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  .ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ@ المدرجة :الملفوالح9م المبناء على مقال االستئناف 

  . 23/11/2015جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

  .المسطرة المدن�ة

  .و3ناء على مستنتجات الن�ا:ة العامة المدرجة :الملف 

  .و:عد المداولة ط:قا للقانون 

والمؤد; عنه الرسوم القضائ�ة  بواسطة دفاعه   لى المقال االستئنافي الذ, تقدم :ه المستأنفعبناء 

الصادر عن المح9مة التجار�ة :الدار الب�ضاء بتار�خ ستأنف :مقتضاه الح9م �الذ, و 23/04/2015بتار�خ 

:قبول : في الش9ــلوالقاضي  3335/5/2014في الملف التجار, عدد  1252تحت عدد   04/02/2015

درهم مفصلة على  5.538.349,25:أداء المدعى عل�ه لفائدة المدعي ما قدره : في الموضوعو  الدعو; 

مبلغ و ید الحساب السلبي و:فوائده القانون�ة من تار�خ الطلبدرهم عن رص 119,00مبلغ :النحو التالي

من الرأسمال  % 2مع الفوائد في حدود درهم عن رصید حساب أقساR قرض الس9ن  5.538.230,52

 .المت:قي و3تحمیله الصائر و3تحدید مدة اإلكراه البدني في األدنى و3رفض :اقي الطل:ات

 في الشكـــل

  23/04/2015و:ادر إلى تسجیل استئنافه بتار�خ  09/04/2015للمستأنفة بتار�خ إن الح9م بلغ حیث 

من قانون إحداث المحاكم التجار�ة   18مما �9ون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني ط:قا للفصل 

 .ومستوف ل:اقي الشروR الش9ل�ة األخر; وهو بذلك مقبول ش9ال 

ى 9مب�الة ال تحمل توق�ع الطاعن :الزور وان ضمانه حیث إنه طلب الزور الفرعي انصب عل

للكمب�االت مستمد من الكفالة الموقعة لفائدة البنك والتي �ضمن :مقتضاها جم�ع دیون الساح:ة المستفیدة من 

الكمب�االت  ومن الخصم  شر9ة تو3وا مما یجعل طعنه في ضمان غیر موجود على الكمب�الة  �9ون غیر 

  .ین معه التصر�ح :عدم قبول طلب الطعن  منتج في الدعو; یتع

 وفي الموضــوع

عل�ه المستأنف  -    مصرف المغرب حیث �ستفاد من وثائ@ الملف والح9م المستأنف ان  المدعي

والذ, تعرض ف�ه أن  09/04/2014بتار�ختقدم :مقال افتتاحي لد; المح9مة التجار�ة :الدار الب�ضاء –حال�ا 
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نص  29/09/2010درهم موث@ في  6.000.000,00�ه عقد قرض :مبلغ مو9لها أبرم مع المدعى عل

الحالة في اجلها �ص:ح الدین :أكمله حاال و انه  دائن  األقساR أداءمنه على انه في حالة عدم  7الفصل 

درهم ناتج عن عدم تسدید�ه لرصید   5.538.349,25:ما  قدره  30/11/2013للمدعى عل�ه إلى غا�ة 

الدین ثابت :9شف حساب ، إال أن جم�ع المحاوالت الحب�ة المبذولة :ما فیها اإلنذار الموجه حسا:ه السلبیوأن 

في الش9ل قبـول الطلب و في  و التمس إل�ه بواسطة البر�د المضمون مع اإلشعار :التوصل :اءت :الفشل

الفوائد البن9�ة الموضوع الح9م على المدعى عل�ه :أدائه للعارض المبلغ أعاله عن أصل الدین مع سر�ان 

الى یوم األداء و3تعو�ض قدره  30/11/2013:المائة  والفوائد القانون�ة من 5.60المستحقة بنس:ة 

وشمول الح9م :النفاد المعجل و درهم عن التماطل والمصار�ف غیر القابلة لالسترجاع  50.000,00

الحساب وعقد قرض  مع رسالة  إنذار وأرف@ المقال :9شوفات .:المصار�ف و :اإلكراه البدني في األقصى

  .:األداء واإلشعار :التوصل

أن دور�ة والي بنك المغرب حدد آجال استحقاق القروض جاء فیها :مذ9رة وحیث أجابت المدعى عل�ه 

یوما لرفع الدعو; ا وان البنك المدعي عمد لرفع دعو; األداء والفسخ على  90المش9وك في استخالصها في 

والثاني حال األجل في  25/10/2013عن أداء قسطین اثنین األول حال األجل في تخلف  هأساس أن

یوما وان دور�ة والي بنك المغرب هي ملزمة  90وأن هذین القسطین لم �مر علیهما أجل  25/11/2013

للبنوك ومؤسسات االئتمان وان أ, إخالل بها یؤد, إلى المساءلة وتعمد البنك وقف حساب المستأنف ورفع 

دعو; قبل اآلجال الملزم قانونا 9ما أنه تناقض مطالب دعو; األداء ودعو; اإلنذار العقار, المرفوعتین عن ال

نفس النزاع وذلك بخصوص المدیون�ة ذلك أنه وجه اإلنذار العقار, و�دعي ف�ع أن المدیون�ة هي 

, مدیون�ة درهم ناتجة عن حسا:ات سلب�ة وفي دعو; الموضوع یدعي عدم وجود أ 5.538.349,25

درهم وتعمد المطال:ة بتحقی@ الرهن ورفع دعو; األداء في نفس الوقت  119,00:الحساب الجار, عدا 

وان المدعى عل�ه حصل على قرض س9ن وأنه ثابت من الكشوف الحساب�ة أداء ، :مطالب متعارضة 

خلص األقساR الشهر�ة درهم وان البنك �ست 46.904,13لألقساR الشهر�ة والمحددة في مبلغ  المدعى عل�ها

عن طر�@ السحب الم:اشر لم:الغها من حساب المدعي وحتى :عد رفع هذه الدعو; وتوج�ه اإلنذار العقار, 

وانه �9في الرجوع لدعاو; األداء  المتعلقة بنفس النزاع للتأكد من 9وت المبلغ المضمن :اإلنذارات متناقض 

متمسك بها یجب أن تكون معدة وف@ ما تنص عل�ه المادة ومتعارض مع اآلخر 9ما أن الكشوفات الحساب�ة ال

بتار�خ  879مت قانون األبناك ومؤسسات االئتمان وهذا ما أكدته مح9مة النقض في القرار رقم  106



 2015/8221/2408: ملف رقم

 

4 

، مما یؤ9د عدم جد�ة مطالب المدعي ومخالفتها للقانون  303/3/1/2011في الملف رقم  16/06/2011

حسا:ات للمستأنف في حین أن هذا األخیر ال �ملك إال حسا:ا واحدا تمر  9ما أن البنك زعم أنه فتح ثالث

درهم  وعلى البنك أن یثبت الوجود الماد,  119,00ف�ه جم�ع العمل�ات وأقر البنك :أن :ه رصید ال یتعد; 

9ما أن البنك ادعى وجود عقد قرض مؤرخ في ، للحسابین اآلخر�ن و�دلي :ما �فید وجودهما وفتحهما 

من صورة العقد المدلى  7وهو ادعاء ال أساس له من الصحة لعدم وجوده :الملف وان البند  29/09/2010

یتعل@ :9�ف�ة أداء القرض والبندین معا لم یتطرقا ولو جزئ�ا  5:ه تتعل@ بتأجیل استحقاقات القرض والبند 

من العقد ینص في حالة  12لحلول القرض :9امله في حالة عدم أداء األقساR الحالة في أجلها وأن البند 

نقi سنو�ا وأما  2تضاف إلیها  3/27عدم أداء األقساR في أجلها فإنها تنشأ فوائد :السعر المفصل في الفقرة 

نص على الحاالت الموج:ة لألداء الفور, للقرض والغیر المتضمنة لحالة أداء االستحقاقات في  13البند 

لوقفه لحساب العارض :موجب رسالته المؤرخ في لتزاماته التعاقد, أجلها و:التالي فإن البنك هو الذ, أخل :ا

وذلك :طر�قة تعسف�ة مخالفا دور�ة والي بنك المغرب و:التالي تكون الدعو; ومطالبها  09/12/2013

  . الح9م :عدم قبول الطلب أو برفضهالمضمنة :عقد القرض لذلك یلتمس  متعارضة مع االلتزامات والحقوق 

المقتض�ات المتمسك بها ال یخضع لها القرض الذ, استفاد منه  :أن المدعي البنك عقب وحیث

المدعى عل�ه ما دام انه استفاد من قرض س9ني ، بل تنطب@ على القروض االستهالك�ة على المنقوالت ، و 

من مدونة التجارة مما تكون معه  5ان عقد القرض هو عقد بن9ي و �عد من العقود التجار�ة ط:قا للفصل 

لنظر النزاع ، و ان نشاR البنك هو تجار, و یدخل ضمن العقود التجار�ة  في اعماله  الح9مة مختصة

التجار�ة ، اما بخصوص دور�ة والي بنك المغرب المحتج بها فهي تنص صراحة في البند الرا:ع منها على 

لتدهور قدرة  تعتبر دیونا معلقة االداء الدیون التي تتضمن خطر عدم التحصیل الكلي او الجزئي نظرا" انه 

و :ما ان المدعى عل�ه لم �قم :أداء ثالث اقساR شهر�ة " الطرف المقابل الفور�ة او المستقبل�ة على السداد 

یوما قبل تحو�ل القرض الى قسم المنازعات ، 9ما ان حسا:ه لم  90حالة و التي مر على اول قسi اجل 

ات المدلى بها مما دفع البنك الى توقیف �عرف ا�ة حر9ة تم9ن من تغط�ة مبلغ االقساR  حسب الكشوف

من القانون البن9ي �عطي البنك ام9ان�ة قفل  63ت و الفصل .من م 525و  501حسا:ه ، و ان الفصلین 

تنص على احترام  5الحساب دون اعالم او اجل متى 9ان المستفید في حالة توقف عن الدفع ، و ان البند 

اقساR مما دفع البنك  3د اال انه لم �حترم هذه اآلجال و امتنع عن اداء اجل اداء االقساR و احترام بنود العق

 3من العقد ، مض�فا ان المدعى عل�ه �قر :عدم اداء  13الى تحو�ل حسا:ه لقسم المنازعات ط:قا للبند 
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، و .ع .ل.من@ 410ع و حجة عل�ه ط:قا للفصل .ل.من ق 405اقساR و هو اقرار قضائي ط:قا للفصل 

9م :اختصاص المح9مة التجار�ة للبت في النزاع ، و صرف النظر عن الدفوع و الح9م وفقا للمقال التمس الح

  . االفتتاحي

:اختصاصها نوع�ا للبت في  قضى 04/06/2014بتار�خ وحیث أصدرت المح9مة ح9ما تمهید�ا 

 13/10/2014ار�خ :مقتضى القرار االستئنافي الصادر بتالذ, تم تأییده النازلة و:حفl البت في الصائر و 

  .4599تحت رقم 

والفسخ  األداءالمدعي عمد إلى وقف حساب العارض و رفع دعو;  وحیث عقب المدعى عل�ه :9ون 

قبل االجل الملزم قانونا لرفعها مخالفا بذلك دور�ة والي بنك المغرب بخصوص اجل االستحقاق لرفع الدعو; 

للمدیون�ة التي زعم :9ونها تتعل@ :الحساب السلبي  یوما :اإلضافة إلى تناقضاته :النس:ة 90المحدد في 

و:مقارنة ادعاءاته المضمن  :اإلنذار :األداء أو بدعو; األداء الموضوع�ة یتبین عدم صحة المدیون�ة وانه 

من الثابت من الكشوفات الحساب�ة الصادرة عن المدعي  استمرار ومتا:عة أداء العارض لألقساR الشهر�ة 

درهم وان المدعي اخل :التزاماته التعاقد�ة لوقفه لحساب  46.904,13ددة في مبلغ لهذا القرض والمح

وذلك :طر�قة تعسف�ة مخالفا دور�ة والي بنك المغرب  09/12/2013العارض :موجب رسالته المؤرخ في 

الح9م المضمنة :عقد القرض لذلك یلتمس  و:التالي تكون الدعو; ومطالبها متعارضة مع االلتزامات والحقوق 

  . :عدم قبول الطلب أو برفضه

سب@ أن أدلى نائ:ا الطرفین :محرراتهما، األمر الذ, و  28/01/2015 بجلسة القض�ة أدرجت وحیث

 المطعون  الح9م إثرها على صدر04/02/2015تقرر معه حجز الملف فـي المداولة للنط@ :الح9م بـجلسة

  .أعاله المذ9ور ف�ه

  أسباب االستئناف
  

لح9م المطعون ف�ه لم �فهم الدفوع س:اب استئنافه :9ون  أحیث إن المستأنف تمسك  في 

المثارة من طرف المستأنف سواء التي تعلقت :الشروR الش9ل�ة الملزمة لرفع الدعو; ونوع�ة العقود 

واألس:اب الواجب توافرها للمطال:ة :فسخها ذلك أن دور�ة والي بنك المغرب حدد آجال استحقاق 

یوما لرفع الدعو; بخصوصها وان المستأنف عل�ه عمد  90قروض المش9وك في استخالصها في ال

لرفع دعو; األداء والفسخ على أساس أن المستأنف تخلف عن أداء قسطین اثنین األول حال 
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وأن هذین القسطین لم �مر  25/11/2013والثاني حال األجل في  25/10/2013األجل في 

ن دور�ة والي بنك المغرب هي ملزمة للبنوك ومؤسسات االئتمان وان أ, یوما وا 90علیهما أجل 

إخالل بها یؤد, إلى المساءلة و�9ون بذلك الح9م المستأنف قانون مؤسسات االئتمان ف�ما یخص 

اآلجال الملزمة ألداء األقساR وتعمد البنك وقف حساب المستأنف ورفع الدعو; قبل اآلجال الملزم 

9ما أن الح9م المستأنف رد الدفوع الموضوع�ة ، عه التصر�ح :عدم قبول الدعو; قانونا مما یتعین م

والمتعل@ بتناقض مطالب دعو; األداء ودعو; اإلنذار العقار, المرفوعتین عن نفس النزاع وذلك 

 5.538.349,25بخصوص المدیون�ة ذلك أنه وجه اإلنذار العقار, و�دعي ف�ع أن المدیون�ة هي 

سا:ات سلب�ة وفي دعو; الموضوع یدعي عدم وجود أ, مدیون�ة :الحساب درهم ناتجة عن ح

درهم وتعمد المطال:ة بتحقی@ الرهن ورفع دعو; األداء في نفس الوقت  119,00الجار, عدا 

وان المستأنف حصل على قرض س9ن وأنه ثابت من الكشوف الحساب�ة أداء ، :مطالب متعارضة 

درهم وان البنك �ستخلص األقساR  46.904,13في مبلغ  المستأنف لألقساR الشهر�ة والمحددة

الشهر�ة عن طر�@ السحب الم:اشر لم:الغها من حساب المستأنف وحتى :عد رفع هذه الدعو; 

وتوج�ه اإلنذار العقار, وانه �9في الرجوع لدعاو; األداء  المتعلقة بنفس النزاع للتأكد من 9وت 

رض مع اآلخر 9ما أن الكشوفات الحساب�ة المتمسك بها المبلغ المضمن :اإلنذارات متناقض ومتعا

مت قانون األبناك ومؤسسات االئتمان وهذا  106یجب أن تكون معدة وف@ ما تنص عل�ه المادة 

في الملف رقم  16/06/2011بتار�خ  879ما أكدته مح9مة النقض في القرار رقم 

9ما أن البنك ، خالفتها للقانون مما یؤ9د عدم جد�ة مطالب المستأنف علیها وم 303/3/1/2011

المستأنف عل�ه  زعم أنه فتح ثالث حسا:ات للمستأنف في حین أن هذا األخیر ال �ملك إال حسا:ا 

درهم  وعلى البنك أن  119,00واحدا تمر ف�ه جم�ع العمل�ات وأقر البنك :أن :ه رصید ال یتعد; 

9ما أن البنك المستأنف ، وجودهما وفتحهما یثبت الوجود الماد, للحسابین اآلخر�ن و�دلي :ما �فید 

وهو ادعاء ال أساس له من الصحة لعدم  29/09/2010عل�ه ادعى وجود عقد قرض مؤرخ في 

 5من صورة العقد المدلى :ه تتعل@ بتأجیل استحقاقات القرض والبند  7وجوده :الملف وان البند 

زئ�ا لحلول القرض :9امله في حالة عدم یتعل@ :9�ف�ة أداء القرض والبندین معا لم یتطرقا ولو ج

من العقد ینص في حالة عدم أداء األقساR في أجلها  12أداء األقساR الحالة في أجلها وأن البند 

نص  13نقi سنو�ا وأما البند  2تضاف إلیها  3/27فإنها تنشأ فوائد :السعر المفصل في الفقرة 

ر المتضمنة لحالة أداء االستحقاقات في أجلها على الحاالت الموج:ة لألداء الفور, للقرض والغی

و:التالي فإن المستأنف عل�ه هو الذ, أخل :التزاماته التعاقد�ة و:التالي یتأكد جنوح الح9م المستأنف 

ف�ما قضى :ه رغم 9ون مطالب الدعو; متضار3ة مع االلتزامات والحقوق المضمنة :عقد القرض 

:عد التصد, الح9م برفض الطلب واحت�اط�ا إجراء خبرة مما یتعین معه إلغاء الح9م المستأنف و 
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حساب�ة للتأكد من صحة دفوع المستأنف واختالالت البنك المستأنف عل�ه وأنه مستعد ألداء 

  .  مدل�ا بنسخة ح9م وغالف تبل�غ. مصار�فها وحفl الح@ في التعقیب على ضوء نتیجة  الخبرة

الستئناف المقدم من طرف المستأنف السید  وحیث أجاب البنك المستأنف عل�ه :9ون الطعن 

دمحم ما هو إال مجرد محاولة تسو�ف�ة القصد منه المز�د من المماطلة فقi 9ما هو الشأن في   11

المرحلة االبتدائ�ة عنما دفع :االختصاص النوعي بتت ف�ه المح9مة االبتدائ�ة :اختصاصها وقام 

ردت الدفع وأیدت الح9م االبتدائي القاضي :الطعن ف�ه مح9مة االستئناف التجار�ة والتي 

9ما أن ما ادعاه المستأنف في أسا:ا استئنافه غیر مرتكز على أساس ألنه ،:االختصاص النوعي 

درهم عن رصید الحساب السلبي  119,00ال وجود أل, تناقضات بخصوص المدیون�ة مبلغ 

عن رصید حساب أقساR قرض  درهم 5.538.230,52ومبلغ  فوائده القانون�ة من تار�خ الطلبو:

وهو ما تمت المطالب :ه 9دین في إطار االنذار العقار, وأن الدین المطال:ة في اإلنذار  الس9ن

درهم لكنه لم �في  6.000.000:ق�مة  29/09/2010العقار, ناتج عن عقد قرض مؤرخ في 

و; الحال�ة وهو وهو المطالب :ه في إطار الدع درهم 5.538.230,52:أقساطه وترتب بذمته مبلغ

نفسه الذ, ت:اشر :شأنه مسطرة اإلنذار العقار, وان المستأنف 9ان مواظ:ا على األداء 9ما یتبین 

إلى غا�ة یومه وهذا ثابت  24/09/2013من الكشوف الحساب�ة إلى أن توقف عن األداء بتار�خ 

أنف عن أداء اقساR من 9شوف الحساب المدلى بها في المرحلة االبتدائ�ة والتي �فید تخلف المست

وهذا ما أثبته البنك في الطور االبتدائي  31/11/2013إلى غا�ة  24/09/2013حالة من 

درهم 9ما  5.397.517,86مبلغ  30/11/2012وسجل الرأسمال من القرض مدیون�ة إلى غا�ة 

ان البنك أثبت :9شوف حساب�ة رأسمال القرض بنسخة من ،هو وارد من جدول استهالك القرض 

من عقد  13ان البند ،ول استهالك  القرض وهذا األرصدة هي التي طالب البنك :استخالصها جد

ان أداء ،القرض نص صراحة على شرR حلول أجل الدین في حالة عدم تنفیذ بند واحد من العقد 

9ما ،األقساR الشهر�ة :صفة منتظمة هو بند من شروR العقد مما یتأكد عدم جد�ة دفوع المستأنف 

ح9م المطعون ف�ه أجاب عن 9ل دفوع المستأنف وامد :أنها ال تنبني على أساس وان الح9م أن ال

صادف الصواب لما اعتبر ان المستأنف لم یؤد ثالث أقساR شهر�ة قبل تحو�ل القرض إلى حساب 

منازعات ولم �قم بتزو�د حسا:ه :الم:الغ الكفیلة بتغط�ة أداء أقساR القرض الحالة 9ما أنه :مقتضى 

من العقد المذ9ور نصت إلى أن عدم أداء  5من ق ل ع 9ما أن المادة  230من ادة  5لمادة ا

9ما أن ،قسi واحد من القرض یترتب عنه فسخ العقد :قوة القانون وأداء ما ت:قى من القرض فورا 

 المستأنف حشر في مقاله االستئنافي مزاعم ال عالقة لها :النزاع الحالي وأن المح9مة غیر ملزمة

بتت:ع الخصوم في سائر مناحي مزاعمهم الت تكون مفتقرة إلى الجد�ة وخارجة بتاتا عن الموضوع 

 أنه " مادام أن الح9م االبتدائي أجاب عن الدفوع المتمسك بها من طرف المستأنف والتي ردها :علة 
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إن عقد القرض الرا:i بین  و على عقد قرض عقار,  مؤسسبخصوص :اقي الدین المطلوب فهو 

المتعل@ :حما�ة المستهلك والمنشور :الجر�دة  31.08:مقتضى اح9ام القانون رقم  منظمالطرفین 

من تار�خ  ابتداءحیز التنفیذ إلى والذ, دخل  5932تحت عدد  07/04/2011الرسم�ة بتار�خ 

ان تقد�م الدعو; جاء  الحقا على و من القانون المذ9ور  197نشره :الجر�دة الرسم�ة ط:قا للمادة 

ل  9ل مان نطاق تطبی@ قانون حما�ة المستهلك �شو تار�خ نشر القانون المذ9ور  :الجر�دة الرسم�ة 

قرض استهالكي  :اعت:اره 9ل عمل�ة قرض ممنوح  :عوض أو :المجان  9ما تدخل  في ح9م 

عمل�ات  االیجار  المفضي الى الب�ع  واالیجار مع  خ�ار الشراء واالیجار المقرون بوعد الب�ع 

و�9ون "  ذا  الب�ع  او تقد�م  الخدمات  التي �9ون أداؤها محل  جدولة  او تأجیل  او تقس�iو9

تعلیل المح9مة االبتدائ�ة تعلیل مبني على أساس یجدر معه صرف النظر ورد االستئناف وتأیید 

  .الح9م االبتدائي مع تبني تعلیله

ب عارض رام إلى اطعن :الزور وحیث أدلى نائب البنك المستأنف عل�ه :مذ9رة جوا:ة مع طل

تخلف عن أداء قسطین اثنین األول الفرعي مؤ9دا في جوا:ه ما جاء في مقاله االستئنافي من 9ونه 

وام هذین القسطین لم �مر  25/11/2013والثاني حال األجل في  25/10/2013حال األجل في 

ومؤسسات االئتمان وان أ, یوما وان دور�ة والي بنك المغرب هي ملزمة للبنوك  90علیهما أجل 

دعو; الموضوع فالبنك المستأنف عل�ه یدعي عدم وجود أ, وفي   إخالل بها یؤد, إلى المساءلة

درهم وتعمد المطال:ة بتحقی@ الرهن ورفع دعو; األداء في  119,00مدیون�ة :الحساب الجار, عدا 

بتأجیل استحقاقات القرض  من العقد المدلى :ه تتعل@ 7نفس الوقت :مطالب متعارضة وان البند 

تتعل@ :9�ف�ة أداء القرض والبندین معا لم یتطرقا ولو جزئ�ا لحلول القرض :9امله في حالة  5والبند 

من العقد ینص في حالة عدم أداء األقساR في  12عدم أداء األقساR الحالة في أجلها وأن البند 

 13نقi سنو�ا وأما البند  2تضاف إلیها  3/27أجلها فإنها تنشأ فوائد :السعر المفصل في الفقرة 

نص على الحاالت الموج:ة لألداء الفور, للقرض والغیر المتضمنة لحالة أداء االستحقاقات في 

أجلها و:التالي فإن المستأنف عل�ه هو الذ, أخل :التزاماته التعاقد�ة مؤ9دا ما جاء في مقاله 

حسا:ات مفتوحة :اسم  3عل�ه ادعى وجود  االستئنافي وفي الطلب العارض فإن البنك المستأنف

المستأنف في حین أنه ال �ملك إال حسا:ات  واحدا وهو حساب الش�ك الذ, تمر ف�ه جم�ع 

درهم و�:قى على  119,00العمل�ات والذ, أقر المستأنف عل�ه :أن رصید هذا الكشف محدد في 

مما یتأكد منه أن البنك یر�د إثقال  المستأنف اإلدالء :الوجود الماد, لعقد, فتح الحسابین اآلخر�ن

و 989اهل المستأنف :مدیون�ة مزعومة و:التالي ف�9ون من ح@ هذا األخیر ووف@ أح9ام المادتین 

وما یلیهما من قانون المسطرة المدن�ة سلوك مسطرة الطعن :الزور الفرعي والمطال:ة بإنذار  90

إلن9ار وان المستأنف ال �ملك إال حسا:ا واحدا المستأنف عل�ه في إعالن موقفه النهائي :اإلقرار وا
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ول�س ثالث حسا:ات جار�ة وفي حالة تمس9ه :الكشوف الحساب�ة االشهاد له :سلوك مسطرة الزور 

من قانون المسطرة المدن�ة والنظر في الصائر  89الفرعي وٕاجراء ما یلزم قانونا وف@ أح9ام المادة 

  .یل خاصمدل�ا :صورة شمس�ة لتو9. وفقا للقانون 

وحیث أجاب البنك :9ون طلب الزور الفرعي المقدم من طرف المستأنف غیر مقبول لتقد�مه 

أول مرة أمام مح9مة االستئناف و:التالي �عد خرقا لمبدأ التقاضي على درجتین وال یجوز تقد�م أ, 

الفرعي طلب جدید في الطور االستئنافي وهي قاعدة من النظام العام فضال على أن طلب الزور 

وفي ، قدم خارج أجل االستئناف مما �ستوجب الح9م :عدم قبول طلب الطعن :الزور الفرعي

موضوع طلب الطعن :الزور الفرعي فإنه ال توجد أ�ة عناصر في الوث�قة المطعون فیها :الزور 

حساب  الفرعي مادام أنه لم ینسب له فیها أ, 9تا:ة أو توق�ع والزعم بوجود إنذارات متناقضة وأن له

واحد ول�س حسا:ات متعددة ال تبرر الطعن :الزور الفرعي مما �9ون معه طل:ه مبهم ولم ینصب 

على وث�قة محددة و:التالي فإن المح9مة ستصرف النظر عنه ال س�اما أن الدعو; ترمي إلى 

9ما أن المستأنف �حاول من 9تابته التضلیل لكون البنك المستأنف عل�ه :اشر ،استخالص دین 

طرة الرهن وتعرض المستأنف على هذا اإلنذار ورفضت المح9مة تعرضه :مقتضى الح9م مس

من قانون االلتزامات   418وأن هذا الح9م له حجیته ط:قا للفصل  16/12/2014الصادر بتار�خ 

والعقود وهو حجة على الوقائع التب بت فیها ولو قبل صیرورتها واج:ة التنفیذ وان هذا الح9م یواجه 

 11أن ما تمسك :ه المستأنف من 9ونه له حساب واحد فقi فإنه :مقتضى المادة ، ستأنف :ه الم

من القرض العقار, نص على أن استفادته من القرض �حتم فتح حسا:ات داخل�ة :اسمه تتعل@ 

:أقساR القرض الغیر المؤداة والرأسمال المت:قي من القرض و�ون ما تمسك :ه غیر مرتكز على 

نه :الزور على أساس عدم توفره على حساب واحد عد�م األساس 9مأ ان التمسك أساس  و�9ون طع

یوما لحلول أجل القسi ط:قا لدور�ة والي بنك المغر, هو اآلخر على غیر أساس لكون  90:أجل 

الدور�ة المتمسك بها تنظم الدیون المتعثرة لد; األبناك وحساب الفوائد المترت:ة عنها أو ما �سمى 

محتفl بها  ال تنظم بتاتا أجالت قفل الحساب والمطال:ة :الدیون وٕانما تتعل@ بتنظ�م :الفوائد ال

العالقة بین ابنك وسلطة اإلشراف عل�ه وهي بنك المغرب ووز�ر المال�ة وال تتعل@ :العالقة القائمة 

ا بین البنك وز3ونه التي تخضع للنصوص التشر�ع�ة الجار, بها العمل 9ما أن هذه لنقطة حسم فیه

و  292/3/1/2005في الملف عدد  601تحت عدد  30/04/2008المجلس :القرار الصادر في 

و�9ون :التالي أجل المطال:ة :الدین ال یخضع لمقتض�ات الدور�ة المذ9ورة و�:قى خاضعا للعقد 

من العقد ت:قى واج:ة التطبی@ من طف البنك لما أخل المستأنف  13ان البند ،الرا:i بین الطرفین 

اء األقساR وتحق@ شرR الحلول حسب ما اتفقا عل�ه :العقد و�9ون ما تمسك :ه المستأنف من :أد

زور فرعي على غیر أساس لعدم توافر شروطه وان الح9م المطعون ف�ه 9ان تعلیله سل�ما و�تعین 
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ت:عا لذلك عدم قبول الطعن :الزور الفرعي والح9م برفضه وصرف النظر عنه والح9م وف@ ما جاء 

  .مدل�ا بنسخة ح9م و نسخة من عقد قرض عقار, . حررات البتك السا:قة في م

وحیث أجاب المستأنف :9ون طلب الزور الفرعي ال �عتبر طل:ا جدیدا مادام أنه مترتب عن 

الطلب األصلي وهذا ما أكده القضاء في عدة قرارات له وأن جاء في قرار :9ون طلب توج�ه �مین 

من قانون المسطرة المدن�ة 9ما  143ط:قا للفقرة األخیرة من الفصل  اإلن9ار ال �عتبر طل:ا جدیدا

من قانون المسطرة المدن�ة ال یتعل@ :الدفوع وٕانما :الطل:ات  143الفصل " جاء في قرار آخر :9ون 

وأن االستئناف یتشر الدعو; ف�ما لم �منعه القانون وأن من ح@ المستأنف إثارة الدفوع الش9ل�ة التي 

مما یتعین معه رد دفوع المستأنف علیها .. . " ن إثارتها لسبب خارج عن إرادته لم یتم9ن م

لمخالفتها القانون 9ما أن زعم البنك أنه من حقه فتح حسا:ات :اسم المستأنف دون علمه ودون 

موافقته �عتبر إخالال وعل�ه تحمل 9امل مسؤولیته عن فتح هذه الحسا:ات وهو متمسك بإدالء 

:أصول طل:ات فتح هذه الحسا:ات التي یزعم البنك وجودها مما یتعین الح9م وف@ المستأنف عل�ه 

یوما  90دفوعه مؤ9دا ما جاء في مذ9رته السا:قة بخصوص أجل األداء واالستحقاق المحددة في 

ان الح9م المطعون ف�ه رد 9ل الدفوع الموضوع�ة المتعلقة بتناقض ،ط:قا لدور�ة والي بنك المغرب 

األداء ودعو; المصادقة على اإلنذار العقار, عن نفس النزاع واعتمادها 9شفین مطالب دعو; 

حسابیین فقi في حین أن البنك �صرح في دعو; الموضوع عدم وجود أ�ة مدیون�ة سلب�ة سو; 

درهم عن الحساب الجار, وتعمد المطال:ة بتحقی@ الرهن ورفع دعو; األداء في نفس  119,00

وان المستأنف حصل على قرض س9ن وأنه ثابت من الكشوف ، الوقت :مطالب متعارضة 

درهم وان البنك  46.904,13الحساب�ة أداء المستأنف لألقساR الشهر�ة والمحددة في مبلغ 

�ستخلص األقساR الشهر�ة عن طر�@ السحب الم:اشر لم:الغها من حساب المستأنف وحتى :عد 

ي الرجوع لدعاو; األداء  المتعلقة بنفس النزاع رفع هذه الدعو; وتوج�ه اإلنذار العقار, وانه �9ف

للتأكد من 9وت المبلغ المضمن :اإلنذارات متناقض ومتعارض مع اآلخر وتكون المدیون�ة المطالب 

بها غیر صح�حة لكون المستأنف ال �ملك إال حسا:ا واحدا هو حساب الش�ك وهوما أقر :ه 

ال وجود أل, عقد قرضوتعمد المطال:ة  ان،درهم  119المستأنف عل�ه وقام :حصره في مبلغ 

وان المستأنف حصل على ، بتحقی@ الرهن ورفع دعو; األداء في نفس الوقت :مطالب متعارضة 

قرض س9ن وأنه ثابت من الكشوف الحساب�ة أداء المستأنف لألقساR الشهر�ة والمحددة في مبلغ 

السحب الم:اشر لم:الغها من درهم وان البنك �ستخلص األقساR الشهر�ة عن طر�@  46.904,13

حساب المستأنف وحتى :عد رفع هذه الدعو; وتوج�ه اإلنذار العقار, وانه �9في الرجوع لدعاو; 

األداء  المتعلقة بنفس النزاع للتأكد من 9وت المبلغ المضمن :اإلنذارات متناقض ومتعارض مع 

ن طرف المستأنف  9ما أن و�9في الرجوع إلى صورة العقد المدلى :ه م 29/09/2010اآلخر في 
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من قانون  230ینود العقد ال تشیر إلى أ, حلول للدین وأن العقد شر�عة المتعاقدین ط:قا للمادة 

  .االلتزامات والعقود ملتمسا الح9م وف@ محرراته السا:قة وما جاء في مقال الطعن :االستئناف

ة الجواب عن الزور الفرعي وحیث رد البنك المستأنف عل�ه :مذ9رة أكد فیها ما جاء في مذ9ر 

وموافقة المستأنف على فتح حسا:ات داخل�ة من طرف البنك تتعل@ :القرض الذ, استفاد منه 

 13من العقد وتمس9ه :9ون الدین حل أجله ط:قا لما ینص عل�ه البند  11مستمد في ذلك للمادة 

ن دعو; األداء تعارض بی، من عقد القرض الرا:i بین الطرفین ومن عدم وجود أ, تناقض أ

  .ودعو; اإلنذار العقار, مؤ9دا ما جاء في محرراته السا:قة

وحیث أمرت المح9مة تمهید�ا بإجراء خبرة �قوم بها الخبیر دمحم النعماني  الذ, 9لف 

طالع على الحساب المفتوح :اسم المستأنف وتحدید ط:عته وحساب الدیون المترت:ة عن :اال

األقساR الغیر المؤداة وتحدید الرأسمال المت:قي من القرض 9شوف الحساب وعقد القرض وحساب 

  .واحتساب مجموع الدین العال@ بذمة المستأنف 

والذ, انتهى ف�ه إلى أن  10/03/2016وحیث أودع الخبیر المذ9ور تقر�ره المؤرخ في 

درهما :ما في ذلك الفوائد  5.602.282,35الدین الذ, الزال مخلدا بذمة المستأنف هو 

  .  24/01/2014اقد�ة إلى غا�ة التع

وحیث عقب البنك المستأنف عل�ه :9ون الخبیر السید دمحم النعماني قام :المهمة المسندة إل�ه 

استحقاقا فقi من  38 ;ملیون درهم :ان المستأنف أد 6واستنتج من عقد قرض الس9ن :مبلغ 

درهما :ما  5.602.282,35استحقاق و:قي بذمته من قرض الس9ن ما مجموعه  227مجموع 

مما یتعین المصادقة على تقر�ر الخبرة  24/01/2014في ذلك الفوائد التعاقد�ة إلى غا�ة 

  . والح9م وف@ ما ورد في المحررات السا:قة  

وحیث عقب المستأنف :9ون الخبیر لم �حترم ما جاء في القرار التمهید, و أنه بدل اعتماد 

ن طرفي النزاع فإنه اعتمد على القن السر, للدخول إلى الوثائ@ والحجج والكشوفات المدلى بها م

حساب المســتأنف المفتوح لد; المستأنف علیها مع أن الخبیر لم �حدد 9�ف�ة الوصول إلى هذا 

القن السر, وما دوافع استعماله وتعمد الخبیر االطالع على حساب واحد بدل الثالث حسا:ات 

لى هذه النتیجة والمبلغ المحدد �فوق حتى المبلغ المزعوم الموجودة وهذه التجاوزات هي التي أدت إ

من طرف المستأنف علیها وتكون الخبرة بذلك لم تتقید :منطوق القرار التمهید, فضال على أن 

الخبیر لم یدق@ في احتساب الفوائد والعموالت وارتكزت على عدد أداء األقساR المؤداة والغیر 

�متغاض�ة على أنها رفعت دعواها بتار�خ  24/01/2014ة المؤداة واحتساب الفوائد إلى غا

درهما وتكون الخبرة تعمدت  5.538.349,25مطال:ة :مدیون�ة ال تتعد;  09/04/2014
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إضافة فوائد اتفاق�ة رغم وقف الحساب وتحو�له لقسم المنازعات و3إقرار المستأنف علیها مما 

  .یتعین معها الح9م وف@ مقاله االستئنافي 

حضرها نائب المستأنف وحضر نائب  16/05/2016جت القض�ة بجلسة وحیث أدر 

المستأنف عل�ه  الذ, أدلى :مذ9رة تعقیب�ة  فتقرر اعت:ار القض�ة جاهزة و حجز القض�ة للمداولة 

 . 23/05/2016للنط@ بجلسة 

  

  محكمة االستئناف
ه بخصوص ما تمسك :ه المستأنف من 9ون أن دور�ة والي بنك المغرب حدد حیث إن

یوما لرفع الدعو; بخصوصها وان  90آجال استحقاق القروض المش9وك في استخالصها في 

المستأنف عل�ه عمد لرفع دعو; األداء والفسخ على أساس أن المستأنف تخلف عن أداء قسطین 

وأن هذین  25/11/2013والثاني حال األجل في  25/10/2013اثنین األول حال األجل في 

یوما وان دور�ة والي بنك المغرب هي ملزمة للبنوك ومؤسسات  90القسطین لم �مر علیهما أجل 

االئتمان وان أ, إخالل بها یؤد, إلى المساءلة و�9ون بذلك الح9م المستأنف قانون مؤسسات 

Rما یخص اآلجال الملزمة ألداء األقسا�وتعمد البنك وقف حساب المستأنف ورفع  االئتمان ف

دور�ة الدعو; قبل اآلجال الملزم قانونا مما یتعین معه التصر�ح :عدم قبول الدعو; فإن الثابت أن 

والي بنك المغرب وتطب�قها على الدیون المستعص�ة فإن هذه الدور�ة تتعل@ :عالقة بنك المغرب 

تهاد مح9مة النقض على ذلك وأن 9�ف�ة أداء الدیون مع :اقي البنوك وال تهم الز3ائن 9ما استقر اج

وطر�قة الفسخ تخضع للعقد الرا:i بین الطرفین و�9ون ما تمسك :ه المستأنف بهذا الخصوص 

  .على غیر أساس 

وحیث إنه بخصوص ما تمسك :ه المستأنف من 9ون أن الح9م المستأنف رد الدفوع 

ودعو; اإلنذار العقار, المرفوعتین عن نفس  الموضوع�ة والمتعل@ بتناقض مطالب دعو; األداء

�أن المدیون�ة هي  هالنزاع وذلك بخصوص المدیون�ة ذلك أنه وجه اإلنذار العقار, و�دعي ف

درهم ناتجة عن حسا:ات سلب�ة وفي دعو; الموضوع یدعي عدم وجود أ,  5.538.349,25

@ الرهن ورفع دعو; األداء درهم وتعمد المطال:ة بتحقی 119,00مدیون�ة :الحساب الجار, عدا 

وان المستأنف حصل على قرض س9ن وأنه ثابت من ، في نفس الوقت :مطالب متعارضة 

درهم وان  46.904,13الكشوف الحساب�ة أداء المستأنف لألقساR الشهر�ة والمحددة في مبلغ 

وحتى البنك �ستخلص األقساR الشهر�ة عن طر�@ السحب الم:اشر لم:الغها من حساب المستأنف 

وللـتأكد من مح9مة االستئناف أمرت  :عد رفع هذه الدعو; وتوج�ه اإلنذار العقار, فإن الثابت أن

طالع على الحساب بإجراء خبرة �قوم بها الخبیر دمحم النعماني  الذ, 9لف :االهذه الدفوع أمرت 
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قد القرض المفتوح :اسم المستأنف وتحدید ط:عته وحساب الدیون المترت:ة عن 9شوف الحساب وع

وحساب األقساR الغیر المؤداة وتحدید الرأسمال المت:قي من القرض واحتساب مجموع الدین العال@ 

الخبیر المعین من طرف المح9مة السید دمحم النعماني  أنجز تقر�ره والذ, خلص و بذمة المستأنف 

 38أد; ملیون درهم :ان المستأنف  6ف�ه إلى أن المستأنف استفاد من قرض الس9ن :مبلغ 

استحقاق و:قي بذمته من قرض الس9ن ما مجموعه  227استحقاقا فقi من مجموع 

و�9ون ما  24/01/2014درهما :ما في ذلك الفوائد التعاقد�ة إلى غا�ة  5.602.282,35

  .تمسك :ه المستأنف بهذا الخصوص على غیر أساس 

نه ال �ملك إال حسا:ا واحدا برصید من 9ون أوحیث إنه بخصوص ما تمسك :ه المستأنف 

الثابت من وثائ@  فإندرهما وعلى البنك أن یثبت الدلیل الماد, لوجود الحسابین  119ال یتعد; 

طالع ومن عقد قرض الس9ن ومن الخبرة المنجزة أن المستأنف وٕان 9ان �ملك حساب :اال فالمل

من قرض استفاد یران المستأنف  الخب هو اآلخر وأكدحساب القرض ثابت  فإن:الرصید المذ9ور 

استحقاق و:قي  227استحقاقا فقi من مجموع  38 منه أد; الذ,ملیون درهم  6الس9ن :مبلغ 

درهما :ما في ذلك الفوائد التعاقد�ة إلى  5.602.282,35بذمته من قرض الس9ن ما مجموعه 

  .و�9ون ما تمسك :ه بهذا الخصوص غیر مرتكز على أساس  24/01/2014غا�ة 

البنك المستأنف عل�ه ادعى وجود عقد وحیث إنه بخصوص ما تمسك :ه المستأنف من أن 

وهو ادعاء ال أساس له من الصحة لعدم وجوده :الملف وان البند  29/09/2010قرض مؤرخ في 

یتعل@ :9�ف�ة أداء القرض  5من صورة العقد المدلى :ه تتعل@ بتأجیل استحقاقات القرض والبند  7

لم یتطرقا ولو جزئ�ا لحلول القرض :9امله في حالة عدم أداء األقساR الحالة في  والبندین معا

من العقد ینص في حالة عدم أداء األقساR في أجلها فإنها تنشأ فوائد :السعر  12أجلها وأن البند 

نص على الحاالت الموج:ة  13نقi سنو�ا وأما البند  2تضاف إلیها  3/27المفصل في الفقرة 

فور, للقرض والغیر المتضمنة لحالة أداء االستحقاقات في أجلها و:التالي فإن المستأنف لألداء ال

عل�ه هو الذ, أخل :التزاماته التعاقد�ة فإن الثابت أجل المطال:ة :الدین ال یخضع لمقتض�ات 

من العقد ت:قى واج:ة  13ان البند ،الدور�ة المذ9ورة و�:قى خاضعا للعقد الرا:i بین الطرفین 

تطبی@ من طف البنك لما أخل المستأنف :أداء األقساR وتحق@ شرR الحلول حسب ما اتفقا ال

ن أ, إخالل :البند المذ9ر یجعل الدین :أكمله حاال وشرR الفسخ یتحق@ :عد ذلك وأ،عل�ه :العقد 

و�9ون المستأنف :التالي هو المخل :التزاماته ول�س البنك المستأنف عل�ه فضال على ان حساب 

عن عدم أداء األقساR فالخبیر تطرق لها في حساب المدیون�ة وحددها وف@ العقد ائد المترت:ة الفو 

وما تنص عل�ه القوانین واألعراف البن9�ة بخصوص حساب الفائدة و�9ون ما تمسك :ه المستأنف 

  . أساسبهذا الخصوص على غیر 
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  ستأنف وحیث یتعین ت:عا لما ذ9ر أعاله رد االستئناف و تأیید الح9م الم

  .وحیث یتعین تحمیل المستأنف الصائر   

  

  لـھذه األسبـــــاب

  :  وغ�اب�ا   انتهائ�اعلن�ا وهي تبت  فإن مح9مة االستئناف التجار�ة :الدار الب�ضاء

  .وعدم قبول الطعن :الزور الفرعي سب@ البت ف�ه :قبول االستئناف    : في الشـــ�ل

  .وتحمیل الطاعن الصائر  تأیید الح9م المستأنف   : في الموضوع

  

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

  كاتب الضبط           والمقرر  الرئیس



 رك

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  

  :العلن ة القرار اآلتي نصهفي جلستها 

  .البنك الشعبي المر�ز2 في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها اإلدار2 : بین 

  .الدار الب ضاءنائبته األستاذة نوال مغني المحام ة بهیئة 

  .بوصفه مستأنفا من جهة

  

  .في شخص مدیرها السید صدقي اإلدر�سي أحمد   11أسبوع ة :وBین 

  .الب ضاء الداراألستاذة هند صدقي اإلدر�سي المحام ة بهیئة  انائبته

  .من جهة أخرD  امستأنفا علیه ابوصفه
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  .بناء على مقال االستئناف والح(م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ  المدرجة �الملف

  .9/5/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

  .من قانون المسطرة المدن3ة 429وما یل3ه و 328من قانون المحاكم التجار�ة والفصول  19المادة  وتطب3قا لمقتض3ات

  .والفصول

  .و�عد اإلطالع على مستنتجات الن3ا�ة العامة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

ــــار�خ  ــــه بت ــــال مــــؤد; عن ــــي �مق ــــوال مغن ــــه األســــتاذة ن ــــك الشــــعبي المر(ــــز? بواســــطة محامیت ــــدم البن حیــــث تق

الصـادر عـن المح(مـة التجار�ـة �الـدار الب3ضـاء بتـار�خ  32564/2007ستأنف �مقتضـاه الح(ـم عـدد  09/03/2012

درهـم  42337,51وذلـك ف3مـا قضـى �ـه مـن رفـض طلـب  2564/5/2007في الملف التجـار? عـدد  09/03/2011

و(ــذلك فــي الشــ  المتعلــ  �الفوائــد والغرامــة التعاقد3ــة والتعــو3ض عــن التماطــل ، (مــا 3ســتأنف الح(ــم التمهیــد? عــدد 

الصـادر بتـار�خ  184والح(ـم التمهیـد? عـدد  1203/2008تحت عدد  28/7/2008الصادر بتار�خ  1203/2008

  .ه الصادر�ن بنفس الملف المشار إلى مراجعه أعال 10/02/2010

  :في الشكـــل

  حیث سب  البث ف3ه �قبول االستئناف �مقتضى القرار التمهید?

وحیث تقدمت المستأنف علیها �مقال إصالحي  تلتمس اإلشهاد لها من خالله بإصالح الخطـأ المـاد? الـذ? 

 احمـــد صـــدقي االدر�ســـي بـــدال مـــن والتـــي  وردت فـــي اســـم الســـید 16/10/2012شـــاب مـــذ(رتها المـــدلى بهـــا بجلســـة 

  .المستأنف علیها  11ع3ة أسبو 

االغفـــاالت الجوهر�ـــة واالخطـــاء التـــي و  علـــى االخـــالالت الشـــ(ل3ة  بوحیـــث ان المقـــاالت اإلصـــالح3ة تنصـــ

تشــوب إجــراءات الــدعو; والتــي تــتم ممارســتها  عبــر المقــاالت االفتتاح3ــة والطل�ــات العارضــة ، امــا االخطــاء الماد3ــة 

ئل الدفوع فـان  اصـالحها ال 3قتضـي االدالء �مقـاالت اصـالح3ة و3(تفـي فیهـا واالغفاالت التي تعتر? المذ(رات ووسا

  .فقP مذ(رة توض3ح3ة او استدراك3ة
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�االسـتئناف االصـلي وقـدم  P�وحیث ان االستئناف الفرعي المدلى �ه من قبـل المسـتأنف علیهـا االصـل3ة مـرت

  .وف  الش(ل المنصوص عل3ه قانونا فهو مقبول ش(ال

  :وفي الموضــوع

حیث 3ستفاد من وثائ  الملف والح(م المطعون ف3ه أن البنك الشعبي المر(ز?  تقدم أمام  المح(مة التجار�ـة 

درهم ناتج عن عدم تسدیده  53208,96انه دائن للمدعى عل3ه �مبلغ أصلي قدره �الدار الب3ضاء �مقال 3عرض ف3ه 

ة المســتحقة عنــه ابتــداء مــن التــار�خ المــذ(ور مــع الفوائــد البن(3ــ 31/10/2006لرصــید حســا�ه الســلبي الموقــوف فــي 

مـن مجمـوع مبلـغ الـدین و % 10لغا3ة یوم التسدید  و الضر��ة علـى الق3مـة المضـافة و (ـذا الغرامـة االتفاق3ـة بنسـ�ة 

  .فوائده لغا3ة یوم التسدید 

  .و ان هذا الدین ثابت �مقتضى (شوف حساب 

  :مس و ان جم3ع المحاوالت �اءت �الفشل ألجله فهو یلت

درهــم مــع الفوائــد البن(3ــة المســتحقة عنــه ابتــداءا مــن تــار�خ  53208,96الح(ــم علــى المــدعى عل3ــه �أدائــه لــه مبلــغ 

مـن مجمـوع مبلـغ % 10لغا3ة یوم التسدید و الضر��ة على الق3مة المضافة و (ذا الغرامة االتفاق3ـة بنسـ�ة  31/10/2006

  .الدین لغا3ة یوم التسدید 

  .الصائر و اإلكراه  –النفاذ /درهم  5400عن التماطل ال 3قل عن  الح(م �أدائه تعو3ضا

التمس �مقتضاه إصـالح المقـال  25/02/2008وWناء على المقال اإلصالحي المؤد; عنه لنائب المدعي بجلسة 

  .في شخص مدیرها السید صدقي اإلدر�سي احمد و أدلت برسالة مضمونة   11و ذلك بتوج3ه الدعو; ضد أسبوع3ة 

جـاء فیهـا ان النـزاع ینصـب علـى  14/04/2008اء على المذ(رة المرفقة بوثـائ  لنائـب المـدعى عل3ـه بجلسـة و بن

درهــم حســب الرســالة المؤرخــة فــي  46000,00ثــالث حســا�ات و انــه ســب  للبنــك ان حــدد مبلــغ تســو3ة الخــالف فــي مبلــغ 

و في نفـس الرسـالة اخبـر العـارض �أنـه درهم و ان البنك الشعبي  26000,00�عد توصله بتحو�ل مبلغ  19/05/2003

درهــم و ان العــارض �ــادر الــى الــرد بواســطة رســالته  46000,00ینتظــر اقتراحــه لتســو3ة مــا ت�قــى مــن الــدین و الــذ? قــدره 

درهـــم و ان اصـــل الـــدین الـــذ? هـــو  46000,00و انـــه طالـــب  بإعفـــاءه مـــن تســـدید مبلـــغ  27/05/2003المؤرخـــة فـــي 

مــع العلــم ان هنــاك اقســاZ وقــع تســدیدها مــن الــدین قــدرها  22/09/98المــؤرخ فــي  درهــم حســب عقــد القــرض 107000

  .درهم و قبل وصول تحو�ل وزارة الداخل3ة  80000,00حوالي 
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و ان البنك لم 3عقب على رسالة العارض الى ان فوجئ بتبل3غه �اإلنذار و ذلك اثناء  الحوار في شأن تسو3ة ملف 

حیث طلـب قسـم النزاعـات فـي البنـك مـن العـارض تسـو3ة النـزاع علـى أسـاس تسـدید مبلـغ النزاع بخصوص الحسا�ات الثالثة 

  .درهم  60000,00

و مــن جهــة اخــر; و �عــد توق3ــع عقــد قــرض المســاندة أصــ�حت المعاملــة البن(3ــة تــتم مــع البنــك عــن طر�ــ  الحســاب 

  . 2121158050600010التجار? رقم 

 11و ان موضوع النزاع في هذه الحالة یجب ان ال یخرج عن مضمون العقد المتعل  بتسو3ة التعامل مع صـح3فة 

 425.35قدرها  ال ینص اال على مدین3ة 31/07/2006المحصور في   11و ان (شف الحساب الجار? �اسم صح3فة 

 21111580500004المقتطـع مـن الحسـاب رقـم  31/07/2006درهم و انه یتبین من (شف الحساب المحصور فـي 

درهم فقP و �مقارنة ما سب  ب3انـه مـع (شـف الحسـاب المـدلى �ـه مـن طـرف المـدعي المحصـور  204,97انه مدین �مبلغ 

یلتمس عدم اعتمـاد الكشـف المـدلى �ـه مـن طـرف البنـك فان العارض 3ستغرب و  31/10/2006حسب ماجاء ف3ه بتار�خ 

لما ف3ه من خروق و القـول �ـان ق3مـة القـرض قـد وقـع أداؤهـا جملـة و تفصـ3ال الن المبلـغ المسـدد 3فـوق �(ثیـر ق3مـة القـرض 

  .المنصوص عل3ه �العقد و یخص جم3ع الحسا�ات المفتوحة �البنك الشعبي و التمس رفض الطلب 

و  1203/2008تحــت عــدد  28/07/2008مهیــد? الصــادر عــن هــذه المح(مــة بتــار�خ و بنــاء علــى الح(ــم الت

القاضي بإجراء خبرة حساب3ة عهد بهـا للسـید عبـد الرحمـان األمـالي مـن أجـل تحدیـد المدیون3ـة المترت�ـة عـن الحسـاب البن(ـي 

  . 211115805060عدد 

ســجل الحســاب موضــوع الخبــرة  31/10/2006و بنــاء علــى تقر�ــر الخبیــر المعــین الــذ? توصــل ف3ــه أنــه بتــار�خ 

  .درهم 258800,00درهم و أن مجموع العمل3ات المدینة للحساب هو  160962,97رصیدا دائنا لفائدة البنك قدره 

و القاضــي بــإجراء خبــرة  23/12/2009ه المح(مــة بتــار�خ ذو بنــاء علــى القــرار التمهیــد? الثــاني الصــادر عــن هــ

  . را3سجدیدة عهد بها السید عبد المجید ال

و القاضي �استبدال الخبیر المعین  184تحت عدد  10/02/2010و بناء على الح(م التمهید? الصادر بتار�خ 

�الخبیر السید دمحم بنسعید .  

و بنــــاء علــــى تقر�ــــر الخبیــــر الــــذ? خلــــص ف3ــــه إلــــى أن الــــدین العــــال  فــــي ذمــــة المــــدعى علیهــــا محــــدد فــــي مبلــــغ 

  .درهم  10.871,45
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والتــي یلــتمس مــن  02/02/2011�عــد الخبــرة المــدلى بهــا مــن طــرف نائــب المدع3ــة بجلســة وWنــاء علــى المــذ(رة  

خاللهـا الح(ـم وفـ  مطالـب المدع3ـة  المضـمنة �المقـال االفتتـاحي و احت3اط3ـا األمـر بـإجراء خبـرة  حسـاب3ة جدیـدة  و حفــ_ 

  .  حقها في التعقیب

  .ف وحیث أصدرت المح(مة التجار�ة الح(م موضوع الطعن �االستئنا

وحیث جاء فـي أسـ�اب اسـتئناف الطـاعن انـه 3عیـب علـى الح(ـم المسـتأنف خرقـه للقـانون ونقصـان التعلیـل ذلـك أن 

مــن قــانون مؤسســات  106دینــه ثابــت �مقتضــى (شــف حســاب مســتوف لشــروطه القانون3ــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

الملـف علـى خبـراء ممـا 3(ـون معـه قـد تنازلـت عـن االئتمان غیر أن مح(مة الدرجة األولى تجـاوزت حج3ـة الوثـائ  وأحالـت 

 البت في الملف �موجب الوثائ  القانون3ة المدلى بها وأحالت مـا هـي مختصـة ف3ـه إلـى خبـراء أنجـزوا تقـار�ر متضـارWة بینمـا

  .من مدونة التجارة 496والمادة  6/6/1993من ظهیر  106األولو3ة لكشوفات العارض التي لها حج3ة ط�قا للمادة 

جهة ثان3ة فإن تعلیل الح(م المستأنف ناقص ذلك أن طلب العـارض یتحـدث عـن الرصـید السـلبي الموقـوف فـي  ومن

درهـم فـي  79.396,12و�مبلـغ  30/04/2001في حین أن المح(مة عللت ح(مها بدین محصـور فـي  31/10/2006

 30/04/2001الموقوف في درهم و�تساءل من أین استقت المح(مة الرصید  53.208,96حین أن العارض 3طالب ب 

والحســاب  موضــوع  30/04/2006درهــم بــل قــد تكــون وقعــت فــي خلــP بــین الحســاب الموقــوف فــي  79.396,12�مبلــغ 

(شـخص طب3عـي وأسـبوع3ة  إذ لم تمیز بین حسـاب السـید صـدقي اإلدر�سـي 31/10/2006الدعو; الحال3ة والموقوف في 

وزارة الداخل3ــة لفائــدة المســتأنف والــذ? اعتمدتــه الخبــرتین معــا فــي (شــخص معنــو? ، وأن التحو�ــل المزعــوم مــن طــرف   11

احتساب مبلغ الدین ال أساس له ، وان المستأنف 3حاول تغلـP3 المح(مـة وذلـك �ـالخلP بـین حسـا�اته الـثالث المفتوحـة لـد; 

  .العارض �اإلضافة إلى (ون وث3قة التحو�ل المزعومة هي مجرد صورة شمس3ة ال غیر 

فوائد والضر��ة على الق3مة المضافة فهي مسـتحقة للعـارض مـن تـار�خ قفـل الحسـاب إلـى یـوم التنفیـذ أما بخصوص ال

  .إذ جاء في الح(م المطعون ف3ه أن الغرامة االتفاق3ة تعتبر في حد ذاتها تعو3ض مما یتعین معه رفضها 

  .ما رفض الجمع بین الغرامة والتعو3ضحینحیث جانب الح(م المطعون ف3ه الصواب 

" لـ3س هنـاك مــا 3منـع الجمــع بـین الفوائــد وWـین التعــو3ض وهـذا مـا أكــده القضـاء المغرWــي إذ جـاء فــي ح(ـم المح(مــة و 

" األساس القانوني لكل من الفائدة القانون3ة والتعو3ض عن التماطل مختلف وال یوجد أ? نص قانوني 3منـع الح(ـم بهمـا معـا

  .1015/99/4ملف عدد  �16/01/2001خ بتار  21/2011قرار رقم 
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ــم یتفــ  طرفــا العقــد علــى  وحیــث أن الغرامــة العقد3ــة أو الفوائــد القانون3ــة ت�قــى مســتمرة إلــى تــار�خ التنفیــذ حتــى ولــو ل

فـي ملـف تجـار? عـدد  19/12/2001بتـار�خ  2433اسمرارها، وهذا االتجـاه هـو الـذ? أقـره المجلـس األعلـى فـي قـراره عـدد 

الفوائــد البن(3ــة والضــر��ة علــى الق3مــة " البنــك الشــعبي وجــاء فــي القــرارالصــادر فــي قضــ3ة شــر(ة المائــدة ضــد  1182/01

مــن ./. 10المضــافة �النســ�ة إلــى هــذه الفوائــد 3ح(ــم بهــا مــن تــار�خ قفــل الحســاب لغا3ــة یــوم التنفیــذ والغرامــة العقد3ــة بنســ�ة 

  "المبلغ اإلجمالي للدین أصال وفوائد

  .مة لم تقدم أ? تعلیل لرفضها �النس�ة للضر��ة على الق3مة المضافة فإن المح(و 

ولمــا (ــان العــارض محقــا فــي الفوائــد االتفاق3ــة (مــا ســب  ب3ــان ذلــك أعــاله فــان الضــر��ة علــى الق3مــة المضــافة علــى 

المبلغ اإلجمالي للدین أصال وفائدة تكـون هـي األخـر; مسـتحقة وهـذا مـا أقـره المجلـس األعلـى �ـالقرار الصـادر تحـت 

  .شار العارض إلى حیث3اته أعالهوهو الح(م الذ? أ 2433عدد 

أن الضـر��ة علــى الق3مـة المضــافة تلــزم التجـار �مقتضــى قــوانین المال3ـة علــى تعاقــب هـذه القــوانین وال 3م(ــن و 

اإلعفــاء منهــا إال بــنص خــاص، الشــيء الــذ? لــم توضــحه المح(مــة فــي ح(مهــا ، إذ أنهــا لــم تســتجب لطلــب الق3مــة 

  .المضافة ال �اإلیجاب أو الرفض

س أساســا تأییــد الح(ــم االبتــدائي مــع إلغائــه جزئ3ــا ف3مــا قضــت �ــه مــن رفــض الفوائــد االتفاق3ــة والغرامــة والــتم

درهــم الــذ? 3مثــل الفــرق بــین أصــل  42.330,51التعاقد3ــة ، والح(ــم مــن جدیــد علــى المســتأنف علیهــا �أدائهــا مبلــغ 

درهمـا ابتــداءا مــن  53.208,96ي مبلــغ �الفوائـد المســتحقة عـن أصــل الـدین المحــدد فـ -الـدین والمبلــغ المح(ـوم �ــه 

  .إلى غا3ة یوم التنفیذ 31/10/2006

�أدائهـا واجـب -. درهـم إلـى یـوم التنفیـذ 53.208,96من مجمـل الـدین ./. 10�أدائها الغرامة االتفاق3ة بنس�ة 

  .الضر��ة على الق3مة المضافة

حفـ_ حـ  العـارض -القول والح(م بإجراء خبـرة جدیـدة تشـمل الحسـا�ات الـثالث للمسـتأنف عل3ـه -: احت3اط3ا

  .تحمیل المستأنف علیها الصائر ابتدائ3ا واستئناف3ا -لیدلي �مستنتجاته �عد الخبرة

تقدم المستأنف عل3ه بواسطة محامیته األستاذة هند صدقي �مـذ(رة جواب3ـة  16/10/2012وحیث انه بجلسة 

یها أن (شف الحساب وان (ان وسـیلة مـن وسـائل اإلث�ـات فانـه 3ظـل وث3قـة ثانو3ـة البـد مـن أن تع(ـس االتفـاق جاء ف

  .بین األطراف حول نوع3ة الحساب طر�قة جر�انه ونس�ة الفائدة
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إن العناصر التكو�ن3ة لكشف الحساب ال یتم تحدیدها �صـفة انفراد3ـة وال �معـزل عـن العقـد المبـرم بـین البنـك 

ون بخصــوص الحســاب موضــوع الكشــف المتمســك �ــه و�التــالي فــإن دفــع المســتأنف بخصــوص أولو3ــة (شــف و الزWــ

  .الحساب على الخبرة القضائ3ة والعقد ی�قى والعدم سواء

 126000.00حیث 3طعن المستأنف في صورة الرسالة  الصادرة عن وزارة الداخل3ة بخصوص تحو�ل مبلغ 

  .الحالي البد من التمییز بین أمر�ن درهم إلى حساب العارضة موضوع النزاع

  .وجود الرسالة وصحة مضمونه - 

 .ش(ل وسیلة اإلث�ات صورة شمس3ة أو اصل - 

إن البنك لم 3طعن في إجراء عمل3ة التحو�ل وٕاال لكان استند علـى الرسـالة المـذ(ورة مـن أجـل مواجهـة الجهـة 

  .ناف3ا توصله �التحو�ل المذ(ور) وزارة الداخل3ة(المحولة 

(ون البنك لـم ینـف إجـراء التحو�ـل ولـم 3سـلم للعارضـة شـهادة تفیـد عـدم التوصـل بهـذا  التحو�ـل فـإن  ف�مجرد

  .استدالل العارضة برسالة أو صورة أو فاكس أو رسالة الكترون3ة ی�قى دل3ال في مواجهة المستأنفة

  .فهإن البنك ملزم (مهني التزاما شدیدا بإعالم العارضة وتسجیل عمل3ات التحو�ل في (شو 

  :في ما یخص التعو ض الفائدة البن� ة والضر��ة عن الق مة المضافة 

  :التعو ض  -أ

  .والتمس الح(م له بها ./. 10حیث زعم المستأنف أن هناك غرامة اتفاق3ة محددة في 

ق ل ع فـإن هـذا  399حین أن المسـتأنف لـم یثبـت وجـود االلتـزام بهـذه الغرامـة ط�قـا لمقتضـ3ات الفصـل  في

  .الطلب ی�قى غیر مبرر و�تعین رده

  : احت اط ا

في حالة إث�ات وجود التزام من طرف العارضة �أداء الغرامة االتفاق3ة المذ(ورة فانه 3(في الرجـوع إلـى الح(ـم 

  .مة الدرجة األولى سب  وقضت لفائدة البنك بتعو3ض عن اإلخالل �االلتزامالمستأنف لیتضح �أن مح(

  .وأن األساس القانوني للغرامة التعاقد3ة هو اإلخالل �االلتزام
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فانــه ال 3م(ــن الح(ــم �ــالتعو3ض عــن اإلخــالل �ــااللتزام مــرتین لوحــدة األســاس ممــا یتعــین معــه رفــض مــنح 

  .حولها الن أساسها أ3ضا هو اإلخالل �االلتزام التعاقد?الغرامة المطلو�ة في حالة ثبوت االتفاق 

  .حیث سب  للخبراء القضائیین أن أكدو غ3اب اتفاق واضح حول هذه الفوائد 

فـي حـین  1975/07/18وان الوث3قة التي أسس علیها البنك مطل�ه هي ورقة ال تخص العارضة وتعود إلى 

  .1998/09/22أن التعامل مع العارضة (ان بتار�خ 

وأن قانون حما3ة المستهلك یلزم البنك بإعالم الزWون بنس�ة الفائدة وWإ3ضاح طر�قـة احتسـا�ه قبـل إبـرام العقـد 

  .حفاظا على ر(ن اإلیجاب والقبول 

  .وفي ظل غ3اب (ل ذلك یتعین رفض الطلب الرامي إلى الحصول على هذه الفوائد اعت�اط3ة

  .حسا�ات 3وأن المستأنف التمس إجراء خبرة حساب3ة على 

غیـــر أن هـــذا الملـــتمس ی�قـــى غامضـــا ومبهمـــا وغیـــر مبـــرر ومـــن جهـــة أخـــر; فـــإن المســـتأنف  لـــم یثبـــت ان 

  .حسا�ات  3العارضة تتوفر على 

إن المستأنف إن (ان 3قصد الحسا�ات الشخص3ة للسید أحمـد صـدقي اإلدر�سـي فـإن هـذا األخیـر لـ3س طرفـا 

  .غیر مبرر مما یتعین معه ردهفي الدعو; الحال3ة لذلك فإن هذا الملتمس ی�قى 

  .والتمس رد االستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سل3م وتحمیل رافعه الصائر

أمــرت هــذه المح(مــة بــإجراء خبــرة حســاب3ة بواســطة الخبیــر عبــد الوهــاب  12/03/2013وحیــث إنــه بتــار�خ 

  .حلمي

وهــاب حلمــي �طلــب إعفائــه مــن الق3ــام تقــدم الخبیــر المــذ(ور الســید عبــد ال 23/05/2013وحیــث إنــه بتــار�خ 

�المهمة ألس�اب صح3ة.  

عمـدت المح(مـة إلـى االسـتجا�ة لطلـب الخبیـر المـذ(ور واسـتبداله �ـالخبیر  30/05/2013وحیث إنه بتار�خ 

Zنفس الشروWمسلك مصطفى للق3ام بنفس المهمة و.  
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ضــ�P هــذه المح(مــة والــذ? أودع الخبیــر مســلك مصــطفى تقر�ــره �(تا�ــة  2014ینــایر  31وحیــث إنــه بتــار�خ 

یتحـــدد فـــي مبلـــغ  23/10/2006اتجـــاه البنـــك الشـــعبي بتـــار�خ   11انتهـــى ف3ـــه �ـــأن الـــدین الـــذ? هـــو بذمـــة أســـبوع3ة 

  .درهم 56.075,58

وحیث انه �عد اطالع األطراف على نتیجة الخبرة تقدمت األستاذة هند صدقي االدر�سي ن3ا�ـة عـن أسـبوع3ة 

ـــر   11 ـــر خـــرق الفصـــل �مـــذ(رة تعقیب3ـــة �عـــد الخب م لعـــدم اســـتدعاء دفـــاع .م.مـــن ق 63ة أشـــارت فیهـــا إلـــى أن الخبی

  .المستأنف علیها األستاذة هند االدر�سي �الرغم من ان القرار التمهید? 3شیر إلى اسمها (دفاع لها

من تقر�ر السید مسـلك �أنـه اسـتدعى الزمیـل بـوخر�ص دون مبـرر  2من الثابت من خالل الصفحة وانه من 

  .من ق م م 63فاع الحالي، وأنه لم 3ستدع قP و(یل المستأنف علیها فإن تقر�ره �اطل حسب الفصل عوض الد

مــن قــانون المســطرة المدن3ــة المنشــور  63انــه تجــدر اإلشــارة إلــى أن المشــرع وفــي التعــدیل األخیــر للفصــل و 

  :تي عى النحو اآل 63جاءت ص3اغة الفصل  5/9/2011بتار�خ  5975�الجر�دة الرسم3ة عدد 

یجب على الخبیر تحت طائلة ال�طالن أن 3ستدعي األطراف وو(الئهم لحضـور إنجـاز الخبـرة مـع إم(ان3ـة " 

  ..."استعانة األطراف �أ? شخص یرون فائدة في حضوره

ومن تم فإن إرادة المشرع �اتت صر�حة في اعت�ار الخبـرة التـي ال تحتـرم مقتضـ3ات هـذا الفصـل �اطلـة وهـي 

من قانون المسـطرة المدن3ـة حسـب عـدد الجر�ـدة الرسـم3ة السـالف الـذ(ر (مـا أن موقـف  63لفصل الص3اغة الجدیدة ل

  .االجتهاد القضائي ثابت ومستقر بخصوص هذه النقطة

  :  من حیث الجوهر

  خرق مبدأ التواجه ة في االطالع على الوثائL ومقارعتها  -1

فضــال عــن الخلــل الشــ(لي الســالف الــذ(ر وعــدم إرفــاق الخبیــر المــذ(ور لمــا یثبــت اســتدعاءه للعارضــین  أنــه

  .من تقر�ره 2ودفاعهما بل وعدم استدعاء دفاع العارضة أصال حسب ص 

من التقر�ر ستالح_ المح(مة �أن الخبیر اقر �أنه تسـلم وثـائ  مـن (ـل  3فإنه برجوع المح(مة الى الصفحة 

دون حضور اآلخر (ما أنـه لـم 3عـرض وثـائ  (ـل طـرف علـى اآلخـر هـذا فضـال عـن دوره السـلبي  طرف على حد;

(متلقي فإنـه لـم 3قـارع الوثـائ  ف3مـا بینهـا ولـم یـتم ت�ادلهـا بـین األطـراف و�التـالي فـإن الخبیـر لـم یتقیـد �مبـدأ التواجه3ـة 

  .من ق م م 63الم(رس من طرف المشرع عند إقراره الفصل 
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  .حضور األطراف الش(لي وانما تكر�س حقوق التواجه3ة والدفاع فل3س القصد هو

ان هذا ضرب سـافر لمبـدأ التواجه3ـة وخـرق لحقـوق الـدفاع واسـتهتار �الجهـة القضـائ3ة التـي 3قـدم لهـا الخبیـر 

  .نتائجه دون سند

 حیــث ان الخبیــر الح3ســوWي لــم یوظــف (فاءاتــه المعرف3ــة والمهن3ــة فــي التمییــز بــین حســاب شخصــي طب3عــي

  .وشخص معنو? 

 2111158050600004ورغ�ة السید احمد صدقي االدر�سي في التسو3ة االجمال3ة وجعـل الحسـاب األول 

�األسبوع3ة واستحالة ذلـك �سـبب عـدم تجـانس الرمـز اقتـرح البنـك تغییـر الحسـاب المـذ(ور ل3صـ�ح  Pا خاصا فق�حسا

  2121100105805060حسا�ا لشخص معنو? تحت رقم 

طــــــــرح تــــــــدلي العارضــــــــة بوث3قــــــــة صــــــــادرة عــــــــن البنــــــــك تشــــــــهد علــــــــى تغییــــــــر الحســــــــاب وتــــــــدع3ما لهــــــــذا ال

  .01/06/1998وذلك بتار�خ  2121158050600010إلى الحساب  2111158050600004

وأخــــذ �عـــــین االعت�ــــار التغییـــــر الــــذ? وقـــــع ســــا�قا فـــــي  22/9/98ان البروتو(ــــول وقــــع بتـــــار�خ الحــــ  فـــــي 

المدیون3ــــــة ســــــواء الشخصــــــ3ة أو المهن3ــــــة إلــــــى الحســــــاب اذ لــــــم 3شــــــر قــــــP وهــــــو یتحــــــدث عــــــن جم3ــــــع  01/06/98

  .2121158050600010على اعت�ار حذف هذا األخیر وتعو3ضه �الحساب  2111158050600004

المثبتـــــة للتحو�ـــــل الـــــذ? قامـــــت �ـــــه وزارة الداخل3ـــــة بتـــــار�خ ) 2المرفقـــــة (ان العارضـــــة أدلـــــت للخبیـــــر بوث3قـــــة 

  2111158050600004إلى الحساب رقم  18/12/2002

ــم یتأكــد مــن خــالل الكشــوف التــي تــزعم التوصــل بهــا مــن تســجیل عمل3ــة التحو�ــل علــى (شــف  ان الخبیــر ل

  الحساب المذ(ور فأین ذهب هذا التحو�ل ؟

درهــم تــم تســجیله تلقائ3ــا وم�اشــرة مــن طــرف البنــك فــي (شــف الحســاب التجــار?  126000ان تحو�ــل مبلــغ 

علــى الــرغم مــن أن األمــر �التحو�ــل الصــادر مــن الــوزارة (ــان لفائــدة  2121158050600010رقــم   11ألســبوع3ة 

الـذ? سـب  االتفـاق مـع البنـك بتعو3ضـه �الحسـاب اآلخـر حسـب البروتو(ـول  2111158050600004الحساب رقم 

  .رفقته

مــن طــرف لــم 3عــد لــه وجــود وتــم تعو3ضــه عمل3ــا  2111158050600004ممــا یــدل ال محالــة ان الحســاب 

  .ط�قا التفاق العارضة والبنك الساب  2121158050600010البنك نفسه �الحساب 
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هو تجاوز من طـرف  03/06/2001إلى غا3ة  2111158050600004ومن تم فإن حصر الحساب رقم 

  .22/09/98الخبیر إلرادة األطراف وضرب �عرض الحائP للبروتو(ول الموقع في 

فـــــي  2111158050600004والبنـــــك علـــــى توقیـــــف الحســـــاب رقـــــم ففـــــي الوقـــــت الـــــذ? اتفقـــــت العارضـــــة 

وعمــل البنــك علــى تســجیل (ــل التحــو3الت الخاصــة  2121158050600010وتعو3ضــه �الحســاب  01/06/1998

فـإن الخبیـر ارتـأ; خالفـا لـذلك احتسـاب  2121158050600010�الحساب القد3م في الحساب السار? �ـه المفعـول 

تــار�خ  03/06/2001درهـم معتبــرا تــار�خ  81981,02قــانوني وعملـي وحــددها فــي مدیون3ـة حســاب لــم 3عـد لــه وجــود 

  .مما یجعل النتائج التي توصل إلیها عد3مة األساس 2111158050600004حصر الحساب رقم 

مــن ق م م وتجــاوز الخبیــر إلطــار مهمتــه و�ــذا التعســف فــي إنجــاز  59ف مــا یخــص خــرق الفصــل  -2

  المهمة مع تحر�ف البروتو�ول

�من تقر�ر الخبرة سیتضح للمح(مة �ـأن الخبیـر قـد ضـمن سـعر الفائـدة السـنو?  4الرجوع أ3ضا إلى ص انه 

  .خارج الضر��ة واعتمد هذه النس�ة في احتساب المدیون3ة % 12في 

والحـال ان البروتو(ــول ال یتضــمن أ? بنـد بخصــوص هــذه النســ�ة فمـن ایــن اســتوحاها واألدهـى مــن ذلــك أنــه 

البروتو(ــول والحـال أن هــذا الفصـل بـر?ء مــن ادعـاءات الخبیــر ممـا 3فنــد النتـائج المتوصــل  مـن 33شـیر إلـى الفصــل 

  .إلیها و�ؤ(د تأس3سها على �اطل

واحت3اط3ـــا جـــدا  16/10/2012والتمســـت أساســـا الح(ـــم وفـــ  ملتمســـاتهما المضـــمنة �مـــذ(رتها المؤرخـــة فـــي 

  .2121158050600010رقم األمر بإجراء خبرة مضادة لتحدید المدیون3ة المتعلقة �الحساب 

تقدم البنك الشعبي بواسـطة محامیتـه األسـتاذة نـوال مغنـي �مـذ(رة تعقیـب  2014ابر�ل  14وحیث انه بتار�خ 

 1769خالل المداولة أفادت فیها انه واضح من خالل الملفین المضمومین أن العارض البنك الشعبي في الح(م رقم 

  .درهم 53208,96في شخص مدیرها صدقي االدر�سي �مبلغ   11(ان 3طالب �الح(م على اسبوع3ة 

(ــان العــارض 3طالــب الح(ــم علــى صــدقي االدر�ســي أحمــد شخصــ3ا �أدائــه  7340/2007بینمــا فــي الح(ــم 

  .درهم 160962,27للعارض مبلغ 

درهــم وتعــو3ض عــن التماطــل قــدره  10871,45قضــى لفائــدة العــارض �ــأداء مبلــغ  1769وحیــث ان الح(ــم 

  .درهم 42330,51رهم واستأنفه العارض متمس(ا �(ل مطال�ه ملتمسا تأییده مبدئ3ا مع إضافة مبلغ د 1000,00
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وحیـــث ان المح(مـــة حـــین أمـــرت تمهیـــد3ا بـــإجراء خبـــرة اعتمـــدت فـــي ح(مهـــا التمهیـــد? اإلشـــارة إلـــى أســـ�اب 

  .استئناف العارض ومطال�ه في (ال الدعو�ین

ر فـي الصـفحة التال3ـة مـن تقر�ـر �ـأن الح(ـم التمهیـد? یخـص وحیث ان السـید الخبیـر أغفـل هـذه النقطـة وذ(ـ

  .فقP وأضاف �أن المهمة واضحة   11اسبوع3ة 

خالصا إلى أن الدین المت�قـي فـي ذمـة   11وحیث خاض في رصد العمل3ات التجار�ة على حساب اسبوع3ة 

  .درهم 56075,58هو   11أسبوع3ة 

افة الوثائ  المثبتة لدین العارض والمدلى بها للسـید الخبیـر ب�طالن الخبرة لكونها لم تتطلع وتدرس ( والتمس

  .والمح(مة نفسها

والتمســت رد المهمــة للخبیــر بــنقP واضــحة یتقیــد بهــا تشــتمل علــى مطالــب العــارض واحت3اط3ــا األمــر بــإجراء 

  .خبرة مضادة

ة احتســـاب قصـــد إعـــاد ع المهمـــة الـــى الخبیـــر مســـلك المصـــطفيجـــار وWنـــاء علـــى القـــرار التمهیـــد? القاضـــي �ا

المدیون3ة وف  ما جاء �القرار التمهید? المذ(ور وذلك �عد استدعاء جم3ع األطراف ودفاعهم ط�قا لمقتض3ات الفصل 

  .م.م.من ق 63

  .وWناء تقر�ر الخبرة التكمیلي المنجز في الملف

لمـدلى بهـا وWناء على المـذ(رة مـع المقـال االصـالحي وملـتمس اسـت�عاد الخبـرة والح(ـم وفـ  وثـائ  العارضـة ا

مـذ(رتها  مح(مة مـن خـالل جاء فیها ان العارضة ستثبت لل 7/12/2015من طرف نائ�ة  المستأنف علیها  بجلسة 

والتـــي تغنـــي  17/3/2014مجان�ـــة التقر�ـــر للصـــواب ومصـــداق3ة الوثـــائ  المـــدلى بهـــا رفقـــة مـــذ(رة المســـتأنفة لجلســـة 

وانه ال 3غیب عن المح(مة �ـان الخبـرة تظـل وسـیلة تحقیـ   المح(مة عن مضمون الخبرة الحال3ة والحاجة للجوء الیها

ال تجبر المح(مة �األخذ بها و�مضمون  تقر�رها بل ان المح(مة تظل لها (امل السلطة  للحـرص اكتـر علـى احقـاق 

قواعد العدل واإلنصاف �االستئناس �ـالخبرة دون االخـد واالذعـان لنتائجهـا خصوصـا امـام خصـوم وعـرة محترفـة مثـل 

نــاك مـــن قبـــل الخـــوض فـــي مناقشـــة الخبـــرة التكمیل3ـــة فــان العارضـــة تـــود ان تتقـــدم �اصـــالح لخطـــأ مط�عـــي شـــاب االب

  . 16/10/2012مذ(رتها لجلسة 

   16/10/2012ف ما یخص المقال االصالحي للعارضة �شأن المذ�رة المدلى بها لجلسة 
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ت فـي 3(مـن فـي (ـون المـذ(رة (تبـ ا الخطـأان العارضة تنبهت �ان خطأ مط�ع3ا قد تسرب لمذ(رتها  وان هـذ

وذلك جوا�ا على اسـتئناف البنـك وعلـى اسـتدعاء   11اسم السید احمد صدقي االدر�سي  بدال من العارضة اسبوع3ة 

وان الــدعو; ال زالــت ســار�ة ولــم 3فصــل فیهــا �عــد �ح(ــم فاصــل  (مــا ان ال لــ�س حــول هو3ــة المســتأنف  العارضــة ،

علیهــا وال ضــرر فــي هــذا اإلصــالح طالمــا ان العارضــة هــي المعن3ــة �الــدعو; وان الشخصــ3ة الطب3ع3ــة للســید احمــد 

شهاد لها بهذا اإلصـالح مـع صدقي االدرسي مستقلة عن الشخص3ة المعنو3ة للعارضة فانه من مصلحة العارضة اال

مـع الح(ـم وفـ  ملتمسـات العارضـة  16/10/2012تأكیـدها وتبنیهـا أوجـه الـدفاع الـواردة فـي المـذ(رة الجواب3ـة  بجلسـة

  .المضمنة فیها 

   ف ما یخص خبرة السید مسلك مصطفى

   لمدلى بها �حلسةان العارضة تؤ(د جملة وتفص3ال ما جاء في مذ(رتها �عد الخبرة المرفقة بوثائ  مهمة وا 

ین السـید احمــد صــدقي االدر�ســي مـع التســطیر �ــان الخبیـر مســلك قــد خلــP الـذمم والحســا�ات البن(3ــة بــ 17/3/2014

  موضوع تقر�ر�ه "   11"سبوع3ة وا

  ف ما یخص  الخبرة التكمیل ة للسید مصطفى

  :م .من م 63الدفع ب�طالن خبرة السید مسلك مصطفى خرق مقتض ات الفصل : من حیث الش�ل 

فــي حــین ان  27/5/2014انــه مــن الثابــت مــن خــالل تقر�ــر الخبیــر �ــان جلســة الخبــرة حــددها الخبیــر یــوم 

(ما هو ثابت  من خالل تأشیرة مصلحة البر�د  5/6/2014المستأنفة توصلت �الرسالة المضمونة عبر البر�د بتار�خ 

مــن تلقــاء نفســه تــار�خ انعقــاد الخبــرة دون اعــالم مــع التوق3ــع  علــى ورقــة االرســال وهــذا فضــال عــن (ــون الخبیــر غیــر 

  واستدعاء االطراف ودفاعهم

  .ـ  خرق مبدأ التواجه ة والح اد في االطالع على الوثائL ومقارعتها واعتمادها : من حیث الجوهر

مـن التقر�ـر سـتالح_ المح(مـة �ـان الخبیـر اقـر �ـان ممثـل البنـك طلـب منـه اجـال  2فانه �الرجوع الى الصفة 

ضار وثائ  غیر انـه قـرر اعتمـاد وثـائ  البنـك المـدلى بهـا للمح(مـة دون اعتمـاد وثـائ  العارضـة المـدلى بهـا مـن إلح

مـن تقر�ـره مؤسسـة علـى وثـائ  احاد3ـة المصـدر  2طرفها لنفس المح(مة مما یجعـل خبرتـه حسـب تصـر�حه فـي ص 

د الخبیـر للوثــائ  المــدلى بهـا مــن طــرف للبنــك هـذا فضــال عــن (ـون اســت�عا" لســان حـال " و�التـالي فــان خبرتـه مجــرد 

المستأنفة للمح(مة في حین اعتماد تلك المدلى بها من طـرف البنـك هـو (یـل �م(3ـالین وتبدیـد لمبـدأ الح3ـاد المطلـوب 
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فــي تعامــل الخبیــر مــع االطــراف والوثــائ  وWنــاء عل3ــه 3(ــون تقر�ــره ضــرWا �عــرض الحــائP للم�ــادh االساســ3ة للخبــرة 

  .ن است�عادهالقضائ3ة مما یتعی

   تناقض وغموض واغفال في تقر�ر الخبیر 

سیتضــح للمح(مــة �ــان الخبیــر قــد اعــاد الكــرة مــن جدیــد فــي خلــP الحســاب الشخصــي للســید احمــد صــدقي  

وانــه 3(فــي للمح(مــة مالحظــة (ــون  الخبیــر قــد ضــمن فــي تقر�ــر رقــم  ،  11االدر�ســي والحســاب الوحیــد الســبوع3ة 

مـــع اضـــافة قـــن  211158050600004الـــذ? هـــو نفســـه الحســـاب رقـــم  78102197258050600041الحســـاب 

الو(الة والرموز الخاصة �البنك لتغلP3 المح(مة والمستأنفة �اعت�ارها غیر مهني وانه ال 3غیب عن المح(مة �ـان هـذا 

لـــتخلص المح(مـــة الـــى (ونـــه حســـا�ا  17/3/2014مناقشـــته �اســـهاب فـــي مـــذ(رة المســـتأنفة لجلســـة  الحســـاب ســـ�قت

شخص3ا للسید احمد صدقي االدر�سي وWناء عل3ه قضت المح(مـة �ارجـاع المهمـة للخبیـر  وحصـرها فـي التـدقی  فـي 

القـرار بوجـود حسـاب وحیـد الخبیر لم 3(لـف نفسـه عنـاء ا أنتصح3حا لما شاب الخبرة السا�قة غیر "   11" مدیون3ة 

 11"وان اسـبوع3ة  2121158050600010ال3ه في تقر�ـره وهـو الحسـاب رقـم   اإلشارةرغم "  11"خاص �اسبوع3ة 

وان مهمــة الخبیــر یتعــین حصــرها فــي  1/6/1998(انــت تتــوفر علــى هــذا الحســاب فقــP لــد; البنــك الشــعبیي منــذ " 

المهمة له سطر ذلك تفاد3ا للوقوع في  بإرجاعرار التمهید? القاضي تحدید مدیون3ة هذا الحساب ال غیر طالما ان الق

للســــید احمـــد صــــدقي )  21111الرمـــز (الخطـــأ الســـاب  اال وهــــو خلـــP الـــذمم المال3ــــة وال ســـ3ما الحســــاب الشخصـــي 

، والحـــــال ان الخبیـــــر ذهـــــب مـــــن جدیـــــد لمناقشـــــة الحســـــاب رقـــــم ) 21211الرمـــــز (االدر�ســـــي وحســـــاب االســـــبوع3ة 

ـــذ? هـــو نفســـه الحســـاب رقـــم   78102197258050600041 وهـــو مـــن جهـــة حســـاب  211158050600004ال

شخصي حسب رمزه ومن جهة حساب منته (ما ان الخبیر خلP بین هـذا الحسـاب الشخصـي وWـین مـا سـماه حسـاب 

ـــــو حســــــــــاب شخصــــــــــي ا3ضــــــــــا  ـــــال ان حســــــــــاب المنازعــــــــــة هـــــ : تحــــــــــت رقــــــــــم ) حســــــــــب رمــــــــــزه(المنازعــــــــــة ، والحـــــ

  . 78102197258050600041روتو(ول ول3س الحساب موضوع الب 2111111027630000

  . 2121158050600010هو رقم  1/6/1998منذ   11ف ما یخص الحساب الوحید الخاص �اسبوع ة ـ 

 2البنـد (وانه �الرجوع الـى البروتو(ـول فـان هـذا الحسـاب اسـس مـن اجـل تسـو3ة جم3ـع المدیون3ـة تجـاه البنـك 

اال فــي اطــار هــذا الحســاب الــذ? بنشــوئه انعــدمت  1/6/98�عــد تأس3ســه فــي ا? ان ال مدیون3ــة ) : مــن البروتو(ــول 

الــى  22/9/98شــهرا ا? مــن  36جم3ــع المــدیون3ات الشخصــ3ة والمهن3ــة وان مــدة القــرض المصــاحب لهــذا الحســاب 

مـن مدونـة التجـارة  ،  525حسـب المـادة  22/9/2001، وان هذا الحساب ینته �انتهاء اجله في 22/9/2001غا3ة 

تم فان  الخبیـر القضـائي (ـان ملزمـا �التقیـد �المهمـة المسـندة ال3ـه واحتسـاب المدیون3ـة بـین العارضـة والبنـك فـي  ومن
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مــع مراعــاة ان العقــد   212110010 58 05060اطــار الحســاب الوحیــد الــرا�P بــین الطــرفین اال وهــو الحســاب رقــم 

�ه فـي  شر�عة المتعاقدین وان الخبیر ا3ضا ملزم �احترام هذه القاعدة P�وحصر الحساب �انتهاء تار�خ االعتماد المرت

�ـــه هـــو خـــرق للمـــادة   22/9/2001 P�مـــن م ت وال  525وان تقـــاعس البنـــك عـــن اغـــالق االعتمـــاد والحســـاب المـــرت

  .322/9/2001م(ن تمت3ع البنك بخطئها وتم(ینها من احتساب الفوائد والذعائر خارج األجل 

م وتجاوز الخبیر الطار مهمته و�ذا التعسف في انجاز المهمة مع من ق م  59ـ ف ما یخص خرق الفصل 

  .تحر�ف البروتو�ول 

من تقر�ر الخبرة سیتضح للمح(مة �ان الخبیر قد ضمن سعر الفائدة السنو?  4وانه  �الرجوع ا3ضا الى ص 

ضــمن اب بنــد او خــارج الضــر��ة واعتمــد هــذه النســ�ة فــي احتســاب المدیون3ــة والحــال ان البرتو(ــول ال یت % 12فــي 

اتفاق حول نسـ�ة الفوائـد ممـا 3فنـد النتـائج المتوصـل الیهـا مـن طـرف الخبیـر بخصـوص الفوائـد وتأس3سـها علـى �اطـل 

لــذلك تلــتمس االشـــهاد لهــا �مقالهــا االصـــالحي و�مــذ(رتها الحال3ــة مـــع تأكیــدها الوجــه دفاعهـــا الســا�قة  والح(ــم وفـــ  

د3ـــة فـــي الخبـــرة المنجـــزة مـــن طـــرف الخبیـــر مســـلك مصـــطفى والتصـــر�ح ملتمســـاتها واالشـــهاد للعارضـــة �منازعتهـــا الج

خبـرة مضـادة محـددة ودق3قـة تحدیـد مهمـة  بـإجراء األمـروفي حالـة : السالفة الذ(ر واحت3اط3ا  لألس�ابب�طالن الخبرة 

والـذ? یتعـین حصـره فــي  2121158050600010عــدد   11الخبیـر فـي تحدیـد مدیون3ــة الحسـاب الوحیـد السـبوع3ة 

�ـه ،وأدلـت بنسـخة مـن تأشـیرة مصـلحة البر�ـد مـع توق3ـع العـون الم(لـف  22/9/2001 P�تار�خ انتهاء االعتمـاد المـرت

   5/6/2014تشهد بتار�خ تسلم استدعاء الخبرة في 

 25/1/2016وWنـاء علــى مـذ(رة تعقیــب �عــد الخبـرة  المــدلى بهــا مـن طــرف المســتأنف البنـك الشــعبي بجلســة 

الى هذه الخبرة نجد السید الخبیر لم 3حترم �اجراء خبرة سواء في تقر�ـره االول او فـي التقر�ـر جاء فیها انه  و�الرجوع 

الثاني �عد ان قضت المح(مـة �ارجـاع المهمـة ال3ـه وذلـك ان التقر�ـر قـد حصـر  المدیون3ـة التـي علـى عـات  اسـبوع3ة 

ي حین انه في خضم تحـدث عـن درهم ف 49522.66في مبلغ  31/10/2006لفائدة العارضة الى حین تار�خ   11

، وانــه بــذلك فــان هــذا   11عــدة حســا�ات منهــا مــا هــو راجــع للســید صــدقي االدر�ســي ومنهــا مــا هــو راجــع الســبوع3ة 

التقر�ــر 3شــو�ه النقصــان والتنــاقض (مــا ان الســید الخبیــر لــم 3قیــد �ــاهم جــزh مــن مهمتــه وهــو االطــالع علــى الــدفاتر 

عــین اســت�عاد هــذه الخبــرة النهــا لــم تكــن منصــفة فــي حــ  العــارض ، خاصــة وان التجار�ــة للعــارض وانــه بــذلك فانــه یت

�ـــاداء مبلـــغ   11ین االول 3طالـــب ف3ـــه اســـبوع3ة االســـاس (انـــت مـــن خـــالل ملفـــین اثنـــ موضـــوع دعـــو; العـــارض فـــي

مسـتندا فـي ذلـك علـى (شـفي  16092.97درهم والثاني 3طالب ف3ه صـدقي االدر�سـي احمـد �ـاداء مبلـغ  53208.96

جة اإلث�ات ر ، وان هذه الكشوف هي مستخرجة من الدفاتر التجار�ة للعارض والممسو(ة �انتظام وترقي الى د حساب
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مـن مدونـة التجـارة ، وهـي یوثـ  مضـمونها   496من قانون مؤسسات االئتمـان والمـادة  106ط�قا لمقتض3ات المادة 

(ــام وقــرارات  وان الغا3ــة مــن ضــم الملفــین الــى ان یثبــت ع(ســها ، وهــذا مــا أتبتــه موقــف القضــاء مــن خــالل عــدة اح

�سبب االرت�اZ والمدیون3ة لم تتحق   وانـه یتعـین علـى المح(مـة اعتمـاد الحجـج والوثـائ  المقدمـة مـن طـرف العـارض 

ـــة   ـــذلك یلـــتمس اســـت�عاد الخبـــرة الحال3 و�التـــالي اســـت�عاد هـــذه الخبـــرة والح(ـــم وفـــ  مـــا جـــاء فـــي اســـتئناف العـــارض ول

  .خبرة جدیدة  اجراءواحت3اط3ا 

 اوWنـــاء علـــى مقـــال رامـــي الـــى اســـتئناف فرعـــي اثنـــاء المداولـــة المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المســـتأنف علیهـــ

  :ما یلي جاء ف3ه 29/2/2016بجلسة   11اسبوع3ة 

2121158050600010�الحساب رقم  2111158050600004الدفع بثبوت تعو3ض الحساب رقم   

  01/06/1998منذ  21111 5805060 0004الدفع �انتهاء الحساب رقم 

05060 0010�حسـاب رقـم  21111 58 05060 0004الدفع بإقرار البنك عمل3ا بتعـو3ض الحسـاب رقـم  

لمبلـــغ  18/12/2002وٕالغــاء األول مـــن خــالل تســـجیلها للتحو�ـــل الــذ? قامـــت �ـــه وزارة الداخل3ــة بتـــار�خ  2121158

0010�الحسـاب رقـم  21111 58 05060 0004اب  رقـم درهم والموجه مـن طـرف الـوزارة اصـال للحسـ 126000 

05060 212115 . 

 11وٕانشـاء حسـاب ألسـبوع3ة   1/6/1998الدفع بوجود بروتو(ول تسـو3ة جم3ـع المدیون3ـة مـع البنـك بتـار�خ 

 منذ نفس التار�خ لفتح اعتماد تسو3ة المدیون3ة 

 212158 05060 0010علـــى حســـاب وحیـــد لـــد; البنـــك الشـــعبي تحـــت رقـــم   11الـــدفع بتـــوفر اســـبوع3ة 

 .حسب البروتو(ول  22/9/2001ومنته في  01/06/98مفتوح بتار�خ 

مـن مدونـة التجـارة  525الدفع �انتهاء هذا الحساب هذا الحسـاب الوحیـد فـي اجلـه �قـوة القـانون حسـب المـادة 

وتحمیـل البنـك   21111 58 05060 0004لحسـاب الملغـى رقـم لذلك تلتمس  التصر�ح برفض الطل�ات المتعلقة �ا

 .الشعبي وحده الصائر

جـاء  9/5/2016وWناء على طلب إسناد النظر المدلى �ه من طرف نائب المستأنف  البنـك الشـعبي بجلسـة 

  .االستئناف  الفرعيفیها أن العارض 3سند النظر للمح(مة في 
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حضـــرت االســـتاذة  فاطمـــة عـــن االســـتاذة نـــوال مغنـــي   9/5/2016وWنـــاء علـــى ادراج الملـــف اخیـــرا بجلســـة 

 16/5/2016و تقـرر حجـز الملـف لجلسـة وأدلت �مذ(رة اسناد النظر و تخلفت االستادة صدقي رغم سـاب  اإلعـالم 

  .30/5/2016 جلسة مددت ل

    مح�مــة االستئـناف

  في االستئناف االصلي

  .عالهالمفصلة أ  األس�ابحیث استند المستانف في استئنافه على 

خبــرة حســاب3ة للتحقــ  مــن المدیون3ــة  إجــراءلجوؤهــا الــى  األولــىوحیــث عــاب المســتأنف علــى مح(مــة الدرجــة 

مـن  106من مدونة التجـارة والمـادة  496�الرغم من (ونه أدلى �(شوف حساب3ة لها حجیتها في االث�اب ط�قا للمادة 

  .القانون البن(ي 

االبناك وف  الك3ف3ات المحددة قانونا تعتبر حجة یوث  بهـا  تعدها التي نه لئن (انت (شوف الحسابوحیث إ

احتــرام تلــك  :اثنــین  أمــر�نزWنائهــا فــان تلــك الحج3ــة متوقفــة علــى ثــار فــي مواجهــة  ت فــي المنازعــات القضــائ3ة التــي 

فــي حــین  انــه  �مراجعــة  (شــف   المنصــوص علیهــا قانونــا وعــدم ثبــوت مــا یخالفهــا ، للشــ(ل3اتالكشــوف الحســاب3ة 

فهـو جـاء مجمـال  31/10/2006الحساب المدلى �ه من قبـل المسـتأنف خـالل المرحلـة االبتدائ3ـة والمحصـور بتـار�خ 

درهــم (مبلــغ مــدین  127727,16الــى  مبلــغ  �اإلشــارةوغیــر مفصــل وال یتضــمن  بتفصــیل مصــدر الــدین حیــث ابتــدأ 

ها نازعت �صفة جد3ة في المدیون3ة وأدلت �ما  3عزز تلك المنازعـة وWـذلك علی المستأنفدون ب3ان مصدره ، (ما ان 

خبرة حساب3ة على الوثائ  المحاسـب3ة للطـرفین للتحقـ  مـن  إجراءفان المح(مة  (انت على صواب عندما لجأت الى 

  .المدیون3ة 

دتها مح(مــة الدرجــة ســعید التــي اعتمــبنوحیــث نــازع المســتأنف فــي النتیجــة التــي خلــص الیهــا تقر�ــر خبــرة دمحم 

ق3قـة المدیون3ـة والتأكـد خبـرة مضـادة ، والمح(مـة مـن جانبهـا  و�غ3ـة الوقـوف علـى ح إجـراءاالولى في ح(مهـا ملتمسـا 

قصــد جدیــدة  خبــرة  بــإجراءالمســتأنف علــى التقر�ــر المنجــز  خــالل المرحلــة االبتدائ3ــة فقــد أمــرت  خــذاتمــن صــحة مآ

وذلـك  13/10/2006صدره والفوائد المترت�ة عنه لغا3ة  حصر الحساب في الدین وم أصلتحدید المدیون3ة مع ب3ان 

حیث خلص الخبیر في تقر�ر التكمیلي المؤرخ في  التي �حوزة الطرفین  اعتمادا على الدفاتر التجار�ة و(افة الوثائ  

ــــد بذمــــة  26/10/2015 ــــدین المتخل ــــى (ــــون ال ــــة   11 أســــبوع3ةال ــــى غا3 ــــدة المســــتأنف وال هــــو  31/10/2006لفائ

  .من طرف وزارة الداخل3ة المحولةدرهم وذلك �عد االخد �عین االعت�ار الم�الغ  49592,66
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�طا�ع التواجه3ــة حیــث متســما مــن ق م م ممــا یجعلــه  63وحیــث ان تقر�ــر الخبــرة احتــرم  مقتضــ3ات الفصــل 

مـع االشـعار �التوصـل  �البر�ـد المضـمون الخبیر في حین رجع اسـتدعاء دفاعهـا  توصلت المستأنف علیها �استدعاء 

�مالحظة غیر مطلوب.  

وحیث ان توصل المستأنف علیها لحضور جلسات الخبـرة وعـدم اسـتجابتها لـذلك یجعـل دفعهـا �(ـون الخبیـر 

فضـال المتـوفرة لـدیها دفعـا بـدون اسـاس ،انجز الخبرة دون االعتماد على  وجهة نظرهـا ودون االعتمـاد علـى الوثـائ  

بتلــك الوثــائ  حتــى 3م(ــن االطــالع علیهــا واســتخالص مــد; تأثیرهــا علــى نتیجــة تقر�ــر عــن (ونهــا لــم تــدل للمح(مــة 

  .الخبرة 

�(ــون الخبیــر خلــP بــین الحســاب الشخصــي  للســید احمــد صــدقي االدر�ســي  وحیــث دفعــت المســتأنف علیهــا

علـى حسـابین  تقر�ر الخبرة فهو 3شیر الى (ـون المسـتانف علیهـا تتـوفرل ،في حین انه �الرجوع والحساب الخاص بها

وهــو  21115805050600004وحسـاب االیــداع الحامـل لـرقم  2121158050600010حسـاب جـار? 3حمــل رقـم 

فـي اسـم المسـتانف علیهـا ید احمد صدقي االدر�سي وانما هو التقر�ر على (ونه ل3س حسا�ا خاصا �الس وقفحساب 

الحسـاب الشخصـي لممثلهـا القـانوني ی�قـى وWذلك فان الدفع �(ون التقر�ر خلP بین الحسـاب الشخصـي الخـاص بهـا و 

  .مجان�ا للصوابدفعا 

درهــم المحــول مــن قبــل وزارة  126000,00مبلــغ  �انخــذ فــي الحســحیــث خلــص الخبیــر فــي تقر�ــر و�عــد األو 

  درهم 32313,77�مبلغ  31/5/2003علیها الى (ون االخیرة مدینة لغا3ة خل3ة في الحساب الجار? للمستانف الدا

تـار�خ تحو�ـل الحسـاب الـى المنازعـات الـى  31/3/2003مـن تـار�خ  الفوائـدالمستانف محقـا فـي وحیث ی�قى 

درهم وهو مبلغ فوائد  2138,07من مدونة التجارة ا? سنة وجب عنها مبلغ  503حسب المادة  31/3/2004تار�خ 

 31/3/2004الـى غا3ـة  31/5/2003االثلوث االول المحتسب من قبل الخبیر ل3(ون مبلغ فوائد المـدة المت�ق3ـة مـن 

   304×14×32313,77                                 : هو  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   درهم 11.187,74 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                     36000  

درهم 3(ون مبلغ الدین المت�قي بذمة المستأنف علیها هو  32313,77 وWإضافة مبلغ الفوائد المحتسب لمبلغ

درهم وهو ما 3ستدعي اعت�ار االستئناف جزئ3ا وتعدیل  الح(م المستأنف ورفع المبلغ المح(وم �ه الى  43501,51

  .درهم والتایید في ال�اقي والصائر �النس�ة  43501,51

  :في االستئناف الفرعي
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  .درهم 2111158050600004الطل�ات المتعلقة �الحساب رقم  رفضحیث یهدف االستئناف الفرعي الى  

وحیث انه وحسب تقر�ر الخبرة فان الحساب المذ(ور هو حساب ایداع وهو في  اسم المستأنف علیها وانه لم 

در�سي ولم یتم توطید ل3س   حساب شخصي للسید احمد صدقي اإل ألنهیتم اإلشارة ال3ه في عقد البروتو(ول 

مدیون3ة الحساب في   قفرصیده وظل 3شتغل �عد بروتو(ول  االتفاق حسب (شوفات الحساب الخاصة �ه حیث تم و 

درهم وWذلك فان ما  2584,90مبلغ � 2001مع إضافة الفوائد لسنة  2/7/2001درهم بتار�خ  79396,12مبلغ 

المتعلقة �الحساب المذ(ور ت�قى بدون أساس مما 3ستدعي ذهب ال3ه االستئناف  الفرعي بخصوص رفض الطل�ات 

  .رده وٕا�قاء الصائر على رافعته

  لهــذه األسبـــاب

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

  .  الفرعي االستئناف �قبول و االستئناف �قبول ف ه البث سبL :في الش�ــل

 ذلك و المستانف الح�م تعدیل و جزئ ا االصلي �اعت�ار و هترافع على الصائر ا�قاء و الفرعي برد :الموضوع في

  .�النس�ة الصائر و ال�اقي في التایید مع درهم  43501,51 الى �ه المح�وم المبلغ برفع

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

  �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

  2016/06/20 بتار�خ    مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاء أصدرت

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

  ي شخص ممثله الثقانونيالقن طرة ف-البنك الشعبي للر)ا' :بین 

   نائ�ة االستاذ نجیب  بنسعید المحامي بـهیئة الر)ا'

  من جهةمستأنفا ه صفت$

   11ناد ة السیدة  :و&ین

.من جهة أخر)  اعلیهمستأنفا  اهصفت$

 المملكة المغر) ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4028: رقم قرار

  2016/06/20 : بتار�خ

 2014/8221/2100 : 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

  2016-06-06واستدعاء الطرفین لجلسة 

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

  .المسطرة المدن�ة

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

 .و$عد المداولة ط$قا للقانون 

   : في الش�ــل

القانوني بواسطة  القن�طرة في شخص ممثله–تقدم البنك الشعبي للر&اP  2014 أبر�ل10حیث بتار�خ 

 2164 ائي �ستأنف من خالله الح3م عددمحام�ه األستاذ نجیب بنسعید $مقال مسجل ومؤد) عنه الرسم القض

القاضي  2589/8/2012ي الملف عدد ف 2013-05-13الصادر عن المح3مة التجار�ة $الر&اP بتار�خ 

درهم ق�مة 60.72ة ومبلغ درهم عن األقساP الحال60.062,36 تأنف علیها $أن تؤد@ له مبلغلى المسع

دني في الحد خ األداء ،وتحدید مدة اإلكراه البالرصید المدین مع الفوائد القانون�ة عنه من تار�خ الطلب إلى تار�

  .الرأس المال المت$قي متعل. $أداء مبلغالش. الاألدنى و&رفض $اقي الطل$ات و$عدم قبول الطلب في 

إن االستئناف قدم مستوف�ا لكافة الشروP الش3ل�ة المتطل$ة قانونا من اجل وصفة وأداء فهو لذلك وحیث 

      .مقبول ش3ال

  : في الموضـوع

 Pتقدم $مقال عرض من القن�طرة –حیث �ستفاد من وثائ. الملف والح3م المستأنف أن البنك الشعبي للر&ا

و$أن جم�ع  2012-04-30درهم الى غا�ة تار�خ190.539,89$مبلغ   11خالله أنه دائن للسیدة ناد�ة 

له $المبلغ المذ3ور مع الضر�$ة على أل�ة نتیجة والتمس الح3م �ة لتسو�ة الدین لم تؤد ت الحب�ة الرامالمحاوال

لتماطل،و$عد استدعاء المطلو$ة في الدعو) صدر الح3م الق�مة المضافة والغرامة االتفاق�ة والتعو�ض عن ا

درهم الذ@ �مثل 60.062,36ان الح3م قضى له فقa $مبلغ : المبین أعاله استأنفه المدعي لألس$اب التال�ة

لمفوض �قضي له $أداء الرأسمال المت$قي رغم انه وجه للمستأنف علیها إنذارا بواسطة ااالقساP الحالة ولم 

الذ@ $قي دون جدو) وألجل ذلك یلتمس  2014- 01-16ر محضرا بتار�خ لتومي الذ@ حر القضائي دمحم ا

إلغاء الح3م ف�ما قضى $ه جزئ�ا والح3م على المستأنف علیها $أن تؤد@ له الرأسمال المت$قي في مبلغ 

مستأنف درهم والفوائد القانون�ة من تار�خ صدور القرار االستئنافي مدل�ا بنسخة من الح3م ال 130.413,81

  .و3شف الحساب ومحضر إخ$ار@ 
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تخلف عن حضورها نائب المستأنف وادلى الق�م الذ@ نصب  2016-06-06 بجلسةوحیث أدرج الملف 

وتقرر حجز القض�ة للمداولة والنط.  2010في ح. المستأنف علیها بجواب $أنها مجهولة العنوان منذ سنة 

   . 2016- 06- 20$القرار بجلسة 

  التعلیل

الذ@  اإلنذارفإن  31.08من قانون حما�ة المستهلك رقم  109و104حیث انه ط$قا ألح3ام المادتین 

هو الذ@ یوجه قبل رفع  المت$قي المال و$التسدید الفور@ لرأس األداءعن  متوقفا�عتد $ه للقول $أن المقترض 

-05-02مقال االفتتاحي المؤرخ قي $ال أرف.الذ@ �عتد $ه هو الذ@  اإلنذارا،و$التالي فإن الدعو) ول�س $عده

اإلنذار المرف. $المقال االستئنافي ألنه وجه للمستأنف عل�ه $عد صدور الح3م و$عد تقد�م الطعن  ول�س 2012

اعتبرت  31- 08من القانون رقم 151ذلك ألن المادة 2012- 01- 16$االستئناف $النظر لتار�خ تبل�غه یوم 

  .العام من النظام  109و 104أح3ام المادتین 

 قد وجه 2012- 05- 02المؤرخ في  اإلنذاروحیث انه و3ما ذهب الح3م في تعلیله ،فإنه لما 3ان 

وخالفا لما  $عد في تار�خه،ولم �3ن من المستساغ للمستأنفة أدائها أداءللمقترض مخالفة ألح3ام لم �حل اجل 

لم  األجللمت$قي ألن مز�ة السقوP تمس3ت $ه  في استئنافها ان تطالب  المستأنف عل�ه $أداء رأس المال ا

المذ3ورة  خالفا لما ورد في سبب الطعن عن  109لهذا األخیر مخالفة ألح3ام المادة  وجه اإلنذارتتحق. لكون 

غیر أساس  فإن الح3م المستأنف لما قضى $عدم قبول طلب أداء رأس المال المت$قي 3ان صائ$ا مما یتعین 

  . تأییده

  لهــذه األسبـــاب

وغ�اب�ا �ق�م في ح. المستأنف  علن�اا وهي تبت انتهائ� مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

  علیها

  فاالستئنا $قبول:في الش�ــل

 .رافعه على الصائر إ$قاء مع المستأنف الح3م وتأیید برده:الموضوع في 

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

  �اتب الض�	       المقرر          المستشار               ة      الرئ س



    

1 / 5 

 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

  :السادة

  

  

  

  

  :في جلستها العلنة القرار اآلتي نصه
  . 11والسیدة نعمة   22السید دمحم :بین

  .الجاعلین محل المخابرة معهما !م)تب األستاذ جواد أمهمول المحامي !الدار البضاء

من جهة ینمستأنف مابوصفه  

  .البنك المغر.ي للتجارة والصناعة:و.ین

  .تنوب عنه األستاذتان !سمات الفاسي فهر2 وأسماء العراقي الحسیني المحامیتین !الدار البضاء

مستأنف علیها من جهة أخر4 بوصفها   

   33شر)ة أسفار : !حضور

 

  

 

 المملكة المغر/�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   4197: رقم قرار
  2016/06/27 : بتار9خ

 2016/8221/1855 : ملف رقم
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  .!الملف ضمنةبناء على مقال االستئناف والح)م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ: الم
  20/06/2016القضة بجلسة ملف  إدراجو.ناء على 

من قانون  429وما یله و 328من قانون المحاكم التجار9ة والفصول  19وتطبقا لمقتضات المادة 
  . المسطرة المدنة

  .و�عد المداولة ط�قا للقانون 

 !مقـــــال اســــتئنافي بتـــــار9خ مــــااســــطة محامیهو ب  11والســـــیدة نعمــــة   22الســــید دمحم )ـــــل مــــن  حیــــث تقــــدم
17/03/2016 فـــــي الح)ـــــم الصـــــادر عـــــن المح)مـــــة التجار9ـــــة !الـــــدار البضـــــاء بتـــــار9خ  !مقتضـــــاه انطعنـــــ
طلـب ال قبـول! الش)ـــل فـيوالقاضـي  3864/8203/2015فـي الملـف عـدد  914 تحت عـدد 02/02/2016

الفوائــد درهــم مــع  396.199مبلــغ البنــك المغر.ــي للتجــارة والصــناعة  لفائــدةئهمــا تضــامنا !أدا الموضــوع فــيو 
درهــم وتحدیــد مــدة االكــراه  200.000حصــر األداء !النســ!ة للكفیلــین فــي مبلــغ و!ح)ــم لالقانونــة مــن تــار9خ ا

  .الصائر ورفض !اقي الطل!اتالبدني في ح: الكفیلین وتحمیلهما 
  :في الش�ل

حیث إن االستئناف جاء مستوف لجمع البانات الش)لة المتطل!ة قانونا وهو ما ین!غي معه التصر9ح 
  .!قبوله ش)ال

  :الموضــوعوفي 

البنك المغر.ي للتجارة والصناعة تقدمت  شر)ة حیث ستفاذ من أوراق الملف ومن الح)م المطعون فه أن
عنه الرسوم القضائة بتار9خ أدیت و  التجار9ة  سجل !)تا!ة ض!P المح)مةبواسطة نائبتها  !مقال افتتاحي

درهم ناتج عن  396199.35!ما مجموعه   33شر)ة أسفار  انها دائنة لعرض فه تو  20/05/2015
عدم تسدیدها اقساR الدین الذ2 استفادت منه )ما شهد بذلك )شف حسبها السلبي المشهود لمطا!قته 

، ورغم المحاوالت الحبة لم تؤد2 28/02/2015للدفاتر الحسابة الممسو)ة من قبل المدعة والموقف في 
  .ما بذمتها

 400000قدم )فالة شخصة !التضامن في حدود مبلغ   11والسیدة نعمة   22السید دمحم وان )ل من 
  .درهم لكل واحد منهما 200000درهم وذلك في حدود مبلغ 

درهم  مع  396199.35والتمست الح)م على المدعى علیهم !ادائهم لفائدتها على وجه التضامن مبلغ 
مة المضافة،  واحتاطا مع الفوائد القانونة والضر9!ة على الق %10.50فوائد التاخیر االتفاقة بنس!ة 

درهم )تعوض تعاقد2،مع النفاذ المعجل وتحمیل المدعى  39619.93، و!مبلغ 28/05/2015ابتداءا من 
  .علیهم الصائر مع االكراه البدني في االقصى للكفیلین
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دفع من خاللها !عدم  19/05/2015وأن  نائب المدعى علیهما الثاني والثالثة تقدم !مذ)رة جوابة بتار9خ 
االختصاص النوعي على  اعت!ار ان الدعو4 وجهت في مواجهتهما ))فیلین وان  العقد موضوع الدعو4 

  وان )ان ذو ص!غة تجار9ة فانه عتبر عقد مدني !النس!ة للمدعى علیهما
اص المح)مة نوعا والرامة إلى التصر9ح !اختص 02/06/2015وأن النا!ة العامة أدلت !ملتمساتها بجلسة 

  .للبث في الطلب
  .قضى !االختصاص النوعي للمح)مة 9/6/2015بتار9خ   588وأنه تم اصدار ح)م تمهید2 تحت رقم 

التمس من خاللها الح)م  26/1/2016وأن نائب المدعى علیهما الثاني والثالثة تقدم !مذ)رة جوابة بتار9خ  
فوق قمة الدین الحققي الذ2 الزال بذمة المدینة، وان برفض الطلب على اعت!ار أن الدین المطالب !ه 

درهما، وان  364032أن مدیونیتها بلغت  16/1/2014المدعة سب: ان اقرت في رسالة مؤرخة في 
  من القانون البن)ي و9تعین است!عادها 118الكشوفات المدلى بها ال عتد بها لمخالفتها مقتضات المادة 

حضرها نائب المدعة وتسلم  26/01/2016بتار9خ  الُمْنَعِقَدةدة جلسات آخرها تلك !عإدراج القضة أنه تم و 
ر َجْعُل الملَِّف في المداولة قصد النط: !الح)م بجلسة نسخة من المذ)رة الجوابة المشار إلیها أعاله  فتقرَّ

  .و.ها صدر الح)م المطعون فه 02/02/2016
 :أس�اب االستئناف

  :ئناف المحدد في ما یليبناء على موج!ات االست
من القانون البن)ي على اعت!اره أن )شف الحساب هو الوثقة الوحیدة المعتمدة من  156خرق الفصل 

طرف المستأنف علیها إلث!ات المدیونة وأنه )ان محل مجموعة من الدفوع لم یتم أخذها !عین االعت!ار 
  .!مقتضى الح)م المطعون فه
الوقائع لكون المستأنفین نازعا في )شف الحساب وأثارا أن المستأنف علیها  وأن المح)مة التجار9ة حرفت

  .طالبت من خالل رسالة اإلنذار !مبلغ قل عن المبلغ المطلوب !مقتضى مقالها االفتتاحي
من القانون البن)ي والمحددة في دور9ة  156وأن )شف الحساب فتقر للشروR المنصوص علیها في المادة 

  .ربوالي بنك المغ
  .درهم 200.000و9لتمس نائب المستأنفین إلغاء الح)م المستأنف في شقه المتعل: !أدائهما مبلغ 
والتي تعرض  30/05/2016و.ناء على المذ)رة الجوابة المدلى بها من طرف نائ!ة المستأنف عله بجلسة 

فاترها وسجالتها فیها أن )شوفات الحساب المدلى بها منجزة من طرف مؤسسة ائتمان ومستخرجة من د
الممسو)ة !)فة منتظمة وأن المدینة األصلة )انت تتوصل !الكشوفات !ش)ل دور2 ولم سب: لها أن 

  .طعنت فیها في الوقت المناسب وهي مطا!قة لدور9ة والي بنك المغرب
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والتي  3/4/2010أص!حت متجاوزة !مقتضى دور9ة حدیثة صادرة في  1998وأن الدور9ة الصادرة سنة 
  .غت ضرورة التنصص على احتساب الفوائدأل

وأن )شوفات الحساب الصادرة عن مؤسسات االئتمان تتوفر على قوة اث!ات وتعتبر حجة یوث: بها وتعتمد 
في المنازعات القضائة طالما لم یثبت الز.ون المتعل: !ه الكشف الحسابي أنه نازع في البانات والتقییدات 

  .عراف والمعامالت البن)ةداخل األجل المعمول !ه في األ
وأن رسالة اإلنذار المحتج بها للمنازعة في مبلغ الدین تتعل: !اإلشعار !فسخ االعتماد الموجه للمدینة 

یوما قبل فسخ االعتماد ط!قا للمادة  61والتي منح في إطارها للز.ون أجل  16/03/2014األصلة بتار9خ 
  .من مدونة التجارة 525

یوم !قي حساب المدینة عرف عملات سحب نتجت عنها مدیونة !عد تار9خ توجه  61وأنه خالل مدة  
  .اإلنذار

  .وتلتمس نائ!ة المستأنف علیها تأیید الح)م المستأنف 
  .وعززت مذ)رتها !)شف حساب مفصل ونسخة من دور9ة والي بنك المغرب

 14/06/2016المستأنفین !م)تب الض!P بتار9خ  و.ناء على مذ)رة التعقیب المدلى بها من طرف نائب
والتي یؤ)د فیها أس!اب استئنافه مضفا أن المستأنف علیها لم تثبت توصل المستأنفین !)شوفات الحساب 

  .وأنه یتعین است!عاد )شوفات الحساب لعدم قانونیتها والح)م وف: المقال االستئنافي
تها نائ!ة المستأنف علیها فحجزت القضة للمداولة حضر  20/06/2016و.ناء على إدراج الملف بجلسة 

  27/06/2016قصد النط: !القرار في جلسة 
  :مح�مة االستئناف التجار�ة

حیث انصب االستئناف على المنازعة في مبلغ الدین استنادا على عدم قانونة )شف الحساب و)ون 
  .ه ابتدائااإلنذار !األداء یتضمن مبلغا أقل من المبلغ المطلوب والمح)وم !

لكن حیث ان المستأنف علیها أدلت !)شف حساب مفصل ومحصور و9تضمن جمع البانات المنصوص 
  .علیها قانونا و!التالي فهو ش)ل حجة یوث: بها وتعتمد في االث!ات في المنازعات القضائة

طرف المدین األصلي وحیث انه لئن )ان سوغ للكفیل أن یتمسك !)افة الدفوع التي سوغ التمسك بها من 
فان المدینة األصلة !اعت!ارها شر)ة تجار9ة فانها ملزمة !مسك محاس!ة منتظمة و9تعین أن تكون منازعتها 
في )شوفات الحساب البن)ة معززة !ما ضفي علیها طا!ع الجدة وما ینطب: على المدینة األصلة ینطب: 

  .على الكفیل
  .ي على منازعتهما في الدین ص!غة الجدة وجاء استئنافهما مجرداوحیث ان المستأنفین لم یدلا !ما ضف
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وحیث ان األصل أن الز.ون البن)ي یتوصل !)شوفات الحساب !ش)ل دور2 وعلى من یدعي خالف األصل 
  .بهذا الشأن في تار9خ ساب: للدعو4 وهو ما ال دلیل عله !الملف أن یثبت احتجاجه

ل االفتتاحي للدعو4 تبین لها أن طلب المستأنف علیها انحصر في وحیث ان المح)مة !عد مراجعتها للمقا
درهم مع توا!عه وهو المبلغ المح)وم !ه !مقتضى الح)م المطعون فه وهو مطاب:  396.199,35مبلغ 

للمبلغ الوارد برسائل اإلنذار المرفقة !الملف و!التالي فان التمسك !)ون المبلغ المطلوب فوق المبلغ 
  .ار لس له أساس من الواقعالمضمن !اإلنذ

درهم یتعل: !شر)ة أكسا التأمین 148.747,66وحیث إن اإلنذار الموجود !الملف والذ2 یتضمن مبلغ 
وال عالقة له بهذا  3863/8213/2015المغرب وحمل مراجع ملف ابتدائي آخر مسجل تحت عدد 

  .الملف
قر بها المستأنف عله والمؤرخة في وحیث إن رسالة اإلنذار التي یتمسك بها الطرف المستأنف و

وان )انت غیر موجودة !الملف فإنها مؤرخة في تار9خ ساب: لحصر الحساب الذ2 هو  16/01/2014
)ور یتضمن عملات الحقة لتار9خ الرسالة المشار إلیها و.ذلك فان ذوالحال أن الكشف الم 28/02/2015

  .هذا السبب في الطعن غیر جدیر !االعت!ار
الح)م المطعون فه لما قضى على المستأنفین !األداء فانه صادف الصواب و9تعین ت!عا لذلك رد وحیث إن 

  .االستئناف المنصب عله والتصر9ح بتأییده
  .وحیث ان خاسر االستئناف یتحمل الصائر

  لـھذه األسبـــــاب

  فإن مح)مة االستئناف التجار9ة !الدار البضاء وهي تبت علنا وحضور9ا تصرح
  !قبول االستئناف: الشـــكلفي 

  .بتأیید الح)م المستأنف وتحمیل الطاعنین الصائر :وفي الموضوع
  .بهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شار)ت في المناقشة

  )اتب الض!P       المستشار المقرر             الرئس
  



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

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

ة ذات تعاوني وارسال الذ3 ادمج له البنك الشعبي للدار الب ضاء شر� اسفي–البنك الشعبي للجدیدة :بین 

  القانوني في شخص ممثله قابل للتغییر

   المحامي بـهیئة الدار الب ضاءاألستاذ عز الدین بن �یران ینوب عنه 

  جهةمن مستأنفا ه صفت$

   11عبد هللا :و&ین

    األستاذ عبد الكبیر حمداني المحامي بـهیئة الدار الب ضاءینوب عنه 

.من جهة أخر) عل�ه مستأنفا ه صفت$

 المملكة المغرE ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   4741: رقم قرار

  2016/07/25 : بتار�خ

 2015/8221/4743 : ملف رقم
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  .على مقال االستئناف والح4م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ/ المدرجة $الملف بناء

  11/7/2016واستدعاء 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 

استأنف المستأنف بواسطة  25/8/2016نه $مقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤد) عنه بتار�خ حیث ا

ملف رقم  27/2/2013بتار�خ  33291محام�ه الح4م الصادر عن المح4مة التجار�ة $الدار الب�ضاء تحت عدد 

 4ي حدود درهم مع الفوائد ف 4904.33والقاضي $أداء المدعى عل�ه لفائدة المدعي مبلغ  16425/6/2011

 في المائة من مبلغ الدین وتحمیله الصائر وتحدید مدة اإلكراه البدني في األدنى و&رفض $اقي الطل$ات 

   : في الش�ــل

المسيء للمحاكم التجار�ة على أن األح4ام الصادرة عن  95/53من القانون رقم  18تنص المادة  حیث

  .یوما من تار�خ التبل�غ 15المحاكم التجار�ة تستأنف داخل أجل 

المفتوح في  1941/2013وحیث إن الثابت من خالل شهادة التسل�م المنجزة في إطار ملف التبل�غ عدد 

، في حین ان المقال 15/7/2013تبل�غه للمستأنف بتار�خ  وقع األخیرس�اق تبل�غ الح4م المطعون ف�ه أن 

الموضوعة على المقال حسب تأشیرة 4تا$ة الض$X  25/8/2015إال بتار�خ  التقدم $هاالستئنافي لم یتم 

  .عدم القبول رج األجل القانوني مما یجعل مصیرهالمذ4ور، و&ذلك فالطعن $االستئناف �4ون مقدما خا

   . وحیت ی$قى الصائر على رافعه

  لهــذه األسبـــاب

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

 .رافعه على الصائر إ$قاء مع االستئناف قبول عدم :في الش�ــل

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

  �اتب الض�	                 المقرر            المستشار           الرئ س           



)طباعة المستشار المقرر(و /ن  

 

 المحفـو� ��تابـة الضبـ	 القرارأصل 

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك                         

  28/09/2016 بتار�خ  الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مة  أصدرت 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه في جلستها العلن ة القرار

  

   11 یوسف بین 

      الب ضاء الدار بـهیئة المحامي شراج دمحماألستاذ  عنه ینوب

  ه مستأنفا من جهةصفت�

  ف الشعبي في شخص ممثلها القانونيلشر�ة الس :و ین

   نور الدین عراقي حسیني المحامي بـهیئة الدار الب ضاء  األستاذ  اینوب عنه

.من جهة أخر#  امستأنفا علیه اهصفت� 

 المملكة المغر< ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   5154: رقم قرار

 2016/09/28 : بتار�خ

 2013/8221/5270 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح/م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ( المدرجة �الملف

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

  04/12/2014واستدعاء 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 

  :ش�لفي ال
بواسطة محام;ه �مقتضى مقال مسجل و مؤد# عنه الرسوم القضائ;ة   11 یوسف السید حیث استأنف

في الملف  01/07/2010الح/م الصادر عن المح/مة التجار�ة �الدار الب;ضاء بتار�خ  02/12/2013بتار�خ 

 .ائر ورفض �اقي الطلبدرهم الفائدة القانون;ة و الص 209.810,92و القاضي عل;ه �أداء مبلغ  2679/2010

  .وحیث اعت�ارا لكون االستئناف مستوف للشروS الش/ل;ة المتطل�ة قانونا صفة وأداء فهو مقبول ش/ال

    :وفي الموضــوع

المح/مة  لد# مقال افتتاحي�أن المستأنف علیها تقدمت و الح/م المطعون ف;ه  حیث یتجلى من وثائ( الملف

درهم عن /شف  209.810,92أنها دائنة للمستأنف �مبلغ  مفاده 12/02/2010بتار�خ التجار�ة �الدار الب;ضاء 

مع الفائدة االتفاق;ة و القانون;ة و الصائر  % 10أداء هذا المبلغ و تعو;ض ال ;قل عن  ةحساب وعقد قرض ملتمس

و�عد تنصیب ق;م في ح( المستأنف صدر الح/م المشار إل;ه أعاله استأنفه الطاعن �علة أنه دفع مجموعة من 

ن/ي وأن المستأنف علیها استرجعت الس;ارة  موضوع القرض و تم ب;عها �المزاد العلني لم�الغ عن طر�( حساب با

صواب ملتمسا إجراء خبرة حساب;ة لتحدید الدین و حفX الح( في التعقیب و تحمیل المستأنف وأن الح/م جانب ال

  .وأرف( المقال �/شوف حساب;ة وأمر قضائي �استرجاع س;ارة و نسخة من الح/م المطعون ف;ه .الصائرعلیها 

رض ال ;قدم خبرة وهو طلب عا إجراءالمستأنف علیها �ان استئناف الطاعن ینصب على طلب  أجابتوحیث 

الدین الثابت �/شف حساب  أداء�صدد دعو# جار�ة ومن جهة ثان;ة فان الوثائ( المرفقة �مقال الطاعن ال تفید  إال

  .درهم ملتمسة تأیید الح/م 235.394;حصر المدیون;ة في مبلغ  2014- 03-07صادر بتار�خ 

حساب;ة   خبرة والقاضي بإجراء 18/12/2014الصادر عن هذه المح/مة بتار�خ  630و ناء على القرار عدد 

  . الفضل ابو جمال السید الخبیر  بواسطة

تقرر حجز القض;ة و صائر الخبرة الطاعن �عدما لم یؤد#  21/09/2016وحیث أدرج الملف أخیر بجلسة 

  .للمداولة للنط( �القرار بجلسة یومه

  مح�مة االستئناف
الوحید للطاعن المسطر �مقاله االستئنافي هو اجراء خبرة حساب;ة للتأكد من مبلغ الدین تمس حیث ان المل

خبرة اال أن الطاعن تخلف  بإجراء وأمرتمن /ون المح/مة استجابت للطلب ، اال أنه و�الرغم الذ? ال زال بذمته 
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وت�قى منازعته في  اإلجراء مصار�فها رغم استدعاءه هو ودفاعه وت�عا لذلك یتعین صرف النظر عن هذا أداءعن 

للمح/مة �/شف حساب مفصل من  أدلتعلیها  المستأنفالدین المح/وم �ه ابتدائ;ا منازعة غیر جد;ة خاصة وأن 

خالله یتبین أن المستأنف علیها قبل حصر الحساب قامت بخصم جم;ع مدفوعات الطاعن لذا یتعین تأیید الح/م 

  .الصائر هوتحمیل

  بـــابـــــلهــذه األس
 

  .ا وعلن ا حضور�اوهي تبت انتهائ  مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءفإن 

  .االستئناف قبول :في الش�ــل

 .تأیید الح�م المستأنف وتحمیل الطاعن الصائر:في الموضوع

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

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

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

وهي مؤلفة  11/04/2016أصدرت مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب�ضاء بتار�خ 

 :من السادة

  
 

  :في جلستها العلنة القرار اآلتي نصه
  .11ماروك   11شر�ة  :بین

  .ینوب عنها األستاذ دمحم بنعمر المحامي بهیئة الدار البضاء

 بوصفها مستأنفة من جهة

  .بنك  22شر�ة : و+ین

  .ینوب عنها األستاذ شاكر الناصر, المحامي بهیئة الدار البضاء

بوصفها مستأنف علیها من جهة أخر.    

  

  

  

  

  

 المملكة المغر/�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب�ضاء �الدار
  

   2306: رقم قرار

  2016/04/11 : بتار5خ

 2015/8221/6599 : ملف رقم
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  .ومجموع الوثائ= المضمنة >الملفبناء على مقال االستئناف والح�م المستأنف ومستنتجات الطرفین 

  .28/03/2016و+ناء على إدراج ملف القضة بجلسة 

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

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

تطعن >مقتضاه  21/12/2015ماروك بواسطة محامیها >مقال استئنافي بتار5خ   11حیث تقدمت شر�ة 

في  10064تحت عدد  21/10/2015في الح�م الصادر عن المح�مة التجار5ة >الدار البضاء بتار5خ 

والقاضي في الش�ــل >قبول الدعو. وفي الموضوع >أدائها لفائدة شر�ة  7492/8210/2015الملف عدد 

درهم مع الفوائد القانونة من تار5خ الطلب و+تحمیلها الصائر ورفض >اقي  453.775,04بنك مبلغ   22

  .الطل>ات

  :في الشكل

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

 .التصر5ح >قبوله ش�ال

  :وفي الموضــوع

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

بواسطة نائبها لد. �تا>ة ض>P المح�مة التجار5ة >الدار البضاء أدیت عنه الرسوم القضائة بتار5خ 

ف درهم حسب �ش 453.775,04ماروك >مبلغ   11وتعرض من خالله أنها دائنة  لشر�ة  27/8/2015

  .و المستخرج من الدفاتر التجار5ة الممسو�ة >انتظام 31/01/2015الحساب البن�ي المحصور بتار5خ 

و أن المدعى علیها توقفت عن تسدید رصید الحساب المدین المترتب بذمتها رغم جمع المحاوالت  

  .الودة و رغم إنذارها عن طر5= البر5د المضمون 

درهم مع الفوائد البن�ة  453.775,04علیها >أدائها لها مبلغ والتمست المدعة الح�م على المدعى 

لغاة التنفیذ مع شمول الح�م >النفاذ  31/01/2015و القانونة و الضر5>ة على القمة المضافة ابتداء من 

  .المعجل و تحمیلها الصائر

 .و إنذار >األداء  31/01/2015ورفقت المقال �شف حساب بن�ي مفصل محصور >التار5خ 

  .و بناء على استدعاء المدعى علیها ارجع الرد >مالحظة مفادها أن الشر�ة مغلقة >استمرار
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حضر خاللها نائب المدعة، واعتبرت  7/10/2015و+ناء على إدراج الملف >عدة جلسات آخرها بجلسة

و+ها صدر الح�م  21/10/2015المح�مة القضة جاهزة فحجزت للمداولة قصد النط= >الح�م لجلسة 

  .المطعون فه

  :أس�اب االستئناف

 :بناء على موج>ات االستئناف المحدد في ما یلي

انه >الرجوع إلى الح�م اإلبتدائي المطعون فه یتبین ان استدعاء المستأنفة ارجع >مالحظة مفادها أن 

الشر�ة مغلقة الشر�ة مغلقة >استمرار ، وان المالحظة المذ�ورة في شهادة التسلم ال تفید واقعا وقانونا ان 

  .>استمرار �ما صرحت بذلك مح�مة الدرجة األولى ما دام صاحبها یتردد على الشر�ة من حین إلى آخر

وانه >الرجوع الى شهادة التسلم یتجلى أن الم�لف >التبلغ لم یلص= اإلشعار المطلوب >ه >حجة انه لم 

التبلغ وان مح�مة الدرجة األولى ضمن >الشهادة المذ�ورة انه الص= إشعارا في موضع ظاهر >م�ان 

من قانون المسطرة  39عندما اعتبرت القضة جاهزة رغم عدم تطبی= مقتضات الفقرة الثانة من الفصل 

المدنة  من قبل المفوض القضائي الم�لف >التبلغ تكون بذلك قد خرقت القانون لكون القضة لم تكن 

المستأنفة التي حرمت من الدفاع عن حقوقها في المرحلة جاهزة للبت فیها وأنها من ثمة أضرت >حقوق 

 .اإلبتدائة

یتجلى ان المح�مة أغفلت األمر  09/09/2015وانه >الرجوع إلى محضر الجلسة األولى المنعقدة بتار5خ 

>اإلستدعاء بواسطة البر5د المضمون رغم أنها بذات الجلسة أمهلت نائب المستانف علیها من اجل اإلدالء 

  . 07/10/2015لحساب لجلسة >�شف ا

یتضح أن مح�مة الدرجة األولى  �07/10/2015ما انه >الرجوع إلى محضر الجلسة المنعقدة بتار5خ 

أغفلت مرة أخر. األمر >استدعاء المستأنفة بواسطة البر5د المضمون مع اإلشعار >التوصل، بل إنها 

لتسلم التي ال تتضمن أة إشارة إلى أن اعتبرت القضة جاهزة بناء على المالحظة المضمنة >شهادة ا

الم�لف >التبلغ الص= اإلشعار المطلوب منه >موضع ظاهر >م�ان التبلغ، فضال على انه لم ضمن 

من ق م م   39>شهادة التسلم ان الشر�ة مغلقة >استمرار وان مح�مة الدرجة األولى قد خرقت الفصل 

  .المستانفة من الدفاع عن حقوقها في المرحلة اإلبتدائة عندما اعتبرت القضة جاهزة وحرمت >التالي

وان المستانفة لم سب= لها أن استفادت من أ, قرض، �ما أنها لم سب= أن وقعت على أ, عقد م>اشر  

أو غیر م>اشر، وانه >الرجوع إلى مقال الدعو. یتضح أن المستانف علیها لم تدل >أ, عقد قرض موقع 

یتضمن مبلغ الدین األصلي واجله و�فة أدائه والفوائد البن�ة المترت>ة عنه وان بینها و+ین المستانفة 

المستانف علیها اقتصرت في دعواها على اإلدالء >الكشوف الحسابة غیر معززة >أ, عقد  وانه >الرجوع 
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 إلى الح�م المطعون فه یتضح ان مح�مة الدرجة األولى سایرت المستانف علیها وقضت >ما قضت >ه

استنادا على الكشوفات الحسابة المدلى بها والمفتقرة إلى سند الدین المزعوم، وذلك فضال على ان 

المستانف علیها لم تدل >أة حجة تفید توصل المستانفة بتلك الكشوف الحسابة، وان ما اعتمدته مح�مة 

الكشوفات الحسابة >أة  الدرجة األولى من تعلیل للقضاء >ما قضت >ه تعلال ناقصا لعدم ثبوت نظامة

حجة، فضال عن عدم توصل المستانفة ال >الكشوف الحسابة وال >اإلنذار المزعوم توجیهه إلیها بداللة خلو 

  .ملف النازلة مما فید ذلك

وانه >الرجوع إلى ملف النازلة یتبین انه خال مما یثبت تماطل المستانفة، ذلك ان المستانف علیها لم تدل 

جة األولى >ما فید التوصل >�شوفات الحساب >صفة دور5ة، �ما أنها لم تدل >ما یثبت لمح�مة الدر 

  .التوصل >اإلنذار المزعوم توجیهه للمستأنفة ولم تدل >سند الدین

تطلب منها >مقتضاه  29/09/2015وان المستانفة >ادرت إلى توجه إنذار للمستانف علیها مؤرخ في  

علقة >الدین المزعوم وسنده وتار5خ مبلغه وفوائده إال أن المستانف علیها رغم تزو5دها بجمع المعلومات المت

  .أمس�ت عن الجواب ولم تزود المستانفة >المعلومات المطلو>ة 02/10/2015توصلها >اإلنذار في تار5خ 

یتبین أن وانه >مقارنة تار5خ توصل المستانف علیها >اإلنذار مع إجراءات الدعو. خالل المرحلة االبتدائة  

وهو تار5خ �انت فه الدعو. ما زارت رائجة أمام  02/10/2015هذه األخیرة توصلت >اإلنذار في تار5خ 

وأصرت المستانف علیها على  07/10/2015مح�مة الدرجة األولى التي لم تحجزها للمداولة إال بتار5خ 

  .المطلو>ةعدم إخ>ار المستأنفة بها �ما أمس�ت عن تزو5د المستانفة >المعلومات 

وانه أمام رفض المستانف علیها اإلدالء  >المعلومت المطلو>ة في اإلنذار >حثث المستانفة في سجالت  

  .�تا>ة الض>P الى ان عثرت على مراجع الح�م اإلبتدائي وطعنت فه >االستئناف

5خ و+ناء على المذ�رة الجوابة المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها >م�تب الض>P بتار 

والتي عرض فیها أن االخالالت الش�لة والمسطر5ة ال تقبلها المح�مة إال إذا �انت  12/02/2016

من قانون المسطرة المدنة وأن المستأنفة لم تثبت  49مصالح الطرف قد تضررت فعال ط>قا للفصل 

  .الضرر الذ, أصابها

ا>P القانونة وش�ل حجة في وأن �شف الحساب المستدل >ه من طرف المستأنف علیها مطاب= للضو 

  .اإلث>ات ط>قا للقانون 

وأن المستأنفة لم تثبت أنها نازعت في �شوفات الحساب داخل األجل المعمول >ه في األعراف والمعامالت 

  .البن�ة

  .و5لتمس تأیید الح�م المستأنف
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التي عرض فیها و  07/03/2016و+ناء على مذ�رة التعقیب المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 

أن المستأنف علیها لم تدل >سند الدین و>اإلشعار >التوصل >اإلنذار المزعوم و>ما فید توصل المستأنفة 

  .31/01/2015>�شف الحساب الموقوف بتار5خ 

  .من قانون المسطرة المدنة 50وأن مح�مة الدرجة األولى لم تحترم حقوق الدفاع وخرقت الفصل 

= لها أن بلغت >�شف الحساب المستدل >ه ضدها ولم سب= لها أن توصلت >أ, وأن المستأنفة لم سب

  .إنذار وأنها تنازع في مبلغ لدین

وأن المستأنف علیها خرقت قرار والي بنك المغرب المتعل= >�فة إعداد �شوفات الحساب الخاصة 

  .>الودائع

�مة التجار5ة >الدار البضاء للبت فه و5لتمس التصر5ح ب>طالن الح�م المستأنف و+إحالة الملف على المح

  .ط>قا للقانون 

  .واحتاطا األمر تمهیدا بإجراء خبرة حسابة

  .28/03/2016و+ناء على مذ�رة إسناد النظر المدلى بها من طرف نائب المستأنف علیها بجلسة 

  .11/04/2016و+ناء على حجز القضة للمداولة قصد النط= >القرار في جلسة 
  :ستئناف التجار�ةمح�مة اال

من قانون المسطرة المدنة وعدم  39حیث تمس�ت المستأنفة بخرق مح�مة الدرجة األولى للفصل 

  .استدعائها >صفة قانونة

وحیث انه >عد االطالع على الملف االبتدائي تبین أن شهادة التسلم المتعلقة >المستأنفة أرجعت >مالحظة 

وأن المح�مة التي " عمارة وال یتردد صاحبها إال من حین آلخرالشر�ة مغلقة حسب تصر5ح حارس ال"أن 

أصدرت الح�م المطعون فه اعتمدت على المالحظة المشار إلیها واعتبرت القضة جاهزة دون اللجوء إلى 

  .من قانون المسطرة المدنة 39استعمال البر5د المضمون �ما تنص على ذلك المادة 

التجار5ة إلجراءات االستدعاء المنصوص علیها قانونا وذلك >اللجوء إلى وحیث إن عدم استكمال المح�مة 

استعمال البر5د المضمون وعند االقتضاء استعمال مسطرة القم �ون معه السبب الذ, تمس�ت >ه 

  .المستأنفة صححا وواجب االعت>ار

بدأ التقاضي على درجتین وحیث إن عدم احترام إجراءات تبلغ االستدعاء  له مساس >مبدأ حقوق الدفاع وم

  .وهو ما حتم إرجاع الملف الى المح�مة التجار5ة >الدار البضاء للبت فه من جدید ط>قا للقانون 

  .     وحیث یتعین حف[ البت في الصائر

  لـھذه األسبـــــاب
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  فإن مح�مة االستئناف التجار5ة >الدار البضاء وهي تبت علنا وحضور5ا تصرح

  >قبول االستئناف: في الشـــكل

بإلغاء الح�م المستأنف وٕارجاع الملف إلى المح�مة التجار5ة >الدار البضاء للبت فه من :وفي الموضوع

  .جدید ط>قا للقانون و>حف[ البت في الصائر

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

  �اتب الض>P       مقررالمستشار ال         الرئس

  

  
  



 س غ

 

 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

  

  2016/04/11 بتار�خ 

  :وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

   11دمحم  :  بین 

     بـهیئة الدار الب ضاء انالمحام   و دمحم  أمین  المنجزة دمحم علي الصا غ األستاذان ینوب عنه 

  من جهةمستأنفا ه صفت$

    ساهمةم ر�ةالبنك المغر8ي للتجارة الخارج ة ش  :و&ین 

      بـهیئة الدار الب ضاء عبد الفتاح  د�ار المحامياألستاذ ینوب عنه  

.من جهة أخر) عل�ه مستأنفا ه صفت$

 المملكة المغر8 ة

 وزارة العدل والحر�ات

 التجار�ة االستئناف مح�مة

  الب ضاء �الدار
  

   2321: رقم قرار

  2016/04/11 : بتار�خ

 2016/8221/1287 : ملف رقم
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  .بناء على مقال االستئناف والح3م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ. المدرجة $الملف

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

  . 04/04/2016واستدعاء الطرفین لجلسة 

  .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 

  : الش�ــلفي 

تقدم السید دمحم العراقي  الحسیني  بواسطة  محام�ه  $مقال مسجل  و مؤد)  عنه  2016فبرایر  26حیث  بتار�خ  

الصادر عن المح3مة  التجار�ة $الدار الب�ضاء  بتار�خ  946الرسم  القضائي �ستأنف من خالله الح3م عدد 

 148861,63البنك المستأنف  عل�ه مبلغ   القاضي  $أدائه  لفائدة 5809/5/2010في الملف عدد  02/02/2011

درهم مع  الفوائد  القانون�ة  من تار�خ  الطلب الى تار�خ  التنفیذ و تحدید مدة اإلكراه البدني  في األدنى  و برفض  $اقي  

  .الطل$ات 

مقبول  القانوني   و من ذ@ صفة  و مؤد) عنه الرسم القضائي  فهو  األجلو حیث إن  االستئناف قدم داخل   

 .ش3ال 

  : في الموضـوع

حیث �ستفاد  من وثائ.  الملف  و الح3م المستأنف  أن البنك المغر&ي  للتجارة  الخارج�ة  تقدم بواسطة  محام�ه 

درهم  ناتج  عن  رصید  مدین   148861,63یني  $مبلغ $مقال  عرض  من خالله أنه  دائن  للسید دمحم العراقي  الحس

الستخالصه  لم تؤد  أل�ة    سلكهاو $أن  جم�ع المحاوالت  التي  7803560114لد�ه تحت عدد  في الحساب  المفتوح 

    ،نتیجة  و التمس الح3م له  $المبلغ المذ3ور  مع الفوائد القانون�ة  و التعو�ض  عن التماطل

  :هذه األخیر  لألس$اب التال�ة  و حیث $عد استدعاء  المطلوب  في الدعو)  صدر  الح3م  المبین أعاله  استئأنفه 

�ما  في حقه  في حین أن  العنوان الذ@  قعن الحضور  و نصب  متخلفا هان الح3م قضى $األداء  لما اعتبر  

ورغم ذلك أورد في مقاله أن البنك المستأنف عل�ه 3ان �علم بذلك   واستدعي ف�ه  غیر حق�قي ألنه غادره منذ عدة سنوات 

الح3م ذ3ر $زنقة أبو $3ر بن3ت�ا  ع3اشة  عین الس$ع  الدار الب�ضاء ، و لما أراد تبل�غه  43ه و هو  العنوان الذ@ غادر 

تجزئة سهام 3ال�فورن�ا الدار الب�ضاء ، متمس3ا  $عدم صحة التبل�غ  6الزنقة   36في الطلب عنوانه  الصح�ح الكائن ب 
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ف�ما  بتنصیب ق�م  و التمس  ألجل  ذلك  إلغاء الح3م من ق م م  خاصة  ما تعل.  39مخالفته  مقتض�ات الفصل ل

  ..قضى $ه

 سجلتخر عمل�ة آتتضمن عنوانه و بذلك فإنه لم یندر ألداء   الدین 3ما ان  مو أضاف $أن  الرسالة اإلنذار�ة  ل 

م في  سنة و من هذا  التار�خ  لم �سجل في حسا$ه أ�ة  عمل�ة أ@ أن التوقف ت 2001 زیو ل$حسا$ه  تعود  لشهر  یو 

توقف  الحساب  تكون  قد حوالي تسع سنوات عن تار�خ ا@ $عد  2010ما@  7و أنه لما رفعت الدعو)  بتار�خ   2001

تقادمت  ط$قا لنص  المادة  الخامسة من مدونة التجارة  خاصة  أنه ال یوجد أ@ إجراء قاطع   للتقادم و على سبیل 

لدور�ة  والي  بنك  خاصة  في شهر  فبرایر  و ط$قا  2001منذ سنة  ر�3ةحاالحت�اe یؤ3د $أن حسا$ه لم �عرف  ا�ة  

المغرب  �3ون الدین موضوع الكشف  الحالي  من الدیون  المش3وك فیها  أ@ أنه غیر ثابت و ألجل  ذلك یلتمس  إلغاء  

طلب  مدل�ا  بنسخة  من الح3م ف�ما قضى  $ه  و $عد التصد@  الح3م $سقوe الدعو)  للتقادم  و احت�اط�ا  برفض  ال

  . 2002الح3م  المستأنف و عمل  قضائي و صورة  لدور�ة  والي بنك  المغرب  عن سنة 

له $مناس$ة  تقد�م  منحو حیث  أجاب  البنك  المستأنف عل�ه أن العنوان الذ@ أورده في مقال الدعو) هو  الذ@   

ما  نص  عل�ه   كمؤ3دا  $أن الدین ثابت و سنده  في ذل ،المستأنف  لطلب  فتح  الحساب و $أن  التبل�غ 3ان صح�حا

بنشاe مؤسسات االئتمان و الهیئات  المعتبرة  في  المتعل.   178/1/05من  القانون رقم   118المشرع  في الفصل 

حسابي و بخصوص  ما تمسك $ه $أن  حسا$ه  الح3مها  و أنه 3ان على المستأنف أن یثبت خالف  الوارد  في 3شفه 

قد أجاب  عن سبب طعنه  ألن  التقادم  �سر@   مستدال $عمل قضائي $مطالعته �3ون $مقتضاه 2001صر في سنة ح

ن طرف  البنك أو الز&ون  و التمس رد الطعن  و تأیید  الح3م ف�ما م سواءمن تار�خ  تحدید الرصید النهائي  للحساب  

  .قضى $ه  

  .اللها أس$اب طعنه و التمس الح3م وف. مقاله و حیث عقب  الطاعن $مقتضى  مذ3رة أكد من خ 

حضرها نائ$ا  الطرفین و تقرر حجز القض�ة  للمداولة  و النط.  04/04/2016و حیث أدرج  الملف بجلسة  

  . 11/4/2016$القرار بجلسة 

  التـعـلــیــــــل

من  39بتفحص وثائ. الملف یتبین صحة  ما عا$ه المستأنف على الح3م من خرق لمقتض�ات الفصل إنه حیث 

رع من مسطرة  في هذا شذلك أنه  قضى  في النازلة  غ�اب�ا $ق�م دون  سلوك ما أوج$ه الم قانون المسطرة  المدن�ة ، 
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منه بل توخى  سلو3ها  تدر�ج�ا  عاتبر   الخصوص و التي تشمل  على عدة  فقرات جاءت  تسلسال  و هو أمر  لم �3ن

في   12/1/2000بتار�خ  57األعلى  في  قرار له تحت عدد  سص�انة  لحقوق  األطراف  و هو ما ذهب إل�ه المجل

  .ت  التبل�غ  موجب  لنقض القرار  و إ$طاله ا3ما اعتبر عدم احترام إجراء 755/01/2/96الملف عدد 

في ح.  قررت  تنصیب  ق�مقد مصدرة الح3م المستأنف ازلة  ان المح3مة في  الن3ما ذ3ر یتبین و حیث   

من $حث   من قانون المسطرة المدن�ة 39في الفصل المشرع قضت  غ�اب�ا $ق�م دون إعمال ما نص  عل�ه  ثم الطاعن

جواب عما  قام  $ه  من  $ا@الق�م لها یدلي على الطرف  $مساعدة  الن�ا$ة  العامة  و السلطات اإلدار�ة  و دون أن 

  .$التبل�غ  المعني$حث على 

قواعد  ،من قانونا  المسطرة  المدن�ة 39و  38و  37و حیث إن مقتض�ات التبل�غ المنصوص علیها في الفصول  

على  في قرار له تحت مرة  یؤد@  االخالل بها أو $عضها الى إ$طال التبل�غ  و في  ذلك ذهب  المجلس  األآجوهر�ة 

  . 2060/02في  الملف  المدني عدد  6/2/2003بتار�خ  459عدد 

ح.  الدفاع و ح.  التقاضي على الدرجتین  و لما  3انت $مساس  ف�هو حیث إن خرق  مقتض�ات التبل�غ  

فیها تقرر التصر�ح $اعت$ار االستئناف  و إ$طال  الح3م المستأنف و إرجاع الملف الى  ثالدعو)  غیر جاهزة  للب

  .ف�ه من جدید ط$اق للقانون  التجار�ة $الدار الب�ضاء للبثمة  المح3

  لهــذه األسبـــاب

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

   االستئناف �قبول :في الش�ــل       

 للبث الب ضاءالدار � التجار�ة المح�مة الى الملف إرجاع مع المستأنف الح�م إ�طال و  �اعت�اره:في الموضوع         

 .مع حفQ البث في الصائر للقانون  ط�قا جدید من ف ه

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

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

  �الدارالب�ضاء التجار�ة االستئناف مح�مةـب

  و طبقـا للقـانون باسـم جاللـة الملــك

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

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

  

  

  

  

  :اآلتي نصه القرارفي جلستها العلن�ة 

  في شخص ممثلها القانوني وشر�اؤه    11شر�ة تأمینات 

  وازان  5حي العدیر إقامة الممرضین رقم : عنوانها   ماجدة  11: السیدة 

  ینوب عنهما األستاذ عبد العز�ز ال3حراو2 محام به�أة القن�طرة 

  فاطمة   22: السیدة 

  بوزان بوصفهم مستأنفین من جهة المحامي  الحسن البوع�سيینوب عنهما األستاذ 

  االسمشر8ة مجهولة التجار1 وفا بنك  و7ین 

  في شخص رئ�س وأعضاء مجلسها اإلدار2   

  الر7ا< بهیئة  انالمحام�  ینوب عنه االستاذان عدنان والفاسي الفهر2 

  في شخص ممثلها القانوني    33شر�ة التأمین 

  ینوب عنها األستاذ عراقي حسیني نور الدین محام به�أة الب�ضاء 

  من جهة أخر?  علیهم  فابوصفهم مستأن

 المملكة المغر3�ة

 وزارة العدل والحر�ات

 لتجار�ة االستئنافا مح�مة

  �الدارالب�ضاء
  

  2787: رقم قرار

  2016/05/02: بتار�خ

 2015/8221/5807: ملف رقم
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  .ستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائE المدرجة 3الملفوالح8م المبناء على مقال االستئناف 

   25/04/2016جلسة لواستدعاء الطرفین 

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

  .المسطرة المدن�ة

  .و3عد المداولة ط3قا للقانون 

و7نـــاء علـــى  08/10/2015بتـــار�خ   22االســـتئنافي المقـــدم مـــن طـــرف الســـیدة فاطمـــة  بنـــاء علـــى المقـــال

الذ2 و   26/10/2015ماجدة بتار�خ   11والسیدة   11المقال االستئنافي المقدم من طرف شر8ة التامین 

تحـت عــدد  29/06/2015بتـار�خالح8ـم الصـادر عـن المح8مـة التجار�ـة 3الـدار الب�ضـاء  3مقتضـاه ونستأنف�

الـدعو? وفـي الموضـوع والقاضـي فـي الشـ8ل 3قبـول   730/8201/2015في الملـف التجـار2 عـدد  2570

درهم وحصر األداء في  318001275أداء المدعى علیهم تضامنا ف�ما بینهم لفائدة التجار2 وفا بنك مبلغ 

درهــم 3النســ3ة للكفیلــین مــع الفوائــد القانون�ــة مــن تــار�خ المقــال إلــى یــوم األداء وتحمــیلهم  250.000حــدود 

  .الصائر وتحدید اإلكراه البدني في األدنى 3النس3ة للمدعى علیهما الثان�ة والثالثة ورفض 3اقي الطلب  
  

 في الشكـــل

  :  11و ماجدة   11في االستئناف المقدم من طرف شركة التأمین 

ولم یتقدما 3مقال استئنافهما إال  23/09/2015إن المستأنفین بلغا 3الح8م االبتدائي بتار�خ حیث 

من  18الفصل  لما ینص عل�هأ2 3عد مرور أكثر من شهر من تبل�غهما خالفا   26/10/2015بتار�خ 

ة عن المحاكم حدد أجل استئناف األح8ام الصادر الذ2 المحدث للمحاكم التجار�ة  53- 95القانون رقم 

  .یوما  15التجار�ة في 

 من قانون المسطرة المدن�ة   512ورغم اعت3ار أجل االستئناف أجال 8امال ط3قا للفصل  إنه وحیث

من تار�خ التبل�غ �8ون قد قدم خارج األجل المنصوص عل�ه  15أكثر منالمقدم 3عد  ةفإن استئناف الطاعن

  . التصر�ح 3عدم قبوله ش8ال المذ8ور أعاله مما یتعین معه 18في الفصل 

  :  22في االستئناف المقدم من طرف فاطمة 

و3ادرت إلى استئنافه بتار�خ  23/09/2015إن المستأنفة بلغت 3الح8م بتار�خ حیث 

 18مما �8ون معه االستئناف واقع داخل األجل القانوني ط3اقا لما ینص عل�ه الفصل  08/10/2015
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التجار�ة ومستوفي ل3اقي الشرو< الش8ل�ة األخر? مما یتعین التصر�ح 3قبوله من قانون إحداث المحاكم 

  .ش8ال 

فإن  33حیث إنه بخصوص الدفوع الش8ل�ة المثارة من طرف البنك المستأنف عل�ه وشر8ة التأمین 

من قانون المسطرة المدن�ة أ2 جزاء  32لم یرتب عل�ه الفصل  ستا،ف علیها ذ8ر نوع الشر8ة العدم 

من نفس القانون التي نصت في فقرتها  49ن إعمال القاعدة العامة المنصوص علیها في الفصل و�تعی

خالالت الش8ل�ة ال �قبلها القاضي إال إذا 8انت مصلحة الطرف قد تضررت وهي الثان�ة على أن اإل

ضررا مما الحE بها  اإلخاللالقاعدة المعبر عنها ال 3طالن بدون ضرر وأن المستأنفة لم تثبت 3أن هذا 

  .�8ون معه الدفع المتعلE بهذه النقطة غیر وج�ه

E83ون المقال االستئنافي المقدم من طرف السیدة فاطمة  حیث إنه بخصوص الدفع الش8لي المتعل

الثابت قانونا أن االستئناف طر�E عاد2 للطعن في  فإنلم یتضمن األطراف األخر? المح8وم علیها  22

األح8ام �م8ن عن طر�قه إتاحة الفرصة لمن تضرر من القضاء الصادر ضده من مح8مة أول درجة أن 

والمستأنفة 8انت طرفا في الح8م المطعون ف�ه  ، �عید طرح النزاع مرة ثان�ة أمام مح8مة االستئناف 

3التالي لها الحE وحدها أن تستأنفه دون 3اقي المح8وم علیهم وأثر واعتبرت نفسها متضررة من الح8م و 

االستئناف �سر2 علیها وحدها دون 3اقي األطراف و�8ون ما تمس8ت 3ه المستأنف علیها غیر جدیر 

  .3االعت3ار 

 وفي الموضــوع

عل�ه   المستأنف - حیث �ستفاد من وثائE الملف والح8م المستأنف ان  المدعي التجار2 وفا بنك    

�عرض ف�ه 3ان رصید المدعى  324/02/2015الر7ا< بتار�خ تقدم 3مقال لد? المح8مة التجار�ة  –حال�ا

درهما 3عدما استفادت من تسه�الت مال�ة وتخلفت  180012,75بلغ   11علیها األولى شر8ة تأمینات 

نا 3مودبها دیون المدعى علیها عن األداء وان المدعى علیهما الثان�ة والثالثة قدما 8فالتهما التضامن�ة ضم

درهم ملتمسا الح8م علیهم 3األداء و3التضامن مغع الفوائد من تار�خ  250.000األاولى في حدود مبلغ 

من تار�خ حصر الحساب وتعو�ض عن التماطل قثدره  % 8,5الطلب إلى یوم األداء والفوائد البن�8ة بنس3ة 

مع تحدید اإلج3ار في األقصى 3النس3ة  % 10نس3ة درهم والضر�3ة على الق�مة المضافة ب 20.000

  . وأدلى 3عقد قرض و8شوف حساب ومحاضر تبل�غ وعقد 8فالة . للشخص الطب�عي وتحمیلهم الصائر 
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الثان�ة 83ون عقد القرض مضمون برهن رسمي على أالصل التجار2 للمدعى المدعى عل�ه  توحیث أجاب

مسطرة الب�ع قبل الرجوع على الكفیل وان المدغى علیها األولى سحبت علیها األولى و�تعین على الدائن سلوك 

سندا ألامر لفائدة المدعي و�تعین عل�ه استخالص هذا السند 8ما أنها أبرمت عقد تامین و�تعین إدخال شر8ة 

لب التأمین في الدعو? ملتمسا التصر�ح 3عدم قبول الدعو? واحت�اط�ا إحالل شر8ة التأمین غي الدعو? ورفض ط

  .التعو�ض عن التماطل 

وحیث عقب المدعي 3مذ8رة مع طلب إصالحي التمس 3موج3ه إصالح اسم المدعى علیها الثان�ة وأن 

توفره على رهن ال �م8ن أن �غل ید الدائن من ممارسة مساطر األداء المتعلقة 3الدین ما دام أنه موضوع عقد 

  .قرض مؤ8دا المقال 

أسند النظر والفي 3الملف حضر نائب المدعى علیها و   22/06/2015وحیث ادرجت القض�ة بجلسة 

نائب المدع�ة   واعتبرت المح8مة القض�ة جاهزة لتقرر حجزها للمداولة توصل المدعى علیها األولى والثالثة 

  .صدر على إثرها الح8م المطعون ف�ه المذ8ور أعاله  29/06/2015لجلسة 
 

  أسباب االستئناف

تمس8ت في أس3اب استئنافها 3أن المح8مة التجار�ة لم تقم 3استدعاء   22مة ة فاطحیث إن المستأنف

المدخلة في الدعو? معللة ح8مها 83ون عقد القرض خال مما �فید التزام شر8ة الـأمین 3أداء الدین في حین 

 أن عقد القرض ینص على عقد التأمین هذه العقدة التي تتوفر علیها المدینة األصل�ة التي تخلفت عن

الحضور في المرحلة االبتدائ�ة و8ان یجب استدعاء المدخلة لتوض�ح موقفها والح8م االبتدائي جانب 

سحبت سندا   811ما أن عقد القرض ینص على أن شر8ة ، الصواب ولم �ستدع المدخل   في الدعو? 

الكفیل وان  ألمر لفائدة الدائن 8ضمان للدین و�تعین على الدائن استخالص سند ألمر قبل الرجوع على

توفر البنك على سند ألمر هو 3مثا3ة أداء للدین وأن الح8م االبتدائي لم یجب على هذا الدفع ال سل3ا وال 

إیجا3ا و�8ون الح8م المطعون ف�ه جانب الصواب ملتمسة إلغاء الح8م المستأنف والح8م برفض الطلب 

  .وتحمیل المستأنف عل�ه الصائر  

ل�ه 83ون المقال جاء معی3ا من الناح�ة الش8ل�ة لكونه لم یتضمن وحیث أجاب البنك المستأنف ع

مهنة المستأنفة وال نوع المستأنف علیها الثان�ة 3اعت3ارها شر8ة وهي ب�انات إلزام�ة وجاءت 3ص�غة 

الوجوب 8ما أنه 3الرجوع إلى الح8م المطعون ف�ه یتبین أنه صدر في مواجهة طرفین آخر�ن هما تأمینات 

وأن المقال االستئنافي لم یتضمن هذین الطرفین مما یجعل مقال   11والسیدة ماجدة  وشر8اؤه  11

االستئناف مختال و�شفعان للمستأنف عل�ه للمطال3ة 3عدم قبول االستئناف وفي الموضوع فإن المستأنفة 
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ده تمس8ت 3عقد التامین دون أن تدلي 3ه في جم�ع مراحل الدعو? مما �8ون دفعها غیر جد2 و�تعین ر 

8ما أن الح8م المطعون ف�ه رد على ما أثارته المستأنفة بخصوص سند ألمر 3أنه ال یوجد مانع �منع 

الدائن من سلوك جم�ع المساطر المخولة له قانونا   الست�فاء دینه طالما لم یثبن أن الدین تم الوفاء 3ه 

عه تأیید الح8م المستأنف و3قاء وأن هذا التعلیل �غني عن االستمرار في مناقشة هذا الدفع مما یتعین م

  .الصائر على عاتE المستأنفة 

لم   22للتأمین 83ون المقال االستئنافي المقدم من طرف السیدة فاطمة  33وحیث أجابت شر8ة 

یتضمن األطراف األخر? المح8وم علیها األمر الذ2 یتعین معه التصر�ح 3عدم قبول االستئناف وفي 

لقرض وعقد2 الكفالة ل�س ضمنهما ما �فید وجود عقد تأمین یجعل المؤمنة الموضوع فإنه 3مراجعة عقد ا

تحل محلهم في األداء وأن المستأنفة تحاول التسو�ف واإلثراء عل حساب شر8ة التأمین في غ�اب أ2 عقد 

صر�ح للتأمین وان الح8م المطعون ف�ه صادف الصواب ف�ما قضى 3ه وعوض أن تدلي المستأنفة 3ما 

ذمتها من الدین ارتأت ممارسة أسلوب التضلیل والمراوغة بوقائع غیر صح�حة مما یتعین �فید براءة 

معاملتها بنق�ض قصدها والح8م ت3عا لذلك بتأیید الح8م المستأنف ف�ما قضى 3ه خاصة وانه تم إدخال 

  .شر8ة التأمین في الدعو? 3ش8ل تعسفي وتحمیل المستأنفة الصائر 

تخلف عنها  نائب المستأنف وحضر نائب    18/04/2016وحیث أدرجت القض�ة بجلسة 

   25/04/2016المستأنف علیها  الذ2 أدلى 3مذ8رة جواب�ة  فتم حجز القض�ة للمداولة وللنطE بجلسة  

  

  محكمة االستئناف
من 8ون المح8مة التجار�ة لم تقم   22ة فاطمة المستأنفحیث إنه بخصوص ما تمس8ت 3ه 

3استدعاء المدخلة في الدعو? معللة ح8مها 83ون عقد القرض خال مما �فید التزام شر8ة الـأمین 3أداء 

الدین في حین أن عقد القرض ینص على عقد التأمین هذه العقدة التي تتوفر علیها المدینة األصل�ة التي 

ة و8ان یجب استدعاء المدخلة لتوض�ح موقفها والح8م االبتدائي تخلفت عن الحضور في المرحلة االبتدائ�

جانب الصواب ولم �ستدع المدخل   في الدعو? فإن الثابت  من وثائE الملف  وخاصة عقد القرض وفي 

الموضوعة لضمان ، بنده الرا3ع عشر أن المقترض هو الملزم 3التأمین على العقارات التي �ستغلها ا

طر و3التالي فإ ن هذا التامین ال یتعلE 3ضمان الدین و3حلول المؤمنة محلهم في القرض ضد جم�ع المخا

فضال على أن المدین لم یدل 3ما �فید اكتتا3ه في التأمین حتى �م8ن المح8مة من الوقوف على  األداء

ن طب�عة هذا التامین ومضامینه وحدود ضمان شر8ة التأمین  وفي غ�اب ذلك فإن استدعاء المدخلة لم �8
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منتجا في الدعو? طالما أن الغا�ة منه تحدید موقفها فقc دون الح8م علیها 8ضامنة  و�8ون ما تمس8ت 

  .3ه المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس  

  11وحیث إنه بخصوص ما تمس8ت 3ه المستأنفة من 8ون عقد القرض ینص على أن شر8ة 

على الدائن استخالص سند ألمر قبل الرجوع على  سحبت سندا ألمر لفائدة الدائن 8ضمان للدین و�تعین

الكفیل وان توفر البنك على سند ألمر هو 3مثا3ة أداء للدین وأن الح8م االبتدائي لم یجب على هذا الدفع 

فإن الثابت أن سند لألمر �عتبر وث�قة   ال سل3ا وال إیجا3ا و�8ون الح8م المطعون ف�ه جانب الصواب

ه وتوفر البنك على سند ألمر ال �منع من مقاضاة المدین 3ه من أجل استخالص إلث3ات الدین ول�س ألدائ

  .الدین الذ2 بذمته و�8ون ما تمس8ت 3ه المستأنفة بهذا الخصوص على غیر أساس 

     .وحیث یتعین تحمیل المستأنفة الصائر 

  لـھذه األسبـــــاب

  :و حضور�ا  انتهائ�اعلن�ا وهي تبت  فإن مح8مة االستئناف التجار�ة 3الدار الب�ضاء

یلهما الصائر موتح  11وماجدة   311عدم قبول استئناف شر8ة تأمینات :في الشـــكل         

  .   22و3قبول استئناف فاطمة 

  . الصائر ةتأیید الحكم المستأنف وتحمیل الطاعن: موضوع في ال

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

 كاتب الضبط         والمقرر   الرئیس

  

  



غ/س  
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   الب ضاء �الدار التجار�ة االستئناف مح�مةأصدرت 

  2016/05/04 بتار�خ

  : وهي مؤلفة من السادة

  

  

  

  : القرار اآلتي نصهفي جلستها العلن�ة 

 .المامون   11 السید بین

    .الب�ضاء الدار بهیئة المحامي بوساسي الدین صالح األستاذ نائ&ه

  من جهةا مستأنف بوصفه

    

 .البنك المغر0ي للتجارة الخارج�ة في شخص ممثله القانوني و0ین

  .الدار الب�ضاءالمحامي بهیئة نائ&ه األستاذ عبد الفتاح د7ار 

.من جهة أخر9  مستأنفا عل�ه بوصفه
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  .بناء على مقال االستئناف والح7م المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائ= المدرجة &الملف

  .على تقر�ر المستشار المقرر الذG لم تقع تالوته بإعفاء من الرئ�س وعدم معارضة األطراف و0ناء

  .20/04/2016واستدعاء 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 

&مقال مؤداة عنه الرسوم األستاذ صالح الدین بوساسي  اواسطة محامیهالطاعن ب تقدمحیث 

الصادر عن المح7مة  9236الح7م عدد  ستأنف &مقتضاه� 09/10/2015القضائ�ة بتار�خ 

والقاضي &أدائه لفائدة البنك المغر0ي للتجارة  16/11/2011بتار�خ &الدار الب�ضاء التجار�ة 

درهم مع الفوائد القانون�ة من تار�خ الطلب لغا�ة التنفیذ و0تحمیله  29.752,90الخارج�ة مبلغ 

  .الصائر و0تحدید مدة اإلكراه البدني في األدنى

  : في الشكـــل

حسب الثابت من طي التبل�غ  01/10/2015حیث بلغ الطاعن &الح7م المستأنف بتار�خ 

أG داخل األجل القانوني، واعت&ارا لتوفر  09/10/2015المرف= &المقال، و&ادر إلى استئنافه بتار�خ 

  .المقال على &اقي الشروZ الش7ل�ة المتطل&ة قانونا صفة وأداء، لذلك یتعین التصر�ح &قبوله

  : في الموضـوع

 18/02/2011حیث �ستفاد من وثائ= الملف ومن محتو9 الح7م المطعون ف�ه انه بتار�خ 

تقدم المدعي &مقال افتتاحي لد9 المح7مة التجار�ة &الدار الب�ضاء من اجل الح7م على المدعى 

درهم مع الفوائد القانون�ة والتعو�ض وجعل الح7م المشمول &النفاذ  29.752,90عل�ه &أداء مبلغ 

  . المعجل وتحدید مدة اإلكراه البدني في األقصى

الح7م المشار التجار�ة &الدار الب�ضاء المح7مة داولة، أصدرت و&عد إدراج الملف وحجزه للم

   . موضوع الطعن &االستئنافوهو الح7م أعاله ال�ه 
 ستئـنافاالأسـبـاب 

الطاعن تعذر عل�ه التقدم بدفوعاته الوجیهة خالل حیث جاء في أس&اب االستئناف ان 

وان االستئناف ینشر الدعو9 من جدید عمال &مبدأ األثر الناشر لالستئناف، 7ما  المرحلة االبتدائ�ة،

ان المستأنف عل�ه أخفى على المح7مة التجار�ة ان الطاعن سب= له إغالق الحساب البن7ي 

7ما ان المستأنف عل�ه . و0إجراء عمل�ة &س�طة لكافة االقتطاعات یتبین انه أغل= حسا&ه منذ سنوات

المغالطة من أجل اإلثراء على حسا&ه و�7في الرجوع إلى 7شف الحساب المدلى &ه اعتمد أسلوب 
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من طرف البنك لیتضح &انه من صنعه وال یتوفر ف�ه 7افة الشروZ الش7ل�ة والموضوع�ة لنفاذه في 

ح= الطاعن وانه موقوف منذ مدة والبنك �قتطع من حسا&ه و�ضیف له م&الغ خ�ال�ة و0دون موجب 

فان الم&الغ المح7وم بها خالل المرحلة االبتدائ�ة ت&قى غیر مرتكزة على أساس ال قانوني، فذلك 

س�ما وان البنك دائم االقتطاع و&صفة مسترسلة عن 7ل شهر و7ذل انه �ضیف م&الغ غیر قانون�ة 

و&التالي فان الكشف الحسابي المحتج &ه ی&قى عد�م المصداق�ة والحج�ة، لهذه األس&اب یلتمس 

اسا بإلغاء الح7م المطعون ف�ه والح7م من جدید برفض الطلب و&صفة احت�اط�ة األمر التصر�ح أس

  .بإجراء خبرة حساب�ة إنصافا للطاعن وتحمیل المستأنف عل�ه الصائر

أدلى المستأنف عل�ه بواسطة نائ&ه &مذ7رة جواب�ة مفادها ان  20/04/2016و0جلسة 

حساب�ة المتعلقة &ه والمدلى بها ابتدائ�ا لم تكن المستأنف ارتكز في دفوعاته على ان الكشوفات ال

متطا&قة مع المقتض�ات القانون�ة الجارG بها العمل في هذا اإلطار، وقد فصل القضاء في نقطة 

حج�ة ما تتضمنه الكشوفات الحساب�ة &اجتهادات متواترة وف= الش7ل�ات المحددة في دور�ة والي 

من القانون المنظم لنشاZ المؤسسات  106لمادة بنك المغرب في اإلث&ات ط&قا لمقتض�ات ا

فحسب االجتهاد القضائي، فالحساب البن7ي ینبي على ف7رة عدم تجزئته وتماس7ه &حیث . االئتمان

ت&قى 7ل الحسا&ات المضمنة ف�ه مفردات حساب�ة إلى غا�ة تار�خ حصر الحساب، وان 7شف 

درهم  29.752,90مدینا &ق�مة  قد أفرز رصیدا 14/01/2011حساب المستأنف المحصور في 

وفي غ�اب أ�ة وث�قة 7تاب�ة مرفقة &المقال االستئنافي �م7ن ان تفید المستأنف في التحلل من هذا 

  .الدین ی&قى الح7م المستأنف مصادفا للصواب و�تعین تأییده

تقرر خاللها حجز الملف للمداولة للنط=  20/04/2016و0ناء على إدراج القض�ة بجلسة 

  .04/05/2016ر بجلسة &القرا

  محكمــة االستئناف    
  . حیث استند المستأنف في استئنافه على االس&اب المفصلة أعاله 

وحیث ان قاعدة عدم جواز صنع الخصم حجة لنفسه تجد استثناء لها في 7شوف الحساب  

المشار الیها اعاله ذلك انه &الرجوع إلى  118التي تعدها مؤسسات االئتمان &مقتضى المادة 

 7لها تتضمن الب�انات والش7ل�ات 7شوف الحساب المحتج بها من قبل المستأنف علیها یتبین &انها

یها قانونا من حیث ب�ان مبلغ الدین ومصدره وهو�ة الز0ون ونس&ة الفائدة و�7ف�ة المنصوص عل

حسابها، وفي المقابل اكتفى المستأنف &المنازعة المجردة في تلك الكشوف الحساب�ة دون ان یدلي 

یدلي &ما �فید قفل حسا&ه البن7ي وهو  &أ�ة وث�قة تثبت ع7س ما هو مدون فیها من ب�انات ودون ان

جعل ما ذهب إل�ه من منازعة في 7شوف الحساب غیر ذات أساس ما دام ان المشرع اعتبرها ما ی

وحسب المادة أعاله  حجة یوث= بها في المنازعات القائمة بین تلك المؤسسات وز0نائها إلى ان ثبت 

  .أساسات ذع7سها و بدلك ت&قى المنازعة في 7شوف الحساب غیر 
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  .المطعون ف�ه ف�ما نحا إل�ه7م تأیید الح یتعین ت&عا لذلك  وحیث

  .انه یتعین تحمیل الطاعن الصائر اعت&ارا لما آل إل�ه طعنه وحیث

  

  لهــذه األسبـــاب

  :ا علن�ا وحضور�ا وهي تبت انتهائ� مح�مة االستئناف التجار�ة �الدار الب ضاءتصرح 

  .االستئناف قبول& : في الشكــل

  .رافعه على الصائرالمستأنف مع إ&قاء  الح7متأیید ب  :موضوعفي ال

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

  كاتب الضبط                       المستشار المقرر                                      الرئیس                

  

  

  

 

  


