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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة -الملف

  .05/04/2016استدعاء الطرفین لجلسة :ناء 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 

تستأنف -مقتضاه الح3م  24/06/2014بواسطة دفاعها، -مقال مؤد' عنه بتار�خ   11حیث تقدمت شر3ة 

والقاضي  8035/6/2012في الملف عدد  19/11/2013لصادر عن المح3مة التجار�ة -الدار الب#ضاء بتار�خ ا

من تار�خ استحقاق 3ل 3مب#الة إلى غا#ة یوم األداء  القانون#ةدرهم مع الفوائد  1.003.920علیها -أداء مبلغ 

  .وتحدید اإلكراه البدني في األدنى مع الصائر ورفض -اقي الطل-ات

  :في الشكـــل 

  .-قبولهحیث ان االستئناف جاء مستوف#ا لكافة الشروU الش3ل#ة المتطل-ة قانونا، مما یتعین معه التصر�ح 

  :في الموضوع 

األطلس الكبیر تقدمت -مقال مؤد'   22حیث #ستفاد من وثائ. الملف ونسخة الح3م المستأنف ان شر3ة 

درهم -مقتضى  733.920,00-مبلغ  11تعرض ف#ه بواسطة دفاعها انها دائنة لشر3ة  24/06/2012عنه بتار�خ 

وأن جم#ع المحاوالت الحب#ة .ثالث 3مب#االت رجعت 3لها عند التقد#م لالستخالص بدون وفاء النعدام الرصید

والتمست الح3م على المدعى علیها -أدائها للمدع#ة مبلغ ، اإلنذار -اءت -الفشلالمبذولة لحملها على األداء ومنها 

و-مبلغ .درهم ق#مة الدین مشفوعا -الفوائد القانون#ة من تار�خ استحقاق 3ل 3مب#الة إلى تار�خ األداء 733.920,00

 .درهم 3تعو#ض مع النفاذ المعجل والصائر 30.000,00

. -الوثائ. المدلى -ه من قبل نائب المدع#ة والذ  أكد ف#ه أن ق#مة و:ناء على المقال اإلضافي المرف

درهم ول#س المبلغ المطلوب في مقالها االفتتاحي  1.003.920,00الكمب#االت اإلجمال#ة المطلو-ة هو 

والتمس الح3م على المدعى علیها -أدائها له مبلغ . إلى خطأ في الحساب عدرهم الراج 733.920,00

  .درهم الق#مة اإلجمال#ة للكمب#االت والصائر 733.920,00م إضافة إلى مبلغ دره 270.000,00

أن الظاهر من شواهد  ابناء على المذ3رة الجواب#ة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها، والذ  #عرض فیه

ألن . لض#اععدم الوفاء أنها لم تتضمن 3ون سبب رجوعها ل#س هو انعدام الرصید بل ألنها متعرض علیها -سبب ا
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الكمب#االت المدلى بها من طرف المدع#ة تمت سرقتها من الممثل القانوني للمدع#ة والذ  تمت متا-عته -حجة 

بإدانته -أر:ع سنوات ح-سا مع أدائه للممثل  ىمي بن بوشعیب صدر -شأنها ح3ما قضالنصب، المدعو بلول التها

درهم بناء على وثائ. مدلى بها من طرف  10.839.000,00القانوني للمدعى علیها السید أوجرا اسماعیل مبلغ 

والتمس أساسا . هذا األخیر من بینها ش#3ات وقد تم استئنافه ومعروض على مح3مة االستئناف -الدار الب#ضاء

واحت#اط#ا رفض . من ق م ج 10لة إلى حین صدور قرار نهائي في الموضوع استنادا للفصل إ#قاف البت في الناز 

  .وأدلى بنسخة الح3م الجنحي. الطلب وتحمیل المدع#ة الصائر

#عرض فیها عدم صحة التعرض على وفاء الكمب#الة  16/4/2013و:ناء على مذ3رة تعقیب المدع#ة لجلسة 

أما الكمب#االت المدلى بها فهي مسحو-ة من المدعى . ت .من م 189الفصل في  حصراإال في الحاالت المذ3ورة 

3ما أنها مؤشر علیها -ما #فید أنها غیر . علیها شخص#ا لفائدة المدع#ة -صفة شخص#ة ولم تتم تداولها بین األغ#ار

ل -ما #فید التصر�ح قابلة للتطهیر لذا ال #م3ن الحدیث عن تعرضها للسرقة أو الض#اع 3ما أن المدعى علیها لم تد

  .المذ3ور 189-الض#اع، ل#3ون بذلك تعرضها مخالفا للفصل 

 بإدانة3ما أنه ال عالقة بین الكمب#االت موضوع النزاع والح3م الجنحي المستدل -ه، ألن الح3م الجنحي قضى 

لفائدة المسمى السید بلول التهامي من أجل النصب وعدم توفیر مؤونة ش#3ات و:تعو#ضات تخص ق#م هذه الش#3ات 

اسماعیل أوجرا في حین أن الكمب#االت تتعل. بدین مترتب بذمة المدعى علیها لفائدة المدع#ة، لذلك ال مجال 

  .ج والتمست الح3م وف. المقال االفتتاحي.م.من ق 10إلعمال الفصل 

وضوع الطعن وحیث انه -عد ت-ادل األطراف ل-اقي المذ3رات، أصدرت المح3مة الح3م المشار إل#ه أعاله م

  .-االستئناف

  أسباب االستئناف

حیث تدفع الطاعنة -ان الكمب#االت موضوع الدعو' أرجعت من قبل المؤسسة البن3#ة المسحوب علیها -علة 

التعرض ألجل الض#اع ال -سبب انعدام الرصید، ومؤد' ذلك انعدام أ#ة عالقة مدیون#ة بین الطرفین -اعت-ار انتفاء 

  .مقابل الوفاء

طاعنة نازعت في استحقاق المستأنف علیها لق#مة الكمب#االت -اعت-ار سب. التعرض على صرفها، وان ال

  .اعت-ارا لواقعة الض#اع
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واعت-ارا للصداقة التي 3انت تجمع الممثل القانوني للمستأنف علیها مع المستأنفة، فانه لم #3ن #شك في 3ون 

تفاقمت المشاكل بینهما -سبب جرائم النصب وخ#انة األمانة الكمب#االت الضائعة قد تمت سرقتها من قبله إلى ان 

والسرقة وٕاصدار ش#3ات بدون مؤونة المقترفة من قبله في ح. الطاعنة والتي ارتكبها إما -صفته الشخص#ة او 

-صفته الممثل القانوني للمستأنف علیها وهو ما انتهى إلى إدانته ألجلها -موجب ح3م جنحي -عقو-ة ح-س#ة نافذة 

ر:ع سنوات الح3م الذ  تقرر -شأنه في المرحلة االستئناف#ة إلغاء ما قضى -ه في الدعو' العموم#ة لواقعة الوفاة أل

درهم على  10.839.000مع تأیید -اقي ما قضى -ه الح3م -شأن المطالب المدن#ة من أداء المدانین للطاعنة مبلغ 

  .وجه التضامن

نف علیها لجرائم النصب وٕاصدار ش#3ات بدون رصید یجعل الح3م وان إدانة الممثل القانوني حینها للمستأ

  .على الطاعنة -أداء ق#مة الكمب#االت المتعرض علیها على غیر أساس

من مدونة التجارة لم  193ومن جهة أخر'، فان استناد المح3مة في إصدار ح3مها على مقتضى المادة 

ورة تنص على الحالة التي تض#ع فیها الكمب#الة من المستفید یجعل لما قضت -ه من أساس اعت-ارا لكون المادة المذ3

إلى  199منها والذ  یتعین عل#ه حینها تحر�ر محرر احتجاج مع توج#ه اإلعالمات المنصوص علیها -الفصل 

  .الساحب والمظهر�ن

وان الطاعنة تعتبر ساح-ا للكمب#االت المتعرض علیها -سبب الض#اع األمر الذ  یجعل ما قضت -ه 

  .المذ3ور مجان-ا للصواب 193لمح3مة اعتمادا على الفصل ا

وان المشرع -مقتضى مدونة التجارة لم یرتب أ  أثر على عدم إنجاز محرر االحتجاج المذ3ور، مما یجعل 

  .الح3م المستأنف مجان-ا للصواب ف#ما قضى -ه -شأن المدیون#ة

لسرقة التي تعرضت لها والتي 3ان من شأنها ا/ و-صفة احت#اط#ة، فان الطاعنة واعت-ارا لواقعة الض#اع 

  .اختفاء الكمب#االت موضوع دعو' األداء

والن طرفي  واعت-ارا النعدام أ#ة عالقة تجار�ة بین الطرفین سلمت على إثرها الكمب#االت المتعرض علیها،

من مدونة التجارة االحتفاd -الوثائ. المحاسب#ة المثبتة  19الدعو' شر3تین تجار�تین ملزمتین -موجب المادة 

المتعل. -القواعد  9.88لمختلف المعامالت التجار�ة المنجزة مسك دفاتر حساب#ة وف. قواعد وأح3ام القانون رقم 

  .المحاسب#ة الواجب على التجار العمل بها
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یجوز للمح3مة أثناء الدعو' ان تأمر تلقائ#ا او : " من مدونة التجارة تنص على انه  22-ارا لكون المادة واعت

  "بناء على طلب أحد األطراف بتقد#م الوثائ. المحاسب#ة او -االطالع علیها 

لسبیل الوحید وانه وإلث-ات انتفاء أ#ة عالقة تجار�ة بین الطرفین موضوعها الكمب#االت المعززة للطلب والن ا

ستحقاق ء بوثائقها المحاسب#ة المبررة إلالث-ات المدیون#ة من خاللها، فانه #3ون في محله أمر المستأنف علیها لإلدال

  .من ذات المدونة 25م-الغ الكمب#االت تحت طائلة تطبی. المادة 

  .و-صفة جد احت#اط#ة األمر بإجراء خبرة حساب#ة بین الطرفین

یتعین استنادا لما ذ3ر أعاله التصر�ح أساسا بإلغاء الح3م المستأنف و-عد التصد  التصر�ح برفض  وحیث

  .الطلب

من مدونة التجارة في حال تخلف المستأنف علیها -اإلدالء بوثائقها  25واحت#اط#ا تطبی. مقتضى المادة 

  .المحاسب#ة مع توج#ه ال#مین للطاعنة

ة حساب#ة لالطالع على األوراق التجار�ة للطرفین قصد التحق. من رقم واحت#اط#ا جدا األمر بإجراء خبر 

المعامالت بین الطرفین وعن وجود معاملة -المبلغ المطالب -ه وسنده ومقابل الوفاء عنه وتحمیل المستأنف علیها 

  .الصائر

ها انه أدلت المستأنف علیها بواسطة دفاعها -مذ3رة جواب#ة تعرض فی 23/10/2014وحیث انه بجلسة 

وخالفا لما أثارته المستأنفة، فان الدین المترتب بذمتها صح#ح وثابت وال #حتمل أدنى منازعة لثبوته بواسطة 

3مب#االت مقبولة ومستوف#ة لكافة شروطها و:#اناتها اإللزام#ة مما یجعلها دل#ال 3اف#ا على المدیون#ة 3ما هو ثابت من 

  .من مدونة التجارة 178مقتض#ات الفصل 

ن ادعاء التعرض على الكمب#االت -علة الض#اع ال #م3ن ان #ش3ل منازعة جد#ة حولها وال -األحر' ان وا

ینتج أ  أثر في هذا اإلطار على اعت-ار ان هذه الكمب#االت و3ما هو ثابت من الب#انات المضمنة فیها مسحو-ة من 

مما یؤ3د " غیر قابلة للتظهیر " علیها -ع-ارة  قبل المستأنفة لفائدة العارضة -صفة شخص#ة وم-اشرة، 3ما انها مؤشر

على انها لم یتم تداولها بین األغ#ار هذه الحقائ. التي تجعل من المستحیل ان تكون الكمب#االت قد تعرضت 

  .للض#اع 3ما تزعمه المستأنفة
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ثار أمامها وان المح3مة التجار�ة قد وقفت على عدم جد#ة الدفع -التعرض على صرف الكمب#االت للض#اع الم

من قبل المستأنفة، وردت هذا الدفع عن صواب -علة انه غیر مؤسس لعدم اإلدالء -ما #فید إقامتها لمحرر 

من مدونة التجارة  199االحتجاج في الیوم الموالي لیوم استحقاقها او توج#ه اإلعالنات المنصوص علیها في المادة 

  .داخل اآلجال المعینة في هذه المادة

التأكید 3ذلك على ان الدفع مجددا -استصدار ح3م جنحي في مواجهة السید التهامي بلول ی-قى  وحیث ین-غي

غیر منتج في النازلة على اعت-ار ان هذا الح3م ال یتعل. بتاتا -ما تزعمه المستأنفة حول سرقة الكمب#االت وانما 

3ما ان التعو#ضات المح3وم بها  قضى بإدانة السید بلول التهامي من أجل النصب وعدم توفیر مؤونة ش#3ات،

-مقتضاه تخص ق#م الش#3ات في حین ان الكمب#االت تتعل. بدین مترتب بذمة المستأنفة لفائدة العارضة علما -ان 

المح3مة التجار�ة قد عاینت صحة هذه المعط#ات وقررت رد الدفع بإ#قاف البت النعدام أ#ة عالقة لموضوع 

  .#ةالمسطرة الجنح#ة -النازلة الحال

اما بخصوص ما أثارته المستأنفة حول األمر -االطالع على الوثائ. المحاسب#ة و:إجراء خبرة فانه ال #ستق#م 

على أ  أساس من الواقع او القانون وال #عدو ان #3ون سو' محاولة #ائسة الفتعال المنازعة حول الكمب#االت 

ن هذه الكمب#االت موقعة -القبول وتتوفر فیها جم#ع موضوع النزاع، وانه یجدر تذ3یرها مجددا في هذا اإلطار -ا

الب#انات اإللزام#ة مما یجعلها سندا 3اف#ا إلث-ات الدین، 3ما ان العمل القضائي لمح3مة النقض #سیر في اتجاه 

من مدونة التجارة -اعت-ار ان مجرد التوق#ع -القبول #ش3ل دل#ال على المدیون#ة وان  178تفعیل مقتض#ات الفصل 

في  28/09/2005صادر بتار�خ  960قرار مح3مة النقض رقم (ح3مة ال تكون ملزمة بإجراء أ  تحقی. -شأنها الم

  )698/3/2/2005الملف رقم 

وتأس#سا على هذه المعط#ات یتبین -ان استئناف الطاعنة غیر جد  وال ینبني على أ  أساس من الواقع او 

  .لح3م المستأنفالقانون، مما یتعین معه التصر�ح برده وتأیید ا

أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها -مذ3رة تعقیب#ة تؤ3د من خاللها دفوعاتها  06/01/2005وحیث انه بجلسة 

الواردة في مقالها االستئنافي بخصوص منازعتها في المدیون#ة وعدم وجود سبب الكمب#االت وصحة تعرضها على 

الح3م الجنحي والكمب#االت، ملتمسة الح3م وف. مقالها الوفاء على الكمب#االت و3ذا الدفع بوجود عالقة بین 

  .االستئنافي
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أدلت المستأنف علیها -مذ3رة تؤ3د من خاللها ما ورد في مذ3رتها الجواب#ة  03/02/2015وحیث انه بجلسة 

  .من حیث صحة الكمب#االت واست#فاءها لكافة الشروU الش3ل#ة، ملتمسة الح3م وفقها

  .-مذ3رة رد على تعقیب یؤ3د من خاللها ما ورد في مقاله االستئنافي وحیث أدلى نائب المستأنفة

حضر خاللها األستاذ الدرعي عن األستاذ الغل#مي، وتخلف  31/03/2015وحیث أدرج الملف بجلسة 

األستاذ مستق#م رغم سب. اإلعالم، مما تقرر معه حجز القض#ة للمداولة قصد النط. -القرار بجلسة 

21/04/2015.  

  

بإجراء خبرة حساب#ة عهد للق#ام بها إلى  318جلسة المذ3ورة أصدرت المح3مة قرارات تمهید#ا تحت عدد و -ال

الخبیر السید عبد المجید م-ار3ي قصد تحدید المدیون#ة في حالة ثبوتها على ضوء الدفاتر التجار�ة للطرفین ، و 

  .لة موضوع الكمب#االت المدعى بها 3افة الوثائ. التي لها عالقة -النزاع، و التحق. من وجود المعام

و بناء على تقر�ر خبرة الخبیر السید عبد المجید م-ار3ي و الذ  خلص -موج-ه إلى عدم وجود أ#ة معاملة 

تجار�ة بین الطرفین تكون قد نشأت عنها الكمب#االت موضوع النزاع، و -التالي فإنه ال وجود أل#ة مدیون#ة تستدعي 

  .التحدید 

-مذ3رة تعقیب -عد الخبرة أكدت -موجبها أن الخبیر قام -المهمة المستندة   11مستأنفة شر3ة و حیث أدلت ال

و وثائ. أخر' بینت  grand livre م ، و أنها ادلت له بدفتر األستاذ .م.من ق 63إل#ه ط-قا لمقتض#ات المادة 

موضوع النزاع ، و أن المستأنف  على أنه ال وجود أل#ة معاملة تجار�ة بین الطرفین بخصوص الكمب#االت الثالثة

علیها رغم إشعارها و إمهالها من طرف الخبیر فإنها لم تدل -أ#ة وث#قة تثبت المدیون#ة أو تثبت ق#ام المعامالت 

بخصوص الكمب#االت المذ3ورة ، و أن السید الخبیر -عد اإلطالع على الوثائ. خلص إلى عدم وجود أ#ة معاملة 

و -التالي فإنه ال وجود أل#ة  –الحالي  –أت عنها الكمب#االت موضوع النزاع شقد نتجار�ة بین الطرفین تكون 

و بذلك فإن ما خلص إل#ه التقر�ر یتناسب مع ما ضمنته -مذ3رتها خالل المرحلة . مدیون#ة تستدعي التحدید 

ت المذ3ورة ، ملتمسة إلغاء اإلبتدائ#ة ، و 3ذا مقالها اإلستئنافي ، مما یتناسب عدم وجود أ#ة معاملة تخص الكمب#اال

  .الح3م المستأنف ، و -عد التصد  الح3م برفض الطلب و تحمیل المستأنف علیها الصائر 
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الخبرة أكدت -موجبها أن تقر�ر الخبرة جاء -اطال عدم سالمته من  دو حیث أدلت المستأنف علیها -مذ3رة -ع

ولة إل#ه في غ#ابها لعدم استدعائها -ش3ل قانوني ، و أخل الناح#ة الش3ل#ة ، مادام أن الخبیر قد أنجز المهمة المو3

م ، و -منطوق الح3م التمهید  الذ  ألزمه -استدعاء األطراف و نوابهم ط-قا .م.من ق 63بذلك -مقتض#ات الفصل 

 3ما أنه. للفصل المذ3ور ، مما #ستوجب است-عاد تقر�ره من ملف النازلة ل-طالنه و التصر�ح بإجراء خبرة جدیدة 

ین-غي التأكید على أن الكمب#االت موضوع النزاع ت-قى في حد ذاتها 3اف#ة إلث-ات الدین ، و ال تحتاج لتعز�زها 

-الدفاتر و -اقي األوراق التجار�ة على إعت-ار أنها صح#حة و مستوف#ة لجم#ع شروطها الش3ل#ة و موقع علیها 

ت التي تجعل من مجرد التوق#ع .من م 178الفصل  -القبول ، و أن العمل القضائي قد سار على تفعیل مقتض#ات

أ  منازعة حول صحة الكمب#الة و  و اعت-ارا ألن المستأنفة لم تبد .-القبول عل الكمب#الة دل#ال على المدیون#ة 

الب#انات المضمنة فیها فإن تحقی. النازلة لم #3ن #ستدعي إجراء خبرة ، و ال -األحر' اإلطالع على وثائ. تجار�ة 

،  المنجزملتمسة است-عاد التقر�ر . ' للتأكد من وجود الدین ، مادامت الكمب#االت تعتبر دل#ال 3اف#ا على ثبوته اخر 

  .و الح3م وف. ملتمساتها المضمنة في مذ3رتها السا-قة 

و أدلى 3ل واحد منهما -مذ3رة تعقیب  حضرها نائ-ا الطرفین ، 05/04/2016و حیث أدرت القض#ة بجلسة 

و مددت  19/04/2016على الخبرة ، و أكدا ما سب. ، فتقرر حجز القض#ة للمداولة قصد النط. -القرار بجلسة 

             26/04/2016لجلسة 

  مح�مة االستئناف 

صوص ما تمس3ت المستأنفة في أس-اب استئنافها من 3ون الكمب#االت أرجعت من قبل المؤسسة حیث إنه بخ

البن3#ة المسحوب علیها -علة التعرض ألجل الض#اع ال -سبب انعدام الرصید ، و ان مؤد' 3ل ذلك إنعدام أ#ة 

المستأنف علیها لق#مة الكمب#االت عالقة مدیون#ة بین الطرفین بإعت-ار انتفاء مقابل الوفاء وأنها نازعت في استحقاق 

-اعت-ار سب. التعرض على صرفها اعت-ارا لواقعة الض#اع ، إذ انه للصداقة التي 3انت تجمع الممثل القانوني 

ة قد تمت سرقتها من قبله إلى أن #3ن #شك ف 3ون الكمب#االت الضائع للمستأنف علیها مع المستأنف فإنه لم

رائم النصب و خ#انة األمانة و السرقة و إصدار ش#3ات بدون مؤونة من قبله في تفاقمت المشاكل بینهما -سبب ج

حقها ، و التي ارتكبها إما -صفة شخص#ة أو -صفته الممثل القانوني للمستأنف علیها ، و هو ما انتهى إلى إدانته 

حلة االستئناف#ة إلغاء ما ألجلها -موجب ح3م جنحي -عقو-ة ح-س#ة نافذة ألر:ع سنوات ، و الذ  تقرر -شأنه في المر 

قضى -ه في الدعو' العموم#ة لواقعة الوفاة مع تأیید -اقي ما قضى -ه الح3م -شأن المطالب المدن#ة من أداء 
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فإن الثابت أن الملف خال مما #فید على أن الممثل القانوني . درهم  10.839.000المدانین للعارضة مبلغ 

و أن الح3م الجنحي و القرار االستئنافي المؤ�د له المدلى . موضوع النزاع للمستأنف علیها قام -سرقة الكمب#االت 

ل القانوني ثال یتعلقان -الكمب#االت موضوع النزاع و إنما -ش#3ات ، إذ تم إدانة المم ةبهما من طرف المستأنف

 ةه المستأنفللمستأنف علیها بناء على تهمتي النصب و إصدار ش#3ات بدون رصید ، و #3ون بذلك ما تمس3ت -

  .بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس 

في إصدار ح3مها على مقتضى  ةمن 3ون أن إستناد المح3م ةو حیث إنه بخصوص ما تمس3ت -ه المستأنف

ت لم یجعل لما قضت -ه من أساس إعت-ارا لكون المادة المذ3ورة تنص على الحالة التي تض#ع .من م 193المادة 

ید منها و الذ  یتعین عل#ه حینها تحر�ر إحتجاج مع توج#ه اإلعالمات المنصوص عل#ه فیها الكمب#الة من المستف

و أن العارضة تعتبر ساح-ا للكمب#االت المتعرض علیها -سبب الض#اع ، . إلى الساحب و المظهر�ن  199-الفصل 

بت من الح3م مجان-ا للصواب ، فإن الثا 193األمر الذ  یجعل ما قضت -ه المح3مة اعتمادا على الفصل 

" ت بتعلیل جاء ف#ه .من م 165المستأنف أن المح3مة استندت في إصداره على مقتض#ات الفقرة األولى من المادة 

نه بتوق#ع المدعى علیها على الكمب#الة تكون ملزمة التزما صرف#ا اتجاه حاملها ، و -التالي تكون ضامنة للقبول إ

  .مستأنفة بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس ، و بذلك #3ون ما تمس3ت -ه ال" والوفاء 

نه بخصوص ما تمس3ت -ه المستأنفة من إنعدام أ#ة عالقة تجار�ة بین الطرفین سلمت على إثرها إو حیث 

ت االحتفاd .من م 19الكمب#االت المتعرض علیها ، و أن طرفي الدعو' شر3تین تجار�تین ملتزمتین -موجب المادة 

ف المعامالت التجار�ة و مسك دفاتر حساب#ة و أن السبیل الوحید إلث-ات المدیون#ة من خالفها -الوثائ. المثبتة لمختل

فإن الثابت أن المح3مة أمرت بإجراء خبرة . ء بوثائ. المحاسب#ة الدن في محله أمر المستأنف علیها لإل، فإنه #3و 

ه إلى عدم وجود أ#ة معاملة تجار�ة بین عهدت للق#ام بها إلى الخبر السید س3ور  علو  دمحم الذ  خلص في تقر�ر 

  .الكمب#االت موضوع النزاع ، و -التالي فإنه ال وجود أل#ة مدیون#ة تستدعي التحدید عنها الطرفین تكون قد نشأت

ت الذ  .من م 166المشار إل#ه أعاله ، و 3ذا الفصل  165لكن حیث إنه استنادا على مقتض#ات الفصل 

" فضال على ما أكدته مح3مة النقض -قولها " ول وجود مقابل الوفاء ب#فترض الق" أنه ینص في فقرته الثان#ة على 

إن المح3مة التي ثبت لها أن الكمب#الة موقعة توق#ع قبول من لدن الطاعنة بإعت-ار ان القبول #فترض مقابل الوفاء 

و أن ما أدلت -ه الطاعنة  –ت .ممن  166المادة  –إفتراضا #قبل إث-ات الع3س في العالقة بین الساحب و القابل 
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غیر 3اف لدحض هذه القر�نة إستخلصت من ذلك عدم جد#ة المنازعة المثارة و اعتبرت أن الدین  ثابت -مفهوم 

  " .م تكون قد ر3زت قرارها على أساس .م.من ق 158الفصل 

نو  منشور -التقر�ر الس 2195/2000في الملف  255تحت عدد  31/01/2001قرار صادر بتار�خ 

التوق#ع على الكمب#الة -القبول قر�نة على " ، و 3ذا -قولها أن 131و  130ص  2001للمجلس األعلى لسنة 

  " للحامل و المح3مة ل#ست ملزمة بإجراء تحقی.  االمدیون#ة ، و أن التوق#ع على الكمب#الة یجعل الموقع مدینا م-اشر 

منشور -قرارات الغرفة التجار�ة  698/05في الملف  960تحت عدد  28/09/2005قرار صادر بتار�خ 

فإن المح3مة إرتأت است-عاد الخبرة المأمور بها ، و ذلك على اعت-ار أنها .  - و ما یلیها  95ص  منقار بن#سلدمحم 

غیر ملزمة لها ، و على اعت-ار أن المستأنفة فضال على عدم إدالئها -ما #فید سرقة الممثل القانوني للمستأنف 

#االت موضوع النزاع ، فإنها لم تطعن في توق#عها -القبول و طا-عها المضمنین -الكمب#االت وف. علیها الكمب

  .المقررة لذلك ، و #3ون ما تمس3ت -ه بهذا الخصوص غیر مرتكز على غیر أساس  ةالمساطر القانون#

و الح3م المطعون ف#ه في محله ، و�تعین  و حیث إنه بذلك #3ون ما تمس3ت -ه المستأنفة على غیر أساس ،

  .تأییده 

 .و حیث یتعین تحمیل الطاعنة الصائر

  لهــذه األسبـــاب

  .و حضور�ا  وهي تبت انتهائ#ا علن#ا مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء تصرح

  .سب. البت في االستئناف -القبول  :في الش3ــل

  .برده و تأیید الح3م المستأنف مع إ-قاء الصائر على رافعه  : الموضوع في 

  .اتشار3ت في المناقش و:هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي

x-الرئ#س                                 المستشار المقرر                                    3اتب الض  

  



ص/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

  

  2016/05/03 بتار�خ 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

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

  .نائبها األستاذ خلید ز�دة المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  من جهةة مستأنفبوصفها 

  وشر�اؤه، شر�ة ذات المسؤول ة المحدودة في شخص ممثلها القانوني  22شر�ة   : و%ین 

نائبها األستاذ دمحم الحضر; المحامي بهیئة طنجة ، والجاعل محل المخابرة �م�تب األستاذ أحمد الحضر; 

  .المحامي بهیئة الب ضاء

من جهة أخر'  مستأنفا عل�ه بوصفه

 المملكة المغر@ ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   2897: رقم قرار

  2016/05/03 : بتار�خ

 2014/8203/4038 : ملف رقم
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  .على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة -الملف بناء

  .الطرفینالمستشار المقرر الذ? لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة السید تقر�ر  على و%ناء

  . 219/4/2016لجلسة واستدعاء الطرفین 

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

  .و-عد المداولة ط-قا للقانون 

بواسطة دفاعها تستأنف -مقتضاه الح3م الصادر  1/8/2014-مقال مؤد' عنه بتار�خ   11حیث تقدمت شر3ة 

والقاضي -ما  1059/6/2013د في الملف عد 1/4/2014بتار�خ  5775عن المح3مة التجار�ة -الدار الب�ضاء رقم 

  .قبول الطلب:  في الش3ل:  في الطلب األصلي: یلي 

درهم مع النفاذ  1186560,8وشر3اؤه مبلغ   22لفائدة شر3ة   11-أداء المدعى علیها شر3ة :  في الموضوع

  .المعجل والفوائد القانون�ة من تار�خ االستحقاق وتحمیلها الصائر

  .عدم قبول الطلب وٕا-قاء الصائر على رافعته : في الش�ل : في الطلب المضاد

أدلى دفاع  الطاعنة بتنازل  عن االستئناف  مرف. بتنازل  المستأنف   19/4/2016و حیث  أنه بجلسة  

  .علیها  عن الدعو'  و ذلك  لوقوع  صلح بین الطرفین 

  .قدمة  الى المح3مة و حیث یترتب عن التنازل  محو الترافع أمام القضاء  -النس-ة للطل-ات  الم 

و حیث  إن المح3مة  ال �سعها إال  تسجیل هذا  التنازل  و تحمیل الطاعنة  الصائر ، مع تسجیل  تنازل   

  .المستأنف علیها  عن  االستفادة  من مقتض�ات الح3م المستأنف 

   -  لهــذه األسبـــاب -

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

 مقتض ات نع علیها المستأنف تنازل تسجیل مع  صائره یلهامتح و استئنافها عن الطاعنة تنازل بتسجیل

  المستأنف الح�م

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

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

  :السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلنة القرار اآلتي نصه

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

  .ینوب عنها األستاذ دمحم بنس المحامي %الدار البضاء

من جهة ةمستأنف ابوصفه  

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

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخر0    

  

  

  
  

  

 

 المملكة المغر/�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   3851: رقم قرار

  2016/06/13 : بتار5خ

 2015/8203/6616 : ملف رقم
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  .%الملف ضمنةبناء على مقال االستئناف والح�م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ6 الم

  30/05/2016القضة بجلسة ملف  إدراجو/ناء على 

من قانون  429وما یله و 328من قانون المحاكم التجار5ة والفصول  19وتطبقا لمقتضات المادة 

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

في  طعن %مقتضاهت 18/12/2015 %مقال استئنافي بتار5خ ااسطة محامیهبو   11شر�ة الوم  تحیث تقدم

في الملف  734 تحت عدد 22/01/2015الح�م الصادر عن المح�مة التجار5ة %الدار البضاء بتار5خ 

مبلغ  22 لفائدة  شر�ةئها %أدا الموضوع فيو طلب ال قبول% الش�ــل فيوالقاضي  9318/7/2014عدد 

�ل �مبالة و%شمول الح�م %النفاذ المعجل في  ستحقاقمع الفوائد القانونة من تار5خ ادرهم  183.183,77

  .الصائر ورفض %اقي الطل%ات/تحمیلها و حدود أصل الكمبالة 

  :في الش�ل

حیث إن االستئناف جاء مستوف لجمع البانات الش�لة المتطل%ة قانونا وهو ما ین%غي معه التصر5ح 

  .%قبوله ش�ال

  :وفي الموضــوع

مقال افتتاحي بواسطة تقدمت % 22شر�ة  الح�م المطعون فه أن حیث ستفاذ من أوراق الملف ومن

نائبها أمام �تا%ة ض%P المح�مة التجار5ة %الدار البضاء سجل وأدیت عنه الرسوم القضائة بتار5خ 

درهم ناتج عن  183.183,77%مبلغ  اجمالي قدره   11تعرض فه انها دائنة  لشر�ة ألوم  08/10/2014

 :االداء حسب التفصیل التالي  ار/ع �مباالت حالة

  .28/02/2011درهم حالة االداء بتار5خ  24.514,89%مبلغ  �2944896مبالة عدد -1

  .15/07/2011درهم حالة االداء بتار5خ  52.000,00%مبلغ  �2635709مبالة عدد -2

  .15/08/2011درهم حالة االداء بتار5خ  52.000,00%مبلغ  �2635711مبالة عدد  -3

  .31/08/2011درهم حالة االداء بتار5خ  54.668,88%مبلغ  2635712مبالة عدد � -4

و ان جمع المحاوالت الودة من اجل استخالص دینها لم تسفر عن أS نتیجة %ما فیها االنذار 

  .%االداء

ار5خ درهم مع الفوائد القانونة من ت 183.183,77والتمست الح�م على المدعى علیها  %أدائها لها مبلغ  

  .استحقاق �ل �مبالة و النفاذ المعجل وتحمیلها  الصائر
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وتقرر حجزه للمداولة قصد النط6 %الح�م في   15/01/2015وأنه تم إدراج ملف القضة بجلسة 

  . 11فاستأنفته شر�ة ألو  و/ها صدر الح�م المطعون فه 22/01/2015جلسة 

  .%طلب تنازل عن الدعو0  23/05/2016علیها بجلسة وأنه خالل مرحلة االستئناف أدلى نائب المستأنف 

حضرها نائ%ا الطرفین فحجزت القضة  30/05/2016وأنه تم ادراج الملف %عدة جلسات آخرها جلسة 

  .13/06/2016للمداولة قصد النط6 %القرار في جلسة 

  :مح�مة االستئناف التجار5ة

متها غیر ذات موضوع و�ذلك الشأن %النس%ة حیث ان التنازل عن الدعو0 محو النزاع و5جعل الدعو0 بر 

لالستئناف و%التالي فانه یتعین تسجیل تنازل المستأنف علیها عن الدعو0 وٕالغاء الح�م المستأنف النعدام 

  .محله واعت%ار االستئناف أص%ح غیر ذS موضوع

  .وحیث یتعین تحمیل الطرف المستأنف الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  التجار5ة %الدار البضاء وهي تبت علنا وحضور5ا تصرح فإن مح�مة االستئناف

  %قبول االستئناف: في الشـــكل

بإلغاء الح�م المستأنف وتسجیل تنازل المستأنف علیها عن الدعو0 واعت%ار  :وفي الموضوع

  .االستئناف أص%ح غیر ذS موضوع وتحمیل المستأنف علیها الصائر
  .نة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشةبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والس

  �اتب الض%P       المستشار المقرر             الرئس

  
 

  



 رك

 

 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

  

  

  

  

  :العلن!ة القرار اآلتي نصهفي جلستها 

   11السید حسن  بین 

  نائ�ه األستاذ دمحم مومن المحامي بهیئة الدارالب ضاء

  

  .من جهةا بوصفه مستأنف

  

   22السید عز�ز و2ین 

  .نائ�ه األستاذ رشید امتجار المحامي بهیئة الدارالب ضاء

  

  .بوصفه مستأنفا عل ه من جهة أخر6 

  

  

  

 المملكة المغر2 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4354: رقم قرار

  2016/07/04 : بتار�خ

 2016/8203/2687 : ملف رقم
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  .المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ1 المدرجة 0الملف والح.مناء على مقال االستئناف ب

  .27/06/2016استدعاء 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

  .و0عد المداولة ط0قا للقانون 

0مقال استئنافي مؤد? عنه بواسطة نائ0ه األستاذ دمحم مومن   11أنف السید حسن حیث تقدم المست

 الب!ضاء 0الدارالصادر عن المح.مة التجار�ة  الح.م0مقتضاه  !ستأنف 02/05/2016الرسوم القضائ!ة بتار�خ 

رفضه مع والقاضي  1072تحت عدد  12087/8203/15في الملف التجارA عدد  04/02/2016بتار�خ 

  الصائر على رافعه إ0قاء

  :في الشكـــل

یتعین   حیث ان المقال االستئنافي قدم  وف1 الشروF الش.ل!ة المتطل0ة قانونا صفة وأجال وأداء مما

  .0قبوله ش.المعه التصر�ح 

  :وفي الموضــوع

تقدم 0مقال أمام المح.مة   11أن السید حسن المطعون ف!ه  والح.محیث !ستفاد من وثائ1 الملف 

.مب!الة امتنع عن  23درهم موضوع  340.000انه دائن للمدعى عل!ه 0مبلغ تجار�ة 0الدارالب!ضاء أفاد ف!ه ال

من مدونة التجارة فیجوز لحامل الكمب!االت مطال0ة من له ح1  202ادائه رغم انذاره و انه حسب المادة 

!ا اتجاه حاملها و ضامنا للقبول و الرجوع عل!ه 0مبلغها و انه بتوق!ع المدعى عل!ه علیها ی0قى ملتزما صرف

من مدونة التجارة .ما ان الكمب!الة تص0ح سندا عاد!ا الث0ات الدین في حالة نقصان  165الوفاء حسب المادة 

من مدونة التجارة ، الجله  یلتمس الح.م على المدعى عله  0أدائه  160احد الب!انات االلزام!ة ط0قا للفصل 

خ االنذار و 0شمول الح.م 0النفاذ المعجل و تحدید مدة �و الفوائد القانون!ة من تار للعارض اصل الدین المذ.ور 

  . االكراه البدني في االقصى 

نسخة انذار و محضر تبل!غه ،صور شمس!ة من ح.م صادر عن هذه  ارف1 الطلب 0.مب!االت ،و 

،قرار صادر عن مح.مة االستئناف التجار�ة  2014- 7- 1242في الملف رقم  2014-7- 2المح.مة بتار�خ 

  .و صورة شمس!ة من .مب!الة   2014-8203-5333في الملف رقم  2015- 1-015الدار الب!ضاء بتار�خ  

  .المستأنف األمر 0األداء 0الدارالب!ضاءر�ة صدرت المح.مة التجاأوحیث 

 هو�ن0غي إلغاؤه ألن أن الح.م المتخذ غیر مبني على أساس،أس0اب استئناف الطاعن وحیث جاء في 

ولم یتصد  .استنادا على ح.م ساب1 قضى 0عدم قبول الطلب ل!قضي برفض الطلب علل قضائه 0س0ق!ة البت

و من جهة . و0التالي فإن شروF س0ق!ة البت غیر متوفرة في النازلةلموضوع الح1 اال وهو الدین المطالب 0ه 

أخر? أن الح.م المستأنف جاء ف!ه 0أنه ال یجوز تجدید الدعو? إال 0عد تصح!ح الشرF المختل وهذا تناقض 

و فعال ان الكمب!االت موضوع الدعو? الحال!ة .انت تنقصها 0عض الب!انات وأن هذه . سقT ف!ه الح.م المذ.ور

ب!انات تمت إضافتها قبل تقد!م الدعو? الجدیدة، و0التالي فإن الكمب!االت المذ.ورة أص0حت سندات عاد!ة ال
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إلث0ات الدین الدین المطالب 0ه، مما ین0غي معه االستجا0ة للطلب المتعل1 بها تمش!ا مع مقتض!ات المادة 

الب!انات اإللزام!ة تعتبر سندا عاد!ا من مدونة التجارة التي تنص على ان الكمب!الة التي ینقصها احد  160

من مدونة التجارة فإن توق!ع المستأنف عل!ه على هذه  165إلث0ات الدین،.ما انه ط0قا لمقتض!ات المادة 

لذلك یلتمس إلغاء الح.م المستأنف  .الكمب!االت  یلزمه صرف!ا اتجاه حاملها و7ذلك !.ون ضامنا للقبول والوفاء

درهم موضوع الكمب!االت مع الفوائد القانون!ة  340.000!ه 0أدائه للطاعن مبلغ و الح.م على المستأنف عل

  .والصائر وتحدید مدة اإلكراه البدني في األقصى

بواسطة نائ0ه األستاذ رشید امتجار   22أدلى المستأنف عل!ه عز�ز  13/06/2016وحیث إنه بجلسة 

ح.م ساب1 قضى 0عدم قبول طلب أداء مبلغ ان المستأنف ادعى ان صدور ال0مذ.رة جواب!ة أفاد فیها 

لكن الذA أخفاه . الكمب!االت !عط!ه الح1 في إعادة نفس الدعو? 0عد أن أضاف 0عض الب!انات لهاته األوراق

هو أنه 0عد صدور الح.م االبتدائي فإنه 0ادر الى الطعن ف!ه 0االستئناف اال ان هاته المح.مة نفسها أصدرت 

في  2015.10.27الصادر بتار�خ  5346تئناف ش.ال وذلك حسب القرار عدد ح.ما قضى 0عدم قبول االس

وعوض ان ی0ادر الى الطعن ف!ه 0النقض فإنه ارتأ? تقد!م نفس الدعو? . 4972/8203/2015الملف رقم 

وعلى هذا األساس فإن القضاء التجارA . معتمدا على نفس الكمب!االت وعلى نفس الوقائع والدفوعات والحجج

لذلك یلتمس تأیید . لمح.مة قد حسم في هاته النازلة 0قرار استئنافي نهائي لم !.ن موضوع اA طعنبهاته ا

  .الح.م المستأنف مع تحمیل رافعه الصائر

حضر االستاذ مومن و.ذلك  27/06/2016وحیث أدرجت القض!ة 0عدة جلسات .انت آخرها جلسة 

  .04/07/2016وأكد .ل منهما ما سب1 فحجزت القض!ة للمداولة قصد النط1 0القرار بجلسة  األستاذ امتجار

  مح�مة االستئناف

حیث ینعي المستأنف على الح.م المطعون ف!ه عدم تصد!ه لجوهر النزاع والتصر�ح 0س0ق!ة البث رغم 

  .عدم توفر شروطه 

س0ق!ة البث قد قضى 0عدم قبول دعو? الح.م المستدل 0ه على  أنوحیث الثابت من وثائ1 الملف 

  من مدونة التجارة  159المنصوص علیها 0المادة اإللزام!ة الصرف!ة لعدم توفر الكمب!االت على الب!انات  األداء

ستئناف ان الطالب یروم الح.م له اال أس0ابوحیث الثابت .ذلك من المقال االفتتاحي للدعو? ومن  

  للدین مثبتاالمذ.ورة 0اعت0ارها سندا عاد!ا   الكمب!االتعل!ه استنادا الى  نفالمستأالدین المترتب بذمة  0أداء

0س0ق!ة البث لم  تأنف فان الح.م المؤسس عل!ه الدفعوحیث انه و7خالف ما جاء بتعلیل الح.م المس

في  فصل وٕانما!فصل في جوهر النزاع ولم !حسم ف!ما اذا .ان المستأنف عل!ه مدین 0المبلغ المطلوب ام ال ، 

على ان الكمب!االت ال " ونص على  إطارهفي  الدعو? القانوني الذA ین0غي تقد!م  0اإلطارتتعل1  قانون!ة مسألة

دعو?  إطار!صح المطال0ة 0م0الغها في  المنصوص علما قانونا و0التالي ال اإللزام!ةتتوفر على الب!انات 

دعو? عاد!ة تخضع للقواعد العامة  إطارلكن في  ، و0التالي فان  للطالب الدائن التقدم بنفس الطلب" صرف!ة 
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للدین ، وهو ما سلكه الطاعن في  مثبتة.سندات عاد!ة  وٕانمااالت !مبالى الكمب!االت المذ.ورة  ل!ست .استنادا 

في الملف عدد  1930تحت عدد  29/11/2000انظر قرار مح.مة النقض الصادر بتار�خ ( الدعو? الحال!ة 

  .)  118ص  2000لسنة  األعلىقر�ر  النسوA للمجلس منشور  0الت 00/ 1180

ش.ل تصلح لح لتكون .مب!الة 0سبب عیب في الالوث!قة التي ال تص أنوحیث الثابت فقها وقضاءا 

او داللة   إشارة أ!ةالعت0ارها محررا عرف!ا مثبتا للدین اذا .ان موقعا علیها من طرف الملتزم  وتتضمن 

  .واضحة تثبت التزامه

تتوفر  فإنهاوحیث ان السندات  المعتمدة في الدعو? من طرف المستأنف ولئن  لن تصح ..مب!االت 

عل!ه ورد ضمن خانة المدین الملتزم  المستأنفعلى شروF الورقة العرف!ة وتتضمن مبلغ الدین .ما ان اسم 

  .0الوفاء 0ه وتحمل توق!عه 

ات الدین ولم  یدل  0ما یثبت براءة ذمته منها مما عل!ه لم ین.ر توق!عه الوارد 0سند المستأنفوحیث ان 

 المستأنف 0أداءوالح.م من جدید  إلغاؤهقد جانب الصواب ف!ما قضى 0ه و�تعین  المستأنف!.ون معه  الح.م 

دهم مع الفوائد القانون!ة من  340.000,00لفائدة المستأنف السید حسن محسن مبلغ   22عل!ه السید عز�ز 

  % األدنىالبدني في  مدة االكراه له الصائر وتحدیدر�خ الطلب وتحمیتا

  

  لهــذه األسبـــاب

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

  االستئناف �قبول  :في الش�ــل

لفائدة المستأنف مبلغ  عل ه المستأنف �أداء جدید من الح�م و المستأنف الح�م إلغاء و �اعت�اره :في الجوهر 

 في البدني اإلكراه مدة تحدید و الصائر تحمیله و الطلب تار�خ من القانون ة الفوائد معدرهم  340.000,00

  %األدنى الحد

  .و2هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة

  �اتب الض�	                 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

وهي مؤلفة  26/09/2016بتار�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

  .الر?ا<المحامي بهیئة  بوشتى واد>األستاذ  اینوب عنه

من جهة ةمستأنف ابوصفه  

  .ش م م في شخص ممثلها القانوني   22شر�ة  : و?ین

  .القن�طرةالمحامي بهیئة  أحمد السو�ني األستاذ: اینوب عنه

من جهة أخرD  اعلیه امستأنف ابوصفه   

  

  

  

  

 المملكة المغر?�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   5099: رقم قرار

  2016/09/26 : بتار�خ

 2016/8203/2522 : ملف رقم
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  .0الملف ضمنةاالستئناف والح+م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ! المبناء على مقال 

  .19/9/2016القضة بجلسة ملف  إدراجو2ناء على 

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

  . المسطرة المدنة
  و�عد المداولة ط�قا للقانون 

في  طعن 0مقتضاهت 12/4/2016 0مقال استئنافي بتار�خ هااسطة محامیبو   11ت شر+ة تقدمحیث 

في الملف عدد  4475 تحت عدد 22/12/2015الح+م الصادر عن المح+مة التجار�ة 0الر2ا= بتار�خ 

والقاضي في الش+ل 0قبول الدعو? جزئا وفي الموضوع 0أداء المدعى علیها في  3291/8201/2015

درهم مع الفوائد القانونة  99500ها القانوني لفائدة المدعة في شخص ممثلها القانوني مبلغ شخص ممثل

إبتداءا من تار�خ اإلستحقاق الى یوم األداء و شمول الح+م 0النفاذ المعجل و تحمیلها الصائر و رفض 

  .ال0اقي

  :في الشكل

حسب غالف التبلغ المرفقة  28/3/2016حیث ان الح+م المستأنف وقع تبلغه للمستأنفة بتار�خ   

  .طة، و إستأنف 0التار�خ أعاله أO داخل األجل القانوني

وحیث إن االستئناف جاء مستوف لجمع البانات الش+لة المتطل0ة قانونا وهو ما ین0غي معه 

  .التصر�ح 0قبوله ش+ال

  :وفي الموضــوع

تقدمت بواسطة دفاعها 0مقال امام   22شر+ة  ستفاد من وثائ! الملف و الح+م المستأنف ان

شر+ة دائنة لتعرض فه أنها  7/10/2015مؤد? عنه الصائر القضائي بتار�خ 0الر2ا=المح+مة التجار�ة 

درهم من قبل +مبالة حالة األداء و قد امتنعت عن األداء رغم حلول أجلها، ألجل  050000مبلغ   11

درهم مع تعوض عن التماطل و الفوائد  99500ذلك تلتمس الح+م على المدعى علیها 0أدائها لها مبلغ 

  .صائرالقانونة و اإلكراه البدني في األقصى و شمول الح+م 0النفاذ المعجل و تحمیلها ال

و بناء على المقال اإلضافي المقدم من طرف المدعة بواسطة نائبها جاء فه الكمباالت المدلى   

بها تتعل! بخدمات النقل التي قامت بها المدعة لفائدة المدعى علیها و المدعة +انت تؤدO نفقات 

م عن شهر أكتو2ر دره 109550المحروقات رفقته أوراق الصادر عن محطات البنز�ن وجب عنها مبلغ 

درهم ملتمسة الح+م علیها 0أدائها له  56450مبلغ  2014درهم و عن شهر نونبر  53100مبلغ  2014

  .هذا المبلغ 0اإلضافة الى المقال األصلي
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الح+م المشار إله أعاله  22/12/2015وأنه 0عد استنفاذ اإلجراءات أصدرت المح+مة التجار�ة بتار�خ   

  :ما یلي اجاء في أس0اب استئنافهو   11فاستأنفته شر+ة 

 :أس�اب االستئناف

 Oحیث تمس+ت المستأنفة 0+ون الح+م المستأنف قضى وف! طلب المستأنف علیها و0المبلغ الدین الذ

تزعمه، غافال العیوب الش+لة التي طالت دعواها، و هو ما یجعله مجان0ا للصواب و یتعین إلغاؤه، و ان 

  .ء دفوعها إبتدائاالمستأنفة لم تتم+ن من إبدا

وانه استنادا على األثر الناشر لالستئناف فان المستأنفة تثیر أن مقال دعو? المستأنف علیها جاء مخالفا 

ت0قى و تضمینه إسمها 0العر2ة و الفرنسة وعدم ذ+ر نوعها، انون المسطرة المدنة لعدم من ق 32للفصل 

، +ما ان ما تزعمه المستأنف علیها ال أساس له من دعواها معی0ة ش+ال و یتعین التصر�ح 0عدم قبولها

الصحة فالمستأنفة أدت مبلغ الدین موضوع الكمباالت على دفعات لثقتها فیها و لما تعرفه المعامالت 

التجار�ة من ثقة بین التجار، فإنها +انت تدفع لها دون ان تطالبها بإرجاع الكمباالت طالما أنها لم تقم 

تلك الكمباالت +ما +انت تورد مادة دیاز�ل و تخصم من قمة الكمباالت، و الزعم بتسدید +امل قمة 

0مدیونیتها لها 0مبلغ الكمباالت الشيء الذO یتضح معه ان المستأنف علیها تتقاضى 0سوء نة و تحاول 

  .اإلثراء غیر المشروع على حساب المستأنفة

ى 0ه و 0عد التصدO رفض الطلب، و تحمیل لذلك فإنها تلتمس إلغاء الح+م المستأنف ما قض  

  .المستأنف علیها الصائر، و احتاطا الح+م بإجراء خبرة حسابة بین الطرفین

جاء  18/7/2016المستأنف علیها بواسطة نائبها 0مذ+رة جوابة مرفقة بوثائ! بجلسة  حیث أدلتو 

فیها أنها تعاقدت من ال0اطن من اجل العمل مع المدعى علیها من اجل نقل المستخدمین  من مؤسسة 

لجأ الى ت+نو2ولس و انها عملت  لمدة ثمانة أشهر و انها لم تلتزم 0اداء ما بذمتها من م0الغ، و أنها ت

  .التماطل و الحیل للتهرب من األداء

  .لذلك فإنها تلتمس رد جمع الدفوع لعدم إرتكازها على اساس قانوني و تأیید الح+م المستأنف

تخلف خاللها نائب المستأنفة مما تقرر  19/9/2016وحیث أدرج الملف 0عدة جلسات آخرها جلسة 

  .26/9/2016لنط! 0القرار في جلسة معه اعت0ار القضة جاهزة وحجزت للمداولة قصد ا

  

  :مح�مة االستئناف التجار�ة

ان الدفوع المتعلقة 0االخالالت الش+لة ال تقبلها المح+مة اال اذا +انت مصالح الطرف قد تضررت  حیث

من قانون المسطرة المدنة وما ینصرف الى الدفوع الش+لة سرO على أس0اب  49فعال ط0قا للفصل 
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لقة 0الش+ل و2ذلك فان عدم ذ+ر اسم الشر+ة 0اللغة العر2ة وعدم بان نوعها ال حتم االستئناف المتع

  .التصر�ح 0عدم قبول الطلب

وحیث ان قانون التعر�ب یتعل! 0المذ+رات والمرافعات وال متد الى األسماء التي قد یترتب عن تعر�بها 

  .تغییر حروفها أو طر�قة صاغتها

قوع األداء دون أن تدلي 0ما فید ذلك وجاء سبب استئنافها بهذا الصدد وحیث ان المستأنفة تمس+ت بو 

  .مجردا من اإلث0ات

وحیث ان الثقة التي تش+ل أساسا للمعامالت التجار�ة ال تعفي التاجر من مسك مستندات الث0ات معامالته 

  .ون و�تعین تأییدهالتجار�ة واث0ات وفائه 0التزاماته و0التالي فان الح+م المستأنف جاء مطا0قا للقان

  .وحیث إن خاسر االستئناف یتحمل الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  فإن مح+مة االستئناف التجار�ة 0الدار البضاء وهي تبت علنا وحضور�ا تصرح

  0قبول االستئناف :في الشـــكل

  .بتأیید الح+م المستأنف وتحمیل المستأنفة الصائر :وفي الموضوع

  .الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار+ت في المناقشةبهذا صدر القرار في 

  +اتب الضY0       المستشار المقرر               الرئس
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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

  .10/02/2016الطرفین لعدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء 

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 

بواسطة محام�ه األستاذ عبد هللا عصر@ -مقال مؤداة   11حیث تقدم الطاعن السید ولید 

الصادر عن  �18546ستأنف -مقتضاه الح3م عدد  02/12/2015ه الرسوم القضائ�ة بتار�خ عن

 5994/7/2014في الملف رقم  03/12/2014المح3مة التجار�ة -الدار الب�ضاء بتار�خ 

-19399372- 193971والقاضي في الش3ــل -قبول الدعو& بخصوص الكمب�االت الثالث أرقام 

وفي الموضوع -أداء المدعى عل�ه للمدع�ة مبلغ . لل-اقي وعدم قبوله -النس-ة 1939375

درهم والفوائد القانون�ة من تار�خ استحقاق 3ل 3مب�الة و%تحمیلها الصائر -النس-ة  38.255,00

 .و%رفض -اقي الطل-ات

  :في الشكـــل 

و-ادر إلى استئنافه بتار�خ  16/11/2015حیث ان الطاعن بلغ -الح3م المستأنف بتار�خ 

  .أ@ داخل األجل القانوني 02/12/2015

وحیث قدم المقال االستئنافي مستوف�ا ل-اقي الشرو[ الش3ل�ة المتطل-ة قانونا صفة وأداء، 

  .مما یتعین معه التصر�ح -قبوله

  :في الموضـوع 

 21/06/2013حیث �ستفاد من وثائ. الملف ومن محتو& الح3م المطعون ف�ه انه بتار�خ 

طة نائبها -مقال الى المح3مة التجار�ة -الدار الب�ضاء عرضت من خالله انها تقدمت المدع�ة بواس

  :3مب�الة التال�ة  19درهم  -مقتضى  180.372.47دائنة للمدعى علیها األولى -مبلغ 

  .15/11/2015وحالة األداء في  36.270,00مب�الة -مبلغ 

  .15/12/2015وحالة األداء في  36.271,00مب�الة -مبلغ 

  .15/01/2015وحالة األداء في  6.272,00ة -مبلغ 3مب�ال

  .15/02/2015وحالة األداء في  36.273,00مب�الة -مبلغ 

  .15/04/2015وحالة األداء في  39.750,00مب�الة -مبلغ 

  .15/05/2015وحالة األداء في  39.751,00مب�الة -مبلغ 
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  .15/06/2015وحالة األداء في  39.752,00مب�الة -مبلغ 

  .15/07/2015وحالة األداء في  9.753,00-مبلغ  3مب�الة

  .15/08/2015وحالة األداء في  39.754,00مب�الة -مبلغ 

  .15/09/2015وحالة األداء في  39.755,00مب�الة -مبلغ 

  .15/10/2015وحالة األداء في  39.756,00مب�الة -مبلغ 

  .15/11/2015وحالة األداء في  39.757,00مب�الة -مبلغ 

  .15/12/2015وحالة األداء في  9.758,00-مبلغ 3مب�الة 

  .15/01/2015وحالة األداء في  39.759,00مب�الة -مبلغ 

  .15/02/2015وحالة األداء في  39.760,00مب�الة -مبلغ 

  .15/03/2015وحالة األداء في  39.726,47مب�الة -مبلغ 

  .15/08/2015وحالة األداء في  312.750,00مب�الة -مبلغ 

  .15/09/2015وحالة األداء في  12.751,00-مبلغ  3مب�الة

، ألجله یلتمس الح3م -مبلغ 15/12/2015وحالة األداء في  312.754,00مب�الة -مبلغ 

. الدین مع الفوائد القانون�ة من تار�خ االستحقاق والتنفیذ المعجل واإلكراه في األقصى والصائر

  . 3مب�الة 10وأرف. المقال ب 

والتي جاء  2014- 9- 24الجواب�ة للمدعى علیها والمدلى بها بجلسة  و%ناء على المذ3رة

فیها أن المدعي لم �قدمها لألداء بتار�خ استحقاقها ولمن یرفقها -شواهد عدم األداء وان -اقي 

  .،ملتمسة رفض الطلب2011- 6- 15إلى غا�ة   201- 11-15الكمب�االت مستحقة األداء بتار�خ 

مح3مة التجار�ة -الدار الب�ضاء الح3م المشار ال�ه اعاله أصدرت ال 03/12/2014و%تار�خ 

  .وهو الح3م المطعون ف�ه -االستئناف الحالي

  
  أسباب االستئناف

حیث جاء في أس-اب استئناف الطاعن انه لم سب. له ان 3لف أ�ا 3ان -الن�ا-ة عنه في 

هذا الملف وانه یجهل تماما األستاذ عز الدین الغاز@ ذلك انه بتار�خ إجراء المسطرة في هذا الملف 

الصادر  9924ح3م رقم (3ان یروج ملف ثان تنوب ف�ه عن الطاعن األستاذة السعد�ة حضراني 

أ@ قبل صدور الح3م  15/09/2014، والذ@ طعن ف�ه -االستئناف بتار�خ )05/06/2014 بتار�خ

وان الطاعن وفي معرض جوا-ه بواسطة نائبته األستاذة السعد�ة حضراني في . المطعون ف�ه حال�ا

النزاع المعروض على المح3مة االبتدائ�ة في نفس إ-ان رواج الملف الصادر ف�ه الح3م المطعون 
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-االستئناف، أثار ان الكمب�االت المطالب بها قد تم تسدید مبلغها في مجمله بواسطة  ف�ه حال�ا

درهم وف. ما هو مبین -الكشوفات البن�3ة  3279.312,93مب�االت أخر& -حیث تم أداء مبلغ قدره 

وان المدع�ة أقرت ضمن�ا -استخالصها للم-الغ المحددة في الكشوفات البن�3ة في معرض جوابها 

واج ملف إ�قاف التنفیذ إذ ادعت ان هذه الكشوفات تهم معامالت أخر& وال عالقة لها إ-ان ر 

وان ملف الطعن أعاله منشور أمام أنظار المح3مة -مقتضى الملف رقم . -الكمب�االت الحال�ة

وان المستأنف علیها حال�ا لم . والذ@ صدر ف�ه ح3م تمهید@ بإجراء خبرة 4624/8203/2014

موضوع طلبها لألداء وال تتوفر على شهادة رفض أدائها لغا�ة وحیدة وهي ان ذلك  تقدم الكمب�االت

ف�ه تأكید لما جاء في الدعو& السا-قة من 3ون الكمب�االت تم تغییرها وأدیت -مقتضى 3مب�االت 

وان الطاعن �حتفj -حقه في سلوك المساطر الضرور�ة ان 3ان لذلك عالقة -الن�ا-ة . أخر& 

وان المح3مة المعروض علیها الملف المتعل. بنفس النزاع بین الطرفین انتدب . فالمدرجة في المل

خبیرا مختصا للوقوف على وعاء الدین -عد الوقوف على العمل�ات التجار�ة التي جمعت بین 

وان النزاع في مجمله یتعل. بنفس الموضوع والمثارة . الطرفین والتي أدیت ق�متها -مقتضى 3مب�االت

المتعلقة أساسا -استفادة المستأنف علیها من جم�ع الدین المترتب في ذمة الطاعن، لذلك ف�ه الدفوع 

یتعین إلغاء الح3م المطعون ف�ه و-عد التصد@ الح3م تمهید�ا بإجراء خبرة لتحدید وعاء الدین -عد 

الوقوف على العمل�ات التجار�ة التي جمعت بین الطرفین والتي أدیت ق�متها -مقتضى 3مب�االت 

وان الكمب�االت المستخلصة ق�متها من طرف المستأنف علیها تهم نفس العمل�ات المؤداة بواسطة 

الكمب�االت التي أرجعت بدون أداء وحفj حقه في التعقیب على الخبرة -عد إنجازها والبت في 

وأرف. المقال بنسخة طب. األصل من الح3م المطعون ف�ه وطي . الصائر وف. ما �قتض�ه القانون 

ونسخة المقال االستئنافي ونسخة تبل�غ أمر بإجراء خبرة إلى  9924تبل�غ ونسخة الح3م رقم ال

  .األطراف

ان الطاعن تمسك في  06/01/2016وأجابت المستأنف علیها بواسطة نائبها بجلسة 

المرحلة االبتدائ�ة -ان الكمب�االت التي تطالب بها قد أد& مقابلها، وانه لم �ضف أ@ جدید في 

وان المح3مة تأكدت . االستئنافي، وانه 3رر ما ورد أثناء مناقشة الدعو& في المرحلة االبتدائ�ة مقاله

من ان الطاعن انما �حاول تضلیلها -عد ان ثبت لدیها ان الكمب�االت المؤداة ط-قا لما هو مدون 

ونة -الكشوفات الصادرة عن البنك والمتمسك بها من طرف الطاعن تحمل أرقاما غیر تلك المد

-الكمب�االت المطالب بها في هذه الدعو&، وانه ال دلیل -الملف على استبدال هذه الكمب�االت 

 185وانه تطب�قا للمادة . -الكمب�االت المستخلصة ط-قا للكشوف المذ3ورة 3ما دفع بذلك الطاعن

مها إل�ه من مدونة التجارة، فان المسحوب عل�ه الذ@ وفى مبلغ الكمب�الة 3ل�ا له ان �طلب تسل�

وقد أدلت -أصل الكمب�االت موضوع المدیون�ة مرفقة -أوراق عدم األداء . موقعا عل�ه -ما �فید األداء

وان ما دفع -ه الطاعن من إقرار المستأنف علیها -استخالص الم-الغ المحددة في الكشوف 
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ال یجرأ على وان اإلقرار في المادة المدن�ة . الحساب�ة مقرون -ان األداء یهم معامالت أخر& 

وانه إذا ما أثبت الدائن االلتزام 3ان على من یدعي . صاح-ه، مما �3ون معه الدفع غیر مؤسس

  .انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه إث-ات ذلك، ألجله تلتمس رفض االستئناف وتأیید األمر المستأنف

له بواسطة نائ-ه أكد ف�ه ما ضمن -مقا 10/02/2016و%ناء على تعقیب الطاعن بجلسة 

  .االستئنافي، ملتمسا في األخیر رد جم�ع دفوع المستأنف علیها والح3م له وف. ملتمساته

تقرر خاللها حجز القض�ة للمداولة  10/02/2016و%ناء على إدراج القض�ة بجلسة 

  .02/03/2016للنط. -القرار بجلسة 

  محكمــة االستئناف

3ان -الن�ا-ة عنه وأنه یجهل  یث تمسك الطاعن في أس-اب استئنافه -أنه لم �3لف أ�اح

وال  ءاز@ وأن المستأنف علیها لم تقدم الكمب�االت موضوع طلبها لألداغالدین ال تماما االستاذ عز

وأن النزاع الحالي یتعل. بنفس النزاع بین الطرفین المعروض على أدائها تتوفر على شهادة رفض 

ف�ه ح3م تمهید@ -اجراء  والذ@ صدر 4624/8203/2014نفس المح3مة موضوع ملف عدد 

  .خبرة لكون الكمب�االت تم تغییرها وأدیت -مقتضى 3مب�االت أخر& 

عز الدین الغاز@ األستاذ عدم تكل�فه  منبخصوص ما تمسك -ه المستأنف  هوحیث ان

للن�ا-ة عنه في المرحلة االبتدائ�ة فان الثابت من وثائ. الملف ان المستأنف توصل -االستدعاء 

جلسة ب وهو عمر اسمیرس، ه�بواسطة مستخدم لد 2/7/2014المنعقدة بتار�خ  لحضور الجلسة

 24/9/2014عنه وأمهل  لجلسة  تهباالتمس االستاذ عز الدین الغاز@ تسجیل ن� 9/7/2014

هذا  مما �3ون معه ما تمسك -ه ،حیث أدلى -مذ3رة جواب�ة مرفقة بوثائ. صادرة عن المستأنف

  .یر ذ@ أساساألخیر غ

و-أن البت للوفاء  من 3ون الكمب�االت لم یتم تقد�مهاأثاره الطاعن  ما صو صانه بخوحیث 

النزاع المعروض أمام إطار في االستئناف الحالي متوقف على نتیجة تقر�ر الخبرة المأمور -ه في 

الثابت حسب وثائ. الملف ان  ، فان4624/8203/2014موضوع الملف عدد  هذه المح3مة

وهي تلك المستحقة  للوفاء التي تم تقد�مها قضى -قبول الكمب�االت الثالثالح3م المطعون ف�ه 

  :    األداء ذات األرقام على التوالي 

  15/8/2012الحالة في  1939371     - 

  15/9/2012الحالة في  1939372     - 

  15/12/2012الحالة في  1939375     - 

، مما ی-قى معه الدفع المثار غیر الكمب�االت في حین صرح -عدم قبول الطلب -شأن -اقي 

  .ذ@ أساس
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الم-الغ فان للكمب�االت المطالب بها  من تسدیده فننه وخالفا لما تمسك -ه المستأإوحیث 

الطاعن تتعل.  طرفالمؤداة ط-قا لما هو مدون -الكشوف الصادرة عن البنك والمتمسك بها من 

وهو ما ینطب. أ�ضا والوارد تفصیلها أعاله  تحمل أرقاما غیر تلك موضوع هذه الدعو&  -3مب�االت

والتي ال عالقة لها  4624/8203/2014موضوع الملف عدد  هابعلى الكمب�االت المطالب 

  .-النزاع المعروض على هذه المح3مة

ال دلیل -الملف على استبدال الكمب�االت المستخلصة -حسب 3شوف الحساب  هوحیث ان

م ت فان المسحوب عل�ه الذ@ وفى مبلغ الكمب�الة 3ل�ا له  181ة و-التالي وتطب�قا لمقتض�ات الماد

مما ی-قى معه  وهو ما عجز الطاعن عن إث-اته، أن �طلب تسل�مها ال�ه موقعا علیها -ما �فید األداء

  .ما استند عل�ه في استئنافه غیر مؤسس و�تعین رده وتأیید الح3م المتخد ف�ما نحا ال�ه من أداء 

  .حمیل الطاعن الصائرنه یتعین تإوحیث 

  

  لهــذه األسبـــاب

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

   االستئناف قبول :في الش�ــل

  .رالصائ الطاعن تحمیل و المستأنف الح�م تأیید : موضوعال في 

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

  المقرر                  �اتب الض�	 المستشار               الرئ س           



 ل ش

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 
   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة�

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/03/16 بتار�خ ء مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضا أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  : اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

  .م، في شخص ممثلها القانوني.م.ش  11شر%ة الصناعات  بین

 .الب�ضاء �اسر خم�س المحامي بهیئة الدارنائبها األستاذ 

  .من جهةة مستأنف بوصفها

  .في شخص ممثلها القانوني .م.م.، ش  22شر%ة مطاحن و7ین 

  .الب�ضاء س�في دمحم المحامي بهیئة الداراألستاذ نائبها 

  .من جهة أخر;  امستأنفا علیه بوصفها

  .شر%ة ذات مسؤول�ة محدودة، في شخص ممثلها القانوني  33شر%ة 

  .مدخلة في الدعو;  بوصفها

  

  

  

  

  

  

 المملكة المغر) ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   1710: رقم قرار

  2016/03/16 : بتار�خ

 2015/8203/6326 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح%م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ@ المدرجة ?الملف

  .على تقر�ر المستشار المقرر الذI لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة األطراف و7ناء

  .02/03/2016عدة جلسات آخرها جلسة واستدعاء الطرفین ل

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

  .المسطرة المدن�ة

 .قا للقانون و?عد المداولة ط?

 : الشكـــلفي   
بواسطة محامیها األستاذ �اسر خم�س ?مقال   11حیث تقدمت الطاعنة شر%ة الصناعات 

الصادر  5383ستأنف ?مقتضاه الح%م عدد ت 10/12/2015مؤداة عنه الرسوم القضائ�ة بتار�خ 

 1246/8203/2015في الملف رقم  12/05/2015عن المح%مة التجار�ة ?الدارالب�ضاء بتار�خ 

الح%م على المدعى علیها  ،في الموضوعو  قبول الطلب?في الش%ل األصلي، في الطلب  القاضيو 

درهم مع الفوائد القانون�ة  1.707.600,00لفائدة المدع�ة مبلغ ?أدائها في شخص ممثلها القانوني 

عدم اإلدخال ?في طلب و  .من تار�خ استحقاق %ل %مب�الة، وتحمیلها الصائر، ورفض ?اقي الطل?ات

   .مع تحمیل رافعته الصائرش%ال  هقبول

ني استنادا لكون و ستئناف قدم خارج االجل القانإلإن ابعلیها المستأنف حیث تمس%ت و 

  .8/10/2015بلغت ?الح%م بتار�خ المستأنفة 

ان الملف للمح%مة  یتبین 105/8402/2015ملف التبل�غ عدد ?االطالع على  نهوحیث إ

هادة التسل�م المؤرخة في أعاله، ف?الرجوع إلى شتار�خ ال�فید تبل�غ المستأنفة ?خال مما 

ما ال �عد وهو  ال تتواجد ?العنوان المذ%ورالمستأنفة فقد صرح ساكني المحل ?ان  6/10/2015

   .ا تبل�غا صح�حامعه تبل�غه

القدمیرI فؤاد فقد صرح السید  30/6/2015 المؤرخة فيشهادة التسل�م إلى ?الرجوع وحیث 

 طيتسلم الورفض  ممتلكاتهاالشر%ة المطلوب تبل�غها ?اعت جم�ع  ?ان لمدیر شر%ة أكروفود البی

  .وهو ما ال �فید تبل�غها أ�ضا

مع االشعار  02/12/2015التبل�غ الذI تم بواسطة البر�د بتار�خ  ?شان وحیث إنه

تكون مما  أعاله،?ملف التبل�غ الواردة مراجعه المضمن طي واضح ?ال ?االستالم فتار�خ التبل�غ غیر

   .تبل�غا صح�حاالمستأنفة  الدفع بتبل�غا قد عجزت عن إث?ات علیهالمستأنف معه 

االستئناف موجه الى   مقال %ون  ما تمس%ت ?ه المستأنف علیها من یث إنه بخصوصوح

طل?ا إلى المح%مة، مما الطاعنة في معرض تحدید ملتمساتها وجهت ن االسید رئ�س %تا?ة الض?d ف

واعت?ارا لتوفر مقال االستئناف على %افة الشروe الش%ل�ة المتطل?ة ، یتعین معه رد الدفع المثار

  .قانونا صفة وأداء وأجال، التصر�ح ?قبوله
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  : في الموضـوع

تقدمت  05/02/2015حیث �ستفاد من وثائ@ الملف ومن محتو; الح%م المطعون ف�ه انه بتار�خ 

أنه على إثر من خالله  المدع�ة بواسطة نائبها ?مقال الى المح%مة التجار�ة ?الدار الب�ضاء عرضت

ن الدین ثابت ادرهم، و  1.707.600,00مدعى علیها ?مبلغ المدع�ة دائنة لل فان ،معامالت تجار�ة

   يبــعن البنك الشع ةالمسحو?) أمر ?الدفع  18( ?مقتضى ثمان�ة عشر %مب�الة بن%�ة 

  : وذلك حسب ب�انات الجدول التالــــي  )لدار الب�ضـــاءو%الة سیدI معروف ?ا( 

  .درهم 76.000?مبلغ  2014/09/05مستحقة بتار�خ  5373475%مب�الة عدد * 

  .درهم 117.450?مبلغ  2014/09/05مستحقة بتار�خ  5373520%مب�الة عدد * 

  .درهم 73.000?مبلغ  2014/09/09مستحقة بتار�خ  5373476%مب�الة عدد * 

  .درهم 109.000?مبلغ  2014/09/12مستحقة بتار�خ  5373522%مب�الة عدد * 

  .درهم 73.000?مبلغ  2014/09/16مستحقة بتار�خ  5373481%مب�الة عدد * 

  .درهم 72.000?مبلغ  2014/09/16مستحقة بتار�خ  5373523%مب�الة عدد * 

  .درهم 91800?مبلغ  2014/09/19مستحقة بتار�خ  5373477%مب�الة عدد * 

  .درهم 129.650?مبلغ  2014/09/19مستحقة بتار�خ  5373524%مب�الة عدد * 

  .درهم 108.000?مبلغ  2014/09/23مستحقة بتار�خ  5373480%مب�الة عدد * 

  .درهم 123.800?مبلغ  2014/09/23مستحقة بتار�خ  5373525%مب�الة عدد * 

  .درهم 74.000?مبلغ  2014/09/26مستحقة بتار�خ  5373479%مب�الة عدد * 

  .درهم  106275?مبلغ  2014/09/26مستحقة بتار�خ  5373526 %مب�الة عدد* 

  .درهم 8.025?مبلغ  2014/10/03 مستحقة بتار�خ  5373478 %مب�الة عدد* 

  .درهم 144.000 ?مبلغ  2014/10/21 مستحقة بتار�خ 5373527 %مب�الة عدد* 

  .درهم 109.000 ?مبلغ 2014/10/24 مستحقة بتار�خ 5373528  %مب�الة عدد* 

  .درهم 109.000  ?مبلغ 2014/10/28 مستحقة بتار�خ 5373529  %مب�الة عدد* 

  .درهم 74600  ?مبلغ 2014/10/31 مستحقة بتار�خ5373530  %مب�الة عدد* 

  .درهم 109.000  ?مبلغ 2014/11/04 مستحقة بتار�خ5373531  %مب�الة عدد* 

وأن المدع�ة قد استعملت %افة الوسائل الحب�ة مع ، رهمد 1.707.600,00 أI ما مجموعه

ا ?ما في ذلك المراسالت المدعى علیها ألخذ مستحقاتها دون التوصل أل�ة نتیجة إلى یومنا هذ

بردعي هشام، وغیرت  س�ما وأن المدینة عملت على تحو�ل أموالها في اسم مالكها السید الكتاب�ة

ة تجد نفسها مضطرة المدع�و7ذلك فإن  سم المالك والمسیر الوحید للشر%ة،سجلها التجارI لب�ان ا

لجوء إلى العدالة للمطال?ة ?مستحقاتها عن أصل الدین الثابت في الكمب�االت المذ%ورة، و7تعو�ض لل
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 Iال �قل عن مبلغ ثالثة ?المائة من أصل الدین أ Iومعنو Iمع الفوائد  درهم 51.230,00ماد

وهي أداة وفاء تحل ) أوامر ?الدفع ( س�ما وأن سند الدین هو %مب�االت بن%�ة  القانون�ة والصائر

محل النقود في المعامالت ?اعت?ارها دیون نقد�ة في ذمة ساحبها، و�جب توفیر مقابل الوفاء عند 

تكون مستحقة األداء عند تار�خ و  الغیر معلقة على شرe وال أجل إصدارها ألنها من األوامر الناجزة

من مدونة التجارة، بخالف  165; 182; 189وف@ مقتض�ات المواد ) ?مجرد اإلطالع ( الحلول 

  11ملتمسة الح%م على المدعى علیها شر%ة الصناعات  العاد�ة و?اقي األوراق التجار�ة، الكمب�االت

عن درهم، و  1.707.600,00 عن أصل الدین :یلي ما    22حن ?أدائها للمدع�ة شر%ة مطا

الح%م ?الفوائد القانون�ة من تار�خ الحلول إلى یوم ، و % 3درهـم بنس?ة  51.230,00 التعو�ض

جعل الح%ـــم مشموال ?النفاذ المعجل لجم�ع الم?الـغ ، وتحمیل المدعى علیها الصائــر، و التنفیذ

داء ضامنا لأل) صاحب الشر%ة ( اعت?ار السید هشام بردعي هشام و  ا،المطلو?ة والمح%وم بهــــــ

   ?صفته الشخص�ة عند االقتضاء

من طرف نائب  ?ه المدلىو7ناء على المذ%رة الجوابیـــة مع مقال إدخال الغیــر في الدعو; 

ا، المطالب ?أدائه ف�ما یخص الكمب�االتتي جــــاء فیها ، وال2015/03/31علیها بجلسة  المدعى

  درهم 1.707.600,00للمدعى علیها ?مبلغ ?أنها دائنة  زعمت   22المدع�ة شر%ة مطاحن أن 

 ع?ارة سیتبینبرجوع إلى الشواهد البن%�ة المرفقة للكمب�االت  %مب�الة صادرة عنها، وأنه 18ناتج عن 

» « Lettre de change frappée d’opposition d’une voie d’exécution forcé ،

متوفرة في  المؤونة%انت لدیها  ها7ذلك فإن ما تزعمه المدع�ة ال أساس له من الصحة، و?أنو 

?ه حجز المدع�ة وأن الكمب�االت لم ترجع ?علة عدم انعدام المؤونة بل ألن حســاب  ،حسابها البن%ي

مطاحــن  شر%ة المدع�ة مواجهة في التي لها دیـــــن  33تنفیذI على حسابها البن%ي لفائدة شر%ة 

 حجزالوامر الحجز التي توصلـت بها، فإنها تدلي ?أ المدعى علیهاتدع�ما لدفوعات ، وأنه   22

 م، الحجزهر د 1.050.000.000بین یدI العارضة ?مبلغ  2013/3/17988تحت عدد  األول

 درهم، الحجز 1.764.800,00  بین یدI العارضة ?مبلــغ 2013/3/19758 تحت عدد الثاني

لیبلغ مجموع درهم  2.814.412,50?مبلغ بین یدI العارضة  2013/3/19737 تحت عدد ثالثال

د ،  5.629.212,00مبلغ   المدعى علیها مواجهةفي   33الم?الغ المطلوب حجزها لفائدة شر%ة 

أداء نظرا لكون المدع�ة سب@ لها أن تعاملت  ال دخل لها في رجوع الكمب�االت بــــدون  و7ذلك تكون 

ه الشر%ة، وأن هذه األخیرة قامت بإجراء حجز ذمواجهة ه ، وأن هناك دین لهــــا فــي 33 شر%ةمع 

 Iبین ید Iأن سلمتهــا لفائــدة  للمدعى علیهاعلى م?الغ الكمب�االت التي سب@  ــةالمدعیلد; الغیر أ

 نها سوف تقــــــومالم?الغ مرتین فإ هذهوٕاث?اتا لحسن نیتها وحتى ال تؤدI ة، وأن المدعى عیها المدعیـ

ة بخصوص المعاملــة المدع�ف�ما یخص دفوعات ـة، و الشر%ــة  فـــي الدعــو; الحالیـ  هذهبإدخال 

المعاملة  هذهتحتفp ?حقها في تقد�م الدفوع الشخص�ة بخصوص ، ذلك أن المدعى علیها التجار�ــة
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من مدونة  171ات المادة وذلك ط?قا لمقتض�  33والكمب�االت المسلمة وذلك ?عد إدخال شر%ة 

بین یدI   33اعت?ارا لوجود حجوزات لد; الغیر لفائدة شر%ة : التجارة بخصوص مقال اإلدخال 

الحجوزات  هذهلهاته الم?الغ لفائدة المدع�ة لوجود  المدعى علیها، واعت?ارا لتعذر أداء المدعى علیها

تحدید الجهة التي یتعین علیها  لهانى الشر%ة في الدعو; الحال�ة حتى یتس هذهتلتمس إدخال فإنها 

بإجراء الحجوزات بین یدI الم?الغ ?عد إدالئها ?السند الذI بناء عل�ه قامت  هذهأدائها لها 

واحت�اطیـــا  حفp ح@  الح%م برفض الطلب،ملتمسا  ف�ما یخص الطلب األصلي أساســا  العارضة،

ف�ما یخص مقــال  و;،الشخص�ة ?عد إدخال المدخلة في الدعــــ العارضة في تقد�م دفوعاتها

موضوعا تحدید الجهة التي یتعین على  ل المقال لتوفره على %افة الشروe،ش%ال قبو  ،اإلدخـــال

  . البن%�ة المرجوعاتصورة صورة ألوامر الحجز،  :وعزز طل?ه ب. غأدائها لها الم?الــ المدعى علیها

: طرف نائب المدع�ة بجلسةلتوض�ح�ة المدلى بها من 7ناء على المذ%رة او 

 لألس?اب ، والتي جاء فیها أن المذ%رة ومقال اإلدخال ال یرتكزان على أI أساس 2015/04/28

من المذ%رة الجواب�ة أن حســـاب المدعـــى عــــلیها ?ه  2ورد فـــي منتصف الصفحة التال�ة، ذلك أنه 

دائنة للمدعیــــة حسب أوامــر  ?الحجز لثالثة إجراءات بتار�ــــخ ال  33حجز تنفیذI لفائدة شر%ة 

موضوع الدعو; الحال�ة مستحقة ) و األوامر ?الدفع ( 18والحـال أن الكمب�االت ، 2013مــارس 

یــفوق  سنة ونصف علــى  ، أI ?عد مضـــي مـــا 2014من سنة  11, 9,10: األداء في شهور 

، لى سحب األوراق البن%�ة المذ%ورةذلك أن المدعى علیها عملت عورة، ـإجراءات الحجــوز  المذ%

سوء النیــة  مما یدل على 2013وهي على علم أنها مدینة للغیر ومحجوز على أموالها قبل سنة 

س�ما وأن المعامالت التجار�ة قد تمت بین شر%تین تجار�تین �فترض في %ل منهما التوفر  المســـبــ@،

سو%ة ?انتظام تش%ل وسائل إث?ات في المادة التجار�ة أمام القضاء تكر�سا لمبدأ على محاس?ة مم

و%ل سحب لألوراق البن%�ة مع علم ـارة، مــن مدونــة التــجـ 334اإلث?ات المنصوص عل�ه في المــادة 

الساحب ?انعدام المؤونة أو الرصید في حسا?ه البن%ي �ش%ل جنحة التفالس ?التدل�س المنصوص 

، ومــع 2013ذلك أن المدعى علیها قد تم حجز حسابها البن%ي قبل سنة  ـيا في القانون الجنائعلیه

علما ص، ذلك أعطت الكمب�االت موضوع الدعو; ?عد سنة ونصف وهي متأكدة أنها لـــن  تستخل

لنقود أوامر ?الدفع وهي أداة وفاء تحل محل ا) أوراق البن%�ة ( %مب�الة بن%�ة  18?أن سند الدین هو 

ألنها من األوامر  ، و�جب توفیر مقابل الوفاء عند إصــدارهات?ارها دیون نقد�ة في ذمة ساحبها?اع

، )?مجرد اإلطالع (ستحقة األداء عند تار�خ الحلول ، الغیر معلقة على شرe وال أجل ، ومالناجزة

بول ش%ال ط?قا أما مقال اإلدخال فهو غیر مقيء الن�ة، وٕاال اعتبر ساحبها في حالة مطل وسـ

، ومرفوض موضوعا، قانون المسطرة المدن�ةوما ?عده من  5,1, 32 , 103لمقتض�ات الفصول 

، مما یدل على مستو; الم%ر والخداع الذI تقوم   33تعود لصاحب شر%ة   11ألن ملك�ة شر%ة 

ملتمسا الح%م وف@ مطالبها المحددة في مقالها ، ?ه المدعى علیها لالغتناء على حــساب المدع�ة
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ملیون وس?عمائة وس?عة ألف وستمائة :االفتتاحي للدعو; ?الح%م على المدعى علیها ?أدائها لها مبلغ

المذ%ورة آنفا،  18أصل الدین موضوع الكمب�االت البن%�ة ، )رهمد 1707600,00( درهمـــا 

وائد القانون�ة من تار�خ الحلول والصائر والنفاذ ، مع الف)درهـم 51230,00(  وتعو�ـض قــدره

المعجل، واعت?ار هشام بردعي ضامنا لألداء ?صفته الشخص�ة ?عد تبدیده ألموال الشر%ة وتحو�لها 

   .فـي اسمــه الشخصـي

 ،ا من طرف نائب المدعى عل�ه األول7ناء على المذ%رة التعقیب�ة أثناء المداولة المدلى بهو 

عد سنة أI ? 2014من سنة  11و 10و 9والتي جاء فیها أن الكمب�االت هي مستحقة في شهر 

، وهو ما اعتبرته متناقضا مع المنط@ السل�م على اعت?ار أنها 2013من الحجز المجر; سنة 

الكمب�االت وهي عالمة بوجود الحجز وهو األمر المخالف للقانون والواقع على اعت?ار  هذهسلمتها 

مح%مة برجوعها إلى الكمب�االت فإنها سوف تالحp أنه ل�س بها تار�خ اإلنشاء بل أن ما یوجد أن ال

الكمب�االت سلمت للمدع�ة قبل  هذهبها %لها هو تار�خ االستحقاق، وهو ما �م%ن أن �عتبر أن 

 159تار�خ الحجز وما على المدع�ة سو; إث?ات خالف ذلك ، على اعت?ار أن مقتض�ات المادة 

دونة التجارة تنص على ضرورة تضمین تار�خ وم%ان إنشاء الكمب�الة في فقرتها السا?عة ، من م

  33الكمب�االت ?عد إجراء حجز لدیها من طرف شر%ة  هذهو?التالي فإن القول ?أن العارضة سلمت 

STE 33   هو أمر مخالف للواقع هذا من جهة ، ومن جهة أخر; فإن قول المدع�ة ?أن العارضة ،

الكمب�االت وهي عالمة ?عدم وجود رصید لدیها �ش%ل جر�مة التفالس ?التدل�س على اعت?ار  سحبت

هو أمر ف�ه مغالطة ، ذلك أن حساب المدعى علیها  2013أنه تم حجز حسابها البن%ي قبل سنة 

، وأن المدعى علیها إضافة إلى أنه ?الرجوع إلى المرجوعات البن%�ة  2013لم یتم حجزه قبل سنة 

وص الكمب�االت موضوع الدعو; الحال�ة فإنها أرجعت ل�س ?سبب انعدام الرصید ول�س ?سبب بخص

وجود حجز على حسابها البن%ي ، وٕانما أرجعت بناء على أن الكمب�الة موضوع األداء هي موضوع 

تعرض ?سبب وجود مسطرة الحجز لد; الغیر، وهو األمر المخالف لما تدع�ه المدع�ة من %ون 

األخیرة ?سبب وجود مسطرة حجز لد; الغیر %انت  هذهضة هو موضوع الحجز، ألن حساب العار 

الكمب�االت لد; بن%هـا ?سبب هذا الحجز ، وأنه ل�س ?مرجوعة  هذهمضطرة إلى التعرض على أداء 

البنك ما �فید عدم وجود المؤونة أو وجود حجز على حسابها البن%ي ، وهو األمر الذI ی?قى من 

الكمب�االت واستمرار مسطرة الحجز لد; الغیر  هذهعلى اعت?ار أنه في حالة أداء  حقها الق�ام ?ه

فإن العارضــة سوف تكون مضطرة إلى أداء هاته الم?الغ مرتین وهـو   33المجراة من طرف شر%ة 

تقدمــت ?طلب الح%ــم على السید ، وأن المدع�ة ما دفعها إلى التقدم ?مقال إدخال الغیر في الدعو; 

هذا األمر مخالف لمقتض�ات مدعى علیها، وأن ـا في األداء مع الهشــام البردعــي ?أدائــه تضامن

من مدونة التجارة والتي حــددت شروe الضمان االحت�اطي والتي ال تتوفر في نازلة  180المادة 

مة سوف تالحp أنه ل�س هناك ضمان من الحال ، ذلك أنه ?الرجوع إلى الكمب�االت فإن المح%
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طرف السید هشام البردعي شخص�ا لفائدة المدع�ة ، %ما أن الضمان ?صفة عامة ال �فترض بل 

یتعین التصر�ح ?ه ، و?التالي فإن المطال?ة ?الح%م ?ضمان السید البردعي مع المدع�ة �عد طل?ا 

ال�ة ول�س مدخال ، %ما أنه ل�س هناك غیر مقبول ش%ال على اعت?ار أنه ل�س طرفا في الدعو; الح

ما �فید وجود هذا الضمان وأن القول ?أنه یتعین الح%م عل�ه ?الضمان على اعت?ار أنه صاحبها 

ة عن المساهمین �ش%ل ضر7ا للمراكز القانون�ة وضر7ا لقانون الشر%ات الذI یجعل الشر%ة مستقل

الة أداة وفاء یتعین توفیر مقابل أدائها عند %ما أن ادعاء المدع�ة ?أن الكمب� ،فیها وعن مسیر�ها

، أما الصفة إصدارها هو أمر مخالف للقانون ألن الكمب�الة هي خالف الش�ك الذI یتمتع بهاته

الكمب�الة فهي خالفه و�م%ن لصاحبها أن �حتج بدفوعاته الشخص�ة في مواجهة المستفید منها 

رة إضافة إلى أن المشــرع اعتبر أن االحتفاq من مدونة التجا 171الم?اشر ط?قا لمقتض�ات افصل 

، وهــو األمر حدد أجل استخالصــه?الش�ك �ش%ل جنحة االحتفاq ?الش�ك على سبیل للضمــان %ما 

، و?التالي فإن القول ?أنه على الساحب لم �حدد المشرع فیها هاته األمورالمخالف للكمب�الة التي 

، على اعت?ار أن الساحــب �م%ن أن أمـــر مخالف للواقعو توفیر مقابل الوفاء عند اإلصدار ،ه

، وأن المدع�ة في مواجهة الحامل الم?اشــر یتعرض على أدائهـــا في حالة وجود دفوع شخص�ة

لكون  - الحامل الم?اشر  - تعرضت على أدائها لوجــود دفوع شخص�ة لها في مواجهة المدع�ة 

ا?قة ة إلى %ون ال?ضاعة المسلمة إلیها لم تكن مطإضاف  33تبل�غها بوجود حجز لفائدة شر%ة 

  33?عد إدخال شر%ة المدعى علیها ، وهو األمر الذI احتفظت ?ه للمواصفات إضافة إلى الكم�ة

، أما 31/03/2015ـى بها بجلسة وتقد�مها لدفوعاتها %ما هو ثابت من خالل مذ%رة العارضة المدلـ

عود ملكیتها للسید هشام البردعي أحد المساهمین في بخصوص المدع�ة ?أن المدخلة في الدعو; ت

، فالمدع�ة لم تثبت أوال ذلك وثان�ا أن السید ها هو أمر مخالف للواقع والقانون الشر%ة المدعى علی

والمدعى علیها تتحد; المدع�ة في   33هشام البردعي ل�س مساهما أو شر�%ا أو صاحب شر%ة 

مجان?ا للصواب إضافة إلى دفعها ?عدم قبول اإلدخال أنه ل�س  إث?ات ذلك ، و?التالي ی?قى هذا الدفع

 اهناك ما یثبت وجود أI خرق ش%لي أو موضوعي ط?قا للفصول المحتج بها من طرفها ملتمســـ

اإلشهاد  احت�اط�ا، دفوعات المدعي والح%م برفض الطلبأساسا  برد  ،ف�ما یخص الطلب األصلي

شخص�ة بخصوص عدم مطا?قة ال?ضاعة المسلمة للمواصفات بتقد�مها دفوعاتها ال للمدعى علیها

القول بإخراج الملف من المداولة مــع ضرورة استدعـــاء  ،�ما یخص مقال اإلدخالف، الجـــودة والكم�ة

  .المدخلــة في الدعو; ألنه طلب قدم ?صفـــة نظام�ة وأن عدم استدعائها �ش%ـــل خرقا لحقوق الدفـــاع

لمداولة أصدرت المح%مة التجار�ة ?الدار الب�ضاء الح%م المشار إلى و?عد حجز الملف ل

  .منطوقه أعاله موضوع الطعن ?االستئناف الحالي
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   أسباب االستئناف
فیما یتعلق بمسطرة الحجز التي تم استبعادھا من طرف المحكمة االبتدائیة لعلة عدم . 1

  .اإلدالء بما یفید تصحیحھا

ان الح%م االبتدائي جانب الصواب ف�ما یتعل@ ?است?عاده لمسطرة الحجز التي تم إ�قاعها 

وذلك لعلة عدم إدالء المستأنفة ?ما �فید تصح�ح هذا   33على حساب المستأنفة من طرف شر%ة 

الحجز لكن هذا الدفع ال �ستق�م والقانون ذلك ان مسطرة الحجز حینما یتم تبل�غها للمحجوز بین 

ه، فان األموال تص?ح محجوزة عنده وال �م%ن ان یتصرف فیها أو �سملها للغیر وال تبرأ ذمته ید�

وان المحجوز بین ید�ه . م.م.من ق 496منها إال بتنفیذ هذا األمر ?الحجز حسب مقتض�ات المادة 

لكون  ی?قى مسؤوال عن األموال المحجوزة بین ید�ه و7ذلك فان تعرض المستأنفة عن أداء الكمب�االت

التي هي بدورها دائنة للمستأنف علیها، هو تعرض   33تبل�غها ?ما �فید وجود حجز لفائدة شر%ة 

صح�ح و�ستق�م والقانون والواقع وذلك حتى ال یتم أداء الدین مرتین و7ذلك فان هذا الح%م المطعون 

  .ف�ه قد أضر ?مصالح المستأنفة وسمعتها التجار�ة و7ذلك یتوجب تصح�حه

بعدم قبول المحكمة االبتدائیة لمقال االدخال بعلة ان المبالغ المحجوزة یتعلق  فیما. 2

  .طالبة الحجز لم یتم تصحیحھا والمصادقة علیھا  33لفائدة شركة 

ذلك ان المح%مة ?ح%مها ?عدم قبول مقال اإلدخال قد حققت الشرe و7ذلك أص?ح هناك 

من خالل هذا الح%م والطرف    22مطاحن طرفین �طال?ان بنفس المدیون�ة الطرف األول شر%ة 

الحاجز، و7ذلك ستكون   33الثاني الطرف الحاجز والذI بدوره �قوم على سند تنفیذI لفائدة شر%ة 

المستأنفة مضطرة ألداء نفس الدین مرتین، هذا من جهة، ومن جهة ثان�ة، فان المح%مة االبتدائ�ة 

لهذه األخیرة اإلدالء ?ما �فید المصادقة على لم تعد استدعاء المدخلة في الدعو; حتى یتسنى 

وقد سب@ للمستأنفة ان تقدمت بتصر�ح ایجابي تم وضعه في ملف الحجز و?التالي فان . الحجز

المح%مة االبتدائ�ة بتعلیلها الذI ال �ستق�م والقانون أص?حت طرفا في الدعو; وأص?حت تجیب عن 

ت تنوب عنه في تقد�م الدفوعات، و7ذلك فان مبدأ طرف لم تقم ?استدعائه لتقد�م دفوعاته بل أص?ح

الح�اد الذI یتوجب على المح%مة الوقوف عنده هو منعدم في نازلة الحال و7ذلك فان الح%م هو 

  .ح%م معیب وناقص التعلیل ومخالف للقانون 

  .یخص الدفوعات الشخصیة بخصوص الكمبیاالتفیما . 3

شخص�ة ف�ما یخص الكمب�االت بخصوص جودة ال?ضاعة  ان المستأنفة تقدمت بدفوعات

من  171والنوع�ة المتف@ علیها والكم�ة المضمنة ?سندات الطلب و%ل ذلك ط?قا لمقتض�ات الفصل 

مدونة التجارة، وانه ?الرجوع إلى الح%م االبتدائي یتضح ان انه لم یر من واج?ه االلتفات إلى هذا 

�ش%ل انعداما للتعلیل وفساد له و�جعل الح%م قد شا?ه انعدام الدفع وذلك ?القبول أو الرفض وهو 

للتعلیل مما یبرر إلغائه لهذا السبب أ�ضا، واعت?ار ان رفع النزاع أمام مح%مة االستئناف ینشر 
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من مدونة التجارة بدفوعها  171النزاع من جدید، فان المستأنفة تتقدم ط?قا لمقتض�ات الفصل 

  .قة السلع المسلمة للعارضة للمواصفات والكم�ة المتف@ علیهاالشخص�ة ف�ما یخص عدم مطا?

لكل هذه األس?اب تلتمس إلغاء الح%م االبتدائي ف�ما قضى ?ه و?عد التصدI أساسا برد 

دفوعات المدعي والح%م برفض الح%م االبتدائي في %ل ما قضى ?ه واحت�اط�ا اإلشهاد للعارضة 

?قة ال?ضاعة المسلمة للمواصفات والجودة والكم�ة بتقد�م دفوعاتها الشخص�ة بخصوص عدم مطا

واحت�اط�ا جدا الح%م بإجراء خبرة على ال?ضاعة المسلمة والح%م ?ضرورة استدعاء المدخلة في 

  .الدعو; النه طلب قدم ?صفة نظام�ة وان عدم استدعاءها �ش%ل خرقا لحقوق الدفاع

ان المقال االستئنافي  10/02/2016وأجابت المستأنف علیها بواسطة محامیها بجلسة 

غیر مقبول ش%ال ذلك انه قدم إلى السید رئ�س %تا?ة الض?d لد; مح%مة االستئناف التجار�ة ?الدار 

الب�ضاء والحال ان المقاالت االستئناف�ة تقدم ?اسم السید الرئ�س األول لمح%مة االستئناف الن هذا 

إضافة إلى ان أجل . �سلم له الملفاألخیر هو الذI �عین حینئذ السید المستشار المقرر و 

حسب ملف  08/10/2015یوما ول�س ثالثة أشهر الن تار�خ التبل�غ تم یوم  15االستئناف هو 

درهم  300، %ما ان المبلغ الواجب أداؤه ?صندوق المح%مة هو 1091/8402/2015التبل�غ عدد 

دراهم  10+ درهم  17.890: درهم یجب ان یؤد; عل�ه رسم  1.707.600أI ان مبلغ  % 1+ 

وذلك ?غض النظر عن %ون شر%ة . درهم 103.270= الصائر + الفوائد القانون�ة + عن المرافعة 

وان صاحبها ومالكها المسیر  2015لم �عد لها وجود واقعي وقانوني منذ بدا�ة   11الصناعات 

یتصل ?العارضة  الوحید السید هشام بردعي في حالة فرار وم?حوث عنه في المساطر الجنح�ة وانه

دور�ا إلخ?ارها انه یتوفر على وس�d مختص في %سب القضا�ا لتخو�فها عن مواصلة اإلجراءات 

فان العارضة توضح . م.م.من ق 43و  3و  1والفصول . م.م.من ق 5القضائ�ة، وتطب�قا للفصل 

من  329و  142 – 134حقائ@ النازلة وخلف�اتها من جهة وتب�ان خرق مقتض�ات الفصول 

  . من جهة ثان�ة 2006ومرسوم أداء الرسوم القضائ�ة . م.م.ق

وفي الموضوع، فان المقال االستئنافي مرفوض النه یتناقض مع مذ%رة جواب المستأنفة 

وانه ال �قبل أI تدخل إال ممن �%ون . م.م.من ق 143ابتدائ�ا، مما یتنافى مع مقتض�ات الفصل 

وما ?عده  111عن الخصومة وف@ مقتض�ات الفصول لهم الح@ في ان �ستعملوا التعرض الخارج 

وان المقال االستئنافي غیر مقبول ش%ال ?قوة القانون ال عالقة له ?الوثائ@ الملف . م.م.من ق 144

المستأنف والح%م االبتدائي المطعون ف�ه بدون سند ذلك ان صاح?ه لم �ستطع دحض الحقائ@ 

تلتمس عدم قبول االستئناف ش%ال وعلى صاحبته المحددة في تعلیل الح%م المذ%ور، ألجل ذلك 

  .صائره واحت�اط�ا في الموضوع رد االستئناف وتأیید الح%م االبتدائي وتحمیل المستأنف الصائر

أدلت المستأنفة بواسطة نائبها ?مذ%رة تعقیب ردا على مذ%رة  02/03/2016و7جلسة 

�ة، فط?قا لظهیر الرسوم القضائ�ة جواب المستأنف علیها مفادها انه ف�ما یخص الرسوم القضائ
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 �300ضاف إل�ه مبلغ  17.076من المبلغ المستأنف المحدد في  % 1المفروض أداؤه هو مبلغ 

 19.125دراهم مرافعة، مما �%ون المبلغ الواجب أداؤه هو  10+ من هذا المبلغ  % 10+ درهم 

  .وهو المبلغ الذI تم أداؤه فعال من طرف المستأنف

االستئناف قدم خارج األجل، فانه لم یتم اإلدالء ?أ�ة شهادة تسل�م للح%م  اما ف�ما یخص

االبتدائي صح�حة الب�انات تفید تسلم المستأنفة لهذا الح%م حتى �م%ن القول ?ان استئنافها جاء 

خر خارج األجل القانوني وأمام انعدام ما یثبت دفع المستأنف علیها، فان هذا الدفع ی?قى هو اآل

وف�ما یخص توج�ه المقال إلى السید رئ�س %تا?ة الض?d، فانه ط?قا  ساس و�تعین است?عادهعد�م األ

م، فان االخالالت الش%ل�ة والمسطر�ة ال تقبلها المح%مة إال إذا .م.من ق 49لمقتض�ات المادة 

%انت مصالح الطرف قد تضررت فعال، وان ما ورد في صدر المقال االستئنافي ال �عدو ان �%ون 

مط?ع�ا والدلیل على ذلك ان المستأنفة في معرض تحدید ملتمساتها فانها أوردت الع?ارة التال�ة خطأ 

علما ان العبرة دائما في " لكل ذلك ومن أجله فان المستأنفة تلتمس من المح%مة الموقرة : " 

 عبرة لها المقاالت والمذ%رات تكون ?الملتمسات وان األخطاء المط?ع�ة الواردة في هاته المقاالت ال

  .إال إذا أوردت في الملتمسات إضافة إلى انه لم �%ن هناك أI ضرر تضررت منه المستأنف علیها

وف�ما یخص الموضوع، فان المستأنف علیها تقدمت بدفوعات غامضة ?حیث أوردت ان 

ان هناك تناقض بین مضمون المقال االستئنافي والمذ%رات المدلى بها في المرحلة االبتدائ�ة بدون 

ومن جهة . توضح هذا التناقض للمح%مة وحتى تتم%ن المستأنفة من التعقیب علیها هذا من جهة

أخر;، فان المستأنف علیها اختلd علیها األمر بین مقال التدخل االرادI في الدعو; الذI ال �م%ن 

ان �ستعمل إال ممن ل�س لهم الح@ في استعمال التعرض الخارج عن الخصومة، و7ین مقال 

فس الوقت وسیلة دخال الذI هو مسطرة أخر; لم �حدد فیها المشرع حدود معینة النه �ش%ل في ناإل

اما بخصوص ما سب@ وان اعتمده الح%م االبتدائي من %ون ان عدم االستمرار ; من وسائل الدفاع

في مسطرة المصادقة على الحجز یترتب عل�ه الح%م ?عدم قبول اإلدخال، فانه قول مردود الن 

حجوز بین یدیها ال دخل لها وال ید لها في استمرار أو عدم استمرار مسطرة المصادقة على الم

الحجز وانه ?مجرد تبل�غها تكون ملزمة ?االمتثال ألمر الحجز وانه في حالة عدم سلوك مسطرة 

المصادقة على الحجز فانه %ان یتعین على المحجوز علیها اللجوء إلى مسطرة رفعه للتراخي 

%ما ان المستأنفة تقدمت . ي ی?قى دفع المستأنفة دفعا في محله ومستندا على أساس قانونيو?التال

بدفوعات شخص�ة ف�ما یخص الكمب�االت بخصوص جودة ال?ضاعة والنوع�ة المتف@ علیها والكم�ة 

المضمنة ?سندات الطلب، وان رفع النزاع أمام مح%مة االستئناف ینشر النزاع من جدید، فان 

من مدونة التجارة بدفوعها الشخص�ة ف�ما یخص عدم  171ة تتقدم ط?قا لمقتض�ات الفصل المستأنف

مطا?قة السلع المسلمة للعارضة للمواصفات والكم�ة المتف@ علیها، وتلتمس إجراء خبرة على 
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ال?ضاعة للتأكد من ذلك، ألجل ذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف علیها والقول وف@ محرراتها 

  .قالها االستئنافيالواردة في م

تقرر خاللها حجز القض�ة للمداولة  02/03/2016و7ناء على إدراج القض�ة بجلسة 

  .16/03/2016للنط@ ?القرار بجلسة 

  محكمة االستئناف

?ان الح%م االبتدائي جانب الصواب ف�ما یتعل@ ?است?عاده لمسطرة حیث تمس%ت الطاعنة 

وذلك لعلة عدم إدالء   33الحجز التي تم إ�قاعها على حساب المستأنفة من طرف شر%ة 

المستأنفة ?ما �فید تصح�ح هذا الحجز لكن هذا الدفع ال �ستق�م والقانون ذلك ان مسطرة الحجز 

�ه، فان األموال تص?ح محجوزة عنده وال �م%ن ان یتصرف فیها حینما یتم تبل�غها للمحجوز بین ید

من  496أو �سملها للغیر وال تبرأ ذمته منها إال بتنفیذ هذا األمر ?الحجز حسب مقتض�ات المادة 

  . وان المحجوز بین ید�ه ی?قى مسؤوال عن األموال المحجوزة بین ید�ه. م.م.ق

 فإنه و لئن %انت   األوامر ?الحجز لد; الغیر ?ه الطاعنة  إنه وخالفا لما تمس%توحیث               

المدلى بها في الملف، قد تم إ�قاعها فعال على حساب الطاعنة  حسب الثابت من الشواهد البن%�ة المدلى 

بوصفها  ستانف علیهاالدائنة للم  33فإن هذا  الحجز ال �فید   تحق@ واقعة االداء لشر%ة  بها في الملف

  بإعت?ارها مسحو?ا علیها   من الطاعنة  عفي�ال  ذلك %ما أن  طال?ة الحجز في مسطرة االمر ?االداء

   .مقابلها?لوفاء ا

الن القبول �فترض وجود مقابل الوفاء  للكمب�الة تكون ضامنة للوفاء، وحیث إنه ?قبول الطاعنة             

  . من مدونة التجارة في فقرتها الرا?عة 166وفقا لما نصت عل�ه المادة 

م ت من %ون  171من دفوع ارتكازا على المادة    المستانفة وحیث إنه بخصوص ما تمس%ت ?ه  

إث?ات فضال على   لم تثبت هذه الواقعة  واكتفت ?االدعاء المجرد من أIها ال?ضاعة معی?ة  فإن

تقر ?عدم أداء الم?الغ المستحقة  الكمب�االت موضوع الدعو; ?مقبول و مادامت  أنها لم تنازع في

?الدین، و�%ون ما تمس%ت ?ه في أس?اب  وال تفرغ إال ?الوفاء عامرة ت?قى ذمتها فإن �االتالكمبعن 

 .�تعین رده وتأیید الح%م المستأنفو استئنافها على غیر أساس 

   .وحیث إنه یتعین تحمیل الطاعنة الصائر اعت?ارا لما أل ال�ه طعنها

  لهــذه األسبـــاب

 .وحضور�ا علن اا وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 
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   االستئناف قبول : في الشكــل 

 .الصائر الطاعنة وتحمیلالمستأنف  الح%م بتأیید:  موضوعفي ال 

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

  كاتب الضبط                    المقرر            المستشار                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  18/04/2016 بتار�خ مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب�ضاء أصدرت

  :من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلنة القرار اآلتي نصه

   11شر�ة : بین

  .األستاذ دمحم الفرداوس المحامي بهیئة الدار البضاء ینوب عنها

 بوصفه مستأنفا من جهة

  .سید  في شخص ممثلها القانوني  22شر�ة : و+ین

  .  ینوب عنها األستاذ هشام العصاید0 المحامي /الدار البضاء

  بوصفها مستأنف علیها من جهة أخر3  

  
  

  

  

  

  

 المملكة المغر0�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   2457: رقم قرار
 2016/04/18 : بتار8خ

 2016/8203/1268 : ملف رقم
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  ./الملف ضمنةومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ= المبناء على مقال االستئناف والح�م المستأنف 

  .04/04/2016القضة بجلسة ملف  إدراجو+ناء على 

من قانون  429وما یله و 328من قانون المحاكم التجار8ة والفصول  19وتطبقا لمقتضات المادة 
  . المسطرة المدنة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

في الح�م  طعن /مقتضاهت 26/02/2016 /مقال استئنافي بتار8خا محامیهاسطة بو   11شر�ة ت حیث تقدم
في الملف عدد  12251 تحت عدد 08/12/2015الصادر عن المح�مة التجار8ة /الدار البضاء بتار8خ 

فسخ الطلبات موضوع الطلب / الموضوع فيو دعو3 ال قبول/ الش�ــل فيوالقاضي  9681/8203/2015
 3954826و  3954825و  395482و  3954822أصل الكمباالت تحت عدد وعلى المستأنفة إرجاع 

  .درهم والصائر و+رفض ال/اقي 500تحت طائلة غرامة تهدیدة 
ـــــــث ســـــــتفاذ مـــــــن أراق الملـــــــف ومـــــــن الح�ـــــــم المطعـــــــون فـــــــه أن و  ـــــــدمت /  22شـــــــر�ة حی مقـــــــال ســـــــید  تق

ـــــــاحي بواســـــــطة نائبهـــــــا وتعـــــــرض فـــــــه انهـــــــا  26/10/2015:عنـــــــه الرســـــــوم القضـــــــائة بتـــــــار8خأدیـــــــت  افتت

ــــــــب عــــــــدد  ــــــــون الطل ــــــــدها /مجموعــــــــة مــــــــن الســــــــلع ب ابرمــــــــت مــــــــع المــــــــدعى علیهــــــــا صــــــــفقة /غــــــــرض تزو8

ــك خمــــــس �مبــــــاالت /مجمــــــوع الصــــــفقة  31/07/2015المــــــؤرخ فــــــي  8956/15 وتســــــلمت علــــــى إثــــــر ذلــــ

 : درهم موزعة �التالي 76811,00/مبلغ 

  .رهم د145300,00/مبلغ  14/9/2015حالة بتار8خ  �3954822مبالة رقم 

  .درهم 146700,00/مبلغ  21/9/2015حالة بتار8خ  �3954823مبالة رقم 

  .درهم 160060,00/مبلغ  29/9/2015حالة بتار8خ  �3954824مبالة رقم 

  . درهم 145001,00/مبلغ  05/10/2015حالة بتار8خ  �3954825مبالة رقم 

  .درهم 171050,00/مبلغ  10/10/2015حالة بتار8خ  �3954826مبالة رقم 

إال ان المـــــدعى علیهــــــا لــــــم تنفــــــذ التزامهـــــا بتســــــلم العارضــــــة الشــــــحنة موضـــــوع الطلبــــــات �مــــــا هــــــو متفــــــ= 

ــــه وانــــــه عملــــــت علــــــى إنــــــذارها دون جــــــدو3 وانــــــه نتیجــــــة لــــــذلك أصــــــ/حت غیــــــر مســــــتحقة للكمبــــــاالت  علــ

ســــة ملتم. مــــن ق ل ع  62المــــذ�ورة لكــــون الســــبب الــــذ0 ُســــحبت مــــن اجلــــه لــــم عــــد قائمــــا ط/قــــا للفصــــل 

ــم /فســـــــخ الطلبـــــــات موضـــــــوع بـــــــون الطلـــــــب اعـــــــاله والح�ـــــــم علـــــــى المـــــــدعى علیهـــــــا بإرجـــــــاع أصـــــــل  الح�ـــــ
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درهـــــم عـــــن �ـــــل یـــــوم تـــــأخیر مـــــن تـــــار8خ االمتنـــــاع  10000,00الكمبـــــاالت تحـــــت طائلـــــة غرامـــــة تهدیدـــــة 

  .مع النفاذ والصائر وحفX حقها في المطال/ة /التعوض عن ما لحقها من ضرر 

ن بـــــون طلـــــب ، وصـــــور لخمـــــس �مبـــــاالت  ، صـــــورة إنـــــذار ومحضـــــر تبلـــــغ وأرفقــــت مقالهـــــا /صـــــورة مـــــ  

 .  

یرتكـــــز علـــــى  و+نــــاءا علـــــى جـــــواب المـــــدعى علیهـــــا بواســـــطة نائبهـــــا والتــــي جـــــاء فیهـــــا أن مقـــــال المدعـــــة ال

أ0 أســـــاس وأنهـــــا توصـــــلت /الســـــلع ملتمســـــة حفـــــX حقهـــــا فـــــي اإلدالء /الوثـــــائ= فـــــي جلســـــة مقبلـــــة وتحمیـــــل 

  .المدعة الصائر

اعتبرت المح�مة القضة جاهزة وتقرر  01/12/2015على إدراج القضة بجلستین آخرهما جلسة و+ناءا 

  .و+ها صدر الح�م المطعون فه 08/12/2015حجزها للمداولة قصد النط= /الح�م في جلسة 

 :أس�اب االستئناف

  :بناء على موج/ات االستئناف المحدد في ما یلي
لمغرب تقتضي أن المشتر8ة ت/عث أوراق طلب السلع ثم تتلقى سند أن المعامالت الجار0 بها العمل في ا

  .التسلم وتوقع على تسلمها ال/ضاعة وتؤد0 ثمن المبع شك أو الكمباالت
  .وأنه ال سوغ تسلم الكمباالت قبل التوصل /ال/ضاعة

  .كمباالتوأن المستأنفة سوف تدلي /ما فید توصل المستأنف علیها /السلع موضوع الطلب و�ذا ال
  .وتلتمس إلغاء الح�م االبتدائي و/عد التصد0 الح�م برفض الطلب

  .25/03/216و+ناء على طلب سحب النا/ة المودع /م�تب الض/[ من طرف نائب المستأنفة بتار8خ 
حضرها نائب المستأنف علیها وأسند  28/03/2016و+ناء على إدراج الملف /عدة جلسات آخرها جلسة 

  .18/04/2016ضة للمداولة قصد النط= /القرار في جلسة النظر فحجزت الق
  :مح�مة االستئناف التجار�ة

حیث تمس�ت المستأنفة /�ونها سلمت السلع للمستأنف علیها وأنها سوف تدلي /ما فید ذلك إال أن نائبها 
المزعوم من تقدم /طلب سحب النا/ة عنها والتمس استدعاءها /صفة شخصة ولم یدل /شيء من القبیل 

  .طرفه
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من القانون  47وحیث إن سحب النا/ة لم یتم وف= الش�ل المقرر قانونا والمنصوص عله في المادة 
المنظم لمهنة المحاماة وذلك بتوجه إشعار للمو�ل ومنحه وقت �اف لضمان إعداد دفاعه وٕاشعار محامي 

  .ثر علهالخصم و+ذلك فان سحب النا/ة ال م�ن اعت/اره وال ترتیب أ0 أ

وحیث انه في غاب ما فید جدة السبب الذ0 أسس عله االستئناف فانه یتعین التصر8ح بتأیید الح�م 
  .المطعون فه

  .وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  فإن مح�مة االستئناف التجار8ة /الدار البضاء وهي تبت علنا وحضور8ا تصرح
  /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         الرئس
  

 

  


