

  وبعد التأمل  طبقا للقانون 
  التعليل 

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بالمصادقة على لحجز المضروب على حساب المكتب الوطني  -
  .درهم  229.277ر55للسكك الحديدية في حدود مبلغ 

ى الغير سواء ثم بناء على أمر قضائي او شكل تلقائي من طرف مأمور التنفيذ وحيث ان الحجز لد -
بناء على  سند تنفيذي مما يختص بالتصديق عليه رئيس المحكمة االدارية  بصفته  هاته آمشرف على التنفيذ 

  .وليس بصفته قاضي المستعجالت
تنفيذي  وبشكل تلقائي من وحيث ان الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند  -

 446درهم على الحساب رقم  229.277ر55طرف مأمور التنفيذ وقد آل  األمر فيه إلى حجز  مبلغ 
 14وتاريخ  000148للمحجوز عليه بين يدي الخازن العام حسبما هو متبث في التصريح اإليجابي عدد 

ف على توزيع المبالغ المحجوزة بسبب المضاف للملف وقد تعذر إبرام اتفاق ودي بين األطرا 2006مارس 
  .رفض المحجوز عليه لذلك 

وحيث ان أموال المؤسسات العمومية وشبه العمومية ترصد عادة لسد ديون هاته المؤسسات   -
  .المحكوم  بها عليها  آما هو الوضع في نازلة الحال 

ابث ومستحق األداء وقد   وحيث انه مادام أن الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير ث -
تم بناء على سند تنفيذي وهو  قرار الغرفة اإلدارية أعاله الذي التقبل الطعن بالنقض باعتبار عدم وجود 

  غرفة بالمجلس األعلى  تعلو عليهـــــا لتطبيــــق 
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  .ك مؤسستبقى شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حول ذل  1944مقتضيات ظهير 
  

  المنطوق 
  

المحدثة بموجبه المحاآم اإلدارية  90– 41من القانون رقم  19و 7وتطبيق لمقتضيات الفصلين 
  .أعاله  7من ق م م  المحال عليه بموجب الفصل  494والفصل 

  
  األســباب لهــذه

  
  :حضوريا ابتدائيا  علنيا نأمر   

المفتوح  446زينة العامة علـــــــــى الحساب رقم بالمصادقة على الحجــــــــز المضروب بين يدي الخ

في اسم المكتب الوطني للسكك الحديديــــــــة ، ونأمر تبعا لذلك الخزينة العامة بصفتها محجـــــــــــوز لديها 

درهم لتسليمه للطالبة مع تحميل  229.277ر55تسليم آتابة الضبط هذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 

  .ليه الصائر والنفاذ المعجل المحجوز ع

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 

 
 
 

  



  

    )س  148/08( 3/1المملكة المغربية                                                     
  وزارة العدل        

  أصل األمر المحفوظ بكتابة الضبط    المحكمة اإلدارية بالرباط
   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  

  القضاء المستعجل
  س  148/08:  ملف رقم 
  242:    أمـر رقم 
  30/04/2008:  بتاريــخ  

 القاعــــــــدة
بوصفه قاضيا   وليسالحجز لدى الغير  علىلتصديق   هاته بصفتهرئيس المحكمة اإلدارية  يختص

بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء  الحجزالتنفيذ سواء تم هذا  مؤسسةعلى   المشرفباعتباره  للمستعجالت
 .على سند تنفيذي 

تحوله بشكل مباشر  إلىحول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي  األطرافمحاولة االتفاق الودي بين  فشل -
تم الحجز يشكل تلقائي بناء على  متىعلى الحجز لدى الغير   المصادقةقاضي   إلىضي الصلح من قا

  .سند تنفيذي 
 ديونهاالمؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد  لدىالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة   أموال -

 دائرةتخرج عن   أمواالا والتصديق عليها باعتباره الحجزوالتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز  
  .العمومي  بالمرفقوتعطيل االنتفاع  عرقلةعليها   الحجز إيقاعاألموال العمومية التي بترتب عن 

القانون العام أن يكون الدين مما  أشخاصالغير في مواجهة  لدىالحجز  علىفي طلب المصادقة   شرط -
  . داءاألومستحق  ثابتاالخاصة وأن يكون  األمواليدخل في عداد 

 
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك                                               

  
  هاته بصفتنا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........   نحن

  آاتب الضبط    ........ وبمساعدة السيد  
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   30/04/2008بتاريخ 

  
  : ــن المدعـــــي ـ  بي

   
 السيد م    - 1

  :  ـ نائبــــــــــــــــــه  
 

  المحامي بهيئة الرباط .......  األستاذ 
-  .......  

  .......... الساآن 
  

                                                                                                
  من جهـــــــــة                                                                                                            

  :ـ وبين المدعى عليـهم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

الوآيل القضائي للمملكة  بصفته نائبا عن السيد وزير التجهيز والنقل السيد 
الخازن العام للمملكة والسيد الخازن الرئيسي للمملكة بمكاتبه بوزارة 

 االقتصاد والمالية بالرباط 
  التجهيز والنقل وزارة 

  المحامية بهيئة الرباط .........تنوب عنها االستاذة 
 من جهة أخرى                                                                    

      
  
  

  
  

  عـــقـــــــائ
  

  بالرباط نحن رئيس المحكمة االدارية 
من القانون 7من ق م م المحال عليه بموجب الفصل  494بناء على الفصل 

  .  90-41رقم 
في الملف عدد  30/1/2001بتاريخ   الرباط وبناء الحكم الصادر عن إدارية 

في شخص وزيرها بأدائه وزارة التجهيزالقاضي بالحكم على   77تحت عدد   ت 960/99
خمسمائة وستون ألف درهم  عن) درهم  272.000ر00( ره للمدعين تعويضا اجماليا قد

  .فقدان جزء من أرضهم المشار إليها أعاله 
وبناء على طلب تنفيذ الحكم المذآـــــــور المقدم من طــــــرف المدعي بواسطة

  04/6/2002نائبه بتاريخ 
  . 130/02/1وبناء على الملف التنفيذي المفتوح تحت عدد 



  

ب الرامي إلى حجز ما للمدين لدى الغير المقدم من طرف المدعيوبناء على الطل
  .بواسطة نائبه  

الذي يشهد من 13/06/07وبناء على محضر حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ في 
خالله مأمور التنفيذ آونه قام بالحجز على حساب  بين يدي الخازن العام للمملكة  المفتوح

  .  درهم 303.334ر40في حدود مبلغ ) تجهيز وزارة ال( لدى مديرية الطرق 
بناء على األمر الصادر عن رئيس المحكمة بالنيابة والقاضي بالمصادقة على الحجز
وتحميل المدعى عليه المصاريف وفي الطلب المضاد برفضه وابقاء المصاريف على

  . رافعه 
24/12/2007خ بتاري 972عدد وبناء على قرار محكمة االستئناف اإلدارية بالرباط 

والقاضي بإلغاء األمر المستأنف وإرجاع ملف  169/7/02و  142/07/2في الملف رقم 
  .القضية إلى السيد رئيس  المحكمة اإلدارية بالرباط  للبت فيه من جديد طبقا  للقانون 

بناء على جواب وزارة التجهيز والنقل بواسطة نائبتها ذة المراآشي تلتمس من خاللها
رفض الطلب  والتصريح ببطالن إجراءات الحجز واألمر بإيقاف تنفيذ إجراءاتالحكم ب

الحجز لدى الغير لعدم إدالء الطالبين بالوثائق المتبثة للملكية وأن الحجز انصب على أموال
  .عمومية غير قابلة بطبيعتها للحجز 

لعام للمملكةوأجاب الوآيل القضائي للمملكة نيابة عن وزير التجهيز والنقل والخازن ا
والخازن الرئيسي للمملكة ملتمسا رفع الحجز لكونه انصب على أموال عمومية غير قابلة
بطبيعتها للحجز ومرصودة لتسيير مرفق عمومي مؤآد انتفاء ما يحجز ومدليا بتصريح

  .سلبي لعدم وجود ما يحجز
  .وزة وبنا على فشل محاولة االتفاق  الودي بين األطراف  حول المبالغ المحج

وبناء على مذآرة التكميلية المدلى بها من طرف الوآيل القضائي للمملكة ملتمسا من
خاللها إرجاء البت في القضية لكون اإلدارة تسعى جاهدة ألجل تنفيذ الحكم الذي آان

  .أساس الحجز
  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
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  التأمل طبقا للقانونوبعد 
  

حيث يهدف الطلب الى استصدار امر بالمصادقة على الحجز المضروب 
  .بمقتضى سند تنفيذي بما يترتب على ذلك من آثار قانونية 

 إجراءعد يهو األمر في النازلة  آما تنفيذي سندإن الحجز لدى الغير بناء على  حيث
يحتاج إلى  وال  تلقائيوبشكل   التنفيذمأمور  بمسعى ويتمالتنفيذ   إجراءاتمن  

ويبث فيه رئيس المحكمة بصفته هاته وليس بصفته قاضيا  استصدار أمر قضائي
 الدفعمما يبقى  للمستعجالت باعتباره  المشرف على عملية تنفيذ السندات التنفيذية 

  .حول ذلك غير مؤسس 
  . للحجز والمصادقة عليه  المحجوزالدفع بعدم قابلية المال  حول
األموال العامة للدولة واألشخاص  علىمن جهة إذا آان ال يجوز الحجز  يثح

من شأنه أن يعرقل وظيفة النفع  عليهاالعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتصديق 
من ذلك أجاز الفقه والقضاء  استثناءالعام الملقاة على عاتق المرفق العمومي فإنه 

سيره بانتظام وخاصة  معتعارض حجزها الحجز على األموال الخاصة التي ال ي
التي يحكم  التعويضاتالمودعة لدى المؤسسات المالية التي يفترض رصدها لتغطية 

 660قرار المجلس األعلى الصادر عن الغرفة اإلدارية عدد .            ( بها عليها
  ). 1967/05/97رقم  ملف 04/5/2000 بتاريخ

والمؤسسات العمومية عن تنفيذ  الدولةمن جهة أخرى ومتى ثبت امتناع  وحيث
بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب  مجديةحكم قضائي بدون مبرر فإن مالءة الذمة تصبح غير 

بالتنفيذ الجبري على األموال  القيامفيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز 
القابلة  القضائية التي تفرضها بحكم القانون األحكام االلتزامالعمومية نظرا لطبيعة  

 21/5/2007بتاريخ  303 عددبالرباط   اإلداريةئناف تقرار محكمة االس ( للتنفيذ
يبقى معه الدفع حول عدم قابلية األموال المحجوزة  مما، ) 111/06/2ملف رقم 

  .   غير مؤسس للحجزباعتبارها أمواال عمومية 
لدى الغير ثابت ومستحق على الحجز  المصادقةما دام أن الدين موضوع طلب  وحيث

شروط المصادقة على الحجز قائمة حوله  معهاألداء وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى 



  

  .والطلب حول ذلك مؤسسا
الحجز قد تم بناء على سند  أنهذا األمر بالنفاذ المعجل مادام   اشفاعينبغي   وحيث

  .تنفيذي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )س  148/08تابع (  4/4

  

  نطوق
        

من ق م م المحال عليه بموجب 494والفصل   41-90من القانون  19-7وتطبيقا للفصول   
  .أعاله  7الفصل 

  
  لهذه األسباب                     

  :نأمر  علنيا  ابتدائيا حضوريا       
بالمصادقة  على الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة ونأمر تبعا لذلك 

لتسليمه  303.334ر40لديه تسليم آتابة ضبط هاته المحكمة المبلغ المحجوز وقدره المحجوز 
  .للطالب طبقا لإلجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
   الضبط آــاتب                   المستعجالت                             قاضي      

 
 



  

            )س  162/06( 1/4المملكة المغربية                                           
  وزارة العدل      

  نسخة  الحكم المحفوظ بكتابة الضبط                          المحكمة اإلدارية بالرباط
  بالمحكمة اإلدارية بالرباط                                            
  

  القسم االستعجالي   
        س 162/06: ملف رقم 
  200: حكم رقم 

  10/5/2006:  بتاريخ 
  القاعــــدة

قبول ضمانة رهن رسمي على عقار في اطار مسطرة 
ايقاف االداء من طرف القابض المالي بعد تقدير آفايتها 

نعه من سلوك في تامين  استخالص الدين الضريبي يم
مسطرة االشعار للغير للحائز وإيقاع حجز نتيجة  لذلك 
على أموال المدين المودعة لدى المؤسسات المالية 

 67لمخالفة ذلك لضمانة رهن العقار ومقتضيات الفصل 
   15- 97من القانون 

  
  

  باســــم جــاللة المــلك
  

 ا للمستعجالتالمحكمة اإلدارية بالرباط بصفتنا قاضي رئيس ....... نحن
  الضبط آاتبة ......... وبمساعدة

  اإلدارية للمحاآممن القانون المحدث  19على المادة  وبناء
  26/4/2006األمر اآلتي نصه يوم  أصدرنا

  
  :اآلتي نصه  الحكم

  
  ...........ح   ع القاطن  : بين

  .، محام بهيئة الرباط ............ ينوب عنه األستاذ 
  

  من جهة............................................عيا بصفته مد        
  

الخزينة العامة للمملكة في شخص  - 2القباضة المرآزية بسال في شخص السيد القابض بمقره ســال  - 1 : وبين
  . الخازن العام بمقره بالرباط 

  .شارع طرابلس  3اط ، البنك الشعبي الرباط والقنيطرة ، في شخص ممثله القانوني بمقره بالرب :بحضور 
  

  أخرى جهةمن ................................بصفتها مدعى عليها                                        
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  عـــــالوقائ
  

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه لدى آتابة ضبط هذه 
، المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي يعرض فيه آونه وفي  10/3/2006خ المحكمة بتاري

، تم عرض النزاع على  1995إلى  1992إطار مسطرة المراجعة التي خضع لها برسم سنوات 
 121ش ض الحكم رقم  171/01في الملف رقم  27/1/2005هاته المحكمة التي أصدرت بتاريخ 

فيما زاد عن رقم المعامالت المحدد من طرف الخبير والذي  الذي قضى بإلغاء األمر باالستخالص
، تم إعالمه شفويا من  27/2/2006لم يقم ال تبليغه وال استئنافه ، مضيفــــــــــــا آونه بتاريخ 

طرف مدير وآالة البنــــــــــك الشعبي بســــــــال باب الخميـــــــس بأنه قد تم توقيع حجز على 
من قبل قابض سال وسحب عدة شيكات لصالح  181815212111773047000432حسابه رقم 

متعامليه ، تقدم ألجله أمام قابض سال قصد طلب رفع الحجز عن حسابه البنكـــــــي بتاريخ 
آما تقدم بنفس التاريخ باستفسار لدى البنك قصد تمكينه ن آتاب يثبت وقوع الحجز  2/3/2006

ن من سلوك المساطر المالئمة قانونا ، أجاب عنه البنك بتاريخ المذآور وسنداته وأساسه حتى يتمك
درهم وأنه قام  1.067.294,60بأنه توصل بإشعار من القابض ألجل حجز على مبلغ  8/3/2006



  

دره وأنه في حالة عدم حصول المدعي على رفع اليد من  181.748,06بناء على ذلك بتجميد بلغ 
إنه سيقوم بتحويل المبلغ المجمد ، ملتمسا ذلك آله الحكم يوما ف 15القباضة في أجل ال يتعدى 

لفائدته برفع الحجز الذي أوقعه قابض القباضة المرآزية بسال على حسابه البنكي لدى وآالة البنك 
والمـــــــــودع لدى  21/2/2006المؤرخ في  ATD.157/ 2006الشعبي بمقتضى إشعاره رقم 

اآلثار القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وذلك  ، مع ترتيب 2/3/2006البنك بتاريخ 
لمجوعة من العلل القانونية مفادها أن من شأن القابض اتخاذ آل اإلجراءات التحفظية التي من 
شأنها المحافظة على ضمان الخزينة استنادا إلى إعالم بتصحيح جار صادر عن مصالح الوعاء 

ط العادي للمقاولة وذلك بقيام القابض باستخالص مبالغ الضريبي وال يجوز بأي حال عرقلة النشا
الشيكات السابق تسليمها والتي من شأن عرضها أمام المحاآم التجارية التصريح بتوقف مقاولة 

من مدونة التحصيل  117المدعي عن الدفع ، آما أنه سبق له وأن تقدم بضمانات في إطار المادة 
التي هي عبارة عن أربع عقارات محفظة تم قبولها من قبل قصد تأمين الديون المتنازع بشأنها و

  .القابض 
  .مرفقا مقاله بمجموعة من الوثائق 

، والذي جاء فيه آون المتابعات  29/3/2006وبناء على جواب السيد قابض سال بتاريخ 
المجراة في حق المدعي قد تمت استنادا إلى جداول ضريبية صدرت بعد تاريخ التصحيح ، وليس 

اء على إعالم بتصحيح صادر عن مصالح الوعاء الضريبي وبما أن المديرية العامة للضرائب بن
لم تصدر أي مقرر ضريبي يقضي بإلغاء تلك الضرائب ، فإن القابض يبقى ملزما بالقيام بكافة 
المتابعات في حق الملزم من أجل استخالص تلك المبالغ المستحقة ، مضيفا بشأن الشهادة الجبائية 

وذلك مقابل رهن اتفاقي على أربع  15/4/2005تي يزعم المدعي أنه استفاد منها بتاريخ ال
عقارات في ملكيته ، فإنها ال تعني إيقاف المتابعات في حق الملزم بالضريبة وبالتالي فإنها ال 

  تتعارض مع
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من مدونة التحصيل ،  104إلى  101اإلشعار للغير الحائز الذي قام بها القابض وفق المواد 
ومن جهة أخرى فإن الضمانات التي قدمها المدعي غيــر آافية لضمان مبلغ الدين خاصة وأن هذا 
الرهن هو من الدرجة الثانية ويشمل حقوقا مشاعة بين المدعي وثمانية عشرة مالكا آخر من ورثة 

لجداول ، الرسالتين الموجهتين باألمين وحجي ومن معهم ، مرفقا مذآرته بنسخة من مستخرج ا
  .من القابض إلى المدعي ، شهادة من المحافظة العقارية وأخيرا شهادة الملكية 

، والذي جاء فيه تعقيبه بشأن الجدول  5/4/2006وبناء على تعقيب نائب المدعي بتاريخ 
راجعة المدلى به من طرف القابض إذ عرض آون المبالغ المذآورة في الجدول تتعلق بفترة م

التي ليست إال سنة االستحقاق التي اعتبرتها  2001ال بسنة  1995إلى  1992الضريبة من 
اإلدارة السنة التي صدر فيها قرار اللجنة الوطنية ، الشيء الذي يتجلى من مقارنة مبالغ الجدول 

رته فيا يخص الضريبة على القيمة المضافة مع الوثيقة المدلى بها من طرف القابض مرفقا مذآ
  .بنسخة من قرار اللجنة المحلية وآذا من قرار اللجنة الوطنية وأخيرا غالف التبليغ 

من  120، والذي دفع فيه بعدم احترام المدعي لمقتضيات المادة  20/4/2006وبناء على تعقيب السيد قابض سال بتاريخ 
نة المتعلقة بتكوين ضمانات ، ملتمسا ألجله رفض من نفس المدو 118مدونة التحصيل المتعلقة بالتظلم وآذا مقتضيات المادة 

  .الطلب 
  . 26/4/2006وبناء على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة 

  التأمل طبقا للقانون وبعد
  

حيث يهدف الطلب الى استصدار امر برفع الحجز المضروب على حسا الطالب بوآالة البنك الشعبي لتقديمه ضمانة ين يدي 
  . 15-97ر القانون القابض المالي في اطا

و 117وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومستنداته أن القابض المالي في اطار مسطرة ايقاف االداء المنصوص عليها بالفصلين 
سبق وأن قبل في اطار سلطته التقديرية ايقاع رهن رسمي على العقارات موضوع الطل بعد تقدير  15-97من القانون  118

  .الدين الضريبي موضوع المتابعة آفايتها في تأمين استخالص 
وحيث لذلك  يبقى الحجز المضروب على حساب الطالب بالمؤسسة المالية اعاله في اطار مسطرة االشعار للغير الحائز غير 
مؤسس من جهة لوجود ضمانة قانونية مقبولة من طرف القابض لم يتم التنازل عنها او الغاؤها  بالطرق القانونية المقرره لذلك 

من نفس القانون  التي اليجز ايقاع الحجز على العقار اال بعد عدم آفاية  67تعارض الحجز المذآور مع مقتضيات الفصل ول
تمنع من الرجوع الى الحجز على  15-97المنقوالت والذي يستفاد منه بدليل  المخالفة ان الحجز على العقار طبقا للقانون 

طل رفع الحجز جديا وان حالة  االستعجال قائمة  بالنظر لما يترتب عن استمرار  المنقول  مما يبقى معه السب المعتمد في
  .الحجز من ارهاق  المدين وصعوبة تدارك االوضاع بعد التنفيذ
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  المنطوق
  

  . 15- 97انون المسطرة المدنية والقانون من ق 149والفصل  41-90من القانون  19و 7ل وللفص وتطبيقا
  

  األسباب لهذه                              
  

   :تأمر علنيا ابتدائيا حضوريا 
برفع الحجز المضروب  على حساب الطالب بالبنك الشعبي تحت رقم 

من طرف قابض القباضة المرآزية بسال مع النفاذ المعجل والصائر  181815212111773047000432
.  

  
  .................................أعاله  الحكم في اليوم والشهر والسنة صدر بهذا

  
  

 الضبط ةآاتب                    المستعجالت                      قاضي
  
  
  

 



  

       
    )س  227/08( 3/1المملكة المغربية                                                    

  وزارة العدل        
  أصل األمر المحفوظ بكتابة الضبط    المحكمة اإلدارية بالرباط

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  القضاء المستعجل

  س  227/08:  ملف رقم 
  255:    أمـر رقم 
  7/05/2008:  بتاريــخ  

 القاعــــــــدة
بوصفه قاضيا   وليسالحجز لدى الغير  علىلتصديق  لهاته  بصفتهرئيس المحكمة اإلدارية  يختص

بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء  الحجزالتنفيذ سواء تم هذا  مؤسسةعلى   المشرفاعتباره ب للمستعجالت
 .على سند تنفيذي 

تحوله بشكل مباشر  إلىضي فحول توزيع المبالغ المحجوزة ي األطرافمحاولة االتفاق الودي بين  فشل -
كل تلقائي بناء على سند ش بتم  متىعلى الحجز لدى الغير   المصادقةقاضي   إلىمن قاضي الصلح 

  .تنفيذي 
مدخول السوق البلدي للسمك المستخلص بين يدي المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد  يعتبر من  -

األموال  دائرةتخرج عن   أمواالباعتبارها  عليه والتصديق   اقبيل  األموال التي يجوز الحجز عليه
  .العمومي  بالمرفقوتعطيل االنتفاع  عرقلةعليها   الحجز إيقاعترتب عن يالعمومية التي 

القانون العام أن يكون الدين مما  أشخاصالغير في مواجهة  لدىالحجز  علىفي طلب المصادقة   شرط -
  . األداءومستحق  ثابتاالخاصة وأن يكون  األمواليدخل في عداد 

 
       

  ـــــــة الملــــــــك باســــم جالل                                              
  

  هاته بصفتنا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  .......   نحن
  آاتب الضبط    ........ وبمساعدة السيد  

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   7/05/2008بتاريخ 
  

  : ـ  بيــن المدعـــــية   
   

 مقاولة  ح  في شخص ممثلها القانوني 

  :  ـ نائبــــــــــــــتــــها  
 

 ة  بتطوانالمحامي........ األستاذة 

  من جهـــــــــة                                                                                                            
  :ـ وبين المدعى عليـهما 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

بلدية العرائش في شخص ممثلها القانوني الكائنة بشارع محمد الخامس العرائش  -
  المحامي بالعرائش ...........  ستاذ ينوب عنها اال

   مندوب المكتب الوطني للصيد بالعرائش -
  ينوب عنه االستاذ امزيل محمد المحامي بالدار البيضاء

 من جهة أخرى                                                    

  
  
  
  
  
  

  
  

  عـــقـــــــائ
  

  نحن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط 
من القانون 7من ق م م المحال عليه بموجب الفصل  194بناء على الفصل 

  .  90-41رقم 
في الملف 29/10/1998بناء  على الحكم الصادر عن المحكمة االدارية بالرباط  بتاريخ 

العرائش لفائدة المدعيــــــــــة مبلــــــــغ س والقاضي بأداء المجلس البلدي لمدينة 29/97رقم 
88.690ر83درهما عن قيمة األشغال المنجزة وتعويضا عن التأخير بمبلغ  2.217.272ر11

  .درهم 
وبناء على قرار الغرفة االدارية بالمجلس  األعلى المذبل بالصيغة التنفيذية الصادر بتاريخ

  .القاضي بتأييد الحكم المستأنف اعاله و 309/4/1/1999في الملف رقم  25/01/2001



  

  . 215/01/1وبناء على محضر االمتناع المضاف للملف التنفيذي عدد 
والذي شهد فيه مأمور 04/01/2008وبناء على محضر الحجز لدى الغير المؤرخ في 

388.073ر28إجراءات التنفيذ آونه قام بحجز المبلغ المتبقى في إطار مواصلة التنفيذ وقدره 
رهم على مداخيل يبلدية العرائش بين يدي مندوبية المكتب الوطني للصيد بالعرائش ، آأصلد

  .للدين ومصاريف قضائية 
  وبناء على مبلغ محضر الحجز لدى الغير الى المحجوز عليه والمحجوز بين ب

  . 04/01/2008يديه بتاريخ 
لصيد بواسطـــــــة نائبهبناء على التصريح االيجابي المدلى به من طرف المكتب الوطني ل

  . درهم وحجزه لفائدة الطالبة  388.072ر94ذ امزيل محمد الذي يتضمن وجود مبلغ /
  .بناء  على دعوى األطراف لجلسة االتفاق الودي 

  .بناء على تخلف المطلوب ضدهم عن الحضور رغم التوصل 
  .محجوزة وبناء على فشل االتفاق الودي بين األطراف على توزيع  المبالغ ال

  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة اليوم 
  

  عد التأمل طبقا للقانون
  عليل

  
حيث يهدف الطلب  إلى استصدار أمر بالمصادقة على الحجز المضروب على مداخيل 
بلدية العرائش بين يدي المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بالعرائش في حدود مبلغ 

  .درهم   388.072ر94
وحيث إن الحجز لدى الغير سواء تم بناء على أمر قضائي أو يشكل تلقائي من طرف 
مأمور التنفيذ بناء على سند تنفيذي ، فإن إجراءات التصديق عليه تدخل في إطار مسطرة 
التنفيذ التي يشرف عليها مؤسسة الرئيس  ، وبالتالي نفي هاته الجهة  هي المختصة للتصديق 

  .بصفتها  هاته وليس بصفتها قاضيا للمستعجالت عليه 
وحيث أن ما تم الدفع به من آون الحجز قد انصب على مال عام اليجوز إيقاع الحجز 

على أساس ذلك ان الفقه  زعليه ومن شأنه المساس بالنظام يبر المرفق الجماعي ال يرتك
ز متى آان الحجز اليعطل والقضاء قد استقر على قابلية أموال الشخص المعنوي العام للحج

  وظيفة المرفق العام الذي يبقــــــــى عمله منظما مع بقاء الحجز لذلك  وباعتبار من جهة أن 
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الحجز قد انصب على مدخول السوق السمكي بين يدي المندوبية الجهوية للمكتب الوطني  
نفيذ حاجيات المرفق الجماعي ، وأنه لم تقم دليل من للصيد بالعرائش الذي لم يبرمج بعد في ت

أوراق الملف ومستنداته على تعطيل وظيفة النفع العام الملقاة على عاتق المجلس البلدي 
 نبالحجز المذآور او اإلخالل سيره المنتظم يبقى الدفع المجرد  بخرق مبدأ عدم  الحجز ع

يق النفع العام مع اقتران ذلك باالمتناع الحجز على أموال المجلس البلدي وغل يده عن تحق
  .الغير المبرر عن التنفيذ غير مؤسس

وحيث إن الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة ثم بناء  على سند تنفيذي وهو 
في   25/01/2001وتاريخ  105القرار الصادر عن الغرفة االدارية بالمجلس األعلى   عدد 

ت ،  29/97للحكم االداري  الصادر في الملف رقم المؤيد   309/4/1/1999الملف  رقم 
بين  يدي المندوبية الجهوية للمكتب درهم   388.072ر94وقد آل األمر إلى حجز مبلغ  

الوطني للصيد بالعرائش  وقد تعذر ابرام اتفاق ودي بين االطراف على توزيع المبالغ 
  .المحجوزة بسبب رفض بلدية العرائش ألي اتفاق حول ذلك 

ث انه مادام الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير  ثابت ومستحق وحي
األداء ، وتم بناء على سند تنفيذي مما تبقى معه شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب 

  .بشأنها مؤسس 
  

  نطوق
        

بموجب من ق م م المحال عليه 494والفصل   41-90من القانون  19-7وتطبيقا للفصول   
  .أعاله  7الفصل 

  
  لهذه األسباب                     

  :ابتدائيا  غيابيا          انأمر علني
بالمصادقة على الحجز المضروب على مداخيــــــــل بلدية العرائش في حـــــــــدود 



  

بين يدي المندوبية الجهوية للمكتب الوطني للصيد بالعرائش ،  درهما  388.072ر94مبلغ 
أمر تبعا لذلك هذا األخير بصفته محجوزا لديه بتسليم آتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغ ون

  . المحجوز أعاله لتسليمه للطالبة مع الصائر والنفاذ المعجل 
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
   الضبط آــاتب                            المستعجالت                    قاضي      

 



  

    
       

  
  )س  229/06(  3/2  المملكة المغربية         

  وزارة العدل        
   نسخة  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة اإلدارية بالرباط

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  229/06:  ملف رقم 

   289:   رقم  أمـر
  14/07/2006:  بتاريــخ  
  القاعــــدة

  :االستشكال الدي يعود  لقاضي المستعجالت الوقتية تقدير مدى جديته مناطة  -
  .اما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المقضى به * 
  .واما اثارة صعوبة اعماله سبب اغفال او اجمال او تضارب بين اجزاءه * 
  .ان من شأن تنفيذه تجاوز اثاره القانونية  واما* 
وجود منشآت فوق القطعة االرضية  المعنية بالتنفيذ لم يتم التعريف بها من لدن مالكها خالل مسطرة نزع * 

الملكية التشكل صعوبة في التنفيذ في ضوء اآلثار القانونية لمسطرة نزع الملكية واستصدار الطالب خبرة 
  .في المطالبة  بالتعويض عن النزع القانوني والجبري للملكية   استعجالية لحفظ حقوقه

  
      

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........   نحن
  آاتبة الضبط......... وبمساعدة السيد 

  .  أصدرنا األمر اآلتي نصه   14/07/2006بتاريخ 
  
  السيد م م   :  ـ  بيــن المدعــــــي 

  . ......... الساآن 
 

 المحامي بهيئة طنجة  ...........  االستاذ  :نائبـــــــــــــــــــــــــــه
                                                                                                  

  
  من جهـــــــــة                                                                                                      

  
   
  :المدعى عليها   وبين

  
 

الوآالة الخاصة طنجة البحر االبيض المتوسط في شخص  -
 ممثلها القانوني 

  .......... عنوانها 
 المحامي بهيئة الرباط  .........  ينوب عنها االستاذ 

  
                                                                                            

  
  من جهة اخــــرى                                                                                               

                               
  )س  229/06  تابع( 3/2
  

  عـــقـــــــائ
  

  نحن قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية الرباط 
   41- 90من القانون  19و7بناء على الفصلين 

من طرف السيد 11/5/06بمقتضى طلب مقدم ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 
ض المتوسطأوضح فيه أن الوآالة  الخاصة طنجة البحر االبي....... بواسطة دفاعه اذ .....

قضى باالذن لها بحيازة جزء من العقار 557/05بالملف  656استصدرت أمرا قضائيا تحت عدد 
وأنه بتاريخ 9المــــــرقم بمرســــــــــوم نزع الملكية عدد 10709/19المحفظ  ذي الرسم العقاري 

275/05/1ي عدد  تقدمت الوآالة اعاله بطلب تنفيذ االمر المذآور فتح له ملف تنفيذ 19/4/2006
10709/19تعتبر جزءا من العقار  9وأن األمر فيه وجدت صعوبة  في التنفيذ ألن القطعة رقم 

وبها محطة  للبنزين وبنايات وموضوع اجراء خبرة على النشاط التجاري الذي يزاول فوقها بناء
الزال ينتظروان الطال   14/9/2005بتاريخ  557/05بالملف   644على األمر القضائي رقم 

اجراء خبرة في الموضوع لتقييم العقار ومنشآته السطحية لذلك يبقى تنفيذ االمر او تسجيل ، ألن
الجزئي تصل مساحته الى هكتارين ونفذ وموقع الجزء المنزوع غير عالعقار الذي رقم به اال لنز

خبرة المامور بهامحدد بذلك يلتمس التصريح بوجود صعوبة قانونية تتمثل في انتظار اجراء ال



  

الملف 644وصعوبة مادية تتمثل في تعدر التعرف على الجزء المنزوع بخصوص تنفيذ اآلمر عدد 
  .275/05بالملف التنفيذي  557/05

أنه سبق استصدار امر قضائي استعجالي باالذن بالحيازة مقابل ايداع تعويض …/واجاب ذ
ف الموضوع مؤآدا محتويات محضر المعاينةمؤقت آما تم استصدار امر باجراء خبرة تتعلق بمل

المدلى به وان التعويض المقترح  يناسب رقم العقار باعتبار تواجده بمنطقة يحرم فيها البناء وأدلى
غير محددة وأنه استصدر امرا باجراء 9أن القطعة االرضية رقم ...... بنسخة من تصميم وأآد ذ ا

  .خبرة حولها 
  .قضية للتأمل لجلسة يومه وبناء على القرار بحجز ال

  

  التعليل  
  وبعد التأمل طبقا للقانون 

  
644حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بوجود صعوبة في تنفيذ األمر عدد 

باعتبار أن القطعة 1/س275/05موضوع الملف التنفيذي عدد   557/05بالملف 
بعين االعتبار فياألرضية موضوع التنفيذ غير محددة وبها منشآت سطحية لم يأخذ 

  .مسطرة نزع الملكية 
لكن حيث ان االستشكال الذي يعود لقاضي المستعجالت الوقتية نظر مدى جديته

اما اثارة عدم صحة إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء: مناطه  
المقضى به واما إثارة صعوبة اعماله بسبب اغفال او تضارب بين اجزاءه ، واما ان
تنفيذه في لواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية ، ومن تم ليس لقاضي المستعجالت
البحث في مدى صواب او خطأ الشيء المقضى به او تفسيره  او تأويله وانما يرجع

  .نظر ذلك الى محكمة الموضوع 
وحيث ان ما آثاره المتشكل من آون القطعة االرضية المعنية  بالتنفيذ  غير محددة

مل بناءات اليدخل في االشكاالت التي تشكل عقبة مادية او قانونية للتنفيذ في ضوءوتش
حول التعريف بالملك 7-81االجراءات والمساطر المحددة في قانون نزع الملكية 

  والعقار موضوع مسطرة نزع الملكية واالثار القانونيـــة المترتبــــــــة على ذلك ، هذا
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فضال عن آون الطالب قد استصدر امرا بإجراء خبرة حول العقار للمحافظة 

على حقوقه حول ذلك قضاء امام محكمة الموضوع التي تملك ترتيب االثار القانونية
الالزمة بين األطراف المعنية سواء في إطار قانون نزع الملكية او في اطار مسطرة

  .االعتداء المادي 
المثارة غير مرتكزة على اساس واقعي وقانوني والطلبلذلك تبقى الصعوبة 

  .حولها غير مبرر 
  

  المنطوق
  . من ق م م  149الفصل  41- 90من القانون  19و 7تطبيقا للفصلين و

  
  لهذه األسباب

  
  : نأمر علنيا ، ابتدائيا وحضوريا 

  .برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر 
  ................................عالهصدر في اليوم والشهر والسنة أ بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي       

 



  

    
    ) س  233/06(  2/1  المملكة المغربية    

  وزارة العدل   
   نسخة  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط  

   محكمة االدارية بالرباطبال  ***  
  

  القضاء المستعجل  
  س  233/05:  ملف رقم 
  262:  أمـر رقم 
   28/06/06:   بتاريــخ  
  القاعــــدة

يختص رئيس المحكمة اإلدارية بصفته هاته لتصديق  على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا  للمستعجالت 
  .الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي  باعتباره المشرف على  مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا

فشل محاولة االتفاق الودي بين االطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي الى تحوله بشكل مباشر من  -
  .قاضي الصلح الى قاضي  المصادقة على الحجز لدى الغير  متى تم الحجز يشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي 

لب المصادقة  على الحجز لدى الغير في مواجهة اشخاص القانون العام أن يكون الدين مما يدخل شرط في ط -
  .في عداد األموال الخاصة وأن يكون ثابثا ومستحق االداء 

  
  

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك     
  

  بالرباط  بصفتنا هاته رئيس المحكمة اإلدارية  ........  نحن
  آاتبة  الضبط........  وبمساعدة السيدة

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه    28/06/2006بتاريخ 
  

 .م د   : بين المدعي طالب الحجز لدى الغير   -
 : ...............  . عنوانه  -
  المحامي بهيئة طنجة............ االستاذ : ينوب عنه  -

  جهةمن .................................                                                         

الجماعة الحضرية القليم العرائش ، في شخص ممثلها :  وبين المدعي عليها المحجوز عليها   -
 .القانوني رئيسها بمقر الجماعة بالعرائش  

 المحامي بالعرائش ........ ينوب عنها األستاذ 
ستاذ محمد امزيل المحامي بهيئة المكتب الوطني للصيد ينوب عنه األ: بحضور المحجوز لديه  -

 الدار البيضاء 
  

  
  من جهة اخــــرى.....................................................                         

  
  

   )س  233/06  تابع( - 2/2  
  

  عـــالوقـــــــائ
ت   1722/99ي  الملف رقم      ف 949تحت رقم  19/12/2000بتاريخ  الحكم الصادر عن هذه المحكمة بناء على 

درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ  392.040ر2القاضي بأداء  الجماعة  المدعى عليها لفائدة طالب الحجز مبلغ 

  .درهم مع تحميلها الصائر  30.000ر00

بالملف اإلداري  138تحت رقم  6/3/2003وبناءا على القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية   للمجلس األعلى  بتاريخ 

  .القاضي بتأييد الحكم االبتدائي المشار إليه  4/1/2001/  336عدد 

 15/6/2005وبناءا على محضر الحجز لدى الغير المنجز من طرف مكتب التنفيذات القضائية بهذه المحكمة بتاريخ 

  .النهائي سالف الذآر  بناء على سند  تنفيذي هو الحكم القضائي 114/03/1في ملف التنفيذ عدد 

  .على الحجز لدى الغير  ةوبناء على الطلب المقدم من طرف طالب الحجز بواسطة نائبه الرامي إلى المصادق

  .وبناء على إدراج  القضية في جلسات متعاقبة وعدم حصول اتفاق على التوزيع الودي لألموال المحجوزة 

لصيد بواسطة نائبه بالتصريح  اإليجابي بوجود مبالغ التزيد عن وبناء على إدالء المحجوز لديه المكتب الوطني ل

س  ، وأن المحجوز لديها قامت بحجز هذا  492/05درهم محجوزة بخصوص الملف الحالي والملف عدد  258.218ر24

  .المبلغ إلى حين صدور أمر قضائي في الموضوع 

  .المحجوزة   وبناء على فشل االتفاق الودي بين االطراف حول توزيع المبالغ

  .وبناء على وضع القضية في التأمل لجلسة اليوم 



  

  :وبعد التأمل طبقا للقانون  

حيث يهدف الطلب  إلى المصادقة على الحجز لدى الغير موضوع  المحضر المشار إلى مراجعه أعاله وأمر 

  .المحجوز بين يديها بتسليم المبلغ المحجوز إلى آتابة ضبط هذه المحكمة 

حجز لدى الغير أنجز بناء على سند تنفيذي هو الحكم النهائي المشار إليه أعاله ، وجاء منسجما مع وحيث ان ال

  .من قانون المسطرة المدنية ، لذا يتعين الحكم بصحة هذا الحجز والمصادقة عليه  هوما بعد 488مقتضيات الفصول 

تنفيذي وقد آل األمر فيه الى حجز المبلغ وحيث ان الحجز لدى الغير موضوع الطلب المصادقة تم بناءا على سند 

  . اعاله بين يدي المحجوز لديه وقد  تعذر ابرام  اتفاق ودي بين االطراف على توزيع المبالغ المحجوزة 

  

  

بة وحيث يتعين أمر المحجوز لديه المكتب الوطني للصيد مندوبية العرائش بتسليم المبلغ المحجوز في حدود نس

إلى آتابة ضبط هذه المحكمة لتعمل    ) %40ر2(درهم  154414ر51المدعي الحالي منه قياسا بالمبلغ المحكوم له  بــه  أي 

  .بدورها على تسليمه لطالب الحجز تنفيذا للحكم المشار إليه في جزء منه 

  .  وحيث يتعين شمول هذا األمر بالنفاذ المعجل لكون الحجز تم بناء على سند تنفيذي
  األســباب لهــذه    

 114/03/1في ملف التنفيذ عدد  26/5/2006نصرح بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المؤرخ في  -

ونأمر المحجوز بين يديه المكتب الوطني للصيد مندوبية العرائش بتسليم  جزء من المبلغ المحجوز لديه في حساب 

إلى كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه إلى طالب الحجز السيد م د  مع شمول  درهم  154471ر62المحجوز عليه قدره 

  .هذا األمر بالنفاذ المعجل 

  

  ................................أعالهصدر في اليوم والشهر والسنة  بهذا         

  

  ـطقاضي المستعجالت                                          آاتـــــــب الضبــــــ



  

    
    ) س   234/06(  2/1  المملكة المغربية    

  وزارة العدل   
   نسخة  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط  

   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل  
  س  234/06:  ملف رقم 
  263:   أمـر رقم 
  28/6/2006:   بتاريــخ  
  القاعـــــدة

المحكمة اإلدارية بصفته هاته لتصديق  على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا  يختص رئيس 
للمستعجالت باعتباره المشرف على  مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء 

  .على سند تنفيذي 
الى تحوله بشكل مباشر  فشل محاولة االتفاق الودي بين االطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي -

من قاضي الصلح الى قاضي  المصادقة على الحجز لدى الغير  متى تم الحجز يشكل تلقائي بناء على 
  .سند تنفيذي 

شرط في طلب المصادقة  على الحجز لدى الغير في مواجهة اشخاص القانون العام أن يكون الدين مما  -
  .مستحق االداء يدخل في عداد األموال الخاصة وأن يكون ثابثا و

  
    

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك
  

  بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  .......  نحن
  آاتبة  الضبط........ وبمساعدة السيدة 

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه    28/06/2006بتاريخ 
    

 .م ن   : بين المدعي طالب الحجز لدى الغير  
 . زيز العرائش  شارع عمر بن عبد الع: عنوانه 

 المحامي بهيئة طنجة ........... االستاذ : ينوب عنه 
  جهةمن .................................                                                         

  
رئيسها  الجماعة الحضرية القليم العرائش ، في شخص ممثلها القانوني:  وبين المدعي عليها المحجوز عليها  

  .بمقر الجماعة بالعرائش  
 المحامي بالعرائش ......... ينوب عنها األستاذ 

 بهيئة الدار البيضاء  المحامي......... المكتب الوطني للصيد ينوب عنه األستاذ : بحضور المحجوز لديه 
  
  

  من جهة اخــــرى.....................................................                         
    

  عـــالوقـــــــائ
ت   1721/99في  الملف رقم       948تحت رقم  19/12/2000بتاريخ  الحكم الصادر عن هذه المحكمة بناء على 

تاريخ الحكم ومبلغ  درهم مع الفوائد القانونية من 263.812ر5القاضي بأداء  الجماعة  المدعى عليها لفائدة طالب الحجز مبلغ 

  .درهم مع تحميلها الصائر  20.000ر00

بالملف اإلداري  139تحت رقم  6/3/2003وبناءا على القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية   للمجلس األعلى  بتاريخ 

  .القاضي بتأييد الحكم االبتدائي المشار إليه  4/1/2001/  337عدد 

 15/6/2005نجز من طرف مكتب التنفيذات القضائية بهذه المحكمة بتاريخ وبناءا على محضر الحجز لدى الغير الم

  .بناء على سند  تنفيذي هو الحكم القضائي النهائي سالف الذآر  113/03/1في ملف التنفيذ عدد 

  .وبناء على الطلب المقدم من طرف طالب الحجز بواسطة نائبه الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير 

  .ى إدراج  القضية في جلسات متعاقبة وعدم حصول اتفاق على التوزيع الودي لألموال المحجوزة وبناء عل

وبناء على إدالء المحجوز لديه المكتب الوطني للصيد بواسطة نائبه بالتصريح  االيجابي بوجود مبالغ التزيد عن 

أن المحجوز لديها قامت بحجز هذا س   ، و 491/05درهم محجوزة بخصوص الملف الحالي والملف عدد  258.218ر24

  .المبلغ إلى حين صدور أمر قضائي في الموضوع 

  .وبناء على فشل االتفاق الودي بين االطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة  

  .وبناء على وضع القضية في التأمل لجلسة اليوم 

  :وبعد التأمل طبقا للقانون  



  

لدى الغير موضوع  المحضر المشار إلى مراجعه أعاله وأمر حيث يهدف الطلب  إلى المصادقة على الحجز 

  .المحجوز بين يديها بتسليم المبلغ المحجوز إلى آتابة ضبط هذه المحكمة 

وحيث ان الحجز لدى الغير أنجز بناء على سند تنفيذي هو الحكم النهائي المشار إليه أعاله ، وجاء منسجما مع 

  .ون المسطرة المدنية ، لذا يتعين الحكم بصحة هذا الحجز والمصادقة عليه من قان هوما بعد 488مقتضيات الفصول 

وحيث ان الحجز لدى الغير موضوع الطلب المصادقة تم بناءا على سند تنفيذي وقد آل األمر فيه الى حجز المبلغ 

  . محجوزة اعاله بين يدي المحجوز لديه وقد  تعذر ابرام  اتفاق ودي بين االطراف على توزيع المبالغ ال

  

  )س 234/06 تابع( -3/3-

  

وحيث يتعين أمر المحجوز لديه المكتب الوطني للصيد مندوبية العرائش بتسليم المبلغ المحجوز في حدود نسبة 

إلى آتابة ضبط هذه  ) %40ر2نسبة ( درهم  103803ر73المدعي الحالي منـــــــه قياسا بالمبلغ المحكوم له بــــــه أي 

  .بدورها على تسليمه لطالب الحجز تنفيذا للحكم المشار إليه في جزء منه  المحكمة لتعمل

  .وحيث يتعين شمول هذا األمر بالنفاذ المعجل لكون الحجز تم بناء على سند تنفيذي  

  األســباب لهــذه    

 في ملف التنفيذ عدد  2005ماي  26نصرح بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع المحضر المؤرخ في -

ونأمر المحجوز بين يديه المكتب الوطني للصيد مندوبية العرائش بتسليم  جزء من المبلغ المحجوز لديه في  113/03/1

درهم إلى كتابة ضبط هذه المحكمة لتسليمه إلى طالب الحجز السيد م ن  مع  104015ر03حساب المحجوز عليه قدره 

  .شمول هذا األمر بالنفاذ المعجل 

  

  ................................أعالهدر في اليوم والشهر والسنة ص بهذا         

  قاضي المستعجالت                                          آاتـــــــب الضبـــــــط
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



  

    
       

  
  )س  240/06(  3/1  المملكة المغربية         

  وزارة العدل        
   نسخة  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   بالرباطالمحكمة اإلدارية 

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  240/06:  ملف رقم 
   280:   أمـر رقم 
  5/07/2006:  بتاريــخ  

  
  القاعدة

تحديد الغرامة في مواجهة أشخاص القانون العام نجد مبرره في تطبيق 
 7محال عليه بموجب الفصل من ق م م ال 448مقتضيات الفصل 

  .مقتضيات مخالفة  دمادام انه ال توج 41 -40والقانون 
      

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........ نحن
  آاتب الضبط    ........وبمساعدة السيدة 

  .  آلتي نصه أصدرنا األمر ا  5/07/2006بتاريخ 
  

 :............السادة   :  ـ  بيــن المدعــــــون 
 ............  : ـ عنوانــــــــــــــــهم 
 المحامي بهيئة الرباط .......األستاذ :  ـ نائبــــــــــــــــــــهم 

  من جهـــــــــة                                                                                                  
  :ـ وبين المدعى عليـهم  

  
 : ينوب عنهــــــــــــــــا  -

وزارة التجهيز في شخص ممثلها القانوني السيد وزير التجهيز بمكاتبه  -
 بوزارة التجهيز  الحي اإلداري شالة الرباط 

 المحامية هيئة الرباط ........االستاذة 
 الدولة المغربية في شخص السيد الوزير االول  بمكاتبه الرباط  -
 ئي للمملكة السيد العون القضا -
 وزارة المالية في شخص السيد وزيرها بمكاتبه بالرباط  -
صندوق اإليداع والتدبير في شخص ممثله وأعضاء مجلسه اإلداري  -

 الكائن مقره االجتماعي بمكاتبه بالرباط  
-  

  
  من جهة اخــــرى                                                                                            

  
                               

  

  عـــقـــــــائ
  

المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ للدعوىعلى المقال االفتتــــــــاحي  بناء
من خالله يعرض 357131بمقتضى الوصل عدد  ئيةالقضاالمؤدى عنه الرسوم  18/5/06

عن المحكمة االدارية بالرباط حكمابانهم استصدروا  ......نائبهم األستاذ  بواسطةالمدعون  
بنقل ملكية القطعة القاضي 979/99ملف دعوى التعويض عدد  في 2/4/2002بتاريخ 

أجل من 478لمحالة برقم مربعا ا مترا 18830االرضية الغير المحفظة البالغة مساحتها 
درهم5.649.000ر00مقال دفعها تعويضا نهائيا قدره  التجهيزالمنفعة العامة لفائدة وزارة 

عن المجلس األعلى الصادر 982وأن هذا الحكم قد أيد بمقتضى القرار رقم  لفائدتهم
موا بطلبتقد وأنهم 1525/4/2/2002 عددالملف االداري  في 19/12/2002خ ـــــــــــبتاري

الحكم تاريخ هذاأن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ مقتضيات  إال  23/04/03التنفيذ بتاريخ 
عن التنفيذ فانهم يلتمسون االمتناعنظرا إلغفالهم تحديد الغرامة التهديدية عن  وأنه 17/11/04

ابتداءلتنفيذ آل يوم تاخير عن ا عن  درهم 2000ر00األمر بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 
قبول الطلب عدم ملتمسة 14/6/06وزارة التجهيز والنقل بتاريخ  وأجابت 17/11/04من 

لعدم توفر الطلبمن ق ل ع وفي الموضوع التمست رفض  440لمخالفته بمقتضيات الفصل 
بعمل وانما باداء بالقيامشروط الغرامة التهديدية فيه طالما ان الحكم اليتعلق بااللتزام 

من قانون نزع الملكية وعدم 31اضافة الى خرق مقتضيات الفصل  الملكيةعن نزع  يضاتتعو
 . التنفيذامتناعها عن 
استبعاد دفوعات المدعى عليها و ادخال ملتمسن 21/6/06المدعون خالل الجلسة  وعقب

الدعوى فيوالوآيل القضائي ووزارة المالية وصندوق االيداع والتدبير   المغربيةالدولة 
  .ماجاء في مذآرتها السابقة  مؤآدة 28/6/2006وعقبت وزارة التجهيز والنقل بتاريخ 

  .  5/7/06وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة 



  

  التعليل  
  وبعد التأمل طبقا للقانون 

  
حيث يهدف الطلب إلى استصدار غرامة تهديدية في مواجهة

عن هذه المحكمة بتاريــــــخ الجهة الممتنعة عن تنفيذ الحكم الصادر
  .ت 979/99في الملف عدد  305تحت عدد  14/12/1999

وحيث تواتر العمل القضائي على أن الغرامة التهديدية هي
متى تعلق األمر ذالمحكوم عليه الممتنع عن التنفي روسيلة إلجبا

بالقيام بعمل أو االمتناع عنه آلما آان لصيقا بشخصية المنفذ عليه ،
فيه إجراءات التنفيذ الجبري فكنا وجائزا قانونا مما ال تسعومم

  .األخرى 
وحي لئن آان المشرع قد أغفل التنصيص صراحة في القانون

على إمكانية إجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ  90-41رقم 
األحكام الصادرة عن المحاآم اإلدارية بواسطة الغرامة التهديدية ،

مذآورة تبقى قائمة من خالل اإلحالة العامة الواردةفإن اإلمكانية ال
448من القانون المذآور ، لذلك  فان مقتضيات الفصل  7في المادة 

من قانون المسطرة المدنية تطبق في مواجهة أشخاص القانون العامة
  .مخالفة  تمقتضيا دضمن الشروط الواردة فيه طالما ال توج

ا تمسكت به الجهة المنفذ عليها ،وحيث في نازلة الحال ، وخالفا لم
فإن االمتناع الضمين عن التنفيذ  قائم في حقها بدليل عدم قيامها بأي
مبادرة قصد وضع الحكم  المراد تنفيذه موضع التنفيذ ، بما يتطلبه
من إجراءات قانونية وداخلية بإصدار قرار جديد باعداة إدماج

ةتعويضات المرتبطالطاعن فقي منصبه واإلفراج عن الراتب وال
بذلك المنصب ، وهي اإلجراءات التي تشكل جوهر االلتزام بالقيام

المذآور سابقا ، مما يجعل 448بعمل المنصوص عليه في الفصل 
مبررات األمر بالغرامة التهديدية فقائمة ويتعين تحديدها في مبلغ

درهم ابتداء من تاريخ تحرير محضر االمتناع في500ر00
17/11/2004  .  
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  المنطوق
  لهذه األسباب

  :  نأمر علنيا ، ابتدائيا وحضوريا 
بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التجهيز  في شخص ممثلها  

االمتناع 10درهم عن آل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ  500ر00القانوني في 
   . مع الصائر  17/11/2004عن التنفيذ 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
 الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

 



  

    
       

  
  )س  249/06(  3/2  المملكة المغربية         

  وزارة العدل        
   نسخة   األمر المحفوظ بكتابة الضبط   لرباطالمحكمة اإلدارية با

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  249/06:  ملف رقم 
   261:   أمـر رقم 
  28/06/2006:  بتاريــخ  

  
  القاعــــدة  

  :االستشكال الدي يعود  لقاضي المستعجالت الوقتية تقدير مدى جديته مناطة  -
  .صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المقضى به  اما اثارة عدم* 
  .واما اثارة صعوبة اعماله سبب اغفال او اجمال او تضارب بين اجزاءه * 
  .واما ان من شأن تنفيذه تجاوز اثاره القانونية * 
زع وجود منشآت فوق القطعة االرضية  المعنية بالتنفيذ لم يتم التعريف بها من لدن مالكها خالل مسطرة ن* 

الملكية التشكل صعوبة في التنفيذ في ضوء اآلثار القانونية لمسطرة نزع الملكية واستصدار الطالب خبرة 
  .استعجالية لحفظ حقوقه في المطالبة  بالتعويض عن النزع القانوني والجبري للملكية  

    
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........   نحن

  آاتبة الضبط......... وبمساعدة السيد 
  .  أصدرنا األمر اآلتي نصه   28/06/2006بتاريخ 

  
  .......  السيد   :  ـ  بيــن المدعــــــي 

  ............ عنوانه 
 

 المحامي بهيئة طنجة  ...........  االستاذ  :هنائبـــــــــــــــــــــــــــ
                                                                                                  

  
  من جهـــــــــة                                                                                                      

  
   
  :المدعى عليها   وبين

  
 

 و خ ط  -
  .......... عنوانها 
 المحامي بهيئة الرباط  .........  نها االستاذ ينوب ع

  
                                                                                            

  
  من جهة اخــــرى                                                                                               

                               
  )س  249/06  تابع( 3/2
  

  عـــقـــــــائ
  نحن قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية الرباط 

   41- 90من القانون  19و7بناء على الفصلين 
......من طرف السيد  23/5/06بمقتضى طلب مقدم ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

س تاريخ 566/05أوضح فيه أن و خ ط استصدرت أمرا قضائيا تحت عدد ...... سطة دفاعه اذبوا
مع منشآتها  2م 274قضى لها حيازة القطعة االرضية غير المحفظة ذات المساحة  14/9/05

تقدمت 30/11/05السطحية وهي عبارة عن بناية للسكن يتكون من ثالثة طوابق وأنه تاريخ 
اال أنه بالرجوع  الى المرسوم رقم 280/05/1المذآور فتح له ملف  التنفيذي عدد  الوآالة القضائية

مساحتها 297المتعلق بنزع الملكية لعقار المدعي تبين  ان القطعة االرضية رقم   505-04-2
وأن العقار المنزوع به عدة منشآت  سطحية وأنه نظرا  2م247اال أن نزع الملكية  مساحته   2م600
جراء خبرة حضورية استعجالية لتحديد مساحة العقار وتحديد منشآته والذي عارضت فيهلعدم ا

المدعى عليها  آان امرا ضروريا وانه باالستناد الى رسم الشراء المدلى به  يتضح ان العقار
وه بناية توسطه ولكن اليعرف موقعها مما يكون معه من الصعب معرفة  2م600مساحته هي 
ر المطلوب نزع  ملكية هو من الناحية الشمالية او الغربية او الشرقية او وسط العقارالجزء من العقا

عن الملف 14/9/05بتاريخ  665ملتمس التصريح بوجود صعوبة في تنفيذ األمر  القضائي عدد 
  .س  566/05رقم 

   28/6/06وبناء على قرار حجز القضية في التأمل لجلسة 



  

  

  التعليل  
  للقانون  وبعد التأمل طبقا

  
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بوجود صعوبة في تنفيذ األمرالقضائي الصدر في

س القاضي بحيازة العقار موضوع الطلب وذلك استنادا لعدم تحديد معالم العقار 566/05الملف  
  .خالل اجراءات نزع الملكية 

مدى جديته مناطه  ، اما لكن حيث ان اختصاص الذي يعود لقاضي المستعجالت الوقتية نظر
اثارة عدم صحة إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم الحائز بقوة الشيء المقضى به واما إثارة صعوبة
اعماله بسبب اغفال او تضارب بين اجزاءه ، واما ان تنفيذه في لواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية

خطأ الشيء المقضى به او تغييره او، وحيث تولي لقاضي المستعجالت البحث في مدى صواب او 
  .تأويله وانما يرجع نظر ذلك الى محكمة الموضوع 

اما: لكن حيث ان االستشكال الذي يعود لقاضي المستعجالت الوقتية نظر مدى جديته مناطه  
اثارة عدم صحة إجراء من إجراءات تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى به واما إثارة صعوبة

بسبب اغفال او تضارب بين اجزاءه ، واما ان تنفيذه في لواقع من شأنه تجاوز اثاره القانونية اعماله
، ومن تم ليس لقاضي المستعجالت البحث في مدى صواب او خطأ الشيء المقضى به او تفسيره

  .او تأويله وانما يرجع نظر ذلك الى محكمة الموضوع 
ة االرضية المعنية  بالتنفيذ  غير محددة وتشملوحيث ان ما آثاره المتشكل من آون القطع

بناءات اليدخل في االشكاالت التي تشكل عقبة مادية او قانونية للتنفيذ في ضوء االجراءات
حول التعريف بالملك والعقار موضوع مسطرة 7-81والمساطر المحددة في قانون نزع الملكية 
ــة على ذلك ، هذا فضال عن آون الطالب قد استصدرنزع الملكية واالثار القانونيــة المترتبــــــ

امرا بإجراء خبرة حول العقار للمحافظة على حقوقه حول ذلك قضاء امام محكمة الموضوع التي
تملك ترتيب االثار القانونية الالزمة بين األطراف المعنية سواء في إطار قانون نزع الملكية او في

  .اطار مسطرة االعتداء المادي 
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لذلك تبقى الصعوبة المثارة غير مرتكزة على اساس واقعي وقانوني والطلب حولها غير
  .مبرر 

  
  المنطوق

  . من ق م م  149الفصل  41- 90من القانون  19و 7تطبيقا للفصلين و
  

  لهذه األسباب
  

  : نأمر علنيا ، ابتدائيا وحضوريا 
  .الصائر  برفض الطلب وتحميل رافعه

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي       

 



  

    
    )س  252/06(  1/3          المملكة المغربية        

  وزارة العدل        
   نسخة األمر المحفوظ بكتابة الضبط   الدارية بالرباطالمحكمة ا

   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  252/06:  ملف رقم 
  252:   أمـر رقم 
   21/06/06:  بتاريــخ  
  القاعدة 

يادا على بإيقاف تنفيذ الدين الضريبي آدين عمومي في إطار القواعد العامة لالستعجال ح ةتقبل المطالب
 15- 97من القانون  118و  117وإجراءات إيقاف أداء والتنفيذ آما هي منصوص عليها بالفصلين  طضواب

متى توافرت في الطلب حالة االستعجال بمفهوم الضرر الذي يتعذر تدارك نتائجه بعد التنفيذ وجدية السبب 
حصيلها اآليلة بحسب الظاهر إلى بمفهوم المنازعة في مبدأ الخضوع للضريبة أو في مسطرة فرضها أو ت

  .إلغاء الدين الضريبي موضوعا
      

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  .......... نحن
  آاتب الضبط ........   وبمساعدة السيد 

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   06/ 21/06بتاريخ 
  

  : ـ  بيــن المدعــــــية  
   

 في شخص ممثلها القانوني ............ "  شرآة

  : ـ عنوانــــــــــــــــها  
  

.............. 

  :  ـ نائبـــــــــــــــــــــها 
 

  المحامي بهيئة الرباط ........ األستاذ 
  

                                                                                                 
  من جهـــــــــة   
  

  :ـ وبين المدعى عليـهم 
  
  
  
  
  
  
 

  الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول  -
  السيد وزير المالية واالقتصاد بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط  -
السيد المدير العام  لمديرية الضرائب بمكاتبه بوزارة المالية  -

 بالرباط 
 ة بمكاتبه بالرباط السيد قابض قباضة الرباط المدين -
 السيد الخازن العام للمملكة  بمكاتبه بالخزينة العامة بالرباط  -

  
  من جهة اخــــرى                                                                                            
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  عـــــائقـــــ

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها المسجل بكتابة 
والذي تعرض غيه  30/5/06الضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

وحصبت على قانون االستثمار  98أنها شرعت في ممارسة نشاطها السياحي خالل سنة 
وأنها فرضت عليها الضريبة التجارية والتي السند على  87سنة  الخاص بمشروعها خالل

الذي يعني  21خاصة الفصل  20/82أي أساس قانوني طالما أنها تستفيد من قانون 
الخضوع للضريبة خالل العشر السنوات األولى من بداية نشاطها الفعلي ملتمسة الحكم 

ط بخصوص الضريبة بإيقاف إجراءات االستخالص الجبري من طرف قابض الربا
إلى حين  2006درهم عن سنة  79.488ر90التجارية المفروضة عليها والحاملة لمبلغ  

  . البت نهائيا في الطعن أمام محكمة الموضوع 
والتي تعرض فيها  بوبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من طرف إدارة الضرائ

وهو التاريخ الذي  87الية لشهر دجنبر شهر المو 36تشييد الفندق داخل أجل  مأنه نظرا لعد
تمت فيه المصادقة على سير نامبع االستثمار مما تكون معه المدعية فقدت حقها في 

 06االستفادة من اإلعفاء من الضريبة المهنية مما تبقى معه الضريبة مستحقة عن سنة 
  . ملتمسة الحكم برفض الطلب 

طرف قابض الرباط المدينة والتي يلتمس  وبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من
  . 15-97من القانون  118و117فيها الحكم برفض الطلب لعدم احترام  معطيات المادة 

  .وبناء على إقرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه 



  

  عد التامل طبقا للقانون
  عليل

بة المهنية حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات تحصيل الضري
الجاري تنفيذها في مواجهة الطالبة لغاية البت في جوهر النزاع  2006برسم سنة 

المعروضة عل أنظار محكمة الموضوع ، تأسيسا على إعفاءها من الخضوع لتلك 
  .20/82الضريبة طبقا للقانون االستثمار السياحي رقم 

مطالبة بإيقاف تنفيذ وحيث استقر القضاء االستعجالي لهاته المحكمة على قبول ال
الدين العمومي لما فيه الدين الضريبي آإجراء وقتي لغاية البت في الطعن االداري أو 
القضائي وحيادا على ضوابط إجراءات إيقاف األداء والتنفيذ آما هي منصوص عليها 

متى توافرت في الطلب جدية السبب مفهوم  15-97من القانون  118و 117بالفصلين 
مبدأ الخضوع للضريبة أوفي مسطرة فرضها أو تحصيلهااآليلة بحسب  المنازعة في

الظاهر إلى إلغاء الدين الضريبي موضوعا وحالة االستعجال بمفهوم الضرر الذي يتعذر 
  . تدارك نتائجه بعد  التنفيذ 
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 818وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته وخصوصا الحكم رقم 
، اعماال  2008المضاف للملف إعفاء الطالبة من الخضوع للضريبة المهنية لغاية سنة 

المتعلق باالستثمار في مجال السياحة مما يبقى منازعة الطالة  82/20لمقتضيات القانون 
حول ذلك جدية وأن حالة االستعجال قائمة بالنظر لما يترتب عن مواصلة التنفيذ من 

يذ مما يبقى الطلب حول إيقاف التنفيذ لغاية صدور حكم نهائي تعذر تدارك نتائج التنف
  .مؤسس 

  نطوق

 118– 117من ق م م  149والفصل  41-90من القانون  19- 7وتطبيقا للفصول 
  . 15– 97من القانون 

  :نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا 
رسم  درهم 79.488ر90إيقاف إجراءات استخالص الضريبة المهنية الحاملة لملغ 

لغاية البت النهائي في جوهر النزاع المعروض على أنظار محكمة  2006سنة 
  .الموضوع  مع النفاذ المعجل وارجاء البت في الصائر 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

  
 



  

  ) س  253/06(  3/1  المملكة المغربية        
  وزارة العدل        

   نسخة األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط
   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  

  
  القضاء المستعجل

  س  253/06:  ملف رقم 
  249:    أمـر رقم 
   21/06/2006:     بتاريــخ

  
  القاعدة

من ق م م المحال عليه  149االستجابة لطلب اجراء خبرة حضورية في اطار الفصل   
مشروطا بتوافر عنصر االستعجال وعدم المساس  41- 90من القانون  7بموجب الفصل 

  .بما يمكن أن يقضي به في الجوهر 
     

          
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك                                           

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........ نحن

  آاتب الضبط .........   وبمساعدة السيد ة 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه    21/06/2006بتاريخ 

  
  

  : ـ  بيــن المدعــــــي 
   

 السيد ب ح م 

  : ـ عنوانــــــــــــــــه  
  

.............. 

  :  ـ نائبـــــــــــــــــــــه 
 

 المحامي بهيئة الرباط   ...........   االستاذ 

                                                                                         
  من جهـــــــــة                                                                                                    

  
  :ـ وبين المدعى عليـه 

  
  
  
  
  
  
 

  من له الحق  
   

 من جهة اخرى                                                        

  
  
  
  
  
  
  
  

  عـــقـــــــائ
بواسطة نائبه لدى آتابة ضبط هذه المحكمة  قدم من طرف المدعيبناء على المقال االستعجالي الم

المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي يعرض فيه تعيين احد الخبراء  30/05/2006بتاريخ 
التابعين للمحكمة والمختصين في الحساب قصد االنتقال إلى السوق البلدي بساحة موالي 

سابقا ومعاينة عملية اشغال الهدم والبحث عن  سوق الورود بساحة بتري 3الحسن بالرباط أي 
معرفة السبب القانوني المعتمد عليه   من طرف المالك الحالي للمشروع يسمح له بعدم تعويض 
العارض  في اصلح التجاري وال في ما تم انفاقه في االصالح والتجهيز مع تضمين جميع 

قيمة   ةالذي سوف يتضمن في النهاي التصريحات التي يتم التوصل اليها في الموضوع بالتقرير
هذا االصل التجاري او التعويض عن فقدانه بعد التأآد من مدى تعويض اصحاب باقي 

  المحالت ؟ ومااهو ملغ التعويض ؟ وعلى أي اساس تم تحديده ؟ 
  . 21/6/2006وبناء على اقرار القضية للتأمل لجلسة  

  وبعد التامل طبقا للقانون          
  التعليل          

  
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإجراء خبرة لتحديد قيمة األصل  التجاري موضوع 

  .الطلب 



  

وحيث أن المطالبة بإجراء خبرة أمام القضاء االستعجالي رهينة تتوافر حالة االستعجال وعدم  
  .المساس بما يمكن ان يقضي ه في الجوهر 

األصل التجاري اعاله خشية اندثار عناصره  بانهاء االشغال   بتحديد قيمة ةحيث ان المطالب
حوله امر تتوافر فيه حالة االستعجال وليس من شأنه  المساس بما يمكن أن يقضي به في 

  .الجوهر   
  

  المنطوق           
  .من ق م م  149والفصل  41-90من القانون  19و 7للفصلين  وتطبيقا

  
   األسباب لهذه
  :نيا ابتدائيا حضوريا تأمر عل

ومهمته في استدعاء األطراف طبقا للقانون للقيام بما يلي  ........  بإجراء خبرة بواسطة الخبير 
:  

  .إعطاء وصف دقيق وشامل للمحل موضوع الطلب وبيان وجه استعماله ) 1
تحديد قيمة اصله التجاري بمعرفة عناصره المادية والمعنوية وافادتها بجميع ) 2

درهم تضعها الطالبة بصندوق المحكمة  ألف طيات المتعلقة بذلك ، وأجرته على ذلك المع
داخل أجل سبعة أيام من تاريخ التوصل بهذا األمر وعلى الخبير أن ينجز المأمورية المسندة 

 .أيام من تاريخ التوصل بالمأمورية المسندة إليه تحت طائلة ما يلزم قانونا  10إليه داخل أجل 
  

  ................................ر في اليوم والشهر والسنة أعالهصد بهذا
  

    الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      
 



  

                                                )س   255/08(   2/1  المغربية   المملكة  
  العدل وزارة  

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  محكمةال  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            

  المستعجل القضاء  
  س  255/08رقم  ملف  
  272  :رقم  أمر  
  28/05/08: ــــخ بتاري  

  القاعـــــدة 
اء أنه يرجع لقاضي األمور المستعجلة االختصاص بجعل حد لكل اعتداء مادي أو من المقرر فقها وقض -

غصب أو قطع تعسفي لوضعية قانونية أو تعاقدية ، وذلك بإرجاع األطراف إلى الوضع الذي آانوا 
 عليه قبل حدوث الغضب  حماية منه للمراآز القانونية الواضحة وضرورة صيرورة وترتيـــــب آثاره

و  149،  و اختصاصه بالبت في مثل الطلب وباالستجابة إليه مشروط وبمقتضى الفصلين  القانونية 
من قانون المسطرة المدنية  بتوافر حالة االستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهما شرطان  152

  .متالزمان  إذا انعدم احدهما زال اختصاص قاضي األمور المستعجلة لفائدة قضاء الموضوع
الحق الممنوع على القضاء المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق  المقصود بأصل -

آل من الطرفين والتزاماته قبل اآلخر ، إذ  يحظر عليه  تناوله  بالتفسير  والتأويل وتأسيس قضاءه 
بذلك  على أسباب تمس أصل الحق  أو تعرض لقيمة المستندات المدلى بها أو تأمر باتخاذ  إجراء 

 . تمهيدي بإثبات أصل الحق المقصود بالحماية من خالل اإلجراء المطلوب
  

  المـلك جـاللة باسم
  
  للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  عن.........  نحن

  آاتبة الضبط ........وبمساعدة السيدة 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   28/05/08بتاريخ 

  
  ..……في شخص ممثلها القانوني  ، الكائن مقرها االجتماعي   .رآة ح ك ن ، ش ذ م م ش :المدعية   بين

، المحامي بهيئة ....... المحامي بهيئة الدار البيضاء   ، الجاعل محل المخابرة معه بمكتب األستاذ  .......  األستاذ : نـــائبها        
  . الرباط 

  من جهـــــة...........................                                                         
  

  :المدعى عليه  وبين
  
  
  
 

السيد والي جهة الرباط سال زمور زعير ، الكائن بمقر  والية جهة  – 
  الرباط  سال زمور زعير بالرباط 

  
  

  ىأخرمن جهة ..................................
 

  
  
  )س  08/ 255تابع  ( 2/2

    
  لوقـــــــائعا                                 
  

بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاريخ 
تعرض فيه الطالبة بواسطة نائبها ، أنها شرآة متخصصة في مجال النقل الحضري   02/05/2008

ري لمجموعة من خطوط النقل الحضري بوالية الرباط سال العمومي وتتوفر على عقد امتياز النقل الحض
، وأنها فوجئت بقيام رجال األمن المكلفين بشرطة المرور باالعتداء المادي على حافالتها  1990منذ  

وذلك بعقل  وحجز مجموعة من الحافالن المملوآة لها وايداعها بعدة مستودعات بلدية للسيارات على 
، مما يشكل اعتداء ماديا على ممتلكاتها علما أن نقل السيارات والحافالت ال  مستوى والية الرباط سال 

المنظم لقانون السير ، أو في   19/01/1953من ظهير  21يمكن أن يتم إال في إطار ما نص عليه الفصل 
المتعلق بنفس الشروط التي تودع بها في  12/01/1953إطار ما نص عليه القرار الوزيري المؤرخ في 

تقل السيارات ، العربات التي تكون آالتها مصابة بخلل تقني ، وبالتالي فإنه في غياب ما يفيد توفر  مع
الشروط القانونية السالفة الذآر ، يكون عمل االدارة بشكل اعتداء ماديا يتعين رفعه ، والتمست تبعا لذلك 

لك برفع الحجز أو العقل عن الحافالت   األمر برفع االعتداء المادي لالدارة على الحافالت المملوآة لها وذ
  .المملوآة لها الحافالت المفصلة ارقام لوحاتها تسجيلها بالمقال مع النفاذ المعجل 

  . 21/05/2008وبناء على إدراج القضية بجلسة 
  .فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة يومه 



  

  
  وبعد التأمل  طبقا للقانون

  
فع االعتداء المادي عن الحافالت موضوع الطلب لمخالفة حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بر

  .القانون 
وحيث إنه لئن آان من المقرر فقها وقضاء أنه يرجع لقاضي األمور المستعجلة االختصاص بجعل 
حد لكل اعتداء مادي أو غصب أو قطع تعسفي لوضعية قانونية أو تعاقدية ،  وذلك بإرجاع األطراف إلى 

يه قبل حدوث الغضب  حماية منه للمراآز القانونية الواضحة وضرورة صيرورة الوضع الذي آانوا عل
  وترتيـــــب آثارها 

من  152و 149القانونية فإن اختصاصه بالبت في مثل الطلب وباالستجابة إليه مشروط وبمقتضى الفصلين 
ان متالزما  إذا انعدم قانون المسطرة المدنية  بتوافر حالة االستعجال وعدم المساس بأصل الحق وهما شرط

احدهما زال اختصاص قاضي األمور المستعجلة لفائدة قضاء الموضوع ، و أن المقصود بأصل الحق 
الممنوع على القضاء المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق آل من الطرفين والتزاماته 

تأسيس قضاءه بذلك  على أسباب تمس أصل الحق  قبل اآلخر إذ  يحظر عليه  تناوله  بالتفسير  والتأويل و
أو تعرض لقيمة المستندات المدلى بها أو تأمر باتخاذ  إجراء تمهيدي بإثبات أصل الحق المقصود بالحماية 

  من خالل اإلجراء المطلـوب غير أن شـــــــرط عدم  
  

  )س  08/ 255تابع  ( 3/3
  
  

لمستعجلة من البحث في المستندات المقدمة إليه بحثا  المساس بأصل الحق هذا ال يمنع قاضي األمور ا
عرضيا يلتمس من ظاهره في ضوء سلطته التقديرية  من جهة أي الطرفين  أجدر بالحماية ومن جهة أخرى 
مبلغ الجد في المنازعة على ضوء أوجه الدفاع الموضوعية القانونية المثارة فإذا استبان له أن المنازعة 

لم يعد واضحا وضوحا يستوجب  الحماية  -سند الطلب   –والمرآز القانوني للطالب جدية وأن أصل الحق 
من طرف القضاء المستعجل  باإلجراء المطلوب وأن البت فيه من شأنه المساس بأصل الحق حكم بعدم 
اختصاصه بالبت في الطلب  ومتى إذا آانت المنازعة حوله مفتعلة والغاية منها إبعاد اختصاص القضاء 

  . ستعجالي من البت في الطلب حكم باختصاصه وباإلجراء المطلوب حماية لألوضاع القانونية القائمة اال
وحيث إنه اعماال للقواعد سالفة الذآر التي تحكم وتنظم اختصاص القضاء االستعجالي وتطبيقها على 

وي على استجالء عناصر ظاهر واقع النزاع ومستنداته ، ولما آانت المطالبة باتخاذ اإلجراء المطلوب تنط
االعتداء المادي   مما يفضي  ذلك إلى المساس بما يمكن ان يقضى به في الجوهر،  وهو أمر محضورعلى 

  .قاضي المستعجالت مما يقضي إلى التصريح برفع النظر لعدم االختصاص 
  

  األســباب لهــذه
  
  : ابتدائيا غيابيا           علنيا نأمر   
  .البت في الصائر   ءاالختصاص وار جابرفع النظر لعدم   

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 



  

                                                )س  256/08( 3/1  المغربية   المملكة    
  العدل وزارة  

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            

  المستعجل القضاء  
  س  256/08: رقم  ملف  
                              268    :رقم  أمر  
  21/05/2008: ــــخ بتاري  

  القاعـــدة 
مساس ... انطواؤها على إلغاء ذلك القرار ... المطالبة بتراجع القائد عن منح وصل مؤقت لجمعية   -

  .نعم  .... عدم  اختصاص قاضي المستعجالت ... بالموضوع 
   المـلك جـاللة باسم                 

   
  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة عن .......... نحن 

  .آاتبة الضبط   .........  وبمساعدة السيدة   
  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 

  .  21/05/2008أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 
  

ج و م في شخص رئيسها الكائن مقرها بأسجن ، الجاعلة محل المخابرة   : لمدعــــــــــــــية  ا
  .، المحاميين بالقنيطرة ....... ... ا بمكتب نائبيها األستاذين معه

  
  

                                          
  من جهـــــة................................                                                      

  
  :المدعى عليـــــــهم

  
  
  
  

  
  
   

  
  
  
  
  
 

 .كشة بمرآز قيادة ابريكشة السيد قائد قيادة ابري ) 1
 السيد رئيس الدائرة بمحل عمله بالمقريصات)  2
 السيد عامل اقليم شفشاون بمقر عمالته بشفشاون )  3
 السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط )  4
 السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط )  5
  السيد الوآيل القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط )  6
 

  
 من جهة أخرى .............................                      

  )س   256/08تابع  ( 3/2                    
  

  عـــقـــــــائ
  

،  05/05/2008بناء على المقال المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 
لمدعية أنها جمعية قانونية متمتعة المؤدى عنه الرسم القضائي ، تعرض فيه ا

بالشخصية المعنوية إثر استيفائها لجميع اإلجراءات الشكلية والموضوعية ، وحاصلة 
توصلت  16/3/2008، وبتاريخ  25/6/2007على وصل اإليداع النهائي بتاريخ 

اللجنة  <<بمراسلة مذيلة بتوقيع مجموعة من األشخاص وتحمل آعنوان لها اسم 
تطلب من خاللها عقد جمع عام استثنائي  >>لجمعية الوفاق للماء والبيئة التحضيرية 

، وعلى إثر ذلك راسلت قائد قيادة ابريكشة تشعره بتعرضها على مضمون تلك 
المراسلة ، غير أنه بادر إلى تسليم الوصل المؤقت إلى أعضاء اللجنة التحضيرية 

إلبطال أمام المحكمة االبتدائية بها إلى تقديم طلب التصريح با االمذآورة ، مما حد
بوزان ، آما أن اللجنة المذآورة   تستعمل اسمها حسب اإلنذار االستجوابي المرفق ، 
مما يجعل من موقف القائد اعتداء ماديا ، لذلك فهي تلتمس الحكم برفع حالة االعتداء 

تحت طائلة المادي وبأمر القائد بالتراجع عن الوصل المؤقت المسلم للجنة التحضيرية 
درهم ، وعند امتناعه اعتبار الحكم بمثابة أمر قضائي  5000غرامة تهديدية قدرها 

  .ذي اثر فاسخ  للوصل المذآور
  .وبناء على تبليغ نسخة من المقال إلى الجهات المدعى عليها ، فلم تجب 



  

التي  14/5/2008وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 
  .ا دفاع المدعية وأآد الطلب حضره

  .وبناء على قرار وضع القضية في التأمل لجلسة اليوم 
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  

حيث يهدف الطلب إلى الحكم برفع حالة االعتداء المادي الذي مارسه قائد قيادة 
ابريكشة عندما سلم الوصل المؤقت إلى اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر االستثنائي 

، وأمره بالتراجع عن  19/3/2008لجمعية الوفاق للماء والبيئة بأ سجن المنعقد يوم 
درهم عن آل يوم تأخير ، وعند  5000ذلك الوصل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 

  .امتناعه اعتبار الحكم بمثابة أمر قضائي ذي أثر فاسخ للوصل المذآور
و من ينوب عنه يختص بصفته لكن ، حيث لئن آان رئيس المحكمة اإلدارية أ

قاضيا للمستعجالت بالبت في آل طلب مستعجل ينشق عن نزاع قائم أو محتمل يدخل 
ضمن االختصاص النوعي للمحكمة اإلدارية ، بما في ذلك طلبات إيقاف أو رفع حالة 
االعتداء المادي ، غير أن ذلك االختصاص يبقى مشروطا بتوافر الشروط العامة 

  .القضاء المستعجل من عدم المساس بالجوهر وتوفر االستعجال  النعقاد اختصاص
وحيث في نازلة الحال ، ففضال عن عدم إدالء المدعية بما يفيد الوجود المادي 
للوصل المؤقت محل النزاع ،  فعلى فرض أن القائد سلمه إلى اللجنة التحضيرية 

 صاته االعتيادية في مجـــالالمشار إليها أعاله ، فإن قيامه بذلك اليعدو ممارسة اختصا
  

  )س   256/08تابع  ( 3/3
  

تأسيس الجمعيات وتجديد  هياآلها من خالل منح الوصل المؤقت أو النهائي في شكل
قرارات إدارية باعتباره السلطة اإلدارية المختصة دون أن  يصل ذلك إلى حد خلق

  .وضعية االعتداء المادي 
ائد بالتراجع عن منح الوصل المؤقت تؤدىوحيث إن المطالبة بالحكم  على الق

إلى إلغاء ذلك القرار ، مما يشكل مساسا بالموضوع ، الشيء الذي يبقى معه قاضي
  . المستعجالت غير مختص بالبت فيه

  
  المنطوق

  
من القانون  90 – 41من القانون   24و 19و 8وتطبيقا لمقتضيات  المواد   

  .المحدثة بموجبه محاآم إدارية 
  
  لهذه األسباب   
  

  :نصرح علنيا  ابتدائيا غيابيا         
  .بعدم االختصاص النوعي للبت في الطلب 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا        
  
  الضبط ــاتبآ                           المستعجالت                                  قاضي       
  
  

        
  



  

    
  )س  260/06(  1/3  المملكة المغربية        

  وزارة العدل        
   نسخة  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط

   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  260/06:  ملف رقم 
   236:   أمـر رقم 
  5/06/2006:  بتاريــخ  
  القاعدة

تقبل المطالبة بايقاف تنفيذ الدين الضريبي في اطار القواعد العامة لالستعجال 
من  118و 117وحيادا مع الضوابط واالجراءات المنصوص عليها بالفصلين 

متى توافرت في الطلب حالة االستعجال بمفهوم الضرر الذي  15-97القانون 
بمفهوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع يصعب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب 

للضريبة او في مسطرة فرض تلك الضريبة او تصحيح وعادها االيلة بحسب 
  .الظاهر الى الغاء الدين الضريبي موضوعا 

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك     
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ......... نحن
  آاتب الضبط    .........عدة السيدة وبمسا

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   05/06/2006بتاريخ 
  
  

 السيد س ع  :  ـ  بيــن المدعــــــي  
 ...................   : ـ عنوانــــــــــــــــه  
 المحامية بهيئة الرباط  ............ االستاذة :  ـ نائبــــــــــــــــــــه

   
  

  من جهـــــــــة                                                                                                  
  

  :ـ وبين المدعى عليـهم 
  
  
  
  
 : بحضــــــــــــــــــور  -

 السيد قابض قباضة الرباط اآدال الرباط  -
 السيد الخازن العام للمملكة بالرباط  -
السيد مدير الضرائب باالدارة العامة للضرائب بالرباط  -
 بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط السيد وزير المالية  -
 السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -
 السيد العون القضائي للمملكة وزارة المالية بالرباط   -

  
  من جهة اخــــرى                                                                                            

  
  
  
  
  
  

                                  
  

  عـــقـــــــائ
  

هذه طبناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة نائبه بكتابة الضب
فيه  أنهوالذي يعرض  02/06/2006المحكمة والمؤدى عنها الرسوم القضائية بتاريخ 

وقد تقدم بطعن استعطافي حوله لدى 15/5/06توصل بمحضر حجز تنفيذي مؤرخ في 
إلى 1995الخازن العام للمطالبة بإلغاءه لذلك وباعتبار تقدم الرسوم برسم سنوات 

بالنسبة للضريبة على الدخل العام2000بالنسبة  للضريبة المهنية وسنة  2001
دونة التحصيل وأن المحجوز من لوازممن م 46و 39وصرف مقتضيات الفصل 

الحجز  يلتمس األمر بإيقاف إجراءات بيع المحجوز واجابت  لالمكتب التي ال يقب
وبتاريخ 17/5/98ممثلة الخزينة ان القابض قـــــــــام بقطع التقــــــــادم باندار بتاريخ 

يذ أوضح أنه أوضعوقد تم التبليغ باإلنذار القانوني وحضر مأمور التنف 10/10/2001
  .الحجز على حاسوب وترك للمحجوز عليه حاسوب آخر 

  .وبناء على إقرار الحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
  

  التعليل  
  وبعد التأمل  طبقا للقانون 



  

  
حيث يهدف الطلب الى استصدار امر بايقاف بيع المحجوز موضوع

سطرة الطعنلغاية استنفاذ م 15/5/2006محضر الحجز المؤرخ في 
  .اإلداري مع النفاذ المعجل وارجاء البت في الصائر   

حيث  استقر العمل القضائي بهاته المحكمة على قبول المطالبة بإيقاف
15-97من القانون  2التنفيذ الدين العمومي المنصوص عليه بالفصل 

في اطار القواعد العامة لالستعجال وآإجراء وقتي لغاية استنفاذ
عن االداري أو البت في جوهر النزاع  القضائي وحيادامسطرة الط

على ضوابط وإجراءات إيقاف األداء والتنفيذ آما هي منصوص عليها
متى توافرت في الطلب 15-97من القانون رقم  118و 117 نبالفصلي

حالة االستعجال بمفهوم الضرر الذي  يصعب تدارآه بعد التنفيذ وجدية
ي مبدأ الخضوع للضريبة او في قانونيةالسبب بمفهوم المنازعة ف

ومسطرة فرضها او تحصيلها  االيلة بحسب الظاهر إلى الغاء الدين
  .العمومي اداريا او قضائيا

وحيث يؤخد من ظاهر أوراق الملف ومستنداته قيام منازعة جدية حول
مسطرة فرض الضريبة وتصحيح وعادها  وان حالة االستعجال قائمة

ب عن مواصلة إجراءات التحصيل الجبري في مواجهةبالنظر لما يترت
الطالبة من أضرار قد يصعب تدارآها بعد التنفيذ مما يبقى معه الطلب
حول إيقاف إجراءات التنفيذ آإجراء وقتي لغاية البت النهائي في جوهر

  . النزاع المعروضة على أنظار محكمة الموضوع مؤسس
  

  المنطوق

117من ق م م الفصلين  149الفصل  41 – 90من القانون  19و /7وتطبيقا للفصول 
  . 15 – 97من القانون  118و 
  

  )س  260/06تابع  (  3/3
  
  

  لهذه االسباب
  

  :  نأمر علنيا ، ابتدائيا وحضوريا 
بإيقاف بيع المحجوز موضوع محضر الحجز المؤرخ في 

لمعجللغاية استنفاذ مسطرة الطعن اإلداري مع النفاذ ا 15/5/2006
  .وارجاء البت في الصائر   

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

  
 



  

                                                )س   275/08(   3/1  المغربية   المملكة  
  العدل وزارة  

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            

  المستعجل القضاء  
  س  275/08رقم  ملف  
  275  :رقم  أمر  
  28/05/08:  ــــخبتاري  

  القاعــــــــــدة 
عدم  اختصاص رئيس المحكمة )... محكمة ابتدائية ( إيقاف تنفيذ حكم صادر عن جهة قضائية أخرى  -

  .نعم ... اإلدارية 
  
  

  المـلك جـاللة باسم
  
  

  للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  نيابة عن...........  نحن
  آاتبة الضبط .........دة وبمساعدة السي

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   28/05/08بتاريخ 
  
  

  .السيد ج م    : بين المدعي  
  .، المحاميان بالرباط ............. االستاذان  :نائبــــــــــــاه 

  
  ــــةمن جهـ...........................                                                         

  
 :المدعى عليهما  وبين

  
  
  
 

  : .........السيد  – 1
  ............السيد – 2

  
  

من جهة ..................................
  ىأخر

 

  
  
  
  

    
  لوقـــــــائعا

  
خ بناء على المقال المسجـل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بصندوق هاته المحكــــــمة بتاري

قرارا   17/04/2008أن محكمة االستئناف بالرباط أصدرت بتاريخ يعرض فيه الطالب     15/05/2008
قضى بتأييد الحكم الصادر  عن المحكمة االبتدائية بسال في الملفين  252/13/07في الملف  78تحت عدد 

صالحه بالزامه ، وأن هذا القرار  أضر بم 455/06/10وعدد  283/06/10العقاريين المضمومين عدد 
، وأنه تقدم بطعن أمام  1971بالسماح للمدعى عليه باستغالل السطح الذي آان في ملكه منذ تاريخ الشراء سنة 

هذه المحكمة في القرار الصادر عن المحافظ على األمالك العقارية اآلمر بتطبيق نظام الملكية المشترآة على 
  . إيقاف تنفيذ الحكم المذآور مع النفاذ المعجل  ر ، لذلك فهو يلتمس/15148الرسم العقاري عدد 

التي ألفي خاللها بمذآرة   21/5/2008وبناء على إدراج القضية في الجلسة العلنية المنعقدة  بتاريخ 
  .ارفقها الطالب بنسخة من مقال دعوى اإللغاء 

  .وبناء على قرار وضع القضية في التأمل لجلسة اليوم 
  

  نونوبعد التأمل  طبقا للقا
  

الصادر عن المحكمة االبتدائية   276تنفيذ الحكم رقم  فحيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقا
، المؤيد بموجب  455/06/10و  283/06/10في الملفين المضمونين عدد   16/10/2007بسال بتاريخ 



  

عدد  في الملف 17/04/2008الصادر عن محكمة االستئناف بالرباط  بتاريخ   78القرار عدد  
  .، مع النفاذ المعجل  252/2007/13

لكن ، حيث لئن آان رئيس المحكمة اإلدارية أو من ينوب عنه يختص بصفته قاضيا للمستعجالت في 
وبتوافق مع  90-41من القانون  7من قانون المسطرة المدنية المحال عليه  بموجب المادة  149إطار الفصل 

الختصاص يتوقف على تحقق شروط منها أن تكون محكمة الموضوع من نفس القانون ، فإن ذلك ا 19المادة 
وأن تتوفر حالة االستعجال بمفهوم تحقق )  أي أن يكون النزاع إداريا ( مختصة بالبت في أصـــل النزاع 

  .ضرر اليمكن تدارآه الحقا وبشرط عدم المساس بجوهر الحق 
أعاله على تقديمه لطعن باإللغاء في قرار وحيث يؤسس الطالب طلب إيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه 

المحافظ على األمالك العقارية بإقرار نظام الملكية  المشترآة ، والحال أن إيقاف تنفيذ األحكام القضائية يتم في 
  .من قانون المسطرة المدنية ويبت فيها رئيس المحكمة التي يباشر إمامها ذلك  التنفيذ  436إطار الفصل 

لى  وثائق الملف يتبين أن الحكم المراد إيقاف تنفيذه صادر عن المحكمة االبتدائية وحيث بالرجوع إ
بسال ويتعلق بعقار  يتواجد  بدائرة نفوذها  الترابي ، فيكون رئيسها هو المختص بالبت في الطلبات المتعلقة 

  . ي ذلك  بصعوبات تنفيذه ،  الشيء الذي يبقى معه رئيس المحكمة اإلدارية غير مختص بالنظر ف
  
  
  

  المنطـــــــــــوق 
  

 149المحدثة بموجبه محاآم إدارية والفصلين  90-41من القانون  19و 7وتطبيقا لمقتضيات المادتين 
  .من قانون المسطرة  المدنية  436و

  
  األســباب لهــذه

  
  : ابتدائيا غيابيا          علنيا نصرح    

  .ص النوعي للبت في الطلب     بعدم االختصا
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 



  

    
                                                )س  282/06( 1/3  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                   بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  282/06: رقم  ملف  
                              293    :رقم  أمر  
  14/07/06: ــــخ بتاري  

  القاعــــــــدة
يختص رئيس المحكمة اإلدارية بصفته هاته لتصديق  على الحجز لدى الغير وليس بوصفه قاضيا  للمستعجالت 

  .باعتباره المشرف على  مؤسسة التنفيذ سواء تم هذا الحجز بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي 
لودي بين االطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي الى تحوله بشكل مباشر من فشل محاولة االتفاق ا -

  .قاضي الصلح الى قاضي  المصادقة على الحجز لدى الغير  متى تم الحجز يشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي 
مما يدخل شرط في طلب المصادقة  على الحجز لدى الغير في مواجهة اشخاص القانون العام أن يكون الدين  -

  .في عداد األموال الخاصة وأن يكون ثابثا ومستحق االداء 
 

  
  المـلك جـاللة باسم

  
  .هاته  بصفتنا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ......... نحن 

  آاتبة الضبط  ........  ة وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   14/07/2006بتاريخ 

  
  ......... الساآنة  ........ سيدة ال -: المدعــي  بيــــــن

  المحامي بهيئة وجدة     ..........   االستاذ : نائبــــــــــــــــــه             
  

  من جهـــــة..... ...........................                                                                 
  
  :المدعى عليهما   وبين

  
  
  
   

  
  
  
 

للشرب في شخص ممثله المكتب الوطني للماء الصالح  -
 القانوني 

 مكرر زنقة باتريس لومومبا الرباط   6الكائن مقره االجتماعي ب 
وآالة القرض الفالحي  في شخص ممثلها القانوني   -

 زنقة ابو فارس المريني الرباط  

                                                
  ىأخرمن جهة ..................................                                                     

  
  
  

  
  

  عـــقـــــــائ

  نحن رئيس المحكمة اإلدارية  بالرباط 
  . 41-90من القانون  7من ق م م المحال عليه بموج الفصل  494بناء على الفصل 
المدبل بالصيغة61/03بالملف رقم  281الصادر عن إدارية وجدة تحت عدد  بناء على الحكم

التنفيذية القاضي بالحكم على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأدائه للمدعي تعويضا قدره
  .درهم  45000

بناء على محضر الحجز لدى الغير  157/05/6بناء على الملف التنفيذي المفتوح له تحت رقم 
التنفيذي أعاله الذي شهد ه مأمور التنفيذ آونه قام بالحجز على حساب المكتب الوطنيبالملف 

في حدود  651H 506970للماء الصالح للشرب لدى وآالـــــــة اقرض الفالحي تحت عدد 
  .درهم  49.050ر00مبلغ 

  .بناء على دعوة  األطراف بحضور جلسة االتفاق الودي 
الكبرى للقرض الفالحي تلمدلى به من طرف وآالة الحسابابناء على التصريح اإليجابي ا

للمغرب الذي يتضمن وجود المبالغ المحجوزة بالحساب البنكي لدى وآالة القرض الفالحي
  .  651H 506970درهم بالحساب رقم  49050ر00وقدره 



  

  .المحجوزة  غبناء على فشل االتفاق الودي بين األطراف على توزيع المبال
  .لطلب الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير المذآوربناء على ا

  .بناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه
  

  عد المداولة طبقا للقانون
  

حيث يهدف الطلب الى استصدار امر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب  المكتب
درهم الذي يمثل أصل الذين مع 53000ر00الوطني للماء الصالح للشرب في حدود مبلغ 

  .الفوائد القانونية 
وحيث ان الحجز لدى الغير سواء تم بناء على امر اقضائي او شكل تلقائي من طرف مامور
التنفيذ بناء على سند تنفيذي واجراءات التصديق عليه تدخل في اطار مسطرة التنفيذ التي

لجهة هي المختصة التصديق عليه صفتهاتشرف عليها مؤسسة الرئيس ، وبالتالي تبقى هاته ا
  .هاته وليس بصفتها قاضيا المستعجالت 

  وحيــث ان الحجز لدى الغيــــــر موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي وهو الحكم 
ش ت وقد آل األمر الى حجز  61/03ملف عدد 2/11/04الصادر عن ادارية وجدة في 

في  H 506970 651القرض الفالحي على الحساب  رقم  درهم بين يدي 49050ملـــــــغ 
اسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وقد تعذر ابرام اتفاق ودي بين االطراف على 

  .توزيع  المبالغ المحجوزة سبب رفض المكتب أي اتفاق حول توزيع المبالغ المحجوزة 
الغير تابت ومستحق االداء ،وحيث انه مادام الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى 

وتم بناء على سند تنفيذي مما تبقى معه  شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حوله
   .مؤسس

  
  
  
  
  
  

  نطوق
  

من ق م م المحال عليه بموجب 494الفصل  90- 41من القانون  19 – 7وتطبيقا للفصول 
  .اعاله  7الفصل 

  
  باب لهذه األس

  : نامر ابتدائيا حضوريا 
بالمصادقة على الحجز المضـــــــــروب على حساب المكتــــــــــب الوطني للمـــاء الصالح

درهم بين يدي القــــــــرض الفالحي على حســـــــاب المكتب  49050للشرب في حدود مبلغ 
  .  651H 506970رقم 

جوز لديه تسليم آتابة الضبط لهذه المحكمة المبلغونأمر تبعا لذلك القرض الفالحي صفته مح
  .المحجوز أعاله لتسليمه للطالب مع الصائر والنفاذ المعجل 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  ضبطال آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

  
 

  
  



  

    
    )س  06/ 290(   3/3المملكة المغربية                                                    

  وزارة العدل        
   نسخة األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط

   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  290/06:  ملف رقم 
  259:   أمـر رقم 
  27/6/2006:  بتاريــخ  
  القاعدة

تقبل المطالبة بايقاف تنفيذ الدين الضريبي في اطار القواعد العامة لالستعجال 
من  118و 117وحيادا مع الضوابط واالجراءات المنصوص عليها بالفصلين 

متى توافرت في الطلب حالة االستعجال بمفهوم الضرر الذي  15-97القانون 
عب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم كخاضع يص

للضريبة او في مسطرة فرض تلك الضريبة او استخالصها  االيلة بحسب الظاهر 
  .الى الغاء الدين الضريبي موضوعا 

  
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك     

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا  بالرباطرئيس المحكمة اإلدارية  ........ نحن

  آاتب الضبط .........   وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   27/6/2006بتاريخ 

  
  

  : ـ  بيــن المدعــــــية  
   

 م ص ح  

  : ـ عنوانــــــــــــــــها 
  

  .............. 

 :  بـــــــــــــــــــــها ـ نائ
 

 محام نقيب سابق بهيئة القنيطرة   ............ األستاذ 

  من جهـــــــــة                                                                                                  
  

  :ـ وبين المدعى عليـهم 
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة االقتصاد والمالية في شخص الوزير الرباط -
 الخزينة العامة للمملكة في شخص مديرها بالرباط  -
 شخص الوزير األول الدولة المغربية في  -
 العون القضائي للمملكة  -
  السيد قابض الضرائب بقباضة الرباط المدينة  -

  
  ) س من جهة اخــــرى                                                                                            

  

  عـــــائقـــــ
  

بناء على الطلب المقدم والمؤدى عنه الرسوم القضائية من طرف المدعية 
تعرض فيه أن مصالح الخزينة العامة  27/06/06بتاريخ ....... بواسطة دفاعها اذ 

قامت بإجراء حجز تنفيذي على آل التجهيزات واآلليات والمكاتب واألفرشة 
وغيرها وذلك بواسطة ....ات اإلدارية واألدوات طبية واآللية والكراسي والتجهيز

وأن الحجز تم بناء على مطالبتها بأداء ما  14/6/06المحضر المحرر بتاريخ 
درهم  وقد تقدمت بدعوى ترمي إلى الطعن في تقرير  6.512.474ر00مجموعه 

اللجنة الوطنية الزال لم تفصل فيها نهائيا وأن المنازعة حوله  جدية آما أن بيع 
لتجهيزات المحجوزة تشكل منفصل  عن بيع األصل التجاري يلحق ضررا اآلليات وا

بها وأن وقف التنفيد له ما يبرره مادامت المنازعة  في مسطرة وإجراءات قيامه 
معلقة بالطعن لذلك يلتمس الحكم بإيقاف إجراءات التنفيذ التي تجريها الخزينة العامة 

النهائي حواللطعن في قرار  لغاية البت 14/6/06بمقتضى المحضر المؤرخ في 
  .ونسخة من محضر الحجز  798اللجنة الوطنية مرفقة  طلبها بنسخة من حكم رقم 

عن الطالة وحضر ممثل الخزينة وتخلف /......حضر ذ 27/6/06وبجلسة 
باقي األطراف رغم التوصل وأوضح دفاع الطالبة أن الحجز شمل جميع مرفقات 

ودون احترام مبدأ تدرج المتابعات وأن مطالبة المصحة وقد تم بدون سابق اندار 
بإيقاف التنفيذ  لغاية البت النهائي في جوهر النزاع تستند إلى المنازعة الجدية بشأن 
الضريبة موضوع االستخالص ، لما قضى به منطوق الحكم من اإللغاء القرار 

أ تدرج اللجنة الوطنية فيما زاد عن تحديد اللجنة المحلية واستنادا لخرق مبد



  

وصرف  15- 97من القانون  39المتابعات واصاله المنصوص عليها بالمادة 
من نفس القانون إيقاع الحجز  على اإلدارة الالزمة للعمل  46مقتضيات الفصل 

بالمصحة آما هي محددة بمحضر الحجز وأن حالة االستعجال تكمن في األضرار 
يتعلل  في قيمة األصل التجاري بالمصحة ومستعملها بنسخة البيع وان بيع المحجوز 

لذلك تلتمس أساسا إيقاف التنفيذ واحتياطيا بتأجيل البيع واجاب ممثل الخزينة أنه  تم 
تأجيل البيع وقد تقدم القابض أمام المحكمة التجارية يلتمس إجراء خبرة لتحديد قيمة 

ات الحجز المحجوز  مفيدا لبيعه وتن مستخرج الجداول المدلى به يفيد احترام إجراء
من  46وان المحجوز غير الزم الستمرار العمل بالمصحة وقد  جاء وفق الفصل 

  .من يومه   ءالقانون أعاله مسا
  .وبناء على إقرار الحجز القضية للتأمل في حدود الساعة الرابعة 

  عد التأمل طبقا للقانون
  عليل

  
المحجوز  حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف إجراءات بيع

لغاية البت النهائي في جوهر  14/6/2006موضوع محضر الحجز المؤرخ في 
  .النزاع 
  
  )س  290/06تابع (  3/3
  

وحيث استقر العمل القضائي لهاته المحكمة وتواتر على قبول المطالبة 
بإيقاف تنفيذ الدين العمومي لغاية استنفاد مسطرة الطعن اإلداري أو لغاية البت 

الموضوع في إطار القواعد العامة لالستعجال المنصوص عليها النهائي في 
 41-90من القانون  7من ق م م المحــــــال  عليه بموجب الفصل  149بالفصل 

وحيادا على ضوابط وإجراءات إيقاف األداء والتنفيذ آما هي منصوص عليها 
لة متى توافرت في الطلب حا  15– 97من القانون  120و 118و 117بالفصلين 

االستعجال بمفهوم الضرر الذي يتعذر أو يصعب تدارآه بعد التنفيذ وجدية السبب 
بمفهوم المنازعة اآليلة بحسب الظاهر إلى إلغاء الدين العمومي إداريا أو قضائيا 
  ودونها اعتبار لمسطرة التظلم اإلداري لتعارضها مع حالة االستعجال التي تقتضي 

  .في اقرب األوقات  اتخاذ اإلجراء الوقتي المناسب 
فيما قضى به من  798وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته والحكم رقم 

إلغاء جزئي لمقرر الجنة الوطنية المطعون فيه و عدم االستدالل على احترام مبدأ 
قبل اإلقدام على الحجز وانصباب الحجز على أدوات الزمة  تتدرج  المتابعا

م منازعة جدية حول ربط الضريبة واستخالصها  ، للسير العادي  للمصحة قيا
وأن حالة االستعجال قائمة النظر لما يترتب عن بيع المحجوز من أضرار 
بالمصحة والمنفعين لخدماتها وصعوبة إرجاع الحالة إلى ما آانت عليه  بعد التنفيذ 

  .مما يبقى الطل حول إيقاف بيع المحجوز لغاية البت في جوهر النزاع مؤسس
  

  نطوق
  األســباب لهــذه             

  
  :نأمر علنيا ابتدائيا   حضوريا 

بإيقاف إجراءات بيــــــع المحجوز موضـــــوع محضــــر الحجـــــــز المؤرخ 
مع النفاذ المعجل وارجاء لغاية البت النهائي في جوهر النزاع ،   14/6/2006في 

  .البت في الصائر   
  

  ................................والشهر والسنة أعالهصدر في اليوم  بهذا
  
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

  
 



  

  
    

    )س  06/ 294( 3/1المملكة المغربية                                                    
  وزارة العدل        

   اصل   األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط
   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  

  
  القضاء المستعجل

  294/06:  ملف رقم 
  680:    أمـر رقم 
   20/9/2006:  بتاريــخ  
  القاعــــــدة

إجراءات التحصيل الجبري طبقا االندار الضريبي يعتبر سندا تنفيذيا يخول للقابض المكلف بالتحصيل سلوك * 
  . 15- 97للقانون 

اإللغاء الجزئي للدين الضريبي بحكم قضائي ال يبرر المطالبة برفع الحجز في غياب أداء الدين الضريبي * 
المستحق أو عرضه طبقا للقانون أو إيداع الضمانة الكفيلة بتأمين استخالصه آما هي منصوص عليها بالفصلين 

 . 15 – 97نون من القا 118و  117
  

       
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك                                               

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........   نحن

  آاتبة الضبط    .........  وبمساعدة السيد 
  .نصه  أصدرنا األمر اآلتي  20/9/2006بتاريخ 

  
  

  : ـ  بيــن المدعــــــي 
   

 السيد ح س 

 ...........   :عنوانــــــــــــــــه  -
  :  ـ نائبــــــــــــــــــــه

 
 المحامي بهيئة الرباط   ...........   االستاذ 

                                                                                              
  من جهـــــــــة                                                                                                      

  
  

  :ـ وبين المدعى عليـهم 
  
  
  
  
  
  
 

 وزر االقتصاد والمالية   والخوصصة والسياحة  -
ينوب عنه مساعد المدير المكلف  بالمنازعات االدارية  -

بمديرية الضرائب والقضائية ، الجاعل محل المخابرة معه 
  . شارع احمد الشرقاوي اآدال الرباط 

 السيد الخازن العام للمملكة بالخزينة العامة السويسي الرباط  -
 1/10بواسطة قيم مالكة على الشياع .......... السيدة  -
 بواسطة قيم   4/10ينسبتها مالكة على الشياع .............. -

  قارية بالرباط السيد المحافظ على االمالك الع : بحضور 
 قابض الرباط المدينة  :بحضور 

  
  من جهة اخــــرى                                                                                            

  
3  

  عـــقـــــــائ
  

ذي تقدم به المدعي بواسطة دفاعه الى آتابة الضبط هذهبناء على المقال االستعجالي ال
1124، عدد  202سجل  14/3/89المحكمة ، يلتمس فيه رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 

من الملك المسمى 5/10درهم على آافة حقوقه المشاعة  1.633.923ر35ضمانا لدين قدره 
سنة دون 17الرباط منذ ما يزيد عن الكائن ب  R/ 20449الورديغة ذي الرسم العقاري عدد 

رفع أي دعوى في الموضوع علما أن المدعي حكم له قضائيا ببطالن الضريبة التكميلية على
درهم وبطالن باقي 1066028فيما زاد عن مبلغ  97إلى  84الدخل برسم سنوات  من 

لحكمدرهم أي هذا ا 55869فيما زاد على مبلغ  48540030الضرائب   موضوع الجدول 
من طرف المجلس االعلى وا بقاء الحجز لتحفظي فيه   ضرر آبير علما ان المديونية  آانت

على 14/3/1989منذ البداية باطلة ، لذلك يلتمس األمر برفع الحجز التحفظي  المبين بتاريخ 
R/20449بالملك المسمى الورديغية ذي  الرسم العقاري عدد  5/10آافة حقوقه المشاعة 

قرار 428بالرباط مع الصائر مرفقا  لطلبه بشهادة الملكية وقرار الغرفة االدارية عدد الكائن 
  .25/93محكمة االستئناف بالبيضاء بالملف  رقم 

وبناء على المقال االصالحي الرامي الى ادخال الخازن العام للمملكة بالرباط مع تأآيد
اآثر من سنتين دون رفع دعوى فيسنة وانيفاده  لمدة  17أن الحجز مسجل منذ مايزيد عن 



  

الموضوع بجعل  من الالزم رفعه لذلك تلتمس االستجابة للطلب مع تضمين الحكم مقتضيات
  .وشمول الحكم بالنفاذ المعجل  12/6/1915من ظهير  208المادة 

عليه عن الجواب رغم لتوصل تقرر حجز القضية ىوبناء على تخلف الفريق المدع
  .للتأمل لجلسة يومه 

  

  عد التأمل طبقا للقانون
  عليل

  
حيث يهدف الطلب استصدار امر برفع الحجز التحفظي المضروب على عقار الطالب
ضمانا ألداء أي ضريبة باعتبار الغاءه جزئيا فيما زاد عن القدر المحدد بالحكم اعاله وتجاوز

  .مدته للحد المعقول 
مرت بالحجز هي المختصة برفعه ومن جهةوحيث من جهة تبقى الجهة القضائية التي ا

الختالف موضوعه عن 2770/93اخرى الوجه لالحتجاج بمضمون القرار االستنافي رقم 
موضوع الطلب الحالي مادام ان مقتضياته تعالج اوضاع الديون الخاصة التي تتطلب فيها

ز التنفيذي تبعاالرجوع الى القضاء لتحديد المديونية بسند تنفيذي ومواصلة اجراءات الحج
لذلك بينما االمر في نازلة الحال يتعلق بالمطالبة باداء دين ضريبي موضوع اندار ضريبي
الذي تعتبر في حد داته سندا تنفيذيا  واليحتاج الى اللجوء للقضاء للمصادقة  عليه ويخول

القضائيسلوك اجراءات التحصيل  الجبرية  آما أن االلغاء الجزئي للدين الضريبي بالحكم 
اعاله اليعد مبررا لرفع  الحجز مادام أن ذمة المدين الزالت قائمة ولو في حدود معينة وان
استمرار الحجز للمدة المذآورة تحول لصاحب المصلحة العمل على رفعه ولو باداء الدين
هالضريبي المستحق أو عرضه طبقا للقانون او ايداع الضمانة البديلة الكفيلة لتأمين استخالص

مما تبقى معه الوسائل المشارة في طلب 15– 97من القانون   118و  117طبقا للفصلين 
  .رفع الحجز غير  مؤسس والطلب حول ذلك غير مبرر

  
  
  

  

  نطوق
  .       15- 97القانون  41- 90من القانون    19و  7وتطبيقا للفصول  
  

  اب لهذه االسب                    
  : نأمر علنيا ابتدائيا غيابيا 

  .برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر 
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

 



  

    
       

  
  )س  316/06(  2/1  المغربية  المملكة        

  وزارة العدل        
   نسخة  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة اإلدارية بالرباط

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  316/06:  ملف رقم 
   319:   أمـر رقم 
  2/08/2006:  بتاريــخ  

  
  القاعدة

شخاص القانون العام نجد مبرره في تطبيق تحديد الغرامة في مواجهة أ
 7من ق م م المحال عليه بموجب الفصل  448مقتضيات الفصل 

  .مقتضيات مخالفة  دمادام انه ال توج 41 -40والقانون 
      

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ........ نحن
  آاتب الضبط    ..........اعدة السيدة وبمس

  .  أصدرنا األمر اآلتي نصه   2/08/2006بتاريخ 
  

 السيد ع م  :  ـ  بيــن المدعــــــي  
 ..............   : ـ عنوانــــــــــــــــه 
 المحامي بهيئة الدار البيضاء .......... األستاذ :  ـ نائبــــــــــــــــــــه 

  من جهـــــــــة                                                                                                  
  :ـ وبين المدعى عليـهم  

  
 

 الدولة المغربية في شخص الوزير  األول الوزارة األولى بالرباط  -
وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني  بالحي االداري شالة  -

 الرباط 
 .خص ممثلها القانوني وزير المالية وزارة المالية في ش -
السيد مدير شرآة طريق السيار في شخص ممثلها القانوني بمكاتبها  -

 بالرباط 
 السيد العون القضائي للمملكة  -
-  

  
  جهة اخــــرىمن                                                                                             

  
  
  
  
  

  

  عـــقـــــــائ
المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ للدعوىعلى المقال االفتتــــــــاحي  بناء

من خالله يعرض 220733بمقتضى الوصل عدد  القضائيةالمؤدى عنه الرسوم  18/7/06
بالدارعن المحكمة االدارية  حكما نه اسصدر ا  قاسم مفكرنائبه األستاذ  بواسطة  ي المدع

قضى بالحكم على الدولة المغربية بادائها 212/98ملف عدد  في 15/12/99بتاريخ البيضاء 
وأن هذا الحكم قد أيد لفائدتهدرهم  10.500.000ر00قدره اجماليا تعويضا  للمدعي 

الملف في 13/07/2000عن المجلس األعلى بتاريخ  الصادر 1099بمقتضى القرار رقم 
أن إال  162/2000فتح ملف تنفيدي تحت عدد  وأنه 429/428/4/1/2000 عدداالداري 

نظرا وأنه 25/12/02الحكم تاريخ  هذاات ــــــــالمدعى عليها امتنعت عن تنفيذ مقتضي
رامةعن التنفيذ فانه يلتمس األمر بتحديد الغ االمتناعإلغفاله تحديد الغرامة التهديدية عن 

 . 25/12/02من  ابتداءآل يوم تاخير عن التنفيذ  عن  درهم 3000ر00التهديدية في مبلغ 
  .8/02/ 06وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة 

  التعليل  
  وبعد التأمل طبقا للقانون 

حيث يهدف الطلب إلى استصدار غرامة تهديدية في مواجهة
الصادر عن المحكمة  االداريةالجهة الممتنعة عن تنفيذ الحكم 

ملف في  706حكم عدد   15/12/99بالدر البيضاء بتاريــــــخ 
212/98 .  



  

حيث ان الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة قانونية الجبار المنفذ عليه
علبى التنفيذ متى آان ممكنا وجائزا قانونا وتلزم ارادته في تنفيذه

  . االمتناع غير مبرردونما امكانية للتنفيذ الجبري وآان 
وحيث لئن آان المشرع المغربي لم ينص صراحة بقانون احداث

الى امكانية اجبار اشخاص القانون 41-90المحاآم االدارية رقم 
العام على التنفيذ بواسطة الغرامة التهديدية فانه باحالة نفس القانون

ازمنه يكون قد اج 7على قواعد المسطرة المدنية من خالل الفصل 
هاته االمكانية  خاصة  وانه التوجد اية مقتضيات تشريعية تفيد
هاته االمكانية او تمنعها او تحد من مفعولها  سيما وأن صيغة

من ق م م المحال عليها جاءت على وجه العموم وهي 448المادة 
بذلك تشمل آل من اشخاص القانون العام والخاص على حد سواء

  .م م هو  الواجب التطبيق  من ق 448لذلك يبقى الفصل 
امتناع 162/00وحيث تابت من المحضر طي الملف التنفيذي عدد 

وزارة  التجهيز في شخص ممثلها القانوني بعد محاوالت عدة من
تنفيذ الحكم الحائز لقون الشيء المقضى به اعاله المدبل بالصيغة

يكونالتنفيذية بدعوى عدم التوفر على االمكانيات  المالية  مما 
امتناعها  غير مبررا ، ويبقى طلب تحديد الغرامة التنفيذية في

  .مواجتها مؤسسا 
وحيث وبما لنا من سلطة تقديرية في تحديد مبلغ الغرامة التهديدية
وبعد األخذ يبقى االعتبار موضوع الحكم المعفى بالتنفيذ ومدى

ع عنتعنت المنفذ عليه في التنفيذ واألضرار الناتجة عن االمتنا
التنفيذ نرى حصر الغرامة التهديدية في مبلغ ألف درهم عن آل

  .يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ االمتناع 
  المنطوق

  لهذه األسباب
  :  نأمر علنيا ، ابتدائيا وحضوريا 

بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة وزارة التجهيز  في شخص ممثلها  
درهم عن آل يوم تأخير ابتداءا من تاريخ االمتناع  1000ر 00القانوني في 

  .  مع الصائر  25/12/2002عن التنفيذ 
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
 الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

 



  

    
       

  
  )س  321/06(  3/3  المملكة المغربية         

  وزارة العدل        
   اصل  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة اإلدارية بالرباط

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل
  س  321/06:  ملف رقم 
   678:   أمـر رقم 
  14/09/2006:  بتاريــخ  
  القاعدة

  .ذي يعود لقاضي المستعجالت  تقدير مدى جديته مناطه اإلشكال ال*  
  .اما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء المقضى به *  
  .واما اثاره صعوبة اعماله سبب اغفال  او همال او تضارب  بين اجزاءه  •
 .واما اجاوز اثاره القانونية بالتنفيذ  •
ن طرف نازع الملكية آما هو محدد بمرسوم نزع تعلق التنفيذ بحيازة العقار موضوع الطلب م •

 .الملكية اليشوبه  أي اشكال من اشكاالت التنفيذ 
 . رفض الصعوبة المثارة نعم  •
  

    
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  .......   نحن

  الضبط آاتب  ........وبمساعدة السيد 
  .  أصدرنا األمر اآلتي نصه   14/09/2006بتاريخ 

  
  ...........  :  ـ  بيــن المدعـــــــــــــون 

 : ..............عنوانهم 
 المحامي بهيئة الرباط ........ االستاذ  :نائبـــــــــــــــــــــــــــــهم

                                                                                                  
  

  من جهـــــــــة                                                                                                      
  
   
  :المدعى عليهم   وبين

  
  
  :نائبـــــــــــــــــــــــــها  - 

  
 

في شخص ممثلها ) العمران حاليا ( الشرآة الوطنية للتجهيز والبناء  -
ماعي زنقة يوسف بن تاشفين وموالي القانوني الكائن مقرها االجت

 .علي الشريف الرباط 
 المحاميان بهيئة الرباط ......... ........ االستاذان  

  
                                                                                            

  
  من جهة اخــــرى                                                                                               

  
  

  عـــقـــــــائ
المقدم 21/7/06تاريخ بناء على لمقال االفتتاحي للدعوى المسجل لدى آتابة ضبط هذه المحكمة ب

يعرض فيه أن العارضين الزالوا لحد  تاريخه.........  من طرف المدعين بواسطة نائبهم االستاذ 
لم يتوصلوا بأي اشعار آتابي هذه المحكمة توضح لهم الملك المطلوب تخلي حيازتهم عنه لفائدة

لمحكمة مصحوبا بالقوة العموميةفوجئو بعون التنفيذ هذه ا 9/7/06طالبة التنفيذ ، وأنهم بتاريخ 
شرعوا في هدم ملك العارضين بدون وجه حق وان عملية الهدم ثم ايقافها خشية حدوث آارثة
وان الحكم موضوع طلب التنفيذ في ملك العارضين الواقع بشأنه النزاع صدر مخالفا لكافة

  .المقتضيات القانونية المطبقة في هذا البلد 
متر مربع 253833تدعى انها اقتنت  عن طريق التراضي مساحة  مضيفا أن المدعى عليها

التمام الوعاء العقاري وانها اثناء جريان مسطرة نزع الملكية في حدود  26366ر15وانتزعت 
متر مربع اضافت إليه من قنته عن طريق المراضاة بواسطة اصالح مادي 26366ر15مساحة 

ودون غيرهم في الرسم العقاري...... ثة هكتار في ملك ور 30نتج عنها بئر مساحته 
وأن طالبة التنفيذ  تقدمت بدعوى افراغ العارضين قضت فيه محكمة االستئناف" ر"11097

بالرباط حكما قضى بعدم االختصاص باالضافة الى دعوى اخرى أمام قاضي المستعجالت
ضحا أن تواجدبالمحكمة االبتدائية بسال والذي صدر فيه امرا قضى بعدم االختصاص مو



  

إخالءها اال بعد صدور حكم  نهائي عن مالعارضين في تلك المنشآت تواجد قانوني وال يمكنه
ارجع  من الغرفة اإلدارية بعد 911/4/6هذه المحكمة يقضي بتعويضهم عنها ملف إداري 

الصادرالبطالن واإللغاء ، آلجله يلتمس التصريح بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم 
139/6/06ش ن موضوع الملف التنفيذي  109/2000عن المحكمة اإلدارية بالرباط في الملف 

  .اطراف  نمع ترتيب ما يجب قانونا على هذا األمر من حجية وآثار بي
لفائدة الشرآة الوطنية للتجهيز والبناء....... وبناء على مذآرة جواب المدلى بها من طرف ذ 

التي أوضح فيها  ان العارضة لم يسبق لها  ان طلبت تنفيذ الحكم 30/8/06العمران بتاريخ 
المشار اليه على المدعين الحاليين والتمس التصريح بعدم قبول الطلب وتحميل المدعين

  .المصاريف 
الذي أوضح فيه أن 8/9/06وبناء على المقال االصالحي المقدم من طرف دفاع المدعين بتاريخ 

ق ض 109/2000س والحكم الذي اسس عليه  167/96ينصب على الحكم طلب صعوبة التنفيذ 
  .والحكم بوجود صعوبة في التنفيذ مع ترتيب على هذا  الحكم ما يجب من حجية وآثار 

  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
  التعليل  

  وبعد التأمل طبقا للقانون 
  

وجود صعوبة واقعة وقانونية بالملف التنفيذي عددحيث يهدف  الطلب الى استصدار امر ب
139/06/1 .  

وحيث انه اذا آانت صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ االحكام الحائزة لقوة
الشيئ المقضى به  وشكل صعوبات قانونية او مادية تحدث بعد صدور الحكم وهي اما وقتية

صحيح اجراء من اجراءاته او موضوعية يهدف الىيهدف الى تأجيل التنفيذ مؤقت لغاية ت
ايقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم في النزاع موضــــــــــوع التنفيذ ، فإن مناط
  االشكــــــــال في التنفيذ ، اما اثارة عدم صحة اجـــــــــــراء من اجراءات تنفيذ الحكم الحائز
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الشيء المقضى به واما اثارة صعوبة  اعماله بسبب ا غفال أو يضارب في اجراءه او لقوة 

ضهور وقائع الحقه وجديدة على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ، واما ات من شأن
التنفيذ تجاوز اآلثار القانونية للحكم المعفى بالتنفيذ ، ومن هنا فال يملك قاضي المستعجالت

ى صحة او خطأ الشيء المقضى به او تفسيره أو تاويله باعتبار اختصاصالبحث في مد
  .محكمة الموضوع في ذلك 

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومستندات و ملف التنفيذ اعاله ان االمر يتعلق بتنفيذ حكم حائز
بقوة الشيء المقضى به يقضي بحيازة نازع الملكية للعقار موضوع نزع الملكية آما هوم محدد
بالمرسوم القاضي بنزع الملكية اليشوبه أي   اشكال من اشكاالت التنفيذ اعاله مما تيكون معه

  .الصعوبة المشارة وسيلة  لتسريف تنفيد المصلحة العامة مما يبقى الطلب مه غير مؤسس 
  
  

  المنطوق
  

  لهذه األسباب
  :نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا  

  .ئر برفض الطلب وتحميل رافعه  الصا
  

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

 



  

    
                                                )س  322/06( 1/3  المغربية   المملكة  

  العدل ةوزار  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                   بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  322/06: رقم  ملف  
                              826    :رقم  أمر  
  11/10/06: خ ــــبتاري  

  القاعــــــــدة
 للمستعجالتقاضيا   بوصفهالحجز لدى الغير وليس  علىلتصديق   هاتهرئيس المحكمة اإلدارية بصفته  يختص

 .على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي  بناءالتنفيذ سواء تم هذا الحجز  مؤسسة  علىباعتباره المشرف 
بشكل مباشر من  تحولهاالطراف حول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي الى محاولة االتفاق الودي بين  فشل -

  .الحجز يشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي  تم متىعلى الحجز لدى الغير   المصادقةقاضي الصلح الى قاضي  
الغير في مواجهة اشخاص القانون العام أن يكون الدين مما يدخل  لدىالحجز  علىفي طلب المصادقة   شرط -

  .وأن يكون ثابثا ومستحق االداء  الخاصةفي عداد األموال 
 

  
  المـلك جـاللة باسم

  
  .هاته  بصفتنا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة .......... نحن 

  آاتبة الضبط  ........  ة وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   11/10/2006بتاريخ 

  
  ............. ....السيد  -: المدعــي  بيــــــن

  
  المحامي بهيئة وجدة     ........... االستاذ : نائبــــــــــــــــــه             

  
  من جهـــــة..... ...........................                                                                 

  
  :المدعى عليهما   وبين

  
  
  
   

  
  
  
 

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثله  -
 القانوني 

  مكرر زنقة باتريس لومومبا الرباط   6الكائن مقره االجتماعي ب 
 المحامي بهيئة الرباط ............. نائبه االستاذ 

وآالة القرض الفالحي  في شخص ممثلها القانوني   -
 زنقة ابو فارس المريني الرباط  

                                                
  ىأخرمن جهة ..................................                                                     
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  عـــقـــــــائ

  نحن رئيس المحكمة اإلدارية  بالرباط 
  . 41-90القانون  من 7من ق م م المحال عليه بموج الفصل  494بناء على الفصل 

المدبلش ت  42/2002بالملف رقم  58بناء على الحكم الصادر عن إدارية وجدة تحت عدد 
بالصيغة التنفيذية القاضي بالحكم على المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بأدائه للمدعي

  .درهم  50.000ر00تعويضا قدره 
بناء على محضر الحجز لدى الغير 263/05/6بناء على الملف التنفيذي المفتوح له تحت رقم 

بالملف التنفيذي أعاله الذي شهد ه مأمور التنفيذ آونه قام بالحجز على حساب المكتب الوطني
حدود في 506970H651للماء الصالح للشرب لدى وآالـــــــة اقرض الفالحي تحت عدد 

  .درهم 50.000ر00مبلغ 
  .ق الودي بناء على دعوة  األطراف بحضور جلسة االتفا

الكبرى للقرض الفالحي تبناء على التصريح اإليجابي المدلى به من طرف وآالة الحسابا
للمغرب الذي يتضمن وجود المبالغ المحجوزة بالحساب البنكي لدى وآالة القرض الفالحي

  .506970H651بالحساب رقم درهم  50.000ر00وقدره 



  

  .المحجوزة  غتوزيع المبالبناء على فشل االتفاق الودي بين األطراف على 
  .بناء على الطلب الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير المذآور

  .بناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه

  عد المداولة طبقا للقانون
  

حيث يهدف الطلب الى استصدار امر بالمصادقة على الحجز المضروب على حساب  المكتب
الذي يمثل أصل الذين معدرهم  50.000ر00الصالح للشرب في حدود مبلغ  الوطني للماء

  .الفوائد القانونية 
وحيث ان الحجز لدى الغير سواء تم بناء على امر اقضائي او شكل تلقائي من طرف مامور
التنفيذ بناء على سند تنفيذي واجراءات التصديق عليه تدخل في اطار مسطرة التنفيذ التي

مؤسسة الرئيس ، وبالتالي تبقى هاته الجهة هي المختصة التصديق عليه صفتها تشرف عليها
  .هاته وليس بصفتها قاضيا المستعجالت 

  وحيــث ان الحجز لدى الغيــــــر موضوع طلب المصادقة تم بناء على سند تنفيذي وهو الحكم 
األمر الى وقد آل ش ت   42/2002ملف عدد   22/4/2003الصادر عن ادارية وجدة في 

دي القــــــرض الفالحـــــي على الحساب  رقم ــــــبين يدرهم  50.000ر00حجز مبلـــــــغ 
506970H651  في اسم المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وقد تعذر ابرام اتفاق ودي

بين االطراف على توزيع  المبالغ المحجوزة سبب رفض المكتب أي اتفاق حول توزيع 
  محجوزة المبالغ ال

وحيث انه مادام الدين موضوع طلب المصادقة على الحجز لدى الغير تابت ومستحق االداء ،
وتم بناء على سند تنفيذي مما تبقى معه  شروط المصادقة على الحجز قائمة والطلب حوله

  .مؤسس
  
  
  
  
  
  
  

  )س  322/06تابع ( 3

  نطوق

  
من ق م م المحال عليه بموجب 494لفصل ا 90- 41من القانون  19 – 7وتطبيقا للفصول 

  .اعاله  7الفصل 
  

  لهذه األسباب 
  : نامر علنيا ابتدائيا حضوريا 

بالمصادقة على الحجز المضـــــــــروب على حساب المكتــــــــــب الوطني للمـــاء الصالح
لديه للشرب  بوآالة الحسابات الكبرى للقرض الفالحي للمغرب ، الرباط ونامر المحجوز

لتسليمهادرهم  50.000ر00بتسليم المبالغ المحجوزة بكتابة الضبط هاته المحكمة وقدرها 
  .للطالب طبقا لإلجراءات المقررة قانونا مع النفاد المعجل والصائر 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط آــاتب                                       المستعجالت         قاضي      

  
 

  



  

                                                )س   348/08(   3/1  المغربية   المملكة  
  العدل وزارة  

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة                            ***                   

  المستعجل القضاء  
  
  س  348/08رقم  ملف  
  383  :رقم  أمر  
  02/07/08: ــــخ بتاري  

  القاعـــــــــدة 
صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ األحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضى به ،  -

مادية أو قانونية الحقة على صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف إلى تأجيل التنفيذ  مؤقتا  وتشكل صعوبات
لغاية تصحيح  إجراء من إجراءاته أو موضوعية تهدف إلى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم 

  .حول األشكال موضوع التنفيذ 
 .على صدور الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه  التجدي الصعوبة في التنفيذ إذا كان مبناها  وقائع سابقة -
الصعوبة المبنية على وقائع سابقة كما نازلة الحال يفترض أن الحكم موضوع التنفيذ قد  أجاب عنها   -

 .نعم  ذبصورة صريحة او ضمنية وبالتالي ال تقبل صعوبة في التنفي
  المـلك جـاللة باسم

  
  للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط ية رئيس المحكمة اإلدار عن  .........  نحن

  آاتبة الضبط.........  وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   02/07/08بتاريخ 

  
الوآيل القضائي للمملكة  بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد الوزير األول   :المدعي       بين

  المخابرة معه بمكاتبه بوزارة المالية والخوصصة بالرباط     وعن السيد وزير الصحة والجاعل محل  
  

  من جهـــــة...........................                                                         
  

  :المدعى عليه  وبين
  
  
  
 

 ......... الدآتور  -
  ................الكائن عنوانه 

الجاعل محل المخابرة بمكتب األستاذ  
  لمحامي بهيئة الرباط ،  ا.........  

  ىأخرمن جهة ..................................
 

  
  لوقـــــــائعا                                             

  
لمؤداة عنه ا  11/6/2008االستعجالي المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  بناء على المقال

المفتوح  1/ 62/08الرسوم القضائية ، يعرض فيه الطالب أن ملف النازلة له ارتباط بالملف  التنفيذي  عدد 
، والتمس التصريح  20/9/2007الصادر بتاريخ  1848أمام هاته المحكمة من أجل تنفيذ  الحكم عدد 

سا على آون القرار اإلداري المطلوب بوجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري تنفيذ  الحكم المذآور تأسي
بالغاؤه مشروع وقانوني وتم تنفيذه  قبل تقديم الطعن فيه باإللغاء مضيفا أنه بمجرد صدور قرار اعفاء 
الدآتور الوزاني صدر قرار بتعيين الدآتور ص ع مما يجعل المنصب المثارة بشأنه  الدعوى غير شاغر 

خصين للقيام بتسيير نفس المهام األمر الذي  يتعارض مع هيكلة آما أن تنفيذ الحكم سيؤدي إلى تعيين ش
  .المستشفى ، مؤآدا أن التنفيذ سيؤدي إلى عرقلة عمل اإلدارة وسيؤثر على سير المرفق العمومي 

موضحا أنه سبق لهاته   18/6/2008خالل جلسة ....... وأجاب المطلوب  ضده  بواسطة نائبه ذ 
  .النازلة  المحكمة أن أصدرت قرار ا في

  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل آلخر الجلسة 
  

  وبعد التأمل  طبقا للقانون
  

حيث يروم الطلب استصدار حكم بوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم أعاله تتمثل في تنفيذ 
  .هة اخرىالقرار قبل الطعن فيه باإللغاء من جهة ،  في تعذر تعيين شخصين بنفس المنصب من ج

تحت رقم  24/4/2008وحيث يؤخذ من أوراق الملف التنفيذي أعاله وخاصة الكتاب  المؤرخ في 
أن إجراءات تنفيذ  الحكم الحائز لقوة الشيء المقضى به آلت إلى تحرير مشروع قراري التعين  996



  

السيد وزير الصحة واإلقالة من طرف المرآز االستشفائي لكل من طالب التنفيذ  وخلفه وتم عرضها  على 
بصفته مصدر القرار المقرر إلغاؤه والجهة المعنية  بالتنفيذ للتوقيع عليهما وقد آثار هذا األخير صعوبة 
تتمثل في صعوبة تنفيذ الحكم المذآور تمثلت في شغل المنصب من طرف خلفه وعدم إمكانية شغله من 

  . الطرفين معا 
التي تعترض تنفيذ األحكام الحائزة لقوة الشيء المقضى   لكن حيث أن صعوبات التنفيذ هي المنازعات

به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما وقتية تهدف إلى تأجيل التنفيذ  مؤقتا 
لغاية تصحيح إجراء من إجراءاته او موضوعية  تهدف إلى إيقاف التنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم 

  .وع التنفيذ حول النزاع موض
ومن تم التجدي الصعوبة إذا  آان مبناها وقائع سابقة على صدور الحكم القابل للتنفيذ  الذي يفترض 

  .أنه أجاب عنها بصورة صريحة أو ضمنية 
  
  
  

يذه بتعين وحيث من جهة أولى فان ما ما آثاره الطالب من آون القرار اإلداري المقرر الغاؤه قد تم تنف
خلف  للمطلوب ضده قبل الطعن فيه باإللغاء ال يشكل عقبة مادية أو قانونية في التنفيذ لسبق مناقشة تلك 
الوسيلة أمام قاضي الموضوع قبل اصدار الحكم المكتسب لقوة الشيء المقضى به في مواجهة مصدر 

  .للقرار  مما تبقى  الوسيلة المتعلقة بالصعوبة غير مؤسسة 
ثانية إذا أخدنا بعين االعتبار أن حكم االلغاء موضوع دعوى المشروعية التي تعتبر دعوى  ومن جهة

عينية ومن  النظام العام له حجية في مواجهة الكافة ويترتب عن الحكم بإلغاء القرار اإلداري اعدامه 
ة المثارة غير دي وإرجاع األطراف إلى الحالة التي آانوا عليها قبل اصدار القرار االداري تبقى الصعوب

  .موضوع ومجرد وسيلة للتماطل والتسويف والطلب حولها غير مؤسس
  
  وقــــالمنط

  
  .وقانون المسطرة المدنية  41/90وتطبيقا لمقتضيات القانون رقم 

  
  األســباب لهــذه                              

  
  : ابتدائيا حضوريا      علنيا نصرح   

  .لصائر على رافعه برفض الطلب وابقاء ا  
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 



  

    )س  376/07( 4/1المملكة المغربية                                                    
  وزارة العدل        

   أصل األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط
   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  

  
  القضاء المستعجل

  س  376/07:  ملف رقم 
  29:    أمـر رقم 
  23/01/2008:  بتاريــخ  

 القاعــــــــدة
 مؤسسةعلى   المشرفالحجز لدى الغير باعتباره  علىلتصديق  لهاته  بصفتهرئيس المحكمة اإلدارية  يختص    -

بوصفه قاضيا   وليس ، بناء على طلب أو بشكل تلقائي بناء على سند تنفيذي  الحجزالتنفيذ سواء تم هذا 
 . للمستعجالت

تحوله بشكل مباشر من  إلىحول توزيع المبالغ المحجوزة يقضي  األطرافمحاولة االتفاق الودي بين  فشل -
  .شكل تلقائي بناء على سند تنفيذي بتم الحجز  متىعلى الحجز لدى الغير  المصادقةقاضي   إلىلح قاضي الص

 ديونهاالمؤسسات المالية ترصد عادة لتسديد  لدىالمؤسسات العمومية وشبه العمومية المودعة   أموال -
 دائرةتخرج عن   أمواالرها والتصديق عليه باعتبا عليها الحجز  معه والتعويضات المحكوم بها عليها مما يجوز

 .العمومي  بالمرفقوتعطيل االنتفاع  عرقلةعليها   الحجز إيقاعترتب عن ياألموال العمومية التي 
بدون مبرر فإن مالءة الذمة تصبح غير إذا ثبت  امتناع الدولة والمؤسسات العمومية عن تنفيذ حكم قضائي  -

لحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز القيام بالتنفيذ الجبري على مجدية بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب فيه من صدر ا
 .رضها بحكم القانون األحكام القضائية القابلة للتنفيذ األموال العمومية نظرا لطبيعة  اإللزام التي تف

القانون العام أن يكون الدين مما  أشخاصالغير في مواجهة  لدىالحجز  علىفي طلب المصادقة   رطتشي    -
 . األداءومستحق  ثابتاالخاصة وأن يكون  األموالدخل في عداد ي

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك                                               
  هاته بصفتنا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ...... نحن

  آاتبة الضبط    ....... وبمساعدة السيد  
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   23/01/2008بتاريخ 

  
  :ـ  بيــن المدعــــــون 

  
 ........ ورثة  

  :  ـ نائبــــــــــــــــــهم  
 

 المحامي بهيئة الرباط  ........  األستاذ 

  ة من جهـــــــــ                                                                                                  
  :ـ وبين المدعى عليـهما 

  
  :تــــنـــوب عـــنهــــا -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  وزارة التجهيز والنقل في شخص ممثلها القانوني  -
      –الرباط  –السيد  وزير التجهيز والنقل بمكاتبه بالحي االداري شالة 

  المحامية بهيئة الرباط ........ األستاذة 
  السيد الخازن العام للمملكة بالرباط -

 ن جهة اخــــرىم                                                            

  
  

  عـــقـــــــائ
          

  نحن رئيس المحكمة اإلدارية بالرباط بصفتنا هاته         
    41-90من القانون  19و  7بناء على الفصلين 

من  7المحال عليه بموجب الفصل  من ق م م 494بناء على الفصل 
  .  90- 41القانون رقم 

 25/07/2000بتاريخ بالرباط وبناء الحكم الصادر عن المحكمة  اإلدارية 
والقاضي بنقل ملكية القطعة األرضية  ت 983/99في الملف رقم  777تحت عدد 

  ) درهم  1.040.125,00( مقابل تعويض قدره  244الحاملة لرقم 
الغرفة اإلدارية بالمجلس األعلى الصادر بتاريخ  وبناء على قرار

القاضي  1851/4/1/2001في الملف اإلداري رقم  578تحت عدد  04/10/2001
  .بتأييد الحكم أعاله 

بالصيغة التنفيذية وفتح الملف التنفيذي  578وبناء على تذييل القرار أعاله رقم 
  . 61/02/1حوله رقم 



  

المنجز من طرف مكتب  03/02/2003في بناء على محضر االمتناع المؤرخ 
  .التنفيذات القضائية بهاته المحكمة 

من طرف  27/8/2007وبناء على محضر الحجز لدى الغير المحرر بتاريخ 
  .المفوض القضائي السيد محمد غنام والمبلغ لألطراف بنفس التاريخ 

بناء على الطلب المقدم من طرف طالب الحجز الرامي إلى المصادقة على 
الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة بالرباط على حساب المديرية 

في حدود مبلغ )  2006الصندوق الخاص بالطرق ( الجهوية للطرق حي الرياض 
   .درهم  1.040.125,00

وبناء على المذآرة الجوابية للوآيل القضائي نيابة عن الخازن العام للمملكة 
ع اعتبار وجود تصريح سلبي وذلك لكون األموال يلتمس من خاللها رفع الحجز م

المحجوزة هي أموال عمومية مرصودة  لتسيير مرفق عمومي حيوي وبالتالي فهي 
  .غير قابلة للحجز، وأن الحجز باطل ألنه تم دون إذن من القاضي 

وأجاب نائب الطالبين مؤآدا أن الالئحة المستدل بها من طرف الوآيل  
ح السلبي تعتبر غير ذات قيمة لكونها ال تحمل أي رقم القضائي بخصوص التصري

للحساب آما أنها تحمل تاريخا الحقا عن تاريخ الحجز بمدة زمنية تفوق الشهر، 
والتمسوا تبعا لذلك األمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المتوفرة في الحسابين 

  . 06/9/2007و  27/8/2007الواقع عليهما الحجز عند تاريخ الحجز الذي تم في 
وأجابت وزارة التجهيز والنقل بواسطة نائبتها األستاذة ثريا المراآشي ملتمسة 
رفض طلب المصادقة على الحجز والتصريح ببطالن إجراءات الحجز لدى الغير 
مع األمر بإيقاف تنفيذ إجراءات الحجز لدى الغير تأسيسا على آون الحجز انصب 

طبيعتها لكونها ضرورية لضمان سير المرفق على أموال غير قابلة للحجز ب
العمومي وال عالقة لها بتعويض المنزوعة ملكيتهم، آما أآدت في مذآرتها بعد 
الخبرة أن تقرير الخبرة أوضح بأن الحسابين المحجوزين خصوصيين ال عالقة لهما 

  .بتعويض المنزوعة ملكيتهم 
  
  
  
  )س  376/07تابع (  4/3
  

يجابي المضمن بتقريري الخبرة الحسابية المنجزة من وبناء على التصريح اإل
والثانــــــــي  11/12/2007طرف الخبير السيد الحسين السماللي األول بتاريخ 

  . 02/01/2008بتاريخ 
وبناء على فشل االتفاق الودي بين األطراف لتمسك المحجوز عليه بعدم قابلية 

  . ال يجوز الحجز والتصديق عليها  األموال المحجوزة للحجز باعتبارها أمواال عامة
  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 

  
  وبعد التأمل طبقا للقانون

  
هو المصادقة على الحجز المضروب بمقتضى سند  الطلبأن الحاصل من   حيث

 .على ذلك من آثار قانونية  يترتبتنفيذي بما  
 إجراءهو األمر في النازلة بعد  آما فيذيتن سندإن الحجز لدى الغير بناء على  حيث

يحتاج إلى  وال  تلقائيوبشكل   التنفيذبمسعي مأمور  ويتمالتنفيذ   إجراءاتمن  
  .حول ذلك غير مؤسس  الدفعاستصدار أمر قضائي مما يبقى 

  . للحجز والمصادقة عليه  المحجوزالدفع بعدم قابلية المال  حول
األموال العامة للدولة واألشخاص  علىجز من جهة إذا آان ال يجوز الح حيث

من شأنه أن يعرقل وظيفة النفع  عليهاالعتبارية العامة باعتبار أن الحجز والتصديق 
من ذلك أجاز الفقه والقضاء  استثناءالعام الملقاة على عاتق المرفق العمومي فإنه 

خاصة سيره بانتظام و معالحجز على األموال الخاصة التي ال يتعارض حجزها 
التي يحكم  التعويضاتالمودعة لدى المؤسسات المالية التي يفترض رصدها لتغطية 

 660قرار المجلس األعلى الصادر عن الغرفة اإلدارية عدد .            ( بها عليها
  ). 1967/05/97رقم  ملف 04/5/2000 بتاريخ

تنفيذ والمؤسسات العمومية عن  الدولةمن جهة أخرى ومتى ثبت امتناع  وحيث
بالنسبة للتنفيذ الذي يرغب  مجديةحكم قضائي بدون مبرر فإن مالءة الذمة تصبح غير 

بالتنفيذ الجبري على األموال  القيامفيه من صدر الحكم لفائدته وفي هاته الحالة يجوز 
القابلة  القضائيةالتي تفرضها بحكم القانون األحكام  االلتزامالعمومية نظرا لطبيعة  

ملف  21/5/2007بتاريخ  303 عددبالرباط   اإلداريةئناف تر محكمة االسللتنفيذ قرا
يبقى معه الدفع حول عدم قابلية األموال المحجوزة باعتبارها  مما،  111/06/2رقم 

  .   غير مؤسس للحجزأمواال عمومية 



  

أن الحساب الخاص بالطرق المحجوز  بالملفيؤخذ من الخبرة المنجزة  وحيث
وأن به مبالغ  ،  3100117001 رقم 2007قانون المالية لسنة  ىبمقتضأصبح يحمل  
يبقى الدفع حول  مماالدين موضوع طلب المصادقة على الحجز  لتغطيةمالية آافية  
على االمتناع غير المبرر عن التنفيذ وبالتالي يبقى الدفع  محسوبا السلبيالتصريح  

  .  مؤسسحول ذلك غير 
على الحجز لدى الغير ثابت ومستحق  المصادقةطلب ما دام أن الدين موضوع  وحيث

شروط المصادقة على الحجز قائمة حوله  معهاألداء وقد تم بناء على سند تنفيذي تبقى 
  .والطلب حول ذلك مؤسسا

الحجز قد تم بناء على سند  أنهذا األمر بالنفاذ المعجل مادام   اشفاعينبغي   وحيث
  .تنفيذي 
  
  
  
  )س  376/07تابع (  4/4

  

  نطوق
        

من ق م م المحال عليه بموجب 494والفصل   41-90من القانون  19-7وتطبيقا للفصول   
  .أعاله  7الفصل 

  
  لهذه األسباب                     

  :نأمر  علنيا  ابتدائيا حضوريا       
زارة بالمصادقة  على الحجز المضروب بين يدي الخازن العام للمملكة على حساب و

وهو نفس الحساب الذي أصبح يحمل  317010التجهيز والنقل المفتوح  لديه تحت رقم 
،  3100117001الذي يحمل حاليا رقم  331701رقم  2007بمقتضى قانون المالية لسنة 

ونأمر تبعا لذلك المحجوز لديه بتسليم آتابة الضبط لدى هذه المحكمة المبلغ المحجوز وقدره 
م لتسليمه للطالبين طبقا لإلجراءات المقررة قانونا مع النفاذ المعجل دره  1.040.125,00

  .وتحميل المحجوز عليه الصائر 
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

 



  

      
                                                )س  381/07( 2/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  لمستعجلا القضاء  
  س  381/07: رقم  ملف  
                              475    :رقم  أمر  
  17/10/2007: ــــخ بتاري  

 القاعــــدة  
 :المستعجالت الوقتية تقدير مدى جديته مناطة  لقاضياالستشكال الدي يعود   -

  .به  المقضىاما اثارة عدم صحة اجراء من اجراءات تنفيذ الشيء * 
  .بين اجزاءه  تضارباثارة صعوبة اعماله سبب اغفال او اجمال او واما * 
  .واما ان من شأن تنفيذه تجاوز اثاره القانونية * 
 مالكهالم يتم التعريف بها من لدن  وجود  القطعة األرضية موضوع الطلب في حالة شياع  وبها تجهيزات و * 

نزع الملكية واستصدار  لمسطرةضوء اآلثار القانونية خالل مسطرة نزع الملكية التشكل صعوبة في التنفيذ في 
 .  للملكيةعن النزع القانوني والجبري  بالتعويضالطالب خبرة استعجالية لحفظ حقوقه في المطالبة  

  
   المـلك جـاللة باسم
      

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   .......  نحن 
  .آاتبة الضبط   .......  ..وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  17/10/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
 رشيدة     ........ المدعــي     بيــــــن -
    .................عنوانـــــــــــــــــها  -

  المحامي بهيئة الرباط      ............ينوب عنها األستاذ            
  

                                       
  من جهـــــة................................  ةمدعي                                            

  :المدعى عليه   وبين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص مديره العام واعضاء 
   المجلس االداري 

  
  
  

  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم      
 

                                 
  

  عـــقـــــــائ
  

بناء على المقال االستعجالي المدلى به من طرف المدعي   بواسطة نائبه  المسجل 
تعرض   06/9/07داة عنه الرسوم القضائية  بتاريخ بكتابة الضبط هذه المحكمة والمؤ

- 1فيه  الطالبة  أن المكتب الوطني للسكك الحديدية استصدر حكما بحيازة األرض رقم 
، إال أن  .........ر ذلك في مواجهة آل من /329ر 33قي طور التحفيظ عدد  5-7-9

على الشياع وأن  هذين الشخصين العالقة لهما بهذا العقار وأنها في مالكة للعقار
هكتار بينما الحيازة تشمل  119حصص المالكين غير مفرزة وأن العقار يحتوي على 

هكتارات مما سيعرض نصيبها للضرر ، وأن العقار هو موضوع عمل فالحي   10
آبير قيمته تناهز مليار سنتيم ، وأن التجهيزات المقامة فوق العقار ليست موضوع 

وجود صعوبة  قانوني وموضوعية في تنفيذ الحكم القاضي الحيازة ، والتمست الحكم ب
  .بالحيازة والحكم تبعا لذلك بوقف التنفيذ 

وأجاب المكتب المطلوب ضده ملتمسا رفض الطلب على أساس أن الطالبة هي 



  

هكتارا في حين أن نزع الملكية  119مجرد مالكة على   الشياع القطعة تبلغ مساحتها 
، آما أن الطالبة سبق لها أن تقدمت بطلب إجراء   2م  78839شمل فقط مساحة التتعدى 

خبرة وافق عليها المكتب وعقبت الطالبة ملتمسة رد جميع الدفوع على أساس أن المكتب 
الوطني للسكك الحديدية قام بتوجيه الدعوى في اسم أشخاص العالقة لهم بالعقار 

مؤآدة أن طلب الخبرة آان موضوع نزع الملكية وأودع المبلغ المقترح في اسمهم ، 
أمرا منطقيا العتبار الخط السككي شمل آل القطعة العائدة إليها بعد فرز الحصص 
بمقتضى عقد القسمة المسجل بالمحافظة العقارية وعليه التمست تأجل تنفيذ األمر 

  .بالحيازة إلى حين إتمام آافة اإلجراءات المتعلقة بالخبرة المأمور بها قضائيا 
كتب المطلوب ضده بكونه ال يمانع في إجراء الخبرة المحكوم بها وأنه وعقب الم

يتعين على الطالبة أداء مصاريف الخبرة لكي يتمكن الخبير  من القيام بالمهمة المنوطة 
به ، وأن آل تأخير في تنفيذ الحيازة  من شأنه أن يعرض المكتب ألداء مبالغ طائلة 

   . للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروع 
  .وبناء  على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه  

   
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  

 271/07حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بوقف تنفيذ األمر االستعجالي عدد 
األرضية موضوعية في  القطعةلوجود صعوبة قانونية وواقعية في تنفيذه الستحالة إفراز 

  .تجهيزات بها لم تأخد بعين االعتبار لمسطرة نزع الملكية ضوء حالة الشياع ووجود 
صعوبات التنفيذ هي المنازعات التي تعترض تنفيذ األحكام الحائزة لقوة  أن وحيث

به وتشكل صعوبات مادية أو قانونية تحدث بعد صدور الحكم وهي إما  المقضىلشيء 
من إجراءاته او موضوعية  إجراءالتنفيذ مؤقتا لغاية تصحيح  تأخير  إلىوقتية يهدف 

النزاع موضوع التنفيذ  حولتهدف إلى إيقاف لتنفيذ نهائيا لغاية صدور حكم حاسم 
إما إثارة عدم صحة   مناطة  تكونومؤدى ذلك فاإلشكال الذي يعود لنا بتقدير مدى جديته 

  وال أــإجراءات تنفيذ الشيء المقضى به واما أثارة صعوبة أعماله بسبب إغف من  إجراء
  
  

  
 .أو إهمال في إجراءه واما من شأن تنفيذه تجاوز آثاره القانونية   تضارب 

 المعنية بالتنفيذ غير محددة األرضيةآون القطعة  منما آثاره المستشكل   أن وحيث
تجهيزات لم تأخد بعين وتشمل في ضوء حالة الشياع التي عليها العقار موضوع الطلب 

عقبة مادية أو قانونية في التنفيذ في ضوء  تشكلالتدخل في االشكاالت التي ر االعتبا
حول التعريف بالمالكي  7-81الملكية  نزعاإلجراءات والمناظر المحددة بقانون 

ذلك من آثار قانونية لذلك  على  يترتبوأصحاب الحقوق خالل مسطرة نزع الملكية لما 
ضيات القانونية وما استصدره الطالب في خبرة حول بعين االعتبار لتلك المقت أخدناوإذا 
ترتيب اآلثار معها المحكمة التي تملك حق  وللمحافظة على حقوقه حول ذلك   العقار

 نظريةبين األطراف المعنية سواء في إطار نزع الملكية أو في إطار  الالزمةالقانونية  
عقبة في مواجهة تنفيذ  ومجرد مؤسسةاالعتداء المادي تبقى الصعوبة المثارة غير  

  .المنفعة العامة 
  

  المنطوق 
  

  .ق م م  438ق م م   149من   41– 90من ق م م  والقانون  19و  7وتطبيقا للفصول 
   
  لهذه األسباب  

  
   :نأمر   علنيا  ابتدائيا حضوريا       

  .بصرف النظر عن اإلجراء المطلوب  
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي           

  
     

  



  

    )س  06/ 476( 3/1المملكة المغربية                                                    
  وزارة العدل        

   نسخة   األمر المحفوظ بكتابة الضبط   باطالمحكمة االدارية بالر
   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  

  
  القضاء المستعجل

  476/06:  ملف رقم 
  701:    أمـر رقم 
  27/9/2006:  بتاريــخ  

  القاعـــــــدة
يختص قاضي االمور المستعجلة بالنظر في طلب رفع الحجز المضروب عن طريق مسطرة االشعار للغير  •

 .ز باعتباره طلبا يكتسي طابع االستعجال وال يتعلق بالمنازعة في الموضوع الحائ
قبل اللجوء إلى القضاء  15-97من القانون  120سلوك مسطرة الطعن االداري المنصوص عليها بالفصل  •

المستعجل لرفع الحجز يعتبر غير ملزم لتعارضه مع حالة االستعجال التي يفرضها هذا اإلجراء والتي ال 
مل  بطبيعتها االنتظار وتقتضي عرض النزاع على القضاء بأقصى سرعة ممكنة وبالتالي فإن احترام هذه تتح

 .المسطرة يسري على الدعاوي الموضوعية دون االستعجالية 
يشترط في صحة الحجز عن طريق االشعار للغير الحائز الذي يعد في حد داته حجزا تنفيذبا على اموال المدين  •

من توجيه اإلشعار بدون صائر والتبليغ  السليم لالندار القانوني : شأنه مبدأ  تدرج المتابعات ، ان يحترم ب
  .للمدين قبل الحجز ، وان ينصب الحجز على اموال خاصة بالمدين دون غيره 

  -نعم  -آل إخالل بهاته الشروط تجعل الحجز غير  مؤسسا  •
يعتبر حسابا للزبون وليس حسابا خاصا  10/9/1993وظ  10/1/1924الحساب المهني للمحامي المنضم بظ  •

 . نعم . بالمحامي مما يجعل الحجز المضروب عليه لتنفيذ دين ضريبي في ذمة المحامي غير مؤسس   رفعه 
       

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك                                               
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط كمة اإلدارية رئيس المح ..........   نحن
  آاتبة الضبط    ........... وبمساعدة السيد 

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   27/9/2006بتاريخ 
  

  : ـ  بيــن المدعــــــي 
   

 ، محام بهيئة الرباط ......... االستاذ 

 ...................    :عنوانــــــــــــــــه  -
  :  ـ نائبــــــــــــــــــــه

 
 المحامي بهيئة القنيطرة   ..........   اذ النقيب االست

  من جهـــــــــة                                                                                                           
  :ـ وبين المدعى عليـهم 

  
  
  
  :بحضــــــــــــــــــور  -
  
  
  
  
  
  
 

 قباضة الرباط المدينة في شخص القابض  -
للمملكة بالرباط في شخص الخازن الخزينة العامة  -

 العام بالرباط 
 الوآيل القضائي للمملكة  -
البنك المغربي للتجارة الخارجية وآالة المامونية  -

 بالرباط ممثل في شخص ممثله القانوني 
  شارع محمد الخامس ساحة المامونية الرباط    260    

 جهة اخــــرى من                                                    

  
  

  

  عـــقـــــــائ
  

  نحن قاضي المستعجالت 
   41- 90من القانون  19و  7بناء على الفصلين 
  . من القانون اعاله 7من ق م م  المحال عليه بموجبه المادة  149بناء على الفصل 

من طرف  2006يونيو  26بمقتضى طلب  مقدم ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 
اوضح من خالله انه يمارس مهنة المحامات بمكتبه وأنه في........ بواسطة دفاعه .........السيد 

نطاق التزاماته المهنية وتنفيذ القرارات مجلس الهيئة في نطاق نظام المراقبة الذي يتواله على
ومابعده من قانون المحاماة  وانه مند سنوات وهو يقوم 52اب ودائع المحامين طبقا  للمادة حس

بوضع  ودائع زبناء مكتبه  بحساب مفتوح لدى البنك المغربي للتجارة الخارجية بالرباط وهو
85عمال بمقتضيات الفصل  012480015003حساب مشترك لكل المحامين مفتوح تحت عدد 

نون المحامات وقد توصل بصفته مفاجئة من البنك المغربي للتجارة الخارجيةومابعده من قا
تخبره بأن قابض الضرائب بالرباط  باشر حجزا بين يدي البنك 24/4/06برسالة مؤرخة في 
درهم لفائدته وان من شأن هذا التصرف تهديد مصالح زبناءه 53.314ر42وامره بتحويل مبلغ 

للمحامي الحق في تبليغ الودائع 10/1/1924خول المشرع بظهير  والسير العادي لمحكمته وقد
بحساب بنكي تختاره مؤسسة المجلس الذي ينتمي اليه  10/9/1993وتودع حسب ظهير 



  

من ق م م واطرافها وهو 488المحامين وقد نظم المشرع نظره الحجز لذى الغير  بالفصل 
منشأة بصفة صريحة من امكانية الحجز عليهاالدائن والمدين والغير ومن تم قدمته غير المدين 

ومن تم فاالموال المودعة في حساب الودائع ليست امواال للمحامي وليست في حسابه  الشخصي
من مدونة 101وقد حرر المشرع شروط القيام بالتعرض من قبل المحامي  والقابض طبقا للمادة 

ته محاميا  ال يقبل وال يمكن أن يقبلالتحصيل وان حساب الةودائع الخاصة بمكتب الطالب بصف
من ق م م 488الحجز او القرض لعدم توفر شروطه االساسية بمواد المنصوص عليها بالفصل 

من مدنوة التحصيل لذلك وباعتباره غير مالك للمبالغ موضوع الحجز يلتمس 101او الفصل 
المغربي للتجارة الخارجيةالحكم برفع الحجز على الحساب البنكي للطالب المفتوح لذى البنك 

  .اعاله مع النفاذ المعجل والصائر مرفقا طلبه برسال البنك بوقوع الحجز 
وأجاب قابض الرباط المدينة ان الطاعن لم يسلك مسطرة التظلم االداري المنصوص عليها

من مدونة التحصيل وأن طلب رفع الحجز ليس باالجراء الوقتي بل يكن طبيعة 120بالفصل 
ية موحول لمحكمة الموضوع وأن االدعاء   بكون الحساب موضوع االشعار للغيرموضوع

الحائز هو حساب مخصصة بودائع الزبناء بحسب اتباته لمستندات بنكية وبكشوفات مفصلة وان
القابض قدم بتوجيه عدة اعدارات للطالب رفقته نسخة منها وبعد استفاد   االجراءات اضطر الى

من مدونة التحصيل وان عدم 104على  100للغير الحائز طبقا للمواد  سلوك مسطرة االشعار
الوطني لذلك تلتمس رفض الطلب وبناء على ما داداء للضرائب من شأنه االضرار باالقتصا

ادلى به دفاع المدعي من شهادة البنك المغربي للتجارة الخارجية ليتبت من خاللها ان الحساب
  .طالب موضوع الحجز مهني وليسخاص لل

  .وبناء على اقرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه 
  
  
  
  
   

  

  عد التأمل طبقا للقانون
  عليل

حيث يهدف اطلب الى استصدار امر برفع الحجز المضروب على حساب الطالب بالبنك
  .المغربي للتجارة الخارجية باعتباره حساب مهنيا وليس  خاصا بالطالب 

حيث يختص قاضي األمور المستعجلة بالنظر في طلب  رفع الحجز المضروب  عن طريق
مسطرة اإلشعار للغير الحائز باعتباره طلبا يكتسي طابعا استعجاليا وال  يتعلق بالمنازعة في

  .الموضوع مما يبقى الدفع المثار حول ذلك غير مؤسس 
-97من  القانون  120ا بالفصل وحيث أن سلوك مسطرة الطعن اإلداري المنصوص عليه

حالة االستعجال عقبل اللجوء إلى القضاء المستعجل لرفع الحجز يعتبر غير ملزم لتعارضه م 15
بطبيعتها االنتظار وتقتضي عرض  النزاع على لالتي يفرضها هذا اإلجراء والتي ال تتحم

الدعاوي الموضوعيةالقضاء بأقصى سرعة ممكنة بالتالي أن احترام هذه المسطرة ترى على 
  .دون االستعجالية مما يبقى الدفع حول دلك غير مؤسس 

للغير  الحائز يعتبر في حد ذاته  حجزا تنفيذيا على أموال اإلشعاروحيث إن الحجز بواسطة 
المدين  ومن تم يشترط أن ينصب على أموال خاصة  بالمدين دون غيره وأن تحترم بشأنه قاعدة

من توجيه لإلشعار بدون صائر:  15-97هي منصوص عليها بالقانون تدرج المتابعات آما 
وتبليغ قانون لالنـــــــــــدار الضريبي قبل الحجز وأن آل إخالل لهاته الشروط يجعل أجراء

  .الحجز غير مبرر  
وحيث  يؤخذ من ظاهر الشهادة  البنكية المضافة للملف أن إجراءات الحجز في إطار مسطرة

ير الحائز انصـــــــــــبت على الحساب المهـــــــــني المنظم بمقتضــــــــــــى ظهيراإلشعار للغ
، وهو خاص  بالزبناء والحقوق المترتبة لهم  في إطار قانون 10/9/1993وظ  10/1/1924

المهنة ، وليس على الحساب الخاص للطالب وأن من شأن استمرار الحجز المذآور  إلحاق
الطالب وسمعة مكتبه مما تبقى معه حالة االستعجال قائمة عالوة على عدم شرعيةأضرار بزبناء 

  .اإلجراء في ضوء ظاهر أوراق الملف ومستنداته مما يبقى الطلب حول رفعه مؤسسا 

  نطوق
   41-90من القانون  19-7وتطبيقا للفصول         

  
  لهذه االسباب                     

  :ئيا   حضوريا       نامر  علنيا ابتدا
برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي للطالب المفتوح لذى البنك المغربي للتجارة 

مع النفاذ  01248001500355الرباط تحت عدد  260الخارجية بشارع محمد الخامس رقم 
  .المعجل والصائر 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      



  

                                                )س  487/07( 3/1  المغربية   المملكة  
  العدل وزارة  

  الضبط  األمر المحفوظ بكتابةاصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            

  المستعجل القضاء  
  س  487/07: رقم  ملف  
                              511    :رقم  أمر  
   21/11/2007: ــــخ بتاري  

  القاعدة 
ال المدين فانه يشترط في الحجز المذآور أن يتعلق إذا آان يحوز للدائن أن يجرى حجزا تنفيذيا على أمو -

بدين  مستحق وأن ينصب على مال قابل للحجز وأن يحترم بشأنه مبدأ تدرج  المتابعات وأن يتم في حدود 
  .على اإلضرار بحقوق المدين وارهاقه يالدين المستحق وان  ال ينطو

   المـلك جـاللة باسم
      

  .قاضيا للمستعجالت   نا بصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   .......  نحن 
  .آاتبة الضبط   ...........  ة وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  21/11/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  .........  السيد : المدعــي   بيــــــن

  .المحامي بهيئة الدار البيضاء   ...    ........نائبه  االستاذ 
                                       

  
  من جهـــــة................................                                              

  :المدعى عليهم   وبين
  

  : ـــــور بحضـــــــــــ
  
  
  
  
  
  
  
 

 قباضة الرباط مبيال الرباط –السيد قابض قباضة الرباط مابيال  -
 بالرباط  –العامة للمملكة الخازن العام للمملكة الخزينة  -
  الرياض  –السيد المحافظ على االمالك العقارية بالرباط اآدال  -
  المحافظة العقارية بالرباط اآدال  الرياض حي الرياض الرباط  -

  
  
  
  

  ىأخرمن جهة ..................................                          
 

                                 
  
  
  

      
  عـــقـــــــائ

  
بناء على المقال االستعجالي المقدم  من طرف المدعي بواسطة نائبه والمؤداة عنه 

أنه يملك محطتين لبيع البنزين يعرض فيه   18/10/07الرسوم القضائية  بتاريخ 
و  1999و  1998وأنه تعرض لمراجعة ضريبية بخصوصهما عن سنوات بالرباط 

إلى حدود شهر مارس ، وأنه طعن في تلك المراجعة أمام محكمة الموضوع ملف   2000
ش ض ، وأن إدارة الضرائب قامت في إطار إجراءات التنفيذ بتسجيل 1265/06عدد 

 –ر 27849 – 120514/03: رهون جبرية على عقاراته ذات الرسوم العقارية 
ر التابعة آلها لمحافظة اآدال الرياض الرباط  ، /64233 – 6014/50 – 98294/03

درهما وأن قيمة العقارات المتقلة  3.267.275ر5وحددت مبلغ الدين الضريبي في 
بالرهون تفوق بكثير المبلغ المطالب به ، إذ قام  بتقويم احد العقارات المشمولة بالرهن 

وذلك بواسطة الخبير عبد العزيز الخميري  الذي  120514/03عدد  ذي الرسم العقاري
درهما أي أنه يفوق مبلغ  3.830.000ر00حدد قيمـــــــــة العقار المذآور في مبلغ 

يستغرق  120514/03الدين الضريبي ، والتمس تبعا لذلك القول باعتبار العقار عدد  
الحكم تبعا لذلك بالتشطيب على باقي آامل الدين المطالب به من طرف ادارة الضرائب و

الرهون الجبرية المنجزة لفائدة  الخزينة العامة قباضة الرباط مابيال المشار إليها اعاله ، 
وأمر المحافظ على االمالك العقارية بالرباط اآدال الرياض بتقييد التشطيب المأمور  به 



  

  .بالصكوك العقارية المشار إليها اعاله مع النفاذ المعجل 
وبناء على ما  أدلى به دفاع المدعي من نسخة حكم تمهيدي بملف الموضوع عدد 

ش ونسخة من تقرير  خبرة وأصول شواهد المحافظة  المطلوب التشطيب   1265/06
  .الذي تستغرق قيمته آامل الدين  12614/03عليها ونسخة من شهادة ملكية  العقار 

ض الطلب النتفاء عنصري الجدية وأجابت الخزينة الجهوية للرباط ملتمسة رف
 117واالستعجال وعدم تقديم الضمانة الكفيلة باستخالص الدين الضريبي طبقا للفصلين 

  . 15-97من القانون  118و 
  . وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 

  
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
ى الرهن الجبري للرسم العقاري عدد حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر باإلبقاء عل

لكفاية قيمته في استخالص الدين الضريبي  موضوع الطلب ورفع باقي الرهون  120514/03
  .األخرى 

وحيث أنه إذا آان يجوز للدائن سواء آان شخصا من أشخاص القانون العام او الخاص أن 
شترط في الحجز المذآور ان يجرى  حجزا  تنفيذيا على أموال المدين لضمان استخالصه فإنه ي

يتعلق بدين مستحق  في مواجهة المدين وان ينصب على مال قابل للحجز وان تحترم بشأنه 
جميع االجراءات المتعلقة بالتحصيل وخصوصا منها مبدأ تدرج المتابعات وان الينطوي على 

  .ل االضرار بحقوق المدين وارهاقه وان يتم الحجز في حدود الدين المعنى بالتحصي
  
  
  
  ) س  487/07تابع (  3/3
  

وحيث قدرنا باالطالع على ملف الموضوع اعاله والخبرة المنجزة على ضوءه ، وآذا 
درهم على  3.830.000ر00في مبلغ  120514/3الخبرة المحددة لقيمة الرسم العقاري عدد 

الملزم ضوء البيانات الواردة بها أن قيمته تستغرق الدين الضريبي المطلوب في مواجهة 
في ضوء البيانات الواردة بشهادة المحافظة  6014/50ينضاف اليه قيمة الرسم العقاري عدد 

حوله ليبقى آل من قيمة الملكين المذآورين آافية لضمان استخالص الدين الضريبي المتنازع 
فيه لذلك وإذا اخدنا  بعين االعتبار قاعدة أن الحجز يجب ان الينطوي على االضرار بحقوق 

لمدين وارهاقه ، وأنه يجب أن يتم في حدود الدين المعني بالحجز تبقى الرهون الرسمية ا
المتعلقة بباقي العقارات غير مبررة والطلب حول رفعها مؤسسا ، سيما وأن حالة االستعجال 
قائمة بالنظر عما يترتب عن استمرار الحجز من غل يد المدين عن التصرف في عقاراته 

  .رفات  القانونية وبالتالي يبقى الطلب حول رفعها مؤسسا بجميع انواع التص
  

  المنطوق 
  

  لهذه األسباب
  

   :نأمر علنيا  ابتدائيا حضوريا       
والرسم  6014/50باإلبقاء على الرهن الجبري موضوع آل من الرسم العقاري عدد 

ورفع باقي الرهون الجبرية موضوع الرسوم العقارية   R/27849العقاري عدد 
في مواجهة المطلوب ضده مع النفاذ   R/64233و 98294/03و 20514/03

  .المعجل وارجاء البت في الصائر 
 .  

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  

     الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي           
  
  
  
  

     
  

  



  

      
                                                )س  500/07( 3/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  500/07: رقم  ملف  
                              584    :رقم  أمر  
  28/11/2007: ــــخ بتاري  

  القاعــــدة
تندرج الطلبات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية المودعة في اطار قانون نزع الملكية لدى صندوق هاته  -

التي يختص  بالبت فيها رئيس  المحكمة االدارية او من ينوب المحكمة ضمن اجراءات التنفيذ االحكام 
  .عنه بصفته هاته مقاضي للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجالت 

شرط في صحة المطالبة بالتحويل  المذآور لما يترتب عنه من آثار قانونية ان يكون المراآز الواقعية  -
  .منه نعم  30و26الفصلين والقانونية لالطراف واضحة ازاء قانون نزع الملكية وخاصة 

      المـلك جـاللة باسم
  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   ..........  نحن 

  .آاتبة الضبط   .........  وبمساعدة السيد 
  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 

  .  28/11/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 
  
 .........          : المدعــية    بيــــــن -

 .............. .   :عنوانـــــــــــــه        -
  المحامي بهيئة طنجة............. ينوب عنه األستاذ            

                                     
  من جهـــــة................................  ةمدعي                                            

  :المدعى عليهما   وبين
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
 

صندوق اإليداع والتدبير في شخص مديره العام بمكاتبه  -
 بساحة موالي الحسن الرباط 

الوآالة الخاصة طنجة البحر األبيض المتوسط في شخص  -
  زنقة آارنو طنجة   23ممثلها القانوني الكائن مقرها االجتماعي 

  ة فاس المحامي بهيئ........... األستاذ 
 ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم      

                                 
  
  
  
  
  
  

  
  عـــقـــــــائ

  
 بناء على المقال االستعجالي والمؤداة عنه الرسوم القضائية  بصندوق هاته

أن  /.......   يعرض فيه  الطالبون  بواسطة نائبهم اذ   24/10/07المحكمة  بتاريخ 
الوآالة الخاصة طنجة البحر االبيـــــــــض المتوسط رفضت رفع يدها عــــــــــن مبلغ 

 248في إطار التعويض عن نزع ملكية للعقار ذي الرقم درهم  302.640ر 00
وذلك رغم صدور شهادة التعليث التي س ،  109/05موضوع  الملف االستعجالي رقم 

تفيد عدم تسجيل أي تعرض ، والتمسوا امر صندوق االيداع والتدبير بتحويل المبلغ 
  .المذآور لصندوق هاته المحكمة مع ترتيب اآلقار القانونية على ذلك 

وأجاب صندوق االيداع والتدبير بأن األمر يستدعي التعريف برقم الحساب المودع 
  .ه المبلغ المراد تحويله لصندوق المحكمة ب

وأجابت الوآالة المطلوب ضدها بواسطــــــــة نائبها ذ نبيل صبور الجامعي بجلسة 



  

  .أنه اليوجد أي ايداع لدى صندوق االيداع والتدبير   21/11/2007
  . وبناء  على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه  

  
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر لصندوق االيداع والتدبير بتحويــــــــل مبلغ 
درهم المودع لديه من قبل الوآالة الخاصة طنجة البحر االبيض   302.640ر00

موضوع 248المتوسط في إطار التعويض المقترح عن نزع ملكية القطعة االرضية عدد 
ه المحكمة مع ترتيب اآلثار القانونية لصندوق هات س109/05الملف االستعجالي رقم 

  .على ذلك 
حيث أنه إذا آانت تلك المطالبة اعاله تخل في نطاق اجراءات تنفيذ ما قضى به 
االمر االستعجالي اعاله فانه يبت فيها من طرف رئيس المحكمة  االدارية او من ينوب 

ومن تم   فاألمر عنه بصفة هاته آقاضي مشرف على التنفيذ  وليس قاضيا للمستعجالت 
تقتضي أن يكون المراآز الواقعية والقانونية لالطراف واضحة ازاء قانون نزع الملكية 

  .منه  26/30وخصوصا مقتضيات الفصلين  7- 81
وحيث طالما أن الطالب لم يضمن مطالبته تلك برقم الحساب المودعة به تلك 

ة ايداعها لدى صندوق االيداع المبالغ المالية المطلوب تحويلها ، وقد نفى نازغ الملكي
  .والتدبير ويبقى الطلب حول التحويل فير مؤسس وبالتالي غير مقبول 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  المنطوق 

  . 81/7من القانون  26والفصل    41 – 90من القانون  19و 7وتطبيقا المادتين    
  لهذه األسباب   

   :ا   نصرح  علنيا  ابتدائيا حضوري    
  . بعدم قبول الطلب وارجاء البت في الصائر  

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
   الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي           

  



  

  س  523/05: ملف استعجالي عدد                                620أمر عدد                   
  القاعدة 

حق الملك مضمون دستوريا وقانونيا واليمكن نزعه من يد صاحبه اال وفق االجراءات المصورة بقانون نزع  – 1
  .الملكية 

المطالبة بايقاف االشغال الجارية على ملك خاص من طرف شخص من األشخاص القانون العام حيادا على  – 2
 .سطرة نزع الملكية  نعم م

  

  المـلك جاللـة ـاسـمب
 المغربيةالمملكة

  العدل وزارة

  بالرباط اإلدارية  المحكمة

        *****  

  

  

  قضاء اإلستعجاليال
  س  523/05 : ملف رقم  

  620 :أمر رقم    

  3/8/2005 : بتاريـخ   
  

  : يـدعـالم رفـالط 

       ............  
نـــائ
 : بـــه
اذ 

 .......
  

  :المدعى عليه الطرف
  الجماعة القروية ملوسة      

الرسو    
  :القضائية

  6/7/05 :بتاريخ  أديت

  246559 :الوصل  رقم

 درهم100 : لـــغالمب

  رئيـس المحكمــة اإلداريـــة بالرباط ......... نحــن  

  .بصفتنا هاته 

  

  الضبط بكات  ...............السيد وبمساعدة 

  

  من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية  19وبناء على المادة 

   03/08/2005:  أصدرنا األمر اآلتي نصه يوم 

  ..........  2 –........  1 : بيـن

  .......... .الساكنين 

   المحام بهيئة طنجة ........... ينوب عنهما األستاذ 
   

  جهـة  من ....................ةمدعـي......................
  : ضد    

  الدولة المغربية في شخص الوزير األول بمقر وزارته األولى بالرباط  -

  لداخلية بمقر وزارته بالرباط السيد وزير ا -

المجلس القروي لجماعة ملوسة في شخص ممثله القانوني السيد  -

 الكائن مقره بالعنوان المشار اليه اعاله ...... 

 مديرية االمالك المخزنية في شخص مديرها بمقرها بالرباط  -

 ادراة الدرك الملكي في شخص مديرها العام بمقر ادارته بالرباط  -

في شخص ممثلها  COGIFERSARLكوجيفير ش م م بحضور شركة  -

 N 2113القانوني الكائن مقرها االجتماعي في تجزئة وحدة رقم 

..WAHDA  ورززات  
              أخرى جهـة من .....................  ى عليهممدعـ..........

  
  
  
  
  

  الوقائــع:  أوال
  .نحن قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية بالرباط  

  .المحدث للمحاكم اإلدارية  41- 90من القانون رقم  19و 7بناء على المادتين 

  .وما بعده من قانون المسطرة المدنية  149وبناء على الفصل 

بكون  2005رض فيه الطالب انه فوجئ في اوائل فبراير من سنة يع 2005يونيو  6بمقتضى مقال مستعجل بتاريخ 

المدعى عليها بتنسيق مع مديرية االمالك المخزنية الجهوية بطنجة تقوم باعمال حفر في جزء مهم من عقاره دون أي سند 

قاره واحتياطيا انتداب قانوني مما يشكل اعتداء مديا الجله يلتمس ايقاف اشغال البناء وبطرد الجماعة القروية لملوسة من ع

  ............خبير لمعاينة عملية ال

  وبناء على عدم جواب المدعى عليهم 

  .3/8/05وبناء على قرار وضع القضية في التأمل بجلسة 



  

  وبعد التامل طبقا للقانون 
وق عقاره حيث يهدف الطلب الى استصدار امر في مواجهة الجماعة القروية لملوسة قصد ايقاف األشغال الجارية ف

   7-81حيادا على المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية 

وحيث انه من المقرر فقها وقضاء أن المحكمة االدارية تختص نوعيا بالبت في دعوى االعتداء المادي وبالتبعية يكون 

راءات الوقتية المتعلقة القضاء االستعجالي الذي هو جزء منها ويستمد اختصاصه من اختصاصها مؤهل للنظر في جميع االج

بهذا الموضوع ، ولما كان طلب ايقاف االشغال الجارية فوق أرض الطالب هو طلب وقتي ومرتبط بموضوع االعتداء 

  .المادي يكون معه قاضي المستعجالت بالمحكمة االدارية مختص بالبت فيه 

ي مضمونه من طرف الجهة المدعى وحيث يؤخذ من ظاهر وثيقة محضر المعاينة المضاف بالملف وغير المنازع ف

عليها بعداحجامها عن الجواب ، أن المطلوب ضدها تقوم باشغال الحفر فوق العقار موضوع الطلب  وأن األشغال الزالت 

  .في بدايتها 

وحيث لما كان حق الملكية مضمون دستوريا وقانونيا واليمكن نزعه من يد صاحبه اال وفق االجراءات القانونية 

عليها في قانون نزع الملكية ، ولما لم يقم الدليل من ظاهر واقع النزاع ومستنداته على اتخاذ المدعى عليها المنصوص 

االجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية في وضع يدها على العقار بعدم استصدار مرسوم نزع الملكية 

ء العقار بابرام عقد نافذ في الموضوع ، تبقى في وضعية شاغلة العقار في اطار ما يتطلبه القانون واستيفاء مسطرة اقتنا

اعاله بغير وجه حق وقائمة بانجاز االشغال الجارية  به بدون مبرر قانوني ومن تم يبقى الطلب حول ايقاف االشغال 

الى  ةن صعوبة إرجاع الحالالجارية به مؤسسا سيما وأن حالة االستعجال قائمة بالنظر لما ثد يترتب عن مواصلة انجازها م

  .عليه في اطار تصحيح المراكز القانونية للطالب حول االعتداء المادي  تما كان

  

  

   
  المنطوق 

  من ق م م  149من القانون المحدث للمحاآم االدارية والفصل  19و  7وتطبيقا للمادتين 
  لهـــذه األسبــاب

  :نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا 
تي تقوم بها الجماعة القروية لملوسة على عقار الطالب اعاله مع النفاذ المعجل والصائر بايقاف االشغال ال

  .ويبلغ االمر تلقائيا لجميع االطراف 
  بهذا صدر األمر في اليوم والشهر والسنة أعاله وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالمحكمة اإلدارية بالرباط

 آاتب الضبط                قاضي المستعجالت                       



  

                 
  )س  524/05(  4/1  المغربية المملكة        

  العدل وزارة  
   األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                بالرباطاإلدارية  المحكمة    

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                         
  المستعجل القضاء  
  س   524/05: رقم  ملف  
  565  :رقم  أمر  
  27/7/2005: ــــخ بتاري  

   
   

رق ـــمنوط بعدم وجود أي خ.....اإلذن بحيازة عقار منزوعة ملكيته بمقتضى مرسوم مقابل تعويض احتياطي طلب
 . 81/7رقم  ونــالقانمن  12و10-9-8ا في الفصول ــــلإلجراءات اإلدارية المنصوص عليه

  .نعم ... االستجابة للطلب  باإلجراءات المنصوص عليها في القانون من طرف نازع الملكية القيام معاينة

  

  المـلك جـاللة باسم
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ....... نحن 
  آاتب الضبط  ........ وبمساعدة السيد  

  .اآلتي نصه  أصدرنا األمر  27/07/2005بتاريخ 
  

  الدولة  المغربية الملك الخاص  النائب عنها السيد مدير األمالك المخزنية :  المدعي بين  
الكائنة مقره بالحي االداري باآدال الرباط  والجاعل محل المخابرة معه بدائرة االمالك المخزنية بسيدي   

  . قاسم 
  من جهـــــة............. .....................                                                    

 ................  -:  المدعى عليهم  وبين -
                          

  
 

  ىأخرمن جهة . ....................................                                          
  
  
  

  
  

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعية المسجل لدى آتابة ضبط لدى المحكمة  بتاريخ 
والمعفى مقدما من اداء  الرسوم القضائية والذي تعرض فيه انه بناء على المرسوم رقم  2005يوليوز   06

بتوسيع مدرسة رقية بنت  تم االعالن على ان المنفعة العامة تقضي 24/3/04المؤرخ في   04-2– 140
بسيدي قاسم وانه من اجل ذلك  تقــرر نزع ملكية القطعة االرضية غيـــــر محفظة  ) صلعم ( الرسول 

،  ملتمسة استنادا ........... في ملك السيد   2م 1.027مساحتها " بالد الفندق " موضـوع الملك المسمى 
ق بنزع الملكية ألجل ا المنفعة العامة واالحتــــــــالل المؤقت المتعل-7-81من القانون رقم  18الحكام  المادة 

درهــــــم  154.050االذن لها بحيازة القطعة االرضية المذآورة مقابل أداء أو ايداع تعويضا احتياطيا قدره 
درهم للمترالواحد ، وذلك بعد مالحظة استيفاء جميع اإلجراءات المنصوص عليها في  150على أساس 

  :نزع الملكية وارفق الطلب  قانون
  :نسخة طبق األصل من 

المنشور بالجريدة الرسميــــــة عدد  24/3/04الصـــــادر في  2-04- 140بنسخة من المرسوم نزع  -
    15/04/04بتاريخ  5204
  مشروع المرسوم  -
  التصميم المرفق بمشروع المرسوم    -
  دفتر المالحظات والتصريحات   –
  النشر والتعليقشهادة بااليداع و –
 شهادة التقييد  –
  شهادة تعليق المرسوم  –
  .التي تم بها نشر مشروع المرسوم   28/6/00بتاريخ  4574الجريدة الرسمية عدد  –
اللتين تم بهما  2000يونيو  28بتاريخ  79وجريدة التجديد عدد  5434الجريدة  رسالة األمة عدد  –

  نشر مشروع المرسوم 



  

  التي تم نشر االعالن بشأن المرسوم  2004يونيو  9بتاريخ  483جريدة اصداء عدد  -  
  : نسخة أصلية من 

  شهادة بنشر مشروع المرسوم  -
  شهادة بنشر المرسوم  -

تخلف عنها  االطراف  15/07/05وبناء على االعالم بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة  بتاريخ 
   27/07/05جز القضية للتامل للنطق بالحكم لجلسة رغم سابـــــــق االعـــــــالم وتقرر ح

  
  .وعليه فان قاضي المستعجالت 

حيث يهدف الطلب الى االذن للمدعية بحيازة القطعة االرضية موضوع نزع الملكية المشار الى 
  .مراجعها اعاله 

الملكية وحيث دفع آل من المدعى عليه االول بانه هو المالك الحقيقي للقطعة االرضية موضوع نزع 
وانه اليمانع في نزع الملكية وآذا في التعويض المقترح من طرف اللجنة االدارية للتقييم وانما يعارض في 

  .اقحام المدعى عليهما الثاني والثالث في الدعوى مع انهما ليس  بمالكين لالرض موضوع النزاع 
  
  )س  524/05(  4/4

بواسطة دفاعهما بكون المحكمة االدارية بالرباط سبق وحيث دفع آذلك  المدعى عليهما الثاني والثالث 
من االرض موضوع النزاع ملتمسين الحكم بسبقية  البث فيها وعدم  نان قضت لهما بالتعويض عن الحرما

  .قبولها شكال ، آما ان المدعى عليه األول تم اقحامه في الدعوى رغم انه ليس  بمالك للعقار
المتعلق بنزع الملكية ألجل المنفعة العامة  81/7من القانون رقم  24 وحيث انه استنادا ألحكام المادة

فان قاضي المستعجالت يمكن له االذن في الحيازة لنازع الملكية متى تبين له بان المسطرة المنصوص عليها 
  .من القانون اعاله قد تمت بصورة صحيحة  12و  10 – 9 – 8في الفصول 

ائق المعززة للطلب تبين لنا ان المدعية  قد سلكت جميع االجراءات وحيث انه وبعد االطالع على الوث
االدارية المنصوص  عليها في الفصول المشار اليها اعاله والمتمثلة في التعليق وااليداع والنشر وباقي 

  .االجراءات االخرى 
لمسألة وحيث ان قاضي المستعجالت تحدد مهمته في اصدار االذن بالحيازة  وال يمكنه ان يتطرق 

البحث  حول مالك العقار المراد نزع ملكيته بعد اثارة هذه  النقطة  من طرف االطراف المدعى عليهم في 
  .نازلة الحال  وان ذلك  يعود الى اختصاص قاضي الموضوع

وحيث انه وامام استيفاء  المدعية لالجراءات االدارية المذآورة اعاله وعدم وجود أي خرق لها فانه 
  .لحالة هاته اال التصريح باال ستجابة للطلب اليسعنا وا

   
  المنطــــــــــــوق

المتعلق بنزع الملكية  7-81من القانون رقم  18و  12 – 10 – 9 – 8وتطبيقا لمقضيات الفصول 
  .ألجل المنفعة العامة وباالحالل المؤقت 

  
  لهــــــــذه االسبـــــــــاب 

  
) الملك الخاص ( لمدعى عليهم باالذن للمدعية الدولة المغربية نصرح علنيا انتهائيا حضوريا في حق ا

بالد الفندق " مديرية االمالك المخزنية في حيازة القطعة االرضية غير المحفظة موضوع الملك المسمى 
الكائنة بسيدي قاسم  وذلك مقابل دفعها او ايداعها لفائدة الطرف المدعى عليه   2م 1.027مساحتها "

درهم للمتر الواحد مع ابقاء  150درهم على اساس  154.050احتياطيا قدره  ايته  تعويضالمنزوعة ملك
  .الصائر على عاتق المدعية 

  قاضي المستعجالت                                               آاتب الضبـــــــــط 
 



  

  
  
 م ع    )                    س  543/05(  - 4/1 -

                                                المغربية المملكة
  العدل وزارة

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                بالرباطاإلدارية  المحكمة
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة***                                        
  المستعجل القضاء
  س  543/05: رقم  ملف
  676 :رقم  أمر

  21/9/2005:  بتاريخ
يختص قاضي المستعجالت برفع حالة االعتداء المادي كعمل مادي غير مشروع منقطع الصلة بكل نص قانوني أو 
تنظيمي أو قرار اداري يتضمن اعتداء جسيما على الحقوق والحريات متى توافرت في الطلب حوله حالة االستعجال 

  .وعدم المساس بجوهر الحق 
ء المادي وعدم وضوح المراكز الواقعية والقانونية للطالب ازاءه من خالل ظاهر واقع النزاع وجود منازعة حول االعتدا

  .يحول دون اختصاص قاضي المستعجالت بالبت في الطلب لما في ذلك من مساس بما يمكن أن يقضي به في الجوهر 
  المـلك جـاللة باسم

 .للمستعجالت ضيا بصفتنا قابالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  ......... نحن 
  كاتب الضبط.......... السيد وبمساعدة     
  من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية  19وبناء على المادة   

  21/09/2005أصدرنا األمر اآلتي يوم 
        

  .، معتقل حاليا بالسجن المدني بسال ........ السيد :  بين  
  .ة الرباط ، محامي بهيئ......... األستاذ :  نائبه      

  جهةمن ...............................................بصفته مدعيا
  .الدولة المغربية في شخص الوزير األول  -:  وبين

  .السيد وزير العدل  -
 .إدارة السجون في شخص مديرها السيد مدير السجن المدني بسال  -
 .السيد الوكيل القضائي للمملكة  -

  ىأخرمن جهة ...............................بصفتهم مدعى عليهم 
  
  
  
  

 الوقـــــــائع4 -
  

، المسجل  9/7/2005بتاريخ . ........ بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعـــه ذ
تعرض له على إثر ترحيله والمؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي يرمي من خالله إلى رفع االعتداء المادي الذي 

تعسفيا من السجن المحلي بتطوان إلى السجن المركزي بالقنيطرة ثم إلى السجن المدني بسال ، إذ بوشر عليه مسلسل من 
التعذيب الممنهج من طرف المسؤولين على إدارة السجون ، تتجلى إحدى مظاهره في منع أسرته من زيارته بالسجن 

وصات الطبية الضرورية له ، ملتمسا قبول الدعوى شكال وفي الموضوع رفع االعتداءات وعدم السماح له بإجراء الفح
وأجاب المدعى عليهم أن .  23-98المادية الواقعة عليه مع تمتيعه بحقوقه كسجين المنصوص عليها في قانون 

عن قاضي المستعجالت  االعتداءات المزعومة غير ثابتة ومنازع فيها من قبل االدارة، الشيء الذي ينزع االختصاص
الذي يقتضي وجود صيغة االستعجال وعدم المساس بجوهر الحق ، كذلك عدم وجود منازعة جدية ، ملتمسين بصفة 

  .اساسية عدم اختصاص قاضي المستعجالت للبث في الطلب وبصفة احتياطية رفض الطلب 
  .ة المدعي داخل السجن وقد أرفقت المذكرة بنسخة من تقرير مدير السجن المحلي بسال حول وضعي

وأجاب الوكيل القضائي للمملكة بكون الطلب يخرج عن اختصاص المحاكم اإلدارية المحدد بمقتضى المادة الثامنة من 
  .، مؤكدا المذكرة الجوابية السابقة  90.41القانون رقم 

يمس مباشرة الحريات  23-98وعقب نائب المدعي بكون الحرمان من الحقوق االساسية المنصوص عليها في قانون 
األساسية لموكله ويتسم بقدر جسيم من انعدام المشروعية وأنه على االدارة اثبات توفير الشروط الالزمة لمتيع موكله 

  .بحقوقه ، ملتمسا الحكم وفق مقاله االفتتاحي 
  . 21/9/2005وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل لجلسة 

  
  
  
  



  

  
  

  وبعد التأمل طبقا للقانون
  

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر برفع االعتداء المادي الواقع على حقوق الطالب كسجين طبقا لما هو منصوص 
  . 29-98عليه بالقانون رقم 

ص بوضع حد لكل اعتداء وحيث إنه إذا كان من المقرر فقها وقضاء أنه يرجع لقاضي االمور االستعجالية االختصا
 149مادي ورفعه حماية للحقوق والحريات والمراكز القانونية الواضحة ، فاختصاصه هذا مشروط بمقتضى المادتين 

بتوافر حالة االستعجال وعدم  41-90من القانون  7من قانون المسطرة المدنية المحال عليها بموجب المادة  152و
يقضي به في الجوهر وهما شرطين الزمين إذا انعدم أحدهما زال اختصاص قاضي المساس باصل الحق أو بما يمكن أن 

  .المستعجالت بالبت في الطلب لفائدة قضاء الموضوع 
وحيث إن المقصود باصل الحق المحضور على القضاء المستعجل المساس به هو السبب القانوني الذي يحدد حقوق 

تناوله بالتفسير والتأويل وتأسيس قضاءه بذلك على اسباب تمس اصل وواجبات كل طرف ازاء اآلخر ، إذ  يمنع عليه 
الحق أو تتعرض لقيمة المستندات المدلى بها أو تأمر باتخاذ اجراء تمهيدي الثبات اصل الحق المعني بالحماية من خالل 

مة اليه بحثا عرضيا االجراء المطلوب ، غير أن هذا القيد ال يمنع قاضي المستعجالت من البحث في المستندات المقد
ليتلمس من ظاهرها دون الخوص في مضامينها في مبلغ الجد في المنازعة وحتى إذا استبان له منها أن المنازعة غير 
جدية وأن المراكز القانونية لالطراف غير واضحة وإن البت في الطلب من شأنه المساس بجوهر الحق قضى بعدم 

من ذلك إذا كانت المراكز القانونية لالطراف واضحة من خالل تلمس ظاهر االختصاص بالبت في الطلب وعلى العكس 
  .واقع النزاع قضى باختصاص واالستجابة لالجراء المطلوب 

وحيث إنه اعماال للقواعد السالفة الذكر التي تنظم اختصاص القضاء االستعجالي وتطبيقها على ظاهر واقع النزاع 
تداء المادي كما هو مقرر فقها وقضاء ، من كونه عمل مادي غير مشروع منقطع ومستنداته ، وانطالقا من مفهوم االع

الصلة بتطبيق أي نص قانوني أو تنظيمي أو قرار إداري  يتضمن اعتداء على حق الملكية أو الحقوق والحريات واعتبارا 
ومنازعة االدارة في  23-98الدعاء الطالب بوجود اعتداء مادي على حقوقه وحرياته كسجين كما هي مضمونة بالقانون 

ذلك وعدم وضوح المراكز الواقعية والقانونية للطالب حول ذلك ، فإن الخوض في تقييم االعتداء المادي على ضوء 
مفهومه الفقهي والقضائي أعاله وواقع النزاع يقضي إلى بما يمكن أن يقضي به في الجوهر و هو أمر  محضور على 

  .ذلك رفع النظر لعدم االختصاص القضاء االستعجالي مما ستتبع 
  

   المنطوق
  

  .من قانون المسطرة المدنية  149والفصل  41-90من القانون  19و 7للفصلين  وتطبيقا
  

  األســباب لهــذه    
  

  :نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا   
  

  .لبت في الصائر بعدم االختصاص بالبت في الطلب وإرجاء ا
  
  

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط كــاتبالمستعجالت                                     قاضي 

  
  
  
 



  

  
  
 م ع    )                    س  545/05(  - 3/1 -

                 المغربية                                المملكة
  العدل وزارة

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                بالرباطاإلدارية  المحكمة
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة***                                        
  المستعجل القضاء
  س  545/05: رقم  ملف
  694 :رقم  أمر

  5/10/2005:  بتاريخ
  

  القاعدة
كم المشوب بالخطأ المادي بالصيغة التنفيذية في مواجهة غير المعني بالتنفيذ على أساس صدور قرار استئنافي تذييل الح

قضى بعدم قبول استئناف مثير      الصعوبة لتقديمه من طرف غير ذي صفة، يثير إشكاال حقيقيا حول الجهة المعنية 
حين البت في الطعن بإعادة النظر  ىوتستدعى األمر بإيقافها إل بالتنفيذ ويشكل صعوبة قانونية تحول دون مواصلة التنفيذ

  .المؤسس في وسائله على اإلشكال المذكور 
  

  المـلك جـاللة باسم
  
 .هاتهبصفتنا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية  .......... نحن 
  كاتبة الضبط... ة السيد وبمساعدة     
  محاكم اإلدارية من القانون المحدث لل 19وبناء على المادة   

  5/10/2005أصدرنا األمر اآلتي يوم 
  .المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء للجهة الشمالية الغربية مؤسسة عمومية ممثلة في شخص مديرها العام :  بين  
  .الرباط  –أكدال  –شارع بين الويدان  7الكائن مقرها برقم   
  .المحاميان بهيئة  بالرباط  .........و...........األستاذان ينوب عنها       

  جهةمن ...............................................بصفتها مدعية 
  ...... .السيد  - : وبين

  ......... .السيد  -
 .المحامي بهيئة الدار البيضاء ....الجاعلين محل مخابرتهما بمكتب األستاذ 

  ىأخرمن جهة ...............................بصفتهم مدعى عليهم 
 

 الوقـــــــائع
  

  
بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف دفاع المدعية بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم القضائية 

ر يهدف والذي يعرض فيه أن المدعية توصلت من عون التنفيذ بالمحكمة اإلدارية بالرباط بإعذا 2005يوليوز  21بتاريخ 
ش ن القاضي  993/02في الملف رقم  13/05/2004إلى تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة اإلدارية بتاريخ 

درهم مرتكزا في ذلك على القرار  52.170.500,00مقابل تعويض قدره ) بئر السوق ( بنقل جزء من الملك المسمى 
والقاضي بعدم قبول االستئناف وأن  1763/4/3/04ف في المل 08/06/2005الصادر عن المجلس األعلى بتاريخ 

 1العارضة تقدمت أمام المجلس األعلى بعريضة ترمي إلى إعادة النظر في الحكم المذكور وأنه تطبيقا لمقتضيات المادة 
فإن تنفيذ الحكم سوف يلحق ضررا مهما بخزينة الدولة ، خاصة أن العارضة ال تتوفر على  1944يونيو  14من ظهير 

أي ضمانات السترجاع المبالغ المتخذة في حالة الرجوع عن الحكم ، لذلك يلتمس التصريح بوجود صعوبة واقعية 
ش ن واألمر بإيقاف تنفيذ الحكم المذكور إلى  993/02وقانونية في تنفيذ الحكم الصادر عن إدارية الرباط في الملف عدد 

  .لى وتقديم كفالة أن يتم البت في المسطرة المعروضة على المجلس األع
وأرفق المدعي مقاله بنسخة من عريضة إعادة النظر ونسخة من إعذار بتنفيذ حكم ونسخة من الحكم موضوع 

  .الصعوبة
وأجاب دفاع المطلوب ضدهم أن المجلس األعلى بت في النزاع بصفته جهة استئنافية تكتسي قراراته صيغة نهائية  

الطعن بالنقض وقد صرح بعدم قبول االستئناف وأن تمسكها بتقديم الكفالة  حائزة لقوة الشيء المقضي به وال تقبل
ال يكتسي أية جدية وأنه ال وجود ألية صعوبة واقعية أو  1944نونبر  14من ظهير  1المنصوص عليها في المادة 

  .ة كل والتسويف السباب واقعي  ةقانونية تحول دون إجراءات التنفيذ وأن الغاية من ذلك هو المماطل
  .وبعد أن أكد دفاع المدعي الطلب ودفاع المطلوب ضدهم دفوعاته السابقة تقرر حجز القضية للتأمل لجلسة يومه 

  
  وبعد التأمل طبقا للقانون

  



  

أن يصرح له بوجود صعوبة واقعية وقانونية تحول دون تنفيذ الحكم : حيث إن حاصل طلب المدعي من دعواه هاته
مع األمر بإيقاف  107/05ش ن موضوع الملف التنفيذي عدد  933/02بالرباط بالملف  الصادر عن المحكمة اإلدارية

تنفيذه إلى حين صدور حكم حول الطعن بإعادة النظر حوله المرفوع أمام الغرفة اإلدارية للمجلس األعلى في إطار 
  .من ق م م  379الفصل 

 )س  545/05 ( -  3/3 -
  

أن الحكم الجاري تنفيذه في  107/02ن االطالع على أوراق الملف التنفيذي وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومستنداته وم
مواجهة الطالب والمذيل بالصيغة التنفيذية قد قضى في مواجهة الشركة الوطنية للبناء والتجهيز بأداء المبالغ المالية موضوع 

ور إلى صدور قرار عن الغرفة اإلدارية تحت عدد التنفيذ، وقد تمت اإلشارة بمحاذاة للصيغة التنفيذية المذيل بها الحكم المذك
  .يقضي بعدم قبول االستئناف حوله  361

وحيث إنه إذا كان كذلك ، وكان الثابت من أوراق الملف التنفيذي أن الحكم المشوب بالخطأ المادي هو المذيل بالصيغة التنفيذية 
لتجهيز والبناء ، وأن المحكوم عليه هو الشركة الوطنية وقد ورد بديباجته أن الطرف المدعى عليه هو المؤسسة الجهوية ل

للتجهيز والبناء يطرح إشكاال قانونيا حول الجهة المعنية بالتنفيذ هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا أخذنا بعين االعتبار أن قرار 
تنفيذ قد ورد به أن الجهة المستأنفة الغرفة اإلدارية أعاله القاضي بعدم قبول االستئناف والمؤسس عليه السند التنفيذي موضوع ال

وهي المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء الجاري التنفيذ في مواجهتها حاليا ال صفة لها في االستئناف باعتبارها غير محكوم عليها 
ر الصعوبة وغير متضررة من الحكم المستأنف وهو أحد األسباب المعتمدة في التصريح بعدم قبول استئنافها والذي اعتمده مثي

حول المعنى الحقيقي بالتنفيذ ومدى قابلية السند  لعالوة على أسباب أخرى مرتبطة به في الطعن بإعادة النظر فيه و يثار إشكا
التنفيذي على ضوء ذلك للتنفيذ في مواجهة الطالب، مما يشكل بذلك صعوبة قانونية في التنفيذ تستدعي تصحيح المراكز القانونية 

  .0.بمناسبة الطعن بإعادة النظر مما يستوجب تبعا لذلك    األمر بإيقاف التنفيذ لغاية البت في الطعن المذكور  لألطراف حولها
   

  
  المنطوق

  
  .من ق م م  436 149 41-90من القانون  19و 7وتطبيقا للفصلين 

  
  لهذه األسباب

  :حضوريا  –ابتدائيا  -نصرح علنيا 
  .ش ن 993/02الصادر عن المحكمة اإلدارية بالرباط بالملف  بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الحكم

  .نأمر بإيقاف تنفيذه لغاية البت في الطعن بإعادة النظر أعاله  
  .و نصرح بان هذا األمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون 

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  
  الضبط كــاتبجالت                                    المستع قاضي 

  
  
  
  
  
  
 



  

  س  546/05ملف االستعجالي عدد                    714:   أمـــر عــدد          
     :القاعدة 

ف األداء والتنفيذ كما هي تقبل المطالبة بإيقاف تنفيذ الدين العمومي في إطار القواعد العامة لالستعجال و حيادا على ضوابط وإجراءات إيقا 

لغاية استفاد مسطرة الطعن اإلداري أو القضائي متى توافرت في الطلب حالة  15 – 97من القانون  118– 117منصوص عليها بالفصلين 

أو في مسطرة  االستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تداركه بعد التنفيذ وجدية السبب بمفهوم النازعة في صفة الملزم كخاضع  للدين العمومي

  فرضه وتحصيله اآليلة بحسب الظاهر إلى إبقاء الدين العمومي إداريا أو قضائيا 

  المـلك جاللـة بـاسـم                      
 المغربيةالمملكة

  العدل وزارة

  بالرباط اإلدارية  المحكمة

        *****  

  القضاء اإلستعجالي
  س   546/05 : ملف رقم  

  714 :أمر رقم    

  26/10/2005 : بتاريـخ   
  

  : يـدعـالم رفـالط 

.......
 .....  

  
نـــائ
 : بـــه
اذ 

.......
..  

  

  :عليهالمدعى  الطرف
  قابض طنجة المدينة      

الرسو    
  :القضائية

  21/7/05 :بتاريخ  أديت

  246654 :الوصل  رقم

 درهم  100 : المبلـــغ

  رئيـس المحكمــة اإلداريـــة بالرباط  ...........نحــن  

  بصفتنا قاضيا للمستعجالت

  

  الضبط بكات  ............... .......... السيد  وبمساعدة 

  

  من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية  19وبناء على المادة 

   26/10/2005:  أصدرنا األمر اآلتي نصه يوم 

  ......... السيد  : بيـن

  ......... الساكن 

  .ينوب عنه االستاذ هشام الوهابي  محامي بهيئة طنجة 

  

  

  جهـة  من ....................مدعـيبصفته                       
الدولة المغربي في شخص الوزير األول بمكا -: ضد    

  بالرباط 
  السيد وزير المالية بمكاتبه بالرباط  -
  السيد المدير الجهوي للضرائب بطنجة المدينة  -
 السيد قابض طنجة المدينة  -
  السيد الخازن العام للمملكة  -

  
    أخرى جهـة من ...............ى عليهم مدعـبصفتهم             

   
  
  

             

  
بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف دفاع المدعي بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم 

أودع لدى مديرية الضرائب  3/7/2002والذي يعرض فيــــــه أنه بتاريـــــخ  2005يوليوز  21القضائية بتاريخ 
بطنجة اقرارا يتعلق بالضريبة العامة على الدخل المترتبة على األرباح العقارية ، فكان أن توصل باشعار بمراجعة 

وتقديم حجم لتعزيز موقفه ، اإلقرار المذآور على أساس قيمة جديدة اصوة عليها ادارة الضرائب رغم معارضته لها 
وجه الطالب إلى مصلحة الضرائب بطنجة رسالة يلتمس من خاللها احالة ملفه على اللجنة  31/10/02وأنه بتاريخ 

المعلية لتقدير الضريبة وأنه في الوقت الذي آان ينتظر إعالمه  بتاريخ الجلسة فوجئ بصدور أمر بتحصيل 
 18/05/2005من االدارة وأنه تقدم بتظلم لدى الجهة المختصة بتاريخ  الضريبة على أساس المراجعة المقترحة

يلتمس فيه ابطال األمر بالتحصيل  وإحالة الملف على اللجنة المحلسة ولذلك يلتمس المدعي األمر بايقاف تنفيذ األمر 
ع النفاذ المعجل إلى حين انتهاء المسطرة االدارية والقضائية للطعن م 50400300بالتحصيل موضوع الجدول عدد 

مؤسسا طلبه في الشكل أن الطالب مظطر إلنتظار إنصرام أجال ستة اشهر على تظلمه قبل أن يرفع النزاع في 
الموضوع على المصلحة االدارية ولكون اجراءات تنفيذ األمر بالتحصيل تأخذ طريقها بصرف النظر عن نتيجة 

ضررا بالغا بالطالب .........سبق البث في موضوع النزاع التظلم وفي الموضوع فإن اجراءات التحصيل التي قد ت
وأنه حالة االستعجال متوفرة وتتمثل في تنادي اقدام  االدارة على حل يد الطالب عن التعرض في ممثلماته لذلك 

لتحصيل من ق م م األمر بايقاف تنفيذ األمر با 149من قانون المحاآم االدارية والمادة  19يلتمس تأسيسا على المادة 
  .إلى حالة البث في موضوع النزاع مع النفاذ المعجل 

وصورة  949تحت عدد  03/7/02وارفق المدعي مقاله بصورة التصريح الذي قدمه الطالب بتاريخ 
ورسالة التبليغ الثانية الرافضة للحجج  05/08/2002مصادق عليها لكل من رسالة االخبار بالمراجعة صادرة في 



  

 –ولطلب العارض احالة النزاع على اللجنة المحلية مع االشعار بالتوصل  18/10/2002في الطالب  والصادرة 
وآذا صورة للرسالــــــة الجوابية  18/05/05واالمر بالتحصيل الموجه للطلب ولتظلـــــــم الطالب بتاريـــــــخ 

  .  18/08/2005للطالب بتاريخ 
تخلف خاللها الخازن العام رغم التوصل وآذا دفاع  19/10/2005وبناء على إدراج ملف النازلة بجلسة 

  . 26/10/20054المدعي رغم التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 
   –وبعد التأمـل طبقــا للقانــــون  -

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بايقاف مسطرة تحصيل الضريبة التكميلية على االرباح العقارية 
لغاية استنفاذ المسطرة االدارية والقضائية تفاديا  2002برسم سنة  50400300وع الجدول عدد موض

  .لألضرار الناتجة عن التنفيذ 
وحيث استقر عمكل قضاء هاته المحكمة على قبول المطالبة بايقاف تنفيذ الدين العمومي بما فيه الدين 

من ق م م المحال عليه بموجب  149غعليها بالفصل الضريبي في اطار القواعد العامة لالستعجال المنصوص 
وذلك لغاية ابقاء استفاد مسطرة الطعن االداري أو صدور حكم نهائي في جوهر  41-90من القانون  7الفصل 

من القانون  118و 117النزاع وحيادا على ضوابط واجراءات ايقاف االداء آما هي منصوص عليها في الفصلين 
الطلب حالة االستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارآه او تقيم نتائجه بعد التنفيذ  متى توافرت في 15– 97

وجدية السبب بمفهوم المنازعة في صفة الملزم آخاضع للدين العمومي او في مسطرة فرضة او تحصيله االيلة 
  .بحسب الظاهر الى الغاءه موضوعا 

  
  

ستنداته أن الطالب ينازع بصفة جدية في مسطرة تصحيح  الوعاء حيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف وم
للضريبي التي تعتبر إجراءاتها جوهرية ومن قبيل النظام العام الرتباطها  بحق الدفاع وضمانة اللجان المحلية 

ذ لغاية استفاد والوطنية وقد تقدم بتظلم اداريا في هذا الشأن الزالت احاله سارية  مما تبقى مطالبته حول ايقاف التنفي
  .مسطرة الطعن االدارية مؤسسة 

من القانون  119و 117من ق م م والفصلين  149والفصل  41-90من القانون  19و 7وتطبيقا للفصول 
97 –15 .  

  لهـــذه األسبــاب  
    

  :نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا 
برسم سنة  50400300موضوع الجدول عدد  بإيقاف تنفيذ مسطرة تحصيل الضريبة التكميلية على األرباح العقارية

  .إلى  غاية  استنفاذ مسطرة الطعن اإلداري مع النفاذ المعجل وارجاء البث في الصائر  2002
  

  ............................................بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعاله 
  

  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي
  

  
  
  
  
  
  

 



  

  س  549/05ملف االستعجالي عدد                   715:   أمـــر عــدد          
  

     :القاعدة 
يمكن لقاضي المستعجالت تحويل الطلب من المطالبة باستحقاق المحجوز إلى األمر بإيقاف بيعه بالشكل الذي يحفظ الحقوق و المركز  

  .نونية لإلطراف متى كانت واضحة من ظاهر أوراق الملف وبالشكل الذي ال يترتب عنه إضرار بحقوق األطراف القانونية القا

  

  المـلك جاللـة بـاسـم                      
 المغربيةالمملكة

  العدل وزارة

  بالرباط اإلدارية  المحكمة

        *****  

  

  القضاء اإلستعجالي
  س   549/05 : ملف رقم  

  715 :أمر رقم    

  26/10/2005 : بتاريـخ   
  

  : يـدعـالم رفـالط 

محمد 
رضا 
الشال
  وي 

  
نـــائ
 : بـــه
اذ 
النا
صر
  ي  

  

  :المدعى عليه الطرف
  قابض ثمارة       

الرسو    
  :القضائية

  01/08/05 :بتاريخ  أديت

  246741 :الوصل  رقم

 درهم  100 : المبلـــغ

  رئيـس المحكمــة اإلداريـــة بالرباط  .......نحــن  

  بصفتنا قاضيا للمستعجالت

  

  الضبط بكات  ...السيد  وبمساعدة 

  

  من القانون المحدث للمحاكم اإلدارية  19على المادة  وبناء

   26/10/2005:  أصدرنا األمر اآلتي نصه يوم 

  ...........  السيد  : بيـن

  .............  الساكن 

  .محامي بهيئة الرباط  ........... ينوب عنه االستاذ 

  

   

  

  

  

  

  جهـة  نم ....................مدعـيبصفته                       
  السيد قابض ثمارة بمكاتبه بالخزينة االقليمية بثمارة   -: ضد    

  السيد الخازن العام للمملكة بمكاتبه بالرباط  -
  
  

    أخرى جهـة من ...............ى عليهم مدعـبصفتهم             
   
  
  

             

  
  
  

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف نائب  المدعي بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤدى عنه الرسوم 
  : والذي يعرض فيــــــه أنه يملك النقالت الثالية  2005غشت    01القضائية بتاريخ 

  . 4203 - أ – 4ب تحت عدد شاحنة من نوع ايسوز مسجلة بالمغر – 1
  . 7902 –أ  – 1شاحنة من نوع مرسيدس مسجلة بالمغرب تحت عدد  – 2
  . 335 –أ  – 4ناقلة من نوع ميشوبشي مسجلة بالمغرب تحت عدد  – 3
  . 4248 –أ  – 4ناقلة من نوع فورد مسجلة بالمغرب  تحت عدد  – 4
  . 6338 –أ  – 4ناقلة من نوع  ايسوزو مسجلة بالمغرب تحت عدد  – 5

 1086489ر12آلجل مبلغ  2004دجنبر  21وأنه فوجئ بقابض ثمارة يجري حجزا تنفيذيا عليها بتاريخ 
التي ثعثبر اجنبية عليه ورغم توجيه اشعار إلى السيد قابض ثمارة بكون الناقالت ......درهم العالق بذمة شرآة 

إنه لم يستجب لطلبه لذلك فإن من حقه تقديم الدعوى الحالية تدخل في ملكيته الخاصة وال عالقة لها بالشرآة المدينة ف



  

من ق م م للتصريح بإخراجها من الحجز آما أن العارض تقدم بدعوى االستحقاق  468في إطار مقتضيات الفصل 
في الموضوع ، لذلك يلتمس التصريح باخراج الناقالت المذآورة المملوآة له من الحجز التنفيذي مع شمول الحكم 

  .نفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر بال
 2004دجنب  21وأرفق المدعي مقاله بصورة من محضر الحجز التنفيذي على الناقالت المؤرخ في 

وصورة طبق األصل للبطائق الرمادية  146وصورة االنذار الموجه للسيد قابض ثمارة مع االشعار بالتوصل عدد 
  .العارض لها ونسخة من المقال االفتتاحي لدعوى االستحقاق للناقالت المذآورة التي تتبث ملكية 

والتي  19/9/2005وبناء على مذآرة ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف دفاع المدعي بتاريخ 
  .يلتمس فيها ادخال الخازن العام للمملكة 

فائدة قابض ثمارة والخازن العام وبناء على المذآرة الجوابية المدلى  بها من طرف الخزينة الجهوية للرباط ل
الذي يعتبر المدعي أحد المساهمين مدينة لقباضة ....... والتي يعرض فيها أن شرآة  19/10/2005للمملكة بتاريخ 

إلى تسوية ......درهم باالضافة الى الصوائر والزيادات وأن الشرآة لم  1.086.489تقدر ب ........ثمارة بمبالغ 
جاه خزينة الدولة خالل مرحلة التحصيل الرضائية فإن القابض باشر اجراءات التحصيل الجبري وضعيتها الجبائية ت

المنصوص عليها في مدونة التحصيل بدء باالنذارات القانونية التي لم تعدها الشرآة  أي اهتمام ثم مسطرة الحجز 
تجاري ، إال أن العارض فوجئ بتحويل على الشاحنات المملوآة للشرآة باعتبارها من أهم العناصر المادية ألصل ال

ملكية الشاحنات موضوع الحجز في اسم احد المساهمين وهو المدعي وذلك مباشرة بعد زيارة عون التنفيذ والتبليغ 
يتمكن من خالل زيارته األولى للشرآة من اتمام / التابع لقباضة لمقر الشرآة لمعاينة العاصر القابلة للحجز والذي ل

الوقت من أجل القيام باجراءات التفويت لصالح المدعي هذا على آال .......مراوغة المسؤولين مهامه نتيجة 
الخصوص المتعلقة بقانون الشرآات ذات المسؤولية المحدودة وهو ما يتضح من خالل توارخ التفويت التي تتراوح 

لعون التبليغ والتنفيذ للشرآة وذلك قصد  قبل وبعد أيام معدودة على تاريخ الحجز وبعد اربعة ايام من الزيارة األولى
االضرار بحقوق خزينة الدولة حتى التعد أي امكانية لتحصبل دينها ، وشب من خالل ذلك أن المدعي عمد على 

  افتعال العسر المتمثل في التأثير السلبي على الضمان العام ، بإخراج جزء من مالها ســـواء آان ذلك 
  

من القانون المنظم  79ق البيع او الهبة وهو مالم يبينه المدعي في مقاله مومأ يعد خرقا للفصل عن طري
منه ، وأن العارض بعد رفع دعوى صف المدعي والشرآة  66للشرآات ذات المسؤولية المحدودة وآذا الفصل 

يل ديونها وإدخال شرآة افتيما افتعال العسر ، لذلك يلتمس حفظ حق الخزينة من الضمان على تحص......لمتابعتها 
  .في الدعوى واالقرار بسالمة وقانونية مسطرة الحجز مع تحميل المدعي الصائر 

  .وأرفق المذآرة بنسخ من شواهد تحويل الشاحنات ونسخة من محضر الحجز 
تخلف المدعي رغم اعالمه ، فتقرر اعتبار القضية  19/10/2005وبناء على إدراج ملف النازلة بجلسة 

  . 26/10/2005جاهزة وحجزها للتأمل بتاريخ 
  – وبعد التأمـل طبقــا للقانــــون

  .حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإخراج المحجوزات من الحجز التنفيذي على أساس تملكه إياها 
من ق م  152و 149وحيث ان اختصاص رئيس المصلحة  آقاضي المستعجالت مشروط بمقتضى المادتين 

بتوافر حالة االستعجال وعدم المساس بجوهر الحق ومن ثم  41-90من القانون  7عليه بموجب المادة م المحال 
  .فتقدير ما اذا آان الطالب هو المالك الحقيقي للمحجوز من شأنه المساس بجوهر الحق 

بة التطبيق لكن حيث لما آان األمر يتعلق بمطالبة باستحقاق المحجوز تكون معه المقتضيات القانونية  الواج
والمخاطب بما هي المحكمة االدارية آقضاء موضوع وليس آقضاء  15 – 97من القانون  121هي أحكام الفصل 

استعجالي بمدلول الفقرة األخيرة من الفصل  المذآور الذي يعطي لهاته الجهة القضائية فقط الحق في ايقاف 
اجراء يمكن للقاضي االستعجالي أن يأمر به في اطار اجراءات بيع المحجوز لغاية البث في دعوى االستحقاق وهو 

  .تحوير الطلب من استحقاق المحجوز الى ايقاف بيعه خصوصا أنه ال يضر بحقوق األطراف 
وحيث يؤخذ من ظاهر اوراق الملف وخصوصا الصور المصادق عليها لألوراق الرمادية أن الطالب هو 

ه حول تملك المحجوز جدية األمر الذي يستدعي حفاظا على مالك الشاحنات المحجوزة مما تبقى معه منازعت
المراآز القانونية لألطراف األمر بايقاف بيع المحجوز الى غاية البث في استحقاق المحجوز أمام محكمة الموضوع 

.  
 121من أجل تقديم طعنه االداري المنصوص عليه في الفصل )   20( مع منح الطالب أجل عشرين يوما 

  .من تاريخ تبليغ هذا األمر تحت طائلة مواصلة التنفيذ  15 – 97من قانون 
  المنطوق

  . 15– 97من القانون  121والفصل  41-90من القانون  19و 7وتطبيقا للفصول 
  لهـــذه األسبــاب  

  :نأمر علنيا ابتدائيا وحضوريا 
الستنفاذ )  20(ين يوم مع منح الطالب أجل عشر 22/12/2004بإيقاف  بيع المحجوزات موضوع المؤرخ في 

مع النفاذ المعجل وارجاء البث في   15 - 97من الفصلين  14مسطرة الطعن االداري المنصوص عليها بالفصل 
  .الصائر 

  
  ............................................بهذا صدر في اليوم والشهر والسنة اعاله 

  
  الضبط آــاتب                  المستعجالت                              قاضي



  

                 
  )س  553/05(  4/1  المغربية المملكة        

  العدل وزارة  
   األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                بالرباطاإلدارية  المحكمة    

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                         
  المستعجل لقضاءا  
  س   553/05: رقم  ملف  
  650  :رقم  أمر  
  6/9/2005: ــــخ بتاري  
  

قاضي المستعجالت اإلداري بالبت في طلب إيقاف تنفيذ مقرر إداري لمساس ذلك بما يمكن أن تقضي به في  صال يخت
  .من قانون إحداث المحاآم اإلدارية  24الجوهر محكمة المادة 

   
  

  ـلكالم جـاللة باسم
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة  نيابة عن.......... نحن 
  .آاتب الضبط   .......... وبمساعدة السيد  

  .المحدثة بموجبه المحاآم اإلدارية  41– 90من القانون رقم  19وبناء على مقتضيات المادة 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   6/09/2005بتاريخ 

  
جمعية غ في شخص رئيسها السيد العلوي سيدي محمد بصفتها مسيرة إلقامة اليسر :  المدعية بين  

  .وممثلة لمصالح مالآها وقاطنيها 
  . ...................مقرها 
  .، المحامي بهيئة المحامين بالرباط .............. األستاذ النقيب  :نائبها 

  من جهـــــة............. .....................                                                    
زعير في شخص واليها –والية جهة الرباط سال زمور  -:  المدعى عليهم  وبين

  .مقرها الرباط 
المقاطعة الحضرية اآدال الرياض في شخص رئيسها مقرها شارع الحسن الثاني 

  .الرباط 
  .شخص رئيسه  المجلس الجماعي لمدينة الرباط في -

 
  ىأخرمن جهة . ....................................                                          

  
  
  

،  ........... بناء على المقال االستعجالي ، المقدم من طرف الطالبة بواسطة نائبها األستاذ النقيب 
، تعرض من خالله أنه يوجد بحي الرياض الرباط  4/8/05وم القضائية بتاريخ المسجل والمؤداة عنه الرس

منتزه مساحته خمس هكتارات يقع بشارع النخيل بجوار اتصاالت المغرب ، وهو المنتزه الموجود ضمن 
تصميم التهيئة للمدينة الجديدة بحي الرياض والذي اعدته شرآة تهيئة الرياض على اساس أن يتضمن 

منها لألشغال البنية التحتية ،   %70مليون درهم مستثمرة و 900هكتار للتعمير و 570ن وقاط 85000
متر مربع  3000000تجزئة بناء جماعي و 500سكن شخصي و 5000آلم من قنوات التطهير ، و 120و

هكتارات ، وأن  5مؤسسة تعليمية ، ومنتزه مرآزي مساحته  17مرآزا تجاريا إداريا و 17من األرضيات و
الذي آان من بين الدوافع ... ) ورود وعشب  –نخيل  –أشجار ( هذا األخير توجد به مغروسات متنوعة 

والمحفزات لشراء التجزئات والفيالت والشقق بحي الرياض المدينة الجديدة ومن بين المشترين سكان إقامة 
لمنتزه المرآزي بالقصدير السير التي تسيرها وتمثل قاطينها جمعية غرناطة ، وأنهم فوجئوا بتسييج  ا

األخضر والشروع في اقتالع جميع المغروسات واقامة سبورة مكتوب عليها ، والية الرباط سال زمور 
سيارة ،       600زعير مدينة الرباط ، المقاطعة الحضرية اآدال الرياض مشروع بناء مرآب سفلي يتسع ل 

تحت رقم  27/7/05نة واستجواب بتاريخ   حرر محضر معاي.......... وأن العون القضائي السيد 
تحت  27/7/05بناء على األمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة اإلبتدائية بالرباط بتاريخ  205/5097
ومن بين ماجاء في هذا المحضر أن المنتزه هو عبارة عن  4/4987/05في ملف المختلفات عدد  4983رقم 

نخيل وأنواع اخرى من األشجار آبيرة وصغيرة الحجم وأنه مساحة خضراء بها مغروسات من أشجار ال
مغطى بالعشب األخضر تتخلله مغروسات صغيرة وآثيفة ، وأن السياج الذي يحيط بالمنتزه هو القزدير 
المقوى أخضر اللون غير مكتمل بغض النظر على السياج األصلي المقام بقضبان الحديد حيث توجد عدة 

ل التي تتم داخل المنتزه هي قلع المغروسات والعشب األخضر ، وتوجد عدة حفر ابواب مغلقة ، وأن األشغا
وخطوط بيضاء وعدة أشجار من النخيل تم حفر جوانبها وبعض األشجار مقطوعة األغصان وسبورة آبيرة 
الحجم عبارة عن صورة لمساحة خضراء مكتوب عليها بالغة الفرنسية العبارات المشار اليها  وأن هذه 



  

رة التتضمن رخصة البناء أو األشغال ، وأن هذه األشغال تعتبر من أعمال التعدي والشطط في الصبو
استعمال السلطة وتجري بدون رخصة ، وأنه حتى مع الفرض جدال بوجود هذه الرخصة فإنه اليعتد بها في 

يا ومعنويا مواجهة قاطني حي الرياض الرباط من ضمنهم قاطنوا اقامة اليسر ، ألن األشغال أضرت ماد
بحقوقهم المشروعة في المنتزه المرآزي ، وتتجلى هذه األضرار في حرمانهم من جمالية المنتزه والحق في 
التنزه فيه ، ومن المغروسات المتنوعة والتي تعتبر وسيلة طبيعية وعلمية لتنقية الهواء من الغازات الصادرة 

لذي تضمنته العديد من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق ، آما أنها تمس بالحق في البيئة السليمة وهو الحق ا
اإلنسان ، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية المصادق عليه من طرف 

من قانون اإللتزامات والعقود فإن للجيران الحق في  91، آما أنه طبقا للفصل  12المغرب وخاصة مادته 
لة المحالت المضرة بالصحة ، واليحول الترخيص الصادر عن السلطات المختصة دون المطالبة بازا

  م م  151مباشرة دعوى إزالة هذه المحالت ، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 
  

  
ونظرا لحالة اإلستعجال القصوى تلتمس الطالبة الحكم بايقاف األشغال الجارية بالمنتزه المرآزي 

درهم عن آل يوم يرفض فيه  1000ر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغرامة تهديدية قدرها المذآو
المحكوم عليهم تنفيذ الحكم وتكون قابلة للتصفية بصفة تلقائية عند مرور آل شهر ويبتديء احتسابها ابتداء 

  .من تاريخ التبليغ وتحميل المحكوم عليهم صائر الدعوى 
اإلستعجالي الى الطرف المدعى عليه ، وانذاره بالجواب إال أنه لم يستجب لذلك وبناء على تبليغ المقال 

  .رغم توصله وامهاله األجل الكافي 
القاضي باجراء وقوف بعين المكان بحضور األطراف  31/8/05وبناء على قرارنا الصادر بتاريخ 

  .ودفاعهم وممثل الوآالة الحضرية للرباط وسال 
بحضور جميع  2/9/05حضر الوقوف بعين المكان المنجز بتاريخ وبناء على ماهو مضمن بم

األطراف ونوابهم وممثلي الوآالة الحضرية للرباط وسال ، والتي صرح خاللها ممثل الجماعة الحضرية 
للرباط بأن هناك مقرر ترخيص صادر عن رئيس الجماعة المذآورة ، وتصاميم خاصة بالمشروع مصادق 

لرأي الموافق للوآالة الحضرية للرباط وسال ، والتزم باإلدالء بمقرر الترخيص عليها بعد ان تم اعطاء ا
  .والتصاميم المصادق عليها وغيرها من الوثائق 

  .وبناء على األوراق األخرى المدرجة بالملف 
  . 6/9/2005وبناء على اإلعالم بادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 

الطرفين ومن ينوب عنهما ، فحضر دفاع الطالبة في حين تخلف باقي  وبناء على المناداة على
األطراف رغم اعالمهم ، وأعطيت الكلمة لدفاع الطالبة الذي أدلى بمستنتجات بعد الوقوف بعين المكان ، 
مضيفا بأن ماصرح به ممثل الوآالة الحضرية للرباط وسال خالل الوقوف بعين المكان غير قائم وغير 

ألن األشجار في حالة ما إذا نبتت فوق المستودع ، فإن لن تحجب الغازات والدخان الصادر صحيح وذلك 
سيارة ، وأن الرخصة المدلى بها ال أهمية لها من الناحيتين الواقعية القانونية النها صادرة من جهة  500عن 

لسيارات ، وأن غير مختصة وتحتوي على تناقض  آبير ، وانها تنص على بناء عمارة وليس مستودع ل
المستخرج من مداولة المجلس لشهر ابريل المدلى به من طرف الجماعة ، فإن محتوياته في صالح المدعية ، 
ويتعلق األمر ببقعة غير البقعة التي توجد بها الحديقة وأنه سيتم بناء مرآبين األول في مساحة مربعة بدون 

والثاني بالمساحة ) المنتزه المرآزي ( هي الحديقة  تحديد هذه المساحة أو اإلشارة الى أن هذه المساحة
والتمس اإلستجابة لطلبه ، ) الصفحة الخامسة من المستخرج ( الموجودة أمام الحديقة وليس فوق الحديقة 

  .وعليه قررنا اعتبار القضية جاهزة وأصدرنا أمرنا اآلتي بعده على المقعد 
  .في اختصاص قاضي المستعجالت 

ب المدعية جمعية غ   اصدار أمر استعجالي بايقاف األشغال الجارية بالمنتزه حيث إن حاصل طل
  .المرآزي لحي الرياض الكائن بمحاذاة شارع النخيل بجوار اتصاالت المغرب حي الرياض الرباط 

وحيث تبين لنا ، نحن قاضي المستعجالت ، من خالل ماراج بجلسة الوقوف بعين المكان التي قررنا 
ل معاينة األضرار الناتجة عن األشغال موضوع طلب اإليقاف ، وأيضا من ظاهر الوثائق التي اجراءها ألج

  أدلى بها ممثل الجماعة الحضرية للرباط ، أن 
  

األشغال المشار اليها تتم استنادا وتنفيذا لمقرر ترخيص صادر عن رئيس الجماعة المذآورة مؤرخ في 
  . 539/1/05رقم يحمل  24/06/2005

وحيث إنه تبعا لذلك ، ولما آان من المحظور على قاضي المستعجالت أن يبت في المسائل التي لها 
مساس بما يمكن أن يقضى به في الجوهر ، وطالما أنه بوسع المدعية في نازلة الحال اللجوء الى قضاء 

رار الترخيص المشار اليه ، فإن الموضوع بهذه المحكمة الذي يرجع اليه دون غيره محاآمة مشروعية ق
ايقاف مفعول هذا األخير ، ولوعلى  فرض توفر عنصر اإلستعجال، اليمكن أن يتم إال عبر المسطرة 

المحدثة بموجبه المحاآم اإلدارية ، التي تباشر  41.90من القانون رقم  24المنصوص عليها في المادة 
للمحكمة اإلدارية أن تأمر : " على مايــــــــــلــي  بدورها من طرف قضاة الموضوع حيث نصت هذه المادة

بصورة استثنائية بوقف تنفيذ قرار إداري رفع اليها طلب يهدف الى الغائه إذا التمس ذلك منها طالب اإللغاء 
  " .صراحة 

وحيث إنه تأسيسا على ماسبق ، يتعين التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجالت للبت في الطلب ، 
صاحب المصلحة إلى قضاء الموضوع بهذه المحكمة قصد النظر في مشروعية قرار الترخيص مع وباحالة 

  .امكانية المطالبة عند االقتضاء بوقف تنفيذه وفق المسطرة المشار اليها أعاله 



  

   
  المنطــــــــــــوق

  
  لهــــــــذه االسبـــــــــاب 

  
  . نصرح بعدم اختصاص قاضي المستعجالت للبت في الطلب

نحيل صاحب المصلحة إلى قضاء الموضوع بهذه المحكمة قصد النظر في مشروعية قرار الترخيص مع 
إمكانية المطالبة عند االقتضاء بوقف تنفيذ القرار المذآور وفق المسطرة المستعجلة المنصوص عليها في 

  . 41– 90من القانون رقم  24المادة 
  .نحتفظ بالصائر الى حين البت في الموضوع  

  قاضي المستعجالت                                               آاتب الضبـــــــــط 
 



  

  
 ر                     . م  )س  571/05( 1-2  المغربية                     المملكة

  العدل وزارة 
  اإلدارية بالرباط                   المحكمة

  المحفوظ بكتابة نسخة األمر                                            
  بالرباطبالمحكمة اإلدارية  الضبط                        المستعجل     القضاء   
  س 571/05:  رقم ملف   
   683: رقم   أمر  

  28/9/2005:    بتاريخ   
 القاعدة

قانون التحفيظ العقاري أو عن طريق مسطرة التحديد تكتسب األرض صيغتها الجماعية عن طريق تحفيظ األرض في اسم الجماعة طبقا ل
  . 18/2/1924والمصادقة ليه بمرسوم في إطار ظهير 

  
  الملك جاللة باسم

  
  هاته  بصفتناالمحكمة اإلدارية بالرباط   رئيس........  نحن 

  آاتب الضبط . ................... .........السيد  وبمساعدة
  ون المحدث للمحاآم اإلدارية من القان 19على المادة  وبناء

  . 28/09/2005نصه يوم  اآلتياألمر  أصدرنا
  

............ . في شخص السيد وزير الداخلية باعتباره وصيا على نائبها الشرعي السيد ........ الجماعة الساللية :  بين
  .،........ الساآن 
  .، محامي بهيئة طنجة ........  األستاذ:  انائبه

  
  جهةمن ..........................................دعيةبصفتها م

  
  

شرآة  خ في شخص ممثلها القانوني السيد ق    ج بمقر األشغال بواد الرمل جماعة قصر المجاز ، قيادة  -1:  وبين
 مؤسسة العمران حاليا في شخص –الوآالة الوطنية لمحاربة السكن الغير الالئق  -2تغرمت إقليم الفحص أنجرة 

السيد  -3ممثلها القانوني بمقرها االجتماعي الكائن بساحة نافارة قرب عمارة سان فرانسيسكو ، سوق البقر ، طنجة 
السيد العون  -4وزير اإلسكان والتعمير في شخص ممثلها القانوني بمكاتبه بوزارة اإلسكان والتعمير بالرباط 

  .القضائي للمملكة بمكاتبه بوزارة المالية بالرباط 
  

  من جهة أخرى............................... بصفتهم مدعى عليهم                         
  
  
  

  الوقائع
  

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعية بواسطة دفاعها المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة والمؤداة عنه 
والذي تعرض فيه بأن المدى ليهم بدأوا بالقيام بأشغال بتراب الجماعة الساللية بتاريخ   9/8/2005الرسوم القضائية بتاريخ 

الخاص بتنظيم والية الدولة  1.62.179دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها بالظهير الشريف رقم  3/8/2005
منه ، وأن هذه األشغال تشكل  11الفصل على الجماعات األهلية وضبط تدبير األمالك المشترآة بينها وتفويتها خاصة 

إلى طلب معاينة معززة بصور ...... السيد ......... اعتداء ماديا على ملك الغير مما حذا بالممثل القانوني للجماعة 
مدعية وأرفقت ال. فوتوغرافية ، لذلك تلتمس األمر بإيقاف األشغال التي تقوم بها المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنه 

مقالها بصورة من اإلذن بالترافع لدى المحاآم ونسخة من محضر معاينة اختيارية معززة بصور فوتوغرافية لألشغال 
  .المطلوب إيقافها 

وأدلى بنسخة من رسم للتملك ونسخة من ...... حضرها األستاذ ا 21/9/2005وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 
على مطلب التحفيظ لفائدة إدارة مصلحة المياه والغابات ...........دائية بتطوان لفائدتها الحكم الصادر عن المحكمة االبت

  .بتطوان وذلك إلثبات صفتها في الدعوى 
  .وبناء على القرار بحجز القضية للتأمل بجلسة يومه 

  
  وبعد المداولة طبقا للقانون

  
ى أرض الجماعة في إطار االعتداء حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف األشغال الجارية عل

  .المادي 
حيث لما آانت األرض الجماعية تكتسب صيغتها الجماعية عن طريق تحفيظ الملك في اسم الجماعة 
في إطار قانون التحفيظ العقاري أو عن طريق مسطرة تحديد األراضي الجماعية واستصدار مرسوم 

،  18/2/1924ظهير , من  6و 5ت المقررة بالفصول المصادقة وعلى التحديد المذآور في إطار اإلجراءا



  

ولما لم يقم دليل من ظاهر أوراق الملف ومستنداته على اآتساب الصيغة الجماعية لألرض موضوع الطلب 
بالوسائل المقررة قانونا تبقى الطالبة غير ذات صفة المالك في الدعوى وأن إثارة ذلك تلقائيا نجد سنده 

  .من النظام العام مما يبقى معه الطلب غير مقبول القانوني في آون الصفة 
  المنطوق

  .  1924وظهير  1919من قانون المسطرة المدنية وظهير  1والفصل  41.90من القانون رقم  19و 7وتطبيقا للفصول 
  

  لهذه األسباب
  

  .بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر : نأمر علنيا ابتدائيا غيابيا 
  

 آاتب الضبط              تقاضي المستعجال    



  

    
                                                )س  1326/06( 4/1  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط اصل                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اريةاإلد بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  1326/06: رقم  ملف  
                              24    :رقم  أمر  
  2007-1-24: ــــخ بتاري  
  

  القاعدة
طلب إيقاف أشغال فوق ملك الغير دون الحصول على سند قانوني لذلك حسب الظاهر من أوراق الملف        

  نعم ...ه االستجابة إلي...طلب مبرر ...
  

       المـلك جـاللة باسم
  
  

  .قاضيا للمستعجالت   هبصفتبالرباط اإلدارية رئيس المحكمة   نيابة عن.......... نحن 
  .آاتبة الضبط   .........  ة وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  24/01/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
  .غ ت ص خ  للرباط في شخص رئيسها : المدعــي   بيــــــن

  .الرباط ب 1بمقرها الكائن بزنقة غاندي رقم    :  اعنوانــــــــــــــــه
  .المحامي بهيئة الرباط   ........األستاذ :    انائبــــــــــــــــــه           

  
  من جهـــــة................................مدعي                                              

  
  
  :المدعى عليهم   وبين

  
  
  

  :نائبهم 
  
  
 

 .الرباط وزارة الثقافة ببمكاتبه ب السيد وزير الثقافة -
الوزارة بفي شخص السيد الوزير األول بمكاتبه  الدولة المغربية -

 .األولى 
 .بمكاتبه بالرباط السيد الوآيل القضائي للمملكة  -

 . يئة الرباط، المحامي به........... األستاذ 

                                                
                                 

  ىأخرمن جهة ..................................مدعى عليهم                       
4/2  

  عـــقـــــــائ

المقدم من طرف المدعية بواسطة نائبها بكتابة ضبط هذه المحكمة اء على المقال االستعجاليبن
فيه بأنها تملك العقار الكائنعرض ، تالمؤداة عنه الرسوم القضائية ،  14/11/2006بتاريخ 

ر المخصص جزء منه لمكاتبها والجزء اآلخر/21661بالرباط موضوع الرسم العقاري عدد 
الثقافة التي شرعت في هدم البنايات الموجودة والقيام بأشغال البناء على الرسم تحتله وزارة

المذآور تسببت في إلحاق خسائر مادية بالبناية المملوآة لها ، وقد استصدرت من هذه المحكمة
، على إثره قام مأمور إجراءات 28/6/2006بتاريخ  140أمرا قضائيا بإجراء معاينة عدد 

ة أشغال الهدم والبناء والخسائر المادية المترتبة عنها ، وبالنظر لكون األشغالالتنفيذ بمعاين
المذآورة تباشر فوق ملكها ودون أن يكون لوزارة الثقافة أي سند شرعي في ذلك ، فهي تلتمس

  .الحكم بإيقافها مع ما يترتب عن ذلك قانونا 
المدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخوبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من طرف اإلدارة 

، دفعت فيها بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة اإلشعار المنصوص عليها 29/11/2006
المتعلق بنظام غرف التجارة والصناعة 1.77.42من القانون رقم  19في المنشور رقم  

ذ عشرات السنين مماثم إن الجزء الذي تعتمره وزارة الثقافة من العقار تستغله من. والخدمات 
يشكل قرينة قوية على أن استعمالها له آان بموافقة من الدولة المغربية ، آما اقتصر هذا
االستغالل دائما على مساحة العقار التي توجد عليها البنايات المستغلة آمقر لوزارة الثقافة ولم

، وأن البنايات يمتد إلى قطعة أخرى خارج هذه المساحة التي توجد بها مكاتب المدعية
المذآورة تحتاج إلى أشغال الصيانة نظرا لقدمها آما أن تزايد عدد الموظفين يستلزم إجراء



  

التعديالت الضرورية على تقسيمات البناء حتى يستوعب عدد الموظفين ويتالءم مع تقسيمات
ألشغالالعمل وتوزيع االختصاصات بين مختلف المصالح واألقسام والمديريات ، وجميع هذه ا

تقع ضمن البناء الذي تستغله الوزارة منذ أآثر من نصف قرن وليس فوق بقعة أخرى من
العقار  ولم تطل البناية التي تأوي غرفة التجارة والصناعة فضال عن آونها ال تتعلق بأضرار

منبالبناء وإنما بصيانته وتحسين جماليته ، وأن إيقاف األشغال لن يترتب عنه استفادة المدعية 
مساحة أآثر من المساحة التي تستغلها منذ عشرات السنين وليس هناك خطر محدق ال يمكن
تدارآه يستدعي اللجوء إلى القضاء االستعجالي ، وأن إجراء اإلصالحات والتعديالت على
بعض المكاتب أصبح أمرا ملحا لتفادي وقوع أي خطر ولتلبية متطلبات المرفق العمومي وهو

اغ عددا من المكاتب لفترة معينة ال يجب أن تطول للتمكن من إنجاز األشغالما استلزم إفر
وإرجاع الموظفين بعد ذلك إلى مكاتبهم ، ألجل آل ذلك فهي تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب

اختصاص القضاء االستعجالي للنظر في مشكال ورفضه موضوعا وعند االقتضاء الحكم بعد
  .الطلب 

لمدلى بها من طرف اإلدارة المدعى عليها بواسطة نائبها المؤشر عليهاوبناء على المذآرة ا
، الحظت فيها بأن الصور المدلى بها من طرف المدعية ال تشكل دليال 22/11/2006بتاريخ 

قاطعا على أن األشغال المراد إيقافها تجري داخل البناء الذي تعتمره هذه األخيرة وتستعمله
أن األشغال المذآورة جارية داخل المبنى المخصص لمرافق وزارةإليواء مصالحها ، وأآدت ب

الثقافة وضمن حدود المساحة األرضية التي يوجد فوقها هذا المبنى ، وأن إيقاف تلك األشغال
سيؤدي إلى إضرار آبير بالمال العمومي بعد أن قطعت أشواطا في إنجازها والتمست تمتيعها

  .   بأقصى ما جاء في مذآرتها السابقة
، 01تحت عدد  10/1/2007وبناء على األمر التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 

  .القاضي بإجراء معاينة 
  .بحضور الطرفين  15/1/2007وبناء على محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 

  
  

لى بها من طرف المدعى عليهاوبناء على مذآرة المستنتجات بعد الوقوف بعين المكان المد
، تمسكت فيها بأن المعاينة المنجزة أآدت أن األشغال 17/1/2007بواسطة نائبها بتاريخ 

موضوع النزاع جارية داخل المبنى المخصص لمرافق وزارة الثقافة وضمن حدود المساحة
عتمره الوزارةاألرضية التي يوجد فوقها هذا المبنى ، وهو مستقل تماما عن مبنى المدعية وت

منذ عشرات السنين ، آما تأآد بأن تلك األشغال أصبحت ضرورية بفعل أن بعض البنايات
أضحت غير صالحة إليواء الموظفين وتشكل تهديدا لسالمتهم مما اضطر الوزارة إلى تعويض
تلك المكاتب بالمكاتب الجديدة المزمع إحداثها ، وال شك أن إيقافها سيلحق أضرارا فادحة

مرفق عمومي من مرافق الدولة في الوقت الذي ينعدم فيه أي ضرر محدق بالمدعية أو الب
  . يمكن تدارآه ، والتمست ألجله الحكم وفق ما جاء في مكتوباتها السابقة والحالية 

  .وبناء على باقي األوراق األخرى المدرجة بملف المحكمة 
دفاع الطرفين وأآدا آتاباتهما السابقة،، حضرها  17/1/2007وبناء على إدراج القضية بجلسة 

  .فتقرر اعتبار القضية جاهزة وإدراجها بالتأمل لجلسة يومه 
  
  

  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال
  
  

حيث دفعت الجهة المدعى عليها بعدم قبول الطلب لعدم سلوك مسطرة إشعار:  في الشكل
المتعلق 1.77.42رقم من الظهير الشريف  59الوزير األول المنصوص عليه في الفصل 

4/2002بالنظام األساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات ، ومنشور الوزير األول رقم 
  . 27/3/2002بتاريخ 

تخول غرف: " وحيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل المذآور نجدها تنص على أنه 
تخلي عن القضايا أوالتجارة والصناعة والخدمات الحق في إقامة الدعاوى لدى المحاآم وال

إبرام مصالحة فيها ، ويجب أن يوجه إعالم بذلك إلى الوزير األول تحت رعاية الوزير المكلف
  " .بالتجارة والصناعة 

وحيث يستفاد من تلك المقتضيات أن مسطرة اإلشعار المشار إليها إنما تخاطب الغرف المهنية
اإلشعار أي الوزير األول تحت إشراف المذآورة في عالقتها مع الجهة الموجهة إليها ذلك

الوزير المكلف بالتجارة والصناعة ، وتهدف إلى إخبارها بجميع الدعاوى التي قامت برفعها
إلى المحاآم أو تخلت عنها أو الصلح الذي أجرته بشأنها ، وال يعتبر ذلك اإلشعار آإجراء

تحت طائلة عدم قبول الطلب ،شكلي مسبق يتوقف عليه حق تلك الغرف في اللجوء إلى القضاء 
  .األمر الذي يكون معه الدفع المثار غير مبني على أساس ويتعين عدم االلتفات إليه 

حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف األشغال الجارية على ملك:  وفي الموضوع
  .الطالبة دون الحصول على إذن منها بذلك 

قارية المدلى بها في الملف الصادرة عن المحافظوحيث يؤخذ من ظاهر شهادة المحافظة الع
، أن الطالبة تملك العقار موضوع 9/6/2006على األمالك العقارية والرهون بالرباط بتاريخ 

، آما أسفرت المعاينة" شامبردوآوميرس دو رابا"المسمى  R/ 21661الرسم العقاري عدد 
لبناء جارية عليه من طرف اإلدارةعن آون أشغال ا 15/1/2007المنجزة في الملف بتاريخ 

  .المطلوب ضدها 
  
  

  



  

  
  
  

وحيث لما آان حق الملكية مضمون دستوريا ، وال يمكن االستيالء عليه أو استغالله إال وفق
اإلجراءات المقررة قانونا لذلك ، أو بموافقة الجهة المالكة ، وأن الظاهر من أوراق الملف أن

رة المدعى عليها شرعت في إنجاز األشغال المطلوب إيقافها دون سلوك أي من تلكاإلدا
اإلجراءات وبالرغم من منازعة المدعية فيها ، وإن آانت تنجز فوق الجزء من العقار المستغل
سلفا من طرف المدعى عليها ما دام أنه لم يظهر في الملف ما يفيد سندها في ذلك االستغالل ،

في وضعية المعتدي ماديا على ملك الغير ، وبالتالي يكون طلب إيقاف تلك مما تبقى معه
األشغال مؤسسا استنادا إلى حالة االستعجال لما يترتب من مواصلة األشغال وإنجازها من

  .صعوبة إرجاع الحالة إلى ما آانت عليه وتعذر تصحيح المراآز القانونية لألطراف بعد ذلك 
  

  
المحدثة بموجبه محاآم إدارية ، 90.41من القانون رقم  19و 7مادتين وتطبيقا لمقتضيات ال  

  .من قانون المسطرة المدنية  149والفصل 
  

  لهذه األسباب   
  

  :نأمر علنيا  ابتدائيا حضوريا     
في مواجهة R/ 21661بإيقاف األشغال الجارية فوق الملك موضوع الرسم العقاري عدد  

  .لمعجل وزارة الثقافة مع النفاذ ا
  
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي      

  
  

        
  
 

  
  



  

    
                                                )س  1344/06( 1/3  المغربية   المملكة  

  العدل وزارة  
  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                   بالرباطاإلدارية  المحكمة  

  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            
  المستعجل القضاء  
  س  1344/06: رقم  ملف  
                              50    :رقم  أمر  
  2007-1-31: ــــخ بتاري  

  القاعدة
حق الملك مضمون دستوريا واليجوز نزعه  من يد صاحبه إال وفق اإلجراءات المقررة بقانون 

إقامة  أشغال  بملك الطالب دون سلوك المسطرة القانونية المتطلبة في حيازة  7-81نزع الملكية 
يضفي عليها صبغة االعتداء  7-81آما هي منصوص عليها في لقانون  العقار و نقل ملكيته لإلدارة 

  .المادي ويجعل الطلب  حول إيقافها  مؤسس  
  

  المـلك جـاللة باسم
  
  

  .قاضيا للمستعجالت  بصفتنا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة .......    نحن  
  .آاتبة الضبط   .......  ة وبمساعدة السيد 

  .من القانون المحدث للمحاآم اإلدارية  19وبناء على المادة 
  .  31/01/2007أصدرنا األمر اآلتي نصه بتاريخ 

  
      .الشرآة ع  في شخص ممثلها القانوني الكائن بمقرها االجتماعي  -:   ةالمدعــي بيــــــن

  . ................   :  اعنوانــــــــــــــــه
  .المحامي بهيئة طنجة   ،  .........األستاذ :    انائبــــــــــــــــــه           

  من جهـــــة................................  ةمدعي                                            
  
  :المدعى عليهم   وبين

  
  
  
   

  
  
  
 

الوزير األول بمكاتبه الدولة المغربية في شخص السيد  -
 بالرباط

 .بمكاتبه بالرباط  وزير التربية الوطنية والتعليم العالي -
في األآاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان  -

 . تطوانبمكاتبه ب مديرهاشخص 
  .النائب اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية بطنجة  -
العون القضائي للمملكة المغربية بمكاتبه بوزارة المالية  -

 .والخوصصة بالرباط 
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  عـــقـــــــائ

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعية أعاله بواسطة نائبها
تعرض فيه أنها 28/11/2006والمسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

ج/8طنجة ذي الرسم العقاري عدد  128تملك العقار الكائن بشارع وجدة رقم 
س وهو متكون من أرض عارية بها عدة بنايات آل 63آر و 57هكتار  2مساحته 

ئت بوزارة التربية الوطنيةإليها عن طريق الشراء وأنها بمجرد انتقال الملكية فوج
تعمد احتالل جزء من البناية تقع داخل الملك المذآور والشروع في عمليات الهدم
واإلصالح إلحدى المستودعات بدعوى أنها مدرسة وأنه من الثابت فقها وقضاء أن
قيام اإلدارة بعمليات البناء والهدم على عقار الغير دون القيام باإلجراءات القانونية

الزمة بعد اعتداء عل حق الملك المحمي دستوري ملتمسا إصدار أمر بإيقاف آافةال
األشغال التي تقوم بها إدارة التربية الوطنية فوق عقارها موضوع الرسم العقاري

وأرفق الطلب بنسخة لشهادة.  128ج الكائن بشارع وجدة طنجة رقم /8عدد 
  .الملكية 

بها من طرف الوآيل القضائي للمملكة بصفته وبناء على المذآرة الجوابية المدلى
نائبا عن الجهة المدعى عليها يعرض فيها أن اختصاص قاضي المستعجالت رهين
بتوفر الطلب على ثالثة عناصر وهي عنصر االستعجال وعدم المساس بجوهر

وأن المقصود بعدم المساس بالجوهر هو أن قاضي. الحق وأن يكون الطلب وقتيا 
يمنع عليه النظر في الطلب الذي يقتضي الفصل في وقائع مادية أو المستعجالت

وأن البت في من. حقوق متنازع بشأنها ألن ذلك من اختصاص قاضي الموضوع 
يتمتع بحق الملكية هو من اختصاص قضاء الموضوع إضافة إلى ذلك أن تواجد

لتمسا التصريحاإلدارة على العقار هو مقرون بالمشروعية إلى حين إثبات العكس م
  . بعدم االختصاص 

وبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من طرف األآاديمية الجهوية للتربية
والتكوين لجهة طنجة تطوان بواسطة نائبها أنه تعرض فيها أن موضوع الطلب
يخرج عن اختصاص قاضي المستعجالت ومن جهة أخرى فإن األشغال فاقت

االستعجال غير متوفر في النازلة واالستجابة للطلب النصف  مما يكون معه عنصر
من شأنه اإلضرار بمصالح اإلدارة وتعطيل إصالح المؤسسة التعليمية ثم إنه من
جهة أخرى فإنه من حيث الموضوع فإن وزارة التربية الوطنية آانت تستغل
المدرسة منذ استقالل المغرب حيث فوتت لها هذه المؤسسة التعليمية من طرف
الحكومة اإلسبانية وبقيت تستغلها إلى حين أغلقت أبوابها من أجل اإلصالح ،
ملتمسة بصفة أساسية التصريح بعدم االختصاص النوعي للبت في النازلة لعدم

  .توفر عنصري االستعجال وعدم المساس بصل لحق واحتياطيا رفض الطلب 
  .وبناء على األمر بإخراج الملف من المداولة 

  .المرفقة بمحضر معاينة ....... مذآرة األستاذوبناء على 
الذي اعتبر أن المدعي لم يدل بأي جديد في......وبناء على تعقيب األستاذ 

الموضوع وأن محضر المعاينة سبق اإلدالء به وسبق أن عقب عليه ، والتمس
التصريح بعدم اختصاص قاضي المستعجالت للبت في الطلب واحتياطيا عدم قبول

  .شكال ورفضها موضوعا  الدعوى
  .وبناء على قرار حجز القضية للتأمل لجلسة يومه 

  
  قا للقانونتـأمل طبوبعد ال

  
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر بإيقاف األشغال الجارية على وجه االعتداء

  .المادي بالمحل موضوع الطلب 
يجوز نزعه من يد صاحبه إال وفقوحيث إن حق الملك مضمون دستوريا وال 

اإلجراءات المقررة لقانون نزع الملكية المتمثلة في استصدار مرسوم نزع الملكية
واستئذان القضاء االستعجالي في حيازة العقار موضوع نزع الملكية والمطالبة بنقل

وأن آل إخالل لهاته المقتضيات القانونية. ملكية مقابل التعويض المحدد قضاء 
يازة العقار حيادا عليها يضفي صبغة الغصب والتعدي على تلك الحيازة التي الوح

ترتب عنها أي آثار قانونية ولو بطول أمدها سواء فيما يخص سقوط الحق بالتقادم
او اآتساب الملكية ويملك القضاء االستعجالي حق التصدي لذلك االعتداء المادي

  .عن طريق إيقافه  او رفعه بحسب األحوال 
وحيث يؤخذ من ظاهر أوراق الملف ومستنداته أن الطالب هو مالك العقار موضوع
الطلب وأن اإلدارة المطلوب ضدها بصدد القيام بأشغال به حيادا على اإلجراءات
المقررة لنزع الملكية ، مما تبقى  معه تلك األشغال جارية على وجه التعدي

فق عام تمثل  في مدرسة تشغل وينتفعوالطلب بإيقافها  مؤسس وأن الدفع بوجود مر



  

من خدماتها جمهور التالميذ ال يمكن بحال أن تضفي صبغة المشروعية على تلك
األشغال وتنفي حالة التعدي على الملك المذآور طالما أن األمر ال يتعلق من جهة
تطبيق إجراءات قانون نزع الملكية في حيازة العقار موضوع الطلب ، وطالما أن

من جهة األخرى ال تتعلق بمرفق تعليمي تستفيد من خدماته الجمهور سواء األمر
خالل هاته السنة أو السنوات األخيرة السابقة وأن إيقاف األشغال به لغاية تصحيح
األوضاع القانونية بين األطراف ليس من شأنه تعطيل االنتفاع بخدمات المرفق

  .برر المذآور ، مما يبقى معه الدفع حول ذلك غير م
  

  المنطوق
  
من قانون المسطرة 149والفصل  41.90والقانون رقم  19و 7وتطبيقا للفصول   

  . 7.81المدنية وقانون نزع الملكية رقم 
  لهذه األسباب

         
بإيقاف  األشغال الجارية: نأمر علنيا ابتدائيا حضوريا   

ج  الكائن ب/8بالملك موضوع الرسم العقاري   عدد
  .وجدة طنجة وإرجاء البت في الصائر شارع  128

  ........................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا       
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي            



  

  
    

                                                )س  1400/05(   المغربية   المملكة  
  العدل وزارة  

  األمر المحفوظ بكتابة الضبط نسخة                  بالرباطاإلدارية  المحكمة  
  بالرباط اإلدارية بالمحكمة   ***                                            

  المستعجل القضاء  
  س  1400/05: رقم  ملف  
                                1491  :رقم  أمر  
  28/12/05: ــــخ بتاري  

  القاعــــدة 
من ق  448تحديد الغرامة في مواجهة اشخاص القانون العام نجد مبرره في تطبيق مقتضيات الفصل 

 مادام انه التوجد مقتضيات مخالفة  41 -40والقانون  7م م المحال عليه بموجب الفصل 
  المـلك جـاللة باسم

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ......    نحن  

  آاتبة الضبط....... ة   وبمساعدة السيد 
  .أصدرنا األمر اآلتي نصه   28/12/2005بتاريخ 

  
  ........السيدة  : المدعيـــــة  بيــــــــــن

  
 

 المحامي بهيئة القنيطرة ........     االستاذ :ــــــــــــــــــــــــها نائبـــ
  من جهـــــة..... ...........................                                                                 

  
  :المدعى عليهم   وبين

  
 

السيد الخليفة االول لعامل عمالة مدينة القنيطرة بمكاتبه ببلدية  -
  القنيطرة 

اقليم  السيد والي جهة الغرب الشراردة بني حسن وعامل -
 القنيطرة بمكاتبه بمقر عمالة القنيطرة 

السيد سمينوفا فيكتوريا بمقر بلدية القنيطرة قسم تسليم الرخص  -
 .من اجل فتح الصيدلية 

 السيد قائد المقاطعة السابعة بمقر المقاطعة السابعة بالقنيطرة  -
 السيد وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط -
 للحكومة بمكاتبه بالرباط الكاتب العام بمقر االمانة العامة  -
 السيد الوزير األول بمكاتبه بالرباط  -
 السيد العون القضائي للمملكة بمكاتبه بالرباط  -
نقابة الصيادلة في شخص ممثلها القانوني بالعمارة : بحضور  -

  زنقة المعمورة القنيطرة  79
 

  ىأخرمن جهة ..................................                                                    
  

  لوقـــــــائعا
  

بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعي اعاله بواسطة دفاعها المسجل بكتابة الضبط هذه 
ها تقدمت بطعن من أجل والتي تعرض فيه ان 22/11/05المحكمة والمؤدا عنه الرسوم القضائية بتاريخ 

امام هذه المحكمة ضد القرار الصادر عن السيد الخليفة األول لعامل مدينة  ةالشطط في استعمال السلط
والمعلق برفض طلبها الرامي الى منحها رخصة من اجل  2249تحت عدد  28/8/01القنيطرة المؤرخ في 

غ قضى بالغاء الحكم المطعون فيه مع  326/01في الملف عدد  31/7/03فتح صيدلية قصدر حكم بتاريخ 
بتاريخ  460ترتيب االثار القانونية وتم تأييد الحكم من طرف الغرفة للالدارية بالمجلس األعلى بالقرار عدد 

وأنها بادرت على تنفيد الحكم المذآور وذلك من أجل القيام باالجراءات  03-1-4- 3512الملف عدد  7/6/05
لفتح الصيدلية وأن العون المكلف بالتنفيد وبعد قيامه بعدة زيارات مكررة لذى  القانونية المتعلقة بالرخص

ان  28/9/05المسؤولين االداريين ، تم اخباره من طرف الكاتب الخاص لذىباشوية القنيطرة بتاريخ 
نون وأن هذا الرخص شكل خرق ساخر للقا ةالباشوية ترفض التنفيذ واحالة الملف على االمانة العامة للحكوم

وامتناع عن تنفيد قرار نهائي صادر باسم جاللة الملك مما سبق للمدعية عدة اضرار ملتمسة الحكم على 
درهم عن آل يوم تأخير عن التنفيد من تاريخ  300المدعى عليهم بادائهم لفائدتهما غرامة تهديدية قدرها 

  .ميلهم الصائر الى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل وتح 28/9/05االمتناع الذي هو 
نسخة الحكم صادر عن المحكمة االدارية في الملف  –وارفقت الطلب بنسخة محضر امتناع عن التنفيذ 

  . 460غ نسخة القرار الغرفة االدارية عدد  326/01عدد 



  

وبناء على المذآرة الجوابية المدلى بها من طرف نقابة الصيادلة في شخص ممثلها القانوني بواسطة  
م ص     والتي تعرض آما أن نقابة الصيادلة لم يصدر عنها أي امتناع عن تنفيد قرار المحكمة   دفاعها اذ 

  .وهي بذلك تعتبر نفسها غير معنية بموضوع الدعوى ملتمسة القول بانها لم تمانع في تنفيد الحكم 
رغم سابق  تخلف عنها دفاع المدعية 21/12/05وبناء على ادراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 

االعالم ودفاعه المدعى عليها وآذا باقي األطراف األخرى وتقرر اعتبار القضية جاهزة للحكم وتم حجزها 
  . 28/12/05للتأمل بجلسة 

  
  وبعد التأمل  طبقا للقانون 

  التعليـــــل 
  .التنفيذ حيث يهدف الطلب الى استصدار امر لتحديد الغرامة التهديدية فيمواجهة االدارة الممتنعة عن 

وحيث استقر العمل القضائي على أن الغرامة التهديدية تعتبر وسيلة الجبار المحكوم عليه والممتنع عن 
التنفيد متى آان األمر يتعلق بالقيام بعمل او امتناع عنه والذي تكون لصيق بشخصية المنفذ عليه ممكنا 

  .ءات في إجراءات التفنيد الجبير األخرى وجائزا قانونا وتلزم ادارته في تنفيده دون ان تدخل في إجرا
  

طلب المدعي في عريضة الجواب  أن تحكم له بتحديد الغرامة التهديدية في مواجهة  لحيث ان ما قي
  .الجهة الممتنعة عن التنفيذ 

األمر يتعلق  حيث تعتبر الغرامة التهديدية وسيلة قانونية الجبار المحكوم عليه على التنفيذ متى آان
  .التنفيذ الجبري  تبالقيام بعمل او باالمتناع عن عمل جائز وممكن قانونا وال تسعف فيه أجراءا

وحيث ان المشرع وان آان الينص صراحة بقانون المحاآم االدارية على امكانية اجبار اشخاص 
في بإحالة نفس القانون على قواعد القانون العام على تنفيذ األحكام االدارية بواسطة الغرامة التهديدية فانه 

يكون قد اجاز  هاته االمكانية  ضد اإلدارة خاصة  90-41من القانون  7المسطرة المدنية من خالل الفصل 
من ق م م  المحال عليه يتضح  أن  448وانه التوجد مقتضيات قانونية مخالفة لذلك وبالرجوع الى الفصل 

منفذ عليه عموما سواء تعلق االمر بشخص من أشخاص القانون صيغته جاءت على وجه العموم ويخاطب ال
الخاص او القانون العام لدلك فان تطبيق الغرامة التهديدية في مواجهة أشخاص القانون العام نجد مبرره 

  .من ق م م   448القانون في تطبيق مقتضيات الفصل 
  

  األســباب لهــذه
  

  :نأمر علنيا ابتدائيا غيابيا 
درهم  300ر00في مبلغ ) باشوية القنيطرة ( امة التهديدية في مواجهة السلطــــــة المحلية بتحديد الغر

و إرجاء البث  28/9/2005يوميا عن آل يوم تأخير عن التنفيذ يحسب ابتداء من تاريخ االمتناع عن التفنيد 
  في الصائر 

  
  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا

  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي 

 
 
 



  

    
      ) س 1423/06(   4/1  المملكة المغربية    

  وزارة العدل   
   اصل  األمر المحفوظ بكتابة الضبط   المحكمة االدارية بالرباط  

   بالمحكمة اإلدارية بالرباط  ***  
  

  القضاء المستعجل  
  س  1423/06:  ملف رقم 
  1464:  أمـر رقم 
  29/12/06بتاريــخ  
  القاعدة

اختصاص القضاء االستعجالي باتخاد اإلجراءات الوقتية الكفيلة بحماية المراآز القانونية لألطراف في مجال  )1
  .الصفقات العمومية غير محدد بنص خاص ويبقى خاضعا للقواعد العامة لالستعجال 

تمدة في طلب فسخ العقد اإلداري قضاء  على ضوء ظاهر أوراق الملف ومستنداته ، مع جدية األسباب المع  )2
توافر حالة االستعجال المتمثلة في األضرار الناتجة عن توقف األشغال وابقاء  الحال على ما هو عليه لغاية 

ة لطلب مواصلة استصدار حكم نهائي  حائز بقوة الشيء المقضى به حول طلب الفسخ القضائي يبرر االستجاب
.األشغال من طرف صاحب المشروع  بما يترتب على ذلك من آثار قانونية 

  
  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك     

  
  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط اإلدارية رئيس المحكمة ........ نحن 

  آاتبة الضبط  ........  ة وبمساعدة السيد 
  .األمر اآلتي نصه  أصدرنا  29/12/2006بتاريخ 

  
  أصدر األمـــر اآلتـــي   

  
  

جمعية اجتماعية ، تتمتع بالشخصية القانونية   A . O . s . M . f . jج ع :  ـ  بيــن المدعـــــية 
جمادى  3المؤرخ في  58.376مؤسسة في نطاق الظهير الشريف رقم 

آما وقع تغييره وتميمه ، في   1958نونبر  15الموافق ل  1378األولى 
الرباط  8بمقرها الكائن بشارع موالي يوسف الرقم  .......  شخص السيد  

. 
 المحاميان  بهيئة الرباط         .......األستاذان :  ـ نائبــــــــــــــــــــها 

  ـــــة من جهــــ                                                                                       
  

شرآة م ش م م شرآة ذات مسؤولية محدودة في  - :ـ وبين المدعى عليـه 
شخص ممثلها القانوني بمقرها االجتماعي الكائن   

 ..... 
 المحامية  بهيئة الرباط ........ نائبها األستاذ 

  
  اخــــرىمن جهة                                                                            

  
4  
  عـــقـــــــائ

  
  .نحن قاضي المستعجالت بالمحكمة اإلدارية بالرباط 

  . 41-90من القانون  19و  7بناء على الفصلين 
  .من ق م م 149 لوبناء على الفص 

من طرف الطالبة بواسطة دفاعها  6/12/06بمقتضى طلب مقدم ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 
صفقة مع المطلوب  ضدها  بشأن إنجاز أشغال  02- 11- 4أوضحت من خالله أنها أبرمت بتاريخ ....... .

الحصص الكبرى والحفر والتزفيت الخاصة بمرآز االصطياف بأآادير  وقد حددت  مدة إلنجاز في تسعة 
رئة تم  بمقتضاه أشهر حسب عقد الصفقة المرفق وقد تم إبرام ملحق لعقد الصفقة األصلي لنتيجة ظروف طا

رفع قيمة الصفقة وتحديد مدة اإلنجاز في ثمانية أشهر حسب الملحق المرفق وقد التزمت المطلوب ضدها في 
بإتمام باقي األشغال غير المنجزة وعدم المطالبة بأي مبلغ جديد اال  8/4/04شخص ممثلها القانوني بتاريخ 

رفق ، وعلى إثر التوقيع على االلتزام توصلت المطعون بعد انتهاء أشغال صفقة آلية حسب عقد االلتزام الم
وعلى .ضدها بالمبالغ المالية موضوع األشغال حسبما هو مثبت  من وثيقة األمر بالتحويل المضاف للملف 

الرغم من توصلها بقيمة الدفعتين موضوع األمر بالتحويل لم يحترم التزاماتها التعاقدية مما اضطر في 
رها عدة مرات لتنفيذ التزاماتها ضلت  بدون جدوى حسب االندارات المدلى بها وأمام المطالبة  إلى اندا

الذي ....... توقفها عن اثمام أشغالها استصدرت الطالبة أمرا قضائيا بإجراء خبرة  فنية معهود بها الخبير  
ن تقرير الخبرة وأنه أآد فيها أن المشروع توقف حاليا وان األشغال لم تنجز اال بصفة جزئية رفقته نسخة م

توصلت الطالبة بتقرير مشترك معد من طرف آل من المهندس المشرف على المشروع  7/11/06بتاريخ 
الدراسات وهو التقرير الذي يؤآد  توقف األشغال وحصر األشغال غير  المنجزة وهو  بوآذا مكت..... السد 



  

روع للتلف واضرار مادية ويعرقل  إنجاز المرفق بهذا الطلب وأن من شأن  هذا التوقف  أن يعرض المش
باقي العقود والصفقات المبرمة مع مقاوالت أخرى وتحميلها غرامات ودعائر مهمة ، وانه أخذا بعين 

درهم وما توصــــــــــلت به المطلوب ضدها وهو  31.023.311ر80االعتبار قيمة الصفقة الذي هو 
افة بكون المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة هو درهم حسب قيمة  الدفعات المض 28.983.996ر97
درهم حسب آشف الخاص المرفق ، لذلك  تكون الطالبة محقة في اللجوء إلى قاضي  2.039.314ر83

المستعجالت قصد االدن لها بمواصلة واتمام األشغال وفق شروط عقد الصفقة وملحقة في حدود  
ألشغال في جزئها غير \تلتمس االدن لها بمواصلة ادرهم لحالة االستعجال القصوى لذلك  2.039.314ر83

  .المنجز وفق عقد الصفقة وملحقه وفي حدود المبلغ أعاله مع النفاذ المعجل وحفظ الحق 
وبناء  على ما أدلى به دفاع الطالبة من محضر المعاينة   ومقال افتتاحي للدعوى بشان فسخ عقد الصفقة 

  .أعاله 
مطلوب ضدها أن هاته األخيرة لم  تماطل في تنفيذ التزاماتها العقدية وأنه ثمة عن الشرآة ل..... وأجابت ذة 

خالف بشأن األطراف حول بعض األشغال وعما إذا آانت تندرج ضمن التزاماتها القانونية ومن جملتها 
لآلمنة  ةخصوصا وأنه لم يتم تحديد البيانات التفصيليــــــــ بتشييد المسبح والواجهات والجدران بالمر آ

  المتعلقة بالمسبـــــــــح  وإن تمت اآلشارة إليه 
  
  )س 1423/06تابع (   4/3
  
بالعقد وقد ثار خالفا بين األطراف حول ذلك آانت محل عدة اجتماعات  لم يتم الحسم فيها ، وأن عدم إتمام  

ات الخشبية  الخاصة األشغال يرجع لتقصير اإلدارة في توفير المادة  األساسية المتعلقة بترآيب اإلطار
بأبواب ونوافذ العمارات وأن المطلوب ضدها أنجزت آافة التزاماتها التعاقدية اال تلك التي يرجع عدم 
تنفيذها إلى اخطاء صاحب المشروع ، لعدم توفير السلع وإنجاز تصاميم الصرف الصحي الخارجي وان 

وأن   5088/0ير المنجزة التتتعدى الخبرة المنجزة  تعتبر محل طعن وقد خلصت إلى أن األشغال غ
موضوع الدعوى الزال مشار مناقشة حادة بين األطراف مما ينزع اختصاص عن قاضي األمور المستعجلة 
لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وتسجيل استصدار المطلوب ضدها إلنجاز األشغال المتبقية فيها او صرف 

  . صاميم الواحد للصرف  الصحي صاحب المشروع التسليم  الناقصة والنجارة والت
  .وبناء على القرار لحجز القضية للتأمل لجلسة يومه 

 
  التعليل  

  وبعد التأمل  طبقا للقانون 
حيــــث يهدف الطلب إلى استصدار أمر باإلذن للطالبة في مواصلة أشغال الصفقة غير 

  .قف األشغال المنجزة بعد المطالبة بفسخها  قضاء تجنبا لألضرار الناتجة عن تو
حيث ان اختصاص القضاء االستعجالي بايخاذ اإلجراءات الوقتية الكفيلة بحماية المراآز 
القانونية لألطراف في مجال الصفقات العمومية مادام أنه غير محدد بنصوص خاصة يبقى 
خاضعا للقواعد العامة لالستعجال التي يملك في إطارها قاضي المستعجالت  اتخاد آل إجراء 

تي آفيل بحماية الحقوق المتنازع فيها موضوعا ، آلما استبان له من ظاهر أوراق الملف مع وق
عدم المساس بجوهر الحق أن هنالك منازعة جدية في موضوع الحق وأن حالة االستعجال 

  .قائمة او أن المراآز القانونية لألطراف واضحة إزاء موضوع المنازعة 
المشروع تملك سلطة اتخاذ قرار فسخ العقد اإلداري  وحيث انه لئن آانت اإلدارة صاحبة

بصفة تلقائية الخالل المتعاقد بالتزاماته التعاقدية بعد استيفاء اإلجراءات المقررة في هذا الشأن 
فإنها تملك آذلك حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد اإلداري للسبب المذآور ، غير أن 

شأن بما يترتب عنه من اطالة  البت في النزاع على ضوء اللجوء إلى القضاء في هذا ال
اتخاذ إجراءات تحقيقية  للبت في الطلب ،   نإجراءات المقرر التواجهية وما قد يقتضيه األمر م

قد يعرض المشروع  نتيجة لذلك أضرارا  قد يصعب تدارآها أو تقويم نتائجها في حالة عدم 
االستعجالي حق التدخل لألمر بمواصلة األشغال بما  يمواصلة األشغال ومن هنا يملك القضائ

يترتب على ذلك من آثار قانونية في حالة وجود أسباب جدية من ظاهر  واقع النزاع حول 
االستعجال بمفهوم الضرر الذي يصعب تدارآه أو  ةالمطالبة بفسخ العقد اإلداري قضاء وحال

  .تقويـــــــــم نتائجه بعد التنفيذ 
ظاهر أوراق الملف ومستنداته وخصوصا الخبرة المضافة  حول  وحيث يؤخذ من

األشغال الغير المنجزة  واإلشعارات حول تنفيذ االلتزام التعاقدي واألسبــــــــــاب المعتمدة في 
طلب فسخ العقد اإلداري قضاء على ضوء ذلك ان هنـــــــــاك أسباب جدية حول طلب الفسخ 

عليه وتوقف  وة بالنظر لما يترتب  عن بقاء الحال على ما هداك وان حالة االستعجال قائم
  األشغال لغاية حسم النزاع ، يحكم حائز لقوة الشيء المقضـــــــــــى به من اضرار بالمشروع 

  
وبالمال العام  الذي تم رصده  لتمويله عالوة  عن االضرار الناتجة عن  تعطيل االنتفاع 

من طرف المستفيدين منه والتكاليف المالية المترتبة عن ذلك التعطيل في مواجهة بخدماته 
صاحب المشروع  ازاء االغيار مما يبرر تدخل القضاء االستعجالي األمر بمواصلة األشغال 
من طرف صاحب المشروع بما يترتب على ذلك من آثار قانونية وبالتالي  يبقى الطلب حول 

  .ذلك مبررا 
  

  طوقالمن



  

  .من ق م م  149والفصل   41-90من القانون رقم    19و  7وتطبيقا للفصول  
  لهذه األسباب

  
  :نأمر علنيا ، ابتدائيا حضوريا     

باإلذن للطالبة في مواصلة األشغال غير المنجزة  موضوع عقد الصفقة وملحقة بما يترتب على 
  .في الصائر    قانونية مع النفاذ المعجل وارجاء البت رذلك  من آثا

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا 
  
  الضبط آــاتب              المستعجالت                                  قاضي       

 



  

  ) س  220/06(  3/1  المملكة المغربية        
  وزارة العدل        

   نسخة األمر المحفوظ بكتابة الضبط   ارية بالرباطالمحكمة االد
   بالمحكمة االدارية بالرباط  ***  

  
  القضاء المستعجل

  س  220/06:  ملف رقم 
  228:     أمـر رقم 
  24/5/2006:   بتاريــخ  

  القاعدة
من ق م م المحال عليه  149االستجابة لطلب اجراء خبرة حضورية في اطار الفصل   

مشروطا بتوافر عنصر االستعجال وعدم المساس  41- 90من القانون  7بموجب الفصل 
  .بما يمكن أن يقضي به في الجوهر 

معاينة االشغال غير المنجزة لترتيب اآلثار القانونية على ذلك بين األطراف 
المتعاقدة سواء في اطار عقد الصفقة أو القواعد العامة التي تحكم تنفيذ الصفقات 

في حالة االستعجال واالستجابة إليه ليس من شأنه المساس بجوهر  العمومية أم تتوافر
  .النزاع 

     
          

  باســــم جاللـــــــة الملــــــــك     
  

  .للمستعجالت بصفتنا قاضيا بالرباط رئيس المحكمة اإلدارية .....        نحن
  آاتب الضبط وبمساعدة السيد ة فاطمة منون   

  .أصدرنا األمر اآلتي نصه    24/05/2006بتاريخ 
  

  : ـ  بيــن المدعــــــي 
   

 ق  ح    م    في شخص ممثله القانوني 

  : ـ عنوانــــــــــــــــه  
  

................ 

  :  ـ نائبـــــــــــــــــــــه 
 

 المحامي بهيئة الرباط           

  من جهـــــــــة                                                                                                  
  

  :ـ وبين المدعى عليـه 
  
  
  
  
  
  
 

 شرآة  ط    في شخص ممثلها القانوني  -
  ...............مقرها  
  

                                      
 من جهة اخــــرى

3  

  عـــقـــــــائ
  

بواسطة نائبه لدى آتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ  بناء على المقال االستعجالي المقدم من طرف المدعي
المؤدى عنه الرسوم القضائية ، والذي يعرض فيه آونه وفي اطار صفقة مرمة بينه وبين  08/05/2006

ثم انجاز جزء من األشغال من طرف هذا األخير قصد بناء مشروع عمراني بفاس الطرف المدعى عليه ، 
زنقة زاوية محمد الجاي وزنقة عبد العالي بنشقرون المدينة الجديدة بفاس وذلك بغالف مالي قدره 

بدأت المدعى عليها تتلكأ في انجاز  30/9/2003درهم إال أنه ومنذ بداية االشغال بتاريخ  7.706.766ر62
شروع الى أن توقفت نهائيا عن اتمام بناء األشغال الكبرى المشار إليها وأخيرا عمدت الى اقفال الورش الم

بعدما أحاطته بسياج وفرضت عليه حراسة مشددة ومنعت الدخول اليه ، مما التمس معه تدارآا ألضرار 
عين المكان ويراقب حالة التي قد تتفاحش  من جراء هذه الوضعية ، الحكم بتعيين خبير قصد الوقوف على 

الورش وما أنجزته المدعى عليها من أشغال وفق التصاميم المعتمدة ، مع تحديد التكاليف التي تم تسعيلها ، 
مرفقا مقاله بنسخة من عقد الصفقة ، مراسلة تمنع فيها الشرآة من اتمام الصفقة ، محضر معاينة ، انذار ، 

  .مراسلة تتعلق بتبليغ االنذار 
  .على حجز القضية للتأمل فيهال قصد النطق بالحكم بتاريخه وبناء 

  

  وبعد التامل طبقا للقانون          
  التعليل          

  
حيث يهدف الطلب إلى استصدار أمر باجراء خبرة لمعاينة األشغال الغير المنجزة وقيمتها على ضوء عقد 

  .الصفقة أعاله 
من ق م م المحال عليه بموجب  149خبرة حضورية في إطار الفصل  وحيث إن االستجابة لطلب إجراء



  

مشروطا يتوافر حالة استعجال وعدم المساس بما يمكن أن تقضي به في  41.90من القانون  7الفصل 
  .الجوهر 

وحيث إن المطالبة بمعاينة األشغال المنجزة وتحديد قيمتها لترتيب اآلثار القانونية على ذلك بين األطراف 
تعاقدة في أقرب األوقات في إطار عقد الصفقة وملحقاته أو القواعد العامة التي تحكم تنفيذ الصفقات الم

  .العمومية تستوجب األمر بإجراء خبرة معمارية قصد الوقوف على النقط الواردة  بمنطوق الحكم  
  

  المنطوق           
  .من ق م م  149والفصل  41-90من القانون  19و 7للفصلين  وتطبيقا

  
  األسباب لهذه

  
  :تأمر علنيا ابتدائيا حضوريا 

  :ومهمته في استدعاء األطراف طبقا للقانون للقيام بما يلي .......     بإجراء خبرة بواسطة الخبير   
  
  ) س  220/06تابع (  3/3
  

  .معاينة الورش موضوع الصفقة  - 1
 .فقة وملحقاتها تحديد المرحلة التي وقفت عندها األشغال موضوع تلك الص - 2
بيان األشغال غير المنفذة من طرف المطلوب ضدها على ضوء عقد الصفقة وملحقاتها وآناش  - 3

 .التحمالت 
تحديد قيمة األشغال المنجزة  وافادتنا بجميع العناصر المتعلقة بذلك وأجرته على ذلك ثالث آالف  - 4

يخ التوصل بهذا االمر وعلى درهم تضعها الطالبة بصندوق المحكمة داخل أجل سبعة أيام من تار
أيام من تاريخ التوصل بالمأمورية المسندة إليه  10الخبير أن ينجز المأمورية المسندة إليه داخل أجل 

 .تحت طائلة ما يلزم قانونا 
  

  ................................صدر في اليوم والشهر والسنة أعاله بهذا
  

 الضبط آــاتب                                     المستعجالت           قاضي      
 

 


