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  1921 عدد القرار

  2010 دجنرب 23 الصادر جبميع الغرف بتاريخ
  1073/3/1/2005 عدد  التجاريلفامل يف

 

  
  بيــــع

  إجياب معلق علـى      ‐ شرط الشكلية    ‐ إمتام البيع  ‐ عقار حمفظ    ‐
  .شرط

إذا كان حمل البيع عقار أو حقوق عقارية، فإن البيع ال يكون تاما إال              
بت التاريخ، وال يكون للبيـع أي أثـر يف مواجهـة            بإجرائه كتابة يف حمرر ثا    

الغري إال إذا سجل يف الشكل احملدد مبقتضى القانون، ومن مث فإن البيع أو              
  .الوعد بالبيع  املنصب على العقار يلزم إثباته حبجة كتابية

  الوصل الصادر عن املوثق والذي يشهد فيه بتوصله مببلغ معني من           
ليال على انعقاد بيع العقار ، إذ أنه ال يتضمن          طرف مدعي الشراء ال يعد د     

أي التزام من طرف البائع، كما ال ميكن اعتباره حمررا ثابت التاريخ تتـوفر    
  . من ق ل ع ليعترب حجة على وقوع البيع 489فيه شروط الفصل 

الرد املعلق على شرط أو املتضمن لقيد يعترب مبثابة رفض لإلجياب           
اه أن من يعرض عليه عرض ما وتضمن شرطا         يتضمن إجيابا جديدا، ومؤد   

أو قيدا ، يعترب ذلك منه إجيابا وال يلزمه ، إال إذا تلقـى ممـن وجـه لـه                    
موافقته على ما تضمنه إجيابه اجلديد أو نفذ مـن طرفـه يف حـدود مـا       

  .تضمنه ذلك اإلجياب
قبول املالك بيع العقار حتت شرط موافاته بباقي الثمن داخل أجـل            

جيابا جديدا ال يلزمه إال إذا تلقى ممن وجه له موافقته على            حمدد يعترب إ  
ما تضمنه إجيابه اجلديد أو نفذ من طرفه يف حـدود مـا تـضمنه ذلـك                 
اإلجياب ، وإال اعترب اإلجياب غري مقرتن بالقبول ، وبالتايل ال يكون البيـع              

  .منعقدا وال حمل إلمتامه 
  رفض الطلب
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  باسم جاللة امللك

 وثائق ومن القرار املطعون فيـه الـصادر عـن حمكمـة             حيث يستفاد من  
 أن  4288/03/9 يف امللـف     11/4/2005االستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ      

الطالبة الشركة العقارية االستقرار تقدمت مبقال لدى ابتدائية الدار البيضاء آنفا           
" هرة جاسـم  جو"عرضت فيه أنها اتفقت مع املطلوبة الشركة املدنية العقارية          

على أن تفوت هلا بالبيع العقار الكائن حبي بوركون زاوية شارع اجلنرال كـاملري              
د بثمن قـدره    /2391وشارع املقربة الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد         

 درهم، كما هو ثابت من خالل اإلشهاد احملرر من طرف املوثق عبد             21.500.000
 500.000مضيفة أنها دفعت تـسبيقا قـدره         20/9/2001اهلادي السلماين بتاريخ    

درهم  بني يدي املوثق املذكور إال أنها الحظت تهرب املطلوبة من إمتام البيـع               
وأنها بصدد القيام بإجراءات عرض باقي الثمن ملتمسة احلكم علـى املـدعى             
عليها بإمتام إجراءات البيع خبصوص العقار املـذكور حتـت طائلـة غرامـة              

وتقدمت املدعيـة   .  درهم عن كل يوم تأخري عن التنفيذ       10.000تهديدية قدرها   
مبلتمس يرمي للتصريح بعدم االختصاص النوعي وإحالة امللف علـى جتاريـة            
الدار البيضاء وهو مـا مت االسـتجابة لـه مبقتـضى احلكـم الـصادر بتـاريخ               

 مث أدلت بطلب إدخال كل من عبد اهلادي السلماين املوثق وحكـم      29/11/2001
محان وأوربان سعيد املشرتيني يف الدعوى، كما أدلـت املـدعى عليهـا             عبد الر 

مبذكرة جوابيـة عرضـت فيهـا بـأن         " جوهرة جاسم "الشركة املدنية العقارية    
املدعية مل تدل رفقة طلبها بأي اتفاق معها أو وعد بالبيع أو سند، وأدلت فقط               

 رهـم   500.000بوصل مسلم هلا من املوثق يشهد فيه بأنه توصل منهـا مببلـغ              
 21.150.000د بـثمن إمجـايل قـدره        /2391كوديعة لشراء امللكية العقارية عدد      

درهم  دون بيان هل مت ذلك مبوافقة املطلوبـة أم ال وهـل مت حبـضورها، وأن            
املدعية ودون أن تكون متوفرة على ما يثبت قبول املطلوبة بيع العقار تقدمت              

ح من طرفها ومل تودعه ال بني يـدي         بدعوى إمتام البيع واحتفظت بالثمن املقرت     
وأنه بعد إثارة املدعية للدفع بعـدم االختـصاص         . املوثق وال بصندوق احملكمة   

وحىت ال تظل حمرومة من العقار أو من مثنه فقد وجهـت للمدعيـة بواسـطة                
 أبلغتها مبقتضاه قبوهلا إلمتام البيـع فـورا         16/11/2001دفاعها كتابا مؤرخا يف     

الباقي أو إيداعه بني يدي املوثق أو بصندوق احملكمة داخـل           شريطة موافاتها ب  
أجل ثالثة أيام من يومه، وإذا انصرم األجل دون القيام بذلك يصبح القبول كأن              

 أكدت  19/11/2001مل يكن، كما وجهت هلا كتابا آخر عن طريق حماميها بتاريخ            
ـ              ثمن مبكتـب   فيه أن قبوهلا إلمتام البيع موقوف على شرط وهو إيداع بـاقي ال

احملامي أو بصندوق احملكمة أو بني يدي املوثق داخل األجل الـوارد يف كتـاب               
 من 117 وأن األجل املمنوح انتهى دون تنفيذ ما ذكر، وطبقا للفصل        16/11/2001
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ق ل ع الناص على أنه إذا علق االلتزام على شرط حصول أمر يف وقت حمـدد                 
 أن يقع األمر، ويف هـذه احلالـة ال          اعترب الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون      

ملتمسة التصريح برفض الطلب، وبعد خـتم       ...." جيوز للمحكمة أن متدد األجل    
اإلجراءات أصدرت احملكمة التجارية حكما قضى باالسـتجابة لطلـب إمتـام            

كمـا  . إجراءات البيع ورفض ما عدا ذلك، اسـتأنفته احملكـوم عليهـا أصـليا             
ضت حمكمة االستئناف التجارية مبقتـضى قرارهـا        استأنفته املدعية فرعيا، فق   

املطعون فيه بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد برفض الطلب بتعليـل            
إن استنتاج احملكمة التجارية وجود اتفاق أو وعد بالبيع، من الوصـل            " ملخصه  

 29الصادر عن املوثق، ومن إقرار املستأنفة من خالل الرسائل، خمالف للفصل            
 املنظم ملهنة التوثيق العصري لكون الوصل ال يتوفر علـى           4/5/1925من ظهري 

ال تقـوم   "  من نفس القانون، وأن شهادة املوثق أمام احملكمة          25بيانات الفصل   
مقام العقد التوثيقي، وأنه ال أثر لقيام أي التزام تعاقدي إذا مل ينشأ على الوجـه                

احملـرر الثابـت التـاريخ      الذي حدده القانون أي شرط الكتابة، ولـذلك فـإن           
 من ق ل ع غري متوفر، وأن املشرتى ملزم  بأداء            489املنصوص عليه يف الفصل     

أو عرض ما تبقى بذمته عرضا حقيقيا قبل املطالبة بإمتام إجراءات البيع وفقـا              
 من ق ل ع، أما أداء جزء من الثمن بواسطة شـيك واجلـزء اآلخـر                 234للفصل  

  " عرضا حقيقيا بواسطة التزام بنكي ال يعد 
  :يف شأن وسائل النقض جمتمعة

 حيث تنعى الطاعنة على القرار املطعون فيه خرق مقتـضيات الفـصل            
 من ق م م بعدم اجلواب على الوسائل املستدل بهـا وتـضارب ونقـصان                 359

 ق  489 و 235 و 234التعليل واخلرق اجلوهري للقانون خبرق مقتضيات الفـصول         
 أدلت تدعيما ملقاهلا االفتتاحي بوصل صـادر عـن          )الطالبة(ل ع بدعوى أنها     

املوثق عبد اهلادي السلماين الذي هو شهادة مستخرجة من سـجالت املوثـق             
 26/5/1925 مـن ظهـري      26تتضمن مجيع البيانات املنصوص عليها يف الفصل        

 العصري من حتديد هوية املتعاقدين ومثـن البيـع والقـسط            قاملتعلق بالتوثي 
 من الظهـري    25ملبيع، وأن القرار استبعده استنادا إىل الفصل        املدفوع والشيء ا  

املذكور الذي  ال ينطبق على النازلة، وأنها أدخلت يف الـدعوى املوثـق الـذي                
أجاب بإيراد الوقائع املثبتة لالتفاق على البيع واملبيع والثمن والقسط املـدفوع            

ي، وختلـف نائـب     وتاريخ االتفاق على حترير وعد بالبيع وعقـد البيـع النهـائ           
 2/10/2001املطلوبة عن احلضور بتاريخ إبرام الوعد بالبيع املتفق عليه بتاريخ           

إال أن القرار مل جيب على الدفوع املقدمة من طرفها وكذا املوثـق خبـصوص               
 مبناقشة شكل الوثيقـة الـيت       ى واكتف نواقعيت تسليم العربون وعرض باقي الثم     

 تضمن البيانات املنصوص عليها يف الفصل        من أن الوصل   محيررها املوثق بالرغ  
  املذكور ومل يكن حمل طعن من املطلوبة مما جيعله وثيقة رمسية اسـتنادا               26
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 من ق ل ع ودون أن يبني القرار ما هي البيانـات الـيت               419ملقتضيات الفصل   
أغفلها الوصل إضافة إىل أن املطلوبة أقرت بواقعة البيع أمام القضاء وأكـدت             

 ذلك من خالل املراسالت الصادرة عنها واليت تعترب تصرفات قانونية           رغبتها يف 
ملزمة تغين عن اخلوض يف مناقشة شكليات الوصل وحجيته يف اإلثبـات  ممـا               

  .جيعل القرار بإغفاله لتلك الوثائق وعدم اجلواب عنها ناقص التعليل
كما أن القرار اعتمد فيما قضى به أسلوب االستنتاج واالسـتنباط عـوض             

بأن استدعاء البائعـة مـن طـرف املوثـق          " احلسم واليقني إذ جاء يف تعليالته       
وإخبارها بنية املشرتية يف إبرام عقد نهائي وأداء جزء من الثمن بواسطة شـيك              
مضمون األداء واجلزء اآلخر بواسطة التزام بنكي ال يعد عرضا حقيقيا وبالتـايل             

وهـو  " ا حقيقيا باملدلول القـانوين      فإن اإلدالء بالتزام بنكي للموثق ال يعد عرض       
تعليل يتبني منه أن القرار أقر بواقعة العرض من الطاعنة ووصفه بغري وصـفه              
احلقيقي دون إثارة ذلك من املطلوبة اليت مل حتضر لعملية إبرام عقـد البيـع               
النهائي حسب الثابت من وثائق امللف وشهادة املوثق وحمضر املعاينة مما حال            

عقد خالل اليوم احملدد، وأنها أدلت مبا يفيد تنفيذ االلتـزام مـن             دون حترير ال  
 489جانبها، والقرار أكد على شرط اإلثبات بالكتابة املنصوص عليه يف الفـصل          

 من نفس القانون واملتعلقني برضـائية   488 و 447ق ل ع دون أن يراعى الفصلني        
ختص بطلب مـن    عقد البيع وباعتبار احلجة اليت حيررها املوظف الرمسي امل        

اخلصم بداية حجة بالكتابة تقوم مقام اإلثبات بالكتابة يف األحوال اليت يـشرتط             
فيها القانون اإلثبات بها، وأن الكتابة ليست شرطا لصحة البيع وإمنا إلثباته، وأن             

 من ق ل ع ال يؤدي لبطالن عقد البيع وهو مـا             489عدم توفر شكليات الفصل     
  .معلال تعليال ناقصاجيعل القرار مبا ذهب إليه 

كذلك فإنه بالرجوع لوثائق امللف يتجلى أن الطالبـة سـبق أن تقـدمت              
بدعوى من أجل إمتام إجراءات البيع وأنها توصلت من دفاع املطلوبـة برسـالة              
تطلب مبقتضاها إمتام البيع شريطة إيداع باقي الثمن بني يدي املوثـق، وبعـد              

 ختلفـت عـن     28/11/2001ائي بتـاريخ    حتديد اليوم الذي سيتم فيه البيع النه      
" احلضور حسب الثابت من حمضر املعاينة إال أن القرار رفض الطلـب بعلـة               

 مـن ق ل ع وعـدم        489عدم وجود حمرر كتايب طبقا ملا ينص عليه الفـصل           
عرض املتبقي من الثمن عرضا حقيقيا أو إيداعه حسب الشكل املتطلب قانونا            

ة القبلية اليت تربز نية الشراء من خالل تـسليم          متغاضيا عن األعمال التمهيدي   " 
 درهم كجزء من الثمن واستدعاء املطلوبة ملكتب املوثـق إلبـرام            500.000مبلغ  

 حيث حضر ممثل الطالبة مصحوبا بشيك       28/11/201عقد البيع النهائي بتاريخ     
 ماليني درهم مسحوب على بنك املغـرب وكـذا          10بنكي مضمون األداء مببلغ     

 من طرف البنك التجاري املغريب يلتـزم فيـه          27/11/2001نكي مؤرخ يف  التزام ب 
 مليون درهم عند إبرام العقد النهائي مما يكون معه البيع قـد             12بتسليمها مبلغ   
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مت مبجرد اقرتان اإلجياب والقبول وتوافق إرادة الطرفني  على العقـد بأركانـه              
ق ل ع الذي يـنص       من     489وشروطه ويكون القرار قد طبق مقتضيات الفصل        

 الواجـب   235 و 234على شرط الكتابة تطبيقا سيئا وخرق مقتضيات الفصلني         
  .التطبيق وبالتايل خارقا لقواعد جوهرية يف القانون وهو ما يعرضه للنقض

 ق ل ع، إذا كان املبيع عقارا أو حقوقـا           489 طبقا للفصل    لكن حيث إنه  
ابت التاريخ وال يكون له اثـر يف        وجب أن جيري البيع كتابة يف حمرر ث       .... عقارية

مواجهة الغري إال إذا سجل يف الشكل احملـدد مبقتـضى القـانون، والثابـت أن                
الشركة العقارية االستقرار تقدمت مبقال يرمي إلمتام البيع استنادا لوجود اتفاق           
مع املدعى عليها الشركة املدنية العقارية جوهرة جاسم علـى شـراء العقـار              

 مليونا ومخسمائة ألـف درهـم مـستندة يف ذلـك     21ثمن قدره موضوع النزاع ب  
لوجود إشهاد من طرف املوثق والوصل الصادر عن هذا األخـري إدالء املـدعي              

 درهم وأنها بصدد القيام بإجراء عـرض بـاقي          500.000بني يديه بتسبيق قدره     
الثمن، وأن احملكمة مصدرة القرار املطعون فيه اليت ألغت احلكم الصادر عـن             
احملكمة التجارية الذي كان استجاب لطلب املدعية الرامي إلمتام البيع وقضت           

 من ق ل ع لعـدم وجـود حمـرر           489من جديد برفض الطلب مستندة للفصل       
ثابت التاريخ يثبت وقوع البيع أو وعد بالبيع تكون قد اعتربت وعن صـواب أن               

 الصادر عن املوثـق     البيع أو الوعد بالبيع يلزم إثباته حبجة مكتوبة وأن الوصل         
 املتعلـق بـالتوثيق     1925 مـاي    4بصرف النظر عن مطابقته أو خمالفته لظهري      

 درهـم مـن طـرف       500.000العصري والذي يشهد فيه املوثق بتوصله مببلـغ         
الطاعنة ال يتضمن أي التزام من طرف البائعة وال ميكن اعتباره حمـررا ثابـت               

ع ليعترب حجة على وقوع البيع أو        من ق ل     489التاريخ تتوفر فيه شروط الفصل      
الوعد بالبيع، وخبصوص متسك الطاعنة أمام حمكمة املوضوع كون رسالة دفاع           
املطلوبة تقر فيها صراحة بوجود مشروع للبيع وإشعارها هلا باستعدادها إلبرام           

 دون أن حتضر يف األجـل       28/11/2001عقد البيع أمام املوثق حمددة هلا تاريخ        
 من ق ل ع فإن الرد املعلـق علـى شـرط أو              27طبقا للفصل   املضروب، فإنه   

املتضمن لقيد يعترب مبثابة رفض لإلجياب يتضمن إجيابا جديدا، ومؤدى ذلك أن            
من يعرض عليه عرض  ما وتضمن شرطا أو قيدا ، يعترب ذلك منـه إجيابـا  وال                   

 نفذ من   يلزمه إال إذا تلقى ممن وجه له موافقته على ما تضمنه إجيابه اجلديد أو             
طرفه يف حدود ما تضمنه ذلك اإلجياب، وملا كان الثابت من نـسخة الرسـالة               
املدىل بها أمام قضاة املوضوع واملوجهة من طـرف دفـاع املطلوبـة لـدفاع               

قبول املطلوبة لبيـع العقـار عـدد        "  أنه ضمنها    16/11/2001الطاعنة بتاريخ   
 بـثمن   ‐شأنه من الطاعنة     واملرفوع طلب إمتام البيع ب     ‐د موضوع النزاع    /2391

 500.000 مليون ومخسمائة ألف درهم املودع منه بني يدي املوثق مبلغ            21قدره  
درهم وذلك حتت شرط موافاتها بالباقي أو إيداعه بني يدي املوثق أو صـندوق              
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احملكمة وموافاتها مبا يفيد ذلك داخل اجل ثالثة أيام من يوم توجيه الرسالة وإال          
 يعترب إجيابا جديدا    16/11/2001فإن ما ورد يف رسالة      "  مل يكن    اعترب القبول كأن  

مل يثبت للمحكمة صدور قبول من جانب الطالبة خبصوصه أو تنفيذ شـروطه،             
ما دام أن حمضر املعاينة الذي يفيد أن الطالبـة حـضرت ملكتـب املوثـق يف                 

 10 شخص ممثلها عبد الرمحان الذي محل معه شيكا بنكيا مضمون األداء مببلغ           
مليون درهم مسحوبا على بنك مـصرف املغـرب، والتزامـا بنكيـا مؤرخـا يف                

 من طرف البنك التجاري املغريب يلتزم فيه البنك بتسليم املوثـق            27/11/2001
 مليون درهم عند إبرام العقد مع ختلف ممثل الشركة املدنية العقاريـة             12مبلغ  

 خيرب دفاع املطلوبـة مـن        ومل 28/11/2001جوهرة جاسم، مل يتم حتريره إال يف        
 بعد توصله برسـالة يف      26/11/2001طرف املوثق مبا ذكر إال برسالة مؤرخة يف         

نفس اليوم من طرف الطاعنة، دون أن يثبت ما يفيد قبول هذه األخرية للشرط              
 أو تنفيذه وفق شروط املراسلة املذكورة وليس يف         16/11/2001الوارد يف رسالة    

ضمن أداء جزء مـن الـثمن مقابـل حتمـل املطلـوب             الشكل املنفذ به الذي ت    
بالتزامات إضافية، وبذلك مل يقرتن اإلجياب اجلديد للمطلوبة بقبول الطالبة له           
وهو ما مل ينعقد معه أي بيع يلزم املطلوبة وال حمل إلمتام البيع املطلوب وهذه               

ام الطاعنة  العلة القانونية احملضة تقوم مقام العلة املنتقدة املتعلقة بعدم احرت         
 من ق ل ع اليت تفرتض وجود التزام سابق يتعني علـى             234ملقتضيات الفصل   

من يباشر الدعوى الناجتة عنه إثبات أدائه أو ال ما كان ملتزمـا بـه، ويـستقيم                 
القرار بها وتكون بالتايل باقي التعليالت املنتقدة جمرد تزيـد يـستقيم القـرار              

ق للمقتضيات احملتج خبرقها ومعلـال مبـا        بدونها مما يكون معه القرار غري خار      
  . فيه الكفاية والوسائل على غري أساس إال فيما هو من قبيل التزيد فهو دون أثر

  ألجلـــه
 جبميع غرفه بـرفض الطلـب وحتميـل الطالبـة            األعلى اجمللس قضى

  . الصائر
رئيـسة  ة البـاتول الناصـري      كانت اهليئة احلاكمة مرتكبـة مـن الـسيد        و

وبوشعيب البوعمري، أمحد حـنني،     زبيدة تكالنيت مقررة    :   السادة واملستشارين
يوسف اإلدريسي، الطيب اجنار، عبد الرمحان مزور، عبد الرمحان املـصباحي،           
أمحد امللجاوي، عائشة بن الراضي، حممد العيادي، سعيدة بنموسى، حممد عنرب،           

منقـار  أمحد احلضري، وعبد الكبري فريد، حسن منصف، أمحد دينيـا، حممـد             
بنيس، حسن مرشان، عبد احلميد سبيال، حممد احملجويب، مليكة بنزاهري، زهرة           
الطاهري، حممد جرندي، عبد اللطيف الغازي، مليكة بامي، السعدية الشياظمي،          

ـ  ومبحضر عبد امللك بورج، احلسن القادري، لطيفة اهلامشي، أعضاء         ة احملامي
  . معزوز بناصر لضبط السيدومبساعدة كاتب ا السيدة فاطمة احلالق ةالعام


