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المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.شركة مساهمة في شخص رئیسه  واعضاء مجلسه االداري ********:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

.الكائن مقره االجتماعي
. تنوب  عنه االستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

من جهةفامستأنبصفته
.********السید انس : ن ـــــــــــــــــــوبی

عنوانه 
.من جهة أخرىعلیها مستأنفبصفته 

.مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالبناء على 
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.7/2/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328التجاریة والفصول من قانون المحاكم 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع  على مستنتجات النیابة العامة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

ـــاریخ  ـــه بت ـــال اســـتئنافي مســـجل ومـــؤدى عن ـــه بمق ـــدم المســـتأنف بواســـطة  نائبت یســـتأنف16/01/2019حیـــث  تق
فـي الملـف 10770تحـت عـدد 14/11/2018بتـاریخ بمقتضاه الحكم الصادر عـن المحكمـة التجاریـة بالـدار البیضـاء  

القاضـــي بعـــدم اختصـــاص المحكمـــة التجاریـــة نوعیـــا للبـــث فـــي الطلـــب مـــع حفـــظ البـــت فـــي 9911/8221/2018رقـــم 
.الصائر

:في الشكــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول شكالمستوفیاجاء االستئنافحیث إن 

:وفي الموضـــوع
تاریخبمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  والحكم المطعون فیه  ان المستأنف تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 

تج عــن كشــف حســاب نــا182.679,13یعــرض فیــه انــه دائــن للمــدعى علیــه بمبلــغ اجمــالي قــدره الــدي12/10/2018
والمشهود على مطابقته للدفاتر التجاریـة الممسـوكة بانتظـام وان جمیـع المسـاعي الحبیـة التـي أجریـت مـع المـدعى علیهـا 
لحثهــا علــى أداء مــا بــدمتها لــم تســفر عــن ایــة نتیجــة بمــا فیهــا رســالة االنــدار مــع محضــر التبلیــغ لــدا یلــتمس الحكــم علــى 

درهمــا باإلضــافة الــى الفوائــد البنكیــة والضــریبة علــى القیمــة 182.679,13عــارض مبلــغ المــدعى علیهــا بادائهــا لفائــدة ال
المضافة من تاریخ حصر الحساب الى یوم األداء التام وارفق بالملف كشف حساب وعقد سلف واندار وجدول اسـتخماد 

القرض 
على األسباب نف مركزا استئنافه نفه المستأوبعد استیفاء االجراءات المسطریة صدر الحكم  المستأنف والذي استأ

: التالیة 
ــافـــأسباب االستئن

عــرض الطـــاعن أن المحكمـــة التجاریــة قضـــت بعـــدم اختصاصـــها نوعیــا للبـــث فـــي الــدعوى بعلـــة ان عقـــد القـــرض 
منـه لغـرض تجـاري، لكـن موضوع الدعوى هو عقد قرض استهالكي ویخلو مما یفید كون المدعى علیه تاجرا او اسـتفاد

الثابت من المقال االفتتاحي للدعوى ان الموضوع یتعلق بأداء مدیونیة ناتجة عن عقـد قـرض ، وأن المـادة الخامسـة مـن 
قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على أن هـذه المحـاكم تخـتص فـي الـدعوى المتعلقـة بـالعقود التجاریـة وبمـا ان عقـد 

كیة فان النزاع القائم بشأنه یدخل في نطاق اختصاص المحكمة التجاریـة ، باإلضـافة الـى ان القرض یعد من العقود البن
عملیــة البنــك ومــنح القــروض والتســهیالت تعتبــر عمــال تجاریــا طبقــا لمقتضــیات الفقــرة الســابعة مــن المــادة السادســة مــن 

ى لـــیس عقـــدا تجاریـــا وقضـــت بعـــدم مدونـــة التجـــارة،  وان المحكمـــة التجاریـــة لمـــا اعتبـــرت  عقـــد القـــرض موضـــوع الـــدعو 
.اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونیا صحیحا
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لــذلك یلــتمس  الغــاء الحكــم المســتأنف  وبعــد التصــدي الحكــم مــن جدیــد باختصــاص المحكمــة التجاریــة للبــث فــي 
ریـة غیـر مختصـة الطلب والبث في الصائر  ، وفي حالـة مـا اذا  قـررت محكمـة االسـتئناف التجاریـة بـان المحكمـة التجا

نوعیــا للبــت فــي الــدعوى الحكــم بإحالــة القضــیة واطرافهــا علــى المحكمــة االبتدائیــة المدنیــة بالــدار البیضــاء لالختصــاص 
.بدون صائر 

.  وادلى  بنسخة تبلیغیة
حضــرتها نائبــة المســتانف وألفــي  بــالملف مســتنتجات النیابــة 7/2/2019وبنــاء علــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة 

.14/2/2019امة  وتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة الع
محكمة االستئناف

حیــث ارتكــز الطــاعن فــي إســتئنافه علــى كــون عقــود القــرض المبرمــة مــن طــرف االبنــاك تعتبــر عقــودا تجاریــة ممــا 
.یجعل من االختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة 

یرمي إلیها مقال االدعاء و هـي فـي نازلـة الحـال مطالبـة و حیث إن االختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي 
.المستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض و كشف حساب 

و حیــث إن المــادة الخامســة مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة نصــت علــى إســناد االختصــاص لهــذه األخیــرة 
.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 

حیـــث إن الثابـــت مـــن وثـــائق الملـــف ان الـــدین موضـــوع الـــدعوى ناشـــئ عـــن عقـــد قـــرض مـــنح للمســـتأنف علیـــه و 
.بمناسبة فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف

و حیــث إن البــاب الرابــع مــن مدونــة التجــارة نظــم العقــود التجاریــة ، وجعــل منهــا العقــود البنكیــة ، و ان الحســاب 
یدخل ضـمن زمـرة العقـود البنكیـة ، و مـن تـم ینطبـق علیـه وصـف العقـد التجـاري وفـق مـا باالطالع وفق أحكام المذكور 

.سلف بیانه 
وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المسـتأنف علیـه بمناسـبة الحسـاب المفتـوح لـدى البنـك المسـتأنف وذلـك  

والمطالبــة انصــبت علــى الرصــید حســب الثابــت مــن وثــائق الــدعوى ،  كمــا ان الحســاب البنكــي اســتعمل لتــدبیر القــرض 
ویكون عطفـا علـى مـا ذكـر اإلختصـاص نوعیـا وبإعمـال السلبي للحساب وبالتالي  ینصب النزاع على الحساب البنكي،

.مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعاله منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال
ن  المحكمـــة التجاریـــة بقضـــائها بعـــدم اختصاصـــها  نوعیـــا للبـــث  فـــي النـــزاع و حیـــث تبعـــا لألســـانید أعـــاله تكـــو 

المعروض علیها قد جانبت الصواب ، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف و التصریح من جدید بانعقاد االختصـاص 
.قانون نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا لل

.و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث في الموضوع 

لهــذه األسبـــاب
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.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 
االستئنافقبول:الشكلفي
الدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموٕالغاءباعتباره:الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالنزاعفيللبثنوعیاالبیضاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                      المستشار المقرر                                 كاتب الضبط



ه/ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة  
مستشارا ومقررا  

مستشارا
الضبطةكاتببمساعدة  

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
.شركة مساهمة في شخص رئیسه  واعضاء مجلسه االداري *********:ــــن ــــــــــبیـــــــــ

الكائن مقره 
. تنوب  عنه االستاذة المحامیة بهیئة الدار البیضاء

من جهةفا مستأنبصفته
.*********السیدة ربیعة : ن ـــــــــــــــــــوبی

عنونها 
.من جهة أخرىا علیها مستأنفا بصفته

.مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالبناء على 

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

598: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ
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.7/2/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328والفصول من قانون المحاكم التجاریة 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع  على مستنتجات النیابة العامة 
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بمقتضـاه یسـتأنف16/01/2019حیث  تقدم المستأنف بواسطة  نائبته بمقال اسـتئنافي مسـجل ومـؤدى عنـه بتـاریخ 
ــــدار البیضــــاء  الحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة با ــــف 10793تحــــت عــــدد 14/11/2018بتــــاریخ ل ــــم فــــي المل رق

.القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في الطلب مع حفظ البت في الصائر10260/8221/2018
:في الشكـــــــــــــــــــــل

.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول شكالمستوفیاجاء االستئنافحیث إن 
:وعـــوفي الموضــ

بتاریخ بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنهوالحكم المطعون فیه  ان المستأنف تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 
تضى كشف حساب مشهود درهم الثابت بمق104.595,21تعرض فیه أنها دائن للمدعى علیها بمبلغ 22/10/2018

على مطابقته للدفاتر التجاریة الممسوكة بانتظام من طرفه، و انه رغم جمیع المحاوالت الحبیة المبذولة معه قصد حثه 
.على االداء باءت بالفشل

الجله تلتمس الحكم على المدعى علیها بادائها لفائدته المبلغ المذكور باالضافة الى الفوائد البنكیة و الضریبة 
على القیمة المضافة من تاریخ حصر الحساب الى یوم االداء التام و كذا بادائها الفوائد القانونیة من تاریخ الطلب الى یوم 

.درهم كتعویض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر و االكراه البدني في االقصى3.000االداء التام و كذا مبلغ 

.رسالتي انذار مع محضري تبلیغ- جدول استخماد قرض –عقد قرض –و عزز المقال بكشف حساب 

علــى األســباب نفه المسـتأنف مركــزا اسـتئنافه وبعـد اســتیفاء االجـراءات المســطریة صـدر الحكــم  المســتأنف والـذي اســتأ
: التالیة 

ــافـــأسباب االستئن
عرض الطاعن أن المحكمة التجاریة قضت بعدم اختصاصها نوعیا للبث في الدعوى بعلـة ان عقـد القـرض موضـوع 
الدعوى هو عقد قرض استهالكي ویخلو ممـا یفیـد كـون المـدعى علیهـا تـاجرة او اسـتفادت منـه لغـرض تجـاري، لكـن الثابـت 

اتجــة عــن عقــد قــرض ، وأن المــادة الخامســة مــن قــانون مــن المقــال االفتتــاحي للــدعوى ان الموضــوع یتعلــق بــأداء مدیونیــة ن
إحداث المحاكم التجاریة تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود التجاریة وبما ان عقد القرض یعد 

ة البنـك من العقود البنكیـة فـان النـزاع القـائم بشـأنه یـدخل فـي نطـاق اختصـاص المحكمـة التجاریـة ، باإلضـافة الـى ان عملیـ
ومنح القروض والتسهیالت تعتبر عمال تجاریا طبقا لمقتضیات الفقرة السـابعة مـن المـادة السادسـة مـن مدونـة التجـارة،  وان 
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المحكمة التجاریة لما اعتبرت  عقد القرض موضوع الدعوى لیس عقدا تجاریا وقضت بعدم اختصاصها لـم تجعـل لقضـائها 
.اساسا قانونیا صحیحا
لغاء الحكم المستأنف  وبعد التصدي الحكم من جدید باختصـاص المحكمـة التجاریـة للبـث فـي الطلـب لذلك یلتمس  ا

والبث في الصائر  ، وفي حالة ما اذا  قررت محكمة االستئناف التجاریة بان المحكمـة التجاریـة غیـر مختصـة نوعیـا للبـت 
.المدنیة بالدار البیضاء لالختصاص بدون صائر في الدعوى الحكم بإحالة القضیة واطرافها على المحكمة االبتدائیة 

.  وادلى  بنسخة تبلیغیة
حضرتها نائبة المستانف وألفي  بالملف مستنتجات النیابة العامة  7/2/2019وبناء على ادراج الملف اخیرا بجلسة 

.14/2/2019وتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة 

محكمة االستئناف
إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف االبناك تعتبـر عقـودا تجاریـة ممـا یجعـل حیث ارتكز الطاعن في 

.من االختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة 
و حیــث إن االختصــاص النــوعي إنمــا یتحــدد بالغایــة التــي یرمــي إلیهــا مقــال االدعــاء و هــي فــي نازلــة الحــال مطالبــة 

.ناتج عن عقد قرض و كشف حساب المستأنف المستأنف علیه بأداء دین 
و حیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد االختصاص لهذه األخیرة للنظـر 

.في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 
بمناسـبة و حیث إن الثابت من وثائق الملـف ان الـدین موضـوع الـدعوى ناشـئ عـن عقـد قـرض مـنح للمسـتأنف علیـه

.فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف
و حیـــث إن البـــاب الرابـــع مـــن مدونـــة التجـــارة نظـــم العقـــود التجاریـــة ، و جعـــل منهـــا العقـــود البنكیـــة ، و ان الحســـاب 
باالطالع وفق أحكام المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة ، و من تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق ما سـلف 

.ه بیان
وحیــث إن القــرض موضــوع النــزاع أبــرم مــع المســتأنف علیــه بمناســبة الحســاب المفتــوح لــدى البنــك المســتأنف وذلــك  
حســب الثابـــت مـــن وثـــائق الـــدعوى ،  كمـــا ان الحســـاب البنكـــي اســـتعمل لتـــدبیر القـــرض و المطالبـــة انصـــبت علـــى الرصـــید 

،ویكـون عطفــا علــى مــا ذكـر اإلختصــاص نوعیــا وبإعمــال السـلبي للحســاب وبالتــالي  ینصــب النـزاع علــى الحســاب البنكــي  
.مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعاله منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

للبـث  فـي النـزاع المعـروض نوعیـاو حیث تبعا لألسانید أعاله تكون  المحكمة التجاریة بقضائها بعدم اختصاصـها 
جانبـــت الصـــواب ، ممـــا یتعـــین معـــه إلغـــاء الحكـــم المســـتأنف و التصـــریح مـــن جدیـــد بانعقـــاد االختصـــاص نوعیـــا علیهـــا قـــد

.للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون 
.و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث في الموضوع 
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ابلهــذه األسبـــ
.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

االستئنافقبول:الشكلفي
الدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموٕالغاءباعتباره:الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالنزاعفيللبثنوعیاالبیضاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                      المستشار المقرر                                 كاتب الضبط



)طباعة المستشار المقرر ( ه .ص

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
بمساعدة السید كاتب الضبط

:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.ش م في شخص رئیس وأعضاء مجلسه اإلداري*********بین 

الكائن 

.نائبته األستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

من جهةةمستأنفاهصفتب

.*********بشرى السیدوبین

.عنوانها

.من جهة أخرىامستأنفا علیهاهصفتب

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

603: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ

2019/8227/533: ملف رقم
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.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف
.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.07/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 
.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة
.وبعد المداولة طبقا للقانون

نف بواسـطة نائبـه والمـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتــاریخ بنـاء علـى المقـال اإلسـتئنافي الـذي تقـدم بـه المســتأ
فـي 14/11/2018یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضـاء بتـاریخ 16/01/2019

.مع حفظ البت في الصائرالطلبوالقاضي بعدم إختصاصها نوعیا للبت في 10227/8221/2018الملف عدد 

:الشكل في 
حیث إن الثابـت مـن وثـائق الملـف أن الطـاعن لـم یبلـغ بـالحكم المسـتأنف،وقام بإسـتئنافه بالتـاریخ المـذكور 

.،ونظرا لتوفر اإلستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكالأعاله

:وفي الموضــوع
یعـرض مـن خاللـه حیث یتجلـى مـن وثـائق الملـف أن المـدعي تقـدم بواسـطة نائبـه بمقـال إفتتـاحي للـدعوى

مؤسسة بنكیة قامت بمنح  المدعى علیها قرضا بموجب عقـد قـرض مبـرم في إطار معامالته التجاریة بوصفهأنه و 
.درهم،حسب الثابت من كشف الحساب المرفق بالمقال200738.87بین الطرفین،لیتخلذ بذمة هذه األخیرة مبلغ 

.ور مع الفوائدملتمسة الحكم على المدعى علیه بأداء المبلغ المذك

.وأرفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وحیث تخلف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف
التجاریــة حیــث یتمســك الطــاعن فــي إســتئنافه للحكــم المــذكور علــى كــون اإلختصــاص ینعقــد نوعیــا للمحــاكم
.للبت في عقود القرض التي تمنحها األبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون

ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف والتصــریح بإختصــاص المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  للبــت فــي النــزاع 
.وٕارجاع الملف إلیها بدون صائر



2019/8227/533

3/4

.  تأنفوأرفق مقاله بنسخة من الحكم المس

علیـــه ،وألفـــي المســتأنفحضـــرت نائبــة المســـتأنفة وتخلـــف 07/02/2019الملــف بجلســـة إدراجوحیــث تـــم 
ــــــالقرار بجلســــــة  ــــــة قصــــــد النطــــــق ب ــــــار القضــــــیة جــــــاهزة وحجزهــــــا للمداول ــــــة العامــــــة ،  فتقــــــرر اعتب ــــــتمس النیاب بمل

14/02/2019.

.محكمة اإلستئناف
لقـرض المبرمـة مـن طـرف األبنـاك تعتبـر عقـودا تجاریـة الطاعن في إستئنافه على كون عقـود احیث إرتكز

.مما یجعل من اإلختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة

وحیــث إن االختصــاص النــوعي إنمــا یتحــدد بالغایــة التــي یرمــي إلیهــا مقــال اإلدعــاء وهــي فــي نازلــة الحــال 
.حسابمطالبة المستأنف للطرف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف

وحیـــث إن المـــادة الخامســـة مـــن القـــانون المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة نصـــت علـــى إســـناد اإلختصـــاص لهـــذه 
.األخیرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة

وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للطرف المسـتأنف 
.نكي لدى البنك المستأنفعلیه بمناسبة فتح حساب ب

وحیــث إن البــاب الرابــع مــن مدونــة التجــارة نظــم العقــود التجاریــة،وجعل منهــا العقــود البنكیــة، وأن الحســاب 
باالطالع وفق أحكـام البـاب المـذكور یـدخل ضـمن زمـرة العقـود البنكیـة،ومن تـم ینطبـق علیـه وصـف العقـد التجـاري 

.وفق ما سلف بیانه

لنــزاع أبــرم مــع الطــرف المســتأنف علیــه بمناســبة الحســاب المفتــوح لــدى البنــك وحیــث إن القــرض موضــوع ا
المسـتأنف وذلــك  حسـب الثابــت مـن وثــائق الـدعوى ،  وبالتــالي یعتبـر عقــد القـرض المــذكور عقـدا  تجاریــا بطبیعتــه 
بصـــرف النظـــر عـــن صـــفة المتعاقـــد ،ویكـــون عطفـــا علـــى مـــا ذكـــر اإلختصـــاص نوعیـــا وبإعمـــال مقتضـــیات المـــادة 

.خامسة المومأ إلیها أعاله منعقدا للمحاكم التجاریة للبت في النزاع موضوع نازلة الحالال

ــا للبــت فــي النــزاع  وحیــث تبعــا لألســانید أعــاله تكــون المحكمــة التجاریــة  بقضــائها بعــدم إختصاصــها نوعی
بإنعقــــاد المعــــروض علیهــــا قــــد جانبــــت الصــــواب، ممــــا یتعــــین معــــه إلغــــاء الحكــــم المســــتأنف والتصــــریح مــــن جدیــــد

.اإلختصاص نوعیا للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء  للبت في النزاع وٕارجاع الملف إلیها للبت فیه طبقا للقانون

. وحیث یتعین حفظ البت في الصائر إلى حین البت في الموضوع
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لـھذه األسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول اإلستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.بدون صائرإلیھاالملف إرجاعفي النزاع مع للبتنوعیا بالدار البیضاءالتجاریة 

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

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر (ب.م

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا

مستشارا
بمساعدة السید كاتب الضبط

:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.في شخص ممثلها القانوني*********شركة بین 

الكائن مقرها اإلجتماعي 

.نائبها األستاذ عراقي حسیني نور الدین المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفةبوصفها

.ش م في شخص مدیرها وأعضاء مجلسها اإلداري" *********"*********شركة التأمین وبین 

الكائن مقرها اإلجتماعي 

.نائبها األستاذ زكي سید عثمان المحامي بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىعلیها مستأنفا بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

612: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ

2019/8227/576: ملف رقم
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.الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع

.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.07/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال االستئنافي الذي تقـدمت بـه المسـتأنفة بواسـطة نائبهـا،والمؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
فـي 10/10/2018تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریـة بالـدار البیضـاء  بتـاریخ 17/01/2019

.والقاضي بإختصاصها نوعیا للبت في النازلة مع حفظ البت في الصائر7197/8218/2018الملف عدد 

تخلــف نائــب الطــرفین و ألفــي بملــتمس النیابــة العامــة فتقــرر 07/02/2019الملــف بجلســة إدراجوحیــث تــم 
.14/02/2019اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة اإلستئناف

:في الشكـــل
.17/01/2019حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة تقدمت بمقالها اإلستئنافي بتاریخ 

وحیـــث إن المـــادة الثامنـــة مـــن القـــانون المحـــدث للمحـــاكم التجاریـــة حـــددت أجـــل إســـتئناف األحكـــام المتعلقـــة 
.التوصل بالحكم المستأنفأیام تبتدىء من تاریخ10باإلختصاص النوعي في 

ممـا یكـون معـه إسـتئنافها 04/01/2019وحیث إن الثابت من طي التبلیغ أن الطاعنة بلغت بالحكم بتاریخ 
. قد وقع خارج أجله القانوني ویتعین التصریح بعدم قبوله17/01/2019المباشر بتاریخ 

.وحیث یتعین حفظ البت في الصائر إلى حین البت في الموضوع
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لـھذه األسبـــــاب
.انتهائیاعلنیاوهي تبتفإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.عدم قبول اإلستئناف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بدون صائر:في الشـــكل 
.المناقشةوبھذا صدر القرار في الیوم والشھر والسنة أعاله بنفس الھیئة التي شاركت في 

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



غ/س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
.مستشارا ومقررا

.مستشارا
.وبمساعدة السیـد كاتب الضبط

. 2019فبرایر 14أصدرت بتاریخ 
:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه

.******مصطفى عبد الحق لقبهم و نجاة، عبد العزیز، فاطمة، : وهم******السادة ورثة عائشة بین 
عنوانهم بلوك 

.************السید -
عنوانه 

.******لقبهم مینة، محمد، لیلى وعبد الفتاحأحمد،نعیمة،: ورثة خدوج بلعالیة بنت محمد وهم-
.عنوانهم

.نائبتهم األستاذة فتیحة بن جعة المحامیة بهیئة الدار البیضاء
.من جهةین مستأنفم بوصفه

المملكة المغربیة
وزارة العدل 

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

615: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ

2019/8227/611: ملف رقم
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.******السید-:وبین
عنوانه 

أصـالة عـن نفسـها وبصـفتها ولیـة شـرعیة عـن ******وهو زوجته السیدة فاطمة ************ورثة -
.******إبنها القاصر سعید 

.ستاذ محمد العربي المریني المحامي بهیئة الدار البیضاءنائبهم األ
.من جهة أخرىممستأنفا علیهم بوصفه

.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.األطرافس وعدم معارضة تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیعلىوبناء

.07/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

افي الـذي تقـدم بـه المسـتأنفون بواسـطة نـائبهم،والمؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ بناء على المقال اإلسـتئن
یســتأنفون  بمقتضــاه الحكــم الصــادر عــن المحكمــة التجاریــة بالــدار البیضــاء  بالــدار البیضــاء بتــاریخ 21/01/2019
.والقاضي بإختصاصها نوعیا للبت في الدعوى7783/8202/2018في الملف عدد 25/12/2018

:في الشكـــل
حیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنین لم یبلغوا بالحكم المستأنف،وقاموا بإستئنافه بالتاریخ المـذكور 

.،ونظرا لتوفر االستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكالأعاله

:وفي الموضــوع
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فتتـاحي للـدعوى یعـرض مــن نائبــه بمقـال إالمـدعي تقـدم بواسـطة حیـث یتجلـى مـن وثـائق الملــف أن الطـرف 
خاللـه أن مورثـه أبـرم مـع الطــرف المـدعى علیـه عقـدا تــم بمقتضـاه كـراء رخصـة إسـتغالل ســیارة أجـرة مـن طـرف هــذا 

.األخیر

تـــاریخ إجـــراء خبـــرة مـــع إلـــى05/12/2008ملتمســـا الحكـــم لـــه بتعـــویض عـــن إســـتغالل رخصـــة النقـــل مـــن 
. درهم10000.00تعویض مسبق قدره 

یث أدلـى نائـب الطـرف المـدعى علیـه بمـذكرة جوابیـة دفـع مـن خاللهـا بعـدم إختصـاص المحكمـة التجاریـة وح
.للبت في موضوع النزاع

.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف

غیـر الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون طرفي النزاع یعتبران أطرافا مدنیـة حیث یتمسك
.تاجرمكتسبة لصفة

ملتمســا إلغــاء الحكــم المســتأنف والحكــم بإختصــاص القضــاء العــادي وٕاحالــة الملــف علــى المحكمــة اإلبتدائیــة 
.بإبن أحمد

لطــرفین و ألفــي بملــتمس النیابــة العامــة فتقــرر تخلــف نائــب ا07/02/2019الملــف بجلســة إدراجوحیــث تــم 
.14/02/2019اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة اإلستئناف

حیث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه علـى كـون طرفـي النـزاع یعتبـران أطرافـا مدنیـة غیـر مكتسـبة لصـفة 
.تاجر

لف أن الطرف المستأنف یمارس مهنة النقل بإعتبار إستغالله لمأذونیة سیارة الثابت من وثائق الموحیث إن
.أجرة مما یجعله وبخالف ما یدعیه  مكتسبا لصفة تاجر بصریح المادة السادسة من مدونة التجارة
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القانوني زوحیث إنه من المقرر فقها وقضاء أن اإلختصاص النوعي للمحكمة یتحدد إنطالقا من المرك
للطرف المدعى علیه ، وأن الطرف المدني له الحق في مقاضاة الطرف التاجر أمام المحكمة المدنیة أو التجاریة 

مما یكون معه بذلك الطرف  المستأنف علیه بمقاضاته الطرف المستأنف الذي یكتسب صفة تاجر وفق ما تم بیانه 
اریة قد مارس حق الخیار الممنوح لها قانونا،ویكون تبعا لذلك أي المرحلة اإلبتدائیة أمام المحكمة التجيأعاله  ف

.دفع مثار من الطرف الطاعن بعدم إختصاص المحكمة التجاریة في غیر محله ویتعین رده

وحیث تبعا للعلل المومأ إلیها أعاله یبقى إستئناف الطرف الطاعن غیر مرتكز على  أي أساس قانوني سلیم 
.الحكم المستأنفویتعین رده وتأیید 

لـھذه األسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.ستئنافقبول اإل:في الشـــكل 
برده وتأیید الحكم المستأنف مع إٍجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالدار : في الموضوع

.البیضاء لإلختصاص بدون صائر

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

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)ه /ص( المقرر طباعة المستشار 

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/04/11بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسا
.مستشارا ومقررا

.مستشارا
.الضبطوبمساعدة كاتب 
2019أبریل 11أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
البنك بین

.الكائن الدار البیضاء
.نائبته األستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

.من جهةمستأنفا بوصفه
. السیدة مالكةوبین 

.عنوانها الدار البیضاء
.أخرىجهةمن مستأنفا علیها بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

1584: رقمقرار
2019/04/11: بتاریخ

2019/8227/1692: ملف رقم
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.بناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.04/04/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

المسـتأنف بواسـطة نائبـه والمـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ بناء على المقال اإلستئنافي الذي تقدم به الطـرف 
في الملـف 28/01/2019یستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 14/03/2019

.والقاضي بعدم إختصاصها نوعیا مع حفظ البت في الصائر10440/8221/2018عدد 

:في الشكـــل

ــم یبلــغ بلــغ بــالحكم المســتأنف وقــام بإســتئنافه بالتــاریخ المــذكور حیــث إن الثا بــت مــن وثــائق الملــف أن الطــاعن ل
.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكالأعاله، أي داخل أجله القانوني،

:وفي الموضــوع
المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى یعرض من خالله أنه الطرفحیث یتجلى من وثائق الملف أن

وفي إطار معامالته التجاریة بوصفه مؤسسة بنكیة قام بمنح الطرف  المدعى علیه قرضا بموجب عقد قرض مبرم بین 
اب المرفق الطرفین،لیصبح دائنا لهذا األخیر والذي توقف عن أداء أقساط القرض وذلك حسب الثابت من كشف الحس

.بالمقال

.ملتمسا الحكم على الطرف المدعى علیه بأداء أصل الدین مع الفوائد

.وأرفق مقاله بعقد قرض وكشف حساب
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.وبناء على مستنتجات النیابة العامة الكتابیة

.وحیث تخلف الطرف المدعى علیه فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف

اإلختصاص ینعقد نوعیا للمحاكم التجاریة سك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون حیث یتم
.للبت في عقود القرض التي تمنحها األبناك وذلك بإعتبارها عقودا تجاریة بغض النظر عن صفة الزبون

للبت في النزاع وٕارجاع ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصریح بإختصاص المحكمة التجاریة بالدار البیضاء
.الملف إلیها بدون صائر

.  وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف

،وألفي ستأنف وتخلف الطرف المستأنف علیهحضرت نائبة الم2019/ 04/ 04وحیث تم ادراج الملف بجلسة 
.2019/ 04/ 11ق بالقرار بجلسة بملتمس النیابة العامة ،  فتقرر إعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النط

.محكمة اإلستئناف

حیث إرتكز الطرف الطاعن في إستئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف األبناك تعتبر عقودا تجاریة 
.مما یجعل من اإلختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة

مقال اإلدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة وحیث إن االختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها
.الطرف المستأنف للطرف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب

وحیث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد اإلختصاص لهذه األخیرة للنظر 
.في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة

إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للطرف المستأنف علیه وحیث 
.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف
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وحیث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقود البنكیة، وأن الحساب باإلطالع 
یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق ما سلف وفق أحكام الباب المذكور

.بیانه

وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع الطرف المستأنف علیه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف 
تجاریا بطبیعته بصرف النظر عن وذلك  حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  

صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر اإلختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعاله 
.منعقدا للمحاكم التجاریة للبت في النزاع موضوع نازلة الحال

ا نوعیا للبت في النزاع المعروض وحیث تبعا لألسانید أعاله تكون المحكمة التجاریة  بقضائها بعدم إختصاصه
علیها قد جانبت الصواب، مما یتعین معه إلغاء الحكم المستأنف والتصریح من جدید بإنعقاد اإلختصاص نوعیا للمحكمة 

.التجاریة بالدار البیضاء للبت في النزاع وٕارجاع الملف إلیها للبت فیه طبقا للقانون

. البت في الموضوعوحیث یتعین حفظ البت في الصائر إلى حین 

لـھذه األسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول اإلستئناف:في الشـــكل 

بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جدید بإختصاص المحكمة :موضوعفي الـ
.بدون صائرلإلختصاصفي النزاع مع إرجاع الملف إلیھاللبتنوعیا بالدار البیضاءالتجاریة 

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

كاتب الضبطالمستشار المقررالرئیس



)طباعة المستشار المقرر(  غ /س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

.إن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء
:وهي مؤلفة من السادة

.ةرئیس
.مستشارا ومقررا

.مستشارا
.الضبطالسید كاتب وبمساعدة

2019فبرایر 07أصدرت بتاریخ 

:في جلستها العلنیة القرار اآلتي نصه
عـــــــز الـــــــدین ،**********ء الســـــــیدات دعـــــــاوهـــــــم**********الســـــــادة ورثـــــــة عبـــــــد العزیـــــــز بـــــــین 

.**********وفاطنة**********أمیمة ،**********
عنوانهم 

.نائبهم األستاذ المحامي بهیئة القنیطرة
.من جهةمستأنفین بوصفهم

.في شخص ممثلها القانوني**********وبین 
الكائن مقرها اإلجتماعي 

.نائبها األستاذ عبد العالي العلج المحامي بهیئة وجدة 
.أخرىجهةمن مستأنفا علیها بوصفها

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

494: رقمقرار
2019/02/07: بتاریخ

2019/8227/438: ملف رقم
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفبناء على مقال االستئناف والحكم المستأنف 

.األطرافتقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تالوته بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة علىوبناء

.31/01/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.انون المسطرة المدنیةمن ق429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات

.وبعد االطالع على مستنتجات النیابة العامة

.وبعد المداولة طبقا للقانون

اإلختصاص المكاني ومدى رد المحكمة التجاریة علیه 

بناء على المقال اإلستئنافي الـذي تقـدم بـه المسـتأنفون بواسـطة نـائبهم والمـؤداة عنـه الرسـوم القضـائیة بتـاریخ 
فـي الملـف 21/06/2018یستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجاریة بالربـاط بتـاریخ 03/12/2018

.والقاضي بإختصاصها نوعیا للبت في النزاع وحفظ البت في الصائر618/8210/2018عدد 

:في الشكـــل
بالتاریخ المذكور ئنافهحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنون لم یبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإست

.ونظرا لتوفره على باقي الشروط  صفة وأداء فهو مقبول شكالأعاله، أي داخل أجله القانوني،

:وفي الموضــوع
حیث یتجلى من وثائق الملف أن المدعیة تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خالله 
أنه وفي إطار معامالته التجاریة بوصفها مؤسسة بنكیة قام بمنح  مورث المدعى علیهم قرضا بموجب عقد قرض 

بت من كشف الحساب المرفق درهم،حسب الثا222620.71مبرم بین الطرفین،لیتخلذ بذمة هذا األخیر مبلغ
.بالمقال

.ملتمسة الحكم على المدعى علیهم بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد



438/8227/2019

3/5

.وأرفقت مقالها بعقد قرض وكشف حساب

وحیث أدلى نائب المدعى علیهم بمذكرة جوابیة دفع من خاللها بعدم إختصاص المحكمة التجاریة نوعیا 
.ومكانیا للبت في النزاع

.ستنتجات النیابة العامة الكتابیةوبناء على م

.وبعد تبادل المذكرات بین الطرفین أصدرت المحكمة الحكم المطعون فیه باإلستئناف

.أسباب اإلستئناف

حیث یتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كونهم یعتبرون أشخاصا مدنیین ولیسوا بتجار 
من اإلختصاص منعقدا للمحكمة التابع لها موطن سكناهم طبقا ونفس الشيء ینطبق على مورثهم  مما یجعل 

، فضال على أن طرفي النزاع إتفاق على عقد اإلختصاص 31.08من القانون 202و 111لمقتضیات المادتین 
.للمحكمة التجاریة بفاس محلیا للبت في النزاعات المثارة بینهم

.المحكمة التجاریة بالرباط للبت في الدعوىملتمسین إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص 

.  وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف

،وألفي بملتمس النیابة العامة ،  تخلف نائبا الطرفین2019/ 01/ 31الملف بجلسة إدراجوحیث تم 
.2019/ 02/ 07فتقرر اعتبار القضیة جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 

.محكمة اإلستئناف

عدم إختصاص المحكمة التجاریة بالرباط نوعیا للبت في النزاع حیث إرتكز الطاعنون في إستئنافهم على 
.تم اإلتفاق على عقد اإلختصاص محلیا للمحكمة التجاریة بفاسبإعتبارهم لیسوا بتجار، كما أنه

وحیث إن االختصاص النوعي إنما یتحدد بالغایة التي یرمي إلیها مقال اإلدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة 
.المستأنف للمستأنف علیهم بأداء دین ناتج عن عقد قرض وكشف حساب
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دث للمحاكم التجاریة نصت على إسناد اإلختصاص لهذه األخیرة وحیث إن المادة الخامسة من القانون المح
.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة

وحیث إن الثابت من وثائق الملف أن الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح لمورث المستأنفین 
.بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف علیه

ع من مدونة التجارة نظم العقود التجاریة،وجعل منها العقود البنكیة، وأن الحساب وحیث إن الباب الراب
باالطالع وفق أحكام الباب المذكور یدخل ضمن زمرة العقود البنكیة،ومن تم ینطبق علیه وصف العقد التجاري وفق 

.ما سلف بیانه

ب المفتوح لدى البنك المستأنف وحیث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع مورث المستأنفین بمناسبة الحسا
علیه وذلك  حسب الثابت من وثائق الدعوى ،  وبالتالي یعتبر عقد القرض المذكور عقدا  تجاریا بطبیعته بصرف 
النظر عن صفة المتعاقد ،ویكون عطفا على ما ذكر اإلختصاص نوعیا وبإعمال مقتضیات المادة الخامسة المومأ 

.تجاریة للبت في النزاع موضوع نازلة الحالإلیها أعاله منعقدا للمحاكم ال

تكون ملزمة المحدث للمحاكم التجاریةالمحكمة التجاریة ووفقا لمقتضیات المادة الثامنة من القانونوحیث إن 
.بالبت في اإلختصاص النوعي بمقتضى حكم مستقل مما یبقى معه الدفع باإلختصاص المكاني سابقا ألوانه

. عاله یتعین رد جمیع دفوعات الطاعنین وتأیید الحكم المستأنفوحیث تبعا لألسانید أ

. وحیث یتعین حفظ البت في الصائر إلى حین البت في الموضوع

لـھذه األسبـــــاب

.انتهائیاعلنیاثبتوهي فإن محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاء

.قبول اإلستئناف:في الشـــكل 

مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجاریة بالرباط الحكم المستأنف وتأییدبرده :موضوعفي الـ
.لإلختصاص بدون صائر

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



ص.س

المحفـوظ بكتابـة الضبـطالقرارأصل 

البیضاءبالدارالتجاریةاالستئنافمحكمةـب

و طبقـا للقـانونباسـم جاللـة الملــك

2019/02/14بتاریخ محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءأصدرت
:وهي مؤلفة من السادة

رئیسة
مستشارا  ومقررا 

مستشارا 
بمساعدة السید كاتب الضبط

:اآلتي نصهالقرارفي جلستها العلنیة 

.شركة مساهمة في شخص رئیسه  واعضاء مجلسه االداري********:ــــن ــــــــــبیـــــــــ
الكائن مقره االجتماعي 

. تنوب  عنه االستاذة فضیلة سبتي المحامیة بهیئة الدار البیضاء

من جهةفا مستأنبصفته
.********السیدة حفیضة : ن ـــــــــــــــــــوبی

عنوانها 
.ینوب عنها االستاذ ریاض الملیح محام بهیئة الدار البیضاء

.من جهة أخرىا علیها مستأنفا بصفته

المملكة المغربیة
السلطة القضائیة

التجاریةاالستئنافمحكمة
البیضاءبالدار

581: رقمقرار
2019/02/14: بتاریخ

2019/8227/536: ملف رقم
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.بالملفمقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة البناء على 
.7/2/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد االطالع  على مستنتجات النیابة العامة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضاه یستأنف18/01/2019حیث  تقدم المستأنف بواسطة  نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

رقـــــم فـــــي الملـــــف 9776تحـــــت عـــــدد 24/10/2018بتـــــاریخالحكــــم الصـــــادر عـــــن المحكمـــــة التجاریـــــة بالـــــدار البیضـــــاء  
.طلب مع حفظ البت في الصائرالقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في ال7961/8202/2018

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول شكالمستوفیاجاء االستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بتـاریخ بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  والحكم المطعون فیه  ان المستأنف تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 

درهـم مبـین بكشـف حسـاب 59.553,59والذي یعرض من خالله ان المدعیة دائنة للمدعى علیهـا بمبلـغ 07/08/2018
و ان جمیـــــع المســـــاعي الحبیـــــة الجـــــل األداء بـــــاءت بالفشـــــل بمـــــا فـــــي دلـــــك انـــــداره ألجلـــــه یلـــــتمس الحكـــــم لفائدتـــــه بمبلـــــغ 

افة الى الفوائد البنكیة و الضریبة علـى القیمـة المضـافة مـن تـاریخ حصـر الحسـاب الـى یـوم درهم مع باإلض59.553,59
درهــم و 2.000,00األداء التــام و الفوائــد القانونیــة مــن تــاریخ الطلــب الــى یــوم األداء التــام و تعــویض عــن المطــل قــدره 

كراه البدني في األقصى شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحمیل المدعى علیه الصائر و تحدید مدة اال
و ارفق المقال بكشف حساب و جدول استهالك قرض و عقد قرض و رسالة اندار 

تقــدم نائــب المــدعى علیهــا بمــدكرة جوابیــة أوضــح مــن خاللهــا ان العــارض لــیس بتــاجر و 10/10/2018و بجلســة 
و تن المحكم االبتدائیة هي المختصة و انه لم یسبق ان ابرم مع المدعي أي عقد تجاري و ان النزاع یكتسي طابعا مدنیا

ان كشف الحساب مخالف لدوریة والي بنك المغرب و التمس التصریح بعدم اختصاص المحكمة الجاریة بالبیضـاء نوعیـا 
للبت ف الدعوى الحالیة مع إحالة الملف  على المحكمة االبتدائیة بالـدار البیضـاء بصـفتها صـاحبة االختصـاص النـوعي 

ائر على المدعي مع إبقاء الص
علـى األسـباب نفه المسـتأنف مركـزا اسـتئنافه وبعد استیفاء االجراءات المسطریة صدر الحكم  المستأنف والـذي اسـتأ

: التالیة 

أسباب االستئنـــــاف
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عـــرض الطـــاعن أن المحكمـــة التجاریـــة قضـــت بعـــدم اختصاصـــها نوعیـــا للبـــث فـــي الـــدعوى بعلـــة ان عقـــد القـــرض 
یخلو مما یفید كون المدعى علیها تاجرة او مهنیة او اسـتفادت مـن القـرض لغـرض نشـاطها التجـاري او موضوع الدعوى  

المهني وان عقد القرض والحالة هاته یبقى قرضا استهالكیا ذا طابع مدني صرف ویخرج من دائرة النزاعات التي تختص 
ن الموضوع یتعلق بأداء مدیونیة ناتجة عـن عقـد قـرض بها المحاكم التجاریة ، لكن الثابت من المقال االفتتاحي للدعوى ا

، وأن المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجاریة تنص على أن هذه المحاكم تختص في الدعوى المتعلقة بالعقود 
التجاریـة التجاریة وبما ان عقد القرض یعد من العقود البنكیة فان النزاع القائم بشأنه یدخل في نطاق اختصاص المحكمة 

، باإلضافة الى ان عملیة البنك ومنح القروض والتسهیالت تعتبر عمال تجاریا طبقا لمقتضیات الفقـرة السـابعة مـن المـادة 
السادسة من مدونة التجارة،  وان المحكمة التجاریة لما اعتبرت  عقد القـرض موضـوع الـدعوى لـیس عقـدا تجاریـا وقضـت 

.سا قانونیا صحیحابعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اسا
لذلك یلتمس  الغاء الحكم المستأنف  وبعد التصدي الحكم من جدید باختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطلب 
والبث في الصائر  ، وفي حالة ما اذا  قررت محكمة االستئناف التجاریة بان المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبت 

.اطرافها على المحكمة االبتدائیة المدنیة بالدار البیضاء لالختصاص بدون صائر في الدعوى الحكم بإحالة القضیة و 
.  وادلى  بنسخة تبلیغیة

حضـــرتها نائبــة المســتأنف وألفــي  بــالملف مســتنتجات النیابـــة 7/2/2019وبنــاء علــى ادراج الملــف اخیــرا بجلســة 
.14/2/2019العامة  وتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة 

االستئنافمحكمة 
حیــث ارتكــز الطــاعن فــي إســتئنافه علــى كــون عقــود القــرض المبرمــة مــن طــرف االبنــاك تعتبــر عقــودا تجاریــة ممــا 

.یجعل من االختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة 
و حیث إن االختصاص النوعي إنما یتحـدد بالغایـة التـي یرمـي إلیهـا مقـال االدعـاء و هـي فـي نازلـة الحـال مطالبـة 

.ستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض و كشف حساب الم
و حیــث إن المــادة الخامســة مــن القــانون المحــدث للمحــاكم التجاریــة نصــت علــى إســناد االختصــاص لهــذه األخیــرة 

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 
ئ عن عقد قرض مـنح للمسـتأنف علیـه بمناسـبة و حیث إن الثابت من وثائق الملف ان الدین موضوع الدعوى ناش

.فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف
و حیــث إن البــاب الرابــع مــن مدونــة التجــارة نظــم العقــود التجاریــة ، و جعــل منهــا العقــود البنكیــة ، و ان الحســاب 

العقــد التجــاري وفــق مــا بــاالطالع وفــق أحكــام المــذكور یــدخل ضــمن زمــرة العقــود البنكیــة ، و مــن تــم ینطبــق علیــه وصــف
.سلف بیانه 

وحیــث إن القــرض موضــوع النــزاع أبــرم مــع المســتأنف علیــه بمناســبة الحســاب المفتــوح لــدى البنــك المســتأنف وذلــك  
حســب الثابــت مــن وثــائق الــدعوى ،  كمــا ان الحســاب البنكــي اســتعمل لتــدبیر القــرض و المطالبــة انصــبت علــى الرصــید 



2019/8227/536

4/4

نصب النزاع على الحساب البنكـي  ،ویكـون عطفـا علـى مـا ذكـر اإلختصـاص نوعیـا وبإعمـال السلبي للحساب وبالتالي  ی
.مقتضیات المادة الخامسة المومأ إلیها أعاله منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحال

بث  في النزاع المعروض و حیث تبعا لألسانید أعاله تكون  المحكمة التجاریة بقضائها بعدم اختصاصها  نوعیا لل
علیهــا قــد جانبــت الصــواب ، ممــا یتعــین معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف و التصــریح مــن جدیــد بانعقــاد االختصــاص نوعیــا 

.للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون 
.في الموضوع و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث

لهــذه األسبـــاب
.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

االستئنافقبول:الشكلفي
الدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموٕالغاءباعتباره:الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالنزاعفيللبثنوعیاالبیضاء

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة
الرئیس                      المستشار المقرر                                 كاتب الضبط
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.بالملفمقال االستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة البناء على 
.7/2/2019لجلسة وبناء على استدعاء الطرفین

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19وتطبیقا لمقتضیاتالمادة 
.وبعد االطالع  على مستنتجات النیابة العامة 

.وبعد المداولة طبقا للقانون
بمقتضاه یستأنف18/01/2019حیث  تقدم المستأنف بواسطة  نائبته بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاریخ 

رقــــم فــــي الملــــف 12487تحــــت عــــدد 14/12/2018بتــــاریخالحكــــم الصــــادر عــــن المحكمــــة التجاریــــة بالــــدار البیضــــاء  
.الطلب مع حفظ البت في الصائرالقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجاریة نوعیا للبث في 8110/8210/2018

:في الشكـــــــــــــــــــــل
.للشروط الشكلیة المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجال فهو مقبول شكالمستوفیاجاء االستئنافحیث إن 

:وعـــوفي الموضــ
بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه  بتـاریخ والحكم المطعون فیه  ان المستأنف تقدم حیث یستفاد من وثائق الملف 

درهــم، كمــا 152387.70، والــذي یعــرض مــن خاللـه أنــه دائــن للمــدعى علیــه بمبلـغ إجمــالي قــدره 15/08/2018: بتـاریخ
یثبت ذلك كشف الحساب الموقوف والمشـهود بطابقتـه للـدفاتر التجاریـة الممسـوكة بانتظـام مـن طـرف المـدعي، وأن جمیـع 

تي أجریت مع المدعى علیه لحثه على أداء ما بذمته لم تسفر عن أیة نتیجة بما فیه رسالة االنذار مع المساعي الحبیة ال
درهـم، باإلضـافة 152387.70: محضر التبلیغ، وملتمسـا الحكـم علـى المـدعى علیـه بأدائـه للمـدعي مبلـغ الـدین اي مبلـغ

الحســاب الــى یــوم األداء التــام، الحكــم علــى المــدعى الـى الفوائــد البنكیــة والضــریبة علــى القیمــة المضــافة مــن تـاریخ حصــر
درهـم كتعـویض عـن 2000,00: علیه بأدائه للمـدعي الفوائـد القانونیـة مـن تـاریخ الطلـب الـى یـوم األداء التـام، وأداء مبلـغ

.التماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحمیله الصائر، واالكراه في االقصى
، ویتعلـــق االمـــر 19/09/2018: المـــدلى بهـــا مـــن طـــرف نائـــب المـــدعي بجلســـةوبنـــاء علـــى طلـــب اإلدالء بوثـــائق

انذار مع محضر التبلیغ، ملتمسـا ضـم الوثـائق ةبكشف الحساب، وأصل عقد سلف، وأصل جدول استخماد قرض، ورسال
.الى الملف

.17/10/2018: المدلى به من طرف نائب المدعیة بجلسةبلوازم البریدوبناء على طلب االدالء 
علـى األسـباب نفه المسـتأنف مركـزا اسـتئنافه وبعد استیفاء االجراءات المسطریة صدر الحكم  المستأنف والـذي اسـتأ

: التالیة 
ــافـــأسباب االستئن

عـــرض الطـــاعن أن المحكمـــة التجاریـــة قضـــت بعـــدم اختصاصـــها نوعیـــا للبـــث فـــي الـــدعوى بعلـــة ان عقـــد القـــرض 
وهو عقد مدني وانه لیس بالملف ما یفید ان المدعى علیه تاجر وانه قـام بـابرام موضوع الدعوى هو من عقود االستهالك

عقد القرض الغراضه التجاریـة، لكـن الثابـت مـن المقـال االفتتـاحي للـدعوى ان الموضـوع یتعلـق بـأداء مدیونیـة ناتجـة عـن 
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المحــاكم تخــتص فــي الــدعوى عقــد قــرض ، وأن المــادة الخامســة مــن قــانون إحــداث المحــاكم التجاریــة تــنص علــى أن هــذه 
المتعلقة بالعقود التجاریة وبما ان عقد القرض یعد من العقود البنكیة فـان النـزاع القـائم بشـأنه یـدخل فـي نطـاق اختصـاص 
المحكمة التجاریة ، باإلضافة الى ان عملیة البنك ومنح القروض والتسـهیالت تعتبـر عمـال تجاریـا طبقـا لمقتضـیات الفقـرة 

ادة السادسـة مـن مدونـة التجـارة،  وان المحكمـة التجاریـة لمـا اعتبـرت  عقـد القـرض موضـوع الـدعوى لــیس السـابعة مـن المـ
.عقدا تجاریا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونیا صحیحا

ب لذلك یلتمس  الغاء الحكم المستأنف  وبعد التصدي الحكم من جدید باختصاص المحكمة التجاریة للبث في الطل
والبث في الصائر  ، وفي حالة ما اذا  قررت محكمة االستئناف التجاریة بان المحكمة التجاریة غیر مختصة نوعیا للبت 

.في الدعوى الحكم بإحالة القضیة واطرافها على المحكمة االبتدائیة المدنیة بالدار البیضاء لالختصاص بدون صائر 
.  وادلى  بنسخة تبلیغیة

حضـــرتها نائبــة المســتانف وألفــي  بــالملف مســتنتجات النیابـــة 7/2/2019الملــف اخیــرا بجلســة وبنــاء علــى ادراج
.14/2/2019العامة  وتقرر حجز الملف للمداولة  لجلسة 

محكمة االستئناف
حیــث ارتكــز الطــاعن فــي إســتئنافه علــى كــون عقــود القــرض المبرمــة مــن طــرف االبنــاك تعتبــر عقــودا تجاریــة ممــا 

.االختصاص نوعیا منعقدا للمحاكم التجاریة یجعل من 
و حیث إن االختصاص النوعي إنما یتحـدد بالغایـة التـي یرمـي إلیهـا مقـال االدعـاء و هـي فـي نازلـة الحـال مطالبـة 

.المستأنف المستأنف علیه بأداء دین ناتج عن عقد قرض و كشف حساب 
التجاریــة نصــت علــى إســناد االختصــاص لهــذه األخیــرة و حیــث إن المــادة الخامســة مــن القــانون المحــدث للمحــاكم 

.للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجاریة 
و حیث إن الثابت من وثائق الملف ان الدین موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض مـنح للمسـتأنف علیـه بمناسـبة 

.فتح الحساب بنكي لدى البنك المستأنف
جــارة نظــم العقــود التجاریــة ، و جعــل منهــا العقــود البنكیــة ، و ان الحســاب و حیــث إن البــاب الرابــع مــن مدونــة الت

بــاالطالع وفــق أحكــام المــذكور یــدخل ضــمن زمــرة العقــود البنكیــة ، و مــن تــم ینطبــق علیــه وصــف العقــد التجــاري وفــق مــا 
.سلف بیانه 

ى البنــك المســتأنف وذلــك  وحیــث إن القــرض موضــوع النــزاع أبــرم مــع المســتأنف علیــه بمناســبة الحســاب المفتــوح لــد
حســب الثابــت مــن وثــائق الــدعوى ،  كمــا ان الحســاب البنكــي اســتعمل لتــدبیر القــرض و المطالبــة انصــبت علــى الرصــید 
السلبي للحساب وبالتالي  ینصب النزاع على الحساب البنكـي  ،ویكـون عطفـا علـى مـا ذكـر اإلختصـاص نوعیـا وبإعمـال 

.ها أعاله منعقدا للمحاكم التجاریة للبث في النزاع موضوع نازلة الحالمقتضیات المادة الخامسة المومأ إلی
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و حیث تبعا لألسانید أعاله تكون  المحكمة التجاریة بقضائها بعدم اختصاصها  نوعیا للبث  في النزاع المعروض 
ختصــاص نوعیــا علیهــا قــد جانبــت الصــواب ، ممــا یتعــین معــه إلغــاء الحكــم المســتأنف و التصــریح مــن جدیــد بانعقــاد اال

.للمحكمة التجاریة بالدار البیضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف إلیها للبث فیه طبقا للقانون 
.و حیث یتعین حفظ البث في الصائر الى حین البث في الموضوع 

لهــذه األسبـــاب
.و غیابیااانتهائیعلنیا وهي تبت محكمة االستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

االستئنافقبول:الشكلفي
الدار بالتجاریةالمحكمةباختصاصجدیدمنوالحكمالمستأنفالحكموٕالغاءباعتباره:الموضوعفي

.صائربدونإلیهاالملفإرجاعمعالنزاعفيللبثنوعیاالبیضاء

.المناقشةوبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعاله بنفس الهیئة التي شاركت في 
الرئیس                      المستشار المقرر                                 كاتب الضبط
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