
المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءب

و طبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.22/01/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

شــركة مســاهمة  فــي شــخص مــدیرها وأعضــاء مجلســها 1: شــركة بــین 
اإلداري 

البیضاء  بهیئة نائبتها األستاذة بسمات وشریكتها المحامیتان 

من جهة.ا مستأنفةبوصفه

میلود 2: وبین

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
317/2014

صدر بتاریخ:
22/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4624/6/2013

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
5346/2013/6

ح/م
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.08/01/2014استدعاء الطرفین لجلسة على وبناء 

قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصـول قـانون المحـاكم التجاریـة مـن19المـادة وتطبیقـا لمقتضـیات
المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بــــه المســـتأنفة بواســــطة محامیهمـــا األســــتاذة بســــمات تبنـــاء علــــى المقـــال االســــتئنافي الـــذي تقــــدم

عــــن كــــم الصــــادروالــــذي تســــتأنف بمقتضــــاه الح05/09/2013والمــــؤدى عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 
9769تحـت عـدد 4624/6/2013فـي الملـف عـدد 12/06/2013یضـاء بتـاریخ  بالمحكمة التجاریـة ال

والقاضي بعدم االختصاص وحفظ البت في الصائر .

في الشكـــل:
مقـدم علـى الصـفة مما یكون معـه االسـتئناف حیث إنه ال دلیل بالملف یفید تبلیغ الحكم للمستأنفة 

انونا یتعین التصریح بقبوله شكال.ین قوالشكل المتطلب

وفي الموضــوع:
میلود عقد قرض 2أبرمت مع المستأنف علیه السید ةستفاد من وثائق الملف أن المستأنفیحیث 

درهمــا وفقــا 43.423,12والــذي یعــرض فیهــا بــأن مقتضــى عقــد قــرض منحــت للمــدعى علیــه قرضــا بمبلــغ 
نف علیـه أخـل بالتزاماتـه التعاقدیـة وتوقـف عـن أداء األقسـاط وأصـح لشروط العقد المبرم بینهما وأن المسـتأ

درهما  كمـا یتجلـى مـن كشـف حسـاب األقسـاط التـي سـبق اإلدالء 75.128,80مدینا للعارضة  بما قدره 
بها رفقة المقال االفتتاحي وأن جمیع المحـاوالت الحبیـة للحصـول علـى هـذا الـدین آخرهـا رسـالة اإلنـذار لـم 

ة نتیجـــة اضـــطر إلـــى إقامـــة دعـــوى فـــي مواجهتـــه أمـــام المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء تســـفر علـــى أیـــ
درهما مع الفوائد والتعویض عن التماطل .75.128,80لفائدة العارضة مبلغ لمطالبته باألداء

قضـى بعـدم 12/06/2013وحیث إن المحكمة التجاریة بالـدار البیضـاء  أصـدرت حكمـا  بتـاریخ 
.البت في الصائر وهو المطعون فیه حلیا باالستئناف  االختصاص وحفظ 

أسباب االستئناف

مــن مدونــة 5اســتئنافها  فــي خــرق الحكــم المطعــون فیــه للمــادة أســبابحیــث ان المســتأنفة حــددت 
التجارة الذي یجعل المحاكم التجاریة مختصة للبت في الدعوى المتعلقة بـالعقود التجاریـة وأن عقـد القـرض 

العارضة بالمستأنف علیه هو عقد تجاري وأن كل العقود التي تبرمهـا شـركات مسـاهمة وشـركة الذي یربط 
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مقرضة تعتبر عقود تجاریة ال فرق بین ذلك أن یسند القرض لتاجر أو لغیر تاجر وأن هذا المدلول السلیم 
لـیس فـي حاجـة إلـى مـن مدونـة التجـارة خالفـا لمـا اعتبـره الحكـم المطعـون فیـه وأن الحالـة الراهنـة 5للمادة 
االختصـاص للمحكمـة التجاریـة وهـذه الحالـة ال تنطبـق إال إذا سـناداتفاق بین التـاجر وغیـر التـاجر إلإبرام 

كان العقد لیس لـه طـابع تجـاري فضـال علـى أن المحكمـة التجاریـة تخـتص للنظـر فـي النـزاع التجـاري ولـو 
مـن الظهیـر المحـدث للمحـاكم التجاریـة ومـا 9كان یتضمن جانبا مدنیا وهو ما یسـتفاد صـراحة مـن المـادة 

9للفصــل ســنهدام أن الجانــب المــدني ال یعــدوا أن یكــون متفرعــا مــن الجانــب التجــاري فــإن المشــرع عنــد 

یكون قد راعى مسبقا مبدأ القانون العـام الـذي یفیـد أن الفـرع یتبـع األصـل وأن المشـرع قصـد مـن وراء سـنه 
صـر النـزاع بـین المحكمـة االبتدائیـة والمحكمـة التجاریـة فضـال علـى اآلنف الـذكر منـع تشـدد عنا9للفصل 

أن عقد القرض الحالي من العقود التي تسندها مؤسسات التمویل لزبنائها وهـو عقـد تجـاري تبقـى المحكمـة 
المتعلق بإحداث المحـاكم 53-95من قانون 5التجاریة هي المختصة للنظر فیه عمال بمقتضیات المادة 

ي جــاء فــي فقرتــه األولــى علــى أن االختصــاص ینعقــد للمحــاكم التجاریــة فــي الــدعوى المتعلقــة التجاریــة الــذ
بــالعقود التجاریــة وأن االختصــاص ینعقــد للمحكمــة التجاریــة بالنســبة لهــذه العقــود بغــض النظــر عــن صــفة 

ولــم تســتثني مــن اختصــاص جــاءت عامــة ومطلقــة5أطرافهــا لكــون صــیغة العقــود التجاریــة الــواردة بالمــادة 
هذه المحاكم العقود المبرمة مع األشخاص المدنیة كعقد القرض المبرم بین مؤسسة االئتمان سـواء بنـك أو 

درهم كحد أقصى 20.000فوق إلضافة إلى أن الدین المطالب به یمؤسسة تمویل واألشخاص العادیین با
للبــت فــي القضــایا التجاریــة التــي ال تتجــاوز لالختصــاص القیمــي الــذي یجعــل المحكمــة االبتدائیــة مختصــة

درهم عمال بالقانون التنظیم القضـائي للمحكمـة الشـيء الـذي یجعـل االختصـاص النـوعي  ینعقـد 20.000
درهــم  وبالتــالي فإنــه 75.128,80بــه تصــل إلــى مبلــغ بللمحكمــة التجاریــة مــا دام أن قیمــة الــدین المطالــ

ه واعتبــار المحكمــة التجاریــة هــي المختصــة نوعیــا وٕاحالــة الملــف یجــدر أبطــال وٕالغــاء الحكــم المطعــون فیــ
ي ذلك صائر الطعن الحالي . فمیلود بما2ر على عاتق السید ئعلیها للبت فیه بهیئة أخرى وترك الصا

حضـر لهـا دفـاع المسـتأنفة وتخلـف  المسـتأنف 08/01/2014وحیث أدرجت القضیة بجلسـة   
.22/01/2014محكمة القضیة جاهزة وحجزتها للمداولة للنطق بجلسة  علیه رغم التوصل  فاعتبرت ال

االستئنافمحكمة

مـن مدونـة 5حیث إن المسـتأنفة تمسـكت فـي أسـباب اسـتئنافها بخـرق الحكـم المطعـون فیـه للمـادة 
لقـرض التجارة الذي یجعل المحاكم التجاریة مختصة للبت في الدعوى المتعلقة بـالعقود التجاریـة وأن عقـد ا

الذي یربط العارضة بالمستأنف علیه هو عقد تجاري وأن كل العقود التي تبرمهـا شـركات مسـاهمة وشـركة 
عتبر عقود تجاریة ال فرق بین ذلك أن یسند القرض لتاجر أو لغیر تاجر وأن هذا المدلول السلیم تمقرضة 
من مدونة التجارة .5للمادة 
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5متخصصـة و ان المشـرع اسـند إلیهـا بمقتضـى المـادة وحیث إن المحاكم التجاریة تعتبـر محـاكم 

فـي قضـایا محـددة ومـن بینهـا الـدعاوي المتعلقـة  رالمحـدث لهـا اختصـاص النظـ95-53مـن القـانون رقـم 
بالعقود التجاریة والمنصوص علیها في الكتاب الرابع من مدونـة التجـارة وهـي مصـنفة حسـب طبیعتهـا إلـى 

ود الوساطة وعقد النقل وعقود تمویلیـة بنكیـة التـي هـي االئتمـان اإلیجـاري عقود تتعلق بالرهن التجاري وعق
والحساب باإلطالع والحساب ألجل وٕایداع النقود والتحویل وفتح االعتمـاد والخصـم وحوالـة الـدیون المهنیـة 

ورهن القیم وال یدخل ضمنها عقد القرض .
فــي ذمــة المــدعى علیــه بمقتضــى  وحیــث إن  موضــوع الــدعوى الحالیــة المتعلــق بــأداء دیــن مترتــب 

عقد قرض شخصي ال یندرج  ضمن أي  مـن المواضـیع المـذكورة أعـاله كمـا أن الملـف لـیس بـه مـا یثبـت  
تاجر أو انه حصل على القرض  من اجل  أعماله  التجاریة كمـا أن الملـف خـال ممـا  المستأنف علیهأن 

كمـة التجاریـة بخصـوص النزاعـات  الناتجـة  یثبت االتفاق بین طرفي الدعوى على منح االختصـاص  للمح
عن عقد القرض .

مـــن القـــانون المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة وباالختصـــاص 9وحیـــث إن التمســـك بمقتضـــیات المـــادة 
درهـم ال 20.000القیمي الذي یعطي للمحاكم االبتدائیـة البـت فـي القضـایا التجاریـة التـي تقـل قیمتهـا عـن 

حـــال وأن الحكـــم المطعـــون فیـــه الـــذي قضـــى بعـــدم االختصـــاص النـــوعي یجـــد مجـــاال لتطبیقـــه فـــي نازلـــة ال
للمحكمــة التجاریــة یكــون فــي محلــه ولــم یخــالف أي مقتضــى وبالتــالي یتعــین رد اســتئناف المســتأنفة وتأییــد 

الحكم المتخذ .
.ةعلى عاتق المستأنفیبقىحیث إن الصائرو

لـھذه األسبـــــاب
حضوریاعلنیا و وهي تبت انتهائیا ار البیضاءفإن محكمة االستئناف التجاریة بالد

قبول االستئناف.في الشـــكل : 

بتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

طكاتب الضبالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونكباسـم جاللة المل

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 27/01/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.حلیمــة1ة بین السید

.الحسین نمروس المحامي بهیئة الدارالبیضاءاألستاذ انائبه

من جهة.ا مستأنفةبوصفه

في شخص ممثلها القانوني.2ركة شوبین 

.مصطفى جداد المحامي بهیئة الدارالبیضاءاألستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
407/2014

صدر بتاریخ:
27/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3897/6/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
4326/2013/6

أ/ك
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.13/01/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
استأنفت السیدة 19/9/2013حیث إنه بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
اریــــة بالدارالبیضــــاء تحــــت عــــدد فهــــیم حلیمــــة بواســــطة محامیهــــا الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التج

والقاضــي علیهــا بأدائهــا لفائــدة 3897/6/2012ملــف عــدد 26/09/2012بتــاریخ 12852/2012
مــن مبلــغ الــدین وتحمیلهــا الصــائر %4درهــم مــع فوائــد التــأخیر بنســبة 34.338,75المدعیــة مبلــغ 

اإلكراه البدني في األدنى .دیدوتح

:في الشكـــل
19/09/2013وقــدم االســتئناف بتــاریخ 09/09/2013أنف بتــاریخ حیــث بلــغ الحكــم المســت

مقدما داخل األجل القانوني.األخیرمما یجعل
وحیث قدم االستئناف وفق الشروط الشكلیة المنصوص علیها قانونا صـفة وأجـال وأداء فهـو 

مقبول شكـال.

:وعفي الموضـ
تقـدمت 2أنف علیهـا شـركة حیث یستفاد من وثائق الملف ومـن الحكـم المسـتأنف أن المسـت

تعرض فیه أنها 01/03/2012بواسطة محامیها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 
وٕاخاللهــا بالتزاماتهــا درهــم ترتــب عــن اســتفادتها مــن قــرض34.338,75دائنــة للمــدعى علیهــا بمبلــغ 

ل ، والتمســت الحكــم علــى التعاقدیــة ، وأن جمیــع المحــاوالت الحبیــة الســتخالص الــدین بــاءت بالفشــ
المــدعى علیهــا بأدائهــا لهــا مبلــغ الــدین مــع الفوائــد القانونیــة والتعــویض وبجعــل الحكــم مشــموال بالنفــاذ 

المعجل واإلكراه البدني في األقصى.
وبعـــد اســــتدعاء المـــدعى علیهــــا وتخلفهـــا عــــن الجــــواب صـــدر الحكــــم المطعـــون فیــــه والــــذي 

106الحكم االبتدائي اعتمد الفصل ة مركزة استئنافها على كون استأنفته المستأنفة السیدة فهیم حلیم

واعتمد على كشف حسـاب الـذي یتعـین ان یكـون مسـتخرجا مـن الـدفاتر 1993یولیوز 6من قانون 
التجاریة الممسوكة بانتظام علما أن دفاتر البنك منتظمة مما یتعین معه إلغاء الحكم االبتـدائي وبعـد 
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التجـاري وبعـد التصـدي الحكـم بعـدم قبـول التصدي الحكم بعـدم قبـول الطلـب. والتمسـت إلغـاء الحكـم
الطلب واحتیاطیا رفضه مع إبقاء الصائر على رافعـه. وأدلت بنسخة حكم وطي تبلیغ.

أدلت المستأنف علیها بمذكرة جواب بواسطة محامیها جاء فیهـا أن 28/10/2013وبجلسة 
م یفیــد المدیونیــة االســتئناف ال یرتكــز علــى أســاس لكــون الــدین ثابــت بكشــف حســاب ممســوك بانتظــا

درهــم وكشــف الحســاب یتــوفر علــى كــل الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 34.338,75بمبلــغ 
وكشـف الحســاب یســتمد حجیتـه مــن الفصــل المـذكور ومحكمــة الــنقض 178-05-1مـن ظهیــر 18

ممـــا یســـتوجب رد جمیـــع الـــدفوعات. 16/5/2001أكـــدت نفـــس المقتضـــى فـــي قـــرار صـــادر بتـــاریخ 
الحكم االبتدائي فیما قضى به وترك الصائر على المستأنفة.والتمست تأیید

حضــرها نائــب المســتأنف علیهــا ولــم 13/01/2014وبنــاء علــى إدراج الملــف أخیــرا بجلســة 
یـــــدل نائـــــب المســـــتأنفة بتعقیبـــــه واعتبـــــرت المحكمـــــة القضـــــیة جـــــاهزة لیـــــتم حجزهـــــا للمداولـــــة لجلســـــة 

27/01/2014.
محكــمـــة االستـئنــاف

فـي أسـباب تالمستأنفة لم توجه أي طعن في مواجهـة الحكـم المسـتأنف حـین اكتفـحیث إن 
للقــول بــأن كشــف مــن مدونــة التجــارة 492اســتئنافها بــالقول بــأن الحكــم االبتــدائي اعتمــد علــى المــادة 

من قبل المستأنف علیها یعتبر حجة وأن ذلك الكشـف یجـب أن یكـون مسـتخرجا الحساب المدلى به 
ــــدفاتر التج ــــاتر البنــــك منتظمــــة والتمســــمــــن ال إلغــــاء الحكــــم تاریــــة الممســــوكة بانتظــــام علمــــا أن دف

المستأنف.
وحیث یتعین رد االستئناف وتأیید الحكم المستأنف .

وحیث یبقى الصائر على المستأنفة.

األسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریمحكمة االستئناف التتصرح

بقبــول االستئناف.: في الشـــكل

تأیید الحكم المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر.: في الـجوهـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
24/12/2013لجلسة استدعاء الطرفین و بناء على 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة لمقتضــیاتوتطبیقــا
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه 1السید عبد الرحمان الحمدي حیث تقدم 

الصادر عن المحكمة 3912د یستأنف بمقتضاه الحكم عد23/5/2013الرسوم القضائیة بتاریخ 
والقاضي بأداء المدعى علیه 1995/8/2012الملف رقم في 05/9/2012بتاریخ التجاریة بالرباط 

درهما وأصل الدین وأدائه 214.125,44مبلغ 2لفائدة المدعیة شركة 1السید عبد الرحمان 
البدني في األدنى اإلكراهد مدة وتحمیله الصائر وتحدی24/4/2012الفوائد القانونیة عنه ابتداء من 

ورفض الباقي. 

في الشكـــل:
الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صـفة وأجـال وأداء ممـاقدم وفقحیث ان المقال االستئنافي 

التصریح بقبوله شكال.یتعین معه

وفي الموضــوع:
24/4/2012بمقال مؤدى عنه بتاریخ تتقدم2شركة حیث یستفاد من وثائق الملف أن 

رفي مع المدعى علیه الذي نشاطها المالي والمصإطارا أنها تعاملت في عرض فیه بواسطة دفاعهت
درهما وأنه رغم  حلول أجل الدین فإن 214.125,44مدینا لها بما قدره وأصبحمن خدمتها استفاد 

م علیه بأداء رغم المحاوالت الحبیة المبذولة معه ملتمسة الحكهما بذمتالمدعى علیه رفض أداء 
یوم إلىدرهما أصل الدین وأداء الفوائد القانونیة من تاریخ حلول أجل الدین 214.125,44مبلغ 
واإلكراهدرهم مع النفاذ المعجل والصائر 20.000,00وأداء تعویض عن التماطل بمبلغ األداء

.األقصىالبدني في 
امة العضمن بالشروطأنهفیهاأدلى نائب المدعى عله بمذكرة جاء 6/6/2012وبجلسة 

رفون من العقد والمتصهوما بعد16یمثلها المذكورون في الفصل لعقد القرض ان المدعیة شركة 
بدیباجته كما 16للفصل بتفحص عقد القرض یتبین انه ال أثر وأنهبموجب السلطات المخولة لهم 

الممثلین المذكورین یتضمن وان المقال لممعه عقدا ناقصا ىما یبقفصال 13أنه ال یتضمن سوى 
من عقد 11وبخصوص مبلغ الدین فإن الفصل الممثل القانوني إلى فقط أشار وانما 16بالفصل
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ندرهم وا15000ان مبلغ القرض هو إلىبه المدعیة لم یشر بشكل صحیح أدلتالقرض الذي 
یعتد به به الي المدلى بإثبات تسلیم العارض المبلغ المذكور كما ان الكشف الحسابالمدعیة ملزمة

ىال یتعددرهم مع العلم ان مبلغ القرض 214.125,44ذلك انه ینطلق من مدیونیة قدرها 
تكوین هذا المبلغ مما یجعله مخالف إلىدرهم ودون تبیان المدعیة للعملیات التي أدت 150.000

.الطلبرفض من القانون المتعلق بمؤسسات االئتمان ملتمسا 118لمقتضیات المادة 
المدعیة والمقترضبمذكرة جاء فیها ان الشركة أدلى نائب المدعیة 13/6/2012وبجلسة 

العقد وأناألخیر مضمنة بكل وضوح في دیباجة هویة هذاوأن أي تحفظامضیا عقد القرض دون 
أبرم عقد القرض مع المدعى علیه الموضوع فإنالعارضة تتقاضى في اسم من یمثلها قانونا وفي 

واستمر في األداء 5/10/2010القرض من أقساطأداء وشرع فيخدمتها ارضة واستفاد منالع
غایة إلى5/5/2011أداء األقساط المستحقة في وتوقف بعد ذلك عن5/4/2011لغایة 
العارضة إثباتاالشرط الفاسخ وان بمقتضیات تحققالتمسك إلىمما دفع بالمدعیة 5/12/2011

لمدعى علیه تدلي بصورة أمر باالقتطاع وسند األمر وصورة من بطاقة التعریف اإلىلتسلیم المبلغ 
علیه.الوطنیة ملتمسا رد دفوعات المدعى 

بین المبرم ئب المدعى علیه بمذكرة جاء فیها ان العقد أدلى نا8/8/2012وبجلسة 
ویقع جزء من االلتزام لللمدعیة التنكروبالتالي فال یمكن و بمثابة قانون بالنسبة للطرفین هالطرفین

الدین لغبمكما ارتضاه الطرفان وبخصوص 16بعقد القرض المتضمن للفصل اإلدالءعبء علیها
حسابه إلىتحویل مبلغ القرض التي تبین ةالبنكیمسك العارض بعدم إدالء المدعیة بالوثیقة فقد ت

على المدیونیة.حجةضوال ینهات المتداولة العملیا أن الكشف المحتج به ال یتضمن كم
الحكم المشار إلیه أعاله التجاریةأصدرت المحكمة2012- 9- 05وحیث إنه بتاریخ 
موضوع الطعن باالستئناف.

 
الدعوى نمن كو استئناف الطاعن ان ما تمسك به المدعى علیه أسبابحیث جاء في و 

ول ومجلس الرقابة ال ینهض سببا للقةاإلدارة الجماعیمقدمة من قبل الممثل القانوني ولیس من قبل 
األجهزة إلىالدعوى والتي تبقى صحیحة مادام أن صفة الممثل القانوني إنما تتصرف بعدم قبول 

ضرر وبالتالي واستنادا یلحقه ايالمذكورة كما انه وعلى فرض صحة الطعن فإن المدعى علیه لم 
بشكل ان الحكم االبتدائي لئن اقر من ق م م یبقى الدفع غیر جدیر باالعتبار و 49للفصل 
بهذا الطعن باعتبار ان العارض لم یلحقه اي األخذعدم ان تبریربصحة الطعن اال افتراضي

مبلغ مالي وبفوائده بأداءالحكم على العارض إلىضرر مجانب للصواب وان الدعوى ترمي 
مبلغ بأداءالعارض شأن الحكم علىلیس منوانه البدني اإلكراهالقانونیة وبتحدید مدة 
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البدني ان یلحق به ضررا وانه للتذكیر فقد جاء في وباإلكراهدرهما الفوائد القانونیة 214.125,44
ومجلس رقابة یمثلها شركة ذات إدارة جماعیة2الشروط العامة للقرض ان المستأنف علیها شركة 

ان یتضمن الفصل ى الذي یتعینبعده وان العقد المستند علیه في الدعو 16المذكورون في الفصل 
فصال 13الذي یحدد  من یمثل المستأنف علیها ال وجود له ضمن العقد  الذي یشتمل على 16

وان العارض یثیر من جدید هذا الدفع اإلثباتفقط مما یعد معه عقدا ناقصا ومعیبا ال یعتد به في 
الذي استند على عقد  القرض المطعون فیه  بالرغم  المستأنفباعتباره  متضررا  فعال  من الحكم 

من العقد المدلى به  وانه من جهة أخرى فقد 16من العیوب  الظاهرة  والمتمثلة في انعدام الفصل 
جاء في الحكم المستأنف حیث أدلت المدعیة بعقد القرض مبرم بینها وبین المدعى علیه  الذي 

درهم  وانه دفع بعدم اثبات  تسلیمه  لمبلغ القرض 150.000خصص  له بمقتضاه قرض بمبلغ 
الذي تدعیه وبعدم ثبوت قیمة الدین  وانه  استند الحكم المستأنف الى ماأسماه قرینة على استفادة 
العارض من الدین  بصورة  المر بتحویل مبلغ وبالكشف الحسابي  باعتباره  حجة في مواجهة  

نص  بشكل  صریح  على ان مبلغ القرض هو من عقد القرض ی11الزبون  وان الفصل 
درهم  ولم 150.000درهم  وان المستأنف علیها لم تثبت استفادة العارض من مبلغ 150.000

تدل  بوثیقة  صریحة  تثبت  فعال  تحویل  المبلغ  المذكور بأكمله  في عقد  القرض الى العارض  
لقة  بالكشف  الحسابي  تتعلقان بقرض تم وان كال  من القرینة  المستند علیها والحجة  المتع

در  عن  تحویله  للعارض وهذا بالضبط  ماكان یعیبه العارض على الكشف الحسابي الصا
درهم.150.000درهما ولیس 61.743,88اصل الدن هو بمبلغ المستأنف علیها طالما ان

م قبول الدعوى ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستأنف في كل ماقضى به وبعد التصدي بعد
واحتیاطیا والحكم بأن المستأنف علها لم تثبت تسلیم العارض مبلغ القرض الذي تدعیه وهو 

درهم  والحكم برفض  الطلب  وتحمیل المستانف علیها الصائر, مرفقا بنسخة من 150.000
بتسلیم العارض شیك بمبلغ 2الحكم المستأنف وطي التبلیغ واصل وثیقة صادرة عن 

.درهما61.743,88
بواسطة دفاعها األستاذ العربي الغرمول بمذكرة جوابیة بجلسة 2وحیث تقدمت شركة 

أفادت من خاللها أن الدفوع التي یتمسك بها المستأنف سبق له ان كررها على 2013- 11- 26
مسامع المحكمة ولم تستجب لها وان الدفوع الشكلیة التي ال تلحق اي ضرر بالطرف المثیر لها ال 

أخذ بها المحكمة وان المدعى علیه ابرم عقد القرض مع العارضة واستفاد من خدمتها فعال وشرع ت
في أداء أقساط القرض حسب الجدول المتفق علیه في عقد القرض اي بدایة من تاریخ 

وان المدعى علیه توقف عن 05/4/2011واستمر في أداء أقساط القرض لغایة 5/10/2010
05/12/2011واستمر األمر كذلك إلى غایة 05/5/2011تداء من تاریخ أقساط القرض ابأداء
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3واضطرت العارضة إلى التمسك بمقتضیات تحقق الشرط الفاسخ المنصوص علیها في الفصل 

درهم وان 214.125,44من الشروط العامة للعقد وانها أقامت دعواها من أجل المطالبة بأداء مبلغ 
المسطرة المتبعة في منح القروض واستفادته منها وان ال یعقل ان بنكي ویعلمإطاره یالمدعى عل

یمضي على عقد القرض واألمر باالقتطاع وسند ألمر من غیر ان یكون قد استفاد  من مبلغ 
05/4/2011غایة إلى5/10/2010للمدة المتراوحة مابین أقساطهأداءالقرض وانه شرع في 

دعوى األداء في إقامةمبلغ القرض وانتظر عم انه لم یستفد منولماذا انتظر هذه الفترة  قبل ان یز 
وان دفوع المدعى علیه غیر جدیرة باالعتبار وتنم عن سوء نیة الیوم هما یدعیمواجهته لیدعي 

والهدف منها هو تطویل المسطرة في وجه العارضة وربح الوقت ملتمسة الحكم برد ورفض دفوعات 
تبعا لذلك برد  ورفض استئنافه و بتأیید الحكم المستأنف مع تحمیله المستأنف لعدم جدیتها والحكم 

الصائر.
تخلــف بهــا دفــاع 24/12/2013وحیــث أدرجــت القضــیة بعــدة جلســات كانــت آخرهــا جلســة 

المســتأنف رغــم ســابق إعالمــه بینمــا حضــرت األســتاذة حمــدي عــن األســتاذ الغرمــول عــن المســتأنف 
مـــــددت لجلســـــة 14/01/2014لنطـــــق بـــــالقرار بجلســـــة علیهـــــا، فحجـــــزت القضـــــیة للمداولـــــة قصـــــد ا

27/01/2014.

 
حیث تمسك المستأنف بالدفوع المشار الیها أعاله.

وحیث انه من خالل المقال االفتتاحي للدعوى المدرج بالملف االبتدائي یتضح بانه قدم مـن 
ــــس اإلدارة 2طــــرف شــــركة  ومــــدیرها العــــام طبقــــا فــــي شــــخص ممثلهــــا القــــانوني المتمثــــل فــــي مجل

المتعلــق بالشــركة 17/95المعــدل لقــانون 20.05مكــرر مــن قــانون 74و 74لمقتضــیات المــادتین 
المساهمة، مما یكون معه المقال قد قدم مـن ذي صـفة وفـق الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا ویبقـى 

بالتالي دفع المستأنف في هذا الشأن غیر ذي أساس قانوني یتعین رده.
ث ثبــت للمحكمــة مــن خــالل عقــد القــرض الموقــع مــن طــرف المســتأنف والــذي لــم یكــن وحیــ

محل أي طعن ومن خالل كشف الحساب الذي یفیـد أداء الطـاعن قیمـة سـتة أقسـاط ان هـذا األخیـر 
قـــد اســـتفاد مـــن مبلـــغ القـــرض المتفـــق علیـــه وذلـــك فـــي إطـــار ســـلطتها التقدیریـــة للحجـــج وفقـــا ألحكـــام 

من ق.ل.ع. 454الفصل 
14مـن ظهیـر 118مـن مدونـة التجـارة و 492حیث فضال عـن ذلـك فانـه طبقـا للمـادتین و 

المتعلـق بمؤسسـات االئتمـان والهیئـات المعتبـرة فـي حكمهـا یعـد كشـف الحسـاب وسـیلة 2006فبرایر 
إثبات ما لم تتم المنازعة فیه بمقبول.
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ه وال بمـا یفیــد وحیـث ان المسـتأنف لـم یـدل بمـا یـدحض مــا جـاء بكشـف الحسـاب المسـتدل بـ
ممــا یكــون معــه الحكــم المســتأنف قــد صــادف الصــواب فیمــا قضــى ،بــراءة ذمتــه مــن المبلــغ المطلــوب

علیه من أداء، مما یتعین التصریح بتأییده. 

لـھذه األسبـــــاب
علنیا وحضوریا :وهي تبت انتهائیافإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

االستئناف.قبولفي الشـــكل : 

على رافعهالصائرإبقاء برده وتأیید الحكم المستأنف مع في الـجوھــر :

 

        



المملكة المغربیة
الحریاتو وزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 28/1/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.محمد 1بین السید 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة رشید بوزروال نائبه األستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

.في شخص ممثلها القانوني 2شركة وبین 

الــــدار المحـــامي بهیئــــة عراقــــي حســـیني نــــور الــــدین األســــتاذ انائبهـــ
.البیضاء

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
458/2014

بتاریخ:صدر 
28/1/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
8771/6/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
2218/2013/6

ق-ف
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.7/1/2014استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یســــتأنف 7/5/2013محمــــد بواســــطة دفاعــــه ، بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدم الســــید 

ـــــ ـــــاریخ بمقتضـــــاه الحكـــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاری ـــــف عـــــدد: 11/6/2012ة بالبیضـــــاء بت فـــــي المل
./. مـن تـاریخ الطلـب إلـى 4درهم مع فائـدة سـعرها 35251,52والقاضي علیه بأداء مبلغ: 8771/2012

یوم التنفیذ مع الصائر وتحدید مدة اإلكراه البدني في األدنى ورفض باقي الطلبات.

في الشكـــل:
لشـــروط الشـــكلیة المتطلبـــة قانونـــا ، ممـــا یتعـــین معـــه حیـــث عـــن االســـتئناف جـــاء مســـتوفیا لكافـــة ا

التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تعـرض 4/5/2012تقدمت بمقـال مـؤدى عنـه بتـاریخ 2حیث یستفاد من وثائق الملف ان شركة 

الثابـت بعقـد القـرض وكشـف الحسـاب وأنـه 35251,51دائنة للمدعى علیـه بمبلـغ فیه بواسطة دفاعها أنها
ء رغم المحاوالت المبذولة معه.رفض األدا

درهم مع تعـویض عـن التماطـل بنسـبة 35251,52والتمست الحكم على المدعى علیه بأداء مبلغ 
./. والفائـــدة االتفاقیـــة والفائـــدة القانونیـــة مـــن تـــاریخ الحكـــم بالنســـبة للتعـــویض والنفـــاذ المعجـــل والصـــائر 10

واإلكراه البدني في األقصى .
الة إنذار وعقد قرض.وأدلت بكشف حساب ورس

وحیــث إنــه بعــد تخلــف المــدعى علیــه أصــدرت المحكمــة الحكــم المشــار إلیــه أعــاله موضــوع الطعــن 
باالستئناف.

أسباب االستئناف
یؤكـد ألنـه حیث یدفع الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء مجانبا للصـواب فیمـا قضـى بـه مـن أداء  

اط بانتظـام عــن طریـق االقتطــاع مـن أجــره لغایـة توقفــه ظــل  یـؤدي األقســبـل انـه لـم یتوقــف قـط عــن األداء 
عن العمل .
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في األداء وذلك باإلحالل محله في أداء أي قسـط یعجـز هشركة سطوكفیس قد ضمنتته وأن مشغل
والـدلیل انـه حصـل علـى القـرض منـذ أول شـهر الطاعنعن أدائه وبالتالي تبقى هي الملزمة باألداء ولیس 

ان القـروض ال یمكـن لألجـراء الحصـول علیهـا إال إذا قضـى فتـرة فـي العمـل ال اشتغل فیـه علـى الـرغم مـن 
تقــل عــن الســنة إال أن صــاحب الشــركة وهــو نفــس الوقــت صــاحب المســتأنف علیهــا هــو مــن تــدخل لمنحــه 

القرض ووعده بأداء اصل الدین دون الفوائد القانونیة التي تعهدت مشغلته أدائها .
قــد تــدخلت كضــمانة لــه فــي األداء فــإن توجیــه تغل فیهــا الطــاعنلشــركة التــي كــان یشــوطالمــا ان ا

وبعــد تــه الــدعوى ضــده یبقــى غیــر مبــرر ویتعــین إلغــاء الحكــم االبتــدائي فیمــا قضــى بــه مــن أداء فــي مواجه
وتحمیل المستأنف علیها الصائر.التصدي الحكم من جدید برفض الطلب بشأنه

طة دفاعــه بمـــذكرة یـــدفع مـــن خاللهـــا بعـــدم أدلـــى المســـتأنف بواســـ11/6/2013وحیــث إنـــه بجلســـة 
اختصــاص المحكمــة التجاریــة للبــت فــي الملــف الن االختصــاص ینعقــد للمحكمــة االبتدائیــة بالبیضــاء طبقــا 

لقانون حمایة المستهلك.
ومادام الدفع بعدم االختصاص النوعي من النظام العـام یمكـن الـدفع بـه فـي جمیـع مراحـل الـدعوى 

لقائیا، مما یتعین معه التصریح بإلغاء الحكم االبتدائي، والتصریح بعدم اختصاص تإثارتهویمكن للمحكمة 
على ابتدائیة البیضاء لالختصاص .وٕاحالتهالمحكمة التجاریة للبث في الملف 

أدلـت المسـتأنف علیهـا بواسـطة دفاعهـا بمـذكرة جوابیـة تعـرض فیهـا 9/7/2013وحیث انه بجلسة 
لمحدث للمحاكم التجاریة یقضي بأن المحاكم التجاریـة مختصـة بـالنظر فـي بأن الفصل األول من القانون ا
، كما ان الفقه والقضاء اسـتقرا علـى اعتبـار القـروض  والتسـهیالت التـي ةالدعاوى المتعلقة بالعقود التجاری

مهمـــا كانـــت صـــفة المقتـــرض وأیـــا كـــان الغـــرض الـــذي اتمنحهـــا البنـــوك فـــي نشـــاطها المعتـــاد عمـــال تجاریـــ
ه هاته القروض أو التسهیالت .خصصت ل

درهــم ، فإنهــا تــدخل ضــمن 35251,52ومادامــت المدیونیــة الناتجــة عــن القــرض تصــل إلــى مبلــغ 
من قانون إحداث هاته المحاكم .6اختصاص المحكمة التجاریة طبقا للفصل 

وحیث إن المستأنف أسس دفعه بعدم االختصاص النوعي على مقتضیات قانون حمایة المسـتهلك 
ــــتكلم عــــن 202خاصــــة المــــادة و  ــــوعي، بــــل أنهــــا ت ــــه المــــادة ال تتعلــــق باالختصــــاص الن ، والحــــال ان هات

االختصاص المكاني وتقضي بأن محكمة الموطن هي المحكمة المختصة بالبث في النزاعات الناتجة عن 
العقود التي أحد أطرافها طرف غیر تاجر.

ومادامت المحكمة التجاریة مصدرة الحكـم هـي محكمـة المـوطن بالنسـبة للمسـتأنف ممـا یكـون معـه 
االستئناف غیر مرتكز على أساس ویتعین برده وتأیید الحكم المطعون فیه فیما قضى به .

أدلــى المســتأنف بمــذكرة تعقیبیــة یعــرض فیهــا بواســطة دفاعــه ان 8/10/2013وحیــث إنــه بجلســة 
وذلــك طبقــا لقــانون حمایــة المســتهلك ، كمــا أنــه لــم یتوقــف عــن أداء د للمحكمــة االبتدائیــة االختصــاص ینعقــ



2218/2013/6رقم الملف : 

4

األقساط كما هو ثابت من صور ثالث  الوصوالت المدلى بها رفقة هاته المـذكرة ،ملتمسـا رد جمیـع مـزاعم 
المستأنف علیها والحكم وفق دفوعاته .

واسـطة دفاعهـا بمـذكرة تؤكـد مـن خاللهـا أدلت المستأنف علیهـا ب26/11/2013وحیث انه بجلسة 
قبــل كــل دفــع أو إثارتــهجوابهــا بخصــوص عــدم االختصــاص ، مضــیفة ان الــدفع بعــدم االختصــاص یتعــین 

ق م م ، مما یتعین معه رد الدفع بعدم االختصاص لعدم جدیته .16دفاع طبقا للفصل 
لـــدین  الــذي بذمتـــه والبـــالغ وبخصــوص التواصـــیل المــدلى بهـــا ، فإنهــا ال تفیـــد ان المســتأنف أدى ا

درهم ، مما یكون معه الحكم صائبا عندما قضى علیه باألداء ویتعین تأییده.35251,52
أدلى نائب المستأنف بصورة لقرار استئنافي .26/11/2013وحیث إنه بجلسة 

خاللهــا دفعــه بعــدم االختصــاص النــوعي، وحیــث أدلــى المســتأنف بواســطة دفاعــه بمــذكرة یؤكــد مــن 
مسا إحالة الملف على ابتدائیة البیضاء للبث فیه.ملت

حضر خاللها األستاذ الساخي عـن األسـتاذ العراقـي وتسـلم 7/1/2014وحیث أدرج الملف بجلسة 
نسخة من مذكرة نائب المستأنف المشار إلیها أعـاله ، ممـا تقـرر معـه حجـز القضـیة للمداولـة قصـد النطـق 

.28/1/2014بالقرار بجلسة 
تئنافمحكمة االس

حیث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من دفع بعـدم االختصـاص النـوعي ، فـإن الثابـت مـن المقـال 
االستئنافي أن المستأنف لم یثر هذا الدفع في مقالـه ضـمن أسـباب اسـتئنافه بـل انـه لـم یثـره اال فـي مذكرتـه 

دفع بعـــــدم ق م م یوجـــــب علـــــى األطـــــراف الـــــ16الفصـــــل أن، والحـــــال 11/6/2013المـــــدلى بهـــــا بجلســـــة 
االختصـاص النـوعي أو المكــاني قبـل كــل دفـع أو دفـاع ، ممــا یكـون معــه الـدفع أعـاله غیــر مقبـول ویتعــین 

استبعاده.
وحیـــث إنـــه بخصـــوص مـــا یـــدفع بـــه الطـــاعن بأنـــه لـــم یتوقـــف قـــط عـــن األداء، بـــل انـــه ظـــل یـــؤدي 

دلى بهــا مــن طرفــه ، األقسـاط بانتظــام عــن طریــق االقتطـاع مــن أجرتــه ، كمــا هـو ثابــت مــن الوصــوالت المـ
فإنه بعد اطالع المحكمة علـى هاتـه التواصـیل، فإنهـا تحمـل تـواریخ سـابقة لتـاریخ وقـف الحسـاب، ممـا یعـد 

قرینة على ان هاته االداءات قد تم أخذها بعین االعتبار عند حصر المدیونیة.
باإلثبـاتالملـزم للمبلـغ المطالـب بـه، ألنـه هـو أداءهالطـاعن لمـا یفیـد إدالءوحیث إنـه وفـي غیـاب 

ق ل ع تبقى المدیونیة ثابتة بذمته ویتعین الحكم علیه باألداء .400وذلك طبقا للفصل 
وحیث انه بخصوص ما یتمسك به الطاعن بان الشركة التي كان یشتغل فیها قد تدخلت كضـامنة 

علــى عقـــد لــه فــي األداء ، ممــا یبقــى معــه توجیــه الــدعوى ضــده غیــر مبــرر ، فإنــه بعــد اطــالع المحكمــة
القرض موضـوع الـدعوى الحالیـة ، فإنـه یـربط بـین المسـتأنف والمسـتأنف علیهـا، وأن مشـغلته لـم تكـن طرفـا 
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ق ل ع 228فیه ، وبالتالي فإنها ال تواجه به وذلك طبقا لمبدأ نسبیة العقود المنصوص علیه فـي الفصـل 
، مما یكون معه الدفع أعاله مجرد من أي إثبات ویتعین رده .

إنـــه واســـتنادا لمــا ذكـــر أعـــاله، فـــإن الحكــم المســـتأنف قـــد صـــادف الصــواب فیمـــا قضـــى بـــه وحیــث
ویتعین تأییده.

لـھذه األسبـــــاب
فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
قبول االستئناف.في الشـــكل : 

ف مع ابقاء الصائر على رافعه.برده وتأیید الحكم المستأنفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بالدار البیضاءبمحكمة االستئناف التجاریة

و طبقـا للقـانونكباسم جاللة المل

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

28/01/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:
.1السیـدة صفیـة بین 

بهیئـــــــــة ةالمحامیـــــــــفاطمـــــــــة الزهـــــــــراء العابـــــــــديةاألســـــــــتاذاهـــــــــتنائب
الدارالبیضاء.

هة.من جةمستأنفابوصفه

ش.م. في شخص ممثلها القانوني.2شركة وبین 

الدارالبیضـــــــــــــــــــــــــــــاء.المحامي بهیئة الحسن الكتاني األستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

رقم :قرار
459/2014

صدر بتاریخ:
28/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2965/7/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
3084/2013/6

أ/ك
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لملف.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة با
.07/01/2014استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
25/06/2013تقدمت السیدة صفیة خیرات بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنـه بتـاریخ حیث 

فــي الملــف 10/4/2013تسـتأنف بمقتضــاه الحكـم الصــادر عــن المحكمـة التجاریــة بالبیضــاء بتـاریخ 
ــــــر 21.956,28والقاضـــــي علیهـــــا بـــــاداء مبلـــــغ 2965/2012/7عـــــدد  درهمـــــا مـــــع فوائـــــد التأخیــــــــــــــ

والصائر واإلكراه البدني في األدنى.%2بنسبـــــــــــــة 

:في الشكـــل
سـتئناف جـاء مسـتوفیا لكافـة الشـروط الشـكلیة المتطلبـة قانونـا ، ممـا یتعـین معـه ان االحیث 

التصریح بقبوله.

:وعوفي الموضـ
20/02/2012تقـــدمت بمقـــال مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 2حیـــث یســـتفاد مـــن وثـــائق الملـــف أن 

اتج درهـم وأن هـذا الـدین نـ21.956,28تعرض فیه بواسطة دفاعها أنها دائنـة للمـدعى علیهـا بمبلـغ 
عــن رصــید مــدین بعــد توقــف المــدعى علیهــا عــن أداء مســتحقات عقــد القــرض وأن جمیــع المحــاوالت 

المـدعى علیهـا بأدائهـا لـه المبلـغ أعـاله المدعى علیها قد باءت بالفشل لـذلك تلـتمس الحكـم علـى مع 
درهـــم 1.000,00وتعـــویض ال یقـــل عـــن %2وفوائـــد التـــأخیر %15مـــع الفوائـــد االتفاقیـــة بســـعر 

مول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر وتحدید مدة اإلكراه البدني في األقصى. وأرفق المقال بكشف وش
حساب وعقد قرض وسند المر ورسالة إنذار.

وتقدم نائب المدعى علیها بمذكرة جوابیة أشار بهـا علـى أن العارضـة كانـت تـؤدي األقسـاط 
ع ال یعـد قرینـة علـى خـرق االتفـاق وأنهـا تنـازع بانتظـام وأن توقفهـا عـن الـدفع لمـدة مؤقتـة لتعـاود الـدف

في أصل الدین والفوائد.
قضـى فـي 22/11/2012وان المدعیة سـبق أن تقـدمت بـدعوى سـابقة فصـدر حكـم بتـاریخ 

درهــم لهــذا الــتمس الحكــم أساســا بــرفض الطلــب لســبقیة 33.462,03مواجهــة العارضــة بــأداء مبلــغ 
حسابیة . وأرفق المذكرة بثالث فواتیر أداء ونسخة حكم.البت فیه واحتیاطیا األمر بإجراء خبرة 
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وعقــب نائــب المدعیــة بمــذكرة أوضــح فیهــا علــى أن الفــواتیر المــدلى بهــا مــن طــرف المــدعى 
علیهـــا تتعلـــق بـــثالث عقـــود قـــرض مختلفـــة اســـتفادت منهـــا المـــدعى علیهـــا األول مســـجل تحـــت عـــدد 

موضوع هذه الدعوى مسجل تحت والثالث وهو78159990والثاني مسجل تحت عدد 9472647
. وحول الحكم المدلى به مـن طـرف المـدعى علیهـا فهـو یتعلـق بعقـد قـرض آخـر 91281410عدد 

ـــد قـــرض 94726470مســـجل تحـــت عـــدد  ـــال وكشـــف حســـاب وعق . وأرفـــق المـــذكرة بنســـخة مـــن مق
موضوع الحكم المدلى به من طرف المدعیة.

لحكـــم المشـــار إلیـــه أعـــاله موضـــوع أصـــدرت المحكمـــة ا10/04/2013وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 
الطعن باالستئناف.

أســبــاب االستئناف
حیث یدفع الطـاعن بأنـه سـبق لـه أن أثـار خـالل المرحلـة االبتدائیـة أنـه كـان یـؤدي األقسـاط 

أداء بعضــها ، وقــد أدلــى بمجموعــة مــن الفــواتیر التــي تثبــت بصــورة منتظمــة إلــى أن اســتحال علیــه 
قساط لدى البنك.ایداعه المبالغ موضوع األ
م.ت. فإنه یمكن للبنك أن یطالب بالتسدید الفوري للرأسمال المتبقـي 104وأنه طبقا للفصل 

مـن الـدین وأن المســتأنف علیهـا طالبـت بمجمــوع مبلـغ الـدین ، وقــد سـایرها الحكـم االبتــدائي فـي ذلــك 
مبلــغ الحقیقــي الــذي دون االسـتجابة لطلــب الطــاعن الرامـي إلــى إجــراء خبــرة حتـى یتســنى لــه معرفـة ال

بقي في ذمته ودون مناقشة الحجـج والوثـائق المـدلى بهـا مـن طـرف المسـتأنف علیهـا ، ممـا یعـد مـن 
نقصان التعلیل الذي یوازي انعدامه.

وحیــث ان الكشــف الحســابي المــدلى بــه ال یمكــن االعتــداد بــه ألن االجتهــاد القضــائي اعتبــر 
لیــه العمــل القضــائي منــه قــرار محكمــةا لــنقض عــدد ذلــك علــى أن یكــون بــین التجــار وهــذا مــا دأب ع

.870/3/1/2006في الملف عدد 11/02/2009بتاریخ 197
وحیــث یتعــین تبعــا لمــا ذكــر أعــاله التصــریح أساســا بإلغــاء الحكــم االبتــدائي فــي جمیــع مــا 
قضى به والحكم من جدید برفض الطلب، واحتیاطیا الحكم بإجراء خبرة حسابیة إلجراء محاسبة بین
الطرفین بناء على الوثائق التي یتوفر علیها الطاعن مع حفظ حقه في التعقیب وجعل الصائر علـى 

من یجب.
أدلـــت المســـتأنف علیهـــا بواســـطة دفاعهـــا بمـــذكرة جوابیـــة 24/09/2013وحیـــث إنـــه بجلســـة 

تعـــرض فیهـــا أن االســـتئناف الحـــالي ال یرتكـــز علـــى أســـاس ألن المســـتأنفة لـــم تـــدل بـــأي دفـــع جدیـــد 
صرت على التمسك بنفس الدفوعات المثارة خالل المرحلة االبتدائیة.واقت

درهـم وتعهـدت 20.000طبقـا للعقـد الـرابط بـین الطـرفین فـإن المسـتأنفة اقترضـت مبلـغ وانـه 
درهــم للقســط الواحــد وبالتــالي فــإن مبلــغ 451قســطا بمبلــغ 63بإرجاعــه علــى شــكل أقســاط عــددها 
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درهم ، وأن العارضة وقبل اللجوء إلـى القضـاء قامـت 28.413الدین عند التعاقد محصور في مبلغ 
داءات الواقعــة مــن طــرف المســتأنفة والمتعلقــة بالــدعوى موضــوع ملــف القــرض عــدد بخصــم جمیــع األ
PP91281410 وأن وصــوالت األداء المقحمــة مــن طرفهــا تتعلــق بعقــود قــروض أخــرى وبالتــالي ،

فـإن منازعـة المسـتأنفة فـي المدیونیــة وفـي كشـف الحسـاب تبقـى منازعــة غیـر جدیـة لعـدم اإلدالء بمــا 
في كشف الحساب ، مما یتعین معه رد االستئناف.یثبت ما یخالف ما جاء 

تخلــــف خاللهــــا دفــــاع المســــتأنفة رغــــم ســــابق 07/01/2014و حیــــث أدرج الملــــف بجلســــة 
یة مما تقرر معه حجز القضاإلعالم ، وحضر األستاذ البوخاري عن األستاذ الكتاني وأكد ما سبق،

.28/01/2014جلسة للمداولة قصد النطق  بالقرار ب
االستئنــافةمحكمـــ

إنــه بخصــوص مــا تــدفع بــه الطاعنــة بــأن الكشــف الحســابي ال یمكــن االعتــداد بــه ألن حیــث 
االجتهــاد القضــائي اعتبــره حجــة بــین التجــار وال یمكــن مواجهــة التــاجر بــه ، فإنــه وخالفــا لمــا یدعیــه 

عتمـد فإنه ینص علـى أنـه "ت1-05-178من الظهیر رقم 118الطاعن ، فإنه بالرجوع إلى الفصل 
كشــوف الحســابات التــي تعــدها مؤسســات اإلئتمــان وفــق الكیفیــة المحــددة بمنشــور یصــدره والــي بنــك 

لجنـة مؤسسـات اإلئتمـان فـي المجـال القضـائي ، باعتبارهـا وسـائل إثبـات المغرب بعد استطالع رأي
بینها وبین عمالئها في المنازعات القائمة بینهما إلى أن یثبت ما یخالف ذلك ".

ه واســتنادا للفصــل المــذكور أعــاله ، فــإن الكشــف الحســابي یعــد وســیلة إثبــات بــین وحیــث إنــ
البنك وجمیع عمالئه كیفما كانت صفتهم مما یكون معه الـدفع المثـار أعـاله فـي غیـر محلـه ویتعـین 

رده.
وحیث إنه بخصوص مـا أثارتـه الطاعنـة مـن منازعـة بخصـوص المدیونیـة علـى أسـاس أنهـا 

ـــؤدي األقســـاط بصـــ ورة منتظمـــة كمـــا هـــو ثابـــت مـــن التواصـــیل المـــدلى بهـــا خـــالل المرحلـــة كانـــت ت
من م.ت. فإنه یمكن للبنك أن یطالـب 104االبتدائیة إلى أن توقفت عن األداء ، وأنه طبقا للفصل 

بالتســدید الفــوري للرأســمال المتبقــي مــن الــدین ، إال أنــه طالــب بمجمــوع مبلــغ الــدین ، فإنــه مــن جهــة 
مـن 104م.ت. بـل الفصـل 104متمسك به مـن طـرف الطاعنـة لـیس الفصـل أولى ، فإن الفصل ال

المتعلق بحمایة المستهلك ، وأن هـذا الفصـل یخـول حقـا للبنـك فـي حالـة توقـف 31-08القانون رقم 
المقترض عن األداء أن یطالب بالتسدید الفوري لرأسمال المتبقي المستحق ، فإنه بعد االطالع على 

درهـم یـؤدى 20.000الطرفین ، فإن الطاعنة قد حصلت علـى قـرض بمبلـغ عقد القرض الرابط بین 
قســطا، وأن الثابــت مــن كشــف الحســاب أنهــا توقفــت عــن األداء ممــا أدى بالمســتأنف 63علــى مــدى 

المذكور أعاله.104علیها بالمطالبة بالرأسمال المتبقي إعماال بمقتضیات الفصل 



3084/2013/6رقم الملف : 

5

ة علـى التواصـیل المـدلى بهـا إلثبـات األداء ، وحیث من جهة ثانیة فإنه بعد اطـالع المحكمـ
، وبالتـالي فـإن الوصـل PP91281410فإن المدیونیة المطالب بها هي موضوع عقد القـرض عـدد 

ـــاقي التواصـــیل 04/12/2012درهـــم والمـــؤرخ فـــي 748,13المتعلـــق بهـــا هـــو الحامـــل لمبلـــغ  أمـــا ب
بعادها.األخرى فإنها ال تتعلق بعقد القرض الحالي مما یتعین است

لــق بــالقرض موضــوع الــدعوى الحالیــة وحیــث إنــه بعــد اطــالع المحكمــة علــى الوصــل المتع
وبالتــالي فــإننــه جــاء بعــد رفــع الــدعوى موضــوع االســتئناف الحــالي ، فإ04/12/2012مـؤرخ فــي وال

هذا األداء لم یتم أخذه بعین اإلعتبار ، كما أنه بـالرجوع إلـى الوصـل الصـادر عـن المسـتأنف علیهـا 
والــذي جــاء بعــد رفــع الــدعوى ، فإنــه یشــیر إلــى أن المدیونیــة وبعــد األداء الحاصــل تبقــى محــددة فــي 

درهم .17.770,28مبلغ 
لمسـتأنف علیهـا وجـاء بعـد رفـع الـدعوى ویشـیر إلـى أن مبلـغ اوحیث ان الوصل صادر عن

لحكم المستأنف وذلك الدین محدد في المبلغ أعاله مما یتعین معه اعتبار االستئناف جزئیا وتعدیل ا
درهم وتأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.17.770,28بحصر المبلغ المحكوم به في 

األسبـــــابلـھذه
.علنیا و حضوریاوهي تبت انتهائیا بالدار البیضاءةجاریفإن محكمة االستئناف الت

.بقبول االستئناف: في الشـــكل

ــــي الـجوهـــــر ــــباعتبــــاره: ف ــــغ المحكــــوم بــــه فــــي جزئی ا وتعــــدیل الحكــــم المســــتأنف وذلــــك بحصــــر المبل
درهم مع تأییده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.17.022,15

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.11/02/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.1السید محمد بین 

سي.راادریس األطنائبه األستاذ 
الرباط.المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.

عضاء مجلسها اإلداري أي شخص مدیرها و ش م ف2شركة وبین 

العربي الغرمول.األستاذ انائبه
.الرباطالمحامي بهیئة 

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
697/2014

صدر بتاریخ:
11/02/2014

ةرقم الملف بالمحكمة التجاری
4485/8/2011

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
1974/2013/6

ح/ش



1974/2013/6رقم الملف : 

2

بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.28/01/2014استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
سـتاذ ادریـس األطراسـي بمقـال اسـتئنافي مـؤدى بواسطة دفاعـه األ1حیث تقدم السید محمد 

تأنف بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة یس15/4/2013عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضــي بأدائــه 4485/8/2011فــي الملــف رقــم 4485تحــت عــدد 13/02/2013بالربــاط بتــاریخ 

درهم مع الفائدة القانونیة من تاریخ الطلب إلى یوم التنفیـذ وتحمیـل 35065,12لفائدة المدعیة مبلغ 
لبدني في األدنى وبرفض باقي الطلب.الطرفین الصائر بالنسبة وتحدید اإلكراه ا

في الشكـــل:
حیــث إن االســتئناف جــاء داخــل األجــل القــانوني ومســتوفیا لكافــة شــروطه الشــكلیة األخــرى 

المتطلبة قانونا فهو إذن مقبول شكال.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بمقــال 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف وملخــص الحكــم المطعــون فیــه أن شــركة 

درهـم نـاتج عـن 35065,12تعرض فیه أنها دائنة للمسـتأنف بمبلـغ 20/12/2011تاریخ افتتاحي ب
عقــد قـــرض، إال أنـــه امتنـــع عـــن األداء رغـــم اإلنـــذار الموجــه إلیـــه ملتمســـة الحكـــم علیـــه بـــأداء المبلـــغ 

درهـم كتعـویض 3500,00داء ومبلغ مع الفائدة القانونیة من تاریخ حلول الدین إلى یوم األالمذكور 
صـائر وتحدیـد مـدة اإلجبـار المن مجموع الدین وتحمیلـه %2لتماطل مع فائدة التأخیر بنسبة عن ا
قصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.األفي 

وبناء على إعالم دفاع المدعى علیه وٕامهاله للجواب دون جدوى أصدرت المحكمة التجاریة 
سباب اآلتیة :حكمها المشار إلیه أعاله استأنفه الطاعن لأل

موجبات االستئناف
حیث إن كشف الحساب المدلى بـه مـن قبـل المسـتأنف علیهـا هـو دلیـل مـن صـنعها ومعلـوم 

شــخص ال یمكنــه أن یصــنع دلــیال لنفســه لیحــتج بــه علــى غیــره كمــا ان الكشــف المــذكور جــاء الأن 
ق بمؤسســـات االئتمـــان ومراقبتهـــا، لـــالمتع34-03قـــانون رقـــم المـــن 18مخالفـــا لمقتضـــیات الفصـــل 
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ساســا بــرفض الطلــب واحتیاطیــا األمــر بــإجراء أالــتمس إلغــاء الحكــم االبتــدائي وبعــد التصــدي الحكــم و 
ض فــي اإلدالء بمســتنتجاته علــى ر خبــرة حســابیة للتأكــد مــن مبلــغ الــدین الحقیقــي مــع حفــظ حــق العــا

ضوء الخبرة.
دفــاع المســتأنف علیهــا بمـــذكرة عــرض فیهــا أن الــدین ثابــت بمقتضــى كشـــف وحیــث أجــاب

ام التــي أعطاهـا المشــرع حجیـة فــي ضـة الممســوكة بانتظـر بي مسـتخرج مــن الـدفاتر التجاریــة للعاحسـا
مـن م ت كمـا أن المنازعـة غیـر الجدیـة فـي الكشـف الحسـابي ال یعتـد بهـا 492ثبات طبقا للمـادة اإل

مادام أن الطاعن لم یدل بأدنى حجة تفید أن مضمون الكشف الحسابي غیر سلیم والتمس التصریح 
یید الحكم المستأنف مع تحمیل رافعه الصائر.أد االستئناف وتبر 

التي حضرتها ذة/حمـدي عـن 28/01/2014وبناء على إدراج القضیة بعدة جلسات آخرها 
ذ/الغرمــول وأكــدت جوابهــا الســابق بینمــا تخلــف دفــاع المســتأنف رغــم إعالمــه بمحــل المخــابرة بكتابــة 

.11/02/2014لجلسة ضبط مما تقرر معه حجز القضیة للمداولةال

محكمة االستئناف
شـف الحسـاب المـدلى بـه هـو دلیـل مـن صـنع المسـتأنف علیهـا كحیث تمسك الطاعن بكون 

ضـافة إلـى أن الكشـف دلیـل لنفسـه لیحـتج بـه علـى غیـره باإلشـخص ال یمكنـه صـنع الوأنه معلوم أن 
ق بمؤسســــات االئتمــــان لــــالمتع34-03مــــن قــــانون 18المــــذكور جــــاء مخالفــــا لمقتضــــیات الفصــــل 

ومراقبتها.
ثــاره الطــاعن مــن منازعــة فــي الكشــف الحســابي المســتدل بــه ألكــن حیــث إنــه بخصــوص مــا 

ساس أنه دلیـل مـن صـنع المسـتأنف علیهـا كمـا أنـه یفتقـر إلـى الشـروط المنصـوص علیهـا فـي أعلى 
ف كمـــا یـــدعي خطئـــا، فـــإن الثابـــت مـــن الكشـــ18ولـــیس الفصـــل 34-03مـــن قـــانون 118الفصـــل 

المحتج به أنه جاء یتضمن جمیع البیانات التي یجب توفرها في كشـف الحسـاب مـن اسـم المقتـرض 
قساط الحالة غیر المؤداة وبدایة أول قسط وآخر قسط وفوائد التأخیر.قرض واألالورقم عقد 

شـروط الثـاره الطـاعن یتـوفر علـى كافـة لك یكون الكشف الحسابي وبعكـس مـا أوحیث إنه بذ
492یـاه الفصـل إنونا، وانه لـم یـدل بمـا یخـالف مـا جـاء فیـه لـدحض القرینـة التـي خولهـا المطلوبة قا

03-34بتنفیــذ القــانون رقــم 1-05-178مــن الظهیــر الشــریف رقــم 118یضــا الفصــل أمــن م ت و 
ق بمؤسســـات االئتمـــان ومراقبتهـــا ممـــا تكـــون معـــه منازعتـــه لـــوالمتع14/02/2006الصـــادر بتـــاریخ 

قضـــائي الـــذي اســـتقر علـــى أن الثبـــات وهـــو مـــا ســـار علیـــه العمـــل إمـــن أي جـــاءت ســـلبیة ومجـــردة 
الكشــوف الحســابیة تبقــى مجــرد قرینــة بســیطة قابلــة إلثبــات العكــس مــن طــرف المــدعى علیــه، وانــه 

ثباتـه إیجابیـة كإهـدم حجیـة الكشـوف أن تكـون منازعـةیشترط في المنازعة التي تخول المدعى علیه 
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قحام أو تشطیب أو عـدم احتسـاب مبـالغ مودعـة ك بانتظام لوجود إدلى به غیر ممسو أن الكشف الم
هذا الصدد أنظر في (ثباته في النازلة الحالیة ستحقة وهو ما لم یستطع المستأنف إأو خصم مبالغ م

ـــــــى رقـــــــم  ـــــــس األعل ـــــــاریخ 575قـــــــرار المجل ـــــــف تجـــــــاري عـــــــدد 05/08/2005الصـــــــادر بت فـــــــي مل
473/07فـــي ملــف تجـــاري رقـــم 20/6/07فــي المـــؤرخ698یضــا القـــرار رقــم أو 622/3/1/2004

).107ص 69منشور بمجلة قضاء المجلس األعلى عدد 
وحیث إنه بخصـوص مطالبـة الطـاعن بـإجراء خبـرة حسـابیة لتحدیـد الـدین الحقیقـي فإنـه مـن 

جــراءات التحقیــق لیســت حقــا مطلقــا لألطــراف یتعــین فقهــا وقضــاء أن الخبــرة كــإجراء مــن إالمســلم بــه 
لیه كلما طلبوا ذلـك بـل إنهـا هـي إجـراء یبقـى مـن صـمیم السـلطة التقدیریـة للمحكمـة التـي االستجابة إ

تملك عدم االستجابة إلیه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما یكفي لتكوین قناعتها للفصل 
فــي النــزاع دون اللجــوء إلــى هــذا اإلجــراء كمــا هــو الحــال فــي النازلــة حیــث ان الــدین ثابــت مــن خــالل 

قد سلف جاهز موقع من الطرفین ومدعم بكشف حسابي تتوفر فیه جمیع الشروط القانونیة الواردة ع
في دوریة والي بنك المغرب مما ینبغي معه رد هذا السبب من الطعن لعدم جدیته.

ییــــد الحكــــم أســــاس قــــانوني وتأوحیــــث یتعــــین تبعــــا لــــذلك رد االســــتئناف لعــــدم ارتكــــازه علــــى 
بقاء صائره على رافعه.إلمستأنف مع االبتدائي ا

لـھذه األسبـــــاب
فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیا 

بقبول االستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

نة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والس

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.05/03/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.1السید محمد بین 

مصطفى وجغت.نائبه األستاذ 
.البیضاءالدار المحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا من جهة.

ممثله القانوني.في شخص2وبین 

الحسن الكتاني.نائبه األستاذ 
.الدارالبیضاءالمحامي بهیئة 

بوصفه مستأنفا علیه من جهة أخرى.

قرار رقم :
1121/2014

صدر بتاریخ:
05/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
4696/5/2013

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
5286/2013/6

ح/ش
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
328ومــا یلیــه و 155والفصــول لتجاریــة مــن قــانون المحــاكم ا22والمــادة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

قانون المسطرة المدنیة.من429وما یلیه و
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ســتاذ مصــطفى وجغــت بمقتضــى مقــال بواســطة محامیــه األ1نف الســید محمــد أحیــث اســت
الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة 04/12/2013مسجل ومؤدى عنه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 

والقاضي علیه بأدائه لفائدة 4696/5/2013في الملف عدد 25/09/2013بالدار البیضاء بتاریخ 
من تاریخ الطلب والصـائر واإلكـراه فـي %4درهم مع فائدة سعرها 182090,14مبلغ 2المدعي 

األدنى ورفض باقي الطلبات. 

في الشكـــل:
بلــغ بــالحكم بتــاریخ 1لطــاعن محمــد حیــث إن الثابــت مــن طــي التبلیــغ المرفــق بالمقــال أن ا

ـــاریخ 21/11/2013 ـــى اســـتئنافه بت ـــارا 04/12/2013وبـــادر إل ـــانوني، واعتب ، أي داخـــل األجـــل الق
لكون االستئناف مستوف لباقي الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكال.

وفي الموضــوع:
ســتاذ الحســن الكتــاني بمقــال محامیــه األتقــدم بواسـطة 2حیـث یتجلــى مــن وثــائق الملــف أن 

عـــرض فیـــه أنـــه دائـــن 08/05/2013أمـــام المحكمـــة التجاریـــة بالـــدار البیضـــاء مـــؤدى عنـــه بتـــاریخ 
وأنــــــــــه لــــــــــم یــــــــــؤد ،درهــــــــــم النــــــــــاتج عــــــــــن عقــــــــــد القــــــــــرض182090,41للمــــــــــدعى علیــــــــــه بمبلــــــــــغ 

مبلــغ المــذكور مــع مــا بذمتــه رغــم المحــاوالت الحبیــة المبذولــة معــه والــتمس الحكــم علیــه بأدائــه لــه ال
5000إلـى یـوم التنفیـذ ومبلـغ 30/04/2012الفوائد االتفاقیة وفوائد التأخیر من تاریخ حلول األداء 

درهم تعویضا عـن التماطـل مـع الصـائر وشـمول الحكـم بالنفـاذ المعجـل واالكـراه البـدني فـي األقصـى 
رسالة اإلنذار وعقد القرض.،مرفقا مقاله بكشف حساب
أصــدرت المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء حكمــا وفــق 25/09/2013یخ وحیــث انــه بتــار 

فه المحكوم علیه.أنالطلب است
سـتجاب إبتدائي جانب الصواب حینمـا ن الحكم اإلأستئنافي حیث أورد الطاعن في مقاله اإل

ســـتدعاؤه مـــن طـــرف محكمـــة إن العـــارض لـــم یـــتم أنف علیـــه علمـــا ألجمیـــع ملتمســـات الطـــرف المســـت
سـتدعاء ولـم یعلــم بوجـود هـذه الـدعوى إال بعـد توصــله إي أولـى ولـم یسـبق لــه أن توصـل بـجـة األالدر 

تصـال بالمؤسسـة لـى ربـط اإلإعن بمجـرد توصـله باإلنـذار بـادر ابالحكم موضوع هذا الطعن وأن الط
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تفــاق علــى تــدارك هــذا العجــز فــي األداء بواســطة دفــع قســطین فــي الشــهر بــدل المقرضــة حیــث تــم اإل
ولم یتوقف عن تسدید األقساط بشكل مضـاعف إلـى أن 11/04/2012تداء من تاریخ بإقسط واحد 

ض یتمســك بعــدم صــحة طلــب ر ن العــاأفــوجئ بتوصــله بطــي تبلیــغ الحكــم موضــوع الطعــن الحــالي و 
نیـة مـن سـس واقعیـة أو قانونیـة وأن هـذا األخیـر یتقاضـى بسـوء أستناده علـى إنف علیه وعدم أالمست

بتــدائي فیمــا قضــى بــه وبعــد التصــدي ساســا التصــریح بإلغــاء الحكــم اإلأا خــالل هــذه المســطرة ملتمســ
صائر.الحتیاطیا بإجراء بحث في النازلة وتحمیل المستأنف علیه إ الحكم وفق الطلب و 

نف علیـــه بواســـطة نائبـــه والتـــي أوبنـــاء علـــى المـــذكرة الجوابیـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف المســـت
حترمــت إ ســتدعاءه و إفــإن المحكمــة التجاریــة بــادرت إلــى ثــاره المســتأنف أعــرض فیهــا أنــه خالفــا لمــا 

مـن ق.م.م وأن عــدم الطعــن فـي التبلیــغ یجعـل الــدفع المثــار غیـر مبنــي علــى 37مقتضـیات الفصــل 
قـرارا قضــائیا بواقعـة التوقــف عــن األداء وأن إسـلیم ناهیــك علـى أن المســتأنف یقــر سـاس قــانوني أأي 

لتـزام ینقضـي ق.ل.ع الذي ینص علـى أن اإل320قراره بهذا الشكل یشكل خرقا لمقتضیات الفصل إ
تفـاق أو القـانون وأن األداء الجزئـي المزعـوم ینفـي التماطـل بأداء محله وفقا للشروط التي یحـددها اإل

ستئناف.ملتمسا التصریح برد اإل
ة وكیلــه والتــي عــرض فیهــا أنــه وبنــاء علــى المــذكرة المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأنف بواســط

درهــم 10000,00درهــم ثــم 5500,00تفــاق قــام بتســدید ثــالث دفعــات علــى التــوالي بمبلــغ تنفیــذا لإل
.27/01/2004یخ ر خیرة بتادرهم األ10000,00و

وبناء على المذكرة المدلى بها من طـرف المسـتأنف علیـه بواسـطة وكیلـه والتـي یعـرض فیهـا 
والمدلى بوصوالتها ویلـتمس خصـم قیمتهـا 2014المؤداة خالل شهر ینایر أنه یقر بتوصله بالمبالغ

صلي الثابت بمقتضى الحكم المستأنف.من الدین األ
ــــى إدراج القضــــیة بجلســــة  ــــاء عل ــــا الطــــرفین وتقــــرر حجــــز 26/02/2014وبن حضــــرها نائب

.05/03/2014القضیة للمداولة لجلسة 

محكمة االستئناف
ســتئنافي أن أســاس الــدعوى بنــي علــى توقفــه عــن قالــه اإلحیــث أورد الطــاعن فــي معــرض م

بمقتضــى األخیــرســداد األقســاط المســتحقة لفائــدة المســتأنف علیــه والتــي تــم حصــرها مــن طــرف هــذا
نــذار بــاألداء بــادر إلــى ربــط إل، والحــال أنــه بمجــرد توصــه با30/04/2012الحســاب بتــاریخ كشــف

تفـــاق عــن طریـــق تســـدیده وســـارع إلــى تنفیـــذ اإلتصــال بالمؤسســـة المقرضـــة (مصــلحة المنازعـــات) اإل
لألقساط بشكل مضاعف ومرتین في الشهر الواحد.

وبـــین المســـتأنف علیـــه بخصـــوص تفـــاق بینـــهإدعي وجـــود یـــالـــذي لكـــن حیـــث إن الطـــاعن
لتــزام إتفــاق المــذكور أو طریقــة جدیــدة لــألداء وجدولــة المبــالغ المســتحقة لــم یــدل بمــا یثبــت بــه قیــام اإل
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إلــى أداء كامــل المبلــغ المترتــب كــذلكلــم یســعأن الطــاعنلیــه بخصوصــه، ناهیــك علــىالمسـتأنف ع
بذمته والممثل للرأسمال المتبقى، وأن ما تم أداءه من طرفه الثابت من الفواتیر المستدل بها والتي لم 

درهـم مـن أصـل 73004,00تكن محل أیة منازعة من طرف المسـتأنف علیـه ال تغطـي سـوى مبلـغ 
الوفـــاء الجزئـــي ال یشـــكل إبـــراء للذمـــة المالیـــة وبالتـــالي یبقـــىدرهـــم المســـتحق، 182090,41مبلـــغ 

یعفیها إال األداء الكامل للدین المستحق.التي ال   العامرة و 
وتعدیلـه فـي مبدئـهوحیث إنـه بـالنظر للمعطیـات أعـاله یتعـین تأییـد الحكـم القاضـي بـاألداء

درهم.109086,41مبلغ حدودلدین فيخصم المبالغ المؤداة وحصر مبلغ ابوذلك

لـھذه األسبـــــاب
ستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة اإل

.علنیا وحضوریانتهائیا إوهي تبت 

ستئناف.قبول اإلفي الشـــكل : 

درهــم 109086,41مبلــغتأییــد الحكــم المســتأنف مــع تخفــیض المبلــغ المحكــوم بــه إلــى
ئر بالنسبة.وبجعل الصا

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
اریة بالدار البیضاءبمحكمة االستئناف التج

و طبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

ح/ف

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

10/3/2014أصدرت بتاریخ 

القرار اآلتي نصه:في جلستها العلنیة 
1حمو السید بین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد ناجح نائبه األستاذ

.من جهةامستأنفبوصفه

رئـــــیس و أعضـــــاء مجلســـــها فـــــي شـــــخص ش م 2شـــــركة وبـــــین 
اإلداري.

. الدار البیضاءالمحامي بهیئةفخار: األستاذ محمد نائبها

.أخرىمن جهة امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1245/2014

صدر بتاریخ:
10/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
709/6/2013

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
5143/2013/8222
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.10/02/2014استدعاء الطرفین لجلسة بناءا على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

اولة طبقا للقانون.وبعد المد
اســـتأنف 22/11/2013إنـــه بمقتضــى مقـــال اســتئنافي مســـجل و مــؤدى عنـــه بتــاریخ حیــث 

بواســطة محامیــه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء تحــت عــدد 1الســید حمــو 
و القاضــي علیــه بأدائــه لفائــدة المســتأنف 709/6/2013ملــف عــدد 10/7/2013بتــاریخ 11130

مـن تـاریخ الطلـب و الصـائر و االكـراه البـدني %4درهم مع فائـدة سـعرها 20763,38مبلغ علیها
في األدنى و رفض الباقي. 

في الشكـــل:
و تقــــدم باســــتئنافه بتــــاریخ 23/10/2013حیــــث بلــــغ المســــتأنف بــــالحكم المســــتأنف بتــــاریخ 

مما یجعل استئنافه مقدما داخل األجل القانوني .22/11/2013
المنصوص علیها قانونا صفة قدم المقال االستئنافي مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة و حیث 

و أجال و أداءا فهو مقبول شكال.

في الموضــوع:
من وثــائق الملــف و مــن الحكــم المســتأنف أن المســتأنف علیهــا تقــدمت بواســطة حیــث یســتفاد

تعــرض فیــه أنهــا دائنــة 21/1/2013محامیهــا بمقــال افتتــاحي للــدعوى مســجل و مــؤدى عنــه بتــاریخ 
درهـــم حســـب كشـــف الحســـاب و عقـــد القـــرض و ســـند اذنـــي و أن 20763,38للمـــدعى علیـــه بمبلـــغ 

قصـــد األداء لــم یســفر عـــن نتیجــة , و الـــتمس جمیــع المحــاوالت الحبیـــة المبذولــة مــع المـــدعى علیــه 
ابتــداء مــن تــاریخ إلــى الفوائــد و المصــاریف و ذلــكبأدائــه لهــا المبلــغ المــذكور باإلضــافة الحكــم علیــه 

درهم كتعویض مع النفاذ المعجل و تحمیله الصائر و تحدیـد مـدة 2000التوقف عن األداء و مبلغ 
اإلكراه البدني في األقصى.

و أرفق المقال بالوثائق التالیة : عقد قرض و كشف حساب و رسالة إنذار.
مـن المدعیـة مبلـغ أوضـح فیـه بأنـه إقتـرضو بناء علـى جـواب المـدعى علیـه بواسـطة نائبـه 

درهم فقط و لیس المبلغ المطلوب و أنه مستعد ألداء مبلغ الدین علـى شـكل أقسـاط قـدرها 20.000
التمس رفض الطلب و احتیاطیا إجراء بحث .و درهم عن كل قسط 2000
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و بعــــد تقــــدیم المســــتأنف لجوابــــه أصــــدرت المحكمــــة الحكــــم المطعــــون فیــــه و الــــذي اســــتأنفه 
على ما یلي :هاستئنافأوجهالمستأنف مركزا 

ناف:ئأسباب االست
مســتعد بكونــه لـم یلتفــت إلــى دفعـه المتعلــق المســتأنف علــى الحكـم المطعــون فیــه كونــه عـاب

درهــم ، و أن حالــة االمتنــاع غیــر موجــودة 2000ألداء مــا بذمتــه و لكــن علــى شــكل أقســاط بمبلــغ 
االجتماعیة و االقتصادیة .تهو حاللكن في حدود إمكانیاتهو على حسن نیتهمادام أنه برهن 

الحكم و الحكم من جدید برفض الطلب.إلغاءو التمس 
تبلیغ.غالفو أدلى بنسخة حكم 

یقـــر أدلـــت المســـتأنف علیهـــا بمـــذكرة جـــواب جـــاء فیهـــا أن المســـتأنف 10/2/2014بجلســـة و 
ة و لـم یـدل المسـتأنف درهم مقسـطا و المدیونیـة ثابتـ20000.00بالمدیونیة و باستعداده ألداء مبلغ 

حجیتها.لهابما یثبت براءة الذمة و كشوف الحساب الصادرة عن مؤسسات االئتمان 
و التمس رد االستئناف و تأیید حكم المستأنف .

و أدلى نائب المستأنف علیها بجوابه 10/2/2014بجلسة أخیراو بناء على إدراج الملف 
.10/3/2014ها للمداولة لجلسة و اعتبرت المحكمة القضیة جاهزة لیتم حجز 

افــة االستئنــمحكم

استند المستأنف في استئنافه علـى كـون الحكـم المطعـون فیـه لـم یلتفـت لدفعـه المتعلـق حیث
إنـه بـرهن علـى حسـن و درهم 2000.00باستعداده ألداء ما بذمته على شكل أقساط قیمة كل قسط 

نیته في أداء ما بذمته.
الدین علـى شـكل أقسـاط علـى اعتبـار أنـه تقسیط مطالبة بالللمستأنف في یث إنه الحق و ح

من العقد فـإن الـدین بأكملـه 3بعد تحقق الشرط المتعلق بسقوط األجل المنصوص علیه في الفصل 
بكامله ، كما أن حسن نیته ال یعفیه من األداء الذي ال یكـون إال و یكون ملزما بسدادهحاالیصبح 

من الدین كامال وهو األمر الذي ال یوجد بالملف ما یثبته.بثبوت براءة ذمته 
رتكــــز علـــــى أســــاس ممــــا یســـــتدعي رده و تأییــــد الحكـــــم حیــــث یكــــون االســـــتئناف غیــــر مو 
المستأنف .

تحمل المستأنف صائر استئنافه.و حیث ی
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لـھذه األسبـــــاب

.حضوریاو علنیا وهي تبت انتهائیا محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح
قبول االستئناف .بل : ـفي الشـــك
الصائر. و تحمیل المستأنفالحكم المستأنفتأییدر:ــــفي الجوھ

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
وزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

محفــوظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار ال
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 11/3/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.عبد الرزاق1السید بین

.القنیطرةبهیئة یةالمحاممینة طیاعذةاألستاهتنائب
من جهة.امستأنفبوصفه

مثلها القانونيمفي شخص ش م 2شركة وبین 

.الدار البیضاءالمحامي بهیئة محمد فخاراألستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1306/2014

صدر بتاریخ:
11/3/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3787/8/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
4258/2013/6

م/ا
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االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال 
.األطرافالمستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة السید تقریر علىوبناء

.11/2/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بمقـال مسـجل 2شـركة فـي مواجهـة بواسـطة محامیـهاحمدعبد القادر 1حیث تقدم السید 

الصــادر عـن المحكمــة لحكـمســتأنف بمقتضـاه ای23/7/2013عنـه الرســوم القضـائیة بتـاریخ ومـؤداة
القاضـي3787/8/2012فـي الملـف عـدد 11/9/2012بتاریخ 3981تحت عدد بالرباطتجاریة ال

تحدید مدة االكراه في االدنـى و درهم مع الصائر و 84437،06مبلغلفائدة المستانف علیها بادائه
. برفض باقي الطلب

ن معــه وفــق الشــكل المتطلــب قانونــا اجــال وصــفة وأداء ممــا یتعــیقــدماالســتئنافإن وحیــث 
التصریح بقبوله.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بواســطة محامیهــا الــى المحكمــة تفاد مــن وثــائق الملــف أن المســتأنف علیهـاحیـث یســ

هـا دائنـة للسـید كیطـا تعـرض فیـه أن28/6/2012مؤدى عنه بتـاریخ فتتاحيبمقال ابالرباطالتجاریة 
رغم المحاوالت الحبیة المبذولة معـه حسابه المدین و أنه درهم الناتج عن رصید84437،06لغ بمب

المبلـغ المـذكور أعـاله كأصـل ألجله تلتمس الحكم بادائه لهاو االنذار الموجه الیه لم یؤد ما بذمته،
ابتـداءا مـن تـاریخ التوقـف عـن  االداء و بتعـویض الدین باالضافة الـى الفوائـد و المصـاریف و ذلـك 

لنفـــاذ المعجـــل و تحدیـــد مـــدة االكـــراه البـــدني فـــي درهـــم مـــع ا9000عـــن التماطـــل ال یقـــل عـــن مبلـــغ 
االقصى و الصائر. و ارفقت مقالها بكشف حساب و عقد قرض و رسالة انذار. 

المستأنف أعاله.لحكمابالرباطالمحكمة التجاریة ت صدر أوحیث 
الـــدین یتعلـــق بشـــراء شـــاحنة و ان المســـتانف أنالطــاعنســـباب اســـتئناف أوحیــث جـــاء فـــي 

علیها استرجعت الشاحنة و تم بیعها بالمزاد العلني كما یفید ذلك محضر البیع بالمزاد العلني و انها 
طلبها لم یعـد مبـرر و الـتمس ما یغطي كافة الدین و لذلك فإندرهم و هو245000استوفت مبلغ 

برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیها الصائر. الغاء الحكم االبتدائي  و التصدي و الحكم
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و أدلى بنسخة الحكم المستأنف و صورة لمحضر البیع بالمزاد العلني. 
ان الـدفوع المثـارة ال 31/12/2013و حیث اجابت المستانف علیها بواسـطة نائبهـا بجلسـة 

ما یفید االداء.ذلك ان المستأنف لم یدل بمحضر البیع كما أنه لم یدل بتقوم على أي اساس 
رغـــم التوصـــل دفـــاع المســـتأنفخاللهـــا تخلـــف11/2/2014الملـــف بجلســـة و حیـــث ادرج

اعتبـرت القضـیة جـاهزة وحجـزت للمداولـة لجلسـة وو حضـر دفـاع المسـتأنف علیهـا ،بكتابة الضـبط
.11/3/2014مددت لجلسة 4/3/2014

لـیـلـعـالت
ه؛سوطة أعالبأوجه االستئناف المبحیث تمسك الطاعن

الــذي اعتمــده المســتأنف ، ومحضــر البیــع بــالمزاد العلنــي المــدلى بصــورة منــه وحیــث إن
درهم الذي یستغرق مبلغ 245000مبلغ المستأنف علیها استوفت كأساس الستئنافه للتأكید على أن

التي ال عالقة لهابشركة صوفاك كریدي و إنماال یتعلق بالشركة المستأنف علیهاالدین المطلوب،
؛بالدعوى موضوع الطعن الحالي، مما یتعین معه استبعاد هذا الدفع

ییــد الحكــم تأیتعــین رده و أســباب ســائغة و یكــون بــذلك االســتئناف غیــر مســتند علــىوحیــث 
المستأنف لموافقته الصواب فیما قضى به.

وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل صائرها.

لـھذه األسبـــــاب
یة بالدار البیضاءمحكمة االستئناف التجار تصرح

و حضوریاعلنیا وهي تبت انتهائیا 

بقبول االستئناف.في الشـــكل : 

الصائر.د الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن برده وتأییفي الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 18/3/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.1ة حنان بین السید

.احمد الشقري المحامي بهیئة الرباطاألستاذ انائبه
من جهة.ة مستأنفابوصفه

مساهمة في شخص ممثلها القانوني.شركة 2شركة وبین 

.الرباطالعربي الغرمول المحامي بهیئة األستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

رقم :قرار
1441/2014

صدر بتاریخ:
18/3/2014

الملف بالمحكمة التجاریةرقم
4145/8/2011

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
4137/2012/6
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.8/10/2013استدعاء الطرفین لجلسة علىوبناء

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
2/8/2012بواســــطة دفاعهــــا بمقــــال مــــؤدى عنــــه بتــــاریخ 1حیــــث تقــــدمت الســــیدة حنــــان 

في الملف عدد 4/11/2012اط بتاریخ عن المحكمة التجاریة بالربالصادرتستانف بمقتضاه الحكم 
درهـــــــم مـــــــع الفوائـــــــد القانونیـــــــة مـــــــن 31334,59والقاضـــــــي علیهـــــــا بـــــــأداء مبلـــــــغ 4145/2011/8
الى یوم األداء مع الصائر و اإلجبار في األدنى ورفض الباقي. 1/12/2011

في الشكـــل:
اریخ حیـــــث ســـــبق البـــــث فـــــي االســـــتئناف بـــــالقبول بمقتضـــــى القـــــرار التمهیـــــدي الصـــــادر بتـــــ

29/10/2013.

وفي الموضــوع:
تقـــــــدمت بمقـــــــال مـــــــؤدى عنـــــــه بتـــــــاریخ 2حیـــــــث یســـــــتفاد مـــــــن وثـــــــائق الملـــــــف ان شـــــــركة 

تعاملـــت مـــع المـــدعى علیـــه التـــي اســـتفادت مـــن أنهـــاتعـــرض فیـــه بواســـطة دفاعهـــا 21/12/2011
فـان درهم وانه رغـم حلـول اجـل الـدین 31.334,59مدینة لها بما قدره وأصبحتخدماتها المصرفیة 

الجلـه تلـتمس االنذار الموجه لها آخرهاالمدعى علیها رفضت اداء ما بذمتها رغم المحاوالت الحبیة 
درهم اصل الدین والفوائد القانونیة من تاریخ حلول اجل الـدین 31.334,59الحكم علیها بأداء مبلغ 

لمعجـل وتحدیـد مـدة درهم كتعویض عـن التماطـل مـع النفـاذ ا3000.00الى یوم األداء وأدائها مبلغ 
االكــراه البــدني فــي األقصــى وتحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر ، وأرفقــت مقالهــا بكشــف حســاب وعقــد 

ورسالة انذار وبعیثة البرید مع بطاقة اإلشعار باالستالم .
وحیــث انــه بعــد تخلــف المــدعى علیهــا أصــدرت المحكمــة الحكــم المشــار الیــه أعــاله موضــوع 

الطعن باالستئناف.
الستئنافأسباب ا

ق.م.م وجــاء 50حیــث تتمســك الطاعنــة بــان الحكــم المســتانف قــد خــرق مقتضــیات الفصــل 
نــاقص التعلیــل المــوازي النعدامــه إذ أنهــا كانــت والزالــت تــؤدي أقســاط القــرض مــن حســابها بــین یــدي 

او عن " وان هاته االداءات التي استفادت منها مباشرة 2مصرف المغرب والذي تستفید منه شركة "
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ریــق حســاب المنازعــات المفتــوح بــین یــدي مصــرف المغــرب یتبــث بــراءة ذمتها،كمــا هــو ثابــت مــن ط
الوصوالت المدلى بها رفقة المقال االستئنافي .

ــم یشــر اطالقــا الــى  وحیــث ان الكشــف الحســابي المــدلى بــه مــن خــالل المرحلــة االبتدائیــة ل
لصــواب حینمــا اعتمــد علــى الكشــف المبــالغ المــؤداة ، ممــا یكــون معــه الحكــم المســتانف قــد جانــب ا

المستدل به الن النزاع الیمكن الفصل فیه اال بمقتضى خبرة حسابیة.
ــــات والشــــروط  ــــه البیان ــــوفر فی ــــه ال تت ــــان الكشــــف المــــدلى ب ــــى مــــاذكر ف و حیــــث فضــــال عل
المفروضة قانونا إذ انه لم یحدد العملیات التي یعرفها حساب الطاعنة مـع تحدیـد التـواریخ  والفتـرات 

،كما انه لم یشر الى تاریخ بدء الحساب وتاریخ حصر المدیونیة، كما انه لـم لزمنیة كل على حدى ا
یشر الى االداءات التي تمت مما یجعل الكشف المدلى به من صنع المستانف علیها و ال یستسـاغ 
ان یصنع احد حجة لنفسه خاصة وانها ضمنت هذا الكشف مصاریف المنازعات وحددتها فـي مبلـغ 

درهم ومجموع فوائـد التـاخیر فـي مبلـغ 58,93درهم ومصاریف التمبر وحددتها في مبلغ 2589,89
درهم مع ان هاته المصاریف هي من صنع وتقدیر المستانف علیها نفسها مما یشكك في 625,66

حجیة الكشف المدلى به .
لتصدي الحكموحیث یتعین استنادا لما ذكر أعاله التصریح بإلغاء الحكم المستانف وبعد ا

برفض الطلب.:أساسا
خبرة حسابیة لتحدید مدى وجود من عدمها وتحدید األقساط المؤداة والتي بإجراءواحتیاطیا:

استفادت منها المستانف علیها وكذا تحدید السبب الذي جعل األقساط المـؤداة غیـر مدرجـة بالكشـف 
المحتج به من طرف المستانف علیها مع تحمیلها الصائر. 

ومجموعة نسخ لوصوالت.مقالها بنسخة من الحكم المستانف وطي التبلیغ أرفقتیث وح
المســـتانف علیهـــا بواســـطة دفاعهـــا بمـــذكرة جوابیـــة أدلـــت18/12/2012وحیـــث انـــه بجلســـة 

مبـالغ العارضـة،وانه تبعـا لـذلك تطلـب مـن المحكمـة اجـراء أدتبأنهاتعرض ان ما تزعمه المستانفة 
الدین الذي ظل في ذمتها ال أسـاس لـه الن االداءات المزعومـة ال عالقـة خبرة حسابیة لحصر مبلغ

درهــم والمســلم 2000,00ان الوصــل الحامــل لمبلــغ إذلهــا بالــدین المعــروض علــى انظــار المحكمــة 
للمســتأنفة مــن لــدن المحكمــة االبتدائیــة بســال یهــم شــیكا بــدون رصــید ســبق للمســتأنفة ان مكنــت منــه 

العالقة لها بالدین المعروض على انظار المحكمة.أخرىالعارضة في اطار عالقة
دلى بهـا مــن لـدن المســتانفة تهـم القــرض الـذي اســتفادت منـه موضــوع مــكمـا ان الوصـوالت ال

علـى بـاإلطالعالـذي قدمتـه لهـا شـركة مصـرف المغـرب ویمكـن معاینـة ذلـك 1854813الملف رقـم 
ـــدن ةالجهـــتشـــیر الـــى ان األخیـــرةوصـــوالت األداء،الن هاتـــه  التـــي توصـــلت بالمبـــالغ المـــؤداة مـــن ل

.1853164المستانفة هي مصرف المغرب ویهم القرض رقم 
.2وانه تبعا لذلك،العالقة لهذه الوصوالت بالدین المطالب به من لدن العارضة شركة 
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قرضـا ذي الى ان العالقة التي تربط العارضة بالمسـتأنفة تهـم اإلشارةوجب أخرىمن جهة 
المســـــــتانفة بدایـــــــة مـــــــن تـــــــاریخ أقســـــــاطهكـــــــان المفـــــــروض ان تـــــــؤدي 35697610المرجـــــــع عـــــــدد 

كما هو واضح من عقد القرض.05/02/2010وانتهاء بتاریخ 05/03/2008
وظـل االمـر 05/06/2009القرض ابتداء مـن تـاریخ أقساطوان المستانفة توقفت عن اداء 

علـــى حســـاب المنازعـــات الملـــفإحالـــةحیـــث اضـــطرت العارضـــة الـــى 05/07/2010كـــذلك لغایـــة 
مـــن الشـــروط العامـــة لعقـــد 3بعـــدما تمســـكت بتحقـــق الشـــرط  الفاســـخ المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

القرض.
المسـتانفة بمــا یفیـد األداء غیــر جـدي ویتعــین التصـریح بــرده وتاییـد الحكــم إدالءوفـي غیــاب 

المستانف مع تحمیل رافعه الصائر .
سـتانفة بواسـطة دفاعهـا بمـذكرة تعقیبیـة تؤكـد مـن المأدلت22/01/2013وحیث انه بجلسة 

خاللهـا دفوعاتهــا الــواردة بالمقــال االسـتئنافي بخصــوص االداءات التــي قامــت بهـا وكــذا منازعتهــا فــي 
الزالت مستمرة في األداء كما هو فإنهاواثباتا لحسن نیتها،أنهاالكشف الحسابي المستدل به مضیفة 

ذكرتها الحالیة ملتمسة الحكم وفق مقالها االستئنافي.ثابت من الوصوالت المرفقة بم
لوصوالت األداء.لألصلمذكرتها بثالث وصوالت مطابقة أرفقتوحیث 

المــذكرات ومــن خاللهــا كــل طــرف األطــرافوحیــث ادرج الملــف بعــدة جلســات تبــادل خاللهــا 
یؤكد دفوعاته ملتمسا الحكم وفقها.

ـــف بجلســـة  األســـتاذحمـــدي عـــن األســـتاذةخاللهـــا حضـــرت8/10/2013وحیـــث ادرج المل
ممــا تقــرر معــه حجــز اإلعــالمســابق محرراتهــا وتخلــف دفــاع المســتانفة رغــم ســابق وأكــدتالغرمــول 

أصــــدرت  خاللهــــا المحكمــــة قــــرارا ، 29/10/2013القضــــیة للمداولــــة قصــــد النطــــق بــــالقرار بجلســــة 
الـــت تــؤدي أقســـاط القــرض مـــن حیــث تمســـكت الطاعنــة بأنهـــا كانــت و ال ز ″تمهیــدیا بالعلــة التالیـــة: 

كمـا هـو ثابـت مـن الوصـوالت ″2″و الذي تستفید منه شركة ″مصرف المغرب″حسابها بین یدي 
المرفقـــة بمقالهـــا االســـتئنافي و مـــذكراتها، هـــذا فضـــال علـــى أن الكشـــف المســـتدل بـــه ال یتـــوفر علـــى 

.″الشروط و البیانات المفروضة قانونا
ـــــر المعـــــین الســـــید ج ـــــره المـــــؤرخ فـــــي و حیـــــث إن الخبی ـــــص فـــــي تقری ـــــو الفضـــــل خل مـــــال أب

درهم.25338أن المدیونیة المتخلذة بذمة المستأنفة محددة في مبلغ : 22/1/2014
و حیـث أدلـى نائـب المسـتأنف علیهــا بمـذكرة بعـد الخبـرة یلــتمس مـن خاللهـا المصـادقة علــى 

لصائر.الخبرة المنجزة و الحكم بتأیید الحكم المستأنف مع تحمیل المستأنفة ا
ن د الخبــرة تعــرض فیهــا أن الخبیــر و إو حیــث أدلــت المســتأنفة بواســطة دفاعهــا بمــذكرة بعــ

أشار في تقریـره بأنهـا أدلـت بمجموعـة مـن وصـوالت األداء، فانـه لـم یشـر إلیهـا فـي عملیـة المحاسـبة 
درهــم الــذي ثــم دفعــه فــي3900وال إلــى ســبب اســتبعادها، و مــن بینهــا وصــل األداء الحامــل لمبلــغ 
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درهم وكذا مجموعة من الوصـوالت 6000الحساب البنكي للطاعنة لفائدة مصرف المغرب، و مبلغ 
المودعــة بحســـاب المنازعـــات المفتـــوح بــین یـــدي مصـــرف المغـــرب و الــذي اســـتفادت منـــه المســـتأنف 

علیها، و التي تم إرفاقها بالمقال االستئنافي.
تعــین معــه إرجــاع المهمــة إلــى الخبیــر و تبعــا لــذلك فــان الخبــرة المنجــزة جــاءت ناقصــة ممــا ی

قصــد إتمامهــا، أو األمــر بــإجراء خبــرة ثانیــة لتحدیــد الســبب الــذي جعــل األقســاط المــؤداة غیــر واردة 
بكشف الحساب المحتج به و تحمیل المستأنف علیها الصائر.

حضـــرت خاللهـــا األســـتاذة حمـــدي عـــن األســـتاذ 25/2/2014و حیـــث أدرج الملـــف بجلســـة 
ستاذ معاني عن األسـتاذ الشـقري و أدلیـا بالمـذكرتین بعـد الخبـرة المشـار إلیهمـا أعـاله، الغرمول و األ

.18/3/2014مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 
محكمة االستئناف

حیث دفعت الطاعنة بأنها لم  تتوقف عن أداء أقساط القرض التي تؤدیهـا مـن حسـابها بـین 
كمــا هــو ثابــت مــن الوصــوالت المرفقــة بمقالهــا ″2″و الــذي تســتفید منــه ″مغــربمصــرف ال″یــدي 

االســتئنافي و مــذكراتها، هــذا فضــال علــى أن الكشــف المســتدل بــه ال یتــوفر علــى الشــروط والبیانــات 
المفروضة قانونا.

و حیــث إن محكمــة االســتئناف و أمــام المنازعــة المثــارة أعــاله، و مراعــاة منهــا لحســن ســیر 
الـــة، قـــررت وقبـــل البـــث فـــي الموضـــوع إجـــراء خبـــرة حســـابیة بـــین الطـــرفین للوقـــوف علـــى حقیقـــة العد

المدیونیة أسندت مهمة القیام بها للخبیر جمال أبو الفضل.
و حیث إن الخبیر أعاله خلـص فـي تقریـره أن الـدین اإلجمـالي الـذي ال زال بذمـة المسـتأنفة 

درهم.25338محدد في مبلغ 
ا أثارتـــه الطاعنـــة مـــن منازعـــة فـــي تقریـــر الخبـــرة علـــى أســـاس أن و حیـــث انـــه بخصـــوص مـــ

ـــة  ـــم یشـــر إلیهـــا فـــي عملی الخبیـــر أشـــار فـــي تقریـــره أنهـــا أدلـــت بمجموعـــة مـــن الوصـــوالت، إال انـــه ل
المحاســبة و ال إلــى ســبب اســتبعادها، مــع العلــم أن هاتــه الوصــوالت تتعلــق بمبــالغ مــؤذاة عــن طریــق 

فانـــه بعـــد اطـــالع المحكمـــة علـــى تقریـــر ″مصـــرف المغـــرب″حســـاب المنازعـــات المفتـــوح بـــین یـــدي 
الخبرة، فان الخبیر و عند تحلیله للمدیونیة، قد أورد فعال في تقریره بان الطاعنة قـد أدلـت بمجموعـة 

، و أن الخبــــرة 2مـــن الوصــــوالت تتعلــــق بقـــروض ممنوحــــة مــــن طــــرف مصـــرف المغــــرب و شــــركة 
بـــــاقي أنممـــــا یفیـــــد 35697610د تحـــــت  عـــــد2ستقتصـــــر علـــــى القـــــرض الممنـــــوح مـــــن طـــــرف 

الوصوالت ال تتعلق بهذا القرض، و بالتالي فان الخبیر لن یتطرق إلیها.
ن الخبیر قد حدد في تقریره مجموع المبالغ المسددة من طرف المستأنفة قبل إحالة و حیث إ

مـت بـه درهم،ثم تطرق إلى األداء الـذي قا6257,90الملف على قسم المنازعات و حددها في مبلغ 
درهم.2000بعد إحالة الملف على قسم المنازعات و المحدد في مبلغ 
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ن الخبیر و عند تحدیده للمدیونیة قد حـدد جمیـع األداءات التـي قامـت و حیث تبعا لذلك، فإ
بها الطاعنة و المتعلقة بالقرض موضوع الدعوى الحالیـة، ممـا تبقـى معـه دفوعاتهـا بكـون الخبیـر لـم 

ر االداءات التي تمت من جانبها مردود.بعین االعتبایأخذ
و حیث تبعا لذلك، فان الخبرة المنجزة جاءت مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة والموضـوعیة، 
و فـــي غیـــاب إدالء الطاعنـــة لمـــا یخـــالف مـــا جـــاء بهـــا، قـــررت المحكمـــة المصـــادقة علیهـــا و تحدیـــد 

المدیونیة في المبلغ الوارد بها.
اعتبار االستئناف جزئیا و تعدیل الحكم المستأنف و ذلك بحصر و حیث یتعین تبعا لذلك، 

.درهم و تأییده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة25338المبلغ المحكوم به في 

ـــابـــــــــــــلهــذه األسب
.ا علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

بالقبول.االستئنافسبق البث في:ـلـــــــــــفي الشكـ
وم به في ـو ذلك بحصر المبلغ المحكالمستأنفتعدیل الحكمو جزئیاباعتباره:في الموضوع
في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.تأییدهدرهم و 25338,00

 
 

      



المملكة المغربیة 
والحریات وزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة 
أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــطبالدار البیضاء 

بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.1قاسم بین السید 

.القنیطرةالمحامي بهیئة الحسن رامضينائبه األستاذ 

بوصفه مستأنفا من جهة.

.في شخص ممثلها القانونيش.م 2شركة وبین 

.الرباطالمحامي بهیئة العربي الغرمولاألستاذ انائبه

من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1540/2014

صدر بتاریخ:
24/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
1283/8/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
5500/2013/6





5500/2013/6رقم الملف : 

2

بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.األطرافبإعفاء من الرئیس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوتهعلىوبناء

.24/02/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

ل مســجل ومــؤدى عنــه الرســوم بمقتضــى مقــابواســطة محامیــه1الســید قاســم حیــث اســتأنف
بتــــــــاریخ بالربــــــــاطالصــــــــادر عــــــــن المحكمــــــــة التجاریــــــــة الحكــــــــم06/12/2013القضــــــــائیة بتــــــــاریخ 

درهما مـع 25.206.23بأداء مبلغ والقاضي علیه1283/8/2012عددفي الملف 09/05/2012
إلـىحسـاب لمائـة سـنویا مـن مجمـوع الـدین مـن التـاریخ المـوالي لحصـر الافي 2بنسبةالتأخیرفوائد 

باقي الطلبات.ضالصائر وبرفوتحمیله األدنىالبدني في اإلكراهیوم التنفیذ وتحدید 

في الشكـــل:
بالتــاریخ واســتأنفهالمســتأنفالطــاعن لــم یبلــغ بــالحكم أنالثابــت مــن وثــائق الملــف إنحیــث 

صــفة وأداء فهــو واعتبــارا لكــون االســتئناف مســتوف لبــاقي الشــروط الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ،أعــاله
مقبول شكال.

:وفي الموضــوع
المدعیـــة تقـــدمت بمقـــال افتتـــاحي للـــدعوى تعـــرض مـــن أنحیـــث یتجلـــى مـــن وثـــائق الملـــف  

ـــه  ـــأنهـــاخالل ـــغةدائن ـــه بمبل ـــد القـــرض وكشـــف 25.206.23للمـــدعى علی درهمـــا الثابـــت بموجـــب عق
المبلــغ المــذكور مــع الفوائــد بــأداءملتمســة الحكــم علیــه ،إنــذارهرغــم األداءالحســاب وانــه امتنــع عــن 

فــي المائــة مــن مجمــوع الـــدین 2نســبةوأداءاألداءیــوم إلـــىالقانونیــة مــن تــاریخ حلــول اجــل الــدین 
البــدني فــي اإلكــراهدرهــم والنفــاذ المعجــل وتحدیــد مــدة 2.500وتعــویض عــن التماطــل بحســب مبلــغ

وتحمیل المدعى علیه الصائر.األقصى
.اإلنذارشف حساب مع مقالها بعقد القرض وكوأرفقت
المحكمـة الحكـم فأصـدرتحضرها دفاع المدعیة 18/04/2012الملف بجلسةأدرجوحیث 

.المستأنف
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االستئنافأسباب
مجموعـــة مـــن المبـــالغ  لـــم تضـــمنها أدىیتمســـك الطـــاعن  فـــي اســـتئنافه  علـــى كونـــه حیـــث 

خبرة حسابیة .إجراءمع المستأنفالحكم إلغاءملتمسا ،علیها بكشف الحساب المستأنف
.المستأنفمقاله بنسخة من الحكم وأرفق

الــدین ثابــت بمقتضــى عقــد أنعلیهــا بمــذكرة جوابیــة جــاء فیهــا المســتأنفنائــب أدلــىوحیــث 
ــم یــدل المســتأنفالقــرض وكشــف حســاب وان  ملتمســا ،الجزئــياألداءادعاءهــا إلثبــاتحجــة بأیــةل

.المستأنفالحكم تأیید
رغــم التوصــل فتقــرر المســتأنفتخلــف نائـب 24/02/2014الملــف بجلســةإدراجوحیـث تــم 

.24/03/2014اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة االإستئناف
.أعالهحیث ارتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة 

تبقــى ثابتــة بمقتضــى  كشــف الحســاب المــدلى بــه مــن طــرف وحیــث إن  مدیونیــة العــارض
المستأنف علیها. 

مـــــــن 118مـــــــن مدونـــــــة التجـــــــارة والمـــــــادة492ة وحیـــــــث إنـــــــه وطبقـــــــا لمقتضـــــــیات المـــــــاد
المتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان ومراقبتها فإن كشف الحساب المستخرج من 14/02/2006ظهیر

نتظـام  لـه حجیتـه فـي المیـدان التجـاري وعلـى مـن یـدعي الدفاتر التجاریة للبنك المفترض إمسـاكها با
للمحكمـــة بمـــا الحـــال باعتبـــار أن العـــارض لـــم یـــدلالعكـــس إثباتـــه، وهـــو االثبـــات المفتقـــد فـــي نازلـــة

یـدحض مـا ضـمن بكشـف الحسـاب  المـدلى بــه وتكـون منازعتـه فیـه  جـاءت  عامـة ومجـردة ویتعــین 
مادام أن مدیونیته ثابتة .یبقى معه طلب إجراء خبرة المبرر له ردها مما

وحیث تبعا لذلك یظل اإلستئناف المقدم من طرف العارض غیر مرتكز على أساس قانوني 
سلیم ویتعین رده و تأیید الحكم المستأنف في جمیع مقتضیاته.

صائرها.وحیث ان خاسر الدعوى یتحمل
لهــــــــــــــــــــــذه األسبــاب

.علنیا وحضوریاوهي تبت انتهائیاریة بالدار البیضاءفإن محكمة االستئناف التجا
قبول االستئنافل : ـــفي الشـــك

وتحمیل رافعـھ الصائر.المستأنفالحكم وتأییدبرده :الموضوعفي 
 

 



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ـطأصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبــ
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/201أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.ش.م.م في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.هشام2-سناء2السیدة 

نائبهم عبد المجید رزوق المحامي بهیئة فاس.
من جهة.ینمستأنفمصفهبو 

بفعـل االدمـاج شـركة م فـي 4الحالة محل الشـركة 3شركة وبین 
.شخص ممثلها القانوني

.ار المحامي بهیئة الدار البیضاءمحمد فخنائبه األستاذ 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1550/2014

صدر بتاریخ:
24/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3680/5/2013

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
012/2014/6
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ع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجمو 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة األطراف.

.10/03/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
بعد المداولة طبقا للقانون.و 

في الشكـــل:
27/12/2013یخ مـؤدى بتـار مجـارد سـناء ومجـارد هشـام بمقـال اسـتئنافي 1حیث تقـدمت 

بمقتضـــــاه الحكــــــم التجـــــاري الصــــــادر عـــــن المحكمــــــة التجاریـــــة بالــــــدار البیضـــــاء بتــــــاریخ یســـــتأنفون
بــأدائهمأنفینالمســتبــأداءوالــذي قضــى 3680/5/2013عــدد 14057تحــت عــدد 20/11/2013

درهم مع الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب وتحمـیلهم الصـائر 156.752,33علیها مبلغ للمستأنف
برفض باقي الطلبات.األدنىفي حق الكفیلین في اإلكراهمع تحدید مدة 

ـــغ  ـــاریخ المســـتأنفینوحیـــث بل ـــالحكم المطعـــون بت ـــاني والثالثـــة ب فـــي طـــي 17/12/2013الث
القـانوني فهـو األجلبعد مما یجعل االستئناف واقعا داخل األولىالمستأنفلم تبلغ التبلیغ في حین

. وأجالصفة أداءمقبول شكال الستئنافه الشروط الشكلیة 

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال افتتـاحي للـدعوى علیهـا سـبق انالمسـتأنفحیث یستفاد من وثائق الملف ان 

وان المســتانفان الثــاني والثالــث قــدما كفالــة للمســتأنفةدائنــة تعــرض فیــه انهــا10/04/2013یخ بتــار 
بــأدائهمملتمســا الحكــم علــى المــدعى علــیهم تضــامنیة وانــه لــم یــتم اداء الــدین رغــم المحــاوالت الحبیــة

درهـم مـع 156.752,33الدین والفوائد المصاریف وتعویضا عـن التماطـل أصلهذا المبلغ من قبل 
في االقصى.إلكراهواالنفاذ المعجل والصائر 

.وٕانذارالطلب بكشف الحساب وعقد الكلفة وعقد بیع ناقلة بالسلف وأرفق
ـــــــــف بجلســـــــــة إدراجوبعـــــــــد  ـــــــــة وبجلســـــــــة 30/10/2013المل ـــــــــم حجـــــــــز القضـــــــــیة للمداول ت

صدر الحكم المطعون فیه.24/10/2013
استئنافهم على كـون المحكمـة اعتمـدت علـى كشـف حسـاب ال یحمـل أي المستأنفونوأسس

مــن مدونــة 496الــى 492وقیــع وهــو غیــر متــوفر علــى الشــروط المنصــوص علیهــا فــي الفصــول ت
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التجارة أي یبین بشكل ظاهر سعر الفوائد والعموالت ومبلغها وكیفیة احتسابها والكشف المعتمد علیه 
یفتقر الى الحجیة القانونیة المنصوص علیها في مدونة التجارة مما یجعل النازلة خال من ایة حجـة

والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب مــع تحمیــل المســتأنفالحكــم إلغــاءتفیــد المدیونیــة ممــا یتعــین معــه 
علیها صائر المرحلتین.المستأنف

بمجوعــة مــن أدلــىخبــرة حســابیة للتحقــق مــن المدیونیــة خاصــة وانــه إجــراءوانــه كــان لزامــا 
في حق الكفیلتـین لـم یعـد مشـروعا البدنياإلكراهخبرة حسابیة وان تحدید إجراءالدین ملتمسا أقساط

-11-22الصـــادر بتـــاریخ 01-06-169فـــي االلتزامـــات التعاقدیـــة حســـب الظهیـــر الشـــریف عـــدد 
البــــدني فــــي القضــــایا المدنیــــة الصــــادر بتــــاریخ اإلكــــراهالمعــــدل للتظهیــــر المــــنظم الســــتعمال 2006

في حق الكفیلین.اإلكراهفیما قضى به وتحدید المستأنفالحكم إلغاءملتمسا 20/02/1961
ثالث صور اجتهادات قضائیة.-الحكم االبتدائي غالف التبلیغبنسخةوادلى 
المســتأنفینبعــدم جدیتــه منازعــة 17/02/2014علیهــا بجلســة المســتأنفدفــاع أجــابوحیــث 

الــدین أقســاطمجموعــة مــن بــأدائهمالقــرض ألقســاطاألداءبخصــوص المدیونیــة بعــدما اقــروا بواقعــة 
یقــع علــیهم ممــا یتعــین اإلثبــاتادائهــم لجمیــع المبــالغ المســتحقة وان عــبء إثبــاتعــن وانهــم عجــزوا 

صــرف النظــر عــن هــذا الــدفع وبخصــوص المنازعــة فــي الكشــف الحســابي الــذي جــاء محترمــا لكافــة 
وذلــك -مــن مدونــة التجــارة492لنشــاط مؤسســات االئتمــان طبقــا للمــادة المنظمــةالبیانــات والشــروط 

totalحسب الثابت من جدول االستهالك الذي یشیر الى مبلغ المستحقات الشهریة تحـت عنـوانهم 

echoue وcapital amortissement capital a mortir عـدم المسـتأنفمما یكون معه دفـع
خبــرة إجــراءلــم یــدلوا بمــا یفیــد بــراءة ذمــتهم مــن الــدین وطلــب حجیــة الكشــف الحســابي مــردود علــیهم و 

.المستأنفالحكم تأییدحسابیة لیس له ما یببره مما یتعین رده ویتعین معه 
بجدول استهالك القرض مؤشر على كشف الحساب مؤشر علیه.وأدلى

النظـــر الن المـــذكرةبإســـنادبمـــذكرة 10/03/2014دفـــاع المســـتانفین بجلســـة أدلـــىوحیـــث 
الجوابیة لم ثات باي شيء یستحق المناقشة.

حضـرها دفـاع الطـرفین وتقـرر حجـز القضـیة 10/03/2014القضیة بجلسـة أدرجتوحیث 
.24/03/2014للمداولة لجلسة 

المحكمة
نازع في كشف الحساب بسند الدعوى متمسكا بعدم تضمینه البیانات المستأنفحیث ان 

ص علیها في مدونة التجارة.قانونیة المنصو التي تكسبه الحجیة ال
من ظهیر 106من مدونة التجارة والمادة 492نه طبقا لمقتضیات المادة احیث 

فان المشرع متع الكشوف الحسابیة الصادرة عن مؤسسات االئتمان بقرینة الحجیة 06/07/1993
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به وهو لم یدل بما یثبت به ما تمسكوالمستأنفاذا ثبت عكس ما ضمن بها إالوالتي ال تسقط 
.اإلثباتالتي ظلت مجردة من األداءعة واق

16/05/01الصادر بتاریخ األعلىوحیث انه وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس 

ص 2001سنة األعلىمنشور بالتقریر السنوي للمجلس 377/98في الملف 1053تحت عدد 
06/07/93من ظهیر 106ة التجارة والمادةمن مدون492ما یلي "بمقتضى  المدة 133و 132

بشان مؤسسات االئتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجاریة للبنك المقترض 
".إثباتهیة في المیدان التجاري وعلى من یدعي العكس تباثبانتظام لها حجیة االإمساكها

الثبات التي یدعیها التي ظل مجردا من الإلقساطأداؤهالمستأنفإثباتوحیث انه بعدم 
اعتبارا لما تمت الخبرة الحسابیة لم یعد له أي مبرر خاصة وان الكشف الحسابي إجراءفان طلب 

اإلشارة إلیه سابقا وبتضمینه لجمیع البیانات من تحدید لمبلغ األقساط الغیر المؤداة والمبلغ 
یانات الضروریة اإلجمالي وفوائد التأخیر والمعزز بجدول االستهالك والحامل لكل اإلیضاحات والب

مما یتعین معه رد الدفع المثار بشأنه.
المتعلق 2006- 11- 22المؤرخ 1-06-169حیث ان تمسك الطاعنین بظهیر عدد 

بتحدید االكراه البدني فانه ال یعني تنفیذ اإلكراه في حالة عسر المدین عن األداء وٕانما هو وسیلة 
لذي یصبح معها الدفع المثار بهذا الخصوص ال إلجبار المدین على األداء في حالة یسره األمر ا

مجال لألخذ به.
وحیث انه یتعین التصریح برد االستئناف المذكور وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته 

الصواب.
وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر.

لـھذه األسبـــــاب
.علنیا حضوریا انتهائیا وهي تبت فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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قبول االستئناف.في الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 24/03/201أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.ش.م.م في شخص ممثلها القانوني1شركة بین 

.هشام2-سناء2السیدة 

نائبهم عبد المجید رزوق المحامي بهیئة فاس.
من جهة.ینمستأنفمصفهبو 

بفعـل االدمـاج شـركة م فـي 4الحالة محل الشـركة 3شركة وبین 
.شخص ممثلها القانوني

.ار المحامي بهیئة الدار البیضاءخمحمد فنائبه األستاذ 
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
1551/2014

صدر بتاریخ:
24/03/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3441/6/2013

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
74/2014/6

م/ا
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ع الوثائق المدرجة بالملف.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجمو 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة األطراف.

.16/03/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
بعد المداولة طبقا للقانون.و 

في الشكـــل:
ـــــار هشـــــام بمقـــــال اســـــتئنافي 2ســـــناء و12حیـــــث تقـــــدمت  03/01/2014یخ مـــــؤدى بت

بمقتضـــــاه الحكــــــم التجـــــاري الصــــــادر عـــــن المحكمــــــة التجاریـــــة بالــــــدار البیضـــــاء بتــــــاریخ یســـــتأنفون
بــأدائهمالمســتأنفینبــأداءوالــذي قضــى 3441/6/2013عــدد 14057تحــت عــدد 20/11/2013

درهــم مــع الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وتحمــیلهم الصــائر 95.896,79علیهــا مبلــغ للمســتأنف
برفض باقي الطلبات.األدنىفي حق الكفیلین في اإلكراهمع تحدید مدة 

ـــغ  ـــاریخ المســـتأنفینوحیـــث بل ـــالحكم المطعـــون بت ـــاني والثالثـــة ب فـــي طـــي 24/12/2013الث
القـانوني فهـو األجلبعد مما یجعل االستئناف واقعا داخل األولىالمستأنفغ التبلیغ في حین لم تبل

. وأجالصفة أداءمقبول شكال الستئنافه الشروط الشكلیة 

وفي الموضــوع:
تقـدمت بمقـال افتتـاحي للـدعوى علیهـا سـبق انالمسـتأنفحیث یستفاد من وثائق الملف ان 

درهـــم حســـب 95.896,79بمبلـــغ األولـــىللمســـتأنفةتعـــرض فیـــه انهـــا دائنـــة 05/04/2013یخ بتـــار 
الـدین والفوائـد أصـلهـذا المبلـغ مـن قبـل بـأدائهمكشف الحسـاب ملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علـیهم 
واإلكـراهدرهم مع النفاذ المعجل والصـائر 6.000المصاریف وتعویضا عن التماطل محدد في مبلغ 

في االقصى.
.وٕانذاركلفة وعقد بیع ناقلة بالسلف الطلب بكشف الحساب وعقد الوأرفق

ـــــــــف بجلســـــــــة إدراجوبعـــــــــد  ـــــــــة وبجلســـــــــة 30/10/2013المل ـــــــــم حجـــــــــز القضـــــــــیة للمداول ت
صدر الحكم المطعون فیه.20/11/2013

استئنافهم على كـون المحكمـة اعتمـدت علـى كشـف حسـاب ال یحمـل أي المستأنفونوأسس
مــن مدونــة 496الــى 492فصــول توقیــع وهــو غیــر متــوفر علــى الشــروط المنصــوص علیهــا فــي ال
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التجارة أي یبین بشكل ظاهر سعر الفوائد والعموالت ومبلغها وكیفیة احتسابها والكشف المعتمد علیه 
یفتقر الى الحجیة القانونیة المنصوص علیها في مدونة التجارة مما یجعل النازلة خال من ایة حجـة 

والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب مــع تحمیــل فالمســتأنالحكــم إلغــاءتفیــد المدیونیــة ممــا یتعــین معــه 
علیها صائر المرحلتین.المستأنف

بمجوعــة مــن أدلــىخبــرة حســابیة للتحقــق مــن المدیونیــة خاصــة وانــه إجــراءوانــه كــان لزامــا 
البدني في حق الكفیلتـین لـم یعـد مشـروعا اإلكراهخبرة حسابیة وان تحدید إجراءالدین ملتمسا أقساط

-11-22الصـــادر بتـــاریخ 01-06-169اقدیـــة حســـب الظهیـــر الشـــریف عـــدد فـــي االلتزامـــات التع
البــــدني فــــي القضــــایا المدنیــــة الصــــادر بتــــاریخ اإلكــــراهالمعــــدل للتظهیــــر المــــنظم الســــتعمال 2006

في حق الكفیلین.اإلكراهفیما قضى به وتحدید المستأنفالحكم إلغاءملتمسا 20/02/1961
ثالث صور اجتهادات قضائیة.-التبلیغالحكم االبتدائي غالفبنسخةوادلى 
المســتأنفینبعــدم جدیتــه منازعــة 17/02/2014علیهــا بجلســة المســتأنفدفــاع أجــابوحیــث 

الــدین أقســاطمجموعــة مــن بــأدائهمالقــرض ألقســاطاألداءبخصــوص المدیونیــة بعــدما اقــروا بواقعــة 
یقــع علــیهم ممــا یتعــین ثبــاتاإلادائهــم لجمیــع المبــالغ المســتحقة وان عــبء إثبــاتوانهــم عجــزوا عــن 

صــرف النظــر عــن هــذا الــدفع وبخصــوص المنازعــة فــي الكشــف الحســابي الــذي جــاء محترمــا لكافــة 
وذلــك -مــن مدونــة التجــارة492لنشــاط مؤسســات االئتمــان طبقــا للمــادة المنظمــةالبیانــات والشــروط 

totalحسب الثابت من جدول االستهالك الذي یشیر الى مبلغ المستحقات الشهریة تحـت عنـوانهم 

echoue وcapital amortissement capital a mortir عـدم المسـتأنفمما یكون معه دفـع
خبــرة إجــراءلــم یــدلوا بمــا یفیــد بــراءة ذمــتهم مــن الــدین وطلــب حجیــة الكشــف الحســابي مــردود علــیهم و 

.المستأنفالحكم تأییدحسابیة لیس له ما یببره مما یتعین رده ویتعین معه 
بجدول استهالك القرض مؤشر على كشف الحساب مؤشر علیه.وأدلى

النظـــر الن المـــذكرةبإســـنادبمـــذكرة 10/03/2014دفـــاع المســـتانفین بجلســـة أدلـــىوحیـــث 
الجوابیة لم ثات باي شيء یستحق المناقشة.

حضـرها دفـاع الطـرفین وتقـرر حجـز القضـیة 10/03/2014القضیة بجلسـة أدرجتوحیث 
.24/03/2014للمداولة لجلسة 

المحكمة
نازع في كشف الحساب بسند الدعوى متمسكا بعدم تضمینه البیانات المستأنفحیث ان 

ص علیها في مدونة التجارة.قانونیة المنصو التي تكسبه الحجیة ال
من ظهیر 106من مدونة التجارة والمادة 492نه طبقا لمقتضیات المادة احیث 

فان المشرع متع الكشوف الحسابیة الصادرة عن مؤسسات االئتمان بقرینة الحجیة 06/07/1993
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به وهو لم یدل بما یثبت به ما تمسكوالمستأنفاذا ثبت عكس ما ضمن بها إالوالتي ال تسقط 
.اإلثباتالتي ظلت مجردة من األداءواقعة

16/05/01الصادر بتاریخ األعلىوحیث انه وفي هذا الصدد جاء في قرار المجلس 

ص 2001سنة األعلىمنشور بالتقریر السنوي للمجلس 377/98في الملف 1053تحت عدد 
06/07/93من ظهیر 106ة التجارة والمادةمن مدون492ما یلي "بمقتضى  المدة 133و 132

بشان مؤسسات االئتمان فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجاریة للبنك المقترض 
".إثباتهیة في المیدان التجاري وعلى من یدعي العكس تباثبانتظام لها حجیة االإمساكها

الثبات التي یدعیها التي ظل مجردا من الإلقساطأداؤهالمستأنفإثباتوحیث انه بعدم 
اعتبارا لما تمت الخبرة الحسابیة لم یعد له أي مبرر خاصة وان الكشف الحسابي إجراءفان طلب 

اإلشارة إلیه سابقا وبتضمینه لجمیع البیانات من تحدید لمبلغ األقساط الغیر المؤداة والمبلغ 
یانات الضروریة اإلجمالي وفوائد التأخیر والمعزز بجدول االستهالك والحامل لكل اإلیضاحات والب

مما یتعین معه رد الدفع المثار بشأنه.
المتعلق 2006- 11- 22المؤرخ 1-06-169حیث ان تمسك الطاعنین بظهیر عدد 

بتحدید االكراه البدني فانه ال یعني تنفیذ اإلكراه في حالة عسر المدین عن األداء وٕانما هو وسیلة 
لذي یصبح معها الدفع المثار بهذا الخصوص ال إلجبار المدین على األداء في حالة یسره األمر ا

مجال لألخذ به.
وحیث انه یتعین التصریح برد االستئناف المذكور وتأیید الحكم المستأنف لمصادفته 

الصواب.
وحیث یتعین تحمیل المستأنفین الصائر.

لـھذه األسبـــــاب
.علنیا حضوریا انتهائیا وهي تبت فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء
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قبول االستئناف.في الشـــكل : 

برده وتایید الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

االستئناف التجاریةمحكمة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

و طبقـا للقـانونكباسـم جاللة المل

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

1/04/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:
مستخدم1السید بین

نائبه االستاذ محمد ایت الطالب المحامي بهیئة الدار البیضاء
من جهة.ابوصفه مستأنف

.في شخص ممثلها القانونيم .ش2شركةوبین 

.دار البیضاءالالمحامي بهیئة محمد فخار نائبها األستاذ 

بوصفها مستأنفا علیها من جهة أخرى.

قرار رقم :
1768/2014

صدر بتاریخ:
1/04/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
9658/6/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
4390/2013/6

أك/
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المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.الحكمبناء على مقال االستئناف و
تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة األطراف.وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم 

.11/03/2014واستدعاء الطرفین لجلسة 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكـــل:
بمقـــــال مـــــؤداة عنـــــه الرســـــوم القضـــــائیة بتـــــاریخ محامیـــــه بواســـــطة 1الطـــــاعن حیـــــث تقـــــدم

الصادر عن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء 9639یستأنف بمقتضاه الحكم  عدد 27/9/2013
لفائــدة المدعیــة مبلــغ القاضــي علیــه بأدائــه9658/6/2012فــي الملــف عــدد 11/6/2013بتــاریخ 

درهــم كتعــویض مــع اإلكــراه البــدني و تحمیلــه الصــائر و رفــض 3000درهــم و مبلــغ 127657،93
.باقي الطلبات

حسب غالف التبلیغ المرفـق 28/8/2013الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاریخ إنو حیث 
ى 18یــه فــي المــادة أي خــارج األجــل المنصــوص عل27/9/2013بالمقــال و تقــدم باســتئنافه بتــاریخ 

مـــن قـــانون إحـــداث المحـــاكم التجاریـــة ممـــا یتعـــین معـــه التصـــریح بعـــدم قبـــول االســـتئناف و تحمیـــل 
الطاعن الصائر.

لـھذه األسبـــــاب
.حضوریا علنیا وهي تبت انتهائیا محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

.ائر على رافعهو ابقاء الصقبول االستئنافعدم بفي الشـــكل : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیــة
والحریاتوزارة العــدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضـاء

طـة الضبـوظ بكتابـأصل الحكم المحف
التجاریة بالدار البیضاءاالستئناف بمحكمة 

وطبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
قرار رقم :
1925/2014

صدر بتاریخ:
09/04/2014

رقم الملف بالمحكمة 
التجاریة
7603/5/2010

رقمه بمحكمة االستئناف 
التجاریة
5224/13/06

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

09/04/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:
1: بین 

ــــي شــــركة مســــاهمة  ــــیس وأعضــــاء مجلســــها ف شــــخص رئ
اإلداري
ومحمــد أمــین المنجــرة علــي الصــایغمحمــداألســتاذ/ نائبــه 

الدار البیضاءبهیئةالمحامیان 
من جهة.ابوصفه مستأنف

خدیجة3-2ابراهیم2-1: وبین

من جهة أخرى.ماعلیهافمستأنمابوصفه
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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكم المبناء على مقال االستئناف 
.26/03/2014جلسة لواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
عد المداولة طبقا للقانون.وب

مــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة بواســطة دفاعــه وال1بــه بنــاء علــى المقــال االســتئنافي الــذي تقــدم
دار البیضـــاء عــن المحكمــة التجاریـــة بالــســـتأنف بمقتضــاه الحكــم الصـــادریوالــذي 28/11/2013بتــاریخ

ـــاریخ  ـــف عـــدد 26/08/2010بت ــــل:القاضـــي و 7834تحـــت7603/5/2010فـــي المل ـــول فـــي الشكـ بقب
درهـــم مـــع الفوائـــد 9800,21مبلـــغ 1: بـــأداء المـــدعى علیهمـــا لفائـــدة المـــدعي فـــي الموضـــوعالـــدعوى و 

وتحدیـــد مـــدة اإلكـــراه البـــدني فـــي األدنـــى 05/05/2003القانونیـــة مـــن الیـــوم المـــوالي لحصـــر الحســـاب أي 
والصائر ورفض الباقي .

:في الشكـــل
ملف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم للمســتأنف ممــا یكــون معــه االســتئناف واقــع علــى ه ال یوجــد بــالحیــث إنــ

الصفة والشكل المتطلبین قانونا ویتعین التصریح بقبوله شكال .

:وفي الموضــوع
لدى المحكمـة المستأنف تقدم بمقال افتتاحي من وثائق الملف والحكم المستأنف ان یستفادحیث 

أنـــه أبـــرم مـــع المـــدعى علیهمـــا عقـــدا فـــي عـــرض فیـــه 225/06/2010بتـــاریخ یضـــاء بالـــدار البالتجاریـــة 
درهــم  234.529,00صــادق بمقتضــاه لفائــدتهما علــى قــرض بمبلــغ 26/09/1990و18/05/1990

ــــــة  مبلــــــغ یصــــــل إلــــــى 04/05/2003وأن المــــــدعى علیهمــــــا تقاعســــــا عــــــن األداء وتخلــــــد بــــــذمتهما لغای
األداءالحبیـة المبذولـة مـع المـدعى علیـه قصـد المحـاوالتجمیـع وأن درهم بدخول الفوائـد 111.755,68

ملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علیهمـا بأدائهمـا لـه  بعـث بهـا إلیـهالتـياإلنـذارباءت بالفشل بما فیهـا رسـالة  
% ابتــداء مــن الیــوم المــوالي لتــاریخ 14درهــم مــع الفوائــد االتفاقیــة بســعر111.755,68وبالتضــامن مبلــغ 

ـــــــي توقیـــــــف الحســـــــ ـــــــغ 10.000,00وتعـــــــویض عـــــــن التماطـــــــل قـــــــدره 04/05/2003اب ف درهـــــــم ومبل
درهـم مـن قبــل الصـوائر القضــائیة وصـوائر اإلشــهارات مـع الفوائــد القانونیـة مــن تـاریخ الطلــب 6.608,96

والصـــائر وشـــمول الحكـــم بالنفـــاذ المعجـــل وتحدیـــد مـــدة اإلكـــراه البـــدني فـــي األقصـــى  وأرفـــق المقـــال بكشـــف 
.وصل تسدید أتعاب المحامي-رسالة إنذار مع محضر تبلیغ-قرض حساب, أصل عقد 

اسباب االستئناف
المحكمة طالب بمبلغ أمامقاله االفتتاحي متقدیم أثناءانه في اسباب استئنافهالمستأنفأثارحیث 

في مقاله انه قام أكدوانه 03/05/2003درهم بناء على كشف حساب محصور في 365.648,64
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253.892,96ضمانة الرهنیة والتي یستفید منها وانه تم بیع العقار المرهون واستخلص مبلغ بتحقیق ال
درهما وان محكمة الدرجة االولى قامت 68,.111755علیهما مبلغ المستأنفدرهما لیكون الباقي بذمة 

دیل الحكم فانه یجب تعاذا كان خطأ مادیا األمردرهما وان 9800,21بتحدید الدین المستحق في مبلغ 
درهما كما ان المحكمة ولتبریر ما قضت 111.755,68والحكم برفع المبلغ المحكوم به الى المستأنف

والغرامة التأخیرئد احتساب فواعدمارتأتن قانون االلتزامات والقعود لما م264الفصل اعتمدتبه 
ا یجرى به العمل البنكي وحددت لم یقم بحصر الحساب والمطالبة بالدین وفق مالمستأنفلكونالجزائیة 
من ق.ل.ع تخفیض 264غیر مخول لها طبقا للمادة في حین أنه درهما 9800,21مبلغ الدین في

التعویض في تخفیضالحق هالسلطة الممنوحة للقضاء بمقتضى المادة المذكورة تخول لوأن اصل الدین 
منها د البنكیة قامت بتنظیمها قوانین خاصة الشرط الجزائي وال تشمل التعویض القانوني لكون الفوائعن 

ولة خالقانون المتعلق بنشاط مؤسسات االئتمان وان هذه الفوائد البنكیة لیست تعویض وانما هي م
لیستخلصها البنك نظر االستهالك العملة مع مرور الزمن وفق معاییر تحددها السلطات المالیة وال دخل 

ئدخالف للفوادالعقأطرافإرادةاالتفاقي والشرط الجزائي مصدره للبنك في تحدیدها في حین ان التعویض
من ق.ل.ع ال تخول للقضاء التدخل من اجل 264التي مصدرها القانون وبذلك فان مقتضیات الفصل 

إلغاءیتعینعالقة البنك بزبونه لذلك فيبناك الن الفوائد البنكیة تسري بقوة القانون تخفیض دیون األ
ولتبریر ما األولىمحكمة الدرجة أنكما, درهم111.755,68والحكم برفع المبلغ الى نفالمستأالحكم 

بالنظر الى قیمة الدین الذي یمثل الفوائد االتفاقیة ان ارتأتقضت به من تحقیق اصل الدین العارض 
لحساب والغرامة الجزائیة خصوصا وان العارض لم یقم بحصر االتأخیرتكتفي به دون احتساب فوائد 

لم تكن على صواب عندما األولىمحكمة الدرجة وأنالدین وفق ما یجري به العمل البنكي بلمطالبة او 
عدم احتساب الغرامات الجزئیة في حین انه ال وجود لهذه الغرامات وان العارض قام بقفل الحساب قررت 

وال مجال 01/08/2004استحقاق هو أحرالقرض الذي سیكون مدةقبل انتهاء 03/05/2003من 
تخفیض دیونه مع بذلك قبته على العارض في المطالبة بدینه ومعاتأخرعن األولىة جمحكمة الدر كالمل

الدوریات الصادرة عن والي بنك إحدىمعتمدة علىالعلم انه لم یتاخر في حصر الحساب والمطالبة بدینه 
الصادر لرأيباوانه یدلي األعلىالمجلس وكذلك المغرب التي تم الحسم فیها من طرف والي بنك المغرب

ي الوحیدة التي ال زالت تصر على هعن والي بنك المغرب حول تلك الدوریة وان المحكمة التجاریة 
هأكدوهذا ما أساسعلى غیر یكونهذه الدوریة وان استناد الحكم المطعون فیه على هذه الدوریة تطبیق 

راحة بان تلك الدوریة ال تنظم العالقة بین المؤسسات البنكیة صأكدبعدمافي قراراته األعلىالمجلس 
الزبون ومسطرة قفل بتتعلقوزبنائها ولكن توضح مدخرات البنوك في عالقتها مع بنك المغرب وال 

آخرالقول بقفل الحساب بعد مرور سنة على قاطعة استبعد بصفة األعلىالحساب كما ان المجلس 
العقد , كما أن فوائد قانونیة ال ینتج كذلك وبصفة قاطعة القول بان الحساب به كما استبعد أجریتعملیة 

من 1223الفصل أحكاموان 11186/32رهن رسمي على العقار عدد بالرابط بین الطرفین مضمون 
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سلك طریق تحقیق الرهن من اجل الحصول یعلى الدائن المرتهن ان وجبتأقانون االلتزامات والعقود 
على إلجبارهالرجوع على المدین یتمن البیع لتسدید ذلك فان معلى دینه وعندما ال یكفي المبلغ المتحصل 

سلك مسطرة تحقیق الرهن المستأنفاصدر عدة قرارات في هذا الباب وان األعلىالمجلس وأن أدائه
نف علیهما مبلغ أوبقي بذمة المستسنة الیه فوائد یضافضمون بالرهن موحصل على المبلغ ال

الفوائد معوالحكم برفع المبلغ المحكوم به المستأنفتعدیل الحكم مما یتعیندرهما 111755,68
شهریا %2نسبتها إضافیةالمستحقة زیادة فائدة األقساطكما تترتب عن %14بنسبةاالتفاقیة والتاخیریة 

القرض مما تكون معه الفائدة مدةالمطالب بها رغم استهالك األقساطادعلیهما لم یسدالمستأنفوان 
المطلوبة وان محكمة ئدوهو السعر الذي طالب به العارض وشمول المبالغ بالفوا%14المستحق هي 

لتبریر ما قضت به ذهبت الى القول بانه بعد حصر الحساب یبقى البنك المدعى محق في األولىالدرجة 
فقط ولذلك یكون الحكم المطعون فیه انكر على العارض الحصول على الفوائد االتفاقیة نونیة الفوائد القا

المنصوص علیها في عقد القرض وان محكمة الدرجة األولى لم تكن على صواب عندما قضت بترتیب 
فوائد االتفاقیة بدال الحكم بشمول الحكم بالیتعین معهما ةو التاخیریالفوائد القانونیة بذال من الفوائد البنكیة 

الغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بشمول المبالغ المحكوم یتعینمن الفوائد البنكیة والتاخیریة وبذلك 
كما انه بالرجوع للمقال , ما یتعلق بتاریخ سریانهافیوتأییده %14سعر ببها بالفوائد االتفاقیة والتاخیریة 

كمة الحكم على المدعى علیهما بالتضامن بأداء المبالغ المطالب المستأنف طلب من المحفإناالفتتاحي 
ما دام ان المستأنف علیهما و غیر ان محكمة الدرجة األولى أغفلت الحكم على المدعى علیهما بالتضامن 

اقترضا سویا من العارض لشراء شقتهما والتزما سویا باألداء وكل واحد ملتزم بأداء الدین بتمامه وان 
یتعین الحكم به ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید فإنه ن المستأنف علیهما ثابت التضامن بی

المبالغ المطالب بها.بأداءعلى المستأنف علیهما بالتضامن 
المستأنف وأكد المقال  وألفي بـالملف حضر نائب 26/03/2014بجلسةوحیث تم إدراج الملف 

.09/04/2014للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة القضیة حجز جواب القیم فتم 

محكمةاالستئناف 
ا توقفا عن اداء موكشف الحساب المدلى به ان المستأنف علیهوحیث إن الثابت من وثائق الملف 

مـا مـاوترتـب فـي ذمته31/07/2004لى غایه نهایة القـرض فـي إأقساط القرض وباقي االقساط األخرى 
لـــــغ  بمـــــا اســـــتخلص منهـــــا المســـــتأنف فـــــي  إطـــــار مســـــطرة تحقیـــــق الـــــرهن مدره365.648,64مجموعـــــه 

درهما.111.755,68قي دائنا للمستأنف علیهما بمبلغ بدرهم و 253.892,96
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كشــــوف الحســــاب الصــــادرة عــــن األبنــــاك تعتبــــر وســــیلة إثبــــات یوثــــق بهــــا وتعتمــــد فــــي وحیــــث إن 
مــن 118التجــارة وفقــا لشــروط المــادة مــن مدونــة492المنازعــات القضــائیة طبقــا لمــا تــنص علیــه المــادة 

المتعلــق 34-03بتنفیــذ القــانون رقــم 14/2/2006الصــادر بتــاریخ  1.05.178الظهیــر الشــریف رقــم 
بمؤسسات االئتمان الذي یعتبر كشوف الحسابات التي تعدها مؤسسات االئتمان وسـائل إثبـات فـي المجـال 

.ة بینهما إلى أن یثبت ما یخالف ذلكالقضائي بینها وبین عمالئها في المنازعات القائم
البنك المستأنف لما قام بحصر الدین الذي بذمة المستأنف علیهمـا وخصـم المبـالغ التـي وحیث إن

فــي المبــالغ المتبقیــة مــن الــدین المفصــل بكشــف افإنــه یكــون محقــنالــرهتحقیــق توصــل بهــا فــي مســطرة 
مـن قـانون االلتزامـات والعقـود  264لفصل بعلة أن انك البالحكم المطعون فیه لدینالحساب وأن استبعاد

یخول لألطراف االتفاق علـى التعـویض عـن األضـرار التـي قـد تلحـق الـدائن مـن جـراء عـدم الوفـاء بـااللتزام 
لتخفــیض التعــویض المتفــق یعطــي الحــق للمحكمــة  التــدخل األصــلي كلیــا أو جزئیــا أو التــأخیر فــي تنفیــذه 

صرف إلى الدین الثابت بكشف الحسـاب أو الرفع منه إذا كان زهیدا فإن ذلك ال ینعلیه إذا كان مبالغا فیه
دالء بعكس ما ورد فیه .لم یتم المنازعة فیه أو اإلوالذي

الحكــم المطعــون فیــه فــي اســتبعاد دیــن المســتأنف علــى وحیــث إن األســاس القــانوني الــذي اعتمــده 
ف المســـتأنفة حـــدد مجمـــوع الـــدین الـــذي بذمـــة كشـــف الحســـاب المـــدلى بـــه مـــن طـــر غیـــر أســـاس طالمـــا أن

فــي إطــار الــرهن لیكــون المبلــغ المســتحق للمســتأنفة هــو ةلغ المحصــلاالمســتأنف علیهمــا وخصــم منــه المبــ
.المطلوب في المقال 

حیث إن المستأنف بعد حصره الحساب یصبح الدین عادیا  و یكون غیر محق في الفوائد البنكیـة 
بالفوائـد القانونیـة فـي محلـه مـادام  ال التـأخیر ممـا یكـون معـه الحكـم الـذي قضـىأو االتفاقیة وكذلك فوائد

.حصر الحسابیوجد أي اتفاق بین الطرفین یقضي بترتیب فوائد بنكیة بعد 
تشكل تعویضا عـن تاریخ حصر الحساب الیوم الموالي لمنالمحكوم بهاالفوائد القانونیة حیث إن 

أن الضرر الواحـد غیر مبرر والتعویض عن التماطل الرامي إلى طلب المما یكون التأخیرالضرر في 
.رفض طلب الحكم بالتعویضیتعین معهیعوض عنه مرتین مما ال

هــا مــن طــرف المســتأنف فإنــه بحــامي المطالــب محیــث إن الصــوائر القضــائیة المطلوبــة  وأتعــاب ال
الحكـم الـذي معـهونكوائر في الكشف مما یقام بتضمین هذه الصالبنكبمراجعة كشف الحساب یتبین أنه

رفضها في محله . قضى ب
بالتضــامن -المــدعى علیهمــا -حیــث إن الحكــم المطعــون أغفــل الحكــم علــى المســتأنف علیهمــا 

المســـتأنف كمــا طالـــب المســـتأنف فــي مقالـــه االفتتـــاحي ممــا یتعـــین معـــه تــدارك هـــذا اإلغفـــال والحكــم علـــى
علیهما باألداء وبالتضامن .
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رفع المبلغ وذلك بهتعدیلمع فیما قضى به تأیید الحكم المستأنف وحیث إنه یتعین تبعا لما ذكر أعاله 
.الحكم تضامنا فیما بین المستأنف علیهماوالقول بجعل درهم 111.755,68المحكوم به إلى 

.الصائر امتحمیل المستأنف علیهعین تیحیث و 

ـھذه األسبـــــابل

:بوكیل ا غیابیو وهي تبت انتهائیا علنیا محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
قبول االستئناف  في الشـــكل : 

برفع المبلغ المحكوم به تأیید الحكم المستأنف  فیما قضى به مع تعدیله وذلك في الموضوع  : 
.المستأنف علیهما وتحمیلهما الصائر وجعل الحكم تضامنا فیما بین درهم 111.755,68إلى  

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیــة
والحریاتوزارة العــدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضـاء

طـة الضبـوظ بكتابـأصل الحكم المحف
التجاریة بالدار البیضاءاالستئناف محكمة ب

وطبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك
قرار رقم :
1929/2014

صدر بتاریخ:
09/04/2014

رقم الملف بالمحكمة 
التجاریة
3569/7/2004

رقمه بمحكمة االستئناف 
التجاریة
452/2014/6

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

09/04/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:
في شخص ممثلها القانوني 1شركة : بین 

بهیئــــــــــة المحـــــــــامي الكتــــــــــانيالحســـــــــناألســــــــــتاذ/ انائبهـــــــــ
الدارالبیضاء

من جهة.ةمستأنفابوصفه
2لمفضل : وبین

البیضاءام بهیئة محعبد العزیز علقم األستاذ/ نائبه

من جهة أخرى.علیه بوصفه مستأنف
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ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.والحكم المبناء على مقال االستئناف 
.26/03/2014جلسة لواستدعاء الطرفین 
قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات

المسطرة المدنیة.
وبعد المداولة طبقا للقانون.

والمــؤدى عنــه الرســوم القضــائیة ابواســطة دفاعهــ1شــركة بــه تبنــاء علــى المقــال االســتئنافي الــذي تقــدم
بالـــدار البیضـــاءعـــن المحكمـــة التجاریـــة ســـتأنف بمقتضـــاه الحكـــم الصـــادرتالـــذي 28/01/2014بتـــاریخ 
في الشكل : بقبول والقاضي 3034/05تحت3569/7/2004لف عدد في الم28/03/2005بتاریخ 

درهـــم). مـــع الفوائـــد 10.824,00الـــدعوى  وفـــي الموضـــوع : بـــأداء المـــدعى علیـــه لفائـــدة المدعیـــة مبلـــغ (
درهــم) ألــف درهــم وتحدیــد مــدة اإلكــراه 1000,00القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب وتعــویض عــن الضــرر قــدره (

عن التنفیذ في أدنى ما ینص علیه القانون ورفض باقي الطلبالبدني عند االمتناع 

:في الشكـــل

ــ یكــون معــه االســتئناف واقــع علــى ممــا ة ه ال یوجــد بــالملف مــا یفیــد تبلیــغ الحكــم للمســتأنفحیــث إن
الصفة والشكل المتطلبین قانونا ویتعین التصریح بقبوله شكال .

:وفي الموضــوع
ـــدى بمقـــال افتتـــاحي تتقـــدمةالمســـتأنفائق الملـــف والحكـــم المســـتأنف ان مـــن وثـــیســـتفادحیـــث  ل

ــدار البیضــاء المحكمــة التجاریــة  تعــرض فیــه أنهــا دائنــة للمــدعى علیــه بمبلــغ 2004أبریــل 23بتــاریخ بال
درهــم مــن قبــل قــرض رفــض أداءه رغــم إنــذاره ملتمســة الحكــم علیــه بأصــل الــدین المــذكور مــع 58.068,81

ابتــداء مــن تــاریخ الحلــول إلــى تــاریخ التنفیــذ %2بنســبة التــأخیرفوائــد و %15بنســبة قیــة االتفاالفوائــد
درهم مع النفاذ المعجل والصائر وتحدید مدة اإلكراه البـدني 2500,00وتعویض عن المماطلة ال یقل عن 

رسـالة -4لـدین بیـان ا-3عقد القرض، -2سند لألمر -1في األقصى وأرفقت  مقالها بالوثائق التالیة : 
اإلنذار

فحضـــر نائـــب المدعیـــة فقـــررت المحكمـــة اعتبـــار 14/03/2005بجلســـة القضـــیةتادرجـــوحیـــث 
الحكـــم صـــدر علـــى إثرهـــا 28/03/2005جلســـة بالقضـــیة جـــاهزة وحجزتهـــا للمداولـــة قصـــد النطـــق بـــالحكم 

أعاله .المذكورالمطعون فیه 
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أسباب االستئناف
الحكــم االبتــدائي جــاء نــاقص التعلیــل ذلــك أن بــأنااب اســتئنافهفــي أســبتاثــار ةحیــث إن المســتأنف

لیها الخبیر لم یتم اعتمادها من طرف المحكمة مع العلم أن الخبیر اعتمد على جمیع إالنتیجة التي وصل 
الوثائق وعلى عقد القرض وتصریحات األطراف وان المبالغ المخلدة بذمة المستأنف تشمل األقساط الحالـة 

ط المسـتقبلیة وأن عـدمان العـارض طالـب بالمبـالغ الحالـة واألقسـإة وبالرجوع إلى رسـالة اإلنـذار فـوالمستقبلی
الرجوع إلــى عقــد وبــمــن قــانون االلتزامــات والعقــود 320أقســاط القــرض بانتظــام یشــكل خرقــا للفصــل أداء

إلـــى غایـــة 02/05/2002القـــرض فـــإن المســـتأنف علیـــه التـــزم بتســـدید أقســـاط القـــرض ابتـــداء مـــن تـــاریخ 
وٕالــى غایــة تحریــر هــذا المقــال فإنــه لــم یكلــف نفســه عنــاء أداء الــدین العــالق بذمتــه علــى 02/03/2007

م االبتدائي والحكـم بالمصـادقة أصبحت حالة وبقوة القانون ملتمسا تعدیل الحكاألقساطالرغم من أن جمیع 
إلــــىدرهمــــا 10.824,00المبلــــغ المحكــــوم بــــه مــــن علــــى الخبــــرة المنجــــزة ابتــــدائیا وبالتــــالي الحكــــم برفــــع 

.درهم المطالب به في المقال االفتتاحي وتحمیل المستأنف علیه الصائر 58.068,81
مدلیا بنسخة حكم 

المســتأنف وتخلــف نائــبةالمســتأنفنائــبحضــر26/03/2014وحیــث أدرجــت القضــیة بجلســة 
ــــــه للجــــــوابرغــــــم علیــــــه  ــــــة للنطــــــق بجلســــــة امهال واعتبــــــرت المحكمــــــة القضــــــیة جــــــاهزة وحجزتهــــــا للمداول
09/04/2014.

فمحكمة االستئنا
بـأن الحكـم االبتـدائي جـاء نـاقص التعلیـل ذلـك أن افي اسباب استئنافهتتمسكةحیث إن المستأنف
خبیر لم یتم اعتمادها من طرف المحكمة مع العلم أن الخبیر اعتمد على جمیع النتیجة التي وصل إلیها ال

الوثائق وعلى عقد القرض وتصریحات األطراف وان المبالغ المخلدة بذمة المستأنف تشمل األقساط الحالـة 
ان و والمســـتقبلیة وبـــالرجوع إلـــى رســـالة اإلنـــذار فـــإن العـــارض طالـــب بالمبـــالغ الحالـــة واألقســـاط المســـتقبلیة 

/02/03إلــــى غایــــة 02/05/2002المســــتأنف علیــــه التــــزم بتســــدید أقســــاط القــــرض ابتــــداء مــــن تــــاریخ 
لــم یكلــف نفســه عنــاء أداء الــدین العــالق بذمتــه علــى الــرغم مــن أن جمیــع األقســاط أصــبحت حالــة و 2007

وبقوة القانون .
ـــــث  ـــــأداء أقســـــاط الوحی ـــــه  التـــــزم ب ـــــف أن المســـــتأنف علی ـــــت مـــــن وثـــــائق المل ـــــرض مـــــن إن الثاب ق

و تخلــــف عــــن أداء اقســــاط القــــرض الحالــــة وان المســــتأنف 02/03/2007إلــــى غایــــة 02/05/2002
بعــدما قــام بتوجیــه إنــذار لــه قبــل رفــع طالــب بمجمــوع القــرض المتكــون مــن األقســاط الحالــة وبــاقي القــرض 

.دعوى المطالبة باألداء 
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الثانیــة  نــص علــى أن  ســقوط الفصــل الثالــت  فــي فقرتــهالثابــت مــن عقــد القــرض فــإن وحیــث إن 
األجل یكون في حالـة عـدم أداء أي واحـد مـن االسـتحقاقات المتفـق علیهـا عنـد حلـول تـاریخ اسـتحقاقها مـن 

طرف المقترض 
علیه بكونه متوقف عن األداء وأنـه ترتـب بذمتـه أكثـر مـن ستانفإنه أمام إقرار المحیث و 

ــة ببــاقي األقســاط طبقــا للفصــل الثالــثاألقســاط المحكــوم بهــا فــإن البنــك یكــون محــق فــي ال مــن عقــد مطال
.القرض

تبعا لما ذكر اعاله تأیید الحكم فیما قضى به من أداء جزئي مع تعدیله وذلك برفع عین تیحیث و 
درهما 58.068,81المبلغ المحكوم به إلى 

وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیه الصائر 

ـھذه األسبـــــابل

ا :غیابیو وهي تبت انتهائیا علنیا تئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة االس
.قبول االستئناف في الشـــكل : 

درهما وتحمیل المستأنف علیه الصائر .58.068,81
لشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.وبهذا صدر القرار في الیوم وا

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

وظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــ
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

ونوطبقـا للقـانـم جاللـة المـلـكباسـ

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

.04/02/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.2و1وهم: وسیم، انیس، سهیل، نائلة، منال 1ورثة بین 

اء.نائبتهم األستاذ بنعاصیم زینب المحامي بهیئة الدارالبیض

.من جهةینمستأنفمبوصفه

ش م في شخص ممثلها القانوني.3شركة وبین 

نائبتها األستاذة نوال الغوتي المحامیة بهیئة الدارالبیضاء.

.من جهة أخرىامستأنفا علیهابوصفه

قرار رقم :
547/2014

صدر بتاریخ:
04/02/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
2750/7/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.21/01/2014لجلسة استدعاء الطرفین و بناء على 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
دى بواسـطة دفـاعهم األسـتاذة بنعاصـم زینـب بمقـال اسـتئنافي مـؤ 1حیث تقدم السیادة ورثـة 
یســــتأنفون بمقتضــــاه الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة 02/07/2013عنــــه الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 
2750/7/2012فــي الملــف عــدد 3573تحــت رقــم 24/04/2012التجاریــة بالدارالبیضــاء بتــاریخ 

ابتـداء مـن تـاریخ الطلـب %4درهـم وفائـدة بنسـبة 34773,22القاضي بـادائهم لفائـدة المدعیـة مبلـغ 
التنفیذ وتحمیلهم الصائر.إلى یوم 

في الشكـــل:
قبولــه ینبغــيحیــث إن االســتئناف جــاء مســتوفیا لكافــة شــروطه الشــكلیة المتطلبــة قانونــا ممــا 

.شكال

وفي الموضــوع:
تقــدمت بمقــال 3حیــث یســتفاد مــن وقــائع النازلــة وملخــص الحكــم المطعــون فیــه ان شــركة 

أحمــد بمبلــغ 1دائنــة لمــوروث المســتأنفین الهالــك تعــرض فیــه أنهــا 24/02/2012افتتــاحي بتــاریخ 
ـــغ 34773,22 ـــاتج عـــن قـــرض مـــدعم بســـند ألمـــر الحامـــل لمبل درهـــم وكشـــف 65268,00درهـــم ن

حســـاب، إال أنـــه امتنـــع عـــن أداء مـــا بذمتـــه رغـــم إنـــذاره ملتمســـة الحكـــم علیـــه بـــأداء أصـــل الـــدین مـــع 
لمعجل والصـائر، وتحدیـد مـدة اإلكـراه درهم وشمول الحكم بالنفاذ ا3000تعویض عن التماطل قدره 

البدني في األقصى.
وبعـــد اســـتدعاء المـــدعى علیـــه وتخلفـــه عـــن الحضـــور أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا 

المشار إلیه أعاله استأنفه الطاعنون لألسباب اآلتیة:
موجبات االستئناف

الرجوع إلــى حیــث إن الحكــم االبتــدائي قــد جانــب الصــواب وجــاء نــاقص التعلیــل ذلــك أنــه بــ
عوى أي قبــل بعــث اإلنــذار وتقــدیم الــد12/11/2010وقــائع النازلــة یتضــح أن الهالــك تــوفي بتــاریخ 

عقد القرض یتبین من بنـوده أن المسـتأنف ضـده یكتتـب تأمینـا علـى الوفـاة الحالیة، كما أنه بتفحص
لشــركة والعجــز فــي حــدود مبلــغ القــرض علــى أن یتحمــل العــارض أداء قســط االشــتراك كمــا یــرخص
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ة بـین یـدي المسـتأنف ضـدها التـي التأمین أن تمنح مبلغ التعویض فـي حالـة تحقـق المخـاطر المؤمنـ
لمقترض كمستفید وحید من عقـد التـأمین وهكـذا فإنـه فـي حالـة الوفـاة فـإن شـركة التـأمین هـي لها نییع

التصــــدي والــــتمس العارضــــون إلغــــاء الحكــــم االبتــــدائي وبعــــد .التــــي تــــؤدي أقســــاط القــــرض المتبقیــــة
التصریح أساسا بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیا برفضها.

وحیث أجابـت المسـتأنف علیهـا بواسـطة دفاعهـا األسـتاذة نـوال الغـوتي بمـذكرة عرضـت فیهـا 
أنهــا لــم تبلــغ بوفــاة مــورث المســتأنفین، وبالتــالي تبقــى محقــة فــي توجیــه مطالبتهــا بــأداء الــدین العــالق 

من ق ل ع.229تمشیا مع احكام الفصل بذمة مورثتهم إلى الورثة وذلك 
وحیث عقب دفاع المستأنفین بمذكرة جاء فیها أن العارضین یسندون النظر في شأن المقال 
اإلصالحي، ویؤكدون جمیع دفوعهم السابقة الواردة في مقالهم االستئنافي ملتمسا الحكم لهم وفق ما 

جاء فیه.
التــــي حضــــرتها األســــتاذة الــــوافي عـــــن 21/01/2014وبنــــاء علــــى إدراج القضــــیة بجلســــة 

األستاذة بنعاصیم واألستاذ الساخي عن األستاذة الغوتي بینما ألفي بالملف مـذكرة بإسـناد النظـر مـن 
.04/02/2014دفاع المستأنف علیها مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة لجلسة 
محكمة االستئناف

عى الطاعنون علـى الحكـم االبتـدائي كونـه جانـب الصـواب ونـاقص التعلیـل ذلـك أنـه حیث ین
أي 12/11/2010بــالرجوع إلــى وقــائع النازلــة یتجلــى ان الهالــك مهــدي بــاهللا أحمــد قــد تــوفي بتــاریخ 

قبل بعث المستأنف علیها لإلنـذار ورفـع الـدعوى الحالیـة، كمـا أنـه بـاإلطالع علـى بنـود عقـد القـرض 
مستأنف ضدها قـد اكتتبـت تأمینـا علـى الوفـاة والعجـز علـى أن یتحمـل الهالـك المقتـرض یتضح أن ال

أداء قســط االشــتراك كمــا یــرخص لشــركة التــأمین فــي مــنح مبلــغ التعــویض فــي حالــة تحقــق المخــاطر 
للمؤمنة بین یدي المستأنف علیها.

ي فقرتــه عقــد الســلف الجــاهز یتبــین انــه یــنص فــنمــ3حقــا حیــث إنــه بــالرجوع إلــى الفصــل 
المقتـــرض مـــن أجـــل تغطیـــة القـــرض بـــأن یكتتـــب تأمینـــا عـــن الوفـــاة 3الثالثـــة علـــى مـــا یلـــي: "تلـــزم 

بـأن 3الـة صـحیة جدیـة یـرخص لوالعجز، ولهذا الخصوص فإن المقترض الذي یصرح بأنه في ح
ود كتتــب لــدى شــركة التــأمین مــن اختیارهــا عقــدا للتــأمین عــن الوفــاة أو العجــز الــدائم والكلــي فــي حــدت

مبلغ القرض على أن یتحمل المقترض أداء قسط االشتراك.
یرخص المقترض لشركة التأمین بأن تدفع مبلغ التعویض في حالة تحقق المخـاطر المؤمنـة 

التي یعینها المقترض كمستفید وحید من عقد التأمین...".3بین یدي 
أن مورث الطاعنین وحیث إن الثابت من تنصیصات عقد السلف الجاهز المومأ إلیه أعاله

عقــدة تــأمین علــى الحیــاة والعجــز لــدى شــركة التــأمین باختیارهــا، كمــا رخــص لهــذه األخیــرة قــد اكتتــب
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بــان تــدفع مبلــغ التعــویض فــي حالــة تحقــق المخــاطر بــین یــدي المســتأنف علیهــا باعتبارهــا المســتفید 
ل اســتخالص الــدین الوحیــد مــن التــأمین ومــن تمــة فإنــه یتوجــب الرجــوع علــى شــركة التــأمین مــن أجــ

وذلك طبقا لبنود عقد القرض الذي یربط المستأنف علیها بمـورث الطـاعنین، وذلـك تمشـیا مـع قاعـدة 
العقد شریعة المتعاقدین، كما أن كل تعهد یجب تنفیذه بحسن نیة وهـو ال یلـزم بمـا وقـع التصـریح بـه 

أو االنصـــاف وفقـــا لمـــا فحســـب بـــل أیضـــا بجمیـــع ملحقـــات االلتـــزام التـــي یقررهـــا القـــانون أو العـــرف
من ق ل ع).231تقتضیه طبیعته (الفصل 

وحیث یتعین تبعـا لـذلك اعتبـار االسـتئناف، وٕالغـاء الحكـم المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم 
قبول الدعوى مع تحمیل المستأنف علیها الصائر.

لـھذه األسبـــــاب
.وحضوریاعلنیا هائیا وهي تبت انتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

قبول االستئناف.الشـــكل:في 

باعتبــاره وٕالغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد بعــدم قبــول الــدعوى وتحمیــل المســتأنف :
علیها الصائر.

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطار المقررالمستشالرئیس
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إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
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07/01/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.17/12/2013لجلسة استدعاء الطرفین و بناء على 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بواسـطة دفاعهـا األسـتاذ مصـطفى جـداد بمقـال اسـتئنافي مـؤدى عنـه 1تقدمت شركة حیث 

مقتضــــاه الحكــــم علــــى الصــــادر عــــن المحكمــــة تســــتأنف ب25/06/2013الرســــوم القضــــائیة بتــــاریخ 
10157/6/2012فـي الملـف عـدد 4007تحـت رقـم 12/03/2013التجاریة بالدارالبیضاء بتـاریخ 

10.000,00درهم مع تعویض عـن الضـرر قـدره 52.698,00القاضي بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 

درهم وتحمیلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكـــل:
ئناف قـــدم وفـــق صـــیغه القانونیـــة المتطلبـــة صـــفة وأجـــال وأداء ممـــا یســـتدعي ث إن االســـتحیـــ

التصریح بقبوله شكــال.

وفي الموضــوع:
2حیـث تفیـد الوقـائع كمــا انبنـى علیهـا الحكـم المســتأنف ومقـال االسـتئناف أن السـید العربــي 

ار اكتــرى مــن یعــرض فیــه أنــه فــي إطــار عقــد إئتمــان إیجــ28/5/2012تقــدم بمقــال افتتــاحي بتــاریخ 
مقابـل أقسـاط ، وأن المـدعى A-4-1468المدعى علیها ناقلة مـن نـوع سـوزولي مسـجلة تحـت عـدد 

لـم یعلـم بهـا العـارض 6398/11علیها بادرت إلى رفع دعوى قضائیة فتح لها ملف استعجالي عدد 
، وأن 14/12/2011فــي 7963حیــث رجــع الطــي بمالحظــة محــل مغلــق وصــدر فیهــا حكــم عــدد 

بــادر إلــى اســتئناف الحكـــم المــذكور فصــدر قــرار اســـتئنافي قضــى بإلغــاء الحكــم االبتـــدائي العــارض
والحكــم مــن جدیــد بــرفض الطلــب ، وأن العــارض بــادر إلــى اســترجاع الناقلــة ففــوجئ بكــون المــدعى 
علیها أقدمت على بیعها دون سابق إعالم لذلك فاحتفاظ المدعى علیهـا بالمبـالغ واألقسـاط المدفوعـة 

العــارض أمـر غیــر ذي سـبب وٕاثـراء بــال سـبب علــى حسـاب العـارض ، لــذلك یلـتمس الحكــم مـن قبـل
ـــه بمبلـــغ  درهـــم عـــن األقســـاط أي مـــا مجموعـــه 30.698درهـــم عـــن التســـبیق و 22.000,00لفائدت
درهم عـن الضـرر الـذي تكبـده والكسـب والمنـافع التـي 30.000,00درهم مع تعویض 52.698,00

هم عن كل یوم امتناع وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحمیل المدعى در 500,00فاتته تحت غرامة 
علیها الصائر.

نســخة مــن محضــر اســترجاع اصــل شــهادة –نســخة قــرار –وقـد أرفقــت مقالهــا بنســخة حكــم 
نسخة عقد إبراء.–بیع الناقلة 
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یعـرض خاللهـا أن 27/11/2012وبنـاء علـى جـواب المـدعى علیهـا بواسـطة نائبهـا بجلسـة 
مقدم إلى السید قاضي المستعجالت وأن قاضي المستعجالت یبت في الطلبات الوقتیة والتي الطلب

یكتســي طــابع اســتعجالي ، وأن طلــب التعــویض یخــرج عــن اختصــاص الســید قاضــي المســتعجالت 
لكونـــه مـــن شـــأنه أن یمـــس بـــالجوهر وان الـــدفوعات التـــي أثارهـــا المـــدعي غیـــر مبـــررة ویتعـــین معـــه 

صاص واحتیاطیا رفض الطلب وٕابقاء الصائر على المدعیة.التصریح بعدم االخت
اسـند النظـر 15/01/2013وبناء على المذكرة التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبـه بجلسـة 

للمحكمة ویلتمس الحكم وفق مقاله.
أصـــدرت المحكمـــة التجاریـــة حكمهـــا المشـــار إلیـــه أعـــاله 12/03/2013وحیـــث إنـــه بتـــاریخ 

سباب اآلتیة :لأل1استأنفته شركة 
افـنـاالستئموجــبات

مــن قــانون المســطرة المدنیــة وفســاد التعلیــل 50حــول خــرق الحكــم المتخــذ للفصــل -
الموازي النعدامه :

حیث من الثابت قانونا وقضاءا أن األحكام یجب أن تكون معللة وأن محكمة النقض أنزلت 
غ مع التعویض تستوجب عدم وفاء العارضة نقص التعلیل منزلة انعدامه ، وأن طلب استرجاع المبال

.بالتزاماتها العقدیة أو القانونیة واحترام المستأنف علیه اللتزاماته العقدیة والقانونیة
تسدید الدین المتخلد بذمتـه فـي ألخیر هو من أخل بالتزاماته في وحیث في الحقیقة ان هذا ا

ـــم ترتكـــب أي خطـــأ وال أدنـــى إخـــالل بالت زاماتهـــا التعاقدیـــة والقانونیـــة كمـــا ســـیتم حـــین ان العارضـــة ل
توضیحه مما یلي :

حول احترام مسطرة البیع بالمزاد العلني لجمیع مقتضیات قانون المسطرة المدنیة :-
حیث تجدر اإلشارة على أن مسطرة البیع بالمزاد العلني تمت عن طریق المحكمة بمقتضـى 

أمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل.
مــن قــانون المســطرة المدنیــة تفیــد أ األوامــر االســتعجالیة 153األولــى مــن الفصــل ان الفقــرة 

تكون مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، وأن المسـتأنف علیـه لـم یسـبق لـه أن تقـدم بطلـب ایقـاف 
التنفیذ إلى السید الرئیس األول لدى محكمة االستئناف التجاریـة بالدارالبیضـاء مـن أجـل إیقـاف تنفیـذ 

ألمر المذكور إن كـان لـه محـل ، وأنـه فضـال عـن ذلـك فـإن العارضـة  لیسـت مكلفـة بتنفیـذ األحكـام ا
وأن المفــوض القضــائي قــام بالمهمــة المنوطــة بــه حســب مــا ورد فــي منطــوق األمــر بعــدما قــام ببیــع 
ا السیارة موضوع النـزاع الحـالي بـالمزاد العلنـي محترمـا جمیـع اإلجـراءات القانونیـة والمنصـوص علیهـ

في قانون المسطرة المدنیة.
وحیـــث إن البیـــع القضـــائي ینـــتج أثـــاره مـــن تـــاریخ انعقـــاده وبالتـــالي تنتقـــل ملكیـــة المبیـــع إلـــى 

المشتري ویعتبر محضر البیع كسند للملكیة.
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حول ثبوت إخالل المستأنف علیه بالتزاماته العقدیة وعدم جدیـة الـدفع بـأداءه مجمـوع -
ة إسقاط األداءات المزعومة من المدیونیة :المدیونیة المطالب بها وسبقی

حیــث مــن جهــة أخــرى فــإن القــرار الــذي صــدر عــن محكمــة االســتئناف بعــد مــرور أزیــد مــن 
شهرین من تاریخ بیع الناقلة بالمزاد العلني ، قضى بعدم قبول الطلب فقط ولـیس بـرفض الطلـب أي 

بت فقط في الشكل.
سـتئناف أن المسـتأنف علیـه أدى اسـتحقاقات وحیث جاء في تعلیـل الحكـم المطعـون فیـه باال

.385/04درهم كما هو ثابت من خالل القرار االستئنافي عدد 30.000القرض المحددة في مبلغ 
لكــن حیــث ان هاتــه المبــالغ المــؤداة مــن طــرف المســتأنف علیــه تــم إســقاطها مــن المدیونیــة 

ف الحسـابي . وأن األداءات المسـتدل وذلك قبل المطالبة باسترجاع الناقلة كما یتجلى ذلـك مـن الكشـ
بهـــا ال تفیـــد تســـدیده ألقســـاط القـــرض اإلیجـــاري الحالـــة والغیـــر المـــؤداة الـــواردة فـــي كشـــف الحســـاب 
المســتدل بـــه والــذي ینـــتج عنــه تحقـــق الشــرط الفاســـخ للعقــد نتیجـــة إخــالل المـــدعى علیهــا بالتزاماتهـــا 

سـاس مـا دام أنـه ال یفیـد أداء األقسـاط الغیـر العقدیة مما یبقى معه التمسك باألداء المزعوم عدیم األ
المؤداة الواردة بكشف الحساب.

وحیــث بنــاء علــى ذلــك فــإن العارضــة تكــون محقــة باســترجاع الناقلــة موضــوع النازلــة بمــا أن 
الشــرط الفاســخ قــد تحقــق بتوقــف المســتأنف عــن أداء األقســاط فــي إبانهــا وبالتــالي یفســخ العقــد بقــوة 

لمعتــرف بــه فــإن الكشــوف الحســابیة الصــادرة عــن البنــك العــار تتــوفر علــى قــوة القــانون ، وأنــه مــن ا
إثبــات وتعتبــر حجــة یوثــق بهــا وتعتمــد فــي المنازعــات القضــائیة طالمــا لــم یثبــت الزبــون المتعلــق بــه 
الكشــــف انــــه نــــازع فــــي البیانــــات والتقیــــدات التــــي یتضــــمنها فــــي األجــــل المعمــــول بــــه فــــي األعــــراف 

یوما من تاریخ توجیـه الكشـوف الحسـابیة الیـه علمـا أنهـا توجـه إلـى كـل 30و والمعامالت البنكیة وه
زبناء األبناك بصفة دوریة وبانتظام.

حیث انه یكفي الرجوع إلى كشـف الحسـاب المـدلى بـه مـن طـرف البنـك العـارض للتأكـد مـن 
178-05-1مـــن الظهیـــر رقـــم 118انـــه یتـــوفر علـــى كـــل الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي الفصـــل 

6/7/1993مـــن الظهیـــر الصـــادر بتـــاریخ 106والمـــوازي للفصـــل 14/02/2006در بتـــاریخ الصـــا

المنظم لممارسة المهن البنكیة عالوة على انه یتوفر أیضا علـى كـل الشـروط المنصـوص علیهـا فـي 
مـــن مدونـــة التجـــارة ، باإلضـــافة إلـــى ان الحجیـــة التـــي یتـــوفر علیهـــا كشـــف 496و 492المـــادتین 

178-05-1مــن الظهیــر 118نــف الــذكر مســتمدة مــن تصــریح نــص الفصــل الحســاب البنكــي اآل

بمثابــة القــانون المشــار إلیــه أعــاله الــذي یعتبــر الكشــوف الحســابیة البنكیــة تتــوفر علــى حجیــة ویوثــق 
بالبیانات المقیدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم یثبت من ینازع فیها العكس. 
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تخفت بـــاألمور واكتفـــت بالتفســـیر المغلـــوط والســـطحي وهكـــذا ، فـــإن المحكمـــة االبتدائیـــة اســـ
لهـذه العناصـر األساسـیة ممـا یشـكل فقـط ولـم تتعـرض 358/04للوقائع المشار إلیه فـي القـرار عـدد 

هذا تحریفا للوقائع یستلزم إلغاء وٕابطال الحكم المطعون فیه.
: حول عدم استحقاق المستأنف علیه أي تعویض عن الضرر- 

من خالل الوقائع التي تم بسطها أعاله والتي تشیر كلهـا ودون أدنـى شـك علـى حیث یتبین 
مــن قــانون االلتزامــات 78و 77أن الحكــم بــالتعویض عــن الضــرر یشــكل خرقــا لمقتضــیات الفصــل 

والعقــود مــا دام أن طلــب التعــویض یســتوجب ارتكــاب العارضــة لخطــأ نــاتج عــن إخاللهــا بالتزاماتهــا 
العقدیة أو القانونیة. 

من قانون االلتزامات والعقود ینص على أن " كـل فعـل ارتكبـه إنسـان 77وحیث ان الفصل 
عــن بینــة واختیــار ومــن غیــر أن یســمح لــه بــه القــانون فأحــدث ضــررا مادیــا أو معنویــا للغیــر، ألــزم 
مرتكبه بتعویض هذا الضرر إذا أثبت أن ذلك الفعل هـو السـبب المباشـر فـي حصـول الضـرر وكـل 

ذلك یكون عدیم األثر".شرط مخالف ل
عن الضرر المعنوي من نفس القانون على أن " كل شخص مسؤول 78كما ینص الفصل 

أو المــادي الــذي أحدثــه ال یفعلــه فقــط ولكــن بخطــإه أیضــا ، وذلــك عنــدما یثبــت ان هــذا الخطــأ هــو 
السبب المباشر في ذلك الضرر".

ضـة لـم ترتكـب أي خطـأ أو أي حیث بالتالي فال مجال للحدیث عن تعویض ما دامـت العار 
مخالفة للقانون ، وأنه تبعا لذلك یستوجب رد جمیع دفوع المستأنف علیه الواردة في هذا الخصـوص 

ممـا لعدم ارتكازها على أي أساس نظرا لكون العارضـة لـم ترتكـب أي خطـأ أثنـاء ممارسـة حقوقهـا ، 
فض الطلب واحتیاطیا بـإجراء خبـرة بر یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا 

حســابیة قصــد االطــالع علــى العقــد الــرابط بــین الطــرفین وكــذا الكشــوف الحســابیة المــدلى بهــا لتحدیــد 
قیمة الدین بصفة دقیقة.

وحیث أجاب المستأنف علیه بواسطة دفاعه بمذكرة عرض فیها أنه یتجلى مـن تعلیـل القـرار 
ان 358/12/4فـــي الملـــف عـــدد 20/03/2012یخ الصـــادر بتـــار 1561/2012االســـتئنافي عـــدد 

المســتأنفة أنذرتــه بــأداء مبــالغ وهمیــة وغیــر حقیقیــة فضــال العــارض لــم یخــل بالتزاماتــه التعاقدیــة وأن 
عـــن كـــون االنـــذار جـــاء غامضـــا ، وغیـــر دقیـــق واألكثـــر مـــن ذلـــك فـــإن المســـتأنفة احتفظـــت لنفســـها 

قامــت باســترجاع الناقلــة وباعتهــا واســتفادت مــن بالمبــالغ المســبقة والمدفوعــة فــي شــكل أقســاط بعــدما 
القـرار اذ قضـى بقبـول الطلـب شـكال وموضـوعا بعـدم قبـول ثمنها ، وأنه خالفـا لمـزاعم الطاعنـة فـإن 

باعتبار الطلب جزئیا وٕالغاء طلب العارض الرامي إلى استرجاع الناقلة في الشق الثاني منه وقضى 
إن ما أقدمت علیه المسـتأنفة یشـكل خطـأ أضـر بالعـارض األمر المستأنف في شقه األول وبالتالي ف
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الذي اضطر لكراء ناقلـة أخـرى ممـا اسـتوجب قیـام مسـؤولیتها عـن الضـرر الـذي لحقـه طبقـا للفصـل 
من ق.ل.ع. والتمس العارض تأیید الحكم المستأنف في جمیع ما قضى به.78و 77

وبناء على مذكرة دفاع المستأنفة بإسناد النظر.
التـــي حضـــرتها األســـتاذة المرضـــي عـــن 17/12/2013ى ادراج القضـــیة بجلســـة وبنـــاء علـــ

جـدادي عـن األسـتاذ ادویـرة باألستاذ جـداد وأدلت بمذكرة بإسـناد النظـر تسـلمت نسـخة منهـا األسـتاذة 
.07/01/2014وأكدت سابق محرراته فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

افـنـة االستئـمحكم
األوامـر االســتعجالیة تكـون مشــمولة بالنفـاذ المعجــل بقـوة القــانون تمسـكت الطاعنــة أن حیـث 

وأن المســتأنف علیــه لــم یســبق لــه أن تقــدم بطلــب ایقــاف التنفیــذ مــن أجــل ایقــاف تنفیــذ األمــر بإرجــاع 
الناقلة عالوة على أن بیع السیارة تم بالمزاد العلني بعدما احترمت فیه جمیع اإلجراءات المسطریة.

مـن قـانون 151وامـر االسـتعجالیة مشـمولة بالنفـاذ المعجـل وفقـا للفصـل حیث لئن كانـت األ
تحــــت رقــــم 20/03/2012المســــطرة المدنیــــة فــــإن الثابــــت مــــن القــــرار االســــتئنافي الصــــادر بتــــاریخ 

2أنه قضى باعتبـار اسـتئناف السـید العربـي 358/12/4في الملف االستئنافي عدد 1561/2012

ي المسـتأنف والحكـم مـن جدیـد بعـدم قبـول طلـب المسـتأنفة الرامـي إلـى جزئیا وٕالغاء األمـر االسـتعجال
وبأن عقد االئتمـان اإلیجـاري قـد فسـخ بقـوة القـانون معاینة إخالل المستأنف علیه بالتزاماته التعاقدیة 

وبإرجاع الناقلة إلى المستأنفة وذلك بعلة : " أنه بعد إجراء عملیة حسابیة عـن طریـق خصـم مـا أداه 
درهم واستحقاقات بما مجموعه 23.258,28المستأنف علیه حالیا من تسبیق في حدود الطاعن أي

درهـــم یتبـــین أن المتبقـــي یكـــاد 54.999,10درهــم مـــن الـــثمن اإلجمـــالي المقـــدر بمبلـــغ 30.000,25
ــــى مــا درهــم وبالتالـــــــــــــــي یبقـــــــــ1.833,33المحــدد فــي Valeur résiduelleیعـادل القیمــة المتبقیــة 

درهــم غیــر دقیــق الشــيء الــذي 7.525,31ورد باالنــذار الموجــه إلــى الطــاعن مــن عــدم أداء لمبلــغ 
یتعذر معه القول بإخالل الطاعن المستأنف علیه حالیا بالتزاماته التعاقدیة بدعوى امتناعه عـن أداء 

لبــة بفســخ عقــد فإنــه ال موجــب للمطاواجــب الكــراء كمــا جــاء فــي معــرض المقــال االفتتــاحي" وبالتــالي
االئتمــان اإلیجــاري الــذي كــان یــربط الطــرفین والقــول بإرجــاع الســیارة إلــى المســتأنفة طالمــا أنــه ثبــت 
لمحكمـــة االســـتئناف أنـــه یـــم یصـــدر أي إخـــالل مـــن جانـــب المســـتأنف علیـــه بالتزاماتـــه التعاقدیـــة وأن 

اإلنذار بأداء واجبات الكراء یكون باطال وعدیم األثر.

فقهـا وقضـاء أن األحكـام التـي یصـدرها القضـاء تكـون حجـة فیمـا فصـلت وحیث إنـه المقـرر 
فیه بمعنى أن ما جاء في هذه األحكام یعتبر عنوان الحقیقة وأن الحقیقة القضائیة هي قرینـة قاطعـة 

راجـع فـي هـذا الصـدد الوسـیط ("Judicta pro veritate habetor Resعلـى الحقیقـة الواقعیـة "
نهور المجلـد الثـاني نظریـة االلتـزام بوجـه عـام). وان لـدكتور عبـدالرزاق السـلفي شرح القـانون المـدني
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حجیـة المشرع المصري صـور الحجیـة علـى أسـاس قرینـة قانونیـة قاطعـة اذ أن األحكـام التـي حـازت
األمر المقضى به تكون حجة فیما فصلت فیه مـن الحقـوق وال یجـوز قبـول دلیـل یـنقض هـذه القرینـة 

دوى مــن إعــادة مناقشــة حجیــة الكشــف الحســابي ومــا أداه المســتأنف علیــه مــن ومــن تمــة فإنــه ال جــ
أقساط الكراء وما تخلذ بذمتـه منهـا طالمـا أن محكمـة االسـتئناف التجاریـة قـد حسـمت فـي هـذا األمـر 

وثبـت لـدیها أن المسـتأنف علیـه 20/03/2012الصـادر بتـاریخ 1561/2012بمقتضى قرارهـا رقـم 
المحدد في Valeur Résideilleط وأن الباقي یكاد یعادل القیمة المتبقیة قد أدى ما علیه من أقسا

درهم.1.883,33
وحیــث انــه بخصوصــا الــدفع بكــون المســتأنفة لیســت هــي المكلفــة بتنفیــذ األحكــام وأن مهمــة 
ذلـــك منوطـــة بـــالمفوض القضـــائي الـــذي قـــام بعملیـــة البیـــع بـــالمزاد العلنـــي محترمـــا جمیـــع اإلجـــراءات 

معمــول بهــا ، فإنــه ال جــدال فــي أ ن المســتأنفة لیســت هــي الجهــة المكلفــة بالتنفیــذ ، لكــن القانونیــة ال
ـــك مـــع  ـــى ذل ـــب منهـــا باعتبارهـــا هـــي مـــن ســـعت إل ـــذ تمـــت بطل ـــة التنفی ـــوم أن عملی ـــأن المعل یقینهـــا ب

المستأنف علیه قد أدى ما علیه من أقسـاط الكـراء وبـالرغم مـن أن المسـتأنف علیـه بـادر إلـى الطعـن 
أیــام مــن اســترجاعها للســیارة 7أي بعــد 24/01/2012افي فــي األمــر االســتعجالي بتــاریخ باالســتئن

إصـــرارها علـــى وبالتـــالي فـــإن 17/01/2012حســـب الثابـــت مـــن محضـــر االســـترجاع المحـــرر فـــي 
اســترجاع الســیارة وطلــب بیعهــا بــالمزاد العلنــي یشــكل خطــأ مــن جانبهــا یســتوجب تعــویض المســتأنف 

االئتمــان قــه جــراء هــذا الفعــل والــذي نــتج عنــه فقــد القافلــة موضــوع عقــد علیــه عــن الضــرر الــذي لح
اإلیجــاري والتــي كــان علــى وشــك تملكهــا بعــدما بتــت أنــه أدى أقســاط الكــراء المســتحقة علیهــة لفائــدة 

المستأنفة.
وحیث إنه یجـرد تبعـا لمـا سـبق بیانـه أعـاله صـرف النظـر عمـا جـاء فـي  اسـتئناف الطاعنـة 

ازها على أساس وتأیید الحكم المستأنف مع ترك صائره على رافعـته.من أسباب لعدم ارتك
لهـــــــــــــــــــذه األســبــــــــــــــاب

.حضوریاعلنیا ووهي تبت انتهائیافإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء
بول االستئناف.بقفي الشـــكل : 

ف مع إبقاء الصائر على رافعـته.برده وتأیید الحكم المستأن: في الجوھـر

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



المملكة المغربیة
والحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

ظ بكتابــة الضبـــطأصل القرار المحفــو 
بمحكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

وطبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

. 7/1/2014أصدرت بتاریخ 
في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:

.یوسف1بین السید 

.القنیطرةالمحامي بهیئة أحمد الضغمومينائبه األستاذ 
بوصفه مستأنفا من جهة.

اإلداريمجلسها وأعضاءص مدیرها في شخ2شركة وبین 

.الرباطالمحامي بهیئة العربي الغرمول األستاذ انائبه
من جهة أخرى.امستأنفا علیهابوصفه
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بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
.24/12/2013استدعاء الطرفین لجلسة بناء على و 

قــانون مــن429ومــا یلیــه و328والفصــول مــن قــانون المحــاكم التجاریــة 19المــادة وتطبیقــا لمقتضــیات
المسطرة المدنیة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
یوسف بواسطة دفاعه األستاذ أحمد الضغمومي بمقال اسـتئنافي مـؤدى 1حیث تقدم السید 

ف بمقتضاه الحكـم الصـادر عـن المحكمـة التجاریـة یستأن01/7/2013عنه الرسوم القضائیة بتاریخ 
القاضـي بأدائـه 3105/8/2012في الملـف عـدد 44511تحت رقم 08/10/2012بالرباط بتاریخ 
درهـــم مـــع الفائـــدة القانونیـــة مـــن تـــاریخ الطلـــب إلـــى یـــوم التنفیـــذ 28976,07مبلـــغ 2لفائـــدة شـــركة 

اه البدني في األدنى ورفض باقي الطلب .وتحمیله الصائر على القدر المحكوم به وتحدید اإلكر 

في الشكـــل:
حیث ان االستئناف جاء مستوفیا لكافة شروطه الشكلیة المتطلبة قانونا مما ینبغي التصریح 

بقبوله شكال.

وفي الموضــوع:
تقــدمت بمقــال 2حیــث یســتفاد مــن وثــائق الملــف وملخــص الحكــم المطعــون فیــه ان شــركة 

درهــم نــاتج عــن 28976,07تعــرض فیــه أنهــا دائنــة للمســتأنف بمبلــغ 19/6/2012افتتــاحي بتــاریخ 
ذ منــه اال انــه امتنــع عــن األداء رغــم رســالة اإلنــذار والتمســت الحكــم علیــه بــأداء المبلــغ قــرض اســتفا

المذكور كأصل الدین والفائدة القانونیـة مـن تـاریخ حلـول الـدین إلـى یـوم األداء وفائـدة التـأخیر بنسـبة 
وتحدید مدة اإلجبـار فـي األقصـى درهم كتعویض عن التماطل وتحمیله الصائر 2000,00./. و 2

مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
إعالمهتخلف عنها نائب المدعى علیها رغم 01/10/2012القضیة بجلسة أدرجتوحیث 

.08/10/2012بالجواب فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 
در الحكم االبتدائي المشار إلیه أعاله استأنفه الطاعن ص08/10/2012وحیث انه بتاریخ 

لألسباب اآلتیة:
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االستئنافموجبات 
مــن مدونــة التجــارة فــإن دعــوى المســتأنف علیهــا قــد طالهــا التقــادم 5حیــث إنــه خالفــا للمــادة 

المنصوص علیه فـي القـانون البنكـي الـذي یحـدد أمـد سـنتین لسـلوك إجـراءات المطالبـة بالـدین ، وأن 
فــي جمیــع مراحــل المســطرة والــتمس إلغــاء الحكــم المســتأنف إثارتــهلتقــادم هــو دفــع موضــوعي یمكــن ا

وتصدیا الحكم برفض الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر.
المستأنف لئن كان أنفیها وحیث أجابت المستأنف علیها بواسطة دفاعها بمذكرة عرضت

تبقــى منهــا ممــا اســتوجب تطبیــق الشــرط الفاســخ القــرض فانــه توقــف عــن أداء مــا أقســاطبعــض أدى
19/6/2012وفائـدة وان الـدعوى التـي رفعتهـا العارضـة كانـت بتـاریخ أصـالومطالبته بكامـل الـدین 

والتمسـت رد االسـتئناف وتأییـد الحكـم المسـتأنف مـع .الشيء الذي ال یمكن معه القول بوجود التقادم
تحمیل رافعه الصائر.

حمدي عن األستاذ األستاذةالتي حضرتها 24/12/2013لقضیة بجلسة وبناء على إدراج ا
فتقرر حجز القضیة للمداولة اإلعالمبینما تخلف دفاع المستأنف رغم عن المستأنف علیها الغرمول 
.07/01/2014لجلسة 

محكمة االستئناف
ون حیث تمسـك الطـاعن بـأن دعـوى المسـتأنف علیهـا قـد طالهـا التقـادم المنصـوص فـي القـان

البنكي الذي حدد أمد سنتین للمطالبة بالدین .
ـــین منـــه ان  ـــین الطـــرفین یتب ـــد الســـلف الجـــاهز الـــرابط ب ـــاإلطالع علـــى عق ـــه ب لكـــن حیـــث ان

) شـهرا تبتـدئ مـن 48درهـم یسـدد علـى أقسـاط لمـدة (50000المستأنف قد استفاذ مـن قـرض بمبلـغ 
ومعلـوم أن أداء الـدین بأقسـاط 31/12/2012وتنتهـي فـي 31/01/2009تـاریخ أول اسـتحقاق فـي 

ضي بأن كل الدعاوى الناشئة من ق ل ع الذي یق387ه في الفصل یخضع للتقادم المنصوص علی
إن الحقوق الدوریة من نفس القانون ف391عن االلتزام تتقادم بخمس عشرة سنة ، وأنه طبقا للفصل 

ثلــة تتقــادم فــي مواجهــة أي شــخص اني وغیرهــا مــن االداءات الممابــكریــة االراضــي والموالمعاشــات وأ
20/7/2005بتــاریخ 2170رقــم األعلــىكــان بخمــس ســنوات (انظــر القــرار الصــادر عــن المجلــس 

.)158ص 152منشور بمجلة القضاء والقانون العدد 4046/1/7/2003ملف مدني عدد 
فـي 31/12/2012وحیث إنه بالرجوع إلى عقد الملف یتبـین ان آخـر قسـط یسـتحق بتـاریخ 

ــــاریخ حــــی أي قبــــل مضــــي أجــــل التقــــادم 19/12/2012ن ان المســــتأنف علیهــــا  رفعــــت دعواهــــا بت
ویتعــین معـــه غیــر متـــوفرفـــي النازلــةالمتمســـك بــه المنصــوص علیــه أعـــاله ممــا یبقـــى معــه التقــادم 

بالتالي رد هذا الدفع لعدم جدیته.
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نــه إذا اثبــت وحیــث إن الطــاعن لــم یــدل بمــا یثبــت بــراءة ذمتــه مــن الــدین المطلــوب ســیما وا
المدعي وجود االلتزام كان على من یـدعي انقضـاءه أو عـدم نفـاذه تجاهـه ان یثبـت ذلـك وهـو األمـر 
غیر الحاصل في النازلة مما یكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فیما قضى به وینبغي 

تأییده مع ترك الصائر على المستأنف .

لـھذه األسبـــــاب
التجاریة بالدار البیضاءفإن محكمة االستئناف

.حضوریا و علنیا وهي تبت انتهائیا 
بقبول االستئناف.في الشـــكل : 

برده وتأیید الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطشار المقررالمستالرئیس



المملكة المغربیة
و الحریاتوزارة العدل

محكمة االستئناف التجاریة
بالدار البیضاء

أصل القرار المحفــوظ بكتابــة الضبـــط
حكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءبم

و طبقـا للقـانونباســم جاللـة المـلـك

إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء.
وهي مؤلفة من السادة:

09/01/2014أصدرت بتاریخ 

في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه:
–1عبـــد االلـــه –1یوســـف –1لكبیـــر وهـــم: حمیـــد 1ورثـــة بـــین 

-أمینــــة الســــماحي–1حســــن –1حســــناء –1رشــــید –1عزیــــزة 
.1نادیة 

نائبهم االستاذ الخدمي محمد المحامي بهیئة الدارالبیضاء.

من جهة.م طالبي إعادة النظر بوصفه

وبناتـه نجمـة 3وهم: زوجته السـیدة فاطمـة 2السادة ورثة محمد وبین 
.وربیعة وحفیظة

رشید محمد المحامي بهیئة بني مالل.االستاذنائبهم 
من جهة أخرى.ة النظرمطلوبین في إعادمبوصفه

قرار رقم :
227/2014

صدر بتاریخ:
09/01/2014

رقم الملف بالمحكمة التجاریة
3775/6/2012

رقمه بمحكمة االستئناف التجاریة
3100/2013/6

ح/م
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ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.اعادة النظر والقرار موضوع إعادة النظربناء على مقال 
وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة األطراف.

.واستدعاء الطرفین
قـانون المسـطرة مـن429ومـا یلیـه و328والفصـول مـن قـانون المحـاكم التجاریـة 19المـادة وتطبیقـا لمقتضـیات

المدنیة.
والفصول األخرى.

وبعد المداولة طبقا للقانون.
لكبیر بواسطة محامیهم بمقال مـؤدى عنـه 1تقدم السادة ورثة 2013یونیو 27حیث إنه بتاریخ 

ســـتئنافي الصـــادر عـــن محكمـــة االســـتئناف التجاریـــة بـــنفس التـــاریخ یرمـــي الـــى إعـــادة النظـــر فـــي القـــرار اال
والقاضي باعتبار االستئناف والغاء 13/03/2013بتاریخ 3775/6/2012بالدارالبیضاء في الملف عدد 

الحكـم المســتأنف والحكــم مــن جدیـد علــى المســتأنف علــیهم بتمكــین المسـتأنفات مــن المحــل التجــاري الكــائن 
درهـم 300,00الحـي المحمـدي تحـت طائلـة غرامـة تهدیدیـة قـدرها 415رقـم 13بلوك بنـاني -أ–بشارع 

یومیا وتحمیل المستأنف علیهم الصائر.

في الشكـــل:
حیــث إن مقــال إعــادة النظــر قــدم علــى الشــكل المطلــوب قانونــا وارفــق بوصــل یفیــد إیــداع الودیعــة 

القانونیة لذلك فهو مقبول شكال.

وفي الموضــوع:
ورثـة امحمـد ملف ومن نسخة القرار االستئنافي موضوع إعادة النظر أن حیث یتجلى من وثائق ال

تقــدمن بواســطة نــائبهن بمقــال افتتــاحي إلــى تجاریــة الــدار البیضــاء مــؤداة عنــه الرســوم القضــائیة بتــاریخ 2
أنهـن یملكـن األصـل التجـاري للمحـل المعـد لبیـع الفواكـه والمـواد الجافـة الكـائن یعرض فیـه 24/02/2011

الحـــي المحمـــدي الـــدار البیضـــاء وذلـــك بمقتضـــى اإلرث عـــن 415رقـــم 13بشـــارع أ بلـــوك بنـــاني عنوانـــه
امحمد بن محمد الذي كان یكتریه مـن مـورث المـدعى علـیهم منـذ مـا یزیـد عـن خمسـین 2مورثهم الهالك 

في ذلك سنة إال أن هؤالء األخیرین قاموا بإغالق المحل دون تمكین المدعیات من استغالله رغم أحقیتهن 
ـــة قردهـــا  ـــة غرامـــة تهدیدی ـــنهن مـــن اســـتغالله تحـــت طائل ـــتح المحـــل مـــع تمكی ـــإنهن یلتمســـن الحكـــم بف ـــذا ف ل

درهم عن كل یوم تأخیر مع تحمیل المدعى علیهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.600,00
تصـــریح وأرفـــق المقـــال بوصـــوالت وتواصـــیل كـــراء وٕاشـــهاد وبشـــهادة مطابقـــة االســـم وبصـــور شمســـیة مـــن 

وصوالت أداء ضریبة التجارة.–صورة من إراثة –بالتسجیل في السجل التجاري 
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یعــرض 18/05/2011بجلســة 2مــن طــرف المــدعى محمــد وبنــاء علــى المــذكرة الجوابیــة المــدلى بهــا 
الكبیــر والســید محمــد بــن1فیهــا أساســا فــي الشــكل بــأن العقــدة الكرائیــة تــربط بــین العــارض المســمى قیــد حیاتــه 

الذي ال تربطهم ال هم وال مورثهم أیة عالقة كرائیة مع 2محمد السوسي وأن المقال قدم من طرف ورثة امحمد 
العــارض للمحـــل موضــوع النـــزاع وأن المكتــري الســـید محمــد بـــن محمــد السوســـي ســبق وأن صـــدر فــي حقـــه قـــرار 

ن المحـل موضـوع النـزاع یقضي بإفراغه م2289/2002موضوع الملف رقم 10/07/2003استئنافي بتاریخ 
25/02/99بتــاریخ 1346/98محمــد ســبق وأن تقــدم بــدعوى اســتعجالیة موضــوع الملــف رقــم 2وأن المســمى 

صــــدر فیهــــا أمــــر یقضــــي بعــــدم قبــــول الطلــــب كمــــا ســــبق لــــه أن تقــــدم بشــــكایة أمــــام الســــید وكیــــل الملــــك بتــــاریخ 
دام اإلثبـات وأن الشـكایة المـذكورة یقضـي بـالحفظ النعـ07/04/2008صدر فیها أمـر بتـاریخ 20/02/2008

محمد ال وجود له هـو اآلخـر 2فاضمة بواسطة وكالة وهو ما یؤكد بأن المسمى 3قدمت من طرف المسماة 
كما سبق لهذا األخیر أن تقدم بطلب استعجالي یرمي إلى السماح له باستعمال المحل صدر فیه أمـر اسـتعجالي 

یقضــي بعــدم قبــول 25/09/2009تحــت عــدد 2261/1/2008موضــع الملــف رقــم07/01/2005بتــاریخ 
تحــت عــدد 970/1/2009الــدعوى. كمــا ســبق أن تقــدم بــنفس الطلــب أمــام قاضــي الموضــوع فــتح لــه ملــف رقــم 

صدر فیه حكم بعدم قبول الطلب, وأن هذا الحكم تـم تأییـده اسـتئنافیا بموجـب القـرار الصـادر بتـاریخ 2105/09
یقضـي بــرده وتأییــد األمــر الصــادر 3775/2010تحــت عــدد 1429/2010فـي الملــف رقــم 27/07/2010

محمـد ال صـفة 2عن قاضي المستعجالت كما أنه یتضح من خالل القرارات واألوامر االستعجالیة أن المسمى 
كلها 1/5/2005له في التقاضي وال تربطه أیة عالقة كرائیة مع العارضین وأن الوصالت الكرائیة المؤرخة في 

محمــد بهــا لـــذا فــإنهم یلتمســون التصـــریح بعــدم قبــول الطلـــب 2اســم محمـــد السوســي وال عالقــة للمســـمى تحمــل
وبتحمیل رافعیه الصائر.

وأرفقت المذكرة بصور من قرارین استئنافیین ومن أمرین استعجالیین ومن حكم ابتدائي.
مســك المــدعى علــیهم أورد فیهــا بــأن ت12/10/2011وبنــاء علــى مــذكرة تعقیــب نائــب المــدعي بجلســة 

صـیل كـراء ال یسـتقیم االكبیـر والسـید امحمـد بـن محمـد مرتكـزا علـى تو 1بكون العقدة الكرائیـة رابطـة بـین الهالـك 
وهي شـهادة إداریـة وال 2تثبث  ان المسمى امحمد بن محمد السوسي هو امحمد بن محمد لوجود شهادة إداریة

زوریتها إضافة إلى أن شهادة السـجل التجـاري تثبـت اسـم هـذا األخیـر یمكن أن یتم استبعادها إال في حالة إثبات 
كما أنه یشیر إلى نفس العنوان وأما بخصـوص األحكـام الصـادرة بعـدم القبـول فإنهـا تبـت فـي الشـكل ولـم تتجـاوزه 
إلى الموضوع وكونها مختلفة الموضوع أیضا, وأما بخصوص كون العارض یتحایل فـي دعـواه فإنـه یمكـن إجـراء 

ف على الحقیقة وأما بخصـوص صـدور حكـم قضـى بـإفراغ الهالـك مـن المحـل فـإن المـدعى علیـه یقـر و ث للوقبح
إقرارا ضمنیا بأن الهالك هـو نفـس الشـخص المحكـوم ضـده وأنـه مـادام أن الحكـم لـم یـتم تنفیـذه فإنـه ال طائلـة مـن 

ة الحقیقیـة للمطلـوب فـي التنفیـذ لـذا فإنـه األخذ به طالما أن األحكام ال تكون لها حجیـة إال بتنفیـذها لمعرفـة الهویـ
یلتمس الحكم وفق المقال وبتحمیل المدعى علیهم الصائر.
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ـــب وبعـــد اســـتنفاذ اإلجـــراءات صـــدر الحكـــم المـــذكور أعـــاله  ـــول الطل فاســـتأنفه الطاعنـــات بعـــدم قب
راثــة شـكال بعلـة أن االدعــواهن مفیـدات أن الحكـم الصــادر لـم یرتكـز علــى أسـاس عنـدما قضــى بعـدم قبـول 

المدلى بها والتـي جـاءت الحقـة فـي إنجازهـا عـن تـاریخ إنجـاز الشـهادة اإلداریـة لمطابقـة االسـم لـم تتضـمن 
لقب الهالك إضافة إلى االختالف الحاصل في تاریخ االزدیاد والحال أن هذه االخالالت تعتبر شكلیة وأن 

إلى الحقیقـة وال یمكـن ضـیاع للوصولكان على المحكمة أن تجري تحقیقاواألمر یتعلق بنفس الشخص 
حق نتیجة خطأ مادي شكلي یتعلق باسم عائلي وتاریخ ازدیاد وال یتعلق بجوهر الحق كما أنه ال یرتب أي 

قضـى بعـدم قبـول الطلـب بعلـة أن ق م م  كما أن الحكم 49ضرر وانه ال بطالن بال ضرر وفق الفصل 
فات النعــدام صــفته فبــاالحرى ورثتــه مــن بعــده األحكــام الســابقة قضــت بعــدم قبــول دعــوى مــوروث المســتأن

والحــال أن هــذا التعلیــل فاســد الن األحكــام الســابقة قضــت فــي الشــكل ولــم تتجــاوزه إلــى الموضــوع كمــا أن 
موضوع الدعوى الحالیة یتعلق بفـتح محـل تجـاري مـع األحقیـة فـي اسـتغالله فـي حـین ان الـدعاوى السـابقة 

نات أدلین بشهادة إداریـة تتعلـق باألصـل التجـاري والـذي ترجـع تتعلق بمواضیع أخرى خصوصا وان الطاع
ملكیته لمورثهم وان هذه الشهادة تعد رسمیة وال یمكن إقصاؤها إال في حال إثبات زوریتهـا ممـا یكـون معـه 

لطلـب وتحمیـل الحكم الصادر عرضة لإللغاء ملتمسات إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكـم وفـق ا
المســتأنف علــیهم الصــائر مرفقــات مقــالهن بنســخة مــن الحكــم المســتأنف ونســخة مــن اراثــة وشــهادة مطابقــة 

االسم.
ـــة بصـــدور القـــرار عـــدد  وبعـــد الجـــواب والتعقیـــب انتهـــت القضـــیة أمـــام محكمـــة االســـتئناف التجاری

:القاضي13/03/2013بتاریخ 1494/2013
قبول االستئناف.في الشـــكل : 

باعتبــاره والغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم مــن جدیــد علــى المســتأنف علــیهم بتمكــین ي الـجوهــــر : فــ
الحــي المحمــدي تحــت طائلــة 415رقــم 13المســتأنفات مــن المحــل التجــاري الكــائن بشــارع أ بلــوك بنــاني 

درهم یومیا وتحمیل المستأنف علیهم الصائر.300,00غرامة تهدیدیة قدرها 
وع إعادة النظر.وهو القرار موض

وال 402حیـث تمســك الطــالبون بــأن طلــب إعــادة النظـر الحالیــة  یجــد ســنده فــي مقتضــیات المــادة 
سیما الفقرة السادسة التي تنص علـى مـا یلـي: "إذا قضـت نفـس المحكمـة بـین نفـس األطـراف واسـتنادا الـى 

م سابق أو لخطأ واقعي".نفس الوسائل بحكمین انتهائیین ومتناقضین وذلك لعلة عدم االطالع على حك
وحیث إن القرار االسـتئنافي موضـوع الطعـن بإعـادة النظـر قضـى بضـرورة تمكـین المطلـوبتین فـي 

إعادة النظر باستغاللهم للمحل التجاري بصفتهم كورثة المرحوم محمد بن محمد السوسي.
رخ فـــي والمـــؤ 2289/2002فـــي الملـــف رقـــم 2525فـــي حـــین أن القـــرار االســـتئنافي الثـــاني عـــدد 

تحــت عــدد 2569/2001، والــذي قضــى بتاییــد الحكــم االبتــدائي الصــادر فــي الملــف رقــم 10/07/2003
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، والــذي جـاء فیــه بــالحرف مـا یلــي: "حكمــت المحكمـة بجلســتها العلینــة 02/07/2001والمـؤرخ فــي 1148
ابتدائیا وحضوریا:

على رافعه.في الطلب األصلي: في الشكل الحكم بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر 
في الطلب المضاد: في الشكل الحكم بقبول الطلب.

فـــــــي الموضـــــــوع الحكـــــــم بالمصـــــــادقة علـــــــى اإلشـــــــعار بـــــــاالفراغ المبلـــــــغ للمـــــــدعى علیـــــــه بتـــــــاریخ 
درهم مع تحمیل المدعى علیه الصائر".500,0، ورفع السومة الى مبلغ 14/12/1988

خطـــأ واقعـــي یتمثـــل فـــي كـــون محكمـــة ن هـــذا التنـــاقض بـــین القـــرارین المـــذكورین جـــاء كنتیجـــة لو إ
االستئناف التجاریة، وٕان أقرت بالقرار المذكور في إحدى حیثیاتها، فإنها أغفلت الشق المتعلق بالمصـادقة 
علــى اإلشــعار بــاإلفراغ وهــو المنطــوق االــذي أشــار إلیــه الحكــم االبتــدائي بعبــارات واضــحة وال تحتمــل أي 

تأویل أو تفسیر.
تري عن األنظار وبقاء المحـل مهجـورا لمـدة تجـاوزت سـبع سـنوات، وهـو مـا إنه بعد اختفاء المكو

یبــرر تــدخل القاضــي االســتعجالي لوضــع حــد لهــذه الحالــة، الشــيء الــذي دفــع بالعارضــین الــى تقــدیم طلــب 
فـي الملــف 550تحـت عــدد 20/02/2012ثـاني یرمـي الــى اسـترجاع حیــازة محـل صــدر فیـه امـر بتــاریخ 

باسترجاع حیازة المحل المذكور.، یقضي 14/01/2012رقم 
الــى االشــهاد بفســخ العالقــة الكرائیــة بیــنهم وبــین المســمى يالعارضــین بطلــب آخــر یرمــواثــم تقــدم

فــي الملــف 1125/2013تحــت عــدد 13/03/2013محمــد بــن محمــد السوســي، صــدر فیهــا حكــم بتــاریخ 
، قضى بما یلي:4738/22/2012رقم 

13ین الطـرفین بخصـوص المحـل المكتـري الكـائن ببلـوك بنـاني "الحكم بفسخ عقـد الكـراء الـرابط بـ

شــارع الشــهداء الحــي المحمــدي الدارالبیضــاء، مــع مــا یترتــب عــن ذلــك مــن آثــار قانونیــة وتحمیــل 415رقــم 
المدعى علیه الصائر".

وبعــد حصــولهم علــى المحــل المــذكور بمقتضــى األمــر االســتعجالي النهــائي، قــاموا بكــراء هــمإنو
دید الى المسماة السیدة رافع سـعاد التـي لـم تكـن یومـا طرفـا فـي أي نـزاع بـین األطـراف، علـى المحل من ج

اعتبار أنها من الغیر وال عالقة لها بمجموع المساطر المعروضة أمام القضاء.
إن األمــر االســتعجالي القاضــي باســترجاع حیــازة المحــل، وكــذا الحكــم االبتــدائي القاضــي بفســخ و

وطالمــا أنـه لــم تصــدر أیــة قـرارات اســتئنافیة بشــأنهما، فإنهــا تشـكل حجــة الشــيء المقضــي العالقـة الكرائیــة،
به.

إن الحكـــم االبتـــدائي القاضـــي بفســـخ العالقـــة الكرائیـــة، ینـــاقض فـــي منطوقـــه القـــرار االســـتئنافي و
ائي القاضــي بتمكــین الورثــة مــن اســتغالل المحــل المــذكور وٕان اختلفــا فــي الدرجــة. طالمــا أن الحكــم االبتــد

أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به ولم یتم الغاؤه من طرف محكمة ثانیة أعلى درجة.
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الصــــــادر بتــــــاریخ 1494/2013والتمســــــوا القــــــول بإعــــــادة النظــــــر فــــــي القــــــرار االســــــتئنافي عــــــدد 
عن محكمة االستئناف التجاریة.3775/6/2013في الملف رقم 13/03/2013

األول ونسخة من القرار االستئنافي الثاني ونسخة من محضـر بنسخة من القرار االستئنافيواوأدل
اإلعـــالم بـــاإلفراغ بـــالقوة العمومیـــة ونســـخة مـــن األمـــر االســـتعجالي ونســـخة مـــن محضـــر التنفیـــذ القاضـــي 
باســترجاعهم حیـــازة المحــل ونســـخة مــن الحكـــم القاضـــي بفســخ العقـــدة الكرائیــة ونســـخة مــن توصـــیل إیـــداع 

الضمانة.
هم جـاء فیهـا المطلوبون في إعادة النظر بمذكرة جـواب بواسـطة محـامی2مد حیث أدلى ورثة امح

رة فــــي المقــــال غیــــر متــــوافرة لكــــون موضــــوع الــــدعوى المعروضــــة یتعلــــق بــــالتمكین أن المقتضــــیات المــــذكو 
واالسترجاع لمحل تجاري في حین أن الدعوى األولى یتعلق بموضوع آخر مما تكون معه وحدة الموضوع 

ازلة الحال إذ أن مقتضیات الحالة السادسة تقتضي أن یكون كل واحد مـن الحكمـین قـد غیر حاصلة في ن
بتــا فــي نفــس الموضــوع بصــورة انتهائیــة وحصــول تنــاقض فــي منطوقیهمــا وهــو الغیــر الــوارد فــي المســألة 
المعروضـــة امامهـــا وال ســـیما أن المحكمـــة المصـــدرة للقـــرار المطعـــون فیـــه قـــد أجابـــت عـــن كـــل الـــدفوعات 

المدلى بها ومن بینها الحكم األول المزعوم أن منطوقه یتعارض مـع منطـوق القـرار المطعـون فیـه والحجج
مما یكون معه الطلب عرضة للرفض.

والتمسوا رفض طلب إعادة النظر.
هحیــث تســلم نائــب طــالبي إعــادة النظــر نســخة مــن المــذكرة الجوابیــة والــتمس مهلــة للتعقیــب إال أنــ

لف عن التعقیب رغم إمهاله.تخ21/11/2013خالل جلسة 
وتـم 26/12/2013و بناء على اعتبار القضیة جاهزة أدرجت في المداولة للنطـق بـالقرار بجلسـة 

التمدید لجلسة الیوم.
ةـمحكمال

مــــن ق م م فــــي فقرتــــه 402حیــــث أســــس طــــالبوا إعــــادة النظــــر طلــــبهم علــــى مقتضــــیات الفصــــل 
المحكمـة بـین نفـس األطـراف واسـتنادا الـى نفـس الوسـائل السادسة المتضمنة الحالة التي تقضي فیها نفـس 

بحكمــین انتهــائیین ومتناقضــین وذلــك لعلــة عــدم االطــالع علــى حكــم ســابق أو بخطــأ واقعــي واســتدلوا علــى 
ذلك بمجموعة من األحكام.

حیـث إنـه بــاالطالع علـى الحكــم القاضـي بفسـخ عقــد الكـراء یتبــین بأنـه حكـم ابتــدائي وصـادر عــن 
بالمصـــادقة علـــى اإلنـــذار بـــاإلفراغ ورفـــع الســـومة ا أن الحكـــم القاضـــينیـــة بالدارالبیضـــاء كمـــالمحكمـــة المد

الكرائیــــة وٕان تــــم تأییــــده فإنــــه بــــدوره غیــــر صــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة وٕانمــــا عــــن محكمــــة االســــتئناف 
رة علـى المذكور أعاله غیر متوف402بالدارالبیضاء وبالتالي فإن شروط تحقق الحالة السادسة في الفصل 
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اعتبــار أن الحكمــین المحــتج بهمــا غیــر صــادرین عــن نفــس المحكمــة مصــدرة القــرار موضــوع إعــادة النظــر 
كما أن الحكم األول لیس بحكم نهائي وعلیه یبقى الطلب بدون أساس ویتعین رده.

لـھذه األسبـــــاب
ضوریاحعلنیا و وهي تبت انتهائیا فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.طلب إعادة النظرقبول في الشـــكل : 

درهم وٕارجاع الباقي.1000برفضه وابقاء الصائر على رافعیه وتغریمه في حدود مبلغ في الـجوھــر : 

وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة.

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس
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