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  1575قرار عدد ال

  3/12/2008املؤرخ يف 
  953/3/2/2005 عددالتجاري لف امل

  
  

 تعرض الدائن ‐الص الدين  إستخ‐ بيع مدرسة حرة ‐أصل جتاري 
  على مثن البيع 

إن املديرية اجلهوية للصندوق الوطين للضمان االجتماعي اليت أثبتت 
دائنيتها بسندات الدين املتمثلة لواجبات االشرتاك والذعائر املرتتبة عن 
التأخري وكذا ضريبة التكوين املهين وضرائب التحصيل من حقها التعرض 

وذلك ) أصل جتاري( أداء مثن بيع مدرسة حرة  يوما على15داخل أجل 
ضمانا الستخالص دينها، وتعترب قوائم الدخل سندات تنفيذية تغين 
املؤسسة املذكورة كمتعرضة عن رفع دعوى يف املوضوع وجتعل باملقابل 

 . كل دعوى ترمي إىل التشطيب على التعرض املذكور عدمية األساس

 امللك جاللة باسم

 إن اجمللس األعلى

  وبعد املداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه املذكور اعاله 

أنها دائنة : أن الطالبة تقدمت مبقال أمام رئيس احملكمة التجارية بطنجة مفاده 
 املمثل لبقية ه د12.5000مببلغ ) املطلوب حضوره(للسيد عبد الرمحان زاهيم 

جاري املسمى مدرسة السالم مبوجب العقد املؤرخ يف مثن بيع األصل الت
، وأن الصندوق الوطين للضمان االجتماعي يف شخص قابضه التابع 8/1/04

للمديرية اجلهوية بطنجة تقدم بتعرض على آداء مثن البيع يف ملف النشر عدد 
 اىل حني استخالص دين خيايل 8796 قيد يف السجل التجاري بطنجة عدد 21/04

 من نظام الضمان 13مع أن الفصل ... قدره مخسمائة ألف درهمومزعوم 
االجتماعي ينص على أن املدير العام للصندوق هو املمثل القانوين له لدى 

 ق م م على ان 515احملاكم، ويف مجيع أعمال احلياة املدنية كما ينص الفصل 
يكون الدعوى ترفع ضد املؤسسات العمومية يف شخص ممثلها القانوين، وبذلك 
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التعرض املقدم من قابض املديرية اجلهوية بطنجة غري مقبول شكال لرفعه من 
غري ذي صفة فضال عن ذلك فإنه مل يعزز بأي سند الثبات الدين املزعوم كما 

 م ت لعدم بيان مبلغ الدين وأسبابه واملوطن املختار 84أنه باطل عمال باملادة 
دعى عليه مل يقم برفع أي دعوى داخل دائرة احملكمة ومن جهة اخرى فإن امل

يف املوضوع، األمر الذي يؤكد أن هذا التعرض إجراء تعسفي، ملتمسة طبقا 
 م ت احلكم بالتشطيب على تقييد التعرض املودع بالسجل 88 ‐84 ‐ 78للمواد 

 من طرف الصندوق 21/04 ملف النشر 19/1/04 يوم 8796التجاري عدد 
القابض التابع للمديرية اجلهوية بطنجة الوطين للضمان االجتماعي يف شخص 

 درهم من يد املشرتي، وبعد 125.000واإلذن هلا بقبض بقية مثن البيع وقدره 
جواب املدعى عليه بأن القابض الذي تقدم بالتعرض يتوفر على قرار تعيينه 
قابضا موقعا من طرف السيد املدير العام الذي مينحه الصالحية للقيام 

 التحصيل كما يتوفر على تفويض يف التوقيع خيوله حق بعمليات وإجراءات
 من مدونة التحصيل حق التوفر على حساب بنكي 20التوقيع، كما تعطيه املادة 

كما أن ...  من نفس القانون على حق التوفر على أعوان30مفتوح يف إمسه واملادة 
داخل طلب التعرض تضمن االشارة اىل مبلغ الدين وأسبابه واملوطن املختار 

دائرة احملكمة، وبعد متام اإلجراءات صدر األمر القاضي برفض الطلب استأنفته 
  .الطالبة فأيد استنافيا مبقتضى القرار املطلوب نقضه

خرق قاعدة : حيث تنعى الطاعنة على القرار يف أسباب النقض جمتمعة 
 من نظام الضمان االجتماعي 13 و1مسطرية أضر بأحد األطراف خرق الفصلني 

 ق م م خرق أجبديات فقه وقانون املسطرة املدنية 515‐3‐1وخرق الفصول 
اخللط بني من له ومن ليست له الصفة للتقاضي واخللط بني األشياء 

 3خرق مقتضيات الفصل . واألشخاص واخللط بني الشخص الطبيعي واملعنوي
 من نظام الضمان االجتماعي 76 و28ق م م خرق القانون الداخلي الفصلني 

 ‐ 28 ‐ 8 ‐ 4 ‐ 3 ‐ 1 من مدونة التجارة، واملواد 88 و85 و84 و78خرق املواد 
 من نفس 8 من مدونة التحصيل واملادة 123و) فقرة أوىل (43 ‐39 ‐38 ‐37 ‐ 36

 ق ل ع عدم ارتكاز احلكم على أساس 441 ‐ 406 ‐ 399القانون، وخرق الفصول 
دوق الوطين للضمان االجتماعي هو ذلك أن املدير العام للصن. او انعدام التعليل

املمثل القانوين للصندوق لدى احملاكم ويف مجيع اعمال احلياة املدنية طبقا 
 من نظام الضمان االجتماعي وبذلك يكون التعرض املقدم من 13 و1للفصلني 

كما أن التعرض غري مقبول ألنه رفع يف مواجهة . القابض مقدما من غري ذي صفة
م وأن اسم بدرية الرحياين مل يرد ذكره قط ال يف التعرض وال شركة مدرسة السال

أن "يف طلب ارفاق وثائق وكذا املذكرة اجلوابية والقرار أخطأ عندما جاء فيه 
التعرض مل يقدم ضد شركة السالم وامنا قدم ضد مدرسة السالم اليت انصب 
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مع ..." عليها البيع املتعرض عليه وبذلك بكون التعرض قدم ضد من له الصفة
ان مدرسة السالم ليست شخصا طبيعيا وال بشخصا اعتباريا ماهي إال شيء من 

فيكون القرار قد خرق ) االسم التجاري(األشياء املكونة لعناصر األصل التجاري 
قاعدة مسطرية كما أن اقدام قاضي املستعجالت على تغيري السند القانوين 

 م ت املؤسس عليه 88ادة من امل) بطلب االذن بقبض مثن البيع(للدعوى 
 م ت يشكل تغيريا لسبب الطلب وما جاز للسيد قاضي 85الطلب اىل املادة 

 م ت وكان عليه 85املستعجالت ان يرفض طلبات املدعية تأسيسا على املادة 
أن يستجيب لطلبها وبأمر بالتشطيب على التعرض ومبنح املدعية االذن بقبض 

 درهم لدى كتابة الضبط مادامت الطالبة 22.690مثن البيع شريطة ايداع مبلغ 
تنفي أي مديونية بسبب سقوط حق الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 

 من نظام الضمان 76 و28للتقادم، وبسبب عدم احرتامه ملقتضيات الفصلني 
االجتماعي او وجود حكم قضائي بثبوت املديونية كما تتمسك بطلب االنهاء 

ملتعرض الصندوق الوطين للضمان االجتماعي بكون بصدور إقرار قضائي من ا
 كان بدون سند، كما أقر ضمنا بتقادم 19/1/04التعرض املقدم من طرفه يوم 

 كما تتمسك بالدفع ببطالن الوثائق األربعة املعنونة ب 99 و98 و97ديون سنوات 
 لكونها انصبت على اقرار 26/1/04املنسوبة هلا واملؤرخة يف ) حالة تقوميية(

 لسقوطه بالتقادم، كما أن 2000‐99‐98‐97بدين غري مستحق عن سنوات 
التعرض ال يبني مبلغ الدين األصلي وال السنوات غري املؤداة عنها وال أسباب 
الدين، وإغفال طلب االشهاد بصدور إقرار قضائي كتايب من املتعرض بأن 

، كما ) ق ل ع406الفصل (التعرض كان بدون سند وأنه مل يقم دعوى يف املوضوع 
 –أن املدعى عليه أقر بأن التعرض مل يرفق بأي سند ومرفوع على غري ذي صفة 

 وأنه مل يتقدم بدعوى يف املوضوع، كما أن التعرض ال يبني املوطن –على شركة 
املختار داخل دائرة احملكمة التجارية بطنجة كما متسكت بطلب التشطيب 

كما أنها حمقة يف )  م ت84 و 78دتان املا(على قيد التعرض بالسجل التجاري 
طلب اإلذن هلا بقبض بقية الثمن من يد املشرتي بالرغم من التعرض عمال 

 م ت وأن احلكم املستأنف جانب الصواب حينما رفض الطلب لعلة 88باملادة 
وأنه يتضح جليا اخلطأ . 85واهية وهي أن املدعية مل حترتم مقتضيات املادة 

طرف السيد قاضي املستعجالت الشيء الذي جيعل حكمه الفادح املرتكب من 
عرضة لإلبطال كما متسكت بالدفع ببطالن مزاعم املطلوب ألن ما يزعمه 
املدعى عليه من إجراءات التحصيل احليزي املطعون فيها باطلة مجيعها ألنها 

 39 بصريح املادة ‐ البيع ‐ احلجز ‐جيب أن تباشر حسب الرتتيب التايل اإلنذار 
ن املدونة وأن ما بين على باطل فهو باطل، كما متسكت بالدفع من تناقضت م

 درهم يف 500.000فاملتعرض زعم أنه دائن هلا مببلغ . حجته أقواله يسقط ادعاؤه
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حني أن جمموع الدين اجملرى التحصيل اجلربي املزعوم بشأنه ال يتعدى مبلغ 
بدأ حياد القاضي فقد  درهم مضيفة بأن عالوة على خرق األمر مل22.690,39

حتاشى األمر املستأنف ذكر طلباتها لتفادي الرد عليها وجاء ناقص التعليل ومل 
جيب على دفوعها بعدم قبول التعرض لرفعه على غري ذي صفة وانتفاء 
املديونية وتقادم دعوى التحصيل إضافة اىل عدم تعليله لرفض طلب 

دم اإلشارة مطلقا اىل إدالء التشطيب على قيدها بكيفية سليمة وقانونية وع
للتصريح املنصوص عليه ) املشرتي عبد الرمحان زاهيم(املدخل يف الدعوى 

 من مدونة التجارة والذي يربر قبول طلب اإلذن بقبض الثمن مما 87باملادة 
  .يعرض القرار للنقض

لكن ملا كان الثابت لقضاة املوضوع من وثائق امللف أن الدعوى اليت 
طالبة بدرية الرحياين ترمي إىل احلكم بالتشطيب على تقييد تقدمت بها ال

 املقدم من طرف الصندوق الوطين للضمان 19/1/04التعرض املؤرخ ب 
االجتماعي على مثن بيع األصل التجاري ملدرسة السالم لتقدميه من غري ذي 
صفة ولعدم تعزيزه بأي سند ولكونه باطال لعدم بيان مبلغ الدين وأسبابه 

ن املختار داخل دائرة احملكمة ولعدم رفعه أي دعوى يف املوضوع، ومن واملوط
 املوقعة من لدن قابض املديرية اجلهوية 19/1/04رسالة التعرض املؤرخة ب 

للصندوق الوطين للضمان االجتماعي اليت تفيد تعرض الصندوق املذكور تبعا 
 حني لالعالن عن تفويت مدرسة السالم على مثن بيع هذه األخرية إىل

 درهم كواجبات االشرتاك والذعائر املرتتبة عن التأخري 500.000استخالص مبلغ 
وكذا ضريبة التكوين املهين باإلضافة اىل ضرائب التحصيل، وملا كان الصندوق 
قد ادىل رفقة مذكرته اجلوابية بقوائم الدخل لسندات الدين، وملا كان الصندوق 

ية حسب نص الفصل االول من ظهري الوطين للضمان االجتماعي مؤسسة عموم
 وأنه طبقا للمادة الثالثة من مدونة التحصيل العمومية يكلف األعوان 23/8/72

 84احملاسبون باملؤسسات العمومية بتحصيل الديون العمومية، وملا كانت املادة 
م ت تنص على أنه جيوز لدائين البائع سواء كان الدين واجب اآلداء أم ال أن 

 يوما بعد النشر الثاين على أداء مثن البيع برسالة 15خل اجل أقصاه يتعرضوا دا
مضمونة مع اإلشعار بالتوصل توجه إىل كتابة ضبط احملكمة اليت مت إيداع العقد 

 من 8 و4وملا كانت املادتان .... " بها، أو بإيداع التعرض بتلك الكتابة مقابل وصل
يذية تغين املتعرض عن رفع مدونة التحصيل تعترب قوائم الدخل سندات تنف

دعوى يف املوضوع، وملا كانت رسالة الطالبة للصندوق الوطين للضمان 
 تفيد عمارة ذمتها للصندوق 15/1/04املؤرخة ب ) املتعرض(االجتماعي 

واستعدادها لآلداء فإن حمكمة االستيناف املؤيد قرارها لألمر املستأنف اليت 
الصندوق الوطين للضمان االجتماعي سايرت وثائق امللف معتربة أن تعرض 
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املقدم من القابض مقدم من ذي صفة وضد مدرسة السالم اليت انصب عليها 
البيع املتعرض على مثنه، كما أن التعرض مستوف جلميع مقتضياته الشكلية 
املتطلبة قانونا من اإلشارة اىل مبلغ الدين وسببه واملوطن املختار داخل دائرة 

ائم الدخل اليت تعترب سندات تنفيذية كافية يف إثبات احملكمة ومعزز بقو
املديونية اليت تؤكدها رسالة الطالبة إىل الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، 

 م 84مستخلصة من ذلك وعن صواب أن تعرض الصندوق جيد سنده يف املادة 
ت وقد قدم طبقا للقانون مما جيعله مربرا وقضت بتأييد األمر املستأنف 

اضي برفض الطلب الرامي إىل احلكم بالتشطيب عليه ومل تكن ملزمة بتتبع الق
الطالبة يف مجيع مناحي أقواهلا واملتعلقة باملنازعة يف مديونية الصندوق مما 
يعترب رفضا ضمنيا ملا متسكت به يف هذا الشأن، ومبا جاء يف تعليلها وتعليل األمر 

يبا على دفوع الطالبة بعدم قبول املؤيد يعترب كافيا غري خارق ألي مقتضى جم
بأنه لئن كان املدير العام للصندوق الوطين للضمان "التعرض مبا جاء يف تعليلها 

إال أن . االجتماعي هو املمثل القانوين هلذا الصندوق طبقا للظهري املنظم له
القابض يعترب هو اآلخر متوفرا على الصفة للقيام بإجراءات التحصيل وما يتتبع 

وبذلك يكون التعرض املقدم من طرفه قد . ن اجراءات كالتعرض وغريهذلك م
قدم من ذي صفة كما أنه من الثابت من أوراق امللف أن التعرض مل يقدم ضد 
شركة السالم وإمنا قدم ضد مدرسة السالم اليت انصب على البيع وبذلك يكون 

التعرض من أن "وما جاء يف تعليله أيضا " التعرض قد قدم ممن له الصفة
..." مستوف جلميع املقتضيات الشكلية وتضمن االشارة إىل مبلغ الدين وسببه

. مما تكون معه مربرات النقض يف ذلك خالف الواقع ويف الباقي على غري أساس
وخبصوص ما متسكت به الطالبة من عدم اإلشارة إىل إدالء املدخل يف الدعوى 

ن م ت والذي يربر قبول طلب  م87املشرتي للتصريح املنصوص عليه باملادة 
اإلذن بقبض الثمن فيبقى مبهما غري مقبول باعتبار أن احملكمة قضت برد اإلذن 

  .بقبض الثمن استنادا إىل صحة التعرض
  

  هلذه األسباب
  .  برفض الطلب وحتميل الطالبة املصاريف األعلىاجمللس قضى
املذكور أعاله  صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة .  العادية باجمللس األعلى بالرباطاجللساتبقاعة 

 حليمة ابن :واملستشارينرئيس الغرفة عبد الرمحان مزور رئيسا :  السادة من
 ومبحضر مالك عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحممد بنزهرة أعضاء
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ة خدجية  الضبط السيدةومبساعدة كاتبوية  احممد بلقسياحملامي العام السيد
  .شهام

  ة                   كاتبة الضبطاملقررة املستشاررئيس الغرفة                   


