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 1347القـرار عـدد  

 28/12/2005:يف املؤرخ 
 814/3/1/2002: امللف التجاري عدد 

 
 ‐ عدم إشهار مستخرج عقد بيع – بيع أصل جتاري –اري سجل جت

 )ال(إبراء ذمة املشرتي جتاه األغيار 
بعد تسجيل عقد بيع األصل التجاري، جيب إيداع نسخة منه مبصلحة       
كتابة الضبط، ويقيد مستخرج من العقد بالسجل التجاري، ويعمل كاتـب           

ملخول هلا نشـر    الضبط على نشره باجلريدة الرمسية ويف إحدى اجلرائد ا        
اإلعالنات القانونية، وحيدد النشر بسعي من املشرتي بني اليـوم الثـامن            
واخلامس عشر بعد النشر األول، ويؤدي عدم مباشرة ما ذكر وفق الشـكل             

 .احملدد عدم إبراء ذمة املشرتي جتاه األغيار
 باسم جاللة امللك

  املداولة طبقا للقانونبعد و
 ومن القرار املطعون فيه الصادر عن حمكمة        حيث يستفاد من وثائق امللف    

 1372/01/4 عـدد   امللفيف 06/12/01االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ   
أن املطلوبة حفيظي فتيحة تقدمت مبقال استعجايل إىل قاضـي املسـتعجالت            

 درهـم   350.000بتجارية البيضاء عرضت فيه أنها دائنة ألوديت بنسعدون مببلغ          
 باألداء، وأنها ولضمان أداء الدين أوقعت حجزا على األصل التجاري           رمبوجب أم 

 زنقة حممد القري املسجل بالسجل      19/15املسمى دوفيل أون ايكوسي الكائن يف       
 تعرضت الطالبة سـعاد     19/02/2000، إال أنه بتاريخ     113606التجاري حتت عدد    

ري هو ملـك هلـا      راشيدي على مواصلة إجراءات التنفيذ بعلة أن األصل التجا        
مدلية بعقد تفويت وصورة للتصريح بالقيد يف السجل التجاري مما حدا بـالعون             
املكلف بالتنفيذ إىل إجناز حمضر بالصعوبة بالرغم من عدم سـلوك مسـطرة             
اإلشهار لعقد التفويت وكذا ألن شهادة القيد بالسجل التجاري ال تتضـمن أيـة              

ة السيدة سعاد راشيدي يف التعرض      إشارة لعقد التفويت والنعدام صفة ومصلح     
 مـن مدونـة     60على إجراءات التنفيذ باعتبارها مدينة بالتضامن طبقا للمـادة          

ملتمسا األمر مبواصلة إجراءات التنفيذ فأصدر قاضـي املسـتعجالت          . التجارة
 23/8/00أمره القاضي بوجود صعوبة يف تنفيذ األمـر بـاألداء الصـادر بتـاريخ               

اصلة إجراءات تنفيذه وعلى املـدعى عليهـا راشـيدي          وبالتايل رفض طلب مو   
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سعاد رفع دعوى استحقاقها لألصل التجاري موضوع مسطرة التنفيـذ داخـل            
 أيام من التبليغ حتت طائلة مواصلة إجراءات التنفيـذ عليـه، اسـتأنفته              8أجل  

السيدة حفيظي فتيحة فألغته حمكمة االستئناف آمـرة مـن جديـد مبواصـلة              
 على األصل التجاري فتعرضت راشيدي سـعاد علـى القـرار            إجراءات التنفيذ 

 .املذكور فأقرته حمكمة االستئناف التجارية مبقتضى قرارها املطعون فيه
 يف شأن الوسيلة األوىل،

حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق القواعـد املسـطرية             
تقدمت املطلوبـة   بدعوى أنه عندما    . م.م. من ق  38 و 37 و 36املتمثلة يف الفصول    

مبقال استئنايف مت استدعاء احملامي الذي كان ينوب يف املرحلة االبتدائيـة وقـد              
أجاب احملامي بأن االستئناف ينشر الدعوى من جديد وأنـه جيـب اسـتدعاء              
املعنية باألمر شخصيا، غري أن احملكمة اعتربت توصل احملامي توصال قانونيـا            

، وأصدرت قرارا غيابيا ممـا أدى إىل  .م.م.ق وما يليه من 38خارقة بذلك الفصل    
حرمانها من حق الدفاع وأرغمها على سلوك مسطرة التعرض مما تعـني معـه              

 .ترتيب األثر القانوين على اخلرق املذكور
لكن، حيث إن النعي موضوع الوسيلة ال ينصب على القرار املطعون فيـه،             

لتعرض بشأنه والوسيلة غري    وإمنا على القرار االستئنايف الذي مت سلوك مسطرة ا        
 .مقبولة

 يف شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه عدم ارتكازه علـى أسـاس             

بـدعوى أن   ) م.م. مـن ق   345الفصل  (قانوين ونقصان التعليل املوازي النعدامه      
تعليله ناقص لعدم اجلواب على مجيع الدفوع املقدمة من طرفها وعدم األخـذ             

عني االعتبار ما شاب تصرفات أوديت بنسعدون من خروقات ألنهـا سـبق أن              ب
أدلت للمحكمة بنسخة حكم مفاده أن بنسعدون املذكورة تقدمت مبقال رام إىل            
بطالن عقد البيع حبجة أنها كبرية السن وأنها كانت ضحية، فصدر حكم نهـائي              

شـيك  مبـنح   ) بنسـعدون (قضى برفض الطلب، وبعد شهرين من ذلك قامـت          
للمطلوبة اليت التجأت إىل األمر باألداء عوض النيابة العامة وهوما ينم عن سـوء              

، )الطالبـة (نيتهما وتواطئهما، غري أن احملكمة اكتفت بعدم النشر إلسقاط حقها           
بعني االعتبار ما جاء يف بنود العقد خاصة السابع والثامن          ) احملكمة(كما مل تأخذ    

سـجلت األصـل التجـاري بكتابـة        ) الطالبة(نها  املوضحني يف مذكرتهما، كما أ    
، وأن 280836لرقم   وتسلمت وصال حامال945 حتت عدد 4/3/99الضبط بتاريخ 

البيع مت بني الطالبة وأوديت بنسعدون سنة ونصف قبل قيام املطلوبـة بإيقـاع              
الذي عند وقت البيع كان خاليا من       ) هكذا(حجز حتفظي على السجل التجاري      

كمة اليت مل تراجع عقد البيع ومل تنتبه إىل التواريخ بـني البيـع              أي حتمل، واحمل  
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 من مدونة التجارة فإن املشرع      61واحلجز حرفت الوقائع، وفيما يتعلق بالفصل       
أشار إىل أنه جيوز للغري أن يتمسك من جانبه يف مواجهتهم بالوقائع والتصـرفات              

 املنصـوص عليهـا يف      اليت مل يقع تقييدها، ويف حالة عدم احـرتام الشـكليات          
 مـن مدونـة     68 إىل   62الفصل املذكور فإنه أورد جزاءات مالية يف الفصول من          

التجارة هذه اجلزاءات اليت تصل إىل احلرمان من احلريـة ولـيس إىل إسـقاط               
 .احلق، مما يتعني معه نقض القرار االستئنايف

 األصـل    من مدونة التجارة فإن عقد بيع      83لكن، حيث إنه ومبقتضى املادة      
التجاري بعد تسجيله جيب إيداع نسخة منه لدى كتابة ضـبط احملكمـة الـيت               
يستغل يف دائرتها األصل التجاري أو املؤسسة الرئيسية لألصل كما جيب أن يقيد             
مستخرج من العقد يف السجل التجاري ويقوم كاتب الضبط بنشر املسـتخرج يف             

نشر اإلعالنات القانونية، وجيدد    اجلريدة الرمسية ويف إحدى اجلرائد املخول هلا        
النشر بسعي من املشرتي بني اليوم الثامن واخلامس عشـر بعـد النشـر األول،               

 من املدونة املذكورة على عدم مباشرة النشـر وفـق الشـكل             89ورتبت املادة   
احملدد أن ذمة املشرتي ال تربأ جتاه األغيار، واحملكمة اليت اعتربت أنه ال ميكن               

األغيار بعقد تفويت أوديت بنسعدون لطالبـة األصـل التجـاري           أن حيتج جتاه    
مادام أنه مل يتم القيام بإشهاره تكون قد سايرت املبدأ املذكور، ومل تكن ملزمـة        
باجلواب على ما أثري من سوء نية املطلوبة والبائعة وتواطئهما مادام أن االلتزام             

 عن ختلفه بغض النظر عـن       بالنشر هو التزام قانوين رتب املشرع اآلثار الناجتة       
طبيعة عالقة الدائن بالبائع اليت ال تأثري هلا على جـزاء ختلـف النشـر، فجـاء           
قرارها مرتكزا على أساس ومعلال تعليال كافيا وغري خارق للمقتضـيات احملـتج             

 .خبرقها والوسيلة على غري أساس
 يف شأن الوسيلة الثالثة،

ه خرق القانون بتحريف الوقائع   حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون في      
اشرتت األصل التجاري رغـم وجـود حجـز         ) الطالب(بدعوى أنه معلل بكونها     

 .حتفظي كان مقيدا بالسجل التجاري ألوديت بنسعدون ورغم التزامها بالبيع
لكن، حيث إن الوسيلة اكتفت بسرد تعليل احملكمة دون النعي عليـه ممـا              

 .تكون معه غري مقبولة

 ابهلذه األسب
 .برفض الطالب وحتميل الطالبة الصائر الس األعلى قضى
 صدر القرار وتلي باجللسة العلنية املنعقدة بالتـاريخ املـذكور أعـاله             وبه
وكانت اهليئة احلاكمة مرتكبة    .  العادية بالس األعلى بالرباط    اجللساتبقاعة  
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عبـد السـالم     السـيد  : السادة واملستشارينا  رئيسة زبيدة التكالنيت    من السيد 
الوهايب مقررا وعبد الرمحان املصـباحي والطـاهرة سـليم ونزهـة جعكيـك              

 السـيدة  الضـبط  ةومبساعدة كاتبد العريب مريد م السيا احملامي العمبحضرو
 .فتيحة موجب

 
 ةالكاتب                          املقرراملستشار                        الرئيس


