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  1073 القرار عدد

  2009يونيو 24الصادر بتاريخ 
  1177/3/1/2007عدد التجاري لف يف امل

 

  
  حساب جار

   التقادم اخلمسي‐ عمليات جتارية‐شركات التامني
لياتهمـا  ال يوجد قانونا ما مينع شـركات التـأمني مـن تـضمني عم              -

فاحملكمة مصدرة القرار املطعون فيه ملـا       .التجارية يف إطار حساب جار    
أيدت احلكم املستأنف القاضي بسقوط دعوى شركة التامني للتقادم على          
أساس أن األمر ال يتعلق حبساب جار وإمنا يتعلـق مبعاملـة جتاريـة بـني                

قواعد تاجرين وعلى اعتبار أن الشركة ليست مؤسسة بنكية حىت تتمسك ب          
احلساب اجلاري يف حني أنها أدلت بكشوف حسابية تفيد تضمني عملياتهما           
يف حساب جار بني الطرفني وتداخل الدائنية واملديونية خبصوص أقساط          
التأمني والفوائد املرتتبة عنها مما تكون معه احملكمـة بعـدم اعتبارهـا             

تـاريخ  للحساب املذكور وحتققها من العمليات املنجزة بني الطـرفني و         
حصر ذلك احلساب وتوقف املعامالت قد جـاء قرارهـا مـشوبا بفـساد              

  .التعليل املوازي النعدامه
  نقض وإحالة

  
  باسم جاللة امللك

حيث يستفاد من وثائق امللف، ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة            
 حتـت   1212/06/14 يف امللف    11/12/2006االستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ     

 مبقال  7/10/2003 أن الطالبة شركة التامني النصر تقدمت بتاريخ         5857/06م  رق
لدى جتارية  البيضاء عرضت فيه أنه يف إطار أعماهلا كـشركة تـأمني وإعـادة                
التأمني أبرمت مع مكتب التأمينات جندي وجالل  عقدا يتمتع مبوجبـه بـصفة              

حلسابها وإجنـاز   وسيط حددت مبقتضاه شروطا ملزمة له جتلت يف إبرام عقود           
مجيع املهام على الوجه املطلوب، ويف هذا اإلطار قام مبجموعة من العمليـات             
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إال أنه مل يسلمها حسابا مفصال إلبـراء ذمتـه وختلـد بذمتـه لفائـدتها مبلـغ                  
 درهـم وعـن التـسيري       41.846,21 درهم ، عن التسيري املايل القدمي        200.852,14

 الثابت مبقتـضى الكـشوف احلـسابية         درهم حسب  159.005,93املايل اجلديد   
املطابقة لدفاتر حساباتها املمسوكة بانتظام، وقد وجهت له عدة إنـذارات دون            

 درهم كتعويض مسبق واألمر بإجراء      6000جدوى ملتمسة احلكم عليه بأداء مبلغ       
خربة حسابية لتحديد مستحقاتها مع حفظ حقها يف التعقيب على اخلربة، وبعد            

 مث خـربة تكميليـة بتـاريخ        26/1/2004ة يف املوضوع بتـاريخ        األمر بإجراء خرب  
 7/11/2005 أصدرت احملكمة التجارية حكمهـا القطعـي بتـاريخ           8/11/2004

بسقوط الدعوى للتقادم أيدته حمكمة االستئناف التجاريـة مبقتـضى قرارهـا            
  .موضوع الطعن بالنقض

   :يف شأن الوسيلة الثانية
 املطعون فيه انعدام التعليل ذلـك أنـه ويف   حيث تنعى الطاعنة على القرار  

إطار السلطة التقديرية املخولة لقضاة املوضوع فإن كل من قاضـي الدرجـة             
األوىل والثانية مل يقم بدراسة وتفحص الوثائق املعروضة عليه وخاصة الكـشف            
احلسايب ومل يقم بتوظيفها للوقوف على طبيعة املعامالت اليت كانت تـتم بـني      

 النظام القانوين الذي حيكمها وهو احلساب اجلاري، وقد أدلت بكل           الطرفني وال 
أوجه دفاعها بشأن التقادم املتمسك به وأدلت بأحكام أخـذت بعـني االعتبـار              
نظام احلساب اجلاري إال أن القرار  املطعون فيه بتصديه للتقادم املنـصوص             

نه ال طبيعة النزاع وال      من مدونة التجارة مل يأخذ بعني االعتبار أ        5عليه يف املادة    
تارخيه يستوجب تطبيق مقتضيات املادة املذكورة فجاء القرار مشوبا بإخالالت          

  .وأساء تطبيق املقتضيات القانونية مما يستوجب نقضه
 إن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه استندت فيما قضت به مـن             حيث

ى أساس أن األمـر ال      تأييد احلكم املستأنف القاضي بسقوط الدعوى للتقادم عل       
يتعلق حبساب جاري وإمنا يتعلق مبعاملة جتارية بني تاجرين وعلـى اعتبـار أن              
الطاعنة ليست مؤسسة بنكية حىت تتمسك بقواعد احلـساب اجلـاري مـع أن              
الثابت من وثائق امللف أن الطاعنة استدلت بكشوف حـسابية تفيـد تـضمني              

 الدائنية واملدينيـة خبـصوص      عملياتهما يف حساب جاري بني الطرفني وتداخل      
أقساط التأمني والفوائد املرتتبة عنها ومل تدل املطلوبة مبا يفيد خالف ذلك أو             
عدم موافقتها على تعاملهما يف إطار حساب جاري كما ال يوجد قانونا ما مينـع               
مؤسسة التأمني من تضمني عملياتهما التجارية بهذا الشكل، ممـا تكـون معـه              

 إليه دون اعتبارها للحساب املذكور وحتققها من العمليـات  احملكمة فيما ذهبت 
املنجزة بني الطرفني على ضوء ذلك وتاريخ حـصر ذلـك احلـساب وتوقـف               
املعامالت بني الطرفني وترتب على ذلك أثره، قد جاء قرارها مـشوبا بفـساد              

  .التعليل املوازي النعدامه عرضة للنقض
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  هلذه األسباب

  القرار املطعون فيه  بنقض  األعلىاجمللس قضى
  لطيفـة أيـدي مقـررة        :نواملستشار السادةو زبيدة تكالنيت رئيسة     السيدة

ي ـ احملام مبحضر و وأمحد ملجاوي وعبد السالم الوهايب وبهيجة رشد أعضاء       
 .   منري العفاطومبساعدة كاتب الضبط السيد حممد صادق ام السيدـالع


