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  معامالت بنكية

ية وإجراء تسجيل يف  التمييز بني دعوى استخالص الورقة التجار‐
  . الرصيد املدين حلساب الزبون

حينما يكون تسجيل دين يف احلساب ناجتا عن ورقة جتارية مقدمة 
إىل البنك، هي يف نازلة احلال شيك، فإنه يفرتض أن التسجيل مل يتم إال 
بعد التوصل مبقابله من املدين الرئيسي، وإذا مل يؤد الشيك، فللبنك 

ملوقعني من أجل استخالصه وإما إجراء تقييد يف اخليار إما متابعة ا
الرصيد املدين للحساب ينقضي به الدين، ويف هذه احلالة األخرية وحدها 

  .يتقرر إرجاع الشيك إىل الزبون
مبا أن البنك يتقاضى بواسطة الشيك وليس مبقتضى التقييدات 
 الواردة يف احلساب فإن من حقه متابعة املوقعني على الشيك من أجل

استخالص قيمته  وال ضرورة لتقييد الدين يف الضلع املدين حلساب 
  .الزبون

  نقض وإحالة
  امللك جاللة باسم

 الصادر عن 962حيث يستفاد من وثائق امللف والقرار املطعون فيه عدد 
 يف امللف عدد 19/11/2002حمكمة االستئناف التجارية مبراكش بتاريخ 

 22/2/2000ة املغربية لألبناك تقدمت بتاريخ  أن الطالبة الشركة العام489/2001
مبقال إىل احملكمة التجارية بأكادير عرضت فيه أنها منحت املدعى عليها 

 ألف درهم، ولضمان هذه 80السيدة الغالية تسهيال ماليا للصندوق امتد إىل غاية 
 يف اسم يوسف سيدايت 1731445املديونية سلمت للمدعية شيكا حتت عدد 

البنك املغريب للتجارة اخلارجية ببوجدور وقد دفعت املدعية مسحوب على 
" عدم كفاية الرصيد"الشيك الستخالص مبلغه غري أنه رد إليها مبالحظة 
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ملتمسة احلكم على املدعى عليها بأن تؤدي هلا مبلغ مثانني ألف درهم عالوة 
وم  إىل ي3/2/1998على الفوائد البنكية والضريبة على القيمة املضافة من 

 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ املعجل 8000,00التنفيذ ومبلغ 
فقضت احملكمة بعد صدور قرار يقضي . واملصاريف واإلجبار يف األقصى

باختصاصها بأداء املدعى عليها للمدعية الشركة العامة املغربية لألبناك مبلغ 
األداء وحتديد  إىل تاريخ 2/12/1998 ألف درهم مع الفوائد القانونية من 80

اإلكراه البدين يف سنة واحدة عند االقتضاء وحتميلها الصائر ورفض باقي 
الطلبات، فاستأنفته املدعى عليها وبعد إجراء خربة أصدرت حمكمة االستئناف 
التجارية قرارها بإلغاء احلكم املستأنف واحلكم من جديد بعدم قبول الدعوى 

  .وهو القرار املطعون فيه بالنقض
  :أن الوسيلة الفريدة للطعن بالنقض يف ش

حيث تعيب الطاعنة القرار بنقصان التعليل املنزل منزلة انعدامه ذلك أنه 
استبعد مجيع ما متسكت به من أوجه الدفاع حول النزاع، فالطاعنة أثارت أنها 

 من مدونة التجارة، إذ استفادت هذه 526تتعامل مع املطلوبة يف إطار املادة 
سهيالت بواسطة عملية اخلصم، وان هذه العملية هي التزام األخرية من ت

شخصي من املؤسسة البنكية بان تدفع للحامل قبل األوان مقابل تفويته هلا 
مبلغ أوراق جتارية أو غريها من السندات القابلة للتداول اليت حيل أجل دفعها 

ألصلي، وأنها يف تاريخ معني، على أن تلتزم برد قيمتها إذا مل يف بها امللتزم ا
 درهم ضد املطلوبة يف النقض 80.000حني توصلت بالشيك احلامل ملبلغ 

دفعته يف حساب هذه األخرية اليت  استفادت من عملية اخلصم وأن الطاعنة 
حاولت استخالص قيمة الشيك من امللتزمة األصلية، غري انه أرجع إليها 

 من 528تضى املادة مبالحظة عدم كفاية الرصيد، فكان من حق الطاعنة مبق
مدونة التجارة استيفاء املبالغ اليت كانت قد وضعتها حتت تصرف املطلوبة مع 
الفوائد والعموالت، والقرار املطعون فيه مل جيب على أوجه الدفاع اليت تقدمت 
بها الطاعنة واعترب الشيك سلم هلا من اجل التحصيل وليس من اجل اخلصم، 

وضعت الشيك لدى الطالبة يف إطار عملية اخلصم إال أن احلقيقة أن املطلوبة 
وليس يف إطار عملية التحصيل العادي وان من حق الطاعنة مطالبة زبونتها 
بإرجاع املبلغ الذي استفادت منه مع الفوائد القانونية والبنكية، أما ما جاء يف 

ظ القرار املطعون فيه من أن الطاعنة مل تسلم الشيك للزبونة وأنها بقيت حتتف
به، فإن الطاعنة اتصلت باملطلوبة لتسلم الشيك لكن دون جدوى، الشيء الذي 
كان معه القرار غري مؤسس وناقص التعليل املنزل منزلة انعدامه عرضة 

  .للنقض
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 احملكمة ألغت احلكم املستأنف القاضي باألداء وقضت من جديد حيث إن
ازلة اختار تقييد الدين البنك املستأنف عليه يف الن"بعدم قبول الطلب بعلة أن 

يف حساب املستأنفة وسجله يف الرصيد الدائن بدل تسجيله يف الرصيد املدين 
ومل يقم بإرجاع الشيك إىل الزبونة، ومادام أنه مازال حيتفظ بالشيك، ومادام أن 
عملية التقييد العكسي مل تتم بعد يف حساب املستأنفة كما جاء يف خالصة 

ه البنك يعترب سابقا ألوانه ولذلك يتعني عدم قبول اخلربة، فإن ما يطالب ب
 الطالبة تتقاضى بواسطة الشيك وأنها لذلك تكون قد يف حني أن" الدعوى

 من مدونة التجارة اليت تعطي 502اعتمدت مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 
 للبنك املقدمة له الورقة ان يتابع املوقعني من أجل استخالص الورقة التجارية

دون ان يشرتط تقييدها يف الضلع املدين واليت هي احلالة املنصوص عليها يف 
الفقرة الثانية من املادة املذكورة اليت تهم التقاضي مبقتضى التقييدات الواردة 
يف احلساب، الشيء الذي كان معه القرار غري مرتكز على أساس وناقص التعليل 

  .مما يعرضه للنقض
  

  هلذه األسباب
  . بنقض القرار املطعون فيه األعلىلساجمل قضى

 أمحد ملجاوي مقررا، : نواملستشارالسادة والسيدة زبيدة تكالنيت رئيسة، 
 احملامي ومبحضر وعبد السالم الوهايب ولطيفة أيدي وبهيجة رشد أعضاء،

  . بشرى راجية الضبط السيدةومبساعدة كاتب حممد صادق، العام السيد


