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 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

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

   11ز�ر�اء  السید: بین

   األستاذ دمحم فجاو/ المحامي بـهیئة الدار الب ضاء ینوب عنه  

  من جهةمستأنفا ه صفت$

    22الحسین  السید : و&ین

     ني المحامي بـهیئة مراكش عبد هللا الرح ماالستاذ ینوب عنه 

.من جهة أخر) عل�ه مستأنفا ه صفت$

 المملكة المغر8 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3531: رقم قرار

  2016/05/30 : بتار�خ

 2016/8227/2734 : لف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة $الملف

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

  .2016-05-23واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المسطرة المدن�ة

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

 .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

  : في الش�ــل

سم ر ز3ر�اء بواسطة محام�ه $مقال مسجل ومؤد) عنه ال  11تقدم السید  2016ما@9حیث بتار�خ 

- 03-29الصادر عن المح3مة التجار�ة $الدار الب�ضاء بتار�خ  429القضائي �ستأنف من خالله الح3م عدد 

  .القاضي $االختصاص النوعي  2016- 8206- 1253في الملف عدد  2016

إن االستئناف قدم داخل األجل القانوني ومن ذ@ صفة ومؤد) عنه الرسم القضائي فهو بذلك  وحیث

  . مقبول ش3ال

  : في الموضـوع

تقدم $مقال عرض من خالله أن   22حیث �ستفاد من وثائ. الملف والح3م المستأنف أن السید الحسین 

توقف عن إال انه  ألطفالدرهم خصصه روضا ل �2500ة قدرها سومة شهر $ز3ر�اء �3تر@ منه محال    11السید 

 ،لم  �ستجب لفحواه 20/09/2013 بتار�خفوجه له إنذارا توصل $ه  2008أداء الكراء من فاتح شهر اكتو&ر 

و$عد جواب  .م مقامه تحت طائلة غرامة تهدید�ةفالتمس الح3م له $المصادقة على اإلنذار $االفراغ هو ومن �قو 

طب. � 55ما@  24أن ظهیر : خیر لألس$اب التال�ةالح3م المبین أعاله استأنفه هذا األالمطلوب في الدعو) صدر 

لمادة اعلى المحالت التجار�ة والحرف�ة والصناع�ة و3ذا على مختلف األعمال التجار�ة المنصوص علیها في 

تطبی. و�خضع لمقتض�ات یخرج عن دائرة الاألولي  السادسة من مدونة التجارة في حین أن الكتاب القرآني والتعل�م

الذ@ أص$ح یندرج ضمن مقتض�ات مدونة الكراء التي تخص المحالت المعدة للس3ن  1980- 12- 24ظهیر 

مدل�ا ،واالستعمال المهني والتمس ألجل ما ذ3ر إلغاء الح3م ف�ما قضى $ه والح3م من جدید $عدم االختصاص 

  .بنسخة من الح3م المستأنف وغالف التبل�غ
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تخلف عن حضورها نائ$ا الطرفین وأدلت الن�ا$ة العامة  2016-05- 23ملف بجلسة وحیث أدرج ال

-05-30$مستنتجاتها الكتاب�ة الرام�ة إلى تطبی. القانون وتقرر حجز القض�ة للمداولة والنط. $القرار بجلسة 

2016 .    

  مح�مــة االستئـناف

  .ینعقد للمح3مة $النظر لموضوع الدعو) المرفوعة أمامها حیث إن االختصاص النوعي

وجه  $اإلفراغ اإلنذارث في النازلة یتبین من المقال االفتتاحي أن موضوعها یرمي إلى المصادقة على یوح

  .1955ما@ 24في إطار مقتض�ات ظهیر للم3تر@ 

قتض�ات الظهیر المذ3ور التي ترفع في إطار م الح3م في تعلیله فإن جم�ع الدعاو) وحیث و3ما ذهب 

و$التالي ،وط$قا لما استقر عل�ه العمل القضائي تختص $النظر فیها المحاكم التجار�ة $غض النظر عن صفة أطرافها

وخالفا لما تمسك $ه الطاعن من أس$اب فإن الح3م 3ان صائ$ا لما قضى $االختصاص النوعي للمح3مة المصدرة 

 . له مما یتعین تأییده

  ــابهــذه األسبـل

  وغ�اب�اعلن�اا وهي تبت انتهائ� مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

   االستئناف $قبول:في الش3ــل

 الب�ضاءالدار $ التجار�ة المح3مة الى الملف إرجاع مع المستأنف الح3م ییدأوت برده:في الموضوع

  صائر بدون  لالختصاص

  .صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار3ت في المناقشة و&هذا

  3اتب الض$d                         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                         

  2016/06/13 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلن�ة القرار اآلتي نصه

     11ورثة  المفضل    السادة بین

  ینوب عنه األستاذ عبد اللطیف ادم المحامي بـهیئة الدار الب ضاء 

  ه مستأنفا من جهةصفت$

    22وسعاد   22بهیجة ،   22فاطمة  ،  22دمحم     السادة و&ین

  ینوب عنهم األستاذ إبراه م الحض �ي المحامي بـهیئة الدار الب ضاء

  . 33السادة ورثة  عبد الرحمان   -

  .السید ناظر االح�اس  المنتدب  من طرف وزارة االوقاف  و الشؤون  اإلسالم ة   

   .  الكائن مقره �عمارة  االح�اس  شارع عالل  بنعبد هللا الدار الب ضاء

.ه مستأنفا عل�ه من جهة أخر' صفت$

 المملكة المغرK ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3885: رقم قرار

  2016/06/13 : بتار�خ

 2016/8227/3052 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة $الملف

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ? لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة  على و&ناء

  .06/06/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .امةو$عد االطالع على مستنتجات الن�ا$ة الع

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

بناء على المقال االستئنافي الذ? تقدم $ه الطرف المستأنف بواسطة نائ$ه،والمؤداة عنه الرسوم القضائ�ة 

�ستأنف  $مقتضاه الح3م الصادر عن المح3مة التجار�ة $الدار الب�ضاء  بتار�خ   24/05/2016بتار�خ 

في النازلة مع حفH البث  ثوالقاضي بإختصاصها نوع�ا للب 1599/8204/2016في الملف عدد   02/05/2016

  .في الصائر

  :في الشكـــل

و$ادر إلى  16/05/2016حیث إن الثابت من وثائ. الملف أن الطاعن بلغ $الح3م المستأنف بتار�خ 

صفة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على $اقي الشروM   استئنافه $التار�خ المذ3ور أعاله، أ? داخل أجله القانوني،

  .ش3ال

  : وفي الموضــوع

تقدم بواسطة نائ$ه $مقال    22حیث یتجلى من وثائ. الملف أن الطرف المدعي ممثال في ورثة السید  دمحم  

عقد شر3ة تجار�ة من أجل تسییر   33إفتتاحي للدعو' �عرض من خالله أن مورثهم أبرم مع السید عبد الرحمان 

  .محل تجار?،إال أن هذا األخیر وورتثه من $عده امتنعوا عن أداء واج$ات التسییر رغم إنذارهم بذلك

 1999درهم عن واج$ات التسییر عن المدة من فاتح ینایر 206000.00ملتمسا الح3م علیهم $أداء  مبلغ 

  .وٕافراغ المدعى علیهم ومن �قوم مقامهم من المحل موضوع النزاع،والتصر�ح $فسخ عقد الشر3ة 2016إلى غا�ة متم 

$مقال من أجل التدخل اإلراد? في الدعو' بواسطة نائبهم دفعوا من   11وحیث أدلى السادة ورثة المفضل 

  .خالله $عدم إختصاص المح3مة التجار�ة نوع�ا للبث في النزاع

  .الح3م المطعون ف�ه $اإلستئنافو$عد ت$ادل المذ3رات بین األطراف أصدرت المح3مة 

 

 

 

 

  .أس�اب اإلستئناف
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حیث یتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للح3م المذ3ور على 3ون المحل موضوع النزاع �عتبر في ملك�ة 

إذ أن جم�ع النزاعات  24/05/1955وزارة األوقاق ومن تم �عتبر ملكا ح$س�ا التطب. عل�ه مقتض�ات ظهیر 

  .تسییر المحالت المملو3ة لوزارة األوقاف التكتسي ص$غة تجار�ةالمتعلقة $الكراء أو 

ملتمسا إلغاء الح3م المستأنف والتصر�ح $عدم إختصاص المح3مة التجار�ة وٕاحالة الملف على المح3مة 

  .اإلبتدائ�ة المدن�ة $الدار الب�ضاء

  .وأرف. مقاله بنسخة من الح3م المستأنف مع طي التبل�غ

وألفي $الملف   22حضر نائب المستأنف عل�ه السادة ورثة دمحم  06/06/2016بجلسةوحیث تم إدراج الملف 

$مذ3رة جواب�ة لهذا األخیر إلتمس من خاللها تأیید الح3م المستأنف ف�ما تخلف $اقي األطراف 3ما ألفي $ملتمس 

فتقرر إعت$ار القض�ة الن�ا$ة العامة الرامي إلى التصر�ح $عدم اإلختصاص وٕاحالة الملف على المح3مة المدن�ة 

  .13/06/2016جاهزة وحجزها للمداولة قصد النط. $القرار بجلسة

  .مح�مة اإلستئناف
  .حیث إرتكز الطاعن في إستئنافه على الوسائل أعاله

وحیث إن االختصاص النوعي إنما یتحدد $الغا�ة التي یرمي إلیها مقال اإلدعاء وهي في نازلة الحال مطال$ة 

الطرف المستأنف عل�ه الثاني ممثال في السادة ورثة   22ل�ه األول ممثال في ورثة السادة دمحم الطرف المستأنف ع

  .$أداء الواج$ات المستحقة علیهم  وذلك بوصفهم شر3اء في شر3ة  33عبد الرحمان 

وحیث إن مقتض�ات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجار�ة اعتبرت النزاعات المثارة بین 

�عتبر مسیرا   33الشر3اء في شر3ة ترجع إلختصاص تلك المحاكم للبث فیها،فضال على أن السید عبد الرحمان 

ومن تم فهو �عتبر م3تس$ا لصفة تاجر تجعل من إختصاص المح3مة التجار�ة قائما بإعتماد المبدأ المقرر قانونا 

للمدعى عل�ه،وهي الصفة التجار�ة التي �3تسها وقضاء أن اإلختصاص النوعي یتحدد اإطالقا من المر3ز القانوني 

الطرف المستأنف أ�ضا بإعت$اره مسیرا وشر�3ا،مما ی$قى أ? دفع مثار من طرفه $عدم إختصاص المح3مة التجار�ة 

  .غیر مرتكز على أساس و�تعین رده وتأیید الح3م المستأنف

  .  وحیث یتعین حفH البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

    

 



  3052/8227/2016  

4 / 4 

  لـھذه األسبـــــاب

  

  .انتهائ اعلن ا  وهي تبت فإن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

   .ستئنافقبول اإل:في الشـــكل 
حكمة التجاریة بالدار برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى الم:الـموضوعفي 

  .ختصاص بدون صائرالبیضاء لإل

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

  كاتب الضبط       المستشار المقرر       الرئیس

  

  



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                         

  2016/06/27 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلن�ة القرار اآلتي نصه

   في ش م ق  11شر�ة   بین 

  ینوب عنها األستاذ سعید نصیر المحامي بـهیئة الدار الب ضاء 

  من جهة ةمستأنف اهصفت$

   مصرف المغرب في شخص ممثله القانوني  و&ین 

   الدار الب ضاءالعراقي المحام ة بـهیئة –ینوب عنه األستاذ �سمات 

.ه مستأنفا عل�ه من جهة أخر' صفت$

 المملكة المغر= ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4215: رقم قرار

  2016/06/27 : بتار�خ

 2016/8227/3157 : ملف رقم
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  .ستئناف والح7م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ2 المدرجة $الملفبناء على مقال اإل

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ? لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة  على و&ناء

  .20/06/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .امةو$عد االطالع على مستنتجات الن�ا$ة الع

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

بناء على المقال اإلستئنافي الذ? تقدمت $ه المستأنفة بواسطة نائ$ه،والمؤداة عنه الرسوم القضائ�ة بتار�خ 

في   05/05/2016تستأنف $مقتضاه الح7م الصادر عن المح7مة التجار�ة $الدار الب�ضاء  بتار�خ  25/05/2016

  .في النازلة مع حفI البث في الصائر ثوالقاضي بإختصاصها نوع�ا للب 2511/82010/2016الملف عدد 

  

  :في الشكـــل

  

و$ادرت إلى  17/05/2016حیث إن الثابت من وثائ2 الملف أن الطاعنة بلغت $الح7م المستأنف بتار�خ 

ة وأداء فهو مقبول ونظرا لتوفره على $اقي الشروN  صف إستئنافه $التار�خ المذ7ور أعاله، أ? داخل أجله القانوني،

  .ش7ال

  

  : وفي الموضــوع

  

حیث یتجلى من وثائ2 الملف أن المدعي تقدم  بواسطة نائ$ه $مقال إفتتاحي للدعو' �عرض من خالله أنه  

درهم ناتج عن عقد قرض،وأن $اقي المدعى علیهم إلتزموا 3000000.00$مبلغ   11دائن للمدعى علیها شر7ة  

  .$ضمانها

  . الح7م على المدعى علیهم $أداء المبلغ المذ7ور ملتمسا
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وحیث أدلى نائب المدعى عل�ه السید تاز�ت عبد الرحمان $مذ7رة جواب�ة دفع من خاللها $عدم إختصاص 

  .المح7مة التجار�ة نوع�ا للبث في النزاع

  .و&ناء على مستنتجات الن�ا$ة العامة الكتاب�ة

  .ین أصدرت المح7مة الح7م المطعون ف�ه $اإلستئنافو$عد ت$ادل المذ7رات بین الطرف

  

  

  .أس�اب اإلستئناف

  
حیث إرتكز االستئناف المقدم على 7ون العقد الرا$U بین الطرفین یدخل في إطار األعمال المدن�ة $النس$ة 

ملة للطرف العارض والذ? أبرمه $صفته 7ف�ال وذلك لإلستفادة من خدمات المستأنف علیها ومن تم تظل المعا

  .القائمة مدن�ة $النس$ة إل�ه

ملتمسا إلغاء الح7م المستأنف والح7م $عدم إختصاص المح7مة التجار�ة $الدار الب�ضاء مع إحالة الملف على 

  .المح7مة اإلبتدائ�ة المدن�ة $الدار الب�ضاء

  .وأرف2 مقاله بنسخة من الح7م المستأنف مع طي التبل�غ

تخلف نواب األطراف و ألفي $ملتمس الن�ا$ة العامة الرامي إلى   20/06/2016وحیث تم إدراج الملف بجلسة

  .27/06/2016تأیید الح7م المستأنف فتقرر إعت$ار القض�ة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النط2 $القرار بجلسة 

  

  .مح�مة اإلستئناف

  
الطاعنة في استئنافها على 7ون العقد الذ? یر&طها $المستأنف علیها �7تسي ص$غة مدن�ة  حیث إرتكزت

  .$النس$ة إلیها

والتي تتخذ ش7ل ش ذ م م تعتبر هي المدینة   11وحیث إن الثابت من وثائ2 الملف أن الطاعنة شر7ة 

مساهمة،ومن تم فإن المعاملة  األصل�ة $ح7م عقد القرض الذ? یجمعها $المستأنف علیها والتي تتخذ ش7ل شر7ة

الرا$طة بینهما تكتسي ص$غة تجار�ة $ح7م أن 7ال الطرفین �عتبر تاجرا،وتأس�سا على ذلك وتطب�قا لمقتض�ات المادة 

الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجار�ة والتي تنص على عقد اإلختصاص لهذه األخیرة للبث في النزاعات 

قة $أعمالهم التجار�ة فان اإلختصاص نوع�ا ی$قى منعقدا للمح7مة التجار�ة $الدار الب�ضاء المثارة بین التجار والمتعل

للبث في موضوع الدعو' و�$قى أ? دفع مثار من طرف الطاعنة $عدم إختصاصها غیر مرتكز على أساس و�تعین 

  .رده وتأیید الح7م المستأنف

  .وعوحیث یتعین حفI البث في الصائر إلى حین البث في الموض
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  لـھذه األسبـــــاب

  

  .انتهائ ا علن ا وهي تبت فإن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

  .ستئنافقبول اإل:في الشـــكل 

   

برده وتأیید الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار :الـموضوعفي 
  .البیضاء لإلختصاص بدون صائر

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

  كاتب الضبط       المستشار المقرر       الرئیس

  



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                           

  2016/07/04 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلن�ة القرار اآلتي نصه

    انترناسیول ش ذ م م في ش ممثلها القانوني  11شر�ة   بین 

  أن س محفو� المحامون بـهیئة الدار الب ضاء-حور�ة ابوعقیل - ینوب عنها  األساتذة سعید بنجلون 

  من جهة ةمستأنف اهصفت$

    ممثلها القانونيش م في شخص  22مجموعة   و&ین 

   تنوب عنها األستاذة الزهرة الحسناو= المحامي بـهیئة الدار الب ضاء

.من جهة أخر)  امستأنفا علیها هصفت$

 المملكة المغر@ ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4371: رقم قرار

  2016/07/04 : بتار�خ

 2016/8227/3279 : ملف رقم
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  .على مقال االستئناف والح4م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ/ المدرجة $الملف بناء

  .األطرافتقر�ر المستشار المقرر الذ? لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة  على و&ناء

  .27/06/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .و$عد االطالع على مستنتجات الن�ا$ة العامة

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

بناء على المقال اإلستئنافي الذ? تقدمت $ه  المستأنفة بواسطة نائبها،والمؤداة عنه الرسوم القضائ�ة بتار�خ 

الح4م الصادر عن المح4مة التجار�ة $الدار الب�ضاء  $الر&اH بتار�خ  تستأنف $مقتضاه  07/06/2016

في النازلة مع حفJ  ثوالقاضي بإختصاصها نوع�ا للب 11418/8211/2015في الملف عدد   08/02/2016

  .البث في الصائر

  :في الشكـــل

و$ادرت إلى  01/06/2016حیث إن الثابت من وثائ/ الملف أن الطاعنة بلغت $الح4م المستأنف بتار�خ  

ونظرا لتوفره على $اقي الشروH  صفة وأداء فهو مقبول  إستئنافه $التار�خ المذ4ور أعاله، أ? داخل أجله القانوني،

  .ش4ال

  : وفي الموضــوع

للدعو) تعرض من خالله  حیث یتجلى من وثائ/ الملف أن المدع�ة تقدمت بواسطة نائبتها $مقال إفتتاحي 

أنها تشتهر $العالمة التجار�ة المتمثلة في دب یرتد? ل$اس حلواني من وزرة وق$عة تحمل على واجهتها في الجبهة 

  .،لتفاجئ بإستغالل العالمة المذ4ورة من طرف المدعى علیهاBالحرف 

�  .ألف درهم 20ة وتعو�ض قدره ملتمسة الح4م على المدعى علیها $الكف عن إستعمال العالمة الممیزة للمدع

وحیث أدلى نائب المدعى علیها $مذ4رة جواب�ة دفع من خاللها $عدم إختصاص المح4مة التجار�ة للبث في 

  .موضوع النزاع

  .و&ناء على مستنتجات الن�ا$ة العامة الكتاب�ة

  .و$عد ت$ادل المذ4رات بین الطرفین أصدرت المح4مة الح4م المطعون ف�ه $اإلستئناف
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  .أس�اب اإلستئناف
حیث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للح4م المذ4ور على 4ون دعاو) المنافسة الغیر مشروعة تعتبر دعاو) 

المستشهد  17.97من القانون رقم  15ذات طا$ع مدني ومن تم تخرج عن إختصاص المحاكم التجار�ة،وأن المادة 

لمتعلقة $الملك�ة الصناع�ة عموما والتي تم تخص�صها بها من طرف مح4مة الدرجة األولى تخص النزاعات ا

  .من ق ل ع 185$مقتض�ات المادة 

ملتمسة إلغاء الح4م المستأنف والتصر�ح $عدم إختصاص المح4مة التجار�ة والقول بإنعقاد اإلختصاص 

  .للمح4مة العاد�ة

  .وأرفقت مقالها بنسخة من الح4م المستأنف مع طي التبل�غ

تخلف نائ$ا الطرفین وألفي $ملتمس الن�ا$ة العامة الرامي إلى  27/06/2016لف بجلسةوحیث تم إدراج الم

  .04/07/2016تأیید الح4م المستأنف فتقرر إعت$ار القض�ة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النط/ $القرار بجلسة 

  .مح�مة اإلستئناف
  .حیث إرتكزت الطاعنة في إستئنافها على الوسائل المشار إلیها

إن اإلختصاص النوعي إنما یتحدد $الغا�ة التي یرمي إلیها مقال اإلدعاء وهي في نازلة الحال مطال$ة وحیث 

  .ألف درهم 200المستأنف علیها المستأنفة $الكف عن إستغالل عالمتها التجار�ة مع تعو�ض قدره 

لطاعنة ش ذ م م وحیث إن الثابت من وثائ/ الدعو) أن 4ال طرفیهایتخذان ش4ل شر4ة تجار�ة بإعت$ار ا

والمستأنف علیها شر4ة مساهمة، وأن النزاع یتعل/ $ممارسة أعمالهما التجار�ة  وذلك $مناس$ة اإلدعاء المرفوع 

بخصوص إستغاللهما لنفس العالمة التجار�ة مما یجعل من اإلختصاص منعقدا للمحاكم التجار�ة $صر�ح المادة 

نة و&إعت$ارها تحتل مر4ز المدعى عل�ه في الدعو) موضوع الخامسة من القانون المحدث لها،4ما أن الطاع

اإلستئناف وأمام إكتسابها لصفة تاجر وف/ ما سلف ب�انه،ح/ للمستأنف علیها مقاضاتها أمام فضائها الطب�عي 

ممثال في المح4مة التجار�ة والمصلحة للمستأنفة في إثارة الدفع $عدم اإلختصاص إلنعدام مصلحتها في ذلك وف/ 

من قم م المقررة لقاعدة الدفع بدون ضرر،فضال على موضوع الدعو) یتعل/ $المنافسة غیر  49�ات المادة مقتض

المشروعة والتي ت$قى المحاكم التجار�ة مختصة للبث فیها مما ی$قى معه وت$عا لذلك أ? دفع مثار من طرف 

أساس و�تعین رده وتأیید الح4م الطاعنة $عدم إختصاص المح4مة التجار�ة للبث في الدعو) غیر مرتكز على 

  .المستأنف

 .وحیث یتعین حفJ البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع

  

   



  3279/8227/2016  

4 / 4 

  لـھذه األسبـــــاب

 

  .انتهائ ا علن ا وهي تبت فإن مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء

   .قبول االستئناف:في الشـــكل 
التجاریة بالدار  إرجاع الملف إلى المحكمة برده وتأیید الحكم المستأنف مع:الـموضوعفي 

  .ختصاص بدون صائرالبیضاء لإل

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

  كاتب الضبط       المستشار المقرر       الرئیس

  

  



غ/س  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/07/11 بتار�خ   مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :العلن!ة القرار اآلتي نصهفي جلستها 

  .البنك الشعبي  للر3ا2  القن طرة في شخص ممثله القانوني :بین 

  .نائ�ه األستاذ نجیب  بنسعید المحامي بـهیئة الر3ا2 

  من جهة اه مستأنفصفت$

  . 11ابراه م  السید :و&ین

  . عنوانه دوار اوالد بوعلي الرواشد احد الغوالم

.ه مستأنفا عل!ه من جهة أخر' صفت$

 المملكة المغر3 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4474: رقم قرار

 2016/07/11 : بتار�خ

 2016/8227/3432 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة $الملف

  4/7/2016واستدعاء الطرفین لجلسة  

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

  .المدن!ة

  .و$عد اإلطالع على مستنتجات الن!ا$ة العامة

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

 بناء على المقال االستئنافي الذI تقدم $ه المستأنف بواسطة نائ$ه، والمؤداة عنه الرسوم القضائ!ة بتار�خ

في  1/10/2015الصادر عن المح3مة التجار�ة الر&اM بتار�خ  3381!ستأنف $مقتضاه الح3م عدد  19/5/2016

 . والقاضي $عدم اختصاصها نوع!ا للبث في النازلة مع حفO البث في الصائر 2302/8201/2015الملف عدد 

  : في الش�ــل    

وثائ. الملف ان الطاعن لم یبلغ $الح3م المستأنف، وقام $استئنافه $التار�خ المذ3ور أعاله،  منحیث ان الثابت 

  . ونظرا لتوفر االستئناف على $اقي الشروM صفة واداء فهو مقبول ش3ال

  : في الموضـوع   

انه دائن  حیث یتجلى من وثائ. الملف ان المدعي تقدم بواسطة نائ$ه $مقال افتتاحي للدعو' !عرض من خالله

درهم حسب الثابت من عقد القرض و3شف الحساب المرف. $ه، وأن هذا األخیر  60.359,17للمدعى عل!ه $مبلغ 

  .توقف عن أداء ما بذمته رغم إنذاره بذلك ملتمسا الح3م على المدعى عل!ه $أداء المبلغ المذ3ور مع الفوائد

  .وأرف. مقاله $3شف حساب وعقد قرض ومحضر تبل!غ

  .درت المح3مة التجار�ة $الر&اM $التار�خ المذ3ور أعاله الح3م المطعون ف!ه $االستئنافوحیث أص

  أس�اب االستئناف

لم یتطرق  30- 08حیث تمسك الطاعن في استئنافه للح3م المذ3ور على 3ون القسم السادس من القانون رقم 

منه ، 3ما ان المادة  150الى  74إلى مسألة إسناد االختصاص $النس$ة للنزاعات التي قد تثار $مقتضى الفصول 

 على ان المقصود $القروض االستهالك!ة من القسم المذ3ور استثنت من نطاق التطبی. العقود العقار�ة، فضال 75

هي تلك القروض التي تبرمها مؤسسات االئتمان ول!س العقود التي تبرمها االبناك والتي تعتبر عقودا بن3!ة والتي تعد 

بدورها عقودا تجار�ة $اعت$ار ان فتح الحساب البن3ي !أتي في مرحلة سا$قة عن مرحلة سا$قة عن مرحلة القرض، 

الذI سارت عل!ه مح3مة االستئناف التجار�ة $الدار الب!ضاء في العدید من قراراتها ملتمسا إلغاء الح3م  وهو االتجاه

  . المستأنف والتصر�ح $اختصاص المح3مة التجار�ة $الر&اM للبث في النزاع وٕارجاع الملف إلیها بدون صائر

    .وأرف. مقاله بنسخة من الح3م المستأنف و3شف حساب
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ملتمس الن!ا$ة العامة فتقرر اعت$ار الملف وألفي $ و تخلف الطرفان  4/7/2016الملف بجلسة وحیث تم إدراج 

  .  11/7/2016القض!ة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النط. $القرار بجلسة 

  مح�مــة االستئـناف

�ة مما حیث ارتكز الطاعن في استئنافه على 3ون عقود القرض المبرمة من طرف األبناك تعتبر عقودا تجار 

  .یجعل من االختصاص نوع!ا منعقدا للمحاكم التجار�ة

وحیث ان االختصاص النوعي إنما یتحدد $الغا!ة التي یرمي إلیها مقال االدعاء وهي في نازلة الحال مطال$ة 

  .المستأنف المستأنف عل!ه $أداء دین ناتج عن عقد قرض و3شف حساب

للمحاكم التجار�ة نصت على إسناد االختصاص لهذه األخیرة في وحیث ان المادة الخامسة من القانون المحدث 

  .النزاعات المتعلقة $العقود التجار�ة

وحیث ان الثابت من وثائ. الملف ان الدین موضوع الدعو' ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عل!ه $مناس$ة 

  .فتح حساب بن3ي لد' البنك المستأنف عل!ه

لتجارة نظم العقود التجار�ة، وجعل منها العقود البن3!ة،وأن الحساب $االطالع وحیث إن ال$اب الرا$ع من مدونة ا

وف. أح3ام ال$اب المذ3ور یدخل ضمن زمرة العقود البن3!ة، ومن تم ینطب. عل!ه وصف العقد التجارI وف. ما سلف 

  .ب!انه

' البنك المستأنف وذلك وحیث  ان القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عل!ه $مناس$ة الحساب المفتوح لد

حسب  الثابت من وثائ. الدعو' ، و$التالي !عتبر عقد القرض المذ3ور عقدا تجار�ا $طب!عته $صرف النظر عن صفة 

المتعاقد، و!3ون عطفا على ما ذ3ر االختصاص نوع!ا و&إعمال مقتض!ات المادة الخامسة المومأ إلیها أعاله منعقدا 

  .اع موضوع نازلة الحالللمحاكم التجار�ة للبث في النز 

وحیث ت$عا لألسانید أعاله تكون المح3مة التجار�ة $قضائها $عدم اختصاصها نوع!ا للبث في النزاع المعروض 

علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الح3م المستأنف والتصر�ح من جدید $انعقاد االختصاص نوع!ا 

  .الملف الیها للبث ف!ه ط$قا للقانون  للمح3مة التجار�ة للبث في النزاع وٕارجاع

  .   وحیث یتعین حفO البث في الصائر الى حین البث في الموضوع
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  لهــذه األسبـــاب

  .ا وعلن!اوهي تبت انتهائ! مح3مة االستئناف التجار�ة $الدار الب!ضاء تصرح  

  .االستئناف قبول :في الش�ــل

 نوع!ا $الر&اM التجار�ة المح3مة $اختصاص جدید من الح3م و المستأنف الح3م إلغاء و $اعت$اره:في الموضوع

 .صائر بدون  إلیها الملف إرجاع مع النزاع في للبث

  .و3هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	              المستشار المقرر                           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                        

  2016/07/25 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلن�ة القرار اآلتي نصه

    البنك  الشعبي  للر3ا2  والقن طرة في شخص ممثله القانوني  بین 

  ینوب عنه األستاذ جمال صادق المحامي بـهیئة الر3ا2  

  ه مستأنفا من جهةصفت$

    11رشید    و&ین 

.ه مستأنفا عل�ه من جهة أخر' صفت$

 المملكة المغر3 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4759: رقم قرار

  2016/07/25 : بتار�خ

 2016/8227/3829 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة $الملف

  .األطرافس وعدم معارضة تقر�ر المستشار المقرر الذ= لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ� على و&ناء

  .25/07/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .و$عد االطالع على مستنتجات الن�ا$ة العامة

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

اإلستئنافي الذ= تقدم $ه  المستأنف بواسطة نائ$ه،والمؤداة عنه الرسوم القضائ�ة بتار�خ بناء على المقال 

في الملف   21/09/2015�ستأنف  $مقتضاه الح3م الصادر عن المح3مة التجار�ة $الر&اG بتار�خ   08/06/2016

  .ي الصائرفي النازلة مع حفK البث ف ثوالقاضي $عدم إختصاصها نوع�ا للب 2195/8201/2015عدد 

  :في الشكـــل

حیث إن الثابت من وثائ. الملف أن الطاعن لم یبلغ $الح3م المستأنف،وقام بإستئنافه $التار�خ المذ3ور 

  .أعاله،ونظرا لتوفر اإلستئناف على $اقي الشروG صفة وأداء فهو مقبول ش3ال

  : وفي الموضــوع

ه $مقال إفتتاحي للدعو' �عرض من خالله أنه حیث یتجلى من وثائ. الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائ$ 

  .عقد قرض ندرهم ناتج ع 203048.81دائن للطرف المدعى عل�ه $مبلغ 

  .ملتمسا الح3م على الطرف المدعى عل�ه $أداء المبلغ المذ3ور

  .وأرف. مقاله $عقد قرض و3شف حساب بن3ي

  .ح3م المطعون ف�ه $اإلستئنافوحیث تخلف الطرف المدعى عل�ه رغم  اإلستدعاء فأصدرت المح3مة ال

  .أس�اب اإلستئناف
حیث یتمسك الطاعن في إستئنافه للح3م المذ3ور على 3ون عقود القرض المبرمة من طرف األبناك تعتبر 

  .عقودا تجار�ة مما یجعل من اإلختصاص منعقدا للمحاكم التجار�ة للبث فیها

المح3مة التجار�ة $الر&اG مع إرجاع الملف إلیها للبث  ملتمسا إلغاء الح3م المستأنف والتصر�ح بإختصاص

  .ف�ه من جدید
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  . وأرف. مقاله بنسخة من الح3م المستأنف

تخلف نائب المستأنف 3ما تخلف الطرف المستأنف   25/07/2015وحیث تم إدراج الملف بجلسة

عل�ه،وألفي $ملتمس الن�ا$ة العامة الرامي إلى إلغاء الح3م المستأنف والتصر�ح بإختصاص المح3مة التجار�ة 

  .$الر&اG، فتقرر إعت$ار القض�ة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النط. $القرار $آخر الجلسة

  .مح�مة اإلستئناف
رتكز الطاعن في إستئنافه على 3ون عقود القرض المبرمة من طرف األبناك تعتبر عقودا تجار�ة مما حیث إ

  .یجعل من اإلختصاص نوع�ا منعقدا للمحاكم التجار�ة

وحیث إن االختصاص النوعي إنما یتحدد $الغا�ة التي یرمي إلیها مقال اإلدعاء وهي في نازلة الحال مطال$ة 

  .نف عل�ه $أداء دین ناتج عن عقد قرض و3شف حسابالمستأنف الطرف المستأ

وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجار�ة نصت على إسناد اإلختصاص لهذه األخیرة 

  .للنظر في النزاعات المتعلقة $العقود التجار�ة

للطرف المستأنف وحیث إن الثابت من وثائ. الملف أن الدین موضوع الدعو' ناشئ عن عقد قرض منح 

  .عل�ه $مناس$ة فتح حساب بن3ي لد' البنك المستأنف

وحیث إن ال$اب الرا$ع من مدونة التجارة نظم العقود التجار�ة،وجعل منها العقود البن3�ة، وأن الحساب 

ف. $اإلطالع وف. أح3ام ال$اب المذ3ور یدخل ضمن زمرة العقود البن3�ة،ومن تم ینطب. عل�ه وصف العقد التجار= و 

  .ما سلف ب�انه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع الطرف المستأنف عل�ه $مناس$ة الحساب المفتوح لد' البنك 

المستأنف وذلك  حسب الثابت من وثائ. الدعو' ،  و$التالي �عتبر عقد القرض المذ3ور عقدا  تجار�ا $طب�عته 

ختصاص نوع�ا و&إعمال مقتض�ات المادة الخامسة $صرف النظر عن صفة المتعاقد ،و�3ون عطفا على ما ذ3ر اإل

  .المومأ إلیها أعاله منعقدا للمحاكم التجار�ة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

وحیث ت$عا لألسانید أعاله تكون المح3مة التجار�ة  $قضائها $عدم إختصاصها نوع�ا للبث في النزاع 

إلغاء الح3م المستأنف والتصر�ح من جدید بإنعقاد  المعروض علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه

  .اإلختصاص نوع�ا للمح3مة التجار�ة $الر&اG  للبث في النزاع وٕارجاع الملف إلیها للبث ف�ه ط$قا للقانون 

  . وحیث یتعین حفK البث في الصائر إلى حین البث في الموضوع
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  لـھذه األسبـــــاب

  

  .نتهائ اإ علن ا وهي تبت �الدار الب ضاءفإن مح�مة االستئناف التجار�ة 

   .قبول اإلستئناف:في الشـــكل 
بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ

  .التجاریة بالرباط  نوعیا للبث في النزاع مع ارجاع الملف الیھا بدون صائر
  .صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعاله بنفس الھیئة التي شاركت في المناقشة وبھذا

  كاتب الضبط       المستشار المقرر       الرئیس

  

  



 رك

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/07/27 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

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

  من جهة ةمستأنف ابوصفه

   22السیدة فاطمة الزهراء : و5ین 

  .الحاف< ابن رشید المحامي بهیئة الر5ا=االستاذ : اینوب عنه

.من جهة أخر?  امستأنفا علیه ابوصفه

 المملكة المغر5 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4811: رقم قرار

  2016/07/27 : بتار�خ

 2016/8227/2195 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح.م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ' المدرجة &الملف

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

  27/7/2016لجلسة واستدعاء الطرفین 

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 

  .الرام�ة إلى تأیید الح.م المستأنف .بناء على مستنتجات الن�ا&ة العامة

  :لـــفي الش�

والذ=  16/3/2015بواسطة نائبها  بتار�خ   11المقدم من طرف شر.ة  الستئنافيابناء على المقال 

في الملف  26/2/2015الب�ضاء بتار�خ  &الدار&مقتضاه  تستأنف  الح.م التمهید=  الصادر عن المح.مة التجار�ة 

  .في النازلة  تالقاضي &اختصاص المح.مة نوع�ا للب  194/8206/2015التجار= عدد 

داخل  أ= 16/3/2015واستأنفته بتار�خ   6/3/2015نف اعاله بلغ للمستأنفة بتار�خ حیث ان الح.م المستأ

  القانوني  األجل

  .الستئنافي مستوف للشروU الش.ل�ة  المتطل&ة قانونا فهو مقبول االمقال  إنحیث 

  :في الموضوع

ا محال  &سومة قدرها عقار أكرت للمدعى علیهالالمدع�ة مالكة  أن�ستفاد من وثائ' الملف والح.م المستأنف 

 22/10/2013وجهت لها إنذارا &اإلفراغ &سبب التماطل بلغت &ه المدعى علیها  بتار�خ  وأنهادرهم  40.000

   .تعتبر محتلة ملتمسة الح.م &اإلفراغ فإنهادون االستجا&ة لفحوZ اإلنذار  أشهرمرور الستة &و 

 . فیها &عدم االختصاص النوعي دفعتمن طرف المدعى علیها والتي  و@ناء على المذ.رة الجواب�ة المدلى بها

  .في الملف  االمدلى بهأو إدالئها &مستنتجاتها  @ناء على إحالة الملف على الن�ا&ة العامة و 

وجاء في   11عاله واستأنفته المدعى علیها شر.ة أ و&عد انتهاء االجراءات المسطر�ة صدر الح.م المستأنف 

طلب اإلفراغ  هوموضوع الدعوZ  أنالنزاع القائم ب�م الطرفین  ال �.تسي طا&عا تجار�ا  &علة  &أن افهااستئن  أس&اب

القانون المطب' هو قانون المسطرة  المدن�ة ول�س ظهیر  و أن العاد=ختصاص للنظر ف�ه للقضاء و�تعین اإل

الح.م و&عد  التصد= الح.م &اختصاص المح.مة االبتدائ�ة &الر@اU مع ما یترتب  عن  إلغاءملتمسة  24/5/55

  .الستئنافي &طي التبل�غ ونسخة ح.م تبل�غ�ةاذلك قانونا مرفقة مقالها 

  .أدلى نائب المستأنفة علیها &مذ.رة  إسناد النظر  20/7/2014و@جلسة 
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خاللها ملتمس الن�ا&ة العامة الرامي الى  ألفي 27/7/2016وهي  جلسة علن�ة  &آخرو@ناء على إدراج الملف 

  . أعاله الجلسة &آخرتأیید الح.م المستأنف وتقرر حجز القض�ة في المداولة قصد النط' &القرار 

  مح�مة االستئناف

  .استأنفها ت&عا لما سطر اعاله أوجهحیث عرضت الطاعنة 

&طلب اإلفراغ موضوع الدعوZ یتعل'  .ون اع في النز  تس.ت &عدم اختصاص هذه المح.مة نوع�ا للبمحیث ت

  . 24/5/55و قانون المسطرة المدن�ة ول�س ظهیر والقانون المطب'  ه

طب' هو قانون الجوهر �ال �طب' في  النازلة فان ما  24/5/55 ظهیرن أفترضنا &إ و إنأوال حتى  إنه حیث

على صواب  لما قضت  تالمح.مة مصدرة الح.م المستأنف .ان نإول�س قانون االجراءات المسطر�ة وثان�ا 

&عدم   الدفع مثیرةالمدعى علیها  موقعینطل' دائما من  النوعي تحدید االختصاصلكون ختصاصها النوعي إب

المنظم  5.96من القانون  األول&ش.لها حسب ما ینص عل�ه الفصل   أ= تجار�ة یتعل' &شر.ة واألمراالختصاص 

تجار=  أصلحول  من جهة ثان�ة فان النزاع یتمحورو  لمثل هذه الشر.ات ذات المسؤول�ة المحدودة هذا من جهة 

الى االختصاص النوعي  للمح.مة التجار�ة اعماال للمادة  الخامسة   البث في النزاعات المتعلقة &هفي  یخضعالذ= 

  .الح.م المستأنف .ان على صواب لما نحى نفس المنحى ور�ة المحاكم التجا إحداثمن قانون  

للمح.مة المصدرة له لمتا&عة  بتأیید الح.م المستأنف دون ارجاع الملفهذه المح.مة تكتفي  إنحیث  

االجراءات .ما هو منصوص عل�ه قانونا الن المح.مة مصدرة الح.م القاضي &االختصاص سب' لها ان بتت في 

قضت &افراغ  المستأنفة من المحل موضوع  التيو   9/4/2015 بتار�خقتضى ح.مها الصادر موضوع  النازلة &م

  .  22/10/2013للمستأنفة بتار�خ المبلغ   اإلنذارالنزاع بناء  على نفس 

ملف  إطارعلى  هذه المح.مة في  إحالتهماالح.م ال&ات في الموضوع تم الملفین الصادر &شأنهما   إنحیث 

التي قضت &احالة الملف على السید رئ�س .تا&ة الض&` وتم فصل الملفین معا .ما  الهیئةواحد عرض على نفس 

 إلتمامرجع الملف تهذه المح.مة ال �م.ن ان  فإنولذا   �2883/8206/2015ستفاد من الملف الحامل للرقم 

الطعن ف�ه &االستئناف  تمو  النوعي ختصاصفي اال ح.م  مستقل &ات  ال یتعل' &صدور األمركون االجراءات  ل

فان مح.مة اإلستئناف المعروض علیها الح.م  &عد في   جوهر النزاع  بتتقد  مح.مة الموضوعولم تكن 

في النزاع وفي حالة تأییدها للح.م تقوم بإرجاع الملف إلى مح.مة الدرجة األولى لمتا&عة  تبتاإلختصاص النوعي &

المح.مة  مصدرة الح.م .ما سب'  ذ.ره قد  قضت  و الحال أن أما ت في الموضوع اإلجراءات وٕاصدار ح.م &ا

   .ح فق` بتأیید الح.م المستأنف ر ستوفیت فان هذه المح.مة تصإقد  اإلجراءاتان  أ= اإلفراغ&
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  لهــذه األسبـــاب

  وحضور�ا علن اا و وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء تصرح

  االستئناف قبول :في الش�ــل

  الصائر المستأنفة تحمیل و المستأنف الح�م بتأیید: موضوع في

  .و5هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  الض�	 ة�ات�                         ةالمقرر  ةالمستشار                     ةالرئ س



ه/ص  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  2016/09/19 بتار�خ 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

    11السید ابراه م   بین 

    11السید سف ان 

  المحامي بـهیئة الدار الب ضاء   اسین زهیر نائبهما األستاذ  

  من جهة ینمستأنف ماهصفت$

   بن ام�ارك  11دمحم  السید و&ین 

   ءبـهیئة الدار الب ضا ةالمحام  نع مة مالك نائبته األستاذة  

.من جهة أخر) عل�ه مستأنفا ه صفت$

 المملكة المغر6 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4958: رقم قرار

 2016/09/19 : بتار�خ

 2016/8227/4053 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م 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

  .05/09/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .ة العامةو$عد اإلطالع على مستنتجات الن�ا$

 .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

  : في الش�ــل

بواسطة محامیهما $مقال مسجل   11والسید سف�ان   11تقدم السیدان ابراه�م  2016یولیوز 20حیث بتار�خ 

الصادر عن المح3مة التجار�ة $الدار الب�ضاء  451من خالله الح3م عدد  انومؤد) عنه الرسم القضائي �ستأنف

  .القاضي $اإلختصاص النوعي للبت في الدعو)  2016- 8205- 1371في الملف عدد  2016- 04- 05بتار�خ 

. وحیث إن اإلستئناف قدم داخل األجل القانوني ومن ذ@ صفة ومؤد) عنه الرسم القضائي فهو مقبول ش3ال

  : عفي الموضـو 

عرض من خالله بن ام$ارك تقدم $مقال   11حیث �ستفاد من وثائ. الملف والح3م المستأنف ان السید دمحم 

الدار الب�ضاء معد لص�اغة الذهب ولظروف  3الرقم  6الزنقة  1أنه �ملك األصل التجار@ الكائن $حي اإلدر�سي 

المسمى ، بنهال انه قام بب�ع األصل التجار@ إلفي نفس الحرفة إ هل�ستغل  11سلم المحل لشق�قه ابراه�م $ه خاصة 

ا على و3الة وقع علیها دون ان �طلع على مضمونها ون ان �سلم له أ@ مبلغ وذلك بناءسف�ان دون علمه ود

األصل التجار@ إلنعدام األساس الشرعي عقد ب�ع و$النظر للتدل�س والتواطؤ الذ@ وقع عل�ه یلتمس الح3م ب$طالن 

والقانوني وأمر السید رئ�س 3تا$ة الض$_ لد) المح3مة التجار�ة $الدار الب�ضاء  $التشطیب عل�ه من السجل 

  .التجار@ و$طرد المشتر@ من محله تحت طائلة غرامة تهدید�ة

 11السید سف�ان  "جواب المدعى عل�ه األول صدر الح3م المبین أعاله استأنفه هذا األخیر مع�هو$عد 

  :طعنهما ف�ما یلي موضحین أوجه

موضوع الطلب یرمي إلى  ألنأن الح3م لم �3ن صائ$ا لما قضى $اإلختصاص النوعي للبث في النازلة 

لم تبرم من أجل  وهي و3الةب�ع أصل تجار@ تم بناءا على و3الة مفوضة ذات طب�عة مدن�ة عقد الح3م ب$طالن 

ل�ست له صفة  والو3یلو3الة مدن�ة لمعتمدة في الب�ع ا اإلتجار وانما لغرض اإلستعمال الشخصي 3ما ان الو3الة 
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تاجر وألجل ذلك یلتمسان في آخر مقالهما إلغاء الح3م ف�ما قضى $ه و$عد التصد@ الح3م $عدم اإلختصاص 

  النوعي للمح3مة التجار�ة $الدار الب�ضاء للبث في الطلب مدلیین بنسخة من الح3م المستأنف وغالف التبل�غ 

  .ا$ة العامة $مستنتجاتها الكتاب�ة الرام�ة إلى تأیید الح3م المستأنفوحیث أدلت الن�

-19تقرر خاللها حجز القض�ة للمداولة والنط. $القرار بجلسة  2016-09-05وحیث أدرج الملف بجلسة 

    . $عد ان تخلف الطرفان عن الحضور رغم اإلستدعاء 2016- 09

 التعلیل

  .النوعي ینعقد للمح3مة $النظر لموضوع الدعو) والوثائ. المدلى بها حیث إن اإلختصاص

ب�ع أصل تجار@ والتشطیب عل�ه من السجل التجار@ عقد لحال ترمي إلى الح3م ب$طالن وحیث ان دعو) ا

وهو نزاع ط$قا للمنصوص عل�ه في الفقرة الخامسة ، و$طرد المشتر@ من المحل التجار@ تحت طائلة غرامة تهدید�ة

ن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجار�ة یدخل ضمن اختصاص المح3مة التجار�ة $غض النظر م

تنظر في مجموع النزاع وٕان 3ان یتضمن  المح3مةب�ع األصل التجار@ ألن إبرام عقد عن السند الذ@ بواسطته تم 

�3ون الح3م صائ$ا ف�ما قضى $ه مما یتعین جان$ا مدن�ا و$التالي وخالفا لما جاء في سبب الطعن عن غیر اساس 

  تأییده 

  لهــذه األسبـــاب

  .وغ اب ا  في حK المستأنف عل ه علن اا وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

        االستئناف قبول :في الش�ــل

 ب ضاءدار ال�ال التجار�ة المح�مة الى الملف ارجاع مع المستانف الح�م وتایید برده:في الموضوع 

  .رصائ بدون  لالختصاص

  .و6هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	                      المقرر            المستشار           الرئ س           



ب.م  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/09/19 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

  شر�ة مساهمة في شخص رئ س مجلسها اإلدار* مصرف المغرب : بین

    نائبته األستاذة مر�م مروان المحامي بـهیئة الدار الب ضاء

  من جهةمستأنفا ه صفت$

    11 دمحمالسید : و&ین 

.من جهة أخر) عل�ه مستأنفا ه صفت$

 المملكة المغر= ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4966: رقم قرار

  2016/09/19 : بتار�خ

 2016/8227/4449 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة $الملف

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

  .05/09/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المسطرة المدن�ة

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

 .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

   : في الش�ــل

رسم ـؤد) عنه الـال مـامیته $مقـرب بواسطة محـمصرف المغدم ـتق 2016- 07-29ار�خ ـحیث بت

خ ـار�ـاء بتـالب�ضدار ـار�ة $الـ3مة التجـالمح عن ادرـالص 6758دد ـم عه الح3اللـن خـأنف مـالقضائي �ست

في دم االختصاص النوعي للبث القاضي $ع 2014-8201- 12917في الملف عدد 2015- 06- 15

  .الدعو) 

و ـم القضائي فهـه الرسـة ومؤد) عنـل القانوني ومن ذ@ صفـل األجـداخ دمـوحیث إن االستئناف ق

  .الـول ش3ـمقب

    : في الموضـوع

قال ـه $مـة محامیتـدم بواسطـرب تقـرف المغـأنف أن مصـم المستـ. الملف والح3ـاد من وثائـث �ستفـحی

ي وعقد ـف حسابـ3شت $ـم ثابــدره 3.527727,16لغ ـ$مب  11ن للسید دمحم ـدائه ـه أنـن خاللـرض مـع

ع ـور مـه المذ3ـم لـة، والتمس الح3ـة نتیجـم تؤد ألیـه لـة الستخالصـاوالت الرامیـع المحـأن جمیـرض و&ـق

 المدعي كـه البنـاله استأنفـن أعـم المبیـدر الح3ـو) صـي الدعـوب فـعد استدعاء المطلـض و&ـد والتعو�ـالفوائ

ر ـواه غیـي دعـث فـي للبـاص النوعـول $عدم االختصـل للقـه الح3م من تعلیـب إلیـأن ما ذه :لألس$اب التال�ة

ات ـلت الحسابـة جعـة التجار�ـع من مدونـل السابـات الفصـم ذلك أن مقتضیـي سلیـاس قانونـى أسـد علـمستن

ا ـاقد مدنیـة المتعـصفر عن ـة $غض النظـود التجار�ـن العقـمذا عقد القرض ـن و3ـة للز&ائـة المفتوحـالبن3ی

ة ـرة السا$عـة أن الفقـو) خاصـي الدعـر فـة $النظـى مختصـت$قة ـة التجار�ـإن المح3مـي فـاجرا و$التالـان أم تـ3

ه ـا $طب�عتـال تجار�ـة عمـالت المالیـن القروض والتسهیـلت مـة جعـة التجار�ـة من مدونـادة السادسـمن الم

ي ـس فـار�ة والتمـود التجـي من العقـاب البن3ـى ان الحسـرا علـء استقـاو القض هـإن الفقـك فـال عن ذلـفض

ي ـث فـار�ة للبـة التجـى المح3مـف علـة الملـد بإحالـن جدیـم مـى $ه والح3ـا قضـم ف�مـاء الح3ـه إلغـر مقالـآخ

  .أنفـم المستـن الح3ـة مـا بنسخـمدلی. يـاص النوعـو) لالختصـالدع
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رف ـف الطـة وتخلـة العامـي $ه ملتمس الن�ابـوألف 2016- 09- 05ة ـف بجلسـالمل ث أدرجـوحی

  ةـسـرار بجلـالقـ. بـنطـة والـداولـة للمـز القضیـرر حجـقـاء وتـدعـم االستـور رغـن الحضـه عـف علیـأنـالمست

19 -09 -2016 .      

  مح�مــة االستئـناف

ة ـودا تجار�ـعقـر اك تعتبـرف األبنـن طـة مـود القرض المبرمـأن عقـه بـي استئنافـن فـز الطاعـث ارتكـحی

  .ةـم التجار�ـللمحاكـد ي ینعقـاص النوعـاالختصـأن و&

. ـال المتعلـو) والوثائ. المرفقة $المقـوع الدعـر لموضـة $النظـد للمح3مـي ینعقـاص النوعـث إن االختصـوحی

  .ار@ ـاب الجـل $الحسـن سجـد مدیـرصیو د قرض ـج عن عقـن ناتـ$أداء دیم ـى الح3ـي إلـا ترمـة فإنهـي النازلـا وفـبه

رة للنظر ـاص لهذه األخیـار�ة أسندت االختصـاكم التجـانون المحدث للمحـة من القـادة الخامسـث إن المـوحی

  .ار�ةـود التجـة $العقـات المتعلقـفي النزاع

ه ـأنف علیـح للمستـرض منـن عقد قـئ عـو) ناشـع الدعوـ ن موضـ. الملف أن الدیـابت من وثائـث إن الثـوحی

  .أنفـك المستـي لد) البنـاب بن3ـح حسـة فتـ$مناسب

اب ـل الحسـا العقود البن�3ة، وجعـة، منهـارة نظم العقود التجار�ـن مدونة التجـاب الرا$ع مـث إن البـوحی

  .ار@ ـد التجـه وصف العقـعلی .ـم ینطبـومن ت ة،ـود البن3یـرة العقـن زمـل ضمـ$االطالع یدخ

ـأنف ك المستـاب المفتوح لد) البنـه $مناس$ة الحسـأنف علیـنزاع أبرم مع المستـوع الـیث إن القرض موضـوح

اقد ـة المتعـر عن صفـرف النظـار@ $طب�عته $صـتج ـو) ،  و$التالي فانه عقدائ. الدعـابت من وثـحسب الثوذلك 

د  ـة ینعقـي النازلـي للبث فـاص النوعــا أعاله فإن اإلختصـادة الخامسة المومأ إلیهـات المـال مقتضیـ، و&إعم

د ـن جدیـم مـاءه والح3ـن  إلغـائه والذ@ یتعیـي قضـأنف فـم المستـه الح3ـا ذهب إلیـا لمـار�ة خالفـاكم التجـللمح

  .ون ـانـا للقـه ط$قـبث فیـا للـف إلیهـاع الملـٕارجزاع و ـي النـث فـة  للبـة التجار�ـي للمح3مـاص النوعـاد االختصـ$انعق

  لهــذه األسبـــاب

  .ا علن�ا وغ�اب�اانتهائ� ثوهي تب مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

  االستئناف $قبول:في الش�ــل

 التجار�ة المح3مة $اختصاص جدید من والح3م المستأنف الح3م إلغاء و $اعت$اره:في الموضوع

 صائر بدون  إلیها الملف إرجاع مع النزاع في للبث نوع�ا $الدار الب�ضاء

  .و=هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	     المستشار المقرر                                  الرئ س                



غ/س  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/09/26 بتار�خ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

  في شخص ممثلها القانوني، شر�ة محدودة المسؤول ة  11شر�ة    :بین

  المحامي بـهیئة الدار الب ضاء حمید عدساو6  ا االستاذینوب عنه  

  من جهة ةمستأنف وصفهاب

   22بدر  السید   :و%ین

     الب ضاءة بـهیئة الدار المحام  سمیرة سرحاني االستاذة نوب عنهت   

.من جهة أخر' عل�ه مستأنفا ه وصفب

 المملكة المغر8 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   5117: رقم قرار

 2016/09/26 : بتار�خ

 2016/8227/4517 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م 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

  .2016-09-19 واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .-ة العامةو-عد اإلطالع على مستنتجات الن�ا

 .و-عد المداولة ط-قا للقانون 

  : في الش�ــل - 

تقدمت شر3ة جوهرة الم-اني بواسطة محامیها -قال مؤد' عنه الرسم القضائي  2016- 08- 04حیث بتار�خ 

في  2016- 6- 23الصادر عن المح3مة التجار�ة -الدار الب�ضاء بتار�خ  818تستأنف من خالله الح3م عدد 

  .القاضي -االختصاص النوعي 2016- 8202- 3677الملف عدد 

 اأدلت خاللها نائ-ة المستأنف عل�ه -مذ3رة اسندت من خالله 2016- 09- 19وحیث ادرج الملف بجلسة 

التصر�ح برد االستئناف لكون األوجه المتمسك  ىالنظر للمح3مة، وأدلت الن�ا-ة العامة -مستنتجاتها الكتاب�ة الرام�ة ال

  .2016- 09- 26قرر حجز القض�ة للمداولة والنط. -القرار بجلسة بها غیر ذ@ محل وت

قول -عدم االختصاص لحیث یتبین من المقال االستئنافي أن ما تمس3ت -ه الطاعنة من أس-اب غیر مفض�ة ل

الذ@ استأنفته والذ@  818التجار�ة وهو ما قضى -ه الح3م عدد  التصر�ح -االختصاص النوعي للمح3مة إلى وٕانما

من ق إ م ت و-التالي �3ون استئنافها غیر متوفر ألحد شرو_ الفصل  5ق  في قضاءه مقتض�ات المادة لم یخر 

  .م وهو شر_ المصلحة هذا من جهة.م.االول من ق

الصادر عن المح3مة  2830إلغاء الح3م عدد  وحیث یتبین من جهة أخر' أنها التمست في آخر مقالها 

و-عد التصد@ الح3م -عدم  1539/21/2113في الملف عدد  2013- 07- 18االبتدائ�ة -الدار الب�ضاء بتار�خ 

 الطعن فضال عن ذلك ان الح3م أس-اباالختصاص النوعي للمح3مة التجار�ة وفي ذلك تناقض مع الوارد في 

و-التالي �3ون استئنافها مختل من الناح�ة الش3ل�ة  818هو الح3م المستأنف عدد  المطلوب إلغاءه ل�س المذ3ور

  .وهو بذلك غیر مقبول وهو ما یتعین التصر�ح -ه
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  لهــذه األسبـــاب

  .وحضور�ا علن اا ،وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء تصرح

  .هترافع على الصائر ا�قاء مع االستئناف قبول عدم� :في الش�ــل-

  .و8هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	                المقرر            المستشار                  الرئ س           


