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  1583 عدد القرار
  3/12/2008:املؤرخ يف 

 780/3/2/2005امللف التجاري عدد 

  
  

  . شروط إجرائها‐مقاصة 
لئن كان من شروط إجراء املقاصة أن يكون كل من الدينني مستحق 
األداء وحمدد املقدار فإن املراد بذلك أال يكون تعيني مقدار أحد الدينني 

خبري بل يكفي أن يكون متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير 
أصل الدين حمددا ولو مل يشر إىل الفوائد القانونية املرتتبة عليه ولو 

  .استمرت هاته األخرية لغاية التنفيذ مادامت قيمتها معروفة وحمددة

 امللك جاللة باسم

 إن اجمللس األعلى

  وبعد املداولة طبقا للقانون،
 من 363 حبث طبقا للفصل وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم اجراء

  . م.م.ق
حيث يستفاد من مستندات امللف، ومن القرار املطعون فيه أن شركة 

 قدمت مقاال اىل ابتدائية احلي احلسين عني الشقف البيضاء AGفريوسطال 
باعت هلا " الطالبة"عرضت فيه أنها أبرمت صفقة جتارية مع شركة اريتيكس 

 على 28/6/1994اد بامللكية مؤرخة يف مبقتضاها معدات، فتسلمت وثيقة اشه
أساس أن تبقى املعدات يف ملكية العارضة لغاية تسديد مبلغ الدين، كما وقع 
االتفاق على وجوب توقيع عقد تنازل ائتماين وتسجيله واملصادقة عليه من 

‐90188  طرف موثق، وتسليمه للبائع قبل الشحن، وان مستند تأكيد الطلبية رقم
 نص على كافة الشروط املتطلبة مبا فيها الثمن، 25/5/94  بتاريخ682‐94

 املوجهة لشركة أريتيكس 046788 عدد 27/06/94 املؤرخة يف 5134/06 ةوالفاتور
تضمنت اسم املعدات موضوع الصفقة وباقي البيانات كالثمن ووسيلة التوريد 

التني والتسليم واملبلغ املؤدى كتسبيق، وأنها تسلمت من املدعى عليها كمبي
 287.508,75 مارك يعادله بالدرهم 53750 مببلغ 95 يناير 5األوىل حالة بتاريخ 
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 درهم، 277479,37 مارك يعادله 51875 مببلغ 5/7/95درهم، والثانية حالة بتاريخ 
مل يتم أداء قيمتهما، ملتمسة احلكم على مدينتها بأدائها هلا قيمة الكمبيالتني 

 درهم كتعويض، 50 000تجاج بعدم الدفع، ومبلغ  درهم صائر االح1721,86ومبلغ 
مع الفوائد القانونية، وبعد تقدمي املدعى عليها لطلب املقاصة، ذكرت فيه أنها 

 مارك استصدرت حكما لصاحلها قضى هلا 148095,45دائنة للمدعية مببلغ 
 درهم كتعويض، 15000 درهم اضافة اىل الفوائد القانونية و896910,48مببلغ 
 133725 مارك يعادله 25000 التصريح بأن املبلغ املستحق للمدعية هو ملتمسة

درهم واحلكم بأن هذا الدين اعماال للمقاصة قد استغرقه الدين املتخلد يف ذمة 
شركة فريوستال لصاحلها، قضت احملكمة بأداء شركة اريتيكس لفائدة املدعية 

ن تاريخ حلول الكمبيالتني  درهم مع الفوائد القانونية ابتداء م564.988,12مبلغ 
 درهم مصاريف االحتجاج بعدم 1721,86 درهم كتعويض ومبلغ 10 000ومبلغ 

الدفع، ورفض طلب املقاصة، استأنفته املدعى عليها فأمرت حمكمة االستيناف 
بإجراء خربة حسابية عهدت بها للخبري عبد الوهاب ابن زاهر، وأيدت احلكم 

  .ب نقضهاملستأنف مبقتضى قرارها املطلو
  :يف شأن الوسيلة األوىل 

حيث تعيب الطاعنة القرار عدم االرتكاز على أساس وعدم اجلواب على 
وسيلة من وسائل الدفاع، بدعوى أن حمكمة االستيناف اعتمدت على الوثائق 
املدىل بها من املطلوبة رغم الطعن فيها، دون أن تلتفت للوثائق احلامسة اليت 

 املؤرخة يف 5134/06ملطلوبة، واملتمثلة يف الفاتورة رقم ادلت بها والصادرة عن ا
 غري املنازع يف مضمونها، وااللتزام باسترياد آلة وأداء الواجبات 27/6/94

اجلمركية، واليت أدلت بها لتأكيد الفاتورة املذكورة واليت تثبت قطعا أن الثمن 
فوع ومل تشر  مارك، واحملكمة مل جتب على هذه الد40 000احلقيقي لاللة هو 

  .إىل الوثائق الرمسية املدىل بها
لكن حيث إن القرار اعتمد تقرير اخلربة املأمور بها استينافيا والذي أشار 

 مارك 120625إىل مجيع الوثائق املدىل بها وناقشها وخلص إىل أن مثن االلة هو 
دىل قد أخذت بعني االعتبار الوثائق امل" عكس ما عابته الطاعنة"مما تكون معه 

بها من الطرفني، وأسست قرارها على ما يؤكد النتيجة اليت انتهت إليها، وعللت 
عبد الوهاب ابن ... حيث إن احملكمة قررت إجراء خربة أجنزها"قرارها مبا يلي 

زاهر الذي أشار ضمن تقريره إىل مجيع الوثائق اليت حتمل توقيع ممثل الطاعنة، 
ا يف الثمن، إال أنه بالنسبة للفاتورة املدىل بها وأن الفواتري التجارية تتضمن اختالف

من طرف شركة ارتيكس فقد حذف سطر للتعريف بالثمن األساسي لآللة، كما 
أن نسخة العقدة املسلمة من طرف الطاعنة ال حتتوي على أمر تأكيد الطلبية 

 فقط وأخريا أن هناك اختالفا يف الثمن 682‐94‐90188بل حتتوي على رقم 
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 مارك دفعة 15000 لاللة، ويتبني من تأكيد الطلبية بأن شروط األداء هي االمجايل
 51875 يوما من تاريخ رسالة االعتماد و180 مارك تؤدى بعد 35750مسبقة و

 يوما من تاريخ رسالة االعتماد، وأن هذا التأكيد حامل 360مارك يؤدى بعد 
وهو تعليل "  مارك120625لتوقيع الطرفني وبالتايل يكون الثمن االمجايل لآللة هو 

غري منتقد، وبذلك فالقرار أجاب مبا فيه الكفاية على وسائل الدفاع، وجاء 
  .مرتكزا على أساس خبصوص ذلك وما بالوسيلة على غري أساس

  : يف شأن الوسيلة الثانية 
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق وحتريف القانون وسوء التعليل، 

حيث أنه يلزم ألجراء املقاصة أن " عللت قرارها بدعوى أن حمكمة االستيناف
وأن كال الدينني غري حمدد، ... يكون كل من الدينني حمدد املقدار مستحق األداء

نظرا للفوائد القانونية املستمرة لغاية التنفيذ، مما ال ميكن معه للمحكمة اجراء 
كوم هلا مع أن املقصود من الدين احملدد املقدار هو أصل الدين احمل" مقاصة

به وبني أصل الدين املرتتب عليها لفائدة املستأنف عليها، واحملكمة برفضها 
  .لطلبها أساءت التعليل

حقا حيث تبني صحة ما عابته الطاعنة يف هذه الوسيلة ذلك أن الفصل 
 من قانون املسطرة املدنية الذي أوجب لوقوع املقاصة أن يكون كل من 362

ن املراد بذلك أن ال يكون تعيني مقدار أحد الدينني الدينني حمدد املقدار، فإ
متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير خبري، وأن الثابت من طلب 
املقاصة أن طالبتها حددت املبلغ املتقاص به يف املبلغ احملكوم له به كأصل 
للدين مع التعويض احملدد، دون إشارة إىل الفوائد القانونية احملكوم بها، 
والقاضي جيوز له إجراء املقاصة فيما ثبت له وجوده من الدين، والقرار ملا 

أن كال الدينني غري حمدد نظرا للفوائد القانونية "استبعد إجراء املقاصة بعلة 
قد أساء التعليل مما يكون معه ما بالوسيلة جديرا " املستمرة إىل غاية التنفيذ

  .صوص ما ذكرباالعتبار يفضي إىل نقض القرار جزئيا خب
  

  هلذه األسباب
 بنقض وإبطال القرار املطعون فيه جزئيا فيما قضى          األعلى اجمللس قضى

به خبصوص طلب املقاصة ورفض الطلب فيما عدا ذلك، وإحالة القضية على            
نفس احملكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقـانون وجعـل الـصائر               

  .مناصفة
ت احملكمـة املـصدرة لـه، اثـر احلكـم       كما قرر إثبات قراره هذا بسجال     

  . املطعون فيه أو بطرته
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 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتاريخ املـذكور أعـاله            وبه 
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة    .  العادية باجمللس األعلى بالرباط    اجللساتبقاعة  

 حممـد   : نواملستـشاري رئيس الغرفة عبد الرمحان مـزور رئيـسا         :  السادة   من
 بنزهرة عضوا مقررا ومليكة بنديان ولطيفة رضا وحليمة ابـن مالـك أعـضاء             

ة  الضبط السيد  ةومبساعدة كاتب  احممد بلقسيوية     احملامي العام السيد   ومبحضر
  .خدجية شهام

  
  الكاتب                       املقرراملستشار                الرئيس
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  1583تعليق على القرار عدد 

  3/12/2008: خ يف املؤر
  780/3/2/2005امللف التجاري عدد 

 عبد الرمحان مزور. ذ

  رئيس غرفة باجمللس األعلى

إذا كان إثبات االلتزام يقع على مدعيه فإن إثبات تنفيذه يقع على مدعيه 
أي انه يكفي للمدعي إثبات التزامه جتاه مدينه لينتقل عبء إثبات انقضاء هذا 

 والذي بإثباته ملا ذكر طبعا وفق الشكل املنصوص عليه االلتزام على هذا األخري
قانونا يصبح حمقا يف مطالبة دائنه بالدليل إلثبات هذا الوفاء، وطرق انقضاء 

وباحتاد ) الوفاء مبقابل التجديد(االلتزام كثرية كتنفيذه عينيا أو مبا يعادل الوفاء 
 compentionا باملقاصة الذمة واإلبراء واستحالة التنفيذ والتقادم املسقط وأخري

اليت سأركز عليها كسبب النقضاء االلتزام مادام القرار موضوع التعليق عاجلها 
وكوسيلة وفاء ومن خصائصها إضفاء صفة دائن ومدين على . كسبب النقضائه

الطرفني، أي أن املدين يصبح دائنا لدائنه األصلي وهذا األخري يصبح مدينا 
شروطها أن يقع بني دينني متقابلني وأن يكون حمل ملدينه األصلي، كما أن من 

كل منهما نقودا أو متليات متحدة يف النوع واجلودة ويستثىن من ذلك أن يكون 
الدينان أو أحداهما عمال أو امتناعا عن عمل وأن يكون الدينان صاحلني 

ويستثىن من ذلك الدين (للمطالبة به قضاء وخاليني من النزاع ومستحقي األداء 
ومعلومي املقدار، وخيرج ) ملعلق على شرط واقف الذي قد يوجد أو ال يوجدا

 ‐تصفية شركة (عن ذلك إذا كان تعيني مقداره متوقفا على تسوية معقدة 
أو متوقفا على تقدير خربة فإنه يف هذه احلالة ال يصبح معلوم ) تصفية تركة

 تقدير اخلربة وبتحقيق املقدار إال بعد إجراء التسوية املذكورة أو بعد احلكم يف
وتوافر شروط املقاصة ينقضي الدينان معا يف حالة تساويهما وإال انقضيا بقدر 
األقل منهما وهذا ينطبق حىت لو كان أحدهما ينتج فائدة فإن ذلك ال يؤثر يف 
االستجابة لطلب املقاصة مادامت الفوائد تنقطع من وقت االنقضاء أي من 

قت التمسك باملقاصة والنازلة اليت صدر بشأنها وقت تالقي الدينني ال من و
القرار موضوع التعليق تهم دعوى تقدمت بها شركة مفادها أنها أبرمت صفقة 
جتارية مع شركة أخرى باعت هلا مبقتضاها معدات وتسلمت وثيقة إشهاد 
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بامللكية على أساس أن تبقى املعدات املذكورة يف ملكيتها لغاية تسديد مبلغ 
 مارك أملاين 53750 أخذت مقابله كمبيالتني مشلت األوىل مبلغ الدين اليت

 مل تستخلص قيمتهما ى مارك مل تستخلصهما أو باألحر51875والثانية مبلغ 
والتمست احلكم على املدعى عليها بأداء قيمتهما وهو ما حدا باملدعى عليها 

 مارك 148095,45لتقدمي مقال مقابل مفاده أنها بدورها دائنة للمدعية مببلغ 
أملاين حصلت عليه مبقتضى حكم قضائي استغرق دين املدعية ملتمسة إعمال 
أحكام املقاصة وهو ما مل تستجب له احملكمة االبتدائية واستجابت لطلب 
املدعية أيدته حمكمة االستيناف مما حدا باملدعى عليها إىل الطعن يف القرار 

بالنقض كون حمكمة االستئناف املذكور بالنقض ومن بني ما ركزت عليه طعنها 
بأنه يلزم إلجراء املقاصة أن يكون كل من الدينني حمدد املقدار (عللت قرارها 

ومستحق األداء واحلال أن كل الدينني غري حمدد نظرا للفوائد القانونية 
وهو ما تصدى ) املستمرة لغاية التنفيذ مما ال ميكن معه للمحكمة إجراء املقاصة

ع الذي أوجب لوقوع املقاصة .ل. من ق362بأن الفصل (ى بالرد له اجمللس األعل
أن يكون كل من الدينني حمدد املقدار فإن املراد بذلك أن ال يكون مقدار أحد 

وأن الثابت من ) الدينني متوقفا على إجراء تسوية معقدة أو على تقدير خبري
كوم هلا به طلب املقاصة أن طالبتها حددت املبلغ املتقاص به من املبلغ احمل

كأصل الدين مع التعويض احملدد والقاضي جيوز له إجراء املقاصة فيما ثبت له 
وجوده من الدين وملا استبعد القرار املطعون فيه إعمال أحكام املقاصة بعلة 

إن كال الدينني غري حمدد نظرا للفوائد القانونية املستمرة لغاية التنفيذ أساء (
لس األعلى أن اعتمدته الطاعنة يف طعنها بالنقض وبذلك اعترب اجمل) التعليل

واردا على القرض املطعون فيه ونقضه جزئيا فيما قضى به خبصوص طلب 
  .املقاصة


