
 2015/8202/6280: ملف رقم

 

1  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ� القرارأصل 

  الب'ضاء �الدار التجار#ة االستئناف مح�مةـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  مح�مة االستئناف التجار#ة �الدار الب'ضاءأصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة  2016/05/16بتار�خ 

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

   11شر�ة بین 

  شر,ة مسؤول�ة محدودة  في شخص ممثلها القانوني 

  .  عبد الكر�م أیت الطالب محامي بهیئة الب�ضاء / ینوب عنها األستاذ

  من جهة ینمستأنفما صفهبو  

  المغرب    22شر�ة و9ین 

  في شخص ممثلها القانوني  شر,ة ذات مسؤول�ة محدودة 

  خالد الحجو: المحامي بهیئة الدار الب�ضاء / ینوب عنها األستاذ 

.أخر; من جهة ا علیهامستأنفا صفهبو 

 المملكة المغر+'ة

 وزارة العدل والحر#ات

 التجار#ة االستئناف مح�مة

  الب'ضاء �الدار
  

  3126: رقم قرار

  2016/05/16: بتار�خ

 2015/8202/6280: ملف رقم

  



 2015/8202/6280: ملف رقم

 

2  

  .ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائA المدرجة @الملفوالح,م المبناء على مقال االستئناف 

  09/05/2016جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون  429وما یل�ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب�قا لمقتض�ات

  .المسطرة المدن�ة

  .و@عد المداولة ط@قا للقانون 

والمؤد; عنه الرسوم  ابواسطة دفاعه ة@ه المستأنف تمبناء على المقال االستئنافي الذ: تقد

@الدار  الصادر عن المح,مة التجار�ةالح,م  @مقتضاه  ستأنف�الذ: و  07/12/2015القضائ�ة بتار�خ 

 8224/8202/2015في الملف التجار: عدد  10999تحت عدد     05/11/2015بتار�خ الب�ضاء 

 129600مبلغلفائدة المدع�ة ا @أداء المدعى علیهفي الموضوع  @قبول الطلب : في الش,ــل والقاضي

  .تار�خ الطلب و الصائر ورفض @اقي الطل@ات والفوائد القانون�ة من  درهم

 في الشكـــل

  10/11/2015و@ادرت إلى استئنافه بتار�خ  27/10/2015إن الح,م بلغ للمستأنفة بتار�خ حیث 

من قانون إحداث المحاكم التجار�ة  18مما �,ون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني ط@قا للفصل 

 Sة المتطل@ة قانونا فهو مقبول ش,ال ومستوفي ل@اقي الشرو�  .الش,ل

 وفي الموضــوع

  علیهـــا المســـتأنف -  22المدع�ـــة   شـــر,ة حیـــث �ســـتفاد مـــن وثـــائA الملـــف والح,ـــم المســـتأنف ان  

والـذ: تعـرض  14/9/2015تـار�خ @الـدار الب�ضـاء ب@مقال افتتاحي لد; المح,مة التجار�ـة  تتقدم –حال�ا

بئــر وذلــك بـــدوار تــدارت لفائــدة المــدعى علیهــا وانهــا رفضــت اداء الفـــاتورة ف�ــه أنهــا  تكلفــت @أشــغال حفــر 

 129.600,00لـذلك تلـتمس الح,ــم علـى المـدعى علیهـا @أدائهـا لفائـدتها مبلــغ . المترت@ـة علیهـا دون سـبب

بـون الطلـب عـدد :وارفقـت مقالهـا ب. درهم  والفوائـد القانون�ـة  مـع  شـمول الح,ـم @النفـاذ المعجـل،  الصـائر

  1/6/2015بتار�خ  6والفاتورة عدد  20/5/2015مؤرخ في  0124/15

وحیـث أجابــت المــدعى علیهــا انهــا فوجئــت بهــذه الـدعو; ومــد; احتراف�ــة المدع�ــة فــي تزو�ــر الفــاتورة 

المرفقــة وان ممثــل المــدعى علیهــا و@مجــرد  توصــله @االســتدعاء  تقــدم @شــ,ا�ة فــي الموضــوع للســید و,یــل 

تعماله  وان الراس�ة التي تستعملها العارضة في جم�ع معامالتها تتمیز @معاییر الملك من اجل التزو�ر واس
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انهــا تحمــل ب�انــات معینــة فعلــى ال�ســار صــورة @ــاأللوان اللــة حفــر وعلــى ال�مــین شــجرة : محــددة مــن جملتهــا

التــي تقــوم بهــا وفــي الوســ[ شــجرة لــون اخضــر خافــت  األنشــطةو�نهمــا اســم الشــر,ة و9�انــات عــن مختلــف 

ف الراس�ة المستعملة من طرف المدع�ة والتي من صنعها وال تحمل هـذه الب�انـات  وان طـا@ع الشـر,ة بخال

 RDCN4بخـالف المـزور الـذ: ال یتضـمنها و,لمـة  األحـرفمزور  اذ تضمن مقطة بـین ,ـل  اآلخرهو 

بخـالف الطـا@ع المـزور الـذ:  13تحمل الفاصلة بخالف المزور و,ذا رقم هاتفها الذ: �حمل في اخره رقم 

فـــي حـــین ان العارضـــة لـــم تمـــنح ا:  024/15وان رقـــم البـــون المســـتعمل مـــن طـــرف المدع�ـــة  18�حمـــل 

ف بخـــال 20/5/2015بهـــذا الـــرقم  وان الطلب�ـــة الصـــادرة عنهـــا مؤرخـــة فـــي   2015طلب�ـــة خـــالل ســـنة 

وان الشـــ,ا�ة التـــي تقـــدمت بهـــا العارضـــة تحـــت عـــدد .01/06/2015الطلب�ـــة الصـــادرة عـــن الجماعـــة فـــي 

ال تــزال فــي طــور ال@حــث ملتمســة ا�قــاف البــث فــي الــدعو; الــى حــین البــت فــي الشــ,ا�ة  17534/2015

صــورة مــن شــ,ا�ة وصــورة مــن تو,یــل :مــذ,رتها ب وأرفقــت. @حــث فــي الموضــوع إجــراءالمرفقــة واحت�اط�ــا 

تقــرر حجــز القضــ�ة فــي المداولــة قصــد النطــA @ــالح,م فــي تخلــف نائــب المدع�ــة و  أعــالهو9ــنفس الجلســة .

  .صدر على إثرها الح,م المطعون ف�ه أعاله  05/11/2015 جلسة

  

  اب االستئنافبأس

حیث إن المستأنفة تمس,ت في أس@اب استئنافها @,ون الح,م ناقص التعلیل لكون المستأنف علیها 

ء ن�ة عندما عززت طلبها لفواتیر واخفت على المح,مة حق�قة وسبب ومحل مدیونیتها إذ لم تقاضت @سو 

�سبA للمستأنفة أن تعاملت معها وان المستأنفة تمس,ت في المرحلة االبتدائ�ة بإ�قاف البت إلى حیت البت 

 334المادة في الش,ا�ة المتعلقة @الزور أو إجراء @حث في الموضوع @حضور جم�ع األطراف  ,ما أن 

من مدونة التجارة  والتي اعتمدها الح,م المطعون في تعلیله والتي تنص على حر�ة اإلث@ات في المادة  

قیودا موضوع�ة وان المستأنف علیها لما أدلت @فواتیر فإن المستأنفة  اإلث@اتالتجار�ة فإنها جعلت لهذا 

لى المح,مة االبتدائ�ة على األقل أن تجر: أدلت @حجج تفند مزاعمها و@,ون هذه الفواتیر مزورة و,ان ع

@حثا في الموضوع استجا@ة لطلب المستأنفة ,ما أن المستأنفة اضطرت إلى تقد�م طلب الطعن @الزور 

ما تقدمت @ش,ا�ة في الموضوع أبرزت من خاللها م,امن الطعن بزور�ة المستند وأن التوق�ع دالفرعي @ع

مستأنفة ,ما أنها ستدلي بوثائA المقارنة التي تفید زور�ة التوق�ع ,ما أن الوارد @الفاتورة ل�س بتوق�ع ممثل ال

طا@ع المستأنفة مزور الختالف الكتا@ة @األحرف الالتین�ة بین طا@ع المستأنفة الصح�ح والطا@ع الذ: على 

لذ: الفاتورة وأن المستأنف علیها هي من قامت @صنع هذا الطا@ع عن طرق أحد أجرائها المسمى أزو,اغ ا
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اختفى عن األنظار ,ما أن الرأس�ة التي تستعملها المستأنفة في معامالتها مختلفة تماما عن الرأس�ة 

المستعملة من قبل المستأنف علیها والتي ال تحمل نفس الب�انات التي تحملها الرأس�ة الصح�حة مما یدل 

مستأنفة مختلف في ,تابته عن على أنها قامت @صنع هذه الوث�قة  ,ما أن طر�قة ,تا@ة رقم الهاتف لل

في حین أن المستأنفة لم تمنح أ: طلب�ة خالل سنة  024/15الطا@ع المزور ,ما أن رقم البون �حمل رقم 

بهذا القم ولم تصل في ترتیبها إلى هذا الرقم زان الطلب�ة الصادرة عن الجماعة هو  2015

أن �,ون الطلب المنسوب للمستأنفة ومن المستحیل  20/05/2015وطل@ة المستأنفة هو  01/06/2015

سابA لطلب الجماعة المستفیدة مما یتأكد معه أن الطلب المنسوب للمستأنفة مزور ملتمسة إلغاء الح,م 

@انها غیر مدینة @المبلغ المطالب @ه من طرف  اإلشهادالمستأنف و@عد التصد: الح,م من جدید 

من ق م م وفي  92فرعي وتطبیA مقتض�ات الفصل المستأنف علیها واحت�اط�ا بتفعیل مسطرة الزور ال

مدل�ا . انتظار الش,ا�ة المقدمة أمام الن�ا@ة العامة وإل�قاف البت إلى حین معرفة ما آلت إل�ه الش,ا�ة 

  .وحفر بئر    إشغالوصور من إشهاد وٕابراء الذمة وعقد حول  10999بنسخة ح,م عدد 

المستأنفة غیر مرتكزة على أساس والتعلیل الذ: ساقه وحیث أجابت المستأنف علیها جم�ع دفوع 

الح,م االبتدائي تعلیل سل�م لكون المستأنفة ولحد اآلن لم تدل @ما �فید مآل الش,ا�ة التمسك بها وأن طلب 

الطعن @الزور الفرعي   في الدعو; الحال�ة ال �سعفها ما دام انه قد سبA لها  أن تقدمت @ش,ا�ة أصل�ة 

@التالي لم تأت بجدید في استئنافها مما یتعین معه رد االستئناف وتأیید الح,م االبتدائي @الزور وتكون 

  .وتحمیل المستأنفة الصائر 

وحیث أدلت الن�ا@ة العامة @مستنتجاتها الكتاب�ة والرام�ة إلى سلوك اإلجراءات المنصوص علیها في 

  .وما یلیها من قانون المسطرة المدن�ة  92المادة 

وتم  بإجراء @حث تمهید: @حضور األطراف ونوابهم 22/02/2016ت المح,مة و9تار�خ وحیث أمر 

المغرب    22السید حسن @اسو الذ: صرح @أنه ال �عرف ممثل شر,ة   11االستماع إلى ممثل شر,ة 

ولم �سبA له أن تعامل معها إلى أن فوجئ بهذه الدعو; مصرحا انه �عرف السید دمحم بوحي الذ: حصل 

ال حفر البئر من جماعة أیت ع�سي دوار تادرت @عدما ما تعاقد هذا األخیر مع رئ�س الجماعة على أشغ

إعطاءه رأس�ة الشر,ة لمأل  – 11وان السید دمحم بوحي ال یتوفر على شر,ة وطلب من ممثل شر,ة 

ى الوثائA صفقة أشغال حفر البئر ,ما أنه قام @التوق�ع عل إتمامالوثائA التي تتطلبها الجماعة من أجل 

الحفر إلى حسا@ه و@عد مضي شهر من إنجاز األشغال تم تحو�ل ق�مة  أشغالالتي تتعلA بتحو�ل م@الغ 

األشغال إلى حساب شر,ة غاد�ا الذ: خصم منها ممثل هذه األخیر واجب الضر�@ة على الق�مة المضافة 

وأنه قام    22ه مع شر,ة وسلم @اقي المبلغ للسید دمحم بوحي الذ: صرح له أنه بدوره س�سو: وضعیت

  .المغرب و�شتغل عنها ,حفار    22بتسل�م م@الغ مال�ة للید أزو,اغ رشید @اعت@اره ممثال لشر,ة 
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السید مانو�ل البرتغالي الجنس�ة @,ون السید دمحم بوحي هو الذ:    22وحیث صرح ممثل شر,ة 

ن هذا األخیر ال یتوفر على أخبره بوجود عقد لحقر بئر بجماعة ایت ع�سى وطلب منه الحفر لكو 

 Aمثل شر,ة  300الوسائل لحفر بئر @عم�متفقا على انه سیؤد: له   11متر وتم االتفاق على أساس أنه 

یوزما لتم,ینه من  90ق�مة األشغال @عد االنتهاء منها واإلدالء @الوثائA الالزمة للجماعة وانتظار اجل 

ید �عمل لد�ه ,مساعد للحفار السید میر�ندا البرتغالي الجنس�ة   الم@الغ المال�ة مض�فا @ان السید أزو,اغ رش

وأن الم@الغ التي ادعى السید بوحي دمحم أنه سلمها ’ وأنه انتظر األداء @عد مرور األجل لكن دون جدو; 

وان هذا األخیر ومنذ االنتها من األشغال غادر الشر,ة وأغلA    22لزو,اغ رشید لم تستفد منها شر,ة 

النقال وانقطع عن االتصال @الشر,ة مشغلته وعن الوث�قة التي تحمل رأس�ة شر,ة غاد�ا والمطعون هاتفه 

وحیث عقب نائب .المغرب ان السید دمحم بوحي هو الذ: منحها له    22فیها @الزور صرح ممثل شر,ة 

مزورة  هي وثائA   22المستا،فة عن ال@حث @,ون الوثائA المدلى بها من طرف دمحم بوحي لشر,ة 

والتوق�ع الوارد بوثائA المستأنفة هو مزور و�جب إرجاع الملف لجلسة ال@حث لتطبیA مسطرة الزور الفرعي 

�قر @,ون العالقة تر9[ بین ممثل الشر,ة والسید دمحم بوحي وان ذمة المستأنفة    22وأن ممثل شر,ة 

د توصل @م@غ الدین من طرف السید دمحم بر�ئة من الدین وأن الوثائA المدلى بها تفید أن السید زو,اغ رشی

السید فرانسس,و امانو�ل أكد @,ون السید زو,اغ رشید اختفى عن األنظار    22بوحي ,ما أن ممثل شر,ة 

و@مجرد االنتهاء من أشغال حفر البئر و@عد أن تسلم ق�مة األشغال وان هذا االخیر الزال موضوع مذ,رة 

�ة ملتمسة إلغاء الح,م المستأنف و@عد التصد: الح,م برفض @حث إثر ش,ا�ة ضده بخصوص هذه القض

  .الطلب وتحمیل المستأنف علیها الصائر 

هي من قامت @أشغال حفر البئر بدوار    22وحیث عقب نائب المستأنف علیها @,ون شر,ة 

عدة  تدارت وأن ذلك ,اف للقول @مسؤول�ة المستأنفة وأن المفرS اولى @الخسارة وأن المستأنفة ارتكبت

أخطاء مخالفة بذلك القواعد التجار�ة وذلك @أدائه للغیر و@طر�قة غیر صح�حة ,ما أنه اد; المبلغ المالي 

لجهة لم تقم @أعمال الحفر و�,ون مسؤوال عن أداء ق�مة الفاتورة مما یتعین رد جم�ع دفوعه وتأیید الح,م 

 .االبتدائي 

المستأنف و تخلف  نائب المستأنف  حضر نائب   09/05/2016حیث أدرجت القض�ة بجلسة  

عل�ه و أكد نائب المستأنف المذ,رة الجواب�ة المدلى بها  فتم حجز القض�ة للمداولة وللنطA بجلسة 

16/05/2016  .  

  محكمة االستئناف
  

حیث إن المستأنفة تمس,ت في أس@اب استئنافها @,ون الح,م ناقص التعلیل لكون المستأنف علیها 

تقاضت @سوء ن�ة عندما اخفت على المح,مة حق�قة وسبب ومحل مدیونیتها إذ لم �سبA للمستأنفة أن 
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قة @الزور أو إجراء تعاملت معها وانها في المرحلة االبتدائ�ة بإ�قاف البت إلى حین البت في الش,ا�ة المتعل

@حث في الموضوع @حضور جم�ع األطراف  ,ما أن المستأنف علیها أدلت @فواتیر مزورة و,ان على 

المح,مة االبتدائ�ة على األقل أن تجر: @حثا في الموضوع ,ما أن المستأنفة اضطرت إلى تقد�م طلب 

لها م,امن الطعن بزور�ة المستند الطعن @الزور الفرعي @عدما تقدمت @ش,ا�ة في الموضوع أبرزت من خال

وأن التوق�ع الوارد @الفاتورة ل�س بتوق�ع ممثل المستأنفة و قامت @صنع هذا الطا@ع عن طرق أحد أجرائها 

المسمى أزو,اغ الذ: اختفى عن األنظار ,ما أن الرأس�ة التي تستعملها المستأنفة في معامالتها مختلفة 

المستأنف علیها والتي ال تحمل نفس الب�انات التي تحملها الرأس�ة  تماما عن الرأس�ة المستعملة من قبل

الصح�حة مما یدل على أنها قامت @صنع هذه الوث�قة مما یتأكد معه أن الطلب المنسوب للمستأنفة مزور 

  .ملتمسة إلغاء الح,م المستأنف 

و حیث إن الثابت من وثائA الملف ومن ال@حث المجر; من طرف هذه المح,مة أن ممثل شر,ة 

المغرب ولم    22شر,ة  المستأنف علیها السید حسن @اسو لم تكن له أ�ة صلة او اتفاق  @ممثل  11

�سبA له أن تعامل معها وأن السید دمحم بوحي هو الذ: حصل على أشغال حفر البئر من جماعة أیت 

ع�سي دوار تادرت @عدما ما تعاقد هذا األخیر مع رئ�س الجماعة حسب صور الوثائA المدلى بها  وان 

إعطاءه رأس�ة الشر,ة لمأل الوثائA  – 11السید دمحم بوحي ال یتوفر على شر,ة وطلب من ممثل شر,ة 

أشغال الحفر توق�ع  التي تتطلبها الجماعة من أجل اتمام صفقة أشغال حفر تاله @عدها و@عد االنتهاء من

ممثل شر,ة غاد�ا على أوراق تحو�ل الم@الغ المال�ة المتعلقة @األشغال الذ: @عد حصولها عل�ه قام 

  .بتسل�مها للسید بوحي دمحم @عد أن خصم منها واج@ات الضر�@ة على الق�مة المضافة 

تعلقة @حفر البئر للسید و حیث  إن السید بوحي @عد تسلمه لألشغال قام بتسل�م الم@الغ المال�ة الم

بوحي دمحم ,ما هو  ةأزو,اغ رشید @اعت@اره مستخدم لد; المستأنف علیها هذا األخیر الذ: سلم إبراء لفائد

  .ثابت من الصورة الشمس�ة لورقة اإلبراء المدلى بها من طرف المستأنف  

ر,ته و,ان مساعدا وحیث إن ممثل المستأنف علیها أكد أن السید ازو,اغ رشید ,ان مستخدم لد; ش

طفأ هاتفه و انتهاء من حفر بئر الجماعة غادر الشر,ة @صفة نهائ�ة للحفار السید میراندا وان @عد اال

  .النقال 
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وحیث إن المستأنفة ومن خالل الوثائA التي تفید تعاقد دمحم بوحي مع  رئ�س الجماعة @مقتضى عقد 

ها @مقتضى عقد أشغال حفر البئر فإن المستأنف عمل حفر بئر وتعاقده مع ممثل الشر,ة المستأنف علی

علیها  ل�ست لها أ: صفة في مقاضاة المستأنفة @اعت@ارها أنها ل�ست طرفا في التعاقد وان و�,ون الح,م 

  . الذ: قضى علیها @األداء في غیر محله

في وحیث إن ما تمسك @ه المستأنفة من زور في وثائA راس�ة الشر,ة وتوق�عها �ضحى غیر منتج 

النازلة اعت@ارا للعقد الذ: یر9[ شخص�ا السید دمحم بوحي والسید إ�فرنو @اتو فرانس�س,و مانو�ل  والمصادق 

والمستأنفة وممثلها ل�سا طرفا ف�ه مما یتعین معه صرف النظر عن   18/05/2015على إمضائه في 

  .الزور الفرعي 

  الح,م من جدید @عدم قبول الطلب وحیث یتعین ت@عا لما ذ,ر أعاله إلغاء الح,م المستأنف و 

  .وحیث إن الصائر �قع على المستأنف علیها

  لـھذه األسبـــــاب

  :وحضور�ا  وهي تبت علن�ا انتهائ�ا فإن مح,مة االستئناف التجار�ة @الدار الب�ضاء

  بقبول االستئناف   سبق البت فیھ:      في الشـــكل        

إلغاء الح,م المستأنف والح,م من جدید @عدم قبول الطلب وتحمیل     :في الموضوع 

  .   المستأنف علیها الصائر 

 

  وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعاله بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

  كاتب الضبط         والمقرر   الرئیس
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  .ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ= المدرجة >الملفوالح;م المبناء على مقال االستئناف 

  . 16/05/2016جلسة لواستدعاء الطرفین 

  .من قانون المسطرة المدن�ة 429وما یل�ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب�قا لمقتض�ات

  .و>عد المداولة ط>قا للقانون 

والمؤد7 عنه الرسوم القضائ�ة  ابواسطة دفاعه  22ة شر;ة ف>ه المستأن تعلى المقال االستئنافي الذB تقدم بناء

بتار�خ   >الب�ضاءستأنف >مقتضاه الح;م الصادر عن المح;مة التجار�ة توالذB  25/02/2016 بتار�خ

الطلب  >قبول :في الش;ــلوالقاضي    10757/6/2012في الملف التجارB عدد  472 عددتحت     20/01/2015

  درهم 67.915,58غ مبل  22شر;ة لفائدة >ار�س    11وحلو�ات  ا فرع�ا مخبزة >أداء المدعى علیهو في الموضوع  

  .درهم وتحمیلها الصائر  1000مع تعو�ض قدره  EG 16242938ق�مة فاتورة المراجعة عدد 

  الشكـــلفي 

إنه ال یوجد >الملف ما �فید تبل�غ الح;م للمستأنفة مما �;ون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني  حیث

  ومستوفي ل>اقي الشروU الش;ل�ة المتطل>ة قانونا فهو مقبول ش;ال 

 وفي الموضــوع

تقدمت >مقال افتتاحي لد7   –حیث �ستفاد من وثائ= الملف والح;م المستأنف ان  المدع�ة  المستأنفة حال�ا  

أن المدعى علیها  عرضت ف�ه   11/06/2012المح;مة التجار�ة >الدار الب�ضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائ�ة بتار�خ  

رهم و إال ستقوم >قطع الت�ار الكهر4ائي عنها  و أن العارضة د 67915,58مبلغ   >أداءوجهت لها  رسالة  تطلب فیها  

درهم تفاد�ا  لقطع  18160,96مبلغ   >أداءقامت >مراسلة  المدعى علیها  من اجل  استفسارها  عن المبلغ  ;ما قامت  

مت  >مراسلة   ;ما أن  المدع�ة قا 2012أB ت�ار  ;هر4ائي  و  ذلك بواسطة  ;مب�الة   المتعلقة  >استهالك  ابر�ل 

توضح  فیها  أن  العداد  توقف  عن الدوران و لم �قم  بإبراز  أB  رقم  مطال>ة  20/4/2012المدعى علیها   في  

درهم  دون أن   11133,48مبلغ   >أداءلها >اتخاذ  الالزم و أن المدعى علیها  قامت بإرسال فاتورة  شهر  ماB تطالب 

  >أداءذلك  لتحدید  مبلغ  هذه الفترة  لذلك فالعارضة   تلتمس الح;م علیها  توضح األساس  الذB اعتمدته  في 

تعو�ض  مسب= مع  إجراء خبرة  تقن�ة  على  ید خبیر  مختص  في  المیدان  إلجراء فحص  تقني على العداد  لتحدید 

السید الخبیر على الفواتیر  مع  اطالع  8/5/2012إلى    7/4/2012االستهالك  الحق�قي  للعارضة خالل الفترة  من  

و ;ذا   المراسلة في   30/11/2011خاصة  ف�ما  یتعل= >المراسلة  في     22الخاصة  >العارضة  لد7  شر;ة 

درهم  و قد أرفقت طلبها  >صورة لطلب تبل�غ  إنذار ، مراسالت  67915,58و المتعلقین  >مبلغ     29/05/2012

 . ة،  فاتورة بین   الطرفین،  نسخة من  ;مب�ال
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وحیث أجابت المدعى علیها >مذ;رة مرفقة  >مقال  مضاد  مؤادة عنه  الرسوم القضائ�ة  تعرض  خالله  انه  

فان    1955من  ظهیر  ماB    22على اثر  دور�ة  المراق>ة  التقن�ة   التا>عة  للعارضة  و في  إطار الفصل  

 09204296الترص�ص  الوافي لعداد  الكهر4اء  رقم  عاین >أن    2011شتنبر   29العون التقني  المحلف   بتار�خ  

 C  ا   مما�و الذB یزود  محل المدع�ة   تم التالعب >ه  حتى  ال یتم;ن  العداد من   احتساب الطاقة  المستهلكة فعل

�شهد  >مقتضاه  على المخالفات  المرتك>ة من  طرف   Bاستلزم  من العون  التقني  تحر�ر  محضر بذلك  و الذ

لمدع�ة  و أن المحاضر المنجزة  من طرف  األعوان  لها  قوتها   الثبوت�ة  في إث>ات  المخالفات  وانه  ط>قا للفصل  ا

من  دفتر  التحمالت فانه  �منع  على  ;ل  ز4ون  منعا ;ل�ا   المس >الترص�صات  و األختام التي تض>b  العداد  27

>الترص�صات  و التجهیزات  الكهر4ائ�ة  خاصة  منها  الفاصل و أن و هو ما لم  تمتثل  له المدع�ة  التي مست  

المدع�ة  عوضا عن مطالبتها  >الز�ادة  في الطاقة الكهر4ائ�ة المالئمة  آلل�اتها  >الطرق القانون�ة ف;رت  في سلوك 

مة  و القواعد  طرق  غیر  مشروعة  و ذلك عن  طر�=  التغییر  في  منشآت العارضة متحد�ة  بذلك قواعد  السال

و نظرا لثبوت  المخالفات  یتعین الح;م  .الفن�ة للتوز�ع  الكهر4ائي  فضال  على  اختالسها  للمادة موضوع النزاع 

برفض الطلب  و في المقال  المضاد  فإن المدع�ة  قامت  >اختالسات  و لم تقم  >آداء ق�مة  فاتورة المراجعة >مبلغ  

درهم مع  15.000,00ة  تلتمس الح;م  علیها >آداء  هذا المبلغ  مع تعو�ض  قدره درهم لذلك فالعارض 67915,58

  و قد  أرفقت مقالها  >محضر صورة فاتورة . النفاذ المعجل  و الصائر

وحیث عقبت المدع�ة  أن الوث�قة  المدلى بها  ل�س حجة  في  مواجهتها و أنها  تشیر أن المعاینة ;انت              

و    2/12/2011و      30/11/2011و الحال أن  العارضة  وجهت  رسائل  اإلنذار  في   29/9/2011في  

و أن المدعى علیها  لم تسلك  المسطرة  الجنح�ة  ما دام  أنها  تمس;ت  >الوث�قة .  29/05/2012و   20/4/2012

  . دهي من صنعها مما یتعین معه رفض  الطلب  و  الح;م  وف= الطلب األصلي  والمضا

وحیث عقبت المدعى علیها  أن المحضر المنجز من  طرف العون  الم;لف  تضمن  مالحظة  أن الز4ون  

غائب  تم  مالحظة  المسیر  رفض  و  أن األمر یتعل=  >اختالس  طاقة  ذات ق�مة  اقتصاد�ة  ;ما نص على  ذلك  

ر ال �شو>ه أB  غموض  أو تناقض   أن ق  الجنائي  و  هو  أم  521المشرع  و  على عقو4تها  في  الفصل  

الفاتورة  لم تكن تقدیر�ة  بل أعدت  مقابل ص�انة  استهالكه  عن  طر�=  االختالس  لمدة  القوة  دون  احترام  

  . التزاماتها  مما یتعین  األمر برفض   الطلب و الح;م  وف= المقال  المضاد

تعرض خالله أن المحضر  المتمسك >ه  من  17/09/2013المدع�ة  بواسطة  نائبها  بجلسة    وحیث عقبت

أن المالحظة   الواردة   في   وطرف  المدعى علیها مجرد من ;ل ما من شأنه  إث>ات   الواقعتین  المذ;ورتین 

ة  المحضر   معناها  انه تم العبث   في  ختم  غطاء  عداد  الكهر4اء   و أن هذه  الواقعة تمت معاینتها  >العین المجرد

  b<من طرف  عون   تا>ع  للمدعى علیها  و ال تنطب=  على  وجود  التالعب  أو الغش  في العداد  أو تغییر  الضا

المتعاقد  علیها  و  أن مالحظة العون الموقع على  المحضر  �عوزه اإلث>ات  و أن  15أمبیر عوض     250إلى  
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ب الحاصل  في العداد  و  لم �أ>ه >ه  و أن الم>الغ  المطالب العارضة سب= أن راسلت  المدعى علیها  في شأن  العط

بها  في الفاتورة غیر  تامة  لعدم ق�امها على  حجة  أكیدة مما ی>قى معه الطلب  غیر مبرر قانونا و یتعین  التصر�ح 

  .  بر فض الطلب  المضاد و الح;م  وف=  الطلب األصلي

جراء خبرة لمعاینة االستهالك الحق�قي المسجل >عداد المدع�ة بإ 08/10/2013المح;مة بتار�خ   أمرتوحیث 

اعتمادا  على الفواتیر الخاصة بهذه الفترة و على ضوء الفاتورة  08/05/2015إلى  06/04/2012خالل الفترة من 

رة المتعلقة درهم مع تحدید إذا ;انت ق�مة االستهالك تفوق أو تعادل الق�مة المضمنة >الفاتو  67.915,58الحاملة لمبلغ 

و القاضي >استبدال الخبیر مهدB برادB >الخبیر الطیب بهدور  08/07/2014بهذه الفترة تاله أمر تمهیدB آخر بتار�خ 

والذB انتهى ف�ه إلى أنه في الحالة الراهنة و >عد استبدال العداد ال �م;ن عمل�ا تحدید االستهالك خالل الفترة من 

أنه >االعتماد على العداد الحالي و االستهالك الحالي �م;ن تحدید معدل  ، و 08/05/2012إلى   06/04/2012

درهم و هو �فوق  11020,93درهم، و أن المدع�ة أدت مبلغ  2808,23االستهالك الشهرB خالل الفترة المذ;ورة في 

فاتورة تصح�ح�ة  درهم فهي 67.915,58درهم، و أنه >النس>ة للفاتورة >مبلغ  2808,23>فارق  أداؤهالمبلغ الواجب 

جزاف�ة ال ترتكز على التسجیل الحق�قي >العداد و قراءته و هي تتعل= >العداد الساب= الذB تمت إزالته و تتعل= >فترة 

  .2011أكتو4ر 

 63وحیث عقبت المدعى علیها  >أن تقر�ر الخبرة لم تحترم ف�ه اإلجراءات الش;ل�ة  و مخالف لمقتض�ات الفصل 

غیر مقبول، و أن الخبیر لم �ضمن تصر�حات األطراف بخصوص معاینة المس >الترص�ص و من ق م م مما یجعله 

أمبیر  15أمبیر و أن األفران ال تسعها طاقة  250أمبیر إلى  15تغییر الفاصل الذB غیرت المخبزة ضغطه من 

عدل االستهالك الیومي في المخصص لالستهالك العادB المنزلي و ل�س للقوة العال�ة، و أن الخبیر اهتد7 إلى تحدید م

47,17 Uة أكثر و جد  وساعة في الیوم الواحد في حین أن أفران المخبزة  /;لوا�صنع الحلو�ات یتطلب قوة استهالك

درهم مقابل الفاتورة موضوع االختالس و الغش لطاقة اقتصاد�ة  67.915,58مرتفعة، و أن المدع�ة ال تنازع في مبلغ 

التي  08/05/2012و  06/04/2012ن دفتر التحمالت عدا المدة الفاصلة ما بین م 27عمال >مقتض�ات الفصل 

  .تعذر على الخبیر نفسه الوقوف على صحة األمر و حق�قته، ملتمسة بذلك است>عاد الخبرة و الح;م وفقا للمقال

تخلف خاللها نائب المدع�ة رغم  30/12/2014>عدة جلسات، آخرها جلسة بجلسة وحیث أدرجت القض�ة 

التوصل و لم یدل بتعقی>ه على تقر�ر الخبرة، فتقرر حجز القض�ة للمداولة قصد النط= >الح;م في جلسة  

  . الهصدر على إثرها الح;م المطعون ف�ه المذ;ور أع 20/01/2014و التي تم تمدیدها لجلسة  13/01/2015

  

  

  اب االستئنافبأس
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حیث إن المستأنفة تمس;ت في أس>اب استئنافها >;ون الح;م المطعون ف�ه جانب الصواب لما قضى >عدم قبول 

طلب المستأنفة >علة أنها لم تتقدم >أB طلب ختامي ولم تحدد موقفها من القض�ة >عد الخبرة مع أنها التمست في مقالها 

األمار بإجراء خبرة تقن�ة إلجراء فحص على العداد وتحدید االستهالك  درهم مع 10000االفتتاحي الح;م لها >مبلغ 

ان المح;مة سب= أن أمرت بإجراء خبرة حساب�ة بتار�خ ، 08/05/2012إلى غا�ة  26/04/2012الحق�قي خالل فترة 

 2.808,23هو   22بواسطة الخبیر الطیب بهدور الذB خلص في تقر�ره إلى أن الواجب الجزئي لشر;ة  08/10/2013

درهم وان المبلغ المطالب >ه من  11.020,93في   22و�;ون مبلغ الفاتورة المزعوم والمحدد من طرف شر;ة .درهم  

درهم فإن الخبیر استنتج أمها مجرد فاتورة تصح�ح�ة جزاف�ة  6791558عن الفاتورة المحددة في مبلغ   22طرف شر�;ة 

غیر ثابت ورغم   22مما �;ون معه طلب شرطة  2011و�تعل= >الفترة قبل أكتو4ر ال ترتكز على التسجیل الحق�قي للعداد 

ى المستأنفة >المبلغ المذ;ور  درهم �فوق >;ثیر المبلغ لمطعون ف�ه اعتمد الفاتورة وح;م علما قاله الخبیر فغن الح;م ا

عدم تقد�م طلب ختامي من طرف وألن المح;مة لم تعلل >المرة سبب است>عاد الخبرة وان ، المحدد من طرف الخبیر 

تدعي واقعتین التالعب والغش في العداد وواقعة تغییر   22مع أن شر;ة ، المستأنفة ال یبرر است>عاد الخبرة >ش;ل نهائي 

جاء فارغا من إث>ات الواقعتین   22أمبیر المتعاقد علیها لكن >الرجوع إلى محضر 150أمبیر بدال من  250الضا>b إلى 

 22ارة العبث في غطاء العداد وأن هذه الواقعة تمت معاینتها >العین المجردة من طرف عون تا>ع لشر;ة >وتضمن فقb ع

والتي ال تنطب= على الواقعتین المتمسك بهما من المستأنف علیها فضال على أن المعاینة من طرف العون ال تكفي إلقامة 

ها في الفاتورة غیر ثابتة لعدم ق�امها على حجة أكیدة ملتمسة إلغاء الحجة اتجاه المستأنفة ومن ثم ت>قى الم>الغ المطالب ب

درهم  10.000الح;م المستأنف والح;م من جدید >قبول طلب المستأنفة والح;م على المستأنف علیها >أداء تعو�ض قدره 

له وعند االقتضاء درهم زفي الطلب المضاد التصر�ح >عدم قبو  67.915,58والتصر�ح ب>طالن الفاتورة الحاملة لمبلغ 

  .مدل�ا بنسخة من الح;م االبتدائي . التصر�ح برفض الطلب مع تحمیل المستأنف علیها الصائر 

وحیث أجابت المستأنف علیها  >;ون طلب االستئناف المقدم من طرف المستأنفة جاء مخالفا للمقتض�ات القانون�ة 

لمنظم للمحاكم التجار�ة ذلك أن تبل�غ الح;م ;ان في وخارج اآلجال القانون�ة وف= ما سنه المشرع في القانون ا

مما �;ون معه االستئناف خارج األجل القانوني  25/02/2016وأن الطعن >االستئناف لم �قدم إال في  20/04/2015

  .مدل�ا بنسخة منن شهادة >عدم الطعن >االستئناف ونسخة من طلب تنفیذ ح;م . و�تعین التصر�ح >عدم قبوله 

المستأنفة >مذ;رة جواب�ة مع الطعن في إجراءات التبل�غ عارضة انه ال علم لها بتبل�غ الح;م إلى أن  وحیث عقبت

فوجئت >التنفیذ و>عد توصلها >اإلعذار أجرت >حثا >ملف التبل�غ فتبین لها أن شهادة التسل�م تم رفضها من طرف مستخدمة 

وأن المفوض القضائي لم �شر إلى هو�ة الشخص  �20/04/2015خ >المخبزة قصیرة القامة ب�ضاء ال>شرة نح�فة البن�ة بتار 

ان ،الذB رفض التوصل و>التالي فإنها تطعن في إجراءات التبل�غ لكونها تمت >صفة غیر قانون�ة وأن المسـتأنفة سب= 

 23/02/2014أكرت المحل لشر;ة فیت ذB >ان في إطار عقد التسییر والم;تر�ة الفرع�ة أكرت المحل بدورها و4تار�خ 

و;انت المسیرة للمحل التجارB هي المتواجدة  20/04/2015لشر;ة امرمارتراید وأن المستأنفة لم تكن موجودة >المحل في 
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مدل�ة . وان شهادة التبل�غ تتعل= >أشخاص ال تر4طها بهم أ�ة عالقة ملتمسا قبول االستئناف والح;م وف= مقال المستأنفة 

  .وصورة لعقد تسییر وشهادة تبل�غ >صور إلعذار وصورة لعقد تسییر 

من  142وحیث ردت المستأنف علیها >;ون الطعن في التبل�غ �عد طل>ا جدیدا وهو >مثا>ة مقال جدید ط>قا للفصل 

قانون المسطرة المدن�ة الذB یوجب أن تتوفر في المقال الشروU الش;ل�ة المتطل>ة قانونا ومجرد االقتصار على إثارة الدفع 

�شوب الطعن في إجراءات التبل�غ ملتمسة عدم قبول الطلب ش;ال وفي الموضوع فإن لن �صحح الخ Bالذ Bرق المسطر

من قانون المسطرة المدن�ة جاء صر�حا وواضحا وأن التبل�غ تم في عنوان المح;وم علیها وهو نفس العنوان  39الفصل 

ا لحضور إجراءات الخبرة مما تكون معه مزاعمها الذB تسلمت ف�ه االستدعاء وحضرت لجلسة المناقشة وتم ف�ه استدعاؤه

هشة وغیر مبن�ة على أساس وهذا ما استقر عل�ه ;ذلك اجتهاد مح;مة النقض و>التالي فغن الطعن في التبل�غ تعوزه 

  .المصداق�ة و�نعین التصر�ح برده والح;م >عدم قبول االستئناف لوقوعه خارج األجل القانوني وتحمیل الطاعنة الصائر 

حضر نائب المستأنفة  وحضر نائب المستأنف علیها  الذB أدلى   16/05/2016حیث أدرجت القض�ة بجلسة  و 

  . 23/05/2016بتعقی>ه فتقرر حجز القض�ة للمداولة وللنط= بجلسة 

  

  محكمة االستئناف
حیث إن المستأنفة تمس;ت في أس>اب استئنافها >;ون الح;م المطعون ف�ه جانب الصواب لما قضى >عدم قبول 

طلب المستأنفة >علة أنها لم تتقدم >أB طلب ختامي ولم تحدد موقفها من القض�ة >عد الخبرة مع أنها التمست في مقالها 

خبرة تقن�ة إلجراء فحص على العداد وتحدید االستهالك  درهم مع األمر بإجراء 10000االفتتاحي الح;م لها >مبلغ 

وان المح;مة سب= أن أمرت بإجراء خبرة حساب�ة بتار�خ  08/05/2012إلى غا�ة  26/04/2012الحق�قي خالل فترة 

 2.808,23هو   22بواسطة الخبیر الطیب بهدور الذB خلص في تقر�ره إلى أن الواجب الجزئي لشر;ة  08/10/2013

درهم وان المبلغ المطالب >ه من  11.020,93في   22و�;ون مبلغ الفاتورة المزعوم والمحدد من طرف شر;ة .درهم  

درهم فإن الخبیر استنتج أمها مجرد فاتورة تصح�ح�ة جزاف�ة  67.915,58عن الفاتورة المحددة في مبلغ   22طرف شر�;ة 

غیر ثابت ورغم   22مما �;ون معه طلب شر;ة  2011أكتو4ر  ال ترتكز على التسجیل الحق�قي للعداد و�تعل= >الفترة قبل

ما قاله الخبیر فإن الح;م المطعون ف�ه اعتمد الفاتورة وح;م على المستأنفة >المبلغ المذ;ور  درهم �فوق >;ثیر المبلغ 

 b<250 إلى تدعي واقعتین التالعب والغش في العداد وواقعة تغییر الضا  22;ما أن شر;ة ، المحدد من طرف الخبیر

جاء فارغا من إث>ات الواقعتین وتضمن فقb ع>ارة   22أمبیر المتعاقد علیها ألنه >الرجوع إلى محضر 150أمبیر بدال من 

والتي ال تنطب=   22العبث في غطاء العداد وأن هذه الواقعة تمت معاینتها >العین المجردة من طرف عون تا>ع لشر;ة 

المستأنف علیها فضال على أن المعاینة من طرف العون ال تكفي إلقامة الحجة اتجاه على الواقعتین المتمسك بهما من 

  .المستأنفة 
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درهم مع األمر بإجراء خبرة تقن�ة إلجراء  10000وحیث إن المستأنفة التمست في مقالها االفتتاحي الح;م لها >مبلغ 

دون أن تدلي >مطالبها  08/05/2012لى غا�ة إ 26/04/2012فحص على العداد وتحدید االستهالك الحق�قي خالل فترة 

>عد الخبرة وردته المح;مة >عدم القبول لعدم تقد�م طلب ختامي وتكون المستأنفة بذلك فضلت المنازعة في الفاتورة المطالب 

  .بواسطة المقال المضاد و�;ون ما تمس;ت >ه المستأنفة على غیر أساس   22بها من طرف شر;ة 

وحیث إن المبلغ المح;وم >ه على المستأنفة هو ناتج عن التالعب في عداد الكهر4اء  والمس >الترص�صات 

والتجهیزات الكهر4ائ�ة واحتساب الطاقة المختلسة والمستهلكة >عد ثبوت المخالفات المرتك>ة من طرف المستأنفة بواسطة 

  . تكبته المستأنفة مخالف لما جاء في دفتر التحمالت  وان ما ار   22المحضر المنجز من طرف العون المحلف لشر;ة 

تمثل مقابل الطاقة المستهلكة   22وحیث إن احتساب الطاقة المختلسة �عتمد على اعتماد فاتورة مراجعة من طرف 

ر الفاتورة على التسجیل الحق�قي للعداد ;ما استنتج ذلك الخبیر والذB  اعتبفعل�ا والغیر المحتس>ة >العداد وال ترتكز على 

درهم فإن الخبیر استنتج أنها مجرد فاتورة تصح�ح�ة جزاف�ة ال ترتكز على التسجیل  67.915,58المحددة في مبلغ 

التقدیر الحق�قي للعداد في حین أن فاتورة هي تصح�ح�ة تتعل= >الطاقة المختلسة والتي لم یتم;ن العداد من احتسابها و 

لمادة الكهر4اء عن الفترة السا>قة الكتشاف الغش  مستأنفةضع�ة استهالك الأوجب دراسة و   22شر;ة  الذB قامت >ه

و�;ون  التحمالتمن دفتر  28و  27الفصلین  في إطارواحتساب ذلك   ورصد التغییر الذB طرأ >عد التالعب في العداد

  .ما تمس;ت >ه المستأنفة على غیر أساس 

وقف على أن ترص�صات العداد تم العبث بها وأنجز محضرا >شأنها وان الغا�ة من   22وحیث إن عون شر;ة 

أمبیر 150أمبیر بدال من  250المس بترص�ص العداد هي اختالس الطاقة الكهر4ائ�ة وان واقعة تغییر الضا>b إلى 

رف العون المحلف المحضر المنجز من طالمتعاقد علیها هي ناتجة عن الغش والمس بترص�ص العداد فضال على أن 

في غ�اب سلوك هذه المسطرة ی>قى ما أثبته العون من وجود تالعب و التا>ع للمدعى علیها ال �م;ن الطعن ف�ه إال >الزور، 

  .و�;ون ما تمس;ت >ه المستأنفة على غیر أساس  العداد قائمابرصاص 

  .ه وحیث إن الح;م المطعون ف�ه الذB قضى >األداء �;ون في محله و�تعین تأیید

  .وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر
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  لـھذه األسبـــــاب

  :و حضور�ا  انتهائ�اعلن�ا وهي تبت  فإن مح;مة االستئناف التجار�ة >الدار الب�ضاء

  قبول االستئناف     :في الشـــكل        

  .تأیید الح;م المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر     :في الموضوع 

  في الیوم والشھر والسنة أعاله بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشةوبھذا صدر القرار 

 كاتب الضبط         والمقرر   الرئیس

  

  



ب.م  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/05/30 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :العلن!ة القرار اآلتي نصهفي جلستها 

  شر�ة ذات المسؤول ة المحدودة   11شر�ة  بین 

نائبها األستاذ عبد الواحد بناني المحامي بهیئة القن طرة والجاعل محل المخابرة �م�تب األستاذ مصطفى 

  .�ر�ن المحامي بهیئة الدارالب ضاء

من جهةة مستأنف ابوصفه

  شر�ة مساهمة في شخص ممثلها القانوني .AGENCY MAROC  22شر�ة و9ین 

  نائبها األستاذ اناس القصرH المحامي بهیئة طنجة

من جهة أخرJ  امستأنفا علیه ابوصفه

  

  

  

  

 المملكة المغر9 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3524: رقم قرار

  2016/05/30 : بتار�خ

 2016/8202/1220 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح.م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ) المدرجة 'الملف

  .16/05/2016استدعاء الطرفین لجلسة 7ناء على و 

  .من قانون المسطرة المدن!ة 429وما یل!ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب!قا لمقتض!ات

  .و'عد المداولة ط'قا للقانون 

'مقال استئنافي مؤد? عنه بواسطة نائبها األستاذ عبد الواحد بناني   11حیث تقدمت المستأنفة شر.ة 

بتار�خ  'الر7اA'مقتضاه الح.م الصادر عن المح.مة التجار�ة  تستأنف 12/02/2016الرسوم القضائ!ة بتار�خ 

'أدائها للمستأنف والقاضي  3845تحت عدد  2299/8201/2015في الملف التجارB عدد  29/10/2015

والى غا!ة التنفیذ و7تحمیله الصائر  22/06/2015درهم مع الفوائد القانون!ة من تار�خ  31.164,88علیها مبلغ 

  ض 'اقي الطل'اتو7رف

  :في الشكـــل

یتعین  معه  حیث ان المقال االستئنافي قدم  وف) الشروA الش.ل!ة المتطل'ة قانونا صفة وأجال وأداء مما

  .'قبوله ش.الالتصر�ح 

  :وفي الموضــوع
تقدمت  AGENCY MAROC  22أن شر.ة حیث !ستفاد من وثائ) الملف والح.م المطعون ف!ه 

درهم حسب الفواتیر  31.164,88'مقال أمام المح.مة التجار�ة 'الر7اA أفادت ف!ه أنها دائنة للمدعى علیها 'مبلغ 

'مبلغ  09/12/2010بتار�خ  107224درهم وعدد  12018,56'مبلغ  22/11/2010بتار�خ  10684عدد 

بتار�خ  10723وعدد  درهم 12009,29'مبلغ  23/11/2010بتار�خ  10690درهم وعدد  4788,87

  .درهم 2348,16'مبلغ  09/12/2010

وأن الدین ثابت 'مقتضى بول!صة الشحن ووصل التصدیر والتصر�ح 'الشرف الخاص '.ل فاتورة المدلى 

  .بها وأن المدعى علیها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم مطالبتها حب!ا

ائدتها مبلغ أعاله مع الفوائد القانون!ة والنفاذ ألجل ذلك فإنه تلتمس الح.م على المدعى علیها 'أدائها لف

المعجل وتحمیلها الصائر وأرفقت المقال بنسخ من الفواتیر وصور من بول!صة الشحن ووصل التصدیر ونسخة 

  .من اإلنذار ومرجوع البر�د الضممون 

  .الح.م المستأنف 'الر7اAصدرت المح.مة التجار�ة أوحیث 

اعنة أنها تتاجر في تجهیزات البناء والزلیج والرخام وتتعامل مع عدة أس'اب استئناف الطوحیث جاء في 

شر.ات من داخل وخارج المغرب، الشيء الذB یتطلب منها اقتناء وسائل النقل والشحن من م.ان وجود 

وأنها تتعامل مع المستأنف علیها إال أنها تنازع حال!ا في ما . ال'ضاعة التي تم تصدیرها من الخارج لفائدتها

وذلك نظرا أنه یتم تسل!م ال'ضائع المشحنة . أدلت  'ه من وثائ) ومستندات الستصدار الح.م موضوع االستئناف

وأن الفواتیر . للمستأنفة بواسطة وس!X یتكلف 'المیناء لنقل ال'ضاعة والسهر على تسل!مها للشر.ة المستوردة

وأمام هاته . توار�خها والم'الغ التي یدعى أنها لم تؤدالمدلى بها تنازع فیها 'حسن الن!ة من خالل مقار7ة أرقامها و 
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المنازعة الجد!ة في المستندات المرتكز علیها من طرف المرجع!ة االبتدائ!ة یتطلب األمر تحقی) المدیون!ة 

وٕاجراء محاسب!ة على ید أحد االخصائیین في الموضوع لذلك تلتمس إلغاء الح.م المستأنف و'عد التصدB أساسا 

  .رة حساب!ة واحت!اط!ا الح.م برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف علیهاإجراء خب

بواسطة نائبها  AGENCY MAROC  22تقدمت المستأنف علیها  16/05/2016وحیث إنه بجلسة 

األستاذ أناس القصرB 'مذ.رة جواب أفادت فیها أن المستأنفة لم تعزز منازعتها في الفواتیر وسندات التسل!م 

مما یجعل تلك المنازعة على غیر ذB موضوع وغیر . یها من قبلها 'أ!ة حجة أو حتى بدا!ة حجةالمؤشر عل

وأن الفواتیر المعززة لطلبها هي فواتیر مرت'ة لكافة آثارها . منتجة، وال تعدو .ونها محاولة للتسو�ف والتماطل

ال'ضاعة نوعا و.ما وق!مة، ومعززة القانون!ة على اعت'ار أنها جاءت حاملة لكافة الب!انات المتعلقة بتعیین 

األمر الذB جعل المنازعة فیها منازعة غیر جد!ة الفتقادها . 'سندات التسل!م المؤشر علیها من قبل المستأنفة

وتأس!سا على . وأن المستأنفة لم تدل 'ما !فید الوفاء 'مقابل الفواتیر موضوع الدعو? . لألساس والسند القانوني

  .لذلك تلتمس تأیید الح.م المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر. عما أثارته المستأنفةذلك یتعین صرف النظر 

الفي 'الملف مذ.رة جواب  16/05/2016وحیث أدرجت القض!ة 'عدة جلسات .انت آخرها جلسة 

األستاذ أناس القصرB وتخلف األستاذ بناني رغم سب) اإلعالم فحجزت القض!ة للمداولة قصد النط) 'القرار 

  .30/05/2016لسة بج

  مح�مة االستئناف
حیث دفعت المستأنفة '.ونها تنازع في الفاتورات المستدل بها من طرف المستأنف علیها من خالل 

  .مقارنة ارقامها وتوار�خها وم'الغها

فاتورات معززة بوثائ) تسل!م تحمل توق!ع   صدر بناء على 'االستئنافوحیث ان الح.م المطعون ف!ه 

  .المستأنفة

وحیث ان الطاعنة لم توضح وجه منازعتها في تلك الفاتورات ولم تطعن في اوراق التسل!م وٕانما اقتصرت 

ترمي ال!ه من خالل هذه  القول على انها  تنازع من خالل مقارنتها ألرقام وتوار�خ الفاتورات دون ان تبین ما

عات مما ی'قى معه الدفع غامضا یتعین المقار7ة وما وجه هاته المقار7ة وما ترتب عنها من مالحظات أو دفو 

     .عدم اعت'اره وتأیید الح.م المستأنف لمصادفته الصواب

  لهــذه األسبـــاب

  .وحضور�ا علن!اا وهي تبت انتهائ! مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

  االستئناف 'قبول:في الش�ــل

 هترافع على الصائر إ'قاء مع المستأنف الح.م وتأیید برده: الجوهر في 

  .و7هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار.ت في المناقشة

  .اتب الض'X                      المقرر            المستشار             الرئ!س           
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 المحفـو� ��تابـة الضبـ	أصل القرار 
  �الدار الب�ضاء التجار�ة�مح�مة االستئناف 

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

هي مؤلفة من و  26/9/2016 بتار�خ مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب�ضاء أصدرت

  :السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلن�ة القرار اآلتي نصه

  ماروك في شخص ممثلها القانوني   11شر�ة سونطرال : بین

  .القن�طرةالمحامي بهیئة التجیني الخضیر األستاذ  اینوب عنه

من جهة ةمستأنف ابوصفه  

  .في شخص ممثلها القانوني   22شر�ة  : وCین

من جهة أخرE  امستأنف علیه ابوصفه   

  

  

  

  

  

 المملكة المغرC�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   5109: رقم قرار

  2016/09/26 : بتار�خ

 2016/8202/3721 : ملف رقم
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  .(الملف ضمنةالوثائ% المبناء على مقال االستئناف والح�م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع 

  .19/9/2016القض/ة بجلسة ملف  إدراجو+ناء على 

من قانون  429وما یل/ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19وتطب/قا لمقتض/ات المادة 

  . المسطرة المدن/ة
  و�عد المداولة ط�قا للقانون 

 6/5/2016 (مقال استئنافي بتار�خ هااسطة محامیبو ماروك   11ت شر�ة سونطرال حیث تقدم

 4866 تحت عدد 10/11/2014في الح�م الصادر عن المح�مة التجار�ة (الر+ا= بتار�خ  طعن (مقتضاهت

والقاضي في الش�ل في الطلب األصلي (قبوله وفي الطلب المقابل (عدم  2909/8/2013في الملف عدد 

الطلب األصلي  (أداء المدعى علیها األصل/ة في قبوله وتحمیل المدع/ة الفرع/ة مصار�فه و في موضوع 

 60.000في شخص ممثلها القانوني مبلغ    22شخص ممثلها القانوني لفائدة المدع/ة األصل/ة شر�ة 

  .درهم و تحمیل المدعى علیها األصل/ة المصار�ف و رفض (اقي الطلب

  :في الشكل

 حسب غالف التبل/غ المرف% 5/4/2016حیث ان الح�م المستأنف وقع تبیلغه للمستأنفة بتار�خ   

  .ط/ة، و إستأنف (التار�خ أعاله أJ داخل األجل القانوني

وحیث إن االستئناف جاء مستوف لجم/ع الب/انات الش�ل/ة المتطل(ة قانونا وهو ما ین(غي معه 

  .التصر�ح (قبوله ش�ال

  :وفي الموضــوع

تقدمت بواسطة دفاعها (مقال أمام    22 شر�ة/ستفاد من وثائ% الملف و الح�م المستأنف ان حیث 

قدمت عرضا تعرض ف/ه أنها  25/7/2013مؤدN عنه الصائر القضائي بتار�خ  (الر+ا=المح�مة التجار�ة 

من اجل تزو�دها (آلة شافطة للغ(ار مع مستلزماتها،  22/6/2011بتار�خ ماروك   11شر�ة سونطرال ل

(عدما تسلمت  22/12/2011التزامها و م�نتها من اآللة بتار�خ درهم، و أنها نفذت  120000بثمن قدره 

أشهر  6درهم، و أنها اتفقا �ذلك على ان تقوم (أعمال الص/انة و المراق(ة لآللة طیلة  60000تسبی% 

درهم، و انه بذلك  180000درهم، ل/ص(ح المجموع المتف% عل/ه هو  36000الموال/ة للتسل/م مقابل مبلغ 

درهم امتنعت عن أدائه رغم مطالبتها حب/ا، لذلك التمست  120000لمدعى علیها مبلغ فقد (قي بذمة ا

درهم و تحمیلها الصائر و اإلج(ار في األقصى  120000الح�م بإلزام المدعى علیها (أدائها للمدع/ة مبلغ 

  .و النفاذ المعجل
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عها و التي جاء فیها انها هي من و بناء على المذ�رة الجواب/ة التي ادلت بها المستانف علیها بواسطة دفا

و عدم استغال اآللة موضوع الدعوN، و لذلك تلتمس الح�م  تضررت من تماطل و تهاون المدع/ة من جهة

من ثمن اآللة، و الح�م  % 50درهم الذJ توصلت (ه �تسبی% بنس(ة  60000بإرجاع المدع/ة لها مبلغ 

تماطل و عن تقد/م آلة غیر صالحة لإلستعمال و درهم �تعو/ض عن ال 40000(أداء المدع/ة لها مبلغ 

  .عن األضرار الماد/ة و المعنو/ة التي تعرضت لها مع النفاذ المعجل و تحمیل المدع/ة �افة الصوائر

الح�م المشار إل/ه أعاله  10/11/2014وأنه (عد استنفاذ اإلجراءات أصدرت المح�مة التجار�ة بتار�خ   

  :ما یلي اوجاء في أس(اب استئنافهماروك   11فاستأنفته شر�ة سونطرال 

 :أس�اب االستئناف

حیث تمس�ت المستأنفة بنقصان التعلیل الموازJ إلنعدامه على اعت(ار أن الح�م اإلبتدائي لجأ الى اعمال 

من قانون االلتزامات والعقود رغم عدم وجود عقد للب/ع مستجمع لجم/ع عناصره اذ  556مقتض/ات الفصل 

معط/ات الملف أن األمر یتعل% (طلب من المستأنفة آللة شافطة للغ(ار و مستلزماتها وعرض یتضح من 

للثمن من طرف الشر�ة المستأنف علیها (شرو= خاصة منها تار�خ نقل اآللة المذ�ورة ووضعها في الم�ان 

 یوما من تار�خ العرض المواف% لتار�خ 45المخصص (الشر�ة المستأنفة والذJ �ان محددا في 

22/6/2011.  

فانه لم یتم احترام  22/11/2011وأنه (الرجوع الى مراسلة المستأنفة للشر�ة المستأنف علیها المؤرخة في 

أJ  10/10/2011األجل المذ�ور لتر�یب اآللة واستخدامها وامتدت المدة حسب المراسلة المذ�ورة الى 

  .یوما 60بتأخیر 

أن األمور (قیت على حالها و (عد التذ�یر  20/3/2012رخة في وأنه یتبین من خالل المراسلة الثان/ة المؤ 

(المراسالت السا(قة یتبین أن المستأنفة تخبر الشر�ة المستأنف علیها (�ون اآللة و التغییرات المدخلة علیها 

بواسطة  تقنیي الشر�ة نفسها لم تسفر عن أ/ة نتیجة و ان الحالة المأساو/ة للعمال و المستخدمین التزداد 

  .اال تفاقما

وأنه في الوقت الذJ �انت المستأنفة تنتظر ق/ام الشر�ة المستأنف علیها بإستبدال اآللة قامت هذه األخیرة 

بتقد/م دعوN تطالب من خاللها (أداء دین على ما زعمته من تزو�دها للمستانفة (اآللة في الوقت المحدد 

  .وص/انتها واستعمالها

من قانون االلتزامات والعقود في هذه النازلة (عد  556مقتض/ات الفصل وأنه یتناسب القول (عدم اعمال 

  .وقوف المح�مة على الوقائع المعززة (الوثائ% المتثال/ة التوار�خ
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وأنه بخصوص ترج/ح وث/قة عرض الثمن على (اقي الوثائ% فان الح�م اإلبتدائي اعتمد على وث/قة عرض 

  .شرو= لم تلتزم بها مصدرتها أوال الثمن مع العلم أن هذه الوث/قة تضمنت عدة

وأن الملف خال مما /فید ق/ام المدع/ة (اعمال الص/انة و المراق(ة لآللة المب/عة، و ان المستأنفة لحد اآلن 

لم تستطع الجزم (�ون اآللة التي تم نقلها و تر�یبها في المعمل من طرف الشر�ة المستانف علیها جدیدة 

  .�ما ذهب إل/ه الح�م اإلبتدائي الى فسخ الب/ع و استرجاع المبلغ المدفوعوصالحة اإلستعمال حتى تطالب 

وان الشر�ة رغم قبولها لشرو= عرض الثمن و استعدادها التمامها في وقتها المعین اال ان الشر�ة 

المستأنف علیها قدمت آلة لم زد للمستانفة اال مض/عة للوقت و المادة فضال عن تراكم الغ(ار في جم/ع 

  .مناحي المعمل و تضرر العمال جراء ذلك

لذلك تلتمس إلغاء الح�م اإلبتدائي ف/ما قضى (ه و (عد التصدJ تمت/عها (أقصى ملتمساتها   

  .اإلبتدائ/ة، و تحمیل المستأنف علیها �افة الصوائر

  .وأرفقت مقالها بنسخة من الح�م اإلبتدائي، و طي التبل/غ

جاء فیها ان  25/7/2016ئبها (مذ�رة جواب/ة بجلسةالمستأنف علیها بواسطة نا حیث أدلت

اإلستئناف لم /أت بجدید من شأنه ان /طعن ف/ما ذهب ال/ه الح�م المستأنف الذJ �ان مصادفا للصواب، 

ذلك ان المستأنفة لم تستطع دحض واقعة تسلمها لآللة المذ�ورة ،واستعمالها بل (حیث ال یوجد (الملف ما 

عطلت، أو أنها لم تستعمل من طرفها، و ان الواقع الذJ ال یرتفع هو أن المستأنفة /فید �ون تلك اآللة قد 

منذ ان تسلمت اآللة موضوع النزاع، و هي تعمل بها (صفة عاد/ة، (عد ان نفذت المستأنفة �افة التزاماتها 

ن، بدلیل أنها تجاهها من تسل/م لآللة موضوع النزاع، و ص/انة لها و غیرها، و ال زالت تشتغل بها لحد اآل

لم تستطع طیلة هذه المدة اث(ات الع�س واكتفت فق] بإصطناع مراسالت للمستأنفة لكي تحرمها حقها في 

  .(اقي الثمن الذJ الزال بذمتها

وان المستأنفة و تفاد/ا منها إلطالة النزاع، و أمال منها أ/ضا في ان تؤدJ لها المستأنفة (اقي الثمن 

درهم المقابل ألشغال  36.000,00ن استئناف الح�م اإلبتدائي بخصوص مبلغ المتف% عل/ه فقد تغاضت ع

الص/انة،والذJ الزال أ/ضا بذمة المستأنفة، اال ان هذه األخیرة أبت و آثرت اال أن تستأنف الح�م اإلبتدائي 

  .فق] لر+ح (عض الوقت، و لحرمان المستأنفة من المبلغ المستح%، بدون موجب ح%

ول بتأیید الح�م المستأنف ف/ما قضى (ه لمصادفته الصواب، و تحمیل المستأنفة و لذلك تلتمس الق

  .الصائر

حضرها نائب المستأنف علیها وتخلف  19/9/2016وحیث أدرج الملف (عدة جلسات آخرها جلسة 

  .26/9/2016نائب المستأنفة فحجزت للمداولة قصد النط% (القرار في جلسة 
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  :مح�مة االستئناف التجار�ة

ان الب/ع /�ون تاما (مجرد تراضي عاقد/ه  أحدهما (الب/ع واآلخر (الشراء و(اتفاقهما على المب/ع  حیث

من قانون االلتزامات والعقود و+ذلك فان طرفي النزاع لما  488والثمن وشرو= العقد األخرN ط(قا للفصل 

ر�یب وص/انة فان العقد اتفقا وتراض/ا على ثمن ب/ع اآللة وعلى نوع/ة اآللة وعلى (اقي الشرو= من ت

  .أص(ح تاما بینهما وال مجال للتمسك (�ون األمر في النازلة ال یتعل% (عقد ب/ع مستجمع األر�ان

 Nوحیث ان المستأنفة ال تنازع في تسلمها لآللة موضوع التعاقد اال أنها لم تسلك المسطرة القانون/ة لدعو

من قانون االلتزامات والعقود مع العلم أنها  554و  553ضمان العیوب والمنصوص علیها في المادتین 

  .تؤ�د أن اآللة �انت معطلة منذ اقتنائها ولم /سب% لها اشتغلت وف% ما أعدت له

وحیث ان تمسك المستأنفة (التأخیر في تسل/م اآللة ال أثر له في النازلة مع العلم أنها تسلمت اآللة دون 

  .تحف\ أو احتجاج

جاجات و�ذا محضر المعاینة المستدل بها من طرف المستأنفة أنجزت (عد مدة وحیث ان االنذارات واالحت

طو�لة من استالم اآللة تتجاوز السنة أو السنتین والحال أنه یتعین على المشترJ أن /فحص الشيء المب/ع 

ل فور تسلمه وأن یخطر ال(ائع حاال (�ل عیب یلزمه ضمانه خالل الس(عة أ/ام التال/ة للتسلم ط(قا للفص

من قانون االلتزامات والعقود �ما أن عدم اشتغال اآللة (ش�ل �لي ال /ش�ل عی(ا خف/ا ال /م�ن  553

  .معاینته فور اقتناء اآللة

  .وحیث یتبین من العلل المشار الیها أعاله أن الح�م المستأنف صادف الصواب و�تعین تأییده

  .وحیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  إن مح�مة االستئناف التجار�ة (الدار الب/ضاء وهي تبت علن/ا وحضور�ا تصرحف

  (قبول االستئناف: في الشـــكل

  .بتأیید الح�م المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر:وفي الموضوع

  .بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض(]       المستشار المقرر         الرئ/س

  



ش/ل  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ� قرار التمهید�الأصل 
   الب#ضاء �الدار التجار ة االستئناف مح�مة  ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

   الب#ضاء �الدار التجار ة االستئناف مح�مة  أصدرت 

  

  2016/02/17   بتار�خ 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :اآلتي نصه قرار التمهید الفي جلستها العلن�ة 

مصطفى  األستاذ: متلس سولسیون المغرب ش م م في شخص ممثلها القانوني نائبها  11شر�ة :   بین 

  جاد المحامي بهیئة برشید 

  من جهةة أصل�ا و مستأنف علیها فرع�ا مستأنف ابوصفه

  في شخص ممثلها القانوني  Ste amine 22  company SARLشر�ة : و)ین

.من جهة أخر(  ا أصل�ا و مستأنفة فرع�ابوصفه مستأنفا علیه

 المملكة المغر>#ة

 مح�مة وزارة العدل والحر ات

 �الدار التجار ة االستئناف

  الب#ضاء
  

  

    182: رقم قرار تمهید 

      2016/02/17: بتار�خ

  2015/8202/1722  : ملف رقم
  



  2015/8202/1722 :ملف رقم   

2 

 

  .بناء على مقال االستئناف والح4م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ/ المدرجة .الملف

  .على تقر�ر المستشار المقرر الذ  لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة األطراف و)ناء

  03/02/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون المسطرة  429وما یل�ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب�قا لمقتض�ات

  .المدن�ة

  .العامة و.عد اإلطالع على مستنتجات الن�ا.ة

 .و.عد المداولة ط.قا للقانون 

   :في الش�ــل

 24/03/2015المستأنفة بواسطة دفاعها بتار�خ  بناء على  المقال االستئنافي المؤد( عنه الذ  تقدمت .ه

في  19284تحت عدد  �16/12/2014ستأنف .مقتضاه الح4م الصادر عن المح4مة التجار�ة .الدار الب�ضاء بتار�خ 

و القاضي في الش4ل .عدم قبول الطلب األصلي و ا.قاء الصائر على رافعه و .قبول .اقي  4595/6/2014الملف عدد 

 .لموضوع برفض الطلب المضاد و إ.قاء الصائر على رافعهالطل.ات و في ا

 .و)ناء على االستئناف الفرعي الذ  تقدمت .ه المستأنف علیها المؤد( عنه الصائر القضائي

   :في الموضـوعو 

�ستفاد من وثائ/ الملف و الح4م المستأنف أن المدع�ة تقدمت  بواسطة دفاعها .مقال أمام المح4مة التجار�ة 

عرض ف�ه أنه على اثر معاملة تجار�ة بیننها والمدعى ت 2014- 5- 21 الب�ضاء مؤداة عنه الرسوم القضائ�ة بتار�خ.الدار 

علیها اتف/ على ابرام عقد مقاولة النجاز أشغال .حقل تاره�الست  الكائن .الجماعة القرو�ة تامتر�غي عمالة تاونات 

و  2013- 7- 5وجدة ط.قا للمواصفات المسطرة في العقد الموقع بینهما في  .اقل�م 2422موضوع رخصة االستغالل رقم 

 3من هذا العقد  فقد التزمت على أداء ق�مة الفواتیر بواسطة تحو�ل تلغرافي داخل أجل  3- 1-4- 2أنه بناء على ابنود 

لفوترة ،  اال أنها امتنعت عن أداء ا�ام مفتوحة .عد التوصل .صورة من الفاتورة بواسطة البر�د االلكتروني ابتداء من تار�خ ا

درهم  رغم توصلها .انذار�ن ، ملتمسا الح4م علیها .أدائها لها أصل الدین المذ4ور  4.271.195،76فواتیر حاملة لمبلغ 

عن انجاز أشغال بورش تارهالست و الفوائد االتفاق�ة من تار�خ التوقف عن األداء  و .شمول الح4م .النفاذ المعجل و 

  .اإلكراه البدني في األقصىتحدید 

أدلى نائب المدعى علیها .مذ4رة جواب �عرض فیها أن المدع�ة أخلت .التزامها .استخراج   2014- 9- 9و بجلسة 

طن في الشهر من الحدید .عد الق�ام .األشغال الضرور�ة 4توس�ع و حفر الطرق المؤد�ة الى المنجم و   40000ما یناهز 
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- 24ها تسبی/ �فوق المل�ار سنت�م و عمدت الى مغادرة المنجم بتار�خ الق�ام .الدراسات األول�ة للتنقیب و ذلك رغم أدائها ل

من ق ل ع س�ما انها  234و أن الفواتیر المدلى بها من صنعها و ت.قى غیر محقة في الطلب ط.قا للفصل  2014- 2

شر4ة اخر(  لم تثبت ما �فید ق�امها .األشغال و بخصوص المقال المضاد فالمدعى علیها فرع�ا أبرمت عقد مناولة مع

للحلول محلها دون موافقة العارضة .عد توصلها .االنذار بتنفیذ االلتزام ،مما حدا .العارضة الى اعالمها .انهاء العقد و أنه 

درهم فتلتمس الح4م على المدعى علیها فرع�ا .ادائها لها مبلغ  6.090.151.النظر الى أنها تسلمت تسبی/ �صل إلى 

بب اخاللها .التزامها و اجراء خبرة للوقوف على األضرار الالحقة .العارضة جراء االخالل درهم .س 200000مسب/ قدره 

  .أرف/ المذ4رة .محضر معاینة ،قرارات ،انذار�ن رسائل مت.ادلة و رسالة السلطات العموم�ة .
  

لس سولسیون مت  11شر4ة و .عد است�فاء اإلجراءات المسطر�ة صدر الح4م المشار إلى منطوقه أعاله استأنفته 

حول الخرق الجوهر  للقانون انها تعیب على الح4م اإلبتدائي في السبب األول الخرق  االمغرب و جاء في أس.اب استئنافه

من ق ل ع و تحرف مضمونه، ذلك ان هذا الفصل ینظم تنفیذ و اث.ات اإللتزام بوجه  234الصر�ح لمقتض�ات الفصل 

و المصادق  57/2013نه .الرجوع الى العقد الموقع بین الطرف�ه و المحرر في عام .عد عرض ما التزم .ه الملتزم، و ا

یتبین ارادة طرف�ه اتفقت على شروc استوجبتها األحداث التي تتعل/  7144تحت عدد  28/11/2013على مضمونه في 

لم تقدم فقd  �4.21/10/2014ف�ة األشغال و ال عالقة لها .مضمون الفصل المشار ال�ه اعاله، و ان العارضة بجلسة 

تقر�ر وصفي مفصل و لكن قدمت ا�ضا عدد من الوثائ/ الملحقة بها، و منها الحجج و العناصر المبینة .التقر�ر محترمة 

مع تقد�مها للجج الظرف�ة، و حدد العقد تسدید العقو.ات لمبلغ مختلف في حالة عدم احترام  AOCاتفاق�اتها المبرمة مع 

رج .األسبوع و ت.عا لاللتزامات .التوالي تصل الى عدم احترام البدء، و ان هذه العقو.ات تمت طن تستخ 10.000البدء ب 

طن على األقل 4ل  10.000بناء على مسؤول�ة عدم استخراج  2014فبرایر  24فوترتها اسبوع�ا من طرف ج م س منذ 

انه تم إنجاز األشغال على أرض الواقع أسبوع، و التي تقع على عات/ أ او س وحدها، و رغم ان ذلك محدد .العقد، و 

، و هو  التابث من AOCعلى موقع شر4ة أمین او)ر 4ونستر�4سیون َ  GMSمن طرف شر4ة بیتراروك لحساب العارضة 

و أنجزت األشغال اآلت�ة   GMSالفاتورات المرفقة بهذا المقال، المقدمة من طرف بیتراروك عملت في نفس الورش لحساب 

الولوج، انشاء طر�/ للولوج، انشاء طر�/ داخلي ، تر4یب الورش، أشغال الحفر، الحفر و اإلستخراج، تحسین طر�/ 

التجو�ب، ( عدة أ�ام توقف اإلنتاج   GMSالسح/ و الغر)لة، الوزن، و ان شر4ة بیتراروك فوترت ا�ضا على العارضة 

4ان جواب العارضة توض�حها في مذ4رتها و  AOCو   4GMSما هو مقرر تعاقد�ا بین ) اشغال الحفر، اإلستخراج

، GMS، مراق.ة طر�/ الولوج للموقع منجز من طرف بیتراروك لحساب 21/10/2014اإلبتدائ�ة المفصلة المقدم بجلسة 

، و ان هذه المراق.ة لم تخلص سو( إلعادة تخط�d زاو�تین تم اصالحهما، و اختارت العارضة التعاقد AOCتم من طرف 

في  AOCر4ة بیتراروك بناء على تجر)ة و مهارة هذه األخیرة، و تم اإلعتراف بها من طرف شر4ة من ال.اطن مع ش

و هذا تابث من  شخص السید دمحم ح�ان مهندس جیولوجي مدیر مقر عمله شارع ابن سینا حي الهنا الدار الب�ضاء، 
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الى فبرایر  2013ام تم ابرازه في فترة دجنبر الفاتورات المفوترة التي تبین اإلستعانة بخبرة السید ح�ان، و ان حجم الخ

.المهاالت و الخبرة اد تم تعیینه من أجل الق�ام .الدراسات، و  AOCو تقدم السید ح�ان لشر4ة  PDS، فاتورة سیر 2014

لم تقم .أ  .حث او تصرف رغم لن العقد �فرض ذلك، فإنها قامت فعال .ال.حث ط.قا  GMSف�ما یتعل/ ان العارضة 

.الق�ام .أشغال الحفر التدمیر�ة و  GMSمن العقد الواضحة، اذ ان هذا الفصل یلزم العارضة  �3.2ات الفصل أ .مقتض

التحالیل الك�م�ائ�ة للعینات، و ان هذه المهام 4ما هو مؤ4د .الفصل تنفذ من اجل الق�ام .عمل�ات اإلستخراج و ل�س 

، .شهادة 7على المنطقة أ  4GMSل جید من طرف العارضة تم تطب�قه .ش 3.2عمل�ات التنقیب، و ان هذا الفصل أ 

لم تقم  GMS.طاقة المحتو�ات، و یتعل/ هذا األمر .األ.حاث و ل�س الق�ام .عمل�ات اإلستخراج، و .التالي فإن العارضة 

موقف فإن  ، و تجب اإلشارة الى انه قبل اتخاد2014ینایر  28بخرق العقد .انقطاعها عن أشغال الحفر المقررة في عقد 

AOC  4انت تتف/ معGMS  و قبلت .أداء اجر  3.2حول تطبی/ الفصل أGMS  عن أشغال الحفر خارجا عن العقد

داخل الحدود المسموح .اإلستخراج بها، و السبب الثاني حول عدم اإلرتكاز على  2014ینایر  28.عد   AOC.طلب من 

ضة على الح4م اإلبتدائي مجانبته الصواب و عدم ارتكازه على أساس، نقصان التعلیل خرق حقوق الدفاع، و تعیب العار 

أساس قانوني، نقصان التعلیل المواز  إلنعدامه، و خرق حقوق الدفاع، ذلك ان الح4م قلب وسائل اإلت.اث في مثل هذه 

یل الك�م�ائ�ة العقود و عللت ح4هما .عدم وجود أشغال رغم ان األمر یتعل/ .الق�ام .أشغال  الحفر التدمیر�ة و التحا

للعینات، و ان هذه المهام المهام 4ما هو مؤ4د .الفصل تنفذ من أجل الق�ام .عمل�ات اإلستخراج و ل�س عمل�ات التنقیب 

، و ان الفواتیر السا.قة المؤداة بناء على نفس العقد �قصد منها تعهد GMSالملزم للعارضة   3.2 ط.قا لمقتض�ات الفصل أ

عن نفس األشغال، و ان أدائها مبلغ بواسطة فواتیر سا.قة هو تعهد غیر معل/ على أ  شرc واقف المدینة .أداءها م.الغ 

بل تقسیر منطقي لتواف/ إرادة الطرفین معا عل�ه و ل�س .ارادة الطرفین معا عل�ه و ل�س .ارادة منفردة ، و ان قر�نة الوفاء 

دینة لم تثبت ان اداء الفواتیر السا.قة خارج مقتض�ات هو إقرار صر�ح .4ل الدین الذ  حل اجله و لم یؤد، و ان الم

من العقد، و ط.قا لما هو متعارف عل�ه قانونا من أدعى واقعة وجب عل�ه إت.اثها و  4- 3- 2التسدید المقررة في الفصول 

.ارة عن و الني حل اجلها هي ع GMSاال اعتبر دفعه غیر منتج، و ت.عا لذلك فإن الم.الغ المطلو.ة من طرف العارضة 

، و 2.3.4من العقد و ضرورة تأدیتها حسب مقتض�ات التسدید المقررة .الفصل  3.1ص�انة لكل الفواتیر تطب�قا للفصل د 

تماش�ا مع مسؤول�ة هدم شحن الكم�ات المشارة، و ان  AOCجاء �قضي بتطبی/ العقو.ات على  3.1.ان هذا الفصل د

نت معینة خالل فترة التأخیر في الحصول على تراخ�ص اإلستغالل و قبلت .ش4ل تام هذه االل�ة حیث 4ا  AOCشر4ة 

فبرایر  24منذ  GMS، و ان هذه العقو.ات تمت فوترتها من جدید اسبوعا من طرف 2014ینایر  19ذلك الى حیث 

، و على AOCطن اسبوع�ا و التي تقع قانونا و حصر�ا على  10.000بناء على مسؤول�ة عدم شحن على األقل  2014

قامت بتخف�ضات مهمة في مبلغ العقو.ات، و انه خالفا  GMSالرغم من ذلك و الغیر مقرر في بنود العقد فإن العارضة 
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لما خالفا لما تم تأو�له حول تنفیذ اإللتزام المقابل لتبر�ر انجاز أشغال و ارسال الفواتیر فإن األمر مخالف للواقع، إذ ان 

قا ف هذا الش�اع، و هي فقd من أجل التعو�ض عن فترات غ�اب األشغال التي األمر یتعل/ .فواتیر اتف/ علیها مس.

سوف یتم انجازها، و ان جم�ع الفواتیر المؤداة مسجلة .الدفاتر التجار�ة الممسو4ة بإنتظام و المطا.قة  لمقتض�ات الفصلین 

زءا منه، و هي عالقة قانون�ة بین من ق ل ع، اد أن المدینة لم تنازع في مبلغ الدین الذ  سب/ ا نادت ج 231و  230

الفواتیر السا.قة المؤداة بناء على نفس الوضع�ة، و الفواتیر التي حل محلها، و ان الم.الغ المطلوب ت.قى مستحقة األداء 

 ما دام المدعى علیها تقر بتوصلها بها و .أداء فواتیر سا.قة عنها تتعل/ بنفس الصفقة ، و ان الح4م اإلبتدائي خرق حقوق 

الدفاع التي �صونها القانون، ذلك ان تمدید الملف للمداولة، و اإدالء .مذ4رة مرفقة بإشهاد مصادق عل�ه من شر4ة 

بیتراروك 4مقاولة من ال.اطن م4لفة من طرف العارضة و التي نفدت عدة أشغال تسلمت مقابلها م.الغ 4ما هو تابث من 

قض بین و هي التي 4انت تدعي عدم علمها .أ�ة مقاولة في مذ4رات الفواتیر رفقته، و ان المدعى علیها وقعت في تنا

سا.قة لتتراجع و تنفي ما تم إنجازه في أرض، و ان یتم اخراج الملف للمداولة ل.سd أوجه الدفاع، ملتمسة اساسا إلغاء 

.ه، و .عد التصد  الح4م اإلبتدائي ف�ما قضى .ه من عدم قبول الطلب و احت�اط�ا إلغاء الح4م اإلبتدائي ف�ما قضى 

الح4م تمهید�ا بإجراء خبرة  حساب�ة تعهد ألحد الخبراء المختصین قصد اإلطالع على الدفاتر التجار�ة الممسو4ة بإنتظام 

و تحدید الفواتیر الغیر مؤداة و التي حل أجلها او م.الغ لفواتیر سا.قة أد  .عضها و .قي ال.عض اآلخر، و الفواتیر التي 

  ). شر4ة بیتراروك بناء على شروc عقد الصفقة( قارنة توار�خ ما تم أدائه للمقاولة من ال.اطن حل أجلها ، مع م

جاء فیها ان المستأنفة  3/6/2015و بناء على المذ4رة الجواب�ة التي ادلت بها المستأنف علیها خالل مداولة 

ذلك ان البند المذ4ور ینص .أن الكم�ة  ،5/7/2013من العقد المؤرخ في  2قامت .التأو�ل الخطأ للبند د من المرف/ 

طن، و انه في حالة ما إذا 4انت 4م�ة الحدید المعالجة و المشحونة على  1.000.000األدنى المعالج تحدد في 

أالف طن، فإن األطراف تص.ح خاضعة للغرامات المال�ة المحددة في ذلك  10الشاحنات لنقلها قصد التصدیر تقل عن 

نفة .4ونها قامت بتنفیذ األشغال لم �سعفها في شيء ألن 4ما تقر بذلك المستأنفة فإن العقد الرا.d بین البند، و ان المستأ

الطرفین �س.غ .طب�عة عقد مقارنة �ضع على عاتقها التزام .ضمان النتیجة المتمثلة في استرجاع الحدید .شحنه على 

القض�ة، و انه في غ�اب ق�ام بتنفیذ المستأنفة اللتزامها الشاحنات و .عد معالجته و هو األمر الغیر الثابت من أوراق 

بإستخراج المعادن و تصدیر العارضة لها، فإن التزام العارضة المقابل ال �قوم، و تأس�سا على ذلك، فإن الدعو( الحال�ة 

تئناف لعدم جدیته من ظهیر اإللتزامات و العقود، مما یناسب معه التصر�ح برد اإلس 234مآلها عدم القبول ط.قا للفصل 

و الح4م بتأیید الح4م اإلبتدائي في شقه المتعل/ .الطلب األصلي، و اما حول السبب الثاني ذلك ان أداء العارضة مس.قة 

4ان ذلك من اجل تم4ین المستأنفة لتهیئة الورش و الق�ام .أعمال بتهیئة الطر�/ و مواجهة المصار�ف الضرور�ة لتعبئة 

المنجم، و ان حسن ن�ة العارضة ال یدل على اقرارها .4ونها مدینة للمستأنفة .م.الغ مال�ة، بل  التجهیزات و نقلها الى
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للتعبیر عن حسن نیتها و حث المستأنفة و مساعدتها لتنفیذ العقد، و ان العارضة نازعت .شدة .مقتضى رسائل توصلت 

و رفضه، و الح4م من  االستئناف، ملتمسة الح4م برد .التزاماتهابها المستأنفة في مغادرة المستأنفة للورش بدون الوفاء 

  .جدید بتأیید ف�ما قضى .ه من عدم قبول الطلب األصلي و تحمیل المستأنفة الصائر

لم تأت فیها بجدید مؤ4دة  29/7/2015بها المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة  أدلتو بناء على مذ4رة تعقیب التي 

  .فیها ما جاء في مقالها اإلستئنافي

  .و)ناء على تعقیب الطرفین تؤ4د فیها لكل واحد منهما ما سب/ 

حضرها نائب المستأنفة أصل�ا وادلى .مذ4رة  3/2/2016جلسة علینة وهي  .أخرو بناء على إدراج  الملف 

  .17/02/2016وتقرر حجز القض�ة في المداولة قصد النط/ .القرار خالل جلسة  أعاله إلیهاتعقیب�ة أشیر 

  االستئناف مح�مة

  4ل من المستأنف أصل�ا وفرع�ا استئنافهما ت.عا لما سطر اعاله حیث عرضت 

تم  .انها قامت .انجاز األشغال المتف/ علیها .مقتضى العقد المبرم بین الطرفین و حیث ادعت المستأنفة أصل�ا

4ما أدعت "  la sou-trautance"وهو ما �سمى .التعاقد من ال.اطن " بیترارو  "انجازها من طرف شر4ة أخر( تدعى 

  في انجاز األعمال المنوطة بها وال.حث والتنقیب  تمثلةالمالمستأنف علیها .أن المستأنفة لم تنفذ مقتض�ات العقد 

ا تم اإلتفاق عل�ه ارتأت األمر بإجراء خبرة عاءات المستأنفة .أنها قامت .4ل مإدوأن هذه المح4مة للتأكد من 

  .ثالث�ة 

  األسبـــاب لهــذه

  تصرح المح�مة التجار ة �الدار الب#ضاء وهي تبث تمهید#ا علن#ا وحضور ا 

ادمحم العلمي اإلدر سي  – لهودNدمحم طالب ا–دمحم التو�اني  لخبراء�اجراء الخبرة الثالث#ة تعهد مهمة الق#ام بها ل

�ما وقع تتم#مه وتعدیله وأن ینجز محضرا  من ق م م 63الستدعاء الطرفین ودفاعهما ذ�قا لمقتض#ات الفصل 

  .الى من رفض منهما التوق#ع  اإلشارةیتضمن أقوال الطرفین ومالحظاتهما یوقعان عل#ه مع 

التجار ة الممسو�ة من طرفهما �انتظام وجم#ع  دفاترال الى مقر الشر�تین معا واالطالع على االنتق -

من محاضر تسل#م األشغال ان وجدت والتقار ر المنجزة من طرف  الخبراءالوثائY التي #م�ن أن #ستعین بها 
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من أن المستأنفة أصل#ا قد قامت �ما هو متفY عل#ه �مقتضى العقد الرا�� ن وجدت �ذلك للتأكد أوال  الطرفین ا

وفقا لشر̂و العقد المؤرخ في  موضوع النزاعورش البین الطرفین والخاص �انجاز األشغال المتعلقة �

05/07/2013 . 

لتأكد �ذلك من انه قامت �استخراج الكم#ة من الحدید المستخرجة المعالجة والمشحونة المتفY علیها  -

�مقتضى العقد و�ذا قررت المح�مة تعین خبیر معتمد في المیدان و�عد التأكد من ذلك ان تحدید االدعاءات التي لم 

- 1408- 1407-1404- 1401:�المقال االفتتاحي للدعوN وهي �التالي  ةدالمحدتتم �مقتضى الفواتیر 

1409-1410 -1411-1412-1413 -1414-1451 . 

وفY شر̂و العقد وان لم یتم ذلك تحدید األعمال  أعمالال�حث بتدقیY عن �ل ما قامت �ه المستأنفة  من  -

ان –تحدید االثار المترت�ة عن عدم انجازها األشغال ب أمرتللعقد وتلك التي لم تنجزها  التي أنجزتها دائما وت�عا

�ان ذلك فعال أ� االثار الم�اشرة من جراء عدم انجازها والتي #م�ن أن تكون قد ألحقت ضررا �المستأنف علیها 

  على الخبیران أن #حددوا األضرار الناتجة والم�اشرة عن عدم االنجاز �الصفة المتصلة �العقد

في  أن یجیبوا �صفة دق#قة ومفصلة على جم#ع النق� الواردة �القرار التمهید� وأن ال یخوضوا خبراءعلى ال -

داخل أجل شهر ابتداء من تار خ توصلهم �مقرر اجراء الخبرة وتحدید  موحدا أ#ة مناقشة قانون#ة وأن ینجزوا تقر را

 15لمستأنفة أصل#ا داخل أجل یها اتؤد ) منهم خمسة آالف درهما لكل واحد(  درهما 15000مبلغ  يأتعابهم ف

  .ید� تحت طائلة صرف النظر والبت في الملف ط�قا للقانون من تار خ توصلها �القرار التمه یوما

  .بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة و>هذا صدر الح�م في الیوم والشهر والسنة أعاله

  �اتب الض��             المقرر            المستشار          الرئ#س          



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة ـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                          

  .إن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء  

  :وهي مؤلفة من السادة

    

  :في جلستها العلن ة القرار اآلتي نصه

  .ش م في شخص ممثلها القانوني  11بین     شر�ة 

  .نائبها األستاذ  إدر�س الصغیر المحامي بهیئة الر7ا6  

  .بوصفها مستأنفة من جهة

  

  .  في شخص ممثلها القانوني  ش م     22و7ین شر�ة  إل �ترو 

  نائبها األستاذة السعد ة السعداو=   المحام ة بهیئة الدارالب ضاء

   

  

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغر7 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   1027: رقم قرار

  2016/02/17 : بتار�خ

 2015/8202/5230 : ملف رقم

  



 

5230/8202/2015  

  .  مقال االستئناف والح$م المستأنف ومستنتجات األطراف ومجموع الوثائ� المدرجة �الملف و�ناء على  

  .03/02/2016   واستدعاء الطرفین لجلسة

من قانون المسطرة  429وما یل.ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب.قا لمقتض.ات

  .المدن.ة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

ستئنافي مؤد= عنه الوجی�ة إبواسطة نائبها األستاذ   إدر�س الصغیر �مقال    11تقدمت شر$ة  حیث

تستأنف �مقتضاه الح$م الصادر عن المح$مة التجار�ة �الدار الب.ضاء بتار�خ    07/10/2015القضائ.ة بتار�خ    

م قبول الطلب وٕا�قاء والقاضي �عد  639/8202/2015في الملف عدد      4561تحت عدد   21/04/2015

  .  الصائر على رافعه

  :في الشكـــل

للطاعنة مما ی�قى معه اإلستئناف  الح$م المستأنف جاء خال.ا مما .فید تبل.غالملف حیث إن الثابت من وثائ� 

  .یتعین التصر�ح �قبوله قد قدم وف� ص.غه القانون.ة صفة وأجال وأداء و

  .الش$ل القانوني مما یتعین قبوله وحیث إن المقال اإلصالحي قدم بدوره وف�

  :وفي الموضــوع

تقدمت بواسطة دفاعها لد= المح$مة   11والح$م المطعون ف.ه أن المدع.ة شر$ة   حیث یؤخذ الملف

عرضت ق.ه أنها تقدمت �طلب إلى  2015/ 16/1التجار�ة �الدار الب.ضاء �مقال مؤد= عنه الرسم القضائي بتار�خ 

تطلب منها تزو�دها �مجموعة من معدات عدادات الماء الصالح للشرب  142/2014المدعى علیها تحت عدد 

درهم یتم أدائه بواسطة ش.ك وتم اإلتفاق على تسل.مها داخل أجل  395920ومعدات أخر= حددت ق.متها في مبلغ 

أن هذه  إتصلت العارضة �المدعى علیها من أجل تسلم ال�ضاعة إال 01/09/2014اساب.ع وأنه بتار�خ  6أو  5

األخیرة رفضت تسلمها بدعو= أنها ألغت الطلب ورغم المحاوالت الحب.ة المبذولة مع هذه األخیرة واإلنذار الموجه 

لها لتسو.ة الوضع إال أن $ل ذلك �اء �الفشل مما ش$ل ضررا للعارضة وألح� بها خسائر ماد.ة ملتمسة الح$م على 

    .درهم مع النفاذ المعجل وتحمیلها الصائر 100000المدعى علیها �أدائها لفائدتها تعو.ضا قدره 

بناء على المذ$رة الجواب.ة المدلى بها من طرف المدعى علیها بواسطة دفاعها  والتي إلتمست من خاللها 

ور شمس.ة مما .$ون معه الطلب معی�ا كون الوثائ� المعززة للطلب هي مجرد صالح$م �عدم قبول الدعو= ش$ال ل

  .    من ق م م 440تض.ات الفصل ش$ال ومخالف لمق
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صدر الح$م المشار إل.ه أعاله إستأنفته الطاعنة بواسطة دفاعها والتي أوردت  21/4/2015حیث إنه بتار�خ  

في مقالها اإلستئنافي أنه نزوال عند طلب المح$مة وٕاضافة إلى الوثائ� المدلى بها إبتدائ.ا تدلي بوثائ� توجهت بها 

بونات طلب ثالثة فواتیر ورقة التصف.ة نسختین من إلتزام �اإلستیراد تصر�حین �اال�ضاعة  إلى المصنعین ع�ارة عن

بون تسل.م ال�ضاعة موضوع الطلب والتي تثبت جم.عها أن العارضة إلتزمت �ما تعهدت �ه تجاه المستأنف علیها 

.ة تمثلت في الخسائر الماد.ة من إال أن هذه األخیرة أخلت بإلتزامها مما سبب للعارضة في عدة أضرار ماد.ة ومعنو 

نف و�عد التصدQ تمت.عها �ما ورد في ة إلغاء الح$م المستأجهة والمس �سمعتها ومصداقیتها من جهة أخر= ملتمس

  .    مقالها اإلفتتاحي

بناء على المذ$رة الجواب.ة المدلى بها من طرف المستأنف علیها بواسطة دفاعها والتي عرضت فیها أن 

ستدل بها من طرف الطاعنة ال تثبت الضرر الالح� بها وأن العارضة و�عد أقل من أسبوعین من تار�خ الوثائ� الم

ذلك لحدوث مشاكل مع الخز�نة وأن المستأنفة أجابت �عدم و  26/7/2014بإلغائه $تا�ة بتار�خ تقد.م الطلب قامت 

ن المح$مة سدید ثمن ال�ضاعة وأمان إلى حین تقبول طلب اإللغاء وأنها مستعدة لقبول ش.ك على سبیل الض

ر الضرر الذQ تكبدته عدام الوثائ� التي تثبت عناص�سبب إناإلبتدائ.ة $انت صائ�ة عندما عللت عدم قبول الطلب 

درهم  300000درهم $تعو.ض عن الضرر للطلب.ة التي ق.متها  100000ن المطال�ة فقR �أداء مبلغ المستأنفة وأ

 Rتفید �ما ال یدع مجاال للشك أن ال�ضاعة المستوردة قد تم ب.عها و�التالي ل.ست هناك خسارة علما أن الضرر مرت�

  .  �حث في النازلةدائما �الخسارة ملتمسة الح$م برد اإلستئناف الحالي وٕاحت.اط.ا إجراء 

بناء على المذ$رة  اإلصالح.ة والتعقیب.ة  المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها والتي عرضت فیها 

تقوم بتصح.ح الخطأ المادQ الذQ تسرب إلى المقال اإلستئنافي وذلك بجعل اإلستئناف في مواجهة شر$ة  اأنه

اإلستئنافي بجم.ع الوثائ� التي تثبت الضرر الالح� بها مما  و�خصوص الضرر أنها أدلت رفقة مقالها  22إل.$ترو

  .  یتعین تمت.عها �ما ورد في $تا�اتها

المستأنف علیها وتخلف نائب المستأنفة رغم  حضرها نائب 03/02/2016ض.ة بجلسة بناء على إدراج الق

  .17/2/2016الحاضر ما سب�  وتقرر حجز القض.ة للمداولة لجلسة   عالم وأكداإل

  

  

  مح�مة اإلستئناف
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نزوال عند طلب المح$مة وٕاضافة إلى الوثائ� المدلى  حیث تمس$ت الطاعنة �موجب مقالها اإلستئنافي �$ونها

بها إبتدائ.ا تدلي بوثائ� توجهت بها إلى المصنعین ع�ارة عن بونات طلب ثالثة فواتیر ورقة التصف.ة نسختین من 

إلتزمت �ما  ها تسل.م ال�ضاعة موضوع الطلب والتي تثبت جم.عها أن �ضاعة بون الإلتزام �اإلستیراد تصر�حین �

في عدة أضرار ماد.ة ومعنو.ة  لها سبب ت  تعهدت �ه تجاه المستأنف علیها إال أن هذه األخیرة أخلت بإلتزامها مما

    .أخر=  تمثلت في الخسائر الماد.ة من جهة والمس �سمعتها ومصداقیتها من جهة

ل.ة �مقتضى اتأنف  علیها ال تنازع في $ونها تقدمت للطاعنة �طلب تزو�دها �معدات حیث لئن $انت المس

إال أن إستعاضتها عن هذا الطلب �سبب الصعو�ات  14/07/2014المؤرخ في  142/2014بون الطلب عدد 

لها خز�نتها ال ینهض سب�ا $اف.ا للتحلل من إلتزاماتها س.ما وأن الثابت من الوثائ� المدلى بها  تعرضتالمال.ة التي 

من طرف الطاعنة أن هذه األخیرة سعت إلى إستیراد ال�ضائع المضمنة ببون الطلب حس�ما هو مبین من بون 

ثابتا من خالل الوثائ� الح� بها التسلم ال�ضاعة ونسخ اإللتزام �اإلستیراد وتسلم ال�ضاعة مما .$ون الضرر ال

  .المذ$ورة

من ق ل ع هو ما لح� الدائن من خسارة حق.ق.ة وما فاته من $سب  264وحیث إن الضرر �مفهوم الفصل 

متى $انا ناتجین م�اشرة عن عدم الوفاء �اإللتزام وما دام أن المستأنف علیها هي التي تخلت �محض إرادتها عن 

التي نفذت اإللتزام المذ$ور من خالل ما تضمنته الوثائ� المشار إلیها أعاله فإن هذه  إتمام التعاقد مع الطاعنة

 ها المقابللتزامالمستأنف علیها إل في الحصول على مقابل ما إلتزمت �ه وعدم تنفیذ  ةاألخیرة ت�قى ت�عا لذلك محق

عتبر مناس�ا لجبر الضرر الالح� وأن المح$مة وفي إطار مقتض.ات الفصل المذ$ور تر= أن المبلغ المطالب �ه .

  .�الطاعنة وٕاعت�ار الح$م الذQ رده مجان�ا للصواب و�تعین إلغاؤه

  .وحیث إن خاسر الدعو= یتحمل صائرها 
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  ذه األسبـــــابله
 

  تصرح مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

�  .ا و�عد النقضوهي تبت انتهائ ا علن ا حضور

   

 .. والمقال اإلصالحي �قبول االستئناف         :الشـــ�ـلفي 

بإلغاء الح�م المستأنف ف ما قضى �ه والح�م من جدید في الش�ل �قبول الطلب وموضوعا   : في الـجوهــر 

تعو ضا عن الضرر الالحY بها  - درهم 100000 - �أداء المستأنف علیها للطاعنة مبلغ مائة ألف درهم

  . وتحمیلها الصائر

   

  و7هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

       

  الرئ س                         المستشار المقرر                          �اتب الض�	
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 المحفـو� ��تابـة الضبـ� القرارأصل 

  الب)ضاء �الدار التجار$ة االستئناف مح�مةـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  مح�مة االستئناف التجار$ة �الدار الب)ضاءأصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة2016/05/02بتار�خ 

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

   11فت)حة  :  بین

  . عز�ز ادو�ني محام به�أة الدار الب�ضاء األستاذ الجاعلة محل المخابرة (م)تب 

  من جهة ةمستأنف ابوصفه

   22دمحم :  و4ین

  سطات بـهیئة المحامي سعید بنقندیلنائ(ه األستاذ 

  

.من جهة أخر8  اعلیهمستأنفا  ابوصفه

 المملكة المغر-)ة

 وزارة العدل والحر$ات

 التجار$ة الستئناف مح�مة

  الب)ضاء �الدار
  

  2791: رقمقرار 

  2016/05/02: بتار�خ

 2016/8202/1037: ملف رقم
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  .ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ< المدرجة (الملفوالح)م المبناء على مقال االستئناف 

  .25/04/2016جلسة لواستدعاء الطرفین 

من قانون  429وما یل�ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب�قا لمقتض�ات

  .المسطرة المدن�ة

  .و(عد المداولة ط(قا للقانون 

 Cوالمؤد8 عنه الرسوم  ابواسطة دفاعه ,تقدمت (ه المستأنفبناءعلى المقال االستئنافي الذ

ستأنف (مقتضاه الح)م الصادر عن المح)مة التجار�ة jوالذC  17/02/2016القضائ�ة بتار�خ 

في الملف التجارC عدد 12626عدد تحت  15/12/2015بتار�خ   (الب�ضاء

برفضه مع (قاء الصائر : في الموضوعو  الطلب(قبول :في الش)ــلوالقاضي   6341/8202/2015

  .على رافعه 

  في الشكـــل

إنه ال یوجد (الملف ما �فید تبل�غ الح)م للمستأنفة مما �)ون معه االستئناف واقع داخل األجل حیث 

من قانون إحداث المحاكم التجار�ة  ومستوفي ل(اقي الشروU الش)ل�ة المتطل(ة  18القانوني ط(قا للفصل 

  . قانونا فهو مقبول ش)ال  

 وفي الموضــوع

تقـدمت (مقـال   –حال�ـا   ةالمسـتأنف  حیث �ستفاد من وثائ< الملف والح)ـم المسـتأنف ان  المدع�ـة

�عرض ف�ه أنه سب<  للمدعى عل�ـه   2015-6-2بتار�خ  افتتاحي لد8 المح)مة التجار�ة (الدار الب�ضاء 

درهــم تحــت عــدد  100.000بلــغ ان رفــع فــي مواجهتهــا شــ)ا�ة جنح�ــة یــدعي فیهــا انــه تســلم منهــا شــ�)ا (م

و عند استخالص ق�مة الش�ك فـوجئ برجوعـه (مالحظـة حسـاب مغلـ< و ان السـید و)یـل  9610316830

الملك قرر تعمی< ال(حث و االمر بإجراء خبرة خط�ـة (ـالنظر الـى منازعـة العارضـة فـي اصـدارها للشـ�ك و 

تكـن فـي صـالحها لیـتم تقـد�مها و منحهـا  ان المدعى عل�ه زور توق�عها المضـمن (ـه و ان نتیجـة الخبـرة لـم

لتكـون   2014-9-19اجل خمسة یوما فأودعت ق�مته فعـال لتنتهـي المسـطرة (حفـ` الشـ�ك للتقـادم بتـار�خ 

مـن ق ل ع  ،ملتمسـا الح)ـم  66درهم استنادا الـى مقتضـ�ات الفصـل  100.000محقة في استرجاع مبلغ 

حــازه (مناســ(ة المســطرة التــي )انــت جار�ــة (االســتناد درهــم الــذC  100.000علــى المــدعى عل�ــه بــرد مبلــغ 

الى زوال سبب اسـتحقاقه (قـرار الحفـ`  و تحدیـد مـدة االكـراه البـدني فـي األقصـى  و (شـمول الح)ـم (النفـاذ 

  .المعجل و حف` ح< العارضة في مقاضاة المدعى عل�ه عن االضرار الحاصلة لها 
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ان  الشــ�ك قــد ســلم لوالــده لقــام (استخالصــه او وحیــث أدلــت المدع�ــة (مــذ)رة �عــرض فیهــا انــه لــو )ــ

تظهیره و انها تشك فـي )ونـه قـد قدمـه لالسـتخالص و ان توفرهـا علـى دفتـر الشـ�)ات و عـدم اخ(ارهـا مـن 

طرف البنك الذC تتعامل معه (اC شيء دفعها الى مراسلة الو)الة التي اخبرتها (ان حسابها المفتـوح لـدیها 

�حمـــل الشـــ�ك موضـــوع النـــ Cـــة مخالفــة و انـــه مـــن خـــالل  محضـــر و الــذ�زاع لــم �ســـب< ان )ـــان موضـــوع ا

المعاینــة فیتبــین ان البنــك صــرح (انــه لــم �ســب< ان تــم عــرض الشــ�ك لد�ــه ملتمســا الح)ــم وفــ< مــا جــاء فــي 

مدل�ة (صورة من ش)ا�ة  وش�ك  وشهادة بن)�ة  ومحضر الضـا(طة القضـائ�ة  وشـهادة . المقال االفتتاحي 

المح)مة ووصل ایداع صورة مطا(قة لألصل من شـهادة تفیـد اسـتخالص المـدعى عل�ـه تفید وضع الم(الغ (

  .للمبلغ  وشهادة صادرة عن الو)الة البن)�ة  ومحضر معاینة مرف< (صورة مصادق علیها من جواب البنك

ان الخبــرة التــي تمــت علــى التوق�ــع الــوارد (الشــ�ك افــادت (انــه  حیــث اجابــت المــدعى علیهــا (ــأنو 

المدع�ة و ان التقادم یهم الدعو8 العموم�ة فقf  و ل�س الدعو8 المدن�ة التي لم تتقـادم (عـد و  منسوب الى

ان الشـــ�ك قابـــل للوفـــاء (مجـــرد االطـــالع دون االلتفـــات الـــى طب�عـــة المعاملـــة و ســـند ســـح(ه و اال فقـــد )ـــل 

  .الضمانات الصرف�ة ملتمسا الح)م برفض الطلب  

تعقیــب �عــرض فیهــا ان قــرار الحفــ` �شــیر الــى التقــادم و لــ�س نائــب المدع�ــة (مــذ)رة وحیــث أدلــى 

الحف` لإلدالء و انه عند تقد�م المدعى عل�ه للش)ا�ة لـم �شـر الـى ان الشـ�ك قـد تسـلمه بـدون سـبب و انمـا 

السبب هو المعاملة التجار�ة التي یدعیها و غیر الثابتة من طرفه و ان مح)مة االسـتئناف التجار�ـة اكـدت 

تأكـد مــن صـحة االلتــزام الـذC (ســب(ه  انشـئ الشــ�ك ،ملتمسـا الح)ــم اساسـا وفــ< مـا جــاء فــي علـى ضــرورة ال

  . المقال االفتتاحي و احت�اط�ا بإجراء (حث في النازلة

وألفي (الملف مذ)رة فتقـرر حجـز  حضرها الطرفان 08/12/2015وحیث أدرجت القض�ة بجلسة 

صـــدر علـــى إثرهـــا الح)ـــم المطعـــون ف�ـــه   15/12/2015القضـــ�ة للمداولـــة قصـــد النطـــ< (ـــالح)م لجلســـة 

  .المذ)ور أعاله 

  اب االستئنافبأس

حیث إن المستأنفة  تمس)ت في أس(اب استئنافها ()ون  قرار الحف` یهم الدعو8 العموم�ة ول�س 

المدن�ة وأن المستأنفة لم تدل (ما �فید تعرضها على الش�ك المذ)ور لكون الش�ك موضوع النزاع الحالي 

ل ولم �سب< أن قدم للبنك من أجل االستخالص وذلك یتضح من خال 1995- 1994یرجع غلى سنة 

تظهیر الش�ك إذ ال �حمل ب�انات الشخص الذC قام بدفعه في حسا(ه أو تقد�مه لالستخالص ولو تم ذلك 

لتم حرمان المستأنفة من دفتر الش�)ات )ما هو ثابت من المعاینة التي سب< للمستأنفة أن قامت بها لد8 

لشيء الذC یتضح معه مصوف المغرب الذC أكد أنه لم �سب< أن قدم له الش�ك من أجل االستخالص ا
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)ما أن الخرقات شابت المسطرة الجنح�ة لكون الش�ك لم �سب< . أن الح)م لم �)ن معلال (ما ف�ه الكفا�ة  

 Cانات المتعلقة (الشخص الذ�أن قدم غلى البنك من أجل االستخالص بدلیل أنه ال �حمل في ظهره الب

وأن ، ها ال تحمل رأس�ة البنك الصادر عنه استفاد منه وان شهادة عدم األداء مزورة على اعت(ار أن

المستأنفة قامت بإیداع ق�مة الش�ك (صندوق المح)مة والذC تم سح(ه من طرف المستأنف عل�ه لتفاجأ 

الشيء الذC یتبین أن السبب القانون  19/09/2014()ون الن�ا(ة العامة تقرر حف` الش)ا�ة للتقادم بتار�خ 

ف` و(التالي عدم استحقاق المبلغ الذC تم سح(ه من طرف المستأنف عل�ه إلیداع الش�ك قد زال (قرار الح

من نفس القانون مما یتعین  70من قانون االلتزامات والعقود )ما أكد الفصل  66ط(قا لمقتض�ات الفصل 

)ما أنه تم االتفاق مع المستأنف عل�ه على ، معه إلغاء الح)م والمستأنف والح)م وف< المقال االفتتاحي 

درهم )ق�مة  100000جاز أشغال البناء المتعلقة (المنزل المملوك لزوج المستأنفة وتم االتفاق على مبلغ إن

أشغال توصل بها على ش)ل دفعات بواسطة مجموعة من الش�)ات البن)�ة اعت(ارا  للثقة ولكون المستأنف 

المستأنف عل�ه على  وقع أب 02/08/2002عل�ه )ان یدخل البیت )واحد من أفراد العائلة و4تار�خ 

درهم تحمل مراجع الش�ك موضوع الش)ا�ة الجنح�ة )ما أنه  100.000شهادة �شهد فیها أنه توصل (مبلغ 

سب< لهذا األخیر أن صرح أمام الضا(طة القضائ�ة أنه قام بإنجاز األشغال المتعلقة (منزل زوج المستأنفة 

)ما یتضح من شهادة الوفاة لیتضح  1990في حین أن هذا األخیر توفي سنة  2003و  2002سنة 

ولیتبین أن المستأنفة لم �)ن لها أC علم بهذا الش�ك ولم ، التناقض في تصر�حات المستأنف عل�ه وأب�ه 

حجاج إلى أن فوجئت (الش)ا�ة المذ)ورة وان الش�ك المذ)ور  22�سب< أن سلمته للمستأنف عل�ه السید 

قع في ید المستأنف عل�ه واثناء محاولة التعرض عل�ه ضاع منها في ظروف غامضة وال تدرC )یف و 

صرح لها المسؤول في البنك انه ال �م)ن لها التعرض على اعت(ار أن الحساب مغل< مما دفعها إلى 

و�)ون بذلك المستأنف عل�ه قد تسلم م(الغ غیر مستحقة وتكون ، إنجاز تصر�ح (ض�اع الش�ك المذ)ور 

المطال(ة بها ملتمسة إلغاء الح)م المستأنف و(عد التصدC الح)م وف< ما المستأنفة محقة في استرجاعها و 

  .واحت�اط�ا إجراء (حث للوقوف على حق�قة األمر . جاء في المقال االفتتاحي 

وحیث أجاب المستأنف عل�ه ()ون الح)م المطعون ف�ه جاء معلال تعل�ال )اف�ا من الناح�ة الواقع�ة 

والقانون�ة وان الش�ك )ورقة تجار�ة قابل للوفاء (مجرد االطالع وان تقادم المتا(عة وٕاصدار قرار الحف` 

سسا للمدیون�ة في ح< مصدره (شأنه ال ینزع عل�ه وصف الحجة المثبتة للمدیون�ة مما ی(قى سندا عاد�ا مؤ 

طالما لم یثبت أC تعرض على است�فاء ق�مته وان المعاینة وجواب البنك ال �فیدان التعرض وأن االحتجاج 

بزور�ة الشهادة البن)�ة  وال دلیل على سلوك المسطرة وأن (اقي الدفوع ال ترقى إلى درجة االعت(ار و(عیدة 

  .    بتدائي  عن مناU النزاع ملتمسا تأیید الح)م اال

حضر نائب المستأنف  وحضر نائب المستأنف   25/04/2016وحیث أدرجت القض�ة بجلسة  

  .    02/05/2016علیها وأدلى بجوا(ه فتقرر حجز القض�ة للمداولة وللنط< بجلسة 
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  محكمة االستئناف
  

�ة ول�س حیث إنه بخوص ما تمس)ت (ه  المستأنفة  من )ون  قرار الحف` یهم الدعو8 العموم

المدن�ة وأن المستأنفة لم تدل (ما �فید تعرضها على الش�ك المذ)ور لكون الش�ك موضوع النزاع الحالي 

ولم �سب< أن قدم للبنك من أجل االستخالص وذلك یتضح من خالل  1995- 1994یرجع غلى سنة 

خالص ولو تم ذلك تظهیر الش�ك إذ ال �حمل ب�انات الشخص الذC قام بدفعه في حسا(ه أو تقد�مه لالست

لتم حرمان المستأنفة من دفتر الش�)ات )ما هو ثابت من المعاینة التي سب< للمستأنفة أن قامت بها لد8 

مصرف المغرب الذC أكد أنه لم �سب< أن قدم له الش�ك من أجل االستخالص فإن الثابت ألن الش�ك وٕان 

�م)ن المطال(ة (ق�مته )ان قد تم حفظه في إطار الدعو8 العموم�ة فإن ی(قى سند لل Cان تواجد ،دین عاد

الش�ك بین یدC المسـتأنف عل�ه لدلیل على أنه لم �ستخلص ق�مته وانه ال �م)ن المنازعة الش�ك إال 

  .(الطعن في التوق�ع عن طر�< التزو�ر و�)ون ما تمس)ت (ه المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 

ة من الخروقات التي شابت المسطرة الجنح�ة لكون وحیث إنه بخصوص ما تمس)ت بها المستأنف

الش�ك لم �سب< أن قدم إلى البنك من أجل االستخالص بدلیل أنه ال �حمل في ظهره الب�انات المتعلقة 

(الشخص الذC استفاد منه وان شهادة عدم األداء مزورة على اعت(ار أنها ال تحمل رأس�ة البنك الصادر 

إیداع ق�مة الش�ك (صندوق المح)مة والذC تم سح(ه من طرف المستأنف وأن المستأنفة قامت ب، عنه 

الشيء الذC یتبین أن  19/09/2014عل�ه لتفاجأ ()ون الن�ا(ة العامة تقرر حف` الش)ا�ة للتقادم بتار�خ 

السبب القانون إلیداع الش�ك قد زال (قرار الحف` و(التالي عدم استحقاق المبلغ الذC تم سح(ه من طرف 

خرقات المسطرة الجنح�ة ت(قى  من اختصاص الجهة المتعلقة  بها  أنأنف عل�ه   فإن  الثابت  المست

ف عل�ه طالما أن قرار الحف` ال �حول دون أداء ق�مته ن مبلغ الش�ك ی(قى مستحقا للمستأنللبت فیها وأ

  .و�)ون ما تمس)ت (ه المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس   

أنه تم االتفاق مع المستأنف عل�ه على إنجاز س)ت (ه المستأنف من وحیث إنه بخصوص ما تم

درهم )ق�مة  100.000أشغال البناء المتعلقة (المنزل المملوك لزوج المستأنفة وتم االتفاق على مبلغ 

أشغال توصل بها على ش)ل دفعات بواسطة مجموعة من الش�)ات البن)�ة اعت(ارا  للثقة ولكون المستأنف 

وقع أب المستأنف عل�ه على  02/08/2002دخل البیت )واحد من أفراد العائلة و4تار�خ عل�ه )ان ی
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درهم تحمل مراجع الش�ك موضوع الش)ا�ة الجنح�ة فإن  100.000شهادة �شهد فیها أنه توصل (مبلغ 

ل< ان جم�ع األشواU المتع،الثابت من وثائ< الملف أن الدین ثابت (الش�ك و الدعو8 تتعل< (أداء الش�ك 

(الش�ك )المنازعة في إصدار الش�ك انتهت بإنجاز خبرة تبین من خاللها أن الش�ك صادر عن المستأنفة 

وان المسطرة الجنح�ة المتعلقة (الش�ك انتهت (الحف` و(التالي فإن دعو8 المستأنفة السترداد ق�مة الش�ك 

  .تكون على غیر أساس 

  .ب  �)ون في محله  و�تعین تأییده وحیث إن الح)م المطعون ف�ه الذC قضى برفض الطل

  .وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر      

  لـھذه األسبـــــاب

  :و حضور�ا  انتهائ�اعلن�ا وهي تبت  فإن مح)مة االستئناف التجار�ة (الدار الب�ضاء

  قبول االستئناف:في الشـــكل       

  .تأیید الح)م المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر     :في الموضوع 

  وبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعاله بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة

 كاتب الضبط         والمقرر   الرئیس
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 المحفـو� ��تابـة الضبـ	أصل القرار 
  �الدار الب�ضاء التجار�ة�مح�مة االستئناف 

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

هي مؤلفة و  02/05/2016 بتار�خ مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب�ضاء أصدرت

  :من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلنة القرار اآلتي نصه

  .في شخص ممثلها القانوني  11شر�ة :بین

من جهة ةمستأنف ابوصفه  

  .میدا في شخص ممثلها القانوني  22شر�ة :و#ین

  .ینوب عنها األستاذ ادر+س الد'اغ المحامي 'الدار البضاء

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخر0    

  

  

  

  

 

 المملكة المغر/�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   2807: رقم قرار

  2016/05/02 : بتار+خ
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  .'الملف ضمنةالم بناء على مقال االستئناف والح�م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ6

  .18/04/2016القضة بجلسة ملف  إدراجو#ناء على 

من قانون  429وما یله و 328من قانون المحاكم التجار+ة والفصول  19وتطبقا لمقتضات المادة 

  . المسطرة المدنة
  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

في الح�م  طعن 'مقتضاهت 26/02/2016 'مقال استئنافي بتار+خ ااسطة محامیهبو   11شر�ة ت حیث تقدم

في الملف عدد  6618 تحت عدد 10/06/2015الصادر عن المح�مة التجار+ة 'الدار البضاء بتار+خ 

میدا   22شر�ة  ئها لفائدة'أدا الموضوع فيو طلب ال قبول' الش�ــل فيوالقاضي  3413/8202/2015

  .الطل'ات الصائر ورفض 'اقيدرهم مع الفوائد القانونة من تار+خ الطلب الى غاة التنفیذ و  37.440 بلغم

 :في الشكل

حیث إن االستئناف جاء مستوف لجمع البانات الش�لة المتطل'ة قانونا وهو ما ین'غي معه 

  .التصر+ح 'قبوله ش�ال

  :وفي الموضــوع

'مقال افتتاحي تقدمت  میدا  22حیث ستفاذ من أراق الملف ومن الح�م المطعون فه أن شر�ة 

بتار+خ  ةم القضائو عنه الرسالتجار+ة 'الدار البضاء أدیت  إلى السید رئس المح�مةبواطة نائبها 

لفائدة  في إطار تخصصها قامت بنشر 'عض االعالنات االشهار+ة هتمو�ل وعرض فه أن 06/04/2015

وأنه تخـــلد بذمـة هذه األخیرة ما  ، 30/04/2010وذلك حسب بون الطلب الصادر عنها بتار+خ   11شر�ة 

  :مفصلة �ما یليدرهم   37.440,00مجموعه 

درهم تسلمت المدعى علیها بتار+خ  18.720,00'مبلغ  11/09/2012بتار+خ  FA 120163فاتورة رقم 

04/10/2012. 

درهم تسلمت المدعى علیها بتار+خ  18.720,00'مبلغ  14/11/2012بتار+خ  FA 120219فاتورة رقم 

الحبة المبذولة قصد استخالص الدین 'قیت بدون نتیجة 'ما  ن جمع المحاوالتأضاف أو  .10/12/2012

 درهم 37.440,00مبلغ  االح�م على المدعى علیها 'أدائها لفائدته ةلتمس المدعتلذلك  في ذلك آخر إنذار

درهم �تعوض عن التماطل مع الفوائد القانونة من تار+خ آخر إنذار بلغ  �3750,00أصل الدین ومبلغ 

  .و#تحمیل المدعى علیها جمع الصائر، وأرف6 المقال 'فاتورتین ونسخ من بونات طلب للمدعى علیها

أوضح فیها أساسا في  06/05/2015و#ناء على المذ�رة الجوابة لنائب المدعى علیها المدلى بها لجلسة 

الش�ل أن المدعة لم تدل 'ما یثبت أنها أقدمت فعال على تنفیذ التزامها التعاقدT قبل المطال'ة 'األداء مما 
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ق م م،واحتاطا في  32ق ل ع و�ذا الفصل  234�ون معه الطلب غیر مقبول لخرقه مقتضات الفصل 

من أجل نشر إعالن لفائدتها 'صفحة  30/04/2010الموضوع فإنها وجهت للمدعة بون طلب بتار+خ 

فقW  �2010املة من مجلة هندسة المغرب وأن هذا البون أطر العالقة التعاقدة بین الطرفین خالل سنة 

ولم یتم التنصص على أن هذا االتفاق یجدد 'صفة تلقائة وضمنة وأن الفواتیر المدلى بها من طرف 

مقابل إقدامها على إشهار صفحة �املة دون اإلدالء بنسخة من  2012المدعة تزعم أنها تتعل6 'سنة 

المجلة تتضمن هذا اإلعالن �ما أن الفواتیر ال تتضمن واقعة التوقع 'القبول بل تم التأشیر علیها 'التوصل 

وهذه العملة م�لف بها م�تب الض'W ولس المصالح المالة المختصة التي تأشر وتوقع على الفواتیر 

ما فید أن الفواتیر تتعل6 'التوصل 'الفاتورة فقW 'اإلضافة إلى أنها ال تثبت تنفیذ االلتزام المقابل 'القبول م

  .لذلك تلتمس أساسا الح�م 'عدم قبول الطلب واحتاطا في الموضوع الح�م برفضه

دفع جاء فیها فما یخص ال 13/05/2015و#ناء على مذ�رة التعقیب لنائب المدعة المدلى بها لجلسة 

ع  في غیر محله ذلك انه ستوجب .ل.من ق 234'عدم قبول الطلب ش�ال ان الدفع 'مقتضات الفصل 

الدفع 'مقتضات هذه المادة أن تكون الدعو0 ترمي إلى تنفیذ التزام ت'ادلي وهو ما ال ینطب6 في الدعو0 

ونها أرفقت مقالها 'أصول م ی'قى هو اآلخر عدم األساس لك.م.من ق 32الحالة وان الدفع بخرق المادة 

الفواتیر المقبولة من قبل المدعى علیها و�ذا ببونات الطلب الصادرة عنها؛ وفما یخص الدفع برفض 

الطلب فإن المدعى علیها تقر 'أنها وجهت لها بونات الطلب المدلى بها رفقة المقال و#ذلك فإن الدین ی'قى 

'القبول لذلك تلتمس الح�م وف6 مقالها، وأرفقت المذ�رة  ثابت في حقها على أساس الفواتیر المؤشر علیها

  .بنسخة من مجلة

الطرفین وأ دلى نائب المدعى  انائ' حضر 27/05/2015مؤرخة في  جلسةأخر ج الملف 'ادر #ناء على إو  

لنط6 وا مداولة للالملف  علیها 'مذ�رة تأكیدة تسلم نائب المدعي نسخة منها وأكد ما سب6 فتقرر حجز

  .و#ها صدر الح�م المطعون فه 10/06/2015 بـجلسةم 'الح�

 :أس�اب االستئناف

  :بناء على موج'ات االستئناف المحدد في ما یلي

أن المح�مة التجار+ة لم تصادف الصواب لكونها اعتبرت الفاتورتان أساس الدعو0 تم التأشیر علیهما 

لغاء وصل الطلب فان االلتزام ی'قى قائما 'القبول وأنهما مطا'قتان لوصل الطلب وأن في غاب ما یثبت إ

إال أن الفاتورة التي ال تتضمن قبوال صر+حا عن طر+6 التوقع علیها ال تش�ل التزاما إال إذا �انت مطا'قة 

لما ورد ببون الطلب وأنه في حالة ثبوت وجود اختالف بین ما هو مضمن ببون الطلب والفاتورة الغیر 

  .بهذه األخیرة وتست'عد من وثائ6 الدعو0 الموقع علیها فانه ال عتد 
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إال أنه قلب عبء اإلث'ات وألزم  2010وأن قاضي الدرجة األولى رغم اعت'اره أن بون الطلب یتعل6 'سنة 

من قانون االلتزامات  399المستأنفة بإث'ات أنه تم إلغاء هذه الوثقة في خرق سافر لمقتضات الفصل 

 2010لملزمة بإث'ات أنه تم االتفاق على أن بون الطلب یتعل6 'سنوات والعقود وأن المستأنف علیها هي ا

  .2012و  2011و 

  .وأن بون الطلب ال شیر إلى أنه یجدد 'صفة تلقائة

من قانون المسطرة المدنة  إذ أن بون الطلب  50وانه الح�م المستأنف اعتمد تعلال فاسدا وخرق الفصل 

 2012تكلف المستأنف علیها 'أT إعالن أو إشهار یتعل6 'سنة  فقW والمستأنفة لم 2010یتعل6 'سنة 

والفواتیر المستدل بها ال تتضمن التوقع 'القبول بل تم التأشیر علیها 'التوصل لد0 م�تب الض'W فقW في 

حین أن التأشیر یجب أن صدر عن المصالح المالة والتجار+ة للشر�ة �ما أن هناك اختالف بین بون 

رتین یجعل الفاتورة من صنع المستأنف علیها وأن صحة الفاتورة تفترض قبولها من طرف الطلب والفاتو 

  .المدین وقبول سند التسلم وال قوم الطا'ع مقام التوقع

من قانون االلتزامات والعقود وفقا لما  417وأن مستندات المستأنف علیها مخالفة لما ینص عله الفصل 

من قانون االلتزامات والعقود تشدد على ضرورة توقع  426ا أن المادة استقر عله عمل مح�مة النقض �م

  .المستندات

  .وتلتمس المستأنفة إلغاء الح�م المستأنف و'عد التصدT الح�م برفض الطلب

والتي  28/03/2016و#ناء على المذ�رة الجوابة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها بجلسة 

من قانون االلتزامات والعقود تتعل6 بتنفیذ االلتزام الت'ادلي وهو ما ال محل له  234عرض فیها أن المادة 

  .في النازلة

وأن المستأنفة تقر 'أن بونات الطلب صادرة عنها و#ذلك فان الدین ی'قى ثابت في حقها لكون الفواتیر 

في اإلث'ات وف6 ما  المستخرجة من محاس'ة التجار الممسو�ة 'انتظام والمؤشر علیها 'القبول تعتبر حجة

  .من قانون االلتزامات والعقود 417ینص عله الفصل 

وأن الفواتیر موضوع الطلب لم تكن محل أT منازعة إلى حین تقدم دعو0 األداء و'عد ما قارب ثالث 

  .سنوات من التوصل بها وأنه ی'قى على المستأنفة إث'ات عدم نفاذ االلتزام في مواجهتها

  .اف وتأیید الح�م المستأنفو+لتمس رد االستئن

والتي یؤ�د فیها ما  18/04/2016و#ناء على مذ�رة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 

ورد 'مقاله االستئنافي مضفا أن أداء مقابل الخدمة یرت'W بإث'ات تنفیذ االلتزام وف6 الوثائ6 التعاقدة 
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 2010ها ملزمة بإث'ات قامها بنشر اإلعالن 'النس'ة لسنة و'صفة حصر+ة بون الطلب وأن المستأنف علی

  .ال غیر

  .و+لتمس الح�م وف6 المقال االستئنافي 2012وأنه ال یوجد أT بون للطلب یتعل6 'سنة 

  .02/05/2016و#ناء على حجز القضة للمداولة قصد النط6 'القرار في جلسة 
  :مح�مة االستئناف التجار�ة

'ه المستأنفة یتمثل في �ون الفاتورتین موضوع النزاع غیر مؤشر علیهما 'القبول حیث إن موجز ما تتمسك 

 2012في حین تتعل6 الفاتورتان 'سنة  2010وأن الطا'ع ال قوم مقام التوقع وأن سند الطلب یتعل6 'سنة 

قانون من  426و  417وأن هناك اختالف بین سند الطلب والفاتورات وأن الفاتورتین مخالفتین للفصلین 

  .االلتزامات والعقود

فان الثابت 'الملف أن المستأنفة  2010لكن حیث انه 'غض النظر عن وصل الطلب الذT یتعل6 'سنة 

أن -الثابت– 2012وخصوصا من خالل المجلة المدلى بها والمتعلقة 'شهرT شتنبر وأكتو#ر من سنة 

  .علیها لفائدتهاالمستأنفة استفادت من خدمة اإلشهار التي قامت بها المستأنف 

'م�تب الض'W ولم  04/10/2012وحیث إن الثابت أضا 'الملف أن المستأنفة توصلت 'الفاتورتین بتار+خ 

  .تبد أT تحف^ أو احتجاج 'شأنهما في تار+خ ساب6 إلقامة الدعو0 

متى  في االث'اث  وهي تش�ل حجة منتجة  وحیث إن الفاتورات تش�ل سندات معتادة في المعامالت التجار+ة

  .من قانون االلتزامات والعقود 234 'ال'ضاعة أو الخدمة ط'قا للفصل  توصلال بثث

وحیث إن الفاتورات ولو لم تكن مقبولة ممن هي حجة عله فإنها تكون حجة عله متى حفتها ظروف تثبت 

التجار+ة ولمقتضات توصله 'الخدمات أو ال'ضائع التي تمت فوترتها إعماال لمبدأ حر+ة اإلث'ات في المادة 

  .من قانون االلتزامات والعقود 234الفصل 

وحیث إن طا'ع السرعة الذT تتسم 'ه المعامالت التجار+ة ال یوجب 'الضرورة وفي جمع األحوال التعامل 

بوصل الطلب ووصل التسلم والفاتورة إذ أنه یجوز اختزال هذه المراحل واللجوء م'اشرة إلى الفوترة أو 

  .وراق التجار+ة وذلك في إطار الثقة واالئتمان التي یتمیز بها مجال التجارةإعمال األ

وحیث إن الح�م المطعون فه لما قضى على المستأنفة 'األداء فانه صادف الصواب و+تعین ت'عا لذلك رد 

  .الطعن المنصب عله والتصر+ح بتأییده

  .وحیث إن خاسر االستئناف یتحمل الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  فإن مح�مة االستئناف التجار+ة 'الدار البضاء وهي تبت علنا وحضور+ا تصرح
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  'قبول االستئناف: في الشـــكل

  .بتأیید الح�م المستأنف وتحمیل الطاعنة الصائر :وفي الموضوع

  .بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض'W       المستشار المقرر             الرئس
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في الملف التجار2 عدد  13/01/2016المؤرخ في  23/3على قرار المجلس األعلى عدد  بناء

والقاضي بنقض القرار المطعون ف�ه وٕاحالة الملف على نفس المح5مة المصدرة له  1427/3/2014

  .للبت ف�ه من جدید بهیئة أخر> ط;قا للقانون 

  .ین ومجموع الوثائE المدرجة ;الملفبناء على مقال االستئناف والح5م المستأنف ومستنتجات الطرف

  .وMناء على تقر�ر المستشار المقرر الذ2 لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة األطراف

  .05/05/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون  429وما یل�ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب�قا لمقتض�ات

  .مدن�ةالمسطرة ال

 .و;عد المداولة ط;قا للقانون 

بواسطة نائبهما األستاذ  22بوشعیب وخدیجة 11استأنف 5ل من السید  16/11/2010حیث إنه بتار�خ 

عنــه الواج;ــات القضــائ�ة الح5ــم الصــادر عــن المح5مــة التجار�ــة  الموافــE الز�تــوني ;مقتضــى مقــال اســتئنافي مــؤداة

;قبـــول المقـــالین األصـــلي والـــذ2 قضـــى  25/01/2010بتـــار�خ  8695/6/2008ملـــف رقـــم  760/2010عـــدد 

  .واإلصالحي وفي الموضوع برفض الطلب وجعل الصائر على رافعه

  :لـــــــــفي الش�

  .قدم االستئناف وفE الشروY الش5ل�ة المتطل;ة قانونا أجال وأداء وصفة فهو مقبول ش5ال حیث

  :وعـــفي الموض

بوشـعیب وخدیجـة 11حیث یتجلى من وثائE  الملف وعر�ضة االسـتئناف والح5ـم المسـتأنف أن المـدعین 

هــا ان تكلفــت بــإجراءات �عرضــان ف�ــه انــه سـبE للمــدعى علی 18/09/2008قـد تقــدما ;مقــال افتتــاحي بتـار�خ  22

وان مصـار�ف . وزوج ابنته مصـطفى مـرزاق11وأمین 11الحج الخاصة ;ه و;عض أفراد عائلته وهم أبناؤه عائشة 

وان العـارض أد> . درهم لكل فرد 5ما هو منصوص عل�ـه ;مقتضـى عقـد االلتـزام 52.000الحج حددت في مبلغ 

هذا األخیر توفي ;عد حادثة سیر تعرض لها بتار�خ اال ان أمین، 11مبلغ الحج أصالة عن نفسه ون�ا;ة عن ابنه 

5مــا هــو ثابــت مــن خــالل محضــر الضــا;طة القضــائ�ة وشــهادة الوفــاة وان العــارض ;ــادر إلــى إعــالم  28/11/07

و5الة األسفار بوفاة ابنه وطالبهـا ;اسـترجاع المبلـغ المـذ5ور أعـاله لكـن بـدون جـدو> إذ ان الو5الـة اتصـلت ;ابنتـه 

درهـم الـذ2 �مثـل ثمـن تـذ5رة الطـائرة الخـاص ;ـالمرحوم أمـین راقـي، لـذا یلـتمس  11.000وسلمتها مبلـغ عائشة 11

درهـم الـذ2 �مثـل ;ـاقي الـدین المتخلـذ  41.000الطرف المدعي الح5م علـى المـدعى علیهـا ;أدائهـا للعـارض مبلـغ 
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درهـم 5تعـو�ض والنفـاذ المعجـل  4.000 لغا�ـة التنفیـذ ومبلـغ 22/11/07بذمتها والفوائد القانون�ة من تـار�خ الوفـاة 

  .والصائر

  .نسخ من مراسالت –نسخة من محضر الضا;طة القضائ�ة  –وأرفE المقال بنسخة عقد االلتزام 

أدلى نائب المدعى علیها ;مذ5رة یلتمس فیها أساسا عـدم قبـول الطلـب الن المـدعي  01/12/08وMجلسة 

المطال;ـة ;حقـوق 5انـت سـتؤول لمـورثهم 5مـا لـم یـدل ;مـا  لذین �حE لهملم یدل ;اراثة الهالك لمعرفة أسماء الورثة ا

�فید 5ونه هو الوارث الوحید للهالك واحت�اط�ا في الموضوع فان الهالك قید ح�اته لم �قم بإلغاء سفره أ2 ان تار�خ 

تأنف علیهـا یومـا وان المسـ 12هذا التـار�خ وتـار�خ السـفر اال ولم �فصل بین  10/12/07الذهاب 5ان محددا في 

و;التــالي ال 11اتخــذت جم�ــع اإلجــراءات المتعلقــة ;ــالحجز وتــوفیر المســتلزمات التــي �فرضــها العقــد للمرحــوم أمــین 

  .�حE استرجاع المصار�ف، مما یتعین معه الح5م برفض الطلب

أدلــى دفــاع المــدعي ;مــذ5رة تعقیــب یبــین فیهــا ;ــان الطــاعن هــو مــن أد> مصــار�ف  12/01/09وMجلســة 

درهــم وأد> مــا ت;قــى مــن  70.000مالــه الخــاص 5مــا هــو ثابــت مــن خــالل نســخة الشــ�ك الحامــل لمبلــغ  الحــج مــن

مصار�ف الحج نقدا و�دلي للمح5مة ;اشـهاد صـادر عـن أبنائـه وأخ�ـه المرحـوم �شـهدون ف�ـه ;ـان الطـاعن هـو مـن 

الوفاة فان العارض وMخصوص الدفع ;عدم إعالم المدعى علیها ;11أد> مصار�ف الحج الخاصة ;المرحوم أمین 

موجهة ال�ه من قبل المدعى علیها تبین انها أعلمت قبل موعد السفر  04/02/08یدلي بنسخة لرسالة مؤرخة في 

درهـم امـا ;النسـ;ة لعــدم اسـتحقاق المـدعي اســترجاع  11.000بوفـاة ابنــه وسـلمت البنتـي العـارض مبلــغ إلـى الحـج 

دعى علیهـا عمـدت إلـى إسـ5ان صـهر العـارض المسـمى مـرزاق مصار�ف الحـج، فانـه ;عـد وفـاة المرحـوم، فـان المـ

وابنتــــه 11بــــنفس الغرفــــة ومنحــــت م5ــــان الســــید مــــرزاق لشــــخص آخــــر علمــــا ان المرحــــوم أمــــین 11عــــوض أمــــین 

 476عائشــة 5ــان مــن المفــروض ان �ســتقرا ;غرفــة واحــدة ;الفنــدق وان منــاY الــدعو> الحال�ــة هــي مقتضــ�ات 11

 477العــارض تنطبــE علیهــا مقتضــ�ات الفقــرتین الثان�ــة والرا;عــة مــن المــادة  مــن مدونــة التجــارة وان حالــة 477و

وانما ;سبب وفاتـه ودون ان �صـدر أ2 خطـأ منـه، ممـا یتعـین 11لكون السفر تعذر ل�س ;سبب إرادة الهالك أمین 

 –اشـهاد  –وأرفE المـذ5رة ;صـورة للشـ�ك . ت;عا لكل ما ذ5ر الح5م وفE ما جاء في المقال واحت�اط�ا بإجراء ;حث

  .للمدعى علیها 7نسخة من نموذج رقم  –نسخة من رسالة المدعى علیها 

أدلــى دفــاع المــدعى علیهــا ;مــذ5رة یؤ5ــد فیهــا دفوعاتــه الســا;قة مرفقــا المــذ5رة بنســخ مــن  9/2/09وMجلســة 

وثائE تس5ین الحجاج ونسخة من الئحة الملتزمین مع العارضة والموجهة إلدارة الفندق ونسخة من شهادة صادرة 

  .ة الوطن�ة لو5االت األسفار المغر�Mةعن الجمع�ة الجهو�ة لو5االت األسفار ;الب�ضاء ونسخة من رسالة الجامع

أدلى دفاع الطرف المدعي ;مذ5رة رد مع مقـال إصـالحي مـؤد> عنـه یؤ5ـد فیهـا مـا  16/03/09وMجلسة 

اإلشــهاد لهمــا بإصــالح المقــال وذلــك  22جــاء فــي المقــال و;النســ;ة للمقــال اإلصــالحي یلــتمس المــدعي وخدیجــة 
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وأرفـE المـذ5رة المقرونـة ;المقـال اإلصـالحي بنسـخة . أمـین11مرحـوم بإقامة الـدعو> مـن طـرفهم ;اعت;ـارهم ورثـة ال

  .مشهود لمطا;قتها لألصل من إراثة المرحوم أمین راقي

أدلـــى دفـــاع المــــدعى علیهـــا ;مـــذ5رة تعقیـــب یجیــــب فیهـــا علـــى دفوعـــات المــــدعیین  20/04/09وMجلســـة 

ـــان المـــادة  ـــة الحـــال 477مصـــرحا ; ـــى نازل ـــة التجـــارة غیـــر منط;قـــة عل الن العارضـــة ل�ســـت نـــاقال وان  مـــن مدون

العارضــة ال دخــل لهــا فــي األســ;اب التــي حالــت دون ســفر المرحــوم ســواء 5انــت الوفــاة او أ2 ســبب آخــر مــا دام 

  .العقد النموذجي الذ2 تفرضه الوزارة الوص�ة لم یتطرق لهذه الحاالت

  .أدلى دفاع الطرف المدعي ;مذ5رة لم �أت فیها بجدید 25/05/09وMجلسة 

أدلـــى نائـــب المـــدعى علیهـــا ;مـــذ5رة تعقیـــب لـــم �ـــأت فیهـــا هـــو اآلخـــر بجدیـــد مؤ5ـــدا  29/06/09ة وMجلســـ

  .دفوعاته السا;قة

أمرت المح5مة تمهید�ا بـإجراء ;حـث فـي النازلـة حضـره الطرفـان ونائبهمـا واسـتمعت  06/07/09وMتار�خ 

  .27/10/09لتصر�حاتهما التي ضمنت ;محضر الجلسة بتار�خ 

حضـرها دفـاع األطـراف  18/01/2010األطـراف ;عـدة جلسـات علن�ـة آخرهـا جلسـة  وMناء علـى اسـتدعاء

وأدلى نائب المـدعیین ;مـذ5رة تعقیـب ;عـد ال;حـث یؤ5ـد فیهـا مـا جـاء فـي المقـال والمـذ5رات المـدلى بهـا و�ؤ5ـد ;ـان 

التـي تـم  درهـم 11.000بوشـعیب ;اإلضـافة إلـى ان مبلـغ 11المدعى علیها أشعرت بواقعة الوفاة البـن المـدعي ال

فــي حــین انــه بجلســة ال;حــث صــرح ممثــل المــدعى 11إرجاعــه �مثــل واجــب تــذ5رة الســفر الخاصــة ;ــالمرحوم أمــین 

علیهــا ;ــان المبلــغ المــذ5ور �شــمل تعز�ــة عائلــة المرحــوم ممــا �شــ5ل تناقضــا بخصــوص تصــر�حات هــذه األخیــرة 

علـى ان الناقـل ملـزم بإرجـاع ثمـن  مـن مدونـة التجـارة التـي تـنص 477و 476والتمس تطبیE مقتض�ات المـادتین 

النقــل اذا 5ــان قــد ق;ضــه مســ;قا، ممــا یتعــین الح5ــم وفــE مــا جــاء فــي المقــال والمحــررات الســا;قة، وأرفــE المــذ5رة 

بنســخة الشــهاد ونســخة لرســالة صــادرة عــن المــدعى علیهــا، 5مــا أدلــى نائــب المــدعى علیهــا ;مــذ5رة یؤ5ــد فیهــا مــا 

  .25/01/2010قصد النطE ;الح5م خالل جلسة  سبE، وتقرر حجز القض�ة للمداولة

  موجبات االستئناف

حصـــر الطـــاعن أوجـــه اســـتئنافه فـــي 5ـــون الح5ـــم المســـتأنف قضـــى بـــرفض طلـــب الطـــاعنین ;علـــة تمســـك 

مــــن مدونــــة التجـــــارة ال یجــــد ســـــندا لــــه فــــي نازلـــــة الحــــال طالمـــــا ان  477و 476العارضــــین ;مقتضــــ�ات المـــــواد 

ان مسـالة إعـالم العارضـین لو5الـة . عقد و5ـذا نظر�ـة االلتـزام هـي الواج;ـة التطبیـEالمقتض�ات القانون�ة المنظمة لل

قبـــل التـــار�خ المحـــدد 5موعـــد الســـفر و5ـــذا ســـ5ن صـــهر 11األســـفار المســـتأنف علیهـــا بواقعـــة وفـــاة المرحـــوم أمـــین 

ر له علـى ملـف ;الد�ار المقدسة ال تأثی11العارضین ;الغرفة التي 5ان من المفروض ان �قطن بها المرحوم أمین 

درهم مع انها لم تكن ملزمـة بـذلك ال  11.000وان إرجاع و5الة األسفار المستأنف علیها للعارضین مبلغ . الحال

  .تأثیر له هو اآلخر على نازلة الحال
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وان هــذا التعلیــل ال یرتكــز علــى أســاس قــانوني وواقعــي ســل�م و�ــنم عــن خــرق لمقتضــ�ات قانون�ــة صــر�حة 

ده لدفوعات وجیهة أثیرت ;صفة نظام�ة مـن قبـل العارضـین األمـر الـذ2 یجعلـه ناقصـا ینـزل ;اإلضافة إلى است;عا

مـن مدونـة  477و  476فمن جهة أولى، فان الح5م المستأنف است;عد تطبیE مقتض�ات الفصـول  .منزلة انعدامه

ناقــل هــذا مــع العلــم ان التجــارة ;علــة انهــا ال تجــد ســندا لهــا فــي نازلــة الحــال ;ــالنظر إلــى 5ونهــا تــرiM المســافر ;ال

م;اشرة وان العقد تم  2007تعاقد مع المستأنف علیها من اجل الق�ام بإجراءات الحج عن موسم 11المرحوم أمین 

مع المستأنف علیهـا وحـدها لـم یـتم مـع أ2 ناقـل یـذ5ر طالمـا ان المسـتأنف علیهـا و;مقتضـى الـثمن المحـدد ;العقـد 

;منــأ> عنهــا األمــر الــذ2 یجعــل مــن مقتضــ�ات 11ي المرحــوم أمــین هــي مــن تكلفــت بجم�ــع اإلجــراءات والتــي ;قــ

الفصلین أعاله ناجزة وفاعلة في ملف الحـال وت;قـى واج;ـة التطبیـE ع5ـس مـا ذهـب ال�ـه عـن غیـر صـواب الح5ـم 

مـن مدونـة  477تطبE علیها مقتض�ات الفقرتین الثان�ة والرا;عة من المادة 11وان حالة المرحوم أمین  .المستأنف

رة ت;عا لكون سفره تعذر ل�س ;سبب إرادته الصر�حة المنفردة ;التراجع عن السفر وانما ;سبب وفاته ودون ان التجا

�صدر أ2 خطأ منه مما یجعل العقد الرا;i بینه وMین المستأنف علیها مفسوخا وتكون هذه األخیرة ملزمة بإرجاع 

iثان�ة، فان تعلیل الح5م المستأنف ;5ون الفصول  ومن جهة .العارضین الثمن 5امال ول�س ثمن تذ5رة الطائرة فق

المط;قة على نازلـة الحـال هـي تلـك المنظمـة للعقـد ;مفهومـه القـانوني و5ـذا تلـك المنظمـة لنظر�ـة االلتـزام ال یرتكـز 

مــن قــانون االلتزامــات  338فــالح5م المســتأنف لــم �عتــد ;مقتضــ�ات الفصــل . هــو اآلخــر علــى أســاس قــانوني ســل�م

تــنص علــى انــه اذا 5ــان عــدم تنفیــذ االلتــزام راجــع إلــى ســبب خــارج عــن إرادة المتعاقــدین وMــدون ان  والعقــود والتــي

من نفس القانون تنص علـى انـه  5�70ون المدین في حالة مطل برئت ذمة هذا األخیر 5ما ان مقتض�ات المادة 

Eلـه وان تعاقـد مـع 11أمین وانه في نازلة الحال فان المرحوم  .یجب استرداد ما دفع لسبب مستقبل لم یتحق Eسـب

درهـم قبـل  52.000وأد> ثمـن الحـج 5ـامال وقـدره  2007المستأنف علیها من اجل الق�ام بـإجراءات الحـج لموسـم 

ان ینتقل إلـى رحمـة هللا نتیجـة حادثـة سـیر ممیتـة وذلـك قبـل السـفر إلـى الـد�ار المقدسـة، و;التـالي فـان سـبب عـدم 

ومـن جهـة  .تـه، و�;قـى للعارضـین الحـE فـي اسـترداد مـا دفـع للمسـتأنف علیهـاتنفیذ العقد من جهته خارج عـن إراد

وطلبوا منها 11ثالثة، فان المستأنف علیها اعترفت ;5ون العارضین اعلموها قبل موعد السفر بوفاة المرحوم أمین 

حــث المنعقــدة إلغــاء جم�ــع اإلجــراءات المتعلقــة ;ــالحج وهــو الشــيء الــذ2 اقــر ;ــه ممثــل المســتأنف علیهــا بجلســة ال;

درهــم الــذ2 �مثــل واجــب تــذ5رة الســفر ذها;ــا  11.000وان المســتأنف علیهــا م5نــت العارضــین مــن مبلــغ . ابتــدائ�ا

ووعــدتهم بتســو�ة ;ــاقي الــثمن ;عــد الرجــوع مــن الــد�ار 11وٕا�ا;ــا مــن والــي الــد�ار المقدســة الخاصــة ;ــالمرحوم أمــین 

ع عـن هـذه التصـر�حات بجلسـة ال;حـث المنعقـدة ابتـدائ�ا وأكـد وان الممثل القـانوني للمسـتأنف علیهـا تراجـ. المقدسة

. درهم هو مجرد تعز�ة من المستأنف علیها للعارضین نتیجة فقدانهم البنهم المرحوم أمین راقي 11.000ان مبلغ 

والتــي 5ــان مــن  709وان ممثــل المســتأنف علیهــا لــم ین5ــر خــالل جلســة ال;حــث المنعقــدة ابتــدائ�ا 5ــون الغرفــة رقــم 

أثنــاء أدائــه لمناســك الحــج تــم إســ5ان صــهر العارضــین الســید المصــطفى 11قــرر ان �قطــن بهــا المرحــوم أمــین الم

هـذه المعط�ـات والتـي لـم یر5ـز علیهـا الح5ـم  وان. لشـخص آخـر 807مرزاق بها وتـم مـنح غرفـة هـذا األخیـر رقـم 

فالعارضـین . المستأنف في تعلیله ;الش5ل المطلوب واعتبر ال تأثیر لها على نازلة الحـال تثیـر أكثـر مـن مالحظـة
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ورغم المصاب الجلل الذ2 أصـابهم نتیجـة فقـدانهم لفلـذة 5بـدهم قبـل ق�امـه بـإجراءات الحـج نتیجـة حادثـة سـیر فقـد 

مستأنف علیها بهذا المعطى وطلبـوا منهـا وقـف اإلجـراءات المتعلقـة ;ـالحج الخـاص ;ـالمرحوم أمـین قاموا بإعالم ال

وان هـــذا المعطـــى ثابـــت مـــن خـــالل الرســـالة الموجهـــة مـــن قبـــل المســـتأنف علیهـــا للعارضـــین والمؤرخـــة فـــي . راقـــي

ل واجـــب تـــذ5رة درهـــم الـــذ2 �مثـــ 11.000والتـــي أرجعـــت ;مقتضـــاها المســـتأنف علیهـــا للعارضـــین مبلـــغ  4/2/08

  .الطائرة ذها;ا وٕا�ا;ا

ـــى إســـ5ان صـــهر العارضـــین ;الغرفـــة التـــي 5ـــان مـــن  ان المســـتأنف علیهـــا و;عـــد اإلعـــالم فقـــد عمـــدت إل

وانه و;ع;ـارة أخـر>، فـان . ومنحت غرفة صهر العارضین لشخص آخر11المفروض ان �قطن بها المرحوم أمین 

مـرتین ت;عـا إلسـ5انها لصـهر العارضـین السـید المصـطفى  807المستأنف علیها استفادت من مـدخول الغرفـة رقـم 

درهـــم وهـــو  41.000والـــذ2 تحـــوزت المســـتأنف علیهـــا ب;ـــاقي ثمـــن الحـــج وقـــدره 11مـــرزاق ;غرفـــة المرحـــوم أمـــین 

  .المطالب ;ه ;مقتضى الدعو> الحال�ة

زاء درهــم �مثــل فقــi عــ 11.000ان تراجــع ممثــل المســتأنف علیهــا بجلســة ال;حــث وتأكیــده علــى مبلــغ  و

درهـــم �مثـــل ثمـــن تـــذ5رة  11.000;5ـــون مبلـــغ  4/2/08للعارضـــین �فنـــده إقرارهـــا ;مقتضـــى رســـالتها المؤرخـــة فـــي 

5مــا ان ادعــاء ممثــل المســتأنف علیهــا ;5ــون انتقــال صــهر العارضــین الســید مصــطفى مــرزاق مــن غرفــة  .الطــائرة

قبــل هــذا األخیــر والمــدلى ;ــه  5ــان ;محــض إرادتــه �5ذ;ــه االشــهاد المصــحح اإلمضــاء مــن 709إلــى الغرفــة  807

والـــذ2 یؤ5ـــد ;ـــان المســـتأنف علیهـــا هـــي التـــي أســـ5نته ;الغرفـــة التـــي 5انـــت مخصصـــة أصـــال  25/05/09بجلســـة 

أضـف إلـى 5ــل هـذه المعط�ـات ان ممثـل المسـتأنف علیهــا أكـد بجلسـة ال;حـث المنعقـدة ابتــدائ�ا  .أمـین11للمرحـوم 

رl خارج عن إرادة الحاج یجعله �عدل عن إجراءات الحج ;سـبب ;ان هناك عقد ینظم الحاالت التي �طرأ فیها طا

  .الوفاة والتزام ;اإلدالء ;ه اال انه لم �فعل

وحیث ان الح5م المستأنف ;است;عاده لكل هذه المعط�ـات واعت;ارهـا غیـر مـؤثرة فـي نازلـة الحـال �5ـون قـد 

وأرفقــت مقالهـــا . جانــب الصــواب و�تعــین إلغــاؤه والح5ــم مــن جدیـــد وفــE مقــال العارضــین االفتتــاحي واإلصــالحي

وصـورة رســالة المســتأنف  بنسـخة مطا;قــة لألصـل مــن الح5ــم المسـتأنف وصــورة اشــهاد للمسـمى المصــطفى مــرزاق

  .علیها

وMناء على المذ5رة التعقیب�ة المـدلى بهـا مـن قبـل المسـتأنف علیهـا بواسـطة دفاعهـا تصـرح فیهـا مـن حیـث 

الشــ5ل ان اســتئناف المســتأنفین اقتصــر علــى الح5ــم الفاصــل فــي الموضــوع دون األمــر التمهیــد2 القاضــي بــإجراء 

;صــ�غة الوجــوب علــى اســتئناف األح5ــام التمهید�ــة إلــى  نــص. م.م.مــن ق 140ان مقتضــ�ات الفصــل  و .;حــث

 و .جانب األح5ام الفاصلة في الجوهر، س�ما وان المستأنفین تول�ا مناقشة ما راج خالل ال;حث ;أوجـه اسـتئنافهما

وأضـاف بخصـوص الموضـوع ان المسـتأنفین  .یتعین ت;عا لذلك التصر�ح ;عدم قبول استئنافهما ش5ال للعلة المثـارة

درهم وعدم تطب�قه لمقتض�ات  41.000ن الح5م المستأنف عدم استجابته لطلبهما الرامي إلى إرجاع مبلغ عا;ا ع

وان الح5ــم المســتأنف وعــن صــواب . مــن مدونــة التجــارة التــي تــنظم مقتضــ�ات عقــد النقــل 477و 476المــادتین 



1549/8202/2016ملف رقم      

7  

نظــ�م إجــراءات الحــج ممــا یجعــل اســت;عد هــاتین المــادتین لكــون العارضــة ل�ســت بناقــل وانهــا و5الــة أســفار تقــوم بت

وان الح5ــم المســتأنف اســتند إلــى صــراحة العقــد الــذ2 �قــوم مقــام . مقتضــ�ات المــواد المــذ5ورة غیــر نافــذة تجاههــا

وان مح5مة الدرجة األولى اطلعت علـى الحـاالت الـواردة ;العقـد . القانون في النازلة الحال�ة الست;عاد المواد المثارة

لـم تـتم 11قها إرجاع جزء من الثمن او الع5س وثبت لدیها ان إلغاء سـفر المرحـوم أمـین والتي �م5ن في حالة تحق

وانـه مـن جهـة أخـر>،  .داخل األجل المسموح خالله ;استرجاع الـثمن وقضـت ت;عـا لـذلك بـرفض طلـب المسـتأنفین

هو وارد ;العقـد  و;الرجوع إلى ص�غة إلغاء السفر جاءت عامة، ولم تتناول حاالت خاصة �م5ن اعت;ارها خارج ما

وان الح5م المستأنف منح العقد المبرم بین الطرفین قوتـه اإللزام�ـة ط;قـا لمقتضـ�ات الفصـل . ومبرر بإرجاع الثمن

وانه ولما 5انت المقتض�ات المنظمة لعقد النقـل ;مدونـة التجـارة غیـر واج;ـة التطبیـE فـي نازلـة . ع.ل.من ق 230

مــن  388وان مقتضــ�ات الفصــل . مــن المدونــة 477مقتضــ�ات المــادة الحــال فانــه ال موجــب لتشــبث المســتأنفین ;

وان عـدم تنفیـذ االلتـزام لـم �5ـن ;سـبب خـارج عـن . بدورها غیر قائمة وال مجال لتطب�قها فـي نازلـة الحـال. ع.ل.ق

ولـم تكـن إلرادة العارضـة 5طـرف فـي العقـد 11إرادة طرفي العقد، وان السبب جاء خارجا عـن إرادة المرحـوم أمـین 

وان المسـتأنفین عا;ـا . أ2 دخل لعدم تنفیذه ول�س لفسخه الن الفسخ ینتج عـن عـدم تنفیـذ احـد األطـراف اللتزاماتـه

وانهمـا . عن الح5م المستأنف عدم اعماله ;اعتراف الممثل القانوني للعارضة ;حصول واقعة إعالمها بإلغاء السفر

وان االشـهاد المـدلى ;ـه . ثمن ;العقـد الـرا;i بـین الطـرفینلم یثبتا إعـالم العارضـة قبـل الموعـد المحـدد السـترجاع الـ

من طرف السید المصطفى مرزاق ال تأثیر له على ما انتهى ال�ه الح5م المستأنف على اعت;ار ان هذا األخیر لم 

یتقـــدم بـــدعو> فـــي مواجهـــة العارضـــة مـــن اجـــل فعـــل مخـــالف لهـــا لمـــا تـــم االتفـــاق ;شـــأنه وال مصـــلحة للمســـتأنفین 

�5ــون الح5ــم المســتأنف مصــادفا للصــواب فــي جم�ــع مــا قضــى ;ــه وموافــE التفــاق األطــراف ممــا  و .;التشــبث ;ــه

  .یتعین معه التصر�ح بتأییده في جم�ع مقتض�اته

 08/05/2011وMنــاء علــى المــذ5رة التعقیب�ــة المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأنفین بواســطة دفاعهمــا لجلســة 

ســتئناف العارضــین غیــر مقبــول مــن الناح�ــة الشــ5ل�ة ت;عــا لعــدم �صــرحان فیهــا ان المســتأنف علیهــا دفعــت ;5ــون ا

م لكـن .م.مـن ق 140استئنافهما مقتض�ات الح5م التمهید2 القاضي بإجراء ;حث والكل ط;قـا لمقتضـ�ات الفصـل 

المتمســك ;ــه، طالمــا ان  140حیــث ان دفــع المســتأنف علیهــا بهــذا الشــأن یــنم عــن ســوء فهــم لمقتضــ�ات الفصــل 

القاضــي بــإجراء ;حــث 5مــا هــو الشــأن فــي نازلــة الحــال ال �عــدو ان �5ــون إجــراء مــن إجــراءات  الح5ــم التمهیــد2

وان هناك فرق 5بیر بـین الح5ـم . التحقیE التي تأمر بها المح5مة 5لما رأت حاجة لذلك شانه في ذلك شان الخبرة

علـى األمـر بـإجراء ;حـث التمهید2 الذ2 یبت في نقطة خالف بین فرقاء الدعو> والح5م اإلعـداد2 الـذ2 �قتصـر 

وان الح5م التمهید2 في نازلة الحال لم یبت في موضوع الدعو> وجوهر�ا �م5ن ان نسلم ;انه . او تحقیE او خبرة

اضــر ;مصــالح العارضــین و�تعــین اســتئنافه مــع الح5ــم الفاصــل فــي الموضــوع بــل انــه اقتصــر علــى الح5ــم بــإجراء 

لیهــا ال زالــت تــردد نفـــس الــدفوعات التــي تمســ5ت بهــا خـــالل وفــي الموضــوع، فـــان المســتأنف ع . ;حــث لــ�س اال

المرحلة االبتدائ�ة وتتمسك ;فصول وتلتمس است;عاد أخر> ال تسایر مصالحها، فمن جهة أولى، فالمستأنف علیها 

مـن مدونـة التجــارة ال تنطبـE علیهـا لكونهـا ل�ســت بناقـل هـذا مــع  477و  476تتمسـك ;5ـون مقتضـ�ات الفصــلین 
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تعاقد معها م;اشرة من اجل الق�ام بإجراءات الحج وان المستأنف علیها هي مـن تكلفـت 11مرحوم أمین العلم ان ال

بجم�ــع اإلجــراءات مــن نقــل وٕاســ5ان وغیرهــا والكــل 5مــا هــو ثابــت ;مقتضــى العقــد الــرا;i بــین الطــرفین طالمــا ان 

أ2 شــخص آخــر وان مصــار�ف  اكتفــى فقــi بــدفع الــثمن نــاجزا للمســتأنف علیهــا ولــم یتعاقــد مــع11المرحــوم أمــین 

الحج 5انت شاملة للنقل أ�ضـا األمـر الـذ2 یجعـل مـن دفـع المسـتأنف علیهـا بهـذا الصـدد غیـر مرتكـز علـى أسـس 

 230ومن جهة ثان�ة، فان العارضین �ستغرMان 5یف ان المستأنف علیها تتمسك ;مقتض�ات الفصل  .و�تعین رده

2 اســتند عل�ــه الح5ــم المســتأنف وفــي نفــس الوقــت یــتم غــض والعقــود المغرMــي وهــو نفــس الفصــل الــذ. ع.ل.مـن ق

فـاذا . 5مـا ضـمنت ذلـك خطـأ المسـتأنف علیهـا 388من نفس القـانون ولـ�س  338الطرف عن مقتض�ات الفصل 

5ــان الح5ــم المســتأنف قــد بنــي قضــائه علــى أســاس ان منــاY دعــو> الحــال تح5مهــا المقتضــ�ات القانون�ــة المنظمــة 

مـن نفـس القـانون یـدخالن فـي هـذا اإلطـار أ2 العقـد وااللتـزام  70و  338ام فان الفصـلین للعقد و5ذا نظر�ة االلتز 

  .ومع ذلك تم تغییبهما

وان المستأنف علیهـا أثـارت ان مقتضـ�ات الفصـلین ال یجـدان تطب�قـا لهمـا فـي نازلـة الحـال دون ان تبـین 

ـــة الحـــال وجـــه عـــدم وجـــوب التطبیـــE، فـــان العارضـــین یؤ5ـــدان تمســـ5هما بهـــذین الفصـــلین  النط;اقهمـــا علـــى نازل

  .و�لتمسان رد دفع المستأنف علیها لعدم ارتكازه على أساس قانوني سل�م

ومــن جهــة ثالثــة، فــان المســتأنف علیهــا تحاشــت مناقشــة التنــاقض الكبیــر الــذ2 ســقطت ف�ــه مــن حیــث مــا 

رهـم الـذ2 تـم إرجاعـه د 11.000أفضى ;ه ممثلها القانوني بجلسة ال;حث والرسالة الصادرة عنها بخصوص مبلغ 

والتـــي تؤ5ـــد ;ـــان هـــذا المبلـــغ �شـــ5ل ثمـــن تـــذ5رة الطـــائرة ذها;ـــا وٕا�ا;ـــا الخاصـــة  4/2/08للعارضـــین والمؤرخـــة فـــي 

  . ;المرحوم أمین راقي

وان الثابـت ان المسـتأنف علیهـا تناقضـت فـي أقوالهـا ومـن تناقضـت  .ان من أدلى ;حجة فهو قائل بهـا و

درهــــم �مثـــل تعز�ــــة  11.000ان جم�ــــع ادعـــاءات المســـتأنف علیهــــا ;5ـــون مبلـــغ أقوالـــه ;اطـــل ادعــــاؤه و;التـــالي فـــ

وحیـث ان التسـاؤل الـذ2 �طـرح  .للعارضین لن یجدیها في شـيء بـل �مثـل ثمـن تـذ5رة الطـائرة المرحـوم أمـین راقـي

ه فـي والمسـتأنف علیهـا یـنص ;ـان هـذا األخیـر ال حـE لـ11اذا 5ان العقد الرا;i بین المرحوم أمین : نفسه و;شدة 

اســـترداد أ2 مبلـــغ فلمـــاذا تـــم تم5ـــین العارضـــین مـــن ثمـــن تـــذ5رة الطـــائرة، ان واقـــع الحـــال یؤ5ـــد ;صـــفة جل�ـــة ;ـــان 

وتــم إســ5ان صــهر 11المســتأنف علیهــا اســتفادت مــن مبلــغ الغرفــة التــي 5ــان مقــررا ان �ســ5ن فیهــا المرحــوم أمــین 

ن القول ;ان االشهاد المصحح اإلمضاء من وا. العارضین فیها والكل 5ما هو مفصل ;مقتضى المقال االستئنافي

قبل السید المصطفى مرزاق ال تأثیر له في نازلة الحال ی;قى قوال مردودا ;النظر إلى 5ون االشهاد السالف الـذ5ر 

یؤ5ــد صــحة دفوعــات العارضــین ;غــض النظــر عــن تمــاد2 المســتأنف علیهــا فــي التنــاقض ;شــان جم�ــع دفوعاتهــا 

وMنــاء  .م �ســتقر لهــا رأ2 ;شــأنها األمــر الــذ2 یتعــین معــه ردهــا واعت;ارهــا والعــدم ســ�انالمســطرة ;محرراتهــا والتــي لــ

Eعلى المذ5رة المدلى بها من قبل المستأنف علیها بواسطة دفاعها تؤ5د فیها ما سب.  
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حضرها نائ;ا الطرفین وأكدا ما سـبE  08/06/2011وMناء على إدراج القض�ة ;عدة جلسات آخرها جلسة 

ثــــم مــــددت لجلســــة  22/06/2011ك اعت;ــــار القضــــ�ة جــــاهزة وتــــم إدراجهــــا فــــي المداولــــة لجلســــة فتقــــرر اثــــر ذلــــ

29/06/2011.  

  .وانتهت القض�ة ;صدور القرار المنقوض القاضي برد االستئناف وتأیید الح5م المستأنف

وطعن ف�ه الطاعنون ;النقض وقضى المجلس األعلى بنقضه وٕاحالة الملف على هذه المح5مة للبت ف�ـه 

  .من جدید بواسطة هیئة أخر> 

علـى أن المح5مـة ملزمـة  3153/2011وحیث اعتمد المجلـس األعلـى فـي نقضـه للقـرار االسـتئنافي عـدد 

من ق ل ع ;أنه إذا 5ان اآلخر قد أد> فعال التزامـه 5ـان لـه الحـE  338;ما قرره القانون وهو ما تضمنه الفصل 

مــن ق ا ع خولهمــا  70اعت;ــار أنــه غیــر مســتحE وأن الفصــل فــي اســترداد مــا أداه 5ــال أو جــزء ;حســب األحــوال ;

الحE في استرداد ما دفع ل�س لم یتحقE وأنهما رغم تمس5ما بذلك لـم تجـب المح5مـة مصـدرة القـرار المطعـون ف�ـه 

فجــاء قرارهــا خارقــا للمقتضــ�ات القانون�ــة المشــار إلیهــا أعــاله ومشــو;ا ;فســاد ونقصــان التعلیــل  عنــه ال ســل;ا وٕایجا;ــا

  .منزل منزلة انعدامه مما �عرضه للنقضال

ألفـــي خاللهـــا ;ـــالملف مـــذ5رة لنائـــب المســـتانفین  21/04/2016أدرجـــت القضـــ�ة ;عـــد الـــنقض بجلســـة  و

انه برجوع المح5مة إلى تعل�الت قرار مح5مة النقض ستقف مستنتجات على ضوء قرار مح5مة النقض جاء فیها 

من قانون االلتزامـات  5388ونه است;عد تطبیE مقتض�ات الفصل  على أنه نعى على القرار االستئنافي المنقوض

والعقـــود والـــذ2 تمســـك ;ـــه العارضـــان ;مقالهمـــا االســـتئنافي علـــى اعت;ـــار أن طرفـــي العقـــد وهـــم مـــورث العارضـــین 

و5ــذا المســتأنف علیهــا وٕان 5انــا قــد نظمــا حــاالت اســترجاع ثمــن الرحلــة فــإن ذلــك 5ــان ;مناســ;ة 11المرحــوم أمــین 

أمـا فـي نازالـة الحـال فـإن االلغـاء 5ـان نتیجـة  .مسافر�ن السفر وهي الحالة التي �5ون فیها االلغاء اخت�ار�ـاإلغاء ال

و;التـالي فإنـه أمـام سـ5وت  28/11/2007;سبب وفاة مورث العارضین نتیجة حادثة سـیر بتـار�خ  استحالة التنفیذ

مـن قـانون االلتزامـات والعقـود  �388ات الفصـل العقد عن ذلك فإنه یرجع إلى القواعد العامة و;الض;i إلى مقتضـ

إذا 5ان عدم تنفیذ االلتزام راجعا إلـى سـبب خـارج عـن " :المتمسك ;ه من قبل العارضین والذ2 ینص على ما یلي

إرادة المتعاقــدین، وMــدون أن �5ــون المــدین فــي حالــة مطــل، برئــت ذمــة هــذا األخیــر، ولكــن ال �5ــون لــه الحــE أن 

ستحقا على الطرف اآلخـر، فـإذا 5ـان الطـرف اآلخـر قـد أد> فعـال التزامـه 5ـان لـه الحـE فـي �طلب أداء ما 5ان م

Eوأنـه ت;عـا لهـذا المعطـى فـإن العارضـین  ".استرداد ما أداه 5ـال أو جـزءا ;حسـب األحـوال ;اعت;ـار أنـه غیـر مسـتح

لهــذه األســ;اب . م وفقهــایؤ5ــدون مجمــوع دفوعــاتهم وملتمســاتهم المســطرة ;مقــالهم االســتئنافي و�لتمســون الح5ــم لهــ

درهــم والح5ــم  41.000یلتمســون إلغــاء الح5ــم المســتأنف والح5ــم مــن جدیــد ;ــأداء المســتأنف علیهــا لفائــدتهم مبلــغ 

. تــار�خ وفــاة مــورثهم إلــى غا�ــة تــار�خ التنفیــذ واحت�اط�ــا مــن تــار�خ الطلــب 28/11/2007;الفوائــد القانون�ــة مــن 

درهم عن المماطلة التعسف�ة الثابتة ;عدم أداء المتخلذ بـذمتها رغـم توصـلها  4000والح5م ;أدائها للمستأنفین مبلغ 
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 23/3مرفقــا مذ5رتــه بنســخة قــرار مح5مــة الــنقض عــدد . وتحمیــل المســتأنف علیهــا الصــائر. برســالة إنــذار بــذلك

  142/3/1/2014في إطار الملف عدد  13/01/2016الصادر بتار�خ 

قرر اعت;ار القض�ة جاهزة وحجزها للمداولة للنطE ;القرار ت 05/05/2016وحیث أدرجت القض�ة بجلسة 

  .12/05/2016االستئنافي بجلسة 

أن ما سارت عل�ه مح5مة وحیث أدلى دفاع المستأنف علیها خالل المداولة ;مذ5رة ;عد النقض جاء فیها 

 أن مــورث مــن ق ل ع إال 338الــنقض فــي قرارهــا المــذ5ور أعــاله اعتمــدت فــي تعلیلهــا علــى مقتضــ�ات الفصــل 

مـن ق  338وأن الفصـل  .المستأنفین لم �شترY استرجاع مصار�ف الحج ;صلب العقد الرا;i بینه وMین العارضـة

من نفس القانون، والذ2 التزم الهالك ;مقتضـى  230ل ع ال ینطبE على نازلة الحال مست;عدة مقتض�ات الفصل 

تعلقـة بإلغــاء السـفر ;ــأن المبلـغ �م5ــن أن یخصـم مــن منــه الم 9عقـد بینـه وMــین و5الـة االســفار وخاصـة فــي المـادة 

یــوم مــن الــذهاب  30قبــل  %100یــوم و  35قبــل  %50یــوم مــن الــذهاب و  45قبــل  %30المبلــغ المســلم إلیهــا 

وأن مح5مـة  .ومن الثمن المتفE عل�ه 5ما هو وارد في عقد االلتزام المدلى ;ه في الملـف خـالل المرحلـة االبتدائ�ـة

القرار لم تكتف بنقضه بل تصدت لـه وقامـت ;الفصـل فـي الموضـوع، وهـذا مخـالف للقـانون  النقض حینما نقضت

وان مح5مـة الـنقض لـم تستحضـر  .على اعت;ار أن المح5مة هي التي لها حـE الفصـل فـي إعطـاء الحـE لصـاح;ه

ملزمـة بتوق�ـع  في قرارها �5ف�ة تنظ�م موسم الحج واإلجراءات التي تس;قه ألز�ـد مـن سـتة أشـهر قبـل بدایتـه وتكـون 

في حالة عـدم توفیرهـا لكـل الخـدمات الـواردة فـي دفتـر الـتحمالت، فإنهـا وانها  .ةوزارة الس�احدفتر التحمالت تجاه 

شــوال  4الصــادر فــي  1-97-64تكــون معرضــة للعقو;ــات الجزائ�ــة المنصــوص علیهــا فــي الظهیــر الشــر�ف رقــم 

ــــذ القــــانون رقــــم  )1997فبرایــــر  12( 1417 المتعلــــE ;النظــــام األساســــي لو5ــــاالت األســــفار حســــب  96/31بتنفی

خطورتهــا وذلــك ;اإلضــافة إلــى 5ــل مــا یترتــب عــن مقتضــ�ات القــانون العــام تحــت طائلــة منــع الو5الــة مــن تنظــ�م 

اله ســـبE وأن أدت مســ;قا قبـــل بدا�ــة موســـم الحــج إلـــى 5ــل الجهـــات المــذ5ورة أعـــ هــاوان .علم�ــة الحـــج لمــدة معینـــة

مصار�ف تنقل واستفادة 5ل حاج مسجل لد> و5التها من 5ل الخدمات منذ دخول الحاج إلى الد�ار المقدسـة إلـى 

وأن الو5الــة تعمــل مــع االجهــزة الســعود�ة الم5لفــة بتلــك الخــدمات 5وســ�i لهــا وأن 5ــل الم;ــالغ  .حــین مغادرتــه لهــا

2 جعــل العارضــة توقــع التزامــا مــع المســتفید مــن تحولــت إلــى تلــك األجهــزة ;مجــرد االتفــاق معهــا، وهــو الســبب الــذ

وأن وفاة الهالك أمرا متوقعا و5ان بتار�خ سابE عن السفر  .الحج على �5ف�ة استرداد الم;الغ في حالة إلغاء السفر

 338وان مقتضات الفصل  .وتم أداء واج;ات الحج ;النس;ة إل�ه للجهات المختصة ، وال دخل العارضة في وفاته

  .ناولت حالة عدم تنفیذ االلتزام في الحالة التي �5ون فیها ذلك خارج عن إرادة الطرفین معامن ق ل ع ت

وانــه فــي نازلــة الحــال فــإن عــدم تنفیــذ االلتــزام راجــع إلــى وفــاة مــورث المســتأنفین فــي حالــة ســیر والتــي ال 

ح5مـة ;ـأن العارضـة أرجعـت وانـه 5مـا جـاء فـي تعلیـل الم .تعتبر سب;ا مـن األسـ;اب الخارجـة عـن إدارة المتعاقـدین

درهـم لفائـدة الطـرف المسـتأنف فـإن ذلـك جـاء عـن طواع�ـة ولـم تكـن ملزمـة بهـا فـي بنـود العقـد  11.000,00مبلغ 

وأن الم;ــالغ المــراد اســترجاعه لــم �5ــن  .الــرا;i بــین الطــرفین وٕانمــا جــاء مــن ;ــاب االنســان�ة والمواســاة لعائلــة الهالــك
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وأنــه . ج مــن یــدها وســلمته إلــى الجهــات الســعود�ة الســاهرة علــى عمل�ــة الحــج;ــالمرة فــي حــوزة العارضــة لكونــه خــر 

  .یتعین ت;عا لذلك تأیید الح5م المستأنف ف�ما قضى ;ه

 مح�مــة االستئـناف

مــن ق ا ع هــو  338حیــث إن مح5مــة الــنقض قضــت بــنقض القــرار االســتئنافي أعــاله ;علــة ان الفصــل 

نفس القـانون خولهمـا الحـE فـي اسـترداد مـا دفـع لسـبب لـم یتحقـE  من 70الواجب التطبیE إضافة إلى أن الفصل 

وهو ما ینطبE على حالة ابن الطاعني الذ2 لم یتم5ن من الق�ام برحلة الحج ;سبب الوفاة الخارج عن إرادته وهو 

مـــن ق ا ع هـــو الواجـــب التطبیـــE  338مـــن ق ا ع وأن الفصـــل  230مـــا �حـــول دون تطبیـــE مقتضـــ�ات الفصـــل 

�ه أنه إذا 5ان عدم تنفیذ االلتزام راجعا إلى سبب خارج عن إرادة المتعاقدین وMـدون أن �5ـون المـدین والذ2 جاء ف

في حالة مطل برئت ذمة هذا األخیر ولكن ال �5ون له الحE أن �طلب أداء ما 5ان مستحقا علـى الطـرف اآلخـر 

أداه 5ــال أو جــزءا ;حســب األحــوال  فــإذا 5ــان الطــرف اآلخــر قــد أد> فعــال التزامــه 5ــان لــه الحــE فــي اســترداد مــا

Eاعت;ار أنه غیر مستح;.  

وحیث إن مح5مة االحالة مقیدة ;النقطة القانون�ة التي بتت فیها مح5مة النقض وذلـك عمـال بـنص المـادة 

  .من ق م م 369

حیث إن قرار مح5مـة الـنقض قـد حسـم فـي شـأن الـنص القـانوني الواجـب التطبیـE والـذ2 سـبE أن تمسـك 

مــن ق ا ع وذلــك أن ســبب عــدم تنفیــذ االلتــزام راجــع إلــى ســبب خــارج عــن إرادة  338الطــاعنون وهــو الفصــل  ;ــه

المتعاقدین وهي واقعة الوفاة ألجله فإن الطاعنین لهما الحE في استرداد ما أداه ما دام قد قاما بتنفیذ التزامهما وال 

د أصـ;ح مسـتحیل التنفیـذ ;سـبب خـارج عـن إرادة من ق ا ع مـا دام العقـد قـ 230مجال لتطبیE مقتض�ات الفصل 

من ق ا ع من استرداد ما دفع لسـبب لـم یتحقـE وأن مح5مـة الـنقض اسـتنادا  70الملتزم وهو ما یخول له الفصل 

لمعط�ات القض�ة حینما نقض القرار لم تتصد> للموضـوع وٕانمـا سـن الفصـول الواج;ـة التطبیـE ;اعت;ارهـا مح5مـة 

  .تمسك ;ه المستأنف علیها بخصوص الدفع المثار قانون وهو ما یخالف ما

وحیث إنه لئن 5انت المطعون ضدها قد أوضحت أن ما قامت ;ـه بهـذا الشـأن مـن إجـراءات سـا;قة علـى 

موسم الحج والـتحمالت التـي تقتضـ�ه والخـدمات الواج;ـة ال �حـول دون تحقیـE مـا للزMـون مـن حـE فـي حالـة عـدم 

ة الطرفین خاصة حالة الوفاة فضـال علـى أن الطـاعنین أثبتـوا ;مقتضـى المعاینـة تنفیذ االلتزام سبب خارج عن إراد

المستدل بها أن الغرفة المخصصة البنهما المتوفى قد استفاد منها الغیر 5ما أن إرجاع المطعون ضـدها للطـاعن 

مـن جهـة ومـن مـن العقـد المتعلـE ;اآلجـال الـذ2 تدع�ـه  9من ان البند درهم یناقض ما تمس5ت ;ه  11000مبلغ 

  .جهة ثان�ة فإنها ال تتضمن ما �فید احترام تلك االجال في حالة الوفاة وٕانما في حالة عدم تنفیذ االلتزام
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وحیث إنه اعت;ارا أن حالة الوفاة هي من حاالت القوة القاهرة وأخذا ;عین االعت;ار ما تـم أداؤه مـن طـرف 

ادتها ;غرفـــة المتـــوفي األمـــر الـــذ2 �ســـتلزم معـــه تطبیـــE واســـتفللمســـتأنفین درهـــم  11000المســـتأنف علیهـــا لمبلـــغ 

مــن ق ا ع الـذ2 جــاء ف�ــه أنـه إذا 5ــان عــدم تنفیـذ االلتــزام راجعــا إلـى یــد خــارج عــن إرادة  338مقتضـ�ات الفصــل 

المتعاقدین وMدون أن �5ون المدین في حالة مطل برئت ذمة هذا األخیر ولكن ال �5ون له الحE أن �طلب إذا مـا 

من ق إ ع خولهمـا الحـE فـي اسـترداد مـا دفـع لسـبب  70على الطرف اآلخر إضافة إلى أن الفصل  5ان مستحقا

لم یتحقE وهو ما ینطبE على حالة ابن الطاعنین الذ2 لم یتم5ن من الق�ام برحلـة الحـج سـبب الوفـاة الخـارج عـن 

  .فض الطلب و�تعین إلغاؤهإرادته مما �5ون ما قضى ;ه الح5م االبتدائ�ة مجان;ا للصواب ف�ما قضى ;ه من ر 

وحیث تأس�سا على ما سبE یتعین اعت;ار استئناف الطـاعني والح5ـم بإلغـاء الح5ـم المسـتأنف والح5ـم مـن 

  .درهم لوجود ما یبرره 41.000,00جدید ;أداء المستأنف علیها للمستأنفین مبلغ  

  .ن تار�خ الطلبوحیث إن طلب الفوائد القانون�ة لها ما یبرره وتر> المح5مة الح5م بها م

  .وحیث یتعین جعل الصائر على عاتE المستأنف علیها

  لهــذه األسبـــاب

  االحالة و النقض �عد .حضور�ا علن اا وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

   االستئناف قبول :في الش�ــل

 للمستانفین علیها المستانف �اداء جدید من والح�م المستانف الح�مإلغاء  و �اعت�اره  :في الجوهر

جعل الصائر على المستأنف  و الطلب تار�خ من القانون ة الفوائد مع درهم  41.000,00  مبلغ

  .علیها

  .و6هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	                       المقرر            المستشار                 الرئ س         


