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 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

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

    في شخص ممثلها القانوني  11شر�ة   :بین 

  لمحامي بـهیئة الدار الب ضاءا االستاذ عبد السالم  حمید2 علو2 اینوب عنه

  من جهةة مستأنف اهصفت$

     22سعید و حسان و عبد الحمید و علي لقبهم جم عا  السادة : و&ین 

  المحامي بـهیئة الدار الب ضاءم االستاذ عبد الصمد �اكو ینوب عنه 

.من جهة أخر*  معلیه مستأنف مهصفت$

 المملكة المغر; ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4192: رقم قرار

  2016/06/27 : بتار�خ

 2016/8205/2773 : 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

  20/6/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المسطرة المدن�ة

 .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

   :في الش�ــل

 9و&ناء  على المقال االستنئافي الذ@ تقدمت $ه الطاعنة بواسطة نائبها المسجل $3تا$ة الض$M بتار�خ 

عن المح3مة التجار�ة  الصادر  2159$مقتضاه الح3م عدد تستأنفالمؤد* عنه الصائر القضائي  2016ما@ 

  وٕا$قاءالقاضي $عدم قبول الطلب  1026/8205/2016في الملف عدد  7/3/2016$الدار الب�ضاء بتار�خ 

  الصائر على رافعه

   المستأنفدلیل $الملف على تبیلغ الطاعنة $الح3م  وحیث انه ال

  مستوف للشروV الش3ل�ة قانونا فهو مقبول  أالستئنافيوحیث ان المقال 

  :وفي الموضوع 

تقدمت لد* المح3مة التجار�ة $الدار الب�ضاء    11ان شر3ة  المستأنف�ستفاد من وثائ. الملف والح3م  

عرضت ف�ه انها مدینة للسادة سعید حسان   28/1/2016ضائي بتار�خ قال افتتاحي مؤد* عنه الصائر الق$م

درهما ناتج عن ح3م قضائي صادر لفائدتهم بخصوص  219.000$مبلغ قدره    22عبد المجید والعي لقبهم 

التنفیذ وحرر المنفوض القضائي محضرا $حجز  إجراءاتو$اشر المدعى علیهم الواج$ات الكرائ�ة المستحقة، 

 األصلمن مدونة التجارة ب�ع  113المنقوالت  و&�عها $المزاد العلني  ملتمسة بناء على مقتض�ات الفصل 

سر�ة @ المملوك لها $المزاد العلني وترك الصائر على عات. المدعى علیهم و$عد انتهاء االجراءات المتجار ال

  .أعالهصدر  الح3م المستأنف 

ان الح3م القاضي $عدم قبول الطلب مجانب  االستئناف أس$ابوجاء في   11استأنفته المدع�ة شر3ة 

 األنشطةالرا$M بین العارضة ومالكي العقار ینص على استئجار م3تب لممارسة  اإلیجارللصواب ذلك ان عقد 

واصال تجار�ا ط$قا  التاجرام ال  اكتسبت  العارضة صفة   التجار�ة بجم�ع انواعها سواء سجل في السجل
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رة ومن حقها اللجوء الى المح3مة المطال$ة بب�ع المتعل. $مدونة التجا 95.15رقم  للفصل السادس من القانون 

  .من المدونة  13التجار@ لسداد دیونها ط$قا للفصل  األصل

التجار@  لألصل اإلجمالياصار قرار $الب�ع و$عد التصد@   المستأنفذلك ملتمس الغاء الح3م  ألجل

الدار  2منار الطاب.  إقامةبروفانس  زنقة  �22ة الكائن برقم ضة بجم�ع عناصره الماد�ة والمعنو العائدة للعار 

  .علیهم الصائر  المستأنفالب�ضاء وتحمیل 

وأكد ما سب. وتخلف نائب  المستأنفةحضرها نائب  20/06/2016القض�ة بجلسة  إدراجو&ناء على  

 بجلسةولم یدل بجوا$ه مما تقرر معه حجز القض�ة للمداولة  30/5/2016بجلسة  إعالمهالمستأنف علیهم رغم 

  .للنط. $القرار  27/06/2016

  االستئنافمح�مة 

مجانبته الصواب حینما قضى قبول طلبها الرامي الى  المستأنفتعیب على الح3م  المستأنفةحیث ان 

  التجار@  لألصل اإلجمالي الب�ع

 أداءعلیهم محال تجار�ا  توقفت عن  المستأنفوحیث ان الثابت من وثائ. الملف ان الطاعنة تكتر@ من 

مبلغ  $أداء 3344/8206/2015في الملف عدد  27/5/2015مستحقات 3رائه فصدر ضدها  ح3ما بتار�خ 

درهما ومن  7500$سومة  2014الى ما@  2013عن المدة من فبرایر  درهما واج$ات الكراء 2129.000

 22درهما شهر�ا عن المحل التجار@ الكائن بزنقة بروفانس رقم  8250$سومة  2015الى ما@  2014یونیو 

تنفیذه  عن انجاز محضر حجز تنفیذ@  إجراءات وأسفرتضاء حي بلفیدیر الب� 10قم الطاب. الثاني شقة ر 

وان الطاعنة $اعت$ارها مدینة یؤشر ضدها حجز تنفیذ@ یجوز لها ان تطلب من المح3مة  18/01/2016بتار�خ 

المحجوز عل�ه جملة وع المعدات وال$ضائع التا$عة له خالفا لما  أصلهاالتجار@  ب�ع  األصلالتي �قع بدائرتها 

جل $السجل التجار@ $صرف التجار@ للطاعنة مس األصلدهب تال�ه المح3مة مصدرة الح3م في تعلیلها ما دام 

  .هذا القرار ى أساس والح3م من جدید وف. منطوق النظر عنك عنوانها و�تعین اعت$ار االستئناف الرتكازه عل
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  لهــذه األسبـــاب

وحضور�ا في حM المستأنف غ اب ا  علن اا وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء تصرح

  :المستأنف علیهم

     االستئناف �قبول :في الش�ــل

�قبول الطلب ش�ال وفي الموضوع بب ع األصل التجار2  جدید من الح�م و المستأنف الح�م بإلغاء:في الجوهر

بواسطة المزاد العلني وق ام الكاتب الض�	 �األجراء  233507للمستأنفة المسجل �السجل التجار2 عدد 

  الصائر المستأنفة تحمیل ووما یلیها من مدونة التجارة   115في المادة  عل ه منصوصال

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

  �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

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

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  في جلستها العلن�ة القرار اآلتي نصه

    11السید العر,ي :بین 

  ینوب عنه االستاذ عبد القادر بوخل في المحامي بهیئة الدار الب ضاء  

  $صفته مستأنفا من جهة

 

   22السید عمر : نو,ی

  ینوب عنه االستاذ عبد العز�ز الحداو5 المحامي بهیئة الدار الب ضاء

$صفته مستأنفا عل�ه من جهة اخر% 

 المملكة المغر, ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4745: رقم قرار

  2016/07/25 : بتار�خ

 2016/8205/2100 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح1م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ+ المدرجة $الملف

  20/6/2016لجلسة و9ناء على استدعاء الطرفین 

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

  .المسطرة المدن�ة

  .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

بواســطة  نائ$ــه األســتاذ   بــوخل�في عبــد القــادر $مقــال اســتئنافي  مســجل    11تقــدم الســید العر9ــي حیــث 

الصــادر عــن المح1مــة التجار�ــة $الــدار  12928دد �ســتأنف $مقتضــاه الح1ــم عــ 2016/ 1/4ومــؤد% عنــه بتــار�خ 

قبــول الطلــب : القاضــي فــي الشــ1ل  10490/8205/2015ملــف عــدد الفــي   17/12/2015بتــار�خ الب�ضــاء  

درهم  عن االقساN  44.800,00مبلغ   22لفائدة المدعي عمر   11$اداء المدعى عل�ه العر9ي : وفي الموضوع

درهــم عــن التماطــل  و$فســخ عقــد التســیر الــرا$P بــین الطــرفین والمــؤرخ فــي  5.000,00الشــهر�ة المــدة المطلو$ــة و 

و$افراغ المدعى عل�ه من شخصه ومتاعه هـو ومـن �قـوم مقامـه او بإذنـه مـن المحـل الكـائن $ـالرقم 30/12/2014

348 �مة الدار الب�ضاء و$شمول الح1م فـي شـقة المتعلـ+ $ـاألداء $النفـاذ المعجـل ورفضـه زنقة التناكر المدینة القد

  .في ال$اقي و9تحدید االكراه في ح+ المدعى عل�ه في األدنى وتحمیله الصائر

  :في الشكل  

  .حیث قدم االستئناف وف+ الش1ل المنصوص عل�ه قانونا فهو مقبول ش1ال

المقال اإلصالحي یهدف إلى إصالح الخطأ المادW الذW شاب المقال االفتتاحي على مسـتو%  إنوحیث 

نـه جـاء وفـ+ من ق م م ، 1ما أ 143تض�ات الفصل مقبول في ظل مق هومدة واج$ات التسییر المطلو$ة و9ذلك ف

  .الش1ل المنصوص عل�ه قانونا فهو $التالي مقبول ش1ال

ى أداء واج$ــات التســییر المتعلقــة $المــدة المترت$ــة $عــد صــدور الح1ــم المقــال اإلضــافي یهــدف إلــ إنوحیــث 

نـه جـاء وفـ+ الشـروN الشـ1ل�ة المتطل$ـة 1مـا أ. مـن ق م م  143حسـب الفصـل  والاالبتدائي وهو بـذلك �عتبـر مقبـ

  .قانونا فهو مقبول ش1ال

  :وفي الموضــوع 

أن المستأنف  تقدم بواسطة نائ$ه $مقال مسـجل ومـؤد%  المستأنف حیث �ستفاد من وثائ+ الملف والح1م 

ســـنة  فـــوت مهمـــة  2003�عـــرض مـــن خاللـــه أنـــه منـــذ  16/11/2015بتـــاريخ عنـــه الرســـوم القضـــائ�ة بتـــار�خ 

زنقة التناكر المدینة القد�مة الدارالب�ضاء مقابل مبلغ شـهرW قـدره  348التسییر الحر للمحل التجارW الكائن $الرقم 

لمــدة غیــر محــددة وأنــه فــي حالــة رغ$ــة أحــد الطــرفین فســخ  01/01/2003ك ابتــداء مــن تــار�خ درهــم  وذلــ 1500

أشــهر قبــل موعــد االفــراغ وأنــه لمــا 1ــان  3العقــد  المــذ1ور فإنــه �شــعر الطــرف اآلخــر برســالة مضــمونة الوصــول 

 Wالتسییر  الشهر�ة المتخلذة بذمته منـذ شـهر مـا Nـة مـتم  2005المسیر المذ1ور قد توقف عن أداء أقسا�إلـى غا
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 34.300فإنه $ادر إلى انذاره $ضرورة أداء ما تخلذ بذمته من أقساN شهر�ة وجب فیها مبلـغ  2015شهر مارس 

 01/05/2005درهم عن اسـتهالك الكهر9ـاء عـن االقسـاN الشـهر�ة مـن  6000درهم من قبل أصل الدین و مبلغ 

جـــل و اشـــعاره $ضـــرورة افراغـــه  للمحـــل التجـــارW و التـــي $قیـــت دون أداء رغـــم حلـــول اال 2015إلـــى مـــتم مـــارس 

المذ1ور أعاله نتیجة اخالله $التزاماته $عدم أداء االقساN الشهر�ة المتف+ علیها و ذلـك اسـتنادا إلـى مـا ورد $العقـد 

1مــا هــو  13/4/2015و الــذW توصــل $ــه شخصــ�ا بتــار�خ  09/04/2015و ذلــك $مقتضــى االنــذار المــؤرخ فــي 

�غ المرف+ $ه وأنه رغم حلول االجل و المحاوالت الود�ة التـي سـلكها السـتخالص دینـه فـإن ثابت من محضر التبل

المدعى عل�ه تقاعس عن ابراء ذمته مما �1ون معه فـي حالـة مطـل وأن ذلـك ألحـ+ $ـه ضـررا 1بیـرا بذمتـه المال�ـة 

ز�ـع المـاء و الكهر9ـاء، وأر19ت تعامالته التجار�ة مع ز9نائه خاصة في مواجهة الم1ـرW مالـك المحـل و مصـالح تو 

درهــم عــن االقســاN الشــهر�ة المتخلــذة بذمتــه  44.800,00والــتمس الح1ــم علــى المــدعى عل�ــه $ادائــه لفائدتــه مبلــغ 

مـــن قبـــل أصـــل الـــدین و تعـــو�ض عـــن التماطـــل �قـــدره فـــي  2015إلـــى مـــتم أكتـــو9ر  01/05/2005ابتـــداء مـــن 

دین و تحدید االكراه البدني في االقصى و الح1م $فسـخ درهم و شمول الح1م $النفاذ المعجل لثبوت ال 5.000,00

وافــراغ المــدعى عل�ــه مــن المحــل التجــارW موضــوع  30/12/2014عقــد التســییر الحــر المصــحح االمضــاء بتــار�خ 

درهـم عـن 1ـل  1.000,00الدعو% هو ومن �قوم مقامه بإذنه شخصا و متاعـا تحـت طائلـة غرامـة تهدید�ـة قـدرها 

المتنــاع عــن التنفیــذ مــع اســتعمال القــوة العموم�ــة ان اقتضــت الضــرورة و تحمیــل المــدعى یــوم تــأخیر مــن تــار�خ ا

  .وأرف+ مقاله $عقد تسییر حر وطلب تبل�غ  إنذار  و محضر تبل�غ . عل�ه الصائر

و$عد است�فاء االجـراءت المسـطر�ة صـدر الح1ـم المسـتأنف والـذW اسـتأنفه المسـتأنف مر1ـزا اسـتئنافه علـى 

�  :ةاالس$اب التال

  اس�اب االستئناف  

  :عرض الطاعن في اوجه استئنافه  ما یلي

  ادمــــــــــث التقـــــــــــــمن حی

ســا$قا  لــذلك  إن الــدفع $التقــادم �عتبــر دفعــا $عــدم القبــول حســب مــا صــار عل�ــه اجتهــاد المجلــس األعلــى

من قانون االلتزامات والعقود �حـرم علـى القاضـي ان  372فاع في الجوهر 1ما ان الفصل ارته قبل 1ل دواجب إث

یثیره تلقائ�ا وان المستأنف یتمسك بإثارة التقـادم أمـام المح1مـة بخصـوص الم$ـالغ المطالـب بهـا ذلـك ان المسـتأنف 

  .2015الى متم مارس  1/5/2005عل�ه أثار $ان الم$الغ المطالب بها هي المترت$ة عن األقساN الشهر�ة  من 

فانــه یــنص  علــى ان 1ــراء الم$ــاني  391رجوع الــى قــانون االلتزامــات  والعقــود خصوصــا فصــل وانــه $ــال 

حلـول 1ـل قسـP  وعل�ـه فـان المـادة التـي طالـب بهـا مـن  یتقادم في مواجهة أW شخص 1ان بخمس سـنوات ابتـداء

  .قد طالها أمد التقادم المسقP 01/05/2010الى  01/05/2005المستأنف عل�ه من 

  :�وم بها ــــــالغ المحـــــاق المبـــــــستحقامن حیث عدم  
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علـى  ان مبن�ـسـییر الحـر وان هـذا االتفـاق لـم �1ـان المستأنف عل�ه �عترف $أنه فوت للمستأنف مهمة الت 

وما یلیها من مدونـة التجـارة ذلـك ان الطرفـان اتفـ+ بدا�ـة علـى المشـار1ة فـي ار9ـاح المحـل  152مقتض�ات المادة 

الح1ــم $عــد التصــدW بــرفض  ووان المســتأنف هــو الــذW یتــولى ادارة التســییر، لــذلك یلــتمس  رد الح1ــم  االبتــدائي 

طبــ+ األصــل مــن القــرار المــراد اســتأنفه وطــي الطلــب وتحمیــل المســتأنف عل�ــه الصــائر وأرف المقــال ب نســخة 

  .تبل�غ

أدلى نائب المستأنف عل�ه $مقال اصالحي مرف+ $مذ1رة جواب ومقال اضـافي جـاء  6/6/2016و9جلسة 

  :ف�ه مایلي

  :بخصوص المقال االصالحي 

$ـالقول ان المـدة موضـوع المطال$ــة  مـادW خطئـاانـه تسـرب الـى مقـال العـارض موضـوع الطلــب االصـلي  

الــى غا�ــة مــتم شــهر مـــارس  2005محــددة مــا بــین شــهر مـــاW   عل�ـــه$ــاالداء المــذ1ورة $االنــذار المبلــغ للمــدعى 

2015  Wة المضـافة تضاف الیها المـد 2015ى متم مارس ال 2013في حین انها محددة ابتداء من متم شهر ما

  2015الى متم  اكتو9ر  2015$المقال االفتتاحي والمحددة  من متم ابر�ل 

ـــن حـــو ـــادم االقســـاE الشـــهر�ة المحـــددة م ـــار حـــول  تق ـــى  01/05/2015ل وجـــه االســـتئناف المث ال

01/05/2010  

ذلـك ان المـادة المطلو$ـة تنحصـر ان وجه االستئناف المثار بخصوص هذه النقطة ال یرتكز علـى اسـاس 

دة یــد المـــاالصــالحي للعــارض، وان تحد الــى مــتم مـــارس 1مــا $مقتضــى المقــال 2013ا بــین مــتم شــهر مــاW ف�مــ

 W2005المطلو$ة ابتداء من متم ما  Wصـرف تقـدم العـارض $مقـال رام الـى  2013بـدل مـا Wنـتج عـن خطـأ مـاد

  اصالحه وانه بذلك لم یب+ أW اساس للدفع بتقادم مدة غیر مطالب بها $عد تقد�م المقال االصالحي 

هـي عالقـة اقتسـام ار,ـاح  حول وجه االستئناف المثار حول �ون العالقة الرا�طـة بینـه و,ـین العـارض 

  : بناء على اتفاق شفو5 وانه له شهودا بذلك

ان وجـه االسـتئناف المثـار بخصـوص هـذه النقطـة ال یرتكــز علـى  أسـاس وال یتنـاقض تناقضـا ظـاهرا مــع 

�حـاول التحلیـل مـن التزاماتـه $ا�ـة طر�قـة غیـر م$ـال  Wبـین العـارض والمسـتأنف الـذ P$ات عقد التسییر الرا�مقتض

  .مشروعیتها من عدمه اضرارا $المصالح المشروعة للعارض $مد% 

درهم  6.000,00حول وجه االستئناف المثار حول �ون العارض لم یدل للمح�مة �ما   فید اداء مبلغ 

  عن الكهر,اء

ان وجه االستئناف المثار بخصوص هذه النقطة ال یرتكـز علـى  أسـاس ذلـك ان المح1مـة قضـت بـرفض 

  ه النقطة ولم تح1م له إطالقا $المبلغ المطالب $ه عن استهالك واج$ات الكهر9اء طلب العارض موضوع هذ

ورغـم ذلـك  30/12/2014حول وجه االستناف المثار حول �ون المح�مـة قضـت �فسـخ التسـییر منـذ 

  رتب عل ه اثارا قانون ة
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$فســخ  ناف المثــار بخصــوص هــذه النقطــة ال یرتكــز علــى أســاس ذلــك ان المح1مــة قضــتئان وجــه االســت

1مــا هــو ثابــت مــن منطــوق الح1ــم المطعــون ف�ــه  30/12/2014عقــد التســییر الــرا$P بــین الطــرفین والمــؤرخ فــي 

  .خالفا لما �حاول المستأنف ترو�جه 1ذ$ا وافتراء 

  :من حیث المقال االصلي واالصالحي

  .اإلشهاد للعارض $1ونه یؤ1د ما ورد $مقال�ه االفتتاحي واإلصالحي جملة وتفص�ال

  یث  المقال االضافي من ح

$طل$ه الرامي   11یتعین اإلشهاد للعارض $1ونه $مقتضى مقاله هذا یتقدم في مواجهة المستأنف  العر9ي 

  الـى  مـتم مـاW 2015الى الح1م عل�ه $ادائه للعارض مبلغ االقساN الشهر�ة الحالـة األجـل ابتـداء مـن مـتم نـونبر 

 %اقســاN شــهر�ة  7أW  2016الــى مــتم مــاW  2015والتـي وجــب فیهــا المبلــغ التــالي أW  مــن مــتم نــونبر  2016

درهـــم لـــذلك یلـــتمس  رد اوجـــه االســـتئناف لعـــدم جـــدیتها   10.500,00درهـــم والتـــي وجـــب فیهـــا مبلـــغ  1.500,00

إلصــالحي اإلشــهاد للعــارض والتصــر�ح بتأییــد الح1ــم المطعــون ف�ــه ف�مــا قضــى $ــه ومــن حیــث المقــال األصــلي وا

$مقال�ـــه االفتتـــاحي واإلصـــالحي جملـــة وتفصـــ�ال و مـــن حیـــث المقـــال اإلضـــافي الح1ـــم علـــى $1ونـــه یؤ1ـــد مـــا ورد 

درهم من قبل مبلغ االقسـاN الشـهر�ة الحالـة االجـل مـن  10.500,00المستأنف $ادائه للعارض مبلغ اضافي قدره 

  .ستأنف الصائر وشمول الح1م $النفاذ المعجلوتحمیل الم 2016الى متم ماW  2015متم نونبر 

أدلـــى نائـــب المســــتأنف $مـــذ1رة جواب�ـــة  جـــاء فیهــــا ان مـــا أثـــاره المســـتأنف عل�ــــه  20/6/2016و9جلســـة 

بخصـوص عــدم قبــول المقـال أالســتئنافي فــي الشـ1ل لوقوعــه خــارج االجـل القــانوني هــو امـر مــردود عل�ــه فاآلجــال 

�یوم االخیر الذW ینتهي ف�ه االجل  و9ذلك الحتسب فیها یوم التبل�غ وال بخصوص االستئناف هي أجال 1املة ال 

فـان االسـتئناف الحــالي قـدم داخــل األجـل القـانوني ممــا ین$غـي قبولــه شـ1ال  و9خصـوص الموضــوع فـان المســتأنف 

كتفــى بتقــد�م مقــال إصــالحي بخصــوص المــدة اعل�ــه لــم یــرد علــى دفوعــات العــارض المقدمــة علــى وجــه قــانوني و 

علما ان هذه المدة غیر المطالب بها من خالل   2015الى متم اكتو9ر  2015ضافة والمحددة من متم ابر�ل الم

  اإلنذار المبلغ الى المستأنف لذلك یلتمس  الح1م وف+ مقال المستأنف وتحمیل المستأنف عل�ه الصائر

$مــذ1رة جواب�ــة بنمــا  حضــرها نائــب المســتأنف وأدلــى 20/6/2016و9نــاء علــى أدراج الملــف اخیــرا بجلســة 

  . 4/7/2016تخلف نائب المستأنف عل�ه وتقرر حجز الملف للمداولة بجلسة 

  افـــــــــــــمح�مــة االستئـن
 :في االستئناف

  .أعالهالمفصلة  األس$ابالمستأنف في استئنافه على  استندحیث 

إلـــى مـــتم مـــارس  1/5/2005التســـییر المســـتحقة عـــن المـــدة مـــن  واج$ـــات بتقـــادموحیـــث دفـــع المســـتأنف 

 إصـالحيتقـدم المسـتأنف عل�ـه $مقـال  أنعـد وغیـر ذW موضـوع $ متجـاوزا أصـ$حهذا الدفع  أنفي حین  .2015

متم مارس  إلى 2013من متم ماW تمتد  أنهاالمدة المطلو$ة $مقتضى المقال االفتتاحي و�عتبر  �صلح من خالله
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ن شهر مـاW ول�س 1ما ورد خطأ م ، 2015 أكتو9رلى متم إ 2015بر�ل تم أالمدة من م إلیهاضاف ت و 2015

  .وهو ما �ستدعي رد الدفع المثار . 2015غا�ة متم مارس  إلى 2005

سـام أر9ـاح ولـ�س عالقـة تقاوحیث تمسك المستأنف $1ون العالقة التي تر9طه $المستأنف عل�ه هي عالقة 

  .1رائ�ة

عقــد تســییر محــل تجــارW المبــرم بــین المستـــأنف والمســتأنف عل�ــه والمــؤرخ فــي  إلــى $ــالرجوعوحیــث انــه 

�عتبــر شــر�عة المتعاقــدین ط$قــا للفصــل 30/12/2014 Wیتعلــ+ $عقــد  األمــرتبــین $ــأن ی ع .ل.مــن ق 230 والــذ

ر درهـم و9ـذلك فالـدفع المثـا 1500,00تسییر محل تجارW مقابل مبلغ شهرW عن واجـب التسـییر محـدد فـي مبلـغ 

  .أساسی$قى بدون 

قضـــاءه لفائـــدة المســـتأنف عل�ـــه $مبلـــغ واج$ـــات اســـتهالك  المســـتأنفلـــى الح1ـــم ث عـــاب المســـتأنف عوحیـــ

فـــي حـــین  أن هـــذا  الـــدفع  ی$قـــى  بـــدون   اســـتحقاقها ثبـــت$مـــا  ی ءاإلدارغـــم عـــدم ) درهـــم 6000(الكهر9ـــاء وقـــدره 

) 6000(لفائــدة  المســتأنف  عل�ــه  $مبلــغ   ضاعت$ــار أن  الح1ــم المســتأنف  لــم �قــو ال موضــوع   علــى  أســاس 

  .واج$ات  استهالك الكهر9اء  درهم  عن 

ما قضـــى $فســـخ العقـــد مـــن تـــار�خ الح1ـــم المســـتأنف وقـــع فـــي تنـــاقض عنـــد وحیـــث دفـــع المســـتأنف $1ـــون 

ومع ذلك قضى $أداء واج$ات التسییر عن مدة الحقة عن المدة المذ1ورة إلـى غا�ـة شـهر مـارس  30/12/2014

2015.  

الدفع المثار ال أساس له على اعت$ـار أن الح1ـم المسـتأنف لـم �قـع التنصـ�ص ال فـي تعلیلـه وال  إنوحیث 

صـــر�ح فـــي منطوقـــه وٕانمـــا جـــاء ف�ـــه $شـــ1ل . 30/12/2014التســـییر منـــذ تـــار�خ  فـــي منطوقـــه علـــى فســـخ عقـــد 

  .30/12/2014وحیث�اته التنص�ص على فسخ عقد التسییر الرا$P بین الطرفین والمؤرخ في 

  المستأنف مع إ$قاء الصائر على رافعتهتأیید الح1م  وحیث یتعین رد االستئناف و

  :االصالحيفي المقال 

اإلصـــالحي إصـــالح الخطـــأ المـــادW المتســـرب إلـــى مقالـــه  هالـــتمس المســـتأنف عل�ـــه $مقتضـــى مقالـــحیـــث 

 Wإلــى مــتم  2013االفتتــاحي والقــول $ــأن المــدة المطلو$ــة موضــوع المطال$ــة $ــاألداء محــددة مــا بــین مــتم شــهر مــا

ـــغ 2015إلـــى مـــتم شـــهر أكتـــو9ر  2005ولـــ�س مـــا بـــین شـــهر مـــاW  2015أكتـــو9ر  ، وفعـــال فإنـــه $حســـاب المبل

ول�س المدة ما بین شهر مـاW  2015إلى متم أكتو9ر  2013مدة ما بین شهر ماW المطلوب تبین $أنه �طاب+ ال

  .وهو ما یؤ1د $أن األمر یتعل+ $مجرد خطأ مادW وجب إصالحه 2015إلى متم أكتو9ر  2005

  :في المقال االضافي       

لغ مبوجب عنها   2016متم ماW  إلى 1/11/2015إن المدة موضوع الطلب اإلضافي تمتد من حیث 

الذW ل�س $الملف ما یثبت أداءه مما �سـتوجب الح1ـم علـى المسـتأنف $أدائـه لفائـدة درهم هو المبلغ  10500,00

  .المستأنف عل�ه المبلغ المذ1ور
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  .وحیث یتعین تحمیل المستأنف صائر الطلب اإلضافي

  

  ذه األسبـــابــــــــــــــــلهــ

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

  اإلضافي المقال و اإلصالحي المقال و االستئناف مقال قبول : في الش�ــل

  .رافعه على الصائر إ$قاء مع المستأنف الح1م وتأیید برده :الموضوع في

 درهم 10500,00 مبلغ عل�ه المستأنف لفائدة  11المستأنف العر9ي  $أداء :اإلضافي المقال في و

 .الصائر تحمیله و 2016 ماW متم إلى 1/11/2015 من المدة عن التسییر واجب

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

  �اتب الض�	      المقرر            المستشار            الرئ س       



أ/ ك   

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مةـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  2016/07/28 بتار�خ 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

    . 11 دمحمالسید   :بین 

     .الب ضاء الدار بـهیئة المحامي  بیتي جالل  نائ�ه االستاذ

  مستأنفا من جهة بوصفه

   .  22عبد العالي  السید  :و$ین 

    .بـهیئة الدار الب ضاء ةالمحام  فاطمة الناصر7  نائبته االستاذة

.مستأنفا عل ه من جهة أخر:  بوصفه

 المملكة المغر= ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4838: رقم قرار

  2016/07/28 : بتار�خ

 2016/8205/269 : 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

  .16/06/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

  .و)عد المداولة ط)قا للقانون 

�ستأنف  12/01/2016دمحم بواسطة نائ)ه )مقال مسجل ومؤدL عنه بتار�خ   11حیث تقدم السید 

 466/8205/2015ملف عدد  03/12/2015)مقتضاه الح/م الصادر عن المح/مة التجار�ة )الدارالب�ضاء بتار�خ 

 .ئردرهم مع تحمیله الصا  107.250ا ت)قى من مبلغ التسبی( وقدره والقاضي )الزامه بإرجاعه للمستأنف عل�ه م

  :في الش�ـــــــل

  .28/04/2016الصادر بتار�خ  467)القبول )مقتضى القرار التمهید< عدد  هسب( البت ف�

  : في الموضـوع

حیث �ستفاد  من وقائع النازلة ووثائقها والح/م المستأنف أن المستأنف علیها تقدمت بواسطة نائبها )مقال 

عقد /راء شقتین )حي التقدم )عنوان  تابرم خالله انها�عرض من  12/05/2015مسجل ومؤدL عنه بتار�خ 

درهم  200.000درهم ومبلغ  3.000المدعى عل�ه أعاله، والمعدین /مدرسة للتكو�ن المهني للحالقة )مشاهرة 

در بتار�خ الصا 1740/13موضوع الملف رقم  4558/13تسبی(، وان المدع�ة صدر في حقها ح/ما نهائ�ا عدد 

من الشقتین هو ومن �قوم مقامه، وان المدعى عل�ه لم یهدف من وراء مسطرته  فراغهقضى بإ 24/10/2013

واج)ات الكراء بل اإلستحواد على الحقوق والنشاX الممارس )المدرسة، وانه ی)قى من ح( المدعي المطال)ة 

مدعى عل�ه درهم )عد خصم واج)ات الكراء من مبلغ التسی(،ـ والتمس الح/م على ال 116.510)استرجاع مبلغ 

الذ<  مدره 83.490درهم )عد خصمه لمبلغ  200.000درهم المت)قى من مبلغ  116.510بإرجاعه للمدعي مبلغ 

وأرف( المقال ب صورة من . �مثل واج)ات الكراء المتخلذة بذمته، مع شمول الح/م )النفاذ المعجل وتحمیله الصائر 

  .قرار استئنافي

عى عل�ه )مذ/رة جواب�ة �عرض فیها ان المدعي تماطل في أداء تقدم دفاع المد 19/11/2015و$تار�خ 

 Xواج)ات الكراء ولم یب( من حقه مطال)ة المدعي )المبلغ الذ< �مثل ثمن ما �صطلح عل�ه )الساروت، وان النشا

ع التجار< الذ< /ان یزاوله المدعى عل�ه توقف، وان المبلغ ال یتم إرجاعه إال في حالة المطال)ة الود�ة أو ب�

الساروت لشخص آخر وان المدعى عل�ه لم تكن له الرغ)ة في إرجاع محله إال بناء على خطأ المدعي والمتمثل في 

درهم  76.230درهم و/ذا مبلغ  83.490أداء واج)ات الكراء، وانه ترتب بذمة المدعي واج)ات الكراء )مبلغ 

  . 5605/8207/2015موضوع الملف رقم  8832)مقتضى ح/م آخر صادر ضده عدد 
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. و)عد انتهاء اإلجراءات المسطر�ة صدر الكم المطعون ف�ه فاستأنفه الطاعن مستندا على األس)اب التال�ة

أن المح/مة المصدرة للح/م االبتدائي تكون قد خرقت القانون )ح/مها لفائدة المستأنف عل�ه بإرجاع له مبلغ 

د الرا)a بینه و$ین المستأنف عل�ه ال یتضمن /ون وأن العق. درهم والذ< اعتبرته في تعلیلها تسبی( 107.250

  .المبلغ الذ< تسلمه هو )مثا)ة تسبی( یتعین إرجاعه )عد إنهاء العالقة الكرائ�ة

وأنه �عاب /ذلك على المح/مة المصدرة للح/م عدم اعت)ار معطى اساسي مفاده أن العقد المبرم بین 

وأنه )الرجوع إلى العقد . لم/تر< إلى جانب المستأنف عل�هالمستأنف والمستأنف عل�ه �شمل طرف ثالث له صفة ا

الرا)a بینه و$ین المستأنف عل�ه أن العالقة الكرائ�ة تم إبرامها مع شخصین المستأنف عل�ه والسیدة نز�ه زهور 

وأنه /یف تأتى . و)التالي فإن ثمن ب�ع المفتاح مسلم للمستأنف من طرف شخصین ول�س المستأنف عل�ه لوحده

وأن المح/مة المصدرة للح/م االبتدائي لما . اع المبلغ لفائدة المستأنف عل�ه لوحده وهذا ما �عد خرقا قانون�اإرج

اعتبرت المبلغ المح/وم )ه لفائدة المستأنف عل�ه تسب�قا، تكون قد خرقت القانون، ما دام أنه مسطر في عقد الكراء 

وأن ما ذهبت إل�ه المح/مة في تعلیلها مخالف التفاق . أن المبلغ الذ< تسلمه هو ب�ع مفتاح ول�س بتسبی(

وأنه غیر مضمن في العقد إرجاع ثمن ب�ع المفتاح )عد إنهاء العالقة الكرائ�ة، هذا ما یجعل الح/م . األطراف

  .المستأنف فاقد الموج)ات

كراء، وهو أنه وأن المستأنف عل�ه أخفى اتفاقا آخر /ان مبرما بینه و$ین المستأنف أثناء التعاقد على ال

وهذا ما هو ثابت من . درهم ثمن ب�ع المفتاح للمستأنف عل�ه 200.000من مبلغ  125.000التزم )صرف مبلغ 

وأن المستأنف صرف مبلغ . خالل التصر�ح )الشرف رفقته الصادر عن الم/تر�ان المستأنف عل�ه والسیدة زهور نز�ه

كراء وأن الطرف الم/تر< استفاد من هذا المبلغ الذ< درهم من أجل إصالح الشقتین موضوع عقد ال 125.000

و)التالي فإن الم)الغ المطالب بها من طرف المستأنف عل�ه ت)قى م)الغ  م من ثمن ما �صطلح عل�ه )الساروت،خص

  . غیر مستحقة وغیر مبررة

حت�اط�ا وا. وعل�ه و$ناء على هذه المعط�ات ی)قى الح/م االبتدائي غیر مصادف للصواب ف�ما قضى )ه 

 125.000من ق م م فإن المستأنف یلتمس إجراء مقاصة بین المبلغ المح/وم )ه والمبلغ  143و$ناء على المادة 

درهم الذ< �شهد المستأنف عل�ه أن المستأنف صرف هذا المبلغ في إصالح  الشقتین موضوع عقد الكراء وأنه 

ال زال بذمته م)الغ واج)ات الكراء المترت)ة عن الح/م عالوة على أن المستأنف عل�ه . مخصوم من ثمن ب�ع المفتاح

لهذه األس)اب فهو یلتمس . درهم 76.230والقاضي لفائدته )مبلغ  5605/8207/2015ملف عدد  8832عدد 

  .واحت�اط�ا إجراء مقاصة. إلغاء الح/م المستأنف والح/م من جدید برفض الطلب

أنه ال یوجد )ملف النازلة ما یبرر خصم  24/03/2016وأجاب المستأنف عل�ه بواسطة نائ)ه بجلسة 

  .م)الغ الكراء وأن الح/م مصادف للصواب مما یتعین معه التصر�ح بتأییده ورد االستئناف

والقاضي  467تحت عدد  28/04/2016و$ناء على القرار التمهید< الصادر عن هذه المح/مة بتار�خ 

  .ةبإجراء )حث بین الطرفین بواسطة المستشارة المقرر 

  .19/05/2016و$ناء على ما راج بجلسة ال)حث المنعقدة بتار�خ 
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والتي جاء فیها  09/06/2016و$ناء على المذ/رة )عد ال)حث التي أدلى بها الطاعن بواسطة نائ)ه بجلسة 

وانه لم �طالب بإفراغ محالته التجار�ة بینما  ان المستأنف عل�ه غیر مح( في المطال)ة )استرجاع مبلغ الساروت

المح/مة هي التي قضت )اإلفراغ لتماطل المستأنف عل�ه في أداء واج)ات الكراء وانه لم �سب( له ان اتف( مع 

القانون وٕارادة قد خرقت في ح/مها وان المح/مة  ،المستأنف عل�ه على استرجاع هذا المبلغ عند إفراغه لمحالته

العرف جرL على ان مبلغ الساروت ال �عد تسب�قا وال �م/ن إرجاع هذا المبلغ اال )اتفاق المتعاقدین وان الطرفین وان 

  .من أ< اتفاق یب�ح المطال)ة )استرجاع الساروت، مما یتعین معه الح/م وف( مقاله االستئنافيالنازلة خال�ة 

وع الدعوL مستغلین الستعمال أن الشقتین موض 16/06/2016وعقب المستأنف عل�ه )عد ال)حث بجلسة 

والح/م )عدم االختصاص مع اإلحالة على مما یتعین معه القول  ،مهنة الحالقة والتي ل�ست لها طا)ع تجار< 

 21/07/1997المح/مة المدن�ة المختصة واحت�اط�ا فإن الثمن الذ< توصل )ه المستأنف عند إبرام العقد بتار�خ 

 125.000درهم )عد خصم واج)ات الكراء وان مبلغ  107.250ع مبلغ درهم، وهو موضوع استرجا 200.000هو 

حیث  15/09/1998والذ< توصل )ه بتار�خ شهرا من بدا�ة العمل  14تفاق عل�ه )عد الدرهم هو مبلغ إضافي تم ا

< له )عد سیؤد هاقترح المالك )أنه س�قوم بهدم ثم بناء الشقتین حتى تلی( )الحرفة التي ستعد لها، /ما اتفقا على أن

، و$ذلك �/ون المستأنف قد مراح�ض وٕاصالح األبواب والص)اغة درهم من أجل إحداث 75.000نها�ة البناء مبلغ 

درهم من أجل إعادة بناء الشقتین ومبلغ  125.000درهم و/ذا )مبلغ  200.000توصل )المبلغ األول المحدد في 

ون المستأنف عل�ه مح( )مطالبته )ما ت)قى من مبلغ المتعل( بإصالح األبواب والص)اغة )حیث �/درهم  75.000

درهم )عد خصم واج)ات الكراء، فضال على /ون االستئناف أسس على م)الغ موضوع تصر�ح )الشرف  200.000

صادرة على /ل من المستأف عل�ه والمسماة زهور نز�ه والحال أن المقال االستئنافي ال �شمل هذه األخیرة مما 

وأرف( المقال . س تأیید الح/م االبتدائي الرتكازه على أسس قانون�ة سل�مةلذا ومن أجله یلتمیتعین رفض الطلب، 

  .نسخة الح/م  وتصر�ح )الشرف –)عقد ب�ع ح( مفتاح 

تقرر خاللها اعت)ار القض�ة جاهزة وحجزها للمداولة  16/06/2016و$ناء على إدراج الملف بجلسة 

  .21/07/2016لجلسة 

  مح�مة االستئناف 

  .تمسك الطاعن )األس)اب المفصلة أعاله حیث

وحیث أمرت مح/مة االستئناف بإجراء )حث بین الطرفین )محضر الطرف المستأنف الذ< أكد دفوعاته ، 

/ما حضر المستأنف عل�ه الذ< أكد أنه أبرم العقد مع المستأنف )مع�ة السیدة نز�ه زهور وأنه ال �علم أین توجد هذه 

  .داء الكراء وحـدهوأنه �قوم )أاألخیرة 

وحیث إن الثابت من خالل الوثائ( وأ�ضا من خالل ما راج بجلسة ال)حث أن المبلغ المطلوب استرجاعه سلم 

للطاعن من قبل المستأنف عل�ه والسیدة نز�ه زهور ول�س من المستأنف عل�ه )مفرده، هذا فضال على أنه من 

ی( وٕانما أشیر إل�ه في العقد )أنه ب�ع الثابت من خالل عقد الكراء أ�ضا أن المبلغ المطلوب ال �ش/ل مبلغ تسب

  .مفتاح
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السیدة نز�ه زهور وفي غ�اب ما وحیث إنه وطالما أن العقد المبرم بین الطرفین یتضمن طرف ثالث وهو 

یثبت أ< اتفاق بین الطرفین على اعت)ار المبلغ المطلوب )مثا)ة تسبی( یتعین استرجاعه عند اإلفراغ ، فإن المطال)ة 

�تعین معه اعت)ار و بررة من الناح�ة الش/ل�ة مما ی)قى معه الح/م مجان)ا للصواب ف�ما قضى )ه ت)قى غیر م)ه 

  .االستئناف وٕالغاء الح/م المستأنف والح/م من جدید )عدم قبول الطلب

  .وحیث یتعین إ)قاء الصائر على المستأنف عل�ه

  

  لهــذه األسبـــاب

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

  .28/04/2016بتار�خ الصادر  467قبول )مقتضى القرار التمهید< عدد ال) هسب( البت ف� : في الش�ــل

)اعت)اره وٕالغاء الح/م المستأنف والح/م من جدید )عدم قبول الطلب وتحمیل المستأنف عل�ه  :في الموضوع 

  .الصائر

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

  �اتب الض�	                            المقرر    المستشار              الرئ س           



 رك

 

 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

  

  

  

  

  :في جلستها العلن ة القرار اآلتي نصه

  . 11ع�اس : ن ــــــــــــبی

  . القن طرة منیر التهامي المحامي بهیئة عنه االستاذ   ینوب

   

  .مستأنف من جهة �صفته 

  .اصالة عن نفسه ون ا�ة عن �اقي الورثة   22السید بو��ر   :ن  ــــــــو:ی

  

  .االطرش المحام ة بهیئة القن طرة رشیدة تنوب عنهم األستاذة 

B ر من جهة أخ علیهم استأنف�صفتهم م 

 المملكة المغر: ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4971: رقم قرار

  2016/09/19 : بتار�خ

 2016/8205/1752 : ملف رقم
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  .ناء على مقال االستئناف والح)م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ� المدرجة �الملفب

  .5/9/2016لجلسة و2ناء على استدعاء 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 

بواسطة  نائ�ه األستاذ منیر التهامي �مقال استئنافي  مسجل ومؤدD عنه بتار�خ   11تقدم السید ع�اس حیث 

4453�مقتضــاه الح)ــم عــدد  :ســتأنف11/3/2016  Kالر2ــا�  21/12/2015بتــار�خ الصــادر عــن المح)مــة التجار�ــة 

والسـید   22والقاضي �فسخ عقد التسییر الحر الرا�M بین السـید الحـاج بـو�)ر  1660/8201/2015في الملف عدد 

:ــه بتســل:م هــذا الفــرن لالقن:طــرة والح)ــم علــى المــدعى ع 82�شــأن الفــرن الكــائن �شــارع دمحم الخــامس رقــم   11ع�ــاس 

درهم عن  )ل یوم امتنـاع عـن تنفیـذ هـذا الح)ـم وتحمیـل  300.00تحت طائلة غرامة تهدید:ة قدرها  للطرف المدعي

  .المدعى عل:ه المصار�ف و2رفض �اقي الطل�ات 

  في الشكل  

  .إن االستئناف جاء مستوف:ا للشروK الش)ل:ة المتطل�ة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول ش)ال حیث

  :وفي الموضــوع 

�مقـــال مســـجل  بواســـطة نائ�ـــه  تقـــدم  أن المســـتأنف عل:ـــه المســـتأنف حیـــث :ســـتفاد مـــن وثـــائ� الملـــف والح)ـــم 

و�ـاقي الورثـة :ملكـون المحـل الكـائن �شـارع  :عـرض ف:ـه انـه 2015/06/11    ومؤدD عنـه الرسـوم القضـائ:ة بتـار�خ 

اتفقوا مع المدعى عل:ه من اجل تسییره و�ودون اسـترجاعه  وٕانهمالقن:طرة وهو ع�ارة عن فرن ،  82دمحم الخامس رقم 

ملتمسـا الح)ـم �فسـخ عقـد  11/3/2015من اجـل اسـترجاع المحـل بتـار�خ  إنذاراعقد التسییر ، وقد وجهوا له   وٕانهاء

االتفاق الرا�M بینهم و2ین المدعى عل:ه والح)م �استرجاع محلهم والح)م على المدعى عل:ـه بتسـل:م المحـل لهـم تحـت 

قالـه �محضـر درهم عن )ل یوم تأخیر مع النفاذ المعجـل وتحمیلـه الصـائر مرفقـا م 500قدرها  تهدید:ة طائلة غرامة 

  وشهادة تسل:م  إنذارتبل:غ 

جـاء فیهـا ان  15/6/2015و2ناء على المذ)رة الجواب:ة المقدمة من طرف المدعى عل:ه بواسطة نائ�ـه بجلسـة 

لـدعوD او اتفاق:ـة التسـییر الحـر ، وان صـفتهم )ورثـة غیـر ثابتـة فـي  یثبت ملك:ة المحل موضوع االطرف المدعى لم 

،  لــم یــدل بو)الــة التقاضــي  ، وانــه لــم یثبــت ا] تقصــیر فــي حــ� الطــرف اآلخــر   22)ر الــدعوD )مــا ان الســید بــو 

  ملتمسا رفض الطلب
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أكــدوا فیهــا  29/6/2015و2نــاء علــى المــذ)رة  التعقیب:ــة  المقدمــة مــن طــرف المــدعى  بواســطة نائ�ــه بجلســة 

   .و)االت تقاضي  5راثة ، وإمقالهم مرفقین مذ)رتهم �صور طب� االصل التفاق:ة إشراف وتسییر ، صورة رخصة 

  

و�عـــد اســـت:فاء االجـــراءت المســـطر�ة صـــدر الح)ـــم المســـتأنف والـــذ] اســـتأنفه المســـتأنف مر)ـــزا اســـتئنافه علـــى 

  :التال:ة األس�اب

  اسباب االستئناف

 

اسـتئنافه انـه و�ـالرجوع الـى عر�ضـة دعـوD  المسـتأنف علـیهم :الحـ^  انهـا قـدمت  أسـ�ابعرض الطاعن في  

من قانون المسطرة المدن:ة التى نصت �ص:غة الوجـوب علـى ان یتضـمن المقـال مـوطن  32خالفا لمقتض:ات المادة 

ن:ة رتبت جزاء عـدم من قانون المسطرة المد 32المدعى عل:ه والمدعي ، وان الفقرة االخیرة من المادة  إقامةاو محل 

قبول الطلب على مخالفـة مقتضـ:اتها ، وان الح)ـم المسـتأنف الـذ] اسـتجاب لطلـب المسـتأنف علـیهم علـى الـرغم مـن 

  .ثبوت الخرق القانوني لشروK تقد:م الدعوD :)ون قد جانب الصواب 

عتـه الـى طلـب إنهـاء ومن ناح:ة اخرD فان الطرف المستأنف عل:ه ابتدائ:ا لم یبـین للمح)مـة األسـ�اب التـي د 

اتفاق:ة التسییر للمحـل موضـوع النـزاع خاصـة وان العقـد المـدلى �ـه حـدد شـروK طلـب اإلنهـاء فـي حالـة مـا اذا تخلـف 

تهاون او تماطل في اداء المبلغ المتف� عل:ه او عدم حسن التسییر واالشراف  ، واذا )انـت  العارض عن تعهداته او

فـان مح)مــة "  العقــد شـر�عة المتعاقــدین" علــى قاعـدة  230قــد نصـت فــي المـادة مقتضـ:ات قـانون االلتزامــات والعقـود 

الدرجــة األولــى تكــون قــد خالفــت هــذا المبــدأ وقضــت �فســخ عقــدة التســییر علــى الــرغم مــن  عــدم تحقــ� شــروK الفســخ 

تمس العـارض و�التالي ما )ان على المح)مة ان تعمد الى تطبی� مقتض:ات مدونة التجارة في نازلة الحال ، لذلك یلـ

إلغــاء الح)ــم المســتأنف و�عــد التصــد] الح)ــم بــرفض الطلــب وتحمیــل المســتأنف علــیهم الصــائر وارفــ� المقــال بنســخة 

  .الح)م المستأنف مع طي التبل:غ 

عــرض فیهــا انــه و �ــالرجوع الــى العقــد   عل:ــه  و2نــاء علــى المــذ)رة الجواب:ــة المــدلى بهــا مــن طــرف المســتأنف

سوف تالح^ المح)مة ان العارض قـدم دعـواه علـى الصـفة والشـ)ل المطلـوب قانونـا ووجـه إنـذارا للمسـتأنف مـن اجـل 

استرجاع محله )ما تنص على ذلك مقتض:ات العقد ،   وان ما أثاره المستأنف من دفوعات واالدعـاءات ت�قـى واه:ـة 

إلنهـاء هـذا العقـد  االتجارة في فصـولها المنظمـة لعقـد التسـییر الحـر دون ان تضـع  شـروط أمام ما تنص عل:ه مدونة

وانه �فسخ عقد التسییر الرا�M بین العارض والمستأنف عل:ه :)ون تواجد هذا األخیر غیر قـانوني وغیـر مبـرر ، وان 

لـتمس التصـر�ح �عـدم ارتكـازه وعللـت ح)مهـا تعلـ:ال سـلب:ا لـذلك ی الصـواب المح)مة حین ح)مت �ه تكون قد صادفت

  . على أساس سل:م والقول بتأیید الح)م المستأنف والبث في الصائر وف� القانون 

وألفـي �ـالملف مـذ)رة جواب:ـة لنائـب المسـتأنف عل:ـه وتخلـف  5/9/2016و2ناء على إدراج الملف أخیرا بجلسة 

  . 19/9/2016نائب المستأنف وتقر حجز الملف للمداولة بجلسة 
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 ة االستئـنافمحكمــ

  .أعالهالمفصلة  األس�ابعلى  استأنفهفي  المستأنفحیث استند  

دم مـــن ق م م لعـــ 32�)ـــون المقـــال االفتتـــاحي للـــدعوD غیـــر مقبـــول لمخالفتـــه الفصـــل  المســـتأنفوحیـــث دفـــع 

  . تضمینه ب:ان موطن الطرف المدعي

 وٕاالقبـل )ـل دفـاع فـي الجـوهر  إثارتـهمـن ق م م فـان الـدفع �عـدم القبـول یجـب  49وحیث انه وحسـب الفصـل 

)انـت  ذاإخـالالت الشـ)ل:ة والمسـطر�ة التـي ال تقبلهـا المح)مـة اال :سر] علـى اإل األمر)ان الدفع غیر مقبول ونفس 

  .مصالح الطرف قد تضررت فعال

ان تـاحي عنـو :ة الدفع �عدم تضمین المقـال االفتخالل المرحلة االبتدائ اثأرلم :سب� له ان  المستأنفوحیث ان 

ثبــت خــالل هــذه المرحلــة و�عــد جوا�ــه فــي الموضــوع ، )مــا انــه لــم ی إالولــم یثــره )  المســتأنف عل:ــه ( الطــرف المــدعي

  .دفعه :)ون غیر مقبول و�تعین رده  تضرره من جراء ذلك و2ذلك فان

 ر:سـتند عل:ـه  فـي طلـب فسـخ عقـد التسـییعل:ه لم یبـین السـبب الـذ]  المستأنف�)ون  المستأنفوحیث تمسك 

  .الحر الرا�M بینهما وان العقد حدد شروK الفسخ  التي :م)ن اللجوء الیها

والمتوصـل بهـا بتـار�خ  المسـتأنفعلـیهم لفائـدة  المسـتأنفالموجهـة مـن قبـل  اإلنـذاروحیث انه �مراجعة  رسالة 

ى الرغ�ـة سـبب فسـخ عقـد التسـییر الـذ] یـر2طهم مـع المسـتأنف علـ ا أسسـو علیهم  المستأنفیتبین �ان  11/3/2015

مـن ق ل ع فـان  689في استرجاع الفرن ، وعقد التسییر الرا�M بـین طرفـي النـزاع غیـر محـدد المـدة وحسـب الفصـل 

لكــل مــن عاقد:ــه ان :فســخه و�ثبــت مــع ذلــك للم)تــر] الحــ� فــي  ســاغابــرم مــن غیــر ان تحــدد لــه مــدة  إذعقــد الكــراء 

)ـون المرفـوع مـن قبـل المسـتأنف علـیهم : و2ذلك فان طلب الفسـخ الم)ان ، خالءإل العرف المحلياألجل الذ] :حدده 

  .مبررا وهو ما ذهب ال:ه وعن صواب الح)م المستأنف

  .وحیث یتعین رد االستئناف وتأیید الح)م المستأنف مع إ�قاء الصائر على رافعه 

  

  لھــذه األسبـــاب

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

  .االستئناف �قبول  :لــــــــــــــفي الش�

  .رافعه على الصائر ا�قاء مع المستأنف الح�م وتأیید برده :الموضوع في 

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

  �اتب الض�	              المقرر            المستشار           الرئ س           



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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  2016/09/22 بتار�خ 

  : وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  : العلن!ة القرار اآلتي نصهفي جلستها 

  . 11شمس الدین  السید  بین

  .المحامي بـهیئة الدار الب!ضاء دمحم او,را!منائ(ه األستاذ 

  من جهةمستأنفا  بوصفه

  . 22دمحم السید *  و,ین

 دمحم، عبد هللا، عمر، وهم زوجته جم!عة عنان وأبناؤه،حسن،  22ورثة لحبیب السادة  *

  .نور الدین ،فاطمة عائشة، خدیجة،

  .المحامي بـهیئة الدار الب!ضاء مجدو,ينائبهم األستاذ إدر�س 

  .في شخص ممثلها القانوني ساهمةم ر@ةالمغرب ش  33شر@ة * 

  .المحامي بـهیئة الدار الب!ضاء دمحم سایبوبنائبها األستاذ 

.من جهة أخرD  معلیهمستأنفا  بوصفهم

 المملكة المغر) ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   5064:  رقم قرار

  2016/09/22 :  بتار�خ

 2016/8205/292 :  ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح@م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائG المدرجة (الملف

  .و,ناء على تقر�ر المستشار المقرر الذP لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ!س وعدم معارضة األطراف

  08/09/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المسطرة المدن!ة

  .و(عد المداولة ط(قا للقانون 

شمس الدین بواسطة نائ(ه (مقال استئنافي مسجل ومؤدD عنه   11حیث تقدم السید 

!ستأنف (مقتضاه الح@م الصادر عن المح@مة التجار�ة  14/01/2016تار�خ الرسوم القضائ!ة ب

والقاضي (فسخ  9906ح@م عدد  3996/9/2009ملف عدد  14/10/2010(الب!ضاء بتار�خ 

مع  01/05/2007شمس الدین بتار�خ   11دمحم والسید   22عقد التسییر الحر الرا(Z بین السید 

  .تحمیله الصائر

  :في الشكـــل 

إنــه ال دلیــل علــى تبل!ــغ الح@ــم المســتأنف للطــاعن، ممــا یجعــل اســتئنافه مقبــول شــ@ال  حیــث

  .لتوافر شروطه الش@ل!ة المتطل(ة قانونا صفة وأجال وأداء

  : وفي الموضـوع

بواسطة  واتقدم موالح@م المستأنف ان المستأنف علیهحیث !ستفاد من وقائع النازلة ووثائقها 

نه إثر وفاة والدهم السید أخالله  ون !عرض 04/09/2009بتار�خ  (مقال مسجل ومؤدD عنه منائبه

نه المالك للمحل التجارP وما قدم الیهم المدعى عل!ه وأخبرهم (أت 09/04/2007قعد الحبیب بتار�خ 

و(عد (حث بین أوراق  01/05/2007علیهم إال إبرام عقد تسییر حر معه وقد تم ذلك بتار�خ 

الضرائب وقد تقدم لرئ!س المجلس األصل التجارP إذ @ان یؤدP  نه هو مالكأمورثهم اكتشفوا (

وقد @ان یؤدP  06/09/1989حد خزانات الوقود وحصل عل!ه بتار�خ أالبلدP للدمحم!ة إلصالح 

  33و�تزود (المحروقات من طرف شر@ة  02/01/1990الضرائب ط!ه رقم البتانتا بتار�خ 

@ما ان والد  11/12/1997شهادة مؤرخة في و  20/01/1993المغر,!ة حسب شهادة مؤرخة في 

حسب صورة شهادة من السجل  17/08/1976منذ  67المدعین !ملك األصل التجارP عدد 

الحبیب وان المدعى   22ن توز�ع الماء والكهر,اء للمحل في اسم والدهم المرحوم أالتجارP @ما 

عل!ه أوقعهم في خطا بإنجاز عقد تسییر حر مستغال جهلهم لواقع الحال ولظروفهم الصع(ة والحالة 

النفس!ة التي @انوا !ع!شون فیها، لذلك فانهم یلتمسون الح@م (فسخ عقد التسییر الحر الرا(Z بین 
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 واوأرفق. لم !@ن مع الصائرواعت(اره @أن  01/05/2007دمحم بتار�خ   22المدعى عل!ه والسید 

 ،Pالمقال بنسخة عقد وفاة، وصل صادر عن شر@ة التأمین، فاتورة، صورة شهادة من السجل التجار

رخصة إلصالح خزان النفZ (المحطة، نسخة رقم بتانتا، صورة مطا(قة ألصل،  شهادة صادرة عن 

ي االنارة، صورة وصل المغر,!ة وصورة تصر�ح (عقد التسجیل، صورة عقد اشتراك ف  33شر@ة 

  .صادر عن الم@تب المستقل الجماعي لتوز�ع الماء والكهر,اء (الدار الب!ضاء وصورة شهادة ملك!ة

صدر الح@م المطعون ف!ه فاستأنفه الطاعن مستندا على و(عد ت(ادل المذ@رات والردود 

  :األس(اب التال!ة 

ال !م@ن " غیر مطلوب "  ن رجوع البر�د (ع(ارةن الح@م المستأنف مجانب للصواب ألإ

@ان  الطاعن اعت(اره توصال (االستدعاء ط(قا لما أسفر عنه العمل القضائي @ما هو معلوم وألن

نه قاطن وعامل ببلج!@ا @ما یتجلى من شهادة العمل، یتواجد فترة سر�ان الدعوD خارج المغرب أل

  .یجعله (اطالوان ح@م الدرجة األولى مخالف للقانون وخارق لحقوق الدفاع، مما 

، فان محطة الشواطئ موضوع النزاع في ملك شر@ة هوف!ما یخص صحة وقانون!ة موقف

هاوفیلي داوز وشر@اؤه والثابت من نسخة النظام األساسي و@ذا من نسخة التقییدات في السجل 

ن أو . 19/08/1957بتار�خ  25717والمسجلة تحت عدد  01/08/1957التجارP المؤرخ في 

الحبیب التسییر الحر لألصل التجارP   22داوز وشر@اؤه @انت قد أعطت المرحوم  شر@ة هاوفیلي

(اعت شر@ة هاوفیلي داوز  28/10/1996، و,تار�خ 01/06/1958ولمحطة لی(الج ابتداء من 

  11أص(ح السید  30/10/1996الر�احي محطة ل!س@ال، و,تار�خ   11وشر@اؤه إلى السید 

هاوفیلي داوز وشر@اؤه وأبناؤه شمس الدین وأنوار أص(حوا مساهمین الر�احي المسیر الوحید لشر@ة 

شمس الدین   11نوفمبر انتقلت ملك!ة محطة لی(الج إلى األخو�ن  20و,تار�خ . بنفس الشر@ة

وانوار وان الكراء الناتج عن عقد التسییر الحر @ان !ستخلصه المالكون الجدد إلى غا!ة وفاة 

الحبیب أص(ح عقد التسییر الحر مفسوخا (قوة   22اة المرحوم ، وٕاثر وفالحبیب  22المرحوم 

المغرب إ!قاف المحطة لعدم تزو�دها (المحروقات س!ما وان   33القانون مما أت!حت الفرصة لشر@ة 

طن من ب!ع المحروقات  80المغرب لكونها لن تتجاوز   33المحطة غیر مهمة (النس(ة لشر@ة 

المغرب لتزو�د محطة   33، مما دفعهم للضغZ على شر@ة شهر�ا وهذا ال یرضى مالكي المحطة

المغرب والتي !فوق ب!ع   33و  11لی(الج وٕاال س!قومون (فسخ عقد التسییر الحر المبرم بین عائلة 

إال (عد  ال !م@نها تزو�د محطة لی(الج  33طن شهر�ا و(ما ان شر@ة  400المحروقات أكثر من 

إبرام عقد تسییر حر جدید مع احد ورثة المرحوم و(الفعل قام أصحاب الملك (مساعدة عائلة 

المغرب، و(عد   33دمحم وأبرم معه عقد التسییر الحر و�ل!ه عقد شراكة مع   22المرحوم وعینوا 

ما أدD توقف المحطة لمدة تفوق شهرا استعادت نشاطها من جدید إثر هذا العقد للتسییر الحر @

المغرب، فان الطاعن محG في   33وف!ما یخص إدخال شر@ة . شهرا 18واج(ات الكراء ولمدة 
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المغرب لمعرفتها (التطور لملك!ة األصل التجارP المعني وهي شر@تي هاوفیلي   33إدخال شر@ة 

 هم موقفوذلك (قصد اإلدالء (الب!انات المناس(ة والتي تدع  11داوز قبل انتقاله إلى ملك!ة مجموعة 

یلتمس التصر�ح بإلغاء الح@م المستأنف ف!ما قضى (ه فانه  ، لذلكخالفا لما یدع!ه المستأنف علیهم

المؤرخ في والح@م (فسخ عقد التسییر الحر  دمحم  22من فسخ عقد التسییر الحر لفائدة 

دمحم من محطة   22شمس الدین مع إفراغ السید   11لفائدة المستأنف السید  01/05/2007

درهم یوم!ا من تار�خ الح@م  500لی(الج هو و@ل من !قوم مقامه تحت غرامة تهدید!ة قدرها 

واإلشهاد له (حفn حقه في المطال(ة (الكراء المستحG و(التعو!ض عن االحتالل دون حG او سند 

و@ل من !قوم مقامه من محطة لی(الج الكائنة بزنقة سوس  هم المستأنف علیهم والح@م بإفراغ

درهم یوم!ا من تار�خ الح@م والح@م على المستأنف  1.000!ة تحت غرامة تهدید!ة قدرها (الدمحم

  .عل!ه بجم!ع الصوائر

ان المستأنف یتقاضى (سوء  10/03/2016وأجاب المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 

مستأنف ن!ة ذلك انه !علم قبل غیره (ان الحق!قة هي التي وقف علیها القضاء في النازلة وان ال

ورد الح@م داخل غالفه مع اإلعالم   11استأنف ح@ما سا(قا من طرف أخ المعني (األمر أنوار 

ما ف!ما یخص انه !س@ن في بلج!@ا هذا غیر حق!قي فمحل أ. واإلشعار (التوصل برفض التوصل

 و!ستنتج مما ف هو المحل الذP رفض أخوه التوصل ف!هالمخابرة مع محام!ه الذP قام (االستئنا

استئنافه من جدید، ال !حG له البت ف!ه و سبG سبG على ان ما أثاره المستأنف في استئنافه هو أوال 

أمام المحاكم ولم !أت (أP جدید  هإثارته من طرففي مقاله االستئنافي سبG ما ورد  (اإلضافة إلى

مح@مة االستئناف  ما قضت (ه رغم تقدمه (استئنافات وأح@ام ابتدائ!ة رفضت وأیدت آخرها

وان  هم،وان الذP !ملك المحل التجارP هو مورث. الح@م االبتدائيعندما قضت بتأیید  (الدارالب!ضاء

العالقات التي @انت أ!ام زمان انقطعت الن شر@ة هاوفیلي داوز وشر@اؤه ومن @ان (عده @ان 

المغرب   33من شر@ة !حمل أسهم ال اقل وال أكثر و@ان هاوفیلي داوز من (عده !أخذ البترول 

علیها هي تتعلG (المحطة وال تتعلG (شر@ة  ون ن @ل الوثائG التي یتوفر ألت(ع!ه لشر@ة لی(الج و 

، لهذه األس(اب فهم المغرب ولم !شتر محطة لی(الج  33هاوفیلي داوز وال (من جاء واشترD محطة 

من طرف المستأنف السید یلتمسون التصر�ح (س(ق!ة البت في النازلة و,رفض االستئناف المرفوع 

ومن تم معاملته بنق!ض قصده ورفض استئنافه مع  هشمس الدین والح@م (عدم جد!ة استئناف  11

  .تحمیله الصائر

تدع!ما لموقفه (صورة من انه یدلي  31/03/2016وعقب الطاعن بواسطة نائ(ه بجلسة 

یونیو  8لحبیب والمؤرخ في   22,ین المرحوم و  عقد التسییر الحر الرا(Z بین شر@ة هاوفیلي داوز

 1959غشت  13و(صورة من الرسالة الصادرة عن صندوق األمانة االجتماع!ة بتار�خ  1958

 1996دجنبر  4بتار�خ  4388ر و(صورة من الجر�دة الرسم!ة عدد تشیر إلى صفته @مسیر ح
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و(صورة  1996أكتو,ر  30الر�احي بتار�خ   11(شأن تفو�ت أسهم شر@ة هاوفیلي داوز إلى السید 

@مالك لألصل الر�احي   11(شان تقیید السید  689من التقییدات في السجل التجارP (الدمحم!ة عدد 

التجارP لشر@ة هاوفیلي داوز و(صورة من النظام األساسي لشر@ة هاوفیلي داوز و(صورة من 

إلى @ل  (شأن تفو�ت أسهم 1996أكتو,ر  4محضر الجمع العام لشر@ة هاوفیلي داوز المؤرخ في 

الر�احي وشر@ة   11شمس الدین و(صورة من عقد الب!ع الرا(Z بین السید   11انور و  11من 

هاوفیلي داوز (شان ب!ع العقار إل!ه (ما ف!ه محطة ب!ع البنز�ن، ونسخة شهادة المحافظة العقار�ة 

في السجل التجارP بتار�خ  تشیر إلى ملك!ة العارض للعقار ومحطة البنز�ن ونسخة من التقییدات

الحبیب @متعاقد (التسییر الحر و(صورة من القرار   22تشیر إلى تقیید السید  15/08/1958

  22(شأن إفراغ المرحوم  1980یولیوز  29الصادر عن مح@مة االستئناف (الدار الب!ضاء بتار�خ 

  11إلى األخو�ن   انتقلت ملك!ة محطة لی(الج 1996نوفمبر  20و!ضیف انه بتار�خ . لحبیب

أنوار وان الكراء الناتج عن عقد التسییر الحر @ان !ستخلصه المالكون الجدد   11شمس الدین و

لحبیب أص(ح عقد التسییر الحر   22لحبیب وانه اثر وفاة المرحوم   22إلى غا!ة وفاة المرحوم 

  33رصة لشر@ة من عقد التسییر الحر، مما أت!حت الف 4مفسوخا (قوة القانون حسب الفصل 

  33المغرب إ!قاف المحطة لعدم تزو�دها (المحروقات س!ما وان المحطة غیر مهمة (النس(ة لشر@ة 

مما  ،طن من ب!ع المحروقات شهر�ا وهذا ال یرضي مالكي المحطة 80المغرب لكونها لن تتجاوز 

د التسییر المغرب لتزو�د محطة لی(الج وٕاال س!قومون (فسخ عق  33دفعهم للضغZ على شر@ة 

المغرب و(ما ان هذه األخیرة ال !م@نها تزو�د محطة لی(الج إال   33و  11الحر المبرم بین عائلة 

(عد إبرام عقد تسییر حر جدید مع احد ورثة المرحوم و(الفعل قام أصحاب الملك (مساعدة عائلة 

و(عد المغرب   33 دمحم، وأبرم معه عقد التسییر الحر و�ل!ه عقد شراكة مع  22المرحوم وعینوا 

. شهرا 18@ما أدD واج(ات الكراء لمدة  ،توقف المحطة لمدة تفوق شهرا استعادت نشاطها من جدید

وانه یتجلى من مختلف األوراق المدلى بها ان موقف الطاعن یرتكز على أساس صح!ح وان 

 10/09/2015ادعاءات المستأنف علیهم غیر صح!حة وان القرار االستئنافي الصادر بتار�خ 

انما استند ف!ما قضى (ه على الح@م  2213/8205/2104في الملف عدد  4499تحت عدد 

والمطعون ف!ه  3996/9/2009في الملف عدد  14/10/2010الغ!ابي االبتدائي الصادر بتار�خ 

االستئنافي  ه(االستئناف الحالي، لهذه األس(اب فهو یلتمس الح@م وفG @امل ما جاء في مقال

المشار الیها أعاله و(اقي الوثائG الوثائG  وأرفG مذ@رته (صور .2016ینایر  �14خ المودع بتار 

  .المدلى بها رفقة المقال االستئنافي

انهم عقبوا (مذ@رة جواب  21/04/2016وعقب المستأنف علیهم بواسطة نائبهم بجلسة 

  33ان العالقة @انت بین شر@ة أكدوا خاللها  09/03/2016على مقال استئنافي مؤرخ في 

 954223وفاتورة لنفس الشر@ة تحت عدد  168/399لحبیب عدد   22الحبیب  همالمغرب ووالد
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 07/01/1982عن سنة  174821و(طاقة تسل!م فواتیر تحت عدد  07/01/1981و,تار�خ 

في وٕاعالن متعلG (المساهمة  30/11/1981وأخرD عن نفس التار�خ وأر,عة فواتیر بتار�خ 

  33@لها تثبت ان العالقة @انت ما بین شر@ة  1993ینایر  20الضمان االجتماعي وشهادة بتار�خ 

تواصیل تثبت ذلك وانهم یؤ@دون و على أتم استعداد لإلدالء (فواتیر  موانه .لحبیب  22المغرب و

ورفضه  ملتمسهم الرامي أساسا الح@م (س(ق!ة البت واحت!اط!ا عدم قبول استئناف المستأنف ش@ال

  .موضوعا مع تحمیله لجم!ع الصوائر

(مذ@رة أكد خاللها استئنافه موضحا  12/05/2016وعقب المستأنف بواسطة نائ(ه بجلسة 

ان األوراق المقدمة من طرف الخصم ل!س من شأنها أبدا ان تثبت ان المرحوم امتلك األصل 

المرحوم ما @ان سوD مسیر التجارP بل على الع@س من ذلك @ل تلك األوراق انما تدل على ان 

حر على مسؤولیته وتحت الت(عات الناتجة عن التسییر الحر والتي یرتبها القانون و@ذا المتطل(ة من 

لحبیب   22المرحوم قام   28/08/1958وانه بتار�خ  "هاوفیلي داوز وشر@اء " طرف شر@ة  

ته مسیرا حرا لمحطة (صف 92642بتقیید اسمه في السجل التجارP (الدار الب!ضاء تحت عدد 

الخدمات الشواطئ والتي تعود ملكیتها للشر@ة محدودة المسؤول!ة هاوفلي داوز وشر@اء وان إعادة 

شيء عادP (اعت(ار  1976لحبیب (السجل التجارP (الدمحم!ة سنة   22تقیید المسیر الحر المرحوم 

حت تتوفر على مصلحة ان األصل التجارP الذP !ستغله @مسیر حر یوجد (الدمحم!ة والتي أص(

للتقیید (السجل التجارP وان هذا التقیید ال !ش@ل مسألة جدیدة انه استمرار التسییر الحر لنفس 

والتالي فان االدعاء (@ون المرحوم مالك لألصل التجارP  1950األصل التجارP المؤسس منذ سنة 

ر بتار�خ تكذ(ه على الخصوص أ!ضا مقتض!ات القرار االستئنافي الصاد 1976منذ 

و@ذا مقتض!ات األمر القضائي بإیداع م(الغ @راء من طرف المرحوم موضوع  29/07/1980

الصادر عن المح@مة االبتدائ!ة (الدمحم!ة، لهذه األس(اب یلتمس التصر�ح  964/2002األمر عدد 

 هبرد @افة مزاعم المستأنف علیهم لعدم ارتكازها على أP أساس والح@م (األحرD وفG مقال

  .ستئنافياال

انها @انت  23/06/2016وعقبت شر@ة ف!فو انیرجي المغرب بواسطة نائبها بجلسة 

من أجل استغالل  1953غشت  13تر,طها مع شر@ة هوفیل داوز وشر@اؤها عقد شراكة بتار�خ 

محطة الوقود الكائنة (الدمحم!ة زاو!ة شارع الحسن الثاني وزنقة سوس ان الشر@ة المذ@ورة أبرمت 

عقد تسییر حر مع السید الحبیب قعد من أجل تسییر محطة الوقود  01/06/1958بتار�خ 

هذا األخیر و شمس الدین   11شر@ة (اعت محطة الوقود المذ@ورة إلى السید الوان  .المذ@ورة أعاله

(عد وفاة السید الحبیب قعد ابرم مع ابنه هذا األخیر السید دمحم قعد عقد تسییر حر من أجل تسییر 

  .01/05/2007م@ان والده وذلك بتار�خ محطة ال
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 qو,ناء عل!ه قررت إبرام عقد صفقة وشراكة مع السید دمحم قعد وذلك من أجل إعادة النشا

 Dلهذه األس(اب فهي تلتمس إخراجها من الدعو ،Dلمحطة الوقود موضوع الدعو Pالتجار.  

ة جاهزة وحجزها تقرر خاللها اعت(ار القض! 08/09/2016و,ناء على إدراج الملف بجلسة 

  .22/09/2016للمداولة لجلسة 

  محكمة االستئناف

على الح@م مجانبته الصواب ف!ما قضى (ه @ما جاء خرقا لحقوق حیث نعى الطاعن 

التمس إلغاءه والح@م من جدید (فسخ عقد التسییر الحر المؤرخ بتار�خ و الدفاع مما یجعله (اطال 

  .المحطة موضوع النزاع من!ه ومن !قوم مقامه لفائدته مع إفراغ المستأنف عل 01/05/2007

وحیث دفع المستأنف علیهم (س(ق!ة البت في النازلة (مقتضى القرار الصادر عن مح@مة 

  2213/8205/2014ملف عدد  10/09/2015التجار�ة (الب!ضاء بتار�خ االستئناف 

ع طلب الفسخ حیث ان الثابت (مراجعة وقائع النازلة ومعط!اتها ووثائقها ان العقد موضو 

وانه  01/05/2007شمس الدین المؤرخ في   11دمحم والسید   22هو العقد الرا(Z بین السید 

ان یتبین  2213ملف  10/09/2015الصادر بتار�خ  4469مراجعة القرار االستئنافي عدد (

وٕافراغ المسیر من  المذ@ور الطاعن سبG له ان تقدم بدعوD من اجل فسخ عقد التسییر الحر

المحطة موضوع النزاع وان المح@مة قضت برفض طل(ه فتقدم (استئناف الح@م المذ@ور فأصدرت 

قرارا استئناف!ا نهائ!ا بتأیید الح@م االبتدائي معللة قرارها (ان العقد المطلوب فسخه مح@مة االستئناف 

والذP ینص على مبدأ . ع.ل.من ق 418قد صدر ح@م قضى (فسخه وانه عمال (مقتض!ات المادة 

حج!ة األح@ام على الوقائع المضمنة بها، فان مطال(ة الطاعن (فسخه ت(قى غیر مبررة قانونا وال 

في غ!اب ما یثبت : " (مقتضى الح@م المذ@ور @ان لفائدته !سوغ له التمسك (ان الفسخ المقرر 

  . "ن!ةإلغاء الح@م الصادر (الفسخ او الطعن ف!ه بإحدD طرق الطعن القانو 

(فسخ عقد التسییر في إطار االستئناف الحالي  وحیث یترتب على ذلك ان مطال(ة الطاعن

(قى غیر مبررة قانونا أمام صدور القرار االستئنافي المذ@ور والذP قضى بتأیید تالحر لفائدته 

موضوع الح@م الصادر برفض طل(ه الرامي إلى الفسخ لفائدته وهو األمر الذP !ستفاد معه ان العقد 

فسخ لفائدة الطاعن حال!ا، الالنزاع تمت مناقشته أمام القضاء وصدر (شأنه قرار نهائي برفض طلب 

 ،Dتعین معه التصر�ح بتأییدهو مما ی(قى معه الح@م مصادفا للصواب ف!ما قضى (ه وٕان (علة أخر�.  

  .وحیث یتعین إ(قاء الصائر على المستأنف عل!ه

  لهــذه األسبـــاب

  :ا علن!ا وحضور�ا وهي تبت انتهائ! االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءمح�مة  تصرح

  .االستئناف قبول : في الشكــل
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  .تأیید الح@م المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر : موضوعفي ال 

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

  المستشار المقرر                                  كاتب الضبط                            الرئیس   
  

  

 



 رك

 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :العلن ة القرار التمهید. اآلتي نصهفي جلستها 

   11السید دمحم :بین 

  تنوب عنه االستاذة ح اة بنشقرون المحام ة بهیئة الدا ر الب ضاء

  من جهةفا مستأن �صفته 

  ش ذ م م  في شخص ممثلها القانوني   22شر�ة  - 1:   و�ین

  ینوب عنها االستاذ انس بوغالب المحامي بهیئة الدار الب ضاء

  ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني   33شر�ة هو لدینغ  -  2      

  ینوب عنها االستاذ عبد العز�ز امین المحامي بهیئة الب ضاء

    44السید انس  -  3     

  .من جهة أخرF م علیه امستأنف �صفتهم

  

  

  

  

 المملكة المغرG ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   2472: رقم قرار

  2016/04/18 : بتار�خ

 2015/8205/4125 : ملف رقم
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  .على مقال االستئناف والح+م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ$ المدرجة "الملف بناء

  21/3/2016 و�ناء على استدعاء الطرفین لجلسة

من قانون المسطرة  429وما یل9ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب9قا لمقتض9ات

  .المدن9ة

  .ون و"عد المداولة ط"قا للقان

مــــؤدF عنــــه بتــــار�خ  اســــتئنافي بــــن شــــقرون "مقــــال بواســــطة نائ"ــــه االســــتاذة ح9ــــاة   11دمحم حیــــث تقــــدم الســــید 

المح+مــــة التجار�ــــة   الصــــادرعن 29/5/2014بتــــار�خ   99352ســــتأنف "مقتضــــاه الح+ــــم التجــــارG  رقــــم 16/6/2015

  . القاضي برفض الطلب  وتحمیل رافعه الصائر 17036/9/2012"الدار الب9ضاء  في  الملف عدد  

  في الشكل  

  .حیث إن االستئناف جاء مستوف9ا للشروN الش+ل9ة المتطل"ة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول ش+ال

  :وفي الموضــوع 

المستأنف  ان المستأنف تقدم بواسطة محام9ه "مقال  افتتاحي مسجل  الح+م من حیث 9ستفاد من وثائ$ الملف و 

زنقة ع"اس محمود العقاد الب9ضاء  4أنه 9ملك االصل التجارG الكائن ب 9عرض ف9ه  20/11/2012ومؤدF عنه بتار�خ 

السید مراد ناجي  في شخص مسیرها الوحید" مید ان +ر�ب " وانه سلمه للتسییر لشر+ة في طر�$ التاس9س تدعي شر+ة 

" ، اال أنها عمدت الى تفو�ت المحل المذ+ور لشر+ة تدعى  30/06/2011وذلك "مقتضى عقد مصاق عل9ه بتار�خ 

وأن المفوض القضائي اكد من خالل محضر . استغالله "صفة شخص9ة وعدم تفو�ته "رغم أنها التزمت "   33هولدینغ 

هذا االخیر الذG افاد "أن السید مراد   44لحالي للمحل هو السید انس ان المسیر ا 10/05/2012المعاینة المؤرخ في 

"   22" وأنه "الرجوع الى القانون االساسي لشر+ة .  44الناجي "اع االصل التجارG لمستغله الحالي السید هشام 

وأنه منح محله للتسییر ول9س لب9عه  "  33هولدینغ " س9الح[ ان العقد موقع من قبل السید هشام مسعودG مسیر شر+ة 

غیر أنه تبین عدم  وجودهما ، "   33هولدینغ " و شر+ة "   22" أو تفو�ته ، وأنه "عث برسالة انذار�ة لكل من شر+ة 

: قبول الطلب ، وفي الموضوع : في الش+ل : ملتمسا الجله . وأنه تضرر من جراء هذا الموقف التعسفي للمعى علیها 

الموقع بین المدعي والمدعى علیها االولى ، والح+م "ارجاع  30/06/2011خ عقد التسییر المؤرخ في التصر�ح "فس

المدعى علیها االولى والمدعى علیها الثان9ة المحل التجارG موضوع التسیر الكائن "العنوان اعاله ، وتسل9مه مفات9حه وذلك 

وشمول الح+م "النفاذ المعجل ، وتحمیل المدعى علیهم درهم عن +ل یوم تاخیر ،  1000تحت غرامة تهدید9ة قدرها 

  .الصائر 
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عقد : من طرف المدعي والمتضمنة ل  13/12/2012و�ناء على رسالة االدالء بوثائ$ المدلى بها بجلسة 

نسخة من  –انذار�ن  –نسخة من محضر معاینة  –" ج " نسخة من النموذج  –  22القانون االساسي لشر+ة  –تسییر 

  .وصل تصر�ح بنشاN  –نسخة من وصل +راء  –الفسخ مع محضر انذار "

والذG اكدت "موج"ه  28/09/2013المدلى "ه بجلسة "   33هولدینغ " و�ناء على جواب الدعى علیها شر+ة 

اضافة الى عدم ادالئه .من ق م م  32ان العي لم یذ+ر نوعها وت"عا لذلك جاء مقاله معی"ا لمخالفته لمقتض9ات الفصل 

حف[ حقها في : التصر�ح "عدم قبول الدعوF ، وفي الموضوع : في الش+ل : ملتسة الجله . 9فید صفته في التقاضي  "ما

  .المناقشة في حالة اصالح السطرة 

المؤدF عنه الرسوم القضائ9ة والي  28/03/2013و�ناء على مقال اصالحي مدلى "ه من طرف العي بجلسة 

المادG الي تسرب الى الطلب وذلك بجعل المدعى عل9ه الثالث هو هشام السعودG  التمس "موج"ه الح+م "اصالح الخطأ

  .  44ول9س انس 

المؤدF عنه الرسوم القضائ9ة  02/05/2013و�ناء على جواب الدعي مع مقال اصالحي المدلى "ه بجلسة 

ل9ة المحدودة ، والح+م ت"عا شر+تین ذات المسؤو   22وشر+ة   33والذG التمس "موج"ه االشهاد له "+ون شر+ة هولدینك 

لذلك وف$ مقاله االفتتاحي واالصالحي ومذ+راته الجواب9ة؛ و أرف$ المقال بنسخة من محضر تبل9غ انذار مؤرخ في 

10/05/2012.  

من طرف المدعي أكد "موجبها أنه یدلي للمح+مة  27/06/2013: و بناء على المذ+رة المدلى بها بجلسة

ملتمسا اعت"ارها وفي حالة خالف ذلك اعادة .  02/05/2013لجلسة   44لمدعى عل9ه هشام "شهادة تسل9م تفید توصل ا

  .استدعائه 

  .وارف$ المذ+رة "شهاة التسل9م و�نسخة مقال اصالحي 

و التي  20/03/2014: و بناء على المذ+رة الجواب9ة المدلى بها من قبل نائب المدعى علیها األولى بتار�خ 

من قانون المسطرة المدن9ة،  و من حیث  32م قبول الطلب ش+ال لمخالفته مقتض9ات الفصل التمسا من خاللها عد

الموضوع فالعقد أبرم مع شر+ة "اعت"ارها شخص معنوG و ل9س شخص طب9عین و ل9س لمسیرها أG اعت"ار +ما هو الشأن 

لقضاء و الفقه، و أن العقد مازال قائما "النس"ة للعقود المبرمة مع األشخاص العادیین و الطب9عیین و هذا ما سار عل9ه ا

و شر+ة مي دان +ر�ب و أن تغییر المسیر ال یؤثر على العالقة و المراكز القانون9ة للطرفین، و أن   11بین السید دمحم ال

المدعي مازال یتسلم واج"ات التسییر "انتظام من طرف المسیرة +ما هو واضح من الوصوالت المدلى بها، دون أن 9عارض 
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 Nالعقد و "التالي فإن الشر Nالمدعي في ذلك، ناه9ك على أنه لم 9صدر عن العارضة ما 9م+ن اعت"اره إخالال "شرو

الفاسخ لم یتحق$ لیخول للمدعي سلوك مسطرة فسخ العقد،  والتمس التصر�ح "عدم القبول ش+الن و موضوعا برد دفوعات 

  . ئرالمدعي و الح+م برفض الدعوF   و تحمیل المدعي الصا

و"عد است9فاء اإلجراءات المسطر�ة صدر الح+م المستأنف والذG استأنفه المستأنف مر+زا استئنافه على 

  :األس"اب التال9ة

  اس�اب االستئناف
ینشـــر الـــدعوF  مـــن جدیـــد امـــام مح+مـــة الدرجـــة الثان9ـــة و�"قـــى الحـــ$  ان االخیـــرســـتئناف جـــاء فـــي أســـ"اب اال

التي یرونها مناس"ة لهم امام المح+مـة المـذ+ورة وان العقـود المبرمـة "+9ف9ـة صـح9حة تعتبـر  لألطراف في أثاره +ل دفوع

  ."مثا"ة قوانین تر�i من اقامها وأن الدلیل الكتابي ینتج عن ورقة رسم9ة او عرف9ة و9م+ن ان ینتج ا9ضا "المراسالت

شــخص ممثلهــا الســید مــراد نــاجي ،  وأنــه و"ــالرجوع الــى العقــد الــرا"i بــین المســتأنف وشــر+ة میــد ان +ر�ــب فــي 

  فإنهما اشترطا على أن +ل تغییر یجب ان 9+ون "علم المستأنف وان التغییر طال شر+ة مي دان +ر�ب

ان ا"عدت المح+مة شرطا مـن شـروN العقـد وجـب علیهـا ان تبـین االسـ"اب والمسـتندات التـي و  :د ا�عاد احد شروطهعن

ان الغمـوض الناشـئ عـن المقارنـة بـین بنـود العقـد ال یـؤدG الـى و رهـا غیـر معلـل لتكو�ن اقتناعهـا واال +ـان قرا عتمدتهاا 

تجر�ــده مــن +ــل اثــر فاعمــال العقــد خیــر مــن اهمالــه و9قضــي اعمــال العقــد ان تقــوم المح+مــة بتأو�لــه وت"حــت عــن قصــد 

ت العقـد مـن +ـل اثـر أن المح+مة لما جردفي لاللفاk وال عند تر+یب الجمل و المتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحر 

والحال انه 9م+ن التوفی$ بین بنوده عن طر�ـ$ التأو�ـل تكـون قـد خرقـت القـانون وعرضـت قرارهـا للـنقض وعنـدما تكـون 

الفاk تعاقد صر�حة ال مجال لل"حث عن قصد صاحبها و�ناء على ذلك ال مجـال لتأو�ـل العقـد الـذG التزمـت "مقتضـاه 

  .الموضوع ال"حث عن قصد الطرف الذG تعهد بهذا االلتزام  نع على قاضيفي تار�خ محدد  +ما 9مشر+ة "ان تفرغ 

من  195مقتض9ات الفصل ي لشر+ة مي دان +ر�ب، و"استقراء ومن جهة ثان9ة و"الرجوع الى القانون االساس

لحوالة اال بتبل9غ اال 9عتبر الح$ متنقال "صفة قانون9ة الى المحال له اتجاه المحال عل9ه  فإنه قانون االلتزامات والعقود 

بین  13/6/2013لكن و"الرجوع الى القانون االساسي للجمع العام االستثنائي المؤرخ في لهذا االخیر او قبوله لها 

 ینغ ن ل ف و"التالي لم 9عد لها اGمي دان +ر�ب وهو لدینغ ن ل ف فإن المستأنفة فوتت جل حصصها لشر+ة هولد

یختص  و كا لهG الح$ له في تفو�ته لكونه ل9س ملر إن  م+ترG االصل التجاوجود قانوني واعت"ارا لكل ما سلف ف

القضاء المستعجل "معاینة الشرN الفاسخ وافراغ المسیر الحر او من 9قوم مقامه لذلك فإنه یلتمس الح+م "الغاء الح+م 

واحت9اط9ا الح+م  المطعون ف9ه و9عد التصدG الح+م من جدید "قبوله الطلب مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر

  33بإجراء "حث "م+تب المستشار المقرر لمعرفة مدF حق9قة تفو�ت حصص شر+ة مي دان +ر�ب لشر+ة هو لدینغ 

مع تحمیل المستأنف علیهم الصائر وارف$ القال بنسخة نظام9ة للح+م وعقد تسییر مصادق عل9ه ونسخة القانون 

  .اسي للجمع العام االستثنائي االساسي لشر+ة مي دان +ر�ب ونسخة من المحض االس
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قـ9م وتقـرر الحضـر نائـب المسـتأنف  وألفـي "ـالملف جـواب  21/3/2016و�ناء علـى دراج الملـف اخیـرا لجلسـة  

  .18/4/2016حجز الملف   للمداولة بجلسة 

  مح�مة االستئناف
یتم تبل9غه "اG على ان   22حیث استند المستأنف في استئنافه على +ونه اتف$ مع المستانف علیها  شر+ة 

تغییر 9طرأ وان الشر+ة  المذ+ورة طرأ علیها تغییر وانها +شر+ة لم 9عد لها اG وجود  "فعل تفو�ت  حصصها لشر+ة 

  .هولدینغ  ن ل ف وان م+ترG األصل  التجارG الح$ له في تفو�ته

خلو من اG یتبین "أنه ی  30/6/2011المؤرخ في عقد التسییر المبرم بین الطرفین و  "مراجعة هوحیث ان

هو ما یجعل و 9طرأ على وضعیتها القانون9ة  رتبل9غ المستأنف "+ل تغییب  22مقتضى یلزم المستانف علیها شر+ة  

9ش+ل خرقا لالتفاق دفعا غیر مؤسس  ممامستأنف علیها لل الوضع9ة القانون9ة الدفع  "عدم تبل9غه "التغییر الطارm على

.  

و"التالي فان ق9ام الشر+اء عن شخص9ة  المالكین لرأسمالها ، معنوG هي مستقلةوحیث ان الشر+ة +شخص 

أو معنو�ین فال تأثیر له على الوجود القانوني للشر+ة ،  ن  طب9عیینفي الشر+ة لفائدة اشخاص اخر�بب9ع حصصهم 

ب9ع +امل ب %100والذG +ان 9ملك حصصها بنس"ة   22حصص شر+ة ام المالك الساب$  لوفي نازلة الحال فان ق9

التجارG وأن  ألصلهایؤدG الى انقضاء الشر+ة +ما ان  االمر ال 9عتبر تفو�تا  حصصه لشر+ة هولدینغ ف ل ف ال

ما تم تفو�ته هو الحصص ، و�ذلك فان الدفع "+ون الشر+ة المسیرة لألصل التجارG والتي تم التعاقد معها لم 9عد لها 

  .ي لهقانون أساسوجود قانوني ی"قى دفعا ال 

قامت بتفو�ت االصل التجارG للغیر في حین ان   22وحیث دفع المستأنف "+ون المستانف علیها شر+ة 

ل9ة تفو�ت ان هناك عم التسییر لفائدة الغیر +ل ما هنالك الملف خال مما یثبت عمل9ة التفو�ت أو التخلي عن

معه الدفع ی"قى راءت المعمول بها وهو ما جلالخر ط"قا القانوني للشر+ة "مسیر قانوني آمسیر الر یحصص وتغیلل

  .المتمسك "ه عد9م األثر 

  .وحیث یتعین رد االستئناف وتأیید الح+م المستأنف 

  .وحیث ی"قى الصائر على رافعه 

  

  

  

  لهــذه األسبـــاب

 األولىعلیها  في حS المستانف علن اا و وهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء تصرح

  .وغ اب ا �ق م في حS المستانف علیها الثان ة 
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  االستئناف �قبول :في الش�ــل

  رافعه على الصائر إ�قاء مع المستانف الح�م وتأیید برده :الموضوع في 

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

  �اتب الض�	                 المقرر         المستشار        الرئ س               



م/ح  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

  2016/04/21 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 مجهولة االسم  11شر�ة  بین 

    .المحامي بـهیئة الدار الب ضاء دمحم جن�لنائبها األستاذ 

  من جهة ةمستأنف بوصفها

   فاطمة 22السیدة -1  و$ین 

الجاعل محل المخابرة معه �م�تب األستاذة فاطمة ع�اف  المحامي بـهیئة أكادیر أحمد مط عنائبها األستاذ 

  .المحام ة بهیئة الدارالب ضاء

  رئ سهاالجامعة الوطن ة لتجار محطات الوقود �المغرب في شخص  - 2

  بـهیئة م�ناس ةالمحام  لط فة دن ال االستاذة تنوب عنها

   القانونيفي شخص ممثلها   33 ین للمغربیجمع ة النفط- 3

 المملكة المغرF ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   2595: رقم قرار

  2016/04/21 : بتار�خ

 2011/8205/5261 : ملف رقم

  



5261/8205/2011ملف رقم      

2 

     .األستاذ عز الدین الكتاني المحامي بهیئة الدارالب ضاء ینوب عنها

  .من جهة أخرK  معلیهمستأنفا  بوصفهم

  

  .بناء على مقال االستئناف والح0م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ* المدرجة (الملف 

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

  .استدعاء الطرفین 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 

  :في الشكـــل

المغـرب بواسـطة نائبهـا (مقـال اسـتئنافي مـؤداة عنـه الرسـوم   11تقـدمت شـر0ة  30/06/2011بتار�خ 

الصــــادر عـــن المح0مــــة التجار�ــــة  5772القضـــائ�ة (موج(ــــه تســـتأنف الح0ــــم التمهیـــد= والح0ــــم القطعــــي عـــدد 

م علــى القاضــي فــي الشــ* الثــاني الح0ــ 625/9/2006فــي الملــف رقــم  11/05/2009(الدارالب�ضــاء بتــار�خ 

المدع�ة األصل�ة شـر0ة بتـروم المغـرب (اسـتمرار تزو�ـد المدع�ـة الفرع�ـة بجم�ـع أنـواع المحروقـات تحـت طائلـة 

  .درهم وجعل الصائر (النس(ة ورفض (اقي الطل(ات 1000غرامة تهدید�ة قدرها 

فـي وحیث تقدمت المستأنف علیهـا (اسـتئناف فرعـي فـي الشـ* المتعلـ* (ـأداء واج(ـات التسـییر المحـدد 

درهم و0ـذا ف�مـا قضـى (ـه بخصـوص عـدم قبـول طلـب تعیـین خبیـر لتحدیـد األضـرار الالحقـة  278.280مبلغ 

  .بها واألمر تمهید�ا بتعیین خبیر مختص لتحدید األضرار الالحقة بها

وحیث تقدمت المستأنفة (طلبین إضافیین طالبت (مقتضاهما واج(ات التسییر عن المدة الالحقة للمـدة 

  .المح0وم بها

وحیــث تقــدمت الجامعــة الوطن�ـــة لتجــار محطــات الوقـــود (ــالمغرب (طلــب الطعـــن (ــالزور الفرعــي فـــي 

المعتمـــد فـــي دفوعـــات  03/02/2000الـــ(الغ الصـــادر عـــن وزارة الطاقـــة والمعـــادن والمـــاء والبیئـــة المـــؤرخ فـــي 

  .المستأنفة

  :في االستئناف األصلي

للطاعنة مما یتعین معه اعت(ار االستئناف مقبول  حیث ال دلیل (الملف �فید تبل�غ الح0م المطعون ف�ه

  .ش0ال لتقد�مه وف* الشروQ والش0ل�ات المتطل(ة قانونا
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 قــدم وفــ* المــادةناتجــا عــن االســتئناف األصــلي وموحیــث إن االســتئناف الفرعــي مقبــول شــ0ال مــا دام 

  .من ق م م 135

Qوالش0ل�ات المتطل(ة قانونا وحیث إن الطلبین اإلضافیین مقبوالن ش0ال لتقد�مهما وف* الشرو.  

وحیـــث إن الطلـــب العـــارض المتعلـــ* (ـــالطعن (ـــالزور الفرعـــي فـــي الـــ(الغ الصـــادر عـــن وزارة الطاقـــة 

والمعادن أص(ح غیر ذ= موضوع (عد صدور قرارات مح0مة النقض الذ= أكـدت تجمیـد البنـد المتعلـ* (الفسـخ 

U الطعن (الزور في الوث�قة المذ0ورة ممـا یتعـین الجدیدة و(التالي أص(ح غیر ذ= جدو  الص�غةالى حین إیجاد 

  .عدم قبول طلب الطعن (الزور الفرعي و(ا(قاء الصائر على رافعته

  .وحیث یتعین قبول المقاالت االضاف�ة الثالثة لتقد�مها وف* الشروQ المتطل(ة قانونا

  :وفي الموضــوع

تقــدمت المدع�ــة بواســطة  10/05/2005حیــث یؤخــذ مــن وثــائ* الملــف والح0ــم المســتأنف أنــه بتــار�خ 

 22مـع السـیدة  11/05/1955أنهـا أبرمـت عقـدا للتسـییر الحـر مصـادق عل�ـه بتـار�خ نائبها (مقال عرضت ف�ـه 

رة أكـادیر وأن مقابـل فاطمة (مقتضاه 0لفت هـذه األخیـرة بتسـییر محطـة لتوز�ـع الوقـود ومقهـى المتواجـدین (الدشـی

% 10ثم یرتفع إلى  1995من المداخیل اإلجمال�ة تؤدU شهر�ا ابتداء من أكتو$ر % 10التسییر الحر حدد في 

  .(النس(ة لكل ثالث سنوات ابتداء من نفس التار�خ

إذا لـم یـؤد   "من عقد التسییر الحر فإن هـذا العقـد �فسـخ (قـوة القـانون  7البند  10وأنه (مقتضى الفصل 

 Uالمسیر إلى الشر�ك جم�ع الم(الغ المستحقة في أجلها المحدد أو إذا سلم هذه األخیـرة شـ�0ا أو أ�ـة وسـیلة أخـر

فاطمـة لـم تـؤد الم(ـالغ المسـتحقة علیهـا تجـاه العارضـة  22وأن السیدة " لألداء بدون رصید أو برصید غیر 0اف

ت للمدع�ــة مجموعــة مــن الشــ�0ات والكمب�ــاالت رجعــت بــدون داخــل أجلهــا المحــدد (مقتضــى العقــد 0مــا أنهــا ســلم

وأن المدع�ــة قــد (عثــت بإنــذار للمســیر الحــر ظــل دون جــواب تحثــه ف�ــه علــى احتــرام العقــد ، أداء النعــدام الرصــید

وان المدع�ــة محقــة فــي مطال(ــة المح0مــة ، مــن الفصــل العاشــر الــذ= �قــرر الفســخ (قــوة القــانون  7وخاصــة البنــد 

والسـیدة فاطمـة  هـاوذلـك (ـالح0م (فسـخ العقـد الـرا([ بین 10مـن الفصـل  7ت العقد وخاصـة البنـد بإعمال مقتض�ا

  .والمتعل* (التسییر الحر لمحطة توز�ع الوقود والمقهى المتواجدین (الدشیرة أكادیر، شفياح

أما من حیث المطال(ـة (ـالتعو�ض فتقـاعس وتوقـف المسـیر عـن أداء المسـتحقات داخـل األجـل القـانوني 

وتسـل�مه العارضــة شــ�0ات و0مب�ـاالت رجعــت بــدون أداء النعــدام الرصـید تســبب لهــا فـي مجموعــة مــن األضــرار 

المتمثلـــة فـــي اخـــتالل موازنتهـــا المحاســـب�ة وتفو�ـــت مجموعـــة مـــن األر$ـــاح 0مـــا أن المدع�ـــة قامـــت بتوج�ـــه إنـــذار 

لــذلك  .ات العقــد ظلــت دون جــوابللمــدعى علیهــا تحثهــا ف�ــه علــى احتــرام التزاماتهــا التعاقد�ــة و$إعمــال مقتضــ�

والح0ـــم ت(عـــا لـــذلك (اســـترجاع ألصـــلها  الطـــرفینالح0ـــم (فســـخ عقـــد التســـییر الحـــر الـــرا([ بـــین  :تلـــتمس المدع�ـــة

 .التجار= بجم�ع عناصره الماد�ة والمعنو�ـة والمتعلـ* (محطـة توز�ـع الوقـود والمقهـى المتواجـدین (الدشـیرة أكـادیر
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ائها لفائدة العارضة تعو�ضا عن الضرر الناجم عـن فسـخ عقـد التسـییر الحـر فاطمة (اد 22الح0م على السیدة و 

ٕاجــراء خبــرة حســاب�ة تعهــد إلــى خبیــر محلــف و  .درهــم 60.000,00والتوقــف عــن األداء محــدد فــي مبلــغ مؤقــت 

فــي اإلدالء  هــاحفــ` حقمــع  .تحمیــل المــدعى علیهــا الصــائر واإلكــراه البــدني فــي األدنــىو  .لتحدیــد الخســائر بدقــة

  .مطالبتها المدن�ة (عد الخبرة(

الــذ= أوضــح ف�ــه ان مــا ادعتــه  18/9/2006و$نــاء علــى جــواب نائــب المــدعى علیهــا المــدلى (ــه فــي 

 مــن عقــد التســییر بخصــوص عــدم اداء العارضــة الم(ــالغ المســتحقة 7المدع�ــة بخصــوص الفصــل العاشــر البنــد 

سـب مـا یتضـح مـن 0شـف حسـابها المفتـوح لـدU تـؤد= دائمـا مـا بـذمتها حعلیها ال یرتكز علـى أسـاس ذلـك أنهـا 

منــذ تــار�خ توق�ــع عقــد التســییر وتســجل ف�ــه جم�ــع الم(ــالغ المتعلقــة (العمل�ــات  807901Uالمدع�ــة تحــت عــدد 

التجار�ــة والواج(ــات المشــار إلیهــا فــي العقــد و�ــتم إشــعار العارضــة (0شــف الحســاب فــي حینــه ولــم تعمــد المدع�ــة 

لمـداخیل اإلجمال�ـة التـي سـجلتها المدع�ـة فـي 0شـف الحسـاب وأن تلـك الشــ�0ات إلشـعار العارضـة (ق�مـة م(ـالغ ا

والكمب�ــاالت موضــوع الــدعوU قــد مارســت المدع�ــة (شــأنها مســطرة األمــر (ــاألداء فاصــدرت مح0مــة االســتئناف 

قضـــى (الغـــاء  14/03/2003بتـــار�خ  206قـــرار عـــدد  503/2004التجار�ـــة (مـــراكش قرارهـــا فـــي الملـــف عـــدد 

داء والح0م برفض الطلب مما أدU (العارضة إلى رفع دعوU األداء مطال(ة بدینها الذ= بذمة المدع�ة األمر (األ

أجرت فیها المح0مة التجار�ـة (الـدار الب�ضـاء (حثـا  2933/05درهم فتح لها ملف عدد  1.864.281,17وقدره 

غیر ن النزاع حول الدین نزاع مما یتضح ا 20/2/2006مستف�ضا ثم أصدرت أمرا تمهید�ا بتعیین خبیر بتار�خ 

وٕان البند المتعل* (فسخ عقود التسییر الحر قد تم إ�قافـه وتجمیـد مفعولـه بنـاء علـى محضـر  .جد= بین الطرفین

وموقـع مـن طـرف الجامعـة الوطن�ـة لتجـار وار$ـاب محطـات الوقـود (ـالمغرب وجم�ـع  8/4/97اجتماع مؤرخ فـي 

  .شر0ات التوز�ع في شخص ممثلیها

وأن بنود عقد التسییر الزالت سار�ة المفعول بـین الطـرفین ف�مـا عـدا البنـد المتعلـ* (الفسـخ واإلفـراغ وهـو 

مـــا أدU (المدع�ـــة إلـــى االحتفـــاb (الكشـــوفات الحســـاب�ة وعـــدم تســـل�مها إلـــى المـــدعى علیهـــا والمتعلقـــة (الســـنوات 

وفـــي المقـــال  .مـــدعى علیهـــاوهـــي التـــي ســـتبین (0ـــل وضـــوح دائن�ـــة ومدیون�ـــة ال 2003-2004-2005-2006

عالقة تجار�ة تتجلى في تسییرها لألصـل التجـار= موضـوع  المدعى علیها تر$طها (المدع�ة أصل�اإن ف المضاد 

هــذه الــدعوU ،  0مــا أن هنــاك اتفاقــات بــین الطــرفین تتجلــى أ�ضــا فــي المســاهمة فــي تنم�ــة و تفعیــل و تنشــ�[ 

 1995-5-11و لــ�س  1994-5-11ادق عل�ــه بتــار�خ تســییر المصــو األصــل التجــار= موضــوع عقــد 0ــراء  

  .0ما جاء في مقال المدع�ة

ـــد التســـییر ال تتجـــاوز مســـاحتها  ـــى  1000و أن المحطـــة وقـــت إبـــرام عق ـــة عل  3م و تحتـــو= فـــي البدا�

عــدادات و فــ* مــا یثبتـه التصــم�م األول المعــد للمحطــة و 0ــذا عقـد الكــراء الــرا([ بــین المدع�ــة و  3مضـخات و 

مالـــك األصـــلي الســـید الزر0ـــد= الحســـین عـــالوة علـــى أر$ـــع محـــالت منهـــا م0تبـــین و محلـــین للغســـل و الم0ـــر= ال

عل�ــه الســید امنــون مــوال= دمحم د شــید زوج المــدعى ه المدع�ــة و تســتغله لفائــدتها و قــالتشــح�م و مقهــى تســتفید منــ

لسـلطات المحل�ـة و محالت أخرU مشیدة (القصـدیر و الخشـب (عـدما رخصـت لـه ا 5ما 0ان مسیرا للمحطة عند
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المجلس البلد= (استغاللها فاحدث بها مقهى و مخادع الهاتف و متجـر و محلـین للغسـل و التشـح�م جدیـدین و 

تتوفر تلك المحالت على أصول تجار�ة خاصة بها و تخلى عنها لفائدة المـدعى علیهـا (صـفتها مسـیرة للمحطـة 

فتر0ــت بــدورها المقهــى للمدع�ــة تســتفید منــه و تســتغله حلــت محلــه بنــاء علــى عقــد التســییر الحــر المــذ0ور أعــاله 

  . 1998الى سنة 1994لفائدتها أ�ضا و (قي الحال 0ما هو منذ سنة 

أیــت ملــول قــراره الرامــي إلــى إعــادة و  ن0ــااصــدر الســید عامــل عمالــة انز  1998 و خــالل أواخــر ســنة

المحطـــة التـــي تســـیرها المـــدعى علیهـــا  تجدیـــد و تـــز�ین الواجهـــة األمام�ـــة لشـــارع دمحم الخـــامس الـــذ= تتواجـــد (ـــه

فحضرت لجنة خاصة إلى المحطة 0مـا حضـر ممثـل شـر0ة بتـروم السـید بنـاني عبـد الـرزاق و طلبـت مـن ممثـل 

الشر0ة المدعى علیهـا إزالـة جم�ـع البنا�ـات المشـیدة (القصـدیر و الخشـب التـي ال تـتالئم مـع شـارع دمحم الخـامس 

البنا�ـات المتواجـدة بجانـب الشـارع الرئ�سـي المـذ0ور و مـن بینهـا محطــة  الجدیـد و قـرار السـید العامـل �شـمل 0ـل

توز�ـــع الوقـــود بتـــروم التـــي تســـیرها العارضـــة و قـــد أبلغـــت شـــر0ة بتـــروم بهـــذا القـــرار ف(ـــادرت إلـــى تكلیـــف مـــدیرها 

ر الم0لــف بإنجــاز مشــار�ع المحطــات لتوز�ــع الوقــود (ــالمغرب الســید علــي 0نــوني بدراســة المشــروع و إنجــاز تقر�ــ

م و ســلمت تلــك  100بــذلك فأعــدت تصــام�م العــداد بنــاء المحطــة و توســ�عها حیــث 0انــت مســاحتها ال تتجــاوز 

والمــوزع لشـــر0ة بتــروم ســـا(قا و  امنــون (اعت(ـــاره المؤســس للمحطـــة التصــام�م لــزوج  العارضـــة الســید مـــوال= دمحم

المقـاولین مـن الـدار الب�ضـاء السـید  بتكلیف من المدعى علیها قام زوجها (أعداد رخصة البناء و االتصال (أحد

لحســن شــالQ (عــد االتفــاق معــه علــى بــدء األشــغال حســب مــا اتفــ* عل�ــه مــع شــر0ة بتــروم و (ــأمر مــن ممثلیهــا 

(الب�ضاء السید علي 0نوني و السید عبد الـرزاق (أكـادیر الـذین أكـدا للعارضـة موافقـة المدع�ـة علـى ذلـك ف0لفـت 

لطر�قــة العصـر�ة وفــ* التصـام�م المعــدة لهــا و (عـد انتهــاء األشـغال یــتم إجــراء زوجهـا بتشــیید المحطـة و بنائهــا (ا

المدع�ـة و ممثلیهـا سـواء مـن طـرف المحاس(ة بین الطرفین و (عد إنجاز األشغال التي تمت مراقبتها مـن طـرف 

شـغال فـي شـهر ناني عبد الرزاق الذ= �قوم بز�ـارة و معاینـة األشـغال 0ـل یـوم منـذ بـدء االو0یلها (اكادیر السید ب

(الدار الب�ضاء السید علي 0نوني و  (األشغالأو من طرف المدیر الم0لف  1999-12إلى أواخر  11-1998

مهنــدس شــر0ة بتــروم الســید بوشــرع و المــدعى علیهــا أ�ضــا و زوجهــا و قــد تبــین لهــذه األخیــرة أنهــا صــرفت مــن 

مــن اجــل أداء المبلــغ فوعــدتها (منحهــا  مالهــا الخــاص م(ــالغ مهمــة علــى المشــروع و قامــت (االتصــال (المدع�ــة

تسه�الت جدیدة على ش0ل تسب�قات و قروض إضاف�ة التمام األشغال مقابـل تسـل�مها ضـمانات أخـرU فسـلمتها 

الفتـرة بـدا  هدرهـم، و منـذ هـذ 500.000.00ضـمانا لمبلـغ  22/10/1999المدعى علیها رهنـا عقار�ـا مـؤرخ فـي 

(مقرهــا (الــدار الب�ضــاء بــدل اكــادیر لغــرض فــي نفســها و$ــدأت المــدعى  التعامــل بــین المــدعى علیهــا و المدع�ــة

علیهــا توجــه إلــى المــدیر التجــار= (مقــر الشــر0ة (الــدار الب�ضــاء جم�ــع الشــ�0ات و الكمب�ــاالت (عــد تقــد�م طلــب 

 تزو�ــد المحطــة (ــالمواد النفط�ــة مقابــل إعطــاء القســم التجــار= إذن لممثــل المدع�ــة (اكــادیر لتزو�ــد المحطــة (مــا

تحتاجـــه مـــن المـــواد النفط�ـــة فـــي انتظـــار المحاســـ(ة مـــع القســـم الم0لـــف بإنجـــاز مشـــار�ع محطـــات توز�ـــع الوقـــود 

(ـــالمغرب الســـید علـــي 0نـــوني و قســـم الحســـا(ات و الشـــؤون القانون�ـــة الـــذ= �مثلـــه الســـید بومهـــد= و (قیـــت هـــذه 

جمیـد التسـه�الت و التسـب�قات حیث قامت المدع�ة بدون إشعار المدعى علیها  بت 2003-5المعاملة إلى غا�ة 
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و 0ذا القروض التي سلمت العارضـة مقابلهـا ضـمانات عقار�ـة فـي انتظـار إجـراء المحاسـ(ة لتحدیـد المبلـغ الـذ= 

-3-28أنفقتــه المــدعى علیهــا مــن مالهــا الخــاص و أداء ق�مــة الفــواتیر التــي ســلمتها المــدعى علیهــا إلیهــا فــي 

درهــم لكــن المدع�ــة لــم تــؤد مــا بــذمتها حســب مــا یتضــمنه اإلشــهاد  1.864.281.17و التــي تبلــغ ق�متهــا  2000

المســلم للمــدعى علیهــا مــن طــرف المقــاول و المطــاب* للفــواتیر التســعة (اإلضــافة إلــى م(ــالغ مال�ــة أخــرU قــدرها 

فــاتورة المتعلقــة بتجهیــزات و أدوات المقهــى و مخــدع الهــاتف و المرافــ* التا(عــة  11درهــم ق�مــة  893.892.14

من اجل تنش�[ األصل التجار= و (عد انتهاء األشغال و أص(حت المحطة جـاهزة (ـادرت المدع�ـة إلـى للمحطة 

تجمیــد 0ــل التســه�الت التــي 0انــت تجــددها مقابــل تســل�مها شــ�0ات االجــل و 0مب�ــاالت فــي انتظــار المحاســ(ة و 

تسـلمها إلـى القسـم التجـار=  المقاصة و إرجاع 0ل األوراق التجار�ة و السـندات الموجـودة (حـوزة المدع�ـة و التـي

  .(أمر من المدیر الم0لف (المحاس(ة الس(اب تجهلها المدعى علیها  

المدع�ة (ادرت إلـى دفـع (عـض الشـ�0ات و الكمب�ـاالت ف، أس(اب التعو�ض عن الضرر  اما بخصوص

المدع�ة  م مارستلیها ق�متها (ش�0ات أخرU مضمونة ثلالستخالص و رجعت إلیها دون أداء و أدت المدعى ع

مســطرة األمــر (ــاألداء وفــ* مــا ذ0ــر أعــاله ثــم اســتعملت المدع�ــة نفــس الشــ�0ات و الكمب�ــاالت فــي هــذه  (شــأنها

  .الدعوU مدع�ة أن العارضة مدینة (ق�متها

أن المـــدعى علیهـــا تســـیر األصـــل التجـــار= منـــذ مـــدة وفـــ* عقـــد التســـییر الحـــر و مـــا وصـــلت إل�ـــه  0مـــا

المحطة من رواج تجار= 0ان (فضلها لتفانیها في عملها  وق�امهـا (عـدة تحسـینات و تز�ینـات و أضـافت أصـول 

اء زاد مــن ق�مــة تجار�ــة (المســاحة التــي أضــافتها إلــى المحطــة عــالوة علــى الخــدمات وجــودة المعاملــة مــع الز$نــ

األصل التجار= و اكتسبت صفة التاجر و (التالي فهي تخضع لجم�ع االلتزامات التي تخولها هذه الصفة لـذلك 

0مـا أن المـدعى علیهـا منحـت للمدع�ـة رهنـا عقار�ـا ضـمانا  .تجد نفسـها محقـة فـي طلـب التعـو�ض عـن الضـرر

ـــم تســـتفد منـــه، ثـــم مارســـت ا 500.000.00لقـــرض مبلغـــه  ـــاردرهـــم و ل ـــة (شـــأنه مســـطرة ب�ـــع العق  أن و .لمدع�

إنـذارا  19المدع�ة الزالت تحتف` (عدد 0بیر من الش�0ات و الكمب�ـاالت وجهـت (شـأنها المـدعى علیهـا أكثـر مـن 

تطالب المدع�ة بإرجاع تلك السندات و قد توصلت شر0ة بتروم ب(عضها عن طر�* البر�د المضمون و الـ(عض 

ها و (عضها عن طر�* الفاكس فق[ أو بواسطة المفوضین القضائیین لكن اآلخر عن طر�* م0تب الض([ (مقر 

 Uعن تسل�م المدعى علیها الكشوفات الحسـاب�ة لمعرفـة مـا لهـا و مـا علیهـا تجاههـا المدع�ة  وامتنعت .دون جدو

(عــد اكتشــاف المــدعى علیهــا ق�ــام المدع�ــة (احتســاب و خصــم م(ــالغ مال�ــة مــن حســابها  2000و ذلــك منــذ ســنة 

و هي السنوات التي توقف فیها نشـاQ المحطـة (سـبب  2000إلى سنة  1998ل* (0راء المحطة عن سنوات تتع

إعادة ترم�مها و تز�ینها عالوة على احتساب عدد 0بیر من الفوائد البن�0ة على الم(الغ التي تسجل في الحسـاب 

  .على أساس تسه�الت في األداء مقابل األشغال

یـــنص علـــى أنـــه فــي حالـــة توقیـــف مؤقـــت لنشـــاQ المحطـــة أو اســـتغالل  الفصــل الســـادس مـــن العقـــدوأن 

المحطة من طرف الشر0ة قصد إعادة ترم�مها أو الق�ام (أشغال 0برU �عفى الكار= المسیر من أداء اإلثـاوة مـدة 

أن المدعى علیها تضررت من مسطرة األمر (األداء حیث قامـت  و .األشغال و هذا الفصل لم تحترمه المدع�ة
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ع عــدة حجــوزات علــى حســا(ات العارضــة مــن خــالل الوثــائ* التــي ســتدلي بهــا و خصوصــا الــ(الغ الصــادر بإ�قــا

(أن هناك اتفاق (شأن عقود التسییر ال �م0ن فسخها خالل  3/6/2002عن وزارة الطاقة و المعادن المؤرخ في 

لهـــا بتعـــو�ض مســـب* قـــدره لـــذلك تلـــتمس الح0ـــم  .فتـــرة الحـــوار ر�ثمـــا یـــتم االتفـــاق علـــى الصـــ�غة الجدیـــدة للعقـــود

تجـاه المدع�ـة و حفـ` درهم، و األمر بتعیین خبیر مختص فـي الحسـا(ات لتحدیـد الم(ـالغ المدینـة بهـا  10.000

  . في التعقیب على الخبرة و تقد�م طل(اتها اإلضاف�ة و تحمیل المدع�ة الصائرحقها 

  .وأدلت المدعى علیها (أح0ام

مــن طــرف نائــب المدع�ــة  18/9/2006المــدلى (ــه فــي و$نــاء علــى مقــال إصــالحي مــع طلــب إضــافي 

ینص على رفع  1994ما=  1مصادق عل�ه ومؤرخ في (عقد تكمیلي  ءالذ= یؤ0د ف�ه أن المدع�ة أغفلت اإلدال

  عن 0ل ثالث سنوات % 10ثم  4/01/1994ابتداء من % 10مبلغ تعو�ض عن التسییر إلى 

ـــو$ر  فاطمـــة توقفـــت عـــن أداء التعـــو�ض عـــن 22وأن الســـیدة  ـــى  2004عقـــد التســـییر الحـــر مـــن أكت إل

  درهم  278280حیث تخلذ بذمتها ما مجموعه  01/09/2006

(اإلضافة إلى توقفها عن أداء الواج(ات المتخلذة ، وأن المسیرة توقفت عن أداء هذا المبلغ المتف* عل�ه 

ـــذ= توصـــلت (ـــه حیـــث ســـلمت المدع�ـــة مجموعـــة مـــن الشـــ�0ات موضـــوع  ـــذمتها عـــن الوقـــود ال الشـــ0ا�ة عـــدد ب

وأن السـید . الخاصة بإصدار ش�ك بدون مؤونة 0ما أنها توجد اآلن في حالة فرار وال توجد (المحطـة  331/05

وأن المـدعى علیهـا لـم  . ش0وك أحمد أص(ح هو المشرف على المحطة وهذا یتنافى مع بنود عقد التسـییر الحـر

اء المتعلقــة منهــا بواج(ــات التعــو�ض عــن التســییر وال تحتــرم بنــود العقــد ولــم تــؤد الواج(ــات المتخلــذة بــذمتها ســو 

(مستحقات العارضة مقابل تزو�د المحطة (ـالمواد النفط�ـة وقامـت بتكلیـف الغیـر بتسـییر المحطـة وهـذا یتعـارض 

بدأت تزود المحطة (مواد نفط�ة من الغیر عندما عمدت المدع�ة إلى  ومع مقتض�ات الفصل العاشر من العقد 

  .المحطة (المواد النفط�ة التوقف عن تزو�د

إذ ورد فـي إحـدU الفقـرات مـن ، العارضة تصلح المقـال األصـلي إن أما بخصوص المقال اإلصالحي ف

من المداخیل تؤدU شهر�ا في حین أن العقـد �شـیر % 10مقالها األصلي على أن مقابل التسییر الحر حدد في 

رهـــم (اإلضـــافة إلـــى الضـــر�(ة علـــى الق�مـــة  5500 :فـــي فصـــله الرا(ـــع علـــى أن مقابـــل التســـییر الحـــر هـــو مبلـــغ 

عــن 0ــل ثــالث ســنوات فأصــ(ح مبلــغ التعــو�ض عــن التســییر فــي حــدود مبلــغ % 10المضــافة مــع الز�ــادة بنســ(ة 

المقال تصـلح مقالهـا األصـلي وذلـك (ـالقول علـى أن مبلـغ التعـو�ض هذا انه بواسطة و ، درهم شهر�ا  11595,6

درهـم النـاتج عـن توقفهـا  278280أنـه تخلـذ بذمـة المـدعى علیهـا مبلـغ  و،  درهم عـن 0ـل شـهر 11595,6هو 

الح0م (فسخ عقد التسییر الحر الرا([ بین المدع�ـة والسـید  لذلك تلتمس 1/09/2006إلى  1/10/2004بتار�خ 

ألصــلها التجــار= بجم�ــع عناصــره  هافاطمــة و الح0ــم (التــالي (طــرد المــدعى علیهــا مــن المحطــة و اســترجاع 22

  .ة و جم�ع مرافقه الماد�
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ــــــدتهاالح0ــــــم (أدائهــــــا و  ــــــغ  لفائ ــــــى  1/10/2004ســــــییر مــــــن درهــــــم 0تعــــــو�ض عــــــن الت 278280مبل إل

الح0ـــم وشـــمول  .بتحدیـــد مـــدة اإلكـــراه البـــدني فـــي األقصـــى  و .تحمیـــل المـــدعى علیهـــا الصـــائر و . 1/9/2006

 .(النفاذ المعجل 

أن  االـــذ= أوضـــحت فیهـــ 4/12/2006 بجلســـةو بنـــاء علـــى مـــذ0رة تعقیـــب نائـــب المدع�ـــة المـــدلى بهـــا 

المدعى علیها تقدمت بدفع مفاده أنها تؤد= للعارضـة الم(ـالغ المسـتحقة علیهـا بنـاء علـى 0شـف حسـاب المفتـوح 

و إن هذا الدفع (اطل و مـردود عل�ـه ذلـك أن المـدعى علیهـا لـم تحتـرم بنـود عقـد التسـییر الحـر  .لدU العارضة 

إنها توقفت عن أداء واج(ات 0راء محطة الدشیرة إنز0ان منذ  و .المحطة  خاصة ف�ما یتعل* (أداء واج(ات 0راء

 هــا ســلمتو أن .آخـرة و مقتضـ�اته ال تحتمــل أ= تكییــف مـن العقــد واضــح 10و أن بنــود الفصــل  .2004سـنة 

للمدع�ــة مجموعــة مــن الشــ�0ات و الكمب�ــاالت التــي رجعــت بــدون أداء النعــدام الرصــید و التــي تســببت لهــا فــي 

  .مجموعة من األضرار المتمثلة في تفو�ت مجموعة من األر$اح 

الشــ�0ات موضـوع الــدعوU قــد أدیـت ق�مــتهم (شــ�0ات  بخصـوص 0ــون تزعمـه المــدعى علیهــا  0مـا ان مــا

أخــرU ال عالقــة لهــا (الشــ�0ات  .ذلــك أن الشــ�0ات المضــمونة أدیــت بهــا فــاتورات. مضــمونة دفــع (اطــل و مــردود

و$ذلك تكون المدیون�ة ثابتة في مواجهة المدعى علیها  .موضوع الدعوU التي رجعت بدون أداء إلنعدام الرصید

* والجـداول وال فائدة من إن0ارها في ظل وجود حجج قاطعة وحاسمة على مالءة ذمـة المـدعى علیهـا وأن الوثـائ

  .المزعومة والمدلى بها في الدعوU ال تبرأ ذمتها 

أمــا ف�مــا یخــص الــدفوعات المثــارة مــن طــرف المــدعى علیهــا حــول التمســك (االتفــاق الموقــع مــن طــرف 

 08/04/97الجامعة الوطن�ة لتجـار وأر$ـاب محطـات الوقـود (ـالمغرب و$ـین جم�ـع شـر0ات التوز�ـع والمـؤرخ فـي 

ذلـك ، اف وتجمید مفعول البند المتعل* (فسخ عقود التسییر الحر هـذا الـدفع عـد�م األثـر والذ= یتمحور حول إ�ق

أن االتفاق المذ0ور أعاله غیر ملزم للعارضة على اعت(ار أن هـذه األخیـرة لـم تكـن طرفـا فـي االجتمـاع و(التـالي 

طبیــ* وأنــه بخصــوص تكــون غیــر ملزمــة (المحضــر المســتدل (ــه وت(قــى معــه بنــود عقــد التســییر الحــر واج(ــة الت

ألغـى  2000الدفع بتجمید البند المتعل* (الفسخ فإن المدع�ة لم توقع على هذا االتفاق (اعت(ار أن اتفـاق مـارس 

للوصول إلى تعدیل العقود المبرمة مع شر0ات التوز�ع ولم یتم إبرام ، ونص على أجل ستة أشهر  1997اتفاق 

  .أ= اتفاق رغم مرور ما یز�د على ست سنوات

أنــه فـــي 0افــة األحـــوال فــإن جمع�ـــة النفطیــین ل�ســـت لهــا صـــفة تعــدیل عقـــود التســییر الحـــر ن�ا(ــة عـــن و 

  .�ة وأن اختصاصاتها واضحة في البند الثالث من النظام األساسي للجمع�ة 11الشر0ات ال

بل یتحدث عن احترام القـوانین  8/4/1997من نظام الجمع�ة ال �شیر إلى احترام اتفاق  9وأن الفصل 

 وأن العارضـة (صـفتها شخصـا اعت(ار�ـا ال �م0ـن  .األنظمة الداخل�ة للجمع�ـة و0ـل القـرارات المتعلقـة بهـذا الشـأنو 

لــم �مثلهــا احــد فــي االتفــاق  هأن تلــزم إال (مــا صــدر عــن الشــخص الــذ= لــه األهل�ــة والصــفة فــي تمثیلهــا و(مــا أنــ

فــي بنــدها  10هــا قــد خرقــت مقتضــ�ات الفصــل وت(عــا لــذلك تكــون المــدعى علی .المــذ0ور فإنهــا غیــر ملزمــة (آثــاره

ذلك أن الفسخ في هذه النازلة  .السا(ع مما یوجب علیها الفسخ وأن إقحام االتفاق المذ0ور أعاله غیر منتج ألثره
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هو فسخ (قوة القانون لذا یتعین التصر�ح (فسخ عقـد التسـییر الحـر واسـترجاع العارضـة ألصـلها التجـار= بجم�ـع 

وف�مـا  .لمعنو�ة وجم�ع مرافقه مع تعو�ضها عن جل األضرار الناجمة عن التماطل في األداءعناصره الماد�ة وا

المدعى علیها تقدمت فـي مقالهـا المضـاد بـدفوعات ال جـدوU مـن إثارتهـا و ال تتعلـ* فإن المقال المضاد یخص 

علیها بإثارتها لهـذه  ذلك أن المدعى، حول دعوU فسخ عقد التسییر الحر  (موضوع النزاع الحالي الذ= یتمحور

  .االدعاءات تر�د صرف أنظار المح0مة عن موضوع النزاع 

و أن مــا أثارتــه مــن دفوعــات تخــص األفعــال المنشــأة فــي المحطــة دفوعــات مــردود علیهــا ذلــك أن جــل 

األشغال المنجزة (المحطة و المتعلقة ببنا�ات و أعمال التز�ین قد تمت وف* رخص إدار�ة و هذا ما توصل إل�ـه 

  .الخبیر المعتمد و المتعلقة بتقی�م األشغال المنشأة في المحطة 

ها علــى أســاس د أن األعمــال تمــت (اســمها و لصــالحو أن هــذه الــرخص تحمــل اســم شــر0ة بتــروم و تفیــ

و أن مــا تزعمــه المــدعى علیهــا مــن أنهــا قامــت بتوســ�ع المحطــة لتتعــدU  .أنهــا هــي مــن أدت ق�مــة مصــار�فها 

أ= فـي الفتـرة التـي 0ـان  1994ذلـك ان توسـ�ع المحطـة قـد تـم قبـل سـنة ، ادعـاء (اطـل  ، متر 1000مساحتها 

أما األعمال الوحیدة التي قامت بها المدعى علیها لهـذا الشـأن فهـي  .یر الحر للمحطةالسید امنون دمحم هو المس

ملحقــة العقــد  تخــص آل�ــات موازنــة الســ�ارات والتــي وافقــت علیهــا المدع�ــة وفــ* الشــروQ المنصــوص علیهــا فــي

تتحمـــل مصـــار�ف اقتنـــاء وتثبیـــت هـــذه  ومـــن أهـــم هـــذه الشـــروQ أن المـــدعى علیهـــا .12/07/2009المـــؤرخ فـــي 

 .في حالة الفسخ إرجاع الحالة إلى ما 0انت عل�ه .عدم خل* أصل تجار= خاص بها .اآلل�ات

هــا مالكــة فاطمــة قامــت بتســجیل أصــل تجــار= خــاص بهــا علــى أســاس أن 22وٕان المــدعى علیهــا الســیدة 

المحطة بجم�ع مرافقها وهذا �عتبر خرقا سافرا لعقد التسـییر الحـر ذلـك أن المالكـة الوحیـدة لألصـل التجـار= هـي 

شر0ة بتروم وما المدعى علیهـا إال مسـیرة وفـ* عقـد التسـییر الحـر المبـرم بینهمـا وهـو موضـوع النـزاع والمطلـوب 

ضــمانا لمبلــغ  22/10/1999: الرهن العقــار= المــؤرخ بأمــا ف�مــا یخــص الــدفع المتعلــ* (ــ .فســخه (قــوة القــانون 

  .درهم والذ= تدعي من خالله عدم االستفادة منه قول مردود عل�ه 500.000,00

ذلك أن هذا الرهن �عطي ضمانا لحسن تنفیذ المسیرة لتعهـداتها ولمواجهـة أداء أ= تعو�ضـات تنـتج مـن 

  .صل الثامن من عقد التسییر الحرعدم تنفیذ أو فسخ العقد وهذا مفصل (ش0ل واضح في الف

وأن مــا أثارتــه المــدعى علیهــا مــن أن العارضــة جمــدت التســه�الت والتســب�قات و0ــذا القــروض فهــو دفــع 

و ت(عـا لـذلك تكـون اإلدعـاءات المثـارة  .عد�م الجدوU خاصـة أن سـقف المدیون�ـة قـد تعـدU (0ثیـر مبلـغ الضـمان

فهذه األخیرة تقر وتعترف اعترافا صر�حا وثابتا من أن ، تها من طرف المدعى علیها متناقضة وتنم عن سوء نی

فاطمــة عــن طر�ــ*  22برجــوع المح0مــة إلــى اإلنــذار الموجــه مــن طــرف الســیدة وأنــه  .الــدین الزال عالقــا بــذمتها

مـــن اإلنـــذار  4و  3خاصـــة الصـــفحة  .2006مـــا=  3مفـــوض قضـــائي إلـــى العارضـــة شـــر0ة بتـــروم المـــؤرخ ب 

عى علیها ال تطعن فـي ق�مـة الـدین بـل حسـب تعبیرهـا فـي اإلنـذار عـالوة علـى مـا ذ0ـر یتضح للمح0مة أن المد

أعــــاله فــــإن الســــید أمنــــون دمحم (صــــفته زوج المــــدعى عل�ــــه وممثلهــــا تقــــدم (0فالــــة مــــع اعتــــراف بــــدین مؤرخــــة ب 
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فاطمة  22و�لتزم صراحة و(0ل وضوح (ان زوجته السیدة  24/06/2003والمصادق علیها ب  23/06/2003

  .درهم 1.821.252,83ینة لشر0ة بتروم (مبلغ قدره مد

وت(عا لما فصل أعاله فإن دفوعات المدعى علیها واه�ة وال تستند على أ= أساس قانوني سل�م 0ما أنها 

  . هاتفتقد لعنصر اإلث(ات مما یتعین ردها والتصر�ح وف* طل(ات

لب مضـاد إضـافي یلـتمس فیهـا أدلى نائب المدعى علیها (مذ0رة تعقیب مع ط  15/1/2007و بجلسة 

الح0م على المدع�ة األصل�ة بإرجاع الحالة إلى ما 0انت عل�ه قبل توقف المحطة و ذلك (استمرار المدع�ة في 

 5.000,00تزو�د العارضة بجم�ـع أنـواع المحروقـات التـي 0انـت تزودهـا بهـا تحـت طائلـة غرامـة تهدید�ـة قـدرها 

مع شمول الح0م (النفاذ المعجل و تحمیـل  12/4/2005اع ابتداء من درهم عن 0ل یوم تأخیر من تار�خ االمتن

  .المدع�ة األصل�ة و المدعى علیها في المقال المضاد جم�ع الصوائر 

و(عد األمر بإجراء خبرة بواسطة الخبیر سمیر ثابت و$ت(ادل التعقی(ات والردود صدر الح0م المشار إل�ه 

  :المدع�ة التي أسست استئنافها على األس(اب التال�ةأعاله فتم الطعن ف�ه (االستئناف من طرف 

مــن ق ل ع وخــرق بنــود عقــد التســییر الحــر ذلــك أنــه  230خــرق الح0ــم المســتأنف مقتضــ�ات الفصــل 

أن الح0ـــم المطعـــون ف�ـــه لـــم �صـــادف  یتضـــح .لمضـــمون الـــنص و$نـــاء علـــى العقـــد شـــر�عة المتعاقـــدین(اســـتقراء 

الصواب حینما اعتبر العارضة ملزمة (استمرار تزو�د المستأنف علیها بجم�ع أنواع المحروقات، وهذا ما سـتعمد 

  .على توض�حه وف* الش0ل التالي

أن ما ین(غي التأكید عل�ه هو أن المستأنف علیها قد خرقت جم�ع بنود عقـد التسـییر الحـر (قـوة القـانون 

وهذا ما  2004وأن المستأنف علیها ال تؤد= للعارضة ق�مة الكراء المتف* علیها منذ شهر أكتو$ر . 0ل سافر(ش

  .لم تستطع نف�ه أو تفنیده (اإلضافة إلى تسل�مها للعارضة ش�0ات و0مب�االت رجعت بدون أداء

ات الحســاب�ة وأن مــا تزعمــه المســتأنف علیهــا مــن أنهــا أدت واج(ــات الكــراء وأنهــا مضــمنة ضــمن 0شــوف

إذ تجدر اإلشارة إلى أن أداء المستأنف علیها لمقابـل . ت(قى دفوع عد�مة األساس وتفتقد للحج�ة. تعود للعارضة

ذلك أنه (الرجوع إلى  .التسییر وارد ضمن بنود عقد التسییر الحر وهو یدخل ضمن االلتزامات المو0ولة للمسیرة

أن مقابـل الكـراء : " لـى لهـا بوضـوح ومـن خـالل الفصـل الرا(ـععقد التسییر الحر الـذ= هـو محـور الموضـوع یتج

  ..."التسییر لألصل التجار= المعهود له یؤد= الكار= المسیر لشر0ة بتروم آثاره شهر�ة

ف�مـا یخـص توقــف عـن أداء مقابــل التسـییر الحــر و وأن المسـتأنف علیهـا قــد خرقـت عقــد التسـییر الحــر 

التسییر الحر (قوة القانون تطب�قا لمقتضـ�ات البنـد السـا(ع مـن الفصـل  و0ذا ق�مة المحروقات �عرضها لفسخ عقد

العاشر والتي تحاول المدعى علیها إقصائها من موضوع النزاع ذلك أنه (استقراء لهذا البنـد الـذ= یـنص صـراحة 

تلــف هــذا (فســخ العقــد الحــالي (قــوة القــانون إذا لــم �حتــرم المســیر بنــدا مــن البنــود المدرجــة فــي مخ: "علــى مــا یلــي

(صــفة عامــة لــم یــؤد إلــى الشــر0ة جم�ـع الم(ــالغ المســتحقة فــي اجــل محــدد أو إذا ســلم هــذه : العقـد وخصوصــا إذا

  ".األخیرة ش�0ا أو أ�ة وسیلة أخرU لألداء بدون رصید أو برصید غیر 0اف

  .وأن مقتض�ات هذا الفصل واضحة وصر�حة وال تحتاج أ= تأو�ل وال تحتمل أ= تكییف آخر
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ة الدرجة األولى تجاهلت الطلب األصلي للعارضة والمتمثل في فسخ عقد التسییر الحر (قـوة وان مح0م

القانون لتحق* الشرQ الفاسخ وعمدت إلى تبني دفوع المستأنف علیها (ش0ل اعت(اطي دون األخذ (عین االعت(ار 

أنف علیها لـم تحتـرم بنـود ذلك أن المست. لدفوع العارضة و(اقي اطراف النزاع المقدمة (صفة نظام�ة وموضوع�ة

عقد التسییر الحر (قوة القانون الرا([ بینها و$ین العارضة وخرقت جم�ـع بنـوده (شـ0ل سـافر خاصـة انهـا لـم تـؤد 

وهـــذا مـــا لـــم تســـتطع المســـتأنف علیهـــا نف�ـــه أو تفنیـــده  2004لهـــا ق�مـــة الكـــراء المتفـــ* علیهـــا منـــذ شـــهر أكتـــو$ر 

  .0مب�االت رجعت بدون أداء(اإلضافة إلى تسل�مها للعارضة ش�0ات و 

وان القضاء أقـر الشـرQ الفاسـخ الـذ= تتضـمنه عقـود التسـییر الحـر 0مـا أنـه اعتبـر ان مجـرد تحقـ* هـذا 

الشرQ یجعل العقد مفسوخا (قوة القانون و$ذلك �ص(ح المسیر الحر محتال لألصل التجار= بدون سند وال قـانون 

فـي الملـف  1158/2000بهـا علـى سـبیل االسـتئناس قـرار عـد في هذا اإلطار صدرت العدید من القرارات نـورد 

  .غیر منشور 25/03/2000الصادر بتار�خ  1934/99/4عدد 

فــإن مــا ورد فــي الح0ــم المســتأنف حــول الفســخ ی(قــى (عیــدا 0ــل ال(عــد عــن المقتضــ�ات القانون�ــة  ولــذلك

 .مــن ق ل ع و0ــذا االتفــاق التعاقــد= المتمثــل فــي بنــود عقــد التســییر الحــر 230المنصــوص علیهــا فــي الفصــل 

اللتزامات المضمنة بهذا (فسخ عقد التسییر الحر (قوة القانون لعدم تنفیذ المستأنف علیها لالطاعنة  تتمسكلذلك 

العقد والمتمثلة خصوصا في امتناعها عن عدم أداء مستحقات العارضة سواء المتعلقة (مقابل التسـییر الحـر أو 

إلـى اآلن وذلـك تطب�قـا لتحقـ* الشـرQ الفاسـخ  2004مقابل تزو�د المحطة (مواد نفط�ـة وذلـك ابتـداء مـن أكتـو$ر 

تطب�قـا لقاعـدة العقـد شـر�عة المتعاقـدین والمنصـوص علیهـا فـي الفصـل  الموجب لفسخ العقـد (قـوة القـانون و0ـذلك

  .من قانون االلتزامات والعقود 230

وف�مــــا یخــــص تزو�ــــد المســــتأنف علیهــــا للمحطــــة (مــــواد نفط�ــــة مــــن غیــــر العارضــــة مــــع تكســــیر خــــواتم 

إقرار من الشر0ة  مح0مة الدرجة األولى عمدت على اعت(ار أن هذا االدعاء �ش0لفإن  .الترص�ص المتعلقة بها

خـاطئ لوقـائع ودفوعهـا، ذلـك أن هـذه علـى تأو�ـل  انبنـى تعلیـل ووهـ .(عدم تزود المحطة (مواد الالزمـة لتشـغیلها

ن المســتأنف علیهــا قامــت بتكســیر خــواتم أ هــاقامــت بــإجراء معاینــة تأكــد لهــا مــن خالل األخیــرة إلث(ــات ادعائهــا

  .صدرها ألنها تختلف عن الترص�ص الخاص بهاالترص�ص وتعو�ضها بخواتم أخرU تجهل العارضة م

وأن ذلــك �شــ0ل خرقــا ســافرا للفصــل الخــامس مــن عقــد التســییر الحــر فــي فقرتــه الثان�ــة المتعلقــة بتحر�ــر 

وأن عــدم احتــرام المســتأنف علیهــا  .و0ــذا الفصــل العاشــر المتعلــ* (الفســخ (قــوة القــانون . التزامــات الكــار= المســیر

ما یخص تكسیر خواتم الترص�ص و0ذا تزو�د المحطة (مواد نفط�ة غیر التي توزعهـا لبنود عقد التسییر الحر ف�

  .العارضة �ستوجب فسخ عقد التسییر الحر (قوة القانون لهذه العلة أ�ضا

وف�ما یخص تسییر المحطـة مـن طـرف الغیـر فإنـه (ـالرجوع إلـى عقـد التسـییر الحـر فـي فصـله الخـامس 

ات المسیر الذ= نص صراحة علـى الحضـور المسـتمر للكـار= المسـیر للمحطـة في فقرته األولى المتعلقة (التزام

ضرور�ة نظرا لألهم�ة الكبرU التـي �0تسـیها، فـإن الح0ـم المسـتأنف لـم یجـب عـن هـذا الـدفع وتجاهلـه، وهـذا فـي 

  .حد ذاته �ش0ل مساسا (حقوق الدفاع
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مقتضــ�ات عقــد التســییر الحــر وأن المســتأنف علیهــا قامــت بتكلیــف الغیــر بتســییر المحطــة وهــذا یخــالف 

فاطمــة ال تتواجــد  22المتفــ* عل�ــه وهــذا مــا أكــده محضــر المعاینــة المومــأ إلیهــا أعــاله حیــث إن المســیرة الســیدة 

(المحطــة وهــذا مــا یتعــارض ومقتضــ�ات الفصــل العاشــر مــن عقــد التســییر الحــر والمتعلقــة (الفســخ (قــوة القــانون 

. إذا عمـل علـى تسـییر األصـل التجـار= بواسـطة شـخص آخـر: خاصة الفقرة الثالثة منه التي تشـیر إلـى مـا یلـي

  .لهذه العلة أ�ضا و$ذلك �0ون عقد التسییر الحر موجب الفسخ (قوة القانون 

ف�مــا یخــص عــدم محافظــة المســتأنف علیهــا علــى األصــل التجــار= المملــوك للعارضــة والمســلم لهــا علــى 

مح0مة الدرجة األولى لم تجب أ�ضا على هذا الـدفع الـذ= �عتبـر ضـمن موج(ـات فسـخ فإن  .وجه التسییر الحر

م تحتـرم تنفیـذ االلتزامـات المتفـ* علیهـا فـي عقـد ذلك أن المستأنف علیهـا لـ .عقد التسییر الحر المومأ إل�ه أعاله

التسییر الحر والمتعلقة أساسا (ما تم التنص�ص عل�ه في الفصل الخـامس المتعلـ* (االلتزامـات العامـة لألطـراف 

  .المتعاقدة من خالل فقرته األولى المتعلقة (التزامات الكار= المسیر خاصة منها البند الخامس من العقد

جة األولى لم تعر أ= اهتمام للوث�قة التي أدلت بها المستأنف علیها والتي تفید تسـل�مها وأن مح0مة الدر 

رخصة للسید امنون موال= دمحم بتشیید مخدع هاتفي (محطة بترومن هـذا األمـر الـذ= تـم دون إرادة العارضـة أو 

ییر الحـر وتغییـر لألصـل إشعارها وهذا في حد ذاته �ش0ل حجة علیها واعترافا منهـا علـى خـرق سـافر لعقـد التسـ

فاطمـــة علــى وجــه التســییر الحــر وأن موضـــوع هــذا األخیــر ال یتعــدU ب�ـــع  22یهــا لالتجــار= المســلم للمــدعى ع

 (التقســ�[ المــواد النفط�ــة وتقــد�م خــدمات الغســل والتشــح�م الشــيء الــذ= تجاوزتــه المــدعى علیهــا إلــى حــد خلــ*

مــل علــى دثــر هــذا األخیــر وهــذا �شــ0ل عمــال مخالفــا أصــول تجار�ــة أخــرU فــوق األصــل التجــار= للعارضــة والع

لمقتضــ�ات عقــد التســییر الحــر المنصــوص علیهــا فــي مدونــة التجــارة ممــا یوجــب فســخ عقــد التســییر الحــر لهــذه 

  .العلة

  .ف�ما یخص االتفاق المبرم بین الجمع�ة النفط�ة للمغرب و$ین جامعة أر$اب وتجار الوقود (المحطاتو 

ى لــم تحســن صــنعا، حینمــا اعتبــرت أن الغا�ــة مــن االتفاق�ــة المــذ0ورة أعــاله هــو ان مح0مــة الدرجــة األولــ

تجمید البند المتعل* (الفسخ وذلك ضمانا حسب تصورها الستمرار وضع�ة تعاقد�ة قائمة، متجاوزة بذلك أن اثـر 

التفــاق وأن الح0ــم المسـتأنف تبنـى دفـوع المســتأنف علیهـا بخصـوص ا .هـذه االتفاق�ـة انقضـى (مــرور سـتة أشـهر

  .مبرم بین جمع�ة النفطیین و$ین جامعة أر$اب وتجار النف[

وأن هـذا االتفـاق المـذ0ور أعـاله غیــر ملـزم للعارضـة علـى اعت(ـار أن هــذه األخیـرة لـم تحضـر لالجتمــاع 

و(التالي تكون غیر ملزمة (المحضر المستدل (ه والذ= لـم توقعـه وخیـر لیـل علـى ذلـك الرسـالتین التـي وجهتهمـا 

لنفطیـــین للمغـــرب للعارضـــة والتـــي تؤ0ـــد مـــن خاللهمـــا أن هـــذه األخیـــرة لـــم تكـــن حاضـــرة أو ممثلـــة فـــي جمع�ـــة ا

  .1997ابر�ل  8االجتماع المنعقد ب 

وأن هـــذا االتفـــاق 0انـــت لـــه طب�عـــة االتفـــاق المؤقـــت، وأن ســـبب نزولـــه هـــو المناقشـــة التـــي اتفـــ* علیهـــا 

نفذ صبرها وفقدت 0ل أمل في أن تجتمع اللجنة (صفة  وأن جمع�ة النفطیین للمغرب (عد ان .الطرفان م(اشرتها
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جد�ة، لم �0ن لها إال أن تتخـذ الموقـف الـذ= اتخذتـه والمتمثـل فـي اعت(ـار ان االتفـاق لـم �عـد لـه أثـر، سـ�ما وأن 

  .أشهر 6هذا األخیر 0ان مقرونا (أجل 

 2006مـارس  10أشهر سنوات دون جدید إلى أن (عثت الجامعـة فـي  6قد مرت على انتهاء مدة  وأنه

من طرف  1997ابر�ل  �8س جمع�ة النفطیین للمغرب برسالة تخبرها ف�ه احتجاجها عن عدم احترام اتفاق�ة ئلر 

والــذ= لــم  1997 ابر�ــل 8علمــا أن االتفــاق ابــرم فــي  2000مــارس  3انــه تــم اجتمــاع فــي  و .جمع�ــة النفطیــین

و(التــالي فــإن االتفــاق الــذ= 0ــان مبــرم بــین المســتأنف علیهــا وجمع�ــة النفطیـــین  .�ســفر عــن أ= نتیجــة إیجاب�ــة

(صـفتها شخصـ�ا وان الطاعنـة  .اشهر الغ�ا (ح0ـم القـانون  6(المغرب والجامعة الوطن�ة أص(ح (عد انتهاء اجل 

لذ= له األهل�ة والصـفة فـي تمثیلهـا و(مـا أن العارضـة لـم اعت(ار�ا ال �م0ن أن تلتزم إال (ما صدر عن الشخص ا

وٕان قضــاء المجلــس األعلــى حســم فــي  .�مثلهــا أحــد فــي االتفــاق المزعــوم، فإنهــا غیــر ملزمــة (اثــاره هــذا مــن جهــة

ملــــــــف تجــــــــار= عــــــــدد  21/01/2010المــــــــؤرخ فــــــــي  116االتفــــــــاق المــــــــذ0ور أعــــــــاله (مقتضــــــــى قــــــــرار عــــــــدد 

1290/3/2/2008.  

سلمنا (فرض�ة دفوع المستأنف علیها حول االتفاق المذ0ور وهـذا أمـر مسـت(عد، فإنـه  ومن جهة ثان�ة إن

تجرد اإلشارة في هذا الس�اق أن هذا االتفاق 0ان یخص (األساس فسـخ عقـد التسـییر الحـر بـإرادة منفـردة وعقـود 

راد فـــي هـــذا وهـــو األمـــر غیـــر المتحقـــ* فـــي نازلـــة الحـــال فالفســـخ المـــ .رفســـخ عقـــد التســـییر الحـــر (مـــوت المســـی

لـذلك �0ـون تمسـك المسـتأنف  .منه 10الموضوع هو الفسخ (قوة القانون لتحق* الشرQ الفاسخ الوارد في الفصل 

  .علیها بهذا االتفاق الذ= ال ق�مة له ال أساس له من الصحة و�ن(غي عدم االلتفات إل�ه للعلل السالفة الذ0ر

ضـحا ال �حتمـل أ= تأو�ـل أو تفسـیر ال �سـتق�م وما دام أن عقد التسییر الحر �ضـم فصـال صـر�حا و وا

إن هذا العقد �ضم الشرQ الفاسخ الذ= تحق* (فعل خروقات وتجاوزات المدعى علیها، هذه فمع مدلوله القانوني 

  .األخیــرة التــي لــم تعمــل علــى احتــرام وتنفیــذ بنــود عقــد التســییر تنفیــذا یتماشــى مــع التزامــات األطــراف المتعاقــدة

  .قـانوني سـل�م مـع خـرق حقـوق الـدفاع سلیل وعدم ارتكاز الح0ـم المطعـون ف�ـه علـى اسـانقصان تعو$خصوص 

ن الح0م المطعون ف�ه حینما لم یناقش (ش0ل 0افي مـا أثارتـه العارضـة مـن دفـوع جوهر�ـة �0ـون تعلیلـه ناقصـا فإ

لإللغـــاء  مـــن قـــانون المســـطرة المدن�ـــة ممـــا �عرضـــه 345و  50إلـــى درجـــة االنعـــدام خرقـــا لمقتضـــ�ات الفصـــلین 

  .واال(طال

وانــه ال �عقــل أن تح0ــم مح0مــة الدرجــة األولــى علــى العارضــة (اســتمرار تزو�ــد المســتأنف علیهــا بجم�ــع 

ومـن جهـة ثان�ـة فـإن المسـتأنف علیهـا لـم تقـف  انواع المحروقات وهي ال تؤد= واج(ات التسییر الحر مـن جهـة،

  عنـد هــذا الحــد بــل تجاوزتــه إلــى درجـة أنهــا تــزود المحطــة (مــواد نفط�ــة مـن غیــر العارضــة (اإلضــافة إلــى خرقهــا

  

للبنود المتعلقة (عـد ق�امهـا علـى تغییـر أو تعـدیل داخـل المحطـة أو خارجهـا دون الموافقـة الكتاب�ـة للشـر0ة، 0مـا  

عمال المحطة أل= نشاQ آخـر عبـر ب�ـع المـواد النفط�ـة وخـدمات الغسـل والتشـح�م دون الموافقـة �متنع علیها است

  .الكتاب�ة للشر0ة
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وهــذا مــا لــم یتحقــ* فــي نازلــة الحــال، ذلــك أن المســتأنف علیهــا خرقــت جم�ــع البنــود المضــمنة فــي عقــد 

در عـن المح0مـة التجار�ـة تحـت عـدد لهذه األس(اب تلـتمس إلغـاء الح0ـم الصـا .التسییر الحر والمومأ إلیها أعاله

فـــــي الشـــــ* الثـــــاني المتعلـــــ* (اســـــتمرار تزو�ـــــد  625/9/2006فـــــي ملـــــف عـــــدد  11/05/2009بتـــــار�خ  5772

المستأنف علیها بجم�ع أنـواع المحروقـات ورفـض فسـخ عقـد التسـییر الحـر و(عـد التصـد= الح0ـم مـن جدیـد وفـ* 

وتحمیــل المســتأنف . و0ــذا فــي مقالهــا االســتئنافي الحــاليملتمســات العارضــة المضــمنة اثنــاء المرحلــة االبتدائ�ــة 

  .وأرفقت المقال بنسخة الح0م. علیها الصائر

دفعـت فیهـا أنهـا أجنب�ـة عـن  02/02/2012وأجابت المستأنف علیهـا جمع�ـة النفطیـین للمغـرب بجلسـة 

  .هذا النزاع وأنها تلتمس حف` حقها في المطال(ة (التعو�ض

مؤ0ـــدة أنـــه ال نـــزاع یر$طهـــا بجمع�ـــة النفطیـــین (ـــالمغرب وان  22/03/2012وعقبـــت المســـتأنفة بجلســـة 

ســبب إدخالهــا فــي الــدعوU هــو توضــ�ح موقفهــا مــن االتفــاق المبــرم بینهــا و$ــین الجامعــة الوطن�ــة لتجــار محطــة 

الوقود والمتعل* بتجمید مفعول أحد بنود عقود التسییر الحر الى حین التراضي حـول صـ(غة جدیـدة لهـذه العقـود 

ن جمع�ـة النفطیـین عبــرت (شـ0ل واضـح وقــاطع عـن موقفهـا مــن االتفـاق المـذ0ور أعــاله مؤ0ـدة علـى اســتمرار وأ

  .تفعیل العقود (الش0ل المبرمة عل�ه

أدلــت المســتأنف علیهــا جمع�ــة النفطیــین للمغــرب (مــذ0رة التمســت فیهــا الح0ــم  03/05/2012و$جلســة 

  .وف* مذ0رتها السا(قة

مؤ0دة أن موقف المدخلة في الدعوU موقف سل�م وان إدخالها  14/06/2012وعقبت المستأنفة بجلسة 

في الدعوU ال یترتب عل�ه أ= آثـار قانون�ـة تمـس مصـالحها حـول توضـ�ح موقفهـا مـن االتفـاق و(التـالي فـإن مـا 

ذهبــت إل�ــه مح0مــة الدرجــة األولــى مــن تأو�لهــا لهــذا االتفــاق ی(قــى غیــر موضــوعي وت(قــى العارضــة (منــأU عنــه 

ا وأنها تتمسك (أن موضوع النزاع بینها و$ین المستأنف علیها هو فسخ عقد التسییر الحر (قوة القـانوني خصوص

لتحق* الشرQ الفاسخ وهو عدم أداء مقابل الكراء مما یتعین معه ضم هذه الدفوع الى المقـال االسـتئنافي والح0ـم 

  .وف* أقصى ملتمساتها

أن بخصــوص التعقیــب أوضــحت  26/07/2012جلســة وأجابــت المســتأنف علیهــا مــع اســتئناف فرعــي ب

 7شــــ�0ات رجعــــت بــــدون أداء و  5دعـــوU المســــتأنفة انصــــبت علــــى فســـخ عقــــد التســــییر الحــــر (علـــة أن هنــــاك 

ـــاالت أرجعـــت 0ـــذلك بـــدون أداء ومبلغهـــا  درهـــم علمـــا (ـــأن الشـــ�0ات قـــد أدیـــت (شـــ�0ات  01.843.232,86مب�

 5090/2007/4وهــي موضــوع الملــف التجــار= عــدد  مضــمونة أخــرU وطعنــت العارضــة فــي تلــك الكمب�ــاالت

  .04/06/2012الصادر ف�ه األمر التمهید= بإجراء خبرة بتار�خ 

وقد سب* للعارضة أن أكدت ابتدائ�ا (أنهـا تـؤد= الكـراء (انتظـام عـن طر�ـ* اقتطـاع م(اشـر مـن حسـابها 

م�ـــع العمل�ـــات التجار�ـــة و0ـــذا أشـــهر وتســـجل (الحســـاب الم(ـــالغ الكرائ�ـــة وج 3المفتـــوح لـــدU المســـتأنفة عـــن 0ـــل 

الواج(ات المشار إلیها في العقد ولم �سب* للمسـتأنفة أن طالبت العارضة (أداء ا�ة واج(ات 0راء عن فتـرة معینـة  

تــار�خ بــدء األشــغال (المحطــة، 0مــا أن الكشــوفات وحــدها هــي التــي تســجل فیهــا جم�ــع  1999وخصوصــا ســنة 
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ة تحتف` بها دون وجه ح* لغرض في نفسها حیث خصمت هذه األخیرة العمل�ات التجار�ة بین العارضة والشر0

من حساب العارضة الم(الغ الكرائ�ة المتعلقة (الفترة التي توقفت فیها المحطة (سبب إعادة ترم�مها و$ناءهـا دون 

التي توقفت فیها المحطة (سبب األشغال، وال حـ*  1999وخاصة سنة  2000إلى  1998إشعارها عن سنوات 

من عقـد التسـییر الحـر الـذ= یـنص  6في المطال(ة (الكراء في فترة التوقف علما (أنها ال تستحقها ط(قا للبند لها 

في حالة توقیف مؤقت لنشاQ المحطة أو استغالل المحطة من طرف الشر0ة قصد إعادة ترم�مها أو الق�ـام " أنه

  ".غال(أشغال 0برU �عفي الكار= المسیر من أداء االثاوة طیلة مدة األش

وأن المســتأنفة لــم تحتــرم هــذا البنــد مــن العقــد رغــم صــراحته 0مــا أنهــا (ــادرت إلــى وقــف تزو�ــد المحطــة 

ممــا تعتبــر معــه الم(ــالغ المطالــب بهــا مــن طــرف المســتأنفة غیــر مســتحقة  2005(المحروقــات منــذ شــهر ابر�ــل 

عــول 0مــا أن االجتهــاد القضــائي مــن العقــد، علمــا (ــأن بنــود عقــد التســییر ال زالــت ســار�ة المف 6لصــراحة الفصــل 

  .استقر في مثل النازلة على رفض طلب الفسخ وٕانهاء عقد التسییر الحر

محطـات  االتفاقات المبرمة بین الجمع�ـة النفط�ـة للمغـرب والجامعـة الوطن�ـة للتجـار وأر$ـابو$خصوص 

د قضـت 0لهـا بـرفض طلـب فسخ عقود التسییر الحر، فإن العارضة أدلت (أح0ام (اتة، وقـ(شأن الوقود (المغرب 

  .فسخ عقد تسییر ما دام االتفاق بین الجمعیتین سار= المفعول ولم یتم تعو�ضه (ا= اتفاق جدید

وان المح0مــة صــادفت الصــواب ف�مــا قضــت (ــه مــن عــدم قبــول الطلــب الرامــي إلــى فســخ عقــد التســییر 

ممـا یناسـب معـه الح0ـم بتأییـد الح0ـم االبتـدائي فـي هـذا  الحر واسترجاع األصل التجار= والتعو�ض عن الفسخ،

  .الش*

عــن االســتئناف الفرعــي فــإن العارضــة تطعــن (االســتئناف ف�مــا قضــت (ــه المح0مــة مــن رفــض الطلــب و 

المضــاد الرامــي إلــى إجــراء خبــرة وتعــو�ض مســب* و0ــذا فــي الطلــب األصــلي اإلضــافي القاضــي علیهــا (أدائهــا 

 01/10/2004درهـم واج(ـات التسـییر الحـر مـن  278.280,00علیهـا فرع�ـا مبلـغ للمستأنفة أصـل�ا والمسـتأنف 

  .01/09/2006إلى 

م فقـ[ وفـ*  1000وأن العارضة أكدت ابتدائ�ا أن المحطة وقت إبرام عقد التسییر ال تتجاوز مسـاحتها 

وتحتــو= فــي البدا�ــة مــا یثبتــه عقــد الكــراء الــرا([ بــین مالــك العقــار الســید الزر0ــد= الحــاج الحســین وشــر0ة بتــروم 

عدادات ومحلین للغسیل والتشح�م وم0تبین األول م0تب إدارة والثاني سـمي (ـالمقهى فـي  3مضخات و  3على 

عقــد التســییر وقــد أســندت مهمــة البنــاء واالصــالح إلــى مــوال= دمحم منــون والــذ= اعــد التصــم�م �حمــل اســمه واســم 

 شغال (المحطة تـم االتفـاق علـى عقـد التسـییر الحـر مـا بـینشر0ة بتروم تم اإلدالء (ه في الملف و(عد انتهاء األ

  الســید امنــون مــوال= دمحم وشــر0ة بتــروم الــذ= ولــى تســـییر المحطــة لزوجتــه (عــد االتفــاق مــع شــر0ة بتــروم التـــي

علـى  1994الساب* وعقـد التسـییر المـؤرخ فـي  أبرمت لذلك عقدا جدیدا بنفس البنود المشار إلیها في عقد الكراء

محلــین للغســیل والتشــح�م وم0تــب إدارة وم0تــب آخــر ســمي (ــالمقهى 0مــا تخلــى الســید امنــون للعارضــة (صــفتها 

مســیرة للمحطــة علــى تســییر األصــول التجار�ــة للمحــالت التــي أحــدثها بجانــب المحطــة وهــي ع(ــارة عــن مقهــى 

تجر ومحلین للغسیل والتشح�م سب* له تشییدها (القصدیر والخشـب (عـد مجاورة لمقهى بتروم ومخدع الهاتف وم
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حصـوله علــى رخــص االســتغالل مــن الســلطة المحل�ــة والمجلــس البلــد= فــي انتظــار تســو�ة وضــع�ة المحطــة مــع 

الرامــي إلــى إعــادة تجدیــد وتــز�ین الواجهــة  1998شــر0ة بتــروم تنفیــذا لقــرار الســید عامــل إقلــ�م انز0ــان خــالل ســنة 

م�ــة لشــارع دمحم الخــامس التــي توجــد (ــه المحطــة والمحــالت المجــاورة لهــا المشــیدة (القصــدیر والخشــب وقــد األما

صرفت العارضة من مالها الخاص م(الغ مهمة على المشروع مما حدا بها إلى إشعار المسـتأنف علیهـا (منحهـا 

سل�مها ضمانات أخرU تتجلى تسه�الت في األداء على ش0ل تسب�قات وقروض إضاف�ة إلتمام األشغال مقابل ت

  .درهم 500.000في رهن عقار= ضمانا لمبلغ 

وأنــه (ــالرجوع إلــى 0شــوفات الحســاب المفتوحــة لفائــدة العارضــة لــدU شــر0ة بتــروم التــي أدلــت بهــا إلــى 

  :وتوضح ما یلي 14/07/2008الخبیر أثناء عمل�ة الخبرة سیتضح لها أنها مؤرخة في 

درهـــم یخصـــم منهـــا الم(ـــالغ المـــؤداة عـــن  1.843.232,86فـــي مبلـــغ أوال مطالـــب شـــر0ة بتـــروم حـــددتها 

الم(ــــالغ المــــؤداة عــــن طر�ــــ* شــــ�0ات مضــــمونة  -2درهــــم  65.309 13/04/2005طر�ــــ* تحو�لــــة بن�0ــــة فــــي 

درهــم  89.559,75الم(ــالغ التــي یجــب خصــمها وال تتعلــ* (مشــتر�ات المــواد النفط�ــة  -3درهــم  821.252,18

 1999ق�مـــة 0ـــراء الخاصـــة ســـنة -5درهـــم  229.746,86رجین فـــي المدیون�ـــة ق�مـــة الشـــ�0ین الغیـــر المـــد -4

درهــم أ= مــا مجموعــه  500.000تســه�الت فــي األداء مقابــل رهــن العقــار فــي حــدود مبلــغ  -6درهــم  91.476

  .درهم 1.695.784,04

وانــه بخصــم الم(ــالغ المــؤداة بنــاء علــى مــا توصــل إل�ــه الخبــراء ومــا هــو مســجل فــي 0شــوف الحســا(ات 

الســجالت المــدلى بهــا مــن طــرف شــر0ة بتـــروم التــي تمــت مقارنتهــا (الســجالت التجار�ــة و0شــوفات الحســـا(ات و 

درهـم فقـ[، علمـا (ـأن  147.448,82البن�0ة المدلى بها من طرف العارضـة (ـالملف وأمـام الخبـراء سـی(قى مبلـغ 

بــین نفــس األطــراف  5090/07هنــاك خبــرة أنجــزت مــن طــرف الخبیــر الســید بــولعجین فــي الملــف التجــار= عــدد 

درهــم فقــ[ 0ـــدین علــى العارضـــة بنــاء علــى 0شـــوفات مؤرخــة فـــي  101.068,74انتهــى فیهــا إلـــى تحدیــد مبلـــغ 

والمـدلى بهــا مـن طــرف شـر0ة بتــروم للخبیـر أثنــاء عمل�ـة الخبــرة وتشـیر إلــى رصـید الز$ــون وهــو  31/12/2003

 766.462,74درهــم ل�صــیر المجمــوع  53.409,58درهــم ورصــید الكمب�ــاالت وهــو مبلــغ  232.363,16مبلــغ 

ـــد أكـــد أن هنـــاك  ـــاالت الســـ(عة ال عالقـــة لهـــا (الـــدین المزعـــوم مـــن طـــرف المســـتأنفة، وق ـــرا أن الكمب� درهـــم معتب

درهم لم تستفد منها العارضة وأنها تطالب (ق�مة األشغال وقدرها  500.000تسه�الت في األداء في حدود مبلغ 

  . درهم 1.864.281,17

ال(ات العارضة المضادة تتعل* (ق�مة األشغال التي قامت بها (المحطة والتي من أجلها أن طثان�ا   

  تتوصل بتسه�الت في األداء أو تسب�قات مقابل تلك األشغال الخاصة بتسع فاتورات مؤرخة في

 1.864.281,17تحمل نفس المبلغ (عد إضافة الضر�(ة على الق�مة المضافة لتصیر ق�متها  28/03/2000

وطالبت العارضة بإجراء محاس(ة وتسو�ة وضع�ة المحطة وخصم ق�مة التسه�الت التي توصلت بها (عد  درهم

التأكد من ق�متها من خالل 0شف حسابها المفتوح لدU شر0ة بتروم وذلك (مقارنته (سجالتها التجار�ة 0ما 
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رهنا عقار�ا في حدود مبلغ أشعرت بذلك المستأنفة (أنها لم تستفد من القرض الممنوح لها والذ= سلمت عنه 

  .درهم 500.000

منهــا (عــد تحدیــده لق�مــة األشــغال فــي  7و  6ثالثــا إن الخبیــر الم0لــف أنجــز خبرتــه وأكــد فــي الصــفحة 

درهـــم دون  1.704.437المحطـــة موضـــوع النـــزاع إلـــى أن ق�مـــة تلـــك األشـــغال داخلـــة فـــي الرخصـــة ومجموعهـــا 

 11إلــى  1معتبــرا المبلــغ مفصــل فــي الفقــرات المشــار إلیهــا مــن احتســاب الضــر�(ة علــى ق�متهــا الق�مــة المضــافة 

  :0التالي

م0ـرر المبلـغ هـو  2الفقـرة  –درهـم  70.115المبلغ هو  2الفقرة  –درهم  752.050المبلغ هو  1الفقرة 

المبلـغ   5الفقـرة  –درهـم  31.590المبلـغ هـو  4الفقـرة  –درهـم  17.800المبلـغ هـو  3الفقـرة  –درهم  20.000

 8الفقــرة  –درهــم  136.080المبلــغ هــو  7الفقــرة  –درهــم  38.070المبلــغ هــو  6الفقــرة  –درهــم  81.972هــو 

 –درهــم  204.360المبلــغ هــو  10الفقــرة  – درهــم 232.400المبلــغ هــو  9الفقــرة  –درهــم  90.000المبلــغ هــو 

دون احتســـاب الضـــر�(ة علـــى الق�مـــة  درهـــم 1.704.437درهـــم المجمـــوع هـــو  30.000المبلـــغ هـــو  11الفقـــرة 

  .المضافة

درهـم  88.000أن األشغال التي تمـت خـارج رخصـة البنـاء تقـدر (مبلـغ  7واضاف الخبیر في الصفحة 

والخبــرة التــي انجــزت لــم یــتم الطعــن فیهــا مــن 0ــال الطــرفین والم(ــالغ المشــار إلیهــا فــي خبــرة الخبیــر شــفی* جــالل 

فــي شــهادة المقــاول والمــؤداة ق�متهــا مــن طــرف العارضــة وٕاذا أضــیف إلیهــا  جــاءت مطا(قــة للم(ــالغ المشــار إلیهــا

درهـم إضـافة  2.045.324,40درهـم س�صـیر المجمـوع هـو  34.887,40الضر�(ة على الق�مة المضافة وقدرها 

درهم و0ذلك ق�مة التصام�م ومصار�ف الـرخص التـي أدتهـا  88.000إلى ق�مة األشغال خارج الرخصة ومبلغها 

من مالها الخـاص وأدلـت (مـا �فیـد ذلـك وخاصـة اإلشـعار الموجـه إلـى شـر0ة بتـروم والمؤشـر عل�ـه مـن  العارضة

الذ= یتضمن طلب تقد�م تسه�الت بخصوص النق[ الواردة (ه ومطال(ة العارضـة  17/09/1999طرفها بتار�خ 

فــــــي مبلـــــــغ  درهــــــم، وٕاذا تـــــــم خصــــــم ق�مـــــــة الفــــــاتورة المحـــــــددة 2.301.490,80بتســــــو�تها وأداء مــــــا مجموعـــــــه 

درهم علما (ان الخبیر حدد ق�مة األشغال المتعلقة (شر0ة سوماكوا تحت عنوان إصالح محالت  434.217,60

درهم، فستكون النتیجة هو مـا تطالـب (ـه العارضـة أ=  81.972في مبلغ  6الغسیل والمساحة المغطاة في ص 

  .درهم 1.867.273,20مبلغ 

وأنــه مــن جهــة أخــرU فــإن العارضــة تضــررت مــن الشــ�0ات والكمب�ــاالت الراجعــة مــن البنــك والتــي ادیــت 

ق�متها والتي احتفظـت بهـا دون وجـه حـ* ولـم تطالـب بهـا شـر0ة بتـروم 0مـا تضـررت مـن مسـطرة األمـر (ـاألداء 

ت إلـى حـین إث(ـات أداء التي مارستها (شانها، 0ما تضررت 0ثیرا من قررا بنـك المغـرب (منعهـا مـن دفتـر الشـ�0ا

  ولــم 05/08/2007والـذ= توصـلت (ـه بتـار�خ  616696ق�مـة الشـ�0ات األر$عـة المشـار إلیهـا فـي اإلشـعار رقـم 

ســنوات، 0مــا تضــررت مــن  10أ= (عــد  11/03/2013یــتم إلغــاء مــذ0رة المنــع مــن دفتــر الشــ�0ات إال بتــار�خ 

  م المح0مــة التجار�ــة (الدارالب�ضــاء فــي الملــف حجــز حســابها البن0ــي عــالوة علــى وجــود عــوU قضــائ�ة تــروج أمــا

، ممــــا أدU (العارضــــة إلــــى المطال(ــــة بتعــــو�ض مســــب* قــــدره 25/06/2012المدرجــــة بجلســــة  3332/07عــــدد 
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درهم واألمر بتعیین خبیر مختص في الحسا(ات لتحدید ق�مة الضرر وهو ما لم تسـتجب لـه المح0مـة  10.000

  .فقضت (عدم قبول الطلب

رجة األولى عللت ح0مها تعل�ال ناقصا وجانبت الصواب حینما قضت (عدم قبول الطلب وان مح0مة الد

المضــاد الرامــي إلــى تعیــین خبیــر، ممــا یناســب معــه الح0ــم (ا(طــال الح0ــم االبتــدائي والتصــد= واألمــر تمهیــد�ا 

  .حقها بتعیین خبیر مختص لتحدید ق�مة االضرار الالحقة (العارضة من جراء تلك المساطر التعسف�ة في

وٕان العارضة تقدمت فـي المرحلـة االبتدائ�ـة (طلـب مضـاد إضـافي تلـتمس ف�ـه الح0ـم علـى شـر0ة بتـروم 

التــي  بإرجــاع الحالــة إلــى مــا 0انــت عل�ــه قبــل توقــف المحطــة وذلــك (اســتمرارها فــي تزو�ــد المحطــة (المحروقــات

  .12/04/2005تداء من درهم عن یوم امتناع اب 05000انت تزود بها تحت غرامة تهدید�ة التقل عن 

وأنه ما دام عقد التسییر الحر سار= المفعول بین الطرفین وصح�حا ومرت(ا آلثاره فـإن المسـتأنفة أصـل�ا 

والمستأنف علیها فرع�ا هي التي (ادرت إلـى االمتنـاع عـن تنفیـذ التزاماتهـا التعاقد�ـة وذلـك بوقـف تزو�ـد المحطـة 

صر�حا، ورغم ذلك قضت المح0مة بتحدید الغرامة التهدید�ـة فـي مبلـغ (المحروقات وهو ما تقر (ه إقرارا قضائ�ا 

  .درهم عن 0ل یوم تأخیر عن التنفیذ 1000

وأن العارضــــة التمســــت الح0ــــم (غرامــــة تهدید�ــــة عــــن 0ــــل یــــوم تــــأخیر مــــن تــــار�خ االمتنــــاع الــــذ= هــــو 

ا قضـى (ـه علـى المسـتأنف إلى تار�خ التنفیذ مما یناسـب معـه الح0ـم بتأییـد الح0ـم االبتـدائي ف�مـ 12/04/2005

 5000یها فرع�ا (االستمرار في تزو�ـد المحطـة بجم�ـع أنـواع المحروقـات مـع رفـع الغرامـة التهدید�ـة إلـى مبلـغ لع

تؤ0ـد و  .إلى تار�خ التنفیـذ مـع تحمیلهـا الصـائر 12/04/2005درهم عن 0ل یوم ابتداء من تار�خ االمتناع وهو 

  .وطل(اتها المضادة واالضاف�ة المدلى بها ابتدائ�ا جملة وتفص�ال 0ل ما اثارته في مذ0راتها ومستنتجاتها

أن األمــر فــي النازلــة یتعلــ*  18/10/2012وعقبــت المســتأنف علیهــا جمع�ــة النفطیــین للمغــرب بجلســة 

اتفــ* مـــن خاللــه ممثلــو الجامعــة الوطن�ــة لتجــار وأر$ــاب محطـــات  08/04/1997(اجتمــاع 0ــان قــد انعقــد فــي 

ا الجمع�ـة العارضـة علـى أن تنشـأ لجنـة لتن0ـب علـى صـ�غة جدیـدة لـ(عض بنـود العقـد الـذ= الوقود (المغرب و0ـذ

یتعامـل (ــه أر$ــاب ومســیر= محطــات الوقـود مــع الشــر0ات النفط�ــة و0ــان ذلـك علــى إثــر أزمــة عرفهــا القطــاع وأن 

ل�ست لها أ= یـد  هذه اللجنة التي اتفقت الجمعیتان على تأس�سها وعقدها لم تؤسس ولم تنعقد أبدا وان العارضة

في ذلك وأنه نظرا لعدم تأس�س هذه اللجنة وعدم اجتماعها فإن العارضة تعتبر هذا االتفاق الغ�ا مادام اعضـاء 

�ــــه مــــن خــــالل الجمعیتــــین اللتــــین ینضــــمون إلیهمــــا، وأن ذلــــك تــــم فــــي لاللجنتــــین لــــم �قومــــوا (مــــا تــــم االتفــــاق ع

ا أدلـــت خـــالل المرحلـــة االبتدائ�ـــة بنســـخة مــــن (مقتضـــى تبل�ـــغ علـــى یـــد مفـــوض قضـــائي وأنهـــ 08/01/2007

  .المحضر المذ0ور

أنهــا  13/12/2012وعقبــت المســتأنف علیهــا الجامعــة الوطن�ــة لتجــار وار$ــاب محطــات الوقــود بجلســة 

وأن . تؤ0ــد 0ــل دفوعاتهــا فــي المرحلــة االبتدائ�ــة مضــ�فة أن المســتأنفة ال تن0ــر أنهــا عضــوة فــي جمع�ــة النفطیــین

ن البند الثالث من القانون األساسي لجمع�ة النفطیین تخول الجمع�ة ح* تمثیل شر0ات التوز�ع الفقرة السادسة م

تجــاه جم�ــع الســلطات العموم�ــة والمنظمــات وفــي جم�ــع القضــا�ا التــي تهــم أعضــاء الجمع�ــة وقــد أقــرت مح0مــة 
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0انــت ممثلــة مــن طــرف نفــاذ االتفــاق فــي حــ* شــر0ات توز�ــع المــواد النفط�ــة (اعت(ارهــا عــدم الــنقض فــي قراراتهــا 

حصـــر مـــدة  03/03/2003تـــاله اتفـــاق بتـــار�خ  1997ابر�ــل  8وأن الـــدفع (ـــان اتفـــاق  .الجمع�ــة المنتم�ـــة إلیهـــا

تجمید مفعول للبند الفاسخ في ستة أشهر جاء في غیر محله و�ن(غي رده على اعت(ار 0ونه جاء في ش0ل (الغ 

  .لوزارة الطاقة والمعادن

لنفطیین في إیجاد الص�غة الجدیدة التي سـتحل محـل العقـود، أعلنـت الجامعـة أمام مماطلة جمع�ة اأنه و 

تــــدخلت وزارة الطاقــــة والمعــــادن (صــــفتها الــــوزارة و  06/03/2003الوطن�ــــة عــــن إضــــراب آخــــر 0ــــان مقــــررا یــــوم 

  .الوص�ة، ودعت الى عقد اجتماع (مقرها قصد تسو�ة المشاكل العالقة بین المسیر�ن وشر0ات التوز�ع

وعنــه صــدر الــ(الغ الــذ= حاولــت جمع�ــة النفطیــین إعطــاءه قــراءة  03/03/2000اع بتــار�خ وتــم اجتمــ

مخالفة للواقع حتى تتملص من التزامهـا و�ـتم الرجـوع الـى تفعیـل العقـود التـي طالهـا غضـب المسـیر�ن وذلـك مـن 

اق لـم �عـد یلزمهـا تخبرها من خالله ان االتف 2007خالل اإلنذار الذ= راسلت (ه جمع�ة النفطیین الجامعة سنة 

ال(الغ وأنه (استقراء  .بدعوU أن مدة الحوار انحصرت في ستة أشهر و(مضي المدة �ص(ح االتفاق 0أن لم �0ن

فسـخ والتزمـت (ـالحوار المسـؤول و(شـ0ل ال(عدم إقـدام الشـر0ات علـى  تستبین أن جمع�ة النفطیین هي من التزم

ر مدة الحوار في ستة أشهر، بـل جمع�ـة النفطیـین هـي عاجل لحل النزاع ومنطق�ا فالجامعة ل�ست هي من حص

محطــات الوقــود حتــى تتراجــع عــن  أر$ــابأشــهر، وذلــك إرضــاءا للجامعــة الوطن�ــة لتجــار  6(أجــل  تواعــدمــن 

ألن الجامعـة هـي األحـوج الـى عقـود جدیـدة (صـ�غة جدیـدة بـدال  06/03/2003اإلضـراب الـذ= 0ـان مقـررا یـوم 

التي تنظم العالقة بین المسیر�ن وشر0ات التوز�ع والتي تسعى جمع�ة النفطیین جاهدة  عن تلك العقود االدعان�ة

الى تكر�سها حتى تحاف` على سلطتها الواسعة إن لم نقل المطلقة في تلك العقود، ألنها وحسب تلك العقود هي 

  .وسبب النزاعمن ینهي العقد وقت تشاء وهاته هي النقطة المحور�ة في العقود الرا(طة بین الطرفین 

وتأكیدا الستمرار�ة الحوار أدلت للمح0مة (صورة شمس�ة مصـادق علیهـا لمحضـر االجتمـاع الـذ= انعقـد 

(مقــر وزارة الطاقــة والمعــادن وتحــت وصــایتها بــین اللجنتــین الم0لفتــین عــن الجامعــة وجمع�ــة النفطیــین لمواصــلة 

  .الحوار حول الص�غة الجدیدة للعقود الرا(طة بین الطرفین

أدلــــت الطاعنــــة (مــــذ0رة تعقیــــب مقرونــــة (طلــــب إضــــافي مــــؤداة عنــــه الرســــوم  17/01/2013جلســــة و$

الجامعــة الوطن�ــة للتجــار وأر$ــاب محطــات  القضـائ�ة جــاء فیهــا بخصــوص الــرد علــى المــذ0رة الجواب�ــة فقــد ارتــأت

الحـــ* لهـــذه  ، دون أن تعــزز موقفهـــا (ـــأ= وث�قـــة تعطـــيتتبنـــى الـــدفاع عـــن المســـتأنف علیهـــا الوقــود (ـــالمغرب أن

األخیرة في االستمرار في تسییر المحطة موضوع نازلـة الحـال مـع أن هـذه األخیـرة لـم تحتـرم عقـد التسـییر الحـر 

الــذ= �عتبــر شـــر�عة تعاقــدهما ســواء ف�مـــا یتعلــ* (ــأداء مقابـــل التســییر أو فــي خـــرق البنــود المتعلقــة (االلتزامـــات 

ا(ع مــن الفصــل العاشــر والتــي تحــاول المدخلــة فــي الــدعوU المو0ولــة للمســیرة مــع العلــم أن مقتضــ�ات البنــد الســ

وأن مقتض�ات هذا الفصل واضحة  .الجامعة الوطن�ة للتجار وار$اب محطات الوقود إقصائها من موضوع النزاع

  .وصر�حة وال تحتاج أ= تأو�ل وال تحتمل أ= تكییف آخر
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الفســخ فــي عقــود التســییر هــو تمســك إن تمســك المتدخلــة فــي الــدعوU (االتفــاق علــى تجم�ــع مفعــول بنــد 

الجامعــة الوطن�ــة للتجــار وأر$ــاب المحطــات (ــالمغرب مــن جمع�ــة  ی(قــى والعــدم ســواء خصوصــا (عــد أن توصــلت

النفطیین للمغرب بإنـذار مفـاده أن هـذا التجمیـد وهـذا االتفـاق أصـ(ح الغ�ـا، وأن األح0ـام القضـائ�ة الصـادرة قبـل 

  .تفاق (التجمید ما زال قائما ولم یلغى من أ= طرفهذا اإلنذار قد صدرت حینما 0ان اال

وان الوضــع�ة قــد تغیــرت منــذ أن اتخــذت جمع�ــة النفطیــین للمغــرب موقفــا واضــحا مــن االتفــاق المــذ0ور 

وذلك (الغائه والرجوع إلى ما 0انت عل�ه األمـور (النسـ(ة للعقـود، خصوصـا وأن هـذه الم(ـادرة اتخـذت (عـد مـرور 

وأن جمع�ـة النفطیـین للمغـرب عبـرت (شـ0ل واضـح وقـاطع عـن موقفهـا  .یـتم تفعیلـهعشر سنوات علـى اتفـاق لـم 

و(التـالي فـإن  .من االتفاق المذ0ور أعاله مؤ0دة علـى اسـتمرار تفعیـل عقـود التسـییر الحـر (الشـ0ل المبرمـة عل�ـه

ن التجمیــد ال موقــف جمع�ــة النفطیــین للمغــرب موقــف ســل�م وال غ(ــار عل�ــه مــا دام لــم یتحقــ* االتفــاق و(التــالي فــإ

ومن جهة ثان�ة فـإن 0ـل مـا تـم تفصـیله أعـاله و(ـالنظر إلـى موضـوع�ة . �م0ن أن ی(قى قائما لالبد هذا من جهة

موقــف جمع�ــة النفطیــین للمغــرب فــإن العارضــة ت(قــى (منــأU عــن االتفــاق المزعــوم وأن مــا ذهبــت إل�ــه مح0مــة 

مسك (أن موضوع النزاع هو فسخ عقد التسـییر الدرجة األولى ی(قى غیر مصادف للصواب، ذلك أن العارضة تت

لــذلك یتعــین ضــم هــذه  .الحــر (قــوة القــانون لتحقیــ* الشــرQ الفاســخ وهــو عــدم أداء المســتأنف علیهــا لمقابــل الكــراء

  .الدفوع إلى المقال االستئنافي للعارضة والح0م وف* أقصى ملتمساتها

لـــى  01/10/2004ت التســـییر مـــن وحـــول الطلـــب اإلضـــافي إن العارضـــة ســـب* لهـــا أن طالبـــت بواج(ـــا

إلـــى طلـــب العارضـــة وقضـــت (ـــالح0م علـــى المســـتأنف اســـتجابت وٕان المح0مــة الدرجـــة األولـــى  .01/09/2006

ان العارضـة �0ـون مـن حقهـا التقـدم و  .درهم عن المـدة المومـأ إلیهـا أعـاله 278.280علیها (أدائها لفائدتها مبلغ 

(صـفتها المسـیرة الحـرة لمحطـة دشـیرة موضـوع نازلـة  تأنف علیهـاالمسـ(طلبها اإلضافي الحـالي مـن أجـل مطال(ـة 

إلــى غا�ــة ینــایر  2006الحــال (ــأداء الواج(ــات المترت(ــة عــن التســییر الحــر عــن الفتــرة الممتــدة مــا بــین أكتــو$ر 

(مبلــغ  04/01/1994الكــراء األصــلي المقــرر فــي عقــد التســییر الحــر فــي : ، وذلــك علــى الشــ0ل التــالي2013

مـن المـداخیل اإلجمال�ـة تـؤدU شـهر�ا ابتـداء مـن أكتـو$ر  %10ان مقابـل التسـییر الحـر حـدد فـي و . درهم 5500

 - H.T/درهـــم  7.320 2001أكتـــو$ر  – H.T/ درهـــم 6.655 1998أكتـــو$ر  - %10ثـــم یرتفـــع إلـــى  1995

 2010أكتـــــــــــو$ر  - H.T/درهـــــــــــم  8.857,80 2007أكتـــــــــــو$ر  - H.T/درهـــــــــــم  8.052,55 2004أكتـــــــــــو$ر 

إلـى  02006راء عن المدة من أكتو$ر  - H.T/درهم  10.717,95 2013أكتو$ر  -  H.T/درهم  9.743,58

0ـــراء عـــن المـــدة مـــن . H.T/ درهـــم  H.T  ×12  =96.630,60/ درهـــم 8.052,55(مبلـــغ قـــدره  2007شــتنبر 

 - H.T/ درهـم  H.T  ×36  =318.880,80/ درهم 8.857,80(مبلغ قدره  2010إلى شتنبر  2007أكتو$ر 

=  H.T  ×28/ درهـــــــم 9.743,58(مبلـــــــغ قـــــــدره  2013إلـــــــى ینـــــــایر  02010ـــــــراء عـــــــن المـــــــدة مـــــــن أكتـــــــو$ر 

شـهر ینـایر إلـى غا�ـة  2006شـهر أكتـو$ر إذن المبلغ غیر مؤدU الذ= �متـد مـن . H.T/ درهم  272.820,24

=  H.T/درهــم  H-T  +272.820,24/درهــم  H.T +318.880,80/درهــم 96.630,60: هــو 0التــالي 2013

×  درهــــــــــم 688.331,64 هــــــــــي %20الضــــــــــر�(ة علــــــــــى الق�مــــــــــة المضــــــــــافة +  H.T/ درهــــــــــم  688.331,64
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= درهـــــــــــم  137.666,32+ درهــــــــــم  688.331,64أ= مــــــــــا مجموعـــــــــــه هــــــــــو . درهــــــــــم 137.666,32=20%

الممتدة مـا  أ= ان ما تخلذ بذمة المستأنف علیها من الواج(ات المترت(ة عن التسییر الحر. درهم 825.997,96

وأن هذا الطلب ال �عتبر طل(ا جدیدا . درهم 825.997,96هو  2013شهر ینایر إلى غا�ة  2006أكتو$ر بین 

و�تعـــین الح0ـــم علـــى المســـتأنف علیهـــا (أدائهـــا لفائـــدة . لكونـــه مـــرت([ (الطلـــب األصـــلي و�تعلـــ* بـــنفس الموضـــوع

لهـذه األسـ(اب تلـتمس الح0ـم . التسـییر الحـر درهم المتعل* بواج(ات ومقابـل 825.997,96مبلغ أ�ضا العارضة 

درهــم المتعلقــة (ــالفترة الممتــدة مــا بــین شــهر أكتــو$ر  825.997,96مبلــغ  (أدائهــا لفائــدتهاعلــى المســتأنف علیهــا 

مرفقة مذ0رتها بنسـخة . مع النفاذ المعجل وتحمیل المستأنف علیها الصائر 2013إلى غا�ة شهر ینایر  2006

  .نسخة من ملح* هذا العقد، نسخة من اإلنذار مع محضر التبل�غ من عقد التسییر الحر،

 21/02/2013و  17/01/2013وأدلــت المســتأنف علیهــا جمع�ــة النفطیــین للمغــرب (مــذ0رتین بجلســة 

ورد فــــي األولــــى أن المســــتأنف علیهــــا الجامعــــة الوطن�ــــة لتجــــار محطــــات الوقــــود (ــــالمغرب تقــــدمت فــــي جلســــة 

ها (أ= جدید وأدلت (صورة شمس�ة لرسالة صادرة عن جمع�ة النفطیـین ومعهـا (مذ0رة لم تأت فی 13/12/2012

  .2001یولیوز  10مشروع محضر اجتماع 

ممــا یجــب االلتفــات إل�ـه هــو أن المســتأنف علیهــا 0ـان علیهــا اإلدالء، ال (مشــروع محضــر اجتمــاع  انـهو 

  .تماع، بل (المحضر نفسه موقع من األطراف التي حضرت هذا اإلج2001یولیوز  10

(عـــد وأمـــام مماطلـــة جمع�ـــة النفطیـــین فـــي إیجـــاد "ومــن جهـــة أخـــرU، فـــإن المســـتأنف علیهـــا تـــدفع (0ونــه 

الصــــ�غة الجدیـــــدة التـــــي ســـــتحل محـــــل العقـــــود أعلنـــــت الجامعــــة الوطن�ـــــة عـــــن إضـــــراب آخـــــر 0ـــــان مقـــــررا یـــــوم  

رب لم تماطل أبدا وأن العارضة تحتج على مثل هذا التصر�ح، ذلك أن جمع�ة النفطیین (المغ ".06/03/2003

  .ولم �0ن لها وحدها أن تجد الص�غة الجدیدة التي ستحل محل العقود

ٕانه ل�س (ملـف هـذه القضـ�ة مـا �فیـد أن العارضـة ماطلـت (ـأ= صـفة مـن الصـفات أو أنهـا رفضـت أن و 

ب مــن الثابــت علــى الع0ــس أن 0ــال مــن الجامعــة الوطن�ــة لتجــار وار$ــا و .تتنــاقش حــول الصــ�غة الجدیــدة للعقــود

محطات الوقود، وجمع�ة النفطیین (المغرب، اتفقا على إنشاء لجنة لكي تبت في هذا الموضوع وتخرج (الص�غة 

  .المطلو(ة

لكن إن العارضة ال �م0نها وحـدها أن تنشـئ هـذه اللجنـة، وأن الجامعـة الوطن�ـة هـي التـي تملصـت مـن 

  .الق�ام بذلك (مع�ة العارضة

الجامعة الوطن�ة لتجار وار$ـاب محطـات الوقـود بهـذا الواقـع،  تبل�غث إن هذا ما أدU (العارضة الى وحی

  .و(انه نظرا لعدم تأس�س هذه اللجنة فإن العارضة تعتبر  االتفاق الغ�ا

 6ل�س (الملف ما یثبت أن االتفاق (قي قائما، وأنه (طب�عـة الحـال مـا دام أن األجـل 0ـان حـدد فـي  أنهو 

ه (مــدة طو�لــة ، فإنــه لــم �0ــن هنــاك مجــال لالســتمرار علــى هــذا الحــال، أشــهر، ومــا دام أن هــذا األجــل تــم تجــاوز 

  .وفي المذ0رة الثان�ة أكدت دفوعها السا(قة .الشيء الذ= أص(حت معه هذه االتفاق�ة الغ�ة
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ورد فیهــــا أنــــه خالفــــا لمــــا جــــاء فــــي تعقیــــب جمع�ــــة  21/02/2013وعقبــــت الجامعــــة الوطن�ــــة بجلســــة 

الحوار الیجــاد الصــ�غة الجدیـــدة للعقــود التـــي ســتحل محــل العقـــود الرا(طــة بـــین فــإن اللجنـــة الم0لفــة (ـــالنفطیــین  

شر0ات توز�ع المواد النفط�ة ومسیر= المحطات التا(عة لها قد تكونت وفقا لما ینص عل�ه البند الثاني من اتفاق 

لسـید عبـد هللا حیث 0ان یرأس هاته اللجنة عن الجامعة الوطن�ة لتجار وأر$اب محطات الوقـود ا 1997ابر�ل  8

  .مدیر شر0ة شال FAURصال وعن جمع�ة النفطیین 0ان یرأسها السید 

وشـــرعت اللجنـــة فـــي الحـــوار قصـــد إیجـــاد الصـــ�غة الجدیـــدة للعقـــود، وأن جمع�ـــة النفطیـــین عنـــدما بـــدأت 

تماطل في ذلك (سـبب تغیبهـا غیـر مـا مـرة عـن حضـور االجتمـاع الـذ= 0ـان �عقـد (مقـر  وزارة الطاقـة والمعـادن 

صفتها الوزارة الوص�ة لنفس الغرض وأعلنت الجامعة الوطن�ة لتجار وار$ـاب محطـات الوقـود عـن إضـراب 0ـان (

والــــذ= ألغــــي علــــى إثــــر االجتمــــاع التــــي دعــــت إل�ــــه وزارة الطاقــــة والمعــــادن بتــــار�خ  06/03/2000مقــــررا یــــوم 

ل فتـرة الحـوار وواعـدت علـى علـى فسـخ العقـود خـال تزمت جمع�ة النفطیین (عدم االقدامعندما ال 03/03/2000

االتفــاق علــى الصــ�غة الجدیــدة للعقــود خــالل أجــل الســتة أشــهر وهــو مــا أكــده الــ(الغ الصــادر عــن وزارة الطاقــة 

ـــار�خ  ـــین إعطـــاءه قـــراءة مغلوطـــة وع0ـــس الواقـــع ألن  03/03/2000والمعـــادن بت ـــة النفطی ـــت جمع� ـــذ= حاول وال

ر و0ـان ذلـك إرضـاء منهـا للجامعـة التـي هـي األحـوج إلـى جمع�ة النفطیین هي من حدد أجل السـتة أشـهر للحـوا

عقــود (صــ�غة جدیــدة بــدال عــن العقــود االذعان�ــة التــي تــنظم العالقــة بــین شــر0ات توز�ــع المــواد النفط�ــة ومســیر= 

یتوقــف  المحطــات التا(عــة لهــا وهــو مــا دعــا الجامعــة إلــى التراجــع عــن اإلضــراب المشــار إل�ــه (اســفل الــ(الغ ولــم

ألجـــل المحـــدد لـــه، بـــل اســـتمر (عـــد ذلـــك وهـــو مـــا حـــدا بهـــا إلـــى اإلدالء (الرســـالة المـــذ0ورة تأكیـــدا الحـــوار عنـــد ا

  .الستمرار�ة الحوار

وصل إلیها إال أن جمع�ة النفطیـین توفضال عن هذا تن(غي اإلشارة هنا إلى أن الص�غة الجدیدة قد تم ال

ألن العقـد السـا(قة تخـدم مصـالحها أكثـر مـن الصـ�غة  والشر0ات المنضو�ة تحت لوائها تتجاهلها وال تر�د تفعیلها

  .الجدیدة

وفضال عن هذا فإن جمع�ة النفطیین لم تقف عند إعطاء القراءة المغلوطة لل(الغ بل اعتبرت نفسها في 

االتفاق وقامت بتوج�ه إنذار إلى الجامعة الوطن�ة لتجـار وأر$ـاب محطـات الوقـود تخبرهـا مـن خاللـه أن  منحل 

أشهر وأنه (مضي سـتة أشـهر دون التوصـل إلـى الصـ�غة الجدیـدة تعتبـر فـي حـل مـن  6حدد له أجل الحوار قد 

  .االتفاق وأن االتفاق لم �عد یلزمها

والحــال أن مــا تــم االتفــاق عل�ــه بــإرادتین ال �م0ــن نقضــه بــإرادة واحــدة منفــردة و(التــالي ال �م0ــن نقــض 

هة المخول لها قانونا فسـخ االتفاقـات فـي إطـار مـا تسـمح (ـه االتفاق إال (اتفاق جدید أو لجوء المتضرر إلى الج

  . قواعد القانون المنظمة للفسخ

وال �فوت العارضـة مـن أن تأكـد م0تو(اتهـا السـا(قة بخصـوص اسـتمرار�ة الحـوار (عـد مضـي أجـل السـتة 

ت الوقـود أشهر و0دلیل على ذلك أدلت للمح0مة (ملخص اجتماع أعضاء الجامعة الوطن�ة لتجار وأر$اب محطا

  .2001یولیوز  10وجمع�ة النفطیین (المغرب المنعقد بتار�خ 
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وتأكیدا أ�ضا لدفوعاتها السا(قة أدلت للمح0مة بنسخة قرار صادر عن مح0مـة االسـتئناف التجار�ـة (عـد 

ألجله تلتمس اعت(ار 0ل . 2521/2011تحت عدد  31/05/2011بتار�خ  609/2010/15النقض في الملف 

  .والح0م وف* طلبها 1997ابر�ل  8دفوعات و$تني اتفاق ما جاء في 

والتــي جــاءت  28/03/2013و0ــذا المســتأنف علیهــا بجلســة  28/03/2013وعقبــت المســتأنفة بجلســة 

  .تعقی(اتهما تأكیدا لما سب* ب�انه

أن مـا أثارتـه المسـتأنفة بخصـوص مـذ0رات  28/03/2013فاطمـة بجلسـة  22وعقبت المستأنف علیها 

لوطن�ة للتجار وار$ـاب محطـة الوقـود (ـالمغرب المـدلى بهـا (انهـا ال تتضـمن أ= دفـع جـد= الهـدف منـه الجامعة ا

عــن  2521/2011عــدد  31/05/2011هــو محاولــة الــتملص مــن الحق�قــة رغــم تضــمینها لقــرار صــادر بتــار�خ 

  .609/2010مح0مة االستئناف التجار�ة (عد النقض في الملف رقم 

  .ء في مذ0راتها السا(قة و0ذا مذ0رات الجامعة الوطن�ة جملة وتفص�الوتؤ0د العارضة جم�ع ما جا

وان ما أثارته المستأنفة في تعقیبها على مذ0رة جمع�ة النفطیین للمغرب بخصـوص موقفهـا مـن االتفـاق 

�0ذ(ه موقف اللجنة الم0لفة (الحوار حول إیجاد الص�غة الجدیـدة للعقـود التـي سـتحل  08/04/1997المؤرخ في 

العقود الرا(طة بین شر0ات توز�ع المواد النفطیین ومسیر= المحطـات التا(عـة لهـا قـد تكـون لمـا یـنص عل�ـه محل 

  .21/02/2013البند الثاني من االتفاق المذ0ور المشار إل�ه في مذ0رة الجامعة الوطن�ة المدلى بها ألجل 

علما (أن العارضة  1997ابر�ل  8وان المستأنفة تحاول جاهدة تغییر ما جاء في االتفاق�ة المؤرخة في 

سب* لها أن أدلت في المرحلة االبتدائ�ة (عدة قرارات صادرة عن محاكم االستئناف ومح0مة النقض 0لها تقضي 

  .برفض طلب فسخ عقد التسییر الحر

ــــار�خ  ــــرار حــــدیث صــــدر مــــؤخرا عــــن المح0مــــة بت ــــت العارضــــة للمح0مــــة (ق رقمــــه  15/01/2013وأدل

قضــى بتأییــد الح0ــم المســتأنف القاضــي (عــدم قبـــول  2052/2011/14جــار= عــدد فــي الملــف الت 256/2013

  .الطلب

 01/10/2004درهم واج(ات التسـییر الحـر مـن  278.280على العارضة (أداء مبلغ  الح0مإن  حیثو 

فإنها تشبثت في سائر مراحل النزاع (أدائهـا لواج(ـات التسـییر المسـتحقة (انتظـام عـن طر�ـ*  01/09/2006إلى 

قتطاعات الم(اشرة من حسابها المفتوح لدU المستأنفة عن 0ل ثالث أشهر وطالبت بإلغاء تلك الواج(ـات عـن اال

تار�خ توقف المحطة و$دء األشـغال بهـا لمـدة سـنة 0املـة لـم �سـب* للمسـتأنفة أن  1999فترة معینة وخاصة سنة 

مــــدت ق�مــــة الكــــراء والشــــ�0ات تــــار�خ رفــــع الــــدعوU الحال�ــــة، واعت 2005إلــــى ســــنة  1997طالبــــت (ــــه منــــذ ســــنة

  .والكمب�االت للوصول إلى فسخ عقد التسییر

درهــم واســند النظــر  91.476فــي مبلــغ  1999وٕان الخبیــر المعــین ابتــدائ�ا حــدد ق�مــة الكــراء عــن ســنة 

وٕان الفصــل الســادس مــن عقـد التســییر الحــر الــذ= یـنص علــى أنــه فــي حالـة توقیــف مؤقــت لنشــاQ أو  .للمح0مـة

استغالل المحطة من طرف الشـر0ة قصـد إعـادة ترم�مهـا أو الق�ـام (اشـغال 0بـرU �عفـي الكـار= المسـیر مـن أداء 

د إصـالحها بنـاء علـى االتوات طیلة مدة األشغال، علما (أن المستأنفة هي التـي امتنعـت عـن تزو�ـد المحطـة (عـ
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رخصة اإلصالح وتدعي المستأنفة أنها هي التي قامت بتلك األشغال ومنها مـن تـم مـن األشـغال خـارج رخصـة 

  .اإلصالح

تكون قد خرقت بنود عقـد  (المبلغ المذ0ور أعالهوحیث إن المح0مة االبتدائ�ة لما قضت على العارضة 

منـــه ممـــا یناســـب معـــه الح0ـــم وفـــ* االســـتئناف  6ا البنـــد التســـییر الحـــر الـــذ= �عـــد شـــر�عة المتعاقـــدین وخصوصـــ

فــي الـرد علــى الطلــب اإلضـافي إن المســتأنفة تهــدف فـي الطلــب اإلضــافي إلـى الح0ــم (ق�مــة و  .الفرعـي للعارضــة

 825.9997,96والمحدد في مبلغ  2013إلى غا�ة شهر ینایر  2006أكتو$ر  06التسییر الحر عن الفترة من 

  .درهم

U فإن الفصل السادس من عقد التسییر الحر ینص على أنـه فـي حـال توقیـف مؤقـت وأنه من جهة أخر 

لنشاQ أو استغالل المحطة من طرف الشر0ة قصد إعادة ترم�مها أو الق�ـام (أشـغال 0بـرU �عفـي الكـار= المسـیر 

  .من أداء األتوات طیلة مدة األشغال

التســییر الحــر بخصــوص الشــ�0ات  وأن المســتأنفة تــذرعت (البنــد الســا(ع مــن الفصــل العاشــر مــن عقــد

والكمب�ـــاالت الراجعـــة بـــدون أداء والمعتمـــدة فـــي الـــدعوU الحال�ـــة والتـــي ال عالقـــة لهـــا (التســـه�الت التـــي تقـــدمها 

المســتأنفة للعارضــة بخصــوص ق�مــة األشــغال علــى أســاس إ(قــاء التعامــل علــى حالــه إلــى حــین إجــراء المحاســ(ة 

ت مـــن ق�مـــة البنا�ـــات المتعلقـــة (المحطـــة ومرافقهـــا وخاصـــة المقهـــى والمقاصـــة (عـــد خصـــم م(ـــالغ ق�مـــة التســـه�ال

م م موضـوع  1000م م بـدال مـن  3000ومخدع الهاتف والمتجر وجزء مـن المحطـة التـي بلغـت مسـاحتها إلـى 

عقد التسییر الحر، إال أن مح0مة االستئناف التجار�ة (الدارالب�ضاء غضت الطـرف عـن الفقـرة األولـى مـن البنـد 

ن عقد التسییر الذ= �شترQ عدم ق�ام المسیر (ـأ= تغییـرات أو تعـدیل داخـل المحطـة أو خارجهـا دون الخامس م

  .الموافقة الكتاب�ة للشر0ة

ٕان الشر0ة 0لفت العارضة (الق�ام (االصالح والبناء وادعت في األخیـر أنهـا هـي مـن قامـت بـذلك دون و 

درهــم  428.000(أدائــه للعارضــة مبلــغ ة بتــروم اللجــوء إلــى البنــد الخــامس المــذ0ور فقضــت المح0مــة علــى شــر0

ق�مة االصالحات ورفضت أداء ق�مـة البنا�ـات لكـون الرخصـة تتعلـ* (اإلصـالح فقـ[، وقـد طعنـت ف�ـه العارضـة 

الغرفة التجار�ة (مح0مة النقض التي ال زالت لم تبت  1276/3/2/2012(النقض جزئ�ا ففتح  لطلبها ملف رقم 

الصــادر ف�ــه  332/2010عــروض علــى المح0مــة التجار�ــة (الدارالب�ضــاء فــي الملــف ف�ــه، عــالوة علــى النــزاع الم

بــإجراء خبـــرة عــین للق�ـــام بهــا الســـیدة دحنــي الســـعد�ة بخصــوص نفـــس  25/09/2012الح0ــم التمهیــد= بتـــار�خ 

  .الش�0ات والكمب�االت التي اعتمدتها شر0ة بتروم في النزاع الحالي

0مــــا أن هنــــاك قضــــ�ة اخــــرU تــــروج أمــــام مح0مــــة االســــتئناف التجار�ــــة (الدارالب�ضــــاء فــــي الملــــف رقــــم 

وهذه القض�ة تهم س(ع 0مب�االت تقدمت شـر0ة بتـروم (مقـال األداء  04/04/2013المدرج (اجل  5090/2007

تلـتمس  لذلك .ر الحر(شأنها وقد اعتمدت نفس الكمب�االت في النزاع الحالي أ�ضا للوصول إلى فسخ عقد التسیی

تأییــد الح0ــم المســتأنف ف�مــا قضــى مــن عــدم قبــول طلــب فســخ عقــد التســییر الحــر واســترجاع األصــل التجــار= 

  .والتعو�ض عن الفسخ وتحمیل رافعه الصائر
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مـــن أداء ق�مــة واج(ـــات  (ـــه علیهــاقضــى  ف�مـــاوفــي االســـتئناف الفرعــي الح0ـــم بإلغــاء الح0ـــم المســتأنف 

من  6التصد= والح0م برفض الطلب لعدم استحقاقها ط(قا للبند (عد درهم و  278.280غ التسییر المحدد في مبل

والح0م بتأیید الح0ـم االبتـدائي ف�مـا قضـى (ـه علـى المسـتأنف علیهـا فرع�ـا (االسـتمرار فـي تزو�ـد المحطـة  .العقد

داء مـن تـار�خ االمتنـاع درهم عن 0ل یوم ابت 5000بجم�ع انواع المحروقات مع رفع الغرامة التهدید�ة إلى مبلغ 

وفـــي الطلــب اإلضـــافي الح0ــم بـــرفض الطلــب لعـــدم اســتحقاق واج(ـــات  .إلــى تـــار�خ التنفیــذ 12/04/2005وهــو 

إلــى اآلن مــن جهــة وامتنــاع  2005مــن العقــد (اعت(ــار أن المحطــة متوقفــة منــذ ســنة  6التســییر الحــر ط(قــا للبنــد 

وتحمیـل . د النفط�ة وعـدم تنفیـذ التزاماتهـا مـن جهـة أخـرU المستأنف علیها شر0ة بتروم عن تزو�د المحطة (الموا

فـــي  15/01/2013الصـــادر بتـــار�خ  256مرفقـــة مـــذ0رتها (صـــورة مـــن القـــرار عـــدد . المســـتأنف علیهـــا الصـــائر

فـــــي الملـــــف رقـــــم  25/09/2010وصـــــورة مـــــن الح0ـــــم التمهیـــــد= الصـــــادر بتـــــار�خ  2052/2011/14الملـــــف 

332/2010.  

بتفصـیل  المثـارةأن العارضـة سـب* لهـا أن أجابـت عـن الـدفوع  09/05/2013وعقبت المسـتأنفة بجلسـة 

أن طب�عة النزاع بین العارضة والمستأنف علیها �ح0مه عقـد التسـییر : نظامي وال (أس أن تضیف وتؤ0د ما یلي

منـه �0ـون الفسـخ (قـوة القـانون  10الحر والمستأنف علیها خرقت بنود هـذا العقـد خصوصـا ف�مـا یتعلـ* (الفصـل 

  .موج(ا في حقها

ن الغـرض ألالمـدلى (ـه مـن طـرف المسـتأنف علیهـا ال یخـص نازلـة الحـال  256/2013وأن القرار رقم 

من إقحامه هو صرف انظار المح0مة عن جوهر النزاع المتمثل أساسا في تحق* الشرQ الفاسخ الموجب للفسـخ 

  .ا (المحروقات والسلعهو عدم أداء المستأنف علیها مستحقات التسییر، و0ذا واج(ات تزو�ده

ٕان القرار المحتج (ه والح0م التمهیـد= ال ینصـ(ان علـى وقـائع نازلـة الحـال، وهـذا �عتبـر محاولـة �ائسـة و 

من المستأنف علیها في غض الطرف على موضوع النزاع وٕاقحامها لموضوعات ونزاعات ال عالقـة لهـا (صـلب 

�ة للمستأنف علیها غیر جدیرة (االلتفات مما یتعین معه النازلة، مما ی(قى جم�ع ما أثیر من دفوع وطل(ات مجان

التصر�ح بردها تطب�قا لمقتض�ات و$نود عقد التسییر الحر الواج(ة التطبی* مـع التصـر�ح وفـ* طل(ـات العارضـة 

  .لجدیتها

(مـــــذ0رة لجلســـــة   33تقـــــدمت جمع�ـــــة النفطیـــــین (ـــــالمغرب  05/12/2013وعقبـــــت المســـــتأنفة بجلســـــة 

لــم تتضــمن أ= دفــع جــد=  13/06/2013مت المســتأنف علیهــا (مــذ0رة تعقیــب لجلســة 0مــا تقــد 18/07/2013

یــذ0ر ســوU اجتــرار مــا ســب* أن أثارتــه خــالل المرحلــة االبتدائ�ــة، ذلــك أن المســتأنف علیهــا لــم تجــب عــن دفــوع 

لمـردود العارضة المقدمة (صفة نظام�ـة والتـي تعتبـر جوهر�ـة وحاسـمة فـي النـزاع واكتفـت فقـ[ بتأكیـد ادعاءاتهـا ا

  .علیها قانونا

فاطمـة ال زالـت تتمسـك بـدفوعها الواه�ـة والمعـززة بوثـائ* ال عالقـة لهـا  22وأن المستأنف علیهـا السـیدة 

بنازلــة الحــال، فــي حــین أنهــا لــم تحتــرم عقــد التســییر الحــر الــذ= �عتبــر شــر�عة تعاقــدهما ســواء ف�مــا یتعلــ* (ــأداء 

  .االلتزامات المو0ولة للمسیرةمقابل التسییر أو في خرق البنود المتعلقة (
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وأن العارضة وتعز�زا لموقفها أدلت المح0مة (قرار صادر عن مح0مة االستئناف التجار�ة (الدارالب�ضاء 

ـــار�خ  ـــف عـــدد  4110/2013تحـــت عـــدد  01/08/2013بت ـــ* بـــدعوU األداء  5090/2007/5فـــي المل والمتعل

  11والقاضي (أدائها لشـر0ة  25/06/2007ي بتار�خ الموجهة ضد المستأنف علیها التي صدر فیها ح0م ابتدائ

درهــم مــع الفوائــد القانون�ــة مــن تــار�خ الطلــب والنفــاذ المعجــل والصــائر واالكــراه البــدني فــي  1.021.980المغــرب 

. األدنــى ورد (ــاقي الطل(ــات وفــي دعــوU الــزور الفرعــي (قبولهــا شــ0ال ورفضــها موضــوعا والصــائر علــى رافعهــا

المومأ إل�ه أعاله (اعت(اره جزئ�ا وتعدیل الح0م المستأنف وذلك (حصـر المبلـغ المح0ـوم (ـه فـي  والذ= أید (القرار

  .درهم وتأییده في ال(اقي وجعل الصائر (النس(ة 999.999,32

وٕان صدور هذا القرار یؤ0د للمح0مة أن واقعة عدم أداء المسـتأنف علیهـا لواج(ـات التسـییر ومشـموالتها 

لسـبب المنشـئ للفسـخ قـائم لتحقـ* الشـرQ الفاسـخ، و(التـالي فلـم ی(قـى للمسـتأنف عل�ـه أ= ثابتة في حقها و�0ون ا

مجال لالحتجاج (غیر ذلك في ظل ثبوت صحة دفوع العارض المعززة (حجج دامغـة، ممـا یتعـین معـه أخـذ هـذا 

* المثبتــة القــرار الصــادر عــن مح0مــة االســتئناف التجار�ــة (الــدار الب�ضــاء (عــین االعت(ــار وضــمه ضــمن الوثــائ

  .لطلب العارضة

و$ــذلك �0ــون االتفــاق الــذ= تتمســك (ــه المســتأنف علیهــا والمتدخلــة فــي الــدعوU علــى تجمیــد مفعــول بنــد 

الفسخ في عقود التسییر هو تمسك ی(قى والعدم سواء خصوصا (عد أن توصلت الجامعة الوطن�ة للتجار وأر$اب 

مفـاده أن هـذا التجمیـد وهـذا االتفـاق أصـ(ح الغ�ـا، وأن المحطات (المغرب مـن جمع�ـة النفطیـین للمغـرب بإنـذار 

االح0ام القضائ�ة الصادرة قبل هذا اإلنـذار قـد صـدرت حینمـا 0ـان االتفـاق (التجمیـد مـا زال قائمـا ولـم یلغـى مـن 

  .أ= طرف

أن العارضـــة ظلـــت تـــردد فـــي ســـائر مراحـــل النـــزاع أن  09/01/2014وعقبـــت المســـتأنف علیهـــا بجلســـة 

المستأنفة األصل�ة والمستأنف علیها فرع�ا ال تستح* أ= مقابـل التسـییر الحـر لتوقفهـا عـن تزو�ـد المحطـة سـواء 

عـن المــدة المطلو(ــة ابتـدائ�ا أو المــدة المطلو(ــة فـي المرحلــة االســتئناف�ة (اعت(ـار أنهــا توقفــت عـن تزو�ــد المحطــة 

وف* الثابـت مـن محضـر معاینـة مجـردة المنجـز مـن طـرف المفـوض القضـائي  13/04/2005ات منذ (المحروق

  .السید الحسین بواخف والمدلى (ه ضمن وثائ* الملف وتدلي العارضة مجددا بنسخة طب* األصل منه

قـد أدیـت مـن طـرف العارضـة و0ـذا  2004سـنة  توأن الخبیر المعین ابتدائ�ا أكد في تقر�ره أن مستحقا

  .وهو ما أشار إل�ه الخبیر في تقر�ر (اإلتاوات 2005اشهر من سنة  6مستحقات 

وأن المستأنفة األصل�ة أخلت (التزاماتها التعاقد�ـة المنصـوص علیهـا فـي عقـد التسـییر الحـر وخصوصـا 

  :ةالفصل الخامس منه تحت عنوان التزامات عامة لألطراف المتعاقد

ع العقــد و تزو�ــد المحطــة موضــ (انتظــامیجــب علــى الشــر0ة ان تضــمن   : التزامــات الشــر0ة -2الفقــرة 

  . �تم تسل�م جم�ع المواد الى المحطة من المستودعات التا(عة للشر0ة او المستودعات الجماع�ةو . الحالي

(السـعر الرسـمي للیـوم تفوتر الشر0ة االحجام الطب�ع�ـة للمـواد المعاینـة حسـب ق�ـاس مضـاد عنـد التفر�ـغ 

  . وم0ان التسل�م
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  "بنود وشروQ خاصة" وٕان البند السادس من عقد التسییر الحر ینص تحت عنوان 

�م0ــن للشــر0ة أن تقــوم (ــأ= تغییــر للبنا�ــات والمعــدات والمنشــآت و0ــذا (ــأ= اتســاع أو نقصــان أو حــذف 

Qأو اســتغالل المحطــة مــن طــرف الشــر . للنشــا Q0ة قصــد إعــادة ترم�مهــا أو الق�ــام فــي حالــة توقیــف مؤقــت لنشــا

  .(أشغال 0برU �عفى الكار= المسیر من أداء اإلتاوة طیلة مدة األشغال

ال یجوز ألحد أن ی(اشـر الـدعوU الناتجـة عـن االلتـزام إال إذا "ق ل ع صر�ح في أنه  234ان الفصل و 

  ".لقانون أو العرفأثبت أنه أدU أو عرض أن یؤد= ما 0ان ملتزما (ه من جان(ه حسب االتفاق أو ا

فـي العقـود الملزمـة للطـرفین، یجـوز لكـل "ق ل ع في فقرته األولى صر�ح في أنه  0235ما أن الفصل 

متعاقد منهما أن �متنع عن أداء التزامه، إلى أن یؤد= المتعاقد اآلخر التزامه المقابل، وذلك مـا لـم �0ـن أحـدهما 

  ".االلتزام أوال ملتزما حسب االتفاق أو العرف (أن ینفذ نصی(ه من

سیتضح للمح0مة أن العارضة أثارت ابتدائ�ا مقتض�ات الفصلین المذ0ور�ن أعـاله لكـن المح0مـة  $ذلكو 

  .غضت الطرف عنهما ولم تناقشهما

صــــادر بتــــار�خ  4110و ان المســــتأنفة األصــــل�ة والمســــتأنف علیهــــا فرع�ــــا أدلــــت (قــــرار اســــتئنافي رقــــم 

درهــم معتمــدة  999.999,32قضــى علــى العارضــة (ــأداء مبلــغ  5090/2007فــي الملــف رقــم  01/08/2013

على 0مب�االت متنازع (شأنها وهذا القرار ل�س (اتا وحـائزا لقـوة الشـيء المقضـي (ـه لكـون الكمب�ـاالت المسـتعملة 

 4408في هذه الدعوU تنـازع فیهـا العارضـة وتقـدمت (شـأنها بـدعوU مسـتقلة صـدر فیهـا القـرار االسـتئنافي عـدد 

ــــف رقــــم  25/10/2011بتــــار�خ  ــــغ  5770/2007/7فــــي المل ــــى شــــر0ة بتــــروم (أدائهــــا للعارضــــة مبل قضــــى عل

درهم مع الفوائد القانون�ة، وهذا القرار ل�س (اتا وحائزا لقـوة الشـيء  المقضـي (ـه لكـون العارضـة  428.000,40

 1276/3/2/2012النقض جزئ�ــــا أمــــام مح0مــــة الــــنقض حیــــث فــــتح لطلبهــــا ملــــف تجــــار= رغــــم (ــــطعنــــت ف�ــــه 

  .المستشار المقرر األستاذة رضى وال زال لم تبت ف�ه مح0مة النقض

0مــــا تقــــدمت العارضــــة بــــدعوU مســــتقلة أ�ضــــا تطالــــب فیهــــا بإرجــــاع عــــدد مــــن الشــــ�0ات والكمب�ــــاالت  

(عـد ان انجـزت الخبـرة مـن  11/02/2014مدرجـة بجلسـة  332/2010احتفظت بها شر0ة بتروم فتح لها ملـف 

دحني التـي أكــدت فــي تقر�رهـا أن شــر0ة بتـروم لــم ترجــع الشـ�0ات التــي تـم تســو�تها مــن طـرف الســیدة السـعد�ة الــ

 9طـــرف العارضـــة و0انـــت ســـبب حرمانهـــا مـــن دفتـــر الشـــ�0ات، 0مـــا أن شـــر0ة بتـــروم لـــم تـــدل (مـــا �فیـــد إرجـــاع 

 تمــت تســو�تها أ�ضـا ممــا یؤ0ــد للمح0مــة أن والتــيدرهــم للعارضـة  01.355.313,96مب�ـاالت ومجمــوع م(الغهــا 

  .شر0ة بتروم تحتف` دائما (ش�0ات و0مب�االت تمت تسو�تها لغرض في نفسها

 235و  234إنه (اعت(ار األثر الناشئ لالستئناف فإن العارضة تتمسك مجددا (مقتضـ�ات الفصـلین  و

ق ل ع وتؤ0ـــد للمح0مـــة أن المســـتأنفة األصـــل�ة والمســـتأنف علیهـــا فرع�ـــا ال تســـتح* أ= مقابـــل التســـییر الحـــر 

ا عن تزو�د المحطة (المحروقات سواء عن المدة المح0وم بها ابتدائ�ا أو المطلو(ة في المرحلة االستئناف�ة لتوقفه

من جهة والخاللهـا (التزاماتهـا التعاقد�ـة مـن  13/04/2005لكونها امتنعت عن تزو�د المحطة (المحروقات منذ 

 Uجهة أخر.  
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برجــوع المح0مــة إلــى تقر�ــر الخبــرة المنجــز ابتــدائ�ا مــن الســید ســمیر ثابــت ســتجد أنــه أشــار فــي إنــه  و

درهــم  1.843.232,86مــن تقر�ــره إلــى أن الم(ـالغ المطالــب بهــا مــن طــرف شـر0ة بتــروم هــو مبلــغ  12الصـفحة 

التـــي تـــم درهـــم و تخصـــم منـــه الم(ـــالغ  821.252,18تخصـــم منـــه الم(ـــالغ المـــؤداة (شـــ�0ات مضـــمونة ومبلغهـــا 

درهم وتخصـم منهـا الشـ�0ات الغیـر المدرجـة فـي  89.559,75خصمها والتي ال عالقة لها (المشتر�ات ومبلغها 

درهـم ق�مـة التحو�ـل البن0ـي ثـم یخصـم منـه  65.309درهم و�خصم منها مبلغ  229.746,86المدیون�ة ومبلغها 

ـــر وقـــدرها  1999مســـتحقات الكـــراء عـــن ســـنة  ـــب بهـــا المســـتأنفة  91.476التـــي احتســـبها الخبی ـــم تطال درهـــم ول

  .درهم 545.889,14األصل�ة في هذه الدعوU ل�صیر المجموع هو 

درهم ولم تستفد منـه،  500.000و(ما أن العارضة منحت رهنا عقار�ا للمستأنفة األصل�ة ضمانا للمبلغ 

ییر دون اللجــوء إلــى فإنــه وحــده 0ــاف لتغط�ــة أ= مدیون�ــة إن وجــدت (مــا فیهــا مســتحقات الكــراء أو مقابــل التســ

الـــدعوU الحال�ـــة الكید�ـــة التـــي تســـعى جاهـــدة مـــن ورائهـــا المســـتأنفة إلـــى فســـخ عقـــد التســـییر الحـــر وافراغهـــا مـــن 

المحطة، مما یناسب معـه الح0ـم بتأییـد الح0ـم االبتـدائي ف�مـا قضـى (ـه مـن عـدم قبـول طلـب فسـخ عقـد التسـییر 

(ــأداء مبلـــغ  0ــم المســتأنف ف�مــا قضــى (ــه علــى العارضــةالحــر واســترجاع األصــل التجــار=، والح0ــم بإلغــاء الح

التصـــد= والح0ـــم بـــرفض الطلـــب لعـــدم اســـتحقاقها لتوقـــف (عـــد درهـــم ق�مـــة واج(ـــات التســـییر الحـــر و  278.280

والخاللهــا (التزاماتهــا التعاقد�ــة  13/04/2005صــل�ة عــن تزو�ــد المحطــة (المحروقــات ابتــداء مــن المســتأنفة األ

وتأییــد الح0ــم االبتــدائي ف�مــا قضــى (ــه علــى المســتأنفة األصــل�ة  .قــد التســییر الحــروفــ* مــا تــنص عل�ــه بنــود ع

والمســتأنف علیهــا فرع�ــا (االســتمرار فــي تزو�ــد المحطــة بجم�ــع أنــواع المحروقــات مــع رفــع الغرامــة التهدید�ــة إلــى 

 .12/04/2004ر ابتداء من تار�خ االمتناع الذ= هو یدرهم عن 0ل یوم تأخ 5000مبلغ 

ان المســتأنف علیهــا ال زالــت تعتبــر أنهــا غیــر مســتحقة أل=  27/02/2014المســتأنفة بجلســة وعقبــت 

  .واجب مقابل التسییر (سبب توقفها وعن تزو�د المحطة (المحروقات

وان هــذا الــدفع ینضــاف إلــى سلســلة دفوعــات غیــر وجیهــة المقدمــة مــن طــرف المســتأنف علیهــا والتــي 

لم تحترم عقـد التسـییر الحـر الـذ= �عتبـر شـر�عة تعاقـدهما سـواء  ،علیهاتتناقض في جم�عها، ذلك أن المستأنف 

ف�ما یتعل* (أداء مقابل التسییر أو في خرق البنود المتعلقة (االلتزامات المو0ولة للمسیرة مع العلـم أن مقتضـ�ات 

  :ا یليالبند السا(ع من الفصل العاشر، ذلك أنه (استقراء المح0مة لهذا البند الذ= ینص صراحة على م

(فســخ العقــد الحــالي (قــوة القــانون إذا لــم �حتــرم المســیر بنــدا مــن البنــود المدرجــة فــي مختلــف هــذا العقــد "

وخصوصا إذا لم یؤد إلـى الشـر0ة جم�ـع الم(ـالغ المسـتحقة فـي اجـل محـدد أو إذا سـلم هـذه األخیـرة شـ�0ا أو أ�ـة 

  ".وسیلة أخرU لألداء بدون رصید أو برصید غیر 0اف

للعارضــة أن أدلــت للمح0مــة (قــرار صــادر عــن مح0مــة االســتئناف التجار�ــة (الدارالب�ضــاء إنــه ســب*  و

  .الذ= یثبت الح0م لفائدتها 4110/2013تحت عدد  01/08/2013بتار�خ 

وأن تمسك المستأنف علیها (االتفاق علـى تجمیـد مفعـول بنـد الفسـخ فـي عقـود التسـییر هـو تمسـك ی(قـى 

ت الجامعة الوطن�ة للتجار وأر$اب المحطات (المغرب من جمع�ة النفطیین والعدم سواء خصوصا (عد أن توصل
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للمغرب بإنذار مفاده أن هذا التجمید وهذا االتفاق أص(ح الغ�ا، وأن األح0ام القضائ�ة الصادرة قبل هذا اإلنذار 

  .قد صدرت حینما 0ان االتفاق (التجمید ما زال قائما ولم یلغى من أ= طرف

ن للمغرب عبرت (ش0ل واضح وقاطع عن موقفها من االتفاق المـذ0ور أعـاله مؤ0ـدة وأن جمع�ة النفطیی

 ن موقـف جمع�ـة النفطیـین للمغـربإو(التـالي فـ. على استمرار تفعیـل العقـود التسـییر الحـر (الشـ0ل المبرمـة عل�ـه

ا یتعـین معـه األخـذ موقف سل�م ما دام لم یتحق* االتفاق و(التالي فإن التجمید ال �م0ن أن ی(قى قائمـا لالبـد، ممـ

المذ0رة الحال�ة السا(قة، مع مراعاة ما تتوفر عل�ـه مح0مـة ((عین االعت(ار والتقدیر القرارات القضائ�ة المدلى بها 

  .النقض من وال�ة لتأو�ل القانون، مع رد جم�ع دفوع المستأنف علیهم النعدام أساسها القانوني وافتقادها الحج�ة

أن العارضــــة ســــب* لهــــا أن أجابــــت عــــن مــــا أثارتــــه  10/04/2014المســــتأنف علیهــــا بجلســــة  وعقبــــت

0انـت تـؤد= مـا  مؤ0ـدة علـى أنهـا .المستأنفة وذلك فـي مـذ0رة جوابهـا مـع اسـتئناف فرعـي المـدلى بهـا فـي الملـف

ـــار�خ  ـــة بت ـــالمواد النفط� ـــد المحطـــة ( ـــرة عـــن تزو� ـــى أن امتنعـــت هـــذه األخی ، 12/04/2005بـــذمتها للمســـتأنفة إل

و(ــادرت إلــى اللجــوء إلــى القضــاء (عــدة مســاطر قضــائ�ة 0انــت العارضــة فــي غنــى عنهــا وقــد حجــزت ممتلكاتهــا 

وحرمتها من دفتر الشـ�0ات منـذ ذلـك الوقـت إلـى اآلن (اعتمـاده علـى (عـض الشـ�0ات والكمب�ـاالت المحـتف` بهـا 

 1.843.232,86الــب العارضـة (ـأداء مبلــغ مـن طرفهـا والمـؤداة ق�متهــا واعتمـدتها 0سـند فــي الـدعوU الحال�ـة لتط

  .درهم للوصول إلى فسخ عقد التسییر الحر

وحیث إن مح0مة الدرجة األولى أمرت بإجراء  خبرة حساب�ة أنجزت من طرف السید سامر ثابـت الـذ= 

قـد بها من طرف شر0ة بتـروم ف لق�م التي رجعت بدون مؤونة المحتجعاین السجالت التجار�ة للطرفین فأكد أن ا

أنها (الفعل تتوفر على قـ�م مختلفـة وانهـا تضـعها رهـن  04/11/2008صرحت هذه االخیرة في مراسلتها بتار�خ 

  .اشارة العارضة عن طر�* محامي الشر0ة، وهذه الخبرة لم تكن موضوع أ= طعن من طرف المستأنفة

لمـدلى (ـه مـن طـرف درهـم وا 999.999,32ان القرار االستئنافي القاضي على العارضـة (ـأداء مبلـغ  و

المســتأنفة، فــإن هــذا القــرار ال زال لــم �0تســب قــوة الشــيء المقضــي (ــه لكــون العارضــة طعنــت ف�ــه (ــالنقض فــوق 

  .الثابت من صورة عر�ضة النقض

  وٕان العارضــة لجــأت بــدورها إلــى القضــاء بــدعوU ترمــي إلــى إرجــاع الشــ�0ات ولكمب�ــاالت المحــتف` بهــا 

 11/03/2014بتـار�خ  4076صدر ف�ـه ح0ـم رقـم  332/7/2010الملف رقم من طرف المستأنفة ففتح لطلبها 

قضى على المستأنفة فـي الـدعوU الحال�ـة بإرجـاع ثـالث شـ�0ات المشـار إلـى ارقامهـا وم(الغهـا فـي الح0ـم وتسـع 

درهم تبت  21.980,68(مبلغ  درهم لكل واحد وواحدة حاملة 0166.666,66مب�االت الحاملة ثمان�ة منها مبلغ 

ح0مة احتفاb شر0ة بتروم بها، والكمب�الة األخیرة تم الطعن فیها (الزور الفرعي، وهي نفس السندات موضوع للم

  .القرار االستئنافي المطعون ف�ه (النقض من طرف العارضة وف* ما أشیر إل�ه أعاله

ون النـزاع من عقد التسییر الحـر لكـ ما أثارته المستأنفة بخصوص البند السا(ع من الفصل العاشر و ان

درهـم  1.843.232,86بـین الطـرفین قائمـا ومعروضـا علـى القضـاء وأن المسـتأنفة تطالـب العارضـة (ـأداء مبلـغ 

درهـم، وقـد تقـدمت العارضـة ضـد  1.864.281,17بینما العارضة تطالبهـا بتسـو�ة وضـع�ة المحطـة وأداء مبلـغ 
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بتـــــار�خ  4408قـــــرار اســـــتئنافي رقـــــم  المســـــتأنفة بـــــدعوU مســـــتقلة ترمـــــي إلـــــى أداء ق�مـــــة البنا�ـــــات صـــــدر فیهـــــا

درهــــم وقــــد  428.000,40 (أدائهــــا مبلــــغقضــــى علــــى المســــتأنفة  5770/7/2007فــــي الملــــف  25/10/2011

(مح0مـة الـنقض وال  1276/3/2/2012طعنت العارضة في هـذا القـرار (ـالنقض جزئ�ـا ففـتح لطلبهـا ملـف عـدد 

  .زال في اإلجراءات

االتفاق المحتج (ه من طـرف الجامعـة الوطن�ـة للتجـار وأر$ـاب  وحیث إن ما أثارته المستأنفة بخصوص

محطـات الوقـود (ـالمغرب ضـد جمع�ـة  النفطیـین للمغـرب التـي تمثـل شـر0ات التوز�ـع معتبـرة أن الرسـالة المحــتج 

بها واالتفاق على البند المتعل* (فسخ العقد والقرارات المدلى بها مـن طرفهـا سیتضـح للمح0مـة أن نـزاع 0ـل قـرار 

  .تلف عن نازلة الحال وتتعل* بوفاة المسیر وورثتهمخ

الصــــادر عــــن المح0مــــة االبتدائ�ــــة المدن�ــــة  317إال أن ادعــــاء المســــتأنفة �فنــــده الح0ــــم الحــــدیث رقــــم 

والقاضــي علــى جمع�ــة النفطیــین (ــالمغرب  312/2/2013فــي الملــف رقــم  05/02/2014(الدارالب�ضــاء بتــار�خ 

بتفعیــل الصــ�غة الجدیــدة  08/04/1997وضــوع عقــد االتفــاق المــؤرخ فــي فــي شــخص رئ�ســها بتنفیــذ التزامهــا م

لعقــود 0ــراء التســییر الحــر وفــ* المتفــ* عل�ــه، وقــد وجــه الســید رئــ�س المح0مــة االبتدائ�ــة المدن�ــة (الدارالب�ضــاء 

  .رسالة إلى رئ�س الجامعة الوطن�ة لتجار محطات الوقود (المغرب

رف الجامعـة الوطن�ـة لتجـار وار$ـاب محطـات العقـود (ـالمغرب و$ناء على المذ0رتین المدلى بهما مـن طـ

  .وجمع�ة النفطیین المغرب والتي أكدا فهما دفوعهما السا(قة 15/05/2014المؤرخة في 

أن المسـتأنف علیهــا منـذ بدا�ــة المسـطرة لــم تثبـت للمح0مــة ال  15/05/2014وعقبـت المسـتأنفة بجلســة 

وال مرحلــة االســتئناف أنهــا أدت واج(ــات الكــراء للعارضــة عــن المــدة المــذ0ورة فــي المقــال  فــي المرحلــة االبتدائ�ــة 

   .االفتتاحي وفي المقال اإلصالحي وفي الطلب اإلضافي أمام مح0مة االستئناف

وان المستأنف علیها عندما لم تجد ما تثبت (ه أداء واج(ات الكراء زعمـت أنهـا تـؤد= الم(ـالغ المسـتحقة 

و(ـالرجوع إلـى نسـخة الح0ـم االبتـدائي المسـتأنف فإنـه لـم . علـى 0شـف حسـاب المفتـوح لـدU العارضـةعلیها بناء 

(عـدم قبـول " قضـى هالمطعـون ف�ـالح0ـم وأن  .یرد أ= حیث�ة أن المستأنف علیها أدت للعارضة مسـتحقات الكـراء

لــم تشــید أ= بنــاءات لــ�س علــى أســاس ان المســتأنف علیهــا 0انــت تــؤد= واج(ــات الكــراء وأنهــا " الطلــب األصــلي

فق[ (عدم قبول الطلب األصلي المقدم من العارضة على سبب آخر هو المتمثل في االتفاق  ى(المحطة بل قض

الموقع عل�ه بین جمع�ة النفطیـین للمغـرب والجمع�ـة الوطن�ـة لتجـار محطـات الوقـود  08/04/1997المؤرخ في 

 19/12/2011الصـــادر بتـــار�خ  2440ألعلـــى عـــدد (ـــالمغرب، واستشـــهدت المح0مـــة التجار�ـــة (قـــرار المجلـــس ا

مـا  17فقد جاء في الحیث�ة األخیرة من الح0م االبتدائي من الصـفحة  91المنشور (مجلة المحاكم المغر$�ة عدد 

وحیث نظرا لما تم (سطه أعاله یتبین أن المدع�ة غیر محقة في طلب الفسخ لعقد تـم تجمیـد بنـده المرتـب : "یلي

ا یتعین معه عدم قبوله 0ما أن طلب المدع�ة الرامي السترجاع األصل التجار= غیر مؤسس للجزاء المذ0ور مم

  ...".لكون عقد التسییر الحر ما زال قائما ومازالت التزاماته التعاقد�ة سار�ة ومنتجة آلثارها (النس(ة للطرفین
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لـــى مراجعـــه فـــي قـــرار المجلـــس األعلـــى الـــذ= استشـــهدت (ـــه المح0مـــة االبتدائ�ـــة والـــذ= أشـــارت ع نلكـــ

 .فذلك القرار تراجعت عنه مح0مة النقض وحذت حذوها مح0مـة االسـتئناف التجار�ـة (الدارالب�ضـاء 17الصفحة 

  .وأن العارضة أثبتت هذه الحق�قة بواسطة قرارات قضائ�ة ال تدع أ= مجال للشك أو الظن

علــى الــذ= اعتمــدت عل�ــه ن العارضــة تــرU أنــه مــن المفیــد أ�ضــا أن تــدلي للمح0مــة (قــرار المجلــس األأو 

  .2872/2013مح0مة االستئناف التجار�ة (الدارالب�ضاء في قرارها أعاله عدد 

(قرار�ن صادر�ن عـن المجلـس  27/02/2011لجلسة  و�الح` جدا أن العارضة (عد أن أرفقت مذ0رتها

 (عــد هــذا قالــت المســتأنف األعلــى وقــرار صــادر عــن مح0مــة االســتئناف (الدارالب�ضــاء وهــم المشــار إلــیهم أعــاله،

إال أن ادعاء المستأنفة �فنده الح0م الحدیث رقم : "ما یلي 10/04/2014من مذ0رتها لجلسة  4علیها في الفقرة 

 312/2/13فـي الملـف رقـم  05/02/2014الصادر عن المح0مة االبتدائ�ة المدن�ة (الدارالب�ضـاء بتـار�خ  317

شــخص رئ�ســها بتنفیــذ التزامهــا موضــوع عقــد االتفــاق المــؤرخ فــي  والقاضــي علــى جمع�ــة النفطیــین (ــالمغرب فــي

  ...".بتفعیل الص�غة الجدیدة لعقود 0راء التسییر الحر وف* المتف* عل�ه 08/04/1997

لكن من جهة أولى إن المستأنف علیها لـم تـدل رفقـة مـذ0رتها (صـورة الح0ـم االبتـدائي أعـاله وال (صـورة 

و  06بتدائ�ــة (الدارالب�ضــاء اللــذین أشــارت إلیهمــا فــي المرفقــات تحــت رقمــي مــن 0تــاب الســید رئــ�س المح0مــة اال

ومـــن جهـــة ثان�ـــة وحتـــى علـــى فـــرض أن المســـتأنف علیهـــا أدلـــت (عـــد ذلـــك (صـــورتي مـــن هـــاتین الـــوث�قتین . 07

 األخیرتین فإن الـوث�قتین أعـاله ال ینفعـان المسـتأنف علیهـا فـي أ= شـيء ألن الح0ـم االبتـدائي الـذ= أشـارت إل�ـه

ال �م0ــن أن نســاو�ه فــي ) 312/13ملــف ابتــدائي  05/02/2014ح0ــم بتــار�خ (المســتأنف علیهــا فــي  مــذ0رتها 

نفس الدرجة مع القرارات الثالث المشار إلیها أعاله والصادرة عن مح0مـة الـنقض ثـم ألن هـذه المح0مـة األخیـرة 

حـــاكم االبتدائ�ـــة ولمحـــاكم االســـتئناف (اعت(ارهــا أعلـــى جهـــاز قضـــائي فـــي المملكـــة فـــإن قراراتهـــا تكـــون ملزمـــة للم

  .ومهمتها األساس�ة هي توحید االجتهادات القضائ�ة بین مختلف  محاكم المملكة

(عدم قبول الطلب األصلي تأس�سا علـى اتفاق�ـة  و$ناء على 0ل ذلك فإن الح0م المستأنف عندما قضى 

مح0مـة (ث الصـادر عـن المجلـس األعلـى المشار إلیهـا أعـاله، فإنهـا بـذلك خرقـت القـرارات الـثال 08/04/1997

 23/05/2013بتـار�خ  02872/2013ما خرقت قرار مح0مة االسـتئناف التجار�ـة الحـدیث تحـت عـدد ) النقض

و مـن أجـل هـذا السـبب القـانوني تلـتمس . المشار على مراجعهم أعاله، والمدلى بنسخ منهم مـن طـرف العارضـة

  . من المح0مة إلغاء الح0م االبتدائي ف�ما قضى (ه ضد العارضةالعارضة 

وٕان العارضة تعز�زا لموقفها أدلت المح0مة (قرار صادر عن مح0مة االستئناف التجار�ـة (الدارالب�ضـاء "

ـــار�خ  ـــف عـــدد  4110/2013تحـــت عـــدد  01/08/2013بت ـــ* بـــدعوU األداء  5090/2007/5فـــي المل والمتعل

  11والقاضي (أدائها لشـر0ة  25/06/2007لیها التي صدر فیها ح0م ابتدائي بتار�خ الموجهة ضد المستأنف ع

درهــم مــع الفوائــد القانون�ــة مــن تــار�خ الطلــب والنفــاذ المعجــل والصــائر واالكــراه البــدني فــي  1.021.980المغــرب 

. علــى رافعهــااألدنــى ورد (ــاقي الطل(ــات وفــي دعــوU الــزور الفرعــي (قبولهــا شــ0ال ورفضــها موضــوعا والصــائر 
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والذ= أید (القرار المومأ إل�ه أعاله (اعت(اره جزئ�ا وتعدیل الح0م المستأنف وذلك (حصـر المبلـغ المح0ـوم (ـه فـي 

  .درهم وتأییده في ال(اقي وجعل الصائر (النس(ة 999.999,32

موالتها وٕان صدور هذا القرار یؤ0د للمح0مة أن واقعة عدم أداء المسـتأنف علیهـا لواج(ـات التسـییر ومشـ

وأن المسـتأنف علیهـا عنـدما لـم تجـد أ=  .ثابتة في حقها و�0ون السبب المنشئ للفسخ قائم لتحق* الشرQ الفاسخ

  :اله قالتعوسیلة تكذب بها ما جاء في القرار االستئنافي ا 

درهــم والمــدلى (ــه مــن طــرف  999.999,32ان القــرار االســتئنافي القاضــي علــى العارضــة (ــأداء مبلــغ 

، ال زال لم �0تسب قوة الشيء المقضي (ه لكون العارضة طعنت ف�ه (النقض وأرفقت المستأنف علیها المستأنفة

لكـن إن القـرار  .5090/07ملـف رقـم  4110مذ0رتها (صورة صفحتین من عر�ضة النقض فق[ ضد القرار رقم 

مقضـي، وأن الطعـن ف�ـه االستئنافي أعاله ع0س ما تدع�ه المستأنف علیها هـو قـرار نهـائي حـائز لقـوة الشـيء ال

  .(النقض ال یوقف تنفیذه

عــــن  11/03/2014الصــــادر بتــــار�خ  332/2010ملــــف رقــــم  4076وف�مــــا یخــــص صــــورة ح0ــــم رقــــم 

أن الح0ــم : المح0مــة التجار�ــة (الدارالب�ضــاء، فــإن العارضــة تــدلي (شــأن هــذا الح0ــم األخیــر (المالحظــات التال�ــة

وأن المستأنف علیها لم .  زال قا(ال للطعن (االستئناف أو التعرضاالبتدائي أعاله ل�س (ح0م نهائي ومن ثمة ال

أن الح0ــم االبتــدائي أعــاله عنــدما . تــدل للمح0مــة (شــهادة عــدم التعــرض واالســتئناف ضــد الح0ــم االبتــدائي أعــاله

ض (طر�قــة قانون�ــة ســتطعن ف�ــه (التأكیــد (االســتئناف أو التعــرض وســتعرف 0یــف تــدحض ادعــاءات ر یبلــغ للعــا

 332/2010في الملف رقـم  11/03/2014أن ما قضى (ه الح0م االبتدائي الصادر بتار�خ و . أنف علیهاالمست

 5090/2007/5سب* للمستأنف علیها أن أثارت أمام مح0مة االستئناف التجار�ة (الدارالب�ضاء في الملـف رقـم 

 05/12/2013لجلســـة  الـــذ= أدلـــت (ـــه العارضـــة رفقـــة مـــذ0رتها 4110/2013موضـــوع القـــرار االســـتئنافي رقـــم 

(مبلــــغ  20/03/2003فالمســـتأنف علیهــــا أثـــارت أمــــام هـــذه المح0مــــة األخیــــرة أن الكمب�الـــة التــــي تحمـــل تــــار�خ 

درهــم تــم أداؤهــا بواســطة شــ�ك وأن مح0مــة االســتئناف لــم تســتجب لهــذا االدعــاء واســتجابت مح0مــة  166.666

درهـــم وخصـــمت هـــذا المبلـــغ  21.980املـــة لمبلـــغ االســـتئناف أعـــاله فقـــ[ للكمب�الـــة المطعـــون فیهـــا (ـــالزور والح

= درهـــــــم  21.980,68 –درهـــــــم  1.021.980األخیــــــر مـــــــن المبلـــــــغ المح0ـــــــوم (ـــــــه ابتـــــــدائ�ا لفائـــــــدة العـــــــارض 

فــــــي الملــــــف رقــــــم  28/10/2011الصــــــادر بتــــــار�خ  4408ف�مــــــا یخــــــص القــــــرار عــــــدد  .درهــــــم 999.999,32

بــدعوU  –أ= العارضــة  –تقــدمت ضــد المســتأنفة قالــت المســتأنف علیهــا عــن هــذا القــرار أنهــا  5770/7/2007

فــي الملــف  25/10/2011بتــار�خ  4408مســتقلة ترمــي إلــى أداء ق�مــة البنا�ــات صــدر فیهــا قــرار اســتئنافي رقــم 

  .5770/7/2007رقم 

لكن هذا القرار حسم في نقطة هامة تتعل* (موضوع الدعوU الحال�ة، ذلك أن العارضة أثبتت في جم�ع 

  .ستأنفة قامت ببناء مقهى ومطعم دون الموافقة الكتاب�ة من العارضةمحرراتها أن الم

وان القــرار االســتئنافي أعــاله الــذ= أدلــت (ــه المســتأنف علیهــا نفســها أثبــت هــذه الحق�قــة ممــا ال یــدع أ= 

  :الحیث�ة الثان�ة ما یلي 18مجال للشك أو الظن وه0ذا جاء في نسخة القرار االستئنافي أعاله في الصفحة 
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اإلصالح التي اعتمدتها الطاعنـة 0سـند السـترجاع مـا انفقتـه علـى المحطـة حـددت  و(ما أن رخصة... "

بدقــة نـــوع األشــغال الواجـــب الق�ـــام بهــا وهـــي إصــالح الواجهـــات، إزالـــة جم�ــع محـــالت القزدیــر، اســـتبدال غطـــاء 

ه االصـالحات، ذهـ المضخات وٕاصالح المناط* الخضراء بجوار المحطة، فإن األداء سینحصر في حدود ق�مـة

وما زاد عن ذلك من أشغال الح* للطاعنة في استرجاع ما أنفقته علیها، 0أشغال بناء المقهى والمطعـم وٕانجـاز 

وهـذا القـرار االسـتئنافي أدلـت (ـه المسـتأنف علیهـا ". شرفة المقهـى (اعت(ـار أنهـا تمـت خـارج نطـاق رخصـة البنـاء

  .هو قائل بهانفسها والقاعدة الفقه�ة تقضي من أدلى (حجة ف

وان المســتأنف علیهــا لــم تــدل طیلــة اإلجــراءات المســطر�ة أن العارضــة أعطتهــا الموافقــة الكتاب�ــة لتشــیید 

والقــرار االســتئنافي أعــاله الــذ= أدلــت (ــه المســتأنف علیهــا نفســها جــاء ف�ــه 0مــا هــو ) مقهــى ومطعــم الــخ(بنــاءات 

ة فــي اســترجاع مــا أنفقتــه علیهــا 0اشــغال بنــاء ومــا زاد عــن ذلــك مــن أشــغال الحــ* للطاعنــ: "... واضــح أعــاله

  "المقهى والمطعم وٕانجاز شرفة المقهى (اعت(ار أنها تمت خارج نطاق رخصة البناء

  .ولذلك فإن دعوU العارضة هي دعوU مشروعة ومؤسسة على سند من القانون 

  .عدم أداء واج(ات الكراء شيء ثابت في النازلة-1

دون الموافقـة الكتاب�ــة مــن ) مقهـى مطعــم(اف مــن المسـتأنف علیهــا تشـیید بنــاءات فـي المحطــة (ـاعتر -2

  .العارضة شيء ثابت 0ذلك في النازلة

وان المستأنف علیها لم تكتف (عدم أداء المستحقات للعارضة بل تجاوزت ذلك إلى حد خرق مقتض�ات 

كــار= المســیر والتــي الفصــل الخــامس مــن عقــد التســییر الحــر خصوصــا فــي فقرتــه األولــى المتعلقــة (التزامــات ال

  :ینص صراحة على ما یلي

أن ال �قوم (ا= تغییر أو تعدیل داخل المحطة أو خارجها دون الموافقة الكتاب�ة للشر0ة 0ما �متنع عن "

ـــة وخـــدمات الغســـل  ـــع المـــواد النفط� ـــة الكتاب�ـــة للشـــر0ة أل= نشـــاQ آخـــر غیـــر ب� اســـتعمال المحطـــة دون الموافق

وزتهــا المســتأنف علیهــا (الســماح للســید امنــون مــوال= دمحم بتشــیید مخــدع هــاتفي هــذه المقتضــ�ات تجا ".والتشــح�م

ومقهى (محطة بتروم الشيء الذ= لم تستطع نفیها بل تؤ0ده في جل مذ0راتها السا(قة، وهذا �شـ0ل اعترافـا منهـا 

وجـــه فاطمــة علــى  22علــى خــرق عقــد التســییر الحــر وذلــك بتغییــر األصــل التجــار= المســلم للمســتأنف علیهــا 

التسییر الحر الذ= موضوعه هو ب�ع (التقس�[ للمواد النفط�ة وتقد�م خدمات الغسل والتشح�م، مما �ش0ل عملها 

  .خرقا سافرا لمقتض�ات عقد التسییر الحر و�تعین بذلك فسخه لعلل السالفة الذ0ر

ضــافي وجم�ــع وطلبهــا اإل لهــذه األســ(اب تلــتمس الح0ــم وفــ* ملتمســاتها المضــمنة فــي مقالهــا االســتئنافي

" مح0مـة الـنقض"مرفقـة مـذ0رتها بنسـخة مـن قـرار المجلـس األعلـى . وتحمیل المستأنف علیها الصـائر. مذ0راتها

  .353/3/2/2009في الملف عدد  18/03/2010بتار�خ  434عدد 

والتـــي لـــم  10/07/2014و$نـــاء علـــى المـــذ0رة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المســـتأنف علیهـــا بجلســـة 

 –شــهادة المهنــدس الطبــوغرافي  -صــورة مــن التصــم�م الفتــوغرافي: والمرفقــة (الوثــائ* التال�ــةتتضــمن أ= جدیــد 

  .صور لمقاالت افتتاح�ة اصالح�ة –تصم�م المحطة  -صور فتوغراف�ة للمح0مة –ترجمة الشهادة للغة العر$�ة 
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ة ملتمسـة إجـراء والتي أكدت فیها دفوعاتها السـا(ق 30/10/2014و$ناء على المذ0رة المدلى بها بجلسة 

  .(حث من جدید (عد المعط�ات الجدیدة التي ظهرت في الملف و الملفات المشار إلیها في أجو$تها السا(قة

  .و$ناء على (اقي الردود واألجو(ة التي لم �ضف إلیها أ= جدید

 مـــن طـــرف نائـــب المســـتأنفة بجلســـةو$نـــاء علـــى المـــذ0رة التعقیب�ـــة المقرونـــة (طلـــب إضـــافي المـــدلى بهـــا 

ان جـــاء ف�ـــه اإلضـــافي أكـــدت فـــي تعقیبهـــا مـــا ســـب* تضـــمینه (مـــذ0راتها الســـا(قة وفـــي المقـــال  19/02/2015

فاطمــة (صــفتها المســیرة  22العارضــة �0ــون مــن حقهــا التقــدم (طلبهــا اإلضــافي الحــالي مــن أجــل مطال(ــة الســیدة 

الحـر عـن الفتـرة الممتـدة مـا بـین الحرة لمحطة دشیرة موضـوع نازلـة الحـال (ـأداء الواج(ـات المترت(ـة عـن التسـییر 

یر الحـر یالكـراء األصـلي المقـرر فـي عقـد التسـ: ، وذلك على الشـ0ل التـالي2015إلى غا�ة ینایر  2013فبرایر 

مـن المـداخیل اإلجمال�ـة  %10وان مقابل التسییر الحر حدد فـي . H.T/درهم  5500(مبلغ  04/01/1994في 

0ـراء  – H.T/ درهـم 10.717,95 2013أكتـو$ر  - %10رتفـع إلـى ثـم ی 1995تؤدU شهر�ا ابتداء من أكتو$ر 

=  H.T  ×24/ درهـــــــم 1.717,95(مبلـــــــغ قـــــــدره  2015إلـــــــى غا�ـــــــة ینـــــــایر  2013عـــــــن المـــــــدة مـــــــن فبرایـــــــر 

هـو  2015إلـى غا�ـة ینـایر  2013إذن المبلـغ غیـر مـؤدU الـذ= �متـد مـن فبرایـر . H.T/ درهم  257.230,80

+ درهـم  257.230,80أ= ما مجموعه هـو . درهم H.T×20%  =51.446,16/درهم 257.230,80: 0التالي

أ= ان مــا تخلــذ بذمــة المســتأنف علیهــا مــن الواج(ــات المترت(ــة عــن . درهــم 308.676,96=درهــم  51.446,16

وأن هذا الطلب ال . درهم 308.676,96هو  2015إلى غا�ة ینایر  2013التسییر الحر الممتدة ما بین فبرایر 

و�تعـین الح0ـم علـى المسـتأنف علیهـا . یدا لكونه مرت([ (الطلـب األصـلي و�تعلـ* بـنفس الموضـوع�عتبر طل(ا جد

درهم، مع مبلغ الطلب اإلضافي عن المدة الممتـدة  278.280(أدائها لفائدة العارضة المبلغ المح0وم (ه ابتدائ�ا 

إلـــــــى مبلـــــــغ درهـــــــم (اإلضـــــــافة أ�ضـــــــا  825.997,96: 2013إلـــــــى غا�ـــــــة ینـــــــایر  2006مـــــــن شـــــــهر أكتـــــــو$ر 

إلــى غا�ــة  2013درهــم المتعلــ* (الواج(ــات المترت(ــة عــن التســییر الحــر الممتــدة مــا بــین فبرایــر  308.676,96

  .2015ینایر 

ادلت الجامعة الوطن�ة لتجـار وأر$ـاب المحطـات الوقـود (ـالمغرب (مـذ0رة مرفقـة  19/02/2015و$جلسة 

  .(مجموعة قرارات

ى بهــا مــن نــواب األطــراف والتــي لــم تتضــمن أ= اضــافة جدیــدة و$نــاء علــى (ــاقي الــردود واألجو(ــة المــدل

  .والمرفقة (مجموعة أح0ام وقرارات استئناف�ة

و$نـاء علــى المـذ0رة المــدلى بهـا مــن طـرف االســتاذ وهبـي عــن الجامعـة الوطن�ــة لتجـار وأر$ــاب محطــات 

  .(الفسخ ومرفقة (قرارات حدیثة صدرت بخصوص تجمید العقد المتعل* 07/01/2016الوقود بجلسة 

مـن طـرف نائـب  28/01/2016و$ناء على المقال االضافي المقرون (مذ0رة جواب�ة المدلى بها بجلسـة 

تقدمت المستأنف علیها (مذ0رة رفقة قرار�ن لم تتضمن أ= دفع جد= یذ0ر سـوU اجتـرار ورد فیها لقد   المستأنفة

مـــة أن المســـتأنف علیهـــا لـــم تجـــب عـــن و إن العارضـــة تؤ0ـــد للمح0 .مـــا ســـب* أن أثارتـــه خـــالل جم�ـــع محرراتهـــا
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دفوعهــا المقدمــة (صــفة نظام�ــة، والتــي تــدور وجــودا وعــدما حــول عــدم أداء واج(ــات تســییر الــذ= �شــ0ل موجــب 

  .قانوني للفسخ

عن هذه الدفوع الجوهر�ة والحاسمة فـي النـزاع یؤ0ـد صـحة مـا تتمسـك الرد اد= المستأنف علیها إن تف و

  .(ه العارضة

و إن احتجاج المستأنف علیها (قرار�ن صادر�ن عن مح0مة النقض هو احتجاج (اطل ألن نازلة الحال 

ال عالقة لها بوقائع القرار�ن المدلى بهما، وألن الملف یتعل* (الفسخ لتحق* الشرQ الفاسخ وهو عدم األداء وهـو 

درجـة األولـى علـى المسـتأنف علیهـا الثابت من خـالل الح0ـم االبتـدائي المطعـون ف�ـه الـذ= قضـت ف�ـه مح0مـة ال

(أداء مقابل التسییر وهو إقرار (أن المستأنف علیها لم تؤد ما بذمتها لفائـدة العارضـة ولـم تلتـزم (مقتضـ�ات عقـد 

و(التالي فإن القرار�ن الصادر�ن عن مح0مة النقض ال �م0ـن االسـتئناس  .التسییر الذ= �عتبر شر�عة المتعاقدین

  .  خصوصا وأن األمر یتعل* (عدم أداء المسیر لواج(ات التسییر الحر ول�س غیر ذلك بهما في نازلة الحال،

و إنه جوا(ا على تمسـك المسـتأنف علیهـا بتعلیـل مح0مـة الـنقض فـي القـرار�ن المسـتدل بهمـا هـو تمسـك 

مح0مـة  (اطل ألن مح0مـة الـنقض بثـت فـي الملفـین وقائعهمـا ال عالقـة لهـا (ملـف نازلـة الحـال، و(التـالي اعت(ـار

النقض أن االتفاق بین الجامعة الوطن�ة ألر$اب محطة الوقود وجمع�ة النفطیین الزال مستمرا ت(قى العارضة في 

إل�ـه أن المسـتأنف علیهـا لـم تحتـرم عقـد التسـییر الحـر الـذ=  وان مـا ین(غـي لفـت النظـر  منأU عنه وال یخصـها،

لتسـییر أو فـي خـرق البنـود المتعلقـة (االلتزامـات المو0ولـة �عتبر شـر�عة تعاقـدهما سـواء ف�مـا یتعلـ* (ـأداء مقابـل ا

 Uللمســیرة مــع العلــم أن مقتضــ�ات البنــد الســا(ع مــن الفصــل العاشــر والتــي تحــاول المســتأنف علیهــا  فــي الــدعو

  :إقصائها من موضوع النزاع ذلك أنه (استقراء المح0مة لهذا البند الذ= ینص صراحة على ما یلي

قــوة القــانون إذا لــم �حتــرم المســیر بنــدا مــن البنــود المدرجــة فــي مختلــف هــذا العقــد (فســخ العقــد الحــالي ("

  :وخصوصا إذا

(صفة عامة لم یؤد إلى الشر0ة جم�ع الم(الغ المستحقة في أجل محدد أو إذا سلم هذه األخیـرة شـ�0ا أو 

  "أ�ة وسیلة أخرU لألداء بدون رصید او برصید غیر 0اف

  .= تأو�ل وال تحتمل أ= تكییف آخرألة وصر�حة وال تحتاج إن مقتض�ات هذا الفصل واضح و

إن تمسك المستأنف علیها (االتفاق على تجمید مفعول بند الفسخ في عقـود التسـییر هـو تمسـك ی(قـى  و

یتعین ضم هذه الدفوع إلى استئناف العارضة والح0م وف* ملتمسـات العارضـة الم(سـطة فـي لذلك . والعدم سواء 

  .جم�ع محرراتها

إن العارضـة سـب* لهــا أن تقـدمت (طلــب إضـافي طالبـت بواج(ــات التسـییر مــن  :ل الطلـب اإلضــافيحـو 

  . 2015إلى غا�ة ینایر  2013شهر ینایر 

فاطمـــة  22إن العارضــة �0ـــون مـــن حقهـــا التقـــدم (طلبهـــا اإلضـــافي الحـــالي مـــن اجـــل مطال(ـــة الســـیدة  و

موضـوع نازلـة الحـال (ـأداء الواج(ـات المترت(ـة عـن التسـیر الحـر عـن الفتـرة  (صفتها المسیرة الحرة لمحطـة دشـیرة

الكــراء األصـلي المقــرر  :، وذلــك علـى الشــ0ل التـالي2016إلــى غا�ـة شــهر ینـایر  2015الممتـدة مـا بــین فبرایـر 
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وأن مقابــل التســییر الحــر حــدد فــي  H.T./درهــم 5.500,00(مبلــغ  04/01/1994فــي عقــد التســییر الحــر فــي 

0راء عن المدة من  - % 10ثم یرتفع إلى  1995من المداخیل اإلجمال�ة تؤدU شهر�ا ابتداء من أكتو$ر  10%

  - .H.T/درهم HT  ×12  =128.615,4/درهم 10.717,95(مبلغ قدره  2016إلى غا�ة ینایر  2015فبرایر 

 128.615,4 :اليهــــو 0التــــ 2016إلــــى غا�ــــة ینــــایر  2015إذن المبلــــغ غیــــر مــــؤدU الــــذ= �متــــد مــــن فبرایــــر 

= درهـم  25.723,08+درهـم  128.615,4  :أ= مـا مجموعـه هـو. درهم HT  ×20 %  =25.723,08/درهم

  .درهم 154.338,48

أ= أن مـا تخلـذ بذمـة المسـتأنف علیهـا مـن الواج(ـات المترت(ـة عـن التسـییر الحـر الممتـدة مـا بـین فبرایـر 

  .درهم 154.338,48:  هـو 2016إلى غا�ة ینایر  2015

 لــذلك  .و إن هــذا الطلــب ال�عتبــر طل(ــا جدیــدا لكونــه مــرت([ (الطلــب األصــلي و�تعلــ* بــنفس الموضــوع

مـع  درهـم، 278.280,00یتعین الح0م على المستأنف علیها (أدائها لفائدة العارضة المبلـغ المح0ـوم (ـه ابتـدائ�ا 

 825.997,96: 2013إلـــى غا�ـــة ینـــایر  2006مبلـــغ الطلـــب اإلضـــافي عـــن المـــدة الممتـــدة مـــن شـــهر أكتـــو$ر 

درهم المتعل* (الواج(ـات المترت(ـة عـن التسـییر الحـر الممتـدة مـا  308.676,96درهم، (اإلضافة أ�ضا إلى مبلغ 

درهــم المتعلـ* (الواج(ــات  154.338,48، (اإلضــافة أ�ضـا إلــى مبلـغ 2015إلـى غا�ــة ینـایر  2013بـین فبرایــر 

  .2016إلى غا�ة ینایر  2015المترت(ة عن التسییر الحر الممتدة ما بین فبرایر 

وتـــم  10/03/2016و$نــاء علـــى اعت(ـــار القضـــ�ة جــاهزة للبـــت وحجزهـــا للمداولـــة للنطــ* (ـــالقرار بجلســـة 

  .04/2016/ 21تمدیدها لجلسة 

  مح�مة االستئناف

المطعـون ف�ـه مجانبتـه الصـواب حینمـا اعتبرهـا ملزمـة (اسـتمرار تزو�ـد  حیث تعیب الطاعنة علـى الح0ـم

المستأنف علیها بجم�ع أنواع المحروقات رغم خرق هذه األخیرة جم�ع بنود عقد التسییر الحـر وعـدم أداء الكـراء 

ـــو$ر  ـــه منـــذ شـــهر اكت ـــى تســـل�مها شـــ�0ات  2004المتفـــ* عل� ـــده (االضـــافة ال ـــه او تفنی ـــم تســـتط�ع نف� وهـــو مـــا ل

0مب�االت رجعت بدون أداء وتوقفها ا�ضا عـن أداء ق�مـة المحروقـات االمـر الـذ= �عرضـها لفسـخ عقـد التسـییر و 

  .الحر (قوة القانون تطب�قا لمقتض�ات البند السا(ع من الفصل العاشر من العقد المذ0ور

الفصل   عدم أداء واج(ات الكراء فإنه (االطالع على عقد تسیر الحرلفسخ الطلب  بخصوص إنه حیثو 

تبین أن العقد �فسخ (قوة القانون إذا لم یؤد المسیر الى الطاعنة الم(ـالغ الكرائ�ـة المسـتحقة فـي یمنه  7البند  10

وفـي  .أجلها المحدد أو إذا سلم هذه األخیرة ش�0ا أو أ�ة وسیلة أخـرU لـالداء بـدون رصـید أو برصـید غیـر 0ـاف

0ــام الصــادرة ضــد المســتأنف علیهــا أن هــذه األخیــرة لــم تحتــرم نازلــة الحــال فــإن الثابــت مــن وثــائ* الملــف واألح

الفصل المشار إل�ه اعـاله والمتمثـل فـي تسـل�مها للطاعنـة شـ�0ات و0مب�ـاالت بـدون رصـید، واستصـدار الطاعنـة 

  .4110/2013في مواجهتها ح0ما قضى علیها (األداء والمؤ�د (مقتضى القرار االستئنافي عدد 
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لهــا نف علیهــا مقابــل التســییر الحــر للطاعنــة رغــم إنــذارها (ــاألداء وتســل�مها وحیــث إن عــدم أداء المســتأ

ت وش�0ات بدون رصید یؤد= الى فسخ العقد (قوة القانون لتحق* الشرQ الفاسخ دون حاجـة الـى مناقشـة ال0مب�ا

ت مح0مـة (اقي اإلخالالت األخرU المتمسك بها وأن الح0م المستأنف لما قضى برفض فسخ العقد استنادا لقرارا

الــنقض الـــذ= قضــت بتجمیـــد للبنـــد المتعلــ* (الفســـخ الـــى حــین إیجـــاد صــ�اغة جدیـــدة للعقـــود رغــم ثبـــوت إخـــالل 

المســتأنف علیهــا (التزاماتهــا التعاقد�ــة والمتمثــل فــي عــدم األداء وتســل�م 0مب�ــاالت وشــ�0ات بــدون رصــید ورغــم 

ب ممـا یتعـین معـه الغـاء الح0ـم المسـتأنف تأطیر الطاعنة دعواها على اساس عدم األداء �0ون قد جانب الصوا

ف�ما قضى (ه من رفض الفسخ والح0م من جدید (فسـخ عقـد التسـیر الحـر لعـدم احتـرام المسـتأنف علیهـا التزامهـا 

  .التعاقد=

وحیث أمام جد�ة السبب األول المتمثل في عدم األداء وثبوت واقعة عدم األداء �غني عن مناقشة (اقي 

  .خاألس(اب الموج(ة للفس

وحیث یترتـب علـى فسـخ العقـد لعـدم أداء واج(ـات الكـراء عـدم االسـتجا(ة لطلـب اسـتمرار تزو�ـد المحطـة 

المسیرة من طرف المستأنف علیها بجم�ع أنواع المحروقات ما دامت المستأنف علیها قد أخلت (ـأهم التـزام وهـو 

مما یتعین معه الغاء   11وهو تزو�دها (ال أداء واج(ات الكراء یجعل الطاعنة غیر ملزمة بتنفیذ التزامها المقابل

الح0م المستأنف ف�ما قضى (ه (النس(ة للطلب المضـاد واالضـافي القاضـي بتزو�ـد لمسـتأنف علیهـا بجم�ـع أنـواع 

  .المحروقات والح0م من جدید برفض الطلب

ح0ـم مـن جدیـد وحیث اعت(ارا لما تقدم یتعین اعت(ار االستئناف والغاء الح0م المستأنف ف�ما قضى (ه وال

  .(فسخ عقد التسییر الحر ورفض الطلب المضاد االضافي

  في االستئناف الفرعي

وحیــث إنــه اســتنادا للحیث�ــات الــواردة أعــاله وأمــام تحقــ* الشــرQ الفاســخ المتمثــل فــي عــدم أداء واج(ــات 

وصــدور أح0ــام قضــائ�ة (ــاألداء ی(قــى االســتئناف الفرعــي غیــر مرتكــز علــى اســاس و�تعــین رده و$إ(قــاء  الكــراء

  .الصائر على رافعه

  (النس(ة للطل(ات اإلضاف�ة

هـــا بواج(ـــات الكـــراء عـــن المـــدة الالحقـــة للمـــدة فیحیـــث أدلـــت الطاعنـــة بـــثالث طل(ـــات إضـــاف�ة تطالـــب 

الــى غا�ــة  2013مــن فبرایــر  المــدةوعــن  2013الــى غا�ــة  2006ابتــدائ�ا وهــي المــدة مــن اكتــو$ر  المح0ــوم بهــا

  .2016الى غا�ة ینایر  2015والمدة من فبرایر  2015ینایر 

وحیث لم تدل المستأنف علیها (ما �فید أداء الم(ـالغ الكرائ�ـة عـن المـدة المح0ـوم بهـا ابتـدائ�ا وال(مـا �فیـد 

  .�ة عن المدد الواردة (الطل(ات االضاف�ةأداء الم(الغ الكرائ

وفـــاء واج(ـــات الكـــراء فـــإن الطاعنـــة محقـــة فـــي الم(ـــالغ المســـتأنف علیهـــا الوحیـــث إنـــه أمـــام عـــدم إث(ـــات 

التسییر الحر وملحقه والذ= لم �0ن محل منازعـة جد�ـة  (عقدالمطلو(ة الذ= تم احتساب ق�متها وف* ما هو وارد 

ین االسـتجا(ة للطلـب والح0ـم لفائـدة المسـتأنفة (االضـافة الـى المبلـغ المح0ـوم من طرف المستأنف علیها مما یتعـ
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ومبلــغ  2013الــى ینــایر  2006درهــم عــن المــدة مــن اكتــو$ر  825.997,96درهــم مبلــغ  278280(ــه ابتــدائ�ا 

درهـم عـن المـدة مـن  154.338,48ومبلـغ  2015الـى ینـایر  2013درهم عن المدة من فبرایـر  308.676,96

  .درهم 1.289.013,40أ= ما مجموعه  2016الى ینایر  2015 فبرایر

  .وحیث یتعین تحمیل المستأنف علیها الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  .علن�ا وحضور�اوهي تبت انتهائ�ا  فإن مح0مة االستئناف التجار�ة (الدار الب�ضاء

  .قبول االستئنافین األصلي والفرعي والطل(ات االضاف�ة: في الشـــكل 

(اعت(ار االستئناف األصلي والغاء الح0م المستأنف والح0م من جدید (فسخ عقد التسییر الحر الرا([ بین : الـجوھــر في 

محطـة المتواجـدة (الدشـیرة اكـادیر و$ـرفض الطلـب الالطرفین والح0م ت(عا لذلك (استرجاع المستأنفة أصلها التجار= المتعلـ* (

. �ة و$تأییده في ال(اقي وتحمیل المستأنف علیهـا الصـائر 11أنف علیها (المواد الالمضاد االضافي الرامي الى تزو�د المست

وفـــي الطل(ـــات االضـــاف�ة الح0ـــم علـــى المســـتأنف علیهـــا (ادائهـــا . ه تـــو$ـــرد االســـتئناف الفرعـــي  و$إ(قـــاء الصـــائر علـــى رافع

  .وتحمیل المستأنف علیها الصائر 2016الى ینایر  2006درهم عن المدة من اكتو$ر  1.289.013,40للمستأنفة مبلغ 

  

  .و$هذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار0ت في المناقشة

  كاتب الضبط                  والمقرر الرئیس

  



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

  

  2016/05/31 بتار�خ 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

     11رشید  السید  بین 

  بـهیئة الدار الب ضاء   ةبوشرة  بو�اد المحام  نائبته األستاذة   

  من جهةمستأنفا ه صفت$

   فدو8 والسعد ة رماش 22ابتسام و 22، محسن و 22وهم   22ورثة رحال .   و&ین 

   المحامي بـهیئة الدار الب ضاء   الشر�فة ال�قالي نائبتهم األستاذة

.من جهة أخر(  معلیهمستأنفا  مهصفت$

 المملكة المغر; ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3557: رقم قرار

  2016/05/31 : بتار�خ

 2016/8205/1312 : ملف رقم
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  .على مقال االستئناف والح4م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ/ المدرجة $الملف بناء

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

  .17/5/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المدن�ة

 .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

  : في الش�ــل

$مقال مسجل ومؤد( عنه الرسوم  22بواسطة محامیته في مواجهة ورثة رحال   11حیث تقدم السید رشید 

�ستأنف $مقتضاه الح4م الصادر عن المح4مة التجار�ة $الدار الب�ضاء تحت رقم  2016- 3- 1القضائ�ة بتار�خ 

القاضي في الش4ل $قبول الطلب وفي الموضوع $أداء المدعى عل�ه للمدعیین مبلغ  2015- 9- 30بتار�خ  9080

مقاطعة الفداء مرس السلطان  5الرقم  6الكائن $حي طرابلس الزنقة درهم واج$ات تسییر المحل التجار@  31500

-6- 1و$فسخ عقد التسییر المؤرخ في  2014-9- 30 ةإلى غا� 2014-1- 1الدار الب�ضاء وذلك عن الفترة من 

وافراغه من المحل التجار@ الكائن $العنوان أعاله هو ومن �قوم مقامه او بإذنه وتحمیله الصائر و&رفض  2006

  .ي الطل$ات$اق

 .  وحیث قدم اإلستئناف وف/ الش4ل المتطلب قانونا أجال وصفة وأداء مما یتعین معه التصر�ح $قبوله

  : في الموضـوع

حیث �ستفاد من وثائ/ الملف ان المستأنف علیهم تقدموا بواسطة محامیهم إلى المح4مة التجار�ة $الدار 

�عرضون ف�ه ان مورثهم �متلك المحل أعاله المعد لب�ع  2014- 9-29الب�ضاء $مقال افتتاحي مؤد( عنه بتار�خ 

ارت$[ قید و  01- 6- 3لسلطان مؤرخ في المال$س الجاهزة $مقتضى عقد 4راء بینه و&ین الجماعة الحضر�ة  مرس ا

و$عد  06-6- 30درهم ابتداء من  3500ح�اته $عقد تسییر للمحل المذ4ور مع المستأنف مقابل أجرة شهر�ة قدرها 

رغم إنذاره لذا  2014وفاة مورثهم آلت إلیهم ملك�ة المحل وان المستأنف امتنع عن أداء واج$ات التسییر منذ ینایر 

درهم عن واج$ات التسییر غیر المؤداة  31500عقد التسییر الحر وأداء المستأنف لمبلغ  یلتمسون الح4م $فسخ

  وافراغه من المحل هو ومن �قوم مقامه تحت طائلة غرامة تهدید�ة 

  وحیث أصدرت المح4مة التجار�ة $الدار الب�ضاء الح4م المستأنف أعاله 



1312/8205/2016ملف رقم      

3 / 4 

  لم یرفقوا مقالهم برسم اإلراثة إلث$ات صفتهمالطاعن ان المستأنف علیهم  وحیث جاء في اس$اب استئناف

وانه $الرجوع إلى اإلنذار الذ@ توصل $ه العارض یتبین انه ال یتضمن 4افة الب�انات المنصوص علیها في 

وان األمر ال  المتعل/ بإست�فاء الوجی$ة الكرائ�ة 4ما انه لم یتم ارفاقه $عقد الكراء 64.99من القانون رقم  3المادة 

ت وٕانما یتعل/ األمر .من م 158إلى  152یتعل/ $عقد تسییر حر لألصل التجار@ یخضع لمقتض�ات المواد من 

وان مهنة مورث المستأنف علیهم 4انت تتمثل في ب�ع األسماك في حین  55- 5- 24$4راء تجار@ یخضع لظهیر 

هزة و$التالي فال وجود ألصل تجار@ �م4ن ان �4ون ان النشاc التجار@ الممارس في المحل هو ب�ع المال$س الجا

لذا یرجى إلغاء الح4م المسـتأنف و$عد التصد@ الح4م من جدید برفض الطلب وتحمیل ، موضوع تسییر حر

  .المستأنف علیهم الصائر

جاء فیها أنهم أرفقوا المقال  2016- 4- 21وحیث أدلت نائ$ة المستأنف علیهم $مذ4رة جواب�ة مؤرخة في 

تتاحي بنسخة طب/ األصل لرسم إراثة وان اإلنذار الذ@ بلغ إلى المستأنف تضمن 4ل الب�انات المنصوص علیها اإلف

وانه یتبین من المادة األولى من العقد ان ائ�ة ر المتعل/ $است�فاء الوجی$ات الك 64.99من القانون رقم  3في المادة 

وهو تأنف هي عالقة تكلیف بتسییر  ول�ست عالقة 4راء العالقة بین مورث المستأنف علیهم العارضین و&ین المس

المستأنف عین الش/ المتعل/ $أداء واجی$ات الكراء  وان س4وت 55-5- 24ما الیدخل ضمن مقتض�ات ظهیر 

  .اقرار منه $عدم أدائها لذا یرجى تأیید الح4م المستأنف

  .فیها ساب/ دفوعاته یؤ4د 2016- 5-17وحیث أدلت نائ$ة المستأنف $مذ4رة تعقیب�ة مؤرخة في 

الطرفین وحاز دفاع المستأنف علیهم نسخة من  حضرها دفاع 4ال 2016- 5-17و$عد إدراج الملف بجلسة 

  . 2016- 5-31مذ4رة تعقیب دفاع المستأنف واسند النظر فحجزت القض�ة للمداولة لجلسة 

 التعلیل

  .حیث یتمسك الطاعن $أوجه اإلستئناف الم$سوطة أعاله

ثابتة 4ورثة لصاحب األصل التجار@ موضوع الدعو( من خالل ما أدلوا $ه ستأنف علیهم الموحیث ان صفة 

  .من رسم إراثة مما �4ون معه الدفع المثار في هذا الشأن خالف الواقع
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هو عقد تسییر حر  2006-6- 1وحیث ان العقد المبرم بین المستأنف و&ین مورث المستأنف علیهم بتار�خ 

4ما یزعم الطاعن مما ین$غي معه  55-5- 24و$التالي فهو ال یتعل/ $4راء محل تجار@ خاضع لمقتض�ات ظهیر 

  .رد دفعه المثار بهذا الخصوص

 cالممارس في المحل موضوع عقد وحیث ان مزاولة موروث المستأنف علیهم لنشا cتجار@ آخر غیر النشا

 هذا الصدد غیر ذ@ اثر في مجر( التسییر الحر ال تأثیر له على هذا األخیر و$التالي فالدفع المتمسك $ه في 

  .الدعو( 

وحیث انه $الرجوع إلى اإلنذار الموجه إلى الطاعن یتبین انه یتضمن مختلف الب�انات المنصوص علیها في 

  .لة غیر قائم على اساسمما �4ون معه الدفع ذو الص 64.99رقم  من القانون  3 المادة

وتأیید الح4م المستأنف لموافقته وحیث تعین ت$عا لما ذ4ر اعاله  رد اإلستئناف لعدم استناده إلى ما یبرره 

   .الصواب ف�ما قضى $ه

  

  لهــذه األسبـــاب

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

 االستئناف قبول� :في الش�ــل

 الصائر الطاعن تحمیل و المستأنف الح�م تأیید و برده :الموضوع في 

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

  �اتب الض�	                   المقرر            المستشار             الرئ س           

 



.......رك  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلن ة القرار اآلتي نصه

  .�شر2   11السیدة : بین 

  .ینوب عنها االستاذ  شعیب سحال المحامي بهیئة  الدار الب ضاء

  

  �صفتها مستأنفة من جهة

  

  . 22و9ین السیدة ح اة 

  .المحامي به اة الدار الب ضاء صامي عنها االستاذ  عبد الغني ینوب

  

�صفتها مستأنف علیها من جهة اخر2 

 المملكة المغر9 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   3715: رقم قرار

  2016/06/06 : بتار�خ

 2016/8205/1894 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح)م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ� المدرجة �الملف

  23/5/2016لجلسةو2ناء على استدعاء 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 

مسجل مؤدC عنه بواسطة   نائبها االستاذ شعیب سحال �مقال استئنافي  .�شرC   11حیث تقدمت السیدة 

مح)مة التجار�ة �الدار الب:ضاء  بتار�خ ستأنف �مقتضاه الح)م الصادر عن الت 2016/ 22/3بتار�خ

�قبول جم:ع : ش)لالوالقاضي في  7597/8205/2014ملف عدد الفي  13538تحت عدد/ 31/12/2015

من واج�ات الشراكة   درهم المت�قي 37.750,00المدع:ة مبلغ لفائدة   المدعى علیها�اداء : الطل�ات وفي الموضوع

 4/6/2012درهم  و�فسخ عقد الشراكة الرا�Q  بین الطرفین  المؤرخ في  1000,00مع تعو:ض عن التماطل  قدره 

حي االلفة الدار الب:ضاء و2تسل:م  455من المحل الكائن بزاو:ة  شارع واد  تانس:فت الرقم  المدعى علیهامع افراغ 

درهم هم )ل  100قدرها تهدید:ة وصل اداء الضر��ة عن مدة االستغالل تحت طائلة غرامة المدعى علیها للمدع:ة 

  .الصائر ورفض �اقي الطل�ات المدعى علیها یوم تأخیر من تار�خ االمتناع عن التنفیذ وتحمیل 

  :لـفي الشك  

  .)ل المتطلب قانونا فهو مقبول ش)الحیث قدم االستئناف وف� الش

فهـو مقبـول  مـن ق م م 143ووفـ� مقتضـ:ات الفصـل   مسـتوف:ا للشـروY القانون:ـة اإلضافيوحیث قدم المقال 

  ..ش)ال

  :وفي الموضــوع 

تقدمت بواسطة نائبها �مقال مسجل ومؤدC   المستأنف علیها.ف والح)م  المستأنف أن حیث :ستفاد من وثائ� المل

أنه �مقتضى عقد عرفي مصحح اإلمضاء أعطى �و الذ] تعرض من خالله  8/2014/ 04عنه الرسوم القضائ:ة بتار�خ 

الكائن  12/135184: السید حسام سید] دمحم موافقته بتسل:م العارضة المحل الذ] :ملكه موضوع الرسم العقار] عدد

�شارع واد سبو و ذلك لممارسة النشاY التجار] المالئم من قبلها، و أن العارضة ت�عا لذلك قامت �عقد شراكة مع المدعى 

و الذ] أسندت مهمتها تسییر المحل لهذه األخیرة مع التزامها �أدائها  2012یولیوز  4: مصحح اإلمضاء بتار�خ علیها

درهم �موجب الفصل السادس من العقد، و أن المدعى علیها تقاعست عن أداء المبلغ المتف�  9.000,00: للعارضة مبلغ

حالة مطل لحلول أجل األداء و تكون معه محقة في تعو:ض  ، مما تكون معه في2014عل:ه منذ فبرایر إلى شهر أبر�ل 
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درهم عن  27.000,00: الح)م على المدعى علیها �أداء مبلغ: عن التماطل، و التمس قبول المقال ش)ال، و موضوعا

لیها ، و تعو:ض عن التماطل في األداء، و �فسخ عقد الشراكة الذ] یرQ2 المدعى ع2014المدة من فبرایر إلى متم أبر�ل 

�العارضة مع إفراغها من المحل �عد اإلدالء �ما یثبت أداءها لكل الضرائب المتعلقة �النشاY التجار] طیلة مدة تنفیذ العقد 

درهم عن )ل یوم تأخیر عن التنفیذ، و شمول الح)م �النفاذ المعجل، و تحمیل  500: تحت طائلة غرامة تهدید:ة قدرها

  .2012غشت  30: ، و موافقة مؤرخة في2012یونیو  4قال �عقد شراكة مؤرخ في المدعى علیها الصائر، و أرف� الم

و التي جاء فیها أن جل  27/11/2014: و بناء على المذ)رة الجواب:ة لنائب المدعى علیها المدلى بها بجلسة

لى أن بدا:ة العمل إدعاءات المدع:ة ال أساس لها من الصحة و ال القانون، إذ أن الفصل الخامس من اإلتفاق:ة تشیر إ

�عد خصم مبلغ 9000,00، و أن مبلغ 2012�اإلتفاق:ة ستكون في فاتح غشت  Cسو �و  %25: درهم ال :ستح

 Cسو �التجهیزات، و أنها ال تستح�درهم، و أن ق:مة التجهیزات لم تستوف �عد، و أن وصوالت  6750,00المعتمد 

ت )ل مستحقاتها، و أن اإلدعاء �عدم األداء الغا:ة منه فقQ إخالء التحو:الت البن):ة لفائدة المدع:ة تفید أنها تسلم

العارضة من المحل ل:س إال، و أنه لم ی�قى للفسخ أ] محل �اعت�ار أن العارضة قد أوفت �)ل التزامها المضمنة �العقد و 

هي �عد لذا فإن دعوC المدع:ة �اعت�ار أن األمر یتعل� بتجارة قد أسست رصیدا من الز2ناء و �اعت�ار أن مدة العقد لم تنت

ت�قى مرفوضة، و التمس الح)م �عدم قبول الدعوC ش)ال، و الح)م برفضها موضوعا و تحمیل المدع:ة الصائر، و أرف� 

  .المقال �صور وصوالت تحو:الت بن):ة مصادق علیها

داة عنه الرسوم القضائ:ة و بناء على المذ)رة التعقیب:ة مع مقال إضافي المدلى �ه من قبل نائب المدع:ة و المؤ 

و التي جاء فیها أن المقال مرف� �الوثائ�، و أن التجهیزات التي تتحدث عنها المدعى علیها  2014د:سمبر  11: بتار�خ

، و أن ق:مة التجهیزات بلغت 2014حسب البند الرا�ع من االتفاق:ة قد انتهى االقتطاع بخصوصها في نها:ة ینایر 

دا إلى مقتض:ات الفصل الخامس و السادس من االتفاق:ة التي یوجب العمل بهذه األخیرة من درهم و استنا 40.000,00

درهم من الق:مة اإلجمال:ة للتجهیزات لینتهي تسدید هذه الق:مة مع نها:ة  2250,00: یتم خصم مبلغ 2012فاتح غشت 

دید ق:مة التجهیزات القارة و المحدثة ، و أن الفصل السادس نص في فقرته األخیرة أنه عند نها:ة تس2014شهر ینایر 

درهم، و أن ملف النازلة خال مما :فید الوفاء، أما بخصوص  9000,00: تص�ح العارضة محقة في استخالص مبلغ

وصوالت التحو:الت البن):ة التي أرفقتها المدعى علیها �مذ)رتها ال تقوم دل:ال على الوفاء إذ أنها تتعل� �شهور غشت و 

 12/02/2014: درهم �استثناء تلك المؤرخة في 9000,00درهم عوض  6750,00: ل و حاملة لمبلغیونیو و أبر�

ال یتضمن أ] تحو�ل  2014درهم و الحال أن )شف حساب العارضة المتعل� �شهر مارس  750: فإنها تحمل مبلغ

أنه على الرغم من اقتطاع  بن)ي من المدعى علیها لحساب العارضة، و ف:ما یخص المقال اإلضافي أكد ما سب� مض:فا

فإنها لم تقم بتنفیذ الفقرة األخیرة من الفصل السادس مما تكون معه العارضة �مقتضى مقالها  2014التسدیدا لشهر ینایر 



2016/8205/1894    

4 / 9 

اإلضافي محقة في مطالبتها بتسدید ق:مة الشهور غیر المؤداة إضافة إلى ما جاء في المقال اإلفتتاحي و )ذا الفرق في 

شهر ما] _ :      درهم و تكون على الش)ل التالي 6750,00درهم و  9000,00: لمؤداة بین مبلغالق:مة غیر ا

  .درهم 9000,00: �حسب مبلغ 2014

  .درهم 2250,00: �حسب مبلغ 2014شهر یونیو _     

  .درهم 2250,00: �حسب مبلغ 2014شهر غشت _     

  .درهم 9000,00: �حسب مبلغ 2014شهر شتنبر _     

  .  درهم 9000,00: �حسب مبلغ 2014شهر أكتو2ر  _    

  .   درهم 9000,00: �حسب مبلغ 2014شهر نونبر _    

درهم، و التمس في المذ)رة التعقیب:ة  49.500,00: ف:)ون مجموع الم�الغ غیر المؤداة �حسب المقال اإلضافي

افي �قبوله ش)ال، و موضوعا الح)م �أداء قبولها ش)ال، و موضوعا الح)م وف� المقال اإلفتتاحي، و في المقال اإلض

درهم �اإلضافة إلى المبلغ المسطر  49.500,00: درهم �اإلضافة إلى مبلغ 49.500,00: المدعى علیها للعارضة مبلغ

في المقال اإلفتتاحي، و شمول الح)م �النفاذ المعجل، و تحمیل المدعى علیها الصائر، و أرف� المقال �صورة من مقتطف 

  .حساب

و التي جاء فیها أن العقد شر�عة المتعاقدین و  08/01/2015: بناء على مذ)رة تعقیب المدعى علیها بجلسة و

: لم یبین ق:مة التجهیزات و ال متى سیتم االنتهاء من اقتطاعها، و أنه ال وجود على أن ق:مة التجهیزات هي

درهم، و  431.000,00: للتجهیزات المتنقلةدرهم، و أن ق:مة التجهیزات الحق:ق:ة تجاوزت �النس�ة  40.000,00

درهم، و أن ق:مة التجهیزات  120.000,00: �النس�ة للتجهیزات الالصقة �العقار من ص�اغة و زلیج و )هر2اء تجاوزت

لم یتم اقتطاعها �عد و أن الفصل السادس الزال سار] المفعول مما یتعین معه رفض طلب المدع:ة، و في المقال 

ن قبوله ش)ال ألن اسم المدع:ة �المقال األصلي یختلف عن المقال اإلضافي، و في الموضوع فالمدع:ة ال اإلضافي فیتعی

 Cسو �عدم قبول  6750تستح�درهم شهر�ا لكون ق:مة التجهیزات لم یتم اقتطاعها �عد، و التمس الح)م برفض الطلب و 

  .و بونات تسل:م و إشهاداتالطلب اإلضافي ش)ال، و برفضه موضوعا، و أرف� المقال �فواتیر 

و التي جاء  29/01/2015: و بناء على مذ)رة تعقیب مع مقال إصالحي مؤدC عنه الرسوم القضائ:ة بجلسة

فیها أن الوثائ� المدلى بها ال تتعل� �ملف نازلة الحال و تنم عن سوء نیتها في التقاضي و رغبتها في اإلثراء �ال سبب 

�مقتض:ات الفصل الرا�ع من العقد، و أن ملف النازلة خال من احترام مقتض:ات الفصل على حساب العارضة، و استشهد 

الرا�ع من عقد الشراكة أمام مزاعم المدعى علیها، و من جهة أخرC فإن الفواتیر المدلى بها مجردة من وصل الطلب أو 

المعدات المتنقلة، )ما أن المدعى علیها وصل االستالم على الرغم من أنها تحمل اسم هذه األخیرة و تتعل� �التجهیزات و 
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أقحمت فواتیر و وصوالت تسل:م ال تحمل إسمها �غ:ة تغل:Q المح)مة و إیهامها �مزاعم ال أساس لها مما یتعین معه الح)م 

وف� المقال االفتتاحي، و ف:ما یخص المقال اإلصالحي فإنه قد تسرب خطأ ماد] متمثل في اسم العارضة إذ ضمن خطأ 

، و التمس الح)م وف� ما سب�، و �قبول المقال  22بومسهول في حین أن اإلسم الحق:قي للعارضة هو ح:اة ح:اة 

  .اإلصالحي ش)ال، والح)م وف� ما سب�

 و التي جاء فیها أن )افة دفوع 12/02/2015: و بناء على مذ)رة تعقیب المدلى بها من المدعى علیها بجلسة

درهم یخصم منه )ل شهر  9000,00: المدع:ة ال أساس لها و أن الفصلین السادس و الرا�ع متكاملین و أن مبلغ

درهم إلى حین سداد ق:مة التجهیزات القارة، و أن المدع:ة قد وافقت على األشغال بذات العقد، و أكد ما  2500,00

ل المدع:ة الصائر، و أرف� المقال �مجموعة من الفواتیر سب�، و التمس الح)م برفض الطلب األصلي و اإلضافي و تحمی

  .المتعلقة التجهیزات القارة مصادق علیها، و إشهادین

و التي أكد فیها ما سب�  05/03/2015: و بناء على مذ)رة تعقیب المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة

التي  11و  10و  7: التوار�خ منها الفواتیر رقم مض:فا أن الفواتیر مجردة من وصل الطلب، و أنها تتضمن تحر�فا في

ناه:ك على إقحام فاتورة ال تتعل� �المدعى علیها أصال المؤرخة في  2012�سنة  2014استبدلت فیها سنة 

أ] �عد مرور سنتین  2014و الموجهة إلى ص�ا:ا الشام �اإلضافة إلى أن �اقي الفواتیر متعلقة �سنة  23/08/2012

و التمس رد جم:ع دفوع المدعى علیها لعدم ارتكازها على أساس و الح)م وف� المقال االفتتاحي و  من عقد الشراكة

  . اإلضافي و االصالحي

و القاضي بإجراء خبرة حساب:ة عهد بها للخبیر  19/03/2015: بتار�خ 307: و بناء على األمر التمهید] عدد

  .لحلو بنسالم الذ] م استبداله �الخبیر سعید الصنهاجي

و الذ] خلص من  27/8/2015: و بناء على تقر�ر الخبرة المدلى �ه في الموضوع من قبل السید الخبیر بتار�خ

  .درهم 50.000,00: خالله إلى تحدید ق:مة اإلصالحات و التجهیزات القارة و الالصقة �العقار في مبلغ

و المؤداة عنها الرسوم القضائ:ة،   22ح:اة و بناء على مذ)رة تعقیب �عد الخبرة المدلى بها من قبل نائب السیدة 

: و التي أكد من خاللها ما سب� مض:فا أن الدین ثابت و التمس الح)م �أداء المدعى علیها لفائدة العارضة مبلغ

درهم مع فسخ عقد الشراكة الرا�Q بینهما و إفراغ المدعى علیها من المحل �عد اإلدالء �ما :فید أداء )ل  64.750,00

درهم عن )ل یوم  500,00: ب المتعلقة بتسییر النشاY التجار] طیلة مدة التنفیذ تحت طائلة غرامة تهدید:ة قدرهاالضرائ

  .درهم )تعو:ض عن التماطل، و شمول الح)م �النفاذ المعجل، و الصائر 5000,00: تأخیر، و الح)م �أدائها مبلغ

التي جاء فیها أن تقر�ر الخبرةلم :حترم النقQ المسطرة و بناء على مذ)ر تعقیب نائب المدعى علیها �عد الخبرة و 

�األمر التمهید]، و لم :قم �معاینة و وصف المحل )ما أنه لم :طلع على الوثائ� المدلى بها �الملف، و لم یبین المع:ار 
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م :أخذ �الفواتیر و المستند عل:ه في الخالصة لتحدید األثمنة و لم یذ)ر مساحة المحل و ال نوع:ة المواد المستعملة، و ل

أن الخبرة مجحفة و غیر موضوع:ة و هي ع�ارة عن مجرد مستنتجات، و التمس الح)م بإجراء خبرة مضادة، و تمهید:ا 

  .                        حفg ح� العارضة في  التعقیب، و احت:اط:ا الح)م وف� طل�ات العارضة �مذ)راتها الجواب:ة

المســطر�ة صــدر الح)ــم المســتأنف والــذ] اســتأنفته المســتأنفة   مر)ــزة اســتئنافها علــى و�عــد اســت:فاء االجــراءت 

  :االس�اب التال:ة

  اسباب االستئناف

�حـــث مـــع   وٕاجــراء�ـــان الخبیــر جـــاء فـــي تقر�ــره انـــه اعتمــد علـــى معاینـــة  اســـتئنافهاعرضــت الطاعنـــة فــي  

المدع:ـة  ،  وانـه برجـوع المح)مـة الـى )افـة  لـدفوع أسـاسخلـص ال:ـه ومـن تـم اعتبـر انـه ال  خلص لمـالـی رفینالطـ

عـدم احتــرام الخبیــر  أهمهــاعــدة دفـوع    أوضـحتدفـوع العارضــة �مـذ)رتها �عــد الخبـرة مــع طلـب خبــرة مضـادة فقــد 

ر�ـر الخبـرة لـ:الحg أنـه :)فـي المح)مـة  الرجـوع الـى تقمعاینـة ، و  إجـراء وأهمهـاالتمهیـد]  �ـاألمرللنقاY  المسـطرة 

 شيءلم :سرد ما عاینه �المحل و)یف هو واكتفى فقQ بجملة یت:مة ال تفید في و ة معاینة للمحل انه لم یتضمن ا:

المح)مــة ، اذ دفعــت  أمــرتلكــن لــ:س �ــالخبرة مــا :فیــد هــذه المعاینــة )مــا " بنــاءا علــى معــاینتي الشخصــ:ة " وهــي 

�عدم وجود معاینة ووصفا للمحل )ما أمر �ه الح)م التمهید] ، أ:ضاالعارضة   

�الوثائ� المدفوعة �ـالملف وهـو شـیئا أمـرت المح)مـة �فعلـه واكتفـى :أخذما دفعت العارضة ان السید الخبیر لم )  

�فـواتیر أدلـت بهـا العارضـة �ـالملف ، )مـا دفعـت العارضـة ان  :أخـذ�محضر االستماع لإلطراف وهو ما جعله لم 

العارضـة  و2ینـت واألسـعارمنـة �االث أصـالفـة االثمنة التي خلص  لها الخبیـر ال تمـت للواقـع �صـلة وتـنم عـن معر 

ت تقن:ــة فیهــا ، وقــد طلبــ خبــرة )انــت مجــرد اســتنتاجات شخصــ:ة ولــ:س فیهــا ا]ان ال أ:ضــااألمثلــة )مــا  دفعــت 

خاصـة وان مـا صـرفته العارضـة  ذلك �عین االعت�ار ، أخداجراء خبرة مضادة لم یتم  الجواب علیها او  العارضة

نـاقص التعلیـل الـذ] یـواز] �قـى ح)ـم مح)مـة أول درجـة علـى حالـه على اإلصالحات :فوق �)ثیر مـا تـم تعینـه و�

انعدامــه وان االمــر )ــان یتعلــ� �اقســاY حولهــا نــزاع  وان العارضــة لــم تكــن قــQ تتمنــع عــن االداء بــل )انــت تــؤد] 

�مـا  انـه لـم :)ـن هنـاك ا:ـة محاسـ�ة مـن قبـل تبـین ق:مـة االصـالحات ، و  %25المتف� عل:ه ا] المبلغ مع خصم 

المنجزة �العقار والتي لم یتم التطرق الیها اال �مقتضـى الملـف الحـالي، فانـه ال :م)ـن ان تكـون معـه العارضـة فـي 

 درهــم  ،اجــراء محاســ�ة9000ألنــه )ــان علــى المســتأنف علیهــا قبــل مطال�ــة العارضــة �ــأداء مبلــغ . حالــة تماطــل 

وانه ل:س �الملف ما :فید ان المستأنف علیها قد طالبت . معها حول ق:مة االصطالحات وهل تم استنفاذها ام ال 

درهـم المحـدد وفـ� العقـد لـم تكـن العارضـة  9000محاسـ�ة فـان التماطـل ال وجـود لـه  اذن فمبلـغ  بإجراءالعارضة 

�بتحدیدها اال �الدعوC الحال:ة ، علما  األمرلم یتم  ال �عد تحدید ق:مة االصالحات وما دامت هذه الق:مةه مجبرة 

ان هذه الق:مة ال زال النزاع قائمـا حولهـا ، ولـم :حسـم فیهـا  فانـه ال :م)ـن وفقـا لقـانون  االلتزامـات والعقـود المحـدد 

مح)مـــة أول درجــة لـــم  تصــادف الصـــواب حینمــا ح)مـــت �)ـــون طـــل ان نقــول بوجـــوده �مــا :عنـــي ان لمفهــوم التما

)انــت فــي حالــة تماطــل و��قــى ح)مهــا  معرضــا لاللغــاء هــذا علمــا ان المدع:ــة هــي مــن )ــان فــي حالــة  العارضــة
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درهـم فالعارضـة  قـد أدلـت �مـا  9000مة صح:حة والعارضة  مجبـرة �ـاداء قسـ تماطل وانه فرض ان الخبرة )انت

 2500دع:ــة ســوC  ا] أنــه ال تســتح� الم 2014درهــم الــى مــتم شــهر نــونبر 6750:فیــد انهــا )انــت تــؤد] مبلــغ 

درهــم فقــQ االمــر الــذ] یجعــل الح)ــم االبتــدائي غیــر مصــادف للصــواب وان الح)ــم �الفســخ  14000ا]  8×درهــم 

واالفـراغ ال محـل لـه لمـون العارضـة لـم تكـن قـQ فـي حالـة تماطـل علمـا ان االمـر یتعلـ�  �عقـد شـراكة ولـ:س )ــراء 

)مـــا ان  مقتضـــ:ات قـــانون  %25عـــن عـــدم اداء  ا] مقتضـــى او امـــر یترتـــب :فیـــدولـــ:س �ـــالملف او  العقـــد مـــا 

ال :م)ن تطب:قا لكون تار�خ االستحقاق غیر معروف وهـو  مـا یجعـل الح)ـم  231االلتزامات  والعقود  في فصله 

لــذلك یلــتمس الح)ــم . التمهیــد] ا:ضــا لــم :صــادف الصــواب فــي مــا قضــى �ــه و��قــى ملغــى یتعــین التصــر�ح بــذلك 

خبـرة  بـإجراءجم:ع ما قضى �ه و�عد التصد] الح)م برفض الطلب  والح)ـم تمهیـد:ا  الح)م  االبتدائي  في بإلغاء

لتحدید  ق:مة االصـالحات التـي قامـت بهـا العارضـة علـى المحـل ، مـع معاینتـه ووصـفه وصـفا دق:قـا  وحفـg حـ� 

  .العارضة في التعقیب وتحمیل المستأنف علیها الصائر 

ان الح)ـم   اجـاء فیهـ إضـافيیها  �مذ)رة  جواب:ة مع مقال أدلى نائب  المستأنف عل 2/5/2016و2جلسة  

المطعــون ف:ــه لــم :صــادف الصــواب حــین لــم :ــأمر بخبــرة مضــادة �اعت�ــار ان الخبــرة المنجــزة  لــم تلتــزم �مقتضــ:ات 

)ما انه لم تكن هنـاك محاسـ�ة بـین الطـرفین  ن االعت�ار الوثائ� المدلى بهایع� واألخذالح)م التمهید] من معاینة 

  .خبرة لتحدید ق:مة االصالحات  بإجراءالح)م االبتدائي ف:ما قضى �ه والح)م تمهید:ا  إلغاءملتمسة 

ــم الخبــرة المنجــزة التــي )انــت موضــوع:ة �وانــه و2خــالف مــا  نعتــه المســتأنفة علــى   )افــة المقــای:س ألنهــا ل

�عض الحرفین وتصر�حات الطرفین  ا�حثا میدان: أجرتتقتصر على معاینة المحل فحسب بل  Cاإلضافةلد�الى  

لمـا ثبـت لهـا مـن  األولـىاالعتماد على �عض الوثائ� المدلى بها مـن طـرف المسـتأنفة نفسـها وان مح)مـة الدرجـة 

امـا ممـا :فیـد وان الملـف خـال تم ةالمقابلـ التزاماتهـاخالل عقد الشراكة و)ذا الخبرة ان المستأنفة امتنعت عن تنفیـذ 

قضت �ح)مها المعلل تعل:ال سل:ما وان دفع المستأنفة ینم عن سوء ن:ة �اتـت م)شـوفة  لمحاولتهـا  ال:ائسـة  األداء

�مصـــالح العارضـــة  وهـــذا مـــا ســـتعاینه مح)مـــة المـــوقرة بـــرد دفـــوع المســـتأنفة وتؤ�ـــد الح)ـــم  أضـــراراالملـــف  أطالـــة

  .االبتدائي ف:ما قضى �ه  

المستأنفة �التزامهـا المقابـل اتجـاه العارضـة ثابـت حسـب الظـاهر  إخاللان :  افيو بخصوص المقال اإلض

مــن معط:ــات الملــف و)ــذا الح)ــم االبتــدائي الــذ] قضــى علــى المســتأنفة �أدائهــا لفائــدة العارضــة �ــالمبلغ المتخلــد 

مستحقة لها في هذا تطالب �م�الغ ال اإلضافيوان العارضة �مقتضى مقالها  2014بذمتها الى حدود شهر نونبر 

الى شهر  2014ذمة المستأنفة �مقتضى الفصل السادس من عقد الشراكة موضوع النازلة وذلك من شهر دجنبر 

. درهـــم 153.000= 17×9000:شـــهرا ف:)ـــون احتســـا�ه علـــى الشـــ)ل التـــالي  17أ] مـــا مجموعـــه  2016ابر�ـــل 

المثــارة مــن طــرف المســتأنفة لعــدم ارتكازهــا علــى اســاس ســل:م والح)ــم بتأییــد الح)ــم  لــذلك تلــتمس رد جم:ــع الــدفوع

لفائــدة العارضــة مبلــغ  �أدائهــا المســتأنفةالح)ــم علــى :  االبتــدائي ف:مــا قضــى �ــه  و2خصــوص المقــال االضــافي 

  .الصائر شهر العالقة بذمتها وشمول القرار �النفاذ المعجل وتحمیل المستأنفة 17درهم عن مدة  153.000
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حضرها نائب المستأنف علیها وتخلف نائب المسـتأنفة  23/5/2016الملف اخیرا بجلسة  إدراجو2ناء على 

 6/6/20رغم التوصل وتقرر حجز الملف للمداولة  بجلسة 

  مح�مة االستئناف
  في االستئناف

  .المفصلة اعاله  األس�ابنافها على ئحیث استندت المستأنفة في است

خــالل المرحلــة  االبتدائ:ــة لــم یتقیــد �منطــوق الح)ــم ة �)ــون تقر�ــر الخبــرة المنجــز المســتأنفحیــث دفعــت و 

  .محل ووصفه معاینة لل  بإجراءالتمهید] عندما لم  :قم 

بـین مهـام الخبیـر  ال:ـه المسـتأنفة  فـالح)م التمهیـد] االبتـدائي  حـدد مـن تلـى خـالف مـا ذهبـوحیث انه وع

تقر�ر الخبرة و�التحدید الى صـلب المهمـة المنجـزة مـن قبـل الخبیـر و)ـذا المحضـر معاینة المحل ، و�الرجوع  الى 

و)ــذا أخــذ  مرافقــهالملحــ� �ــالتقر�ر یتبــین �ــان الخبیــر قــام �صــفة شخصــ:ة  �معاینــة المحــل  وقــام بوصــفه وتحدیــد 

  .أساس صور فوتوغراف:ة له وهو ما یجعل الدفع �عدم معاینة المحل ووصفه دفعا غیر ذ] 

توصل ال:ه الخبیر من نتیجة بخصوص  ق:مة االصـالحات غیـر صـح:ح  عت المستأنفة �)ون ماوحیث دف

  .وانه مجرد استنتاجات شخص:ة  للخبیر 

للمهمـة المو)لـة لـه علـى مسـتوC  بـین �ـان الخبیـر اعتمـد فـي انجـازه وحیث انه �الرجوع الـى تقر�ـر الخبـرة یت

و)ـذا  علـى  المسـتأنفةلوثـائ� التـي تـم االدالء بهـا مـن قبـل تحدید ق:مة  االصالحات المدخلة علـى  المحـل علـى ا

المیــداني الــذ] قــام �ــه لــدC الحــرفین   المعاینــة التــي قــام بهــا للمحــل �صــفة شخصــ:ة و)ــذا اســتنادا علــى  ال�حــث 

ــم تــدل �مــا یثبــت ع)ــس مــا خلــص ال:ــه  المســتأنفة)مــا ان . التــي تــم انجازهــا �المحــل  األشــغالالمختصــین فــي  ل

  .األساسمنازعة مجردة والدفع بذلك ی�قى عد:م  تقر�ره وهو ما یجعل منازعتهاالخبیر في 

 األمـر�)ونها غیـر متماطلـة فـي اداء واجـب االسـتغالل لفائـدة المسـتانف علیهـا وان  المستأنفةوحیث دفعت 

   .اإلصالحات)ان :ستدعي اجراء محاس�ة حول ق:مة 

الثابت من خالل وثائ� الملف و)ما خلص الى ذلك الح)م االبتـدائي فـان المسـتأنفة �قیـت مدینـة  إنوحیث 

عــن المــدة مــن  71500,00و)ــذا مبلــغ  2014واجــب االســتغالل عــن شــهر] فبرایــر ومــارس  13500,00�مبلــغ

لعقــد الــرا�Q بــین المســطرة فــي ا �التزاماتهــامــن جانبهــا  إخــالالوهــو مــا :عتبــر  2014الــى مــتم نــونبر  2014ابر�ــل 

ح)ــم وهــو مــا توصــل ال:ــه ال. المحــل  وٕافــراغعلیهــا الحــ� فــي طلــب فســخ العقــد  للمســتأنفالطــرفین وهــو مــا :عطــي 

  .رد الدفع المثار المستانف وعن صواب  مما یتعین

  .مما :ستدعي رده وتأیید الح)م المستانف  أساسوحیث ی�قى االستئناف غیر مستند على 

  .هترافعوحیث ی�قى الصائر على 

  :اإلضافيفي الطلب 
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بواج�ـات االســتغالل المترت�ـة  �عـد صـدور الح)ــم  اإلضـافيحیـث تطالـب المسـتانف علیهـا �مقتضــى مقالهـا 

درهــم ، ومــا دام  153000وجــب عنهــا مبلــغ  2016الــى مــتم ابر�ــل 1/12/2014لقــة �ــالفترة مــن تعاالبتــدائي والم

  .فان المستانف علیها ت�قى محقة في الح)م لها بها تلك الم�الغمن  براءة ذمة المستأنفة   الملف خال ما یثبت

  .وحیث تتحمل المستأنفة الصائر 

  لهــذه األسبـــاب

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

  .االضافي المقال و االستئناف قبول :في الش�ــل

  .هترافع على الصائر ا�قاء مع المستانف الح�م وتأیید برده:الموضوع في 

 درهم153000,00 مبلغ  22ح اة  علیها مستانفال لفائدة   �11شر2  المستانفة �اداء :اإلضافي الطلب في  

  . الصائر تحمیلها مع 2016 ابر�ل شهر متم الى 2014 دجنبر شهر من المدة عن االستغالل واجب

  .صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار�ت في المناقشة و9هذا

  �اتب الض�	                      المقرر            المستشار                    الرئ س           


